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ـران بـه  "  به نظر من اقتـصـاد ای
ـیـمـاری اسـت کـه دچـار   مثابه ب
ضربه مغزی شده و در ک مـا بـه  
ـیـان   ـرد و در طـول سـال سر می ب
اخیر مجموعه ای از بیـمـاری ھـا  

ـر آن شـده اسـت  ایـن  ."  گریبـانـگـی
ــک   ــف ی ــوصــی ــاددان " ت ــص " اقــت

جمـھـوری اسـالمـی از وضـعـیـت  
. امروز اقتصاد این حکومت اسـت 

این روزھا کم از این اظھار نظـرھـا  
ــصــادی " از ســوی   " خــبــرگــان اقــت

آخریـن مـجـادلـه  .  شنیده نمی شود 
ای که شاھدش ھستیم این اسـت  
که دولت احـمـدی نـژاد مـدعـی  
است در طول ھشت سال گـذشـتـه،  

 میلیون شغل ایجاد کـرده اسـت  ٧ 
ـر  " و کارشناسانی از جـنـس   دکـت

وحید محمودی استاد دانشـگـاه و  
کـه  "  کارشناس مسائل اقتصـادی 

اظھارات باال را در مصـاحـبـه بـا  
ــان   ــی ــرارو ب ــتــی ف ســایــت حــکــوم
ــام   ــن ارق ــد ای ــگــویــن ــد، مــی ــن داشــت

بنابه بـه گـزارش  .  ساختگی است 
ـران "  در ھشـت سـال  "  مرکز آمار ای

 ھـزار  ٥٤٢ دولت احمدی نژاد تنھا  
شغل ایجاد شـده اسـت و در ایـن  
مجادله مشخص شـده کـه یـک  

 ھزار میلیارد تومان دیگر کـه  ٧٥ 
ـرار بـوده   برای ایجاد مثال شـغـل ق
مصرف شود، مانند پولھای دیگـر  

اقتصـاد  " این که  !    شده " منحرف " 
بیمـار اسـت ھـر کسـی در  "  ایران 

ـیـسـت حـتـمـا  .  ایران میدانـد  الزم ن
ـرا فـھـمـیـد  . اقتصاددان بـود تـا آن

بیکاری، گرانی چیزی نبوده کـه  
و  .  آنرا مـتـوجـه نشـود "  ھر ایرانی " 

ـنـد مسـبـب  "  ایرانیان " بیشتر   مـیـدان
ــن فــالکــت حــکــومــت   ھــمــه ای

ـنـا بـه  .  جمھوری اسالمـی اسـت  ب
آمار مغشوش ھـمـیـن حـکـومـت،  
بیشترین درآمد نفت در طول تاریـخ  
ـر   معاصر در ھمین ھشت ساله اخـی
بدست آمـده امـا امـروز ھـمـگـی  

و  !  میگویند که خزانه خالی اسـت 
نکته جالب اینجاست که خبـرگـان  
ــروع   ــجــا ش ــن ــی ــتــصــادی از ھــم اق
میکنند که مـا مـردم را مـتـھـم  
کنند که تنبل ھستیم و چشم بـه  
یارانه نقدی نفتی داریم و مشـکـل  
گویا ھمین در آمد نفت است کـه  
جامعه را مصرف گرا کـرده اسـت  
. و مردم تن به کـار نـمـی دھـنـد 

ـفـت    چرا کـه بـا وجـود در آمـد ن

اعتصابات سراسری 
 کارگری یک پاسخ فوری

ــت از گســتــرش   ــای ــار حــک اخــب
اعتراضات کـارگـری و کشـیـده  
شدن دامنه اش به مراکز کلیـدی  
ــرق و کــارخــانــجــات   ای چــون ب
بزرگ و بـخـش ھـای مـتـمـرکـز  

ــت  گســتــردگــی  .  کــارگــری اس
اعتراضات کـارگـری در ھـمـیـن  
یکماه اخیر به روشنی جـایـگـاه و  
مکان جنبش اعتراضی کارگـری  
را در سیر تحوالت سیاسی امـروز  

ایـن مـبـارزات در  .  نشان مـیـدھـد 
عین حال و  بطور واقـعـی پـاسـخ  
دندان شکـنـی بـه ھـمـه ھـای و  
ـیـسـت کـه از سـوی   جنجـال ھـای
ـتـکـار چـون   مشتی دزد و جـنـای
رفسنجانی و خـاتـمـی و اصـالح  
طلبان حکومتی بر سر روی کـار  
ــدن   ــوان ــی و فــراخ ــان ــدن روح آم
کارگران و مردم به صبر و انتـظـار  

ـیـغـاتـی کـه در آن از  .  است  ـل ـب ت
کارگران و مردم خواسته مـیـشـود  
که خواستھا و مطالباتشـان را بـه  

ـیـغـاتـی کـه  .  پیش نـکـشـنـد  ـل ـب ت
ھدفش بیرون کشاندن  کـل نـظـام  
. را از زیر تیغ حمله جامـعـه اسـت 

تبلیغاتی کثیف که رسانه ھـایـی  
چــون بــی بــی ســی و صــدای  

ـنـد  . . امریکا بلندگـوی آن ھسـت
ـر ھـای اخـبـار   ـت ـی نگاھی به سـرت
اعتراضات کارگری که در یک  
ماه اخیر رسـانـه ای شـده اسـت،   
حال و ھوای مراکز کـارگـری و  
فضای باالی اعتراضی در مـیـان  

ـیـسـتـی  . کارگران را نشان میدھد  ل
 :از سرتیترھا را در زیر میخوانید 

ــصــاب    -  کــارگــر  ٥٠٠ اعــت
ـم مـرداد مـاه    ـت نیشکر ھفت در ھف
علیه فضای امنیتی کـارخـانـه و  
ـقـه   بر سر خواست اجرای طرح طـب
بندی مشاغـل و افـزایـش سـطـح  

 دستمزدھا، 
ـتـه ای    - ـراضـات دو ھـف اعـت
 کـارگـر فـوالد زاگـرس در  ٢٥٠ 

ـرمـاه  در  ٣١  تـا  ١٨ فاصله   ـی  ت
ـبـات   اعتراض به اخراج ھا و مـطـال

 معوقه خود 

سه ھفته تجمع و مبارزه ھـر    -
ــایــر در   ــان ت روزه کــارگــران کــی
اعتراض به واگذاری کارخانه بـه  
ــی آن و خــطــر بــه   ــل مــالــک قــب
تعطیلی کشیده شدن کـارخـانـه و  
اخراجشان از کار در طول دو ھفته  
ـــن   ـرمـــاه و ادامـــه ای ــ ـی ـر تــ آخــ

ــراضــات  ــرداد ایــن  ٦ روز  .  اعــت  م
ـیـمـایـی از   ـپ کارگران بصورت راھ

 فـروردیـن عـازم  ١٢ محل پارک  
ــد و   ــت رھــبــری شــدن دفــتــر بــی
فرمـانـدار اسـالمشـھـر از وحشـت  
پیوستن مردم بـه صـف کـارگـران  
در خیابان ابوریحان سراسیمـه خـود  
ـر   را به کارگران معترض کیان تای
رساند و با حضـور در جـمـع آنـان  
قول رسیدگی به خواستھایشـان را  

اما علیرغم این کـارگـران  . میدھد 
ـری شـده و   ـیـت رھـب عازم دفتر ب
پس از حدود یک ساعت تـجـمـع  
ـر   در آنجا با وعده ای که این دفـت
برای رسیدگی به خـواسـتـھـایشـان  
را میدھد بـه تـجـمـع خـود پـایـان  

 نگاھی به اعتراضات کارگری در یک ماه اخیر
 شھال دانشفر  

 اقتصاد در کما 
 یاشار سھندی  

 اخبار کارگری 
 ٩  صفحه  

 در حاشیه اخبار کارگری
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جامعه تونس بار دیگر در خشـم و  
ـرور یـكـی از   انزجـار نـاشـی از ت
رھبرانش به جوش و خـروش آمـده  

صدھا ھزار تن از مـردم بـه  .  است 
خیابان آمده اند و كـارگـران دسـت  
به اعتصاب عـمـومـی زده انـد و  
خـواھـان اســتـعـفـای دولـت حــزب  
النھضه و انحالل كمیسیـون قـانـون  
ـتـی   اساسی و روی كار آمـدن دول

 .  مردمی ھستند 
)  مـردادمـاه ٢ (  ژوئیه  ٢٤ روز  

ـران   محمد البراھمی یكـی از رھـب
ـلـھـجـه   شناختـه شـده و صـریـح ال
چپ و سكوالر توسـط جـریـانـات  
ـر چشـم   ـراب تروریست اسالمی در ب

ـرور شـد  شـش  .  ھمسر و دخترش ت
ماه  پیش شكری بـالـعـیـد یـكـی  
دیگر از رھبران سـكـوالر و چـپ  
تونس به ھـمـیـن شـیـوه وحشـیـانـه  

مردم  .  مقابل خانه اش ترور گردید 
حزب حاكم النھضه را پشـت ایـن  

 . ترورھا می بینند 
ایـن جـنـایـات گـوشـه ای از  
تقالی مرگ و زندگی جریـانـات  
مرتجع و عـقـب مـانـده اسـالمـی  
ــه   ــاقـی مـانـدن در صــحـن ـرای ب ب
سیاسی و متوقـف كـردن فضـای  

ـروھـای  .  انقالبی در تونس است  ـی ن
اسالمی تالششـان ایـن اسـت كـه  
ـبـال   مانع این شوند كه تـونـس بـدن
انقالب به جامعه ای آزاد و مـدرن  

این جـریـانـات  .  و انسانی بدل شود 
با انقالب تونس و مـیـدانـدار شـدن  
    جوانان و مردم آزادیـخـواه و مـدرن 
مرگ سـیـاسـی خـود را نـزدیـك  

ـرای خـالص  .  می بیننـد  تـونـس ب
شدن از شر سرکوب و ارتـجـاع و  
ـبـعـیـض   عقب ماندگی و فقر و ت

اما در خالء حـزب و  .  انقالب كرد 
ـری چـپ و   پالتفرم روشن و رھـب

ـروسـه    بانفوذ   جریانات اسالمی در پ
ـیـدا   ھای انتخاباتـی دسـت بـاال پ
ـنـھـضـه   كردند و حزب اسـالمـی ال

امـا  .  قدرت را بـه دسـت گـرفـت 
ـنـشـسـت  . جبھه انقالب از پـای ن

فشار بر احـزاب اسـالمـی شـدت  
یافت و مردم خواستھـای خـود را  
به اشكال مختلف مورد پافشـاری  

 . قرار دادند 
تحوالت دو سه سـال گـذشـتـه  
نشان داد كـه گـرچـه كـارگـران و  
مردم انقالبی ھنوز قادر نشـده انـد  
ــابــی خــود بــه   ــی ــت ــراتــژی دس اســت
جامـعـه ای انسـانـی را آمـاده و  

ـردیـدی نـدارنـد    پرداخته كنند   اما ت
ــدگــی   ــب مــان ــجــاع و عــق كـه ارت
اسالمی و حاكمیت اقلیتھای بـی  
خاصیت را نمیخواھند و به آن بـه  

 .دفعات نه گفته اند 
آنچه در تونس و ھمچنیـن در  
ـبـی   مصر و حتی بدرجه ای در لی
ــدیــم ادامــه یــك كشــاكــش    شــاھ
ـریـت   ـث طبقاتی و سیاسی میـان اك

 با جـبـھـه    كارگران و مردم انقالبی 
ـیـت   ـل مدافع ارتجاع و تحـجـر و اق

در مصـر مـردم بـا  .  حاکـم اسـت 
تظاھراتھای عظیم و تاریخی خـود  
اخوان المسلمین و مـرسـی را تـا  
ـتـا   لبه سقوط عقب راندند و نـھـای
ـری از   ارتش به مـنـظـور جـلـوگـی

 پیشـدسـتـی    پیشروی بیشتر انقالب 
ـنـار كـرد و   ـرك كرد و مـرسـی را ب
. كنترل اوضاع را در دست گـرفـت 

ـر   ـیـونـی ھـمـچـنـان ب ـل و مردم مـی
انزوای اخوان المسلمین و تحـوالت  
ــافشــاری   ــه ای و رفــاھــی پ ــای پ

ـنـد  ـیــروھـا و  .  مـیـكــن ــی ن ـب ـی در ل
جریانات چپ و سكوالر جریـانـات  
اسالمی را تا حـد زیـادی عـقـب  
ـیـز   رانده اند و نیروھای ارتجاعی ن
برای جبران شكستھـای خـود روز  

 ژوئیه یكی از رھبران رادیكـال  ٢٦ 
ــام   ــی بــن ــوالریســت ــش ســك جــنــب
عـبـدالسـالم مسـمـاری را در بـن  

مردم لیبـی در  .  غازی ترور كردند 
عـکـس الـعـمـل بـه ایـن جـنـایــت  
ـنـد و   بالفاصله به خـیـابـان ریـخـت
دفتر اخوان المسلمین را بـه آتـش  

 . کشیدند 
انقالبات منطقه خاورمـیـانـه و  

ـقـا  ـری  تـحـوالتـی مـھـم و    شمال آف
ــج و   ــای ــه نــت ــد ك ــی ان ــخ ــاری ت
دستاوردھای سیاسی و اجتماعـی  
آنھا ھنـوز تـمـامـا خـود را نشـان  

ـردیـدی در  .  نداده است  اما ھیچ ت
ـقـال   اینكه این تحوالت علیرغم ھرت

ـروھـای ارتـجـاعـی و   ـی و جنایت ن
 كشورھای منطقـه را    ضد انقالبی 

ـر   گامی تاریخی و برگشت نـاپـذی
ـبـایـد داشـت   به پیش خواھد برد  .  ن

ـیـات تـاریـخـی در   اما تمام تـجـرب
ـران   كشورھای مختلف از جمـلـه ای
نشان میدھد كه جبھه كـارگـران و  
مردم انقالبی باید اھـداف خـود را  
ـرم و   ـف ـرنـامـه و پـالت به صـورت ب
گامھای روشن و تعریف شده ای  

ـیـن  .  بیان كند  باید فـورا و در اول
گام بر اقدامات سـیـاسـی ای از  
ــت و   ــن از دول ــل جــدایــی دی ــی ـب ق

 برابری كامل زن    آموزش و پرورش 
ـیـد و شـرط    و مرد   آزادی بـی ق

     لـغـو اعـدام   تشكل و بیان و عقیده 
ـر اسـاس   ـبـعـیـض ب مـمـنـوعـیـت ت
ــان  ــت و زب ــی ــت و مــل ــســی     جــن
برخورداری ھمه شھروندان از رفـاه  
و مسكن و بیمه ھای درمـانـی و  
اجتماعی و امثال اینھا تاكید كنـد  
ــی را حــول   و كــل مــردم انــقــالب
خواسـتـھـای انسـانـی و مـدرن و  
ــه   ــی ــی گــرد آورد و عــل ــاھ رف
تعرضات سرمایه داران و نیروھـای  

الزمـه  .  مذھبی به حركت در آورد 
و شرط سرعت و موفقیت در ایـن  
ــوذ   ــزب پــرنــف ــك ح ــود ی راه وج
كمونیستی و كـارگـری اسـت كـه  
ـر ایـن   بدون ھیچ تردید و تاملی ب
اھداف و جھت گیـری پـافشـاری  

 .  نماید 
ـرور   حزب كمونیست كارگری ت
ـراھـمـی در تـونـس و   مـحـمـد الــب
ـبـی را   ـی عبدالسالم مسماری در ل
بشدت محكوم میكنـد و خـود را  
ھمراه و در كنار كارگـران و مـردم  
ـبـی و مصـر   ـی انقالبی تونـس و ل

ـران را بـه  . میداند  ما ھمه مردم ای
حمایت و پشتیبانی از خواست ھـا  
ـیـه   و مبارزه مردم این كشورھا عـل
ـتـكـار   ـروھـای مـرتـجـع و جـنـای نی

 . اسالمی فرا میخوانیم 
 

 حزب كمونیست كارگری ایران 
ـیـه  ٢٧ ،  ١٣٩٢  مرداد  ٥   ژوئ
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 3  ٢٧١شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 .میدھند 
ـیـش از    - تجمع  اعتراضـی ب

یکصـد کـارگـر سـاخـتـمـانـی در  
  ٣١ مقابل مجلس اسـالمـی  در  

ــه عــدم   تــیــرمــاه در اعــتــراض ب
ـیـمـه   ـرای ب تخصیص بودجه الزم ب

ـنـد  .  این کارگران  کارگران میگوی
 ھزار میلیارد ریال به ھیچ وجـه  ٩ 

 ھـزار  ٧٠٠ کفاف یک میلیون و  
 کارگر ساختمانی را نمیکند 

ـیـت  ٢٩   - ـق  روز اعتصاب موف
آمیز و تجمعات پر شور کـارگـران  

و  "  قطعات توربین شھریـار " شرکت  
شرکت خانواده ھای کارگـران در  
این تجمعات  با خواستھایی چـون  
توقف اخراجھا، بازگشـت بـه كـار  
كــارگــران اخــراجــی و پــرداخــت  

 دستمزدھای پرداخت نشده،  
ـراضـی روز    -   ٢٣ تجمـع اعـت

ـــل   ـــاب ـق ـران در مــ ـر کـــارگــ ــ ـی تــ
فـرمـانـداری رژیــم در پـاکـدشــت  

ـرداخـت  ١٢ بخاطر    ماه دسـتـمـزد پ
 نشده شان، 

ــجــمــع اعــتــراضــی    -   ١٥٠ ت
کارگر شاغل در کارخانه سیـمـان  

ــرمــان در   ــر مــاه  در  ١٦ ک  تــی
اعتراض به سپردن بخش ھایـی از  
ــه دالالن کـــار و   ــه ب ــارخـــان ک
ـراضـی   پیـمـانـکـاران، تـجـمـع اعـت
کارگران ماشیـن آالت صـنـعـتـی  

 تراکتور سازی  
ــع اعــتــراضــی  - ــم ــج   ٣٠٠ ت

کارگر مـاشـیـن آالت صـنـعـتـی  
 و  ١٩ تراكتور سازی در روزھـای  

ـیـل عـدم دریـافـت  ٢١  ـر بـه دل  تی
حـقـوق مــاھـھـای اردیــبـھـشـت و  
ــابــل مــحــل   ــق ــرداد خــود در م خ

 .کارشان 
ـراضــــی    - ـــ ـت تــــجــــمــــع اعـــ

بازنشستگان اتوبوسرانی تـھـران در  
 تیر ماه در مقـابـل سـاخـتـمـان  ١٨ 

ــه    ــراض ب ــت ــر در اع شــورای شــھ
ـقـه  » محاسبه نشدن ده سال از سـاب

ــمــه  ــگــان کــه   .«شــان   بــی ــازنشــســت ب
ـر مـی ٦٠٠ تعدادشان به   ـف رسـد     ن

  ١٥ ھرکدام از اتوبوسرانـی تـھـران  
 .میلیون تومان مطالبه دارند 

ـران    - ـــارگـــ ـــاب ک ــــص ـت ــ اع
  ١٩  شیراز در  ٦ شھرداری منطقه  

ـم   تیر در اعتراض به خودداری رژی
 .از افزایش دستمزدھا   

ــراضــی    - ــع اعــت ــجــم   ٧٠٠ ت
ــارخــانــه   ــد  ک ــن کــارگــر و کــارم

  ٢ آلومینیوم المھدی ھرمزگـان در  
ــر   ــل دفــت ــاب ــرداد مــاه در مــق م
مدیرعامل کارخانـه، در اعـتـراض  
ـتـی   به کاھش برخی از اقالم دریاف

ـاری  .  خود  کارگران خواستار بـرکـن
 . مدیریت شدند 

ـــع    - ـــم ـــج ـــر از  ٤٠ ت ـف ــ  ن
بازنشستگان صـنـدوق فـوالد  در  

 تیر مـاه دراعـتـراض بـه عـدم  ١٨ 
ـابـل   ـق پرداخت بموقع حـقـوقشـان، م

ــھــان  ــف ــانــداری اص ــت ــارگــران  .  اس ک
بازنشستگان صندوق فوال تا کنون  
ـافـت   ـیـل دری چندین مرتبـه بـه دل

ـابـل    دیر  ـق ھنگام حقـوق خـود در م
ـازنشـسـتـگـان   استانداری و کانون ب

ایـن  .  استان اصفھان تجمع کرده اند 
ـیـرمـاه   کارگران حـقـوق خـرداد و ت

 ھـزار  ٨٢ .خود را دریافت نکرده اند 
کارگـران فـوالد سـه مـاه حـقـوق  

 اند   دریافت نکرده 
ـاب - ــصــ  کــارگـــر  ١٢٠٠ اعــت

ـا در اراک   کارخانه نورد لوله صف
 تیرماه در اعـتـراض بـه دو  ١١ در  

 ماه دستمزد پرداخت نشده خود  
اعتصاب و تجمعـات پـی در  -
ــی   ــراردادی  ٤٠٠٠ پ  کــارگــر ق

ـتـه   ـف ـان در ھ مجتمع فوالد خوزست
اول تیـرمـاه در اعـتـراض بـه عـدم  

 افزایش سطح دستمزدھایشان  
ــجــمــع اعــتــراضــی     -   ٣٠٠ ت

 کارگاه فرودگاه خمینـی  ٣ کارگر  
 ماه حقـوق  ٦ تھران به عدم پرداخت  

 ومزایای خود  
ــراضــی    - ــع اعــت ــجــم   ١٠٨ ت

ــه   ــی  کــارخــان ــراج ــر اخ کــارگ
 تیرماه  در  ٨ کرمانیت کرمان در  

ـتـمـاعـی   مقابل سازمان تامـیـن اج
استان کرمان تجمع کرده و خواھان  
رسیدگی به وضعیت کـاری خـود  

ــد  ــدن ــده  . ش ــکــار ش ــران بــی کــارگ
ـز   ـی ـبـل ن کرمانیت در مـاھـھـای ق
دست به اعتراضات مشـابـھـی زده  

ــودنــد  ــر از  ١٠٨ .  ب ــف ــفــر  ١٧٠  ن  ن
کارگران این کارخانـه اخـراج شـده  

ـز قـطـع  .  اند  ـی بیمه بیکاری آنـھـا ن
 .شده است 

 عضـو تـعـاونـی  ٥٠٠ تجمع    -
 تــیـرمــاه در  ٨ مسـکــن مــھــر در  

اعتراض به نحوه ساخت و سـاز و  
عدم تحویل خانـه ھـای خـود، در  
مقابل استانداری کرمان دسـت بـه  

 .تجمع اعتراضی زدند 
ــراضــی    - ــجــمــع اعــت   ١٥٠٠ ت

ـائـی   ـتـی دری کارگر شرکت صـنـع
صدرا در بوشـھـر در اعـتـراض بـه  
عدم پرداخت سه ماه حقوق و مزایا  

 .دست به اعتراض زدند 
 کارگـر   ١١٠ تجمع اعتراضی  -

 تیرمـاه  ٤ اخراجی سد ژاوه  در روز  
 ھمـاه حـقـوق مـعـوقـه و  ٣ بخاطر  

 :سنواتشان در  
تجمع اعـتـراضـی کـارگـران    -

  ١١٠ سد بزرگ کنارک واقع در  
ـارک در   کیلومتری شھرستان کـن

 مـاه حـقـوق  ٨  تیرماه بخـاطـر  ١١ 
 . معوقه خود 

ـرمـاه سـاکـنـان  ٢٢ تجمع  - ـی  ت
ھای سامان، فرھنگیان و    شھرک 

شرق میانرود شیراز  تجمع مقـابـل  
ـراض بـه   فرمانداری شیراز در اعـت
نابسامنی مـحـل زیسـت خـود و  
ـرق، اتـوبـوس   مشکالتی چـون  ب
خط واحد، گـازرسـانـی، مـدرسـه،  
کالنتری، فضـای سـبـز و بـوی  

 ناشی از فاضالب  
ـا    - ـیـمـه آسـی تجمع کارکنان ب
 تیرماه در مقابل سـاخـتـمـان  ٢٣ در  

اصلی این شرکت  دراعـتـراض بـه  
ـان در   میزان افزایش حقوق کـارکـن

ـان  .  مقایسه با مدیرعـامـل  کـارکـن
ـار اسـت   بیمه آسیا برای دومـیـن ب
که  نسبت به این مسائل اعتراض  

 . کنند   می 
اینھا ھمه گوشه کوچکـی از  
خبرھای اعتراضی کارگری اسـت  
که بدلیل گستردگی اش بـه سـر  

ایـن  .  تیتر خبرھا تبدیل شـده اسـت 
ـزایـش   درحالیسـت کـه خـواسـت اف
ــان در صــدر   ــن ــا ھــمــچ ــمــزدھ دســت
. خواستـھـای کـارگـران قـرار دارد 

ــه   ــومــان  ٤٨٧ کـارگــران ب  ھــزار ت
ـیـن شـده از   ـی حداقل دسـتـمـزد تـع
ــد و   ــراض دارن ــت ســوی دولــت اع
گفتمان کارگـران امـروز اعـتـراض  
ـزایـش   سراسری بر سـر خـواسـت اف

 . دستمزدھاست 
مجموعه این خبـرھـا نشـانـگـر  
فضای پر التـھـاب مـحـیـط ھـای  
کارگری و گستردگی دامنه ایـن  

در این اعـتـراضـات  .  مبارزات است 
ـا   کارگران بطور متوالی تجمع بر پ
ـنـد و   ـیـمـاتـوم مـیـدھ میکنند، اولت
. خواستھایشان را پیگیری میکننـد 

یک نقطه قوت مھم بخش عـمـده  
ــارزات اتــکــای   ــب ای از ایــن  م
کارگران به مجمع عمومی بعنـوان  
ــدن و   ــرای مــتـحــد مـان مـحــلـی ب

یک نمـونـه  .  تصمیم گیری است  
ــراضــات   ــت مــھــم از ایــن دســت اع
کارگران ذوب آھن قروه اسـت کـه  
با برگزاری مجمع عـمـومـی خـود  
ـبـی از   در پارک شھر الگوی جـال
عملی بودن برپایی مجمع عمومی  
ـایـدار در   ـتـی پ و تبدیل آن بـه سـن
ھمه محیط ھای کارگری بدسـت  

 . میدھند 
یک مورد قابل تـوجـه دیـگـر  
در مبارزات یک ماھه اخیر نمونه  

ــصــاب   ــران  ٢٩ اعــت  روزه کــارگ
ـار " شرکت   ـیـن شـھـری " قطعات تـورب

یکی از مراکز کلیدی کـارگـری  
ـنـده بـرق و شـرکـت   ـیـد کـن و تـول
ـارگـــری در   ـای کــ ـــواده ھــ ـان خــ
تجمعات اعتراضی ایـن کـارگـران  

ـابـل تـوجـه دیـگـر  .  است  نـکـتـه ق
تعـرضـی بـودن فضـای اعـتـراض  

از جملـه کـارگـران  .  کارگران است 
ـایـر در اعـتـراض روز     ٣١ کیان ت

ـا بـی تـوجـھـی   تیرماه وقتی که ب
ــرو   ــع روب ـای مسـئـولــیـن وزارت صــن
میشوند، بطور یکپارچه بـه داخـل  
ـا   آنجا ھجوم مـی آورنـد و بـعـد ب
ـاز   ـان ب ـاب ـی سردادن شعار دوباره به خ

ــد  ـا در اعـتـراضــات  .  مـیـگـردن و ی
کارگران ذوب آھـن زاگـرس قـروه  
ـنـد کـه   کارگران اولتیماتوم مـیـدھ
اگر پاسخ نگیرند به ھمراه خـانـواده  
ھای خود در شھر سنندج دست بـه  

ـیـن  .  راھپیمایی خواھند زد  ھـمـچـن
در بخش عمده ای از اعـتـراضـات  
ــن   کـارگـری امـروز مــا شـاھـد ای
ـان   ـاب ـی ھستیم که  اعتراضات به خ
ـابـل مـراجــع   و بـه تـجـمــع در مــق
ـتـی کشـیـده شـده و   ـلـف دول مخت
کارگران با تجمعات متوالـی خـود  
ــھــایشــان مصــر   ــواســت ــر روی خ ب

ــد  ــن ــراضــات  .  ھســت ــن اعــت در ای
کارگران  در مقابل بیکارسازیھا و  
تعرضات کارفـرمـا و دولـت مـی  
ایستند و با  اتحاد و پافشـاری بـر  
ـنـد   خواستھایشان پا فشاری میـکـن
ـاری   و  می بینیـم کـه  در بسـی
ـز کسـب   ـی مواقع موفقیت ھایی ن

 .  میکنند 
ــکــه در   خــالــصــه کــالم ایــن
شرایطی که گرانی بیداد میـکـنـد  

و قیمت ھا بطـور نـجـومـی و ھـر  
. روزه افزایش بیشتری پیدا میکنـد 

در شرایطی که دستمزدھای چـنـد  
بار زیر خط فقر کارگران به ھـیـچ  
وجه کفاف زندگی آنان را نمیـدھـد  
ـلـکـه مـعـضــل   ـنـھـا ایـن ب و نـه ت
دستمزدھای معوقه و تھاجمات ھر  
ــه   ــت ب روزه کــارفــرمــایــان و دول
زندگی و معیشتشان ، مـعـاش و  
بقای میلیونھای خانواده کارگـری  
و کل جامعه  را به خـطـر واقـعـی  
انداخته است، یک خواست فـوری  
ـزایـش   وحیاتی کارگران خواسـت اف

 . فوری دستمزدھاست 
مبارزات گسترده کـارگـری ،  
ـتـھـاب   آنھم در متن فضـای پـر ال
جامعه بیش از بیش نشانگر زمینه  
ھای مساعد برای کارگران بـرای  
ـات سـراسـری   رفتن بسوی اعتصاب
کارگری و عقب زدن تعرضات ھر  
روزه رژیم اسالمـی و بسـیـج کـل  
ـات   ـب جامعه حول خواستھا و مـطـال

ـارت  .  سراسری  خود اسـت  بـه عـب
ـات عـمـومـی و   روشنتـر اعـتـصـاب
ـاسـخ   سراسری کـارگـری یـک پ
فوری و حیاتی به شرایط سیاسـی  
ـبـش کـارگـری و کـل   امروز جـن

 . جامعه است 
ــل   ــی ــا تشــک در ھــمــیــن راســت
مـجــامــع عــمــومــی کــارگــری و  
تبدیل آن به محلـی بـرای مـتـحـد  
ــه   ــت ــاف ــی ــازمــان شــدن و تــدارک س
اعتـراضـات سـراسـری کـارگـری،  
ــواده ھــای   ــعــال خــان ــت ف شــرک
کارگری در اعـتـراضـات ھـر روزه  
ـارگـــران، گـــرد آمـــدن حـــول   کــ
خواستھای سراسری و در راس آن  
خواست افزایش فوری دستـمـزدھـا،  
ایستادن در برابر تعرضات رژیـم بـه  
ـا   ـبـران کـارگـری ب ـیـن و رھ ـال فع
خـواســت آزادی فـوری کـارگــران  
زندانی  و دفـاع از حـق تشـکـل،  
حق اعتصاب، حـق تـجـمـع و حـق  
ـایـه   بیان و ابراز نظر بعنوان حقوق پ
ای کارگران و کل جامعه ھمـه و  
ھمه گامھای فوری و ضروریسـت  

