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کانون دفاع از حقـوق کـارگـر  
نوشته ای در پـاسـخ بـه نـوشـتـه  

از کـدام  "  کانون دفاع (" قبلی من  
ـقـه؟  ـیـسـتـش  )  سیاست و طـب بـه ل
این نوشته تحت  .  ارسال کرده است 

ـیـكـخـواه سـربـازان  " عنوان   وقتـی ن
کـه  "  خـوانـد   اسراییل را مـردم مـی 

ـنـام   این بـار امضـای شـخـصـی ب
ــاس آزرم ونـد "  ـر عـب را دارد  "  امـی

بطور واقعـی جـوابـی نـمـیـخـواھـد  
چون نوشته ای کم مـایـه از سـر  
ــه   بـی حـرفــی اسـت و جـوابـی ب
سواالت ما نداشتـه اسـت و نـداده  

خوشبختانه درپاسخ به مـن  . (است 
ــدون   ــشـار ب ــودم انــت ــه ب کـه نـوشــت
ـیـد   امضای مطلب به معنـای تـای
این نوشته توسط ھـمـه ھـمـکـاران  
این کانون است و بـایـد جـوابـگـو  

باشند، اعالم کرده اند کـه حـذف  
ــاه بــوده   ــب ــده اشــت ــویســن امضــای ن

ــه  .  اسـت  ـیــر ب ــغــی ــدوارم ایـن ت امــی
ـرخـی از   معنای فاصله گرفتـن ب
ـیـن خـط   افراد این کـانـون از چـن

بـھـرحـال در ایـن  ).  راستی بـاشـد 
مطلب اخیر نـوشـتـه انـد کـه مـا  
ـم و چـرا کـاظـم   ـی توده ای نیـسـت
نیکخواه  مـا را بـه حـزب تـوده  

ـنـسـت  . متصل کرده است  جالب ای
را  "  حزب تـوده " که من مطلقا اسم  

ـیـن   ـیـاوردم و چـن در این نوشتـه ن
ــم   ــت ــقــط نــوش ــردم ف ادعــایــی نــک
ـیـد   ـبـال مـیـکـن سیـاسـتـی کـه دن

ـنـسـت  " راست است "  امـا جـالـب ای
ــھــا بـه مــواضــع و   ـن کـه خــود ای
گرایشات خودشان نگاه کـرده انـد  

را به معنـای تـوده ای  "  راست " و  

نوشتـه انـد  !.  بودن معنی کرده اند 
چرا من دولت اسرائیل را به جـای  

ــیــل نشــانــده ام  ــرائ کــه  .  مــردم اس
شما با تایید نوشته اید  .  ننشانده ام 

ـنـد "  و یـا  "  چپھا ضد اسرائیل ھست
ـنـسـت   باید باشند، و من حـرفـم ای

ـتـی  !  که دوستان  اگر عینک سـن
راست اسالمی را از چشم برداریـد  
ــت بـھـیـچ وجــه   دیـدن ایـن واقـعـی
سخت نیست که اسرائیل ھم مثـل  

مثل ایران  .  ایران یک کشور است 
دولت مرتجع و دسـت راسـتـی و  

ـــســـت دارد  ـی ــاشــ راســـت دارد  .  ف
ـــان دارد  ـــارالت ـــون  .  ش ـی ــ ـــوزیس اپ

ــرفــدار  "  کــارگــری "  ــاکــار و ط ری
امـا روشـن  .  فاشیسم حـاکـم دارد 

است که چند میلیـون کـارگـر و  

فعالین کارگری دربند؛ رضـا  
شھابی ، شاھرخ زمانی و مـحـمـد  
ـیـه ای   ـیـان جراحی از داخل زندان ب

ـیـه  .  منتشر کردند  ایشان در آن بیان
میخـواھـنـد بـه ایـن سـوال جـواب  

ـیـاج  "بدھند   چرا ما کـارگـران احـت
ـم؟  ایشـان ضـمـن  "  به تشـکـل داری

اشاره به موقعیت طبقه کارگر در  
چه از نـظـر  (  جامعه کنونی ایران  

ـقـش ایـن   جمعیتی چه از بـابـت ن
ـروت   ـبـه ث طبقه در تولید ھمه جـان

اضافه میکنند که نـظـام  )  جامعه 
سرمایه داری مشکالت بسـیـاری  
برای کارگران رقم زده است و ایـن  

ـیـه  : " بنوبه خود به نوشته این بیـان
ـرش    ــ ـت ــش و گســ ــاعـــث افـــزای ب
ـراضـات روزمـره   اعتصابات و اعـت
ـبـش   مـی گـردنـد، امـا، چـرا جـن
کارگری به نتیجـه مـطـلـوبـی در  
" تحقق خواسته ھایش نمـی رسـد؟ 

ـراکـنـده بـودن   ایشان بر متفرق  و پ
مبارزات کارگری اشاره مـیـکـنـد  
ـرنـد کـه   ـیـجـه مـیـگـی ـت و چنین ن
ـنـگـونـه بـا سـنـگ و   مبارزات ای
کلوخ بـه جـنـگ تـانـک رفـتـن  

ـیـات دویسـت  .  است  سپس از تجـرب

ـبـش جـھـانـی کـارگـر و   ساله جـن
ــارزات   ــب ــه  م تــجــربــه صــد ســال
ـنـد کـه   کارگران ایران  یاد میکـن
میتواند پشتوانه مبارزات کارگران  
ـیـشـه ای   باشد و نھایتا شعـار کـل

تنـھـا چـاره کـارگـران وحـدت و  " 
ـــالت اســـت  ـی ـــادآور  "  تشـــکــ را ی

ـیـه  .  میشوند  نفس صدور چنین بیان
ای در حالی که صادر کننـدگـان  
آن در سخت ترین شرایـط مـمـکـن  
ـیـش از   ـرنـد و ب ـب در زندان بسر می
آنکـه دغـدغـه مصـائـب خـود را  
ــت   داشـتـه بـاشــنـد نـگــران وضــعـی
ـنـوبـه   مبارزات کارگران ھستنـد، ب

ایـن  . خود بسیار قابل ستایش است 
مقاومت، انعکاس مقاومت جنبش  
ـــا وجـــود ھـــمـــه   ـری  ب ــارگــ ک
تعرضـھـای حـکـومـت اسـت کـه  
رھبران دربند آن در فـکـر بـھـبـود  
مبارزات کارگری و بـه سـرانـجـام  

این نوشته قصد  .  رسیدن آن ھستند 
مجادله با ایـن سـه فـعـال مـبـارز  
ــدان اسـیــر   کـارگـری  کـه در زن
ـنـد   شکنجه گـران سـرمـایـه ھسـت
ندارد بلکه میخواھد به سھم خـود  
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 ١٩٥ اطالعیه شماره  
 

   بـا کـمـال مسـرت بـه  
اطالع میرسانیم که جعفـر  
عظیم زاده رئـیـس ھـیـات  
ـــحـــادیـــه آزاد   مـــدیـــره ات
ــــران، از   کــــارگــــران ای
ھــمــاھــنــگ کــنــنــدگــان  

 ھزار کارگر بر  ٤٠ طومار  
ــش   ــزای ــت اف ــواس ــر خ س
دستمزدھا و از شـاکـیـان  
ــده اخــتــالس   اصــلــی پــرون
ــــامــــیــــن   درســــازمــــان ت

 عصر  ٥ اجتماعی، ساعت  
 خـرداد در مـیـان  ٢٤ روز  

ــی   اســتــقــبــال و شــادمــان
ــاران و   ــک ــم ــان، ھ ــت دوس
بستگـانـش از زنـدان آزاد  

 . شد 
 

آزادی جعفر عظیم زاده را  
ــواده و   ــان ــه خ ــه او، ب ب
بستگان، به اتحـادیـه آزاد  

ــه   ــران، ب   ٤٠ کــارگــران ای
ھزار کارگر امضا کننـده  
ــه   طــومــار دســتــمــزد و ب
. ھمگان تبریک میگوییم 

به گزارش منتشر شده در  
جعفر عظیم  "  اتحاد " سایت  

 زنـدان، در  ٤٦ زاده بعد از  
 . قبال وثیقه آزاد شد 

 
جعفر عظیـم زاده بـدنـبـال  
حمایت و پشتیانی وسـیـع  
در میان کـارگـران امضـا  

 ھـزار  ٤٠ کننده طـومـار  

امضا و فـعـالـیـت ھـای  
اتحادیه آزاد کارگران ایران  
و اطالع رسانی جھانی آن،  
ــواده و   تــالش ھــای خــان
ــی در   ــان ــھ ــارزاری ج ک
حــمــایــت از او و ھــمــه  
. کارگران زندانی آزاد شد 

کــــارزار بــــرای آزادی  
کـارگـران زنـدانــی ادامــه  

 . دارد 
 

ھم اکنون تعداد دیـگـری  
از رھــبــران کــارگــران در  

در میان آنان بھنام  . زندانند 
ـــم زاده از   ـــی ـــراھ   ١٣ اب

اردیبھشت تا کنون در بند  
ــرد و  ٢٠٩  ــب ــی ــر م  بس

مالقاتی بـا خـانـواده اش  
از ھمین رو او  .  نیز ندارد 

در موقعیـتـی اضـطـراری  
 .قرار دارد 

 
ھمچنـیـن رضـا شـھـابـی   
عضـــو ھـــیـــات مـــدیـــره  
ــد در   ــای واح ــک ــدی ــن س
اعتراض به تـبـعـیـدش از  

 اویـن بـه زنـدان  ٣٥٠ بند  
رجایی شھر،در اعـتـصـاب  

اکـنـون  .  غذا بسر مـیـبـرد 
ھفـدمـیـن روز اعـتـصـاب  

  ٧ اوست و در این مـدت  
. کیلو وزن کم کرده است 

اعتراض او به عدم انتـقـال  
وی به بیـمـارسـتـان بـرای  
عــمــل جــراحــی کــمــر و  
مداوایش و بـه جـای آن  

تبعید او به زندان رجـایـی  
او از درد شدید  . شھر است 

 .کمر رنج میبرد 
ــمــنــد   ــا کــارزاری قــدرت ب
ـلـوی ایـن   جھانی بـایـد ج

بـھـنـام  .  فشار ھا ایسـتـاد 
ابراھیم زاده، رضا شھـابـی  
و ھمه کـارگـران زنـدانـی  

 . باید فورا آزاد شوند 
 

 ژوئــن روز اعــتــراض  ٢٠ 
جھانی برای آزادی ھـمـه  
زندانیان سیاسی نـزدیـک  

ــت  ــرصــت  .  اس ــن ف از ای
استفاده کنیم و ھـمـه جـا  
صدای بھنام ابراھیم زاده،  
رضــا شــھــابــی و ھــمــه  
کارگران زندانی و زندانیان  

 . سیاسی از زندان باشیم 
 

ــرای آزادی   ــن ب ــی ـپ ــمـ ک
 کارگران زندانی 

ــرداد  ١٥    ١٥       ١٣٩٣  خ
 ٢٠١٤ ژوئن   

Shahla_daneshfa
r@yahoo.com 

Bahram.Soroush
@gmail.com 

http://free-them-
now.blogspot.co
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کمونیست و چپ و انسان شریـف  
. ھم در آن کشور زندگی میکنند 

بنابرین آن به اصطالح چـپـی کـه  
ـنـا بـه تـعـریـف   ضـد  " بقول شمـا ب

، چپ نیست بلـکـه  " اسرائیل است 
ــش   ــب ــن خــطــش را از آبشــخــور ج
ــال   ــجــاعــی اســالمــی و امــث ارت
ـرد کـه   جمھوری اسالمی مـیـگـی
در قاموس آن اسرائیل کال نـجـس  

 . است و باید نابود شود 
ـیـل چـه ربـطـی بـه   اصال  اسـرائ
ـیـن   ـرل یک کنفرانس کـارگـری ب
ــانــی   ــتـا اگــر جــری ــق ـی داشـت؟ حــق
ریگی در کفش نداشته بـاشـد بـا  
ـیـن   ـرل ـرانـس ب ـف شرکت ما در کـن
پای اسرائیل را که حـتـی یـک  
کلمه نه خوب نه بـد حـرفـش ھـم  
ـیـش   در این کنفرانس زده نشـد، پ

ایـن کـاری زشـت از  .  نمیکشیـد 
اگر این جریـان  .  بود "  کانون "جانب  

متوجه کراھت نکات این نـوشـتـه  
بود کال ایـن نـوشـتـه را بـعـنـوان  
ـیـسـت   یک اشتباه سـیـاسـی از ل
نوشته ھای ارسالی به ای مـیـل  
ــکــرد  ــش حــذف مــی ــھــای ــســت . لــی

ــرای  !  ســانســور؟ (  ــکــتــه ب یــک ن
 !)جنجال بعدی 

ھمانگونه که در نوشته قبلـی در  
ـنـھـا از   جواب اینھا اشاره کردم ای

ـرگـزار  "  سایت لیبر استـارت "  کـه ب
ـیـن بـود   کننده اصلی کنفرانس برل

کـه  "  اریـک لـی " رسیده انـد بـه  
ــگـزاران و دســت   ــیـان ـن یـکــی از ب
ـر اسـتـارت   ـب ـی اندرکاران اصـلـی ل
است و بعد از اریـک لـی چـون  
ـلـی اسـت   گویا خانواده اش اسرائی
و روابطی با اسرائیل داشته رفـتـه  
ـیـل   اند سراغ کشور و دولت اسـرائ
ـیـجـه گـرفـتـه انـد   و از اسرائیل نت
که ما یـعـنـی دسـت انـدرکـاران  

ـلـی  "  ـیـن الـمـل کمیته ھمبستگی ب
نمی بایست به  "  ایران   –کارگری  

ـیــم و از   ــرانــس مـیــرفــت ـف ایـن کــن
ـران در حضـور چـنـد   کارگـران ای
ــه ھــای   ــحــادی ــده ات ــمــایــن صــد ن
ـم و   کارگری دنیا دفاع مـیـکـردی
ـیـن بـه   شرکت ما در کنفرانس برل

روشن است کـه  !  نفع اسرائیل است 
ـیـسـت  چـه  .  این بحث سـیـاسـی ن

خوشتان بیاید چه نیاید این یـک  
ــده   ــوع پــرون ــده ســازی از ن پــرون

ــھــای مســخــره حــکــومــت   ســازی
به ما چه مـربـوط  .  اسالمی است 

است که اریـک لـی چـه کـاره  
است و کـجـا مـتـولـد شـده و در  
جوانیش چه کرده است؟ او حـتـی  

خـوش  .  سخنران کنفرانس ھم نبـود 
مـا یـک  .  آمدی گفت و نشست 

کنفرانس با شـرکـت نـزدیـک بـه  
 رھبر و فـعـال سـازمـانـھـا و  ٤٠٠ 

اتحادیه ھای کـارگـری را دیـده  
ـنـده و   ایم و بـعـنـوان شـرکـت کـن
مدافع کارگر در آن شرکت کـرده  
ایم و صدای کارگران زنـدانـی در  
ـم و از   ایران را به آنھـا رسـانـده ای
ـران   آنھا خواسته ایم از کارگـران ای
ــف   ــی ــابــل حــکــومــت کــث ــق در م

و کـار  .  اسالمی پشتیبانی کنند 
ما انعکاس گسترده ای در مـیـان  
این نمایندگان داشـت و امـیـدوارم  
ـیـونـھـا   ـل از این  طریق در میان مـی
ـیـز   کارگران کشـورھـایشـان ھـم ن

ھرجریـانـی کـه  .  بازتاب پیدا کند 
ــعــا از حــقــوق کــارگــر دفــاع   واق
ـبـایسـت بـدون ھـیـچ   میکـنـد مـی
. تردیدی از این حرکت دفاع کنـد 

نه اینکه برافروخته شود و گـرد و  
خاک راه بیندازد و مارک ھای  

 .نچسب بزند 
ـرسـیـدم کـه بـه ایـن   من از شما پ
سواالت جواب دھید کـه شـرکـت  
ـنـدگـان   ـرانسـی کـه نـمـای ـف در کن

)  کشـور ٤٨ ( رسمی ده ھا کشور  
و اتحادیه ھـا و تشـکـلـھـایـی بـا  
صدھا میلیون عضو در آن شرکت  
ـبـش   دارند و حـرف کـارگـر و جـن
کارگری ایران را به آنھـا رسـانـدن  

ـرادی دارد؟   واقـعـا شـمـا  ( چه ای
ـتـان را از اسـالمـی ھـا   اگر خطت
ـریـد چـرا حـتـی در مـورد   نمیگی

ــکــی از ایــن    کشــور کــه  ٤٨ ی
ھمگی سـرمـایـه داری و دارای  
دولتھای راست و ضـد کـارگـری  
ـیـد؟ مـثـال   ھستند سـوال نـمـیـکـن
الجزایر، یا ھند، یا کـره جـنـوبـی،  
یا پاکستان و آفریقای جـنـوبـی و  
استرالیا و ھند وکره و آلـمـان کـه  

).  در پانل ھم جزو سخنرانان بودنـد 
. و شما کانونی ھا جوابی نـدادیـد 

ھنوز ھم ھر کارگری که نـوشـتـه  

شما را بخواند قاعدتا ھمین سـوال  
و تـازه بـجـای  .  را از شما میپرسد 

ــه سـوال فـوق کــه   جـواب دادن ب
جوھر کل انتقاد شـمـا از مـاسـت  
ـیـد و از مـن   جاده خـاکـی مـیـزن

ـرسـیـد  " میپرسید   باید از نیكخـواه پ
ـریـن    كه نظر شما به عنـوان مـدرن  ت

ــری   ــم بش مــاركســیــســتــھــای عــال
نسبت به امپریالیسم و سیاستھـای  

اعـم از  ( المللی امپریالیسـتـھـا    بین 
آمریكـا، روسـیـه، اتـحـادیـه اروپـا  

مــا جــواب ایــن  "  چــیــســت ...)  و 
سوال را ھرروز داریم با نوشـتـه ھـا  
و فعالیتھایمان درایران و در سـطـح  

اما جواب مشـخـص  .  دنیا میدھیم 
ـنـسـت کـه  :  من به سوال شـمـا ای

امپریالیسـم پـدیـده ای اسـت کـه  
ــجــاعــی راســت و   ــات ارت ــان جــری
ناسیونالیست پشت مـبـارزه بـا آن  
مخفی میشوند تـا دفـاعشـان از  
ـتـکـار و سـرمـایـه   دولتھای جـنـای

و سیستـم  "  ملی " و  "  خودی "داری  
ــه داری ھـــار و ضـــد   ســرمـــای

ــا جــھــان  "  خـودی " کـارگــری   و ی
. سومی را مـخـفـی نـگـه دارنـد 

ـران تـحـت حـکـومـت   بویـژه در ای
ــحــث   ــه داران، ب اســالمــی ســرمــای
ضدیت با امپریالیسم بخودی خـود  
مطلقا به مـعـنـی چـپ بـودن و  

ــودن نــیـســت  درســت  .  کـارگــری ب
برعکس به مـعـنـای چـراغ سـبـز  
ــاحــھــای جــمــھــوری   ــه جــن دادن ب

ھمان حزب توده را  .  اسالمی است 
ــه   ــمــون ــام بــرده ایـد یــک ن کـه ن
تیپیک از این نوع جریـانـات ضـد  

اگـر  .   امپریالیست و راسـت اسـت 
ــســت و   کســی چــپ و کــمــونــی
ـران بـاشـد   مدافع طبقه کـارگـر ای
باید مثل ما محکم علیه سرمایـه  
در تمام بروزات و اشـکـال آن چـه  
ـرکـیـه   نوع ایرانی و پاکستانی و ت
ـــوع روســـی و   ای، و چـــه ن
آمریکائی و اروپایی و چینـی آن  

ـتـان را  .  باشد  بویژه بگذارید خـیـال
ـم از نـظـر مـن چــپ   راحـت کــن
ـبـل از ھـر   کارگری ایران بـایـد ق
چیز محکم و بدون ھیچ ابھـامـی  
ـقـه   علیه جمھوری اسالمی و طـب
سرمایه دار و نظم سـرمـایـه داری  

ــمــام   ــون اسـاســی و ت ـران و قـان ای
ــی و ضــد   ــن ضــد انســان ــوانــی ق
کارگریش بایستد کـه صـدبـار از  
قوانین اسرائیل و ھـرجـای دیـگـر  

ـر اسـت  و  .  دنیا ضد کـارگـری ت
ـیـف بـه ایـن   یک ذره توھـم تـخـف
حکومت و این نظام کثیف و ضد  
ــھــانـه ضـدیــت و   ــه ب کـارگــری ب
ــا غــرب و   ــشــتــر ب ــی ــی ب دشــمــن

را  "  دشمـن اصـلـی " و  "  امپریالیسم " 
باید بـا صـدای رسـا  .   دامن نزند 

اعالم کند که با سرمایه داری و  
سرمایه داران ایران و سیـاسـتـھـای  
ــشــان و ھــمــه   ــت ــت و حــکــوم دول
سیستمھای سرمایـه داری جـھـان  
سومی و ملی که خـون کـارگـر  
ــت و   ــه کــرده اس ــش را در شــی
کارگران را به کلیه فروشی وادار  
ـقـدر دشـمـن   میکند، حداقل ھـمـان
است که با دولتـھـای ارتـجـاعـی  
غربی وسرمایه داری استثـمـارگـر  
ــای   ــی و ھــرج ــی و شــرق غــرب

ــان راحــت شــد؟  .  دیـگــری  خــیـالــت
بروید ھرچه میخواھید ببافید کـه  
کاظم نیکخواه و حزب کمونیسـت  
کارگری از امپریالیسم طرفـداری  

ھـمـانـگـونـه کـه خـود  " میکند و  
چشم امـیـد  !)  کجا؟ (گفته است  

ـــدرن   ـــه داری م ـــای ـرم ــ ـــه س ب
دریغ از یک جو صـداقـت  " ( دارد 

مردم میروند و  ..!)  و امانتداری و 
ـنـد و   نوشته ھای ما را مـیـخـوان
فعالیتھای ما را نگاه میکننـد و  
تبلیغات تلویزیونی مـا را گـوش  
میکنند و میفھمند کـه مـا چـه  
ـفـافـه   ـر ل میگوییم و امثال شما زی
مبارزه با امپریالیسم از چـه دفـاع  

 .میکنند 
 

 تناقضات بی پاسخ 
ـنـسـت کـه در   ـر ای  مضـحـک ت
پاسخ به من که سیاسـت آنـھـا را  
ــویســنــده ایــن   ــده ام ن راســت خــوان
نوشته اخیر در دفاع از کـارگـری  

کـذایـی از مـجـمـع  "  کانون " بودن  
عمومی شان نقل قـول مـی آورد  
ــه اســت کــه   ــت ــا گــف کــه گــوی

ـنـدگـان    نیروھای چپ و ارائه "  کـن
ــه  ـق ــظـر طــب ی    جـایـگــزیـن مــورد ن

کارگر و زحمتکشان جامعه بـایـد  
نیروی اصلـی خـود را در جـھـت  

 شـونـدگـان و    ارتباط با حکـومـت 
نیروی كار تحت ستم قرار دھند و  
از ھر گونه تـعـامـل بـا قـدرت و  
ــاح   ــك جــن ــا ی ــحــد شــدن ب مــت

داری علیه جناح دیـگـر و    سرمایه 
حركـت در مـیـان خـطـوط قـدرت  

بـه  )  تـاکـیـدات از مـن " ( بپرھیـزد 
ــدرکــاران   ــق بــرخــی دســت ان ســواب

تعـامـل بـا  " شاخص این کانون در  
نـاراضـی جـمـھـوری  "  جـنـاحـھـای 

اسـالمـی نـظـیــر دو خـردادیـھـا و  
در  .  فـعـال کـاری نـدارم "  سبزھـا " 

