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ـتـصـاددانـی   توماس پیكتی، اق
ـتـاب   ـرا ك از فرانسه است كـه اخـی

سرمایه در قـرن  " وی تحت عنوان  
تـوجـه بسـیـاری از  "  بیست و یـك 

ھـای    سیاستمداران و ستـون نـویـس 
اقتصادی و سـیـاسـی مـجـالت و  

ھای عمدتا آمریكـائـی را    روزنامه 
به خود جلب كرده و تعـداد زیـادی  

ایـن  .  از آنھا را به وجد آورده اسـت 
ـتـاب كــه در لــیـسـت یـكـی از   ك
ـرار گـرفـتـه   پرفروش ترین كتابھا ق
از جانب دھھا اقتصاددان چـپ و  
ــرال و مــجــالت و   ــب ــی راســت و ل
روزنامه ھای معتبر در مـحـافـل  
ـقـه   ـتـصـادی طـب روشنفكری و اق
ـر در   ـیـشـت ـم ب ـن حاكمه ـ و تاكید ك
ــد و   ایـاالت مــتـحــده ــ مــورد نــق

بررسی قرار گرفته و بقـول دیـویـد  
بـه پـا كـرده  "  سر و صـدا " ھاروی  

 . است 
ـری بـه   پیـكـتـی در حـاشـیـه سـف
ـرانـی   ایاالت متحده كه برای سخـن
در جـمـع ایـن بـه وجـد آمـده ھــا  

وزارت  " ترتیب داده شـده بـود، بـا  
ــكـا   خـزانـه  سـازمــان  "" ،  " داری آمـری
و  "  صندوق بین المـلـل پـول " ،  " ملل 

شورای مشاوران اقتصـادی كـاخ  " 
ھم دیدارھـایـی داشـتـه كـه  "  سفید 

درباره راه حلش برای برون رفت از  
وضعیت نامطلوب سیستم سرمـایـه  
داری بـا آنـھـا جـلـسـاتـی داشـتـه  

ـرس  .  اســـت  ـری ســـامــ خـــود  ( لــ
ـم   ـفـوذ در سـیـسـت اقتصاددانی با ن

ـــه داری  ـرمـــای ـــه  )  ســ ـل از مـــجــ

ـرای ایـده  :  دمكراسی "  مجله ای ب
ــوان    در مــقـالـه "  ھـا  ای تـحـت عـن
ـری "  ـراب مـی گـویـد  "  معـمـای نـاب

كتاب پیكتی شایسته جایزه نـوبـل  
یـك سـتـون نـویـس  .  اقتصاد اسـت 

ـتـصـادی ھـم كـه   مجله تـایـمـز اق
ـتـاب و مـقـاالت   كارشان خواندن ك
ــد و بــررســی   ــصــادی و نــق اقــت

ــاب  : " آنـھـاسـت، نـوشـتـه اسـت  ـت ك
پیكتی بھترین كتابی است كـه او  
ــل   در طـول عـمـرش دربـاره مسـائ

". مربوط به اقتصاد خـوانـده اسـت 
ـیـز از مـجـلـه   ـنـگ ن ـی ـیـو دن است

كه كارش سـرشـمـاری و  " ( فوربز " 
) دنبال كـردن آمـار پـولـدارھـاسـت 

ـیـكـتـی را بـخـاطـر جـمـع   كتاب پ
آوری و مقایسه آمار اقتصادھـای  

 سال گذشـتـه، بـا  ٢٥٠ بزرگ در  
و شـایـد  .  ارزش ارزیابی كرده است 

بشود گفت ھمه كسانـی كـه ایـن  
كتاب را خوانده و نقد كرده انـد، از  
چپ و راست، مخالف و مـوافـق،  

شنبـه، سـوم خـرداد یـکـی از  
ــامـــی اســـت کـــه از ســـوی   ای

خـوانـده  "  یوم الله "جمھوری اسالمی 
میشود، و بدین مناسبت حکومـت  
ـتـل   بد ندید این روز خـود را بـا ق

مـه  . " یک زنـدانـی شـروع کـنـد 
آفرید امیر خسروی متـھـم شـمـاره  
ـــزار   ـــه ھ ـــالس س ـت ــ ـــک اخ ی

  ٩ روحانی میگـویـد  " (  میلیاردی 
) ھزار میلیارد است نـه سـه ھـزار 

در زندان اوین به صورت ناگھـانـی  
نـه وکـیـل مـتـھـم در  .  اعدام شـد 

ـر   جریان بوده نه به گفته ھمسر امـی
خسـروی، کـه روز جـمـعــه بـا او  
مالقات داشته اند منتـظـر اجـرای  
حکم بوده و به تاکید ھمسـرش او  
ـقـد بـوده تـا پـولـھـا را از او   ـت مع
ــد اعــدام صــورت   ــن ــکــن وصــول ن

ــد  .  نـخـواھـد گـرفـت  ـن ظـاھـرا مـان
ـلـھـای   ـت ـرار اسـت ایـن ق ھمیشه ق
دولتی آئینه عبرت باشد تـا مـثـال  

در  "  افســاد فــی االرض "  مــانــع  
ـنـده  !  آینده شود  احمد توکلـی نـمـای

مجلس که خود در جریان دزدیـھـا  
کل مسئولین جمھـوری اسـالمـی  
است از این اعدام اظھـار رضـایـت  
ـتـظـامـی   کرد و فرمانده نیـروی ان
حکومت ھم در این اظھار رضایت  
ــون   ــود چ ــی ب ــوکــل ــک ت شــری
ـقـدنـد کـه عـدالـت   ظاھراالمر معت
اجرا شد و بقیه ھم دست و پای و  
ــد؛   ــن ــکــن خــودشــان را جــمــع مــی
اقتصاددانان حکـومـتـی و حـقـوق  
دانان اما گفتند زمینه رشد فسـاد  

 !باید از بین برود 
به گفته اژه ای جالد معروف کـه  

  جمیل محمدی فعال سرشناس کارگری آزاد شد
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 شھال دانشفر  

 درباره كتاب توماس پیكتی
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 ١٩٠ اطالعیه شماره  
ــالع   ــه اط  بــا کــمــال مســرت ب
ـتـشـر   میرسانیم که بنا به خـبـر مـن

اتحـادیـه آزاد  ( شده در سایت اتحاد  
، جمیل محمدی از  ) کارگران ایران 

ـاخـتـه شـده و   رھبران کارگری شـن
  ٤٠ ھماھنگ کننـدگـان طـومـار  

ـات مـدیـره   ھزار امضا و عضو ھـی
اتحادیه آزاد کارگران ایران سـاعـت  

 اردیبھشت پـس  ٣٠  عصر امروز  ٤ 
ــد   ـن ـازداشـت در ب ـیـسـت روز ب از ب

 .  اوین آزاد شد ٢٠٩ انفرادی  
آزادی جمیل محمدی را بـه وی،  

 ھزار کـارگـر  ٤٠ به بستگانش، به  
ــده طــومــاری   ــن کــه امضــا کــن
ـزایـش   اعتراضی بر سر خـواسـت اف
دستمزدھا ھستنـد، و بـه ھـمـگـان  

 . تبریک میگوییم 
ـفـر   ـا جـع جمیل محـمـدی ھـمـراه ب
ـبـران   عظیم زاده یکی دیگـر از رھ
ـیـل   اتحادیه آزاد کارگران ایـران بـدل
ــی   ــرپــائ ــدارک ب ــرای ت ــالش ب ت
وگرامیداشـت روزجـھـانـی کـارگـر  
ـاریـخ ده   درمحل وزارت کـار، در ت
ـزل خـود   اردیھبشت  شبانـه در مـن

 .بازداشت گردید 
ــرای   ــال کــارزاری فشــرده ب ــب ــدن ب
آزادی دستگیـر شـدگـان اول مـه،  

ـفـر  . جمیل محمدی آزاد شد  اما جع
ــوب   ــران مـحـب ـب عـظـیـم زاده از رھ
ـازداشـت   ـان در ب کارگری ھـمـچـن
است و کـارزار بـرای آزادی وی  

ـیـم  .  ادامه دارد  ھمچنین بھنام ابـراھ
ــوب   ــحــب ــره ھــای م زاده از چــھ

ـنـد   ـان در ب   ٢٠٩ کارگری ھمچـن
ـیـت او   ـبـرد و وضـع ـی اوین بسـر م

ـفـر عـظـیـم  .  نگران کننده است  جـع
ـیـم زاده و ھـمـه   ـام ابـراھ ـن زاده، بـھ
کارگران زندانی و زندانیان سیاسـی  

 .باید فورا از زندان آزاد شوند 
 مـه   ٢٠       ١٣٩٣  اردیبھشـت  ٣٠  

 ١٩١  اطالعیه شماره  ٢٠١٤ 
 

قطعنامه حمایتی 
کنفرانس منطقه ای 
بزرگترین اتحادیه 

کارگران صنعتی جھان 
در محکومیت سرکوب 

تشکالت کارگری و 
آزادی ھای سیاسی در 

 ایران
 

ـاظـری   بدنبال تالش ھای ارسـالن ن
از اعضای کمیته ھمبستگی بیـن  

ــران در   ــ ای ــی کــارگــری ـ ــل الــمــل
استرالیا،  قطعنامـه ای از سـوی  
ــرزیــدنــت ســراســری   ــمــر پ ــدرو دت ان
ـا   ـی اتحادیه کارگران تولیدی استـرال

ــو . ام . ای (  ــی ــل ــزار  )  یــو . دب کــه صــدھ
کارگر را زیر پوشش خود دارد، بـه  
ـیـک   کنفرانس بخش آسیای پاسیف

ـلـی کـارگـران  » ـل فدراسیون بین الم
ـال (  «صنعتی  ـنـداسـتـری کـه در  )  ای
 در   ٢٠١٤  مـه  ١٦  تا  ١٤ فاصله  

بانکوک برگـزار شـده بـود، ارائـه  
ـیـت  .  گردید  با این قطعنامـه وضـع

ـقـض   کارگران زندانی در ایـران و ن
ـان بـه مـوضـوع   حقوق پایـه ای آن
ـامـه   بحث کنفرانس در آمد و قطعن

ایـن  .  ارائه شده به تصـویـب رسـیـد 
قطعنامـه ضـمـن مـحـکـوم کـردن  
سرکوب مداوم تشکالت کارگـری  
ـاسـی، ضـمــن   و آزادی ھــای ســی
مــحــکــوم کــردن ادامــه ســرکــوب  
ـیـت ھـای   ـال احزاب سیاسی و فـع
سیاسی و بھای مـرگ آن بـرای  
ـیـت   مردم، و از جمله اشاره به وضع
رضا شھـابـی در زنـدانـھـای رژیـم  
ــار بــاز شــدن   ــواســت اســالمــی، خ
ـیـن   دیالگوئی از سوی اتـحـادیـه ب

ــی   ــل ــو ســی »الـمــل و   «آی تــی ی
ـقـض   سازمان جھانی کار بـر سـر ن
آشکار حقـوق کـارگـران و حـقـوق  

ــدی شــد  ــرون ــھ ــن  .  ش ــب ای تصــوی
قطعنامه در کنفـرانـس فـدراسـیـون  
بین اللمللی کارگران صنعتی کـه  

ـیـون کـارگـر از  ٥٠ بیش از   ـل ـی  م
 کشور جھان را تحت پـوشـش  ١٤٠ 

دارد، اقدامی  مـھـم در جـھـانـی  
کردن صدای اعتراض کارگـران و  

 . مردم ایران است 
 

گفتنی اسـت اتـحـادیـه کـارگـران  
ـز   ـی ـبـال ن ـا ق ـی ـیـدی در اسـتـرال تول
ــامــه ای در حــمــایــت از   ــن قــطــع
ــران بــا   ــی در ای ــدان کــارگــران زن
خواست انزوای سیاسی جـمـھـوری  
اسالمی در سطح جھانی و اخـراج  
ـتـشـر   آن از سازمان جھانی کار مـن

 .کرده بود 
 

ـفـرانـس   رئوس قطعنامه مصوب کن
 :بانکوک را در زیر میخوانید 

 
 این اجالس، »
 
ـ توجـه مـی دھـد بـه سـرکـوب  ١ 

مداوم تشکالت کارگری و آزادی  

ــوری   ــھ ــم ھــای ســیــاســی در ج
 اسالمی ایران 

ـ توجه میـدھـد کـه دولـت ایـران  ٢ 
مداوما پیمان ھای حقوق فردی و  
ـا   سیاسی شھروندان ایـران را زیـر پ

 میگذارد 
ـ توجه میـدھـد کـه دولـت ایـران  ٣ 

ــه نــامــه ھـای   ــاول ـق   ٩٨  و  ٨٧ م
ـاره   سازمان جھانی کار را که در ب
آزادی تشکیالت و سازمان یابی و  
حق قرار داد ھـای جـمـعـی مـی  

 .باشد  زیر پا می گذارد 
ـفـرانـس تـوجـه   مخصوصا ایـن کـن
میدھد کـه آقـای رضـا شـھـابـی  
ـیـت ھـای   ـال برای حق مشـروع فـع
اتحادیه ای بـه شـش سـال زنـدان  

اضـافـه بـر آن  .  محکوم شده اسـت 
 میلیون ریال جریمـه شـده و از  ٧٠ 

ھر نوع فعالیت اتحادیـه ای بـرای  
 .  سال ممنوع شده است ٥ 

ـامـات ایـرانـی   این کنفرانس از مـق
می خواھد آقای رضا شـھـابـی را  
. فورا و بدون قید و شرط آزاد کنـد 

ـیـدتـی اسـت و   ایشان زنـدانـی عـق
ـیـت ھـای   ـال فعالیت ھای وی فـع
کامال مسالمت آمیز اتـحـادیـه ای  

 .  می باشند 
ــدگــان   ــن ــای ــرانــس از نــم ــف ــن ایــن ک

ـال » مـی خـواھـد کـه   «اینداسـتـری
دیالوگ را با نمایندگان جمھـوری  
ـا از طـریـق   اسالمی یا مستقیما ی

 «آی ال او »و   «آی تی یو سی »
ـلـه   ـا بـه حـل مسـئ ـنـد ت شروع کن

 . بیانجامد 
ـاسـی و   ادامه سرکوب احـزاب سـی
فعالیت ھای سیاسی اغلب بـھـای  
مرگ برای شـھـرونـدان دارد کـه  
ـقـدان کـامـل دمـکـراسـی بـرای   ف

 .مردم ایران را نشان می دھد 
ـال از   ـنـداسـتـری ـافـع اعضـای ای من
طریق تامین کامل حق تشکیـالت  
ـابـی و امـکـان آزادی   و سازمان ی
بیان و مخالفت کردن  برای مـردم  

از ایـن  .   ایران بر آورده مـی شـود 
طریق است کـه حـقـوق کـارگـران  

 . ایران اجازه بھبود می یابد 
ــد   ــن ــک ــی ــرانــس درخــواســت م ــف ــن ک
ـیـسـت   ـان در ل موضوع حقوق ایرانی
ــی   ــه اجــرای ــت ــحــث ھــای کــمــی ب
ـنـگ جـون، و   اینداستریال در میتی
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ـتـاب حـاوی   بر ایـن نـكـتـه كـه ك
اطالعات و آمـار مـھـم و ارزنـده  
ای، حداقل برای كسان بعدی كـه  
بخواھند در بـاره سـرمـایـه داری  
ـنـد مـی   ـفـحـص بـكـن تحقیـق و ت

 .باشد، اتفاق نظر دارند 
منتقدین مـاركسـیـسـت از جـمـلـه  
ــوود،   ــد ھــاروی، داگ ھــن دیــوی
مایكل رابرت و چارلز انـدروز ھـم  
ـقـد كـرده   این كتاب را خـوانـده و ن

ــن    امـا راه حــل  ــاســی ای ھــای ســی
ـری   ـراب ـر نـاب كتاب را برای غلبه ب

داگ ھـنـوود  .  جدی نمی گیرنـد 
می گوید وقتی كه با فـرانسـوی  
ھا درباره سر و صدائی كه كـتـاب  
پیكتی در آمـریـكـا ایـجـاد كـرده  
صحبت می كند، سرشان را مـی  

خود پیكتـی و بسـیـاری  !  خارانند 
ـتـاب او ھـم مـی   ـقـدان ك ـت از مـن
گویند كه نابرابری در آمریكا، در  
مقایسه با اروپا، به یـك مـعـضـل  

ــل شــده اســت  ــدی در  .  جــدی تــب
ـــا   ـــه ای ب ـب ــ  Newمصـــاح

Republic   ــی در جــواب ــكـت پــی
ـقـدر   ـن اینـکـه چـرا كـتـاب وی ای
ـیـدا كـرده، مـی گـویـد   طرفدار پ
برای اینكـه جـامـعـه نـگـران ایـن  

 . ھمه نابرابری است 
ـتـاب   ـر ك از نقد و مرورھایی كه ب

كه مـن ھـنـوز  ( پیكتی شده است  
ـیـن بـه نـظـر  )  آن را نخوانده ام  چـن

ـرای    می  رسد كه راه حـل ایشـان ب
غلبه بر نابرابری، عـمـومـا بسـتـن  

ــشــتــر   ـی ــات ب كــه او آن را  ( مـالــی
ـــد  ـــوان ـرقـــی مـــی خ ــ ـت ـر  )  مــ ــ ب

ھمین مسئلـه جـدی  .  درآمدھاست 
گرفته شدن كسی كـه راه حـلـش  
ـر درآمـدھـاسـت،   ـیـات ب بستن مـال
ــقــدیــن،   ــت ــن ــم ھــمــه م ــاعــث خش ب
ـتـصـاددان دسـت   سیاستمداران و اق

 . راستی شده است 
ـتـاب   بسیاری از مرور كنندگـان ك
پیـكـتـی، راه حـل وی را جـدی  
نمی گیرند، چرا كه خـود او ھـم  

. می داند "  اتوپی " ھایش را    راه حل 
ــه وضــع كــردن   ــد ك ــوی مــی گ
ـلـی   ـیـن الـمـل مالیاتی در سـطـح ب
برای جلوگیری از فـرار سـرمـایـه  
ـریـن راه   ھا، كه یكی از اصـلـی ت

ــھــای ایشــان اســت،   ــر  " حــل ــظ از ن
ـیـكـی بسـیـار مشـكـل و از   تـكـن

لحاظ سیاسی غیرممكـن خـواھـد  
اما با فرض بر عملی شـدن  ."  بود 

آن، آیا وضع كردن مالیات، حـتـی  
از نوع دیگری، قادر است معضـل  
سیستم سرمایه داری و مـعـضـل  

 نابرابری را حل كند؟  
شاید الزم به گفتن ھم نبـاشـد كـه  
ھر انسان شریفی اگر عقلش را از  
دست نـداده بـاشـد مـی دانـد كـه  

ای كـه بـخـشـی از    داری   سرمـایـه 
ثروت تولید شده در جامعـه را بـه  

سـازی، بـھـداشـت و كـال رفــاه    راه 
نسبی جامعـه اخـتـصـاص بـدھـد،  

ـر از سـرمـایـه داری  ای    حتما بھـت
ــه ثــروت   ــم ــه ھ ارزش  ( اســت ك

ـبـل كـار   ـیـد شـده از ق اضافه تول
را به سركوب و سانسـور  )  كارگران 

امـا ایـن راه  .  اختصاص می دھد 
ـرانسـانـی   حل خروج از وضعیت غی
ـنـاقضـات و   ـر ت ـبـه ب و راه حل غل

ھای ذاتـی سـرمـایـه داری    بحران 
ـرمـی  .  نیسـت  بـه ایـن مـوضـوع ب
آمار و تحقیقات پیكتی از  .  گردم 

  ١٧٥٠ كشورھای مختلف از سال  
تـا امـروز نشـان مـی دھـنـد كــه  
ـری سـعـودی   ـری فـقـط سـی نابراب

در دوره ھائی، مـثـال  .  داشته است 
ــا  ١٩٣٢ از ســال    در  ١٩٨٠  ت

آمریكا، سطح درآمدھا بـاال رفـت،  
ـر و غـنـی   ـی ـق ـیـن ف اما فاصله ب
ھمچنان وسیع بوده و بـه كـاھـش  

 .ثروت ثروتمندان نیانجامید 
ھـایـی كـه بـعـضـی از    از نقل قول 

ـیـكـتـی آورده   منتقدین از كتـاب پ
اند، نشان میدھد که او بـا جـمـع  
آوری آمـار نشـان داده اسـت كــه  

 سـالـه،  ٢٠٠ مثال در بین دو دوره  
ـیـد نـاخـالـص مـلـی " رشد   در  "  تول

اروپا و ایـاالت مـتـحـده آمـریـكـا  
ـبـا ھـمـسـطـح بـوده اسـت  در  .  تقری

ـر درآمـدھـا در   ـیـات ب حالیكه مال
اروپا چندین برابر ایـاالت مـتـحـده  

آیـا ایـن  :  سئـوال ایـن اسـت . است 
ــا را در   ــحــران در اروپ مـوضــوع ب
مقایسه با ایاالت متـحـده كـاھـش  
ـر و   ـی داده است؟ آیا فاصله بین فق

 غنی را كاھش داده است؟  

نابرابری در سیستم 
 سرمایه داری فرض است

ـیـكـتـی   متأسفانه راه حل توماس پ
ـنـونـی   ھم مـثـل راه حـلـھـای تـاك
دیگر اقتصاددانان سیستم سرمـایـه  

ای به ھمدیـگـر    داری بوده كه دوره 
دھند و ھمدیگر را    جایزه نوبل می 

گیرنـد، امـا آخـر    زیر نورافكن می 
  ٩٩ سر چـیـز مـطـلـوبـی نصـیـب  

ـقـدیـن  .  شـود   ھا نـمـی   درصدی  ـت مـن

كتاب پیكتی می گوینـد كـه تـز  
ـتـاب   پیـكـتـی و مشـخـصـا در ك
پرفروش اش حول این موضوع دور  
می زند ـ و ھـمـچـنـانـكـه اشـاره  
ـیـش   كردم با مقایسه آمار و ارقام ب

 سال گذشته سـعـی مـی  ٢٠٠ از  

كند ثابت كند ـ كه اگـر سـرمـایـه  
ـنـونـی اش را   داری در شـكـل ك
اصالح نكنیم كـل دمـكـراسـی بـه  

 . خطر می افتد 
ـیـل   رابرت رایش، وزیر كار دولـت ب
ـتـاب   كلینتون ھم در واكنـش بـه ك
ـتـن   توماس پیـكـتـی بـعـد از گـف
ــرای   ــرابــری اســاســا ب ایــنــكــه نــاب

ایـن فـرض  ( سیستم خوب اسـت،  
ـبـول كـرده و تـوضـیـح   غلـط را ق

ـرای    می  دھد كه انسانھا اسـاسـا ب
درآمد است كـه بـه تـخـصـص در  
كارھای خاصی رو مـی آورنـد و  
باید پاداشی برای تشویـق داشـتـه  

سئوال مربوط  : " می گوید )  باشند 
ـری در   ـراب این نیـسـت كـه آیـا نـاب
درآمد و ثروت خوب است یـا نـه؛  
بلكه سئوال این است كـه در چـه  

ــان   ــابــرابــری چــن ــن ن ــطــعــی ای مــق
غیرقـابـل تـحـمـل مـی شـود كـه  
باورھای ما در مورد فرصـتـھـای  
برابر، اقتـصـاد مـا و دمـكـراسـی  

ـنـد  ." مان را با خطر مواجه می ك
ـم بـه  " و نتیجه می گیرد كـه   داری
 ." آن نقطه نزدیك می شویم 

ـیـكـتـی كـه در   راه حل اصـلـی پ
ــطــه راه حــل  ــی ــال    ح ھــای ســوســی

دمكراتیك و دولت رفـاه اسـت، بـا  
ـــان   ــاددان ـــص ــای اقــت ــل ھ راه ح
. نئوكالسیك فرق چـنـدانـی نـدارد 

او برون رفت از ایـن وضـعـیـت را  
خانه خرابی بیشتر مردم از طـریـق  
ـتـصـادی مـی   جنگ و ركـود اق

از نظر او این راه حل واقعـی  .  داند 
راه حـل  !  است، اما مطلوب نیست 

مطلوب خود را غیـرمـمـكـن مـی  
) به نظر مـن درسـت ( فرض  !  داند 
ــی و    مــی  گــیــرد كــه خــانــه خــراب

ـم   ورشكستگی جـزئـی از سـیـسـت
ــه بــر   ـب ــه داری بــرای غــل سـرمــای

 ! بحرانھایش است 
منتقدین كتاب پیكتی نوشتـه انـد  
ـقـل   كه كتاب پیكتی پر است از ن

 اروپـا  ١٩ ھـای قـرن    قول از رمـان 

كه ھمراه با آمار وسـیـعـی كـه از  
 سالـه ارائـه  ٢٠٠ دوره ای بیش از  

ـتـاب را ھـم   می دھد، خـوانـدن ك
امـا  .  ساده و ھم جذاب مـی كـنـد 

ــجــات    راه حــل  ھـایــش كـه بــرای ن
سیستم سرمایه داری نوشتـه شـده  
اند، چنان ساده لوحانه ھستند كـه  
ـقـدیـن نـوشـتـه   ـت یكی از ایـن مـن

ـیـكـتـی  :  است  آدم می ماند كـه پ
ــدن رمــان  ھــای قــرن    جـدا از خــوان

ــاره   ــزی ھــم درب ــا چــی ــوزده، آی ن
مدیریت و كاركرد جامعه سـرمـایـه  

 ! داری خوانده است؟ 
 

 داری بحران سرمایه
ـیـا    بحران  ھای اقتصادی امـروز دن

ـم    ریشه در بحران  ھای ذاتی سیـسـت
ــه  ــای ــد   ســرم ــت  .  داری دارن ــاش انــب

