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ـران امسـال   جنبش كـارگـری ای
ھم در روبرو شدن با مسئله حـداقـل  
دستـمـزد، بـار دیـگـر بـا تـالش و  
تقالی دو گرایش اصلی راسـت و  
ـرو   ـبـش كـارگـری روب چپ در جـن

ـیـز  .  بود  امسال اما پدیده دیگری ن
ــرایــش درون   ــن دو گ ــار ای ــن در ك
جنبش كارگری تقالھایی كـرد كـه  
ـرای   الزم است بـه بـھـانـه تـالش ب
افزایش دستمزد كارگران، نـگـاھـی  
ـبـش   عمومی و كلی به این دو جـن

 .و آن پدیده جانبی بیاندازیم 
ــپ از   ــت و چ ــات راس گــرایش
ـبـش   گرایشـات قـدیـمـی درون جـن
ــن   ــی ــد و فــعــال ــوده ان كــارگــری ب
ـیـن كسـانـی كـه   كارگری و ھمچن
ـبـال مـی   جنـبـش كـارگـری را دن

كنند تالشھای این دو گـرایـش را  
. بخوبی از ھم تفكیك مـی دھـنـد 

از برخوردشان به قوانین دولتـی، از  
نگاھشان به دخالت توده كارگر، از  
نوع تشكلی كه برایش تـالش مـی  

اما آن پـدیـده كـه از  .  كنند و غیره 
آن سخن بـه مـیـان آمـد، كسـانـی  
ھستند كه درباره جنبـش كـارگـری  
حرف زده و می نویسند و عـمـدتـا  
ـفـاده   از مقوالت گرایش چـپ اسـت
می كنند؛ امـا بـه قـول مـعـروف  
راھنمای چپ می زنند منتھا بـه  

چنیـن افـرادی  .  راست می پیچند 
را در درون خود جنـبـش كـارگـری  

ــافــت  ــوان ی ــمــی ت ــده  .  ن ــدی ــن پ ای
ـیـسـت،   مشكلش مشغله كارگران ن
مشكلش با فعالین گـرایـش چـپ  

ـبـش  .  جنبش كارگری است  در جـن
كارگـری فـعـال كـارگـری یـا بـه  
گرایش راست متعلق اسـت یـا بـه  

ــف ســوم  .  گـرایــش چــپ  ــن طــی ای
ـرون از   ـی ـنـد كـه در ب كسانی ھسـت
جنبش كارگری به توده كارگران و  
مخاطبینشان دستوراتی دارنـد كـه  
معـمـوال ھـیـچ كـس ھـم بـه ایـن  

ـنـد  در  .  دستورات توجھـی نـمـی ك
ـریـھـای ایـن   پائین بـه مـوضـعـگـی

خـانـه  " طیف سوم، كـه مـن بـه آن  
می گویم، خواھم پرداخـت  "  نشینان 

و سعی خواھم كرد نشـان دھـم كـه  
ــا   ــت ــرا مــواضــع نســب گــرچــه ظــاھ
ـرنـد، امـا در   متفاوتی ھم می گـی
ـرار   گوشه بیربـطـی در سـیـاسـت ق

در فضایی متفاوت از ھر سـال  
ـبـال اول مـه روز جـھـانـی   به استق

محیط ھـای کـار  .  کارگر میرویم 
پر از اعتراض و مبارزه اسـت و از  
جمله  ھم اکـنـون مـراکـزی چـون  
ـروشـیـمـی   ـت پلی اکریل اصفـھـان، پ
اصفھان، زاگرس قروه، کیان تایر و  
دھھا مرکزکارگری دیگر کـانـون  
ــد  ــن ــای داغ اعــتــراض ھســت . ھ

ـر مصـوبـه دولـت   ـراب ھمچنین در ب
 ھـزار تـومـان  ٦٠٨ مبنی بر تعیین  

بعنوان حداقل دستمزدھا، کـارگـران  
ـم و   خواستار لغو فوری این تصـمـی
افـزایــش دســتـمــزدھـایشــان شــده و  
ـنـھـا راه در   اعتراض سراسری را ت
دفاع از زندگی و مـعـیـشـت خـود  

ــد  ــن ــدان در جــایــی نــیــز چــون  .  مــی
ــمـی مـاھشــھـر کـارگــران   ـتــروشـی پ

ـیـون   ـل خواست حداقل دستمزد دو می
 . تومان را اعالم کرده اند 

بعالوه صدای اعتراض کارگـران و  
کل جامعه علیه فقر و گـرانـی و  
به اجرا گذاشته شـدن مـرحـلـه دوم  
طرح ھدفمند کـردن یـارانـه ھـای  
حکومت که  وضع معیشـت کـل  
ـر کـرده   جامعه را به مراتب وخیم ت

ھمچنین مردم بـه  .  است، بلند است 
ـم و   کل این بساط تبعـیـض و سـت
نابرابری معترضند و  کنـار رفـتـن  
ـیـانـگـر   حجاب ھـا، بـه روشـنـی ب

 . فضای تعرضی جامعه است 
خالصه اینکه دستـمـزدھـای چـنـد  
ـرداخـت   بار زیر خط فقر و تعـویـق پ
دستمزدھا به عـنـوان یـک پـدیـده  
ای عمومی و اجـتـمـاعـی، حـذف  

 جنبش كارگری؛ دو گرایش و یك پدیده
 ناصر اصغری 

 اول مه امسال و فضای
  سیاسی جامعه 

 شھال دانشفر 

ـــن  ٣٠  تـــا  ٢٠ از   ـروردی  فــ
ــرز   ــه ھــا از م ــان یــاران ــی ــاض ــق مــت

دولـت یـازدھـم  .  میلیون گذشـت ٧٠ 
از یـارانـه ھـا  "  انصراف " با سیاست  

" بـھـار .  "  را شروع کرد ١٣٩٣ سال  
ــی بـا   ھــای  "  بـرگ " دولـت روحـان

ـبـت نـام  "  نه "شکوفه ای   مردم و ث
ــم   ــوشــت غ ــرن ــارانــه ھــا س بــرای ی

مـردم در  .  انگیزی پیدا کرده است 

مقابل کمپین کثیف مفت خـور و  
شکم سیر بورژواھا ایستـادنـد و از  
ـلـی مـعـیـشـتـشـان دفـاع   حق حـداق

ـیـن  .  کردند  ـپ انصـراف از  " و با کـم
و ایـن  "  نه " این  .  ھمرا نشدند " یارانه 

ـیـونـی تـعـرض   ـل ثبت نام ده ھا مـی
بسیـار قـدرتـمـنـد مـردم بـه دولـت  
روحانـی و مـجـلـس نشـیـن ھـای  

 . اسالمی بود 

ـیـغ   ـر ت در مملکت استبـداد زده زی
حاکمیـت فـاشـیـسـم اسـالمـی در  
ــه    ــی ــل ــران، آتــش خشــم مــردم ع ای
ــوز در ابــعــاد   ــن ــان مــردم ھ ــن دشــم
ـتـی   تظاھرات میلیـونـی و نـارضـای
میلیونـی شـعـلـه ور نشـده، ھـنـوز  
صـف مـردم و دشـمـنـان مـردم در  
شکل آشکار و خیابانی خودنمایی  

جواب یک کلمه بود ! این تخاصم ادامه دارد
 "نه"
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ـا   ـایـد ب روشن است که کـارگـران ب
ھرنوع تقسـیـم مـزد بـه بـخـشـھـای  
ـــف   ــ ـل مختلــف کـه اسـامـی مـخـت

ـفت کننـد  ھـمـه  .  داشته باشند مخاـل
ـار   این را گفتند منتھا بگذارید یکـب

ـــت  .  دیگر ھم من بگویم  ــ ببینید عل
ـایـد و روی یـک   ـی اینکه طرف م
پدیده یکپارچه ای را خط میانـدازد  
و بخشھایی از آن را اره مـیـکـنـد،  
اینست که میخواھد روزی آن را از  

با اینکارش دارد  .  ھمانجاھا بشکند 
ـز   انعطاف پذیری میدھد بـه آن چـی

کـارگـر  .  یک تکه و یک پارچـه 
ـیـکـنـد "  در اشکال مختلف "  . کار نم

باالخره صبح به کارخانـه مـیـرود و  
آن ساعتھایی کـه ایشـان فـرمـوده  

ـایـد  ـی یـک  .  کار میکند و بیرون م
ولـی او  . کار یکپارچه انجام میدھد 

پولــی را که باید در ازاء ایـن کـار  
یکپارچه به کارگر بدھد را دارد از  
یک جاھائیش تیغ تیغ میـکـنـد و  
روی ھــر بــخــش یــک اســم ھــم  
ـا،   ـا، مـزای ـن میگذارد، مزد، مزد مب
حق عائلــه مندی و غیره و غـیـره،  
برای اینکه برنامه دارد این بخشـھـا  

شـکـل  .  را بموقع از اینجاھا بشکند 
ــنــش ھــم ایــن اســت کــه   ــت شــکــس
ـاال بـردم   میتواند بگوید مزدت را ب

ـیـن آمـد  ـائ و  .  اما آن بخش دیگـر پ
ـیـد   وقتی کل اش را نـگـاه مـیـکـن
میبینید در مجموع پول کارگر کـم  

با این کار کارفرما انـعـطـاف  .  شده 
پذیری میدھد به پرداخت دسـتـمـزد  

مـرجـع پـرداخـت  .  از طـرف خـودش 
کننده را آنقدر متنوع میـکـنـد کـه  
ــن طــرف   ــا چــنــدی ــد ب ــای کــارگــر ب
حساب، مثل اژدھـای ھـفـت سـر،  

ــرو بشــود  ــایــد  .  روب ــه را ب ــای مــزد پ
آن بـخـش دیـگـر را  .  کارفرما بدھد 

ــال " فــالن مــرجــع   حســاب  "  آخــر س
یـعـنـی مـن  . ( میکنـد و مـیـدھـد 

ـزنـم کـه   نمیتوانم وسـط سـال داد ب
بخـش دیـگـری را  ).  پوـلم را بدھید 

. فالن اتفاق بیافتد میپـردازنـد "  اگر " 
یعنی اگر به حسـاب خـودش سـود  
ـاشـد مـیـدھـد  . فالن قدر باال رفته ب

ـار  "  اگـر " بخش دیـگـر را   ـت مـن رف
ـاشـم   خاصی در کـارخـانـه داشـتـه ب

حق مسلــم کـارگـر را کـه  . میدھد 
روز سر کار رفتـه وشـب بـرگشـتـه  
خانه اش و یک محصول معلــوم و  

ـید کرده   باالخـره  ( یک تکه ای توـل
کار او خودش را در یـک تـعـداد  
یخچال و تلــویزیون و وغـیـره نشـان  

، تیغ تیغ کرده و میخـواھـد  ) میدھد 
از طـرف  . بعدا سرش بازی دربیاورد 

ـنـوع   دیگر منافع کـارگـران را مـت
یک کارگر یـک بـخـش  .  میکند 

ـــش مـیـشـود و   کمتر شـامـل حـاـل
انگیزه کمتری در مبارزه بر سـر آن  
بخش دستمزد پیدا میکند و یـکـی  

میتواند اینطور کـارگـران را  .  بیشتر 
اسـاس ایـن  .  با ھم مقابل قرار بدھد 

من مـیـگـویـم  .  سیاست تفرقه است 
آقاجـان، اگـر ریـگـی بـه کـفـشـت  
نیست، برایت کار کرده ام مـزدم را  

ـات  .  درست بده دیـگـر  ایـن مـحـاسـب
دیگر از کجا آمده؟ بنظر من تفرقه  
انداختن در جنبش طبقه کـارگـر و  
ـارزاتـی   متنـوع کـردن مـحـیـط مـب
کارگر یک ھدف مـھـم ایـن کـار  

کارگر باید در چندین جبـھـه  .  است 
ـایـه   شمشیر بزند برای اینکه مـزد پ
اش را که میبایست ھمـان روز اول  
ـنـھـا   طبق قرارداد به او میدادند از ای

بنابراین بنظر مـن کـارگـران  .  بگیرد 
ـنـد کـه ھـرچـه   باید پافشاری بکـن
ــورت   ــت بص ــرار اس ــرمــا ق کــارف
ـــف بـدھـد   ــ ـل پرداختـی ھـای مـخـت
ـام واحـد مـزد   یکپارچه و تـحـت ن

و اگر قرار است طبقه بنـدی  .  بدھد 
ـای   ـن در دستمزدھا باشد باید بر مـب
فاکتورھای روشن و موجھی، مثل  
ـنـدی   ـقـه ب سخـتـی کـار، ایـن طـب

تکه کردن دستـمـزد  .  صورت بگیرد 
را باید به عنـوان یـک اقـدام ضـد  

 .کارگری محکوم کرد 
ـایـه   منتھا شما میپرسید اگر مـزد پ
کم باشد باالخره این تکه ھا را باید  

منھم میگویم اگـر مـزدھـا  .  گرفت 
ـیـل   را تکه تکه کردند و بمـا تـحـم
کردند خوب معلــوم اسـت کـه مـا  
ـیـم   باید به طرق مختلــف سعی کـن

امـا نـگـاه  .  این بخشھا را بـگـیـریـم 
کنید ببینید ھمین چه دردسرھائـی  
. در جنبش کارگری ایجاد میکـنـد 

از مبارزه برای دستـمـزد کـه فـارغ  
میشوید می افتید در مبارزه بـرای  

از اینکه فارغ میـشـویـد  .  سود ویژه 
ـید میشـود  . نوبت پاداش افزایش توـل
. بعد مبارزه سر بن شـروع مـیـشـود 

بطرق مختلــف در تـمـام طـول سـال  

ـیـد و   مشغول جنگ و جـدال ھسـت
تازه اسمش اینست که مزد شمـا را  

ــرداخــت کــرده انــد  ــاه پ در  !  آخــر م
ـنـوز   حالــی که در یـکـسـال ھـم ھ

سـر تـک  .  مزدت را نپرداخـتـه انـد 
ـنـجـار رفـت  ــ ــ . تک اینھا بایـد کـل

ـا کـارفـرمـا   باالخره مـن کـارگـر ب
قرارداد بسته ام یا نبـسـتـه ام؟ اگـر  
آری، که آنوقـت مـزد ایـن کـاری  
که من میکنم را درسـت پـرداخـت  

تمام بحث مـا در مـورد  . کن دیگر 
قانون کار نھایتا به این بـرمـیـگـردد  
ـــه   که کارگر اگر در اصـل مسـاـل
باخته باشد دیگر در ھـزار و یـک  
. مورد سـرش را کـاله مـیـگـذارنـد 

ـاخـتـن در اصـل   ـب ھمه بحـث سـر ن
بدیھی است که اگـر  .  مسالــه است 

ـاشـد در اصـل   ـتـوانسـتـه ب کارگر ن
دستمزد زندگی خود را تامین کنـد  
آنـوقــت ھـر فــرد کــارگــر خــود را  
موظـف مـیـدانـد کـه بـرای امـرار  
ـال   ـب معاش خودش و خانواده اش دن
ـنـطـور   ھر بخش دسـتـمـزدش کـه ای
پخش و پال کرده اند بـرود و آن را  

. من این را ابدا رد نمیـکـنـم .  بگیرد 
فقط میگویم باید بـرای شـرایـطـی  
ــت   ـــ ــن حــاـل ــارزه کــرد کــه ای مــب

 . گریبانگیر ما نباشد 
 ٦٤  

  ٣٤ ببینید اینجا خـودش در مـاده  
ــه   ــجــام کـار " مـزد را ب ــوط  "  ان مــرب

امـا حـق السـعـی انـگـار  .  میکـنـد 
مجموعه مـنـت ھـائـی اسـت کـه  
کارفرما گـردن کـارگـر گـذاشـتـه  

ـاجـان  .  بحث ما روشن است .  است  آق
ھرچه پرداخت میکنید را داریـد در  
ـیـد  . برابر انجام کار پرداخـت مـیـکـن

یـعـنـی  .  منتی گردن ما نمیگذارید 
ـابـل انـجـام  "  حق السعـی " آن   ـق در م

پس لــطفا اسم کل اینھـا  .  کار است 
تـکـه تـکـه اش  .  را بگذاریـد مـزد 

 .نکنید 
 

کارگر 
 کمونیست 
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  بخوانید
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اند و موضعگیریھای آنـھـا،    گرفته 
نھایتا به سیـاسـت گـرایـش راسـت  
درون جنبش كارگـری كـمـك مـی  

 .كند 
در ایران ما با نھادھای دست سـاز  
ــه   ــل خــان دولـت اســالمــی ھــم مــث
كارگر، شـوراھـای اسـالمـی كـار،  

ـفـی كـارگـران و    انجـمـن  ھـای صـن
ـیـز   اتحادیه ھای دست ساز دولت ن
روبرو ھستیم كه گرچه ھر كـدام از  
این نھادھا تعدادی از كـارگـران را  
ـنـجـا و   ـنـد ای ھم در خود می تـوان
آنجا متشكل داشته باشند، اما بـه  
آنھا با ھیچ معـیـاری نـمـی تـوان  

كارگری، حـتـی نـوع زرد  "  تشكل " 
اینھا عمدتا نھادھای  .  آن ھم گفت 

ـنـد كـه   از جمھوری اسالمی ھسـت
ـرل   ـت ـن ھدف اولیه و اصـلـی شـان ك
كـارگــران و دفــاع از كــیـان رژیــم  

ـیـاء عـلـی  .  اسالمی است  مثال اول
بــیــگــی كــه در رأس شــوراھــای  
ـرار دارد در   ــ اســـالمـــی كـــار ق
ـنـا مـی گـویـد  ـل : گفتگویی با ای

ـتـدا سـربـاز  "  بنده ی علی بیگی اب
والیت ھستم و در مـرحـلـه ی دوم  
. از حقوق کارگران دفاع می کنـم 

حفظ نـظـام از خـوانـدن نـمـاز ھـم  
خـانـه كـارگـر در  ."  واجب تر اسـت 

قطعنامه خود در نشست سـراسـری  
حفظ نـظـام  : "  می آورد ٢٠١١ سال  

ـروی از   ـی جمـھـوری اسـالمـی ــ پ
والیت فقیه و استمرار راه شـھـدای  
انقالب و امام راحل و پایبندی بـه  
قانـون اسـاسـی از اصـول جـدایـی  
ناپذیر جامـعـه کـارگـری اسـت و  
جامعه کـارگـری ھـمـانـطـور کـه  
تاکنون اثبات کرده پای آن خواھـد  

و یا علی ربیـعـی كـه از  ."  ایستاد 
خـانـه  " اعضای شـورای مـركـزی  

ـریـن  " كارگر  ـتـی ت ـی رژیم است، امن
وزیر امنیتی ترین كابینه تـا بـحـال  

وی ھـم بـه  .  رژیم اسالمـی اسـت 
ــا مــی گــویـد  ــن ـل اعــتــراضــات  : " ای

ـــس   ـن ــی كـــارگــران از جــ ـف ــ صــن
ـنـد ٨٨ اعتراضات سـال   و  ".   ھسـت

البته كه این كابینه امنیتی سـرھـم  
مـبـارزه  "  فتنـه "می شود كه با این  

این چنـد نـمـونـه را بـه ایـن  .  كند 
خـاطـر آوردم كـه خـانـه كـارگـر و  
زیرمجموعه ھای دور و نـزدیـك آن  
با ھیچ معیاری تشكل كـارگـری  

نیستند و در اسـاسـنـامـه آنـھـا و  
شرط عضویت و كانـدیـداتـوری در  

ـیـه " آنھا   ـق " التزام عملی به والیت ف
 .است 
 

 گرایش راست
ــش   ــت درون جــنــب ــش راس گــرای
كارگری كه به آن سندیكالیسم ھـم  

ھـا    گفته می شود، جدا از تشـكـل 
و فعالین شناخته شده ای كـه در  
ھر كشوری دارد، یك خط منسجـم  
سیاسـی اسـت كـه خـودش را در  
چھارچوب قوانین مملكت مربوطه  

ــد  ــی كــن ــف م ــعــری ــالف  .  ت بــرخ

ــش   ــب ــرایشــات رادیــكــال در جــن گ
ی بـا  " اصـول " كارگری كه مشكل  

ـیـسـم   قانون و دولت دارد، سندیـکـال
اما قانون، بـازی در چـھـارچـوب  
ــرائــی را جــزو   ــگ ــانــون ــانــون، و ق ق

ــه "  اصــول "  ــد   پــای ــدان . ای خــود مــی
ـیـسـم بـازوی کـارگـری   سنـدیـكـال
یک جنبش وسیعتـری اسـت کـه  
ـرای کــل   ـتـصـادی ب ـیـو اق ـرنـات ـت آل
ـم اداری   جامعه دارد و بـه سـیـسـت

ــز نــیـاز دارد  ـی ــن  .  خـاص خـود ن ای
ای    گرایش چه آنجائی كـه شـاخـه 

از احــزاب ســوســیــال دمــكــرات و  
سوسیالیست شدند و چـه آنـجـائـی  
ــت   ــاس ــا ســی ــك ــل آمــری ــه مــث ك

ـیـسـم ( امكانگرائی   را در  )  پراگمات
شكاف بین دو حـزب دمـكـرات و  
جمھوریخواه به پیش گرفتنـد، كـال  
ـیـش   یك افق و جھان بینی را بـه پ

ــد   مــی  كــه اســاس جــامــعــه  :  بــردن
ـیـن   سرمایه داری و رابطه موجود ب
کارگر و سرمایه دار و استثـمـار و  

تقدس مالکیت را میپذیرد و آن را  
ـرد  بـا ایـن فـرض،  .  مفروض میگـی

برای اینکه کارگر شرایـط كـاری  
بھتری داشته باشد تالش مـیـکـنـد  
ــه   کــارگــر نــیــروی کــارش را ب
سرمایـه دار در ایـن چـھـارچـوب  
ـروشـد  ـف . مفروض گرفته شده بھتر ب

بـھــتــر شــدن وضــع كــارگــر را در  
ــمــت آمــیــز بــا   ــی مســال ــت ھــمــزیس
ـر شـدن وضـع   سرمایه داران و بـھـت

ـیـجـه    سرمایه دار می  ـت بیند و در ن
بجای اینكه موقعیتھای بـحـرانـی  
كه سیستم سـرمـایـه داری بـوجـود  

ـم را مسـئـول    می  آورد، این سـیـسـت

این وضعیت بداند، آن را مربوط بـه  
دانـد و كـارگـران را بـه    ھمـه مـی 

ـرای رفـع بـحـران فـرا   ھمكـاری ب
ـر    می  خواند كه ھمیشه بار بـحـران ب

 . افتد   دوش كارگران می 
این خط در عین حال می خـواھـد  
چنین جلوه دھـد كـه بـه سـیـاسـت  
كـاری نـدارد و فــقـط از مـنـافــع  
. اقتصادی كارگران دفاع می كنـد 

ـتـی   ـران وق گرچه در جائی مثل ای
ـر فشــار گــرایــش چــپ و   كـه زی
ــرد   ــی ــھــا قــرار مــی گ ــت كــمــونــیــس
سندیكالیستھا قوانیـن کشـورھـای  
ـر را نشـان مـخـاطـب   دمكراتیك ت
ـران ھـم   می دھند، اما در خـود ای
ـر   دو قدم از قوانیـن اسـالمـی فـرات

در ھـمـان کشـورھـای  .  نمی رونـد 
دمكراتیك تر سندیكالیستھا كـه از  
ــون و   ــدیــكــا، فــدراســی رھــبــران ســن
ـنـد،   كنفدارسیونھای كارگری ھسـت
خود از رھبران احزاب سوسیالیـسـت  
و سـوسـیـال دمـكـرات كشـورھـای  

رأی، منابع و  .  مربوطه نیز ھستند 
ـیـار ایـن   فشار كارگران كه در اخـت
نــھــادھــای كــارگــری قــرار مــی  
ـردن   گیرند، ابزارھایی برای جـلـو ب
ـرده   اھـداف سـیـاسـی احـزاب نـامـب

 . ھستند 
در خود ایران زیر سیطره جـمـھـوری  
ــأت مــؤســس   اســالمــی ھــم، ھــی
ـیـن   سندیكاھای كارگری كه فـعـال
گرایش راست جنبش كـارگـری در  
این نھاد گرد آمـده انـد، ھـمـیـشـه  
دنبال كسانی چون صفدر حسینـی،  
حسین كمالی، مصطفی مـعـیـن و  

حسـیـن  .  چنین جانورانی بوده است 
اكبری ھم كه سـخـنـگـوی ھـیـأت  
مؤسـس سـنـدیـكـاھـای كـارگـری  
ــراد بــه   ــریــن اف ــت ــك اســت، از نــزدی
نھادھای دست ساز دولـت اسـت و  

ـریـن  "  نقد كارگری "زیر پوشش   تنـدت
ــیــرضــا   ــد از عــل ــع حــمــالت را ب
محجوب و حسن صادقی مـتـوجـه  
سندیكای كارگران واحد كـرده كـه  
چرا از چھارچوب قانون پـایـش را  

 !فراتر گذاشته است 
فعالین گرایش راست حـتـی پـا را  
ـم اسـالمـی   از قوانین نانوشـتـه رژی

ــد  ــمــی گــذارن ــال  .  ھـم فــراتــر ن مــث
مازیـار گـیـالنـی نـژاد، یـكـی از  

ھای شاخص گـرایـش راسـت    چھره 
: گـویـد   درون جنبش كارگـری مـی 

کارگران فلزکارمکانیک جـز بـا  " 
ـنـا و    رسانه  ھای داخلی از جمله ایل

روزنامه  کار و کارگر، قـائـل بـه  
ــه ھـای غـیــر   ــه بـا رسـان مصـاحـب

ـنـد  ." ایـن سـیـاسـت مـاسـت .  نیسـت
حسین اكبری ھم در یكی از ھمـان  

ھایش به سندیكای واحد مـی  " نقد " 
ــویســـد  ـــورھـــای  : " ن ـرت مـــان ــ کــث

تبلیغاتـی بـه جـا و نـا بـه جـا و  
مصاحبه ھـای فـراوان بـا رسـانـه  
ــردم بــی   ھــایــی کــه از نــظــر م
ــگــره   ــودجـه کــن ــا ب ــد و ب ــارن ــب اعـت
ـنـد و یـا   امریکا فعالیت می کـن
ــا صــدای   ــم ب ــی ــق ــت ــبــه مس مصــاح

ـم مصـاحـبـه  ..."  امریکا   فكر نكـن
ــردن بــا رســانــه  ــر از    نــك ــی ھــای غ

ھای رژیم اسالمی در ھـیـچ    رسانه 
 . قانونی نوشته شده باشد 

ــژگــی  ھــای گــرایــش راســت    از وی

جنبش كارگری عدم دخـالـت تـوده  
ھـای    كارگران و یا اعضای تشكـل 

كارگری در سوخت و سـاز روزانـه  
چانه زنی و بـه  .  ھاست   این تشكل 

ــاالی سـر كـارگــران   ــی از ب تـوافـق
رسیدن با كارفرمـا، كـمـال دخـالـت  
دادن كارگران از جانب این گـرایـش  

ـــت  ـر  !  اس ــ ـــظ ـــورد ن ـــل م ـــك تش
ــھــا، كــه مــعــمــوال   ــســت ــكــالــی ــدی ســن
ـفـی   سندیكاسـت یـك تشـكـل صـن

شود و مسـائـل    كارگران تعریف می 
بیرون از چھارچوب محیط كـار را  
مسائل مربوط به آن تشكل تعریـف  

ـیـكـار و  . كنند   نمی  مشكل كارگر ب
ـــل   ـری مشـــك ـــارگــ ـــواده ك ـــان خ
ـر سـنـدیـكـای   سندیكالیست و رھـب

برای این گـرایـش  .  كارگری نیست 
ــزی،   ــل از ھــر چــی مــوضــوع قــب
ــعـت شـخــص كــارگـر از ســر   ـف مـن
ــــی اســــت  ـرائ ــــی گـــ ـف ـــ ـن . صـــ

سندیکالیسم، طبقه کـارگـر را نـه  
ـلـكـه بـعـنـوان   ـقـه، ب بعنوان یك طـب

ای از اصناف میداند کـه    مجموعه 
ـفـھـا را در   ھـر کـدام از ایـن صـن
سندیکائی متشکل مـیـکـنـد كـه  
اینھا منافعشان ربطی به ھمدیـگـر  

ـریـن حـالـت دفـاع از  .  ندارد  در بھت
ـیـای   ـر دن ـراب منافع آن صنـف در ب

 .بیرون از آن است 
درباره گرایش سندیكالیستـی زیـاد  
می شـود گـفـت كـه مـن تـوجـه  
خوانندگان عالقمند را به مصاحبه  

ـبـش  " مفصـل   گـرایشـات درون جـن
،  ١٩١ كارگر كمونیست  " ( كارگری 

 .جلب می كنم ) ١٩٥  و  ١٩٣ 
 

پدیده موعظه كنندگان 
 خانه نشینی

طیفی از نویسندگانی ھم در چنـد  
سال اخیر پیدا شده اند كه كـارشـان  
ـرای   شده مـوعـظـه بـه كـارگـران ب

ـنـی  ـرداخـتـن  .  دعوت به خانه نشی پ
به اینھا فقط از آنـجـا كـه در ھـر  
ــوده   ــران و یــا ت مــورد كــه كــارگ

  ١  از صفحه   جنبش كارگری؛ دو گرایش و یك پدیده
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ــابــان آمــده و   ــه خــی ــری ب وســیــعــت
ـنـد   اعتراض می كنند، جلو می آی
ـنـد،   ـن و شروع به شلوغ كردن می ك

ـنـد  در ھـیـچ  .  اھمیت پیدا مـی ك
ـبـشـی جـا پـائـی نـدارنـد  امـا  .  جن

ھمچنانكه باالتر گفتم، از آنجا كـه  
ـنـد، الزم   راھنمـای چـپ مـی زن
است كه به راست چرخیدن آنھـا را  

این طیـف بـخـصـوص  .  نشان بدھیم 
در چند سال اخیر و مشـخـصـا بـه  
ـراضـات تـوده ای سـال   دنبـال اعـت

ـراضـی را بـه صـرف  ٨٨  ، ھر اعـت
ـنـد كسـی را   اینكه نـمـی تـوانسـت
ـنـه   ـی بیینند كه با كارگـر دسـتـان پ
بسته ذھنیت آنھا شباھتـی داشـتـه  

ـبـال و بـه  .  باشد، تخطئـه كـردنـد  ق
ـلـف بـه مـتـد   ـتـھـای مـخـت مناسـب
مضحكی كه این طیف پیشه كـرده  
است پرداخته ایم و اینجا ھـمـراه بـا  

ای كوتاه بـه مـتـد عـمـومـی    اشاره 
آنھا، روی جنبش افـزایـش حـداقـل  

 . دستمزد تمركز خواھم كرد 
ظاھر متد اینھا اینگونه اسـت كـه  
كارگر فقط باید انقالب كـارگـری  
بكند و در ھیچ اعتراض و انقـالب  

كـه  !  دیگری نباید دخالتـی بـكـنـد 
كارگر اگـر بـا تشـكـل كـارگـری  
خود كه رھبری آن دست كـارگـران  
كمونیست است جلو صحنه نباشـد،  
ھر كـاری كـه كـرد یـا بـه جـیـب  
ناسیونالیستھای اقوام مختلف می  
رود و یا برای بـازگشـت بـه دوران  
خمینی سرباز بی جیره و مـواجـب  

اگر این طیف ندیـد كـه  . شده است 
ـلـه   كارگر یكراست سراغ خود مسـئ
ـنـی ضـررش   نرفته، پس خانه نشـی