ھمان صفحه اینترنتی ای که ایـن  
نوشته با این ادعا آمده است نامـه  

سازمـان  " به نھاد  "  کانون مدافعان " 
آمده اسـت کـه آرزو  "  جھانی کار 

ـم در   ـی میکند ای کاش میتوانست
ـم   ـی نشست ساالنه شما شرکت کـن

الزم اسـت کـه بـه  "  و میگـویـد  
ـیـل شـرایـط   ـم بـه دل ـی اطالع برسان
ـرای   خاص موجود در کشور، ما ب
ـم   ـی ـتـوانسـت چندمین سال متوالی ن
نمایندگان خود را بـه آن اجـالس  

ــر  ــم و الــی آخ ــی ــت ــرس ســوال  .."  بــف
اینست که آیـا سـازمـان جـھـانـی  

حـکـومـت  " کار یک سازمان از  
است؟ آیا شما نمیدانیـد  "  شوندگان 

ـیـش سـازمـان مـلـل   که سالـھـا پ
ـتـھـای سـرمـایـه   یعنی اساسـا دول
داری غـربـی در سـایـه سـیـاسـت  
گلوبالیزاسیون اقتصادی این نـھـاد  
را پایه ریزی کرده اند؟ واقعا اگر  
شما به خط مجمع عمومی خـود  
ـنـدیـد   ـب و ھمین دو نوشته اخیر پـای
ـیـد   چرا سالھاست که آرزو مـیـکـن
ـتـان را   ـنـدگـان که میتوانستید نمای
ــان   ــول خــودت ــاد بــق ــھ ــن ن ــه ای ب

ــی "  ــریـالــیـسـت ـپ ــد کــه  "  ام ـی ـرســت بــف
نمایندگان دولتھا و کـارفـرمـایـان  
رسما بـعـنـوان دو مـحـور اصـلـی  
کنفرانس در آن شرکت دارنـد؟ در  
ـرای نـمـونـه   حالیکه میدانید که ب

ـنـده  " حتی کسانی که بعنوان   نمای
ــران ایــران  ــرکــت  "  کــارگ در آن ش

 ١  از صفحه    "کانون دفاع از حقوق کارگر"مخمصه 
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میکنند عنـاصـر ضـد کـارگـری  
خانه کارگر و شوراھای اسالمـی  
ھستند؟ واقـعـا سـازمـان جـھـانـی  

تعامل با صاحبان سرمایه و  " کار  
را نمایندگی مـیـکـنـد یـا  "  قدرت 

ـیـن کـه   ـرل کنفرانـس کـارگـری ب
فقط و فقط نماینـدگـان اتـحـادیـه  
ھای کارگری دنیا در آن شرکـت  

 داشتند؟  
ـری ھـای سـطـحـی و   بھانـه گـی
مخالفت خوانی ھـای کـورو بـی  
ــیــســت   ــا حــزب کــمــون ــطــق ب ــن م
کارگری  که با موضـع رسـمـی  
مجـمـع خـودتـان ھـم نـمـیـخـوانـد،  
برایتان فقط مخمـصـه و درد سـر  

تازه اگر ھم واقـعـا  .  درست میکند 
تاثیری داشته باشد تضعیف طبقـه  
ـر   ـراب ـران اسـت کـه در ب کارگر ای
حکومت سـرکـوبـگـر اسـالمـی و  
کارفرمایان حریص و مفتخور کـه  
در سایه این حکومـت حـتـی نـان  
شب و دستمزد توافق شده کـارگـر  
ـیـانـی   ـب را باال میکشند، بـه پشـت
ـلـی   ـیـن الـمـل ـر ب ـرده ت ھرچه گست

اگر کسـی  .  بطور جدی نیاز دارد 
واقعا طرفدار حقوق کارگر بـاشـد  
بایـد تـالش کـنـد بـخـش ھـرچـه  
ـیـا   بیشتری از کارگران و مردم دن
ـران و   را به دفـاع از کـارگـران ای
ـری قـاطـع و رادیـکـال   موضعگـی
علیه حکومت اسالمـی سـرمـایـه  
داران در ایران سـوق دھـد، تـالش  
ــه دلــیــل   ــن حــکــومــت ب ــد ای کــن
سیاستھای ضـد انسـانـی و ضـد  
کــارگــری خــود در ســطــح بــیــن  
المللی منزوی شود، و تشکلھا و  
ــارگــری از   ــای ک ــه ھ ــادی ــح ات
سیاست ھای مـمـاشـات جـویـانـه  
دولتھای متبوعشان با جـمـھـوری  
ـلـف آن   اسالمی و جناحھای مخـت
فاصله بگیرند و این حکـومـت را  
ـیـک بـایـکـوت   ـلـمـات ـپ از نـظـر دی

این تالشی اسـت کـه مـا  . کنند 
ـم و   ـم انـجـام مـیـدھـی فعاالنه داری

ـیـد  .  خواھیم داد  ـل شما ھم اگر مـای
ـفـت بـا   میتوانید ھمچنان به مخـال

ـتـھـا ادامـه دھـیـد  ـی   ١٦ . این فـعـال
 *٢٠١٤ ژوئن  

در ھفته ھای گذشته اعتصابات و اعتراضـات  
در مراکز مختلف کارگری گسترش یافـتـه و  
ــزرگ   ــتــصــابــات در مــراکــز ب ــرخــی از اع ب
. کارگری به مدت طوالنی ادامه یافتـه اسـت 

ـروفـیـل سـاوه   از جمله به اعتصاب کـارگـران پ
باید اشاره کرد کـه چـنـدیـن بـار در روزھـای  
مختلف دست به اعـتـصـاب و تـجـمـع زدنـد و  
کارگران معدن سنگ آھن بافق در استان یـزد  

ـرنـد ٢٥  ـب در  .   روز است در اعـتـصـاب بسـر مـی
اینجا گوشه ای از این اعتصابات را مالحـظـه  

 : میکنید 
 

 : نورد پروفیل ساوه
ــه بــا دســت زدن بــه   ــن کــارخــان ــران ای کــارگ
اعتصابات و تجمعات مـتـعـدد بـه بـخـشـی از  
خواست ھای رسیدند و قدم ھـای مـھـمـی در  

 . جھت دائمی کردن مجمع عمومی برداشتند 
 

کارفرما تمام امکانات خود را علیه کـارگـران  
و برای به شکست کشانـدن آنـھـا بـه خـدمـت  
ـثـی کـردنـد و   گرفت اما کارگران آنھا را خـن
ـم   ـی ـبـان او را بـه تسـل ـی کارفرما و ادارات پشت

کارگران ضمن گرفتن دوماه عیـدی  . کشاندند 
ـر، بـه   ـنـدی زی ـرنـامـه زمـان ب و پاداش طبـق ب
ـیـز دسـت   ـبـات خـود ن بخشی از دیـگـر مـطـال

کارگران فرمانداری و شورای تـامـیـن  .  یافتند 
ـنـد   شھر را وادار کردند توافق نامه را امضا کن
و اداره کار و تامبن اجتماعی نیز بر تحقق ایـن  
ـنـکـار دسـت   خواست ھا نظارت کـنـد و بـا ای
کارفرما را برای زدن زیر این تعھدات تا حـدود  
ـلـدر را سـر   زیادی بستند و این کارفـرمـای ق
ـروزمـنـدانـه در روز   ـی جای خـود نشـانـدنـد و پ

 :خرداد به اعتصاب خود پایان دادند ٢٠ 
 

این توافقات طبق گزارش اتحادیه 
آزاد کارگران ایران بشرح زیر 

 :  میباشد
ـنـد  ٨  در روز  ٩٢ حقوق بھمن    تیر و حقـوق اسـف

 مرداد و حـقـوق فـروردیـن  در روز  ١٥ در روز  
ـیـب بـا  .   مرداد پرداخت شود ٣١  ـرت و به ھمین ت

فاصله ھر ده بیست روز حقوق معوقه کارگـران  
پرداخت خواھدشد بـطـوری کـه تـا پـایـان آذر  
ـلـی کـارگـران تسـویـه و   ـب ـبـات ق امسال مطال

 .پرداختھا در موعد مقرر پرداخت گردد 
ـیـد   متن کتبی این تـوافـق بـا کـارفـرمـا وتـای
مسئولین مذکور، در تابلو اعـالنـات کـارخـانـه  

 . نصب شده است 
 

ـیـت کـارگـران تشـکـیـل   یک دلیل مھم موفق

. مجمع عمومی و تصمیمـات یـکـپـارچـه بـود 
ـراتـی کـه مـجـمـع   ـی بدنبال این موفقیت و تـاث
ــران داشــت،   ــیــت کــارگ ــق عــمــومــی در مــوف
ـنـد و اعـالم   ـت ـم مـھـمـی گـرف کارگران تصمـی
کردند که ماھی یکبار در یـک روز مـعـیـن  

ـقـه تـا  ٤٥ مجمع عمومی خود را به مدت    دقی
ـرپـا خـواھـنـد کـرد  ـرگـزاری  .  یک سـاعـت ب ب

مجمـع عـمـومـی مـنـظـم و مـاھـانـه در ایـن  
کارخانه یک قدم بزرگ کارگران را در امـر  
متشکل شدن جلو میبرد و الگوی مـھـمـی از  
ـرار   ـقـه کـارگـر ق متشکل شدن مقابل کل طـب

 . میدھد 
  

 : کارخانه سیمان داراب
کارگران کارخانه سیمان داراب پس از سه روز  

 تـا  ١٨ اعتصاب و تجمع اعتراضی در روزھای  
ـنـد ٢٠  در  .   خـرداد بـه سـرکــار خـود بـازگشـت

دومین روز اعتصاب فـرمـانـدار و تـعـدادی از  
مدیران شھرستان بـه کـارخـانـه سـیـمـان داراب  
ـررسـی   ـرای ب ـرض ب رفتند و با کارگـران مـعـت
خواسته ھا و مشکالت شان در یـک جـلـسـه  

ــد  ــن نشــســت  .  مشــتــرک بــرگــزار کــردن در ای
فرماندار از کارگران خواست به سر کـار خـود  
بازگردند اما کارگران به اعـتـصـاب و تـجـمـع  

پـس  .   خرداد نیز ادامـه دادنـد  ٢٠ خود در روز  
از اینکه ھیئت مدیره شرکت به کارگـران قـول  
ـنـده جـلـسـه   ـر تـا یـک مـاه آی داد که حداکث
دیگری با کارگران برگزار میکند تـا درمـورد  
خواست ھای آنھا مذاکره کنـد، کـارگـران بـه  

 . سر کار خود بازگشتند 
 

در این جلسه یکی از کارگران گـفـت کـه از  
ساده ترین حقوق خود برخوردار نیستیم و ھـربـار  
ـم تـھـدیـد بـه اخـراج   ـی میخواھیم صـحـبـت کـن

ـر از  ٣٠ موضوع پرداخت حقوق به  . میشویم  ـف  ن
ـر عـامـل   مدیران و پرسنلی که مجیدپـور مـدی
این شرکت آنھا را استخدام کرده است یکی از  

ـر از  ٣٠ موارد اعتراض کارگران به استخدام    نف
ـر عـامـل شـرکـت   مدیران توسط مجیدپور مـدی

ـرنـد ٣٠٠ بود که معادل   .  کارگر حقوق مـیـگـی
کارگران خواھان افزایش حقـوق، افـزایـش حـق  
نوبت کاری، رسیدگی به مشـکـالت مـربـوط  
ـنـد   به بازنشستگی و افزایش وام مسکـن ھسـت
که در این جلسه به برخی از خواستھـای آنـھـا  

 . قول رسیدگی داده شد 
 

 : سنگ معدن بافق
اعتصاب ھزاران کارگر شـرکـت سـنـگ آھـن  

کـارگـران در  .   مین روز خود شد ٢٥ بافق وارد  

مقابل خصوصی سازی این معدن، با توجه بـه  
 . بیکارسازی پی آمد آن مقاومت میکنند 

  
 ناظران کشاورزی 

ناظران کشاورزی مازندران در مقابـل  :  مازندران 
تجـمـع  . ساختمان استانداری استان تجمع کردند 

ـر اسـاس قـانـون   کنندگان خواھـان اسـتـخـدام ب
 مـجـلـس شـورای اسـالمـی  ٩٠ مصوب سـال  

 . ھستند 
  

تجمع مھندسین ناظر تولیدات 
 : کشاورزی در آذربایجان غربی

مھندسین ناظر تولیدات کشـاورزی آذربـایـجـان  
ـفـی در   ـی غربی در اعتراض به وضعیت بالتـکـل
استخدام خود جلوی استانداری دست به تجـمـع  

 .اعتراضی زدند 
 

ــن   ـم بسـیـار مـھـم ایـن کـارگـران در ای تصـمـی
اعتصاب این بود که با توجه به قـدرت اتـحـاد  
خود در دستیابی بـه اھـدافشـان، از ایـن پـس  
مجمع عمـومـی خـودرا چـه مشـکـل داشـتـه  
باشند یا نداشته باشند، ھر مـاه در یـک روز  

 .  دقیقه تا یکساعت برپا کنند ٤٥ معین  
 

 : پلی اکریل
ـرده و مسـتـمـر کـارگـران بـه   اعتراضات گسـت
برکناری ھیئت مدیره این کارخانه منـجـر شـد  
اما سایر خـواسـت ھـای کـارگـران ھـنـوز بـه  

 . جائی نرسیده است 
 

تجمع اعتراضی اعضای تعاونی 
 کارکنان ادارات دولتی بیجار

 نفر از اعضای تعـاونـی کـارکـنـان  ٢٠٠ حدود  
ـبـه در   ادارات دولتی بیجار شامگـاه چـھـارشـن
اعتراض به فروش ملک تعـاونـی خـود دسـت  

 . به تجمع اعتراضی زدند 
 

 :  ایران تایر
ـیـد و   ـرداخـت حـق تـول کارگران بـا خـواسـت پ

 کـارگـر  ٧٠٠ اجرای طرح طبقه بنـدی حـدود  
ـراضـی در مـقـابـل   روزمزد دست به تجمع اعـت

 . وزارت کار زدند 
 

 : کارگران متروی اھواز
کارگران پیمانی قطار شـھـری اھـواز چـنـدیـن  

 مـاه  ٥ روز متوالی در اعتراض به عدم دریافت  
حقوق خود، در مقابل سایت مرکـزی واقـع در  
ـراضـی   خیابان اقبال اھواز دست به تـجـمـع اعـت

 . زدند 

 اعتصاب در مراکز مختلف کارگری جریان دارد
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کارگران پیمانی پتروشیمی شازند تجمع 
 کردند

ـروشـیـمـی شـازنـد اراک در   تعدادی از کارگران پیمانی پت
ـنـدی مشـاغـل   ـقـه ب اعتراض به شیوه اجرای قانون طرح طب
ـیـدی دسـت بـه تـجـمـع   مقابل ساختمان اداری این واحد تول

نزدیک به دو ھزار کارگر پیمانی و حـدود  .  اعتراضی زدند 
 کارگر قرارداد مستقیم در پتروشیمی شـازنـد مشـغـول  ٧٠٠ 

 .به کار ھستند 
 

 : کارخانه ذوب آھن اردبیل
 کارگر بیکـار شـده دسـت بـه  ٢٧٥ با تعطیلی این کارخانه  

کـارگـران  .  تجمع اعتراضی در مقابل اداره کار اردبیل زدنـد 
 ماه حقوق طلب دارند و عـیـدی، سـنـوات و  ٤ این کارخانه  

اضافه کاری آنھا نیز از سال گذشته تاکنون پرداخت نشـده  
ـرداخـت  .  است  حق بیمه کارگران نیز طی شش ماه گذشته پ

 .نشده و حتی  لیست بیمه نیز برای آنھا رد نشده است 
 

 : مخابرات راه دور شیراز
كارگران مخابرات راه دور شیراز در مـقـابـل اداره صـنـایـع و  
ـراضـی زدنـد و بـا   معادن این شـھـر دسـت بـه تـجـمـع اعـت
پالکاردھائی که روی آنھا نوشته شده بـود وزارت صـنـایـع  

سھامـدار اصـلـی  ( این آخرین اخطار است، مرگ بر قائمیان  
و حق و حقوق كارگر پرداخت باید گردد، عزم خـود  ) شرکت 

کـارگـران خـواھـان  .  را برای گسترش مـبـارزه نشـان دادنـد 
.  ماه حقوق و سنوات معوقه خود ھستنـد ٥٥ پرداخت فوری  

جمھوری اسالمی مامورین حراست را بعنوان بخشـی از دم  
و دستگاه کثیف وزارت اطالعات، سراغ کارگـران فـرسـتـاد  
تا کارگران را پراکنده کنند اما كارگران مقاومـت کـرده و  

به تجمع خود ادامه دادند و اعالم کردند تا گـرفـتـن حـق و  
 . حقوق خود به تجمعات اعتراضی ادامه میدھند 

 
 : مخابرات اردبیل

ـرات بـا خـواسـت   در اردبیل نیز کارگران و کارکـنـان مـخـاب
ـرارداد کـار در مـقـابـل   پرداخت بموقع دستمزدھا و تـدادم ق

ـروی  . استانداری در این شھر دست به تجمع زدند  ـی مزدوران ن
ـنـد،   انتظامی و لباس شخصی که حضور چشمگیری داشـت
ـرنـد   تالش کردند جلو ورود کارگران به اسـتـانـداری را بـگـی

 . که به درگیری لفظی میان کارگران و آنھا منجر شد 
  

 : دانشگاه آزاد سوادکوه
جمعی از کارمندان دانشگاه آزاد سوادکوه روز گـذشـتـه در  
اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق خـود در ایـن دانشـگـاه  

پس از این اقدام، احمدی، رئیس دانشـگـاه بـا  .  تجمع کردند 
ـبـال آرام کـردن اوضـاع و   حضور در جمع متحصنین، بـه دن
ـیـجـه   بازگردان کارکنان به دفاترشان بود که این اقدام نیز نت

 .ای در بر نداشت 
 

 : کارگران فوالد زاگرس کردستان
در پی تجمع و راھپیمایی کارگران فوالد زاگرس کردسـتـان  
در شھر سنندج و طی نشستی که بین نمایندگان کـارگـران  
و فرمانداری  نجام گرفـت سـه مـاه حـقـوق عـقـب مـانـده  

 . کارگران به آنھا پرداخت شد 
 

 : کارگران شھرداری بھبھان
ـتـه دسـت بـه   کارگران خدمات شھرداری بھبھان یـک ھـف
اعتصاب زده و خواھان پرداخت فوری حقوق ھـای مـعـوقـه  

الزم به توضیح اسـت کـه کـارگـران شـھـرداری  . خود شدند 
اھواز و شوشتر و برخی دیـگـر از شـھـرھـای خـوزسـتـان و  
ھمینطور استانھای دیگر کشور با مشکـالت مشـابـھـی از  
نپرداختن دستمزد و اخراج و مشکالت بیمه و بازنشـسـتـگـی  
مواجھند و در اعتراض بـه ایـن وضـعـیـت بـارھـا دسـت بـه  

 . اعتراض زده اند 
 

 : سد بنیر مریوان
 مـاه  ٤  کارگر سد مریوان در اعتراض به عدم پرداخت  ٤٥٠ 

حقوق و بی توجھی مسئـوالن حـکـومـتـی سـد نسـبـت بـه  
 .پیگیری مطالبات آنھا دست به اعتصاب زدند 

 
 : کارگران خباز سنندج

ـراض بـه افـزایـش  ١٠٠ بیش از    کارگر خباز سنندج در اعـت
ـرای سـومـیـن سـال مـتـوالـی در   نیافتن دستمزدھای خود ب

 . مقابل فرمانداری سنندج تجمع کردند 
 

 : اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تھران
ـرق تـھـران در مـقـابـل   اعضای تعاونی مسکن کـارگـران ب

ـنـدگـان  .  مجلس دست به تجمع اعتراضی زدنـد  تـجـمـع کـن
ھـایـی را در     سال قبل با پرداخت وجھی زمیـن ٤ گویند    می 

ـرق     کرده   ھشتگرد خریداری  اند اما به دلیل استنکـاف اداره ب
ـری شـده    تھران، از تحویل این زمین  ھا در تـعـاونـی جـلـوگـی

 . است 
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١٤  ژوئن  ١٢  ،  ١٣٩٣  خرداد  ٢٢ 
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 .  در این بحث شرکت کرده باشد 
کیست که نداند چـاره کـارگـران  

آیا اگـر  .  وحدت و تشکیالت است 
ــالت   ــی ــران در تشــک ــران ای کــارگ
ـنـد بـدیـن   سراسری متشکل نیـسـت
دلیل است که صرفا آگاه نیستنـد  
و باید این آگـاھـی را بـه مـیـان  
کارگران برد؟ متشکل شدن برای  
کارگری که دست به اعـتـصـاب  
ـلـه داده شــده   مـیـزنـد یـک مسـئ
ــاج نــیــســت کــه در   ــی اســت، احــت
ــران   ــرای کــارگ ــنــات آن ب مــحــس

مـوقـع اعـتـصـاب  .  سخنرانی کرد 
ـم کـه تـوده   ھمه مـا تـجـربـه داری
ـر ھـم   کارگر بیش از ھر چیزی ب

... کالم شدن و متشکـل شـدن و 
ـنـد  ـفـه یـک  .  تاکید مـیـکـن وظـی

فعال کـارگـری چـیـسـت؟ حـرف  
کارگران را به خودشان برگـردانـدن  
ـنـد   ـتـوان است؟ کـارگـران شـایـد ن
ـئـوریسـیـن اھـمـیـت   مانند یـک ت
اتحاد و تشکل را بیان کننـد امـا  
به زبان خـودشـان کـه از تـجـربـه  
ــان نشـــات   ــی ش ــدگ روزمــره زن
ـنـد  . میگیرد، بر آن تاکید مـیـکـن

ـنـد  ـت اگـر  : " بارھا شنیدیم کـه گـف
ـره بـخـاطـر   حرف کارگر پیش نـمـی
اینه که با ھم نیستیـم، پشـت ھـم  
ـم، ھـر کـدامــمـان یــک   ــداری را ن

 ...  "سازی میزنیم،  
ــه درســت   ــد مــا ب ــن ــان درب ــت دوس
میگویند که تجربه دویست سـالـه  
ـران   مبارزه کارگران در جھـان و ای
پشتوانه ما است و این باید منجـر  
به این میشد که مبارزه کارگـران  
در ایران وجھان توفنده تر و متـحـد  
تر شکل میگرفت امـا جـواب را  
به یک شعار کلیشه ای محـدود  

ــســت  ــه نــی ــل . کــردن، جــواب مســئ
حقیقت این است که آن تجربه ھـا  
یک بخش از تاریخ است، بـخـش  
دیگری از ماجـرا ایـن اسـت کـه  
سرکوب  بی امان ھمه این سالھـا  
ـر مـخـرب   ـی از سوی بورژوازی تاث
خود را بر جنبـش کـارگـری چـه  
در سطح بین المللی چه در سـطـح  

بر مـتـن ایـن  .  ایران گذاشته است 
ــورژوازی از لــحــاظ   ــرکــوب، ب س
ــبــش   ــن ــری تــوانســتــه اســت ج ــظ ن
ـرانـد تـا آن   کارگری را به عقب ب
ـلـی   حد که ما در سطح بیـن الـمـل
ـبـش   در سه سال پیش، که بـا جـن

ـم ایـن  ٩٩   درصـدی مـواجـه بـودی
ـر بـودنـش   جنبش با وجـود فـراگـی
نتوانست قدرت بگیرد و دوام یـابـد  
ــه   ــظــری ــیــم ن چــون کــامــال تســل

ــود  ــوژوازی ب ــای ب ــھ در  .  پــردازی
حالی که مدام تاکید میشود که   
ـری قـدرتـمـنـد   جنبش باید از رھـب

اصرار بر وحدت و  .  برخوردار باشد 
تشکیالت بـه عـنـوان چـاره کـار  
برای رھبری جنبش بـدیـن خـاطـر  
ــوده شــرکــت   ــد ت ــوان ـت اسـت کـه ب
کننده در آن را رھبری کـنـد امـا   