 .  است که باید برداشت 
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ـیـد   ـنـد کـه تـول ـن ـی لزومی نمـی ب
تـا حـاال چـنـد بـاری ھـم  !  کنند 

بـه بـاعـث و  " مقام معظم رھبری " 
ـران لـعـنـت   بانی کاشف نفت در ای

 ! فرستاده است 
مشکل اما نفت نیست، الاقـل  
برای این حکومت ھیـچـگـاه ایـن  

ـفـت  .  نبوده است  ـرعـکـس ن بلکه ب
ــمــی بــرای   ــار مــھ ــع بســی ــب مــن
ـران بـوده تـا   حکومتھا حاکم بر ای
ـنـد   خود را از ھر جھت مسلح کـن
ــاد   و ھـمـه گـی شـان از پـول زی

ـنـد  بـانـد  .  ندانند با آن چـکـار کـن
ھای تبھکار حکومتی بسـیـاری  
ـران شـکــل   در تـاریـخ مـعــاصـر ای
گـرفـتـه اسـت کـه ھـرکـدامشـان  

ودیـعـه  " سعی شان این بوده که از  
. سھم بیشتری داشته باشند "  الھی 

ــه   ــدی ب ــکــار ھــر بــان ــرای ایــن ب
حکومت رسیده است تصمیـمـاتـش  
بر ھمین اساس بوده اسـت کـه تـا  
وقت باقی است سھم بیشتـری بـه  

و تالش اقتصاددانان از  .  یغما ببرد 
جنس دکتر محمودی، فریب تـوده  
مردم بوده است که گـویـا قـدرت  
. تصمیم سازی وجود نداشته اسـت 

شاید مھم ترین مسئله امـروز مـا  " 
این است که بتوانیم قدرت تصمیم  
ـم ســـازی و   ــ ـی ـری، تصـــمــ ـیــ گــ
ـتـصـادی را احـیـاء   نھادسـازی اق

ـیــم  ــعـد  ..."  کـن ــه " و ب ـتـمــسـان " مــل
بنده بـه عـنـوان یـک  :"  میخواھد 

ـتـصـاد در کـنـار   ـلـکـرده اق تحصی
ـتـمـسـانـه از   عموم اقتصـادیـون مـل
ـم کـه   سیاست مداران می خـواھـی
سایه سنگین و فربـه سـیـاسـت را  
ـردارنـد و اجـازه   از روی اقتصـاد ب
دھند اقتصاد نفس بـکـشـد، اجـازه  
ـتـصـاد رفـاه   دھند کارکردھای اق
ایجاد کند یا بـه عـبـارتـی رفـاه  
ـــه الی   ـــی از الب ـــمــــاع ـت ــ اج
ـیــرون   ــصـادی ب ـت کـارکــردھـای اق
بیاید و فضای سنگیـن سـیـاسـت  
داخلی و بین المللی را بـه گـونـه  
ـرای   ـنـد کـه جـا ب ای تلطیف کن
اصحاب اقتصادی و کارشنـاسـی  
ـنـد   ـتـوان وجود داشته باشد و آنھـا ب
روی یک پلت فـورم اصـولـی و  
ـتـصـادی   منطقی سـامـانـدھـی اق

اگر بخواھیم بـه زبـان  "  انجام دھند 
ـرجـمـه   بشری حرفھای ایشان را ت

کنیم حرف ایشان ایـن اسـت کـه  
ـرل   ـت دزدیھا و غارتگریھا بایـد کـن
. شود و سازماندھی داشتـه بـاشـد 

مانند سازمـان  (  نھادی باید باشد  
برنامه و بودجه که احـمـدی نـژاد  
ـرار اسـت دوبـاره   منحلش کرد و ق

ـیـن کـنـد کـه  )  احیا شود  که تعی
ھر نھاد حکـومـتـی چـقـدر سـھـم  
دارد و تھـش اگـر چـیـزی مـانـد  

 .خرج شود " رعیت "برای  
ـر کـردن ایـن   ـی قصد مـا تـحـق

ـبـه  . جنابان نیست  ـن ـل اما جمالت ق
ـنـد   اجـازه دھـنـد  " سلمبه ای مـان

کارکرده ھای اقتصاد رفاه ایجـاد  
کند یا به عبارتی رفاه اجتماعـی  
ـــای   ـردھ ـــه الی کـــارکــ از الب

بـه تـجـربـه  "  اقتصادی بیرون بیایـد 
ـم کـه   ـی بسیار تلخ خودمان مـیـدان
کارکرد ھای اقتصادی برای مـا  
ـر و فـالکـت   ـثـمـار و فـق جز اسـت
ـر ھـیـچ مـفـھـومـی دیـگـر   بیـشـت

سرمایه داری نـه خـوشـی  .  ندارد 
ــه   ــزاد اســت ن اش مــانــنــد آدمــی

به وقت خوشی اش  .  بدبختی اش 
سھم ما کار بیشتر و بیشتر اسـت  
به وقت ناخوشی اش ھـم بـاز ھـم  

کسـانـی  .  ھمـیـن حـکـایـت اسـت 
مانند ھمین دکترای اقتصـاد  از  
سیاست مداران میخـواھـنـد سـایـه  
سنگیـن و فـربـه سـیـاسـت را از  
ـردارنـد بـه نـمـونـه   روی اقتصـاد ب
ـر مـحـمـد اشـاره   ـی مالزی و ماھات

ــد  ــد مــیــکــن ــی ــاک ــکــنــد و ت :" مــی
ـر  ( ماھاتیر محـمـد    نـخـسـت وزی

ـیـسـت سـال   سابـق مـالـزی کـه ب
بــرای  )...  حـاکـم آن کشـور بـود 

اقتصاد مالزی کاری نـکـرد جـز  
ــات را بــه   ــب ــکــه آرامــش و ث ایــن
ـری   جامعه بازگرداند و یک بسـت
ـر تـوام بـا   ایجاد کرد که این بسـت
آرامش، ثبات، ھمدلی و اعـتـمـاد  

این استاد محترم دانشـگـاه  ..."  بود 
: از قول ماھاتیر مـحـمـدمـیـگـویـد 

ـیـان و   ھندوھا و مسلمانان و بـودای
مسیحیان دست به دست ھم دادنـد  
و کشور خویش را به مھر کـردنـد  

ما کارگران اما اصطـالحـات  ! آباد 
ـر تـوام بـا آرامـش و  " ماننـد   بسـت
را بھتر از ھـر کسـی  ..."  ثبات و 

ـم  ـی زمـانـی، دوران  .  درک میـکـن
ـره   محمد رضا شاه این کشور جـزی

ثبات و بھشت سرمایه نام گرفـتـه  
ـبـوه   بود اما خاطرمان نرفته کـه ان
حاشیه نشینان شھرھای بزرگ و  
فقر وسـیـعـی کـه حـاکـم بـود و  
خوب میدانیم که این جزیره ھـای  
ثبات را بـا خـواھـش و تـمـنـا و  
قربون صدقه رفـتـن مـردم ایـجـاد  
ـلـکـه بـه ضـرب و   ـنـد ب نمی کـن
دستگاھی مانند ساواک تـامـیـن  

 . کردند 
ـتـصـاددان مـا خـوب   این را اق
ــد   ــی ــن تــاک ــی ــدانــد بــرای ھــم ــی م

ــد   ــکــن ــدم حــل  :"  مــی ــق مــن مــعــت
مسائل اقتصادی را باید در داالن  
ھای سیاست جستجو کرد و ایـن  
مطالبـه مـا و خـواسـتـه جـامـعـه  
ـنـدگـی   اقتصادی کشور بـه نـمـای
مردم از اصـحـاب سـیـاسـت مـی  

این البته ھیچ تناقضی بـا  ."  باشد 
ــی ایشـان نـدارد کــه   ـل ـب ـتـه ق گـف
خواستار کنار رفتن سایه سنگیـن  
. و فربه سیاست از اقتـصـاد اسـت 

تمام ھم و غم ایشان این است کـه  
اصحاب سیاست باید ھـدفـمـنـد و  
ـیـش   روی یک پلت فورم معین پ
بروند و نه اینکه ھر کسی توانـی  
یافت و بـانـدی تشـکـیـل داد بـه  

در مـالـزی بـه  .  غارتگری بپردازد 
گفته خود، ماھاتیر محمد کـاری  
مھمی که کـردنـد ایـن بـود کـه  
امنیت سرمایه گذاری را تـامـیـن  

داستان گویی ایشـان کـه  (  کردند 
تکـنـولـوژی غـرب را مـال خـود  
کردیم قسمت فریبـکـاری مـاجـرا  

ـتـه ایشـان کـاری  ) است  و به گـف
کردند که سـرمـایـه خـارجـی بـه  
ــه   ــزی ھـجــوم آورد و ســرمــای مـال
ـیـت   خارجی امنیت میخواھد، امـن

و ایــن  .   ســرمــایــه و ســودش را 
امکان پذیر نیست جز با تضـمـیـن  

ـر مـحـمـد  .  کارگـر ارزان  ـی مـاھـات
ـرش ایـن بـوده کـه بـا قــدرت   ھـن
ــظــامــی و   ــھــادھــای ن سـرکــوب ن
ـیـت را   امنیتی توانستـه ایـن امـن

ھمدلی مسیحیان و  ( تامین کند  
مسلمانان و غیره قسمت بـی مـزه  

کارگـر مسـلـمـان و  !  داستان است 
ـثـمـار  ....  ھندو و   باید تن به اسـت

ــی   ــاوه گــوی ــه اش ی ــی دھــد، بــق
ـــورژوازی اســـت  جـــمـــھـــوری  .)  ب

ـنـکـار را   اسالمی ھم قرار بـود ای

ـتـصـاد تـوحـیـدی،   انجام دھدد؛ اق
ـتـصـاد بـدون   اقتصاد اسـالمـی، اق
نفت، علم بھتر یا عقل، تـعـھـد یـا  
تخصص، اقتصاد کوپنی، اقتصاد  
ـــدگـــی، اصـــالحـــات   ـردارســـازن ســ
ـرکـیـه   اقتصادی از نوع چینی و ت
ـنـھـا   ای، اقتصـاد مـھـر، ھـمـه ای
نھایتا شـد،  سـیـاسـت شـکـسـت  

اینـھـا  !  خورده ھدفمند کردن یارانه 
ھمه ھنرھای جمھـوری اسـالمـی  
ـیـد   بود که از مـغـز ھـمـیـن اسـات
محترم اقتصاددان تراوش مـیـکـرد  
تا شاید کارگر ارزان وخاموش را  

اولی را توانسته امـا  .  تامین کند 
ــا ھــمــه   ــه ب ــواســت ــچــگــاه نــت ــی ھ
دستگاھھای اطالعاتی موازی و  
غیرموازی، سرخود و تابع قـانـون،  
بسیج و نیروی انتظامی، سـپـاه و  
ارتـش، دومـی، یـعـنـی خـامـوش  

 .بودن کارگران را تامین کند 
آخوند جماعت ھم نیز مـیـدانـد  
ثروت بھتر از علم است بخـصـوص  

آنقدر عقل معـاش  ! از نوع نفتی آن 
دارد که بداند که ثروت مدام باید  

میداند که پـول را  .  باز تولید شود 
ـلـکـه   توی بالش نباید قایم کـرد ب

ــا آن   ــد ب ارزش  .  کــرد "  کــار "  بـای
یک معدن را میشناسد و میدانـد  
ـروت   ـیـد ث ـبـع تـول که کارخانه من
است این را ھم نداند بـا اسـتـخـدام  

. اینرا میفھمـد "  دکترھای اقتصاد " 
اما حساب این اسـت کـه آخـونـد  
جماعت ھـم  درک کـرده اسـت  

کـاری از  " حکومت آخوندی "که  
پیش نمی برد و محکوم بـه فـنـا  

برای ھمین برای ھیچکـدام  .  است 
از کاربدستان این حکـومـت مـھـم  
نیست چه اتفاقی می افـتـد ھـر  
ـرسـد مـیـدزدنـد  . جا دسـت شـان ب

نھاد، سازمان اقتصادی بکـارشـان  
ــدرد   ــی ب ـت ـنـھــا وق نـمـی آیـد و ت
میخورد که  بـا تـوکـل بـه امـام  
ـر   زمان حسابھای بانکی شان را پ

میداننـد کـه لـوازم  .  و پیمان کند 
آرایش چه سـود سـرشـاری دارد،  
علیرغم خرج فراوان برای نـھـی از  
منکر خود این لوازم را یا قانـونـی  
یا به صورت قـاچـاق بـه صـورت  

ـنـد  ـریـن  .  انبوه وارد مـیـکـن جـدیـدت
سیگارھای تولید جھـان بـه وفـور  
در دکه ھـای سـیـگـار فـروشـی  

آخرین نمـونـه مـوبـایـل  .  وجود دارد 
ــدا   ــی ــتــی پ ــه راح ھــا در بــازار ب

حـتـی دسـتـگـاه رسـیـور  .  میشـود 
ـتـظـای از   ـروی ان ـی ماھواره کـه ن
سوی مصادره میکنـد، از سـوی  
. دیگر به راحتی در دسترس اسـت 

این ھا را دیگر یک قاچـاقـچـی  
خرده پا از امارات وارد نمی کـنـد  
ـیـمـا   بلکه رسما با کشتی و ھـواپ
ــــادر خصــــوصــــی و   ـن ـــ در ب
ــاده   ــی فــرودگــاھــھــای رســمــی  پ

ـــشـــود  ـی ـــاری از اقـــالم   .  مــ ـی بســ
ـنـد دارو (  اساسی   ـنـادر  )  مان در ب

ـیـمـت  " خاک مـیـخـورد تـا بـه   ق
ــعـــی  ـرضـــه شـــود "  واق .... و !  عــ

مواردی اینچنینی بسیار اسـت و  
فـقـط  .  از حوصله این نوشته خارج 

ــر   ــم اگ ــی ــد کــن ــی ــم تــاک ــی ــت خــواس
ــصــاد ایــران "  ــوری  " (  اقــت ــھ ــم ج

ـفـس  )  اسالمی  در ک ما اسـت از ن
ــشــا   ــن وجــودی ایــن حــکــومــت م

این حکومت برای خـود  .  میگیرد 
ـیـز بـه مـثـابـه یـک   بورژوازی ن

اساس ایـن  . حکومت انگلی است 
سـاخـتـن  .  حکومت زیر سوال است 

نھاد تصمیم سازی و قس علیـھـذا  
ــث از ســوی   ــادی عــب ــھ ــشــن پــی
اقتصاددانان نگران است، نگران از  

ــگــان "  ــکــه  ".  شــورش گــرســن ایــن
ـرم از اصـحـاب   اقتصاد دان مـحـت
سیاست میـخـواھـد یـک کـاری  
ـنـد بـازتـاب نـگـرانـی ایشـان   بکـن

علیرغم ادعای اقتصاددانان  .  است 
این اتفاقا سیاستمداران ھستند که  
ــزی   ــامــه ری ــصــاد بــرن ــرای اقــت ب

ـنـد کـه  .  میکنند  این دولتھا ھسـت
ـم سـازی   به عنوان مـرکـز تصـمـی
ـتـصـادی   سیاسی، سیاسـتـھـای اق
ـنـد  . یک کشور را تعیین مـیـکـن

ـلـی ایـن مـثـال   در سطح بین الـمـل
 و یـا  ٨ گروه بیـسـت و یـا جـی  

ـتـھـا   پیمـانـھـای مـنـطـقـه ای دول
ھستند که تصمیماتشان سرنوشـت  
ـر   مردم را رقم میزنند و تماما ھم ب

ـنـھـا  . ضد مردم  و نتیـجـه ھـمـه ای
 درصد مردمی که ھـیـچ  ٩٩ شده  

کنترلی بر سرنوشت زندگی شـان  
ندارند و شاھد ھستیم ھـر گـوشـه  
ای از جھان گرسنگان در خیـابـان  

 . اراده خود را به نمایش میگذارند 
ایران ھم از این قاعده مستثنـا  

اقتصاد دانان ما ھم از این  .  نیست 
جا و آنجا میشنود و میخواند کـه  
ـبـودنـد و   کارگران ایران سـاکـت ن

شـاھـد ھسـت کـه بـا  .  ننشستنـد 

 ١  از صفحه   اقتصاد در کما 
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وجــود ھــمــه وحشــی گــریــھــای  
ــت،   ــی ــاســت و امــن ــی اصــحــاب س
اعتصابات کارگـری قـطـع نـمـی  
شود و فـعـاالن کـارگـری امـروز  
دیگر یک بخش مھم از فـعـاالن  
ـنـد کـه نـمـیـشـود   اجتماعی ھسـت

ــده شــان گــرفــت  جـاســوســان  .  نـادی
ــر و   حــکــومــت در خــانــه کــارگ
ــد مــدام   شــوراھــای اســالمــی الب
گزارش جوراجور تنظیم میکنند و  
امثال ایشان را باخبر میسازند کـه  
چه پتانسیل عـظـیـمـی در عـمـق  

ایشــان  .  جـامـعـه در جــریـان اسـت 
آنقدر سواد دارند که بفھمـنـد کـه  
ــون افـزایــش   ــه قـان ـی شـکـایـت عـل
دستمزدھا ترفنـدی سـاده لـوحـانـه  
ــران اســت و   بــرای فــریــب کــارگ
قدرت جنبش کارگری آنقدر است  
که علیه یـک نـھـاد رسـمـی و  

شـورای  " مورد قبول ایشان یعـنـی  
ـتـصـاددانـان  " (  عالی کار  البته اق

بدش نمی آمد این نھاد ھم منحل  
میشد و ھمه چیـز بـه کـارفـرمـا  
واگذار میشد و اگر مـیـشـد چـه  

ــود  شــکــایــت صــورت  )  ؟ ! خــوب ب
احتمـال زیـاد ایشـان  .  گرفته است 
ـر  ٣٠ از طومـار    ھـزار امضـا خـب

ایشان شاھد بودند که سـال  .  دارند 
گذشته اھالی نیشابور برای مـرغ  
یک روز شھر را غـرق کـردنـد و  
دیدند که در اطراف بازار تھران به  
بھانه گران شدن دالر مردم مـرگ  

ــد  ــور شــعــار دادن ــات ــکــت .... بــر دی
اقتـصـاد جـمـھـوری اسـالمـی در  
ـیـجـه تـزھـای   ـت ک ما است و این ن
ـرم دانشـگـاھـی   ھمین اساتید محت
است که خواستند یک حکومـت  
ـتـصـادی   قرون وسطایی از نـظـر اق

 .سرپا نگھدارند 
 جمھـوری اسـالمـی راه حـل  
ــن   ــحــران ای ــدارد، ب ــصــادی ن اقــت
حکومت سیاسی است و اصحـاب  
ـنـد و    سیاست خود مشـکـل ھسـت
برای رفع مشکل تنھـا یـک راه  

سرنـگـونـی ایـن حـکـومـت  :  است 
ـــی و   ـــالب ـق ــ ـردم ان ــ ـــت م ـــدس ب
سازماندھی تولید برای رفاه تـوده  

 .مردم 
 
 
 
 
 

یک ھفته تالش و فعالیت : کمیته بین المللی علیه اعدام
 برای نجات جان انسانھا

 
 اوت از سوی سازمانھا و نھادھای متعدد علیه اعدام فراحـوان داده شـده اسـت کـه  ٥  ژوئیه تا دوشنبه  ٢٢ کارزاری بین المللی از روز دوشنبه  

ـر و حضـور  .   تقدیم میکنیم   در اینجا گزارش ھفته اول را تا جایی که برای ما ارسال شده  ـنـگ ھـای بـزرگـت ـی ـت به امید اینکه ھفته دوم شاھد مـی
 .فعاالنه تر بیشتری در این حرکت مھم علیه اعدام باشیم 

 ژوئیه و به نوعی استقبال از ایـن اقـدام  ١٥ کارزار با یک تحصن در مقابل کنسولگری حکومت اسالمی در فرانکفورت آلمان در روز دوشنبه  
 .دو ھفته ای آغاز شد 

  صبح تا ھفت بعد از ظھر دوستان در مقابل در کنسولگری تجمع کرده و علیه اعدامھا شعار داده و به افشاگری پرداختند ١١ از ساعت  
ـیـن دامـن زده  .  تورنتو کانادا در صف اول اعتراض در ھفته گذشته بود  تورنتو ھفت روز ھفته شاھد حضور جمعی از مخالفیـن اعـدام و ھـمـچـن

ـیـسـت  .  شدن به بحث مقابکه با اعدما بود  ـتـی ، حـزب کـمـون ـیـداری ـران سـول این حرکت اساسابه ھمت نھاد مادران علیه اعدام ھمراه بـا دوسـتـان ای
ـتـو سـازمـان   ـیـان تـورن ـران کارگری ، فدراسیون سراسری پناھندگان ،کمپین بین المللی علیه اعدام و فعالین سیاسی ،فرھنگی در مقابل پـالزای ای

در  .  در فیس بوک مھوش عالسوندی بنیانگزار نھاد مادران علیه اعدام از آخرین اخبار در این مورد مطلـع خـواھـیـد شـد .  یافت و به پیش برده شد 
 . این ھفته مھوش عالسوندی و بیژن فتحی و ھیئتی از نھاد مادران علیه اعدام احمد شھید گزارشگر سازمان ملل را مالقات کردند 

  ژوئیه ٢٨ رنامه ویژه در تورنتو یکشنبه  
به مناسبت قدر دانی از ھمه کسانی که به طور فردی و سازمانی از جمله نھاد مادران علیه اعدام ایران سولیدارتی اعضای نھادھـا و احـزاب  

ـرنـامـه شـاد  ٦٧  و  ٦٠  یکشنبه در لرلی پارک در کنـار درخـت یـادمـان عـاشـقـان سـالـھـای    و عزیزانی که در این دو ھفته فعاالنه کم کردند   ب
  صبح ١١ ساعت  . از ھمه دعوت میشود حضور بھم رسانند .. شعرخوانی دکلمه و نواختن درام ھای گروھی گیتار نوازی و  

 
 :استکھلم : سوئد  

از طرف کمیته بین المللی علیه اعدام واحد استکھلم و با فراخوان این واحد و حمایت وھمکاری فدراسیون پناھندگان ایرانـی و تشـکـل مـادران  
در این حرکت اعتراضی که بـه مـدت دو  .   ژوئیه یک حرکت اعتراضی برگزار شد ٢٧ پارک الله و کمیته حمایت از زندانیان سیاسی روز شنبه  

به دادن شـعـار و پـخـش اطـالعـیـه و  ) سرگل (ساعت به طول انجامید ابتدا تجمع کنندگان به مدت یک ساعت در میدان مرکزی شھر استکھلم  
در طول تجـمـع در ھـر دو مـحـل و ضـمـن  .  سخنرانی در رابطه با اعدامھای اخیر در ایران پرداخته و بعد از آنجا تا مقابل پارلمان راھپیمائی کردند 

ـریـن و   راھپیمائی در طول مسیر، تراکتھایی در مورد وضعیت اعدامھا و زندانیان سیاسی در ایران خوانده و پخش میشد که مورد توجه بسـیـار عـاب
 .توریست ھا واقع گردید 

ـیـه  . با خسته نباشید به تمامی دست اندرکاران وشرکت کنندگان در این اقدام ارزنده  ـبـش عـل امیدوارم که توانسته باشیم سھم کوچکـی در جـن
 . اعدام در ایران به منظور متوقف کردن ماشین جنایت دولتی داشته باشیم  

 .واشنگتن امریکا 
اتحاد برای عدالـت و دمـکـراسـی  .  در مقابل دفتر حفاظت از منافع جمھوری اسالمی ایران از ترف دو جریان فراخوان به میتینگ داده شده بود 

 در ایران و تعدادی از فعالین کمیته بین المللی علیه اعدام  
ـم و شـریـک شـدنـد .طبعا این عکسھا و گزارشاتی است که به دست ما رسیده است    خسـتـه    به ھمه دوستانی که در این حرکت مـھـم سـھـی

ـبـه  ٢٩ در اطالعیه بعدی برنامه ھای ھفته آینده یعنی از دوشنبه  .  نباشید میگوییم و بسوی ھفته دیگری از فعالیت پیش میرویم   اوت  ٥  تا دوشـن
 .را اعالم خواھیم کرد 
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کارگران، اقتصاد 
حکومت و کلید 

 !روحانی
 

اقتصـاد جـمـھـوری اسـالمـی  
ــن گــیــر شــده اســت  رشــد  .  زمــی

ـر مـی بـاشـد  . اقتصادی زیر صـف
ــاالی   ــورم ب د درصــد رفــتــه  ٤١ ت

ـر  .  است  ـیـکـاران طـویـل ت لشگر ب
شده و بیکارسازیھای دھـھـا ھـزار  

ــت  ـــی  .  نــفــری در راه اس گــران
مایجتاج عـمـومـی از کـاالھـای  
اساسی گرفته تا خـدمـات، رشـد  

ـیـن   ـتـی ب  درصـد  ٧٤ تـا  ٤٥ قیمی
قیمت مـواد خـوراکـی  .  داشته اند 

در دوران ھشت ساله احـمـدی نـژ  
ــه   ــک ب ــزدی ــد  ١٠٠ اد ن  درص

از ایـجـاد  .  افزایـش یـافـتـه اسـت 
اشتغال ھای میلیونـی وعـده داده  

اشتغـال زمـیـن  .  شده خبری نیست 
در بـخـش ھـای  .  گیر شده اسـت 

عمـد ه صـنـعـت و رشـتـه ھـای  
کلیدی، از نفت و گاز گرفته تـا  
پتروشیمی، خودروسازی، فـوالد و  

ـیـکـار  ..  آھن و  ـر ب ـف صدھا ھـزار ن
به اعتراف دولتی ھـا در  .  شده اند 

طول دوره دوم دولت احـمـدی نـژاد  
 ھـزار کـارگـر  ٨٠٠ نزدیـک بـه  

ـقـه  ١٥ شاغل با بیش از    ساله سـاب
ــط در خـودروســازیـھــا و   کـار فـق
قطعات و رشـتـه ھـای مـربـوطـه  

 .بیکار شده اند 
ـیـاردتـومـان بـه   ـل دھھا ھزار می
ـتـی ھـا   بھانه ایجـاد اشـتـغـال دول
وباندھای حکـومـت بـاال کشـیـده  

دولت دھم گفته بود کـه ھـر  .  اند 
 و نیم میلیون شـغـل ایـجـاد  ١ سال  

مجلسی ھا وباندھای  .  کرده است 
ـتـه   دور بر روحـانـی در چـنـد ھـف
اخیر ضمن رد ایـن ادعـای دولـت  
ـتـصـادی   گفته اند که با رشـد اق
منفی ایـجـاد ایـن مـیـزان شـغـل  

ــیــســت  ــتــی ھــا و   .  واقــعــی ن دول
باندھای گرد آمده در وزارت کـار  
مـدام دارنـد آمـار را دسـتـکـاری  

کرده و آمـار و ارقـام دروغ ارائـه  
ـریـن شـاھـکـار،  .  میدھند  در تازه ت

ـیـکـارمسـتـمـری   دولت نیرویھای ب
بگیر را جـزو شـاغـالن گـذاشـتـه  

ـروژه  .  است  صدھا و بخشا ھزاران پ
در سفرھای استانی احمـدی نـژاد  
افتتاح شده است که وعـده ھـای  
. اشتغال دھھا ھزار نفری داده بـود 

ـیـھـا،   ـت در واکنش به این دروغ دول
ـم   مرکز پژوھش ھای مجلـس رژی

ـیـش از     ٣ اعالم کرده است کـه ب
ھزار پروژه بزرگ که افتتاح شده  

  ٢٩ .  نیمـه کـاره رھـا شـده اسـت 
ـر   ھزار پروژه نیمه تمام و یا حداکـث

 درصد پیشرفت با کـمـبـود  ٣٠ با  
اعتبارروبه رو بوده و آینـده خـوبـی  

 .ندارند 
ـــن   ـت ــا الگــرفــ ـــال ب ــه دنــب ب
ـر سـر   اختالفات دولت و مجلـس ب
سیاستھای اشتغال حکومت؛ بانـد  
مجلسی ھا کـه در مـقـایسـه بـا  
دولتـی ھـا در بـخـور و بـچـاپ  
ھای نفت و گازسرشان بـی کـاله  
ـیـه   مانده، شروع به افشاگری برعل
ـفـت   سیاستھای دولت در صنعت ن

ـروژه  .  و گاز کردند  جھت اطالع، پ
ــارس   ــت و گــاز در پ ھــای نــف
جنونی و عسلویه ، از اسـتـخـراج،  
ـیـه  و حــفـاری تـا سـاخــت   تصـف
مجتمع ھای نفتـی و گـازی در  

ـیـارد  ٤٧  سال گذشته  ٨ طول   ـل  مـی
نتیـجـه ایـن  .  دالر ھزینه شده است 

سرمایه گذاری و مـیـزان رشـد و  
پیشرفت کارھا تقریبا نزدیک بـه  

در عـوض وزارت  .  صفر بوده است 
ـتـی   ـف نفت رژیم با فروش میادین ن
و پتروشیمی ھـا بـه شـرکـتـھـای  
ــه بــورس،   ــن ب ــا رفــت ــی و ب دولــت
میلیاردھا دالر پول بـه جـیـب زده  

 .اند 
ـراھــــای دزدیــــھــــای   مــــاجـــ
. حکومتی کـه جـای خـود دارد 

ـیـش در جـریـان   ھـمـیـن دو مـاه پ
ــدھــای   ــان جــنــگ و دعــواھــای ب
ـرامـون   ـی دولتی و مجـلـسـی ھـا پ

ـرھـای   ـفـحـص از سـف ـیـق و ت تحق
ـروژه ھـای احـمـدی   استـانـی و پ
نژاد، اعالم شد کـه یـک دزدی  

 ھـزار  ٣ بزرگتر از دزدی معـروف  
ــومـانــی کشـف شــده   ــیـارد ت ــل مـی

" اژه ای اسـم ایـن دزد را  .  است 
ـروشـیـمـی   ـت گـذاشـتـه  "  سلـطـان پ

ــد کــه  .  اسـت  ــه ان ـت خــودشـان گــف
ـتـی ھـا   مدیران شرکت نفت و دول

  ٣٥٠٠ سـازمــانـدھــنـدگــان دزدی  
وضعیـت  .  میلیارد تومانی بوده اند 

اشتغال در مناطق پارس جنوبی و  
کال نفت و گاز و پتروشیـمـی نـه  
تنھا بھبـودھـایـی نـداشـتـه اسـت،  
بلکه ھزاران نفر، بـویـژه کـارگـران  
ـیـمـانـکـاری اخـراج   پروژه ای و پ

