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اعتصاب غذای رضا شھـابـی  
خـواسـتـھـای  .  ھمچنان ادامه دارد 

علیرغم  .  رضا شھابی عملی نشده 
گذشت نـزدیـک بـه سـه مـاه از  

 زندان اوین، بـھـنـام  ٣٥٠ وقایع بند  
ــد   ــان در بــن ـراھــیــم زاده ھــمــچــن اب

ـرار  ٢٠٩ امنیتی    تحت بازجوئی ق
دارد و مامورین امنیتی با تھـاجـم  
ـر   به منزل وی و اعـمـال فشـار ب
ـرونـده   فرزند بیـمـارش، در صـدد پ
سازی جدید بر علیه  ایـن فـعـال  

ــنــد  ــون  .  کــارگــری ھســت ــا کــن ت
ـیـه بـه   ـیـان چنـدیـن اطـالعـیـه و ب
امضای فعالین کارگری و طیـف  
ھای بیشتری از نـویسـنـدگـان و  
فعالین مدنی در حمایت از رضـا  
شھابی و بھنام ابراھیم زاده منتشـر  
ــنــگ و   ــتــی ــی ــدیــن م شــده و چــن

تظاھرات اعتـراضـی در خـارج از  
کشـور در حـمـایـت از کـارگـران  

علیـرغـم  .  زندانی برگزار شده است 
تمام این تالشـھـای صـمـیـمـانـه و  
اعتـراضـی، جـمـھـوری اسـالمـی  
عقب نشینی نکـرده و جـان رضـا  

ــت  ـر اس ــطــ ـــی در خ ــاب ــھ از  .  ش
ـتـــصـــاب عـــذای او   روز  ٤٠ اعــ

ـر   میگذرد و فشـارھـای روحـی ب
خانواده بھنام ابراھیم زاده ھمـچـنـان  

ـیـه  .   ادامه دارد  ـیـان ـر از  ١٥٧ ب ـف ن
فعالین سیاسی و اجـتـمـاعـی در  
ایران انعکاسی از موقعـیـت رضـا  
شھابـی کـارگـر فـعـال و چـھـره  
شناخته شده سندیکای کارکـنـان  
شرکت واحد اتوبوسرانی تـھـران و  

رضا شھابی در چند  .  حومه است 
سال گذشته ھمواره به اعتـراض و  

او در  .  اعتصاب دسـت زده اسـت 
برابر اعمال خشونت آمیز و اذیت و  
آزارھای زندانبان مـقـاومـت کـرده  

ـم  .  است  ـراھـی رضا شھابی، بھنام اب
ـیـان   زاده و تعداد بیشتری از زنـدان
سیاسی و کارگـران زنـدانـی  در  
ـر حـقـوق   ـیـگـی درون زندان مدافع پ
انسانی خود و مـدافـع کـارگـران  
ـیـان شـده   برای آزادی تشکـل و ب

ـنـد کـه  .  اند  اینھا کارگرانی ھست
ــه   ــادگــی شــان شــایســت ــت بــا ایس
بیشترین حمایتھا تا آزادی کـامـل  

ـیـه  .  از زندان ھستند  ـیـان با انتشار ب
نفر در دفاع از رضا شـھـابـی  ١٥٧ 
 نفر از فـعـاالن  ١٥٧ بیانیه  : " نوشتم 

ـران در   سیاسی و اجتماعـی در ای
دفاع از رضا شھابی اقدامی مھم  

در رســانــه ھــای جــمــھــوری  
اسالمی ھر روز آمـار جـدیـدی از  
ابعاد بیکاری در ایران و خصـوصـا  

از  .  در میان جوانان، اعالم میشـود 
جمله در این ھفته خبرنگار اعتـدال  
ـیـکـاری بـه عـنـوان   تحت عنوان ب
مھمترین دغدعه جوانان و خـانـواده  
ھا گزارش میکند که در انتھـای  

ــه ســالــھــای   ــل ــا  ٨٤ فــاص   ٩٢  ت
ـیـون و  ١١ جمعیتی مـعـادل   ـل  مـی

تاثیری در اقتـصـاد  "  ھزار نفر  ٧٠٠ 
بنا بر ھـمـیـن گـزارش  .  نداشته اند 

  ٦.٢ در ھمین فاصلـه مـجـمـوعـا  
ـر فـعـال   میلیون نفر بر جمعیت غـی

  ٦.٥ کشور افـزوده شـده اسـت و  
ـیـز وارد   میلیون مرد و زن دیـگـر ن

این درحالیسـت  .  بازار کار شده اند 
ــزاری   ــن گ ــمــی ــا بــر ھ کــه بــن

برآوردھایشـان نشـان مـیـدھـد کـه  
ـتـی حـدود   طی ده سال آینده جمعی

ـقـاضـی وارد بـازار  ١٣   میلیون مـت
 ." کار خواھد شد 

ــن   ـر ھــمــی ــا ب ــگـر بــن از ســوی دی
گزارش طی دو سـرشـمـاری سـال  

 مـتـوسـط ایـجـاد  ٩٠  و  ٨٥ ھای  
 ھـزار مـورد بـوده   ١٤ شغل ساالنه  

 . است 
ـر   این گزارشات تاکیـدی دیـگـر ب
ـران   ابعاد فاجعه بار بیکاری در ای
ــم   ــی ــوان یــک مــعــضــل عــظ ــن ــع ب

خصـوصـا بـخـش  .  اجتماعی اسـت 
ـیـکـار   عظیم این نیروی میلیونی ب
و نیروی آماده بـکـاری کـه وارد  

 . بازار کار میشود، جوانان ھستند 
در عین حال این وضعیت نشـانـگـر  
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ــی رضــا   ــان ــت جســم وضــعــی
ــات مــدیــره   شــھــابــی عضــو ھــی
سندیکـای شـرکـت واحـد و  از  
رھبران شـنـاخـتـه شـده کـارگـری  

ـنـده اسـت  او از یـازده  .  نگران کـن
ـراض بـه   خرداد  تا کنـون در اعـت
تبعید خود به زندانی رجایی شـھـر  
ــرخصــی   ــت بــا م ــق و عــدم مــواف
معالجاتی اش در اعتـصـاب غـذا  

  ١٢ بسر میبـرد و در ایـن مـدت  
ـنـد  . کیلو وزن کم کرده است  ھـمـب

وی شاھرخ زمانی یکی دیگر از  
ــنــد طــی   ــری درب ــران کــارگ ــب رھ
فراخوان به اعتراضی جـھـانـی در  
مورد وضعیت نگران کننـده رضـا  
شھابی و تھدید خطر مرگ برای  

 . او ھشدار میدھد 
 

ـم   ـراھـی این درحالیست که بھـنـام اب
ــگــر از رھــبــران   ــکــی دی زاده ی

 اردیبھشت تا  ١٣ کارگری که از  
ـنـد  ٧  ـرادی ب ـف   ٢٠٩  تیر ماه در ان

اوین زیر بازجویی قرار داشـت، در  
ـیـدا کـرد کـه   ھفتم تیرماه اجازه پ
در حضور بـازجـو خـانـواده اش را  
دیدار کند، اما بالفاصلـه شـبـانـه  
ــنــد و در   بــه مــنــزل وی ریــخــت

 ساله او نیما  ١٥ شرایطی که پسر  
به بیماری سرطان مبتال و تـحـت  

ـر   درمان است، خـانـواده اش را زی
تھدید و فشار قرار دادند کـه ھـر  
ـنـد و   ـنـد بـگـوی چه از بھنام میدان
کامپیوتر و یکسری اسناد را  از  

 . منزل وی با خود بردند 
 

. این اتفاقات ھشدار دھـنـده اسـت 
ـرای آزادی کــارگــران   ــن ب ــی کـمــپ
زندان در پاسخ به فراخوان کـارگـر  
ــرخ زمــانــی و در   ــدانــی، شــاھ زن
ـنـده   اعتراض به وضعیت نگران کن
ـم زاده،   رضا شھابی و بھنام ابراھـی

 ژوئیه  را  ١٢  تیر برابر با  ٢١ روز  
روز جھانی حمایت از این دو فعال  
کارگری و زنـدانـی سـیـاسـی در  
زندان گوھردشت اعالم میکـنـد و  

از تمامی سازمانھـای کـارگـری  
ــدوســـت و   ــای انســـان ـــھـــادھ و ن
ــخـواه در ســراســر   ــھـای آزادی انسـان
جھان میخواھد که به ھر شکـلـی  
ـنـد بـا ایـن فـراخـوان   ـتـوان که مـی

 . ھمراھی کنند 
 

ـبـانـی خـود بـه   ـی با حمایت و پشـت
ـم کـه   ـنـان دھـی رضا شھابی اطمی
ـم و   ـی ما صدای اعتراض او ھسـت
از او بخواھیم کـه بـخـاطـر حـفـظ  
سالمتی اش به اعتصـاب غـذای  

 . خود خاتمه دھد 

ـنـد   خواستھای فوری ما  عـبـارت
مرخصی رضا شھابی و بھنـام  :  از 

ابراھیم زاده از زنـدان، اخـتـصـاص  
امکان درمانـی فـوری بـه رضـا  
شھابی که در زندان به مـرز فـلـج  
شدن رسیده است و از بیمـاریـھـای  
مختلف رنج میبرد و نیز به بـھـنـام  
ابراھیم زاده که زیر شکنجه ھـای  
ــھــای   ــه بــیـمــاری ـم اســالمــی ب رژی

 . بسیاری مبتال شده است 
 

رضا شھابی، بھنام ابراھیـم زاده و  
ـیـان   ھمه کارگران زندانی و زنـدان
سیاسی بایـد فـورا از زنـدان آزاد  

بھـنـام بـایـد کـنـار فـرزنـد  .  شوند 
 .بیمارش باشد 

  
ـرای آزادی کــارگــران   ــن ب ــی کـمــپ

 زندانی 
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ـم اسـالمـی و   فلج اقتصـادی رژی
ــدن آوار آن بــر گــرده   خــراب ش
ـروی جـوان   ـی میلیون ھا مـردم و ن
بیکار بـی تـامـیـن و مـحـروم از  
ـیـازھـای زنـدگـی و   اولیه تریـن ن

از جمله در آمارھـا  .  معیشت است 
ـروی   ـی سخن از میلیونھا بیکار و ن
جدیدی اسـت کـه بـه وارد بـازار  

ـنـھـا     ١٤٠٠٠ کار میشوند، اما ت
آنـھـم در  .  شغل ایـجـاد کـرده انـد 

ـر   مراکزی است که ھر روز بیـشـت
به ورشکستگی کشیده میشود و  
ـری از کـار   ـیـشـت ھر روز نیروی ب

 . بیکار میشوند 
 

بدین ترتیب بحث بر سر بیـکـاری،  
ــه   ــع ــاج ــک ف ــحــث بــر ســر ی ب

 . اجتماعی است 
 

در پس این آمارھا، خانواده ھـایـی  

ـر و   را می بینیم که بـخـاطـر فـق
بی تامینی در برابر غول بیکـاری  

در  .  به تالشـی کشـیـده شـده انـد 
پس این آمار ھا جوانـان بسـیـاری  
ــیــم کــه زیــر فشــار   ــن را مــی بــی
ـنـی بـه کـام   بیکاری و بی تامـی

ـیـن در  .  اعتیاد افتاده انـد  ھـمـچـن
پس این آمـارھـا جـامـعـه ای را  
میبینیم که به مرز انفجار رسـیـده  

وحشت از این اوضـاع اسـت  .  است 
ــکــاری و   ــحــث بــر ســر بــی کــه ب
خصوصا بحران بیکاری جوانان بـه  
ــی داغ در درون حــکــومــت   ــحــث ب

ــل شــده اســت  ــدی ــان آمــار  .  تــب ایــن
میدھند و یکدیگر را خـطـا کـار  
مینامند چون وحشت کرده انـد و  
دارند از نگـرانـی ھـایشـان سـخـن  

 .میگویند 
ـر   در عین حال این آمار تاکیدی ب
مبارزه علیه بیمه بیکاری بعـنـوان  
ـم   ـرد بـا رژی ـب یک عرصه مھـم ن

به این معنی کـه  .  اسالمی است 
بیکاری مھمترین دغدغه جـوانـان  
و خانواده ھا مبارزه ای اجتماعـی  
ــج کــل   ــی ــیــت بس اســت  و ظــرف

 . جامعه را داد 
ــن   ــه راه انـداخــت تـاکــیـد مـا بــر ب
ـیـکـاری   جنبشی اجتماعی علیه ب

ـقـش جـوانـان  .  است  تاکید ما بر ن
معترض و رادیـکـال در راس ایـن  

میتوان جوانان بیکـار  . جنبش است 
و نیروی میلیونی بیکـاری را در  
شھرھای مختلـف در ان جـی او  
ـیـه   ھا و نھادھای اجـتـمـاعـی عـل

بیکاری سازمان داد و با شعار یـا  
کار یا بیمه بیکاری، حرکتـی را  

ــارزه ای  .  شـکــل داد  چــنــیـن مــب
ھـمـانـطـور  .  برحق و ممـکـن اسـت 

که کـارگـران جـمـع مـیـشـونـد و  
دستمزدھای پرداخت نشده خود را  

  ٤٠ ھمانطـور کـه  .  طلب میکنند 
ھزار کارگر طومار جمـع کـرده و  
ـــوری   ـــش ف ـــزای ـــار اف ـت ــ ـــواس خ

جـوانـان  .  دستمزدھایشان مـیـشـونـد 
معترض و نیروی میلیونی بیـکـار  
ـلـف   نیز میتوانند در شھرھای مخت
ـیـه   نھاد ھا و کانونھای خـود عـل
ــد و   ــکــاری را شــکــل دھــن بــی
تجمعاتشان را در مـقـابـل مـراکـز  

بـعـالوه  .  قدرت دولت شکل دھـنـد 
اینکه با توجه به نقش جـوانـان در  
راس این جنبش میتوان با استفـاده  
از مدیای اجتماعی، از جمـلـه در  
ـرو گـرد   ـی صفحات فیس بـوک ن

 . آورد و اعتراض سازمان داد 
ـنـجـاسـت کـه تـوازن   نکته مھم ای

ـبـش   قوای جامعه و جلو آمدن جـن
ھای اجتماعی مختلف از جـمـلـه  
جنبش علیه حجاب، علیه تخریـب  
ـره   محیط زیست، علیه اعدام و غی
ـراضـی   و غیره  و نیز فضای اعـت
ـیـش   جنبش اعتراضی کارگـری ب
ـر مـمـکـن بـودن رفـتـن   از بیش ب
ــشــی   ــب بســوی شــکــل دادن جــن
ـیـان   اجتماعی علیه بیکـاری را ب

ــکــنـد  ــن  .  مـی ــی سـازمــان دادن چــن
بـایـد  .  جنبشی یک اولویت اسـت 

 . برایش خیز برداشت 
 
 

 باز ھم در باره 
 سونامی بیکاری

  ١  از صفحه  

در جریان وضعیت نگران  
کننده رضا شھابی عضو  
کای   دی ھ سن ری دی ات م ی ھ
د  د قرار داری ت واح . شرک

میدانید کھ مقامات قضایی  
جمھوری اسالمی بھ جای  
ھ بیمارستان و   انتقال او ب
درمان دیسک کمرش، وی  
را بھ زندان رجایی شھر  
انتقال داده اند و از ھمان  

( خرداد  ١١ تاریخ یعنی از  
تا کنون رضا در  )   ژوئن ١ 

.  اعتصاب غذا بسر میبرد 
و  ١٢ او در این مدت    کیل

ت  رده اس م ک و  .   وزن ک
ھمبند وی شاھرخ زمانی از  
ده   ن ن ران ک گ ت ن ی ع وض
ی و   اب ھ ی رضا ش ان م جس
خطر مرگ برای وی نامھ  
داده و بر ضرورت حمایتی  
جھانی از رضا تاکید کرده  

ھ  .  است  یاز ب از ھمین رو ن
 . اقدامی اضطراری است 

ا   ھ شم ادی ح ھ ات م ک ی دان ی م
ده   ن ن ت ک ای م واره ح م ھ
کارگران سندیکای شرکت  

ان و   ارزات آن ب واحد و م
وده   ران ب ران در ای ارگ ک

از حمایت ھای شما  .  است 
از دستگیر شدگان شرکت  
واحد و رضا شھابی خبر  

و بھ سھم خود از شما  . داریم 
ای   ت ھ ای م ام ح م و از ت

اما  .  جھانی قدردانی میکنیم 
امروز وضعیت اضطراری  
ی   دام ار اق ظ ت ت و ان اس
اضطراری از جانب شما را  

انتظار داریم ھمان  .  داریم 
ھ   ال  ١٥ طور ک ھ س  فوری

 ھنگامی کھ صدھا  ٢٠٠٦ 
ت   کای شرک ندی ر س کارگ
واحد دستگیر و زندانی شده  
ا و   د،  از سوی شم ودن ب
کنفدراسیون جھانی سندیکای  

آزاد کارگران بھ عنوان روز  
جھانی حمایت از کارگران  
سندیکای شرکت واحد و  
کارگران در ایران اعالم شد  

و تاثیرات مثبت این اقدام  
ان   م ی را در ھ ان م جھ مھ

دیم  ام دی ز  .   ھنگ نون نی اک
ح   ط ان س م ی در ھ دام اق

م  .  صورت گیرد  انتظار داری
فشار بیاورید و بخواھید کھ  
رضا شھابی فورا از زندان  
ان   ت درم ح ص و ت مرخ
. پزشکی مناسب قرار گیرد 

انتظار داریم فشار بیاورید کھ  
ھ   م ی و ھ اب ھ ا ش رض
دانیان   کارگران زندانی و زن
دان آزاد   سیاسی فورا از زن

امروز رضا شھابی،  .  شوند 
سندیکای شرکت واحد، و  
ھمھ کارگران در ایران بھ  
بیشترین حمایت جھانی نیاز  

 .دارند 
م   الزمست بھ اطالع برسانی
وان   راخ ھ ف اسخ ب کھ در پ

کمپین  " شاھرخ زمانی ،  
ران   ارگ رای  آزادی ک ب

ی  دان ھ  ١٢ "  زن ھ را ب ی  ژوئ
عنوان روز اعتراض جھانی  
در حمایت از شاھرخ زمانی  
و بھنام ابراھیم زاده یکی  

دیگر از کارگران زندانی ر  
ایران کھ او نیز در وضعی  
اضطراری قرار دارد و ھم  
واده اش   م خان خودش و ھ
ی   م اسالم ر فشار رژی زی
قرار گرفتھ اند، اعالم کرده  

سھ روزی بیشتر بھ این  . ایم 
اما ناگزیر  .  روز نمانده است 

بودیم این روز را فورا اعالم  
ھ اقدامی  .  کنیم  یاز ب چون ن

م از  . سریع بود  انتظار داری
این اعتراضات حمایت و  

 .پشتیبانی کنید 
با یک حمایت وسیع جھانی  
است کھ میتوانیم فشار را از  
. روی رضا شھابی کم کنیم 

صاب   م اعت ی خواھ از او ب
ھ او   غذایش را پایان دھد و ب
یبان   اطمینان دھیم کھ ما پشت
ق وی   رح ای ب ھ ت واس خ

