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 اطالعیه ھای حزب

 ٢    صفحه    امسال ھم صدای اعتراض کارگران ایران در سازمان جھانی کار طنین انداخت

 ١٠  صفحه    ژوئن٦ مه تا ٢٨ یک ھفته در دفاع از كارگران و زندانیان سیاسی 

اجالس سـازمـان جـھـانـی کـار در ژنـو 
. ماه مه آغاز بکار کـرد ٢٨ در روز  )  سویس ( 

ھیئتی از فعالین حزب کمونیست کـارگـری  
ـلـی حـمـایـت از   ـیـن الـمـل ـتـه ب ـی ایران و کـم
کارگران زندانی ـ ایران برای شرکـت در روز  
اول این اجالس در شھر ژنو در محل اجـالس 

در رابــطــه بــا  .  حضــور داشــت )  ای ال او ( 
شرکت فعالین حزب در محل اجالس سـاالنـه  

 .با نسان نودینیان گفت و گویی داریم 
 

امسال ھم فعالین حزب و  : کارگر کمونیست 
ـلـی حـمـایـت از کـارگـران   کمیته بیـن الـمـل

چـرا  !  زندانی در اجالس ساالنه شرکت کردند 
 به ژنو رفتید؟  
اجالس سازمان جھانی کـار  :  نسان نودینیان 

در ژنـو بــرای کـارگــران و اتـحــادیـه ھــای  
ایـن اجـالس  .  کارگری و دولتھا آشـنـا اسـت 

از بیشتر کشورھـای  .  ھر ساله برگزار میشود 
دنیا نمایندگان سه جانبه دولت، کـارفـرمـا و  

ـم  .  کارگران شرکت دارند  اینرا نیز اضافه کـن
ھیئت مدیره  این سازمان مـتـشـکـل از  " که  

بیست و ھشت نفر از  .  پنجاه و شش نفر است 
ــر از طــرف   ــف ــرف دولــت ھــا، چــھــارده ن ط

ـر   ـف کارفرمایان و چـھـارده ن

گفتگو  با نسان نودینیان پیرامون  
 حضور در سازمان جھانی کار

ــی   ـل ـل ــم ــگـی بــیـن ال ــه ھـمــبـسـت ـت ـی کـم
ـرای آزادی    -کارگری  ـیـن ب ـپ ایران که کـم

ـرد، در   ـب ـیـش مـی کارگران زندانی را بـه پ
چندین اجالس و کنفرانس توانستـه دخـالـت  
فعالی داشـتـه بـاشـد و صـدای کـارگـران  

بـا تـوجـه  .  زندانی و کارگران در ایران باشد 
به اھمیت عرصه بین المللی ھـمـبـسـتـگـی  
ـیـسـت بـا شـھـال   کارگری، کارگـر کـمـون
ـتـگـو   ـتـه گـف دانشفر از سخنگویان این کمی

 . کرده است 
ـبـل از ھـر چـیـز  :   کارگر کمونـیـسـت  ق

ـیـن   مختصری در مورد کمیته ھمبستگی ب
ـتـھـایـش    -المللی کـارگـری  ـی ـران و فـعـال ای

 توضیح دھید؟ 
ـیـن  :  شھال دانشفر  ـتـه ھـمـبـسـتـگـی ب کمی

ایران، نـھـادی اسـت کـه   -المللی کارگری 
اولین ھدفش جلـب ھـمـبـسـتـگـی جـھـانـی  

ـران اسـت  مـن و  .  کارگری با کـارگـران ای
. بھرام سروش سخنگویان این کمیته ھستیـم 

کاظم نیکخواه مسئول ارتباط بـا کـارگـران  
خاورمیـانـه، مسـعـود ارژنـگ و داود آرام  

ــا   ــاط ب ــن ارتــب ــولــی مســئ

 یکماه تالش
 گفتگو با شھال دانشفر در باره شرکت در  

 چند اجالس بین المللی 

بازگرداندن نماینده دلسوزتان شاپور 
احسانی راد را به خواست ھایتان 

 اضافه کنید

 ٣   صفحه  

 ٧ صفحه  اصغر کریمی   

 اخبار کارگری
 ١٤     صفحه  

در حاشیه اعتصاب تحسین برانگیز 
 کارگران نورد و پروفیل ساوه

 ٨ صفحه  شاپور احسانی راد         

 ١١          صفحه  

 ٤  صفحه  

پـس  : " اتحادیه آزاد کارگران اعالم کـرد 
ـرده ی   ازگذشت یک ھفته اعتصـاب گسـت
ــمــی   ــت ــیــل ســاوه، رس ــروف ــران نــورد پ کــارگ
مدیرعامل قدرتمند وصاحب نفـوذ کـارخـانـه  
ـبـاط بـا   که باغرور وسرمستی ناشـی از ارت
مراکزقدرت به خواست کارگران ھمواره بـی  

در جمع کارگران اعتصابی  ...  اعتناء بوده،  
ــت   ــه ھــا وصــحــب ــه خــواســت ــافــت وب حضـوری
ـــه   ـــان ب ـــا آن ـردوب ـران گـــوش کــ کـــارگــ

بدنبال چانه زنی وکشمـکـش  . گفتگوپرداخت 
بسیارکارگران اعتصابی با مدیرعـامـل کـه  
سعی درتوافق با حداقل مطالبات ممکن بـا  

ــاومـت وپـافشــاری   کـارگـران را داشــت مـق
ـنـی رسـتـمـی   کارگران، باالخره به عقب نشی
ـبـات اصـلـی   منجرشد و کارگران بـه مـطـال

جـدا از یـکـمـاه حـقـوق و  . خود دست یافتند 
تمدیداعتباردفترچه ھای درمانی، که طـی  
ـرعـامـل   روزھای قبـل انـجـام شـده بـود،مـدی
متعھدگردید دوماه مبلغ عیـدی وپـاداش را  
ـنـده بـحـسـاب   ـتـه آی ـبـه ھـف تا حداکثریکـشـن

ــد  ــز نـمــای ــل خــواســت  . کـارگــران واری ــاب درمـق
کارگران برای پرداخت دستمزدھای مـعـوقـه  

 روزیکبار، مدیرعامل قـول دادکـه تـا  ٢٠ ھر 
ــیـه مـعـوقـات را   ـرمـاه کـل ـی ت

 فقط حمایت کنید
 یاشار سھندی 

 ٦  صفحه  
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امسال نیز ھمـانـنـد سـالـھـای  
گذشته ھیـاتـی از سـوی حـزب  
ــران و   کـمــونـیــسـت کـارگــری ای
ـلـی   ـل کمیته ھبستگـی بـیـن الـم

ایــران در یــکــی از    -کــارگــری 
ــه   سـالـن ھـای کـنـفـرانـس سـاالن

) آی ال او ( سازمان جھانی کار  
ــور   ــه حض ــت و ب ــاف حضــور ی
جمھوری اسالمی در این اجالس  
و زندانی کردن فعالین کارگـری  

 . در ایران اعتراض کرد 
 

 ماه مه در اولین روز ایـن  ٢٨ روز  
اجالس ھیئتی مـرکـب از نسـان  
ـلـه   نودینیان، سیامک زارع، جمـی
مـیـرکـی، نـاصـر کشــکـولـی و  
پاسکال دکامپ عازم ژنو شدنـد  
تا صدای اعـتـراض کـارگـران و  
مردم ایران در سـازمـان جـھـانـی  

بـرگـزار  .  کار را منعکس کـنـنـد 
کنـنـدگـان ایـن کـنـفـرانـس کـه  
سابقه حضور اعتراضی ھر سـالـه  
ما را دارنـد، بـا شـدت دادن بـه  
تمھیدات امنـیـتـی خـود، سـعـی  
ــع حضــور مــا در   ــان ــد م کــردن

علیرغم ھمه ایـن  .  کنفرانس شوند 
ــان و   ــی ــن ــودی ــا نســان ن ــھ ــالــش ت
سیامک زارع خـود را بـه درون  
سالن کـنـفـرانـس رسـانـدنـد و بـا  
ــا و   ــت ھ ــب ــا و صــح ــارھ ــع ش
ــه افشــای   پـالکــاردھــای خــود ب
جمھوری اسالمـی پـرداخـتـنـد و  
ــیــه زنــدانــی کــردن رھــبــران   ــل ع
کارگری و بـه حضـور مـزدوران  
جمھوری اسالمی در کـنـفـرانـس  

 . اعتراض کردند 
 

ساعت دو بعدازظھر بیش از صـد  
نفر از نمایندگان سازمان جھـانـی  
کـار در مـحـل تـجـمـع ورود بـه  
سالن اجالس آسیائی کـنـفـرانـس  
متوجه شعاردادن و پالکاردھائـی  
شدند که در دست نسان نودینیـان  

شعارھـای نسـان نـودیـنـیـان  .  بود 
ــکــاران   ــت ــای ــن ــه حضــور ج ــی عــل

جمھوری اسـالمـی در سـازمـان  
جھانی کار و در حالیکه عکـس  
جــعــفــر عــظــیــم زاده از رھــبــران  
کــارگــری را در دســت داشــت  
ـلـب   توجه نمایندگان را به خود ج

ــھــای نســان  .  کــرد  ــا صــحــبــت ب
نودینیان سکوت بـر نـمـایـنـدگـان  
حـاکـم شـد و بـا دیـدن عـکــس  
یکی از رھبران کارگری زندانی  
. ھمبستگی شان را نشـان دادنـد 

او از حضار در سالن خواست کـه  
از کارگران زنـدانـی و مـبـارزات  
. کارگران در ایران حمایت کـنـنـد 

او تـوضـیــح داد کـه جـمـھــوری  
اسالمی رھبران واقعی کـارگـران  
را زندانی کرده و ایـنـھـا کـه در  
اینجا حضور دارند از سرکوبگران  

از  .  کــارگــران و مــردم ھســتــنــد 
جعفر عظـیـم زاده بـعـنـوان رھـبـر  
اتحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران و  

  ٤٠ سازمانده طومار اعـتـراضـی  
ــر ســر خــواســت   ھــزار کــارگــر ب
ــنــکــه   افــزایــش دســتــمــزدھــا و ای
جــمــھــوری اســالمــی او را در  
ــن زنـدانــی کــرده و   انـفــرادی اوی
ــه آزاد   ــادی ــح ــالل ات ــح ــرای ان ب
ــار   ــحــت فش ــران ت ــران ای کــارگ
گذاشته است، صـحـبـت کـرد و  
ـلـی از   ـل خواھان حمایت بـیـن الـم
. وی و ھمه کارگران زندانی شـد 

بعد از این سخـنـان در حـالـیـکـه  
نسان نـودیـنـیـان پـالکـاردی کـه  
روی آن نوشته شده بود جمھـوری  
اسالمی باید از سازمان جـھـانـی  
ـلـنـد کـرده   کار اخراج شـود را ب
بود، مامورین امنیتی آی ال او  

عکس  .  او را از سالن بیرون بردند 
ھائی که سیامک زارع از ایـن  
صـحــنــه ھــا تـھــیــه کــرده اســت  
ضمیمه است و فیلم این اعتراض  

 .  نیز بزودی پخش میشود 
 

ــراضــی   ــت ــت اع ــرک ــن ح در ای
اطالعیه ھای کمیته ھمبستگی  
درمــورد وضــعــیــت تــک تــک  

کارگـران زنـدانـی و قـطـعـنـامـه  
ـلـی   ـل کمیته ھمبستگی بیـن الـم
کارگری که بر چـھـار خـواسـت  
مــھــم آزادی فــوری کــارگــران  
ــدانــی، حــمــایــت از مــبــارزات   زن

 اخراج رژیم    کارگران و مردم ایران 
اسالمی از سازمان جھانـی کـار  
و بایـکـوت سـیـاسـی جـمـھـوری  
ـلـی   ـل اسالمی در سطح بـیـن الـم
تاکید داشـت، در مـیـان تـعـداد  
ــادی از شــرکــت کــنــنــدگــان   زی
ـلـف   حاضر در سالـن ھـای مـخـت

این قطعـنـامـه  .  اجالس پخش شد 
و اطالعیه ھمزمـان در خـارج از  
محوطه بیرونی کنفرانس تـوسـط  
ــه   ــمــیــل ــاســکــال دکــامــپ، ج پ
میرکی و ناصـر کشـکـولـی در  
میان تعداد زیادی از نمایـنـدگـان  
و کسانی که بـرای شـرکـت بـه  
ــع   ــوزی ــد، ت ــودن کـنــفــرانـس آمــده ب

 . گردید 
 

بدین ترتیب امسال نیـز مـا اجـازه  
ــه کــارگــر   ــدادیــم مــزدوران خــان ن
جمھوری اسالمی بدون اعـتـراض  
و افشاگـری مـا در کـنـفـرانـس  

جمـھـوری اسـالمـی  .  ظاھر شوند 
باید از سازمـان جـھـانـی کـار و  
ھمه نھادھای بین المللـی اخـراج  
شود و سران این حکومت به جـرم  
ــحـــق   ــات ب ـــراض ــت ــوب اع ــرک س

 به جـرم زنـدانـی کـردن    کارگران 
ــه جــرم    رھــبــران کــارگــری و   ب

محروم کردن کـارگـران و اکـثـر  
قریب به اتفاق مردم از ساده تریـن  

 در دادگــاه ھــای    حــقــوق خــود 
 . علنی به محاکمه کشیده شوند 
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ـنـد "  از طرف کارگران  ـران  .  ھسـت ای
ـــالدی در  ١٩١٩ از ســـال    مــی

سازمان بین المللی کار عضـویـت  
و جــمــھــوری اســالمــی در  .  دارد 

سالھای مختلفی به تناوب فشـار  
بین المللی و اوضاع سـیـاسـی در  
ایران از موقعیـت و آرایـش ھـای  

 . سیالی برخودار بوده است 
ــام    و بــرقــراری  ٥٧ پــس از قــی

ـیـف اسـالمـی در   حاکـمـیـت کـث
 ILOایران،  روابط حسنه ایران با  

دستخوش تحوالتـی بـزرگ شـد،  
 تـا  ١٩٨٣ ھـای    چنانچه بین سال 

 ILO کمیته اسـتـانـدارد  ١٩٩٩ 
مکررا  در مورد مسایل مربوط بـه  
تبعـیـض در جـمـھـوری اسـالمـی  

در  .  کـرد   ایران اظھار نگرانی مـی 
ــام ایــران در   ایــن دوره ھــمــواره ن
فھرست پـاراگـراف ویـژه سـازمـان  
درج شد و مـکـررا  از جـمـھـوری  
اسالمی برای ارسال گروه تـمـاس  
ــه عــمــل   ــم درخــواســت ب ــی ــق مســت

 رابـطـه  ١٩٩٩ و تـا سـال  .  میآمد 

سازمان جھانی کار با جـمـھـوری  
ـر ھــمــیـن روال ادامــه   اسـالمــی ب

ـر تـحـت  .  داشت  در سالـھـای اخـی
ـلـی و   ـیـن الـمـل فشار اعتراضات ب
دخالت مستقیم فعالین کـارگـری  
و ارتباط با نھادھای این سازمان،  
ــاســی جــمــھــوری   ــی ــت س ــی مــوقــع

 . اسالمی نامناسب شده است 
ـنـه ھـا اسـت   با توجه به این زمـی

ــا   ــســت  ( کــه حــزب م ــونــی کــم
از بدو تاسیس خود ھـر  )  کارگری 

ــون و   ــرگــزاری آکســی ــا ب ــه ب ســال
ــھــای ســازمــان   ــن حضــور در ســال
جھانی کار، فعاالنه از حـقـوق و  

ـران دفـاع   حرمت کـارگـران در ای
می کند و جـمـھـوری فـاشـیـسـم  
اسالمی را تحت مـنـگـنـه فشـار  

ما یـک  . بین المللی قرار میدھد 
نفره از آلمان و فـرانسـه در  ٥ جمع  

ـم  ـی رفـقـای مـا  .  ژنو حضور داشـت
ــاصــر  "  ــان، ن ــه مــیــرکــی ــل ــمــی ج

ــامــک زارع و   ــی کشــکــولــی، س
در ایـن جـمـع  "  پاسکال از فرانسـه 

ـم کـه   .  حضور داشتند  اضافه کـن
 در  ٢٠١٣ جمیله میرکیان در سال  

سالن اصـلـی اجـالس ای ال او،  
علیه حضور جمھوری اسالمـی و  
دفاع از کارگران صـحـبـت ھـای  

ـنـده ای داشـت  مـن  .   گرم و کوب
امسال برای دومین بار اسـت کـه  
علیه حضور جـمـھـوری اسـالمـی  
ــه ام  ــو   حضــور داشــت .  در ژن

 و امسال ھـم  ٢٠٠٢ یکبار در سال  

ـم مـا ھـرکـدام در  .  ٢١٠٤ در   ـی ت
سالھای گذشته بیش از سـه بـار  

پـاسـکـال از  . ( حضور داشـتـه انـد 
و  )  فرانسه ھر ساله حضور داشـتـه 

جمیله میرکی و ناصر کشکولـی  
ھم ھمچنین ھر کـدام سـه بـار و  

 ) بیشتر 
 

اھداف شما از  : کارگر کمونیست 
 شرکت در این اجالس چی بود؟ 

مـا ھـر سـالـه  :  نسان نـودیـنـیـان 
حضور داریم که بگوییم کسـانـی  
ــر و   کــه از طــرف خــانــه کــارگ
شوراھای اسالمی در این اجـالس  

ـنـده کـارگـران   حضور دارند، نـمـای
ــنــد  ــســت ــی ایــنــھــا نــمــایــنــدگــان  .  ن

ــد  ــن ــای زرد ھســت ــھ ــکــل و  .  تش
نمایندگان دولت و کـارفـرمـا ھـم  
ـیـن   مزدورانی ھستند که بـه قـوان
. این سازمان ھیچ تعھدی نـدارنـد 

ــظــام جــمــھــوری   ــھــا و کــل ن ایــن
کـارگـران  .  اسالمی ضد کارگرند 

ـنـد بـه ایـن   را دستگیـر مـی کـن
دلیل که مـیـخـواھـنـد تشـکـل و  
ــاشــنــد  ــه ب ــت ــان را داش . آزادی بــی

حضور ما تاثیرات قابـل تـوجـھـی  
ـنـدگـان شـرکـت   بر اجالس و نـمـای

ــده دارد  ــن ــدگــان  .  کــن ــایــن ــم ــا ن ب
ـلـف از اروپـا و   کشورھای مـخـت
ـر کشـورھـا ایـن بـار   افریقا و سای

اطالعیه کارگران  .  صحبت کردیم 
ــا   ــراه ب ــر شــده کــه ھــم ــی ــگ ــت دس
ــزبــان   ــھــا ب ــاه آن ــرافــی کــوت ــوگ بــی

انگلیسی تھیـه شـده بـود را، بـه  
پاسکال از فـرانسـه بـه  .  آنھا دادیم 

ـــا   ـرک ب ــ ـت ـــان مشــ ـــل زب ـی ــ دل
نمایندگانی از کشورھای افریقـا،  
در مورد کارگران دستگیر شده و  
ـم   ـراھـی جعفر عظیم زاده، بـھـنـام اب
ــدانــی   ــگـر کــارگـران زن زاده و دی

ـنـھـای  .  صحبت کرد  در داخل سال
سازمان جـھـانـی کـار اطـالعـیـه  

من  در جایـی کـه  .  پخش کردیم 
ــمــایــنــدگــان از   ــجــمــع ن مــحــل ت
ـیـا   ـرال کشورھای آسـیـایـی و اسـت
بود، در مورد وضعـیـت کـارگـران  
در ایران، دستـمـزدھـا و کـارگـران  

مـا  .  دستگیر شده صحـبـت کـردم 
ـم   ـران را  " روی بنری نوشته بودی ای

از سـازمـان جـھـانـی کـار اخـراج  
ـم  " و عکـس  ".  کنید  ـر عـظـی جـعـف

زاده را در دستم داشتـم و از آنـھـا  
ــان آزادی  " خــواســتــم کــه   خــواھ
مـا در  .  شـونـد "  کارگران زنـدانـی 

ـرل   ـت داخل سالن با محدودیت و کن
ـیـل حضـور  .  پلیسروبرو شدیم  به دل

ـبــیـل جــمـھــوری   ـتـھــایـی از ق دول
اسالمی و حضـور ھـر سـالـه مـا  
ــیــتــی   ــھــا، فضــای امــن ــه آن ــی عــل

ـنـد  بـه  .  سختی را اعمال می کـن
ـفــر از رفــقـای مـا کــارت   سـه ن

بـه  .  مجوز ورود به سالن را ندادنـد 
این دلیل که سال گذشته و چـنـد  
ــه جــمــھــوری   ــی ــل ــر ع ــت ــل ــب ســال ق
اسالمی در سالنھای ایـن اجـالس  

ـرون  .  سخنرانی کرده بـودنـد  ـی در ب

سالن رفقای ما آکسـیـون خـوبـی  
را با نمایش عکسھای کـارگـران  

اطـالعـیـه  .  زندانی برگزار کـردنـد 
ـنـدگـان مـیـدادنـد  . ھا را بـه نـمـای

جمیله میرکی و ناصر کشکولـی  
ــش از   ــی و پــاســکــال بــه مــدت ب
ـئـت   یکساعت با نمایندگان و ھـی
ھای کشورھای مختلف صحبـت  

اکسیون و حضـور مـا  .  میکردند 
در شرایط و دقایقی انجام شد که  
ـر   ـف چند متر آنطرف سالن، صدھا ن
ـیـا بـا ھـم دیـدار   از کشورھای دن

به نظر من تحت فشـار  .  میکردند 
ـنـدگـان نـظـام   اعتراضات ما، نمـای

ــتــی اســالمــی رســوا و   ــس ــی فــاش
حداقل آن تعداد از کسانی که بـا  
ما مالقات و یا اطـالعـیـه ھـای  
ـفـاوتـی   ما را دیده اند، با نگاه مـت
ـنـد  . به این مزدوران برخورد میـکـن

ـیـت مـحـسـوس   تاثیرات این فـعـال
ـیـل مـا بـا  .  است  و به ھـمـیـن دل

وجــود مشــکــالت فــراوان و از  
مسیرھای بسیار طوالنـی صـدھـا  
کیلومتر راه را طی کردیم  و در  
ــدا   ـی ــن اجـالس حضـورپ روز اول ای

و من فکر میکنم یـکـی  .  کردیم 
ــاع از   ـر دف ــ ــوث ــدامـــات م از اق
کارگران زندانی و افشا و انـزوای  
رژیم جمھوری اسالمی در سـطـح  
بین المللی، حضور در این اجـالس  

 . است 

خالصه اینکـه؛ جـای جـمـھـوری  
ـم سـرکـوب و   اسالمی بعنوان رژی
اعدام و ضد کارگر و  آپـارتـایـد  
جنسی نه تنھا در ھـیـچـیـک از  
مراجع جھانی نیست بلـکـه جـای  
. اینھا پشت میز محـاکـمـه اسـت 

در ھمـیـن رابـطـه مـا در اجـالس  
ھای آی ال او صـدای کـارگـران  

 .زندانی و مردم ایران ھستیم 
 

کارگر کمونیست 
 را بخوانید

 گفتگو  با نسان نودینیان پیرامون حضور
  در سازمان جھانی کار

  ١  از صفحه  

 فعالین حزب کمونیست کارگری در اجالس جھانی کار 
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اتحادیه ھای کـارگـری کـانـادا،  
ـبـاط بـا   ارسالن ناظری مسئول ارت
ـیـا،   ـرال اتحادیه ھای کارگری است
ـبـاط   پاسگال دکامپ مسئـول ارت
با اتـحـادیـه ھـای کـارگـری در  
فرانسه و ناصر شیشه گر، فرامـرز  
ــروش از   ــار س ــی قــربــانــی و ھــوش
ـتـه در   ھمکاران نزدیک این کمـی

ــنــد  ــت یــک شــکــل  .   ســوئــد ھس
عملی حمایت جھانی از کارگـران  
ـران نــیـز حــمـایـت از کـارگــران   ای

از ھـمـیـن رو ایـن  .  زندانی اسـت 
 Free Them"  کمیته کمپین  

Now "   ـــت از ـــمـــای را در ح
ـرد  ـب . کارگران زندانی به پیش مـی

ـردم   عالوه بر دوستـانـی کـه نـام ب
ــن   ـی یـوران گــوسـتـاوســون از فــعـال
ــد بــا   کــارگــری در کشــور ســوئ
ــیـن بــرای آزادی کــارگــران   کـمــپ

در  .  زندانی فعالیت نزدیکـی دارد 
ـتـه   فعالیـت چـنـدیـن سـالـه کـمـی
ھمبستگی بین المللی کـارگـری  

ـرای آزادی    - ـیـن ب ـران و کـمــپ ای
ـم   کارگران زندانـی،  تـوانسـتـه ای
ــه ھــای   ــحــادی ارتــبــاطــاتــی بــا ات
مختلف کارگری در کشورھـای،  
ـیـل،   ـرکـیـه، عـراق، اسـرائ مصر، ت
فرانسه، سـوئـد، کـانـادا، تـونـس،  
ـم و از ایـن   ـی ـرار کـن ـرق استرالیا ب
ــه اجــالس ھــای   طـریـق راه مــا ب
ـر   مختلف کارگری جـھـانـی بـازت

 .شود 
 در عین حال یـک ھـدف مـھـم  
ـیـن   دیگر کمیتـه ھـمـبـسـتـگـی ب
المللی کارگری، پیشبرد سیاسـت  
ــلــی   ــل ــیــن الــم ــزوای جــھــانــی ب ان
جمھوری اسالمی و اخـراج آن از  
ــه   تـمـام مـراجــع جـھـانـی از جـمـل

شرکت  .  سازمان جھانی کار است 
ھـر ســالـه مــا در اجــالس ھــای  

و  "  آی ال او " سازمان جھانی کار  
تبدیل آن به صحنه اعتراض خـود،  

سـه  .  اقدامی در ھمین راسـتـاسـت 
ــاسـکــال   ــل در فـرانســه پ ـب سـال ق
دکامپ طومـاری را بـا ھـمـیـن  
خواست در میان فعالین کارگری  
ــداخــت و   ــان ان ــه جــری فــرانســه ب
ـرا امضـا   بسیاری از کـارگـران آن

در ھمان زمان در نروژ نیـز  . کردند 
حمایت ھایی از سـوی کـارگـران  

ـم  ـی ـر  .  ترانسپورت داشـت در دسـامـی

گذشته اتحادیه ھـای کـارگـری  
ــه ســراســری   ــادی ــح ای چــون ات
ـیـا بـا   ـرال کارگران تولیدی در اسـت
قطعنامه خود ضـمـن حـمـایـت از  
ـران،   ـــی در ایــ ـــدان ـران زن کـــارگــ
ــوری   ــھ ــم ــزوای ج ــار ان ــواســت خ
اسالمی در سطح جھانی و اخـراج  
. آن از سازمان جھانی کار شـدنـد 

ـتـمـان   بدین ترتیب ما داریم این گف
ـم و ایـن یـک   ـری ـب را به جلـو مـی

 . ھدف سیاسی مھم برای ماست 
ــگــی   ــســت ــی از ھــمــب ــعــا وقــت طــب
ـم، ایـن   ـی کارگری صحبت میـکـن
ـیـسـت  . ھمبستگی یک طـرفـه ن

روشن است که ما ھنوز در شـروع  
کاریم، و در این رابطه راه زیـادی  

اما در حـد تـوان  .  را باید بپیماییم 
خــود تــالش کــرده ایــم کــه از  
مبارزات کارگران در کشـورھـای  

بطـور  .  مختلف اعالم حمایت کنیم 
مثال در اتفاق نـاگـواری کـه در  
اثر انفجار در معدن ذغال سـنـگ  

ـیـسـا   »سوما در منطقه   در   «مان
ترکیه روی داد و در جریان آن بنـا  
بر خبرھا بیش از چھارصد کشتـه  
ــا پــیــام   ــود شــدنــد، مــا ب ــق و مــف
ــا کــارگــران   ــدردی خــود، ب ــم ھ
ــن کشــور اعــالم   مــعــتــرض در ای

ـرانـس  . ھمبستگی کردیم  ـف در کـن
اخیر لیبراستارت که یک سـایـت  

ــری  ــز    -خــب ــی ــی اســت، ن ــن ــی کــمــپ
ــا فــعــالــیــن   ــمــاس ب حضــورا در ت
کارگری اتحادیه ھای کارگـری  
این کشـور، مـراتـب ھـمـدردی و  
ـم  ـی . ھمبستگی خود را اعالم داشت

ھمینطور سال گذشـتـه در جـریـان  
سرکوب وحشیانه کارگران مـعـدن  
ماریکانای آفریقای جنـوبـی، مـا  
با این کارگران اعالم ھمبستـگـی  
ــالم   ــارزاری را اع کــردیــم و ک

ــم  ــن رابــطــه در ســه  .  کــردی در ای
ــا   ـرپ ـراضـی ب ـیـکـت اعـت کشـور پ
کردیم و طوماری را در حـمـایـت  
از این کارگران بر روی سایت بـه  

