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ــبــری از قصــابــی  "  ایــنــجــا خ
ـردمـــش گـــوشـــت   ـــســـت، مــ ـی ــ ن

ـقـال   محله .  خورند   نمی  ھـا    ای کـه ب
ــه  ــاھ ــی    ســی ــام ــد از اس ای دارن
وتـوک؛ حـتـی    تـک  .  مقروضان 

برند، لواش یـا    نان را ھم نسیه می 
دوتا و سه تا و پنج تا ھـم  .  بربری 
ـیـمـتـش یـک  .  ندارد  حتی اگـر ق

. اسکناس سبز ھزار تومانی باشـد 

اینجا  . قیمتش؛ قدر نداریشان است 
ای اطـراف    مـحـلـه .  نوروزآباد است 
ـیـج  فـارس و در حـاشـیـه    اتوبان خل
ای بـه    شـده   سـنـجـاق .  غربی تھـران 

ـرھـا ."( " ١٨ منطقه   " محله نسیـه ب
ــه   ــام ــی از روزن ــوان گــزارش عــن

فقر اما مخـتـص  )  حکومتی شرق 
این محله حاشیه ای شھـر تـھـران  

ــیــســت  ــا بــه آمــار بــانــک  .  ن ــن ب

ــه  مـرکــزی حــکـومــت در فـاصــل
ــا   ١٣٨٤     ١٣٩٢  ت

ـران "  بـه  "  خانوارھای شـھـری در ای
یـکـی از  .  خط بقا رانده شـده انـد 

اساتید دانشگاھی حکومت به نام  
مـوضـوع را بـا  "  فرشاد مومـنـی " 

توجه بـه آمـار بـانـک مـرکـزی  
ـیـش  "...  اینگونه توضیح میدھد   ب

موضوع اعتصاب غذای رضـا  
شھابی به درسـت نـگـرانـی ھـای  
جدی ای درباره وضعیت جسمانی  
ـیـن   او را در بیـن دوسـتـداران فـعـال

ــن  .  کـارگــری دربــنـد دامـن زد  ای
اولین باری نیسـت کـه یـکـی از  
ــد، زیــر   ــن کــارگــری دربــن فــعــالــی
ــن   فشـارھــای شــکــنـجــه گـران ای
چنین دست به اعتصاب غذا مـی  

ـبـال ھـم شـاھـد اعـتـصـاب  .  زند  ق
ــی، بــھــنــام   غــذای شــاھــرخ زمــان
ابراھیـم زاده، مـحـمـود صـالـحـی،  
ــی و کســان   خــود رضــا شــھــاب

ـم  در ھـمـه ایـن  .  دیـگـری بـوده ای
ــن   ــداران ای مــوارد بــرخــورد دوســت

بـا  .  فعالین تقریبا مشابه بوده است 
ـقـا   ھر اعتصاب غذائی که این رف
ـنـد، صـدمـات   به آن دست مـی زن
غیرقابل جبرانی را بـه سـالمـتـی  

ـلـه  .  خود وارد می کنند  این مسـئ
ـقـا و   به درست ھمه دوستـان و رف
اعضای خـانـواده ایـن عـزیـزان را  

 .نگران می کند 
ـم  ـیـسـت . من موافق اعتصاب غذا ن

قبال در جـریـان اعـتـصـاب غـذای  
ـم کـه  ـت : شاھرخ زمـانـی ھـم گـف

ــرخ  "  ــم شــاھ پــیــشــنــھــاد مــی کــن
اعتصاب غذای خود را بشکند و  
بیشتر از ایـن بـه سـالمـتـی خـود  

 فقر تنھا ثمره اقتصادی حکومت
 یاشار سھندی 

ـتـی ایـن   گزارشات رسمی دول
بار از طرف وزارت کار جمـھـوری  
اسالمی، خبر از افزایـش فـاجـعـه  
بار نرخ بیکاری در میـان جـوانـان  

بنا بر ایـن گـزارش کـه در  .  دارد 
سایت خبری مھر انتشار یافتـه از  

ـیـکـاری در  ٩١  تا  ٨٧ سال    نرخ ب
ـیـدا   میان جوانان بشدت افـزایـش پ

ــرده و در پــایــیــز   ــزان  ٩٢ ک  مــی
بیکاری جوانان به کـل جـمـعـیـت  
ـرآورد شـده   ـر ب بیکار کشور، دوبراب

ھمین آمـار از افـزایـش بـه  .  است 

ـیـکـاری در مـیـان   مراتب بیتشر ب
زنان جوان و دوبرابر بودن آن نسـبـت  
ــردان جــوان ســخــن   بــه مــیــزان م

ـر  .  میگوید  این گزارش از یکسو ب
اشـتـغـال نـاقـص  " افزایـش  سـھـم  

ـر مـیـزان  " زمانی  ، و از سـویـی ب
 ساعت و  ٤٩ باالی شاغالنی که  

بـه ایـن  .  یا باالتر از آن اشاره دارد 
معنی که بعضا کارگران با چنـد  
ـتـه بـه عـنـوان   ساعت کار در ھـف
شاغل مـحـسـوب مـیـشـود و در  
شمار آمار جمعیت بیـکـار کشـور  

از سوی دیـگـر  .  محاسبه نمیشوند 
ـم   در پرتو وجود این جمعیـت عـظـی
بیکار، از گـرده کـارگـر شـاغـل  
ــده مـیـشـود و   بشـدت کـار کشـی
بعضا ساعت کار آنچنان طوالنـی  
ــه ســخــتــی   ــر ب اســت کــه کــارگ
فرصت دیدار ھمسر و فرزنـدش را  

 .   پیدا میکند 
ــز   ایـن آمــارھـا بــیـش از ھـر چــی
حکایت از اقتصاد به گل نشسـتـه  
ــم اســالمــی حــکــایــت دارد  . رژی

ــه   ــه ب ــه پشــت کــارخــان کــارخــان
تعطیلی کشیده شـده و کـارگـران  
بسیاری از کار بیکار میشـونـد و  
در عین حال بـازار کـار ظـرفـیـت  

 بیکاری جوانان
 شھال دانشفر 

در پاسخ به طرفداران 
 اعتصاب غذا

 ناصر اصغری 

 در حاشیه اخبار کارگری
 !تاکیدی مجدد بر ضرورت افزایش دستمزدھا

 ٩ صفحه   نسان نودینیان

:   نکته اصلی  
    !  دولت روحانی اشتغال کارگران خارجی را ممنوع کرد 

 تمامیت ارضی و سندیکالیسم ایرانی
 ناصر اصغری  

   محمد شکوھی   
 ٦    صفحه  

 ٧   صفحه  

 اخبار کارگری
داوود رفاھی  -نسان نودینیان   

رضا شهابی به اعتصاب غذاي 
 خود پایان داد

 ٤          صفحه  

 ٥           صفحه  

 ٣          صفحه  

 ١٠            صفحه  
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 اوت، روز ٢ مرداد ، ١١
جھانی حمایت از رضا 
شھابی، بھنام ابراھیم 
زاده و شاھرخ زمانی 
سه تن از چھره ھای 
 شناخته شده کارگری

 
ـا بـه اعـتـصـاب   رضا شھابی موقت
غذایش خاتمه داد، او باید فـورا از  

 زندان آزاد شود 
 
 

بنا بر خبر منتـشـر شـده از سـوی  
ـاشـان   ـق ھیات موسس سندیـکـای ن

ـیـر  ٢٩ استان البرز امروز یکشنبه    ت
ــران   ــب ــابــی از رھ ــا شــھ مــاه  رض
شناخته شـده کـارگـری و عضـو  
ھیات مدیره سندیکای واحـد پـس  
از مذاکراتی با خدابخشـی مـعـاون  
ـا   ـت زندان در بیمارستان خمینی مـوق
به اعتصـاب غـذای خـود خـاتـمـه  

در این گفتگو توافق بـر ایـن  .  داد 
شده است که رضا بمدت سـه روز  
موقتا  به اعتـصـاب غـذای خـود  
خاتمه دھد و خدابخشـی در مـدت  
سه روز مراحل قانونی بـرای دادن  
مرخصـی اسـتـعـالجـی کـامـل را  

 . انجام بدھد 
ـان دادن بـه اعـتـصـاب غـذا و   پای
ــت از   ــمــای ــه کــارزار در ح ادام
خواستھای رضا شـھـابـی و ھـمـه  
ـنـد، خـواسـت   زندانیان سیاسی در ب
ما و خواست ھمبندانش و بسیـاری  
از انسانھای آزادیخواھـی بـود کـه  
ــد و از   ــه او نــامــه دادن خــطــاب ب
ـارزاتـش حـمـایـت کـردنـد و بـر   مب
کمپینی وسیـع در حـمـایـت از او  

ـیـم کـه  .  تاکید گذاشتند  خـوشـحـال
امروز بخشی از خواسـتـھـای رضـا  

 . شھابی پاسخ گرفته است 
ـال  ٢١ رضا شھابی در   ـب  تیر ماه بدن

اعتراضی جانانه علیـه فشـارھـای  
ـــدان و   ـــم اســـالمـــی در زن رژی
ـال   ـب محرومیتش از درمان و نیز بـدن
ـان   ـیـمـارسـت کارزاری جھانی، بـه ب

ـافـت  ـال ی ـق ـت ـنـی ان ـی امـا  .  امام خم
ــامــات قضــایــی اســالمــی در   مــق
بیمارستان نیز رضا را با دستبند بـه  
تخت زنجیر کردند و حـتـی بـه او  
اجازه مالقـات بـه خـانـواده اش را   

ـیـن رو رضـا بـه  .  نمیـدادنـد  از ھـم

اعتصابش ادامه داد و اعالم داشت  
ـاسـخ   که تا وقتی به خواستھایش پ
داده نشود به اعتصاب غذای خـود  

ـنـکـه  .   خاتمـه نـخـواھـد داد  ـا ای ت
ـان   مقامات زندان دستبند را از دسـت
او باز کردند و به او اجازه مالقـات  
ـانـش را دادنـد  . با خانواده و دوسـت

ـان بـه اعـتـراضـش   اما رضا ھمچن
ـاسـخـگـویـی   ادامه داد و خواستار پ
ـــه   ـــدان ب ـات زن ـامــ ــ ـق ـــح مــ صـــری

در  .  خـواسـتـھـای فـوری اش بـود 
ـاگـزیـر بـه   نتیجه مقامات زنـدان ن
نشست با او شدند و بنا بـر تـوافـق  

ـان  ٢٩  ـا آن  تیر ماه رضا شـھـابـی ب
ـال   ـب تصمیم بر این شد که او  در ق
وثیقـه بـه مـرخصـی اسـتـعـالجـی  
کامل در خانه بدون ھـیـچ گـونـه  
ــا   ــدان ت مــحــدودیــتــی از طــرف زن
مداوای کامل، اعزام  شود و پـس  
ـزشـک   از اتمام مداوا با تشخیص پ

بدین ترتیب رضا  .  به زندان بازگردد 
شھابی پس از مبارزه ای جانانه بـر  
سر حق و حـقـوقـش، در ایـن روز  
موقتا به اعـتـصـاب غـذای خـود  

 .خاتمه داد 
 پزشکان معالج رضا گفته اند که  
او باید زیر عمل جـراحـی دیسـک  

ـیـت  .  کـمـر قـرار گـیـرد  امـا وضـع
جسمانی اش برای این عمل آمـاده  
نیست و در صـورت انـجـام عـمـل  
جراحی در وضعیت کنونی، خـطـر  

رضـا  .  مرگ او را تھدید میـکـنـد 
شھابی در زندانھای رژیم اسـالمـی  
ـیـدا کـرده و بـه   چنین وضعیتی پ
ــده اســت  ــج شــدن رســی . مــرز فــل

جمھوری اسالمی در قبال جـان او  
ــم او   ــی وخــی ــت جســمــان و وضــعــی

ـایـد  .  مسئول است  رضـا شـھـابـی ب
 . فورا آزاد شود 

ـامـات جـمـھـوری   اینکه امروز مـق
اسالمی زیر فشار اعتراضات رضـا  
شھابی و کارزاری جھانی به قبـول  
بخشی از خواستھای رضا تن داده  
ـیـت بـرای او و   ـق اند،  یک مـوف
ـان   ـی بطور واقعی بـرای ھـمـه زنـدان
ــه   ــت ک ــد اس ــن ــی در ب ســیــاس
محرومیـت از درمـان بـخـشـی از  
شکنجه ھـای رژیـم اسـالمـی در  

ـتـی  .  قبال جان آنان است  این موفقی
است که نتیجه پنجاه و یـک روز  
مبارزه رضا شـھـابـی و کـارزاری  

جھانی در حمایت از او و کارگـران  
کـارزاری  .  زندانـی در ایـران اسـت 

که یکسر آن سنندج و سر دیگرش  
ــود  ــھــان ب . در اقصــاء نــقــاط ج

ـیـرون   کارزاری که در زندان و در ب
از زندان جریان داشت و طومـار ھـا  
ـلـف   جمع شد و تشـکـلـھـای مـخـت
ـیـه ھـایشـان آنـرا   ـان ـی کارگری با ب

ـانـی کـردنـد  ـب ایـن  .  حمایت و پشتی
کارزار تا آزادی بدون قید و شـرط  

 . رضا شھابی باید ادامه یابد 
ـیـم زاده یـکـی   ـام ابـراھ ـن بعالوه بـھ
دیگر از رھبران کارگری دربند در  