منتظر پاسخ شما  .  ھستیم 
 .ھستیم 

 
 

کمپین برای آزادی کارگران  
 زندانی  

  ژوئیھ ٨ 
 *** 

 )آی تی اف(به اتحادیه سراسری کارگران ترانسپورت 
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اعتصاب رضا شـھـابـی بـا  .  است 
ـتـی و انسـانـی   واکنشھای حـمـای

ـیـه  . مھمی روبرو شده  از جمله بیـان
ـر از فـعـاالن سـیـاسـی و  ١٥٧   نف

ـنـدگـان  .  اجتماعی ایران  امضا کـن
ـلـف   این بیانیه از طیف ھای مخـت
ـلـف در   و الیت ھای سیاسی مخت

بیانیه و طـومـار در  .  ایران ھستند 
حمایت از رضا شھابـی انـعـکـاس  
ـر   موقعیت کنونی با دامنه وسیعـت
ــیـه ســیـاســتـھــای   اجـتـمــاعـی عـل
جمھوری اسالمی در اعمال فشار  

ـیـه  .  بر فعالین کارگری است  ـیـان ب
ـیـن  ١٥٧ و طومـار   ـر از فـعـال ـف  ن

سیاسی از این جـھـت مـھـم اسـت  
اما کل مدافعین آزادی کارگـران  
زندانی ھنوز در نیمـه راه مـھـم و  
اثرگذاری قرار دارند که بـایـد بـا  
ـر در   ابتکارات جدید و تعرضـی ت

ـیـان سـیـاسـی از   حمایت از زنـدان
ــی اقــدامــات   ــه رضــا شــھــاب جـمــل
ـرگـزارتـری را در   رادیکال تر و اث
دستور کمپین حمایت از کارگـران  

ـتـا  .  زندانی قرار دھنـد  طـیـف نسـب
ــنــدگــان   ــن ــعــی از امضــا ک ــی وس
طومار حمایت از رضا شھابی در  

ـنـد  .  ایران ھستند  ـتـوان این طیف می
ـنـی در   با برپایی آکسیونھای عـل
ــوری   ــھ ــم ــای ج ــادھ ــھ ــل ن ــاب مــق
ــس   ــل ــبــل مــج ــل ــق اســالمــی در م
شورای اسالمـی خـواھـان فـوری  

قدرت طومـار  .  رضا شھابی شوند 
و بیانیه در یک اقدام جـمـعـی و  
علنی بیشترین تضمیـن کـاری و  

ـر   مطالبه ای است که در بیانیه ب
صفحه کاعذ خطاب بـه مـردم در  

".  سطح ایران و جـھـان اعـالم شـده 
در شرایـطـی کـه وضـع جسـمـی  
ــه   رضـا شـھــابـی بـا وارد شـدن ب
چھلمین روز اعتصاب غذا رو بـه  
و خـامـت اسـت، و بـا تـوجـه بـه  
ســمــاجــت نــھــادھــای جــمــھــوری  
اسالمی در زندان و عملی نکـردن  
خواستھای رضا شھابی، اقدامات  
ــط   ــوس ــھــران ت ــکــاری در ت ابــت
کارگران و کارکنان شرکت واحـد  
اتوبوسرانی تھران ضـرورت فـوری  

تـجـمـع کـوتـاه  .  پیدا کـرده اسـت 
مدت اخطاری در مـحـل شـرکـت  

واحد برای رسـیـدگـی فـوری بـه  
خواستھای زضا شھابی اقـدامـی  

وضـعـیـت  .  موثر و کـارسـاز اسـت 
جسمی و سالمتی رضا شـھـابـی  

ــروز و  .  اورژانســی شــده اســت  ام
ــجــات جــان رضــا   فـوری بــرای ت
ـر را   شھابی بـایـد اقـدامـات مـوث

ــام داد  ــج ــاری  .  ان ــط ــع اخ ــم ــج ت
رانندگان شـرکـت اتـوبـوس رانـی  

دفـاع  .  یکی از این اقدامات است 
از جان و سالمتی رضـا شـھـابـی  

بیانیه ھایی کـه  .  قابل دفاع است 
در داخل کشـور امضـا شـده انـد  
ــاســی و   ــن سـی ــن تضــمـی ـری ــشــت ـی ب
اجتماعی برای سازماندھی تجمع  

ــاع از رضــا   اعــتــراضــی در دف
ـنـه سـیـاسـی ـ  .  شھابی است  زمـی

اجتماعی برای  فعالین سـیـاسـی  
ـیـه   و مدنی و امضا کنندگان بیان
ـیـن   دفاع از رضـا شـھـابـی، فـعـال
ــا ھــمــاھــنــگــی در   کــارگــری ب
دانشگاه ھا و تعـدادی از مـراکـز  
تولیدی بـه مـنـظـور فـراخـوان بـه  
سازماندھی میتینگ با خـواسـت  
فوری عملـی شـدن خـواسـتـھـای  

سماجـت  .  رضا شھابی، وجود دارد 
ـر انسـانـی   و مقـاومـت ھـای غـی
نھادھای زندان بـا ایـن اقـدامـات  

 .    ابتکاری را باید در ھم شکست 
 

چگونه سماجت رژیم اسالمی علیه کارگران 
 زندانی را به شکست بکشانیم

 ١  از صفحه   
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ــحــث و   ــا ب ــھ ــاھ ــس از م پ
کشمکش باندھـای مـجـلـسـی و  

ــل سـال   ــاالخـره اوای ـتـی، ب   ٩٣ دول
اینھا به تـوافـق رسـیـدنـد کـه از  
اواخر فروردین و اوایل اردیبـھـشـت  
اجرای فاز دوم ھدفمنـدی یـارانـه  

ـنـد  سـه مـاه  .  ھای  را شروع نمـای
پیش دھھا طرح و نقشـه عـمـل و  

ـرای   ـبـصـره ب ــه  " ت تشـویـق مـردم ب
. دادنـد "  انصراف از گرفتن یـارانـه 

ـبـت نـام   دھھا کلک در قضیـه ث
ـبـت   اینترنتی برای جلوگیری از ث
ـنـد  ـت . نام میلیونھا نفر به کار گرف

دست آخـر ھـم مـوفـق نشـدنـد و  
ـیـش از     ٦٠ اعـالم کـردنـد کـه ب

ـرای دریـافـت یـارانـه   میلیون نفر ب
تـازه ھـم  .  نقدی ثبت نام کرده انـد 

اعالم کرده اند که  در تـالـشـنـد  
ـیـون  ١٠ یارانه نقدی بیش از   ـل  مـی
بعد از اعـالم  .  نفر را حذف نمایند 

نتایج ثبت نام برای دریافت یارانـه  
ــت مــدعــی شــد کــه   ــدی دول نــق

ـیـارد تـومـان  ٣٥٠٠ ماھانـه   ـل  مـی
یارانه نقدی به مـردم خـواھـد داد  
ـنـی ھـای   ـی ـیـش ب که بر اساس پ
ــاره درآمــدھــای   ــجــام شــده در ب ان
ــه بــرای   ــودج ــت، کســری ب دول
ــقــدی خــواھــد   پــرداخــت یــارانــه ن

 ھـزار  ٦٠ دولت نزدیک به  . داشت 
میلیاردتومان درآمد خواھد داشـت  
ـتـه خـودش   وقرار است طـبـق گـف

ـیـارد تـومـان  ٣٥٠٠ ماھانـه   ـل  مـی
عالوه بر ایـن  .  یارانه نقدی بپردازد 

ـیـاردتـومـان   ـل درآمد، دھھا ھزار مـی
درآمدھای دیگر پیش بینـی شـده  
ــای   ــه ادع ــش دارد ک در طــرح

ــه  "  ــاران ـرداخــت ی ــودن پ ــه ب ـن ـرھــزی پ
با حسـاب  .  را رد می کند " نقدی 

ــر ســال   ــتــاب دولــت، تــا آخ و ک
ـراراسـت نـزدیـک بـه    ھـزار  ٣٢ ق

ـقـدی بـه   میلیارد تومـان یـارانـه ن
ـیـش  .  مردم پرداخت نماید  درآمـد پ

ــم   ــت ھ ــی شــده دول ھــزار  ٦٠ بــیــن
ـنـجـا  .  میلیارد تومان اعالم شـده  ای

 ھزار میلیارد تومان بـعـد  ٣٠ فعال  

ـقـدی   از کسر کردن مبلغ یارانـه ن
پرداخت شده مستقیمـا بـه عـنـوان  
درآمـد حـاصــل از حــذف حــامــل  
ھای انرژی به جیب دولت خواھـد  

ــار ایــن، دولــت از  .  رفــت  ــن در ک
طریق مدیریت بازار گرانـی ھـا و  
ــمــتــھــا، دھــھــا ھــزار   ــی ــاالبــردن ق ب
ــومــان در حــال حــاضــر   ــیـاردت ــل مـی

 .درآمد خواھد داشت 
ـر روشـنـی از    برای اینکه تصـوی
موضـوع کـلـی ھـدفـمـنـد کـردن  
یارانه ھا، بویژه اجرای فازدوم ایـن  
ـتـدا   طرح بدست بیاید، الزم است اب
ــت از مــحــل   ــه درآمــدھــای دول ب
ـرژی   حذف قیمت حامـل ھـای ان

ـرق و  .. در بخش سـوخـت، نـان، ب
اشاره شود تا در پرتو آن بـه یـک  
نکته بسیار مھمتر، یعنی افزایـش  
ـیـمـت ھـا بـه بـھـانـه   سرسام آور ق

مـحـور  .  ھدفمندی روشنتر گـردد 
ــن طــرح آزاد کــردن   ــی ای اصــل
قیمتھا، باالبردن وباال نگه داشـتـن  
قیمتھا و مدیریت گرانـی ھـا، در  
ـرده بـه   یک کـالم تـعـرض گسـت
سطح مـعـیـشـت وزنـدگـی یـک  

ـیـونـی در ھـمـه  ٧٠ جامعه   ـل  مـی
ــه ھــا مــی بــاشــد  ــن ــی ــدا  .  زم ــت اب

موضوع درآمدھای دولت از محل  
 .ھدفمندی 

ــروســه تصــویــب   ــعــد از پــایــان پ ب
ـــت از مـــحـــل   درآمـــدھـــای دول
ھدفمندی، باندھای حکومتـی و  
مجلسی بحث حذف قیمت حامـل  

اصالح ساخـتـار  " ھای انرژی و یا  
، بـخـوان آزاد کـرد ن  " قیمـت ھـا 

ـرای اجـرا بـه دولـت   قیمتـھـا را ب
ــد  ــن و  .  ارجــاع دادن ــزی اول از بــن

مایعات سـوخـتـی شـروع کـرده و  
ـرق و نـان   بعدا بـه گـاز، آب و ب

دھـھـا طـرح اصـالحـیـه  .  رسیـدنـد 
ــا   ــت ــھــا ارائــه داده و نــھــای ــت ــم قــی

ـراز نـگـرانـی از افـزایـش  " ضمـن  اب
، استارت اجـرای فـاز دوم  " قیمتھا 
مقامات و وزارای دولـت  .  را زدند 

ــی از   ــی بــارھــا در نــگــران روحــان

واکنش جامـعـه بـه ایـن افـزایـش  
شـیـب  " قیمتھا، اعالم کردند کـه  

." افزایش قیمتھا مالیم خواھد بود 
ـفـاق   ـرعـکـس آن ات چیزی کـه ب

 .افتاد و دور از انتظار ھم نبود 
ـریـن بـخـش   در ایـن مـیـان مـھـمـت
ـرای   توافق باندھای حـکـومـتـی ب
ــه   ــعــرضــشــان ب ســازمــان دادن ت
ــردم، در   ــیــشــت  زنــدگــی م مــع
عرصه گرانی ھای سرسـام آور و  
ھدایت و مدیریت قیمـتـھـا و بـاال  
نگه داشتن قیمتھا، درسـت مـثـل  

بـه  .  دوره قبل الویت اول دولت شـد 
ـتـی   عبارتی تمام دم و دستگاه دول

، و  " مدیریت باالبردن قیمتـھـا " وارد  
ــل   درخــواســت ســھــمــشــان از قــب
درآمدھای حاصل از ھـدفـمـنـدی  

دولت روحانی با وزارتخـانـه  .  شدند 
ھایش به ھمراه سیستم بـانـکـی و  
ـریـت ایـن عـرصـه   پولی برای مدی
. سودآور کارشان را شـروع کـردنـد 

ــد کــه   ــت ــن ــھــا تصــمــیــم گــرفــت ـن ای
ــه دوم   ــایشــان در مــرحــل درآمــدھ
ھدفـمـنـدی را از مـحـل اصـالح  
ــر وصــول   ــرح زی ــھــا بــه ش ــت ــم ــی ق

ـتـوانـد  .:"نمایند  ھـزار  ٤٨ دولـت مـی
میلیارد تومـان از مـحـل اصـالح  
ـرژی در   ـیـمــت حـامــل ھـای ان ق
ــــون   ــــان ــــاز دوم ق ـرای ف ـــ اج

ھـا در طـول    ھدفمنـدکـردن یـارانـه 
 درآمد کسب کـرده و  ١٣٩٣ سال  

ـیـارد  ٣٠٠  ھزار و  ١١ به ھمراه    میل
تومان منابع ناشی از یـارانـه نـان،  

در  ( برق و سایر کاال و خـدمـات  
ـیـارد  ٣٠٠  ھزار و  ٥٩ مجموع   ـل  می

ـنـه )  تومان  ـرداخـت ھـزی ھـا    صرف پ
براین اساس در قانون تـاکـیـد  . شود 

تـوانـد مـنـابـع    شد که دولـت مـی 
ـیـارد  ٣٠٠  ھزار و  ٥٩ حدود   ـل  مـی

ـنـه   تومانی را بـه گـونـه ای ھـزی
ــه   ــد ک ــزار و  ٤٢ کــن   ٥٠٠  ھ

میلیارد تومان از منابع حاصـل از  
ـرژی   اصالح قیمت حامل ھـای ان
ـقـدی   ـرن را به پرداخت نقدی و غـی

ــصــاص دھـد  ــن  .  اخـت عـالو ه بــرای
ــع حــاصــل از  ١٠٠  ــاب درصــد مــن

 تـا  ٩٣ افزایش قیمت برق در سال  
ــغ  ـل ــه  ٣٥٠٠ مـب ــارد تـومــان ب ـی ــل مـی

کشـور    داری کـل   حسابی نزد خزانه 

واریز و به صنعت برق اخـتـصـاص  
منبع ماھنامـه بـانـک  ." داده شود 

 .مرکزی رژیم 
با این مصوبه وقانون، نزدیک بـه  

 ھزار میلیاردتـومـان از مـحـل  ٦٠ 
ھدفمندی تا پایان مرحله دوم بـه  

  ٦٠ ترجمه ایـن  . جیب دولت میرود 
ھزار میلیاردتومان و محل ھـایـی  
که این درآمدھا از آنجا به جـیـب  
دزدان حکومتی میرود، و افزایـش  
سرسام آور قیمتھا و گرانی ھـا را  
رقـم زده اســت، ایـن مـوارد مــی  

 :باشند 
ــن،   ــزی ــت از بــن ــوخ ــی س  گــران

، نفت مصـرف  lPJگازوئیل، گاز  
ــی   ــا گــاز مصــرف ــگــی، ت ــان خ

گرانی قیمتھـا یـا طـرح  .  خانگی 
ــای  "  ــھ ــمــت ــارقــی ــاخــت ــالح س اص

ـیـن  "  حکومت  در موارد یاد شـده ب
کـه  .   درصد می باشـد ٦٥  تا  ٣٧ 

ـیـمـتـھـا   البته این درصد افزایش ق
ھر روز وبخشا  سـاعـتـی بـاال و  

  ١١ مبلغ درآمـدی  .  پائین میشود 
 میلیارد تومان درآمـد  ٣٠٠ ھزار و  

ـرق و   از محل حذف یارانـه نـان، ب
سایر کاال و خدمات نصیب دولـت  

 میشود 
لیست  کاالھا و مواردی کـه در  
مرحله دوم ھدفمندی منبـع مـھـم  
ــرای دولــت مــی   درآمــد زایــی ب
ـر شـده و   باشند ھر روز طوالنی ت
ھر از چند گاھی بسته به اینکـه  
فضا و جو جامعه چگونه بـاشـد،  

برای مـثـال درآمـد  .  اعالم میشود 
دولت از محل بھداشت و درمان و  
ـیـمـه ای   خدمات بیمارستانی و ب

ـرای  "  محرمانه " را  اعالم کـرده و ب
رد گم کردن، آن را بـه بـانـدھـای  
ـرده   گردآمده در وزارت بھداشت سـپ
اند که اینھا ھـم در قـالـب طـرح  

ـیـان "  ـران ـیـش  "  بیمه سالمت ای بـه پ
 . میبرند 

از سخنان بانـدھـای گـردآمـده در  
ــھــداشــت و درمــان   ــون ب ــســی کــمــی
مجلس، وزارت بھداشت و تـامـیـن  
ـتـھـای   اجتماعی کـه بـه مـنـاسـب
ـر   مختلف سخن گفته اند چنیـن ب

ـیـمـه  " می آید که در قالـب  طـرح ب
وسیعترین تـعـرض  "  سالمت ایرانیان 

برای خصوصی سازی بھداشت و  
درمان و باالبردن قیمتـھـا در حـال  

طرحـی کـه  .  اجرا شدن می باشد 
باندھای حکومتی می گویند بـا  

ــوی  ھــزیــنــه ھــای  " اجــرای آن جــل
" اضافی سالمت  دولت را گرفته 

و سازمانھای بیمه گـر ودر راس  
آنـھـا تـامـیـن اجـتـمـاعـی را زیــر  
مجموعه وزارت بھداشت قرار داده  
ــمــت   ـی تـا طــرح ھــای افـزایــش ق
ــی   ــی و درمــان ــھــداشـت خـدمــات ب

ـر " را  ــق ت ـی ــق  "  دق مصــوب واز طــری
 .وزارت بھداشت به اجرا در بیاروند 

ـنـی شـده   ـی ـیـش ب درآمد ھای  پ
برای دولت و حکومت در بـخـش  
ـنـه   درمان و بھداشت،از دارو و ھـزی
اقامت بیمارستـانـھـا، حـق ویـزیـت  

ــه نصــف درآمــد  ... و  ــزدیــک ب ن
حاصل از حذف قیمت حـامـل ھـا  

یعنـی  .  در بخش انرژی می باشد 
درآمد دولت در بخش بـھـداشـت و  
ــه   درمـان و زدن از ایـن بـخــش ب
ــات   ــدم ــمــراه گــران کــردن خ ھ
درمانی، بخش دوم و مھم افزایش  
درآمدھای دولت در این مرحله از  
. ھدفمندکردن یارانه ھا می باشـد 

نتیجه این طرح ھا که بـخـشـا در  
ــاشـد افـزایــش   دسـت اجــرا مــی ب

ـنـه  ٧٠ ھای باالی    درصـدی ھـزی
ھای بھداشت و درمـان در کـنـار  
. خصــوصــی ســازی مــی بــاشــد 