روشن اسـت کـه  .  امضا کذاشتیم 
ــرصــه   ــن ســطــح از کــار در ع ای
ھمبسـتـگـی جـھـانـی کـارگـری  

ولی میخـواھـم  .  بسیار ناچپز است 
بگویم که ھمبستگـی کـارگـری  
یک ھـدف پـایـه ای مـاسـت و  
ـرش   تالش میکنیـم کـه بـا گسـت
ارتباطات بین المللی خود، نیـروی  
بیشتری بگیریم و بـه ایـن لـحـاظ  
ـر   ظرفیت ھای کارمـان را بـاال ت

برای این کـار مـا ایـجـاد  .   ببریم 
یک شبکه ھمبستگی در سـطـح  
کشورھای خـاورمـیـانـه و شـمـال  
ــویــت کــارمــان   آفــریــقــا را در اول

برای اینکه در حـال  .  گذاشته ایم 
ـرویـی   ـی حاضر با توجه به توان و ن

ــم ایــن ســطــح از کــار    کــه داری
ـر اسـت  ـر و واقـعـی ت . ممـکـن ت

ضمن اینکه در شـرایـط مـتـحـول  
ـقـالبـات   سیاسی ایران و بـعـد از ان
شمال آمریکا و تحوالتـی کـه در  
خاورمیانه شاھدش ھستیم، از نظر  
ـیـن   سیاسی نیز شکل گرفتن چـن
ـرای   شبکه ای از ھمـبـسـتـگـی ب
کارگران در ایران و منطقه اھمیت  

ــژیـک دارد  ــرات بــرای شــروع  .  اسـت
ــی مــا در صــدد   ــن حــرکــت ــی چــن
ـرانسـی کـارگـری   ـف برگزاری کـن
ـران در   ـــوان کـــارگــ ـن ـــحـــت عــ ت
ـقـا، را در   ـری خاورمیانه و شمال آف

ــور داریــم  ــون  .  دســت ــا ھــم اکــن ت
ــای   ــه ھ ــحــادی ــی از ات فــعــالــیــن
کارگـری از ایـن کشـور تـوافـق  

ـیـن   خود را برای شـرکـت در چـن
ـرانسـی و اھـمـیـت آن اعـالم   کنف

ـرانسـی اسـت  .  کرده اند  ـف ایـن کـن
که من ، کاظم نیکخواه ،  بھـرام  
ــار ســروش در   ســروش و ھــوشــی

ـم  ـی امـیـدوارم کـه  .   تدارکش ھست
ـیـش رود و   ھمه چیز به خـوبـی پ
ـنـده ایـن   ـر آی ـتـامـب بتوانیـم در سـپ

 . کنفرانس را برگزار کنیم 
 

شما اشاره ای  : کارگر کمونیست 
ـرای آزادی کـارگـران   به کمپین ب
ــان   ــد، رئـوس کـارت زنـدانـی کـردی
 برای پیشبرد این کمپین چیست؟ 

بخشی از کار ایـن  :  شھال دانشفر 
ـران اسـت  در  .  کمپین در داخـل ای

ــن   ــی تــمــاســھــایــی کــه بــا فــعــال
ــف   کـارگــری در مــراکـز مــخــتــل
ـلـف   کارگری و شـھـرھـای مـخـت
ـریـن   ـیـشـت ـم، ب ـی داریم، تالش میکن

حمایت ھای کارگری در ایران را  
در حمایـت از کـارگـران زنـدانـی  

ھمچنین یک بخـش  .  شکل دھیم 
ــامــه کــارگــران و یــک   ـرن ـم ب دائ
ـلـویـزیـون کـانـال   دنیای بھتر در ت
ـنـده و   جدید کـه مـن تـھـیـه کـن
ـم، اخـتـصـاص بـه   مجری آن ھست

ـر  .  ھمین مـوضـوع دارد  و بـا خـب
رسانی از وضـع کـارگـران تـالش  
میکنیم که بیشترین حـمـایـت ھـا  
ـم  ـی . را از این کارگران جـلـب کـن

بعالوه آخـریـن اخـبـار مـربـوط بـه  
ـیـسـی،   کارگران زندانی بـه انـگـل
ــرانســوی، ســوئــدی و تــرکــی   ف
ـرای اتـحـادیـه   ترجمه میـشـود و ب
ــای   ــادھ ــھ ھــای کــارگــری و ن
انساندوست در سراسر جھان ارسـال  

ـم  . میشود  به این ترتیب توانسته ای
توجه بسیاری از اتـحـادیـه ھـای  
کارگری را به وضعیت کـارگـران  

ـرای  .  زندانی در ایران جلب کنیـم  ب
مثال در سوئد و یا استرالیا اخـبـار  
این کارگران در نشریات اتـحـادیـه  
. ھای کارگری چاپ شده اسـت 

بارھا این اتحادیه ھـا در اجـالس  
ھای سراسری خود در پـاسـخ بـه  
نامه ھای ما قـطـعـنـامـه داده و  
ــکــوم کــردن رژیــم   ــن مــح ضــم
اسالمی خـواسـتـار آزادی فـوری  
ـیـان   کارگران زندانی و ھمـه زنـدان

 . سیاسی شده اند 
 تـا  ٧ در آخرین اقدام، در فاصـلـه  

 خــرداد از ســوی احــزاب و  ١٦ 
ـلـف یـک   جریانات سیاسی مـخـت
ــه کــارزار در حــمــایــت از   ــت ھــف
ـران اعـالم   کارگران زنـدانـی در ای

ما ھم در ایـن کـارزار  .  شده است 
ــده  .  شــرکــت داریــم  ــد پــرون چــن

ـر  .  اضطـراری ھسـت  یـکـی جـعـف
عظیم زاده از رھبران شناخته شـده  
ــوب کــارگــری، عضــو   و مــحــب
ـران و از   اتحادیه آزاد کارگـران ای

  ٤٠ ھماھنگ کنندگان طـومـار  
ھزار امضا برای خواست افـزایـش  
ـبـل از   دستمزدھا که یک روز ق
اول ماه مه دستگیر و ھـم اکـنـون  

 یکماه تالش
 گفتگو با شھال دانشفر در باره شرکت در  

 چند اجالس بین المللی 

 ١  از صفحه   
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ـرد ٢٠٩ در بند   ـب .  در زندان بسر می
او را زیر فشار گذاشـتـه انـد کـه  
اتحادیه آزاد را منحل اعالم کـنـد  
ــن   ــاده اســت و داشــت و او ایســت
تشکل، برپایی مراسم اول مـه را  
حق مسلم خود و کارگران میدانـد  

ـرحـق     ٤٠ و ھمچنان بر خـواسـت ب
ــار   ــوم ــه ط ــارگــری ک ــزار ک ھ
دستمزد را امضا کرده اند، بعنـوان  
خواسـت ھـمـه کـارگـران تـاکـیـد  

 .میگذارد 
ـم زاده   ـراھـی پرونده دیـگـر بـھـنـام اب
فعال کارگری و مـدافـع حـقـوق  
ـران   کودک یکی دیـگـر از رھـب

  ٢٠٩ کارگری که او نیز در بنـد  
  ١٣ اوین بسر میبـرد و از تـاریـخ  

ـنـد   اردیبھشت کـه وی بـه ایـن ب
ـری   انتقال یافتـه اسـت، از او خـب

ــســت  ــه  .  نــی ــمــل ــان ح او در جــری
ـنـد    اویـن  ٣٥٠ وحشیانه رژیم به ب

ـرار   مورد ضرب و شتم بسـیـاری ق
از آنجا ھمراه تـعـدادی از  .  گرفت 

ـقـل  ٢٤٠ زندانیان به انفرادی   ـت  مـن
شد و بعد از اعتراضات وسیع روز  

ــد  ١١  ــن ــھــشــت بــه ب ــب   ٣٥٠  اردی
دو روز بـعـد از آن  .  بازگردانده شد 
ـقـل شـده  ٢٠٩ نیر به انفرادی   ـت  من

وی بعد از گذران سه سـال  .  است 
زندان دوباره  زیر فشار و بازجویـی  

این  .  ھای رژیم اسالمی قرار دارد 
دو پرونده در کنار وضعیت دیـگـر  
کارگران زندانی، از جـمـلـه رضـا  
ــیــت بــد   شــھــابــی کــه در وضــع
ــی قــرار دارد، از جــمــلــه   جســمــان
موضوعات مورد تـاکـیـد مـا در  
. کارزار یکھفته کـنـونـی ا سـت 

وضعیت این کارگـران اضـطـراری  
 .است  و باید فورا آزاد شوند 

ـنـکـه تـھـدیـد و   طبعا به دلیل  ای
ـیـن   ـران و فـعـال فشار بر روی رھب
ـری و زنـدان   کارگری و دسـتـگـی
کردن آنھا یک جزء دائم سیاسـت  
ـرای   رژیم اسالمی است، کمپین ب
ــدانـی، یــک   آزادی کــارگـران زن

و ما خواستـار  . کمپین جاری است 
آزادی فوری و بدون قید و شـرط  
ـیـان   ھمه کارگران زندانی و زنـدان

 . سیاسی ھستیم 
این را ھم خوبست اشاره کنم کـه  
ـم   در طول فعالیتی کـه داشـتـه ای
ـتـمـان مـا بـا اتـحـادیـه ھـای   گف
ــال   ــا مــث کـارگــری در اروپـا و ی
ـیـا را از مسـالـه   ـرال کانادا و اسـت

ـراتــر بــرده و   ــدانـی ف کـارگــران زن
توانسته ایم در مـواقـع مـتـعـددی  
نامه ھای اعتراضی علیـه اعـدام  
ـنـه   ھا در ایران، در دفاع از سـکـی
ـیـه سـنـگـسـار و   محمدی  و عـل
ـم   ـیـه سـرکـوبـگـری ھـای رژی عل

به عـبـارتـی مـا  . اسالمی بگیریم 
بعضا توانسته ایم بر روی سیاسـت  
اتــحــادیــه ھــای کــارگــری کــه  
ـنـد، بـه کـار   معموال تالش میکن

ـر  "  صنفی "خود قالبی   ـی دھند، تـاث
ـراز نـظـر   بگذاریم و آنـھـا را بـه اب

 . سیاسی بکشانیم 
 

ـتـه  :  کارگر کمونیست  اخیرا کمی
ھمبستگی بین المللی کـارگـری  

ـرانـس و    - ـف ایران، در چنـدیـن کـن
نشست توانست حضور پیـدا کـنـد  
ـران   و صدای اعتراض کارگـران ای
باشد و حمایـت ھـایـی را ھـم از  
کارگران زندانی جذب کـنـد، ایـن  

 فعالیت ھا چه بودند ؟ 
ــر  . درســت اســت :  شــھــال دانشــف

فعالیت ھای ما در یـک مـاھـه  
اخیر پیشرفتی داشت کـه مـا را  
ـرد اھـدافـی کـه   ـیـشـب در جھت پ
ـر اشـاره کـردم نـزدیــک تــر   بـاالت

ما امسال نیز در ھـمـان روز  .  کرد 
اول شروع اجالس سازمان جـھـانـی  

 مه در ژنـو حضـور  ٢٨ کارگر در  
ـم و ھـیـاتـی از سـوی   پیدا کردی
حزب کمونیست کارگری ایران و  
ـلـی   ـیـن الـمـل کمیته ھمبستگی ب
ـرکـــب از نســـان   ـری مــ کـــارگــ
نودینیان، سیامک زارع، پاسـکـال  
دکامپ، جمیله میـرکـی، نـاصـر  

در ایـن  .  کشکولی به آنجا رفتند 

کنفرانس  قطعنامه ما که یـک  
خــواســت مــھــم آن اخــراج رژیــم  
اسالمی از سازمان جـھـانـی کـار  
است و اطالعیه ھایی که حـاوی  
شرح مختصری از وضع کارگـران  
. زندانی است وسیعا پخـش شـدنـد 

ــان و   ــی ــیــن نســان نــودیــن ــن ھــمــچ
ــد وارد   ــن ــت ــامــک زاع تــوانس ــی س
اجالس شونـد و در فـرصـتـی در  
فاصله استراحت شرکت کنندگان  
در کنفرانس با برافراشتن پالکـارد  
رژیم اسالمی بـایـد از آی ال او  
اخراج شود، آنـجـا را بـه صـحـنـه  

ـنـد  ـبـدیـل کـن در  .  اعتراض خود ت
ــراضــی نســان   ایــن حــرکــت اعــت
ــن   ــا در دسـت گــرفـت ــیـان ب ـن نـودی

ـم زاده و بـا   ـر عـظـی عکس جـعـف
سخنرانی در مـیـان حـاضـریـن از  
ـران و   ــ ـران ای ــارگــ ــت ک ـی ــعــ وض
. کارگران زنـدانـی سـخـن گـفـت 

حضور ھر ساله ما در اجالس آی  
ال او، اعتراضی است به مماشات  
ـم اسـالمـی و   این سازمان بـا رژی
ـم   فشار برای به انزوا کشاندن رژی
ــن   ــش از ای ــی و اخــراج ــالم اس

حضور ھر ساله مـا  . سازمان است 
در اجــالس آی ال او انــعــکــاس  
صدای اعتراض کارگران و مـردم  
ـم   ـتـکـاران رژی ایران به حضور جنای
اسالمی در این اجـالس و فشـار  
ــوری کــارگــران   بــرای آزادی ف

 .زندانی و زندانیان سیاسی است 
یک فعالیـت مـا در ھـمـیـن دو  
ھفته اخیر حضور ما در کنفرانـس  
ساالنه لیبراستـارت، یـک سـایـت  
ــارگــری خــبــری،   ــود ک پــر نــف

در آنجا ھـمـانـطـور  .  کمپینی است 

ـم   که در گزارشات کتبی آورده ای
کاظم نیکخواه و من توانستیـم در  
فرصتھایی که برای اظـھـار نـظـر  
ـیـدا شـد، صـحـبـت   در کنفرانس پ
کنیم و کمپین دفاع از کـارگـران  
زندانی را معرفی و حضار را بـه  

ـم  ـی بـا  .  پیوستن بـه آن فـرا بـخـوان
گذاشتن ورک شاب و مـیـزھـای  
اطالعاتی، اطالع رسانی کنیـم و  
ــن   ــعــالــی ــا ف ــز را ب ــطــی نــی رواب
ـیـن   کارگری از جـمـلـه بـا فـعـال
ــل   ــه مــث ــان کشــورھــای خــاورمــی
ـرار    ـرق ـیـل و تـونـس ب ترکیه، اسرائ

ما در این کنفرانس مسالـه  .  کنیم 
ـران و   ــ ـران ای ــارگــ ــت ک ـی ــعــ وض
کارگران زندانـی را بـه مـوضـوع  

ـنـدگـان در   مورد توجه شرکت کن
ــرانــس کــه از کشــورھــای   ــف ــن ک
مختلف از سراسر جـھـان در آنـجـا  

 .جمع بودند تبدیل کنیم 
مورد دیگر کـنـگـره آی تـی یـو  
سی، کنفدراسیون اتـحـادیـه ھـای  
بین المللی کارگری بـود کـه در  

ـیـن  ٢٣  تا  ١٨ فاصله   ـرل  مـه در ب
در آنجا نیز از طـریـق  .  برگزار شد 

یوران گوسـتـاوسـون از ھـمـکـاران  
ــیـن بــرای آزادی کــارگــران   کـمــپ
زندانی، توانستیم اطـالعـیـه ھـا و  
قطعنامه خود را به دست شـرکـت  

عـکـس ھـای  .  کنندگان برسانیـم 
شارون بارو دبیر کل آی تـی یـو  
سی و معاون وی و نیز مسئولیـن  
عفو بین الملل با عکس کارگـران  
ـردن مسـالـه   زندانی انعکاسی از ب
ــی و ضــرورت   ــدان کــارگــران زن
حمایت و پشتیبانی از آنھا در ایـن  

 .کنفرانس است 

ـــن   ـری ــ ـت ـــس بـــزرگــ ـران ــ ـف ــ ـن در کــ
ــای   ــه ھ ــحــادی ــون ات ــدراســی ــف کــن
کارگری  صـنـعـتـی جـھـان کـه  

 میلیون عضو را تـحـت  ٥٠ حدود  
 مـه  ١٦  و  ١٥ پوشش دارد، در   

ـبـال تـالش   ـیـز بـدن در بانکوک، ن
ھای ارسالن ناظری از ھـمـکـاران  
ــیـن بــرای آزادی کــارگــران   کـمــپ
زنـدانـی، قــطـعـنـامــه ای کـه از  
سوی  اتحادیه سراسری کارگـران  
تولیدی در استرالیا در حمـایـت از  
ـران ارائـه   کارگران زنـدانـی در ای
ــرار   شــده بــود، مــورد تصــویــب ق

تصـویـب قـطـعـنـامـه در  .   گرفت 
ـیـن بـعـد جـھـانـی ای یــک   چـن
ــشـبــرد   ـی ـرای پ ــت مــھـم ب ـی مـوفــق
کارزار ما در حمایت از کـارگـران  

 . زندانی در ایران است 
ـیـز تـوسـط مسـعـود  ٢٧ در    مـه ن

ارژنگ از دیگر ھمکاران کمپیـن  
برای آزادی کارگران زنـدانـی در  
ـــه   ــامـــه ای ب ـن ــعــ ـــط ـــادا ق ــان ک
ــای   ــه ھ ــادی ــح ــون ات ــوانســی کــن
. کارگران ونکور کانادا ارائه شـد 

ــر کــارگــری از ایــن   دھــھــا رھــب
اتحادیه با امضای پتـی شـن مـا  
در این کنفرانس ھمبستگی خـود  

 .را اعالم داشتند 
ـیـن سـطـحـی از   بدین ترتیـب چـن
ـلـی مـا نشـانـگـر   فعالیت بین المل
ــرده کــارزار مــا در   ابــعــاد گســت
حـمـایـت از کـارگـران زنـدانـی و  
. مبارزات کارگری در ایران اسـت 

ـر   در عین حال این فعالیت ھا بسـت
ـرد اھـداف   مساعدتری برای پیشـب
ـــه   ـت ــ ـی ـر کـــمــ ــ ـــک ت ـــژی ـرات ــ ـت اســ
ھبمستگی بین المللی کـارگـری  
ــزوای   ــه فشــار بــرای ان از جــمــل
جھـانـی جـمـھـوری اسـالمـی در  
سطح جھانی و اخراج آن از آی ال  
او، و فراھم شدن بستر شکل دادن  
ـلـی   به شبکه ھمبستگی بین المـل
کارگری در سطح خـاورمـیـانـه و  
ـتـه   شمال آفریقا و تثبیت این کـمـی
به عنوان یک نھاد ھمـبـسـتـگـی  
جھـانـی کـارگـری فـراھـم کـرده  

ــوان ھــمــاھــنــگ  .  اسـت  ــعــن مــن ب
کننده این کمیته و این کارزار بـه  
ســھــم خــود دســت تــک تــک  
شرکت کنندگان در ایـن حـرکـت  

 .را بگرمی می فشارم 
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ـلـغ مـربـوط بـه  . پرداخت نماید  مـب
ــرای   ــان آورب مشــاغــل ســخــت وزی
تامین بازنشستگی کارگـران، بـه  
ـرداخـت   سازمان تامین اجتماعی پ

ھیچکـس بـخـاطـر شـرکـت  . گردد 
وفعالیت دراعتصاب اخـراج نشـود  
ــه اعــتـصــاب   ـت وحـقـوق یـک ھـف
ـــــت   ـرداخ ــــ ـــــه وپ ـب ــــ ـــــاس ـــــح م

مدیرعامل مـاھـی یـکـبـار  . گردد 
درجمع کارگران حضوریافـتـه وبـه  

 ."خواسته ھای آنان توجه نماید 
ـرای آنـھـا کـه   ـتـه ب ـب  این خبر ال
واقعا دردشان طبقه کارگر اسـت،  
خبر بسیار مسرت بخشی بود امـا  

مـدافـع  " برای آنھـا کـه مـدعـی  
ھستند ھـیـچ  "  طبقه و آرمانھایش 

ارزشی نداشت چرا که وقتـی در  
اینترنت در مورد حـمـایـت از ایـن  
ـیـد،   اعتصاب مشخص سـرچ کـن
در کمال تعجـب و تـاسـف یـک  
بیانیه خشک و خـالـی از ایشـان  

ـیـد  ایـن مـوضـوع  .  پیدا نـمـی کـن
ـران   است که فریاد یـکـی از رھـب
ـروفـیـل   اخراجی و کارگران نورد پ
ـنـد کـرده اسـت کـه   ـل ساوه  را ب

بدون قید و شرط  فقـط حـمـایـت  " 
 ."کنید 

 این فریاد فعال کارگری شـاپـور  
ــبـاشــد  ــی راد مــی خــطــاب  .  احسـان

، بـه  " مبصران اجتماعـی " ایشان به  
ھــمــه آن کســانــی اســت یــک  
چیزھایی خوانده اند اما نفھمیدنـد  
که چه بوده و برای چـه نـوشـتـه  

ــن  .  شـده اسـت  ایشـان در ھـمـه ای
طبقه کارگر تا به آخـر  " سالھا از   

ـلـوک  "  انقالبی  به یک طبقه مـف
ـرای رنـج   و ناتوان رسـیـدنـد کـه ب

و در  ! مقدس شان میتوان گریست 
ھمه این سالھا تا جـا داشـتـه مـا  
ـرار   کارگران را مـورد شـمـاتـت ق
ـم  ! دادند که آگاھی طبقاتی نـداری

اعـتـصـاب  "...  در صورتـی کـه  
پیروزمندانه کارگران پروفیل سـاوه  
و ھر اعتراض، اعتصاب و تـجـمـع  
ـران صـورت   کـارگـری کـه در ای

تحسین برانگیز و  )...  می گیرد ( 
قھرمـانـانـه مـی بـاشـنـد و شـور  
ـررا   وشادی و امید به دنیـای بـھـت
" برای مردم به ارمـغـان مـی آورد 

این اما به سادگی ندیده گـرفـتـه  
اما، اگر در جایی یـک  .  میشود 

فعال کـارگـری دیـگـر، بـه زعـم  
ـلـه   ایشان خودش را فروخت، مسـئ
ای میشود بسیار حاد وبھانـه ای  

ـنـد  از  .  که ایشان عرض انـدام کـن
ـنـد کـه مـا   سوی دیگر ثابت کن
کارگران آنقدر ناآگاه ھستیم  کـه  
حواسمان نیست که بـه شـدت در  

ـم  ــه  !  مـعـرض فسـادی ـت دو سـه ھـف
پیش منصور اسانلو در یـکـی از  
برنامه ھای  تلویزیون اندیشـه، بـه  
گفته ایشان در مقابل یک ھـدیـه  

ــه  )  ظـاھــرا صــد ھــزار دالری (   ب
گریه افتاده و ایشان قول داده کـه  
این پول در جھت مبارزه کـارگـران  

ـران صــرف شـود  ــالیـی راه  .  ای واوی
ـریـب گـویـی یـکـبـاره   ـق افتاد؛ عن
ـیـسـت و نـابـود   جنبش کارگری ن
شد آن ھم فقط با صد ھـزار دالر،  
ـقـه کـه بـا صـد   جنبش یک طـب
ھزار دالر ایـن دسـت و آن دسـت  
ــه حــالــش   ــد ب ــای شــود، انصــافــا ب

ــصــاب  !  گــریســت  ــت امــا یــک اع
قدرتمند که جنبش یک طبقه را  
یک گام به جلو برد، اصـال دیـده  

ــمــی شــود  ــه   .  ن ــی ک ــصــاب اعــت
فرماندار و ھمه عوامـل سـرکـوب  
حکـومـت را بـه مـجـیـز گـویـی  
کارگران میکشاند آن ھـم درسـت  
ـر و   کمتر از یـک مـاه از بـگـی
ـنـد   ببندھا اول مه که امـیـد داشـت
صدای کارگران را کسی نشنود،  
این اعتصاب شکل گرفـتـه و تـا  
اینجا پیروزمندانه به پایـان رسـیـده  

ایشان  اگر ھـم روزی ایـن  .  است 
اعتصاب را ببینند فـوری بـا ذره  

ـقـطـه ضـعـف  " بین میگردنـد تـا   ن
ـنـد "  ھای  ظـاھـر  .  آنرا برجسته کـن

امر نیت خیر در میان است تـا در  
؟  ! اعتصاب بـعـدی تـکـرار نشـود 

 ! دوستی خاله خرسه 
ایشان نمی توانند فعال کـارگـری  
ـنـد شـاپـور احسـانـی راد  را   مان
ــد   ــگـوی ــد وقــتـی مـی ـن درک کــن

اعتصـاب و مـقـاومـت شـگـفـت  " 
ـروفـیـل و دیـگـر   انگیز کارگران پ
کارگران را باید در بستر عینی و  
ــد تــا مــوجــب   ــروز دی شــرایــط ام
ـرار   ـرت ھـمـگـان ق تحسیـن و حـی
ــز قــرارداد   ـی ــغ ت ـی ــی ت ـت گـیــرد وق

موقت یکماه روی گـردنـت بـاشـد  
وقتـی کـه نـدانـی کـه فـردایـی  
ھست یا نیست  وقتـی کـه کـار  
ـیـکـاری، گـرسـنـگـی   نیسـت و ب

ایشـان نـمـی  ."  است و مایه ذلـت 
ـرژی   ـفـھـمـنـد کـه چـه ان توانند ب
ـبـد، چـه ازسـوی   عظیمی مـیـطـل
ـران   کارگران و چه از سـوی رھـب
ـیـن شـرایـطـی   آنھا، در یـک چـن

ـنـد  آنـھـم  .  دست به اعـتـصـاب بـزن
ـران   درزمانی که بسیـاری از رھـب
ـنـد یـا   کارگری یا در زندان ھسـت
ــم   ــار مــھ ــد و بســی اخــراج شــده ان
تراینکه توده کارگر کـه از نـظـر  
ـبـاتـی نـدارد و   استخدامی ھیچ ث
به کوچکترین بھانه ممکن اسـت  

بسـیـار  .  کارش را از دست بـدھـد 
انـدیشـمـنـدان   " شنیده میشود که   
ــورژوازی  ــه ب ــام  "  بــرجســت در مــق

جامعه شناس و فعال سـیـاسـی و  
حقوق بشـری و اسـتـاد دانشـگـاه  

ـنـد کـه  ...  و  اظھار نگرانی میکن
خشونت خیلی چـیـز خـوفـنـاکـی  

اما اگر کسـی مـیـخـواھـد  . است 
مزه خشونت را بـا تـمـام وجـودش  
درک کند باید دلھره و دلواپسـی  
از دست دادن کار را تجربـه کـنـد  

ــه  (   ــظــری ــظــر ن ــزی کــه در ن چــی
ـیـسـت   پردازان بورژوازی خشونت ن
بلکه فرصت خوانده مـیـشـود کـه  
البته ھـر کـس زرنـگ بـاشـد و  
ـیـکـار   ـتـوانـد ب موقعیت طلب، مـی

ـر  !) نباشد  و خشونت بغایت خشن ت
از این وضعیت این است که کـار  
داشته باشی اما دستمزدت را بـه  
ـنـد  . ھزار یک ترفند پرداخت نکـن

مسئله ایی که  سخت بـه مـذاق  
ـرانـی "  خـوش آمـده  "  کارآفرینان ای

ـتـی   اما برای من کـارگـر خشـون
ـتـی  "...  است وصف نشـدنـی   وق

نیمه شبی ھمکارت را به صـورت  
اتفاقی می بینی کـه در سـطـل  
. زباله ھا دنبال چـیـزی مـیـگـردد 

وقتی که خانمی که سـوار خـود  
روات شده، مـیـگـویـد شـوھـرم در  

ـتـی  ...  پروفیل حقوق نگرفته و  وق
که زندگی نکـبـت بـار کسـانـی  
که قبال اعتصاب کـرده و اخـراج  
ـتـی   شدند پیش چشمت باشـد، وق

 سال سابقه داشته باشـی  ٢٨  یا ٢٠ 
واگر اخراج شوی تمـام عـمـرت و  
. زندگـی ات نـابـود خـواھـد شـد 

ـــی   ـت ــ ـــی،  ]   [ وق ـروش ــ آدم ف
ـرم   ریاکاری، تظـاھـر و دروغ را ن
ـتـی کـه   اجتماعی شده بـاشـد وق
ــن کــارگــر چــه   ــی ای مــی دان
مرگش است  که نمـی تـوانـد از  

آن وقـت  ... جای خود تکان بخورد 
ـفــرت   ـم ن دشـمـنـی ات از ســیـسـت
انگیز سرمایه داری به آتشفشانـی  
ـبـدیـل مـیـشـود و   مھار نشدنـی ت
ـلـب خـود را   نمی دانی چـطـور ق
بشکافی تا زمیـن وزمـان بـاورت  