ای    انگلس در مـقـدمـه ! كمتر است 
" جنگ داخلی در فـرانسـه " كه بر  

ـنـھـا را   ماركس نوشـتـه، جـواب ای
ــویســد .  خــوب داده اســت  : مــی ن

ـرالـھـای اپـوزیسـیـون  "  ـب ـی بورژوا ــ ل
پارلمانی مھمانی ھایی برپا كردنـد  
ــق   كـه طـی آنـھــا خـواســتـار تـحــق
. اصالح در قانون انتخـابـات شـدنـد 

اصالحی كه مـی بـایسـت سـلـطـه  
آنان كـه  .  حزب آنھا را تضمین كند 

در مبارزه خود با حكومت بیش از  
پیش ناگزیر بودند به مردم متوسـل  
شوند مجبور شـدنـد گـام بـه گـام  
ــال و   ــك ــای رادی ــیــم قشــرھ تســل
ــورژوازی و خــرده   ــخــواه ب جـمــھــوری
ـرای   بورژوازی شوند و میـدان را ب

ولـی پشـت سـر  .  آنھا باز بگذارنـد 

ـرار   این جماعت كارگران انقالبـی ق
 بـه  ١٨٣٠ داشتند و آنـان از سـال  

ـری   ـیـشـت این سو استقالل سیاسی ب
از آنچه كه بـه فـكـر بـورژواھـا و  
حتی جمھوریخواھان می رسید بـه  

ــد  ــودن ــران بــه  .  دســت آورده ب كــارگ
پیكار در كـوچـه و خـیـابـان روی  

لوئی فیلیپ فراری شد و  .  آوردند 
موضوع اصالح قانون انتخابات نیـز  

ـرده شـد  ." با او به فـرامـوشـی سـپ
ـقـالب، تشـكـل  " قبال در نـوشـتـه   ان

ـیـسـتـی  بـه  "  توده ای و تحزب كمون
ــر   تــفــصــیــل نشــان دادم كــه در ھ
انقالبی، و بخصـوص بـا مـثـال از  

 و  ١٩٠٥  فرانسـه،  ١٨٤٨ انقالبات  
 اكتبر، توده ھای انقالبـی و  ١٩١٧ 

از جمله كارگران، به نـزدیـك و دم  
دست ترین رھبران كـه خـود ھـنـوز  
ــی   بـخـشـی از دسـتـگـاه حـكـومـت
ھستند روی می آورند و در مسیر  
ــالب،   ــارزه و اعــتــراض و انــق ــب م

دم  " متـوجـه مـی شـونـد كـه ایـن  
ــران  ــب خــود بــایــد  "  دســت تــریــن رھ

موضوع انقالب و سـرنـگـون شـدن  
ــنــد  ــاش ایــن مــوضــوع در ھــمــه  .  ب

انقالبات كالسیك و مـعـاصـر ھـم،  
منتھا مرغ طیـف  . تجربه شده است 

كـارگـر  . " خانه نشین یـك پـا دارد 
اگر انقالب كارگری نـكـرد، خـانـه  

 !"نشینی ضررش كمتر است 
بر سـر تـالش و مـبـارزه كـارگـران  
ــیــچ   ــمــزد، ھ ــت بــرای افــزایــش دس
طیفی، حتی شـوراھـای اسـالمـی  

ھای صنفی كـارگـران    كار و انجمن 
ھم به اندازه طیف خانه نشین لـجـن  

 ھـزار  ٤٠ طـومـار  .  پراكنی نـكـرد 
ــوان یـك سـیـاســت   ـن امضـاء را بـع

معرفی كردند و بـا نشـان  "  راست " 

دادن آن، كارگـران را بـه سـیـاسـت  
ــه   ــعـنـی خـان ــشـگـی خـود، ی ھـمـی

اینھا كـه از  .  نشینی دعوت كردند 
ــنــی از ســال   ــیــش، یــع ده ســال پ

، تا كنون ھر از چندگـاھـی  ٢٠٠٤ 
كمپینی بر علیه انحـالل تشـكـل و  
نھادھای موجود كـارگـری بـه راه  
ــداخــتــه انــد، بــر ســر راه تــالش   ان
كارگران و فعالین كارگری در دو  
سال گذشته برای افزایش دستـمـزد  

ای دریـغ    از ھیچگونه خـرابـكـاری 

ــكــردنــد  ــا بــھــانــه ھــای  .  ن ــدا ب ــت اب
 ھـزار  ٤٠ مختلف كمپیـن طـومـار  

ـنـدگـان آن   ـن امضاء و ھماھنگ ك
را زیر ضرب گرفتند و سـپـس بـا  

ـیـون  ٢ غیرواقعی بودن مطالبه  "   میل
این خرابكاری را تـكـمـیـل  "  تومان 
 . كردند 

ـنـدگـان خـانـه   ـن یكی از تئـوریـزه ك
نشینی ابتدا با مسخره كردن تـالش  
و فعالیت فعالین كـارگـری بـا در  

افـزایـش  "  جنبش " گیومه قرار دادن  
: دستمزد، رھنـمـود مـی دھـد كـه 

ـبـشـی را  "  اما چگونه میتوانیم جـن
ـیـن   بر سر افزایش دستمزد و یا تعـی
سطح دستـمـزد سـاالنـه در ھـمـیـن  
ــر از   ــه کــارگ ــق ــب ــرائــط کــه ط ش
ـقـل خـود مـحـروم   تشکلھای مسـت

در ایـن مـورد  . است، سازمان دھیم 
ھیچ راھی بـه جـز سـازمـانـدھـی  
برای این حرکت، آنھم سازماندھـی  
که منطـبـق بـا وضـعـیـت فـعـلـی  
. جنبش کارگری باشد وجود ندارد 

ھیچ راھی به جز اینکه فعالین و  
رھبران اعتراضی مـحـلـھـای کـار  
ــق   ـیـش بـگـذارنـد و از طـری قـدم پ
مجمع عمومیھا در محیط کـارھـا  
خواست مطالبه افزایش دستمزد را  

کـار و  .  اعالم کننـد وجـود نـدارد 
ــیــن   ــیــت کــانــونــھــای فــعــال فــعــال
کارگری که امروز وجود دارند در  
ـبـاشـد کـه   صورتی ثمـربـخـش مـی
ـری از   ـیـشـت بتوانند تعداد ھر چه ب
کارگران معتـرض و فـعـال را در  
محیطھای کار قانع کنند تا قـدم  

ـرای امـر  .  پیش بگذارند  آنـھـا را ب
ـیـن   ـرای تـعـی سازماندھی جنبش ب

یـعـنـی  .  سطح دستمزد بسیج کننـد 
ـیـزور   ـنـد کـاتـال این کانونھا میتـوان

خود این  .  یک حرکت وسیع شوند 
کانونھا با نیروی تشکیالتی خـود  
ـر امـر مـبـارزه   نمیتوانند ذره ای ب
کارگری و مبارزه بر سر دسـتـمـزد  

حكمت نـوشـتـن ایـن  ."  موثر باشند 
پاراگراف این است كه ایجاد شبھه  
كند فعالینـی كـه مشـغـول تـالش  
ـرای   ـنـی ب ـی برای سازمان دادن كمپ
افزایش دستمزد ھستنـد، در فـكـر  
ــجــاد   سـازمــانـدھــی كـارگــران و ای

كـه ایـن  .  مجامع عمومی نیستنـد 
ـیـن   تلقین را ایجاد كند كه این فعال
ـیـابـی   خود عامل سد كردن سازمـان

واقعیت امـر امـا  .  كارگران ھستند 
ـیـن و نـھـادھـای   این است كه فعال
كارگری یك دم از متحـد كـردن و  
ـیـن   در ھـم گـذاشـتـن دسـت فـعـال
كارگری در محیـطـھـای كـار بـاز  

یـك دم از سـازمـان  .  نایستاده انـد 
ـلـت نـكـرده انـد  . دادن كارگران غـف

اگـر امـر نـاكــافـی بـودن حـداقــل  
ــون   ــزی ــوی ــه ســطــح تــل ــمــزدھــا ب دسـت
جمھوری اسالمی و دیگـر رسـانـه  
ھای این رژیم كشیـده مـی شـود،  
ــن   ـیـت ھـمـی تـحـت فشــار و فــعـال
فعالین و نھادھای كـارگـری بـوده  

ـرای  .  است  ـیـعـی را ب اگر علی رب

ـر كـار   سركوب جنبش كارگری وزی
ـتـھـای   ـی می كنند، زیر فشار فـعـال
ـران   ـیـن و رھـب روزمره ھمیـن فـعـال

اگـر امـروز  .  كارگـری بـوده اسـت 
ـلـه ای در درون   بخاطـر ھـر مسـئ

ھای داخلـی    جنبش كارگری رسانه 
و خارجی سراغ فعالین این نھـادھـا  
ــت   ــعــالــی ــخــاطــر ف ــد، ب مــی آیــن
ــھــا و زیــر فشــار   چشــمــگــیــر آن
ـر   فعالیتھای روزمره و عـمـال رھـب
ــیــن   ــری شــدن ھــم ــبــش كــارگ جــن
فعالین و كانونھای كارگـری بـوده  

كسی كه نمی داند مـجـمـع  .  است 
ــا   ــت ی ــی اس ــوردن ــی خ ــوم ــم ع
پوشـیـدنـی، مـواردی را كـه ذكـر  
كردم را ھـم نـمـی تـوانـد مـتـوجـه  

نمی تواند متوجه این بشـود  .  بشود 
ـرای رسـانـه  ای    كه در كنار تالش ب

ــه ســطـح جـامــعـه بــردن   كـردن و ب
موقعیت معیشتی كارگران، ھمیـن  
ــری و كــانــون و   فــعــالــیــن كــارگ
ــی   ــالــش ــارگــری ت ــای ك ــادھ ــھ ن
ــد كــه مــجــامــع   ــی كــردن ھــركــول
عمومی كارگران ھم شكل بگیرنـد  
و كارگران اعتراضات خـود را بـه  
خیابان و جلوی نھادھای دولتی و  
از جمله مجلس اسـالمـی و نـھـاد  
ریـاسـت جـمــھـوری اسـالمــی ھــم  

مسئله اما بـه طـور سـاده  .  بكشند 
ـیـن   تخریب تالش كارگران و فـعـال
ــه   ــه چ ــت؛ وگــرن ــارگــری اس ك
ـیـت در ھـر دو   تناقضی بین فـعـال

ــه    عـرصــه  ــكــی ظــاھـرا ب ای كــه ی
عرش اعـال كشـیـده مـی شـود و  
دیگری مورد بی لطفی قرار مـی  

 ! گرد، وجود دارد؟ 
ـنـی، یـكـی   به استدالل اسد گلچـی
ـردازان ایـن طـیـف   دیگر از نظریه پ

ای    او در نـوشـتـه .  نگاھی بیاندازیم 
کارگران و دو نظریـه در  " با عنوان  

مساله افزایش حداقل دسـتـمـزدھـا،  
: نـویسـد   می "  کدام راه را باید رفت 

مبارزه برای افزایش دستمـزدھـا و  " 
تعیین حـداقـل دسـتـمـزدھـا در ھـر  
ـر   ـنـا ب شرایـط تـا ھـم اکـنـون و ب
ســوخــت و ســاز فــروش و خــریــد  
نیروی کار تابع یـک زورآزمـایـی  
برای ھر دو طرف و سازمان یافـتـه  
و سیستماتیک در یـک جـامـعـه  

ـران بـوده اسـت   سرمایه  . داری در ای
اما ایـن رونـد بـا روی آوری بـه  
کمپین افزایش مبلغی دسـتـمـزدھـا  
ـبـه   در این سال قیچی شد و مـطـال
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ــه ســطــح دو   ــمــزد ب ــت افــزایــش دس
میلیون تومان و امثالھم، جـای آن  

ــه ظــاھـرا ســاده  .  را گــرفـت  مســال
است و تفاوتی در کار نیسـت امـا  
این مطالبه و سقوط و اعـالم ایـن  

ـیـشـروی " مساله به عنوان   یـک  "  پ
ــش   ــب ــر جــن ــر ب ــگ ــرد دی ــقــب گ ع
کارگری ایران است کـه در حـال  
ساختن پایه ھـایـش اسـت کـه در  
ـبـاتـی   ـبـش مـطـال غیاب یک جـن
ـر قـادر بـه   قابل پیگیری توده گـی

ــســت  ــشــروی نــی ــچ پــی حــرف  ."  ھـی
ـبـش   حساب ایشان این است كه جـن
ـیـسـت كـه   كارگری در موقعیتی ن

ھای    ھایی از فعالین و تشكل   چھره 
كارگری جلو بیایند و زورآزمـائـی  
بین كارگـران و سـرمـایـه داران را  

ـبـش داشـت  .  فرموله كنند  ایـن جـن
پایه ھایش را می ساخت، امـا بـا  

عقبگرد به آن  "  پیشروی "این ظاھر  
یعنی اگر كسی بیاید  .  تحمیل شد 

بگوید كه حداقل دستمزدی را كـه  
 ھـزار  ٦٠٨ شورایعالی كار فـرضـا  

ـنـد، و ھـمـه   تومان اعـالم مـی ك
دست اندركاران مسائل كـارگـر در  
این كشور اعالم كرده انـد كـه ایـن  

ـر از تـورم  ٤ مقدار حداقل    بار كمـت
واقعی در این مملكـت اسـت، یـك  
ــش كــارگــری   ــه جــنــب ــگــرد ب ــب عـق

ضـرر  " ھمان تز،  !  تحمیل كرده است 
 ".خانه نشینی كم تر است 

ـر سـر   اسد گلچینی به اخـتـالف ب
ـر  " مطالبه كردن حداقـل دسـتـمـزد   ب

ـیـون  " و یـا  "  منبای تـورم  ـل دو مـی
ـلـغـی  " (" تومان  نظریه افـزایـش مـب

اشاره می كنـد  ")  حداقل دستمزدھا 
بخشھایی واقع بین  : " و می نویسد 

ـبـال   تر در جنبش کارگری البته دن
نرفتند و شـعـارھـای  " کمپینھا "این  

توخالی و در واقع نطـریـه افـزایـش  
مبلغی حداقل دستمـزدھـا آنـھـا را  

به ھمـیـن سـادگـی  ."  مجاب نکرد 
ـلـگـر   ـی یك كمونیست در نقـش تـحـل
ــه افــزایــش   ظـاھــر شــده و مــطـالــب
ـیـل   دستمزد را شعاری توخالی تحل

ـبـال    كه فعالین واقع !  كند   می  بین دن
آن خانمـی كـه  .  این مطالبه نرفتند 

به من گفته بـود از كسـان مـثـل  
ھمین اسد گلچینی بپرسم كـه آیـا  
ـنـده كـارگـران اسـت یـا   ایشان نمای

 .سرمایه داران، حق داشت 
ــد   ــی كــه شــای بــرای اطــالع كســان
حرفھای طیف خانه نشین را بـاور  

ـیـون   ـل ـبـه دو مـی كرده اند كه مـطـال
ــالــی و   ــی ــراوشــات خ تــومــان از ت
توخالی ذھن چند فعال كـارگـری  

است، عرض كنم كـه  "  غیرواقع بین " 
ـتـدا از   مطالبه دو میلیون تومـان اب

ـروشـیـمـی  ـت ھـای    جانب كـارگـران پ
ـریـز مـطـرح شـد و   ـب ماھشھـر و ت

ای كـه بـخـاطـر    فعالیـن كـارگـری 
ـنـون   پیگیری مطالبات كارگران اك
ـبـه   در زندان ھستند نیز از این مطال

بخش اعـظـم  . دفاع و حمایت كردند 
ھــا و نــھــادھــای مــوجــود    تشــكــل 

ـبـه دفــاع   كـارگـری از ایـن مـطــال
ـنـدگـان  .  كردند  ھمه و از جمله نمـای

رنگارنگ جمھوری اسـالمـی در  
تلویزیون كانال یكشان قبول و اعالم  

 میلیون تـومـان  ٢ كردند كه كمتر از  
ـر   حداقل دستمزد، یعنی زندگی زی

 !خط فقر 
: اسد گلچینی سپس مـی نـویسـد 

سالھای قبل ھم طرح و روشھایـی  " 
مبلغی افزایش حداقل دسـتـمـزدھـا  
به شکل بشدت حاشیه ای وجـود  

 بخـشـھـایـی از  ٩٢ داشت اما سال  
ـلـف و    کارگران و تشکل  ھای مخت

ـفـی از چـپ بـه ایـن   طیف مختل
ـیـسـت  .  روش معتقد شدند  معلـوم ن

ـیـون   ـل چرا دو میلیون؟ چرا سه مـی
ـنـد  " و چھار و پنج نه؟  قبول می ك

ـرای    كه اگر سال  ھای قبل كمپین ب
افزایش حداقل دستمزد بـه ھـمـیـن  

 وجـود داشـت، امـا  ٩٢ شكل سال  
 ایـن مـبـارزه حـاد شـد و  ٩٢ سال  

ــران و   ــعــی از كــارگ ــی بــخــش وس
ـفـی از    تشكل  ـل ھـا و طـیـف مـخـت

. چپ به ایـن روش مـتـعـقـد شـد 
ـنـجـوری شـد، مـعـلـوم   حاال كـه ای
ـنـی   نیست كـه چـرا اسـد گـلـچـی
. تصمیم گرفته بر علیه آن بایسـتـد 

ــادی   ـق ـت نـوشـتـه او نـوشـتـه ای ان
ـم    نوشته !  نیست  ای است كه تصـمـی

ـیـه تـالش كـارگـران   گرفته بر عـل
. برای افـزایـش دسـتـمـزد بـایسـتـد 

ـیـسـت  " ایشان می پرسـد   مـعـلـوم ن
ـیـون   ـل چرا دو میلیون؟ چرا سه مـی

در جواب بـایـد  "  و چھار و پنج نه؟ 
گفت كه اگر مسـائـل مـربـوط بـه  
ـرای یـك امـر   جنبش كارگری را ب
سالمی دنبـال مـی كـردیـد حـتـمـا  
متوجه می شدید كه ھـر گـروه و  
ـقـی در   ـی دسته و محفلی كه تـحـق
ـنـه سـبـد كـاالھـا   ایران دربـاره ھـزی
كرده، به این رقم و یا رقمی نزدیـك  

.  میلیون تومان رسـیـده اسـت ٢ به  
ـر خـودش اسـت  حـداقـل  : " اسمش ب

ھـای    برای تأمین حـداقـل "!  دستمزد 
 .زندگی 

بھرحال در مقابل كسانی كه مـثـل  
اسد گلچینی كارگران را با بـھـانـه  
ھای پوچ به خانه می فرستنـد و  
تمام تالششان را تخطئه می كنند،  
: ھنوز یك سئوال بی جـواب مـانـده 

ـرای افـزایـش   كمپین راه انداخـتـن ب
ــج   ــالش بــرای بســی ــزد، ت ــم دســت
ـره،   كارگران از طریق طومـار و غـی
ـرای   ـراض ب چه تنـاقضـی بـا اعـت
افزایش دستمزد بـه اشـكـال دیـگـر  

 دارد؟ 
 

 گرایش چپ
ــش   ــا گــرای ــش چــپ و ی گــرای
سوسیالیستی یكـی از گـرایشـات  
اصلی درون جنبش كارگری اسـت  

ـر سـر حـتـی    كه در ھر مبارزه  ای ب
ــات رفــاھــی   ــن امــكــان ــری كـوچــكــت
كارگران و جامعه دخیل بـوده، امـا  
در نھایت ھدف آن لغو مـنـاسـبـات  

ـم كــار مــزدی اســت  ــســت ــن  .  سـی ای

ـبـش   گرایش ھم بازتابی از یـك جـن
ـر در جـامـعـه اسـت كـه    عمومی  ت

ــظـام کــار مــزدی و   ــخــواھـد ن مـی
ــل   ـر وسـائ مـالـکـیـت خصــوصـی ب
ـثـمـار را کـنـار   تولید و اساس اسـت
بگذارد و تولید در جامـعـه ھـم در  
خدمت رفع نیـازمـنـدیـھـای انسـان  

ـرد  مـیـخـواھـد اراده  .  صـورت بـگـی
مستقیم کارگران اعـمـال بشـود و  
قدرت آنھا را از طـریـق اتـحـاد و  
ـر قـدرت جـمـعـی آنـان در   اتکـا ب

ـرد   مبارزه بـکـار مـی  اگـر در  .  گـی
ــورژوازی كــار   ــگـاه فـكــری ب دسـت
كارگر كاالست و انـعـكـاس آن در  

ــش كــارگــری تــوســط   ــب ــن درون ج
گرایش راست ایـن اسـت كـه ایـن  
كاال باید ھرچه بھتر فروخته شـود،  
ــسـتـی كـار را   ـی ــال گـرایـش سـوسـی

ـــت انســـان مـــی  ـی دانـــد و    خـــالقــ
ـیـت    می  خواھد به اسارت این خـالق

در تار و پود زنجیرھای بـورژوازی  
ـرعـكـس گـرایـش  .  خاتـمـه بـدھـد  ب

راســت كــه دائــم در تــالش اســت  
ـتـانسـیـل   كارگران را كنترل كرده و پ
ـرل   ـت ـن نھفته در حركت آنھا را بـه ك
خود در آورد و آنجا كه الزم بـاشـد  
ـفـاده   برای اھـداف خـود از آن اسـت
ــتــی   ــس ــی ــال ــی ــرایــش ســوس كــنــد، گ

خواھد این پتانسیل جاری شود    می 
ـرده داری مـزدی   تا بلكه سیستم ب

ـرود  ـیـن ب ایـن  .  برای ھمـیـشـه از ب
گرایش مبارزه كـارگـران را حـتـی  
آنجا كه بر سر امور صنـفـی مـثـل  
افزایش دستمزد، مرخصی، بیمه و  
مزایا و غیره ھـم بـاشـد، یـك امـر  

ــاسـی مــی  دانـد كــه ریشــه در    سـی
بــرخــالف  .  جــاھــای دیــگــری دارد 

ـم تـالش دارد   سندیكالیسم كـه دائ
تضاد بین كار و سرمایه را بپوشاند  

خواھد این تضـاد    گرایش چپ می 
ــان شــود و   ــمــای ــر ن ــت ــش ــی ھــرچــه ب

ای كـه بـاعـث    دستھـای نـامـرئـی 
ــدا و    مــی  ــاپــی ــط ن ــن رواب ــد ای شــون

ـنـد  . مستتر بمانند را نیز بی آبرو ك
ـم در   برخالف سندیكالیسـم كـه دائ
ــوژروازی و   ــالش اســت ب ــال ت ح
پرولتاریا را آشـتـی دھـد، از نـظـر  
ـبـش كـارگـری،   گرایش چـپ جـن
ـــه   ــق ــن دو طــب ــن ای ــازش بــی س
ـیـن   مـوضـوعـیـت نـدارد و جـدال ب
ــدال   كــارگــر و كــارفــرمــا یــك ج
ـرقـابـل سـازش اسـت  . طبقاتی غـی

نقطه عزیمت گرایش سوسیالیستـی  
طبقاتی است و به منفعت و اتحـاد  
طبقاتـی کـارگـران تـوجـه دارد و  
مثل سندیکالیسم اساسش را روی  

اگـر  .  اصناف متـمـرکـز نـمـیـکـنـد 
ــت در   ــش راســت از شــراك گــرای

زنـد و    سیستم مـوجـود حـرف مـی 
ـر جـامـعـه تـوسـط   قوانین حـاكـم ب
بورژوازی را قوانین مورد اطـاعـت  
می داند، گرایش سوسیالیستی از  

گوید و دست بـه ریشـه    الغا آن می 
اینھـا و دھـھـا و صـدھـا  .  برد   می 

نمونه دیگر از خصوصایت گـرایـش  
 .توان اسم برد   چپ را می 

ـبـش كـارگـری   گرایـش چـپ جـن
پابپای گرایشات اصلی دیـگـر در  
جنبش كارگری و از جمله گرایـش  
ــش   راســت در اعــتــراضــات جــنــب
كارگری دخیل بوده و راه حل خـود  
را جلوی جنبش كارگری گذاشتـه  

اما تا جائیكه بـه تـمـایـزات  .  است 
ـر   گرایش چپ با گرایش راسـت ب

گردد، گـرایـش چـپ بـا ھـر    می 
درجه اصالحات در سیستم سرمایـه  

خواھد این مناسبات را    داری، می 
براندازد و سیستم و نظامی را پایـه  
گذاری كنـد كـه شـایسـتـه انسـان  

و در عین حال طبقه كـارگـر  .  باشد 
ــح   ــل ــاســب مس ــن را بــه ابــزاری م

كند كه این خلع مالكیت كـردن    می 
 . از بورژوازی را تسھیل كند 

ـبـش   در نـگـاه گـرایـش راسـت جـن
كارگری، كارگـر بـایـد از حـیـطـه  
ـفـعـت   خود بـعـنـوان كسـی كـه مـن
ـنـد و   شخصی صنفی دارد دفاع ك

جنگ در مـدرسـه  .  فراتر ھم نرود 
ــی و   ــق مــذھــب ــمــی ــح بــر ســر ت
. ناسیونالیستی به او ربـطـی نـدارد 

لشكركشی به عراق و افغانستان و  
یوگسالوی و لیبی به او بی ربـط  
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تروریسم اسالمی بـه او بـی  .  است 
موقعیت زن تـا جـائـی  .  ربط است 

كه در كارخانه و محیط كار حـوزه  
ـیـسـت، ربـطـی بـه او   فعالیت او ن

اعتراض كارگر و جنگ او  .  ندارد 
ــرمــایــه دار، مــثــل دعــوای   ــا س ب
. پیازفروشان با خریداران پیاز اسـت 

ـقـال سـر كـوچـه بـا   مثل دعوای ب
ـیـاتــش اسـت  ـن ـری لــب بــرای  .  مشـت

گرایش چپ امـا تـاریـخ جـامـعـه  
. بشری تاریخ مبارزه طبقاتی اسـت 

كار كارگر صرفا یك كاالی دیـگـر  
ـبـع ارزش  .  نیست  كـار كـارگـر مـن

اضافه و در نتیجه منبـع زنـدگـی  
ــمـام جــنــگ و جــدال در  .  اسـت  ت

جامعه بر سـر ایـن ارزش اضـافـه  
ای توپ و تـانـك و    است كه طبقه 

ـره را   ارتش و زندان و ساواك و غـی
بسیج كرده كه طبقه دیگری را بـه  
اسارت بكشد و ارزش اضـافـه از  

ـنـد  گـرایـش  .  گرده او اسـتـخـراج ك
ـبـش   سوسیالیستی بـخـشـی از جـن

خـواھـد ایـن    كارگری است كه می 
حمله به كارگران را درھم بشـكـنـد،  
ـیـسـم خـود   ـیـكـه سـنـدیـكـال در حال
بخشی از این دم و دستـگـاه اسـت  
كه نھایتـا بـایـد بسـاط ایـن دم و  

 .دستگاه ھم جمع شود 
نكته مھم به نظر من این است كـه  

خواھد كارگـر را    گرایش چپ می 
به میدان بیاورد كه قدرت خـود را  
دریابد و به میدان آمدن او بـه قـول  

ـقـالب    لنین یك مدرسه  ـرای ان ای ب
مجمع عمومی كـارگـران و  .  است 

ـیـو   ـرنـات ـت شوراھای كارگری كـه آل
ــش   ــپ درون جــنــب ــش چ گــرای
كارگری است، دقیقا این را تأمیـن  

كنند كه كارگران یـكـپـارچـه و    می 
ـنـد و خـودشـان   متحدانه بیرون بیـای

 . گیرند چه بكنند   تصمیم می 
 

 كمپین افزایش دستمزد
اینجا می خواھم به اختصار درباره  

 ھزار امضاء توضیحـی  ٤٠ طومار  
بدھم چرا كـه یـك بـخـش اصـلـی  
بـحــثـھــای حــول افـزایــش حــداقــل  
دستمزد و كـال افـزایـش دسـتـمـزد،  

گـرایـش  .  حول ھمیـن طـومـار بـود 
ـر خـودش را از ایـن   ـفـسـی راست ت
حركـت كـارگـران داشـت، گـرایـش  
چپ اھداف خـودش را داشـت و  
ــب   ــان ــن حــمــالت از ج ــری ــشــت بــی
نویسندگان طیف خـانـه نشـیـن بـه  

 .این حركت كارگران شد 

ـیـش از   طومار اعتراضی را كـه ب
  ١٣٩١  ھزار كارگر تا آخر سال  ٣٠ 

 ھـم  ٩٢ امضا كرده بودند، در سال  
ـراض كـارگـران   ھمچنان محور اعـت

  ٩٢ قرار گرفت كه بعدھا در سـال  
ـیـز  ٤٠ به بیـش از    ھـزار امضـا ن

ـبـات  . رسید  ـر مـطـال این طـومـار ب
ھا کارگر در سـراسـر    عاجل میلیون 

ـراردادھـای   ـیـل لـغـو ق کشور از قب
ھـای    موقت، برچیده شـدن شـركـت 
ـرداخـت حـقـوق  ھـای    پیمانكـاری، پ

ـیـن كـارھـای    معوقه،   اجـرای قـوان
ـیـن حـداقـل      سخت و زیان آور،   تـعـی

 قانون کـار  ٤١ مزد بر اساس ماده  
ــیــم   ــق ــت مســت ــا شــرکــت و دخــال ب
ــخــب مــجــامــع   ــت ــدگــان مــن ــمــایــن ن

ـران،  ـــوق    عـــمـــومـــی كـــارگــ ـق  حــ
بازنشستگان و توقف اصالح قانـون  
کار بر مبنای پیش نویـس الیـحـه  

ـیـد  ...  ضدكارگری دولـت و   تـأك
اما اجـازه بـدھـیـد روی  .  كرده بود 

بحثھایی كه حول طومارنویسی در  
بین فعالین كـارگـری در گـرفـتـه  

 .بود مكث كنیم 
ـتـھـای   طومارنویسی یكـی از سـن
ـبـش كـارگـری اسـت  . قدیمی جـن

ــش   ــخ ــا در اعــتــراض ب ــھ ــت مــن
ـبـش   رفرمیست و سندیكالیست جـن
كارگری ھم برجسـتـه اسـت و ھـم  

ـبـش  .  مـحـوری  ایـن بـخـش از جـن
ــد از   ــن كــارگــری ســعــی مــی ك
اعتراض و اعتصـاب كـارگـران در  
محیط كـار تـا جـائـی كـه فشـار  
كارگران دست زدن به چنین شـیـوه  
ھای رادیكالی را تحمـیـل نـكـنـد،  

ـبـش  .  بپرھیزد  ـیـن جـن تناسب قـوا ب
كارگری و بورژوازی ھـر چـه ھـم  

ـراض    باشد، رادیكال  ترین شـیـوه اعـت
این گرایش ھمین طومارنویسـی و  
رعایت قواعد بازی در چھارچوب  

ـراضــی  .  قـانـون اسـت  طــومـار اعـت
ـران در یـكـی دو سـال   كارگران ای

ـبـوده  ـیـن ن بـا در  .  گذشته اما چـن
نظر گرفتن تناسب قوا، امضاھا را  

ھای كوچك و كـارگـران    از كارگاه 
ـریـن  .  منفرد شروع كـردنـد  ایـن بـھـت

ـران   شیوه ای بود كه كارگران در ای
احساس نمی كـردنـد بـا گـذاشـتـن  
ــه   ــانــی ــك بــی ــای ی امضــا زیــر پ
ـنـده   ـیـت و آی اعتراضی، شغل، امن

 . خودشان به مخاطره می اندازند 
ھماھنگ كنندگـان ایـن طـومـار،  
طومارنویسی را تنھا سیاست خـود  

