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ـیـف ریـاسـت  " در روز مراسـم   تـحـل
یک لشـکـر سـرکـوب  "  جمھوری 

گر داخلی و خـارجـی در مـحـل  
مجلس اسالمی جمع شـده بـودنـد  
تا در حضور ایشان رئیس جـمـھـور  

ـبـل  (!!) منتخب  حـکـم  " که روز ق
تنفیذ را از مـقـام مـعـظـم والیـت  
دریافت کرده بود، مراسم سـوگـنـد  

ـیـذ  . " (  را بجـا آورد  ـف ـن مـراسـم ت
جمھوری اسـالمـی در نـوع خـود  
بسیار جالب است و تایید کامـلـی  
بر این نکته میباشد در آنچه کـه  
ـنـد   ـنـی مـیـخـوان مردم ساالری دی
چیزی که مشروعیت نـدارد رای  
ـنـده   ـنـکـه نـمـای مردم است مگر ای
ـیـس جـمـھـور   خدا روی زمـیـن رئ

!) مثال منتخب را منصوب کـنـد 
بعد از روده درازیـھـای مـعـمـول،  

کـه از  "  رئیس جـمـھـور روحـانـی " 
سوی مـردم بـه طـعـنـه خـطـابـش  

، لیسـت  " حسن کلید ساز " میکنند  
ـیـس   اعضای کابینه اش را بـه رئ
مجلس سپرد تا کار دولتش را در  
اسرع وقت شروع شـود کـه مـبـادا  

 !!بیچاره گی مردم عقب بیفتد 
برخالف تفسیرھای آنـچـنـانـی  
رسانه ھایی مانند بی بی سی و  
صدای امریکا که میخواھند ھـر  
ـریـن   ـنـه را بـھـت جور شده این کابی
کابینه بشناسانند که البته گـویـا  
میشد شاید بھتر از این باشد اگـر  
مثال پور محمدی، قـاتـل رسـمـی  

حکومت، و پسر جنتی در لیـسـت  
ـرای  .  نمی بودند  این کابینه امـا ب

ـنـه   ـی ما کارگران ادامه ھـمـه کـاب
ھای تاکنونی جمھوری اسالمـی  

ـتـصـادی  " است بخـصـوص   ـم اق ـی ت
ــه روحــانــی  ــن کــه گــاھــی  "  کــابــی

ـنـد   میگویند قرار است معجزه کـن
و گاھی ھم میگویند نـه از ایـن  
خبرھا نیست باید منتظـر مـانـد و  

ـیـش از  !"...  دید چه خواھد شـد  پ
مـنـظـور  ( ھـا    ھای آن   اجرای برنامه 

ـتـصـادی روحـانـی  ـنـھـا  ) تیم اق ، ت
ھایی بر اسـاس    توان به ارزیابی   می 

ھا و سوابق اجـرایـی    نظریات، گفته 
ــی   ــاب ــد، ارزی اشــان مــحــدود مــان

 علی مرادی کمونیست انقالبی، کادر 
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لغو مجازات 
 اعدام

 
مـجـازات اعـدام بـایـد 

اعدام . فورا لغو گردد
یـا ھـر نـوع مـجــازات 
مـتــضــمــن تــعــرض بــه 

نــقــص ( جســم افــراد 
عضو، تنبیه بدنی، و 

ـــره ـــر )  غـــی ـــحـــت ھ ت
. شرایطی ممنوع است

ھــمــچــنــیــن مــجــازات 
حبـس ابـد بـایـد لـغـو 

 . شود
  

حفظ حرمت و 
 شخصیت مردم

مــمــنــوعــیــت ھــر نــوع 
درجه بندی رسمـی و 
تــلــویــحــی در شــان و 
شـــخـــصـــیـــت مـــردم 
برحسب مقام، منصب، 
مـــذھـــب، مـــلـــیـــت، 
تــابــعــیــت، جــنــســیــت، 
ســطــح درآمــد، ســر و 
ـــــری،  وضـــــع ظـــــاھ
مشــخــصــات جســمــی، 

 . تحصیالت و غیره
 

مــمــنــوعــیــت افــتــرا و 

 . ھتک حرمت افراد
 

مــمــنــوعــیــت ھــر نــوع 
آزمــایــش پــزشــکــی و 
دارویـــی و مـــحـــیـــط 
ــراد  زیســتــی روی اف
بــدون اطــالع و اعــالم 
رضایت رسـمـی آنـھـا، 
مــمــنــوعــیــت ھــر نــوع 
دخـــل و تصـــرف در 
تمامیت جسمی افـراد 

نظیر عـقـیـم سـازی، ( 
ــد  ــا پــیــون بــرداشــتــن ی
اعضــاء، دســتــکــاری 
ھای ژنتیکی، سـقـط 

) جنین، ختنه، و غیره
بدون اطالع و رضـایـت 

 . فرد
ممنوعیت استـفـاده از 
الــقــاب و تــیــتــرھــای 
ــنــی و  ــمــی و دی عــل
کشــوری و لشــکــری 

نظیر تـیـمـسـار، آیـت ( 
الله، دکتر، مھندس و 

ــــره ــــی در خــــارج )  غ
در .  محیط تخصـصـی

مــراودات رســمــی و 
دولتی ھـر فـرد بـایـد 
صــرفــا بــا نــام و نــام 
فــامــیــل مــورد اشــاره 

ـــــرد ـــــگـــــی ـــــرار ب . ق
ممنوعیت استـفـاده از 
القاب و صفات تحقیـر 
آمیز در توصیف بخش 
ھای مختلف جـامـعـه 
تــوســط ھــر مــرجــع و 
مقام دولـتـی و غـیـر 

 . دولتی
 

ممنوعیت ایجاد بخش 
ــــوکــــس و  ــــای ل ھ
عادی، درجه یـک و 
درجه دو، و غـیـره در 
سرویس ھای حـمـل و 
نقل عمومی، قطارھا، 
ــــــیــــــمــــــاھــــــا،  ھــــــواپ
مھمانسراھای دولـتـی 
و مراکز تـفـریـحـی و 
. تعـطـیـالتـی و غـیـره

این گونه خدمات باید 
به مناسب ترین شکل 
در استاندارد یکسانی 
در اختیار ھمگان قرار 

 .بگیرد
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ناتمامی که در ماھھـای آتـی و  
ـنـده، یـا    واقع بینـانـه  ـر از سـال آی ت

ــرای   ــده ب ــن ــدوارکــن ــی تصــویــری ام
ـیـد  (  فعاالن اقتصادی  شمـا بـخـوان

ـر    مھیا  )  سرمایه داران  کـنـد یـا ب
ھـا و یـاس مـوجـود دامـن    ناامیـد 

 )  رادیو فردا ."(زند 
 این مـثـال مـردان کـاردان و  
متخصص امور اقتصادی در ھمه  
ـیـت   این سالھا یا مستقیما مسـئـول
رسمی داشتند یا مشاور دولتھـای  
تاکنونی بودند یا در مراکز مـثـال  
ـراتـژیـکـی یـک   تحقیقاتی و اسـت
ـنـد مـجـمـع تشـخـیـص   جایی مـان
مصلحت نظام کارھای پـژوھشـی  
ـر اسـاس ایـن   انجـام دادنـد کـه ب
تحقیقات مشـخـص مـیـشـود کـه  
ـتـوان تسـمـه از   چگونه بیشتر مـی
گرده توده مردم کشید و مـواظـب  
ـرای   ـنـه را ب بود که کمترین ھـزی
ـنـکـه   نظام داشته باشد، منظـور ای
بھترین روشھای سرکوب و غـارت  

ھمین مراکز و ھمـیـن  .  کدام است 
آدمھا به حسن کلید ساز مشـاوره  
دادند کـه چـه کسـی مـنـاسـب  

ــت  ــت اس ــ م ــدام س و  .  بــرای ک
مشخصا پیشنھاد علی ربیعی بـه  
ـنـه حسـن   ـی ـر کـار کـاب عنوان وزی
کلید ساز پیام روشن و واضـحـی  

ـنـی  "  برای ما کارگران دارد  ھـمـی
که ھست و بدتر ھم خـواھـد شـد،  

 "؟ !آیا حرفی ھست 
ـفـطـره " چون یک   را  "  قاتل بال

در راس وزارتخانه ای میخـواھـنـد  
ـر قضـا   بگذارند که نامش دست ب

ـری "  ـــ ـت اســــت حــــواس  "  دادگســـ
بسیاری به پـور مـحـمـدی جـلـب  
ــاری   ــن بســی شــده اســت امــا ای
ـنـد، یـا بـه روی   فراموش میـکـن

ـیـعـی   خود نمی آورند که علی رب
یکی از بنیان گـذاران وزراتـخـانـه  
ــور مــحــمــدی   ای اســت کــه پ
توانسته اسـت در آنـجـا اسـتـعـداد  
ـتـل بـه   ـرحـمـی و ق ـی خود را در ب

علی ربیـعـی امـا  . نمایش بگذارد 
ــق   ــن ســواب ــن روزھـا ای ــد ای ــدان مـی
ـنـگ و   افتخار نـدارد و مـایـه ن
ـرای ھـمـیـن   لعنـت ابـدی اسـت ب

ــد  ــگــوی ــری    آقــای ری :"..  مــی شــھ
خواستند تا بـه وزارت اطـالعـات  
ـم بـه ایـن   ـل بپیوندم و علیرغم تـمـای
وزارتخانه رفتم ھر چند بـه عـلـت  
ـریـت وقـت از ایـن   اختالف با مدی
ـرخـانـه   وزارتخانه جدا شدم و در دبی
شورای عالی امنیت و در کـنـار  
ـیـت خـود را   دکتر روحانـی فـعـال

ـتـه ایشـان  ."  مجددا آغاز کردم  ـب ال
بعد از ھشت سال با مدیریت وقـت  
اختالف پیدا کردند و بـعـد کـجـا  
رفتند؟ به جای که برای ھـمـیـن  
ـرنـامـه کـاری   وزراتخانه مخوف ب
تعیین مـیـکـنـد، یـعـنـی شـورای  

 .امنیت ملی جمھوری اسالمی 
ھـر  :"...  ربیعی تاکید میکند 

ام بـا سـخـت کـوشـی    کجا رفـتـه 
ھای خود را ادامـه دادم و    فعالیت 

ـــی  ـل ـرایـــش اصــ ـــاحـــث    گــ ـب ام مــ
ـراتـژیـک اسـت  مــن  .... ...  اسـت

خط امام را در زمـان زنـده بـودن  
ایشان ھیچ گاه فراموش نکردم و  
به ھمه ارزشھایشان ازجمله والیـت  

ــد بـودم  ـن ـب ـیـه پـای ـق ــه  .  ف نســبـت ب
ـقـاد   رھبری ھم منھای فقه و اعـت
ھم عالقه شخصی دارم و کـاری  

." خالف فـرمـایـش ایشـان نـکـردم 
ایشان بعد از این تاکیدات فـراوان  

در  "  آقـا " بر ارادت قلبی به شخص  

ـر کـار    مورد کارش در مـقـام وزی
بـه  )  این وزارتخـانـه :"... ( میگوید 

ـیـاز دارد   مـن ایـن  ...  باغبانی ن
تعبیر باغبانی را از مـقـام مـعـظـم  
ـم کـه   رھبـری بـه عـاریـه گـرفـت

دولـت  .  بسیار تعبیر قشنگی است 
باید وظیفه باغبانی داشتـه بـاشـد  

مـن بـه  ....  نه وظیفه مـھـنـدسـی 
ـقـدم   ـت کارآفرینی اعتقاد دارم و مع

ایـن  .  مشکل اصلی امروز ماسـت 
کار زیرساخت امنیتی و حـقـوقـی  
و سیاسی و مالی میخـواھـد کـه  

 ." باید برایش فراھم شود 
: " یــک کــالم خــتــم کــالم 

ـتـی و حـقـوقـی و   زیرساخت امنی
و امور کـار و  ".  سیاسی و مالی 

کارگران را ھم باید  بـه آن نـگـاه  
امنیتی داشته باشند چـون ایشـان  
ـیـه   ـق که سخت معتقد بـه ولـی ف
ھستند و پایبند خط امام ھستنـد،  
این سخن امـام راحـل شـان آویـزه  
: گوششان است که ھشـدار دادنـد 

ـفـجـاری  "  مبادا میان کـارگـران ان
در راسـتـای  " ربیعی   ."  واقع ب شد 

" تحقق اھداف امام و اسالم و نظـام 
و تبعیت کامل از امـام و مـقـام  
معظم رھبری به حزب جـمـھـوری  
اسالمی پیوستند و مسئول شـاخـه  

حـزبـی  .  کارگری این حزب شدند 
ـرای ســــازمــــان دادن   ـــ کــــه ب
سرکوبگران انقالب شکل گـرفـت،  

ــه   ــت ک ــص اس ــخ ــه  " مش ــاخ ش
ــری  ــرده  "  کــارگ آن چــکــار مــیــک

 ھم که بـا  ٦٠ بعد از خرداد  .  است 
ھجوم به خانه کـارگـر و تصـرف  
آن، این خانه را به نـمـاد سـرکـوب  
کارگران ایران تبدیل کردنـد و در  
ادامه ایشـان آجـر بـه آجـر وزرات  

اطــالعــات را بــه کــمــک ری  
ــد و   ــدن ــان چــی شـھــری و حــجــاری
ــون ادامــه   ــن ــاک خــدمــات ایشــان ت
داشته و اکـنـون در مـقـام وزرات  
کار حسن روحانی میخواھد نشان  
دھد که ھیچ کم و کـاسـتـی از  
ــنــه   ــر ھــمــکــارانــش در زمــی ــگ دی

زیرساخت امنیتـی و حـقـوقـی و  " 
 . ندارد "  سیاسی و مالی 

ـرش  در   ـر رھـب ـی ـب ربیعـی تـع
مورد بـاغـبـانـی را پسـنـدیـده  و  
ـنـگـونـه   وعده دادنـد نـگـاھشـان ای

حقیقت این اسـت کـه  .  خواھد بود 
این حکومت ھـمـیـشـه بـاغـبـانـی  
کرده است منتھا ھر چـه گـل و  
دار و درخت بوده از بین برده و تـا  
توانسته انـد مـجـال داده انـد کـه   
ـنـد  و ایـن   علفھای ھرز رشد کن
علفھا ھرز بر تـار و پـود جـامـعـه  
ـفـس کشـیـدن   پیچیدند و مجـال ن

ـنـد  ـم  .  برای توده مردم نـگـذاشـت ـی ت
ــه   ــی ــی و کــل ــصــادی روحــان اقــت
وزرایش غیر از این ھم قرار نیسـت  

ــد  ــن ــن ــم  .  کــاری دیــگــری بــک ــی ت
اقتصادی روحانی برنامه شان سـر  
ـیـعـی   جمع این است که به قول رب
ـنـد   صنایع زیان ده را سـود ده کـن
اما قرار نیست که سطح معیشـت  

تازه ھمه اینـھـا  .  مردم را باال ببرند 
به شرطی است که دولتـمـردان بـا  

ـرنـامـه اتـمـی  "  خارجیھا "  ـر سـر ب ب
ـرسـنـد و   حکومت بـه تـوافـقـی ب
ــد   ــگـر شـای ـلـی شــرطـھـای دی خـی

ـتـد  ـرای  :"...  آنموقع اتفاقاتی بیف ب
ــوازن  ــان دادن بــه عــدم ت ــای ھــای    پ

ـران، اجـرای   ـتـصـاد ای جدی در اق
ـیـت   ـب ـث ھمساز حرکت به سـمـت ت
نرخ تـورم تـک رقـمـی، اصـالح  

ھــا،    رونـق آفــریـن قـانـون مـالــیـات 
ــی   ــش آفــریــن ـق ـررنــگ ســازی ن پ
ــازی   ــی، آزادس ــوص ــش خص ــخ ب

ھا در چـارچـوب انـدیشـیـده    قیمت 
ھـا،    شده قانون ھـدفـمـنـدی یـارانـه 

ــابــت  ــری و کــاھــش    رشــد رق ــذی پ
ــت در   ــوری دول ــه دســت ــداخــل م

ـر اسـت  ایـن  "  اقتصاد، گـریـزنـاپـذی
ـر   ــ ــظــرات وزی ــه ای از ن ــوش گ
پیشنھادی برای وزارت اقتصـاد و  
دارایی حکومـت اسـت کـه اگـر  
ـتـه   ـرده سـخـن گـف قرار باشد بی پ
شود تجربه ما کارگران میـگـویـد  
ـر  ـیـشـت . یعنی تضمـیـن فـالکـت ب

ـر آب و   ھمه ایـن اصـطـالحـات پ
ــاب وزیــر   ــھــم جــن رنــگ و مــب
پیشنھادی سالـھـا اسـت از دھـان  
بسیاری از اقتصاددانان حکومتـی  
و غیر حکومتی شنیدیم و نتیـجـه  
ـم،   ـی ـن ـی ـب اش شده این که داریم مـی
ـیـسـت کـار   ـرار ن بعد از این ھم ق
خاصی برای رفـاه مـا کـارگـران  
ـیـن   صورت بگیرد بلکه بدتر، تـعـی
ـیـعـی آشـکـارا از   کسی مانند رب
آرزوی حمله وسیعتر بورژوازی بـه  
. جنبش کارگری حکایت میکنـد 

علی ربیعی چه خواھد کـرد کـه  
با تـوجـه  ( در این بیش از سه دھه  

به نظرات خـود ایشـان و  امـثـال  
ـبـش  )  ایشان  علیه کارگـران و جـن

 کارگری بکار نبرده اند؟  
کاربدستان جمھوری اسالمـی  
باغبانھای ھستنـد کـه جـز داس  
مرگ ھیچ دست افزار دیـگـری  

ــاســنــد  ــن در خــارزار  .  را نــمــی ش
جمھوری اسـالمـی ھـیـچ گـلـی  

 .نخواھد رویید 

 ١  از صفحه   در خارزار جمھوری اسالمی ھیچ گلی  نخواھد رویید

 کانال جدید ساعته ٢٤ تلویزیون
 عمودی ٥ /٦اف ای سی  -١١٢٠٠فرکانس  :  بردھات  مشخصات ماھواره

 negah e shoma شبکه  ٢٧٥٠٠سیمبل ریت 
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 4  ١٣٩٢ مرداد ٢٢  کارگر کمونيست

 آن دوره سیاه
 

و  ( ای آمـد    در سالھای اخیر دوره 
ـبـت  )  رفت  كه دفـاع كـردن و مـث

ای    گفتن از لنین كار چندان سـاده 
كاسه كوزه تمام مـعـضـالتـی  .  نبود 

كه بر سر كارگران در چـیـن مـی  
ــه داری   آیــد، بــن بســت ســرمــای
دولتی در بلوك شرق، دفـاع چـاوز  
ـروتسـكـیـسـت طـرفـدار   و دوستان ت
اسالمی سیاسی وی از احـمـدی  
ــی در   ــل ــات مــخــم ــژاد و انــقــالب ن
ــمــام   ــوك شــرق و ت كشـورھــای بــل
حقایق بعـضـا دسـتـكـاری شـده و  
بسیاری ھم نشده دوران استالین و  
ــن مــی   ــی غــیــره را بــر ســر لــن

با فروكش كردن گـرد و  .  شكستند 
ــوده ھــای   ــی كــه ت ــار، وقــت ــب غ
كشورھای بلوك شرق راحـت شـده  
ــتــر   ــالــی ــوت ــای ت ــھ ــومــت ــك از ح
استالینستـی مـأیـوسـانـه مـتـوجـه  
شدند كه از درخت جلوی در خانـه  
شان پـولـی سـبـز و آویـزان نشـده  
است، حركت بسوی رھایی كه بـا  
ـرو شـده بـود   یك وقفه كوتاھی روب

اما ھـمـان دوره  . از سر گرفته شد 
" آمـد و رفـت " بسیار كوتاھی كه  

ـریـن دوره   بعنوان یكـی از سـیـاھـت
ـبـت خـواھـد   ھای تاریخ بشر بـه ث

آرمانخواھی نه تنھا توسـط  . رسید 
مخالفین ایده ھای سوسیالیـسـتـی  
ـلـكـه   به سخره گرفته مـی شـد، ب
حتی رفقای دیروزت ھم ایـن ایـده  
ــد  ــا را مســخــره مــی كــردن . ھ

ــ كـه  )  عینیت گرائی (آبژكتویسم  
ـرطـمـطـراقـی اسـت   نام دیـگـر و پ
برای خودپرسـتـی ــ ایشـان جـای  
! فلسفه ماركسیسم را گرفتـه بـود 

ـفـی چـون   بازار رمـانـھـای سـخـی
اطـلـس شـانـه بـاال  " و  "  سرچشمه " 

كه قھرمانان آن آدمـھـای  "  انداخته 
خودخواه و بدون احساس به درد و  
ـرم شـــد  ـران، گــ ـــگــ ـــاز دی ـی ــ . ن

ـیـوگـرافـی  ـیـن نـه    ب ـن ھـای رایـج ل
كتابھای تونی كلیف، تروتسـكـی،  
كروپسكایا، ویـكـتـور سـرژ و ای  
اچ كار بودند؛ بلكه شرح زنـدگـی  
این مھمترین شخصیـت تـاریـخ از  
زبان ضدكمونیست ترین دیپلوماتھا  
ـیـن و   ـرت پ ـرت سـرویـس، راب ـ راب
ـیـدا   دیوید شاب ـ بـازار گـرمـی پ

ــخ انــقــالب  .  كــرده بــود  ــاری شــرح ت

فـرانسـه را نـه از قـول جـورجــس  
لبفیور و تامس پین، كه از زبـان ـ  
ــد بــرك   ــول مــاركــس ـــ ادمــون ــق ب
مجیزگوی سلطنت انگلیـس رایـج  

ایـن آن دوره ای بـود  .  كرده بودند 
 ".آمد و رفت "كه  

در ھمین دوره نویسنده شریفـی  
ـیـق   به نام الرس لی به خوانـدن دق

مھمترین كـار  ).  ١ (لنین روی آورد 
چـه  " وی كتابی است قطور درباره  

ـیـن )  ٢ "( بایـد كـرد؟  ـن الرس در  .  ل
ـقـدیـن آن مـی   ـت این كتاب كه مـن
گویند در نـوع خـودش یـكـی از  
ــای   ـتـابـھــاسـت از زوای ـریـن ك بـھـت

ــی و در بــیـش از   ـف ــل   ٨٥٠ مـخـت
ـیـن و شـرایـط   ـن صفحـه نـظـرات ل
سیاسی ای كه منجر بـه نـوشـتـن  

ــایـد كــرد؟ "  شــد را مــورد  "  چــه ب
ــه قــرار داده   ـررســی مــوشــكـافــان ب

ـتـاب را  .  اسـت  مـن ھـنـوز ایـن ك
نخوانده ام؛ اما اینجا می خـواھـم  
كتاب دیگری از الرس را تـحـت  

