
  !!آزادی،  برابری،  حکومت کارگریآزادی،  برابری،  حکومت کارگری

 درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ھا منتشر ميشود   -    نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران    

 ١٣٩٣ خرداد  ٢٠سه شنبه،  کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٣١٥ 
  ٢٠١٤  ژوئن ١٠

http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm    kargar.komonist@gmail.com 

کـانـون  " جریانی کـه خـودرا  "
مـعـرفـی  "  مدافعان حقوق کـارگـر 

میکند مطلبی منتشر کرده اسـت  
از بـھـار  : لیبراستارت "تحت عنوان  

عربـی تـا حـمـایـت از کـارگـران  
ــای  ".  ایــران  ــه امض ــوشــت ــن ن ای

ـریـن مـوضـع   شخصی ندارد و بنـاب
رسمی این جریان تلقی میـشـود و  
ـبـط   کسانی که با این جریان مـرت
ـم تـعـدادشـان   ھستنـد کـه نـمـیـدان
چقدر است، بـایـد جـوابـگـوی آن  

این نوشته تالشش اینـسـت  .  باشند 
ــب   ــی از جـان ـت ـئ کـه شـرکـت ھـی

در  "  کمیته ھمبستگی کارگـری " 

کنفرانس بین المللی کارگری در  
برلین و جلب حمایت از کـارگـران  
. زندانی در ایران را، تخطئـه کـنـد 

ـنـد  .  بحثشان ھم ساده است  میگـوی
ـتـه   کسانـی کـه از جـانـب کـمـی
ـیـن   ـرل ـرانـس ب ـف ھمبستگی در کـن
ـران حـزب   شرکت کرده اند از رھـب
ـنـد  ـیـسـت کـارگـری ھسـت . کمون

بنییانگزار لیبر استارت شـخـصـی  
ــه   ــت ک ــی اس ــک ل ــام اری بــن

ـریـن حـزب  .  اسرائیلی است  ـنـاب و ب
کمونیست کارگری بـا ایـن کـار  
ـیـل ریـخـتـه   آب به آسـیـاب اسـرائ

سالھا پیش نیز ھـمـیـن نـوع  !  است 

ـر از   تبلیغات را با لحنی زمخت ت
زبان کسانی که در کـنـار یـک  
جناح حکـومـت بـودنـد و اکـنـون  

ــن   ــون " دســت انــدر کــار ای " کــان
ھستند شنیده بودیم و جـوابشـان را  

ـنـد  ـت اکـنـون دوبـاره  .  محکم گـرف
دارد ھمانھا این بار به زبان مـبـھـم  
ــکــرار   ــح تــری ت ـر صـری ـر و غــی ت

 . میشود 
به این جماعت باید گفت که اوال  
کمیتـه ھـمـبـسـتـگـی کـارگـری  
ــگــی   ــســت ــه ھــمــب ــت یــک کــمــی
کارگری است و تمام تالشش ایـن  

ــامـــه ای   ـرن ــ ــی ب ـرا ط ــ اخــی
تلویزیونی در کـانـال انـدیشـه، از  
ـلـغ   سوی مسئولین این  شبکه مـب
صد ھزار دالر در اختیار مـنـصـور  
ـیـس   اسانلو چھره شناخته شده و رئ
ـره سـنـدیـکـای   سابق ھـیـات مـدی

ــرفــت  بــدنــبــال آن  .  واحــد، قــرار گ
ساعتھا برنامه مستقیم تلویـزیـونـی  
گذاشته شد و طـی آن مـنـصـور  
ــن آقــای   ــوان امــی ــو بـه عــن اسـانــل

ــی "  ــن قــرار  "  دردان ــوی دوربــی جــل
ــرفــت  ــرنــامــه آقــای  .  گ در ایــن ب

دردانی از ھـمـه سـرمـایـه داران و  
متمولین خواست یـک درصـد از  
ـــدوق   ـن ـــه صــ درآمـــد خـــود را ب
ــصــاص   ــی اخــت ــگــی مــل ــســت ھـمــب

در ایـن مـورد بـحـثـھـای  .  بدھنـد 
ـفـن   ـل کشافی صورت گرفت و  ت
ھای مستقیم نیز در ھمیـن راسـتـا  

 . بود 
در مقابل این جـنـب و جـوش ھـا  
بحث داغی در میـان کـارگـران و  
ـرسـر   جریانات سیاسی گـونـاگـون ب
این پول، اینکه این پـول از یـک  

ـبـط بـا   تشـکـیـالت  " تلویزیون مـرت
به اسانلو داده شـده اسـت،  "  پھلوی 

از اینکه ھدف به فسـاد کشـانـدن  
جنبش کـارگـری اسـت و بـحـث  
. ھایی از این دسـت بـاال گـرفـت 

رضا شھابـی، شـاھـرخ زمـانـی و  
ـران   محمد جراحی سه تـن از رھـب

تعدادی از فعالین کارگری برای 
سپری کردن محکومیت خود به 

  زودی روانه زندان میشوند
 کدام طبقه و سیاست؟" کانون مدافعان"

 کاظم نیکخواه  

 ١٠          صفحه  

 ٢    صفحه  

 ٣          صفحه  

  کارگران پروفیل ساوه با موفقیت به اعتصاب خود پایان دادند

 در باره داستان
  پول گرفتن اسانلو

 شھال دانشفر 

 اخبار کارگری

 ناقوس مرگ جنبش کارگری به صدا در آمده؟ 
 

 پیرامون  نامه فعالین کارگری در بند 
  حاکمیت اسالمی به منصور اسانلو

 نکته اصلی
  ھزار کارگر معدن بافق یزد،٥اعتراض 

  یک اتفاق مھم 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 

 ٦ صفحه        یاشار سھندی  

  ٧ صفحه  سعید مدانلو  
 ١٣ صفحه  محمد شکوھی    

 ٨ صفحه  شھال دانشفر    

 ١٥   نسان نودینیان  صفحه  
 ١٧            صفحه  

 ٤          صفحه  
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  ٥ بنا بر خبرھای منتشر شـده  
نفر از فعالین کارگـری در شـھـر  
ــال   ــم ــی ج ــام ــه اس ــدج ب ــن ســن
میناشیری، ھادی تنومند، قـاسـم  
ـم مصـطـفـی   ـراھـی مصطفی پور، اب
پور و محمد کریمی از اعضـای  
ـرای کـمـک   کمیته ھماھنگی ب
به ایجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری  
برای سپری کـردن مـحـکـومـیـت  
خـــود بـــه زودی روانـــه زنـــدان  

ـری و  .  میشوند  ـنـا شـی جـمـال مـی
ھادی تنومنـد ھـر کـدام بـه سـه  
سال و نیم حبس و قاسم مصطـفـی  
ــور و   ــی پ ــور، ابــراھــیــم مصــطــف پ
محمدکریمی ھر یک به دو سـال  

 . حبس محکوم شده اند 
 

 خرداد غـالـب  ١٨ ھمچنین روز  
حسینی از اعضـای کـمـیـتـه  
ھماھنگی بـرای کـمـک بـه  
ایجاد تشکل ھـای کـارگـری  
به شعبه دادگاه اجرائیه احکام  
احضـار و بـه او اخـطــار شــده  
است که تـا بـیـسـت روزآیـنـده  
خــود را بــه زنــدان مــرکــزی  

غـالـب  .  سنندج معرفـی کـنـد 
 مــاه زنــدان  ١٨ حســیــنــی بــه  

 .محکوم شده است 
 

 اردیــبــھــشــت  ١٣ بــعــالوه روز  
ـــژاد فـــعـــال   حســـن رســـول ن
کارگری و از اعضای کمیته  
ھماھنگی بـرای کـمـک بـه  
ایجاد تشکل ھـای کـارگـری  
به اتھام عضویـت در کـمـیـتـه  

ھماھنگی و شرکت در مجمع  
عمومی ساالنه آن، در شـعـبـه  
اول دادگــاه انــقـالب اسـالمــی  
ــان و در یـــک   ــوک ــر ب ــھ ش
مـحـاکـمـه فـرمـایشـی وچـنــد  
دقیقه ای توسط قـاضـی گـل  
حسینی بـه یـک سـال زنـدان  

ایـن حـکـم  .  محکوم شده است 
 خرداد به وی ابالغ  ١٣ در روز  

 . شده است 
 

فشار آوردن به کارگران بـرای  
استعفا از تشکلھـایشـان یـک  
شگرد رژیم اسالمی بـرای بـه  
ــھــای   انــحــالل کشــانــده تشــکــل
کـارگــری ای اســت کــه بــه  
ــارزات کــارگــری   ــب ھــمــت م

از جـمـلـه  .  شکل گرفته اسـت 
جعفـر عـظـیـم زاده از رھـبـران  
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز  
از ده اردیبھشت تـا کـنـون در  

 بسر میبرد و بـه  ٢٠٩ انفرادی  
او فشار می آورند که انـحـالل  

او  .  این تشکل را اعـالم کـنـد 
در مقابل این فشار ھا ایستاده  
است، مجمع عـمـومـی ھـیـات  
مــدیــره اتــحــادیــه آزاد ضــمــن  
حمایت از جمعفر عظیم زاده بـر  
حق تشکـل و خـواسـت بـرحـق  

 ھزار کـارگـر بـا خـواسـت  ٤٠ 
ــاکــیــد   ــمــزد، ت افــزایــش دســت

جـلـوی ایـن  .  گذاشـتـتـه اسـت 
فشار ھا بایستیـم و از جـعـفـر  
عــظــیــم زاده و اتــحــادیــه آزاد  
کارگران ایران وسیعـا حـمـایـت  

 .کنیم 

 
با پیوستـن وسـیـع بـه تشـکـل  
ھــای کــارگــری مــوجــود، و  
حمایت از  فعالـیـن کـارگـری  
که  بخاطر عضـویـت در ایـن  
تشکل ھا و فعالـیـت در آنـھـا   
زیـر فشـار ھسـتـنـد،  جـلــوی  
تـعـرضـات رژیـم اســالمـی بــه  
ـــھـــای کـــارگـــری را   ـل ــکــ تش

 .بگیریم 
 

مردم شھر سنندج ، تـجـربـیـات  
مبارزاتی درخشانی در حمایت  
از کـــارگـــران زنـــدانـــی  و  
ــوگــیــری از دســتــگــیــری   ــل ج
فـعـالـیـن و رھـبـران کـارگــران  
دارند و با اعتراضـی گسـتـرده  
میتوان جلوی روانه کردن ایـن  
. کارگران به زندان را گـرفـت 

ــی و   ــدان ــه کــارگــران زن ــم ھ
زندانیان سیاسی بایـد فـورا از  

 زندان آزاد شوند 
 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی 

ــرداد  ٢٠  ــن  ١٠ ،  ٩٣  خ  ژوئ
 ٢٠١٤ 

Shahla_daneshfar
@yahoo.com 

Bahram.Soroush@
gmail.com 

http://free-them-
now.blogspot.com 
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بوده است کـه صـدای کـارگـران  
ایران را در دنیا منعکـس کـنـد و  
ــران جــھــان را از   حــمــایــت کــارگ
مبارزات و خواستـھـای کـارگـران  

ـنـه مـا  .  جلب کـنـد  در ایـن زمـی
ـتـھـای خـوبـی   ـی خوشبختانه موفق
داشته ایم و طـی ایـن چـنـدسـال  
ـم بـارھـا و بـارھـا   اخیر توانسته ای
سازمانھا و تشکلھـای کـارگـری  
جھان را به حـمـایـت از کـارگـران  
ـم و نـامـه ھـا و   ـی ایران قانـع کـن
ــامــه ھــا و طــومــارھــای   ــن قــطــع
ــن   ـری ــی از بـزرگــت حـمـایــتـی خـوب
اتحادیه ھا و کنفـدراسـیـون ھـای  
کارگری دنیا بگیریم که بـازتـاب  
گسـتــرده ای ھــم در خــود ایــران  

طی ھمین یک مـاه  .  داشته است 
اخـیــر مــا عــالوه بــر شــرکـت در  
ـیـن، در   ـرل ـرانـس کـارگـری ب کنف
ــلــی   ــل ــم چــنــدیــن اجــالس بــیــن ال
کارگری دیگر از جمله کنفرانـس  

ـفـدراسـیـون  "  آی تی یـو سـی "  کـن
ـیـن،   ـرل بین المللی کـارگـری در ب
ـریـن   ـلـی بـزرگـت کنفرانس بین المـل
اتحادیه ھای کارگران صـنـعـتـی  
در بانکوک، کنفرانـس اتـحـادیـه  
ھای کارگری ونکور کـانـادا در  

سازمـان  " بریتیش کلمبیا و اجالس  
ـم  "  جھانی کار  با شعار اخـراج رژی

ــا   ــن ســازمــان و ب اســالمــی از ای
ــی از   ــھــان ــایــت ج ــم خــواســت ح
ــران زنــدانــی حضــور پــیــدا   کــارگ

فعالیت ھایی که به نـوبـه  . کردیم 
ــدی   ــاوردھــای ارزشــمــن خــود دســت
ـران و   ـبـش کـارگـری ای برای جـن

و  .  ھمبسـتـگـی کـارگـری اسـت 
ــه اش شــرکــت مــا   ــمــون ــن ن آخــری

ـیـکـخـواه،  (  شھال دانشفر کـاظـم ن
یوران گوستاوسون، اسی ھدفمنـد،  

ــان  ـــه درخش ـــن  )  فــرزان ـی در ھـــمــ
ـلـی کـارگـری   کنفرانس بین الـمـل

ـر و  ٤٠٠ برلین بود که حدود    رھـب
فعال کارگری از گوشه و کـنـار  

ـنـد  مـا  .  جھان در آن شرکت داشـت
ـرانـس   ـف متاسفانه در پانل ایـن کـن

بلکه برای شـرکـت در آن  .  نبودیم 
ثبت نام کردیم و از فرصـتـی کـه  
ـرای اظـھـار   به شرکت کنندگان ب

داده  "  ورک شـاپ " نظر و برپایی  
شده بود بخوبی برای جلـب تـوجـه  
ــه   ــان ب ــھ رھــبــران کــارگــری ج

ـفـاده   کارگران زندانی در ایران اسـت
بحثھای ما بازتاب بسیـار  .  کردیم 

خوبی در کنفرانس داشت و باعث  
شد که با اینکه موضوع پـایـمـال  
ــران تــوســط   ــوق کــارگ ــق شــدن ح
جمھوری اسـالمـی در پـانـل ایـن  
ـبـود، مـا   کنفرانس اصال مـطـرح ن
ــوضـــوع داغ   ــک م ــه ی آنــرا ب

بـا حسـاب  .  کنفرانس تبدیل کنیم 
ریــاضــی و دودو تــا چــھــار تــا  
میتوان نشان داد کـه ایـن یـک  
ـرای   دستـاورد بسـیـار ارزشـمـنـد ب

 . کارگران ایران بود 
حال کانون کذایی که ظـاھـرا از  
این حرکتھا خـودرا بسـیـار عـقـب  
می بیند آمده است و مـیـخـواھـد  
ھمین دستاوردھا را تخطئه کند و  

و نشـان دھـد کـه  .  زیر سوال ببرد 
ـره   ـی ما یک گنـاه بـزرگ و کـب

ـم  ـیـل ظـاھـرا  .  مرتکـب شـده ای دل
. ھـم ارائـه مـیـدھـنـد "  محکـمـی " 

کـه  "  اریک لـی " میگویند آقای  
از گردانندگان سـایـت کـارگـری  

اسـت، و فـراخـوان  "  لیبر اسـتـارت " 
ـیـن   ـرل دھنده کنفرانس کـارگـری ب

واقـعـا  !  بوده است، اسرائیلی اسـت 
ـیـد تـا   به این اسـتـدالل فـکـر کـن
بفھمید کـانـون مـدافـعـان از چـه  

ما ھـرجـا  .  قماش کانونھایی است 
که کارگران و بخشھایی از مـردم  
ــد   ــه بــاشــن ــت ــریــف حضــور داش ش
ـران را بـازتـاب   صدای کارگران ای

ــم داد  ــی ــم و خــواھ ــدھــی ــی ــن  .  م ای
ـر   جماعت سراغ شـنـاسـنـامـه سـای
ــــه ھــــا و   ـــادی ــــح ـران ات ـــ ـب ــ رھ
فدراسیونھای کارگـری از مـثـال  
کانادا و استرالیا و سوئـد و ژاپـن  
و غیره که ھـر از چـنـد گـاه بـا  
تالش ھای ما یا خـود کـارگـران  
ــه جــمـھــوری   ـراضــی ب نـامــه اعــت

بعضـی  . اسالمی میدھند، نمیروند 
ـران بـطــور رسـمـی و   از ایـن رھــب
ـنـی از نـظـر سـیـاسـی دارای   عـل

از سیـاسـت  .  گرایش راست ھستند 
دولتھای متبوعشان ھـم مـعـمـوال  

اتحادیـه ھـایشـان  . تبعیت میکنند 
و ما به ھـمـه  . بوروکراتیک است 

اینھا نقد داریم و نقدمـان را کـرده  
ـم  کـانـون کـذایـی حـرفـی در  .  ای

مورد این اتحادیه ھا و کـارنـامـه  
ــدارد  ــرانــش ن ـب ــی از  .  رھ امــا وقــت

ـلـی بـودن   یک جایی سرنخ اسرائی
ـر آوردنـد یـک   اریک لی را گـی
ــمــشــان فــعــال شــد و   ــه قــل ــب مــرت

چـرا؟ روشـن  .  صدایشـان در آمـد 
ـتـشـان را ایـن   ـرا مـامـوری است زی
ـتـھـای   ـی تعریف کرده اند که موفق
ـلـی   ـیـن الـمـل کمیته ھمبستگی ب
ـرنـد و   ـب ـر سـوال ب کارگری را زی
ھمان سیاستھایی را باد بزنند کـه  
جنبش اسالم سیـاسـی و در راس  
ـرچـمـدار   آن جمھـوری اسـالمـی پ

ـبـش،  .  آنست  در قـامـوس ایـن جـن
و نه حتـی فـقـط دولـت  ( اسرائیل  
ـتـی  )  اسرائیل  باید از صـحـنـه گـی

. اسرائیل نجـس اسـت . پاک شود 
زن و مرد و کودک و کـارگـر و  
پیر و جوان اسرائیلی مـھـدور الـدم  

و چـه گـنـاھـی از ایـن  .  ھستند 
ــران   ــر کــه صــدای کــارگ ــزرگــت ب
ـرانسـی   ـف ـران در کـن زندانی در ای
ــای   مـنـعـکـس شـده اسـت کـه پ

ـتـه زاده  ( یک اسرائیلـی   ـب کـه ال
نیویورک است و خـود را چـپ  
ـنـھـای کـارگـری   ـی ـپ میداند و کم
ـیـا   متعددی را به نفع کارگران دن

ـره  در  )  ھدایـت کـرده اسـت و غـی
ـیـد  ! میان است؟ جماعت نگاه کـن

از کارگر زنـدانـی در زنـدانـھـای  
ــه   ــی در چ ــالم ــوری اس ــھ ــم ج

مـھـم  !  کنفرانسی دفاع شده اسـت 
ــرانــس   ــف ــن کــن ــســت کـه در ای ـی ن
ــا و   ــه ھ ــادی ــح ــدگــان ات ــانــی ــم ن
ــونــھــای کــارگــری ای   فــدراســی
ــد کـه ده ھــا   شـرکــت داشــتـه ان
ـیـون   ـل میلیون و شاید چند صد مـی

ـنـد  از  .  کارگر دنیا عضوشان ھست
ــجــزایــر، کــره،   ــونــس، مصــر، ال ت
ـرکـیـه،   آمریکا، استرالیا، آلـمـان، ت
بنگالدش، و دھھـا کشـور دیـگـر  
. آمده اند و حـرفشـان را زده انـد 

ـم؟ مـا بـه   تازه مـا چـه کـرده ای
ــن   ـی ــرانـس بـزرگ ب ـف ــن کــن ـی چـن
المللی رفتیم تا صدای کـارگـران  
در بند در ایران را به گـوش ھـمـه  
آنھا برسانیم و حمایت این تشکلھـا  
ـتـھـا از   و اتحادیه ھـا و شـخـصـی
کارگران ایران را از کارگران ایران  

ـم  ـی ـنـه  .  جـلـب کـن و در ایـن زمـی
 ! عجب گناھی . موفق بودیم 

واقعا کانونی ھای عزیز مـتـوجـه  
ـیـد؟ مـتـوجـه   ھستید چه مـیـگـوی
ھستید که کـانـون دفـاع از چـه  
ـیـد؟ چـرا نـاراحـت   سیاستی ھسـت

و ھمـه  (  نفر  ٤٠٠ میشوید که این  
ـیـون   یا بخشی از آن چند صد میل
کارگری که در اتـحـادیـه ھـای  

بشنوند که جمھوری  )  آنھا ھستند 
اســالمــی کــارگــر را در ایــران  
بخاطر دفاع از حقوق ابتدایی اش  
سرکوب و زندانی میـکـنـد؟ چـه  

ـر از  ٤٠٠ ایرادی دارد که این   ـف  ن
ـیـکـخــواه و شـھــال   زبـان کـاظـم ن
ـران   دانشفر بشنوند که کارگـران ای
حق اعـتـصـاب و حـق تشـکـل و  
ـیـان   تشکیل اتـحـادیـه و آزادی ب
ــرادی دارد کــه   نــدارنــد؟ چــه ای
ـیـونـھـا کـارگـر   نمایندگان این میل
ـم زاده و   ـر عـظـی دنیا اسـم جـمـعـف
شاھرخ زمانی و رضا شـھـابـی و  
محمد جراحی و بھنام ابراھیم زاده  
و بقیه کارگران زندانی را بشنونـد  
ـنـد؟ و چـه   و از آنھا حمایـت کـن
ایرادی دارد که ما به ایـن چـنـد  
ـم کـه جـمـھـوری   ـی صد نفر بـگـوی
ـیـن   اسالمی بایـد از نـھـادھـای ب
المللی نظیر سازمان جھـانـی کـار  

 اخراج شود؟  
این ما نیستیم که بـایـد بـه شـمـا  
ـلـکـه شـمـا بـایـد   جوابگو باشیم ب
جواب این سواالت را با شفـافـیـت  

صد صفحه ھـم در مـورد  .  بدھید 
ـر اسـتـارت و   ـب ــی و لــی اریـک ل
ـیـد   ـیـد بـاور کـن اسرائیل سیاه کـن
یک ذره خدشه ای بـه ایـن کـار  
ـیـش   ـم پ ما کـه سـالـھـاسـت داری

ـتـه  .  میبریم وارد نـمـیـکـنـد  امـا پ
سیاستھای خود شما را روی آب  

ــریــزد  ــی ــز  .  م ــان عــزی شــمــا دوســت

آگاھانه یا ناآگاھانه دارید آب بـه  
آسیاب سـیـاسـت ضـد یـھـودی و  
ــا   ــی اســالمــی ھ ــل ضــد اســرائــی
ـلـی ھـا   ـی میریزید که بخون اسـرائ
تشنه ھستند و یـک جـزء ثـابـت  
پرونده سازیھایشان علیه مخالفیـن،  

ــل بـودن اسـت  ـی ــا  .  عـامـل اسـرائ ب
ـیـل   پرونده سازی ارتبـاط بـا اسـرائ
کمونیستھا و مخالفین سیاسی را  
محکوم بـه مـرگ کـرده انـد و  
مـھـدور الـدم اعـالم کـرده انـد و  

حواسـتـان بـاشـد  .  کشتار کرده اند 
ــجــالبــی گــام   ــه چــه مــن کــه ب

شـمـا داریـد نشـان  .  گذاشتـه ایـد 
ـبـش   میدھد که نـه فـقـط از جـن
ـران بسـیـار عـقـب   کارگری در ای
ـبـش بـی   ھستید بلکه به ایـن جـن

کارگران و فعالین و  . ربط ھستید 
ـران خـود   رھبران کـارگـری در ای
دارند با طومارھـا و نـامـه ھـای  
پشتیبانی و حـتـی اگـر امـکـان  
ـیـن   داشته باشند با شرکت در چـن
کنفرانسھای بین المللی ای کـه  
تشکلھای کارگری جھان از ھمه  
کشورھا حضور دارند خواستـھـا و  
کیفرخواستھایشان علیه حکـومـت  

و  .  اسالمی را بـازتـاب مـیـدھـنـد 
شما داریـد سـیـاسـتـھـایـی را بـاد  
میزنید که آبشخور چندان خـوبـی  
ندارد و نتیجه اش نـه آنـطـور کـه  
میخواھید دور کردن کـارگـران از  
حـزب کــمـونــیـســت کــارگـری و  
کمیته ھبستگی کارگری، بلکـه  
منزوی شدن بیشتر خودتان خواھـد  

 . *بود 

 ١  از صفحه    کدام طبقه و سیاست؟" کانون مدافعان"

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد
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کارگری از زندان در ایـن رابـطـه  
ـلـو   نامه دادند و  از منـصـور اسـان

پـول ھـای آلـوده  »خواستنـد کـه  
ــن   «ای  را کــه در بــرابــر دوربــی

بـه   «کـمـک »تلویزیون به عنوان  
ـرسـتـد و در   ـف او داده شـده پـس ب

بـاقـی  "  صفوف جنبش کـارگـری " 
ـلـو  .   بماند  نقد ما به منصور اسـان

ـیـسـت  ـقـد  .  بر ایـن اسـاس ن مـا ن
اخالقی به نفس گرفتـن کـمـک  
ـنـده و   مالی، مرجع کـمـک کـن

ـم "  آلودگی پولھـا "  ـره نـداری . و غـی
نقد ما به سیاستھائـی اسـت کـه  
این بده بستـان در چـھـارچـوب و  

 . قالب آن صورت میگیرد 
. بطـور واقـعـی داسـتـان چـیـسـت 

 اسانلو کجا ایستاده است؟ 
واقعیت اینست که شوی تلویزیون  
اندیشه و گذاشتن چنین پولی در  
ـلـو بـه عـنـوان   اختیار منصور اسان

ـریـده  " فردی معتمد که   زبانش را ب
اند و چشمش را آسیب زده انـد و  

،  " از ھمه چـیـزش گـذشـتـه اسـت 
گذاشتن پول در خدمت سیـاسـتـی  
ـرنـامـه   است که اسانلو در ھمـان ب
در البالی صحبت ھـایـش رو بـه  

ـلـو در  .  جامعه بیان مـیـکـنـد  اسـان
سخنانش  در تلویزیون انـدیشـه از  

اصالح طلبان مـردمـی و جـبـھـه  " 
مشارکت و جدا بودن حسابشان از  
اصالح طلبان حاکـم و حـکـومـت  

او ناچار است ایـن  . سخن میگوید 
خط فاصل را بکشد، چـون مـی  
بیند که دولت روحانی در ھـمـیـن  
مدت روی کارآمدنش چه بر سـر  
ــردم آورده و چــگــونــه رکــورد   م

 . اعدام ھا را شکسته است 
منصور اسانلو در جایی دیگـر در  
ـرش از   ھمین صحـبـت ھـای اخـی
ھماھنگی کامل خـواسـتـه ھـای  

بـا خـواسـتـه ھـای  "  جنبش سـبـز " 
ــم  "  جــنــبــش کــارگــری "  و از درھ

ــن دو   ــھــای ای ــدگــی خــواســت ــی تــن
ـری   جنبش به عنوان بخش بـزرگـت

ـبـش بـزرگ  " از خواسته ھای   جـن
ــی  ــیــک و مــل ســخــن  "  دمــوکــرات

 . میگوید 
ـقـالبـی   او در رابطـه بـا خـیـزش ان

ــردم در ســال   ــد    مــی ٨٨ م : گــوی
ترین درخـواسـت ایـن بـود    بزرگ »

ـبـاشـد   که دیکتاتوری در کشور ن

ـیـجـه رای   ـت ـیـن مـردم ن و ھمـچـن
ـقـطـه   خویش را ببینند و ھـمـان، ن
ـبـش سـبـز   ـراضـات جـن شـروع اعـت

ـم ایـن خـواسـتـه   می .  است  ـی ھـا    بین
ــا   ــمــاھــنــگ اســت ب کــامــال ھ

ھای جنبـش کـارگـری و    خواسته 
ـنـد  ـیـده ھسـت ـن . به نوعی درھـم ت

ـبـش، بـه    خواسته  ھای ایـن دو جـن
ـــزرگـــی از   ـــخـــش ب ـــوان ب ـن عــ

ــه  ــزرگ    خــواســت ــش ب ھــای جــنــب
ــی مــردم   دمــوکــراتــیــک و مــل

 .". ایران 
ـلـو   بدین ترتیـب ھـمـه تـالش اسـان
کشاندن جنبش کارگری پشت آن  
بخش از حکومت کـه مـغـضـوب  
ــامــه اش   واقــع شــده و ھــمــه بــرن
ـنـی   بازگرداندن ایران به دوران خمـی
و اجرای قانون اساسی جـمـھـوری  
ـــاشـــد  ـب ــ ـی . اســـالمـــی اســـت، مــ

ـیـز مـوسـوی در   ـرمـش را ن ـف پالت
در  .   اعـالم کـرد ٨٨ ھـمـان سـال  

راستای ھمین سیاستـھـای راسـت  
ـلـو سـر از اجـالس   است که اسـان
برگزاری نخستین مجمع عمومـی  
ـنـام   سالیانه نھـاد رضـا پـھـلـوی ب

ــی ایــران "  کــه در  "  شــورای مــل
ــھــم و دھــم خــرداد در   روزھــای ن
ـیـز سـر در   ـرگـزار شـد، ن تورنتو ب
ـرانـان ایـن اجـالس   آورده و از سخـن

محور اصلی بـحـثـھـایـش  .  میشود 
ـیـز در راسـتـای ھـمـان   در آنجـا ن
آشتی دادن جنـبـش کـارگـری بـا  

تـحـت عـنـوان   "  جنبش ھـا "  دیگر  
ھمبستگی عملی و مـردمـی بـا  " 

" ھر تفکر و ایدئـولـوژی و مـنـش 
 . است 

پول ھای واگذار شده به مـنـصـور  
ـیـن   اسانلو را باید در خـدمـت چـن

بـه عـبـارت  .  سیاستـھـا یـی دیـد 
روشنتر منصور اسانلـو را بـا ایـن  
ـتـوان بـه   ـی ـنـھـا نـم سیاستھـا نـه ت
جنبش کارگری بازگرداند، بلـکـه  
ــش   ــســم جــنــب ــکــالــی ــا رادی ــاق اتــف
ــن   ــی کــارگــری اســت کــه چــن
سـیـاســتـھـایــی را پــس زده و در  
ـرار داده اسـت  . موقعیت کنونی ق

ـلـو   ـرار اسـت مـنـصـور اسـان اگر ق
ــش   ــی در جــنــب ــای ــدی ج ــانــن م
ــه   ــد، فــاصــل کـارگــری پــیـدا کــن

گرفتن از این سـیـاسـت راسـت و  
ـری اســـت  ـر  .  ضـــد کـــارگــ اگــ

ــش   ـب ھشـداری الزم اسـت بـه جــن
کارگری داده شود، افشا و طـرد  

 .چنین سیاستھایی است 
اگر بخاطر داشته باشید، در ھمـان  
ــه خـارج کشــور   روزھـای آغــاز ب
آمدن اسانلو به خـارج کشـور، در  
برنامه تلویزیونی مشابه با برنـامـه  
ـر   ـلـویـزیـون انـدیشـه،  امـی امروز ت

موج  ” حسین جھانشاھی بنیانگزار  
ـــز  ـب ـــه ای  “  ســ ـب طـــی مصـــاحــ

مطبوعاتی با افـتـخـار تـمـام  از  
ـلـو   بـعـنـوان  ” انتصاب منصور اسـان

مسئول ستاد ھماھـنـگـی فـعـاالن  
ـر  “  کارگری  در ایـن سـازمـان خـب

ـتـدا  . داد  اسانلـو در ایـن رابـطـه اب
اما این  .  عکس العملی نشان نداد 

ـر در   ـف ـن خبر با موجی از نقـد و ت
ـرو   ـیـن کـارگـری  روب میان فعـال

اسانلو که  ھوا را پس دیـد،  .  شد 
ناگزیر به تـکـذیـب ایـن مـوضـوع   

 . در آن ھنگام شد 
ـبـش   اسانلو امروز نماینده ھمان جـن
است و خودش نیز بـه روشـنـی از  

" جنبش کـارگـری " تنیدگی آن با  
مـا ھـمـانـمـوقـع  .  سخن میـگـویـد 

ــح دادیــم کــه   ــوضــی ــیــم و ت ــوشــت ن
ــھــا   ــت ــاس ــی ــیــچــکــدام از ایــن س ھ
ـیـسـت  . موضوع جدید و تازه ای ن

بلکه اسانلو رھبری گرایش راسـت  
ـــش   ــب ـــی در جــن ــوده ایســت و ت
کارگری و در سنـدیـکـای واحـد  
بوده است که در اعتراضـات سـال  

 کارگران واحد و اعتصـاب بـا  ٨٤ 
از جملـه در  . شکوھشان بازنده بود 

 منصور اسانلو در جـریـان  ٨٦ سال  
ـم   نمایش انتخاباتی مـجـلـس ھشـت
جمھوری اسالمی از درون زنـدان  
حـمــایـت خــود را از نـامــزدھــای  

ــبـان ”  ـتـالف اصـالح طـل اعــالم  “  ائ
کـه    معتقدم با ایـن : " و گفت . داشت 

ــد در بــرخــی    اصــالح  ــان شــای ــب طــل
ـنـد،    مواقع عمل  کرد مثبتی نداشـت

ــظ   ــن راه بــرای حــف ــری ــھــت امــا ب
 حـمـایـت از  ٥٧ ھای انقالب    آرمان 

یاران خاتمی و انـدیشـه خـاتـمـی  
در حالیکه که فقط یـک  ."  است 

قلم از عملکردھای حـکـومـت در  

دوره ریـاسـت جـمـھـوری خـاتـمـی  
به گـلـولـه بسـتـن  “  اصالح طلب ” 

ـراض کـارگـران خـاتـون   صف اعـت
ـروھـای جـمـھـوری   ـی آباد توسـط ن
اسالمی از زمین و ھـوا بـود کـه  
علیه بیکارسازیھا به خیابان آمـده  
ـبـش   بودند و برای یک فعـال جـن
کارگری ھمین کـافـی بـود کـه  
اگر ھم تـوھـمـی نسـبـت بـه ایـن  
ــوری   ــھ ــم ــاالی ج ــد رده ب ــون آخ
ـرا دور   اسـالمـی داشـتـه اسـت، آن

 . بریزد 
ـیـز  ٨٨  منصور اسانلو در سـال    ن

ـتـخـابـانـی   در جریان مضـحـکـه ان
حکومت از کاندیداتوری کـروبـی  

و جـالـب ایـن  .  اعالم حمایت کرد 
بود که ھمان ھنگام سـنـدیـکـای  
ـیـانـه ای اعـالم   شرکت واحد با ب