ـیـد ارزش   سـرمـایـه از طـریـق تـول
ـم   اضافه ـ كه اقتصاددانان سـیـسـت
ـیـچـانـده و   سرمایه داری آن را پ

" رشد اقتصـادی " عنوان عام پسند  
ـریـن    به آن داده  اند ـ اگر با كوچـكـت

ـرو    وقفه  ای در ارزش افـزائـی روب
ـم   بشود، شاھد بحرانی در سـیـسـت

ــود   سـرمــایـه  ھــر  .  داری خـواھــیــم ب
ـبـاشـت سـرمـایـه از    دوره  ای كه ان

ـیـد ارزش   ـرای تـول شرایط فراھم ب
ــادن   ــه گــردش افــت اضــافــه و ب
سرمایه موجود فراتر رفته بـاشـد،  
سیستم در یك بـحـران فـرو رفـتـه  

ـتـھـای  .  است  قبال ھم بـه مـنـاسـب
ـرخ   مختلفی توضیح داده ام كـه ن
عادی و قابل قبول برای برگشـت  

  ٣ ارزش اضافه اگر از رقم حـدود  
ـر بـاشـد، سـرمـایـه در   درصد كمـت

بـه زبـان  .  گردش در بـحـران اسـت 
تر، اگر مجمـوع سـرمـایـه در    ساده 

 واحد پولـی بـاشـد،  ١٠٠٠ گردش  
در یك دوره و سیكل تعریف شـده،  
این سرمایه باید بتواند آن حـداقـل  

مجموع بعـدی  .  را بر خود بیافزاید 
سرمایه كه به گردش مـی افـتـد،  

  ٣  واحد پولی و  ١٠٠٠ با مجموع  
ــار   ــب ــن ــرگشــت اولــیــه، ای درصــد ب

ــی اســت ١٠٣٠  ــول در  .   واحــد پ

 درباره كتاب توماس پیكتی
 نفرت عمومی از سرمایه داری

 ١     از صفحه   
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 واحـد  ١٠٣٠ گردش بـعـدی ایـن  
 درصد بر خـود  ٣ پولی باید بتواند  

. ١٠٦٠.٩ بیافزاید كه می شـود  
این سیكـل ھـمـچـنـان در حـركـت  
است تا جائی كه سرمایه مـوجـود  

 درصـد  ٣ دیگر قـادر بـه افـزودن  
ــســت  ــه  .  الزم بــر خــود نــی الزم ب

ـرای   توضیـح اسـت كـه شـرایـط ب
ـیـسـت؛ و   ارزش افـزائـی ایسـتـا ن

ھای سرمایه داری تـا    گرنه بحران 
بحال دھھا بار این سیستم را برای  
ھمیشه به زبـالـه دان تـاریـخ مـی  

رشد تكنولوژی، جـنـگـھـا،  .  سپرد 
ـره   خرابی و بالیای طبیعـی و غـی
. بر این شرایط تأثیر مـی گـذارنـد 

سیستم سرمایه داری دائم در حـال  
ـرای عـبـور از   فشار به جامـعـه ب

زدن خـدمــات  .  ھـاسـت   ایـن بـحــران 
ـنـه كـه در واقـع   برای كاھش ھـزی
بخـشـی از ھـمـان ارزش اضـافـه  

ـر   است، یـكـی از ایـن فشـارھـا ب
كاھش دسـتـمـزدھـا،  .  جامعه است 

بیكارسازی، افزایش ساعات كـار،  
كاھش ھزینه ھـای بـه اصـطـالح  
ـره، از فشــارھــای   جـانــبـی و غــی
ـم سـرمـایـه داری   معمـول سـیـسـت
ــن   ـرای دور زدن ای ـرای تـالش ب ب

ـری در  .  ھا ھستند   بحران  ـراب كنه ناب
درآمدھا در جامعه سرمایه داری،  

ـرمـی    مستقیما به ھمین بحران  ھا ب
گردد كه ھیچ كـس نـمـی تـوانـد  
بدون بررسی و جواب دادن بـه ایـن  
موضوع، ادعای معتبری در پیـدا  
ـبـه بــر   ـرای غـل كـردن راه حـلـی ب

ـقـد و  .  نابرابری داشتـه بـاشـد  از ن
ـتـاب   ـر ك مرورھای نوشتـه شـده ب

ام، كسـی بـه    پیكتی كه من دیـده 
ایـن مــوارد اشـاره نـكـرده كـه در  
ــحــث و   ــكــتـی مــورد ب ـی ــاب پ ـت ك

 .بررسی قرار گرفته باشند 

ـیـد   بھررو این شمای كـلـی از تـول
ــرمــایــه  ــه    س ــت ــب داری اســت كــه ال
ھای اقتصادی خـودش    پیچیدگی 

و بـا وارد صـحـنـه شـدن  .  را دارد 
ھـای مـالـی، تـجـاری و    سرمایـه 

كارتھای اعتبار و غیره و آنچه را  
كه ماركسیستھـا بـه آن سـرمـایـه  

گوینـد، كـل مـوضـوع    موھوم می 
ـر مـی شـود  از  .  بسیار پیچـیـده ت

این بحث اقتصـادی مـی خـواھـم  
ـیـجـه   ـت این موضوع سـیـاسـی را ن
بگیرم كه چه مقدار مالیات مـی  
تواند جوابگوی مسئله بـاشـد كـه  
جــلــوی ســوخــت و ســاز عــادی  
بازتولید سرمایه در این سیستـم را  

 نگیرد؟ 
ــد   ــظــر مــن و در كــل از دی بـه ن
ـیـات   ماركسیسم وضـع كـردن مـال
ـر و كـال نـوسـان در سـطـح   بیـشـت

ھـا و حـل    مالیات، جـواب بـحـران 

ــســت  ــابــرابــری نــی كــل  !  مــعــضــل ن
گردد به چگونگـی    موضوع برمی 

كه حاصل  "  ارزش اضافه " مدیریت  
. كار اجتماعا الزم در جامعه اسـت 

این موضوع، كه خود بحث كـامـل  
ـبـد، تـا   و جامع دیگری مـی طـل

ـر دارم (بحال   ) تا جائی كه من خب
حـتـی در  .  جوابی نگرفـتـه اسـت 

ـر ھـم،   ـب ـت روسیه بعد از انقـالب اك
كه بلشویكھا قدرت سیاسی را از  
ـنـد، اخـتـالفـات   ـت دست تزار گـرف

ـیـسـت  ١٩٢٠ دھه    در حـزب كـمـون
شوروی ھمه چیز را شـامـل مـی  
ـریـت   شدند، جز چـگـونـگـی مـدی

در جامعه سـرمـایـه  !  ارزش اضافه 
ــت ارزش   ـری ــ ــدی ــواب م داری ج

خرج سركوب و  : اضافه ساده است 
صرف در  .  تحمیق و سانسور كردن 

. اسارت نگه داشتن جامعـه اسـت 
ـیـسـتـی بـایـد   در سیستم سـوسـیـال

صرف از بین بردن ھمه سـدھـایـی  
ـری را الزم مـی   ـراب بشود كـه نـاب

 .كنند 
تامس پیكتـی در كـمـال تـعـجـب  
بسیاری از منتقدین، مـی گـویـد  
كه كاپیتـال مـاركـس را نـخـوانـده  

ـنـده  .  است   Newبه مصاحبه كن
Republic   ــه ــد ك ــوی ــی گ م

ـتـابـی سـاده و   مانیفست را كـه ك
قوی است خـوانـده، امـا بـخـاطـر  
ـتـال، سـعـی كـرد   ـی سخت بودن كاپ

ـتـوانسـت  كسـی كـه  !  بخواند اما ن
ادعا می كند می تواند راه حلـی  
برای غلبه بر نابرابری ارائه بدھـد،  
نمی توانـد مـاركـس نـخـوانـده راه  

مـایـكـل  .  حلی جدی ارائه بـدھـد 
رابرت و دیوید ھـاروی بـه درسـت  
اشاره می كننـد كـه بسـیـاری از  
نكاتی را كه پیكتی راه حل مـی  
داند، توسط ماركس جواب گرفتـه  

 .اند 
 

تعجب بی بی سی از 
 نفرت از سرمایه داری

 مـه ھـم  ٦ سی فارسی روز    بی   بی 
ـبـی تـحـت عـنـوان   تـومـاس  " مطل

ــوب   ـیـکــتـی؛ اقــتـصـاددان مـحـب پ
ـفـور راسـت   چپ  درج كـرده  "    ، مـن

بود كه از چند جھت قـابـل تـوجـه  
سـی تـومـاس    بـی   نوشته بـی . است 

پیكتی را یك اقتصاددان محـبـوب  
چپ معرفی می كند كـه رشـد  
ـیـن   فاصله فقر و ثروت و ھـمـچـن
ـری،   ـراب میزان سرعـت و رشـد نـاب
بخصوص در درآمـدھـای رؤسـای  
مـؤسـسـات، وی را نـگـران كــرده  

ــی .  اسـت  : سـی مـی نـویســد   بـی   ب
ـیـکـتـی  "  در کـمـال  ...  کتـاب پ

ـریـن کـتـاب   تعجب از پرفروش  ھـا    ت
ـری ســامــرس  ."  شـده اســت  امــا ل

ــده بـی  ــی   مـثـل نـویسـن سـی، كــه    ب
ـیـس اسـت، از   رسانه دولـت انـگـل
استقبال از كتابی كـه ادعـا مـی  
ـلـه   ـرای حـل مسـئ كند راه حلی ب
ـنـد  . نابرابری دارد، تعجب نـمـی ك

ـروت در   ـتـی كـه ث می نویسد وق
دست نه یك درصد، كه یـك صـدم  
درصد از جامعـه اسـت، رو آوری  
به كتابی كه می گوید راه حـلـی  

خــود  .  دارد، جـای تـعـجـب نـدارد 
پیكتـی ھـم در مصـاحـبـه ھـا و  

ھایـش بـه ایـن مـوضـوع    سخنرانی 
ـیـل جـلـب   ـنـد كـه دل اشاره می ك
توجه به كتابش، ادعـای راه حـل  

 .پیدا كردن برای نابرابری است 
بی بی سـی جـای دیـگـری در  

  ٦٨٥ اثر  : " نوشته خود می نویسد 
ای آقای پیـکـتـی بـحـثـی    صفحه 

ھای سـیـاسـی    ضروری را در حلقه 
ــه  ــریــکــا ب ــه اســت   آم ــت ــداخ . راه ان

ـقـه    تر اینکه فروش بـی   عجیب  سـاب
دھد که این بحث بـه    آن نشان می 

ھای باربکـیـو در حـیـاط    مھمانی 
ھـا ھـم کشـیـده    ھا و رستوران   خانه 
 ."است 

ـیـكـتـی چـه   جدا از اینكه كتاب پ
ــدیــن او چــه    مــی  ــق ــت ــن گــویــد، م

ھـای    تفاسیری از كتاب و راه حـل 
او دارند، محافل دولت آمـریـكـا و  
سازمان ملل و صندوق بین الـمـلـل  

ای از یـك    پول انتظار چه معـجـزه 
اقتصاددان طرفـدار دخـالـت دولـت  
در اقتصاد و مالیات را دارنـد، و  
بی بی سی و دولت انگلیس چـه  
وحشتی كرده اند، ھمینـكـه بـحـث  
ـقـه   برای یافـتـن راه حـلـی از حـل
ــل   ــاف ــح ــا و م ــھ ــن ــســی ــادمــی آك

ـر رفـتـه و   ـفـكـری فـرات بـه  " روشن
ھای باربکـیـو در حـیـاط    مھمانی 

" ھا ھـم کشـیـده   ھا و رستوران   خانه 
شده یك واقـعـه سـیـاسـی بسـیـار  
مھمی است كه باید به استقبالـش  

 . رفت 
 

 چاره
كار دیگری كه جمع آوری آمار و  
ارقام باارزش پیكتـی كـرده اسـت،  
بی اعتبار كردن تز و تئـوریـھـایـی  
است كه میگویند گـویـا شـكـاف  
بین درآمدھا در جامـعـه سـرمـایـه  
ــت و   ــش اس ــاھ ــه ك داری رو ب

تدریجا قابـل حصـول  "  سوسیالیسم " 
این آمار نشـان مـی دھـنـد  .  است 

 سال گـذشـتـه،  ٢٠٠ كه از بیش از  
شـكــاف بــیـن سـطــح درآمــدھـا و  
ـم در   ـروت دائ فاصله بین فقر و ث

ظـاھـرا  .  حال بیشتر شدن بوده است 
ــام   ــه ن ــی ب ــصـاددان ـت  Simonاق

Kuznet   با كشیدن یك منـحـنـی
وارونه نشـان داده بـود   Uبه شكل  

ـیـن   ـروت ب كه سطح درآمـدھـا و ث
افراد در جامعه سرمایـه داری از  
ـر شـروع و بـه یـك حـد   نقطه صـف
اعالئی می رسد كـه در مـراحـل  
بعدی در مثال رشد دمكـراسـی و  
ــه داری،   تـوســعـه كــافـی ســرمـای
اختالف درآمد و ثروت بـار دیـگـر  

بھرحال مـعـلـوم  .  به صفر می رسد 
نیست چرا این دروغی كه ظـاھـرا  
بر آماری سوار بـوده آن زمـان بـه  
چالش كشیده نشده بود، اما آمـار  
و ارقام جـمـع آوری شـده تـوسـط  
پیكتی و ھمكارانش ایـن دروغ را  

ـیـكـتـی  .  ھم به گور سپرده اسـت  پ
ـتـه اسـت كـه   جائی در كتابش گف
استفاده از مـعـادالت ریـاضـی در  
ـر اطـالعـات   اقتصـاد كـه سـوار ب
نادقیق است، دیگر كسی را گـول  

 .نمی زند 
ـقـاط   داگ ھنوود بـا اشـاره بـه ن
قوت كتاب پیكتی كه ھمان جـمـع  
ـــاارزش   آوری آمـــار و ارقـــام ب
ـر اسـت، بـه   اقتصادی دو سده اخی
ـــاســـی او دربـــاره   ـی ـرات ســ ـــظــ ن
سوسیالیسم اردوگاھی و جـا زدن  
ـیـسـم مـاركسـی   آن بجای سوسیـال
ـرد   می پردازد و نتیـجـه مـی گـی
كه جواب معضالت اجتـمـاعـی و  
ــابــرابــری   ــعــضــل ن ــه م ــمــل از ج
ـرات و   ـــظـــاھــ ـــات، ت ـــصـــاب ـت اعــ

ھـای سـیـاسـی شـورشـیـان    جنبـش 
است و گرنه سرمایه داری جـھـان  
را به طرف سرواژ از نوع دیـگـری  

 . سوق می دھد 
و الحق ھـر كسـی كـه تـاریـخ را  
ـنـد كـه   ـی مرور كند این را مـی ب
ــات و   ــالب ــط زیــر فشــار انــق فــق
اعتراضات بوده كه نابرابری اینجـا  
ـرار   و آنجـا مـورد تـوجـه جـدی ق
گرفته و طبقه حاكمه در تشـدیـد  
فشار بر جامعه زیر فشـار ھـمـیـن  
ـقـالبـات بـوده كـه   اعتراضات و ان

 .وقفه ای ایجاد كرده است 
 ٢٠١٤  مه  ٢٤ 
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سخنگوی قوه قضائیه حـکـومـت  
 تن از مقامات بـاالی  ٢٠٠ است،  

بانکی و نماینـدگـان مـجـلـس در  
ـنـد و حـتـی   این پرونده دست داشت
ایشان تاکید کرده بود که یـکـی  
از معاونین رئیس قوه قضائیـه ھـم  

اما ماننـد  .  شریک جرم بوده است 
ـربـانـی کـردنـد   ھمیشه کسی را ق
که در دم و دستگاه حکومتی تـا  
آنجا ارزش داشته  که در پـوشـش  
این افراد، کاربدستان حکومت بـه  
ـنـد و   ثروت کالنی دست پیدا کـن
یا دست کم رشوه ھای درشت در  
ــه، دســت شــان را   ــوشــش ھــدی پ

اما از آنـجـا کـه درھـای  .  بگیرد 
این ھدیه ھا ھمیـشـه بـه اشـکـال  

مـفـسـدیـن فـی  " مختلف از سوی  
ــاز  "  االرض  ــوالن ب ــئ ــه روی مس ب

ـربـانـی   است، مه آفریدھا ھمیشه ق
. جنایت کـاران حـاکـم مـیـشـونـد 

ـتـل، کشـتـن   نمونه مشـابـه ایـن ق
ــه   ــداداد در دھ ــل خ ــاض   ٧٠ ف

شمسی به ھمین اتھام بود، و امـا  
ـرونـده کـه   متھم ردیف دوم ھمان پ

ـرونـده اخـتـالس     ١٢٣ مشھور به پ
ـیـارد تـومـانـی شـد، مسـئـول   میل
بازرگانی زندان اوین شد تـا دوران  

ـرھـای  " محکومیت اش را در   سـف
ـــه خـــارج از کشـــور  "  کـــاری  ب

اخوی مـحـسـن  " بگذراند چرا که  
ـــق دوســـت  ـی ـــود کـــه از  "  رفــ ب

فرماندھان معروف سپاه اسـت کـه  
ـیـاد بـه ارث مـانـده از   ـن ریاست ب
زمان حکومت پھـلـوی را بـعـھـده  

ـبـار  حـاج  " دارد، فاضل خداد به اعت
درھای اختالس به رویـش  " محسن 
 .باز بود 

 امیر خسـروی در مـثـال دادگـاه  
ـنـد  : "میگوید  ـیـای ھمه آقایان باید ب

ـرای   و بگویند که بانک آریا را ب
ـم  جـلـسـه  .  بحث تحریم ایجاد کـردی

بعد باید این آقـایـان یـا خـودشـان  
ــن   ــاالتــری ــه ب ــد، اصــال ب ــگــویــن ب
مسئوالن کشور بگوینـد کـه مـا  
ـم یـا   بودیم دستور این کار را دادی
ــد مــن   ــن ــن ــک ــن کــار را ن اگــر ای

ــھــا را مــی  گــویــم و    اســامــی آن
ــن افــراد را بــا   اســامــی ھــمــه ای
ـرھـان   مدارک مستند و دلیل و ب
دارم؛ چرا که شرایط تحریم وجـود  

در واقع آنـھـا اصـال از مـن  .  دارد 

ـم  ." خواستند به دولت کمک کـن
فـرض  : " و در جای دیگر میگوید 

ــد  ــد مــرا اعــدام کــردی ــی ــن ــا  . ک آی
ــکــت اصــالح مــی شــود؟   مــمــل
کسانی که پنھـان شـده انـد چـه  
می شوند؟ این آقایان که در ایـن  

.... پرونده ھـمـکـاری داشـتـه انـد 
ــل مــوش   ــث کســانــی کــه االن م
پنھان شـده انـد بـایـد االن جـواب  

ایشان تا این حـکـومـت  ..." بدھند 
ـرار اسـت ھـیـچـگـاه جـوابـگـو   برق
ـر   نخواھـنـد بـود و بـا اعـدام امـی
خسروی چیزی اصـالح نـخـواھـد  

قتل امیرخسروی در راستـای  . شد 
ــه   ــوصــی ــود کــه  "  حضــرت آقــا " ت ب

چرا  "  کش پیدا نکند " مسئله زیاد  
ــر غــارت   کــه در جــاھــای دیــگ

 .زندگی مردم ادامه دارد 
ــارھــا از ســوی   ــروی ب امــیــر خس

برخی مقامات حکومت به عنوان  
سـتـایـش  "  کار آفرین موفق " یک  

ـــوشـــت   ـرن ــ ـــن س ـــود وای شـــده ب
مـوفـقـی اسـت کـه  "  کارآفرینان " 

درسایه حکومـت اسـالمـی یـکـه  
ـروت افسـانـه ای دسـت   شبه به ث

حکومتی کـه کـه  .  پیدا میکنند 
. اساس آن بر فساد و تباھی اسـت 

روحانی مدعی اسـت مـیـخـواھـد  
را رو کـنـد و  "  ویژه خواران " دست  

ــا   ـتـه ای ھــم در ایـن راسـت کـمـی
تشکیل داده و تازگـیـھـا اسـامـی  

ــر را بــه قــوه  ٥٠٠ بــیــش از    نــف
  ١٠٠  ھزار تا  ٨٢ قضائیه داده که  

ھزار میلیارد تومان بدھی بانـکـی  
به گفته صفایی فراھـانـی،  .  دارند 

کاربدست مورد غضب حـکـومـت  
که چند سالی را در زنـدان بـوده؛  

ــژاد  "   ــدی ن ــم   ٨٥ در دوران اح
درصد واگـذاریـھـای شـرکـتـھـای  
ـر خصـوصـی   دولتی به بخـش غـی

ـیـد  ٥٠ ...  انجام شده    درصـد تـول
ــن   ــی در دسـت ای نـاخــالـص داخـل

ـیـش از  ... بخش اسـت  درصـد  ٦٠ ب
بانکھا، بیمه ھا، ارتباطات، حـمـل  
ــای   ــومــی، واحــدھ ــل عــم و نــق
ـیـوم   ـن تولیدی فوالد، مس و آلومـی

ـیـسـت در  ... و  ـیـار دولـت ن در اخت
ـر  ".  اختیـار ایـن بـخـش اسـت  امـی

خسروی ھـم مـتـعـلـق بـه ھـمـیـن  
 .بود " بخش غیر خصوصی "

با کنار گذاشتن احمدی نژاد ایـن  
جریان متوقـف نشـده و در دولـت  

ــر  .  روحــانــی ھــم ادامــه دارد  عــم
ــوز بــه ســال   ــن دولــت روحــانــی ھ

ـر از   ویـژه خـواری  "  نکشیـده خـب
بـه گـوش  "   میلیون یـورویـی ٦٤٠ 
به گفته احـمـد تـوکـلـی  .  میرسد 

شخصـی کـه سـھـامـدار بـانـک  
پاسارگاد ھست، از ھمان بـانـک  

 میلیون یورو بـه بـھـانـه وارد  ٦٤٠ 
خــوراک دام و بــرخــی  " کــردن  

وام دریـافــت  "  کـاالھـای اسـاسـی 
  ١٠٠٠ مـیـکــنـد در حــالـی کــه  

میلیارد تـومـان مـعـوقـه بـانـکـی  
و از سوی دیگر ایـن روزھـا  !  دارد 

ــھـا   ـری ــن  " بسـاط دســتـگــی ــسـدی مـف
از ھر گوشـه ای بـگـوش  "  مالی 

ـرسـد  ـنـده  .  مـی   ١٠٠ اخــتـالس کــن
میلیارد تومانی در بوشھر، دو نفـر  

ــھــام   ــومــان  ٥٠ بـه ات ــارد ت ــی ــل  مــی
ــر،   ــوشــھ ــالس در ھــمــدان و ب اخــت

ـیـارد  ١٧٠ سردار رویانیان بـا   ـل  مـی
ـرار  "  تـومـان در تـھـران،   صـدور ق

برای رحـیـمـی مـعـاون  " مجرمیت 
ــا   ــطــه ب ــژاد در راب اول احــمــدی ن
پرونده معروف به بیمه ایران،  ایـن  
اخبار بھیچ وجه بـه مـعـنـی ایـن  
نیـسـت کـه از یـک جـای ایـن  
حکومت میخواھد جلو ایـن رونـد  
ـیـاز   ـلـکـه بسـتـه بـه ن را بگیرد، ب

ــد   ــخــواھــن ــدر ب ــاســی و چــق ســی
باندھای حکومتـی ھـمـدیـگـر را  
تحت فشار قرار بدھند، این پرونـده  

ھر کس که نـدانـد  .  ھا رو میشود 
ــان حــکــومــت خــوب   ــدســت کــارب
میدانند که ھمگی شان تا خرخره  

ــد و بــه  "  فســاد " در   ــن غــرق ھســت
استناد قانـون مـجـازات اسـالمـی  
مصوبه خـود حـکـومـت ھـمـگـی  
کاربدستان حکـومـت حـکـم شـان  

 !!مرگ است 
 امیر خسروی یک قربانی دیگـر  
ـبـھـکـاری اسـت کـه   از سیستم ت
. حاکم بر زندگی مردم ایران اسـت 

ـنـی   ـی نظامی کـه بـا وضـع قـوان
ـــه و بـــا   ـت ـــوشــ ـــان ـــه و ن ـت ـــوشــ ن
ـیـسـی   ـل دستگاھھای امنیتی و پ
گوناگون، غارتگری کـاربـدسـتـان  

در  .  حکومت را تضمین مـیـکـنـد 
ـر   پوشش فاضل خـدادادھـا و امـی
خسروی ھا و بابک زنجانـی ھـا  

ـنـد پـایـه " بسیاری از   ـل " مقامات ب
ـروت افسـانـه ای   حکومـت بـه ث
میرسند و به روزش که وجود ایـن  
مھره ھا زاید میشود، بـه راحـتـی  
آنھا را رسما و به اسم قانون الھـی  

ــد  ــن ــکـن ــســت مــی ـی ــه ن امــیــر  .  سـرب
ــی   ــام ــاه اس ــگ ــچ خســروی ھــی
مسئولین مملکت را اعالم نـکـرد  
چرا کـه او ھـم بـخـشـی از ایـن  

او با اینگـونـه  .  سیستم فاسد است 
تھدیدھا قصد داشت که ھنوز ھـم  
با آنھا مـعـامـلـه کـنـد تـا شـایـد  
ـر   جانش را نـجـات دھـد امـا خـب