در ھـمـیـن رابـطـه  .  تعریف نكـردنـد 

بحثی بین مازیار گیالنـی نـژاد و  
ــه آزاد كــارگــران ایــران در   ــحــادی ات

ــدگــان  .  گــرفــت  ــن ھــمــاھــنــگ كــن
ـر  ٤٠ طومار    ھـزار امضـا در را ب

ـنـد  ـبـسـت . اعتـراض و اعـتـصـاب ن
یادآوری و تأكید كردند كه پشتوانـه  
ــارشــان قــدرت اعــتــراضــی   طــوم

ــران اســت  ــراخــوانشــان بــه  .  كــارگ ف
كارگران مراكز كـارگـری بـزرگـی  
كه امكان تشكل مجمع عـمـومـی  
و به پیش بردن مبارزه و اعتـصـاب  
ـبـود   در آنجاھا ممكن تر است این ن
كه تشكیل مجمع عمـومـی را ول  
كرده و در عوض به كمپین طـومـار  

ـیـد كـردنـد كـه  .  بپیوندند  بارھا تـأك
ــه   ــن مـوضــوع ب ـردن ای قصـدشـان ب
ـیـن   جامعه و فشار آوردن به مسئـول

درست ھمان تاكتیكـی  . دولتی بوده 
ــوســط  ٦٠ كــه در اواخــر دھــه    ت

ھـا و    فعالین كارگـری در كـارگـاه 
ــری و در   ــراكــز كــوچــك كــارگ م
اعتراض به پیش نویس قـانـون كـار  

" در باب اجـاره " احمد توكلی كه به  
 . معروف است، به كار گرفته شد 

با این توضیح كـوتـاه مـی خـواھـم  
 ھـزار امضـا  ٤٠ بگویم كه طومار  

ـبـش   كارگران یك اعتراض مھم جـن
ــن   ـی ـپ ـقـل كـم كـارگـری و مـركـز ث

 .افزایش دستمزد بود 
 

 در خاتمه
ـبـش   ـنـكـه جـن اكنـون و بـعـد از ای
كارگری یك دوره سـخـت سـركـوب  
عریان را در زیر سلـطـه جـمـھـوری  
اسالمی گذرانـد، دارد بـار دیـگـر  

ــدام مــی  ــرض ان ــد   ع ــن ــرایــش  .  ك گ
ای    سندیكالیستی كه در یـك دوره 

مبلغ فعالیت در نھادھای سـركـوب  
رژیم مثل شوراھای اسالمـی كـار  
بود، بعدھا و با حـلـوا حـلـوا كـردن  
اینكه سازمان جھانی كار در نـظـر  
ـیـایـد و   ـنـار ب ـران ك دارد با رژیم ای

ـرای    تشـــكـــل  ـری بــ ھـــای كـــارگــ
كارگران درست كند، ایـن گـرایـش  

ھیأت مـؤسـس سـنـدیـكـاھـای  " در  
ـران  مـتـشـكـل شـد و  "  كارگـری ای
حلوا حلوا کردنـد  .  خودی نشان داد 
ـتـگـوی    كه خاتمی می  خواھد گـف

ـیـانـدازد،   تمدنھا و اصـالحـات راه ب
اینھا نامه به وزیر كـار جـمـھـوری  
اسالمی نوشتند و اعالم آمـادگـی  
كردند كـه حـاضـرنـد سـنـدیـكـا راه  
ـبـش   ـرل جـن ـت ـن بیاندازند و عامـل ك

ھمیـن كـه سـر و  .  كارگری بشوند 

ـیـن   صدا راه افتاد كـه بـورژوازی ب
خـواھـد بـا جـمـھـوری    المللی مـی 

ـیـایـد و در فـكـر   ـنـار ب اسالمی ك
ـیـزه كـردن   سرمایه گذاری و مـدرن
كارگاھھای تولیدی و غیره اسـت،  
اینھا اعـالم كـردنـد كـه حـاضـرنـد  

ـبـه گـرائـی " طرف سـوم   " سـه جـان
ـنـكـه بـاز  .  باشند  اینھـا بـعـد از ای

ـر ریـاسـت   مدتی خود را در دفـات
ـــا   ـــوری اســـالمـــی و ی ـــھ جـــم
كاندیداھایی از جمھوری اسـالمـی  
ـنـون   عالف كـردنـد، در نـھـایـت اك
مشاوره دھنده به و مبلغ شركت در  

ـفـی كـارگـری   انـجـمـن "  " ھـای صـن
ــل   ــنــد كــه نــھــادھــایــی مــث ــت ھس

. باشنـد   شوراھای اسالمی كار می 
اما حضور اینھا فقط در حـاشـیـه  
ــب و جــوش اعــتــراضــات و   جــن
ـلـكـه در   مبارزات كارگری نبوده، ب
خود اعتراضات ھم شـاھـد حضـور  

ـنـھـا بـوده  ـم   فعال ای سـنـدیـكـای  .  ای
شركت واحد كه حـاصـل یـك دوره  
مبارزه پرشور كـارگـران ایـن واحـد  
بود، عـرصـه رودر روئـی گـرایـش  
ـیـز   سندیكالیستی و سوسیالیستی ن

گرایش سندیكالیـسـتـی  .  بوده است 
مسالـمـت  " درون سندیكای واحد بر  

ـبـات  "  آمیز  بودن ابراز وجود و مـطـال
ـیـد داشـت و خـواھـان   كارگران تأك
روشن كردن چراغھای اتوبوسھا بـه  
ـیـكـه   نشانه اعتراض بـود؛ در حـال
گرایش سوسیالیستی این شـیـوه از  

دانسـت و    اعتراض را ناكارآمد مـی 
ـم كـارگـران و   ـی ـق ـر دخـالـت مسـت ب
ـیـد داشـت  . اعتصاب یكپارچه تـأك

فعالینی از گرایش سندیكالیسـتـی  
ــخــابــات جــمــھــوری   رســمــا در انــت
ـم   اسالمی از كاندیـداھـائـی از رژی

ھای قانـونـی    دفاع كردند و بر شیوه 
ـنـھـای   ـتـظـار كشـیـدن در سـال و ان

ـیـد مـی  كـردنـد كـه    وزارت كار تـأك
ـرد  ـب ــن  .  عـمـال راه بـجـائــی ن حسـی

ــد   ــن تــن ــح ــا از ل اكــبــری رســم
ـرار   سندیكای واحد در مخـاطـب ق
دادن جامعه و تأكید بر استقـالل آن  
ـیـد قـانـون نـكـردن آن   و خود را مق
انتقاد كرد و گفت كه سـنـدیـكـای  
ـیـن راھـی را   مزبور قرار نبود چـن

وی در عیـن حـالـی كـه بـا  .  برود 
سندیكای واحد این چنین صحبـت  

كرد دنبال دوستان خود در خانـه    می 
كارگر رژیم و شوراھـای اسـالمـی  

گشت و در نھـایـت رسـمـا    كار می 
ـفـی كـارگـری    به انجمن  ھـای صـن

 .مشاوره داد 
ــدیـده خــانـه نشـیــنـی كــه   طـیـف پ
سرویس دھنده به گرایش راسـت و  
ــران اســت، جــای   ــان كــارگ ــن دشــم
. خاصی در بیـن كـارگـران نـدارنـد 

جاپائی از آنھـا را نـمـی تـوان در  
ـبـشـی نشـان داد  . ھیچ جدال و جن

مجبورند بعد از چـنـد بـار تـكـرار  
خانه نشینی، خود برای ھمیشه بـه  
كنج خانه ھایشان بخزند و دست از  

ـردارنـد  بـه قـول آن  .  سر كـارگـران ب
ـرتـان امـیـدی  " مثل فارسی،   به خی

 !"نیست، شر مرسانید 
ــش   ــپ درون جــنــب ــش چ گــرای
ــن دوره   ـران، در ای كـارگــری در ای

تقالھـای  .  لزومی به معرفی ندارد 
ھـا و    گرایش راست، خانه كارگری 

ـقـابـل بـا   ـنـی در ت پدیده خانه نشـی
ـــش چـــپ و   ـرای ــ ـــن گ ـی ــ ـــم ھ

ـنـد  ـیـسـتـی ھسـت گـرایـش  .  سوسیال
چپ دیـگـر صـرفـا چـنـد فـعـال  
كارگری و چـنـد نـھـاد و تشـكـل  
ـم از   كارگری نیستند كـه بـخـواھـی

ـنـون  .  آنھا حرف بزنیم  این گرایش اك
به وسعت كل اعتراضات كـارگـری  

  ٨٨ به وسعت اعتراض سـال  .  است 
است كه جمھوری اسـالمـی را تـا  
ــد  ــی ران ــون ــگ ــی ســرن ــدم . دو ق

ــمــی ھــای   ــی ــروش ــت ــراضــات پ ــت اع
ماھشھر، اعتراضات كارگران كیـان  

ـر، طـومـار    ھـزار امضــاء،  ٤٠ تـای
اعتراض كارگران معادن چادرملـو،  
ـنـد و صـدھـا و   فریاد كارگران درب
ھزاران اعتراض ریز و درشت روزانه  
ــوه ھــایــی از ایــن   ــل ــری، ج كــارگ

در مقابل این گرایـش،  .  گرایش اند 
گرایش راست و دیـگـر مـزاحـمـان  

 .جنبش كارگری در حال گذرند 
 ٢٠١٤  آوریل  ٢١ 

 
 
 

کارگر 
 کمونیست 

 را
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یارانه ھـا و  گـرانـی روز افـزون  
ـیـونـی و   ـل قیمت ھا،  بیکاری مـی
ــی   ـیـکـارسـازیـھــای ھـر روزه،  ب ب
تامینی  مـطـلـق مـردم از جـمـلـه  
کارگران بیکار، بـازنشـسـتـگـان و  
ــار ھــر روزه   ــه، فش ــع ــام کــل ج
ـیـن   ـرای تـحـمـیـل قـوان حکومت ب
ارتجاعی اسالمی اش به جامـعـه،  
ــان و سـرکـوب حـکــومـت و   ـق خـف
ـریـن   محرومیت مردم از پایـه ای ت
حـقـوق خـود، حـجـاب اجـبـاری و  
ـر جـامـعـه   آپارتاید جنسی حاکـم ب
ھمه و ھمه عاجل ترین مسـائـل و  
مشکالت میلیونھا کارگر و  کـل  

در عین حـال  .  مردم  در ایران است 
ــھــا ھــمــه مـحــور ھـای مــھــم   ـن ای

 .اعتراض مردم در جامعه است 
ـر جـنـب و   در برابر ایـن فضـای پ
ـم اسـالمـی   ـراضـی رژی جوش اعـت
ـلـدری اش اعـدام و   ابزار بقـا و ق

ــت  ــوب اس ـــا  .  ســرک ــا ب ــوص خص
نزدیک شدن روز جھانی کارگر و  
فضای پر جنب و جوش در مـیـان  
کارگران رژیم اسالمی از وحشـت  
چنین روزی به تـکـاپـو افـتـاده و   
ـران   ـیـن و رھـب دست به تھدید فعـال

ــد  ــزن ــارگــری مــی ــه  .  ک ــمــل از ج
ــرخ   ــر شــاھ ــر روزه ب فشــارھــای ھ
ــوب   ــحــب ــی از رھــبــران م ــان زم
کارگری و انتقال او از زندانـی بـه  

ـتـه ھـای  . زندان دیگیر است  در ھف
اخیر نیز مظفر صالح نیا ، شـریـف  
ـنـاه ، کـورش بـخـشـنـده،   ساعـد پ
ـنـی ،   غالب حسینی،  خالد حسـی
مجید حمیدی، عباس انـدریـاری،  
سوسن رازانی را احضار و آنـھـا را  
ـرپـایــی روز جـھــانـی کـارگــر   از ب

اما سخن کـارگـران  .  برحذر کردند 
این است که برپایـی روز جـھـانـی  
ـم آنـھـاسـت و   کارگـران حـق مسـل
منتظر مجوز نخواھنـد بـود و ایـن  
ـنـد  . روز را روز اعتراض خود میـدان

در عین حال ما شاھد بیانیه ھـای  
ـیـان   پرشور کارگران زندانی و زنـدان
ـنـدی   سیاسی در حمـایـت از ھـمـب
ــاســبــت ھــای   ــن ــه م ھــایشــان و ب
مختلف، از جمله به مناسـبـت روز  
ـم کـه   ـی جھانی کـارگـری  ھسـت
اعتراض و خواستھای خـود را رو  

 . به جامعه اعالم میدارند 
 

حمله وحشیانه جانیان اسالمـی بـه  
ـیـز  ٢٨  اوین در  ٣٥٠ بند    فروردین ن

ــات   ــدام ــن اق ــمــی ــای ھ در راســت
سرکوبگرانه حکومت و عقـب زدن  
. فضای اعتراضی جـامـعـه اسـت 

اما می بینیم چگونه ھم در درون  
زندان و ھم در میان خـانـواده ھـای  
زندانیـان سـیـاسـی فضـا، فضـای  
ــکــاس   ــع ــت و  ان اعــتــراض اس
اجتماعی خبر این حمله ددمنشانـه  
رژیم را بشـدت وحشـت زده کـرده  

ــول  .  اســت  ــئ از جــمــلــه حــتــی مس
ـیـشـرمـانـه   سازمان زندانھای رژیم ب

علی مطھری  .  آنرا تکذیب میکند 
ـیـز در پـاسـخ بـه   نماینده مجلس ن
ـراض بـه   خانواده ھایی که در اعـت

این حمله وحشیانه در برابر مجـلـس  
اسالمی تجمع بر پا کـرده بـودنـد،  
ـر   برای بیرون کشیدن روحانی از زی
ـــدام   ـــن اق ـردم، ای ــ ـــالت م ـــم ح
ــه دسـتـھــای   ـتـکــارانـه را  ب جـنـای
غیبی ای که میخواھند دولـت را  

 .  بدنام کنند، نسبت میدھد 
نمونه دیگر از ھمین دست، جنـبـش  

درحالیکه شـمـار  .  علیه اعدام است 
اعدام ھا در طول روی کـار آمـدن  

دولت روحانی رکورد داشته اسـت،  
ـیـز ھـر روز   جنبش علیه اعـدام  ن

از جمله کارزار دفـاع  .  قویترمیشود 
از جان ریحانه جبـاری زن جـوانـی  
ـرار دارد را   که در خـطـر اعـدام ق
میتوانم نام ببرم که در آن از بخـش  
ـلـف جـامـعـه، جـوانـان،   ھای مـخـت
ـره و   ھنرمندان، نویسندگان، و غـی
غیره با بیانیه ھایشان اعـدام او را  
مـحـکـوم کـرده و خـواسـتـار لـغـو  

کـارزاری  .  احکام اعـدام شـده انـد 
ـراز و   که یکسر آن در تھران و شـی
آذربایجان است و سـر دیـگـرش در  
خارج کشور که در راس آن چـھـر  
ـرار   ـنـا احـدی ق ه ھایی چـون مـی

 .دارند 

بدین ترتیب  در برابر سرکـوبـگـری  
ھای رژیم مردم ایسـتـاده و دارنـد  

و  .  صف خود را  سازمان میدھـنـد 
ـیـن جـنـگ و جـدالـی   در دل چـن
است که به استقبـال روز جـھـانـی  

ـم  ـروی و ایـن ھـا ھـمـه  .  کارگر مـی
اتفاقـاتـی اسـت کـه فضـای روز  
. جھانی کارگر امسال را میـسـازد 

ـیـانـگـر   این اتفاقات در عین حـال ب
جایگاه ویژه اول مـه امسـال اسـت  

که به لـحـاظ سـیـاسـی نشـانـگـر  
 . شرایط متحول جامعه است 

اول مه روز به خیابانھا آمدن ھـمـه  
مـردم مــعــتــرض جـامــعــه  اعــالم  
ـیـه تـوحـش   کیفرخواسـت شـان عـل
ـبـش   سرمایه داری و ھـمـه مصـائ

 . است 
ھمه شـواھـدی کـه بـه آن اشـاره  
ـنـسـت   کردم به روشنی نشانـگـر ای
کــه امســال بــیــش از ھــر وقــت   
ـبـدیـل ایـن روز بـه   شرایط برای  ت
روز اعتراض کل جامعه علیه فقـر  
ـقـان و   و فالکت و سرکوب و خـف
قوانین ارتجاعی اسـالمـی فـراھـم  

ـنـسـت کـه بـا  .  است  سخن مـن ای
ـرویـمـان  و ایـن   ـی اتکاء به کـل ن
ـری   جنبش عظیم آزادیخواھی و براب
ـبـال روز جـھـانـی   ـق طلبی بـه اسـت

ـنـسـت  .  کارگر برویم  سخـن مـن ای
ـم    ـروی عـظـی ـی که با اتکا به این ن
میشود روز جھانی کـارگـر را بـه  
یک قدرتنمایی بزرگ کـارگـران  
و کل جامعه در برابر تعرضات ھـر  
روزه اش به زنـدگـی و مـعـیـشـت  
ــن   ــه ســرکــوب و مــاشــی خــود و ب
جنایتش تبدیل کرد و به تـدارکـش  

 . برویم 
ـیـون   ـل ھمین امروز سخـن از ده مـی
ـیـکـاری   نیروی بیکار و سونامی ب
ـرو خـود ارتـش   ـی جوانان است این ن
بزرگی برای اعتـراض بـه تـوحـش  
سرمایه داری به عنـوان عـامـل و  
ــب ایــن بــیــکــاری عــظــیــم   ــب مس

ـیـکـارسـازی ھـر روزه   میلیونی و ب
جـای ھـمـه ایـن  .   کارگران اسـت 

کارگران در خـیـابـان و در صـف  
 .تظاھرات روز جھانی کارگر است 

خالصه کالم اینکه فراخوان ما بـه  
برگزاری  یک اول مه بـزرگ و  
سراسری در تـمـام شـھـرھـا  و در  

ـران اسـت  ــال  .  سـراسـر ای ـب ـق بـه اسـت
از ھـم اکـنـون  .  چنین روزی برویم 

بیانیه ھا و قطـعـنـامـه ھـایـمـان را  
ـرخـواسـتـمـان   ـف انتشار دھیم و با کـی
علیه سرمایه داری حاکم و ھـمـه  
مصائیبش خـواسـتـھـای فـوری و  

ـم  ـی از  .  ھمین امروزمان را اعالم کن
ھم اکنون با پر کـردن در و دیـوار  
از شعارھایمان و در گـرامـیـداشـت  
روز جھـانـی کـارگـر فضـای روز  
اعتراض قدرتمند برای اول مـه را  

 . بسازیم 
اول مه روز جھانی کارگر وسـیـعـا  
به خیابانھا بیاییم و با شـعـارھـایـی  
ــر زنــدانــی، زنــدانــی   چــون کــارگ
سیاسی آزاد باید گـردد، زنـدگـی،  
معیشت، حق مسلم ماست، نـان ،  
آزادی، برابری، این روز را بـه روز  
ـبـدیـل   قدرتنمـایـی بـزرگ خـود ت

 زنده باد روز جھانی کارگر . کنیم 

  اول مه امسال و فضای سیاسی جامعه  ١  از صفحه  

 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب 

 کمونيست کارگری
 را بخوانيد
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ــن دو صــف   نـکــرده اســت امـا، ای
متخاصم طبقاتی در اشـکـال تـوده  
ـر شـعـلـه ھـای   ای و زیر خـاکسـت
ــونــی و   ــی ــل ــعــادی مــی خشــم در اب
ـیـمـه آشـکـار،   ـردی ن ـب محکم در ن
ـیـن   شروع به زورآزمایی ھـای تـعـی

بـزرگ  "  نـه . " کننده ای کرده انـد 
ـنـور گـرم ایـن  ٧٠ بیش از   میلیون ت

ـم   ـی نارضایتی توده ای و عـدم تسـل
به دولت و بورژواھا را بـه نـمـایـش  

 .گذاشت 
ابعاد این زورآزمایی، این تـخـاصـم  
ـیـن انصـراف   ـپ طبقاتی در قالب کم

ھا در حـمـایـت دولـت و  " یارانه " از  
ــظــام جــمــھــوری اســالمــی،   کــل ن
احشام انـجـمـن ھـای اسـالمـی و  
ـم   ملی ــ مـذھـبـی ھـا بـا تصـمـی
ـیـون   ـل جنگی ـ اعتراضی ده ھا مـی
ـرده   نفر از شـھـرونـدان بسـیـار گسـت

این نـه بـزرگ آزمـون  .  شده است 
ـقـا   دوره ای معین چند ماھه از ارت
سیکل مبارزه گاه آشـکـار و گـاه  
مخفی به مبارزه مرکب، اشکار و  

ـنـی  .  علنی بود  مردم اشکار و عـل
ـیـمـه   ثبت نام کردند و در اشکـال ن
مخفی متحد شـدنـد و از حـداقـل  

و  .  معیشت زندگـی دفـاع کـردنـد 
ـبـال   ـنـی در ق در اشکال بسیار عـل
ــغـات گسـتــرده   ـی ـل ـب درخـواسـت و ت
دولـت بــرای انصــراف از دریـافــت  
یارانه نقدی  یا مسخره کـردنـد یـا  

ـفـت  ـرشـان بـه  .  مخـال ـیـشـت جـواب ب
ـفـی کـه بـه    پیامک  ـل ھای مـخـت

شـان آمـد، یـک    ھـای ھـمـراه   تلفـن 

فائزه رفسنـجـانـی  ".  نه : " کلمه بود 
مـردم  " در روزنامه آرمان گفته بـود  
" نـد    متوجه مشکالت دولت شـده 

ـیـل کـه مـردم   درست به ھمـیـن دل
مشکالت دولت را میدانند و نمـی  
خواھند دولت دزدھـا و فـاشـیـسـم  
ــد راه   ــجــات دھــن اســالمــی را ن
حاکمیت و قـدرت سـیـاسـی ایـن  

بر بـحـران  .  دولت را متزلزل میکنند 
ھایش سوار میشوند و با آنـچـه در  
توان مبارزاتی و اعتراضی و خشـم  
ـر ابـعـاد   میلیونی ای کـه دارنـد ب
بحـران دولـت و مشـکـالت دولـت  

ـقـات  . اضافه میکنند  تخـاصـم طـب
در ایندوره به این شکل خـونـمـایـی  

ــه مــردم و عــدم  .  کــرد  جــواب ن
مشارکت و ھمراھی آنان بـا دولـت  
ـقـاتـی ـ   روحانی درسھای مھم طـب
ــد کــه راه   ــن ــاســی ای ھســت ــی س
پیشروی ھای نزدیک تر جـامـعـه  
ـیـه   و مردم، در ابعاد میلیونـی، عـل
کل نظام جمـھـوری اسـالمـی، در  
ـراضـات خـیـابـانـی را   اشکـال اعـت

ایـن  .    فراھم و ھموار کـرده اسـت 
ــه دارد  ــاصــم ادام ــخ نــبــرد و  .  ت

ـقـاتـی در دفـاع از   اعتراضات طـب
ـنـه  .  زندگی خوب در راه است  زمـی

ھای مساعد برای برپایـی مـارش  
و تجمعات اول ماه مه بیش از ھـر  
ــم تــر شــده اســت  ــراھ . دوره ای ف

قطعنامه و کیفرخواسـت کـارگـران  
در تبیین اوضاع ابژکتیـو کـنـونـی  

ـیـن   ـپ بـزرگ  "  نـه " آیا میتوانـد کـم
مردم و کارگران را در رد انصـراف  
! از یارانه ھا را نماینـدگـی کـنـد؟ 

در قطعنامه ھا کـارگـران و مـردم  
ـیـه   ـراضـی عـل را به اقدامـات اعـت
گرانی و حـداقـل دسـتـمـزدھـا فـرا  

ـفـعـت  !  میخواند؟  بعنوان نماینده مـن
ــاتــی کــارگــران، مــطــالــبــات   ــق طــب
رادیکال از جمله دستمـزد مـکـفـی  
ــون تــومــان را   ــی ــل ــی ــر از دوم بــاالت

 !  نمایندگی میکند؟ 
 ١٣٩٣ اول اردیبھشت  

 ٢٠١٤  آپریل  ٢٢ 

جواب یک کلمه بود ! این تخاصم ادامه دارد
 "نه"

  ١  از صفحه  

جمـھـوری اسـالمـی وحشـت 
ــفــجــاری  زده از فضــای ان
جــامــعــه و یــک اول مــه 
وسیع و پـرقـدرت یـورش بـه 
زندانیان سیـاسـی و احضـار 
فعالین کارگری را تشـدیـد 

حـــــمـــــلـــــه .  کـــــرده اســـــت
جنایـتـکـارانـه بـه زنـدانـیـان 

 اویـن و ٣٥٠سیاسی بـنـد 
ــه  ــان ضــرب و شــتــم وحشــی
ــیــان بــی دفــاع، کــه  زنــدان
دیــروز پــنــجــشــنــبــه اتــفــاق 
افــتــاد، بــه قصــد ســاکــت 
کردن زندانیـانـی اسـت کـه 
علیرغم ھمه محرومیـت ھـا 
و محـدودیـت ھـا و شـرایـط 
غیر انسانی حاکم بر آنـھـا، 
مدام بیانیه میدھنـد، مـردم 
را به اعـتـراض و دفـاع از 
حقوق خود دعوت میکـنـنـد 
و زندان را به یـک سـنـگـر 

مسـتـحــکـم مـبــارزه تــبـدیــل 
در ایــن حــمــلــه .  کــرده انــد

جـنــایـتــکــارانـه عـده ای را 
مـجــروح و بــه بــیـمــارســتــان 
روانه کردند، عده ای را بـه 
انفرادی بردند و قبـل از آن 
شاھرخ زمانی را بـه زنـدان 
نامعلومی انتقادل دادنـد تـا 
ــامــوش  ــگــر را خ ــن ســن ای

در بیرون زنـدان نـیـز .  کنند
احضار فعالین کارگـری را 

 . تشدید کرده اند
سیاست ھر سالـه حـکـومـت 
اسالمی ایـن اسـت کـه در 
ھــفــتــه ھــای قــبــل از روز 
جــھــانــی کــارگــر فــعــالــیــن 
کـــارگـــری را احضـــار و 
تھدید مـیـکـنـد و فضـا را 

تر میکند تا جلـو " امنیتی" 
ـــرگـــزاری اول مـــه  را  ب

اما امسال اقدامـات . بگیرد

جمھوری اسالمـی گسـتـرده 
تر از سـالـھـای قـبـل اسـت 
چــون فضــا از ھــمــیــشــه 

تحـرک .  اعتراضی تر است
در مراکز بزرگ کـارگـری 

خشـم .  گسترش یافته اسـت
و اعــتــراض عــلــیــه فــقــر و 
. گرانی تشـدیـد شـده اسـت

جنب و جـوش گسـتـرده ای 
علیه اعدام شکل گرفته و 
ــه  ــحــان ــجــات ری ــیــن ن کــمــپ
فضــائــی از ھــمــبــســتــگــی 
انسانی مـیـان مـردم ایـجـاد 
کرده و حکومـت ھـمـچـنـان 
در بحران عمیق خود غوطـه 

 . ور است
 

یورش به زندانیان سیاسی و 
احضـار فـعـالــیـن کـارگــری 
بایـد بـا بـیـشـتـریـن عـکـس 
العمل در ایران و در سـطـح 

حـزب .  جھان پـاسـخ بـگـیـرد
کمونیست کارگـری ضـمـن 
مــحــکــوم کــردن جــمــھــوری 
اسالمی و جنایات ھـر روزه 
اش علیه زندانیان سیاسـی، 
مردم آزادیخواه را بـه دفـاع 
ــاســی و  ــی ــان س ــی ــدان از زن
ھمراھـی بـا خـانـواده ھـای 

حــزب .  آنــھــا فــرامــیــخــوانــد
کلیه کارگران، دانشجویان، 
معلمـان، زنـان و جـوانـان و 
ھمه مردم شریف و معتـرض 
را فرامیخوانـد تـا بـا تـمـام 
قوا به استقبال روز جـھـانـی 
کارگر بروند و علیه فقـر و 
مــحــرومــیــت و ســرکــوب و 
بیحقـوقـی، عـلـیـه اعـدام و 
بـــرای آزادی زنـــدانـــیــــان 
سیاسی و کارگران زنـدانـی 

 . به میدان بیایند
 

حزب کمونیـسـت کـارگـری 
ایرانیان خارج کشور و ھمـه 
انســان ھــای آزاده را بــه 
دفاع از زندانیان سیاسـی و 
ـــات  ـــای ـــه جـــن ـــراض ب اعـــت
جـــــمـــــھـــــوری اســـــالمـــــی 

 . فرامیخواند
 

حزب کمونیست کـارگـری 
 ایران
 ١٨، ١٣٩٣ فــروردیــن ٢٩

   ٢٠١٤آوریل 
 

کارگر 
 کمونیست
  را 

 بخوانید

 به ضرب و شتم زندانیان سیاسی با تمام قوا اعتراض کنیم 



 9 ٣٠٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 ١٦٨ اطالعیه شماره  
 

تجمع اعتراضی امروز 
خانواده ھای زندانیان 

 مقابل ٣٥٠سیاسی بند 
 دفتر روحانی

 
ـرار  ٢ امروز   ـر ق ـنـا ب  اردیبـھـشـت ب

قبلـی تـعـدادی از خـانـواده ھـای  
 اویـن بـه  ٣٥٠ زندانیان سیاسی بند  

ھمراه تعدادی از فعالیـن سـیـاسـی  
در اعتراض به حـمـلـه ددمـنـشـانـه  

ـنـد    در  ٣٥٠ رژیم اسـالمـی بـه ب
خیابان پاستور مقابل دفتر روحانـی  

ــردنــد  ــجــمــع ک در ایــن تــجــمــع  .  ت
ـیـش از   اعتراضی که جمعیت به ب

 نفر میرسید،  شـعـار زنـدانـی  ٣٠٠ 
سیاسی آزاد باید گردد، اویـن شـده  
فلسطین دولت چرا نشستی را سـر  

 . داده شد 
ـراضـی   فیلم کوتاه از تـجـمـع اعـت
ــان   ــدانــی ــای زن ــواده ھ امــروز خــان

ـر مـی  ٣٥٠ سیاسی بند    را در زی
 :توانید ببینید 

h t t p s : / /
www. facebook .com /
p h o t o . p h p ?

v=524647130990933 
 

ـنـد   خانواده ھای زندانیان سیاسی ب
 خواستار جوابگویی دولـت و  ٣٥٠ 

ـنـد و اعـالم   مقامات مسئول ھسـت
کـرده انـد تـا روشـن نشـدن وضــع  
عزیزانشان به تجمعات خـود ادامـه  

 . میدھند 
بنا بر دیگر خبر ھای رسیده شـش  
ـیـان سـیـاسـی   نفـر دیـگـر از زنـدان
منتقل شده بودند به انفرادی ھـای  

 به اسامی مـھـدی خـدایـی،  ٢٤٠ 
یـاشـار دارالشـفـاء، سـروش ثـابـت،  
ـر   مجید اسدی، ھوتن دولتی و امی

 بـازگـردانـده  ٣٥٠ رضازاده، به بند  
ـیـان  .  شدند  پیشتر نیز ده تن از زندان

ـرادی   ـف منتقل شده به سلولـھـای ان
ـنـد بـه   که جراحات کمتـری داشـت

ھـم  .  بازگردانده شده بودند ٣٥٠ بند  
 نفر دیگر در سـلـولـھـای  ١٦ اکنون  

ـر  ٢٤٠ انفرادی    بسر میبرد که خـب
ھا حکایت از جراحـت شـدیـد آنـان  

 . دارد 
ھمچنین طبق اخبار زندانیانی کـه  

ـرادی   ـف   ٢٤٠ ھم اکنون در سلول ان
بسر میبرند در اعتصاب غـذا بسـر  

ـنـد  ١٢ میبرند و   ـیـان ب  تن از زنـدان

 .  نیز به آنان پیوسته اند ٣٥٠ 
ـبـه     ١ بنا بر ھمین خبرھا روز دوشن

اردیبھـشـت سـرانـجـام تـعـدادی از  
ـنـد   خانواده ھای زندانیان سیاسی ب

 که مـدت طـوالنـی ای در  ٣٥٠ 
ــدا   ـی ــودنـد، اجـازه پ مـحـل مـانـده ب
ـرای   کـردنـد کـه عـزیـزانشـان را ب