ـر  ٩٩ جنبش    درصدی بر بـی رھـب
بودن خودش تـاکـیـد کـرد و ایـن  
ـرانـگـر   ـرات وی ـی یک نمونه از تـاث
سرکوب بورژوازی در طـی ھـمـه  

 . این سالھا است 
ـران نشـان داده   جنبش کارگری ای
است که ظرفیت بسیار عـظـیـمـی  
دارد که گامھای بسیار مـھـمـی  
ـنـی   ـی بردارد و بدون خود بـزرگ ب
میتوان مدعی شد که پیشروتریـن  
. آن درجــھــان حــال حــاضــر اســت 

پیشـرو اسـت چـرا کـه بـا وجـود  
ــی رحــم   ــار ب ــت بســی یــک دول
ـنـا روز اول   سرکوبگر رسما و عـل
ـروھـای   ـی ـبـوه ن مه  را  با وجود ان
ـتـخـت ایـن   امنیتی در مـرکـز پـای
کشور سعی میکند برگزار کنـد،  
طیف وسیعی رھبر کـارگـری بـه  
ــه   ــعــرفــی کــرده ک ــه م ــع ــام ج
ـنـد و اسـم و آوازه   سرشناس ھسـت
ــده اســت،   ــچــی شــان در جــھــان پــی
بازنشستگان آن در وسـط خـیـابـان  
مجمع عمومی برگزار میکنند و  
ـبـاتشـان را مـطـرح   پیگیرانه مطـال
ـبـش خـود راسـا   میکنند، این جـن
پایه حقوق اش را تعیین میکند و  
بر سر آن مبارزه میکـنـد و دولـت  
را تھدیـد مـیـکـنـد آرام نـخـواھـد  
ـرسـد  . نشست تا به خواسته خـود ب

ـبـش خـود را مـحـدود بـه   این جـن
خواسته ھای صنفی نکـرده اسـت  
بلکه از مھم ترین مدافعان حـقـوق  
کودکان کار و خیابان است، خـود  
ــش   ــعــی جــنــب ــی ــحــد طــب را مــت
دانشجـوی و زنـان مـیـدانـد، ایـن  
ـتـی بـه   جنبش نشان داده اسـت وق
ــشــود   ــکــی مــی تـوده کــارگــر مــت

ــتــصــاب کــارگــران  (   ــد اع ــن مــان
ـتـخـت  )  شرکت واحد  میتـوانـد پـای

ـفـل " امرالقرای اسالم را   . کـنـد "  ق
اینکه شاھزاده آریامھـری، رسـانـه  
دولتھایی مانند انگلستان امریـکـا  
ـبـان بـه کـارگـران   و سلـطـنـت طـل
ـرخـواھـی،   میپردازند نه از سـر خـی
ـریـن نشـانـه از قـدرت   بلکه بزرگت
ــش کــارگــری اســت کــه   جــنــب
میخواھند اگر بتوانند قـدرت ایـن  
ـفـع خـود مصـادره   جنبش را بـه ن

ــس   ـف ـرا از ن ــد و بـالـطــبـع آن ـن کـن
 .بیندازند 

ــارزات   ــن مـب امـا ایــنـکـه چـرا ای
سراسری نمیشود نه بـخـاطـر عـدم  
ــاتــی از وحــدت و   ــق آگـاھــی طــب
ــش از ھــر   تشـکــیـالت بــلـکــه بــی
ـرو اسـت   چیزی با حکومـتـی روب
ـفـی   که کوچکترین خواستـه صـن
را بـه درســت سـیـاســی ارزیـابــی  

چون میداند تمـکـیـن بـه  .  میکند 
وجود او را  "  صنفی "خواسته ھای  

ــورژوازی زائـد مـیـســازد  ـرای ب . ب
ـیـش در   سرکوبگری از صد سال پ
این ممـلـکـت جـز در مـقـاطـعـی  

) ٦٠  تـا  ٥٧ مانند سـال  (  کوتاه  
بال انقطاع بـه اشـکـال گـونـاگـون  
ادامه داشـتـه و در کـنـار آن بـه  
پشتوانه شکست انقالب اکتبـر در  

 میـالدی و شـکـل  ٢٠ اواخر دھه  
گیری حکـومـتـی کـه بـه دروغ  
مدافع کارگر جـلـوه داده مـیـشـد  
ومیشود و تاثیر بسیار عـمـیـق آن  
بر جنبش ھای کارگری جھـان و  

ــش  (  ایــران   ــال جــنــب ــم ــه ع ک
کارگـری را بـه زایـده مـبـارزات  
ناسیونالیستی تبدیل کرد، نـمـونـه  
ایرانی اش جنبش وسیع کـارگـران  

 شمـسـی تـجـربـه  ٢٠ ایران در دھه  
این جنبش از ضعفھـایـی  )   کردیم 

ــرد کــه از آن خــودش   ــب ــی ــج م رن
نیست، اما نتیجه آن عملی نشـدن  
اتحاد کارگری بر علیه سـرمـایـه  
ــارزه   ــب داری در شــکــل یــک م

 . گسترده است 
ـران   تاثیرات مخرب این جریان در ای
ـتـوان بسـیـار ســراغ کـرد کــه   مـی
ــوان در   ــت ــن مــورد آن را مــی آخـری
برخورد با مسئله دریـافـت پـول از  
سوی اسانلو از یک جریان راسـت  
مشاھده نمود که مالک بودن یـا  

ـبـش   نبودن یک فرد معین در جـن
کارگری پس دادن یـا نـدادن ایـن  

امـا تـوجـه نـمـی  .  پول شده اسـت 
ـنـده   شود که اسانلوی نوعی، نمـای
ــش   ــورژوازی در جــنــب ــکــر ب تــف
. کارگری است که باید نقد شـود 

این تفکر ریشه از سیطره سنـگـیـن  
ــورژوازی در جــنــبــش   ــن ب ــری دکــت
کارگری است که خـودش را بـه  
ـلـف نشـان مـیـدھـد  . اشکال مـخـت

ـبـش   جنبـش کـارگـری چـون جـن
ـیـت   کارگران است دلیل بر مصـون
ــســت  ــش نــی ــن جــنــب ــن ای . داشــت

ـنـشـسـتـه و بـا   بورژوازی بیکار ن
ھزار یک روش نظرات خودش را  
در این جنبش اشـاعـه مـیـدھـد و  
ـتـه ایـن   ـب باید به نقد آن نشسـت ال
بدان معنی نیست مبارزه طبقاتـی  
. تا اطالع ثانوی تعطیـل مـیـشـود 

ـنـگـونـه   چرا که زندگی واقعی ای
نیست کارگران چـاره ای نـدارنـد  
جـز ایــنـکـه مـبـارزه خـودشـان را  

ما فعالین کـارگـری  . ادامه دھند 
ـم؟  ) چپ (  ـی کجای قضـیـه ھسـت

ــاشــد درســت وســط   ــر قــرار ب اگ
جــنــگ و دعــوا از مــحــســنــات  
ـم، جـنـگ را   ـی تشکیـالت بـگـوی
ـم   ـی ـتـوان ـلـکـه بـایـد ب ـم، ب باخته ای
ـر از   تشکیالت را بسازیم و مھـمـت

ـم  ـی بـایـد یـاد  .  آن، آنرا رھبری کـن
بگیریم رو به توده کارگر صحبـت  
ـم    کنیم نه اینکه تشکیالتی بسازی
و آنھا را مرخص کنیم تا مـوعـود  

ـتـخـابـات  بـحـث در ایـن  .  بعدی ان
مورد بسیار زیاد است که به نـظـر  

 . من باید به آن پرداخت شود 
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 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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در سال گذشته بیش از سیـزده   
ــاشـی از کــار در   ــه ن ھـزار حـادث
مراکز کارگری روی داده اسـت  

 مـورد آن بـه مـرگ  ١٨٠٠ که   
یـعـنـی  .  کارگر منجر شـده اسـت 

 نفر بخاطر عدم ایـمـنـی  ٣٦ روزانه  
محیطھای کار جانشان بـه خـطـر  

 کـارگـر  ٥ افتاده است و ھـر روز  
 . جانباخته اند 

ــن کــارگــران امــروز   اســامــی ای
کجاست و بر سر آنھایی که جـان  
سالم بدر برده اند چه آمده است و  
نیز آنھایی که تنھا نان آوران خـود  
ــد، چــه بــر   را از دســت داده ان
سرشان آمده است، کسی چـیـزی  
نمی داند و ایـن داسـتـان سـی و  
ــیــت و بــی   چــنــد ســال مــحــروم
تامینـی کـارگـران و کـل مـردم  
تحت حاکمیت یـکـی از وحشـی  
ترین و جنایتکارترین حکومتھـای  

امـا  .  سرمایـه داری جـھـان اسـت 
ـتـل   کارگران عاملین و مسببین ق
و جنایت در محیط ھای کـار را  

 . می شناسند 
بـه خـاطـر  "  سوانح ناشی از کار  " 

سودجویـی مشـتـی سـرمـایـه دار  
ــکــار، دارد ھــر روزه از   ــایــت جــن

شـرایـط  .  کارگران قربانی میگیرد 
برده وار کار و قراردادھای موقـت  
کاری، محـرومـیـت کـارگـران از  
حق تشکل و اعـتـصـاب و پـایـه  
ــون کــار   ــن حــقــوقــش و قــان ــری ت
ارتجـاعـی اسـالمـی و در یـک  
کالم  دولـت  حـامـی سـرمـایـه  
ـریـن سـرمـایـه   داران که خود بیشـت
ھا را در چنگ دارد، عـامـل و  
مسبب اصلی ھمه ایـن جـنـایـات  

 . است 
ـتـی ھـنـوز    طبعا  آمـارھـای دول
ابعاد واقعی فاجعه مرگـبـاری را  
ـران   که در محیط ھای کار در ای
ــنــد  ــیــک ــم ــان ن ــی ــم اســت، ب . حــاک

بطوریکه حتی کسی چون ھـفـده  
تن معاون روابط کار وزارت کـار  
جمھوری اسالمی، طی سخنـانـی  
در ھمین رابطه  با اشاره به اینکـه  

 درصد قراردادھای کـاری در  ٩٠ 
سال گذشته موقت بوده اسـت، از  

" مخفی کاری و عدم شفافیـت  " 
در ارائه آمارھا  و بـه عـبـارتـی  

ــتــر از   ــوش " روشــن ــام ــل خ " قــت
امـا  .  کارگـران سـخـن مـیـگـویـد 

ابعاد جنایت آنچـنـان وسـیـع اسـت  
که در آمارھای ارائه شده دولتـی  

 . به روشنی میتوان آنرا دید 
ـنـجـاسـت کـه در ادامـه   جالـب ای
ھمین گفتار، حسن ھـفـده تـن بـا  
اعالم اینکه در نتیجه آنـچـه کـه  
ــاشــی از کــار   ــح ن ــه آن ســوان ب

ـنـد،    ھـزار  ٣٠٠ "  کشـور " مـیـگـوی
" میلیارد ریال خسارت دیـده اسـت 

 ظاھرا طلبکار ھم شده اند؟   
خالصه کالم اینکه در حـکـومـت  

اسالمی از بیمه درمانـی رایـگـان  
از کنترل پـزشـکـی  .  خبری نیست 

ــران در   ــیــن کــارگ ــم و روت ــظ ــن م
ـیـسـت  . محیط ھای کار خبری ن

از بــیــمــه از کــار افــتــادگــی و  
پرداخت خسارت به کارگری کـه  

دچار آسیب جسمی و روحـی در  
ـری   محیط کـار شـده اسـت، خـب
نیست و نیز از تامین خانـواده ای  
که وابسته به درآمد نان آور خـانـه  
ـیـجـه از دسـت   ـت اش است و در ن
دادن او ھمه و ھست و نیستش را  
ــری   ــدھــد، نــیــز خــب از دســت مــی

 . نیست 
درصـد  ٩٠ بعالوه قرار دادی بـودن  

استخدامھا و حاکم بـودن شـرایـط  
برده وار در محیط ھـای کـاری،  
ــشــتــر   ــی بــی ــوی ــودج ــط س شــرای
کارفرمایان و تبدیل محیط ھـای  
ـیـش   کار به قتلگاه کارگـران را ب

ـتـی  .  از بیش فراھم کرده اسـت  وق

ھم که صـدای کـارگـر در مـی  
ــجــاعــی    ــون ارت ــان ــه  " آیــد، ق دی

ــھــا   یــار و  "  اســالمــی و خــون ب
 .  یاورشان است 

حکومت اسالمی، حکـومـت بـی  
تامینی مطـلـق کـارگـران و کـل  

جامـعـه و نشـانـه بـارزی از اوج  
 . توحش سرمایه داری است 

. منصور حکمت درست مـیـگـویـد 
او در بحثی در ھـمـیـن رابـطـه از  
جنگی اعـالم نشـده در مـحـیـط  

ــد  ــگــوی ــی اگــر از  :"  ھــای کــار م
ـرسـنـد کـه آن جـنـایـات   کسی بپ
اصلــی که در تاریخ بشر مـیـشـود  
ــرد کــدام اســت روی ایــن   اســم ب
چیـزھـا انـگـشـت مـیـگـذارد، دو  
ــســم   ــاشــی ــی، ف ــان ــھ ــگ ج جــن
ـری، کوره ھای آدم سـوزی،   ھیتـل
ھیروشیما، جنگ ویتنام، جـنـگ  

ــره  ــی ــراق و غ ــران و ع ــھــا  .  ای ــن ای
جنایتھای بزرگی بوده اسـت کـه  

ـیـان را  .  ھمه میشنـاسـنـد  ھـم جـان
اما  .  میشناسند و ھم قربانیانش را 

یک جنگ اعالم نشده و یـک  
جنایت در حال جـریـانـی در مـتـن  
جامعه سرمایه داری ھسـت کـه  
ھـمــه ایــنـجــا اشــاره کــردنـد کــه  

ـر از   قربانیانش از نظر تعـداد کـمـت
این نمونه ھای برجسته جنایت در  

ـقـدر آدم روانـه  .  تاریخ نیست  ھـمـان
ـقـدر آدم   گورستان میکـنـد، ھـمـان
ـقـدر   روانه بیمارستان میکند، ھـمـان
ــاشــد،   ــپ ــی ــم م خــانــه ھــا را از ھ
ھمانقدر شادی ھا را بـه غصـه و  
غم تبدیل میکند که ھـرکـدام از  
این دوره ھای ننگ آور در تاریـخ  

اما فرقش در این اسـت کـه  .  بشر 
ـیـان   ـیـن و جـان ــ ــ ـل در این مورد قات
دارند کنار قربانیان خـودشـان قـدم  
میزنند و کسی نمیتواند نشانشـان  
بدھد و بگوید مسئـول مـرگ آن  
ـنـجـا   ھزاران نفر این کسی کـه ای
دارد راه میرود یا این نھاد است و  
ــازه   ایــن مــوجــودی اســت کــه ت
ـیـه جـامـعـه   ـق خودش را ھـم از ب

ـیـان  .  معتبرتر و باالتر میداند  ـربـان ق
ـــوم و   ــ ـل ـــی مـع ــ ـل این جنایـت خـی

این جنایت قربانیانی  .  مشخص اند 
ـیـسـت کـه  . طبقاتی دارد  اینطور ن

بمبی روی محلـــه ای افـتـاده و  
عده ای جانشان را از دسـت داده  

ـیه بخـش  .  اند  این جنگی است عـل
ـیه طبقـه  .  مشخصی از جامعه  عـل

 .".کارگر 
ــنــصــور حــکــمــت   ــه م ــت ــف ایــن گ
ھیچگاه از اذھان دور نمـی مـانـد   
وقتی که ھر سال شـاھـد رکـورد  
جدیدی از جنـایـت و کشـتـار در  

 . محیط ھای کار ھستیم 
 کارگر در مـحـیـط  ١٨٠٠ مرگ  

ــه و   ھـای کــار در سـال گــذشــت
تعدادی در ھـمـیـن سـطـح در ھـر  
سال ، قتل خاموش کـارگـران در  
ـران اسـت  . محیط ھای کار در ای

رژیم اسالمی قاتل اصـلـی ھـمـه  
 . این کارگران است 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

 قربانیان جنگی اعالم نشده در محیط ھای کار
 شھال دانشفر 
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ــاب كــرو،   ،  Bob Crowب
یكی از مھمترین رھبران اتـحـادیـه  

  ١١ ھای كارگری انگلیـس، روز  
 سالگـی  ٥٢  در سن  ٢٠١٤ مارس  

ـبـی درگـذشـت  ـل . بر اثر سـكـتـه ق
ـیـدن ایـن   ھنگام مرگش  و با شـن
ــب از   ــد مــطــل ــاگـوار، چــن خـبــر ن

را در نــظــر  "  گــاردیــن " روزنــامــه  
ـم تـا شـنـاخـتـی   ـن داشتـم مـرور ك
ـر كـارگـری بـه   نسبی از این رھـب
دست بیاورم كه متأسفانه آن زمـان  

ـر  .  میسر نشد  اما ھـیـچ وقـت دی
نیست كه یاد این رھبر بسیار مھم  
ـیـس را بـا   جنبش كارگـری انـگـل
مراجعه به دو سه نـوشـتـه ای از  

 .پاس بداریم " گاردین "روزنامه  
با نگاھی كوتاه بـه زنـدگـی یـك  

ـرآھـن كـوه مـردی " چنین   در  "  شـی
ـم كـه بـاب بـا حـمـایـت   ـی می یاب
اعضای اتحادیه خود و شنا كـردن  
كامال خالف جریان، چـه در دوره  
ـیـن   ای كه مبارزه كرده، چـه در ب
دیگر رھبران اتحادیه ھا و چه در  
مقابله با حزب لیبر، به چھـره ای  
محبوب در جـامـعـه و در مـیـان  
ـبـدیـل مـی   رفقا و ھـمـكـارانـش ت

مخالفیـن سـیـاسـی اش در  .  شود 
طرف راست صحنه سیاست نیـز و  
ھمچنین كارفرمایانی كـه مـوقـع  
مذاكرات بـا وحشـت و واھـمـه و  
ـرو مـی   ناخن جویدن بـا بـاب روب
شدند نیز از او با احترام بسیار یـاد  

ـیـن چـھـره  .  می كنند  به یـك چـن
ــد در آن   ــوان ــمــی ت ای كســی ن

 . جامعه بی اعتنائی كند 
ـقـل از یـكـی از   بی بی سی به ن
رھبران اتـحـادیـه ھـای كـارگـری  

باب مـورد سـتـایـش  : " می نویسد 
اعضای اتحادیـه خـود بـود، امـا  
صاحبان و مدیران كار از او واھمـه  
داشتند و این ھمان چیزی بود كه  

ـنـد،  ."  باب می خـواسـت  ـب ـل اد مـی
: رھبر حزب لیبر ھـم مـی گـویـد 

من از نظر سیاسـی ھـمـیـشـه بـا  " 
ـبـودم،   نقطه نظرات بـاب مـوافـق ن
اما به تعھدی كه او بـه اعضـای  
ـرام   اتحادیه خود نشان می داد احت

ــودم  ــل ب ــائ ــادی ق ــد  ."  زی ــوی و دی
ـیـا از   ـتـان ـری كامرون، نخست وزیر ب
ـتـه   حزب محافظه كار نیز، به گـف
ــرگ بــاب   ــی بــی ســی، از م ب

 . متأسف شده است 
 

جنبش كارگری به رھبرانی مـثـل  
 باب كرو احتیاج دارد 
روز  "  گاردیـن " یادنامه كوتاھی كه  

 مارس درباره باب كرو منتـشـر  ١١ 
كرده، به چنـد نـكـتـه از زنـدگـی  
ـنـد كـه   سیاسی او اشـاره مـی ك
برای فعالین كارگری ھمه جـا و  

بـه  .  از جمله ایران ھم آموزنـده انـد 
ـنـد و   محبوبیت باب اشاره مـی ك
می نویسد كه در بین كارگران از  

ـر   حتی رھبران كارگری قدیـمـی ت
ـر در   و بـا رده تشـكـیـالتـی بـاالت
ـر بـود و   اتحادیه ھا ھم محبوب ت

ـرو داشـت  و ایـن را بـه  .  حرفش ب
میلیتانسی ای كه پشتش به تـوده  
. كارگران بود، نسـبـت مـی دھـد 

می نویسد بدون ترس و واھـمـه و  
ـلـویـزیـون   با حـرارت در رادیـو و ت
ـیـن   ظاھر می شد، چـرا كـه چـن
احساسـاتـی حـمـایـت تـوده ھـای  
وسیعتری ھم در جامعه و ھـم در  
بین اعضای اتـحـادیـه ھـا را بـه  

 .دنبال داشت 
ــاه و   ــرو در زنــدگــی كــوت ــاب ك ب
ــاری كــه داشــت، در مــدت   پــرب
كوتاھی به یك چھره مھم اتحادیه  
قدرتمند حمل و نقل بریتانیا تبدیل  

او درسـت در زمـانـی  .  می شود 
كه اتحادیه ھا و جنبش كـارگـری  
ـیـا در   در بریتانیا و در سـراسـر دن
ـیـسـم دسـت   برابر تاچریسم و ریگان
ـر   ـنـی زده بـودنـد، ب به عقب نشـی
ـری آن   علیه سیاستھایی كـه رھـب
ـرخـاسـت  . اتحادیه اتخاذ می كرد ب

ـیـت و جـمـع   ھمین باعث مـحـبـوب

شدن اعضای اتحادیه مزبور حـول  
باب بعـد از مـرگ  .  او می شود 

رئیس اتحادیه مزبور، جیمی ناپ  
(Jimmy Knapp)   و با دو سوم

. آرأ رئیس آن اتحادیـه مـی شـود 
تحت رھبری بـاب و زمـانـی كـه  
اكثر اتحـادیـه ھـا در اروپـا كـرور  
كرور عضو از دسـت مـی دادنـد،  
شمار اعضای اتحادیـه مـزبـور از  

و  .   ھزار نفر رسیـد ٨٠  ھزار به  ٥٧ 

ــن "  ــن را بــه ســیــاســت  "  گــاردی ای
ــن از   ــشــسـت ـن رادیـكــال و عــقـب ن

 .میلیتانسی او نسبت می دھد 
 

 فراتر از سندیكالیستم
ـران   باب كرو از آن دسـتـه از رھـب
ـبـود كـه   اتحادیه ھای كارگـری ن
ـرایـش   سرنوشت دیـگـر كـارگـران ب

می نـویسـد  "  گاردین . "مھم نباشد 
باب كرو در اتحادیه خود ھمـیـشـه  
بـا جــنـاح راســتـی كــه مــخــالــف  
سیاستھای حـمـایـت از كـارگـران  
غیر اعضای اتحـادیـه خـود بـود،  

مـی نـویسـد بـاب از  .  روبرو بـود 
كارگران نظافتچی ای كـه عضـو  
ـبـودنـد و   ـقـل ن اتحادیه حـمـل و ن
ـیـن دریـافـت   دستمزدی بسیار پـائ

و  .  می كردند حـمـایـت مـی كـرد 
رانندگانی كـه دسـتـمـزد بـاالئـی  
می گرفتند ھمیشه معترض ایـن  

برای باب  .  سیاست باب كرو بودند 
دفاع از حـقـوق كـارگـران بسـیـار  

دفـاع از مـنـافـع اعضـا  " فراتر از  
ــگــر   ــن دی ــرفــت بــدون در نــظــر گ

" گـاردیـن " نویسنـده  .  بود "  كارگران 

به دستمزد بـاب كـرو اشـاره مـی  
ـنـكـه دسـتـمـزدی بـاال   كند و با ای
دریافت می كند، اما در یكی از  

ـتـی   ) سـوبسـیـدی ( خانه ھای دول
باب در جـواب  .  زندگی می كرده 

ــوه   ــی بــه كســانــی كــه از ایــن ش
زندگی می پرسنـد، مـی گـویـد  
ـرای مسـكـن   كه او به سوبسـیـد ب