مـا کـارگـران در ایـن  " کرد کـه  
ـم  ایـن  ".  انتخابات کاندیـدی نـداری

سندیکا بر محرومیت کارگران از  
داشتن حق تشکل و ابراز عقیده و  
دخالت در سرنوشت جامـعـه اشـاره  
کرد و بر یـکـسـری خـواسـتـھـای  
اساسی کـارگـران از جـمـلـه حـق  
تشـکـل کـارگـری بـدون دخـالـت  
دولت و کارفرما، حداقل دستـمـزد  
ـره و   یک میلیون تـومـان، و غـی
ــه عــنــوان خــواســتــھــای   ــره ب ــی غ
کارگران و کـل جـامـعـه تـاکـیـد  
ــاســخ   ــن کــار پ ــا ای گـذاشــت و ب

و خـالـصـه  .  منصور اسانلو را داد 
ـلـو از سـالـھـا   اینکه منصور اسـان
ـبـش اصـالح   قبل تعلقش را به جـن
طلبـی حـکـومـتـی بـارھـا اعـالم  
ـــود را از   ـرده و صـــف خ کــ
رادیکالیسم کارگـری جـدا کـرده  

 .بود 
منصور اسانلو در عـمـلـکـرد خـود  
سندیکای واحد نیز بطـور واقـعـی  
نماینده خط توده ایستی و راسـت  
ـنـد   و قانونگرا بود که ھمواره ھمان
ترمزی در برابر بـه مـیـدان آمـدن  
ھزاران کارگر شرکت واحد عـمـل  

ـنـش  .  میـکـرد  او ھـمـه جـا سـخـن
تاکید بر قانون اساسی جـمـھـوری  
اسالمی و مبارزه در چـھـارچـوب  
ــک   ــوده و ی ــی ب ــون ــان ــای ق ھ
افتخارش دادن کتاب قانـون کـار  

جمھوری اسالمی دست کارگـران  
بدین ترتیب در حالیکـه  .  بوده است 

کارگران واحد از زندگی انسـانـی  
ــاع   ــه شــان دف ــوق عــادالن و حــق
میکردند، او ھمه تالشش مـحـدود  
ــه   نـگـاه داشـتـن مـبـارزات آنـان ب

.  ایـن قـانـون بـوده اسـت ٦ فصل  
برای او نشستن سندیکا به جـای  
شوراھای اسـالمـی کـافـی بـود  

ـتـھـا  . که به حقش رسیده باشد  مـن
ـم   ـنـجـاسـت ایـن رژی تمام نکتـه ای
ـیـز   حتی این سطح از اعتراض را ن

خصـوصـا  .  نتوانست تحـمـل کـنـد 
بعد از مبارزات قدرتمند کارگـران  
واحد اسانلو دستگیر و زندانی شـد  
ـم حـتـی   و روشن شد که ایـن رژی

" چـھـارچـوب قـانـون " اعتراض در  
 . اسانلو را ھم بر نمی تابد 

ــن دســت   ــی ــر از ھــم ــگ ــه دی ــمــون ن
ـلـو در سـال   سخنرانی منصور اسان

 در کنگره سالیانه فـدراسـیـون  ٨٦ 
آی  ( جھانی کارگران حمل و نقل  

ــع  )  تــی اف  ــدن و مــجــم در لــن
او  .  عمومی آن در بروکسل اسـت 

در این سخنرانی تـمـام تـاکـیـدش  
این بود که کارگران چـیـزی جـز  
ــدم   آنـچـه در اصـل چـھـل و چـن
قانون اساسی جمھـوری اسـالمـی  
آمده را نمیخـواھـنـد و خـواسـتـش  
ــت   ــه مشـروعــی صـرفــا کــمــک ب
ـر طـبـق   یافتن سندیکـای واحـد ب

 قانون اساسی جـمـھـوری  ٢٦ ماده  
لـب سـخـن او در  .  اسالمی اسـت 

این سخنرانی این بـود کـه قـانـون  
اساسی جمـھـوری اسـالمـی حـق  
ــکــا را بــرای   ــدی ــل ســن تشــکــی
کارگران برسمـیـت مـیـشـنـاسـد و  
ـرد،   اگر ممانعـتـی انـجـام مـیـگـی

مقصر خودسری و اعـمـال خـارج  " 
منصور اسانلـو در  .  است " از قانون 

ھمانموقع در مصاحبه تلـویـزیـونـی  
ای که با صدای آمریکـا داشـت  

ـران جـمـھـوری  ” از   سعه صدر رھـب
و ھـمـان  .  سخـن گـفـت “  اسالمی 

. موقع از جانب ما جواب گـرفـت 
ـرانـس   ـف بدین ترتیـب او در آن کـن

 ١  از صفحه    در باره داستان پول گرفتن اسانلو
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ــفــت کــه   ھــمــانــگــونــه ســخــن گ
شوراھای اسالمی و خانه کارگـر  
در اجالس ھـای جـھـانـی سـخـن  

منصور اسانلو در آنـجـا   .  میگویند 
حتی اشاره ای ھم به اعتـصـابـات  
و مبـارزات بـا شـکـوه کـارگـران  
شرکت واحد و خـواسـتـھـای ایـن  

و به طـریـق اولـی  .  کارگران نکرد 
به خواسـتـھـا و مـعـضـالتـی کـه  
ـران بـا آن دسـت و   کارگران در ای

 . پنجه نرم میکنند نپرداخت 
ـرایـن سـخـن مـن بـا دوسـتـان   بناب
ــی، شـاھــرخ   کـارگـر رضــا شـھـاب
ـنـسـت   زمانی و محمد جـراحـی ای
که اگر سیاست پشـت رد و بـدل  
شدن چنین پولھایی در  رابطه بـا  
ـلـو را   مسـالـه پـول گـرفــتـن اسـان

ـم  ـرای  .  نبینیم، به بیراھه رفتـه ای ب
من جای خوشحالی است که این  
دوستان ھمانند ھمیشـه ھـمـانـطـور  
که در برابر ھر مساله اجـتـمـاعـی  
ــد،   ــیــش مــی آی دیــگــری کــه پ
حساسیت نشان میدھند و از درون  
زندان بیانیه داده و عکـس الـعـمـل  
نشــان مــیــدھــنــد، در مــورد ایــن  
مساله نیز خودرا موظف به اعـالم  

ـقـد مـا بـه  .  موضع دیده اند  اما ن
اسانلو این نیست که پولھایی کـه  
ـیـن   به او داده شـده اسـت، از جـب
ـیـجـه   ـت ـیـسـت و ن عرق کـارگـر ن

ـقـد  .  استثمار کارگران است  بلکه ن
ما سیاستی اسـت کـه مـنـصـور  
ـرای   اسانلو نمایندگی میکند و ب
پیشبرد آن سیاست به او پـول داده  

 . میشود 
بر خالف نظر ایـن دوسـتـان حـتـی  
اگر اسانلو ایـن صـدھـزار دالر را  
ھم پس بدھد به جنبش کـارگـری  

ـلـو در طـی  .  بازنگشته است  اسـان
ـنـھـمـه راسـت روی   سالیان دراز ای
کرده و دوستان مـتـاسـفـانـه ھـمـه  
اینھا را نادیده گرفته اند و صـرفـا  
به این پول اشاره میکننـد و آنـھـم  
به این شکل کـه چـون ایـن پـول  
ــران   ــن کــارگ ــی حــاصــل عــرق جــب

 .نیست  باید پس داده شود 
 منصور اسانلو خط راست دارد و  
ــشــی ھــای خــودش   ــب از ھــم جــن
ھمانطور که صد جور حـمـایـت و  
ـرد، پـول   پشتیبانی تبلیغاتی میگی

باید این سیاسـت  .  ھم گرفته است 
ممکن اسـت  .  را طرد و افشا کرد 

ـبـش کـارگـری یـا   زیر فشـار جـن

فضـای انــقـالبـی جـامـعــه، فــردا  
ــی   ــای درون ــھ ــزاع ــی در ن دولــت
بورژوازی آماده کمک کردن بـه  
ـنـجـاسـت   کارگران باشد، مساله ای
که رھبران این جنبش نماینده چـه  
ـنـد و   سیاستی در آن جنبش ھسـت
ــی بــرای   ــول چــه خــدمــت ایــن پ
جلوبردن جنبش کـارگـری و خـط  
ــکــال و چــپ در جــامــعــه   رادی

اگر ھر دولت یا مرجـعـی  .  میکند 
به ھر دلیلی حـاضـر بـه کـمـک  
مالی به فعالیـن و سـازمـانـھـای  
رادیکال و چپ باشد بـایـد از آن  

ـقـدی  .  استقبال کرد  بنابرایـن مـا ن
ـم،   به نفس پول گرفتن اسانلو نـداری
مساله بر سر سیاستـی اسـت کـه  
ـیـن کـمـکـھـائـی   به اعطـای چـن

 . منجر شده است 
ـتـوان فـرض کـرد   بطور مثال  مـی
که اسانلو واقعا این پـول را فـردا  
به خانواده ھای کارگران زنـدانـی  

ـرسـانـد  آیـا  .  و کارگران اخراجـی ب
این تغییری در اصـل سـیـاسـت و  

نکتـه مـن  .  گرایش او میدھد؟ نه 
اینست که منصور اسانلو را بـایـد  
با کل این سیاست ھا نقد کـرد و   
بدین ترتیب سیاست راست و تـوده  
ـبـش کـارگـری   ایستی را از جـن

 . طرد و افشا نمود 
  در آخر خوبست به نـکـتـه مـھـم  

آنـھــم  .  دیـگـری نــیـز اشــاره کـنــم 
ــش   ــد جــنــب ــمــن ــت قــدرت ــعــی مــوق
کارگـری در تـحـوالت سـیـاسـی  

ــران اســت  گســتــرش  .  جــامــعــه ای
اعتراضات کارگری در ایران ایـن  
ــدھــد  ــی ــنــی نشــان م . را بــه روش

ــر در   ــراضــات ھــزاران کــارگ اعــت
ھمین دو ھفته اخیر در مـراکـزی  
ـروفـیـل   چون معدن بافق کرمان، پ
ســاوه، زاگــرس قــروه، و غــیــره و  
ـر   ـیـشـت غیره،  در کنار جلو آمدن ب
جنبش ھای اجتماعی مردم علیـه  
ــاری،   ـیـه حـجـاب اجـب اعـدام، عـل
علیه تـخـریـب مـحـیـط زیسـت و  
ــھــا درد و مــعــضــل   ــه دھ ــی عــل
ــگــر اســت کــه   ــاعــی دی ــم اجــت
ـیـن بـه   اپوزیسیون بورژوایی را چن

ـیـن  .   تقال انـداخـتـه اسـت  در چـن
بـه نـام  "  خیری "شرایطی است که  

آقای دردانی از تلویزیـون انـدیشـه  
ـنـد بـا   پیدا میشود و فکر مـیـکـن

ـلـو " اسم   بـه عـنـوان  "  منصـور اسـان
ـنـد  "  رھبر کارگری " یک   ـتـوان مـی

ـرد   از جنبش کارگری برای پیـشـب
در واقـع  ..  اھداف خود سود جویند 

ـیـن   ـلـو چـن اگر امروز وجـود اسـان
ـلـویـزیـون   جایگاه مھمی را برای ت
انـدیشـه و کســانـی چــون اقــای  
دردانی و غیره  پیدا میکـنـد، بـه  
ـنـی   دلیل وزنه و جـایـگـاه سـنـگـی
ـبـش   است که به طور واقـعـی جـن
کارگری در سیر تحـوالت جـاری  

ـر  . پیدا کرده است  ـراب در واقع در ب
عظمت قدرت رو بـه جـلـوی ایـن  
ـبـش   جنبش است که سران این جـن
ـنـد از ایـن نـمـد   ھا فکـر مـیـکـن

 .کالھی نصیبشان خواھد شد 
اما واقـعـیـت ھـای سـیـاسـی در  
ایران و واقعیت جنـبـش کـارگـری  
نشان میدھد که کارگـران ھـم از  
ــاحــھــای حــکــومــتــی و ھــم   ــن ج

ـبـش  سـبـز "جریاناتی مثل   و  "  جـن
ــران "  ــی ای ــل ــم از  "  شــورای م و ھ

ــو   ـل کسـانـی چـون مــنـصـور اسـان
عبور کرده اند و عـبـور خـواھـنـد  

 . کرد 
 بـا شـعـار  ٨٨ مردم در ھمان سال  

نه احمدی، نـه مـوسـوی، آزادی  
ـر روی دسـت ھـمـه ایـن   برابری ب
ــد  ــن ــخـت ــاکــی ری ــانـات آب پ . جـری

ـیـش و رادیـکـال   مبارزات رو به پ
ھمین امروز جنـبـش کـارگـری و  
ــا   جــدال ھــر روزه مــردم ایــران ب
سرکوبگریھا و قوانیـن ارتـجـاعـی  
ـم اسـالمــی و جـنــبـش ھــای   رژی
اجتماعـی مـردم بـا خـواسـتـھـای  
رادیکال و انسانی  نیز به روشنـی  

ـقـت اســت  ـی ــن حـق ـیـانـگـر ھـمـی . ب
ـلـو در   عکس گرفتن مـرتـب اسـان
کنار جریانات راست و  دفـاع او  

دفـاع از ادامـه  "  جنبـش سـبـز " از  
ساختارھای نظام موجـود اسـت و  
ــران   ــران و مــردم ای ــن را کــارگ ای
ــه   ــه ب ــن چــنـد سـال حـداقـل در ای

 . روشنی دریافته اند 
تـا آنـجـایـی  کـه بـه کـارگــران  
مربوط است این را در بیانیه ھا و  
قطعنامه ھای کارگری در طـول  
تمام ایـن سـالـھـا و عـرض انـدام  
چپ و رادیکال جنبش کارگـری  
در اول ماه مه ھا و در مـنـاسـبـت  
ـتـوان آشـکـارا   ـلـف مـی ھای مخـت

 . مشاھده کرد 
طبعا منصور اسانلو نقش مـھـمـی  
در شکل گیری سندیکای واحـد  

اما تصویر او از سـنـدیـکـا  .  داشت 
ھمان تصویر راست و توده ایسـتـی  
از سندیکـای کـارگـران و بـازی  
ـیـن   کردن آن در چـھـارچـوب قـوان

ـلـویـزیـونـی  .  موجـود بـود  شـوی ت
ـیـار   اندیشه و گذاشتن پول در اخـت
اسانلو و سخنرانـی ھـای وی در  

و  "  جنـبـش سـبـز " مورد تنیده بودن  
جنبش کارگری، پایان نامیمـونـی  

ـلـو   است بر جـایـگـاھـی کـه اسـان
ـرای تشـکـیـل   ـتـش ب بخاطر فعالی
سندیکا و زندانی شدنش در میـان  
. کارگران و مردم بدست آورده بـود 

قبال ھم اشاره کرده ام اسانلو اگـر  
میخواست این جـایـگـاه را حـفـظ  
کند حداقل وقتی که پایش را از  
ـرون   ـی حیطه جمـھـوری اسـالمـی ب
ـرت   ـف ـنـده ن گذاشت میبایست نمـای
ـیـه کـل   ھمه کارگران و مردم عـل
ــوری   ــھ ــم ــی و ج ــالم ــام اس ــظ ن
اسالمی و جنـاحـھـای حـکـومـت  

ـری  .  میشد  نه اینکه با به کارگـی
ـرای   ـیـغـی اش ب ـل ـب ھمه مھارت ت

و  "  جنـبـش سـبـز مـردمـی " آشتی  
یعنـی دعـوت  "   جنبش کارگری " 

به بیعت کارگـران بـا  جـریـانـات  
راســت و و قــوانــیــن ارتــجــاعــی  
اسالمی،  به کارگران و مـردمـی  
ـرای آزادیـش تـالش کـردنـد   که ب

 .*پشت کند 
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در نـوع خـودش  "  پدیده اسانلو " 
اما چـیـز  .  بسیار جالب توجه است 

ـتـھـا چـپ   ـیـسـت، مـن ـبـی ن غری
سنتی اینگونه جلوه داده بود  کـه  
کارگر بری از این مسائـل اسـت،  

ــه  .  چـون کـارگــر اسـت  ــن گـون ای
ـتـه ایشـان   اتفاقات گـویـا بـه گـف
ـقـه   مختص روشنفکران جدا از طـب
! است که برای خود عالمی دارنـد 

در قاموس این چـپ، تشـکـالت  
کارگری چیزی به نـام انشـعـاب  

ــاســد   کــه در مــورد  (  نـمــی شــن
کمیته ھماھنگی خالف آن ثـابـت  

و در مورد اسانلو ثـابـت شـد  )  شد 
که شخصیتـھـای کـارگـری ھـم  
ـرچـمـدار خـط راسـت   ـنـد پ میتـوان

ـتـی  .   باشند  ـلـو وق در مـورد اسـان
این اتفاق افتاد پیش از آنـکـه بـه  
ـیـت   دیدگاه ھای سیاسی و فـعـال
عمـلـی او تـوجـه شـود، یـکـبـاره  
ـبـش کـارگـری   معلوم شد که جـن
ـران مـتـھـم اصـلـی اسـت چـون   ای
بسیار ضـعـیـف اسـت کـه یـک  
ـنـکـه   فعال کارگری آن عـوض ای
به سمـت احـزاب و سـازمـانـھـای  
ـرود، سـر از دارو   سوسیالیسـتـی ب
دستـه ھـای سـلـطـنـت طـلـب در  

این حرفھا تا آنـجـا کـه بـه  !  آورده 
ـرمـیـگـردد  "  مبصران اجـتـمـاعـی "  ب

چندان عجیب نیست، آنھا منتـظـر  
ـر   ـنـد تـا پ ھمچین وقایـعـی ھسـت
ــت   ــورژوازی ثــاب ــرارت تــر از ب ح
ـران   کنند جنبش کـارگـری در ای
ــریــن حــالــت دفــاعــی و   ــت در بــھ
ـنـد عـقـب   ضعیف است اگر نگـوی

ــده اســت  ــی یــک  .  مــان امــا وقــت
ــن   ــا ای ــالت کــارگــری ب تشــکــی
مبصران ھم نوا مـیـشـود و اعـالم  
ـبـش   میکنـد نـاقـوس مـرگ جـن
کارگری به صدا در آمـده، جـای  

 . بحث دارد 
 نه من شـخـصـا حـوصـلـه پـدیـده  

ـلـو ( شناسی   را  )  پدیده به نام اسـان
دارم  و نه ایـن یـادداشـت کـوتـاه  

ـردازد  ـپ ـلـکـه  .  قرار است به ایـن ب ب
ــا   ــه آی ــت ک ــن اس ــوضــوع ای م

ھمصدایی ایشان با سرمایه داران  " 
ـبـان  واقـعـا آنـگـونـه  "  و سلطنت طل

ـتـه ھـمـاھـنـگـی   که بیانیه  کمـی
برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  
ھای کارگری مدعی اسـت کـه  

ــش  "  ــه جــنــب ــت ک ــطــری اس خ
کارگری ایران و صف مستقـل آن  

را تـھـدیـد مـی کـنـد و نـاقـوس  
ــه صـدا در مــی   مـرگ آن را ب

، منجـر شـده اسـت؟ آیـا بـا  " آورد 
صد ھزار دالر اھدایی که ظـاھـرا  
مدیر شبکه اندیشه از خود بیخـود  
شده و به ایشان ھدیه کرده اسـت،  

مـیـشـود  "  فاسـد " جنبش کارگری  
و ناقوس مرگش به صدا درآمـده؟  
ـرای مـن   ـلـو ب ـنـد اسـان پدیده مـان
شخصا اصال عجیب نیسـت چـون  
به صورت شـخـصـی بسـیـاری را  

ــه (   ــان ــاسـف ــار  )  مــت ــدم کــه کــن دی
" آن طـرف مـیـز " کشیدند و رفتند  

ـنـد و   که ارزش اضافه تولید کـن
این پـدیـده اوایـل  !!  شدند کارفرما 

ـتـاد بشـدت رواج داشـت  . دھه ھـف
ـنـد، از دیـدگـاه   توجـیـه ھـم داشـت
ـیـت   ـب ـث ایشان حکومت اسالمـی ت
شده و رفسنجانی موفق شده بـود  
ـران را رونـق   سرمایـه داری در ای

بد نیست به یک مـورد آن  .  بدھد 
ـم  یـک بـابـای را در  .  اشاره کـن

ــر  ٦٦ ســال   ــح ــب ــم کــه ت  شــنــاخــت
ـر   ـی عجیبی داشت که احساس حـق

یـادم  !  بودن را در آدم زنـده کـنـد 
ـنـد   ـم داشـت ھست روزی ھـمـکـاران
صحبت میکردند که کدام شمـاره  
کوپن برای کدام اقالم اعالم شـده  

مـا  : " است، ایشان برگشت گـفـت 
در فکر ساختن حزبیم، ایشـان تـو  

ایشـان  !"  فکر کوپن شـمـاره فـالن 
ــزدیــک   ــی ن ــجــان در دوران رفســن

ـردسـتـش بـود  ١٠٠   نفر کارگـر زی
ــکــاری   ــمــان ــه صــورت پــی کــه ب
ـریـن   استخدام کـرده بـود بـا کـمـت

ایشان کسـی بـود  .  مزایا و حقوق 
و  "  ضبط دو کـاسـتـه " که داشتن  

را نشـانـه فسـاد  "  تلویزیون رنگی " 
ــود   ــه از خ ــان ــدانســت و نش مــی
ـرای   بیگانگی تعریف میکـرد و ب

ھـرمـان  " تذھیب روح، کـتـابـھـای  
ـتـه  !  را توصیه میکرد "  ھسه  ـب و ال

ـلـعـه  " کتاب مـورد عـالقـه اش   ق
بود بخصوص شخصـیـت  "  حیوانات 

اسب این کـتـاب کـه نـمـادی از  
ـرای ھـمـیـن از  "  پرولتاریا "  است، ب

ساختن حزب بـه کـارفـرمـا شـدن  

ــد  ــخــواســت  .  رســی ــی اراده  " چــون م
ــد  ) واژه مــورد عــالقــه اش "(  مــن

ـیـد کـنـد، چـون   ارزش اضافه تول
" اســب صــادقــی " نـمــی خــواســت  

 ! باشد 
من مطمئنم دوستان ما در کمیتـه  
ھماھنگی یا در تشکـالت دیـگـر  
کارگری از این دست آدمھـا کـم  

ـقـش خـود  . ندیدند  ایشان آمدند و ن
ــد و جــوابشــان را   ــازی کــردن را ب

ـنـد  ـت ـبـش  .  گرفتنـد و رف امـا جـن
ـلـو  .  کارگری سرجایش مانـد  اسـان

ـرد نـه   ھم باید جواب سیاسی بگـی
ـرار   اینکه مورد شماتت اخالقـی ق

بیانیه کمیته ھماھنگی تـا  .  گیرد 
ــلــه   ــئ ــجــا کــه بــه افشــای مس آن
ـیـن   میپردازد و تاکـیـد مـیـکـنـد ب
سرمایه داران و کـارگـران ھـیـچ  
نقطه اشتراکی نیسـت، آنـجـا کـه  
ـتـی کـه   بیانیه تاکید میکـنـد وق
ـیـد   ـلـو حـرف فـروزنـده را تـای اسان

کارگران ھـیـچ  " میکند که گویا  
چیز نمـی خـواھـنـد، جـز حـداقـل  

، و  " زنــدگــی؛جــز حــداقــل آزادی 
ـلـو آمـاده   نشان میـدھـد کـه اسـان
ــای پــر از   ــی ــه دن ــر ب ــا س اســت ب
ـرجـه   تبھکاری سرمـایـه داران شـی

امـا مشـکـل  .  بزند، حرفی نیست 
ـنـھـا ایـن   اینجاست که از ھمـه ای
ـرد کـه نـاقـوس   نتیجه را مـیـگـی
مرگ جنبش کارگری بـه صـدا  
در آمده؛ من در جای دیگری ھـم  
ـبـشـی کـه بـا   اشاره کردم که جن
صد ھزار دالر و بـا رفـتـن یـک  
شخصـیـت آن بـه آن طـرف مـیـز  
ـیـن شـود، بـه   ھست و نیستش تعی

 ! حال آن باید گریست 
ـتـھـای   حقیقت این اسـت کـه سـن
ــه روی دوش   ــی ب چــپ ســنــت
ــنــی   ــی ــنــگ ــری س ــبــش کــارگ جــن

ـتـدایـی کـه  .  میکنـد  از ھـمـان اب
اسانلو توانست خودش را به خـارج  
ـتـھـای زشـت و   برسانـد، ایـن سـن
ـر   ـیـشـت پلشت، خودش را  ھر چه ب
به نمایش گذاشت که بیش از ھـر  
چیز مسایل بسـیـار شـخـصـی او  
پیش کشیده شد تا دیـدگـاھـھـای  

وقتی که مشخص شد اسانلـو  .  او 
ــت  (  مـتـمــایـل بـه راسـت   ــطـن سـل

است، به نظر من بـا یـک  ) طلب 
ــرای   آرزوی خشــک و خــالــی ب

ــه   ــو ک ــانــل ــق " اس ــوف ــد،  "  م ــاش ب
میتوانست قضیه تـمـام شـود امـا  
ھمان سنتھای عقب مانده بـه ھـر  
ــه ای   ــان ــھ ــال ب کــس کــه دنــب
میگشت تو سر جنبش کـارگـری  
بزند فرصتی فراھم کرد تـا حـرف  
بی مایه خودش را مـطـرح کـنـد  
ـلـی   که جنبش کـارگـری از خـی
چیزھا رنج میبرد که محـصـولـی  
ــدھــد  ــو بــیــرون مــی ــد اســانــل ! مـانــن

انشعـاب و جـایـگـاه سـیـاسـی را  
عــوض کــردن در ســنــت چــپ  
ـریـن   سنتی یکی از غیر اخالقی ت
کارھای عالم است چـون مـبـارزه  
ــارزه   ــاســی را بــه یــک مــب ــی س
سلحشوری و ھـم قسـم شـدن سـر  

ـنـجـا  ( یـک چـیـزی   شـرافـت  " ای
تقلیل دادنـد و تـوجـه  ")  کارگری 

ــاســی و   ــارزه سـی ــد کــه مــب نـدارن
اجتمـاعـی یـک مـبـارزه زنـده و  

ھر تحولی در فرایند  .  جاری است 
ـیـش آیـد بـه ھـمـان   این مـبـارزه پ
ـر   ـی نسبت روی شخصیتھای آن تاث

شخصیتھای اجتماعـی  .  میگذارد 
ـنـد کـه در   ـیـسـت از جنس فوالد ن
جریان مبارزه عـیـن فـوالد آبـدیـده  

ــد   ــای  ( شــون ــھ ــاب مــگــر در کــت
ـلـکـه بـا  )  تبلیغاتی چپ سنتی  ب

توجه به دریافتھایشان از اجتماع و  
سیاست فعالیت خـود را تـعـریـف  
میکنند و تـجـربـه مـی انـدوزنـد؛  
ــار   ــا کــن ــد ی ــشــون مصـمــم تــر مــی
ـر   ـی میکشند یا جایگاه خود را تغی

چـیـزی کـه در چـپ  .  میدھنـد 
ـیـسـت   سنتی اصال قـابـل ھضـم ن
بلکه کـامـال بـی مـعـنـی اسـت  
مخصوصا اگـر کـارگـر بـاشـی،  
ـرچـم   اصال مجاز نیستی غیر از پ
ـری  . سرخ پرچم دیگر دسـت بـگـی

اگر ھم گرفتی اصال حـق نـداری  
ـنـکـار را   زمین بـگـذاری اگـر ای

" مشکـل  اخـالقـی " کردی حتما  
ـریـن کـار اسـت  .  داری  و این بـھـت

چون خود چپ سنتی آنقـدر بـی  
ــســت   ــل نــی ــه اســت کــه مــای مـای
ھیچگاه به بحثـھـای سـیـاسـی و  

ــردازد  ــپ ــظــری ب ــھــام اخــالقــی  .  ن ات
ـیـش از آنـکـه   مانند فاسد شدن ب
ـر ھشـــدار و افشـــای   ـــانـــگــ ـی ــ ب
ــزی   ــاشــد، راه گــری مـوضــوعــی ب

 .برای ھیچی نگفتن است 
ـقـد   چپ سنتی عوض اینکه به ن

و یا ھر شخـصـیـت  (  نظرات اسانلو 
بپردازد، میـگـردد پـدیـده  )  دیگری 

در تـاریـخ مـعـاصـر  (  مشابه آنرا  
ـیـدا  )  اگر نشد در قرون گـذشـتـه  پ

کند  که رسـوای عـام و خـاص  
ــا لــخ والســا  . بــاشــد  ــو را ب ــل اســان

ـرای   مقایسه میکنند و ایـن نـه ب
ـرای   روشنگری قضیه بلکه بـاز ب
ـبـش   ـنـد جـن این اسـت کـه بـگـوی
ــی طـبــقـه کـارگــر   ــسـت ـی ــال سـوسـی
ضعیف و مفلـوک اسـت، حـتـی  

ــی  ــل ــن الــمــل ــی ــمــی  .  در ســطــح ب ن
خواھند توجه کنند که لـخ والسـا  
در پاسخ به یک سـرمـایـه داری  
دولتی شکل گرفـت کـه بـه نـام  
کمونیسم حکومت میکرد کـه او  
ھم با سقوط ایـن سـرمـایـه داری  

ـیـل  .  تمام شد  جز یاد و خاطـره سـب
ـلـو  .  اش چیزی از او نـمـانـده  اسـان

نمی تواند لـخ والسـا شـود چـون  
ـبـش   گرایش سوسیالیستی در جـن
ـران قـدرتـمـنـد اسـت،   کارگری ای
چیزی که در لھستان غایـب بـود  

 .و اصال ھم عجیب نبود 
ـیـسـتـی   فی الحال گرایش سوسیال
آن قدر قدرت دارد کـه بـورژوازی  
ـبـش   را وادار کـرده اسـت کـه جـن
. کارگری را به رسمیت بشـنـاسـد 

ـلـویـزیـون  سـلـطـنـت طـلـب   اگر ت
ــه   ــب اول مــه ب ــه در ش ــدیش ان

صـاحـبـان  " کارگران میپردازد و به  
" ھشدار مـیـدھـد   "  دالر و تومان 

ـبـل از ایـن  !  کارگران را دریابید  ق
ـرســد کــه   کـه کــار بـه جـایــی ب
کمک ھایی را کـه آرزو داریـد  
ـر   ـیـد، دیـگـر دی به کارگران برسـان

ـبـش  "  شده باشد  نشـانـه قـدرت جـن
کارگری است نه به صدا درآمـدن  

ـبـش  تـا  .  ناقـوس مـرگ ایـن جـن
ـروز در ھـمـیـن شـبـکـه   ھمیـن دی
اندیشه از قول مھمانان این شبکـه  
و خود فـروزنـده بـارھـا در کـمـال  
ــران و مــردم   ــرمــی  کــارگ ــیــش ب
زحمتکش  را حامی احمدی نژاد  

 ناقوس مرگ جنبش کارگری به صدا در آمده؟
 یاشار سھندی 



 7 ٣١٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

معرفی میکـردنـد کـه بـا یـک  
کیسه سیب زمینی خام میـشـونـد  
و حاال،  مجبور شـدنـد کـه صـد  

ـرای  "  ھدیه " ھزار دالر   بدھنـد تـا ب
جنبش ھمان کارگران خرج شود و  
اینجا ظاھرا عقل شان کـار کـرده  
و ھشدار خمینی آویـزه گـوشـشـان  

ـیـش گـفـت ٣٤ شده  که   :  سـال پ
مبادا در میان کارگران انفجـاری  " 

ــرس  ..."!  واقــع شــود  ــن نشــان ت ای
ـرقـدرت   ـبـش پ ایشان از یـک جـن

ــش  .  اسـت  ـب ایـن حـرفـھــا کـه جـن
فـاسـد مـیـشـود، نـاقـوس مـرگ  
ــش بـه صــدا درآمـده ھــمــان   جـنــب
چیزی که بـورژوازی مـیـخـواھـد  
تلقین کـنـد، چـیـزی کـه اصـال  
خودش بـاور نـدارد و گـرنـه صـد  

 . ھزار دالر خرج آن نمی کرد 
ـیـد نـه   ماجرای اسانلو را افشا کن
از سر ضعف این جنبش بلـکـه در  
کنـار مـثـال اشـاره بـه مـبـارزات  
کارگران پروفیل ساوه یا مقاومـت  
ـیـن کـارگـری در   قھرمانانه فـعـال

احتیاج به تاکید نیست که  .  زندان 
ـبـش   جنبش کـارگـری یـک جـن
ـر بـه   زنده است و روز به روز بیشـت
یک جنبش ھمگـانـی قـدرتـمـنـد  

به ھمین نسبت ھـم  .  تبدیل میشود 
ــشـتــر   ـی کـوشـشــھـای بـورژوازی ب
میشود که به ھر شکل شـده ایـن  

ـلـو  .  جنبش را سرکوب کـنـد  اسـان
ھم ابزاری شـده در دسـت ایشـان  

 .که جای تاسف است، ھمین 

 
 زنده 
 باد 

جنبش 
برای 

افزایش 
 دستمزد

    موضوع دریافت پول و  
زد   ژه در ن وی ات ب ان ک ام
نیروھای سیاسی چپ ایران  

″و یا   ″   معیار ″از ابتدا گویا  
سنجش سالمت  ″  استاندارد 

ھا   سیاسی تشکیالت، سازمان
و احزاب چپ موجود  در  
ای   ھ ت وم ک ون ح ی وزیس اپ

ن مملکت بوده  آ مستقر در  
ھ  .  است  کمونیسم کارگری ب
. پایبند نیست ″ استاندارد ″این  

نرا مانع بزرگی  آ در حقیقت  
ِ راه رشد و گستردگی   در سر
و پیش برد امر یک حزب  

د  دان م  .  سیاسی می کمونیس
کارگری مالکیت سرمایھ  
ات   کان داران بر پول و ام
مادی موجود در جامعھ را  
بھ رسمیت نمی شناسد و  

ھ  .  قبول ندارد  منتھا سرمای
عالوه بر قانون و پلیس و  
زندان ھزار رقم معیارھای  
رای   اخالقی و فرھنگی ب
کیت  در   قدس مال حفظ ت
جامعھ  تدارک دیده است و  
ھ بھ   وانست این تقدس را تا ت
ذھنیت طبقھ کارگر و فعالین  
سیاسی این طبقھ نیز تحمیل  

از این نقطھ  .   کرده است 
نظر کمونیسم کارگری بابت  
برخورداری از ھرگونھ پول  
و امکانات مادی و بویژه  
امکانات رسانھ ای کھ در  
اختیار منابع بورژوایی است  
ت و از   س ی ردان ن گ روی
ول و   ھ پ ون رگ ت ھ اف دری
امکانات مادی از این منابع  
مادامی کھ علنی  و بدون قید  
د   و شرط باشد، استقبال میکن

ت   اب ھ  آ و از ب ون گ چ ی ن ھ
اه ″ احساس   و  ″   شرم و گن

سرشکستگی نخواھد کرد و  
تعلق طبقاتی اش ھیچگونھ  

د آ  ھا  .  سیبی نخواھد دی ھ تن ن
این، بلکھ کمونیسم کارگری  

با جدیت ھرچھ بیشتر با  
مالی   استفاده از امکانات احت
دریافتی تالشش را برای  
پیش برد امر انسانی بخش  
سوسیالیست طبقھ کارگر، دو  
و بلکھ سھ چندان خواھد  