یا شـایـد ھـم داشـت و  ( نداشت و 
کـه ایـن  )  نمی خواست باور کنـد 

ـر   ـتـش مـعـاون وزی حکومت به وق
اطالعاتش را که سالھا جـنـایـات  
ـم را سـازمــان   وحشـیـانـه ایـن رژی
میداد، وقتی تاریخ مصرفـش سـر  
آمد در زنـدان بـه طـرز فـجـیـعـی  

 .کشت 
به قول امیر خسروی بـا اعـدام او  

چرا کـه  .  مملکت اصالح نمیشود 
ـر غـارت و   شیرازه این حکومت ب
. به طبع آن جنایات اسـتـوار اسـت 

ـتـصـادی " ھیـچ   درس  "  م فـسـد اق
عبرت نخواھـد گـرفـت نـه بـدیـن  
ــدھــا   ــه آخــون ــگــون خــاطــر کــه آن
ـنـد انسـان فـرامـوش کـار   میگوی

کـه  "  زیرساختھـای " بلکه  (!)  است 
ـر آن نـھـاده   جمھـوری اسـالمـی ب
. شده، مدام بر فساد مـی افـزایـد 

شرایطی فراھم شده است که  ھـر  
کس از جنس شھرام جـزایـری  و  
امیر خسروی و یا بابک زنجانـی  
بتواند خـودش را بـا رشـوه ھـای  
میلیاردی به مقامـات حـکـومـت  
بچسباند ھمه چـیـز فـراھـم اسـت  
ـیـاردر شـود  ـل ـری . که یک شـبـه ت

مجمع تشخیص مصلحت نظام بـه  
ریاست اکبر ھاشمی رفسنـجـانـی  
تصویب کرده که ثروت مـقـامـات  
کشور بررسی شود؛ موقعـی کـه  
ـــی دوران ریـــاســـت   ـــجـــان ـن رفســ
جمھـوری اش تـمـام شـد مـال و  
ـیـه   اموال ایشان از سوی قوه قضائ
حـکـومـت مـثـال بــررسـی شـد و  
ـنـھـا   معلوم شـد کـه ایشـان نـه ت
ـروتـش افـزوده نشـده   ـر ث چیـزی ب
بلکه یک چـیـزی ھـم در دوران  
! ریاست جمھوری ایشان کسر شده 

ایشان با خودشان اینگونه معاملـه  
میکنند و با مھره ھای ضـعـیـف  
شان مانند امیر خسروی به گـونـه  
ای دیگر، به ایشان حـتـی مـجـال  
فکر کـردن ھـم نـمـیـدھـنـد و بـه  

 .راحتی به قتل میرسند 
اعدام ناگھانی امیر خسروی پیـام  
اصلی اش در ادامه سـیـاسـتـھـای  
ھمیشگی حکومت است کـه بـا  
اعدام میخواھـد فضـای رعـب و  
ـر سـر جـامـعـه نـگـه   وحشت را ب

مدتی اسـت کـه بـه مـوج  .  دارد 
" موج بـخـشـش " ضد اعدامی که  

خوانده مـیـشـود کـه از شـرق تـا  
غرب کشور را فرا گرفته، بسـاط  
. اعدام حکومت کساد شده اسـت 

ــن   ـت ــا کشــ ـرد ســـه ھـــزار  " ب مــ
ــاردی  ــی ــل ــود را  "  مــی ــمــب ــن ک ای

ـران کـنـد و بـا   ـنـد جـب میخـواسـت
ھمچین عناوینی مردم را متقاعـد  
کنند کـه بـه مـبـارزه بـا فسـاد  

ـتـل  . مشغول ھستند  اما ھـمـیـن ق
ــیــه   ــری عــل ــشــت مــوج مــنــفــی بــی
ـراه انـداخـت چـرا کـه   حکومت ب
ھمگان میدانند دزد اصلـی، خـود  
ـنـه رشــد   حـکـومـت اسـت و زمـی
ـرود کـه   ـیـن مـی فساد وقتی از ب
ــن   نــظــامــی کــه خــود مــداوم ای
غارتگریھا را باز تولید مـیـکـنـد،  

 . از بین برود 

 ١     از صفحه   "کارآفرین موفق"قتل، این بار یک 

 



١٣٩٣ خرداد ٦ کارگر کمونيست  6 

ــای   ــا  ٢٣ روزھ ــه  ٢٥  ت  م
ـراسـتـارت در   ـب کنفرانس جھانی لی

ـر اسـتـارت  .  برلین برگزار شـد  ـب ـی ل
یک وب سایت پرنفوذ کـارگـری  

 اتحادیه بـا  ٧٣٠ است که بیش از  
  ٢٧ آن در ارتباط قرار دارند و بـه  

ـرانـس  .  زبان منتشر مـیـشـود  ـف کـن
ــدگــان   ــه گــردانــن ـت ــه گــف ــن ب ـرلــی ب
ـرانـس   ـف ـریـن کـن لیبراستارت بزرگت
ـیـش از   این نھاد کارگری بود و ب
ـیـن کـارگـری   ھفتصد نفر از فعـال
ـرای   از کشورھای مختلف جھان ب
حضور در آن ثبت نام کرده بـودنـد  

ـیـش از     ٣٠٠ و در ھر جلسه آن ب
ــد و ســالــن   ــن ــرکــت داشــت ــر ش نــف

از  .  کنفرانس پر از جـمـعـیـت بـود 
ـلـی  "  ـیـن الـمـل کمیته ھمبستگی ب

ـرای  " و  "  ایران   -کارگری  کمپیـن ب
، شـھـال  " آزادی کارگـران زنـدانـی 

دانشفر، کاظم نیکخواه، اسماعـیـل  
ھدفمند، فرزانه درخشـان و یـوران  
ـرانـس   ـف گوسـتـاوسـون در ایـن کـن

مـوضـوع اصـلـی  .  شرکت داشتند 
بحران جھانی و  " روز اول کنفرانس  

 Globalھـمـبـسـتـگــی جـھـانـی 
C r i s i s  – G l o b a l 

Solidarity” "  سخنرانانـی  .  بود
ـلـف از جـمـلـه   از کشورھای مخت
ـیـا،   ـرال ترکیه، آمریکا، کانادا، است
ـر، مـراکـش در   بنگالدش، الـجـزای

در جـریـان  .  پانل سخنرانی کـردنـد 
ـر   دو روز بحث و گفتگـو عـالوه ب
سخنرانان پانل، فرصت مـنـاسـبـی  
ــدگــان در   ــن ــه شــرکـت کــن ــز ب ـی ن
ـرای اظـھــار نـظـر و   ـرانـس ب ـف کـن

 . دخالت در بحثھا داده شده بود 
 

وضعیت کارگران و 
 ھمبستگی بین المللی

ـیـکـخـواه   در ھمین قسمت کاظم ن
ـر   طی سخنانی ضـمـن تـاکـیـد ب
ــگــی جــھــانــی   ــت ــس ــت ھــب اھــمــی

ـیـن گـفـت  ـنـجـا  : " کارگری چن ای
فعالین کارگـری از کشـورھـای  
ــیــت   ــی در مــورد وضــع ــف ــل ــت مــخ

ــد  ــردن ــت ک ــب از  .  کــارگــران صــح
مراکش، استرالیا، آلـمـان، ایـاالت  

آنـچـه  .  متحده، و ھمچنین ترکیـه 
ـرار   ھمگی مورد اشاره و تاکیـد ق
دادند رنجھا و مصـائـب تـحـمـیـل  
شـده بـه کـارگـران در گـوشـه و  
کنار جھان توسط سرمایه داران و  

مصائبی از ایـن  .  کارفرمایان بود 

دست که یک نمونه اش کشـتـه  
ـیـش از    کـارگـر در  ٣٠٠ شدن ب

کـه  .  معدن سوما در ترکیه اسـت 
ــران  .  شــوکــه آور اســت  مــن از ای

نمیدانم شما چقـدر  .  سخن میگویم 
ــم ایــران  .  از ایــران مــیــدانــیــد  رژی

کارگران را زندانی میکـنـد چـون  
کـه اول مـه را  "  فکر کـرده انـد " 

ــد  ــرن ــگــی کــارگــران را  .   جشــن ب
ــد چــون مــبــارزه   ــکــن ــی مــی ــدان زن
ــد کــه دســتـمــزدھـایشــان   ـن مـیـکــن
دستمزدھای توافق شده شـان  را  

  ٢٤  یـا  ١٢ که به مدت  . بگیرند 
ـرداخـت نشـده اسـت  . ماه به آنھا پ

ـر   دستمزدھایی که چندین بـار زی
ـیـاز  .  خط فقر است  این کارگران ن

به حمایت و ھـمـبـسـتـگـی شـمـا  
ــد  ــجــا روی  .  دارن ــی مــن ایــن وقــت

صحنه می بینم که نـوشـتـه شـده  
ھـمـبـسـتـگـی    –بحران جـھـانـی  " 

ـر  " جھانی  ، میپرسم آیا بطور دقیق ت
ــک   ــویــیــم ی ــگ ــحــران  " اگــر ب ب

ـیـن مـا کـارگـران  "  ھمبسـتـگـی  ب
وجود ندارد؟  مـا از ھـمـه جـای  

ــیــم  مــا کــارگــران  .  جــھــان ھســت
ـم تـوسـط  ! جھانیم  و ھمـه مـا داری

سرمایه داران و ودولتھایشان رنج و  
ــکــشــیــم  ــت مــی ــه  .  مصــیــب کشــت

ـر   میدھیم، به زندگی زیر خـط فـق
ـم، و زنـدگـی در   محکوم میشـوی

دوست آمـریـکـائـی  .  مرز نقطه بقا 

ــرمــایــه داران   مــا گــفــت کــه س
ـرنـد   ـب پولھایشان را  به سویـس مـی

ـرونـد  ـلـه  .  که از زیر مالیات در ب ب
ــه داران از  .  درســت اســت  ســرمــای

سالھا و سالھای سال پیش متـحـد  
. ھستند و دارند متحد تر میشونـد 

ــحــد   ــت ــم م آیــا مــا کــارگــران ھ
ـم  .  ھستیم؟ من اینطور فکر نمیکن

ـیـونـد و   آیا ما به اندازه کـافـی پ
ـم؟   ـیـن خـودمـان داری ھمبستگی ب

گامھایـی کـه  .  من فکر نمیکنم 
دارد در این جھت برداشته میـشـود  

مـا صـحـبـت  .  بسیار کـنـد اسـت 

ـم امـا بـه انـدازه کـافـی   ـی میکـن
این نکته ای اسـت  . متحد نیستیم 

ـم  . که من میخواستم تـاکـیـد کـن
باید انقالبی در روند متـحـد شـدن  

ما به چنین  .  کارگران ایجاد شود 
ـم  ـیـاز داری سـرعـت مـا  .  انقالبی ن

دنیا دارد بسـرعـت  .  کافی نیست 

ــرود  ــو مــی ــل ــرمــایــه داران و  .  ج س
ـر   ـیـه مـا مـتـحـدت دولتھایشان عـل

ما کارگران رنجھـایـمـان  .  میشوند 
ــشــود  ــشــتــر مــی ـی مــا در عصــر  .  ب

امـا  .  ارتباطات جھانی بسر میبریم 
ــھــا   ــت در حصــار کشــورھــا و ســن

نه سرعت کافـی  .  زندانی شده ایم 
ــشــود  ــده مــی ــه اراده و  .  مشــاھ ن

ــحــاد   خــواســت کــافــی بــرای ات
امـیـدوارم کـه  .  جھانی کـارگـران 

این کنفرانس گـامـھـایـی در ایـن  
 ."     جھت بردارد 

ـر بـحـث   سخنان کاظم نیکـخـواه ب

ـر   ـر خـود را ب ـی ھای کنفرانس تاث
ـرانـان پـانـل   مباحث بـعـدی سـخـن

طــی ایــن دو روز بــه  .  گــذاشــت 
ھمت تالشھای فرزانه درخشـان و  
اسماعیل ھدفمند میز اطالعـاتـی  
خوبی در مورد کارگـران زنـدانـی  
در ایران با عکس و اطـالعـیـه و  

شرح مـخـتـصـری در مـورد ایـن  
ـرای امضـا   کارگران و پتی شن ب

ــیــم  ــوجــه شــرکــت  .  داشــت کــه ت
کنندگان در کنفرانس را بـه خـود  
جلب میکرد و پتی شن را امضـا  
میکردند و از میز اطالعاتـی مـا  

ـنـد  ـت عـکـسـھـای  .  عکس میگـرف
ـم زاده   کارگران زندانی جعفر عظـی
ـم زاده و شـاھـرخ   ـراھـی و بھـنـام اب
ــطــور   ــی ب ــی و رضــا شـھــاب زمـان
برجسته ای مورد تـوجـه شـرکـت  

 . کنندگان قرار گرفته بود 
ــرانــس نــیــز در   ــف ــن در روز دوم ک
فرصتی که به شرکت کننـدگـان  
ــم   ــرانــس داده شــد کــاظ ــف ــن در ک
نیکخواه و شھال دانشفـر صـحـبـت  

در ایـن قسـمـت از بـحـث  .  کردند 
ــت   مشــخــصــا بــر روی وضــعــی
کارگران زندانی در ایران صحـبـت  

کاظم نیکخواه در سـخـنـانـی  :  شد 
وقــتــی شــمــا در مــورد  :"  گــفــت 

ــگــالدش،   ــی، بــن ــوب ــای جــن آفــریــق
مکزیک و سراسر جھان صحـبـت  
میکردید من داشتم فکر میکـردم  
و مقایسه میکردم که مـوقـعـیـت  
کارگران در ایران با کـارگـران در  
ـنـگـالدش و   آفریقـای جـنـوبـی، پ
ـــال ایـــن کشـــورھـــا، چـــه   ـث امــ
ـــی دارد؟ از خـــودم   ــای ـــھ ـــاوت تــف
میپرسیدم که موقعیت کدامیـک  
از اینھا بدتر است؟ پاسـخ بـه ایـن  

ـم  امـا  .  سوال را من دقیقـا نـمـیـدان
یک جنبه ھست که برایم روشـن  

ــه  .  اسـت  ــت ــد مــا از کــمــی ــی ـن ــی بــب
ـران      -ھـمـبـسـتـگـی کـارگـری   ای

ھستیم و من وضعیت  کـارگـران  
در بنگالدش، آفریقای جـنـوبـی ،  
کارگران تونس، کارگران مصـر و  
کارگران جاھای دیـگـر جـھـانـی   
ـبـال کـرده ام و در   را کمابیش دن
مورد آنھا نوشـتـه ام و حـرف زده  

ـیـام  .  ام  ـران از زنـدان پ کارگران ای
ھمبستگـی بـه کـارگـران دیـگـر  

من نمیدانم مـا  .  کشورھا میدھند 
ــار   کــارگــران در ایــران چــه ک
دیگری میتوانیم در ھمـبـسـتـگـی  
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با کارگران ترکیه و بنـگـالدش و  
آفریقای جنوبی انجام دھیـم؟ ایـن  

مـثـال  .  سئوال اول من از شمـاسـت 
ـیـکـت   نوشتن پتی شن، گذاشتن پ
ـقـای   اعتراضی مقابل سفارت آفری
جنوبی و یـا در مـورد کـارگـران  
سوما در ترکیه که ھـمـه مـا را  
شوکه کرد چه کار دیگری بایـد  
کرد؟  سئوال دوم مـن ایـن اسـت  
ـری در   ـیـشـت که شما چـه کـار ب
ـران   مورد کارگـران زنـدانـی در ای
! میتوانید انجام دھید؟ نگاه کنیـد 

االن ھیچ فعـال کـارگـری  کـه  
ـران آمـده بـاشـد در   مستقیم از ای
. پانل این کنفرانس شـرکـت نـدارد 

ـیـن کـارگـری ای   چونکـه فـعـال
ــل شــمــاھــا االن در ایــران در   مــث

بخاطر اینکه آنـھـا فـعـال  . زندانند 
ـنـد  . کارگری و اتحادیه ای ھسـت

ـرای داشــتـن حــق تشـکــل خــود   ب
ـرای افـزایـش  .  مبارزه کـرده انـد  ب

ـرای  .  دستمزدھا تالش کـرده انـد  ب
برگزاری اول مه تالش کـرده انـد  

ـره  ــت  .  و غــی ــن نـظــر وضـعــی از ای
کارگران در ایران از خیلـی جـاھـا  

ــت  ــدتــر اس ــه  .  ب ــاج ب ــی ــا احــت م
اگر ما از  .  ھمبستگی شما داریم 

ھمبستگی جھانی میان کارگـران  
ـم بـایـد   اتحادیه ھا صحبت میکنی
در مـورد آن بـخـش از کـارگـران  
جھان که در کشـورھـایـی مـثـل  
ـیـز فـکـر   ایران زندگی میکننـد ن

آنھا  .  آنھا حق تشکل ندارند .  کنیم 
ـیـان  .  حق اعتـصـاب نـدارنـد  حـق ب

ــد  ــدارن شــمــا بــرای آنــھــا چــه  .   ن
ـیـد؟ کـارگـران از   میتوانیـد بـکـن
بســیــاری از کشــورھــای جــھــان  

اما کارگران برخـی  . اینجا ھستند 
کشــورھــا چــون ایــران، قــطــر و  
عربسـتـان سـعـودی، از ایـن حـق  

چون حق تشـکـل  .  محروم شده اند 
ــوقشــان دفــاع   ــد کــه از حــق ــدارن ن

خـود جـمـھـوری اسـالمـی  .  کنند 
ـر   ـیـشـت میگوید که سال گذشته ب
از ھزار کارگر در اثر عدم ایمـنـی  

آمـار  .  محیط کار کشته شده انـد 
ـر اسـت  ـیـشـت . واقعی چندین بار ب

مـا  !  دوستان عـزیـز !...  چندین بار 
 " ممنون . باید کاری بکنیم 

ـیـکـخـواه،   بعد از سخنان کـاظـم ن
شھال دانشفر طی سخنانی کـوتـاه  

ــد  ــوی ــگ ــوان  : " مــی ــه عــن ــن ب م
ـرای   ـیـن ب ـپ ھماھنگ کننـده کـم

ازادی کارگران زندانی در ایران و  
ـیـن الـمـلـی   کمیته ھمبسـتـگـی ب

ـم   -کارگری   ـران حـرف مـیـزن . ای
من ھم میخواھم ھمان سـئـواالتـی  
ـیـکـخـواه   را طرح کنم که کاظم ن

ـنـکـه مـن ھـم  .  طرح کرد  برای ای
در ارتباط با کارگران ایران ھستـم  
ـران   و از وضعیـت کـارگـران در ای

ـرانـان  .  خبر دارم  ھر کدام از سـخـن

که صحبت کردند بر ھمبستـگـی  
مـا در  .  و اتحـاد تـاکـیـد کـردنـد 

ـقـای   اینجا در مورد کارگران آفری
ـنـگـالدش   جنوبی، قطر، ترکیه ، ب

مـن قـویـا اعـالم  .  و غیره شنیدیم 
ـم بـا کـارگـران   ھمبستگی میکـن

ـرکـیـه، بـا کـارگـران   سومـا در ت
بنگالدش و با کارگران در سراسـر  

اما فکر میکنم وضـعـیـت  .  جھان 
ـیـز یـکـی از   ـران ن کارگران در ای

ھمـانـطـور  .  بدترین موقعیت ھاست 
که ھمکار من گفت ھـمـیـن االن  
ـران در   ــن کـارگـری در ای ـی فـعـال

ـرای  .  زندانند  ـنـی ب ـی ـپ و ما به کم
آزادی کارگران زنـدانـی فـراخـوان  

ـم  مـن ھـمـه شـمـا، ھـمـه  .  داده ای
کسانی که اینجا ھستنـد را فـرا  
ــن   ـی ـپ ــن کـم ـم کـه بـه ای مـیـخـوان

 ." بپیوندید 
در این کنفرانس ما یـک ورک  

کارگران ایران را  )  کارگاه ( شاپ  
نیز به جریان انداختیم و در مـورد  

مبارزات و اعتراضات کارگران و  
ــران   ــیــن در مــورد کــارگ ــن ھــمــچ
ــدگــان   ــن ــرکــت کــن ــا ش ــی ب ــدان زن

ــت کــردیــم  ــوســتــرھــای  .  صــحــب پ
ـری کــه   ــه ھــمــراه بــن کـارگــران ب
توسط فرزانه درخشان و اسماعـیـل  
ـیـان   ھدفمـنـد تـھـیـه شـده بـود، ب
تصویری خوبی بـه ورک شـاب  

شرکت کنندگـان در  . ما داده بود 

این ورک شـاپ از کشـورھـای  
مختلف آلمان، روسیـه، اکـرایـن و   

ــد  ــودن ــل ب ــن ورک  .  اســرائــی در ای
ــکــخــواه، شــھــال   شـاب کــاظــم نــی
ــاوســون   ــوران گــوســت ــر و ی ــف دانش

ـیـکـخـواه  .  صحبت کردند  کاظـم ن

بحث کوتاھی در مورد مـبـارزات  
ـــا حـــکـــومـــت و   ـران ب کـــارگــ
کارفرمایان داشت و فضای فعـال  
اعتراضی در ایران را تصویر کـرد  
ـیـان   ـربـان و گفت کـه کـارگـران ق
ساکت حکومت نیستند و مـبـارزه  

ـر  .  ھرروز جریان دارد  شـھـال دانشـف
نیز در مورد وضـعـیـت کـارگـران  

او بـا  .  زندانی در ایران سخن گفت 
ــارگــران   نشــان دادن تصــاویــر ک
ـم زاده   زندانی از جمله جعفر عـظـی
ـم زاده   توضیح داد که جعفر عـظـی

 ھـزار  ٤٠ ھماھنگ کننده طومار  
امضا و رھبر اتـحـادیـه آزاد اسـت  
که اکنون در زندان زیر فشار قرار  

ـیـز یـک  .  دارد  بھنام ابراھیم زاده ن

فعال کارگری و فـعـال دفـاع از  
  ٥ حقوق کودکـان اسـت کـه بـه  

سال زندان محـکـوم شـده اسـت و  
ـیـمـارش را   امکان دیدار فـرزنـد ب

ـر کـارگـران  .  ندارد  از وضعیت سای
ـر   زندانی نیز صحبت شد و تصـاوی

او  .  آنھا به حاضرین نشان داده شـد 
ھمچنین بر خواست ھـای فـوری  
ــیـن بــرای آزادی کــارگــران   کـمــپ
زندانی، از جـمـلـه آزادی فـوری  
ــی، حــمــایــت از   ــران زنــدان کــارگ
ـران و    مبارزات کارگران و مردم ای
خواست اخراج جمھوری اسـالمـی  
از سازمان جـھـانـی کـار تـاکـیـد  

سپـس یـوران گـوسـتـاوسـون  .  کرد 
ــن بــرای ازادی  " عضــو   ــی کــمــپ

ـران  شـاخـه  "  کارگران زندانی در ای
ـیـات خـود در   ـم از تـجـرب استکھـل
ـیـن و در   ـپ ھمکاری بـا ایـن کـم
مورد اھمیت این تالش و مـبـارزه  
سخن گفت و به پیوستـن بـه ایـن  

 . کمپین فراخوان داد 
ــن ورک   ــب ای ــخــش جــال یـک ب
ـقـطـه نـظـرات   شاپ سـواالت و ن
ـنـدگـان بـود کـه در   شرکـت کـن
مورد وضعیت کارگران و اوضـاع  
سیاسی ایران و منطقه و جـایـگـاه  
احزب مختلف سواالتی را مـطـرح  
کردند و نکاتی را مطـرح کـردنـد  
ـر   و کاظم نیکخواه و شھـال دانشـف

 .  به سواالت آنھا پاسخ دادند 
ــعــدادی از شــرکــت   ــان  ت ــای در پ
ــه   ـنـدگـان در ورک شـاپ ب کـن
عنوان ھمبسـتـگـی بـا کـارگـران  
ــران، عــکــســھــای   زنــدانــی در ای
ـم   ـراھـی جمعفر عظیم زاده و بھنام اب
زاده و عکـس جـمـعـی کـارگـران  
زندانی عکس گرفتند و بـه ایـن  
ــی خــودرا از   ــان ــب ــی شــکــل پشــت

 .کارگران زندانی ابراز کردند 
یک جنبه مـھـم از دسـتـاود ایـن  
کنفرانس برای ما ایجاد تماس بـا  
ـیـن کـارگـری از   رھبران و فـعـال
ــه   کشـورھــای مــخـتــلـف از جــمـل
ـــونـــس،   ـــل، ت ـی ــ ـرائ ـــه، اســ ـی ـرکــ ــ ت
بنگالدش، روسیه و آلمان بود کـه  
ـرش   ـنـه گسـت امیدواریم بتواند زمی
ـر کـارگـری در   ـیـشـت پیوندھای ب

 .  سطح بین المللی باشد 
 

حضور در کنفرانسھای 
 بین المللی دیگر

 مـه  ٢٣ گفتنی است که در روز  

ـــی   ـره جـــھـــان ـــگــ ـن ـــن کــ ـی ســـومــ
کنفدراسیون بین المللـی اتـحـادیـه  

ـیـن   (ITUC( ھا   ـرل نیز در شھر ب
ـرگـزار شـد  ــوران  .  ب ھـمـکـار مـا ی

گوستاوسون با حضور خـود در آن  
ـردن عـکـس ھـای   ـرانـس و ب کنف
کارگران زندانی و پخش قطعنامه  
و پتی شن ما در مـیـان شـرکـت  
ــدای   ــت ص ــوانس ــان ت ــدگ ــن کــن
ـران را بـه   کارگران زنـدانـی در ای
جمع بیشتری از فعالین کارگـری  