ـنـد  در  .  مدت کوتاھی مالقات کن
 نفر از خـانـواده  ٢٠٠ این روز حدود  

ـیـن   ھای زندانیان سیاسـی و فـعـال
سیاسی در مقابل سـالـن مـالقـات  

اوین جمع بودند که بـعـد از فشـار  
ــن مــالقـات ھــا داده شــده   آنـان ای

ــان  .  اســت  ــدانــی ــای زن ــواده ھ ــان خ
سیاسی که موفق به مـالقـات بـا  
عزیزان خود شـدنـد از جـراحـات و  
ـر   کبودی بدن زندانیان سیاسی خـب

از جـمـلـه مـادر اکـبــر  .  مـیـدھـنـد 
امینی یکی از زندانیـان سـیـاسـی  
که فرزندش از ناحیه گردن و سـر  
بشدت آسیب دیـده اسـت، ھـنـگـام  
مالقات وی و دیدن وضع فرزندش  
ــه   ــت و وی را ب ــوش رف از ھ

بـعـد از  .  بیمارستان منتقل کـردنـد 
ـر از   ــف ــکـن ظـھـر ایـن روز تــنـھــا ی
ـنـد   ـیـان سـیـاسـی ب بستـگـان زنـدان

 مـالقـات کـوتـاھـی  ٢٤٠ انفرادی  
 . داشته است 

  ٣٥٠ در کنار زندانیان سیاسی بند  
ـیـان سـیـاسـی   و خانواده ھای زنـدان
بایستیم و برخواسـتـھـای فـوری و  

 :اضطراری زیر تاکید کنیم 
ـنـد    - عاملین و آمرین حمـلـه بـه ب

 اوین باید به مردم معـرفـی و  ٣٥٠ 
 .مورد پیگرد قرار گیرند 

فشار بر روی زندانیان سیـاسـی     -
ــان   ــدانــی ــوقــف شــود و زن فــورا مــت

 اویـن  ٣٥٠ سیاسی ای که از بند  
 اوین انتقال یـافـتـه  ٢٤٠ به انفرادی  

ـنـدانشـان در   اند، فورا به میان ھمب
 بازگردانده شـده و مـورد  ٣٥٠ بند  

درمـان و مـداوای پـزشـکـی الزم  
 . قرار گیرند 

ـم    - در جریان حمله جنایتکارانه رژی

ـنـد   ـیـان  ٣٥٠ اسالمی بـه ب ، زنـدان
سیاسی خسارت مالی دیده انـد و  
ـرداخـت   باید این خسارت بـه آنـان پ

 .شود 
ـیـان سـیـاسـی    - خانواده ھای زندان

 اویـن در نـگـرانـی بسـر  ٣٥٠ بند  
میبرنـد و بـایـد امـکـان مـالقـات  
ــه   ــزانشـان را داشــت فـوری بـا عـزی

 .باشند 
اسامی زندانیان سیـاسـی ای کـه  

ـرادی   ـف  بسـر  ٢٤٠ ھمچـنـان در ان
 :میبرند، به شرح زیر است 

ـم زاده، مـحـمـدامـیـن   ـراھـی بھنـام اب
ھادوی، محمد صـدیـق کـبـودونـد،  
محمد داوری، بـھـزاد عـرب گـل،  
ــم   ــاس ــق ــوال ــروی، اب ــرضــا خس غــالم
فوالدوند، مھرداد آھن خـواه، رضـا  
ـرد، مـجـیـد اسـدی،   ـف اکبـری مـن
سعید متین پور، سـھـیـل بـابـادی،  
ـتـی،   ـق سعید حایـری، سـمـکـو خـل

 رضا ھمیاری، محمد شجاعی،  
ـم زاده  "  بنا بر خبر ھا   ـراھـی بھنام اب

و محمـدصـدیـق کـبـودونـد بشـدت  
آسیب دیـده انـد و دسـت سـمـکـو  
ــد، و   ــن ــه، ھســت ــی شــکــسـت ــقــت خـل

 .ھمچنان درانفرادی ھستند 
الزم به یادآوریست که ھـم اکـنـون  
شاھرخ زمانی از رھبران شـنـاخـتـه  

 سـالـن  ٣ شده کارگری نیز در بند  
 زندان گوھـردشـت در وضـعـیـت  ٨ 

نگران کننده ای در اعتصاب بسـر  
 . میبرد 

 اویـن و  ٣٥٠ زندانیان سیاسی بند  

زندانیان انتقال یافته از ایـن زنـدان  
 و شاھرخ زمانـی کـه  ٢٤٠ به بند  

ـرار دارنـد   در وضعیتی اضطراری ق
و به حمایت فوری ما نیاز دارنـد،  
به ھر شکلی که میتوانیم آنـان را  
ـبـانـی خـود   ـی مورد حمایت و پشـت

ـم  .  قرار دھیم  اخبار زنـدانـھـای رژی
ـیـان   ـراضـات زنـدان اسالمـی و اعـت
ــاســی و خــانــواده ھــایشــان را   ســی

 . وسیعا پخش کنیم 
 

ـیـان   ھمه کـارگـران زنـدان و زنـدان
سیاسی بـایـد فـورا از زنـدان آزاد  

 .شوند 
این توحش حـكـومـت اسـالمـی از  
ــخــواھــی   ــب ھــر انســان آزادی جــان
محكوم است و بـایـد حـكـومـت و  
ـیـت   سران آن را برای پذیرش مسئول
ـیـان   در قبال امنیت و سالمت زنـدان
ـر   و پاسخ دادن به خـواسـت آنـان زی

 .فشار گذاشت 
 

ــھــشــت  ٢  ــب ــل  ٢٢ ،  ٩٣  اردی ــری  آپ
 ٢٠١٤ 
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 ١٦٧ اطالعیه شماره  
 

خانواده ھای زندانیان 
 امروز ٣٥٠سیاسی بند 

 ھم تجمع کردند
این خانواده ھا برای 

فردا فراخوان به تجمع 
در مقابل دفتر روحانی 

 داده اند
 

ـلـی   ـب ھمچنانـکـه در اطـالعـیـه ق
ـم سـاعـت    صـبـح  ٨ گزارش کـردی

 اردیبھشت جمعیتی حـدود  ١ امروز  
ـیـان  ٢٠٠   نفر از خانواده ھای زنـدان

ـرار  ٣٥٠ سیاسی بند   ـر ق  اوین بنا ب
ــه   ــل ــراض بــه حــم ــت ــلــی در اع ــب ق
وحشیانه حکومت به این بند و بـا  
خـواسـت مـالقـات عـزیـزانشـان در  

 اویـن  ٢٤٠  و بنـد  ٣٥٠ مقابل بند  
اما جانیان اسـالمـی  . تجمع کردند 

در  .  با مانع مـالقـات آنـان شـدنـد 
اعتراض بـه ایـن مسـالـه خـانـواده  
ھــای زنــدانــیــان ســیــاســی شــعــار  
ــی   ـر دیـکــتـاتـور و زنـدان مـرگ ب
. سیاسی آزاد باید گردد، سر دادنـد 

ـراضـی،   در ادامه این حـرکـت اعـت
خانواده ھا اعالم کردنـد کـه فـردا  

 اردیبھشت مقابل دفتـر  ٢ سه شنبه  
خـانـواده  .  روحانی جمع خواھند شد 

ـیـان سـیـاسـی از دولـت   ھای زندان
ــی و مــقــامــات حــکــومــت   روحــان
اسالمی در برابر حمله جنایتکارانـه  

ــد   ــه بــن ــاســخ  ٣٥٠ شــان ب ــن پ  اوی
ـیـان  .  میخواھند  خانواده ھای زنـدان

 اوین اعالم کـرده  ٣٥٠ سیاسی بند  
ـتـی بـه آنـھـا پـاسـخ   اند که تا وق
روشنی داده نشود و با عـزیـزان در  
ــه   ــد، ب ــن ــن ــدشــان مــالقــات نــک ــن ب
ـراضـی خـود ادامـه   تجمعـات اعـت

 .خواھند داد 
گفتنی است کـه  خـانـواده ھـای  

ـنـد   ـیـان سـیـاسـی ب  در  ٣٥٠ زنـدان
 فـروردیـن  در  ٣١  و  ٣٠ روزھای  

مقابل دادسـرای بـازار و مـجـلـس  
اسالمی تجمع داشته و خـواسـتـار  

تجمع اعتراضی امروز خانواده ھای زندانیان 
  مقابل دفتر روحانی٣٥٠سیاسی بند 
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پاسخگویی مقـامـات حـکـومـتـی  
یــکــی از پــالکــاردھــای  .  شــدنــد 

تجمعات اعتراضی خـانـواده ھـای  
ـنـد    اویـن  ٣٥٠ زندانیان سیـاسـی ب

ـیـان سـیـاسـی   خواست آزادی زنـدان
 . است 

بنا بر خبرھا زندانیان سـیـاسـی ای  
ـرادی   ـف   ٢٤٠ که  به بنـد ھـای ان

ـراض بـه   انتقال یافتـه انـد در اعـت
 اویـن و  ٣٥٠ حمله وحشیانه به بند  

ـقـالشـان بـه   ـت ضرب و شتم آنان و ان
انفرادی ھمچنان در اعتصاب بسـر  

ـیـان  .  میبرند  در حمایت از این زنـدان
ـنـد   ـیـان ب ـیـز در  ٣٥٠ نیز  زنـدان  ن

 . اعتصاب ھستند 
  ٣٥٠ در کنار زندانیان سیاسی بند  

ـیـان سـیـاسـی   و خانواده ھای زنـدان
بایستیم و برخواسـتـھـای فـوری و  

 :اضطراری زیر تاکید کنیم 
ـنـد    - عاملین و آمرین حمـلـه بـه ب

 اوین باید به مردم معـرفـی و  ٣٥٠ 
 .مورد پیگرد قرار گیرند 

فشار بر روی زندانیان سیـاسـی     -
ــان   ــدانــی ــوقــف شــود و زن فــورا مــت

 اویـن  ٣٥٠ سیاسی ای که از بند  
 اوین انتقال یـافـتـه  ٢٤٠ به انفرادی  

ـنـدانشـان در   اند، فورا به میان ھمب
 بازگردانده شـده و مـورد  ٣٥٠ بند  

درمـان و مـداوای پـزشـکـی الزم  
 . قرار گیرند 

ـم    - در جریان حمله جنایتکارانه رژی
ـنـد   ـیـان  ٣٥٠ اسالمی بـه ب ، زنـدان

سیاسی خسارت مالی دیده انـد و  
ـرداخـت   باید این خسارت بـه آنـان پ

 .شود 
ـیـان سـیـاسـی    - خانواده ھای زندان

 اویـن در نـگـرانـی بسـر  ٣٥٠ بند  
میبرنـد و بـایـد امـکـان مـالقـات  
ــه   ــزانشـان را داشــت فـوری بـا عـزی

 .باشند 
اسامی زندانیان سیـاسـی ای کـه  

ـرادی   ـف  بسـر  ٢٤٠ ھمچـنـان در ان
 :میبرند، به شرح زیر است 

ـم زاده، مـحـمـدامـیـن   ـراھـی بھنـام اب
ھادوی، محمد صـدیـق کـبـودونـد،  
ــتــی،   مــحــمــد داوری، ھــوتــن دول
مھدی خدایی، بھـزاد عـرب گـل،  
ــم   ــاس ــق ــوال ــروی، اب ــرضــا خس غــالم
فوالدوند، مھرداد آھن خـواه، رضـا  
ـرد، مـجـیـد اسـدی،   ـف اکبـری مـن
سعید متین پور، سـھـیـل بـابـادی،  
ــد حــایــری،   ــی ــروش ثــابــت، ســع س
سمکو خلقتی، یـاشـار دارالشـفـاء،  
رضا ھمیاری، محـمـد شـجـاعـی،  

 امیر رضازاده 
ـم زاده  "  بنا بر خبر ھا   ـراھـی بھنام اب

و محمـدصـدیـق کـبـودونـد بشـدت  
آسیب دیـده انـد و دسـت سـمـکـو  
ـنـد، سـروش   خلقتی شکسته، ھسـت
ــه ســر و یــاشــار   ــی ــاح ثــابــت از ن
دارالشفاء از ناحیه کمر آسیب دیده  
 .است و ھمچنان درانفرادی ھستند 

الزم به یادآوریست که ھـم اکـنـون  
شاھرخ زمانی از رھبران شـنـاخـتـه  

 سـالـن  ٣ شده کارگری نیز در بند  
 زندان گوھـردشـت در وضـعـیـت  ٨ 

نگران کننده ای در اعتصاب بسـر  
 . میبرد 

 اویـن و  ٣٥٠ زندانیان سیاسی بند  
زندانیان انتقال یافته از ایـن زنـدان  

 و شاھرخ زمانـی کـه  ٢٤٠ به بند  
ـرار دارنـد   در وضعیتی اضطراری ق
و به حمایت فوری ما نیاز دارنـد،  
به ھر شکلی که میتوانیم آنـان را  
ـبـانـی خـود   ـی مورد حمایت و پشـت

ـم  .  قرار دھیم  اخبار زنـدانـھـای رژی
ـیـان   ـراضـات زنـدان اسالمـی و اعـت
ــاســی و خــانــواده ھــایشــان را   ســی

 . وسیعا پخش کنیم 
 

ـیـان   ھمه کـارگـران زنـدان و زنـدان
سیاسی بـایـد فـورا از زنـدان آزاد  

 .شوند 
این توحش حـكـومـت اسـالمـی از  
ــخــواھــی   ــب ھــر انســان آزادی جــان
محكوم است و بـایـد حـكـومـت و  
ـیـت   سران آن را برای پذیرش مسئول
ـیـان   در قبال امنیت و سالمت زنـدان
ـر   و پاسخ دادن به خـواسـت آنـان زی

 .فشار گذاشت 
 
ــھــشــت  ١  ــب ــل  ٢١ ،  ٩٣  اردی ــری  آپ

 ٢٠١٤ 
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 ١٦٤ اطالعیه شماره     
 

تجمع اعتراضی امروز 
خانواده ھای زندانیان 

  اوین٣٥٠سیاسی بند 
  در مقابل مجلس اسالم

ـیـان   جمعی از خـانـواده ھـای زنـدان
 اویـن امـروز سـه  ٣٥٠ سیاسی بند  

 فروردین در اعتـراض بـه  ٣١ شنبه  
ـم   حمله وحشیانه سـرکـوبـگـران رژی
ـیـان و ضـرب و   اسالمی بـه زنـدان
ــابــل مــجــلــس   ــق ــان، در م شــتــم آن

در ھـمـیـن  .  اسالمی تجمع کردنـد 
ــن   ــز ای ــل از آن نــی رابـطــه روز قــب
خانـواده ھـا در مـقـابـل دادسـرای  

یـکـی از  .  بازار تجمع کرده بـودنـد 
پالکاردھای این تجمعات خـواسـت  

 . آزادی زندانیان سیاسی است 
 

ــواده ھــای   در تـجــمـع امــروز، خـان
ــدانــیــان ســیــاســی بــا در دســت   زن
داشتن عکس ھایی از زندانیان در  
ـراض خـود را بـه   بند، صدای اعـت
یورش وحشیـانـه گـارد حـکـومـت  

ـنـد  ٣٥٠ اسالمی به بنـد   ـل  اویـن ب
ــد  ــواده ھـا اظــھــار  .  کـردن ــن خـان ای

داشتند که در تماس با عزیزانشـان  
ــد و   ــار را دارن ــدان،  اخــب در زن
تکذیب آن از سوی مقامات زنـدان  
ـرنـد و نسـبـت بـه ایـن   را نمی پذی
ــخ   ــاس ــز پ ــت آمــی ــال خشــون اعــم

ایـن خـانـواده ھـا کـه  .  میخواھنـد 
ـنـد   نگران وضع و حال عـزیـزان درب
ـنـد، اعـالم کـردنـد کـه   خود ھسـت
ـبـه ھـا مـالقـات   ھمـیـشـه دو شـن
حضوری ھفتگی داشـتـه انـد امـا  
مالقات این ھفته آنان منتفی شـده  

 . است و نسبت به آن معترضند 
 

ـراضـی   زیر فشار ایـن تـجـمـع اعـت
ــدگــی   ــی مــطـھــری از نـمــایــن عـل
مجلس اسالمی در جـمـع خـانـواده  

ـنـد     ٣٥٠ ھای زندانیان سـیـاسـی ب
اوین حضور یافت و بـه آنـان قـول  

فضـای  .  پیگیری موضـوع را داد 
ــان   ــی ــراض در زنــدان و در م ــت اع
ـیـان سـیـاسـی   خانـواده ھـای زنـدان
ـم   مسئولین زندان و مـقـامـات رژی
. اسالمی را به ھراس انداخته است 

از جمله اسماعیلی رئیس سـازمـان  
زندانھـای جـمـھـوری اسـالمـی و  
ــت   ــار حــکــوم ــخــشــی دادی ــداب خ
اسالمی در زندان اوین که ھـر در  
جریان تمام اتفاقات درون زنداننـد و  
ــتــگــاه قضــایــی   ــامــات دس ــق از م
جنایتکـارانـه حـکـومـت اسـالمـی  
ھستند با بیشرمی تمام حـمـلـه بـه  

 اوین را تکـذیـب کـرده و  ٣٥٠ بند  
. قول بررسی موضوع را مـیـدھـنـد 

ـیـز   علی مطھری نماینده مجلـس ن
پس از حضـور در جـمـع خـانـواده  
ـتـگـو   ھای زندانیان سیاسی در گـف

با ایسنا برای خـارج کـردن دولـت  
ـراضـات   روحانی از زیر حـمـلـه اعـت

:" مردم با بالھت کامل مـیـگـویـد 
کنم این درگیری در    من فکر می 

تدبیری    یا بی   دو حالت اتفاق افتاده؛ 
خـواھـنـد    ای مـی   بوده یا اینکه عده 

برای دولت جدیـد ایـجـاد مشـکـل  
کنند وگرنه بعید است کسی کـه  
عالقمند به کشور و دولـت بـاشـد  

امـا  .".  دست به این کـارھـا بـزنـد 
سرکوبگریھای یکساله اخیر دولـت  
روحانی و آمار اعـدامـھـایـش کـه  
ــای حــکــومــت   ــھ رکــورد اعــدام

ــر را  ١٥ اســالمــی در   ــی  ســال اخ
شکسته است، بـه روشـنـی پـاسـخ  
ــری را   ــاب مــطــھ ــن ــبــالت ج خــزع

ـیـن و آمـریـن  .  میدھد  مردم عـامـل
ــد   ــه بــن ــه ب ــن را  ٣٥٠ حــمــل  اوی

ــاســنـد،  ــشـن ــی و  .  مـی ــت روحـان دول
دستگاه قضائی و سران جـمـھـوری  
اسالمی مسئول حمله وحشیانه بـه  

 اویـن  ٣٥٠ زندانیان سیاسی در بند  
. ھستند  و از آنھا پاسخ میخواھند 

ـنـد   خانواده ھای زندانیان سیاسی ب
 اوین اعالم کرده انـد کـه تـا  ٣٥٠ 

ــد و وضــع   ــرن ــی ــگ ــاســخ ن ــی پ وقــت
عزیزانشان روشن نشود به تجمعـات  

 . خود ادامه میدھند 
 

گفتنی است که زندانیان سیـاسـی  
ـرادی   ـف ـنـد ھـای ان ای که  بـه ب

ـراض  ٢٤٠   انتقال یافته اند در اعـت
 اوین  ٣٥٠ به حمله وحشیانه به بند  

و ضرب و شتم آنان و انتقالشان بـه  
انفرادی ھمچنان در اعتصاب بسـر  

ـیـان  .  میبرند  در حمایت از این زنـدان
ـیـز  ٣٥٠ نیز  اکنون زندانیان بند    ن

 . در اعتصاب ھستند 
 

ـتـشـر   ھمچنین بنا بر خبر ھای مـن
شده در جـریـان تـھـاجـم وحشـیـانـه  

 اویـن  ٣٥٠ جانیان اسالمی به بند  
ـیـان سـیـاسـی   ، تـعـدادی از زنـدان

امـا  .  صدمات جسمانـی دیـده انـد 
ــه   ــل ــدان از جــم مــقــامــات درون زن
پرسنل بھداری زندان اوین بـه ویـژه  
مجید رضا زاده رئیس آن از اعـزام  
درمانی مجرومان و مصدومان این  
. حمله وحشیانه ممانعـت مـیـکـنـد 

بنا بر ھمین اخبار آنھا تـعـدادی از  
مجروحین را با دستبنـد بـه تـخـت  
ھای زندان بسته اند و اجازه اعـزام  

از  .  به درمان را به آنھا نـمـیـدھـنـد 
جمله مجید رضا زاده این پزشـک  

ـبـه   زندان  که در ھمان روز پنجشـن
 فروردین پس از آنـکـه مـجـوز  ٢٨ 

اعزام اورژانسی امـیـد بـھـروزی و  
ـیـمـارسـتـان   اسماعیل برزگری بـه ب
ــرده بــود،   ــانــی را صــادر ک ــق طــال
ناگھان آنـھـا را از مـیـانـه راه بـه  
زندان برگرداند و این دو زندانـی را  
ـیـز بـه سـر   که در اعتصاب غذا ن
ـنـد بـه تـخـت   ـب می بردند، با دسـت

ــن بســت  ــداری اوی ــھ ــای ب او  .  ھ
 ساعت بـا  ٤٨ ھمچنین که پس از  

ــنــی   ــی ــر ام ــب اعــزام اورژانســی اک
ـیـمـارسـتـان شـھـدای   ارمکی بـه ب
تجریـش مـوافـقـت کـرده بـود، بـا  
وجود آنکه پـزشـکـان مـتـخـصـص  
بیمارستان تجریش وضعیت وی را  
اورژانسی تشخیص داده و دسـتـور  
بستری شدن وی را صـادر کـرده  
بودند، شخصا در محل بیمـارسـتـان  
حاضر شده و به رغم نظر پزشـکـان  
ـنـی را از   ـر امـی متخـصـص، اکـب
ــدان اویــن بــاز   ــه زن ــان ب ــمــارســت بــی

به طـوری کـه پـزشـکـان  .  گرداند 
 نگران ضایـعـه  ٣٥٠ زندانی در بند  

مغزی و نخاعی در ناحـیـه گـردن  
رضا زاده در  .  اکبر امینی ھستند 

اقدام دیگری مانع اعـزام فـرشـیـد  
فتحی که دچار شکـسـتـگـی پـا  

ـیـب  .  شده اسـت گـردیـد  ـرت بـدیـن ت
ـر روی   ـیـان اسـالمـی ب فشار جـان

 اویـن  ٣٥٠ زندانیان سیاسی در بند  
به این وحشـیـگـری و  .  ادامه دارد 

سرکوب زندانیان سیاسی در زنـدان  
 .وسیعا اعتراض کنیم 

 
  ٣٥٠ در کنار زندانیان سیاسی بند  

ـیـان سـیـاسـی   و خانواده ھای زنـدان
بایستیم و برخواسـتـھـای فـوری و  

 :اضطراری زیر تاکید کنیم 
 
ـنـد    - عاملین و آمرین حمـلـه بـه ب

 اوین باید به مردم معـرفـی و  ٣٥٠ 
 .مورد پیگرد قرار گیرند 

 
فشار بر روی زندانیان سیـاسـی     -

ــان   ــدانــی ــوقــف شــود و زن فــورا مــت
 اویـن  ٣٥٠ سیاسی ای که از بند  

 اوین انتقال یـافـتـه  ٢٤٠ به انفرادی  
ـنـدانشـان در   اند، فورا به میان ھمب

 بازگردانده شـده و مـورد  ٣٥٠ بند  
درمـان و مـداوای پـزشـکـی الزم  

 . قرار گیرند 
 
ـم    - در جریان حمله جنایتکارانه رژی
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ـنـد   ـیـان  ٣٥٠ اسالمی بـه ب ، زنـدان
سیاسی خسارت مالی دیده انـد و  
ـرداخـت   باید این خسارت بـه آنـان پ

 .شود 
 
ـیـان سـیـاسـی    - خانواده ھای زندان

 اویـن در نـگـرانـی بسـر  ٣٥٠ بند  
میبرنـد و بـایـد امـکـان مـالقـات  
ــه   ــزانشـان را داشــت فـوری بـا عـزی

 .باشند 
 

اسامی زندانیان سیـاسـی ای کـه  
ـرادی   ـف  بسـر  ٢٤٠ ھمچـنـان در ان
 :میبرند، به شرح زیر است 

ـم زاده، مـحـمـدامـیـن   ـراھـی بھنـام اب
ھادوی، محمد صـدیـق کـبـودونـد،  
ــتــی،   مــحــمــد داوری، ھــوتــن دول
مھدی خدایی، بھـزاد عـرب گـل،  
ــم   ــاس ــق ــوال ــروی، اب ــرضــا خس غــالم
فوالدوند، مھرداد آھن خـواه، رضـا  
ـرد، مـجـیـد اسـدی،   ـف اکبـری مـن
سعید متین پور، سـھـیـل بـابـادی،  
ــد حــایــری،   ــی ــروش ثــابــت، ســع س
سمکو خلقتی، یـاشـار دارالشـفـاء،  
رضا ھمیاری، محـمـد شـجـاعـی،  

 امیر رضازاده 
 

ـم زاده  "  بنا بر خبر ھا   ـراھـی بھنام اب
و محمـدصـدیـق کـبـودونـد بشـدت  
آسیب دیـده انـد و دسـت سـمـکـو  
ـنـد، سـروش   خلقتی شکسته، ھسـت
ــه ســر و یــاشــار   ــی ــاح ثــابــت از ن
دارالشفاء از ناحیه کمر آسیب دیده  
 .است و ھمچنان درانفرادی ھستند 

 
الزم به یادآوریست که ھـم اکـنـون  
شاھرخ زمانی از رھبران شـنـاخـتـه  

 سـالـن  ٣ شده کارگری نیز در بند  
 زندان گوھـردشـت در وضـعـیـت  ٨ 

نگران کننده ای در اعتصاب بسـر  
 . میبرد 

 
 اویـن و  ٣٥٠ زندانیان سیاسی بند  

زندانیان انتقال یافته از ایـن زنـدان  
 و شاھرخ زمانـی کـه  ٢٤٠ به بند  

ـرار دارد،   در وضعیتی اضطراری ق
ـیـاز   ھمگی به حمایت فوری مـا ن
ـم   ـی ـتـوان دارند، به ھر شکلی که می
ـبـانـی   ـی آنان را مورد حمایت و پشـت

ـم  اخـبـار زنـدانـھـای  .  خود قرار دھی
ــی و اعــتــراضــات   رژیــم اســالم
زندانیان سیاسی و خانواده ھـایشـان  

 . را وسیعا پخش کنیم 
 

ـیـان   ھمه کـارگـران زنـدان و زنـدان
سیاسی بـایـد فـورا از زنـدان آزاد  

 .شوند 
 

این توحش حـكـومـت اسـالمـی از  
ــخــواھــی   ــب ھــر انســان آزادی جــان
محكوم است و بـایـد حـكـومـت و  
ـیـت   سران آن را برای پذیرش مسئول
ـیـان   در قبال امنیت و سالمت زنـدان
ـر   و پاسخ دادن به خـواسـت آنـان زی

 .فشار گذاشت 
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وضعیت جسمانی شاھرخ 
 زمانی نگران کننده است

از شاھرخ بخواھیم به 
اعتصاب غذای خود 

 خاتمه دھد
 

  ٤٤ بنا بر اخبار منتشر شده بدنبال  
ــت   ــصــاب غــذا ، وضــعــی روز اعــت
ـران   جسمانی شاھرخ زمانی از رھـب
محبوب کارگری که ھـم اکـنـون  

 گوھردشـت بسـر  ٨  سالن  ٣ در بند  
ــه و   ــب ــبــرد، در روزھــای شــن ــی م
یکشنبه وخیم بوده و بخـاطـر افـت  

  ٣١ شدید فشار خـون  ظـھـر روز  
فروردین به بھـداری گـوھـر دشـت  

امـا وی اجـازه  .  انتقال یافته اسـت 
تزریق سرم را به پزشکـان بـھـداری  

ــه بــنــد   ــاره ب ــداده و دوب  خــود  ٣ ن
ـنـدی  ٣ بند  . بازگردانده شده است   ب

ـیـانـی کـه از نـظـر   است که زنـدان
زندانبانان خطرناک تلقی میشـونـد  

 . در آنجا نگھداری میشوند 
 

وضعیت شاھرخ زمانی اضـطـراری  
  ٢٠ در این مدت او بیش از  .  است 

 . کیلو کاھش وزن داشته است 
با اعالم ھمـبـسـتـگـی و حـمـایـت  
گسترده خود به شاھرخ زمـانـی و  
ـیـان سـیـاسـی در زنـدان   ھمه زنـدان
ـم کـه مـا صـدای   ـنـان دھـی ـی اطم

اعتراض آنـھـا در سـطـح جـھـانـی  
ھستیم و از شاھرخ بخواھیم که به  
 . اعتصاب غذای خود خاتمه دھد  

 
ـیـان   ـر زنـدان ـر فشـاری کـه ب ما ب
ــھــای جــانــیــان   ــدان ــاســی در زن ســی
ـم و   ـی ـف اسالمی وارد مـیـشـود واق
ـر ایـن فشـار آنـان   میدانیم کـه زی
ناگزیر به روی آوردن به اعتـصـاب  
ـیـان   غذا بـه عـنـوان شـکـلـی از ب

ــد  ـن ــه  .  اعـتــراض خـود ھســت امــا ب
تجربه دیده ایم که خود اعـتـصـاب  
غذا نیز فشاری دیگر بر روی ایـن  

ــان اســت  ــدانــی ــن  .  زن ــن ای ــابــرای بــن
مسئولیت ما مـردم اسـت کـه بـا  
ــا   اعـتــراضــات گســتــرده خــود و ب
ـیـان   ـیـانـی از زنـدان حمایت و پشـت
سیاسی از بار این فشارھا بکاھیـم  
و نگذاریم که آنھا ناگزیر به دسـت  

 .زدن به این شکل از مبارزه شوند 
 

ـره   شاھرخ زمانی عضو ھیات مـدی
ـرای ایـجــاد   ـری ب ـیـگـی ـتـه پ ـی کـم

ـقـل کـارگـری و    تشکل  ھای مست
ــدیــکــای   ــن ھــیــات بــازگشــایــی س
. کارگران ساختمان و نقاشان اسـت 

ـر و  ٩٠  خـرداد  ١٨ او در    دسـتـگـی
 .  سال حکم زندان دارد ١١ 
 

شاھرخ زمانـی و ھـمـه کـارگـران  
ـیـان سـیـاسـی بـایـد   زندانی و زندان
ـیـد و شـرط  آزاد   فورا و بـدون ق

 .شوند 
ــران   ــرای آزادی کــارگ ــیــن ب ــپ کــم

 زندانی 
ــھــشــت  ١  ــب ــل  ٢١ ،  ٩٣  اردی ــری  آپ
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خانواده ھای زندانیان 