اینھـا  )  شاپور احسانی راد " ( کنند 
ھمه اما فقـط احسـاس دلسـوزی  

ـرمـی  "  مبـصـران اجـتـمـاعـی "  را ب
انـگـیـزد و گـر نـه یـک جـمـلـه  
مینوشتنـد کـه مـا از کـارگـران  
ــت   ــای ــم ــل ســاوه ح ــورد پــروفــی ن

امـا  .  میکنیم، یک حمایت سـاده 
 !دریغ 

در واقعیت به ھـنـگـام اعـتـصـاب  
است که یکبـاره ھـمـه کـارگـران  
درگیر با آن، متوجه میشونـد کـه  

آنجـا  .  مقابل شان است " نظام "ھمه  
ـر   متوجه میشوند کارفرما و مـدی
ـقـه و   یک فرد نیست، یـک طـب
یک دولت با ھمه توان سرکوبـش  

ھمین جاست کـه آگـاھـی  .  است 
ـقـاتـی شـان فـوران مـیـکـنـد  .طب

اشتباه نشود قرار نیست در طول  (  
ـقـه   اعتصاب یا بعد از آن حزب طب
خودشان را بسـازنـد، ایـن ظـاھـرا  
مالک ایـن اسـت کـه آگـاھـی  

در جـریـان  !)  طبقاتی کامل شـده 
اعتصاب و در طـی بـحـث ھـا و  
ـم و چـه   ـی جدل ھا کـه چـه کـن
نکنیم، در عمل واقعی کـارگـران  
متوجه میشوند که این کـارفـرمـا  
و آن جناب سـروان کـه بـا دسـتـه  
نظامی اش آنطرف خیابان ایستـاده  
است، با کسی شوخـی نـدارنـد و  

خـبـاثـت  " میزنند، و این صرفـا از  
ـقـاتـی  "  فطری  شان نیست، امر طب

و اگر کـارگـر کـوتـاه  . شان است 

ـقـاتـی اش را   نمی آید، اتحاد طـب
حس میکند، و این یعنی آگاھـی  

مبصران اجتماعی نـمـی  .  طبقاتی 
ــی   ــد وقــت ــن ــد درک کــن ــوانــن ت
کارفرما و مدیرعامل و فرمانـدار  
اول ماجرا بـا تـوپ و تشـر جـلـو  
می آید و بعد از مشـاھـده قـدرت  
اتحاد کـارگـران، یـکـبـاره مـوش  
میشوند، چه قدرتی کارگـران در  

ــمــاعــی ( وجــود   ــت خــود حــس  )  اج
ھمه کسانی  " اما ظاھرا  .  میکنند 

ـرنـد    که ھر وقت وجدان درد میگـی
ــی بــرای   ــعــمــل ــورال نســخــه و دســت

ـنـد  فـکـر  "  رھایی تو تجویز میکـن
میکننـد آخـریـن حـرف را ایشـان  
میزنند و آخرین حرف شـان ھـمـان  
ــدای شــان اســت کــه   ــت ــرف اب ح
کارگران ھنوز افق طبقـاتـی شـان  
شکل نگرفـتـه و اگـر یـکـی از  
ـنـد   ـت ھمین روزھا  شنیدید که گـف
ـنـد در ھـمـیـن   کارگران میتوانسـت
ـرونـد جـلـو   ـنـکـه ب زمان عـوض ای
ـیـمـایـی   فرمانداری و در شھر راھپ

در نـورد  "  کمیته کارخانـه " کنند،  
ـنـد،   پروفیل ساوه راه مـی انـداخـت

چون بـھـرحـال  . ھیچ تعجب نکنید 
بی عملی خودشان را بـایـد یـک  
جور توجیه کنند و گناه ایـن بـی  
عملی حتما بـه گـردن کـارگـران  
است چون به باور ایشان کارگـران  
ـقـاتـی شـان   ـر مـنـافـع طـب آگاه ب

 .نیستند 
ـلـی سـاده   خواسـتـه کـارگـران خـی
است، و ھمنوا با نماینده کارگـران  

اما  :"  شاپور احسانی راد میگوییم 
ــمــام   ــه ت ــه کـارگــر ب ــق حـکــم طــب
انسـانـھـای آزاده و شـریــفـی کــه  
ـران   ادعای حمایت از کارگران  ای
ــه  از   ــت ک ــن اس ــد ای را دارن
کارگران بدون قید و شـرط فـقـط  
ـیـد   حمایت کنید فقط حمایت کـن
ـیـام   فقط حمایت کنید این است پ
ـرت و   ـف کارگرانی که ازخشم و ن
ـقـاتـی جـانشـان بـه لـب   کینه طـب

 ..." رسیده است  
 

 ١  از صفحه   فقط حمایت کنید

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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 مـتـحـدانـه و    مبارزه مصممانه 
ھوشیارانه شما و خشم و انزجارتان  
علیه دم و دسـتـگـاه کـارفـرمـا و  

 نه تنھا در    ارگان ھای حکومتی 
میان مردم ساوه بلکـه در مـراکـز  
کارگری در نقاط مختلف کشـور  
ـبـال   با شادی و شـعـف زیـادی دن

در این مبـارزه ضـعـف و  .  میشود 
ناتوانی ارگان ھای حـکـومـت را  

دیـدیـد  .  نیز بخوبی شـاھـد بـودیـد 
ـبـانـه   که چگونه مبـارزه حـق طـل
ــحــاد   ــا ات ــی کــه ب ــا زمــان شــم
مستحکم شما در کارخـانـه و در  
ــازنشــســتــه و   ــان کــارگــران ب ــی م
اخــراجــی و بــا جســارت و عــزم  

 چـگـونـه      راسختان ھمراه مـیـشـود 
دشمنانتان را ناتوان می کند و به  

چـگـونـه  .  لکنت زبان می انـدازد 
آنھا را از اینکه متحد شوند و بـه  
. جان شما بیفتند نـاتـوان مـیـکـنـد 

اما یک چـیـز در مـبـارزه شـمـا  
ـــود  ـــب ب و آن خـــواســـت  .  غـــای

بازگرداندان کـارگـران اخـراجـی و  
ـنـده شـمـا شـاپـور   مخصوصا نمـای

ــابــل  .  احســانــی راد اســت  ــق در م

ـنـد   مقامات که از شـمـا خـواسـت
ـتـخـاب   ـنـده ھـای خـود را ان نمـای
ـنـد   کنید تا با آنـھـا مـذاکـره کـن
ــکــار را   ــد کــه ایــن مــطــرح کــردی
ـتـان   نمیکنید چون قبال نماینـدگـان
ــور   ــد و شــاپ را اخــراج کــرده ان
احسانی راد را بعنوان سخـنـگـوی  
خود به جلو صف خود فـرسـتـادیـد  

تا از خـواسـت ھـای شـمـا دفـاع  
ـیـد و  .  کند  ـتـوانسـت اما شـمـا مـی

ــدن   ــتـوانــیـد خــواسـت بـازگــردان مـی
ـر ھـمـکـاران   فوری شاپور و سـای
اخراجی تان را بـه خـواسـت ھـای  
ـر آن   خود اضافه کنید و محکم ب

ـــد  ـی ــ ـن ـــافشـــاری کــ دفـــاع از  .  پ
نمایندگان واقعی کارگـران یـک  

ـراضـی   موضوع حـیـاتـی ھـر اعـت
ــد  .  اســت  ــنــدگــان شــمــا بــای نــمــای

 کـارگـر  ١٢٠٠ احساس کنند که  
کارخانه قاطع و استوار در کـنـار  
آنھا ھستند و جلو ھـر نـوع دسـت  
درازی به آنـھـا و اخـراج آنـھـا را  

 .میگیرند 
 
  ١٣٩٣  خرداد  ١٠ 

بازگرداندن نماینده دلسوزتان شاپور احسانی 
 راد را به خواست ھایتان اضافه کنید

 به کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه 
 اصغر کریمی 

 

 با احمد شھید" کارزار پشتیبانی از کارگران ایران"مالقات نماینده 
کـارزار پشـتـیـبـانـی از "  فرامرز قربانی از اعضای جمع فـراخـوان دھـنـده ٢٠١٤ ماه می ٣٠روز جمعه برابر با 

، در شھر اسـتـکـھـلـم " گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران" با احمد شھید "  کارگران ایران
 .مالقات نمود

 تـن از ٧در این دیدار فرامرز قربانی ضمن تشریح وضعیت کـارگـران زنـدانـی، گـزارش کـامـلـی از وضـعـیـت 
کارگران زندانی، آقایان جعفر عظیم زاده،شاھرخ زمانی،رضا شھابی، بھنام ابراھیم زاده، محمـد جـراحـی، رسـول 

در ایـن گـزارش نـحـوه دسـتـگـیـری، .  بداغی وعبدالرضا قنبری به آقای احمد شھید وھیئت ھمـراه ارائـه نـمـود
اتھامات دستگاه قضائی ، احکام صادره، شرایط غیر انسانی زندانھا، وضعیت سالمتی و عدم امکان دسترسی 

 .کارگران زندانی به مراکز درمانی تشریح گردید
فرامرز قربانی در این مالقات ضمن اشاره به شرایط دشوار زندگی خـانـواده ھـای ایـن کـارگـران زنـدانـی، بـه 

 .تشریح انتظاراتی که کارگران ایران از سازمان ملل وشخص احمد شھید به عنوان گزارشگر ویژه دارند پرداخت
ھمچنین به وقایع ودستگیری ھای مرتبط با برگزاری روز جـھـانـی "  کارزار پشتیبانی از کارگران ایران" نماینده

 ٨٠ نفر از کارگران سندیکای اتوبوسرانی تھران وحـومـه، ٢٣کارگر در ایران اشاره نمود و پیرامون دستگیری 
نفر از کارگران سندیکای فلز کار ومکانیک وھمچنین دستگیری پروین محمـدی، جـمـیـل مـحـمـدی، جـعـفـر 
عظیم زاده و شاپور احسانی راد از اعضای ھـئـیـت مـدیـره اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران، در جـریـان تـدارک 

فرامرز قربانی در ایـن دیـدار ضـمـن اعـالم آخـریـن .  وبرگزاری مراسم اول ماه مه، توضیحات الزم را ارائه نمود
وضعیت جعفر عظیم زاده، فشارھای وارده بر جعفر عظیم زاده از سوی نیروھای امنیتی، در جـھـت انـحـالل ویـا 

در پـایـان فـرامـرز قـربـانـی .  کناره گیری از اتحادیه آزاد کارگران ایران را برای آقای احمد شھید تشریح نمود
 تن از کارگران زندانی ، برنامه وفعالیت ھای کارزار پشـتـیـبـانـی ٧ضمن تحویل گزارشی مکتوب از وضعیت 

 .از کارگران ایران را نیز به احمد شھید وتیم ھمراه ارائه نمود
در پایان این دیدار احمد شھید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ضـمـن تشـکـر از فـرامـرز 

با نھادھای مرتبط با مسائل کارگـری وحـقـوق بشـری سـازمـان مـلـل "  کارزار"قربانی، بر ایجاد وحفظ ارتباط 
وی ھمچنین از نماینده کارزار پشتیبانی از کارگران ایران درخواست . متحد وشخص گزارشگر ویژه تاکید نمود

 .نمود تا درآینده مستقیما وی را درجریان اخبار ووضعیت کارگران وکارگران زندانی در ایران قرار دھند
 

 "کارزار پشتیبانی از کارگران ایران"
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اتحاد و ایستادگی کـارگـران  
درمقابل ستم، مـوجـی از شـور و  
ـرای مـردم سـاوه   نشاط و شادی ب
به ارمغان آورد بغض ھـفـت سـالـه  
کارگران ترکید و  جرقه ی خشـم  
ـبـه سـوم خــرداد   آنـھـا در روز شــن
خیلی زود به لھیبی سوزان تبـدیـل  

ـرت پـــور،  .  شـــد  حضـــوری ونصــ
مدیرانی که به شدت مورد نفـرت  
ــوان از   ــات ــد ن ــن کــارگــران ھســت
پاسخگویی و کنترل کارگـران بـا  
ـنـد   وعده و وعید و تھدید  نتوانست
کارگران را از اعتصاب منـصـرف  

کارگران تھدید کردند کـه  .  کنند 
اگـر حـقـوق ھـای مـعـوقـه آنـھــا  
ــرمــانــداری   پــرداخــت نشــود بــه ف

حضوری فـرومـایـه  .  خواھند رفت 
با بی شرمی به کـارگـران پـاسـخ  

ـرویـد  سـاعـت  !  داد به فرمانداری ب
 بعد ازظھر گرما بیداد مـیـکـرد  ٣ 

اما خللی در اراده آھنین کارگـران  
برای رسیدن بـه حـق شـان ایـجـاد  

ــــش از   ـی ـــ ـرد ب ــــکـــ ـی ـــ ــــم   ٣ ن
ـیـمـان از جـاده   ـیـمـای ـپ کیلومتر،راھ
ومیدان سرداران و بلـوارکـارگـر بـا  
ـنـد  وحـتـی   نظم انضبـاط گـذشـت
ــارک   ــظــامــی  در پ نــیــروی انــت
جنگلی نتوانست جـلـوی آنـھـا را  
ــداری   ــه فـرمــان ـرد و انـھــا ب بـگــی
ــر   ــن مســی ــمــی از ای ــی ــد ن ــدن رســی
درمیان شھر بود مردم بـا صـدای  
بلند از کارگران حمایت میکـردنـد  
ــمــی   و شــادی خــود را پــنـھــان ن

 کردند 
خبر درشھر پیچیده بـود و فـلـکـه  
ـنـکـه قـرق   جلوی فرمانداری با ای
ـنـان و   ـرچـی نیروی انتظامی و خـب

بود امـا مـردم  ]   [دون پایگان  
ـیـاده بـه آنـجـا   سوار بر خودرو یا پ
ـیـل   می آمدند و از کـارگـران دل
تجمع را سوال مـیـکـردنـد و انـھـا  

ــد  ــردن ــیــک ــیــن م ــحــس ــردم ،  .  رات م
بازنشسته ھـا و کـارگـرانـی کـه  
درچنـد سـال گـذشـتـه بـه نـاحـق  
اخراج شده بودند و کارگـران نـورد  
و لوله صفا که برای ھمبستـگـی  
آمده بودند، تعداد تجمع کنندگـان  

 نفر رسـانـده بـود  ٤٠٠ را به بیش از 
وھر لحظه نیز بیشتـر مـی شـدنـد  
کارگران خواھان حضور فرمـانـدار  
ـران   و پاسخ گویی وی شدند مـدی
ــس اداره کــار و   ــی ــری از رئ شــھ
ـیـس اداره تـامـیـن   معاونین او، رئ

اجتماعی، دبیرشورای تامین شھـر  
و فرمانده نیروی انتـظـامـی ھـمـه  
درفرمانداری بودند و با کـارگـران  
گفتگو میکردند ولـی بـاخشـم و  
ــت   انــزجــار کــارگــران از وضــعــی
ـنـی مـیـکـردنـد   موجود عقب نشـی
کارگران  فریـاد مـی زدنـد چـرا  
جلوی دزدی و تخلـف  رسـتـمـی  
ـریـد چـرا رسـتـمـی کـه   را نمیگی
بارھا گفته است مقـامـات شـھـر،  

ـره خـوار   کارمندان دون پایه و جـی
ـرخـورد نـمـی   من ھستنـد بـا او ب
ـراض کـارگـران   کنید صدای اعـت
ــود   ــد ب ــن ــل از ھــر گــوشــه ای ب
فرمانداری با دستپـاچـگـی تـمـام  

ـر ٥ خواھان   ـف ـنـده  ٤٠   یـا  ن  نـمـای
کارگران برای مـذاکـره شـد امـا  
ـنـد اعـالم   ـل کارگران بـا صـدای ب
ـم   کردند ما به شما اعتـمـاد نـداری
ـراج    ـــده ھـــای مـــارا اخــ ــمـــایــن ن

ــد  ـی ــور  .  مـیـکــن ـنـده مـا شـاپ نـمــای
احسانی راد است که ھـفـت سـال  
ــد و   ــش او را اخــراج کــردی پــی
ـبـال   ـق احسانی راد را در میان اسـت
ـرای   گرم وصمـیـمـانـه کـارگـران ب
گفتگو با رابـط فـرمـانـداری بـه  
درب فرمانـداری ھـدایـت کـردنـد  
ـنـد بـه   ـل احسانی راد بـا صـدای ب

کـارگـران  :  رابط فرمانداری گفت 
پروفیل پنج ماه حـقـوق و دو مـاه  
عیدی وپاداش طلبکارند، بیش از  

دویست نفر از کـارگـران مشـمـول  
قانون مشاغل سخـت و زیـان آور  
ـیـز   ھستند و مطالبـات دیـگـری ن
دارند اکنون باید یکمـاه حـقـوق و  
عیدی وپاداش آنھا پرداخـت شـود  
تا کـارگـران حـاضـر بـه مـذاکـره  
شوند این شرط مذاکره اسـت ایـن  
ــا کــف زدن پــرشــور   ــان ب ســخــن
ـریـت   ـیـد اکـث کارگـران مـورد تـای
کارگران قرارگرفت در این مـیـان  

ـنـد فـریـاد   ـل کارگری با صدای ب
ـیـد بـه   کشید به فـرمـانـدار بـگـوی
احترام کارگرانی که بیش از سـه  
ـیـن   کیلومتر راھپیمایی کردند پـای
ـر نشـده   بیاید به او بگوییـد تـا دی
صدای اعتراض مـا کـارگـران را  
بشنود وگرنه بزودی تجمع ھـزاران  
ــایــیــن   ــاالبــه پ کــارگــر او را از ب
خواھـنـد کشـیـد ھـلـھـلـه شـادی  
. کارگران سخنان او را تایید کـرد 

ـلـب   ھوا که به شدت گرم بود منق
شد توفانی وزیدن گـرفـت و پـس  
از دقایقی باران بھـاری بـا شـدت  
ھرچه تمامتر باریدن گـرفـت امـا  
کارگران بیدی نبودند که از ایـن  
بادھا واھمه کنند محکم درجـای  
بدون ھیچ سر پناھی ایسـتـادگـی  
کردند و بدنبال ربع ساعت بـارش،  
ـر یـھـاری آرامـش را   ھوای دلپـذی
ــرد امــا در کــارگــران   ــرار ک ــرق ب
ـتـگـوھـا حـول   ـبـود گـف آرامشی ن

محور ماندن تا صبح بود، خانـواده  
ھایمان را باید بیاوریم، باید چـادر  
بزنیم، باید خیابان را ببندیم و بـایـد  
ـم در ایـن مـیـان   ـی تا صـبـح بـمـان
ــبــاس شــخــصــی در   ــروھــای ل نــی
اطراف ، دوربین بدست ازکارگـران  
ـنـد و عـده ایـی   ـت فیلم می گـرف
دیگر  خودروھا را به سمت دیـگـر  
جاده ھدایـت مـیـکـردنـد و نـعـداد  
زیادی  از آنھـا کـه جسـارت بـه  

ــلــوی   ــرج مــی دادنــد و بــه ج خ
فرمانداری می آمدند شماره آنـھـا   
ـبـت   توسط راھنمایی و رانندگی ث

کارگران برای ماندن تـا  .  می شد 
ــد   صـبـح خـود را آمـاده مـیـکـردن
ـقـه شـب    ـی ساعـت نـه و سـی دق
فرمانده نیروی انتظامی به ھـمـراه  
ـران شـھـری بـه جـمـع   دیگـر مـدی
ــل   ــاب ــکــه مــق کــارگــران در فــل
فـرمـانـداری آمـدنـد فـرمـانـده در  
تناقضی آشکار ضمن ھـمـدردی،  
کارگران را تھدید کرد که تجـمـع  
ـر قـانـونـی اسـت و بـایـد   آنھا غـی
منطـقـی بـاشـنـد و شـکـایـت بـه  
ـراض   دادگستری ببرند که با اعـت
ــد کــارگــران مــواجــه شــد،   شــدی
ـنـد فـریـاد   ـل کارگری با صدای ب
کشید مـگـر مـمـلـکـت صـاحـب  
ندارد مگـر قـانـون  نـدارد مـگـر  
دادستان ندارد چـرا رسـتـمـی کـه  
پنج ماه حقوق ما را دزدیـده اسـت  

مواخذه نمیکنید چـرا ھـمـه شـمـا  
زورتان بـه ایـن دزد نـمـی رسـد؟  
آقای فرمانده شـمـا کـه خـودتـان  

  ١٤٥ اعتراف کردید که ماه پیش  
ھزارتومان یارانه تان واریز نشـده و  
زندگـی تـان مـخـتـل شـده اسـت  
چطور درک نمی کنید نگرفـتـن  
پنج ماه حقوق وعـیـدی و پـاداش  
ما را خانه خراب می کند اقـای  
فرمانده شما باید امنیت ما را در  
مقابل دزدان و غـارتـگـران حـفـظ  
ـیـد   کنید نه اینکه توی سر ما بزن
ـم و تـا   ـرسـی ما از تھدیـد نـمـی ت
ــد،   ــم مــان ــی ــجــا خــواھ ــن ــبــح ای ص
ـــی   ـراض ھـــای پـــی درپ ــ ـت اعــ
ـر آن   کارگران، مدیران شھری را ب
داشت تـا زبـان تـھـدیـد را کـنـار  
بگـذارنـد و ھـمـگـی قـول شـرف  
ــات   ــه مــطــالــب ــا فــردا ب دادنــد ت
ــد  ــن ــدگــی کــن . کــارگــران رســی

کارگران مجمـع خـود راتشـکـیـل  
ـیـشــنـھـادھــای   دادنـد و پـس از پ
ـریـت آرا تصـویـب   مختلف، با اکث
کردند که روز بعد اعتصاب خـود  
را تا حصول نتیـجـه در کـارخـانـه  
ادامه دھند اعـتـصـاب تـا امـروز  
چھارشنبه ادامه یافـت کـارگـران  
ـنـد   ـت به پیروزی ھایـی دسـت یـاف
اتحاد و ھمدلی آنھا و حمـایـت از  
ھمدیگر بسیار عمیق شد دفترچـه  
ـبـار شـد و   ھای آنھا تمـدیـد اعـت
یکماه حقوق بـه حسـابشـان واریـز  

ـیـمـه  ٤ شد و قـول    درصـد حـق ب
مشـمـوالن سـخـت و زیـان آور را  
ـیـز   ـیـس اداره کـار ن گرفتند و رئ
ـیـه   رسما قول داد تا آخـر مـاه کـل
ـتـه   ـب ـرداخـت شـود ال مطالباتشان پ
ــوالن   ــه وعــده مســئ کــارگــران ب
دلخوش نخواھند شد بلکه اکـنـون  
ــحــاد و   ــان قــدرت ات دارای چــن
ھمدلی ھستند که ھر لحظه اراده  
ـنـد دسـت از کـار   کنند می توان
ـرنـد   بکشند و حـق خـود را بـگـی

ــه    ــب ــن ــروز چــھــارش  خــرداد  ٧ ام

در حاشیه اعتصاب تحسین برانگیز کارگران 
 نورد و پروفیل ساوه

 شاپور احسانی راد  
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کارگران  بـا شـور و نشـاط در  
مجمع عمومی خود بـا مـوافـقـت  
اکثریت آرا تصـویـب کـردنـد کـه  
روز شنبه اعتصاب خود را ادامـه  
دھند تا اینکه دو مـاه عـیـدی و  
ــز پــرداخـت شــود   پـاداش آنـھــا نــی
ــت   اعـتـصـاب و مــقـاومـت شـگـف
ـروفـیـل و دیـگـر   انگیز کارگران پ
کارگران را باید در بستر عینی و  
ــد تــا مــوجــب   ــروز دی شــرایــط ام
ـرار   ـرت ھـمـگـان ق تحسیـن و حـی
ــز قــرارداد   ـی ــغ ت ـی ــی ت ـت گـیــرد وق
موقت یکماه روی گـردنـت بـاشـد  
وقتی که ندانی که فـردایـی ھـم  
ھست یا نیست  وقتـی کـه کـار  
ـیـکـاری، گـرسـنـگـی   نیسـت و ب

وقتـی کـه در  .  است و مایه ذلت 
اعتصاب بـودی و اخـراج شـدی  
ـرت   دیگر در شھرخودت کـار گـی

وقتـی کـه مـھـاجـر  .  نخواھد آمد 
باشی و روی برگشت بـه دیـارت  

ـیـمـه  .  را نداشـتـه بـاشـی  ـتـی ن وق
شـبـی ھـمـکــارت را بـه صــورت  
اتفاقی می بینی کـه در سـطـل  
. زباله ھا دنبال چـیـزی مـیـگـردد 

وقتی که خانمی که سـوار خـود  
روات شده، مـیـگـویـد شـوھـرم در  

ـتـی  ...  پروفیل حقوق نگرفته و  وق
که زندگی نکـبـت بـار کسـانـی  
که قبال اعتصاب کـرده و اخـراج  
ـتـی   شدند پیش چشمت باشـد، وق

 سال سابقه داشته باشـی  ٢٨  یا ٢٠ 

واگر اخراج شوی تمـام عـمـرت و  
. زندگـی ات نـابـود خـواھـد شـد 

ـــی   ـت ــ ـــی،  ]   [ وق ـروش ــ آدم ف
ـرم   ریاکاری، تظـاھـر و دروغ را ن
ـتـی کـه   اجتماعی شده بـاشـد وق
ــن کــارگــر چــه   ــی ای مــی دان
مرگش است  که نمـی تـوانـد ار  

آن وقـت  ... جای خود تکان بخورد 
ـفــرت   ـم ن دشـمـنـی ات از ســیـسـت
انگیز سرمایه داری به آتشفشانـی  
ـبـدیـل مـیـشـود و   مھار نشدنـی ت
ـلـب خـود را   نمی دانی چـطـور ق
بشکافی تا زمیـن وزمـان بـاورت  
کنند و ھمان ھنگام است کـه از  
مبصران اجتماعی و ھمه کسانـی  
ـرنـد    که ھر وقت وجدان درد میگـی

ــی بــرای   ــعــمــل ــورال نســخــه و دســت
ـنـد حـالـت   رھایی تو تجویز میکن
بھم میخورد آنھایی که تمـام ایـن  
ـیـل نـاآگـاھـی   بدبختیھا را بـه دل
ـنـد و چشـمـان   کارگران مـی دان
ــان،   ــه ســرکــوب عــری خــود را ب
استبداد و اختناق می بنـدنـد امـا  
ــمــام   ــه ت ــه کـارگــر ب ــق حـکــم طــب
انسـانـھـای آزاده و شـریــفـی کــه  
ـران   ادعای حمایت از کارگران  ای
ــه  از   ــت ک ــن اس ــد ای را دارن
کارگران بدون قید و شـرط فـقـط  
ـیـد   حمایت کنید فقط حمایت کـن
ـیـام   فقط حمایت کنید این است پ
ـرت و   ـف کارگرانی که ازخشم و ن
ـقـاتـی جـانشـان بـه لـب   کینه طـب

رسیده است و به غیر از رھایـی و  
ـنـد   آزادی به ھیچ چیز نمـی تـوان
ـروزمـنـدانـه   ـی بیاندیشند اعتصاب پ
ــر   ــل ســاوه و ھ ــی ــروف ــران پ کــارگ
ــتــصــاب و تــجــمــع   ــراض، اع اعــت
ـران صـورت   کـارگـری کـه در ای
ـیـش    میگیرد به دالیلی که کـمـاب
ـرانـگـیـز و   گفته شـد تـحـسـیـن ب
قھرمـانـانـه مـی بـاشـنـد و شـور  
ـررا   وشادی و امید به دنیـای بـھـت
برای مردم بـه ارمـغـان مـی آورد  
ــده   ــمــایــن ــی راد ن ــور احســان شــاپ
اخراجی کارگران پروفیـل سـاوه و  
ـره اتـحـادیـه آزا    عضو ھیـات مـدی

 کارگران ایران 

در ایران کارگران بطـور 
مداوم بخاطر اعـتـراض، 
شرکـت در اعـتـصـاب، 
ــا  ــجــاد تشــکــل و ی ای
برگـزاری اول مـه روز 
جـــھـــانـــی کـــارگـــر، 
ــد ــر مــیــشــون ــگــی . دســت

دســــتــــگــــیــــریــــھــــا و 
بازداشتھای خودسرانـه، 
حــبــس ھــای طــوالنــی 
مدت، بـازجـویـی ھـای 
توام با خشونت، ضـرب 
و شتم، حتـی اسـتـفـاده 
ــرد  ــرای خ ــالق ب از ش
کردن کارگران، محـروم 
کردن بازداشت شـدگـان 
بیمار از دسـتـیـابـی بـه 
دکــتــر و دارو، آزار و 
اذیت مـداوم در شـکـل 
ـــه دادگـــاه،  احضـــار ب
وثیقه ھای سنـگـیـن و 

ــه عــلــیــه  تــھــدیــد روزان
ــانــواده  ــران و خ ــارگ ک
ھای آنھـا ، و تـھـدیـد 
کارگران به بیکاری از 
کــار و از دســت دادن 
امــکــان امــرار مــعــاش 
خــــــود، اشــــــکــــــال 
سیسـتـمـاتـیـک حـمـلـه 
ـــه  ـــالمـــی ب ـــم اس رژی
فعـالـیـن کـارگـری در 