ــد  ـــه ان ـر  .  گشــت ــزاران کـــارگــ ھ
ماھھاست دستمزد دریافت نـکـرده  

  ١٠٠ از تـعـداد نـزدیـک بـه  .  اند 
ــاطــق ویــژه   ــن ھــزار شــاغــل در م
صنعتی پارس حنوبی و عسلویـه،  
دھھا ھزار کارگر ماھھا دستـمـزد  

کارفرمایـان و  .  دریافت نکرده اند 
ـر در   پیمانکاران و باندھای درگـی
این ماجرا ھمدیگـر را مـتـھـم بـه  
ـرداخـتـن   ـپ ـرای ن دزدی و زد وبند ب

ـریـن  .  دستمزدھا کرده اند  در تازه ت
مورد ھمین ھفته گـذشـتـه اعـالم  

 ھزار کـارگـر  ٨٠ شد که بیش از  
ــمــزد   ــت فــوالد ســه مــاه اســت دس

 .درافت نکرده اند 
ـــت   ــعــی ـــن وض ــار ای در کــن
ـرداخـتـن   ـپ اقتصـادی حـکـومـت، ن
ــھــای   ــای دزدی ــمــزدھــا،مــافــی دســت
ـقـدی   قانونی، ثروت و داراییھای ن
و غیر نقدی باندھای حـکـومـتـی  
ــه   افـزایـش صـد در صـدی داشـت

ــول  .  اسـت  واریـز نـکـردن فـروش پ
نفت به خزانه دولت، رقمی بـاالی  

ــاشــد ٣٤  ــیـارد دالر مـی ب ــل .  مــی
خزانه مملکت را خـالـی کـرده و  

مـوجـودی  .  می گویند پول ندارند 
ــره ارزی  از   ــنــدوق ذخــی   ٣٠ ص
ــا   ــاردالر شــروع شــده ت ــی ــل   ٦٠ مــی

ــشــود  ــی ــرآورد م ــارد دالر ب ــی ــل . مــی
درآمدھای دولت از مـحـل درآمـد  
ــتــی و   ــاوت قــیــمــت دالر دول ــف ت
ـروش دالر   ـــی فــ ـن ـــعــ دالرآزاد، ی
وارزھای خارجی در ھشـت سـال  

 ھـزار  ٣٠٠ گذشته رقمی بـاالی  
 .میلیاردتومان بوده است 

 سـال دولـت  ٨ درآمد نفت در  
  ٧٠٠ احمدی نژاد رقـمـی بـاالی  

نزدیک بـه  . میلیارددالر بوده است 
 میلیارد دالر ھم درآمـدھـای  ٣٤٠ 

 .غیرنفتی داشته است 
درآمدھای ھای کنـسـرنـھـای  
مالی رژیم وابسـتـه بـه بـانـدھـای  
رنگارنگ حـکـومـتـی، افـزایـش  

سـازمــان  .  نـجـومـی داشـتـه اسـت 
ــدیــل بــه   ــب ــمــاعــی ت ــت ــامــیــن اج ت
بزرگترین کنسرن مالی رژیم شـده  

زد و بند دولتی ھا با بـانـد  .  است 
ـرای   مرتضوی در ایـن سـازمـان ب
. باالکشیدن پول مردم ادامـه دارد 

ـیـش از     ١٧٠ تامین اجتـمـاعـی ب
ـنـگـاه ھـای   شرکت و موسسه و ب
غـول آسـای مـالـی را در دسـت  

ــت  .  دارد  مـیـزان در آمــدھـای ثـاب
تامین اجتماعی از محل تـجـارت  
وسرمایه گـذاری، بـورس، خـریـد  
وفروش سھـام و کـارخـانـه ھـای  

ـتـه ایـن  ...  ورشکـسـتـه و  بـه گـف
ــفــت، خــودرو   ســازمــان بــعــد از ن
سازی، پتروشیمی، دالر فـروشـی،  
پنجمین رتبه درآمدھای حکومـت  

 . را  به خود اختصاص داده است 
ــن درآمــدھــا و   ــار ای در کــن
دزدیھای بـانـدھـای گـردآمـده در  
ـر   ـف تامین اجتماعی، دھھا ھـزار ن
ـر   بازنشستـه  و مسـتـمـری بـگـی
. ماھھاست که حقوق نگرفته انـد 

ھزینه بیمه درمانـی، تـھـیـه دارو،  
بستری شدن در بیمارسـتـان را بـه  

ـیـد  .  مردم نمی پردازد  مافیای تـول
و توزیع دارو را در دست داشتـه و  
قیمت داروھا را ھر روز و بـخـشـا  

ـرن  .  ساعتی باال می برد  در تازه ت
ـیـد وزارت   اقدام این سازمان و تـائ
ـرای   ـیـمـت دارو ب ـم ق بھداشت رژی
بیمارانی که از امکانات درمانـی  
ـفـاده مـی   تامین اجـتـمـاعـی اسـت

ـیـن   ـنـد، ب  درصـد  ٩٠  تـا  ٤٠ کن
 .افزایش داده است 

و باالخره آخرین آمـار و ارقـام  
ــم را   ــتــصــاد رژی ــت اق ــی از وضــع
روزنامه شرق اینطوری بیان کـرده  

آماری که دسـتـگـاه ھـای  :  است 
رسمی دولت اعالم کرده اند نشـان  

 حـدود  ١٣٩١ می دھـد در سـال  
چھارھزار واحد صنعتـی تـعـطـیـل  

ــزارو  ــدود ھ ــده و ح ــد  ٧٥٠ ش واح
ـیـد   صنعتی دچار اخـتـالل در تـول
شده اند که ناگزیرند نیـروی کـار  

آمـاری کـه  .  خود را تعدیل کنند 
به گفته تحلیلگران اقتـصـادی بـا  

واقعیت فاصله بسیاری داشته  و  
با کوچک نـمـایـی اعـالم شـده  

ـتـصـادی  .  است  در شاخص رشد اق
. ھم ایران آخرین کشور منطقه شـد 

ــراق،   ــیــن ایــن کشــورھــا، ع در ب
افغانستان، ازبکستان، ترکمنستـان  

،  ٧ ،  ٧ ،  ١١ و کویت با عددھای  
 درصد، بیشترین رشـد  ٦/٥  و  ٦/٩ 

اقتصـادی را در سـطـح مـنـطـقـه  
این درحالی اسـت  . تجربه کرده اند 

، از لحـاظ  ٢٠١٢ که ایران در سال  
ــه   ـب ــ ــادی، رت ـــص ــد اقــت   ٢٣ رش
ــه  و   ــق ــط ــن   ١٦٤ کشــورھــای م
  ٠/٣٦ کشورھای جھان را با رشد  

ــرد  و رشــد   درصــدی کســب ک
اقتصادی ایران حدود چھـار واحـد  
ـر   درصد از میانگین منطقـه کـمـت

ـررسـی ایـن شـاخـص  .  بوده اسـت  ب
نشان می دھد ایران در خاورمیانـه  

درصد نرخ بیـکـاری  ١٥/٦٢ با رقم  
در جایگاه بیست وسوم و پیـش از  
گرجستان به عنوان آخریـن کشـور  

ـیـن  .  منطقه ایستـاده اسـت  ھـمـچـن
کشورھای ازبکسـتـان، کـویـت و  

ــان بـا اعـداد    و  ٢ ،  ٠/٢ قـزاقسـت
ـیـکـاری  ٥/٦  درصد کمترین نرخ ب

 .را داشته اند 
ـر از اخـراج و   و تازه ترین خـب

ـر کـانـون .  بیکارسازیھا  ـی عـالـی    دب
ھای صنفـی کـارفـرمـایـی    انجمن 

ـیـش از  :  رژیم خبر داد  ـیـكـاری ب ب
ـر در   ــارگــ ــون ک ـی ــ ـل ــ ــک مــی ی

ھای عمرانـی طـی دو سـال    پروژه 
 .اخیر 

ـتـصـاد زمـیـن   این وضعیـت اق
گــیــرشــده حــکــومــت اســالمــی  

حال سوال ایـن  .  سرمایه داران است 
است که روحانی چه مـی تـوانـد  
بکند؟ و اساسا آیا اقتصاد و سـرو  
ــام   ــظ ــه آن در ن ســامــان دادن ب
جمھوری  امکان پذیر اسـت؟ بـه  
چند دلیل جواب این سوال منـفـی  

 .است 
ــا ھـمــه وعــده   ــی ب اول روحــان
" ھایی که داده است امر مھمش  

مـی  "  اعتـدال  و دولـت امـیـدش 
اعـتـدالـی کـه یـک بـار  .  بـاشـد 

ـرار   دیگر به توصیه خامـنـه ای ق
است باندھا و دار و دسـتـه ھـای  
حکومـتـی را حـول خـامـنـه ای  

ـتـی کـه  .  گردآوری نمایـد  وضـعـی
ــار شــده   ــت حــکــومــت در آن گــرف
راستش خامنه ای را قـانـع کـرد  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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که روحانی کانـدیـدش بشـود تـا  
ـتـوانـد بـا   رژیم را از بحرانش اگر ب
. کمک خامنه ای عـبـور بـدھـد 

این وظیفه اصـلـی روحـانـی مـی  
 .باشد 

دوما خود روحـانـی از دسـت  

اندرکاران رده باالی نظـام در سـه  
ـم   دھه گذشتـه بـوده و در تصـمـی
گیریھای حیاتـی نـظـام در ھـمـه  
ـم داشـتـه   ـی ـق عرصه ھا نقش مسـت

ـتـصـادی کـه امـروز بـه  .  است  اق
ــه   ــخــشــا در ســای ــه ب کــمــا رفــت
ــھــایــی اســت کــه خــود   ــت ــاس ــی س
روحـانـی در طـراحـی و بـه اجـرا  

در  .  گذاشتن آن دست داشته اسـت 
نتیجه ادعا ھای حـل مشـکـالت  

ـتـصـادی در    روز، مـھــار  ١٠٠ اق
ـلـه و  ..  تورم، ایجاد اشتـغـال و  حـی

ــش بــرای   ــدی بــی کــلــک آخــون
کشاندن مـردم بـه پـای صـنـدوق  

ـبـوده اسـت  روحـانـی  .  ھای رای ن
ھمان سیاستھای اقتصادی را در  
دستور خواھد گـذاشـت کـه ولـی  
. فقیه به نظامش اعـالم مـیـکـنـد 

خارج از این سیاستھای مورد نظـر  
ــوده و   ــه ای وی قــادر نــب خـامــن
ـرای   بخشا نمی خواھد درمـانـی ب

 .بحران اقتصادی حکومت بیاید 
ــوری  .  ســوم  ــھ ــم ــصــاد ج اقــت

ـر   اسالمی از معظالت پایـه ای ت
ـرد کـه   وبنیادی تری رنـج مـی ب
ــھـــوری   ــم ـــات ج ــود زاده حــی خ
ــگــاه   ــگــرشــش و جــای اسـالمــی، ن
اقتصاد در حکومت اسالمی می  

ـنـی  . باشد  روحانی ھمقماش خـمـی
جالد است گه گفت اقتصاد مـال  

ـیـام  .  خر است  ـرای شـکـم ق مـا ب
ـنـی  . نکرده ایم  نـھـضـت مـا حسـی

است و حسین وشھادت و بـھـشـت  
ـروریسـم   و جـنـگ و حـمـایـت ازت

.. اسالمـی، ضـدیـت بـا غـرب و 
. ھویت اسـاسـی ایـن نـظـام اسـت 

اقتصاد امروز بدون وصل بـودن بـه  
اقتصـاد بـزرگ و جـھـانـی شـده  
سرمایه داری در ھمه عـرصـه نـه  

و اینـجـا  . ممکن است و نه مقدور 
خود جـمـھـوری اسـالمـی وصـلـه  
ـران   ناجور بر پیکر سرمایه داری ای

ادغام در اقتصاد جھـانـی و  . است 
ــن آن بــرای   ــوانــی ــت از ق ــعــی تــب

 .حکومت از زھر بدتر است 
ـقـا سـر  . چھارم  ـی ـنـجـا و دق ای

وصل بودن به اقتصـاد جـھـانـی و  
در خانواده جھانی سـرمـایـه داری  
پذیرفته شدن یک معضـل جـدی  
. جمھـوری اسـالمـی مـی بـاشـد 

معضلی که اثرات و تبـعـاتـش را  
ـتـصـاد بـحـران زده   در سـرتـاسـر اق

ـم نـه  .  حکومت مـیـشـود دیـد  رژی
ـتـوانـد وارد   می خواھد و نـه مـی
مناسبات سرمایـه داری جـھـانـی   

ـتـصــادش بشــود  ــجـات اق ـرای ن . ب
برای اینھا و از جـمـلـه روحـانـی  
اقتصاد ھمان نقشـی را دارد کـه  
ـر و   عصر شترداری، مالـک اشـت
حیدر کرار و علی در فرھنگ و  
ـقـه اسـالمـی شـیـعـه  . سیـاسـت ف

الـگـوی  "  حکـومـت عـدل عـلـی " 
روحـانـی سـربـاز ایـن  .  نظام اسـت 

ـرای اسـالمـیـزه کـردن   حکومت ب
ــاســی،   ــی ھــمــه وجــوه زنــدگــی س
اقتصادی، فرھنگی و اجتـمـاعـی  

ـران اسـت  امـری کــه  .  جـامـعـه ای
حکومت بیش از سـه دھـه اسـت  
برایش تالش کرده و دست آخر ھـم  
اعتراف می کند کـه اسـالمـیـزه  
کـردن جـامــعــه شــکــسـت خــورده  

روحانی ھم در ایـن عـرصـه  .  است 

 .الویتھایی دارد 
ــجــم  ــی خــودش بــه  .  پــن روحــان

خوبی می داند که کلیدش برای  
ــضـــالت   ــع ــل م ــاز کــردن قــف ب

ـیـد  .  اقتصادی نیست  رمزو راز کـل
ـتـصـاد   روحانی و باز کردن قفل اق
حکومتی، ھمه  و ھمه بـه اجـازه  
خامنه ای و تصمیم شـخـص وی  

خامنه ای ھم کـه  .  بستگی دارد 
ــظــام،   ــظ ن فــکــر و ذکــرش حــف
ســرکــوب و اعــدام، حــمــایــت از  
تروریسم اسالمی و رژیم اسد مـی  

کلید روحانی قفل ھایی را  .  باشد 
که ھمیشه باز بوده اند و به حکـم  
ـرای حـفـظ نـظـام   ولی فقیه  و ب
حیاتی بوده و می باشند، ساخـتـه  

اینجا دیـگـر  .  و پرداخته شده است 
ــی   ــد بــی مصــرف و ب ــی ایـن کــل
خاصیـت اسـت چـرا کـه اسـاسـا  

خـالـصـه  .  اینجا قفلی وجود نـدارد 
روحانی و وعده ھـایـی کـه  .  کنم 

ـیـدش یـک شـیـادی   داده بـا کـل
ـیـسـت  ـیـش ن روحـانـی  .  آخوندی ب

ھمان سیاستھایی را اجـرا خـواھـد  
کرد که تا کنون و در سـه دھـه  
گذشته ھمیشه با جرح و تـعـدیـل  

اقصاد  و  . ھایی جاری بوده است 
ــدگــی   ــه زن ــان دادن ب ــام ســروس
. اقتصادی امر وی نـخـواھـد بـود 

آنجایی ھم که وعـده ھـایـی داده  

ـتـظـر   است برای فریب مردم و مـن
ــد   ــه امــی ــن مــردم ب ــگــه داشــت ن
گشایشی که ھرگز پیش نخواھـد  

حـفـظ نـظــام،  .  آمـده، مــی بـاشــد 
گردآوری صفوف شقه شـقـه شـده  
ـیـت   باندھـای حـکـومـتـی حـول ب

ـفـه   ـری و خـامـنـه ای، وظـی رھـب
روحـانـی  .  اصلی وی مـی بـاشـد 

نیز نظیر ھمه سران حکـومـت، ھـر  
جایی که مـردم بـه مـیـدان آمـده  
ــه   ـرای خـواسـتـھــایشـان دسـت ب وب
ـبـاتشـان را بـه   مبارزه زده  و مطال
حکومت تحمیل کرده اند، ناچـارا  
و به زور اعتراض و مـبـارزه مـردم  
ـنـی   ـر مـردم عـقـب نشـی ـراب ، در ب

اسـاسـا آنـچـه مـردم  .  خواھد کرد 
ـیـش از سـه   امروز دارند، نتیجه  ب
ـتـدایـی   دھه مبارزه برای تحمیل اب
ترین خواستھایشـان بـه حـکـومـت  

اینحا نیـز کـارگـران و  .  بوده است 
مردم چاره ای نـداشـتـه و نـدارنـد  
که بـه رویـارویـی بـه حـکـومـت  

ـیـاورنـد  جـوانـه ھـای ایـن  .  روی ب
ـرون زده   ـی اعتراض مردم ھمه جـا ب

فقر، فالکت، بیـکـارسـازی  .  است 
گسترده، مـعـضـل دوا و درمـان،  
ــاده   ــب افــت ــای عــق ــزدھ ــم دســت

ــارزه  .. و  ــب ــم م ــرصــه ھــای مــھ ع
کارگران با حکومتی ھستند کـه  
روحانی سکان اجرایی اش را در  

کارگران و مردم نبایـد  . دست دارد 
توھمی بـه وعـده ھـای روحـانـی  

ـریـن  .  داشته باشند  روحانی در بـھـت
حالت رفسـنـجـانـی و یـاسـتـھـای  

ــصـادی وی در دھــه   ـت  را  ٦٠ اق
. دوباره به اجـرا خـواھـد گـذاشـت 

ــھــایــی کــه خصــوصــی   ــت ــاس ــی س
ـراج و   ــ ـــی، اخ ـران ــ ـــازی، گ س
ـیـونـی دورا ن   ـل بیکارسازیھای می
بعد از جنگ ھشت ساله، اجـرای  
ــی،   ــانــک جــھــان ــامــه ھـای ب ـرن ب
سیاست ریاضت کشی اقتصادی،  
کار ارزان کارگر خاموش، تشدید  

را  ... سرکوب مبارزات کارگران و 
اکنون بـعـد  .  در دستور خود داشت 

از گذشت بیش از دودھه روحانـی  
" سودای آن سیاستھا را در قالـب  

در سـر  "  دولت اعـتـدال و امـیـد  
این نسخه شـکـسـت خـورده  .  دارد 

ــه   ـت ـرار اسـت،   الــب حـکـومــت ق
اگرکارگران  و مردم بگذارنـد، از  
بحران اقتصـادی و سـیـاسـی اش  

ـنـکـه ایـن نسـخـه  .  عبور بـدھـد  ای
روحانی جواب معضالت حکومت  
ـفـی   را خواھد داد یا نه، جواب مـن

ـران جـامـعـه دھـه  .  است  جامعه ای
 نیست وبراحتی اجازه تصـویـب  ٦٠ 

وبه اجرا گذاشتن این سیاستـھـا را  
ــه کــارگــر و  .  نـخــواھــد داد  ــق طــب

ـبـایـد   ـران ن میلیونھا کارکن در ای
ــن   ــه اجــرا درآوردن ای فــرصــت ب

بـه  .  سیاستھا را به روحانی بدھنـد 
ــد   ــمـن ــش قـدرت ـب مـیـدان آمـدن جــن
ــگــیــران،   ــوق ب کــارگــران و حــق
ـــاری   ـــارزات ج ـب ــ ـرش م ــ ـت گســ
کـارگــران در ھـمــه عــرصـه ھــا،  
مـتـحــد و مــتـشــکـل شــدن حــول  
ـــی   ـــات ــش ھـــای مـــطـــالــب ـب ــ جــن
مشخص،امرعاجل و فـوری مـی  

امری کـه مـی تـوانـد در  .  باشد 
صورت به میدان آمـدن وبـا طـرح  
ـتـصـادی   مطالبات سـیـاسـی و اق
جـنـگ آخـرش را بـا حــکـومــت  
. اسالمی سرمایه داران آغاز نماید 

تنھا راه، به میدان آمدن تـمـام قـد  
طبقه کارگر برای پایـان دادن بـه  

 .این وضعیت است 
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید
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ـرای افـزایـش   اعتراض و تـالش ب
ـر شـده   دستمزدھـا تـعـطـیـل نـاپـذی

ـروی ھشـدار دھـنـده در  .  اسـت  ـی ن
میان فعالیـن كـارگـری خـامـوش  

ـراض  .  نشده است  مشعل ایـن اعـت
. را میخواھند روشـن نـگـه دارنـد 

فشار مالی و زندگی و معیـشـت  
ـنـه   و دفاع از كرامت انسانی، زمـی
ــاعـــی   ـــم ــ اجــت ــادی ـ ــای م ھ
ــن مشــعــل اعــتــراض و   بــرافــراشــت
مبارزه برای افزایـش دسـتـمـزدھـا،  

گرانی سرسام آور به پـدیـده  .  است 
از  .  ای عادی تبـدیـل شـده اسـت 

ـیـونـی   ـل درون جامعه در سطـح مـی
ـبـدیـل   گرانی به مشكل اصـلـی ت

ســوال و حــیــرت و  .  شــده اســت 
شگـفـت زدگـی در مـیـان مـردم  

ادامه زندگی بـا ایـن  !  موج میزند 
ــرانــی   ــز بــا گ ــی درآمــدھــای نــاچ
سرسام آور، یك مـعـجـزه و مـعـمـا  

ـر  !.  است  فشار سنگیـن گـرانـی ب
وضعیت اجـتـمـاعـی و حـیـات و  
ـنـی   ممات طبقـه كـارگـر سـنـگـی

ـتـه و چـنـد  .  میكند  ـف كار دو شـی
ایـن یـك  . شیفته ھم كارساز نیست 

واقعیت اجتـمـاعـی و امـروزی و  
اعتراضات كـارگـران  .  فوری است 

ـری از   ھم  اسـاسـا حـول جـلـوگـی
ـرداخـتـن   اخراج و بیكـارسـازی و پ
ــد مــاه   ــن نــكــردن حــقــوقــھــای چ

ـرانـه  .  میچرخد  ـیـگـی این عرصه، پ
ھــر روز در یــك یــا  .  ادامــه دارد 

چند مركز كـارگـری و كـارخـانـه   
. صدای این اعتراضات بلند اسـت 

رو در روئی كارگران كـمـاكـان در  
دفاع از شغـل و حـقـوق و مـزایـا  
ـر از گـذشـتـه ادامـه   ـرانـه ت پیگـی

نفس این اعتراضات مھمـنـد  .  دارد 
ـر و   ـیـشـت و باید با قدرت ھر چه ب

شـیـوه  .  تعرضی تر ادامه پیدا كنـد 

اعتراضات موفقیت آمیز كارگـران  
ـروه   كارخانه ذوب فلز زاگرس در ق
باید به ھمه مراكز كار و كـارخـانـه  

ـنـد  ـنـھـا  .  ھا سرایت ك بـا وجـود ای
مساله اساسی و محوری و ھـمـه  
ـر در درون   گیر و البته پردامـنـه ت
ــش   ــزای ــ اف ــارگــری ـ ــش ك جــنــب

ـبـاشـد  شـروع و  .  دستمـزدھـا ــ مـی
پیگیری این عرصه بسـیـار مـھـم  
كه در تامین معیشت، و دفـاع از  
ـقـش   كرامت و حـرمـت كـارگـران ن
مھم و تعیین كننده ای دارد، فـی  

راه كار و گشـودن  .  البداھه نیست 
دروازه ھای این اعتراض در دسـت  
ـنـده طـومـار و   ـن كارگران امضا ك
ـراضـات اسـت  . مبتكرین ایـن اعـت

دولت و كارفرما و بیت رھبـری و   
ـران   اطاق فكرھا و بورژوازی در ای
ـتـصـاد و ده   از روزنامه مھر تـا اق
ھا به اصطالح دانشمند و پرفسـور  
ھم میگویند كه افزایش بیـسـت و  
پنچ درصدی دسـتـمـزدھـا كـافـی  

ـر ضـرب  .  نیست  و این یـعـنـی زی
فشار مـالـی و گـرانـی زنـدگـی  

ـر  ٥ به معنـی  .   میلیون ھا نفر  ـراب ب
ـر  ـق ـر خـط  ف . بودن زنـدگـی  زی

آمارھای ھمین ھـا نشـان دھـنـده  
ـر و   ـف ـیـون ن ـل این است كـه ده مـی

ـیـمـه   بیشتر، فاقد حداقل پوشـش ب
می توان تصـور كـرد  .  ای ھستند 

كه اگر این قبیل افراد دچـار یـك  
بیماری سخت شوند، چه شـرایـط  
ـرای تـامـیـن   دشوار و اسفنـاكـی ب
ھزینه ھای درمان و دارو خـواھـد  

بـا ایـن حـداقـل دسـتـمـزد  .  داشت 
تامین درمان و دارو و بھـداشـت و  

تا قبل از سـال  .  پزشك محال است 
ـرنـامـه تـوسـعـه چـھـارم ( ١٣٩١  ) ب

ـنـی مـیـكـردنـد كـه سـه   ـی پیـش ب
ـنـه   ـرداخـت ھـزی درصد مـردم بـا پ
ـر   ـر خـط فـق ھای درمانی بـه زی

ـنـد    ٩١ آمـار سـال  .  سقوط میـكـن
وزارت بھداشت حكایت از مـیـزان  
ــه در   ــدی دارد ک ــت درص ھــف
ـنـه ھـای کـمـرشـکـن   معرض ھزی

و بر ھمین اساس  .  درمانی ھستند 
طـبـق آمـار اعــالم شـده چـھــارده  
ـرداخـت   درصد از مردم شھرھا بـا پ
ھزینه ھای کمرشکن درمانی بـه  

ـنـد  و  .   زیر خط فقر سقوط میکـن
ـر و فـالکـت   ھر روز بر ابـعـاد فـق

ــارزه بــرای  .  افــزوده مــیــشــود  ــب م
افزایش دستمزدھا امری ھمگانـی  

ـر اسـت  ـراض بـه  .  و ھمه گـی اعـت
پایین بودن دستمزدھا  بشكل تـوده  
ـقـه و   ای و سازمانیـافـتـه از سـاب

ـرخـوردار اسـت  . پیشینه سه سـال ب
طومار سی ھزار امضا، تظاھـرات  
ـنـدگـان   و حضور مبتكران و نـمـای
امضا كنندگان طومار در مـقـابـل  
مجلس شورای اسالمی و مذاكـره  
با مسئولین مربوطه، خشت ھـای  
ـنـه   پایه ریـزی شـده ای بـا زمـی
ھای اعتراض متشكـل را فـراھـم  

ــد  ســوالـھــای اســاسـی و  .  كـرده ان
ــجـا تـوســط   ــجـا و آن ـن مـھــمـی ای
ـیـن كـارگـری مـطـرح اسـت   فعـال

ـتـظـار  "  كارگران ھمچنـان چشـم ان
ــراضــی ســی ھــزار   طــومــار اعــت

ـنـد  ایـن یـك سـوال  ".  نفـری، ھسـت
اما، چه بایـد كـردن  .  واقعی است 

ھا و افقی كه به ایـن عـرصـه از  
ـردازد، خـود   ـپ اعتراض كـارگـری ب
ــه ای جــدی   ــز صــورت مســال نــی

ـر ایـن  . است  تجارب تـاکـنـونـی ب
ـم تـاکـیـد دارد کـه   واقعیت مسـل
ـیـافـتـه و   ادامه اعتراضات سازمان
تعرضی به فاکتور حضـور فـعـال  
در دو عرصه مھـم گـره زده شـده  

ـتـکـریـن و  . است  یکم اقدامات مب
ــان ســی ھــزار امضــا،   ــگـوی سـخــن
ــات   ــس ــزاری جــل ــوان بــرگ فــراخ
مقدماتی در مـحـلـھـای کـار و  

دوم؛  .   متکی به مجمع عمومـی 
ــظــور    ــه مـن آمـادگــی ســراســری ب
فراخوان به اعتصاب و اعتراضـات  

ــراض ایــن  .  ســراســری  قــدرت اعــت
ـر   ـتـوانـد در زی جبھه تعـرضـی مـی
ـیـن   منگنه قرار دادن دولت و قـوان
مصوب تعیین حداقل دستـمـزدھـا،  
. موثر و فـاکـتـور اصـلـی بـاشـد 

روحانی و دولت او زمـانـی و در  
شرایطی بزانو در خواھد آمـد کـه  
ـبـش   فضای سیاسی جامعه و جـن
کارگری بجوش و خـروش و در  
ـراضـات   صحنه اجتماعـی بـا اعـت

سراسری و اعتـصـابـات سـراسـری  
روبرو شده و عـمـال در فـاز فـلـج  
شدن و ناتوان در  اعمال سـیـاسـت  

ـرد  ـرار گـی مـتـاسـفـانـه  .  سرکوب ق
تاکنون فراخوان بـه اعـتـصـاب و  
ــب   اعـتــراضــات ســراســری از جــان
ـرار   فعالین کارگری مورد توجه ق
نگرفته و آمادگی ھـای الزم در  
. این زمینه ھم ایجـاد نشـده اسـت 

ـتـظـار بـه  "  خـونسـرد " برخورد    و ان
ــجــی و   ــدری ــرات ت ــی ــغــی ــظــور ت مــن
ـــدادھـــای   ـر روی ـــگــ ـــارت دی ـب ــعــ ب
خودبخـودی در اوضـاع سـیـاسـی  
ـتـانسـیـل   کنونی از آن انـدازه از پ
ـراضـات   موجـود و روشـھـای اعـت

رشـد رو  .  تاکنـونـی عـقـب اسـت 
ـرای    بجلو اعتراضـات کـارگـران ب
ــمــزدھــا و زیــرو رو   افــزایــش دســت
ــد   ــن مصــوب ض ــوانــی کــردن ق

 .  کارگری عملی و  ممکن است 
ـری و   ــ ـــارگ ـــن ک ـی ــ ـــال ـــع ف
سازماندھندگان طومار سی ھـزار  
ــه اعــتــراض و   ــه ادام امضــا ب
پیگیری این اعتراضات مھم قانـع  

ادامه این اعتراضـات در  .  شده اند 
ـنـار   ـی گرو برگزاری ھمـایـش، سـم
ـرای آمـاده کـردن   تجمع و تالش ب
ـرای   کارگران و جامعه و مـردم ب
اعتراضات سراسری و اعـتـصـاب  

 .   ھای سراسری است 
 ١٣٩٢ مرداد  ٧ 

 ٢٠١٣ ژوئیه  ٢٩ 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 شرایط مناسب  برای 
 !اعتراض عاجل
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 اعتراضات كارگری 

 
 اعتصاب غذا در نیشکر ھفت تپه

ـران  بــنـا بــر گـزارشــی کـه از  :  اتـحـادیـه آزاد کـارگــران ای
سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپـه بـدسـت اتـحـادیـه آزاد  