 امروز ٣٥٠سیاسی بند 
 ھم تجمع کردند

این خانواده ھا برای 
فردا فراخوان به تجمع 
در مقابل دفتر روحانی 

 داده اند
 

ـلـی   ـب ھمچنانـکـه در اطـالعـیـه ق
ـم سـاعـت    صـبـح  ٨ گزارش کـردی

 اردیبھشت جمعیتی حـدود  ١ امروز  

ـیـان  ٢٠٠   نفر از خانواده ھای زنـدان
ـرار  ٣٥٠ سیاسی بند   ـر ق  اوین بنا ب

ــه   ــل ــراض بــه حــم ــت ــلــی در اع ــب ق
وحشیانه حکومت به این بند و بـا  
خـواسـت مـالقـات عـزیـزانشـان در  

 اویـن  ٢٤٠  و بنـد  ٣٥٠ مقابل بند  
اما جانیان اسـالمـی  . تجمع کردند 

ــد  ــان شــدن در  .  مــانــع مــالقــات آن
اعتراض بـه ایـن مسـالـه خـانـواده  
ھــای زنــدانــیــان ســیــاســی شــعــار  
ــی   ـر دیـکــتـاتـور و زنـدان مـرگ ب
. سیاسی آزاد باید گردد، سر دادنـد 

ـراضـی،   در ادامه این حـرکـت اعـت
خانواده ھا اعالم کردنـد کـه فـردا  

 اردیبھشت مقابل دفتـر  ٢ سه شنبه  
خـانـواده  .  روحانی جمع خواھند شد 

ـیـان سـیـاسـی از دولـت   ھای زندان
ــی و مــقــامــات حــکــومــت   روحــان
اسالمی در برابر حمله جنایتکارانـه  

ــد   ــه بــن ــاســخ  ٣٥٠ شــان ب ــن پ  اوی
ـیـان  .  میخواھند  خانواده ھای زنـدان

 اوین اعالم کـرده  ٣٥٠ سیاسی بند  
ـتـی بـه آنـھـا پـاسـخ   اند که تا وق
روشنی داده نشود و با عـزیـزان در  
ــه   ــد، ب ــن ــن ــدشــان مــالقــات نــک ــن ب
ـراضـی خـود ادامـه   تجمعـات اعـت

 .خواھند داد 
 

گفتنی است کـه  خـانـواده ھـای  
ـنـد   ـیـان سـیـاسـی ب  در  ٣٥٠ زنـدان

 فـروردیـن  در  ٣١  و  ٣٠ روزھای  
مقابل دادسـرای بـازار و مـجـلـس  
اسالمی تجمع داشته و خـواسـتـار  
پاسخگویی مقـامـات حـکـومـتـی  

یــکــی از پــالکــاردھــای  .  شــدنــد 
تجمعات اعتراضی خـانـواده ھـای  

ـنـد    اویـن  ٣٥٠ زندانیان سیـاسـی ب
ـیـان سـیـاسـی   خواست آزادی زنـدان

 . است 
 

بنا بر خبرھا زندانیان سـیـاسـی ای  
ـرادی   ـف   ٢٤٠ که  به بنـد ھـای ان

ـراض بـه   انتقال یافتـه انـد در اعـت
 اویـن و  ٣٥٠ حمله وحشیانه به بند  

ـقـالشـان بـه   ـت ضرب و شتم آنان و ان
انفرادی ھمچنان در اعتصاب بسـر  

ـیـان  .  میبرند  در حمایت از این زنـدان
ـنـد   ـیـان ب ـیـز در  ٣٥٠ نیز  زنـدان  ن

 . اعتصاب ھستند 
 

  ٣٥٠ در کنار زندانیان سیاسی بند  
ـیـان سـیـاسـی   و خانواده ھای زنـدان
بایستیم و برخواسـتـھـای فـوری و  

 :اضطراری زیر تاکید کنیم 

ـنـد    - عاملین و آمرین حمـلـه بـه ب
 اوین باید به مردم معـرفـی و  ٣٥٠ 

 .مورد پیگرد قرار گیرند 
 
فشار بر روی زندانیان سیـاسـی     -

ــان   ــدانــی ــوقــف شــود و زن فــورا مــت
 اویـن  ٣٥٠ سیاسی ای که از بند  

 اوین انتقال یـافـتـه  ٢٤٠ به انفرادی  
ـنـدانشـان در   اند، فورا به میان ھمب

 بازگردانده شـده و مـورد  ٣٥٠ بند  
درمـان و مـداوای پـزشـکـی الزم  

 . قرار گیرند 
 
ـم    - در جریان حمله جنایتکارانه رژی

ـنـد   ـیـان  ٣٥٠ اسالمی بـه ب ، زنـدان
سیاسی خسارت مالی دیده انـد و  
ـرداخـت   باید این خسارت بـه آنـان پ

 .شود 
 
ـیـان سـیـاسـی    - خانواده ھای زندان

 اویـن در نـگـرانـی بسـر  ٣٥٠ بند  
میبرنـد و بـایـد امـکـان مـالقـات  
ــه   ــزانشـان را داشــت فـوری بـا عـزی

 .باشند 
 

اسامی زندانیان سیـاسـی ای کـه  
ـرادی   ـف  بسـر  ٢٤٠ ھمچـنـان در ان
 :میبرند، به شرح زیر است 

ـم زاده، مـحـمـدامـیـن   ـراھـی بھنـام اب
ھادوی، محمد صـدیـق کـبـودونـد،  
ــتــی،   مــحــمــد داوری، ھــوتــن دول
مھدی خدایی، بھـزاد عـرب گـل،  
ــم   ــاس ــق ــوال ــروی، اب ــرضــا خس غــالم
فوالدوند، مھرداد آھن خـواه، رضـا  
ـرد، مـجـیـد اسـدی،   ـف اکبـری مـن
سعید متین پور، سـھـیـل بـابـادی،  
ــد حــایــری،   ــی ــروش ثــابــت، ســع س
سمکو خلقتی، یـاشـار دارالشـفـاء،  
رضا ھمیاری، محـمـد شـجـاعـی،  

 امیر رضازاده 
 

ـم زاده  "  بنا بر خبر ھا   ـراھـی بھنام اب
و محمـدصـدیـق کـبـودونـد بشـدت  
آسیب دیـده انـد و دسـت سـمـکـو  
ـنـد، سـروش   خلقتی شکسته، ھسـت
ــه ســر و یــاشــار   ــی ــاح ثــابــت از ن
دارالشفاء از ناحیه کمر آسیب دیده  
 .است و ھمچنان درانفرادی ھستند 

 
الزم به یادآوریست که ھـم اکـنـون  
شاھرخ زمانی از رھبران شـنـاخـتـه  

 سـالـن  ٣ شده کارگری نیز در بند  
 زندان گوھـردشـت در وضـعـیـت  ٨ 

نگران کننده ای در اعتصاب بسـر  

 



١٣٩٣ اردیبھشت ٢  کارگر کمونيست  12 

 . میبرد 
 اویـن و  ٣٥٠ زندانیان سیاسی بند  

زندانیان انتقال یافته از ایـن زنـدان  
 و شاھرخ زمانـی کـه  ٢٤٠ به بند  

ـرار دارنـد   در وضعیتی اضطراری ق
و به حمایت فوری ما نیاز دارنـد،  
به ھر شکلی که میتوانیم آنـان را  
ـبـانـی خـود   ـی مورد حمایت و پشـت

ـم  .  قرار دھیم  اخبار زنـدانـھـای رژی
ـیـان   ـراضـات زنـدان اسالمـی و اعـت
ــاســی و خــانــواده ھــایشــان را   ســی

 . وسیعا پخش کنیم 
 

ـیـان   ھمه کـارگـران زنـدان و زنـدان
سیاسی بـایـد فـورا از زنـدان آزاد  

 .شوند 
 

این توحش حـكـومـت اسـالمـی از  
ــخــواھــی   ــب ھــر انســان آزادی جــان
محكوم است و بـایـد حـكـومـت و  
ـیـت   سران آن را برای پذیرش مسئول
ـیـان   در قبال امنیت و سالمت زنـدان
ـر   و پاسخ دادن به خـواسـت آنـان زی

 .فشار گذاشت 
 
ــھــشــت  ١  ــب ــل  ٢١ ،  ٩٣  اردی ــری  آپ
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پدرام نصراللھی از 

رھبران کارگری سنندج 
 امروز از زندان آزاد شد

ـریـک   ـب آزادی پدرام نصراللھی را ت
 میگوییم 

 
با کمال مسرت به اطالع میرسانیم  
ـران   ـلـھـی از رھـب که  پدرام نصـرال
شناخته شـده کـارگـری در شـھـر  

 فـروردیـن  ٣٠ سنندج امروز عصـر  
ـیـن   در میان استقبال جمعی از فعال
کارگری و مردم سننـدج از زنـدان  

آزادی پدرام نصراللھی را  .  آزاد شد 
به او، به خانواده و بسـتـگـانـش، و  

 . به ھمگان تبریک میگوییم 
ــی و ھــمــه   ــدان ھـمــه کــارگـران زن
زندانیان سیاسی باید فورا از زنـدان  

 آزاد شوند 
 
 ٢٠١٤  آپریل  ١٩ ،  ٩٣  فروردین  ٣٠ 
 

Shahla_daneshfar@yahoo
.com 

Bahram.Soroush@gmail.
com 

h t t p : / / f r e e -t h e m -
now.blogspot.com 
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حال سه نفر از زندانیان 
 اوین ٣٥٠سیاسی بند 
 وخیم است 

زندانیان سیاسی بند 
 اوین به کمک ٣٥٠

 اضطراری ما نیاز دارند
 

ـر بـازرسـی  ١٥٧ در اطالعیـه    خـب
ــح   ــه امــروز صــب ــان ــش   ٢٨ ددمــن

فروردین  سرکوبگـران گـارد ویـژه  
 اویـن  ٣٥٠ جمھوری اسالمی  بند  

در این بـازرسـی  .  را گزارش کردیم 
ــل   ــژه وســای ــن گــارد وی ــامــوری م
شخصی زندانیان را مورد تـجـسـس  
قرار داده و حتی لباسھـای آنـان و  
پرده ھا و بالشت ھا را پاره کرده و   
ـلـویـزیـون و رادیـو و   به شکستن ت
یخچال و دیگر وسـایـل اطـاق ھـا  

ـر ایـن تـعـرض و  .  پرداختند  ـراب در ب
ـر آمـیـز  گـارد ویـزه   برخورد تحقی
تعدادی از زندانیان سیاسـی شـروع  
به خواندن سرود کرده و دسـت بـه  

ـروھـای  . اعتراض زدند  ـی ـقـابـال ن مت
سرکوبگر زندانیان سیاسی آنـان را  
مورد حمله وحشـیـانـه و ضـرب و  

بنا بر آخـریـن  .  شتم خود قرار دادند 
ــن حــمــلــه   ــان ای ــری خــبــرھــا در  ج

ـیـان  ٣٢ جنایتکارانـه    تـن از زنـدان
سیاسـی از مـیـان تـونـل بـاتـوم و  
ضرب و شتم ماموران گـارد ویـژه  

ـنـد ٢٤٠ به انفرادی   ـت ـقـال یـاف ـت .  ان
گفته میشود حال سه نفر آنان  بـه  
اسامی سـعـیـد حـائـری، سـمـکـو  
ـیـل   خلقتی و سـھـیـل بـابـایـی بـدل
ــم اســت  ــد وخــی . خــونــریــزی شــدی

اسامی دیگر زندانیان منتقـل شـده  
 عبارتسـت از مـحـمـد  ٢٤٠ به بند  

صدیق کبودوند، بھنام ابراھیم زاده،  
ـیـن پـور،   یاشار دارالشفا، سعید مـت

ـنـی وجـدان،   سعید حـائـری، حسـی
ــی   ــی وجــدان و عــل داور حســیــن

 . عسکری است 
 

ـیـاز بـه  ٣٥٠ زندانیان سیاسی بند    ن
خـانـواده  .  حمایت فوری مـا دارنـد 

ـم  . ھای این عزیزان را تنھا نگـذاری
ــگــران   ــانــه ســرکــوب ــه وحشــی حــمــل
حکومت به زندانیـان سـیـاسـی در  
زندان اوین را شدیدا محکوم کـرده  
ـیـان   و خواسـتـار بـازگـردانـدن زنـدان

 و  ٢٤٠ منتقل شده به بند انفرادی  
متوقف شدن فـوری اذیـت و آزار  
ـیـان   آنان  و مـداوای فـوری زنـدان

 . آسیب دیده شویم 
ــی   ھــمــه جــا را از شــعــار زنــدان
ـم  ـی . سیاسی آزاد باید گردد، پر کـن

روز جھانی کارگر شـعـار زنـدانـی  
سیاسی آزاد باید گردد ، بـایـد در  

ــدازد  صــدای  .  ھـمـه جـا طـنــیـن ان
ـنـد   ـیـان سـیـاسـی ب  در  ٣٥٠ زنـدان

ـم و از ھـمـه   سطح جـھـانـی بـاشـی
نھادھای کارگری و انسـانـدوسـت  
در سراسر جھان بخواھیم که به ھـر  
شکل که میتوانند آنـان را مـورد  
ـرار   ـبـانـی خـود ق ـی حمایت و پشـت

 . دھند 
 

ــران   ــرای آزادی کــارگ ــیــن ب ــپ کــم
 زندانی 
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شاھرخ زمانی از زندان 
گوھر دشت به مکان 
 نامعلوم انتقال یافت

 
بنا بر گزارشات منتشر شده، صبـح  

ـیـان  ٢٧ روز    فروردین بار دیگر جـان
ـران   اسالمی شاھرخ زمانی از رھـب
کارگری محبوب را تحت عـنـوان  

ـنـد    زنـدان  ٣ انتقال به دادگـاه از ب
گوھر دشت به مکان نـامـعـلـومـی  

ـیـسـت کـه  .  انتقال دادند  این درحـال

 روزه  ٤٠ شاھرخ پس از اعتصابی  
تازه دو روز بود که بـه ایـن زنـدان  

 فـروردیـن  ٢٥ روز  .  منتقل شده بود 
  ١٢ با بازگشت شاھرخ بـه سـالـن  

گوھر دشت که خواست وی بـود،  
ھمبندانش ورود او و موفقیـتـش را  
ـنـد و شـادی کـردنـد  . جشن گرفت

 دقیقه در ایـن  ٣٠ اما شاھرخ تنھا  
 گـوھـر  ٣ سالن ماند و بعد به بند  

ـتــقـل شـده و مـقـامــات   دشـت مـن
ـردن   جنایتکار زندان حـتـی اجـازه ب
وسایل شـخـصـی اش را بـه وی  

 . نداده بودند 
ـبـال اعـالم   گفتنی اسـت کـه بـدن
اعتصاب شاھرخ  بخاطر تبـعـیـدش  
ـراض بـه   به قزل حصـار و در اعـت
ـر   فشارھای حکـومـت اسـالمـی ب
ـرده   روی زندانیان، کـارزاری گسـت
از سوی جریانات مختلف سیـاسـی  

ـم  .  به راه افتاد  از زندان بھنام ابراھـی
زاده، رضا شھابی و محمد جراحی  
سه تن از چھره ھای شناخته شـده  
کارگری از وی اعـالم حـمـایـت  

تشکلـھـای کـارگـری در  .  کردند 
ـیـه   ـیـان حمایت از شاھرخ زمـانـی ب
دادنــد و فشــار بــر روی وی و  
ــاســی را مــحــکــوم   ــی ــان س ــی ــدان زن

 روز  ٤٠ بدین ترتیب بدنبال  .  کردند 
ـــار   ـرخ و فش ــ ـــاھ ـراض ش ــ ـت ــ اع
اعتراضاتی که در حمایت از وی  

 رجایی شھر  ١٢ برپا شد، او به بند  
ــده شـده بـود  ــا  .  بـازگـردان ــون ب اکـن

ــرخ آنــھــم بــه   ــاره شــاھ ــال دوب ــق انــت
مکانی نامعلوم، بویژه با توجـه بـه  
وضعیت بد جسـمـانـی او بـعـد از  
اعتصـاب غـذایـی طـوالنـی و از  

 کیلو وزن، وضعیـت  ٢٢ دست دادن  
ــده اســت  ــن ــگــران کــن ــا  .  وی ن ب

ــن   ــوی ای ــراضــی فشــرده جــل ــت اع

ــرخ و   ــر روی شــاھ فشــارھــا را ب
زندانیان سیاسی بگیریم و خواستـار  
ـرار گـرفـتـن   آزادی فوری وی و ق
ـبـت ویـژه پـزشـکـی   او تحت مـراق

 . شویم 
 سـال حـکـم  ١١  شاھرخ زمـانـی  

  ٩٠  سال        زندان دارد و  در دی ماه 
بازداشت و برای اجرای این حـکـم  
ـقـال   ـت ـریـز ان ـب به زنـدان مـرکـزی ت

او از آن زمـان تـاکـنـون بـه  .  یافت 
ھای مختلف از جـمـلـه یـزد،    زندان 

ـبـعـیـد شـده   کرج و قـزل حصـار ت
اعتراض شاھرخ اعتراض بـه  .  است 

حــمــایــت و  .  ایــن فشــارھــا اســت 
ـبـانـی از شـاھـرخ زمـانـی و   پشتی
خواستھای وی اضـطـراری اسـت،  
ـیـان   صدای اعتراض او و ھمه زندان

 .سیاسی در سطح جھان باشیم 
 

 شاھرخ زمانی و ھـمـه کـارگـران  
ـیـان سـیـاسـی بـایـد   زندانی و زندان
ـیـد و شـرط  آزاد   فورا و بـدون ق

 .شوند 
 

ــران   ــرای آزادی کــارگ ــیــن ب ــپ کــم
 زندانی 

 ٢٠١٤  آپریل  ١٧ ،  ٩٣  فروردین  ٢٨ 
 

Shahla_daneshfar@yahoo
.com 

Bahram.Soroush@gmail.
com 

h t t p : / / f r e e -t h e m -
now.blogspot.com 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد
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 آزادی پدرام نصرالھی
ـتـه   شنبه فروردین پدرام نصراللھی فعال کارگری و عضو کمی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری پـس  

 ماه حبس تعزیری، از زندان مرکزی سنندج آزاد  ١٩ از تحمل  
آزادی این فعال کارگری با استقبال پـرشـور خـانـواده ی  .  شد 

ـنـدج مـواجـه گـردیـد  . وی، فعالین کارگری و مردم شھر سن
ـقـه ھـای   ـا حـل استقبال کنندگان با کف زدن ھای ممتد و ب
گل از مبارزات و مقاومت ھای خستگی ناپـذیـر ایـن فـعـال  
ـا   کارگری و دیگر فعالین کارگری دربند قدردانی نموده، و ب
ـارزات   حضور پرشور خود، بار دیگر بر حقانیت مـواضـع و مـب

 .جنبش کارگری و فعالین آن عرصه مھری دوباره گذاشتند 
آزادی پدرام نصرالھی را بـه پـدرام  :  نشریه کارگر کمونیست »

  .«و  خانواده او  و  به ھمه کارگران تبریک میگوید 
 

 اعتراضات کارگری 
 

اعتصاب کارگران شرکت ساختارصنعت یکی 
 !از شرکت ھای پیمانکاری پتروشیمی مھاباد

  ١  فـروردیـن در سـاعـت  ٢٧  این اعتصاب در روز چھارشنبه  
بعداظھر شروع شد حضور کارگران در این اعتصاب چشمگـیـر  

 نفر میشـد ایـن  ٢٠٠ بود به طوری که تعداد کارگران بالغ بر  
اعتصاب در ارتباط با پرداخـت نشـدن دسـتـمـزد کـارگـران در  

 و ھمچنین پرداخت نشدن سـنـوات وعـیـدی  ٩٢ بھمن و اسفند  
ـا  !  کارگران در سال جدید بود  مسیراین اعتـراض از شـرکـت ت

ـنـده  !ساختمان کارفرما ی پتروشیمی بود   ـای بعداز رسـیـدن، نـم
ـا   ـبـه ی کارفرما پیش کارگـران امـد و اعـالم کـرد کـه شـن

ـز  ٣١  و  ٣٠ یکشنبه    فروردین دستمزد و کل پرداختی آنھا واری
 ! فروردین خبری از پرداخت نبود ٣٠ امروز  ! خواھد شد 

  ماھه حقوق٥تجمع  دراعتراض به تاخیر 
کارکنان مخابرات استان گلستان واقع در سه راه  :  فروردین ٣١ 

 مـاھـه خـود در جـلـوی  ٥ گلشھر بخاطر معوق ماندن حقوق  
 .محل کار خود تجمع کردند  

 
تجمع کارگران شرکت نگین سبز خاورمیانه  

 دراعتراض به عدم پرداخت حقوق
ـانـه در  :   فروردین ٣٠  ـی ـز خـاورم کارگران شرکـت نـگـیـن سـب

ماه حقوق  مقابل درب استانداری  ١٨ اعتراض به عدم پرداخت  
ـنـد کـه  ٢٥٠ کارگران  این شرکت  .  تجمع کردند  ـفـر ھسـت  ن
ـنـد امـا ھـیـچ ٩٠ که    باوجود این  کـدام     درصد آنان متاھل ھست

ـانـه،  . تحت پوشش بیمه نیست  ـی کار شرکت نگین سبز خـاورم
ـان    الیروبی است و زیر نظر اداره  کل بنادر و دریانوردی خـوزسـت

 .کند   فعالیت می 
 

اعتراض به افزایش نیافتن مزد کارگران 
 خباز برای سومین سال متوالی

ـفـی کـارگــران   مـجـمـع عـمـومـی فـوق الـعــاده انـجـمـن صـن
)  فروردین ٢٥ ( ھای سنندج و حومه عصر روز دوشنبه    خبازی 

ــزار شــد و   ــرگ ــا تصــویــب  ١٦٠ ب  کــارگــر حــاضــر در آن ب
ھای شان برای سومـیـن    ای به افزایش نیافتن دستمزد   قطعنامه 

ـتـه  . سال متوالی اعتراض کردند  ـامـه گـف در ابتدای این قطعن
ـزایـش  ٣ شده است کارگران خباز قریب به    سال است که از اف

ـانـون کـار مـحـروم بـوده و فشـار  ٤١ دستمزد برابر با ماده    ق
اقتصادی، نرخ باالی مسکن، خوراک، پوشاک، تـحـصـیـل  

عرصه زندگی را برای شان سخت کرده است و وضعیـت  ...  و 
معیشتی ناشی از این شرایط تحمیل شده ادامه زندگی را بـه  

 .برای آنان به مخاطره انداخته است 
نتیجه مـانـدن    در بخش دیگری از این قطعنامه با اشاره به بی 

ـنـدگـان صـنـف    پیگیری مطالبات و خواسته  ـای ھای قانونی نـم
ـیـب   کارگران خباز از اینکه مسئوالن مربوطه ھیچـگـونـه تـرت

ـاد شـده اسـت   اثری به این مطالبات نداده  ـق ـت کـارگـران  .  انـد، ان
ـار انـجـام    خبازی  ھای سنندج و حومه در این قطعنامه خـواسـت

اقدام عملی و فوری مسئوالن دولت یازدھـم در خصـوص بـه  
 )منبع ایلنا .(اند   روز رسانی دستمزدھای کارگران خباز شده 

  اعتراض به عدم دریافت حقوق و عیدی
کارگران شھرداری شادگان در اعتراض بـه عـدم  : فروردین ٢٦ 

 دسـت بـه اعـتـراض  ٩٣  و  ٩٢ دریافت حقوق و عیدی سال  
ـفـر از مـجـمـوعـه شـھـرداری بـه  ٥٠ در این اعتراض  . زدند   ن

ھـای    حـقـوق .   نمایندگی از سایرکارگران، حضور پیدا کـردنـد 
معوقه کارگران شھرداری شادگان موجب اعتراض کـارگـران  
ـانـدن حـقـوق و   شھرداری و درخواست مـکـرر آنـھـا بـرای سـت

 و حتی گذراندن  ٩٢ باتوجه به سپری شدن سال  .  عیدیشان شد 
  ٩٣ ایام تعطیالت و فرارسیدن روزھای پایانـی فـروردیـن مـاه  

ھنوز این کارگران به مزایا و حقوقی که باید و شـایـد دسـت  
 .اند و ھمواره در انتظار دریافت پاداش و عیدی ھستند   نیافته 

 
تجمع کارکنان محیط زیست کردستان در 

اعتراض به  ناعادالنه بودن حقوق و 
 !مزایاشان

ـان  : قروردین ٢٥  کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیسـت اسـت
ـا در   کردستان در اعتراض به ناعادالنـه بـودن حـقـوق و مـزای

ـتـرضـان در  .  محوطه محل کار خود تجمع کردند  یکی از مع
ـان  : تشریح علت این اعتراض گفت  حق فوق العاده ویژه کارکن

ـان کـه مـعـادل   اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردسـت
ـان خـرداد مـاه سـال  ٣٥  ـای   ٩٢  درصد از حقوق آنان است، از پ

کارکنان اداره کل حفاظت محیـط زیسـت  .  پرداخت نشده است 
ـزدیـک بـه  ٨٧ استان کردستان از سال   ـا بـه امـروز ن   ١٧٦  ت

 .میلیون تومان حقوق و مزایای معوقه دارند 
 

اشکان سازان غرب "با اعتراضات کارگران 
نسبت به مزایا و دستمزدھای معوقه " سنندج

خود توسط کارفرمای این کارخانه از کار 
 .  اخراج شدند

 نفر از کارگران اشکان سازان غرب سنندج، بـه  ٨ :  قروردین ٢٤ 
ـنـی، شـاھـو تـکـاب،  " نام ھای   ـی سیروان حسینی، اسد ماه جب

آرش عزیزی، عبدالله ماه جبینی، روناک پرگال، مـھـرداد و  
ـای  "  خبات  به دلیل اعتراض به عدم پـرداخـت حـقـوق و مـزای

ـایـی   ـن عقب افتاده خود دست به اعتراض زدند، که با بی اعـت
در جریان تاکید کـارگـران بـر  .  و تھدید کارفرما روبرو گشتند 

ـان  ٨ خواستھای خود در نھایت از جانب کـارفـرمـا   ـفـر از آن  ن
 .اخراج شدند 

 
تجمع اعتراضی فرھنگیان بازنشسته استان 

 !کھگیلویه و بویراحمد
فرھنگیان بازنشسته استان کھگیلویه و بویراحمـد  :  فروردین ٢٥ 

ـا  ٧٤ برای دریافت پاداش خـود از سـال     ،در مـحـل  ٨٥  ت
. کل آموزش و پرورش دست به تـجـمـع اعـتـراضـی زدنـد   اداره 

ـلـویـه و   تجمع کنندگان از مسئوالن اموزش و پرورش کـھـگـی
ـای پـرداخـت، بـه روز   ـن بویراحمد خواستار پاسخ در مـورد مـب
نبودن پاداش ھا و ھمچنین دلیل پرداخت نشدن بـه سـه شـھـر  

 .یاسوج، گچساران و دھدشت شدند 
  

 تجمع در مقابل وزارت نفت
ــعـت نــفـت شــاغـل در  :  فـروردیـن ٢٧  کــارکـنــان رسـمــی صـن

ـا سـفـر بـه تـھـران در اعـتـراض بـه    پتـروشـیـمـی اصـفـھـان ب
ـابـل سـاخـتـمـان وزارت   ـق بالتکلیفی در قراردادھای کار  در م

مشکالت کارکنان پتروشیمی اصـفـھـان از  .  نفت تجمع کردند 
ـابـت  ٨٢ سال    و زمانی که دولت وقت این واحد صنعتـی را ب

ـامـیـن    پرداخت بخشی از بدھـی  ـیـش بـه سـازمـان ت ھـای مـال
  ١٢٠ در زمان این واگـذاری  .  اجتماعی واگذار کرد آغاز شد 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـفـت در ایـن مـجـمـوعـه   نفر از کارمندان استخدامی وزارت ن
ـتـمـاعـی  .  پتروشیمی مشغول به کار بودند  ـامـیـن اج سازمان ت

بعد از تحویل پتروشیمی اصفھان متعھد شد تا با آن گـروه از  
کارکنانی که در استخدام وزارت نفت مطابق با قوانین حـاکـم  

ـا سـال   ـا حـدودی  ٨٩ بر نفت رفتار کند که این موضوع ت  ت
ـتـروشـیـمـی  (  که این و احـد  ٨٩ اما از سال  . شد   رعایت می  پ

ـفـک و  بـه  ) اصفھان  مجددا  از سازمان تامین اجتماعی مـن
ـان   بخش خصوصی و اگـذار شـد، مشـکـالت جـدی کـارکـن
استخدامی وزارت نفت شاغل در پتروشیمی اصفھان نیز شـروع  
شد بطوری که در تیر ماه سال گذشته فعالیت این کـارخـانـه  

  ٧ به دلیل نداشتن توان مالی و مواد اولیه تولید بـرای مـدت  
ـیـجـه ایـن واگـذاری .   ماه بطور موقت تعطیـل شـد  ـت ھـا    در ن

مسـئـوالن  .  وضعیت شغلی کارکنان پتروشیمی نامعلـوم اسـت 
ـنـدگـان   ـاسـخ بـه مـراجـعـه کـن ـز در پ ـی صنعت پتروشیـمـی ن

گویند که ما مسئول پی گیری مطالباتتان نیستیم چـون    می 
 .شما کارمندان رسمی وزارت نفت ھستید 

 
تجمع کارگران در اعتراض به عدم دریافت 

 حقوق و عیدی
ـنـدگـی از  ٥٠  ـای نفر از کـارگـران شـھـرداری شـادگـان بـه نـم

ـافـت   کارگران شھرداری این شھـر در اعـتـراض بـه عـدم دری
ـا  .   دسـت بـه اعـتـراض زدنـد ٩٣  و  ٩٢ حقوق و عیدی سال   ب

شروع تجمع پرداخت حقوق یک ماه معوقه پیشنھاد شـد کـه  
ـا بـدون   ـنـکـه حـقـوق و مـزای بسیاری از کارگران به دلیـل ای
ـافـت آن   عیدی و نصفه کاره قابل قبول نیست حاضـر بـه دری

 . نشدند و خواستار پرداخت تمام مطالباتشان شدند 
 

 تجمع اعتراضی برای سومین بار
 نفر از بازرسان سازمان حـمـایـت از مصـرف  ٢٠٠ : فروردین ٢٧ 

ـار در   کنندگان و تولید کنند گان سراسری برای سـومـیـن ب
دوھفته جاری در اعتراض به تبدیل وضعیت استخدامیشـان از  
ـابـل سـاخـتـمـان مـجـلـس   ـق قرار داد مستقیم به شرکتی، در م

 . شورای اسالمی تجمع کردند 
 و  ٢٤ یکی از معترضین؛ در دو تجمع گذشته که روزھـای  

فروردین ماه سال جاری در مقابل ساختمان مجلس شـورای  ٢٦ 
ـنـدگـان    اسالمی انجام شد ھیچ پاسخ قاطعانه  ـای ای ازسوی نم

ـافـت نـکـردیـم  ـازدھـم  .  مجلس شورای اسـالمـی دری از روز ی
فـرودیـن مــاه، وزارت صــنـعـت مــعـدن و تـجـارت بــا انـجــام  

 ھـزار  ٣ مکاتباتی اصرار دارد تا وضعیت استخدامی بیش از  
ـیـدی   ـنـدگـان و تـول بازرس سازمان حـمـایـت از مصـرف کـن
کنندگان از قرار داد مستقیم به شرکتی تبدیل شود کـه ایـن  

 . موضوع مورد مخالفت بازرسان قرار گرفته است 
 

 کارگران
 

حسن سعیدی و مرتضی کمساری از اعضای 
سندیکای کارگران شرکت واحد بار دیگر 

 مورد محاکمه قرار گرفتند
بدنبال دستگیری حسن سعیدی و  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

مرتضی کمساری از اعضای سندیـکـای کـارگـران شـرکـت  
ـا ھـدف  ٩٢ واحد تھران در روز ششم اسفنـد مـاه سـال    کـه ب