 . ایران است
 

خواستـھـای مـا روشـن 
تـرور و خشـونـت :  است

علیه کارگران در ایـران 
ــوقــف شــود ــد مــت ــای ! ب

کارگران در ایران بـایـد 
بتوانند آزادانه از حقوق 
اســـاســـی خـــود، حـــق 
تشکل و ایجاد سازمـان 
ھای مورد نـظـر خـود، 

تجمع، اعـتـراض بـرای 
خواستھایشان، اقدام بـه 
اعتصاب، سازمـانـدھـی 
و شرکت در تظاھـرات، 
و غیره، بـدون تـرس از 
بازداشت و روانه زنـدان 
.  شدن، برخوردار باشـنـد

ـــی کـــارگـــران  ـــام ـــم ت
زنــدانــی بــایــد فــورا و 
بدون قید و شـرط آزاد 

 !شوند 
 

مــا از ھــمــه اتــحــادیــه 
ـــارگـــری و  ـــای ک ھ
ســازمــان ھــای حــقــوق 
بشر در سراسر جـھـان و 
تمام افـراد و سـازمـان 

ــه   ــتــرض  ب ھــای مــع
نقض وحشـیـانـه حـقـوق 
ــــران  ــــی در ای انســــان
ــواھــیــم کــه از  ــیــخ م

کمپین ما پشـتـیـبـانـی 
کنند و مـوارد زیـر را 

 : مورد تایید قرار دھند
  
ما ھمبستگـی خـود   -

ــران  را بــا کــارگــران ای
ابراز کرده و خـواسـتـار 
ــوری و بــی  آزادی ف
قــیــد و شــرط ھــمــه 
ــارگــران زنــدانــی و  ک
زنــدانــیــان ســیــاســی در 

 .ایران ھستیم
 
ــم اســالمــی   - مــا رژی

ایران را بـخـاطـر آزار و 
اذیت فعالین کـارگـری 
و مــخــالــفــان ســیــاســی 

 .محکوم میکنیم
 
ـــارزات   - ـــب ـــا از م م

کارگران و مـردم ایـران 

ــــق  ــــرای آزادی، ح ب
تشکل و اعـتـصـاب، و 
برای رفـاه ، بـرابـری، 
عــدالــت اجــتــمــاعــی و 
ــا  زنــدگــی ای تــوام ب
منزلت و احترام حمایت 

 میکنیم؛
 
مــا خــواھــان طــرد   -

سیاسی رژیـم ایـران در 
سطـح بـیـن الـمـلـلـی و 
اخــراج ایــن رژیــم از 
سـازمـان جــھـانـی کــار 

(ILO)  ـــــام ـــــم و ت
نـــھـــادھـــای جـــھـــانـــی  

 . ھستیم
 

کمیته ھمبستگی بـیـن 
 ایران -المللی کارگری

 قطعنامه ارائه شده به سازمانھای جھانی برای ھمبستگی با کارگران ایران 
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  ژوئن٦ مه تا ٢٨یک ھفته در دفاع از كارگران و زندانیان سیاسی 
م اقلیت فاسد، در برابر ھر  .  زندان و زندانی بھ یكی از مھمترین رودرروئی جامعھ ایران در تقابل با جمھوری اسالمی تبدیل شده است  رژیم اسالمی، رژی

 .اعتراض بھ حق مردم و كارگران ایران بھ آخرین ابزار خود كھ ھمان بسیچ اوباشان، زندان وشكنجھ است دست میبرد 
و تالش حکومت برای جلوگیری از برپائی روز  .  علیھ خود حکومت تبدیل شد ٣٥٠ پاسخ کوبنده خانواده زندانیان و مخالفین رژیم بھ حملھ بھ زندانیان سیاسی بند  

یان  جھانی کارگر، ترس حکومت را ازاین رودرورئی علنی با جنبش كارگری بھ نمایش گذاشت و ناتوانائی دستگاه سركوب را در مھار اعتراضات بیشتر ع 
ان زندانی  ھر تالش حكومت برای استفاده از زندان و شكنجھ باید بھ ضد آن تبدیل شود و تالش ما در خارج از ایران برای پشیتبانی و بیرون آوردن كارگر . كرد 

این حاصل  .   اوین زبونی و شکنندگی حکومت برای مردم بیشتر عیان شد ٣٥٠ حملھ بھ بند  . و تمام زندانیان سیاسی از سیاھچال ھای حکومت باید دو چندان شود 
 .مقاومت شجاعانھ زندانیان، مبارزه مستمر خانواده ھایشان و اعتراض جھانی بود 

جا دارد كھ اجتماعات ھمبستھ ما با جلب حمایت سازمانھای کارگری و  . اعتراض جھانی و متحد و یکپارچھ ما در خارج کشور تاثیرگذارتر از ھمیشھ است 
 بی آبروئی جمھوری اسالمی را برسر در دولت ھای دنیا بكوند تا جرات نكنند كھ با حكومت دیكتاتوی اسالمی در ایران مماشات  ، مدافع حقوق انسان در جھان 

یك ھفتھ  تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری کلیھ ایرانیان مقیم خارج و کلیھ احزاب و سازمانھای اپوزیسیون را فرامیخواند کھ با پشتیبانی از  .  كنند 
 ژوئن فعالیت خود را با ھمكاری و ھمبستگی برای آزادی کارگران دستگیر شده و در دفاع از زندانیان سیاسی و برای  ٦  می تا  ٢٨ کمپین سراسری از تاریخ  

 .آزادی فوری آنھا تشدید کنند و ھر جا کھ حضور دارند بھ میدان بیایند 
 

 . کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند 
 

 تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢٠١٤  مھ  ٢٦ 

 ١٩١ اطالعیھ شماره  
 

با کارزاری جھانی جعفر عظیم زاده و اتحادیه آزاد کارگران ایران را در 
 پوشش حمایت وسیع خود قرار دھیم

 
 خرداد با خانواده اش داشتھ  ١ گزارش سایت اتحاد از آخرین مالقاتی کھ جعفر عظیم زاده از رھبران شناختھ شده کارگری در پنجشنبھ  

با تمام قوا از جعفر عظیم  .  است، از فشار جمھوری اسالمی بر روی وی برای اعالم انحالل اتحادیھ آزاد کارگران ایران حکایت دارد 
.  ھزار امضا بر سرخواست افزایش دستمزد ھا حمایت کنیم ٤٠ زاده سخنگوی ھیات مدیره این اتحادیھ و از ھماھنگ کنندگان طومار  

.  اوین زیر چنین فشاری قرار دارد ٢٠٩ جعفر عظیم زاده یک روز قبل از اول مھ روز جھانی کارگر بازداشت شد و ھم اکنون در بند  
فشار بر جعفر عظیم زاده بطور مستقیم تالش حکومت اسالمی برای عقب راندن طبقھ کارگر از سنگرھایی است کھ تاکنون بدست  

 . این تالش را میتوانیم و باید بھ شکست بکشانیم . آورده است 
 فشار رژیم اسالمی بر روی جعفر عظیم زاده تالش برای متوقف کردن فعالیت تشکلی است کھ در ارتباط وسیعش با کارگران یک  

فشار رژیم اسالمی بر روی جعفر عظیم زاده فشار بر روی تشکلی است کھ روز جھانی کارگر کل  . مرجع مھم خبری کارگری است 
حکومت کثیف اسالمی بھ تقال افتاده است کھ  . کارگران را بھ اعتراض در این روز و مبارزه برای خواست برحق خود، خواست افزایش دستمزدھا، فرامیخواند 

 ھزار نفر کارگر بر سر دستمزد  ٤٠ بلکھ یک سنگر کارگری مثل اتحادیھ آزاد کارگران را کھ نقش مھمی در پیشاپیش اعتراضات کارگری از جملھ اعتراض  
 . و ما بھمراه کارگران و مردم شریف جھان این تالش را بھ شکست خواھیم کشاند . داشتھ است را تعطیل کند 

 ھزار تومانی چند بار زیر خط فقر، محورھای مھم اعتراض کارگران و کل جامعھ است، دفاع از جعفر عظیم زاده  ٦٠٧ در شرایطی کھ گرانی و دستمزدھای  
ھمچنین دفاع از جعفر  .    ھزار کارگر امضا کننده طومار بر سر خواست افزایش دستمزدھا بلکھ دفاع از خواست ھمھ مردم است ٤٠ دفاع از خواست نھ تنھا  

 . عظیم زاده دفاع از حق تشکل و تجمع و گرامیداشت اول مھ روز جھانی کارگر است 
در ھمین مدت نیز حمایت ھای وسیع از وی و از دیگر رھبران اتحادیھ آزاد کارگران  . از ھمین رو حمایت از جعفر عظیم زاده، زمینھ ھای وسیع اجتماعی دارد 

این حمایت و پشنیبانی را   . ایران از جملھ جمیل محمدی و پروین محمدی کھ قبال در بازداشت رژیم قرار داشتند و از زندان آزاد شدند، نشانگر ھمین حقیقت است 
 . باید گسترده تر کرد 

م  با کارزاری جھانی و با اعتراضی گسترده در مقابل فشارھای رژیم اسالمی بر روی جعفر عظیم زاده و دیگر رھبران کارگری کھ ھم اکنون در زندا  نند بایستی
م  .  و خواستار آزادی ھمھ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان شویم  وسیعا بھ تشکلی چون اتحادیھ آزاد بپیوندیم و با این اقدام خود جلوی توطئھ رژی

 ھزار کارگری کھ طومارھای اعتراضی بر سر خواست افزایش  ٤٠ انتظار میرود کھ  .  اسالمی را برای بھ انحالل کشاندن این تشکل کارگری را بگیریم 
 . دستمزدھا را امضا کرده اند، ھمچنان در پیشاپیش چنین کارزاری باشند 

 . در سطح جھانی تالش کنیم کھ صدای اعتراض جعفر عظیم زاده و ھمھ کارگران زندانی باشیم 
 

 ٢٠١٤  مھ   ٢٦  ،  ١٣٩٣  خرداد  ٥ 
Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 

http://free-them-now.blogspot.com 
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بھ منظور تامین ھزینھ ھای کانال جدید و گسترش  
فعالیت ھای حزب کمونیست کارگری کمپینی دو  
م   ماھھ از اول ماه جون تا آخر جوالی اعالم میکنی
ھ   ی و از ھمھ دوستداران حزب و کانال جدید و کل
آزادیخواھان و مخالفان جمھوری اسالمی تقاضا  

 . میکنیم در این کمپین ما را یاری بدھند 
 

نقش حزب کمونیست کارگری و کانال جدید برای  
در  .  میلیون ھا نفر از مردم شناختھ شده است 

م و    عرصھ ھای مختلف مبارزه و   ھرجا ظل
سرکوبی ھست حزب کمونیست کارگری ھم  
یھ   فعاالنھ حضور دارد و در صف اول مبارزه عل
جمھوری اسالمی و علیھ بیحقوقی ھا و محرومیت  

مردم ایران بھ حزب   .  ھای مردم ایستاده است 
کمونیست کارگری نیاز مبرم دارند تا صفوف خود  
را متحدتر و مستحکم تر کنند و بھ کانال جدید نیاز  
دارند تا صدای اعتراض خود را ھر چھ رساتر  

کارگران و زنان و جوانان، زندانیان  .  منعکس کنند 
ھ اعدام و  ، سیاسی و خانواده ھایشان   محکومین ب

 میلیون  ٧٠ خانواده ھایشان و در یک کالم بیش از  
مردم شریف و زحمتکش بھ این حزب و کانال  
نیاز دارند تا روشن تر و امیدوارتر مبارزه برای  

م  .  احقاق حقوق خود را گسترش بدھند  ما مصممی
ھ این   کھ فعالیت ھای خود را گسترش دھیم و و ب

دیم  از شما  .   منظور بھ کمک مالی شما نیازمن
دعوت میکنیم کھ فعاالنھ در این کمپین شرکت  

 . کنید 
 

ھر یک دالر کمک مالی شما صرف مبارزه  
برای نجات انسانھا، مبارزه برای کنار زدن بختک  
جمھوری اسالمی و صرف تالش برای  سازمان  
. یافتن مردم برای رھائی از این جھنم میشود 

بعنوان فعال این کمپین قدم بھ میدان بگذارید و از  
ھمھ دوستان و آشنایان و از ھمھ انسانھای شریف  
بخواھید کھ بھ حزب کمونیست کارگری و کانال  

امیدواریم با مشارکت فعال  . جدید کمک مالی کنند 
شما حداقل صد ھزار دالر در دو ماه آینده جمع  

 . آوری کنیم و فعالیت ھایمان را گسترش دھیم 
 

کمک ھای خود را میتوانید از طریق از طریق  
اسامی و میزان  . حسابھای بانکی زیر پرداخت کنید 

 . کمک ھا بطور علنی اعالم خواھد گردید 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران  

  ١٣٩٣  خرداد  ٨  ،  ٢٠١٤  مھ  ٢٩ 
 

 : شماره حساب و تلفن تماس برای کمک مالی 
 

 : سوئد 
Sweden 

Post Giro:  ٣ -٦٠  ٦٠  ٦٣٩ 
account holder:  IKK 

 
 : آلمان 

Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr.:    ٥٨٣٦٥٧٥٠٢ 
Bankleitzahl:  ٣٧٠١٠٠٥٠ 

Post Bank 
 

 : کانادا 
Canada 
ICRC  

Scotiabank 
 ٤٩٠٠ Dixie Rd, Mississauga 

L ٤W  ٢R ١ 
Account #:  ١٣  ٠٠٢٦٩  ٨٤٣٩٢ 

 
 : ھلند 

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab:  ٢٤٨  ٥٠  ١٣  ١٥ 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL ٧٤ RABO  ٢٤٨  ٣٥٠  ٠١٥١ 
 
 

 : آمریکا 
Bank of America 

 ٢٧٧ G street   Blaine, Wa  ٩٨٢٣٠ 
phone#  ٥٧١١ -٣٣٢ -٣٦٠ -١       

Masoud Azarnoush 
Account number :  ٤١٥٨١٠٨٣ 

checking ) ٩٩( 
wire: ABA routing # ٠٢٦٠٠٩٥٩٣ 

swift code # BOFAUS ٣N 
 

شماره حساب انگلیس ویژه کمک از انگلیس و از  
 : ھر کشور دیگر 

England 
Account nr.   ٤٥٤٧٧٩٨١ 
sort code:     ٢٣ -٢٤ -٦٠ 

account holder: WPI 
branch:  Wood Green  

Bank:   NatWest  
IBAN: GB ٧٧ NWBK  ٢٣٤٥٤٧٧٩٨١  ٦٠٢٤ 

BIC: NWBK GB  ٢L 
 

ھر سوالی دارید میتوانید با آدرس و یا تلفن زیر  
 :  تماس بگیرید 

 
 ٠٠٤٦٧٣٩٨٦٨٠٥١ : سیامک بھاری 

markazi.wpi@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 : شماره حساب و تلفن تماس برای کمک مالی 
 

 : سوئد 
Sweden 

Post Giro:  ٣ -٦٠  ٦٠  ٦٣٩ 
account holder:  IKK 

 
 : آلمان 

Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr.:    ٥٨٣٦٥٧٥٠٢ 
Bankleitzahl:  ٣٧٠١٠٠٥٠ 

Post Bank 
 

 : کانادا 
Canada 
ICRC  

Scotiabank 
 ٤٩٠٠ Dixie Rd, Mississauga 

L ٤W  ٢R ١ 
Account #:  ١٣  ٠٠٢٦٩  ٨٤٣٩٢ 

 
 : ھلند 

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab:  ٢٤٨  ٥٠  ١٣  ١٥ 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL ٧٤ RABO  ٢٤٨  ٣٥٠  ٠١٥١ 
 
 

 : آمریکا 
Bank of America 

 ٢٧٧ G street   Blaine, Wa  ٩٨٢٣٠ 
phone#  ٥٧١١ -٣٣٢ -٣٦٠ -١       

Masoud Azarnoush 

 اطالعیه ھای حزب    
 !به کمک مالی شما نیاز داریم

  ھزار دالر ١٠٠کمپین دوماھه برای تامین 
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Account number :  ٤١٥٨١٠٨٣ 
checking ) ٩٩( 

wire: ABA routing # ٠٢٦٠٠٩٥٩٣ 
swift code # BOFAUS ٣N 

 
شماره حساب انگلیس ویژه کمک از انگلیس و از  

 : ھر کشور دیگر 
England 

Account nr.   ٤٥٤٧٧٩٨١ 
sort code:     ٢٣ -٢٤ -٦٠ 

account holder: WPI 
branch:  Wood Green  

Bank:   NatWest  
IBAN: GB ٧٧ NWBK  ٢٣٤٥٤٧٧٩٨١  ٦٠٢٤ 

BIC: NWBK GB  ٢L 
 

سوالی دارید میتوانید با آدرس و یا تلفن زیر تماس  
 :  بگیرید 

 
 ٠٠٤٦٧٣٩٨٦٨٠٥١ : سیامک بھاری 

markazi.wpi@gmail.com 
 
 
 
  

 ٥٠٠٠اعتصاب دو ھفته ای
 کارگر معدن بافق ادامه دارد 

 
  ٢٨  کارگر شھر بافق از روز یکشنبھ  ٥٠٠٠ 

اردیبھشت دست بھ اعتصاب زده اند و خواھان  
د  . ممانعت از خصوصی سازی این معدن ھستن

کارگران میگویند با خصوصی سازی این معدن  
روند اخراج و کاھش دستمزد کارگران شروع  

 . میشود 
 

مقامات مختلف بافق تالش کردند بھ عوامفریبی  
د اما   ن کارگران را تشویق بھ شکستن اعتصاب کن

با ادامھ اعتصاب مقامات  .  کارگران زیر بار نرفتند 
دار یزد و   ھ وزیر کار و استان مختلف از جمل
فرماندار بافق و امام جمعھ و بسیاری از مقامات  
ریز و درشت حکومت شروع بھ عکس العمل  
کرده و حال کھ امکان سرکوب مستقیم کارگران  

 بھ اشکال مختلف تالش میکنند اعتراض  ، را ندارند 
کارگران را بھ انحراف بکشانند و آنھا را شکست  

 . بدھند 
 

جمعی از کارگران در نامھ ای بھ روحانی در  
اعتراض بھ تصمیم دولت و در توصیف وضعیت  

 تاکنون یعنی در  ٤٨ خود نوشتھ اند کھ از سال  
 سال گذشتھ دولت ھای مختلف بھ مردم  ٤٥ طول  

وعده ھای دروغین داده و میلیاردھا تومان توسط  
از درآمدھای این معدن چپاول شده  " مافیای قدرت "

ات   ع ش ع ق تش اف ردم ب ارگران و م م ک ھ و س
 کودکان عقب مانده ذھنی و    ،  سرطان ، رادیواکتیو 

مرگ زودرس کارگران و کارکنان معادن سنگ  
 . آھن بوده است 

 
د   حزب کمونیست کارگری کارگران را فرامیخوان
کھ با تشکیل مجمع عمومی تصمیمات متحد و  

 فریب عوامفریبی ھا و وعده ھای    ، یکپارچھ بگیرند 
دروغین مسئولین بومی و غیر بومی را نخورند و  
بر خواست ھای خود از جملھ ایمنی و بھداشت  

 درخواست  ،  معاینات پزشکی منظم ، محیط کار 
خسارت بدلیل بیماری ھا و سوانح کاری و افزایش  
دستمزد تاکید کنند و در مقابل اخراج حتی یک نفر  

 .  قاطع یکپارچھ بایستند ، از کارگران 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٤  مھ  ٣١  ،  ١٣٩٣  خرداد  ١٠ 
 
 

کارگران شھرداری بھبھان یک 
 ھفته است در اعتصابند 

 
 کارگران  ، طبق گزارشی کھ بھ حزب رسیده است 

ھ   ھ قبل دست ب خدمات شھرداری بھبھان از ھفت
اعتصاب زده و خواھان پرداخت فوری حقوق  

 . ھای معوقھ خود میباشند 
 

طبق این گزارش کارگران شھرداری بھبھان در  
ھفتھ ھای گذشتھ نیز دست بھ اعتصاب زده و در  
مقابل شھرداری این شھر دست بھ تجمع زدند و  
ھا قول   مسئولین شھرداری با حضور در تجمع آن
د اما از   رسیدگی بھ خواست کارگران را دادن
پیگیری خواست آنھا سر باز زدند و کارگران بار  

د  با  .  دیگر از ھفتھ قبل اعتصاب را شروع کردن
اعتصاب کارگران شھرداری زبالھ ھا ھمھ جا را  

الزم بھ توضیح است کھ کارگران  .  گرفتھ است 
شھرداری اھواز و شوشتر و برخی دیگر از  
شھرھای خوزستان و ھمینطور استانھای دیگر  
کشور با مشکالت مشابھی از نپرداختن دستمزد و  
اخراج و مشکالت بیمھ و بازنشستگی مواجھند و  
ھ   ھ این وضعیت بارھا دست ب در اعتراض ب

 . اعتراض زده اند 
 

کارگران بخش خدمات شھرداری ھا کار شاقی  
 در محیطی غیر بھداشتی کار میکنند و  ، دارند 

بشیوه وحشیانھ ای استثمار میشوند و مورد  
 . اجحافات گوناگون قرار میگیرند 

 
حزب کمونیست کارگری قاطعانھ از خواست بحق  
کارگران شھرداری بھبھان و کارگران شھرداری  
در سراسر کشور دفاع میکند و آنھا را بھ اتحاد و  
ان   ایش ت ھ واس ق خ ق ح رای ت گی ب ارچ پ ک ی

حزب ھمھ مردم بھبھان و شھرھای  . فرامیخواند 

مختلف را بھ حمایت قاطع از خواست کارگران  
مردم شھرھا در تماس  .  شھرداری ھا فرامیخواند 

نزدیکی با این بخش کارگران قرار دارند و شایستھ  
است کھ بیشترین حمایت را از مبارزه آنھا بعمل  

 . آورند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٤  مھ  ٢٨  ،  ١٣٩٣  خرداد  ٧ 
 

زنده باد مجمع عمومی 
 کارگران 

کارگران پروفیل ساوه راه 
  نشان میدھند 

 
کارگران نورد پروفیل ساوه متحد و یکپارچھ  
سومین روز اعتصاب را پشت سر گذاشتند و در  
مقابل قلدری کارفرما کھ با حمایت کلیھ ارگان ھای  

 بر تداوم قاطعانھ اعتصاب و  ، حکومت ھمراه است 
 . اعتراض پافشاری کردند 

 
س از   ھ سوم خرداد پ ب ارگران در روز شن ک

 کیلومتری در مقابل فرمانداری تجمع  ٣ راھپیمائی  
 مقامات مختلف شھر را بھ تجمع خود  ، کردند 

د  . کشاندند و عزم مصمم خود را اعالم کردن
 شب و تنھا موقعی کھ رئیس  ١٠ کارگران ساعت  

اعی،   م ت ن اج ی ام ان ت ازم یس س ار، رئ اداره ک
دبیرشورای تامین شھر و فرمانده نیروی انتظامی  
در جمع کارگران حضور یافتھ و قول دادند کھ  
فرماندار روز یکشنبھ در جمع کارگران در  
ھ   نی ب ن روش می ود و تض انھ حاضر ش کارخ
کارگران بدھد در مجمع عمومی خود تصمیم  
گرفتند بھ تجمع پایان دھند اما اعالم کردند دست از  

کارگران عالوه بر  .  اعتصاب بر نخواھند داشت 
ادامھ اعتصاب از ورود و خروج کامیونھای حمل  
دادند کھ ھیچ   بار جلوگیری کردند و اجازه ن

 ماه  ٥ کارگران  .  دستگاھی درکارخانھ روشن شود 
 را طلب  ٩٢ حقوق معوقھ و پاداش و عیدی سال  

دارند و خواھان پرداخت فوری کلیھ این معوقات  
کارگران ھمچنین خواھان حل مشکل  .  ھستند 

 کارگری  ٢٠٠ دفترچھ ھای بیمھ و بازنشستگی  
ھستند کھ مشمول  طرح مشاغل سخت و زیان  

 . آور ھستند 
 

 روز    ، طبق گزارش اتحادیھ آزاد کارگران ایران 
دوشنبھ سھ نفر از مقامات جمھوری اسالمی در  
  ، شھر ساوه یعنی مسئول کمیسیون فرمانداری 

معاونت روابط کار اداره کار ساوه و دبیر شورای  
تامین شھر ساوه در جمع کارگران حاضر شدند و  
از طرف رستمی صفا مالک کارخانھ اعالم کردند  
د   بھ شرط اینکھ کارگران دستگاه ھا را روشن کنن
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کارفرما حاضر است یک ماه حقوق کارگران را  
د تا  .  بپردازد  ھ آمده بودن مقامات رژیم بھ کارخان

کارگران را بھ تسلیم بکشانند اما خشم کارگران را  
شرط گذاری و پیام وقیحانھ رستمی با  .  برانگیختند 

کارگران  .  اعتراض شدید کارگران مواجھ شد 
مجمع عمومی خود را تشکیل دادند و اعالم کردند  
کھ در صورتی بھ اعتصاب پایان میدھند کھ حداقل  

 بھ  ٩٢ حقوق بھمن ماه و عیدی و پاداش سال  
حسابشان واریز شود و برای مابقی مطالبتشان ھر  

بیست روز یکبار، یک ماه از حقوقھای معوقھ آنھا  
کارگران تصمیم گرفتند کھ از صبح  . پرداخت شود 

چھارشنبھ اعتصاب خود را تا حصول نتیجھ ادامھ  
طبق این گزارش دفترچھ ھای درمانی تامین  .  دھند 

د اعتبار شد و ناھار   اجتماعی کارگران تمدی
کارگران کھ از روز گذشتھ توسط کارفرما قطع  

 . شده بود برقرار گردید 
 

الزم بھ توضیح است کھ تجمع کارگران در مقابل  
فرمانداری در ساعات طوالنی روز شنبھ بازتاب  
ر   گسترده ای در شھر ساوه یافت و عالوه ب
کارگران شاغل کارخانھ، جمعی از بازنشستگان و  

 سال  ٧ تعدادی از کارگران ھمین کارخانھ کھ طی  
دود   د و ح ودن ده ب ر اخراج ش ی ر از  ٢٠ اخ ف  ن

ولھ صفا برای اعالم   کارگران کارخانھ نورد ل
حمایت از کارگران پروفیل ساوه دراین تجمع  

 . حضور یافتند 
کارگران پروفیل ساوه نمونھ ای از یک مبارزه  
متحد و مصمم را بھ میلیون ھا کارگری کھ در  

کارگران نھ  . شرایط مشابھ بھ سر میبرند ارائھ دادند 
فریب ارگان ھای مختلف حکومتی را خوردند و  
. نھ در مقابل تھدیدات و قلدری کارفرما کوتاه آمدند 

ھ   کارگران مجمع عمومی تشکیل دادند و متحدان
حمایت کارگران نورد لولھ صفا و  .  تصمیم گرفتند 

کارگران بازنشستھ و کارگران اخراجی و ھمچنین  
وانھ   ھمکاران دفتری و اداری کارخانھ را پشت
محکمی برای کارگران اعتصابی پروفیل ساوه  

 . شد 

حزب کمونیست کارگری قاطعانھ از خواست ھا و  
ولھ صفا   مبارزه کارگران پروفیل ساوه و نورد ل

 کارگران    ، پشتیبانی میکند و کلیھ مردم شریف ساوه 
یھ مراکز کارگری   بازنشستگان و بویژه  ، کل

د با   اعضای خانواده ھای کارگران را فرامیخوان
. تمام قوا از کارگران این دو کارخانھ حمایت کنند 

این یک سنگر مھم اعتراض حق طلبانھ است کھ  
باید بھ پیروزی کامل برسد و حمایت مردم شھر از  
کارگران اعتصابی عامل مھمی در پیروزی  

 . کارگران خواھد بود 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٤  مھ  ٢٧  ،  ١٣٩٣  خرداد  ٦ 

 
کارگران نورد پروفیل ساوه 

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

 
ھ   کارگران نورد پروفیل ساوه از صبح روز شنب
سوم خرداد دست بھ اعتصاب زدند و خواھان  
پاسخگوئی بھ خواست ھای خود شدند و پس از  
ھ   اینکھ پاسخی از کارفرما نگرفتند دست ب

د  کارگران  .  راھپیمائی بھ طرف فرمانداری زدن
نورد لولھ صفا نیز کھ کارفرمای مشترکی با نورد  

  ضمن حمایت از ھمکاران  ، پروفیل ساوه دارند 
 تھدید کردند کھ اگر  ، خود در نورد پروفیل ساوه 

سھ ماه حقوق معوقھ آنان فورا پرداخت نشود روز  
 .  خرداد دست بھ اعتصاب خواھند زد ٦ سھ شنبھ  

طبق گزارش اتحادیھ آزادکارگران ایران، کارگران  
نورد پروفیل ساوه پس از اینکھ از جانب کارفرما  