او  .  موقعیت اضـطـراری قـرار دارد 
ـنـد    اویـن زیـر  ٢٠٩ ھمچنان در ب

فشار بازجویی قرار داشته و ھـمـراه  
 سـالـه  ١٥ با وی ھمسرش و فرزند  

او نیما که به بیمارستان خطرنـاک  
ـتـالـسـت، زیـر فشـار و   سرطان مـب

 . اذیب و آزار قرار دارند 
ــارگــران   ــن بــرای آزادی ک ــی ــپ کــم
ــیــت   ــا وضــع ــطــه ب ــدانــی در راب زن
کارگـران زنـدانـی رضـا شـھـابـی،  
بھنام ابراھیم زاده و شاھرخ زمـانـی  
سه چھره دفاع از آزادیـخـواھـی و  
ــم   ــھــای رژی ــدان ــت در زن انســانــی
ـیـش   ـنـی را بـه پ ـی ـپ اسالمی، کـم

ـا روز     ١١ میبـرد و در ایـن راسـت
 ماه اوت را روز  ٢ مرداد  برابر با   

جھانی حمایت از ایـن کـارگـران و  
تمـامـی کـارگـران زنـدانـی اعـالم  

 .میکند 
: خواستھای فوری ما  عبارتند از 

اجرای کامل خـواسـتـھـای فـوری  
رضا شھابی و توافقات انجـام شـده  
ـیـم زاده   با او، مرخصی بھنام ابـراھ
ـات   از زنـدان و اخـتـصـاص امـکـان
درمانی فـوری بـه وی کـه زیـر  
شکنجه ھای رژیـم اسـالمـی بـه  
ـتـال شـده   ـاری مـب بیماریھای بسـی

 . است 
ـیـم زاده،   ـام ابـراھ ـن رضا شھابی، بـھ
شاھرخ زمانـی و ھـمـه کـارگـران  
ـایـد   ـاسـی ب ـان سـی ـی زندانی و زنـدان

ـایـد  .  فورا از زندان آزاد شوند  بھنام ب
 .کنار فرزند بیمارش باشد 

  
ــارگــران   ــن بــرای آزادی ک ــی ــپ کــم

 زندانی 
 ٢٠١٤  ژوئیه   ٢٠     ١٣٩٣  تیر  ٢٩ 
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درصـد کـل درآمـد خـانـوار  ٥٠ از  
صرف دو قلم خوراک و پوشاک  

وقتی سھم مسـکـن و  .  شده است 
آب و برق و سوخت را ھـم لـحـاظ  

کنیم و تـحـوالت را مشـاھـده    می 
بینید این نسبت ھـم از    کنید، می   

/ ٥  بـه حـدود ٨٣  در سـال  ٩/١٦ 
 رسـیـده  ١٣٩١ درصد در سـال  ٣٣ 

ـنـــی در مـــجـــمـــوع  .  اســـت  یـــعــ
،  ١٣٩١ خانوارھای ایرانی در سال  

 درصد کل درآمدشان فـقـط  ٩/٨٧ 
صــرف خــوراک و پــوشــاک و  
ـرق و سـوخـت   مسکن و آب و ب

ـریـن    این یعنی ابتدایی .  شده است  ت
ـتـه ایـن  ."   نیازھا برای بقا  به گـف

از دل این گـزارش  "استاد دانشگاه  
ـر    راھبردی می  توانیم بفھمیم کـه ب

سر ملت در دوران طالیی افزایـش  
در  ...  قیمت نفت چه آمـده اسـت 

ــوســط  ١٣٨٣ ســال   ــت  بــه طــور م
ـــه   ـــی ســـاالن ـران ــ ـــوارھـــای ای ــان خ

ــواع بــرنــج مصــرف  ١٨٠  ــو ان ــل ــی ک
 ایـن  ١٣٩١ کردنـد، در سـال    می 

ـلـو کـاھـش  ١٣١ رقم به ساالنه   کی
االصول اگر به    علی ...  یافته است 

ھر دلیل مصرف برنج کاھش یـابـد  
باید انتظار داشته باشیم که مـثـال  
ــد امــا   ــاب ــان افــزایــش ی مصــرف ن
گزارش بانک مرکزی در مـورد  

ــودجــه خــانــوار مــی  گــویــد کــه    ب
ــرای   ــواع نــان ب ــه ان ــران مصــرف س

کیلوگرم در سـال  ٥٠٦ خانوارھا از  
 کیلوگرم در سـال  ٣٤٧  به  ١٣٨٣ 
ــده اســت ١٣٩١  ــی مصــرف  ...   رس

متوسط ساالنه انـواع گـوشـت دام  
ــدود   ــزی ح ــد  ٣٠ ھــم چــی درص
یعـنـی از  .  کاھش نشان داده است 

ــو مصــرف  ٦٠ حـدود ســالـی   ـل کــی
ــه  ٨٣ انـواع گــوشــت، در ســال    ب

ـم    رسیـده ١٣٩١ کیلو در سال  ٤١  . ای
عین این مسالـه در یـک ابـعـاد  

ـر در    قابل اعتناتر و تکان دھـنـده  ت
ـفـاق افـتـاده   ـر ات مورد مصرف شی

 خـانـوارھـای  ١٣٨٣ در سال  . است 

ایرانی به طـور مـتـوسـط سـاالنـه  
کـردنـد    کیلو شیر مصرف می ٢١١ 

 بـه  ١٣٩١ که این رقـم در سـال  
یـعـنـی  .  کیلو کاھش یـافـت ١٣٤ 

شبیه بـه  . درصد کاھش ٣٠ بالغ بر  
این مساله در مـورد ھـمـه اقـالم  
ـنـی   ـی حیاتی مربوط به مواد پروتی

ــم  ــم ک ــی دیــگــر ھ ــن ــب ــیــش    و ل وب
ایشـان بـه  ..."  شـود   مشـاھـده مـی 

استناد به گزارش بانک مرکـزی  
خاضعـانـه  :" ...  درخواست میکند 
مـثـابـه یـک امـر    و مشفقانه و به 

خطیر مـلـی، فـراخـوان عـمـومـی  
دھم که راجع به ایـن مسـالـه    می 
ـم   عقل  و  ." ھا را روی ھـم بـگـذاری

عقل ایشان تا آنجا کار مـیـکـنـد  

که ھشدار بدھد امنیت مـلـی در  
رکـود  ( این مفھوم  :"...  خطر است 

دھنـده آن    به روشنی نشان )  تورمی 
ــار رکــود تــورمــی   اســت کــه آث
ــنــحــصــر و مــحــدود بــه حــوزه   م
اقتصاد نیست و وجوه اجتماعی و  
فرھنگی و امنیت مـلـی آن اگـر  

ـر    از وجه اقتصادی آن بـااھـمـیـت  ت
 ..." نباشد، کمتر از آن ھم نیست 

ــاســان   ــزد کــارشــن ــا در ن واژه ھ
ــزاری اســت بــرای   بــورژوازیــی اب

ـنـکـه  .  پوشاندن نیت شان  نھایت ای
ایشان عقل ھـایشـان را روی ھـم  

بریزند، ایـن مـیـشـود کـه ھشـدار  
ـریـن   امنیتی بدھند و سـرراسـت ت
ـتـی شـده،   ـی برخورد با موضوع امن
ــی   ـتـی اسـت، یـعـن ـی ـرخـورد امـن ب
ــھــای ســرکــوب و   ــویــت ارگــان تــق
شکنجه، و این مسئلـه ای اسـت  
ــه اســت   ــش از ســه دھ کــه بــی
جمھوری اسالمی یک دم از آن  

این حـکـومـت  .  غفلت نکرده است 
ــاســد   ــن ــش ــھــا راھــی کــه مــی ــن ت
سرکوبگری است، حتی بـا وجـود  
دولتی مانند روحانی که اینگونـه  
جلوه داده انـد کـه او آمـده اسـت  

ـتـصـاد  )  نـداشـتـه (  رونق   را بـه اق
اما جناب مومـنـی ھـم  .  برگرداند 

ــت   ــرف اســت کــه ایــن دول ــت مــع

کارھای دولـت احـمـدی نـژاد را  
ـری  : "...  ادامه میدھد و  ـی به تـعـب

ــی  ــود دولــت ــه خ ــطــرح    ک ــا م ھ
ــی  ــا در ادامـــه    م ــھ ــد، آن ـن ــ کــن

ـرخـی از    سیاست  ھای غـلـط در ب
ـتـصـاد جـز    زمینـه  ھـا در حـوزه اق

تفاوت در شیب تـخـریـب، چـنـدان  
. انـد   تفاوتی با دولت قبلـی نـکـرده 

ـر خـودشـان فـقـط شـیـب   ـی ـب به تع
... انـد    تـخــریــب را کــاھــش داده 

خواھم بگویم اگر اینھا به ایـن    می 
شـود و    آمارھایی که مطـرح مـی 

ـنـاسـت   در جـای خـود قـابـل اعـت

ھای این    بسنده کنند و پیچیدگی 
ـقـاضـا   مساله را از منظر بـحـران ت
در درجه اول در مقیاس خـانـوارھـا  
و در درجه بعدی در مقیاس خـود  
دولت به درستی مـتـوجـه نشـونـد،  

ـنـه  ھـای    ممکن است که مـا ھـزی
ــیــن  ــگ ــن ــده    بســیــار س ــن ــری در آی ت

ایشان با عاریه گـرفـتـن  ."  بپردازیم 
ـر از   ـم دکـت تعبیری از یـک خـان

ــه بــا مســالــه  "  ــان ــب ــی مــدارای نــج
و  !!  مردم ایران سخن میـگـویـد " فقر 

مانند ھمه کارشناسان بورژوازیـی  
ــد رفــاه را   ــای ــد کــه ب نـمــی گــوی

امـا خـود مـیـدانـد  .  گسترش داد 
ـر سـقـف  "  مدارای نجیبانه "  بـا فـق

دارد، برای ھـمـیـن بـارھـا شـاھـد  

ــران حــکــومــت از   ــم کــه س بــودی
ایشـان بـه  .  شورش فقرا گفته انـد 
ھزینه ھای  "  قول خودشان از تعبیر 

ـنـده  " بسیار سـنـگـیـن تـری در آی
 .میگویند 

ــھــایـی کـه ایشــان    ھـمــه راه حـل
میدھـنـد، آب در ھـاون کـوفـتـن  

ـم  .  است  در جای دیگر اشاره کردی
ـرون   که اگر ایـن حـکـومـت راه ب
ــصــادی   ــحــران اقــت ــی از ب رفــت
میداشت، تا حـاال اجـرایـش کـرده  

ـنـجـاسـت کـه  .  بود  اما مشکل ای
نفس وجودی این حکومت بـحـران  
ـران   زاست و بحران اقتصادی در ای
نتیجه وجود بحران سـیـاسـی اسـت  
ــن   ــت وجــودی ای کــه از مــاھــی

ـیـجـه  .  حکومت نشات میگیـرد  ـت ن

ـتـصـادی "  حـکـومـت،  "  اقدامات اق
شده گسترش فقر و فـالکـت بـی  
حد و حصر که تمـامـا از غـارت  
گری ثروت ایـن جـامـعـه تـوسـط  
ـتـی جـمـھـوری   کل سـازمـان دول

در واقع ایـن خـود  .  اسالمی است 
حکومت است که امنیت جامـعـه  
را تھدید میکند و ھیچ راھی بـه  
جز کنار زدن این حکومت توسـط  
انقالب مردم  بـه دسـت گـرفـتـن  
ــوســط خــود   ــدگــی ت مــقــدرات زن

فـقـط ایـن راه حـل  .  مردم، نیست 
است که  میتواند جامعه ایران را  

 .   فقر و فالکت براند 
   

 ١  از صفحه   فقر تنھا ثمره اقتصادی حکومت

 ره آورد حاکمیت سیاه رژیم اسالمی
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ـریـن  .  ضربـه نـزنـد  ایـن شـایـد بـدت
پیشنھادی باشـد کـه کسـی بـه  
ـراض   یک زنـدانـی در حـال اعـت
ـرای مـن   بکند؛ اما سالمتی او ب

شـاھـرخ بـایـد،  .  با ارزش تر اسـت 
ھمچنانکـه تـا بـحـال ھـم رو بـه  
ــوان یــک رھــبــر   ــعــن ــعــه ب جــام
کارگـری ظـاھـر شـده اسـت، بـه  
ــدھـد کــه از   جـامــعــه فـراخــوان ب
زندانیان سیاسی مثل او حـمـایـت  
کرده و جمھوری اسالمی را وادار  

ـنـد  ـنـی کـن اگـر  ." " به عقب نشـی
شاھرخ در برابر دستگـاه سـرکـوب  
و سلول زنـدان و شـکـنـجـه گـران  
ـرای دفـاع از خـود   ـلـه ای ب وسی
ـرون از   ـی ندارد، فعالین کارگری ب
ــد کــارگــران   ــوانــن ــدان، مــی ت زن

ـیـن   محیـط کـار خـود و ھـمـچـن
محالت کارگری و کل جـامـعـه  
را به دفاع از شـاھـرخ بـه مـیـدان  

سنت مـبـارزه کـارگـری  .  بکشند 
اعتصاب و اعتـراض و فشـار بـه  
ـیـد   رژیم از طـریـق خـوابـانـدن تـول

ـرایـش  ." " است  دالئلی را کـه او ب
انـد و    اعتراض کرده کامال مـوجـه 

جـمـھـوری اســالمـی ای کـه از  
مقاومت شـاھـرخ زمـانـی عـاجـز  
ـرای   مانده، دست به ھر ترفنـدی ب

ـریـن زنـدانـی    شکستن این مـقـاوم  ت
 ." سیاسی این دوره می زند 

نه رضا شھابی و نه ھـیـچ فـعـال  
ـرفـــدار   ـــگــری طــ ـری دی ــارگــ ک
اعتصاب غذا نیست و ھـمـه آنـھـا  
ـر   از مخاطرات اعتصاب غـذا خـب

