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

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

   ١٣٩٣ تیر  ١٠سه شنبه،  کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٣١٨ 
   ٢٠١٤ ژوئیه ١

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

ـتـه  :  حمید حق شناس  این ھـف
مرکز آمـار جـمـھـوری اسـالمـی  
آماری را اعالم کرده که گویـای  
ـیـکـاری در مـیـان زنـان   رکورد ب

بر اساس این آمار، بیکاری  .  است 
.  درصـد اسـت ٤٥ زنان در حـدود  

این آمار به نظر شما دارد از چـه  
سخن میگوید و اثرات اجتـمـاعـی  
آن در زندگی و معـیـشـت زنـان و  

 جامعه به نظر شما چیست؟ 
 

جمھوری اسـالمـی  :  شھال دانشفر 
در ھمـه چـیـز رکـورد شـکـسـتـه  

ــن رژیــم رکــورد فــقــر،  .  اســت  ای
گرسنگی، بیکاری و  اعـدام را  

ـر  . شکسته است  االن ھـم بـحـث ب
ـیـکـاری زنـان در   سر رکورد در ب
. جامعه و سونامی بیکاری اسـت 

ـیـکـاری   علت چنین ابعـادی از ب
ـتـصـاد  .  نیز روشن است  علت آن اق

ــده جــمــھــوری   ــن بســت رســی بـه ب
 . اسالمی است 

ـتـی   در جوامع سـرمـایـه داری وق
ــران   ــح اقــتــصــاد جــامــعــه دچــار ب
ـنـد   میشود، اول از ھمه زنـان ھسـت
که در صـف مـقـدم اخـراج ھـا و  

ـرنـد  امـا  .  بیکار سازیھا قرار میگی
ـم   ـران تـحـت حـاکـمـیـت رژی در ای
آپارتاید جنسی، دور کردن زنان از  
جامعه، از بنیـان ھـای پـایـه ای  
قوانیـن اسـالمـی جـاری اسـت و  
وجود این قوانین تعرض به زنـان و  
ـر مـیـکـنـد  .  کل جامعه را ساده ت

ـران آمـار   از ھمین روست که در ای
بیکاری زنان رکورد می شـکـنـد  

ــال در ســال   ــطــور مــث  در  ٩٢ و ب
آمارھای دولتـی اعـالم شـد کـه  
ـر   ـراب میزان بیکاری زنان دو و نیم ب

 .مردان است 
در ھرحال مدتھاست دولت دارد از  

ھـر  . سونامی بیکاری خبر میدھد 
روز آمار جدیدی از ابعاد بیکاری  
در ایران انتشار می یـابـد، نـمـونـه  
اخیرش نیز ھمین اسـت کـه مـی  
ـیـکـاری   بینید و دارند از رکورد ب

امـا  .  در میان زنان سخن میگویند 
اینکه جمھـوری اسـالمـی امـروز   
ـیـکـاری زنـان   ناگزیر میشود از ب
ــکــتــه   صــحــبــت کــنــد، خــودش ن

به این معنی کـه از نـظـر  . ایست 
حکومت آپارتاید جـنـسـی اسـاسـا  
زن، کارش  شوھرداری  و بـچـه  
ــه   ــان داری اســت، زن کــارش خ

از جمله ھمـیـن االن  .  نشینی است 
در طرحھای مـربـوط بـه افـزایـش  
جمعیت حکـومـت اسـالمـی مـی  
بینید که طـرح پشـت طـرح مـی  
ــد بــرای دور کــردن و خــانــه   آورن

ـتـی  .  نشین کردن زنان  ـرایـن وق بناب

بیکارسازی و اخراج در سـطـح  
ـره   حقوقی و آئین نـامـه ھـا و غـی

ـرم . تفاوت دارد  ـپـذی . من این را مـی
ـنـھـا یـک   منتھا پشت ھردوی ای

ـتـصـادی   سـیـاسـی و    -واقعیت اق
اجـتـمـاعـی اسـاسـی ھسـت و آن  
ــه   ـنـسـت کـه کـارگـر نسـبـت ب ای
موقعیت خودش در جامعـه ھـیـچ  

ایـن سـرمـایـه دار  .  کنترلی نـدارد 
ـتـوانـد چـه بـدالئـل   است کـه مـی
ـیـھـی   ـب ـن اقتصادی و چه بدالئل ت
ـرد  . راجع به زندگی او تصمیم بگـی

کارگر جای خودش را در جامـعـه  
ـیـن  .  تعیین نمیکند  جایـش را تـعـی

ـیـن  . کرده اند  ـرایـش تـعـی سرمایه ب
به این معنی ھـردوی  .  کرده است 

ـراض کـارگـر   اینھا باید مورد اعـت
ـرد  ـیـھـی ھـم کـه  .  قرار بـگـی ـب ـن ت

میگوید بخاطر اینست که کارگر  
خوب برایش کار نـمـیـکـنـد و یـا  
شاخی شده و مزاحم کـارش شـده  

ـنـکـه  .  است  ھردوی اینھا یعنی ای
سرمایه دار میگوید شیـشـه عـمـر  

اگـر صـرف  .  تو دسـت مـن اسـت 
 نفرتـان را  ٥٠٠٠ میکرد و خواستم  

ـم تـو   بیرون میکنم و اگـر خـواسـت
یک نفر را بیرون میکنم که بقیـه  
را به اعتصاب نکشانی و یا چون  
ـر مـیـایـی  . ھر روز نیم سـاعـت دی

ـنـکـه   ھمه ایـن حـاالت یـعـنـی ای
کارگر نمیتواند بـگـویـد کـه مـن  
ـم و آن روزی   چطور کار مـیـکـن
ـرد کـار کـنـد   که تصمیم مـیـگـی

ـتـوانـد  ـروی دیـگـر در  .  ب یـک نــی
ـرد  کـارگـر  .  جامعه تصمیم مـیـگـی

یعنی سرمـایـه  .  زائده سرمایه است 
ـنـش را   ھر وقت بخواھد میتواند ت
بجنباند و تعدادی کارگـر را کـه  
به او چسبیده اند را پرت کـنـد و  

بـه  .  زندگی شان را زیر سوال ببـرد 
ـم   این مـعـنـی مـن فـکـر مـیـکـن
ھردوی ایـن اشـکـال بـایـد جـواب  
بگیرد فرقش اینست که در مـورد  
اخراج ھمانطورکه اینجا گفته شـد  
. میشود راحـت مـمـنـوعـش کـرد 
. گفت شما ھیچ حق اخراج نداریـد 

ـریـد   ـب ـــه ای ھسـت را ب ھر مساـل
اگـر کسـی در  .  دادگاه عمومـی 

ــرمــی   ــم ج ــیــط کــارخــانــه ھ مــح

 پاسخ معضل اجتماعی بیکاری، یک 
 جنبش اجتماعی قدرتمند است

 گفتگوی حمید حق شناس در برنامه نگاه روز کانال جدید با شھال دانشفر

 ! بیکار سازی و اخراج
 منصور حکمت 

 اعتیاد و بیکاري: در حاشیه اخبار کارگري
   نسان نودینیان 

 معادن مرگ
 شھال دانشفر 

 اطالعیه هاي حزب
 

 ٧  صفحه  

 ٦ صفحه  

 ٩    صفحه  

 اخبار کارگری
 ١٢          صفحه  

 ٥           صفحه  

 ٣          صفحه  
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 ١٩٨اطالعیه شماره 
 تـیـر ٤  روز چھار شنبه 

ــمــی فــعــال  ــدی افشــیــن ن
کارگری و عضو کمیتـه 
ھماھنگی برای کـمـک 
ــھــای  ــجــاد تشــکــل ــه ای ب
کارگری برای گـذرانـدن 
یــک ســال حــکــم زنــدان 
خـود بــه زنـدان مـرکــزی 
. سنندج مـنـتـقـل گـردیـد

افشین ندیمی در این روز 
خـــود را بـــرای اجـــرای 
ــرای احــکــام دادگــاه  اج
انـقـالب اسـالمـی  شـھــر 
کــامــیــاران، خــود رابــه 
دادگاه مـعـرفـی کـرد و 
ســپــس از طــرف دادگــاه 

تحویل کـالنـتـری مـحـل 
داده شـده و از آنـجـا بـه 
زنــدان مــرکــزی ســنــنــدج 

 .انتقال یافت
قضیه از ایـن قـرار اسـت 
کـه افشــیـن نـدیـمــی بــه 
ھـمـراه مــھـرداد صـبــوری 

مدتی در سلیمانیه عـراق 
ــه کــارگــری  ــول ب مشــغ

 آبــان ١٧بــودنــد کــه در 
 ھنگام بـازگشـت بـه ٩٢

ــیــروھــای  ایــران تــوســط ن
اداره اطالعات شھر بـانـه 
ـــه اداره  ـــازداشـــت و ب ب
اطالعات شھر کـامـیـاران 

آنھا بعد از . منتقل شدند
نــــزدیــــک بــــه دومــــاه 
بــــازجــــویــــی در اداره 
اطالعات شـھـر سـنـنـدج، 
سرانجام به زندان مرکزی 

 .شھر سنندج منتقل شدند
ایـن دو فـعـال کـارگـری 
پـــس از مـــدتـــی بـــدون 
حضور وکیـل مـدافـع در 

شـــعـــبـــه یـــک دادگـــاه 
انقالب اسالمی در شـھـر 
ســنــنــدج تــوســط قــاضــی 
بابایی مـحـاکـمـه شـدنـد 
کـه افشــیـن نـدیـمــی بــه 
اتھام عضویت در کمیـتـه 

 ســال ٥ھـمــاھــنـگــی بـه 

حبس وبـه اتـھـام تـبـلـیـغ 
 یـک ١علیـه نـظـام بـه 

 ٦سال حبس یعنی جمعا 
سال و  مھرداد صـبـوری 

 ماه حبس مـحـکـوم ٨به 
امــا بــعــد در .  گــردیــدنــد

دادگاه تجدید نظر بخاطـر 
عضــویــت در کــمــیــتــه 
ھماھنگی تبرئه شدنـد و 
احکـام زنـدانـی آنـھـا بـه 

" تبلیغ علیه نـظـام"  اتھام 
برای افشین نـدیـمـی بـه 
ـــکـــســـال، و مـــھـــرداد  ی
صـبـوری بـه چـھـار مــاه 

 .تقلیل یافت
 افشـیـن ٩٢ اسفنـد ٤در 

ندیمی موقـتـا  بـا تـودیـع 
وثیقه ی یکـصـد و سـی 
میلیون تومانی، آنھـم تـا 
ابالغ حـکـم قـطـعـی آزاد 

مھرداد صـبـوری .  گردید
نیز پس از اتـمـام چـھـار 
ماه حبس خود در تـاریـخ 

 .  آزاد شد٩٢ اسنفد ٢١
افشـیــن نــدیـمــی و ھـمــه 
کارگران زندانی بـایـد از 

 .زندان آزاد شوند
 

کــمــپــیــن بــرای آزادی 
 کارگران زندانی

٧ 
  ژوئن  ٢٨   ١٣٩٣ تیر 
٢٠١٤ 
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 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

 افشین ندیمی فعال کارگری شھر سنندج
 ! راھی زندان شد
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چنین حکومـتـی مـی آیـد و از  
آمار بیکاری زنان سخن میگوید،  
بیش از ھر چـیـز نشـانـگـر فشـار  
ــش مــھــم   ــعــه و نــق قــوی جــام

اما تبـعـات  .   اجتماعی زنان است 
اجتماعی چنین ابعاد تکـانـدھـنـده  
ـیـکـاری در مـیـان زنـان   ای از ب

 چیست؟ 
ـیـکـاری در   واقعیت اینست کـه ب
ایران با توجه به ابعاد میلیونـی آن  
به یک مصیبت اجتماعی تبدیـل  
ـر بـخـش عـظـیـمـی از   و دامنگـی

ــان  .  مـردم شــده اسـت  در ایـن مـی
ـیـکـاری زنـان در   ـر سـر ب بحـث ب
چنین ابعادی، بحث بر سـر یـک  
بخش بسیار محروم جامعـه تـحـت  

 . حاکمیت آپارتاید جنسی است 
ــوری   ــال در جــمــھ ــه طــور مــث ب
ـیـمـه   اسالمی کارگران بیکار از ب
بیکاری محرومند و چـیـزی کـه  

ــم   ــه اس ــیــکــاری " ب ــمــه ب ــی داده  "  ب
ـیـکـاری   میشود، ربطی به بیمـه ب

چون این بیمه فقط شـامـل  .  ندارد 
کــارگــرانــی مــیــشــود کــه بــدون  
ـیـکـار شـده   رضایت خود از کار ب

بـخـش عـظـیـمـی از ھـمـیـن  .  اند 
ـرار داد ھـای   ـیـز بـا ق کارگران ن
ــروم   ــم مــح ــھ ــی از آن ــت مــوقــت ح
ھستند و دولت و کارفرمایـان ھـر  
روز با ھزار کلک سعی میکننـد  
بسیـاری از ایـن کـارگـران را از  
ھمـان چـنـدرغـازی کـه اسـمـش  

اسـت، و در واقـع  "  بیمه بیکاری " 
پولی است برای ارزان تمام کـردن  
ـنـد  . بیکارسازھای ھا، محروم کـن

ـم    وقتی ھم بعد از ھفت خوان رسـت
به آنان تـعـلـق  "   بیمه بیکاری "این  

گرفت، اکثرا با تعویق پرداخـت و  
 . سردواندن کارگر ھمراه میشود 

ـیـکـار اسـاسـا از ھـمـه   اما زنان ب
از نظر اینان زنـی  .  اینھا محرومند 

که خانه دار است، حتی در آمـار  
بیکاری به شمار نمی آیـد، چـون  
. خانه داری وظیفـه اول زن اسـت 

 درصـد  ٤٥ بنابراین در پـس آمـار  
ــیــکــاری زنــان، یــک فــاجــعــه   ب
ـر و   اجتماعی بسیار تکاندھـنـده ت
ــوقــی   ــق ــح ــی ــر و فــالکــت و ب فــق

 .  بیسابقه زنان خوابیده است 
ــایــد   ــارت ــاســت ھــای آپ ــحــت ســی ت
جنسـی حـکـومـت ھـر روز زنـان  

ــیــل و    ــره  تــحــص ــر از دای ــت بــیــش
ـتـادنـد  ـرون مـی اف ـی از  .  اشتغـال ب

جمله ھمین امـروز دارنـد از عـدم  
تناسب اشتغال میزان اشتغـال زنـان  
ـفـه اصـلـی   و مردان و اینکه وظـی
ــه داری اســت ســخــن   شــان خــان

ـنـد  در راسـتـای ھـمـیـن  .  مـیـگـوی
مباحث آشکارا و وقیـحـانـه دارنـد  
ـنـد کـه بـایـد   از این سخن میگوی
سھمیه زنان در تحصیل و اشـتـغـال  
ـیـب راه   ـرت کاھش یابـد و بـدیـن ت
ـرای   حلشان برای ایجاد اشـتـغـال ب
ــان و   ــازی زن ــارس ــک مــردان، بــی
ـر آنـان از کـار و   محرومیت بیشت

یا بـطـور مـثـال در  .  تحصیل است 
ھمین طرحھای مربوط به افزایـش  
ـر   جمعیت مجلس اسالمی، بحث ب
ــوگـیــری از   ــت جــل ــوعـی سـر مـمــن

  ٥  تا  ٢ بارداری و تعیین مجازات  
ـیـکـه   سال زندان برای زنان و کسان
که در این جھت به زنان خدماتـی  

ایـن  .  بدھند را مـطـرح کـرده انـد 
یعنی با حکم زندان و شـالق زنـان  

از سـوی  .  را خانـه نشـیـن کـردن 
ــون   ــی چ ــای ــھ ــا طــرح ــگــر ب دی
دورکاری و غیره میکوشنـد زنـان  
را از عرصه کار اجتماعی خـارج  
کرده و در عین حال از کار او در  
خانه ھمچون یک برده خانگی با  

ـنـد  روشـن  .  قیمت ازارن سـود جـوی
است که با این سـیـاسـتـھـا دسـت  
ــرض بــه   ــع ــرای ت ــان ب ــرمــای کــارف
موقعیت شغلی زنان و اخـراج آنـان  
ـیـجـه فشـار آوردن   از کار و در نت
. روی کل کارگران  باز تر اسـت 

ـم در چـــھـــارچـــوب مـــوج   ـــھــ آن
ــع در   ـی ــای وســ ـــھ ــازی ــکـــارس بــی
کارخانجات معلوم است که اولین  
ـرون   ـی گروھی که از چرخه تولید ب

بـه  .  گذاشته میشوند، زنان ھستند 
ھمین دلیل بیشتری بیکارسـازیـھـا  

 .در میان زنان صورت میگیرد 
اینھا ھمه بخش مھمی از تبعیض  
علیه زنان و محرومیت اقتـصـادی  
ــھــا   زنـان اســت و مــجــمــوعـه ایــن
حکایت از وضعیت فالکت بـاری  
. دارد که بر سر زنـان آمـده اسـت 

ـتـی اخـراج و   تبعات چنین وضعـی
ـر و   بیکارسازی بیشتر زنان و فـق

چرا کـه  .  فالکت بیشتر آنان است 
از نظر تفکر ارتجاعـی اسـالمـی،  

ـرایـن  .  زن نفقه بگیر مرد است  ـنـاب ب
ـیـکـار   زن را به راحتـی از کـار ب

بیمه بیکاری نیـز وجـود  .  میکنند 
در نتیجه بسیـاری از زنـان  .  ندارد 

ناگزیرند علیرغـم خـواسـتـشـان بـه  
. ازدواج ھای ناخواسته تـن دھـنـد 

ـر مـیـشـونـد   بسیاری از زنان ناگزی
علیرغم تمایل خود بـه رابـطـه ای  
ناخواسته با ھمسرشان ادامه دھنـد  
و خیلی از اوقات نیز در مـعـرض  
خشونت ھای خانوادگی و تـجـاوز  

ـیـز  .  قرار گیرند  از طـرف دیـگـر ن
تحت عنوان طرح افزایش جمعـیـت  
ـرای   دارند شرایط طالق گرفـتـن ب
ــن   زنـان را از وضــعـی کــه ھــمـی
ـنـد  . امروز ھست سخت تر مـیـکـن

بدین ترتیب زنان در چنین زنـدانـی  
یـکـی  .  دارنـد مـچـالـه مـیـشـونـد 

ـبـعـات ایـن  وضـعـیـت   دیگر از ت
ــن   ــار، گســتــرش ابـعــاد ت ــب ــت مشـق
. فروشی و پایین آمدن سن آنسـت 

بطوریکه سن تن فروشی بـه سـن  
 سـال رسـیـده  ١٢ کودکان ده تـا  

اینھا ھمه تبعات وضـعـیـت  .  است 
ـم اسـالمـی   جھنمی است که رژی

ـیـن  .  بر سر زنان آورده است  در چـن
شرایطی است که باز آمار ھـا از  
افزایش اعتیـاد در مـیـان زنـان و  

 .خودکشی آنان سخن میگویند 
ــگـر بـا ایـن سـطــح    از ســوی دی

  ٦٠٨ ناچیز دستمزدھا، با دستمزد  
ـر   ھزار تومان چند بار زیر خط فـق
ـرداخـت   که تازه اگر به کـارگـر پ
شود، در خیلی از خانواده ھـا ھـم  
ـنـد   زنان  و ھم مردان باید کار کـن
تا از عـھـده تـامـیـن بـخـشـی از  

ــا ایــن  .  مــعــاش خــود بــر آیــنــد  ب
ـر سـراشـتـغـال زنـان   وضعی کـه ب
آورده اند و ھمه ایـن مـحـرومـیـت  
ھا، عمال به اقتصاد خانواده ھـای  
بسـیـاری از جـامـعـه دارد فشــار  

 . وارد میشود 
ـنـھـا ھـمـه   میخواھیم بگویم که ای

تبعات جھنمی بـه اسـم آپـارتـایـد  
جنسی برای زنان و کل جامعه و  
مصیبت بزرگی چون بیکاری در  

ــان اســت  ــان زن ایــنــھــا ھــمــه  .  مــی
مــوضــوع جــنــگ مــردم و زنــان  

 . محروم جامعه با این رژیم است 
 

عالوه بر ابـعـاد  : حمید حق شناس 
گسترده بیکاری زنان، مدتھـاسـت  
ــی   ــام ــی از ســون ــای ــارھ کــه آم

از  .  بیکاری جوانان سخن میگوید 
ـر   ـراب ـیـکـاری جـوانـان دوب اینکه ب
ــکــاری عــمــومــی اســت، ایــن   بــی
ــح   ــی مــوضــوع را چــگــونــه تــوض
ــمــاعــی   ــت ــدھــیــد؟ تــبــعــات اج مــی
ـیـکـاری فـاجـعـه بـار در مـیـان   ب
ـیـد؟   ـن ـی جوانان را چـگـونـه مـی ب
اساسا این موضوع را چطور مـی  

 بینید؟ 
 

در این رابطه نیز ما  : شھال دانشفر 
. شاھد آمار تکاندھنده ای ھستیم 

ـرا خـود دولـت آمـاری داد و   اخب
ـیـون و   ـل اعالم کرد که یـک مـی
ـنـد   صد ھزار جوان، افـرادی ھسـت
که از دانشگاھھا فارغ التحصیـل  

در میان  .  شده اند و جویای کارند 
ـر   ـیـعـی وزی ھمین آمارھا علـی رب
کار جمھوری اسالمی مـیـگـویـد  
کــه بــه زودی در آیــنــده ھــای  
نزدیک چھار و نیم میلیون فـارغ  
التحصیل وارد بازار کار خـواھـنـد  
شد و به این افراد اضافه خواھنـد  
شد و مجموعا ایـن جـمـعـیـت بـه  

سپس ھشـدار  .   میلیون میرسد ٦/٥ 
ــامــی   ــودن ســون ــش ب ــه در پــی ب
بیکاری داده و از بحران بیـکـاری  
جوان و اینکه بیکاری جـوانـان دو  
برابر بیکاری عمومی است سخـن  

به ھمیـن آمـارھـا دقـت  .  میگوید 
این آمارھا سخن از یـک  .  کنید 

ـیـمـار دارد  جـامـعـه ای  .  جامعه ب
بدین ترتیب جوانـی  .  که فلج است 

که تحصیل کرده و با ھزار امـیـد  
و آرزو و کسب اشتغال وارد بـازار  
کار میشود، با چنین ابـعـادی از  

ــشــود  ــی ــکــاری روبــرو م ــی ــن  .  ب ای

وضعیت را در کنـار آمـاری کـه  
از بیکاری زنـان مـیـدھـنـد و در  
کنار کل جمعیت بیکار جامعه و  
ــای ھــر روزه   ــازی ھ ــارس ــک بــی
کارگران از کـار بـگـذاریـد، مـی  
ـر   بینید که بطور واقـعـی بـحـث ب
سر یک فاجعه اجتماعی است و  
ھمانطور که جلوتر نیز اشاره کردم  
ــه کــل   ــکـاری، مســال ــه بــی مسـال

شــمــا خــانــواده  .    جــامــعــه اســت 
ـیـد کـه در آن   ـن ـی ھایی را می ب
یک نفر شاغـل اسـت و دو سـه  
ــا یــک در آمــد   ــا ھــم ب نســل ب

ـــد  ـن ــ ـن ـــکــ ـی ـم  .  زنـــدگـــی مــ ـــھــ آن
 ھزار تومانی و  ٦٠٨ دستمزدھای  