 از محل کارخانھ بطرف  ، پاسخی بھ آنھا داده نشد 
د  مائی زدن ماموران  .  فرمانداری دست بھ راھپی

نیروی انتظامی در محل پارک جنگلی تالش  

د اما   کردند مانع حرکت کارگران بھ شھر بشون
کارگران بھ راھپیمائی خود ادامھ دادند و پس از  
سھ کیلومتر راھپیمائی در مقابل فرمانداری این  

خواست ھای کارگران  .  شھر دست بھ تجمع زدند 
پرداخت سھم بیمھ کارگران بھ سازمان تامین  

ا  رم ارف اعی از طرف ک م ت ھ  ، اج ان دادن ب ای  پ
قراردادھای موقت یک تا سھ ماھھ و عقد قرارداد  

 ماه حقوق  ٧ دائم با کارگران و پرداخت فوری  
با شروع اعتصاب کارفرما  .  معوقھ خود شدند 

حاضر شد یک ماه حقوق کارگران را بپردازد کھ  
 . با مخالفت قاطع کارگران مواجھ شد 

  ١٢٠٠ کارفرمای این دو کارخانھ کھ ھر کدام  
د  ، کارگر دارد   سود ھنگفتی از قبل استثمار شدی

 کارگر این دو کارخانھ بھ جیب میزند و  ٢٤٠٠ 
صاحب امکانات مالی گسترده ای در نقاط دیگر  

 نیروھای  ،  وزارت کار   ، فرمانداری . کشور میباشد 
یھ ارگان ھای دیگر  ، انتظامی   قوه قضائیھ و کل

ھ انحاء   حکومت ضمن حمایت از کارفرما ب
مختلف تالش میکنند مانع اعتصاب و اعتراض  
کارگران شوند و کارگران راھی جز متوسل شدن  
بھ اعتصاب و اعتراض و تالش برای ھمراه  
واده ھای   کردن مردم شھر از جملھ اعضای خان

 . خود ندارند 
حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت قاطع از  
  ، خواست ھا و مبارزات کارگران این دو کارخانھ 

آنھا را بھ تشکیل مجمع عمومی و تصمیم گیری  
جمعی برای ادامھ مبارزه و حمایت فعال کارگران  
سایر مراکز کارگری و مردم شھر ساوه از  
. مبارزات کارگران این دو کارخانھ فرامیخواند 

بدون تردید حضور اعضای خانواده ھای کارگران  
 عامل مھمی  ، در تجمعات و راھپیمائی کارگران 

در گسترش این مبارزه و بھ تسلیم کشاندن کارفرما  
 . و ارگان ھای حکومت است 

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٢٠١٤  مھ  ٢٤  ،  ١٣٩٣  خرداد  ٣ 
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 اعتراضات کارگری

 
کارگران ایران تایر در مقابل وزارت کار 

 تجمع کردند
ـران  :  خرداد ١١  ـرار دادی کـارخـانـه ای کارگران  روزمزد و ق

، در اعتـراض بـه عـدم  )  اردیبھشت ١١ یکشنبه  (تایر صبح،  
پرداخت مطالباتشان در مـقـابـل وزارت تـعـاون کـار و رفـاه  

ـرار دادی و روزمـزد  .  اجتماعی تجمـع کـردنـد  کـارگـران ق
شاغل در کارخانه ایران تایر خواھان حق تولید، اجرای طـرح  

ـیـمـه    طبقه بندی مشاغل و عناوین شغلی در لیـسـت  ھـای ب
 .سازمان تامین اجتماعی ھستند 

 
اعتراض کارگران معدن بافق وارد 

 دوازدھمین روز متوالی شد
) واقع در استـان یـزد (  ھزار کارگرمعدن سنگ آھن بافق  ٥ 

در اعتراض به خصوصی سـازی ایـن مـعـدن سـنـگ آھـن  
اعتراض کارگران علیه خصوضـی  .   اند   دست از کار کشیده 

ـیـمـاران در ایـن کـارخـانـه   سازی و نگرانی از وجود خیـل ب
 . است 
 

 نفر از کارگران سد بنیربه ٤٥٠اعتصاب 
 دلیل عدم پرداخت حقوق

ـر از  ٤٥٠ بر اساس گزارش ارسالی برای کمیته ، حدود   ـف  ن
 کیلومتری روستای نـگـل از تـوابـع  ٥ کارگران سد بنیر در  

ـبـه    و  ٦/٣/٩٣ مریوان واقع در استان کردستان روز سـه شـن
ـبـه   ـیـن امـروز چـھـار شـن  دسـت از کــار  ٧/٣/٩٣ ھـمـچـن

ـرداخـت دو مـاه  .  کشیدند   کارگران در اعتراض بـه عـدم پ
 و  ٩٢ حقوق بھمن و اسفند وھمچنین عیدی و پاداش سـال  

 دسـت بـه  ٩٣ عدم پرداخت حقوق فروردین و اردیبھشت سال  
ـروز قسـمـت ھـای  .  اعتصاب زدند   بنا به این گزارش از دی

ـراض بـه ایـن   ـقـل در اعـت تونل ،مخزن ،دیـوار و حـمـل و ن
کمیته ھـمـاھـنـگـی  .  وضعیت در اعتصاب به سر می برند  

 ٩٣  خرداد  ٧ برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  
 

تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان ایران 
 تایر

ـر در پـی اخـراج،   ـران تـای کارگران و کارمنـدان شـرکـت ای
 درصـدی اجـبـاری  ٥٠ کاھش حقوق و دستمزد و افـزایـش  

 ساعت در روز در محوطه کارخانـه  ١٢  به  ٨ ساعت کار از  
از بھمـن مـاه  .  این شرکت دست به  تجمع اعتراضی زده اند 

 تاکنون تعدادی از کارگر این کارخانه اخراج شده اند و  ٩٢ 
حق تولید کارگری و حق جذب کارمندان نیز پرداخت نشـده  

 .است 

تجمع فرھنگیان تبریز جلوی در ریاست 
 جمھوری

فرھنگیان معتـرض بـه نـحـوه عـمـلـکـرد تـعـاونـی  :  خرداد ٦ 
مسکن فرھنگیان تبریز جلوی درب خیابان ولیعصر ریـاسـت  

 .جمھوری تجمع کردند 
 

زنجیره انسانی دراعتراض به ساخت برج 
مصوبه تخریب ریه /درباغ فرزانه شیراز

 تنفسی شیراز را لغو کنید
ـراز در  :  خرداد ٨  زنجیره انسانـی دورتـا دور بـاغ فـرزانـه شـی

اعتراض به مصوبه شورای شھر در واپسـیـن روزھـای سـال  
 طبقه در این بـاغ تشـکـیـل  ٢٥ گذشته برای ساخت دو برج  

شد و گروھھای مختلف شھروندان خواستار لغو این مصـوبـه  
ـراز   و جلوگیری از تخریب تنھا ریه تنفسی مرکز شـھـر شـی

به گزارش خبرنگار مھر، در روزھـای پـایـانـی سـال  .  شدند 
ـفـکـیـک بـاغ   ١٣٩٢  ـری و ت ، شھرداری شیراز تغییر کـارب

ـتـی   فرزانه در خیابان زند شیراز  را در قالب طرحـی دوفـوری
  ٢٤ به شورای اسالمی شھر شیراز پیشنھاد داد و در تاریـخ  

اسفند ھمین سال یعنی در شلوغی روزھـای پـایـانـی سـال،  
مصوبه آن برای تفکیک بـاغ بـزرگ و تـاریـخـی فـرزانـه  

گـرفـتـه شـد تـا بـه جـای  )  تنھا یادآور چھارباغ صـفـوی ( 
ـرج  ٢ فضای سبز شھری و در دسترس ھمگان، این باغ به    ب

ـرامـونـی    شاخ و دم و نـاھـم    بی    طبقه ٢٥  ـی خـوان بـا بـافـت پ
ھایی که نه تنھا گـرھـی از مشـکـالت    برج .  دگرگون شود 

گشایند، بلکه    این شھر و محور تاریخی و ارزشمند زند نمی 
ـرافـیـکـی آن بـه شـدت    ھای زیست   بر چالش  محـیـطـی و ت

تشکل ھای دانشجـویـی دانشـگـاه ھـای  ١١ .  خواھند افزود 
شیراز نیز در بیانیه ای اعتراض خود را نسـبـت بـه مصـوبـه  

ـقـه در  ٢٥ شورای شھر در خصوص احداث برج دوقلوی    طـب
جنبش دانشـجـویـی شـھـر  .  است .  مرکز شھر اعالم کرده اند 

ـرج ھـای   ـرسـش ھـا کـه بـا احـداث ب شیراز با طرح ایـن پ
 طبقه چه کسی  پاسخگـوی تـخـریـب بـاغـی  ٢٥ دوقلوی  

بزرگ در مرکز شھر خواھد بود؟ چه کسـی پـاسـخـگـوی  
آلودگی بیش از پیش محیط زیست در ھسته مرکزی شھـر  
ـرافـیـک نـاشـی از   خواھد بود؟ چه کسی پـاسـخـگـوی ت

طبقه در خیابان زند خواھد بود؟ پیـشـنـھـاد  ٢٥ ساخت دو برج  
ـراز بـاغ فـرزانـه را از مـالـک آن  :  داده است  شھرداری شی

خریداری کرده و برای استفـاده نسـل ھـای آتـی آن را بـه  
این زنجیره که از گـروھـھـای  .  پارک عمومی تبدیل کند 

مختلف شھروندان از اساتید ، دانشجویان و مھـنـدسـان شـھـر  
 . سازی و معماری تشکیل شده بود  

 
 پایان اعتصاب کارگران سد بنیر مریوان

  ٤٥٠ بنا به گزارش رسیده به کمیته ھماھنگی حـدود     
ـیـش نسـبـت بـه   نفر از کارگران سد بنیر که از شـش روز پ
ــاداش ســال   ـرداخــت حــقـوق مـعــوقـه و عــیـدی و پ عـدم پ

  دسـت از  ٩٣ وھمچنین حقوق معوقه  دو ماه اول سـال  ٩٢ 
ـرداخـت دو   ـر پ ـنـی ب کار کشیده بودند با وعده کارفرما مب

 و ھمچنین پرداخت مابقـی طـلـب  ٩٢ ماه حقوق معوقه سال  
کارگران به  ترتیب در روزھای آینده، به توافق رسیدنـد کـه  

الزم بـه ذکـر  .   از روز دوشنبه به سر کارشان بـاز گـردنـد  
است که کارگران اعالم داشتند،  در صورتی که کارفرمـا  
به وعده خود عمل نـکـنـد مـجـدد دسـت از کـار خـواھـنـد  

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل  .  کشید  
 ٩٣  خرداد  ١١ ھای کارگری  

 
 کارگران

 
بیانیه ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران 
ایران در رابطه با تداوم بازداشت جعفر 

 عظیم زاده
نشست و صدور بیانیه ھیئت مدیره اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  

ـم زاده  ـر عـظـی ھـیـأت  !  ایران در رابطه با تداوم بازداشت جـعـف
مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران طی نشستـی بـه مـورخـه  

ـیـس  ٩/٣/٩٣  ـم زاده رئ  به بررسی ادامه بازداشت جعفر عظـی
ـیـز فشـارھـای وارده و تـھـدیـدات   ھیأت مدیره اتحادیه و ن
بازجویان وزارت اطالعات بر ایشـان و دیـگـر اعضـای ایـن  
تشکل کارگری برای به انحـالل کشـانـدن یـا اسـتـعـفـا از  

ـرداخـت  ـران پ الزم بـه ذکـر اسـت  .  اتحادیه آزاد  کارگران ای
بازجویان مکررا به جعفر عظیم زاده مـتـذکـر شـده انـد کـه  
آزادی ایشان منوط به عدم تداوم کار اتـحـادیـه مـی بـاشـد  
ـم زاده از مـوجـودیـت ایـن تشـکـل   اما با دفاع جعفر عـظـی

ـره اتـحـادیـه آزاد  .  کارگری پاسخ گرفـتـه انـد  ـئـت مـدی ھـی
کارگران ایران در این رابطه بیانیه ای منتشر نـمـود کـه در  

ـران  : زیر می آید  بیانیه ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگـران ای
ـم زاده   ـر عـظـی ـم زاده جـعـف درباره ادامه بازداشت جعفر عـظـی
ـره اتـحـادیـه آزاد   ـئـت مـدی ـیـس ھـی کارگر سـرشـنـاس و رئ

ـنـدگـان  ٦ کارگران ایران  و یکی از    تـن ھـمـاھـنـگ کـن
 ھزار نفری در اعتراض به سطح دستمزدھا، نیـمـه  ٤٠ طومار  

شب دھم اردیبھشت و به دلیل تالش برای برگزاری مـراسـم  
روزجھانی کارگر برای اعتراض به دستمـزدھـای چـنـد بـار  
ـیـش از   زیرخط فقر در منزل خود دستگیر شـده و اکـنـون ب

ـرد  امـروزه در  .  یک ماه است که در بازداشت به سر مـی ب
جھان متمدن برپایی تشکل ھای آزاد کـارگـری بـه دور از  
دخالت و مانع تراشی دولت ھا و نیز برگزاری مراسـم ھـای  
اعتراضی در روز جھانی کارگر حقوقی پایه ای و پذیرفتـه  
ـقـل   شده  است و کارگران برای برپایی تشـکـل ھـای مسـت
خود نیاز بـه کسـب اجـازه از ھـیـچ مـرجـع و پـارلـمـانـی  

ـیـز مـقـاولـه  . ندارند  اما با وجودی که در قوانین داخـلـی و ن
نامه ھای سازمان جھانی کار که مورد پذیرش جـمـھـوری  
اسالمی نیز ھست، ایجاد تشـکـل ھـای کـارگـری حـقـی  
قانونی محسـوب مـیـشـود؛ امـا ھـمـواره کـارگـران عضـو  
ـتـی   ـی تشکلھای مستقل کارگری از سـوی مـقـامـات امـن
ـرنـد کـه از تشـکـل ھـای   مورد تعقیب وفشار قرار مـیـگـی

ـنـد  مـا  .  متبوع خود کناره گرفته و یـا آن را مـنـحـل کـن
ـران و   بعنوان اعضای ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ای
از طرف تمامی کارگران عضـو ایـن اتـحـادیـه اعـالم مـی  
ـران بـا دخـالـت و رای   داریم که اتحادیه آزاد کـارگـران ای
مستقیم کارگران موسس اتحادیه وطـی مـجـمـع عـمـومـی  
متشکل از کارگران عضوش شکل گرفـتـه و مشـروعـیـت  
ـرای داشـتـن تشـکـل   ـرحـق کـارگـران ب خود را از خواست ب

و ازطرفی تصمیمات کالن این اتحـادیـه  .  مستقل می گیرد 
ـراعـمـال اراده   مانند ھرتشکـل اصـیـل واقـعـی کـارگـری ب
مستقیم اعضایش استواراست واز اراده و تصمیـم یـک فـرد  

سنتـی کـه  .  حتی از رئیس ھیئت مدیره اش تبعیت نمیکند 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـفـشـرد  . تاکنون بیش ازھمه خود جعفرعظیم زاده برآن پای مـی
ھرتصمیم اساسی وتعیین کننده برمبنای اعمال اراده جمعـی  
که در مجمع عمومی این اتحادیه اتخاذمـیـگـردد، عـمـلـی  

ـرای  .  میشود  ـره ایـن تشـکـل ب لذا فشار بررئیس ھیئت مـدی
 .انحالل ، خالف اساسنامه آن ودرنتیجه غیرعملی است 

ـرای آزادی   ـران تـالش ھـایـش را ب اتحادیه آزاد کارگران ای
ـرد   رئیس ھیأت مدیره خود با توان بیشتری به پیش خواھـد ب
و با گزارش دوباره وضعیت سرکوب و تعرض بـه کـارگـران  
ـلـی   ـیـن الـمـل و تشکل ھای کارگری بـه سـازمـان ھـای ب
کارگری و نیز دستگاه ھای ذی ربط داخلی، به عمـلـکـرد  
نامناسب دستگاه قضایی و اطـالعـاتـی در حـق کـارگـران  

ـران  . اعتراض می نماید  ھیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ای
خواستار آزادی بی قید و شرط جعفر عظیم زاده مـی بـاشـد  
و فشار بر ایشان را برای استـعـفـا و انـحـالل اتـحـادیـه آزاد  

و ھمچنان بر اراده جمعـی  . کارگران ایران  محکوم می کند 
ـرای   کارگران  متشکل در اتحادیه مبنی بر تالش  راسـخ ب
ارتقای زندگی و سطح معیشت و افـزایـش دسـتـمـزد پـای  
ـرای افـزایـش   می فشارد و اعالم می کند که  مـبـارزه ب

 قانون کار به زندگی و معـیـشـت  ٤١ دستمزد و اجرای ماده  
میلیون ھا کارگر در ایران گره خورده و تا تحقق اجرای ایـن  

 .ماده قانونی به تالش ھای خود ادامه خواھد داد 
ـران   -صـدیـق کـریـمـی .  ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ای

-جـمـیـل مـحـمـدی    -اسعد ساعد پنـاه    –پروین محمدی  
 -اسـمـاعـیـل کـاظـمـی    -خلیل کـریـمـی    -حسین قادری  

فـرھـاد    -جوانمیرمرادی    -طیب مالیی    -شریف ساعد پناه  
ـیـا   -ناھـیـد خـداجـو    -عرب زاده   ـر صـالـح ن شـاپـور    -مـظـف

 ١٣٩٣ خرداد ماه  ٩ . احسانی راد  
 

 آی ٢٠١٤نامه کارگران زندانی به اجالس 
 ال او

 آی ال   ٢٠١٤ بخش اول نامه کارگران زندانی بـه اجـالس  
صـدای  !  با سالم به حاضرین در نشست ساالنـ  آی ال او !  او 

ـریـز   ـب ما را از زندان گوھردشـت، اویـن و زنـدان مـرکـزی ت
جناب رئیس ، تشکل ھا ، سندیکا ھا و اتـحـادیـه  . بشنوید 

ـنـده در نشـسـت سـاالنـه      ٢٠١٤ ھای کارگری شرکت کن
ـقـان  :  سازمان جھانی کار  توجه شما را بـه سـرکـوب و خـف

ـریـن حـقـوق   علیه  تشکل ھای کارگری و نقض ابتدایـی ت
 میلیونی کارگران ایران در نبود امنیت شغلـی ،  ٥٠ خانواده  

ـر   اخراج  میلیونی ، دستمزد ھای یک چھارم  زیر خط فـق
ـقـل   و ممنوعیت حق اعتصاب و حـق ایـجـاد تشـکـل مسـت
کارگری و کشتار و اعمال ضـد کـارگـری و راسـیـسـتـی  
ـران تـوسـط مـامـوران   علیه کارگران پناھنده افـغـانـی در ای

 .جمھوری اسالمی جلب می کنیم 
ـقـل    آقایان و خانم ھا، صدای نمایندگان تشکل ھـای مسـت
کارگری و کارگران را از  زندان اوین رضا شھابی و بھـنـام  
ابراھیم زاده، جعفر عظیم زاده ، جـمـیـل مـحـمـدی، مـھـدی  
فراحی شاندیز، عبدالرضا قنبری و از زنـدان رجـایـی شـھـر  
کرج شاھرخ زمانی و رسول بداغی و از زندان تبریز مـحـمـد  
جراحی ، از زندان مھاباد  ابراھیـم مصـطـفـی پـور ، قـاسـم  
مصطفی پور ، جمال مینا شیری ، ھادی تنومند ، مـحـمـد  
کریمی  و ھمچنین از زندان بـوکـان مـحـمـد مـوالنـایـی ،  
یوسف آب خرابات ، واحد سیده و دیگر دوسـتـان کـارگـری  
که در زندانھای مختلف مانند سنندج ، اھواز ، اصفـھـان و  

با توجـه بـه  .   زندانی ھستند ، بشنوید ... شیراز ، مشھد و  
اینکه بسیاری از کارگران و نمایندگان واقـعـی کـارگـری   
ـم زاده و   ـر عـظـی ـم زاده ،جـعـف ـراھـی زندانی  از جمله بھنام اب
جمیل محمدی ھم اکنون که این پیام  تھیه مـی شـود در  
ـرار دارنـد، و یـا   سلول انفرادی زیر بازجویی و شـکـنـجـه ق
ـنـد، و   ـیـگـرد ھسـت بسیاری به دنبال پرونده سازیھـا تـحـت پ
تعدادی از کارگران زندانی بصورت  نـاشـنـاس در زنـدانـھـا  
می باشند، چون جمھوری اسـالمـی ھـیـچ گـونـه آمـاری  

ـنـاد بـه  .  نمی دھد  ـنـدگـان ایـن نـامـه بـا اسـت ما امضا کن
ـم   ـقـدی دالیلی که در متن دیگری که در پیوست این نامه ت
خواھیم کرد از شما می خواھیم در جـھـت امـکـان کسـب  
حقوق حقه طبقه کارگر ایران به کارگران ایرانی کـه داعـیـ   
نمایندگی آن ھا را دارید، سه درخواست مـا را در نشـسـت  

ــ بـا تـوجـه بـه  ١ :    سازمان جھانی کار پیش ببرید  ٢٠١٤ 
دالیل پیوست، خانه کارگر و یا تشکل ھای دولتی وابسـتـه  
به آن نماینده کارگران ایران نیستند، به آنھا اجازه شرکت در  

ــ مـا  ٢ .  اجالس به عنوان نمایندگان کارگران ایران را ندھید 
ـنـدگـی کـارگـران را داریـد مـی   از شما که ادعای نـمـای
خواھیم شرکت جمھوری اسالمی در اجالس آتی را مـنـوط  
ـتـخـاب   ـتـخـابـات آزاد در جـھـت ان ـر گـذاری ان نمایید به ب
ـرای شـرکـت در اجـالس آتـی   ـران ب نمایندگان کارگـران ای
سازمان آی ال او  تحت قوانین مربوط به مقاوله نامه ھـای  

 که با نظارت نمایندگان انتخابی از میان تشـکـل  ٨٧  و  ٩٨ 
ھای کارگری مستقل شرکت کننـده در اجـالس سـازمـان  
ـتـخـابـات آزاد وبـا   جھانی کار برگزارگردد ، تا در یـک ان
ـنـدگـان واقـعـی   نظارت سازمان جھانی کار معلوم شود نمـای

ـیـن حضـور  ٣ .  کارگران ایران چه کسانی ھستند  ــ ھـمـچـن
تمامی بخش ھـای جـمـھـوری اسـالمـی در اجـالس آتـی  
ـیـه مـواد   سازمان جھانی کار را مشـروط بـه رعـایـت کـل

  و دیگر قوانیـن جـھـانـی کـار   ٨٧  و  ٩٨ مقاوله نامه ھای  
 .نمایید  

شاھرخ زمانی عضو سندیکای نقاشان از زندان گوھر دشـت  
محمد جراحی  عضو کمیته پیگیری ایجا د تشـکـل  .  کرج 

خـش دوم  ) پیوسـت بـخـش اول ( ھای کارگری از زندان تبریز 
مـا بـا  !   آی ال  او ٢٠١٤ نامه  کارگران زندانی به اجالس  

ـم  خـانـه کـارگـر یـا   ـی استناد به دالیل زیر ثابت مـی کـن
ـنـد  ـیـسـت ـران ن . تشکل ھای وابسته به آن نماینده کارگران ای

تنھا جرم ما کارگران زندانی در جمھوری اسالمـی تـاکـیـد  
ـیـه   ـبـات اول و مطالبه حق تشکل ، حق اعـتـصـاب و مـطـال
کارگری است، بعنوان مثال  بـطـوری کـه مشـاھـده مـی  
کنید، بر گزاری اول ماه مه روز جھانی کارگر در تمـامـی  
دنیا برسمیت شناخته شده و برگزار می شود اما جـمـھـوری  
اسالمی با ددمنشی تمام روز جھانی کارگـر را ھـر سـالـه  
ـنـد و سـرکـوب   در تمامی شھر ھای ایران به روز بگیر و بب

تمام عیار کارگران تبدیل می کند و امسال نیز طـبـق روال  
ھر ساله اش کارگران را در شھر ھای مختلف مانند تـھـران  

بشدت سـرکـوب و   ...  ، کرج ، اھواز ، اصفھان ، سنندج و  
.  دھھا فعال کارگری را دستگیر و زندانی یا بازداشت کـرد 

جناب رئیـس و تشـکـل ھـای کـارگـری ، حـاضـریـن در  
ـیـن و اعضـای   نشست، دستگیری و زنـدانـی کـردن فـعـال
ـقـل   تشکل ھای کارگری و سـرکـوب تشـکـل ھـای مسـت
کارگری مانند سندیکای کارگران ھفت تپـه، سـنـدیـکـای  
ـقـاشـان تـھـران ،   کارگـران شـرکـت واحـد و سـنـدیـکـای ن
سندیکای نقاشان کرج ، خبازان سقز ، سندیکای فلـز کـار  
مکانیک و کمیته ھای کارگری  پیگیری و ھماھنـگـی  
، کمیته ھای دفاع از کـارگـران زنـدانـی و اتـحـادیـه آزاد  
کارگران و فعالین کارگری و کارگران اعتصابی کـار روز  

ایـن سـرکـوبـھـا در شـرایـطـی  .  مره جمھوری اسالمی است 
صورت می گیرد که حکومت ضد کارگری بـا تـحـمـیـل  
دستمزد یک چھارم زیر خط فقر ، نابودی امنیـت شـغـلـی  
از طریق تحمیل قرارداد ھای موقت و سفید امضا و اخـراج  
گسترده کارگران و بیکار سازی میلیونـی و حـذف یـارانـه  

و غارت ثروت عمومی به صورت اختالس ھا و رانـت  ( ھا   
و رشد نجـومـی گـرانـی و تـورم و بـاالخـره  )  ھای دولتی  

ـیـن کـار،   نابودی تمامی قوانین حمایتی در حوزه ھای قـوان
بیمه ھای بیکاری ، بازنشسـتـگـی ، درمـانـی و از کـار  
ـیـت   افتادگی و در شـرایـط سـرکـوب و مـنـع آزادی فـعـال

  ٥٠ تشکل ھای مستقل و داشتن حق اعـتـصـاب، خـانـواده  
ـتـدایـی   ـلـه دفـاع از اب میلیونی کارگران را بدون داشتن وسی
ترین حقوق خود در وضع فالکت عمومی ، گـرسـنـگـی و  
ـثـاق   مرگ تدریجی قرار داده است ، از طرفی بر خالف مـی
" ھا و مقاوله نامه ھای جھانی جمھـوری اسـالمـی، مـثـال 

 بخصوص مواد یک، دو و سـه  مـقـاولـه  ٩٨ مقاوله نامه  
نامه فوق، تشکل ھای دولتی و کارفرمایی را بـه عـنـوان  
ـر و   تشکل ھای کارگری از طریق سرکوب ، خفقان و بگـی
ببند به جای تشکل ھای کارگری تحمیل کرده اسـت، در  

ـیـز  ٣٥ ھمین حال    سال است جوامع جھـانـی کـارگـری را ن
فریب داده نمایندگان انتصابی و دولتی و کارفرمایی را بـه  
. عنوان نماینده کارگران در این جلسات شـرکـت مـی دھـد 

 از حضـور  ٨٧ در مقابل با نادیده گـرفـتـن مـقـاولـه نـامـه  
نمایندگان واقعی کارگران در جلسات سازمان جھانـی کـار  

ـنـدگـان  . جلو گیری می کند   ما توجه جناب عالی و نـمـای
کارگران از کشورھای مختلف و دیـگـر دوسـتـان شـرکـت  

  را به برخی از موارد متن مـقـاولـه  ٢٠١٤ کننده در نشست  
نامه که توسط جمھوری اسالمی زیر پا گذاشته می شـود  
و سپس تناقض آشکار آن با تشکل ھای دروغـیـن و دسـت  
ـیـن   ـقـل از قـوان ساز وابسته به رژیم جمھوری اسالمی بـه ن

تـا مشـخـص شـود جـمـھـوری  (  خود رژیم  جلب می کنیم 
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ـران را سـرکـوب  ٣٥ اسالمی چگونه طی    سال کارگـران ای
 سال گذشته چگونه جوامع جـھـانـی  ٣٥ کرده و طی ھمین  
 مصوب سی دومـیـن  ٩٨ قاوله نامه  )  :  را فریب داده است 

 مـربـوط بـه  ١٩٤٩  ژویئه  ٨ اجالس سازمان جھانی کار در  
الـف     -١ حق تشکل و مذاکره دسته جمعی است ، مـاده   

کارگران باید در مقابل اعمال ضد اتحادیه ی و تبعیـض    –
ـرخـوردار بـاشـنـد  .  آمیز در زمنیه اشتغال از حمایت کافـی ب

این گونه حمایت ھا بویژه در موارد زیر بـایـد اعـمـال    -ب  
ـ   مشروط  نمودن استخدام یک کارگر به اینکـه  ١ :  گرد  