ود  ھ  .  نم رب ھ اگ ون م رای ن ب
ت   وم ک ال ح ح رض م ف
اسراییل بجای اینکھ بھ ما  

بدھد، شش  ″  یواشکی ″پول  
دت   ھ م ب ب ر ش اه ھ م
یکساعت از شش تا ھفت  
شب بخش فارسی  رادیو  
ا   یار م اسراییل را در اخت

سوده خاطر از  آ قرار دھد،  
ھمینطور  .  ن استقبال میکنیم آ 

بی بی سی و وی او ای و یا  
ای   ھ ھ ان دام از رس رک ھ
ھا   صاحب نام وابستھ بھ دولت
ی و   وت ات ص س وس و م
تصویری سرمایھ داری اگر  
جرئت کنند دمکراسیشان را  
یک مقدار زیادتر کش بدھند  
و بھ ما میکروفون بدھند،  
قطعا بھ سراغشان خواھیم  

″ھمانھایی کھ خیلی  . رفت 
تشریف دارند  ″  دست و دلباز 

اگر معادل ھمین پولی را کھ  
د،   بھ اسانلو دادند بھ ما بدھن

ت   اف ظھ ای در دری ح ن  آ ل
ھ  .  تعلل نمی کنیم  ً ب اصال

جای پول ھرشب یکساعت  
تلویزیونشان را در اختیار ما  
بگذارند مایھ مسرت خاطر  

د  د ش ن واھ ا خ ن  .  م ی م ھ
حرفھایی کھ ھمیشھ میزنیم و  
ھمین کارھایی کھ ھمیشھ  
انجام میدھیم را دنبال میکنیم  
م  ی دھ ی ش م رش ت . و گس

تالشمان را برای رھاندن  
ری و   ارگ ن ک ی ال ع ف

زادیخواھان در بند گسترش  آ 
دای   م و ص ی دھ ی م
ان را از   ش راض ت اع
ت   ی م اک ای ح ھ ال چ اھ ی س

ر و   ات ھ رس ی ھرچ الم اس
یا   وسیعتر بھ گوش مردم دن
ھ   میرسانیم و ھر دری ک
الزم باشد را برایش خواھیم  

منتھا جای گفتن ندارد  .  کوبید 
نھا ھرگز جرئت این  آ کھ  

د   کار را نداشتھ و نخواھن
ھ   وش ھ گ ت ک داش
دمکراسیشان را قدری برای  

ھا تا تحت  آ .  ما کج کنند  ن
زرگ و   ی ب ش ب ن ار ج فش
قدرتمند قرارنگیرند ھرگز  
سیاست و جایگاه طبقاتی را  
ترک و امکاناتشان را بھ ما  

 . واگذار نخواھند کرد 
د   ن سھ فعال کارگری در ب
ا   ی رض الم ت اس ی م اک ح
شھابی، شاھرخ زمانی و  
محمد جراحی طی ارسال  
نامھ ای بھ منصور اسانلو او  
ول از   ت پ اف ت دری اب را ب
منابع سرمایھ داری و بطور  

مورد  ″  سلطنتی ″ مشخص  
شماتت  قرار دادند و از او  
خواستند کھ با مسترد داشتن  
ور   زب ع م ب ن ھ م ول ب پ
جایگاھش را در میان فعالین  
ون   ی وزیس ری اپ ارگ ک
حاکمیت اسالمی دوباره بھ  

 . دست بیاورد 
دو نکتھ مثبت و قابل اھمیت  

. نھا مشھود است آ در نامھ  
ھ   اول اینکھ خواستند بدینوسیل
تمایز خود را با امثال  اسانلو  
و جایگاه سیاسیش نشان داده  

نھا طبقھ  آ دیگر اینکھ  .  باشند 
ھ   ن،  آ کارگر و تعلقشان را ب

د  رار دادن د ق ی اک ورد ت . م
نچھ کھ  آ ازھمین نقطھ نظر  

می بایست در این نامھ مورد  
ق   ل ع ت ت گرف ی رارم د ق ق ن
طبقاتی و جایگاه سیاسی  
ھا بھ   ھ تن اسانلو است کھ ن

نرا نفی کرده بلکھ  آ کلی  
فعالین سیاسی این طبقھ را  

مورد سرزنش و تحقیر قرار  
ت  ا   .  داده اس ر م ظ از ن

رف دریافت پول از منابع   ِ ص
دی را   ق ھ داری ن ای رم س

مقدار پول  .  متوجھ او نمیکند 
دریافتی اعالم شده اگر ده  
برابر و بلکھ بیشتر از این  
رقم نیز بود بھ ھیچ عنوان  
. مورد نقد ما قرار نمیگرفت 

او با مسترد داشتن این پول  
نیست کھ تعلق طبقاتی گذشتھ  
. اش را اعاده خواھد نمود 

قاتی   مشکل در جایگاه طب
ود   رای خ ھ او ب ت ک اس

ن قرار  آ تعریف کرده و در  
گمان نمی رود  .  گرفتھ است 

کھ اسانلو قادر باشد  جایگاه  
سانی  آجدید سیاسی اش را بھ  

 . ترک کند 
ضمن قدردانی از تالش این  
فعالین مبارز دربند و تاکید  
بر اھمیت مبارزاتشان یکبار  
دیگر تعھد حزب کمونیست  
کارگری ایران در پیگیری  

ھ  آ ھرچھ تمامتر   ی زادی کل
ری و   ارگ ن ک ی ال ع ف

زادیخواھان در بند حاکمیت  آ 
ور  آ سرمایھ اسالمی را یاد 

 . می شوم 
زادی، برابری، حکومت  آ 

 کارگری 
 

 
  کارگر 
کمونیست 

 را 
 بخوانید

پیرامون  نامه فعالین کارگری در بند 
 حاکمیت اسالمی به منصور اسانلو

 سعید مدانلو 
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 کارگر معدن بافق یـزد  ٥٠٠٠ 
.  اردیبھشت در اعتراضـنـد  ٢٨ از  

ـراض   سه ھفتـه اعـتـصـاب و اعـت
ــران بــافــق یــزد انــعــکــاس   کــارگ
وسیعی در این شھر داشـتـه و بـه  
یکی از سر تیتر ھای مھم اخـبـار  
اعتراضات کارگری تبـدیـل شـده  

یک نقطه قوت اعتراضات  .  است 
کارگران معدن بافق یزد اتـحـاد و  
ـر روی   ــ ـــا ب ـــھ ـــاری آن ـــافش پ
خواستھایشان، با برپایی تجمـعـات  

 . ھر روزه آنانست 
 ھــزار  ٥ زیــر فشــار اعــتــراضــات  

کارگر معـدن بـافـق و انـعـکـاس  
وسیع اجتماعی آن در ایـن شـھـر،  
تاکنون مقامات مختلف از جمـلـه  
ــزد و   ــدار ی ــان وزیــر کــار و اســت
فرماندار بافق و امام جـمـعـه یـزد  
. وادار به عکس الـعـمـل شـده انـد 

اما تا کنون پاسخی بـه خـواسـت  
 . کارگران داده نشده است 

اعتراض  کارگران بافق یـزد  بـه  
واگذاری  سھام شـرکـت سـنـگ  
آھن مرکزی به بخش خصـوصـی  

ــی  .  اسـت  ــه روشــن دلــیــلـش نــیـز ب
اینست که خصوصی سـازی ھـا  
ـر بـاز گـذاشـتـن   راھی برای بیشت
ـرای کشـیـدن   دست کارفرمایان ب
کاره برده وار از گرده کـارگـران و  
ـروی کـار بـه حـداقـل   ـی ـیـل ن ـل ـق ت

 .  ممکن و بیکارسازیھاست 
 درصـد از  ٥ ٧١ در سال گذشـتـه  

شرکت ھای معدن بـافـق یـزد را  
دولت به صـنـدوق بـازنشـسـتـگـی  

 درصـد  ٥ ٢٨ .  فوالد واگذار کـرد 
از این سھام باقی ماند کـه آنـھـم  
ـــدای ســـال جـــاری در   ـت ــ در اب
فرابورس به مزایده گذاشته شـد و  
شرکت فـوالد خـوزسـتـان در ایـن  
ـرده اسـت  . مزایده ایـن سـھـام را ب

اکنون موضوع بر سر خطر تعـدیـل  
نیروی انسانـی در ایـن مـعـدن و  
ـیـکـارسـازیـھـای در ایـن مـعــدن   ب

ـیـز در  . است  مقامات حکومتی ن
جریان کشاکش ھا و دعواھایشـان  
بر سر اموال ایـن مـعـدن، بـه ایـن  
موضوع اشاره کرده و به آن اذعـان  

 . دارند 
نکته اینجاست کـه سـھـام کـالن  
این شرکت را قبال برده انـد و در   
این میان مبارزه کـارگـرانـی کـه  
نگرانیشان اخراج از کار و کاھـش  
ـر شـدن   سطح دستمزدھا و سخت ت
شرایط کارشان است، دارد به ایـن  

  ٥ ٢٨ سمت کشیده میشود کـه   
ــوالد   ــه ف ــی ک ــام ــھ ــد س درص
خوزستان برده است، بـه کـارگـران  

در ایـن مـیـان دسـت  .  تعلق گیرد 
ـــاری درکـــارنـــد و   ـی ھـــای بســ
میـکـوشـنـد از ایـن خـوان یـغـمـا  

از ھـمـیـن  .  سودی عایدشان شـود 
رو از نماینده مجلس اسـالمـی از  
شھر یزد تا امام جـمـعـه و دیـگـر  
مقامات حکومتی وارد این بحـث  
و کشاکش شده و با زدن سـنـگ  
کارگر به سینه و به بھانه فـروش  
ـبـال نـان و   سھام به کـارگـران، دن

 . نوایی برای خود ھستند 
ـم   ـقـسـی  اما سئوال اینجاست، بـا ت

ـیـمـانـده  ٥ ٢٨ این    درصد سھـام بـاق
و  "  بـافـقـی "  ھـزار کـارگـر ٥ میان  

جیب خالی کارگران،  واقعـا چـه  
تعداد سھم نصیب ھر کدام از آنھـا   
میشود، تا بتوانند، شرایط کـار و  
ـنـد؟   ـم زن سطح معیشت خود را رق
سـھـام خـرده آنـان چـقـدر امـکـان  
ـره   ـیـن ھـیـات مـدی دخالت در تـعـی
شرکت و سـیـاسـتـھـای کـالن را  

 میتواند پیدا کند؟  
روشن است که باز ایـن صـاحـبـان  
سھام کالن ھستند کـه سـیـاسـت  
ھای حاکم بر کـار در مـعـدن را  
ـم   به پیش میبرند و قانون کار رژی
ـم   ـیـن سـیـسـت اسالمی و کل قـوان
ـیـز در   سرمایه داری حـاکـم را ن

ـر  .  خدمت دارند  ـت به عبارت روشـن
ـبـال   ـقـاتـی ق ـنـدی طـب این قطب ب
صورت گرفتـه اسـت، ایـن وسـط   
ـم   ـــوھــ ـت ـردن و مــ دلـــخـــوش کــ
نگاھداشتن کارگران به مالـکـیـت  
سھام خرد، عایدی جز دور کـردن  
آنھا از خواستھـای اسـاسـی شـان  

 . نخواھد داشت 
داستان فروش سھام کـارخـانـجـات  

به کارگران با توھم مالکیت آنـان  
بر کارخانه، کاله گشـادی اسـت  
که بر سر کارگر گذاشته میشـود  
و در جامعه سرمایه داری قـدمـت  

با این سیاست و بـا  . تاریخی دارد 
ــوھــم مــالــک شــدن کــارگــر،   ت
میکوشند او را از  خـواسـتـھـای  
اساسی اش چون دستمزد مکـفـی  
. و شرایط کار انسانی دور سـازنـد 

ــوھــمــی در   ــیــن ت خصــوصــا چــن

چھارچوب قوانین اسالمی کار و  
محرومیت کارگـران از پـایـه ای  
ترین حقوقشان چون حق تشکـل و  
. حق اعتصاب سرابی بیش نیـسـت 

یک نمونه روشن آن صنایع فوالد  
ــوان   ــن اھــواز اســت کــه تــحــت ع
فروش بخش نـاچـیـزی از سـھـام  
شرکت به کارگران بالیی سر آنان  
ــن ســال اســت   ــدی آوردنـد کــه چــن
ـفـی کـارخـانـه و   ـی معضل بالتکـل
ــده،   ــای پــرداخــت نش ــزدھ ــم دســت
ـیـز   معضل آنـان اسـت و کسـی ن

ـیـجـه اش  .  جوابگویشان نیست  ـت ن
نیز پاسکاری کـارگـران صـنـایـع  
. فوالد به مراجع گـونـاگـون اسـت 

اگر چه سرمایه دار دولتی بـاشـد  
ــدار   ــری ــر دو خ یــا خصــوصــی، ھ
نیروی کار کـارگـرنـد و کـارگـر  

 . خواستھای اساسی خود را دارند 
ـیـز   اعتراض کارگران بافق یـزد  ن
به طور واقعی اعتراض بـه خـطـر  
بیـکـارسـازیـھـا و کـاھـش سـطـح  
دستمزد و دیگر مزایایشان در پـی  
. خصوصی سازی این معدن اسـت 

از ھـمـیـن روسـت کـه کـارگــران  

اعالم کرده اند که تا لغو کـامـل  
این واگذاریھا حاضر به شروع کار  

اما  برجسته کردن بـحـث  .  نیستند 
ـروش    درصـــد ســـھـــام  ٢٨.٥ فــ

باقیمانده، ھمانطور که اشاره کردم  
خطر به حاشیه رفتن خـواسـتـھـای  
ــرقــه در   ــف ــران و ت واقــعــی کــارگ

 .صفوف اعتراض آنان را دارد 
ھوشیاری رھبران کارگران مـعـدن  
بافق یزد در برابر آنچه که در ایـن  

معدن  و مبارزاتشان مـیـگـذرد و  
جلوگیری از متفـرق کـردن صـف  
ـیـن   اعتراضشان، یک نکـتـه تـعـی

مھم اسـت  . کننده و کلیدی است 
کــه کــارگــران بــافــق یــزد حــول  
خواستھای روشنی متحد شوند و  
خواستار تـوقـف فـوری بـه حـراج  
گذاشتن کارخانه و نابسامان شدن  

خـواھـان  .  شرایط کـارشـان شـونـد 
ــوع   ــر ن ــراج و ھ ــیــت اخ ــوع ــن مــم
بیکارسازی تحت عـنـوان تـعـدیـل  

 .نیروی کار شوند 
ـنـھـا ایـن    در شرایطـی کـه نـه ت
ـلـکـه مـردم ایـن شـھـر   کارگران ب
ــن   ـری ـیـه ت بـخـاطـر عـدم وجــود اول
استانداردھای بھداشتی در مـعـدن  
در خطر بیـمـاریـھـای خـطـرنـاکـی  
ـره   چون ھپاتیـت و سـرطـان و غـی
ـراری   ــ ـرق ــ ـــد، خـــواســـت ب ـن ــ ـت ھســ
ـبـول ایـمـنـی   استانداردھای قابل ق
محیط کار در معدن و در محیط  
. زیست مردم این شھر مـھـم اسـت 

ھمچنین کارگران این معدن بـایـد  
تحت معاینات روتین پـزشـکـی و  
مجھز کردن معدن بـه تـجـھـیـزات  

 . ایمنی الزم باشند 
 کـارگـر بـافـق  ٥٠٠٠ امروز کـه  

ـنـد  . یزد در موقعیـت قـدرت ھسـت
سـه  ( اکنون که بیش از یک ماه  

است ایـن کـارگـران جـمـع  )  ھفته 
میشوند و متحدانه مبارزاتشان را  
به پیش میبرند، طرح خواسـتـھـای  
ــن   ــاف، اتــکــای ای ــف روشــن و ش
کارگران به مـجـمـع عـمـومـی و  
تصمیم جمـعـی و مـتـحـدانـه ، و  
جلب وسیعترین حمایت مردم شھـر،  
ـیـت   ـق سه فاکتور مھم  مھم مـوف

 . مبارزات این کارگران است 
 گفتنی است که شھرستان بـافـق  

 ھـزار جـمـعـیـت  ٥٠ یزد با بیش از  
ھـای بسـیـار مـحـروم    از شھرستـان 

است  و تنھا راه ارتـزاق و امـرار  
معاش بخش عظیمی از مردم این  
. شھر از راه استخراج مـعـدن اسـت 

خصوصی سازیھا  و متعـاقـب آن  
تعدیل نیروی انسـانـی در مـعـدن  
بافق، مردم این شھـر را بـا خـیـل  

از ھـمـیـن  .  بیکاران روبرو میسازد 
رو سه ھفته اعـتـصـاب و مـبـارزه  
کارگران بـافـق یـزد بـه مـوضـوع  
ـبـدیـل شـده   داغی در این شـھـر ت

به عبارت روشنتر خواستـھـا  .  است 
و اعتراضات کارگران معدن بافـق  
یزد بطور واقعی مساله ھمه مـردم  
ـروی   ـی این شھر است و این خـود ن
ـراضـات   مھمی است کـه بـه اعـت
این کارگران و تداوم آن نیرو مـی  

 .بخشد 
 ھـزار کـارگـر مـعـدن  ٥ اعتصاب  

بافق یزد، میتواند در پناه حـمـایـت  
مردم این شھریک پیشروی مـھـم  

ایـن  .  برای جنبش کارگری باشـد 
ـرده اش   مبارزات بـا ابـعـاد گسـت
ھمچنین میتواند الگوی مـھـمـی  
ــای   بــرای کــارگــران در شــھــرھ
مختلف و بـه تـحـرک در آوردن  
بیشتر فضـای سـیـاسـی شـھـرھـا  

 ھـزار کـارگـر  ٥ اعتصاب  .  باشد 
ــه   ــوجــه ب ــا ت ــزد ب ــافــق ی مــعــدن ب
ــراضــات   ــت ــر روزه اع ــرش ھ ــت گس
ـر تـالطـم   کـارگـری و مـحـیـط پ
مراکز کار، یک مخمصـه مـھـم  
برای حکومت اسـالمـی و تـداوم  

 . آن یک اتفاق سیاسی مھم است 
 
  

  ھزار کارگر معدن بافق یزد، یک اتفاق مھم ٥اعتراض 
 شھال دانشفر 
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شکل دادن به یک 
جنبش وسیع اجتماعی 

 علیه بیکاری 
 عملی و عاجل است 

 
بیکاری در ایران ابعاد یک فاجعه عظیم اجتماعی به خـود  
ـتـصـاد   گرفته است که در عین حال عـمـق پـوسـیـدگـی اق
جمھوری اسالمی و بن بسـت و بـحـران و بـی افـقـی ایـن  
حکومت و ھمزمان وحشت حکومت از به حـرکـت درآمـدن  
ـقـا نشـان مـیـدھـد  ـی . موج سھمگین این نیروی عظیم را عم

جمھوری اسالمی یک جامعه را بـه فـالکـت کشـانـده و  
بیکاری ده میلیونی یکی از نتایج فـاجـعـه بـار حـکـومـت  

 . مذھبی اقلیتی مفتخور و دزد و فاسد است 
بیکاری یک پدیده ذاتـی سـرمـایـه داری در ھـمـه جـای  

اما در ایران این مساله به یک معضل و فـاجـعـه  .  دنیاست 
ـریـت مـردم اعـم   بزرگ اجتماعی و یک مساله عاجل اکث
از کارگران و جوانان بیکار و نیز کارگـران شـاغـل و ھـمـه  
مردم زحمتکش تبدیل شده اسـت کـه ھـرروز دارد از مـردم  
قربانی میگیرد و زندگی آنھا را به جھنمی غیرقابل تحـمـل  

 . تبدیل کرده است 
 درصـد و  ١٤ وزیر کشور جمھوری اسالمی نرخ بیکاری را  

ـر اسـاس  .   درصد اعـالم کـرده انـد ٢٠ برخی مقامات آنرا   ب
آمارھای رسمی نرخ بیکاری در بین زنان، جـوانـان و افـراد  

ـر اسـت  ـیـشـت در  .  دارای مدرک دانشگاھی تقریبا دو برابر ب
ـتـه   آمارھای رسمی این حکومت کسانی که در طـول ھـف
فقط یک ساعت کار کرده اند، شاغل به حسـاب آمـده و  
یک میلیون مھاجر افغانی و میلیون ھا زن نیز بـه حسـاب  

ـر از آمـار  .  نیامده اند  ـیـشـت ـیـکـاری بسـیـار ب آمار واقعی ب
رسمی حکومت است و ھمچنان و با سرعت رو به افـزایـش  

مقامات حکومت جرات اعالم آمار واقعی بیـکـاری  .  میرود 
ـیـکـار و بـه  ١٠ را ندارند اما به اشکال مختلف به    میلیون ب
 . سونامی بیکاری اعتراف میکنند 

ـیـون  ٢٠ شمار این بیکاران با خانواده ھایشان قاعدتا از   ـل  مـی
حکومـت اسـالمـی سـرمـایـه داران در  .  نفر نیز فراتر میرود 

ـر   قبال این میلیونھا نفر زن و مرد و کودک ھیچ تعھـدی ب
نه بیمه بیکاری، نه بیمه درمـانـی، نـه  .  دوش نگرفته است 

تحصیل رایگان برای کودکان، نه ھزینـه ایـاب و ذھـاب و  
ـر  .  مسکن، و نه ھیچ چیز دیگری  ـف زندگی این میلیونھـا ن
کودکان ناچار بـه تـرک  .  به یک فاجعه تبدیل شده است 

ـنـه ھـای   تحصیل میشوند تا برای کمک بـه تـامـیـن ھـزی
ـیـونـدنـد و دچـار   ـپ خانواده به خیل کودکان کار و خیـابـان ب

اعتیاد و خـودکشـی  .  ھزاران آسیب روحی و فیزیکی شوند 
. ھا افزایش می یابد، خانواده ھا از ھم گسسـتـه مـیـشـونـد 

جوانان از زندگی محروم میشوند، و صدھا فشار و مشـقـت  
ـر وارد مـیـشـود کـه قـابـل تصـور   ـف دیگر به این میلیونھا ن

 . نیست 
ـیـکـاران و خـانـواده   قربانی این اپیدمی بیکاری فقط خود ب

وجود این خیل عظیم بیکار و بی تامـیـن و  . ھایشان نیستند 
به فقر و مشقت کشیده شده، به اھرمی در دسـت سـرمـایـه  
ـیـز بـا   داران مفتخور تبدیل میشود که کارگران شاغل را ن

بدترین شرایط کار و دستمزدھای بسیار پایین به کـار وادار  
ـرل و   ـت کنند و شیره جان کارگران را بمکند و فضـای کـن
ـنـه   فشار را بر کارگران سخت تر کنند و بعالوه تامـیـن ھـزی
ـنـی مـی   ـی زندگی این میلیون ھا نفر نیز روی دوش شـاغـل

در یـک کـالم  .  افتد که خود در فقر کامل به سر میبرند 
ـرسـتـاران و   ـلـمـان و پ سونامی بیکاری کل کارگران و مـع
ـرار داده   ـر فشـاری جـدی ق بخشھای مختلـف مـردم را زی

 . است 
این وضعیت بر ضرورت یـک حـرکـت تـوده ای سـراسـری  

میتوان و باید با یک جنـبـش  .  علیه بیکاری تاکید میکند 
گسترده و سراسری علیه بیکـاری، حـکـومـت اسـالمـی را  
وادار کرد برای کسانی که آماده کار ھستند، کـار ایـجـاد  
کند و یا به آنھا بیمه بیکاری مکفی برای تـامـیـن یـک  

این یک معضل بزرگ اجـتـمـاعـی  . زندگی انسانی بپردازد 
ـیـه آن بـه   است و کل جامعه باید متحـد و یـکـپـارچـه عـل

ـیـکـار  . حرکت درآید  در این میان اتحاد کارگران شاغل و ب
ـیـدی و حـیـاتـی دارد  . در مبارزه علیه بیکاری نقشی کـل

ـیـکـار و  ـیـون ھـا فـارغ    جمعیت میلیونی کـارگـران ب ـل  مـی
ـیـون   التحصیل دانشگاھھا که با بیکاری روبرو ھستند و میل
ھا کارگـری کـه در خـطـر اخـراج و از دسـت دادن کـار  

ـنـد و    میباشند و خانواده ھای آنھا  ـروی عـظـیـمـی ھسـت ـی  ن
میتوانند جنبش قدرتمندی با خواست عاجل و فـوری کـار  
ـرپـا   یا بیمه بیکاری مکفی شایسته یک زندگی انسانی ب

جمھوری اسالمی در یک بحران عمیق سـیـاسـی و  .  کنند 
ـراضـی   اقتصادی دست و پا میزند و فضای سیاسی و اعـت
ـرای سـازمـانـدھـی یـک   در جامعه ایران شرایط مناسبی ب
ـیـش فـراھـم   ـیـش از پ جنبش اعتراضی علیه بیکـاری را ب

چه در سطح سـراسـری و چـه در ھـر شـھـر و  .  کرده است 
بـایـد مـتـشـکـل شـد و  .  محلی باید اعتراض را شروع کرد 

ـتـکـارات   دست به تجمعات اعتراضی و زنجیره انسانـی و اب
ـیـه  .  مختلـف دیـگـر زد  ـیـسـت کـارگـری کـل حـزب کـمـون

 فارغ التحصیـالن و ھـمـه مـردم کـارگـر و    کارگران بیکار 
زحمتکش و کلیه فعالین و تشکل ھـای کـارگـری را بـه  

 . مبارزه متحدانه علیه بیکاری فرامیخواند 
پیش به سوی سازماندھی یک حرکت بزرگ و تـوده ای  

 ! علیه بیکاری 
ـیـکـار   یا کار یا بیمه بیکاری مکفی برای ھمه کارگران ب

 ! و ھمه جوانان و مردم آماده بکار 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

   ٢٠١٤  ژوئن  ٥     ١٣٩٣  خرداد  ١٥ 
 
 میلیون نفر در ایران امنیت شغلی ١١

 ندارند
 درصد کل شاغالن مشـمـول  ٩٠ معاون وزیر کار می گوید  

قانون کار کشور دارای قرارداد موقت کاری ھستنـد و در  
این زمینه وضعیت انعقاد قرارداد کاری در ایران بـه بـحـران  

  ١١ باقی ماندن این شرایط یعنی اینکه حـدود  .  رسیده است 
 درصد کل شـاغـالن  ٥٠ میلیون نفر از کارگران که بیش از  

 .کشور را تشکیل می دھند، قرارداد موقت ھستند 

ـر بـه سـمـت   با وجود اینکه بازار کار کشور در دو دھه اخـی
انعقاد قراردادھای موقت کار حرکت کرده است، اما قـانـون  
کار تصریح دارد قرارداد کار در رشته ھای شـغـلـی دارای  
جنبه مستمر باید دائم باشد و نمی توان در تمـام بـخـش ھـا  
اقدام به امضای قرارداد موقت و جذب نیرو با شرایط کوتـاه  

 . مدت کرد 
اما عدم وجود ضمانت اجرایی قانـون کـار و بـی تـوجـھـی  
ـنـگـاه   دولت ھا به این امر باعث شده تا امروز بسیـاری از ب
ھا و واحدھای تولیدی کشور و حتی واحدھـای تـوانـمـنـد،  
ـرارداد   ـقـاد ق ـرو وانـع ـی ـیـز در جـذب ن صاحب نام و بزرگ ن
کاری به بدترین وجه عمل کنند و شرایط کامال یکـطـرفـه  
ـراردادھـای کـاری کشـور   و بعضا استثمارگرایانه ای در ق

 .جاری شود 
ـفـاده   ـقـدنـد در کـنـار سـوءاسـت ـت کارشناسان بـازار کـار مـع
ـروی   ـی ـقـاضـای ن کارفرمایان از شرایط نامتعادل عرضه و ت
ـنـگـاه ھـا؛   کار و البته بروز مسائل گوناگون مدیریتی در ب

ـیـز دسـت کـارفـرمـایـان را در اعـمـال  ٧ ماده    قانون کار ن
 .قراردادھای کاری سلیقه ای باز بگذارد 

ـرارداد   در این ماده قانونی بر فراھم بودن امـکـان امضـای ق
ـرارداد کـاری   به صورت مکتوب و ھمچنین بسـتـه شـدن ق

ـرارداد کـاری  .  شفاھی تاکید شده است  وجود میلیون ھـا ق
ـرنـامـه ریـزی در زنـدگـی   موقت باعث شـده تـا امـکـان ب

 .کارگران و مشموالن قانون کار از بین برود 
 

 کارجویانی که از آینده می ترسند 
امروز بیشتر کارجویان جوانی کـه وارد بـازار کـار کشـور  
ـراردادھـای مـوقـت کـاری،   ـیـل داشـتـن ق می شوند بـه دل
ـیـل   امکان برنامه ریزی برای آینده خود را ندارند؛ آنھا به دل
ـنـده شـغـلـی خـود از ازدواج و تشـکـیـل   نامشخص بودن آی
ـنـی ھـا را   ـی خانواده می ترسند و نمی توانند برخی پیـش ب

 . برای توسعه زندگی خود انجام دھند 
در کنار این موضوع، کارفرمایان نیز در اقداماتی عـجـیـب  
و سوال برانگیز ترجیح می دھند اغلب نیروھای کـارآمـد و  
ـرارداد آنـھـا را   موثر خود را نیز به راحتی از دست بدھند، ق
تمدید نکنند، ارتباطی با بدنه سـازمـان نـداشـتـه بـاشـنـد و  
ـرنـد و در   ـبـاط بـگـی ھمیشه از طریق واسطه ھا با نیروھا ارت
ـروھـایـی   ـی ـنـه آمـوزش ن تمام طول سال در حال پرداخـت ھـزی
ـردازنـد تـا تـازه   ـپ باشند که با اخراج نیروھای قبلی، بـایـد ب

 .واردھا فنون کار را یاد بگیرند 
 

 وضعیت امنیت شغلی 
اھمیت افت شدید امنیت شغلی در ایران از این جھـت اسـت  

ـتـی   ـرارداد  ٩٠ که بدانیم وق  درصـد از کـارگـران دارای ق
 درصـد از کـل شـاغـالن  ٥٠ موقت ھستند یعنی بیش از  

کشور در وضعیت کامال نامناسب امنیتی به لحاظ شغلـی  
 .قرار دارند 

حمید حاج اسماعیلی در باره نقش دولت ھا در موقـت شـدن  
این دولت ھا بودند که با سھل انـگـاری  :  قراردادھا میگوید 

در اجرای قوانین درباره نیروی کار، برخی کـارفـرمـایـان را  
به این فکر انداختند که با قرارداد موقت شـرایـط ویـژه ای  

 . را در بازار کار کشور به وجود آورند 
متاسـفـانـه از سـویـی  :  این کارشناس بازار کار اظھارداشت 

 علیه بیکاری
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نیز شرایط اقتصادی کشور قراردادھای کاری کارگـران را  
معتقدم در چنین شرایـطـی بـایـد در  .  بی امنیت کرده است 

اصالح قانون کار تعجیل شود، اما آنگونه که در ماه ھـای  
ـر و امـیـد   ـی اخیر عمل شده حاکی از آن است که دولت تـدب

 .تمایلی به اصالح قانون کار ندارد 
 

بیکاری در چھار محال بختیاری بیداد می 
 کند

بیکاری در استان چھارمحال بختیاری به ویـژه شـھـرسـتـان  
ھای کیار، کوھرنگ، اردل، فارسان به عـلـت عـدم وجـود  

 .زیرساخت ھای مناسب بیداد می کند 
 

تعطیلی کارخانه کمپوست خراسان شمالی 
 از سال گذشته تاکنون

  ٤٠ با تعطیلی کارخانه کمپوست از سال گذشـتـه تـاکـنـون  
 .نفر ار کارگران این کارخانه از کار بیکار شدند 

 
 ماه از زمان بر گزاری ١٦بعد از گذشت 

آزمون استخدامی شرکت نفت، ھنوز 
 نفر از قبول شدگان ١٨٠٠وضعیت اشتغال 

 .این آزمون مشخص نیست
ـتـایـج بـزرگ ١٣ بعد از گذشت بیش از   ـریـن     ماه از اعالم ن ت
ـران،  ٩٢ آزمون استخدامی سال   ـراز  ١٨٠٠  شرکت نفت ای ـف  ن

ـبـط بـاایـن   ـلـف مـرت پذیرفته شدگان در رشته ھـھـای مـخـت
ــعــت، ھــنـوز جــذب نشــده  ــد   صـن ــت ایــران در  .  ان شــرکــت نــف

ترین آزمون استخـدامـی خـود     بزرگ ٩٢ اردیبھشت ماه سال  
ھای مختلف به صـورت    ھزار نفر در رشته ١٢٠ را با حضور   

ـر  ٣٥٠٠ نھایت        سراسری بر گزار کرد که در   ـف ـر  (  ن ـراب دو ب
برای ورود به مرحلـه مصـاحـبـه عـلـمـی و فـنـی  )  ظرفیت 

ـر ایـجـاد شـده  .  وارزیابی روانی برگزیده شدند  به دلیل تـاخـی
ـران ارشـد   سرانجام این مصاحبه توسط کـارشـنـاسـان و مـدی

 انجام شـد امـا از آن زمـان تـا  ٩٢ نفتی در مھر و آبان سال 
کنون ھیچ اتفاقی در خصوص جذب افـراد قـوبـل شـده در  

ـیـه  .  مرحله مصاحبه صورت نگرفته است  قرار بود نتایـج اول
پذیرفته شدگان یک ماه بعد از مصاحیه اعـالم شـود امـا  

گـذرد    تا امروز که حدود شش ماه از انجـام مصـاحـبـه مـی 
ـرای جـذب  .  این مسئله به تعویق افتاده است  ـفـت ب شرکت ن

رسـد    این تعداد نیروی انسانی ھمکاری ندارد و به نظـر مـی 
 )منبع ایلنا .(شناسند    نفر را به رسمیت نمی ١٨٠٠ قبولی این  

 
تعطیلی کارخانه ذوب آھن اردبیل 

کارگروتجمع اعتراضی  مقابل ٢٧٥،بیکاری
 اداره کار

کارخانه ذوب آھن اردبیل بـه عـنـوان یـکـی از  :   خرداد ١٢ 
ـیـد   ـنـه تـول واحدھای بزرگ صنعتی این استان که در زمـی

 کـارگـر فـعـال در  ٢٧٥ آھن و فوالد درھای خود را بروی  
ـلـی کـارخـانـه و   این واحد تولیدی بسـت تـا عـمـال تـعـطـی

 .بیکاری کارگران خود را اعالم کند 
بیمه بیکاری برای ھمه 

 بیکاران
 

طبق گزارشات  :   اتحادیھ آزاد کارگران ایران  
قبلی، کارگران پروفیل ساوه در واکنش بھ خلف  
وعده کارفرما در اجرای تعھداتش از صبح دوشنبھ  