ــرداخــت   ــپ ــمــاعــی ن ــت مــعــضــل اج
ــودن   ــع و نــب ــمــوق ــا ب ــزدھ ــم دســت
ھیچگونه تامین اجتماعی دیـگـر  

مثل درمان رایگـان و  .  برای مردم 
ـره  شـمـا  .  تحصیـل رایـگـان و غـی

جوانانی را می بینید که بـخـاطـر  
ـنـد  . بیکاری نمیتوانند ازدواج کـن

نمیتوانند صاحب فرزنـد بشـونـد و  
نمیتوانند برای خود آینده روشـنـی  

در چنین شـرایـطـی  .  داشته باشند 
از فقر و مـحـرومـیـت بـخـشـی از  
. جوانان به اعتیاد کشیده میشونـد 

به یاس کشیده میـشـونـد و آمـار  
 . خودکشی ھا باال میرود 

درد این جوانان و این مـردم فـقـط  
بلـکـه ایـن خـیـل  . بیکاری نیست 

ـیـونـی جـوانـان و مـردم   عظیم میل
ــن   ــامــی ــه ت ــکــار از ھــر گــون ــی ب

بیمـه  .  اجتماعی ای ھم محرومند 
درمـان  .  بیکاری ای وجـود نـدارد 

ــگــان وجــود نــدارد  ــحــصــیــل  .  رای ت
ھـیـچ نـوع  .  رایگـان وجـود نـدارد 

. رفاه اجتماعـی ای وجـود نـدارد 
یعنی جوانان و کل مـردم در بـی  
ـیـن   تامینی مـطـلـق در کـام چـن
ـیـکـاری، گـرسـنـه و   سطحی از ب

امـا در  .  بی تامین رھا شـده انـد 
ـیـحـقـوقـی ھـا و   مقابل ھمه این ب
بی تامینی ھا ما شاھـد فضـای  
انفجاری در محیط ھـای کـار و  

این وضـعـیـت  .  کل جامعه ھستیم 

 پاسخ معضل اجتماعی بیکاری، یک  ١  از صفحه  
 جنبش اجتماعی قدرتمند است
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ـــن   ـی ــ ـن ـم را چــ ــ ــت کـــه رژی اس
ـرده اســـت و   ـــاک کــ ـن ــ ـراس ھــ
ـرھـمـیـن   ھشدارھایشان نیز اشـاره ب

ـنـد  .  وضعیت دارد  ـن ـی بویژه مـی ب
ـقـل   که جوانان چـگـونـه مـرکـز ث
. فضای اعتراضی جامعه ھستنـد 
. این جدال در جامعه را می بیننـد 

ـتـی اسـت کـه   ـیـن وضـعـی در چن
از  .  ھشدار پشت ھشدار مـیـدھـنـد 

ــت   ــکــاری صــحــب ــامــی بــی ســون
اما خبری از تامین ایـن  .  میکنند 

ـیـکـار در   نیروی عظیم میلیونی ب
در مقابل این فاجعـه  .  میان نیست 

انسانی، جـوانـان و مـردم مـحـروم  
حق و حقوق خود را میخواھـنـد و  
ـیـکـاری   سواالتی چون چرا بیمه ب
ـیـکـار و   ـم ب به این جمعیت عـظـی
ــه   مـحـروم داده نـمـیـشــود؟ چـرا ب
ـیـونـھـا   ـل نیازھای واقعـی ایـن مـی
جوان  بیکار پاسخ داده نـمـیـشـود؟  
ــب   ــیـاردھـا پـول بـه جـی ـل چـرا مـی
میزنند و نان مردم چنین بـه گـرو  
ـنـھـمـه   کشیده شده اسـت؟ چـرا ای
پـول صـرف مـاشـیـن سـرکـوب و  
ـرای   ـــ ــــایــــت و ارســــال ب ـن جـــ
ـتـکـارانـی چـون بشـار اسـد   جـنـای
میشود؟ چگونه است که بـودجـه  
ـره   نیروی انتظامی و سـپـاه و غـی

ــشــود  ــن بــرابــر مــی ــدی ــودجــه  .  چـن ب
مذھب و دستگاه عریض و طـویـل  
اداری تان چون مجلس و شـورای  
ـر یـا سـه   ـراب نگھابان و غیره دو ب
ـر   برابر میشود، ولی وقتی بـحـث ب
ــان، زنـان و مـردم و در   سـر جـوان
ـیـکــاری   ـیـش بـودن ســونـامـی ب پ
است، تنھا ھشدار میدھند وبـس؟  
اینھا ھمه بحث ھایـی اسـت کـه  
در میان مـردم و در جـمـع ھـا و  
محافل اجتماعی جـوانـان و کـل  

زیر فشار این  .  جامعه جاری است 
ـرای   فضای انفجاری است، کـه ب
تخفیف خشم مـردم بـا طـرحـھـای  
ــد   ــع ســب ــه ای چــون تـوزی ــھــان ـل اب
کاالیی و یا دادن بسـتـه حـمـایـت  
غذایی به اقشار کم درآمـد جـلـو  
می آیند، تا حتـی یـک صـبـاح  
. ھم شده، برای خود وقـت بـخـرنـد 

طرحھایی که بیش از ھر چیز بـه  
خشم و اعتراض بیشتر مردم دامـن  

 . میزند 
ــای رژیــم اســالمــی از   آمــار ھ
ـیـکـاری و   بیکاری و سونـامـی ب
ھشدارھایش به طور واقـعـی دارد  

ـفـجـر   وحشت و ھراس رژیم از مـن
ــان   ــی ــراضــات را ب ــت ــن اع شــدن ای

 .  میکند 
 

با توجه به ھمـه  :  حمید حقشناس 
ـیـه   ـراض عـل اینـھـا ، طـبـعـا اعـت
بیـکـاری ، یـک عـرصـه مـھـم  

ــراض مــردم اســت  ــت ــا  .  اع امــا آی
ــر ســر ایــن مــوضــوع   ــراض ب اعــت
توانستـه اسـت بـه صـورت یـک  
ـرد؟ چـگـونـه   جنبـش شـکـل گـی
ـراض را   ــن اعــت مـیـشــود صــف ای

ــل  .  ســازمــان داد  ــاب ــان در مــق زن
ــابــل   ــان در مــق ــکــاری ، جــوان بــی
بیکاری و کال جامعه در مـقـابـل  
این مصیبت اجتماعی چـه بـایـد  

 بکند؟ 
 

در ایتدا از فضـای  :  شھال دانشفر 
ـقــر،   ــیـه ف ــجـاری جـامــعـه عـل ـف ان
گرانی ، بیکاری و مصـائـب آن  

ولی علیرغم ھـمـه  .  صحبت کردم 
این زمینه ھـای مسـاعـدی کـه  
ــه   ــی وجــود دارد،  اعــتــراض عــل
بیکاری ھـنـوز بـه شـکـل یـک  
ـرده قـد   جنبش اجتماعـی و گسـت
علم نکرده است و باید آنرا شـکـل  

ــطــور کــه اشــاره شــد،  .  داد  ھــمــان
ـیـکـاری یـک درد اجـتـمـاعـی   ب

ـر،  .  است  ـق ـیـه ف فریاد مـردم  عـل
ـنـد اسـت و   ـل فالکت و بیکاری ب
ـراضـات   در مقابل این وضعیت اعت

ـم کـه  .  گسترده اسـت  ـی ـن ـی مـی ب
محیط ھای کـارگـری چـگـونـه  

ـــجـــار اســـت  ـف ــ بـــه  .  در حـــال ان
اعتراضات کـارگـری در ھـمـیـن  
ـم  ـی ـر نـگـاه کـن . یک ماھـه اخـی

ــراض و   ــت ــر در اع ھــزاران کــارگ
از جمله در بـافـق یـزد  .  مبارزه اند 

  ٥٠٠٠ اعتراضات بیش از یکـمـاه  
کارگر فضای کل ایـن شـھـر را  

ـروفـیـل  .  در برگرفت  ھمچنین در پ
ـرات راه دور،   ــ ـــخــــاب ـــاوه، م س
پتروشیمی تبریز، زاگرس قروه، در  
پارس جنوبی در علسلویه،  و در  
دھـھــا و دھــا مــرکـز کــارگــری  
ـراضـات در جـریـان   دیگر  این اعت

 ھـزار کـارگـر طـومـار  ٤٠ . است 
افزایش دستمـزدھـا را داده انـد و  
ھمچنان پیگیر خـواسـتـه ھـایشـان  

ـنـد  ـتـی ھـم بـه صـحـنـه  .  ھست وق
ـیـد   ـن ـی جامعه نگاه میکنید مـی ب
ـیـه حـجـاب بـه طـور   جنـبـش عـل

واقعی تا نفی عملی آن فـاصـلـه  
ــدارد  ــش خــالــصــی  .   ای ن ــب جــن

ـیـد و   ـن ـی ـیـز مـی ب فرھنگی را ن
جوانان به اشکال مختلف از جمـلـه  
ساختن ویدئـو مـوزیـک ھـپـی و  
موزیک زیر زمینی و غیره دارنـد  
قوانین ارتجاعی رژیم اسالمی را  

ـبـش  .  به چالش میکشند  ولی جـن
علیه بیکاری ھنوز جای خـود را  

ـر  .  پیدا نکرده است  امـا فضـای پ
ــراضــی در   ــت ــب و جــوش اع ــن ج
ـرای شـکـل   جامعه توازن قوا را ب
دادن به چنین جنبشـی را فـراھـم  
کرده است و این نکته بسیار قابل  

 . توجھی است 
 

خوب مردم در  :  حمید حق شناس 
اعتراض علیه بیکاری بـایـد چـه  

 کنند؟ 
 

ببینید یـک رکـن  :  شھال دانشفر 
مھم مبارزه علیه فقر و فـالکـت،  

اگـر  .  مبارزه علیه بیکـاری اسـت 
ـیـکـاری یـک درد اجـتـمـاعـی   ب
است و زندگی و معـیـشـت مـردم  
را به تباھی کشـیـده اسـت، اگـر  
بیکاری مـوجـب از ھـم پـاشـیـدن  
خانواده ھای بسیاری شـده اسـت،  
ـرای   اگر این معضل اجتـمـاعـی ب
ــان و کــل مــردم مــوجــب   ــوان ج
مصائبی چون باال رفتن آمار تـن  
ـر   فروشی، اعتیاد و غیره که بـاالت
اشاره کردم، شده است، باید بـه آن  
ـرای کـل   به عـنـوان مـعـضـلـی ب

بـه عـبـارتـی  .   جامعه نگاه کـرد 
ـیـکـاری جـوانـان،   روشنتر بـحـث ب
ـیـسـت  . بحث بر سر تنھا جـوانـان ن

بلکه ھر جـوانـی بـا خـانـواده اش  
درگیـر و دچـار ایـن مـعـضـل و  

ـیـن  .  مصائبش است  بنابراین با چن
ـیـه   ابعاد اجتماعـی ای بـایـد عـل
ـبـشـی راه انـداخـت  . بیکـاری جـن

آنوقت با توجه به فضای پر جنـب  
و جــوش اعــتــراضــی جــامــعــه و  
ـیـکـاری   ـیـه ب ظرفیت جنـبـش عـل
ـریـن حـمـایـت   برای جلب وسـیـع ت
ـرای شـکـل   ـنـه ب اجتماعـی، زمـی
ـیـش از   ـبـشـی ب دادن به چنین جن
ھر وقت فراھم است و بایـد دسـت  

 .به کارش شد 
 جنبش علیه بیکاری با شعار یـا  
ـر   کار یا بیمه بیکاری، جنبشی ب

  ٥٠٠٠ ھـمـانـطـور کـه  .  حق است 

ـر   ـــزد بــر ســ ـــافـــق ی ـر ب ــارگــ ک
خواستھایشان بیـش از یـک مـاه  
ـنـد   میتوانند تجمع و اعتـراض کـن
ـر   ـی و بر روی فضای کل شھر تـاث
ـیـونـی   ـل بگذارند، ایـن لشـکـر مـی
بیکاران میتواند به حرکت در آیـد  
ــان   ــوی صـف آن نــیـز جــوان و جــل

زنان باشند و جـمـع ھـای  .  باشند 
اولیه آن به طور مثال از مـحـالت  

این جوانان میتواننـد  .  شکل بگیرد 
ــه   ــی ان جــی او ھــای خــود عــل
بیکاری را شکل دھند و وسـیـعـا  
نیرو گیری کننـد و فـراخـوان بـه  

ـنـد  .  تجمع و اعتراض بدھند  میتوان
به ھمراه خانواده ھایشان در مقابـل  
وزارت کار و مـراجـع حـکـومـتـی  
ـره انسـانـی   جمع شـونـد و  زنـجـی
درست کنند و با شعار یا کار یـا  
بیمه بیکاری حق و حـقـوقشـان را  

ھمانطور کـه جـوانـان  .  طلب کنند 
ـیـه تـخـزیـب مـحـیـط   در اھواز عل
زیست این کار را کردند و فشـار  
ـر گـرده حـکـومـت   سنگینی ھم ب

میتوانند در مـدیـای  .  وارد کردند 
اجتماعی از جمله فیس بـوک و  
ـیـه   غیره گروھھای اعتراضـی عـل
بیکاری درست کنند و ھـمـانـجـا  
یار گیری کنند و فـراخـوانـھـای  
ـراضـی خـود   تجمعات بزرگ اعـت

و خالصه اینکه با ایـن  .  را بدھند 
اشکال از مبارزه کـل جـامـعـه را  

کارگران و مردمـی  .   بسیج کنند 
ــی   ــعــن ــھــا، ی ــن خــواسـت ــا ای کـه ب
ـیـکـاری   خواست یا کار یا بیمه ب
ـراضـشـان را   جمع میشونـد و اعـت

ـنـد  ـرحـق ـنـد، ب ـم  .  بیـان مـیـکـن رژی
اسالمی زیر فشار آن ناگزیر اسـت  

ــد  ــواب دھ ــور کـــه  .  ج ــط ــان ــم ھ
کارگران بافق یزد جـمـع شـدنـد و  
ــد  ــب زدن . قــدمــی رژیــم را عــق

ـروفـیـل   ھمانطور کـه کـارگـران پ
ســاوه جــمــع شــدنــد و مــقــامــات  
ــت   ــه پــرداخ ــول را وادار ب مســئ
مطالبات عقب افتاده خود و تعھد  
ــا خــود   ــه حســاب ب ــرای تســوی ب

و بعد ھم گفتنـد ھـر مـاه   .  کردند 
یکبار مجـمـع عـمـومـی خـود را  
تشکیل میدھند که متحد بماننـد  
و اجازه ندھند این چنیـن زنـدگـی  
ـرار   و معیشتشان مـورد تـعـرض ق

بنابراین کـارگـران، جـوانـان  .  گیرد 
بیکار، مردمی که بی تامیـن در  
ـنـد،   فقر و فالکت زندگی مـیـکـن
در وھله اول باید حق و حـقـوقشـان  
را بشناسند و برای آن، صف خـود  

ـنـد  ـر سـر  .  را متحد کـن مسـالـه ب
مساله اینسـت کـه  .  راھکار است 

ـیـکـاری ظـرفـیـت   ـیـه ب جنبش عل
بسیج  اجـتـمـاعـی دارد و بـایـد  
دست به کار شـکـل دادن بـه آن  

ـرض و  .  بشویم  بخش پیشرو و معـت
رادیکال کارگران، جوانان معترض  
باید جلو بیفتنـد و سـازمـانـدھـنـده  
ـیـن حـرکـتـی   چنین جنبش و چـن

نـواھـای بـه راه افـتـادن  .   باشنـد 
ـنـجـا   اعتراضاتی در این عرصه ای

ـیـده مـیـشـود  یـک  .   و آنجـا شـن
ـیـکـار   نمونه اش تجـمـع جـوانـان ب
مقابل پـاالیشـگـاه شـازنـد اراک  

نـمـونـه دیـگـرش در جـلـوی  .  بود 
امـا ھـنـوز  .  پاالیشگاه آبـادان بـود 

این اعتراضـات بـه شـکـل یـک  
ـراضـی سـراسـری در   جنبـش اعـت
نیـامـده اسـت و بـه راه انـداخـتـن  
چنیین جنبشی یک امـر عـاجـل  
ـرای   برای جنـبـش کـارگـری و ب

 .  کل جامعه است 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را
  بخوانيد
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مرتکب شد،قضـاوتـش بـا دادگـاه  
وقتی تنبیه عـمـومـی اش  .  است 

را گذراند برمیـگـردد سـر کـارش  
ــــه  ــــان ــــارخ ــــورد  .  در ک در م

ـم کـه ھـر   ـت بیکارسـازی ھـم گـف
اتفاقی در رابطه با سود و زیـان و  
تکنیک و غیره میافتد، کـارگـر  
ـرل   ـت دقیقا از آنجا کـه ھـیـچ کـن
خاصی نمیتوانسـتـه اسـت داشـتـه  
باشد، ایجاد این کارخـانـه مـعـیـن  
ــن   ــا ای ــن و ب در ایـن جـای مــعـی
اعتبارات معین و مـحـل تـامـیـن  
ـم او   ـره بـه تصـمـی ـیه وغی مواد اوـل
ـبـت اقـدامـات   نبوده، مسئول عـاق

ھرکاری بـوده  .  سرمایه دار نیست 
ایشان برای خـودش کـرده و االن  
. ھم بایـد تـاوانـش را پـس بـدھـد 

واضـح اســت یـک کــارفــرمــای  
ـتـوانـد ایـن را تضـمـیـن   منفرد نمی
کند و بگوید عیب ندارد کارخانه  
ـرای ھـمـه تـان   من بسته شد و ب

ـــی آخـر ایـن  .  کار گیر میاورم  وـل
سرمایه دارھـا جـمـع شـده انـد و  

از  .  یک دوـلت تشکیـل داده انـد 
ـرنـد و از   ـیات میـگـی مردم ھم ماـل
سود خودشـان ھـم در خـزانـه ایـن  

کاری که بایـد  .  دولــت میگذارند 
ـتـشـان   ــ ـنـسـت کـه دوـل ـنـد ای بکـن
ـیـکـه در   تضمین کند کـه کسـان
ـنـد   جامعه برای اینھا کار مـیـکـن

ـتـھـی از ایـن  .  تامین بـاشـنـد  مـن
تناقضی که مطرح شد، ھمانـطـور  
که ایرج آذرین گفـت، اسـتـداللـی  
ـقـالب   ـیـسـم و ان ــ به نفع سـوسـیـاـل

ـیـد یـک  .  کارگری درمیاید  ـن ببی
جامعه ای ھست که در آن رشـد  
تکنیک با زندگی مـن و شـمـا  

جامعه ای که سـود  .  تناقض دارد 
بردن طرف با تامـیـن رفـاه مـن و  

ھرجور تـجـدیـد  .  شما تناقض دارد 
تعریف تقسیم کـار اجـتـمـاعـی و  
ـید کاالھای جدید با زنـدگـی   توـل

خـوب  .  بخشی از ما تناقض دارد 
ایـن  .  این نظام را باید برچید دیگر 

ـفـع حـرکـت   استداللی اسـت بـه ن
ـیستی کـارگـر  ـرا ایـن  .  سوسیاـل زی

جامعه به این ترتیب نمیتواند اداره  
ــی  .  بشــود  ــم ــدی ــدالل ق ــن اســت ای

ـیستھاسـت   مارکسیستھا و سوسیاـل
ـیـازھـای   که این نـظـام بـا رفـع ن

بشری تناقض دارد و باید برچـیـده  
ـبـش  .  شود  من میخواھم مثـال جـن

ـم  ــزن ــه ای را ب ــن  .  اتـحـادی اگــر ای
ـیـسـتـی را کـنـار   استدالل سوسیاـل
بگذاریم کارگر ممـکـن اسـت بـه  

ـرای مـثـال  .  مواضع بدی بیافتد  ب
 سـال  ٢٠ صنعت چاپ در ھمین  

اخیر پیشرفتھـای سـریـعـی کـرده  
از یــک صــنـعــت کــاربــر  .  اسـت 

تبدیل به رشته ای شـده کـه بـه  
ـروی   ـی شدت کامپیوتریزه است و ن
ـیـاج دارد  . کار خیلــی کمـی احـت

ـرای   کارگر چاپ تـمـام مـدت ب
ـیـکـه   شغلــش جنگـیـده، در صـورت
ـیـک را   جامعه بھرحال ابـن تـکـن

اگـر  .  میاورد و ھیچ راھی نیست 
تو بنشینی و بگوئی که تـامـیـن  
شغلــی من یعنی اینکه درھـمـیـن  
ـم،   کارخانه سـر کـار خـودم بـمـان
بخاطر حذف شدن آن کار از نـظـر  

ایـن را در  .  تکنیکی بـازنـده ای 
جنبش کارگران چاپ انگلــستـان  

ــم  ــش  .  دیــدی ــب ــن ــطــور در ج ــن ــی ھــم
معدنچیان انگلــستان کـه مـبـارزه  

کردند برای اینکه معدن خـود را  
ــد  کـارفــرمـا خــواه  .  بـاز نـگــھـدارن

ـنـدد و   ناخواه میتوانست آنجا را بب
شھرھایی را کـه مـحـل زنـدگـی  
ـــه   ـــان اســـت را ب ـی ـــچــ ـــدن مـــع

این موضع  .  ورشکستگی بکشاند 
به این ترتیب برای کـارگـر قـابـل  

ـرود بـه  .  دوام نیست  کارگر بایـد ب
ـفـع   این موضع که استداللی بـه ن
ـیـاورد و   ـیسم بـه مـیـدان ب سوسیاـل
ـرای   کل اختیارات اجتماعـی را ب

یـعـنـی بـخـواھـد  .  کارگر بخواھـد 
کــه کــارگــر در مــوضــع اداره  

از این گذشتـه  . جامعه قرار بگیرد 
ــی در چــھــارچــوب جــامــعــه   حــت
ـــی را   ــ ـل سرمایه داری امنیت شـغ
ورای کــارخــانــه و ورای شــغــل  

یکـی از شـاخـص  .  جستجو بکند 
امـا  .  ھا اینجا بیمه بیکاری است 

شاخص ھای دیگر اشکال دیـگـر  
اشتغال و پائین آوردن ساعت کـار  

ـنـھـا یـعـنـی  .  و غیره است  ھمه ای
اینکه اگـر کـارگـر بـخـواھـد بـه  
مسالــه بیکارسازی و اخراج واقعـا  
ـرد بـه   ـب پاسخ بدھد بـایـد دسـت ب
. جامعه، به دوـلت، و به جکـومـت 

چون ما خـواسـتـھـایـمـان را طـرح  
ـیل نھایی آنھـا   میکنیم، اما درتحـل

ــد صــرف   ــن مــمــکــن اســت بــگــوی
نمیکند و ارتششان را بـه خـیـابـان  

ـنـکـه  .  بیاورند  ھمه اینھا یعـنـی ای
ــن   ــخــواھــد از ای ــر کــارگــر ب اگ
مخمصه که مھم ترین اھرم فشـار  
طبقه سـرمـایـه دار روی کـارگـر  
ـیـکـار کـردنـش و   است، یعـنـی ب
ــتــن،   ــدگــی اش را گــرو گــرف زن
ـیه آن انقـالب   خالص بشود باید عـل

فـقـط ایـن پـاسـخ نـھـایـی  .  بکند 
ـیـکـارسـازی   کارگر به اخـراج و ب

ـیـه سـرمـایـه دار  .  است  ــ ــ باید عـل
انقالب کرد و آن کنترلــی را کـه  
به او اجـازه مـیـدھـد کـارگـر را  
ـیـانـدازد و در   اینطرف و آنـطـرف ب
مورد سرنوشتش تصمیم بگیرد، از  

 . دستش درآورد 

  ١  از صفحه   ! بیکار سازی و اخراج

. 