 کـارگـر کـارخـانـه  ٥٠٠ کارگران ایران رسیده اسـت حـدود  
دست به اعـتـصـاب  )  دوشنبه (نیشکر ھفت تپه از صبح امروز 

 .زده اند 
ـر    ١٤ سـاعـت  ( بنا بر این گزارش تا لحظه تنظیم این خـب

مسئولین نیشکر ھفت تپه پـاسـخـی بـه خـواسـتـھـای  )  ظھر 
 .کارگران نداده اند و این اعتصاب ھمچنان ادامه دارد 
ـنـد  ٥ کارگران نیشکر ھفت تپه خواستھای خود را در    ب

ایـن خـواسـتـھـا  .  تنظیم کرده اند و خواھان تحقق آنھا ھستند 
 :عبارتند از 

ـنـدی مشـاغـل کـه از سـال    -١  بازنگری طرح طبقه ب
 پیگیریھای الزم در این مورد از سـوی سـنـدیـکـای  ١٣٨٧ 

ـر  .  کارگران نیشکر ھفت تپه صورت گرفته است  بطوریکه ب
اساس این پیگیریھا نامه ای از وزارت کـار بـه اداره کـار  
استان و از اداره کار استان به اداره کـار شـھـرسـتـان شـوش  
جھت بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل کارگران ھـفـت  
تپه ابالغ شده است اما تاکنون ترتیب اثری به این ابـالغـیـه  

 .داده نشده است 
اخراج اعضای ھیات مدیره کـارخـانـه بـه نـامـھـای    -٢ 

حسن عبدالھی، رضا مددی، کاظمینی و برزو احمدی کـه  
برزو احمدی رئیس سـابـق اداره اطـالعـات  .  دو شغله ھستند 

ـپـه در   ـیـشـکـر ھـفـت ت شوشتر بوده و در اخراج کـارگـران ن
ـقـش مـوثـری  ٨٧  و  ٨٦ اعتراضات سالھای    این کارگـران ن

 .داشته است 
ابقا بکار مدیر عامل فعلی کارخانه آقای فـرشـیـد    -٣ 

مومن غریب که از کار خود تعلیق شـده و احـتـمـال اخـراج  
ـرسـنـل قـدیـمـی  .  وی بر سر زبـانـھـا افـتـاده اسـت  وی از پ

 کارخانه نیشکر ھفت تپه می باشد 
ـپـه و مـنـازل    -٤  عدم واگذاری شرکت نیشکر ھـفـت ت

 سازمانی آن به سپاه 
ـیـشـکـر    -٥  شکسته شدن فضای امنیتی در شـرکـت ن

 بـه  ١٣٨٦ ھفت تپه که بدنبال اعتراضات کارگران از سـال  
این سو بر شرکت حاکم شده است بطوریکه از آن تـاریـخ بـه  
این سو با سیطره افراد امنیتی بر اداره شـرکـت بسـیـاری از  
کارگران معترض منجمله اعضای ھیات مدیره سنـدیـکـای  
کارگران نیشکر ھفت تپه به نامھای علی نجاتی، فـریـدون  
نیکو فر، محمد حیدری، جلیـل احـمـدی، رضـا رخشـان و  

 .قربان علیپور از کار خود اخراج شدند 
 ١٣٩٢ ھفتم تیر ماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 !اعتصاب در کارخانه قند در آذربایجان
ھیئت مدیره حق دخالت در انتخابات شـورای کـارگـران  

 !ندارد 
ـقـده ( کارگران کارخانه قند سولدوز   ـراض بـه  )  ن در اعـت

دخالت مدیریت در انتـخـابـات شـورای کـارگـران دسـت بـه  
ـقـدر قـوی بـوده اسـت کـه  .  اعتصاب زده اند  اعتراضـات آن

ـرای پـایـان   فرماندار شھرستان نقده را مجبـور کـرده اسـت ب
 .دادن به آن به تقال بیافتد 

ـتـخـاب شـورای    کارگران میگویند که خود را برای ان
ـر آمـاده کـرده بـودنـد کـه  ٢٩ کارگریشان در روز شنبه   ـی  ت

مدیر مالی و مدیر عامل کارخانه قند تالش کردند اعـمـال  
ـنـدگـان   نفوذ کنند و مانع تشکیل شورای کارگران با نـمـای

ـریـت سـعـی مـیـکـنـد  .  واقعیشان شوند  از نظر کارگران مدی
استقالل شورای کارگری را از بین ببرد و کارگـران ایـن را  

 .  قبول نخواھند کرد 
 مدیریرت کارگران را تھدید کرده است کـه اگـر روی  
خواسته ھاشان پافشاری کنند و به اعتصاب ادامـه دھـنـد  

 .اخراج خواھند شد 
ـتـخــاب   ـرای ان ــل، بـه حـق خــود ب  کـارگـران در مـقـاب
نمایندگان واقعی خودشان پافشاری میکنند و اعتصـاب را  

 .به عنوان راه تحمیل خواست برحق خود انتخاب کرده اند 
ـتـخـابـات    کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ان
ـتـخـابـاتـی   آزاد برای انتخاب نمایندگان واقعی کـارگـران، ان
ـتـی را حـق   بدور از ھرگونه دخالت مدیریت و عـوامـل دول
مسلم کارگران میداند و اعالم میکـنـد کـه بـه ھـر طـریـق  
ممکن باید به حمـایـت از اعـتـصـاب بـحـق ایـن کـارگـران  

 .برخاست 
  

ـتـخـاب شـورای   ـرای ان زنده باد مبارزه برحق کارگـران ب
 !کارگری 

 کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٣  جوالی  ٢٦ ،  ١٩٩٢  مرداد  ٤ 
 

کارگران کیان تایر دست به تجمع در مقابل 
 بیت رھبری زدند

ـران :  مرداد ٦  کـارگـران کـیـان  .  اتحادیه آزاد کارگـران ای
تایر از صبح امروز در اعتراض بـه واگـذاری کـارخـانـه بـه  
ـری   ـیـت رھـب مالک قبلی آن دست به تجمـع در مـقـابـل ب

بنا بر گزارشھای رسیده بـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .  زدند 
 صبح امروز آغـاز شـده اسـت و  ٩ ایران این تجمع از ساعت  

ـرای   مسئولین دفتر بیت رھبری از نماینده ھای کـارگـران ب
ـر دعـوت کـرده انـد  ایـن دعـوت از  .  حضور در داخـل دفـت

نماینده ھای کارگران در حالی صورت گرفته است که در  
عین حال از کارگران خواسته شده است تـجـمـع خـود را در  
مقابل دفتر بیت رھبری پایان دھند و در پـارک نـزدیـک  

ـر آخـریـن  .  این دفتر منتظر نماینده ھای خـود بـاشـنـد  ـنـا ب ب
ـران  ) ده صـبـح ( گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ای

ـر ھـمـچـنـان در   علیرغم این درخواست کارگـران کـیـان تـای
مقابل دفتر بیت رھبری حضور دارند و خواھان رسیدگی بـه  

ـر در ادامـه  . خواستھای خود می باشند  کارگران کیان تـای
ـلـی   مقاومت خود در مقابل واگذاری کارخانه به مالک قب
ـری   آن از فروش الستیک توسط کارفرمای قبلی جـلـوگـی

ـروز طـی ابـالغـیـه ای بـه واحـد  .   به عمل آوردند  وی  دی

ـیـن ایـن واحـد خـواسـتـه بـود تـا   فروش کارخانه از مسـئـول
ـیـمـت بـه بـازار    ـر ق الستیکھای موجود در کـارخـانـه را زی
عرضه کند اما کارگران مانع ایـن فـروش شـدنـد و اعـالم  

کـارگـران کـیـان  .  کردند کارفرمای قبلی کاره ای نیست 
تایر اعالم کرده اند زیر بار واگذاری کارخـانـه بـه مـالـک  
قبلی آن نخواھند رفت این کارگران در رابطـه بـا واگـذاری  
ـقـه ای کـه از وی دارنـد   کارخانه به مالک قبلی و سـاب
ـر   ـرده پـس از تسـلـط کـامـل ب نگران این ھستند که نـامـب
ـنـھـایـش بـکـنـد   کارخانه اقدام به تعطیلی آن و فـروش زمـی

ـبـال آن بـود امـا  ٨٧  و  ٨٦ کاری کـه در سـالـھـای    بـدن
ـرده خـود در آنـزمـان،   کارگران کیان تایر با اعترضات گست

گـزارش  .  وزارت صنایع را وادار به خلع ید از نامبرده کردنـد 
ـر   ـر در مـقـابـل دفـت تکمیلی تجمع امروز کارگران کیان تای
ـران   بیت رھبری متعاقبا از سوی اتحادیـه آزاد کـارگـران ای

 اتحادیه آزاد کارگران ایران . منتشر خواھند شد 
 

اخبار مرتبط با اعتراضات کارگران کیان 
تایر ، منتشره از سوی اتحادیه آزاد 

 کارگران
ـراض بـه واگـذاری   ـر در اعـت ایران کارگران کـیـان تـای
ـراضـی در   کارخانه به مالک قبلی آن دست به تجمـع اعـت
ـران  : مقابل وزارت صنایـع زدنـد اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای

کارگران کیان تایر در ادامه اعتراضات خـود بـه واگـذاری  
ـروز خـود   ـراض دی کارخانه به مالک قبلی آن و بدنبال اعـت
درمحل کارخانه و جلوگیری از ورود نامبرده بـه کـارخـانـه،  
ـراضـی در مـقـابـل وزارت   صبح امروز دست به تـجـمـع اعـت
صنعت، معدن و تجارت زدند و از ھمان لحظه شروع تـجـمـع  

 صبح شروع شد بر علیه واگـذاری  ٣٠/٩ خود که از ساعت  
ـنـا  .  کارخانه به مالک قبلی آن اقدام به دادن شعار کردند  ب

ـرغـم   ـی بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران عل
اینکه کارگران کیان تایر بطور یکپارچه ای شعار مـیـدانـد  
اما مسئولین وزارت صنایـع  بـا بـی تـوجـھـی بـه تـجـمـع  
کارگران و شعارھای آنان تالش کردند جوابی به کـارگـران  
ندھند که بدنبال این وضعیت کارگران بطور نـاگـھـانـی بـه  
داخل وزارت صنایع ھجوم بردند و پس از سر دادن شعـار بـار  

ـنـا  .  دیگر به خیابان بازگشتند و به شعار دھی ادامه دادند  ب
ـر بـه داخـل   بر این گزارش بدنبال ھجوم کارگران کـیـان تـای
وزارت صنایع، مسئولین این وزارتـخـانـه بـا مشـاھـده خشـم  
ـنـد بـا تـجـمـع در مسـجـد   کارگران  بناچار از آنان خـواسـت

ـتـگـو  .  وزارت صنایع با آنان به گفتگو بنشینند  در ایـن گـف
که از سوی یـکـی از اعضـای ھـیـات اجـرایـی سـازمـان  
حمایت از صنایع انجام شد به کارگران کیان تایر اعالم شـد  

ـنـه  ٥٠ ما برای اداره کارخانه تاکنون   ـیـارد تـومـان ھـزی  میل
کرده ایم و واگذاری کارخانه نیز ربطی به ما نـدارد و اگـر  
ـرویـد قـوه   ـبـول نـداریـد ب شما شرفی را به عنوان کارفرما ق
ـر   قضائیه شکایت کنید که ایـن امـر خشـم کـارگـران را ب
ـرویـد از   انگیخت و  آنان با صراحـت تـمـام اعـالم کـردنـد ب
ـیـد ایـن پـول را   ـیـز خـودتـان ھسـت دزدھا که یکی از آنھا ن
بگیرد  ما در این مدت کار کرده ایم و کـارخـانـه سـر پـا  

: کارگران کیان تایر  در این جلسه اعالم کـردنـد .  بوده است 
با استناد به دزدیھای مالک قبلی و  )  وزارت صنایع ( شما  

اعتراضی که ما کارگران کردیم وی را خلع ید کـردیـد و  
االن دارید بار دیگر کارخانه را تحویل ھمـان دزد مـیـدھـیـد  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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چه شده است که اینھمه با عجله و آنـھـم چـنـد صـبـاحـی  
باقی مانده به پایان عمر دولت دھم اینھمـه بـه دسـت و پـا  
. افتاده اید و کارخانه را فورا به شرفـی واگـذار کـرده ایـد 

بنا بر این گزارش از آنجا که مسئول وزارت صنایع در ایـن  
نشست بطور مداوم بر این نکته تاکید میکرد که کـارخـانـه  
ـیـدا کـرده اسـت خشـم   واگذار شده و این مسئلـه خـاتـمـه پ
کارگران بر انگیخته شد و  آنـان بـطـور یـکـپـارچـه ای بـا  
ـم بسـت بـا سـر دادن   اعالم اینکه جاده اسالمشھر را خواھـی
ـیـن   شعار اقدام به ترک  جلسـه کـردنـد  و تـالش مسـئـول
ـر   وزارت صنایع برای باز گرداندن کارگران بـه جـلـسـه مـوث

کارگران کیان تایر پس از ترک جلسه بار دیگـر  .  واقع نشد 
 ظـھـر  ١٢ در خیابان به سر دادن شعار پرداختند و در ساعت  

با تاکید بر اینکه در صورت عـدم رسـیـدگـی بـه خـواسـت  
شان جاده اسالمشھر را خواھند بست به تـجـمـع خـود پـایـان  

ـیـز کـه بـه اتـحـادیـه آزاد  .  دادند  بنا بر گـزارش دیـگـری ن
ـر   کارگران ایران رسیده است در حالی که کارگران کیان تای
ـنـده   در مقابل وزارت صنایع تجمع کرده بودند دو تن از نـمـای
ھای آنان در بخشداری چـھـار دانـگـه در جـلـسـه شـورای  

در این جلسه ضمن تھدید نماینـده  . تامین شرکت کرده بودند 
ھای کارگران از آنان خواسته شد تا کارگران را در رابـطـه  
ـنـد امـا ایـن   با واگذاری کارخانه به مالک قبلی قانع کن
ـیـد  ـنـکـار را بـکـن .   نماینده ھا اعالم کردند خودتان بیائید ای

ـر بـار واگـذاری   ـر اعـالم کـرده انـد زی کارگران کـیـان تـای
کارخانه به مالک قبلی آن نخواھند رفت این کارگـران در  
ـقـه ای   رابطه با واگذاری کارخانه به مالک قبلـی و سـاب
ـرده پـس از   ـنـد کـه نـامـب که از وی دارند نگران این ھسـت
ـلـی آن و فـروش   تسلط کامل بر کارخانه اقـدام بـه تـعـطـی

 بدنبال آن  ٨٧  و  ٨٦ زمینھایش بکند کاری که در سالھای  
ـرده خـود در   بود اما کارگران کیان تایر با اعترضات گسـت
ـرده کـردنـد  . آنزمان، وزارت صنایع را وادار به خلع ید از نامب
: کارگران کیان تایر در تجمـع امـروز خـود شـعـار مـیـدانـد 

چـپـاول مـیـکـنـد، صـنـایـع  )  مالک قبلی کارخانـه ( شرفی 
 –برای حفظ البرز بریده بـاد دسـت دزد    –حمایت میکند  

حـیـا کـن  )  رئیس سازمان حـمـایـت از صـنـایـع ( خان بیگی 
قســمـتـی از فـایــل صـوتــی  ( ، ... شـرفـی را رھـا کــن  و 

شعارھای امروز کارگران کیان تایر بر روی سـایـت اتـحـاد  
 ) قرار گرفته است 

 
 کیان تایر

ـران   ـر مـاه  ٣٠   –اتحادیه آزاد کـارگـران ای ـی     ١٣٩٢  ت
ـلـی کـیـان  )  قربانی (یک خاور گوسفند اھدائی   مالک قب

تایر نیز برای ورودش به کارخانه موثر واقـع نشـد اتـحـادیـه  
ـر از  : آزاد کارگران ایران  بدنبال واگذاری کارخانه کیـان تـای

سوی سازمان حمایت صنایع به مالک قبلی آن، کـارگـران  
کیان تایر ھمچنان زیر بار این انتقال نمیروند و از ورود وی  

 . به کارخانه جلوگیری میکنند 
ـران،   بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگـران ای
در پی چندین بار اعتراض کارگران کیان تایر به واگـذاری  
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

 .اند 
ـر ایـن گـزارش وی در راسـتـای راضـی کــردن   ـنـا ب ب
کارگران ضـمـن وعـده اھـدا یـک سـبـد کـاالی دویسـت  
ھزارتومانی به ھر کدام از آنـان، صـبـح امـروز یـک خـاور  
گوسفند نیز را به کارخانه فرستاد تا با قربـانـی کـردن ایـن  
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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کارگران کیان تایر در اعتراض به واگذاری 
کارخانه به مالک قبلی آن بار دیگر با 
 آتش زدن الستیک دست از کار کشیدند

ـران  ـبـال زمـزمـه واگـذاری  :  اتحادیه آزاد کارگران ای بـدن
ـتـه ھـای   کارخانه کیان تایر به مالک قبلی آن در طی ھف

ـر مـاه اقـدام بـه  ١١ گذشته، کارگران این کارخانه روز   ـی  ت
ـراض  .  اعتصاب و آتش زدن الستیک کردند  بدنبال ایـن اعـت

ـیـن کـاری صـورت   به کارگران کیان تایر اعـالم شـد چـن
نخواھد گرفت اما علیرغم این وعده صبح امـروز اطـالعـیـه  
ای از سوی مدیر عامل جدید این کارخانـه کـه از سـوی  
ـلـوھـای   مالک قبلی به این سمت انتصاب شده است بر تـاب

بنا بر گـزارشـھـای رسـیـده بـه  .  اعالنات کارخانه نصب شد 
اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کیان تایر بـا مشـاھـده  
این اطالعیه بالفاصله دست از کار کشیدند و با آتـش زدن  
الستیک در قسمت مشرف به جـاده اسـالمشـھـر کـارخـانـه  
اعتراض خـود را تشـدیـد کـردنـد و در پـی آن مـامـوریـن  
امینتی با حضور در محل کارخانه بار دیگر بر وعـده خـود  
ـلـی تـاکـیـد   ـب مبنی بر عدم واگذاری کارخانه به مالک ق
نمودند و در پی آن تمامی اطالعیه ھای مدیر عامل جدیـد  

 .از تابلوھای اعالنات کارخانه جمع آوری شد 
ـر بـا   در پی کشمکشی که میان کـارگـران 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
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 
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آتش خشم کارگران کیان تایر بار دیگر 

 ! شعله ور شد
ـران  ـبـال زمـزمـه واگـذاری  :  اتحادیه آزاد کارگران ای بـدن

بـه کـارفـرمـای سـابـق  )  الستیک البرز ( کارخانه کیان تایر 
آن، بار دیگر شعله ھای آتش از این کارخانه زبانه کشید و  

در حال حـاضـر  . کارگران این کارخانه دست از کار کشیدند 
کارگران کیان تایر دسـتـمـزد خـرداد مـاه خـود را دریـافـت  
. نکرده اند و تولید در آن با کمبود مواد اولیه مـواجـه اسـت 

ـیـش زمـزمـه   بنا بر اظھار کارگران این کارخانه از مدتھـا پ
ـلـی آن   ـب بـاال  )  شـرفـی ( واگذاری کارخانه به کارفرمای ق

گرفته است و نامبرده دیروز در جلسه ای کـه بـا شـرکـت  
ـنـده ھـای کـارگـران در   مدیران و مسئولین کارخانه و نمـای
وزارت صنایع برگزار شده بود شرکت داشـت کـه ایـن امـر  
خشم صدھا کارگر این کارخانه را برانگیخت و آنـان صـبـح  
امروز با دست کشیدن از کار اقدام به تـجـمـع و آتـش زدن  
الستیک در محـوطـه درونـی کـارخـانـه مشـرف بـه جـاده  

بنا بر گزارشھای رسیده به اتـحـادیـه آزاد  .  اسالمشھر کردند 
کارگران ایران بدنبال این اقدام اعتراضی از سوی کارگـران،  
مسئولین شورای تامین استـان در مـحـل حـاضـر شـدنـد و  
بدنبال مذاکراتی که صورت گرفت کارگران به تجمع خـود  
ـنـد تـحـت ھـیـچ   پایان دادند و بطور قاطعانه ای اعالم داشت
شرایطی کارفرمای سابق را به کارخانه راه نخواھنـد داد و  
چنانچه وزارت صنایع بدون توجه به خواست کارگران اقـدام  
. به اینکار کند دست به اعتراضات گسترده ای خواھند زد 

حجم آتشی که امروز کارگران کیان تایر برپـا کـرده بـودنـد  
به حدی بود که بدنبال پایان اعتراض کارگران، ماشینھـای  

 .آتش نشانی اقدام به خاموش کردن آتش نمودند 
ـر در   ـرده کـارگـران کـیـان تـای بدنبال اعتـراضـات گسـت

 کارفرمای این کارخانه خلـع یـد شـد و  ٨٧  و  ٨٦ سالھای  
ـیـار سـازمـان حـمـایـت از   از آنزمان تاکنون اداره آن در اخـت

 تیر مـاه  ١١   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  .  صنایع قرار دارد 
 ١٣٩٢ 
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اعتراضات در کارخانه قند نقده وارد 
 سومین روز خود شد

ـتـخـابـات شـورای  ١ به گزارش   ـر ؛ ان مـردادسـولـدوز خـب
ـراضـات   کارگری در کارخانه قند نقده باعث تجـمـع و اعـت
کارگری گشته است ، شدت اعتراضات به حدی بوده کـه  
فرماندار شھرستان نقده مجبور به دخالت و فیصلـه دادن بـه  

کارگران این کارخانه طـی مصـاحـبـه  .  موضوع شده است  
ـئـت   ای با سولدوز خبر ، دلیل اعتراضات خود را مداخله ھی
ـتـخـابـات شـورا عـنـوان کـردنـد   . مدیره کارخانه قند در ان

ـبـل  ٣ ( روز شنبه  :  کارگران میگویند   ، بـعـد از  )   روز ق
ـتـخـابـات بـود   مسائل و فشارھای بسیار ، زمان برگزاری ان
ولی مدیر مالی و مدیر عامل کارخانه قند ، علنا مانع از  

ـنـد  کـه  .  برگزاری انتخابات شدند   کـارگـران مـی افـزای
مدیران کارخانه قصد دارند از طریق نفوذ افـراد وابسـتـه بـه  
خود در انتخابات شورا ، استقـالل شـورای کـارگـری را از  
بین ببرند که این موضوع به ضرر کارگـران ایـن کـارخـانـه  

ـنـدگـان  .  خواھد بود   کارگران تھدید شده اند که اگـر نـمـای
مستقل کارگری از رقابت کنار نکشند ، ھـمـگـی اخـراج  

ـیـش رفـتـه کـه پـای  . خواھند شد   اعتراضات تا جـایـی پ
بازرسان استانی نیـز بـه مـاجـرا کشـیـده شـده ،  بـازرسـان  
استانی اداره کار در حال پیگیری موضوع از طـریـق قـانـون  
ھستند که در صـورت درسـت بـودن ادعـای کـارگـران ،   
ـران ایـن   ـتـظـار مـدی ممکن است بیش از سه ماه حبس در ان

ـقـده بـه مـنـظـور  .  کارخانه باشد   گفتنی است فـرمـانـدار ن
خاتمه دادن به تجمعات کارخانه قند نقده ، امروز جلسه ای  

 .در محل فرمانداری برگزار خواھد کرد  
 

اعتصاب وتجمع اعتراضی کارمندان 
 قراردادی و رسمی وزارت ورزش

مردادخبرآنالین،در اعتراض به حـق و حـقـوق  ١ به گزارش 
ـراردادی در وزارت ورزش   کارمندی،کارکنان رسـمـی و ق

براساس این گزارش،از صبح امـروز تـعـدادی  .  تحصن کردند 
ـراض   از کارکنان قراردادی و رسمی وزارت ورزش در اعـت

آنـھـا کـه مـقـابـل در  .  به حق و حقوق شان تحصـن کـردنـد 
وزارت ورزش تجمع کرده بودند پس از اعتراض ھای شـدیـد  
به سمت نمازخانه ھدایت شدند تا یکی از مسئوالن با آنـھـا  

ـراض کـارکـنـان  . حرف بزنـد  ایـن در حـالـی اسـت کـه اعـت
قراردادی به دلیل عدم تمدید قراردادھایشان است و رسـمـی  
ھا ھم به این معترضـنـد کـه حـقـوق شـان در سـال جـدیـد  

به گزارش اول مردادفارس درھـمـیـن  .  افزایشی نداشته است 
ـیـل عـدم  ٢٠٠ رابطه،    نفر از کارمندان وزارت ورزش بـه دل

ـراض و    پرداخت حقوق و مطالبات  شان در وزارت ورزش اعـت
براساس این گزارش،این کـارمـنـدان بـه ایـن  .  تحصن کردند 

ـراردادی بـا   موضوع معترض ھستند که از ابتدای سال نه ق
ـر    رمضان .   اند   آنھا امضاء شده و نه حقوقی گرفته  پور، مـدی

ـرق کـردن ایـن افـراد   ـف حراست وزارت ورزش سـعـی در مـت
اکنـون در    کارمندان وزارت ورزش ھم .  داشت که موفق نشد 

ـراضـات  شـان    البی این ساختمان منتـظـر رسـیـدگـی بـه اعـت
خـانـه    ھا با تعدادی از کارمندان ایـن وزارت   صحبت .  ھستند 

ـرداخـت نشـده   حاکی از این است که حقوقی به کارمندان پ
این در حالی است که نصرالله پریچھره، مسئول امـور  .  است 

ــن   ــدان ای ــاره اعــتــراض کــارمــن اداری وزارت ورزش، درب
حقوق کارمندان کامل داده شده و امسـال  :  خانه گفت   وزارت 

ـیـل  .  اند   ھا را نداده   افزایش حقوق  شاید اعتراض آنھا به این دل
ـراردادشـان تـمـدیـد نشـود   باشد که می  وی دربـاره  . ترسنـد ق

ــدان ھــم اظــھــار داشــت  ــد قــرارداد کــارمــن ــمــدی ــر  :  ت ــظ ــت مــن
ـرای مـا    پیش .  دستورالعمل ضوابط اجرایی ھستیم  نویس آن ب

ـرار   ارسال شد، اما به دلیل یکی دو اشکالی کـه داشـت ق
 .است تا ھفته آینده در اختیار ما قرار بگیرد 

 
تجمع اعتراضی کارگران و کارمندان 
 کارخانه آلومینیوم المھدی ھرمزگان

ــرداد ٢  ــنــد و کــارگــر کــارخــانــه ی  ٧٠٠ :   م  کــارم
آلومینیوم المھدی ھرمزگان با تجمع مسالمـت آمـیـز در رو  
ـراض و خـواسـتـار   به روی دفتر مدیرعامل کـارخـانـه، اعـت

ـرکــنـاری وی از سـمــت خــود شــدنـد   ــل اعــتــراض  .  ب ـی دل
کارمندان و کارگران مجتمع آلومینیوم المھـدی ھـرمـزگـان  
ـم ھـای   ـت عدم برابری و عدالت کاری و حذف و کـاھـش آی

 .حقوقی اعالم شده است 
 

تجمع کارگران کارخانه فارسیت 
دورودمقابل دفترمرکزی شرکت درخیابان 

 بھشتی تھران
ــش از  :  مــرداد ١  ــاغــروب، بــی  نــفــر از  ١٥٠ از صــبــح ت

کارگران شرکت فارسیت دورودمقابل دفترشرکت در خیابـان  
ماه گـذشـتـه  ٦ کارگران فارسیت طی  .  بھشتی تجمع کردند 

ـیـن  .  حقوقی دریافت نکرده انـد  ـران شـرکـت و مسـئـول مـدی
 .استان طی این مدت فقط وعده ووعید داده اند 

ـروز   ـراضـی دی مدیران شرکت درواکنش بـه تـجـمـع اعـت
،دعوت کارگران معتـرض بـه حـفـظ آرامـش ووعـده ھـای  

تجمع کـارگـران  .  تکراری مبنی برحل مشکالت ،بوده است 
ـتـه   فارسیت تا غروب روز گذشته ادامه داشت و بنا بـه گـف
کارگران تا دریافت نکردن معوقات و حل مسایل کـارخـانـه   
تجمع در روزھای آتی در دفتر مرکـزی ایـن کـارخـانـه در  

شرکت فارسیت دورود به واسـطـه  .  تھران ادامه خواھد یافت 
ـرای تـامـیـن   ـنـگـی الزم ب حذف واردات آزبست و نبود نقـدی

 برخی خـطـوط خـود  ٩٠  خرداد سال  ١٠ تکنولوزی جدید از  
 تیـر سـال گـذشـتـه  ١٤ را تعطیل و خط تولید ورق را نیز از  

ـیـد درایـن  .  تعطیل کرده است  ھم اکنون فقط یک خط تـول
ـر  ٥٠٠ کارخانه فعاللیت خود را ادامه می دھد  که از   ـف  ن

 نفر ھمچنان فعالیت خود را ادامـه  ٤٠ کارگر شرکت فقط  
 .می دھند 

 
مبارزات پیگیر و :كارگر صنعت برق 

متحدانه كارگران شركت قطعات توربین 
 شھریار به بار نشست

 پس از بیست و نـه روز، اعـتـصـاب كـارگـران شـركـت  
ـبـاتـی چـون   قطعات توربین شھریار بر سر خواست ھا و مطال
ـرداخـت   توقف اخراج، بازگشت به كار كارگران اخـراجـی و پ
حقوق معوقه كه از اھم مطالبات این كـارگـران بـوده ،امـروز  

مدیریت به خواسـت كـارگـران تـمـكـیـن كـرده و  )  یكشنبه ( 
با تعمـق كـمـی روی  . كارگران دست از اعتصاب كشیده اند 

ـبـش كـارگـری، درمـی   مطالبات كارگران  این حلقه از جـن
ـیـه   ـل ـبـات ك یابیم كه مطالبات كارگران این كـارخـانـه، مـطـال

ـنـون  .  كارگران در این مقطع از مبارزات كارگری است  ھم اك
ـیـت  "  یكی از خواست ھای كارگران رفع معضل   عـدم امـن

ـرار  " شغلی   است كه ھمچون پتكی بـاالی سـر كـارگـران ق
ـنـد،   ـراض بـزن گرفته است؛ ھرگـاه كـارگـران دسـت بـه اعـت
پیمانی و قراردادی بودن را، به رخشان میكشنـد و بـه آنـان  

ـنـون  .  گوشزد میكننـد  كـارگـران شـركـت ھـایـی كـه ھـم اك
مبارزاتشان در جریان است عمده مطالباتشان ھمـان خـواسـت  