ـنـدگـان ایـن  "  لنین "عنوان   به خـوان
 .نوشته معرفی كنم 

 
ـقـه   ـری طـب سناریوئی كه رھـب

 كارگر در مركز ثقل آن است 
كتابی است نه چـنـدان  "  لنین " 

كـه یـك  )   صـفـحـه ٢١٢ ( بزرگ  
كتابخوان كتاب دوست می تـوانـد  
در یك بعـدازظـھـر تـابسـتـانـی بـه  
ـنـد  . راحتی كل آن را مـطـالـعـه ك

گرچه خواننده بـا خـوانـدن فصـل  
كتـاب مـتـوجـه  )  ٥ فصل  (پایانی  

می شود كه خـود الرس ھـم بـه  
ـرای تـوضـیـح   دنبال جوابی است ب
شكست انقالب روسیه، امـا او از  
ـیـن   ـن دوران اولیه زندگی سیاسی ل

ــد و   ــاریــوی  " شــروع مــی كــن ســن
ــن  "  قـھـرمـانـانـه  ـیـن را در آخـری ـن ل

ــتــاب   ــردم  " جــمــالت ك ــان م ــت دوس
ـنـد و چـگـونـه بـا سـوسـیـال   كیان

تشخیـص  "  دمكراتھا می جنگند؟ 
می دھد و نشان می دھـد و یـا  
ــابــش، ایــن   ــن كــت ــدی ــق ــت ــن بــقــول م

را در تمـام دوران بـعـدی  " سناریو " 

ـر مـی   ـی زندگی سیاسی لنین تعـب
كند و تا آخرین روزھـای زنـدگـی  
لنین، او را درگیر پیاده كـردن ایـن  

ـنـد  ـی و آن آخـریـن  .  سناریو مـی ب
ـتـی کـه  : " جمله ھم ایـن اسـت  وق

نمایندگان پیشرو طبقه کارگر بـه  
سوسیالیسم علمی مسلـط شـدنـد،  
ایده نقش تاریخـی کـارگـر روس،  
ـرش   زمانی که این ایده ھـا گسـت
یافتد، و زمانی که سـازمـانـھـای  
ـرای   باثبات در مـیـان کـارگـران ب
تحول جنگھای پراکنده اقتصـادی  
به یک مبارزه طبقاتی خـودآگـاه  

کارگـر روس بـه   -شكل گرفتند  
راس عناصر دموکراتیک صعـود  
ـبـداد را سـرنـگــون   مـیـکـنـد، اسـت
خواھد کرد و پرلتاریای روسیه را  
ــام   ــم ــای ت ــاری ــار پــرولــت در کــن
ــم   ــی ــق ــت ــر مس کشــورھــا، در مســی
ـقـالب   مبارزه عریان سیاسی بـه ان
ـتـھـی   ـروزمـنـد مـن ـی کمونیستی پ

الرس مـی گـویـد  ."  خواھد کـرد 
كه كروپسكایا و زینویوف بـعـد از  
پیروزی انقالب اكتبر بـه گـذشـتـه  
ـنـد انـگـار   نگریسته و مـی گـوی
لنین موقـع نـوشـتـن ایـن سـطـور،  

 .امروز را از پیش می دید 
ــن   ــگــیــری ای ــن بــرای پــی ــی لــن
. سناریو احتیاج بـه سـازمـان دارد 

ـر دارد و   ـیـگـی احتیاج به فعالین پ
ــان خــود   ــی ــه دنــبــال آنــھــا در م ب
ــش كـارگــری مــی   ـب صـفـوف جـن

الرس جایگاه سازمانـدھـی  .  گردد 
ــا   ــن ب ــی ــك لــن ــمــی ــی و پــل ــزب ح
ـرھـا،   ناردونیكھا، سوسیال رولوسیون
ـلـمـیـك بـا   منشویكھا و بـعـدھـا پ
ـرات   ـــال دمـــكــ ـی ـــوســ احـــزاب س
ـرنـاسـیـونـال دوم را نشـان مـی   انت

ـقـش سـازمـان و حـزب  .  دھد  به ن
كــارگــری اشــاره مــی كــنــد كــه  
چگونه لنین از ھـمـان روزی كـه  
ـریـن   وارد دنیای سیاست شد، بیشت
. انرژی را صرف ساخـتـن آن كـرد 

مـی  "  ایسـكـرا " به نقش و جایگـاه  
ــات و   ــگــاه نشــری پــردازد و جــای
ـیـن   روزنامه ھای حزبی و ھـمـچـن

ـیـن بـود   ـن محدودیتی كه جلـوی ل
ـیـن  .  می پرازد  ـن به تالـشـی كـه ل

برای ایجاد نشریـات حـزبـی مـی  
ــگــاه  .  كــرد مــی پــردازد  ــای او ج

اھمیت آزادی بیان را در دسـتـگـاه  
ـیـن نشـان مـی دھـد و   فكری لن
ــدون   ــه ب ــد كــه چــگــون مــی گــوی

ـقـالب  "  قھرمانان " كارگران،   لنین، ان
 آن ابعادی را كه گرفـت و  ١٩٠٥ 

ــال   ــب آن آزادیــھــای را كــه بــه دن
در ھـمـیـن  .  داشت، غیرممكن بود 

رابطه جایگـاه سـازمـانـی كـه ھـر  
لـحـظـه در فـكـر و تـالش بــرای  

بود را  "  قھرمانان " سازماندھی این  
ـیـن در   ـن ـنـد كـه ل یادآوری می ك

 .مركز ثقل آن بود 
ــه دوره از   ــه س ــط الرس راب
ـیـن را، دوره   ـن زندگی سـیـاسـی ل

ـــ  ١٨٩٤  ـــال   ( ١٩٠٤  ـ ـی ســـوســ
 ١٩١٤  ــ  ١٩٠٤ ، دوره  ) دمكرات 

 ١٩٢٤  ــ  ١٩١٤ و دوره  ) بلشویك ( 
ـنـد )  كمونیست (  در  .  تقسیم می ك

ــا مشــكــالت و   ھــر دوره ای ب
ـــود و   ـــاص خ ـــضـــالت خ ـــع م
ــی و   كشــمــكــشــھــای درون حــزب
ــاص آن دوره   ــپ خ ارودوی چ
روبروست، اما سناریوی یـاد شـده  

 . راھنمای راھش است 
ـــد   ـت ـــد مــ ـن ــ ـم مـــان الرس ھــ

 جـلـدی  ٣ تروتسكی در شاھـكـار  
ـقـالب روسـیـه "  شـكـسـت  "  تاریخ ان

 فاكتـور  ٣ انقالب روسیه را حاصل  
ـر  )  ١ : می داند  ـرانـی روسـیـه ب وی

اثر جنگ امپریالیسـتـی جـھـانـی  
ـر   ـیـدن ب اول كه با پافشاری و كـوب
طبل جنگ جـنـگ جـنـگ تـا  
ویرانی توسط ھم تزار و ھم دولـت  
موقت تا ویرانی كـامـل آن ادامـه  

ـتـصـادی  )  ٢ داشت،   فروپـاشـی اق
روسیه در دوره قبل از انقـالب كـه  
چنـان ابـعـادی گـرفـتـه بـود كـه  
ـروزی   ـی حتی با خاتمه جنگ و پ
ــالب ھــم، پــس لــرزه ھــایــش   ــق ان

ایـن فـروپـاشـی  . احساس می شد 
ھم عمدتا حاصـل ھـمـان جـنـگ  

جنگ داخلـی و حـمـلـه  )  ٣ بود،  
 دولت بـورژوائـی از  ١٤ سفیدھا و  

ــای   ــوپ ھـر طـرف بـه حــكـومــت ن
الرس اینجا به روزھـای  . كارگری 

ـنـد   آخر زندگی لنین اشاره مـی ك
كه چگونه حتی در مـالقـات بـا  
ـیـسـی مـثـل   كمونیستھایـی انـگـل
آرتور رانسوم و برتراند راسل چشـم  

و امید به ھمان سناریو دارد و آن  
ـقـالب   را مطرح می كنـد و راه ان
ــی در كشــورھــای   ــت ــس ــالــی ســوســی
غربی مثل انگلیس را با آنـھـا در  

الرس مــی  .  مــیــان مــی گــذارد 
گوید كه لنین در مالقات دومـش  
ـبـود كـه   با برتراند راسل امیـدوار ن

ـیـن  .  سناریویش به وقوع بپیوندد  ـن ل
ـرای عـبـور از   امـا قـھـرمـانـانـه ب
ـقـانـان   معضالتـی كـه شـورش دھ
برای حكومـت نـوپـای كـارگـری  
ایجاد كرده است تالش می كند و  
ـر و   الرس اینجا با دقت بـی نـظـی
ـیـن   شرافتمندانه، نه ھمانند بقول لن

ـلـه پـوك "  ، بـه  " بی مایـه ھـای ك
برخورد لنین در نـامـه ھـایـش بـه  
ـرخـورد بـه   مقامات مـحـلـی در ب
دھقانـان شـورشـی و مـحـتـكـریـن  
اشاره می كند و نشان مـی دھـد  

ــدازه بــرای  )  الرس ( او   ــا چــه ان ت
رسیدن به یك نتیجه درست تـالش  
كرده و تنھا بـه خـوانـدن اسـنـاد و  
تاریخ دستكاری شده اتكـا نـكـرده  

ـرخـورد  .  است  الرس به مـقـایسـه ب
ـتـل عـام ھـمـیـن   ارتش سفید در ق
ـیـن   ـن ـرخـورد ل دھقانان شورشی و ب
می پردازد و این دو برخورد را در  
متن زمان و شرایط توضـیـح مـی  

الرس نتیجه می گیـرد كـه  .  دھد 
ــا   ــرخــورد ب ــیــن از آن ب ــن ھــدف ل
كوالكـھـا عـمـدتـا ادامـه جـنـگ  
طبقاتی در روسـتـاھـا و در آوردن  
نان شب مردم روسیه از دسـت آن  
كوالكـھـا بـود كـه بـا احـتـكـار و  
سرپیچی از تصمیـمـات دولـت در  
آن برھه حساس تاریخی، زنـدگـی  

الرس  .  را بر مردم سیاه كرده بودنـد 
ـم حـیـاتـی   در آخر ھـم بـه تصـمـی

می پردازد و چرا لنین ایـن  "  نپ " 
ـیـش گـرفـت و چـه   سیاست را پ
ـم و   ــن تصـمــی ــا اتـخــاذ ای انـدازه ب

 !سیاست متأسف شد 
گفتم كه به نظر من الرس بـه  
دنبال پیدا كردن جوابی به چـرائـی  
ناكام ماندن انقالب روسیه بوده كـه  
ـیـن تـا ایـن   در زندگی سیاسی لن

 لنین
 معرفی یك كتاب

 ناصر اصغری 
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. حد مطالعه و تحقیـق كـرده اسـت 
او در نتیجه گیری اش به نتیـجـه  
ـیـجـه مـی   ـت درستی نمی رسد و ن

  ١٩١٧ گیرد كه به نظر او روسیـه  
آماده سوسیالیسم نبـود؛ و ایـن را  
ـــن، كـــه در   ـی ــ ـن ــ ــه خـــطـــای ل ن
محدودیتھای زمانی و شرایـط آن  

ـنـد  ـی ایـن نـكـتـه ای  .  دوره می ب
است كه باید بیشتر مورد مشاجـره  

ــرد  ــی ــگ ــرار ب ــمــام دوره  .  ق الرس ت
زندگی سیاسی لنین را با مـبـارزه  
طبقاتی حاد توضیح مـی دھـد و  
. نقطه ھا را به ھم وصل می كنـد 

ـیـن، چـه   ـن او ھر لحظه از تالش ل
آنجا كـه در اوج قـدرت شـوراھـا  
قرار دارد و چه آنجا كه در حـزب  
تنھا می ماند و به نظر می رسـد  
ـرای ھـمـیـشـه   از لحاظ سیاسی ب
طرد و ایزوله شده است، با مـبـارزه  
ـیـن   طبقاتی حادی كه راھنمای لن
است و آن سناریویی كـه عصـای  

 .دستش است توضیح می دھد 
 

 حزب و كارگر 
ـیـن " در خوانـدن   ـن دو نـكـتـه  "  ل

بطور بسیار برجستـه ای نـظـرم را  
ـر  .  به خود جلب كردند  جایگاه رھـب

ــزد   كـارگــری و جــایـگــاه حـزب ن
ـرای  . لنین  ـیـن ب ـن ـتـی كـه ل اھـمـی

تحزب قائل بود، شاید لزومـی بـه  
بسـیـاری از  .  گفتن نداشته بـاشـد 

مورخین به دادن وزنه ای بیـش از  
ـیـن بـه سـاخـتـن و   حد از جانب لن
. نگه داشتن حزب اشار كـرده انـد 

امـا مـا  .  پر  بیراھه ھم نرفته انـد 
ـر حـزب، در   ـیـن را ب این تأكید لن
ـرف قـــدرت   ـــل از تصــ ـب ــ دوره ق

ـم  الرس لـی  .  سیاسی شنیده بـودی
با زیر ذره بین گذاشتـن مـدارك و  
شواھد به این حقیقـت اشـاره مـی  
ـنــیـن بــرای عــبـور از   ـنـد كـه ل ك
بحرانھایی كـه حـكـومـت نـوپـای  
كارگری و بـخـصـوص بـا ھـجـوم  
ـتـی،   بوروكراتھا به سازمانھای دول
بر این نكته تأكید و گـالیـه دارد  
كه سكان قـدرت از دسـت حـزب  

او تالش و تأكیـد  .  خارج شده است 

ــشــویــك   ــل مــی كــنــد كــه حــزب ب
ـتـی  )  كمونیست (  باید سازمـان دول

از نـظـر  .  را بچرخاند و نه برعكس 
لنین حزب ھمان حزبـی اسـت كـه  
ـیـا را بـه سـمـت   انقالب كرد و دن
ـرد،   ـیـسـتـی مـی ب انقالب سوسیال
اما بوروكراتھای ھـجـوم آورده بـه  
سازمانھای دولتی، از مـوقـعـیـت  
ـفـاده ای نـاروا   به دست آمده اسـت
می كردند و این موقـعـیـت دولـت  
نوپـای كـارگـری را در مـعـرض  

 .خطری ھولناك قرار داده بود 
ـیـن " ھمزمان با مـطـالـعـه   ـن ،  " ل

ــام   ــه ن ــز ب ــگــری را نــی ــاب دی كــت
ـــالب  "  ـق ــ ـــه ١٩٠٥ ان ـی ــ از  "   روس

ــومـان شـوارز مـطــالـعــه مــی   سـال
ـردم  ـــومـــان شـــوارز یـــك  .  كــ ســـال

منشویك است و در این كتـاب بـه  
اصطالح به جدائی بلـشـویـكـھـا و  
منشویكھا و به جنبـش كـارگـری  

ـردازد  شـوارز  .  طی آن سالھا می پ
ھم مثل بقیه تاریخـنـگـارانـی كـه  
ــال دمــكــراســی   ــت ســوســی در ســن
ــوتسـكــیـســم قــرار   اروپـائــی و كـائ
ــكــھـا را صــاحــب   ــشـوی دارنـد، مـن
. جنبش كارگری روسیه می دانـد 

در این تاریخنگاری در ھـمـه جـا  
ـراضـات   منشویكھا ھستند و اعـت

ــ  ١٩٠٣ كــارگــری   ــم  ١٩٠٧  ـ  ھ
ــاح از   ــن جــن ــحــت رھــبــری ای ت
ـرار دارد  . سـوسـیـال دمـكـراسـی ق

الرس ایـن تـاریـخـنـگـاری را بـه  
چالش می كشد و بقول مـعـروف،  
ـــه را درســـت   ـر وارون ــ آن تصـــوی

بـا ھـجـوم  .  سرجایش مـی گـذارد 
ـیـس مـخـفـی بـه   ـل جاسوسھـای پ
عضویت در حوزه ھـای حـزبـی و  
با عقب نشینی انقالب و فـروكـش  
كردن شرایط انقالبی، بحث انحـالل  
سازمانھای حزبی و عقب نشینـی  
ـیـن اسـتـعـفـای   از مبارزه و ھمچـن
نمایندگان سوسـیـال دمـكـرات در  
ــكــھــا و   ــشــوی ــن ــن م دومــا، در بــی
ـرد  . بلشویكھا ھـم قـوت مـی گـی

شرایط سیاسی معروف به ارتـجـاع  
نـام  "  سـالـھـای سـیـاه " استولیپینی  
ـیـسـت  .  می گیرد  كسی مطمئن ن

با چـنـد جـاسـوس در یـك حـوزه  
ـیـن   حزبی در تـمـاس اسـت؟ چـن
شرایطی ھمه را به خود مشـكـوك  

ـنـاوسـكـی،  .  می كنـد  ـی رومـن مـل
ــال   ــدگــان ســوســی ـن ــمــای یـكــی از ن
دمكرات در دوما ناگھان و بـدون  
ھیچگونه دلیل موجھی به خـارج  

ــزد  ــھــای  .  مـی گـری او طـی سـال
ـفـوذ  ١٩٠٥  ـیـن بـا ن  یكی از فعـال

ھمـیـن  .  جنبش كارگری می شود 
موضـوع او را بـه یـك سـوسـیـال  

ھـمـه  .  دمكرات ارتقاء مـی دھـد 
ـر   شواھد و البته جو آن زمان ھم، ب
این نـكـتـه اشـاره مـی رونـد كـه  
رومن ملیناوسكی مشكـوك اسـت  
ـیـاط بـا او   و بایـد حـزب بـا احـت

لنین این شبھه را بـا  .  برخورد كند 
ـر ایـن   سرسختی رد می كنـد و ب
ـنـد كـه او یـك   نكته تأكید می ك
ــر   ــب ــری اســت و رھ ــر كــارگ رھــب
كارگری ای كه امروزه در روسـیـه  
تا سطح آگوست ببل آلمان، كـه او  
ھم یكی از رھبران حزب سـوسـیـال  
دمكرات آلمان و از صفوف جنبـش  
ـقـاء   ـرخـاسـتـه بـود، ارت كارگری ب
ـیـن ارزان   یافته را نبـایـد ایـن چـن

الرس می نویسـد كـه  .  خراب كرد 
ـتـه   رومن ملیناوسكی عضـو كـمـی
ـنـھـا   مركزی حزب بلشویك بود و ت
بعد از انقالب اكتبـر مـعـلـوم مـی  
ـیـس   ـل شود كه او یـك جـاسـوس پ

 .  مخفی بوده است 
 

ــرای   ــاســت شــادی ب چــه زیــب
 !كسی كه پیام آور شادیست 

ـتـاب، فصـل   ،  ٥ فصل آخـر ك
ـیـن " جایگاه ویژه ای در   ـن الرس  "  ل

او به برخورد لنیـن و اتـخـاذ  . دارد 
ـتـوانـد جـامـعـه   سیاستھایـی كـه ب
ـیـچ   ـنـدپ انقالب كـرده را از ایـن ت
عبور دھد، به حق توجه ویـژه ای  

 خواننـده را تـمـامـا  ٥ فصل  .  دارد 
ـرد چـرا كـه   در خـود فـرو مـی ب
ـیـن و   تصـویـری كــه الرس از لــن
ـر رایـج   تالشھای او دارد، با تصوی

او  .  و بازاری تفاوتی فاحـش دارد 
به گرو گرفتن غذای مردم شـھـر  

توسط دھقانان بزرگ، كـوالكـھـا،  
را نمی تواند تحمل كنـد، امـا در  
صدور دسـتـور سـركـوب آنـھـا ھـم  

ـیـن  .  شك و تردید دارد  ـن ـرخـورد ل ب
برای عبور از این بحران را فـقـط  

 . باید از زبان الرس شنید 
لنین ھـر لـحـظـه از زنـدگـی  
كردن در یك روسیه خالص شده از  
دست تزاریسـم را مـی سـتـایـد و  
ــرد   ــیــن ســالــگ ــرازانــه در اول ســراف

ما در زمـانـه  : " انقالب می گوید 
ـم  ـی ـن و  !"  ای شاد زندگـی مـی ك

ـرای   ــ ــادی ب ــت ش ــاس ـب ــ ــه زی چ
ـیـا   ـرای دن ابرمردی كه شادی را ب
ـریـن   می خواست و بھترین و زیبـات
ــدگــی را صــرف شــاد كــردن   زن

 !دیگران كرد 
تالشی كه لنین برای رھـایـی  
ـرای   ـتـی كـه ب بشریت كرد، اھـمـی
ــود،   ــل ب ــائ ــارگــری ق ــارزه ك مــب
جــایــگــاھــی كــه او بــه تــحــزب  
ـقـه كـارگـر داد،   كمونیـسـتـی طـب
نفرتی كه او از بـورژوازی داشـت  
و نفرتی كه به كائوتسكی بعـد از  
ــای   ــھ ــان ــه آرم ــت وی ب ــان خــی
ـنـد و   سوسیالسیتی، پیـدا مـی ك
برای ھمه اینھا الرس توضیـحـات  
تاریخی و فاكتی مـی آورد، آدم  
ـلـمـه   شریف را به معنای واقعی ك

ـنــیـن مـی كــنـد  ــن  .  عـاشـق ل ـی ـن ل
ــه  ٢١ بــاالخــره در   ــوی   ١٩٢٤  ژان

آخرین نفسـش را كشـیـد؛ امـا بـا  
و دنبال كـردن  "  لنین " خواندن كتاب  

ـریـن   سرنوشت سیاسی این اسـتـوارت
شخصیت سیاسی دنیای معاصـر،  
احســاس كــردم كــه خــبــر مــرگ  
ـر و   عزیزترین دوست، رفـیـق، رھـب

ـیـدم  فـقـط  .  راھنمای خـود را شـن
، تـكـیـه  " بی مایه ھای كله پـول " 

ـیـن   ـف كالم لنین در اشاره بـه مـخـال
سیاسی، با خبر مرگ او شـادی  
كردند و برای شناختش بـه اسـنـاد  
ــراجــعــه   دســت ســاز بــورژوازی م

برای شناخت لنین باید بـه  .  كردند 
 .الرس لی ھم مراجعه كرد 
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من اخیرا مـتـأسـفـانـه در  )  ١ ( 
ای بـه كـاری از الرس، بـا    اشاره 

بــی دقــتــی از او بــعــنــوان یــك  
ـبـل از  " آكادمیسین "  اسم بردم كه ق

ھر چیز از خود الرس صـمـیـمـانـه  
الرس گـرچـه  .  پوزش می خواھم 

ــل در   ــاد دانشــگــاه مــك گــی اســت
مونتریال كاناداسـت امـا مـوضـوع  
درسش ربطی به تاریخ شـوروی و  
لنین و اشاره ای كـه مـن بـه او  

ـرده بـــودم، نـــدارد  یـــك كـــار  .  كــ
ـیـــك "  ـــا كـــار یـــك  "  آكـــادامــ و ی