١٣٩٣ تیر ١٠  کارگر کمونيست  6 

ر   ا خب ن ھ گزارش ایس    ب
  ١٦ گزارشی دولتی در ھر  

روز یک معدنچی در معادن   
ایران بر اثر ریزش معدن و  
یا سقوط  جان خود را از  

د  دھ ی اری  .  دست م ن آم ای
است کھ جاقریان  معاون  
وم پزشکی   فنی دانشگاه عل
ھ   لرستان، در مراسم افتتاحی

داشت   ھ اه کشوری ب ارگ ک
آباد گزارش   معادن در خرم 

د  ن ک رد .   می ان ک ی ر  :  ب اب ن ب
 روز  ١٦ آخرین آمار در ھر  

یک نفر معدنچی در معادن  
کشور بر اثر سانحھ ریزش  

 .کند   معدن یا سقوط فوت می 

ھولناکتر اینکھ صاحبان کار  
و دولت از وضعیت فاجعھ  
ھا   بار معادن و عدم ایمنی آن

د  بارھا اتفاق  .  مطلع ھستن

افتاده است کھ این خطرات  
ال   ب ران ق ارگ وی ک از س
ا   ت، ام ده اس زارش ش گ

ھمچنان در اعماق تاریک  
ن   رگ " ای ادن م ع ار  "  م ک

 .جریان دارد  
این ادامھ جنگی اعالم نشده  

بھ کارگران است کھ ھر  
ی   وی ودج ر س اط خ روز ب
مشتی سرمایھ دار جنایتکار  
امی شان، در   ت ح و دول
محیط ھای کار بھ وقوع می  

معادن در راس این  .  پیوندد 
در برابر  .   قتل و کشتارند 

ده،   الم نش گ اع ن ن ج ای
د   اولتیماتوم ما کارگران بای
اجرای فوری قوانین ایمنی  
کار مطابق با استانداردھای  
علمی جامعھ بشری امروز  

این وضعیت جھنمی  .  باشد 
باید موضوع فوری بحث و  
تصمیم گیری کارگران در  
مجامع عمومی شان و طرح  
خواست فوری رفع ھر گونھ  
رای جان و   طر ب مورد خ

تا محیط  .  زندگی شان باشد 
کارمان امن نشود، سر کار  

د  .  حاضر نخواھیم شد  این بای
اخطار کارگران در معادن  

ھ   ل م ر  ٥ از ج ارگ زار ک  ھ
معدن بافق یزد کھ در یک  
ماھھ اخیر یک کانون داغ  
ود و   ری ب ارگ راض ک اعت
کارگرانش در خطر بیماری  
سرطان و انواع بیماریھای  

 .دیگر قرار دارند، باشد 
ک  ١٦ ھر    روز  مرگ ی

معدنچی و قاتلین جنایتی در  
چنین ابعاد، ھمچنان بر سر  
کارند و این جنایت ھر روز  

شود  ی کرار م ھ کسی  .  ت چ
اسامی این قربانیان بی نام و  
عاد   نشان جنایتی در چنین اب
را شنیده است، تا الاقل برای  
دقیقھ ای ھم شده یادشان را  
گرامی بداریم؟  چھ بر سر  
فرزندان و خانواده ھای آنان  
آمده است؟  پاسخ ھیچ کدام  
از این سوالھا در گفتھ ھای  
ھ و   وط رب ات م ام ق م
وم نیست  . گزارشاتشان معل
. قرار ھم نیست کھ معلوم شد 

ال آن   ب ی در ق ون کس چ
این دادستان  .  مسئول نیست 

ط   ی ح ر در م ی کارگ بردگ
ھای کار  و موضوع جنگ  

ت  ااس ن  .  ھر روزه م ھ ای ب
د فورا   توحش و بردگی بای

 .خاتمھ داد 

 معادن مرگ
 شھال دانشفر 
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ــون کــودک درگــیــر  ٨    ــی ــل  مــی
درصد اعتیاد زنـان در  ٢٠ . اعتیاد 

ــھــان  ــف ــه  .  اص ــرایــش ســاالن   ٢٠ اف
اخـراج  .  ھـا  درصد به جمعیت زنـدان 

 درصــد از کــارگــران اســتــان  ٢٠ 
 درصـد مـردم  ٩٠ بیش از  .  تھران 

ــافــت   ــســم کــافــی دری ـی ـران کــل ای
ـلـی  .  کنند   نمی    ٢٥ افـت تـحـصـی

 درصدی در پایه اول متوسطه 
ـر  ٣ خبرگزاری کار ایران، ایلنا،   ـی ت

طی سال جـاری مـا  : " اعالم کرد 
 درصد از کارگـران  ٢٠  تا  ١٥ بین  

فعال در واحدھای تولیدی اسـتـان  
ـر ٦ ایسنا،   «.تھران اخراج شدند  ـی : ت

ــاون  "  ــدر، مــع ــاقــر ذوالــق مــحــمــدب
درصـدی    ١٣ قضائیه؛ افـزایـش    قوه 

ــده  ــرون ھــای قضــایــی، و    حــجــم پ
خــاطــرنشــان کــرد کــه جــمــعــیــت  

درصـد افـزایـش    ٢٠ ھا ساالنه    زندان 
ــد   مــی  ــاب ــه  .  ی درصــد بــه    ٢٠ ســاالن

شـود    ھا اضـافـه مـی  جمعیت زندان 
ـر از ظـرفـیـت   ـیـشـت که سه برابر ب

برای مثـال در زنـدان  . ھاست   زندان 
  ٥٠٠ ھـزار و   مشھد با ظرفیـت سـه 

" ھزار زندانی وجود دارد ١٢ نفری،  
الگوبرداری از فرھنگ غربـی  " و  

و افزایش تکنولوژی را از دالیـل  
ـرم دانســـت  ـــوع جــ ـــت  ".  وق ســـای

دھـنـد    آمارھا نشان مـی : " تابناک 
روز به روز اقبال جوانان بـه سـوی  
ــاد مــخــصــوصــا بــه مــواد   ــی ــت اع

شـود و    صنعتی جدید بیشتـر مـی 
زنان و دختران نیز بـه طـور قـابـل  

ـــالی    مـــالحـــظـــه  ای در ایـــن ب
. شـونـد   سـوز گـرفـتـار مـی   خانمـان 

متاسفانه آمار اعتیاد در اصـفـھـان  
  ١٥ باالست و از این میـان حـدود  

 درصـد را زنـان تشـکـیـل  ٢٠ تا  
 ". دھند   می 
 

ـر  ٨ " این تیتر  میلیون کودک درگـی
درصد اعتیاد زنـان در  ٢٠ . اعتیاد 

ــھــان  ــف ــه  .  اص ــرایــش ســاالن   ٢٠ اف
اخـراج  .  ھـا  درصد به جمعیت زنـدان 

 درصــد از کــارگــران اســتــان  ٢٠ 
 درصـد مـردم  ٩٠ بیش از  .  تھران 

ــافــت   ــســم کــافــی دری ـی ـران کــل ای
ـلـی  .  کنند   نمی    ٢٥ افـت تـحـصـی

". درصدی در پایه اول مـتـوسـطـه 
ارقامی از یک فاجـعـه انسـانـی  
است که نظام فاشیستی اسالمی  
ـتـاد   ـیـش از ھـف در ایران زندگی ب
ـیـون را در چـنـگ حـریـص   ـل مـی

سرمایه و کل سیستـم حـاکـمـیـت  
. جمھوری اسالمی انداختـه اسـت 
. زندگی مردم را بگرو گرفته انـد 

ـتـصـادی   تحمیل ریاضت کشی اق
در ایــران بـه فــاجــعـه و تــراژدی  

 . زندگی مردم تبدیل شده است 
ـنـاک گـوشـه ای از   سـایـت تـاب

ـیـاد "  " اقبال جوانان بـه سـوی اعـت
تحت حاکمیت فاشیسم اسـالمـی   

عـمـق فـاجـعـه  .  را منعکس کرده 
بسیار از آمـاری اسـت کـه ایـن  
ــعــکــس کــرده اســت  ــن .  ســایــت م

جواب  آزمـایشـھـایـی کـه از دو  
ـبـاط بـا مـواد   سال گذشته در ارت
ــل از   ـــک ـرف ال ــدر و مصــ ــخ م
رانندگـان در تـھـران بـعـمـل آمـده  

ـبـت بـوده  ٢٥ بیشتر از   درصـد مـث
ـر  .  است  ـیـاد بـه زی و  ١٥ سن اعـت
نھـادھـای وابسـتـه  .  سال رسیده ١٣ 

به نظام جمھوری اسـالمـی اعـالم  
ـیـون   ـل کرده اند بیش از ھشـت مـی
ـنـد  ـیـاد ھسـت . کودک درگیر اعت

در ایران تحت حاکمیت فـاشـیـسـم  
اسالمی جان انسانھا از ھمه چیـز  

کشـتـارھـای دسـتـه  .  ارزانتر است 
جمعی، اعدامھـای فـلـه ای، نـا  
امنی محیط کار که رورانه جـان  
ــادی از کــارگــران را   ــعــداد زی ت
ـیـاد و مشـروبـات   میگیرد و اعـت
ـر مصـائـب   الکلی غیر استاندارد ب
ــا نــفــر از   ــھ ــون ــی ــل ــدگــی مــی زن
ــعــه و مــردم   ــام ــگــیــران ج مــزدب
. زحمتکش روز بروز افـزوده اسـت 

میلیـون کـودک  ٨ وجود بیش از   
ــاد، عــمــق فــقــر و   ــی ــت درگــیــر اع
نابرابری و جامعه ای ناامن را بـه  

دلیل وجود بیـش  .  نمایش میگذارد 
ــون واضــح اســت ٨ از   ــی ــل ــی در  .  م

مملکتی که  بیکاری در ابـعـاد  
ـیـکـاری و   میلیونی وجود دارد، ب
ــه   ــه اسـت و ب اخـراج امـری روزان
سونامی بیکاری شناخته شـده و  
پایانی برای این سـونـامـی وجـود  
ـتـا   ـی ندارد، امار باالی اعتیاد طبع

در تـھـران  .  از تبعاتش خواھد بـود 
بیش از بیست درصد از کـارگـران  

اعتیاد و فحشا و  .  اخراج میشوند 

قتل و مصائب دیگـر اجـمـتـاعـی  
ھم با گستردگی وسیعی نـمـایـان  

ـیـسـت  .  میشود  ـیـش از ب ساالنـه ب
زنـدان  "  جـمـعـیـت " درصد به تعـداد  
ایـن جـامـعـه را  .  اضافه مـیـشـود 

کارگران و مردم بـا کـدام قـدرت  
روحی و جسمی میتوانند تـحـمـل  

ـرای  ! کنند  ؟ این سـوال بـزرگـی ب
.  میلیونھا خانواده کارگـری اسـت 

راھی جز خالصی از این وضعیـت  
.  فاجعه بـار بـاقـی نـمـانـده اسـت 

کودک درگیر اعتیاد از خـانـواده  
ـر   ـرانـی اسـت کـه در اث مـزدبـگـی
بیکاری مادر و پـدر از مـدرسـه  

ــد  ــده ان ــحــروم ش ــکـــاری  .  م بــی
میلیونی، اعتیاد میلیونـی چـھـره  
ضد انسانی ترین نظام فاشیسـتـی 

در دنــیــا  )  جــمــھــوری اســالمــی ( 
ـیـکـاری  .  است  راه حل قاطع بـا ب

ـیـونـی   ـل ـیـاد مـی ـیـونـی و اعـت میل
اعتراضات میلیونی و اعتصـابـات  

 !   گسترده در سطح سراسری است 
 

به بھانه سبدکاالھا  و 
میزان درآمدھای کم 

کارگران مستمسک حمله 
به معیشت دیگر اقشار 

جامعه بویژه کارمندان و 
 ! کارکنان

حسن صادقی  از مسئولین اطـاق  
" دلسـوزی " بازرگـانـی بـه بـھـانـه  

ـران خــــواھــــان   ـرای کــــارگـــ ـــ ب
ـران   غربالگیری مـزد حـقـوق بـگـی

دولت سبـد کـاال را  "........ شده  
به افراد تحت پوشش بھزیستـی و  
ــصــاص داده   ــه امــداد اخــت ــت کــمــی

ــراد  :  اســت  ــن اف مــیــزان درآمــد ای
ــت  ــص اس ــخ ــت مش . بــرای دول

پیشنھاد ما برای دولت ایـن اسـت  
ـیـز   ـران را ن که دستمزد حقوق بگی
ــالـگــری   مـثـل قشـر مـحـروم غـرب

غـربـالـگـری  :  صادقی افـزود . کند 
ـران   باعث می شود حقوق مزدبگـی
ـر   سه دسته کف بگیر، میان بـگـی
. و سقف بگیر مشخص می شـود 

ـرای   پیشنھاد ما این اسـت کـه ب
ـر،  یـعـنـی بـا    کارگـران کـف بـگـی

ـیـون   ـل دستمزد کمتر از یـک مـی
ـری و   تومان سبد کاالی حـداکـث
ـر بـا   برای کـارگـران مـیـان بـگـی
ـم   ـی دستـمـزد یـک تـا یـک و ن
ـلـی در   میلیون سبد کاالی حـداق

ـیـان  .  نظر گـرفـتـه شـود  وی بـا ب
ــالـگــری دســتـمــزدی   ــکـه غـرب ـن ای
ــی و   ـن کـارگــران الزمــه واقـع بــی
عدالت برای دولت اسـت، تـاکـیـد  

ــانصــد  :  کــرد  ــف پ ــن ســق ــی ــعــی ت
ھزارتومانی برای تعلق سبد کـاال  
نتیجه نگاه غلـط دولـت بـه قشـر  

کـارگـران کـف و  .  کارگر اسـت 
میان بگیر از فقر دستمـزدی رنـج  
می برند و بـایـد تـحـت حـمـایـت  
ـرار   ــ ـــت ق ـروری دول ـــای ضــ ھ

ـرنـد  دو  ..................".   بگی
نکته در فـرمـایشـات ایـن مـزدور  
. ضد کـارگـر قـابـل تـوجـه اسـت 

یکی اینکه به بھانه سـبـدکـاالھـا   
و میزان درآمدھای کم کارگـران،  
مستمسک حمـلـه بـه مـعـیـشـت  
ــژه   ــوی ــه ب ــع ــام ــگــر اقشــار ج دی
کارمندان و کارکنان کـم درآمـد  

ـنـکـه  .  را آماده کـنـد  و دیـگـر ای
مبارزه برای افـرایـش دسـتـمـزدھـا  
ـبـات   که امسـال یـکـی از مـطـال
اعتراضی و ادامـه دار کـارگـران  
است، تحت تاثیر بـحـثـھـای سـبـد  

مزد اعالم شـده  .  کاالھا قرار دھد 
 مشـخـص  ٩٣ کارگـران در سـال  

کارگران در ده ھا اعتـراض  .  است 
و طـومـار و قـطـعـنـامـه خـواھـان  
ــون   ـی ــل حـقـوقــھـای بــیـش از دومـی

سبـد کـاالھـا حـق  .  تومان ھستند 
ــان و   ــن ــران، کــارک ــم کــارگ ــل مس

اینھا میحـواھـنـد  .  کارمندان است 
ــدھــای   ــن ــرف ــا ایــن ت "  آخــونــدی " ب

ــن بســت   ــوای ب ــگ و دع جــن
سیاست سبد کاالھا را  به بـھـانـه  

ـر "  بـا  "  کارگران کف و میان بـگـی
ـنـد "  سقف بگیر "  دزدان  !  توجیه کـن

میلیاردری در نـھـاد آدمـکـش و  
ـیـت   مخوف جمھوری اسـالمـی، ب
ــاه   ــه ای و ســپ رھـبــری و خـامــن
پاسداران و کـل نـظـام جـمـھـوری  

کارگران و  .  اسالمی حضور دارند 
ـر   اقشار میلیـونـی و حـقـوق بـگـی
جامعه به نظـام ضـد کـارگـر  و  
کل نظام جمھوری اسـالمـی بـاور  

 .  ندارند 
 

استرس شغلی از ایمنی 
 کارگران کاسته است

یک بـازرس ویـژه اداره کـل بـه  
ــخ   ــه ٤ تـاری ــت ــا گــف ــن ــه ایــل : تــیــر ب

مشکالت اقتـصـادی و رفـاھـی  " 
ـروژه  ھـای    که از سوی مـجـریـان پ

ــل   عـمـرانـی بـه کــارگـران تـحـمـی
ــاعــث شــده اســت تــا    مــی  شــود ب

ضریب اصول ایمـنـی و بـھـداشـت  
. ھا کـاھـش یـابـد   کار در کارگاه 

استرس شغلی ناشی از مشکالت  
معیشـتـی بـاعـث شـده اسـت تـا  
ضریب سالمت و ایمنی کارگـران  
در کنار مسـائـل دیـگـری چـون  
اشعه، مواد شیمیائی و شرایط بـد  
ـیـن   آب و ھوائی بیش از پیش پـای

ـنـوع    در کـارگـاه .  بیاید  ھـا  بـه ت
ـرد و کـــالن   ـــان خــ ـرمـــای کـــارفــ
قرادادھای متفاوتی بـا کـارگـران  

ـر آنـھـا    بسته می  شود که در اکـث
ــخــش  ــه    ب ــوق اولــی ــی از حــق ــای ھ

کارگران به نوعی نادیده گـرفـتـه  
ـر ابـعـاد نـا امـنـی  ".  شده اسـت  ب

محیط کار و تلفات ناشـی از نـا  
امنی شرایط کار در کارخانه ھـا  
و کارگاه ھا و مراکز تولیدی ھـر  

ــشــود  ــزوده مــی ــالن و  .  روز اف بــی
آمارھا ناشی از افزایش نا امـنـی  
ـلـف   محیط کار بمناسبتھای مخـت

عـمـق فـاجـعـه نـا  .  اعالم میشـود 
ـبـع آنـچـه   امنی محیط کار بـه ت
این بازرس و آن نـھـاد وابسـتـه بـه  
دولت و کارفـرمـاھـا اعـالم کـرده  

ـر اسـت  ـنـھـا  .   اند، بسـیـار فـرات ای
ــط گــوشــه ھــایــی از ھــزاران   فــق
ــی،   مشــکــل اقــتــصــادی و مــال
گرانی و ده ھا مصـائـب مشـکـل  
ـر   ـف معیشتی است که میلیونـھـا ن
از کارگران و مزدبگیران جـامـعـه  

ـنـد  ـر ھسـت در ایـن  .  با آنھـا درگـی
ــدیــن  ٣١٨ ک  . شــمــاره ک   چــن

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 اعتیاد و بیکاری
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مورد از نا امنی محیط کـار بـه  
این ترتیب منـعـکـس شـده اسـت؛  

ـم  » ـنـده مـا سـال آیا نسل ھـای آی
خواھند ماند ؟ آخرین خبرھادربـاره  
ـیـک   کارگران مسـمـوم بـا آرسـن
. پاالیشگاه مجتمع مس سرچشمه 

ـر  ١٩٢ مسمومیت شدید بیش از   ـف ن
 خـردادمـاه  ٢٥ از کارگران در روز  

ــخــش ســل  ــاه   DIدر ب ــگ ــاالیش پ
ــه از   ــع مــس ســرچشــم ــم مــجــت
ـرجـان،   شھرھای شـھـربـابـک، سـی

ــاریــز  ــجــان و پ ــن یــکــی از  .  رفس
کارگران در تشریح وضعیـت خـود  

ـنـکـه چـنـد  :  می گوید  بعد از ای
ـیـت   ساعتی در محل کار به فعال
پرداختیم، دچار سرگیجه و تـھـوع  
ـم   ـی ـق شدید شدیم و به مسئول مست
خود مراجعه کردیم؛ گفتند جلسـه  

  ٣/٥  تـا  ١١ داریم و از سـاعـت  
عصر اجازه مالقات به ما نـدادنـد  
که وضعیت بسیار بد خـود را بـه  

ـم  ـی  بـه  ٣/٥ سـاعـت  .  اطالع برسان
ــر   ــت ــربــابــک آمــدیــم، بــه دک شــھ
معصومی مراجعه و وی ھمراه بـا  
تجویز سـرم و دارو مـا را جـھـت  
ــه آزمــایشــگــاه   ــجــام آزمــایــش ب ان

پس از انجام آزمایش و  .  فرستادند 
ـم   ـرورش، خـان ـر پ مشاوره بـا دکـت
ـیـس آزمـایشـگـاه   دکتر امامی ری

شما باید سریعا به یـزد یـا  :  گفت 
یکـی از  .  تھران جھت مداوا بروید 

: پزشکان بیمارستان گودرز گـفـت 
مسمومیت این افراد که ناشی از  
ـیـن اسـت، بـاال بـودن   اوره و کـرات
ـم ھـای وی پـی کـا   میزان آنـزی
است و در حال حاضر این بیـمـاران  
در حال سرم درمانی با آزمایشـات  
ـنـی   مکرر ھستند و یداله زین الدی
به علت شدت مسمومیت در حـال  

: پزشک بیمارستـان  . دیالیز است 
این مسمومیت ناشی از بـخـارات  
آرسنیک مـی بـاشـد کـه روی  

 CPKکبد و آنزیم ھای قلبی و  
ـر مـخـرب مـی گـذارد  عــالوه  .  اث

بریداله زین الدینی، سـیـد مـحـمـد  
مھدی ھاشمی نیا، سید مـحـسـن  
حسینی، صادق طھماسبی، حسـن  
ـلـی و تـعـداد زیـادی از   اسمـاعـی
ــرجــان و   ــز، ســی کــارگــران  پــاری
رفسنجان حضور داشتند که جمـع  

  ٢٤ این کارگـران زمـان گـزارش  
کـارگـران بـه عـدم  .  نفر بوده است 

انجام تست و آزمـایـش سـرب در  

و  .   خون به شدت اعتـراض دارنـد 
گفتند نه خودشان تست سـرب را  
می گیرند و نه اجازه مـی دھـنـد  

ـراض  .  خودمان بگیریم  دومین اعـت
آن ھا به این بود که چـرا مـا را  
ــات   ــی بـا امــکــان ــان ــمــارسـت در بــی
ــد؟   مـحـدود و قـدیـمـی فـرسـتـادن
سومین اعتراضشان ایـن بـود کـه  
چرا مدیریت پاالیشـگـاه اقـدامـی  
برای ما نکرده است و حـراسـت و  
بھره برداری به مشکل مـا تـوجـه  
نکردند و سوالشان این بود که آیـا  
نسل ھای آینده ما سالم خـواھـنـد  

 روز یک کـارگـر  ١٦ ماند ؟ ھر  

ـرد   مـعـدن مــی  ـر ٥ مـی مـعــاون  :  تــی
فـنـی دانشـگـاه عـلـوم پـزشـکــی  

ــان گــفـت  ـرسـت  روز  ١٦ در ھـر  :  ل
یک معدنچی در معـادن کشـور  
ـر سـانـحـه ریـزش مـعـدن یـا   بر اث