ھـمـه بـایـد از  . اعتقاد عمیق دارد 
 !این حق برخوردار باشند 

 
ــیــمــت  "  گــاردیــن "  ــن فــرصــت را غ

شمرده و ھنوز ھم، بعـد از نـزدیـك  
به سی سال، بـا حـمـلـه بـه آرتـور  
ــر اعــتــصــاب   ــب اســكــارگــیــل، رھ
ـیـس در دھـه   تاریخی معادن انگل

 قرن گذشته، متد باب كـرو را  ٨٠ 
ـرار   در تقابل با متد اسكـارگـیـل ق

ـرخـالف  : " می نـویسـد .  می دھد  ب
ــزب   ــه ح ــل ك ــارگــی ــور اســك آرت
ـری   ــ ـــارگ ـــت ك ـــس ـی ــ ـــال ـی ــ ـــوس س
(Socialyst Labour Party) 
را بنیان نھاد كه باب ھـم زمـانـی  
عضو آن بود، بـاب كـرو ھـمـیـشـه  
ــافـع اعضــای   اولـویــت را بـه مـن

و سـپـس  ."  اتحادیه خود مـی داد 
از یكی از مدیرانی كه در طـرف  
ــه   ــت ــرات دس ــل او در مــذاك ــاب مــق
: جمعی قرار داشـتـه مـی نـویسـد 

ـر  "  ـی ـیـا را تـغـی او می خواسـت دن
بدھد، اما بجای ترغیب اعضـای  
ـقـالبـی،   اتحادیه برای یـك نـوع ان
اولویت خود را بھتر كردن زنـدگـی  

ایـن دو  ."  آنھا تـعـریـف كـرده بـود 
ـفـكـر آن   گانگی البته در ذھن و ت
ـران   ـی مدیران و نویسندگان و سـردب

وجود دارد و كسی مثـل  "  گاردین " 
باب كرو تمام زندگـی كـوتـاه اش  
ـقـابـل و   این را پراتیك كـرده كـه ت
ـقـالب و   تضادی بین فراخوان به ان
فراخوان به اعتصاب برای كـاھـش  
ساعت كار و افزایـش دسـتـمـزد و  

ھر  .  ایمنی محیط كار وجود ندارد 
ـنـد،   ـی ـب كس كه بخـواھـد ایـن را ب
ــدگــی   ــط الزم اســت كــه زن فــق

 .سیاسی باب كرو را مرور كند 
ـر   ـب ـی رابطه بین باب كرو و حـزب ل

بـا  "  رھبر سندیكالیستی " یك رابطه  
ــود  ـب . حـزب سـوسـیـال دمـكـرات ن

ـر   ظاھرا اتحادیه ھای كارگری زی
ـیـا   مجموعه ھای حزب لیبر بریتـان

ـرانـس سـاالنـه در  .  ھستند  ـف ـن در ك
،  ٢٠٠٤  فـوریـه  ٦ گالسـگـو در  

ـم مـی   اتحادیه حمل و نقل تصـمـی
ـر   ـب ـی گیرد كه از كـانـدیـد حـزب ل
حمایت نكند و در عـوض از یـك  
كاندید سوسیالیست حـمـایـت مـی  

این سیاست باب كـرو بـود و  .  كند 
توضیح آن ھم در رسانه ھـا و بـه  
اعضا ھم بر عھده باب كـرو مـی  

مـی نـویسـد كـه  "  گاردیـن . " افتد 
ـم   ـر بـخـاطـر ایـن تصـمـی ـب حزب لی
اتحادیه حمل و نقل را اخراج مـی  

 . كند 
ــیــن یــكــی از   ــن ــرو ھــمــچ ــاب ك ب
ـر و   كسانی بود كه از طرفـداران پ
ـــحـــاد احـــزاب و   ـرص ات پـــا قــ
ـیـسـت   گروھھای چپ و سوسـیـال

ـر بـود  او  .  برای مقابله با حزب لیب
خود در اواخر عمرش عضو یـكـی  
ــام   ــه ن ــات ب ــان ــن جــری ــمــی از ھ

Socialist Alliance  بود . 
ــاب كــرو از نــھــادھــای   ــفــرت ب ن
ریاضت اقتصـادی ھـم جـزئـی از  
زندگی سیاسی پر سـر و صـدای  

ــن . " وی بـود  بـه مـھــارت  "  گـاردی
ـران و   بـاب در مـذاكـرات بـا مـدی
كارفرماھا اشاره می كند و سپـس  
به نقل از یكی از اعضای ھـیـأت  

ـلـی كـارگـران  "  فدراسیون بین الـمـل
كه بـه واشـنـگـتـن و  "  حمل و نقل 

بـه  "  بانك جـھـانـی " برای مذاكره با  
ھمراه باب كرو و تـعـدادی دیـگـر  

بـاب  : " مسافرت كرده، می نویسد 
كرو نتوانست خودش را كنترل كنـد  

ـم چـرا  : و گفت  من واقعا نمی دان
 !" ما باید با این نھاد حرف بزنیم 

ــون در مــیــان مــا   ــن ــرو اك ــاب ك ب
نیست؛ اما سیاست و رادیكالیـسـم  
او ھمراه ماست و راھنمای ما در  
ـر و   مبارزه برای خـالـصـی از فـق
ـتـصــادی و ســیـاســی   ریـاضـت اق

 .یادش گرامی باد . است 
 ٢٠١٤  ژوئن  ١٥ 

 باب كرو؛ رفرم و انقالب
 ناصر اصغری 
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اعتصاب کارگران  «١
! معدن سنگ آھن بافق

ھشدار افتصادی سایت 
جواب کارگران ! تابناک
 !   انقالبی

در یک ماه گدشته اعـتـصـابـات  
کارگری در ابعـادی  وسـیـع در  

ــوده  ــان ب ــه ای  .  جــری بــعــد از وقــف
ـتـخـابـات   نسبتا درازمدت بعد از ان
رئیس جـمـھـور و دولـت یـازدھـم،  
ـــع   ــارگــران در مــراکـــز وســی ک
کارگری و کارخانه ھا دسـت بـه  
. اقدامات موثر اعتراضی زده انـد 

ـنـی و   اعتصاب و راه پیمایـی عـل
کشاندن اعتـراض بـه خـیـابـانـھـا،  
شیوه عمـل اقـدام کـارگـران شـده  

 . است 
اعتصاب ھـزاران کـارگـر مـعـدن  

واقع در استان  ( سنگ آھن  بافق  
ــزد  ــه   )  ی ـب ــ ــشــن ـــک   ٢٨ از روزی

ـراض بـه   اردیبھـشـت مـاه در اعـت
ــمــال   ــت خصــوصــی ســازھــا و  اح
ـروی کــار و کـاھــش   ــل نــی تـعـدی
دستمزد و مزایا در پی خصوصـی  
ــکــی از   ــعــدن، ی ــن م ســازی ای
روشــھــای کــارســاز اعــتــراضــی  
ـران در یـک دھـه   کارگران در ای

این اعتصاب بدلیـل  .  گذشته است 
اینکه ھزاران کارگـر بـه مـنـظـور  
ـر بـه   سد کردن سناریویی سـیـاھـت
لحاظ معیشتی و مالی به نسبـت  
ـرای   ــ ــی و ب ــون ـن ـــت کــ ــعــی وض
ـری از تـحـمـیـل ریـاضـت   جلوگـی
کشی بیشتر، به اقدام جـمـعـی و  
اعتصاب دست زده انـد، خشـم و  
ـفـی   ـل ناخشنودی طیف ھای مخـت
ــظــام جــمــھــوری   ــاحــھــای ن از جــن
ـرانـگـیـخـتـه اســت  . اسـالمـی را ب

ــاک " ســایــت   ــابــن ــبــی  "  ت ــا مــطــل ب
ــه اســت  ــوشــت ــده ن : ھشــدار دھــن

ـیـش از  "    ٦٠ اعتصابات در یزد، ب
و  "  میلیارد خسـارت بـه بـار آورد 

) ٢٣ ( وسـه    یسـت : "  نوشته اسـت 
روز است، مردم شھرستان بـافـق و  

ایـن    کارکنان معدن سنـگ آھـن  
رونـد    شھر به محل کار خود نـمـی 

ـــن کـــار خـــود را   ـــل ای ـی ــ و دل
ھای انجام شده از سـوی    واگذاری   

ــافــع    دولــت مــی  ــن ــرا م ــد، زی ــن دان
کارکـنـان و شـھـرسـتـان در نـظـر  
ـرایـن، تـا   ـنـاب گرفته نشده اسـت؛ ب

 این کـار از سـوی    ھنگامی که 
دولت تسھیل نشـود، اعـتـصـابـات  

در ھـمـیـن  ".  ادامه خواھـد داشـت 
ــاس زارع زاده،   ــل عـب رابـطـه دخـی
ـنـده مـردم بـافـق دربـاره ایـن   نمـای

اکنون ایـن    ھم " گوید؛    موضوع می 
 ھـزار تـن در  ١٣٠ حـدود    معادن  

روز تولید سنگ آھـن دارنـد کـه  
میزان خسارات ناشی از تولیـد در  

ـــه   ــصـــاب، ب ـت ــای اعــ   ٦٠ روزھ
ــی  ــان م ــوم ــارد ت ــی ــل ــد     مــی ". رس

خصــوصــی ســازی و واگــذاری  
ـتـی بـه   کارخانه ھا از بـخـش دول
بخشھای خصـوصـی در دو دھـه  
ــت   ــویـژه از دوره دول گـذشـتـه و ب

بـا  .  رفسنجـانـی در جـریـان اسـت 
محول کردن ھر کارخـانـه ای بـه  
ـــخـــش خصـــوصـــی، زنـــدگـــی   ب
ــد   ــھــدی کـارگــران شـاغــل مــورد ت

ـرار گـرفـتـه اسـت  ـر  .  بیشتری ق ب
میزان خیل کارگران بیکار افـزوده  
ـیـز   شده و روند قراردادھای کـار ن
دستخوش حمالت کارفرمـاھـا در  
موسسات و کارخـانـه ھـای شـده  

ــه ازاد  .  اســت  ــحــادی ــه  ات ــانــی بــی
ــا   کــارگــران ایــران در ارتــبــاط ب
اعتصاب کارگران معدن سـنـگ  
ــایـج خصـوصــی   ـت ــافـق و ن اھـن ب
سازی جواب کارگران انقالبی بـه  
ــا  ــازی ھ ــوصــی س ــد حص : رون

ــانــی   ــب ــی ــت ضــرورت حــمــایــت وپش
متحدانه وقدرتمند طبقه کـارگـراز  

خواسته مھم کارگران اعـتـصـابـی  
ـم،  ! معدن بافق یزد  ـی چنانکه میدان

ـیـن  ( ھزاران   ) ٥٠٠٠  تـا  ٢٥٠٠ ب
کارگر معدن سنـگ آھـن بـافـق  

ـــزد (  ـــان ی ـت ــ ـــع در اس از  )  واق
 اردیبـھـشـت مـاه  ٢٨ روزیکشنبه   

در اعتراض به خصـوصـی سـازی  
ایـــن مـــعـــدن دســـت از کـــار  

ـیـسـت ویـک  .  اند   کشیده  اکنون ب
ــزرگ   ــاب ب ــص ــن اعــت روز ازای

کارگران مـعـدن سـنـگ  . میگذرد 
ــافـق بـه حـق، از احــتـمــال   آھـن ب
ـروی کــار و کـاھــش   ــل نــی تـعـدی

دستمزد و مزایا در پی خصوصـی  
انتقـال  .  اند   سازی این معدن نگران 

از مالکیت دولتی کارخانجات بـه  
بخش خصوصی طی سالیـان دراز  
در این مملکت کارنامه سـیـاھـی  
ـر   را پیش چشم کارگران به تصـوی

سالھاست که واگـذاری  .  میکشد 
ھای رانتی از مالکیت دولتی بـه  

نتیجـه ای جـز  "  بخش خصوصی " 
به خاک سیـاه نشـانـدن زنـدگـی  

خصـوصـی  . کارگران نداشته است 
سازی در ایران یعنـی تـعـرض بـه  

پـدیـده  .  سطح معـیـشـت کـارگـران 
خصوصـی سـازی یـعـنـی اخـراج  
ــوان   ــن ــران تــحــت ع ــردن کــارگ ک

ـروی انسـانـی  ـی یـعـنـی  .  تعـدیـل ن
ـریـت جـدیـدایـن   دست اندازی مـدی

کارخانجات بر زندگی وسرنـوشـت  
ـران  . میلیونھا کارگـردر سـراسـر ای

یعنی کاھش مستمر ھزینه ھا از  
سبدمعیشـتـی کـارگـران، یـعـنـی  
ــســی و رعــب   ــی ــو پــل ــجــاد ج ای
ونگرانی برای تمـکـیـن کـارگـران  
ـرده وار وخـفـه کـردن   به شرایـط ب
صدای اعتراضی آنان، یعنی عدم  
امنیت شغلی وقراردادن کـارگـران  
ـنـده   در شرایطـی ضـعـیـف وشـکـن
برای تحمیل آنـچـه کـه بـه سـود  

ـقـه  .  کارفرماست  آخروعاقبت وسـاب
تیره وتار این خصـوصـی سـازیـھـا  
ـیـش   برای سـرنـوشـت کـارگـران پ

ــر ایــن  .  روی مــاســت  ــحــث بــرس ب
نیست که کارگران کارخانجـاتـی  
ــت   ــت دول ــکــی ــال ــحــت م کــه ت
ــرار   ــد،در رفــاه وآســایــش ق ــن ھســت

ــد  ــزد  .  خــیــر .  دارن ــم ــح دســت ــط س
ـقـه کـارگـران   ومعیشـت کـل طـب
ایران حتـی نسـبـت بـه کـارگـران  

مـقـایسـه بـا  ( منطقه وھمـسـایـه   
ـیـشـرفـتـه،   کارگران کشورھـای پ

ـنـده  !)  پیشکش  درشرایط نگران کن
اما میدانیم که شرایـط  .  ای است 

کارگران در کارخانـجـات بـزرگ  
ــاز و   ــت،گ ــد نــف ــانــن ــی م دولــت

ــمــی  ـتــروشــی ــع و  .  پ ــای فــوالد، صــن
ــی   ــران ــی ــن وکشــت ــادن،راه آھ ــع م
ــمـائــی و ده ھــا وصــدھــا   وھـواپــی
شرکت دولتی به یـمـن مـبـارزات  
طوالنی خود کارگران ولذا تثبیـت  
ـرفـتـه   ضوابط حقوقی ومدنی پـذی
ـیـن کـار ، از   ـرقـوان شده مبتنی ب
حداقل تضمین ھای معیـشـتـی ،  

ـبـات کـاری   ـبـی وث مزایـای جـان
ـرخـوردار اسـت  . قابل قبول تـری ب

اخراج وتعرض به سطـح مـعـیـشـت  
کارگران در چنین عرصـه ھـائـی  
برای کارفرمایان دولتی پر ھزینـه  

ــود  ــد ب ــواھ ــل  .  خ ــی ــن قــب در ای
کارخانجات امنیت شغلی وقـدرت  
ویکپارچگی کارگران در مـقـابـل  
دست اندازی بـه مـنـافـعـشـان از  

لـذا،  .  سطح باالتری برخوردار است 
ــنــی   ــیــت، یــع ایــن تــحــول مــالــک
ــجــات   خصــوصــی کــردن کــارخــان
ـیـدی ،   ومعادن وعرصه ھای تـول
ــخــش   ــت ب ــدس ــا ب ــھ ــردن آن وســپ

جــدا از گســتــرش  ( خصــوصــی  
منافع رانتی اشـخـاص و مـراکـز  

، یـک  ) مرتبط با مراکز قـدرت  
ــســت  ــجــائــی ســاده نــی ــن  .  جــاب ای

ــشــت   ــدگــی ومــعــی ــحــوالت ، زن ت
ـیـونـھـا خـانـواده   ـل ھزاران وبلکه مـی
ـران را دسـتـخـوش   کارگری در ای
تحوالت کـمـرشـکـن مـیـکـنـد و  
ــت از   ــای رھــا شــدن دول ــمــعــن ب
تعھدات وقوانینی است که برایـش  
ــافــع   ــربــه مــن ــشــت ــی ــعــرض ب در ت
ـر بـوده واز   کارگران دست وپـاگـی
ـریـت   طرفی باز کردن دسـت مـدی
ھای جدید برای دست اندازی بـه  
زندگی کارگران وبه عقـب رانـدن  
ـبـاشـد  ـران مـی . کل طبقه کارگرای

کارگران تحت مـالـکـیـت بـخـش  
ـر   ـرت خصوصی بسـیـار آسـیـب پـذی
میشونـد وتـعـرض بـه آنـچـه کـه  
ــاکــنـون بـدســت آورده   کـارگــران ت
ـفـوذ جـدیـد،   اندبرای صاحـبـان بـان
ـر خـواھـدبـود  . آسانتر وکم ھزینه ت

درنتیجه حال که بعداز خصـوصـی  
سازی ھای خانـمـانسـوز ، حـدود  

 کارگر سنگ معدن بافـق  ٥٠٠٠ 
برای جلوگیری از این تـعـرض بـه  
زندگـی کـارگـران بـه مـقـاومـت  
برخاسته ودست به ایـن اعـتـصـاب  
طوالنی ومتحدانـه زده انـد، بـایـد  
تمام توان خودرا برای پشتوانه ایـن  

ــیــم  ــصــاب بســیــج کــن ــت ــن  .  اع ای
ـرچـمـدار   کارگران در این مقطـع پ
مقاومت ودفاع درمـقـابـل تـعـرض  
سرمایه داران به زندگی کارگـران  

 حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
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ـریـن   ـیـشـت شده اند  لذا شـایسـتـه ب
ــا   ــت ھ ــای ــم ــن ح وگســتــرده تــری

ـیـت  .  میباشند  موفقیت آنھا ،موفق
کارگران ایران وشکست آنان عقب  
ــت  ــارگــر اس ــه ک ــق ــدن طــب . ران

فراموش نکنیم که این کـارگـران  
در آذرماه سال گذشته به حـمـایـت  
ــدن   ــع ــی م ــصــاب کــارگــران اعــت
چادرملو برخاستند واز ھـمـکـاران  
ــجــا دفــاع   ــی خــود درآن اعــتــصــاب

ــن اعــتـصـاب ، یــک  .  کـردنـد  ای
ــراز   ــنــظــی ــخــی بــی ــت تــاری ــی ــع مــوق
ـرده کـارگـران در   مقـاومـت گسـت
مقابـل پـدیـده خصـوصـی سـازی  
.  ونتایج زیان بار تاکـنـونـی آنسـت 

ــی وایــجــاد فضــای   ــان ــب ــی بــاپشــت
حمایتی قدرتمـنـد بـه یـاری ایـن  
ـم  ـی . ھمـکـاران اعـتـصـابـی بشـتـاب
ـران     ١٧ اتحادیه آزاد کـارگـران ای

 ٩٣ خرداد  
ــدام   «٢  ــک اق ــه راه ی ــم در نــی

ــاســی  ــانــیــه  !  ســی  نــفــر از  ١٥٧ بــی
فعاالن سیاسی و اجـتـمـاعـی در  
ایران در دفـاع از رضـا شـھـابـی  

رضا شـھـابـی  . اقدامی مھم است 
بجای عمل جراحـی مـھـره ھـای  
ــدن در   ــمــرش و بســتــری ش ک
ــان و ادامــه مــداوای   ــمــارســت بــی
پزشکی بـه زنـدان رجـایـی شـھـر  

رضا شـھـابـی در  .  انتقال داده شده 
اعتراض به این اقدام سـیـاسـی در  

اعـتـصـاب رضـا  .  اعتصاب اسـت 
ـتـی و   شھابی با واکنشھای حمای

از  .  انسـانـی مـھـمــی روبــرو شـده 
ـر از فـعـاالن  ١٥٧ جمله بیانیه   ـف  ن

ـران  امضـا  .  سیاسی و اجتماعی ای
ـیـه از طـیـف   ـیـان کنندگان ایـن ب
ــت ھــای   ــی ــلــف و ال ــت ھــای مــخ
ـنـد  . سیاسی مختلف در ایران ھست

بیانیه و طومار در حمایت از رضا  
شھابی انعکاس موقعیت کنـونـی  
ـیـه   با دامنه وسیعتر اجتماعی عـل
سیاستـھـای جـمـھـوری اسـالمـی  

و ھمچمنین انـعـکـاسـی از  .  است 
موقعیـت رضـا شـھـابـی کـارگـر  
ــه شــده   ــت ــاخ ــن ــره ش فــعــال و چــھ
سندیکای کارکنان شرکت واحـد  

. اتوبوسرانی تھران و حـومـه اسـت 
رضا شھابی در چند سال گذشتـه  
ـراض و اعـتـصـاب   ھمواره به اعـت

او در برابر اعـمـال  .  دست زده است 
خشونت آمیز و اذیـت و آزارھـای  

رضا  .  زندانبان مقاومت کرده است 
ــشــتــری از   ــعـداد بــی ــی و ت شـھــاب
ــران   ــاســی و کــارگ ــی ــدانــیــان س زن
زندانی از جمله بھنام ابراھیـم زاده،  
شاھرخ زمانی و رضا شھـابـی در  
ــاومـت و   ــگـر مـق درون زنـدان سـن
مدافع پیگیر حقوق انسـانـی خـود  
ــه شـده مـدافــع    ــاخـت و چـھــره شـن
ـرای آزادی تشـکـل و   کارگران ب

ـنـھـا کـارگـرانـی  .  بیان شده انـد  ای
ھستند کـه بـا ایسـتـادگـی شـان  
ـتـھـا تـا   ـریـن حـمـای ـیـشـت شایسته ب
ـنـد  . آزادی کامـل از زنـدان ھسـت

ـیـانــیـه و طــومـار   ـر از  ١٥٧ ب  نــف
فعالین سیاسی از این جھت مـھـم  
است امـا کـل مـدافـعـیـن آزادی  
کارگران زندانی ھنوز در نیمه راه  
مھم و اثرگذاری فـرار دارنـد کـه  
باید با ابتکارات جدید و تعـرضـی  
تر در حمایت از زندانیان سـیـاسـی  
از جمله رضـا شـھـابـی اقـدامـات  
ـرگـزارتـری را در   رادیکال تر و اث
دستور کمپین حمایت از کارگـران  

 . زندانی قرار دھند 
ـتـا وسـیـعـی از امضـا   طیف نسـب
کنندگان طومار حمایت از رضـا  

ــد  ــن ـران ھسـت ــن  .  شـھــابـی در ای ای
ــا بــرپــایــی   ــد ب ــن ــوان ــت ــف مــی ــی ط
ـنـی در مـقـابـل   آکسیونـھـای عـل
نھادھای جمـھـوری اسـالمـی در  
مقلبل مجلـس شـورای اسـالمـی  
. خواھان فوری رضا شھابی شوند 

ـیـه در یـک   قدرت طومار و بیـان
ـریـن   ـیـشـت ـنـی ب اقدام جمعی و عـل
تضمین کاری و مطالبه ای است  
ـر صـفـحـه کـاعـذ   که در بیانیه ب
ـران و   خطاب به مردم در سـطـح ای

ـتـه طـیـف  .  جھان اعالم شده  ـب و ال
ـنـدگـان در   دیگری از امضـا کـن
خارج از کشور و در کشـورھـای  
ــریــکــا   اروپــایــی ـــ کــانــادا و ام

ــد  ــن ــم  .  ھســت ــرای ایــن طــیــف ھ ب

ـر در راه ایـده و   ـرت اقـدامـات مـوث
مطالبه بیانیه در گـرو دسـت زدن  
به اقداماتی است که نظر جامعـه  
جھانی و افکار عمومی را بسیـج  
ــه قــراردادن   ــکــن ــا زیــر مــن و ب
جمھوری اسالمی راه رسـیـدن بـه  
آزادی رضــا شــھــابـی را ھــمــوار  