رضا شھابی در نـامـه ای  .  دارند 
ـیـن جـمـھـوری   به یکی از مسئـول

ــویســد  ــھــا  : " اســالمــی مــی ن ــن ت
سرمایه ام را که سـالمـتـی مـی  
ـم و   باشد در معرض خطر گـذاشـت
برای اثبات حقانیت ام و رسـیـدن  
صدای مظلـومـیـت ام بـه گـوش  
ــردم آزادیــخــواه و   ــوالن و م ــئ مس
ـلـی دسـت بـه   نھادھای بیـن الـمـل

ـر  ."  اعتصاب غذا زدم  ـراب امـا در ب
فشاری که جمھوری اسالمی بـه  

ـنـھـا راه   آنـھـا وارد مـی کـنـد، ت
مقابله با این فشارھا را اعتصـاب  

ــد  ـن ــن  .  غـذا مـی دان اگــر فــعـالــی
ـرسـی   کارگری دربند آزادانه دسـت
ــه   بـه رســانـه ھــای خـبــری داشـت
ـنـد و   باشند و از وضعیتشان بگـوی
ـــه گـــوش   صـــدای خـــود را ب
مخاطبینشان برسانند، واضح اسـت  
ــصــاب غــذا   ــت کــه دســت بــه اع

اما در برابر ھـیـوالی  .  نخواھند زد 
شکنجه و اذیت و آزار و در سلـول  
انفرادی انداخـتـن و زورگـوئـی و  
تحقیر و بیحقوقی تمام عیار، چـه  

ـر مـی   کار دیگری از دستشـان ب
ـنـد بـه   آید و چـگـونـه مـی تـوان
ـنـد و   جـمـھـوری اسـالمــی بـگـوی
شیرفھمش کنند کور خـوانـده ای  
و نمی توانـی عـظـمـم را در ھـم  

ــی  ــه مــخــاطــره  .  بشـکــن ــا ب مــن ب
انداختن سالمتـی خـودم ھـم شـده  
نمی گـذارم کـه تـو بـه ھـدفـت  
برسی و جـامـعـه را از وضـعـیـت  
دھشتناک اینجا مـطـلـع خـواھـم  

 ! کرد 
این آن وضعیتی اسـت کـه بـدون  
ـرون   ـی یک اعتراض قدرتمند در ب
ـیـن را بـه ایـن   از زندان، این فـعـال

 .  تصمیم رسانده  است 

 
 طرفداران اعتصاب غذا

در این بین اما کسانـی بـا لـجـن  
پراکنی بر علیه ھمه ماھایی که  
نگران سالمتی رضـا شـھـابـی و  
ـنـد   ـیـن کـارگـری درب دیگر فـعـال
ھستیم، از رضا شھابـی خـواسـتـه  
اند که ھمچنان به اعتصاب غـذا  
ـر ادامـه   ـرگشـت نـاپـذی تا نقـطـه ب

نامه سخیف فردی بـه نـام  .  بدھد 
در این بین قـابـل  "  برھان عظیمی " 

تأمل است که الزم اسـت جـواب  
یـکـمـشـت  : " مـی نـویسـد .  بگیرد 

ــات   ــان ــال دمــکــرات و جــری سـوســی
دارن از شـھـابـی مـی  "  کارگری " 

خواھند که به اعتصـاب غـذایـش  
نامه سرگشاده مـی  ...  پایان دھد 

در واقع آنـھـا سـعـی مـی  .  دھند 
ــصــاب غــذای   ــت ــنــد کــه اع ــن ک

ھیچ فـرد و  !" " شھابی را بشکنند 
تشکلی نباید در مـورد ادامـه یـا  
پایان اعـتـصـاب غـذای شـھـابـی  

این بـه خـود  ...  کمپین راه بیندازه 
 ...".اون رفیق ارتباط داره 

در این نوشته من قصد وارد شـدن  
به بحث درباره اعـتـصـاب غـذا را  

اما نامه این فرد رسـمـا از  .  ندارم 
ھمه می خواھد که نگـران وضـع  

جسمانی و سالمت رضا شـھـابـی  
نه تنھـا خـودشـان کـاری  ! نباشند 

نمی کنند و کسـی حـرفشـان را  
نمی شنود، بلکه از بقیه ھم مـی  
ــنــد  ــن ــد کــه ســکــوت ک ــن . خــواھ

ـیـمـت شـمـرده و نـه   فرصت را غن
تنھا کوچکترین نـگـرانـی ای از  
خــود نســبــت بــه ســالمــت رضــا  
ـراز   شھابی و زندانیـان سـیـاسـی اب
نکرده، بلکه بـه ھـر چـه سـمـبـل  
انسانیت و احساس و ھمدردی ھـم  

مــا  !  ھســت، دھــن کــجــی کــرده 
 ! اینھا را می شناسیم 

 
 چپی که کاری نمی کند

رضا شھـابـی در واقـع بـه ھـدف  
خود رسیده است و آن ھم رسـانـدن  
ـیـان   صدای خود و موقعیـت زنـدان
ـر   سیاسی مثل خود در زندان و زی
ــه   ــجـه گـران، ب فشـارھــای شــکـن
ـقـه ای   گوش جامـعـه و ھـم طـب

ھمـه انسـانـھـای  .  ھای خود است 
ـــھـــایـــی کـــه   ـریـــف، چـــه آن شــ
ـر   عکـسـھـای او را در مـیـدان پ
ـتـه مـی   رفت و آمد تورنتو ھر ھف
ـرسـنـد کـه ایـن   ـنـد و مـی پ ـن بی
عکس متعلق به کیست؟ و چـه  
آنھایی که درباره ایـن اعـتـصـاب  
غذا از تلویزیون و اینترنت شنیـدنـد  
عمیقا تحت تأثیر قرار گـرفـتـه و  
مراتب انزجار خـود را نسـبـت بـه  
ـراز کـرده انـد  . شکنجه گران او اب

ــاری از   ــی ــن امــا بس ــن بــی در ای
ھـم  !  کسانی کـه خـود را چـپ 

می دانند، ھیچ گام عـمـلـی ای  
یا مثل برھان عظیـمـی  .  برنداشتند 

ـیـه تـالـشـھـای انسـانـھـای   بر عـل
شریف ایستادنـد و یـا حـداقـل بـا  
تلفن و ای میل به یک امضـای  
خشک و خالی یک متن چـنـد  
جملـه ای گـاھـا بـدون احسـاس،  

 .بسنده کردند 
ــای   ــھ ــالش انســان کــوشــش و ت
ـیـن   ـرای فـعـال شرافتمنـدی کـه ب
ـیـان سـیـاسـی   اجتـمـاعـی و زنـدان

بـی  .  کاری کردند ثبت می شود 
ـر حـتـی،   عملی و سکـوت و بـدت
ــان   ــل بــرھ ــی مــث اعــمــال کســان

 .عظیمی ھم ثبت خواھند شد 
 ٢٠١٤  ژوئیه  ١٩ 

  ١  از صفحه   در پاسخ به طرفداران اعتصاب غذا
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پذیرش نیروی عظیم جـوانـی کـه  
ــارغ   ــل ف ــحــصــی ــه از ت ھــر ســال
التحصیل شده و آماده کـار اسـت  

 .  را ندارد 
ـبـه   این آمار در عیـن حـال از جـن
. ھای مختلفی قابل تـوجـه اسـت 

ـر سـر بـحـران   اول اینـکـه بـحـث ب
ـنـکـه  .  بیکاری جوانان است  دوم ای

بحث بر سر خـارج شـدن ھـر چـه  
ـیـد و   ـر زنـان از چـرخـه تـول بیشت
ـرخ   فعالیت اجتماعی و افـزایـش ن

در  .  بیکاری در میـان زنـان اسـت 
ـر سـر افـزایـش   عین حال بـحـث ب
فشــار کــار بــر روی کــارگــران  
شاغـل و تـحـمـیـل سـاعـت کـار  

 . طوالنی تر به آنان است 
در ایـن آمــار بـه روشــنـی ابـعــاد  
فاجعه بار و اجتماعی بیکاری و  
ـر گـرده   در عین حـال فشـار آن ب
ھمه کارگران و کـل جـامـعـه را  

از ھـمـیـن  .  میتوان به روشنی دید 
رو جنبش علیه بیکاری ھمانـطـور  

ــرده ایــم،   ــد ک ــی کــه بــارھــا تــاک
جنبشی است وسـیـعـا اجـتـمـاعـی  
که ظرفیت جذب نیروی اعتـراض  

این جنبش را  .  کل جامعه را دارد 
ـروی  .  باید سازمان داد  ـی جـوانـان ن

ـنـد و ایـن   اصلی این جنبش ھسـت
نیرویی است کـه بـه امـیـد کـار  
وارد بازار کار شده و خواستھـایـی  

از ھمین رو معترض است و  .  دارد 
ابعاد میلیونی بیکاری در مـیـان  
ـرای   آنان، خود زمینه آماده تری ب
سازمان دادن اعتراضی اجتمـاعـی  
. علیه بیکاری را فراھم مـیـکـنـد 

ــه   ــی ــارزه عــل ــن حــال مــب در عــی
بیکاری یک عرصه مھم جنبـش  
ــه زنـان در   ـی ـبـعـیــض عـل ـیـه ت عـل

 . جامعه است 
واقعیت اینست که امـروز مـا بـا  
ـبـش   جامعه ای روبروییـم کـه جـن
ــاعــی در اشــکــال   ــم ــای اجــت ھ
ـنـد   مختلف دارند سازمان می یـاب

نـمـونـه ھـای آن  .  و جلو می آیند 
ـیـه   جنبش علیه حجاب، جنبش عل
ـبـش   تخریب مـحـیـط زیسـت، جـن
ــیــه   ــل ــش ع ــب ــیــه اعــدام ، جــن عــل
دستمزدھای زیر خط فقر و نمـونـه  
ــت اســـت  ــن دس ـــی از ای ــای . ھ

ـم کـه ھـر   ـی ھمچنین ما شاھد این
روز ان جی ھا و نھادھای مختف  
ــای   ــه ھ ــی در عــرص ــارزات مــب
ـرنـد و   گوناگون دارند شکل میگی
مبـارزات اجـتـمـاعـی مـردم حـول  
خواستـھـایـی دارد سـازمـان مـی  

ـنـه  .  یابد  در متن این شـرایـط زمـی
ــشــی   ــب ــدھــی جــن ــرای ســازمــان ب
ـیـش از   اجتماعی علیه بیکاری ب

ــش فـراھــم اســت  ـی ــا  .  ب ــوان ب ـت مــی
تشکیل ان جی او ھا و نھـادھـای  
ـیـکـاری   ـیـه ب اجتماعی دیگر عـل
ـم اجـتـمـاعـی را   این نیروی عـظـی

ـیـن  .  سازمان داد  با تشـکـیـل چـن
ــر آن در   ــھــادھــایــی کــه یــکــس ن

مدیای اجـتـمـاعـی و صـفـحـات  
اینترنتی و فـیـس بـوکـی اسـت،  
ـروی وسـیـعـی را دور   ـی میتـوان ن

ـتـوان از ایـن  .  خود جمـع کـرد  مـی
ــی   ــای ــدارک بــر پ ــه ت ــق ب طــری
تجمعات اعتراضی علیه بیکـاری  
با خواستھای محوری یا کـار یـا  

میتوان با بـه  .  بیمه بیکاری رفت 
ـراضــی   راه انـداخـتـن طـومـار اعـت
ـیـان ھـمـیـن   ـیـکـاری و ب ـیـه ب عل
ـیـغ وسـیـع آن در   ـل ـب خواستھا و ت
صفحات فیس بوکی و در مـیـان  
ـیـامـک ھـای   مردم و از طریـق پ
ـرده   ـتـمـان گسـت تلفنی و غیره، گف
. ای را حول این موضوع برپا کرد 

ـیـغـات   ـل ـب میتوان در ھر شھـر بـا ت
ـنـه را   وسیع حول این مسـالـه زمـی
ــاعــی از   ــم ــت اجــت ــمــای بــرای ح
تجمعات اعتراضی علیه بیکـاری  

ــن  .  فـراھــم نـمــود  ــی ــایــی چــن بــر پ
اعتراضاتی در فضای پر جنـب و  
جوش اعتراضی کارگری و کـل  
. جامعه ممـکـن و عـمـلـی اسـت 

ھمـانـطـور کـه کـارگـران تـجـمـع  

ـرداخـت   میکنند و دستـمـزدھـای پ
ــد،   ـن ــب مـیـکـن نشـده خـود را طـل
ــران جــمــع   ھــمــانــطــور کــه کــارگ
میشوند و با امضای طومارھـای  
ـراض خـود   اعتراضی صدای اعـت
ـر   را علیه دستمزدھای چند بار زی
ـراض   خط فقر بلند میکنند،  اعـت
ـر دو   ـیـکـاری و تـاکـیـد ب علیه ب
ـیـکـاری،   ـیـمـه ب خواست کار یا ب
ـتـوان   اعتراضی برحق اسـت و مـی
. کارگـران را حـول آن گـرد آورد 

این دست جوانان چپ و رادیـکـال  
ـیـن   ـرچـمـدار چـن را میبوسد که پ
ـرا تـدارک   مبارزه ای باشند و آن

 .باید دست بکار شویم . ببینند 

 ١  از صفحه    بیکاری جوانان

ی   ال زارش ارس ق گ    طب
اران   درک ت ان وی دس ازس

شبکھ  " برگزاری کنفرانس 
ری  ارگ ان ک دگ ن ای م ھ  "  ن ب

ی از  "  ان ب ی ت ارزار پش ک
، بیانیھ ونامھ  "کارگران ایران 

حمایتی در دفاع از کارگران  
وی   ھ از س ی، ک دان زن

ارزار "  ھ  "  ک ک ب ن ش ھ ای ب

ارسال گردید و درکنفرانس  
ھ این شبکھ قرائت   یان سال
ن   اطات ای ب ھ ارت د، ب ردی گ
ده است  . شبکھ ارسال گردی