مھندسی انتخابات شوراھای اسالمی و تحمیل ایـن نـھـاد بـر  
ـنـد   کارگران شرکت واحد صورت گرفت آنان در روز ھفتم اسـف
ماه سال گذشته مورد محاکمه قرار گرفتنـد و از اتـھـامـات  

بنا بر گزارشھای رسیده بـه اتـحـادیـه  .  وارده تبرئه و آزاد شدند 

ـام   ـیـرغـم آزادی ایـن دو فـعـال خـوشـن آزاد کارگران ایران، عل
سندیکای کارگران شرکت واحد تھران، حراسـت ایـن شـرکـت  
ـیـه   به رای صادره اعتراض و تالش کرد با آوردن شھود بر عـل
ـان را در مـحـاکـم قضـائـی   این کارگران پرونده سـازی و آن

ـلـوار  ٥ بر این اساس دادسرای ناحیه  . محکوم کند  ـاذر در ب  اب
ـبـی ایـن دو عضـو   ـا احضـاریـه ای کـت ایت الله کاشانـی ب
سندیکای کارگران شرکت واحـد را احضـار و صـبـح امـروز  

ـنـده  .  مورد محاکمه قرار داد  ـای در این مـحـاکـمـه کـه دو نـم
حقوقی شرکت واحد تـھـران بـه ھـمـراه شـھـودی بـرای ادای  
شھادت بر علیه حسن سعیدی و مرتضی کمـسـاری شـرکـت  
ـا رد اظـھـارت   ـنـدانـه ب ـتـم داشتند شاھدین  در اقـدامـی شـراف
ـیـدی و   ـفـع حسـن سـع مسئولین حراست شـرکـت واحـد بـه ن
مرتضی کمساری شھادت دادند و این دو کارگـر حـق طـلـب  
ـبـرئـه   عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تھران بار دیگر ت

ـا مـحـکـوم کـردن  .  و آزاد شدند  اتحادیه آزاد کارگران ایـران ب
دسیسه ھای حراست شرکت واحد تھران برای پرونده سازی بـر  
علیه اعضای سندیکای کارگرن شرکت واحد تھران و تاکیـد  
بر ماھیت ضد کارگری شوراھـای اسـالمـی بـویـژه شـورای  
اسالمی شرکت واحد تھران، خواھان اعالم رسمی سـنـدیـکـای  
کارگران شرکت واحد به عنوان تنھا نماینده کارگران شـرکـت  
ـفـی در   واحد تھران و آزادی این سندیکا برای فعالیتھای صـن

ـاشـد  اتـحـادیـه  .  شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه مـی ب
 ١٣٩٣  فروردین ماه  ٢٧  –آزاد کارگران ایران  

  
حمله به زندانیان سیاسی و : داوود سندیکا

به بھانه ٣٥٠ضرب و شتم زندانیان بند 
 بازرسی

ـتـه و بـه   در میان زندانیانی که مورد ضرب و شتم قرار گـرف
ـام  .  سلول انفرادی منتقل شده اند  ـن نام عبدالفتاح سلظانی و بـھ

ـابـت،  :  ابراھیم زاده به چشم می خورد  سھیل بابادی، سروش ث
سعید متین پور و سمکو خلقتی از جمله زندانیانی بودنـد کـه  

ـنـگـام عـبـور  .  به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند  بـه ھ
ـاس   ـب ـیـراھـن و ل سمکو خلقتی از تونل وحشت، گارد ویژه، پ
ھای وی را از تنش در آورده و مستقیما به پشت و گـردن و  

شدت باتوم ھای وارده  .  کتف لخت وی با شدت می کوبیدند 
بر بدن سھیل بابادی چندان شدید بود که گـردن و کـتـف و  
. بازوی وی به شدت کبود و دچـار خـونـمـردگـی شـده بـود 

درست مانند کسی که حد شرعـی شـالق در مـوردش اجـرا  
سروش ثابت و سعید متین پور نیز با عبور از ایـن  .  شده باشد 

ـاتـوم قـرار   ـات ب تونل گوشتی، توسط گارد ویـژه مـورد ضـرب
 با ضرب و شـتـم از  ٣  نفر از اعضای اتاق  ١١ حدود  . گرفتند 

اتاق بیرون بـرده شـده و سـپـس از تـونـل وحشـت بـه مـکـان  
ـا  .  نامعلومی منتقل شدند  این حرکت اسف بار و رقت انگیز ت

ـان  .   بعد از ظھر بـه طـول انـجـامـیـد ٢ ساعت   ـی اسـامـی زنـدان
 :منتقل شده به انفرادی 

داور  .  ٤ یاشار دارالشفا  .  ٣ سروش ثابت  .  ٢ سعید متین پور  .١ 
محـمـد  . ٧ مھدی خدایی  . ٦ سعید حائری  . ٥ حسینی وجدان  
. ١٠ بھنام ابراھیم زاده  .  ٩ سیمکو خلقتی  .  ٨ صدیق کبودوند  
غـالمـرضـا خسـروی  .  ١٢ علی عسکری  .  ١١ سھیل بابادی  

ـلـه اسـدی  .  ١٤ مجید اسدی  .  ١٣  رضـا اکـبـری  .  ١٥ اسـدال
ـیـل  .  ١٨ مھرداد آھن خواه  .  ١٧ جواد فوالدوند  . ١٦ منفرد   سـھ
ـای  . ٢١ داوری  .. ..  ٢٠ امیر قاضیان  . ١٩ عبدی   ـپ آرش ھـم

مصطفی عـبـدی  . ٢٤ امید بھروزی  . ٢٣ بھزاد عرب گل  . ٢٢ 
مصـطـفـی  .  ٢٧ عبدالفتاح سلطانی  .  ٢٦ محمد شجاعی  .  ٢٥ 

. ٣٠ ھوتن دولتی  .  ٢٩ محمد امین ھادوی  . ٢٨ ریسمان باف  
 اسماعیل برزگری 

ـاره   درحالی که مسئوالن سازمـان زنـدان ھـا گـزارش ھـا درب
 اوین را تکذیب کرده اند، عـلـی  ٣٥٠ به زندانیان بند   «حمله »

ـقـت    مطھری، نماینده مجلس می گوید،   برای روشن شدن حقی
ـا خـانـواده ھـای خـود   ـان ب ـی می بایست اجازه داد تا این زندان

 .مالقات کنند 
 

احضار مجدد دو تن از فعالین کارگری 
 سندیکای کارگران شرکت واحد به دادسرا

ـنـدگـان فـعـال   حسن سعیدی و مرتضی کمساری کـه از ران
سندیکایی شرکت واحد ھستند و توسط عـوامـل حـراسـت و  
ـا پـرونـده سـازی   ـنـد مـاه ب مدیریت شرکت واحد درششم اسـف
،یک شب را در بازداشتگـاه سـپـری کـردنـد و از سـوی ان  
ـا   دادسرا تبرئه شده بودند، بار دیگـر حـراسـت شـرکـت واحـد ب
ادعاھای جدید و دالیلی مبنی بر اینکه سایت ھـا و رسـانـه  
ھای بیگانه اخبار این افراد را منتـشـر کـرده انـد و مـجـبـور  
ـیـن   ـال ـیـه ایـن فـع کردن کارگری دیـگـر بـرای شـھـادت عـل
سندیکایی،قصد پرونـده سـازی جـدیـدی را داشـتـه کـه ھـم  
کارگری که قرار بود شھادت دھد به نفع کارگران حق طـلـب  
ـبـول   شھادت داد و ھم اینکـه اتـھـامـات سـاخـتـگـی مـورد ق
قاضی قرار نگرفت و یکبار دیگر ماھیت زشت کـارفـرمـا و  
ـیـدی و   ـان تـر شـد و سـع عوامل حراست برای کارگران نمای

 کمساری بدون ھیج قید و شرطی ازاد شدند  
 

 کمیته دفاع از کارگران ١٥اطالعیه شماره 
پیام تبریک محمد  -دستگیر شده مھاباد

خرابات  موالنایی، واحد سیده و یوسف آب
پیش به سوی اول ماه ! به مناسبت اول مه

پیام تبریک کارگران دستگیر ! مه گسترده
 شده مھاباد به مناسبت اول ماه مه

 کارگران زحمتکشان اول ماه مه در راه است؛ 
ـقـه کـارگـر   اول ماه مه روز جھانی کارگر، روز ھبستگی طب

در این روز کارگـران در یـک  .  علیه نظم سرمایه داری است 
صف به خیابانھا خواھند آمد، تا علیـه نـظـام سـرمـایـه داری  

ـات  .  اعالم جنگ کنند  ـب کارگران در این روز خواست و مطـال
خود را از طریق قطعنامه ھای مصوب شده به نظام سـرمـایـه  

ـنـد  ـان اعـالم مـی کـن ـان آن   ١٨٨٦ در سـال  .  داری و حـامـی
ـلـه   میالدی کارگران امریکا در شھر  شـیـکـاگـو مـورد حـم

ـنـد  ـت ـادی از کـارگـران  .  نیروھای دولتی قرار گـرف تـعـداد زی
کشته و زخمی شدند و رھبران اتـحـادیـه ھـای کـارگـری را  

 سال بعد، روز جـھـانـی کـارگـر  ٣ .  دستگیر و محاکمه کردند 
در انترناسیونال دوم، یعنـی روز اول مـاه مـه، از جـانـب ایـن  
ـبـدیـل   سازمان بین المللی کارگران، به روز جھـانـی کـارگـر ت

 بـه صـورت گسـتـرده ای در اغـلـب  ١٨٩٠ شد و در سـال  
از آن  .  کشورھای دنیا، کارگران این مراسم را برگـزار کـردنـد 

پس کارگران در اکثر کشورھای جھان، در روز اول مـاه مـه  
ـات خـود را    ھا می   یکپارچه به خیابان  ـب آیند و خواست و مطـال

اما در ایران برگزاری این مراسم جـرم اسـت و  .  زنند   فریاد می 
ـا   ـنـد ب کسانی که اقدام به برگزاری مراسم روز کـارگـر کـن

اما کارگران ایـران ھـم چـون  .  زندان و یا تبعید مواجه ھستند 
کارگران جھان ھیچ وقت مرعوب حاکمان نشده و به اشـکـال  

کـارگـران،  .  مختلف این روز را گرامی داشـتـه و مـی دارنـد 
تشکل ھای کارگری؛ امروز در شرایطی به پیشـواز اول مـاه  
مه روز جھانی کارگر می رویم که نظام سرمایه داری ایـران  
ـبـرالـی   ـی ـئـول ـاسـت ن با استثمار بیشتر کارگران می خواھد سـی
خود را بر بستر سرکوب بیشتر جنبش طبقه کارگر و نـرمـش  

ـامـه .  داری، دنبال کند   ھای سرمایه   در مقابل دولت  ھـای    بخشـن
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ـا مصـوب    شورای عالی کار به وضوح نشان مـی  دھـد کـه ب
ـاسـتـی جـز   ـقـر، سـی کردن دستمزد ھای به مراتب زیر خـط ف
استثمار بیشتر نیروی کار بـرای بـرون رفـت از مـنـجـالب و  

کـنـد    بحران اقتصادی که خود بانی آن ھستند، را تعقیب نمـی 
ـز نشـان مـی    آنھا به سرمایه  داران داخلی و خارجی چـراغ سـب

ـان را دعـوت مـی  ـات آن ـا ایـن مصـوب ـنـد کـه    دھند و ب کـن
انـد کـه    گذاری کنند و با سـرکـوب خشـن نشـان داده   سرمایه 

مـا کـارگـران ایـران در  .  حافظان خوبی برای سرمایه ھستنـد 
مقابل این بی حقوقی سکوت نخواھیم کرد  و با ھـر شـکـل  
ـیـم  . ممکن اعتراض خودمان را به اذھان عمـومـی مـی رسـان

ـا   ـایـد ھـمـراه ب کارگران؛ در اول ماه مه روز جھانی کارگـر، ب
ـیـم و   ـای ـی ـان ب ـاب ـی خانواده ھای خود در صف ھای فشرده به خ

داران    ھا بـه سـرمـایـه   مطالبات خود را مطرح و برای تحمیل آن 
به طور قطع خواست افزایش دستمـزد و  .  تالش و مبارزه کنیم 

آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی سرلوحه خـواسـت و  
کـارگـران؛ قـدرت  .  مطالبات صنفی و سیاسی کارگران اسـت 

ـا اتـکـا بـه قـدرت تشـکـل  ھـایـمـان      ما در تشکل ماسـت و ب
توان ھر خواست و مطالباتی ولو صنفی یا سیاسی را بـه    می 

اول ماه مه را به ھـمـه کـارگـران و  .  داران تحمیل کرد   سرمایه 
ـایـی،  .  گوییم   اقشار ستمدیده جامعه تبریک می  محمد مـوالن
ـات    زنـدان مـرکـزی  ٢٦/١/٩٣ واحد سیده و یوسف آب خـراب

 مھاباد 
  

شاپور احسانی راد، آقای روحانی، با 
تصویب این دستمزدھای زیرخط فقر، معاش 

 !!!کارگران را سه قفله کردید
 روز پس از انتخاب  ٤ آقای روحانی  

 خـرداد مـاه  ٢٨ جنابعالی در تاریخ  
ـیـد  ٩٢   در نامه ایی سـرگشـاده  ق

ـاتـی   ـتـخـاب کردم که وعـده ھـای ان
ـانـه   شما در حد شعارھای عوام فریب
ـاقـی خـواھـد   دولتھای تاکـنـونـی ب

ـنـک پـس از    مـاه آن  ٩ ماند و ای
وعده ھای تو خالی برای ھـمـگـان  

 درصدی سـال  ٧ دولت شما نه تنھا مابه تفاوت  .  مشخص شد 
ـاسـتـھـای احـمـدی  ٩٢   را پرداخت نکرد بلـکـه در ادامـه سـی

ـتـر از تـورم رسـمـی،  ١٠ نژادی حتی بدتر از آن    درصـد کـم
 قانون کـار تصـویـب  ٤١  را برخالف ماده  ٩٣ حداقل مزد سال  

ـقـر و   کرد و  با این عمل غیرقانونی و  مجرمانه بر شـدت ف
ـیـد، در  ٤٠ فالکت    میلیون خانواده کارگـری صـحـه گـذاشـت

ـا تـورم     درصـد  ٣٠٠ صورتیکه بطور واقعی اختالف مـزد ب
 .است  و حداقل دستمزد باید بیشتر از دو میلیون باشد 

ـنـھـا  !   آقای روحانی  کلید سیاستھای شما در این مدت نـه ت
ـا   گشایشی برای معیشت میلیونھا کارگر ایجاد نکرد بلکه ب
ـلـه کـرد و   تصویب مزدھای زیر خط فقر،معاش ما را سه قف
ـان در وزارت کـار   ـت این در حالی است که به گفته ھمـکـاران

ـیـمـت تـمـام شـده کـاال زیـر      ٥ سھم مزد کارگر ایرانی در ق
ـاالی    درصـد اسـت و  ٦٠ درصد است درحالیکه در استرالیا ب

ـیـم درصـد اسـت و در ایـران   ـا زیـرن فساد اقتصادی دراسترالی
ـارد،  ١٤ باالی   ـی ـل ـی  درصد است که به گفته خودتان ھر روز م

ـاال   ـتـخـوران ب میلیارد و کرور، کرور ثروت ایـن کشـور را مـف
میکشند و تاوان این ھمه  اختالـسـھـا، دزدیـھـا ، غـارتـھـا و  
چپاولھا را باید کارگران و زحمتکشان با ریاضت اقتصـادی و  
زدن از نان  و سالمتی شان پرداخت کنند و کلید سیاستھـای  
شما دراین مدت نتوانست جلوی این ھمه دزدیھا و اختالسـھـا،  
این ھمه  تورم و گرانی ھا، این ھمه  حقوق ھای معـوقـه از  

ـیـکـارسـازیـھـا و   دو ماه تا سی ماه، جلوی این ھمه اخراج و ب
ـتـھـای   ـای ـن جلوی این ھمه خودسوزیھا و خودکشیھا و دیگر ج
ـا   ـار ب روزمره در کشور را بگیرد و این بـن بسـت  تـمـام عـی
اجرای فاز دوم آزاد سازی قیمتھا و گـران شـدن حـامـلـھـای  
انرژی و به تبع آن ھمه اجناس میرود تا راه نفس کشیـدن مـا  

ـز مســدود کــنـد   ــی .  کـارگــران را نــی ــد  !  آقـای روحــان ــی کــل
سیاستھای شما نه بدرد دنیا میخورد نه بدرد آن آخـرت مـورد  

البته برای ما کارگران و زحمتکشان اگرچـه شـایـد  !  نظر شما 
این شاه کلید برای باز گشایی  راھی  برای بھشت سـرمـایـه  
ـیـمـان   داری غربی باشد کـه سـرمـایـه داران  داخـلـی ھـم پ
جنابعالی نیز بی صبرانه  منتظر گم شده موعود خود ھستنـد  

ـاردھـا دالر غـارت  ٣٥ تا   ـی ـل ـی ـاشـت م ـب  سال سـود آوری و ان
ـیـدی کـه   .  زحمتکشان  را در رکاب آنھا جشن بگیرند  شاه کل

  ٣٥ قصد دارید ھمه مناسبات اقتصادی کھنه و عقب مـانـده  
سال گذشته را که باعث و بانی ویرانی مملکـت شـده اسـت،  
سرپوش بگذارید  و به کمک سرمایه داری تـمـام غـربـی و  
شرکای شرقی، با ھدیه  انرژی و کارگر ارزان  به سـرمـایـه  
داری غرب، مناسبـات لـجـام گسـیـخـتـه سـرمـایـه داری را  
ھمچنان بر زندگی و معیشت ما کارگران تحمیل کنید شایـد  
از بدشانسی شما و خوش شـانسـی مـا کـارگـران اسـت کـه  

 سال مـا را بـه جـایـی رسـانـده  ٣٥ مطالبات انباشته شده این  
ـتـمـاعـی بـدون در نـظـر   است که ھر تغیر ریل اقتصـادی، اج
ـیـسـت   گرفتن منافع مستقل طبقه کارگر دیگر امکان پذیر ن
ـیـکـاری و    ـیـد تـوانسـت ھـم ب ـیـد ھـرگـز نـخـواھ و بایـد بـدان
گرسنگی را به کارگران تحمیل کنید و ھم آنھا را سـرکـوب  

بنابراین ھر چـه  زودتـر  .   کنید و  حقوق شان را پایمال کنید 
به وزارت کارتان  دستور دھید که در تغیین حداقل دسـتـمـزد  

 این مصوبه غیرقانونی تجدید نظر شود وگرنه شـک  ٩٣ سال  
 اردیبھشت روز جھانی کارگر خیابانھا در تـھـران و  ١١ نکنید  

شھرستان ھا میعادگاه خشم ھزاران کارگری خواھـد شـد کـه  
ـنـد   ـل ـانـونـی ب فریاد اعتراض خودرا بر علیه  این عـمـل غـیـرق

ـنـده اخـراجـی کـارگـران  .  خواھند کرد  ـای شاپور احسانی راد نـم
 پروفیل ساوه و عضو ھیات مدیره اتحادیه آزا  کارگران ایران 

 
جوانمیر مرادی، در روز جھانی کارگر 
خواست اصلی کارگران افزایش فوری 

 حداقل مزد است
شورای عالی کار بعد از بـرگـزاری  

ـزایـش   ـا اف   ٢٥ جلسات مـتـعـددی ب
. درصدی حداقل مزد موافقت نمـود 

ــن مــوافــقــت در حــالــی صــورت   ای
  ٤١ گرفته است که مـطـابـق مـاده  

ـا   قانون کار حداقل مزد باید بـرابـر ب
ـابـد  ـزایـش ی ایـن اقـدام  .  نرخ تـورم اف

ـقـض   شورای عالـی کـار آشـکـارا ن
ـیـونـھـا کـارگـر و خـانـواده   قانون است که باید جوابگوی میل

نرخ تورم  زمانی که شورای عالـی در حـال  .  کارگری باشد 
به اصطالح بررسی و گفتگو بر سر میزان افزایش حداقل مـزد  

ایـن  .   درصـد اعـالم شـد ٤٠ بود، چندین بار عـددھـای زیـر  
ـا ذھـن جـامـعـه و   ـازی ای بـود ت تغییرات بیشتر شبیه به ب
ـیـت تـورم مـغـشـوش و   بخصوص کارگران را نسبت بـه واقـع

ـیـن اعـالم  . متوھم کنند  ـای مدام به طور غیر واقعـی رو بـه پ
ـنـکـه تـورم   نمودن نرخ تورم چیزی جز ایجاد توھم مبنی بر ای

و  .  در حال به تحت کنترل در آمدن است، را در خـود نـداشـتـه 
ـیـن شـده و   انتظار این بوده که کارگران نسبـت بـه آن خـوشـب

زمـان  ( در آن زمان  .  راضی به تصمیم شورای عالی کار شوند 

درصـد اعـالم شـده بـود در  ٣٥ نرخ تورم  )  تصویب حداقل مزد 
این اتفاق عالوه بـر  .  درصد تصویب شد ٢٥ حالیکه حداقل مزد  

ضدیت شورای عالی کار با کارگران، بیانگر عمق گرانـی و  
عمق گرانی و تورم بـه  .  فاجعه معیشتی اکثریت جامعه است 

ـابـل پـرده پـوشـی بـرای   حدی زیاد بود که بیشـتـر از ایـن ق
 درصـدی  ٣٥ مسؤلین نبود و ناچار شدند تن بـه اعـالم رقـم  

ـایسـتـی  ٤١ مطابق ماده  .  تورم بدھند   قانون کـار ھـر سـالـه ب
حداقل مزد مطابق نرخ تورم اعالم شده توسط مرکز آمار ایـران  

ـا    درصـد  ١٠ تعیین و تصویب شود، اما امسال حداقل مـزد ب
کمتر از نرخ تورم اعالم شده تعییـن گـردیـده اسـت کـه خـود  
آشکارا نقض قانون است و کارگران حق دارند ناقضان قانون را  
به چالش بکشند کما اینکه تاکنون اقدام به اعتـراضـاتـی در  

امـا ایـن اعـتـراضـات بـه  .  بعضی مراکز کارگری نموده انـد 
ھمین حد موجود محدود نخواھد ماند و تا رسیـدن بـه جـواب  
ـنـد   مطلوب در سطح وسیعتری به مبارزات خـود ادامـه خـواھ

واقعیت گرانی ای که امروز بـعـد از حـدود دو مـاه از  . داد 
تصویب حداقل مزد کمر کارگران را خرد کرده فـراتـر از نـرخ  
. تورم اعالم شده و دیگر ادعاھای مرتبط با گرانی می باشـد 

ھنوز کمتر از یک ماه از سال جدید نگذشته که مـقـرر شـده  
ـیـمـی بـر   ـق است قیمت حاملھای انرژی که نقش و تأثیر مست
سطح معیشت میلیونـھـا خـانـواده کـارگـری و دیـگـر اقشـار  

ـاالتـر  ٣٥  درصد تا  ٢٥ زحمتکش جامعه دارند، از    درصـد و ب
 درصد و حـمـل  ٢٠  درصد، گاز  ٢٥ افزایش یابند و قیمت برق  

تـجـربـه  .    درصد از اول سال افزایش پیدا کرده اسـت ٢٥ و نقل  
ـتـی کـه دولـت   چندین ساله اخیر به خوبی نشان داده است وق

مـیـکـنـد،  ...  راسا خود اقدام به افزایش  قیمت برق و گاز و  
قیمت بقیه اجناس نیز بخصوص مـواد خـوراکـی، پـوشـاک،  
ـاال مـی   حمل و نقل، بھداشت و درمان و غیره چندین بـرابـر ب

ـیـن امـروز  .  رود  ـا ھـم بنابراین و بر اساس واقعیـات مـوجـود ت
 درصدی حداقل مزد بر اثر افزایش قیمـت گـاز و  ٢٥ افزایش  

، و  به طبع آن افزایش قیمت مایحتـاج  ... برق و حمل و نقل و 
عمومی، خنثی شده و عمال کارگـران از نـظـر قـدرت خـریـد  

ایـن شـرایـط  .  ناتوان تر از زمان تصویب حداقل مـزد شـده انـد 
باعث شده است تا کارگران به چـاره جـوئـی جـدی واداشـتـه  

بطوریکه از فردای تصویب حداقل مزد جنب و جوشـی   .  شوند 
برای وا داشتن شورای عالی کار بـه تـجـدیـد نـظـر بـر مـزد  
ـا از   ـنـد ت مصوب در جریان است و کارگران ایران مصمم ھسـت
ـاسـخـگـوئـی   حق قانونی خود استفاده کرده و مسؤلین را بـه پ

ـاالی  . وادارند  ـایـد ب   ٢ کارگران می دانند که حـداقـل مـزد ب
میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگی ای در سطح باالی خـط  
فقر داشته باشند و در واقع چنین توقـعـی از دولـت دارنـد و  
ـز خـواھـان   برای آن در حال مبارزه ھستند، اما قبل از ھر چـی

  ٩٣  قانون کار  و تجدید نظر در مزد مصوب  ٤١ اجرای ماده  
ـیـکـه  ٤١ ھر چند اجرای ماده  . می باشند   قانون کار در حـال

نرخ تورم واقعی ھیچ وقت اعالم نمی شود، دردی از ھـزاران  
درد کارگران را دوا نمی کند اما این تخطی از قانون تـوسـط  
ـبـران   شورای عالی کار باید با تجدید نظر در مـزد مصـوب ج

بعـد  .  گردد و کارگران در این مورد به حق قانونی خود برسند 
از این گام، نوبت به گام بعدی برای رسیدن بـه زنـدگـی ای  
ـیـسـت و یـکـمـی خـواھـد رسـیـد  . در خور انسان مدرن قـرن ب

زندگی ای که ھزینه اش نه بر اساس داده ھای مرکـز آمـار  
ـا آن   بلکه از واقعیات بازار بیرون خواھد آمد و بایـد مـطـابـق ب

مرکـز آمـار ایـران نـرخ تـورم را ھـر  .  حداقل مزد تعیین شود 
 ھـزار  ٤ عددی اعالم کند نمی تواند سیب زمینی کیلـوئـی  

 ھـزار تـومـان  ٢ تومان امروز را نسبت به سیب زمین کیلوئی  
ـابـرایـن  .   درصد تـورم جـای دھـد ٢٥ دو ماه پیش در جدول   ـن ب
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

معلوم است که مرکز آمار نرخ تورم واقـعـی را اعـالم نـمـی  
کند و واقعیت آنجاست که مردم باید مایحتاج زندگـیـشـان را  
تھیه کنند، یعنی بازار است که تعیین می کنـد کـارگـر از  
چه سھمی از خوراک، پوشاک، بھداشت و درمان، حـمـل و  

 .نقل و غیره برخوردار باشد 
ایـن  .   اردیبھشت روز جھانی کارگـر در راه اسـت  ١١ اکنون  

ـبـدیـل   روز را باید به روز اعتراض سراسری به حـداقـل مـزد ت
حـداقـل  .   قانون کار شـد ٤١ کرد و بویژه خواستار اجرای ماده  

مزد موجود به ھیچ وجه جوابگوی حداقلھای زندگـی نـمـی  
این وضعیت برای کارگران نه قابل تحـمـل اسـت و نـه  .  باشد 

 ھـزار تـومـان مـعـادل  ٦٠٨ قابل دوام، قابل تحمل نیست چون  
ـیـسـت   ـابـل دوام ن رقم تقریبا چھار برابر زیر خط فقر است و ق
چون کارگران مصمم به ایجاد تغییر در وضعیـت زنـدگـیـشـان  
ھستند و تا رسیدن به حداقل مزد مطلوب اعتراضات خـود را  

امسـال مـراسـم روز  .  جدی تر از گذشته به پیش خواھند بـرد 
جھانی کارگر باید با خواست افزایش دستمزد به عنوان یـکـی  
از خواستھای اصلی کارگران در ھر جمع و گـروه کـارگـری  

با توجه به شرایط تاکنونی و موجود  و اوضـاع  .  برگزار شود 
در راه  )  مرحـلـه دوم ( بحرانی ای که در سایه حذف یارانه ھا  

است افزایش دستمزد یکی از اصلی ترین مطالبات کـارگـران  
این گفته خود مسؤلین است که موج گـرانـی عـظـیـم  .  است 

تری در راه است و این یعنی گرسنگی و فقر شدیـدتـر بـرای  
ـایـد   ـز ب ـی اکثریت جامعه، در نتیجه خواست اصلی کـارگـران ن
افزایش حداقل مزد متناسب با میزان گرانـی و تـورم واقـعـی  

 .باشد 
 
 !اعتصاب غذای شاھرخ زمانی ادامه دارد 

 فروردیـن مـاه مسـوالن زنـدان در یـک  ٢٥ روز  :  قروردین ٢٨ 
ـقـل کـردنـد    نشینی وی را به زندان رجایی   عقب  ـت ـن شھر کرج م

اما پس از نیم ساعت مردانی، رییس زندان با حضور در سالـن  
ـقـل  ٣  بند  ٨   و تھدید شاھرخ زمانی وی را به سالن  ١٢  ـت  من
ـبـه    شاھرخ زمانی از روز سـه .  کرد   فـروردیـن مـاه در  ٢٦ شـن

اعتراض به این عمل غیرقانونی اعتصاب غـذای خـود را از  
ـاسـی  ١٢ سرگرفته و خواھان بازگشت به سالن   ـان سـی ـی  زنـدان

 تن از ماموران زندان قزلـحـصـار وی را  ٣ گفتنی است  .  است 
شھر به شدت مورد ضرب و شـتـم    ھنگام انتقال به زندان رجایی 

ـزی گـوش وی و شـکـسـتـن   قرار دادند که منجر به خـونـری
یکـی از ایـن مـامـوران کـه شـاھـرخ  .  اش شده است   عینک 

ـیـن   زمانی را به شدت مـورد ضـرب و شـتـم قـرار داده شـاھ
ـیـش از  .  حسینی نام دارد    ٢٢ شایان ذکر است وی تاکنـون ب

ـنـگـام   کیلوگرم وزن کم کرده و به دلیل ضرب و شـتـم در ھ
عـفـو  .  بـرد   انتقال نیز در وضعیت جسمی وخیمی بـه سـر مـی 

ی اقدام فـوری خـواھـان آزادی    الملل دیروز در یک بیانیه   بین 
 .قید و شرط شاھرخ زمانی شده بود   فوری و بی 

  
وخامت حال شاھرخ زمانی و انتقال وی به 

 بھداری
وضعیت جسمی شاھرخ زمانی در چـھـل و چـھـارمـیـن روز  

  ٣١ اعتصاب غذا رو به وخامت گذاشته و وی ظـھـر امـروز  
ـقـل شـده    فروردین ماه به بھداری زندان رجایی  ـت ـن شھر کـرج م

 اسفند مـاه  ١٧ شاھرخ زمانی کارگر زندانی که از روز  . است 
ـان عـادی در  ١٣٩٢  ـی ـنـد زنـدان ـال بـه ب ـق ـت  در اعتراض بـه ان

ـیـش از    اعتصاب غذا به سر می  ـلـوگـرم  ٢٣ برد تاکنون ب  کـی
ـیـت وخـیـمـی بـه سـر   وزن کم کرده و از نظر جسمی در وضع

ھای سابق شـاھـرخ کـه وی را در    بندی   یکی از ھم . برد   می 
ـتـدا وی را   بھداری زندان دیده از دیدن وی شوکه شده و در اب

ـاخـتـه اســت  ــه گـزارش .  نشـن ـا ب ـن ــدان    ب ـتـی از زن ھـای دریــاف
شھر کرج شاھرخ زمانی به شـدت ضـعـیـف شـده و از    رجایی 