 . کند 
ـیـان   اعتـصـاب و مـقـاومـت زنـدان
سیاسی از جمله کارگران زنـدانـی  

ایـن  .  برای آزادی از زنـدان اسـت 
ھر اقـدام  .  مطالبه ای فوری است 

ـبـه   حمایتـی بـایـد بـه ایـن مـطـال
ـتـی و  .  کمک کند  طومار حمـای

بیانیه ھا نیمه راه اقدام انسـانـی و  
اقدامی سیاسی به منظـور شـروع  
ـر تـا آزادی   اقداماتی تعـرضـی ت

 . زندانیان سیاسی است 
در حاشیه اخـبـار کـارگـری ایـن  

ـیـه   ـیـان ـر از  ١٥٧ ھفته متـن ب ـف  ن
ـران   فعاالن سیاسی و اجتماعـی ای
در دفاع از رضا شھابی را منتشر  

 :میکنیم 
 

 نفر از فعاالن ١٥٧بیانیه 
سیاسی و اجتماعی 

ایران در دفاع از رضا 
 شھابی

چھارده روز پیش رضـا شـھـابـی،  
ـره سـنـدیـکـای   عضو ھیئـت مـدی
کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانـی  
ـیـه   تھران و حومه ضمن انتشار بیان
ـبـعـیـد   ـیـل ت اعالم کرد که بـه دل

 زنـدان اویـن بـه  ٣٥٠ خود از بند  
ــه   ــر دســت ب زنــدان رجــائــی شــھ

او در  .  اعتـصـاب غـذا زده اسـت 
قسمتی از بیانیه اعتصاب غـذای  

ـیـش از دو  »:  خود نوشتـه اسـت  ب
ـراض بـه   سال از بازداشتـم در اعـت
پایمال شدن حقوق ھم طبقـه ھـای  

در ایـن مـدت  .  گذرد   کارگرم می 
بر اثر شکنجه ھا و انواع و اقسـام  
ــیـه خـودم و   فشـار و تـھــدیـد عـل
ــخـش عـمــده ای از   خـانـواده ام ب
سالمت جسمی و روحی ام را از  
دست داده ام، و ممانعت از ادامـه  
درمان ستون فقرات و مھـره ھـای  

گردنم، باعث کشیـده شـدن کـارم  
به جـراحـی شـده و بـاز گـردانـده  
شدنم از بیمارستان به زندان آن ھـم  
درست در شب عید، تنھا ذره ای  
از رنج ھـایـی اسـت کـه در ایـن  

ـنـک در  .  مدت متحمل شده ام  ای
اقدامی دیگر بدون ھیچ دلیلی و  
ـبـعـیـد   بطور غیر قانونی حکم به ت
. به زندان رجـایـی شـھـر داده انـد 

علی رغم وضعیت وخیـم جسـمـی  
ـر   ام در اعتراض به این تبعـیـد غـی

 تـا  ٩٣ \ ٣ \ ١١ قانـونـی از امـروز  
رسـیـدن بـه خـواسـتـه ھـای خــود  

 اعـالم  ٣٥٠ یعنی بازگشت به بند  
اعتصاب غذا میکنم و نیز اعـالم  
ـیـت سـالمـتـی   میکنم که مسئـول
اینجانب متوجه دادستـانـی تـھـران  

بعد از دو ھفته اعتصـاب   .«. است 
ــون فشــار خــون رضــا   ــن غــذا اک
شھابی افت محسـوسـی کـرده و  
حال جسـمـی او رضـایـت بـخـش  
نیست، وی ھـنـوز بـعـد از انـجـام  
ـراحـت   ـیـاز بـه اسـت جراحی گردن ن
دارد و این فشارھا باعـث تشـدیـد  

. شــود   نـاراحــتـی جسـمــی او مـی 
نبایـد فـرامـوش کـرد کـه او تـا  
ــدان بــه   ــه از زن ــب کــنــون دو مــرت

الحفظ به بیـمـارسـتـان    صورت تحت 
منتقل شده است تا مـورد درمـان  
ـرایـن پـزشـکـان   ـنـاب ـرد، ب قرار بـگـی
ــز   ــھــای کشــور نــی ــدان سـازمــان زن
بیماری جدی این فعال کارگـری  

ـیـای فـکـری  .  اند   را تایید کرده  دن
ــزرگ   ــاسـی ب ــی سـی یـک زنـدان
است اما محـیـط زنـدگـی او در  
ــار کــوچــک اســت  ــی . زنــدان بس

عجیب نیست کـه یـک زنـدانـی  
بعد از روزھای متمادی زنـدگـی  

ـنـد    در زندان، از انسـان  ھـای ھـمـب
ھای زنـدان،    گرفته تا رنگ میله 

به بسیـاری امـور روزمـره عـادت  
ــی  ــن عـــادت،    م ـــد و از ای کــن

ـیـت و   احساسی ضـعـیـف از امـن
ــه او دســت مــی  . دھــد   آرامــش ب

ـقـطـه اسـت کـه   ـقـا در ایـن ن دقی
ــــان آزادی  ـن ـــمـــ خــــواھــــان و    دش

ــه دنــیــای    بــرابــری  ــان ایــران ب ــب طــل

کوچک یک زندانـی سـیـاسـی  
ـر    نیز رحم نمی  ـی ـنـد و بـا تـغـی کـن

محل سلول، بند و یا زندان، سعـی  
ھـای روانـی بـه    در ایجاد شـوک 

ــمــاعــی   ــاســی و اجــت فــعــاالن ســی
ھایی که به جز    شوک .  کنند   می 

خود فرد زندانی، آرامش خـاطـر و  
ــواده یــک   ــیــت درونــی خــان ــن ام
ـیـز بـه شـدت   زندانی سیاسی را ن

ــر قــرار مــی  ــاث در  .  دھــد   تــحــت ت
دنیـای کـنـونـی مشـاھـده آنـکـه  
ـنـگـنـا   یک انسان به حـدی از ت
ـرای زنـده نـگـاه   رسیده است که ب
داشتن یک اندیشه یا برای حفـظ  

ترین مـعـیـارھـای زنـدگـی،    جزئی 
جسم زندانـی خـود را بـه عـنـوان  
ـفـاده   آخرین حربه مبارزه مورد اسـت

ایـن  .  دھد بسیار تلخ است   قرار می 
ـنـد بـه   ـب امر برای ھـر انسـان پـای
ـر قـابـل پـذیـرش و   انسانیـت، غـی

 ضمن درخـواسـت    ما .  تحمل است 
ـرای پـایـان دادن   از رضا شھابی ب
به اعتـصـاب غـذای خـود اعـالم  

کنیم خـواسـتـه مـا بـازگشـت    می 
ــد   رضـا شـھــابـی بـه زنـدان و بــن
پیشین خود نیسـت؛ خـواسـتـه مـا  
ــاالن   ــع ــی ف ــام ــم آزادی او و ت

ــدان اســت  مــا  .  کــارگــری از زن
ـیـان   ـم تـمـامـی زنـدان معتقد ھستی
. سیاسی باید از زندان آزاد شـونـد 

ما خواھان به رسـمـیـت شـنـاخـتـه  
ــدن، حــق   ــی ــدیش شــدن حــق آزاد ان
اظھار آزادانه عقـایـد، حـق ایـجـاد  

ــه  ــاســی،     تشــکــل   آزادان ھــای ســی
ــل   ــق ــمـاعــی و صـنــفـی مسـت اجـت

ـم  ـی ـران ھسـت ایـن  .  توسـط مـردم ای
ـبـدیـل ایـن   ـرای ت ھدف ماست و ب
ـــه   ــت از ارائ ــعــی ــه واق ــدف ب ھ

ھـای ھـر چـنـد کـوچـک    تالش 
ـم کشـیـد چـرا   خود دست نخواھـی
ــچ   ــیــم ھــی ــد ھســت ــق ــعــت کــه م

تـوانـد تـا ابـد در    حاکمیتی نـمـی 
مقابل خواست مردم یک جامـعـه  

 . مقاومت  کند 
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جعفر عظیم  –درود بر ھمبستگی کارگری 
 زاده

ما کارگران امروز در جھانی برای بھبـود شـرایـط زنـدگـی  
ـم کـه   ـی ـیـکـار مـیـکـن ـقـاتـی پ مان و پایان دادن به ستم طـب
زندانی کردن ھر کارگر معترضی صحنه ھای پرشـوری از  

این مـایـه مـبـاھـات و  .  ھمبستگی کارگری را رقم میزند 
یکی از درخشان ترین عرصه ھای ابراز وجود طبقه کـارگـر  

ـقـه  . در ابعادی جھانی است  من نیز ھمچون دیـگـر ھـم طـب
ای ھایم جزئی از این ھمبستگی پرشور کارگری ھستـم و  
بدینوسیله دست یکایک شخصیتھا، نھادھـا، سـازمـانـھـا و  

ـیـا در   ـلـف دن ـقـاط مـخـت تشکلھای کارگری را کـه در ن
مـنـجـمـلـه  ( کارزارھای حمایت از کارگران زندانی در ایران  

شرکت کرده اند صمیمانه می فشارم و از ھـمـه  )  اینجانب 
آنان و دوستان عزیزم در سندیکای کارگـران شـرکـت واحـد  
ـتـه   ـپـه، کـمـی ـیـشـکـرھـفـت ت تھران، سندیکـای کـارگـران ن
ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری،  
کمیته پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری و اتـحـادیـه آزاد  
کارگران ایران که از نزدیک در کنار خـانـواده ام بـودنـد و  
ـلـف  و دیـگـر تشـکـلـھـا و   کارگران کارخانه ھـای مـخـت
ـیـامـھـا و   ـیـه ھـا، پ ـیـان نھادھای کارگری که از طـریـق ب
تماسھای تلفنی آنان را تنھا نگذاشتند صمیـمـانـه قـدردانـی  
ـرای   ـتـی کـه ب میکنم و از ھمینجا با اعتـراض بـه وضـعـی
بھنام ابراھیم زاده و رضا شھابی پدید آورده اند با این عزیـزان  
ـیـد   اعالم ھمبستگی میکنم و خواھان آزادی فوری و بی ق
و شرط کلیه کارگران دربند و انسانھای شریف و آزادیـخـواه  

ـم زاده  .    از زندانھای سراسر کشور ھستـم  ـر عـظـی  –جـعـف
 خـرداد  ٢٥  –عضو ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 ١٣٩٣ 
 

جعفر عظیم زاده با قرار کفالت، از زندان 
 آزاد شد

ـرقـانـونـی  ٤٦ پس ازگذشت     روز از دستگیری وبازداشت غی

ـره اتـحـادیـه آزادکـارگـران   جعفرعظیم زاده رئیس ھیئـت مـدی
ـراض  ٤٠ ایران واز ھماھنگ کنندگان طومار   ھزارنفری اعـت

به سطح دستمزد ومعیشت کارگران و از شـاکـیـان اصـلـی  
پرونده اختالس درسازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی ، پـس اعـالم  
مقامات قضائی به خانواده مبنی بر احـتـمـال آزادی ایشـان  

در قبال وثیقه و تالش خانواده در تـھـیـه آن و مـراجـعـه بـه  
ـبـه    ، بـاالخـره  ٢٤/٣/١٣٩٣ زندان اوین ازاول صبح امروزشـن

ـرار کـفـالـت، درمـیـان  ٥ ایشان در ساعت    بعد ازظـھـر بـا ق
استقبال وشادمانی دوستان ،ھمـکـاران واعضـای خـانـواده و  

ـنـد  .    بستگان از زندان اوین آزاد شد  ـم زاده مـان ـرعـظـی جـعـف
سایر کارگران معترض  باھربھـانـه ای کـه بـازداشـت شـده  
ـرای دفـاع   ـیـل تـالش ومـبـارزه ب باشد، درحقیقـت امـر، بـدل
ازبھبود سطح معیشت کارگران وارتقاء کیفیت زندگی آنـان  
ــرض ســرمــایــه داران   ــع ــا دســت انــدازی وت ــه ب ــابــل ــق ، درم
. ومراکزقدرت حامی آنھا، بازداشت وروانـه زنـدان شـده بـود 

به لحاظ قانونی ھیچ کیفرخواستی علیه وی قـابـل  "  وعمال 
ـم  . تنظیم نیست  اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی جعفر عظـی

زاده را به تمام کارگران و خانواده ایشان تبریگ میگویـد و  
مصرانه خواستار آزادی بی قید و شرط تـمـامـی کـارگـران  
زندانی  میباشد و از تمامی تشکالت کارگـری در داخـل  
ـرای آزادی کـارگـران زنـدانـی   و خارج جھت تالشھایشـان ب

ـران    خـرداد    ٢٤ کمال تشکر را دارد اتحادیه آزاد کارگران ای
 ٩٣ 
 

 دیدار کارگران سنندج با جعفر عظیم زاده
ـبـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران     ٢٥ صـبـح امـروز یـکـشـن

 نفر از کارگران و اعضای اتـحـادیـه آزاد  ١٢  تعداد ٩٣ خرداد  

ــدگــی از ســوی کــارگــران   ــمــایــن ــه ن کــارگــران ایــران ب
شاھو،نساجی کردستان و پرریس و فعالین کـارگـری شـھـر  
ـم زاده کـه عصـر   سنندج با عزیمت به تھران با جعفـر عـظـی

در این دیدار گـرم  . دیروز  از زندان آزاد شده بود دیدار کردند  
ـرویـن مـحـمـدی و شـاپـور   و صمیمانه جعفر عظیم زاده و پ
احسانی راد ھر کدام با ارائه گزارشی در مورد فعالیتـھـای  
اتحادیه به مناسبت اول ماه مه در تـھـران و بـازداشـتـھـای  
ـتـھـای اتـحـادیـه آزاد   ـی صورت گرفته وبر تداوم پرشور فـعـال

ـنـد   اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .  کارگران ایران تاکید گذاشـت
 ٩٣  خرداد  ٢٥ .  ایران 
 

 
 اعتراضات 

 
تجمع اعتراضی کارگران شرکت گلفام  

 مقابل فرمانداری سیرجان
ـفـام  ١٠٠ :  خرداد ٢٢  یـکـی از  (  نفر از کارگران شرکـت گـل

ـیـکـارسـازی  )  شرکت ھای تابعه گل گھر  علیه اخـراج و ب
ـرجـان دسـت بـه تـجـمـع   مقابل فرمـانـداری شـھـرسـتـان سـی

 . اعتراضی زدند 
 

کارگران شرکت واحد مقابل شھرداری 
 تھران تجمع کردند

نفر از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تـھـران  ٧٠ :  خرداد ٢٥ 
و حومه در اعتراض به عملکرد تعاونـی مسـکـن مـرکـزی  
این شرکت در مقابل ساختـمـان شـھـرداری تـھـران واقـع در  

ـروژه  .  خیابان بھشت تجمع کردنـد  ـرای پ شـرکـت تـعـاونـی ب
ـیـن  ٣  و  ٢ ھای ساختمانی سپیدار    از ھر کدام از کارگران ب

 میلیون تومان ھزینه دریافت کرده اما با گذشـت  ٤٠  تا  ٣٠ 
یکسال از موعد تحویل این پروژه ھا، ھـنـوز خـانـه ای بـه  

 .کارگران تحویل داده نشده است 
 

اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران 
 کارخانه یک و یک دریک ماه گذشته

در یک ماه گذشته صدھا نفر از کارگران کارخـانـه یـک  
و یک دست به اعتصاب، تجمع و تظاھرات اعتـراضـی زده  

مطالبات کارگران؛  پرداخت بیمه معوقه،پرداخت حقـوق   .  اند 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـرداخـت  ٩٢ وامنیت شغلی،  پرداخت حقـوق مـعـوقـه سـال   ،پ
،تعیین ساعـت کـاری طـبـق قـانـون  ٩٢ و ٩١ بیمه معوقه سال 

کار ،پرداخت به موقع حقوق و بیمه کـارگـران ،بـازگـردانـدن  
ـیـد ی ارسـال شـده بـه شـرکـت ھـای   دستـگـاه ھـای تـول
ـری از تـوھـیـن بـه   کوچک،احترام به کارگران و جـلـوگـی
ـلـی   آنھا،امنیت شغلی و قراردادمعین شدن،جلوگیری از تعطی

 . بعضی از خطوط تولید مثل مربا،سس مایونز مطرح شده 
 

اعتصاب کارگران کارخانه ذوب آھن 
 اردبیل  ادامه دارد

ـیـل   ٢٥٠  بیش از   تن از کارگران  کارخانه  ذوب آھـن اردب
ماه حـقـوق عـقـب افـتـاده از  ٣ در اعتراض به پرداخت نشدن  

 .خرداد دست به اعتصاب زده اند ١٢ روز  
 

تجمع اعتراضی کارگران و کارمندان صنایع 
 فوالد

کارگران و کارمندان بـازنشـسـتـه صـنـایـع فـوالد  :  خرداد ٢٤ 
سنگرود در رودبار در مقابل کانون بازنشـسـتـگـی  در ایـن  

ـرداخـت نشـدن  .  شھر تجمع اعتراضی برگزار کردند  آنھا به پ
ـراض کـردنـد  ـیـش از  .   دو ماه حـقـوق عـقـب افـتـاده اعـت ب

نفر از کارگران معدن سنگرود بازنشسته شده انـد کـه  ٢٠٠٠ 
ـرداخـت   عالوه بر حقوق عقب افتاده، اختالف حقوق دو سال پ

 .نشده را مطالبه می کنند 
 

 تجمع کارگران در چھار محل بختیاری
کارگران معدن سنگ بابـاحـیـدر در فـارسـان در  : خرداد ٢٢ 

استان چھار محال و بختیاری  در مقابل فـرمـانـداری  در  
کارگران به پرداخت نشـدن دو  .  این شھر دست به تجمع زدند 

ـنـد  ـت ـراض دارنـد و گـف تـا  :  ماه حقوق عقب افتاده خود اعـت
ـراض خـود   حقوق عقب افتاده مان را دریافت نکنیم بـه اعـت

 .ادامه خواھیم داد 
 

تجمع دوباره کارگران مخابرات روستایی 
 در مقابل ساختمان مجلس

نفر از کارگران مخابرات روستایی از چـنـد  ١٥٠٠ : خرداد ٢٤ 
ـرسـتـان،    امـروز از اسـتـان ( استان  خـوزسـتـان، زنـجـان،    ھـای ل

آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خراسان رضـوی، خـراسـان  
ـراض بـه وضـعـیـت  )   جنوبی و کـرمـان بـه تـھـران  در اعـت

قرارداد، بیمه و دستمزدشان در ابتدا مقابل ساختمان مـجـلـس  
تجمع کردند و در ادامه برای پیگیری مطالبـات خـود  بـه  
دادسرای عمومی انقالب اسـالمـی اسـتـان تـھـران واقـع در  

ـرات  ١٠ .  میدان ارگ مراجعه کردنـد  ـر در مـخـاب ـف  ھـزار ن
 .روستایی مشغول به کارند 

 
 تجمع کارگران شرکت اسفالت توس

نفر از کـارگـران شـرکـت اسـفـالـت تـوس در  ٧٠ :  خرداد ٢٠ 
اعتراض به اخراج و عدم استخدام کارگران در ایـن شـرکـت  

 .  در مقابل فرمانداری شھر سیرجان دست به اعتراض زدند 
 

اعتصاب کارگران خدمات شھری شھرداری 
 اھواز 

چھارمین روز از اعـتـصـاب کـارگـران خـدمـات  :  خرداد ٢٢ 
شھری و رفت و روب خیابانی از مناطق شـھـری اھـواز از  

اعتصاب یپگیرانه و فـدرتـمـنـد  .  جمله منطقه یک این شھر 
ـیـه   مـاه حـقـوقـھـای  ٤ کارگران خدمات شـھـری اھـوار عـل

 پرداخت نشده است 
 

تجمع اعتراضی سه روزه کارگران کارخانه 
 سیمان داراب

کارگران کارخانه سیمان داراب پـس از سـه روز  :  خرداد ٢٠ 
. به سرکارشان برگشتنـد )  خرداد ٢٠ و ١٩،١٨ (تجمع اعتراضی 

مطالبات اعتراضی کارگران؛ افرایش دستـمـزدھـا، افـزایـش  
وام مسکن، و اعتراض به نابرابری دستمزدھای کـارگـران و  

فرمـانـدار مـزدور داراب  .  عناصر مدیریت این کارخانه است 
ــراز وحشــت از گســتــردگــی حضــور کــارگــران در   بــا اب
اعتصلبات سه روز به آنھا توصیه کرده بود کـه اعـتـصـاب  
نکنند و بجای اعتصاب  کارگران بـه اداره کـار مـراجـعـه  
ـلـت   ـب ـری مـطـال ـیـگـی کنند که عمال کارگران معترض با پ
خود و با اعتصاب سه روزه در مقابل توصیه ھای فرمانـدار  

 .    ایستادند 
 

! در اعتراض به عملی نشدن وعده کارفرما
آغاز دوردوم اعتراض کارگران پروفیل 

 ساوه
 کــارگـر کــارخـانـه پــروفـیـل سـاوه،  در  ٤٠٠ :   خـرداد ٢١ 

ـرداخـت   ـر پ اعتراض به عملی نشدن وعده کارفرما مبنـی ب
ـراضـی خـود را آغـاز   مطالبات کارگران دور دوم تجمع اعـت

 سال گـذشـتـه کـارفـرمـای کـارخـانـه حـقـوق  ٦ در  .  کردند 
 روز پرداخت می کننـد کـه  ٥٠  تا  ٤٠ کارگران را با تاخیر  

 مـاه ھـم  ٥ به مرور  حجم مطالبات معوقه این کارگران تا  
آخـریـن حـقـوقـی کـه کـارگـران کـارخـانـه  . شود   برآورد می 

پروفیل ساوه دریافت کـرده انـد مـربـوط بـه دی مـاه سـال  
دور نخست اعتراضات کارگران پروفیل سـاوه  .  گذشته است 

که از صبح روز شنبه،سوم تا دھم خرداد ماه ادامـه یـافـت،   
ـنـد ٢٠٠  در نـھـایـت ایـن تـجـمـع  .   کارگـر  شـرکـت داشـت

ـنـکـه بـخـشـی از   ـر ای اعتراضی با وعده کارفرما مبنـی ب
ـرداخـت   معوقات کارگران حداکثر تا روز ھیـجـدھـم خـرداد پ

 .شود خاتمه یافت   می 
 

کارگران خباز در مقابل فرمانداری سنندج 
 تجمع کردند

ـراض بـه افـزایـش  ١٠٠ :  خرداد ١٩   کـارگـر خـبـاز در اعـت
ـرای سـومـیـن سـال مـتـوالـی در مـقـابـل   نیافتن مزدشان ب

فرماندار سننـدج در دیـدار  /  فرمانداری سنندج تجمع کردند 
با نمایندگان کارگران تاکید کرده است مطالبات آنان را در  
جلسه ای که روز شنبه ھفته آینده در استانداری کـردسـتـان  

ـراضـی  . برگزار می شود، مطرح خواھد کرد  این تجمـع اعـت
ـیـش از    روز از  ١٩ در پی آن برگزار شد که بـا گـذشـت ب

ابتدای خرداد ماه، حداقل دسـتـمـزد کـارگـران خـبـاز ھـنـوز  
 .افزایش نیافته است 

 
 اعتراض کارگران خباز سقز

 نفر از کارگر شاغل در خبازی ھای شھرستان سقـز و  ١٠٠ 
حومه با امضای طوماری خطاب بـه اسـتـانـدار کـردسـتـان  

 بـه کـارگـران خـبـاز  ٩١ نسبت به تداوم پرداخـت مـزدپـایـه  
امضاء کنندگان این طـومـار بـا اشـاره بـه  .  ھشدار داده اند 

ـنـه ھـای   افزایش بی رویه اجاره مسکن، تورم موجود و ھـزی
سرسام آور زندگی که معـیـشـت کـارگـران را فـلـج کـرده،  
تاکید کرده اند که فقر و فـالکـت روز بـه روز بـا شـدت  