ــوط مــی  مــرگ دو  .  مــیــرد   ســق
دو کـارگـر یـک  :  تیر ٨ کارگر   

ــن تـعــویــض   ــی حـی ـت سـازمــان دول
ھای پارک سطح شھـر در   المپ 

گـرفـتـگـی جـان   آباد بر اثر برق  خرم 
مــرگ  .  خـود را از دسـت دادنـد 

ـر ٨ .  سـالـه ٤١ کارگر   ـی کـارگـر  :  ت
ای در حین انجام کار از     ساله ٤١ 

طبقه ششم یک ساختمان در حال  
. ساخت در آذرشـھـر سـقـوط کـرد 

ــی   ــون ــان ــزشــکــی ق ــدیــرکــل پ م
ــرده   ــرقــی اعــالم ک ــایــجــان ش آذرب
مـرگ ھــای نـاشــی از حــوادث  
ــز   ــه مــراک ــی ب ــاع ــاری ارج ک
پزشکی قانـونـی اسـتـان در سـال  

 نفر بودند که این رقـم  ٨٢ گذشته  
  ١٢.٣٣  حـدود  ٩١ نسبت به سال  

. درصد افزایـش نشـان مـی دھـد 
ـنـدی، اصـابـت جسـم   ـل سقوط از ب
ـــگـــی و   ـرفــت ــخـــت، بــرق گــ س
سوختگی به ترتیب دالیل مـرگ  
ــوده اســت  .  در حــوادث کــاری ب

سـالـه ھـنـگــام  ١٨ مـرگ کـارگــر 
ریزش آوارھنگـام  :  تیر ٧ گودبرداری 

  ١٨ گودبرداری ، مرگ کـارگـر  
ساله را در خیابان طرشت جنوبـی،  
ـیـعـی،   خیابان اکبری، کوچه شـف

مرگ دو کـارگـر   .  در پی داشت 
در شھر سلیمانیه ک ردسـتـان عـراق  

ـیــر ٤  دو کـارگــربـه نـام ھــادی  :  ت
ـر یـوسـفـی در   ـی ـقـدی و مـیـسـت ن

نزدیکی یکی از روستاھای شھـر  
ـر  "   مـوسـک " سلیمانیه روستای   ب

ــان   ــور ج ــی تــراکــت اثــر واژگــون
ھادی نقدی اھل سنندج  .   باختند 

از تـوابـع  " بوئین "و ساکن روستای  
شھر بانه بوده که به منظـور کـار  
و امرار معاش به اقلیم ک ردسـتـان  

ـر  . " عراق سفر کرده اسـت  ـی مـیـسـت
مـرگ دو  .  اھل بـوکـان "  یوسفی 

ـر ریـزش آوارمـعـدن   کارگـر در اث
ـر ٤ درشھرسـتـان قـدس   ـی ریـزش  :  ت

آوار شن و ماسه در معدنـی واقـع  
در شھرستان قدس جان دو کارگـر  

ـیـل  .  را گرفت  در این حادثه به دل
گودبرداری و برداشت نـا ایـمـن و  
بی رویه ماسه از دیـواره مـعـدن،  
ـر   حجم بسیاری از شن و مـاسـه ب
روی دو دستگاه خودرو سـنـگـیـن  

ـنـز    و  ١٩٢١ شامل یکدستـگـاه ب
یکدستگـاه لـودر ریـزش کـرده و  
متاسفانه منجر به محبـوس شـدن  

کشـتـه  . دو نفر از پرسنل معدن شد 

ــر   ــنــد کــارگ و زخــمــی شــدن چ
ـر ٢ کارخانه آسفالت در سنندج   ـی : ت

ـبـه   بنا به گزارش رسـیـده روز شـن
 چھار نفر از کـارگـران  ٣١/٣/٩٣ 

  ١٦٣ تـعـاونـی ( کارخانه آسـفـالـت  
ـــدج  ـن ــ ـن ـــســـت  )  ســ ـی ــ ـــع در ب واق

ـنـدج بـه   کیلومتری جـاده ی سـن
ـر   ـر اث کرمانشـاه در حـیـن کـار ب
خالص شدن یک دستگاه لودر و  
. برخورد با آنان دچار حادثه شـدنـد 

بر اثر این سانحه یکی ازکارگـران  
به نام فواد چاردولی به زیر چـرخ  
لودر رفته و متاسفانه در دم جـان  

ــاخــت  ــر بــه  .  ب ــر دیــگ ســه کــارگ

نـامـھـای فـواد زنـدی، مـنـصــور  
یـوسـفـی و آرش عـبـاسـی دراثــر  
ــان   ــه بــیـمــارســت شـدت جــراحــات ب

الزم به ذکـر اسـت  .   منتقل شدند 
ــه،  ٣٠ کــه فــواد چــاردولــی   ســال

. متاھل و داری یک فرزند اسـت 
ــگـی بــرای   ــه ی ھــمـاھــن ـت کـمــی
کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای  
کارگری ضمن عرض تسلیت بـه  
خانواده و دوستان فـواد چـاردولـی  
ـیـن حـوادثـی درمـحـیـط   وقوع چن
ــاشــی از عــدم   ھــای کــار را ن
رعایت استانداردھای ایـمـنـی در  
ــط   ــوس ــار ت ــای ک ــط ھ ــحــی م
کارفرمایان می دانـد و خـواھـان  
رعایت استانداردھای ایمنی جھت  
ــن حــوادث   ــی ــشــگــیــری از چــن ـی پ

ـتـه ی  .  ناگواری می دانـد  کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  

مـرگ  .  تشکل ھـای کـارگـری 
یک کارگربراثر گـازگـرفـتـگـی  

تھران؛  یـک کـارگـر  : تیر ٢ چاه  

 ساله براثر گاز گرفتگی چـاه  ٤١ 
.  در جــان خــود را از دســت داد 

ــوط   ــق ــرس ــر اث ــم کــارگــری ب چش
ـر ٢ میلگرد مصدوم شـد   ـی ـنـدر  :  ت ب
ــه  ٢٣ عـبـاس؛ کــارگـری   ســالـه ب

اتفاق ھـمـکـارانـش در حـیـن بـاال  
ـر اتصـاالت   ـلـگـرد و سـای بردن می
توسط باالبر به بـاالی سـاخـتـمـان  
ـر سـقـوط   بودند، که ناگھان در اث
ـلـگـرد در   مصالح، یک شاخه می

 .ناحیه چشم وی فرو می رود 
در نظام ضـد کـارگـر جـمـھـوری  
اسالمی بخش اعظم حوادث کـار  
را کارگرانی تشکیل میدھند که  
ـقـص   در اثر این حوادث معلول و ن

ــشـونـد  ــت مـوظــف  .  عضـو مـی دول
است تسھیالت الزم برای شـرکـت  
ـیـن و افـراد دارای   ـلـول فـعـال مـع
ــون   ــئ ــه ش ــی ــل نــقــص عضــو در ک

ــی  ــاع ــم ــی اجــت ــدگ ــاد  .  زن ــج ای
ــژه   ــزات وی ــجــھــی ــالت و ت تســھــی
ـیـن در امـاکـن عـمـومـی،   معلـول
معابر، مجموعه ھای مسـکـونـی  

تـامـیـن و  .  و غیره را مھیا کـنـد 
پرداخت ھزینه وسائل و ابـزارھـای  
ـرای   فنی و کـمـکـی ضـروری ب
ــراد   ــره اف ــیــل زنــدگــی روزم تســھ

. را فراھم کـنـد . دارای نقص عضو 
دولت موظف است ھزینه زنـدگـی  
ـر حـوادث   خانواده ھایی که در اث
کار جانباخته اند را با اسـتـانـدارد  
ــه   بـاال و حـقـوق مـکــفـی مــاھـان

ـیـد  . .  تامین کند  محل کار و تول
ـبـدیـل   نباید به قتلگاه کـارگـران ت

ــن  .  شــود  ــاه در ای ــارگــران آگ ک
ـئـت ھـای   شرایط باید بر لـزوم ھـی
ــی از طــرف   ــازرس ــارت و ب ــظ ن
نمایندگان کارگران برای تـامـیـن  
باالترین ایمنی محیط کار تـالش  

تامین آموزش ایمنی کـار  .  کنند 
ـرعـھـده   با احتساب ساعات کـار ب

ــه  .  دولـت و کـارفـرمـا اسـت  تـھـی
ـتـگـی از   پروتکل مـاھـانـه و ھـف
وضعیـت ایـمـنـی کـار و مـطـلـع  
کردن کارگران با تشکیل مـجـمـع  
ـری از   عمومی بـه امـر جـلـوگـی
حوادث نـاشـی از کـار و سـھـل  
انگاری و بی تفاوتی کارفرماھـا  

 . و دولت کمک خواھد کرد 

 صف بیکاران
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طبق گزارشی کـه بـه حـزب  
کمونیست کارگری رسیده اسـت،  

ـرمـاه حـدود   ـی  تـا  ٨٠٠ روز سوم ت
ـیـمـانـی  ١٠٠٠   نفر از کـارگـران پ

بخش تعمیرات پارس جـنـوبـی در  
 عسـلـویـه در  ٣  و  ٢  و  ١ فازھای  

ـقـه ای  ١٢ مقابل ساخـتـمـان    طـب
پارس جـنـوبـی دسـت بـه تـجـمـع  

نیروی حراسـت و  .  اعتراضی زدند 
ــژه وزارت اطــالعــات   نــیــروی وی
بالفاصله سررسیدند اما نتوانستنـد  
اعـتــراض کــارگـران را خــامــوش  

کارگران بـا گـرفـتـن ایـن  .  کنند 
ـیـمـه   قول که تا سـه روز دیـگـر ب
آنھا واریز میشود به تـجـمـع خـود  

 . پایان دادند 
سه ماه بیمه کارگران بـه حسـاب  
ـرچـه   ـیـجـه دفـت واریز نشده و در نت
. ھای بیمه آنھا تمدید نشده اسـت 

ـیـز   کارگران مطالبـات دیـگـری ن
دارند از جمله صاحب شرکـت اوج  
ـر کـار   نصر با ھمدسـتـی نـاظـر ب
ــب   ــخــشــی از طــل ــکــار ب ــمــان ــی پ
کارگـران از جـمـلـه حـق اضـافـه  
کاری و حق استفاده کـارگـران از  
خوابگاه را در اردیبھشت مـاه بـاال  

ـیـن بـا  . کشید و فرار کرد  ھمـچـن
ـرارداد   کارگـران سـه مـاه اسـت ق
کاری بسته نشـده اسـت و چـون  
دفترچه بیمه آنھا تمدید نشـده در  
صورت بیماری از ھـمـان امـکـان  
ــز   ــی نــی ــان ــن درم ــائــی ــح پ ــط س

کارگران کار طـوالنـی  .  محرومند 
و طاقت فرسائی دارند و به سطـح  
دستمزد یک میلیون و دویست تـا  
ــان بشــدت   ــوم ــزار ت ــصــد ھ ســی

ـیـن بـه  .  معترضند  کارگران ھمچن
تبعیضات فـاحـش مـیـان خـود و  
ــد  ــن اعــتــراض دارن ــدســی ــھــن . م

کارگران میگویند در حالیکه بـه  
ما حتی لباس کار نـمـیـدھـنـد و  
مجبوریم لباس کھنه سال قبـل را  
ـر در ایـن   ـف استفاده کنیم، شـش ن
اطاق زندگی میکنیم و از سـاده  
ترین نیازھای زندگی در عسلویـه  
ـم، مـھـنـدسـیـن در   ـی محـروم ھسـت
ـفـاوتـی زنـدگـی   شرایط بسیار مـت
ـرای   ـرواز ب میکنند و از امکـان پ
ــازات   ــی ــت ــدار بــا خــانــواده و ام دی
دیگری برخوردارند و کارگـران از  

 . ھمه این امتیازات محرومند 
ـر کـار   طبق این گزارش ناظریـن ب
ــا   ــی ب ــمــانـکــاران، در ھــمــدسـت ـی پ

پیمانکاران و رشوه گرفتن از آنـھـا  
ــن   ــولــی ــا مســئ ــی ب و در ھــمــدســت
ــروی ویــژه وزارت   ــی ــراســت و ن ح
اطالعات فشـار و زورگـوئـی بـه  
ــد  ــد کــرده ان . کـارگــران را تشــدی

ـلـف   اسامی ناظرین فازھای مـخـت
ــار   ــان کــارگـران بســی کـه در مـی

 : منفورند به این شرح است 
 ١ جھانگیر ساالری، ناظر فاز  

  ٣  و  ٢ باقری، ناظر فاز  
ــاظــر   ــژاد، ن ــی ن ــان مــھــدی قــرب

  ٥  و  ٤ فارھای  
 و  ٧  و  ٦ مھدی علیپور ناظر فاز  

 ٨  
 و  ٩ خلیل باغبان، ناظر فـازھـای  

 ١٠  
ــس کــل   ـئ ــدلـی، ری مـھــنـدس عـب

 ناظران و دزدان  
ـیـه عـوامـلـی   این مفتخوران و کـل
ــا مــزدوران   ــی ب ــت کــه در ھــمــدس
حکومت به کـارگـران زورگـوئـی  
ـنـد و حـقـوق کـارگـران را   میکـن
پایمال میکنند باید با اسم و رسـم  

 . و عکس به ھمه شناساند 
ـیـسـت کـارگـری از   حزب کـمـون
اعتراضات بحق کارگران عسلویـه  
حمـایـت مـیـکـنـد و آنـھـا را بـه  
خبررسانی منظم، تشکیل مـجـمـع  
عمومی و تصمیم گیری مـتـحـد  

 . و یکپارچه فرامیخواند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
ــرمــاه  ٦  ــی  ژوئــن  ٢٧  ،  ١٣٩٣  ت

 ٢٠١٤ 
 

کارگران سنگ معدن 
بافق با یک التیماتوم 

دوماھه به اعتصاب پایان 
   دادند

پنجھزار کـارگـر سـنـگ مـعـدن  
 روز  ٣٩ بافق در استان یزد پس از  

ــروز بــه ســر کــار   ــتــصــاب ام اع
یـک خـواسـت مـھـم  .  بازگشتنـد 

ـم   کـارگـران پـس گـرفـتـن تصـمـی
دولت برای فروش سھام این معدن  

کارگران حـرفشـان ایـن بـود  .  بود 
که خصوصی سازی شـرکـت بـه  
ـروی کـار و از   ـی معنی تعدیـل ن

ــی از   ــل ــل خــی ــغ دســت دادن ش
ـبـه  .  کارگران اسـت  روز چـھـارشـن

ـرمـاه اسـتـانـدار یـزد در   ـی چھارم ت
جمع کارگران حاضر شد و اعـالم  
کرد که دولت موقتا فروش سھـام  
را متوقف کرده و تصمیم نـھـائـی  
ــه او مــحــول کــرده اســت  . را ب

ــه ســر کــار   کــارگــران امــروز ب
بازگشتند اما اعـالم کـردنـد کـه  
در صورتی که تا دو مـاه دیـگـر  
فروش سھام کامال منتفـی نشـود  
. اعتراض را از سر خواھند گرفـت 

ــد کــه   ــامــات اعــالم کــرده ان مــق
ـری   ـیـگـی ـرای پ ـیـز ب کمیته ای ن
ــران   ــر خــواســت ھــای کــارگ ســای
توسط مقامات مختلف حکـومـت  
ـنـدگـان کـارگـران   و یکی از نمـای

 . تشکیل شده است 
در طول این مدت بارھا مـقـامـات  
مختلف از استاندار تا امام جـمـعـه  
ـنـده   و اعضای شورای شھر و نمای
مجلس رژیم در بافق و فـرمـانـدار  
و تعدادی دیگر از مقامات ضمن  
ـلـوسـی از کـارگـران، تــالش   چـاپ
کردند که کارگران را تشویـق بـه  
ــد امــا   ــن ــازگشــت بــه کــار کــن ب

فرمانـدار  .  کارگران زیر بار نرفتند 
ـتـه بـود کـه   ـبـل گـف ـتـه ق یزد ھف
بخشی از کارگران میخواھنـد بـه  
اعتصاب پایان دھند اما تـعـدادی  

دنبال چیزھای دیگـر  " از کارگران  
ـیـب قصـد  "  ھستند  ـرت و بـه ایـن ت

تھدید و تفرقـه انـدازی در مـیـان  
ـثـات را  . کارگران داشت  این تشـب

ـروی مـتـحـد خـود   ـی کارگران با ن
ـنـطـور  .  خنثی کردند  اکنون نیـز ای

که بسیاری از کارگـران و مـردم  
ــد، کــارگــران   ــویــن ــگ ــق مــی ــاف ب
ــه قــول و قــرارھــای   ــمــادی ب اعـت
ـیـل دو   مقامات ندارند به ھمین دل
ــد  . مـاه بـه دولـت مـھــلـت داده ان

ـرار بـود در   ـر کـار ق ـیـعـی وزی رب
اجتماع کارگران ظـاھـر شـود امـا  
دو بار سفرش را مـلـغـی کـرد و  
حضور در میـان کـارگـران را بـه  
پایان دادن به اعـتـصـاب مشـروط  

ــه درخــواســت  .  کــرد  کــارگــران ب
ربیعی نیز پاسـخـی نـدادنـد و بـه  

اعتصاب ادامه دادنـد تـا بـاالخـره  
ــت را وادار بــه یــک عــقــب   دول

 . نشینی موقت کردند 
 

کارگران معدن سنگ 
آھن بافق، زحمتکشان 

 :بافق
ــت در صــدد وقــت کشــی و   دول
. ایجاد تفرقه در میان شـمـا اسـت 

ــدار و   ــا فــرمـان از امــام جــمـعــه ت
ـم و   استاندار و نماینده مجلس رژی
ـیـه شـمـا   سایر مقامات ھـمـه عـل

به ھیچکدامشان اعتـمـاد  .  ھستند 
ـیـد  .  نکنید  اتحاد خود را حفظ کن

و با تشـکـیـل مـجـمـع عـمـومـی  
ــده بــرای   ــمــایــن ــادی ن ــعــداد زی ت
پیگیری کلیه خواست ھای خـود  
ـنـدگـان   ـیـد و از نـمـای انتخاب کن
ـیـجـه   ـت بخواھید که بطور مـرتـب ن
ــه مــجــمــع   اقــدامــات خــود را ب
. عمومـی شـمـا گـزارش بـدھـنـد 

ـنـده کـافـی   انتـخـاب یـک نـمـای
اینرا بـه تـجـربـه دریـافـتـه  .  نیست 
ــد  ــقــق  .  ای ــروی شــمــا و تــح پــیــش

مطالبات شما در گـرو آمـادگـی  
شما، اتحاد شما و ادامـه مـبـارزه  

ـفـاق  .  شما است  اکثر قریـب بـه ات
ـنـد  . مردم شھر در کنار شما ھسـت

ـتـوانـد   ـی این نیرو را ھیـچـکـس نـم
مردم شـھـر را بـه  .  شکست بدھد 

ـیـد و   اجتماعات خود دعـوت کـن
ـیـز گـزارش   وضعیت را به آنـھـا ن

مردم شھر و رسانـه ھـایـی  . بدھید 
کـه صـدای شـمـا را مـنـعـکـس  
ـیـد و اجـازه   میکنند را مطلع کـن
ندھید گزارشـات دروغ از رسـانـه  

 . ھای حکومتی منتشر شود 
ـیـسـت کـارگـری از   حزب کـمـون
مبارزه شما و خواست ھای بـحـق  
تان قاطعانه حـمـایـت مـیـکـنـد و  
کلیه مـراکـز کـارگـری و مـردم  
شریف بافق و یزد را فرامـیـخـوانـد  

 . قاطعانه از شما حمایت کنند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
ــرمــاه  ٥  ــی  ژوئــن  ٢٦  ،  ١٣٩٣  ت

 ٢٠١٤ 
 

پرستاران تھران باز ھم 
دست به تجمع اعتراضی 

 زدند
 

طبق گزارشات منتشر شده حـدود  
ــه  ٥٠  ـرسـتـاران تـھـران ب ـر از پ ـف  ن

ـر   نمایندگی از طرف پرستاران سـای
بیمارستان ھای تھران روز چـھـارم  
تیرماه در مقابل مـجـلـس شـورای  
اسالمی تجمع کردنـد و خـواھـان  
ــد  ــات خــود شــدن ــق مـطــالــب . تـحــق

پرستـاران بـه عـدم اجـرای قـانـون  
ـرسـتـاری    تعرفه  گذاری خـدمـات پ
 سال قبـل تـوسـط مـجـلـس  ٧ که  

تصــویــب شــده، اضــافــه کــاری  
ـقـاء   اجباری، عدم تحقق قانـون ارت
بھره وری، تفاوت کارانه پزشـکـان  
ـرداخـت حـق   با پرستاران و عـدم پ
ـراض   ـرسـتـاران اعـت کارشنـاسـی پ

طبق ایـن گـزارشـات عـدم  .  دارند 
ـرسـتـاران،   ـرام و حـفـظ شـان پ احت
پزشکان و پیراپـزشـکـان از دالیـل  

 . کنندگان است   دیگر تجمع 
 

الزم به یادآوری است که روز اول  
ـیـش از   ـر از  ٣٠٠ تیرماه نیز ب ـف  ن

ـنـی   پرستاران بیمارستان امام خـمـی
دست به تجمع اعتراضـی زدنـد و  
ـر   خواھان افزایش دسـتـمـزد و سـای

 . مطالبات خود شدند 
  ٦  خرداد تـا  ١٨ پرستاران از تاریخ  

ـراض اعـالم   ـر را روزھـای اعـت تی
کرده بودند و این دومـیـن تـجـمـع  
ـتـه   اعتراضی پرستاران در طول ھـف

 . گذشته بوده است 
ـیـسـت کـارگـری از   حزب کـمـون
اعتراض پرستاران و خواست ھـای  
آنھا قاطعانه حمـایـت مـیـکـنـد و  
ـیـمـارسـتـان ھـا در   کلیه پرسنـل ب
سراسر کشـور را بـه حـمـایـت از  

حـزب مـردم  .  پرستاران فرامیخواند 
تـھــران و ھـمــه مــردم در سـراســر  
کشور را فرامیخواند کـه بـه ھـر  
شکل میتوانند از خـواسـت ھـای  

 . پرستاران دفاع کنند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
ــرمــاه  ٥  ــی  ژوئــن  ٢٦  ،  ١٣٩٣  ت

 ٢٠١٤ 
 
 

  کارگر عسلویه دست به٨٠٠بیش از 
  تجمع اعتراضی زدند 
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 ١٩٧اطالعیه شماره  
 بنا بر خبر منتشر شده از 
ــتــه دفــاع از  ســوی کــمــی

 تـیـر ٤شاھرخ زمانی روز 
ـــدان  ـــیـــس زن ـــی رئ مـــردان
رجائی شھر رضا  شـھـابـی 
از رھــبــران شــنــاخــتــه شــده 
کارگری در زندان رجـایـی 
ــه دفــتــر خــود  شــھــر را ب
احضار کرده و از او سئوال 

تو از جان مـا : "  می کند
 چه می خواھی ؟  

در پــاســخ بــه ایــن ســئــوال 
من : " رضا شھابی میگوید

از شخص شما ھیچ چیزی 
نمی خواھم ولی از شما به 
عـنــوان رئــیـس زنـدان مــی 
خواھم تابع قـانـون خـودتـان 
باشید و طبق قانـون حـق و 
حـــقـــوق مـــن زنـــدانـــی را 
رعایت کـنـیـد و خـواسـتـه 
اصلی من از مسـئـولـیـنـی 
اســت کــه در کــمــال بــی 
قانونی و بدون حکم جـدیـد 
، بدون تفھیم اتـھـام جـدیـد، 
ــر گــزاری دادگــاه  بــدون ب
جــدیــد، بــدون وجــود اتــھــام 
جدید ، بدون دستـور جـدیـد 
و در کــمــال مــطــلــق غــیــر 
قـــانـــونـــی مـــرا از یـــک 
زنــدانــی بــه زنــدان دیــگــر 
تبعید کردند،  طبق قانون، 
حق قانونـی خـودم را مـی 