ــیــن كــاری اســت كــه   ــس ــی آكــادام
ـیـق   نویسنده، موضـوع مـورد تـحـق
خود را با دریافت اجـر و مـزد از  
مؤسسه ای كـه در آن كـار مـی  
ـنـد و حـاصـل   كند تحقیق مـی ك
كار خود را به آن مؤسسه و بـعـدا  

الرس  .  ھم به بیرون ارائه می دھد 
در كنار كار روزمره خود، مطـالـعـه  
وسیعـی روی زنـدگـی سـیـاسـی  
لنین و تاریخ روسیه شوروی انجـام  
داده اســت كــه در نـوع خـود كــم  

ـقـات  .  نظیرند  ـی به ھمین دلیل تـحـق
ـقـاتـی آكـادامـیـك   ـی الرس لی تحق
ـنـد، گـرچـه شـیـوه ارائـه و   نیسـت
ــریــن   ــیــق آن در ســطــح بــھــت ــق ــح ت

 .كارھای آكادامیك ارائه شده اند 
 ) ٢  (L e n i n  
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 6  ١٣٩٢ مرداد ٢٢  کارگر کمونيست

:" مورد ربیعی وزیر کار
 شستا را سودآور 

 "!می کنم
 

ــن   ــی ــعــی ــول ت ــی مشــغ روحــان
قــرار اســت  .  وزرایـش مــی بـاشــد 

ـتـه مـوضـوع رای   مجلس این ھـف
. اعتماد وزرا را مشـخـص بـکـنـد 

وزرای پیشـنـھـادی روحـانـی ایـن  
روزھا شجره نامه، برنامه ھـایشـان  

کل باندھای  .  را اعالم می کنند 
حکومتی ھر کدام بسته به نفع و  
ــری   ضــرری کــه در شــکــل گــی
دولـت روحـانـی دارنـد، در تـالش  
برای تحمیل خواستھای بانـدیشـان  
. به بـانـد دیـگـر حـکـومـت اسـت 

دوره،  دوره وعده دادنھا، تضـمـیـن  
ــانـدھـای مــافـیـای دزدان   سـھـم ب
ــت   ــی ــب ــث ــیــن و ت ــام حــکــومــت، ت
ــی   ـیـافــتـه و ب دزدیـھـای سـازمــان
ـروت   دردسر دسـت بـدسـت شـدن ث

ـقـش  "  توبـه  " دزدان حکومت،   از ن
احتمالی برخی وزرای روحانی در  

ـیـعـت  ٨٨ فتنه   ، و نھایتـا اعـالم ب
ـرای مـانـدن   مجدد با خامنه ای ب
در راس دستگاه اجرایی جمھـوری  

بـانـدھــای  .  اسـالمـی مــی بـاشــد 
ـنـد،   ـت ـری گـف وابسته به بیت رھـب

ـنـه روحـانـی  "  که   ـی الحمدالله کاب
فـقـط  ". امنیتی و اطالعاتی است 

ــد رای  ٢٠  ــای ــان ش ــد ش  درص
بالفاصله ھمه بانـدھـا در  .  نیاورند 

ـری بـه   " جلسات شبانه بیت رھـب
ـردن   وزراریشــــان  "  چــــک کـــ

نتیجه این شد کـه پـور  .  پرداختند 
محمدی در توافـق بـا سـران سـه  
ـر   ـــوان وزیــ ـن ـــه عــ ـم ب ــ ـــوه رژی ق

زنـگـنـه  .  دادگستری انتخاب شـد 
ـیـعـی   وزیر نفت حکومت ،علی رب
وزیر کـار و تـعـاون  و مـحـمـود  

اینجا قصد  .  علوی وزیر اطالعات 
ایـن  "  خـدمـات  " پرداختن به  ھمه  

ــان بـه جـمـھــوری اسـالمــی   ـی جـان
ــســت  فــقــط در مــورد عــلــی  .  نــی

ــشـنـھــادی   ـی ـر کــار پ ـیـعـی وزی رب

روحانی و به برنامـه ھـایـش مـی  
علی ربیعی کـیـسـت؟ و  .  پردازیم 

 برنامه ھایش چیست ؟ 
در  :  ربیعی خـودش مـیـگـویـد 

وزرات اطالعات بودم، در شـورای  
امنیت ملی بـودم، خـط امـامـی  

ـم و ٦٠ دھه   وی در  ...".    ھسـت
باره برنامه ھـایـش ضـمـن تـکـرار  
دروغھای برنامه ای دولـت ھـای  

تاکنونـی جـمـھـوری اسـالمـی ،  
ــظــر دارد   ــت در ن ــی اس ــدع م
کارھایی برای وزرات کار انـجـام  

ـیـکــاری،  .  بـدھـد  وی در مـورد ب
  ٢٥ اشتغال، افزایش تولید و رشـد  

درصد سودآوری صنعت صـحـبـت  
کرده و تقربیا ازھمه سـیـاسـتـھـای  
اقتصادی تا کـنـونـی حـکـومـت  
جمھوری اسالمی و دولـت ھـای  
تاکنونی اش، از اشتغـال گـرفـتـه  

دفـاع  ..  تا تامین اجـتـمـاعـی و  
کرده و ادعا می کند که برنامـه  
ــه   ــت ھــم ــود وضــعــی ــھــب بــرای ب
ــن وزرات خــانـه در   مـعـضــالت ای

ــه دارد  ــھــی ــی  .  دسـت ت یــک کــل
ــژه   گـویـی و مـحـمـل گـویـی وی

ـــد  امـــا وی در البـــالی  .  آخـــون
ـرنـامـه   صحبت ھایش بـه یـک ب

ـیـعـی  .  مھمش اشاره می کـنـد  رب
در نظر دارد شستا را  :" می گوید 

وی در تـوضـیـح  ".  سود آوربکند  
بـه  "  سودآور کـردن شـسـتـا  "  این  

تامین به سـازمـان اجـتـمـاعـی و  
ــا   ـیـمـه ھــای درمـان ، و شـسـت ب
شرکت سرمـایـه گـذاری تـامـیـن  
ـقـد   ـرداخـتـه  و مـعـت اجتماعی  پ

وضعیت  بحرانـی  "  است که اینجا 
در نــگــاه اول بــه نــظــر  ".   اســت 

میرسد که منظورایشـان بـحـرانـی  
بودن وضعیت بھـداشـت، درمـان و  
ـیـمـه ھـای درمـانـی مـی   کال ب

ــبـاه اســت .  بـاشــد  ــن اشــت ــی ای . ول
منظور ایشان ھمان اسـت کـه بـه  

ــه اســت  ــت ــف ــراحــت گ ســودآور  :  ص
 ".کردن شستا 

ــه گــذاری   ــرکــت ســرمــای  ش
ــمــاعــی   ــن اجــت ــا ( تــامــی ) شــســت

ــن را   ــعــی چــرا ای ــســت؟ ربــی چــی
اولویت اول خودش قرارداده اسـت؟  
ـریـن کـنـسـرن مـالـی   شستا بزگـت
. جمھـوری اسـالمـی مـی بـاشـد 

درآمدھای این سـازمـان و مـیـزان  
ـنـجـمـیـن در   سرمـایـه  آن جـزو پ
. آمدھای حـکـومـت مـی بـاشـد 

 شرکت و مـوسـسـه  ١٧٠ بیش از  
صـنـعـت داروسـازی،  .  مالی دارد 

بیمارستانھا، درمانگاھھا، بیش از  
 بیمارستان تامین اجـتـمـاعـی  ١٤٥ 

در استانھای کشـور را در دسـت  
خود تامین اجتماعـی ادعـا  .  دارد 

ـیـمـه ای،   می کند که خدمات ب
از درمان، بیکـاری و مسـتـمـری  

ـر  ٣٥ به بیش از  ..  و  ـف ـیـون ن ـل  مـی
تقریبا ھمه کارکنان  .  ارائه میدھد 

جامعه بـه ادعـای ایـن سـازمـان  

تحت پوشش بیـمـه ای اش مـی  
 تـا  ٧ ماھانه مبلغی بینـه  .  باشند 

 درصد از دستمزدھای کارگـران  ٩ 
ـیـمـه   و کارکنان به عـنـوان حـق ب

ـقـابـال  .  اتوماتیک کم میشود  مـت
این سـازمـان مـدعـی اسـت کـه  

ـری  ٣٥ جمعیت بیش از   ـف  میلیون ن
را تحت پوشش خدمات بیمـه ای  

ـنـکـه وضـعـیـت  .   قرار مـیـدھـد  ای
ـیـمـه   بیمه ھای درمانی و کـال ب
ــن   ــامــی ــای ت ــورد ادع ــای م ھ

اجتماعی چه می باشد و شـامـل  
چه کسانی می باشد، خود بحث  

خدمات ارائـه شـده  .  دیگری است 
ـنـاد   توسط تامین اجتماعی با اسـت
ـرکـنـار شـده   به اعترافات مدیران ب
ـنـاد  بـه   اش، و فراتر از آن با است
ــجــام   ــات مــردم از عــدم ان شــکــای
ـیـمـه   وظیفه این سازمان در ارائه ب
ھای درمانی، گویـای وضـعـیـت  
ـیـمـه ھـای   اسفناک و بسیار بد ب
مورد ادعـای ایـن سـازمـان مـی  

ــن  .  بــاشــد  ــی ــام ــمــه شــدگــان ت ــی ب
ـرای   اجتماعی شانسی در عمـل ب
ـیـمـه بـا   استفاده از دفترچه ھای ب
موانعی که بانـدھـای گـرد آمـده  
ــا ن بــر ســر راه   ــن ســازم در ای
کارگران و مـردم گـذاشـتـه انـد،  

خـود ایـن حضـرات حـدود  .  ندارند 
یک سال پیش اعالم کردنـد کـه  

ـر  ٢٠٠  تا  ١٥٩ رقمی بین   ـف  ھزار ن
 میلیون نفر مورد ادعـایشـان  ٣٥ از  

ـر  .   را، پوشش داده اسـت  عـالوه ب

ــن   ــامــی ــای ت ــھ ــان ــارســت ــم آن بــی
ـنـدگـان را   اجتماعی، مراجعه کـن
به بیمارستانھای خصـوصـی کـه  
ــد   ــه ھــای ســرســام آور دارن ھــزیــن

ــد  ــدھــن ــه مــی ــوال ــد  .  ح زد و بــن
بیمارستانھای تامین اجتماعی بـا  
بیمارستانـھـای خصـوصـی یـک  
تجارت پرسود برای طرفـیـن مـی  

این دار و دسته ھا خودشـان  .  باشد 
ـیـش   اعالم کرده اند که ھر ساله ب

ـری کـه مـریـض  ٧٠٠ از   ـف  ھزار ن
ـیـمـارسـتـان و   شده و کارشان بـه ب
ـر   مداوا میکشد، به زیر خـطـر فـق

 . سقوط می کنند 
" این ھا فقط گوشه ھایی از  

تامین اجتـمـاعـی مـی  "  خدمات  
ـیـعـی و  .  باشد  اما برگردیم بـه رب

ــن   ــا و ســودآور کــردن ای شــســت
ــرا  .  ســازمــان  ســوال ایــن اســت چ

ـتـخـاب کـرده؟   ربیعی شستا را ان
شستا چه جایگاھی در سـاخـتـار  
ـرار اسـت   دولتھا و دولت روحانی ق

 پیدا بکند؟ 
شستا ھمـانـطـوریـکـه در بـاال  
توضیح داده شد بزرگترین کنسـرن  

ـم مـی بـاشـد  تـامـیـن  .  مالی رژی
ـریـت   اجتماعی و شـسـتـا بـا مـدی
فعلی آن جانی سعـیـد مـرتضـوی  
متھم اصلی جنایات کھریزک از  
بحث انگیز ترین موارد اختـالفـات  
ــی بــر ســر   ــدھــای حــکــومــت بــان
ـر روی   تصاحب و دست گذاشتن ب
ـیـارد   ـل دارایی ھای دھھا ھزار مـی

ــاشــد  ــومــانــی آن مــی ب دولــت  .  ت
دزدان در حال سر و سامـان  دادن  

تامین اجتمـاعـی   .  به خودش است 
وشـسـتـا ھــم بـایـد دسـت بـدســت  

با در نـظـر گـرفـتـن سـھـم  .  بشوند 
ــن   ــت رھــبــری قــرار اســت ای بــی
سازمان تحویل دولـت روحـانـی و  
ــیــدار آن ربــیــعــی داده شــود  . کــل

ربیعی در مقام وزیر کار و تـعـاون  
روحانی مستقیما در سر و سـامـان  
ـقـال دزدیـھـا   ـت دادن به این نقل و ان

برخی از دزدان باید تـا  .  نقش دارد 
پیدا کردن دزدی مطمئن در راس  

بعضی ھا بـایـد بـه  . کارھا بمانند 
ـری وروحـانـی و   توصیه بیت رھـب
باندھای مافیای پولی و مـالـی  

تـمـام بـحـث  .  رژیم جابجـا بشـونـد 
ـقـال آرام و بـی سـر و   ـنـھـا انــت ای
ــه دســت دزدان   ــا ب صــدای شــســت
ـتـه تـازه کـاردر   ـب ـر و ال باسابقه ت

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ربیعـی  .  دولت  روحانی می باشد 
ـیـات مـرتضـوی و   قطعا از تـجـرب
ـرای  ایـن   دولتـی ھـای سـابـق ب

امـا  .  انتقال استفـاده خـواھـد کـرد 
ــامــه ســودآورکــردن   ــرن مــاجــرای ب
شستا توسط ربیعی چیست؟ چـرا  
 شستا به نظر وی سودآور نیست؟ 

برای توضیخ این موضوع باید  
. به دور ریاست مرتضوی برگشـت 

مرتضوی بعد از انتصابش تـوسـط  
احمدی نژاد بـه ریـاسـت تـامـیـن  

رفرم سـاخـتـاری  "  اجتماعی بحث  
. را آغـاز کـرد "  تامین اجتماعی  

دھھا مدیر مخالف بـانـد احـمـدی  
ـرکـنـار شـدنـد  در مـرحـلـه  .  نژاد ب

ــمــه   ــی بــعــدی زدن از خــدمــات ب
ـیـکـاری و   را در  ..  درمانی و ب

مـرتضـوی  .  دستور خود گذاشتنـد 
و دولتی ھـا تـوانسـتـد در عـرض  
کمتر از دوسال رفر مھـای مـورد  
نظرشان که چیزی جز تصاحب و  
در دست گرفتن شستا و تـامـیـن  
ـــد  ـرســن ــ ـــود، ب ــی نــب ــمـــاع .  اجــت

مرتضوی ھـم شـسـتـا و تـامـیـن  
ھـزاران  .  اجتماعی را سودآور کـرد 

میلیارد تومـان سـرمـایـه  و پـول  
کارگران و مردم را صرف خرید و  
فروش کارخانه ھای ورشکسته و  
ــوســط   ــدســت شــدن آن ت دســت ب
باندھای دولتی بـه بـھـانـه حـفـظ  
اشتعال موجـود و تـامـیـن درآمـد  
ـیـمـه دادن دادن بـه   برای پوشش ب

ھتل ھـای ھـمـا  .  بیمه گران کرد 
تـوزیـع  .  را در سراسر کشور خـریـد 

دارو و صـنـعـت داروسـازی را در  
مـعـامـالت دھـھـا  .  دست گـرفـت 

ـیـاردتـومـانـی در بـورس   ـل ھزار می

ـراف یـکـی از  .  انجام داد  بـه اعـت
ــن   ــامــی ــار شــده ت مــدیــران بــرکــن
اجتماعـی مـیـزان ارائـه خـدمـات  
بیمه ای ، از جمله بیمه درمـان و  

ـر    درصـد  ٢ ازکار افتادگی به زی
میلیونھا نفربیمه شـده  .  سقوط کرد 

ـبـار   در عمل بیمه ھایشان بی اعـت
دوا و درمـان  . و پوچ از آب درآمد 

ـیـش   و کال ھزینه ھای سالمـت ب
.  درصد افزایش پیدا کردنـد ٦٥ از  

متقابال شستا و تامین اجتـمـاعـی  
ــســرن ھــای   ــتــم کــن از ردیــف ھــف
ـم، بـه ردیـف   مافیای مـالـی رژی

ــی   ــال ــســرن م ــن  کــن ــجــمــی پــن
 .بزرگحکومت ارتقا پیدا کرد 

 وضعیت دوا و درمـان بـد و  
بدتر شـدو طـب خصـوصـی رایـج  

مــریــض شــدن مســاوی بــا  .  شــد 
ـرشـد  ـر خـط فـق ایـن  .  سقوط به زی

ـر   کارنامه دوره ریاست مرتضوی ب
شستا و تامـیـن اجـتـمـاعـی مـی  

ـیـعـی مـیـخـواھــد  .  بـاشـد  حـاال رب
ـر  " شستـا را   . بـکـنـد "  سـودآور ت

ـنـی ھـم کـه   یعنی وضعیت از ای
ـر خـواھـد شـد  اسـاسـا  .  ھست بـدت

ـیـمـه   موضوع بھداشت و درمان ، ب
ھای خدمـات درمـانـی مـوضـوع  

ـیـسـت  سـودآور  .  کار این سازمان ن
تعـرض بـازھـم  : کردن شستا یعنی 

ــه    ــا ب ــســت ــت و ش ــشــتــر دول بــی
ـیـمـه ای، از   چندرغاز خدمـات ب
بیمه درمانی، بیکاری، مستمـری  
بگیری ، بازنشـسـتـگـی، حـوادث  
کار گرفته تا تمام عـرصـه ھـای  
ــه ســالمــت عــمــومــی   مــربــوط ی
. کارگـران و کـارکـنـان جـامـعـه 

ـنـه   یعنی باال بردن قیمت دارو، ھزی

ــی مــراکــز   ــعــطــیــل ــان، ت ــمــارســت بــی
بھداشت، بیمارسـتـانـھـای تـامـیـن  
اجتماعی و خصوصی سازی بـاز  

سودآور کردن شسـتـا و  .  ھم بیشتر 
تامین اجتماعی توسط ربیعی در  
یک کالم زدن ھـمـه امـکـانـات  
ــی و کــال   ــمــه ای و درمــان ــی ب
ـرای   ـیـمـه ای ب خدمات پوشـش ب

.  میلیون نفر بیمه شـده ٣٥ بیش از  
ـرای   ـرده ب یعنی سازماندھی گسـت
ـرخـط   راندن جمعیت کارکن به  زی

یعنی عملی کردن سـیـاسـت  .  فقر 
" ضد انسانی و ضـد کـارگـری  

مریض نشو که فقیر مـیـشـوی و  
ـر مـی افـتـی   ". به زیر خطر فـق

البته این سیاست ھمیشه در راس  
سیاست ھـای شـسـتـا و تـامـیـن  

اما بـا آوردن  .  اجتماعی بوده است 
،   " سود آورد کردن شـسـتـا  "  طرح  

ــت   ــه و درمــان  و ســالم ــم بــی
کــارگــران و مــردم کــارکــن زیــر  
ضرب شدید ترین حمالت دولـت و  
باندھای دولتـی و کسـانـی کـه  
قراراست در راس شستا و تـامـیـن  
ــرنـد، قــرار   ــگـی ــمـاعــی قــرار ب اجـت

اوضاع به مـراتـب  .  خواھند گرفت 
سـود  . "  بدتر و وخیم تر خواھد شد 

ــردن   ــن  "  آور ک ــی شــســتــا و تــام
اجتماعی یعنـی وارد کـردن ایـن  
سازمان در شبکه عظیم مافـیـای  
مالی و پولی رژیم و سازماندھـی  
دزدیھای افسـانـه ای نـاشـی از  
ـرده در   سودھا و مـعـامـالت گسـت

ــازرا بــورس  ــا و تــامــیــن  .  ب شــســت
اجتـمـاعـی بـه خـاطـر ھـمـه ایـن  
دالیلی که بـه آن اشـاره شـد در  
ــھــادی   ــشــن ــور وزیــر کــار پــی دســت

ــه   ـرار گـرفــت ــی، ربــیـعــی ق روحـان
کل موضوع تصاحب شستا  .  است 

و تامین اجتماعی، سازماندھی و  
ادامه کاری دزدیھـای مـافـیـای  
پولی و مالی دولـت روحـانـی در  
راس آن، خـارج کـردن شـسـتـا از  
دست باند دولتـی ھـای سـابـق و  
دست گذاشتن روی ھـمـه دارایـی  
ـقـدی آن   ـر و ن ھای نقدی و غـی
توسط کلید داران دولـت روحـانـی  

به این مـعـنـا  .  و ربیعی می باشد 
یک جنگ واقـعـی دزدان، کـه  
ـیـت رھـبــری   ــه ب یـک سـرشـان ب

وصل اسـت و یـک سـرشـان بـه  
ــت   ــای گــردآمــده در دول ــدھ ــان ب
روحانی برای تضمین دزدیھـایشـان  
ــل   ــھـا، تـحـمـی و در راس ھـمـه آن
سیـاسـت ھـای ضـد انسـانـی در  
ـر گـزده   عرصه تامین اجتماعـی ب
میلونھا نفر از کـارگـران و مـردم  

اولویـت  .  کارکن کشور می باشد 
ـر   ربیعی و دولت روحـانـی ، نـظـی
ھمه دولتھای پیـشـیـن جـمـھـوری  
ـم و   اسالمی در وھله اول، تـحـکـی
سرو سامان دادن به دم و دسـتـگـاه  
ــه   ــل ــرح ــرکــوب و اعــدام، در م س
ـریـت   بعدی سـازمـانـدھـی و مـدی
دزدیھـای بـانـدھـای رنـگـارنـگ  
حکومت و تضمین ادامـه کـاری  
شان در دستگاه حکومت بوده  و  

رسـیـدن بـه وضـعـیـت  .  می باشـد 
ـیـمـه، درمـان و   در اولـویـت  ...  ب

ھای بعدی، به شرطی که نقل و  
ــالــھــای حــکــومــت دزدان و   ــق ــت ان
قاتالن تمام شد، قرار است آن ھـم  
با سودآورد کردن شستا و تـامـیـن  
ــت   ــور دول ــی در دســت ــاع ــم اجــت

ـرا   روحانی وربیعی وزیر کـارش ق
ـرد  ــ ـی ـــگــ ـــی و  .  ب ـــان ـــت روح دول

ــه   ــیـددارانــش،وزرایـش، از جــمـل کـل
ـفـع   ربیعی قرار نیست کاری بـه ن
. کارگران و مـردم انـجـام بـدھـنـد 

اینھا قرار است وضعیت موجود را  
که در باال تشـریـح شـد، تـحـویـل  
ــه و بــه شــیــوه خــودشــان   ــت ــرف گ

ھمه چـیـز ھـمـان  .  مدیریت بکنند 
است و خواھد بود که خامنه ای  
ـری   ـیـت رھـب و باندھای دور وبر ب