اینجاسـت كـه  .  ھا ی  كارگران قطعات توربین شھریار است 
ـرق   به حق باید گفت مبارزات كارگران این بخش صـنـعـت ب
ـیـه كـارگـران   ـل ـبـات ك علیه سرمایه ، نه تنھا بیانـگـر مـطـال
ـیـن شـھـریـار،   صنعت برق است، بلكه كارگران قطـعـات تـورب
خواست و مطالباتشان، خواسته ھای كلیه كـارگـرانـی اسـت  

از طـرفـی  .  كه ھم اكنون در تقابل با سرمایه مبارزه میكنند 
ـیـن شـھـریـار   اما، ھرچند مبارزات كـارگـران قـطـعـات تـورب
دستاورد بزرگی در مبارزات كارگری مـحـسـوب مـیـشـود،  
ـیـه سـرمـایـه ایـن   اما  در غیاب یك جنـبـش سـراسـری عـل
ـنـد   پیروزی شكننده است و صاحبان سرمایه در كـمـیـن ھسـت

از ایـن روسـت كـه  .  كه به این پیروزی كارگری حمله كننـد 
برای ایجاد سدی در مقابل سرمایه و حركت ھای بعـدی و  
ـبـش سـراسـری   حفاظت از دستاوردھای كارگری، ایجاد جـن

ـرق .  كارگران یك ضرورت است  ـبـه    -كارگر صنعت ب یـكـشـن
 ٩٢  تیرماه  ٣٠ 

 
حضور اعتراضی یكصد نماینده کارگران 

 ساختمانی در مجلس
تیر،طی گزارشی از حضور اعتراض آمـیـز  ٣٠ ایلنا بتاریخ 

 کارگر به نمایندگی از كارگران سـاخـتـمـانـی  ١٠٠ بیش از  
ـنـی   نقاط مختلف كشور در بخش تـمـاشـاچـیـان صـحـن عـل

این کارگران ساختمانی كـه از شـھـرھـای  . مجلس خبر داد 
شمالی، جنوبی و رضوی، سمنـان،    ھای خراسان   كوچك استان 

ـرسـتـان، آذربـایـجـان   ـم، فـارس، یـزد، ل گلستان، مازندران، ق
شرقی و تھران با حضور در سـاخـتـمـان پـارلـمـان نسـبـت بـه  

 ھـزار  ٩ مصوبه  مجلس شورای اسالمی مبنی بر اختصاص  
ـیـمـه    ـرای ب میلیارد ریال به سـازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی ب
ـیـمـه   ـرای ب ـلـغ ب کارگران ساختمانی معترضند زیرا ایـن مـب

 ھزار کارگر سـاخـتـمـانـی واجـد  ٧٠٠ کردن یک میلیون و  
گفتنی است قانون بودجه سال جـاری  .  شرایط کافی نیست 

 سازمان مالیاتی را مکلف کـرده    مجلس شورای اسالمی،  
ـیـارد ریـال از کـل عـوارض  ٩ تا معادل عملکرد   ـل  ھزار مـی

ھـا از مـحـل مـنـابـع    ھـا و دھـیـاری   ارزش افزوده شھرداری 
ـر  ٣٨ ماده  )  د ( و  ) ج (مندرج در بندھای   ـیـات ب  قانـون مـال

ــاری  ــزد ســازمــان دھــی ــمــرکــز ن ــزوده مــت ــا و    ارزش اف ھ
ھای کشور را برای بیمه کارگران ساختمـانـی بـه    شھرداری 

ـلـغ بـه جـای  .  سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند  این مب
ـیـمـه کـارگـران  ٢٠ سھم    درصدی حق بیمه کارفرمایان در ب

ـروانـه  ـیـش از ایـن از مـحـل پ ھـای    ساخـتـمـانـی کـه تـا پ
ـبـع  ».  شد اختصاص داده شده است   ساختمانی تامین می  مـن

 «ایلنا 
 

اعتصاب رانندگان ماشین ھای سنگین در 
 شھرستان جم

حـمـل  )  دیـزلـی (رانندگان ماشین ھای سنگین :  مرداد ١ 
شن و ماسه در سه راه ورودی شھر جم دست بـه اعـتـصـاب  

ـنـدگـان  دسـتـمـزد  .  زدند  مھمترین دالیل  اعتصاب ایـن ران
ـتـدای   پایین ، ثابت ماندن کرایه حمل شـن و مـاسـه  از اب
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ـیـل (  تا کنون و ھمچنین کمبود سوخت  ٩١ سال   در  )  گـازوئ
شھرستان جم تا جایی که بعـضـی از جـایـگـاه ھـا از دادن  

ـنـد   الزم بـه ذکـر  ( سھمیه کامل روزانه آنھا خوداری میکـن
ـر مـی  ٣٠٠ است سھمیه روزانه ماشین ھای سنگـیـن   ـت ـی  ل

ـر بـه  ٢٠٠ باشد ولی در بعضی از جایگاه ھا  بیشتر از   ـت ـی  ل
 ) .رانندگان داده نمی شود  

 
 تجمع کارگران مقابل استانداری گیالن

ــش از صــد نــفــر از کــارگـران قــراردادی  :   مـرداد ١  ـی ب
فضای سبز شھرداری رشت در مقابـل اسـتـانـداری گـیـالن  

ـیـش  . واقع در خیابان معلم رشت تجمع کردند  این کارگران ب
 روز از دستمزد خود را طلب کار بـودنـد کـه پـس از  ٧٥ از  

این تجمع توانستند دستـمـزدھـای مـعـوقـه خـود را کـامـل  
 .دریافت کنند 

 
 اعتصاب شیفت شب کارگران خدمات شھری

اعتصاب شیفت شب کارگران خدمات شھری کارگـران  
خدمات شھری قراردای شرکت نورتابان نوین شب پنجشنبـه  

ـفـت روز  ٩٢/٥/٢   اعتصاب کردند متاسفـانـه کـارگـران شـی
بجای آنھا کارکردند که ایـن حـرکـت بـاعـث دلـخـوری و  

الزم بـه ذکـر اسـت  .  نارضایتی کارگران شیفـت شـب شـد 
ـیـش از    روز دسـتـمـزد  ٧٥ کارگران خدمات شھری رشت ب

 .معوقه طلب کار ھستند 
 

تغییر مدیر عامل، خواسته مجدد کارمندان 
 تجمع کننده بیمه آسیا

ـیـمـه  :   مرداد ٥  بیش از صد نفر از کارمـنـدان شـرکـت ب
ـنـھـا   آسیا روبروی ساختمان مرکزی خود تـجـمـع کـرده و ت

ـر عـامـل اعـالم کـردنـد  بـه گـزارش  .  خواسته را تغییر مـدی
 روز مـرخصـی  ١٠ پایگاه خبری اخبار بانك، پس از گذشت  

مدیر عامل بیمه آسیا و بازگشت وی به دفتر کار تعـدادی  
ـره   از کارمندان برای پافشاری به خواسته خود از ھیات مدی

این معترضان به حضور مدیر عـامـل فـعـلـی  .  تجمع کردند 
ـر   ـی ـی پس از پایان دادن به تجمع خود اعالم کردند که اگر تغ

بـا  .  انجام نشود روز دوشنبه مجدد تـجـمـع خـواھـنـد داشـت 
 درصد سھام بیمه آسیا متعلـق بـه دولـت  ٢٠ که    توجه به این 

ـیـمـه مـرکـزی   ـر از ب است در تغییر مدیر عامل آن بـه غـی
وزارت اقتصاد نیز صاحب نظر است که تاکـنـون ایـن نـھـاد  

ـیـش  . ھا ندارند   تصمیمی برای تغییر حاج فتحعلی  دو ھفته پ
ـیـمـه آسـیـا در راسـتـای   از تعدادی از کارکنان و مدیران ب
ـران   کاھش حقوق خود ھر افزایش حقوق مدیر عامل و مـدی

ـنـد مـاه  ھـای فـروردیـن و    دیگر بازگشت حقوق خود به مـان
اردیبھشت شدند و از ھیات مدیره و مدیر عامـل بـه خـاطـر  

بر ھمین اساس ھـیـات  .  این تصمیمات خواستار استعفا شدند 
ـبـل   مدیره ضمن تصویب برگشتن حقوق کارمندان به دوره ق

 روز مـرخصـی دادنـد تـا درایـن مـدت  ١٠ به مدیر عامل  
 .تصمیم گیری کنند 

 
 تن از کارگران آلومینوم المھدی و ٧٠٠

ھرمزال  در اعتراض به آنچه که مشکالت 
خواندند، در محل این مجتمع  مدیریتی می
 تجمع کردند 

ـیـوم در  ٧٠٠  ـیـد آلـومـن  تن از کارگران دو مجـتـمـع تـول

ـروز   ھرمزگان یعنی آلومنیوم المھدی و آلومنیوم ھـرمـزآل دی
ـریـت و   با تحصن در محل کار خـود نسـبـت بـه رونـد مـدی
ـراض   تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیریت این مجـتـمـع اعـت

ـیـش از  .  کردند   سـاعـت بـه طـول  ٨ این تجمع  که برای ب
انجامید نھایتا به مصوبه ای با امضای سه تن از اعضـای  
ـتـھـی شـد کـه در آن    ھیات مدیره آلومنیوم ھـرمـزگـان مـن

کـارگـران  .  مدیرعامل این مجتمع برکنار اعـالم شـده اسـت 
ـرای رسـیـدگـی بـه   متحصن مجموعه درخواست ھایی را ب

نـکـتـه مـھـم در ایـن  .  استاندار ھرمزگان اعالم داشـتـه انـد 
زمینه دقت نظر کارگران مجموعه آلومنیوم در ممـانـعـت از  
ـتـی در   تعطیل شدن این واحدھا بود بطوریکه گروھھای شیف
ـلـی   زمان مقرر در محل کار خود حضور می یافتند تـا خـل

این تـجـمـع حـوالـی  . در روند تولیدات این مجتمع وارد نشود 
 .عصر دیروز پایان یافت 

 كارگران 
 

از خواست و مطالبات کارگران حمایت 
 !کنید

ـبـات کـارگـران  !  بھنام ابراھیم زاده  از خـواسـت و مـطـال
 !حمایت کنید 

ـراضـی   کارگران ھمچنان چشم انتظار نتیجه طومار اعـت
 قانون کار برای افزایـش  ٤١ با اینکه ماده  .  سی ھزار نفری 

ـیـن کـرده   تعیین دستمزد کارگران یک چھار چوبی را تعـی
است ولی افزایش بی سابقه فاصله بین حداقـل دسـتـمـزد و  
سبد ھزینه ھای خانوار، ھمچنین افزایش بی رویه و افسـار  
گسیخته قیمت ھا در بازار باعث شده تـا دولـت ھـر سـالـه  
حرف آخر را در مورد تعیین حداقل دستمزدھا بزند؛ تصـویـب  
حداقل دستمزد کارگران از آن روی مورد اھمیت اسـت کـه  

ـلـف را در  ٤٥ حداقل   درصد شاغالن کشور بخش ھای مخت
فروردین ماه بود که خبر شـکـایـت کـارگـران  . بر می گیرد 

 بـه دیـوان عـدالـت اداری  ١٣٩٢ در اعتراض بـه دسـتـمـزد  
ـیـن بـودن مـزدی   گزارش شد پس از آن نارضایتی ھا از پای
که قانون کار ھم نادیده گرفته است به مـیـدان آمـد حـتـی  

  ٢٥ شورای عالی کار دولتی نیز معتقد است که افـزایـش  
ـیـسـت؛ روشـن   درصدی دستمزد شایسته جامعه کارگـری ن
است که ماده چھل و یک قانون کار بـه عـنـوان شـاخـص  
اصلی مبنای تعیین دتسمزد در جـلـسـه شـورای اسـالمـی  
ـنـکـه جـامـعـه   کار دولتی قرار نگرفته اسـت امـا سـؤال ای
کارگری در مقابل این ھمه بی حقوقی و فشـار و تـورم و  
ـراض خـود را   گرانی چه راھی در پیش دارد؟ آیا بایـد اعـت
به مراجع قضایی دولتـی اعـالم و از طـریـق قـانـونـی ایـن  

ـبـال کـنـد؟ آیـا افـزایـش     ٢٥ مطالبه مھم کـارگـری را دن
درصدی دستمزد کـارگـران راه را بـه جـای خـواھـد بـود؟  
اظھار نظرھای زیادی درباره احـتـمـال افـزایـش دسـتـمـزدھـا  
شنیده شده مبنی بر اینکه شـورای عـالـی مـزد بـا وجـود  
نارضایتی کارفرمایان بـا افـزایـش ده ھـزار تـومـانـی حـق  
مسکن و پانزده ھزار تومان بن کارگری موافقت کرده کـه  

 ھزار تومان خواھـد  ٢٥ بدین ترتیب دستمزد کارگران افزایش  
  ٢٥ یافت اما آنچه مورد توجه کارگران است ایـن افـزایـش  

ھزار تومانی دستمزد نیست بلکه شش درصـدی اسـت کـه  
طبق قانون باید به کارگران تعلق می گرفت اما ھـر سـالـه  

به ھر روی کـارگـران از  .  متأسفانه نادیده گرفته می شود 
وضع موجود ناراضی اند و از پای نخواھند نشـسـت حـتـی  

ـردنـد   شکایت ھای خود را بـه دیـوان عـدالـت اداری ھـم ب
اکنون کارگران دستمزد را در شرایطی که گـرانـی و تـورم  
ـر   امکان تأمین حداقل ھای نیازھای زنـدگـی را سـخـت ت

 درصـدی حـقـوق مـاھـانـه خـود  ٢٥ کرده است با افـزایـش  
درصـد تـورم اعـالمـی  ٤٥ دریافت می کنند؛ حقوقی که از 

ـیـن  .  بانک مرکزی ھم عقب است  نرخ تورمی که در تـعـی
حداقل دستمزدھای نھایی کارگران لحاظ نشده است اکنـون  
باید دید آیا دولت یازدھم روحـانـی شـعـارھـا و وعـده ھـای  
انتخابی خود را در قبال دستمزد کـارگـران عـمـلـی خـوھـد  
کرد ؟ آیا با افزایش حق مسکن  و خـواروبـار کـارگـری و  
چند درصد افزایش دستمزد در حالـی کـه ھـیـچ یـک از  
وعده ھای داده شده و قانـونـی کـارگـران ھـمـچـون کـارت  
ـیـمـه کـارگـران   اعتباری و وام کارگران و سھام عدالت و ب
ساختمانی و دھھا وعـده ی دیـگـر کـه ھـنـوز اجـرایـی و  
ـر حـق خـود   ـبـات ب محقق نشده کارگران از خواست و مطـال
دست خواھند کشید؟ برای رسیدن به خواسته ھای بنیـادیـن  
مان باید متحدانه و منـسـجـم در تشـکـل ھـای واقـعـی و  
ـم ایـجـاد تشـکـلـھـای واقـعـی و   مستقل خود متشکل شوی
. مستقل کارگر ی خواست  وحق مسلم ما کارگـران اسـت 

زنده باد تشکل ھای مستقل کـارگـری، زنـده بـاد مـجـمـع  
عمومی کارگران زنداه باد آزادی وبرابری بھنام ابراھیـم زاده   
ـتـه   وبالگ نویس فعال کارگـری وکـودک  عضـو کـمـی
پیگیری تشکلھای آزاد کارگری وعضو جمعـیـت دفـاع از  

 ١٣٩٢ کودکان کار وخیابان  سوم مرداد  
 

در اعتراض به عدم افزایش دستمزدھا، 
خود را برای اعتراضات سراسری آماده 

 کنیم
 ، سال معماری و مھندسی تغییر و اصـالح و  ٩٢ سال  

اعتدال بر پایه ھیچ، سال ھیاھو برای ھـیـچ ، سـال فشـار  
ھمه جانبه سرمایه داران برای تن دادن کارگـران بـه خـفـت،  
ـیـصـال   خواری  و ذلت بیشتر، برای خوردن نان آغشته به است

ـلـی زود وعـده ھـای  .  و درماندگی و  تحقیر  سالی که خی
ـنـی بـه   بی ریشه تغییر و اصالح رنگ باختند و به تـمـکـی
ـبـدیـل شـدنـد  . وضعیت موجود و پایین آوردن سطح توقعات ت

واقعا جای شگفتی است، معیشت و شـرافـت کـارگـران را  
ـنـد کـه سـطـح   به سخره می گیرند و وقیحانه اعالم مـیـکـن

ـیـاوریـد  ـتـظـارات و کـدام  .  انتظارات خود را پایین ب کـدام ان
 درصـد  ٤٢ توقعات؟ آقای حسن روحانی اعالم میکند تورم  

 قـانـون کـار افـزایـش  ٤١ پس چرا بر اسـاس مـاده  .  است  
چرا افزایش حق مسکـن و  . حقوق کارگران عملی نمیشود  

 تـا  ٢ بن کارگری اجرا نمیشود  و حقوق ھای مـعـوقـه از  
 ماه پرداخت نـمـیـشـود و کـارگـران بـه جـای دریـافـت  ٢٠ 

ارزاق عمومی ، کاالھای اسـاسـی  .  طلبشان اخراج میشوند 
، دارو و درمان ، ھزینه اجـاره ، رھـن و خـریـد مسـکـن ،  

ـنـه ھـای زنـدگـی از     ٥٠ ھزینه تحصیل و بطور کلی ھـزی
کاھش ساعات کار و  .   درصد گران میشوند ٣٠٠ درصد تا  

تعرفه گذاری خدمات پرستاران در بیمارستانھای خصوصـی  
.... کارگران پیمانکاریھا ، شـرکـتـھـا و  . اجرائی نمیشوند 

.  میلیون بیکار افـزوده مـیـشـونـد ٥ اخراج میشوند و بر آمار  
معدن کاران در زیر معادن دفن میشوند و حتی اجسـادشـان  

کـارگـران چـایـکـار  .  را از زیر آوار  معادن در نمی آورنـد  
ـنـگـدسـتـی بسـر   ـر و ت ـق بدلیل بدحسابی ھای دولـت در ف
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حوادث شغلی به علت کمبود امـکـانـات ایـمـنـی،  .  میبرند 
ـربـانـی  ٢٦٥  ماه گـذشـتـه  ٢ آموزش و نظارت ظرف   ـر ق ـف  ن

ـیـارد  ١٠ اما سازمان تامین اجتماعـی  .  میگیرد  ـل  ھـزار مـی
ـیـمـه شـده   تومان تخلف میکند و در ھمان حال از بیـمـاران ب
ـفـسـی و   ـن ـیـمـاران ت برای ارائه افشانه ھـای مـخـصـوص ب

آقـایـان  .   ھزار تومان ھزینه دریـافـت مـیـکـنـد ٣٠ شیمیایی  
ـلـکـه   ـنـد ب اینھا مطالبه و توقع از جانب ما کارگران  نیـسـت
ـلـونـھـا کـارگـر و خـانـواده   اینھا سلب کردن حق زندگی می

امـا در  .  ھایشان از سوی دولت و کارفرمـایـان مـی بـاشـد 
ـقـه کـارگـر و   مقابل این وضعیت به غـایـت نـاھـنـجـار طـب
ـر جـامـعـه ، دولـت و   اکثریـت زحـمـتـکـشـان حـقـوق بـگـی
شرکتھای شبه دولتی، کارخانه داران، تـجـار، واسـطـه ھـا،  
ـرار   بانکداران، سرمایه داران، اختالسگران و قاچاقچی ھـا ق
دارند که بیش از سه دھه است گوشت قربانی کـارگـران را  
حریصانه بین ھم تقسیم میکنند و به استخوانھای آنـھـا ھـم  
ـقـه بـی رحـمـانـه   رحم نمیکنند و اکـنـون حـتـی ایـن مسـاب
ـیـن دولـت و   استثمار کارگران و غـارت امـوال عـمـومـی ب
ـر ربـط بـا سـرمـایـه   شرکتھای شبه دولتی ، ارگانـھـای زی

دولـت بـا چـنـد  .  داران و کارفرمایان به سرعت ادامـه دارد 
ـنـزیـن ،   برابر کردن قیمت کاالھای اساسی چون ، نـان ، ب

ـیـمـت رسـمـی  ... گازوئیل ،گاز ، برق و   ، دو برابر کـردن ق
دالر، سکه و طال و فروش اموال ملی به بخـش خصـوصـی   
در آمدھای سرشار خود را از کیسه مردم بـاال مـیـکـشـد و  
ـیـکـاری   سرمایه داران و کارفرمایان نیز از یـک سـو از ب
ـرداخـتـن حـقـوق ھــای   ـر پ ـرده کـارگـران، اخـراج ، دی گسـت
ماھیانه، زدن کل یا بخشی از مزایا و از سـوی دیـگـر از  
ـیـاتـی و ھـمـه   وام ھای کالن، معافیت مالیاتی، فـرار مـال
رانتھای حکومتی سود ھای میلیاردی میبرند و از طـرف  
ـر   ـراب دیگر با ثابت نگه داشتن و انجماد دستـمـزدھـا و سـه ب
کردن قیمت کاالھا  سود خالص خود از دستمـزد کـارگـران  

ـر ھـر  .  را باال میکشند  آنھا به ویژه در یک سال و نیـم اخـی
  ٣٠٠ کاالیی را که تولید کرده اند دستکم سه برابر یـعـنـی  

درصد به فروش رساندند در حالی که ھزینه کارگر یـعـنـی  
 درصد ھزینه تولید بوده اسـت در عـیـن  ١٠ مزدش کمتر از  

ـر   حال امالک ، کارخانه ، سرمایه و سھام اش ھمه سه براب
ارزش پیدا کرده اند اگر اعتـراض یـا اعـتـصـابـی از طـرف  
کارگران انجام شده است به راحـتـی تـوانسـتـه انـد آنـھـا را  
اخراج کنند و حتی به بھانه اعتصاب کارگران توانسته انـد  
وام ھای کالن بگیرند و اگر ھم وام داشـتـه انـد بـه ھـمـیـن  
ـرداخـت   ـرا پ ـنـد یـا آن بھانه توانسته اند آنرا قسط بنـدی کـن

ـران ھـم از آغـل  .   نکنند  کارفرمایان و سرمایه داران در ای
ـریـت  .  میخورند و ھم از توبره،  آنھا دو لپـی مـیـخـورنـد  اکـث

قریب به اتفاق سرمایه داران در ایران یا وابسته به قـدرت یـا  
آنھا ھـیـچ واھـمـه ایـی از  .  زدوبندی با اربابان قدرت دارند 

ورشکستگی یا تعطیلی مراکز صنعتی یا خـدمـاتـی خـود  
ـرار   ندارند برخی زمین کارخـانـه شـان در مـحـدوده شـھـر ق
ـرد و   گرفته که از فروش زمین آن سود نجومی خـواھـنـد ب
ـرای ایـجـاد کـارخـانـه در مـحـل   حتی وام ھای کـالنـی ب
دیگری نیز خواھند گرفت، برخی دیگر به علت فـرسـوده و  
انرژی بر بودن دستگاھھا و تجھـیـزات بـا اخـراج و تـعـدیـل  
کارگران ، با واردات ھمان کاالھای تولیدی یـا کـاالھـای  

ـتـی را بـه تـاراج  ....  دیگر از چین و ھند و   ـف دالرھـای ن
ـنـد از  ١٢٥٠ بـا ارز  .  میبرند   تـومـانـی دارو وارد نـمـیـکـن

ـرنـد و در  ٣٠٠ کمیابی دارو و رشد   ـب  درصدی آن سـود مـی
 تـومـانـی سـواریـھـای لـوکـس  ١٢٥٠ عین حال با ھمان ارز  

ـرنـد ... و  ـب آیـا ایـن  .  وارد میکنند و سودھای افسانه ای می
غارت و چپاول به این راحـتـی را در جـایـی دیـگـر سـراغ  

 دارید؟ 
ـم ھـا بـه آسـانـی   آیا آنھا از منافع و نعمت عظیم تـحـری
خواھند گذشت ؟ و اکنون این فاجعه وقتی تکمیل میشـود  
ـرداخـت شـود در   که حقوق ماھیانه کارگران اگر به موقع پ

 روز از ھزینـه  ١٠ خوش بینانه ترین حالت به سختی میتواند  
 .ھای زندگی خود و خانواده اش را تامین کند 

ـرای   ـرده کـارگـران ب بنابر این خواست عمومـی و گسـت
 قانون کار که از اواخـر سـال گـذشـتـه بـه  ٤١ اجرای ماده  

یک جنبش عمومی برای افزایش دستمزد ھا متنـاسـب بـا  
ـرده   تورم واقعا موجود شکل گرفته بود باید به صورت گسـت

ـیـش  . و سراسری خود را به نمایش بگذارد  دولت جدید پیشـاپ
شعار و گفتار درمانی خود را شروع کـرده اسـت، اعـوان و  
انصار دولت جدید سـازھـا را کـوک کـرده انـد کـه سـوء  
ـران کـرده   مدیریت دولت قبلی خزانه را خالی و اقتصاد را وی
است اما ما میدانیم این ھمه ثروت در جیب و کـیـسـه چـه  

بنابر این حاال نوبت مـا کـارگـران اسـت  .  کسانی قرار دارد 
ـرده و   که در ھفته ھا و ماھھای آینده برای تجمعـات گسـت
سراسری در مقابل وزارت کار در تـھـران و ادارات کـار در  
شھرستانھا برای افزایش دستمزدھا خود را آماده کنیم و بـه  
عنوان یک نیروی اجتماعی قدرتمند در قامت خـود و در  
ـبـات و   صفوفی بھم فشرده و در یک اقدام سراسری مـطـال

ـم  ـی ـنـشـان ـر مـاه  ٣٠ .  خواسته ھای خود را به کـرسـی ب ـی  ت
شاپور احسانی راد عضو ھیات مدیره اتحادیه آزاد    -  ١٣٩٢ 

کارگران ایران و نماینده اخراجی کـارگـران کـارخـانـه نـورد  
 پروفیل ساوه 

 
  اخراج و بیكارسازی 

 
کارگران سد دریک چای سلماس به جای 

 اند دریافت دستمزد، اخراج شده
ـر مـوج جـدیـدی از اخـراج و    در مـاه :  تیر ٣٠  ھـای اخـی

بیکاری کارگران درشھرستان سلماس شروع شـده، بسـیـاری  
ھای تولیدی و کارخانه ھا ورشکـسـت و ھـمـیـن    از کارگاه 

باعث شدت گرفتن بیکاری کارگری دراین شھرستان شـده  
است؛ اخراج و بیکاری که به دلیل مـحـدودیـت رسـانـه ھـا  

ـنـد  مشـکـالت سـد دریـک  .   چندان به اخبار راه نمـی یـاب
ـیـش دو   چای سلماس در حال افزایش است به طوری که ب

  نفر از کـارگـران بـومـی سـد دریـک  ١٠٠ ماه  است که  
اند و در طـول    چای سلماس را به مرخصی اجباری فرستاده 

مدت مرخصی به اکثر این کارگران ابالغ  شـده اسـت کـه  
آنھا اخراج ھستند و درتازه ترین خبر، حـقـوق کـارگـران ایـن  

کارگران سـد دریـک  .    ماه است پرداخت نشده است ٨ سد  
انـد،     ماه است حقوق خود را دریافت نـکـرده ٨ چای سلماس  

ـیـسـت   ـیـل عـدم ارسـال ل با وجود داشتن دفترچه بیمه، به دل
بیمه شدگان از سوی مسوولین سد ، از پوشش بیمه تامـیـن  

دلیل مرخصی ایـن کـارگـران  .   اند   اجتماعی نیز محروم شده 
کمبود منابع مالی این سد اعالم شده کـه بـایـد از سـوی  

 .دولت تامین شود 

 بیكارسازی در كارخانه ربات ماشین كرج
کارخانه ربات ماشین  واقع درکمال شھر کرج یکی از  
سازندگان قطعه برای ایران خودرو که در چند سال پیش بـا  

 کارگر مشغول بکار بـود،درسـال گـذشـتـه بـا  ٢٠٠ ظرفیت  
ـرای بـار دوم در  ٦٠ کاھش نیرو به   ـر در اوایـل سـال ،ب ـف  ن

ـیـد بـود ٢٠ اواسط سال باکمتر از   ایـن  .   کارگر مشغـول تـول
ــا   ــر کــارگــر در حــال  ٦ کــارخــانــه در حــال حــاضــر ب ــف  ن

کارخانه ربات ماشین جزو کـارخـانـه ھـایـی اسـت  . کاراست 
که ھمیشه به کارگران بـابـت دسـتـمـزد و مـزایـا ھـمـیـشـه  

 .بدھکاراست 
 

کارخانه واگن سازی ایریکوابھر درآستانه 
تعطیلی وخطربیکاری بیخ گوش بیش از 

 کارگر١٥٠
بـه عـلـت  ) ایریکو  ( شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان  

عمل نکردن راه آھن و مشتری ھا  بـه تـعـھـدات خـود، در  
ـریـن  .  آستانه تعطیلی قرار دارد   ایـن شـرکـت کـه مـجـھـزت

شرکت واگن سازی ایران و خاورمیانه محسـوب مـی شـود  
  ٥٠  رسما به بھره برداری رسید و در بیش از  ١٣٨٧ در سال  

ھکتار زمین تجھیزات ساخت قطارھای اتوبوسی موسوم بـه  
ھمچنین ایـن شـرکـت سـاخـت واگـن  .  ریل باس را بنا نھاد 

ـنـد، بـوژی و واگـن ھـای   ـل ـبـه ب ھای باری لبه کوتاه و ل
ـرای   ـرنـامـه ریـزی ب مسافری را نیز در دستور کاردارد و ب

.  کشور را نیز به انجـام رسـانـده اسـت ١٠ صادرات واگن به  
 نفر کارگر یکی از شرکـت ھـای مـھـم در  ٤٠٠ ایریکو با  

منطقه زنجان و ابھر محسوب می شود اما این شـرکـت بـا  
توجه به عدم اجرای تعھدات مالی مھمترین طـرف تـجـاری  

ـتـه مـی شـود  .  خود در آستانه تعطیلی کامل قرار دارد  گـف
  ١٥٠ در روزھای آینده ایریکو مجبور خواھد بود تا بیش از  

ـرار بـود  .  نفر از پرسنل خود را تعدیل نماید  شـرکـتـی کـه ق
سطح اشتغال در صنعت ریلی در منطقه شمالغرب و اسـتـان  

 نفر برساند ، به زودی نیمـی از  ١٠٠٠٠ زنجان را به بیش از  
کارکنان فعلی خود را نیز بیکار خواھـد کـرد بـه عـبـارت  

ـران افـزوده  ١٥٠ دیگر   ـیـکـاران ای ـرانـی بـه آمـار ب  خانوار ای
ایریکو ھمواره به داشتن نیروھای مـتـخـصـص  .  خواھند شد  

در صنعت ریلی افتخار کرده و یکی از شاخصه ھـای ایـن  
ـیـن  .  شرکت در این صنعت ھمین ویژگی بوده است   ھمـچـن