و باید کسانی کـه  .  خواھم
مرتکب چنین  عـمـل ضـد 
قانونی شدند جواب بـدھـنـد 
و اگــر شـمــا نــیـز مــدعــی 
ھستید که به قانون احترام 
می گذارید و ادعـا داریـد 
کــه قــانــونــی عــمــل مــی 
کنـیـد و بـه عـنـوان یـک 
مســلــمــان طــرف دار ســتــم 

دیده ھستید و طبق دسـتـور 
اعتقادی خـودتـان مـوظـف 
به مقابله با ظالم ھسـتـیـد، 

باید از من حمایت و دفـاع 
ــا  ــا از کســی ی ــیــد ت کــن
کسانـی کـه بـا عـمـلـکـرد 
ضد انسانی و ضـد بشـری 
به من ظلم کردند حـقـم را 
بگیرم، حال شما با عملتـان 
می توانید ثابت کنید کـه 
چقدر گفتار و عمـلـتـان بـا 
اعتقاداتان ھماھنگـی دارد 

در مقابل این گـفـتـار حـق " 
ــانــه رضــا شــھــابــی  ــلــب ط
مـردانــی شــروع بـه تـھــدیــد 
کردن وی نموده و میگوید 
که وی کاری به بقیه که 
. با او چه کرده انـد نـدارد

او گزارش در مـورد او را 
به دادستـانـی ارسـال کـرده  
ــنــد و  ــای ــی ــرار اســت ب و ق

ولی او بـه .  تصمیم بگیرند
عنوان رئیس این زندان می 

گوید که اگر ادامه بدھد، 
او را به انفرادی فـرسـتـاده 

 . و به رویش آب می بند

ــاســخ  رضــا شــھــابــی در پ
الـبـتـه کـه شـمـا :" میگویـد

ــان  ــودت ــال خ ــول اعــم مســئ
ھستید و من ھم اطـمـیـنـان 
دارم که اگر قانونی عـمـل 
کنـیـد چـنـیـن خـطـایـی را 
مرتکب نخواھید شد، مگر 
ایـــنـــکـــه مـــانـــنـــد بـــقـــیـــه 
ھمکارانتان دست به اعمـال 
غیر قانونی بزنید و قوانیـن 
. خودتان را زیر پا بگذاریـد

در آن صورت تـوانـایـی ھـر 
کار غیر قانونی را داریـد، 
انــجــام کــار خــطــا و غــیــر 
قانونی ھیچ ھـنـری نـمـی 
خواھد بلکه ھر کسی می 
تــوانـــد کـــار بـــد و ضـــد 
ــی  ــی و ضــد انســان قــانــون
مرتکب شـود، ولـی انسـان 
درست کار کسی است که 

نه تنھا مرتکب خطا نشـود 
و تابع قانون بوده و قوانیـن 
را رعایت نمـایـد بـلـکـه در 
مسیر انسانیت پا را فـراتـر 
گذاشته ھر چه می تـوانـد 
به بقیه کمک کنـد، حـال 
اختیار با خود شماست ھـم 
می توانیـد قـانـونـی عـمـل 
کنید و ھم می توانید ضد 
انســانــی و غــیــر قــانــونــی 

 .عمل کنید
ھمچنین امیریـان مـعـاونـت 
ــدان از رضــا شــھــابــی  زن
پرسیده اسـت، آیـا شـمـا از 

 ما ناراضی ھستید؟ 
ــه وی  ــاســخ ب رضــا در پ

باز می گویم : "گفته است
مشـــکـــل مـــن بـــا شـــمـــا 
ــکــه  ــل ــیــســت ب شــخــصــی ن
مربوط به زنـدان اسـت کـه 
حق و حقوق قانونی زندانی 
مراعات نمـی شـود و مـن 
از تمامی مسـئـولـیـن و از 
جــمــلــه شــمــا کــه مســئــول 
نــگــھــداری فــعــلــی مــن 
ھستید انتظار دارم فقـط و 
ــت  ــون را رعــای ــان فــقــط ق
بکنید و ھر چـنـد کـه تـا 

 روز اســت ٢٥امــروز کــه 
من اینجا زندانی ھستـم از 
مــواردی رنــج بــردم کـــه 
تمامی زندانیان گـرفـتـارش 
ھستند و مربوط به شخـص 
من نیست ، مانند نداشـتـن 
تلفن ، مرخصی ، مـالقـات 
حضــــوری ، مشــــکــــالت 
بھداشتی و اینکه من بایـد 

مداوای  بیـمـاری خـود را 
ادامه بـدھـم کـه در مـورد 
این موضوع ھیچ اقـدامـی 
نمی کنیـد و دھـھـا مـورد 

امیریان نیز پـاسـخ ".   دیگر
مــیــدھــد کــه نــامــه ھــا و 
گــزارشــات وی را ارســال 
کرده و قرار است به زودی 

 .دادستان به آنجا بیاید
بدین ترتیـب رضـا شـھـابـی 
ــر فشــار در  ــدان زی در زن
اعتراض به وضعیت خود و 
ــنــدش در  ــم ب ــان ھ ــی ــدان زن
. اعتصاب غذا بسر مـیـبـرد

رضا شـھـابـی در اعـتـراض 
به اینکه وی را بـه جـای 
انقال به بـیـمـارسـتـان بـرای 
عـمـل جـراحـی کـمـرش بــه 
زندان رجـایـی شـده انـتـقـال 
داده انــد، از تــاریــخ دھــم 
خــرداد در اعــتــصــاب غــذا 

داود رضـوی .   بسر میبـرد
یــکــی دیــگــر از اعضــای 
ھـیــات مــدیــره ســنـدیــکــای 
واحد در مورد رضا شھابی 

نــه فـقــط بــه :"   مـیــگــویــد
نــیــازھــای ســالمــتــی رضــا 
شھابی در زنـدان تـوجـھـی 
نشده بـلـکـه ایـنـک یـک 

 –مــاه اســت کــه او را 
ھمراه شش زندانی سیاسـی 

 زندان ٣٥٠از بند   –دیگر 
اوین به زندان رجائی شـھـر 

 .". تبعید کرده اند
 خـرداد  ٢٤رضا شھابی در 

شـــھـــابـــی در نـــامـــه ای 
ـــه  ـــاب ب ـــط ســـرگشـــاده خ
دادســتــان تــھــران خــواســتــه 
ھای خود را بـه شـرح زیـر 

 :اعالم کرده است
بــازگشــت بـــه مــحـــل   -١

 ٣٥٠قبلی زندان اوین بند 

 

ادامه اعتصاب غذای رضا شھابی و تھدید او 
 توسط مردانی رئیس زندان رجائی شھر 
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مــرخصــی اســتــعــالجــی   -٢
جـــھـــت درمـــان و عـــمـــل 

بـه (  جراحی دیسک کمر 
دور از استـرس و بـگـیـر و 
بــبــنــد و حضــور مــامــوران 
زنــدان کــه بــاعــث ایــجــاد 
رعب و وحشت و مـزاحـمـت 
و نــاراضــتــی بــه مــراجــعــه 
کــــنــــنــــدگــــان و کــــادر 
بیمارستانی و تیم پزشـکـی 
از جمله پزشک و پرستـارو 

 )غیره 
 ١٣٤اجــــرای مــــاده   -٣

قـــانـــون جـــدیـــد مـــجـــازات 
 )قانون تجمیع( اسالمی 

ــون آزادی   -٤ ــان ــرای ق اج
 .مشروط

در این مدت  رضا شھابـی 
چھار نـامـه رسـمـی بـرای 
ـــدان و و  ـــیـــن زن مســـئـــول
مسئولین قضایی از جـمـلـه 
جــعــفــری دولــت ابــادی و 
مردانی نوشتـه اسـت، امـا 
ھــیــچ پــاســخــی نــگــرفــتــه 

 . است
اکنون وضـعـیـت جسـمـانـی 
رضا شھابی نگران کـنـنـده 
است و در این مدت دچـار 
کاھش وزن شدید و نـوسـان 

ایـن .  فشار خون شـده اسـت
درحالیست که او ھمـچـنـان 

در .  از درد کمر رنج میبرد
رابــطــه بــا وضــعــیــت رضــا 

 خـــرداد ٢١شــھـــابـــی در 
تعدادی از ھـم بـنـدان وی  
در زندان رجایی شـھـر، بـه 
اسامی محمد امیرخیزی ، 
افشین حیرتـیـان ، حشـمـت 
ــرخ  ــه طــبــرزدی، شــاھ ــل ال

ــی،   ــی، خــالــد حــردان زمــان
پـیــروز مــنــصـوری، ســعــیــد 
ماسوری  و  صالح کھندل 

طی نـامـه ای خـطـاب بـه 
شخصیت ھا و نـھـاد ھـای 
کـارگـری و آزادیــخـواه در 
سراسر جھان شـده انـد کـه 
بــــرای رســــیــــدگــــی بــــه 
خــواســتــھــای بــرحــق رضــا 
شـھــابــی و در حــمــایــت از 
وی جمھـوری اسـالمـی را 
زیــر فشــار اعــتــراض خــود 

 . قرار دھند
 ھـم اکــنــون کــارزاری در 
حمایت از رضا شھـابـی در 

در زنــدان و .  جــریــان اســت
خارج از زندان اعـتـراضـات 
بسیاری در حمایت از او و 
خواستھـایـش کـه در واقـع 
خواستھای ھـمـه زنـدانـیـان 
سیاسی در بند است، به پا 

وسـیـعـا بـه ایـن .  شده است
اعتراضات بپـیـونـدیـم و در 
ســـطـــح جـــھـــانـــی صـــدای 

 .  اعتراض او باشیم
 خـرداد روز ٣٠ ژوئـن، ٢٠

حمایت از زندانیان سیاسـی 
از جـمـلـه در عـکـس .  بـود

ھای اعـتـراضـات ایـن روز 
عکس رضا شھابی، بھـنـام 
ابراھیـم  زاده و کـارگـران 
. زندانی به چشم مـیـخـورد

ھـــمـــچـــنـــیـــن در جـــریـــان 
فسـتـیــوال پــنـاھــنـجــویـان و 
مــھــاجــریــن در تــوکــیــو در 

 ٢٢مــنــطــقــه نــاکــانــو در 
خــرداد جــمــال صــابــری از 
ھــمــکــاران کــمــپــیــن بــرای 
آزادی کارگران زندانـی بـا 
بردن عکس این کارگران و 
نشریه ای که بخشی از آن 
مربوط به زندانیان در بـنـد 
بود، صدای اعـتـراض ایـن 
کــارگــران را نــمــایــنــدگــی 

در یـکـی از عـکـس .  کرد

ھــای ایــن تــجــمــع رئــیــس 
ــحــادیــه آزاد کــارگــران  ات
ژاپــــن، و تــــعــــدادی از 
اعضای این اتحادیه و نـیـز 
آمــامــیــا کــاریــن نــویســنــده 
جوان و سرشـنـاس ژاپـن بـا 
گـرفـتـن عـکـس کـارگـران 
زنـدانـی در دسـت حـمـایــت 
خود را از این کـارگـران و 
از زنــدانــیــان ســیــاســی در 

 . ایران اعالم داشتند

ـــرای آزادی  ـــن ب ـــی ـــپ کـــم
ــی ادامــه  ــدان کــارگــران زن

رضا شھابـی، بـھـنـام .  دارد
ـــم زاده، شـــاھـــرخ  ـــراھـــی اب
زمـانــی، مــحــمــد جــراحــی، 
محمـد مـوالنـایـی، یـوسـف 
آب خـرابـات، واحـد سـیــده، 
مــحــمــد مــحــمــدی، رســول 
بداغی، عبدالرضا قـنـبـری 
و ھمـه زنـدانـیـان سـیـاسـی 
بــایــد فــورا از زنــدان آزاد 

 . شوند
 

ـــرای آزادی  ـــن ب ـــی ـــپ کـــم

 کارگران زندانی
 ١٩     ١٣٩٣ خـــرداد ٢٩

 ٢٠١٤ژوئن  
 

 ١٩٩اطالعیه شماره 
پس از مدتھا بھنام 

ابراھیم زاده موفق به 
مالقات با خانواده اش 

 شد
مامـوریـن امـنـیـتـی مـنـزل 
بھنام را بازرسی کـردنـد و 
کامپیوتر نیما ابراھیم زاده 

 را با خود بردند
 تیر بھنام ابـراھـیـم ٨امروز 

زاده از رھــبــران شــنــاخــتــه 
کارگری، موفق بـه دیـدار 

بـھـنـام از .  خانواده اش شـد
ــشــت در ١٣روز  ــبــھ  اردی

ــنــد  ــفــرادی ب ــر ٢٠٩ان  زی
ــرار  ــی ق ــازجــوی فشــار و ب

 خرداد پـس ٢٩داشت و در 
 روز به بند عمـومـی ٥٤از 

 اوین انتـقـال یـافـت و ٢٠٩
امروز پس از مدتھا  بـرای 
اولین بـار آنـھـم در حضـور 
بــازپـــرس زنـــدان تـــوانســـت 

ھـمـسـر و پســرش نـیـمـا را  
 . دیدار کند

بنا بر خبـرھـا پـس از ایـن 
مالقات مامورین امـنـیـتـی 
رژیــم اســالمــی بــه مــنــزل 
بھنام رفـتـه و کـامـپـیـوتـر 
نیما ابراھیم زاده را با خود 

 . بردند
نیما ابراھیم زاده تنھا پسـر 
بھنام است که با بـیـمـاری 
سرطـان دسـت بـه گـریـبـان 
اســـت و عـــلـــیـــرغـــم ایـــن 
وضعیت زیر فشـار در بـنـد 

در .  بودن پـدرش قـرار دارد
چنین شـرایـطـی اسـت کـه 
مامورین امنیتی رژیـم بـه 
مـنــزل آنــھــا رفــتــه و او و 
ـــادرش را زیـــر فشـــار  م

 .گذاشته اند
 وسیعا به فشار گـذاشـتـن 
بر روی این خانواده و نیمـا 

 سـال دارد، ١٦کـه تــنـھــا 
ــیــم ــام .  اعــتــراض کــن ــھــن ب

ـــه  ـــم زاده و ھـــم ـــراھـــی اب
کارگران زندانی و زندانیان 
ــایــد فــورا آزاد  ســیــاســی ب

 .شوند
 

ـــرای آزادی  ـــن ب ـــی ـــپ کـــم
 کارگران زندانی

 
 ژوئــن  ٢٩     ١٣٩٣ تــیـر ٨
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 اعتراضات 

 
 ھزار کارگر معدن سنگ ٥اعتراض بیش از 

ترین مطالبه  آھن مرکزی بافق با تحقق مھم
 .آنان پایان یافت

ـر ٤ چھارشنبه  ( استاندار یزد  : تیر ٤  ـی در جـمـع کـارگـران  )   ت
ـر لـغـو   ـنـی ب متحصن حاضر شد و مصوبه ھیات دولـت مـب

 درصد از سھام معدن سنگ آھن مـرکـزی  ٢٨/٥ واگذاری  
با عقـب  .  بافق به بخش خصوصی را در اختیار آنان قرار داد 

ـریـن    نشینی دولت و استانداری یزد کارگران با تحقـق مـھـم  ت
ـراض  ٣٩ مطالبه شان بعد از گذشت    روز مـتـوالـی بـه اعـت

 .خود پایان دادند 
 

صدھا نفر از کارگران پیمانی بخش 
 و ٢ و ١تعمیرات پارس جنوبی در فازھای 

 طبقه ای ١٢ عسلویه در مقابل ساختمان ٣
 پارس جنوبی دست به تجمع اعتراضی زدند

ـیـمـانـی بـخـش  ١٠٠٠  تا  ٨٠٠ :   تیر ٣  ـر از کـارگـران پ ـف  ن
 عسـلـویـه در  ٣  و  ٢  و  ١ تعمیرات پارس جنوبی در فازھای  

 طبقه ای پارس جنوبی دست به تـجـمـع  ١٢ مقابل ساختمان  
ـروی ویـژه وزارت  .  اعتـراضـی زدنـد  ـی ـروی حـراسـت و ن ـی ن

ـراض   ـنـد اعـت ـتـوانسـت اطالعات بالفاصله سـررسـیـدنـد امـا ن
کارگران با گرفتن این قول کـه  .  کارگران را خاموش کنند 

تا سه روز دیگر بیمه آنھا واریز میشود به تجمع خـود پـایـان  
سه ماه بیمه کارگران بـه حسـاب واریـز نشـده و در  .  دادند 

کـارگـران  .  نتیجه دفترچه ھای بیمه آنھا تمدید نشـده اسـت 
مطالبات دیگری نیز دارند از جـمـلـه صـاحـب شـرکـت اوج  
نصر با ھمدستی ناظر بر کار پیمـانـکـار بـخـشـی از طـلـب  
کارگران از جمله حق اضافه کاری و حق استفاده کارگـران  

. از خوابگاه را در اردیبھشت ماه بـاال کشـیـد و فـرار کـرد 
ـرارداد کـاری بسـتـه   ھمچنین با کارگران سه مـاه اسـت ق
نشده است و چون دفترچه بیمه آنھا تمدید نشده در صـورت  
. بیماری از ھمان امکان سطح پائین درمانی نیز مـحـرومـنـد 

کارگران کار طوالنی و طاقت فرسائی دارنـد و بـه سـطـح  
دستمزد یک میلیون و دویست تا سیصد ھزار تومان بشـدت  

کارگران ھمچنین به تبعـیـضـات فـاحـش مـیـان  .  معترضند 
ـنـد در  .  خود و مھندسین اعتراض دارنـد  کـارگـران مـیـگـوی

ـبـاس   ـم ل حالیکه به ما حتی لباس کار نمیدھند و مجـبـوری
ـر در ایـن اطـاق   ـف ـم، شـش ن ـی کھنه سال قبل را استفاده کن
ـیـازھـای زنـدگـی در   ـریـن ن ـم و از سـاده ت ـی زندگی میکن
عسلویه محروم ھستیم، مھندسین در شرایط بسیار متفاوتـی  
زندگی میکنند و از امکان پرواز برای دیدار بـا خـانـواده و  
ـرخـوردارنـد و کـارگـران از ھـمـه ایـن   امتیازات دیـگـری ب

ـر کـار  .  امتیازات محرومند  طبـق ایـن گـزارش نـاظـریـن ب
پیمانکاران، در ھمدستی با پیمانکاران و رشـوه گـرفـتـن از  
ـروی ویـژه   ـی ـیـن حـراسـت و ن آنھا و در ھمدستی با مسـئـول
وزارت اطالعات فشار و زورگوئی به کـارگـران را تشـدیـد  

ـلـف کـه در مـیـان  .  کرده اند  اسامی ناظرین فازھای مـخـت
ـفـورنـد بـه ایـن شـرح اسـت  ـر  :  کارگران بسیار مـن جـھـانـگـی

مـھـدی  .  ٣  و  ٢ باقری، نـاظـر فـاز  .  ١ ساالری، ناظر فاز  
مھدی علیپور ناظر فـاز  .  ٥  و  ٤ قربانی نژاد، ناظر فارھای  

مھـنـدس  .  ١٠  و  ٩ خلیل باغبان، ناظر فازھای  . ٨  و  ٧  و  ٦ 
 عبدلی، ریئس کل ناظران و دزدان 

 
 تجمع کارگران کارخانه یک ویک 

ـراض بـه  ٢٧  نفر از کارگران کارخانه یک و یـک در اعـت
 عدم تمدید قراردادھایشان دست به تجمع اعتراضی زدند 

 
تجمع دوباره کارگران قند اھواز در مقابل 

 ساختمان بانک ملی

کارگران دوباره در مقابل ساختمـان مـرکـزی بـانـک  :  تیر ٤ 
  ٣١ کارگران کارخانه قند اھـواز از روز  . ملی تجمع کردند 

ـنـد و   خرداد ماه برای تحقق مطالبات خـود در تـھـران ھسـت
ھـای مـلـی و مـلـت جـلـسـات مـتـعـددی در    تیر بـانـک ٤ 

ـرگـذار  ٤٥ خصوص پرداخت    ماه مطالبات معوقه بـا آنـھـا ب
در آخـریـن  .  نتیجه بوده است   اند که تاکنون ھمه آنھا بی   کرده 

ـبـه   ـر مـاه ٤ ( جلسه ای که بعد اظھـر سـه شـن ـی مـیـان  )   ت
نمایندگان بانک ملی، ملت ونماینده کارگران انـجـام شـده  

این دو بانک به بھانه ھای مختلفـی تـالش دارنـد کـه از  
بانک مـلـت بـه  .  پرداخت مطالبات کارگران خوداری کنند 

ـرسـی   ـرای ب عنوان سھام دار اصلی کارخانه نماینده ای را ب
وضعیت کارخانه و مطالبات کارگران انتـخـاب کـرده اسـت  

 اما کارگران تا بررسی وضعیت کارخانه که 
ـنـد بـدون    چندین ماه به طول خواھد انجامید دیگر نـمـی  تـوان

 .دریافت مطالبات خود زندگی کنند 
  

تجمع کارگران سیمان آبیک در محوطه 
 کارخانه 

ـراض بـه  :  تیر ٣  ـیـک در اعـت کارگران کارخانه سـیـمـان آب
کاھش حقوق و عدم اجرای  مشاغـل سـخـت در مـحـوطـه  
. کارخانه مقابل سالن غذا خوری کارخـانـه تـجـمـع کـردنـد 

ـیـک از   ـرمـاه ٢ ( تجمع  کارگران سیمـان آب ـی آغـاز شـده  )  ت
اعتراض  به عدم اجرای قانون مشاغل سـخـت وزیـان  .  است 

  ٣٠٠ .  آور و بازنگری در محاسبه حقوق و سایر مزایا اسـت 
ـنـد  در آمـد   .  کارگر در کارخانه سیمان آبیک شاغـل ھسـت

 است و از ایـن بـابـت  مـیـزان    کارگران نزدیک به حداقل 
قـانـون  .  دھـد   دریافتی آنان کفاف معاش زندگیشان را نـمـی 

مشاغل سخت وزیان آور  در مورد کارگران کارخانه سیمان  
کارفرما برای گـریـز  .   اجرایی نشده است ٨٧ آبیک از سال  

از عملی کردن پرداخت ھزینه ھای مشاغل سخت اخیرا در  
ـر ھـوا و دسـتـگـاھـای   ـت ـل ـی کارخانه سیمان آبیک چـنـد ف

تا از این طریق این کـارخـانـه   .  تصویه آب  نصب کرده است 
 .به عنوان واحد نمونه صنعت پاک معرفی شود 

 
 تجمع اعتراضی کارگران قند اھواز 

ـیـه  :  تیر ٢  ـنـد و تصـف تجمع اعتراضی کارگران کـارخـانـه ق
شکر اھواز که از دو روز پیش درمقابل ساختـمـان مـرکـزی  

آغاز شـده  )  یکی از سھام داران کارخانه ( بانک ملی ایران  
در مـقـابـل سـاخـتـمـان مـرکـزی  )  دوم تیر ماه (بود، دوشنبه  
سومیـن  . ادامه یافت ) سھامدار دیگر کارخانه (بانک ملت  