ـم  .  جھان برساند  " شـارون بـارو " خان
ــو ســی و   دبــیــر کــل آی تــی ی

معـاون او و  " جپ وینن "ھمچنین  
ـرایـت "   از سـازمـان عـفـو  "  شین ان

بین المللی با عکس گـرفـتـن در  
ـر کـارگـران زنـدانـی،   کنار تصاوی
ھمبستـگـی خـودرا بـا کـارگـران  

 .  زندانی در ایران نشان دادند 
ـرانـس آی   ـف چند روز قبـل از کـن
تی یو سی، کنفرانس منطقه ای  
ــه کــارگــران   ــن اتــحــادی ــری ــت بــزرگ
(صنعتی جـھـان در بـانـکـوک  

طی قطـعـنـامـه ای  )   مه ١٦ -١٤ 
سرکوب تشـکـالت کـارگـری و  
ـران را   آزادی ھای سیاسـی در ای

ایـن قـطـعـنـامـه  .  محکوم کـردنـد 
ــه   ــران ــال تــالش ھـای پــیـگــی بـدنــب
ــه   ــت ــاظــری عضــو کــمــی ارسـالن ن

ـران از    -ھمبستـگـی کـارگـری  ای
ـیـد   سوی اتـحـادیـه کـارگـران تـول
ـرانـس بـانـکـوک   ـف استرالیا به کـن

 . ارائه و مورد تصویب قرار گرفت 
بدین ترتیب در سه ھفته اخیـر مـا  
توانستیم طی کـارزاری جـھـانـی،  
ـران   صدای کارگران زندانی در ای
را جھانی کنیم و حمایت وسیعـی  

ـتـه  .  را جلب کنیـم  در ھـمـیـن ھـف
ــر   مســعــود ارژنــگ عضــو دیــگ
ــیـن بــرای آزادی کــارگــران   کـمــپ
زندانی با شرکت در کـنـوانسـیـون  
اتحادیه ھـای کـارگـری ونـکـور  
کانادا صدای کارگران زندانـی و  
ـــن   ـران در ای ـران در ایــ کـــارگــ

ـرنـامـه  . کنـوانسـیـون خـواھـد بـود  ب
بعدی ما در سازمان جھانی کـار  
آی ال او خواھد بود که در آنـجـا  
ــن   ــه مــمــاشــات ای در اعــتــراض ب
سازمان بـا جـمـھـوری اسـالمـی،  
ـم اسـالمـی از   خواستار اخراج رژی

 .  کنفرانس آی ال او خواھیم شد 
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ھزار میلیـارد  ٣ ماجرای دزدی  
ــد   ــی و اعــدام مــه آفــری ــومــان ت
خسروی متھم اصلی این پرونده و  

ـرای    مـتـھـم  ٣٩ صدور احـکـام ب
ــرای   ــر، تــالش حــکــومــت ب ــگ دی
جلوگیری از افشـاگـریـھـای مـه  
ــود   ــتــه ب ــف ــریــد کــه بــارھــا گ آف
مقامات باالی نظام در دزدیـھـای  

مه آفریـد  .  دست دارند،، بوده است 
ـنـد تـا اسـرار و  ـتـه  " را کشـت نـاگـف

ــای  "  ھـایــش  ــاره غــول مــافــی در ب
دزدان حکومت ودر راس ھمه آنھـا  
. بیت رھبری فعال در خفـا بـمـانـد 

اما پرونده دزدان حکومتی نـه بـا  
مه  آفرید آغاز و نه با وی پـایـان  

ـم  .  می یابد  اساسا کل این سیـسـت
ـم حـکـومـت   و حکومـت، سـیـسـت

اما موضـوع  .  دزدان و قاتالن است 

ـنـھـا تـمـام   با اعدام مه آفرید نه ت
نشده، بلکه ھر روز بـخـشـا ابـعـاد  
تازه ای از دزدیھای افسـانـه ای  
ــی، تــوســط   ــت بــانــدھــای حــکــوم

در ایـن  .  خودشان برمال می شـود 
ـر چـتــر   مـیـان دولـت روحــانـی زی
ـتـش، بـا   ـیـه دول حمایت قوه قضـائ

ـــاه  " قضـــات و دم و   ـــگ ـت ــ دس
دوبـاره بـه راه افـتـاده  "  دزدگیریش 

ـنـد کـه   ـنـه نـمـای که به مردم حـق
ـر و امـیـد "  ـی کـمـر بـه  "  دولت تـدب

مبارزه با دزدان حکومـتـی بسـتـه  

ــانــد  .  اســت  ــه و ب ھــر دار و دســت
حکومتی بسـتـه بـه نـزدیـکـی و  
ـری، ھـرم   دوری اش به بیـت رھـب
ھدایت مافیای عظیم دزدان نـظـام  
به ریاست خامنه ای، به تحلیل و  

پرداخته و  "  مبارزه با فساد " تفسیر  
در صدد پـاک جـلـوه دادن بـانـد  

اعـدام مـه  .  خودشان می بـاشـنـد 
ضـرب شـسـت و  " آفرید قرار است  

ـیـه در  "  اقتدار  باندھای قـوه قضـائ

ـرای   مقابله با دزدان دولت سابق، ب
. خود مشروعیت دست وپا نـمـایـد 

 حـکـم  ٣٩  حکم اعدام و  ٤ صدور  
زندان قرار است پروژه مبارزه بـانـد  

مقابل را برعلیـه بـانـدھـای دزدان  
. جناح دیگر نظام، واکسینه بکنـد 

ــیــغــات دولــتــی ھــا و   ــل کــل تــب
ـر و پشـت   باندھایش در این مسـی
سر قوه قضائیه بخط شـده انـد تـا  

ــرزوی "  ــاتــد  "  طــبــل پــی ــر دزدان ب ب
امـا ھـمـه  .  دیگر را جشن بگیرنـد 

مردم این را میدانند کـه آنـچـکـه   
ــوان   ــارزه بــا فســاد " بــعــن ــب در  "  م

ــاده   ــت جــمــھــوری اســالمــی راه اف
اسـت، یــک درگـیــری وجـنــگ  
ــدھــای   ــن بـان ـی حـکــومـت دزدان ب
ــتــی مــی بــاشــد  . دزدان حــکــوم

باندھایی که ھر از چنـد گـاھـی  
ـری   ــ ـی ــ ـــال اوج گ ـب ــ ـــه دن و ب
ــطــھــیــر   ــالفــاتشــان، و بــرای ت اخـت
خودشان، دست بـه افشـاگـری از  
دزدی ھای باند دیگر میزننـد تـا  

ھمـه  .  باند خودشان را تبرئه نمایند 
ــای   ــه ھ ــدھــا و دار و دســت ــان ب
حکومتی، و در راس ھـمـه آنـھـا  
ـریـت   بیت رھبری ، سـازمـان مـدی

ـنـد  امـا  .  دزدان نظام بـوده و ھسـت
پیام اعدام مه آفرید چیـسـت؟ در  
این شکی نیست که این اعدام و  
احکامی که در این پرونده صـادر  
شده بیشتر جنبه تبلیغاتی و فضـا  
ـردن دزدان   سازی برای سالم بـدر ب
. کله کند دیگر نظام مـی بـاشـد 

خود اژه ای بارھا اعالم کرده کـه  
 ھـزار  ٣ متھمان یک فقره دزدی  

نفر ھستنـد  ٢٠٠ میلیاردی بیش از  
که برخی اشان به مـراجـع بـاالی  

ـنـد  االن بـعـد از یـک  .  نظام وصل
سال و اندی اعالم می کنند کـه  

 نفر مـتـھـم و مـحـکـوم مـی  ٣٩ 
ـر  .  باشند  جالب این است کـه اکـث

ـران بـانـکـی،   این متھمان از مـدی
صنایع و کنسرن مالی حـکـومـت  
ـره بـانـد   بوده اند که بیشتـر در دای
ـرار   احمدی نـژاد و دولـت دھـم ق

دار و دسـتـه ھـای دولـت  .  دارنـد 
ـر   روحانی ادعا می کنند کـه زی
پای دزدان نظامشان خالی شده و  
ـراحـتـی در   ـنـد ب دیگر نـمـی تـوان
حاشیه ھای امن مراکـز مـتـعـدد  
. راس نظام، احساس امنیت بکنند 

ــخــش کــوچــک از   ــن یــک ب ای

دعواھای بـانـدھـای حـکـومـتـی  
ــه   ــی ــی بــرای تصــف ــت روحــان دول
حساب با بانـد دیـگـر حـکـومـت،  

 .عمدتا احمدی نژادیھا می باشد 
اینکه بیت رھبری ترمز مبارزه بـا  
دزدان حکومتی را کـی خـواھـد  
کشید، بستگی به ایـن دارد کـه  
ـیـه   دولت روحانی و دستگاه قضـائ

داشـتـه  "  جرئت و شھامت " تا کجا  
و بخواھد کدام رده دیگر از دزدان  
راس نظام و مورد حمایت خـامـنـه  
ـرد، دارد  ـر ضـرب بـگـی . ای را زی

" ریسـک " البته این امر خالی از  
فعال خامنـه  .  برای روحانی نیست 

ــه   ــت داده دزدان درج ای رضــای
چندم حکومتش را قربانی نـمـایـد  
ـم بـدر   تا شاه دزدان نـظـام را سـال

ــای عــظــیــم دزدان  .  بــبــرد  مــافــی
سازمانیافته در راس ھرم قدرت و  
ـری فـعـال جـایشـان   دور بیت رھـب

رضایـت نـدھـد،  "  آقا "امن بوده وتا  
اینھا به کارشـان ادامـه خـواھـنـد  

در ایـن رابـطـه بـارھـا سـپـاه،  .  داد 
ــای   ــھ ــان ــات، ارگ ــالع وزارت اط
ـیـه   ـم  و قـوه قضـائ ـتـی رژی امنی

اثرات  " ھشدار داده اند که مواظب  
و بی اعـتـمـادی مـردم بـه  "  سوء 

ـر از ایـن   ـیـشـت ارکان نظام بوده و ب
. سـرنـدھـنـد " فریاد وا دزدا  وادزدا " 

الزم به توضیح است که در جریـان  
 ھـزار  ٣ محاکمه متمھـان دزدی  

ـیـاردی، مـه آفـریـد خسـروی   میل
ــه   ــی ــرعــل ــه افشــاگــری ب دســت ب

وی  .  مقامات بلند پایـه نـظـام زد 
در دادگاه سال گذشته ادعا کـرد  

که ھـمـه رده ھـای نـظـام خـارج  
ـری   ـیـت رھـب دولت، منظور دایره ب
در لیست اتھام دزدی و مشارکت  
ــرار   در دزدیــھــای افســانــه ای ق

در ھـمـیـن حـال خـود مـه  .  دارند 
آفرید به خامنه ای نامـه نـوشـتـه  
ـری دزدان   بود و خواسـتـاردسـتـگـی

مـوضـوع  .  دیگر حکومت شده بود 
افشاگریھای مه آفـریـد، تـرس و  
نگرانی خامـنـه ای و بـانـدھـای  
ـری را دامـن زد و بـه   بیـت رھـب
دستور قوه قضائیه، قاضـی سـراج  

مسئول این پروند شده تا ھـر چـه  
زودتر این پرونده را مختومه اعـالم  

مه آفرید را بـعـد از شـش  .  نماید 
ماه از دستگیریش محاکمه و بـه  
ھمراه سه نفر دیـگـر مـحـکـوم بـه  
. اعدام کردند تا قضه تـمـام شـود 

باند قوه قضائیه و دولـت روحـانـی  
طبعا در مشورت بـا خـامـنـه ای  
به این نتیجه رسیده بودند که ایـن  

است و مـمـکـن  "  خطرناک "پرونده  
است ابعاد پنھان آن به بیرون نـظـام  
درز یافته وسبـب بـی اعـتـمـادی  

ایـن را  .  بیشتر مردم به نظام گردد 
ـیـه   بارھا حکومتی ھا و قوه قضائ

و این چنین بـود  .  اعالم کرده بوند 
که مه آفرید را اعـدام کـردنـد و  

 نفر از نزدیکان بـانـد  ١٠٠ بیش از  
دزدان این دایره، که بیشترشـان در  
ـرئـه   دایره بیت رھبری ھستند را تب

ـنـد تـا  .  کردند  مه آفرید را کشـت
ـتـا  در   دزدان کله گنده نظام موق

بـه کـارشـان ادامـه  "  حاشیه امـن " 
ـرونـدھـای  . بدھند  اما اینھا ھـمـه پ

 اعدام مه آفرید ومابقی پرونده ھای 
 !دزدان حکومتی

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ــی شـده حـکـومــت دزدان و   ـن عـل
ـیـسـت  ـیـسـت  .  قاتالن مردم ن ایـن ل

ـبـاشـد  .  بلندتر می باشد  شاید بد ن
به مھمترین این پرونده ھا تا آنـجـا  
ـرون درز شـده، کـوتـاه   ـی کـه بـه ب
اشاره گـردد تـا ابـعـاد مـافـیـای  
عظیم دزدان کل ھرم حکومت بـه  
سرکردگی خامنه ای وبـانـدھـای  

ـر گـردد  ـت ـرونـده  .  اطرافش، روشـن پ
ـتـه مـقـامـات   ھایی کـه بـه گـف
قضـایـی در دســت دادسـتـانـی و  
تحت بررسی می باشند، عبارتنـد  

 :از 
ــولشــویــی  *  ــده پ ــده رون   ٨٧ پــرون

مـعـادل حـدود  ( میلیارد یـورویـی  
ـیـارد دالر ١٢٠  ـل ـرکـیـه  )   مـی در ت

ــابــک   مــاجــرای رضــا ضــراب، ب
زنجانی و برخی مدیران بانکـھـای  
ــجــارت   حــکــومــت در عــرصــه ت

 خارجی و تحریمھا 
ــون  ٦٠٠ پــرونــد دزدی  *  ــی ــل ــی  م

ـر   دالری مس کرمان تـوسـط مـدی
عامل شرکت ملی صنـایـع مـس  

 .ایران 
ـــا  *  ـــه ب ـــی ک ـــده دزدان ـرون ــ پ

مـعـروف  "  معوقات بـانـکـی " عنوان 
 ھـزار  ١٠٠ نزدیـک بـه  .  شده اند 

ــومــان کــه در دســت   ــاردت ــی ــل ــی م
 .نفر می باشد ٥٨٥ 
ــانـد احـمــدی نـژاد در  *  ـرونـده ب پ

ماجرای عـدم واریـز فـروش پـول  
ـیـن   نفت به خزانه دولـت رقـمـی ب

ــا  ١٠  ــارد دالر از  ١٤  ت ــی ــل  مــی
ـرونـد بـانـد   متھمان اصـلـی ایـن پ
احمدی نژاد، محمد رضا رحیمـی  
معاونش، بابک زنجانی، جھرمی  

 ...و 
بابک زنجانی کـه  " ویژه "پرونده  * 

میلیـارد دالر  ١٣  تا  ١٠ رقمی بین  
 .می باشد 

پروند سعید مرتضـوی و دزدی  * 
و ساخت و پاخـتـش بـا بـانـدھـای  
دیگر حکومت پرونده مـعـروف بـه  

ــراج ســرمــایــه ھــای ســازمــان  "  ح
 ".تامین اجتماعی 

ـیـاردتـومـانـی  ٤ پرونده  *  ـل ھزار مـی
در  "  سلطان پتروشیـمـی " معروف به  

ــایــع گــاز و   ــن ــت و ص ــف وزارت ن
اسامی متھمان این پرونده  .  شیمی 

 .فعال اعالم نشده است 
ــت  *  ــد ران ــون  ٦٥٠ پــرون ــی ــل  مــی

یورویی در وزارت نفت که بـخـشـا  
مدیران شرکت فراورده ھای نفتـی  

بـانـد  .  رژیم پایشان در میان اسـت 
ـفـت احـمـدی   رستم قاسمی وزیر ن
ـر کـار سـابـق،   نژاد، جھـرمـی وزی
قرارگاھھای خاتم،  کوثر و عمـار  

 وابسته به سپاه پایداران رژیم 
  ١٠ پروند مـعـروف بـه تـخـلـف  * 

ـیـاردی پـاالیشـگـاھـی  ـل . ھزار مـی
متھم شرکت ساخـت و واگـذاری  
ـرخـی   ـم و ب پاالیشـگـاھـھـای رژی
ـفـت در جـنـوب   مقامات وزارت ن

 کشور 
ــــــده دزدی  *  ـرون   ١٨٠٠ پـــــ

ـیـاردتـومـانـی م  ـل مـعـرف  .  ی .  می
صاحبت کارخـانـه  "  سلطان شکر " به 

ــول اخــراج   ــول و مســئ ــد دزف قــن
کارگران وفروش زمینھا با اسـنـاد  

 ...جعلی و 
ــده دزدان   ــرون ــرخــی از پ ــھــا ب ــن ای
ـنـی شـده    حکومتی است که عـل
وحکومت قول رسیدگی با آنھا را  

ــن  .  داده اســت  اکــثــر مــتـھــمــان ای
ـقـی دسـت   دزدیھـا ھـمـه بـه طـری
داشتن باندھـای دولـت، مـجـلـس،  
بیت رھبـری و شـخـصـیـت ھـای  
ـرادران   چون رفسـنـجـانـی، بـانـد ب
الریجانـی ھـا،احـمـدی نـژاد،بـانـد  

را  ..  سعید مرتضوی و زنجانـی و 
ــدھـد  ــدی ھـمــه  .  نشـان مـی ـن ــه ب ت

احکامی که در ایـن بـاره صـادر  
تحقیقـات  " شده است ھمه ارجاع به  

خرید وقت و رد  .  بوده است " بیشتر 
ــاســت   ــی ــردن جــزیــی از س گــم ک
ـرای   رسمی جمھـوری اسـالمـی ب
دزدیھای افسانه ای مـقـامـاتـش  

اسـاس ایـن  .  بوده  و مـی بـاشـد 
سیستم، دولت ومجلس با تـمـام دم  
ــگــاه حــکــومــتـی، ھــرم و   و دســت
ــھــاســت  ــریــت دزدی . ســازمــان مــدی

سیستم فاسد و دزدی جـزیـی از  
ارکـان وجـودی حــکـومــت دزدان  

کـارگـران و  .  وقاتالن مـی بـاشـد 
مردم ایران دزدان را به خوبی مـی  

ــد  ــاســن شــاه دزد ھــمــه دزدان  .  شـن
ـری و شـخـص   حکومت بیت رھـب

ـــه ای اســـت  ـن ـــظـــار  .  خـــامــ ـت ــ ان
ـرونـده   دستگیری ورسیـدگـی بـه پ
ھای قطور دزدان حکومت و کـل  
ـیـھـوده و عـبـث   نظام، انتـظـاری ب

حکومت دزدان و قاتـالن را  .  است 
 .باید به زیر کشید 

ـروفـیـل سـاوه از   کارگـران نـورد پ
صبح روز شنبه سوم خـرداد دسـت  
ــتــصــاب زدنــد و خــواھــان   بــه اع
پاسخگوئی به خواست ھای خـود  
شدند و پس از اینکه پـاسـخـی از  
ــد دســت بــه   ــن ــگــرفــت کــارفــرمــا ن
راھپیمائی بـه طـرف فـرمـانـداری  

ـیـز  . زدند  کارگران نورد لوله صفا ن
که کارفرمای مشترکی با نـورد  

  ضمن حـمـایـت    پروفیل ساوه دارند 
ـروفـیـل   از ھمکاران خود در نورد پ

 تھدید کردنـد کـه اگـر سـه    ساوه 
ــقــوق مــعــوقــه آنــان فــورا   مــاه ح

ـبـه     ٦ پرداخت نشود روز سـه شـن
خرداد دست به اعتصاب خـواھـنـد  

 . زد 
طبق گزارش اتحادیه آزادکارگـران  
ایران، کارگران نورد پروفیـل سـاوه  
پس از اینکه از جانـب کـارفـرمـا  

 از مـحـل    پاسخی به آنھا داده نشد 
کارخانه بطرف فرمـانـداری دسـت  

ــیـمــائـی زدنـد  ـپ مــامــوران  .  بـه راھ
نیروی انتظامی در محـل پـارک  
جنگلی تالش کردند مانع حرکت  
ــد امــا   ــه شــھــر بشــون کــارگــران ب
کارگران به راھپیمائی خود ادامـه  
ــلـومـتــر   دادنـد و پــس از ســه کـی
راھپیمائی در مقابـل فـرمـانـداری  
. این شھر دسـت بـه تـجـمـع زدنـد 

ـرداخـت   خواست ھـای کـارگـران پ
سھم بیمه کـارگـران بـه سـازمـان  
ــی از طــرف   ــاع ــم ــن اجــت ــامــی ت

ـــا  ـرم ــ ـــه    کـــارف ـــان دادن ب ـــای  پ

قراردادھای موقت یـک تـا سـه  
ــرارداد دائــم بــا   ــد ق مــاھــه و عــق

 مـاه  ٧ کارگران و پرداخت فوری  
با شـروع  .  حقوق معوقه خود شدند 

اعتصـاب کـارفـرمـا حـاضـر شـد  
ــران را   ــوق کــارگ ــق یــک مــاه ح
ـفـت قـاطـع   بپردازد کـه بـا مـخـال

 . کارگران مواجه شد 
کارفرمای این دو کـارخـانـه کـه  

 سـود     کارگر دارد ١٢٠٠ ھر کدام  
ـثـمـار شـدیـد   ھنگفتی از قبل اسـت

 کارگر این دو کارخانه بـه  ٢٤٠٠ 
جیب میزند و صـاحـب امـکـانـات  
مالی گسترده ای در نقاط دیـگـر  

 وزارت      فرمانداری . کشور میباشد 
ــظــامــی   کــار  ــروھــای انــت ــی  قــوه     ن

قضائیه و کلیه ارگان ھای دیگـر  
ــت از   ــمــای حــکــومــت ضــمــن ح
کارفرما به انحاء مختلـف تـالش  
ــصــاب و   ــت ــع اع ــد مــان ــن ــکــن ــی م
ــد و   ــون ــارگــران ش اعــتــراض ک
کارگران راھی جز متـوسـل شـدن  

ـراض و تـالش   به اعتصاب و اعـت
برای ھمراه کـردن مـردم شـھـر از  
جمله اعضای خانواده ھـای خـود  

 . ندارند 
حزب کمونیست کارگری ضـمـن  
حمایت قـاطـع از خـواسـت ھـا و  
    مبارزات کارگران این دو کارخانه 
آنھا را به تشکیل مجمع عمومـی  
ـرای   ـری جـمـعـی ب و تصمیـم گـی
ــارزه و حــمـایــت فــعــال   ادامـه مـب
کارگران سایر مراکز کارگـری و  

ــارزات   ــردم شــھــر ســاوه از مــب م
ـــه   ــان ــن دو کـــارخ ــارگــران ای ک

ـردیـد حضـور  .  فرامیخوانـد  بـدون ت
اعضای خانـواده ھـای کـارگـران  
    در تجمعات و راھپیمائی کارگران 
ـرش ایـن   عامل مھـمـی در گسـت
ــم کشــانــدن   ــی مــبــارزه و بــه تســل
کارفرما و ارگان ھای حـکـومـت  

 . است 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٢٠١٤  مه  ٢٤     ١٣٩٣  خرداد  ٣ 

 کارگران نورد پروفیل ساوه دست به راھپیمائی زدند
 کارگران نورد لوله صفا به کارفرما التیماتوم دادند 

 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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ـیـسـا " فاجعـه مـعـدن   در  "  مـان
ـبـاخـتـن   شھر سوما ترکیـه بـا جـان

ـرش  ٣٠١  ــ ــا گســت  کـــارگــر، ب
اعتراضات توده ای خـیـابـانـی در  
داخل ترکیه و خارج از ترکـیـه بـا  
ـیـونـھـا   ـل ـرده مـی اعتـراضـات گسـت
مھاجر در کشورھای اروپایی  و  
ــت   ــدن دول ــه چــالــش کشــی بــا ب

وارد فاز جـدیـد  "  اردوغان " سرمایه  
 .شد 

ــه   ــزرگ تــرکــی در شــھــرھــای ب
ــکــارا بــر دامــنــه   ــول و آن ــب ــان اســت
نارضایتی و اعتراضات تـوده ای  

فـاجـعـه  .  علیه دولـت افـزوده شـد 
انسانی جانباختن کارگران سـومـا  
ـتـی تـوده ھـای   بر خشم و نارضای

ــونــی افــزود  ــی ــل در خــارج از  .  مــی
ترکیه نارضایتی و رویگردانـی از  
ــاثــیــر   ــت ت ــح ــه ت ــت تــرکــی دول
ـر دامـنـه در داخـل،   اعتراضات پ
ـری از   ـف توده وسیع و ده ھا ھزار ن
مھـاجـریـن نـاراضـی از دولـت را  
بسیج و به خیابانھا برای اعتـراض  

نارضایتی وسیع مھاجرین  .  کشاند 
" رجب اردوغـان " ترکیه برای دولت  

پر ھزینه است و بر اقتصاد مـالـی  
ـیـت دولـت   و میزان رای و محـبـوب
ـنـده   تاثیرات بالفصل و تعییـن کـن

ــد داشـــت  ــامـــعـــه  .  ای خـــواھ ج
ـرکـیـه در کشـورھـای   مھاجرین ت
ــایــی در اقــتــصــاد مــالــی و   اروپ
ـقـش مـھـمـی   ـرکـیـه ن سـیـاسـی ت