ـیـد ریـل بـاس ھـای سـفـارش شـده   قابل ذکر است که تـول
توسط راه آھن در حال حاضر متوقف شده و قـطـعـات فـنـی  
این قطار اتوبوسی مدت ھاست در گمرک بندر عبـاس در  
ـرغـم   ـی حال خاک خوردن و اصطحالک کامل ھستند و عـل
ـرخـیـص آن ھـا بـه   قول ھای داده شده ھیچ نتیجه ای در ت

ـرار بـود ایـن کـارخـانـه در صـورت  .  دست نیامده اسـت   ق
ـیـز سـفـارش ھـای جـدیـد بـا   دریافت مطالبات معوقـه و ن

ـیـد  ١٥٠٠ اشتغال مستقیم    نفر در سه شیفت کـاری بـه تـول
ـیـان  .  ادامه دھد  رفیعی فرماندار ابھر در این خصـوص بـا ب

ـرای حـل   ـرده ای ب اینکه در حال حاصر تالش ھـای گسـت
ـریـکـو از راه آھـن   ـبـات شـرکـت ای مشکل دریـافـت مـطـال
ـران صـورت گـرفـتـه اسـت گـفـت  : جمـھـوری اسـالمـی ای

ـرده صـورت گـرفـتـه در   متاسفانه علی رغم کارھای گسـت
. این خصوص ھنوز پاسخ قانع کننده ای دریافت نشده اسـت 

معاون امور ناوگان راه آھن در ایـن خصـوص بـا اشـاره بـه  
ـیـش روی   ـرطـرف کـردن مـوانـع پ اینکه این ارگان پیگیر ب
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مواضـع راه آھـن  :  تولید ریل باس ھا در ایریکو است، گفت 
و ایریکو در قضیه ریل باس ھا یکی است و ایـن مشـکـل  

ـیـد  . ........... را باید بانک مرکزی برطرف کند  خط تـول
ـفـاده مـانـده اسـت،  ٦ باس حدود    ریل   مـاه اسـت کـه بـالاسـت

ـم ولـی  : تصریح کرد  برای حل این مشکل به ھـر دری زدی
این پروسه درگیر بروکراسی ھای معمول اداری کشور شـده  

 بخشی ازیک گزارش -مرداد ٣ -مھر :منبع .  است 
 

 !ركود در كارخانه سیمان آبیك
کارخانه سیمان آبیک به دلیل تحریم ھای ایـجـاد شـده  
و نرسیدن مواد اولیه که ھمراه با سوء مدیریت ھمراه بـود در  
ـنـدی دچـار رکـود شـد و بـه   خطوط تولید وقسمت بسته ب

این کارخـانـه کـه در سـالـھـای  .ھفته از کاربازماند ٢ مدت  
 کارگر داشت بـاخـیـانـت ھـای سـرمـایـه داری  ٣٠٠٠ قبل  

نفرکاھش یافت وتولیـد آن بـه یـک  ١٠٠٠ انگل تجاری به  
ـیـز  . سوم تقلیل یافته است  که به تبع بر روی قیمت سیمـان ن

 . تاثیر گذاشته وباعث گرانی این محصول شده است 
 

 واحد تولیدی قارچ ١٩٥تعطیلی 
ھزارکارگر ظرف یك سال ٨٠وبیکاری

 گذشته
 واحـد  ٤١٠ واحد تولیدی قـارچ از مـجـمـوع  :   مرداد ٥ 

در صـنـعـت  .    ھزار كارگر اتفاق افتاد ٨٠ موجودو بیکاری  
ـر  ٢٠ پرورش قارچ ایران بطور مستقیم    ھزار نفر و بـطـور غـی

 ھزار نفر مشغول به کارند و عـدم رسـیـدگـی  ١٠٠ مستقیم  
ـیـد قـارچ در   به مشکالت این صنعت عالوه بر ضربه به تول

 .افزایش بیکاری ھم تاثیر گذار است 
 

یک فعال کارگری در زنجان نسبت به 
ھای کارخانه  عواقب پرداخت نشدن بدھی

توسط وزارت نیرو ھشدار  «ایران ترانسفو»
 ٢٨٠٠مشكالت مالی که امنیت شغلی : داد

کارگر شاغل در این کارخانه را تھدید 
 .کند می

« 
دبیر خانه كارگر زنجان، میزان طـلـب   «مرتضی ریحانیان 

ـیـش از   ـرور را ب ـی ـرانسـفـو از وزارت ن ـران ت   ٨٠ کارخانه ای
میلیارد تومان عنوان کرد و درباره تبعات این بدحسـابـی بـه  

ـرانسـفـو،    بدھی :  ایلنا گفت  ھای وزارت نیرو به شرکت ایران ت
ـلـی    این واحد تولید کننده ترانس  ھای برق را در آستانه تعـطـی

 .قرار داده است 
ـرداخـت  :  او افزود  ـر پ ـرو ھـمـچـنـان ب ـی چنانچه وزارت ن

ـرانسـفـو   ـران ت نکردن معوقات مـالـی خـود بـه کـارخـانـه ای
ـیـدی در    پافشاری کند در آینده  ای نزدیک ایـن واحـد تـول

 .موقعیت ورشکستگی کامل قرار خواھد گرفت 
ریحانیان با بیان اینکه این واحد با وجود ھمه مشکـالت  
مالی در تالش است به تولید محصوالت خود ادامـه دھـد،  

ـرو  : افزود  ـی عمده تولیدات این کارخانه بـا سـفـارش وزارت ن
در این شرایط اگر مسئـوالن ایـن کـارخـانـه  .  شود   انجام می 

ـرو دریـافـت   ـی نتوانند به موقع مطالبات خـود را از وزارت ن
 ilna.شوند   کنند، کارخانه تعطیل و کارگرانش بیکار می 

 

ویژه  دستگیری و اعتراضات 
علیه دستگیری فعالین 

 كارگری
 

 ١٢٠ اطالعیه شماره  
تشدید فشار بر روی 

 کارگران زندانی
 ممانعت از اعـزام رسـول  

 بداقی به مراکز درمانی 
رسول بداقی عضو ھیات  
ـلـمـان   مدیره کانون صنفی مع

 سـال اسـت کـه در زنـدان  ٤ 
ــبــرد  او از ســر  .   بســر مــی

ـر او  ٢٢ بخاطر درد شدید روز  .  دردھای شدید رنج میبرد  ـی  ت
امـا بـا وجـود تشـخـیـص  .  به بیمارستان سینا انتقال داده شد 

و  )  جراح مغز و اعصـاب ( پزشک متخصص  "  دکتر قینی " 
ضرورت بستری شدن سریع وی، جانیان اسالمی ھـمـان روز  

 .وی را به زندان بازگرداندند و به او اجازه مداوا  ندادند 
ـنـده    وضع جسمانی رضا شھابی ھـمـچـنـان نـگـران کـن

 است 
رضا شھابی عضو ھیات مدیره سندیکای شرکت واحـد  

او مـدتـھـاسـت  کـه از  .   زندان اوین بسر میبرد ٣٥٠ در بند  
ـرد   ناراحتی کمر و گردن و ھمچنین فشار خـون رنـج مـی  . ب

امـا  .   قبال نیز گردن او زیر عمل جراحی قرار گرفتـه اسـت 
مقامات زندان با مرخصی رضا شھابی و پیگیری وضعیـت  

ـیـز  .  اش مخالفت میکنند   درمانی  در بـھـداری زنـدان اویـن ن
انـد و وی    تنھا به تجویز داروھای مسکن به او اکتفا کـرده 

. از ویزیت توسط پزشک متخصص نیز مـحـروم بـوده اسـت 
ھا تقاضای اعـزام وی بـه مـراکـز    خانواده رضا شھابی  بار 

درمانی خارج از زندان و یا مرخصی درمانی را با مقامـات  
ـرو شـده  .  اند   مسئول مطرح کرده  ـفـت آنـان روب اما  با مـخـال

مسئولین در پاسخ تقاضای مرخصی درمـانـی رضـا  .  است 
چون وی تازه از مرخصی بازگشته اسـت  : " اند   شھابی گفته 

." باید مدتی بگذرد تا دوباره بـه وی مـرخصـی داده شـود 
بدین ترتیب رضا عمال زیر شکنـجـه درد و فشـار ھـر روزه  

 .قرار دارد 
رضا شھابی بیش از سه سال است که در زندان اسـت و  

ـیـت  ٥  سـال زنـدان و  ٤ او بـه    سـال مـحـرومـیـت از فـعـال
سندیکایی و ھفتاد میلیون ریال جریمه نقدی محـکـوم شـده  

 .است 
ــھــی مــجــددا   ــرالــل ــدرام نص  پ

 .دادگاھی شد 
ــه   ــت ــه گــزارش کــمــی ــا ب ــن ب
ـرای کـمـک بـه   ھمـاھـنـگـی ب
ایجاد تشکلھـای کـارگـری روز  

ــبــه   ــن ــر ، پــدرام  ٢٧ پــنــج ش ــی  ت
نصراللھی از فعالین شناخته شـده  
در شھر سنندج و از اعضای ایـن  

کمیته را در دادگستری جمھوری اسـالمـی در ایـن شـھـر  
ـیـام  از زنـدان  .   مورد محاکمه قرار داد  جرم پدرام  ارسال پ

او  .  به مناسبت اول مه روز جھانی کارگر ذکـر شـده اسـت 

 .است " فعالیت علیه نظام "متھم به  
  ١٩ پدرام نصراللھی قبال به ھمین اتھام محاکمـه و بـه  

 و نیم ماه از ایـن مـدت را  ٩ وی  . ماه زندان محکوم گردید 
 .در زندان مرکزی سنندج سپری کرده است 

غالب حسینی به  
ــــدان  ١٨  ــــاه زن  م

 محکوم شد 
ــه گــزارش   ــا ب بــن
کمیتـه ھـمـاھـنـگـی  
ــه   ــک ب بــرای کــم
ــھــای   ایــجــاد تشــکــل

کارگری غالب حسینی از فعالین شنـاخـتـه شـده در شـھـر  
 تیـر در شـعـبـه اول  ٣١ سنندج و عضو این کمیته در تاریخ  

دادگاه انقالب جمھوری اسـالمـی در ایـن شـھـر بـه اتـھـام  
عضویت در کمیته ھماھنگی و وابستگی بـه احـزار خـارج  

  ٦ بـه  "  علیه نـظـام "  سال زندان و به اتھام تبلیغ   ١ کشور به  
 .ماه زندان محکوم گردید 

 جمھوری اسالمی از متشکل بـودن کـارگـران وحشـت  
ـیـامـھـای  .  دارد  از ابراز وجود فعالین و رھبران کارگری و پ

ـلـف از خـارج از زنـدان و از درون   آنان به مناسبتھای مخت
ـر  . زندان وحشت دارد  از ھمین رو نیز کارگران زنـدانـی را زی

تـا بـدیـن  .  فشار قرار میدھد تا از تشکلھایشان استعفا دھند 
ـیـن  .  ترتیب تشکلھای موجود کارگری را عقب بزند  به فعال

و رھبران کارگری فشار می آورد تـا جـلـوی عـرض انـدام  
اما کارگـران ایسـتـاده انـد وداشـتـن  .  سیاسی آنان را بگیرد 

ـیـان را از   تشکل، برپایی اول مه و ابراز وجود کردن و حق ب
 .ای خود میدانند   حقوق پایه 

ــد فشــار و   ــا تشــدی جـمــھـوری اســالمـی ھــمـچــنــیـن ب
ھا در درون زندان، با گرو گـرفـتـن دارو و درمـان    محرومیت 

کارگران زندانی و زندانیان سیاسی تـالش دارد تـا فضـای  
اعتراض در درون زندانھا را بـخـوابـانـد و بـا ابـزار زنـدان و  

 .شکنجه اعتراضات کارگران و کل جامعه را عقب بزند 
ـراض     در برابر این فشار  ھا و تعرضات باید وسـیـعـا اعـت

کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بیمـار بـایـد بـطـور  .  کرد 
اضطراری و فوری از زندان آزاد شوند و تـحـت مـعـالـجـه و  

ـرنـد  ـبـال جـان و  .  درمان قرار گی جـمـھـوری اسـالمـی در ق
 .سالمتی آنھا مسئول است 

 ھمه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بـایـد فـورا از  
 .زندان آزاد شوند 

   كمپین برای آزادی كارگران زندانی 
 ٢٠١٣ ژوئیه  ٢٥ ،  ١٣٩٢  مرداد  ٣ 
 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
 Bahram.Soroush@gmail.com 

 http://free-them-now.blogspot.com 
  
 
 

جرم کارگران و فعالین کارگری متشکل در 
 کمیته ھای کارگری، چیست؟

تشکل ھای کارگری، مـردم آزادی خـواه و  !  کارگران 
ـتـی و  !  عدالت طلب ایران و جھان  ـی بار دیگر مـقـامـات امـن

اطالعاتی کشور، تعدادی از کارگران و فعالین کـارگـری  
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد   متشکل در کمیته ھمـاھـنـگـی ب

ھـای    ھای کارگری را، پس از احضارھا و بـازجـویـی   تشکل 
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ــمــوده  ــدان ن ــد   مـکــرر مــحــکــوم بـه زن ــن  .  ان ــل ای درک دالی
ـتـه    ھا و محکومیت   احضارھا، بازداشت  ـب ھای پی در پـی ال
ـتـه .  خیلی دشوار نیست  ـم    ھمان گونه که بـه دفـعـات گـف ای

کارگران و فعالین کـارگـری را صـرفـن بـه جـرم دفـاع از  
ی کارگر و اعتراض به شرایط سـخـت    منافع طبقاتی طبقه 

ـر   و اسفبار زندگی این طبقه، یکی بعد از دیگری دسـتـگـی
فـرسـای    شرایط سخت و طـاقـت .  کنند   ھا می   ی زندان   و روانه 

ـر   زندگی ما کارگران، ھمراه با دستمزدھای تا چند برابر زی
ـیـمـت کـاالھـای   خط فقر و روند تصـاعـدی و روزافـزون ق

ـنـه   اساسی و مصـرفـی تـوده  ی    ھـای مـردم، از جـمـلـه ھـزی
ھـمـراه  ...  مسکن، بھداشت و درمان، آموزش و تحصیـل و  

ھای مـعـوقـه    ھا و بیکارسازی کارگران، حقوق   با موج اخراج 
ـیـش از ھـر زمـان   ـیـد امضـا ب و قراردادھای موقـت و سـف
ـرقـابـل تـحـمـل   دیگری زندگی را بر کارگران سخـت و غـی

کارگران و فعاالن کـارگـری در واقـع بـه ایـن  .  نموده است 
ـراض مـی   شرایط سخت و طاقت  ـنـد و بـھـبـود    فرسا اعـت کـن

ـنـد   شرایط کار و نوع دیگری از زندگی را طلـب مـی  . نـمـای
حامیان سرمایه نیز به حکم دفاع از منافع طبقاتی خـویـش  

داری ھـیـچ راھـی جـز    در پاسداری از مناسـبـات سـرمـایـه 
ـیـن ایـن   سرکوب، بازداشت و زندانی کردن کارگران و فـعـال

فشارھا و تھدیدھای مـداوم و مسـتـمـر  .  شناسند   طبقه نمی 
ـیـن کـارگـری، حـمـلـه بـه اجـتـمـاعـات و   کارگران و فعـال

ھای اعتراضی کارگران و احضـارھـای پـی در    راھپیمایی 
پی و بازداشت و زندانی کردن فعاالن کارگری را تنـھـا در  

سرمایه بـه حـکـم قـانـون  .  این راستا می توان ارزیابی نمود 
تـابـد و    اساسی خود این نوع اعتراضات و تحرکات را برنمی 

این نـظـام جـھـنـمـی و  .  کند   ھا احساس خطر می   در قبال آن 
. کـنـد   ضد کارگری از منافع طبقاتـی خـویـش دفـاع مـی 

ـرای    کارگران و فعالین متشکل در کمیته  ی ھمـاھـنـگـی ب
ھای کارگری نیز به ھمین جـرم، و    کمک به ایجاد تشکل 

به خاطر دفاع از منافع آنـی و آتـی کـارگـران و در واقـع  
ـر    اعتراض به سفره  ی خالی آنان، اعتراض به دستمزدھـای زی

خط فقر، اعتراض به عدم پرداحت حقوق معوقـه کـارگـران،  
ـقـه، تـوسـط   اعتراض به اخراج و بیکارسازی آحـاد ایـن طـب
ـراض   سرمایه داران و گماشتگان آنان و در یـک کـالم اعـت
به وضعیت فالکت بار طبقه ی کارگر، احضـار، بـازداشـت  

ی بـارز ایـن اقـدامـات ضــد    نـمـونـه .  شـونـد   و زنـدانـی مـی 
ـرای   کارگری، ھمانا صدور حکم یکسال حبـس تـعـزیـری ب

ـلـھـی   بـھـزاد فـرج »و   «خالد حسینی »،  «وفا قادری » و   «ال
ـرای   ـنـی »یک سال و نیم زنـدان ب و ادامـه   «غـالـب حسـی

ـقـه  ـی ـرای    محاکمات و تشکیل پرونده با وث ھـای سـنـگـیـن ب
ــلــی آزادی »،  «نــژاد   حــامــد مــحــمــودی » ــل  »و   «ع ــی ــل ج

ـتـه ی   «مـحـمـدی  و بـه دادگـاه کشـانـدن اعضـای کـمـی
ھماھنگی در شھرھای مختلف ایران از جمله رشت، بوکـان،  

آری قصـد حـاکـمـان و حـامـیـان  .  بـاشـد   مـی ...  مھاباد و  
ـتـی و قضـایـی    سرمایه و عوامل آنان در ارگـان  ـی ھـای امـن

حکومت بر این است تا بـا احضـارھـای مـکـرر، تـھـدیـد ،  
بازداشت و زندانی کردن کارگران و فـعـاالن کـارگـری، از  
جمله فعالین یاد شده، آنان را از اعتراض به پـایـمـال نـمـودن  

ـقـه  ی کـارگـر تـوسـط سـرمـایـه    حقوق و مطالبات برحق طب
ـقـه    منصرف نموده و از پیگیری خواست  ـبـات طـب ھا و مـطـال

ـلـف، بـاز دارنـد   ی کارگر در عرصه  امـا ھـمـان  .  ھای مخت
ـنـھـا   گونه که گفتیم این قبیل اعمال و اقدامات، تنـھـا و ت

ـیـش  ـرای پ ـیـن کـارگـری را ب ـرد    اراده ما کارگران و فعـال ب
ـقـاتـی کـارگـران و   اھداف خویش در دفـاع از مـنـافـع طـب

ـر مـی   پافشاری بر حقوق حقه  ـقـه، اسـتـوارت . سـازد   ی این طب
فشار و سرکوب چندیـن و چـنـد سـالـه کـارگـران تـوسـط  

ھـا    سرمایه داران، اگر توانست کارگران را در طول ایـن سـال 
از فعالیت و مبارزه بر حذر داشته، ساکت و خاموش نمایـد،  
فشارھا و سرکوب ھای اخیر سرمایه داران و عـوامـل آنـان  
نیز خواھد تـوانسـت کـارگـران و فـعـاالن کـارگـری را از  

کارگران نیز بـه  .  فغالیت و مبارزه باز دارد و منکوب نماید 
ـرای بـھـبـود شـرایـط کـار و   حکم منفعت طبقاتی خویش ب

ـنـھـا بـه    مگر مـی .  کنند   زندگی تالش و مبارزه می  تـوان ت
ـقـه را کـه   زور چماق، تھدید، سرکوب و زنـدان، یـک طـب
برای خالصی از شرایط نکبت بار موجود مـبـارزه و تـالش  

کند از اعتراض و مبارزه بازداشت و خاموش کرد؟ ایـن    می 
ـرای    قبیل اعمال و بازداشت  ھا تنھا عزم مـا کـارگـران را ب

کـنـد و بـه درسـتـی و    ی فعالیت و مبارزه جـزم مـی   ادامه 
ـقـه   حقانیت راه خود که ھیچ چـیـز جـز ادامـه  ی    ی راه طـب

ـیـسـت،   کارگر برای رھایی از منجالب متعـفـن سـرمـایـه ن
مـردم  !  ھـای کـارگـری   تشکـل !  کارگران .  سازد   تر می   راغب 

ـتـمـنـد  ـیـن کـارگـری و اعضـای  !  زحمتکش و شـراف فـعـال
ی ھماھنگی به چه جرمی باید متحمل این احـکـام    کمیته 

ـره !  سنگین باشند؟  ی خـالـی کـارگـران،    آیا اعتراض به سـف
ـر حـق   اعتراض به بیکارسازی و درخواست مطالبات  ر وا و ب
ـنـی اسـت؟  ! کارگران، تاوانش صدور چنین احـکـام سـنـگـی

ـتـه  ی ھـمـاھـنـگـی، بـدیـن    اعضا و فعاالن متشکل در کمی
ھای کارگری و    وسیله از تمامی کارگران، فعالین وتشکل 

مردم آزادی خواه و عدالت طلب ایران و جـھـان در خـواسـت  
نمایند تا ضمن مـحـکـوم کـردن اعـمـال ضـدکـارگـری    می 

حاکمان و مدافعان سرمایه، در دستگیری و مـحـکـومـیـت  
ـراض   این کارگران و فعاالن کارگری، مراتـب خشـم و اعـت

گرایانه ی موجـود، بـه    خود را به وضعیت ناگوار و سرکوب 
گوش مسئولین و مقامات امنیتی برسانند و در حـد تـوان  

پسنـدی    از اجرایی شدن چنین احکام ضدکارگری و سرمایه 
ـرای کـمـک بـه    کمیته .  جلوگیری نمایند  ی ھماھنـگـی ب

 ١٣٩٢  مرداد  ٤ -ھای کارگری   ایجاد تشکل 
 

 حامد  ی دادگاه و محاکمه برگزاری جلسه
 نژاد محمودی

بر اساس گزارش رسیده، روز چھارشنبـه مـورخ  : مرداد ٢ 
 حامد محمود نژاد، فعال کـارگـری و عضـو  ١٣٩٢ -٠٥ -٢ 

ھـای    ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته 
ی اول دادگاه انقـالب    کارگری ھمراه با وکیل خود در شعبه 

ـتـه  ی    سنندج حضور یافت و بـه اتـھـام عضـویـت در کـمـی
ـرار گـرفـت  ـر اسـاس ایـن  .  ھماھنگی مورد مـحـاکـمـه ق ب

ـنـھـا    گزارش؛ طی جلسه  ی دادگاھی، این فعال کارگری ت
جرم خود را دفاع از حقوق ابتدایی خود و دیـگـر کـارگـران  

ی ھماھنگی ضمن محکوم کردن احـکـام    کمیته .  بیان کرد 
ـیـن کـارگـری خـواھـان آزادی   صادره علیه کارگران و فعال
ـیـان   بدون قید و شـرط تـمـامـی کـارگـران زنـدانـی و زنـدان

ـرای کـمـک بـه    کمیته .  باشد   سیاسی می  ی ھماھنگـی ب
 ھای کارگری   ایجاد تشکل 

 

 کمیته دفاع از بھنام ٨اطالعیه شماره 
 ابراھیم زاده

ـــی    ـــدردان ـر وق ــکــ تش
وبــالگ نــویــس وفــعــال  
ـــودک   ـری وک ــ ـــارگ ک
ــم زاده از   ــی ــراھ ــام اب ــن بــھ
کادر درمانی بیمارسـتـان  

ـیـــای  .  مـــحـــک  ــ در دن
امروز متاسفانه معیـار و  
ارزش انسان با کیف پـول  

این خود انسان نیست کـه  .  و حساب بانکی فرد رابطه است 
فی النفسه مھم است بلکه موقعیت اقتصـادیـش اسـت کـه  

ـیـن مـیـکـنـد  در ایـن  .  درجه اھمیت یا اھمیت نداشتن را تعی
نامه کوتاه اما میخواھم بگویم انسانیت ھنوز زنـده اسـت و  
انسانھای فراوانی ھستند که مـعـیـارشـان حسـاب بـانـکـی  

ـر  .  دیگر انسانھا نیست  وقتی برای اولین بار در زنـدان بـاخـب
ـرسـرم خـراب شـد  . شدیم فرزندم نیما سرطان خون دارد دنیا ب

ـم   تنھا فرزندم، امید زندگیم، و شادی لحظـات سـخـت زنـدان
در ھمان لحظات فـکـر مـیـکـردم  .  آنھم سرطان .  مریض است 

ـم جـان فـرزنـدم را نـجـات   ـتـوان چه میتونم بکنم؟ چطور مـی
ـقـت،  "  جـرم " دھم؟ من کارگری ھستم که به   ـی دفـاع از حـق

بجرم دفاع از حق کودکان، بجرم دفـاع از حـق کـارگـرانـی  
اول درد و  .  که در مـوقـعـیـت خـودم بـودنـد، زنـدانـی شـدم 

مشکل زندانی اینست که بر خـانـواده اش چـه مـیـگـذرد،  
ھمسرم و تنھا فرزندنم با این تورم و گـرانـی چـگـونـه بـایـد  
زندگی را بگذرانند؟ اینھا درد ھر زندانی و درد عـمـومـی  

ـتـال اسـت  .  است  اما خبر اینکه فرزندنت به سرطان خون مـب
ـنـه   دیگر قابل تحمل نیست و سوال بزرگ چگونه باید ھـزی
ـتـی   ـم وق درمان فرزندنم را تامین کنم؟ چـکـار بـایـد بـکـن
دستت از ھمه جا کوتاه است؟ در بیمارسـتـان مـحـک بـود  

ـیـو   .  که بیماری نیما را تشخیص دادند  بعـد از کـوتـاه مـدت
ـیـمـا در   وقتی این خبر از جانب بیمارستان به ما رسید که ن
ـر   ـم سـرازی اینجا مجانی مداوا میشود، بی اختیـار اشـکـھـای

میخندیدم،  گریه میکردم، انگار امید به خـانـواده سـه  .  شد 
نفره ما بازگشته بود، و در نھان اما فریاد مـیـزدم زنـده بـاد  

ـیـمـارسـتـان  ! انسانیت زنده است ! انسانیت  ـرسـنـل ب دکترھا و پ
گفتند برای معالجه نیمای من در بیمارستان از مـا پـولـی  

ـیـمـارسـتـان بـه  .  نمیگیرند  پرسنل و کادرھای پزشکی این ب
من و خانواده ام، به نیمای عـزیـزم، امـیـد زنـدگـی و زنـده  

نیما گفته میخواھد پزشک شود و در ایـن  .  ماندن را دادند 
بیمارستان ھمانند آنھا در خدمت انسانھا بـاشـد و امـیـد نـا  

من ھم تالش کردم در این دنیا امید نا امیـدان  .  امیدان شود 
از حـقـشـان  .  در کنار کودکان کار و خیابانـی بـاشـم .  باشم 

ـم کـه نـان آوران  .  دفاع کنم  از حقوق کارگرانی دفـاع کـن
ـفـه بـا دیـدن  .  خانواده ھستند  عزم من برای انجـام ایـن وظـی

شـایـد  .  اقدامات پرسنل بیمارستان محک جزم تر شده اسـت 
ـرای   این پاسخی باشد به تمام زحماتـی کـه ایـن عـزیـزان ب

آنھا امید نیما و ھزاران کودکی ھستنـد  .  فرزندم انجام دادند 
ـنـد  ـیـسـت ـرخـوردار ن بـه پـاس  .  که از وضعیت مالی خوبی ب

احترام به کادر درمانی بیمارستان محک، مـن در مـقـابـل  
ـقـطـه  .  این انسانھای بزرگ سر تعظیم فرود میاورم  شماھـا ن
با احترام،بھـنـام  .  ھای روشنی در این دنیای تاریک ھستید 

ابراھیم زاده فعال کارگری و مدافع کودکان کار و خـیـابـان  

 



 16  ١٣٩٢ مرداد ٨  کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 ١٣٩٢ پنجم مرداد   -کمیته دفاع از بھنام ابراھیمز اده 
 

 ماه حبس تعزیری برای ١٨صدور حکم 
 غالب حسینی

 شـعـبـه ی اول  ٣١/٤/٩٢ روز دوشنبه مورخه  :  مرداد ١ 
دادگاه انقالب  سنندج برای غالب حسینی فعـال کـارگـری  
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد   وعضو کمیتـه ی ھـمـاھـنـگـی ب
ـتـه ی   تشکلھای کـارگـری بـه اتـھـام عضـویـت در کـمـی

  ١ ھماھنگی و وابستگی  به احزاب خارج کشوری تـحـمـل  
ـیـه   ـیـغ عـل ـل ـب سال حبس تعزیری وھمچنین به اتھام واھی  ت

 مـاه حـبـس تـعـزیـری  ٦ نظام جمھوری اسالمی ایران حکـم  
ی ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد    کمیته .  صادر نمود  

ھای کارگری، ضمن محکوم کـردن احـکـام صـادره    تشکل 
برای این فعال کارگری خواھان شکسته شدن این احکـام و  
ـیـان   ھمچنین آزادی سایر کارگران ، فعالین کارگری و زندان

 .باشد   سیاسی می 
 

محاکمه ی مجدد پدرام نصرالھی فعال 
 کارگری

ـبـه مـورخ  : مرداد ٢  ـری  ٢٧/٤/٩٢ روز پنج شـن  دادگسـت
ـتـه ی   سنندج ،پدرام نصراللھی  فعال کارگری وعضو کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل ھـای کـارگـری  
ـرد را بـه شـعـبـه ی   که ھم اکنون  در زندان به سر مـی ب
ـرده   چھارم دادگاه انقالب فراخواند و به دلیل ارسال پیام  نامـب

 اردیبھشت دادگـاھـی  ١١ رو به مردم و کارگران به مناسبت  
در این جلسه ی دادگاھی بعد از ایراد دستور کـار  ..  . کرد 

ـروھـای  اداره اطـالعـات از ایـن فـعـال   ـی ـیـه ی ن وشکـوای
ـیـن   کارگری وغیرقانونی خواندن پیام روز کارگـر و ھـمـچـن
ـلـغ    دفاع پدرام از این روز، دادگاه تا صدور حکـم خـود ، مـب

 میلیون تومان وثیقه صادر نمود وبعد از پایان جـلـسـه ی  ١٠ 
ـم قضـایـی  .  دادرسی پدرام را به زنـدان بـازگـردانـدنـد  سـیـسـت

ومسؤالن زندان که حتی در زمـان فـوت مـادر پـدرام نصـر  
الھی به او مـرخصـی نـداده بـودنـد ، در جـواب درخـواسـت  
مجدد مرخصی این فعال کارگری در ھفته ی گـذشـتـه ،  

 میلیونی بـه عـنـوان ضـمـانـت در ازای  ١٠ یک وثیقه ی  
چند روز مرخصی ازوی طلب کردند  این درحالی ست کـه  

ـتـه  .  مرخصی بـدون ضـمـانـت حـق ھـر زنـدانـی اسـت  کـمـی
ھماھنگی اعمال فشارھای مضاعف بر این فعال کـارگـری  
وھمچنین دیگر کارگران و فعالین زندانی را مـحـکـوم مـی  