ھمچنین نمایندگان شرکت  
کننده در این کنفرانس بیانیھ  
ی از رضا   ت ای م ھ ح ام و ن
شھابی، شاھرخ زمانی و  
بھنام ابراھیم زاده کھ حاوی  

ایمیل آدرس ھای سران سھ  
قوه جمھوری اسالمی بود،  
را بھ اتحادیھ ھا ی مربوط  

 .بھ خود تحویل داده اند 
مایندگان   شبکھ سراسری ن
ل از   ک ش ت ری، م ارگ ک
کارگران عضو اتحادیھ ھای  
مختلف کارگری است، کھ  
کنفرانس سالیانھ آن درپنجم  

جوالی پیرامون وضعیت  
دارک   ا و ت زدھ م ت دس
اعتصاب کارگران خدمات  
عمومی انگلستان، در شھر  
د  ردی زار گ رگ دن ب ن . ل

ندن   نمایندگان کارزار در ل
ن   ت در ای رک ن ش م ض
کنفرانس خواھان حمایت  
تشکلھای کارگری شرکت  

کننده از کارگران زندانی در  
 .ایران شدند 

ھمچنین مسئول روابط بین  
الملل دبلیو سی آی کھ از  
ن   ان در ای دگ ن ن شرکت ک
کنفرانس بود نیز بھ کارزار  
اعالم نمود کھ این تشکل نیز  
ھ   بیانیھ و نامھ حمایتی را ب
کلیھ احزاب و سازمانھای  
ن تشکل در   ا ای ط ب ب رت م
بسیاری از کشورھا ارسال  

ت  وده اس م الم  .  ن ق اع طب
ارگری و   ھ ھای ک حادی ات
تشکلھای مرتبط با دبلیو سی  
اری از   ی ون بس ن اک آی، ت
ھ   ام ا ن ھ کل ن تش اعضا ای
حمایتی از رضا شھابی،  
بھنام ابراھیم زاده و شاھرخ  
زمانی را بھ دفتر ریاست  
وه   س ق ی وری، رئ ھ م ج
س   جل س م ی ھ و رئ ی قضائ

 .اسالمی ، ارسال نموده اند 
کارزار پشتیبانی از کارگران  

 ایران 

 گزارش در ارتباط با اقدامات حمایتی ازکارگران زندانی 
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اوایل این ھفته دولت روحـانـی   
ممـنـوعـیـت  "در بخشنامه جدیدی  

ـیـگـانـه  ـبـاع ب را اعـالم  "  اشتغال ات
جھانگیری معـاون روحـانـی  . کرد 

 جدیدیش ضمن اعالم     در بخشنامه 
ـیـگـانـه،   ممنوعیت اشتغال اتبـاع ب
به وزارت کار ماموریت داد ه تـا  

ھـایـی را کـه در    اسامی دستگاه 
ـنـد،    این بـاره ھـمـکـاری نـمـی  کـن

دولت روحـانـی دالیـل  .  اعالم کند 
این ممنوعیت را با توجیھـاتـی از  
ـرده، اشـغـال   ـیـکـاری گسـت قبیل ب
ــلــی تــوســط   ــرصــت ھــای شــغ ف

ــران خــارجــی، و از ھــمــه   کــارگ
ـر  ـروی کـار  " مھمـت ـی صـیـانـت از ن

داخلی و مبارزه با بیکاری اعـالم  
 ".کرده است 

ـری   ــارگــ ــد ک ــامـــه ض ــشــن ــخ ب
ــغـال کـارگــران  "  ــت اشـت ــوعـی مـمـن

کـه بـخـش عـمـده آنـان  "  خارجـی 
کارگران افغانی ھستنـد، تـعـرض  

ـــی   ــســت ـــه    –راســی ــی ب اســـالم

میلیونھا کارگر و مـھـاجـرعـمـدتـا  
افغانی می باشد که بیش از سـه  
دھه است در ایران تحت حاکمیـت  
ــن   جـمــھـوری اسـالمــی در بـدتــری

شرایط کار و زندگی می کننـد،  
تبلیغات ضد افغـانـی،  .  می باشد 

سیاستھا و تحـرکـات راسـیـسـتـی  
ـرای   ـتـی ب دولت و ارگانـھـای دول
ایجاد محدودیت در امـر اشـتـغـال  
. کارگران خارجی محـکـوم اسـت 

وزارت کار و دم و دستـگـاھـھـای  
ـتـی بـی   مرتبط با ارگانھـای دول
شرمانه  در توجیـه ایـن سـیـاسـت  
ضد کارگری وراسـیـسـتـی شـان  

ـرای  : "می گویند که   این امـر ب

ـرده  و   ـیـکـاری گسـت مبارزه با ب
اشتغال نیروھای داخلی به عـنـوان  
یک راه حل برای خروح از بحـران  
ــانـت از   ــکـاری مـزمــن و صـی ـی ب

 ".نیروی کار داخلی می باشد 
این بخشنامه سعی دارد کارگـران  
خارجی را مسئول بیکاری اعـالم  
ـیـب دولـت دزدان   ـرت کرده و بدین ت
ــت در   ــن دول ــاتــالن و نــقــش ای وق
ـرده و اخـراج   بیکارسازیھای گسـت
ـنـه را   ـرئـه نـمـوده و زمـی ھا را تب
. برای خارجی ستیزی مھیا نماید 

ـفـی کـه ھـمـه دول   ـی سیاست کـث
سرمایه داری در مقاطع بـحـرانـی  
ــگــی و گســتــرش   و ورشــکــســت
. بیکاری، آن را به کار بستـه انـد 

ــف   ـی در کـنـار ایـن سـیـاسـت کـث
راسیسـتـی جـمـھـوری اسـالمـی،  
رژیم اخراج کارگران خارجی را بـا  

ــروی  "  ــی ــغــال بــرای ن ــت ایــجــاد اش
توجیه کـرده و از آن بـه  "  خودی 

ـرای رفـع  "  راه حل " عنوان  یک   ب
. معضل بیکاری یـاد مـی کـنـد 

ـیـکـاری   این در حالی است کـه ب
ـبـدیـل شـده   به یـک سـونـامـی ت

خودشان میگویند که بیـش  .  است 
ـر فـارغ   ـف ـیـون ن از یک و نیم میل
ـیـکـار   التحـصـیـل دانشـگـاه ھـا ب

سھم کارگران خارجی در  .  ھستند 
ــه اعــتــراف   ــازار کــار ایــران ب ب

ــی   ــم  ٢ حــکــومــت حــت  درصــد ھ
ـــســـت  ـی ــ ـران خـــارجـــی  .  ن کـــارگــ

ـنـد  و در   شھروندان جامعـه ھسـت
تولید ثروت و رفاه نقش داشـتـه و  
بخشی از طبقه کارگر ایران مـی  

جمھوری اسالمی در سـه  .  باشند 
ــن   ـری ــه ت دھـه گـذشــتـه  وحشـیـان
ـیـن   حمالت، ضد انسانی ترین قوان
ـر   و مقررات کـار و زنـدگـی را ب
. این کارگران تحمیل کـرده اسـت 

ـیـان   ـربـان کارگران خارجی اولیـن ق
حمالت و تعرضات دولت اسالمـی  
سرمایه داران  در مقاطع بـحـرانـی  
در ایران در سه دھه گذشـتـه بـوده  

ــد  ــن  .  ان ــیــرغــم ھــمــه ای امــا عــل
ـران   سیاستھا ، این جمـعـیـت در ای
مانده  و کار کـرده وبـخـشـی از  
. جامعه کارگری ایران می باشـد 

بخشنامه جدیدی دولـت روحـانـی  
ـیـف   در ادامه این سیاستھـای کـث
ضد کارگری و راسیـسـتـی مـی  

باشد که دز نظر دارد این جمعیـت  
میلیونی را ازداشتـن حـق کـار و  

ــمــحــروم ســازد  ــالھــا و  .  زنـدگــی تــق
تالش ھای دولت اسـالمـی دزدان  
و قاتـالن سـرمـایـه دار، سـیـاسـت  
ــیــفــی اســت کــه قصــد دارد   کــث
ــول   کــارگــران خــارجــی را مســئ
بیکاری قلمداد کـرده، بـا ایـجـاد  
ــان   ـفــرقــه و دودســتـگــی در مــی ت
صفوف طبقه کـارگـر، کـارگـران  
خارجی را زیر ضرب حمالت خـود  

ـران بـایـد ایـن  . بگیرد  کارگـران ای
بخشنامه را محکـوم کـرده و در  
حمایـت از حـق مـانـدن، اشـتـغـال  
ـران، دسـت   کارگران خارجی در ای
ـــن   ـــه ای ـی ــ ـل ـرعــ ــ ـراض ب ــ ـت ـــه اعــ ب

ـبـایـد  .  سیاستھای حکومت بزنند  ن
اجازه داد سرمایه داران و دولتـشـان  
ـر سـر   آوار بحران اقتصادیشان را ب
کارگران خارجی فروریخته و ایـن  
جمعیت میلیونی را از حق کـار و  
ـران مـحـروم   حیات و زندگی در ای

دفاع از کارگران خـارجـی  .  نمانید 
شاغل در ایران عالوه بر این یـک  
ـقـه   ـیـسـتـی طـب وظیفه انترناسیونـال
ـقـه   ـبـال ھـم طـب کارگر ایران در ق

جـلـوی  .  ای ھایش  مـی بـاشـد 
تفرقه، تبلیغات راسیستـی و نـژاد  
پرستانه برعلیه کارگـران خـارجـی  

ــد گــرفـت  ــایـد دولـت را  .  را بـای ب
ــامــه ضــد   ــور کــرد بــخــشــن مــجــب
ــال   ــغ ــه اشــت ــی کــارگــریــش بــرعــل

 .کارگران خارجی را پس بگیرد 
 

 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

 دولت روحانی اشتغال کارگران خارجی 
 !را ممنوع کرد

 



 7 ٣٢١شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

بحث و گفتگو درباره استقـالل   
ــف در   ــان عــراق، دو طــی کــردســت
اپوزیسیون را در صحنـه سـیـاسـت  
ـیـت،   ایران ھمراه با خشم و عصـبـان
. بیشتر از بقیه نگـران کـرده اسـت 

ـیـسـتـھـای   یکی طـیـف نـاسـیـونـال
ــی اســت و   ــب ایــران عــظــمــت طــل
ـیـسـتـھـای   دیگری طیف سندیکـال

جدا از اینکه الزم است به  .  ایرانی 
ـرانـی   ـیـسـتـھـای ای نظر سـنـدیـکـال
ـرداخـتـه   درباره کارگران و میھـن پ
ـفـی   شود، نشان دادن ضـدیـت طـی
که اھدافش با جمھوری اسالمـی  
و ناسیونالیستھای عظـمـت طـلـب  
ـنـھـا   فرق چندانی ندارد و شایـد ت
فرقش با آن دوتای دیگـر در ایـن  
ـرار دادن   است که با مـخـاطـب ق
کارگران می خواھد اھـداف خـود  
ـرد،   ـب ـیـش ب را از این کـانـال بـه پ

ھـر جـا کـه  .  یک ضرورت است 
اینھا حرف زدند باید به کـارگـران  
جوانتر گفت و نشان داد که اینھـا  
تا چه حـد ضـد کـارگـر و ضـد  

 !منافع کارگران ھستند 
 

 مسئله کردستان
به دنبال حملـه داعـش بـه عـراق،  
مسئله استقـالل کـردسـتـان عـراق  
ـیـن   ـر اخـبـار ب ـت بار دیگر به سر تی

ـلـی کشـیـده شـد  ـروھـای  .  المـل ـی ن
ـلـی،   زیادی و ھـر کـدام بـه دالئ
ــالل   ـق مـوافـق و یـا مـخـالـف اسـت

ـنـد  دالئـل  .  کردسـتـان عـراق ھسـت
ترکیه برای دفاع از این مـوضـوع  
. با دالئل اسرائیل فرق مـی کـنـد 

دالئل بارزانی و ناسیونالیسم کـرد  
ـیـسـتـھـا   با دالئل کارگران و کمون
برای دخالت و دفاع از این قضـیـه  

مخالفت آمـریـکـا  .  فرق می کند 
با مخالفت جمھوری اسالمی ھـم  

 . از یک جنس نیست و غیره 
ـقـالل کـردسـتـان عـلـی   درباره اسـت

ـم کـه          العموم  ـتـه ای نـظـر بـه  "  گـف
ـر مـردم   سابقه طوالنی ستم ملی ب
کرد در ھمه کشورھای منطقه و  
سرکوب خونین خواست ھای حـق  
ـراضـی   طلبانه و جنبش ھای اعـت
ــه در   ــان ــب ــاری طــل و خــودمــخــت
ــان ایــران در رژیــم ھــای   کــردســت
سلطنتی و اسالمی، بعنوان یـک  
ــران و   اصــل، حــق جــدایــی از ای
ـقـل از طـریـق   تشکیل دولت مسـت
ــخــاب آزاد و   یــک پــروســه انــت

عمومی را برای مردم کـردسـتـان  
ـم و ھـر نـوع   به رسمیت میشناسـی
ـرای   اقدام قھـرآمـیـز و نـظـامـی ب
ـتـخـاب آزادانـه   جلوگیری از این ان

ـم  ـی مـا  .  را قویا مـحـکـوم مـیـکـن
خواھان حل فوری مساله کرد در  
ــق بــرگـزاری یــک   ـران از طــری ای
رفراندم آزاد در مناطق کـردنشـیـن  
ـر نـظـارت مـراجـع   ـران، زی غرب ای