ـنـد اھـواز در  ٥٠ روز متوالی است که    کارگر کـارخـانـه ق
 مـاه حـقـوق و مـزایـا خـود،در  ٤٥ اعتراض به عدم دریافت  

 .تھران حضور دارند 
 

 تجمع مربیان حق التدریسی مقابل مجلس
ای    و حـرفـه   مربیان حق التدریسی مراکز آموزش فنـی :  تیر ٣ 

 مـجـلـس در خصـوص  ٩١ در پی اجرایی نشدن مصوبه سال  
تـجـمـع  |  . تبدیل وضعیتشان مقابل مـجـلـس تـجـمـع کـردنـد 
 مجـلـس  ٩١ کنندگان خواستار پیگیری اجرای مصوبه سال  

ـتـدریسـی مـراکـز   در خصوص تبدیل وضعیت مربیان حـق ال
 .ای شدند   و حرفه   آموزش فنی 

 
 اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز

ـریـز در  ٥٠٠ بیش از  : خرداد ٢٥   نفر از کارگران پتروشیمی تب
پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات نمایندگان انتخابـی خـود بـا  
مدیر عامل و دیگر مسئولین ذیربط پتروشیمی تبریز بعد از  

) آغاز تعمیرات اسـاسـی مـاشـیـن آالت ( Over Hallآغاز  
خواست اصلی کارگران اعـتـصـابـی  .  دست از کار کشیدند 

ھزار تومـان در حـقـوق  ٥٠٠ افزایش دستمزد به میزان حداقل  
بعد از آغاز اعتـصـاب کـه دامـنـه ی  . پایه شان می باشد 

حمایت از آن روز به روز گسترش می یابد، مدیر عـامـل و  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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مسئولین در بین کارگران حاضر شده و طبـق مـعـمـول قـول  
رسیدگی در آینده را داده اند، که کارگران بر اساس درسھـا  
و تجربیات عملی که از مبارزات، اعتراضات و اعتصـابـات  
ـنـایـی   قیلی خود داشتند، به تھدیدات و وعده ھای آنان اعـت

زمان اعـتـصـاب  . نکرده و اعتصاب خود را ادامه می دھند 
کارگران به گونه ای است که دامنه ی آن تولیـد و ادامـه  

ـروشـیـمـی را در ابـعـاد بسـیـار   ـت ی کار دیگر بخشھـای پ
ـیـن بـه  .  گسترده ای تحت تاثیر قرار داده اسـت  لـذا مسـئـول

عناوین مختلف آنھا را تحت فشار گذاشته اند کـه بـه سـر  
این کارگـران کـه بـعـد از اعـتـصـابـات  .  کار خود برگردند 

ـیـمـانـکـار   متوالی در سالھای گذشته موفق شده انـد شـر پ
ـرارداد   واسط را از سر خود کم کنند و با پتروشیمی تبریـز ق
مستقیم منعقد نمایند، نه تنھا حال و روز بھتری پیدا نـکـرده  
اند، بلکه روز به روزدر اثر تـورم سـرسـام آور، قـدرت خـریـد  

ـروشـیـمـی  .  خود را نیز از دست داده اند  ـت صدر مدیر عامل پ
تبریز در یکی از جلسات مشترک با کارگران در پاسخ بـه  

چـرا  !  چرا ماشین می خرید؟ :  اعتراض کارگران می گوید 
اصال چـرا مـریـض مـی شـویـد تـا  !  لوازم خانه می خرید؟ 

ـنـد،  !  حقوقتان کفاف خرجتان را ندھد  ـیـن مـی گـوی مسـئـول
ـنـد   بروید سر کارتان تا رسیدگی کنیم و کارگران می گـوی

ـم  ـی کـارگـران مصـمـم  !  حقوقمان را افزایش دھید تا کار کـن
ھستند تا رسیدن به خواستـھـای خـود اعـتـصـاب را ادامـه  
ـقـه ای ھـای   دھند، لذا نیاز به حمایت و ھمبستگی ھم طب
خود، اتحادیه ھا و سندیکاھا و تشکلھای کارگران سـراسـر  

 )منبع سایت اخبار روز .(ایران و جھان را دارند 
 
 

  کارگران
 

حمله نیروھای امنیتی به منزل بھنام 
 .ابراھیم زاده و ضرب و شتم خانواده بھنام

بھنام ابراھیم زاده کارگر زنـدانـی کـه  : کارگران  مردم آزاده 
چند سال از حبس خود را پشت سر گذاشته اسـت درحـمـلـه  

ـتـی  ٣٥٠ به بند    زندان اوین مورد ضرب و شتم ماموران امنی
ـنـد    جـھـت  ٢٠٩ قرار گرفت و بـعـد از آن ایشـان را بـه ب

در این رابطه یک پرونده برای بـھـنـام  ,  بازجویی انتقال دادند 
.  تشکیل دادند و از آن روز مـمـنـوع الـمـالقـات مـی بـاشـد 

 از سـوی مسـئـوالن زنـدان بـا  ١٣٩٣ دیروز ھفتم تیـر مـاه  
ـرنـد و از خـانـواده بـھـنـام مـی   خانواده بھنام تماس می گی
ـنـد  .  خواھند تا جھت مالقات بھنام بـه زنـدان مـراجـعـه کـن

ـر مـاه  ٩ خانواده بھنام ساعت   ـی  صبح امروز یکشنبه ھشتم ت
جھت مالقات با بھنام به زندان مراجعه می کنند و بـعـد از  

ـبـاس  ٦ اینکه مالقات تمام می شـود   ـر از مـامـوران ل ـف  ن

ـم زاده را بـه گـروگـان   ـراھـی شخصی ھمسر و فرزند بھنام اب
ـم زاده   ـراھـی می گیرند و ھمراه چند ماشین به خانه بھنـام اب
حمله می کنند و کلیه وسایل منزل این کارگر زنـدانـی را  

ـتـی  .   با خود حمل و آن را مصادره می کنند  ماموران امنی
 سال سن دارد و تـمـام  ١٥ نیما ابراھیم زاده پسر بھنام را که  

ـرار مـی   جھان از مریضی ایشان اطالع دارند، تحت فشـار ق
دھند که مدارک پدرش از جمله فالش ھایش را تـحـویـل  

قابل ذکر است که ھمراه ماموران فیلم بردار ھـم  .  آنان دھند 
حضور داشت و از منزل بھنام فیلم برداری مـی کـردنـد تـا  

ماموران بـعـد  .  در میان مردم محله آنان را بی حرمت کنند 
از اینکه چند ساعت منزل بھنام را تفتیش و تخریب کـردنـد  

در این بازرسی ھمسر و  .   منزل او را ترک کردند ٤ ساعت  
ـرار دادنـد   فرزند بھنام را تھدید کردند و آنان را تحت فشار ق

ماموران بعد از  ".  ھر کاری کردند به آن اعتراف کنند "  که 
ـرو   ـیـوت بازرسی کلیه لوازم  منزل آن کـارگـر زنـدانـی کـامـپ

ـرنـد  . وسایل جانبی آن و مـاھـواره آن خـانـواده را بـا خـود ب
ـیـه مـدارک شـنـاسـایـی از جـمـلـه مـدارک    ھمچنین کـل
ھویتی خانواده و کارت ھای بانکـی و شـمـاره حسـاب را  

ـم زاده  .   ثبت و با خود برده اند  ـراھـی کمیته دفاع از بھـنـام اب
ـر انسـانـی   مـامـوران    ضمن محکوم کردن ایـن حـرکـت غـی

ـر   ـرخـورد غـی امنیتی به خانواده بھنام ابراھیم زاده از جـمـلـه ب
ـیـکـه   ـیـه کسـان انسانی با نیما ابراھیم زاده را محکوم و عـل
حکم بازرسی منزل بھنام ابراھیـم زاده را صـادر کـرده انـد،  
ـتـد بـه   شاکی و ھر گونه عواقب بعدی برای نیما اتفاق بیف
ـنـده حـکـم   عھده ماموران تفتیش کننده و مسئول صادر کـن

مـا اعضـای  .  بازرسی به منزل بھنام ابراھیم زاده مـی دانـد 
ـم زاده از تـمـام تشـکـل ھـای   ـراھـی کمیته دفاع از بھنـام اب
کارگری و کارگران می خواھیم که در مقابل ایـن یـورش  
ـرایشـان مـیـسـر اسـت   سکوت نکنند و از ھر طریقـی کـه ب

 .اعتراض خود را طرح کنند 
 ١٣٩٣ ھشتم تیر ماه  

 
 کارگر ٥٠٠نگاھی به اعتصاب : فراز آزادی

 مجتمع پتروشیمی تبریز
ـر از کـارگـران  ٥٠٠ بنا به اخبار منتشـره در رسـانـه ھـا   ـف ن

ـرسـیـدن مـذاکـرات   ـیـجـه ن ـت پتروشیمی تبریز ، در پـی بـه ن
نمایندگان منتخب شان با مدیر عامل و سایر مدیران ذیربـط  

 خرداد دست به اعـتـصـاب زده  ٢٥ این پتروشیمی ، از تاریخ  
 ھـزارتـومـان بـه حـقـوق  ٥٠٠ خواست کارگران افزایش  . اند 

ـراض طـوری  .  ماھیانه شان است  زمان اعتراض و نحوه اعـت
است که بخشھای وسیع و حساس پتروشیمی را با تعطیلـی  

کارگران پتروشیمی تبریز در مـاھـھـای  .  مواجه ساخته است 
گذشته با اعتصاب و اعتراض خودشان موفق شده انـد کـه  

ـرارداھـایشـان (  پیمانکار واسط نیروی کار  ) به عنوان طرف ق
این اعتصـاب  .  را حذف و قرارداد مستقیم با کارفرما ببندند 

ــن   ـری کـارگـری حـول افـزایـش دسـتـمــزد، یـکـی از مـھـمـت
ـبـاشـد ٩٣ اعتراضات کارگری در سال   ـتـخـاب زمـان  .   می ان

ـران عـمـلـی ایـن   ـراض، نشـانـدھـنـده درایـت رھـب شروع اعـت
ـیـد در  .  اعتصاب مھم کارگری است  اعتصاب و توقف تـول

ـتـی کـه ایـن   مجتمع ھای پتروشیمی بدلیل سرمایه ھـنـگـف
ـرای   مجتمع ھا بخود اختصاص داده اند، از اھمیت زیـادی ب

ایـن  .  سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولت برخوردار است 
ـیـات اورھـال  ـل انـجـام  (  اعتصاب درسـت بـعـد از پـایـان عـم

ـیـن  .  آغاز گردید )  تعمیرات اساسی و سالیانه مجتمع  مسئـول
ـیـد دوره بـعـد از   ـرنـامـه تـول مجتمع ھای پتروشیمی روی ب
توقف یکی دوماھه مجتمع برای تعمیرات، حساب کـرده و  
ـیـد و   میدانند که مجتمع قرار است با ظرفـیـت خـوبـی تـول
ـر از ظـرفـیـت مـعـمـول را   جبران چھار پنج ماه تولید کـمـت

زمان این اعتصاب از این نظر مـھـم بـوده کـه  .  خواھد کرد 
ـرار دھـد  تـا  .  مدیران مجتمع را بیش از پیش تحـت فشـار ق

ـری در خصـوص ادامـه و یـا   نگارش این نوشته، ھنوز خـب
ولی بـا تـوجـه  .  نتیجه اعتصاب در رسانه ھا درج نشده است 

ـیـدی   ـریـن واحـد تـول به محل شروع اعتصاب یعنی حسـاسـت
ـنـدگـان   مجتمع و زمان شروع این اعتصاب و مذاکرات نـمـای

از نظر شکل حساب شده اعمال فشـار  (  کارگران با مدیران  
موفقیت کارگران بـدرجـات زیـادی مـحـتـمـل  )  به کارفرما 

ـیـام خـوبـی بـه  . است  این مبارزه کارگـری در نـوع خـود پ
ـروشـیـمـی   ـت ـفـت و پ کارگران مھمترین بخشھای صـنـایـع ن
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که شاھرگ حیاتی اقتـصـاد  )  مانند پاالیشگاھھای نفت ( 
ـران عـمـلـی   ـنـکـه رھـب رژیم بحساب مـیـایـد، دارد و آن ای
ــایــع بــزرگ و حســاس،   ــن ــری در ص ــراضــات کــارگ اعــت
میبایستی به زمان و محل شروع اعتصاب در مجتمع ھـای  
بزرگ صنعتی توجه نمایند تا احتمال موفقیت اعتصاب را  
باال برده و در تحت فشار قرار دادن کارفرما حداکثر بھره را  

و نکته مھمتر از ھمه تشکیـل مـجـمـع عـمـومـی و  .  ببرند 
یعـنـی اعـمـال  .  انتخاب نمایندگان برای مذاکره با کارفرما 

بـا امـیـد بـه  .  اراده توده ھای کارگر در مقـابـل کـارفـرمـا 
 جـون  ٢٧   –موفقیت کارگران پتروشیمی تبریز فراز آزادی  

 ٢٠١٤ 
 

بازھم در باره حکم ھای ناعادالنه ای که 
 !برای اعضای کمیته ھماھنگی صادر شد

ـیـن   امروز دیگر بـازداشـت و مـحـاکـمـه کـارگـران و فـعـال
کارگری در ایران به امری مرسوم تبدیل شده اسـت و آنـھـا  
به اتھام ھای بی اساس و واھی توسط مقام ھای قضـائـی  

ـرای  .  به زندان محکوم می شـونـد  ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب کـمـی
کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ھم به عنوان یـک  
ـبـوده و   ـنـی ن ـث تشکل مستقل کارگری از این قاعـده مسـت

ـیـب و زنـدانـی شـده انـد  ـق ھـم  .  بارھا اعضای اش تحت تـع
اکنون محمد موالنایـی، واحـد سـیـده، یـوسـف آبـخـرابـاد و  
افشین ندیمی از اعضای کمیته ھماھنگـی در شـھـرھـای  
مھاباد و کامیاران در حال سپری کردن دوران مـحـکـومـیـت  
ـری، ھـادی   ـنـاشـی خود ھستند و حسن رسول نژاد، جمال مـی
تنومند، قاسم مصطفی پور، ابراھیم مصطفـی پـور، مـحـمـد  
کریمی و غالب حسینی از اعضـای شـھـرھـای بـوکـان و  
سنندج، محکومیت شان به تائید دادگاه تجدید نظـر رسـیـده  

ـتـه ھـمـاھـنـگـی  . و باید به زندان بروند  ھمان طوری که کمی
بارھا به اطالع افکار عمومی رسانده، اتھام ھـای وارده بـه  
ـرونـده سـازی بـی   فعالین کارگـری و اعضـای خـود را پ
ـقـل   اساس در راستای جلوگیری از فعالیت این تشکل مسـت

ـیـن کـارگـری در شـھـرھـای  . دانسته است  در حالـی فـعـال
  ٢٦ مھاباد و بوکان به اتھام شرکت در مـجـمـع عـمـومـی  

 کمیته ھماھنگی در شھر کرج مـحـکـوم  ١٣٩١ خرداد سال  
شدند که بسیاری از دوستان مـا در شـھـرھـای دیـگـر، بـا  
ـرئـه شـدنـد  ـب . اثبات حقانیت شرکت خود در ایـن مـجـمـع، ت

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ـقـل کـارگـری   کارگری نظیر دیگـر تشـکـل ھـا ی مسـت
ـر   بخشی از دستاوردھای مبارزه کارگران ایران در دھـه اخـی
برای دستیابی به مطالبات و حقوق پایمال شده شـان بـوده و  
فعالیت ھای این تشکل، در چھارچوب حقوق بـه رسـمـیـت  

ـر ایـن اسـاس  .  شناخته شده طبقه کـارگـر جـھـانـی اسـت  ب
ـر طـبـق   کمیته ھماھنگی خود را مـحـق مـی دانـد کـه ب
ـیـانـه اقـدام   اساس نامه، برای تشکیل مجمع عمـومـی سـال
کند و تشکیل مجمع عمومی در کرج نیـز در ایـن راسـتـا  

ـیـت خـود بـه عـنـوان یـک  .  بوده است  ما برای اثبات حقان
تشکل کارگری، چند ماه مانده به مجمع عمـومـی، طـی  
ـقـاضـای اخـتـصـاص   یک نامـه رسـمـی از وزارت کـار ت
ـم و پـس از   مکانی برای تشکیل مجمع ساالنه کرده بـودی
ـرگـزاری مـجـمـع   پاسخ منفی این نھاد دولتی، تصمیم بـه ب

یکی دیگر از اتھام ھائی که به دوسـتـان  .  عمومی گرفتیم 
ـر   محکوم شده ما در شھرھای مھاباد و بوکان زده شده، غـی

قانونی بودن کمیته ھماھنگی و وابسـتـگـی آن بـه احـزاب  
برای رد این ادعا ھمین کـافـی  . اپوزیسیون دولت ایران است 

ـتـه ھـمـاھـنـگـی مـا   است که طی ھشت سال فعالیت کمی
ـر   ـر غـی ـنـی ب تاکنون از ھیچ مرجع قضائی، حـکـمـی مـب

بنابراین چگونـه  .  قانونی بودن تشکل خود دریافت نکرده ایم 
ـر   ـیـل غـی است که اعضای کمیته ھماھنگی را باید بـه دل
قانونی بودن آن، محـاکـمـه و مـجـازات نـمـود؟ و در بـاره  
ارتباط و وابستگی کمیته ھماھنگی به احزاب اپـوزیسـیـون  
نیز ھمان طور که بارھا اعالم کرده ایم کمیته ھـمـاھـنـگـی  
تشکلی مستقل کارگری است که تصمیم ھای خود را از  

ـرد  مـا  .  اساس نامه و اراده جمـعـی اعضـای اش مـی گـی
ارتباط و وابستگـی خـود را بـه احـزاب و سـازمـان ھـای  
مخالف حکومت ایران بارھا رد کرده ایم و به شدت تکذیـب  

ما اعضای کمیته ھماھنگی برای کمک بـه  .  می کنیم 
ایجاد تشکل ھای کارگری اتھام ھـای وارده بـه دوسـتـان  
خود در شھرھای مھاباد، بوکان، سنندج و کامیاران را بـی  
اساس و واھی می دانیم و حکم ھای صادره را نـاعـادالنـه  

ـم  ـی ـتـه  .  می دانیم و خواستـار لـغـو ایـن احـکـام ھسـت کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری  

 ٩٣/٤/٤ 
 

جنگ ھای فرقه ای درعراق و سختی ھای 
 مضاعف برای کارگران

ـروریسـتـی و   ـری ھـا و حـمـالت ت افزایش ناگھانـی درگـی
ـر کـرده   انتخابات ناتمام، شرایط کارگران در عراق را وخیم ت

کارگران از زمان سرنگونی صدام حسین تالش کـرده  .  است 
امـا ایـن تـالش  .  اند که تشکل ھای خود را دوباره بسازنـد 

ھا توسط دستگاه سرکوب و قوانین بازدارنده، مـخـتـل شـده  
افزایش درگیری ھای اخیر، کارگران بیشتری را در  .  است 

ـرار داده اسـت  مشـکـالت کـارگـران از  *.  معرض خـطـر ق
ـیـسـتـی نـاشـی   مداخله نیروھای مختلف ارتجاعی و امپریال
ـرل مـنـاطـق   ـت ـنـد کـن می شود که ھر کدام سعی می کـن

ـنـھـا مـبـارزه  .  مختلف و ثروت ھای آن را به دست بگیرنـد  ت
متحدانه کارگران در منطقه می تواند صلحی پایدار را بـه  

در جریان درگیری ھای اخیر نـزدیـک  . * ھمراه داشته باشد 
 کارگر مھاجر در عراق به گروگان گرفته شدند کـه  ٦٠ به  

ـنـگـالدش و   ـرکـمـنـسـتـان، ب ـپـال، ت اھل ھندوستان، ترکیه، ن
 .پاکستان ھستند 

کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  :  ترجمه 
 ١٣٩٣ تیر  ٧ .  ھای کارگری 

 
 !جان رضا شھابی در خطر است

ھمانطور که ھمگان مطلع اند رضا شـھـابـی کـارگـر  :  تیر ٦ 
ـره سـنـدیـکـای شـرکـت واحـد   ـئـت مـدی زندانی و عضو ھـی
اتوبوس رانی تھران و حومه، و مسئول مالی این سـنـدیـکـا،  
در اعتراض به تبعید غیر قـانـونـی خـود از زنـدان اویـن بـه  
ـر   زندان گوھردشت و در این رابطه اعالم چھار خواسته دایر ب

ـرخـورداری از مـرخصـی  ٣٥٠ بازگشت به بند    زندان اوین، ب
استعالجی جھت درمـان و عـمـل جـراحـی دیسـک کـمـر،  

ــد مــجــازات اســالمــی و  ١٣٤ اجــرای مــاده   ــانــون جــدی  ق
برخورداری از قانون آزادی مشروط، دست به اعتصاب غـذا  
زده و در وضعیت بسیار نامناسب و مخاطره آمیز جسـمـانـی  
. وارد بیست و ھفتمین روز اعتصاب غذای خود شـده اسـت 

 در حـالـی کـه  ٨٩  خـرداد سـال  ٢٢ رضا شھابی در تاریخ  
ـتـی   ـی مشغول به کار بود توسط نیروھای اطالعاتـی و امـن

 دادگاه انقالب اسالمی بـه ریـاسـت  ١٥ بازداشت و در شعبه  
ـیـه نـظـام " قاضی صلواتی، به اتھام   بـه  "  فعالیت تبلیغی عـل

ـنـج سـال و در  "  اقدام علیه امنیت مـلـی " یک سال و   بـه پ
وی  .  مجموع به شش سال زندان تعزیری محکوم شـده اسـت 

ـیـون تـومـان کـمـک   ھمچنین محکوم به پرداخت ھفت میل
ـنـج سـال   ھای جمع آوری شده از کارگـران بـه دولـت  و پ
ـیـت ھــای سـنـدیـکـایـی و کـارگــری   مـحـرومـیـت ازفـعـال

مـردم آزاده و  !  تشکل ھا و فعاالن کـارگـری  ! ارگران  . شد 
یکـی از کـارگـران آگـاه و از  !  عدالت طلب ایران و جھان  

 سال از عـمـر و  ٥ فرزندان شریف این آب و خاک، بیش از  
ـقـت بـه خـاطـر   ـی زندگی خود را با اتھاماتی واھی و در حق
دفاع از حقوق و مطالبات خود و ھم طبقه ای ھـای خـود،  
در زندان سپری می کند و بـا تـوجـه بـه نـاراحـتـی ھـای  
متعدد جسمی، انواع  فشارھا و مشکالت را که از جـانـب  
بازجویان و به اصطالح نیروھای امنیتی و در یـک کـالم  

وی  .  عوامل سرمایه متوجه او می شوند تحمل می نمـایـد 
ـری از فـلـج   یک بار به تشخیص پزشکان و برای پیـشـگـی
شدن بخشی از بدن خود مجبور به یک عمل شش ساعـتـه  
و بسیار حساس بر روی مھـره ھـای گـردن خـود شـد کـه  
ـقـال بـه مـنـزل، جـھـت   ـت متأسفانه بعد از عمل، بـه جـای ان
استراحت کامل و گذراندن دوران نقاھت، مستقیما  بـه زنـدان  