عضو یک اتحادیه شـود یـا از عضـویـت یـک اتـحـادیـه  
 . استعفا کند 

ـرای او بـا     - ٢  اخراج یک کارگر یا ایـجـاد مـزاحـمـت ب
وسائل مختلف به علت عضویت وی در یک اتحادیه یا بـه  
علت مشارکت وی در فعالیت تشکیالتی در غیـر سـاعـت  
. کار و در صورت موافقت کارفرما در جریان سـاعـت کـار 

ـ اتحادیه ھا باید در مقـابـل ھـر گـونـه اقـدام و  ١  :  ٢ ماده  
ـیـه   ـر عـل ـم ب فعالیت طرف مقابل که مستقیم یا غیر مستقی
نمایندگان اعمال می شود و جنبه مداخله در تشکـیـالت و  

ـیـت داشـتـه  "  فعالیت و امور آنـھـا را دارد کـامـال  مـعـصـون
ـ اقدامات زیر از جمـلـه اقـدامـاتـی اسـت کـه از  ٢ .  باشند  

ـر مـوجـه   لحاظ مقررات این ماده به منزله مـداخـه ای غـی
اقدام تحریـک آمـیـز بـه مـنـظـور   –الف  . تلقی می گردد 

ایجاد اتحادیه کارگری دیگری که تحت نفوذ کارفرما یـا  
 . اتحادیه کارفرمایی باشد 

ـلـه    –ب   پشتیبانی از اتـحـادیـه ھـای کـارگـری بـه وسـی
کمک مالی از طریق دیگر، بدیـن مـنـظـور کـه اتـحـادیـه  
ــه   ــحــادی ــا ات ــظــارت کــارفــرمــا ی ــحــت ن ــور را ت ھــای مــذب

ـرنـد  در صـورت لـزوم  بـایـد    –  ٣ مـاده  .   کارفرمایی بگی
سازمانھای ایجاد گردد که با شرایط و اوضـاع ھـر کشـور  
متناسب بوده و احترام و حقوق و آزادی اتحادیـه بـه نـحـوی  
که مواردی یک ، دو و سـه تـوضـیـح داده شـده تـامـیـن  

ـرار دادھـای   – ٤ ماده  . نماید  در تشریک به مبادله آزاد ق
ـیـن اتـحـادیـه کـارگـری و کـارفـرمـایـان  و  .  دسته جمعی ب

 در سی یکمین اجالس جھانی در  ٨٧ ھمچنین مقاوله نامه  
 در آزادی ایجاد انجمن ھا و حـمـایـت  ١٩٤٨  ژوئن  ١٧ تاریخ  

ـلـی اقـدام   از تشکل و آزادی بیان در ماده دو  بدون اجازه قب
به تشکیل سازمانھا به میل خود نموده یا به این سـازمـانـھـا  

حق دارند اساسنامه و آئین نامه خـود را    –  ٣ ماده  .  بپیوندد 
ـیـت   تنظیم و نمایندگان خود را آزادانه انتخاب و عمـوم فـعـال

مـاده  .  خود را تنظیم و برنامه عملی خود را  اعـالم  دارنـد 
مقامات دولتی از ھرگونه مداخله که مـمـکـن اسـت    –  ٤ 

این حق را محدود یا مانع  اعمال  قانونی، باید خـود داری  
 .نمایند 
ــا    –  ٥ مـاده   ــون ی حـق تشـکــیـل اتـحــادیـه ھـا ، فــدراسـی

 .کنفدراسیون و پیوستن به سازمانھای بین المللی  
حاال توجه نمایندگان و ریاست نشست را به تناقض آشـکـار  
ـتـی   ـیـن و تشـکـل ھـای دول قوانین سازمان جھانی با قـوان
ـتـصـابـی   ساخته و پرداخته جمھوری اسالمی که در واقـع ان

 : ھستند جلب می کنم  
ـفـی    –الف   شـورای اسـالمـی کـار ، انـجـمـن ھـای صـن

 /١٣٦٣ انتخابات و تشکیل شورای اسالمی کار مصـوب  
ـفـی مـاده یـک  ١   ١٠/١  ـ بر خالف تعریف تشکلھای صـن

ھدف تشکیل را تامین قسط  اسـالمـی و در تـامـیـن ایـن  

 در شـرایـط  ٢ درک ضد انسانی و ضد کارگری و  ماده  
انتخاب شونده دیگر تاکید می کند اعتقاد و التزام عـمـلـی  

د  .  به اسالم و به والیت فقیه و وفا داری به قانون اساسـی  
ایـن  .(  عدم وابستگی به گرایشات ، احزاب و سازمانھا    –

ـروت و   دو ماده یعنی حلقه به گوش شـدن بـه مـافـیـای ث
قدرت در اعمال کارگری که باعث می شـود بـخـشـی از  
کارگران مجبور به جاسوسی علیه بخش  دیـگـر کـارگـران  

 سال گذشته ھزاران نمونه از آنھا دیـده  ٣٥ شوند که در طی  
ـیـن نـامـه اجـرایـی قـانـون شـوراھـای    –ب  ) شده اسـت   آئ

ــار مصــوب   ــی ک ــالم ــاده   :   ١٧/٧/١٣٦٤ اس  –  ٢ م
شوراھای اسالمی کار دارای اساسنـامـه خـواھـنـد بـود در  
ـم و   ـنـظـی چھار چوب قانون شورا ھا و آئین نامه مربـوطـه ت
نباید مخالف با موازین اسالمی و قانون اساسی جـمـھـوری  
ـبـت در   اسالمی باشد و پس از تایید شورای عالی کار و ث

ایـن  . (  وزارت کار و امور اجتماعی به اجرا در خواھد آمـد 
قوانین ضمن اینکه آزادی کارگران را بـطـور کـامـل سـلـب  
می کند و تمامی مطالبات  صنفی و سیـاسـی کـارگـران  
را نادیده گرفته و تشکل ھای آنھا را وابسته به ایـدولـوژی  

تـحـت سـلـطـه و ھـم  "  حاکمیت کرده است  که باید تمـامـا 
ـرای   جھت با  حکومت باشند و تشکـل ھـای کـارگـری ب
ایجاد شدن خود باید از طرف بخش ھای مختلف حـکـومـت 

مانند وزارت کـار و امـور اجـتـمـاعـی کـه بـخـشـی از  ( 
گزینش و تایید شونـد در  ...) حکومت است اجازه بگیرد و  

ـتـخـاب کـردن و   غیر این صورت حق انتخاب شدن ، حـق ان
" حتی تشکل ھـا حـق تشـکـیـل شـدن را نـدارنـد، کـامـال 

ـتـخـاب   مشخص است که کارگران در انتـخـاب شـدن یـا ان
  ٣٥ کردن ذره ای آزادی ندارند، ما تعجب می کنیـم طـی  

سال گذشته چرا سازمان جھانی کار با توجه بـه عـمـلـکـرد  
جمھوری اسالمی اجازه شرکت به خانه کـارگـر بـه عـنـوان  
ـقـی در ایـن   ـی نماینده کارگران ایران داده است و یا چرا تحـق
مورد به عمل نیاورده است؟  در ھمین حال قوانین جمھـوری  
اسالمی ضمن اینکه تمامی آزادی ھـای کـارگـران را در  
ـر سـلـب مـی   مورد انتخاب کردن و یا انتخاب شـدن و غـی

  ٨٧  و  ٩٨ کنند بلکه با رسالت و ذات مقاوله نامـه ھـای  
تحت چنین وابسـتـگـی ھـا  . صد در صد در تناقض ھستند 

ـرای   ـیـن دسـتـمـزد ب است که شورای عـالـی کـار در تـعـی
 سال گذشته ھمیشه جانب کار فـرمـایـان  ٣٥ کارگران طی  

و دولت را که خود یک کار فرمای بزرگ است گـرفـتـه  
ـر خـط   و ھمیشه سقف دستمزد کارگران را یک چـھـارم زی

ـم دولـت  . (فقر تعیین کرده است  ـی ـق وزارت کار نماینده مسـت
ـیـن نـامــه  ٣ مـاده    –ج  .)  ضـد کـارگـری مـی بـاشـد   آئ

انــتــخــابــات قــانــون شــورا ھــای کــار اســالمــی مصــوب  
 ١٣٦٤/٤/٣  

ایجاد تشـکـل در شـرکـت ھـای  ( تشخیص :  ھیت وزیران   " 
ـیـن زمـان  )  بزرگ  ـتـی و ھـمـچـن شرکت ھای بـزرگ دول

تشکیل شوراھای کار با کسب نظر از دستگاه مربوطـه بـه  
 .عھده شورای عالی کار می باشد  

بطوری که مالحظه می شود تحت چنین قـانـونـی ایـجـاد  
تشکل کارگری حتی به شکل وابسته اش در موسسـات و  
ـفـت ، گـاز ،   مجتمع ھای بزرگ صنعتی مانند بـخـش ن

مـنـوط بـه کسـب  اجـازه از  ...  خودرو سازی و معدن و  
  ٨٧  مقاوله نـامـه  ٣ با توجه به ماده  ( کارفرماھا شده است  
حق دارند اساسـنـامـه  )کارگران  (  – ٣ که می گوید ماده  

ـنـدگـان خـود را آزادانـه   ـم و نـمـای ، آئین نامه خود را تنـظـی
انتخاب و عموم فعالیت خود را تنظیم و برنامه عملـی خـود  

ـران کـارگـران  .  را  اعالم  دارند  ـیـن ای در حالی که در قـوان
که ھر گز کـارفـرمـا  )  اجازه دخالت در قانون کار را ندارند  

ـلـه بسـیـج و   ھا اجازه تشکیل را ندادند و در عـوض بـوسـی
حراست مسلح که وابسته به سپاه و وزارت اطالعات ھستنـد  

. نظامی بر قرار کـردنـد   –در کارخانجات حکومت پلیسی  
ـنـدگـان کـارگـران     –د   دستور العمل مربوط به انتخاب نمـای

  ١٢/٦ / ١٣٧١ مصوب  
طبق شرایط  نمایندگی ھر واحد بـا ضـوابـط بـه    – ٥ ماده  

ـنـده  ١ عھده  ھیات نظارت مرکب از افراد زیر اسـت   ــ نـمـای
ـ  ٢ )   که ھـمـان دولـت اسـت ( وزارت کار و امور اجتماعی  

ـر از کـارگـران بـا سـواد کـه  ٣ نماینده کارفرما    ـف ـ یک ن
بطوری که مـالحـظـه  .  خودش کاندیدای نمایندگی نباشد  

می  فرمایید انتخاب شدن نمایندگان کارگران بـایـد تـحـت  
ـرد و   نظارت نماینده دولت و نماینده کارفـرمـا صـورت بـگـی
ـیـان شـده   ـیـن ب مالحظه می فرماییـد ھـیـچ کـدام از قـوان
ـنـدگـان   جمھوری اسالمی ھیچ رابطه با انتخاب شـدن نـمـای

 مـاده  ٩٨ مستقل کارگری تعریف شده در مـقـاولـه نـامـه  
  سازگاری ندارند، و صد در صد متنـاقـض  ٤ ،  ٢،٣ ،  ١ ھای 

آئین نامه چگونگی تشـکـیـل انـجـمـن ھـای    -و  . ھستند 
 :  توسط ھیات وزیران ١٣٧٦ صنفی مصوب  

نصف بیشتر کارگران ایران که در کارگاه ھای زیر ده  "  اوال 
نفر کار می کنند مشمول داشتن تشکل و انتخابـات نـمـی  

ـتـی و  "  شوند ثانیا  مانند تمامی تشکل ھای دست ساز دول
فرمایشی ثبت و انحالل انجمن ھای صنفی در فصـل سـوم   

ـیـد وزارت کـار یـا  ١٥  و  ١٤  ،  ١٣ ،  ١٢ مواد   ـلـزم تـائ  مست
 و  ١٩ مـواد  "  دیگر نماینده حکومت می باشد مـخـصـوصـا 

 کل اجازه فعالیت و ثبت آن را به عھده دولـت گـذاشـتـه  ٢٠ 
و  .   مـی بـاشـد ٨٧ که صد در صد بر خالف مقاوله نـامـه  

البته از ھمه اینھا بدتر و ضد کارگری تر مرامنـامـه خـانـه  
در ماده یـک بـازوی مـکـمـل  " خانه کارگر  .  کارگر است 

ـقـالب   جمھوری اسالمی و تالش در جھت مصالح اسالم و ان
،در  " اسالمی و تامین  نیاز ھای عمومی تعریف مـی شـود 

 استقرار نظام اقتصادی  اسالمی و منطبق بر قـانـون  ٣ ماده  
 .اساسی  را از وظایف خود بیان کرده است  

تقویت ھر چه بیشتر نھاد ھای جمھوری اسالمـی    -٤ ماده  " 
ـقـالب   و ھمکاری صمیمانه با آنھا در جھت تحقق اھـداف ان

" نـھـاد ھـای کـه تـمـامـا ".(  شکوھمند اسالمی می باشد 
ـیـن   ) دشمن کارگران ھستند   آیا کسانـی کـه  تـحـت چـن

اوصاف و معیار ھای حکومت جمھوری اسالمی  انتصـاب  
ـنـد   شده اند و از چنین قوانین ضد کارگری تبعیت می کـن
ـنـده کـارگـران بـاشـنـد ؟ در حـالـی کـه   ، می توانند نمای
ـر سـلـطـه ایـن   ـقـل کـارگـری زی تمامی تشکل ھای مسـت
حکومت سرکوب می شوند و فعالین آنھا در زنـدانـھـا بسـر  

ـرار دارنـد    ٢٠١٤ مـه  ٢٥ .  می برند یا تحت پیگرد شدید  ق
شاھرخ زمانی عضو سندیکای نقاشان از زندان گوھر دشـت  

 کرج 
محمد جراحی  عضو کمیته پیگیری ایجا د تشکـل ھـای  

 کارگری از زندان تبریز 
ـره و خـزانـه دار سـنـدیـکـای   رضا شھابی عضو ھیات مدی
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومـه  از زنـدان  

 اوین 
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پیام شاھرخ زمانی و محمد جراحی به 
 کارگران و مردم آزادیخواه

ـقـالبـی   ـم کـه تـعـدادی از  :   کارگران و دوستان ان ـیـدی شـن
تشکل ھا در جھت حمایت از آزادی کـارگـران زنـدانـی و  
زندانیان سیاسی اقدام به گسترش فعالیت ھای عملی طـی  

ـنـد و در  ٦  می لغایت  ٢٨ روزھای آینده از    ژوئن  می کـن
این جھت فراخوانھای نیز صادر کردند  و ھمـچـنـن بـه روز  

ـران  ٢٠   ژوئن روز جھانی حمایت از زندانیـان سـیـاسـی در ای
ما کارگران زندانی ضمـن قـدر دانـی  .   نزدیک می شویم 

صمیمانه  از تالش و فعالیت گروھا و تشـکـل ھـا کـه در  
جھت دفاع و حمایت از آزادی زندانیان کارگری و سیـاسـی  
قدم بر می دارند  ، ھمرزمی خود را با فعالین سازمـانـده و  
ـم ،    شرکت کنندگان در این اعتراضات را اعـالم مـی داری
و در این راستا از تمامی کارگـران ، تشـکـل ھـا و مـردم  
ـراضـات فـوق   آزادیخواه در ایران و جھان می خواھیم در اعـت
ـیـن   با جدیت و گستردگی و متحدانه شرکت نمایند ھـمـچـن
می خواھیم ضـمـن دفـاع و حـمـایـت از آزادی کـارگـران  
زندانی و زندانیان سیاسی در جھت پیوند زدن ایـن مـبـارزات  
آزادیخواھانه با مبارزات طبقه کارگر اعتـراض بـه شـرکـت  
دست نشاندگان سرمایه داری جمھوری اسالمی بـه عـنـوان  
ـران در نشـسـت  سـاالنـه  سـازمـان   نمایندگان کارگـران ای
جھانی کار که ھم اکـنـون در جـریـان اسـت  بـه صـورت  
ـیـد  ـرده بـزن ـراضـات گسـت . مستمر و متحدانه دسـت بـه اعـت

ـقـالبـی و   ھمچنین از فعالین ، تشکل ھای کـارگـری و ان
ـرای   ـنـکـه خـود را ب مردم آزادیخواه،  می خواھیم ضمـن ای

 ژوئن به مناسبت روز جھانی حمایت از  ٢٠ اعتراض در روز  
ـنـد اقـدام بـه   ـران آمـاده مـی کـن ـیـان سـیـاسـی در ای زندان
ـرده و مـتـحـدانـه بـه اشـکـال   سازماندھی اعتراضات گسـت

کارگران ، فعالین کارگری تشکـل ھـا و  .  مختلف نمایید 
ـراضـات خـود مـا را  :   مردم آزادیخواه   در مـبـارزه  و اعـت

ھمرزم و دوشا دوش خود بدانید ھر چنـد مـا در زنـدانـھـای  
ـقـا  " جمھوری اسالمی اسیر و در مرکز خطر ھستیم اما عمی

و از صمیم قلب خود را در کنار شما و ھـمـرزم شـمـا مـی  
دانیم و از ژرفای وجود خـود بـه شـمـا عـزیـزان درود مـی  

متحدانه برزمید، به امید روزی که طبقـه کـارگـر  .  فرستیم 
سلطه سرمایه داری را در تمامی اشکـالـش نـابـود کـنـد و  
ـرای   آزادی ، برابری ، عدالت اقتصادی و اجـتـمـاعـی را ب

شاھرخ زمانی کارگر زنـدانـی در  . انسانھا به ارمغان بیاورد 
زندان گوھر دشت کرج  محمد جراحی کارگر زنـدانـی  در  

 ١٣٩٣ خرداد  ٧ زندان مرکزی تبریز  
 

اطالعیه ھای اتحادیه آزاد کارگران در 
ارتباط با اعتصاب کارگران نورد پروفیل 

 ساوه
  

 پیروزی کارگران نوردپروفیل ساوه، پس از 
 یک ھفته اعتصاب

 پـس  ٩٣ امروزشنبه دھم خـرداد :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  
ازگذشت یک ھفته اعتصاب گستـرده ی کـارگـران نـورد  
ـفـوذ   پروفیل ساوه، رستمی مدیرعامل قـدرتـمـنـد وصـاحـب ن
ـبـاط بـا   کارخـانـه کـه بـاغـرور وسـرمسـتـی نـاشـی از ارت
ـنـاء بـوده،   مراکزقدرت به خواست کارگران ھمواره بـی اعـت
ــصــابــی   ــت ــروز در جــمــع کــارگــران اع ــح ام ــب ــدای ص ازابــت

حضوریافت وبه خواسته ھا وصحبت کارگران گوش کردوبـا  
ـرداخـت  ـبـال چـانـه زنـی وکشـمـکـش  .  آنان به گفتـگـوپ بـدن

بسیارکارگران اعتصابی با مدیرعامل که سعی درتوافق بـا  
مـقـاومـت  .  حداقل مطالبات ممکن بـا کـارگـران را داشـت 

ـنـی رسـتـمـی   وپافشاری کارگران، بـاالخـره بـه عـقـب نشـی
ـنـد  ـت . منجرشدو کارگران به مطالبات اصلی خود دست یـاف

جدا از یکماه حقوق و تمدیداعتباردفتـرچـه ھـای درمـانـی،  
ــرعــامــل   ــبــل انــجــام شــده بــود،مــدی کــه طــی روزھــای ق

ــد  ــدگــردی ــھ ــا  :  مــت ــاداش را ت ــدی وپ ــغ عــی ــل ــاه مــب دوم
. حداکثریکشنبه ھفته آینده بحساب کـارگـران واریـز نـمـایـد 

درمقابل خواست کارگران برای پرداخت دستمزدھای معوقـه  
ـیـه  ٢٠ ھر  ـرمـاه کـل ـی  روزیکبار، مدیرعامل قول دادکـه تـا ت

مبلغ مـربـوط بـه مشـاغـل  %  ٤ معوقات را پرداخت نماید  
سخت وزیان آوربرای تـامـیـن بـازنشـسـتـگـی کـارگـران، بـه  

ھیـچـکـس بـخـاطـر  . سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد 
ـتـه   شرکت وفعالیت دراعتصاب اخراج نشود وحقوق یک ھـف

مدیرعامل ماھی یکبـار  .  اعتصاب محاسبه وپرداخت گردد 
درجمع کارگران حضوریافته وبه خواستـه ھـای آنـان تـوجـه  

کارگران پـس ازمشـورت در جـمـع عـمـومـی خـود  .  نماید 
ودریافت تضمین ھای قابل قبول، با ایـن شـرط کـه اگـرتـا  

دسـت از  "  یکشنبه آینده مبلغ موردتوافق واریز نشود، مجددا 
ـروزمـنـدانـه خـود پـایـان   ـی کارخواھندکشید، به اعـتـصـاب پ

ـتـھـا  .  دادندوبه سرکارھای خودبازگشتند  ـی ـق درکنارایـن مـوف
بزرگترین دستاورد ایـن اعـتـصـاب، اتـحـاد ویـکـپـارچـگـی  

ـیـن تـجـربـه  "  واحساس قدرتی بود که کارگران قبـال  ـنـچـن ای
مجمع عمومی کارگران آن بستر وظرفـی بـود  .  نکرده بودند 

ــه   ــی ب ــیـاب ـرای دسـت ــائـی کـارگــران را ب کـه قـدرت وتـوان
ـنـدگـان مـراکـز قـدرت،بـا ھـمـه   مطالباتشان،درمقـابـل نـمـای
ـــایشـــان نشـــان داد  ـــدھ ـن ــ ـرف ــ ـــدرت وت ـــات وق ـــکـــان . ام

اتحادویکپارچگی کارگران متبلورشده درمـجـمـع عـمـومـی  
واین درسـی بـزرگ و  .  کارگران، ضامن موفقیت آنھا شد 

ـران اسـت  . تائیدچند باره براین تجربه برای سایر کـارگـران ای
ـیـت رابـه کـارگـران   ـق ـران ایـن مـوف اتحادیه آزادکارگـران ای

بر زندگی ومـعـیـشـت کـارگـران  "  نوردپروفیل ساوه که قطعا 
ـریـک   ـب ـم دارد، ت ـی ـق ـرمسـت ـی کارخانه نورد ولوله صفا ھم تاث

 .میگوید 
 

تجمع  کارگران نورد و پروفیل ساوه در 
 مقابل درب کارخانه

ـران،در ادامـه   طبق اخبار ارسالی به اتحادیه آزاد کارگـران ای
ـبـه   ی اعتراضات کارگران نورد و پروفیل سـاوه از روز شـن

ـرای  ٧ خرداد کارگران امروز چھارشنبه مورخ  ٣   خرداد نیـز ب
ادامه اعتصاب خود به محل کارخانه مراجعه نمودند اما بـا  
ـیـکـه از   درب بسته ی محل کارخود  مواجه شدند در حـال

ـیـل قـطـع  ٣ روز شنبه مورخ   خـرداد از آغـاز اعـتـصـاب بـدل
سرویس ایاب و ذھاب توسط کارفرما، کارگران بـا وسـایـل  

کـارگـران در  .  شخصی خود در محل کار حاضر شـده انـد 
. مقابل درب کارخانه تجمع اعتراضی خود را بر پا نـمـودنـد 

ـروی   ـی ـیـس ن ـیـس اداره کـار و رئ ـراض رئ در پی ایـن اعـت
انتظامی و معاون فرماندارشھرستان ساوه در جمع کـارگـران  
حاضر شدند و با تھدید کارگران مبنی بر غیر قانونی بـودن  
تجمع کارگران از آنھا خواستند که بـه تـجـمـع خـود پـایـان  

ـیـکـه  .  دھند  در پی این سخنان تھدید امیز کارگران در حـال

ـر  : بشدت خشمگین شده بودند فریاد میزدند که   کسانی غـی
ـرداخـت نـمـی   قانونی ھستند که ماھھا حقوق کارگران را پ
کنند ، پرداخت نکردن بیمه کارگران غیر قانـونـی اسـت ،و  
ـبـات   کسانی غیر قانونی ھستند که به جای پرداخت مـطـال
ـری از ادامـه ی   ـرای جـلـوگـی انباشته شده ی کـارگـران ب
تجمع و اعتصاب کارگران دست به قـطـع  نـاھـاروسـرویـس  
ایاب و ذھاب کارگران زده و در ب ھـای کـارخـانـه را در  

ـر  .  برابر کارگران میبندند  در پی خشم کارگران وپافشاری ب
ادامه ی اعتراضاتشان مسولین دولتی اعالم نمودند که ھـم  
اکنون یک ماه از حقوق ھای معوقه به حسـاب کـارگـران  

ـبـه   خـرداد   ١٠ واریزشده است و قول داده شد  که در روز شـن
ـرای  %  ٤  ھزینه ی طـرح مشـاغـل سـخـت و زیـان آور ب

دویست نفر از کارگران به تامین اجتماعی واریـز گـردد واز  
کارگران خواستند  که به اعـتـصـاب خـود پـایـان دھـنـد و  

کـارگـران بـعـد از حصـول  .  دستگاھھا تولید را روشن کنند 
اطمینان از واریـز شـدن حـقـوق یـک مـاه از مـعـوقـاتشـان  
ـرگـزار   درمقابل درب کارخانه مـجـمـع عـمـومـی خـود را ب
ـبـه   کردند و با اکثریت آراء تصمیم گرفتند که در روز شـن

 خرداد به اعتصاب و اعتراضات خود تا دریافت عـیـدی  ١٠ 
ـنـه طـرح مشـاغـل  % ٤  و واریز شدن  ٩٢ و پاداش سال   ھـزی

سخت و زیان آورو تعھد پرداخت یک ماه از مـعـوقـات ھـر  
  ١١/٥ کـارگـران سـاعـت  .  بیست روز یکبار، ادامـه دھـنـد 
ـران  .  صبح به تجمع خود پایان دادند  اتحادیه آزاد کارگـران ای

ھراندازه موفقیت و دستیابی به خواسته ھـای کـارگـران را  
مدیون اتحاد و ھمبستگی و پافشاری کارگران بر خواسـتـه  

اتحـادیـه آزاد کـارگـران  .  ھا و مطالبات بر حقشان می داند 
           ٧/٣/١٣٩٣ -ایران 

  
 عمر سلیمانی آزاد شد

ـنـج   بنابر خبر رسیده ،عمر سلیمانـی فـعـال کـارگـری روز پ
ـقـه  ٣٢ شنبه بعد از   ـی ـیـون  ٥٠  روز باز داشت با قرار وث ـل  مـی

الزم بـه ذکـر اسـت کـه عـمـر  .  تومانی از زندان آزاد شد  
ـبـھـشـت     ٨  سـاعـت  ٩٣ سلیمانی در روز دوشنبه ھشتم اردی

صبح  در حالی که منتظر فرزندش بود تا او را به مـدرسـه  
ـر و بـه اداره  ٥ اش برساند توسط    نفر لباس شخصی دستگی

اطالعات شھرستان بانه منتقل و بعد از دو روز بازداشـت در  
ـرای  . بانه به شھر سنندج منتقل شد   کمیته ھـمـاھـنـگـی ب

 ١٣٩٣  خرداد  ٨ . کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
 

تبعید رضا شھابی در  - ٦٨اطالعیه شماره 
آستانه پنجمین سال بازداشت به زندان 

 رجایی شھر
به گزارش رسیده رضا شھابی عضـو سـنـدیـکـای شـرکـت  

ـلـی بـه زنـدان  ١١/٣/٩٣ واحد تھران امروز   ـب  بـدون اطـالع ق
ـر قـانـونـی ایـن  . رجایی شھر کرج منتقل گردید  تبعـیـد غـی

کارگر دربند به زندان رجایی شھر در حـالـی صـورت مـی  
گیرد که وی از نظر جسمانی در شرایط نامناسبی بـه سـر  

ـر  . می برد  و نیاز به مراقبت ھای پزشکی دارد  ھمچنین ب
اساس گفته ی خانواده ی رضا شھابی وی در اعتراض بـه  
انتقال غیر قانونی خود به زندان رجایی شھر اعالم اعتصـاب  

بنا براین گزارش، مسئولین قضایـی حـتـی  .  غذا نموده است 
در مراجعه صبح امروز ھمسر رضا به دادستانـی، بـه ھـیـچ  
. وجه از این  موضوع اطالعـی بـه خـانـواده وی نـداده انـد 
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کمیته دفاع از رضا شھابی ضمن محکوم کردن انتقال غیـر  
قانونی رضا به زندان رجایی شھر خـواھـان آزادی فـوری و  

کمیته ی دفـاع از رضـا  . بدون قید و شرط وی می باشد 
 ١٣٩٣ خرداد  ١١  –شھابی  

 
پیام داود رضوی به کنفرانس ھمبستگی با 

اتحاد و ھمبستگی :کارگران ایران درپاریس
 کارگران، فاصله و مرز نمی شناسد

چند لحظه سكوت می كنم، برای كارگرانی كه در اعـمـاق  
معدن سوما در تركیه برای معاش خود، از جان خـود مـایـه  
گذاشتند و زندگیـشـان را در راه تـأمـیـن نـان خـانـواده ی  