ـم  ـی ـلـی ھسـت ایـن  .  رسمی بین المل
ـروھـای   ـی رفراندم بایـد بـا خـروج ن
نظامی دولت مرکزی و تضـمـیـن  
ـیـه   یک دوره فعالیـت آزادانـه کـل
احزاب سیاسی در کـردسـتـان بـه  
منظور آشنا کردن تـوده مـردم بـا  
برنامه و سیـاسـت و نـظـرشـان در  

در ھر مـقـطـع  .  رفراندم، انجام شود 
ــه جــدایــی   تــنــھــا در صــورتــی ب
کردستان رای موافق میدھیم کـه  
قویا محتمل باشد چنین مسیـری  
ــکــشــان در   ــمــت کــارگــران و زح
ــوق مــدنــی   کــردســتــان را از حــق
ـتـصـادی و   پیشروتر و موقعیت اق
مناسبات اجتماعی برابرتر و ایمـن  

و  ."  تری برخوردار خواھـد سـاخـت 
ـلـف  " گفته ایم که   طرح ھای مخت

خودمختاری کردستان را کـه از  
جانب نیروھای خودمختاری طلـب  
در کردستان ارائه مـیـشـود را نـه  
فقط گامی به پیش در امـر حـل  
ـم،   ـی مساله ملی کرد تلقی نمیکـن
ـرای   بلکـه آنـھـا را نسـخـه ای ب
دائمی کردن ھـویـت ھـای مـلـی  
ــک   کــرد و غــیــر کــرد در ی
چھارچوب کشوری واحد، ابـدی  
ـیـت بـخـشـیـدن بـه   کردن و قـانـون
ـنـه ای   جدایی ھای ملی و زمـی
ـــخـــاصـــمـــات و   ـرای تـــداوم ت ــ ب
ـنـده   کشمکش ھـای مـلـی در آی

 ." ارزیابی میکنیم 
ــاره   ــن مــوضــع را درب ــرچــه ای گ
ـم،   کردستان ایران فرموله کـرده ای

ــاره   ــا درب ــه کــرد " ام در  "  مســل
ـیـش   ـلـف کـمـاب کشورھـای مـخـت

ـم  بـخـصـوص  .  چنیـن نـظـری داری
بدنبال فرورفتن کامل بـخـشـھـای  
ــراق بــه آتــش و   عــرب نشــیــن ع
خونی که داعش آن را ایـن اواخـر  

دامن زد، مسئله جدائی کردستـان  
ــور   ــاد یــک کش ــج عــراق و ای
ــن   ــان ای ــل، مــردم کــردزب ــق مســت
جغرافیا مشقاتی را کـه جـامـعـه  
عراق ھم اکنون با آن درگیر اسـت  

ھر انسانی کـه  .  را دور خواھد زد 
کمی به شرایـط سـیـاسـی عـراق  
آشنا باشد می داند که در عـراق،  
مردم کردزبان شھرونـدان درجـه دو  
این کشور بوده اند و تـخـاصـمـات  
ـنـد کـه   قومی چنان عمیـق ھسـت
ھر شھروند کردزبانی که به یک  
شھر غیر کردنشین مسافرت مـی  
کند، با زندگی خود به مـعـنـای  

در  .  واقعی کلمه بازی می کـنـد 
ـم کـه   از  " این شرایط بر این بـاوری

ھم گسیختن شیرازه جامعه عـراق  
ــنــی و   ــرت پــراک ــف ــرش ن ــت و گس
تخاصمات قومی و مـذھـبـی در  
ـیـج   این کشور از مقطع جنگ خـل
و تشـدیـد ایـن وضـعـیـت بـعـد از  
ــکــا و   ــامــی آمــری ــظ ــاجــم ن ــھ ت

، مـدتـھـاسـت  ٢٠٠٣ متحدینش در  
که جدائی کردستان از عـراق را  
ــه و   بـه یـک راه حــل مــتـمــدنـان
ـیـش   انسانی برای مصون داشتن ب
از پنج میلیون مـردم سـاکـن ایـن  
منطقه از جنگ و کشمکشھـای  

عشیره ای تبدیـل کـرده    -مذھبی 
امروز با باال گرفتن شـعـلـه  .  است 

ـروھـای   ـی ـیـف ن ھای جـنـگ کـث
ـــی   ـراق، جـــدائ ــالمـــی در عــ اس
ـتـی   ـی کردستان مبرمیت و مـطـلـوب

ــد  ــاب ــدان مــی ی در  . ...  دو چــن
شرایط حاضـر در جـامـعـه عـراق  
تنھا راه حل مساله کـرد، ھـم بـه  
معنی ریشه کن کردن ستم مـلـی  
و پایان بخشـیـدن بـه تـخـاصـمـات  

ـیـن   و  "  کـرد " تاریخی و پرسابقـه ب
و ھم به معـنـی مشـخـص  "  عرب " 

مصون داشتن جامعه کردستـان از  
شرایط سیاه و فاجـعـه بـاری کـه  
امروز در عراق پا گرفته و رو بـه  
ـر دارد،   ـیـشـت تشدید و وخـامـت ب
ـقـل در   تشکیل یک دولـت مسـت
ـر اسـاس رای و اراده   کردستان ب

 ."مردم ساکن این منطقه است 
 

ـرمـــز   ـران، خـــط قــ ــ تـــجـــزیـــه ای
 !سندیکالیسم 

ـر اشـاره کـردم،   ھمچنـانـکـه بـاالت
ـقـطـه پـایـانـی   ـلـه ن برای ما مسـئ
ـر مـــعـــضـــالت و   ــ ـــن ب ـت گـــذاشــ
ـتـھـای آن جـامـعـه و قـدم   ـب مصی
ــتــن در راھــی اســت کــه   گــذاش
امنیـت جـانـی و شـرایـط زیسـت  
. بھتری را برای مردم فراھم کـنـد 

ـرانـی،   ـیـسـم ای اما برای سندیـکـال
ـرسـتـان عـاشـق   درست مثل شـاه پ

اسـت و  "  خـاک " تباھی، مسئلـه  
ـر روی آن   نـه انسـانـھـایـی کـه ب
ـبـاه   خاک زندگی شان ھر روزه ت

 .می شود 
ــســی، از اعضــای   ــی حشــمــت رئ
ــوده و   ــمــی رھــبــری حــزب ت قــدی
ــان   ــی ــریــکــھــای فــدائ ســازمــان چ
اکثریت که از فعالیـن کـارگـری  
ـرا در   سندیکالیسـم ھـم بـود، اخـی

ـلـویـزیـونـی   بـه  "  ھـمـصـدا " برنامه ت
موضوع استقالل کـردسـتـان عـراق  
اشاره می کند و می گویـد کـه  

ــدرو  "  تـعــدادی از گــروه ھــای تــن
ـنـد کـارگـر   غیرخردمند می گـوی

ــدارد  ــن  " و آن را  ."  وطــن ن ســخ
ـر  " می داند  "  سخیف  که با تکیه ب

آن از تجزیه کشور حـمـایـت مـی  
ـنـد  ـنـگـونـه حـرفـھـا و  ".  کن بـا ای

ــا جــمــھــوری  "  ــارزه عــادالنــه ب مــب
، بـه شـرکـت  " اسالمی برای تغییر 

خود و دوستانش در جـبـھـه ھـای  
جنگ با عراق اشاره می کند و  
ـران   می گوید اگر یکپارچگی ای
به مخاطره بیافتد، کارگران را بـه  
ــی   ــالم ــوری اس ــھ ــم ــاع از ج دف
فرامـی خـوانـد ھـمـچـنـانـکـه در  
جنگ ایران و عراق ھم ایـن کـار  

مازیـار گـیـالنـی نـژاد  .  را کردند 
ــش   ــه از رھــبــران گــرای ھــم، ک
سندیکالیستی در این دوره اسـت،  
ــوان   ــحــت عــن ــه ای ت ــوشــت در ن

کـه چـنـد  "  سندیکا و سـیـاسـت " 
ـرا   سال پیش منتشر کرده بود، اخـی

ـرامـون  " به بھـانـه   ـی بـحـث ھـای پ
، مجـددا  "فعالیت ھای سندیکایی 

در جـائـی از  .  منتشر کرده اسـت 
در قضـیـه  : " این نوشته می گوید 

ـران در دوران   جدایی بحـریـن از ای
ــکـای کــارگــران   ــدی ــوی، ســن پـھــل
کفاش ضمن محکـوم کـردن ایـن  
قضیه بدرستی این عمـل را ضـد  
ــی   ــت مــل ــالل و حــاکــمــی اســتــق

 ." دانست 
این یادداشت درباره ھمـه نـظـراتـی  
ـیـسـی و مـازیـار   که حشـمـت رئ
گیالنی نژاد در آن دو منبع طـرح  

اما نشان دادن ایـن  .  کردند نیست 
موضوع است که حـتـی عـکـس  
گرفتـن در کـنـار کـارگـران ھـم  
ــی   ــت ــھــن پــرس ــی ــریــه م ــره ک چــھ
ـنـھـان نـمـی   بورژوائی اینـھـا را پ

 .کند 
تا آنجا کـه بـه کـردسـتـان عـراق  
ـیـسـی از   برمی گردد، حشمت رئ
ــی   مــوضــع یــک چــپ ســنــت
عقبمانده این مـوضـوع را مـطـرح  

امپریالیستھا نـمـی  " می کند که  
توانند کشورھای یکپارچه مـثـل  
ایران، عراق و افغانستان را یـک  
لقمه بخورند و مـی خـواھـنـد بـا  
تکه تکه کردن و تجزیه عراق بـه  

ـنـد  یـک  ."  این ھدف خود نائـل آی
سئوال ساده را اما بی جواب مـی  
گذارد که مگر حکومت پھلوی،  
که خیلی ھم ایران را یـکـپـارچـه  
نگه داشته بود، تمام و کـمـال در  

ـبـود؟ اتـحـاد  " امپریالیسم "خدمت   ن
شوروی به این گندگی را، مـگـر  
ـقـمـه نـکـردنـد؟ اشـاره بـه   یک ل
بزرگی و کوچکی یک کشـور،  
برای حشمت رئیسی فـقـط یـک  
! ابزار فریب است و دیـگـر ھـیـچ 

تمام قضیه ایـن اسـت کـه فـکـر  
می کند تمامیت ارضی ایران بـه  

ـنـجـا  .  خطر افتاده است  ـلـه ای مسـئ
ـیـت   ھیچ ربـطـی بـه رفـاه و امـن
ـــن   ـــھـــای در ای ـــی انســـان جـــان
کشورھای یکپارچه و تجزیه شده  

ــدارد  ــدم بــر خــاک اســت .  ن ! تــق
ــرای حشــمــت   ــه ب ــی ــیــت قض اھــم
رئیسی و سندیکالیستھـای مـثـل  

یکـپـارچـگـی خـاک و  " او فقط  
سرزمین بـاسـتـانـی و حـاکـمـیـت  

ـــی  ـل ــ ـــت "  م ـــظ  !  اس ـف ــ ـرای ح ــ ب
ــن   ــارچــگــی ای ــکــپ ــن  " ی ســرزمــی

کارگـران را جـلـو مـی  "  باستانی 
فرستد و بعد از کشته شدن نیمی  
از آنھا، آنھایی که زنده از جـبـھـه  
برگشتند ھم باید بقیه نای مـانـده  
ـرای   شان را ھم فـدای آبـادانـی ب

 تمامیت ارضی و سندیکالیسم ایرانی
 ناصر اصغری 
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ـنـد  واقـعـا کــدام  .  بـورژوازی بـکـن
یکی حرف سـخـیـف اسـت؟ ایـن  
ــن شــعــور   ــت ــرف ــم گ ھــمــه دســتــک
کارگران یا ایـن ھـمـه از خـود و  

طـیـف  !  طبقه خود راضـی بـودن؟ 
ـیـسـی   متبوع سیاسی حشـمـت رئ

تـمـامـیـت  " کـه امـروز بـا بـھـانـه  
ــی  " ارضــی  ، کــارگــران را قــربــان

منافع بورژوازی می کـنـد،  در  
دوره جنگ ایران و عراق ھـم، در  
کنار تبلیغ شرکت در جنگ، در  
ــاه   ــپ ــم بــا س ــی ــق ــت ھــمــکــاری مس
پاسداران، فعالین کمونیست را بـه  

 .تله پلیس می انداخت 
ــان   ــت ــردس ــاره ک ــرف زدن درب از ح
عراق که بگذریم، اما چه کسـی  
ـران حـرف زده کـه   درباره تجزیه ای
ـرانـی   ـیـسـم ای رگ گردن ناسیونـال
زده باال؟ اینـھـا از ھـمـیـن امـروز  
برای کارگران و کمونیستھا خـط  

بـا تـمـام  " و نشان می کشند که  
ـر بـه خـطـر افـتـادن   ـراب قدرت در ب

". تمامیت ارضی خواھند ایسـتـاد 
ـیـسـم امـا چـه   از ایـن سـنـدیـکـال
چیزی به کـارگـران مـی رسـد؟  
خدماتش به جـمـھـوری اسـالمـی  
می رسد و عربده کشی و تھـدیـد  

ــه کـارگــران  از نـظــر  !  کـردنشـان ب
ـرونـد جـبـھـه   اینھا کارگران باید ب
برای صدور اسالم جانشان را فـدا  
کنند و گرسنه و بیحقوق سـر ھـم  

یک کـلـمـه از  .  بر بالین بگذارند 
بیحقوقی کـارگـر در جـمـھـوری  

 . اسالمی بر زبان نمی آورد 
ـقـالل و حـاکـمـیـت  " دفاع از   اسـت

سندیکای کـفـاش مـازیـار  " ملی 
گیالنی نژاد ھم از ھـمـیـن جـنـس  
ـیـسـی   ـیـسـم حشـمـت رئ سندیـکـال