ھمین مسئله به نوبه خود سبب شد تا بـه جـای  .  منتقل شد 
بھبودی، بیماری او و در این رابطه دردھای گـردن و کـمـر  

تا آن جا که در شرایط کنونی نیز باز ھـم  . وی تشدید شود 
ـر   به تشخیص پزشکان، وی به یک عمل جـراحـی دیـگـر ب
ـتـه   ـب روی ستون فقرات و مـھـره ھـای کـمـر خـود و صـدال
مراقبت ھای بعد ازعمل نیاز دارد که بازجویان و مـقـامـات  
زندان در راستای فشار به این کارگر شریف و زحـمـتـکـش،  

ـری بـه عـمـل مـی آورنـد  ایـن  .  آشکارا از این اقدام جلوگـی
مسئله سبب شده است تا این کارگر زندانی، گـاه دردھـای  
ـیـل بـی   جانکاھی را در درون زندان تحمـل نـمـایـد و بـه دل
ـرو   حسی سمت چپ بدن، با مشکالت حرکـتـی جـدی روب
شود که چه بسا عوارض این بیماری ھا برای ھـمـه عـمـر  

ـران و  !  کـارگـران  .   در او باقی بمانند  مـردم آزاده وآگـاه ای
ـراض  ! جھان   این چندمین بار است که رضا شھابی در اعـت

به یکه تازی ھا و زورگویی ھـای بـازجـویـان و مـقـامـات  
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زندان و شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی را که به وی  
و دیگر زندانیان تحمیل می کنند دست به اعـتـصـاب غـذا  
ـلـه بـا   می زند و زنـدگـی و سـالمـتـی خـود را در مـقـاب

تا جایـی  .  قدرقدرتی عوامل  سرمایه به مخاطره می اندازد 
ـیـش از     ٨ که به گفته شاھدان عینی تا این جـای کـار ب

کیلو از وزن بدنش کاسته شـده و سـالمـتـی وی بـه طـور  
ـر  ٩ ھم اکنـون،  .  جدی در معرض خطر قرار گرفته است  ـف  ن

از زندانیان بند سیاسی زندان رجایی شھر کرج در حمایت از  
وی و خواسته ھایش دست به اعتصـاب غـذای یـک روزه  
زده اند تا بیش از پیش توجه جھانیان را به این مسئله جـلـب  

ـراض رضـا  .  نمایند  چرا که تأثیرات و فواید احتـمـالـی اعـت
ـر   شھابی به ت رکتازی مقامات زندان و بی حقوقی حـاکـم ب
زندان ھا و زندانیان، تنھا شامـل حـال ایـن کـارگـر آگـاه و  
ـرد  ـر مـی گـی . مبارز نمی شود و ھمه ی زندانیان را در ب

رضـا  !  کارگران و مردم آزاده و برابری طلب ایران و جـھـان  
شھابی امروز وارد بیست و ھفتمیـن روز اعـتـصـاب غـذای  
خود شده و تحت فشار مقامات و بـازجـویـان زنـدان گـوھـر  
ـری مـی   دشت، روزھای بسیار سختی  را در این زندان سـپ

جان او در خطر است و مسئولیت این بـی تـوجـھـی و  .  کند 
ـبـانـان   بی مباالتی مستیما  بر عھده مقامات زنـدان و زنـدان

ـیـس ایـن زنـدان در  " مـردانـی .  " وی گذاشته شده است  ، رئ
حالی که در برخورد با این کـارگـر آگـاه و مـبـارز دچـار  
" عجز و ناتوانی شده است و این عجز را با عبارتـی چـون  

بر زبـان مـی آورد،  " تو از جان ما چه می خواھی ؟ ! رضا 
ـرای ایـن کـه  "  برای خالی نبودن عریضه " در عین حال،   و ب

نشان دھد کم نیاورده است در ظاھر او را تھـدیـد بـه حـبـس  
ـفـاقـات  .  در زندان انفرادی می نماید  ھمه ی این وقایع و ات

شرایط بسیار ملتھبی را  پیش روی  رضا شھابی گذاشتـه  
بر عھده ھمه مـا  .  و وی را در شرایط سختی قرار داده است 

است که به ھر طریق ممکن از وی حمایت کنیم و صـدای  
حق طلبی این کارگر شریف را که به خاطر دفاع از حـقـوق  
کارگران و بھبود سطح معیشت و زندگی آنان، سـال ھـایـی  
از عمر خود را در زندان بسر برده است  به گـوش کـارگـران  

ـم  ـی بـایـد بـه شـکـل  .  و وجدان ھای بیدار و آگاه جھان برسـان
رضـا  .  ھمه جانبه ای از او و خانواده ارجمندش حمایت کنیم 

شھابی و خانواده محترم او نباید در این شرایط حساس تنھـا  
ـرای  . بمانند  در عین حال باید از ھمه راه ھا و امـکـانـات، ب

اعمال فشار به سرمایه و حامیان آن استفـاده نـمـود و رضـا  
ـرحـق خـود،   شھابی را در رسیدن به خواست ھا و مطالبات ب

ـقـاتـی  .  تا آزادی کامل  یاری رساند  باید در این جنگ طب
رضا شھابی، شـاھـرخ زمـانـی،  .  ھمدم و ھمراه کارگران بود 

محمد جراحی، بھنام ابراھیم زاده، رسول ب داغی، حسن رسـول  
نژاد، افشین ندیمی، غالب حسینی، یوسف آبخرابـات، واحـد  
ـری،   ـنـاشـی سیده، محمد موالنایی، ھادی تنومند، جمال مـی
قاسم مصطفی پور، ابراھیم مصطفی پور، محمد کریـمـی و  
خیل عظیمی از کارگران و ھم طبقه ای ھـای آنـان امـروز  
ـقـاتـی بـا سـرمـایـه و   ـرد طـب ـب آشکارا در یک طرف ایـن ن

با ھمه ی وجود از ایـن کـارگـران و  .  عوامل آن قرار دارند 
ـم و در راه   ـی خواست ھای برحق و طبقاتـی آنـان دفـاع کـن

ـم  ـقـاتـی آنـان بـکـوشـی ـتـه  .  اتحاد و ھمـبـسـتـگـی طـب کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری  
ـر   ـقـال غـی ـت ضمن محکوم نمودن فشار به رضا شھابـی و ان
موجه وی به زندان گوھردشت که درراستای اعمال فشاربـه  

این عزیز و خانواده ی محترم ایشان صورت گـرفـتـه اسـت،  
بـه سـھـم خـود از ھـمـه کـارگـران آگـاه و تشـکـل ھــای  
کارگری، تمامی انسان ھای آزادی خواه و عـدالـت طـلـب  
جامعه و ھمه وجدان ھای بیدار در داخـل و خـارج کشـور  
می خواھد تا از تمامی راه ھای ممکن برای اعتـراض بـه  
این قبیل اعمال ضدکارگری و سرمایه پسند استفاده نـمـوده  
این کارگر شریف و مبارز را برای دست یابـی بـه خـواسـت  

ـتـه  .  ھای برحق خود تا آزادی از زندان یاری نمایند  این کمی
ـیـان   ھمچنین خواھان آزادی تمامی کارگران زندانی و زنـدان
ـیـده و طـرح   ـراز عـق ـرای اب سیاسی و عقیدتی که صرفـا  ب
. مطالبات و خواست ھای خود در زندان ھستند مـی بـاشـد 

با آرزوی آزادی تمامی کارگران از زندان سرمایه  زنده بـاد  
ـتـه ھـمـاھـنـگـی   اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگران کمی

 برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  
 

 !افشین ندیمی راھی زندان شد
 افشین ندیـمـی  ٤/٤/٩٣ به گزارش رسیده امروز چھار شنبه  

فعال کارگری و عضو کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه  
ایجاد تشکلھای کارگری برای گذراندن یک سـال حـکـم  

ـقـل گـردیـد  ـت ایـن  .  تعزیری خود به زندان مرکزی سنندج من
ـقـالب   فعال کارگری پس از اعالم اجرای احکـام دادگـاه ان

شھر کامیاران، صبح چھارشنبه خود رابه دادگاه معرفـی و  
سپس از طرف دادگاه تحویل کالنتری محل شد  و از آنـجـا  

الزم بـه ذکـر اسـت  .  به زندان مرکزی سنندج انتقال یـافـت 
ـیـه   افشین ندیمی به ھمراه مھرداد صبوری مدتی در سلیمـان

  ١٧/٨/٩٢ عراق مشغول به کارگری بودند کـه در تـاریـخ  
ھنگام بازگشت توسط نیروھای اداره اطـالعـات شـھـر بـانـه  
بازداشت و به اداره اطالعات شھر کامیاران منتقـل گـردیـده  
و بعد از نزدیک به دوماه بازجویی در اداره اطالعات شـھـر  
ـقـل   ـت ـنـدج مـن سنندج، سرانجام به زندان مـرکـزی شـھـر سـن

این دو فعال کارگری پس از مدتی بـدون حضـور  .  گردیدند 
ـنـدج تـوسـط   وکیل مدافع در شعبه یک دادگاه انقالب سـن
قاضی بابایی محاکمه  شدند که  افشین ندیمی به اتـھـام  

سال حبس تـعـزیـری وبـه  ٥ عضویت در کمیته ھماھنگی به  
جـمـعـا   (  یک سال حبس تعزیری  ١ اتھام تبلیغ علیه نظام به  

 ماه حبس تعزیری محـکـوم  ٨ و مھرداد صبوری به  )   سال ٦ 
آنان در دادگاه تجدید نظر از حـیـث عضـویـت در  .  گردیدند 

ـیـه   ـیـغ عـل ـل کمیته ھماھنگی تبرئه، و احکام آنان تنھا با تب
ـرای مـھـرداد   نظام برای افشیـن نـدیـمـی بـه یـکـسـال، و ب

ـیـل یـافـت  کـه افشـیـن نـدیـمـی  .  صبوری به چھار ماه تقل
 با تودیع وثیقه ی یکصد و سـی  ٤/١٢/٩٢ موقتا  در تاریخ  

. میلیون تومانی، آنھم تا ابـالغ حـکـم قـطـعـی آزاد گـردیـد 
مھرداد صبوری نیز پس از اتمام چھار ماه حـبـس خـود در  

کمیته ھماھنگی برای کـمـک  .   آزاد شد ٢١/١٢/٩٢ تاریخ 

به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکوم کردن اجـرای  
ـیـد   حکم زندان افشین ندیمی، خواھان آزادی فوری و بی ق
ـر   ـیـن آزادی سـای و شرط ایـن فـعـال کـارگـری و ھـمـچـن

 .کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی می باشد 
 

 تشدید فشار بر فعاالن کارگری و اجتماعی
 روز است که رضا شھابی در اعتراض به انتقـال  ٢٥ بیش از  

به زندان گوھر دشت و بـی تـوجـھـی نسـبـت بـه وضـعـیـت  
ـم  .  برد   درمانی اش در اعتصاب غذا به سر می  ـراھـی بھنـام اب

محمد موالنایی، واحـد  .  زاده ھمچنان ممنوع المالقات است 
ـتـه   سیده، یوسف آبخرابات و افشین ندیمی از اعضای کـمـی
ـری   ھماھنگی در شھرھای مھاباد و کامیاران در حـال سـپ
کردن دوران محکومیت خود ھستنـد و حسـن رسـول نـژاد،  
ـنـومـنـد، قـاسـم مصـطـفـی پـور،   جمال میناشیری، ھادی ت
ـنـی از   ابراھیم مصطفی پور، محمد کریمی و غـالـب حسـی
اعضای کمیته ی ھـمـاھـنـگـی در شـھـرھـای بـوکـان و  

شان به تائید دادگاه تجدید نظر رسیـده و    سنندج، محکومیت 
شاھرخ زمانی، محمد جراحی در زنـدان  .  باید به زندان بروند 

  ٢٠ گوھردشت و تبریز به سر می برند و  پـس ازگـذشـت  
روزاز بازداشت سعید شیرزاد، ھیچ خبری از ایـن کـارگـر و  

. ی وی داده نشده اسـت   فعال حقوق کودکان کار به خانواده 
این بگیر و ببندھا در میان فعاالن کارگری واجتمـاعـی در  

ـرد کـه سـازش بـا سـرمـایـه   حالی صـورت  مـی  ھـای    گـی
ــی و دعــوت از ســرمــایــه   بــیــن  ــل ــل ــم ــرای    ال ــی ب داران جــھــان

ـران ھـر روز ابـعـاد    گذاری   سرمایه  ـر در ای ـیـشـت ھای ھرچه ب
ـرای خـوش .  وسیعتری می یابد  آمـدگـوئـی بـه ایـن    گویا ب

گذاران باید فشار را بر فعاالن کارگری و اجتماعـی    سرمایه 
قدرتـمـداران  .  ھایشان بیشتر شود    بیشتر کرد تاامنیت سرمایه 

ـر   ـر ب ـیـشـت ـنـد ھـا و فشـار ب باید بدانند که با این بگیرو بب
توانند از مشکالتـی فـرار    فعاالن کارگری و اجتماعی نمی 

ـر مـردمـی خـودشـان بـه    کنند که خود با سیاست  ھای غـی
 .وجود آورده اند 

ـیـه فـعـاالن    ما خواھان آزادی فوری و بی  قید و شـرط کـل
ترین حـقـوق انسـانـی    کارگری و اجتماعی و رعایت ابتدائی 

ـر  .  کانون مدافـعـان حـقـوق کـارگـر . تمام زندانیان ھستیم  ـی ت
 ١٣٩٣ 

 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

 کارگر ٤٠٠ماه حقوق ٦عدم پرداخت 
  عسلویه١٣شرکت پایندان فاز 

ـنـدان »  ١٣ نفر از کارگران فاز  ٤٠٠ به   مـنـطـقـه   «شرکت پـای
 . ماه از حقوق معوقه پرداخت نشده است ٦ عسلویه  

 
از توابع " سد قوچم" تن از کارگران ٣٠٠

 ماه است که دستمزد ٥شھر دھگالن مدت 
 .و عیدی دریافت نکرده اند

ـرداخـت نشـده اسـت کـه در   دستمزد کارکران  در حـالـی پ
ھمین مدت شرکت آرسا که اداره سد قـوچـم را عـھـده دار  

ـیـون تـومـان  ١٥٠ است دو عدد بیل مکانیکی به مبلغ   ـل  می
الزم به ذکر است کـه کـارگـران ایـن  .  خریداری کرده است 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

سد مدتی قبل دست به اعتصاب زده بودند کـه در پـی آن  
از طرف استاندار و بخشدار به آنان قـول داده شـد حـقـوق و  
مطالبات معوقه پرداخت می گـردد امـا تـاکـنـون در ایـن  

کـارگـران  .  خصوص ھیچ اقدامی صـورت نـگـرفـتـه اسـت 
ھشدار داده اند اگر حقوقشان پرداخت نشود مجددا دست بـه  

 . اعتصاب خواھند زد 
 

کارگرکارخانه ٢٥٠ماه حقوق٦عدم پرداخت 
 فوالد میبد

ـیـش از  ٢٥٠ بیش از  : تیر ٧  ـبـد ، ب  كارگر كارخانه فوالد می
ـلـی   ـب شش ماه است كه حقوق دریافت نكرده اند و كارگران ق

 .نیز طلب ھای خود را نگرفته اند 
 

 کارگر ١٤٠ماھه در پرداخت حقوق ٣تأخیر 
 پیمانی آبفای آبادان

ـیـمـانـکـاری در اسـتـخـدام  ١٤٠ : تیر ٦  کارگر که بصـورت پ
) ١٣٩٣ ( شرکت آبفای آبادان ھستند از ابتدای سـال جـاری 

ـردسـتـمـزدھـای  .  ھیچ دستمزدی دریافت نکرده انـد  عـالوه ب
ـیـمـانـکـار   معوقه این کارگران، شرکت فخروظفر به عنوان پ
سابق شرکت آب وفاضالب آبادان بابت حق سنوات، لباس و  

 نیـز بـه کـارگـران بـدھـکـار  ٩٢  و  ٩٠،٩١ مرخصی سالھای 
 .است 
 

عدم پرداخت حقوق کارگران شھرداری 
 منطقه یک اھواز 

کارگران شرکت لیدوماحـقـوق  ١٣٩٢ از اسفند ماه سال  : تیر ٣ 
ـرای  .  دریافت نکرده اند  در چند مـاه گـذشـتـه کـارگـران ب

دفاع از حقوق خود دست به تـجـمـع در مـقـابـل سـاخـتـمـان  
ـتـی شـد و   ـی ـرخـورد امـن شورای شھر زدند که بـا آن ھـا ب

 .تعدادی را دستگیر کردند 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

 اخراج در شرکت تاسیسات دریایی خرمشھر
تعدادی از کارکـنـان شـرکـت تـاسـیـسـات دریـایـی  :   تیر ٣ 

 خرمشھراخراج شدند 
 

اخراج تعدادی ازکارگران کاغذ سازی 
 پارس ھفت تپه وکارون شوشتر

تعدادی از  کارگران و کارکنان کاغذ سازی پـارس  :  تیر ٢ 
 توسط یـکـی از شـرکـت ھـای    ھفت تپه و کارون شوشتر، 

ـپـه از   خصوصی زیر نظر شرکت کاغذ سازی پارس ھفت ت
ـر بـومـی   کار برکنار شدند و تعدادی دیگر نیز به دلیل غـی

 .بودن از شرکت کاغذ سازی کارون اخراج شدند 
 

علیرغم وعده و وعیدھا کارخانه ذوب آھن 
 کارگربیکارند٢٧٥اردبیل کماکان تعطیل و

ـنـی :  تیر ٦  ـیـت ایـن    با وجود اعالم نظر مسئوالن مب ـر فـعـال ب
 .کارخانه، ذوب آھن ھمچنان تعطیل است 

 ١٣٩٢مرکزآمارنرخ بیکاری زمستان
ـیـکـاری عـمـومـی   بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ ب

 درصد و زنـان  ٩.١  درصد، نرخ بیکاری مردان  ١٠.٥ کشور  
بیکاری زنان شھری و روسـتـایـی  بـه  .   درصد است ١٨.٩ 
 درصـد  ٥٤.١  درصد وبرای زنان شھرنشین به رکـورد  ٤٧.٢ 
ـیـکـاری کشـوردر  .  رسید  ـرخ ب این آمار کـه مـربـوط بـه ن

ـیـکـاری  ٩٢ زمستان   ـرخ ب  است، نشان میدھد که کمترین ن
ایـن امـار نشـان  .  ساله است ٦٥ کشور مربوط به گروه سنی  

  ٦٤  تـا  ٦٠ میدھد کمترین میزان بیکاران نیز در گروه سنی  
 درصـد  ١.٦ ساله یعنی افراد در آستانه بازنشستگی حـدود  

ـیـکـاری ھـم مـربـوط بـه  . است  ـرخ ب ـریـن ن ـیـشـت ـیـن ب ھمچن
 . درصد است ١.٢ بازنشستگان به میزان  

ـرای کـارو   ـقـاضـا ب ـیـک ت طبق اعالم این مـرکـز،ھـنـوز پ
 تـا  ٢٠ بیشترین جستجوی شغلی ازسوی افراد گروه سـنـی  

 تـا  ٢٥  درصد و  ٢٠.٩ ھا ھم     ساله ١٩  تا  ١٥ .  سالھاست ٢٤ 
ـیـکـاری رابـه  ١٩.٧ ھا ھم با     ساله ٢٩  ـرخ ب  درصد؛باالترین ن

آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشـان  .  اند   خود اختصاص داده 
ـر جـویـای    می  ـیـشـت دھد که ھنوز زنان نسـبـت بـه مـردان ب

 درصـد  ٤٧ رکورد بیکاری زنان در این مدت با  . کارھستند 
زده شد بر این اساس نرخ بیکاری زنان شھری و روسـتـایـی  

ـرای زنـان شـھـرنشـیـن بـه  ٤٧.٢ کشور به   ـرخ ب  درصد این ن
ـیـکـاران در  . درصد رسید ٥٤.١ رکورد   حال تجـمـع اصـلـی ب

ـرار اسـت ٢٩  تا  ١٥ فاصله سنی   شـایـد ایـن امـر  .   سـالـه ق
بیانگر ھجوم کارجویان در سال ھای بعد باشد و ایـن افـراد  

 . در سال ھای آینده با مشکالت بیشتری ھمراه شوند 
 

 ناامنی محیط کار
 

 آیا نسل ھای آینده ما سالم خواھند ماند ؟
آخرین خبرھادرباره کارگران مسموم با آرسنیک پـاالیشـگـاه  

 مجتمع مس سرچشمه 
  ٢٥ نفر از کـارگـران در روز  ١٩٢ مسمومیت شدید بیش از  

پاالیشگاه مجتمع مس سرچشـمـه   DIخردادماه در بخش سل 
یـکـی  .  از شھرھای شھربابک، سیرجان، رفسنجان و پـاریـز 
بـعـد از  :  از کارگران در تشریح وضعیـت خـود مـی گـویـد 

ـم،   ـی ـرداخـت ـیـت پ اینکه چند ساعتی در محل کار بـه فـعـال
ـم   ـی ـق دچار سرگیجه و تھوع شدید شدیم و بـه مسـئـول مسـت

 تـا  ١١ خود مراجعه کردیم؛ گفتند جلسه داریم و از ساعـت  
 عصر اجازه مالقات به ما ندادند که وضـعـیـت بسـیـار  ٣/٥ 

 بـه شـھـربـابـک  ٣/٥ سـاعـت  .  بد خود را به اطالع برسانیم 
آمدیم، به دکتر معصومی مراجعه و وی ھـمـراه بـا تـجـویـز  
سرم و دارو مـا را جـھـت انـجـام آزمـایـش بـه آزمـایشـگـاه  

ـرورش،  .  فرستادند  ـر پ پس از انجام آزمایش و مشاوره با دکت
شما باید سریـعـا  :  خانم دکتر امامی رییس آزمایشگاه گفت 

ـرویـد  یـکـی از پـزشـکـان  .  به یزد یا تـھـران جـھـت مـداوا ب
مسمومیت این افراد که نـاشـی از  :  بیمارستان گودرز گفت 

اوره و کراتین است، باال بودن میزان آنزیم ھای وی پی کـا  
است و در حال حاضر این بیماران در حال سـرم درمـانـی بـا  
آزمایشات مکرر ھستند و یداله زین الدینی به علـت شـدت  

ـیـمـارسـتـان  . مسمومیت در حال دیالیز است  ایـن  :  پزشک ب
مسمومیت ناشی از بخارات آرسنیک می باشد کـه روی  

. اثر مـخـرب مـی گـذارد  CPKکبد و آنزیم ھای قلبی و  
ـیـا،   عالوه بریداله زین الدینی، سید محمد مھدی ھاشمـی ن
سید محسن حسینی، صادق طھماسبی، حسن اسماعیلی و  
تعداد زیادی از کارگران  پاریز، سیرجان و رفسنجان حضـور  

ـر بـوده  ٢٤ داشتند که جمع این کارگران زمان گـزارش   ـف  ن
کارگران به عدم انجام تست و آزمایش سرب در خـون  . است 

و گفتند نه خودشـان تسـت سـرب  .   به شدت اعتراض دارند 
دومـیـن  .  را می گیرند و نه اجازه می دھند خودمان بگیریم 

اعتراض آن ھا به این بود که چرا ما را در بیمارستـانـی بـا  
ـراضـشـان   امکانات محدود و قدیمی فرستادند؟ سومین اعـت
این بود که چرا مدیریت پاالیشگاه اقدامی برای ما نـکـرده  
است و حراست و بھره برداری به مشکل ما توجه نکردنـد و  
ـم خـواھـنـد   سوالشان این بود که آیا نسل ھای آینده ما سـال