 دست بھ اعتصاب زدند وعلیرغم  ٩٣  خرداد  ١٩ 
اینکھ کارفرما مجبور بھ عقب نشینی شد وطبق  

دی سال   لی دوماه پاداش وعی وافق قب  را  ٩٢ ت
پرداخت کرد،اما کارگران معترض با عدم اطمینان  
از قول وقرارھای کارفرما وبرای جلوگیری از  
ھ   ده ، ب تکرار عدم اجرای این قبیل تعھدات در آین

 .اعتصاب خود ادامھ دادند 
طبق اخبار رسیده بھ اتحادیھ آزادکارگران ایران ،  
کارفرما با بسیج تمامی امکانات وعوامل خود وبا  
استفاده از تمامی ظرفیت ھایش سعی کرد کھ بھ  

اما نھ تنھا موفق نشد،بلکھ  . اعتصاب خاتمھ دھد 
کارگران ضمن گرفتن دوماه عیدی و پاداش فوق  
طبق برنامھ زمان بندی زیر سایرمطالبات خودرا  
کھ این بار بھ تایید فرمانداری و شورای تامین شھر  
ده   وبا نظارت اداره کار وتامبن اجتماعی نیز رسی
ھ   بود، تضمین ھای الزم را گرفتھ وامروز سھ شنب

 خرداد، پیروزمندانھ بھ اعتصاب خود پایان  ٢٠ 
 :دادند 

   ٩٢  تیر و حقوق اسفند ٨  در  ٩٢  حقوق بھمن  
ن ١٥ در  روردی رداد و ف اه   ٣١  در  ٩٣  م ردادم  م

 .پرداخت خواھد شد 
 بھمین ترتیب با فاصلھ ھر ده یا حداکثر بیست روز  
ت   رداخ ج پ دری ت ران ب ارگ ھ ک وق ع وق م ق ح

"  کامال ٩٣ خواھدشدبطوری کھ تا پایان آذرماه  
مطالبات پیشین تسویھ وپرداختھا بطور نرمال و در  

 .موعدمقرر پرداخت گردد 
ولین    متن کتبی این توافق با کارفرما وتایید مسئ

 .مذکور، در تابلو اعالنات نصب گردید 
 اتحادیھ آزاد کارگران ایران این موفقیت را کھ  
بواسطھ اتحاد ویکپارچگی ودرسایھ تصمیمات  
جمعی بدست آمد، بھ کارگران نورد پروفیل ساوه  

 .تبریک میگوید 
برقرارباد اتحاد وھمبستگی سراسری کارگران  

 ایران 
 

 اتحادیھ آزاد کارگرن ایران 
 

 .٩٣  خرداد  ٢٠ 
 

گزارش از آخرین وضعیت اعتصاب 
 کارگران نوردپروفیل ساوه

 
بدنبال اعتصاب مجدد  :  اتحادیھ آزاد کارگران ایران  

درپی خلف وعده  ( کارگران نورد پروفیل ساوه کھ  
، از امروز صبح آغازشد،  ) کارفرما از تعھداتش 

طبق اخبار رسیده بھ اتحادیھ آزاد کارگران ایران ،  
غ وعده داده شده یعنی   کارفرما ناچارشد کھ مبل

 را بھ حساب کارگران  ٩٢ عیدی و پاداش سال  
 .واریز نماید 

 
علیرغم این موفقیت، کارگران بھ اعتصاب خود  
پایان ندادند و در مجمع عمومی خود تصمیم گرفتند  

 کھ بھ دو شرط بھ سر کار خود برمیگردند 
 

ھ   دو ماه از حقوقھای معوقھ ی  پارسال را ب
 حسابشان واریز نمایند 

بھ منظورجلوگیری ازاین خلف وعده ھا، برای  
  ٤ عملی شدن  پرداخت بقیھ مطالباتشان کھ شامل  

ماه حقوق میباشد، کارفرما تعھد کتبی و تضمین  
 ھای الزم را بدھد 

د برای اجرای   چرا کارگران باید مجبور باشن
ھرقول وقدمی کھ توافق میشود مجبور بھ جنگیدن  

تعھد کتبی  . وتالش وصرف انرژی ومبارزه باشند؟ 
وتضمین ھای الزم، دست کارفرما را تا حدود  
زیادی برای بی توجھی بھ تعھداتش در آینده خواھد  

 .بست 
 

تصمیم بسیار مھم این کارگران در این اعتصاب  
این بود کھ با توجھ بھ قدرت اتحاد خود در دستیابی  
بھ اھدافشان، از این پس مجمع عمومی خودرا چھ  
مشکل داشتھ باشند یا نداشتھ باشند، ھر ماه در یک  

 . دقیقھ تا یکساعت برپا نمایند ٤٥ روز معین بمدت 
 

 اتحادیھ آزاد کارگران ایران این تصمیم مھم را کھ  
ھ   م توده کارگران است ، ب قی اعمال اراده مست

د  این  .  کارگران نورد پروفیل ساوه تبریک میگوی
تصمیم یعنی تشکیل منظم و مستمر مجمع عمومی  
بعنوان تشکل  قدرتمند اراده کارگری ، میتواند یک  
سنت قوی وپایدار برای حرکت عمومی کارگران  

 در سراسر ایران قرار گیرد 
 

 ٩٣  خرداد  ١٩  بعد از ظھر دوشنبھ  ٢ ساعت  

 
زنده باد مجمع 
 عمومی کارگران

 کارگران پروفیل ساوه با موفقیت به اعتصاب 
 خود پایان دادند
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 مراجعه به مجلس شورای اسالمی در اعتراض به تداوم بازداشت جعفر عظیم زاده
 

ـران و یـکـی از ھـمـاھـنـگ  ٤٥ با توجه به   ـره اتـحـادیـه آزادکـارگـران ای  روزبالتکلیفی ناشی از بازداشت طوالنی وغیرقانونی جعفرعظیم زاده ،رئیس ھیئت مدی
ـران بـه  ٩:٣٠  خرداد  از ساعت  ٢٠ کنندگان طومار اعتراضی کارگران، امروز سه شنبه   ـره  اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای ـئـت مـدی  صبح سه تن از اعضـای ھـی

ت بـا آقـای  نمایندگی ازطرف بقیه، درحالیکه شعارھائی در اعتراض به دستگیری وادامه بازداشت وبالتکلیفی جعفرعظیم زاده در دست داشتند ، خواھان مـالقـا 
 .ابوترابی فرد نایب ریئس مجلس  شورای اسالمی شدند 

 
 .پس از مدت کوتاھی ، حراست واکنش نشان داد وآنھا به مقر حراست مستقر در مجلس جھت طرح اعتراض به مسئولین وپیگیری آن حاضر شدند 

ـرابـی فـرد نـائـب  ـیـس    باتوجه به اینکه ھماھنگ کنندگان طوماراعتراضی  به سطح دستمزد ھااز دوسال پیش با برخی از نمایندگان وبـه ویـژه آقـای ابـوت  رئ
ـرو  یـن مـحـمـدی،  مجلس شورای اسالمی، دیدارھا وجلساتی داشته وایشان با تائید خواسته و اعتراض کارگران،قول مساعد برای پیگیری واقدام را داده بودند، پ
ی جعفر عظیم زاده ،امروز خواستـار دیـدار بـا  ناھید خداجو و شاپور احسانی راد سه نفر از اعضای ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به منظور پیگیری مطالبات کارگران و آزادی فور 

ـر ایشـان نـامـه  ازآنجا که آقای ابوترابی فرد برای رسیدگی به موضوع اعتصاب گسترده کارگران معدن سنگ بافق، به آن منطقه رفته وتا یکشنبه برنمیگشتند، رئ .  نامبرده شدند  یس دفـت
ـراضـی امـروز ،  . به ایشان منتقل شده وجواب را به اطالع این ھمکاران برسانند "  اعتراضی این کارگران را دریافت نموده وقول دادند که مراتب عینا  باتوجه به جلسات پیشین وارائه نـامـه اعـت

ـیـن  .  بدیھی است چنانچه به نتیجه روشنی نرسند . ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی تا یکشنبه برای دریافت پاسخ واقدام مناسب منتظر خواھندماند  ـرای تـعـی ـتـضـی را ب اقـدامـات مـق
 .تکلیف وضعیت جعفرعظیم زاده انجام خواھند داد 

 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران

 ٩٣  خرداد  ٢٠ 
 

 
متن نامه اعتراضی کارگران به آقای سیدمحمدحسن ابوترابی  

 فرد نماینده مجلس شورای اسالمی
 

 آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد نماینده مجلس شورای اسالمی 
 

 با سالم 
 ھزار نفری کارگران در دو سال گذشته با جمع آوری طـومـار و ارسـال آن بـه مـجـلـس  ٤٠ ما ھماھنگ کنندگان طومار  

ـنـدگـان   شورای اسالمی و وزارت کار و ریاست جھوری و دیدارھای مکرر با جنابعالی و دیگر مسئولین وزارت کار و نمـای
 ه گوش شما برسانیم؛ کمیسیون اجتماعی تالش کردیم تا گوشه ی کوچکی از اعتراض عظیم کارگران ایران را از وضعیت معیشتی اشان و خالی شدن سفره ھای کوچکشان را ب 

ا اعالم نمودید و قول دادید بـه عـنـوان  در این تالش طی چندین نوبت  دیداربا جنابعالی اذعان داشتید که حق مسلم با کارگران است و با  آنان اظھار ھمدری و درک مشکالت کارگران ر 
 ؛ یک نماینده برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت دستمزد کارگران و فشارھای وارده اقتصادی بر سفره ھای کارگران تمامی تالشتان را انجام دھید 

ـبـھـشـت امسـال ، یـک روز  ٤١  نیز شاھد عدم اجرای ماده  ٩٣ اما در سال    قانون کار از طرف شورای عالی کار شدیم و دستمزد کارگران چندین مرتبه زیر خط فقر تعییـن شـد ودر اردی
ـنـده  ٤٠ مانده به روز جھانی کارگر ، جعفر عظیم زاده یکی از ھماھنگ کنندگان طومار   ـرض بـه  ١٥٠٠  ھزار نفری کارگران و نماینده ی کارگران فـوالد زاگـرس و نـمـای  کـارگـر مـعـت

 .اختالس بزرگ تامین اجتماعی، دستگیر و زندانی میشود و تا کنون نیز بدون تفھیم اتھام و دلیل موجھی در زندان به سر میبرد 
نفره کـارگـری  و  ٤ حداقل تامین معاش خانواده  "  قانون کار ٤١ بند یک ماده  " نه  (  قانون کار ٤١ اکنون این پرسش مطرح است که قوه مجریه با تخلف آشکار و زیر پا گذاشتن اجرای ماده  

و دستمزد کارگران را چندین مرتبه زیر خط فقر تعیین میکند؛ وبه جای پاسخگویی بـه ایـن تـخـلـف  ) مالک عمل قرارنگرفت " تورم اعالم شده رسمی از طرف بانک مرکزی "نه بند دوم  
 را دستگیر میکند و به زندان می اندازد؛ ) جعفر عظیم زاده  ( آشکار ، درھمان حال قوه قضاییه کارگر معترض به این تخلف دولت  

 حل خواھد شد ؟ ... ی معوقه و  آیا فکر میکنید با زندانی کردن کارگران معترض به وضعیت معیشتشان ، مشکل و معضل اقتصاد و ویرانی کارخانه ھا و بیکاری و گرانی و حقوقھا 
کارگر معترض بـه تـخـلـف شـورای  (   ھزار نفری کارگران مصرانه خواھان آزادی بی قید و شرط آقای جعفر عظیم زاده  ٤٠ لذا با توجه به مطالب مشروحه فوق ھماھنگ کنندگان طومار  

 . قانون کار ھستند ٤١ و اجرای بی کم و کاست ماده  ) عالی کار  
 با تشکر 

 

 ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی به سطح دستمزدھا
 

 شاپور احسانی    —پروین محمدی
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 ١٩٣ اطالعیه شماره  
 خرداد رضا شھابی از رھبران شناختـه شـده  ١١ روز یکشنبه  

کارگری و عضو ھیات مدیره سندیکای شـرکـت واحـد از  
 زندان اوین به ھمراه شش زندانی سیاسی دیگـر بـه  ٣٥٠ بند  

اسـامــی رضـا اکــبــری  
منفرد، جـواد فـوالدونـد،  
ــه   ــر قــطــان، اســدال اصــغ
ــن   ھــادی، غــالمــحــســی
ـپـور   اسدی و علی سـالن
به زنـدان رجـایـی شـھـر  

به گـزارش  .  تبعید شدند 
ـتـشـر شـده از سـوی   من
ــکــای شــرکــت   ــدی ســن

واحد، رضا شھابی که قرار بود برای جـراحـی مـھـره ھـای  
ـیـل   کمرش در بیمارستانی خارج زندان بستـری شـود، بـه دل
انتقال ناگھانی به زندان رجایی شھر ھم اکنون در اعتـصـاب  

 خرداد پنجـمـیـن روز اعـتـصـاب  ١٦ غذا بسر میبرد و امروز  
این موضوع بر وخامت وضعیت رضا شھابـی افـزوده  .  اوست 
با حمایت گسترده از رضا شھابی و خـواسـت فـوری  .  است 

ـم   او برای اعزام وی برای ادامه معالجاتش، از وی بـخـواھـی
 . که به اعتصاب غذای خود خاتمه دھد 

 دستگیر و به چھار سال حبـس و   ٨٩ رضا شھابی در خرداد  
ـیـون   ـل پنج سال محرومیت از فعالیت در سندیکا و ھفتاد مـی

 .ریال جریمه  نقدی محکوم است 
ھمراه با خانواده رضا شھابی و سـنـدیـکـای شـرکـت واحـد  
ھمگان را به حمایتی گسترده از رضا شھـابـی و مـحـکـوم  
ـبـال وی و   کردن این اعمال جنایتکارانه رژیم اسالمی در ق

 .زندانیان دربند فرا میخوانیم 
الزم به یادآوریست که جعفر عظیم زاده از رھبران کـارگـری  

ـر سـر  ٤٠ و ھماھنگ کنندگـان طـومـار    ھـزار امضـا  ب
ـنـد   ـر  ٢٠٩ خواست افزایش دستمزدھا ھمچنان در ب  اویـن زی

ـران را کـه   فشار است، تا انحالل اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـیـن  .  مبتکر کارزار بر سر دستمزد است، اعـالم دارد  ھـمـچـن

ـران کـارگـری از     ١٣ بھنام ابراھیم زاده یکی دیگر از رھـب
 زیر فشار و شکنـجـه اسـت  ٢٠٩ اردیبھشت تا کنون در بند  

. و بیخبری از او موجب نگرانی خانواده اش و ھمگان اسـت 
عالوه بر ایـن شـاھـرخ زمـانـی، مـحـمـد جـراحـی، مـحـمـد  
موالنایی، واحد سیده، یوسف آب خرابات، رسول بـداغـی، و  
عبدالرضا قنبری و بسیاری از فعالیـن سـیـاسـی دیـگـر در  

 .زندان بسر میبرند 
رضا شھابی و ھمه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بایـد  

 . فورا از زندان آزاد شوند 
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 ٢٠١٤  ژوئن  ٦ ،  ٩٣  خرداد  ١٦ 

 

 
حمایت رھبران اتحادیه ھای کارگری در 

کنفرانس اتحادیه خدمات بریتیش کلمبیا از 
 کارگران زندانی در ایران

 
چھل و نھمین کنفرانس اتحادیه کارکنان دولتی و خـدمـات  
ـریـن اتـحـادیـه ھـای   بریتیش کلمبیا از بزرگترین و متنوع ت

 ھـزار کـارگـر  ٦٧ کارگری بریتیش کلمبیای کانادا  کـه  

 بخش در بخش ھای خصوصی و خـدمـات  ٥٠٠ در بیش از  
  ٣١  تـا  ٢٨ عمومی را در بر میگیرد در فاصـلـه روزھـای  

ـرگـزار شـد  ـتـه  .  مـه ب مسـعـود ارژنـگ از اعضـای کـمـی
ـرای   ـیـن ب ـپ ـران و کـم ھمبستگی بین المللی کارگری ــ ای

در  .  آزادی کارگران زندانی در این کنفرانس شرکـت داشـت 
این نشست دھھا فعال کارگری از میز اطالعاتی  ای کـه  
توسط مسعود ارژنگ گذاشته شده بود و روی آن عـکـس  
ھائی از کارگران زندانی و شرح مـخـتـصـری از وضـعـیـت  

ـم زاده و بـھـنـام   آنان، از جمله در مورد وضعیت جعفر عـظـی
ابراھیم زاده، دو تن از رھبران مـحـبـوب کـارگـری کـه ھـم  

 اوین بسر میبرند، قرار داشت دیدن کـرده  ٢٠٩ اکنون در بند  
و طومار اعتراضی در حمایت از کارگران زندانی را امضـا  

 . نمودند 
در این نشست رھبران از اتحادیه ھای کـارگـری از جـمـلـه  

ـیـن   (Pete Pinlac)پیت پین الک   ـپ ـی ـل ـی رھبر اتـحـادیـه ف
 (Paul Faoro)، پال فـارو  (Makabayan)ماکابایان  

مدیر خزانه داری اتـحـادیـه کـارگـران اسـتـخـدامـی بـخـش  
ـرنـده   (CUPE - BC)عمومی بریتیش کلمبیا   ـر گـی در ب

ـر  (James Clancy) کارگر، جیمز کالنسی   ٨٥٠٠٠  مدی
  ٣٦٠ کـه    (NUPGE( کل اتحادیه ملی بخش عمـومـی 

ــانــی اســمــیــت   ــف ــت ــرد، اس ــگــی ــی ــر م ھــزار کــارگــر را در ب
Stephanie Smith    پرزیدنت اتحادیه منتخب کنفرانس و

مدیر خزانه داری این اتحادیـه و   (Paul Finch)پل فینچ  
ـران   (Joey Hartman)جوی ھارتمن   یکی دیـگـر از رھـب

ـیـن   این اتحادیه با امضا کردن قطعنامه کمیته ھمبستگی ب
ـر آزادی فـوری کـارگـران   ـنـی ب المللی کارگری ایران مـب

زندانی و زندانیان سیاسی، حمـایـت از مـبـارزات کـارگـران  
ایران و اخراج جمھوری اسالمی از سازمان جـھـانـی کـار و  
ھمه مراجع بین المللی، ھمبستگی و حمایت خود را اعـالم  

ـیـب مسـعـود ارژنـگ تـوانسـت در ایـن  .  کردند  ـرت بـدیـن ت
ـران بـاشـد  . کنفرانس صدای اعتراض کارگران زندانی در ای

ـر کـارگـران زنـدانـی و   عکس ھایی از این رھبران با تصاوی
 .متن قطعنامه ضمیمه است 

 کمیته ھمبستگی بین المللی کارگری ـ ایران 
http://free-them-now.blogspot.com 

 
 ٢٠١٤  ژوئن  ٣ ،  ٩٣  خرداد  ١٣ 
 

قطعنامه در ھمبستگی با کارگران زندانی و 
 زندانیان سیاسی در ایران

 
 در ایران بطور روتین کارگران بخاطر  شرکت در اعـتـصـاب  
ـره   ـره و غـی و ایجاد تشکل و جشن گـرفـتـن اول مـه و غـی

بـازداشـت و زنـدان خـودسـرانـه،  .  دستگیر و زندانی مـیـشـود 
حبس ھای طوالنی مدت، بازجویی ھای خشن ، ضـرب و  
شتم، حتی استفاده از شالق، محرومیـت بـازداشـت شـدگـان  
بیمار از مراقبت ھای پزشکی، آزار و اذیت مداوم در شکـل  
احضاریه به دادگاه، وثیقه ھای سـنـگـیـن و تـھـدیـد روزانـه  
علیه کارگران و خانواده ھای آنھا ، و تھدیـد کـارگـران بـه  
بیکاری از کار و از دست دادن امکان امرار مـعـاش خـود،  
ـیـن   یک شکل سیستماتیک حمله رژیم اسالمی بـه فـعـال

 .کارگری در ایران است 
ـیـه کـارگـران  :  خواستھای ما روشن است  ترور و خشونت عل
ـنـد  !  در ایران باید متوقف شود  ـتـوان کارگران در ایران بـایـد ب

آزادانه از حقوق اساسی خود، حق تشکـل و بـه راه انـدازی  
سازمان ھای خود، جمع شدن، اعتراض برای خواستھایشـان،  
اقدام به اعتصاب ، سازماندھی و شرکت در تـظـاھـرات، و  
ـرخـوردار   غیره، بدون ترس از بازداشت و روانه زنـدان شـدن، ب

ـیـد و  .   باشند  تمامی کارگران زندانی باید فـورا و بـدون ق
 !شرط آزاد گردند 

ما از ھمه اتحادیه ھای کارگری و سازمـان ھـای حـقـوق  
ـرض    بشر در سراسر جھان و تمام افراد و سازمان ھـای مـعـت
ـیـن مـا حـمـایـت   ـپ به  نقض حقوق بشر میخواھیم که از کم

 . کنند و قطعنامه ما را امضا کنند 
ـراز کـرده و   ـران اب ما ھمبستگـی خـود را بـا کـارگـران ای
خواستار آزادی فوری و بی قیـد و شـرط ھـمـه کـارگـران  

 .زندانی و زندانیان سیاسی در ایران ھستیم 
ـیـن   ـران را بـخـاطـر آزار و اذیـت فـعـال ما رژیم اسالمـی ای

 .کارگری و مخالفان سیاسی محکوم میکنیم 
ـرای آزادی، حـق   ـران ب ما از مبارزات کارگـران و مـردم ای
ـری، عـدالـت و   ـراب ـرای رفـاه ، ب تشکل و اعـتـصـاب، و ب

 .زندگی ای ھمراه با کرامت حمایت میکنیم 
ـم و   ما خواھان انزوای سیاسی بین المللی رژیم ایران و تحـری

ـلـی کـار   و تـمـام   (ILO)بایکوت آن در سازمان بین الـمـل
 .مراجع جھانی  ھستیم 

 
 

 کمیته ھمبستگی بین المللی کارگری ـ ایران
 

جانیان اسالمی رضا شھابی را به جای معالجه به 
 زندان رجایی شھر تبعید کرده اند

 در اعتراض به این اقدام رضا شھابی در اعتصاب است 
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" میلیارد دالر٧٠وجود *
را ئائید " معوقات بانکی

 .می کنیم
 

ــارد دالر ٧٠ وجــود  *  ــی ــل " مــی
ـیـد مـی  "  معوقات بانـکـی  را ئـائ

 کنیم 
ـم از اردسـتـان   نماینده مجلس رژی

ـیـسـت مـحـرمـانـه  : " گفته  ـرا ل اخی
ـبـات بـانـک   کمیته وصول مـطـال
مرکزی در فضـای مـجـازی در  

میلیارد دالر افشا شـد و  ٧٠ سطح  
نام عده ای در قالب فھرست بلنـد  
باال مطرح شد کـه چـنـد نـکـتـه  

اوال  بـایـد در  .  حائز اھمیـت اسـت 
نشر لیسـت بـدھـکـاران مـعـوقـات  
ـم و بـا دقـت   ـیـق بـاشـی بانکی دق
عمل کنیم؛ ثانیا از بدھکـاران در  
دولت فعلی و رانـت خـواران حـال  
ـلـت کـرد تـا از   حاضر نبـایـد غـف
ــر مــتــھــم بــه جــنــاح   ــگ ســوی دی

 ".گرایی و قبیله گرایی نشویم 
ـنـده کـه عضــو   ایـن جـنـاب نـمـای
کمیسیون دزدگیران حکومتـی بـا  

ـفـحـص  " عنوان  کمیسیون تحقیق و ت
ـیـد  "  مجلس  می باشد، ضـمـن تـائ

این رقم نجومی دزدی بـانـدھـای  
حکومتی در دولت احمدی نـژاد،  
ھشدار داده کـه از دزدان فـعـلـی  

ایـن دزد  .  دولتی نیاید غافل شـد 
ـتـه در بـانـد   ـب مجلس نشین که ال
مخالف دولـت روحـانـی نشـسـتـه،  
تمـام ھـم وغـمـش افشـای دزدان  
احمدی نژادی در برابر تـھـدیـدات  
باند دیگر دزدان حکومت، یـعـنـی  
دولت روحانی مـی بـاشـد تـا بـا  
ـرای دزدان   یک بده و بسـتـان  ب

دست و  " حاشیه امن "باند خودش،  
 .پا نماید 

افشــای دزدیــھــای افســانــه ای  
ــای   ــه ھ ــدھــا و دار و دســت ــان ب
حکومتی نه چیز تـازه ای اسـت  
و نه قرار است این باندھـا جـلـوی  
ــرنــد  ــتــی را بــگــی . دزدان حــکــوم

ــازه   چـیـزی کـه در ایـن مـیـان ت

ــر   ــری وجــه دیــگ ــی اســت، اوج گ
دعـواھـا و اخـتـالفـات بـانـدھـای  
ــا ھــر   ــی اســت کــه ب حــکــومــت
. افشاگری حاد و حادتر مـیـشـود 

ــظــیــم دزدان   ــای ع ــافــی ھــرم م
ـیـت   حکومتی کـه در راس آن ب
ـر قـدرت نـظـام   رھبری و مراکز پ
قرار دارند، دزدیـھـا را بـھـانـه ای  

ــای   ــاب ھ ــه حس ــی بــرای تصــف
ـر   ـــگــ ـــاســـی و زدن ھـــمـــدی ـی ســ

ـرای  ـبـولــیـت " ب ــزد  "  کسـب مــق در ن
رئیس دزدان جـمـھـوری اسـالمـی  
ـرای تـامـیـن ادامـه   خامنه ای، ب
ـرار داده انـد  . کاری دزدیھایشان ق

از نظر بانـدھـای حـکـومـتـی ھـر  
" اذن آقـا " دزدی و فسادی باید با  

ـرد  دزدیـھـایـی کـه  .  صورت بـگـی
دارد،  "  مالحـظـه " در مورد آنھا " آقا " 

از  . باید فکری بـه حـالشـان کـرد 
  ٧٠ طرف دیگرافشای رقـم دزدی 

ــارد دالری کــه در دوره   ــی ــل مــی
احمدی نژاد که سوگلی خـامـنـه  
ـرار اسـت بـا تـوصـیـه   ای بـود، ق

ضمن حـمـایـت از دزدان  "  رھبری " 

ـنـھـا حـالـی   دولت روحانی، بـه ای
ـری " نماید کـه   را در  "  سـھـم رھـب

دزدیھایشان در دولـت روحـانـی را  
ـتـه   در نظر بگیرند و گرنه بـه گـف
باندھای مجلسـی، مـورد غضـب  

درست  .  رھبری قرارخواھند گرفت 
دربحبوحه این افشاگریھای دزدان  
حکومتی است که خامنه ای بـه  

ـفـه  " مجلس اعالم کرده   ھمان وظـی
نظارتی اش بر سیاستھـای کـلـی  
اعالم شده از طرف رھبری، عـمـل  

معنـای ایـن اتـمـام  . " نماید و بس 
حجت خـامـنـه ای بـه بـانـدھـای  
مجلسی، ساکت کردن بـانـدھـای  
دزدان حـکـومـتـی در مـجـلـس و  

البته   .  تضمین سھم شان می باشد 

به شرطی که زیاد سر و صـدا در  
باره ابعاد دزدیھا ایـجـاد نـکـرده و  

ــن امــور را  ــظــام وآقــا " ای ــرار ن " اص
نه مجلس، نه دولـت و نـه  .  بدانند 

بیت رھبری نه می خواھند و نـه  
ـلـه   ـنـد بـا دزدانشـان مـقـاب ـتـوان مـی

کل نظام، ھـرم مـافـیـای  .  نمایند 
ـری خـامـنـه ای   دزدان تحت رھـب

ــررات  .  مــی بــاشــد  ــق ــون و م قــان
مبـارزه بـا فسـاد خـامـنـه ای و  

در چـنـد  "  ھشت ماد ه ایش " فرمان 
سال پیش برای مقابلـه بـا فسـاد،  
ــی بــرای   ــاســب خــود بســتــر مــن
ــای   ــدھ ــان ــھــای ب گســتــرش دزدی

در واقـع  .  حکـومـتـی شـده اسـت 
خامنه ای با سیاستھا، فتوا ھا و  

احکام حکومتـی اش، در تـالش   
است دزدان حکومت و نظامش را  

ـیـاورد  "  چتر کنترل خودش " زیر  در ب
ــدھــا   ــان ــن ب تـا کســی از درون ای

ــد   ــری " نــتــوان ،  "  خــارج خــط رھــب
حرفی زده و دست بـه افشـاگـری  
. علیه باند ھای دزدان مقابل بزنـد 

خامنه ای ھـرم مـافـیـای دزدان  
. حکومتی رامدیریـت مـی کـنـد 

ھر گونه انتظار از حکومت دزدان  
،  " مبارزه بـا فسـاد " و قاتالن برای  

ـیـھـوده مـی   انتـظـاری عـبـث و ب
ـیـن و  .  باشد  کل حـکـومـت، قـوان

مقرراتش در حـمـایـت و دفـاع از  
ــاتـالن مــی   حـکــومـت دزدان و ق

نتیجه تاکنونی رسـیـدگـی  .  باشد 
ـنـی شـده دزدان   به پرونده ھای عل
حکومتی نشان میـدھـد کـه ایـن  

ـنـھـا  .  تنھا واقعیت موجود اسـت  ت
ــاه کــردن دســت دزدان   ــوت راه ک
حکومتی از سـر مـردم و پـایـان  
ــت، بـه زیــر   ــه ایـن وضــعـی دادن ب
کشیدن حکومت دزدان و قـاتـالن  

 .می باشد 
 
 درصد کل ٤٤ماجرای *

پول تاریخ ایران که 
صرف ھزینه مسکن 

 !مھرشد
ــانــک مــرکــزی   ــس ب ــف رئــی ســی
ـرا در بـاره   جمھوری اسالمی اخـی
ـــاســـت ســـاخـــت مســـکـــن   ـی ســ
ـنـه   وچگونگی رونـد تـامـیـن ھـزی
برای پروژه ھای دولتی مسـکـن،  
. سخنانی گفته کـه جـالـب اسـت 

،  ٩١ در شـھـریـورمـاه  : " وی گفته 
  ١٠٠ حجم پایه پولی در کشـور،  

ھزار میلیارد تـومـان بـود کـه از  
ـیـارد تـومـان،  ١٠٠ این   ـل  ھـزار مـی
 ھزار میلیارد تومان مربوط بـه  ٤٤ 

  ٤٤ پروژه مسکن مھر بود؛ یعنی  
درصد از پایـه پـولـی در کشـور،  
ـروژه ای بـود کـه از   مربوط به پ

 شروع شد و در طـی سـه  ٨٩ سال  
 درصـد از کـل پـایـه  ٤٤ سال به  

ــدای زمــان   ــولــی کشــور از ابــت پ
پیدایش بـانـک و بـانـکـداری و  
حجم پول و نقدینگی رسیـده بـود؛  
خب معلوم است که حـاصـل ایـن  
تفکر غیر اصـولـی و ایـن گـونـه  
ـلـی   کارکردن نـادرسـت، تـورم خـی

قـطـعـا سـھـم بسـیـار  .  شدید اسـت 
 درصـدی  ٤٥ بسیار عـمـده تـورم  

زمان دولت قبل را، ھمیـن اجـرای  
ـرکـارشـنـاسـانـه   غیر اصولی و غـی
ـروژه مسـکـن مـھـر داشـت کـه   پ
برای برخی از اقشار جامعه پیـش  
بینی شده بـود، کـه فشـار آن را  
تمام آحاد جامعه باید تحمـل مـی  

 ."کردند 
ــه   ـرافـی ب ــف اعـت ایـن سـخـن سـی
ــی   ــل ــھــای ک ــت ــاس ــی شــکــســت س
جمھوری اسالمـی و ادعـاھـایـش  
پیرامون تامین مسکن برای ھـمـه  

دولت احمدی نژاد که  .  می باشد 
پروژه مسکن مھر را راه انـداخـت  
ادعا کرده بوده که در طول چھـار  
سال آخر دولتش، مشکل مسـکـن  

بــه  .  مــردم را حــل خــواھــد کــرد 
ھمین خاطر دھھا شرکـت سـاخـت  
و ساز مسکن، در زیر مـجـمـوعـه  
وزارت مسـکـن و شـھـر سـازیـش  
تعبیه کرد تا  مشـغـول بـخـور و  
ـر   بچاپ و دزدی در این عرصه پ

  ٤٤ به اعتراف سیـف،  .  سود شوند 
ھزار میلیـارد تـومـان پـول صـرف  

ـلـغ  .  خانه سـازی کـردنـد  ایـن مـب
ـرای   کالن پول در قالـب وام ھـا ب
ساخت وساز در اختیـار بـانـدھـای  
دولتی که در قـالـب شـرکـتـھـای   
ـیـت   ـتـی فـعـال ـروش دول ـف بساز و ب

در کـنـار  .  میکردند، قرار گرفـت 
آن، دولت اقـدام بـه تشـویـق مـردم  
ـرای خـریـد   برای گرفتـن  وام  ب
مسـکـن، کــه عـمــدتـا زیــر نـظــر  
ــدھــای گــرد آمــده در پــروژ   بــان

خودشـان  .  مسکن مھر بودند، کرد 
ـروژه  ٢٠٠ گفتند که نزدیک به    پ

مسکن مھر در سراسر کشـور راه  
انداخـتـه انـد کـه مشـغـول خـانـه  

ـر  .  سازی می باشند  ـف میلیونـھـا ن
از مردم که از بی مسکنـی رنـج  
می بردند، با گرفتن وام و به ایـن  
امید که صاحب خانه ای بشونـد،  
ـیـسـت تـحـویـل   ـبـت نـام در ل با ث

ـنـد  ـت ـرار گـرف از  .  مسکن مـھـر ق
ــوضــوع   ــش م ــال پــی حــدود دوس
ــفــات در مســکــن مــھــر در   ــخــل ت
ــرفــت  ــرار گ ــلــس ق . دســتــور مــج

ــد   ــور شــدن ــب ــســی ھــا مــج ــل مــج
ـرامـون رونـد   ـی کمیسیون تحقیقی پ
ـروژه مسـکـن   پیشرفت اجـرایـی پ

بعد از یـک  .  مھر تشکیل بدھند 
ـروژه   سال اعالم کردند کـه ایـن پ
نتوانسته نیاز مسکن مردم را حـل  
نماید که ھـیـچ، بـه ایـن بـھـانـه  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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میلیاردھا تومـان پـول گـم وگـور  
از طرف دیگر ثبت نـام  .  شده است 

کنندگان برای دریـافـت مسـکـن  
ـرای   ـتـظـار کـه ب بعد از ماھھـا ان
سکونت در مجمتع ھای مسـکـن  
ــا   ــد،  ب ــه کــردن ــع ــھــر مــراج م
ـرو شـدنـد  . مشکالت بـزرگـی روب