کسی به درست می تـوانـد  .  است 
بگوید که جدائی مثال بحـریـن از  
ایران به ضرر طبقه کارگر بحـریـن  
تمـام مـی شـود و کـارگـران در  
بحرین بیحقوق تر می شوند و یـا  
کل جنبش کارگری در مـنـطـقـه  

ـرار   را در موقعیت ضعیف تـری ق
ــالی   ــا ھــر ب ــد داد و ی ــواھ خ

اما صرف دلـخـور بـودن  .  دیگری 
ـقـالل و  " از خدشه وارد شدن بر   است

، ربطی به مـنـافـع  " حاکمیت ملی 
 .کارگران ندارد 

ـیـای   واقعیت این است کـه در دن
ـبـش   امروز و بخصوص در بین جـن
ــط   کــارگــری و کــارگــران، فــق
کسانی که گوششان را به عـقـب  
مانده ترین گـرایشـات قـرض داده  
ـیـسـی و   اند از منظـر حشـمـت رئ
مازیار گیالنی نژاد به استقـالل و  
ـنـد  . حاکمیت ملی نگاه می کـن

ــگـــش   ــه در جــن ــارگــری ک ک
بـورژوازی را از یــک کشــوری  
عقب رانده و حکومت را در دست  
گرفته، می جنگد که بـورژوازی  
. قدرت را از دستش خـارج نـکـنـد 

اما کارگری که می جنـگـد تـا  
نان شب فرزندش را تأمیـن کـنـد،  
ــک   ــه ســب ــالل ب ــگــران اســتــق ن
ـیـسـم   جمھوری اسالمی و ناسیونال

از ایـن مـنـظـر بـه  .  ایرانی نیسـت 
کشور نگاه می کنـد کـه یـک  
بخش از جامعه زیر چکمـه ھـای  
ــای   ــده ھ داعــش و دســت نشــان
جمھوری اسالمی ایران در بـغـداد  

واقـعـا عـراق امـروزه بـا  .  له نشود 
این ھمه کشت و کشتار قومی و  
ـرار   ـرق مذھبی ای که در آنـجـا ب
است، چـه چـیـزی دارد کـه بـه  
کردستان و مـردم ایـن جـغـرافـیـا  

کسی که مشـغـلـه  ! عرضه کند؟ 
رفاه کـارگـران را دارد، بـایـد از  
رفاه و امنیت شھروندان دفاع کند  
و این می تواند آدم منصف را بـه  
دفاع و یا عدم دفاع از استقـالل و  

 .جدائی کردستان برساند 
 ٢٠١٤  ژوئیه  ١٧ 
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  اقدامات قرون وسطائی،  
ھ   کاران ت ای ھ و جن ان وحشی
داعش علیھ زنان مو بر تن  
. ھر انسانی راست میکند 

ھ   داعشی ھا از زنان خواست
د  "  جھاد نکاح " اند   راه بیندازن

و اعالم کرده اند ھر خانواده  
ای کھ دختر باکره اش را در  
رار   ش ق راد داع ار اف ی ت اخ
ندھد کل اعضای خانواده را  

زنان و  .  اعدام خواھند کرد 
حتی دختر بچھ ھای زیادی  
را ربوده اند و تعدادی از آنھا  
را بعد از تجاوز اعدام کرده  

د  ون  .  ان ی الم ر اس گ ا م ام
ار   ت ر رف گ ای دی ورھ کش
ھ اند؟   متفاوتی با زنان داشت
یھ زنان   بان عل جنایات طال
افغانستان بعنوان لکھ ننگی  
بر تاریخ جوامع بشری ثبت  

ھ  .  شده است  بوکو حرام نمون
ده   دیگری از رفتار تکان دھن
جریانات اسالمی را در ھفتھ  
یھ دختران   ھای گذشتھ عل
. نیجریھ ای بھ نمایش گذاشت 

ی   الم ت اس ار دول ت رف
عربستان با زنان تفاوتی با  
قیھ اسالمی ھا   طالبان و ب
وری   ھ م م ج ھ دارد و س ن
اسالمی در جنایت علیھ زنان  
از طالبان و بوکو حرام و  

 . داعش کمتر نیست 
 

داعش با برقراری خالفت  
اسالمی زنان را از ادارات  
رد و   راج ک ی اخ ت دول
ز در   ی ران ن ھ رداری ت ھ ش
اقدامی مشابھ اعالم کرد کھ  
ست و   پی شی، تای زنان من
مسئول دفتر را از این اداره  

در ھفتھ ھای  .  اخراج میکند 
اخیر تعدادی از زنان بھ جرم  
ھ   تالش برای وارد شدن ب
استادیوم ورزشی دستگیر  

 ارگان دولتی سالھا  ٢٦ . شدند 
است علیھ زنان سازمان داده  

د  ده ان ھ  .  ش ی ب اش دپ ی اس
ار   گس ان، سن صورت زن
زنان، سازماندھی رسمی  
ھ ھا و   فحشا توسط آیت ال
متولیان امامزاده ھا تحت نام  
ج   یغ و تروی بل ھ و ت صیغ
ای   رسمی آن از رسانھ ھ
ھ   م الق و جری ی، ش ت دول
دلیل عدم   میلیون ھا زن ب
ی،   ت حجاب اسالم رعای
ممنوعیت تحصیل زنان در  
ا،   ھ ھ ت اری از رش ی بس
ھ   اوز ب ج ی ت دھ ان ازم س
دختربچھ ھا تحت عنوان  
ازی زن و   داس ازدواج، ج
ا و   اه ھ گ رد در دانش م
ادارات، تجاوز بھ زنان در  
ون   دھا قان زندان ھا و ص
یھ   کثیف و جنایت دیگر عل
ھ   ام ارن ان بخشی از ک زن

حاکم بر  "  خلفای اسالمی " 
اینھا حتی  .  ایران بوده است 

بھ دخترخوانده ھا ھم رحم  
نکردند و برای ازدواج با  

و  .  آنھا قانون صادر کردند 
چھ کسی نمیداند کھ با روی  
کار آمدن جمھوری اسالمی  
در ایران بود کھ جریانات  
اسالمی مختلف در خاور  
قا سر   میانھ و شمال آفری
د  داندار شدن ! برآوردند و می

چھ کسی نمیداند کھ یکی از  
بانیان اصلی آنچھ امروز در  
وری   ھ ذرد جم یگ عراق م

با اینحال  !  اسالمی بوده است 
اگر تفاوت ھائی میان ایران  
و سایر کشورھای اسالم زده  
ت و   اوم ق ل م ی دل است، ب
د   من مبارزه قھرمانانھ و قدرت
زنان و کل مردم آزادیخواه  
در مقابل جمھوری اسالمی  

 . بوده است 
 

ھ   جریانات اسالمی ھر جا ب
قدرت رسیدند بعنوان اولین  
اقدام زن ستیزی شنیعی را  

در دستور گذاشتند و حتی  
ک   م ھ ک ا ب ب اروپ ل در ق
ی   ائ ات دول اروپ اش م م
دادگاھھای خود را علیھ زنان  
بپا کردند و قوانین اسالمی  
ضد زن را با تھدید زنان و  

کلیھ  . دختربچھ ھا پیاده کردند 
جریانات اسالمی بدون استثنا  
زن را یک کاالی جنسی و  
اسباب لذت جوئی مردان و  
اب   ھ حس ردان ب ک م ل م
میاورند و ھر جا دستشان  
میرسد زندگی را بویژه بر  

ظرفیت  .  زنان سیاه میکنند 
الم و   زی اس ی ت زن س
جریانات اسالمی واقعا بی  

 . انتھا است 
 

حزب کمونیست کارگری  
مردم آزادیخواه در ایران و  
در سراسر جھان را بھ دفاع  
ھ   ھمھ جانبھ از زنان و مقابل
قاطع با دولت ھا و دستجات  
د  . مختلف اسالمی فرامیخوان

حزب کمونیست کارگری  
ھا و   ت ھر نوع سازش با دول
جریانات اسالمی ضد زن  
ھ   توسط دول غربی از جمل
ھ با   رفتار مماشات جویان
ی در   الم ات اس ان ری ج
دا   کشورھای غربی را شدی
ردم   د و م ن ک ی وم م ک مح
آزادیخواه را بھ مقابلھ با این  
سازش ھا و تزھا و تئوری  
گی و   ن رھ ت ف ی ای نسب ھ
توجیھات مختلفی کھ برای  
ورت   ات ص اش م ن م ای

د  ھ  .  میگیرد فرامیخوان د ب بای
لکھ ننگ جریانات اسالمی  
و زن ستیزی در سراسر  

 . جھان پایان داد 
 

حزب کمونیست کارگری  
 ایران 
اه  ٢٦  رم ی   ١٧ ،  ١٣٩٣  ت

 ٢٠١٤ جوالی  

 در دفاع از زنان، علیه دولت ھا  
    و جریانات اسالمی

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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ــرای  ٤ ھــزیــنــه خــانــوار  » ــره ب ــف  ن
ــان تـھـران نـمــی   زنـدگـی در اسـت
ـیـون و   ـل بایست کمتر از یک مـی

 «ھزار تومان ٧٦٣ 
ـلـخ تـامـیـن   واقعیت ھای بسیـار ت
ـبـه و   معیشت، فالکـت بـی شـائ
زندگی در اعماق فقر مالی، بـار  
ـیـن   ـپ دیگر بر ضـرورت ادامـه کـم
ـر   افزایش دستمزدھا تا سطـح بـاالت
ـیـون تـومـان تـاکـیـدی   ـل از دو مـی

" سـایـت مـھـر . " مجدد مـیـگـذارد 
مســتــمــری  : " اعــالم کــرده اســت 

بگیران نھادھایی ھمچون سـازمـان  
بھزیستی و کمیته امداد از جمـلـه  
ـنـد   اقشار آسیب پذیر جامعـه ھسـت
ـنـه   که توان تـامـیـن حـداقـل ھـزی

ــد  ــدارن ــدگــی را ن ــرا،  .  ھــای زن زی
آنچه را که به عنـوان مسـتـمـری  

ـنـھـا کـفـاف   ماھانه می گیرند، ت
ـنـه ھـای   یک تا دو روز از ھـزی

ــدگــی را مــی دھــد  بــررســی  .  زن
ھای کارشناسی کـارگـروه مـزد  
کانون شوراھای کـار نشـان مـی  
دھد که حداقل سبد ھزینه خانـوار  

ـرای زنـدگـی در اسـتـان  ٤   نفره ب
تھران نمی بایست کمتر از یـک  

ھزار تومان باشـد و  ٧٦٣ میلیون و  
اگر غیر از این باشد، آن خـانـواده  
. زیر خط فقر زندگی مـی کـنـد 

بر ھمین اساس، آنچـه کـه یـک  
خانواده تحت پوشش بھـزیسـتـی و  
کمیته امداد به عنوان مسـتـمـری  
دریافت می کند، به ھیچ عنـوان  

تواند حداقل ھزینه ھای آنـھـا    نمی 
 ".را تامین کند 

حداقل مزد  کارگران در سال نـود  

  ٢٥ و سه به میزان بسیار ناچیز   
ـیـدا کـرد  سـران  .  درصد افزایـش پ

ریز و درشت جمھوری اسالمی بـا  
ــار   ــی ک ــه شــورای عــال مصــوب
پیروزمندانه به تعریف و تمجیـد از  
ـیـد   ـرداخـت این مصوبه و کسانـی پ
ـنـده   که به عنوان به اصطالح نمـای
ھای کارگری امضـای خـود را  

 درصـدی مـزد  ٢٥ پای افزایـش  
مصوبه شورایعالی کار  .  گذاشتند 

در سال  نود و سـه، جشـن نـظـام  
ــت و   ــوری اســالمــی، دول ــھ جــم
ـرای تـحـمـیـل   بورژواری در ایران ب
ـیـش   ریاضت کشی اقتصادی به ب
ـیـون از کـارگـران و   ـل از چھل می
. کارکنان مزدبگیـر جـامـعـه بـود 

فعالیـن و دلسـوزھـای کـارگـران  
بارھا در مورد مخاطرات و آسیـب  

ھای عمیقا اقتصادی، و تحـمـیـل  
فالکت، بیکاری وسیـع، افـزایـش  
کودکان کار این مصوبـه شـوم و  
ـــد  ــی ھشـــدار دادن ــد انســـان .  ض

ــھــر " گــزارش اخــیــر   ــت م " ســای
سناریوی مصوبه شورایعالی کـار  
و تحمیل فقر و فالکت را بشکـل  
ــمــایــش   ــه ن ــی ب ــان و روشــن ــی ع

 . گذاشته است 
کارگران در مراکز کـارگـری در  
بیش از ھشت اسـتـان بـا طـومـار  
ـرخـواسـت   ـف چھل ھزار امضـا، کـی
ـیـه مصـوبـه   ـقـاتـی خـود  عـل طب
ـرآمـیـز شـورایـعـالـی کـار را   تحقی

ـیـکـاری  .  اعالم کرده اند  ـر و ب فق
ـیـش از  .  بیداد میکـنـد  زنـدگـی ب

ــحــت   ــون در ایــران ت ـی ــل چـھــل مــی
حاکمیت نظام جمھوری اسـالمـی  

با تـحـمـیـل ایـن ریـاضـت کشـی  
ـر قـابـل   خانمان برانداز، تلخ و غـی

ــت و  .    تــحــمــل شــده اســت  دول
کارفرمایان ھیچ حد و مـرزی را  
ـریـن شـرایـط   برای تحمیل برده وارت
کـار و تـحـمـیـل گـرسـنـگـی بــر  
ــونــھــا خــانــواده کــارگــری   ــی ــل ــی م