وبالگ کمیته حـمـایـت  : منبع . برد   کاھش بینایی نیز رنج می 
 ازشاھرخ زمانی 

 
شاھرخ زمانی را به بند سیاسی : خبر فوری

 !اند نبرده
آخرین اخبار از وضعیت شاھرخ زمانی حاکی از آن اسـت کـه  

ـانـونـی    ماموران زندان رجایی  شھر کرج در یـک اقـدام غـیـرق
سـاعـت  .  انـد   دیگر از انتقال وی به بند سیاسی خودداری کرده 

 عصـــر امـــروز  ١٩ 
ــــه    ســــه  ـب ـــ ـن   ٢٦ شـــ

،  ١٣٩٣ فروردین ماه  
ـتـدا   شاھرخ زمانی اب

 زنـدان  ١٢ به سـالـن  
شھر کرج کـه    رجایی 

ـان   ـی مخصـوص زنـدان
است منتقل شد امـا  
ــم   ــی ــھــا پــس از ن تــن
ـــی   ــردان ــت، م ســاع

ـارت کـه  ١٢ رییس زندان با حضور در سالن    با ذکـر ایـن عـب
ـالـم   من باید پوزه » دسـتـور   «ی شاھرخ زمانی را به خاک بـم

داری     کـه مـخـصـوص نـگـه ٣ داده است که شاھرخ را به بند  
ـنـد  ـقـل کـن ـت ـن ـا و  .  زندانیان عادی و خطرنـاک اسـت م ـق رف

طور که اعمال فراقانونی و فشار مضـاعـف بـر    دوستان، ھمان 
ـایسـتـی ادامـه   شاھرخ زمانی ادامه دارد، مبارزه  دار    ی ما نیز ب

 .باشد 
ما یک بار توانستیم با اتحاد عـمـل جـمـھـوری اسـالمـی را  

ـاز ھـم    وادار به یک قدم عقب  نشینی کنیم پس این مسـالـه ب
ـارزه ھـم »بیایید با شـعـار  .  ممکن است اتفاق بیفتد  ـان    مـب چـن

ـیـش  «ادامه دارد  تـر از شـاھـرخ زمـانـی    به حمایت ھـر چـه ب
ی مـامـوران رژیـم را در ھـم    بپردازیم تا این جدیدترین توطئـه 

 کمیته حمایت از شاھرخ زمانی . بشکنیم 
 

 !!!باز جویی مجدد از شاھرخ زمانی
فروردین کمیته حمایت از شـاھـرخ زمـانـی،در  ٢٤ بنابه گزارش 

کمال بی شرمی و برای چنگ و دندان نشان دادن به جنبـش  
  بـه  ١٣٩٣  فروردین  ٢٣ کارگران شاھرخ زمانی را روز شنبه 

ـازجـویـی  ٧ شعبه     بازپرسی انقالب کرج برده و او را تـحـت ب
ـان  .  قرار دادند  ـی از او پرسیدند که چرا در رابطه با اعدام زنـدان

ـنـجـا مـرگ    ای و نوشته   در گوھردشت گزارش داده  ای که ای
  ٣٦ ھم ناله میکند؟  شاھرخ در جواب گفته است من بعد از  

ـانـونـی   ـیـد غـیـرق روز اعتصاب غذا در جھت  اعتراض به تبـع
خود از گوھردشت به قزلحصار توان جـوابـگـویـی بـه سـواالت  

توانم بگویم تمام ایـن اتـھـامـات دروغ و    شما را ندارم تنھا می 
ـیـد  .  ساختگی است  ـبـع ـیـف ت من فقط پس از روشن شدن تکل

غیرقانونی که به من تحمیل شده است و در حضور وکیلم بـه  
 .توانم جواب بدھم   سواالت می 

 ٢٠اطالعیه شماره 
کمیته دفاع از بھنام 

 ابراھیم زاده
ـیـم   ـام ابـراھ اعتصاب غذای بھن
ــعــال   ــت از ف ــمــای زاده در ح
ــرخ    ــی شــاھ ــدان ــری زن کــارگ

 !زمانی 
ــحــضــر   ــت ــه کــه مس ھــمــانــگــون

 از فعالین جسور و راستین جنبـش     یکی   ھستید شاھرخ زمانی 
کارگری ایران بیشتر از یک ماه است که در اعتصـاب غـذا  

ـیـد  ـبـع ـا پـی   به سر میبرد ، شـاھـرخ بـه خـاطـر ت ـی  و    ھـای پ
 سال زندان تعزیـری  ١١ دستگیری بدون دلیل و محکومیت به  

ھا دسـت بـه اعـتـصـاب     حقوقی   و در اعتراض به تمام این بی 
    غذا زده و تنھا ابزاری که یک زندانی در اختیار دارد یـعـنـی 

 ایـن    بدن خود را برای اعتراض انتخاب کرده تا صدای تمامی 
ای که در این چند سال زندان مـتـحـمـل    ظلم و ستم و شکنجه 

اینجانب بھنام ابراھیم زاده ھم از  !  شده به گوش جھانیان برساند 
 کـه خـود در درون زنـدان مشـغـول گـذرانـدن دوران    آنجـایـی 

محکومیت زندان ھستم و سرنـوشـتـی مشـابـه  شـاھـرخ دارم  
ای مبارز خـودم شـاھـرخ     از ھم طبقه   برای حمایت و پشتیبانی 

کـنـم     از امروز عصر اعتصاب غذای خود را آغاز مـی   زمانی 
 کـه    اش و تا زمـانـی   و تا رسیدن شاھرخ به خواست و مطالبه 

شاھرخ در اعتصاب غذا است من ھم در اعتصاب غذا خواھـم  
 حـمـایـت از    ماند ، زیرا باور دارم حمایـت از شـاھـرخ زمـانـی 

ـبـش اسـت   جنبش کارگری و یکی  .  از فعالین جسور این جـن
بیـسـت و سـوم فـروردیـن مـاه    -بھنام ابراھیم زاده ، زندان اوین 

 ١٣٩٣ 
 

احضار و تھدید فعالین کارگری و اعضای 
 کمیته ھماھنگی در سنندج

ـیـن   ـال طبق گزارش رسیده، طی روزھای اخیر، تعدادی از فـع
کارگری و اعضای کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد  
ـنـی، غـالـب   تشکل ھـای کـارگـری، ھـمـچـون خـالـد حسـی
حسینی، عباس اندریاری، سوسن رازانی ، کوروش بخشنده و  
مجید حمیدی توسط اداره ی اطالعات شھر سنندج احضار و  
ـان   ـازجـوی مورد بازجویی قرار گرفته، و صراحتا  مورد تھدیـد ب

ـزدیـک تـر  .  نیز قرار گرفته اند  شواھد ازین قرار است که با ن
ـتـصـادی و   شدن به اول ماه مه و بـغـرنـج تـر شـدن اوضـاع اق
اجرای فاز دوم حذف یارانه ھا، و محتمل شـدن امـکـان بـروز  
خیزش ھای عمومی، میزان فشار و تـعـرض دسـتـگـاه ھـای  
ـز   ـی امنیتی به فعالین کارگری و تشکـل ھـای کـارگـری ن

ـان ذکـر اسـت در اوضـاع و احـوال   .  افزایش یافته اسـت  شـای
ـا آن   سیاسی و اقتصادی ای که حاکمیت سرمایه در ایـران ب
ـیـشـرو کـه   مواجه است، تشکل ھای کارگری و کارگـران پ
ـتـه انـد و مسـیـر و مـاھـیـت   عمال در تقاطع آینده قرار گـرف
مبارزات آنی و آتی طبقه ی کارگر را مشخص می نماینـد،  
مورد بیشترین تھاجمات قھرآمیز عوامل سرمایه قرار گرفته و  
ـاتـی   ـق می گیرند؛ تا شاید بدین وسیله رسالت تاریخـی و طـب
آنان را که الھام بخش حرکت ھای اعتراضی کـارگـران مـی  
باشد را با چالش مواجه نموده، و فرایند مبارزات تـوده ای را  

ـای فشـاری  .  دچار گسست نمایند  کمیته ھماھنگی ضمن پ
مجدد بر تمامی مواضع برحق جنبش کـارگـری، و دفـاع از  
فعالین آن عرصه، ھر گونه تـعـرضـی بـه صـفـوف کـارگـران  
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پیشرو و تشکل ھای کارگری را محکوم نـمـوده، و خـواھـان  
ـیـن   پایان بخشیدن به تھدید ،بازداشت و احضار کارگران و فعال
ـتـمـاعـی مـی   کارگری و تمامی عرصه ھای سیاسی و اج

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل ھـای  .  باشد 
 ٢٣/١/٩٣ کارگری  

تقاضای محمد جراحی از شاھرخ زمانی برای پایان اعتصـاب  
 !رفیق عزیزم، نگرانت ھستم، اعتصابت را تمام کن ! غذا 

 روز از اعتصاب غذای برحق تو گـذشـتـه و  ٣٧ شاھرخ عزیز،  
ـفـرادی    ات در سلول    روزه ٣٢ با توجه به اعتصاب غذای   ھای ان

ـازداشـت  ـز در دوران ب ـبـری مـان در سـال    وزارت اطالعـات در ت
توانم تصور کنم که اکـنـون چـقـدر از نـظـر     خوب می ١٣٩٠ 

 .ای   جسمی ضعیف شده و در چه وضع خطیری قرار گرفته 
تو در حالی پا در این راه گـذاشـتـی کـه ظـالـمـان ھـیـچ راه  

ـنـدی بـه  . دیگری برایت باقی نگذاشته بودند  بارھا تبعید از ب
ھا و احـکـام    سازی   بند دیگر و از زندانی به زندان دیگر، پرونده 

ـتـه بـود   ـاف حبس جدید و فشار بر روی تو به حدی افزایـش ی
ـاق حـقـوق   ـیـن احـق که ھیچ راھی غیر از جان خـود را تضـم

ـتـدایـی و    تو مطالبه .  کردن برایت باقی نمانده بود  ـار اب ی بسـی
ای داری و در واقع تحقق آن برای مسوالن ھیچ سخـتـی    ساده 

رحمی تـمـام بـه    ندارد اما لجاجت و رفتارھای فراقانونی با بی 
در طـی  .  تماشای آب شدن جسـم و جـان تـو نشـسـتـه اسـت 

ھای بسیـاری در داخـل و    روزھای گذشته شنیدم که حمایت 
ـا تـو و دیـگـر    خارج کشور از مبارزه  ات بـه عـمـل آمـده و ب

یـکـی از آخـریـن  .  انـد   کارگران زندانی اعالم ھمبستگی کـرده 
ـیـم  ـام ابـراھ ـن زاده در    موارد اعالم اعتصاب غذای رفیقـمـان بـھ

زبان با ھـمـگـان    من نیز ھم .  زندان اوین و در حمایت از تو است 
ی تو برای بازگشت به بند سیاسی زنـدان    بار دیگر از مطالبه 

خواھم سریعا به ایـن    شھر حمایت کرده و از مسوالن می   رجایی 
ـیـت  .  ی تو ترتیب اثر دھند   خواسته  در غیر این صـورت مسـول

ـز لـحـظـه بـه  . ھا خواھد بود   عواقب این اعتصاب با آن  ـی مـن ن
بری را در وجود خـود    اندیشم و رنجی که می   لحظه به تو می 

ـیـمـاری و ضـرورت درمـان مـداوم و  .  کنم   حس می  ابتال به ب
که خودت پیغام فرستاده و قدغن کرده بودی مانع از ایـن    این 

شد که من نیز چون تو جان خود را به میدان بیاورم و در ایـن  
 .راه تو باشم   راه ھم 

ـلـم اعـتـصـاب غـذایـت از تـو خـواھـش    در آستانه  ی روز چـھ
کنم که وجود گرانقدر خود را از ما دریـغ نـکـنـی و در    می 

ـیـمـت   ادامه »تصمیم خود برای    «ی اعتصاب غـذا بـه ھـر ق
 زندان مرکزی تبریز  -محمد جراحی . تجدیدنظر کنی 

 
 کمیته دفاع از کارگران ١٤اطالعیه شماره 

در حمایت از شاھرخ  -دستگیر شده مھاباد
 زمانی

آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان 
سیاسی و کارگران زندانی، خواست ما 

 کارگران است
شاھرخ زمـانـی  :  کارگران، مردم آزاده و تشکل ھای کارگری 

ـلـف    او مدت . یک کارگر است  ھاست که در زندانھـای مـخـت
ــران بســر مـی بـرد  ــی کــارگــر آگــاه و  .  در ای شـاھــرخ زمـان

ـارزه   معترضی است که در مقابل سیستم سرمایه داری به مـب
ـثـمـار اسـت  . برخواسته و خواستار دنیای عاری از ستم و اسـت

اما نظام سرمایه داری برای ادامه حاکمیت خود، این کـارگـر  
شـاھـرخ زمـانـی  . پیشرو و رزمنده را اسیر و زندانی کرده است 

ـارھـا از طـرف    در مدت زمانی که در زندان به سر می  بـرد، ب
مسئوالن قضایی به زندان ھای متعدد تبعید شـده و ایـن در  
ـیـد در زنـدان وجـود   حالی است که در محکومیت ایشان تبـع

ـیـد  "  با این وصف، مسئوالن قضایی مـکـررا .  ندارد  ـبـع او را ت
ـتـی،   کرده و نھایتا شاھرخ زمانی در اعتراض به این بی عـدال

ـتـه دفـاع  .  اقدام به اعتصاب غذا نموده است  ـی ما اعضای کـم
ـیـه   از فعالین کارگری مھاباد، ضمن محکوم کردن قوه قضـائ
ـابـل   ـق در مورد سرنوشت یک انسان و سکوت ایـن قـوه در م
ـز اعـتـراضـات گسـتـرده   ـی خواست برحق شـاھـرخ زمـانـی و ن

ـا گـوار بـر    بین  المللی، بر این باور ھستیم که ھر گونه اتفاق ن
ـایـد در یـک دادگـاه   عھده قاضی پرونده است و آن قاضی ب

 .علنی به جرم قتل عمد دادگاھی و محاکمه شود 
خواست یک زندانی که در مقابل آن آماده است تا جان خـود  

ایـن  .  را از دست بـدھـد، بـر گـردانـدن او بـه زنـدان اول اسـت 
ـقـل و   خواست خیلی مھم نیست تا قوه ای که خـود را مسـت
داعیه دادخواھی مظلومان را دارد در مقابل جان یـک انسـان  

ـابـل خـواسـت یـک کـارگـر زنـدانـی    بی  تفاوت باشد و در مق
 .مقاومت کنند 

ـیـک مـی  دانـد کـه در اثـر    قاضی پرونده شاھرخ زمـانـی، ن
ـادآورده   استثمار کارگرانی ھمچون شاھرخ به ثروت و سرمایه ب
ـا آن حـکـم زنـدان و   دست یافته و خودکار و کاغذی کـه ب
تبعید شاھرخ را امضا کرده است، از استثمـار و حـاصـل رنـج  

ـا تـکـیـه بـر  .  ھا بـدسـت آورده اسـت   شاھرخ  قـاضـی دادگـاه ب
صندلی راحتی که از عرق و رنج کارگر بـدسـت آورده اسـت  

ـا حـکـم صـادر مـی   علیه خود کارگران بـی  قـوه  .  کـنـد   مـحـاب
ـیـن   ـنـچـن قضائیه چرا باید در مقابل خواست شاھرخ زمانـی ای
سکوت کند؟ راستی این چه رازی است که قـاضـی دادگـاه  

ـان وحشـت    و حامیان سرمایه از اعتراض یک کـارگـر آن  چـن
کنـد و او را     سال زندان کفایت نمی ١١ دارند که صدور حکم  

داران    سـرمـایـه !  کننـد؟   مرتبا از این زندان به آن زندان تبعید می 
ـیـروی    و محافظانشان به خوبی درک کـرده  انـد کـه قـدرت ن

ـقـه   ـاتـی، طـب ـق متشکل توده کارگر، در ایـن کشـمـکـش طـب
تالش برای ایـجـاد  .  پیچد   دار و سیستمش را در ھم می   سرمایه 

ھای شاھرخ زمانی دقیقن بـه ایـن    تشکل کارگری و فعالیت 
داران را وادار کرده است که او را اسـیـر    دلیل است که سرمایه 

ـنـد ١١ و حکم   داران    سـرمـایـه .   سـال زنـدان بـرایـش صـادر کـن
جـنـگـنـد و تـوده    متشکل و سازمان یافته علیه کارگران می 

ـتـه   کارگر نیز نیاز به تشکل و مبارزات منسجم و سازمان یاف
ـتـی  .  دارد  کارگران باید بدون توھم در مقابل این ھمه بی عدال

ـا انسـانـھـا شـاھـد   ایستاده و این دنیای نابرابر را تغییر دھنـد ت
 .ذوب شدن جان انسانھا نباشند 

ـیـه   ما خواستار آزادی بدون قید و شراط شاھرخ زمانـی و کـل
 .کارگران زندانی ھستیم 

 
تقاضای کمپین حمایت از شاھرخ زمانی 

 !برای پایان بخشیدن به اعتصاب غذا
 !رفیق ھمدرد و گرامی شاھرخ زمانی عزیز 

ـاه   پیکار خستگی ناپذیر  چنـد سـال  گـذشـتـه ی تـو در سـی
چالھای مخوف سرمایه، ھمچون مشعلی فروزان، بخـشـی از  
ـازه   ظلمات مبارزات توده ھا را روشنی بخشید و افـق ھـای ت
ـیـد  . تری را در فراروی مبارزات کـارگـران بـه تصـویـر کشـان

فریاد رسای تو و دیگر کارگران پیشرو دربند ثابت نمـود کـه  
ـاد   ھیچ قدرتی قادر به متوقف ساخـتـن و خـفـه نـمـودن فـری
ـات مـوجـود   ـاسـب ـیـد مـن اعتراض رنجبران به ستـوه آمـده از ق

ـارزات مسـتـمـر تـو و دیـگـر  .  نخواھد بود  اعـتـراضـات و مـب
ھمزنجیریانت ثابت نمود که شاید بتوان به آسانی جسـم و تـن  
شما را به بند کشید؛ اما اندیشه ی مبارزاتی شما را ھـرگـز  

ـز !  نمی توان تسخیر نمود  ـیـن  !  شاھرخ عـزی ـپ مـا اعضـای کـم
حمایت از تو که وظیفه ی خود را پشتیبانی از خواست ھـای  

ـاری   ـا بسـی ـیـم، ھـم آوا ب برحق تو و جنبش کارگری می دان
ـنـده   دیگر از مردمان جھان، در نگرانی از وضعیت نـگـران کـن
ی تو، با دلھره ی سنگینی مواجه گشته ایـم؛ و ادامـه ی  
اعتصاب تو ھر لحظه بیشتر بر تشویش و نـگـرانـی مـا مـی  

ـارزه  .  افزاید  ما ضمن قدردانی از رزمندگی و روحـیـه ی مـب
ـنـش   جویانه ی تو در مصاف با نابرابری و تـالش بـرای آفـری
شرایطی دموکراتیک در اعتال بخشیدن به زندگی کارگـران،  
ـا   ـاشـیـم؛ ت خواستار پایان بخشیدن به اعتصاب غـذایـت مـی ب
ازین پس ھمگام با ھم به نبرد با مناسبات منجمد و پـوسـیـده  
ی موجود رفته، و ھم دوش با ھـم بـه دردھـا و رنـج ھـای  

 .موجود پایان بخشیم 
  

در دفاع از خواست و اقدام شاھرخ  »
 «زمانی برای بازگشت به زندان گوھردشت 

 )مبارزه ادامه دارد )
ھرچندمقاومت در مقابل نھادھای سرکوب سرمایـه سـرانـجـام  
نتیجه داد و شاھرخ زمانی، کارگری که تنھا به اتھـام دفـاع  
ـات   ـب از منافع ھم طبقه ای ھای خود و خواست ھـا و مـطـال
ـاشـی از   برحق طبقه ی کارگر به زندان افتاده و رنج و درد ن
ستم سرمایه را این بار از پشت میله ھای زندان تـجـربـه مـی  

 روز  ٣٨ کند، حرف خـود را بـه کـرسـی نشـانـد و پـس از  
ـاز   اعتصاب غذا در زندان قزل حصار، به زندان گـوھـر دشـت ب

ایـن زنـدان کـه  ١٢ گشت،امانیمساعت بعد از ورود وی به بنـد 
بند زندانیان سیاسی می باشد، به دستور مردانی رئیس زنـدان  

منتقل شد و طـبـق  )  بند زندانیان عادی ( ٨ گوھردشت ، به بند 
گزارشات دریافتی،شاھرخ زمانی در اعـتـراض بـه ایـن اقـدام  

این اولین بار نیست کـه  .  اعالم اعتصاب غذا نموده است " مجدا 
ـتـدایـی خـود   کارگران و فعالین کارگری در دفاع از حقوق اب
ـقـه ای ھـا مـجـبـور مـی شـونـد   ودیگر ھمزنجیران وھـم طـب
سالمتی و جان خودرابه خطر بیاندازند و دسـت بـه اعـتـصـاب  

اقدام اگاھانه، مـنـطـقـی و جسـورانـه ی شـاھـرخ  .  غذا بزنند 
ـان سـرمـایـه و   زمانی در تحمیل خواست برحق خود به صـاحـب
ـزل حصـار بـه زنـدان   عوامل آنان، دایر بر انتقال وی از زندان ق
ـیـگـیـرانـه   گوھردشت و ھمچنین حمایت بی دریغ، گسترده و پ
ی کارگران آگاه، تشکل ھای کارگری، انسان ھـای آزادی  
خواه و عدالت طلب و ھمه ی وجدان ھای بیدار جامعـه، اگـر  
چه به نوبه ی خود قابل تقدیر و ارج گذاری است و به سـھـم  
ـیـل   خود موفقیتی در به عقب راندن عوامل سرکوب از تـحـم
خواست ھای نادرست و ضدانسانی آنان  محسوب می شـود،  
ـاد   اما به ھیچ وجه و حتی برای لحظه ای این پرسش را از ی
و خاطر کارگران آگاه و انسان ھای شریف و متعھـد جـامـعـه   
دور نمی کند که اساسا  چرا باید کارگران و فـعـاالنـی چـون  
شاھرخ زمانی را، که اندیشه ای جز دفاع از خـواسـت ھـا و  
منافع انسانی و صدالبته برحق کـارگـران نـداشـتـه و نـدارنـد،  
برای سال ھای متمادی در زندان مـحـبـوس کـرد و شـرایـط  
سخت زندان را ھمراه با انواع فشارھا و تھدید و توھین، به آنھـا  
تحمیل نمود ؟ حرف ما این است که کـارگـران و فـعـاالنـی  
ـار   چون شاھرخ زمانی، نباید مدتی از عمر گـرانـمـایـه و پـرب
خود را در اعتراض بـه  شـرایـط سـخـت و طـاقـت فـرسـای  
ـتـکـش در   زندگی کارگران و توده ھای مردم ستمدیده و زحم

این انسان ھا کاری جز دفاع از حـقـوق و  .  زندان سپری کنند 
مطالبات برحق کارگران انجام نداده و انـدیشـه ای جـز ایـجـاد  
ـاتـی نـداشـتـه و   ـق جامعه ای فارغ از ظلم، استثمار و ستم طـب
ندارند که مستوجب پاداشی تا این حد ظالمانه و غیر انسانـی  

حرف زدن در این خصوص که کارگران به مثابه یک  .  باشند 
طبقه، جھان پیرامونی و ھرآن چه در اوست را می آفریننـد و  
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بھروزی و نیکبختی را به جامعه و بشـریـت مـوجـود ارزانـی  
جوامع سـرمـایـه  (  می دارند، لذا باید حتی در این نوع جوامع  

و با وجود سلطه ی سـرمـایـه، در حـد مـتـعـارف از  ) داری  
ـیـن   ـی ـنـکـه تـع نعمات و ثروت ھای حاصله بھره مند شوند؛ ای

ـتـه  ٦٠٠٠٠٠ حداقل دستمزد به میزان    تومـان، حـتـی بـه گـف
کارشناسان مورد وثوق و حمایت سرمایه، تا چھـار بـرابـر زیـر  
ـیـد   خط فقر است، چنین دستمزدی در خور کارگران، این تـول
ـنـکـه   ـیـسـت؛ ای کنندگان ھمه ی ھستی و رفاه در جامـعـه ن
ـان   کارگران نباید در راستای حرص و آز سیری ناپذیـر صـاحـب
ـنـد از کـارخـانـه و   سرمایه، ھر زمان که کارفرمایان اراده کن
ـایـد   ـنـکـه ب محل کار اخراج شده و از ھستی ساقط شونـد؛ ای
ـانـه   حقوق و مزایای کارگران که حـاصـل کـار و تـالش شـب
روزی و طاقت فرسای آنان در محـیـط ھـای کـار اسـت بـه  
موقع و سر   وقت پرداخت شود و پدیده ای تحت عنوان حقوق  
ھای معوقه  موجودیت نداشته باشند؛ اینکـه شـرکـت ھـای  
واسطه ای و پیمانکاری و ھمچنین قـرار دادھـای مـوقـت و  
سفید امضای کار در واقع تحمیـل شـرایـط بـرده وار و غـیـر  
انسانی  کار به کارگران است و باید از میان برداشته شـونـد؛  
ـایـد از   ـب ـقـه ن و سرانجام اینکه کارگران به مثابه ی یک طب
حقوق و مطالبات اجتماعی و سیاسی خویش محروم گـردنـد،  
آنان باید از حق ایجاد تشکل و حق اعتراض و اعتصـاب، حـق  
آزادی اندیشه و بیان، حق طبع و نشر و سایر حقوق سیاسی و  

ـاداشـی چـون  . . .  اجتماعی برخوردار باشند و   ـایـد پ چـرا ب
تعقیب و احضارھای مکرر و تھدید و ارعاب و دستگـیـری و  
زندان داشته باشـنـد و کـارگـران و فـعـاالنـی چـون شـاھـرخ  
زمانی، رضا شھابی و بسیاری دیگر را به کنج زنـدان ھـا و  
بازداشت گاه ھا بکشانند ؟ سرمایه البته بـه حـکـم مـاھـیـت  
طبقاتی خویش، ھمه ی سعی و تالش خود را بـه کـار مـی  
گیرد تا با توسل به تھدید و ارعاب و دستگیـری و شـالق و  
زندان، حتی المقدور از اعتراض کارگران در مقابله با سـتـم و  
ـقـه ی کـارگـر و   استثمار سرمایه داری جلوگیری کند وطـب
ـیـم   فعاالن مرتبط با این طبقه  را وادار بـه سـکـوت و تسـل

دستگیری و زندانی کردن شاھرخ زمانی، رضا شھابـی  .  نماید 
و بسیاری دیگر از کـارگـران و فـعـاالن کـارگـری و انـواع  
ـا مـی   فشارھا و تھدیدھا نسبت به آن ھا را تنھا در این راسـت

اما شـاھـرخ زمـانـی و رضـا شـھـابـی و  . توان ارزیابی نمود  
ـا   کارگران و فعاالن کارگری و دیگر جنبش ھای اجتماعی ب
ادامه مبارزه و اعتراض خود حتی در زندان ھا نیز ایـن حـربـه  
صاحبان سرمایه و عوامل آن ھا خنثی نموده و آن ھـا را بـه  

اعتصاب غذای شاھـرخ  .  حربه ای علیه سرمایه تبدیل نمودند 
ـز بـه   زمانی و عقب نشینی عوامل سرمایه در تبعید این عـزی
. زندان قزل حصار خود یک نمونه از این قبیل اقدامات است  

باور ما بر این است که شاھرخ زمانی، صدھا بار حـق داشـت  
که دست به چنین اقدامی بزند و دالورانه  از حقوق حقـه ی  

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه  .  خویش دفاع کند  کمیته ی ھماھ
ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن اعالم حـمـایـت مـجـدد از  
ـیـل آن   شاھرخ زمانی در دفاع از خواست برحق خویش و تـحـم
به عوامل سرمایه و وادار کردن آن ھا به عقب نشینی در ایـن  
ـز   خصوص، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این عـزی
ـیـدتـی اسـت کـه   و تمامی کارگران و زندانیان سیاسی و عـق
تنھا به خاطر اعتقادات خود در دفاع از کارگران و توده ھـای  
ـا اقـدام   مردم ستمدیده و استثمار شده در زندان به سر بـرده و ب
ـز بـه   ـی خود در دفاع از حقوق و منافع کـارگـران، زنـدان را ن
. عرصه ای از عرصه ھای اعتراض و مبارزه تبدیل نموده انـد 

کمیته ھماھنگی در این راستا ھمچنین از ھمه ی کارگـران،  
تشکل ھای کارگری و نھادھای مدافع حقوق کارگران می  

 .خواھد که در حد توان به دفاع از این فعال کارگری بپردازند 
 کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  
 آزادی پدرام نصراللھی از زندان

ـلـھـی  ٣٠/١/٩٣ طبق گزارش رسیده، امروز شنبه    پـدرام نصـرال
فعال کارگری و عضو کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه  

 مـاه حـبـس  ١٩ ایجاد تشکل ھای کارگری پس از تـحـمـل  
آزادی ایـن فـعـال  .  تعزیری، از زندان مرکزی سنندج آزاد شـد 

کارگری با استقبال پرشور خانواده ی وی، فعالین کـارگـری  
ـا کـف  .  و مردم شھر سنندج مواجه گردید  استقبال کنندگان ب

ـاومـت   زدن ھای ممتد و با حلقه ھای گل از مبارزات و مـق
ـیـن   ـال ھای خستگی ناپذیر این فعال کـارگـری و دیـگـر فـع
ـار   کارگری دربند قدردانی نموده، و با حضور پـرشـور خـود، ب
ـبـش کـارگـری و   ـارزات جـن دیگر بر حقانیت مـواضـع و مـب

ـنـد  ـان ذکـر اسـت  .  فعالین آن عرصه مھری دوباره گذاشت شـای
ـا مـرگ مـادر   ـارن بـود ب ـق ـلـھـی م دوران حبس پـدرام نصـرال
زحمتکش و زجردیده اش، که تمامی عمرش را با درد و رنـج  
حاصل از نابرابری ھای اجتماعی گذرانده، و آخریـن روزھـای  
ـنـد و   ـب حیات  پر از محنتش را نیز در حسرت وداع با فرزند دل

ـیـن خـاطـر ھـمـه ی  .  دربندش با افسوس گذرانده بود  بـه ھـم
ـیـل از   حاضرین با حضور بر مزار این مـادر فـداکـار، و تـجـل
ـیـت ھـای   ـال ـقـدرش در حـمـایـت از فـع تمامی  زحمات گـران
فرزندش، دیگر باره با آرمان ھای وی و تمامی انسان ھـایـی  
ـات مـوجـود دارنـد   که دل در گرو رھایی انسان از قید مناسـب
ـای   ـی تجدید میثاق نموده، و سوگند یاد نمودند که تا تحقق دن
ـنـد داد  ـیـگـیـرانـه ادامـه خـواھ ـارزاتشـان را پ . آزاد و برابر، مـب

ـاد تـمـامـی   ـقـه سـکـوت بـه ی ـی ـا یـک دق ـتـدا ب حاضرین اب
ـا   جانباختگان راه آزادی و برابری مراسم را آغاز نموده، سپس ب
ـقـه ی   خواندن سرود انترناسیونال، سرود ھمبستگی جھانی طـب

ـا ارائـه  .  کارگر آن را ادامه دادند  سپس چند نفر از حاضریـن ب
ی سخنانی در ستایش از فـداکـاری ھـای مـادر اگـریـجـه  
ـز   عبدی، نھایت سپاس طبقه ی کارگر را به پیشگاه این عزی