ـر   برای نمونه  میشود به طـرح زی
ـیـمـه   مجموعه ای کردن بـخـش ب
ــمـاعــی در   ــن اجــت سـازمــان تـامــی
وزارت بھـداشـت اشـاره کـرد کـه  
دھھا ھزار میلیاردتومـان سـرمـایـه  
بیمه ھای اجتماعی این سـازمـان  
ـیـمـه   را که از محل پرداخت حق ب
کارگران و کارکنان جامعه  می  
باشد، در دسـت وزارت بـھـداشـت  
افتاده و سرمایه این سازمان رسما  
و علنا از مردم گرفته شده و امـر  
ـیـمـه ایـن   بیمه و دفترچه ھـای ب
ــار شــده و   ــب ــی اعــت ــان ب ســازم
ـراکـــز و   ــ ـــه م ـــش ب ـــاران ـــم ـی ــ ب
بیمارستانھـای خصـوصـی حـوالـه  

در این مـیـان وزارت  .  داده میشود 
ـیـمـت   ـرخ و ق بھـداشـت خـودش ن
خدمات بھداشتی و درمانی را بـا  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

 "ھدفمندی یارانه ھا"اثرات و تبعات فازدوم 
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ـیـن   باندھای خصوصی سازی تعـی
ـرده انـد  . کرده و ھزینه ھا را باال ب

 درصدی ھزینـه  ٧٠ افزایش باالی  
ھای سالمت در این بخش نـکـتـه  
ــت و وزارت   ای اســت کــه دول
ـراف   بھداشت وقیحانـه بـه آن اعـت

قلمـداد کـرده  " طبیعی "کرده وآن را 
در بخش بھـداشـت، درمـان و  .  اند 

ــت  در   سـالمــت درآمــدھــای دول
اول دسـت  .  دوعرصـه مـی بـاشـد 

گذاشتن روی سرمایه دھھـا ھـزار  
میلیاردتومـانـی سـازمـان تـامـیـن  
اجتماعی و دوم تعیین تعـرفـه ھـا  
و قیمت ھای ھزینه ھای سالمت  
ـــمـــت دارو و خـــدمـــات   ـی از قــ
ــه ھــای   ــی تـا ھــزیــن ــان ــمــارســت ـی ب

ــط  ــخــش فشــار  .   مـرتــب ــن ب در ای
گرانی ھـا تـا آنـجـا ھسـت کـه  
حکومت بارھا اعالم کرده سـاالنـه   

ـیـجـه  ٧ تا  ٥ بین   ـت  میلیون نفر در ن
مریض شدن به زیر خط بقا سقـوط  

ــد  ــن ــابــل دولــت  .  مــی کــن ــق در م

درآمـدھــای ســرشــار دھــھــا ھــزار  
تـا  .  میلیاردتومانی به جیب میزند 

اینجا مورد اثرات و تبعات اجـرای  
مرحله دوم ھدفمـنـدی یـارانـه ھـا  
ـرژی و   ـیـمـتـھـای ان در افزایش ق
سوخت و بخش بھداشت و درمـان  

این دو بـخـش،  .  را مروری کردیم 
ــریــن بــخــش ھــای طــرح   مــھــمــت
ھدفمندی می بـاشـد کـه ھـدف  
ــرض   ــیــش ســازمــانــدھــی تــع اصــل
گسترده و سازمانیافته حـکـومـت  
اسالمی سرمایـه داران بـه سـطـح  
معیشت و سالمت  یک جـامـعـه  

تعـرضـی  .   میلیونی می باشد ٧٠ 
که خود باندھای حکـومـتـی ھـم  
. ناچار به اعتراف به آن شـده انـد 

ـیـارد  ٦٠ در کناردرآمد   ـل  ھـزار مـی
تومانی برای حـکـومـت دزدان و  
قاتالن از محل اجرای ایـن طـرح،  

  ٧٠ شاھد افزایش گـرانـی ھـای  
  ١٠٠ درصدی حتی مـواردی بـا  

ـر مـی   ـف ـیـونـھـا ن درصد برای میل

افزایش ناچیز دسـتـمـزدھـا  .  باشیم 
  ٤٥ حتی با احتساب یارانه نقدی  

ھزار تومانی، تنھا بخش کـارکـن  
جامعه سه برابرزیر خط فقر اعـالم  
شده توسط حکومت نـاچـار اسـت  

این وضعیت بـخـش  .  زندگی نماید 
ــاشــد  . کــارکــن جــامــعــه مــی ب

ـیـکـاران و   ـیـونـی ب ـل جمـعـیـت مـی
جوانان جویـای کـار کـه رقـمـی  

 میلیون مـی بـاشـنـد،  ١٠ بیش از  
. زندگی به مراتـب بـدتـری دارنـد 

ـری  اجـرای فـاز دوم  :  نتیجـه گـی
ھدفمند کردن یارانه ھا تعرض بـه  
ــت و   ــب گســتــرده تــر دول مــرات
حکومت بـه سـطـح مـعـیـشـت و  
زندگی و سالمت میلیونھا نفر در  

ـران مـی بـاشـد  گـرانـی ھـای  .  ای
ـردن روزانـه   افسارگسیـخـتـه، بـاالب
قیـمـتـھـا تـوسـط دولـت در ھـمـه  
سطوح بازار، مدیریت منبع پرسـود  
ـردرآمـد گـرانـی ھـا،مـحـکــوم   و پ
کردن میلیونھا نفر به زندگی سـه  

ـر، مـحـورھـای   ـق ـر خـط ف برابر زی
. اصلی  ایـن طـرح مـی بـاشـنـد 

ھمه این سیاستھا بی شرمـانـه در  
ـیـل  ـب خـارج  "  قالب توجیھاتی از ق

ـتـصـادی، رشـد   شدن از رکـود اق
ــصــاد   ــدازی اقــت ــصــادی راه ان ـت اق

در حـال  "  زمین گیرشده حکـومـت 
دولـت  .  عملی شـدن مـی بـاشـنـد 

روحانی ھمان سیاستھـای تـجـربـه  
شده و نخ نما شده دولـت احـمـدی  
ــرض بــه   ــع ــرصــه ت ــژاد را در ع ن
گذران و معیشت مردم، بـا حـدت  
و شدت بیشتری در دسـتـور خـود  

ــه اسـت  ــد  .  گـذاشـت طــرح ھـدفــمـن
ــویـژه اجــرای   ــه ھـا، ب کـردن یـاران
ــه دوم آن، طــرحــی بــرای   ــل ــرح م
سرکیسه کـردن مـردم، غـارت و  
چپاوول و سازمانـدھـی دزدیـھـای  
افسانه ای دیگر و ادامه آن مـی  

ــاشــد  ــا،  .  ب ــھ ــن دزدی ــن ای تضــمــی
مدیریـت آن، بـه ھـمـراه تـحـمـیـل  
ـر   ـر ب ـیـشـت گرانـی ھـای بـازھـم ب

ــردن   ــه ک ــن ــار ھــزی ــن مــردم، در ک
ـرای دم و   ھزاران میلیـاردتـومـان ب
ـرای   دستگاه سـرکـوب و اعـدام ب
ــن حـکــومــت   ــگـه داشـت سـر پـا ن
ــن   ــلــی ای ــشــان، پــایــه اص ــف ــی ــث ک

ـتـصـادی  " سیاستھـای   جـراحـی اق
کـارگـران و  .  می باشد " حکومت 

مردم در برابر این تعـرض تـا حـاال  
ـنـشـسـتـه انـد  ـرش  .  ساکت ن گسـت

اعتراضات متحـدانـه کـارگـران و  
ــدان آمــدن قــدرت   ــی ــردم، بــه م م
ـقـه کـارگـرو آغـاز   میلیـونـی طـب
ــاســی جــدی اش   ــحــرک ســی ت
ـروی   ـی برعلیه این سیاسـتـھـا، آن ن
اجتماعی است که قدرت ایـن را  
دارد که تـعـرض دولـت اسـالمـی  
سرمایه داران به گذران و معیشـت  

ــد  ــب بــران ــه عــق راه  .  مــردم را ب
 .دیگری نیست 

 آکسیون اعتراضی در لندن
 ٢٠١٤ ژوئیه ١٢شنبه 

 ١٦:٠٠ تا ١٤:٠٠ساعت 
 میدان ترافالگار

 از رضـا  روز حمایت جھانی
شھـابـی و بـھـنـام ابـراھـیـم 

 رھبر کارگـری در ٢زاده، 
 بند
 

وضــعــیــت جســمــانــی رضــا 
شھابی عضو ھیات مـدیـره 
سندیکای شرکـت واحـد و 
از رھــبــران شــنــاخــتــه شــده 
کــارگــری نــگــران کــنــنــده 

او از یازده خرداد تـا .  است
کنون در اعتراض به تبعید 
خود از زندان اوین به زندان 
ـــی شـــھـــر و عـــدم  رجـــای
مـــوافـــقـــت بـــا مـــرخصـــی 

معالجاتی اش در اعتصاب 
غذا بسر میبـرد و در ایـن 

 کـیـلـو وزن کــم ١٢مـدت 
ھــمــبــنــد وی .  کــرده اســت

شاھرخ زمانی یکی دیـگـر 
از رھبران کارگـری دربـنـد 
طی فراخوان به اعتـراضـی 
جھانی در مـورد وضـعـیـت 
نگران کننده رضا شـھـابـی 
و تھدید خطر مـرگ بـرای 

 .او ھشدار میدھد
F T N O Wـــــــــــــن ١ ای

ــام  ــھــن ــیــســت کــه ب درحــال
ابراھیم زاده یکی دیگر از 
رھــبــران کــارگــری کــه از 

 تـیـر ٧ اردیبـھـشـت تـا ١٣
 ٢٠٩ماه در انفـرادی بـنـد 

اویــن زیــر بــازجــویــی قــرار 
داشــت، در ھــفــتــم تــیــرمــاه 

اجــازه پــیــدا کــرد کــه در 
حضور بـازجـو خـانـواده اش 
را دیــــدار کــــنــــد، امــــا 
بالفاصله شبـانـه بـه مـنـزل 
وی ریختند و در شـرایـطـی 

 ساله او نـیـمـا ١٥که پسر 
به بیماری سرطان مبتال و 
تحت درمان است، خـانـواده 
اش را زیر تھـدیـد و فشـار 
قرار دادند که ھـر چـه از 
بھنام میدانـنـد بـگـویـنـد و 
کامپیوتر و یکسری اسنـاد 
را از مــنــزل وی بــا خــود 

 .بردند
 

تشکیالت انگلسـتـان حـزب 
کمونیست کارگری ایـران، 
ضــمــن حــمــایــت قــاطــع از 
  فــراخــوان شــاھــرخ زمــانــی

جــھــت )  کــارگــر زنــدانــی( 
اعتراض به وضعیـت وخـیـم 
ــام  ــن ــھ ــی و ب ــاب رضــا شــھ
ابراھیم زاده در زندان گوھر 
دشت و ھمچنـیـن فـراخـوان 

ـــرای آزادی "  ـــیـــن ب کـــمـــپ
ـــی ـــدان ـــه "  کـــارگـــران زن ب

بـــرگـــزاری روز حـــمـــایـــت 
 از رضـا شـھـابـی و  جھانی

بھنام ابراھیم زاده، ھمـگـان 
را بــــه ایــــن آکســــیــــون 
ـــدان  ـــراضـــی در مـــی اعـــت
ـــنـــدن  ـــگـــار در ل ـــال ـــراف ت

 .فرامیخواند
 

جــای رھــبــران و ف عــالــیــن 
کارگری در زندان نـیـسـت، 
با تـمـام تـوان بـایـد عـلـیـه 
تعرض جـمـھـوری اسـالمـی 

بــه ف عــالــیـــن کــارگـــری 
  ما تـمـامـی.  اعتراض کرد

احزاب، سازمانھـا، نـھـادھـا 
ــھــای چــپ،  ــت و شــخــصــی

خــواه و مــتــرقــی در  آزادی
انگلستان را فرامـیـخـوانـیـم 
تا در این آکسیـون شـرکـت 

 .کنند
 

رضا شھابی، بھنام ابراھیـم 
ــی ــان ــرخ زم  و  زاده، شــاھ

دیگر کـارگـران زنـدانـی و 
زندانیان سیاسی، باید بدون 

 .قید و شرط آزاد شوند
 

تشــكــیــالت خــارج كشــور 
 -حزب كمونیست كارگری 

 بریتانیا
 
 ٢٠١٤ ژوئیه ٧

 از  آکسیون در حمایت جھانی; حزب كمونیست كارگری: لندن
  رھبر کارگری٢رضا شھابی و بھنام ابراھیم زاده، 
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ــ در نظامی که جان انسان از   
 ! ھمه چیز ارزانتر شده 

نا در  " تیر ١٦  منابع خبری ایل
ط   ران از  ٧ خ ھ روی ت ت  م

ارگر و   ھ شدن دو ک کشت
مصدومیت شدید یکی دیگر  
از کارگران این خط در حال  
احداث بر اثر خروج دستگاه  
اه   گ ام ل در ش و از ری لوک

د   چھارشنبھ خبر داده  سھ  .  ان
روز پس از وقوع این حادثھ  

ھای    ھنوز ھیچ کدام از ارگان 
ع   اب ن ول و م ئ دادی مس ام
خبری شھر تھران حاضر  

د   بھ تایید این خبر نشده  ./ ان
ده   یکی از کشتھ شدگان رانن

کار بوده    لوکو و دیگری برق 
 ".  است 

 یکھزار و  ١٣٩٢ در سال  
 نفر در حوادث ناشی  ٩٩٤ 

از کار جان خود را از دست  
این رقم در مقایسھ با  .  دادند 

ات  ٩١ سال   ف عداد تل ھ ت  ک
  ٧٩٦ حوادث کار یکھزار  

 درصد افزایش  ١١ نفر بود،  
روابط عمومی  .  یافتھ است 

ی،   ون ان کی ق ات    پزش ف ل  ت

ھ   حوادث کار در سال گذشت
 نفر مرد و  ٩٦٧ یکھزار و  

ھمچنین  .   نفر زن بودند ٢٧ 
ان  ت دت اس ن م ای    در ای ھ

ا   ھران ب ، خراسان  ٤٨٨ ت
 و اصفھان  ١٥٤ رضوی با  

ا   ی از  ١٣٢ ب اش  مرگ ن
ن و   ری ت ش ی وادث ب ح

ان  ت ھ،    اس ا ن الم ب ای ای ھ
 و  ١٠ خراسان جنوبی با  

  ١٣ کھگیلویھ و بویراحمد با  
فات   مرگ  کمترین آمار تل

د   حوادث کار را داشتھ  بر  .  ان
زارش در   ن گ اس ای اس
ھ   ذشت ار سال گ حوادث ک

 نفر بھ دلیل سقوط از  ٩٦٥ 
بلندی جان خود را از دست  

اند، پس از آن برخورد    داده 
 نفر و  ٣٧١ جسم سخت با  

 نفر در  ٣٠٣ گرفتگی با    برق 
ھای بعدی دالیل مرگ    رتبھ 

د   در حین کار قرار می  . گیرن
ھ   مطابق آمارھای موجود ب
طور معمول سقوط از بلندی  

م  ن علت مرگ در    مھ تری
وب   س ح ار م وادث ک ح

شود بھ نحوی کھ در سال    می 
 درصد علل  ٤٨/٤ گذشتھ  

ار را   مرگ در حوادث ک
ر   دی در ب ن ل وط از ب ق س

ی  رد   م ی ھ  .   گ اھ در دو م
ی سال   دای ت ز  ١٣٩٣ اب ی  ن

وادث  ٢٨٥  ر ح ر اث ر ب  نف
د  از  .  ناشی از کار جان باختن

 نفر مرد و  ٢٧٩ این تعداد  
د  ودن فر زن ب ار  .  شش ن آم

تلفات حوادث کار طی این  
دت   ا م ھ ب ایس ق دت در م م

 درصد  ٧/٥ مشابھ سال قبل  
طی این  .  بیشتر شده است 

ان  ت ان اس ن مچ ای    مدت ھ ھ
ا   ران ب ھ ان  ٨٢ ت راس ، خ
 و اصفھان با  ٢٣ رضوی با  

 دارای بیشترین آمار در  ١٩ 
 .تلفات حوادث کار بودند 

داد   ی یط کار ب نی مح نا ام
ھمھ جا نا امنی در  . میکند 

ت  ط کار اس ی ا  .  مح ن ج ای
ت  ھران اس الع  .  ت عدم اط

رسانی خبر کشتھ شدن دو  
کارگر و مصدومیت شدید  
یکی دیگر از کارگران بر  
اثر خروج دستگاه لوکو از  

در نظام  .  تیر ١٦ ریل  در  
ان   اردر ج ی ل ی ای م دزدھ
انسانھا از ھمھ چیز ارزانتر  

تلفات ناشی از نا  .   شده است 
. امنی عادی ترین اتفاق است 

ان   م اک ام و ح ظ ن ن ای
جنایتکارشان ننگ بشریت  

ھ  .  ھستند  عدم اطالع از کشت
و مصدوم شدن سھ کارگر  
در تھران توسط نھادھای  
. مسئول غیر عادی نیست 

مرگ نزدیک بھ دوھزار  

ر  ارگ ط  ( ک وس ت ور م ط ب
) روزانھ مرگ شش کارگر 

ال   رگ  ٩٢ در س  و م
کارگر در دو ماه اول  ٢٨٥ 
روزانھ مرگ پنچ  ( ٩٣ سال  

ارگر  ت و  )   ک ت دول ای جن
یھ کارگران و   کارفرما عل

یکی از  .  مزدبگیران است 
راه ھای موثر جلوگیری از  
نا امنی محیط کار و باال  
بردن استانداردھای ایمنی  
ھ   ان اھ ت آگ ال ی، دخ ان ج
ار   ط ک ی ح ران در م ارگ ک

ای  .  است  ود تشکل ھ وج
دن   کی ش ت ری و م ارگ ک
کارگران در محیط کار بھ  
مجمع عمومی کارگران،  
دستمزد مناسب و تامین  
زندگی فارغ  از استرس و  
رانی و   اری، گ یک ره ب دلھ
ب   ا مصائ اخراج و ده ھ
ناشی از فقر و عدم تامین  
ای اول در   ام ھ ی، گ دگ زن
راستای باال بردن ایمنی کار  

 .  است 
 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 !نا امنی محیط کار
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 اعتراضات 

 
 تجمع کارگران کارخانه تبریز کف 

ـابـل  :  تیر ١١  ـق ـز کـف م ـبـری تجمع مجدد کارگران کارخانـه ت
ـاتشــان  ـب . فـرمـانـداری دراعـتـراض بـه پـرداخـت نشـدن مـطـال

ـایشـان  ٣ کارگران کارخانه تبریز کف    ماه ه است حقوق ومـزای
ـز کـف طـی مـاھـھـای  .  پرداخت نشده اسـت  ـبـری کـارگـران ت

گذشته بارھا دراعتراض باحقوق معوقه شان دست بـه تـجـمـع  
ـایـجـان   ـانـداری آذرب ـایـجـان شـرقـی،اسـت درمقابل اداره کـارآذرب