اکثر این خانه ھا در منـاطـق دور  
حـداقـل  . از شھرھا ساخته شده بود 

ـــوط بـــه   ـرب ـــداردھـــای مــ ـــان ـت اســ
استحکام، برخورداری از امکانات  
ـرق،   رفت و آمد، داشـتـن آب و ب
لوله کشـی فـاضـالب ، فضـای  

ـم گـازرسـانـی   را  .. سبز و سـیـسـت
ـنـد  ـیـجـه ایـن سـیـاسـت  .  نداشـت ـت ن

ـروژه   کثیف باندھای گردآمده در پ
مسکن مھر این شـد کـه ھـزاران  
. میلیارد تومـان پـول خـورده شـده 

مردمی که از بانکـھـا بـه امـیـد  
خریدن مسکن وام گرفـتـه بـودنـد،  
ـیـامـد کـه   ـرشـان ن خـانـه ای گـی
. ھیچ، بدھکار بانکھا ھـم شـدنـد 

آنجایی ھم کـه درصـد نـاچـیـزی  
ــه شـدنـد، بـا دھـھــا   صـاحـب خـان
کمبود و مشکالت در حال دسـت  
ـرم کـردن مـی بـاشـنـد  . و پنجه ن

ـیـایـی   پروژه مسکن مھر باند مـاف
دولت احمدی نژاد و شرکت ھای  
ــی بــرای   بســاز و بــفــروش دولــت
سرکیسـه کـردن مـردم و دزدیـدن  
ــول مــردم بــود  ــر پ ــشــت ــی ــازھــم ب . ب

شرکای جناب سـیـف وخـود وی  
ـر صـنـدلـی ریـاسـت   کـه امـروز ب
بانک مـرکـزی تـکـیـه زده انـد،  
دقیقا ھما ن سیاست احمدی نـژاد  
ــھــیــه   را در عــرصــه ســاخــت و ت
ـلـوی   ـر تـاب مسکن، و ایـن بـار زی

پیـش  " تدبیر و امید روحانی "دولت  
ـرنـد  ـنـھـا ھـم  اسـتـارت  .  می ب ای

.  را زده انـد "  مسکن امـیـد " پروژه  
ـروژه مسـکـن   دولت روحـانـی و پ
امید ش ھم دم و دستگاه رسـمـی  
دزدان دولتی مـی بـاشـد کـه بـه  
ــدھــی   ــه قصــد ســازمــان ــھــان ــن ب ای
ـرده را در بـخـش   دزدیھـای گسـت

اساسـا ھـر بـانـد و  .  مسکن دارند 
ــاح حــکــومــت کــه بــر ســر   جــن
کارآورده میشود، مھمترین امـرش  
تضمین و ادامه کاری دزدیـھـای  
ـری از   باندش، دادن سھم بیت رھـب
دزدیھا و چاپیدن و غـارت ھسـت  
ــد  ــن ــردم مــی بــاش ــیــســت م . و ن

ــد   حـکـومــت دزدان و قـاتـالن بـای

 .گورش را گم بکند 
 
 
ختم رسیدگی به * 

پرونده رحیمی معاون 
 ٢٩احمدی نژاد با  

 اتھام  

در ادامه اداعـای رسـیـدگـی بـه  
ــی دولــت   ــده دزدان حــکــومــت پــرون
ــتــه گــذشــتــه   ــف احــمــدی نــژاد، ھ
دادستانی اعالم کرد کـه دادگـاه  
رسیدگی به پرونده مقامات دولـت  
احمدی نژاد، از جمله رحیمـی بـه  
ـتـظـر صـدور   پایان رسید و باید مـن

الزم به تـوضـیـح اسـت  .  حکم شد 
ــاره    ــھـران در ب کـه  دادســتـانـی ت
پرونده محمد رضا رحیمی مـعـاون  

  ١٤ اول دولت احمدی نـژاد  روز  
کـه  : "  اعالم کرده بـود ١٣٩٢ دی  

ـیـق بـه   از محمدرضا رحیمی تحـق
عمل آمده و در حـال حـاضـر بـا  

 مناسب و تأمیـن    صدور قرار وثیقه 
ــت  ."  آن، آزاد اســت  ــوالن دول مســئ
ھای بیمـه و ارز و    سابق در پرونده 

 عنـوان اتـھـامـی  ٢٩  یا  ٢٥ وجود  
ــول ایــن   ــئ بــرای او، قــاضــی مس

اصـل  : " پرونده تائید کرده بود کـه 
ــرار   ــح اســت و ق مــوضــوع صــحــی
ـرای ایـن فـرد صـادر   مجرمیـت ب
شده است، اما از تعداد اتـھـامـات  
مطلع نیستم و در صـورت اطـالع  

ــمــی  ــان کــنــم   ھــم ن ــوانســتــم بــی ." ت
درضمن در اطالعیه ھفته گذشتـه  
دادستانی آمـده بـود کـه دادگـاه  

 . غیر علنی می باشد 
ـرونـده   اما مـاجـرای ایـن دزدی پ
ـرونـده  دزدی   رحیـمـی کـه بـه پ
ــژاد   ــت احــمــدی ن ــامــات دول ــق م
معوف شـد، چـه بـود؟ رحـیـمـی  

وی  .  معاون اول احمدی نـژاد بـود 

عضو کمسیـون ارزی دولـت بـود  
که در مـاجـرای فـروش ارزھـای  
ـر از   ـیـمـتـھـای بـاالت خارجی به ق
قیمت ارز مـرجـع اعـالم شـده از  
طرف دولت و بانک مـرکـزی را  

در جـریـان ایـن  .  مدیریت کرده بود 
ماجرا، وی در پاسخ به بال ارفـتـن  

: قیمت ارزھای خارجی گفته بـود 
ـلـه اسـت "  ."  تقصیر جمشید بسـم ال

این اظھار نظر وی حـمـالت بـانـد  
مخالف دولت را به دنبال داشت و  
اینھا در واکنش گفتنـد جـمـشـیـد  

در  .  بسم الله خود رحـیـمـی اسـت 
جریان این ماجرا دولـت بـه مـدت  
ـــه    ـــک ســـال روزان ـــش از ی ـی ــ ب
میلیاردھا تومان از مـحـل فـروش  
ارزھای دولتی در بانـدھـای بـازار  
آزاد ارز ھــای خــارجــی درآمــد  

ــرد  احــمــدی نــژاد در  .  کســب ک
دفاع از ایـن سـیـاسـت مـعـاونـش  

ـیـد  : "گفته بود  اگر زیاد حـرف بـزن
میگم کدام مقامات بـاالی نـظـام  

در  ."  ھـم در مــاجـرا دسـت دارنـد 
ـری و   ـیـت رھـب ـنـد ب یـک زد وب
ـر درایـن   دولت و بـانـدھـای درگـی
ماجرا، بعد از ماھـھـا کشـمـکـش  
ـلـه را   اینھا رسما جمشـیـد بسـم ال
مسئول نابسامـی ارزی مـعـرفـی  
کردند و رحیـمـی را بـه حـاشـیـه  

  ٣ در مـاجـرای دزدی  . امن بردند 
ھزار میلیاردی و محاکـمـاتـش و  
ماجرای دسـت داشـتـن مـقـامـات  
ــه   ـم، از جـمـل ــانـکـی رژی بـاالی ب
ـر فشـار   خاوری در این دزدیھا، زی
باند دیگر حکومت برای رحیـمـی  

اکـنـون بـعـد  . پرونده تشکیل دادند 
از گذشت نزدیـک بـه دوسـال از  
ــه   ــه گــذشــت ــت ــاجــرا، ھــف ــن م ای
ـرار شـده   دادگاھی برگزار شد و ق
. است حکم این پرونده صادر شـود 

الزم به توضیح است که زد و بنـد  
ــمــی و   ــی ــرتضــوی، رح ــیــد م ســع
ــرای دزدی از   مشــایــی در مــاج
سازمان تامین اجتمـاعـی، یـکـی  
دیگر از اتھامات این پرونـده مـی  

ـر  .  باشد  پرونده رحـیـمـی ھـم نـظـی
ـرونـده دزدان حـکـومـتـی    صدھـا پ

شامل مرور زمـان خـواھـد شـد و  
ــرفــه ای حــکــومــت در   دزدان ح
ـری و   حاشیه ھای امن بیت رھـب
ـرا   مراکز پر قدرت دیگر نـظـام  ق

ـــد گــرفـــت  ـن ــواھــ ـــجـــه   .  رخ ـی ــ ـت ــ ن

ـرونـده ھـای   رسیدگی بـه ھـمـه پ
ـنـجـا   دزدان حکومتی نھایتا بـه ای

مـوضـوع اعـدام  .  ختم خواھد شـد 
مه آفری خسروی و صدور حـکـم  
ـلـش   ـی اعدام برای سه نفردیگـر، دل
ـنـھـا   فقط و فقط افشاگریھـای ای
ـری   از دار و دسته ھای بیـت رھـب

بـه  .  و دزدان باالی نظام بوده اسـت 
ـری از   ـرای جـلـوگـی ھمین خاطر ب
ـرون و   ـی درز این افشاگـریـھـا بـه ب
ـروی نـداشـتـه حـکـومـت،   رفتن آب

ـنـد  بـه  .  اینھا مه آفـریـد را کشـت
ــول   اعــتــراف قــاضــی ســراج مســئ

ـرونـده  اعـدام  : " رسیدگی بـه ایـن پ
." مه آفرید بـه صـالح نـظـام بـود 

خارج کردن صدھا دزد حرفـه ای  
ـلـف   حکومت از بـانـدھـای مـخـت
حـکـومــت، ھـم بـه صــالح نـظــام  

خامنه ای  .  خامنه ای می باشد 
رئیس دزدان حکومت اسـالمـی و  
مدیریت کننده ھمه دزدیـھـا مـی  

کل نظام فاسد، دزد  مـی  . باشد 
 .باشد 
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ــع  ١٥  ــجــم ــصــاب و ت ــورد اعــت م
اعتراضی در طول زمانی کمتر از  
ــی از   ــالن بــاالی ــه بــی ــت ـف دو ھـ

 . اعتراضات کارگری است 
ـیـت    - کارگران در ایـران در وضـع

اعـتـصـاب بـه  .  ویژه ای قرار دارند 
ــراض   ــرای اعــت ــری  ب ــوه مــوث شـی

کـارگـران  /   ١ .  کارگری تبدیل شده 
ــن روز   ــمــی ــق در دھ ــدن بــاف مــع
اعتصاب علیه خصـوصـی سـازی  

ـان و کـارگـران  / ٢ .  ھستند  کـارکـن
ـیـه   ایران تایـر در چـنـد نـوبـت عـل
اخراج سازی و کـاھـش حـقـوق و  
ــع   ــجــم ــه ت ــمــزدھــا دســت ب دســت

ــد  ــراضــی زده ان کــارگــران  / ٣ .  اعــت
قطار شھری اھواز در پنچمین روز  

ـا    خـرداد مـاه در  ١٨ متوالی و ت
اعتراض به عدم دریافت پنچ مـاه  
ـابـل   ـق حقوق ھای ومعوقـه  در م
دفتر مرکزی قطار شـھـری دسـت  

/٤ .  به تجمعات اعتراضی زده انـد 
تجمع کارگران پتروشیـمـی شـازنـد  
اراک در اعتراض به نحوه اجـرای  

ـنـدی مشـاغـل  تـجـمـع  / ٥ .  طبقه ب
کارمندان دانشـگـاه آزاد سـوادکـوه  

٦ .  در اعتراض به تاخیر حقوق ھـا 
تجمع کارگران ایران تایر در ھجـده  / 

اردیبھشت در مقابل وزارت کـا در  
ـــه عـــدم پـــرداخـــت   ـــراض ب ـت اعــ

تـجـمـع اعـتـراضـی  / ٧ . مطالباتشان 
ـان ادارات   اعضای تعاونی کـارکـن
دولتی بیجار در اعتراض به فروش  

  ٣٠٠ تـجـمـع / ٨ .   ملـک تـعـاونـی 
پزشک متخصص زن در اعتـراض  
به طرح خدمت در مناطق مـحـروم  

ــل  / ٩  ســال،  ١٢ بــه مــدت   ــاب ــق م
/١٠ .  سـاخـتـمـان وزارت بـھـداشـت 

ـیـه   ـیـل عـل تجمـع دکـه داران اردب
ــوران   ــی مــام رفــتــار ضــد انســان

اعتصاب کارگـران  / ١١ .  شھرداری 
ــای در   ــان جــغــت ــم ــی ــارخــانــه س ک
اعتراض به پرداخـت نشـدن حـقـوق  

اعـتـصـاب  / ١٢ .  معوقه و حق بیمه 
کارگران شرکت جـیـسـون در فـاز  

تجمع و راه  / ١٣ .  پارس جنوبی ١٢ 
پیمایی اعتراضی کارگـران فـوالد  

ـنـدج  / ١٤ . زاگرس کردستان در سـن
تجمع کارگران سھامدار بازنشسـتـه  

ـتـی آردل  تـجـمـع  /  ١٥ .  گروه صنـع
 . کارگران کشت و صنعت کارون 

ــع  ١٥  ــجــم ــصــاب و ت ــورد اعــت م
اعتراضی در طول زمانی کمتر از  
ــی از   ــالن بــاالی ــه بــی ــت ـف دو ھـ

 . اعتراضات کارگری است 
ــوه در   ــی ــریــن ش اعــتــصــاب مــوثــرت
ـتـه   اعتراضات کارگران بکار گـرف

شده و به روش قابل اتکایی تبدیل  
 . شده است 

ـات   ـب تمرکز اصلی و محوری مطال
کارگران عـدم پـرداخـت حـقـوق و  
ـیـن بـودن حـقـوق   ـای دستمزدھا و پ

و اعتراض بـه اخـراج و  .  دستمزدھا 
 .   بیکارسازی است 

ـیـت   بررسی مـوردی آخـریـن وضـع
ـیـل   اعتـصـاب کـارگـران نـوردپـروف
ــابــل   ــشــروی ق ــی ــانــگــر پ ــاوه نش س

اطالعیه اتحایه آزاد  .  اتکایی است 
ـا   ـبـط ب کارگران ایران  و اخبار مرت
ـیـل   اعتراضات کارگران نورد پـروف
ــن شــمــاره کــارگــر   ــاوه  در ای س

 . کمونیست را منتشر میکنیم 
گزارش از آخرین 

وضعیت اعتصاب 
کارگران نوردپروفیل 

 ساوه 
ــارگــران ایــران   ــادیــه آزاد ک : اتــح

بدنبال اعتصـاب مـجـدد کـارگـران  
درپی خلف  ( نورد پروفیل ساوه که  

، از  ) وعده کارفرما از تـعـھـداتـش 
ـار   امروز صبح آغازشد، طـبـق اخـب
رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ـاچـارشـد کـه   ایران ، کـارفـرمـا ن
مبلغ وعده داده شده یعنی عـیـدی  

 را بـه حسـاب  ٩٢ و پاداش سـال  
علیـرغـم ایـن  .  کارگران واریز نماید 

موفقیت، کارگـران بـه اعـتـصـاب  
ـان نـدادنـد و در مـجـمـع   ـای خود پ
عمومی خود تصمیم گرفتنـد کـه  
ــه دو شــرط بــه ســر کــار خــود   ب

ـ دو ماه از حقوقـھـای  ١ برمیگردند  
معوقه ی  پارسال را به حسـابشـان  

ـ به منظورجلوگیـری  ٢ واریز نمایند  
ازاین خلف وعده ھا، برای عـمـلـی  
شدن  پرداخت بقیه مطالباتشان که  

ـاشـد،  ٤ شامـل   ـب  مـاه حـقـوق مـی
ـیـن   ـبـی و تضـم کارفرما تعھد کت
ھای الزم را بدھـد چـرا کـارگـران  
ـاشـنـد بـرای اجـرای   باید مجبور ب
ھرقول وقدمی که توافق مـیـشـود  
مجبور به جنگیدن وتالش وصـرف  

ــد؟  ــارزه بــاشـن ـب تـعــھــد  .  انـرژی وم
کتبی وتضمین ھـای الزم، دسـت  
ـادی بـرای   کارفرما را تا حدود زی
ـنـده   بی توجھی به تعھداتـش در آی

ـار مـھـم  . خواھد بست  تصمیـم بسـی
این کارگران در این اعتصـاب ایـن  
بود که با توجه بـه قـدرت اتـحـاد  

خود در دستیابی به اھـدافشـان، از  
این پس مجمع عمومی خودرا چه  
ـا نـداشـتـه   ـاشـنـد ی مشکل داشته ب
ـیـن   باشند، ھر ماه در یک روز مع

ـا  ٤٥ بمدت   دقیقه تا یکسـاعـت بـرپ
اتحادیه آزاد کارگران ایـران  .  نمایند 

این تصمیم مھم را که اعمـال اراده  
مستقیم توده کارگران اسـت ، بـه  
ــل ســاوه   ــروفــی ــورد پ کــارگــران ن

ـیـم  .  تبریـک مـیـگـویـد  ایـن تصـم
یعنی تشکیل مـنـظـم و مسـتـمـر  
ـنـوان تشـکـل    مجمع عـمـومـی بـع
ـتـوانـد   ـی قدرتمند اراده کارگری ، م
ـایـدار بـرای   یک سـنـت قـوی وپ
ــارگــران در   حــرکــت عــمــومــی ک

  ٢ سراسر ایران قرار گیـرد سـاعـت  
ـبـه    خـرداد  ١٩ بعد از ظـھـر دوشـن

ـبـسـتـگـی  .  ٩٣  برقرارباد اتحاد وھم
 سراسری کارگران ایران 

ـیـل سـاوه طـبـق   کارگران نوردپـروف
ـــه   ــت ب ـان دوبــاره دس ــده اشــ وع

 اعتصاب زدند 
درپـی  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  

ــل   ــه قــب ـت ــرده ھــف ــصـاب گسـت اعـت
ــل ســاوه و   ــورد پـروفــی کـارگــران ن
ـیـن ایـن   کشمکش بسیار با مسئـول
ــاالخــره  بــا حضــور   ــان، ب شــھــرســت
رستمی صاحب کارخانه و تـوافـق  

کـه  ( با کارگران در چندین مـورد  
ـتـه گـذشـتـه   مشروح اخبارآن در ھف

ــشــر شــد  ــت ــه وعــده  ) مــن ،  ازجــمــل
 ماه عیدی وپاداش سـال  ٢ پرداخت  

.   این اعتصاب پایان یافته بـود ٩٢ 
کارگران با این اولتیماتوم که اگـر  

ـبـه   ـاریـخ  یـکـشـن  خـرداد ١٨ تا ت
به وعـده داده شـده عـمـل  ) دیروز ( 

ــصــاب خــودرا از ســر   ــت نشــود، اع
طبق اخبار رسـیـده  .  خواھند گرفت 

به اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران از  
آنجا که تا آخر وقت اداری دیـروز  
ـاتـوم،   ـیـم ـت یکشنبه وپایان مھلت اول
با خلف وعده کارفـرمـا پـولـی بـه  
ــد،   ــران واریــز نش حســاب کــارگ
کارگران نوردپروفیل ساوه از امـروز  

 دست از کار  ١٣٩٣/٣/١٩ دوشنبه  
" کشیدند واز صبح امـروز مـجـددا 

 .اعتصاب کردند 
اخبار تکمیلی ونتایج این 

به " اعتصاب متعاقبا
 .اطالع خواھد رسید

ــراضــات   ــت ــا اع ــط ب ــب ــار مــرت ــب اخ

ــل ســاوه ،   ــورد پـروفــی کـارگــران ن
ـتـشـره از سـوی اتـحـادیـه آزاد   مـن

 کارگران ایران 
 نفرکارگرنورد پروفیل سـاوه  ١٢٠٠ 

ـاتشـان   ـب ـابـی بـه مـطـال برای دستی
اتـحـادیـه  .   دست از کـارکشـیـدنـد 
ــارگــران ایــران   ــارگــران  :  آزاد ک ک

ـیـل سـاوه   کارخانـجـات نـورد پـروف
ــات   ــه مــطــالــب ــی ب ــاب ــی ــرای دســت ب
انباشته شـدشـان ودر اعـتـراض بـه  
تعرض مداوم کارفرما به معیـشـت  
ـبـه   وزندگیشان ازامـروز صـبـح شـن

 اعتصاب کرده ودسـت از  ٣/٣/٩٣ 
ـاسـخ  .  کار کشیدند  تعـرض بـی پ

کارفرما طی مـاھـھـای گـذشـتـه  
ـز   ـبـری صبر کارگران خشمگین را ل

کــارفـرمــا در ادامــه  .  کـرده اسـت 
ـفـر را  ٦٠  تا  ٥٠ تعدیل نیرو بین    ن
ــا کــاھــش مــدت  .  اخــراج نــمــوده  ب

قراردادھا به سه ماه وحـتـی یـک  
ـیـت شـغـلـی را بـه   ماه عـدم امـن

این کارگران از آذر  . حداکثر رسانده 
ـنـی     ٧ ماه سال گذشته تاکنون یـع

ماھھاسـت  .  ماه دستمزد طلبکارند  
ـامـیـن   سھم بیمه آنھا به سـازمـان ت
ــذا   ــرداخــت نشــده،ل ــی پ ــمــاع اجــت
دفترچه بیمه درمانی آنھـا تـمـدیـد  
اعتبار نشده وخود وخانواده ھایشـان  
ــرده   ــرو ک ــی روب ــالت ــک رابــا مش

ـنـه  . است  کارفرما برای کاھش ھزی
ـنـی را مـنـحــل   ھـا بـخـشـھـای ف
وکارگران تعمیر ونگھـداری را بـه  

ـا سـاعـت  .   تولید منتقل میکند  ت
ارسال خبر کارفرما موافقت کـرده  

 ماه حقوق مـعـوقـه  ٧ که یکماه از  
ـفـت   ـا مـخـال را پرداخت کند کـه ب
کارگران مـواجـه شـده وکـارگـران  
ـافـت تـمـامـی حـقـوق   خواستار دری

 .خودھستند 
 این اعتصاب با استقبال وحـمـایـت  
کارگران کارخـانـجـات نـورد لـولـه  
ـان بـوده   ـزدیـکـی آن صفا کـه در ن
وھمواره ارتباط ومنافع مشـتـرکـی  

 .داشته اند، روبرو شده است 
ـیـل   ـتـرض نـورد پـروف کارگران مـع
ساوه بـه طـرف فـرمـانـداری سـاوه  

 دست به راھپیمایی زدند 
ـار رسـیـده بـه اتـحـادیـه   طبـق اخـب
ـــه   ـــران، درادام ـــران ای ـارگ ــ آزادک
ــرض   ــصــاب کــارگــران مــعــت اعــت
کارخانه نورد پروفیل سـاوه کـه از  

 آغـاز شـد  ٩٣/٣/٣ صبـح امـروز  
وپس از عدم پاسخگوئی کارفرمـا  
وبی جواب گذاشتن خواسته ھـای  
کارگران، آنھاتصمیم گرفتندکه بـه  
ـان سـاوه   سمت فرمانداری شـھـرسـت

ـیـم  .  حرکت کنند  بدنبال ایـن تصـم
ــدود   ـارگـــران  ٤٠٠ ح ـــراز کــ ـف ــ  ن

 بعدازظـھـر ودر  ٣ اعتصابی ساعت  
ـلـومـتـر را  ٣ ھوای گرم حدود    کـی

ـبـل  .  پیاده به سمت شھر پیمـودنـد  ق
ـیـروی   از رسیدن به فـرمـانـداری، ن
انتظامی در محل پارک جنگـلـی  
ـنـد واز آنـھـا   راه را برکارگران بسـت
خواستند که در ھمین محل بمانند  
ــد  ــای ــی ــجـا ب ــه ایــن ــدار ب ـا فــرمــان . ت

ـنـد وبـه راه خـود   ـت کارگران نپذیرف
بسمـت مـحـل فـرمـانـداری ادامـه  

ــر  .  دادنـد  تــا ســاعـت مــخــابـره خــب
کارگران در محل فرمانداری ساوه  
ـا   ـار مـالقـات ب تجمع کرده وخواست

الزم بـه  .  فرماندار ایـن شـھـرشـدنـد 
ذکر اسـت کـه کـارفـرمـای ایـن  
شرکت تاکنون چـنـدمـاھـی اسـت  
ـیـمـه کـارگـران را بـه   که سـھـم ب
سازمان تامین اجتمـاعـی پـرداخـت  

 ماھه  ١  و  ٣ نکرده و قرار دادھای  
با این کارگران عقد میـکـنـد کـه  
ــواســت و   ــم از خ ــوارد ھ ــن م ای
مطالبات کـارگـران در اعـتـصـاب  

ـاشـد  کـارفـرمـای  .  امروزشان می ب
ــه   شـرکــت امــروز تــنـھــا حــاضـر ب

 مـاه حـقـوق  ٧ پرداخت یـکـمـاه از  
ـا   معوقه بـه کـارگـران شـد کـه ب
. مخالفت کـارگـران روبـرو گشـت 

این عدم پاسخگویـی کـارفـرمـای  
ــی   شـرکــت بـه کــارگــران در حــال
ــرد کـه کـارگــران   صـورت مـیـگـی
ـز کـه   ـی ـا ن شرکت نورد لـولـه صـف
ـاشـد   ـب متعلق به ھمین کارفرما می
ـانـچـه حـقـوق   اعالم کرده انـد چـن
ـبـه   معوقه آنان نیز تا روز سـه شـن
پرداخت نشود آنان نیز دست از کـار  

اتحـادیـه آزاد کـارگـران  .  میکشند 
ایران اعالم میکـنـد کـه بـه گـرو  
گرفتن دستـمـزد کـارگـران دزدی  
ــواده ھــای   آشــکــار در حــق خــان
کارگران میباشد و ضمن حـمـایـت  
قاطع از خواست این کـارگـران، در  
 ھر قدم خود را ھمراه آنان می داند 

اخبارتکمیلی اعـتـصـاب کـارگـران  
 نورد پروفیل ساوه 

ــارگــران ایــران   ــادیــه آزاد ک : اتــح
کارگران نورد پروفیل سـاوه امـروز  

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
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ــبــه   ــن ــکــش  در دومــیــن  ٩٣/٣/٤ ی
ـان بـر   ـزھـمـچـن ـی روزاعتصاب خود ن
ــای   ــزدھ ــم ــت ــافــت دس خــواســت دری
ـافشـاری کـردنـد  .  معـوقـه خـود پ

ـلـومـتـری  ٣ بدنبال راھپیمائـی    کـی
ــل   ــه کــارگــران ازمــح ــب روز شــن
کارخانه تا فرمانداری ساوه که به  
ـــــن مـــــحـــــل   ـــــع درای ـــــجـــــم ت

ـا  . منجرشد  ،کارگران تجمع خودرا ت
ــد ١٠  بــازتــاب  .   شــب ادامــه دادن

ـان بـود کـه   گسترده این تجمع چن
عالوه بر کارگران شاغل کارخانـه،  
جمعی از بازنشستگان و تـعـدادی  
ـیـن کـارخـانـه کـه   از کارگران ھم

 سال اخیر اخراج شده بودنـد،  ٧ طی  
به جمع ھمکاران اعـتـصـابـی خـود  

ـفـر  ٢٠ ھمچنین حدود  .  پیوستند   ن
از کارگـران کـارخـانـه نـورد لـولـه  
ـانـی واعـالم   ـب ـی صفا نیزبـرای پشـت
حمایت کارخانه خود دراین تـجـمـع  

ـیـشـنـھـاد  . حضوریافتند  کارگـران پ
ــن   ــی ــعــی ــرای ت ــداری را ب فــرمــان
نمایندگان نپذیرفتند واعالم کـردنـد  
که تجربه ھای قبل نشان داد کـه  
بانماینده ھا برخورد شده که منـجـر  
ـنـی   ـی به اخراجشان گردید لذا تضـم
ـان پـس از   بـرای ادامـه کــاری آن

واعـالم  .  پایان اعتصاب وجود ندارد 
ـیـکـه   ـا زمـان  مـاه  ٥ کردند کـه ت
ــاده و  ــب افــت ــمــزد عــق ــاه  ٢ دســت  م

عیدی وپاداش خودرا نـگـیـریـم بـه  
ــم داد  ــصــاب ادامــه خــواھــی ــت . اع
ـلـه  : مسئولین شھرستان سـاوه ازجـم

ـیـس سـازمـان   رئیس اداره کـار، رئ
ـیـرشــورای   ـتـمـاعــی، دب ـامـیـن اج ت
ــروی   ــده نــی ــن شــھــر وفــرمــان ـامــی ت
ــع کــارگــران   ــظــامــی در جــم ــت ان
معترض حضور یافته وقـول دادنـد  
که فردا فرماندار در جمع شمـا در  
ـات   ـب کارخانه حـاضـر شـده ومـطـال
ـیـگـیـری خـواھـد کـرد  . شما را پ

ـا مشـورت در   بنابراین کـارگـران ب
جمع عمومی خـود اعـالم کـردنـد  
که با توجه به بازتاب گسترده ایـن  
تجمع ورساندن صـدای اعـتـراضـی  
کارگران در سطح شھر، به تـجـمـع  
ـان داده   ـای خوددرمحل فرمانداری پ
ودر محل کارخـانـه بـه اعـتـصـاب  
ـاتشـان   ـب خود تا دستیابی بـه مـطـال

ــد داد  ــذا امــروز  .  ادامــه خــواھــن ل
ـیـش  ٧ یکشنبه از ساعت    صـبـح ب

 نفر ازکـارگـران در مـحـل  ٤٠٠ از  
کارخانه به اعتـصـاب خـود ادامـه  

کـارگـران اعـتـصـابـی کــه  .  دادنـد 
ـتـری واداری را   اینبار ھمکاران دف
نیز باخود ھـمـراه کـرده بـودنـد، از  

ـار   ورود وخروج کامیونھای حمـل ب
جلوگیری کردند واجازه ندادند کـه  
ھیچ دستگاھی درکارخانه روشـن  

تا زمانیکه دسـتـمـزدھـایشـان  .  شود 
ـز گـردد  اتـحـادیـه  .   به حساب واری

ــران ضــمــن اعــالم   آزادکــارگــران ای
ـات بـرحـق ایـن   ـب حمایت از مـطـال
ـتـشـار   کارگـران و تـالش بـرای ان
اخبار این مبارزات تا دستیابـی بـه  
ـبـسـتـگـی   حقوقشان، به اتحاد وھـم

 .آنھا درود میفرستد 
ـیـل   اعتصاب کارگران نورد و پـروف

 ساوه وارد سومین روز خود شد 
طبق خبر ارسالی  به اتحادیـه آزاد  

 نفـر از   ٤٠٠ کارگران ایران بیش از  
کارگران نورد و پروفیل سـاوه بـعـد  
ــروز   ــصــاب ، ام از دو روز اعــت

ـز از سـاعـات  ٥ دوشنبه   ـی  خرداد ن
اولیه صبح به اعتصاب خود ادامـه  
دادند در ادامه اعتصاب امروز سـه  
ـلـه   نفر از مـدیـران شـھـری از جـم

مسئول کمیسیـون  ( آقای معمارپور  
و آقای حـق پـرسـت  )  فرمانداری  

معاونـت روابـط کـار اداره کـار  (  
ـامـیـن در  )  ساوه   و دبیر شـورای ت

جمع کارگران حـاضـر شـدنـد و از  
ــا مــالــک   ــمــی صــف ــت طــرف رس
کارخانه اعـالم نـمـودنـد بـه شـرط  
ـارت   اینکه دستگاھھای تولید اسـت
زده و روشن شوند ، ایشـان حـاضـر  
است یک ماه حقوق کـارگـران را  

ـام  .  بپردازند  ـی این شرط گذاری و پ
وقیحانه ی رسـتـمـی بـه صـورت  
خشمگینانه ایـی مـورد اعـتـراض  
شدید کـارگـران قـرار گـرفـت  و  
اعتراض خـود را از عـدم حضـور  
ــا در   ــف ــمــی ص ــت ــانــدار و رس فــرم
کارخانه اعالم کردند و در مـجـمـع  
ــم   ــن تصــمــی عــمــومــی خــود بــا ای
کارفرما سخت مخالفت کـردنـد و  
پیشنھاد نمودند که در صورتی بـه  
ـنـد داد   ـان خـواھ ـای اعتصاب خود پ
که حداقـل حـقـوق بـھـمـن مـاه و  

ــال   ــیــدی و پــاداش س ــه  ٩٢ ع  ب
حسابشان واریز شود و برای مابقی  
ـار،   مطالبتشان ،ھر بیست روز یـکـب
یک ماه از حقوقھای معوقه خود  
را دریافت کنند و تصمیم جـمـعـی  
ـبـه   بر این شد که از صبح چھارشن
ـیـجـه   به اعتصاب خود تا حصول نت

 مـاه  ٥ ادامه دھند ایـن کـارگـران  
  ٩٢ حقوق و عیدی و پاداش سـال  

را طلبکار میباشـنـد و در ضـمـن  
 الـی  ٢٠  کارگر که از  ٢٠٠ تعداد  
 سال سابقه کار دارند، مشـمـول   ٢٨ 

ـان آور   طرح مشاغـل سـخـت و زی

ـانـون   میباشند و میتوانند با ایـن ق
 بازنشسته شوند 

ــه ذکــر اســت کــه امــروز   الزم ب
ـامـیـن   دفتـرچـه ھـای درمـانـی ت
ـار   ـب اجتماعی کارگران تمدیـد اعـت
گردید و ناھار کارگران نیز کـه از  
روز گذشته توسط کارفرمـا قـطـع  

اتـحـادیـه آزاد  .  شده بود ،برقرار شد 
کارگران ایران ضمن اعالم حمـایـت  
از مطالبات برحق این کـارگـران و  
تالش برای دستیابی به حقـوقشـان  
ـتـن   اعالم میکند که به گرو گـرف
دستمزد کارگران دزدی آشکـار در  
حق خانواده ھای کارگران میباشـد  
و به اتحاد وھمبستگی آنـھـا درود  

 میفرستد 
تجمع  کارگران نورد و 
پروفیل ساوه در مقابل 

 درب کارخانه
طبق اخبار ارسالی به اتحادیـه آزاد  
ـارگـــران ایـــران،در ادامـــه ی   کــ
اعتراضات کارگران نورد و پروفیل  

خرداد کارگـران  ٣ ساوه از روز شنبه  
 خـرداد  ٧ امروز چھارشنبه مـورخ  

نیز برای ادامه اعتصـاب خـود بـه  
محل کارخانه مراجعه نمودنـد امـا  
با درب بسته ی مـحـل کـارخـود   
ـیـکـه از روز   مواجه شدند در حـال

ــه مــورخ   ــب ــن خــرداد از آغــاز  ٣ ش
ـاب   اعتصاب بدلیل قطع سرویس ای
و ذھاب توسط کارفرما، کارگـران  
با وسایل شخصی خـود در مـحـل  

کـارگـران در  .  کار حاضر شده انـد 
ــجــمــع   ــه ت ــان ــابــل درب کــارخ ــق م

در  .  اعتراضی خود را بر پا نمودنـد 
پی این اعتراض رئیس اداره کار و  
رئیس نیروی انتـظـامـی و مـعـاون  
ـان سـاوه در جـمـع   فرماندارشھـرسـت
ـا تـھـدیـد   کارگران حاضر شدند و ب
ـانـونـی   کارگران مبنی بـر غـیـر ق
ــا   ــودن تــجــمــع کــارگــران از آنــھ ب
ـان   ـای خواستند که به تجمع خـود پ