 .کند 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده 
 

 کارگر کارخانه ٢٤٠٠عدم پرداخت دستمزد 
 ھای نورد لوله صفا و پروفیل ساوه

ـران :  مرداد ٢   کـارگـر  ٢٤٠٠ :  اتحادیـه آزاد کـارگـران ای
  و  ٤ کارخانه ھای پروفیل ساوه و نورد لوله صفا به ترتیب  

 ماه است دستمزدی دریافت نکرده انـد و کـارخـانـه نـورد  ٢ 
لوله صفا بدون اینکه دستمزدی به کارگران پرداخت شود تـا  

اواخر مرداد ماه برای تعمیرات و سرویس سالیانه تعطیل شـده  
ـر  .  این دو کارخانه متعلق به یک کارفرماسـت .  است  ـنـا ب ب

ـرچـه   ـران دفـت گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـیـز طـی  ١٢٠٠ بیمه   ـروفـیـل سـاوه  ن  کـارگـر کـارخـانـه پ

ماھھای گذشته تمدید نشده اسـت  و در طـول مـاھـھـای  
گذشته بدلیل شرایط سـخـت زنـدگـی و فشـارھـای روانـی  
ناشی از آن، آمار سوانح نـاشـی از کـار در ایـن کـارخـانـه  
بشدت باال رفته است بطوریکه طی ھفته گذشته  در سـالـن  
گالوانیزه این کارخانه انگشتان دست کارگری در حین کـار  
ـری اسـت  ـیـمـارسـتـان بسـت . قطع شد که در حال حاضر در ب

ـیـل  ٣ ھمچنین در سالن    این کارخانه کارگر دیگری از جرثق
سقفی سقوط کرد و از ناحیه کمر بشـدت آسـیـب دیـد کـه  

بنا بر ایـن  .  وی نیز در حال حاضر در بیمارستان بستری است 
گزارش در کارخانه نورد لوله صفا گذشته از اینـکـه در دو  
ـرداخـت نشـده اسـت آنـان   ماه گذشته دستمزد این کارگران پ

ـیـز دریـافـت  ٢ و  ١ اضافه کاریھای برجھای    سالجـاری را ن
نکرده اند و ارزاقی که ھر ساله با آغاز تعطیالت تابسـتـانـی  
در اختیار این کارگران قرار میگـرفـت امسـال بـه آنـان داده  

ـراردادھـای ایـن کـارگـران کـه  .  نشده است  ھمچنین مدت ق
شش ماھه و یکساله بود به دو و سه ماھه تقلیل پیدا کـرده  

در خبر دیگری که از کارخانه نـورد لـولـه صـفـا بـه  .  است 
ـبـال اعـتـصـابـات   اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است بـدن
ماھھای گذشته  کارگران این کارخانه، کارفـرمـا درصـدد  
ـراض و   اخراج یکی از نماینده ھای کارگران بود که با اعـت
حمایت کارگران از نماینده خود، کارفرما بنـاچـار از اخـراج  

 .وی خودداری کرد 
 

 ٣٠٠چھارماه تأخیر در پرداخت حقوق 
 کارگر پیمانی آبفای اھواز

ـیـمـانـکـاری  ٣٠٠ : تیر ٣٠  در   «سـوالر » کارگر شرکت پ
ـیـت دارنـد حـدود   اھواز که تحت نظارت آبفای این شھر فعال

کـارفـرمـای  .  انـد   چھار ماه است که حقوقی دریافت نـکـرده 
این شرکت عالوه بر تاخیر در پرداخت حـقـوق ایـن کـارگـران  

آنـان را  )  تامین اجـتـمـاعـی ( در چھار ماه گذشته، حق بیمه  
 .نیز واریز نکرده است 

 
 کارگر ایران برک رشت از اسفند ماه ٢٥٠

 اند  سال گذشته تاکنون حقوق دریافت نکرده
در کارخانه ایران بـرک رشـت  کـارگـران ایـن  :  تیر ٣١ 

واحد از اسفند ماه سـال گـذشـتـه تـاکـنـون حـقـوق دریـافـت  
کارفرمای کارخانه پشم بافی ایران برک رشـت  .   اند     نکرده 

 کـارگـر شـاغـل در ایـن  ٢٥٠ ، حقوق  ٩١ از اسفند ماه سال  
ـیـش  ١٨ این کارخانه که  .   کارخانه را نپرداخته است   سـال پ

به بـخـش خصـوصـی  ) سازمان صنایع ملی (از بخش دولتی  
ـر   واگذار شده بود، به سبب افزایش مشکالت مالی عـالوه ب

 کارگر خـود را حـفـظ  ١٥٠٠ کاھش تولید نتوانست اشتغال  
کند و به تدریج با تعدیل و بازنشستگی، تعداد کارگـران را  

ضابطه و بدون برنامـه    سازی بی   خصوصی .   نفر رساند ٢٥٠ به  
بیشترین ضربه را به تولید و کارگـران ایـن   «ایران برک »در  

کارخانه وارد کرد به طوری که ھم اکنون این کارخـانـه بـا  

ـیـت خـود   کمترین ظرفیت تولید و حداقل نیروی کار به فعال
در تـمـام ایـن  .   رھا شـده اسـت       دھد و نیمه تعطیل   ادامه می 

انـد و    مدت اکثر کارگران ایران برک به مرور بازنشسته شده 
 سـال  ٢٠  تـا  ٣ ھم اکنون کارگران باقی مانـده بـا سـوابـق  

ھای زیـادی    تا کنون وعده .  نگران امنیت شغلی خود ھستند 
ـر   از طرف مسئوالن برای پی گیری مشـکـالت مـا و سـای

انـد    کارگران واحدھایی که ھم اکنون دچار مشـکـالت شـده 
ھا بـه مـرحـلـه    داده شده که متاسفانه ھیچ کدام از این وعده 

 .عمل نرسیده است 
 

 !حقوق خرداد ماه پرداخت نشده
 کـارگـر را  ٩٠  تھران که  ١٦ پیمانکار شھرداری منطقه  

در زیر پوشش دارد ،حـقـوق خـرداد کـارگـران خـود را نـداده  
 درصد افزایش حداقل حقوق را نیز در  ٢٥ این پیمانکار  . است 

پرداختی ھای خود اعمال نکرده واز بابـت عـیـدی وسـنـوات  
او بـه کـارگـران  . سال گذشته ھم به کارگران بدھکـار اسـت 

گفته برای دریافت مطالبـات خـود بـه شـھـرداری مـراجـعـه  
شھردارتھران قالیباف و ھمچنین رییس شـورای شـھـر  .  کنند 

تھران چمران در دیداری که با این کارگران در مسجد امـام  
 . رضا داشتند در جریان این موضوع قرار گرفته اند 

 
 !افزایش حداقل حقوق ھا پرداخت نمیشود

ـتـی ھـنـوز    درصـد  ٢٥ در کـارخـانـه ھـای بـزرگ دول
افزایش حداقل حقـوق اعـمـال نـگـردیـده وبـه ھـمـیـن خـاطـر  
ـراکـتـورسـازی   درکارخانجات ذوب آھـن،فـوالد،لـولـه سـازی،ت
ـراضـات کـارگـری   ،نیشکر ھفت تپه این عدم افزایش به اعت
تبدیل شده ومسوولین کارخانه ھا را به چاره جویی انـداخـتـه  

 درصـد  ٢٥ این مسوولین پایان تیرماه را برای پرداخت  . است  
 ماه امسال را به کارگران خود وعـده  ٤ افزایش حداقل حقوق  

 .داده اند 
 
روز دستمزد عقب افتاده کارگران ٧٥

 خدمات شھری رشت
کارگران خدمات شھری رشت طرف قرارداد بـا شـرکـت  

بیـش از  ...  ھای خدماتی نیل آبی زرجوب ، نورتابان نوین و 
ـرداخـت را  ١٥  وز دستمزد برج خرداد و تیر و  ٧٥   روز تعویق پ

در جواب کـارفـرمـایـان بـه کـارگـران  .  طلبکار می باشند  
میگویند چون شورای شھر و شھردار نداریم و حسـاب ھـای  

ـم دسـتـمـزد شـمـا را  .  شھرداری مسدود است  ـی ما نمی تـوان
ـرارداد ایـن شـرکـت ھـای   پرداخت کنیم در حالیکه طـبـق ق
پیمانکار خدماتی که با شھرداری به عنوان کارفـرمـا مـی  
ـرداخـت   ـر پ باشند ھمواره باید دستمزد کارگران را بدون تـاخـی

راستی چه کسی پاسخگو است؟ دولت ورشـکـسـتـه  . کنند 
ـر   احمدی نژاد؟ یا خامنه ای کـه سـازمـان شـھـرداریـھـا زی
مجموعه والیت سرمایه مدار می باشند؟ الزم به ذکر اسـت  
ـیـز بـا   کارگران و کارمندان استخدامـی شـھـرداری رشـت ن

مسـدود بـودن حسـاب ھـا بـه عـلـت    -ھمیـن بـھـانـه واھـی 
کـارگـران  .  حقوق برج تیر را دریافت نکـرده انـد   -حسابرسی  

می پرسند اگر اعضای شورای شھر سابق رشت دزد بـودنـد  
 میلیارد تومانی اخـتـالس کـردنـد چـرا آزاد  ٢٧٠ و بیش از  
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 میلیارد تومان اعالم کـردیـد؟ در  ٧ شدند و اختالس شان را  
ـم کـه   ـی حالیکه ما کارگران خدمات شھری خوب مـی دان
ادامه بازجویی از این دزدان پای حضرات پایتخت نشیـن در  
. دولت و باندھای مافیایی شان را ھم به وسط می کشـانـد 

چرا ما کارگران باید بابت چندرغاز دستمزد عـقـب افـتـاده  
ـم؟   شرمنده زن و بچه ، مغازه دار محله و صاحبـخـانـه بشـوی

 راستی چه کسی پاسخگو است؟ 
 

 نا امنی محیط كار 
 

برق گرفتگی،کارگر کارواش را به کام 
 مرگ فرستاد

در پی وقوع حادثه برق گرفتگی در شھرسـتـان  :  مرداد ٥ 
 ساله این واحد به علت شدت جـراحـات وارده  ٣٠ نکا،کارگر 
 .جان باخت 

 
 ریزش چاه جان کارگرمقنی را گرفت

در حیاط یك منزل مسكونی واقع درشـھـرک  :   مرداد ٢ 
ـر   قیامدشت، خیابان ولیعصر شمالی، دو مقنی مشـغـول حـف
ـبـاری   چاه جدید جھت فاضالب بودند که ناگھـان دیـواره ان
چاه قدیمی ھمراه با آوار خاک و فاضالب آن به داخل چـاه  
ـنـی درعـمـق   جدید فروریخت که در پی این اتفاق ھر دو مق

ـر آوار گـرفـتـار شـدنـد ٥  آتـش نشـانـان  .   متری چـاه در زی
ـر روی   بالفاصله پس از ایمن سازی محل و زدن كـارگـاه ب
ـم از   دھانه چاه، بی درنگ وارد چاه شده و نفر اول را سـال

ـرای یـافـتـن  . زیر خاك به بیرون از چاه ھدایت كردند  تالش ب
ـیـدا کـرد تـا سـرانـجـام بـعـد از   نفر دوم ھـمـچـنـان ادامـه پ
جستجوی فراوان در زیر آب فاضالب چاه توانستند نفـر دوم  
را نیز یافته و به بیرون از چاه منتقل كننـد كـه مـتـا سـفـانـه  
عوامل اورژانس پس از انجام معاینات اولیه مـرگ وی را  

 .تا یید کردند 
 

  ساله دربابل٢٢مرگ کارگر 
درپی سقوط یک کارگر در داخـل حـوضـچـه  :  تیر ٣١ 

ـروھـای آتـش   ـی تصفیه خانه فاضالب کشتارگاه در بـابـل، ن
  ٢٢ نشانی این شھرستان وارد عمل شده و جسـد ایـن جـوان  

 .ساله را از حوضچه بیرون کشیدند 
 

 ٣تصادف دو خودروی در معدن شماره 
 گھر سیرجان یك قربانی گرفت گل

پیكر در مـعـدن شـمـاره    تصادف دو خودروی غول :  تیر ٣٠ 
ـراك در  .  گھر یك كشته به جای گذاشت   سه گل  دو خودرو ت

ـرو بـه یـكـدیـگـر    معدن شماره سه گل  گھر، در حالی از روب
برخورد كردند كه در اثر آن، یك نفـر در دم جـان خـود را از  

دیدگی شدید از نـاحـیـه    دست داد و راننده دیگر دچار آسیب 
این اولین تصادف نیست كه در این معدن رخ مـی  .   پا شد 
ـیـل  .  دھد  تاكنون بارھا این واقعه رخ داده است آن ھـم بـه دل

دلیل آن ھم این است كه در ایـن  .  ھا است   سرعت باالی تراك 
ـنـدگـان داده مـی   معدن حقوق براساس تعداد آمار بار به ران

ـر .  شود  ـیـشـت . به این صورت ھر چه سرویس بیشتر، حقـوق ب
به این ترتیب كارگران مجبور می شوند، با این خـودروھـای  

پیكر باسرعت رانندگی كنند كه منـجـر بـه ایـن گـونـه    غول 

 تصادفات می شود  
 

 برق، جان کارگر گچسارانی را گرفت
 «زاده   محمد بـخـشـی » ھنگامی که  ٩٢ تیرماه  :  تیر ٢٩ 

ـر  ٣٥  ـراث  ساله در حین کار بر روی یک سـاخـتـمـان بـود، ب
 .برق گرفتگی کشته شد 

 
در کارخانه بن موکت شھرک صنعتی 

مبارکه،دستگاه تیغه چاپ موکت، جان 
 کارگر جوان را گرفت

 ساله در حیـن کـار بـا دسـتـگـاه  ٢٣ کارگری  : مرداد ٣ 
تیغه چاپ موکت در کارخانه بن موکت واقع در شھـرک  

 .صنعتی مبارکه، جان خود را از دست داد 
 

 کشته در حادثه واژگونی ٣
 کارگر در نی ریز٥٠خودروحامل

ــاده    -تصـادف در مـحـور اصـلـی نـی ریـز  :  مـرداد ٤  آب
این حـادثـه  .    زخمی برجای گذاشت ٤٧  کشته و ٣ طشک  

 آبـاده طشـک رخ داد ، یـک دسـتـگـاه  ٥٥ در کیلومتر  
ـر کـارگـر بـود از جـاده  ٥٠ کامیونت ایسوزو که حامل   ـف  ن

در بین مصدومان کودک نیز دیـده  .  منحرف و واژگون شد 
این افراد برای کار در مزرعه به عنوان کـارگـر  .  می شود 

ـری  ٢٢٢ نی ریز در  . عازم بخش سرچھان بوده اند  ـلـومـت  کـی
 .شرق شیراز قرار دارد 

 
  کولبر در ماکو٤کشته و زخمی شدن 

ی شلیک مستقیم نیروھای انتظـامـی    در نتیجه :  تیر ٣٠ 
ی مـاکـو در     کولبر در مـنـطـقـه ٤ حکومت اسالمی ایران  

ـراسـاس ایـن  .  استان آذربایجان غربی کشته و زخمی شدنـد  ب
ـرمـاه، یـک    گزارش، شامگاه روز پنج  شنبه بیست و ھفتم تی

ـیـل "  سـالـه، فـرزنـد  ١٨ ،  " علـی آذیـن " کولبر  به نام   ،  "  خـل
از توابع شـھـرسـتـان مـاکـو، در پـی  "  ساکن روستای بھلول 

ـران   شلیک مستقیم نیروھای نظامی حکومـت اسـالمـی ای
ـیـن و در  .  به شدت زخمی و جان خود را از دست داد  ھمچن

ــام  ــه ن ــر ب ــگ ــرادر دی ــیــری، دو ب ــن درگ ــی حســن  " ھــای    ھــم
 سـالـه،  ٢٢ ،  " محمود پور محمـود "  ساله، و  ٢٦ ،  " پورمحمود 
ـیـز بـه نـام  "  عثمان "فرزندان   ـر دیـگـر ن ـب پـاشـا  " و یک کول

ـر  " محمدامین "  ساله، فرزند  ٢٣ ،  " پورمحمود  ـف ، که ھر سـه ن
از توابع شھرستان ماکو بـودنـد،  " دیم قشالق "ساکن روستای  

حسـن  " ی یک منبع مطلع،    به گفته .  به شدت زخمی شدند 
، به شـدت زخـمـی شـده و پـزشـکـان وضـعـیـت  " پورمحمود 

مـحـمـود و  " اند و ھمزمـان    سالمتی وی را وخیم اعالم کرده 
آنان اصابت کرده در بیمارسـتـان    نیز که گلوله به پای  "  پاشا 

ـبـع،    به گفته .  باشند   تحت مراقبت پزشکی می  ی ھمیـن مـن
 نفر اسـت، امـا  ٣ شدگان در این حادثه بیشتر از    شمار زخمی 

ـران از رفـتـن بـه   از ترس نیروھـای حـکـومـت اسـالمـی ای
در این حادثه که در مـنـاطـق  .  اند   بیمارستان خودداری کرده 

در مرز کشور ترکیه رخ داده اسـت،  "  ساری چمن " ییالقی  
ـلـه ١٢٠ بیش از   ـیـک     رأس اسب بارکش نیز به وسـی ی شـل

ـلـف   ـران ت مستقیم نیروھای نظامـی حـکـومـت اسـالمـی ای
 . شدند 

 منبع كردپا 

 
 كودكان 

 
بیانیه جمعی از کنشگران مدنی، حقوق 

کودک و مردم در انتقاد از نقض حریم و 
 حقوق کودک در برنامه تلویزیونی ماه عسل

نقض حقوق کودکـان، تـوھـیـن بـه کـرامـت انسـانـی و  
ـرازی از کـودکـان در رسـانـه  ھـای رسـمـی    استفاده ھای اب

ھنوز اتفاقات تلخ حاصل از عـمـلـکـرد  .  ھمچنان ادامه دارد 
صدا و سیما نظیر خودکشی دو کودک تحت تاثیر سـریـال  

ـم کـه بـا    ھای تلویزیونی ماه رمضان را فـرامـوش نـکـرده  ای
ـفـاده   شکلی جدید از نقض حریم و حقوق کودکان و سوء است

ـم  در یـکـی از  .   از احساسات شھروندان رو بـه رو شـده ای
  ١٣٩٢  تیـر مـاه  ٣٠ قسمت ھای برنامه ماه عسل در تاریخ  

ـم   ، شاھد برخورد زننده و رفتار ضد انسانی با کودکی بـودی
ـرسـت مـحـروم بـوده اسـت  ـلـی از داشـتـن سـرپ . که به دالی

ـقـض   ـنـھـا ن رفتاری که با این کودک شد، از نظر ما نه ت
ـفـاده ای   کرامت انسانی یک کودک بود، بلکه سوء اسـت
بود از احساسات مردم برای پوشاندن ناکـارآمـدی سـیـاسـت  
ھای ساختاری که ریشه در تاریخی چندین سـالـه دارد و  
ـران در پـی   فقر و محرومیت برای میلیون ھا کودک در ای

ـرنـامـه ھـایـی در ایـن  .  داشته است  تناقض بزرگ چنیـن ب
ـر   ـیـکـوکـار و خـی است که مدام ادعاھایی درباره جامـعـه ن
ـیـسـت جـز   ـلـخ چـیـزی ن مطرح می کنند، اما واقـعـیـت ت
گسترش فقر و آسیب ھای اجتمـاعـی  مـاحصـل عـمـلـکـرد  

مـا  .  سیاست گزارانی که تـوجـھـی بـه فـرودسـتـان نـدارنـد 
ـر و بـھـبـود زنـدگـی انسـانـی   ـی ـی ـرای تـغ ـم کـه ب ـقـدی ـت مع
ـرای بـھـبـود وضـعـیـت   مشارکتی ھمگانی الزم اسـت و ب
کودکان ایران تالش می کنیم، اما به عنوان مـردمـان ایـن  
کشور حق داریم بپرسیم چرا خانواده ای کـه فـرزنـد خـوانـده  
ــزیـون مــی آورنـد و   ـلـوی ــه ت خـود را از دسـت داده اسـت ب

ـنـدگـان    احساساتشان را تحریک می  ـن ـی کنند تا بر شـمـار ب
ـر کـدام اسـاس نـاگـھـان کـودکـی بـی   خود بیافزاید؟ و ب

به روی سن می آورنـد و بـه   «ھدیه »سرپرست را به عنوان  
می کنند؟ کودکی بـھـت زده کـه   «اھدا »خانواده مذکور  

نمی دانست در آن موقعیت چه عکس العملـی بـایـد نشـان  
! کودکان اشیائی نیستند که دست به دست بچرخنـد .   دھد 

ـرای   ـم از آن ھـا ب ـرھـا حـق نـداری آن ھا انسانند و ما بزرگت
ـیـه،  !   منافع خود استفاده کنیم  ـیـان ما امضا کنندگان این ب

ضمن ھشدار به مسئوالن، جامعه مدنی و رسانه ھـا دربـاره  
تفاوتی و نقض مکرر حقوق کودکان و کرامـت انسـانـی    بی 

شھروندان به عملکرد این رسانه عمومی در ق بـال کـودکـان  
ـتـار لـزومـا نـه   معترضیم و ضمن تاکید بر این کـه ایـن رف
ـلـکـه مـاحصـل عـمـلـکـرد   ماحصل عملکرد یک مجری ب

ـیـخـانـی  ١ : یک سیستم است، خواھان آنیم که  ـ احسـان عـل
ـرنـامـه مـاه عسـل و  ) مجری (  ـنـده ب ، کارگردان و تھیه کن

ھمچنین مدیر شبکه سـه سـیـمـا بـه طـور رسـمـی از ایـن  
کودک، مردم و کودکان ایران به خـاطـر ایـن رفـتـار ضـد  
انسانی و برخورد کاالیی با کودک حاضر در برنامه، عـذر  
ـیـن   ـنـد تـا دیـگـر شـاھـد چـن خواھی و ترتیبی اتـخـاذ کـن

ما ضمن احترام به رفتـار شـایسـتـه ایـن  .  رفتارھایی نباشیم 
زوج گرامی در پذیرفتن سرپرستی یـک کـودک مـعـلـول  
ـنـد   خواستار آنیم که سازندگان برنامـه تـوضـیـح دھـنـد فـرآی
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ـیـن جـمـھـوری   ـر اسـاس قـوان پذیرش فرزندخواندگـی کـه ب
اسالمی ایران که شامل احراز شرایط مشخص بنـا بـه نـظـر  

 مـاھـه اسـت چـه  ٦ دادگاه قانونی و یک دوره آزمایشـی  
طور بدون اطالع زوج حاضر در برنامه طـی شـده اسـت، در  
حالی که ظاھرا این زوج بی خبر از اتفاقی بـودنـد کـه در  
برنامه افتاد؟ آیا این مراحل طی نشده یا طی شده اسـت و  

ــ سـازمـان  ٢ ما شاھد یک سناریو  از پیش نوشته بوده ایم؟  
بھزیستی توضیح دھد که بر چه اسـاسـی، صـالحـیـت ایـن  
ـر اسـاس   خانواده برای قبول فرزندخوانده تایید نشده است و ب
ـلـی ایـن خـانـواده، دوبـاره   ـب چه مستنـداتـی بـدون اطـالع ق
صالحیت آن ھا مورد تایید قرار گرفته است؟ اگر اظھـارات  
خانم حاضر در برنامه درست باشد بدیـن مـعـنـی اسـت کـه  
ـر   ـی بھزیستی برای یک نمایش تبلیغاتی نـظـر خـود را تـغـی

ـیـن جـای سـوال اسـت کـه آیـا سـازمـان  .  داده است  ھمچـن
بھزیستی، مددکار یا کارشناسی ندارد کـه نـادرسـت بـودن  
ـرنـامـه یـادآوری کـرده   این رفتار مجری را پیش از پخـش ب
باشد؟ بدا به حال سازمانی که وظیفه اش بـھـبـود شـرایـط  
فرودستان است اما در عمل ایـن گـونـه و خـارج از اصـول  

 !کند   ای عمل می   حرفه 
ـرای   به امید تحقق حقوق کودک و جھانی شـایسـتـه ب

 ھمه کودکان 
 معلمان 

 
ای در پرداخت حقوق  تاخیر یك ھفته

 معلمان
ـنـا،در حـالـی کـه حـقـوق مـاھـانـه  ٥ به گزارش  ـل مردادای

ـرداخـت      ٢٨  الی  ٢٧ معلمان ھمیشه حداکثر تا    ھـمـان مـاه پ
ھـای كشـور از    شد حقوق تیر ماه در تعدادی از اسـتـان   می 

ـرر ھـنـوز   ـتـه از مـوعـد مـق جمله تھران با گذشت یک ھـف
بنابھمین گزارش، به بھانه  اجرای حـکـم  . پرداخت نشده است 

 ھزار تومان به مـزدشـان  ١٠٠  الی  ٧٠ فوق العاده شغل، که  
کند، پرداخت حقوق معلـمـان بـه تـعـویـق افـتـاده    اضافه می 

.  خـرداد اسـت ٢٧ است در حالی که تاریـخ اجـرای حـکـم  
اختالف نظر میان وزارت آموزش و پرورش و خزانه داری در  
ـرداخـت حـقـوق   ـر در پ موعد پرداخت این حکم باعـث تـاخـی

ـرورش اصـرار دارد  .  معلمان شـده اسـت  وزارت آمـوزش و پ
ـرداخـت شـود امـا   ـرمـاه پ ـی حکم فوق العاده شغل با حقوق ت

ـلـمـان  .  خزانه داری مخالف است  تاخیر در پرداخت حقوق مـع
ھـا    باعث عقب افتادن اقساط و تشدید فشار معیشتی بر آن 

 .شده است 
 

 گزارش
 

 گوتنبرگ –راھپیمایی استکھلم 
در اعتراض به قتل افشین اسانلو فعال 

 کارگری در ایران
بـه   (.........)  ٢٠١٣  ژوئـن  ٢٦ در اطالعیه مـورخ  
 اطالع عموم رساندم که، 

ــه  "  مـن بـه عـنـوان کـارگـر اخـراجـی و عضـو اتـحـادی
سوئد، و فـعـال کـارگـری   -استکھلم " کمونال "شھرداری ھا  

افشـیـن  ( دراعتراض به قتل آشکار یک فـعـال کـارگـری  
  ٢٦  شنبه  ٤ توسط جمھوری اسالمی ایران از تاریخ  )  اسانلو 

ـر ٥٠٠ ( ژوئن به یک راھپیمـایـی طـوالنـی   ـلـومـت از  )   کـی
اطـالعـیـه  ..." ( استکھلم تا گوتنبرگ سوئد اقدام می کنم 

 )ی اول ضمیمه است 
در اینجا گزارش کوتاھی از راھپیـمـایـی را بـه اطـالع  

 :عموم می رسانم 
ـبـه  ٤ بعد از ظھـر روز    ژوئـن در حـالـی کـه  ٢٦  شـن

ـر    -پالکادی با شعار آزادی  ـم، بـه دفـت برابری دردست داشـت
ـم و  )  ال او ( مرکزی اتحادیه سراسری کارگران سـویـد   رفـت

ـم کـردم و ھـمـانـطـوریـکـه در آن  ١ اطالعیه شماره    را تقـدی
ـراضـشـان بـه   طالعیه آمده است خواستار حمایت آنھا و اعـت

ـیـن شـھـر  .  جنایت جمھوری اسالمی شدم  شب آن روز در اول
ـر  " سودرتالیه "مسیرم   ـم و اطـالعـیـه را  )  ال او ( به دفـت رفـت
ھمزمان نسخه ھایی از اطالعیه بیـن عـالقـمـنـدان  .  گذاشتم 

 .مرکز شھر سودرتالیه پخش شد 
ـم در  ٢٧ روز   ژوئن خانم فیروزه رشیدی ساکـن اسـتـکـھـل

ھمان روز بـا آقـای فـرھـاد  . سودرتالیه به راھپیمایی پیوست 
ـم مصـاحـبـه   شعبانی یکی از فعالین کارگری در استکـھـل

این تلویزیون متعلق به کومـه لـه  .  ای تلویزیونی انجام دادیم 
ماھواره ای و رو  )  سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ( 

 .به ایران پخش می شود 
ـم  و در  "  نیو شوپینگ " دو روز بعد  به شھر   وارد شـدی

ـرو شـده   مرکز شھر با کنجکاوی و سپس استقبال مـردم روب
در این شھر با خبرنگـار  .  و در ھمانجا پیکتی برگزار نمودیم 

ـم کـه در روزنـامـه   روزنامه محلی مصاحبه ای انجـام دادی
 . منتشر شد 

در ادامه مسیر روزھا را تا پاسی از شب به راه پیمـایـی  
ادامه داده و شب ھا را در پارکینگ ھـای کـنـار بـزرگ  

ـم  گـاھـا  .  راه و پارک شھرھای مسیر استراحت مـی کـردی
پس از راه پیمایی زیر باران، در گـوشـه ای آتـش بـزرگـی  

 .روشن کرده و شبھای سرد را در کنار آن می گذراندیم 
 در ھمین مدت از جانب رادیوھای مـحـلـی شـھـرھـای  
ـنـی   ـف ـل مختلف و انسان ھای آزادیخواه از ھمه جای سویـد ت

 . با ما تماس گرفته و ابراز حمایت می کردند 
ـر خـود در شـھـرکـی تـوسـط یـک   روز ششم در مسـی

ـم )  آلکساندرا (خانواده سویدی   در ایـن مـنـزل  .  دعـوت شـدی
ـبـاسـھـایـمـان را عـوض کـرده و   توانستیم دوش گرفتـه و ل

 .بشوییم 
تـوسـط دوسـتـانـی از حـزب  ...  روز ھفتم در شھرکـی  

حکمتیست که از شھر گوتنبرگ آمده بودند مورد استقبـال  
 . قرار گرفتیم 

ـیـن تـوسـط  آقـای   در شھر بزرگ یونشوپینگ ھمچـن
توفیق محمدی فعال حقوق پناھندگان و بھمراھی چنـد تـن  

ـم  ـبـال شـدی ـق ـرانـی اسـت ایـن دوسـتـان کـه  .  از پناھندگـان ای
ـنـد، بـه گـرمـی از مـا   پالکادھای عکس افشین را داشـت

ـبـاس و کـفـش وکـاپشـن   پذیرایی کرده  و به خانم فیروزه ل
 . بارانی دادند 

مراجعه کردیم و اطـالعـیـه را  "  ال او "در این شھر ھم به  
 .به آنھا دادیم 

در شھرھای بعدی مسیر ھم در مراکز شـھـر اطـالعـیـه  
را که به زبان ھای  سویدی و فارسی بود بـه عـالقـمـنـدان  

 .می دادیم و به سواالتشان جواب می دادیم 
ـر بـه نـام   " بـوروس " در شھر بـزرگ دیـگـری در مسـی