این کارخانه در آذرمـاه سـال  .  شرقی،فرمانداری مرند زده اند 
گذشته چندین ماه بود که حقوق کارگران خـود را پـرداخـت  
ـایـجـان شـرقـی قـول   نمی کرد از این رو شخص استانـدار آذرب

مساعد برای رفع این مشکل را به کارگـران ایـن کـارخـانـه  
ـابـرجـا   ـان پ داده بود اما ھنوز مطالبات قبل از این قول ھمچـن

شرکت تبریز کف بعنوان یک شـرکـت خصـوصـی در  .  است 
ـاسـیـس گـردیـد ١٣٦٣ سال   .  با ھدف تولید سرامیک کف ت

کارخانه تبریز کف در شھرستان مرند استان آذربایجان شـرقـی  
ـیـد مـاشـیـن آالت   بنا شده و مجھز به مدرن تـریـن خـط تـول

 .ایتالیایی می باشد 
ـز کـف »بخشھایی از تقویـم اعـتـراضـات کـارگـران   ـبـری  «ت

بھمن؛ کارگران کارخانه تبریز کف  دراعـتـراض بـه عـدم  ١٧ 
ـانـداری  ٣٠ پرداخت   ماه حقوقشان برای چندمین بارمقابل اسـت

نیروھای انتظامی بـه تـجـمـع ایـن کـارگـران  .  اجتماع کردند 
بـھـمـن؛  ١٤ .  معترض حمله کردندوچنـدکـارگـرزخـمـی شـدنـد 

ـابـل سـاخـتـمـان   ـق ـز کـف در م ـبـری تجمع کارگران شـرکـت ت
استانداری آذربایجان شـرقـی در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت  

کارگران با حمل پالکاردھایی خواستار رسـیـدگـی  !  حقوقشان 
 .مسئوالن به مشکالت خود شدند 

 
تجمع کارگران شھرداری لوشان برای 

 دریافت حقوق معوقه 
ـیـروھـای  ٧٥ برای سومیـن روز مـتـوالـی  :  تیر ١١  ـفـر از ن  ن

ـز، اداری و   خدمات شھر، نقلیه، آتش نشانی، فضـای سـب
ـافـت نـکـردن حـقـوق   شاغل در شھرداری لوشان به دلیـل دری
شش ماھه خود در محوطه شھردای لوشان دست بـه تـجـمـع   

 .اعتراضی زدند 
 

 تجمع اعتراضی کارگران به اخراج
ـفـر از کـارگـران قـراردادی شـھـرداری  ٢٠٠ بیش از  :  تیر ١١  ن

شھرکرد و شھرھای اطراف در مقابل شھرداری در ایـن شـھـر  
 .تجمع کردند و به اخراج خود اعتراض کردند 

 
تجمع اعتراضی کارگران شرکت المپ 

 سازی نئون شھرکرد
کارگران شرکت المپ سازی نئون در شـھـرکـرد در  : تیر ١١ 

ـاده تـجـمـع  ٢ اعتراض به پرداخت نشدن   ـت ماه حقـوق عـقـب اف
ـپـھـای  .  کردند  شرکت المپ سازی نئـون سـازنـده انـواع الم

 .خودرو می باشد 
 ناامنی محیط کار

 
 جان باختن یک کارگر چاھکن درتھران

کارگرچاه کن در خیابان ولیعصر، خیابان توانیـر، بـه  :   تیر ١١ 
متری چاه سقوط کـردوجـان  ١٠ علت برق گرفتگی در عمق  

 . کارگر جانباخته از شھروندان افغانی است .باخت 
 

ریزش آوار جان کارگر کارخانه ایزوگام  
 را گرفت

ـیـجـان  :  تیر ١١  ـزوگـام دل ریزش آوار بر روی کارگر کارخانه ای
 .وی را به کام مرگ کشاند 

 
واژگونی مینی بوس سرویس کارگران در 

جاده قدیم قم پنج کارگر را راھی 
 بیمارستان کرد

واژگونی یک دستگاه مینی بوس در جـاده قـدیـم  :   تیر ١١ 
تھران پنج نفر از کارگران دچـار صـدمـات و جـراخـات     -قم  

 .  شدید شدند 
 

مرگ کارگر جوشکار پس از سقوط از 
  متری١٥ارتفاع 

ـنـدی سـاخـتـمـان  ٢٧ کارگر   ساله  جوشکار در حین اسکلت ب
 متری ساختمـانـی در  ١٥ مسکونی  پس از سقوط از ارتفاع  

 . مشھد، جان باخت 
 

کشته شدن یک کارگر جوان و مصدومیت 
 چھار کارگر در تھران

بر اثر ریزش آوار ساختمانی در تھـران یـک کـارگـر  :   تیر ١١ 
ساختمانی کشته و چھار کارگر دیگر با جراحات شـدیـد بـه  

ـان  .  بیمارستان منتقل شدند  ـاب ـی حادثه  در خیابان سبحـانـی، خ
ـتـمـانـی مشـغـول  ٥ دودانگه، زمانی رخ داد که    کارگر سـاخ

انجام عملیات تخریبی بودند اما رعایت نشدن اصـول ایـمـنـی  
 شـدن ایـن    ھای ساختمان و محبوس   سبب تخریب سقف ودیوار 
 پنج کارگر در زیرآوار شد 

 
 دستمزدھای پرداخت نشده

 
 عدم پرداخت بیمه کارگران

ـأمـیـن  :  تیر ١١  عدم پرداخت حق بیمه کارگران بـه سـازمـان ت
ـازنشـسـتـه   ـان سـال خـدمـت کـارگـران ب اجتماعی وپاداش پای

 .شھرداری دھدشت 
 

مطالبات معوق و میلیونی کارگران کارخانه 
 خوش نوش ساری

ـاکـنـون  ٨٨ از سـال  :  یکی از کارگران شرکت خوش نوش   ت
ـیـکـاری بـه صـورت کـامـل   حقوق کارگران، پول بیـمـه و ب
پرداخت نشده، این درحالیست که تمام دستگاه ھای کارخـانـه 

ـتـی  )  دستگاه ماشین آالت سنگین ٨٥ (  به فروش رفتـه و وق
 .می گوییم پول ما را بدھید، می گویند نداریم 

 
 اخراج و بیکارسازی

 
 کارگر در  ایران خودروی خمام ٢٥بیکاری 

ـنـدگـی شـرکـت ایـران خـودروی خـمـام  :  تیر ١٣  ـای تعطیلی نم
 .نفر  کارگران شده است ٢٥ موجب بیکاری  

ـنـدی ایـن  شـھـر بـه    شرکت ایران خودروی خمام واقع در کـمـرب
ـیـت خـود را    دلیلی که عنوان نشده پس از اینکه مدتی   فعال

صـورت    به  «از حدود بیست روز قبل »کاھش داده بود سرانجام  
 .کامل تعطیل شده است 

مقرر شده بود موقت یا دائمـی  :  یکی از کارگران اظھار کرد 
بودن تعطیلی ایران خودرو روز شنبه بـه مـا اعـالم شـود امـا  
ـیـف   چند روزی از زمان اعالم شده گذشته اسـت و بـالتـکـل

ـنـدگـی ایـران  . ایم   مانده  ـای بیش از چھار سال است کـه در نـم
 ھـزار  ٤٠٠ ھای اخـیـر    کنیم و در ماه   خودروی خمام کار می 

 .گرفتیم   تومان حقوق می 
 

 ١٣٠کارخانه خوش نوش ساری واخراج 
 کارگر طی پنج سال

 پرسنلی که در    کارخانه خوش نوش سـاری کـار  ١٥٠ از  
 نفر باقی مانده اند و ھـر یـک بـجـای  ١٨ می کردند تنھا  

 .پنج نفر کار می کنند 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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  کارگران
 

 سال ھنوز واگذاری مسکن ١٤بعد از 
کارگران اتحادیه مکانیک ھای سنندج 

 بالتکلیف است
ـیـکـھـای  : اتحادیه آزاد کارگران ایران   کارگران اتحادیه مکـان

ـنـوز  ١٤ سنندج بعد از   ـام نـویسـی جـھـت مسـکـن ،ھ  سال ن
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران  .  بالتکلیف ھستند 

ـان   ایران ،کارگران مکانیک عضو این اتحادیه  که تـعـداد آن
ـاشـنـد از سـال  ٧٥٠ بیش از   ـب ـلـغ دو  ٨٠   –  ٧٩  نفر می ـب  م

میلیون و پانصد ھزار تومان جھت ثبت نام واگذاری مسـکـن  
به تعاونی مسکن خود پول واریز نمودند و در طی این مـدت  
ـاالخـره زمـیـن ھـای   ـات مـکـرر ب بعد از تجمعات  و اعتصاب
کارگران را به آنھا نشان دادند و عملیات صاف کـردن زمـیـن  

ولی جـدیـدا از طـرف مسـکـن و شـھـر  ..  ھا شروع شده بود 
ـز   ـلـق بـه فضـای سـب سازی خبر رسیده که این زمینھا مـتـع

به ھمین دلیـل  .  میباشد و قابل واگذاری به کارگران نمیباشد 
 سال بالتکلیفـی ،  ١٤ کارگران عصبانی و خشمگین ،بعد از  

 در اتحادیه  ٩٣  تیر  ١٢  پنج شنبه  ١١  تا  ٩ امروزصبح ساعت  
ـا دعـوت از آقـای   ـنـدج ب مکانیکھای شھرک صنعتی سـن
ـاران در مـجـلـس   علوی نماینده شھر سنندج،دیواندره و کـامـی
شورای اسالمی ، خواھان رسیدگی به این امر شـدنـد آقـای  
ـا   علوی نیز بعد از شنیدن درد و رنج این کارگران قـول داد ت
ـان   ـلـه را در مـی با دیدار وزیر مسکن و شھر سازی این مسئ

 . گذارد 
 

کمپین گسترده حمایت از 
 ! کارگران زندانی

 
تداوم سرکوب و اذیت و آزار فعالین 

 کارگری و ضرورت اقدامات گسترده تر
 طبق اطالعیه کمیته حمایت از شاھرخ زمانی، در تاریخ اول  

 روز اعتصاب غـذا و  ٣١ ، رضا شھابی در پی  ٢٠١٤ جوالی  
تاثیر امواج سرطان زای دستگاه ھای پارازیت انداز در زنـدان  

ـاد  ـفـر از  .  رجایی شھر دچار بیھوشی شد و به زمین افت دو ن
ھم بندان رضا او را به بھداری زندان بردند، اما دکتر بـھـداری  
به جای انجام وظیفه پزشکی خود، درست مانند یک بازجـو  
اعالم کرد تا زمانی که شھابی اعـتـصـاب غـذای خـود را  
. نشکسته است او ھیچ کاری بـرایـش انـجـام  نـخـواھـد داد 

ـا زدن آب بـه سـر و   ـاچـاری ب بنابراین ھـمـراھـان رضـا از ن
ـان بـی حـال   صورتش او را به ھوش آوردند، اما رضا ھـمـچـن

ـیـن  .   است و مداوم دچار سر گیجـه مـی شـود  ـا بـر ھـم ـن ب
ـتـر   گزارش، ربابه رضایی، ھمسر رضا شھابـی، دیـروز بـه دف
ـار مـامـوران   ـت دادستانی رفته و ضمن اعتراض به اعمال و رف
ـیـه   ـیـن قـوه قضـائ سازمان زندانھا ، اداره اطالعات و مسـئـول
ـیـت و خـواسـتـه ھـای رضـا را بـه   گزارش دقیقی از وضـع

ـنـک رضـا شـھـابـی، کـارگـر  .  دادستانی ارایه داده اسـت  ای
 روز است که برای رسیدن  بـه   ٣٢ زندانی و زندانی سیاسی،  

. خواست ھای ابتدایی خود در اعتصاب غذا به سر مـی بـرد 
ـا وجـود آگـاھـی کـامـل از   مسئولین جمھوری اسـالمـی ب
وخامت وضع سالمتی رضا به جای بر آوردن خواسـتـه ھـای  
ـلـه مـردانـی   او به تھدیدھای بیشتر متوسل شده انـد؛ از جـم
رئیس زندان رجایی شھر، رضا را تھدید کرده کـه  او را بـه  

ـنـدد  ـز بـه رویـش مـی ب ـی . بند انفرادی برده و حتی آ ب را ن
ـات وی در داخـل و   ـب اعتصاب غذای رضا شھابی و مـطـال

ـایـد  .  خارج از کشور بطور وسیع انعکاس یافته است  اکنون  ب
تالش کرد که  ضمن ترغیب رضا به پایان دادن به اعتصـاب  
غذای خود، از طرق دیگر از جمله تداوم کارزارھای حـمـایـت  
از رضا شھابی و دیگر کارگران زندانی در ایران و در سـطـح  
جھانی، این مطالبات را به جمھوری اسالمی و مـامـوران آن  

حفظ سالمتـی رضـا شـھـابـی و تـالش بـرای  .  تحمیل کرد 
طـبـق  .   آزادی وی وظیفه و امر کل جنبش کارگـری اسـت 

  ٦ گزارش دیگر از سوی کمیته حمایت از شـاھـرخ زمـانـی،  
روز پیش، ماموران زندان با تحریک یک زندانی که توسـط  
مامورین حکومتی به اعتیاد کشـیـده شـده اسـت، او را وا  

 .داشتند که شاھرخ زمانی را مورد ضرب و شتم قرار دھد 
 ھمچنین طبق اطالعیه کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده، در  

ـیـم زاده  ١٣٩٣  تیر  ٨  ـام ابـراھ ـن ، نیروھای امنیتی به منزل بـھ
ـز پسـر   ـی یورش بردند و با تھدیـد و ارعـاب ھـمـسـر وی و ن

ـیـروھـای  .  بیمارش نیما با آنان به خشـونـت بـرخـورد کـردنـد  ن
ـز   ـی امنیتی وسایل منزل و کامپیوتر و مدارک شناسایی و ن

عـالوه بـر  .   کارتھای بانکی اعضای خانواده را با خود بردند 
ـاط کشـور   ـق موارد فوق، تعقیب فعالین کارگری در اقصی ن
ـاکـیـد   ـز ت ـی کماکان ادامه دارد و ھمانطور که پیش از ایـن ن

ـا بـه  .  کرده ایم در یک سال اخیر گسترش نیز یافته است  ـن ب
گزارش کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  
ـایـجـان غـربـی،   ھای کارگری، دادگاه تجدید نظر استان آذرب

 فـعـال کـارگـری و  ٥ احکام صادره در دادگاه بدوی بـرای  
طـبـق گـزارش  .  عضو کمیته ھماھنگی را تایید نموده اسـت 

ـنـومـنـد، ھـر   کمیته ھماھنگی، جمال میناشیری و ھـادی ت
یک به سه سال و نیم حبس تعزیری، و قاسم مصطفی پـور،  
ابراھیم مصطفی پور و محمد کریمی، ھر یـک بـه دو سـال  

ـان گـر ایـن  .   حبس تعزیری محکوم شده اند  ـی ھمه شواھـد ب
ـقـه کـارگـر و   است که بر متن گسترش فقر و فالکـت طـب
ـیـن   ـات ب ـاسـب مردم محروم در داخل و تحوالت جـاری در مـن
المللی و دعوای قدرت میان جـمـھـوری اسـالمـی و دیـگـر  
ـیـسـتـی   ـال ـپـری دولتھای سرمایه داری منطقه و قـدرتـھـای ام
جھانی، حکـومـت سـرمـایـه داری و ارتـجـاعـی جـمـھـوری  
ـیـن   ـال اسالمی برای بقای خویش بیش از پیش سـرکـوب فـع
کارگری و تشکالت مستقل کـارگـری را در دسـتـور کـار  

ـیـن اوضـاعـی اسـت  کـه  .  خود قرار داده است  بر متـن چـن
ـنـد، از   تشکالت حکومتی که به نام کارگران فعالیت میکن
جمله خانه کارگر، شوراھای اسالمی و انجمن ھای صنفـی،  
در تالشند که نفوذ خود در میان کارگران را بـه ھـر شـکـل  
ممکن گسترش دھند که این در عمل به معنای مـھـار ھـر  
چه بیشتر مبارزات طبقه کارگر و جنبش مستقل کـارگـری  

در  .  و تداوم تعقیب و سرکوب فعالین کارگـری خـواھـد بـود 
ـبـش   چنین شرایطی  ضروری است که تشکالت مـدافـع جـن
ـیـروی   کارگری در خارج از کشور ھمچون گذشتـه  تـمـام ن
خود را در دفاع از کارگران زندانی به کار  گیرند؛ امـا الزم  
به تاکید است که بدون اقدامات عملی و وسیع تر از جـانـب  
فعالین، تشکالت و کمیته ھای مستقل کارگری در داخـل،  
ـقـه کـارگـر ایـران، آن   فعالیتھای بین المللی در دفاع از طـب

ـابـرایـن، گسـتـرش  .  چنان که باید، کار ساز نخواھد بـود   ـن ب
کارزارھای طبقاتی و اقدامات گسترده تر در داخـل و خـارج  
از ایران در این مقطع بسیار مھم است و امید داریم در دستـور  

ـان از  . کار قرار گیرد  اتحاد بین المللی به سھم خـود ھـمـچـن
ـاھـی نـخـواھـد کـرد  ـیـن  .  ھر تالشی در این راه کوت اتـحـاد ب

 ٢٠١٤ المللی در حمایت از کارگران در ایران دوم جوالی  

نامه اعتراضی سندیکاھای فرانسوی به 
مقامات ایران درباره بی توجھی به مداوای 

 ! رضاشھابی
. الله سید علی خامنه ای، رھبر جمھوری اسالمـی ایـران   آیت 

ـاریـس  .  خیابان کشور دوست  تھـران، ایـران .  دفتر رھبری    ٤ پ
ــه   ـی ــه  .  ٢٠١٤ ژوئ ــی ب ــال رضــا شـھــاب ـق ــت ــرم ان ضــرورت مــب

ـانـی خـارج از زنـدان  سـازمـان ھـای سـنـدیـکـائـی  !  بیمـارسـت
ـیـدر، او ان   فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سول
اس آ،  توجه شما را نسبت به وضعیت رضا شـھـابـی، عضـو  
ھیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تـھـران و  

ـاق  ٢٠١٠ حومه که از ماه ژوئن    به علت فعالیت بـرای احـق
 .حقوق کارگران زندانی است، جلب می کند 

 زنـدان  ٣٥٠  رضا شھابی از بـخـش  ٢٠١٤ در تاریخ اول ژوئن  
. اوین در تھران به زندان رجائی شھر در کرج منتقل شده اسـت 

زندان اخیر، ھم محل نگھداری  زندانیان سیاسی اسـت و ھـم  
ـان آن ھـا   بزھکاران عادی که افـراد شـرور و خشـن در مـی

رضا شھابی از ھمان اولین روز انتقالش در اعـتـراض  .  فراوانند 
به این عمل برای چھارمین بار دست به اعـتـصـاب غـذا زده  

ـازگشـتـش بـه زنـدان اویـن اسـت  الزم بـه  .  است و خواستار ب
ـا   یادآوری است که مصوبات سازمان ملل در رابطه با رفتار ب
ـأکـیـد   زندانیان، بر جدائی محل نگھداری زندانیان نامتجانس ت