در بخشی از ایـن  .  بیشتری بر زندگی شان سایه می اندازد 
طومار نوشته شده است کارگران خباز ھر روز قبل از طـلـوع  
آفتاب جھت امرار معاش در محل کار حاضـر مـی شـونـد  
ولی جز ناامیدی و درآمد اندک، چیز عاید خود و خانـواده  

 .ھایشان نمی شود 
 

ھزار نفر كارگران معدن سنگ ٤اعتصاب
آھن مركزی بافق بیست ودومین روز 

 راپشت سرگذاشت
ـبـال واگـذاری نـاگـھـانـی  ١٩    ٧١/٥ خرداد ماین نیوز، به دن

درصد از سھـام شـرکـت سـنـگ آھـن مـرکـزی بـافـق بـه  
 درصـد آن در  ٢٨/٥ صندوق بازنشستگی فوالد  و نیز طرح  

ـر از کـارکـنـان ایـن شـرکـت  ٤ فرابورس؛ بیش از   ـف  ھـزار ن
کارگران متحصن خـواسـتـار  .  معدنی دست از کار کشیدند 

ـتـی و بـاقـی مـانـدن مـالـکـیـت   لغو این واگذاری شبه دول
 .شرکت سنگ آھن مرکزی در اختیار دولت ھستند 

 
تجمع اعتراضی در مقابل تعاونی مسکن 

 مھر کرمانشاه
ثبت نام کنندگان تعاونی مسکن مھر کرمـانشـاه   :  خرداد ١٩ 

 نسـبـت بـه خـلـف  ٢ با تجمع در مقابل دفتر تعاونی شماره  
تجمع پـس از دو سـاعـت  .  وعده مسئوالن اعتراض کردند  

 .پایان یافت  
 

شاکیان اداره برق تھران جلوی مجلس با 
 تجمع کردند" مرگ بر زمین خوار"شعار 

ـیـل   ـرق تـھـران  بـه دل اعضای تعاونی مسکن کـارگـران ب
ھای خـریـداری شـده از سـوی سـازمـان    تحویل ندادن زمین 

ی برق تھران، مقابل مجلس شـورای اسـالمـی تـجـمـع    اداره 
ـر زمـیـن  "  تجمع کنندگان با شعارھـایـی  .  کردند  مـرگ ب
ـنـدگـان مـجـلـس  "  مرگ بر زمین خواران "  و  "  خوار  از نـمـای

 .شورای اسالمی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند 
 

تجمع مھندسین ناظر تولیدات کشاورزی 
 استان جلوی استانداری آذربایجان غربی

نفر ازمھندسین ناظر کشاورزی برای دومـیـن  ٣٤٥ :  خرداد ٢٠ 
بار در اعتراض به وضعـیـت اسـتـخـدامـی شـان در مـقـابـل  

ـنـدگـان  .  استانداری آذربایجان غربی تجمع کردند  تجمـع کـن
ـر   ـنـاب اعالم کرده اند؛  که تمامی مراحل استخدامی آنـھـا ب
ـلـف   قانون موجود انجام گرفته اما مسئولین به دالیـل مـخـت

 .از استخدام آنھا طفره می روند 
 

تجمع پزشکان زن متخصص در اعتراض به 
 تعھد اجباری

ـراض بـه مصـوبـه  : خرداد ٢٠  پزشکان زن متخصـص در اعـت
شورای آموزش تخصصی در مقابل وزارت بھداشـت تـجـمـع  

ـنـجـاه و  .   کردند  شورای آموزش تخـصـصـی در نشـسـت پ
ای را تصویب کـرد کـه بـه مـوجـب آن    ھشتم خود، مصوبه 

کنندگان از سھمیه زنان، متعھد شدند به مـیـزان سـه    استفاده 
براسـاس  .  برابر مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت کنند 
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ـیـار پـزشـکـی کـه حـد    این مصوبه، شرکت  کننـدگـان دسـت
ـیـاری را دریـافـت نـکـرده   نصاب نمره قبولی در رشته دسـت
بودند قبل از تحصیل طی یک تعھد مـحـضـری، مـتـعـھـد  
شدند در رشته دستیاری در صورتی ادامه تـحـصـیـل دھـنـد  

 سال در منطقـه مـحـروم  ١٢ که بعد از اتمام تحصیالت خود  
این در حالی است که این پـزشـکـان زن کـه  . خدمت کنند 

اند چنین  تـعـھـدی بـه اجـبـار و    اغلب جراح ھستند مدعی 
. ھـا گـرفـتـه شـده اسـت   طی مصوبه ای غیر قانونـی از آن 

پزشکان معترض، حضور در مـنـاطـق مـحـروم را عـامـل  »
ایجاد مشکل در زنـدگـی شـخـصـی و خـانـوادگـی خـود  
برشمرده و خواستار رسیدگی ھر چه زودتر وزارت بـھـداشـت  

 .و شخص وزیر به این موضوع ھستند 
  کارگران 

 
اجرای حکم تعزیری غالب حسینی از 

 اعضای کمیته ھماھنگی
ـتـه   غالب حسینـی ،فـعـال کـارگـری و از اعضـای کـمـی

ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری   
 دریـافـت نـمـود  ١٨/٠٣/٩٣ طی نامه ای که در تـار یـخ  

ـری بـایـد  ٦ روز آینده جھت گذراندن  ٢٠ ،طی    ماه حکم تعـزی
ـرده در  .  خود را به دادگاه معرفی نماید   ـنـد  ٢٩ نـامـب  اسـف

 مـاه در  ٢  در محل کار بازداشت و بـه مـدت  ١٣٩١ سال  
ـقـه   ـی ـرار وث سلول ھای اداره اطالعات بازداشت بود که بـا ق

ـبـھـشـت سـال  ٢٣  میلیون تومانی در روز  ١٥٠   از  ٩٢  اردی
زندان آزاد شد و بـعـد از دادگـاھـی در شـعـبـه اول دادگـاه  
ـتـه   انقالب توسط قاضی بابایی به اتھام عضـویـت در کـمـی
ـیـغ   ـل ـب ھماھنگی به یک سال حکم تعـزیـری و از حـیـث ت

 مـاه  ١٨  ماه حکم تعزیری که در مـجـمـوع  ٦ علیه نظام به  
حبس محکوم گردید که در دادگاه تجدیـد نـظـر بـه جـھـت  

 مـاه حـکـم جـھـت  ٦ عضویت ر کمیته ھماھنگی تبرئه و  
تبلیغ علیه نظام تایید گردید کـه در حـا ل حـاضـر جـھـت  

 روز آینده خود را بـه  ٢٠ گذراندن باقی مانده حکم باید طی  
کمیته ھمـاھـنـگـی ضـمـن مـحـکـوم  .  زندان معرفی نماید  

ـتـه ھـمـاھـنـگـی   کردن حکم صادره علیه ایـن عضـو کـمـی
ـیـن کـارگـر   خواھان لغو احکام صادره علیه کارگران و فعال

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد  .  می باشد   کمیته ھماھـنـگـی ب
 ١٣٩٣ خرداد  ٢٠ تشکل ھای کارگری  

 
 به آزار و اذیت بھنام ابراھیم زاده و جعفر 

 !!!عظیم زاده پایان دھید
ـنـکـه مـامـوران از   بھنام ابراھیم زاده کارگر زندانی بعد از ای
یگانھا و نھاد ھای ضد انسانـی و ضـد کـارگـری تـحـت  

 زنـدان اویـن  ٣٥٠ نظارت مسئولین مربوطه به بند سیـاسـی  

ـیـان را مـورد   حمله کردند و در ان حمـلـه ددمـنـشـانـه زنـدان
ضرب و شتم قرار دادنـد و سـپـس تـعـدادی از انـھـا را بـه  
ـرار   انفرادی منتقل کرده مـورد شـکـنـجـه ، اذیـت و ازار ق

ـرونـده  "  دادند، ھمچنین علیه برخی از انھا مجددا  اقـدام بـه پ
سازی کردند یکی از آن زندانیھا که مورد ضرب و شتـم و  
شکنجه قرار گرفتند کارگر زندانی بھنام ابراھیم زاده اسـت  
که ھنوز در انفرادی تحت بازجویی و شکنجه مداوم  بسـر  
می برد، ھنوز مشـخـص نشـده اسـت مـامـوران و سـربـازان  
گمنام امام زمان و خـدمـت گـذاران  جـمـھـوری اسـالمـی  
سـرمـایـه داری کـه در طـی خـدمـت بـه سـرمـایـه داری  
جمھوری اسالمی مجھز به بیماری سادیسم نیز شده انـد از  
جان بھنام ابراھیم زاده چـه مـی خـواھـنـد؟ نـظـام اسـالمـی  
سرمایه داری برای پا برجا ماندن، آگـاھـانـه و مـداوم  بـه  
ارتـکـاب جــنـایـت ھـای  گـونـاگـون تـوسـط مـامـوران و  

از روش ھـای ضـد انسـانـی و ضـد  "  مسئوالنش که دائما 
کارگری به دو صورت سیستماتیک و سلیقه غیر قـانـونـی  
ـتـه   ـب ـنـد، وابسـتـه اسـت، ال و ضد قانونی  استفاده  می کن
ـیـن و مـامـوران بـا روی کـرد   عملکرد جنایتکارانه مسئول

سادیستی که به بـخـشـی از  ( سلیقه ای و بیمار گونگی   
)  وظایف مذھبی این ماموران و مسئولین تبدیل شده اسـت  

ـنـگـیـن جـمـھـوری   خود طی مدت سی و پنج سـال عـمـر ن
اسالمی به نوعی سیستم ، عرف و سـنـت جـنـایـت کـارانـه  
تبدیل شده است، که بر علیه ھمه ، از راه ھـای گـونـاگـون  
، و از زوایای مختلف در جامـعـه بـه مـردم تـحـمـیـل مـی  
ـیـان   شود، بارزترین و شفافترین شکل این جنایات علیه زنـدان
سیاسی بخصوص کارگران زندانی خود را نشان می دھنـد،  
ـیـل   در این نظام سـرمـایـه داری اسـالمـی کـارگـران بـه دل
اعتصاب ، شکایت از کارفرما،اعتـراض بـه مـعـوقـه شـدن  
ـیـت   دست مزدھای خود ، تالش برای ایجاد تشکل ، فـعـال
برای حفظ شغل و داشتن امنیتـی شـغـلـی در واقـع تـالش  
برای زنده ماندن و گـذرانـدن زنـدگـی خـانـواده خـود مـورد  
ـری ، شـکـنـجـه ، مـحـاکـمـه و   تھدید ، تعقیب ، دستـگـی
زندانی می شوند، در حالی کـه ھـمـه ای ایـن مـوارد در  
ھیچ کجای جھان  بجزء جمھوری اسالمی سرمـایـه داری  
جرم محسوب نمی شوند، حتی این نظام ضد انسانی و ضـد  
کارگری خانواده ھای زندانیان را نیـز از اذیـت و آزار بـی  
نسیب نمی گذارد، در پی چنیـن عـرف و سـنـت و آمـوزه  
ـیـز بـه   ـیـان ن ھای جمھوری اسالمی است که خانواده زنـدان
صورت ھای مختلف ھمراه عزیزان زندانیشان مجـازات مـی  

 .شوند 
ـم زاده  ٥  ـراھـی  روز پیش از زندان اویـن بـه خـانـواده بـھـنـام اب

ـبـه   ـنـجـشـن ـیـد پ کارگر زندانی تلفن کـردنـد کـه مـی تـوان
ـنـا بـه  ٢٢/٣/١٣٩٣   به مالقات بھنام بیاید ، خانواده بھنـام ب

تجربیاتی که طی چند سال اخیر از بـی قـانـونـی و ضـد  
قانونی بودن مسئولین، باز جوھا و  نـھـاد ھـای جـمـھـوری  
اسالمی  بخصوص نھاد ھای مربوط به زندانیان سیاسـی و  
ھمچنین ضد کارگری بودن مجموعه جـمـھـوری اسـالمـی  
ـیـن   ـبـال وجـود چـن تجربیات بسیاری کسب کـردنـد، بـه دن
ـفـن   تجربیاتی بوده است که خانواده بھنام بعد از صحبت با تل
ـیـان   ـرونـده زنـدان ـیـن پ فوق به دفتر خدابخشی که از مسـئـول
است رفته و از او خواسته است که دست خطی بدھد چـون  
ـم   ـی ـت ـتـی رف ـیـایـد ولـی وق بار ھا گفته انـد بـه مـالقـات ب
ـم و   ھماھنگی ھای الزم نشده بود و موفق به مالقات نشدی

ـرگـه ای   خدابخشی با توجه به اینکه در جریان بوده اسـت ب
ـیـمـا پسـر   نیز داده است، اما روز پنجشبه وقتی ھـمـسـر و ن
بھنام جـھـت مـالقـات در زنـدان اویـن حـاضـر مـی شـونـد  
ماموران می گویند بھنام اجازه مالقات ندارد خانواده بھـنـام  
ھر چه اصرار می کنند و توضیـح مـی دھـنـد کـه طـبـق  
ـرای ادامـه   روال عادی نیما باید در بیـمـارسـتـان مـحـک ب
مداوای بیماری سرطان بستری شود و برای اینکه از نـظـر  
ـیـاز   روحی توتانایی تحمل چنین مداوای را داشتـه بـاشـد ن
ـنـکـه   مبرم دارد پدرش را امروز مالقات نماید با توجه بـه ای
ـم و بـه خـاطـر   نزدیک دو ماه است مـالقـاتـی نـداشـتـه ای
ـرس اسـت ، امـا   نامشخص بودن وضعیت پدرش دچار اسـت
ھیچ کدام از این توضیحات و دستور خدابخشی کـار سـاز  
نمی شود و ماموران ضد انسانی و ضد کارگر به خانمـواده  
بھنام اجازه مالقات نمی دھند و چون پنجشبه بود کـه روز  
نیمه تعطیلی است خدابخشی نیز رفته بوده و خانواده بـھـنـام  
ـم کـه   ـی امکان دست یابی به او را نداشتند ، امـا مـی دان
متاموران و بازجوھا امکان پیدا کردن خدابخشی را داشـتـه  
ـرنـامـه و اطـالع دادن   اند و ھمچنین وظیفه داشتند طـبـق ب
خودشان مالقات بدھند ، این نشان می دھد کـه بـازجـوھـا  
نقشه و توطئه  ای علیه بھنام در دست اجرا یا قصد ازار و  

قابل ذکر است که این وضـعـیـت  .  اذیت خانواده او را دارند 
نشانه در خطر بودن جان بھنام ابراھیم زاده است ھمچنین  بـا  

ـر  ٤٠ توجه به اینکه  بیش از    روز اسـت از وضـعـیـت جـعـف
عظیم زاده یکی دیگر از کارگران زندانی خبـری در دسـت  
ـنـا   نیست و او را نیز به صورت گروگان گیری ربـوده انـد ب

ـیـده  .  براین جان جعفر نیز در خطر است  جستـه گـریـخـتـه شـن
ـنـد و مـورد   ـر را تـحـت فشـار گـذاشـت می شود که جـعـف
شکنجه و ازار قرار می دھند و از او می خواھـنـد انـحـالل  
اتحادیه ازاد کارگران را اعالم کند، جعفر جانانـه مـقـاومـت  
ـنـد   می کند و البته ماموران دچار حماقت و سادیسـم ھسـت
، و انقدر شعور ندارند که به فھمند تشـکـل کـارگـری بـه  
ـیـن   یک نفر یا چند نفر وابسته نیست ، حتی اگر جعفر چـن
چیز محالی را اعالم کند باز این تشکل مـنـحـل نـخـواھـد  
شد ھمان گونه که این باز جوھا و ماموران تا بـه ایـن روز  
موفق به دریافت چنین اعالمی از ھیـچ فـعـال کـارگـری  
: نشده اند و صد البته از این پس نیز موفـق نـخـواھـنـد شـد 
: اما ، کارگران ، تشکل ھای کارگری و مردم آزادیخـواه  

وظیفه یک بـه یـک ھـمـه ای مـاسـت کـه از فـرزنـدان  
مبارزمردم و کارگران فعال از ھـر طـریـق مـمـکـن دفـاع و  
ـم زاده و   ـراھـی حمایت نماییم، ھشیار باشیم که جان بـھـنـام اب
جعفر عظیم زاده به دلیل بودن در انفرادی و نامشخـص بـودن  
ـیـمـار   وضعیت شان و ھمچنین در اعتصـاب غـذا بـودن و ب
بودن رضا شھابی و محمد جراحی و ھمین طور تحت فشـار  
ـرم بـه   ـیـاز مـب بودن شاھرخ زمانی و بقیه کارگران زندانی ن
حمایت و دفاع دارند ، آنھا را فراموش نکنیم ، چرا کـه در  

ـنـد  ـبـان ھسـت از  .  خط مقدم مبارزه، با دشمن دسـت بـه گـری
ـروھـا   ـی ھمین حاال باندیشیم که از چه طریقی و بـا کـدام ن
ـیـت   ـیـان اقـدام بـه  فـعـال می توانیم در حمایت از این زنـدان

بـھـنـام و  !  زندانیان سیاسی ازاد بـایـد گـردد .  عملی نماییم  
جعفر باید به سالن ھای عمومی منتقل شـونـد بـه خـانـواده  

پیش بسوی اتحاد بیشتر برای فشـار  !   ھا مالقات داده شود 
کـارگـر  !  پیش بسوی اعتراضات گسترده تر با شعـار !  بیشتر 

کمیته حـمـایـت از  !  زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد 
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 ٢٢/٣/١٣٩٣ شاھرخ زمانی  
 

نگران وضعیت جسمی رضا شھابی ھستیم 
 )جمعی از زندانیان سیاسی(

  ٣٥٠ از آن روزی که زندانبانان بی رحمانه به بند سـیـاسـی  
ـم   اوین یورش بردند و زندانیان بی دفاع را مورد ضرب و شـت
شدید قرار دادند و سپس با تشکیـل تـونـل وحشـت آنـھـا را  
ضمن ضرب و شتم به انفرادی منتقل کردند ھنوز دسـت از  
ـنـد و قـالـب مـجـمـوعـه ی   ـر نـداشـت سر این مبارزان دلیر ب
ـنـد   ـیـان سـیـاسـی ب اقدامات سرکوبگرانه ، گروھی از زنـدان

 اوین را  بر خالف آئین نامه اجرایی سـازمـان زنـدانـھـا  ٣٥٠ 
ـر  ( که بر تفکیک جرایم تاکید دارد به بند ھای عادی   غـی

انتقال دادند،  ھمچنین بر خالف قانون،  گـروھـی  )  سیاسی 
ـقـال داده و ایـن   ـت از زندانیان را بـه زنـدان رجـایـی شـھـر ان

ـیـافـتـه اسـت  یـکـی از  .  اقدامات خالف قانون ھنوز پایـان ن
زندانیان تبعیدی به زنـدان گـوھـر دشـت کـرج آقـای رضـا  
شھابی  عضو ھیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبـوس  
رانی تھران و حومه و از فعالیـن کـارگـری اسـت، کـه در  

 روز  اسـت کـه  ١٣ اعتراض به تبعید غیر قانون به مـدت  
دست به اعتصاب غذا زده است،الزم بذکر اسـت کـه آقـای  
ـتـوانسـت   شھابی امروز دچار سر گیجه شـده و لـحـظـاتـی ن
کنترل خود را بدست آورد، ما ھم بندیھای او بشدت نـگـران  
وضعیت جسمی او ھستیم، بنا براین و از این طریق از ھـمـه  
شخصیت ھا و نـھـاد ھـای کـارگـری و آزادیـخـواه، مـی  
ـری از   ـیـش گـی خواھیم برای رسیدگی ھای قـانـونـی و پ
صدمات جسمی و معنوی ، در جھت قبول خـواسـتـه ھـای  
بر حق رضا شھابی  به  حکومت جمھوری اسالمـی فشـار  

ـیـدتـی  .  بیشتری وارد سازند  ـ  ١ :  زندانیان سـیـاسـی  ، عـق
ـیـان    -٢ محمد امیرخیزی    ـرت ـلـه    -٣ افشیـن حـی حشـمـت ال

ـروز    -٦ خـالـد حـردانـی    -٥ شاھرخ زمـانـی    -٤ طبرزدی   ـی پ
 صالح کھندل   -٨ سعید ماسوری    – ٧ منصوری  

 
رضا شھابی درحالی : ٦٩اطالعیه شماره 

 . . .!وارد پنجمین سال حبس خود شد که 
 رضا شھابی را به جرم دفـاع از حـق و  ١٣٨٩  خردادماه  ٢٢ 

حقوق کارگران شرکت واحـد و عضـویـت در سـنـدیـکـای  
پـس از آن روز  .  کارگران شرکـت واحـد بـازداشـت کـردنـد 

اتفاقات ناگوار زیادی برای این کارگر زندانـی افـتـاد کـه  
ـتـه    ای از آنھا در اطالعیه   شرح گوشه  ھای پیشین ایـن کـمـی

ھای پی در پـی    ھای طوالنی مدت، بازجویی   انفرادی : آمده 
کـاری، فشـارھـای    فرسا و بعضا  ھمـراه بـا کـتـک   و طاقت 

روانی و عصبی شدید از جمله تھدید به اعدام، دچـار شـدن  
ــل   ـی ـر آنـھـا بـه دل ـم جسـمـی کـه اکـث بـه مشـکـالت وخـی

 عـدم رسـیـدگـی    برخوردھای فیزیکی مأموران بـوده اسـت، 
ـر شـدن اوضـاع   پزشکی به این مشکالت که باعث وخیـمـت

رضا یکبـار از نـاحـیـه گـردن تـحـت  . . . وی شده است و  
ـنـکـه اجـازه   عمل جراحی قرار گرفت و مسئوالن به جای ای
دھند دوران بعد از عملش را در منـزل و در مـحـیـطـی آرام  
طی کند، علیرغم نظر صریـح پـزشـک مـعـالـج، او را بـه  
ـر شـدن اوضـاع   زندان بازگرداندند که این امر باعث وخـیـمـت

ـبـل و پـس از  .  جسمی رضا شد  بار دیگر اسفندماه سـال ق
ماھھا اعتراض رضا را که از مشکل حـاد کـمـر و سـتـون  

اش بیحس شده بـود، مـجـددا     فقرات رنج میبرد و پای چپ 

برای معاینه به بیمارستان منتقل کردند و پـزشـک مـعـالـج  
امـا  .  پس از معاینه دستور عمل جـراحـی فـوری داده بـود 

مسئوالن به جای مھیا کردن مقدمات این عـمـل، رضـا را  
ـیـمـارسـتـان او را بـه   به زندان بازگرداندند و حاال به جـای ب
ـقـل کـرده انـد کـه وضـعـی بـه   ـت زندان گوھردشت کرج من

ـقـال بـدون ھـیـچ  .  مراتب وخیمتر از زندان اوین دارد  ـت ایـن ان
ـرای آن   اطالع قبلی بوده است و ھیچ توضیح و دلیلی ھم ب
داده نشده و ھیچ فرصتی برای دفاع از جرم احـتـمـالـی ھـم  

حق ابتدایی ھر زندانی است که در  !  به رضا داده نشده است 
اش دوران حبس را بـگـذرانـد تـا خـانـواده    شھر محل سکونت 

ـری طـوالنـی را طـی   ـرای مـالقـات مسـی مجبور نشوند ب
: زندان گوھردشت وضعیتی بسیـار نـامـنـاسـب دارد .   کنند 

ھا، وضعیت وخیم بھداشـت، عـدم    تراکم جمعیت زیاد در اتاق 
رسیدگی پزشکی به زندانیان، غذای بسـیـار نـامـنـاسـب و  

. . . غیرقابل خوردن، دریافت پول بابت ھـرنـوع خـدمـت و  
حـال رضـا  .  ای از شرایط اسفبار این زندان اسـت   تنھا گوشه 