ــد  ــواھــن گشــایشــی در  .  مــی خ
زندگی کارگران و مـردم بـوجـود  

ایـن را کـارگـران و  .  نخواھد آمد 
ـرار  .  مردم ھم می دانند  اما اگر ق

است بھبودیھای ھر چـنـد جـزئـی  
ــه   ـق در زنـدگـی و مـعــیـشـت طـب
کارگر و مـردم، بـھـبـودھـایـی در  
ــداشــت و درمــان و   ــھ عــرصــه ب
ـتـد،   ـف ـی تامینات اجتماعی اتفـاق ب
حاصل زورمبارزه و اعتراض طبقـه  
ـیـت   ـیـه کـل ـرعـل کارگر و مـردم ب
جمـھـوری اسـالمـی و از جـمـلـه  

روحـانـی  "  اعتدال و امید  "  دولت  
ـرش  .  می باشد  ـیـجـه گسـت ـت در ن

اعتراضـات کـارگـران، مـتـحـد و  
متشکـل شـدن شـان، بـه مـیـدان  
آمدنشان برای تحمیل خواستـھـای  
ــی،   ــت روحــان ــه دول ـرحــق شــان ب ب
ـرای    فاکتور مھم و تعیین کننده ب
طبقه کـارگـر و مـردم در رابـطـه  
. اش با دولت روحانی مـی بـاشـد 

ــارگــر و   ــه ک ــق ــی طــب ــاروی روی
کارکنان جـامـعـه بـا کـل دولـت  
ھای جمھوری اسـالمـی در سـه  
دھه گذشته  برای برخـورداری از  
یک زندگی حـداقـل و تـحـمـیـل  
خواسـتـھـای شـان بـه جـمـھـوری  
اسالمی، حاصل زور و مـبـارزات  
کارگـران و مـردم بـوده  و مـی  

دولت روحـانـی ھـم از ایـن  .  باشد 
ــیــســت  ــھــا راه  .  قــاعــده جــدا ن ــن ت

متشکل شدن کل طبقه کارگر و  
کارکنان جامعه حول مطالبـات و  
خواستھای فوری اش، از افزایـش  
دستمزدھا گرفته تا برخـوردای از  
ـیـمـه درمـان   تامین اجتماعـی و ب

و گستـرش صـف  ... وبیکاری و  
ـیـه ھـمـه   اعتراض میلیونی بر عـل
سیاستھای ضدکـارگـری و ضـد  

 . مردمی دولت روحانی می باشد 
 
 

 



 8  ١٣٩٢ مرداد ٢٢  کارگر کمونيست

اعتصاب و اعتراض ـ  «١
 "  انتظار"و " توھم"

رودرویی و اعتراض کـارگـران  
ــز   ــع از مــراک ــای وســی ــخــشــھ ب
ـبـات   ـر مـحـور مـطـال کـارگـری ب
ـیـکـاری،   ـیـه ب اساسی از جمله عل
ـرداخـت نشـده   حقوق و مـزایـای پ

ـــصـــابـــات و  .   ادامـــه دارد  ـت اعــ
اعتراضات کـارگـران در اشـکـال  
مختلف در سه دھه گذشته ادامـه  

تجارب و سنتـھـای  .  داشته و دارد 
بسیار زیادی در سه دھه گذشـتـه  
ـــات و   ـــصـــاب ـت ـــوه اعــ ـی وارد شــ
. اعتراضات کارگری شـده اسـت 

اما، یک فاکتـور مـھـم در ایـن  
سالھا بر خود آگاھی کـارگـران و  
بخشی وسیع از فعالین کـارکـری  

تشخیص موقـعـیـت  .  برجسته است 
ـر   سیاسی برای پیشروی و وسیـعـت
ـتـــصـــاب و   ـــه اعــ ـن ـردن دامــ کــ

ـــات  ـراض ـــ ـت ــ ــــع  .  اع ـی مــــوج وســـ
ــه   ـراضـات یـک مـاه گـذشـت اعـت
ـنـی   دارای ویژگی سیاسـی مـعـی

ــی  .   اســت  ــصــاب کــارگــران اعــت
ـنـده   صفشان را از تبلیغات کر کـن

و وعـده ھـای  " انتخابات "این دوره  
پوچ و دروغگویـی ھـای حـاکـم  

ـتـظـار  .  جدا کردند  دچار توھم و ان
ـر کـارگـران  .  نشدند  نسل مسـن ت

ــه ای،   ــامــن ــای دوره خ ــھ دولــت
ــی، دخســت وزیــری   ــان ــج رفســن

در  .  موسوی را تجـربـه کـرده انـد 
ـیـش   دوره موسوی و خامنه ای ب
ــون کــار   ــه قـان ـی از ســه سـال عــل

جـنـگ  .  اسالمی اعتراض کردند 
ــــی   ـران ــ ـراق و وی ـران و عـــ ــ ای
ـفـت   مراکزصنعتی بویژه صنعـت ن
و آوارگی صدھا ھزار نفری را بـه  
قیمت بیکارسازی ھای وسـیـع را  

سـیـاسـتـھـای  .  پشت سر نھاده انـد 
شدن به دولتـھـای  "  قانع "فریبنده و  

را  بـا  "  اصالحـات " و  "  سازندگی " 
درجــه ای ضــعــیــف از تــوھــم و  
ـتـانسـیـل بـاالیـی از   انتظار و با پ
ــارضــایــتــی بــدرقــه   ــراض و ن اعــت

ــد  ــی .  کــردن ــجــان در دوره رفســن
ــن  (  ــا آمـدن حسـی فضـایـی کـه ب

مـوانـع  ).  روحانی درست کرده انـد 
و سدھای این دولتھا و سـرکـوب  
ھای ارگانھای امنیتی را خنثـی  

و نسل  امروز و کارگـران  .  کردند 
ـتـھـای خـاتـمـی  ـقـه بـا دول با ساب

و  احـمـدی نـژاد )  اصالح طلب ( 

در رودر روئـی  )  مستعضف پنـاه ( 
صدھـا  .  دائم و روزانه قرار گرفتند 

ــظــاھـرات و تـجــمــع   ــصــاب، ت اعـت
اعتراضی را به منـظـور تـحـمـیـل  
ــات و خــواســتـھــایشــان را   مـطــالــب

ـبـی  . فراخوان دادند  با اصـالح طـل
ـر از   خاتمی رو در روتر و شـفـافـت

و  .   ھر دوره ای مـبـارزه کـردنـد 
پیگیرانه، قاطع و بـدرجـه بـاالیـی  
ــه مصــاف ســخــت   ــه ب ــحــدان مــت
مستضعب پنـاھـی احـمـدی نـژاد  

علیرغم ایـجـاد تـوھـم در  .   رفتند 
میـان بـخـشـھـایـی از گـرایشـات  

ھدفمنـد کـردن  " کارگری و تایید  
، بدون ابھام و قاطـعـانـه  " یارا نه ھا 

ـبـات پـایـه ای   برای تحقق مـطـال
شان از قبیل افزایـش دسـتـمـزدھـا   
ــراســری و   ــع و س ــی ــعــاد وس در اب
ـرداخـت   ـبـات حـقـوق ھـای پ مطال
ـیـکـاری ھـای   ـر ب ـراب نشده و در ب
میلیونی صدای اعتراضـات شـان  
را در اشـکـال تـجـمـع در مـقـابـل  
مجلس و در خیابانھا بـه نـمـایـش  

دولـت احـمـدی نـژاد  .   گذاشتنـد 
ھمراه با سرمایـه داران  شـریـک  
ـریـن فشـار   جرم تحمـیـل سـخـت ت
اقتصادی و فالکت و گرانـی بـه  
ـر از   ـف طبقه کارگر و میلیـونـھـا ن

خامنه ای در  .  مردم جامعه است 
دور اول انتخاب  احمـدی نـژاد او  

ـرای نـجـات  "  ھدیه امام زمان "را   ب
و اینروزھا کـه  .  نطام توصیف کرد 

ـتـکـار   نوبت به آمـدن یـک جـنـای
ــده   ــی رســی ــگــر حســن روحــان دی
کارگران سکوت نکرده و ھـر روز  
ـراضـات   بر ابعاد اعتـصـاب و اعـت

نکته مـھـم ایـن اسـت  .  افزوده اند 
ـیـظ   که علیرغم تبلیغات بسیار غل
در مورد حسن روحانی اعـتـصـاب  

ــر   ــراض در بــراب ــت ــم " و اع و  "  تــوھ
روش جاری  روزمره شـده  "  انتظار " 

حسـن روحـانـی را تـجـسـم  .  است 
فاصله گـرفـتـن از سـیـاسـتـھـای  
ـلـی دوره دولـت   داخلی و بین المـل
احمدی نژاد و بـھـبـود رابـطـه بـا  

ـنـد  مـیـانـه  " او را  .  غرب جار میزن
ـرا " ،  " رو  ـــدالـــگــ ـت ـیـــس  "  اعــ ــ و رئ

جمھوری که کمر به بـازگـردانـدن  
ــه آغــوش   جــامــعــه بــیــن  " ایــران ب

ــلــی  ــمــل بســتــه اســت مــعــرفــی  "  ال
و او را چـون روزنـه ای  . میکنند 

ــابســامــان   بــرای خــتــم اوضــاع ن
اقتصادی کنونی و بـازسـازی و  
. ثبات اقتصادی جـلـوه مـیـدھـنـد 

کارگران با اعـتـصـابـاتشـان و بـا  
ـر   طرح مطالباتشان مـھـر بـاطـل ب
ـتـکـار و کـل   سینه روحانی جـنـای
ـروزھـا   ـن ادعاھای دروغینی که ای

 «١ .  چــاری شــده، اســت زدنــد 
کارگران کارخانـه مـاشـیـن آالت  
ـریـز از   ـب صنعتی تراکتور سازی ت

تیر مـاه بـه نشـانـه  ٢١  تا  ١٩ روز  
اعتراض به عـدم دریـافـت حـقـوق  

ھای اردیبـھـشـت و خـرداد در    ماه 
مقابـل مـحـل کـار خـود تـجـمـع  

ـر   «٢ . اند   کرده  کارگران کیـان تـای
ــه ای اعــالم   ــطـور قـاطــعـان ــز ب ـی ن
ـم   ـی نمودند بـه ھـیـچ عـنـوان تسـل
ـر   ـنـی ب تصمیم وزارت صنایـع مـب
واگـذاری کـارخـانـه بـه مـالـک  
قبلی آن نخواھند شد و ھـیـچـگـاه  
وی را به کارخانـه راه نـخـواھـنـد  

کارگران کارخانه سیمـان    «٣ . داد 
دشستان از کاھش شدید حقـوق و  
مزایای کارگران در سـال جـاری  

 «٤ .  اعـالم نـارضـایــتـی کـردنـد 
ـراض   ـر در اعـت کارگران کیان تـای
ـر از   ــ ـف ــ ـــه بـــازداشـــت شـــش ن ب
ھمکارانشان دست بـه تـجـمـع در  
مقابل بخشداری چھـاردانـگـه زده  
ــه خــواھــان آزادی   ــران انــد و مص

 «٥ .  ھمکاران در بند خود شـدنـد 
ـر   ـی ـرکـب کارگران بیـمـارسـتـان امـی
اھواز برای احـقـاق حـقـوقشـان در  
ـیـمـارســتـان تـجـمــع   ــن ب مـقـابـل ای

اعتصاب در شـركـت   - «٦ . کردند 
سازان واقع در پارس جنـوبـی    محور 

 آغاز شـده  ٠٩/٠٥/٩٢ كه از تاریخ  
 «٧ .  بود، ھـمـچـنـان ادامـه دارد 

ـر از کـارگـران  ١٠٠ بیـش از   ـف  ن
ــه   ـراض ب شـھــرداری اھـواز دراعــت

ماه حقوق وچنـدسـال  ٤ عدم پرداخت 
مزایـایشـان، دسـت بـه اعـتـصـاب  
ــانــداری   ــت ــابــل اس ــق ــد و در م زدن

 : «٨ .   خوزستان اجتماع کـردنـد 
 کارگـر اخـراجـی کـارخـانـه  ٢٠٢ 

ــوالد زاگــرس » ــظــیــم   «ف ــا تــن ب
شکایت مشتـرکـی در اداره كـار  
شھرستان قروه، درخواسـت رسـمـی  
ــه   بـازگشـت بـه كـار خـود را ارائ

(حدود یک ماه است   «٩ . دادند 
کارگران شرکت قطعات  )   روز ٢٨ 

ـراض بـه   توربین شـھـریـار در اعـت
ـبـات خـود در   عدم تـحـقـق مـطـال
ـرنـد؛ در   اعتصاب بـه سـر مـی ب
شرایطی که کارگـران و خـانـواده  
ھای آنان در حالت بیم و امید بـه  
ــان   ــن ــر مــی بــرنــد امــا ھــمــچ س
ـبـات خـود   ـر مـطـال متحدانه پیگـی

 .  ھستند 
ـراض   ده مورد اعتصاب و اعـت

 . کارگری در یک ھفته گذشته 
ـــــ  ــ ــ  ـ
ــار   «٢  ــه اخــب ــاشــی و در ح

ــامــه  ١٦ کــارگــری،   ــرداد  روزن م
ـیـون  ٢ خبر خانه نشینی  " مھر "  ـل مـی

ایـن یـک  .  جوان را منتشـر کـرد 
ـیـش از ایـن  .  آمار رسمی اسـت  ب

ـیـونـی جـوانـان  ـل زن و  ( ارقام دو می
ـنـد )  مرد  در دو سـال  .  بیکار ھست

ـیـکـاری از مـرز   گذشته ابـعـاد ب
جمـھـوری  .  میلیونی گذشته است 

ـیـونـی را   ـل اسالمی بیـکـاری مـی
امـا، ایـن  .  علنا اعالم کرده اسـت 

ـنـد کـه    جوانان و کـارگـران ھسـت
ـرای اشـتـغـال و تـامـیـن   مبارزه ب
ـرنـد  . ھزینه زندگی را باید پیش بب

بیکاری میلیونی چالشی بزرگ  
طبقات مزد بگیر جامعه با دولـت  
و کل نظـام جـمـھـوری اسـالمـی  

راه حل فوری تحمیل بیـمـه  .  است 
این عرصه  .  بیکاری مکفی است 

و یا بعبارتی دیگر تامین زندگـی  
با برخورداری از تـمـام امـکـانـات  
ــراض مــداوم و   ــا اعــت رفــاھــی ب
سازمان تشکل جوانان بیکار قابـل  

 .  پیگیری است 
 میلیون ٢نشینی خانه

 !جوان
با وجود مباحث فراوان مـطـرح  

 سال اخیر دربـاره فـراھـم  ٨ شده در  
ـیـون   ـل شدن امکان اشتغال برای می
ھا نفر؛ اما آمارھا نشان می دھد  
ـیـکـاری جـوانـان ھـمـچـنـان   نرخ ب

ـرای  ٢٠ باالی    درصد و بیکاری ب
ـیـز   ـر مـردان اســت ٢ زنـان ن ـراب .  ب

ـنـکـه در   موضوع قـابـل تـامـل ای

سالھای اخیر نرخ بیکاری جوانـان  
 درصد و بیکاری زنان  ٤ به میزان  

.  درصد افزایش یافـتـه اسـت ٨.٤ 
ـرچـالـش   ـریـن و پ یکی از مھـم ت
ــاره   ــاحــث مــطــرح درب ــن مــب تــری
بــیــکــاری و عــدم امــکــان ورود  
کارجویان بـه بـازار کـار کشـور،  
ــه   ــان جــوان و ب بــخــش کــارجــوی
ـقـاضـی   عبارتی گروه اصـلـی مـت
کار در کشور است که متاسفانـه  
ـرخ   در سال ھای گذشته ھمـواره ن
بیکاری در این گروه ھـا چـه در  
بخش مـردان و چـه زنـان بـاال و  

ــامـل بـوده اسـت  ــان  .  قـابـل ت جـوان
جویای کار و اغلـب گـروه ھـای  
فارغ التحصیل دانشگاھی کشـور  

 و یـا  ٢٤  تـا  ١٥ در گروه سنـی  
ـرنـد ٢٩  تا  ١٥  .  سال قرار می گـی

با وجود طـرح مـبـاحـث فـراوان و  
ارائه آمارھای گوناگون از اقـدام  
ــرای   ــم ب ــت ھــای نــھــم و دھ دول
ـرخ   اشتغال زایی در این گروه ھا، ن
بیکاری کارجـویـان جـوان کشـور  

طـبـق  .  ھمچنان بـاال مـانـده اسـت 
آخرین آمـار ارائـه شـده از سـوی  
ـران، در پـایـان سـال   مرکز آمار ای

  ٩٤٤  میلیـون و  ٢  از مجموع  ٩١ 
 نفر بیکـار در سـطـح  ١٥٨ ھزار و  

 ھـزار  ٩٧٣  میلیون و  ١ عمومی،  
 تـا  ١٥  نفر در گروه سنی  ٨١٧ و  
ــد ٢٩  ــه ان ــت ــرار داش ــه  .   ســال ق ب

 درصـد  ٧٠ عبارت دیـگـر حـدود  
ـر اســاس   ـیـکـاران کشـور ب کـل ب
آمـارھــای مــرکــز آمــار ایــران را  

ــد  ــل داده ان ــی ایــن  .  جــوانــان تشــک
موضوع نشان دھـنـده ادامـه رونـد  
ـقـاضـای   نامتعادل در عـرضـه و ت
نیروی کار کشور و باقی مـانـدن  
شدت تقاضای کارجویان به دلیـل  
عدم ورود به بازار کار شـده اسـت  

ـیـز  ٩٢ تا جـایـی کـه در سـال    ن
ــازار کــار بــا فشــار   ــان ب ــن ھــمــچ

ـرای ورود بـه  ٦٠ متولدین دھه    ب
بازار کار مواجه است و احـتـمـاال  

ـیـز  ٩٠ این فشار تا نیـمـه دھـه    ن
ــافــت  بــررســی  .  ادامــه خــواھــد ی

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
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عملکرد دولت ھای نھم و دھـم از  
ـیـز نشـان مـی  ٩١  تـا  ٨٤ سال    ن

ـیـکـاران  ٨٤ دھد در سال    تـعـداد ب
 سـالـه در کشـور  ٢٩  تا  ١٥ جوان  

  ٨٩٦  ھـزار و  ٩٢٦  میلیـون و  ١ 
 ھـزار  ٦٧٤  میلیون و  ٢ نفر از کل  

ـر بـوده اسـت ٨٦٦ و   ـیـان  .   نف بـه ب
ـیـت دولـت   دیگر در سال اول فـعـال

 درصد کل بیـکـاران  ٧٥ نھم حدود  
. کشور را جوانان تشکیل داده انـد 

 تـا  ٨٤ وضعیت بیکاران جـوان از  
  ٢  از مـجـمـوع  ٨٥ در سال   !  ٩١ 

ـر  ٦٤٨  ھزار و  ٦٤٢ میلیون و   ـف  ن
ـیـون و  ١ بیکار کشور   ـل   ٩١٣  مـی

 نفـر در گـروه سـنـی  ٦١٧ ھزار و  
 سـال بـوده و مـعـادل  ٢٩  تـا  ١٥ 

 درصد کـل کـارجـویـان  ٧٥ حدود  
ـرار داشـتـه   در این گـروه سـنـی ق

 از کـل  ٨٦ این رقم در سـال  .  اند 
  ٢٣٨  ھـزار و  ٤٨٦  میلیـون و  ٢ 

 ھـزار  ٨٠٣  میلیون و  ١ نفر بیکار  
ــر بــود ٩٨٢ و   ــف   ٨٧ در ســال  .   ن

 میلیـون و  ٢ تعداد بیکاران کشور  
 نفر بوده کـه از  ١٧٩  ھزار و  ٣٩٢ 

ـیـون و  ١ این تعداد نیز   ـل   ٧٤٧  مـی
از  .   نفر جوان بوده انـد ٣٣٦ ھزار و  
ـیـون و  ٢ آمار   ـل  ھـزار و  ٨٣٩  می
ـیـز  ٨٨  نفری بیکاران سال  ٩٧١   ن

  ٩٨٠  ھـزار و  ٩٢٢  میلیـون و  ١ 
 سـال بـوده  ٢٩  تـا  ١٥ نفر جوانان  

 نشان می دھـد  ٨٩ آمار سال  . اند 
 ھـزار و  ٢١٨  میلیون و  ٣ که از  
 نفر مجموع بیکاران کشـور،  ٣٢٩ 

  ٢٣٣  ھـزار و  ١٩٦  میلیـون و  ٢ 
 درصـد را  ٦٨ نفر معادل بیش از  

جوانان جویای شغل تشکـیـل داده  
ـیـون و  ٢  نیز  ٩٠ در سال  .  بود   میل

ـر در کشـور  ٦٠٨  ھزار و  ٨٧٧  ـف  ن
  ١ بیکار بوده اند که از این تعداد  

ـر  ٧٢  ھـزار و  ٩١٠ میلیون و   ـف  ن
به صورت کـلـی  .  جوان بوده است 

ــه   ـیـکـاری زنـان نسـبـت ب سـھـم ب
مردان در سال ھای فعالیت دولـت  
ـر   ـیـشـت ھای نھم و دھم به مراتب ب

ـر بـوده اسـت ٢ از مردان و تا   .  براب
  ٨ نکته حـائـز اھـمـیـت در آمـار  

ساله بیـکـاری کشـور ایـن اسـت  
که با وجود ادعای اشتغال زایـی  
ـیـکـاری در   میلیـونـی و مـھـار ب
ـیـکـاری جـوانـان   ـرخ ب استان ھا؛ ن

 سـالـه یـا ھـمـان گـروه  ٢٩  تا  ١٥ 
ــای کـار کشــور از   ــی جـوی اصـل

ــه  ٨٤  درصــد در ســال  ٢٠.٦   ب
 افـزایـش  ٩١  درصد در سال  ٢٤.٥ 

ـر  ٢ بیکاری زنان  .  یافته است  ـراب  ب
برداشت از آمار ارائـه شـده  !  مردان 

این است که نه تنـھـا جـوانـان در  
 سـال گـذشـتـه امـکـان  ٨ فاصله  

ـرای ورود بـه عـرصـه   چنـدانـی ب
بازار کار کشور نیافته اند، بلـکـه  
ــه نــرخ   ــان ســال گــذشــت ــای در پ

 تـا  ١٥ بیکاری در گروه جـوانـان  
.  ساله افزایش نیز یافته اسـت ٢٩ 

حال ممکن است بـخـشـی از ایـن  
افزایش مربوط به باال رفتن تعـداد  
تقـاضـاھـای ورود بـه بـازار کـار  
ـم   کشور باشد، اما آنچه که مسـل
ــکـه اقـدامــات مـوثــری   ـن اسـت ای
ــرضــه و   ــعــادل شــدن ع ــت بــرای م
ـیــروی کـار در ســال   ـقـاضــای ن ت
ــا وجـود ادعـاھــای   ـر ب ھـای اخـی
. مطرح شده صورت نگرفته اسـت 