ساالنه میلیاردھا دالر پـول  .  دارند 
ـرکـیـه در   بحسـابـھـای بـانـکـی ت
ــه   ــخــت ــی ری ــای ــای اروپ کشــورھ

جـمـعـیـت عـظـیـمـی از  .  میـشـود 
مھاجرین ترکیه و جوانـان بـه سـن  
رسیده بجای رفـتـن بـه سـربـازی  

پولھای ھنگفتی بابت خریـد دوره  
ـرداخـت   سربازی به دولت ترکـیـه پ

ـنـد  بـازارھـای تـجـاری و  .  میـکـن
ــی در   ــازاریــاب ــه گســتــرده ب ــن دام
ـرش   زمینه تجارت مالـی و گسـت
صنعت توریستی توسط مھاجـریـن  

ـر مـیـزان   در کشورھای اروپایی ب
قدرت مالی و ازدیاد بودجه ھـای  

ــدوق مــالــی   ــه  ̀ صـن ــت تــرکــی دول
ـنـکـه  .   میفزاید  و با تـوجـه بـه ای

رجب طیب اردوغان در مـاه ھـای  

ـریـب   ـتـخـابـات ق اتی در مقابـل ان
ــرار   ــوقــع ریــاســت جــمــھــوری ق ال

ــه اســت  ــت ــر او در روز  .  گــرف ســف
مه به کلن آلمان با واکـنـش و  ٢٤ 

ـرده ای مـواجـه   اعتراضـات گسـت
ــب  .  شـد  ــه ســفــر رجــب طــی ــوجـی ت

اردوغان بـه کـلـن بـه مـنـاسـبـت  
ــه    ده  ــحــادی ــس ات ــأســی ــگــی ت ســال

ـرکـی    دمکرات  ھای اروپـایـی ــ ت
(UETD)   ــود ــحــادیــه  .  ب ــن ات ای

حامی حـزب عـدالـت و تـوسـعـه  
ـر بـه  .  اردوغان است  امـا ایـن سـف

منظور به دست آوردن آرای حـدود  
ـم   ـی یک ونیم میلیون مھاجرین مـق

ــار  .  آلـمــان اســت  ــب و بـه ایـن اعـت

ـتـی   کاستن از بار سنگین نارضـای
ـثـی کـردن   ھا و به درجه ای خـن
ـراضـاتـی اسـت کــه   خشـم و اعـت
مردم ترکیه در سطح میلیونـی در  

ـرکـیـه از دولـت   خـارج و داخـل ت
دولت آلمان با ناخشنودی و  .  دارند 

شک و تردیدھای  سـیـاسـی از  
ــن  ــه کــل ــمــان ( ســفــر اردوغــان ب ) آل

ـرخـورد کـرد  ــن تــردیـدھــا  و  .  ب ای
ـرخــورد   ــودی آشــکـار در ب نـاخشـن

 »باالترین مقام شھردایھای کـلـن 
 Jürgen Roters)یورگن روترز  

ـبـه  .  ابراز شـد    ٢٤ ( او صـبـح شـن
وگـو بـا    در گـفـت )   خـرداد ٣ /  مه 

گـفـت،   WDRشبکه رادیـویـی  
درست پـس  " سفر خارجی اردوغان  

از سـانـحـه سـنـگـیـن مـعـدن ایـن  
ـری  ھـای    کشور و در پـی درگـی

ـرکـیـه اقـدامـی      خشونت  آمیز در ت
یـورگـن  .  است " آمیز   قطعا تحریک 

ـیـز در   روترز چھارشنبه گذشـتـه ن
آلـمـان  "  آنالین   اشپیگل "وگو با    گفت 

اظھارات مشابـھـی مـطـرح کـرده  
بـه نـظـر مـن  »:  او گفته بود . بود 

ـری   بھتر بود اردوغان به جای سـف
ـتـخـابـاتـی بـه    برای رقابت  ھـای ان

ـقـات مـربـوط بـه   ـی آلمان بـا تـحـق
ــود   ــور خ ــدن کش ــع ــه م ــح ــان س

ــا   .«کــرد   ھـمــکــاری مــی  روتــرز ب
ـنـش  ھـای مـوجـود در    توجه بـه ت

ـیـز   ـم دارد کـه کـلـن ن ـی ترکیـه ب
ـفـان و    صحنه درگیری  ھای مـخـال

سیاستمدار  .  موافقان اردوغان شود 
حـزب سـوسـیـال دمـکـرات آلـمــان  

ــا    تـا بـه  »:  ادامـه داد  حـال مـا ب
ـقـاوتـمـان روابـط   وجود مواضع مـت

اما حـاال ایـن  .  ای داشتیم   دوستانه 

ـر  [ موضوع تحت تأثیر احساسات   ب
ـنـش  ـرار  ]  ھـای مـوجـود   آمده از ت ق
  .«گرفته است 

ـیـن و  ٢٤ روز   ـق مه در کـلـن مـواف

مخالفین دولت ترکیه بـه خـیـابـان  
موافقین دولت با سـرویـس  .  آمدند 

بمانند بسـیـج ھـای  ( ھای مجانی 
ساندیسی با روش ھای دولتـھـای  
ــوری   ــھ ــم ــه داری و ج ــای ســرم

ـقـل  ) اسالمی  ـت به شھـر کـلـن مـن
ـیـز در سـطـح  .  شدند  و مخالفین ن

تعدادی از کشورھای اروپایی از  
ـنـد و   جمله آلمان ــ فـرانسـه ــ ھـل

ھـزار  ٤٥ بلژیک با بسیج بیش از  
نفر در مخالفت با دولـت اردوغـان  
ـیـان و   و در حـمـایـت از آزادی ب
حـمـایـت از کــارگـران مـعـدن در  
سوما مارش بزرگ و قدرتمنـدی  

ـنـد  دولـت و  .  را به نمایش گـذاشـت
ـتـالفـی   مسئولین ایالتی دولـت ائ
آلمان علیرغم ابراز نـاخشـنـودی از  
ــب اردوغــان از   ســفــر رجــب طــی
انعکاس و پوشش خبری و تـعـداد  
ـیـن و   ـف ـنـدگـان مـخـال شرکت کـن
ـنـدگـان نـاراضـی و   تظاھرات کـن
ـرکـیـه بـا   معترض به نظام دولت ت
اغماض برخـورد کـرده و از دادن  
ـنـدگـان    آمار واقعـی شـرکـت کـن

 .سرباز زدند 
اعتراض و نارضایتی میلیونی در  
ترکیه و نارضایتی ده ھا ھزار نفـر  
از مھاجرین ترکیـه ای در آلـمـان  
قطعا در سرنوشت انتخابات آتی و  
به چالش کشیدن دولـت اردوغـان  

امـا  .  تاثیر مھمی خـواھـد داشـت 
ـر   ـف مساله اساسی برای میلیونھا ن
ـرکـیـه   از کـارگـران و مـردم در ت
فقدان حزب کمونیستی است کـه  
ـتـوانـد در شـرایـط پــر از تـحــول   ب
سیاسی و نارضایتـی تـوده ای و  
ـرکـیـه   خاموش نشده کنونی در ت
بر سرنوشت سیاسی ــ اجـتـمـاعـی  
ـر   کارگران و مردم  در ترکیه مـوث

و موازنه قدرت سیاسـی را  .  باشد 
به نفع کمونیسم و کارگران تغییـر  

 .   دھد، است 
 ٢٠١٤ مه  ٢٦ 

 سوما و آغاز کارزار  فاجعه
 انتخاباتی اردوغان در آلمان

 نسان نودینیان 
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 اعتراضات کارگری
 

مجموعه اخبار مربوط به اعتصاب کارگران 
 نورد پروفیل ساوه

 
ـروفـیـل سـاوه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران   کارگران نـورد پ

ـبـه    در دومـیـن روزاعـتـصـاب خـود  ٩٣/٣/٤ امروز یـکـشـن

نیزھمچنان بر خواست دریافت دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه خـود  
ـبـه  ٣ بدنبال راھپیمائی  .  پافشاری کردند   کیلومتری روز شن

کارگران ازمحل کارخانه تا فرمانداری ساوه که به تـجـمـع  
 شـب  ١٠ ،کارگران تجـمـع خـودرا تـا  . دراین محل منجرشد 

بازتاب گسترده این تجمع چنان بود کـه عـالوه  .  ادامه دادند 
بر کارگران شاغل کارخـانـه، جـمـعـی از بـازنشـسـتـگـان و  

ـر  ٧ تعدادی از کارگران ھمین کارخانه که طی    سـال اخـی
ـنـد  . اخراج شده بودند، به جمع ھمکاران اعتصابی خود پیوست

 نفر از کارگران کارخانه نورد لولـه صـفـا  ٢٠ ھمچنین حدود  
نیزبرای پشتیبانی واعالم حمایت کارخانه خود دراین تـجـمـع  

ـیـن  .  حضوریافتند  کارگران پیشنھاد فرمانداری را برای تـعـی
ـبـل   نمایندگان نپذیرفتند واعالم کردند کـه تـجـربـه ھـای ق
ـرخـورد شـده کـه مـنـجـر بـه   ـنـده ھـا ب نشان داد که بانـمـای
اخراجشان گردید لذا تضمینی برای ادامه کـاری آنـان پـس  

واعـالم کـردنـد کـه تـا  .  از پـایـان اعـتـصـاب وجـود نـدارد 

 ماه عیدی وپـاداش  ٢  ماه دستمزد عقب افتاده و ٥ زمانیکه  
ـم داد  ـیـن  . خودرا نگیریم به اعـتـصـاب ادامـه خـواھـی مسـئـول

ـیـس سـازمـان  :  شھرستان ساوه ازجمله  ـیـس اداره کـار، رئ رئ
ـروی   ـی تامین اجتماعی، دبیرشورای تامین شھر وفـرمـانـده ن
انتظامی در جمع کارگران مـعـتـرض حضـور یـافـتـه وقـول  
دادند که فردا فرماندار در جمع شمـا در کـارخـانـه حـاضـر  

ـری خـواھـد کـرد  ـیـگـی ـرایـن  .  شده ومطالبات شما را پ ـنـاب ب
کارگران با مشورت در جمع عمومی خود اعالم کردند کـه  
ـرده ایـن تـجـمـع ورسـانـدن صـدای   با توجه به بازتاب گسـت
اعتراضی کارگران در سطح شھر، بـه تـجـمـع خـوددرمـحـل  
فرمانداری پایان داده ودر محل کارخانه به اعـتـصـاب خـود  

لـذا امـروز  .  تا دستیابی به مطالباتشان ادامـه خـواھـنـد داد 
 نفر ازکـارگـران در  ٤٠٠  صبح بیش از  ٧ یکشنبه از ساعت  

کـارگـران  .  محل کارخانه به اعـتـصـاب خـود ادامـه دادنـد 
اعتصابی که اینبار ھمکاران دفتری واداری را نیـز بـاخـود  

ھمراه کرده بودند، از ورود وخـروج کـامـیـونـھـای حـمـل بـار  
جلوگیری کـردنـد واجـازه نـدادنـد کـه ھـیـچ دسـتـگـاھـی  

ـیـکـه دسـتـمـزدھـایشـان بـه  .  درکارخانه روشن شود  تـا زمـان
اتحادیه آزادکارگران ایران ضـمـن اعـالم  .  حساب واریز گردد 

حمایت از مطالبات برحق این کارگران و تالش برای انتشـار  
ـیـابـی بـه حـقـوقشـان، بـه اتـحـاد   اخبار این مبارزات تا دست

 .وھمبستگی آنھا درود میفرستد 
اولتیماتوم کارگران نورد لوله صفا به 

 کارفرمای این کارخانه
  ٣ بدنبال عدم پرداخت بیـش از  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  

ماه حقوق معوقه کارگران کارخـانـجـات نـوردلـولـه صـفـا ،  
کارگران این مجموعه صنعتی ضمن اعالم حـمـایـت قـاطـع  
از کارگران نورد پروفیل ساوه اعالم کردنـد کـه اگـرتـا روز  

ـرداخـت نشـود،  ٦ سه شنبه    خردادماه دستمزدھای مـعـوقـه پ
این اولتیماتوم در شرایطی بـه  .  دست به اعتصاب خواھند زد 

کارفرما داده شده که ھـمـکـارانشـان درکـارخـانـه ھـمـجـوار  
یعنی نورد پروفـیـل سـاوه، ھـم اکـنـون در اعـتـصـاب بسـر  

مـاه اسـت کـه  ٣ مدیریت این کارخانه نیز بیـش از  .  میبرند 
ـیـزبـه   ـیـمـه کـارگـران را ن ضمن عدم پرداخت دستمزد، حق ب

این کـارخـانـه  . سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است 
در سـال  .   نفر کارگر دارد ١٢٠٠ ھم مانند پروفیل ساوه حدود 

ـراضـات وکشـمـکـشـھـای کـارگـران بـا   گذشته بدنبال اعـت
.   نفر از کارگران این مجموعـه اخـراج شـدنـد ١٢٠ کارفرما  

الزم بذکراست که کارفرمای قدرتـمـنـدھـر دوکـارخـانـه ی  
یـکـی اسـت و دارای  "  نوردپروفیل ساوه "  و  "  نوردلوله صفا " 

ـقـاط دیـگـر   ـرده ای در ن کارخانجات وشبکه مـالـی گسـت
 ٣/٣/٩٣ -اتحادیه آزاد کارگران ایران . است 
 

کارگران معترض نورد پروفیل ساوه به 
طرف فرمانداری ساوه دست به راھپیمایی 

 زدند
ـران، درادامـه   طبق اخبار رسیده به اتـحـادیـه آزادکـارگـران ای
اعتصاب کارگران معترض کارخانه نورد پروفیل سـاوه کـه  

 آغاز شد وپس از عدم پاسـخـگـوئـی  ٩٣/٣/٣ از صبح امروز  
کارفرما وبی جواب گـذاشـتـن خـواسـتـه ھـای کـارگـران،  
آنھاتصمیم گرفتندکه به سمت فرمانداری شـھـرسـتـان سـاوه  

ـراز کـارگـران  ٤٠٠ بدنبال این تصمیم حدود  . حرکت کنند   نف
  ٣  بـعـدازظـھـر ودر ھـوای گـرم حـدود  ٣ اعتصابی ساعت  

قبل از رسـیـدن بـه  .  کیلومتر را پیاده به سمت شھر پیمودند 
فرمانداری، نیروی انتظامی در محل پارک جنگلی راه را  
ـنـد کـه در ھـمـیـن مـحـل   برکارگران بستند واز آنھا خواست

کارگران نپذیرفتند وبه راه  .  بمانند تا فرماندار به اینجا بیاید 
ـره  .  خود بسمت محل فرمانداری ادامه دادند  تا ساعت مخـاب

خبر کـارگـران در مـحـل فـرمـانـداری سـاوه تـجـمـع کـرده  
الزم بـه ذکـر  .  وخواستار مالقات با فرماندار این شھرشـدنـد 

است که کارفرمای این شرکت تاکنون چـنـدمـاھـی اسـت  
که سھم بیمه کارگران را بـه سـازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی  

 ماھه با این کـارگـران  ١  و  ٣ پرداخت نکرده و قرار دادھای  
ـبـات   عقد میکند که این مـوارد ھـم از خـواسـت و مـطـال

کـارفـرمـای  .  کارگران در اعتصاب امـروزشـان مـی بـاشـد 
 ماه حـقـوق  ٧ شرکت امروز تنھا حاضر به پرداخت یکماه از  

ـرو   ـفـت کـارگـران روب معوقه به کارگران شد کـه بـا مـخـال
ایـن عـدم پـاسـخـگـویـی کـارفـرمـای شـرکـت بـه  .  گشت 

کارگران در حالی صورت میگیرد کـه کـارگـران شـرکـت  
ـبـاشـد   نورد لوله صفا نیز که متعلق به ھمین کـارفـرمـا مـی
ـیـز تـا روز سـه   اعالم کرده اند چنانچه حقوق معوقه آنـان ن

اتحادیـه  .  شنبه پرداخت نشود آنان نیز دست از کار میکشند 
آزاد کارگران ایران اعـالم مـیـکـنـد کـه بـه گـرو گـرفـتـن  
دستـمـزد کـارگـران دزدی آشـکـار در حـق خـانـواده ھـای  
کارگران میباشد و ضمن حـمـایـت قـاطـع از خـواسـت ایـن  
کارگران، در ھر قدم خود را ھمراه آنـان مـی دانـد  اخـبـار  
تکمیلی ونتایج این تجمع اعتراضی درمقابل فـرمـانـداری ،  

 منتشر خواھدشد اتحادیه آزاد کارگران ایران " متعاقبا 
 

 نفرکارگرنورد پروفیل ساوه برای ١٢٠٠
دستیابی به مطالباتشان دست از 

 .کارکشیدند
کارگران کـارخـانـجـات نـورد  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـبـاشـتـه شـدشـان   پروفیل ساوه برای دستیابی به مطالبـات ان
ـراض بـه تـعـرض مـداوم کـارفـرمـا بـه مـعـیـشـت   ودر اعـت

ـبـه    اعـتـصـاب کـرده  ٣/٣/٩٣ وزندگیشان ازامروز صبح شن
تعرض بـی پـاسـخ کـارفـرمـا طـی  .  ودست از کار کشیدند 

ـریـز کـرده   ـب ماھھای گذشته صبر کارگران خشمگـیـن را ل
ـر را  ٦٠  تا  ٥٠ کارفرما در ادامه تعدیل نیرو بین  .  است  ـف  ن

با کاھش مدت قراردادھا بـه سـه مـاه وحـتـی  . اخراج نموده 
ـر رسـانـده  ایـن  . یک ماه عدم امنیت شغـلـی را بـه حـداکـث
 مـاه  ٧ کارگران از آذر ماه سال گـذشـتـه تـاکـنـون یـعـنـی  

ماھھاست سھم بیمه آنـھـا بـه سـازمـان  .  دستمزد طلبکارند  
تامین اجتماعی پرداخت نشده،لذا دفترچه بیمه درمانی آنھـا  
تمدید اعتبار نشده وخود وخانواده ھایشـان رابـا مشـکـالتـی  

کارفرما برای کاھش ھزینه ھا بخـشـھـای  . روبرو کرده است 
ـیـد   ـر ونـگـھـداری را بـه تـول فنی را منحل وکارگران تعمی

ـر کـارفـرمـا مـوافـقـت  . منتقل میکند  تا ساعت ارسـال خـب
 ماه حقوق معوقه را پرداخت کند کـه  ٧ کرده که یکماه از  

با مخالفت کارگران مواجه شده وکارگران خواستار دریافـت  
این اعتصاب با استقبال وحـمـایـت  .  تمامی حقوق خودھستند 

کارگران کارخانجات نورد لوله صفا که در نـزدیـکـی آنـان  
بوده وھمواره ارتباط ومنافع مشترکی داشته اند، روبرو شـده  

ـبـا .  است  بـه  "  گزارشات تکمیلی ونتایج این اعتصاب متعـاق
 اتحادیه آزاد کارگران ایران . اطالع خواھد رسید 

 
 ١٢اعتصاب کارگران شرکت جیسون در فاز 

 پارس جنوبی
ـران تـعـداد   بنابر گزارش رسیده به اتحادیـه آزاد کـارگـران ای

 نفر از کارگران اکیپ ھای اجرایی شـرکـت جـیـسـون  ١٥٠ 
ـروپـارس واقـع در   ـت که یکی از زیرمجموعه ھای شرکت پ

ـروز و امـرو  ١٢ فاز   ـبـاشـد دی   ٣٠  و  ٢٩  پارس جنوبی مـی
ایـن  .  اردیبھشت دست از کار کشیـده و اعـتـصـاب کـردنـد 

کارگران در چھار ماه گذشته تنھا بخشی از حقـوق بـھـمـن  
ماه و بخشی از حقوق اسفند خود را دریافت کرده و مابقـی  
حقوق این دوماه و ماه ھای فروردین و اردیبھشت آنان ھنـوز  

کارفرمای شرکت جـیـسـون در مـاه  .  پرداخت نگردیده است 
ـیـز   ھای گذشته روزانه یکساعت از حقوق این کارگران را ن
محاسبه نمیکند و ھمچنین مرخصی ھای معوقه تـمـامـی  

ـبـه  .  این کارگران نیز به گرو گرفته شده اسـت  ـروز دوشـن دی
 کـارگـر نصـف سـاعـت کـاری را در  ١٥٠ تمـامـی ایـن  

اعتصاب بوده و امروز سه شنبه کل ساعات کاری بـه سـر  
الزم بـه ذکـر اسـت  .  کار نرفته و در محوطه تحصن نمودند 

که شرکت جیسون با ھیـچ یـک از ایـن کـارگـران عـقـد  
ـراردادی و بـا   قرارداد ننموده و کارگران بـدون ھـیـچ نـوع ق

امروز مدیران شرکـت  .  توافق لفظی مشغول به کار میباشند 
ـبـات کـارگـران را  ١٠ با وعده اینکه تا    روز آینده تمام مطال

پرداخت مینماید تالش کردند تـا آنـان را بـه سـر کـارشـان  
برگردانند و کارگران اعتصابی توافق کردند که چـنـانـچـه  

ـرداخـت نـگـردد دوبـاره  ١٠ پس از اتمام   ـبـاتشـان پ  روز مـطـال
اتحادیه آزاد کارگران ایران بـا  .  دست به اعتصاب خواھند زد 

حمایت از مطالبات به حق این کارگران خـود را در کـنـار  
آنان میبیند و بر لزوم ھر چه بیشتر اتحاد و ھمبستگـی ایـن  

اتـحـادیـه  .  ھمکاران برای رسیدن به حقوقشان تاکید مینماید 
 ٣٠/٠٢/٩٣ آزاد کارگران ایران 

 

تجمعات  کارگران در اعتراض به عدم 
 ماه حق بیمه١٥ماه حقوق  و٢پرداخت 

ـیـد مـواد غـذایـی واقـع در  :  خرداد ٤  کارگران کارخانه تـول
ـراضـی    بخش مشھد مرغاب شھرستان خرم بید با تجمع اعـت
ـرداخـت   در بخشداری خواھان پرداخت دو مـاه حـقـوقـھـای پ

حق بیمه کارگران به مـدت  .   ماه حق بیمه شدند ١٥ نشده و  
ھفت ماه پرداخت نشده و ھمچنین لیست بیمه ھشت ماه ھـم  
ـقـد نشـدن   که ھمراه چک به بیمه ارائه شده با تـوجـه بـه ن

ـر کـارگـران  ١٥ چک ھا، به طورعملی حق بیمه    مـاه اخـی
کارگران این کارخانه کـه شـمـار آنـھـا  . پرداخت نشده است 

 نفر است و در برخی ماه ھای سـال ایـن تـعـداد  ٦٠٠ حدود  
 .نیز افزایش می یابد 

 
 تجمع  مقابل وزارت بھداشت

ـراض  ٣٠٠ :  خرداد ٤   نفر از پزشکان متخصص زن  در اعـت
به سھمیه طرح خدمت خـود در مـنـاطـق مـحـروم، مـقـابـل  

ـرضـان .  وزارت بھداشت تجمع کـردنـد  طـرح  :  یـکـی از مـعـت
تعھد خدمت در مناطق محروم برای متخـصـصـان مـرد، دو  

 سال در نظر گـرفـتـه  ١٢ سال است اما برای متخصصان زن  
ـتـی  :  وی اضافه می کند .  شده است  ـبـعـیـض جـنـسـی این ت

زمانی اتفاق افتاده که کار در مـنـاطـق مـحـروم بـه شـدت  
ـنـد بـه    فرساست و زنان به دلیل داشتن فرزند نـمـی   طاقت  تـوان

یکی دیگر از معتـرضـان  .  راحتی این طرح خود را بگذرانند 
ـنـکـه  :  به این طرح ھمچنین می گوید   مـاه  ٦ بـا وجـود ای

ـم امـا    نـگـاری کـرده   است با مسئوالن وزارت بھداشت نامه  ای
ـیـسـت و شـورای   معاون آموزشی وزیر بھداشـت جـوابـگـو ن

ھـای مـا پـاسـخـی    آموزش پزشکی تخصصی نیز به تجمـع 
 . دھد   نمی 

 
ھا و  داران روزنامه تجمع اعتراضی دکه

مجالت اردبیلی درمحوطه اداره کل 
 فرھنگ و ارشاد اسالمی

دکه داران اردبیل در اعتراض به باال بردن اجاره ھـا  :  خرداد ٤ 
توسط شھرداری و ممانعت مامورین شـھـرداری از نـمـایـش  

 .  روزنامه ھا در دید مردم دست به اعتراض جمعی زدند 
 

تجمع اعتراضی کارگران سھامدار بازنشسته 
 گروه صنعتی آردل

کارگران سھامدار بازنشسته گـروه صـنـعـتـی  :  اردیبھشت ٣٠ 

آردل صبح امروز در مقابل شـرکـت صـنـعـتـی آردل تـجـمـع  
ـرداخـت سـھـام  .   کردند  در این تجمع کـارگـران خـواسـتـار پ

بنا بـه اظـھـار  .   سال گذشته تاکنون شدند ٢٠ معوق خود از  
ـنـده در   یکی از سھامداران بازنشسته کارگری شرکـت کـن

 درصـد کـل سـھـام گـروه  ٥/١٢ این تجمع، سھام کارگران  
ـریـب    صنعتی آردل را تشکیل مـی    ١٠٠٠ دھـد و شـامـل ق

وی  .  سـال مـعـوق مـانـده اسـت   شود که سالیان    خانوار می 
ـرداخـت    مطالبات ما در دو بخش خالصه می :  افزود  شـود؛ پ

ــده در دســت ســازمــان   ــف مــان ــی ــکــل ــالت ســھــام مــعــوق ب
سازی و سھام مـعـوق گـروه صـنـعـتـی کـامـیـار    خصوصی 