ــگـی بـا کـارگـران ایــران " دوسـتـانـی از    -کـانـون ھــمـبـسـت
ـبـال مـا آمـدنـد " گوتنبرگ  ـق در  .  از شھر گوتنبرگ به است

این زمان خانم پروانه حاجی لو ساکن گوتنبرگ که بھمـراه  
در شـھـر  .  اعضای کانون آمده بود به راھپیمایی ما پیوست 

رفتیـم و  )  ال او ( بوروس به اتفاق این دوستان به دفتراتحادیه  
ـم  . اطالعیه و مساله راھپیمـایـی را بـه اطـالعشـان رسـانـدی

بـوروس  ( ھمچنین به روزنامه محلی شـھـر بـوروس بـه نـام  
ـم و بـھـمـراه عـکـس  ) تیدنینگ  رفتیم و آنجا مصاحبه شدی

دوسـتـان کـانـون  .  دستجمعی ما در روزنامه منتشـر کـردنـد 
ھمچنین گزارش  و عکس و فیلم از راھپیمایی ما تھیـه و  

بعالوه،  کانون از طـریـق  .  در اطالعیه ھایشان منتشر کردند 
اخـبـار روزانـه  "  رادیو سرخ و رادیو سپھر "  رادیوھایشان به نام  

 .راھپیمایی ما را پوشش می دادند 
ـیـن بـا مـردم    –در مسیر بوروس   ـبـرگ ھـمـچـن ـن گـوت

شھرک ھای مسیر تماس گرفته و ما را مورد حـمـایـت و  
ما بارھا توسط این مردم به غـذا و  .  محبت قرار می دادند 

 .قھوه دعوت شدیم 
ـر  ١١ روز شنبه ششم بعد از   ـف  روز راه پیمایی  ما سـه ن

ـم ) ھاشم، فیروزه، پروانه (  در ایـن  .  به شھر گوتنبرگ رسیـدی
ـر ال او   شھر ابتدا در شھرداری موندال اطالعیـه را بـه دفـت

در مـیـدان  )  گوتنبـرگ پسـت (داده و در جلو دفتر روزنامه  
ـیـن کـارگـری و   مرکزی شھر به جمعیت زیـادی از فـعـال
سیاسی که در این میدان تجمع کرده و منتظـر مـا بـودنـد،  

ـبـال  .  پیوستیم  ـق ـقـه گـل از مـا اسـت تجمع کنندگان بـا حـل
 نفر به نوبت  سخنرانـی کـرده و چـگـونـگـی  ٣ ما  .  کردند 

 . راھپیمایی و ھدف آن را برایشان توضیح دادیم 
ـیـون " شنبه شب در محل سـاخـتـمـان   در شـب  "  ھـاگـا ب

جمعیـت زیـادی  .  ھمبستگی با خانواده اسانلو شرکت کردیم 
. از جریانات مختلف در این شب ھمبستگی شرکت داشتنـد 

ـنـدگـا ن جـریـانـات   در این جا ھم ما صحبت کردیم و نـمـای
ـرانـی   سیاسی در مورد وضعیت طبقه کارگر در ایران سـخـن

 .کردند 
ھمان شب یک پیام ھمبستگی و قدردانی از مـحـمـود  

 . صالحی فعال کارگری در ایران دریافت کردیم 
گزارش این فعالیت ھا توسط رادیوھای مختلف محلـی  

 .پخش گردید 
در اینجا از ھمه شخصیـت ھـا و نـھـادھـا و جـریـانـات  
سیاسی که در این راه پیمایی به ما دلگرمی دادنـد، ازمـا  
حمایت کردند و اخبار را پوشش دادند عمیقا قدردانـی مـی  

 .کنیم 
از ھمه دوستـان و آشـنـایـان و نـا آشـنـاھـایـی کـه در  
شھرک ھا و شھرھای مسیر از ما استقبال کردنـد، مـا را  
ـرار دادنـد صـمـیـمـانـه   پذیرفتند و مورد حمایت و محـبـت ق

 .تشکر می کنیم 
شکی نیست اقدام کوچک ما جزو بسیار کوچکتـری  
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از کل صدای نارضایتی و اعتراض کـارگـران و مـردم در  
ایران و خارج کشور علیه ترور و کشتار و زنـدانـی و اخـراج  

ـقـه  .  کارگران در ایران است  تالش بشریت و بـخـصـوص طـب
کارگر ایران و در سطح جھان باید جلو جـنـایـات جـمـھـوری  
ـران را   اسالمی سرمایه داران علیه طبقه کارگـر و مـردم ای

 بگیرد 
روزی که دست این رژیم از تعرض بـه حـقـوق و آزادی  
ھای کارگران و مردم ایران کـوتـاه شـود آن روز جشـن مـا  
است و روزی است که ھمه خسـتـگـی ھـا از جـان و روح  

 . مان در می رود 
در پایان  بار دیگر به ھمه کارگران زندانی و اخـراجـی  
و به ھمه فعالین کارگری و به خانواده افشیـن عـزیـز درود  

 .مبارزه واعتراض ما تا پیروزی ادامه دارد . می فرستم 
 فیروزه رشیدی 

 ھاشم ھاشمی زاده 
 پروانه حاجی لو 

 سوئد  –استکھلم   -٢٠١٣  ژوئیه  ١١ 
 

تاخیر چند ماھه در پرداخت حقوق 
 ؟!کارگران شھرداری ھفتکل

بـاور نـمـی کـردم  .  او از کارگران شھرداری ھفتکل بود 
 ماه یعنی نصف سال را بـدون حـقـوق و مـزایـا  ٦ که حدود  

از او خواستم چند دقیقه ای وقتش را بـه مـن  . گذرانده است 
ـم تـوضـیـح دھـد  ـرای ایـن  .  بدھد تا از چرایی این مـوضـوع ب

خـواھـش مـی  :  کارگر ابتدا درخواست مرا رد کرد و گفـت 
مـن بـه ھـمـیـن سـالـی دوبـار  . کنم برایم دردسر درست نکـن 

اگر بفھمند بیکـار مـی  . حقوق و مزایا گرفتن ھم راضی م  
اما تالش من برای قانع کردن او نتیجه داد و بـه او  .  شوم 

ـرد و   اطمینان دادم تحت ھر شرایطی نامی از او نـخـواھـم ب
فقط به مشکل شما و دیگر پرسنل شھرداری اشاره خـواھـم  
کرد تا باالخره یک نفر پیدا شـود و ایـن مشـکـل را حـل  

ـنـگـونـه در  .  کند  و این کارگر شریف، درد و دل  خود را ای
داستان حقوق شما چیست؟ از کـی حـقـوق  :  میان گذاشت 

فـقـط از آذرمـاه  . نگرفتید؟ داستان خاص و عجیبی نیست  
 تـا االن ھـیـچ حـقـوق و  ٩١ سال قبل یعنی برج نھم سـال  

ـم  ـی ـت یـعـنـی  .  مزایایی وحتی عیدی ھم  از شھرداری نگـرف
چی ؟ پس با این وضعیت چه می کنی؟ با این شرایـطـی  
که پیش آمده دیگر از خجالت نمی توانیم به مـراکـز خـریـد  
و بازار برویم چون بدھکاریم و چـنـد مـاه اجـنـاس مـردم را  
بصورت قرضی برده ایم و ھر بار قول مـاه بـعـد را بـه آنـھـا  

ـم بـا آنـھـا  .می دھیم  به خدا شرمنده شان ھستیم و رو نـداری
ـم  ـم وگـرنـه شـھـر  .  روبرو شـوی ـفـی داری بـه خـدا مـردم شـری

کوچک است و ھمه آدرس و شماره تلفن من را دارنـد امـا  
ـنـه  .  تا االن کسی برای طلب خود سراغم نیـامـده اسـت  ھـزی

ھای دیگر زندگی چطور تامین می شود؟ پول قرض مـی  
نـداری؟  . که کمک کند   خانواده پدری،دوستی و  .  کنم 

خانواده پدری که بنده ھای خدا چشم شان به ھمین حـقـوق  
ـبـت   ناچیز من ھست و انھـا ھـم بـا بـی پـولـی مـن مصـی

ـره  . خودشان را دارند  به ھرحال ھرچه باشد با ھم سر یک سـف
ـم وضـع  . می گذاریم  ـم کـه مـی دان اما از بعضـی دوسـتـان

مالی خوبی دارند پول قرض می گیرم تا بھانه ھـای بـچـه  
چون آنھا درکـی از شـرایـط  .  ھای خردسالم را برطرف کنم 

ـنـد   ـتـه  . ندارند و خود را با دوستان شان مقایسه می کـن ـب ال

آنھا مطالبات به حق خودشان را از پدرشان درخـواسـت مـی  
کنند  و از این بابت ناراحت نیستم  فـقـط آن چـیـزی کـه  
زجر آور و کشنده است این است  که نتوانم بـه آنـھـا پـاسـخ  

حتمن بـه  .  منطقی ارائه کنم و انتظارات شان را برآورده کنم 
آنھا چه پاسخـی بـه  .  شھرداری مشکالت خود را گفته اید 

شما می دھند؟ مسئوالن شـھـرداری در جـواب مـا فـقـط  
البته آنـھـا  .  “پول نیست “ : ھمین یک حرف را می گویند  

مدعی ھستند در ھمه مناطق کشـور، شـھـرداری ھـا ایـن  
ـتـدا  . مشکل را دارند  چند سال مشغول به کار شدی؟ از اب

ـنـطـور بـود؟ حـدود    سـال در شـھـرداری  ٦ وضع حقوق ھمی
ـبـود  .  مشغول به کار شدم  ـنـجـور ن در دوسـال  .  نه از اول ای

البته قبال ھـم  .  اخیر این عدم پرداخت حقوق بیشتر شده است 
 تـا  ٩٠ بوده اما حداکثر دوماه تاخیر بود اما از اواسط سـال  
ـم  ـری رونـد  .  االن تقریبا  ھر شش ماه یکـبـار حـقـوق مـی گـی

کاری شما دچار مشـکـل نشـده؟ اصـال  چـرا سـراغ کـار  
ـم بـه  . دیگری نمی روی؟ شما به من بگو  ـیـای از اینجا در ب
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ماجرای سوختگی ومرگ کارگر وعدم 
 تحویل جسدش به خانواده

کـارگـر افـغـانـی  ( روز چھارم تیرماه سیدواحد مـوسـوی 
به ھمراه ھمسر و پسرش به علت سوختگی شـدیـد بـه  )  تبار 

بیمارستان سوانح سوختگی شھید مطھری منتقل شدند کـه  
ـرشـدت  ٢٢ ،  )پدر این خانواده (متأسفانه سیدواحد  ـر اث  تیرماه ب

ـیـل مـوسـوی .  سوختگی جان باخت  ـرادر  ( به گفته سـیـدخـل ب
ـنـه )  متوفی  ـرداخـت ھـزی ھـای    به دلیل عـدم تـوانـایـی در پ

ـرنـد و   بیمارستان، آنھا نتوانستند جسد برادرش را تحویل بگـی
ـنـه    فقط توانسته  ـیـال    اند پنج میلیون تـومـان ھـزی ـرخـیـص ل  ت

ـراظـھـارات او؛  .  را تھیه کنند )  ھمسر متوفی ( موسوی  ـنـاب ب
پسـر  ( بیمارستان مطھری از مرخص شدن سیدجالل مـوسـوی 

ـنـه   نیز به دلیل عدم تسویه )   این خانواده   ھجده ساله  ھـای       ھزی
ـری کـرده اسـت  ـبـال ایـن اظـھـارات،  .  درمان جـلـوگـی بـه دن

ھای خود را آغاز کرد و بعداز تماس بـا    خبرنگارما پیگیری 
روابط عمومی بیمارستان شھید مطھری با این پاسخ مواجـه  

برای دریافت ھرگونه اطالعاتی در این زمینه باید از  : " شد 
از ھـمـیـن  ."  دانشگاه علوم پزشکی ایران مجوز داشته باشید 

رو طی تـمـاسـی بـا روابـط عـمـومـی دانشـگـاه خـواسـتـار  
نھایت دانشگاه عـلـوم      در .  ھا در این زمینه شدیم   ھمکاری آن 

پزشکی ایران خواستار ارائه گزارشی از بیمارستان مطـھـری  
دراین زمینه شد که بعـداز گـذشـت سـه روز ایـن گـزارش  
. ازسوی دانشگاه علوم پزشکی ایران دراختیار ماقرارگـرفـت 

ـر اسـت  سـیـدواحـد مـوسـوی،  :  متن این گزارش به شـرح زی
ـرومـای   ـر ت ھمسر و فرزندش؛ تبعه کشور افغـانسـتـان در اث

ـری مـی  ھـمـسـر وی  .  شـونـد   سوختگی در این مـرکـز بسـت
ـرخـیـص مـی ٩٢/٤  /١٥ درتاریخ    . شـود    پس از بـھـبـودی ت

ـیـل  ٩٢/٤/١٩ پسرش نیز در تاریخ     ترخیص شده ولی بـه دل
ـیـمـارسـتـان  /  ٩٢/٤/٢٣ ھـا    قادر نبودن به پرداخت ھزینه  در ب

ـیـون    می  ـل ـیـف حـدود دومـی  ھـزارتـومـان  ٦٠٠ ماند و با تخف
/ ٤  / ٢٢ متوفی سیدواحدموسوی درتاریخ .  شوند   مرخص می 

ی کالنتـری بـه ھـمـراھـان داده     فوت کرده است و نامه ٩٢ 
از آنجایی که وی تبعه کشـور افـغـانسـتـان بـوده  .  شود   می 

است؛ جوابیه کالنتری مبنی بر انتقـال جسـد بـه پـزشـکـی  
 طـی  ٩٢/٤/٢٤ قانونی با تاخیر دوروزه یـعـنـی در تـاریـخ  

ـری  ١٠٨/١٠/٦١١٤٩ شماره   ـت  ونـک بـه ایـن  ١٤٥  کـالن
مرکز ارسال و در ھمان تاریخ جسـد بـه پـزشـکـی قـانـونـی  

ھای متوفی حـدود ھـفـت    شود ضمنا ھزینه   تحویل داده می 
ـرداخـت  ٦ ھزار تومان بوده که  ٧٠٠ میلیون و  میلیـون تـومـان پ
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 ركود در ایران خودرو
ـران خـودرو   کلیه سالن ھا و خطوط تولیدی کارخـانـه ای
ـیـدی   به دلیل تحریم ومشخص نبودن قیمت خـودروھـای تـول

  ٣٠ کارگران که طـی  . ھمچنان در حال رکود بسر می برند 
ـبـودنـد ایـن   سال حتا لحظه ای قادر به خارانـدن سـر خـود ن
ـفـی دور ھـم جـمـع   ـی فرصت رایافته اند که در این بی تکـل

ـبـال  . شده و در مورد موضوعات دلخواه صحبت کنند  از فـوت
سرپرستان و عوامل حراست و  . تا انتخابات و دستمزد وآکورد 

ـقـه در سـالـن ھـا   ـی بخش نیروی انسانی شرکت که ھـر دق
رفت وآمد داشتند به این جمع شدن ھا با بی تفاوتـی نـگـاه  

 .می کنند 
 

 -موج جدید کاھش قدرت خرید کارگران
  قلم١٨ درصدی توان خرید در ٧٠سقوط 

ھا در یکسال گذشته به ویـژه در    افزایش صعودی قیمت 
 گانه پرمصرف خانوار کارگری باعث افت قـدرت  ١٨ اقالم  

سـیـدشـمـس الـدیـن  .   درصد شده اسـت ٧٠ خرید کارگران تا  
حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جدیدترین گـزارش  

بـه رغـم  : خود پیرامون وضعیت اقتصادی کشور گفته است 
 ھای ارزی و ساختـارھـا و     ھا، برآیند بروز تکانه   ھمه تالش 

 درصـد  ٣٠  ھای تـورمـی آن شـدکـه تـورم حـدود    پتانسیل 
ـرخ  ـیـل ن     محقق شود که عدد باالیی است و به ویـژه بـه دل

 کاالھا و نیازھـای اسـاسـی    ھای باالتر رشد قیمت در حوزه 
ـبـال داشـت   فشار بیشتری را برای طبقات آسیب  .  پذیر به دن

ـرجـمـعـیـت کشـور   کارگران به عنوان یکی از گروه ھـای پ
ـبـت شـده کـه بـا  ٥٠٠  میلیون و  ١١ بالغ بر  (   ھزار کارگر ث

در  )   میلیون نفـر خـواھـنـد شـد ٣٠ خانواده ھایشان دست کم  
ـیـمـت ھـا در اقـالم و کـاالھـای   جریان افزایش یـکـبـاره ق
مصرفی خانوار، بیشترین آسیب را بـه لـحـاظ افـت شـدیـد  

  ٤٥ قدرت خرید تجربه کردند تـا جـایـی کـه یـارانـه ھـای  
ـران افـزایـش   ھزارتومانی ھرگز جایگزین مطمئنی برای جـب

ھـرچـقـدر در یـکـسـال  .  قیمت ھا برای کارگران نشده است 
بـه طـور مشـخـص  ( گذشته به دریافتـی ھـای کـارگـران  

 ھزارتومانـی حـداقـل دسـتـمـزد در سـال  ١٠٠ افزایش حدود  
افزوده شد، از آنسو افزایش قیمت ھای بیشتری در  )  جاری 

بازار اتفاق افتاد و این مسئله باعث بروز مشـکـالت جـدی  
ـیـن مـانـدن  .  در تامین معیشـت خـانـوار کـارگـری شـد  پـای

دستمزدھا، در سال ھای اخیر باعث شده تا کارگـران حـتـی  
ـیـل تـامـیـن   توان تامین نیازھای ضروری ماھیانه خود از قب
ھزینه مسکن، خوراک، پوشاک، تحصیل خود و فرزنـدان،  
تامین ھزینه ھای درمان و سایر ھزینه ھا را نداشته بـاشـنـد  

ـنـد  طـبـق  .  و اغلب مجبور باشند در چند شغل فعالیـت کـن
جدیدترین گزارش رسمی بانک مرکزی از افزایش قیمتھـا،  

 درصـد، مـیـوه ھـای تـازه  ٦٤.٨ برنج در یکسال گـذشـتـه  
ـرمـز  ٨٤.٤  درصد، سبزی ھای تازه  ٢٠.٨   درصد، گوشت ق
ـبـاتـی  ١٠٠.٨  درصد، چای  ٥٤.٤    ٥٨.٢  درصـد، روغـن ن

ـیـمـت داشـتـه  ١٠٨.٧ درصد و جبوبات نیز    درصد افزایـش ق
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ناشنوایی شغلی در کمین کارگران کھگیلویه 
 و بویراحمد است

مردادمھر،عضو ھیئت علمی دانشگاه عـلـوم  ٥ به گزارش 
ـفـاده از گـوشـی :  پـزشـکـی یـاسـوج گـفـت  ھــای    عــدم اسـت

حفاطتی در مشاغلی که ھمراه بـا سـر و صـداسـت، خـطـر  
. ابتال به ناشنوایی شغلی را برای کارگـران بـه ھـمـراه دارد 

كـارگـرانـی  :  براساس این گزارش، دکتر حسین اوریاد افـزود 
ـتـدا    كه در محیط  ھای شغلی شلوغ مشغول به كار ھستند اب

پذیر می شوند كـه بـه    دچار نوعی از افت شنوایی برگشت 
بـا  :  وی ادامـه داد .  مـعـروف اسـت "  افت شنوایی مـوقـت " 

استمرار مواجھه با سر و صدا در محیط کار و عدم استفـاده  
ھای حفاظتی، به مرور موجب تبدیل نـاشـنـوایـی    از گوشی 

ایـن  .  شود كه قابل درمان نیست   موقت به ناشنوایی دائم می 
بـا  :  ای بـه کـارگـران تـوصـیـه کـرد   دکترای بھداشت حرفه 

انجام معاینات پزشكی، به ویژه شنوایی سنجی و ارزیـابـی  
ھـای    ساالنه آستانه شنوایی، از عوارض حضـور در مـحـیـط 

ـیـد  ـیـات  :  اوریـاد تصـریـح کـرد .  شلوغ پیشگیـری کـن تـحـق
ـر سـر و    پژوھشگران نشان داده که حضور در مـحـل  ھـای پ

ـلـب و   صدا، مشکالتی مانند فشارخون، افزایـش ضـربـان ق
ـئـت عـلـمـی  .  تعداد تنفس را نیز بـه ھـمـراه دارد  عضـو ھـی

کـارفـرمـایـان  :  دانشگاه علوم پزشکـی یـاسـوج، یـادآور شـد 
ـقـش مـوثـری در تـامـیـن سـالمـت    محیط  ھای صنـعـتـی ن

 .شاغالن دارند 
 

 اخبار بین المللی 
 

 به ھزینه  اعتراض ھزاران تن -برزیل 
 باالی سفر پاپ

ـر پـاپ   ـنـه بـاالی سـف ـراض بـه ھـزی ھزاران نفر در اعـت
ـرزیـل، در اوج   فرانچسکو، رھبر کاتولیکـھـای جـھـان بـه ب
ـتـصـادی،   شورشھای مردمی علیه فساد دولتی و بحـران اق
در ریودوژانیرو و دیـگـر شـھـرھـای ایـن کشـور تـظـاھـرات  

تظاھراتی که پاپ را مـجـبـور کـرد تـا بـا ھـلـی  .  کردند 
ـرو شـود  ـی ـر وارد کـاخ فـرمـانـداری ریـودوژان ـت یـک  .  کوپ

مسئله ھزینه ای است کـه  : " دانشجوی معترض می گوید 
ـیـش  .  دولت برای این سفر می کند  ھزینه ای که مـعـادل ب
ـلـی بـاالسـت . از چھل میلیون یورو شده است  . این مبلغ خـی

ـنـه   شما می توانستید آن را برای بـھـداشـت و آمـوزش ھـزی
این وقاحت باید فـورا  : " معترض دیگری می گوید . " کنید 

زنده باد مبارزه مردم برزیل برای یـک زنـدگـی  .  خاتمه یابد 
ـرق  . "  شرفتمندانه تر  ـف ـرای مـت پلیس از گـاز اشـک آور ب

ـفـاده   کردن تظاھرکنندگان مجھز به کوکتـل مـولـوتـف اسـت
 .کرد 

 
اعتراض ھزاران کارگر به  -بورکینا فاسو 

  باال بودن ھزینه زندگی
ـبـه ھـزاران کـارگـر در سـراسـر   APبه گزارش   روز شـن

کشور در اعتراض به باال بوددن قیمت مواد غـذایـی بـویـژه  
ــه اعـتــراض زدنـد  ــج و شــکـر دســت ب ـرن ــن  .  ب بـه دنــبـال ای

ـر ایـن کشـور در مصـاحـبـه  ای در    اعتراضات نخـسـت وزی

ھـای    تلویزیون دولتی گفت که بزودی مذاکرات با اتـحـادیـه 
. کارگری برای دستیابی به یک راه حل آغاز خـواھـد شـد 

 سال قبل قدرت را در دسـت  ٢٦ رئیس جمھور این کشور از  
ـرم   ـنـجـه ن دارد و مردم این کشور با فقر و فالکت دست و پ

ـیـجـر،  .  میکنند  این کشور در قاره آفریقا در ھـمـسـایـگـی ن
ـریـن کشـورھـای    مالی و غنا واقع شده و یـکـی  ـرت ـی ـق  از ف

 .جھان محسوب میشود 
 

تظاھرات کنندگان درھای  -بلغارستان 
 پارلمان را بستند

ـبـه   ـیـوز روز سـه شـن ـیـه  ٢٣ به گزارش یورو ن   ١ (  ژوی
ـرضـان بـا  )  مرداد  در ادامه اعتراضات در بلـغـارسـتـان، مـعـت

تجمع در برابر پارلمان درھای آن را بستند و مـانـع از خـروج  
تنـش  .   نمایندگان، وزرا، خبرنگاران و کارکنان اداری شدند 

ـر   ـی ـی ھا در بیرون مجلس پس از آن اوج گرفت که وزرا از تغ
ـنـدگـان بـا سـر دادن  .  بودجه سخن گفتـه بـودنـد  تـظـاھـرکـن

موانع موجود در خـیـابـانـھـای اطـراف را  "  استعفا   مافیا " 
ـیـس  .  کنار زدند و به پارلمان رسیدند  ـل پس از چند ساعـت پ

چھلـمـیـن روز  .   توانست آن ھا را از مقابل مجلس دور کند 
اعتراضات در صوفیه به خشونت گرایید و طی آن چـنـدیـن  

ـنـدگـان گـفـت .   نفر زخـمـی شـدنـد  : یـکـی از تـظـاھـرکـن
اعتراضات در چھل روز آرام بوده است امـا آن ھـا صـدای  " 

."  حاال زمان آن رسیده که تند تر عمل کنیـم .  ما را نشنیدند 
ـرنـگـاران و   سی نماینده مجلس، سه وزیر و شـمـاری از خـب
کارکنان اداری به مدت پنج ساعت در ساختـمـان مـجـلـس  

 .گیر افتاده بودند 
 

 کارگر ٥٠٠تظاھرات بیش از  -آلمان 
 شرکت آمازون

ـیـه  ٢٤ روز سه شنبه   AFPبه گزارش   )  مـرداد ٢ (  ژوی
ـیـمـایـی  ٥٠٠ بیش از   ـپ  کارگر شرکت آمازون دسـت بـه راھ

کارمندان این شرکت که در شھر غربی بـاد ھـرزفـلـد  . زدند 
واقع شده است خواھان افزایش دستمزد و بھبود شرایـط کـار  

  ٧ آمـازون صـاحـب    شرکت بزرک آمـریـکـایـی .  خود ھستند 
 شرکت مشغـول  ٧ شرکت در آلمان است و ھزاران نفر در این  

این کارگران چندین ماه است که برای بھـبـود  .  کار ھستند 
ـنـد  تـا کـنـون چـنـدیـن بـار  .  شرایط کارشان مبارزه مـیـکـن

آنـھـا  .  متـحـدانـه دسـت بـه اعـتـصـاب و تـحـصـن زده انـد 
ـبـاتشـان بـه    می  گویند مصمم ھستند تا دستیابی بـه مـطـال

 .اعتراضات خود ادامه بدھند 
 

ترور یک نماینده سکوالر ھزاران  -تونس 
 نفر را به خیابان کشند

به گفته منابع امنیتی، افراد ناشـنـاس مسـلـح مـحـمـد  
ـفـان در تـونـس را   ـر مـخـال البراھمی، نماینده پارلمان و رھـب

اش در پایتـخـت ایـن کشـور بـه ضـرب گـلـولـه    مقابل خانه 
محمد علی عروئی، سـخـنـگـوی وزارت کشـور  . اند   کشته 

( ژوییه  ٢٥ تونس گفت که افراد مسلح صبح روز پنجشنبه 
ـبـش    براھمی را که رھبـر حـزب چـپ )   مرداد ٣  گـرای جـن

ـنـد   خلق بود را مقابل خانه  ـرور  .  اش به ضرب گـلـولـه کشـت ت
محمد البراھمی حدود شش ماه پس از ترور شکری بالعـیـد،  
دو ھمفکری که از چھره ھای سـرشـنـاس سـکـوالر تـونـس  
بودند، ھزاران نفر را در اعتراض به برابر وزارت کشور تـونـس  

کشاند تا در اعتراض به سیاسـتـھـای دولـت حـاکـم شـعـار  
ـرض ایـن    براساس گزارش .  سردھند  ھا، ھزاران خشمگین معـت

ھای تونس و دیگر شھرھـا بـه    مخالف کشته شده در خیابان 
ـرضـان بـا تـجـمـع  .  این اقدام تروریستی اعتراض کردند  مـعـت

ـلـی پـارلـمـان شـدنـد  . مقابل وزارت کشور خـواسـتـار تـعـطـی
ـتـل وی   معترضین دولت اسالمگرای این کشور را مسول ق

 .دانند   می 
 

اعتراض سراسری کارگران راه  -رومانی 
 آھن

ـبـه  ـنـجـشـن ـیـه  ٢٥ روز پ ـر از  )   مـرداد ٣ (  ژوی ـف ھـزاران ن
ـتـخـت ایـن   کارگران راه آھن رومانی در شھر بـخـارسـت پـای
کشور و در اعتراض بـه طـرح خصـوصـی سـازی راه آھـن  

رومـانـی از جـمـلـه  .  مـلـی ایـن کشـور تـظـاھـرات کـردنـد 
کشورھای اروپایی است که برای دریافت کـمـک مـالـی  
صندوق بین المللی پول باید نسبـت بـه اجـرای طـرح ھـای  

کارگران در مقابل وزارت راه  .  ریاضت اقتصادی اقدام کند 
و ترابری تجمع کردند و به سمت پارلمان دست به تظـاھـرات  

این کارگران نگران از دسـت دادن شـغـل و کـاھـش  .  زدند 
 .دستمزدھا ھستند 

 
   مردمی در پی موج ھمبستگی -اسپانیا 

 سانحه خروج قطار از ریل
  ٧٧ بر اثر خروج یک قطار از ریل در اسپانیا دست کـم  

 تن از مـجـروحـان  ٢٠ حال  .  مجروح برجا ماند ١٤٥ کشته و  
  ٢٤ این حادثه مـرگـبـار شـب  .   نیز وخیم گزارش می شود 

ــه   ــاگــو د  (   مــرداد  ٢ ( ژویــی ــی ــکــی شــھــر ســانــت ــزدی در ن
 . کومپوستال واقع در شمال غرب اسپانیا روی داد 

ساعـت پـس از وقـوع  ٢٤ : "خبرنگار یورونیوز می گوید 
یکی از وحشتناکترین سوانح ریلی طی دھھا سال گـذشـتـه  
ـرای زیـارت   در اسپانیا، محل وقوع این حادثه به مـکـانـی ب

مردم از شھرھای اطراف بـه ایـن مـنـطـقـه  .  تبدیل شده است 
مردمی که از اخـبـار  .  می آیند تا ببینند چه رخ داده است 

ضد و نقیضی که در رسانه ھا مـطـرح مـی شـود، خسـتـه  
ولـی ایـن  : " خبرنگار یورنیوز در ادامه می گـویـد ."  شده اند 

مردم می توانند روی موج عظیـمـی از ھـمـبـسـتـگـی ھـا  
روز گذشته، بسیاری از گالیسیـایـی ھـا بـه  .  حساب کنند 

ـقـدر زیـاد بـود  .  بیمارستان ھا رفتند تا خون بدھند  جمعیت آن
ـیـاگـو بـه دیـگـر   ـت که آنان را از بیمـارسـتـان مـرکـزی سـان

امـروز در ایـن سـاخـتـمـان  . بیمارستان ھا ھدایت می کردند 
ـبـان و   ـرای نـمـونـه داوطـل ـرار دارد، ب که در پشت سر من ق
شرکت ھای تھیه و توزیع غذا، تامین غذای خانواده ھـای  

 . قربانیان و مجروحان را برعھده گرفته اند 
 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب کمونيست 

 کارگری
 را بخوانيد