ـــش   ـرخ  ٨.٤ افـــزای  درصـــدی نــ
بـا وجـود گـرایـش  !  بیکاری زنـان 

روزافزون زنان برای ورود بـه بـازار  
کار کشور، اما نرخ بیـکـاری در  
این گروه با فاصله مـعـنـاداری از  

ـرار دارد  ـردان قــ ـروه مــ ـرخ  .  گــ نــ
 سـالـه از  ٢٩  تا  ١٥ بیکاری زنان  

ــه  ٨٤  درصــد در ســال  ٢٩.٩   ب
  ٩١  درصد در پـایـان سـال  ٣٨.٣ 

نرخ بیـکـاری  .  افزایش یافته است 
ــه  ٨٥ زنـان ایـن گـروه در سـال    ب

ــزان     ٨٦  درصــد، در  ٢٩.٥ مــی
ــه  ٨٧  درصــد،  ٢٩.٥ مــعــادل    ب

  ٨٨  درصد، در سـال  ٣١.٨ میزان  
 بــه  ٨٩  درصــد، در  ٣١ مــعــادل  
  ٩٠  درصد، در سـال  ٣٩.٧ میزان  

 درصد و در پـایـان سـال  ٤٠.٣ نیز  
ـیـز    درصـد بـوده  ٣٨.٣ گذشتـه ن

  مرداد ١٦ -مھر :منبع . است 
 

 ١٢١ اطالعیه شماره  
ھـای شـنـاخـتـه شـده کـارگـری، عضـو    بھنام از چھـره .  بھنام ابراھیم زاده را بسیاری از شما می شناسید 

ـیـن دفـاع از حـقـوق کـودک اسـت  او بـه جـرم  .  کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلھای کارگری و از فعـال
ـیـت بـه    سـال زنـدان  ٥ مبارزاتش در دفاع از حقوق کارگر، در دفاع از حقوق کـودک و در دفـاع از انسـان

ـم    بھنام سه سال از محکومیت خود را در زیر فشارھای شدید زندان و شـکـنـجـه .  محکوم شده است  ھـای رژی
 درصد از شنوایی گوش چپ را از دست داده و از درد در نـاحـیـه  ٧٥ بطوریکه  . اسالمی سپری کرده است 

ـیـمـاری  .  گردن رنج میبرد  ـتـالی او بـه ب ـم زاده و اب ـراھـی اما درد بزرگتر بھنام وضعیت تنھا فرزندش نیـمـا اب
علیرغم این جمھوری اسالمی بھنام را ھمچنان در بند نـگـاھـداشـتـه و ھـر از چـنـد  .  خطرناک سرطان است 

اکـنـون بـھـنـام  .  گاھی آنھم زیر فشار اعتراضات وی و کارزاری جھانی با مرخصی وی موافقت کرده است 
ـر فشـار و كـابـوس  .  در مرخصی از زندان بسر میبرد  اما با تمدید آن موافقت نشده و بار دیگر این خانـواده زی

این درحالیست که بھنام تا کنون حتی فرصت درمان بیماریھای خـود را  .  بازگرداندن بھنام به زندان قرار دارند 
ای خطاب به ھمگان و نھادھـای انسـانـدوسـت    در ھمین رابطه زبیده حاجی زاده ھمسر بھنام نامه .  نداشته است 

ـیـده  .  این نامه ضمیمه است  .  در سراسر جھان نوشته و حمایتی جھانی را استمداد کرده است  در ایـن نـامـه زب
حاجی زاده خواستار این شده است که به ھر شکلی که میتوانیم جلوی تصمیم رژیم اسالمـی و بـازگـردانـدن  

ـم .  بھنام به زندان را بگیریم  بـھـنـام بـایـد  .  با حمایتی گسترده وسیعا به درخواست زبیده حاجی زاده پـاسـخ دھـی
بھـنـام بـایـد در  .  نیما به وجود پدرش نیاز دارد، بھنام باید کنار فرزندش و ھمسرش زبیده باشد . فورا آزاد شود 

 .عین حال تحت درمان برای معالجه بیماریھایش قرار گیرد 
. جمھوری اسالمی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را به اشکال مختلف زیر فشار و آزار قرار مـیـدھـد 

ـم اسـالمـی بـه   ـیـانـی کـه در ھـمـان زنـدانـھـای رژی از جمله قطع مالقات زندانیان، ممانعت از درمـان زنـدان
ـم   بیماریھای دشواری ابتال پیدا کرده اند، و حتی بعضا تھدید جانی آنان ھمه و ھمه از جمله شـگـردھـای رژی

ھـا و    بـا کـارزاری جـھـانـی بـه ایـن فشـار .  اسالمی برای فشار بر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است 
 .تھدیدات اعتراض کنیم 

ھمه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بـایـد از زنـدان آزاد  .  بھنام ابراھیم زاده باید فورا از زندان آزاد شود 
 .شوند 

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی 
 ٢٠١٣  اوت  ٨ ،  ١٣٩٢  مرداد  ١٧ 

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

http://free-them-now.blogspot.com 
 نامه زبیده حاجی زاده : ضمیمه  

 
 نگذارید ھمسرم بھنام ابراھیم ز اده را به زندان برگردانند 

 نیما فرزندم به حضور پدرش نیاز دارد 
بـی شـک ھـمـه  .  این نامه را خطاب به ھمه انھایی که قلبشان برای ازادی وانسانیت می تبد ، مینویسـم 

ـبـد  خـبـر  .  شما عزیزان سازمانھا ونھادھای حقوق بشری ھر انسان ازادی خواھی که قلبش برای انسانیت مـی ت
ـام  .  ھای دردناک مریضی تنھا فرزند ما نیمای عزیز را دارید  ـن میدانید که ما با وجود زندانی شدن ھمسـرم بـھ

ـبـود پـدرش  .  ابراھیم زاده چه دردھا ورنج ھایی را انھم در نبود ھمسرم بھنام متحمل می شویم  فرزندم نیـمـا در ن
ـان   ـیـمـارسـت ـیـمـا را در ب متاسفانه به این مریضی دردناک ودھشناک گرفتار شد و اکنون ماھھاست که ما ن

ـار خـودمـان اورده ایـم  . فوق تخصصی کودکان محک بستری کرده ایم   اما به تازگی نیما را به خانه وبه کـن
ـایـد بـه   ـتـش ب ـی ولی بعد از چند روز دیگر نیما بنا به تاکید دکترھای بیمارستان مـحـک ووخـیـم بـودن وضـع

ـیـت  .  بیمارستان محک برگرددوبستری شود  ـا حـدودی وضـع در این مدت زمانی که ھمسرم در کنارمان بود ت
ـیـمـارم را  .  روحی نیما بھتر شده بود  ولی اکنون باز مقامات قضایی تصمیم گرفته اند که ھمسرم و پدر فرزنـد ب

ـز مـی  .  به زندان برگردانند  برگرداندن ھمسرم بھنام به زندان ضربه سخت وکاری به تنھا فرزند بیمارم نیمای عـزی
فرزندم ھمان گونه که به دارو و قرص پزشکان بـرای  .  رساند وقطعا بھبودی اش را به تاخیر وبه خطر می اندازد 

ـنـھـا دفـاع از کـودکـان  .  من آزادی او را میخواھم . بھبودی اش نیاز دارد، به پدرش ھم نیاز دارد  جرم ھمسـرم ت
بھنام یار ویاور دھھا خانواده کارگری وکودک بوده است که به حبس ناعادالنه مـحـکـوم  .  وکارگران بوده است 

ایا ھمچین انسانی باید جایش گوشه وکنج زندان باشد واز دیدن تنھا فرزند بیمارش وکودکانی کـه  .  گردیده اند 
ـیـم ز اده   بھنام به انھا عالقمند است محروم بماند؟ من امروز به عنوان مادر نیما ابراھیم زاده وھمسر بھنا م ابـراھ
ـبـد مـی   ـیـت مـی ت از تمامی سازمانھا ونھادھا ی انسان دوست ومترقی وھمه کسانی که قلبشان برای انسـان
ـیـه ایـن   خواھم که به ھر طریق ممکن که می توانند نگذارند بھنام را به زندان برگردانند واعتراض خـود را عـل

نیمای من به پدر ش نیاز دارد وما نیز به کـمـک شـمـا  .  تصمیم و برگرداندن بھنام به زندان واکنش نشان بدھند 
ـاسـگـزارم .  ھمانطور که تا کنون ھمراھمان بوده اید . ما را تنھا نگذارید . عزیزان نیاز داریم  . صمیمانه از ھمگان سپ

 .کمک کنید تا بھنام در کنار ما بماند  
 زبیده حاجی زاده ھمسر زندانی بھنام ابراھیم ز اده 

 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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 اعتراضات كارگری 
 

تجمع کارگران کارخانه ماشین آالت 
صنعتی تراکتور سازی تبریزدراعتراض به 

 تاخیر دو ماھه در پرداخت دستمزد
کارگـران کـارخـانـه مـاشـیـن آالت صـنـعـتـی  :   تیر ٢٢ 

ـر مـاه بـه نشـانـه  ٢١  تـا  ١٩ تراکتور سازی تبریز از روز   ـی ت
ھای اردیبھشت و خـرداد    اعتراض به عدم دریافت حقوق ماه 

ـر  .  اند   در مقابل محل کار خود تجمع کرده  این کـارخـانـه زی
ـریـز بـوده و در زمـیـه سـاخـت   ـب مجموعه تراکتور سازی ت

 بـه بـخـش  ٨٧ ماشین آالت راه سازی فعالیت داردو از سال  
 .خصوصی واگذار شده است 

  
کارگران کیان تایر در اعتراض به واگذاری 

کارخانه به مالک قبلی آن بار دیگر با 
 آتش زدن الستیک دست از کار کشیدند

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

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

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

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

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

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

ـنـده ھـای  .  نماینده انتخـاب شـده انـد  در ایـن جـلـسـه نـمـای
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 
 

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی 
 بیمارستان امیرکبیر اھواز مقابل بیمارستان

کارگران بیمارستان امیرکبیر اھواز برای احـقـاق  : تیر ٢٧ 
ـیـمـارسـتـان تـجـمـع کـردنـد  .  حقوقشان امروز در مقابل این ب

ـر    یکی از پروژه  ـی ـر کـب ھای استان خوزستان بیمارسـتـان امـی
 مـھـر سـال  ١٥ اھواز است که کلنگ احداث آن در تاریـخ  

ـر اھـواز کـه در  .   زده شد ١٣٨٨  ـی ساخت بیمارستان امیرکـب
  ١٣٩٠  مـرداد سـال  ٢٠ کوی انقالب واقع شده، قرار بود تا  

ـرد   به پایان برسد و مـورد بـھـره  ـرار گـی ـرداری ق ـر  .  ب عـالوه ب
ـنـد سـال    اینکه در تاریخ مقرر راه  اندازی نشد، بلکـه در اسـف

گذشته تمام نیروھای خود را به طور ناگھانـی اخـراج کـرد  
ـر   ـی که پس از گذشت چند ماه، کارگران بیمارستان امیرکـب
اھواز برای احقاق حقوقشان در مقابل این بیمارستـان تـجـمـع  

در این تجمع کارگران بیمـارسـتـان  .  اعتراض آمیز برپا کردند 
امیرکبیر اھواز خواستار پرداخت مطالبات خود تا پایان سـال  

ـرداخـت نشـده اسـت    شده ٩١  یـکـی از  .  اند که تـا کـنـون پ
ـنـد سـال  ٢٥ ما تا  :  کارگران اظھار کرد   در ایـن  ٩١  اسـف

از  .  انـد   ایم، ولی ما را اخراج کرده   بیمارستان مشغول کار بوده 
ـرای کـارکـرد سـال    از شـرکـت  ٩١ آن تاریخ تا امروز ما ب

ـرداخـت   طلب داریم و تا کنون مبلغی برای مطالبات به ما پ
 کـارگـر  ٣٥ ما حدود  :  یکی دیگر از کارگران .  نشده است 

ـم و    ھستیم که برای ساخت بیمارستان امیرکبیر کار کـرده  ای
ـبـمـان را     اخـراج شـده ٩١ در اسفنـد سـال   ـم، ولـی نـه طـل ای

ـیـمـارسـتـان    دھند نه روند کار ادامه پیدا مـی   می  کـنـد تـا ب
ـرکـل تـامـیـن  :  کارگر دیگری نیز گـفـت .  ساخته شود  مـدی

ای     اسفند سال در مصاحـبـه ١٥ اجتماعی خوزستان در تاریخ  
با باشگاه خبرنگاران جوان اعالم کرد که تا اردیبھشـت مـاه  

ــان مـی ٩٢ سـال   رســد، ولــی االن کــه دو مـاه از     بـه پـای
      اردیبھشت ھم گذشته این بیمارستان مانند قبل به حال خـود 

این بیمارستان جایی برای گـرفـتـن عـکـس  .  رھا شده است 
یادگاری برای مسئوالن شده و ھر از چندگاھی یـکـی از  

آیـد و اعـالم    مسئوالن تا کنار این ساختمان نیمه کاره مـی 
ـر بـازدیـدی داشـتـه، در    می  ـی ـرکـب ـیـمـارسـتـان امـی کند از ب

. صورتی که کار ساخت آن چند ماھی تعطیـل شـده اسـت 
  ٩٦ بیمارستان  :  یکی دیگر از کارگران معترض اظھار کرد 

انـدازی کـار زیـادی دارد، از    تختخوابی امیرکبیر برای راه 
بیرون آجرنما شده، ولی کارھای داخل ساختمـان زیـاد اسـت  
ـنـد،   که اگـر از ھـمـیـن امـروز دوبـاره کـار را شـروع کـن

ـم دیـگـر    بینی من این است که حداقل یـک   پیش  ـی سـال و ن
ـیـمـارسـتـان در اھـواز   باید کار مداوم صورت گیرد تا ایـن ب

 .اندازی شود   راه 

  
 ادامه ی اعتصاب در پارس جنوبی

اعـتـصـاب در شـركـت    -کانون مدافعان حقوق کارگـر  
  ٠٩/٠٥/٩٢ سازان واقع در پارس جنوبی كه از تـاریـخ    محور 

ایـن شـركـت بـه رغـم  .  آغاز شده بود، ھمچنـان ادامـه دارد 
ـرداخـت  ٩٠٠ دریافت    میلیون تومان از كارفرمای خود، از پ

ـران ایـن  .  سه ماه حقوق كاركنانش خودداری كرده اسـت  مـدی
انـد تـا     روزه را ھم بھانه كـرده ٦ شركت حتی ھمین اعتصاب  

ـیـسـت بـا   ـرنـد؛ امـا مـعـلـوم ن پول بیشتری از كارفرما بـگـی
. دریافت این رقم ھم، پرداخت حقوق كارگران به تعویق نیفتـد 

ـرداخـت حـقـوق   بدون مكانیزمی كه پیمانكار را مجبور بـه پ
تواند پـاسـخـگـوی    تردید ھیچ اقدامی نمی   كارگران كند، بی 
ـنـان ایـن    معیشت خانواده  ھای چشم انتظار كارگـران و كـارك

 . شركت باشد 
 

اعتصاب کارگران شھرداری اھواز 
وتجمعشان مقابل استانداری خوزستان 

ماه حقوق ٤دراعتراض به عدم پرداخت
 وچندسال مزایایشان

 نفر از کارگران شھرداری اھـواز  ١٠٠ بیش از  : مرداد ١٤ 
ماه حقوق وچندسال مـزایـایشـان،  ٤ دراعتراض به عدم پرداخت 

دست به اعتصاب زدنـدودر مـقـابـل اسـتـانـداری خـوزسـتـان  
ھای یـک، سـه و    کارگران شھرداری ناحیه .  اجتماع کردند 

چھار با تجمع در مقابل استانداری خوزسـتـان در اھـواز بـه  
پس از اعتصاب ایـن کـارگـران،  .  دنبال مطالبات خود بودند 

شھردار منـطـقـه شـش اھـواز بـا حضـور در اسـتـانـداری و  
صحبت با نمایندگان اعتصاب کنندگان، قول داد تـا عصـر  

یـکـی از  .  امروز بخشـی از حـقـوق کـارگـران واریـز شـود 
حدود پنج سال است که حـق شـب  :  کارگران معترض گفت 

ـیـز  .  کاری، تعطیلی و دیگر مزایا را به ما ندادند  حقوقمان ن
از اردیبھشت ماه تا کنون که بیش از چھار ماه است را بـه  

  ١٠٠ در مـاه رمضـان و بـا زبـان روزه، حـدود  .  ما نـدادنـد 
ھر کـدام از مـا  .  ایم تا به نتیجه برسیم   کارگر به اینجا آمده 

ـنـد   زن و بچه داریم که ماه  . ھا است چشم انتظار حقوق ھسـت
 –  ٩٠ ھنوز پس از دو سال اما حقوقمان طبق حـقـوق سـال  

ـم    واریز مـی ٩١  ـی . شـود و ھـیـچ افـزایـش حـقـوقـی نـداشـت
گویند که اگر تا عصر امروز، ھمانگونـه کـه    کارگران می 

ـیـز    شھردار منطقه شش قول داد حقوق  مان واریز نشود فـردا ن
ـر  .  دھیم   به اعتصاب خود ادامه می  پنج سال اسـت کـه صـب

ـم   کردیم، امروز را نیز صبر مـی  ـی     کـارگـران اعـتـصـاب .  کـن
کننده در مقابل استانداری در اھواز معتقدند کـه حـقـوق و  
ـیـسـت و   مزایای آنھا طبق بندھای ثبت شده در اداره کـار ن

 .شھرداری ناقض برخی از بندھای اداره کار است 
 

ادامه اعتراضات كارگران فوالد زاگرس 
برای بازگشت بکار و دریافت مطالبات 

 معوقه
فــوالد  » کــارگـر اخـراجـی کـارخــانـه  ٢٠٢ :  مـرداد ١٦ 
با تنظیم شکایت مشترکی در اداره كار شھـرسـتـان   «زاگرس 

. قروه، درخواست رسمی بازگشت به كار خود را ارائـه دادنـد 
فـوالد  » نفر از کارگران اخراجـی کـارخـانـه  ١٧٠ : مرداد ١٥ 

برای پیگیری مطالبات صنـفـی خـود در مـقـابـل   «زاگرس 
ـروه   ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شـھـرسـتـان ق

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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نماینده کارگران کارخانه فـوالد زاگـرس  .  تجمع کرده بودند 
ـفـی  :  درباره تجمع دیروز،گفت  ـراض صـن بـعـد از آنـکـه اعـت

 تیر ماه در تـھـران بـا وعـده  ٢٦ کارگران فوالد زاگرس روز  
تعدادی از نمایندگان مجلس ناتمام مـانـد، بـا وجـود آنـكـه  

  ٣١ ای در تـاریـخ     مجلـس طـی جـلـسـه ٩٠ کمسیون اصل  
ـرداخـت مـعـوقـات حـقـوقـی   تیرماه کارفرما را متعھد بـه پ
کارگران در اولین فرصت و عـدم قـطـع رابـطـه کـاری بـا  
ـتـایـج   کارگران کرده بود، متاسفانه کـارفـرمـا نسـبـت بـه ن

ای نشـان داده و بـه آن    تـوجـه     بی ٩٠ جلسه كمیسیون اصل  
این کارگران بـا تـجـمـع خـود در  :  او افزود .  کند   عمل نمی 

ـراض بـه   مقابل اداره تعاون، کار و رفاه اجـتـمـاعـی در اعـت
ای کارفـرمـا بـه مصـوبـات کـمـسـیـون اصـل نـود    توجه   بی 

مجلس، خواستار بازگشت بکار و دریافت مطالبات معـوقـه  
ـنـکـه  .  خود شدند  ـیـان ای نماینده کارگران فوالد زاگرس بـا ب

انـد،    کارگران از ابتدای سال جاری حـقـوق دریـافـت نـکـرده 
با توجه به اینکه کارگران در وضـعـیـت نـامـنـاسـب  :  افزود 

معیشتی قرار دارند خواستار بازگشت بـه کـار و دریـافـت  
 .معوقات حقوقی خود ھستند 

 
تا :کارگران شرکت قطعات توربین شھریار 

دستیابی به مطالبات مان اتحاد و ھمبستگی 
 را حفظ کنیم

کـارگـران شـرکــت  )   روز ٢٨ ( حـدود یـک مـاه اسـت  
ـبـات   قطعات توربین شھریار در اعتراض به عدم تحقق مـطـال
ـرنـد؛ در شـرایـطـی کـه   خود در اعـتـصـاب بـه سـر مـی ب
کارگران و خانواده ھای آنان در حالت بیـم و امـیـد بـه سـر  
ـبـات خـود   ـر مـطـال ـیـگـی می برند اما ھمچنان مـتـحـدانـه پ
ـیـز   ھستند؛ قابل ذکر است خانواده ھای کارگران اخراجـی ن
. در ھمراھی با ھمسران شان جلو درب شرکت تجمع داشتنـد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شود و حقوق ھای معوقه پرداخت می شود؛ شایعـه چـنـان  
باال گرفته بود که کارگران فکر می کردند تـا آخـر وقـت  

اداری نوبت شان برای بستن قرارداد یکساله فرا می رسـد؛  
ـری از   اما باالخره سـاعـت کـاری بـه پـایـان رسـیـد و خـب

ـرعـامـل  .  امضای قرارداد نشد  ھمچنین گفته می شود مـدی
که در اھواز به سر می برد به حسـابـداری دسـتـور داده بـه  
ـنـجـاه ھـزار   مناسبت ماه رمضان به ھر یک از کـارگـران پ

ـر مـاه  ٢٦  -امروز چھارشنبه . تومان پرداخت شود  ـی  -  ٩٢  ت
گفته می شد ھدف مدیر عاملی از اتھام زنی به کارگـران  
آن ھم در یک روزنامه رسمی کشور ، ایجاد تـزلـزل مـیـان  
آنھا بوده است تا به اتحاد و ھـمـبـسـتـگـی شـان کـه رمـز  

ـرخـی  .  پیروزی بوده خدشه وارد کند  ـیـز ب ھمچنیـن امـروز ن
. خوشبین ھستند که امضای قراردادھا به انجام مـی رسـد 

ھدف مدیر عامل از اتھام زنی و دروغ پردازی ھر چه بـوده  
ـرقـه   ـف باشد از جمله ضربه زدن به اتحاد کارگران و ایـجـاد ت
میان آنھا، ما کارگران به تجربه دریافته ایم که تنھا راھـی  
ـبـات مـان را عـمـلـی کـنـد اتـحـاد و   که می تواند مطـال
ـم  . ایستادگی است ھم چـنـان کـه تـاکـنـون ادامـه داده ای