ـنـگـی بـرای  . و دیگر مادران مبارز تقدیم نمودند  کمیته ھمـاھ
ـاش بـه   کمک به ایجاد تشکل ھای کارگـری ضـمـن شـادب
مناسبت آزادی پدرام نصراللھی به خانواده، دوستان و تـمـامـی  
ـیـد و شـرط   ـار آزادی بـدون ق طبقه ی کارگر ایران، خـواسـت
تمامی فعالین کارگری و کارگران پیشرو ھـمـچـون شـاھـرخ  
زمانی، رضا شھابی، محمد جراحی، بھنام ابراھیم زاده، رسـول  
بداغی، محمد موالنایی، واحد سیده، یوسف آبخرابات و دیگـر  
فعالین عرصه ھای اجتماعی و سیاسی در اسـرع وقـت مـی  

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل ھـای  .  باشد 
 ٣٠/١/٩٣ کارگری  

  
 ناامنی محیط کار

 
کارگرمعدن زغال سنگ ٣جان باختن 

 سوادکوه
سـرویـس کـارگـران  ( برخورد یک دستـگـاه پـرایـد :  فروردین ٢٥ 

ـاعـث شـد سـه کـارگـراز  )  معدن زغال سـنـگ  ـلـی ب ـا تـری ب
ـز بـه   ـی سرنشینان پراید در دم جان بدھند و دو کارگر دیـگـر ن

دو کارگرسرنشین پراید نیز که بـه شـدت  .  شدت زخمی شوند 
ـات رھـا   ـی ـل زخمی و در پراید محبوس شده بودند بعد انجام عم
ـقـل   ـت ـن ـان م سازی توسط امدادگران پایگاه جوارم به بیـمـارسـت

این پراید سرویس کارگران معدن زغال سنگ بوده کـه  .  شدند 
در طـول سـال ایـن  .  از سوادکوه به سمت قائشمھر مـی رفـت 

ـانـده شـدن   محور به دلیل عدم تکمیل پروژه نیمه کاره چھار ب
ـیـسـت چـنـد   سوادکوه  جان ده ھا تن را می گیرد و معلوم ن
نفر دیگر باید در این محور قربانی شوند تا مسئولین خفتـه از  

 .خواب بیدار گردند 
 

کارگر ساختمانی در روستای کوپیچ علیا 
این کارگرشاغل  -دچار برق گرفتگی شد 

از پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار 
 !نیست

ھنگامی که در طبقه سوم از   «نوری حسینی »:  فروردین ٢٦ 
ـقـه داربسـت مـی ٣ ساختمانی   کـاشـت، تـعـادل یـکـی از     طب

ھای داربست را از دست داده و در حالی کـه یـک سـر    میله 
ھـای بـرق    میله را در دست داشته،  سـر دیـگـر آن بـه سـیـم 

ھـای بـرق بـه    اصابت میله داربست با سیـم .  اصابت کرده است 
ـقـه سـوم   ـال آن، او از طـب ـب برق گرفتگی مـنـجـر شـده و دن

 .ساختمان سقوط کرده است 
 

 !مرگ کارگر جوان بدنبال سقوط ازداربست
سقوط داربست به علت عدم اسـتـحـکـام داربسـت  :  فروردین ٢٥ 

فلزی ساختمان در حال ساخت، مـرگ کـارگـر جـوان را در  
 .خیابان شھرآرا، باالتر از خیابان محمدی در پی داشت 

 
  ساله به علت سقوط در چاه٢٠مرگ کارگر 

کارگرجوانی درپی سقوط به داخـل چـاھـی در  :  فروردین ٢٤ 
 .ساختمان در حال ساخت، واقع در محله شھر آرا،جان باخت 

 
 -کارگرمکانیک درقم٥کشته وزخمی شدن 

 !کارگربیمه نبودند٥ھیچیک ازاین 
ـیـرگـاه مـاشـیـن در قـم،  :  فروردین ٢٤    ٥ انفجار در یک تـعـم

کارگر مکانیکی و یکی از مشتریان این تعمیرگاه را دچـار  
  ١٨ مھران شـیـرمـحـمـدی   .  سوختگی و آسیب دیدگی کرد 

ـفـجـاری در  .  ساله ،بر اثر شدت جراحـات وارده کشـتـه شـد  ان
  ٢٠ یک واحد صنفی تعمیرگاه تنظیم موتور واقع در ابتـدای  

. متری ونک در خیابان جواداالئمه منطقه نیروگاه قم رخ داد 
 .کارگربیمه نبودند ٥ ھیچیک ازاین  

  
بر  LEDمرگ راننده کامیون محموله نفتی 

 اثر واژگونی تانکر
ـتـی  :  فروردین ٢٤  ـف بر اثر واژگونی تانکر حـامـل مـحـمـولـه ن

LED   ـنـده جـان خـود را از  " در محور یاسوج به اصفـھـان ران
این تانکر در حـال حـمـل سـوخـت از اصـفـھـان بـه  .  دست داد 

در  )   کـش   یـدک ( سوزی در کابین جلو    بوشھر بود بر اثر آتش 
ـاسـوج بـه اصـفـھـان " شاھی در مـحـور    نزدیکی روستای دار  " ی

 .واژگون شد 
 

 سقوط مرگبار کارگر جوان از سبد جرثقیل
ساختمانـی  )  پاکستانی ( دو نفر از کارگران مھاجر :  فروردین ٢٦ 

ـان   ـاب بدنبال سقوط از داخل سبد تاور جرثقیل واقع در شھریار،خی
 .ولی عصرکوچه شھیدحاج اسماعیلی کشته وزخمی شدند 

  
 اخراج و بیکارسازی

 
کارگر شرکت اشکان ساز غرب از کار ٨

 اخراج شدند
 کـارگـر شـرکـت اشـکـان سـاز  ٨ :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
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ـزان   غرب بدلیل اعتراض به افزایـش حـداقـل مـزدشـان بـه مـی
بنا بر گزارشـھـای  .  یکصد ھزار تومان از کار خود اخراج شدند 

ـا آغـاز کـار در سـال   رسیده به اتحادیه آزاد کارگـران ایـران ب
جدید کارفرمای شرکت اشکان ساز عرب به کـارگـران خـود  
اعالم کرد مبلغ یکصدھزارتومان که زیر مبلـغ مـزد مصـوب  

 می باشد  به حقوقھای آنان اضافه خواھد کـرد کـه  ٩٣ سال  
ـفـر از کـارگـران  ٨ این امر منجر به اعتراض و سپس اخراج    ن

 کـارگـر اخـراجـی ایـن  ٨ بنا بر این گزارش،  .  این شرکت شد 
ـنـدج   ـیـم اداره کـار سـن شرکت پس از اخراج شکایتی را تسـل

ـلـن  .  کردند  ـی شرکت اشکان ساز غرب تولید کننده لوله پلی ات
 شھرک صنعتی دھگالن قرار دارد و کـارگـران آن  ٢ در فاز  
اتحادیـه آزاد کـارگـران ایـران  .   ساعت کار میکنند ١٢ روزانه  

 ١٣٩٣  فروردین ماه  ٢٦  –
 

وضعیت نامعلوم کارگران کارخانه فوالد 
 سازان فرآیند

ـنـد؛ درھـای  :   فروردین ٢٥  کارگران کارخانه فوالد سازان فرآی
وضعیت پیـش آمـده  .  است   کارخانه به روی کارگران بسته شده 

ـتـی،  ٨٠ در حالی است که    کارگر شاغل در این واحد صـنـع
ـاداش سـال   بابت دو ماه حقوق، سه ماه حق بیمه و عیدی و پ

ـنـد کـه  .  گذشته طلبکار ھستند  کارخانه فـوالد سـازان فـرآی
ـفـت و گـاز در   سازنده مخازن تحت فشـار مـواد سـوخـتـی ن

  ٢٠  کـارگـر رسـمـی و  ٦٠ منطقه صفا دشت شھریار است،  
ھا حقوق ماھھای بـھـمـن و    کارگر قراردادی دارد که ھمه آن 

 بـرآن     و عالوه   اسفند و عیدی و پاداش سال گذشته را نگرفته 
ھا نیز ھنـوز پـرداخـت    حقوق بیمه ماھھای آبان، دی واسفند ان 

 .نشده است 
 

اخراج یک سوم زنان پس از بازگشت از 
 مرخصی زایمان

ــن ٢٤  ــروردی ــن  :  ف ــد ســازمــان تــامــی ــی درآم ــعــاون فــن م
ـیـق و پـژوھشـی کـه در   اجتماعی،محمد حسن زدا بـه تـحـق
خصوص اخراج زنان پس از بازگشت ازمرخصی زایـمـان اشـاره  

 ماه بررسی ھایی کـه انـجـام  ١٨ در طی مدت  :  کرد و گفت 
ـان    ھـزار زنـی کـه از  ١٤٥ شد مشخص گردید کـه از مـی

 ماھه زایمان استفاده کرده اند پس از بازگشـت بـه  ٦ مرخصی  
 ھزار نفر آنان از سوی کارفرمایان خود اخراج شده انـد  ٤٧ کار  

ـزایـش   ـا اف ـنـی مـی شـود ب ـی ـیـش ب  مـاه  ٩ به ھمین دلیل پ
ـان در مـحـیـط ھـای کـار بـه   ـزش زن مرخصی زایمان این ری

قانون افزایش مـرخصـی زایـمـان  ».  صورت تصاعدی باال برود 
 ماه در خرداد ماه سال گذشته در قالب الیـحـه  ٩  به  ٦ زنان از  

ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شد که این الیحه پـس  
از بررسی نمایندگان مجـلـس شـورای اسـالمـی بـه تصـویـب  

ـزایـش مـرخصـی زایـمـان    براساس مصوبه دولت  .  رسید  برای اف
ـان شـاغـل در  )   قلو ٢ یک و  (زنان، مدت مرخصی زایمان   زن

ماه تمام با پـرداخـت حـقـوق و    ٩ بخشھای دولتی و غیردولتی  
ـادشـده  .  شود   ھای مربوط تعیین می   العاده   فوق  ھمسـران افـراد ی

 .«شوند   برخوردار می ) تشویقی ( ھفته مرخصی اجباری  ٢ نیز از  
 

 سونامی اخراج
مدیریت جدید صدرا  با کسـب مـجـوز و چـراغ  :  فروردین ٢٧ 

ـفـت و گـاز پــارس،   ــت و شـرکــت ن ـف ـز الزم از وزارت ن سـب
ھای پارس جنوبی، قراردادی را بـرای    کارفرمای اصلی پروژه 

ـارس  ١٨  و  ١٧ انتقال سکوھای در دست ساخت فـازھـای    پ
جنوبی به یک یارد اماراتی بسته تا مراحل تکمیل و تحویل  

روزھـایـی کـه  .  آن در حاشیه جنوبی خلیج فارس انـجـام شـود 

ــجــات   ــد، کـارگــران کـارخــان ــت جـدی ــال تصــمــیـم مــدیـری ــب بـدن
ـا    کشتی  سازی و فراساحل صدرا در جزیره صنعتی بـوشـھـر، ب

 .موج اخراج و قراردادھای یک ماھه دست به گریبان ھستند 
      
 !کارگر اخراج شدند٥٠٠
شرکت جی ال ایکس سازنده ی گـوشـی ھـای  :  فروردین ٢٧ 

 . نفر از کارکنان خود را اخراج کرد ٥٠٠ وطنی ، حدود  
 
  

  کارگر کارخانه سیمان الرستان٥اخراج
 کارگرباسابقه و متخصـص رشـتـه  ٥ قرارداد کار  :  فروردین ٢٧ 

ـا   برق کارخانه سیمان الرستان به دلیل آنکـه حـاضـر نشـدنـد ت
ـابـد در سـال    عنوان شغلی آن  ـیـر ی ـی   ٩٣ ھا به کارگر ساده تـغ

ـازگشـت بـه کـار ایـن   تمدید نشد وبه گفته کارفرما امکان ب
 سـال  ٨ ھریک از این کارگران حداقل  .   کارگران وجود ندارد 

ـیـدی مشـغـول   به عنوان کارگرمتخصص برق در این واحد تول
ـا  .  اند   فعالیت بوده  کارفرما از این کـارگـران خـواسـتـه اسـت ت

      شغل خود را در بخش نگھداری وتعمیرات سیستمھـای بـرقـی 
ـلـوھـای   رھا کرده و به عنـوان یـک کـارگـر سـاده وارد سـی
نگھداری سیمان شوند و ایـن درحـالـی اسـت کـه سـالمـتـی  
کارگران مورد نظر از بابت نـداشـتـن تـجـربـه کـاری الزم در  

در حال حاضر کـارگـران اخـراجـی مـورد  .  معرض تھدید است 
اشاره قصد دارند تا با طرح شکایت به اداره کار وسایر مـراجـع  

 .قانونی دیگر حکم بازگشت به کار بگیرند 
 

 ھزار نفر از کارکنان وزارت ٣اخراج 
   صنعت 

 ھزار نفـر از  ٣ وزارت صنعت و معدن و تجارت  :  فروردین ٢٧  
ـلـکـرده  .  کارکنان خود را اخراج کرده اسـت  ایـن افـراد تـحـصـی

سالھا در مباحث اقتصادی و نظارت بر کنترل بازار کار کـرده  
بودند اما اخیرا این وزارتخانه اقدام به اخـراج ایـن افـراد کـرده  

ـنـد  .  است  ـانـھـایـی مـان ـان اخـراج شـده از اسـت بیشتـر کـارکـن
ـان بـوده  ـان اخـراج شـده وزارت  .   انـد   کردستان و سیست کـارکـن

اند امـا یـک     سال در این وزارتخانه کار کرده ٥ صنعت حدود  
 .اند   شبه آنھا را اخراج کرده 

 
 واحد صنعتی در استان قزوین پس ١٨

ازاجرای ھدفمندی یارانه ھا تعطیل شده 
 است 

ـارانـه ھـا تـعـداد  :  قروردین ٢٩  با اجرای مرحله اول ھدفمندی ی
 واحد صنعتی در استان قزوین دچار مشکالت جدی شـده  ١٨ 

ھفت شرکت در شھرستان البـرز، شـش واحـد  .   و تعطیل شدند 
در تاکستان، سه واحد در آبیک، یک واحد در بوئین زھرا و  

برخـی از  .  یک واحد در قزوین در این راستا تعطیل شده است 
ـبـد از شـرکـتـھـای   این واحدھا مانند سکویا پارس، برلیان و ت
ـنـه اشـتـغـال صـدھـا   بسیار خوب و با تولید باال بودند که زمی
کارگر را تامین کرده بودند کـه امـروز مـتـوقـف شـده و در  

 . مرحله بحرانی ھستند 
 

  کارگر در کارخانه نخ تولید٤٥اخراج 
کارفرمای کارخانه نخ الوند در روزھای پایای سال گـذشـتـه،  

 نفر از کارگران قرار دادی این واحد ریسندگـی را  ٤٥ اسامی  
ـیـش از  .  برای تعدیل به واحـد اداری مـعـرفـی کـرد    ١٠٠ ب

 سال در این مجموعه مشغول کـار  ١٦  تا  ١٠ کارگر با سابقه  
 کـارگـر اخـراجـی  ٤٥ ھای اخیر وظایف    پس از اخراج .   بودند 

کارگران نـخ الـونـد  .  میان کارگران باقیمانده تقسیم شده است 

ـبـکـار  ٩٢ بابت بخشی از حقوق اسفند و عیدی پایان سال    طـل
 .ھستند 

 
 کارگر اخراج شدند٢٠٠

  ٢٠٠ بری در شھر دولت آباد اصفھان،      سنگ ٢٠ با تعطیلی  
ـیـکـار شـدنـد  ھـای    بـری   سـنـگ .   کارگر در سـال گـذشـتـه ب

این صنعت رونق خـود را  . بسیاری در معرض تعطیلی ھستند 
داخل کشور از دست داده است و در شرایط کنونی حتی لـغـو  

 . ھا ھم این صنعت را نجات نخواھد داد   تحریم 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده 
 

عدم پرداخت حقوق و عیدی کارگران 
 خدماتی در کاکی

یکی از شـرکـت ھـای خـدمـات کشـاورزی در  : فروردین ٢٥ 
ـان دشـتـی    مـاه حـقـوق کـارگـران را  ٢ بخش کاکی شھرست

. پرداخت نکرده، ضمن اینکه ھنوز عیدی آنھـا را نـداده اسـت 
از طرفی کارگران نیز از ترس اخراج، قادر به احقاق حـق حـق  

 .خود نبوده اند 
 

طلب کارگران کاشی گیالنا از مرز یک سال 
 گذشت

کارخانه کاشی گیالنا که در شھر منجیل واقـع  :  فروردین ٢٤ 
است سابقه طوالنی در تولید کاشی دارد امـا از چـنـد سـال  
پیش به دلیل مشکالت مدیریتی این کارخانه بـرای پـرداخـت  

ـا مشـکـالتـی    مطالبات کارگران و سایر ھزینه  ـیـد ب ھـای تـول
ـیـدی در  ٩٢ از آذر ماه سال  . مواجه است  ـیـت تـول ـال  کـه فـع

کارخانه کاشی گیالنا متوقف شـد، کـارگـران صـرفـا بـرای  
شـونـد وھـیـچ    حضور غیاب در محل کـار خـود حـاضـر مـی 

ـاخـیـر  .  فعالیت تولیدی ندارند  ای کـه در     مـاه ١٤ عالوه بر ت
ـا ایـجـاد شـده اسـت،، در حـال   پرداخت حقوق کارگران گیـالن
ـیـش از   حاضر سازمان تامین اجتماعی بابت بیمه کـارگـران ب

ـیـل  . یک میلیارد تومان از کارفرما طلبکار است  به ھمین دل
ـا بـرای تـمـدیـد  ١٤٨ در حال حاضر تمامـی    کـارگـر گـیـالن

ھای بیمه تامین اجتماعی خود دچار مشـکـل جـدی    دفترچه 
ـاسـخـگـویـی بـه  .   ھستند  در حال حاضر ھیچ کـس بـرای پ

 . وضعیت کارگران وجود ندارد 
 
 درصد مطالبات فرھنگیان بازنشسته ٦٠ 

 پرداخت نشده است
در استان اصفھان  پس از گذشته ھـفـت سـال از  :  فروردین ٢٧ 

ـنـوز   ـنـگـی ھ  درصـد  ٦٠ بدھی دولت به بازنشـسـتـگـان فـرھ
ایـن بـدھـی  .  مطالبات فرھنگیان بازنشسته پرداخت نشده است 

ـازنشـسـتـه  ٧٥٠  میلیارد تومان بوده و  ٨٣٠ ھزار و    یک   ھزار ب
 .فرھنگی در سطح کشور ھمچنان از دولت طلبکار ھستند 

 
  

-کارگران نیروگاه ایرانی سنگ توده
 !درتاجیکستان چھارماه حقوق نگرفته اند٢

ـیـش از چـھـار  :  فروردین ٢٩  کارگران شاغل در این نیروگـاه ب
 .ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند 

  
 ماه حقوقھای معوقه٣٧
ـا مشـکـل  ٤٥   شرکت تولیدی استان ھا در سطح سـراسـری ب

 ماه معوقه  ٣٧ پرداخت حقوق مواجه شده  که از یک ماه تا  
 .به صدھا نفر از کارگران دارند 
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 گزارش
 

تأمین امنیت شغلی زنان به موازات افرایش 
 مرخصی زایمان

ـیـن  :  زاده   ھاله صفر  افزایش مرخصی زایمـان بـدون اجـرای قـوان
حمایتی، سبب افزایش اشتغال زنان در بازار کار غـیـر رسـمـی  

ھا قوانین کار، بیمه و بازنشسـتـگـی    شود که در این بخش   می 
ـزایـش    شوند و در نتیجه   اجرا نمی  ـنـد، بـه جـای اف ی این فـرای

ـیـم شـد  ـان روبـرو خـواھ ـقـر زن در  .   اشتغال زنان، با افزایـش ف
ھای تعدیل ساختاری بنا سـت کـه دولـت کـوچـک    سیاست 

ھایش کاسته شود اما مشخص نیست که این    شود و از ھزینه 
ـای مـدیـران شـروع    کم شدن ھزینه  ھا چـرا از حـقـوق و مـزای

ھـا سـت    شود، و تنھا خدمات عمومی را که وظیفه دولت   نمی 
ـزایـش مـرخصـی  .  شود   شامل می  ـانـون اف در صورت اجرای ق

ـان   زایمان باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا از اخـراج زن
 .  جلوگیری کند 

 
 اخبار بین المللی

 
حمله پلیس ریو دوژانیرو به  -برزیل 

 بیخانمانھا
ـیـن  (   فروردین ٢٢ ( آوریل  ١١ روز جمعه  درگیریھای شـدیـدی ب

. بی خانما نھای ریو دو ژانیرو و پلیس این شـھـر در گـرفـت 
پلیس ریو با مجوز دولتی به حلبی آباد ھـای حـاشـیـه شـھـر  
ـیـر   ـق حمله ور شد تا در آستانه برگزاری جام جھانی ساکنان ف
. و بی خانمان این محله ھا را از اقامتگاھھایشان بیـرون بـرانـد 

پلیسھا آمـدنـد  : " یکی از ساکنان این حلبی آباد ھا می گوید 
و ھمه چیز را نابود کردند و مردم را به مکـانـھـای دیـگـری  

به من و پسرم حمله ور نشدند اما درباره دیـگـران نـمـی  .  بردند 
ـیـشـتـر سـیـل  .  دانم چه بالیی سرشان آمده است  خانه مان را پ

ـیـم   ـتـوان ـا شـایـد ب نابود کرده است و به اینجا پناه آورده ایـم، ت
ـیـم در   محلی برای اقامت برگزینیم، چرا که دیگر نمـی تـوان

ـیـرو قصـد دارد  . "  خانه دیگران بمانیم  شـھـرداری ریـو دو ژان
ویرانه ھای حاشیه این شھر موسوم به فاوالس را کـه مـحـل  
اقامت بیش از پنج ھزار تن از ساکنان کم درآمد بـرزیـل اسـت  

ـیـرنشـیـن را  .  را نابود کند  ـق بیکاری و فقر این محله ھـای ف
بدل به جرم خیز ترین مناطق برزیل کـرده اسـت و دولـت ایـن  
ـان   ـابسـت کشور می خواھد در آستانه میزبانی جام جھانی در ت

ـا ایـن  .  امسال از مخصمه این حلبی آبادھا رھایی پیدا کـنـد  ب
حال معلوم نیست که ساکنان این محلـه ھـا در چـه جـایـی  

 .اقامت خواھند گزید 
 

اعتصاب سراسری در اعتراض به  -آرژانتین 
 تورم و گرانی

اعضای سندیکاھای کارگری آرژانتین در اعتراض بـه تـورم  
دست به اعتصـاب  (   فروردین ٢١ ( آوریل  ١٠ باال روز پنجشنبه  

عده کثیری از  .  بیست و چھار ساعته زدند و به خیابان آمدند 
آن ھا یکی از بزرگراھھای بوینوس آیرس پایتـخـت کشـور را  

ـتـه بـودنـد کـه  .  اشغال کردند  آنھا پالکاردھایی در دست گـرف
یـکـی از  .  روی آن ھا شعارھای ضد دولتی نوشته شـده بـود 

کارشناسان اقتصادی دلیل اعتراضات را واکنش یکروزه نـمـی  
  ٧ ھنوز معلمان زیادی ھستند که در  »: وی می گوید . داند 

گـروھـھـای  .  استان کشور در اعتصاب کامل بسر مـی بـرنـد 
زیاد کارگری قصد اعتصاب دارند و اعتصاب اخـیـر گـویـی  

ـیـل اصـلـی   «. آتش اعتراضات در آینده را روشن کرده اسـت  دل

خشم مردم افزایش روزانه قیـمـت کـاالھـای اسـاسـی در ایـن  
اتحادیه کارگری آرژانتین روز دھم آوریل را روز  .  کشور است 

ـامـگـذاری کـرده انـد  ـتـی ن . اعتصاب و تـظـاھـرات ضـد دول
ـلـج   اعتصاب حمل و نقل عمومی بوینوس آیرس را کـامـال ف

 .کرده است 
 

درگیری مخالفان سیاست ریاضت  -ایتالیا 
 دولت و پلیس کشی

ـان  )   فروردین ٢٣ ( آوریل  ١٢ روز شنبه   ـزب ـی رم پایتخت ایتالیا م
درگیریھای گسترده میان نیروھای پلیس و معتـرضـانـی بـود  

ـتـصـادی دولـت بـه    که علیه سیاست ھای ریاضت کشـی   اق
 .خیابان آمده بودند 

معترضان در ویا ونه تو، مکانی نمادین در مرکز شھر رم بـه  
پلیس با خودروھای آبپـاش و گـاز اشـک  .  خیابان آمده بودند 

ـتـرضـان  . آور به معترضان حمله ور شد  خشونت پلیس علیه مـع
ــر از تصــور نــاظــران بــود  تــا حــدی کــه یــکــی از  .  فــرات

ـقـل شـده   ـت تظاھراتکنندگان به شدت زخمی و به بیمارستان من
 .است 

شعار اصلی مخالفان تامیـن مسـکـن ارزان بـرای افـراد کـم  
معترضان ھمچنان نسبت به نرخ باالی بیکاری و  .  درآمد بود 

 .حقوقھای پایین در ایتالیا اعتراض کردند 
 

تظاھرات علیه سیاست ریاضت  -فرانسه 
 دولت کشی

ـاریـس  )   فـروردیـن ٢٤ ( آوریل  ١٣ روز یکشنبه   ھـزاران تـن درپ
علیه سیاستھای ریاضتی اتحادیه اروپا و دولـت فـرانسـه بـه  

ـبـھـه چـپ و  .  خیابان آمدند  تظاھراتی که به دعوت حزب ج
ـبـران  . متحدان آن انجام گرفت  در این تـظـاھـرات بـرخـی از رھ

 .احزاب چپ اروپایی نیز حضور داشتند 
 

ما "تظاھرات معترضین با شعار  -ھائیتی 
 "گرسنه ایم

ـتـی   تظاھرات مخالفان دولت در شھر پورتو پرنس، پایتخت ھائی
ـتـه شـاھـدان  .  با دخالت پلیس به درگـیـری انـجـامـیـد  بـه گـف

ـنـد   عینی، پلیس برای مقابله با معترضانی که سـعـی داشـت
وارد کاخ ریاست جمھوری شوند، به پرتاب گاز اشـک آور و  

ـنـی اظـھـار  .  شلیک گلوله متوسل شـد  بـرخـی شـاھـدان عـی
داشته اند که عالوه بر پلیس، گروھی از جوانان حـزب حـاکـم  

ـتـرضـانـی  .  نیز با پرتاب سنگ به معترضان حمله کـردنـد  مـع
ـاره گـیـری  " ما گرسنه ایم "که شعار سر می دادند   خواھان کن

ـنـد  . میشل مارتلی، رئیس جمھوری این کشور از قدرت ھسـت
ـتـرضـان   ھائیتی، فقیر ترین کشور آمریکای التین است و مـع
می گویند دولت به شھروندان این کشور اھمیت نمی دھـد و  

 .اموال عمومی را صرف امور غیر ضروری می کند 
 

دریافت معتبرترین جایزه روزنامه  -آمریکا 
 "اسنودن"نگاری بدلیل چاپ افشاگری 

روزنامه ھای واشنگتن پست و گاردین به طور مشتـرک بـه  
ـامـه   ـزه مشـھـور روزن عنوان برندگان نود و ھشتمیـن دوره جـای

ـبـر  “  خـدمـات عـمـومـی ” نگاری پولیتزر در بخش ارایـه   ـت مـع
ـاره افشـا  .  شدند  این جایزه به دلیل انتشـار گـزارش ھـایـی درب

ـیـت   گری ھای ادوارد اسنودن، کارمنـد سـابـق سـازمـان امـن
ـایـمـز  .  ملی آمریکا به این دو روزنامه اھداء شد  ـیـویـورک ت ن

 .نیز موفق به دریافت دو جایزه در بخش عکاسی شده است 
پولیتزر، معتبرترین جایزه روزنامه نگاری در آمریکا است کـه  

ـا نـظـارت دانشـگـاه  ١٩١٧ از سال    میالدی تاکنون ھر ساله ب

ـقـی   کلمبیا به روزنامه نگاران، نویسندگان، شاعـران و مـوسـی
ـزه کـه رشـتـه ھـای  .  دانان داده می شود  بـرنـدگـان ایـن جـای

ـات را در   ـی مختلفی از جمله گزارش خبری، عکاسـی، و ادب
ـیـران و مـدیـران  ١٩ برمی گیرد توسط ھیاتی   ـفـره از سـردب  ن

 .نشریات و شخصیت ھای دانشگاھی تعیین می شوند 
 

ھا ھزار کارگر دست به اعتصاب  ده -چین 
 زدند

در  )   فروردیـن ٢٥ ( آوریل  ١٤ دھھا ھزار کارگر از روز دوشنبه  
ـایـک و    ای در جنوب چین که کفش شرکت   کارخانه  ھـای ن

بـه  .  بـرنـد   کـنـد، در اعـتـصـاب بسـر مـی   آدیداس را تولید می 
ـیـروی کـار    دیـده " گزارش خبرگزاری فرانسـه از پـکـن،   ـان ن ب

ـقـر در آمـریـکـا اسـت، اعـالم کـرد  "  چین  که گروھی مسـت
ـان کـارخـانـه  ٣٠ چندین روز است بیش از    ھزار تن از کـارکـن

صنعتی یو یوئن در شھر دونگگوان در اعتـراض بـه پـرداخـت  
ایـن گـروه  .  انـد   نشدن حقوق و مزایای خـود، اعـتـصـاب کـرده 

ـازداشـت کـرده   افزود پلیس، چندین معترض را کتک زده و ب
ـتـه و  .  است  ـاف ـتـصـادی چـیـن کـاھـش ی در حالیکه رشد اق

ـبـود   کارخانجات در منطقه صنعتی جنوب این کشـور از کـم
اند، چین با مشکل ناآرامیھای کارگـری    نیروی کار خبر داده 

 .مواجه شده است 
بـرای    یو یوئن در پایگاه اینترنتی خود اعالم کرده است کفش  

ـیـو    شرکت  ـایـک، آدیـداس، پـومـا و ن ھای خارجی از جمله ن
اداره  " دونگ لین، یک کارگـر در  .  کند   باالنس را تولید می 

، یک سازمان حـامـی  " خدمات عدالت کار شنجن چونفنگ 
ـز اعـالم کـرد  ـی ـان در  :  حقـوق کـارگـران ن کـارگـران ھـمـچـن

ـتـه    اعتصاب بسر می  ـاف ـزایـش ی برند و تعداد آنھـا احـتـمـاال اف
مزایای پرداخت نشـده  )  پرداخت ( آنھا خواستار  :  وی افزود . است 

ـقـی  . تامین اجتماعی ھستند  وی با اعالم اینـکـه ھـیـچ تـواف
 ھزار کـارگـر در ایـن  ٤٠ دست نیامده است، تخمین زد که    به 

ای صـادر    کارخانه اعالمیه : وی گفت .کنند   کارخانه کار می 
ـنـد،  )  به اعتصاب (و اعالم کرده است اگر کارگران   ادامـه دھ

ـیـم  .  آنھا را اخراج خواھد کرد  یکی از کـارگـران زن کـه از ب
ـا   ـتـگـو ب ـامـش فـاش شـود، در گـف دستگیر شدن نخواست ن
ـتـرضـان   خبرگزاری فرانسه با اعالم اینکه پلیس شماری از مع
را کتک زده و بازداشت کرده است، افـزود مـامـوران مسـلـح  

 .پلیس ھمچنان در مقابل این کارخانه مستقر ھستند 
 
  