وضعیت سالمتی رضا شھابی بـی انـدازه نـگـران  .  می ورزد 
ـال فـوری او بـه  .  کننده است  پزشکان بیمارستان خواستار انتق

بیمارستانی در خارج از زندان شده اند که در صورت مخالفـت  
ـار اسـت  مـا از  .  با آن، خطر فلج شدن نیمه چپ بدنـش بسـی

شما می خواھیم که اقدامات الزم برای انتقال فـوری او بـه  
بیمارستانی در خارج از زندان و دسترسی به معالجات الزم را  

ـانـچـه  .  فراھم آورید  با توجه به وخامت وضعیت شھـابـی، چـن
مقامات دولت ایران قادر به تضمین معالجه شھابی در داخـل  
ایران نمی باشند، سازمان ھای سندیکـائـی فـرانسـوی او را  

ـنـد  ـیـن  .  برای معالجه بـه فـرانسـه دعـوت مـی کـن در چـن
موردی ما از مقامات دولت ایران می خواھیـم  کـه بـه او  

ما سـنـدیـکـاھـای فـرانسـوی  .  اجازه سفر به فرانسه را بدھند 
 .درمان وی در یک بیمارستان مناسب را تقبل خواھیم کرد 

 
ابرازنگرانی سندیکاھای فرانسوی ازوضعیت 

 روز اعتصاب ٣٥سالمتی رضاشھابی پس از 
 غذا

سازمان ھای سندیـکـائـی فـرانسـوی س  !  رضا شھابی عزیز 
ــدر، او ان اس آ،   اف د ت، س ژ ت، اف اس او، ســولــی

نـگـران  "  کلکتیو فرانسوی سندیکائـی بـرای ایـران " اعضای  
سالمت شما بوده، وضعیت سالمتی، اوضاع زندان و بـه ویـژه  
ـا دقـت   شرایط غیر انسانی ای را که در آن به سر می برید ب

 روز  ٣٥ وخـامـت سـالمـتـی شـمـا پـس از  .  پی می گیریم 
سـالمـت  .  اعتصاب غـذا شـدیـدا مـا را نـگـران کـرده اسـت 

ـاق   ـارزه جـھـت احـق جسمانی شما شرط اولیه برای ادامـه مـب
ــارگــران شــرکــت واحــد اســت  . خــواســت ھــای بــر حــق ک

ـزد   اکنون،اعتصاب غذای شما زنگ خطر سالمتی شما را ن
ـاوریـم  .  افکار عمومی دنیا به صدا درآورده اسـت  مـا بـرایـن ب

که جدیت و صمیمیت اقدام شما، وزنه پیام شمـا بـه جـامـعـه  
ما ھم به نـوبـه خـود بـه  .  بین المللی را دو چندان کرده است 

حمایت از پیکارتان برای کسب حقوق ابتـدائـی سـنـدیـکـائـی  
ادامه داده و از مقامات دولـت ایـران آزادی فـوری را شـمـا  

 ٢٠١٤  ژوئیه  ٤ مطالبه می کنیم  پاریس  
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تھدید و آزار و اذیت خانواده زندانیان  
 !!!عمل ضد بشری است

 
 زندان اوین و  ٣٥٠ پس از یورش خصمانه و ضد بشری به بند  

ـال   ـق ـت ـاه و ان ـان بـی گـن ـی مورد ضرب و شتم قرار دادن زنـدان
زندانیان به انفرادی ،  بیش ازدو ماه بود بھنام ابراھیم زاده در  
ـنـکـه تـحـت   انفرادی بود، او طی دو ماه گـذشـتـه ضـمـن ای
ـز   ـی شکنجه ھای مداوم جسمی قرار داشت از نـظـر روحـی ن
بشدت تحت فشار و تھدید بود بیش از دو ماه بود مـحـروم از  
ـایـد   مالقات ھمسر و نیما پسر بیمارش بـود و پسـرش کـه ب
برای شیمی درمانی در بیمارستان بستری مـی شـد از ایـن  
لحاظ و در بی خبری از وضعیت نیما و خبر ھـای دروغـیـن  
و تھدید آمیزی که بازجوھا از پسرش به او می دادند بـطـور  
دائمی در فشار و شکنجه روحی و نگرانی قرار داشـت، پـس  

ـام اجـازه  ٧/٤/١٣٩٣ دو ماه چنین وضعیتی در تاریخ   ـن  به بـھ
ـاشـد  امـا پـس از   دادند با ھمسر و پسرش مالقاتی داشته ب
ـیـمـا حـتـی یـک   مالقات نگذاشتند لذت دیدار پـدر بـرای ن

ـان مـالقـات   ـای  تـن از  ٦ دقیقه دوام داشته باشد درست در پ
ـام را بـه صـورت   ـن ماموران لباس شخصی ھمسر و پسـر بـھ
گروگان گرفته شده به خانه بھنام آوردند و تـمـامـی وسـایـل  
ـا را داغـان کـردنـد و   خانه را زیرو رو کردند و برخی از اشـی
ـز   ـی ـام را ن ـن برخی را نیز مصادره کرده بردند و نیـمـا پسـر بـھ
ـیـن حـرکـتـھـای   تھدید به دستگیری و شکنجه کردند ، چـن
ضد انسانی در طول تاریخ از ھیچ دولتی و ھیـچ مـامـوری  
دیده نشده است که به جای پـدر پسـر نـوجـوانـی کـه دچـار  
سرطان خون است راگروگان بگیرند و تھدید کنند ، گـروگـان  
ـازجـو ھـا   ـبـول دورغ ھـای ب بگیرند تا پدرش را مجبور به ق
بکنند در اخبار شنیده می شود کـه تـروریسـت ھـا مـردم را  
ـا بـه ایـن روز دیـده نشـده بـود   گروگان می گیرند ، امـا ت
ماموران دولتی که موظف به حفظ امنیت انسانھا در مقابـل  
ـنـد،   ـای تروریست ھا ھستند خودشان اقدام به گروگانگیری نـم
ـانـونـی در   متاسفانه  ھر عمل ضد بشری، شنعی و غـیـر ق
ایران به دست ماموران و مجریان قانون بطور مستمر و رکـورد  
شکنانه به عرف و سنت تبدیل شده است، انسان نمی دانـد از  
ـزد   این ھمه قانون شکنی توسط مجریان قانون شکـایـت بـه ن

ـانـون  .  چه کسی ببرد از چه کسی یاری و امداد به طلبـد  ق
ـیـت   ، ماموران و حاکمان که باید حافظ جان و مـال و امـن
ـایـمـال   ـان پ مردم باشند ، در ایران در صف مقدم قانـون شـکـن
ـیـت آحـاد مـلـت   کنندگان حق و حقوق و مخل آزادی و امـن

یک روز بی دلیل به زندانیان بی گناه و بـی دفـاع  .  ھستند 
حمله می کنند ، روز دیگر زندانیان را بدون حکم قـاضـی و  
بی گناه به انفرادی می بـرنـد ، روز دیـگـر بصـورت غـیـر  
قانونی زندانیان را به زندان دیگری منتقل می کنند ، یـک  
روز پسر را به جای پدر که خود گرفتار زندان است گروگـان  
می گیرند ، روز دیگر رضـا شـھـابـی را بـه صـورت غـیـر  
قانونی تبعید  می کنند، و او را تـھـدیـد بـه کشـتـن مـی  
ـقـشـه مـی   کنند ، روز دیگر برای ضرب و شـتـم شـاھـرخ ن
ـا ایـن ھـمـه اعـمـال ضـد   کشند ، براستی قافله این نـظـام ب
ـیـن اعـمـال   انسانی و غیر قانونی عزم کجا را دارد؟ مـا چـن
غیر قانونی را به شدت محکوم می کنیم و از کـارگـران و  
ـیـم در دفـاع  از کـارگـران و   مردم آزادی خواه  می خـواھ
ـنـد و در   زندانیان سیاسی اسیر در زندانھا  دفاع و حمایت کن

 .مقابل ھر گونه اعمال ناقض قانون دست به اعتراض بزنند 
 ١٠/٤/١٣٩٣ کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری  

 
 

فدراسیون بین المللی جامعه ھای حقوق 
 :سازمان جھانی مبارزه با شکنجه& بشر 

رضا شھابی و تمام فعاالن سندیکایی زندانـی دیـگـر را آزاد  
فراخوان فوری ـ  برنامه نظارت بر حمایت از مـدافـعـان  !  کنید 

برنامه نـظـارت بـر  )  ٢٠١٤  ژوئیه  ٣ (١٣٩٣  تیر  ١٢ حقوق بشر 
ـامـه مشـتـرک   حمایت از مـدافـعـان حـقـوق بشـر، کـه بـرن

 (FIDH) «فدراسیون بین المللی جامعه ھای حقوق بشـر »
اسـت،   (OMCT) «سازمان جھانی مبارزه با شکنـجـه »و   

اطالعات تازه ای دریافت کرده و از شـمـا درخـواسـت مـی  
اطـالعـات  .  کند فوری در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید 

تازه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طـریـق  
عضـو  (  (LDDHI)جامعه دفاع از حـقـوق بشـر در ایـران  

از تداوم حبـس  )  فدراسیون بین المللی جامعه ھای حقوق بشر 
خودسرانه و محرومیت از مراقبت پزشکی آقای رضا شھابـی  
ــکــای کـارگــران شــرکــت واحــد   ــدی ــدار ســن ــدوق زکـریــا، صــن

 حـکـم شـش  ١٣٨٩ اتوبوسرانی تھران و حومه، که از خرداد  
سال زندان خود را می گـذرانـد، و حـبـس خـودسـرانـه تـعـداد  
ــدیـکـایـی دیـگـر و آزار قضـایـی و   ـادی از فــعـاالن سـن زی

ـا بـه اطـالعـات  .    بدرفتاری با آنـھـا مـطـلـع شـده اسـت  ـن ب
دریافتی، آقای رضا شھابی، که در حـال حـاضـر در زنـدان  

 بـه شـدت بـه  ١٣٩٣  تیر  ٩ رجایی شھر در حبس است، روز  
ـنـد او را بـه  .  مراقبت پزشکی نیاز پیدا کرد  ـان ھـم ب ـی زنـدان

درمانگاه زندان بردند، اما مسوؤالن درمانگاه حاضر نشدند بـه  
او خدمات درمانی ارایه کنند و از او خواستند بـه اعـتـصـاب  
غذای خود پایان دھد که مورد مخالفت آقای شـھـابـی قـرار  

ـال  ١٣٩٣  خرداد  ١١ او از تاریخ  . گرفت  ـق ـت  در اعتـراض بـه ان
غیرقانونی از زندان اوین به زندان رجایی شھـر در ھـمـان روز  

ـاریـخ  .  دست به اعتصاب غذا زده است    ٢٤ آقای شھابی در ت
خرداد در نامه ای به دادستان استان تـھـران اعـالم کـرد کـه  
چاره جـز دسـت زدن بـه اعـتـصـاب غـذا نـدارد و خـواھـان  

] از زنـدان [ بازگشت به زندان اوین؛ مـرخصـی اسـتـعـالجـی  »
ـانـون   «جھت درمان و عمل جراحی دیسک کمر  و اجـرای ق

 شد که بر اساس آن وی واجـد  ١٣٩٢ مجازات اسالمی سال  
 .شرایط آزادی بالفاصله است 

ـادآوری مـی   برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ی
 فعال دیگر کارگری و سـنـدیـکـایـی  ١٢ کند که دست کم  

در حال حاضر در ایران در زندان به سر می بـرنـد و شـمـاری  
ـنـد  از ایـن  .  دیگر نیز با حکم ھای درازمدت زندان روبرو ھست

ـتـه پـی گـیـری  »ـ سه تن عضو  :   فعال سندیکایی ١٢  ـی كـم
آقایان شـاھـرخ زمـانـی  :  ھستند  «ایجاد تشكل ھای كارگری 

  ٥ حـکـم  ( ، محمد جراحـی  ) سال و شش ماه زندان ١١ حکم  ( 
، و ھـر دو در عـیـن حـال از اعضـای مـوسـس  ) سال زندان 

ـیـم  )  اسد ( سندیکای کارگران  نقاش و تزیینات، و بھنام   ابراھ
  ٥ حـکـم  ( زاده که در عین حال فعال حقوق کـودک اسـت  

ـنـگـی  »؛ ـ دست کم چھار تن عضو  )سال زندان  کمیته ھمـاھ
آقایان یوسف آب  :  ھستند  «برای ایجاد تشکل ھای کارگری 

 حکم سـال  ١ ( ؛ محمد موالنایی  )  سال زندان ٢ حکم  (خرابات  
و افشـیـن نـدیـمـی  )   سـال زنـدان ٢ حکم  ( ، واحد سیده  ) زندان 

ـز عضـو  ) حکم یک سال زندان (  ـی ـنـج تـن ن ؛ ــ و حـداقـل پ
ـاقـری  :  ھستند  «کانون صنفی معلمان ایران » آقایان محمـود ب
 سـال  ٦ حکم  ( ، رسول بداغی  )  سال و شش ماه زندان ٤ حکم  ( 

؛ مھـدی فـراحـی  )  سال زندان ٦ حکم  ( ؛ محمد داوری  ) زندان 
ـتـه  ٣ حکم  ( شاندیز   ـی  سال زندان؛ که در عین حال عضـو كـم

و عـبـدالـرضـا  )  پی گیری ایجاد تشكل ھای كارگری است 
؛  ــ بـه عـالوه، یـک فـعـال  )  سال زندان ١٥ حکم  (قنبری،  

دیگر کارگری و فعال حقوق کودک ، آقای سعید شیـرزاد،  

ـز در شـمـال غـربـی ایـران  ١٢ در تاریخ   ـبـری  خرداد در شـھـر ت
ـیـسـت  ـلـوم ن . بازداشت شد، اما دلیل و مکان بازداشت او مـع

ـفـی از   ـل فعاالن سندیکایی زندانی اغلب با شکل ھای مـخـت
ـنـد  آقـای  .  آزار و محرومیت از مراقبت پزشکی مـواجـه ھسـت

ـنـد   ابراھیم زاده، پس از این که در حمله ماموران زنـدان بـه ب
 فروردین مـورد ضـرب و جـرح  ٢٨  زندان اوین در تاریخ  ٣٥٠ 

ـاره در   ـاد، دوب ـت ـفـرادی اف قرار گرفت و دو ھفته به سـلـول ان
 وزارت  ٢٠٩  اردیبھشت به سلول ھای انفرادی بنـد  ١٣ تاریخ  

اطالعات در زندان اوین منتقل شد و نزدیک بـه دو مـاه در  
ـا آزار  ٨ به عالوه، نیروھای امنیتی در تاریخ  . آنجا ماند   تیر ب

ـازرسـی   رسانی به خانواده او، منزل خانـوادگـی او را مـورد ب
ـاسـایـی   قرار دادند، و کامپیوتر و وسایل دیگر و مدارک شـن

ـز  .  و بانکی را با خود بردند  عالوه بر این، آقای فراحی شانـدی
ـانـونـی بـه زنـدان رجـایـی شـھـر   در اواخر خرداد به طور غیرق

ـبـت  .  منتقل شد  ـایـی بـه مـراق آقایان شھابی، جراحی و موالن
گذشتـه از  . پزشکی نیاز مبرم دارند ولی از آن محروم ھستند 

ـنـگـی بـرای   ـتـه ھـمـاھ ـی این، احکام زندان علیه اعضای کم
ایجاد تشکل ھای کارگری آقایان حسن رسـول نـژاد، جـمـال  
ـیـم   ـاسـم مصـطـفـی پـور، ابـراھ میناشیری، ھادی تنومند، ق
ـیـد شـده   ـای ـنـی ت مصطفی پور، محمد کریمی، و غالب حسی
است و آنھا ممکن است به زودی دستگیر شوند و بـه زنـدان  

ـنـگـی بـرای ایـجـاد  .  بروند  بعضی از اعضای کمیتـه ھـمـاھ
ـز بـعـضـی از اعضـای کـانـون   ـی تشکل ھای کارگری و  ن
صنفی معلمان ایران به حکم ھای زندان محکوم شـده انـد و  
ـان   ـای ـلـه آق در انتظار نتیجه تجدید نظر به سر می برند، از جـم
ـاغـانـی، مـحـمـود   وفا قادری، خالد حسینی، عـلـی اکـبـر ب

ـامـه نـظـارت بـر  ».   بھشتی لنگرودی و علیرضا ھاشمی  بـرن
نگرانی شدید خود را از تـداوم   «حمایت از مدافعان حقوق بشر 

ـزشـکـی   حبس آقای رضا شھابی و محرومیت او از مراقبت پ
ـاال ابـراز مـی   و آزار و حبس فعاالن سندیکایی نامبرده در ب

ـاده از آزادی  .  کند  این فعاالن سندیکایی فقط به خاطر استف
ـاق حـقـوق   ـث بیان، آزادی گردھمایـی و تشـکـل کـه در مـی
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و میثاق بین المللـی حـقـوق  
مدنی و سیاسی ـ که ایران عضو متعاھـد آنـھـاسـت ــ و در  
کنوانسیون ھای مربوطه سازمان بین المللی کار تامین شـده  

ـامـه نـظـارت بـر حـمـایـت از  ». است، مجازات می شوند  بـرن
دولتمردان ایران را فرا مـی خـوانـد تـمـام   «مدافعان حقوق بشر 

فعاالن سندیکایی نامبرده در باال را آزاد کنند و با لغو اتـھـام  
ـیـگـرد فـعـاالن   ـازجـویـی و پ ھا و خاتمه دادن بـه احضـار، ب

ـنـد  ـان دھ ـای اقـدام ھـای  .  سندیکایی به آزار تـمـامـی آنـھـا پ
ـا نـوشـتـن  : درخواستی  برنامه نظارت از ھمگان می خـواھـد ب

 :نامه به دولتمردان ایران از آنھا بخواھند 
ـ تحت ھر شرایطی، سالمت روحی و جسـمـانـی آقـای رضـا  
شھابی، ھمه فعاالن سندیکایی نامبرده در باال و تمـام دیـگـر  
ـبـت   ـنـد؛ ــ مـراق ـیـن کـن مدافعان حقوق بشر در ایران را تضـم
ـایـی و   پزشکی کافی برای آقایان شھابی، جراحـی و مـوالن
ـنـد؛ ـ   ـامـیـن کـن تمام دیگر مدافعان حقوق بشـر در زنـدان ت
فوری و بدون قید و شرط تمام فعاالن سندیکایی نامبـرده در  
باال و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر زندانی در ایـران را کـه  
ـیـت ھـای حـقـوق   حبس آنھا به قصد تنبیه آنھا به خاطر فعال

ـنـد  ــ بـه ھـرگـونـه اقـدام  .  بشری انجام شـده اسـت، آزاد کـن
تھدیدآمیز و آزاردھنده، ازجمله در سطوح قضایی، علیـه ھـمـه  
ـاال و تـمـام دیـگـر مـدافـعـان   فعاالن سندیکایی نامبرده در ب
ـنـد و در   حقوق بشر در ایران پایان دھند و ھمه آنھا را آزاد کن
ـیـن   ھر شرایطی انجام بدون مانع فعالیت ھـای آنـھـا را تضـم
کنند؛ـ در ھر شرایطی اعالمیه سازمان ملل در باره مدافعـان  
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ـاریـخ    دسـامـبـر  ٩  ( ١٣٧٧  آذر  ١٨ حقوق بشر را، کـه در ت
در مجمع عـمـومـی سـازمـان مـلـل تصـویـب شـده،  )  ١٩٩٨ 