ـروی   ـی بسیاری از ھم طبقه ای ھای ما که از راه فـروش ن
ــد مـاه ھــا   ـن ــدگـی مــی کــن کـار شـان،ھــم چـون مـا، زن
ایستادگی کردند تا خواست و مطالبات شـان جـامـه عـمـل  

ـیـت  .  بپوشد  ـرای تـامـیـن امـن ھم چنان که سال ھـا سـت ب
شغلی مان مبارزه می کنیم از تـجـربـه خـود و دیـگـر ھـم  
ـرقـه   ـف طبقه ای ھای مان درس بگیریم و راه نفوذ ھر گونه ت

ـروگـاه ھـای  : منبع .    و تزلزل را ببندیم  ـی وبالگ کارگران ن
 ١٣٩٢  تیر ماه  ٢٦ چھار شنبه   -ایران 

 
 كارگران

 
نگذارید ھمسرم بھنام ابراھیم ز اده را به 

نیما فرزندم به حضور  -زندان برگردانند 
 پدرش نیاز دارد

ـرای   ـبـشـان ب ـل این نامه را خطاب به ھمه آنھایـی کـه ق
بی شک ھـمـه شـمـا  .  آزادی وانسانیت می تپد ، مینویسم 

عزیزان سازمانھا ونھادھای حقوق بشـری ھـر انسـان آزادی  
ـپـد  ـیـت مـی ت ـرای انسـان ـر ھـای  .  خواھی که قلبش ب خـب

ـیـمـای عـزیـز را داریـد  . دردناک مریضی تنھا فرزند ما ن
ـم   ـراھـی میدانید که ما با وجود زندانی شدن ھمسرم بـھـنـام اب
ـبـود ھـمـسـرم بـھـنـام   زاده چه دردھا ورنج ھایی را آنھم در ن

فرزندم نیما در نبود پدرش متاسفانـه بـه  .  متحمل می شویم 
این مریضی دردناک ودھشتناک گرفـتـار شـد و اکـنـون  
ماھھاست که ما نیما را در بیـمـارسـتـان فـوق تـخـصـصـی  

ـیـمـا را  .کودکان محک بستری کرده ایم   اما به تازگـی ن
به خانه وبه کنار خودمان آورده ایم ولی بـعـد از چـنـد روز  
ـم   دیگر نیما بنا به تاکید دکترھای بیمارستان محک ووخـی
ـری   ـرگـرددوبسـت بودن وضعیتش باید به بیمارستان مـحـک ب

در این مدت زمانی که ھمسرم در کنـارمـان بـود تـا  .  شود 
ولی اکـنـون بـاز  .  حدودی وضعیت روحی نیما بھتر شده بود 

مقامات قضایی تصمیم گرفته اند که ھمسرم و پدر فـرزنـد  
برگردانـدن ھـمـسـرم بـھـنـام بـه  .  بیمارم را به زندان برگردانند 

زندان ضربه سخت وکاری به تنھا فرزند بیمارم نیمای عزیـز  
ـر وبـه خـطـر مـی   می رساند وقطعا بھبودی اش را به تاخی

فرزندم ھمان گونه کـه بـه دارو و قـرص پـزشـکـان  .  اندازد 
ـیـاز دارد  مـن  .  برای بھبودی اش نیاز دارد، به پـدرش ھـم ن

جرم ھمسرم تنـھـا دفـاع از کـودکـان  .  آزادی او را میخواھم 
بھنام یار ویاور دھھا خانواده کـارگـری  .  وکارگران بوده است 

وکودک بوده است که به حبس ناعادالنه محکوم گـردیـده  
آیا ھمچین انسانی باید جایش گوشه وکنج زندان باشـد  .  اند 

واز دیدن تنھا فرزند بیمارش وکودکانی که بھنـام بـه آنـھـا  
ـیـمـا   عالقمند است محروم بماند؟ من امروز به عنوان مادر ن
ابراھیم زاده وھمسر بھنا م ابراھیم ز اده از تمامی سـازمـانـھـا  
ونھادھا ی انسان دوست ومترقی وھمه کسانی که قلبـشـان  
برای انسانیت می تپد می خواھم که به ھر طریق مـمـکـن  
ـنـد   ـرگـردان که می تواننـد نـگـذارنـد بـھـنـام را بـه زنـدان ب
ـرگـردانـدن بـھـنـام بـه   واعتراض خود را علیه این تصمیم و ب

نیمای من به پدر ش نیـاز دارد  .   زندان واکنش نشان بدھند 
ـم  ـیـاز داری ـنـھـا  .  وما نیز به کمک شما عـزیـزان ن مـا را ت

.  ھمـانـطـور کـه تـا کـنـون ھـمـراھـمـان بـوده ایـد .  نگذارید 
کمک کنید تا بـھـنـام در  .  صمیمانه از ھمگان سپاسگزارم 

زبیده حـاجـی زاده ھـمـسـر زنـدانـی بـھـنـام  .  کنار ما بماند  
 ٩٢  مرداد  ١٧ -ابراھیم ز اده 

 
 کارگران بازداشتی کیان تایر آزاد شدند

ــحــادیـه آزاد کــارگــران ایــران :  مــرداد ١٦   کــارگــر  ٥ :  ات
ـیـس   کارخانه کیان تایر که صبح دیروز پس از احضار  به پل
امنیت اسالمشھر بازداشت شده بودند آخر وقـت دیشـب آزاد  

این کارگران که از فعالین کارگری کارخانه کـیـان  .  شدند 
ـم یـک مـامـور   تایر ھستند به بھانه انچه که ضرب و شـت

 مـردادمـاه  ١٢ امنیتی حین فیلمبرداری اش در اعتراض روز  
ـروز احضـار و   این کـارگـران خـوانـده شـده اسـت صـبـح دی

ـروز  .  بازداشت شده بودند  ـبـال ایـن بـازداشـتـھـا، ظـھـر دی بـدن
ـر در مـقـابـل بـخـشـداری   تعدادی از کـارگـران کـیـان تـای
چھاردانگه دست به تجمع زدند و خواھان آزادی ھـمـکـاران  

ـر اعـالم کـرده بـودنـد کـه  . خود شدند  کارگران کـیـان تـای
ـراضـات   چنانچه ھـمـکـارانشـان آزاد نشـونـد دسـت بـه اعـت

 . گسترده تری خواھند زد 
 

اطالعیه شماره ده کمیته دفاع از بھنام 
باز گرداندن بھنام ابراھیم : ابراھیم زاده

 !زاده به زندان یک جنایت اشکار است
مخالفت مقام دادستانی بـاتـمـدیـد مـرخصـی  :  مرداد ١٥ 

 .فعال کارگری وکودک بھنام ابراھیم زاده 
 بھنام ابراھیم زاده از فعالین کـارگـری وکـودک و از  
اعضای کمیته پیگیری تشکلھای آزاد کارگری وجمعیـت  
ـرای   ـیـش ب دفاع از کودکان کـار وخـیـابـان کـه چـنـدی پ
پیگیری درمان تنھا فرزند بیمارش نیما بـه مـرخصـی آمـده  
ـرای تـمـدیـد مـرخصـی   بود امروز سه شنبه پانزدھم مـرداد ب
خودبه دادستانی تھران مراجعه کرد اما دادستانی تـھـران بـا  
ادامه مرخصی وی که بتوان در کنار فرزند بیمارش بـمـانـد  

مقامـات بـه جـای مـوافـقـت بـا تـمـدیـد  .  مخالفت کردند 
مرخصی به وی پیشنھاد اینکه عفو بنـویسـد داده انـد امـا  
وی به این درخواست جواب رد داده است؛ برگردانـدن بـھـنـام  
ـیـمـارش   به زندان ظلمی آشکار به خانواده بھنام و کودک ب
ـنـده بـایـد در   نیما ابراھیم زاده اسـت کـه طـی روزھـای آی
ـری   ـرای رونـد درمـانـش بسـت بیمارستان محک کودکـان ب
شود ومراحل سخت شیمی درمانی را پشـت سـر بـگـذرانـد  
ـرس   نیما به جز دوری از پدر باید دردشیمی درمانـی و اسـت
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کمیتـه دفـاع از بـھـنـام  .   و دیگر ناراحتی ھا را ھم بکشد 
ابراھیم زاده مخالفت با تمدید مرخصی وبرگرداندن بـھـنـام را  
به زندان به شدت محکـوم کـرده وخـواھـان آزادی تـمـامـی  

 !فعاالن کارگری و زندانیان سیا سی می باشد 
  

نھادھای مسئول در استان کردستان در 
ھماھنگی با کارفرمای فوالد زاگرس 

درصدد تحمیل اخراج بر کارگران این 
ھمراه با تصویر مصوبه  -کارخانه ھستند

 کمیسیون اصل نود و حکم اخراج کارگران
ــه آزاد کــارگــران ایــران :  مــرداد ١٥  ــحــادی از شــروع  :  ات

اعتراضات کارگران اخـراجـی فـوالد زاگـرس نـزدیـک بـه  
در این مدت، این کارگران یکروز در مقـابـل  . یکماه گذشت 

دفتر بیت رھبری و بمدت سه روز در مقابل مجلس شـورای  
. اسالمی در اعتراض به اخراج خود دست به تجمـع زده انـد 

عالوه بر این کارگران فوالد زاگرس بارھـا در مـقـابـل اداره  
کار شھرستان قروه و استانداری کردستان دسـت بـه تـجـمـع  

ایـن  .  زده  و خواھان رسیدگی به خواستھای خـود شـده انـد 
 سال سابقه کار دارند، از اول سـال تـاکـنـون  ٢٠ کارگران تا  

دستمزدی دریافت نکرده اند و بسیاری از آنان بدلیل شرایـط  
. سخت و زیان آور کار دچار لطمات شدید جسمانی شده اند 

در آخرین تجمع کـارگـران فـوالد زاگـرس کـه در مـقـابـل  
مجلس شورای اسالمی برگزار شد کـمـیـسـیـون اصـل نـود  
ـر عـامـل و   مجلس با برگزاری جلسه ای بـا شـرکـت مـدی
ـر شـفـاف   ـنـده ھـای کـارگـران ب سھامداران کارخانه و نمـای
سازی فروش کارخانه و تعھد خـریـدار نسـبـت بـه حـفـظ و  
بکار گیری کارگران صحه گذاشت و اواخر ھفته گـذشـتـه  

بـا  .  صورتجلسه کمیسیون اصل نود به طـرفـیـن ارجـاع شـد 
اینحال اداره کار و فرمانداری شھرستان قروه از آنجا کـه در  
ـبـانـه   صورت اخراج کارگر توسط کارفرما و تـمـایـل داوطـل
کارگر برای به وصل بیمه بیکاری، رابـطـه کـاری اش بـا  
کارفرما قانونا پایان یافته تلقی میشود، در تالشـنـد تـا بـا  
ـیـکـاری   سر دواندن کارگران، آنان را وادار به وصل به بیمه ب

ـنـد  ایـن در  .  به صورت داوطلبانه و به میل و اراده خـود کـن
 قـانـون کـار در صـورت  ١٢ حالی است که بر اساس ماده  

ـلـی در   ـب تغییر مالکیت کارخانه ای، تعھدات کارفرمای ق
قبال کارگران عینا به کارفرمای بعدی منتقل مـیـشـود و  
ـیـش   ـیـد پ چنانچه در این بین وقفه ای چند مـاھـه در تـول
ـربـط و   بیاید کارفرما باید با ارئه مدارک الزم به مراجع ذی
تصویب آن در شورایعالی کار بمدت معینی که توسط ایـن  
ـیـمـه   شورا تعیین میشود کارگران خود را جھت وصـل بـه ب
بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی کند و پـس از  
ـر سـر کـارھـای خـود   پایان مدت تعیین شـده، کـارگـران ب

اما علیرغم اینھمه صراحت قانونی و نیـز تـاکـیـد  .  بازگردند 
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسـالمـی، اداره کـار و  
فرمانداری شھرستان قروه بعالوه اسـتـانـداری کـردسـتـان در  
ھمدستی با کارفرمای کارخانه فوالد زاگـرس بـدون طـی  
ـبـانـه کـارگـران بـه   این مراحل و با تالش برای وصل داوطـل

 کـارگـر  ٢٣٥ بیمه بیکاری در صدد تکمیل سیکل اخـراج  
بنا بر آخـریـن گـزارشـھـای رسـیـده بـه  .  این کارخانه ھستند 

ـران، از تـاریـخ   ـر مـاه کـه  ٣١ اتحادیه آزاد کارگـران ای ـی  ت
کارگران اخراجی فوالد زاگرس پس از جـلـسـه کـمـیـسـیـون  
ـروه بـاز گشـتـه انـد ھـر روز در   اصل نود به شـھـرسـتـان ق

کارخانه حاضر میشوند و دفتر حضور و غیابی را که خـود  
ایـن کـارگـران از آنـزمـان  .  تدارک دیده اند امضا میکننـد 

ـروه دسـت بـه   تانون دوبار نیز در مقابل اداره کار شھرستان ق
تجمع اعتراضی زده اند و در آخرین اقدامش شـان در حـوزه  
ـرداخـت   استانی، امروز شکایتی را از کارفرما بدلیل عـدم پ
ـم   ـی ـروه تسـل دستمزد و اخراج از کار به اداره کار شھرستـان ق

این کارگران اعالم نموده اند در صورت تداوم روش  .   کردند 
فعلی مسئولین استانی نسبت به مصوبه کمـیـسـیـون اصـل  
نود و عدم پرداخت دستمزدشان از سوی کارفرمـا، احـتـمـاال  
بار دیگر تجمعات اعتراضـی خـود را در مـقـابـل مـجـلـس  
ـنـد و   ـم ب ـی شورای اسالمی از سر خـواھـنـد گـرفـت و تسـل

 .بستھای مسئولین استانی با کارفرما نخواھند شد 
 

گشت در مریوان در اعتراض  برگزاری گل
 به احکام صادره بر علیه فعالین کارگری

 جمـعـی از  ١٨/٥/٩٢ به گزارش رسیده روز جمعه مورخ  
ھـای پـاوه و مـریـوان حـرکـتـی    فعالین کارگری شھرسـتـان 

ـرای    اعتراضی در مـحـکـومـیـت احـکـام صـادره  ـر ب ی اخـی
ی ھماھنـگـی    فعالین کارگری و بخصوص اعضای کمیته 

ـرگـزار کـردنـد "  گـل گشـت " به شـکـل   گشـت    گـل " ایـن  .  ب
با حضورجمعی از فعالیـن کـارگـری مـریـوان و  "  اعتراضی 

ی ھماھـنـگـی در    پاوه وھمچنین تعدادی از اعضای کمیته 
اطراف شھر مریوان برگزار شد که حاضـریـن، مـراسـم را بـا  

ھایی پیرامون وضعیت کنونی جنبش کارگری ایران و    بحث 
ـم سـرمـایـه بـا ایـن    فعالین کارگری و نحوه  ی تقابل سیـسـت

ھا، حاضـریـن راه    در خالل بحث .  ھا آغاز کردند   دست فعالیت 
ـیـن    کارھایی برای ھرچه مستحکم  ـبـاط فـعـال ـر کـردن ارت ت
ـبـش کـارگـری ارائـه    کارگری با یکدیگر و با بدنـه  ی جـن

ی    دادند که برای متحد و متشـکـل شـدن صـفـوف مـبـارزه 
ـنـد  مـراسـم  .  طبقاتی کارگران آن را امـری ضـروری دانسـت

ـیـه   گل  ـیـان ـرائـت ب ـیـن    گشـت بـعـد از ق ی مشـتـرک فـعـال
کارگری پاوه ومریـوان در خصـوص مـحـکـومـیـت احـکـام  

ـتـه .  صادره توسط دستگاه قضایی به پـایـان رسـیـد  ی    کـمـی
 ھای کارگری   ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

 
بیانیه جمعی از اعضای کمیته ھماھنگی 

 ھای کارگری برای کمک به ایجاد تشکل
ــه کــارگــران، تشــکــل  ھــای کــارگــری و    خــطــاب ب

 ھای مدافع حقوق بشر   سازمان 
ـم  مـا  !  ھـای کـارگـری   کـارگـران، تشـکـل !  ما کارگـری

ـتـه    امضاء کننده  گان این بیانیه، جمـعـی از اعضـای کـمـی
ھـای کـارگـری    ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل 

ـروھـای   ـی ـیـگـرد ن ھستیم که بیش از یک سال است تحت پ
ـران    امنیتی و مقام  ھای قضایی دولت جمھوری اسـالمـی ای

اگر چه دور جدید تعرض به کمیته ھماھـنـگـی بـا  .  ھستیم 
ھجوم گسترده به مجمع عمومی این تشکـل کـارگـری در  

 در شھر کرج آغاز گردیـد؛ امـا پـس از  ٩١  خرداد سال  ٢٦ 
آن، بازداشت و محاکمه بسیاری از ما کارگران ھـم چـنـان  

در این مدت بارھا اعضای کمیته ھماھنـگـی  .  ادامه یافت 
احضـار  ...  در شھرھای رشت، سنندج، بوکان، مھاباد، سقـز، 

و یا دستگیر شده و مورد ضرب و شتم و تـوھـیـن و اھـانـت  
ـنـد  ـیـجـه ایـن سـرکـوب  .  مامورین امنیتی قرار گرفت ـت در ن

پلیسی، تاکنون تعدادی از ما به زنـدان تـعـزیـری مـحـکـوم  

شده و بقیه اعضای کمیته ھماھنگی در انتطار ابالغ حکـم  
ـقـه ای !  کارگران . باشند   مقام ھای قضایی می  ! ھـا   ھـم طـب

ما به عنوان جمعی از فعالین کارگری که در چندین مـاه  
ـم،   گذشته، تحت فشار نیروھای امنیتی و قضـایـی بـوده ای

ـتـه ھـمـاھـنـگـی تشـکـلـی    بار دیگر اعالم می  کنیـم کـمـی
ـبـود تشـکـل ٨٤ کارگری است که در سـال   ھـای     و در ن

مستقل کارگری ایجاد گردیـد و اعضـای آن کـارگـرانـی  
یـابـی کـارگـران و    ھستند که ھدف شان کمک به سازمان 
ـتـه  .  شان است   آگاه شدن آنھا از منافع و حقوق طبقاتی  کـمـی

ـقـل در راسـتـای خـواسـتـه  ھـا و    ھماھنگی تشـکـلـی مسـت
ـنـھـانـی نـدارد  مـا  .  مطالبات کارگران بوده و ھیچ اھداف پ

ھـای    گان این بیانیه کـه بـارھـا بـا بـازجـویـی   امضاء کننده 
ـبـاط بـا   طوالنی، متھم به تبلیغ علیه نظام و عضویت و ارت

ھا را واھـی و    ایم؛ این اتھام   احزاب اپوزیسیون دولت ایران شده 
ـم کـه خـود را  .  دانیم   بی اساس می  ـی ما کـارگـرانـی ھسـت

دانیم کـه    ھای شان می   ھا کارگر و خانواده   بخشی از میلیون 
ـبـان بـوده و    با سختی و مشقات بی  شماری دسـت بـه گـری

ـم و ھـر یـک از مـا  .  کنند   امرار معاش می  ما کـارگـری
ـلـف   مانند ھزاران مزد بگیر دیگر، روزانـه در مـراکـز مـخـت

ای برای گـذران مـعـاش کـار    تولیدی، خدماتی و یا پروژه 
ـم و  !  دوستان کارگر . کنیم   می  جرم ما این است که کارگری

در یک تشکل کارگری به نام کمیته ھماھنگی متشکـل  
ـم کـه کـارگـران بـایـد تشـکـل   ایم و اعالم کـرده   شده  ھـای    ای

مگر نه این است که سرمایـه  .  طبقاتی خود را داشته باشند 
ـرای حـفـظ و    داران از انواع نھادھا و سازمان  ھای مختلـف ب
گیرند؛ پس چرا مـا کـارگـران،    تقویت سرمایه خود بھره می 

ایم که کارگـران    ھای خود را نداشته باشیم؟ ما گفته   تشکل 
ھای فـرمـایشـی نـدارنـد کـه در نـھـادھـای    نیاز به تشکل 

ـم    ما می .  دولتی، رای به بی حقوقی بیشتر آنھا بدھد  ـی گوئ
که حق آزادی تشکل، اجتماعات و آزادی بیـان و انـدیشـه،  
از حقوق به رسمیت شناخته شده شھرونـدی اسـت و کسـی  
ـرار داد و مـحـاکـمـه و   را نباید به این دلیل تحت پیگرد ق

ـم کـه بـه    ما کارگریم و بـارھـا اعـالم کـرده . زندانی کرد  ای
داران جـرم    تعویق انداختن دستمزد کارگـران تـوسـط سـرمـایـه 

ـر و   است و عاملین این اقدام را باید به اتـھـام تـحـمـیـل فـق
ھای کارگری و ایجاد استرس و نگـرانـی    فالکت به خانواده 

مـا  .  برای کارگران، به دادگاه کشـانـد و مـحـاکـمـه کـرد 
ـرجـاسـت،    ایم که حتی تا آن زمان که سرمایه   گفته  داری پـاب

ـنـگـیـن و  "  قراردادھای موقت کار "  به عنوان قراردادھایـی ن
قرون وسطایی باید لغو گردد؛ دستمزدھای متناسب با تـورم  
ـرداخـت شـود؛ و داشـتـن مسـکـن،   واقعـی بـه کـارگـران پ
خوراک و پوشاک مناسب، تحصیل رایگان و مسافـرت و  

ھای آنـھـاسـت    از حقوق طبیعی کارگران و خانواده ...  تفریح، 
مـا  .  ھـای بشـری مـحـروم شـود   و نباید کسی از این نعمت 

کارگریم و ھـمـواره خـود را در کـنـار کـارگـران و ھـمـراه  
ـقـه در    اعتراضات آنان برای دستیابی به خواست  ھای این طب

ـروه   سراسر ایران، از کیان تایر گرفته تا فوالد زاگـرس در ق
ـیـشـکـر خـوزسـتـان   کردستان و از پتروشیمی مـاھشـھـر تـا ن

ھـای    و انسـان !  ھـای کـارگـری   تشـکـل ! کارگران . دانیم   می 
ـیـه    ما امضاء کننده ! طلب   خواه و عدالت   آزادی  ـیـان گان ایـن ب

نسبت به احضار، بازجویی و محاکمـه خـود کـه از سـوی  
ـنـدج، رشـت،    دستگاه  ھای امنیتی و قضایی شـھـرھـای سـن

ـم و حـکـم  ـراض داری ھـای    مھاباد و بوکان ادامه دارد، اعـت
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ـم و    صادره توسط دادگاه شھر سنندج را نـاعـادالنـه مـی  ـی دان
ھـای    ما ضمن قدردانی از تشـکـل .  خواستار ابطال آن ھستیم 

ھـای    کارگری و کارگرانی کـه در ایـن مـدت بـه شـکـل 
انـد، از ھـمـه شـمـا    مختلف از ما حمایت و پشتیبانی کـرده 