 ماند ؟ 
 

 میرد  روز یک کارگر معدن می١٦ھر 
ـرسـتـان گـفـت :  تیر ٥   : معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی ل

ـر  ١٦ در ھر   ـر اث  روز یک معـدنـچـی در مـعـادن کشـور ب
 .میرد   سانحه ریزش معدن یا سقوط می 

 
 مرگ دو کارگر 

ـتـی حـیـن تـعـویـض  :  تیر ٨  دو کـارگـر یـک سـازمـان دول
ــر در خــرم  المــپ  ــارک ســطــح شــھ ــاد بــر اثــر   ھــای پ آب

 .گرفتگی جان خود را از دست دادند  برق 
 

 ساله ٤١مرگ کارگر 
ای در حین انجام کار از طبقه شـشـم     ساله ٤١ کارگر  :  تیر ٨ 

. یک ساختمان در حـال سـاخـت در آذرشـھـر سـقـوط کـرد 
مدیرکل پزشکی قانـونـی آذربـایـجـان شـرقـی اعـالم کـرده  
مرگ ھای ناشی از حوادث کـاری ارجـاعـی بـه مـراکـز  

ـر بـودنـد کـه  ٨٢ پزشکی قانونی استان در سال گذشته   ـف  ن
 درصـد افـزایـش  ١٢.٣٣  حـدود  ٩١ این رقم نسبت به سال  

ـرق  .  نشان می دھد  سقوط از بلندی، اصابت جسم سـخـت، ب
گرفتگی و سوختگی به ترتیب دالیـل مـرگ در حـوادث  

 .کاری بوده است 
 

 ساله ھنگام گودبرداری١٨مرگ کارگر
ـرداری ، مـرگ کـارگـر  : تیر ٧    ١٨ ریزش آوارھنگام گـودب

ـری، کـوچـه   ساله را در خیابان طرشت جنوبی، خیابـان اکـب
 .شفیعی، در پی داشت 

 
مرگ دو کارگر  در شھر سلیمانیه ک ردستان 

 عراق
ـر یـوسـفـی در  :  تیر ٤  ـی دو کارگربه نام ھادی نقدی و میست

ـیـه روسـتـای   ـیـمـان نزدیکی یکی از روسـتـاھـای شـھـر سـل
ـنـد "   موسک "  ھـادی  .   بر اثر واژگونی تراکتور جان بـاخـت

از تـوابـع شـھـر  "  بوئیـن "نقدی اھل سنندج و ساکن روستای  
ـم   ـی ـل بانه بوده که به مـنـظـور کـار و امـرار مـعـاش بـه اق
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ـر یـوسـفـی . " ک ردستان عراق سفر کرده اسـت  ـی اھـل  "  مـیـسـت
 .بوکان 

  
مرگ دو کارگر در اثر ریزش آوارمعدن 

 درشھرستان قدس
ریزش آوار شن و ماسه در معدنی واقع در شـھـرسـتـان  :  تیر ٤ 

ـیـل  .  قدس جان دو کارگر را گـرفـت  در ایـن حـادثـه بـه دل
گودبرداری و برداشت نا ایمن و بی رویـه مـاسـه از دیـواره  
ـر روی دو دسـتـگـاه   معدن، حجم بسیاری از شن و ماسه ب

 و یـکـدسـتـگـاه  ١٩٢١ خودرو سنگین شامل یکدستگاه بنز  
ـر   ـف لودر ریزش کرده و متاسفانه منجر به محبوس شدن دو ن

 .از پرسنل معدن شد 
 

کشته و زخمی شدن چند کارگر کارخانه 
 آسفالت در سنندج

ـر  ٣١/٣/٩٣ بنا به گزارش رسیده روز شنبه  : تیر ٢  ـف  چـھـار ن
واقـع در  )   سنندج ١٦٣ تعاونی ( از کارگران کارخانه آسفالت  

بیست کیلومتری جاده ی سنندج بـه کـرمـانشـاه در حـیـن  
کار بر اثر خالص شدن یک دستگاه لودر و برخورد بـا آنـان  

بر اثر این سانحه یکی ازکارگران به نـام  .  دچار حادثه شدند 
فواد چاردولی به زیر چرخ لودر رفته و مـتـاسـفـانـه در دم  

سه کـارگـر دیـگـر بـه نـامـھـای فـواد زنـدی،  . جان باخت 
ـر شـدت جـراحـات بـه   منصور یوسفی و آرش عبـاسـی دراث

ـقـل شـدنـد  الزم بـه ذکـر اسـت کـه فـواد  .   بیمارستان منت
. سالـه، مـتـاھـل و داری یـک فـرزنـد اسـت ٣٠ چاردولی  

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل ھـای  
کارگری ضمن عرض تسلیت به خـانـواده و دوسـتـان فـواد  
چاردولی وقوع چنین حوادثی درمحیط ھای کار را ناشـی  
از عدم رعایت استانداردھای ایمنی در محـیـط ھـای کـار  
توسط کارفرمایان می داند و خواھان رعایت استانداردھـای  
ـیـن حـوادث نـاگـواری مـی   ایمنی جھت پیشگیری از چـن

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل  .  داند 
 ھای کارگری 

  
 مرگ یک کارگربراثر گازگرفتگی چاه

 ساله براثر گـاز گـرفـتـگـی  ٤١ تھران؛  یک کارگر  :  تیر ٢ 
 . چاه در جان خود را از دست داد 

 
چشم کارگری بر اثرسقوط میلگرد مصدوم 

 شد
ساله به اتفاق ھـمـکـارانـش  ٢٣ بندر عباس؛ کارگری  :  تیر ٢ 

ـر بـه   در حین باال بردن میلگرد و سایر اتصاالت توسـط بـاالب
ـر سـقـوط مصـالـح،   باالی ساختمان بودند، که ناگھان در اث

 .یک شاخه میلگرد در ناحیه چشم وی فرو می رود 
 

 اخبار بین المللی
 

در اعتراض به ساسیت : جمال صابری: ژاپن
 ھای راست دولتی

ـتـی  ٣٠ روز   ـره از مـردم ژاپـن در  ٤٠ ژوئن جمـعـی ـف  ھـزار ن
ـر   ـتـی در مـقـابـل دفـت اعتراض به ساسیت ھای راسـت دول

ایـن  . نخست وزیری این کشور تجمع اعتراضی بر پا داشتند 
تجمع از عصر روز گذشته آغاز و تا نیمه ھای شـب ادامـه  

ـنـی دولـت  .  یافت  مردم خواھان برکناری دولت و عقب نشـی
خبر ھا حکایـت از ادامـه  . آن از سیاست ھای راستش است 

ـنـی  .  و برگزاری تظاھرات گسترده تر برای فردا اسـت  ـت گـف
ـرده ای پـس از   است که این اعتراضات  چتین تجمع گست
دو سال و افولی که در اعتراضات مردم بـوجـود آمـده بـود،  

در راس این تـظـاھـرات ھـا نسـل  . دوباره سر بلند کرده است 
جوان ھستند که سازماندھندگان تشکلھای جدیـد مـردمـی  

این تظاھرات ھـا بـه فـراخـوان ایـن تشـکـل ھـا و  .  ھستند 
اتحادیه ھای کارگری ژاپن و از جمله اتحاد آزاد کـارگـران  

 .ژاپن بر پا شده است 
 

تظاھرات بیش از ھزار کارگر  -آمریکا 
 فرودگاه لوس آنجلس

شمار زیادی از اعضای اتحادیه ھای کارگـری و فـعـاالن  
کارگری با تجمع در فرودگاه بین المللی لس آنـجـلـس کـه  
دومین فرودگاه بزرگ ایـن کشـور مـحـسـوب مـی شـود،  
خواستار افزایش حقوق و دستمزد و بـھـبـود شـرایـط کـاری  

در این تظاھرات بیش از یک ھزار نفـر شـرکـت  .  خود شدند 

ـرای  .  داشتند  تظاھرکنندگان از طـرح مسـئـوالن فـرودگـاه ب
تعلیق دستمزدھا و کاھش ساعات اضـافـه کـار و مـحـدود  

رجینا نتلز از کارگران فرودگـاه  .  کردن بیمه ناراضی ھستند 
ـم  ـی آنـھـا  .  گفت ما فقط می خواھیم آنچه را داریم حفظ کن

آنـھـا مـی  .  می خواھند مانع افزایش دستمزدھای ما شوند 
ما نمی توانیم بـه  .  خواھند برای خدمات درمانی پول بدھیم 

آمـارھـا نشـان مـی دھـد صـنـایـع  .   این وضع ادامه بدھیـم 
ھواپیمایی آمریکا شاھد بیشترین سود خـود در چـنـد سـال  

ـنـز و  .  گذشته بوده است  ـرالی ـتـد ای ھواپیـمـایـی ھـای یـونـای
ـیـارد دالر سـود   ـل امریکن ایرالینز ھر کدام بیش از یک مـی

ـتـصـد  .  کرده اند  ـیـارد و ھـف ـل شرکت دلتا نیز بیش از دو مـی
میلیون دالر سود داشته است با وجود این سـودھـای کـالن،  

ـرنـد  . کارگران این شرکتھا ھمچنان کمترین بـھـره را مـی ب
گوئیرمو تورس از فعاالن کارگری گفت درست نیست کـه  
ـنـد امـا از   شرکتھای ھواپیمایی میلیاردھـا دالر سـود کـن
طرف دیگر دنبال کم کردن دستمزدھا و خـدمـات درمـانـی  

ماریا الینا دورازو از فدراسیـون کـارگـران لـس  .   ما ھستند 
ـیـمـایـی را   آنجلس گفت چرا ما باید یارانه شرکتھای ھـواپ
پرداخت کنیم در حالی که آنھا سودھای بی سابقه ای بـه  

ـنـده را  .  جیب می زنند  پلیس لس آنجلس چندین تظـاھـرکـن
کارگران می گویند آماده اند بـه تـظـاھـرات  .  بازداشت کرد 

 .خود ادامه دھند 
 

 شرکت به خشونت ٥متھم شدن  -آمریکا 
 علیه کارگران
ـبـار شـرکـت آمـازون در  ٥٢ مرگ یک زن    سـالـه در ان

سالمت و ایـمـنـی  " پنسیلوانیا آمریکا باعث شده تا سازمان  
ـرونـده بـزنـد "  کار  بـه  .  در آمریکا دست به تحقیق درباره این پ

ـم جـودی رودس حـدود  " دیلی میل " گزارش   ـتـه  ٢ ، خان  ھـف
پیش با ابزار جکی که با آن بار حمل می کرد، بـه یـکـی  

ھا خورد و بر اثر ریزش قفسه بر رویش  جان خود را    از قفسه 
 نـوه در  ٤  پسـر و  ٢ مرگ این کـارگـر بـا  .  از دست داد 

ـرده   حالی بود  که پیشتر وی از سرطان سینه جـان بـه در ب
از سوی دیگر چند ماه پیش از این یک کارگر مـرد  .  بود 

ھم در انبار آمازون در نیوجرسی دچـار حـادثـه شـد و جـان  
  ٧  فـرزنـد و  ٤  ساله  ٥٧ رونالد اسمیت  . خود را از دست داد 

 نفر، حساسـیـت زیـادی را ایـجـاد  ٢ نوه داشت و مرگ این  
اکنون سـازمـان بـھـداشـت و سـالمـت کـار در  .  کرده است 
 آژانـس کـاریـابـی و یـک شـرکـت  ٤ ( شرکت  ٥ آمریکا،  

علیه کارگـران  "  خشونت جدی " را به  )  تجھیزات و پشتیبانی 
ـبـل از    ھا متھم شـده   این شرکت .  متھم کرده است  انـد کـه ق

استخدام کارگرھا، میزان خطـر مـوجـود در مـحـل کـار را  
پاتریسیا جونز از مدیران سازمان بھداشـت  .  ارزیابی نکرده اند 

ـتـه اسـت  ـیـه ای گـف ـیـان ھـای    آژانـس : " و سالمت کار در ب
کاریابی که مشاغل موقت تھیه می کنند و کارفرمـاھـا،  
به طور مشترک مسوول امنیت و سالمت کارگران مـوقـت  

ـنـد، بـایـد  .  ھستند  این سازمان ھا که مسوول استخدام ھسـت
ـنـد تـا مـطـمـئـن شـونـد   ـررسـی کـن امنیت محل کـار را ب
کارگرھا به طور مناسب از خطرھای احتمالـی مـحـافـظـت  

 ." می شوند 
 

ھا ھزار نفر علیه  تظاھرات ده -انگلستان 
  دولت ھای ریاضت کشی سیاست

ـبـه    خـرداد ٣١ (  ژوئـن  ٢١ دھھا ھزار نفر در لنـدن روز شـن
ـیـس  (   ـتـصـادی دولـت انـگـل علیه سیاستـھـای ریـاضـت اق

ــد  ــه  .   تـظـاھـرات کـردن ـیـس ب ــگـل ـر از سـراسـر ان ـف ھـزاران ن
نمایندگی از گروھھای مختلف و با ھدف و پیـامـی واحـد  

پیـام  . در خیابانھای لندن پایتخت این کشور تظاھرات کردند 
ـیـد   تظاھرکنندگان این بود که برنامه ریاضت اقتصادی مـف

اصالحات در نظام رفاه و تـامـیـن  . نیست و کارآمدی ندارد 
اجتماعی از طرحھای مھم دولت ائتـالفـی بـوده اسـت امـا  
تظاھرکنندگان معتقدند این طرح بیشتر به مـردم و جـامـعـه  

کارولین لوکاس نماینـده پـارلـمـان  .   انگلیس آسیب زده است 
ـیـامـی روشـن   انگلیس از حزب سبز گفت ما می خواھیم پ
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به دولت بدھیم و آن اینکه سیاستھـای آنـھـا بـایـد مـتـوقـف  
سیاستھای دولت برای تنبیه فقرا و قشـر کـم درآمـد  .  شود 
سیاستھای ریاضت اقتصادی دولت ھم ظالمانه و ھـم  .  است 

دولت می تواند از روشھای دیگر از جمـلـه  .  غیرسازنده است 
لغو برنامه تسلیحات ھسته ای و موشکی کسـری بـودجـه  

 . خود را جبران کند 
یک تظاھرکننده دیگر گفت دولت با طرحھای خود عـمـال  

وعده ھایی که دولت برای بـھـبـود  . مردم را فقیر کرده است 
ـــصـــاد کشـــور مـــی دھـــد دروغ مـــحـــض اســـت  ـت ــ .  اق

ـتـصـادی و   تظاھرکنندگان معتقدند برنامه ھای ریاضـت اق
ـران   ـرای جـب اصالح رفاه و تامین اجتماعی بیشتر از آنکـه ب
. کسری بودجه باشد برای تغییر بافت جامعه انگلیس اسـت 

با وجود اینکه شواھد بـه خـوبـی نشـان مـی دھـد آسـیـب  
پذیرترین قشرھا بیشتر از ھمه از برنامه ھای دولـت صـدمـه  
می بینند، ائتالف حاکم حاضر نیسـت در طـرحـھـای خـود  

 . بازنگری کند 
جان ریس از اجتماع مردمی علیه ریاضت اقتصـادی گـفـت  
ـیـس   دھم ژوئیه یک و نیم میلیون کارگر در سـراسـر انـگـل
ـیـن   ـراض آنـھـا بـه پـای اعتصاب خواھند کرد که بیشتر اعـت

بعد از آن نیـز کـارکـنـان بـخـش  .  بودن دستمزدھا خواھد بود 
اواخـر  .  بھداشت و درمان اعتصاب و راھپیمایی خواھند کرد 

ـیـز کـنـگـره اتـحـادیـه ھـای کـارگـری   تابستان و اوایل پـای
انگلیس تظاھرات دیگری برگزار خـواھـد کـرد کـه بسـیـار  

ایـن  .  دولت باید حواسش را جـمـع کـنـد .  بزرگتر خواھد بود 
آغاز دوره مبارزات و اعتراضاتی است که در نھایـت دولـت  
ـرار خـواھـنـد داشـت  ـیـت کـوچـک ق ـل .  و حامیانـش در اق

ـیـس از حـزب کـارگـر   جرمی کوربین نماینده پارلمان انـگـل
ـرده   گفت تظاھرات مردم در بیرون پـارلـمـان بـه حـدی گسـت
ـنـد آن را نـادیـده   است که نمایندگان داخل پارلمان نمی توان

ـفـاق  .  بگیرند  ـیـس ات ھمه تغییرات اجتمـاعـی کـه در انـگـل
افتاده است، نه به خاطر تالشھای نمایندگان در سـاخـتـمـان  
ـیـمـایـی مـردم   ـپ پارلمان است بلکه نتیجه تالش فعاالن و راھ

 . در بیرون پارلمان است 
 

ھا به  اعتراض البانیایی تبار -صربستان 
 تبعیض نژادی

ــیـس کـوزوو  روز یـکــشـنــبـه   ـل ـر ١ (  ژوئـن  ٢٢ پ در  (   تــی
میترویتسا برای متفرق کردن معترضان خشمگـیـن بـه گـاز  
ـرار   ـم ق اشک آور متوسل شد و آنھا را مورد ضـرب و شـت

ـیـس  .  داد  در جریان این درگیری ھا دست کم ھفت مامور پل
یـک  .  پنج خودرو نیز بـه آتـش کشـیـده شـد . زخمی شدند 

ـنـد بـا  :  سخنگوی پلیس می گوید  معترضـان سـعـی داشـت
گذشتن از سد موانعی که پلیس ایجاد کرده بود خود را بـه  

ـرق کـردن  . پل برسانند  ـف ـرای مـت از اینرو نیروھای امنیتی ب
تـجـمـع  .  معترضان خشمگین ناگزیر به استفاده از زور شـدنـد 

ـلـی   ـتـدای پ معترضان در مخالفات با موانع ایجاد شده در اب
ـبـار مـی تـوانسـت بـه   بود که از طریق آن اقلیت آلبانیایی ت

ـر روی رودخـانـه  .  مرکز شھر دسترسی داشته باشد  این پل ب
ایبار موجب جدایی آلبانیایی تبارھا از سایر مردم ایـن شـھـر  

 بسته اسـت امـا بـه  ٢٠١١ گرچه این پل از سال  . شده است 
ـتـسـا در  .  مناسبت ھایی باز می شـود  ـروی ـت شـھـرداری مـی

اقدامی دست به احداث باغچه ای در ابتدای ایـن پـل زده  

ـبـارھـا بـه   ـیـایـی ت ـبـان که عمال به مانعی برای دسترسی آل
 .آنسوی پل شده است 

 
 

 ماھه ٥پایان اعتصاب  -آفریقای جنوبی 
 معدنچیان

ـقـای   اتحادیه انجمن کارکنان معدن و سـاخـت و سـاز آفـری
جنوبی می گوید اعتصاب معدنچیان طال پس از پنـج مـاه  

پس از مذاکرات و توافق صورت گرفته بـا  .  پایان می یابد 
ـیـس   شرکت ھای تولیدکننده پالتین، جوزف مـاتـونـجـوا، رئ

 ھـزار  ٣٠ این اتـحـادیـه بـا حضـور در جـمـع نـزدیـک بـه  
معدنچی که در استادیوم ورزشی شھر روستنبورگ تـجـمـع  
ـر داد و   کرده بودند از پایان رسمی اعتصاب معدنچیـان خـب

ـر ٤ (  ژوئـن  ٢٥ تصریح کرد که آنھا از روز چھار شنبه   ـی  ت
ـرنـد (  اعـتـصـاب مـعـدنـچـیـان  .  کار خود را از سر مـی گـی

آفریقای جنوبی که با ھدف افزایش دستمزدھا و از ژانـویـه  
سال جاری آغاز شد بیش از دو میلیارد دالر به اقتصاد ایـن  

 . کشور زیان زده است 
 

فرار گروھی آوارگان جنگی به   -پاکستان
 افغانستان

ـبـان بـه   یک ھفته پس از حمالت تروریستـی ھـواداران طـال
ـیـه   ـیـات خـود را عـل ـل فرودگاه کراچی، ارتش پاکستان عم
ـرش   ـرسـتـان شـمـالـی گسـت شبه نظامیان ایـن گـروه در وزی

ـیـش از  .  دھد   می  ـرنـظـامـی بـه  ٤٠٠ تا کـنـون ب  ھـزار غـی
ارتـش پـاکسـتـان بـه سـاکـنـان  . انـد   افغانستان پنـاھـنـده شـده 

ای وزیرستان شمالی و خیبر ھشدار داده بـود    ی قبیله   منطقه 
ــبــه   ــا شــامــگــاه روز دوشــن ــن  ٢٣ کــه ت )  تــیــر ٢ (  ژوئ

گـوی    ی سخـن   به گفته .  ھای خود را ترک کنند   گاه   اقامت 
نیروھای امنیتی این کشـور، پـس از پـایـان ایـن فـرصـت،  
ـرای   ـیـات بـمـبـاران ھـوایـی ب حکومت نظامی برقرار و عمل

. شـود   گرایان افراطی آغـاز مـی   ھای اسالم   گاه   کردن پناه   نابود 

ـر    شاھدان عینی از فرار گروھی ساکنان این منطـقـه  ھـا خـب
ھای رسمی مقامات پاکستانـی، در    بنا بر آگھی . دھند   می 

ـتـه  ـیـش از    یک ھف ـرنـظـامـی    ٤٣٠ ی گـذشـتـه ب ھـزار غـی
جـوار یـا    ھای خود را ترک کرده و بـه شـھـرھـای ھـم   خانه 

ھای جدید دولت پاکستان بـا    درگیری .  اند   افغانستان پناه برده 
ـرده   گرایان افراطی این مناطق در پی حملـه   اسالم  ی    ی گسـت

ـبـه    این گروه در روز یک  ـیـن  ١٨ شن  خـرداد بـه فـرودگـاه ب
المللی کراچی و مقر آموزشی ارتـش ایـن کشـور کـه در  

ـرسـتـان شـمـالـی،  .   آغاز شد   نزدیکی فرودگاه واقع است،  وزی
ـبـان و سـازمـان    ھای اصلـی گـروه   یک از پایگاه  ھـای طـال

 .القاعده است 
 

اعتصاب وسیع کارمندان دولت  -فلسطین 
 در غز ه

 ھزار کـارمـنـد  ٤٠ بیش از  )  تیر ٥ ( ژوئن  ٢٦ روز پنج شنبه  
دولت در غز ه در اعتراض به عدم در یـافـت دسـتـمـزد خـود  

این اعتصاب بمدت یک روز اعـالم  .  دست از کار کشیدند 
این کارمنـدان کـه در دوره حـکـومـت حـمـاس  .  شده است 

گویند که خواھان این ھستنـد کـه در    استخدام شده اند می 
ـرا از ادغـام    لیست کارمندان دولت وحـدت مـلـی   کـه اخـی

سازمان آزادیبخش فلسطین و حمـاس تشـکـیـل شـده اسـت،  
ـنـد  آنـھـا  .  قرار بگیرند و دستمزدشان را از آنجا دریافت بـکـن

 اقـدامـی در    تھدید کرده اند که چنانچه دولت وحدت ملی 
جھت مطالبتشان انـجـام نـدھـد، اعـتـصـابشـان را بـا قـدرت  

 .بیشتری پیگیری بکنند 

کارگر کمونیست را 
 بخوانید

 
 
 