ھـمـه  »:   آن کـه مـی گـویـد ١ ماده  :  رعایت کنند، به ویژه 
افراد حق دارند به صورت فردی یا گروھی در سطوح مـلـی  
و بین المللی برای حـمـایـت از حـقـوق بشـر و آزادی ھـای  

ـنـد،  ـیـت کـن ـال و   «اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ھا فـع
ـیـرھـای  »:   آن که می گوید ١٢ ـ ٢ ماده   دولت باید کلیـه تـدب

الزم را به کار گیرد تا حمایت مراجع ذیصالح از ھـمـه افـراد  
به صورت فردی و گروھی در برابر خشونت، تھدید، اقدامات  
ـا   تالفی جویانه، تبعیض منفی عملی و یا قانونـی، فشـار ی
ـاده مشـروع و   ـف ھرگونه اقدام خودسـرانـه دیـگـر در پـی اسـت
قانونی این افراد از حقوق مذکور در اعالمیه حاضر، تضمین  

ـنـد کـه حـقـوق بشـر و   «گردد؛  در ھر شرایطی تضمیـن کـن
آزادی ھای اساسی مطابق با موازین بین المللی حقـوق بشـر  
و عھدنامه ھای بین المللی که ایران نیز مـتـعـاھـد آنـھـاسـت  

 .رعایت خواھند شد 
 

زندگی رضا : ھشدار - ٧٠اطالعیه شماره 
 !شھابی در خطر است؛ شاید فردا دیر باشد

روز از  ٣٥ !  کــارگــران، فــعــاالن کــارگــری و مــردم شــریــف 
اعتصاب غذای رضا شھابـی مـی گـذرد و در ایـن مـدت  

 کیلوگرم وزن او تحلیل رفته است؛ فشـار خـون او  ١٥ حدود  
ـیـن اسـت؛ در روزھـای   نوسان شدید دارد و معموال بسیار پای
ـار پـس   اخیر  بی حال است و چندبار بیھوش شده است؛ یـکـب
ـزشـک   ـقـل کـردنـد، پ ـت از بیھوشی او را به بھداری زندان من
ـتـه اسـت  : بھداری قصد داشته به او سرم تزریـق کـنـد و گـف

" خودم اعالم میکنم که اعتصاب غذای تو تمام شـده اسـت " 
که این امر با واکنش تند رضـا روبـرو شـده و بـدون ھـیـچ  

ـبـه  .  اقدامی رضا را مجددا  به بند بازگردانـدنـد  روز چـھـارشـن
رضا پس از تأخیر طوالنی در محل مالقات با خانواده حاضـر  
ـتـه ی خـودش   شد زیرا توانایی راه رفتن نداشته و بنا به گـف
ـیـش از ایـن نـگـران   تنھا به این دلیل آمده است که خانواده ب

ھمسر رضا پس از این دیدار عـنـوان کـرده اسـت کـه  .  نشوند 
حال عمومی رضا به ھیچ وجه خوب نیست و آثار ضـعـف و  
بی حالی شدید به وضوح در او مشھود است به نـحـوی کـه  
. ھر لحظه امکان دارد از حال برود و اتفاق ناگواری رخ دھـد 

این ھا ھمه در حالی است که رضا پیـش از ایـن اعـتـصـاب  
غذای کشنده نیز در سالمت نبود و نیمه ی چپ بـدن اش  
ـالـج   تقریبا  بی حس بود، دچار نوسان فشار بود و پزشک مع
. اش دستور عمل جراحی فوری مھره ھـای کـمـر داده بـود 

ـان   ـنـده ی دادسـت ـای ـتـر نـم ـیـش بـه دف ھمسر رضا چندروز پ
ـیـچـگـونـه جـواب  )  خدابخش (  مراجعه کرده بود که عـمـال  ھ

ـنـھـا بـه شـکـلـی  .  مشخصی دریافت نکرد  آقای خدابخـش ت
ـا   مبھم عنوان کرد که ان شاء الله رسیدگی میکنیم و گـوی
قصد دارند پس از گرفتن جـان رضـا بـه زنـدان گـوھـردشـت  

ـنـد  فـردا  .  مراجعه و تکلیف رضـا شـھـابـی را مشـخـص کـن
ھمسر رضا شھابی قصد دارد مـجـددا  بـه  )   تیرماه ١٤ شنبه  ( 

دفتر نماینده ی دادستان مراجعه و اعالم کند اگر سریعـا  بـه  
ـنـد،   وضعیت رضا رسیدگی و او را به بیمارستان منتقل نـکـن
ـنـد زد  . خانواده نیز مانند رضا دست به اعتصـاب غـذا خـواھ

رضا شھابی در نامه ی سرگشاده ای که به دادستان نوشتـه  
 -١ :  است، خواسته ھای خود را اینگونه مـطـرح کـرده اسـت 

مـرخصـی    -٢ .   ٣٥٠ بازگشت به محل قبلی زندان اوین بند  
بـه  (  استعالجی جھت درمان و عمل جراحی دیسـک کـمـر  

دور از استرس و بگیر و ببند و حضـور مـامـوران زنـدان کـه  
ـاراضـتـی بـه   باعث ایجاد رعـب و وحشـت و مـزاحـمـت و ن

ـلـه   مراجعه کنندگان و کادر بیمارستانی و تیم پزشکی از جم
ـانـون جـدیـد  ١٣٤ اجرای ماده   -٣ ) پزشک و پرستارو غیره   ق

ـیـع ( مجازات اسالمی   ـانـون آزادی    -٤ )  قانون تجـم اجـرای ق
کارگران، فعاالن کارگری، تشکل ھای کـارگـری  "  مشروط 

و مردم شریف و آزاده واقعیت است کـه بـه دور از ھـرگـونـه  
بزرگنمایی و اغراق جان رضا شـھـابـی درخـطـر اسـت و ھـر  

ـاگـواری رخ دھـد  ـاق ن ـف پـس بـه  .  لحظه بیم آن مـی رود ات
ھرشکل و از ھر طریق که می توانیم اعتراض خود را نسبـت  
به شرایط غیرانسانی و ظالمانه ای که سیستم سرمایه داری  
و دستگاه امنیتی و قضایی آن بـرای رضـا شـھـابـی ایـجـاد  

خواست فوری و ضـرب الـعـجـل مـا  .  کرده است اعالم کنیم 
ـقـل   ـت ـن ـان م این است که در وھله ی اول رضا را به بیمـارسـت

کمیته ی دفاع از رضا شھـابـی  . . شاید فردا دیر باشد .  کنند 
 ١٣٩٣  تیرماه  ١٣  -
 

گفتگوی رادیو فردا با محمود صالحی 
 سخنگوی کمیته دفاع از رضا شھابی

گزارش ھا از ایران حاکی از ادامـه اعـتـصـاب غـذای رضـا  
شھابی، عضو ھیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحـد  

اعـتـصـاب غـذای آقـای  .  اتوبوس رانی تھران و حومه، اسـت 
ـنـد  ١١ شھابی از روز   ـالـش از ب  خرداد ماه در اعتراض به انتق

.  زندان اویـن بـه زنـدان رجـایـی شـھـر کـرج آغـاز شـد ٣٥٠ 
اعتصاب غذای رضا شھابی در شرایطی ادامـه دارد کـه او  

ـار  ٢٤ روز   ـان تـھـران خـواسـت ـامـه ای بـه دادسـت  خرداد در ن
 برخورداری از مرخصـی اسـتـعـالجـی    بازگشت به زندان اوین، 

ـانـون مـجـازات   برای درمان بیماری ھای خود و نیز اجرای ق
ـنـی آزادی     در مـورد خـود، ١٣٩٢ اسالمی مصوب سال    یـع

 تـوسـط  ١٣٨٩ آقای شھابی در خرداد سال  .  مشروط شده بود 
ـقـالب اسـالمـی بـه   ماموران امنیتی بازداشت و در دادگاه ان

 پنج سال محرومیت از    اتھام ھای امنیتی به شش سال زندان، 
ـال جـریـمـه  ٧٠ فعالیت ھای سندیکایی و پرداخت    میلیون ری

محمود صالحی، سخنگوی کمیته دفـاع  .  نقدی محکوم شد 
ـامـه رضـا شـھـابـی بـه    از رضا شھابی،   در ایران با اشاره به ن

ـا   »: دادستان تھران می گوید  محکـومـیـت آقـای شـھـابـی ب
ـفـرادی بـوده،  ـایسـتـی    توجه به مدت زمانی که در سلول ان  ب

آقـای صـالـحـی اشـاره مـی   «. یک سال پیش آزاد می شد 
کند که رضا شھابی وضعیت جسمی خـوبـی نـدارد و مـی  

ـنـد  »: افزاید  او را     زنـدان اویـن، ٣٥٠ عد از حمله ماموران به ب
بدون ھیچ دلیل و ھیچ توجیه قانونی به زندان رجایـی شـھـر  
کرج تبعید کردند  را شھابی نیز در اعتراض به این مـوضـوع  
ـان تـھـران   ـامـه بـه دادسـت دست به اعتصاب غذا زده و در ن
بااشاره به چند و ماده قانونی واسـتـه ھـای خـود را مـطـرح  

ـاحـیـه    بر اساس گزارش ھا،   «. کرده است  رضـا شـھـابـی از ن
ـز   ـی ـیـل ن گردن و کمر دچار ناراحتی شدید شده و به ھمین دل

ـتـه  . در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته است  به گـف
 پزشکان معالج تجویز کرده انـد کـه او    خانواده آقای شھابی، 

ـیـه و   باید در مرخصی به سر ببرد امـا مسـئـوالن قـوه قضـای
ـقـل کـرده   ـت ـن سازمان زندان ھا وی را به زندان رجایی شھر م

 برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حـقـوق    در این میان، .  اند 
ـار آزادی   بشر با ابراز نگرانی از وضعیت رضا شھابی خـواسـت

ـامـه  . او و سایر فعاالن سندیکایی و کارگری در ایران شد  برن
نظارت بر حمایت از  مدافعان حقوق بشر، شـامـل فـدراسـیـون  
ـارزه   بین المللی جامعه ھای حقوق بشر و سازمان جھانـی مـب

برنامه نظارت بر حمایت از  مدافعان حـقـوق  .  با شکنجه است 
بشر در بیانیه خود اشاره کرد که رضا شـھـابـی در روز نـھـم  
ـیـدا کـرد   ـاز پ ـی تیر سال جاری به شدت به مراقبت پزشکی ن

اما مسئوالن درمانگـاه زنـدان رجـایـی شـھـر حـاضـر نشـدنـد  
ـان   ـای ـار پ ـنـد و در عـوض خـواسـت خدمات پزشکی ارائه کـن

در این بیانیه اشاره شـده اسـت کـه  .  اعتصاب غذای او شدند 
ـز زنـدانـی  ١٢ حداقل   ـی  فعال سندیکایی و کارگری دیـگـر ن
ـیـم زاده،   شاھرخ زمانی، . ھستند  ـام ابـراھ ـن      محمد جراحی، بـھ

ـایـی،   افشـیـن    واحـد سـیـده و    یوسف آبخرابات، محمد مـوالن
ازدیگر فعاالن سندیکایـی  .  ندیمی از جمله این فعاالن ھستند 

     رسول بـداغـی، مـحـمـد داوری،    محمود باقری،   و کارگری، 
ـیـد شـیـرزاد   ـز و سـع عبدالرضا قنبری، مھدی فرحی شـانـدی

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعـان حـقـوق بشـر در  .  ھستند 
ـازجـویـی و   پایان ببیانیه خود خواستار پایان یافتـن احضـار، ب

ـاولـه  .  پیگرد فعاالن سندیکایی در ایران شـد  ـق بـه مـوجـب م
 سازمان بین المللی کار که ایـران آنـھـا  ٧٨  و  ٩٨ نامه ھای  
ـابـی را دارنـد   را پذیرفته،  امـا  .   کارگران حق آزادی تشکل ی

تشکل ھای مستقل کارگری می گویند حکومت ایران این  
ـتـی و  .   مقاوله نامه ھا را نقض می کند  ـی برخورد ھای امن

ـادھـای گسـتـرده   قضایی با فعاالن کارگری در ایران نیز انتق
سازمان ھای حقوق بشری و  اتحـادیـه ھـای کـارگـری در  

 .جھان را به دنبال داشته است 
 

فراخوان شاھرخ زمانی در حمایت از رضا 
 مین روز ٣٤شھابی، زندانی کارگر، در 

 اعتصاب غذا
 میـن  ٣٤ رضا شھابی، زندانی کارگر، در  !  ھمزنجیران، ھشدار 

از ھـر طـریـق  !  روز اعتصاب غذا، در خطر مـرگ قـرار دارد 
دوستان، فعالین و تشـکـل ھـای  !  ممکن به کمکش بشتابید 

درودھای گرم و آتشـیـن مـن از زنـدان و  !  مستقل کارگری 
ــمــی   ــگــاه جــھــن ــل قــت
! رجایی شھر بپـذیـریـد 

ـنـک   زندانـی کـه ای
جایگاه فعاالن صدیـق  
ـــه   ـت ــری گشـ کــارگ

ـاه و  . است  ـنـھـا گـن ت
ــــرای   ـا ب جــــرم مـــ
دستگیـری و حـبـس  
ــن و   ــگــی ھــای ســن
طویل المـدت تـوسـط  
دولت و طبقه سرمایه  

داری ایران، فعالیت و تالش ھای قانونی برای ایجاد تشکـل  
ـابـل   ـق مستقل سندیکایی، بعنوان تنھا ابزار دفاعی مان در م
بھره کشی این طبقـه از کـارگـران و حـق زنـدگـی و رفـع  

ـاشـد ٥٠ گرسنگی خانواده   مسـلـمـا در  .   میلیونی مان می ب
ـیـد امضـا و مـوقـت و عـدم   شرایطی که  قراردادھـای سـف
برخورداری از امنیت شغلی، که سایه شوم اخراج و بیـکـاری  
و در نتیجه فقر و نداری را بر سر ما به پرواز در آورده اسـت،  
ـقـر   و ھنگامیکه دستمزدھای کارگران  یک چھارم خـط ف
ـلـکـت   می باشد، اما یارانه ھا حذف می شوند و اقتصاد مـم
در رتبه دوم جھانی تورم و گرانی قرار گرفته است، و حـقـوق  
ـیـن   درمانی، تحصیلی، تفریحی و ورزشی عالوه بر کلیه قـوان
ـیـمـه ھـا و دیـگـر   ـتـمـاعـی و ب حمایتی، از قبیل تامیـن اج
ـای ثـروت و   ـی امکانات عمومی  به کیسه زر انـدوزی مـاف
ـیـکـه ثـروت ھـای مـلـی   قدرت سرازیر می شـود، در زمـان
ـیـه عـرصـه ھـای   خصوصی سازی و یا خودمانی شده و کل
تولید و کار توسط غارتگران مورد تعرض قرار گرفته اسـت،  
ـنـجـل   گمرکات مرزی  بر داشته شده و واردات کـاالھـای ب
توسط رانت خواران حکومتی به نابودی کلیه عـرصـه ھـای  
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تولید و بیکاری سازی میلیونی انجامیده اسـت، و خـالـصـه   
در شرایطی که کشوری، با غنی ترین معادن و ذخیره ھـای  
نفت و گاز در جھان تبدیل به باالترین آمار تـورم و گـرانـی،  
بیکاری، بیسوادی، اعتیاد، طالق و تن فروشی مـی گـردد  

ـتـه انـد، آری ٨٠ و   در  !   درصد مردم زیر خط فقر قـرار گـرف
چنین شرایطی دفاع از حق تشکل و اعتصاب بعنوان یـگـانـه  
ابزار مقاومت و مبارزه ما کارگران در مقابل ھجـوم سـازمـان  

ـتـی  »و   «گناھی نابخشودنی »یافته طبقه سرمایه دار،   ـای جن
. علیه این طبقه طفیلی و انگل محسوب می شـود  «بزرگ 

تا با گرسنگی و فالکت عمومی خانـواده ھـای کـارگـران،  
ـاردرھـا   ـی ـل امنیت انباشت سرمایه و حساب ھای بانکی ا ب ر می

ـقـه کـارگـر .  تامین شود  رضـا  !  ھمقطاران و ھم زنـجـیـران طـب
شھابی، کارگر مبارز عضو سندیکای شرکت واحد، مـدافـع  
جسور، صادق و سرسخت منافع طبقه کارگر ایران در ایـجـاد  
تشکل ھای مستقل کارگری، برای احقـاق حـقـوق بـر حـق  
ـیـت شـغـلـی،   ـنـد حـق تشـکـل و اعـتـصـاب، امـن مان، مـان
دستمزدھای شایسته، درمان و تحـصـیـل و مسـکـن رایـگـان  

او بطور غیرقانونی توسط نوکـران نـظـام سـرمـایـه  .  می باشد 
او،  .   سال حـبـس مـحـکـوم شـده اسـت ٦ داری دستگیر و به  

ـلـگـاه  ٥ اینک، پس از   ـت  سال اسارت بصورت غیرقانونی به ق
ـیـد گشـتـه و در اعـتـراض بـه ایـن اقـدام   ـبـع رجایی شھر ت

 مین روز اعتصـاب غـذای خـود، در خـطـر  ٣٤ وحشیانه، در  
ـاتـی از عـدم  .  مرگ حتمی قـرار دارد  ـق ھـدف دشـمـن طـب

پاسخگویی عمدی به خواسته ھای قانونی رضا شـھـابـی و  
ـارزه و   بنوعی قتل عمد وی، از بین بردن روحیه اتحاد و مـب
ـتـی مـی   ـا عـدال مقاومت ما کارگران علیه بھره کشـی و ن

ـقـه سـرمـایـه داری، عـالوه بـر اجـرا  .   باشد  این مدافعان طب
 مجازات اسالمی در مورد تعدد اتھامات و  ١٣٤ نکردن ماده  

ـاوتـی   ـف ھمچنین عدم اجرای آزادی مشروط، و اظـھـار بـی ت
ـاز فـوری بـه   ـی ـیـرغـم ن نسبت به نیازھای درمانی او که عل
ـز   ـی جراحی اضطراری دیسک کمر، که حتی بھداری زندان ن
ـز جـلـوگـیـری   ـی تایید کرده است، از مرخصی درمانی وی ن

  ٥٠ می کنند تا عـداوت و دشـمـنـی خـود را بـه خـانـواده  
ـات بـرسـانـد  ـب ـاث کـارگـران، فـعـاالن و  .  میلیونی کـارگـران ب

ـیـه  !  تشکالت کارگری  ـات خـود عـل با اعتراضات و اعتصـاب
ـای   ـی این اقدامات قانون شکنانه و خودسرانه ی عوامـل مـاف
ـانـونـی   قدرت و ثروت و با حمایت از اجرای خواستـه ھـای ق
نماینده واقعی خود، رضا شھابی، بوظیفه طبقاتی و انسـانـی  