ـقـل   ـت ـیـن جـایـی مـن را با ھمان شرایط وخیم جسمی به چـن
! انـد   گویی به جای درمان او قصد جانـش را کـرده .  اند   کرده 

رضا نیز به محض ورود به زندان گوھردشت اعالم اعتصـاب  
غذا کرده است و اکنون سیزدھمیـن روز از ایـن اعـتـصـاب  

در پی این اعتصاب غذا رضا دچار کاھش وزن  . گذرد   می 
شدید و نوسان فشار شده است که با توجه به وضعیت حـاد  

ـیـن بـه  .  جسمی اش خطرات زیادی را در پـی دارد  ھـمـچـن
ـبـا    ـری ـق ـرای رضـا ت دلیل این اعتصاب غـذا مصـرف دارو ب
غیرممکن است که این امر ھم به نوبه ی خود بر وخـامـت  

در ضمن تا کنـون ھـیـچ پـزشـکـی در  .  حال او می افزاید 
ـتـه دفـاع  .   زندان گوھردشت وی را معاینه نکرده است  کمی

ـئـت   از رضا شھابی به شدت نگران سالمـت ایـن عضـو ھـی
مدیره سندیکای کـارگـران شـرکـت واحـد اسـت و ضـمـن  
اعتراض شدید به این انتقال، خواستار انتقال سـریـع رضـا بـه  
ـرات   بیمارستان برای پیگیری عمل جراحی کمر و ستون فـق
ـران و جـھـان   است و از تـمـامـی تشـکـلـھـای کـارگـری ای
میخواھد به ھر شکل ممکن اعتراض خودشان را نسبت بـه  

 .وضعیت رضا شھابی اعالم کنند 
 ١٣٩٣  خرداد  ٢٣  -کمیته دفاع از رضا شھابی  

 
/ چرا ما کارگران احتیاج به تشکل داریم؟ 

رضا شھابی و محمد , شاھرخ زمانی 
 جراحی

در برابر تبعیض و نابرابری که توسط سرمایه داری تحـمـیـل  

می شود ، تشکل و آگاھی طبقاتی تنھا ضامن تـحـقـق و  
ـقـه   ـبـات کـارگـران اسـت، طـب ـیـونـی  ١٤ کسب مطال ـل  مـی
ـیـش از   ـیـون از  ٥٠ کارگران که ھمراه خانواده خـود ب ـل  مـی

ـرو ی اصـلـی   ـی جمعیت ایران را تشکیل می دھند، بعنوان ن
جمعیت و تولید تمامی نعمت ھای جامعه در عرصـه ھـای  
نفت و پتروشیمی ، ماشین سازی ، الکترونیـک ، مـعـادن  
، حمل نقل ، کشاورزی و خدمات ساختمان ھستند، که در  
سنگر مقاومت و مبارزه در مقابل استثمار ،نا عدالتـی، زور  

ـیـت مـلـی  .  و ظلم در صف مقدم قرار دارد  آمار شورای امـن
ـراضـات   مولتی میلیادر ھای حاکم در اعتراف بر رشـد اعـت
و اعتصابات روزمره  کارگری و تھدید و چـنـگ و دنـدان  
نشان دادن محافظان مافیای ثروت و قدرت به کارگـران از  

حال سوال این اسـت  .  مھمترین دالیل اثباتی این گفته است 
 :که  

ـیـکـاری   چرا؟ با وجود مشکالت و معضالت عدیده مانند ب
 در صد صنایـع ورشـکـسـتـه ، اخـراج ھـای  ٧٥ میلیونی ،  

گسترده ، نبود امنیت شغلی ، دستمزد ھای یـک چـھـارم  
ـیـمـه   زیر خط فقر ، نابودی تامینات اجتماعی در عـرصـه ب
ھا ، بھداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، حـذف ھـر روزه  

یعنـی اوضـاع ھـر  ... خدمات عمومی، ورزش و تفریحات،  
ـیـن بـا  .  روز بیشتر از قبل رو به وخامت می رود  و ھـمـچـن

وجود باالترین نرخ گرانی و تورم که حاصل سـیـاسـت ھـای  
ضد کارگری و دیکـتـه شـده نـھـاد ھـای سـرمـایـه داری  
ـلـی پـول ، سـازمـان تـجـارت   جھانی مانند صندوق بین المل

ـبـان کـارگـران و  ...  جھانی ، بانک جھانی و   اسـت، گـری
مردم را می فشارد و به بھای گرسنگی و بـی خـانـمـانـی  
کارگران ھر روز افزایش بیشتری می یابند و به نـوبـه خـود  
باعث افزایش و گسترش  اعتصابات و اعتراضات روز مـره  
می گردند،  اما ، چرا جنبش کارگری به نتیجه مطلـوبـی  

 در تحقق خواسته ھایش نمی رسد؟  
ارتـش  :  جواب ما به این سوال بسیار واضح و روشـن اسـت  

 میلیونی کارگران بسیار متفرق و پراکنـده اسـت، و در  ٥٠ 
مقابل سیاست ھای ادامه و تشدید بھره کشی و سـرکـوب  
مادی و معنوی، برنامه ریزی شده سراسری و ھـمـاھـنـگ  
ـرنـامـه و   ـقـشـه ، ب طبقه سرمایه داری و دولت اش فـاقـد ن
تشکیالت سراسری است، بنابراین مبارزاتش تکی، پراکـنـده  
ـنـد   ـلـه مـان ، خود به خودی و محدود می باشد و این مسـئ
این است که بـا سـنـگ و کـلـوخ بـه جـنـگ تـانـک و  
ـراکـنـده   مسلسل بروی، و یا در بھترین حـالـت گـردانـھـای پ
یک به یک به جنگ یـک ارتـش مـنـظـم و تـا دنـدان  

به عبارتی در حالی کـه چـنـد صـد  .   مسلح و مدرن بروند 
ـفـاده   شرکت فرا میلیتی امپریالیستی درھماھنگی وبـا اسـت

ـتـی در  ٨٠  الی  ٧٠ از   ـتـی و شـبـه دول  مولتی میلیادر دول
ـیـه کشـور  (  ایران   ـق و امثال اینھا با اندکی کم وبیـش در ب

ـرانـی خـود بـا  ) ھای جھان   به عنوان شرکا و مـبـاشـریـن ای
تشدید استثمار کارگران و کلیه مزد بگیران در سطح مـلـی  
و جھانی با طرح و برنامه ھای دقیق و منطـبـق بـا شـرایـط  

ـتـی بـا در  .  کنونی طراحی کرده اند  شرکت ھای چند ملی
اختیار داشتن دولت ھا و تمامی ابـزار ھـای حـاکـمـیـت و  
تکنولوژی ھای مدرن طرح ھای فوق را در غالب جھـانـی  

  ٧٠ ( کانالیزه می کنند، سپس مباشرین و شـرکـای آنـھـا  
ـیـادر حـاکـم و صـاحـب دولـت ٨٠ الی   ـل ـتـی مـی در  )    مول

کشورھای مانند ایران طرح ھای فوق را مو به مو به اجـرا  
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اما کارگران ایران به عنوان گردانی از ارتـش  .  در می آورند 
چند میلیاردی کارگران جھان  در سطح مـلـی و جـھـانـی  
ـقـل ،   پیش کش حتی در سطح یک رشته مانند حمـل و ن
ساختمان ، ماشین سازی ، پتروشمی و نفـت و از ایـن ھـم  
بدتر حتی در سطح یک کارخانه ھم در مقابل تشـکـیـالت  
طبقاتی سازمان یافته تا دندان مسلح سرمـایـه داری فـاقـد  
برنامه و تشکل مبارزاتی سراسری بوده و دنباله رو حـوادث  
ـتـظـر فـرصـت طـالیـی   و منتظر نجات بخش از غیب و مـن

در حالی که بر تری ما نسبت به دشمـنـان  .  خیالی ھستند  
میلیون در مـقـابـل  ١ طبقه کارگر به جرائت می توان گفت  

 .یک است 
طبقه کارگر جھانی در طول دویست سـال تـاریـخ مـبـارزات  

ـقـاتـی  ( خود با ایجاد سه انترناسیونال   تشکیالت جھانـی طـب
و در عرصه تشکل و آگاھی و اشـکـال مـبـارزه  )  کارگران 

طبقاتی تجاربی ذی قیمتی اندوخته اسـت، تـا بـه عـنـوان  
ـقـه   ـبـداد طـب سالح برنده علیه بھره کشی و استثـمـار و اسـت
سرمایه دار و برای رسید به عدالت اقتصادی و اجـتـمـاعـی  
ـتـصـادی و سـیـاسـی خـود بـه   ـیـن سـر نـوشـت اق و در تعی
ـقـاتـی تـعـاونـی ھـا ،   کارگیرد، در عرصه تشکل ھای طب
صندوق ھای ھمیاری، سندیـکـا ، اتـحـادیـه ، فـدارسـیـون  

ـتـصـادی  ...  و   که به عنوان ابزار نبرد در عـرصـه ھـای اق
ـقـل کـارگـری ، شـوراھـای   ھستند و حزب سیـاسـی مسـت
کنترل و شوراھای نمایندگان، کمیته ھای متنوع به عنـوان  
تشکلھای سیاسی و گروھھای ورزشی ، ھنـری و مـدنـی  

ـیـن بـا    -به عنوان تشکل ھای قانونی   اجتماعی و ھـمـچـن
ـراضـات و   استفاده از آنھـا در ھـمـاھـنـگـی و  ھـمـراه اعـت
اعتصابات اقتصادی و سیاسی محدود و سراسری ، قیـام ،  
ـر ه بـه عـنـوان اشـکـال مـبـارزات   تحصن ، میتیگ و غـی
ـنـکـه آگـاھـی   ـر ای طبقاتی تـجـربـه کـرده اسـت، و مـھـمـت
ـیـن   ـم شـنـاخـت حـرکـت در قـوان سوسیالیستی به عنوان عل
اجتماعی و علم رھای از بردگی اقتصـادی و سـیـاسـی و  
علم بر قراری حاکمیت طبقاتی کـارگـری را در حـافـظـه  

ھمـیـن  .  تاریخی و انبان خود به عنوان توشه راه مبارزه دارد 
طور طبقه کارگر ایران به عنـوان گـردانـی از ارتـش چـنـد  
میلیاردی جھان با تاریخ صد و اندی سال مـبـارزه، تـجـارب  
گرانبھای ثبت شده در حافظه خود دارد، از جـمـلـه احـزاب  
ـیـسـت   اجتماعیون و عامیون ، سوسیالیست ، عدالت ، کمـون

 شورای متحـده کـارگـری  ١٣٣٢  تا  ١٣٢٠ ، توده و از سال  
به عنوان فدراسیون سراسری اتحادیه ھا و عضـو نـھـادھـای  
ـتـصـادی و   جھانی کارگری و سازماندھنده اعـتـصـابـات اق
ـیـن بـا دسـتـآوردھـای   سیاسی متعدد کارکرده است، ھمچـن
بسیار مھم از جمله تدوین مترقی ترین قانون کـار در خـاور  

ـفـت و  ١٣٢٥ میانه در سال    و خلع ید خارجی از شـرکـت ن
باالخره مھم تر از ھمه اعتصابات سـراسـری و سـیـاسـی در  

ـیـش از  ١٣٥٧ انقالب   ـرل  ١٦٠  و تشـکـیـل ب ـت  شـورای کـن
ـیـک    کارگری به عنوان مجری تعیین سـرنـوشـت دمـکـرات

ـبـت کـرده    -اقتصادی   سیاسی را در حافظه تاریخی خود ث
ـیـکـار   است، که البته باید تجربیـات فـوق را در عـرصـه پ

ـنـدد  ـران در شـرایـط  .   طبقاتی به کار بب ـقـه کـارگـر ای طـب
کنونی علی رغم  بیکاری و اخراج ھای گسترده ، عـلـی  
رغم منع فعالیت ھای قانونی حتـی در حـد کشـور ھـای  

امـا بـا  .  ھمسایه و شرایط بسیار سختی که در ان قرار دارد 
وجود پتانسل مبارزاتی بسیار باال و شرایط اماده از جـھـات  

مختلف و تجربیات ذکر شده که باید بعنوان تـکـیـه گـاه و  
سنت قابل استفاده در رابطه بـا داشـتـن و سـاخـتـن تشـکـل  

ـیـن بـایـد از  ...  صنفی و سندیکا و   ـرنـد، ھـمـچـن قرار بگـی
اعتصابات گسترده و تجارب غنی صد ساله جھت سـاخـتـن  
ـردارد، و بـا   تشکل ھای الزم قدم ھای بلندی رو به جـلـو ب
استفاده از تشکل ھای موجود و ھمچنین با ایـجـاد ھـیـات  
ھای موسس سندیکا ھا و اتحادیه ھا در کـارخـانـجـات و  
مراکز کارگری بر اساس مطالبات پایه خود و طرح آنھا از  

اشتغال دائم ، دستمزد ھـا ، حـق اعـتـصـاب ، حـق  :  جمله  
قرارداد ھای دسته جمعی و باال خره حق تدوین قـانـون کـار  
مترقی در جھت تشکیالت سراسری حرکت کند و صـفـوف  
ـقـه مـتـحـد دارا   مبارزه پراکـنـده  خـود را در مـقـابـل طـب

یک پارچه سازد،  چرا که ؟ تنھا چـاره  )  سرمایه داری (  
شاھرخ زمـانـی عضـو  .  کارگران وحدت و تشکیالت است  

ـتـه   ھیات موسس سندیکای نقـاشـان تـھـران و عضـو کـمـی
از زندان گوھر دشت کرج  رضا شھابی عضـو  ...  پیگیری  

ھیات مدیره سندیکـای کـارگـران شـرکـت واحـد تـھـران و  
حومه از زندان گوھر دشت کـرج مـحـمـد جـراحـی کـارگـر  
ـری ایـجـاد تشـکـل ھـای   ـیـگـی ـتـه پ ـی عسلویه عضـو کـم

 کارگری  از زندان مرکزی تبریز  
 

حمایت وزارت کار و عوامل : داوود سندیکا
امنیتی از تشکل ھای دست ساز ضد 

کارگری و شوراھای فرمایشی شرکت واحد 
 : اتوبوسرانی تھران و حومه

علیرغم تمام تالش ھای ھمکاران سندیکـایـی در سـامـانـه  
یک برای افشای ماھیت ضدکارگری شوراھای اسالمی  
کار شرکت واحد و موفقیت و اگاھی رانندگـان در جـھـت  
عدم شرکت در انتخابات ضدکارگری شوراھـا و مشـخـص  
ـر اسـاس   ـلـب شـوراھـای شـرکـت واحـد ب ـق شدن ماھیت مت
مدارکی که اعضای فعال سندیـکـای کـارگـران شـرکـت  
واحد در سال گذشته به وزارت کار ارسال کردند و بـا پـی  
گیری و تجمعات مختلف از وزارت کار خـواسـتـار انـحـالل  
شوراھای ضدکارگری شدند وزارت کار در واقـع بـا وجـود  
ـتـخـابـات سـامـانـه   اسناد معتبر بر مشخص بودن تقلب در ان
یک دستور توقف این انخابات را صادر کرد ،امـا از انـجـا  
ـرورده ھـای خـانـه   که شوراھای اسالمی کـار از دسـت پ
ضدکارگر و عوامل امنیتی است گویا با توصیه مقـامـات  
باال این محدویت را برداشته و مجددا قصداقدام به برگزاری  
انتخابات در سامانه یک اتوبـوسـرانـی کـرده انـد کـه ایـن  
مسئله باعث اعتراض ھمکاران راننده سامانه یـک گـردیـد  

ــدگــان  ٢١ و دیــروز مــورخ   خــرداد مــاه گــروھــی از رانــن
سندیکایی به محل وزارت کار رفتنـد و در ایـن مـوضـوع  
مجددا شکا یاتی را مطرح کردند و مسئولیـن وزارت کـار  
وقتی اعتراض این رانندگان را دیدند قول رسـیـدگـی را بـه  

ـنـطـور  .  رانندگان معترض سندیکایی دادند   ھر چند کـه ای
که مشخص شده از طرف حاکمیت با تشکیل سـنـدیـکـای  
کارگری و تشکل ھای مستقل مخالفت می شود و گرنـه  
ـقـل را   دولت روحانی ھم وعده حمایت از تشکل ھـای مسـت
ـتـار   بارھا داده اما ھیچ شواھدی دال بر این عمل به این گـف

 .وجود ندارد 
 

ادامه اعتصاب کارگران در بافق و ضرورت 
 ایجاد تشکل معدن چیان

 ھزار کارگر و مھندس شرکت سـنـگ  ٥ اعتصاب بیش از  
آھن مرکزی شھرستان بافق در استان یزد ھـم چـنـان ادامـه  
دارد و بر اساس خبرھا، بیست و سومین روز خـود را پشـت  

ـریـن خـواسـت کـارگـران اعـتـصـابـی،  .  سر گذاشـت  مـھـم ت
جلوگیری از خصوصی سازی این معـدن اسـت و بـه نـظـر  
می رسد مقام ھای دولتی تاکنون ھیـچ اقـدامـی در ایـن  

مـا بـه عـنـوان جـمـعـی از  .  زمینه در دستور کـار نـدارنـد 
ـتـه ھـمـاھـنـگـی   کارگران و فعالین کارگری که در کـمـی
برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری متشکل شـده  
ایم، ھفته گذشته در بیانیه ای با حمایت از کارگران بـافـق  
ـبـانـی دیـگـر کـارگـران   ـی و خواسته ھای آنھا، خواستار پشت

ـم بـه  .  ایران از این اعتصاب شدیم  اما در اینجا مـی خـواھـی
یک نکته مھم و کلیدی که ھمواره روی آن تاکید داشتـه  
ـقـل کـارگـران   ایم، یعنی مبارزه برای ایـجـاد تشـکـل مسـت

به باور ما کارگران فقط باید به نیروی خود تکیـه  .  بپردازیم 
داشته باشند و تشکل خودساخته را نیر می توانند بـه اراده  

ـقـل کـارگـری آن  .  و قدرت خود ایجاد کنند  تشـکـل مسـت
حلقه مفقوده ای در جنبش اعتراضـی کـارگـران اسـت کـه  

در سال ھـای  .  ما بارھا از ضرورت ایجاد آن سخن گفته ایم 
اخیر شرایط سخت و طاقت فـرسـای کـار در مـعـادن، بـی  
حقوقی و دستمزد پایین کارگران و انفجارھـای مـرگ بـار  
ـراض ھـای کـارگـری در ایـن   معدن و ھم چنین رشد اعـت
بخش، ایجاد تشکل سـراسـری مـعـدن چـیـان را بـه یـک  

امروزه کـارگـران  .  ضرورت عینی و واقعی تبدیل کرده است 
ـروی   ـی معدن چی در بیشتر کشورھای دنیا بـا مـبـارزه و ن
خود تواسته اند تشکل خود را ایجاد کننـد و بـه حـاکـمـان  

کارگران  اعـتـصـابـی مـعـدن  .  سرمایه داری تحمیل نمایند 
ـراض جـاری، قـدم   بافق نیز می توانند در درون ھمـیـن اعـت
ـرای ایـجـاد تشـکـل کـارگـران مـعـدن و   ھای بزرگی را ب

تشکل کارگری را می تـوان از  .  سراسری کردن آن بردارند 
ـراض و اعـتـصـاب   ھمین مجامع عمومی که در درون اعـت
. ھای جاری کارگران تشکیل می شود، پایـه ریـزی کـرد 

ایجاد تشکل کارگران معدن، یک ضرورت عاجـل اسـت و  
می تواند نقش تعیین کننده ای در پیشبرد خـواسـتـه ھـا و  

ما از ھمـه  .  مطالبات این بخش از طبقه کارگر داشته باشد 
ـروی اراده و   ـی ـم کـه بـه ن کارگران معدن بافق می خـواھـی

ـیـت کـارگـران در  .  آگاھی خود، متشکل شوند  ـق رمز مـوف
کمیته ھماھنگی برای کمک بـه  .  اتحاد و تشکل آنھاست 

 ١٣٩٣  / ٣  / ٢٠  –ایجاد تشکل ھای کارگری  
 

تایید احکام صادره علیه فعالین کارگری 
 بوکان در دادگاه تجدید نظر استان 

به گزارش رسیده دادگاه تجدید نظر استان کردستـان احـکـام  
 فعال کارگـری شـھـر  ٥ صادره در دادگاه بدوی در رابطه با  

ـری  . بوکان را تایید کرد  ـنـا شـی بر اساس این حکم جمال می
و ھادی تنومند ھر کدام به سه سال و نیم حبس تعزیـری و  
ھمچنین قاسم مصطفی پور، ابراھیم مصطفی پـور ومـحـمـد  

.  سال حبس تعزیری مـحـکـوم شـدنـد ٢ کریمی ھر یک به  
 بـه  ٩١  آذر  ٢٩ الزم به ذکر است که این فعالین در تاریخ  

دلیل شرکت در مجمع عمومی کمیته ھماھنگی بـازداشـت  
  ٣٠  روز بازداشت با قرار وثیقـه  ٤٣ شده بودند و پس از طی  
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ـرای  .  میلیونی از زندان آزاد شـدنـد  ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب کـمـی
کمک به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری ضـمـن مـحـکـوم  
کردن احکام صادره علیه جمال میناشیری، ھادی تنـومـنـد،  
قاسم مصطفی پور، ابراھیم مصطفی پور و محمـد کـریـمـی  
خواھان شکسته شدن این احکام و آزادی و بی قید و شـرط  

ـتـه  .  ھمه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی می باشد  کمـی
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای   ی ھمـاھـنـگـی ب

 ١٣٩٣  خرداد  ٢٤ کارگری  
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

پرداخت حقوق کارگران شھرداری اشنویه 
 بازھم به تعویق افتاد

ــری  :  خــرداد ١٨  ــه کــارگــران خــدمــات شــھ ــان ــوق مــاھــی حــق
 .شھرداری اشنویه دو ماه است پرداخت نشده است 

یکی از دالیل پرداخت نامنـظـم حـقـوق کـارگـران خـدمـات  
شھری در اشنویه سپردن فعالیت ھای خدماتی بـه شـرکـت  

ـریـت نـادرسـت و  .  ھای خصوصی است  این شرکتھا با مـدی
برنامه ریزی ھای غلط  عمدتا  در پی کسب سـود بـوده و  
در اغلب موارد عالوه بر لحاظ نکردن کیفیت ارائه خـدمـات  
ـبـار   حقوق پرسنل و کارگران را به بھانه عدم اختصـاص اعـت

از سـوی دیـگـر  .  از سوی شھرداری به تعویق می انـدازنـد 
شھرداری اشنویه نیز با سپردن امورات خدمـات شـھـری بـه  
شرکت ھای خصوصی عمال  جوابگوی شکایات کـارگـران  
ـلـمـداد مـی   نبوده و پیمانکاران را مقصر اصلی این مساله ق

حال با این اوضاع حقوق نزدیک بـه دومـاه کـارگـران  . کند 
ـیـن   ـر و دار مشـکـالت ب خدمات شھـری اشـنـویـه در گـی
ـیـف اسـت و   شھرداری و شرکت خصوصی ھمچنان بالتـکـل
کارگران زحمتکش بایستی ھمچنان در حسرت تھیه حداقـل  

 .مایحتاج روزگار بگذرانند 
 
 ماه حقوق ھا پرداخت نشده١١

در اھـواز بـا   «آجـر جـیـل »نفر از کارگـران کـارخـانـه  ٢٢٠ 
 ماه حقوق با کارفرمای ایـن  ١١ تعطیلی کارخانه  و تعویق  

کارفرما از فروردین سال گـذشـتـه  .   کارخانه روبرو شده اند 
 . حقوق کارگران راپرداخت نکرده است 

 
تاخیر دو ماھه در پرداخت حقوق کارگران 

 بازنشسته صنعت فوالد
حقوق کارگران بازنشسته صنعت فـوالد عـلـی رغـم آنـکـه  

شان در صندوق بـازنشـسـتـگـی مشـخـص شـده    موضوع سھم 
ـرداخـت    است اما حقـوق  ـر یـکـی دو مـاھـه پ شـان بـا تـأخـی