ـنـدگـان  )  آردل (  که با توافـق مـجـمـع و بـدون حضـور نـمـای
 .خبری کامل فروخته شد   کارگری در بی 

 
 )جغتای(اعتصاب کارگران سیمان جوین

ـرداخـت  : خرداد ١  ـراض بـه پ کارگران کارخانه سیمان در اعـت
نشدن حقوق معوقه و حق بیمه خود دست از کار کشـیـده و  

کـارگـران  .  مقابل سوله ھای محل کار خود تجمـع کـردنـد 
ـیـمـه آنـھـا  ٨ کارخانه سیمان می گویند    ماه است که حق ب

. پرداخت نشده و دفترچه ھای درمانیشان فاقد اعتبار اسـت 
ـرچـه ھـای   برخی از کارگران بعلت فاقد اعتبـار بـودن دفـت
درمانی خود، متحمل ھزینه ھای درمانی سنگین شـده انـد  
که نه کارخانه پاسخگوی آنھاست و نه تامین اجتماعـی و  
نیز امکان استفاده از استراحت ھای استعالجی را از دسـت  

 .داده اند 
 

 اعتصاب رانندگان بونکر حمل سیمان
رانندگان سیمان جوین  در اعتراض به خاکی بـودن  :  خرداد ١ 
ـیـن مـزارع  ٢  کیلومتر از جاده فراشیان به کارخانـه کـه از ب

ھندوانه و خربزه کشاورزان این روستا عـبـور مـی کـنـد، از  
ـیـش از یـک  .  بارگیری سیمان و حمل آن امتنـاع کـردنـد  ب

ـر  ٢ سال است مسئولین کارخانه وعـده آسـفـالـت  ـلـومـت   کـی
باقیمانده این جاده را به کشاورزان و رانندگـان داده انـد امـا  
ـرای   خلف وعده آنھا باعث شده کشاورزان روستای فراشیان ب
ـر   جلوگیری از آسیب رسیدن بـه مـزارع خـود در ایـن مسـی
خاکی سرعت گیرھای خودساخته طراحی کننـد کـه ایـن  

در چـنـد سـال  .  امر موجب نارضایتی رانندگان شـده اسـت 
ـرای وصـول حـقـوق و   اخیر کـارگـران کـارخـانـه سـیـمـان ب
مطالبات خود برای چندمین بار است که دست به تجمـع و  
ـیـن   اعتصاب می زننـد ولـی در سـایـه مسـامـحـه مسـئـول

 راه پیمایی کارگران زاگرس در سنندچ
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ـرد و   شھرستان  و  عدم حمایت رسانه ھا راه به جایی نمی ب
 .حتی با اخراج برخی از کارگران پاسخ داده می شود 

  
تجمع و راه پیمایی اعتراضی کارگران 

 فوالد زاگرس کردستان در سنندج
 تـعـداد  ٢٩/٢/٩٣ به گزارش رسیده روز دوشنبه مورخه ی  

حـدود  ( کثیری از کارگران شرکت فوالد زاگرس کردستـان  
ـراضـی بـا  )   نفر ١١٨  با در دسـت داشـتـن پـالکـاردی اعـت

" بازگشت به کار ودریافـت حـقـوق ھـای مـعـوقـه " مضمون  
اشان، اقدام به اعتراض و راه پیمایی در خـیـابـانـھـای شـھـر  

این کارگران برای احقاق مطالبات برحـقـشـان  . سنندج کردند 
ــل اداره ی کــار و  ٩ سـاعــت   ــاب ــح ھــمــگــی در مــق  صــب

اموراجتماعی سنندج تجمع کـردنـد کـه بـعـد از دوسـاعـت  
ـنـد بـه   ـت زمانیکه پاسخی  از مسؤلین اداره ی کـار نـگـرف
سمت اداره ی صنایع و معادن و بازرگانی در مـیـدان مـادر  

ـیـمـایـی کـردنـد  در پـی عـدم پـاسـخـگـویـی  .  سنندج راه پ
مسئولین اداره ی صنایع، کـارگـران بـا ادامـه ی حـرکـت  

در  .  اعتراضی خود به سمت استانداری شھر حرکت کـردنـد 
طی مسیر آنان با گذشتن از خیابانھای اصلـی و مـرکـزی  

ـپـور و خـیـابـان  ( سننـدج  خـیـابـان فـردوسـی و خـیـابـان شـاھ
بـا وجـود  .  در مقابل استانداری تـجـمـع کـردنـد )  استانداری 

ـتـی   ـی ھمراھی خودروھای نیروھای انتظامی و نیروھای امـن
ـر خـواسـتـه   وحتی لباس شخصی، آنان متحد و مـنـسـجـم ب
ـیـشـنـھـاد   ھای خود پای فشاری کردند که سـرانـجـام بـا پ
ـتـگـو و حضـور در سـالـن   مسؤلین استانداری مبنی بر گـف

 سـاعـت  ٢ در طـی  .  اجتماعات استانداری موافقت کردنـد 
مذاکره با اسـتـانـدار، وی بـه کـارگـران قـول داد کـه تـا  

 عجالتن وعلی الحسـاب حـقـوق مـعـوقـه  ١/٣/٩٣ پنجشنبه  
در پـایـان کـارگـران مـتـعـرض بـه  .  کارگران پرداخت شـود 

استاندار اعالم کردند که درصورت محقق نشدن این قـولـھـا  
ـرر، حـتـمـن ایـن تـجـمـع و   و وصول مطالبات تا موعـد مـق
ـتـخـت   حرکت اعتراضی را به مقابل ساختمان مجلس در پـای

 عصر بـه  ٤/٥ این تجمع در ساعت  . خواھند کشاند ) تھران ( 
کمیته ی ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد  .  پایان رسید 

 ١٣٩٣  اردیبھشت  ٣٠ تشکل ھای کارگری  
 

پایان تجمع اعتراضی کارگران کشت و 
 صنعت کارون در تھران

ـر  ٢٠٠ تجمع اعتراضی  :  اردیبھشت  ٣٠  نفر از کارگران نی ب
ـیـش    کشت و صنعت کارون شـوش  ـر کـه از چـھـار روز پ ت

درمقابل ساختمان تامین اجتماعی تھران آغاز شده بود ظـھـر  
ـر اسـاس  .  ھای مسئوالن دولتی خاتمه یافـت   امروز با وعده  ب

توافقات مطالبات کارگران در خصـوص مـحـاسـبـه سـوابـق  
ای، قرار گرفتن تحت حمایت قانون مشاغـل سـخـت و    بیمه 
ـرداخـت مـنـظـم    آور، اجرای طرح طبقه   زیان  بندی مشاغل و پ

خواستھای کارگـران بـایـد  .   دستمزد و حقوق به پایان رسید 
 .  روز انجام شود ١٠ ظرف  
 

 اعتراضات کارگران در سنندج
ـیـن  :   خرداد ٣  کارگران اخـراج شـده شـرکـت حـفـاری راسـت

ـنـدج تـجـمـع   کردستان در اعتـراض بـه اخـراج خـود در سـن
ـر ایـن شـرکـت صـورت  .  کردند  این تجمـع در مـقـابـل دفـت
 . گرفت 

تن از کارگران کارخانه سـھـنـد  ٣٠٠ بیش از  :  اردیبھشت ٣١ 
ماه حقوق عـقـب  ٦ آذر سنندج  در اعتراض به پرداخت نشدن  

 .افتاده در مقابل دفتر این کارخانه در سنندج تجمع کردند 
 

 اعتراض مددجویان پونک زنجان
تن از مدد جویان بھزیستی در شھرک پـونـک  ٢٥٠ بیش از  

زنجان در اعتراض به مسئولین جمھوری اسالمی از سـاخـت  
 .به موقع مسکن کارکنان اعتراض کردند 

 
 اعتراض جمعی از مردم مالیر

ـراض بـه افـزایـش  :  خرداد ٣  ـر در اعـت جمعی از مـردم مـالی
 .عوارض سالیانه در مقابل شھرداری تجمع کردند 

 
 اعتراض به افزایش قیمت گاز

ـراض بـه   طی روزھای اخیر جمعی از مردم ھـمـدان در اعـت
درصدی قیمت گاز در قبضھـا در مـقـابـل اداره  ٢٠ افزایش  

 .گاز ناحیه ھمدان تجمع کردند 
 

درگیری جوانان اصفھان با مأموران یگان 
 ویژه

شماری از جـوانـان اصـفـھـان  در یـک حـرکـت  :  خرداد ٢ 
اعتراضی در بستر خشک زاینده رود تجمـع کـردنـد تـا بـه  
این وسیله خشم خود را از جمـھـوری اسـالمـی کـه بـاعـث  
ــد  ــه نـمـایــش بـگـذارن ــه شـده ب .  خشـک شـدن ایـن رودخـان

ـراضـی،   نھادھای امنیتی در وحشـت از ایـن حـرکـت اعـت
ـنـدگـان   نیروھای یگان ویژه را برای متفرق کردن تجمـع کـن

ـتـی  .  به کار گرفتند  این مزدوران برای پراکنده کردن جمـعـی
ـفـل و   ـل ـری گـاز ف که در کنار سی و سه پل بودند از اسـپ

ـنـدگـان در مـقـابـل ایـن  . باتون استفاده کردند  اما تجمع کـن
 .یورش مقاومت کردند 

 
 کارگران

 
فراخوان محمد جراحی و شاھرخ زمانی به 

 زاده  نجات جان بھنام ابراھیم
وطـنـان، نـھـادھـای مـدافـع حـقـوق    کـارگـران، ھـم !   ھشدار 

!  زاده در خطـر اسـت   کارگران و حقوق بشر،  جان بھنام ابراھیم 
ـتـه ٢٣ ی    ی شماره   بنا به اطالعیه  ی دفـاع از بـھـنـام     کـمـی

زاده، فعال کارگری، از سرنوشت وی پس از گـذشـت    ابراھیم 
مدت زمان طوالنی از انتقال وی به سلول انفرادی در دسـت  
ـیـن در ایـن بـاره بـه   نبوده و ھیچ جـوابـی از طـرف مسـول

شکنانـه و    با توجه به اعمال قانون .   شود   اش داده نمی   خانواده 
ای مزدور ضدبشر که تا حاال صدھا عـمـل    ی عده   خودسرانه 

ای، کھریزک، کـوی    ھای رنجیره   کارانه از جمله قتل   جنایت 

، قتل زھرا کاظمی و ستار بھشـتـی و  ٨٨ گاه، حوادث    دانش 
 زنـدان اویـن را در  ٣٥٠ چندی پیش یورش وحشیانه به بند  

ـیـزه    ی خود دارند و با توجه به سـیـاسـت مـاسـت   کارنامه  مـال
ھــای    ھـا تـوسـط جـنـاح   کشـی ایـن جــنـایـت   کـردن و مــالـه 

خـواه و    گران قدرت و ثروت، مـردم آزادی   طلب و چپال   اصالح 
ـیـش از    مخصوصا کارگران و تشکل  ھای کارگری نبایـد ب

گـران ھـزار    این آزار و اذیت نمایندگان خـود تـوسـط چـپـاول 
ی    خـورده   ھای عمومی، ایـن دشـمـنـان قسـم   میلیاردی ثروت 
مسولیت باشند و باید از ھر طـریـق    تفاوت و بی   کارگران، بی 

ممکن از جمله اعتراضات و اعتصابات خود بـه ایـن عـمـل  
ـقـه .  داری ایران جواب قاطع دھند   ننگین دولت سرمایه  ی    طـب

ی آنـان بـه     میلیون خانواده ٥٠  میلیونی کارگران ایران و  ١٤ 
ھـای مـادی و مـعـنـوی    عنوان آفرینندگان تـمـامـی ارزش 

ـران بـدون   ـقـالبـی مـردم ای جامعه و ستون فقرات مبارزات ان
ـراض و   مبارزه برای آزادی حق تشکل، حـق تـجـمـع و اعـت

سـیـاسـی یـعـنـی ایـجـاد    –ھای صنفی    بدون ایجاد تشکل 
ھای سراسری کارگری، به عنوان تنھا ابـزار    حزب و اتحادیه 
ی طبقـات حـاکـم    اش در مقابل قدرت مطلقه   تحقق مطالبات 

ـرد   میلیاردھای غارت   و مولتی  .  گر، راه به جایـی نـخـواھـد ب
محـمـد جـراحـی  !   ی رنجبران وحدت و تشکیالت است   چاره 

 شھر کرج    شاھرخ زمانی از زندان رجایی . از زندان تبریز  
  ١٣٩٣  خرداد  ٣ 
 

 مالقات جعفر عظیم زاده با خانواده
ـیـس   ـم زاده رئ امروز پنجشنبه یکم خرداد خانواده جعفر عـظـی
ھیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران موفق به مالقات بـا  

ـبـھـشـت  . ایشان شدند  جعفر عظیم زاده که از بامداد دھم اردی
ماه در بـازداشـت بـه  
ـتـه   سر میبرد دو ھـف
قبل نیز که در سلـول  

  ٢٠٩ انفرادی در بند  
ـــود،   ـــن ب ـــدان اوی زن
یکبار با خانواده اش  
مالقات داشته و در  
ــه   ـت طـول ایـن دو ھـف
مسئولین اوین حـتـی  
اجازه تحویـل وسـایـل  

ـیـز نـداده بـودنـد  امـروز کـه خـانـواده  .  درخواستی ایشان را ن
ـنـک   یکبار دیگر برای تحویل مقداری پول و لبـاس و عـی
طبی ایشان به اوین مـراجـعـه کـرده بـودنـد اجـازه مـالقـات  
ـنـد بـا   گرفته و در سالن مالقات و از طریق کابینی توانسـت

ـتـه مـامـوریـن از تـحـویـل  .  ایشان صحبتی داشته باشند  ـب ال
لباس و عینک ایشان خودداری کرده و تنھا مقـداری پـول  

ـر  .  را تحویل گرفتند  به گفته ھمسر و فرزندان ایشـان، جـعـف
ـرخـوردار بـوده و از تـمـامـی   ـرژی بـاالیـی ب از روحیه و ان
ـنـد   کسانی که تاکنون از طرق مختلف از ایـن کـارگـر درب
حمایت نموده اند کمال تشکر را داشته است و اظھار نـمـوده  
که بازجویان در تمامی جلسات بازجـویـی بـا قصـد اعـمـال  
ـقـی   فشار برای به انحالل کشاندن اتحادیه آزاد از ھیچ طـری

کـارگـران مـتـشـکـل در اتـحـادیـه آزاد  .  فروگذار نبوده انـد 
ـراز انـزجـار از دشـمـنـی نـھـادھـای   کارگران ایران ضمـن اب
امنیتی با این تشکل کارگری با تمام توان از تشکل خـود  
ـقـای   ـرای ب حمایت کرده و حتی یک لحظه از حـق خـود ب
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ـران  . این اتحادیه کوتاه نخواھند آمد  اتحادیه آزاد کارگران ای
ـنـمـایـد و   ادامه بازداشت جعفر عظیـم زاده را مـحـکـوم مـی
ـیـل دفـاع از حـقـوق   ـنـھـا بـه دل تاکید میکند که ایشـان ت
ـراض بـه قـانـون شـکـنـی ھـای دولـت در   کارگران و اعـت
تصویب غیر انسانی دستمزد، زندانی شده و بایستی ھر چـه  

 .زودتر و بدون قید و شرط آزاد گردد 
 ١/٠٣/٩٣  اتحادیه آزاد کارگران ایران  

  
نامه سرگشاده نیما ابراھیم زاده فرزند 

 کارگر زندانی بھنام ابراھیم زاده
نامه سرگشاده نیما ابراھیم زاده فرزند کارگر زندانـی بـھـنـام  
ـران   ابراھیم زاده کارگران، مردم آزاده، تشکلھای کارگـری ای
ـم زاده فـرزنـد   ـراھـی ، جھان و سازمان جھانی کار من نیما اب

پدرم به اتـھـام دفـاع  .  کارگر زندانی بھنام ابراھیم زاده ھستم 
  ٢٢/٠٣/١٣٨٩ از حقوق پایمال شده کارگران ایران درتـاریـخ  

ـتـی در شـھـر تـھـران   ـی توسط نیروھای لباس شخصی و امن

ـقـال   ـت دستگیر و با برخوردھای فیزیکی ایشان را به زندان ان
بعد از اینکه پدرم ماه ھا در سلول انفرادی بـود او را  .  دادند 

 سال حبس تعزیری محکـوم  ٥ در یک دادگاه فرمایشی به  
ـری کـردن  ٤ کردند و حال مدت   ـرای سـپ  سال اسـت کـه ب

طبق اطـالعـات  . احکام ناعادالنه در زندان اوین بسر می برد 
پخش شده در تمام سایتھا و رسانه ھای داخلـی و خـارجـی  
ــخ   ـروھـای لــبـاس شـخـصــی و مـامـوران زنـدان در تـاری ـی ن

 زندان اوین حمله کـردنـد و بـعـد  ٣٥٠  به بند  ٢٨/٠١/١٣٩٣ 
ـرای   ـرار دادنـد ب ـم ق از اینکه زندانیان را مورد ضرب و شـت
تعدادی از انان پرونده جدید تشکیل دادند و چند بار انـان را  

با استنـاد بـه  .  به دادگاه احضار و مورد محاکمه قرار دادند 
گزارش ھای که به ما رسیده تا امروز چـنـد بـار پـدرم را  
جھت محاکمه به شـعـبـه دوم دادگـاه زنـدان اویـن احضـار  

اما ما که خانواده این کارگر زندانی ھستیم ھـیـچ  .  کردند 
گونه اطالعی از او و پرونده ای که برای ایشـان تشـکـیـل  

 .  دادند نداریم 
ـم زاده از   ـراھـی با توجه به این موارد، مـا خـانـواده بـھـنـام اب

  ٣٥٠ زمانی که نیروھای امنیتی و لباس شخصی  به بند  
زندان اوین حمله کردند و زندانیان بی دفاع را مـورد ضـرب  
ـم و تـا   ـی و شتم قرار دادند،از سرنوشت پدرم بی اطـالع ھسـت

نوشتن این نامه ھیچ گونـه اطـالعـی از وضـعـیـت ایشـان  
به زندان جھت مـالقـات پـدرم مـراجـعـه  "   ما مکررا .  نداریم 

ـم بـا   کردیم و ھر بار بدون نتیجه به خانه برگشتیم و نتوانستی
کارگران ، تشـکـل ھـای کـارگـری ،  .   او مالقات کنیم 
ـم زاده بـا  ١٦ من فرزند  : وجدان ھای بیدار   ساله بھنام ابراھـی

ـیـاز   ـم و ن توجه به اینکه مبتال به بیماری سرطان خون ھسـت
بارھا جـھـت مـالقـات پـدرم بـه  .  به مراقبت ھای ویژه دارم 

زندان مراجعه کردم ولی ھر بار مسئولین زندان بـه مـا مـی  
گویند که مالقات بھنام قـطـع اسـت و تـا اطـالع ثـانـوی  

ـر  .  مراجعه نکنید  ـف در تمام دنیا برای خانواده ای که یک ن
ـرای آن   از افراد  آنان مریضی خـاص دارنـد، دولـت ھـا  ب
ـنـکـه    ـنـد تـا ای خانواده امکانات ویژه ای تـامـیـن مـی کـن

من که مبتال به بیماری خـاص  .  بتوانند از او مراقبت کنند 
ـلـکـه   ھستم نه اینکه از ھر نظر به ما کمک نمی کنند، ب
ھمیشه علیه ما دست به اقداماتی می زنند کـه بـا ھـیـچ  
یک از استاندارد ھای انسانی ھمخوانی  ندارد و حتی بـه  

مـن بـه  .  ما اجازه مالقات با پدر زندانیم را ھم نـمـی دھـنـد 
 روز  ٢٨  سـال سـن دارم وھـر  ١٦ عنوان یک نو جوان  که  

 روز در  ٤ یک بار باید به بیمارستان محک رفته و مدت  
آن بیمارستان جھت شیمی درمانی بستری بشم تـا از طـرف  

از جامعـه جـھـانـی و از  .  دکتر ھای متخصص درمان شوم 
کسانی که خود را با شـعـارھـای انسـان دوسـتـانـه مسـلـح  
ـنـد   کردند و ھر روز در رسانه ھا از حقوق بشر حرف مـی زن

آیا شما که سخن از حقوق بشـر و    –چند سئوال دارم یک  
ـیـان   ـیـه زنـدان حقوق شھروندی می زنید، ان اجحافی که عل
ـفـاع افـتـاده اسـت را نـمـی   ـران ات سیاسی و کارگری در ای

ـنـام    -بینید؟ دو  آیا سازمان ھای جھانی که از بدو تاسیس ب
دفاع از حقوق بشر تشکیل شدند و ھر روز در تـمـام رسـانـه  
ـنـد،   ھا سخن از حقوق انسانی و حقـوق شـھـرونـدی مـی زن
ـیـان سـیـاسـی زنـدان اویـن را چـکـار   نمی بینند کـه زنـدان

ـم کـه    –کردند؟  سه   ـی آیا ما خانواده زندانـی مـجـرم ھسـت
ـنـد و ھـیـچ   مالقات ما را با عزیـزانـمـان  قـطـع مـی کـن
مرجعی در کشور و جھـان وجـود نـدارد تـا بـه خـواسـت و  

ـنـد  ـرار  .  مطالبات ما شھروندان ایرانی رسیـدگـی کـن اگـر ق
. باشد زندانیان در داخل زندان جرمی مرتـکـب شـده بـاشـنـد 

ـم کـه  .  برابر قانون با آنان برخورد شود  ـی ما که  زندانی نیست

آیا مـن حـق    -چھار .  مثل برده به ما امر و نھی می کنند 
ندارم پدر داشته باشم و مثل تمام بچه ھا یـی کـه مـریـض  
می شوند و پدر و مادر در بالین آنان است، با خـیـال آسـوده  

 روز یک بار شیمی درمانـی شـوم؟ مـن یـک نـو  ٢٨ ھر  
ـنـه   جوان  ھستم و تمام فکر و ذکرم این است که چطور ھزی

ـیـمـارسـتـان مـحـک   ھـمـان  ( رفت و آمد خود از منزل بـه ب
را  )   بیمارستانی که به من گفتند شما سرطان خـون داریـد 

 روز را  بـا گـریـه ھـای مـادرم و  ٤ در ماه تھیه کنم و  
ـم  ایـن  .   داروھایی که به من تزریق می کننـد تـحـمـل کـن

ھـای    روزھا بـه جـز دردھـای شـیـمـی درمـانـی، بـایـد درد 
دیگری را ھم تحمل کنم  و آن ھم ایـن اسـت کـه ھـر روز  

ـنـد    زنـدان اویـن  ٣٥٠ رسانه ھای دنیا اعالم می کنند به ب
حمله کردند و تعداد زیادی از جمله پدرم  زخـمـی شـده  و  

ـلـی  .  برای ایشان یک پرونده دیگر تشکـیـل دادنـد  مـن خـی
ـم و   فکر کردم مخصوصا  زمانی که در بیـمـارسـتـان ھسـت

ـیـجـه رسـیـده ام  .   روز بستری باشم ٤ باید   ـت در واقع به این ن
ـیـا   که تمام سازمان ھای جـھـانـی و حـقـوق بشـری در دن
درخدمت سرمایه داری ھستند و قلم آنان ھمیشه در خدمـت  

اگـر امـروز سـازمـان  .  دولت ھای سرکوبگر بـوده و ھسـت 
ـیـانـه خـود   جھانی کار مشغول تدارک مجمع عمومی سـال
ـبـون   ـری است تا دولت ھای سرکوبگر بدون بازخواست پشت ت

ده ھا کارگر بـه  . این سازمان قرار بگیرند و سخنرانی کنند 
جرم دفاع از ھم طبقه ھای خود در زندان ھستند و خـانـواده  

حـال از آن  .  آنان حتی توان خریدن نان روزانه خود را نـدارنـد 
ـتـی   بگذریم که پرونده صد ھا کارگر در دادگـاه ھـای دول
در انتظار احکامی ھستنـد کـه قضـات ایـن کشـور بـدون  
توجه به قوانین قضایی،  کارگران را به احـکـام نـاعـادالنـه  

تا جایی که مـن اطـالع دارم  .   فله ای محکوم می کنند 
ده ھا بار فعاالن جنبش کـارگـری، گـزارشـات مـربـوط بـه  
سرکوب کارگران ایران را ھم کتبی و ھم شفاھی به گـوش  

امـا بـا کـمـال  .  مسئوالن سازمان جھانی کـار رسـانـده انـد 
تاسف سازمان جھانی کار تنھا به فکر این است که دولـت  
ـنـد  ـرداخـت کـن . ھای عضو در سال حق عضویت خـود را پ

دیگر برای آن سازمان مھم نیست که دولت ھای عضـو آن  
ـرخـورد ھـای    سازمان علیه کارگران کشورھای خود چـه ب

سازمان جھانی کار چـرا در  .   سرکوبگرانه ی با آنان دارند 
مورد کارگرانی که به اتـھـام عضـویـت در یـک تشـکـل  
کارگری و یا دفاع از حقوق کارگـران بـه زنـدان مـحـکـوم  

؟ شـایـد مسـئـوالن چشـم و  ! شده اند ، سکوت کـرده اسـت 
ـیـایـی زنـدگـی مـی   گوش بسته سازمان جھانی کار در دن

!!!  کنند که ھنوز رسانه و اخبار در آن وجود نـداشـتـه بـاشـد 
ما خانواده بھنام ابراھیم زاده ضمن محکوم کردن حـمـلـه بـه  