ـان تـھـدیـد  .  دھند  در پی این سـخـن
ـیـکـه بشـدت   امیز کارگران در حال
ـزدنـد   خشمگین شده بودند فریاد می

ـنـد  : که   کسانی غیر قانونی ھسـت
ــوق کـارگـران را   کـه مـاھــھـا حـق
ـنـد ، پـرداخـت   پرداخـت نـمـی کـن
ـانـونـی   نکردن بیمه کارگران غیر ق
ــی   ـانـون اسـت ،و کسـانـی غـیـر ق
ــرداخــت   ــه جــای پ ــد کــه ب ــن ھســت
مطالبات انباشته شده ی کارگـران  
برای جلوگیری از ادامه ی تجمـع  
و اعتصاب کارگران دست به قطـع   
ــس ایــاب و ذھــاب   ــروی نــاھــاروس
ــران زده و در ب ھــای   کــارگ

ــارگــران   ــرابــر ک ــه را در ب ــان کــارخ
در پـی خشـم کـارگـران  .  میبندند 

ــــر ادامــــه ی   ـاری ب ـافشـــ وپـــ
ــی   ــن دولــت ــراضـاتشــان مسـولــی اعـت
اعالم نمودند که ھم اکنـون یـک  
ماه از حـقـوق ھـای مـعـوقـه بـه  
ـزشـده اسـت و   حساب کارگران واری
ـبـه   قول داده شد  کـه در روز شـن

ـنـه ی طـرح  %  ٤ خرداد   ١٠  ـزی ھ
ـان آور بـرای   مشاغل سخـت و زی
ـامـیـن   دویست نفر از کارگران به ت
اجتماعی واریز گردد واز کـارگـران  
خواستند  که بـه اعـتـصـاب خـود  
ـیـد را   پایان دھند و دستگاھھا تـول

ــد  ـن ــعـد از  .  روشـن کــن کـارگــران ب
ــان از واریــز شــدن   ــن حصــول اطــمــی
ـاتشـان   حقوق یـک مـاه از مـعـوق
ـابـل درب کـارخـانـه مـجـمـع   درمق
ـا   عمومی خود را برگزار کردند و ب
ـنـد کـه   ـت اکثریت آراء تصمیم گـرف

ــه   ــب ــه  ١٠ در روز شــن ــرداد ب  خ
ـا   اعتصـاب و اعـتـراضـات خـود ت

  ٩٢ دریافت عیدی و پاداش سـال  
ــه طــرح  % ٤ و واریــز شــدن   ـزیــن ھ

ـان آورو تـعـھـد   مشاغل سخت و زی
پرداخت یک ماه از معـوقـات ھـر  
ـنـد  ـار، ادامـه دھ . بیست روز یـکـب

 صـبـح بـه  ١١/٥ کارگران ساعت  
تجمع خود پایان دادند اتحادیـه آزاد  
ـیـت و   کارگران ایران ھراندازه موفق
ــه ھــای   ــه خــواســت ــی ب ــاب ــی دســت
ــحــاد و   ــون ات ــدی کــارگــران را م
ھمبستگی و پافشـاری کـارگـران  
ـات بـر   ـب بر خـواسـتـه ھـا و مـطـال

 .حقشان می داند 
پیروزی کارگران 

نوردپروفیل ساوه، پس 
 از یک ھفته اعتصاب

ــارگــران ایــران   ــادیــه آزاد ک : اتــح
ــه دھــم خـرداد  ــب  پــس  ٩٣ امـروزشــن

ـتـه اعـتـصـاب   ـف ازگذشت یـک ھ
ـیـل   گسترده ی کارگران نورد پروف
ـنـد   ساوه، رستمی مدیرعامل قدرتـم
ـاغـرور   وصاحب نفوذ کارخانه که ب
ـا   ـاط ب ـب ـاشـی از ارت وسرمستـی ن
مراکزقدرت به خـواسـت کـارگـران  
ـتـدای   ھمواره بی اعتناء بـوده، ازاب
صـبـح امــروز در جـمــع کـارگــران  
اعتصابی حضوریافت وبه خواسـتـه  
ــارگــران گــوش   ــت ک ــب ــا وصــح ھ
ـتـگـوپـرداخـت  . کردوبا آنان بـه گـف

ــی وکشــمــکــش   ــه زن ــبــال چـان بـدن
ــی بــا   ــصــاب ــارکــارگــران اعــت بســی
ـا   مدیرعامل که سعی درتـوافـق ب
ــات مــمــکــن بــا   ــب ــال حــداقــل مــط

ــت  ــت  .  کــارگــران را داش ــاوم مــق

ـاالخـره بـه   وپافشاری کـارگـران، ب
عقب نشینی رستـمـی مـنـجـرشـدو  
کارگران به مطالبات اصـلـی خـود  

جدا از یکماه حـقـوق  .  دست یافتند 
ــای   ــرچــه ھ ــت ــاردف ــب ــت ــداع و تــمــدی
ـبـل   درمانی، که طـی روزھـای ق
ــل   ــرعــام ــدی ــود،م ــده ب ــجــام ش ان

ـلـغ عـیـدی  :  متھدگردید  ـب دوماه م
وپاداش را تا حداکثریکشنبه ھفتـه  
. آینده بحساب کارگران واریز نمایـد 

درمقابل خـواسـت کـارگـران بـرای  
  ٢٠ پرداخت دستمزدھای معوقه ھـر 

روزیکبار، مدیرعامل قـول دادکـه  
تا تیرماه کلیه معوقات را پرداخـت  

ــایــد  ــم ــغ مــربــوط بــه  % ٤ .  ن ــل ــب م
ــرای   ــان آورب ــاغــل ســخــت وزی مش
تامین بازنشستگی کـارگـران، بـه  
سازمان تامین اجتمـاعـی پـرداخـت  

ھیچکس بـخـاطـر شـرکـت  .  گردد 
وفعالیت دراعتصـاب اخـراج نشـود  
ــصــاب   ــه اعــت ــت ــوق یــک ھــف وحـق
ـــرداخـــت گـــردد  ـــه وپ ـب ـاســ . مـــحــ

ـار درجـمـع   مدیرعامل ماھی یـکـب
کارگران حضوریافته وبه خـواسـتـه  

کـارگـران  .  ھای آنان توجـه نـمـایـد 
پس ازمشورت در جـمـع عـمـومـی  
ـابـل   خود ودریافت تضمین ھـای ق
ـا ایـن شـرط کـه اگـرتــا   ـبـول، ب ق
ـلـغ مـوردتـوافـق   ـب یکشنبه آینـده م

ــجــددا  دســت از  "  واریــز نشــود، م
کارخواھنـدکشـیـد، بـه اعـتـصـاب  
ـان دادنـدوبـه   ـای پیروزمندانـه خـود پ
ــد  ــن ــودبــازگشــت ــرکــارھــای خ . س

ـزرگـتـریـن   ـتـھـا ب ـی ـق درکناراین موف
ــحــاد   ــصــاب، ات ــن اعــت ــاورد ای دسـت
ویکپارچگی واحساس قدرتی بـود  

اینچنین تجـربـه  " که کارگران قبال 
مـجـمـع عـمـومــی  .  نـکـرده بـودنـد 

کارگران آن بستر وظرفی بود کـه  
قدرت وتوانائی کارگـران را بـرای  
ـابـل   ـق ـاتشـان،درم دستیابی به مطالب
ـا ھـمـه   نمایندگان مـراکـز قـدرت،ب
ـنـدھـایشـان   امکانات وقـدرت وتـرف

ــان داد  ــارچــگــی  .  نش ــپ اتــحــادویــک
ــلـورشـده درمـجـمــع   ـب ـت کـارگـران م
ــن   ــران، ضــام ــی کــارگ ــوم ــم ع

وایـن درسـی  .  موفقیـت آنـھـا شـد 
ـاره بـرایـن   ـیـدچـنـد ب ـائ بزرگ و ت
تجربه برای سـایـر کـارگـران ایـران  

اتحـادیـه آزادکـارگـران ایـران  .  است 
ــه کــارگــران   ــت راب ــی ــوفــق ــن م ای

بـر  "  نوردپروفیـل سـاوه کـه قـطـعـا 
ــشــت کــارگــران   ــعــی ــدگــی وم زن
ـا ھــم   ــولـه صــف ــورد ول کـارخــانـه ن
ــم دارد، تــبــریــک   ــی ــق ــت ــرمس ــی ــاث ت

 .میگوید 
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! این بازداشت است یا گروگانگیری؟
 پیرامون وضعیت جعفرعظیم زاده 

ـیـس  ٤٠    ـم زاده رئ  روز است که از دستگیری جعفر عـظـی
  ١٨ امروز  .  ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران میگذرد 

ـرای   خرداد نیز تالش خانواده بـه روال مـراجـعـات مـکـرر، ب
ـیـجـه مـانـد  ـت . کسب اطالع از تعیین تکلیف ایشـان، بـی ن

ـرگـزاری   ـرای ب جعفرعظیم زاده به بھـانـه تـالش وتـدارک ب
اما نه فقط این، بلکه ایشـان  . روزجھانی کارگر دستگیر شد 

ـیـه تصـویـب   ـر عـل ـیـگـی باید به جرم بیش از دو سال تالش پ
ـیـت   دستمزدھای زیرخط فقر وعلیه بیکاری و به جـرم فـعـال
برای ارتقاء سطح معیشت کارگران در ھـمـاھـنـگ کـردن  

ـیـز  ٤٠ وسامان دادن طوماراعتراضی   ھزار امضاء کارگـران ن
مسئولین قضائی بدون ھیچ دلیلی ،عامدانـه از  !  تنبیه شود 

ـنـد  ایـن در حـالـی  .  آزادی یا تعیین تکلیف وی سر بازمیـزن
ـلـف   ـراضـات مـخـت است که در شرایط کنونی جـامـعـه اعـت
کارگری در واکنش به شرایط و وضعیت اسفبار اقتـصـادی  
، به اصلی ترین شکل بروزاعتراضات اجتماعی تبدیـل شـده  
وموج گسترده اعتراضات واعتصابـات کـارگـری بـه صـدر  

ـیـجـه  .  اخبار تحوالت اجتمـاعـی کشـیـده شـده اسـت  ـت در ن
ـرض و بـه طــریـق اولــی   ــن کــارگــران مــعــت دورنـگــه داشــت
کنارگذاشتن یا بی اثر کردن تشکلھای مستقل کـارگـری  
ـلـی   ـی از این جنبش ھای اعتراضی کارگران به ھر بھانه ودل
ـرخـورد بـا ایـن   ، یکی از رویکردھای اصلی مسئولین در ب

بدین جھت است که در آخرین بازجوئی که ده  .  شرایط است 
روز پیش صورت گرفت، آخرین حرف و خـواسـتـه ازایشـان ،  

معنی حـرفشـان در  .  بود "  اتحادیه آزادکارگران ایران "انحالل  
!! تا انحالل اتحادیه در گروگان ما ھسـتـی :   حقیقت اینست 

ـفـی   وچون این خواست غیر قانونی وناممکن بـا پـاسـخ مـن
ـفـی ایشـان تـا اطـالع   ـی جعفر عظیم زاده روبرو شده ، بالتـکـل

ھمراه با اجـرائـی شـدن مـرحـلـه  !  ثانوی ادامه خواھد داشت 
ھا کـه ھـم    دوم قطع سوبسیدھا و آغاز ماراتن افزایش قیمت 

ـنـا  ـنـی، عـل اعـالم شـده و وضـعـیـت  "  اکنون در اقالم مـعـی
غیرقابل پیش بینی نـاشـی از ایـن تـورم و فشـارجـمـعـیـت  
ـراضـات   ـلـه بـا اعـت ـیـکـاران ، مـقـاب میلیـونـی وروزافـزون ب
ـقـه کـارگـر ھـمـراه بـا بـازداشـت   کارگری وعقب راندن طـب
ـر   ودستگیری وحبس کارگران معتـرض وانـحـالل یـا بـی اث
کردن تشکل ھای  مستقل کارگری که معترض وضعیـت  
ــد، را در   ــن ــذیــرھســت ــاپ ــاب ن ــن ــل اجــت ــاب ــن تــق مـوجــود در ای
ـران   دستورمسئولین قرارداده اسـت اتـحـادیـه آزادکـارگـران ای
ـر   ضمن محکومیت شدید ادامه بازداشت وبالتکلیـفـی جـعـف
ـبـال   ـری در ق عظیم زاده ، ادامه این بازداشت را گروگانـگـی

امری کـه بـه کـارگـران عضـو  .  انحالل این تشکل میداند 
ومجمع عمومی این اتحادیه مربوط اسـت وبـه اراده ھـیـچ  
ـبـاطـی   ـره ایـن تشـکـل، ارت عضوی حتی رئیس ھیئت مـدی

ـران ضـمـن اعـالم  . ندارد  ھمچنین اتـحـادیـه آزادکـارگـران ای

ـبـال تـعـرض   ـرده کـارگـران در ق حمایت از اعتراضات گسـت
سرمایه داران به سطح معیشت وزنـدگـیـشـان، خـواھـان رفـع  

اتحـادیـه  .  فوری فشارھا وآزادی ھمه کارگران زندانی است 
 ٩٣ خرداد  ١٨ آزاد کارگران ایران  

 
نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به 

 قانون اساسی برای ٩٠کمیسیون اصل 
 آزادی بی قید و شرط جعفر عظیم زاده

اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه ای خطاب به کمیسیـون  
 قانون اسـاسـی خـواسـتـار رسـیـدگـی جـدی ایـن  ٩٠ اصل  

ـم زاده و   کمیسیون برای آزادی بی قید و شرط جعفر عـظـی
ـر اعضـای اتـحـادیـه آزاد   توقف تعقیـب و اعـمـال فشـار ب

ـره  .  کارگران ایران شد  ـیـس ھـیـأت مـدی جعفر عظیـم زاده رئ
اتحادیه آزاد کارگران ایران ھمچنان در بازداشت غیرقـانـونـی  
ـرای انـحـالل اتـحـادیـه آزاد   وزارت اطالعات و تحت فشار ب

ـیـه  .  قرار دارد  ھیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیان
ـرای آزادی   نشست خویش اعالم نمود که تالش ھایش را ب
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  
اعتراض می نـمـایـد و در ھـمـیـن راسـتـا و بـا تـوجـه بـه  
ـرمـمـکـن بـودن رسـیـدگـی بـه   غیرموثربودن و درحقیقت غـی

وزارت اطـالعـات و قـوه  (  شکایت خود در مراجع مرتبـط  
و با عنایت به وظایف واختیارات کمیسـیـون اصـل  )  قضائیه 

ـیـه  ٩٠   قانون اساسی مجلس شورای اسالمـی،طـی شـکـوائ
ـم زاده   ـرعـظـی ای فشارھای وارده وادامه حبـس آقـای جـعـف
رئیس ھیئت مدیره این تشکل کارگـری را فـاقـد وجـاھـت  
قانونی خواند و خواستار رسیدگی جدی کـمـیـسـیـون اصـل  

ـم  ٩٠  ـر عـظـی  قانون اساسی،به آزادی بی قید و شـرط جـعـف
زاده و توقف تعقیب و اعمال فشار بر اعضای اتـحـادیـه آزاد  

 .کارگران ایران شد 
در این نامه با اشاره به اینکه اتحادیه آزاد کارگران ایران بـا  
دخالت و رای مستقیم کـارگـران مـوسـس اتـحـادیـه وطـی  
مجمع عمومی متشکل از کارگران عضوش شکل گرفـتـه  
و مشروعیت خود را از خواست برحق کارگران برای داشـتـن  

و ازطرفی تصمیمات کـالن ایـن  . تشکل مستقل می گیرد 
ـراعـمـال   اتحادیه مانند ھرتشکل اصیل واقـعـی کـارگـری ب

ـم یـک   اراده مستقیم اعضایش استواراست واز اراده و تصمـی
ـبـعـیـت نـمـیـکـنـد و   ـره اش ت فرد حتی از رئیس ھیئت مدی
ھرتصمیم اساسی وتعیین کننده برمبنای اعمال اراده جمعـی  
که در مجمع عمومی این اتحادیه اتخاذ میگـردد، عـمـلـی  

ـرای  .  میشود  بنابراین فشار بررئیس ھیئت مدیره این تشکل ب
لـذا  .  انحالل، خالف اساسنامه آن ودرنتیجه غیرعمـلـی اسـت 

تالش و اعمال فشار نیروھای امنیتی بر این عضـو ھـیـأت  
ـیـز   مدیره اتحادیه نه تنھا غیرقانونی بلکه خـیـالـی بـاطـل ن

ـیـن اعـالم نـمـوده  .  ھست  اتحادیه آزاد کارگران ایران ھـمـچـن
است که اقدامات پیگیرانه ی خود را جھت افشای تعـرض  
و بی حقوقی نھادھای امنیتی و اطالعاتی به کـارگـران و  
فعالین تشکل ھای کارگری را با ارسـال نـامـه بـه دیـگـر  
سازمان ھای بین المللی کارگری و نھـاد ھـای ذی ربـط  

ـران  .  داخلـی ادامـه خـواھـد داد  اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
 ٩٣ خرداد  ١٨ 

 قـانـون اسـاسـی  ٩٠ ھیئت رئیسه محترم کمیـسـیـون اصـل  
ـرامـا !  مجـلـس شـورای اسـالمـی بـا سـالم  بـه اطـالع  "  احـت

ـم زاده کـارگـرسـرشـنـاس ،   میرسانیم که آقای جعفـر عـظـی
ـران "رئیس ھیئت مدیره   ـنـده  "  اتحادیه آزاد کارگران ای و نـمـای

ـنـده   ـراز کـارگـران  ١٥٠٠ کارگران فوالد زاگرس و نـمـای ـف  ن
  ٦ شاکی و معترض به اختالس تامین اجتماعی ویکی از  

ـری کـارگـران ٤٠ ھماھنگ کنندگان طومار  "تن   ـف "  ھزار ن
در اعتراض به سطح دستمزدھا به وزارت تـعـاون،کـار ورفـاه  

ـیـش  ٢ که نسخه ای از این طومارازحدود  ( اجتماعی   سـال پ
) نوبت تقدیم مجلس جمھوری اسالمی نیز شده اسـت ٤ و در 

ـرگـزاری   ، نیمه شب دھم اردیبھشت و به دلیل تالش برای ب
ـر شـده و   مسالمت آمیزمراسم روزجـھـانـی کـارگـر دسـتـگـی

ـنـد   زنـدان اویـن  ٢٠٩ اکنون بیش از یک ماه است که در ب
ـیـت   دربازداشت به سر میبرد و پرونـده ایشـان تـحـت مسـئـول

ـر در اویـن اسـت ٦ شعبه  ـق .  دادسرای شـھـیـدمـقـدسـی مسـت
ازابتدای دستگیری، وی را در بازجوئیھای طـوالنـی تـحـت  

را منحل اعـالم  "  اتحادیه آزادکارگران ایران " فشارقرار داده تا  
به جعفر عظیم زاده متذکـر شـده انـد  "  بازجویان مکررا . کند 

که آزادی ایشان منـوط بـه عـدم تـداوم کـارایـن اتـحـادیـه  
چنانکه مستحضـریـد، امـروزه در جـھـان مـتـمـدن  .  میباشد 

برپایی تشکل ھای آزاد کارگری به دور از دخالت و مـانـع  
ـراضـی در   تراشی دولت ھا و نیز برگزاری مراسم ھای اعـت
. روز جھانی کارگر حقوقی پایه ای و پذیرفـتـه شـده اسـت 

  ٢٦ ازجـمـلـه مـاده  ( اما با وجود صراحت در قوانیـن داخـلـی 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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و نیز مقاوله نامه ھای سازمان جھانی کـار  )  قانون اساسی 
ـیـن  ٨٧ ازجمله مقاوله نامه ھای شمـاره    ایـن  ٩٨  وھـمـچـن

ـیـز ھسـت   و  ( سازمان که مورد پذیرش جمھوری اسالمی ن
ـیـانـه ایـن سـازمـان   ھم اکنون در یکصدوسومین اجالس سـال

ـنـدگـان جـمـھـوری  ٢٢  تا  ٧ که از  ـرپـاشـده،نـمـای  خـردادمـاه ب
ــد  ــزدرآن حضــور دارن ــجــاد تشــکــل ھــای  ) اســالمــی نــی ، ای

ـرای   کارگری حقی قانونی محسوب میشود؛ و کارگـران ب
ـیـاز بـه کسـب اجـازه   ـقـل خـود ن برپایی تشکل ھای مسـت

اما ھمواره کارگران عضو تشکـلـھـای  . ازمرجع دولتی ندارند 
مستقل کارگری از سوی مقامات امنیتی وقضائی مـورد  
تعقیب وفشار قرار میگیرند که از تشکل ھای متبوع خـود  

ـنـد  مـتـشـکـل شـدن  .  کناره گرفته و یا آن را مـنـحـل کـن
ـفـاوت خـود، حـول   کارگران در اشکال وظـرفـیـت ھـای مـت
منافع صنفی ودفاع ازمعیشت وارتقاء سطح زنـدگـی شـان،  
ـیـعـی از سـازوکـارمـنـاسـبـات   ـر وطـب بخشی اجتناب نـاپـذی

ــصــادی  ــونــی  -اقــت ــمــاعــی حــاکــم بــرھــمــه جــوامــع کــن اجــت
ـیـن  . دردنیاست  ـنـامـه ھـای ب ـق این ضرورت به روشنی درتواف

المللی نیز آمده وازجانب دولتھا به رسـمـیـت شـنـاخـتـه شـده  
لـذا، فشـارھـای وارده وتـھـدیـدات بـازجـویـان وزارت  .  اسـت 

اطالعات بر ایشان و دیگر اعضای این تشـکـل کـارگـری  
اتحادیـه آزادکـارگـران  " برای به انحالل کشاندن یا استعفا از  

ـره  .  ،آشکارا غیر قانونی است " ایران  ما بعنـوان اعضـای مـدی
ـم کـه اتـحـادیـه   اتحادیه آزاد کارگران ایران اعالم مـی داری
ـم کـارگـران   ـی ـق آزاد کارگران ایران بـا دخـالـت و رای مسـت
موسس اتحادیه وطی مجمع عمومی متشکل از کـارگـران  
عضوش شکل گرفته و مشروعیت خود را از خواست برحـق  

ـرد  ـقـل مـی گـی ـرای داشـتـن تشـکـل مسـت و  .  کارگـران ب
ازطرفی تصمیمات کالن این اتحادیه مانند ھرتشکل اصیـل  
واقعی کارگری براعمال اراده مستقیم اعضایش استواراسـت  
ـره   ـئـت مـدی ـیـس ھـی واز اراده و تصمیم یک فرد حتی از رئ

ـنـده  .  اش تبعیت نمیکند  ـیـن کـن ـم اسـاسـی وتـعـی ھـرتصـمـی
برمبنای اعمال اراده جمعی که در مـجـمـع عـمـومـی ایـن  

ـرایـن فشـار  .  اتحادیه اتخاذمیـگـردد، عـمـلـی مـیـشـود  ـنـاب ب
ـرای انـحـالل، خـالف   ـره ایـن تشـکـل ب ـئـت مـدی بررئیس ھی

ـرعـمـلـی اسـت  ـیـجـه غـی ـت اتـحـادیـه آزاد  .  اساسنامه آن ودرن
ـقـت   ـی ـربـودن و درحـق ـرمـوث ـران بـا تـوجـه بـه غـی کارگران ای
غیرممکن بودن رسیدگی به شکایت خود در مراجع مرتبـط  

و با عنایـت بـه وظـایـف  )  وزارت اطالعات و قوه قضائیه (  
 قـانـون اسـاسـی مـجـلـس  ٩٠ واختیارات کمیـسـیـون اصـل  

شورای اسالمی بدینوسیله، فشارھای وارده وادامـه حـبـس  
ـره ایـن تشـکـل   ـئـت مـدی ـیـس ھـی ـم زاده رئ آقای جعفرعظـی
کارگری را فاقـد وجـاھـت قـانـونـی مـیـدانـد و خـواسـتـار  

 قانون اساسی،بـه آزادی  ٩٠ رسیدگی جدی کمیسیون اصل  
ـیـب و اعـمـال   ـق بی قید و شرط جعفر عظیم زاده و توقف تـع

 .فشار بر اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران میباشد 
وزارت تـعـاون  .  نھاد ریاست جمھوری قوه قضائیه :  رونوشت  

پروین محمدی نایب ریئس اتحادیـه  . ، کار و رفاه اجتماعی 
 آزاد کارگران ایران 

 
خطاب به کلیه تشکلھای مستقل ! فراخوان

 : کارگری در ایران
سندیکای کارگـران شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و  

سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکـر ھـفـت  !  حومه  
ـرای  !  اتحادیه آزاد کارگران ایران !  تپه   کمیته ھمـاھـنـگـی ب

کـانـون مـدافـعـان  !  کمک به ایجاد تشکلـھـای کـارگـری 
ـری ایـجـاد تشـکـلـھـای آزاد  !  حقوق کار   ـیـگـی ـتـه پ ـی کـم
سـنـدیـکـای  !  سندیکای فلز کار و مکانیک  !  کارگری  

انجمن صنفی کارگران برق و فـلـز کـار  !  کارگران نقاش   
 !کرمانشاه 

ـر بـا    ھمانگونه که خود شاھد ھستید طی مـاھـھـای اخـی
شدت یافتن بحران اقتصادی و وخیم شدن ھـرروزه وضـعـیـت  
اشتغال ومعیشت کارگران، اعتراضات کارگری بـه اصـلـی  
ترین شکل بروز اعتراض اجتـمـاعـی بـه وضـعـیـت مـوجـود  

از ھمین رو، فشار برتشکلھای کـارگـری  .  تبدیل شده است 
. وفعالین کارگری طی ماھھای اخیر شدت گـرفـتـه اسـت 

دستگیری گسترده کارگران در جریان برگزاری مـراسـم روز  
ـرض در   کارگر در تھران، اخراج نماینـدگـان کـارگـران مـعـت
ـروھـای   ـی ـرخـورد ن ـیـدی وصـنـعـتـی، ب ـلـف تـول مراکز مخـت
انتظامی وامنیتی با تجمعـات واعـتـصـابـات کـارگـری از  
ـراضـات   ـیـه اعـت ـرعـل بارزترین نمونه ھای شدت عمل دولت ب

ـیـز  .  کارگری طی چند ماه گذشته بوده است  ھم اکـنـون ن
ـروھـای   ـی ـم زاده وفشـار ن ـر عـظـی عالوه بر بـازداشـت  جـعـف
ـری از   امنیتی بر وی، درجھت اعالم انحالل ویا کـنـاره گـی
ـیـز بـه زنـدان رجـائـی   اتحادیه آزاد کارگران؛ رضا شھابی ن
ـرادی   ـف شھر تبعیدو بھنام ابراھیم زاده ھـمـچـنـان در سـلـول ان
ـرار   نگاھداری وشاھرخ زمانی نیز ھمچـنـان تـحـت فشـار ق

تعداد زیادی از کارگران زندانی در سراسـر کشـور بـا  . دارد 
ـنـد وایـن   ـرم مـیـکـن ـنـجـه ن بیماری ھای بسیاری دسـت وپ
ـتـی از   ـی ـروھـای امـن ـی درحالی است که مسئوالن زندانھا ون
دسترسی زندانیان به دارو ودرمان جلوگیری بـه عـمـل مـی  

شرایط دشوار زندگی خانواده ھای کارگـران زنـدانـی  .  آورند 
را شما از نزدیک شاھد ھستید، چرا که فعالین کـارگـری  

ـنـد  ـر  .  دربند، از اعضا ویاران ھمین تشـکـلـھـا ھسـت فشـار ب
تشکلھای وفعالین کارگری بخش اصـلـی سـیـاسـت ھـای  
ـر   ـیـه فـق حکومت، در برخورد به اعتراضات اجتماعی بر عـل

امـروز تـمـامـی  .  وبیکاری وبی حقوقی اکثریت مردم اسـت 
نھادھا وتشکیالت سرمایه داران در ایران، ھمه با ھـم تـالش  
میکنند تاشرایط پس از اجـرای طـرح حـذف یـارانـه ھـای  
ـرده درعـرصـه   دولتی وآزاد سازی وخصوصی سازیھای گست
اقتصادی را ، به قیمت خانه خرابی کـارگـران و سـرکـوب  

 .تشکلھای مستقل کارگری، تثبیت نمایند 
ـرنـامـه   ـر اسـاس ب از ھمین رو ھمه تشکلھا ی کارگـری، ب
واھداف پایه ای که برای خود تعریف کرده ایم، باید تـالش  
ـلـه بـا ایـن تـالش دسـتـه   نمائیم تا در صفی واحد بـه مـقـاب

ـران  .  جمعی سرمایه داران، برخیزیم  شرایط امروز کـارگـران ای
اقتضا میکند تا بیشترین اشتراک عمل در میان تشـکـلـھـا  

ـرد  ـم در  .  ی مورد وثوق کارگران شکل بـگـی ـی ـتـوان مـا مـی
زمینه ھای متفاوت اعتراضی وسـازمـانـدھـی کـارزارھـای  
گسترده با مطالباتی مشخص در جھت دفاع از حقوق پـایـه  
ای طبقاتیمان، ھماھنگ ومتحد، موج سرکوب و مـحـدود  

ما بـه عـنـوان  .  کردن تشکلھای کارگری را به عقب برانیم 
تمام تالش خـود را در  "  کارزار پشتیبانی از کارگران ایران " 

ـلـی در جـھـت   جھت جلب حمایت و ایجاد امکانات بین المل
ـقـاتـی ، بـه کـار   پشتیبانی از این حرکت و ھمبستگی طب

ھمچنین در راسـتـای کـمـک بـه اقـدامـات  . خواھیم بست 

ـران، ھـر اقـدامـی کـه   مشترک تشکلھای کارگری در ای
ـم گـرفـت  . این تشکلھا مناسب بدانند را نیز برعھـده خـواھـی

ـر سـر   ھمدلی،ھمکاری نقشه مـنـد، اقـدامـات مشـتـرک ب
مطالبات معین ، از عوامل اصلی مقابله با شرایط مـوجـود  

ـلـه بـا  .  ھستند  ـرای مـقـاب شما را بـه تـالـشـی مشـتـرک ب
ـم  ـی ـبـانـی از  . " سرکوب کارگران فرا مـیـخـوان ـی کـارزار پشـت

 "کارگران ایران 
 

 اعتراضات کارگری
 

تجمع کارگران قطار شھری اھواز وارد 
 پنجمین روز شد

ـیـمـانـی قـطـار شـھـری  )   خرداد ماه ١٨ یکشنبه،  کارگـران پ
ـرای  ٥ اھواز در اعتراض به عدم دریافت    ماه حقوق معوقه ب

پنجمین روز در مقابل سایت مرکزی قطار شھـری واقـع در  
 . خیابان اقبال تجمع کردند 

 
  تجمع کارگران قطار شھری اھواز 

 نفر از کارگران قطار شھری اھواز کـه در  ٢٠٠ :   خرداد ١٣ 
ــل »و   «حـمــل و نــقـل »ھـای    بـخــش  از روز   «حــفـاری تـون

در اعتراض بـه عـدم  )  خرداد ١٣ (تا به  )  خرداد ١١ یکشنبه  ( 
 ماه حقـوق خـود در سـاعـات کـار در کـارگـاه  ٥ دریافت  

ـنـج مـاھـه ایـن  . کنند   حضور دارند اما کار نمی  مطالبات پ
ـنـد سـال    بـه  ٩٢ کارگران مربوط به ماھای دی،بھمـن،اسـف

ھمراه دو ماه فروردین واردیبھشت ماه سـال جـاری اسـت در  
 کارگر زیر مجمـوعـه شـرکـت  ٩٠٠ پروژه قطار شھری اھواز 

ـبـات   ٥ پیمانکاری کیسون عالوه بر    ماه حقوق معوقه مـطـال
دیگری ھمچون عدم دریافت فیش حقوقی، محاسبه نشـدن  
اضافه کاری در ایـام تـعـطـیـالت و عـدم اجـرای مصـوبـه  

کارفرما در  .   شورای عالی کار دارند ٩٣ دستمزدھای سال  
 درصـد  ١٢  درصـدی حـقـوق، ٢٥  بـجـای افـزایـش  ٩٣ سال  

حقوق کارگران را افزایـش داده اسـت کـه آنـھـم ھـنـوز بـه  
 .حساب کارگران واریز نشده است 

 
تجمع اعضای تعاونی مسکن کارگران برق 

 تھران مقابل مجلس
ـرق تـھـران در  :  خرداد ١٨  اعضای تعاونی مسکن کارگران ب

ـنـدگـان  .  مقابـل درب مـجـلـس تـجـمـع کـردنـد  تـجـمـع کـن
ھایـی را در     سال قبل با پرداخت وجھی زمین ٤ گویند؛    می 

دار    ھایشان سند مـنـگـولـه   اند و زمین    کرده   ھشتگرد خریداری 
دارد اما به دلیل استنکاف اداره برق تھران، از تـحـویـل ایـن  

تجمع کنندگان بـا  .  ھا در تعاونی جلوگیری شده است   زمین 
" ،  "  ی مجلس حمایـت حـمـایـت   نماینده "  شعارھایی از جمله 

ـر زمـیـن خـواران "  و  "  مرگ بر زمـیـن خـوار  از  "  مـرگ ب
نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواستـار رسـیـدگـی بـه  

 .این موضوع شدند 
 

 تجمع کارگران پیمانی پتروشیمی شازند 
ـروشـیـمـی شـازنـد  ٥٠ بیش از  :   خرداد ١١  ـت  کارگر پیمانی پ

ـنـدی   ـقـه ب اراک در اعتراض به شیوه اجرای قانون طرح طب
ـیـدی تـجـمـع   مشاغل مقابل ساختمان اداری این واحـد تـول
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ـیـش از آغـاز  .  کردند  قانون طرح طبقه بندی مشاغل که پ
ـبـعـیـض   سال جاری در پتروشیمی شازند اجرا شده، موجـب ت
. مزدی میان کارگران پیمانی و قرارداد مستقیم شـده اسـت 

ـتـصـد   ـیـمـانـی و ھـف در پتروشیمی شازند دوھـزار کـارگـر پ
 . کارگر قرارداد مستقیم اشتغال دارند 

 
تجمع کارمندان دانشگاه آزاد سوادکوه 
 دراعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق

کارمندان دانشگاه آزاد اسالمـی واحـد سـوادکـوه   :  خرداد ١٢ 
در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق خود در این دانشـگـاه  

 .تجمع کردند 
 

تجمع کارگران کارخانه ذوب آھن اردبیل 
 وارد دومین روز شد

ـیـکـار  ٢٧٥ دومین روز از تـجـمـع   :  خرداد ١٣    کـارگـر ب
کارخانه ذوب آھن اردبیل در محل اداره کار، تعـاون و رفـاه  

مطالبات کارگران پیگیر حـقـوق  .  اجتماعی شھرستان اردبیل 
 .معوقه و تعطیلی این واحد بزرگ صنعتی اردبیل است 