 .شود    می 
 
 

 ناامنی محیط کار
 

سقوط مرگبارکارگرجوان در چاھک 
 آسانسور

ـلـه ـ  (  ساله ٢٠ یک کارگرجوان افغانی  : خرداد ٢٢  فـیـض ال
ـقـه در حـال احـداث بـه عـلـت  ٦ در سـاخـتـمـان  )  الف   طـب

ـقـه   نامشخصی به داخل چاھک آسانسـور افـتـاد و از طـب

 .ششم تا طبقه منفی یک سقوط کرد 
 

واژگونی مینی بوس کارگران معدن 
 البرزگان در محور اولنگ رامیان

ـنـی بـوس کـارگـران مـعـدن  :  خرداد ٢١  یک دسـتـگـاه مـی
البرزگان رامیان در مسیر برگشت از معدن در مسیر مـحـور  

ـرزگـان بـه رامـیـان –اولنگ رامیان   ـب  -حد فاصل مـعـدن ال
 . و دو نفر از سرنشینان آن زخمی شدند . واژگون شد 

 
 انتشار گاز سمی و مرگ سه کارگر

کشته شدن سـه کـارگـر در یـک واحـد مـقـواسـازی در  
ـنـشـاق   ـر اسـت ـر اث شھرک صنعتی اشکذر در اسـتـان یـزد ب

 .گازھای سمی  
 

قطع دست کارگر خشت زن در حین تمیز 
 کردن نوار نقاله

  ٣٥  نوار نقـالـه در     در حین سرویس دستگاه    ساله ٣٨ کارگر  
کیلومتری میامی، روستای خادم آبـاد در اسـتـان خـراسـان  
رضوی، به ھنگام کار دچار حادثه شد و دست چپ خـود  

 . را از ناحیه بازو از دست داد 
 

 تھران مرگ کارگر ساختمانی
ـر سـقـوط  ٣٥ یک کارگر ساختمانی   :  خرداد ٢٤   ساله بر اث

 یک ساختمان در حـال سـاخـت درتـھـران جـان  ١٩ از طبقه  
 .خود را از دست داد 

 
سقوط از ساختمان نیمه کاره، مرگ کارگر 

  ساله را رقم زد٥٠
 سـالـه حـیـن کـار در یـک  ٥٠ سقوط کارگر  :  خرداد ٢٣ 

ـر روی   ـریـز ب ـب ساختمان نیمه کاره در شـھـرک مـرزداران ت
 . ھای ساختمانی افتاد و جان سپرد   نخاله 

 
  کارگر را گرفت٢ریزش کانال جان 

ــی در  :  خــرداد ١٨  ــرکــت ــال فــاضــالب ش ــواره کــان ــزش دی ری
 .شھرستان ایجرود دو کارگر را به کام مرگ کشاند 

 
 گزارش 

 
 ٩٠دخل و خرج کارگران خباز با مزد سال 

 آید جور در نمی
ـنـدج و حـومـه بـا   انجمن صنفی کارگران خبازی ھای سـن
صدور بیانیه ای نسبت به افزایش نیافتن حـداقـل دسـتـمـزد  
ـر بـاقـی   ـی ـی کارگران خباز که نزدیک به سه سال بـدون تـغ

انجمن صنفی کارگـران خـبـازی  .  مانده است، اعتراض کرد 
ھای سنندج و حومه با صدور بیانیه ای نسبت بـه افـزایـش  
نیافتن حداقل دستمزد کارگران خباز کـه نـزدیـک بـه سـه  

ـراض کـرد  در ایـن  .  سال بدون تغییر باقی مانده اسـت، اعـت
ـتـصـادی کـه در سـه سـال   بیانیه با اشاره به مشـکـالت اق
ـرای   گذشته به دلیل عدم افزایش دستمزد کارگـران خـبـاز ب

ایشان ایجاد شده است، از مسئوال خواسته شـده    آنھا و خانواده 
ـرنـگـار  .  تا به وضعیت آنھا رسیدگـی شـود  بـه گـزارش خـب

ـیـش   ایلنا، متن کامل این بیانیـه کـه در تـجـمـع دو روز پ

ـنـدج مـقـابـل فـرمـانـداری ایـن   کارگران خبازی ھـای سـن
مـدتـی اسـت  :  شھرستان قرائت شد در این بیانیه آمده اسـت 

ـراض   که کارگران خبازیھای شھر سنندج و حـومـه در اعـت
به عدم افزایش دستمزدھای خود که قریب به سه سال بـدون  
تغییر باقی مانده، اقداماتی قانونی را در راسـتـای رسـیـدن  

اما متاسفانـه  .  اند   به مطالبات برحق و قانونی خود انجام داده 
ـنـدگـان   تمامی این اقدامات، مکاتبـات و مـراجـعـات نـمـای
ـربـط و   ـتـی ذی قانونی این صنف با نھادھا و ارگانـھـای دول
ـنـھـا   اتحادیه کارفرمایان خباز تاکنون بی نتیجه مـانـده و ت

ایـن  .  چیزی که نصیب کارگران شده وعده وعید بوده اسـت 
عدم رسیدگی به مشکالت کارگران در حـالـی اسـت کـه  
ـرژی از   تورم موجود در کشور با افزایش قیمت حاملھای ان
ـیـز چـنـد   سوی دولت و افزایش بی رویه اجاره مسـکـن و ن
برابر شدن قیمت کاالھای اساسی مورد نیاز سفره کـارگـران  

شود، موجب بـه خـطـر    که روز به روز خالی و خالی تر می 
افتادن معیشت اکثر کارگران خباز شده به طوری کـه ایـن  

شـان    کارگران حتی قادر به تامین نیازھای اساسی زنـدگـی 
نیستند و چون مبنای دستمزد فعلی کارگـران خـبـاز تـورم  

باشد دخل و خرج این کارگران تحـت ھـیـچ     می ١٣٩٠ سال  
مکانیسمی با ھم جور درنمی آید و جوابگوی تورم مـوجـود  

براساس این بیانیه کارگران خبـاز خـواھـان  . در کشور نیست 
ـر بـا   ـراب افزایش سریع و بی قید و شرط دستمزدھای خـود ب

ـیـه آمـده اسـت .   قانون کار ھستند ٤١ ماده   مـا  :  در این بیان
کارگران خباز دیگر تاب تحمل این ھمه فشار اجـتـمـاعـی،  

ھایـمـان وارد    اقتصادی که طی این سالیان به خود و خانواده 
ـم تـا    شده است را ندارنیم و از مسئولین مربوطـه مـی  خـواھـی

 .ھرچه سریع تر به این مشکل بزرگ رسیدگی کنند 
 

جوان بر اثر استفاده از مواد ٨مرگ روزانه 
 مخدر 

مـرگ روزانـه  :  دبیر کمیته برگزاری سالروز مبارزه با مـواد 
بـخـش اعـظـم  :   جوان بر اثر استفاده مواد مخـدر و گـفـت ٨ 

ھـای کشـور بـه مـواد مـخـدر     درصد طالق ٥٠ ھا و    زندانی 
 . مرتبط  است 

 
  ویژه سونامی بیکاری

 کارخانجات مازندران یکی پس از دیگری تعطیل شدند 
ـنـده  مـجـلـس؛ در   شھرستان قائمشھر، کمال علیپور  نـمـای

ھای گذشـتـه کـارخـانـجـات مـازنـدران یـکـی پـس از    سال 
نرخ بیکاری چھار شـھـر قـائـمـشـھـر،  . دیگری تعطیل شدند 

 . درصد است ٢٢ سوادکوه، جویبار و سیمرغ حدود  
 

ھزار واحد تولیدی در ٥ تعطیلی بیش از 
 ھای صنعتی شھرك

طبق آمـار رسـمـی  :  نماینده مردم گرگان و آق قال اعلم کرد 
ـر در  ٣١ وزارت صنعت و معدن از   ـق  ھزار واحد تولیدی مست

ـیـه  ٤٠٠  ھزار و  ٥ ھای صنعتی حداقل    شھرک  ـق  تعطیل و ب
 باشند   ترین ظرفیت مشغول کار می   با پایین 

 
 اخراج کارگران شرکت اشکان سازه غرب

طبق اخبار رسیده بـه اتـحـادیـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  
ـر از  ٨  تـعـداد  ٩٣ آزاد کارگران ایران در فـروردیـن مـاه   ـف  ن

ایـن  .  کارگران شـرکـت اشـکـان سـازه غـرب اخـراج شـدنـد 
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 در اداره کـار شـھـرسـتـان  ٢٣/٣/٩٣ کـارگـران در مـرخـه  
دھگالن در ھیئت تشخیص جھـت رسـیـدگـی بـه شـکـایـت  

ـرگـزار شـد  الزم بـه تـوضـیـح اسـت  .  طرح شده جلسھایـی ب
ـرارداد کـاری از  ٩٣ کارگران قراردادی در فروردین مـاه    ق

طرف کارفرما با کارگران منعقد نشد و کـارفـرمـا تـمـدیـد  
قرارداد را مشروط به این نموده بود که کارگـران ھـر انـدازه  
ـنـد و یـا تـا ھـر   کارفرما صالح بداند دستمزد دریافت کـن
میزانی که کارفرما مایل باشد بایـد در سـاعـات اضـافـه  
کاری در شرکت مشغول به کار باشند ولی ایـن مـوارد از  
ـیـل   طرف کارگران مورد اعتراض قرار گرفت و به ھمیـن دل
کارفرما از ادامه ی کار این کارگران جلوگیری به عـمـل  
آورد در ضمن این کارگران  بابت ساعات اضافه کـاری و  
حق شیفت کاری و پرداخت بیـمـه ھـای مـعـوقـه و مـانـده  

 از کـارفـرمـا طـلـب کـار  ٩٢  و  ٩٠ سـال  ...  مرخصی و 
 میباشند 

 ٩٣  خرداد  ٢٥ .  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

  اخبار بین المللی
 

  تظاھرات معلمان در آستانه -برزیل 
  فوتبال برگزاری جام جھانی

سومین روز از اعتصاب کارکنان متروی شھر سـائـوپـائـولـو  
ـرو  .  در برزیل با مواجھه پلیس ھمراه شد  کارکنان خطوط مـت

 روز  ٥ در حالی به اعتصاب خود ادامه می دھند که تنھا  
تا آغاز مسابقات جام جھانی فوتبال در ایـن کشـور بـاقـی  

 مـاه ژوئـن تـا  ١٢ این بازیھا قرار است طی روزھای  .  است 
ـیـن  ١٢ سیزدم ماه جوالی در    شھر برزیل برگزار شود و نخست

بازی دوره مقدماتی نیز در شھر سائو پانولو برگـزار خـواھـد  
اعتصاب کنندگان خواستار افزایش دستمـزد و حـقـوق  .  شد 

متروی شـھـر سـائـو پـائـولـو بـا  .  مزایای اجتماعی ھستند 
  ٥  میلیون نفر، روزانه به طور مـیـانـگـیـن  ١٠ جمعیتی حدود  

میلیون مسافر را جابـجـا مـی کـنـد و مـخـتـل شـدن ایـن  
سیستم، حمل و نقل شھری را بـا چـالشـی جـدی مـواجـه  

ھمزمان با افزایش اعتراض و اعتـصـاب ھـا در  .  کرده است 
ـرزیـل، مسـئـوالن   ـبـال در ب آستانه مسابقات جام حھانی فـوت
ـراز   فیفا نسبت به بروز اختالل در جریان برگزاری مسابقات اب

 .نگرانی کرده اند 
 

راھپیمایی اعتراضی علیه نظام  -اسپانیا 
 سلطنتی

ـبـه   ھزاران تن از معترضان به خانواده سلطنتی اسپانیا روز شن
ـتـخـت ایـن  )   خرداد ١٧ ( ژوئن  ٧  در خیابان ھای مادرید، پای

کشور به راھپیمایی پرداخته و خواستار برچیـده شـدن نـظـام  
یکی از این مخالفان نظام پـادشـاھـی مـی  .  سلطنتی شدند 

مـا مـی  .  ما می خواھیم شھروند باشیـم و نـه فـرد : گوید 
توانیم در یک جمھوری خواستار پاسخگویی رئیس جمھـور  

ـم  ـی ـم ایـن را بـکـن مـا نـمـی  .  شویم اما با پادشاه نمی توانی
ـر مـا بـه عـنـوان بـوروبـن   خواھیم که خانواده ای فـاسـد ب

ـیـمـایـی در  .  حکومت کند  ـپ در گالیسیا نیز ھمزمان بـا راھ
پایتخت، شماری از چپ گرایان تظاھرات کرده و خواسـتـار  

ـراضـی  .  برپایی ھمه پرسی شدند  دختری در این تجـمـع اعـت
ـریـمـان  :  می گوید  امروز ما می خواھیم که حق تصمیم گی

ـم کـه  .  را مطالبه کنیم  ـری ـم بـگـی بنابراین می توانیم تصـمـی
ـنـا   ـم ب پادشاھی یا جمھوری یا چه نوع نظامی می خـواھـی

 .کنیم 
 

 اعتصاب کارکنان بخش دولتی -ایتالیا 
ـیـا،  ٢٠ حدود   ـتـال  ھزار کارمند دولت در شھر رم، پایتخـت ای

ـرای کـاھـش حـقـوق    در اعتراض به برنامه  ی دولت محلی ب
این اعتصاب به درخواسـت سـه  .  خود دست از کار کشیدند 

ـفـدارسـیـون عـمـومـی کـار،    اتحادیه  ـیـا، کـن ـتـال ی مـھـم ای
ی کـار    ھای صنفی ایتالیا و اتـحـادیـه   کنفدراسیون اتحادیه 

ـنـده شـامـل  .  ایتالیا برگزار شده است  کارکنان اعتصاب کـن
ھای پیـش دبسـتـانـی و    کارکنان بخش اداری، معلمان دوره 
ـرافـیـک بـودنـد  ـرل ت ـت ـتـه اعـتـصـاب  .  مأموران کـن بـه گـف

کنندگان ایگنازیو مارینو شھردار رم نباید مزایای پرداختـی  
ـیـا  .  آنھا را کاھش دھد  ـتـال وزارت اقتصاد و امور دارایـی ای

ـتـه اسـت کـه   پیشنھاد کاھش مزایا را مطرح کـرده و گـف
ـیـد   مزایای کارکنان امور شھری به عملکـرد آنـھـا یـا تـول

کارمندان اعـتـصـاب  .  ارتباط ندارد و بنابراین باید قطع شود 
ـنـد از عـھـده   کننده ھمچنین به این موضوع که نمی  ی    تـوان

ایتالیـا در  .  ھای زندگی برآیند، اعتراض دارند   افزایش ھزینه 
ی    ی گذشته کندترین رشد اقتصادی را در حـوزه   یک دھه 

یورو داشته است و این در حالی اسـت کـه ایـن کشـور در  
ھـا را در    ھای ریاضتی و کاھش ھزینـه   ھمین مدت سیاست 

ـلـه نـگـرانـی جـدی   دستور کار قرار داده است و ایـن مسـئ
ـبـال داشـتـه اسـت  ـرخ  .  بسیاری از مردم این کشور را به دن ن

 درصد رسـیـد  ١٣ بیکاری در ایتالیا در ماه فوریه به رکورد  
ـیـایـی بـه رقـم   ـتـال  درصـد  ٤٢.٤ و نرخ بیکاری جـوانـان ای

ـیـا در سـال .  افزایـش یـافـت  ـتـال ـر بـارھـا    مـردم ای ھـای اخـی
ـیـکـاری، شـرایـط سـخـت   ـرخ بـاالی ب ـیـه ن اعتراضاتی عـل

ھای ناشی از سیـاسـتـھـای ریـاضـتـی    اقتصادی و دشواری 
 .اند   اعمال شده از سوی دولت برگزار کرده 

 
اخراج سازیھای وسیع در شرکت  -آلمان 
 زیمنس

مدیر اجرایی زیمنس می گوید بزرگترین شرکت مھنـدسـی  

اروپا بدلیل سیاستھای کاھـش بـودجـه، نـزدیـک بـه یـازده  
ـروی   ـی ھزار و ششصد موقعیت کاری را موقتا از چـرخـه ن

 .کار این شرکت حذف خواھد کرد 
 درصـد از کـل  ٣ تعدیل نیروی کار زیمنس چیزی معادل  

نیروی کار در یکی از قدیمی ترین شرکتھـای مـھـنـدسـی  
در این میان، ھفت ھـزار و شـشـصـد پسـت بـه  .  جھان است 

شرکتھای زیر مجموعه زیمنس منتقل خواھند شد و چـھـار  
ھزار تای دیگر در راستـای سـیـاسـتـھـای مـنـطـقـه ای از  

 .چرخه زیمنس حذف خواھند شد 
 

تعویق اعتصاب برای دو روز و از  -برزیل 
ی جام  ھا سر گیری آن ھمزمان با بازی

  جھانی
کارکنان خطوط متروی شھر سائوپائولو در برزیل اعتـصـاب  

ـیـق درآوردنـد  ـل آنـھـا مـی  .  خود را برای دو روز به حالت تـع
و ھـمـزمـان بـا  )   خـرداد ٢٢ (  ژوئن  ١٢ گویند روز پنج شنبه 

اولین بازی جام جھانی اعتصـاب خـود را از سـر خـواھـنـد  
ـیـس اتـحـادیـه کـارگـری  .  گرفت  ـرازر، رئ آلتینو دی ملو پ

در یـازدھـم ژوئـن تـجـمـع دیـگـری  :  مترو برزیل می گوید 
برگزار می شود و براساس نتیجه آن شاید روز دوازدھـم بـار  

ـبـه  .  دیگر دست به اعتصاب زدیم  ـنـج شـن این اعتصاب از پ
ـقـل   گذشته آغاز و موجب اختالل جدی در شبکه حمال و ن

ـرو خـواسـتـار  .  بزرگترین شھر برزیل شده است  کارمنـدان مـت

ـرو  ١٢ افزایش حقوقشان به میزان   ـنـد امـا مـت  درصـد ھسـت
ناآرامی ھـای  .   درصدی را پیشنھاد کرده است ٨.٧ افزایش  

ـرخـاسـتـه از خشـم مـردم ایـن کشـور از   ـرزیـل ب اخیـر در ب
ـبـال   اختصاص بودجه کالن برای میزبانی جام جـھـانـی فـوت

در حالیکه فقر و نبود امکانات بھداشتی و آموزشـی  .  است 
ـرق  .  کند   در این کشور بیداد می  ـف ـرای مـت ـرزیـل ب ـیـس ب ـل پ

ـرتـاب   کردن تجمع اعتصاب کنندگان در روزھای اخیر بـه پ
 .گاز اشک آور متوسل شد 

 
درگیری پلیس با دانشجویان  -شیلی 

 معترض
ـرض بـه    نیروھای پلیس شیلی با ده  ھا ھزار دانشجـوی مـعـت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 شیلی 
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ـتـخـت ایـن   وضعیت سیستم آموزشی در شھر سانتیـاگـو پـای
ـلـی بـا  .  کشور درگیر شدند  ـیـس شـی ـل ـرز، پ ـت به نقل از روی

ـپـاش سـعـی کـرد   استفاده از گاز اشک آور و مـاشـیـن آب
ھزاران دانشجوی معترض را که در مـقـابـل کـاخ ریـاسـت  

ـرق کـنـد  ـف ـر اسـاس ایـن  .  جمھوری تجمع کرده بودنـد مـت ب
گزارش دانشجویان از رئیس جمھور شیلی می خواستنـد تـا  

دانشـجـویـان  .  سیستم آموزشی این کشـور را اصـالح کـنـد 
ـرای اصـالح   اعالم کردند، طرح ھای در نظر گرفته شـده ب
ـبـوده و در   سیستم آموزشی شیلی به ھیـچ وجـه کـافـی ن

ـیـس جـمـھـور  .  تناقض با انتظارات اولیه دانشجویان اسـت  رئ
شیلی که برای دومین بار در ماه مارس امسـال قـدرت را  
ـرای   در اختیار گرفته قول داده بود تا ھمه تـالش خـود را ب

سیستم آمـوزشـی  .  اصالح سیستم آموزشی کشور انجام دھد 

شیلی ھم اکنون به شدت به نفع مـدارس خصـوصـی اسـت  
 می نیز پلیس شیلی با استفـاده از گـاز اشـک آور و  ٢١ 

توپ آبپاش به تجمع اعتراض آمیز ھزاران دانشجـو و فـعـال  
 مـی  ٨ .  محیط زیست در شھر والپاراسیو حمـلـه کـرده بـود 

ـرض بـه سـوی کـاخ ریـاسـت   نیز ھـزاران دانشـجـوی مـعـت
ـرگـزار   جمھوری شیلی تظاھرات آرام و مسـالـمـت آمـیـزی ب
کردند و خواستار اجـرای اصـالحـات سـاخـتـاری در نـظـام  

ـر ایـن بـاورنـد کـه  . آموزشی شدند  ـرض ب دانشجـویـان مـعـت
ـیـت الزم را نـدارنـد و   ـف مدارس و دانشگاه ھای دولتی کـی
ھزینه تحصیل در دانشگاه ھای خصوصی نیز به شدت بـاال  

 میالدی صحنه اعتراضات دانـش  ٢٠١١ شیلی از سال  . است 
 .آموزان و دانشجویان نسبت به وضعیت آموزشی است 

 

اعتصاب کارگران در راه آھن  -فرانسه 
 سراسری

ـراض بـه    اتحادیه ھای کارکنان راه اھن در فرانسه در اعـت
ـرای   اصالحات پیشنھادی مسئـوالن راه آھـن ایـن کشـور ب
ـلـی، اعـتـصـاب   مھار بدھی سرسام آور بخش حمل و نقل ری

ـرگـزاری  .  ساعته سراسری را اغاز کردند ٢٤  به نقـل از خـب
 اعتـصـاب کـارکـنـان راه اھـن مـلـی فـرانسـه از    فرانسه ، 

آغـاز شـد ولـی  )   خـرداد ٢٠ (  ژوئـن  ١٠ شامگاه سه شنبـه 
بیشترین تاثیر آن ، روز چھارشنبه احساس خـواھـد شـد کـه  
بخش قطارھای مرتبط با دیگر کشورھای ھمسایه فـرانسـه  

ـر  .  را در بر می گیرد  از ھر دو یـا سـه قـطـار سـریـع السـی
ـر اسـاس  .  فرانسوی ، فقط یک قطار فـعـال خـواھـد بـود  ب

ـنـدگـان در بـخـش   گزارش ھا ، بیشترین شمار اعتصاب کن
سـه  .  گیرندگان بلیط و رانندگان لوکوموتیوھـا خـواھـد بـود 

 .شنبه شب ، پاریس شاھد ترافیک سنگین خیابان ھا بود 
 

 از   تن١٥٠٠اخراج بیش از  -فرانسه 
 شرکت بوییگ تله کام

ـلـه کـام در   شرکت مخابراتی و خدمات اینترنتی بوییگ ت
ایـن  .   درصد از نیروی کار خود را حذف کـنـد ١٧ نظر دارد  

 نفر نیروی کـار ایـن شـرکـت  ٥١٦ رقم معرف یک ھزار و  
ـیـل ایـن حـذف مشـاغـل را  .  فرانسـوی اسـت  ـیـگ دل بـوی

ـیـاتـی آن کـه بـه   ـل مشکالت این شرکت و ضرر و زیان عم
ـلـه  .   میلیون یورو رسیده عنوان کرده است ١٩ رقم   بوییـگ ت

کام از بین چھار اپراتور مخابراتـی بـزرگ در فـرانسـه در  
ـیـاد و  .  ردیف سوم قرار دارد  ـل ـراتـی ای اخیرا شرکتھای مخاب

پیشنھاداتی را بـه  ,  اورانژ برای خرید این گروه دچار مشکل 
 .مدیران آن داده اند 

 
 

 اعتراضات مردم در برزیل 

 