ایـن فـقـط  .  برسمیت نمی شناسند 

ــه   ــحــدان ــدرت مــت اعــتــراض و ق
کـارگـران اسـت کــه  مـتـضـمــن  
بھبود شرایط کار، امنیت شـغـلـی  
و برخـورداری از یـک دسـتـمـزد  

ایـن  .  شایسته و شرافتمندانه اسـت 
فقـط خـواسـت و اراده کـارگـران  
ــی   ــای ــد بــرپ ــوان ــت اســت کــه مــی
تشکلھـای کـارگـری را بـدسـت  
ــت و   ــت دول ــدون دخــال خــود و ب
ــد  ــن کــن ــان تضــمــی ــای . کــارفــرم

قراردادھای اسارت بـار مـوقـت و  
سفید امضا را ملغی کند، دولـت  
و کارفرمایان را نسـبـت بـه عـدم  
پرداخت بموقع دستمزدھا وادار بـه  
عقب نشینی نماید و شـرکـتـھـای  
ـــی و   ـروی انســـان ــ ـی ــ ـــن ن ـی ـــامــ ت
پیمانکاری را بـه عـنـوان واسـطـه  
ھای غارت و چـپـاول وحشـیـانـه  
ــھــا کــارگــر و   ــون ــی ــل ــج مــی ــرن دســت

بـایـد بـه  .  کارکن جامعه برچینـد 
ـیـد، و   نیروی متحد خود باور کـن
ــیــل مــجــمــع   بــا اتــحــاد و تشــک
ــمــعــی و   ــا اراده ج ــومــی ب عــم
ــه در اشـکــال   مـبـارزات ھـمــبـسـت
ــل   ــاب ــجـمــع در مـق ــصـاب و ت اعـت
ـلـی   حمالت ددمنشانه و فقر تحمـی

 . دولت و سرمایه داران ایستاد 
 
 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 

 !تاکیدی مجدد بر ضرورت افزایش دستمزدھا
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پایان اعتصاب  غذای :  خبر مسرت بخش
 رضا شھابی 

موافقت نماینده دادستان با مرخصی پزشکی رضا شـھـابـی  
مـوافـقـت    –٧٥ بیانیه شماره  ! پایان اعتصاب غذای رضا   –

پـایـان    –نماینده دادستان با مرخصی پزشکی رضا شھابـی  
در  .  اعتصاب غذای رضـا 

 امیـن روز اعـتـصـاب  ٥٠ 
غذای رضـا شـھـابـی در  

ـر مـاه  ٢٩ روز یکشنبه   ـی  ت
ـنـده   آقای خدابخشی نـمـای
ــا   ــھــران ب ــان ت ی دادســت
ـر   مراجعه به بیـمـارسـتـان ب
بالین رضا حاضر شد و بـا  

توجه به وخامت وضع جسمی رضا از جمله خونریزی شـدیـد  
معده، الغری، بی حسی و مشکالت عدیده ی جسمی در  
حضور رضا و ھمسرش اعالم نمود که با مرخصی پزشکـی  
رضا موافقت می کند و از رضا نیز درخواسـت نـمـود کـه  

رضا شـھـابـی بـا  .  اعتصاب غذای خودش را متوقف نماید 
ـر آغـاز رونـد   توجه به اظھارات نماینده ی دادستان مبنـی ب
صدور مرخصی پزشکی از ابتدای ساعات اداری پیش رو،  
که در واقع اجرایی شدن خواسته ھای وی می باشد اعـالم  
ـیـن کـارگـری،   نمود نظر به درخواست اکید دوسـتـان، فـعـال
ـیـز درخـواسـت   تشکل ھا و نھادھای داخلی و خـارجـی و ن

از  (  امین روز اعتصاب  ٥٠ ھمسر و اعضای خانواده اش در  
دست از اعـتـصـاب  ) ٩٣  تیرماه  ٢٩  عصر یکشنبه  ٧ ساعت  

ـریـن مـمـانـعـت یـا   غذا بر می دارد؛ اما چنانچه کـوچـکـت
تغییری در روند اجرایی شدن خواسته ھـایـش ایـجـاد گـردد  
مجددا  اعتصاب غذای خود را از سر خواھد گـرفـت و تـن  

در صورت صدور مرخصـی  .  به عمل جراحی نیز نخواھد داد 
پزشکی، رضا شھابی با عمل جراحـی کـه بـایـد ھـر چـه  

پزشکان معالـج بـا  .  سریعتر انجام گیرد موافقت خواھد نمود 
ـیـز   توجه به اوضاع جسمی رضا انـجـام عـمـل جـراحـی و ن
ـرای سـالمـتـی رضـا و   مرخصی پزشکی بعد از عمل را ب
خروج وی از این بجران و وخامـت جسـمـی ضـروری اعـالم  

 ١٣٩٣ تیرماه  ٢٩ کمیته دفاع از رضا شھابی  . کرده اند 
 

 اعتراضات
 

تجمع کارگران ذغال سنگ البرز شرقی در 
 شاھرود

واقـع در  ( کارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقـی  :  تیر ٣٠ 
برای چھارمین باردر ماه جـاری  )  منطقه طرزه استان سمنان 

در اعتراض به خصوصی سازی این مـعـدن دسـت از کـار  
کشیده و با سفر به شھرستان شاھرود در مـقـابـل سـاخـتـمـان  

 .ستاد مرکزی این معدن تجمع کردند 
 

کارگر پیمانی مقابل اداره کار ٥٠٠تجمع 
 پارس جنوبی 

 تـا  ١ کارگران پیمانـکـاری شـاغـل در فـازھـای  :   تیر ٢٩ 
ـرداخـت  ٧  منطقه انرژی پارس جنوبی در اعتراض به ادامـه پ

 ماه مطالبات مزدی و حقوقی خود برای دومـیـن  ١٤ نشدن  
بار در مقابل ساختمان اداره روابط کار منـطـقـه ویـژه پـارس  

 .جنوبی تجمع کردند 
 

تجمع کارگران شرکت مترو دراعتراض به 
 عدم پرداخت حقوق و دستمزد

تجمع کارگران شرکت مترو مقابل مجلـس شـورای  :  تیر ٢٩ 
ــوق و   ــدم پــرداخـــت حــق ــه ع ـتــراض ب ــی دراعــ ــالم اس

 . دستمزدھایشان 
  

 اعتصاب کارگران سد بنیر مریوان
 نفر از کارگران سد بنیر مـریـوان  ٤٥٠ بنا به گزارش رسیده،  

ـرای چـنـدمـیـن بـار در سـال  ٢٥/٤/٩٣ از روز چھارشنبه   ب
ـر   ـنـی ب جاری، در اعتراض بـه وعـده ھـای کـارفـرمـا مـب

ـرداخـت حـقـوق  ٩٢ پرداخت عیدی و پاداش سـال    و عـدم پ
.  دست به اعتـصـاب زدنـد ٩٣ فروردین و اردیبھشت و خرداد  

 نفر از ایـن کـارگـران، کـه در  ٣٥ بنا به این گزارش حدود  
  ٩٢ قسمت حمل ونقل مشغول به کار می باشند از ماه اذر  

حقوق خود را دریافت نکرده اند و ھمراه با قسمتھای مخـزن  
و دیوار و تونل در اعتراض به این وضعیت در این اعتـصـاب  

ـرای کـمـک بـه  .  شرکت کرده اند  کمیته ی ھماھنگـی ب
 ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آبگینه 

 قزوین 
ـرداخـت  :  تیر ٢٥   مـاه  ٣ تجمع کارگران در اعتراض به عدم پ

ـرداخـت نشـده بـه   ٣٠ حقوق  و    درصـد از عـیـدی ھـنـوز پ
ـتـه گـذشـتـه کـارگـران و  .  کارگران برگزار شد  در چند ھـف

کارکنان کارخانه آبگینه قزوین به عدم پرداخت حقوق ھای  
ـراض جـمـعـی کـرده انـد و تـحـت فشـار ایـن   معوقـه اعـت
ـرداخـت مـعـوقـھـا کـرده امـا   اعتراضات کارفرما تعھد به پ

ماه حقوقھای معـوقـه  ٣ کماکان به تعھد خود عمل نکرده و  
 .پرداخت دشده است 

 
 کارگران البرز شرقی اعتصاب و تجمع

ـرای  :   تیر ٢٥  ھزارکارگر معدن ذغال سنگ البرز شـرقـی ب
ـراض بـه خصـوصـی   سومین باردر تیر مـاه امسـال در اعـت
سازی این معدن دست از کار کشیده ودر مـحـوطـه مـعـدن  

درپـی  .  در مقابـل سـاخـتـمـان امـور اداری تـجـمـع کـردنـد 
اعتصاب وتجمع کارگران شرکت ذغال سنگ البرز غـربـی  

 سـاعـت بـه  ٣  صبح بـه مـدت  ١٠ صبح تا ساعت  ٧ که از  
ـر تـا پـایـان   طول انجامید مسئوالن معدن وعده دادند حداکـث

 .ای به کارگران بدھند   ماه جاری جواب قانع کننده 
  

آھن و  تجمع بازنشستگان فوالدمبارکه، ذوب
 پسند مقابل استانداری اصفھان گیتی

آھن اصـفـھـان    مستمری بگیران فوالد مبارکه، ذوب :   تیر ٢٥ 

پسند اصفھان در مقابل استانداری اصـفـھـان    و شرکت گیتی 
ـر  . تجمع کردند  این تجمع در حـالـی شـکـل گـرفـت کـه ب

ـرر    اساس مصوبه  ای که سال گذشته به تصویب رسـیـد، مـق
ـر مسـتـمـری ٩٥ شده که با بیش از   ـف ـران فـوالد    ھـزار ن بـگـی

آھن ماھیـانـه حـقـوق و مسـتـمـری خـود را    مبارکه و ذوب 
ـیـز    معترضان شرکت گیتی ..  دریافت و تسویه کنند  پسنـد ن

دلیل تجمع خود را تشکیل مجمع عـمـومـی جـدیـد عـنـوان  
کردند که قرار بوده است که به حق و حقوق آنھا رسیـدگـی  

 .شود 
 

ادامه تجمع اعتراضی کارگران شرکت 
 کولھایم در سنندج

ـنـدج بـار دیـگـر در  :  تیر ٢٩  کارگران شرکت کولھایم در سن
اعتراض به اخراج بی رویه کارگران در مقابل ایـن شـرکـت  

ـنـد نـھـادھـای  . دست به تجمع زدند  ـت کارگران معتـرض گـف
دولت و کارفرماھا در این شرکت قصد دارند تا یـک مـاه  

تن از کارگران را به بھانه اتمام پروژه سـد  ٦٠٠ آینده بیش از  
ـبـه  .  داریان از کار اخراج کنند  خاطرنشان می شود روز شـن

تیر جمـعـی از کـارگـران ایـن شـرکـت در  ٢١ ھفته گذشته  
تن از رانندگان در مقابل ایـن شـرکـت  ٥٠ اعتراض به اخراج  

 .دست به تجمع زده بودند 
 

دومین تجمع اعتراضی کارکنان نیروگاه 
 دماوند 

 نفر از کارکنان نیروپاه دمـاونـد، بـه  ٢٠٠ بیش از بر  :  تیر ٢٤ 
ھای این شرکت و بنیاد شھید به عـنـوان    نحوه اعمال سیاست 

 و  ٩٢ ھای معوق، پاداش سـال    مالک آن، در قبال پرداخت 
. ھمچنین اعمال افزایش حقوق سال جاری اعتـراض کـردنـد 

ـروگـاه   ـی حرکت اعتراضی پرسنل از جـلـوی درب اصـلـی ن
آغاز شد و نھایتا بعد از یـک سـاعـت مـنـجـر بـه حضـور  

.  شـد )  دمـاونـد ( مدیرعامل جدید نیروگاه شھدای پاکدشـت  
مدیریت جدید این نیروگاه در سخنان خود تالش کـرد تـا بـا  
توضیحات خود در قبال مشکالت، آرامش را به معتـرضـیـن  

الـدیـن عـزیـزی    ھای مھندس جـمـال   با این حال قول . برگرداند 
مورد توجه معترضین واقع نشد و تجمع به سمـت ایسـتـگـاه  

ـرخـی زمـزمـه   گاز گسترش یافت به گونـه  ھـا از    ای کـه ب
تالش برای قطع کردن گاز نیروگاه و از مـدار خـارج کـردن  

 مگاوات ظرفیت فعلی نیـروگـاه دمـاونـد بـه گـوش  ٢١٠٠ 
ـرضـیـن جـھـت حضـور  . رسید   می  در ادامه و با اصـرار مـعـت

ـنـده،   مقامات باالتر جھت ارائـه پـاسـخ شـفـاف و قـانـع کـن
ـرق دمـاونـد "  ـیـد ب بـه عـنـوان  "  سرپرست شرکت مدیریت تـول

ـیـاد    معاون مـالـی و سـرمـایـه " متولی نیروگاه و   ـن گـذاری ب
که به تازگی مالک نیروگاه شده، گردید کـه بـعـد  "  شھید 

ـرضـیـن شـد   از ساعت  در  .   ھا تاخیر ناچار به جلسه با مـعـت
ـره شـرکـت   روز دوم این تجمع اعتراضی اعضای ھیئت مـدی
ـرق   ـیـد ب مدیریت تولید برق به ھمراه مدیرعامل شـرکـت تـول
ـرسـنـل   دماوند و نماینده بنیاد شھید دکتر مـقـدم در جـمـع پ

نمایندگان کـارفـرمـا در جـلـسـه ای کـه بـا  .  حاضر شدند 
ای کـه   ¬گانه ¬معترضین داشتند در خصوص موارد پانزده  