مبارزه برای آزادی رضا شھابی، نبـرد بـرای  .  تان عمل کنید 
چرا که تنھا راه رھـایـی  .  آزادی حق تشکل و اعتصاب است 

ـئـت  !  ما از بندگی، وحدت و تشکیـالت اسـت  ـی ـا ایـجـاد ھ ب
ھای مستقل اتحادیه ای و سندیکایـی در مـحـل کـار، در  

ـیـد  ـا  .  جھت ایجاد تشکل قانونی و مستقل خود اقدام کـن و ب
 میلیـونـی  ١٤ پیوند این تشکالت برای ایجاد فدراسیون طبقه  

ـبـعـیـض   کارگران، این تنھا وسیله مقاومت سراسری در برابر ت
ـیـد  . و نابرابری و بھره کشی طبقه سرمایه دار، حـرکـت کـن

شاھرخ زمانی عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکـلـھـای  
زنـدان رجـایـی  !  کارگری و سندیکای کارگران نقاش تـھـران 

پپیش بسوی اتحاد بیشـتـر  ١٣٩٣  تیر ماه  ١١ چھارشنبه  ! شھر 
برای فشار بیشتر پیش بسوی اعتراضات گسترده تر با شعـار  

 .کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد 
 

. ١٠٩بیانیه ! کمیته حمایت از شاھرخ زمانی
 !!!رضا شھابی امروز دچار بی ھوشی شد 

 روز اعتصاب غـذا  ٣١ امروز قبل از ظھر رضا شھابی در پی  
ـارازیـت انـداز کـه   و تاثیر امواج سرطان زای دستگاه ھـای پ

 دستگاه به دستگاه ھای قبلی افـزوده انـد ،  ٦ سه روز است  
افتاد زمین و بی ھوش شد ، دو نفر از ھم بندانـش او را بـه  
ـفـه   بھداری زندان بردند اما دکتر بھداری به جای انـجـام وظـی
ـا   ـازجـو اعـالم کـرد ت ـنـد یـک ب پزشکی خود ، درست مـان
زمانی که اعتصاب غذای خود را نشکسته است من ھـیـچ  
ـا   کاری برای او انجام  نخواھم داد ، ھمراھان رضا به اجبار ب
زدن آب به سر و صورتش او را به ھوش اوردند ، و اکنون ھـر  
چند رضا به ھوش آمده است اما ھمچنان بـی حـال بـوده و  

ھمچنین ھمـسـر رضـا شـھـابـی  . مداوم دچار سر گیجه است  
امروز به دفتر دادستانی رفته ضمـن اعـتـراض بـه اعـمـال و  
رفتار غیر قانونی ماموران سازمان زندانھا ، اداره اطالعات و  
مسئولین قوه قضائیه گزارش دقیقی از وضعیـت و خـواسـتـه  

نتوانـد اعـالم  "  ھای رضا به دادستانی ارایه داده است، تا بعدا 
بی اطالعی از وضعیت رضا شھابی بنمایند، ھمسر رضـا بـه  

 روز اسـت بـه خـاطـر  ٣١ شوھـر مـن  :  دادستان گفته است  
اعمال و رفتار غیر قانونی ماموران و مسئوالن در اعـتـصـاب  
ـار بـحـرانـی اسـت،   غذا بسر می برد و اکنون وضعیت او بسی
دادستان ھیچ جواب قابل اعتنا و مشخصی که قابل تـکـیـه  
و درک باشد نداده است،  تنھـا مـوردی کـه از حـرفـھـای  

ـتـه  ـلـه  : "  دادستان قابل فھم بود،  ایـن اسـت کـه گـف انشـاال
ـابـل فـھـم از  "درست می شود  ، در مقابل عدم پاسخ گویی ق

ـتـه اسـت   : طرف دادستان ھمسر رضا شھابی به دادستان گـف
اگر یک مو از سر ھمسر من کم شود از ھمه شما شکایـت  

تـمـامـی خـواسـت ھـای  :  خواھم کرد، او  ادامه داده اسـت  
شوھر من طبق قانون نوشته شده  خود شما است و تـمـامـی  
خواسته ھای شوھر من از شـمـا ایـن اسـت کـه حـداقـل بـه  
ـان احـتـرام بـگـذاریـد،   قوانین و نوشته ھا و گفته ھای خـودت
وظیفه خود را در قبال قانونی که بـخـاطـر اجـراء کـردش از  
ـانـی   مردم پولی به عنوان دستمز می گیرد انجام بدھید، تا ن
ـان مـی خـریـد حـداقـل طـبـق   ـت ـای که با آن پول برای بچه ھ
اعتقادات خودتان حرام نباشد، او گفته است کجای دنیا دیـده  
شده است که یک کارگر را بخاطر در خـواسـت اجـرا شـدن  
ـیـت   ـنـد؟ مـن وضـع قانون تصویب شده خود دولت زندانی کـن
ـانـونـی او را   شوھرم را به شما گزارش دادم و خواسته ھای ق
ـیـد شـکـایـت خـواھـم   به شما گفتم و اگر به قانون عمل نکـن

کارگران ، تشکل ھا و فعالین کـارگـری ، احـزاب و  . کرد 
 :سازمانھای انقالبی ، جوانان ، مردم ازایخواه  

ـا تـحـریـک  ٥ ...   توجه داشته باشید   ـبـل مـامـوران ب  روز ق
یک زندانی معتاد تالش کردنـد شـاھـرخ زمـانـی را مـورد  
ـان   ـی ضرب و شتم قرار دھند و یا بھانه ای برای حمله به زندان

 بـعـد از  ٣  تن از ماموران سـاعـت  ٦ بدست اورند ، روز قبل  
ظھر به خانه بھنام ابراھیم زاده حمله کرده تمامی وسایل خانـه  
را به ھم ریخته، بسیاری از اشیا را تخریب کردند  کامپیـوتـر  
ـا خـورد   ـام ب ـن و برخی از وسائل انھا را به ھمراه نیما پسـر بـھ
بردند، و انھا را تھدید کردند کـه حـق نـداریـد خـبـر رسـانـی  
ـام و پسـر   ـن بکنید ماموران می خواھند با تھدید ھـمـسـر بـھ
ـیـمـا   بیمارش، بھنام را تحت فشار قرار بدھند تا بھنام بخاطر ن
ـار دوسـت دارد،   ـام او را بسـی ـن پسرش که بیمار اسـت و بـھ

و ھمچنیـن  . مجبور به قبول گفته ھای دروغین ماموران شود 
پدر و مادر شاھرخ را در تبریز توسط مامور لبـاس شـخـصـی  
به نام بھرنگ نجاتی که در پوشش کارمند دانشـگـاه مـلـی  
تبریز کار می کند مورد تھـدیـد و فـحـاشـی قـرار دادنـد و  
ـیـت رضـا شـھـابـی رسـیـدگـی نـکـرده انـد و   امروز به وضع
سالمتی او را در گرو شکستن اعتصاب غذایش قـرار دادنـد،   
ھمه ی این حرکت ھا نشان می دھد که جمھوری اسالمـی  
نقشه ھای شومی در سر دارد، در جھت مقابله مـا مـوظـف  

ھستیم از طریق تجمع در مقابل دادگاه ، زندانھا ، نـھـادھـای  
ـا نـوشـتـن   مربوطه ، مجلس ، ریاست جمھوری و ھمچنیـن ب
نامه ھـای اعـتـراضـی ، شـکـایـت از سـازمـان زنـدانـھـا و  
دادگاھھا و خبر رسانی گسترده به ھمه ای مـردم از طـریـق  
تلفن ، شبکه ھای اجتماعی ، اس ام اس ، پـخـش تـراکـت  
ـاکسـی بـه   گفتن در صف ھای مختلف و در اتـوبـوس و ت

از رضا شھابی نماینده واقعـی کـارگـران   ...  دوستان آشنایان و 
ـیـم و   ـاسـی دفـاع کـن ـان سـی و بقیه کارگران زندانی و زندانی
ـاعـث مـرگ   ـایـی ب ـن نگذاریم جمھوری اسالمی با بـی اعـت

 .نماینده کارگران شود 
ھمچنین احزاب و سازمانھای انقالبی و مـدعـی کـارگـری  
ـنـد کـاری   امروز باید با اعمال خود ثابت کنند که می تـوان
ـا سـازمـانـدھـی   ـنـد و ب برای طبقه کارگر ایـران انـجـام بـدھ
ـارت خـانـه ھـای جـمـھـوری   ـابـل سـف ـق اعتراضات خود در م
اسالمی در کشور ھای مختلف این نظام ضـد کـارگـری را  
ـنـد  . به عقب نشینی و قبول رعایت حداقل قوانین خودش کـن

ـنـد   ـتـوان ـقـالبـی اگـر امـروز ن ـیـن ان ـال احزاب ، سازمانھا و فع
نیروھای انقالبی و کارگری کشورھای دیگر را به حـمـایـت  
از رضا شھابی که بعنوان نماینده واقعی کارگران در تمـامـی  
جھان شناخته شده است جذب کنند و از طـریـق جـذب انـھـا  
حمایت ھای گسترده عملی و معنوی آنھا را به اعـتـراضـات  
ـنـد دیـگـر   ـای متحدانه در دفاع از رضا شھابی سازماندھی نـم

ـنـد آورد  امـروز احـزاب و  .  چنین فرصت عینی بدست نخـواھ
ـتـر مـیـدان   سازمانھا و افرادی مدعی انقالبی و کارگری بھ
را در اختیار دارند تا با محک زدن تواناییھـای خـود ضـمـن  
ـفـه   دفاع از رضا شھابی بعنوان نمایندواقعی کـارگـران  وظـی
عاجل، ضرورت تاریخی و امتحان نھایی ادعای خـود را بـه  
اثبات برسانند ، در این صورت ضمن مجبور کردن جمـھـوری  
اسالمی به عقب نشینـی و نـجـات جـان رضـا شـھـابـی بـه  

ـنـد کـرد  مـا ضـمـن  .  انسجام درونی خود نیز کـمـک خـواھ
ـیـت رضـا شـھـابـی   محکوم کردن عدم رسـیـدگـی بـه وضـع
ـاسـی   ـان سـی ـی ـیـه زنـدان ـق خواھان مداوا و ازادی فوری او و ب
ھستیم و اعالم می داریم ھرگونه خطر متوجه  رضا شھـابـی  
. شود مسئولیتش به عھده سـران جـمـھـوری اسـالمـی اسـت 

  ٣٦ طـی  : کارگران ، تشکل ھا ، جوانان و مردم آزادی خواه  
ـابـل   ـق ـنـی او در م سال عمر جمھوری اسـالمـی عـقـب نشـی
ـنـه بـرای   ـی اعتراضات بارھا دیـده شـده اسـت، و اکـنـون زم
اعتراضات و عقب نشینی نظام آماده است ، بـرای دفـاع از  
رضا شھابی از ھر طریق ممکن دست به اعتراضات متحدانـه  

 پیش بسوی اتحاد بیشتر برای فشار بیشتر . و گسترده بزنید 
پیش بسوی اعتراضات گسترده تر با شعار کارگر زنـدانـی ،  
ـتـه حـمـایـت از شـاھـرخ   ـی زندانی سیاسی آزاد باید گردد کـم

 تیر  ٩ زمانی  
 

 کمیته دفاع از بھنام ٢٥اطالعیه شماره 
حمله نیروھای امنیتی به : ابراھیم زاده

منزل بھنام ابراھیم زاده و ضرب و شتم 
 خانواده بھنام

ـیـم زاده کـارگـر زنـدانـی  : مردم آزاده  ,  کارگران   بھنام ابـراھ
که چند سال از حـبـس خـود را پشـت سـر گـذاشـتـه اسـت  

 زندان اوین مورد ضرب و شـتـم مـامـوران  ٣٥٠ درحمله به بند  
 جـھـت  ٢٠٩ امنیتی قرار گرفت و بعد از آن ایشان را به بند  

ـام  , بازجویی انتقال دادند  ـن در این رابطه یک پرونـده بـرای بـھ
ـاشـد  دیـروز  .  تشکیل دادند و از آن روز ممنوع المالقات می ب

ـام  ١٣٩٣ ھفتم تیر ماه   ـن  از سوی مسئوالن زندان با خانواده بـھ
ـا جـھـت   ـنـد ت تماس می گیرند و از خانواده بھنام می خـواھ
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 .مالقات بھنام به زندان مراجعه کنند 
ـیـر مـاه  ٩ خانواده بھنام ساعت    صبح امروز یکشنبه ھشـتـم ت

جھت مالقات با بھنام به زندان مراجعه می کنند و بـعـد از  
ـاس  ٦ اینکه مالقات تمـام مـی شـود   ـب ـفـر از مـامـوران ل  ن

شخصی ھمسر و فرزند بھنام ابراھیم زاده را به گروگـان مـی  
ـلـه   گیرند و ھمراه چند ماشین به خانه بھنام ابراھیـم زاده حـم
ـا خـود   می کنند و کلیه وسایل منزل این کارگر زندانی را ب

ـیـمـا  .  حمل و آن را مصادره می کننـد  ـتـی ن ـی ـن مـامـوران ام
 سال سن دارد و تـمـام جـھـان  ١٥ ابراھیم زاده پسر بھنام را که  

ـنـد   از مریضی ایشان اطالع دارند، تحت فشـار قـرار مـی دھ
ـان   که مدارک پدرش از جمله فـالش ھـایـش را تـحـویـل آن

ـلـم بـردار ھـم  .  دھند  ـی قابل ذکر است که ھـمـراه مـامـوران ف
ـا در   حضور داشت و از منزل بھنام فیلم برداری می کردنـد ت

مـامـوران بـعـد از  .  میان مردم محله آنان را بی حرمت کننـد 
ـیـش و تـخـریـب کـردنـد   اینکه چند ساعت منزل بھنام را تفت

در این بازرسی ھـمـسـر و  .   منزل او را ترک کردند ٤ ساعت  
فرزند بھنام را تھدید کردند و آنان را تحـت فشـار قـرار دادنـد  

ماموران بـعـد از  ".  ھر کاری کردند به آن اعتراف کنند "  که 
ـیـوتـرو   ـپ ـزل آن کـارگـر زنـدانـی کـام بازرسی کلیه لوازم  من
ـا خـود بـرنـد  . وسایل جانبی آن و مـاھـواره آن خـانـواده را ب

ـتـی   ھمچنین کلیه مدارک شناسایی از جمله مدارک  ھوی
ـا   ـبـت و ب خانواده و کارت ھای بانکی و شماره حسـاب را ث

کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده ضمن محـکـوم  .  خود برده اند 
ـتـی بـه خـانـواده    کردن این حرکت غیر انسانی  ـی  ماموران امن

ـیـم   بھنام ابراھیم زاده از جمله برخورد غیر انسانی با نیمـا ابـراھ
ـام   ـن ـزل بـھ زاده را محکوم و علیه کسانیکه حکم بازرسی مـن
ابراھیم زاده را صادر کرده اند، شاکی و ھـر گـونـه عـواقـب  
ـنـده   بعدی برای نیما اتفاق بیفتد به عھده ماموران تفتیش کـن
ـیـم   ـام ابـراھ ـن و مسئول صادر کننده حکم بازرسی به منزل بـھ

 .زاده می داند 
ما اعضای کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده از تمـام تشـکـل  
ـابـل ایـن   ـق ھای کارگری و کارگران می خواھیم کـه در م
یورش سکوت نکنند و از ھر طریقی که برایشان میسر اسـت  

 .اعتراض خود را طرح کنند 
  کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده ١٣٩٣ ھشتم تیر ماه  

 
 گزارش

 
 دھنده از یک محله در تھران گزارشی تکان

شپش دارند؛ کودکـان کـم   «لب خط »خیلی از کودکان کار  
جـایـی کـه   .«شوش »تر از میدان    طرف   سال خیابانی آن   سن و  

ـاردھـا تـومـان کـاسـب   ـی ـل ـی چند مرکز مھم تجاری، روزانه م
ـقـر    می  شوند، بدون اینکه بدانند کودکان لب خط، به خاطر ف

شپشی که بـه  .  کنند   ھا زندگی می   و نبود بھداشت، با شپش 
ـیـدا مـی  شـود،    خیال ما این روزھا به سختی در سر کسـی پ

ـنـج سـالـه    حاال به راحتی البه  الی موھای کودکان چـھـار پ
ـقـر  .  شود   فقیرترین منطقه تھران دیده می  کودکان این محله ف

در مـعـمـاری نـداشـتـه  .  و گرسنگی دارند، محرومیت دارنـد 
ـیـسـت، حـمـام جـایـی    خانه  ھای این محله که کم از بیغوله ن
ـیـف اسـت کـه  .  ندارد  اگر ھم داشته باشد، آنقدر شلوغ و کـث

ھـایشـان ھـم    دستـشـویـی .  دھند   نرفتن را به رفتنش ترجیح می 
سـازنـد و از    به جای حمام اتاقکـی مـی .  ھمین وضع را دارد 

حمام رفتـن  .  گیرند تا خرج موادشان درآید   ای اجاره می   خانواده 
ھر بار بایـد یـک خـانـواده دور  .  در این محله، داستانی دارد 

ـتـی را   ھم جمع شوند، وسایلشان را در کیسه کننـد و مسـاف
آنھا وقت این کارھـا را نـدارنـد،  .  پیاده بروند تا به حمام برسند 

 بار نوبت به حمام کـردنشـان بـرسـد خـوب    اگر دو ھفته یک 
آنھا که حمام دارند، لژنشین محله ھستند، ھـر کسـی  .  است 

ـزدیـکـان   شان راه نمی   را ھم به خانه  ـقـط فـامـیـل و ن . دھند، ف
ـاشـد «لب خط ».......... . ، قرار است طرح مادرانـه داشـتـه ب

ـار بـھـداشـت شـخـصـی،   ـیـت، در کـن به گفته مددکار جـمـع
. بھداشت اجتماعی در ایـن مـحـلـه، کـامـال فـرامـوش شـده 

ـنـھـا  .  ھایشان خیلی کثیف و آلوده اسـت   توالت خانه » ھـمـه ای
ـاعـث شـده کـه   «. شود   ھا می   باعث انتقال بیماری  ھمین ھم ب

روز در میان ایـن کـودکـان    ھای ویروسی، روزبه   میزان بیماری 
تـر،    زیاد شود؛ کودکان کاری که سر چند چھارراه آن طـرف 

ـا ھـمـان  .  فروشند   گردو و دستمال و فال می  گردوھایی که ب
ھـا در آن جـوالن    ھـایـی کـه مـوش   ھا و در ھمان خـانـه   دست 
 خـواھـر  ٦ ساله است،  ١٢ رضا،  . شوند   دھند، شکسته می   می 

ـتـه یـک .  شان حمام ندارد   خانه . و برادر دارد  ـف ـار حـمـام    دو ھ ب
ـفـر،    می   تـومـان  ٥٠٠  ھـزار و  ٤ روند؛ حمامی که از ھـر ن
ـتـی خـرابـش  ».  گیرد   می  اینجا قبال حموم داشـت امـا از وق

مـادر   «. کردن، مجبوریم برای حمام به جـای دورتـری بـریـم 
. خـودش ولـی نـدارد .  رضا ھم شـپـش دارد، خـواھـرانـش ھـم 