 زندان اوین، خواستار آزادی کلیه زندانیان سـیـاسـی  ٣٥٠ بند  
ـم کـرد کـه    و کارگران زندانی ھستیم و رسما اعالم خـواھـی
ما خانواده بھنام ابراھیم زاده  بعنوان یک شـھـرونـد کـه در  
ایران زندگی می کنیم علیه مسئوالنی که دسـتـور حـمـلـه  

 زندان اوین را صـادر کـردنـد و در ایـن حـمـلـه  ٣٥٠ به بند  
تعداد زیادی از زندانیان از جمله پدر اینـجـانـب کـه زخـمـی  
شده  و یا برای انان پرونده تشکیل داد نـد اعـالم جـرم مـی  
ـیـان   ـیـت جـان زنـدان کنیم و اعالم خواھیم کرد کـه مسـئـول

ـیـمـا  .  سیاسی و کارگری به عھده قوه قضائیه می بـاشـد  ن
ـم زاده یـکـم   ـراھـی ابراھیم زاده فرزند کارگر زندانی بـھـنـام اب

ـم  ١٣٩٣ خرداد ماه   ـراھـی  باز تكثیر از كمیته دفاع از بھـنـام اب
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سندیکای کرگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
 جمیل محمدی آزاد شد: تھران و حومه

 جمیل محمدی عضو ھیئت مدیره اتحـادیـه آزاد کـارگـران  
ایران و از ھماھنگ کنندگان طومار اعتـراضـی کـارگـران  
ـبـھـشـت در آسـتـانـه روز جـھـانـی   که در شامگاه دھم اردی
کارگر دستگیر شده بود ساعت سه بـعـد از ظـھـر روز سـه  

.  اردیبھشت ماه با قرار کفالت از زندان آزاد شـد  ٣٠ شنبه  
جعفر عظیم زاده دیگر کارگر زندانی که ھمزمـان بـا اقـای  
جمیل محمدی دستگیر شده بود ھمچنـان در بـازداشـت بـه  
سر می برد سندیکای کارگران شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـی  
تھران و حومه ضمن تبریک به خانواده آقـای مـحـمـدی و  
ـر شـاھـد   ھمه فعالین کارگری امیدوار اسـت ھـر چـه زودت
ـره اتـحـادیـه   آزادی آقای جعفر عظیم زاده رئیس ھیئـت مـدی

با امـیـد  .  آزاد کارگران ایران و ھمه کارگران زندانی باشیم  
به روزی که ھیچ کارگری به دلیل دفاع از حـقـوق حـقـه  

سـنـدیـکـای کـرگـران  .  خود و دیگر کارگران در بند نباشـد 
 شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 

 سی ام اردیبھشت نود و سه  
 

جمیل : اتحادیه آزاد کارگران ایران
 محمدی آزاد شد

ـران   جمیل محمدی عضوھیئت مدیره اتحادیه آزادکارگران ای
ـری  ٤٠ و از ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی   ـف  ھـزارن

ـری وبـازداشـتـش   کارگران، پس از بیست روز که از دستگـی
 بـعـداز  ٤ سـاعـت  .   اویـن مـیـگـذشـت ٢٠٩ در بند انفرادی  

ایشـان  .   از زنـدان اویـن آزادشـد ٩٣  اردیبھشت  ٣٠ ظھرامروز  

ـره اتـحـادیـه آزادکـارگـران  ٣ ھمراه    نفراز اعضای ھیئت مـدی
ـرپـائـی وگـرامـیـداشـت   ایران به بدلیل تالش برای تـدارک ب

  ١٠/٢/٩٣ روزجھانی کارگر درمحل وزارت کار، در تاریـخ  
اتحـادیـه آزادکـارگـران  .  شبانه در منزل خود بازداشت گردید 

ـیـن وجـمـع   ایران ضمن قدر دانی از تمامی تشکـلـھـا وفـعـال
ھای کارگری که در رھائی ایشان تـالش کـردنـد، آزادی  
ـقـه   ھرکارگر زندانی واز جمله جمـیـل مـحـمـدی را بـه طـب

ـران ضـمـن  .  کارگر تبریک میگوید  اتحادیه آزادکارگران ای
ـم زاده   ـرعـظـی پافشاری مجدد برآزادی بی قید وشـرط جـعـف
ـران،   ـره اتـحـادیـه آزادکـارگـران ای ـئـت مـدی عضوو رئیس ھـی

 .مصرانه پیگیر آزادی ھمه کارگران زندانی میباشد 
 ٣٠/٢/١٣٩٣ -اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 

تبریک به مناسبت آزادی جمیل محمدی، از 
اعضای ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران 

 !ایران
ـره ایـن   ـئـت مـدی با خبر شدیم که جمیل محمدی، عضو ھـی

ــه   ــب ــج شــن ــه، کـه در اولــیـن ســاعــات روز پــن   ١١ اتـحــادی
اردیبھشت، روز جھانی کـارگـر در مـنـزل شـخـصـی خـود  
بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند، پـس از تـحـمـل  

 این زندان ، در بعد از ظـھـر روز  ٢٠٩  روز حبس در بند  ٢٠ 
دستگیـری ایـن  .   اردیبھشت از زندان آزاد شد ٣٠ چھارشنبه  

فعال کارگری ھمزمان با دستگیری جعفرعظیم زاده یـکـی  
دیگر از اعضای ھیئت مدیره این اتحادیه  صورت گـرفـتـه  
بود که در ھمان شب در منزل خود دستگیر شده و ھمچنـان  

ما ضمن عرض خیر مـقـدم  .  دراین زندان محبوس می باشد 
و تبریک به مناسبـت آزادی جـمـیـل مـحـمـدی، خـواھـان  
آزادی فوری و بدون قید و شرط جعفر عظیم زاده و تمـامـی  
کارگران و فعاالنی ھستیم که به خاطر دفـاع از حـقـوق و  
مطالبات مسلم و بر حق کارگران دستگیر و مدتی از عـمـر  
گرانمایه خود را به دور از خانواده و عزیزان، در زنـدان ھـای  
حاکمان و حافظان سرمایه سپری می کنند و شـب را بـه  

ـنـد  بـا امـیـد بـه آزادی و  .  روز و روز را به شب مـی رسـان
ـم و   رھایی تمامی کارگران و مردم به جان آمده و تحت سـت
ـرای کـمـک بـه   استثمار ایران و جھان کمیته ھماھنگـی ب

 ٩٣  / ٢  / ٣١ -ایجاد تشکل ھای کارگری 
  

ایجاد فشار وشرایط محدودتر برای 
 جعفرعظیم زاده در زندان

ـم زاده جـھـت   ـر عـظـی امروز ھم به روال ھمه روزه ھمسر جعـف
پیگیری وضعیت وتعیین تکلیف پرونده ھمسرش ، به شعـبـه  

.  دادسرای  شھید مقدسی مستقر در اوین مـراجـعـه کـرد ٦ 
ـلـکـه ایشـان بـه   ـرو نشـد ب اما نه تنھا با پاسخ روشـنـی روب
تصورواحتمال دادن مالقات با ھمسرش، فرزندکـوچـکـش را  
ـنـھـا از دادن مـالقـات مـمـانـعـت   نیزھمراه برده بود که نه ت
ـر   کردند بلکه در راستای ایجاد فشارومحدودیت ھای بیـشـت
ـیـه   به شرایط زندانی، از تحویل گرفتن وسائل ضـروری واول
از قبیل عینک طبی، لباسھای زیر و یا پول توجیبـی کـه  

ـم زاده  ١٠ از   ـر عـظـی ـیـش تـا کـنـون از طـرف جـعـف  روز پ
ـری بـعـمـل آوردنـد  اتـحـادیـه آزاد  .  درخواست شده ، جـلـوگـی

ـیـل مـحـدودیـت   ـب کارگران ایران ضمن محکوم کردن ایـن ق
خـواسـتـار آزادی فـوری وبـی  "  وفشارھا بر زندانیان، مجددا 

ـم زاده ، جـمـیـل مـحـمـدی وھـمـه   قید و شرط جعفر عـظـی
ـبـاشـد  ـران .  کارگران دربنـد مـی -اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
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برای تشکل مستقل کارگری و تجمع و 
 !آزادی کارگران زندانی مبارزه کنیم

ـرغـم ھـمـ    ـی درود بر کارگران و فـعـاالن کـارگـری کـه عـل
ـروھـای   ـی ـنـدھـای ن ـب ـر و ب فشارھا و محدودیت ھا و بـگـی
ـیـد و   انتظامی و پلیس امنیتی و لباس شخـصـی و بـا تـأی
حمایت دولت و سایر عناصر حکومتـی، بـه مـنـاسـبـت روز  
کارگر اطالعیـه دادنـد و بـه خـیـابـان آمـدنـد و از آزادی  
ـقـ  کـارگـر دفـاع   اجتماعی و سیاسی ھم  مردم به ویـژه طـب

ـبـل از  .     کردند  ـبـھـشـت  ١١ این روز و حـتـی روز ق  اردی
ـر و   تعدادی از   کارگران و   فعاالن کارگری را دسـتـگـی

بازداشت و با برخوردی بسیار خشن و   سـرکـوبـگـرانـه از    
ـرشـدگـان تـا  . سوی پلیس روبرو شدند  عـده ای از دسـتـگـی

ساعاتی بعد آزاد شدند، ولی برخی از کـارگـران و فـعـاالن  
کارگری به دلیل جسـارت و مـقـاومـتـی کـه در مـقـابـل  
نیروھای سرکوبگر و ضد کـارگـری از خـود نشـان دادنـد  
ھنوز در زندانھای جمھوری اسالمی گـرفـتـار و مـحـبـوس  

ما ضمن دفـاع از ایـن کـارگـران، مـتـحـد و  .   می باشند 
یکپارچه برای آزادی آنان مبارزه می کنیم و اقدامات ضـد  
ـتـی را   ـی کارگری نیروھای دولتی و پلیس انتظامی و امـن

ما در قطعنامه به مـنـاسـبـت اول مـاه  .  محکوم می نماییم 
ـقـ    مه، روز جھانی کـارگـر، بـه خـواسـت ھـای فـوری طـب

ـروھـای  . کارگر پرداختیم  ـی اتفاقات اخیر در رابطه با تھاجـم ن
ـری از   پلیس به کارگـران در روز اول مـاه مـه و جـلـوگـی
برگزاری روز کارگر ما را بر آن داشت کـه بـار  دیـگـر بـه  
اھمیت مبارزه برای به کف آوردن خواست ھای مطرح شـده  

ـنـد یـک قـطـعـنـامـه  . در قطعنام  مذکور تأکید ورزیم  در ب
اول  ماه  مه روز اتـحـاد و ھـمـبـسـتـگـی  »:  اعالم کردیم که 

کارگران  ھم  کشورھا در مبارزه با سـرمـایـه داری اسـت و  
باید تعطیل رسمی اعالم گردد و ھـرگـونـه مـمـنـوعـیـت و  

ـرگـزاری ایـن روز مـلـغـی گـردد  جـمـھـوری   «. محدودیت  ب
اسالمی این خواست کارگران را نادیده گرفت و بـا یـورش  
به تجمع کارگران، برگزاری روز کارگر را جـرم مـحـسـوب  
نمود و با دستگیر کردن و زندانی نمودن کارگران نشـان داد  
که با ھرگونه احقاق حقوق کارگران مخـالـف و دشـمـن آن  

حق گـردھـمـایـی،  »: یکی دیگر از بندھای قطعنامه . است 
تظاھرات، اعتصاب و عدم دخالت پلیس، نیروھای انتظـامـی  

ـیـس  .  بود  «و امنیتی برای پایان دادن به اعتصاب  ـل دخالت پ
ـیـمـایـی در روز   ـپ در ممنوع کردن آزادی اجتـمـاعـات و راھ
کارگر، به روشنی حقانیت مـا را در اعـالم ایـن خـواسـت  

ـرای بـه  .  واقعی کارگران نشان می دھد  تأکید بر مبـارزه ب
دست آوردن آزادی اجتماعات، راھپیمایی و اعـتـصـاب بـایـد  
ـرد  ـرار گـی . سرلوح  مبارز  طبق  کارگر برای تـأمـیـن آزادی ق

ـرخـوردار مـی بـاشـد   بند دیگری که از اھمیت ویـژه ای ب
ـیـن اسـت  ــد و شــرط ھـمــ   »:  چـن ـی ــی ق آزادی فـوری و ب

کارگران، معلمان و دانشجویانـی کـه بـه دالیـل سـیـاسـی،  
ـرای خـواسـت ھـای افـتـصـادی و   عقیـدتـی یـا مـبـارزه ب

بـازگشـت بـه کـار کـارگـران و  .  اجتماعی زندانی شده اند 
ـرداخـت حـقـوق و مـزایـای مـدتـی کـه   معلمان زندانی و پ

ـلـی  .  زندانی و یا بازداشت بوده اند  لغو مـمـنـوعـیـت تـحـصـی
دانشجویانی که فعالیت سیاسی داشـتـه و بـه ایـن خـاطـر  

نیروھای انتظامی و پلیس امنیتی دولـت   «.محکوم شده اند 
به شکل گسترده ای در اول مـاه مـه، روز   «تدبیر و امید »

کارگر، برای مقابله با تجمع کارگران، وارد عمل شـدنـد و  
بسیاری از آنان را دستگیر کردند، ھمچنان که پیش از ایـن  
نیز رژیم جمھوری اسالمی چند نفر از کـارگـران مـبـارز را  

ـرای  .  به زندان ھای طوالنی مدت مـحـکـوم کـرد  مـبـارزه ب
آزادی  کارگران و فعاالن کارگری و ھم  زندانیـان سـیـاسـی  

تـا تـحـقـق خـواسـت  .  تحت ھر شرایطی باید ادامه پیدا کند 
ھای کارگران، از جمله مبارزه برای نان و آزادی، و آزادی  
کارگران مبارز و بازگشت آنھا به آغوش خانواده و اجـتـمـاع  

ــم نشــســت  ــی ــخــواھ ــای ن ــاد آزادی .   از پ ــده ب ــده بــاد  !  زن زن
کارگران پروژه ھای پـارس جـنـوبـی  !  دموکراسی کارگری 

فعاالن کارگری جنـوب فـعـاالن کـارگـری ضـد سـرمـایـه  
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 داری گیالن 
جمعی از کارگران پتروشیمی ھای منطقه ویژ  مـاھشـھـر و  

ـنـدر امـام بـخـشـی از کــارگـران مـحـور تـھـران   کــرج     –ب
 ١٣٩٣ اردیبھشت  

 
با فریاد نه اختیار خود را : حسن محمدی 
 بدست بگیریم

ـیـت   کارگران ، مرگ این عزیزان را به جامعه بشـری تسـل
با تمام تاثر عمیق از کشتار کارگـران مـعـدن  .  می گویند  

 متری زمین بدسـت سـرمـایـه  ١٦٠٠ سوما ترکیه در اعماق  
ـرزیـد و در  .  داران سود وثروت   انگار جھان بشریت به خود ل

تمام جھان کارگران و انسانھای شریف با اعتراضات خود بـا  
آمدن به خیابانھا لرزه به اندام این مفتخوران سرمایه انداختنـد  
و ھمگان با اعتراض به این کشتار، خیابانـھـا را مـمـلـو از  
اعتراض نمودند و دولتمردان را مجبور به کرنش کردند و بـه  
جھان نشان دادند که مسببین این جنایات محاکمه شونـد و  
سرمایه داران بدانند عواقب این فاجعه گریبانشان را خـواھـد  

ـری طـلـب ، اگـر  .  گرفت   کارگران و مردم آزادیخواه و براب
ـنـد ،از   یک در صدی ھا بتوانند این دنیـا را نـا امـن کـن

 متر در اعماق زمین وھزاران پا در آسمـان ھـا انسـان  ١٦٠٠ 
ـتـی   ـی ھا بکشند و برای ما کارگران و مردم ھیچگونه امـن
ایجاد نکنند و برای ما زندگی ای را بسازند که یـا بـایـد  
کار کنیم و دیگر باز گشتی به خانه نداشته باشیم و یـا از  
بیکاری و گرسنگی بمیریم ، تنھا راه پـایـان دادن بـه ایـن  

ـم  .  وضییت می باشد   ما کارگران انتخاب خود را کـرده ای
ـیـکـاری و بـی   ما در مقابل ایـن رنـج ھـا و کشـتـار و ب
ـیـا   ـراضـمـان بـه ایـن دن خانمانی ھا خواھیم ایستاد و با اعـت

ـر از کـارگـران  ٣٠٠ از مـرگ  ... پاسخ نه  خواھیم داد   ـف  ن
ـم   ـی معدن سوما در تر کیه با خبر شدیم با دل وجـان گـریسـت

بار دیگر سرمایـه داران جـان انسـان ھـا را  .  ومنقلب شدیم  
اینان ھیچـگـونـه امـکـانـات  .  گرفتند به خاطر سود وثروت  

رفاھی و ایمنی و خدماتی برای کارگران ایجاد نکـردنـد و  
کارگران و مردم ترکیه مسببیـن ایـن  . باعث مرگشان شدند  

ما به کـارگـران و بـه تشـکـالت  . جنایات را می شناسند  
ـیـت مـی   ـرکـیـه تسـل کارگری و اتحادیه وسنـدیـکـاھـای ت
ـر   گوییم و خواھان اتحاد وھمدلی برای اعتراض سـراسـری ب

سرمایه داران در بـدسـت  . علیه این کشتار فجیع می باشیم  
آوردن سود در تمامی معادن کارخانه ھا کارگاه ھا خیـابـان  
ـبـا   ھا و شھر ھا مسلخ خانه ھـایـی سـاخـتـه انـد کـه مـرت
قربانی می کیرند و سالمتی و وجود انسانـی کـارگـران را  

ـنـد سـودھـای عـظـیـمـی  .  گلوله باران می کنند   ـتـوان تـا ب
ـیـسـت، سـود مـطـرح  .بدست اورند   برای آنان انسان مـطـرح ن

ولی ما کارگران با اتحاد و ھمدلی وبا تشکل ھـای  . است  
مستقل خودمان برای یک زندگـی انسـانـی مـبـارزه مـی  

 در صد ایـن  ٩٩ کنیم و به سرمایه داران می گوییم که ما  
دنیا ھستیم و سازندگان یک دنیایی که شایستـه انسـانـھـا  

ـیـا  .    باشد   شما وجدان دنیا را آزرده کردید   ما وجـدان دن
 .را بیدار خواھیم کرد 

 
جلوگیری از سفر داود رضوی عضو ھیئت 

 مدیره سندیکا
داوود رضوی عضو ھیئت مدیره ی سـنـدیـکـای کـارگـران  
شرکت واحد که دو سال پیش به افتخار بازنشستگی نـائـل  

آمده ،در سحرگاه روز شنبه سوم خرداد ماه ھـنـگـامـی کـه  
بنا بر دعوت پنج  سندیکای فرانسوی  به کشـور فـرانسـه  
و شھر پاریس دعـوت شـده بـود قصـد خـروج از کشـور را  
ـنـی   داشت ، در آستانه ورود به ھواپیما در فرودگاه امام خمی
ـری بـه عـمـل   توسط مامورین امنیتی از سفر ایشان جلوگـی
ـنـده بـه   آمد ه و به ایشان ابالغ کردند کـه ظـرف دو روز آی

ـر بـه  . دادگاه انقالب مراجه نماید  رضوی كه در ده سال اخـی
عنوان فعال سندیكائی و كارگری زحـمـات قـابـل تـوجـھـی  
ـرار بـود در   برای احقاق حقوق کارگران متحمل شـده بـود ق
نشستی کارگری کـه از طـرف فـدراسـیـونـھـای مـعـروف  
سندیکایی در تاریخ بیست و ششم ماه می در شھر پـاریـس  
برگزار می شود حضور داشته باشد اما گویـا از انـجـا كـه  
این دعوت از سوی عوامل امنیتی و قضائی داخـل كشـور  
ـنـكـه مـمـنـوع   مورد خوشایند نبوده از خروج نامبرده بـدون ای

الزم بـه ذکـر اسـت  .  الخروج باشد جلوگیری به عمل آمـد  
ـیـت کـارگـری  ١٣٨٤ که آقای داود رضوی از سال    فـعـال

سندیکایی خود را آغاز کـرد و ھـمـصـدا بـا دیـگـر یـاران  
سندیکاییش در اعتراضات و اعتصابات  سـنـدیـکـایـی در  

 حضوری فعال و مستمرداشت و چـنـدیـن نـوبـت  ١٣٨٤ سال  
سابقه بازداشت و صدور حکم قضایی برای ایشان از دیـگـر  

سـنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت  .  تجـربـه ھـا مـی بـاشـد  
 واحداتوبوسرانی تھران و حومه 

 سوم خرداد نود و سه 
 کودکان کار

 
 ھای درواز غار شنبه پنج

روز جمعه دوم خردادماه گالری مھروا میزبان نمایشگـاه آثـار  
شـد   «خانه  مھر کودکان کار دروازه غـار »نقاشی کودکان  

که با استقبال خوبی از سوی جامعه ھنری و عـالقـمـنـدان  
به ھنر روبرو شد و تمامی آثار ایـن نـمـایشـگـاه بـه فـروش  

 «ھـای درواز غـار   شنبه   پنج »نمایشگاه که با عنوان  . رسید 
ـرسـت ایـن  ٦٠ شد؛    برگزار    از کـودکـان کـار و بـی سـرپ

موسسه به نمایش درآمد که جملگـی ایـن آثـار بـه فـروش  
ـرای امـر خـیــر   رسـیـد و از آنـجـا کــه فـروش ایـن آثـار ب

سازی کودکان کار است، آثـار دیـگـری جـایـگـزیـن    مدرسه 
ـبـال خـوبـی   ـق شده است که طی روزھای گذشته نیز با اسـت

این کودکان کار در ایـن نـمـایشـگـاه آثـار  .  روبرو شده است 
خود را با تکنیک گواش، پاستیل و ماژیک در مـعـرض  
فروش قرار داده تا زمینه ساخت و توسعـه مـدرسـه خـود را  

ـریـه از  .  فراھم آوردند    ٨٠  تـا  ٣٠ آثار ایـن نـمـایشـگـاه خـی
گذاری شده که به صورت ھمت عالـی بـه    ھزارتومان قیمت 

 )منبع ایلنا .(رسد   فروش می 
 

 ناامنی محیط کار
 

مرگ دلخراش کارگر سرویس کار در 
 آسانسور

ــس  ٤٥ کــارگــر :  خــرداد ٣  ــمــیــر و ســروی ــع ــه بــرای ت ــال  س
آسانسوردرمحل ساختمان مسـکـونـی درد لـویـزان، خـیـابـان  
ـیـن و دیـواره   ـیـن کـاب مبارکی در شرایط بسیاروخیمی در ب

 .چاھک آسانسوربدام افتاده و جراحات شدید جان باخت 
 

 نفر از کارکنان شرکت گاز ایرانی ٤مرگ
 در انفجار بعقوبه عراق

خرداد تسنیم به نقل از پایگاه عـراقـی السـومـریـه، یـک  ٣  
یک بمب کارگذاشتـه شـده  :  منبع امنیتی در استان دیالی 

در کناره جاده اصلی نزدیک روسـتـای خـزرع در مـنـطـقـه  
ـبـه  ـقـوبـه صـبـح امـروز شـن (امام ویس در شمال شـرقـی بـع

در مسیر یک خوردوی حامل کارگران شاغل در  )  خرداد ٣ 
یک شرکت ایرانی منفجر شـد کـه در جـریـان آن چـھـار  
. کارگر ایرانی کشته و پنج کارگر عراقـی زخـمـی شـدنـد 

ـیـت   این شرکت ایرانی در زمینه احداث خط لوله گاز فـعـال
 .می کند 

  
جانبیش ١٣٩٢حوادث کاری درسال

 !کارگرراگرفت١٨٠٠از
مـوقـت  ١٣٩٢ ھای کـار در سـال     درصد قرارداد ٩٠ بیش از  
 !بوده است 

طبق گفته ھای معاون روابط کـار وزارت تـعـاون، کـار و  
 ھزار حـادثـه نـاشـی از  ١٣ در سال گذشته،  : رفاه اجتماعی 

 مورد آن مـنـجـر  ٨٠٠ کار رخ داد که بیش از یک ھزار و  
 . ه است .به جانباختن کارگران شد 

  
 گاز چاه جان کارگری را در فسا گرفت

ـفـاده از  :  خرداد ١  کارگر جوان تبعه افغان به دلیل عـدم اسـت
ـنـشـاق   کپسول اکسیژن پـس از مسـمـویـت نـاشـی از اسـت

ـری ایـن چـاه  ٥٥ گازھای سمی درون چاه بـه عـمـق    مـت
 . سقوط کرد و جان خود را از دست داد 

 
مرگ کارگر ماسه شویی بدنبال سقوط به 

 چاه دراھر
ـری  ٢٠ در کارگاه ماسه شویی واقع در  :   خرداد ١  ـلـومـت  کی

. شھرستان اھر یک کارگر ، جـان خـود را از دسـت داد  
 سـاعـت تـالش مـأمـوریـن آتـش  ٣ جسد این کارگر پس از  

 .نشانی از چاه بیرون کشیده شد 
 

گرفتگی  مرگ کارگر ساختمانی بر اثر برق
 در ساری

گرفـتـگـی دچـار    صالح فضلی کارگر ساختمانی بر اثر برق 
 .حادثه شد و جان باخت 

  
سوزی در کارخانه سیمان نکا  آتش

 کارگر٤ومصدومیت
سوزی در کارخانه سیمان نکا موجب سوختگی چـھـار    آتش 

حادثه در ھنگـام اسـتـارت  . نفر از کارگران این کارخانه شد 
براثر شدت انفجار ناشی از  .  زدن مشعل کوره انفجار رخ داد 