با درود بیكران از اینكه من را به عـنـوان  .  خویش فدا كردند 
کارگر و فعال سندیكایی از ایران به نشست و گرد ھمـایـی  

مـتـأسـفـانـه مسـئـوالن و  .  خودتان دعوت كردید، سپاسگـزارم 
مدیران کشور ایران، حتا سفر یک كارگر را در چـارچـوب  
مسایل امنیتی می نگرند، در حالی كه شـمـا آزادنـه مـی  
ـرگـزار   توانید اعتراض كنید و یا مـراسـم اول مـاه مـی را ب
كنید، در كشور ما ایران، من خود شاھد بودم كه حتا تحـمـل  
پخش شرینی را نیز از سوی كارگران پذیرا نبودند و چـنـان  
برخوردی در روز اول ماه می با ما و ھمكارانمان كردند كـه  
حتا صدای كسی كه قرار بود به زندان انداختن كـارگـران را  

اینـجـا مـا حـق ایـجـاد تشـكـل ھـای  !  دستور بدھد، درآمد 
ـم و در ده سـال   مستقل كارگری و سـنـدیـكـایـی را نـداری
ـم در ایـن راه   گذشته كه من خود در كنار دیـگـر ھـمـكـاران
ـتـی حـاكـمـیـت و   تالش می كنیم، ھرگز از فشارھای امنی
دولت درامان نبوده ایم و ھمانطور كـه مـطـلـع شـده ایـد، بـا  
ـتـی، بـه   ـی اینکه من ممنوع الخروج نبودم، ترفند ھـای امـن
کار افتاد و پیش از سوار شدن به ھواپیـمـا، بـه راحـتـی از  
سفر من به فرانسه، جلوگیری كردند و مرا از اینكه در ایـن  
ـنـد؛ افـزون   گرد ھمایی در كنار شمـا بـاشـم مـحـروم سـاخـت
ـتـی و قضـایـی   ـی براینکه، با توقیف پاسپورتم به مراکز امـن

ھر چند در ده سال گذشته نه تنـھـا  .  كشور نیز معرفی شدم 
من، بلكه فعاالن سندیكایی و كارگری، بارھا و بـارھـا بـه  
ـرایشـان صـادر   زندان افتاده اند و حبس ھای طوالنی مدت ب
شده و ھمانطور كه آگاه ھستید در حال حاضر رضا شـھـابـی  

 سـال  ٥ از اعضای سندیكای كارگران شركت واحـد، حـدود  
است كه به خاطر فعالیت ھای سندیكایی و كـارگـری، در  
. شرایط بسیار وخیم جسـمـانـی، ھـمـچـنـان در زنـدان اسـت 

ـم زاده و بـھـنـام   شاھرخ زمانی، محمد جراحی، جعفر عـظـی
ـیـل ایـجـاد   ابراھیم زاده و دیگر كارگـرانـی كـه فـقـط بـه دل
تشكل ھای مستقل كارگری که حق بدیھی آنان اسـت، در  
زندان بسر می برند و حتا كارگرانی كه بـه خـاطـر دفـاع از  
حقوق ابتدایی خویش از كار بیكار شده اند، تا صدای دیگـر  

دوستان عزیز در ده سـال گـذشـتـه  .  كارگران به گوش نرسد 
ـتـوانسـتـه   اما، آنچه ما شاھد بودیم نه تنھـا ایـن فشـارھـا ن
تالش ھای فعاالن كارگری را متوقف كند، بلكـه كـارگـران  
ـران   بیشتری به میدان آمده اند و امروز كارگران در كشـور ای
به این آگاھی دست یافته اند كه راه نجات آنھا فقط اتـحـاد  
و ھمبستگی، مقابل صاحبان قدرت و سرمـایـه اسـت و بـه  
یقین روزی خواھد رسید كه در این كشـور، اتـحـادیـه ھـا و  

ـرنـد  ـیـجـه،  .  سندیكاھای منسجم و مستقل شكل بگـی ـت در ن
نیرو و انگیزه ی كافی در این زمینـه وجـود دارد؛ اگـرچـه  
فشارھا و جو امنیتی و عدم امنیت شغلی روند این حرکـت  

را كند كرده، ھر چند كه جایگزین كردن تشكل ھـای دسـت  
سازی چون خانه كارگر و شوراھای اسالمی كار و جـدیـدا  
انجمن صنفی ھای مختلف  به جای سندیكـاھـا و تشـكـل  
ھای مستقل كارگری، موجب متفرق شدن و دلسـرد كـردن  
كارگران برای ایجاد تشكل ھای خود در جامعـه شـده، امـا  
ھرگز خللی در اراده ی فعاالن و كوشندگان برای حـقـوق و  
ـری   منافع كارگران به وجود نیاورده اسـت و بـا بـه کـارگـی
تمام ابزار فشارھا، کارگـران ھـمـچـنـان مـحـكـم و مصـمـم  
ایستاده اند و دست از تالش برنداشته انـد و تـا رسـیـدن بـه  
خواست ھا و مطالبات واقعی كـارگـری، ایـن راه را ادامـه  

سالم و درود به شما كارگرانی كه فـاصـلـه ھـا  .  خواھند داد 
و مرزھا نتوانسته از اتحاد و ھـمـبـسـتـگـی شـمـا بـكـاھـد،  
ـم كـه در دورانـی زنـدگـی   دوستان عزیز من خوشحال ھسـت
می كنم كه اتحاد و ھمبستگی بین كارگران، حد و مـرزی  
ـم و بـی   نمی شناسد و كارگران ھر کجای جھان، مورد سـت
عدالتی صاحبان سود و سرمایه قرار بگیرند، دیگر كـارگـران  
دنیا با یكپارچگـی و اتـحـاد، صـدای آنـھـا را بـه گـوش  
جھانیان می رسانند و حتا بارھا شاھد بوده و ھستیم كـه از  
دورترین نقاط جھان برای به رسمـیـت شـنـاخـتـن حـق آزادی  
داشتن تشكیالت كارگـری و آزادی كـارگـران زنـدانـی، بـا  
ـلـف، بـه   نامه نگاری ھا و برگـزاری اكسـیـون ھـای مـخـت
ـر   ـیـز ب ـرھـای آن ن ـی مسئوالن كشور ما ھشدار داده اند و تـأث

ـر  .  كسی پوشیده نیسـت  امـروز، شـمـا از مـا خـوشـبـخـت ت
ھستید، چرا كه دارای فدراسـیـون ھـای مـتـحـد كـارگـری  
ھستید، اتحاد و انسجام شما باعث دلـگـرمـی و امـیـدوری  

خبر اعـتـصـاب ھـا و  .  كارگران دیگر كشورھای جھان است 
تظاھرات و اتحاد و ھمبستگی كارگران اروپا كـه در قـالـب  
ـرده   ـراض ھـای گسـت سندیكاھا و اتحادیه ھا، اقدام بـه اعـت
ـران بـه طـور   ـتـی ای می کنند، از رادیو تلویزیـون ھـای دول
مرتب، پخش می شود، اما متأسفانه در كشور خود ما حـق  
ھیچگونه ایجاد تشكل ھای مستقل سندیكایی و كارگـری  
. وجود ندارد و حق اعتصاب را به رسمـیـت نـمـی شـنـاسـنـد 

دولت با حمایت از تشكل ھای ضد كارگری، ھمچون خانـه  
كارگر و شوراھای اسالمی كار كـه ھـیـچ جـایـگـاھـی در  
ـر و   میان كارگران ندارند، جـامـعـه ی كـارگـری را بـه فـق
فالكت رسانده، جا دارد که از شما کارگران تقاضا كنم كـه  
ـیـد   با امكانات و حق اعتراضی كه در كشورتان  دارا ھسـت
ـران را بـه گـوش سـازمـان   صدای دادخواھـی کـارگـران ای
ـنـدگـان پـوشـالـی   ـرفـتـن نـمـای جھانی كار برسانید تا از پـذی
ـنـد   كارگری كه خودشان را نمایندگان ما می دانند، سرباززن
و با مشخص شدن ھویت تقلبی آنھا، از نماینـدگـان واقـعـی  
كارگران در ایران دعوت به عمل آورند كه ھمه ساله در ژنـو  
برگزار می شود، به این امید که صدای واقـعـی كـارگـران  
ـم خـانـه   ـم بـگـوی را در ایران بھتر بشنوند، در واقع مـی تـوان
كارگر و زیر مجموعه ھای آن ھمچون شوراھـای اسـالمـی  
ـران   كار، بیشتر از عوامل امنیتی در سركوب كارگـران در ای
نقش داشته اند و در خاموش و سـاكـت كـردن كـارگـران از  
نھادھای نظامی، امنیتی حتا سبقت گرفته انـد، در پـایـان  
ـرای   یک بار دیگر از تالش و ھمكاری و ھمیاری شـمـا ب
دعوت از من سپاسگزاری می كنم و قدر شناسی خـودم را  
ـراز مـی دارم، ھـر   نسبت به اھمیت و ارزش ایـن دعـوت اب
ـرای فـعـاالن   چند كه امروز به علت فشارھای زیادی كـه ب
كارگری در اینجا وجود دارد نتوانستم در كنار شـمـا بـاشـم،  

ـم از   اما اكنون كه در حال نوشتن این متن برای شـمـا ھسـت
ـنـار شـمـا   صمیم قلب احساس می کنم که با شما و در ك

برای ھمه ی شما عزیزان و تالشگران كارگـری بـی  . ھستم 
داوود رضـوی، فـعـال  .  مرز، پیروزی و پـایـداری آرزومـنـدم 

 ٢٠١٤  ماه می  ٢٦  برابر با  ١٣٩٣  خرداد  ٤ سندیكایی  
 

 ناامنی محیط کار
 

مرگ یک کارگر نوجوان بر اثر 
 انفجارسیلندر گاز

ـر حـادثـه  :  خرداد ١٠  نوجوانی درجنوب تھران ھنگام کار بر اث
ایـن حـادثـه در  .  آتـش سـوزی جـان خـود را از دسـت داد 

شھرک ولیعصر، خیابان حیدری جنوبی زمانی رخ داد کـه  
ـفـجـار     سـالـه ١٦  و ٣٥ ،  ٢٥ ،  ٢٠ چھار کارگر   ـر ان ـر اث ای ب

سیلندر گاز مایع در یک کارگاه جوب بری بشـدت دچـار  
 سـالـه در ایـن  ١٦ متاسفـانـه کـارگـر  .  شود   سوختگی می 

 .حادثه دردناک جان باخت 
 

یک کارگر بر اثرسقوط کالف میلگرد جان 
 باخت
ـر  ٤٠ کارگر   ساله ساختمانی در منطقه یافت آباد تھران بر اث

 .سقوط کالف میلگرد بر روی بدنش، جان خود را از دست داد 
 

 جان باختن یک کولبر بر اثر اصابت گلوله
ـر  : خرداد ١١  ـر اث ـر اھـل شـھـرسـتـان سـلـمـاس ب ـب یک کـول

ـران جـان   تیراندازی نیروھای نظامی حـکـومـت اسـالمـی ای
ـقـاط  ٣٥ توفیـق یـوسـفـی  . خود را از دست داد   سـالـه در ن

مرزی شھرستان ارومیه با ترکیه مشغول کولبری بـوده کـه  
وی از  .  بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داده اسـت 

. سوی نظامیان ھدف شلیک مستقیم تیر قرار گـرفـتـه بـود 
از توابـع سـلـمـاس بـوده  "  دلزی " توفیق یوسفی اھل روستای  

ـرگـور ارومـیـه بـه   که روز جمعه نھم خردادماه در منـطـقـه ت
دست نیروھای نظامی حکومت اسـالمـی جـان خـود را از  

ـبـه دھـم خـردادمـاه بـه  .  دست داده اسـت  جسـد او روز شـن
اش تحویل داده شـده و در روسـتـای زادگـاھـش بـه    خانواده 

 .خاک سپرده شده است 
 

 گزارش
 

ھایی که زنان را در محیط  انواع خشونت
 کند کار تھدید می

دختران جوانی که با سن و تجـربـه کـم وارد مـحـیـط کـار  
ترین افراد برای خشونت پذیری در مـحـیـط    شوند مستعد   می 

ـرای حـفـاظـت از زنـان در  ./ کار ھستند  قوانین محکمی ب
محیط کار وجود ندارد و اثبات ارتکاب خشونـت بـا قـانـون  

ـقـش  ./  فعلی نیز بسیار دشوار اسـت  ـراردادھـای مـوقـت، ن ق
یـک فـعـال  .  بسیاری در کاھش امنیت شغـلـی زنـان دارد 

ھایی که در محیط کـار زنـان را    زنان با بیان انواع خشونت 
کند از جمله تبعیضات جنسی و نسبـت دادن ھـر    تھدید می 

نوع کوتاھی در کار به جنـسـیـت فـرد؛ راه حـل رفـع ایـن  
ـقـص  ھـای حـقـوق شـھـرونـدی و    مشکل را برطرف کـردن ن

مریم محـمـدی فـعـال حـقـوق زنـان  . قوانین کار عنوان کرد 
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ــا   ــطـه ب ــنـا در راب ــرنـگــار ایــل کـارگــر در گـفــتـگــو بـا خـب
کـنـد،    ھایی که در محیط کار زنان را تـھـدیـد مـی   خشونت 
ھای جنسی، تحقیـر و    ھای کالمی، خشونت   خشونت :  گفت 

توھین، نسبت دادن ھر نوع کوتاھی در کار به جنسیت فـرد  
ھای جاری در مـحـیـط    و تبیعضات جنسی از جمله خشونت 

دختران جوانی کـه بـا سـن و تـجـربـه کـم وارد  .  کار است 
ـرای خشـونـت    شونـد مسـتـعـد   محیط کار می  ـریـن افـراد ب ت

در واقع ھـر چـقـدر مـھـارت  .  پذیری در محیط کار ھستند 
ـر بـاشـد احـتـمـال در مـعـرض خشـونـت   ـیـشـت فرد در کار ب

ھای جنسـی یـکـی    خشونت .  قرارگرفتن وی نیز کمتر است 
ـرای زنـان اسـت کـه    ازشایع  ترین مشکالت مـحـیـط کـار ب

معموال زنان در مقابـل آن مـجـبـور بـه تـرک شـغـل خـود  
قوانین محکمی برای حفاظت از زنان در محـیـط  .  شوند   می 

کار وجود ندارد و اثبات ارتکاب خشونت بـا قـانـون فـعـلـی  
ـراردادھـای مـوقـت کـه اخـراج  .  نیز بسـیـار دشـوار اسـت  ق

کند، نقش بسیـاری در    کارگران را برای کارفرما آسان می 
بنابراین برای از بیـن رفـتـن  . کاھش امنیت شغلی زنان دارد 
ـرود کـه    این گونه مشکالت قوانین پایه  ای باید به سمتی ب

 امکان اینگونه اتفاقات در محیط کار را به حداقل برساند 
 

/ درصد کارگران قراردادی خانه ندارند٩٠
 خورد  درصد درآمد را می٥٠اجاره مسکن 

یکی از پ رھزینه ترین اقالم در سبد نیازھای خانوار بـه ویـژه  
در شھرھا ھزینه ھای مربوط بـه خـریـد یـا اجـاره مسـکـن  

در حال حاضر، طبق اعالم بانک مرکزی دسـت کـم  .  است 
ـرانـی  ٢٥   درصد کل ھزینه ھـای مـاھـیـانـه ھـر خـانـوار ای

به میزان درآمدی کـه افـراد  .  مربوط به بخش مسکن است 
می توانند کسب کنند، ھزینه ھای مسکن و سـھـم آن در  
سبد مصرفی خانوار متفـاوت اسـت؛ بـه ایـن مـعـنـی کـه  
ـنـد   ھرچه افراد دارای درآمد بھتری باشند طبیعتا مـی تـوان

در  .  خرید و یا اجاره بھتری در بخش مسکن داشتـه بـاشـنـد 
 درصد نیروھای قراردادی و بـه ویـژه مـوقـت  ٩٠ عین حال،  

بخـشـھـایـی  .( ھای بازار کار، فاقد مسکن شخصی ھستند 
  )از گزارش مھر 

روش جدید پایین آوردن دستمزد در 
 شرکت سقز سازی ون کردستان

بنا به گزارش ارسالی کارفرمایان شـرکـت سـقـزسـازی ون،  
ـیـن آوردن   ـردن رانـدمـان کـار خـود و پـای در راستای بـاال ب
دستمزد کارگران و بھره کشی بیشتر روش ھای جدیدی را  

کـارفـرمـایـان چـنـدیـن کـارگـر را بـا  .  به کار گرفته انـد 
قراردادھای موقت در قسمت بسته بندی این کـارخـانـه بـه  
کار گرفته اند و دستمزد آنھا را وابسـتـه بـه تـعـداد بسـتـه  

  ٨ ھر کارگر در طـول  .  بندی ھر کارتن پرداخت می کنند 
ـنـدی  ٣ ساعت کار روزانه تنھا می تواند    کـارتـن بسـتـه ب

ـلـغ    ھـزار تـومـان و در  ٤ کند که بابت ھر کارتن تنھا مـب
الزم  .   ھزار تومان مزد روزانه، دریافت می کنـد ١٢ مجموع  

ـرار مـی  ١٦٠ به ذکر است که در ھر کارتن   جعبه آدامس ق
کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل  . گیرد 

  ١٣٩٢  خرداد  ٦ ھای کارگری  
گزارشی ازکارخانه تراکتورسازی تبریز " 

برای نشست دوره ای اتحادیه ھای 
 "کارگران خودرو سازی جھان در اسپانیا 

 کارگرماشین آالت صـنـعـتـی  ٢٥٠ ،  ١٣٩٢/٩/٢٧ از تاریخ  

تراکتورسازی تبریز در اعتراض به پرداخـتـن شـدن مـزدشـان  
 ھای تیر، مرداد ،شھریـور، مـھـر،آبـان و آذر مـاه در      در ماه 

ـیـل  .  مقابل استانداری تجمع کردند   سابقه بیمه کارگران بدل
 میلیارد تـومـانـی کـارفـرمـا بـه سـازمـان تـامـیـن  ٣ بدھی  

ـیـمـه  ١٣٩٢ اجتماعی از خرداد ماه    درسیستم این صـنـدوق ب
 کـارگـری  ٣٠ ھمچنین نـزدیـک بـه  .  گر درج نشده است  

ـنـده سـاز   که تحت پوشش صندوق حمایت و بازنشستگی آی
 میلیون تـومـانـی کـارفـرمـا ،  ٣٠٠ قرار دارند بدلیل بدھی  
 فـقـط  ٩٢ این کارخانه درسـال  .  کنند   خدماتی دریافت نمی 

ـری از  ٣٣    ٣  دستگاه تولیدداشته که به معنـای بـھـره گـی
درصد ظرفیت است و بـه عـبـارتـی ، کـارگـران فـقـط در  

حـدود  .  دھند    محیط کار حضور دارند اما کاری انجام نمی 
انـد ھـنـوز سـنـواتشـان را     کارگری که بازنشسـتـه شـده ١٥ 

ــکــرده  ــافــت ن ــی را ھــم کــه د رشــرف    دری ــد و کــارگــران ان
بازنشستگی قرار دارند بدلیل کمبود منابع مالی بازنشسـتـه  

پرداخت حقوق عقب افتـاده ، سـنـوات کـارگـران  .  شوند   نمی 
 ھای تـأمـیـن اجـتـمـاعـی ،    بازنشسته شده ، تمدید دفترچه 

ھـا و    ھا به سازمان تامین اجتماعی و بـانـک   پرداخت بدھی 
 ھـای کـارگـران    از سرگیری دوباره تولید ، از جمله خواسته 

ـریـز اسـت  ـب ـراکـتـورسـازی ت   ٢٥٠ .  ماشین آالت صنعـتـی ت
ـریـز در   ـب   ١١ کارگر ماشین آالت صنعتی تراکتـورسـازی ت

ـر از ھـمـه بـا    ماه گذشته حقوقی دریافت نـکـرده ومـھـم   ت
بالتکلیفی ، تعطیلی خط تولید و رھـا شـدن کـارخـانـه از  

ـرو  )  شرکت سرمایه گذاری بانک ملـت ( سوی مالکآن   روب
ھستند و مسئوالن ارشد استان نیز خود را از ایـن مـوضـوع  

ـرای دومـیـن بـار  ١٣٩٢  ١٧/١٠ در تارخ  . اند   کنار کشیده   ب
ـراکـتـور سـازی در داخـل کـارخـانـه دسـت بـه   کارگـران ت
ـریـز   ـب اعتراض زده و سپس راھی دفتر معـادن اسـتـانـداری ت

ـر شـدن تـظـاھـرات  ١٣٩٢/١٠/٢١ در تاریخ  . شدند   با شدیـدت
کارگران مسئوالن ارشد استان نیز خود را از ایـن مـوضـوع  

کارگران ابتدا در مقابل دفتر امام جـمـعـه  .  اند    کنار کشیده 
و سپس در درمقابل استانداری تظاھرات کردند کارگران در  

شـھـیـدان شـھـیـدان حـق  »این تظاھرات شعار می دادند که  
ــکــا   ــولـھــای مــا در آمـری ــا پ ــمـال کـرده انـد و ب مـارا پـای

ـیـس  «. خوشگذارانی کرده اند  ـل این تظاھرات به درگیری با پ
مواجه شد و تعدادی از کارگران برای سـاعـاتـی بـازداشـت  

این بار رییس پلیس ھم قول داد کـه در کـنـار امـام  . شدند 
. جمعه و استاندار به وضوع کارخانه رسیدگـی خـواھـد شـد 

متاسفانه تاکنون ھیچ اقـدامـی در مـورد حـل مشـکـالت  
ـراکـتـورسـازی انـجـام نشـده اسـت  بـا درود بـه  .  کارخانـه ت

کارگران خودرو ساز جھان با امید به گسترش ھمبـسـتـگـی  
کارگران جھان و با شادباش اول ماه مه روزجھانـی کـارگـر  

  ١٣٩٣  / ٢  / ١٠ سندیکای کارگران فلزکار مکانیک  
  ویژه سونامی بیکاری

 
 خیل بیکاران در آینده نزدیک" سونامی"
  ٢٤ بـه مـرز ھشـداردھـنـده  " نرخ بیکاری جوانان  :   خرداد ٧  

ـیـون فـارغ ١ ١ کـم    درصد رسـیـده و دسـت  ـل ـتـحـصـیـل     مـی ال
ـنـد   دانشگاھی امکان ورود به بازار کار را نـمـی  طـبـق  ."  یـاب

ـیـز  ٥ ٤ گفته وزیر کار بزودی    میلیون نفر دانشگاھی دیگر ن
ـرای   ـتـوان ب ـرایـن اگـر ن ـنـاب راھی بازار کار خواھنـد شـد؛ ب

  ٦ ٥ اشتغال آنھا اقدامات موثری را انـجـام داد، سـونـامـی  

التحصیل دانشگاھی به وقوع خـواھـد    میلیونی بیکاران فارغ 
ـران  .  پیوست  بر اساس این گزارش، طبق اعالم مرکز آمـار ای

ـر بـا  ٩٢ نرخ بیکاری عمومی کشـور در سـال   ـراب   ٤ ١٠  ب
  ٢٤  تـا  ١٥ درصد بوده ولی نرخ بیکاری جوانان گروه سنی  

ـرخ  .  اسـت    درصـد اعـالم شـده ٢٤ سال به میزان   ھـمـچـیـن ن
 درصـد  ٢ ٢١  ساله نیز  ٢٩  تا  ١٥ بیکاری جوانان گروه سنی  

نرخ باالی بیکاری در میان جوانـان در حـالـی اسـت  .  است 
که شھیندخت موالوردی معاون رئیس جمھور در امور زنـان  

ـیـکـاری  ٧ و خانواده   ـرخ ب  اردیبھشت ماه اعالم کـرد کـه ن
  ٤٦  به میـزان  ٩٠  ساله طبق سرشماری سال  ٢٤  تا  ١٥ زنان  

 سـال گـذشـتـه گـفـت  ٢٥ وی با مقایسه آمار  .  درصد است 
 درصد در سـال  ٥٧ نیروی کار زنان از   «مشارکت »که نرخ  
ـر اسـاس  ٢٠١٢  درصد در  ٥٥  به  ١٩٩٠   کـاھـش یـافـت ب
ـروی کــار در سـال    یـافــتـه  ـری نــی  نــرخ  ٩٢ ھــای آمـارگــی

نـویسـد    خبرگزاری مھر مـی .  درصد بود ٣ ١٢ مشارکت زنان  
 درصـد  ٤٥ که علی ربیعی وزیر کار اخیرا اعالم کرد کـه  

کل جویندگان کار کشور را فارغ التحصیالن دانشـگـاھـی  
 .دھند   تشکیل می 

 
 کارگر کھگیلویه و بویراحمدی سال ٩٧٩

 گذشته اخراج شدند
معاون روابط کار اداره کل تـعـاون، کـار  :  خبرگزاری تسنیم 

ـرونـده   ـررسـی پ و رفاه اجتماعی کھگیلویه و بویراحـمـد از ب
 . کارگر اخراجی در این استان در سال گذشته خبر داد ٩٧٩ 
 

گزارشی از وضیت معیشتی کارگران 
 کارگران بیکار نگران آینده/ صنعتی

ـیـون   ـل  ھـزار تـومـان و در  ٥٠٠ خط فقر در تھران یک مـی
ـیـون و   ـل !   ھـزارتـومـان اسـت ٢٠٠ شھرسـتـان ھـا یـک مـی

ـیـل اخـراج  ١٠ خودکشی بیش از    کارگر در این مدت به دل
کارگران برای جبران ھزینه ھـا مـعـمـوال چـنـد  !  و بیکاری 

ـنـد ١٥ ،  ١٤ شغل دارند و یا روزی   در  !   ساعت کار می کـن
ـلـف کشـور در   ماه ھای گـذشـتـه در اسـتـان ھـای مـخـت

ـیـن     ٦٠  تـا  ٤٠ شھرک ھای صنعتی صـورت گـرفـتـه ب
درصد واحدھای صنعتی ورشکسته و تـعـطـیـل شـده انـد و  

 درصد واحدھای صنعتی به حالت نیمه تعـطـیـل درآمـده  ٢٠ 
ـم صـنـعـت  ١٣٠ بیکاری  ! اند  ـی ـق  ھزار نفر از شـاغـالن مسـت

کـارگـران  !  خودورسازی و قطعه سازی در ماه ھای گذشته 
ـیـن دو تـا    مـاه و  ٢٤ با وجود کار در واحدھای صنعتی ب

 ! حتی بیشتر است که حقوق و دستمزدی دریافت نکرده اند 
درمیان صدای ضربه ھای چـکـش کـارگـران  :  ولی خلیلی 

روی چرم و میز کار در کارگاه کفاشـی ای در مـنـطـقـه  
سپھساالر تھران، پنج مرد میان سال درانبار کارگاه دور ھـم  
ـیـعـی   نشسته اند و از حسن روحانی رئیس جمھور و علی رب

ـرای تـجـدیـد  .  وزیر کار می گویند  این مردان میـان سـال ب
دیدار و صحبت از حال و ھوای زندگی ھر سـه مـاه یـک  

ـر از آن ھـا از اعضـا  .  بار دور ھم جمع می شـونـد  ـف سـه ن
ـر دیـگـر   ـف قدیمی سندیکای کارگران کفاش ھستند و دو ن
ھم از اعضا قدیمی سندیکای خیاطان؛ افرادی که در ایـن  
سال ھا حوادث کارگری بسیاری را پشت سر گذاشتـه انـد  
و در نظرات و نگاھشان این پیشینه وقـایـع کـارگـری مـوج  

ـر بـا بـی  .  می زند  ـف درمیان این جمع پنج نفره تنھا یـک ن
اعتمادی به آینده صحبت می کند و بقیه به تغییر و تحـول  
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امیدوار ھستند اما آن چه درمیان صحبت ھمه آن ھـا دیـده  
ـیـکـاری، اخـراج،   می شود نگرانی از ادامه رکـود بـازار، ب
تعطیلی واحدھای تولیدی و افزایش ھزینه ھای زنـدگـی و  
ـیـن شـان اسـت  . باالرفتن قیمت ھا نسبت به درآمدھای پـای

ـریـن   موضوعاتی که در ماه ھا و سال گذشته به اصـلـی ت
چالش ھای زندگی کارگران تبدیـل شـده و فشـارزنـدگـی  
ـر کـرده اسـت  ـراب . روی آن ھا و خانواده ھـایشـان را چـنـد ب

ـیـمـی از  ٣٥ خانواده ھایی که با حداقـل   ـر، ن ـف ـیـون ن ـل  مـی
اوایل اردیبـھـشـت مـاه  .  جمعیت کشور را تشکیل می دھند 