 
 تجمع کامیون داران کارخانه ی سیمان 

 نفر از رانندگان کامیونھـای حـمـل سـیـمـان  ٥٠ :  خرداد ١٣  
بجنورد در اعتراض به تغییر نکـردن کـرایـه ی حـمـل بـار،   

. امروز مقابل انجمن صنفی کامـیـون داران تـجـمـع کـردنـد 
مدیر کل حمل و نقل و پایانه ھای خراسان شـمـالـی عـلـت  
ـرخ مصـوب   این تجمع را درخواست افزایش کرایه، بیش از ن

ـم  .  اعالم کرد  ـی رانندگان معترض می گویند چون نمی تـوان
ـم ، در خـواسـت   ـی به جز سیمان کاالی دیگـری حـمـل کـن

 .افزایش کرایه داریم 
 

 
کارگران کارخانه ذوب آھن :  خرداد١٢

اردبیل در مقال اداره کار شھرستان اردبیل 
تجمع و خواستار رسیدگی به مشکالت خود 

 !شده اند
ـیـز از  ٩٢ کارگران این کارخانه دو ماه از سال    و دو مـاه ن

امسال حقوق معوقه دارند، ضمن اینکـه عـدی، سـنـوات و  
ـرداخـت نشـده   اضافه کار آنھا نیز از سال گذشته تاکـنـون پ

قراربراین شده بود که از خرداد ماه  بجای یـک مـاه  .  است 
 روز در ھر ماه پرداخت شود تا معوقات کـارگـران  ٤٥ حقوق  

عالوه بر این طی شـش مـاه گـذشـتـه  .  تسویه حساب گردد 
حق بیمه کارگران این واحد نیز پرداخت نشـده بـود و حـتـی   

 .لیست بیمه نیز برای آنھا رد نشده است 
 

 
 کارگران

 
 جعفر عظیم زاده باید فورا آزاد گردد

جعفر عظیم زاده از فعالین کارگری شناختـه شـده و عضـو  
 آوریـل  ٣١ ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران  که  در روز  

ـر   توسط نیروھای امنیتی رژیم جمھوری اسـالمـی دسـتـگـی
ـتـی  .   شد، ھمچنان در بازداشت بسر می برد  ـی نیروھای امـن

ـئـت   رژیم،  جعفر عظیم زاده و چند نفر دیگر از اعضای ھـی

مدیره و فعالین اتحادیه آزاد کارگران را دستگیر کردند  تـا  
از برگزاری تظاھرات اول ماه  مه درمقابل وزارت کـار کـه  
ـنـد  . توسط  این اتحادیه فراخوانده شده بود، جلوگیری  کـن

تا کنون سایر فعالین اتحادیه آزاد کـارگـران آزاد شـده انـد،  
ـرادی   ـف اما جعفر عظیم زاده ھمچنان در زندان و در سـلـول ان

ـران،  .  به سر می برد  بنا به گزارش اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـتـه   بازجویان رژیم با فشار و تھدید  به  جعفرعظیـم زاده گـف
اند که آزادی وی منوط به اعـالم  انـحـالل اتـحـادیـه آزاد  

ـر بـار ایـن  .  کارگران ایران است  ـم زاده امـا  زی جعفر عـظـی
ایـجـاد   فشارھا نرفته است و بر خواست طبقه کارگر ایران در  

 .تشکلھای مستقل کارگری  پا فشاری کرده است 
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، ھـمـچـنـان  
ـلـی کـارگـری از   ـیـن الـمـل به خبر رسانی و جلب حمایـت ب

مـا خـواھـان  .  مبارزات کارگران در ایران ادامه خـواھـد داد 
گسترش حمایت تشکالت و اتحادیه ھای کارگـری جـھـان  

ما ھمچنیـن بـه سـھـم  .  برای آزادی جعفر عظیم زاده ھستیم 
ـرای   ـران ب خود از تالش تشکل ھا و فعالین کارگری در ای
ـیـن کـارگـری زنـدانـی   آزادی جعفر عظیم زاده و ھمه فـعـال

اتحاد بین المللی در حمایت از کـارگـران  . حمایت می کنیم 
 ٢٠١٤  ژوئن  ٦ ایران  

 
اقای شھردار از تعاونی : داوود رضوی 

مسکن مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی 
 تھران بوی رانت خواری و اختالس می اید

بخشی از زمین ھای شـرکـت واحـد را کـه در خـیـا بـان  
و اتوبان ھمت قرار داشت به بھانه خانه دار  )  رسالت ( ھنگام  

ـنـد ، تـا سـر   شدن رانندگان و کارگران شرکت واحد فروخـت
پناھی برای رانندگان باشد اما تا کنون ھزاران راننده ھـنـوز  

 کـه  ٩٠  تا سال  ٨٤ از سال  .صاحب ھیچ سرپناھی نیستند  
ــب   ـراضــات کـارگــران و رانــنـدگـان در قـال ـریـن اعـت ـیـشــت ب
ـریـن   ـیـشـت سندیکای کارگران شرکت واحد شکل گـرفـت ،ب
ـران سـپـاھـی و سـرداران سـپـاه بـود   عرصه یکه تـازی مـدی
بطوری که در طی ایـن شـش سـال شـرکـت واحـد شـاھـد  
حضورسه مدیر عامل سپـاھـی بـوده ، در طـی ایـن دوران  
ـرار گـرفـت   بیشترین منابع شرکت واحد مورد تاخت و تاز ق
،بطوری که زمیـن ھـای اتـوبـان ھـمـت کـه دارای ارزش  
میلیادری بود به سپاه واگذار شد و زمین ھای مقـابـل اداره  
ـیـش   مرکزی خیابان ھنگام که می شد با ساخت ان برای ب

ھزار کارگر با ھزینه خودشان سـاخـت و سـاز کـرد بـه  ٥ از  
ـیـارد تـومـان  ٧٥ بھانه تامین ھزینه و سرمایه به قیمت   ـل  مـی

در ھمان ابتدا که برای راننـدگـان و کـارگـران  .فروخته شد  
ـیـن   فاقد مسکن شرکت واحد ثبـت نـام مـی کـردنـد ، اول
گروھی که از این امکانات بھره بردند گروھـی بـودنـد کـه  
با سردار بیژنی به عنوان مدیر عـامـل شـرکـت واحـد امـده  
بودند و تماما از بازنشتگان نیروھای نظامی بودند و بـابـت  
سوابق سی ساله خود از محل فروش زمـیـن ھـای شـرکـت  
واحد که متعلق به کارگران و رانندگان بـوده اسـت، سـالـی  

 میلیون تـومـان از  ٥ یک میلیون تومان بالعوض به اضافه  
ـر  .  سردار بیژنی دریافت کردند   ـی در ان سالھـا اعضـای تـاث

ـر   ـیـشـت گذار سندیکای شرکت واحد از کار اخراج بودند و ب
ین تالش انھا برای بازگشت بکار اخراجـی ھـا و اعضـای  
زندانی و مسائل معیشتی کارگران بوده و ھـمـیـن مسـائـل  
باعث شده بود که عوامل مدیریت شرکت واحد بـا خـیـالـی  

راحت واسوده بدون رعایت موارد قانونی تعـاونـی ھـا ،اقـدام  
ـنـد در   به تشکیل تعاونی مرکزی بدون مجمع عمومی بکن
صورتی که پروژھای متعدد مسکن در شرکت واحـد بـایـد  
ـرد و   تعاونی ھای مختلفی با تشکیـل اعضـا صـورت گـی
ـنـھـا ایـن مـوارد صـورت   بعد اقدام به تعاونی کنند ، نـه ت
ـریـت   نگرفته بلکه اعضای انتخابـی تـعـاونـی تـوسـط مـدی
شرکت واحد انتخاب شده انـد بـطـوری کـه ھـیـچـکـدام از  
ـنـه   اعضای این تعاونی نه تنھا ھیچ تخصصی در این زمـی
نداشتند، بلکه از کسانی ھستند کـه سـالـھـا در سـرکـوب  
کارگران شرکت واحد نقش داشته اند و حـتـی از اعضـای  
اصلی چماقدار و حمله کنندگان به سـنـدیـکـای کـارگـران  

 بوده اند،بعد از بـازگشـت  ٨٤  اردیبھشت  ١٩ شرکت واحد در  
  ٨٩ و  ٨٨ بکار اعضای سندیکای شرکت واحد در سالھای  

تالش ھایی از سوی اعضای سـنـدیـکـا شـکـل گـرفـت و  
تعاونی مسکن مجبور شد تعدای از اعضای سندیکا را بـا  
ـریـد   ـپـذی ـنـده ب فشار کارگران و رای گیری به عـنـوان نـمـای
،البته بعد از تمام ترفندھا و تالش ھـای کـه کـارفـرمـا و  
ـرای مـنـصـرف کـردن اعضـا   مدیر عامل تعاونی مسکن ب
ـتـخـاب   ـیـجـه ای در رونـد ان ـت بکار گرفت که تالش انھا ن
اعضای سندیکایی نداشت، من ھـم بـه عـنـوان یـکـی از  
ـتـخـاب شـدم کـه   نمایندگان درسا مانه یک اتوبوسرانـی ان
ـتـوانسـت   ترفندھای مدیرعامل با رای گیری مـجـدد ھـم ن
نظر کارگران را نسبت به انتخاب این جانب عوض کند ،تـا  

ـیـداردوو سـه  ٥ امروز   ـروژه سـپ  تن از اعضای سندیکـا در پ
ھنوز بعنوان نماینـده در دفـاع از مـنـافـع کـارگـران بـطـور  
رسمی پذیرفته شده اند البته الزم بـه تـوضـیـح مـنـظـورم از  
رسمی یعنی اینکه اسامی نمایندگان منتخب سـنـدیـکـای  

 مـاه کـه ایـن  ٧ در برد و اتوماسیون ثبت شده ، البته مدت  
اعضا، نمایندگی اعضای سپیدار را به عـھـده گـرفـتـه انـد  
موفقیت ھایی داشتیه اند ،لذا قبل از ایـن حـتـی از مـتـن  
ـر بـودنـد، کـه دردو   قرارداد و مسائل پروژه اعضـا بـی خـب
ـر عـامـل   مورد مجمع داشیم و جلسـات مـتـعـددی بـا مـدی
تعاونی و مدیر عامل شرکت واحد داشته ایم ، البتـه ھـنـوز  
ـم حـداقـل   ـم امـا تـوانسـتـه ای نتیجه قابل مطلوبی نداشته ای
مدرکی دال بر اینکه متراژ پرورژه و تعین واحـد مـالـکـیـت  
ـروژه بـا   را برای اعضا به ثبت برسانیم،در حال حاضـر ایـن پ
شکایت پیمانکارمتوقف شده، اما ما در تالش ھستیم تا از  
ـم و   دیر کرد تحویل منازل برای رانندگان ضرر و زیان بگیری
بتوانیم پروژه را به جریان بیاندازیم ، انچه که در این کنـد و  
کاو برداشت کرده ایم چندین پروژه بزرگ در دست تعاونـی  
مسکن مرکزی شرکت واحـد اسـت کـه چـنـدیـن سـال از  
ـروژه   تحویل ان گذشته و با توجه به اینکه کارگران در ھر پ

 درصد ھزینه مسکن را بـه کـارفـرمـا و  ٧٠  و  ٦٠ تا سقف  
تعاونی پرداخت کرده اند و با توجه بـه افـزایـش تصـاعـدی  
قیمت مسکن به نظر بوی اختالس و رانت خواری به مشـام  

ـیـدار    سـامـانـه  ٣ و ٢ می رسد داوود رضوی نماینده پروژه سپ
 ٩٣ یک اتوبوسرانی تھران و حومه ھجدھم خرداد  

  
در رابطه با انتقال ناگھانی رضا شھابی به 

 زندان رجایی شھر
از   )  ١٩٩٣  خـرداد  ١١  (  ٢٠١٤ رضا شھابی در اول ژوئن  

ـیـان  ٣٥٠ بند    اوین به زندان رجایی شھر کـه در آنـجـا زنـدان
سیاسی و زندانیان عادی و بعضا خطـرنـاک در یـک جـا  
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این انتقال که در واقـع بـه  . نگھداری می شوند، منتقل شد 
معنای تبعید رضا شھابی به زندان رجایی شھر است بـطـور  
ناگھانی  و  بـدون اطـالع او و یـا خـانـواده اش  صـورت  

رضا شھابی که مدت ھاست از ناراحتی ھا و درد  .  گرفت 
ھای جسمانی گوناگون از جمله درد شدید مھره ھای کمـر  
ـقـال خـود بـه زنـدان رجـایـی   رنج می برد در اعتراض به انت
شھر، دست به اعتصاب غذا زده و خواھان باز گشت فـوری  

ـره  .  به زندان اوین شده است  رضا شھابی عضـو ھـیـات مـدی
سندیکای کارگـران شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و  

ـر شـد و  ٢٠١٠ حومه، چھار سال پیش در ژوئـن    دسـتـگـی
اقـدام  " سپس به اتھامات واھی، بی پایه و کلیشه ای مانند  

ـنـج سـال  " علیه امنیت ملی  به شش سال حبس تـعـزیـری، پ
 میلیـون تـومـان  ٧ محرومیت از فعالیت کارگری و پرداخت  

اگر چه در دادگاه تـجـدیـد نـظـر اعـالم  .  جریمه محکوم شد 
ـیـل   ـل ـق شده بود که حبس تعزیری وی به چھارسال  زنـدان ت
پیدا کرده است، اما مقامات رژیم  جـمـھـوری اسـالمـی از  

در واقع رضا شـھـابـی  .  پذیرش آن تا این لحظه سرباز زده اند 
 سـال حـبـس، از یـکـی از  ٤ بجای آزاد شدن پس از تحمل  

ـقـل   بدنام ترین زندانھای رژیم  به یک زندان باز ھم بدتر منت
ـران ،  .   شده است  اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ای

انتقال ناگھانی رضا شھابی به زنـدان رجـایـی شـھـر را بـه  
شدت محکوم می کند و از تشکالت کارگـری، سـازمـان  
ھای مترقی و نھادی ھای مدافع حقوق انسان می خواھـد  
که ضمن اعتراض به این گونه اقدامات ایـذایـی، سـرکـوب  
گرانه و ضد انسانی علیه رضا شھابی، خواھان بازگردانـدن،   

ـلـی در  .  معالجه  و آزادی فوری وی شوند  اتحاد بین الـمـل
 ٢٠١٤  ژوئن  ٦ حمایت از کارگران در ایران  

 
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره 

 مبارزات کارگران معدن سنگ آھن بافق
ضرورت حمایت وپشتیبانی متحدانه وقدرتمند طبقـه  :  ھشدار 

 !کارگراز خواسته مھم کارگران اعتصابی معدن بافق یزد 
ـیـن  ( چنانکه میدانیم، ھزاران   کـارگـر  )  ٥٠٠٠  تـا  ٢٥٠٠ ب
ـبـه   )  واقع در استان یزد ( معدن سنگ آھن بافق   از روزیکشن

 اردیبھشت ماه در اعتـراض بـه خصـوصـی سـازی ایـن  ٢٨ 
ـیـسـت ویـک روز  .  انـد   معدن دست از کار کشیده  اکـنـون ب

کارگران معدن سنگ آھـن  . ازاین اعتصاب بزرگ میگذرد 
بافق به حق، از احتمال تعدیل نیروی کار و کاھش دستـمـزد  

ـقـال  .  اند   و مزایا در پی خصوصی سازی این معدن نگران  ـت ان
از مالکیت دولتی کارخانجات بـه بـخـش خصـوصـی طـی  

سالیان دراز در این مملکت کارنامه سیاھی را پیـش چشـم  
سالھاست که واگـذاری ھـای  . کارگران به تصویر میکشد 

ـیـجـه ای  "  بخش خصوصـی " رانتی از مالکیت دولتی به   ـت ن
. جز به خاک سیاه نشاندن زندگی کارگران نـداشـتـه اسـت 

خصوصی سازی در ایران یعنی تعرض به سـطـح مـعـیـشـت  
پـدیـده خصـوصـی سـازی یـعـنـی اخـراج کـردن  .  کارگـران 

یـعـنـی دسـت  .  کارگران تحت عنوان تعدیل نیروی انسـانـی 
اندازی مدیریت جدیداین کارخانجات بر زندگی وسـرنـوشـت  

ـنـه  .  میلیونھا کارگردر سراسر ایران  یعنی کاھش مستمر ھزی
ـیـسـی و   ـل ھا از سبدمعیشتی کارگران، یعنی ایـجـاد جـو پ
ـرده وار   رعب ونگرانی برای تمکین کارگـران بـه شـرایـط ب
ـیـت   وخفه کردن صدای اعتـراضـی آنـان، یـعـنـی عـدم امـن
ـنـده   شغلی وقراردادن کارگران در شرایطـی ضـعـیـف وشـکـن

ـبـت  .  برای تحمیل آنچه که به سود کـارفـرمـاسـت  آخـروعـاق
ـرای سـرنـوشـت   وسابقه تیره وتار ایـن خصـوصـی سـازیـھـا ب

ـیـسـت کـه  .  کارگران پیش روی ماست  ـرسـر ایـن ن بـحـث ب
ـنـد،در   کارگران کارخانجاتی که تحت مالکیت دولـت ھسـت

سطح دستمزد ومعیـشـت کـل  .  خیر .  رفاه وآسایش قرار دارند 
طبقه کارگران ایران حـتـی نسـبـت بـه کـارگـران مـنـطـقـه  

ـیـشـرفـتـه،  ( وھمسایه    مقایسه بـا کـارگـران کشـورھـای پ
ـم  .  درشرایط نگران کننده ای اسـت !)  پیشکش  ـی امـا مـیـدان

ـنـد   ـتـی مـان که شرایط کارگران در کارخانجات بزرگ دول
فـوالد، صـنـایـع و مـعـادن،راه آھـن  .  نفت،گاز و پتروشیمـی 

ـتـی بـه   وکشتیرانی وھواپیمائی و ده ھا وصدھا شرکت دول
ـیـت ضـوابـط   ـب ـث یمن مبارزات طوالنی خود کارگران ولـذا ت
ـیـن کـار ، از   ـرقـوان ـنـی ب ـت حقوقی ومدنی پذیرفته شده مب
ـبـات   ـبـی وث حداقل تضمین ھای معیشتی ، مـزایـای جـان

ـرخـوردار اسـت  اخـراج وتـعـرض بـه  .  کاری قابل قبول تری ب
ـرای   ـیـن عـرصـه ھـائـی ب سطح معیشت کـارگـران در چـن

ـنـه خـواھـد بـود  ـیـل  .  کارفرمایان دولتی پر ھـزی ـب در ایـن ق
کارخانجات امنیت شغلی وقدرت ویکپـارچـگـی کـارگـران  
در مقابل دست اندازی بـه مـنـافـعـشـان از سـطـح بـاالتـری  

لذا، این تحول مالکیـت، یـعـنـی خصـوصـی  .  برخوردار است 
ـردن   کردن کارخانجات ومعادن وعرصه ھای تولیدی ، وسـپ

ـتـی  ( آنھا بدست بخش خصوصی   جدا از گسترش منافع ران
، یک جابجائی  ) اشخاص و مراکز مرتبط با مراکز قدرت  

ـلـکـه  .  ساده نیست  این تحوالت ، زندگی ومعیشت ھزاران وب
میلیونھا خانواده کارگری در ایران را دسـتـخـوش تـحـوالت  
کمرشکن میکند و بمعنای رھـا شـدن دولـت از تـعـھـدات  
ـربـه مـنـافـع   ـیـشـت ـرایـش در تـعـرض ب وقوانینی است کـه ب
ـر بـوده واز طـرفـی بـاز کـردن دسـت   کارگران دست وپاگی
مدیریت ھای جدید برای دست اندازی به زندگی کـارگـران  

ـبـاشـد  ـران مـی کـارگـران  .  وبه عقب راندن کل طبقه کارگرای
تحت مالکیت بخش خصوصی بسیار آسیب پذیرتر میـشـونـد  
ـرای   وتعرض به آنچه که کارگران تاکنون بدسـت آورده انـدب
ـر خـواھـدبـود  ـنـه ت ـر وکـم ھـزی ـت . صاحبان بانفوذ جدید، آسان

درنتیجه حال که بعداز خصوصی سازی ھای خانمـانسـوز ،  
ـری از  ٥٠٠٠ حدود    کارگر سنگ معدن بافق برای جلوگـی

این تعرض به زندگی کارگران به مقاومت برخاستـه ودسـت  
به این اعتصاب طوالنی ومتحدانه زده اند، بایـد تـمـام تـوان  

این کارگـران  .  خودرا برای پشتوانه این اعتصاب بسیج کنیم 
در این مقطع پرچمدار مـقـاومـت ودفـاع درمـقـابـل تـعـرض  
سرمایه داران به زندگی کارگران شـده انـد  لـذا شـایسـتـه  

ـیـت آنـھـا  .  بیشترین وگسترده ترین حمایت ھا میباشند  ـق موف
ـقـه   ،موفقیت کارگران ایران وشکست آنان عـقـب رانـدن طـب

فراموش نکنیم که این کـارگـران در آذرمـاه  .  کارگر است 
سال گذشته به حمایت کارگران اعتصابی معدن چـادرمـلـو  
. برخاستند واز ھمکاران اعتصابی خود درآنجا دفـاع کـردنـد 

ـراز مـقـاومـت   ـنـظـی این اعتصاب ، یک موقعیت تاریخی بی
ـتـایـج   گسترده کارگران در مقابل پدیده خصوصی سـازی ون

ـبـانـی وایـجـاد فضـای  .   زیان بار تاکنونـی آنسـت  ـی بـاپشـت
ـم  ـی . حمایتی قدرتمند به یاری این ھمکاران اعتصابی بشتـاب

 ٩٣  خرداد  ١٧ اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

یک سال حکم تعزیری برای حسن رسول 
 !نژاد

به گزارش رسیده حسن رسـول نـژاد فـعـال کـارگـری و از  
اعضای کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل  

 بـه اتـھـام عضـویـت در  ٩٣  /٢  /١٣ ھای کارگری در روز  
کمیته ھماھنگی و شرکت در مجمع عمومی سـاالنـه ایـن  
کمیته،  در شعبه اول دادگاه انقالب شھر بوکان و در یـک  
محاکمه فرمایشی وچند دقیقه ای تـوسـط قـاضـی گـل  
. حسینی  به یک سال زندان تعزیری مـحـکـوم شـده اسـت 

 به این فعال کارگـری اعـالم  ١٣/٣/٩٢ حکم صادره در روز  
کمیته ھماھنگی ضمن مـحـکـوم کـردن حـکـم  .  شده است 

صادره علیه این عضو کمیته ھـمـاھـنـگـی  خـواھـان لـغـو  
احکام صادره علیه کارگران و فعالیـن کـارگـری و آزادی  

ـتـه ھـمـاھـنـگـی  .  زندانیان سیاسی در بند می باشـد   کـمـی
ــای کــارگــری   ــاد تشــکــل ھ ــج ــه ای بــرای کــمــک ب
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 ! شیرزاد کارگر پاالیشگاه تبریز دستگیرشد
ــبــه   ــریــز در روز شــن ــاالیشــکــاه تــب شــیــرزاد از کــارگــران پ

ھنوز اتھا مـات  .   توسط ماموران دستگیر شد  ١٧/٣/١٣٩٣ 
ـیـسـت   بـا  .  وارده و محلی که او را انتقال دادند مشخـص ن

ـر   ـیـشـت توجه به رشد روز افزون شکاف طبقاتی و افـزایـش ب
نرخ  رشد استثمار سرمایه در ایران و سر شکن شـدن فشـار  
ـر   ھای سرمایه جھانی بر سرمایه داری جمھوری اسالمی ب
ـر رفـتـن سـود   ـر و بـاالت سر طبقه کارگر و ھمچنـان بـاال ت
سرمایه از طریق افزایش استثمار بیشتر کارگران و با تـوجـه  
ـر مـی   ـیـشـت به وضعیت نا به سامان اقتصادی که ھر روز ب
ـراضـات کـارگـری   شود، که این یکی از عوامل رشد اعـت
است،  اعتصاب کارگران صنایع معادن از جمله در مـعـدن  
ـرز   ـب ـیـک ال سنگ بافق و مناطق دیگرو ھفت تپه و السـت

اثبات کننده وضعیـت فـوق و رو بـه افـزایـش بـودن  ...  و  
ـری بـه   ـیـشـت اعتراضات در اینده نزدیم است  و کـارگـران ب

ـقـا  ـی بـا تـوجـه بـه وضـعـیـت  "  اعتراضات  می پیوندند و دق
بحرانی در صنایع نفت و گاز اینکه ھر لحظه احتمال دسـت  
زدن به اعتصاب و اعتراض در صنایع گاز و نفت بخصـوص  
در پاالیشگاه تبریز که بسـیـار مـحـرز اسـت مـامـوران  بـا  

که  در مـیـان  ) شیر زاد (دستگیر کردن کارگرانی از جمله  
ـرانـه   ھمکارانشان و مردم محبوبیت دارند  اقدامات پیش گـی

ـری  .  ای را شروع کردند  ما ضمن محـکـوم کـردن دسـتـگـی
ـیـد و   کارگران با ھر بھانه و اتھامی خواھـان آزادی بـی ق

ـیـن  ...  شرط   ـریـز و ھـمـچـن ـب شیرزاد کارگر پاالیشاه نفت ت
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ـیـان سـیـاسـی   ـیـه کـارگـران و زنـدان ـق جعفر عظیـم زاده و ب
ھمچنین از تـمـامـی کـارگـران ، تشـکـل ھـای  .  ھستیم  

کارگری و فعالین راه آزادی و تشکل ھـا و سـازمـانـھـا و  
ـنـد و   نھاد ھا  می خواھیم دست به اعتراضات گسترده بـزن
ـری   از کارگران و انقالبیون جھان خواھان حمایت ھای بیـشـت

ـیـش بسـوی اتـحـاد  .  در جھت آزادی کارگران ایران باشند  پ
ـر   بیشتر برای فشار بیشتر پیش بسوی اعتراضات گسترده ت
. با شعارکارگر زندانی ، زندانی سـیـاسـی آزاد بـایـد گـردد 

 کمیته حمایت از شاھرخ زمانی 
 

جعفر عظیم زاده فعال كارگری ھمچنان در 
بھنام ابراھیم زاده ھمچنان ! بازداشت است

 ! ممنوع المالقات است
ـران كـه   جعفر عظیم زاده از اعضای اتحادیه آزاد كارگـران ای
ـر   در جریان برگزاری مراسم اول ماه مه روز كار گر دسـتـگـی

ـرادی در بـازداشـت بـه سـر   ـف شده بود، ھمچنان در سـلـول ان
او ھمراه با جمیل محمدی عضو دیگر این تشـكـل  .  برد    می 

ـرار  .  چند روز قبل از مراسم روز كارگر بـازداشـت شـد  بـه ق
ـم  زاده تـحـت فشـار    اطالع اتحادیه آزاد کارگران، جعفر عـظـی

ـنـد  . است تا اتحادیه آزاد را منحل یا غیر قانـونـی اعـالم ك
ـرار دادن فـعـاالن    این شیوه  ھای مردود برای تـحـت فشـار ق

ــن داخــلــی و   ــی ــوان ــا ق كــارگــری مــخــالــفــت آشــكــاری ب
ـیـن   نامه   مقاوله  ـلـی دارد   ھای ب در عـیـن حـال بـعـد از  .  الـمـل

ـم زاده ھـمـچـنـان مـمـنـوع  ٣٥٠ رویدادھای بند  ـراھـی  بھنـام اب
ی ایشان گفته شده که تا زمـان    المالقات است و به خانواده 

این تجدید مـحـاکـمـه  .  دادگاه مجدد مالقات نخواھد داشت 
در حالی است که تنھا یک سـال از حـبـس ایشـان بـاقـی  

به دنبال این رویدادھا، غـالمـرضـا خسـروی، از  .  مانده است 
مـا  .   سال زنـدان، اعـدام شـد ١٢ زندانیان سیاسی نیز بعد از  

معتقدیم زندان، بازداشت، سلول انفرادی، ممنوعیت مـالقـات  
ـرتـی آشـكـار بـا تـمـام   ـیـان سـیـاسـی مـغـای و یا اعدام زندان

آنھا كـه گـمـان  .  معیارھای شناخته شده جامعه بشری دارد 
ـرار دادن فـعـاالن كـارگـری و    می  كنند بـا تـحـت فشـار ق

ـتـصـادی و    اجتماعی می  توانند از مشكالت سـیـاسـی و اق
ـنـد كـه تـمـامـی ایـن   اجتماعی موجود فرار كنند بایـد بـدان

ھای ضد كارگری و ضد مـردمـی    مشكالت نتیجه سیاست 
خواھنـد بـه جـای    ھمان صاحبان قدرتی است كه امروزه می 

پرداختن به حل واقعی مشـکـالت بـا بـازداشـت و زنـدانـی  
کردن و اعدام فعـاالن كـارگـری و اجـتـمـاعـی مشـکـالت  

ـیـد و  . موجود را الپوشانی كنند  مـا خـواھـان آزادی بـی ق

ـم  ـی . شرط كلیه زندانیان سیاسـی و فـعـاالن كـارگـری ھسـت
 ١٣٩٣  خرداد  ١٣ كانون مدافعان حقوق كارگر  

 
ازاعتصاب کارگران معدن سنگ آھن بافق 

 ! حمایت کنیم
 بر اساس خبری که صبح امروز در سـایـت ھـای رسـمـی  

 کارگر شـرکـت سـنـگ  ٣٠٠٠ انتشار یافت، تحصن حدود  
آھن مرکزی بافق در استان یـزد، ھـم چـنـان ادامـه دارد و  

ـراض بـه  .  وارد نوزدھمین روز خود شد  این کارگران در اعـت
 درصـد از سـھـام ایـن شـرکـت مـعـدنـی در  ٢٨/٥ عرضه  

فرابورس که به قصد خصوصی سازی انجام گرفتـه اسـت،  
 اردیبھشت اعتصاب کرده و در محل کار خـود  ٢٧ از تاریخ  

بر طبق خبرھا، برنده این مـزایـده شـرکـت  .  متحصن شده اند 
فوالد خوزستان است و کارگران معترض می خـواھـنـد کـه  

 درصد از سھـام شـرکـت سـنـگ آھـن مـرکـزی  ٢٨/٥ این  
ـتـی بـمـانـد  ـیـن  .  شھرستان بافق، ھم چنان دول آنـھـا ھـم چـن

خواستار تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح اسـتـخـدامـی  
این در حالی است که علـی رغـم قـول مـقـام  .  خود ھستند 

ھای دولتی استان یزد برای لـغـو ایـن واگـذاری، تـاکـنـون  
ـیـن مـی   ھیچ اقدامی در این زمینه انجام نشـده و مسـئـول
خواھند با وقت کشی، کارگران معترض را از خواست خـود  

اعتصاب و تحصن کارگـران مـعـدن بـافـق،  .  منصرف کنند 
بخش ھائی از مقام ھای حکومتی استان یزد و شھر بـافـق  
ـیـز بـا خـود   از جمله نماینده گان مجلس و شورای شھر را ن

اگر این ھمسوئی از یـک سـو نشـان از  .  ھمراه کرده است 
قدرت و استواری کارگران در تداوم اعتصاب دارد، امـا از  
سوی دیگر بیان گر این واقـعـیـت اسـت کـه بـخـش ھـای  
مختلف صاحب سرمایه به دنبال به دسـت آوردن مـنـافـع و  
ـنـد  ـراض کـارگـری ھسـت . سھم خود، در حـاشـیـه ایـن اعـت

واقعیت این است که نه تنھا کارگران مـعـدن سـنـگ آھـن  
ـقـه کـارگـر در   بافق، بلکه چندین سال است کـه کـل طـب

عـدم  .  ایران، ھمواره قربانی روند خصوصی سازی بوده اسـت 
ـبـود دسـتـمـزد و مـزایـای   ـرو و ن ـی امنیت شغلی، تعـدیـل ن
کافی، افزایش جان باخته گان بر اثر نـاامـنـی در مـحـیـط  
ـیـامـدھـای ایـن   کار و مشکالت متعدد دیگـر از جـمـلـه پ

چـنـدیـن سـال اسـت کـه کـارگـران در  .  سیاست بوده است 
سراسر ایران، عوارض و نتایج خصوصی کـردن ھـا و دسـت  
به دست شدن مدیریت مراکز تولیدی توسط سـرمـایـه داران  
. دولتی و خصوصی را بـا تـمـام وجـود احسـاس کـرده انـد 

امری که چیزی جز ادامه بیکاری، فقر و فالکت و سـیـه  
. روزی برای آنھا و خانواده ھای شان به دنبال نداشتـه اسـت 

اعتصاب و تحصن کارگران شرکت سنـگ آھـن مـرکـزی  
ـرای   بافق در اعتراض به خصوصی سازی معدن و مبـارزه ب
امنیت شغلی و داشتن یک زندگی شـایسـتـه و امـروزی،  

ـبـانـی دیـگـر  .  بخشی از خواسته کارگران ایران اسـت  ـی پشـت
ـلـف از آنـھـا امـری   ـران در بـخـش ھـای مـخـت کارگران ای

ـرای کـمـک بـه  . ضروری و الزم است  کمیته ھماھنگی ب
ـراض   ایجاد تشکل ھای کارگری ضـمـن حـمـایـت از اعـت
ھای کارگری در بافق، ھمه کارگران ،بـه ویـژه کـارگـران  
بخش معدن و تشکل ھای کارگری را به ھمبـسـتـگـی بـا  
خواسته ھای کارگران معترض معدن سنگ آھن بافق فـرا  

در برابر تعرض سرمایه داران دولتی و  !  کارگران .  می خواند 

خصوصی به کار و معـیـشـت و زنـدگـی مـان، مـتـحـد و  
ـم  ـی زنـده بـاد اتـحـاد و  .  یکپـارچـه از ھـمـدیـگـر دفـاع کـن

ـرای   ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب ھمبستگی سراسری کارگران کـمـی
 ١٤/٣/١٣٩٣  –کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  

 
 ! تبعید ناگھانی رضا شھابی

ـتـی و  ١١ با خبر شدیم که در روز   ـی ـروھـای امـن ـی  خرداد، ن
انتظامی، در اقدامی ناگھانی و البته ایذایی، رضا شھابـی  
عضو ھیئت مدیره سـنـدیـکـای شـرکـت واحـدرا، بـه زنـدان  

مـدتـی  .  رجایی شھر کرج منتقل و در واقع تبعید کرده انـد 
پیش از آن نیز ما شاھد تبعید شاھرخ زمانی، دیگر کـارگـر  
دربند از ھمین زندان، به بند عمومی زندان قزل حصـار بـوده  

 روزه وی در آن  ٤٧ ایم که البته منجر به اعتصاب غذای  
ـیـن  .  زندان شده بود  خبر دریافـتـی از ھـمـیـن زنـدان ھـمـچـن