ـیـونـدیـد و از ھـر    می  خواھیم که به صفوف اعتراضی ما بپ
ـیـسـی   ـل طریق ممکن ما را در جھت پایان دادن به سرکوب پ
علیه تمامی فعاالن کارگری، از جمله کارگران و فـعـاالن  

ـیـد   کارگری متشکل در کمیته  . ی ھماھنـگـی یـاری کـن
اعتراض ما بخشی از مبارزه برای آزادی زندانیان سـیـاسـی  

ـری خـواسـت  ـیـگـی ھـا و    و کارگران زندانی است که برای پ
ھـا، از جـمـلـه حـق ایـجـاد    ی عـرصـه   مطالبات خود در ھمه 

ھای مستقل و متکی به خود کارگران و رھـایـی از    تشکل 
 .کنند   وضعیت فالکت بار موجود تالش و فعالیت می 

ــســتـگــی کــارگــری امضــاء   ــحــاد و ھــمــب ــاد ات زنـده ب
اعضای کمیته ھماھنگی برای کمک ایـجـاد  :  گان   کننده 

 تشکل ھای کارگری 
 -٤ وفا قـادری    -٣ غالب حسینی  -٢ خالد حسینی    -١ 

 -٧ جلیل مـحـمـدی    -٦ علی آزادی  -٥ نژاد    حامد محمودی 
 -١٠ واحـد سـیـده    -٩ محمد مـوالنـایـی   -٨ الھی    بھزاد فرج 

ـم مصـطـفـی   -١١ یوسف آبـخـرابـات   ـراھـی جـمـال    -١٢ پـور    اب
 -١٥ محـمـد کـریـمـی    -١٤ ھادی تنومند   -١٣ میناشیری  

سیروس فـتـحـی   -١٧ فرامرز فطرت نژاد  -١٦ مجید حمیدی  
مسـعـود    -٢٠ مازیـار مـھـرپـور   -١٩ سعید مرزبان مقدم    -١٨ 
 ١٣٩٢  مرداد  ١٢ .  میترا ھمایونی  -٢١ پور    سلیم 

 

بیانیه جمعی از فعالین کارگری 
ھای پاوه ومریوان در محکومیت  شھرستان

 احکام صادره برای فعالین کارگری
 ! کارگران، مردم شرافتمند 

ـرا  چـنـدیـن تـن از    ھمه  ی ما کمابیش باخبریم کـه اخـی
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد    اعضای کمیته  ی ھـمـاھـنـگـی ب

ھای کارگری با احکام ضـد انسـانـی مـحـکـوم بـه    تشکل 
اند؛ این مـوج جـدیـد    ھای تعزیری و تعلیقی شده   تحمل حبس 

ـبـش کـارگـری بـار   ـیـن جـن حمله و برخورد امنیتی با فـعـال
ـر ایـن   ـراب دیگر به ما نشان داد که حـافـظـان سـرمـایـه در ب

طلبانه بیش از پیش احساس خطر کرده و بـه ایـن    جنبش حق 
ـر تـاریـخ را بـه    ترتیب به زعم خود می  ـر نـاگـزی خواھند سـی

ـنـد کـه ایـن   سوی الغای مناسبات طبقاتی مـتـوقـف نـمـای
ــھــوده اســت  ــی ــراد  .   کــوشــشــی ب حــافــظــان ســرمــایــه و اف

المنافعشان خوب بدانند که در مقابل این تـعـرض،    مشترک 

پیشروان و فعالین جنبش کارگری ھمچنان با عزم وایمـانـی  
ـر آزادی    ھای برابری طلبانـه   راسخ به خواست  اشـان مـنـوط ب
ـقـل و خـودسـاخـتـه، جسـورانـه    حق ایجاد تشکـل  ھـای مسـت

شـان در    اند و با تکیه بر نیرو و توان متحد ومتشـکـل   ایستاده 
ـرمـی   ـر سـرمـایـه گـام ب راه ھمبستگی طبقاتی خود در براب

ھـای پـاوه    ما جمعی از فعالین کارگـری شـھـرسـتـان .  دارند 
ـبـانـی از خـواسـت  ـی ـرحـق و    ومریوان ضمن اعالم پشت ھـای ب

ی ھماھنگی، احکام صـادره    بالتبع مبارزات اعضای کمیته 
برای این عزیزان را محکوم نموده و خواستار لـغـو فـوری و  
بی قید وشرط این احکام ضد کارگری وضد انسانی مـی  

 ی طبقاتی کارگران   زنده باد مبارزه . باشیم 
 ھای پاوه ومریوان   جمعی از فعالین کارگری شھرستان 

 
 برای فعاالن  ھا و پیگرد ی دستگیری ادامه

 کارگری
در آستانه ی انتخابات ریاست جمھـوری و رویـدادھـای  
پس از آن، شماری از فعـاالن کـارگـری و اجـتـمـاعـی بـه  

ـرار    دادگاه  ـری ق ھا و ادارات اطالعات احضار یا تحت پیـگـی
بیـش از دو مـاه اسـت كـه  .  اند   ی زندان شده   گرفته یا روانه 

حسن صارمی فعال حقوق كودكان كار به ھـمـراه دو فـرزنـد  
شـان    برد و طی این مدت خانـواده   خود در بازداشت به سر می 

گونـه اطـالعـی    ھا ھستند و ھیچ   اطالعی كامل از آن   در بی 
از اتھامات وارده به او و فرزندانش در دست نیست و آنھا از  

ترین حقـوق مـتـھـم    داشتن وكیل و حق مالقات كه از ابتدایی 
خالد حسینی ، وفا قـادری و بـھـزاد  .  است، محروم ھستند 

فرج الھی ھر یک به یک سال حبـس تـعـزیـری مـحـکـوم  
ـتـه . اند   شده  ـرای    شماری از اعضای کـمـی ی ھـمـاھـنـگـی ب

ھای کارگری بـه دادسـرای رشـت    کمک به ایجاد تشکل 
ـقـالب  .  اند   احضار شده  پدرام نصرالھی از زنـدان بـه دادگـاه ان

سه تـن دیـگـر از فـعـاالن کـارگـری  .  فرا خوانده شده است 
خـرابـات و    ھای محمد مـوالنـائـی، یـوسـف آب   مھاباد به نام 

 مردادماه به اداره اطـالعـات ایـن  ١٤ واحد سیده روز دوشنبه  
بـار  .  شھر احضار و احکام صادره به آنـان ابـالغ شـده اسـت 

ـفـت شـده   ـم زاده مـخـال ـراھـی دیگر با ادامه مرخصی بھنام اب
کانون مدافعان حقوق کـارگـر درجـھـت دفـاع از  ...  است و 
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ـرای ھـمـه  ی فـعـاالن کـارگـری و    آزادی و حق تشـکـل ب
اجتماعی خواھان رسیدگی شفاف و علنی به کار ایشـان و  

کـانـون مـثـل ھـمـیـشـه  .  قید و شرط آنـان اسـت   وآزادی بی 
نظر از ھر گونه اتھامی که به آنـان وارد شـده اسـت،    صرف 

ی فـعـاالن اجـتـمـاعـی و    ی ھـمـه   پیگیر حقوق تضییع شـده 
 ٩٢ مرداد   -كانون مدافعان حقوق كارگر . خواه خواھد بود   آزادی 
 

  اخراج و بیكارسازی
 

 کارگر ٣٠٠ماھه در پرداخت حقوق ٤تأخیر
  کارگر٥٠ذوب آھن آلیاژی مالیرواخراج 

کارگر شـاغـل در کـارخـانـه  ٣٠٠ ماه است که حقوق  ٤ 
ـر چـھـار  .  ذوب آھن آلیاژی مالیرپرداخت نشده است  عالوه ب

(ماه حقوق، عیدی، پاداش وسنوات یـک سـال گـذشـتـه  
ـیـن حـدود  .  کارگران نیز پرداخت نشده است )  ٩١    ٥٠ ھمچن

کارگر موقت این کارخانـه بـا وجـود مـاھـیـت اسـتـمـراری  
ــا اتــمــام قــرار داد   ــردادمــاه ســال جــاری ب کــارشــان، در خ

 . شان اخراج شدند   کاری 
 

 ماھه در پرداخت حقوق كارگران ١٦تأخیر 
 خدماتی علوم پزشکی زابل

نفر از كارگران خدماتی روزمزد شاغـل در دانشـگـاه  ٢٠ 
 مـاه اسـت کـه حـقـوقـی دریـافـت  ١٦ علوم پزشکی زابل  

ـقـه کـاری دارنـدوطـی  ٥ این کارگرانحدود .  اند   نکرده  سال ساب
ـرداخـت نشـده اسـت  . این سال ھا حق بیمه ایـن کـارگـران پ

 مرداد ١٦ -ایلنا :منبع 
 

 تن دیگر از کارگران شرکت بانتا ١٦اخراج 
 آبیدر سنندج

 کـارگـر  ١٦ به گزارش رسیده شرکت بانتا آبیدر سنندج  
ـیـل واھـی کـاھـش  ١٤/٥/٩٢ دیگر را در روز دوشنبه    به دل
 .میزان کار اخراج نمود 

جـویـی    کارفرمای شرکت بانتا آبیدر سنندج برای صرفـه 
ی خود دست به اخراج کـارگـران    ھا و حفظ سرمایه   در ھزینه 

ـیـمـانـکـاران    زده است و قرار است انجام بقیه  ی پروژه را بـه پ
دیگر واگذار کند تا بدین وسیله از پرداخت حقوق و سنـوات  

ـرارداد کـاری و  .  کارگران نیز شانه خالی کـنـد  نـداشـتـن ق
بیمه، دست کارفرما را در اخـراج کـارگـران بـاز گـذاشـتـه  

 کارگر دیـگـر  ٢٠  مرداد نیز  ١٣ این شرکت در تاریخ  . است 
ـرای کـمـک بـه    کمیته .  را اخراج کرده بود  ی ھماھنگی ب

 ١٣٩٢  مرداد  ١٦ -ھای کارگری   ایجاد تشکل 
 

 کارگر از شرکت بانتا آبیدر ٢٠اخراج 
 سنندج

 کـارفـرمـای  ١٣/٥/٩٢ به گزارش رسیده امروز یکشنبه  
ـر از کـارگـران ایـن  ٢٠ شرکت بانتا آبیدر سنندج تعداد   ـف  ن

کارفرما دلیـل اخـراج ایـن تـعـداد از  .  شرکت را اخراج کرد 
ـیـل کـاھـش مـیـزان کـار اعـالم   کارگران را تعدیل نیرو بدل

ـقـه . نموده است  ی    شایان ذکر است که کارگران اخراجی ساب
انـد     ساله در درون شرکت بانتا را داشتـه ٢  ماھه تا  ٢ کاری  

ـیـکـار شـده  . انـد   که بدون پرداخت حقوق کاملشان از کـار ب
ھای قبلی از این شرکت ذکـر شـده    ھمانطور که در گزارش 

 ھزار تـومـان  ١٥٠ بود، کارفرما قرار بود از ھر کارگر مبلغ  
ـیـد   ـلـغ ق بابت صدور بیمه کسر نماید و در عوض کسـر مـب

ـیـمـه  ی یـک روزه    شده از حقوق کارگران روزمزد به آنھـا ب
ـیـمـه   تعلق بگیرد، یعنی کـارگـر تـا زمـانـی از خـدمـات ب

ی شـرکـت مشـغـول بـه کـار    برخوردار است که در محوطه 
ـیـمـه   باشد و در ایام تعطیل یا زمان بیکاری کارگر فـاقـد ب

این شرایط اعتراض کارگران را بـه ھـمـراه داشـت  . باشد   می 
ی کـارگـران    ھا، ھمه   که کارفرما نیز در مقابل این اعتراض 

ـرگـردانـد  ـتـه .  را با تھدید بـه اخـراج بـه سـر کـار ب ی    کـمـی
-ھـای کـارگـری   ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل 

 ١٣٩٢  مرداد  ١٣ 
  

تعطیلی کارخانه سامان کاشی بروجرد و 
  کارگر٤٠٠بیكاری 

ـیـکـاری  : مرداد ١٤  تعطیلی کارخانه سامان کاشـی و ب
ـرارداد  .   کارگر با دو ماه و نیم حـقـوق مـعـوقـه ٤٠٠ حدود   ق

 درصد کارگران کارخانه سامان کـاشـی مـوقـت اسـت  ٨٠ 
ای امکان بازنشستگی آنـان وجـود    که به دلیل فواصل بیمه 

ـیـمـه از حـقـوق  . ندارد  این درحالیسـت کـه  ھـر مـاه حـق ب
شود اما به حسـاب تـامـیـن اجـتـمـاعـی    کارگران کسر می 

ــی  ــم ــز ن ــود   واری ــع  .  ش ــی واق ــاش ــان ک ــام ــه س ــان ــارخ ک
ـریـن    خـرم آبـاد یـکـی از بـزرگ -جاده بروجـرد ١٢ درکیلومتر  ت

 .ھای تولید کاشی و سرامیک در کشور است   واحد 
ـیـن   ویژه  دستگیری و اعتراضات علیه دستگیری فـعـال

 كارگری 
" شریف ساعدپناه"صدور حکم برائت برای 

 فعال کارگری
ـنـج :  مرداد ١٧  ـبـه    به گزارش رسیده روز پ   ١٧/٥/٩٢ شـن

فـعـال کـارگـری و  "  شریف ساعدپناه " دادگاه انقالب سنندج  
ـران را از اتـھـامـات وارده    عضو اتحادیه  ی آزاد کارگـران ای

ـرده در    نـام .  مبرا دانست و حکم برائت وی را صـادر کـرد  ب
ـر از  ٨  نزدیک به  ٩١ اواخر سال   ـف  مارس به ھـمـراه چـنـد ن

ـر و مـدت    روز در بـازداشـت  ١٩ فعالین کارگری دستگـی
ـرده بـود   اداره  الزم بـه ذکـر اسـت  .   ی اطـالعـات بـه سـر ب
ـرونـده   پرونده  ی    ی دیگر این فعال کارگری کـه ھـمـراه بـا پ

دیگرعضو اتحادیه که بـه اتـھـام عضـویـت  "  نیا   مظفر صالح " 
 ماه حبس تعزیری محکوم شـده بـود  ٦ در اتحادیه به تحمل  

ـتـه .   ھنوز در دادگاه تجدید نظر است  ی ھـمـاھـنـگـی    کـمـی
 ھای کارگری   برای کمک به ایجاد تشکل 

 
 تن از ٣صدور حکم زندان تعزیری برای 

 فعاالن کارگری مھاباد
ـقـالب مـھـابـاد    تـن از  ٣ بنا به خبـر رسـیـده دادگـاه ان

ـتـه  ی ھـمـاھـنـگـی    کارگران و فعالین کارگری عضو کمـی
ھای کارگری در این شھر را    برای کمک به ایجاد تشکل 

ـر  .   سال حبس تعزیری محکوم کرد ٢ به     ٣ بر پایه ایـن خـب
ھای محمد موالنـائـی،    تن از فعالین کارگری مھاباد به نام 

 مردادمـاه بـه  ١٤ خرابات و واحد سیده روز دوشنبه    یوسف آب 
اداره اطالعات این شھر احضار و احکام صادره به آنان ابـالغ  

 روز قابل اعتراض و رسیـدگـی  ٢٠ این احکام به مدت  .  شد 
ـرای    کمیته .  باشد   در دادگاه تجدید نظر می  ی ھماھنـگـی ب
ھـای کـارگـری ضـمـن مـحـکـوم    کمک به ایجاد تشـکـل 

ـیـه مـحـمـد مـوالنـائـی، یـوسـف   نمودن احکام صادره بر عـل

خرابات و واحد سیده خواھان شکسته شدن این احـکـام و    آب 
ـیـن کـارگـری و   ـر کـارگـران و فـعـال ھمچنین آزادی سـای

 . باشد   زندانیان سیاسی می 
 

 سال حبس تعلیقی برای ١صدور حکم 
 "نژاد حامد محمودی"

ـنـج :  مرداد ١٧  ـبـه    به گزارش رسیده روز پ   ١٧/٥/٩٢ شـن
ــه  ــدج بــرای    شــعــب ــن ــالب ســن حــامــد  " ی اول دادگــاه انــق

ی ھماھنـگـی    فعال کارگری و عضو کمیته "  نژاد   محمودی 
ھای کارگری به اتھام واھـی    برای کمک به ایجاد تشکل 

  ١ فعالیت تبلیغی علیه نظام جمھوری اسالمی ایران حـکـم  
 سال صادر کرد و حـکـم صـادره را  ٥ سال حبس تعلیقی در  

تنھا جرم و گـنـاه  .   به وکیل این فعال کارگری ابالغ نمود 
ی ھـمـاھـنـگـی و    عضویت در کمیته "  نژاد   حامد محمودی " 

ـنـد خـود اسـت و بـس  ـتـه .  دفاع از کـارگـران مـان ی    کـمـی
ھـای کـارگـری    ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل 

ــد   ــام ــن مــحــکــوم کــردن حــکــم صــادره بــرای ح ضــم
ـیـن    محمودی  نژاد، خواھان شکسته شدن این حکم و ھـمـچـن

آزادی سایر کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیـاسـی  
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد    کمیته . باشد   می  ی ھماھـنـگـی ب

 ھای کارگری   تشکل 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده 
 

تعویق سه ماه حقوق كاركنان روزنامه 
 خورشید و موسسه آتیه

ـنـان  ١٠٠ حـقـوق نـزدیـک بـه  : مرداد ١٥  ـر از كـارك ـف  ن
ـرداخـت نشـده اسـت  .  روزنامه خورشید، سه ماه اسـت کـه پ

ـرداخـت   تقوی فرد مدیر مسئول روزنامه خورشید با وعـده، پ
. انـدازد    ماه است که بـه تـعـویـق مـی ٣ حقوق خبرنگاران را  

ـرنـگـاران   ـر خـب تعویق سه ماھه حقوق، فشـار مـعـیـشـتـی ب
ـرخـی از   روزنامه را چند برابر کرده اسـت تـا جـایـی کـه ب

 .اند   شان ناتوان شده   پرداخت ھزینه اجاره خانه 
 

تاخیر در پرداخت حقوق کارگران ماشین 
آالت صنعتی تراکتورسازی به سومین ماه 

 رسید
کـارگـر  ١٦٠  کارگر رسمی و ١٥٠ ( کارگر شاغل   ٣١٠ 

ـراکـتـور  )  قرار دادی  در کارخانه ماشـیـن آالت صـنـعـتـی ت
سازی تبریز از اردیبھشت ماه سـال جـاری حـقـوق دریـافـت  

 .اند   نکرده 
 

 کارگر ١٣٠ ماه تاخیر در پرداخت حقوق ٤
 پیمانكاری آبفای اھواز

در   «کیـاوش جـنـوب » کارگر شرکت پیمانکاری  ١٣٠ 
ـیـت دارنـد از   اھواز که تحت نظارت آبفای این شـھـر فـعـال

ایـن  .  انـد   فروردین ماه سال جاری حـقـوقـی دریـافـت نـکـرده 
ھـا    کارگران با قرارداد موقت به عنوان نگھبان تصفیه خـانـه 

کنند و    و سایر تجھیزات شرکت آب و فاضالب فعالیت می 
ـنـد ١١ دارای سابقه کاری   ـر در  .  ساله ھست ـر تـاخـی عـالوه ب

پرداخت حقوق این کارگران در چھار مـاه گـذشـتـه، حـقـوق  
شـان واریـز    نیـز بـه حسـاب )  ٩١ (مرخصی سال گذشته آنان  
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 . نشده است 
 

 ٣٠٠ ماھه در پرداخت حقوق ٤تأخیر 
 ٥٠تعدیل / کارگر ذوب آھن آلیاژی مالیر

 کارگر
 کـارگـر شـاغـل در  ٣٠٠ تاخیر چـھـار مـاھـه حـقـوق  

 کارگر موقـت ایـن  ٥٠ کارخانه ذوب آھن آلیاژی مالیر و   
شان، در خـردادمـاه    کارخانه با وجود ماھیت استمراری شغل 
ـرار داد کـاری  . شـان تـعـدیـل شـدنـد   سال جاری با اتـمـام ق

کارخانه فوالد آلیاژ مالیر واقع در جاده بروجرد چند سـالـی  
ـریـت دچـار مشـکـل شـده بـه   است که به سبب سـوء مـدی

ھای مختلف از جمله  نداشـتـن    طوری که کارفرما به بھانه 
. کـنـد   نقدینگی، در پرداخت حقوق کارگران کـوتـاھـی مـی 

عالوه بر چھار ماه حقوق، عـیـدی، پـاداش وسـنـوات یـک  
تـعـداد  .  کارگران نیز پرداخت نشده اسـت )  ٩١ (سال گذشته  

 کـارگـر  ٣٥٠ کارگران شاغل در این کارخانه در گـذشـتـه  
 کارگـر در خـرداد مـاه سـال  ٥٠ بود که کارفرما با تعدیل  

ـیـل  ٣٠٠ تعداد کارگران کارخانه را به  ) ٩٢ (جاری   ـل ـق  نفر ت
 . داده است 

 
 نا امنی محیط كار

 
ایی دیگر در محیط کار به علت عدم  حادثه

 امکانات ایمنی
ـبـه    کـارگـر  ١٦/٥/٩٢ به گزارش رسیده روز چـھـارشـن

ی    اھـل روسـتـای دادانـه "نیا    طالب محمدی "ساختمانی بانام  
ـرق    کمانگر از توابع مریوان مـوقـع کـار دچـار حـادثـه  ی ب

ـقـه .  گرفتگی شد  ی دوم    این کـارگـر مـوقـع کـار در طـب
بـعـلـت  )  سه راه فـرح ( ساختمانی در خیابان شھدای سنندج  

ـرق    نزدیکی کابل  ـرخـورد بـا آنـھـا دچـار ب ھای تیر برق و ب
ـیـھـوش شـد کـه تـوسـط دیـگـر کـارگـران   گرفتـگـی و ب
ھمکارش در ساختمان به بیمارستان بعثت سنندج انتقـال داده  

. گزارشات رسیده حـاکـی از وخـامـت حـال وی دارد .  شد 
ھـای    ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته 

 کارگری 
 

  متری١٦مرگ کارگرچاھکن در اعماق چاه 
برق گرفتگی و مرگ کارگرچاھکن جـوان  :  مرداد ١٥ 

ـر در خـیـابـان شـادآبـاد ،  ١٦ در اعماق چاھی به عمق    مـت
ـری دوم، دربـعـد از ظـھــر  ١٥  شـھــریـور،  ١٧ خـیـابـان    مـت

در محل حادثه یک ساختمان در حال سـاخـت  .  مرداد ١٤ روز 
ـرق  ٣٥ مشاھده می شد كه كارگری    ساله افغانـی دچـار ب