شرکت راه آھـن تـھـران   «مولد بخار »امسال کارگران بخش  
در محوطه کارگاه بـا جـنـازه روی دار مـجـیـد یـکـی از  
کارگران سابق این بخش رو بـه رو شـدنـد، کـارگـری کـه  
ـرو و   ـی ـیـل تـعـدیـل ن چھارماه پیش از آن در بھمن ماه به دل
تعویض گروه پیمان کاری شرکت اخراج شده بود و بـعـد از  
چھارماه بیکاری و تحمل نکردن فشار زنـدگـی بـا حضـور  
دوباره در محل کارگاه، خود را در محوطه مـولـد بـخـار بـا  

ـقـدنـد اگـر  .  طناب، دار زد  ـت اما در مقابل، کارشنـاسـان مـع
دولت جدید نتواند با رونق دوباره تولید، افزایش دستمـزدھـا و  
ـیـش   پایین آوردن تورم و ھزینه ھـای زنـدگـی مشـکـالت پ
روی کارگران را حل کند زمان چندانی نمی گذرد که بـا  
ـرده کـارگـری   جنبش ھا و حرکت ھای اعتراض آمیز گسـت

ـقـدنـد  .  در کشور رو به رو خواھیم شد  ـت این کارشناسـان مـع
ـیـسـت و   وضعیت معیشتی کارگران کشور رضایت بخش ن
برای محکم کردن این نظر خود به شرح وضـعـیـت مـوجـود  
می پردازند و از وقایع کارگری در دو سـال گـذشـتـه نـام  

 کارگر در این مـدت  ١٠ مثل خودکشی بیش از  .  می برند 
ـرخـی ازآن ھـا بـه   ـیـکـاری کـه اخـبـار ب به دلیل اخراج و ب

ھـمـچـون خـودکشـی  .  روزنامه ھا و نشریات ھم یافته اسـت 
ـیـل دیـدن   علیرضا کارگر گروه خودروسازی بھمن که به دل
نام خود در لیست کارگران اخراجی دست به خـودکشـی زد  

 سـال کـار در شـرکـت  ١٥  ساله که پـس از  ٤٢ و منصور 
نساجی کردستان زمانی که با حکم اخراج رو بـه رو شـد،  

ـیـن و زنـدگـی  .  خود را در کارخانه کشت  دستمزدھای پـای
ـران در  ! زیر خط فقر  براساس آخرین گـزارش مـرکـز آمـار ای

 ھزار تومـان  ٥٠٠ حال حاضر خط فقر در تھران یک میلیون  
 ھزارتومـان اسـت در  ٢٠٠ و در شھرستان ھا یک میلیون و  

ـرای امسـال   حالی که حداقل دستمزد کارگران در کشـور ب
ـنـھـا یـک  ٤٧٥  ـم ت  ھزار تومان درنظر گرفته شده و این رق

. سوم ھزینه ھـای زنـدگـی آن ھـا را تـامـیـن مـی کـنـد 
موضوعی که گزارش مرکز پژوھش ھای مجـلـس ھـم آن  

ـرآورد مـرکـز پـژوھـش ھـای  .  را نشان می دھد  بر اسـاس ب
مجلس حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران تنھا کـفـاف  

ـنـد تـھـران را مـی  ١٠   روز زندگی در شھرھای بزرگ مان
دھد و میزان کسری بودجه خانوار بـه صـورت مـاھـیـانـه و  

ـیـش از   .  ھـزار تـومـان اسـت ٥٠٠ میانگین درکل کشور ب
ـرای   علیرضا کارگر کیف سازی که ھر روز از ورامـیـن ب
کار به میدان امام حسین می آید، مـی گـویـد درکـارگـاه  
ـنـد از پـس   ـتـوان کیف سازی آن ھا کارگران برای اینـکـه ب
ھزینه ھای زندگی برآیند ھمه در مـنـاطـق حـاشـیـه شـھـر  
تھران مثل اسالمشھر، واوان، قلعه حسـن خـان و پـاکـدشـت  

ـنـکـه شـرایـط  .  زندگی می کنند  ـرای ای او مـی گـویـد ب
زندگی کارگران را متوجه شوید باید سر ظھـر بـه کـارگـاه  

او  .  آن ھا سر بزنید و نگاھی به ظرف غذای آن ھا بیندازیـد 

کارگران برای جبران ھزینه ھا مـعـمـوال چـنـد  : " می گوید 
 ساعت کار می کنند و از  ١٥ ،  ١٤ شغل دارند و یا روزی  

ـبـاس، غـذا و مـیـوه و  .. بسیاری از خرج ھای خود مثل ل
ـرای  ."  می زنند  بحث تعییـن مـیـزان دسـتـمـزد کـارگـران ب

امسال در ماه ھای پایانی سال گذشته به پروسه ای دنبالـه  
ـرای   دار و پرکش و قوس تبدیل شد و البته مایوس کننده ب
جامعه کارگری به پایان رسید، زیرا در نـھـایـت  کـارگـران  
نتوانستند در تعییـن حـداقـل حـقـوق و افـزایـش حـقـوق بـه  
خواسته ھای خود که افزایش حقوق متناسب با تـورم سـال  

 درصـدی  ٤١ حقوق کارگران بـاوجـود تـورم  .   بود برسند ٩٢ 
ـروز  ٢٥ تنھا    درصد افزایش یافت و ایـن مـوضـوع بـاعـث ب

  ٤١ طبق مـاده  . ......  نارضایتی گروه ھای کارگری شد 
ـیـانـه کـارگـران و مشـمـوالن   قانون کار حداقل دستمزد سـال
قانون کار باید براساس نرخ تورم اعالمی از سـوی بـانـک  

حـال آن کـه  .  مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد 
به نظر فعاالن کارگری در تعیین حداقل حـقـوق امسـال نـه  
تنھا نرخ تورم در نظر گرفته نشده بلکه دسـتـمـزدھـا کـفـاف  

براساس آمـار بـانـک مـرکـزی  . زندگیشان را ھم نمی دھد 
در سـال   «مـواد خـوراکـی » ماه گروه اصـلـی  ١٢ نرخ تورم  

ــورم  ٧/٤٦ ،  ٩١  ــده  ١٢  درصــد، نــرخ ت  مــاه گــروه عــم
ـرخ تـورم  ٤٧  «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات »  درصـد و ن

 «کاالھای غیرخـوراکـی و خـدمـات » ماه گروه عمده  ١٢ 
ھمچنین باتوجه بـه افـزایـش  .   درصد بوده است ٨/٢٣ معادل  

 ماه ابتدایی سال گذشته اختـالف  ٥ قیمت کاالھا و تورم در  
دستمزد کارگران و تورم رکـورد زد و شـکـاف ایـن دو بـه  

ـبـل  ٢٠ عدد بی سابقه    درصدی در پایان مرداد مـاه سـال ق
این اختالف ھزینه ھای زندگـی و تـورم نسـبـت بـه  .  رسید 

درآمد و دستمزد کارگران درحال حـاضـر یـکـی از اصـلـی  
ترین مطالبات کارگران است و بی توجـھـی دولـت بـه ایـن  
موضوع می تواند باعث دشواری بیشتر زنـدگـی کـارگـران  

ـتـخـاب حسـن  .  شود  گروه گسترده ای از کارگران بعد از ان
روحانی به عنوان رئیس جمھور در نامه ای به او خـواسـتـار  
.     افزایـش حـقـوق و دسـتـمـزد خـود در سـال جـاری شـدنـد 

ـرای افـزایـش حـقـوق؛   البته درمقابل این خواسته کارگران ب
ـم   نمایندگان کارفرماھا معتقدند به دلیل کاھش تولید، تحری
ـرداخـت افـزایـش حـقـوق را   و افزایش ھزینه ھا آن ھا توان پ
ـردن دسـتـمـزدھـا بـاعـث اخـراج   ندارند و اجبار آن ھا به بـاالب
ـیـدی ھـا و کـارخـانـه ھـای   ـر تـول کارگران، تعطیلی بیشت

ـقـدنـد دولـت  . صنعتی خواھد شد  ـت نمایندگان کارفرماھا مع
ـرای   در این بین عالوه بر پایین آوردن ھزینه ھا و تورم بایـد ب

اخـراج  .  پرداخت حقـوق و دسـتـمـزد آن ھـا را یـاری کـنـد 
نـگـرانـی از  !  کارگران، ورشکستگی و تعطیلی تولیدی ھـا 

ـیـدی و نـاامـنـی   اخراج و بیکاری، تعطیلی واحـدھـای تـول
شغلی یکی دیگراز چالش ھای اصلی کارگران است کـه  
اعتراضات گسترده آن ھا را در ماه ھا و دو سال گذشته بـه  

طبق بررسی ھای میـدانـی کـه در مـاه  .  ھمراه داشته است 
ـلـف کشـور در شـھـرک   ھای گذشته در استان ھای مخت

ـیـن    درصـد  ٦٠  تـا  ٤٠ ھای صنعـتـی صـورت گـرفـتـه ب
  ٢٠ واحدھای صنعتی ورشکسـتـه و تـعـطـیـل شـده انـد و  

درصد واحدھای صنعتی به حالت نیمه تعطیل درآمده انـد و  
 درصد واحـدھـای  ٢٠ کاھش تولید رو به رو شده اند و تنھا  

ھمچنیـن گـزارشـی کـه  .  صنعتی ھمانند قبل فعال ھستند 
  ٦٧ توسط اتاق بازرگانی ایران انجام شده نشـان مـی دھـد  

در ایـن  .  درصد واحدھای صنعتی کشور تعطـیـل شـده انـد 
 درصد واحدھای صنعتی در اسـتـان  ٩٠  تا  ٣٠ گزارش بین  

ھای مختلف تعطیل شده اند و در میان استـان ھـا خـراسـان  
 واحد تعطیل شده، لرستـان بـا ھـزار و  ١٤٠ رضوی با ھزارو  

 واحـد و  ٥٦٠  واحـد، یـزد بـا  ٩٠٠  واحد، فـارس بـا  ١٠٠ 
 واحد بیشترین آمار ورشـکـسـتـگـی  ٥٢٥ آذربایجان غربی با  

البته این ورشکستـگـی در  .  واحدھای صنعتی را داشته اند 
برخی از صنایع مانند نیشکر، چای، فوالد و ذوب فـلـزات  

بـه شـکـلـی  .  و البته خودرو بیشتر از صنایع دیگر بوده است 
که در این مدت اخبار بیکاری کارگران ایران خودور تبریـز،  
مازندران، سنندج و خـراسـان رضـوی و اخـراج گـروھـی از  
ـیـن کـارگـران   کارگران سایپای تھران و کـاشـان و ھـمـچـن
شھاب خودوری اھواز در صدر اخبار کـارگـری در کشـور  

با تعطیلی کارخانه ھای خودروسازی و کـاھـش  .  بوده است 
تولید کارگران بسیاری از واحدھای قطعه سازی ھم بیکـار  

 واحد قطعه سازی به طـور کـامـل  ١٣٧ شدند؛ طبق آمارھا  
ـیـدی   تعطیل شده است و بخش زیادی از کارخانه ھا و تـول
ھای قطعه سازی دست به تعدیل نیرو زده اند و با ظـرفـیـت  

ـنـد ٥٠  تا  ٤٠ حدود   در ھـمـیـن بـاره  .   درصدی کار می کن
ساسان قربانی دبیرانجمن قطعه سازان ھم در مصـاحـبـه ای  

ـم صـنـعـت  ١٣٠ از بیکاری   ـی ـق ـر از شـاغـالن مسـت ـف  ھزار ن
خودورسازی و قطعه سازی در ماه ھای گذشته خبر داد و  

ـیـکـاری ھـا ھشـدار داد  ایـن  .  نسبت به ادامـه رونـد ایـن ب
ـیـدی ھـا بـاعـث شـده تـا   ـلـی تـول ورشکستگی ھا و تعطی
ـرده   ـراضـات گسـت کارگران اخراج و بیکار شده دست به اعـت
ـنـد، جـلـوی کـارخـانـه ھـا،   ای در نقاط مختلف کشور بـزن
ـتـه مـجـلـس شـورای   ـب فرمانداری ھا، استان داری ھـا و ال

عـالوه  !  حقوق ھای عقب افـتـاده ..  اسالمی بارھا جمع شوند 
بر اخراج و بیکاری؛ حقوق و مطالبات عقب افـتـاده یـکـی  
دیگر از چالش ھای اصلی است که بسیاری از کـارگـران  

بسیاری از کـارگـران بـا  .  با آن دست و پنجه نرم می کنند 
 ماه و حـتـی  ٢٤ وجود کار در واحدھای صنعتی بین دو تا  

بیشتر است که حقوق و دستمزدی دریافت نکرده انـد و یـا  
تنھا ماھانه بخشی از حقوق خود را گرفته انـد و مـزایـای  

بـه طـور کـل  ..  آن ھا مانند اضافه کاری، حق مسکـن و 
مدیران و مسئوالن بسیاری از کارخـانـه ھـا  .  قطع شده است 

ـم ھـای   و واحدھای صنعتی کاھش تولید و درآمـد، تـحـری
ـبـات خـود از   اقتصادی، نبود نقدینگی و عدم پرداخت مطال
سوی دولت را عامل اصلی به وجود آمدن این شرایـط مـی  

این شرایطی که باعث شده کارگران با چالش ھـای  .  دانند 
بسیاری رو به رو شوند و درآمدی برای تامین ھزینه ھـای  
ـبـات   ـرای گـرفـتـن مـطـال زندگی نداشته باشند و با تجمع ب

ـبـل  .  خود دست به اعتراض بزنند  نیمـه ھـای مـرداد سـال ق
 پـارس جـنـوبـی در  ١٦  و  ١٥  کارگر فازھای  ٥٠٠ بیش از  

 ماه حقوق چـنـد روز  ٥  و  ٤ عسلویه به دلیل دریافت نکردن  
  ١٠٠ ھمچنین ماه گذشته بیش از  .  دست به اعتصاب زدند 

ـرای گـرفـتـن   کارگر نساجی مازندران بعداز بارھا تـجـمـع ب
مطالباشان جلوی استانداری مـازنـدران و مـجـلـس شـورای  
اسالمی باردیگر جلوی اسـتـانـداری تـجـمـع کـردنـد، روی  
: پارچه نوشته ھای در دست این کارگران نوشتـه شـده بـود 

نسـاجـی   «چه کسی پاسخگـوسـت؟ !  ماه حقوق معوقه ٣٢ " 
 پارس جنوبی تنھا دو نـمـونـه  ١٥  و  ١٤ مازندران و فازھای  

از کارخانه ھایی است که ماه ھاست حقوق کارگـران خـود  
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را پرداخت نکرده اند، با بررسی اخبار کارگری در دو سـال  
گذشته متوجه می شوید که تـعـداد ایـن کـارخـانـه ھـا و  
واحدھای صنعتی بسیار،بسیار زیاد است به طوری کـه بـه  
گفته رئیس شورای کاراستان قزوین تـعـداد ایـن واحـدھـای  

ـتـه  .   واحد اسـت ٦٠ صنعتی تنھا دراستان قزوین بیش از   ـب ال
از تعداد واحدھایی که قادر به پرداخت دسـتـمـزد کـارگـران  
ـبـات آمـار رسـمـی   خود نیستند و ھمچنین حجم ایـن مـطـال
وجود ندارد اما به اعتقاد کارشناسان این موضوع درآسـتـانـه  
شرایط بحرانی است و دولت برای حل این مشکل بـایـد بـه  
ـنـد عـالوه   کارخانه ھا وام ھای طوالنی مدت بدھد تا بتـوان
بر پرداخت دستمزد کـارگـران خـود چـرخ کـارخـانـه ھـا را  

ـرار  .  باردیگر به چرخش درآورند  ـیـمـانـکـاری و ق کارگران پ
ـیـل کـار  !  دادی  به جز حقوق و دستمزد، امنیت شغلی به دل

پیمانی و قرار دادی یکی دیگر از معضالت ایـن روزھـای  
 درصـد کـارگـران کشـور  ٧٠ در حال حاضر  . کارگران است 

قراردادی و پیمانی ھستند و این به معنی آن است کـه در  
ـتـظـار   شرایط بد کاری و اقتصادی ھـر لـحـظـه بـایـد در ان

یکی از چالش ھای اصـلـی کـارگـران در  . بیکاری باشند 
سال ھای گذشته بـه خصـوص کـارگـران کـارخـانـه ھـا و  

  ٦  مـاھـه و یـا  ٣ صنایع بزرگ قرار دادھای کوتاه مدت  
ماھه است که امنیت شغلی کارگران و زندگی روزمـره آن  

این نوع از قرار دادھا باعث شـده تـا  .  ھا را تھدید می کند 
ــاد   ـق ــد و بـه اعـت ـیـن کـارگـران افـزایـش یـاب ـتـی ب نـارضـای
ـرای   ـر کـار ب کارشناسان یکی از اقداماتی که دولت و وزی
سامان دادن به شرایط کارگران باید انـجـام دھـد، وضـعـیـت  

ـرار دادی اسـت  از سـوی  .  قراردادھای کاری و کارگران ق
ـروژه ھـای کـاری و   دیگر به وجود آمدن پیمانکـاری در پ
ـبـدیـل   ـیـن ت شرکت ھای بزرگ به چالش دیگری در این ب

درسال ھای گذشته شاھد گسترش قارچ گـونـه  .  شده است 
ـیـمـانـکـاری   نوعی از شرکت ھا تحت عنوان شرکت ھای پ
ھستیم که معموال با استفاده از روابط شخصی بـخـشـی از  
کار را در کارخانه ای یا پروژه ھای عمرانی بر عھده مـی  
گیرند و سپس با گروھی از کارگران قرار داد کوتـاه مـدت  
ـرون رفـتـن آن گـروه   ـی ـروژه یـا ب ـنـدنـد و بـا پـایـان پ می ب
پیمانکاری از پروژه و سپردن کار به گروه دیگر پیمانکـاری  

ـقـاد  .  این کارگران ھستنـد کـه اخـراج مـی شـونـد  بـه اعـت
کارشناسان شرایط کنونی باعث شده تـا تـعـداد زیـادی از  
ـبـدیـل شـونـد  . کارگران در کشور به کـارگـران مـقـطـعـی ت

ـروژه   بررسی که سال گذشته در شرکـت ھـای بـزرگ و پ
  ٧٠  تـا  ٦٠ ھای عظیم انجام شده نشـان مـی دھـد حـدود  

درصد کارھا به گروه ھای پیمانکاری کـه مـعـمـوال شـبـه  
دولتی ھستند واگذار می شود و ایـن مـوضـوع حـتـی در  
ـتـی و گـازی ھـم درحـال رخ دادن   شرکت ھای بزرگ نف

در این شرایط کارگران به جای طرف قرارداد بودن بـا  .  است 
ـراداد دارنـد و در صـورت   ـیـمـانـکـاران ق این شرکت ھا با پ

 . مشکل دستشان به جایی نمی رسد 
 

لوله »اخراج پنج کارگر رسمی کارخانه 
 «ماشین سازی ایران

ـلـعـه  »،  «پـور   حسـن نـوری »،  «صالح جمـشـیـدی » قـاسـم ق
ـبـی »و   «عسگرمیرزایی »،  «نوعی    ١٨ بـا   «مصطفی مجت
بـه  .    سال سابقه کار به دلیل عدم نیاز اخراج شدنـد ١٩ الی  

گفته کارفرما کاھش تولید با عث شده است تا در ابتـدای  

ـرار دادی ورسـمـی  ١٠٠ سال جاری حدود    نفر ازکارگـران ق
ـیـز در تـاریـخ  .  کارخانه تعدیل بشوند    ٢٥ و پیـش از ایـن ن

ـراردادی ایـن  ٩٠ فروردین ماه سال جاری    نفر از کارگـران ق
کارفرمای کـارخـانـه  قصـد دارد  .  کارخانه اخراج شده اند 

ـر  ٦٠ ھمه کـارگـران رسـمـی کـارخـانـه را کـه حـدود   ـف  ن
شوند، در آستانه بازنشستگی با مشاغـل سـخـت وزیـان    می 

کارخـانـه  در چـنـد  .   ھای مختلفی اخراج کند   آوربه بھانه 
 کارگر داشت که کارفـرمـا بـه  ١٢٠٠ سال گذشته بیش از  

ـروی کـار امـروز   ـی مرور با اخراج و تعدیل بخش زیادی از ن
 کـارگـر رسـانـده  ٥٠٠ تعداد کارگران کارخانه را به حداقل  

 . است 
 

 اخبار بین المللی
 

  میلیون انسان زیر خط فقر٨٤٠
در مـجـمـوع   (ILO)بنا بر گزارش سازمان بین المللی کـار  

 میلیون انسان در کشورھای فقیر از راه  ٥٠٠ یک میلیارد و  
ـنـد   کارھای روزمزد یا کارھای دشوار امرار معاش مـی  . کـن

ـا    این گزارش مـی  ـب ـقـری ـزایـد، ت ـیـون انسـان در  ٨٤٠ اف ـل ـی  م
کشورھای در حال توسعه با دستمزدی کمتر از دو دالر در  

گذرانند، درآمدی که بـه وضـوح زیـر    شان را می   روز زندگی 
ـازه خـود  .  خط فقر است  سازمان جھـانـی کـار در گـزارش ت
ـنـده  ٥ کند که این شرایط در    بینی می   ھمچنین پیش   سـال آی

ـازارھـای  ٢٠٠ با ورود    میلون نیروی جویای کار جـوان بـه ب
ـان در  .  تر خواھد شد   کار، وخیم  بیشترین میزان بیـکـاری جـوان

ـاطـق ھـم  .  شـود   آفریقا و خاورمیانه مشاھـده مـی  در ایـن مـن
 جوان جویای کار یک نفر بیکار است و ایـن  ٣ اکنون از ھر  

 .رسد    درصد می ٤٥ آمار در میان زنان به  
 

با فوتبال شکم گرسنگان سیر  -برزیل 
 نمیشود

در حالیکه کمتر از دو ھفته به آغاز بازیـھـای جـام جـھـانـی  
فوتبال در برزیل باقی مانده، مردم معترض به این بازیھـا، در  

ـزدیـک بـه  .  برازیلیا پایتخت برزیل دست به تظـاھـرات زدنـد  ن
ـتـھـی بـه  ٧٠٠  ـن ـان ھـای م ـاب  مامور پلیس با استقرار در خی

که میزبان بیشترین بازی ھای جـام  “  مانه گارشیا ”استادیوم  
ـزدیـک   جھانی برزیل خواھد بود، تالش می کـردنـد مـانـع ن

این تظـاھـرات کـه از  .   شدن معترضان به این ورزشگاه شوند 
ھفته ھا پیش و در اعتراض به مخارج باالی بـرگـزاری ایـن  
. مسابقات آغاز شده، روز به روز ابعاد بیـشـتـری مـی گـیـرد 

ھنرمندان نیز به این اعتراض ھا که وضعیت نابسامان و فقـر  
یـکـی از  .  را در این کشور منعکس می کند، پیوسـتـه انـد 

فکـر  ” :  اھالی شھر برازیلیا با اشاره به این وضعیت می گوید 
می کنم بھتر است که بازیـھـای جـام جـھـانـی بـه زمـانـی  
موکول شود که کشور واقعا شرایط بـرگـزاری آن را داشـتـه  

ـاردھـا دالر بـرای  .  باشد  ـی ـل ـی در حال حاضر اشتباه است که م
یکی از زنانی کـه در ایـن  “  . جام جھانی فوتبال صرف شود 

ھـیـچ خـدمـات  ” :  اعتراض ھا شرکت کرده است، می گوید 
ـان و  . درمانی در منطقه وجود ندارد  ـیـمـارسـت ما حتی یک ب

ھم  اینھـا بـه خـاطـر ایـن  .  پزشک جراح در این منطقه نداریم 
ـتـه اسـت ھـیـچ پـولـی صـرف   است که دولت تصمیـم گـرف

ایـن مشـکـالت کـه حـل  .  آموزش و بھداشت و درمان نکنـد 
ورود  “  . نشده، ھیچ؛ وضعیت مسـکـن ھـم بـدتـر شـده اسـت 

بازیکنان تیم ملی فوتبال برزیل نیز به ھتل محل اقامـتـشـان،  
ـتـرضـان  .  با استقبال ناخوشایند معترضان مواجـه شـد  ایـن مـع

ـبـش   ـا جـن ھمچنین از فوتبالیست ھای برزیلی خواسته انـد ب
در بین تظاھرکنندگـان، کـارگـران  . اعتراضی آنھا ھمراه شوند 

ـنـدگـان و حـتـی   بیکار شده، اساتید دانشگاھھا و معلمان، ران
این تظاھرات با اعـتـصـاب  .  ماموران پلیس نیز دیده می شود 

ھای متعدد در برخی از بخش ھا از جمله مدارس و حمـل و  
ـال ورزش مـلـی و  .  نقل ھمراه بوده است  ـب علیرغم اینکه فـوت

مورد عالق  برزیلی ھاست، به نظر می رسد معترضان پرشمـار  
ـازده   به برگزاری جام جھانی فوتبال، ترجیح می دھند بودجـ  ی
ـزایـش دسـتـمـزد   ـازی ھـا، صـرف اف میلیارد یـورویـی ایـن ب

 .کارگران و بھبود وضعیت خدمات بھداشتی و مدارس شود 
 

اعتصاب بی سابقه رانندگان  –برزیل 
 اتوبوس

پانزده روز مانده به رقابت ھای جام جھانی برزیـل، اعـتـصـاب  
ـیـرو  ٢٤   ساعته و بی سابقه رانندگان اتـوبـوس در ریـو دوژان

در شـھـرھـای  .  حمل و نقل عمومی این شھر را مختـل کـرد 
ـا   ـی ـاھ ـزرگ بـرزیـل و ب دیگری چون سالوادور سومین شھر ب

ـار  . ھیچ اتوبوسی کار نمی کرد  اعتصاب کننـدگـان خـواسـت
ـتـه مـی  .  افزایش حقوقشان ھستند  این در حالی است که گف

ـامـات، دسـتـمـزد ھـا   ـا مـق   ١٠ شود درپی مذاکره سندیکا ب
میزبانی برزیل برای جـام جـھـانـی  .  درصد افزایش یافته است 

 از مدت ھا پیش نارضایتی بسیاری را در این کشـور  ٢٠١٤ 
جدا از برگزاری تظاھرات توسط گروه ھـای  .  برانگیخته است 

مخالف، این کشور اخیر صحنه اعتصاب ھای بـخـش ھـای  
 .مخلتف پزشکی، آموزشی، بانکی و امنیتی بوده است 

 
اعتراض به بالتکلیفی ھزاران  -ترکیه 

 پناھجوی افغان
ـاھـجـوکـه در   ـن ـان، ھـزاران پ ـاھـجـوی ـن به گفته فعالین امور پ
ـای   ـیـسـاری وضعیت نامناسبی در انتظار تصمیم مسئولین کـم

اند به کمتریـن    پناھندگان سازمان ملل در ترکیه اقامت گزیده 
ـتـن بـه   خدمات اجتماعی دسترسی ندارند، کـودکـان  از رف

ـز    مدرسه محروم  ـی اند و در حـل مشـکـالت سـالمـتـی شـان ن
تر رسیـدگـی بـه    اند، این پناھجویان خواھان ھرچه عاجل   عاجز 

ـا ارسـال  . اند   مشکالت آنان  تیم ھماھنگ کننده مـھـاجـریـن ب
ای به رئیس کمیساریای عالی پناھندگان سازمان مـلـل    نامه 

ـزرگ از    افغان : کند   تصریح می  ھای پناھجو، دومین گـروه ب
ـان سـوری تشـکـیـل   ـاھـجـوی پناھجویان در ترکیه را بعد از پن

سـوز از    ھـای خـانـمـان   دھند که اکثرشان به خاطر جنـگ   می 
ـتـه شـده اسـت کـه  .  اند   کشورشان فرار کرده  ـامـه گـف دراین ن

ھای پناھجو در ترکیه در سال گذشته خورشیـدی    شمار افغان 
ای کـه    در این قطعنامه .  شده است   به بیست ھزار نفر بالغ می 

ـیـن امـور مـھـاجـریـن از   ـال در این رابطه صادر شده اسـت فـع
اند تا توضـیـح    مسئولین کمیساریای عالی پناھندگان خواسته 

ھای پناھجویان که قبـال  بـه عـنـوان    داده شود که چرا پرونده 
اند به صـورت طـوالنـی بـدون سـرنـوشـت    پناھجو شناخته شده 

ـیـن سـازمـان  .  اند   باقی مانده  به علت عدم پاسخگویی مسئـول
ملل اکنون ھفته ھاست که در انکارا پناھجویان افغان گـروه  
گروه به اعتصابیون و متعرضین در مقابل دفتر سازمان مـلـل  

ـانـوی افـغـان کـه بـه  .  پیوندند   در پایتخت ترکیه می  یک ب
ـای    علت دشواری  ـیـسـاری ـامـات کـم ھا و عدم پاسخگوئی مق

عالی لبھای خود را به عنوان یک اقدام اعتـراضـی دوخـتـه  
ـا کـمـک   بود، بامداد امروز به علت وخامت وضع جسمـی ب
امداگران به بیمارستان انتقال یافت تا بتوان سالمـتـی وی را  

 .از خطرنجات داد 
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