ـراض بـه ایـن   حکایت از آن دارد که آقای شھـابـی در اعـت
اقدام غیر قانونی اعالم اعتصاب غذا نـمـوده اسـت کـه بـا  
ـرده بـا   توجه به اوضاع بد جسمانی و بیماری ھایی که نامب
آن ھا دست به گریبان اسـت، جـان ایـن کـارگـر شـریـف و  

رضـا  .  مبارز به طور جدی درمعرض خطر قرار گرفته اسـت 
 سال از عـمـر خـود در پشـت  ٤ شھابی که بعد از گذراندن  

میله ھای زندان ،وارد پنجمین سال اسارت خود شده اسـت ،  
به شدت از دیسک گردن وکمر رنج می برد و یـکـبـار ھـم  

اقـدام  .  در دوران زندان تحت عمل جراحی قرار گرفـتـه اسـت 
اخیرعوامل سرمایه در تبعید رضا شھابی به زنـدان رجـائـی  
شھر کرج و اقدامات سرکوبگرایانه ای از قبیـل حـمـلـه بـه  

ـیـان  ٣٥٠ بند    زندان اوین کـه در راسـتـای فشـار بـه زنـدان
ـیـدتـی و ھـمـیـن طـور کـارگـران و فـعـاالن   سیاسی و عـق
کارگری در بند، صورت می گیرد و ھمچنین بـازداشـت و  
ـر   ـیـل جـعـف ـب زندانی کردن تعدادی از فعاالن کارگری از ق
عظیم زاده، در اول ماه مه امسال، به نوبه خود حـکـایـت از  
آن دارند که سرمایه و عوامل آن ظاھرا  قصد نـدارنـد دسـت  
از این گونه اقدامات ضد کارگری برداشته و از شـدت و  

ـرای کـمـک بـه  .  حدت آن ھا بکاھند  کمیته ھماھنگـی ب
ایجاد تشکلھای کارگری ضمن تقبیح این گونـه اقـدامـات  
ضد کارگری، که بدون تردید در راستای دفـاع از مـنـافـع  
ـری خـواسـت   صاحبان سرمایه و بازداشتن کارگران از پیـگـی
ـرد، خـواھـان آزادی   ھا و مطالبـات آنـان صـورت مـی گـی
فوری و بدون قید و شرط ایـن عـزیـزان و ھـمـه کـارگـران  

ـیـن  "  کمیته " این  . وفعالین کارگری در بند می باشد  ھمچـن
به نـوبـه خـود از ھـمـه کـارگـران، تشـکـل ھـا و فـعـاالن  
کارگری و تمامی انسان ھای آزادیخواه و عدالـت جـامـعـه  
ـنـد از ایـن   می خواھد که بھر شکل کـه صـالح مـی دان
کارگران و خـانـواده ھـای آنـان حـمـایـت نـمـوده و صـدای  
اعتراض خود را نسبت به این قبیل اقدامات سرکوب گـرانـه  
و ایذایی بلند کرده به گوش ھمـه مـردم کـارگـر در ھـمـه  

ـرای کـمـک بـه  .  جای دنیا برسانند  کمیته ھـمـاھـنـگـی ب
 ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
الملل برای  بیانیه اقدام فوری عفو بین

 آزادی رضا شھابی
رضـا  .  فعال سندیکایی اعتصاب غذای خود را آغـاز کـرد 

شھابی، فعال سندیکایی ایرانی و زندانی سیـاسـی کـه در  
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ـراض  ٦ حال سپری کردن حکم    سال زندان خود است در اعـت
شـھـر    به انتقال خود از زندان اوین در تھران بـه زنـدان رجـایـی 

  ١١ رضا شھابی در تـاریـخ  .  کرج دست به اعتصاب غذا زد 
 زندان اوین در تھـران بـه زنـدان  ٣٥٠  از بند  ١٣٩٣ خرداد ماه  

ـیـان    رجایی  ـیـان سـیـاسـی و زنـدان شھر کرج که در آن زنـدان
شوند منتقـل    داری می   عادی و گاھی خطرناک با ھم نگه 

وی از ھمان روز در اعتراض بـه ایـن عـمـل دسـت بـه  .  شد 
. اعتصاب غذا زده و خواھان بازگشت به زنـدان اویـن اسـت 

ھا باعث نـگـرانـی بـوده    وضعیت سالمت رضا شھابی مدت 
او نیازمند درمان فـوری شـامـل عـمـل جـراحـی در  .  است 
ھای کمر خود است که در داخـل زنـدان قـابـل انـجـام    مھره 
ـنـد  ٢٨ به وی قول داده شده بود که در تـاریـخ  .  نیست   اسـف
با این وجـود،  .   تحت عمل جراحی قرار خواھد گرفت ١٣٩٢ 

ـرای عـمـل   ـیـن شـده ب تنھا چند ساعت پیش از وقـت تـعـی
ــه   ــازگـردانـده شـد و ھـنـوز ھـم ب جـراحـی وی بـه زنـدان ب

 آذر  ٢٥ این وضعیت در تاریـخ  .  بیمارستان منتقل نشده است 
وی در آن روز پیش از معاینه تـوسـط  .   نیز تکرار شد ١٣٩١ 

پزشکان به زور به زندان بازگردانده شد که موجب اعتصـاب  
 دی مـاه  ١٨ او اعتصاب غذای خود را در  .  غذای وی شد 

. و ھنگامی که به مرخصی درمانی اعزام شـد پـایـان داد 
 . ادامه داشت ١٣٩٢  فروردین  ٢٦ این مرخصی تا تاریخ  

پزشکان بیمارستان حداقل یک بـار بـه مـقـامـات زنـدان و  
ـنـا    دفتر دادستانی تھران نامه نوشته و اعالم کـرده  انـد کـه ب

ھا رضا شھابی نیازمند درمان تخصـصـی در    به تشخیص آن 
انـد کـه در    ھـا تـاکـیـد کـرده   آن .  خارج از بیمارسـتـان اسـت 

صورت عدم درمان وی در خطر فلج شدن سمت چـپ بـدن  
ـبـع .  خود قرار خواھد داشـت  ـتـه حـمـایـت  : مـن وبـالگ کـمـی

 ازشاھرخ زمانی 
 

 
انتقال و : سندیکای کارگران شرکت واحد

 اعتصاب غذای رضا شھابی
برابر اخبار رسیده به سندیکای کارگران شـرکـت واحـد روز  
یکشنبه یازده خرداد  ماه نود و سـه آقـای رضـا شـھـابـی  
عضو ھیئت مدیره ی سندیکـای کـارگـران شـرکـت واحـد  
اتوبوسرانی تھران و حومه بدون اطالع قبلی از زندان اوین بـه  

ـرار بـود  . زندان رجایی شھر منتقل شد   رضا شھابـی کـه ق
برابر اخبار رسیده به سـنـدیـکـای کـارگـران  .....  برای جراح 

شرکت واحد روز یکشنبه یازده خرداد ماه نود و سـه آقـای  
رضا شھابی عضو ھیئت مدیره ی سـنـدیـکـای کـارگـران  
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه بدون اطالع قبلـی از  

رضـا شـھـابـی  .  زندان اوین به زندان رجایی شھر منتقل شد  
ــرش در   ــره ھــای کــم ــراحــی مــھ ــرای ج ــرار بــود ب کــه ق
بیمارستانی خارج زندان خود را به تیغ جراحان بسپـارد تـا از  
رنج این درد طاقت فرسا بکاھد به دلیل انتقال ناگھانـی  و  
خارج قانون اعالم داشته که به اعتصاب غذت می رود تـا  
شاید مسئولین زندان به خواسته ھای به حـق ایشـان جـامـه  
عمل بپوشانند سندیکـای کـارگـران شـرکـت واحـد ضـمـن  
ـیـب   انتقاد شدید به اینگونه رفتار خواھان رفع ھرگـونـه تـعـق
قضایی برای ھمه کوشندگان جامـعـه کـارگـری و آزادی  
ھمه کسانی که در راه دفاع از حقوق کارگران در بند مـی  

با امید به گسترش صلح ، عدالت و آزادی در ھـمـه  .  باشد 
 جھان 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

تاخیر دو ماھه در پرداخت حقوق کارگران 
 بازنشسته صنعت فوالد

ـرداخـت حـقـوق کـارگـران  :  خرداد ١٨  تاخیـر دو مـاھـه در پ
    علـی رغـم آنـکـه مـوضـوع سـھـم .  بازنشسته صنعت فوالد 

کارگران بازنشسته صنعت فوالد در صندوق بـازنشـسـتـگـی  
شان با تأخیر یـکـی دو مـاھـه    مشخص شده است اما حقوق 

 .شود   پرداخت می 
 

کارگران کاشی سمند از بدو استخدام مزد 
 اند نگرفته

ـیـمـه   ـرار  ٧٥ تعویق بیش از دو ماه از حقـوق و ب  کـارگـر ق
ـتـدای    .«کاشی سمند »دادی کارخانه   این کـارگـران از اب

سال جاری بصورت قراردادی در این واحد تولیـدی مشـغـول  
کارگران کاشی سمـنـد کـه ھـمـگـی بـه  .   اند   به کار شده 

انـد بـابـت    تازگی و از ابتـدای سـال جـاری اسـتـخـدام شـده 
ـبـکـار   دستمزد و حق بیمه دو ماه گذشتـه از کـارفـرمـا طـل

 .ھستند 
  

کارگران فوالد زاگرس کردستان سه ماه 
 حقوق عقب مانده حود را دریافت کردند

ـیـمـایـی  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران   ـپ در پی تـجـمـع و راھ
 / ٢  /  ٢٩ کارگران  فوالد زاگرس کردستان که در تـاریـخ  

ـیـن  ٩٣   در شھر سنندج انجام شـد و طـی نشـسـتـی کـه ب
نمایندگان کارگران و فرمانداری  درھمان روزانجام گـرفـتـه  
بود وعده پرداخت سه ماه حقوق عقـب مـانـده کـارگـران در  

متحـقـق شـد اگـرچـه آنـھـا   )  ٩٣ / ٣ / ٢٠ ( روز سه شنبه  
 را طلبـکـار  ٩٢ ھنوز عیدی و پاداش و مانده مرخصی سال  

ـیـه   ـق ھستند اما به کارگران قول داده شد که تا ھفته آینده ب
مطالبات خود را دریافت خواھنـد کـرد درضـمـن کـارگـران  
بابت  ادعای انحالل کارخانه توسط کـارفـرمـا، بـه وزارت  
کار،تعاون ورفاه اجتماعی، طرح شکـایـت نـمـودنـد کـه در  

الزم بـه ذکـراسـت کـه کشـمـکـش و  .  حال پیگیری اسـت 
درگیری این کارگران بـا کـارفـرمـا از یـکـسـال گـذشـتـه  
ھمچنان ادامه داشته است که توانسـتـه انـد  بـا مـبـارزات  
متحدانه خود از جمله تجمعات مکرر در مـقـابـل مـجـلـس،  
ـنـدج،   وزارت کار، اداره کار شھرستان قروه ، اداره کـار سـن
ـنـدج بـه بـخـش زیـادی از   اداره صـنـایـع وفـرمـانـداری سـن

ـنـد  ـران  .  مطالبات خود دست یـاب اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
موفقیت کارگران  فوالد زاگرس کـردسـتـان ، ھـمـدلـی و  

 .اتحاد آنھا را تبریک می گوید 
 

کارگران قند کامیاب سه ماه حقوق طلب 
 کارند

در شھرستان خمینی شھر اصفـھـان   «قند کامیاب »کارخانه  
 ماھـه حـقـوق و سـنـوات سـال  ٣  نفر از کارگران    ١٥٠ به  
، را پرداخت نکرده است  کارخانه قند کامیـاب کـه بـه  ٩٢ 

ـرق از   ـیـد، قـطـعـی گـاز و ب ـیـه تـول علت کمبود مـواد اول
ھـرچـنـد   .  ماه سال گذشته به حالت تعطیل درآمـده بـود   بھمن 

گـذاری بـخـش    این واحد صنعتی در اسفند ماه بـا سـرمـایـه 
خصوصی مجددا شروع به تولید کـرد  بـا وجـود مـنـاسـب  

ـرداخـت حـقـوق کـارگـران ایـن واحـد   ـیـد، پ بودن وضعت تول
 .تولیدی ھنوز دچار مشکل است 

 
 ناامنی محیط کار

 
 حادثه شغلی در استان ھرمزگان ٢٠٠وقوع 

 طی یکسال گذشته
) ١٣٩٢ ( سـال گـذشـتـه :  مدیرکل اداره کار استان ھرمزگان 

 . مورد حوادث ناشی از کار در استان گزارش شده ٢٠٠ 
 

نا امنی محیط کار در اراک بیش از شش 
کارگر جان باختند و تعدادی نیز مجروح 

 !شده اند
ـر کـانـال  :  خـرداد ١٧  یـکـی از ایـن کـارگـران مشـغـول حـف

. فاضالب و دیگری کارگر تعمیراتی آسـانسـور بـوده اسـت 
یکی از این کارگر جوان در ھنگام خاکبرداری به ھـنـگـام  
حفر کانال در میان انبوھی از خاک مدفون شـده بـود کـه  
با وجود سرعت عمل و تالش ماموران امـدادی، جـان خـود  

ـرات آسـانسـور  .  را از دست داد  و  دیگر یک کارگر تـعـمـی
بود که بر اثر سقوط در چاه آسانسور یک سـاخـتـمـان جـان  

ــرد  ــھـشــت امســال مــاه نــیـز دو کــارگــر  ٢٤ در  .  سـپ ـب  اردی
ساختمانـی در اراک بـا ریـزش آوار در حـیـن کـار جـان  

 اردیبھشـت مـاه امسـال ھـم یـک کـارگـر  ٢٩ در  .  باختند 
ساختمانی در اراک از ارتفاع سقوط کرد و مصـدوم شـد و  
ـر   ـر اث در دوازدھم خرداد نیز دو کارگر یک واحد صنعتی ب

ـیـز  ١٥ در  . سقوط از ارتفاع مجروح شدند   خردادماه امسـال ن
ـقـه چـھـارم بـه   کارگر ساختمانی دیگر، در اراک از طـب

 . زمین سقوط کرد و جان خود را از دست داد 
 

 مرگ سه کارگر در یزد
کشته شدن سه کارگر در یـکـی از واحـدھـای  :  خرداد ١٨ 

ایـن  .  صنعتی استان یزد بر اثر استنشاق گـازھـای  سـمـی 
کارگران در یک واحد مقواسازی در شـھـرک صـنـعـتـی  

 .اشکذر جان باخته اند 
 

  کارگر در زنجان٢مرگ 
ــی در  :  خــرداد ١٨  ــرکــت ــال فــاضــالب ش ــواره کــان ــزش دی ری

دو  .  شھرستان ایجرود دو کارگر را به کـام مـرگ کشـانـد 
 ساله حین حفر کانال فاضالب شرکتی بـه  ٣٨ و  ٣٧ کارگر  
 متر به علت ریزش خاک دیواره کـانـال  ١٢  و طول  ٨ عمق  

 .مدفون شدند و جانباختند 
 

کارگر کارگاه آلومینیوم ٢جان باختن 
 سازی درساری 

از شـھـرسـتـان سـاری، کـاھـش دمـا و وزش بـاد  : خرد ١٤ 
بینی وضعیت ناپایـدار جـوی را    خنک در روز گذشته پیش 

باران شـدیـد از ظـھـر امـروز در  .  برای مازندران اعالم کرد 
مازندران و تبع آن در مرکز این استان باریدن گرفت و سبـب  

شدت باد و بـارش بـاران  .  آبگرفتگی بسیاری از معابر شد 
ای بود که سبب آبگرفتگی معابر اصلـی، فـرعـی    به اندازه 
ـراسـاس گـزارش    خیابان  ھا و نیز اماکن مسکـونـی شـد و ب
نشانی سبب تخریب دیوار کارگاه آلومینیوم سـازی شـد    آتش 
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که سه کارگر زیر آوار ماندند و با نجات جان یک نفـر دو  
 .فوتی بر جای گذاشت 

 
 مرگ کارگرجوان زیرآوار

ریزش خاک و آوار بر روی کارگر جوان ھـنـگـام  :  خرداد ١٦ 
ـتـدای   ـیـطـریـه، اب کار در زمین خاکبرداری شده در خیابان ق

در  .  خیابان اندرزگو، مرگ کارگر جوان را در پـی داشـت 
ضلع جنوبی این زمین کارگـران در حـال کـار بـودنـد کـه  
ناگھان خاک ھای زیرین و بـخـش ھـای کـنـاری دیـوار  

ـر  ٢٢ ساختمان فروریخته و کـارگـر    سـالـه افـغـانـی را زی
 .انبوھی از خاک و آجر گرفتار کرده بود 

 
برخورد یکدستگاه وانت بار حامل کارگران 
بخش کشاورزی با یک مینی بوس در جاده 

 مصدوم بر ١٤اھواز یک کشته و  -شوش 
 جای گذاشت

ـر ھـفـت جـاده  : خرداد ١٧  ـلـومـت این سانحه ظھر شنبه در کـی
ـیـکـه تـعـدادی از کـارگـران بـخـش   شوش ، اھواز در حـال
کشاورزی سوار بر وانت بار در حال انتقال از مزرعه بـودنـد،  

حمل کارگران بخش کشاورزی توسط وانت بـار در  .  رخ داد 
جاده ھای ارتباطی شمال استان خوزستان تاکنون منـجـر بـه  

 .بروز چندین حادثه خونبار شده است 
  

 گزارش
 

برکارگران بازارچه مرز پرویزخان چه می 
 !گذرد؟

ـرویـزخـان ھـنـوز در   کارگران بخش تخلیه و بارگیری مـرز پ
ـنـد   گرمای طاقت فرسای تابستان زیر نور آفتاب می ایسـت
و برای نوشیدن آب مجبور بـه خـریـد بـطـری آب مـعـدنـی  
ـرنـد و   ھستند؛ گرد و غبار را به ریه ھای خود فـرو مـی ب
خستگی شان را بر روی کارتن مـقـوایـی مـیـان خـاک و  

کمـبـود سـرویـس  .  غبار و سر و صدا از تن خارج می کنند 
بھداشتی مناسب، آبخـوری و آبسـردکـن در ایـن مـحـوطـه  

ـنـدگـان  ) تخلیه و بارگیـری (  ، بـاعـث شـده کـارگـران و ران
ـیـش روی خـود   کامیون ھا ھر روز مشکالت بسیاری را پ

ـریـن در  ٥٠ آیا گرمای  .  داشته باشند   درجه و بیشتر قصرشی
ـردد   اواخر بھار و ایام تابستان و گـرد و غـبـار نـاشـی از ت
کامیون ھا در محوطه ھای مرزی، رمقی برای کـارکـردن  

 این گروه باقی خواھد گذاشت؟ 
خردادایرنا،این مرز رسمی ھنوز ھم از آسـفـالـت  ١٢ به گزارش 

ـیـه و   نبودن محوطه توقفگاه ھـا و مـحـوطـه اصـلـی تـخـل
بارگیری، و گرد وغباری که بـواسـطـه خـاکـی بـودن ایـن  
ـراکـنـده مـی شـود، و در فصـل گـرمـا   اماکن در ھـوا پ
تھدیدی برای سالمتی کارگران، راننـدگـان و شـاغـالن در  
این مرز است، رنج می برد و باید در این خصوص ھـر چـه  

ـنـده  .  زودتر چاره ای اندیشی شود  پیشتر مسووالن بازدید کن
بر ایجاد مکانی برای استراحت کارگران در این مرز تاکیـد  
ـراحـتـگـاه   ـرای اسـت کرده بودند ولی متاسفانه سوله ای که ب
کارگران در نظر گرفته شده ھنوز فاقد امکـانـات رفـاھـی،  

در محوطه بـازارچـه  . سامامه سرمایشی و گرمایشی است 
،خیابان ھایی ایجاد شده که باوجود داشتن فضای کـافـی،  

ـیـاده   ھنوز معابر، برای تردد آسـان کـامـیـون ھـا و افـراد پ
سامان دھی نشده، و صدای ناھنجار بـوق کـامـیـون ھـا و  

 .ترافیک ، غیر قابل تحمل شده است 
 

ترک کار و استعفای اجباری نماینده 
 کارگران معدن چشمه پودنه

ـبـات   «مھدی ھمتی »: خرداد ١٧  ـری مـطـال ـیـگـی به دلیـل پ
 فـروردیـن مـاه  ٢٥ صنفی خود و سایر ھمکارانش در تاریخ  

سال جاری مجبور بـه تـرک کـار و اسـتـعـفـای اجـبـاری  
نماینده کارگران چشمه پودنه طی دفعـاتـی از  "  ھمتی ." شد 

تـرک کـار  .  سوی کارفرما تحت فشار قرار گـرفـتـه بـود 
اجباری این کارگر پس از آن صـورت گـرفـت کـه او در  

ـنـد مـاه مـنـجـر بـه    رابطه با حادثه   ای که در روز یکم اسـف
ـر از کـارگـران ایـن مـعـدن بـه نـام  ھـای    کشته شدن سه نف

حسـیـن  »و  «حسـیـن مـحـمـدی »،  «محمـدرضـا صـادقـی »
شد، از به روز نبودن استانداردھای ایمنی در ایـن   «اسالمی 

 . معدن اعتراض کرده بود 
 
  

  اخبار بین المللی
 

اعتراض زنان به سنگسار یک  -پاکستان 
 زن در الھور

در اعتراض به سنگسار کردن یک زن سـی سـالـه بـه نـام  
جـمـع  )   خـرداد ٨ (      مـه ٢٩ فرزانه در پاکستان، روز پنجشنبه 

بزرگی از زنان در شھر الھور مرکز ایالت پنجاب، بـا حـمـل  
شعارھایی خواھان پایان دادن به اینگونه قتل ھا و مـجـازات  

روی اعالن ھا از جـمـلـه نـوشـتـه  .  عامالن این جنایت شدند 
و  "  به کشتار زنان و قتل ھای ناموسـی پـایـان دھـیـد : " بود 
یـک فـعـال  ".  قتل فرزانه ضربه ای به وجدان ملی ماسـت " 

ـم و  : " حقوق بشر گفت  ـریـت خـاتـمـه دھـی ـرب ما باید به این ب
فکر می کنم این مسئولیت دولت است که ھمه ایـن افـراد  

شرم آور است که فقط یک نفر بـازداشـت  . را دستگیر کند 
شده و ھمه کسانی که به این زن حمـلـه کـردنـد از مـحـل  

فرزانه که از ھمسر مـورد عـالقـه خـود سـه  . "  گریخته اند 
به خـاطـر  )   خرداد ٦ (      مه ٢٧ ماھه حامله بود، روز سه شنبه 

تن ندادن به اصرار خانواده برای ازدواج با پسر عـمـویـش، در  
برابر دادگاه عالی الھور و در حالی که پلیس شاھد مـاجـرا  
بود توسط پدر و برادران و پسرعموی خود با سنـگ و آجـر  

ـر     مه ٢٩ روز پنجشنبه .  به قتل رسید   نواز شریف نخـسـت وزی
ـتـل نـامـوسـی و   پاکستان، دستور رسیدگی به پرونده ایـن ق
علت عدم مداخله پلیس برای جلوگیری از قتل و بـازداشـت  

پلیس تا کنون فـقـط پـدر ایـن زن را  .  قاتالن را صادر کرد 
ـر کـرده اسـت  ـرای  .  دستـگـی فـرزانـه درسـت زمـانـی کـه ب

ـنـه عـازم دادگـاه   رسیدگی به شکایت خود در ھـمـیـن زمـی
 .عالی الھور بود، کشته شد 

 
 کارگر در اثر آتش ٨جانباختن  -فیلیپین 
 سوزی

ـروی   بر اثر آتش سوزی در شھر پاسای واقع در منـطـقـه مـت
     مـه ٣٠ مانیل در پایتخت این کشور در سپیده دم روز جمعـه 

. ، ھشت کارگر زن جان خـود را از دسـت دادنـد ) خرداد ٩ ( 

رسانه ھای فیلیپین به نقل از مـقـامـات اداره آتـش نشـانـی  
این کشور گزارش کردند که افـراد جـان بـاخـتـه در داخـل  
یک اتاقی در حال استراحت بودند که آتش سوزی در ایـن  

ـر  .ساختمان به وقوع پیوست  ـیـن ب ـپ ـی ـل این ھشت کارگر زن فی
بـازرس ارشـد اداره  .  اثر خفگی جان خود را از دسـت دادنـد 

تحقیقات آتش نشانی فیلیپین نیز در گفتگو با رسانه ھـای  
تش سوزی نه نفر دیگـر از    این کشور اعالم کرد بر اثر این آ 

کارگران نیز اسیـب دیـدنـد کـه بـه مـنـظـور مـعـالـجـه بـه  
ـقـل شـدنـد  ـت بـه گـزارش  .  بیمارستانی در آن نـزدیـکـی مـن

ـر دیـگـر از   ـف خبرگزاری شین ھوا از مانیل، وی گفت نـه ن
کارگران که توانسته بودند از مـنـطـقـه آتـش سـوزی فـرار  

 .کنند، از این حادثه جان سالم به در بردند 
 

 اعتراض به خشونت علیه زنان -ھند 
ـبـه  ، صـدھـا زن در ایـالـت  )  خـرداد ١٢ (  ژوئـن  ٢ روز دوشن

ـرار   ـر مـورد تـجـاوز ق ـرا دو دخـت شمالی ھند جایی که اخی
ـیـه   گرفته و به قتل رسیده اند، نسبت به افزایش خشونت عـل

آنھا در ایـن تـجـمـع خـواسـتـار  .  زنان دست به اعتراض زدند 
حفاظت بیشتر برای زنان در ھند و مبارزه با افزایـش مـوارد  

ـفـاده  .  تجاوز در این کشور شده اند  در این تجمع پلیس با است
ـرضـان   از ماشین ھای آب پاش سعی در متفرق کردن مـعـت

معترضان ھمچنین خواستار حل مشکل بی تفـاوتـی  .  داشت 
ـتـه آنـھـا   پلیس در مواجه با تجاوز به زنان شدند که بـه گـف
. این بی تفاوتی، عامل تشویق تجاوز به زنان در ھنـد اسـت 

ـر   دو نفر از پنج نفری که در ارتباط بـا تـجـاوز بـه دو دخـت
ـروھـای   ـی نوجوان در این منطقه از ھند بازداشت شده اند، از ن

 .پلیس ھستند 
 

ھای جدید  فاش شدن جاسوسی -آمریکا 
  سازمان امنیت ملی

ـریـن    در ارتباط با تـازه "  نیویورک تایمز " روزنامه آمریکایی   ت
ـیـشـیـن   ـیـت  " افشاگری ادوارد اسنودن، ھمکار پ آژانـس امـن

ـتـی    آمریکا، نوشته است که ھدف سازمان "  ملی  ـی ھای امـن
ـرنـت    آوری گسترده عکـس انسـان   آمریکا از جمع  ـت ـن ھـا از ای

مقایسه آنھا با نرم افزارھای تشخیص ھویت و تعیین ھـویـت  
ـنـای اطـالعـات  .  افراد در ھر نقطه جـھـان بـوده اسـت  ـرمـب ب

 میالدی آژانس امنیـت  ٢٠١١ آوری شده مربوط به سال    جمع 
کـرده و    آوری مـی   ھا عکس جمع   ملی آمریکا روزانه میلیون 

ـرای  ٥٥ از این مجموعه    ھزار عکس با کیفیت مناسب را ب
اطالعات فـاش  .  برده است   تشخیص ھویت افراد به کار می 

ـیـت مـلـی آمـریـکـا    شده نشان می  دھند کـه سـازمـان امـن
آوری اثر انگشت و ھرگونـه اطـالعـات    ھمچنین در پی جمع 

ـلـف بـوده اسـت  . بیومتریک دیگر مـربـوط بـه افـراد مـخـت
سخنگوی سازمان امنیت ملی آمریکا حاضر نشد به سـوال  

در ارتبـاط بـا  "  نیویورک تایمز "خبرنگار روزنامه آمریکایی  
دسترسی این سازمان بـه بـانـک اطـالعـاتـی وزارت امـور  

این سخنگو ھمچنیـن پـاسـخـی  .  خارجه آمریکا پاسخ گوید 
ـرای صـدور ویـزا    به این سوال نداد که آیا عکس  ھایی که ب

شـونـد در جـایـی    ھای آمریـکـا داده مـی   خانه   تحویل سفارت 
ـیـش بـود کـه  .  شوند یـا نـه   ذخیره می  حـدود یـک سـال پ
ـیـت    افشاگری  ھای ادوارد اسنودن، ھمکار پیشین آژانس امن

ھـای فـراوانـی در سـراسـر جـھـان    مـلـی آمـریـکـا، جـنـجـال 
شنودھای تلفنی میلیونی سازمان امنیت مـلـی  .  برانگیخت 
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ـقـادھـای فـراوان   ـت آمریکا سبب شد که ایـن سـازمـان بـا ان
 .جھانی مواجه شود 

 
تحصن کارگران شرکت برق در  -اردن 

 جلوی پارلمان
ـرق  )   خـرداد ١١ (  ژوئن  ١ روز یکشنبه   کـارگـران شـرکـت ب

اردن در جلوی پارلمان دست به تحصن زدند و از نماینـدگـان  
پارلمان خواستند تا مسوولین شرکت را مجبور کنند تـا بـه  

 .مطالبتشان رسیدگی بکنند 
، این کارگران اعـالم    بدلیل تاخیر در دریافت دستمزد ماه مه 

ـرداخـت نشـود،   کردند که چنانچه دستمزدشان بـالفـاصـلـه پ
ـرداخـت   آنھا به دفتر کار مدیریت حمله و آنھا را مجبور به پ

 .دستمزد خود خواھند کرد 
 

اعتصاب کارگران راه آھن در  -سوئد 
 اعتراض به اخراج سازیھا

ـبـه     ٢ اعتصاب پر قدرت کارگران راه آھن که از روز دو شن
آغاز شده است وارد دومین روز خـود شـد  )   خرداد ١٢ (ژوئن  

ھا در جنوب این کشـور    و باعث از کار افتادن حرکات قطار 
 از     تـن ٢٥٠ ایـن کـارگـران در اعـتــراض بـه اخـراج  .  شـد 

ـنـد    آنـھـا مـی .  ھمکاران خود دست از کار کشیـده انـد  گـوی
مدیریت راه آھن قصد دارد کارگران اخراجـی را بـا شـرایـط  

ـرار داد جـدیـد، حـقـوق و  .  جدید استخدام بکنـد  ـر طـبـق ق ب
 .مزایای کارگران بسیار پایین تر از قبل خواھد بود 

 

حمله پلیس به معترضان سالگرد  -ترکیه 
 پارک گزی

ھا نفر از کسانی را کـه    پلیس و ماموران امنیتی ترکیه ده 
ـراضـات پـارک گـزی    ١٠ ( قصد داشتند در سـالـگـرد اعـت

ـبـول جـمـع شـونـد، بـازداشـت  )   خرداد  در میدان تقسیم استان
ـتـخـت، بـازداشـت  .  کردند  شمار دیگری نیز در آنـکـارا، پـای
ـر از  .  اند   شده  ـف پلیس ضد شورش برای متفرق کردن صدھا ن

ـفـاده    معترضان در اطراف میدان تقسیم از گاز اشک  آور اسـت
ھمه جا تقسیم اسـت، ھـمـه  "دادند    معترضان شعار می . کرد 

ـیـش از ایـن رجـب طـیـب اردوغـان،  ".  جا مقاومـت اسـت  پ
ـرکـیـه، بـه جـوانـان ھشـدار داده بـود کـه بـه    نخست  وزیر ت
ـنـد   دعوت  او  .  ھا برای شرکت در این تجمـعـات تـوجـه نـکـن

ـری از  "  ھـر اقـدام الزم " گفت که پلیـس بـه   ـرای جـلـوگـی ب
رجب طیب اردوغـان در  .  برگزاری تظاھرات دست خواھد زد 

طرف صحبتم ھـمـه مـردم کشـورم  : " تجمع ھوادارانش گفت 
ـنـد .  فریب نخورید . ھستند  . اینھا طرفدار محیط زیست نیست

اند کـه    منابع خبری مختلف گفته ."  صداقتی در کار نیست 
 ھـزار  ٢٥ در استانبول حـدود  )   خرداد ١٠ (     مه ٣١ روز شنبه  

ـرخـی از مـامـوران  .  انـد   نیروی پلیس به خدمت گرفته شده  ب
 .امنیتی با لباس شخصی در محل حاضر شدند 

ـراض بـه تـخـریـب    سال گذشته سرکـوب خشـونـت  آمـیـز اعـت
دار در    پارک گزی در مرکز استانبول به تظاھراتـی دامـنـه 

ـر  . سراسر ترکیه انجامید  ـف ـراضـات چـنـد ن در جریان این اعت
ـنـد کـه در شـھـرھـای  . کشته شدند  معترضان قصـد داشـت

ـیـس بـه   ـل ـنـد امـا پ ـرگـزار کـن مختلف تجمعاتی بـزرگ ب
ـرخـی مـنـابـع شـمـار  .  معترضان اجازه نداد که جمع شـونـد  ب

از  .  انـد    نفر گـزارش کـرده ٣٠ ھای روز شنبه را تا    بازداشتی 
ـم از    ان   جمله خبرنگار سی  ـی ـق ان در حالی که به صورت مست

او پـس از مـدت  .  کرد، بازداشت شـد   استانبول گزارش می 
 .کوتاھی آزاد شد 

 
  تظاھرات معلمان در آستانه -برزیل 

  فوتبال برگزاری جام جھانی
)  خـرداد ١٣ (  ژوئن  ٣ صدھا آموزگار برزیلی، سه شنبه شب 

در اعتراض به ھزینه گزاف برگزاری جام جھانی فوتبـال در  
ـرو تـظـاھـرات کـردنـد  ـی آنـان  .  کشورشان درشھر ریـو دو ژان

ـرسـاخـت ھـا و   ـیـاردھـا دالری کـه صـرف زی ـل معتقدند می
ـرزیـل مـی شـود مـی بـایـد   برگزاری بازیھای فوتبال در ب
صرف بخش ھایی ھمچـون آمـوزش و بـھـداشـت و درمـان  

ـتـی  : "  گـویـد   یکی از آموزگاران می .  شود  مـبـالـغ ھـنـگـف
ـم   صرف مراسم ھای بزرگ می شود در حالی کـه سـیـسـت
بھداشت ما آنگونه که باید درست نیست و وضعیـت بـخـش  
ـنـد و حـقـوق   ـیـسـت آموزش وخیم است، مدارس در اولـویـت ن

ـیـز  . "  آموزگاران بسیار پایین است  ـرزیـل ن شھر گوییـانـای ب
ـروزی   ـی پس از دیدار دوستانه دو تیم برزیل و پاناما و برغـم پ

ـرگـزاری جـام  .  تیم میزبان شاھد تظاھرات بود  ـرای ب برزیل ب
جھانی فوتبال که از دوازدھـم مـاه جـاری، ژوئـن، در ایـن  

ـنـه  ١١.٥ کشور برگزاری می شود حدود    میلیارد دالر ھـزی
کرده است، مبلغ ھنگفتی که اعتراض تقریبـا روزانـه مـردم  

 .علیه دولت را بدنبال داشته است 
 

 