 متر گرفتار شـده  ١٦ گرفتگی ودر انتھای چاھی به عمق  
 .بود 

 
 گزارش

 
محرومیت ازبازنشستگی تعدادی از 

کارگران شرکت کروم کمیکال به دلیل عدم 
 پرداخت حق سختی کار از طرف کارفرما

در   «کــروم کــمــیـکــال »کــارگــران شــرکــت  :  مــرداد ١٦ 
نشدن چـھـار درصـد حـق    شھرستان میاندرود به دلیل پرداخت 

. انـد   سختی کار توسط کارفرما از بازنشستگی محروم شـده 
ـر اسـت در ایـن مـدت  ١٦ این کارگران که تعداد آنھـا   ـف  ن

ـیـون  ٨ طور میانگین ھر کدام  شش تـا    ھشت ماھه به  ـل  مـی
ـنـد   تومان از تامین اجتماعی طـلـب  ـیـس اداره  .  کـار ھسـت رئ

ھای گذشته بـه    در ماه :  تامین اجتماعی شھرستان میاندرود 
ایم تا بر اساس قانون نسبـت    مسئوالن این شرکت اصرار کرده 

ـنـد   به پرداخت چھار درصد بازنشستگی کارگران اقـدام کـن
 .اما ھر بار به دلیلی این اتفاق نیفتاده است 

 
ھا به اضافه کاری  اجبار کارکنان داروخانه

 بدون حقوق
ـرخــی داروخــانـه  ــار    ب ــا اجــب ــان ب ــان الرســت ھــای شـھــرسـت

ھـا بـھـره    کارکنانشان به اضافه کـاری بـدون حـقـوق از آن 
کنند، این در حالی است كـه اجـبـار کـارکـنـان    کشی می 

حتی به نیم ساعت اضافه کاری بدون حقوق، نقض آشـکـار  
 .حقوق بنیادین کار است 

 
ھای تولیدی شھرك  تعطیلی گسترده واحد

 صنعتی ششدار
ـیـدی و صـنـعـتـی    تعداد بسیار زیادی از واحد  ھای تـول

مستقر در شھرک صنعتی شیشدار  ھمانند شـرکـت فـجـر  
ایالم، گویا نخ، زرین بافت، کارتن سازی، دیبا نخ، آرام نـخ،  
صابون سازی کویر، فراز شیمی، گونی بـافـی، نـخ ایـالم،  

ھای گوشتی سالم، حوله قائم، کیک مھنا، مـعـراج    فراورده 
ـروفـیـل   نخ، ترشی جات ساجی فر، شرکت شیمیایی رفاه، پ

ھا واحد تولیدی و صنعتی دیگر تعطـیـل و    ه   پارس غرب و د 
 .اند   یا نیمه تعطیل شده و کارگران آنان بیکار شده 

 
مدیریت قطعات توربین :کارگر صنعت برق

شھریار شرط کارگران را نپذیرفت، اعتصاب 
 ھمچنان ادامه دارد

 روز است که کارگران قطعات توربین شھـریـار  ٢٥ حدود  
ـنـھـا و بـدون حـمـایـت دیـگـر   در اعتصاب ھستند، دسـت ت
ـبـات خــود   ـرای گـرفــتـن مـطــال ـرق، ب ــعـت ب کـارگـران صـن

آنھا با کسب تـجـربـه طـی  . سرسختانه و آزموده، ایستاده اند 
مبارزاتی که در این چند سال داشته اند، آموختـه انـد کـه  

ـرنـد  ـب بـه راسـتـی  .  با شور و مشورت، مسائل خود را پیش ب
ـم،   ـبـال کـرده ای ھر کجا مسائل را با تأمل و ھمـفـکـری دن
ـم   کمتر اشتباه کرده ایم و آنجـا کـه فـردی عـمـل کـرده ای

ـم  ـبـوده ای ھـر زمـانـکـه، مـبـارزات خـود  .  خالی از اشتبـاه ن
انگیخته و بـدون سـازمـانـدھـی، و از سـوی دیـگـر بـدون  
ھمبستگی جنبش کارگری باشد اشتباه و حـرکـت فـردی  

با این وجود، مـبـارزات کـارگـران  .  ھم گریز ناپذیر می شود 
قطعات توربین شھریار یکی از طوالنی ترین اعتصـابـات در  

ـیـه سـرمـایـه اسـت  در  .  سالھای اخیر جنبش کـارگـری عـل
ـراز " گذشته نیز مبارزات کـارگـری   ـیـام راه دور شـی " و  "  پ

با پیگیری و مقاومت توانستند بـخـشـی از  "   الستیک دنا 
ـبـود یـک  .  مطالبات خود را تحقق بخشند  ـیـل ن امـا بـه دل

جنبش سراسری علیه سرمایه، بارھا پس از افـت مـبـارزات،  
صاحبان سرمایه بـا حـمـایـت دولـت بـه دسـتـاوردھـای مـا  

ـنـی  .  کارگران یورش برده اند  ـم کـه عـقـب نشـی ـری ـب از یاد ن
صاحبان سرمایه وابسته به حضـور و تشـکـل سـراسـری در  

مبارزات کارگران توربین شـھـریـار و  .  تقابل با سرمایه است 

زمینه ساز تشکل سراسری کـارگـران  ...  فوالد خوزستان و  
ـنـدگـان  .  است  ـیـن نـمـای ـتـگـوی بسـیـار ب باالخره پس از گـف

کارگران و مدیریت قطعات توربین شـھـریـار طـی روزھـای  
ـبـه صـورتـجـلـسـه ای از ســوی   اعـتـصـاب، روز چـھـارشـن
نمایندگان کارگران طی دو بند به مدیریـت شـرکـت اعـالم  

توقف اخراجھا؛ حـتـی اگـر فـردی بـه عـلـت   -بند اول : شد 
ـرار شـد اخـراج شـود،  )  مـثـال شـرارت ( مسئله ای خاص   ق

ـنـده   بایستی با آگاھی و تائید کمیته ی انضباطی که نمای
قراردادھـای سـه  .  ی کارگران در آن حضور دارد انجام شود 

ـرارداد   یا چھار ماھه، بایستی لغو و با کلیه ی کارگـران ق
کلیه ی حـقـوقـھـای مـعـوقـه   -بند دوم . یکساله امضا شود 

مدیریت شرکت در عین اینـکـه خـواسـتـھـای  .  پرداخت شود 
ـرداخـت حـقـوقـھـای مـعـوقـه و امضـای   کارگران، یعنی پ
قراردادھای یکساله را پذیرفت اما با شرط کارگران مبنـی  
بر اینکه اخراجھا باید متوقف شود و در صورت بروز مـوارد  
ـتـه ی انضـبـاطـی و   خاص نیز می بایست با نظارت کـمـی
اعمال نظر نماینده ی کارگران صورت پذیرد مخالفت نـمـوده  

بـه ایـن  .  و گفت اخراج ھا باید توسط مدیریـت انـجـام شـود 
 .ترتیب اعتصاب کارگران ھمچنان ادامه دارد 

 
 اخبار بین المللی 

 
 اعتمادی مردم اروپا به دولت ھا بی -اروپا 

شھروندان اروپا اعتماد به دولتـھـای خـود از دسـت داده  
پس از گـذشـت چـنـد سـال از بـحـرانـھـای مـالـی و  .  اند 

اقتصادی غرب، که اتحادیه اروپا، به ویژه کشورھای حـوزه  
ـرزه درآورد، در سـراسـر اروپـا مـردم دیـگـر بـه   یورو را به ل

نتایج  بدست آمده از یـک  .  دولتھای خود اعتمادی ندارند 
نظر سنجی جدید نشان میدھد که در برخی از کشـورھـای  
اروپائی اعتماد مردم به احزاب سیاسی به پائین ترین سـطـح  

ـنـد کـه  ٩٠ تاریخی خود رسیده، و    درصـد مـردم مـیـگـوی
موسسه پژوھشی شفـافـیـت  .  سیاستمداران آنھا فاسد ھستند 

بین المللی که این نظر سنجی را برگزار کرده میگوید کـه  
ـلـف در   نتایج بدست آمده پس از مصاحبه بـا  افـراد مـخـت

ـنـھـا  .   کشور بـدسـت آمـده اسـت ١٠٧   درصـد پـاسـخ  ٢٣ ت
دھندگان گفته اند که دولتھا تالش میکنند کـه بـا فسـاد  

ـر  .  مقابله کنند  ـیـز کـمـت ولی در اروپا حـتـی ایـن تـعـداد ن
ـنـھـا  .  میشوند  ـیـا،  ٨ بعنوان نمونه،  ت   ١٣  درصـد در اسـپـان

ـقـاد   ـرتـغـال اعـت درصد در ایتالیا، و یک درصد در یونان و پ
والنتینـا  .  دارند که دولت برای مقابله با فساد تالش میکند 

ـلـی   ـیـن الـمـل ریگامونتی از موسسه پژوھشـی شـفـافـیـت ب
میگوید بحران بی اعتمادی مردم به دولتھا در کشورھـائـی  
ـرو بـوده انـد   که با بحرانھای مالی و اقتصـادی شـدیـد روب
ـرای   بیشتر است و این در حالیست که کشورھا بحران زده ب
بازسازی اقتصاد شکننده خود بیش از ھر چیز بـه اعـتـمـاد  

ریگا مونتی مـیـگـویـد مـیـزان فسـاد در  .  مردم نیازمندند  
جنوب اروپا، یعنی کشورھائیکه که بیشتر سایر نقاط اروپـا  
ـر   ـیـشـت از بحرانھای مالی و اقتصادی صـدمـه دیـده انـد، ب

 درصد مردم معتقدند که احزاب سیاسـی  ٩٠ در یونان  .  است 
ریگامونتی میافزاید اگـرچـه در  .  به فساد کشیده شده اند 

کشورھائی که بحران مالی و اقتصادی شدیدتر بوده فسـاد  
ــی   ـر اسـت، ولــی فسـاد در سـراســر اروپـا، حـت ـیـشــت ـیـز ب ن
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درکشورھای شمال اروپا، که تـا بـحـال از نـظـر شـفـافـیـت  
ـتـه ریـگـا  .  اعتباری بھم زده اند، نیز مشاھده میشود  به گـف

مانتی، فساد به درجات مختلف،  تمام کشورھای اروپـائـی  
ـتـشـر  .  را فرا گرفته است  نتایج این نظر سنجـی زمـانـی مـن

ـیـا، و    میشود که تعدادی از چھره  ھای سیاسی ایتالیا، اسپان
ـیـات   فرانسه به دزدی، کاله برداری، تقلـب و گـریـز از مـال

ــد  ــھـم شــده ان ــه  .  مـت ــج شــنــبـه گـذشــت وزارت  )   اوت ١ ( پــن
ـر سـابـق،   دادگستری ایتالیا، سیلویو برلوسکونی، نخست وزی
ـلـب و گـریـز از   ـق و سناتور کنونی این کشور را بـخـاطـر ت
پرداخت مالیات به مجازات حـبـس مـحـکـوم کـرده اسـت و  
ـر ایـن   چھارشنبه گذشته، نخست، پارلمان اسپانیا نخست وزی
کشور را به اتھام فساد و دریافت رشوه زیرمـیـزی از یـک  

ماه گذشته نـخـسـت  . شرکت ساختمانی، به استیضاح کشید 
وزیر جمھوری چک،  به دلیل آنکه یکی از دستیارانش بـا  
رسوائی به فساد متھم شد، از سمت خود استعفـا داد، و در  
ـنـه دولـت از کـار   ـی لوکزامبورگ به بخاطر فساد تمام کـاب

ـتـصـادی  «ویلیام بارتلت ». برکنار شدند  ، تحلیل گر کالـج اق
لندن، میگوید فساد در اروپا بخاطر رکود اقتصادی نیـسـت،  
. بلکه اروپا ده ھا سال است که به فساد کشانده شـده اسـت 

ـیـش آشـکـار شـده،   ـر از پ ـیـشـت علت آنکه این روزھا فساد ب
ـنـه   سیاست صرفه جوئی دولتھا و توجه عموم به مسئله ھـزی
ھای دولت است، که سرقت اموال مردم را سخت تر کـرده و  

ـتـھـای  .   فساد را آسانتر برمال میسازد  بارتلت مـیـگـویـد دول
ـرای اجـرای   اروپائی،  با از دسـت دادن اعـتـمـاد مـردم،  ب
برنامه صرفه جوئی، با چالش ھای عمده ای روبرو شـده، و  

ـراض بـه فسـاد  .  خواھند شد  ـرا  بـخـاطـر اعـت بلغارستـان اخـی
مقامات دولتی ھفته ھای متوالی شاھد برگزاری تظاھـرات  

ـیـار  .  مردم بود  در اسپانیا، نیز رسوائی ناشـی از دزدی دسـت
. نخست وزیر این کشور، مردم را تظاھرات خیابانـی کشـانـد 

ـیـکـاری   کشورھائی مانند یونان و ایتالیا، که بـا افـزایـش ب
ـر  .  روبرو ھستند، سطح زندگی بشـدت کـاھـش مـی یـابـد  ب

ـلـی،   ـیـن الـمـل اساس گزارش موسسه پژوھشـی شـفـافـیـت ب
 کشور معتقدند کـه احـزاب سـیـاسـی حـاکـم  ٥١ شھروندان  

ـیـمـی از پـاسـخ   ـرونـد، و ن فاسد ترین موسسات بشـمـار مـی
دھندگان میگویند که دولتھا در راستای منافع شرکتـھـای  

 . بزرگ و توسط آنھا اداره میشوند 
 

 با خواست  تظاھرات ھزاران تن -تونس 
 برکناری دولت

ـبـه  ( اوت  ٦ دھھا ھزارنفر از شھروندان تونس روز سه شـن
با تجمع خود در پایتخت خواھان برکناری دولـت  )   مرداد ١٥ 

این بزرگترین تجمع گروھھای اپوزیسیون از دو  .  گذار شدند 
. ھفته پیش بـود، زمـانـی کـه آغـازگـر بـحـران تـونـس شـد 

ـرور دو تـن از   اپوزیسیون سکوالر تونس از یک سـو  بـا ت
ـرکـنـاری   رھبران خود خشمگین شده اند و از سوی دیگر با ب
رییس جمھوری اسالمگرای مصر، جسارت بیشتری از خـود  

و این در حالی است که مجلس گذار تـونـس  .  نشان میدھند 
ـیـش نـویـس قـانـون   قرارست تا پیش نویس قانون اساسی و پ
ـنـده تـکـمـیـل   ـتـه آی جدید انتخابات خود را ظـرف چـنـد ھـف

اما با بحرانھای اخیر تونس، رییس مـجـلـس مـوسـسـان  . کند 
این کشور شامگاه سه شنبه گفت که وی فعالیتھـای ایـن  
مجلـس را تـا ایـجـاد یـک تـوافـق مـیـان دولـت گـذار و  

از سـوی دیـگـر یـک عضـو  .    اپوزیسیون تعلیق میـکـنـد 
مجلس موسسان تونس متعلق به حزب اسالمـگـرای حـاکـم،  
ـیـق مـجـلـس مـوسـسـان تـوسـط   ـل بامداد چھارشنبه گفت تع
ـبـول اسـت  ـرقـابـل ق . مصطفی بن جعفر، یک کـودتـای غـی

تونس در حال حاضر با بدترین شورشھا و ناآرامیھای داخـلـی  
پس از سرنگونی رھبر دیکتاتورخود زین العابدیـن بـن عـلـی  

 . روبروست 
 

ممنوعیت برگزاری تظاھرات در  -بحرین 
 پایتخت

ـفـه   به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمد بن عیسی آل خلی
ـبـه   دسـتـوری جـدیـد  )   مـرداد ١٥ ( پادشاه بحرین روز سه شن

ـر   ـی صادر کرد که براساس آن قانون اجتماعات عمومـی تـغـی
سازماندھی تظاھرات، راھپیمایی، اجتماع یا تحصـن  »کرد و  

ـیـن   در شھر منامه به استثنای تحصن مقابل سازمان ھای ب
ـیـن   «. المللی را ممنوع اعالم کرده است  پادشاه بحرین ھمچـن

مجازات علیه اولیاء افراد کمتر از سن قـانـونـی را کـه در  
ـنـد، تشـدیـد کـرده اسـت  .  اعتراضات ضد رژیم شرکـت کـن

براساس این قانون جدید، اولین باری کـه یـک نـوجـوان بـه  
ـم بـازداشـت شـود، بـه   خاطر شرکت در اعتراضات ضـد رژی
خانواده اش ھشدار داده خواھد شد و در صـورتـی کـه ایـن  
اقدام تکرار شود، اولیاء جریمه شده و یا برای حـداقـل یـک  

شوند و یا ھر دو مـجـازات شـامـل حـال    سال روانه زندان می 
 اوت  ١٤ مخالفان رژیم قصد دارند در تـاریـخ  .   شود   آنان می 

ـم بـحـریـن ھشـدار داده  .  تظاھراتی گسترده برگزار کننـد  رژی
ـرو خـواھـنـد شـد  .  است که معترضان بـا اعـمـال قـانـون روب

پارلمان بحرین دو ھفته پیش الیحه ای را تصویب کـرد کـه  
ـرای چـیـزی کـه   به موجب آن قدرت جدیدی به مقامـات ب

ـرش خشـونـت   ـروریسـتـی »آنھا از آن به عـنـوان گسـت در   «ت
این قانون جدید ضد تروریستی به دولـت  .  شود   کشور یاد می 

دھد تا شھروندی ھر کسی را که در ارتـکـاب و    قدرت می 
یا تحریک به اقدام تروریستی گناھکار شناخته شـود، لـغـو  

  ٢٠١١ مردم بحرین اعتراضات خود را از اواسط فوریه  . کند 
آغاز کرده و خواستار اصطالحات سیاسی و قـانـون اسـاسـی  

ـبـال سـرکـوب    شده  اند؛ درخواستی که پس از مدتی و بـه دن
ـتـی   وحشیانه اعتراضات مردمی، به برکناری خاندان سـلـطـن

از زمـان آغـاز خـیـزش ھـای  .  آل خلیفه از قدرت تبدیل شد 
مردمی در بحرین، تاکنون دھھا نفر، شـمـار زیـادی از آنـان  
تحت شکنجه در حبس، کشته و ھزاران نفر دیگـر بـازداشـت  

گویند آنھا تا زمانی که به خـواسـتـه    معترضان می .   اند   شده 
ـتـخـب و   شان درباره تشکیل یک دولت دموکراتیک و مـن
ـم   پایان نقض حقوق بشر توجه نشود، به اعتـراضـات ضـد رژی

 .دھند   خود ادامه می 
 
 ھزاران پزشک دست به اعتصاب زدند -پرو 

( اوت  ٧ روز چھار شنبه   Prensa Latinaبه گزارش  
ـیـمـه ٩ حدود  )   مرداد ١٦   درمـان اجـتـمـاعـی     ھزار پزشک ب

 ساعته زدند و تھدیـد کـردنـد کـه در  ٤٨ دست به اعتصاب  
صورت عدم پاسخگویی به مطالبتشان دسـت بـه اعـتـصـاب  

آنھا خواھان بھبـود خـدمـات درمـانـی،  .  نامحدود خواھند زد 
بھبود تجھیزات بیمارستان ھا، بھبود شرایط کـار و افـزایـش  

 اعـتـصـاب    این پزشکان گفته انـد در طـی .  دستمزد ھستند 
آنـھـا  .  فقط خدمات اضطراری به بیـمـاران داده خـواھـد شـد 

ـتـشـان را تـا   ـب ـنـد تـا مـطـال اعالم کرده اند که مصمم ھسـت
 .دستیابی به آنھا، پیگیری بکنند 

 
رکورد بیسابقه نرخ بیکاری،  -یونان 

  جوانان قربانیان اصلی
ـتـشـار  )   مرداد ١٧ (سازمان آمار یونان روز پنج شنبه   با ان

ـیـکـاری یـونـان در مـاه مـی بـه   گزارشی اعالم کرد نرخ ب
ـرخ  .   درصد رسیـده اسـت ٢٧.٦  ایـن در حـالـی اسـت کـه ن

 درصـد گـزارش شـده  ٢٧ بیکاری این کشور در ماه آوریـل  
 سـالـه  ٢٤  تـا  ١٥ افـزایـد، جـوانـان    این گـزارش مـی .   بود 

بیشترین شمار بیـکـاران یـونـانـی را در مـاه مـی بـه خـود  
 درصد جوانان یونانـی در مـاه مـی  ٦٤.٩ . اند   اختصاص داده 

ـر  .  اند   بیکار گزارش شده  ـراب ـیـش از دو ب نرخ بیکاری یونان ب
متوسط نرخ بیکاری منطقه یورو گزارش شده است که ایـن  
مسئله بیانگر تعمیق رکود اقتصادی پس از سال ھـا اعـمـال  
سیاست ھای ریاضت اقتصادی به مـنـظـور دریـافـت بسـتـه  

ـرخ  .  باشد   ھای کمک اقتصادی اتحادیه اروپا می  متوسط ن
آتن از ماه مـی  .  باشد    درصد می ١٢.١ بیکاری منطقه یورو  

ـلـی  ٢٠١٠   وابسته به بسته ھای کمک اقتصادی بین الـمـل
مورد تایید وام دھندگان بین المللی، کـمـیـسـیـون اروپـایـی،  
صندوق بین المللی پـول و بـانـک مـرکـزی اروپـایـی بـوده  

اقتصاد یونان ششـمـیـن سـال رکـود خـود را تـجـربـه  .  است 
ـیـات و کـاھـش    می  کند که این مسئله موجب افزایش مـال

 .بودجه ھای عمومی در این کشور شده است 
یونان در کانون بـحـران بـدھـی حـوزه یـورو بـوده اسـت؛  

ھـای ریـاضـت    ھمچنین مردم این کشور بارھا علیه سیـاسـت 
اقتصادی دولت در شھرھای مختلف این کشوراعـتـصـاب و  

 .اند   تظاھرات برپا کرده 
 

 کارگر ١٥٠٠اعتصاب نامحدود  -موریتانی 
 معدن طال

)  مـرداد ١٦ (  اوت  ٧ روز چھارشنبـه   AFPبه گزارش  
 کارگر معدن طال کینروس کـه مـتـعـلـق بـه  ١٥٠٠ بیش از  

یک شرکت کانادایی است، دست به اعـتـصـاب نـامـحـدود  
ـر و    آنھا خواھان بھبود شرایط کار، بیمه .  زدند   درمـانـی بـھـت

بر اساس ھمیـن گـزارش اعـتـصـاب  . افزایش دستمزد ھستند 
ـر  ٩٨ کنندگان    درصد تعداد کل  کارگران این معدن را در ب
ـری شـمـال شـرق  ٤٠٠ این معدن طال در  .  میگیرند   کیلـومـت

ـیـانـه حـدود    ھـزار انـس طـال  ١٨٥ پایتخت واقع شده و سـال
 .کند   استخراج می 

 