ـیـدی   استارت زدن چھار نفر از کـارگـران ایـن شـرکـت تـول
مصدومان ایـن حـادثـه  . بزرگ استان دچار سوختگی شدند 

ھای لطفی، مرتضوی و باقری به بیمارستان سوانـح و    به نام 
ـقـال داده شـدنـد  ـت یـکـی  .  سوختگی زراع شھرستان ساری ان

ـیـل   دیگر از مصدومان این حادثه به نام حسن پوردھقان به دل
جراحات ناشی از انفجار دچار شکـسـتـگـی دسـت و پـا و  

اکنون در بیمارستان شفای شـھـرسـتـان    سوختگی شد که ھم 
 .ساری برای مداوا بستری شده است 

 



 17 ٣١٣شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

  دستمزدھای پرداخت نشده
 

استان  «شھرآرنگ»کارخانه مواد غذایی 
قزوین  پرداخت نشدن دستمزد، عیدی و 

  ٩٠پاداش کارگران  از فروردین سال 
  ٩٠ از فـروردیـن سـال   «شھرآرنـگ »کارخانه مواد غذایی  

  ٦ که کارخانه به طور کامل تعطیل شد تاکنون وضـعـیـت  
ھـا و    ھـا، عـیـدی   کارگر این واحد بالتکلیف است و دستمزد 

 کـارگـر ھـر کـدام  ٦ این  .   ھا پرداخت نشده است   پاداش آن 
ـقـه دارنـد ٢٥ حداقل   ـر از ایـن  ٥ .   سال در این واحد سـاب ـف  ن

ـنـد امـا   کارگران مشمول مشاغل سخـت و زیـان آور ھسـت
 .اند   ھنوز بازنشسته نشده 

 
 گزارش

 
اعتراض علیه : احسان اکبری از اصفھان

 خشکسالی و کمبود آب در اصفھان
  ١٠٠  خرداد در کنار سی وسه پل حـدود  ٢ صبح روز جمعه  

دختر و پسر جوان و جـمـعـی از مـیـانسـاالن و تـعـدادی از  
کشاورزان بعد از جمع شدن در کنار یک دیـگـر شـروع بـه  

که بعد از نیم ساعت و ادامـه  .  سر دادن شعار ھایی کردند 
دادن این عتراض، یگان ویژه و پلیس ضد شورش بـا مـوتـور  
برای ترساندن و پراکنده کردن مردم به آن محل آمدنـد و در  
ـراژ دادن و رژه رفـتـن   خشکی وسط رودخانه شـروع بـه وی
کردند که با پراکنده نشدن مردم و معترضین به یکـبـاره بـا  
ـم   موتورھاشون وارد جمعیت شدند و شـروع بـه ضـرب و شـت
ـری تـعـدادی از   افراد با باتوم کردند و سـعـی بـه دسـتـگـی

ـراکـنـده  .  معترضین کردند  بعد از اینکه کمی جمعـیـت را پ
کردند بسیاری از افراد با پرتاب سنگ بـه سـمـت مـوتـور  

بـعـد از  .  سواران سعی کردند اعتراض خودشونو نشـون بـدن 
در ادامـه  .  حدود یک ساعت پلیس جمعیت را پراکنده کرد 

و در ساعات بعدی با اینکه جمعیت پراکنده شـده بـود امـا  
در اصفھان و مـخـصـوصـا در  )  شنبه ( و امروز )  جمعه ( دیروز 

ـبـاس   ـرار بـود و ل ـرق ـتـی ب ـی اطراف زاینده رود فضـای امـن
شخصی ھا چندین ساعت بصورت نامحسوس در آن مـحـل  

حتما به یاد دارید که کشاورزان زحمتکـش  .   حضور داشتند 
اصفھان با تظاھرات ھای وسیـع خـودشـون و سـوراخ کـردن  
لوله آبی که برای باغھای شھرھای اطراف میـرود مـوجـب  
ـنـده رود   عقب نشینی مسئولین شدند و بعد از ان وقـایـع زای

امـا پـس از  .  دوباره زنده شد و کشاورزان را خوشحـال کـرد 
چند ماه مسئولین با کم کردن فشار آب شـھـری اصـفـھـان  
که موجب اعتراض مردم شھر شد سعی کردند مشـکـل را  
ـنـدازنـدکـه بـخـاطـر   ـی به گردن مردم و کشاورزان اصـفـھـان ب

این بھانه خـوبـی بـود تـا  .  اعتراضات شما کمبود آب داریم 
بـی  .  ادامه دھنـد   دوباره آب رودخانه را ببندند و روال قبل رو  

آب بودن زاینده رود خسارت مالی شدیدی بـه کشـاورزان و  
بـعـد از یـکـسـال و انـدی مـردم  .  مردم منطقه وارد میکند 

مجددا شروع به اعتراض به این تصمیمات کردند  کـه روز  
ـم تـا  ٢ جمعه    خرداد مجددا شاھد تجمعات اعتـراضـی بـودی

فعاالن و مردم دوستدار محیط زیسـت نسـبـت بـه خشـکـی  
 .رودخانه اعتراض کنند 

 

گزارش جزئیات استفاده از مھاجرین افغان 
 در جنگ سوریه

ـریـت جـورنـال گـزارش داده   اخیرا روزنامه آمریکائی وال است
ـبـال   است که جمھوری اسالمی ھزاران مھاجر افغان را در ق

 دالر و اعطای حق اقامت، به جنـگ  ٥٠٠ پرداخت ماھیانه  
ـیـات  .  در سوریه می فرستد  ضمن تایید ایـن گـزارش، جـزئ

دقیق تر این اقدام جنایت کارانه جمھوری اسـالمـی را کـه  
ـرای کـارگـران و   اینچنین از شرایط نـاگـواری کـه خـود ب

 .مھاجرین افغان در ایران فراھم کرده، به اطالع می رسانم 
جمھوری اسالمی قبل از اعزام مھاجرین افغان به سوریه بـه  

 روز آنھا را تحت آموزش نظامی فشرده قرار مـی  ٤٥ مدت  
 ملیـون  ١.٥ سپس با پرداخت حقوق ماھیانه ای معادل  .  دھد 

در  .  تومان آنھا را روانه جبھه جـنـگ سـوریـه مـی نـمـایـد 
ـلـع   ـیـون  ٧٥ صورت به قتل رسیدن در جریان جنگ مـب  مـل

 ھـزار تـومـان مـادام  ٧٠٠ تومان در یک نوبت، و ماھیانـه  
العمر به خانواده آنھا پرداخت می کنـد، و در صـورت زنـده  
ماندن و بازگشت سالم از جنگ، آنـھـا را از حـق اقـامـت  
قانونی در ایران تنھا برای سه مـاه و حـق گـردش آزاد در  
تمام نقاط کشور بخرج خود در این مدت نیز برخـوردار مـی  

ـران  . نماید  ـر در ای در پایان این مدت سه ماھه، اقامت بیشـت
برای آنھا غیر قانونی بوده و مانند سایر افغان ھای مھـاجـر  

در ضمن، ھمـانـطـور  . باید راھی کشور خود افغانستان شوند 
که در گزارش وال استریت جورنال نیز آمده است مرکـز ایـن  
اقدامات در شھر مشھد و استان خراسان مـی بـاشـد و ھـم  
ـیـع جـنـازه ھـای   ـم تشـی ـریـن رق آنجاست که ما شاھد بیشت

شاھدان عینی گزارش داده اند کـه  .  مھاجرین افغان بوده ایم 
ـنـھـا در یـک مـورد     ٥٠ مواردی بوده است که در آنھـا ت

اخیرا بدنبال افـزایـش رقـم  . جنازه در مشھد تشییع شده است 
کشته شدگان افغان در جـنـگ سـوریـه و خـطـر افشـای  
توطئه جمھوری اسالمی در امر اجیر کردن مھاجرین افـغـان  
ـیـع   برای جنگ در سوریه، از ورود کشتـه شـدگـان و تشـی

ـری بـعـمـل آمـده اسـت  الرم بـه  .  جنازه آنھا در ایران جلـوگـی
یادآوریست که این اطالعات از گزارشات زنده کـارگـران و  

سـیـامـک  .   مھاجرین افغان در ایران به ما بدست آمده انـد 
 ٢٠١٤  می  ٢٢ ستوده  

 
وضعیت نامناسب کارگران مھاجر بلوچ در 

 عسلویه
 کارگر بلوچ شـاغـل در پـارس جـنـوبـی بـا  ٢٠٠  بیش از  

ـتـه  ـیـس جـمـھـور گـف در  :  انـد   امضای طوماری خطاب به رئ
ـلـوچسـتـان سـرمـایـه گـذاری صـنـعـتـی   استان سیستان و ب
بزرگی که بتواند بخشی از توده عظیم بیکاران را بـه کـار  

در ادامه این طومار بـا اشـاره  .  بگمارد صورت نگرفته است 
ھـا و    ھای متوالی که باعث شده آب چـاه   به خشک سالی 

ھا به شدت کم شود، گفته شده است افـراد مـعـدودی    قنات 
کـردنـد، مـجـبـور    که با کشاورزی و باغداری زندگی مـی 

ـنـدگـان ایـن  .  ھستند در جستجوی کـار بـاشـنـد  امضـا کـن
ـتـه  : انـد   طومار با اشاره به شرایط ناعادالنه کاری شـان گـف

ـلـوچ بـا مـدرک   پیمانـکـاران پـارس جـنـوبـی کـارگـران ب
ـرای   تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم را به صورت روز مـزد و ب

ـنـد   ای استـخـدام مـی   ترین کارھای پروژه   سخت  در ایـن  .  کـن
ـیـمـه، بـدون   ـلـوچ بـدون ب طومار گفته شده است کارگران ب
قرارداد کار، بدون خوابگاه و بدون سـه وعـده غـذایـی و بـه  

شوند ولی ھرگز روزانه مـزدی    صورت روز مزد استخدام می 
شود بلکه پس از چـنـدیـن مـاه، یـک    ھا پرداخت نمی   به آن 

در بـخـشـی دیـگـری از ایـن  .  کنند   ماه حقوق دریافت می 
ھـای    طومار گفته شده است پیمانکـاران ھـر روز بـه بـھـانـه 

مختلف کارگران را جریمه کرده و بـا کسـر سـاعـت کـار،  
 .کنند   بخش مھمی از حقوق آنان را پرداخت نمی 

 
 اخبار بین المللی

 
ادامه اعتراضات گسترده به فقر و  -برزیل 

 نابرابری
ـبـھـشـت ٢٥ (      مه ١٥ اعتراضات گسترده روز پنج شنبه    اردی

ـیـز  (  ـبـه ن ـنـج شـن در برزیل به برگزاری جام جھانـی، شـب پ
ادامه یافت و معترضان با پلیس ضد شورش در شـھـرھـای  
ریو دو ژانیرو و سائوپائولو و شـھـرھـای دیـگـر ایـن کشـور  

باوجود اینکه تنھا کمتر از یک ماه به آغـاز  .  درگیر شدند 
ـراضـات   ـرزیـل شـاھـد اعـت جام جھانی فوتبال باقی مانـده، ب
ـیـن   گسترده معلمان، کارمندان دولت و خصوصا طبقـات پـای
. جامعه به ھزینه ھای میزبانی ایـن رویـداد ورزشـی اسـت 

معترضان با نوشتن پالکاردھایی می گویند که خـواسـتـار  
در رسیف، شـھـری کـه مـیـزان  . مسکن ھستند نه استادیوم 

ـیـس بـه   ـل پنج مسابقه فوتبال جـام جـھـانـی خـواھـنـد بـود پ
مواجھه با معترضانی پرداخت که بـه غـارت مـغـازه دسـت  

یـکـی از  .   نفر دستگیر شده انـد ٢٣٤ زده بودند، که طی آن  
ـرای  : " معترضان می گوید  ما پرسیده بودیم که جام جھـان ب

چه کسانی است؟ پاسخ این اسـت کـه ایـن جـام جـھـانـی  
مـا مـخـالـف رویـدادھـایـی  .  برای اکثریت برزیلی ھا نیست 

ـریـت مـردم را نـادیـده مـی   اینگونه ھستیم که خواست اکث
ـم مـدرسـه اسـت مـی  "  گیرند  یکی از معترضان کـه مـعـل
ما سوالھای زیادی درباره نحوه پرداخت ھزینه ھـای  : " گوید 

درباره بھداشت، آموزش و پرورش رایگـان،  .  جام جھانی داریم 
می خواھیم دولـت بـدانـد تـا بـجـای  . بی خانمانی بسیاری 

ھزینه ھای گزاف جام جھانی به فکـر شـھـرونـدان دردمـنـد  
معترضان با آتش زدن پوسترھـای جـام جـھـانـی  " برزیل باشد 

ـرگـرد در سـراسـر   فوتبال و شعارھایی چون فیفا به خـانـه ب
ـبـال آن  . شب پنج شنبه به اعتراضات ادامه داند  آنـھـا بـه دن

  ١٢ ھستند که با به جریان انداخـتـن اعـتـصـابـات در تـمـام  
ـیـت دولـت و   شھری که میزبان مسابقات ھستند مانع فعـال

 .فیفا برای برگزاری مسابقات شوند 
 

 کارگر ١١جانباختن  -عربستان سعودی 
 مھاجر در اثر آتش سوزی

ـتـخـت   حادثه آتش سوزی در کـارگـاه مـبـل سـازی در پـای
 کارگر مھاجر مـنـجـر  ١١ عربستان سعودی، به کشته شدن  

این حادثه ھفته گذشته در منطقه بدر شھر ریـاض رخ  .  شد 
.  بنگالدشی و دو ھندی در این حادثه کشته شـدنـد ٩ داد،  

ـنـاک تـوصـیـف   سفیر بنگالدش در عربستان ضـمـن وحشـت
. ھای قربانیان ابراز ھمدردی کـرد   کردن این حادثه با خانواده 

ـیـس   ـل طبق اظھارات سخنگوی سفـارت ھـنـد در ریـاض، پ
محلی ھنوز در حال تحقیق درباره این حادثه است و اجسـاد  
قربانیان تا زمان کامل شدن این رونـد در عـربسـتـان بـاقـی  

ـر  .  خواھد ماند  به گفته شاھدان عینی، بیشتر قربانیان در اث
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. خفگی ناشی از استنشاق دود جان خود را از دسـت دادنـد 
بر اساس گزارش ھفته نامه آمریکایی کانترپانچ، مھـاجـران  

  ٨ در حـدود  ( در حدود یک سوم جمعیت عربستان سعودی  
و نیمی از نیروی کار این کشور نفـت خـیـز را  )  میلیون نفر 

ـیـن الـمـلـل،  .  دھند   تشکیل می  بنا به اعالم سازمـان عـفـو ب
قوانین کار در عربستان از این افراد که عـمـدتـا کـارگـران  
ـنـد، حـمـایـت   فاقد تخصص و خدمتکارھای خانـگـی ھسـت

کند و به ھمین دلیل کارگران خارجی ھـمـواره    چندانی نمی 
ـرار دارنـد   در معرض استثمار و سوء استفاده کـارفـرمـایـان ق

توان به تدابیر ایمنی ناکافـی در    که از جمله این موارد می 
  ٢٠  تا  ١٥ محیط کار، ساعات کار اضافی که گاھی به  

رسد، کار ھفت روز در ھفته، دسـتـمـزدی    ساعت در روز می 
مـانـد،    ھا نزد کـارفـرمـا بـاقـی مـی   ھا یا حتی سال   که ماه 

ھای غذایی و سوء استفادھھای شدیـد روحـی و    محرومیت 
ھمچنین طبق گزارش یـک  .  فیزیکی و جنسی اشاره کرد 

ھا نفر از خدمتکاران خانگی آسیایـی و    روزنامه اماراتی، ده 
آفریقایی مشـغـول بـه کـار در عـربسـتـان کـه عـمـدتـا از  
ـنـد،   ـیـن ھسـت ـپ ـی کشورھای اتیوپی، مالزی، سریالنکا و فیل
طی چند سال گذشته به خاطر بدرفتاری و عـوامـل دیـگـر  

 .اند   دست به خودکشی زده 
 

تظاھرات بر علیه  -آلمان و اسپانیا 
 ھای اقتصادی دولت سیاست

  ٢٨ (   مه  ١٨ ھزاران نفر از مردم آلمان و اسپانیا روز یکشنبه  
ـرده    با آمدن به خیابان )  اردیبھشت  ھا و برپایی تظاھرات گسـت

ـراض    نسبت به سیاست  ھای اقتـصـادی اتـحـادیـه اروپـا اعـت
ـراض  .  کردند  به گزارش خبر گذاریھا، برپایی تظاھـرات اعـت

ـتـصـادی    آمیز در آلمان و اسپانیا نسبت به سـیـاسـت  ھـای اق
اتحادیه اروپا در شرایطی است که انتخابات پارلمانـی اروپـا  

ـر اسـاس  .  قرار است اواخر ماه جاری میالدی برگزار شـود  ب
ھـای اتـحـادیـه اروپـا در    این گزارش، تظاھرات ضد سیاست 

ـرگـزار شـده اسـت  . شھرھای برلین و ھـامـبـورگ آلـمـان ب
ـرضـان و   ـیـن مـعـت ـری ب راھپیمایی برلین مـنـجـر بـه درگـی

ـنـدگـان  ٤ نیروھای پلیس شده و حداقل    نفر از تظاھـرات کـن
ـر از مـردم بـا تـجـمـع در  ١٠٠٠ بیش از  .  بازداشت شدند   نف

ھـای    مرکز شھر برلین نگرانی و مخالفت خود را با سیـاسـت 
ـیـن  .  اقتصادی اتحادیه اروپا اعـالم کـردنـد  فـعـاالن ھـمـچـن

ـرای مـھـاجـران شـدنـد  ـر ب ـراب ـرضـان  .  خواستار حـقـوق ب مـعـت
ھای رنگی به سوی سـاخـتـمـان    ھمچنین با پرتاب تخم مرغ 

ھای ریـاضـتـی    نسبت به اجرای سیاست "  خانه اقتصاد آلمان " 
در شھر ھامبورگ نیز تـظـاھـرات  .  به شدت اعتراض کردند 

پلیس آلمان سعـی  .  ضد اتحادیه اروپا به خشونت کشیده شد 
ـنـده را   کرد با شلیک توپ آبپاش جمعیـت تـظـاھـرات کـن

ـری .  متفرق کند  ھـا زخـمـی    برخی از مـردم در ایـن درگـی
ـیـا  .  تظاھرات مشابھی نیز در اسپانیا برگزار شد . شدند  اسپـان

چھارمین اقتصاد بزرگ منطقـه یـورو بـا بـحـران و رکـود  
ـرو شـده اسـت  ایـن تـظـاھـرات در  .  اقتصـادی شـدیـدی روب

ـیـا  .  ھای شھر مادرید برگزار شـده اسـت   خیابان  دولـت اسـپـان
ھـای مـالـی خـارجـی    مجبور است برای دریـافـت کـمـک 

ھای ریاضت اقتصادی را اجرا کند که این مسـالـه    سیاست 
ـفـت مـردم   منجر به تشدید مشکالت اقتصادی شده و مخـال

 .را در پی داشته است 
 

 ھزار ١٦٠آمار کشته شدگان از  -سوریه 
 نفر فراتر رفت

گروه ناظر حقوق بشـر در سـوریـه اعـالم کـرد کـه تـعـداد  
 ھزار نفر شـده  ١٦٠ ھا در جنگ داخلی سوریه بالغ بر    کشته 

ـر صـعـودی   است، آماری که به نسـبـت مـاه گـذشـتـه سـی
 .سریعی داشته است 

ـبـه،   ـر اسـت روز دوشـن ـق   ٢٩ این گروه که در بریتانیـا مسـت
اردیبھشت، آخرین آمار از تلفات در جنگ داخلی سوریه را  

ھـا در ایـن    دھـد تـعـداد کشـتـه   منتشر کرد که نشـان مـی 
 ھـزار و  ١٦٢  تـاکـنـون،  ٢٠١١ جنگ از ماه مارس سـال  

ـر بـوده اسـت ٤٠٢  ـف گـروه نـاظـر حـقـوق بشـر در سـوریـه  .  ن
ـرنـظـامـی،    می  گوید که ایـن آمـار شـامـل شـھـرونـدان غـی

ـیـام   شورشیان و اعضای ارتش سوریه اسـت کـه از آغـاز ق
ھایی از مردم سوریه علیه حکومت بشـار اسـد کشـتـه    گروه 
ـم واقـعـی  .   اند   شده  این گروه تاکید دارد که امکان دارد رق

ـر از ایـن تـعـداد   تلفات در جنگ داخلی سوریه بسیار بیشـت
به گفته این گروه فعال در زمینه حقـوق بشـر، حـدود  .  باشد 

 نفر، شـھـرونـدان   ٩٨٧  ھزار و  ٥٣ ھا،    یک سوم از کل کشته 
ھمچنین در طول جنگ داخلی سـوریـه  .  غیرنظامی ھستند 

 زن کشـتـه  ٥٨٦  ھـزار و  ٥  کـودک و  ٦٠٧  ھـزار و  ٨ 
 .اند   شده 
 

اعالم اعتصاب کارکنان  -نیوزیلند 
 بیمارستان ھا

ـری "  بیمارستان  ٦ کارکنان   ـرب اعـالم کـردنـد بـمـنـظـور  "  کانت
 درصـد اضـافـه  ٥ فشار بر کارفرمایان برای دستیـابـی بـه  

این اعتصـاب  .   ساعته میزنند ٢٤ دستمزد دست به اعتصاب  
 صبح روز بـعـد  ٦ تا     مه ٢٢  صبح روز پنجشنبه  ٦ از ساعت  

 .ادامه خواھد یافت 
 

 سرپناھان مقابل مجلس تحصن بی -ایتالیا 
صدھا بی خانمان و بی سرپناه ایتالیایی و مھـاجـر خـارجـی  
ـتـصـادی و شـرایـط بـد   در اعتراض به وضـع نـابسـامـان اق
معیشتی و اجتماعی خود برابر مجلس این کشـور تـحـصـن  

ـتـی،  .   کردند  تجمع کنندگان با سردادن شعارھای ضـد دول
ـر قـابـل   ادامه تدابیر سخت گیرانه اقتصادی را در ایتالیا غی

دولـت  : " گـویـد   یکی از تظاھرکننـدگـان مـی .  قبول دانستند 
رنتسی فقط حامی بانکداران و نظام سرمایه داری اسـت و  
توجھی به مشکالت اقشار ضـعـیـف جـامـعـه و افـراد بـی  

ما با تجمع در برابر مجلـس خـواسـتـار احـقـاق  .  سرپناه ندارد 
شمار بـی خـانـمـان  . " حقوق شھروندی و حق مسکن ھستیم 

ھا در ایتالیا به علت تداوم بحران اقتصادی و گستـرش بـی  
تصویر بـا  . سابقه بیکاری به یک صد ھزار نفر رسیده است 

 .صدا دارد 
 

اعتصاب پر قدرت رانندگان  -برزیل 
 اتوبوس

ـبـال   در حالی که تنھا سه ھفته به آغـاز جـام جـھـانـی فـوت
ـرزیـل وارد   باقی مانده است، اعتصاب رانندگان اتوبوس در ب
ـریـن    ـقـل در بـزرگـت دومین روز خود شد و سیستم حـمـل و ن

ـروسـت  ـنـدگـان  .  شھر این کشور ھمچنین بـا اخـتـالل روب ران
ـبـه    ٣١ (  مـه  ٢١ اتوبـوس در سـائـو پـائـولـو روز چـھـارشـن

ـیـب  ) اردیبھشت  ـرت به اعتصاب خود ادامـه دادنـد و بـدیـن ت

. ھای اتوبوس در ایـن شـھـر تـعـطـیـل شـدنـد   نیمی از پایانه 
رانندگان اتوبوس و جمع کنندگان کرایه روز سه شنبه بـدون  

ـلـی دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد  ـر اسـاس  .  ھیچ ھشدار قب ب
ـیـه خـود را وسـط    گزارش  ـل ـق ھا، برخی از رانندگان وسیلـه ن

ایـن  . خیابان رھا کرده و در رفت و آمد اختالل ایجاد کـردنـد 
.  ھزار مسافر را با مشکل مواجه کرده اسـت ٢٣٠ اعتصاب  

ـرار دادن اتـحـادیـه   ھدف از ایـن اعـتـصـاب تـحـت فشـار ق
 درصـدی  ١٩ رانندگان اتوبوس برای موافـقـت بـا افـزایـش  

 درصـدی حـقـوق  ١٠ اتحـادیـه بـا افـزایـش  .  حقوق آنھاست 
ـرگـزاری  .  موافقت کرده است  کشور برزیل اخیرا در آستانه ب

جام جھانی فوتبال و انتخابات در ماه اکتبر با یـک سـری  
ـرای افـزایـش حـقـوق و بـھـبـود    اعتراضات و اعتصاب  ھـا ب

ـرو شـده اسـت  ـنـد پـول    مـردم مـی .  شرایـط کـاری روب گـوی
ـرای    ھنگفتی که ھزینه این رویداد ورزشی می  شود بـایـد ب

ـقـل و مسـکـن   نظام درمانی، خدمـات آمـوزش، حـمـل و ن
ـری  .  ھا ھزینـه شـود   برزیلی  تـاکـنـون چـنـدیـن مـورد درگـی

ـرزیـل   ـتـی در ب ـی ـروھـای امـن خشونت بار بین معترضان و نی
 .ھای اخیر رخ داده است   طی ھفته 
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