کـمـی  .   سـال دارد   ١٢ ھم   «ایدا ».....اند   موھایش را از ته زده 
ھـا از روی سـاقـه    رود، تـخـم شـپـش   که شالـش عـقـب مـی 
ـاه شـده  .  کند   موھایش خودنمایی می  موھای پرپشتش، کـوت

 بار از شامـپـوی ضـد    یک ». ای نداشت   بود اما باز ھم فایده 
ـنـوز  .   بار دیگـه ھـم مـونـده   شپش استفاده کردم، یک  امـا ھ

ـاھـش را    دست .  کند   گردوفروشی می  «.خوب نشدم  ھـای سـی
ھـا    شکـنـد و سـر چـھـارراه   خودش ھمه را می .  دھد   نشان می 

ـتـه   ھای عمه   گوید شپش را از بچه   می .  فروشد   می  . اش گـرف
ـتـی بـچـه   ھا کم می   زنم، شپش   شامپو می » ھـای    شن، اما وق

ـاراحـتـم،  .  شن   ھام زیاد می   یان، باز ھم شپش   م می   عمه  خیلی ن
خـانـه آیـدا حـمـام دارد امـا  «.  پیش دوستام کوچیک شـدم 

مـون بـرای    ده کسـی بـه خـونـه   مادرم اجازه نمی »:  گوید   می 
ـاد  ـی ـار فـاطـمـه اومـد ازش عـفـونـت    یـک .  حمام کـردن ب  ب

گـویـد    ھم مـی  «لیال ». گوید   این را در گوشی می  «. گرفتم 
ـنـدی دارد  «فـاطـمـه ».  که عفونت دارد  ـل ـنـوز  .  مـوھـای ب ھ

موردی از شپش روی سرش پیدا نشده اما مشکوک به ایـن  
ھر روز  »گوید    آنھا حمام ندارند اما خودش می .  بیماری است 

ـتـش    وضع بھداشت محله  «. شورم   موھامو زیر آب می  شـان اذی
ـاال    ھایی که از خـانـه   ھا و سوسک   کند؛ موش   می  ھـایشـان ب
. انـد   ھـا را پـر کـرده   ھایی که دیگر جوی آب   روند و زباله   می 

ـالـه ھـم نـدارنـد   آنھا در محله  : گـویـد   مـی .  شان حتی سطل زب
ـا اکـراه   «. شـون شـپـش دارن   ھـامـون ھـمـه   ھمسایه » ایـن را ب

ـا  .  فروشد   فاطمه دستمال و فال می .  گوید   می  دخترانی کـه ب
 سـال ھـم از    ٥ کودکان زیر  .  کنند ھم شپش دارند   او کار می 
ـنـد   ھا دارند، حتی آنھایی که ھنـوز کـار نـمـی   این شپش  . کـن

او به کودکان پنج شش ساله آمـوزش  .  شان است   سپیده، مربی 
یاد دادن رعایت بھداشت فردی بـه ایـن کـودکـان  ». دھد   می 

مجبوریم با شعر و بازی، این مسائل را به آنـھـا  .  سخت است 
ھـایـی    مشکل اینجاست که بیشتر آنھا خـانـواده .  آموزش دھیم 

ـنـد   دارند که اصال این مسائل را رعایت نمی  کـودکـان   «. کـن
جانـورانـی کـه  . کار لب خط، با ھمه اینھا، باز ھم خوشحالند 

. شـان کـم نـکـرده   ای از شـادی   روند، ذره   روی سرشان رژه می 
ھا ھـمـه    در جوی ......... ھایی دارند   دانند چه بیماری   آنھا می 

از سرنگ گرفته تا پوست ھندوانه، ھمـه  .  شود   چیز پیدا می 
ھـا    جایی که مـوش .  ھای پرآب و کثیف شناور است   در جوی 

 ھزار جـور مـگـس و حشـره دیـگـر، روزگـار    ھا و   و سوسک 
ـیـش  »:  گـویـد   داران مـی   یکی از مغازه .  گذرانند   می  ـتـه پ ـف ھ

ـا   «. ھا کـم شـدنـد   ریختیم، موش   خودمان سم می  ـنـھـا را ب ای

مـامـوران شـھـرداری ھـمـان  .  ھزینه شخصی پرداخت کـردنـد 
ـتـمـانـی کـه  .  رسند   موقع از راه می  برای بررسی وضـع سـاخ

ـاجـرش، در  ٥ درحال بازسازی است و وسـایـل    خـانـواده مسـت
آنـھـا  .  آنھا کاری به کثیفی و تعفـن نـدارنـد .  کوچه رھا شده 

برای این محـلـه  »:  گویند   می !  اند مجوز ساخت را ببینند   آمده 
ھـا و    ساکنان این محله با ھمین زباله  «. شود کاری کرد   نمی 

ـا    بوی تعفن آن، با انواع بیماری  ھای ویـروسـی و انـگـلـی، ب
صـبـح را شـب و شـب را صـبـح  ...  ھـا    ھا و عفـونـت   شپش 
ھـای دیـگـر،    آنـھـا ھـم ھـر شـب، بـه رسـم شـب .  کننـد   می 
ـالـه   سطل  ـیـف زب ھـا خـالـی    شـان را در ھـمـان جـوی   ھای کث
ـتـه   جوی .  کنند   می  ـف ـار خـالـی    ای یـک   ھایی که شاید ھ  ب
 )بخشھایی از ایسنا . (شاید ھم نشود . شود 
 

کارگران خباز ھمدان توان پرداخت اضافه 
 قیمت مسکن مھر را ندارند

ـایـد بـرای تـحـویـل   ھر کارگر خباز متقاضی مسکن مھـر ب
ـیـون  ٨  تا  ٦ واحد مسکونی خود در طرح مسکن مھر از    میل

این در حـالـی اسـت کـه  کـارگـران  . تومان اضافی بپردازد 
ـزایـش دسـتـمـزد مـحـروم  ٣ خباز قریب به    سال است که از اف

ـاعـث  .  اند   شده  دستمردھای پایین و باال بودن اجاره مسکـن  ب
ـاز در فشـار    شده است تا زندگی خانواده  ھـای کـارگـران خـب

ـا    ناشی از باال بودن ھزینه  ھـای یـک زنـدگـی مـعـمـولـی ب
 .ھایی مواجه شود   دشواری 

 
کارگران پروفیل ساوه دو شرط دیگر مورد 

 توافق شان با کارفرما را بدست آوردند
طبق اخبار رسـیـده بـه اتـحـادیـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  

آزاد کارگران ایران، کارگران نورد پروفیل  ساوه طـبـق تـواقـق  
 تیرماه با کارفرما در میان گذاشته بـودنـد ،  ٨ نامه ایی که  

ـیـن   یکماه از حقوقھای معوقه خود را دریافت کردند ھـمـچـن
 نفر از کارگرانی که فرم ھـای کـارھـای سـخـت  ٢٦ بیش از 

 سال سابقـه داشـتـه وازطـرف  ٢٠ وزیان آور را پرکرده وبیش از  
ـز   ـتـه بـودنـد پـس از واری بازرسی کارمورد موافقت قـرارگـرف

درصد  ھزینه این طرح از طرف کارفرما به سازمان تامـیـن  ٤ 
ـنـوز   اجتماعی، مشمول این طرح شده و بازنشست شدند اما ھ

کـه  ) از جمله شاپور احسـانـی راد (  تعداد زیادی از کارگران  
ـانـون  شش سال پیش بخاطر تمکین نکردن کارفرما از ایـن ق

اعتصـاب  )   ساله کارھای سخت وزیان آور ٢٠ بازنشستگی  (  
کردند بدلیل کارشکنی کارفرمای پروفیل و اداره کار سـاوه  
از مزایای این طرح محروم ھستند و به پرونده شـکـایـت آنـھـا  
رسیدگی نمی شود الزم به ذکر است در تـجـمـع اعـتـراضـی  
کارگران در مقابل فرمانداری تعداد زیادی از کـارگـران کـه  
ـنـد و   شش سال پیش به ناحق اخراج شده بودند شـرکـت داشـت
خواھان رسیدگی به مطالبات خود بودند الزم بـه ذکـر اسـت  

ـا  ٩٣  خـرداد  ٢٠ این کارگران  در تاریخ سوم خرداد  الـی    ب
اعتصاب و تجمع و ایستادگی در مقابل  فرمانداری سـاوه و  
در محل کار خود توانستند قسمتی از حقوقھای معوقه خود  
ـیـت را   ـق را دریافت کنند اتحادیه آزاد کارگران ایران این مـوف
ـیـمـات جـمـعـی   که بواسطه اتحاد ویکپارچگی ودرسایه تصم

 بدست آمد، به کارگران نورد پروفیل ساوه تبریک میگوید 
 برقرارباد اتحاد وھمبستگی سراسری کارگران ایران 

 
سی سمنان از ابتدای .وی. کارگران پی

 ای دارند سال جاری مشکل بیمه
از فروردین ماه سال جاری کارفرمای کارخانه پی وی سـی  
سمنان به دلیل مشکالت مالی کارخانـه تـوان پـرداخـت حـق  
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ـیـمـه کـارگـران را بصــورت    درصـدی نـدارد ایـن در  ١٠٠ ب
ـا از   حالیست که بر اساس توافق با  کارگران قرار شده بود ت
سال گذشته تا بھبودی وضعیت کارخانه یک سوم حق بیمـه  

در حـال حـاضـر  ..  کارگران به صورت الحساب پرداخت شـود 
ـیـمـه  ٩٠   درصد کارگران کارخانه پی وی سی از خـدمـات ب

ـنـد ودر ایـن خصـوص دچـار   تامین اجتماعی برخوردار نیسـت
 .اند   مشکل شده 

 
 اخبار بین المللی

 
کشته، مجروح و مدفون شدن بیش   -ھند 

  کارگر ١٠٠از 
  ٧ (  ژوئـن  ٢٨ بر اثر ریزش یک ساختمان در ھند، شنبه شب 

ـقـود شـده و دسـت کـم  (  تیر  بیش از صد کارگر زیر آوار مـف
این ساختمـان  .  ھفت تن کشته و پانزده نفر دیگر مجروح شدند 

ـیـسـت   ـنـد در ب یازده طبقه در شھر تامیل نادو در جـنـوب ھ
ـنـگـام وقـوع  . کیلومتری شھر چنای در دست احـداث بـود  ھ

ـنـد  .  حادثه باران شدیدی می بارید  مقامات امداد مـی گـوی
 کارگر تاکنون از زیر آوار بیرون کشیده شده و جستجـوھـا  ٢٦ 

ـات بـرای  .  برای یافتن کارگـران دیـگـر ادامـه دارد  ـق ـی تـحـق
روز قبل از    یک .  بررسی علت وقوع این حادثه آغاز شده است 

این حادثه نیز دست کم ده نفر از جمله پنج کـودک در پـی  
. فرو ریختن یک ساختمان قدیمی در دھلی نو کشته شـدنـد 

ـاده از   ـف کیفیت پایین ساخت و ساز، فسـاد مسـئـوالن و اسـت
ـنـد   مصالح غیراستاندارد از دالیـل ایـن گـونـه حـوادث در ھ

 .عنوان می شود 
 

بازداشت یک کشیش به اتھام سو    -ایتالیا 
  از مھاجران استفاده جنسی

کلیسای کاتولیک در ایتالیا با رسوایی دیگـری رو بـه رو  
ـیـریـه  .  شد  ـزی کشـیـش و مـدیـر سـازمـان خ ـت ـبـری سرجیو لی

ـاده جـنـسـی از   ـف کاریتاس در شھر تراپانی به اتـھـام سـوءاسـت
مھاجران غیرقانونی در ازای حمایت برای دریافت پناھندگـی  

 .بازداشت شد 
 
 

ادامه اعتراضات به ھزینه ھای   -برزیل 
  فوتبال جام جھانی

ـات جـام جـھـانـی   ـق معترضان به ھزینه ھای برگـزاری مسـاب
 .فوتبال با مأموران پلیس برزیل در ریودوژانیرو درگیر شدند 

ـیـرون ورزشـگـاه   پلیس برای متفرق کردن تظاھرکنندگان در ب
ـا و   ـی ـب ماراکانا، ھنگام برگزاری دیدار تیم ھای مـلـی کـلـم

 .اروگوئه از گاز اشک آور استفاده کرد 
تظاھرکنندگان با سردادن شعارھایی علیه فدراسیون جـھـانـی  

و دولت برزیل ، آنھا را بـه فـریـب دادن مـردم  )  فیفا ( فوتبال  
 .متھم کردند 

ـز در امـتـداد   ـی ـیـش از ایـن ن معترضان جام جھانی فوتبال، پ
ـقـه   ساحل کوپاکابانا که ده ھا ھزار نفر برای تماشـای مسـاب
تیم ھای فوتبال برزیل و شیلی به آنجا آمده بودند، تـظـاھـرات  

 .کردند 
ـار در اعـتـراض بـه   مردم برزیل از پارسال تاکنون چـنـدیـن ب
ھزینه ھای سـرسـام آور دولـت ایـن کشـور بـرای بـرگـزاری  

 .مسابقات جام جھانی فوتبال تظاھرات کرده اند 
 

  پایان موفقیت آمیز اعتصاب سه -عمان 
 روزه کارگران

ای لـولـو روز       روزه کارگران فـروشـگـاه زنـجـیـره   اعتصاب سه 
بعد از اینکه کارفرمایان مجـبـور  )   تیر ٨ ( ژوئن  ٢٩ یکشنبه  

ـیـت   ـق ـا مـوف به پذیرش بخشی از مطالبات کارگران شدنـد، ب
 .بپایان رسید 
ـنـده    بدنبال جلسه  ـای ـنـده وزارت کـار، نـم ای که با شرکت نمای

ـان   ـان بـرگـزار شـد، کـارفـرمـای کارگران و نماینده کـارفـرمـای
 درمانی از روز اول اسـتـخـدام بـرای    موافقت کردند که بیمه 

ـاره   ـتـه شـود، دسـتـمـزد کـارگـران دوب کارگران در نظـر گـرف
ـنـی شـود، بـه کـارگـران آمـوزش داده شـود و ھـیـچ   ـی بازب
. دستمزدی بابت شرکت در اعتصاب از کـارگـران کـم نشـود 

 از کـارگـران کـه در اعـتـصـاب شـرکـت کـرده بـود،    یکی 
میگوید که وی از دستیابی به نتایج بدست آماده خـوشـحـال  

ھای خود عـمـل نـکـنـد،     چنانچه مدیریت به وعده   است ولی 
 .کارگران مصمم ھستند تا اعتصاب را از سر بگیرند 

 
تحصن مھاجران افریقایی در  -اسراییل 

 مرز مصر و فلسطین
 .مھاجران آفریقایی در مرز مصر و فلسطین تحصن کردند 

ـیـل پـس از   ـایـی در اسـرای ـق بیش از ھزار تن از مھاجران آفـری
ـزدیـکـی   راھپیمایی دھھا کیلومتری در صحرای نقب ، در ن
ـازداشـت غـیـرانسـانـی و بـدون   مرز مصر و در اعتراض بـه ب

 . محدودیت خود تحصن کردند 
ـنـد   ـتـره و سـودان ھسـت این پناھجویان که اکثر آنھـا اھـل اری
ـقـب را کـه در آن دوھـزار و   اردوگاه ھولوت در صـحـرای ن

نگـھـداری مـی شـونـد، تـرک  “ غیر قانونی ”سیصد مھاجر  
 . کرده اند 

ـازان   راھپیمایی آنھا در سیصد متری مرز مصـر تـوسـط سـرب
 . اسرائیلی متوقف شد 

ـیـه ای اعـالم   کمیته پناھجویان اردوگاه ھولوت با انتشار بیان
کرد که تا زمان پیدا شدن راه حلی برای دفاع از حقوق شـان  

 . در نزدیکی مرز خواھند ماند 
ـای   ـیـسـاری معترضان خواستار ترک اسرائیل ھستند و از کـم
ـنـد از آنـھـا   عالی پناھندگان سازمان ملل متحد مـی خـواھ

ـیـل  .  برای مھاجرت به کشوری دیـگـر حـمـایـت کـنـد  اسـرائ
ـنـج سـال زنـدگـی در اردوگـاه   مھاجران غیرقانونـی را بـه پ

 . ھولوت وادار می کند 
ـلـی از آن بـه   ـی ـامـات اسـرائ از دیدگاه مھاجران آنچه که مـق
عنوان یک سیستم باز یاد می کنند در واقـع یـک زنـدان  
ـنـد اردوگـاه را در طـول روز   است زیرا اگرچه افراد می توان

طـبـق  .   ترک کنند اما باید ھنگام شب به اردوگاه بازگردند 
ـان سـال   ـای ـیـل، در پ گزارش دفتر جمعیت و مـھـاجـرت اسـرائ
دوھزار و سیزده، پنجاه و سه ھزار و ششصد و چـھـل و شـش  
ـنـج   مھاجر آفریقایی در اسرائیل حضور داشتند کـه سـی و پ
ـیـش از   ھزار و نھصد و ھشتاد و ھفت تن آنان اھل ارتیـره ، ب
سیزده ھزار تن اھل سودان و چھارده ھزار و چھـارصـد تـن از  

 . سایر کشورھا بودند 
ـال   ـق در ماه فوریه روزنامه ھاآرتص اعالم کرد اسرائیل روند انت
ـا اجـازه ایـن کشـور آغـاز   مھاجران غیرقانونی به اوگاندا را ب

 .کرده است 
 

تظاھرات ھزاران نفر بر علیه  -ایتالیا 
  ھای ریاضت کشی سیاست

ھای ریاضـتـی    ھزاران شھروند ایتالیایی در اعتراض به سیاست 
 .ھا آمدند   اتحادیه اروپا به خیابان 

ـار آن شـدنـد کـه   به گزارش رویترز، تظاھرکننـدگـان خـواسـت
ـان    اتحادیه اروپا به سیاست  ـای ـتـصـادی خـود پ ھای ریاضت اق

ـا بـحـران   دھد تا دولت ایتالیا بتواند مستقل از این اتـحـادیـه ب
 .اقتصادی این کشور مقابله کند 

ـاسـت   تظاھرکنندگان تاكید می  ـیـل سـی ھـای    كنند كـه بـه دل
نادرست اقتصادی دولت، از بسیاری از حقـوق شـھـرونـدی از  

 .اند   جمله مسكن محروم شده 
ـاد از بـحـران    شرکت  کنندگان در این تظاھرات ھمچنین با انتق

ـنـد بـرای ایـجـاد    بیکاری ایتالیا، از مقام  ھای مسئول خـواسـت
 .ھای شغلی بیشتر تالش کند   فرصت 

 
 اعتصاب رانندگان قطار -بلژیک 

 تیرماه، رانندگان قطار بلژیک در اعتراض بـه  ٩ روز دوشنبه  
 . ساعت دست به اعتصاب زدند ٢٤ شرایط کاری خود بمدت  

رانندگان با اعتصاب خود باعث لغو حرکت تـمـام قـطـارھـای  
سریع السیر و قطع ارتباط ریلی این کشور با فرانسه، آلمان و  

 .ھلند شدند 
 کارگر کمونیست را بخوانید

 