ـبـادل نـظـر   توسط پرسنـل مـطـرح شـده بـود، بـه بـحـث و ت
ـیـاد  .  پرداختند  ـن ـنـده ب مدیران شرکت تولید برق دماوند و نمای

ھای کـارکـنـان را بـه    شھید در این دیدار، برخی از خواسته 
ـر را دادنـد  ـیـشـت ـررسـی ب . صورت مشروط پذیرفتند و قول ب

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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افزایش حقوق و دستمزد مطابق مصوبات توانیر کـه اصـلـی  
ـرگـزاری   ترین خواسته کارکنان معترض بـود، مـنـوط بـه ب
مجمع عمومی شرکت در تاریخ اول مرداد ماه سـال جـاری  

ـرداخـت  .  شد  ـبـات  %  ١٠ ھمچنین مدیران نسبت به پ مـطـال
 .کارکنان اقدام کردند 

 
 اعتراض کارکنان شھرداری اللی 

ـرداخـت  : تیر ٢٤  مـاه  ٤ کارکنان شھـرداری اللـی بـه عـدم پ
 . حقوقھای پرداخت نشده دست به تجمع اعتراضی زدند 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان فوالد اصفھان 
بازنشستگان کارخانه فوالد اصفھان در اعتـراض بـه  :  تیر ٢٥ 

پرداخت نشدن حقوقشان در مقابل فرمانداری تجمع کردند و  
 .خیابان را بستند 

 
 ١٧اعتصاب جمعی از کارگران در فازھای 

  در عسلویه١٨و 
ـنـدان در فـازھـای   اعتصاب جمعی از کارگران شرکـت پـای

 .  عسلویه ھم چنان ادامه دارد ١٨ و ١٧ 
مـاه حـقـوق عـقـب  ٣ کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن  

ـبـه  ـر  ٢٤ افتاده و پرداخت نشدن حق بیمه از روز چـھـارشـن ـی ت
مقامات مسـئـول و کـارفـرمـاھـا  .   دست به اعتصاب زدند 

ـر   برای جلوگیری از  گسترش این حرکت اعتراضی به سـای
بخشھا، به کارگران و مھندسان وعده دادنـد طـی روزھـای  

ـرداخـت خـواھـنـد کـرد  کـارگـران و  .  آینده حقوق آنـھـا را پ
مھندسان این شرکت تھدید کردند در صورت عمـلـی نشـدن  

 .وعده ھا، به اعتصاب کنندگان خواھند پیوست 
 

اعتراض دانشجویان دانشگاه قم به افزایش 
 شھریه

جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد قم در اعتراض بـه  :  تیر ٢٥ 
ـنـده   افزایش شھریه ثابت در ترم تابسـتـان، در مـقـابـل گـردان

شـھـریـه ثـابـت  .  بخش امور مالی این دانشگاه تجمع کردنـد 
ھزار تومان بود و امسـال بـه  ١٢٠ ترم تابستانی سال گذشته  

 .ھزار تومان افزایش یافته است ١٨٠ 
 

 ادامه اعتصاب آھن فروشان بازار تھران
اعتصاب آھن فروشان بازار تھـران ھـم چـنـان ادامـه  :  تیر ٢٩ 
اکثر آھن فروشان بازار تھران از جـمـلـه آھـن فـروشـان  .  دارد 

مسجد شاه تا خیابان پامـنـار مـغـازه ھـای خـود را بسـتـه  
ـیـاتـی از  .  بودند  ـراض بـا اخـاذی مـال این اعتصاب در اعـت

 .یکشنبه ھفته گذشته آغاز شد 
 

 نامه اعتراضی 
ای از    کارگران شرکتی دانشگاه تبریز با ارسال نامه :  تیر ٢٩ 

استاندار آذربایجان شرقی خواستار رسـیـدگـی بـه وضـعـیـت  
ـیـش  .  شغلی خود شدند  کارگران شرکتی که تعداد آنان به ب

ـران  ٢٠٠ از    نفر می رسد در این نامه از تصمیم جـدیـد مـدی
ـر اعـمـال حـجـمـی کـار و   ـنـی ب اجرایی دانشگاه تبریز مـب
واگذاری فعالیت آنان به یک شرکت خصوصـی دیـگـر آن  

 .اند   را موجب از بین رفتن امنیت شغلی خود دانسته 
ـرسـنـل  :  در بخشی از این نامه آمده اسـت  مـا جـمـعـی از پ

ـم کـه بـه تـعـداد   ـی خدماتی و شرکتی دانشگاه تبریـز ھسـت
 سال در این دسـتـگـاه  ٢٨  الی  ٤  نفر و با سابقه کاری  ٢٠٠ 

به صورت صادقانه مشغول فعالیـت و کسـب روزی حـالل  
ـران اجـرایـی دانشـگـاه،  .  ھستیم  اخیرا با توجه به تصمیم مدی

مبنی بر اعمال حجمی کار و واگذاری فعالیت این پرسـنـل  
به شرکت خصوصی عمال امنیت شغلی ما از بیـن خـواھـد  
رفت و با توجه به اینکه ھمه این افراد از طبقه مستضـعـف  

شـان دچـار بـحـران    جامعه ھستند، آینده شغلی و خانوادگـی 
ـیـجـه   با این وجود پیگیری .  خواھد شد  ای    ھای ما تاکنون نت

ـیـن دانشـگـاه پـاسـخـگـوی   در برنداشته و متاسفانه مسـئـول
 . مشکالت پیش آمده نیستند 

 
 ناامنی محیط کار

 
 جانباختن سه کارگر

ـیـت   ـر مـعـدن گـران ـفـجـار اخـی سه کارگری که در جریان ان
بودند، بر اثر شـدت جـراحـات    مجروح شده  «قلعه خرگوشی »

ـر بـوقـوع  ١٦ انفجار روز  . وارده جان خود را از دست دادند  ـی  ت
ـفـجـار کشـتـه  .  پیوست  دو نفر از معدنچیان در ھمان محل ان

با احتساب خبر مرگ سه مـعـدنـچـی مـجـروح  .  شده بودند 
ـفـجـار روز     ١٦ شده در این حادثه، شمار کشـتـه شـدگـان ان

ـلـعـه خـرگـوشـی بـه   ـر  ٥ تیرماه معدن سنگ گرانیت ق ـف  ن
 .رسید 

 
 کارگرمعدن سنگ ٢مرگ 

  ٣٠ سقوط یک دسـتـگـاه لـودر بـه عـمـق  .  مشھد : تیر ٢٦ 
 . ساله  را رقم زد ٥٣ و ٤٠ کارگر  ٢ متری دره، مرگ  

 
 ساله در زیر آوار١٨مرگ کارگر 

ـر  ٢٥٠ حادثه در قطعه زمینی به وسعت  . تھران :  تیر ٢٦   مـت
مربع که به عمق چھار متر گود برداری شده بـود رخ داده  
و در حالی که کارگران مشغول کار در این منطـقـه بـودنـد  
ناگھان دیواره ضلع غربی محل گود برداری فرو ریـخـتـه و  

 .در پی آن بخشی از ساختمان مجاور نیز تخریب شده است 
ـر آوار مـحـبـوس شـده  یـکـی از  .  دو تن از کارگران در زی

کارگران افغان که تا پاھا و کمر زیر آوار رفته بود تـوسـط  
نشانان کارگر دیـگـر را    آتش .  تیم آتش نشانان  خارج میشود 

که کامال  در زیر آوار گرفتار بود را نیز پـس از مـدتـی از  
زیر آوار خارج کرده و به عوامل اورژانس تحویـل دادنـد کـه  
ـیـد و اعـالم   آنان پس از بررسی عالئم حیاتی مرگش را تـائ

 . سال سن داشتند ١٨ ھردو کارگر  . کردند 
 

ق برر پیمانکان کنارکااز یکی خفگی 
 جنوبیرس  پا١٦ و ١٥ی ازھفا
 ١٦  و  ١٥ ی  ا زھ فا ق  بر ر  پیمانکان  کنار کااز  یکی : تیر ٢٨ 
. داد ست  د را از د خو ن  جنوبی بھ علت خفگی جا رس  پا 

یک شرکت ق  حد بر وا ستانی  ز خو و   ساله  ٣٥ سرپرست  
جنوبی که به رس   پا ١٦  و  ١٥ ی  ا زھ فا ری در  پیمانکا 
به علت د  بو ل  مینی  مشغو ز یر ن ز یک مخز در  فعالیت  

 .داد ست د را از د خون  خفگی جا
 

مرگ یک کارگر ھنگام تعویض کابین 
آسانسور قدیمی یک ھتل آپارتمان در 

 مشھد
ھنگام تعویض کابین  آسانسور وزنه تعادل آسـانسـور  :  تیر ٢٩ 

روی سر یکی از کارگران سقوط کرد و باعث مرگ وی  
 .شد 
 

مرگ دو کارگر براثر حوادث ھر ھفته در 
 مازندران

ھر ھفته جان دو کارگر  در مازندران بر اثر حـوادث نـاشـی  
حوادث کار ھمواره در کمـیـن  .    از کار از نفس می ایستد 

ـلـف از جـمـلـه   نیروی کار و کـارگـران بـخـش ھـای مـخـت
ساختمانی اسـت و ایـن حـوادث در بـھـار سـال جـاری در  

ـرجـای گـذاشـتـه اسـت ٢١ مازندران   درصـد از  ٨٦ .  قربانی ب
 سـال  ٤٠  تـا  ٣١ مرگ ھا کارگران متاھل بین سن ھای  

 . ھستند 
 

 ساله درمشھد١٥ مرگ  کارگر
ـر  بـه    ساله ١٥ کارگر    ھنگام کار  کار در اطـراف  آبـگـی

داخل آب سقوط کرده و به دلیل نداشتن مھارت کـافـی در  
 . و جانباخت   فن شنا غرق شده 

 
 مرگ یک کارگردر دانشکده الھیات

سقوط ستون آھنی ساختمان در حال ساخت دانشکده الھیـات  
ایـن حـادثـه در  . از روی جرثقیل مرگ کارگری را رقم زد 

ـلـی آھـن بـودنـد   ـری خیابان مطھری در حال خالی کردن بار ت
که ناگھان ستون عظیم جثه آھنی از باالبر جرثقیل سنـگـیـن  
وزن رھا شد و دقیقا بر روی کارگر مشغول به کـار افـتـاد  

 .وکارگر جوان در دم جانباخت 
 

 کارگر در اثر گازگرفتگی ٢مرگ 
مسوول سازمان آتش نشانی و خـدمـات ایـمـنـی شـھـرداری  
محالت از گاز گرفتگی و مـرگ دو شـھـرونـد در داخـل  

 متری و خشـک شـده نـزدیـک  ١٧ این چاه  .  چاه خبر داد 
ـفـوره،  .  یک حمام عـمـومـی بـود  گـازھـای ھـیـدروژن سـول

.  آمونیاک، گاز کربنیک و متان در چـاھـھـا وجـود دارد 
گاز گرفتگی در داخـل چـاه ھـر سـالـه جـان تـعـدادی از  

 .کارگران و حفاران را می گیرد 
 

 کارگر کشتارگاھی در لوشان مسموم ٢١
 شدند

  کارگر شاغل در یک کارگاه کشتار دام کـه  ٢١ : تیر ٢٧ 
ـنـشـاق گـاز   براثر آتش سوزی، در حین انجام کار، بر اثر است

 . مونوکسید کربن مسموم شدند 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

سوادکوه و جویبار عدم دریافت حقوق 
 ماه اخیر ٣ھزار پرسنل صنعت فوالد در ٨٢

ـنـی مـجـلـس   «پور خـنـکـداری   کمال علی » در جـلـسـه عـل
 ھزار نفر از کـارکـنـان صـنـعـت  ٨٢ : شورای اسالمی گفت 

 .اند   فوالد سه ماه است که حقوق دریافت نکرده 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

 کارگر شھرداری سنندج اخراج شدند٢٠٠
 نفر از کارگران روز مـزد  ٢٠٠ :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  
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ـر از کـار خـود ، اخـراج    شھرداری سنندج در روزھای اخـی
ـران ایـن   شدند طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ای
کارگران که ھمگی  چند سال سابقه کار دارند ، از طـرف  
شھرداری اخراج شدند الزم به ذکر است کـه ایـن کـارگـران  
ـنـد و   در طی این سالھا ، قرارداد روز مزد با شھرداری داشت
در صورتی که کارگران ، در ایام تعطیل و یا روزھایی کـه  
ـیـمـه   به سر کار خود حاضر نمیشدند از حقوق و مـزایـا و ب
ـبـاشـد کـه   محروم بوده اند این کارگران به مدت سه ماه می
ـنـدج   حقوق ھای  خود را دریافت نکردند  و شـھـرداری سـن
ـیـز بـه تـامـیـن   سه ماه از بیـمـه ھـای ایـن کـارگـران را ن
ـنـده در   اجتماعی واریز ننموده است کارگران در روزھـای آی
اداره کار سنندج طرح شکایت خواھنـد کـرد اتـحـادیـه آزاد  

 کارگران ایران 
 

 کارگران
 

مالقات با رضاشھابی دربیمارستان درچھل 
 وھفتمین روزاعتصاب غذایش

ـم، دیـگـر   امروز به مالقات رضا شھابی در بیمارسـتـان رفـت
 روز از اعتصـاب غـذایـش مـی  ٤٧ دستبند به دست نداشت  

 کیلو از وزن بدنش را از دست داده بود و مـعـده  ١٨ گذشت  
اش به خونریزی افتاده بود ، در بدو ورود من ،ھـمـسـرش بـا  
دیدنم گفت تا شما اینجا ھستی من بروم و کمی کارھا را  
سر سامان بدھم و برگردم، نگرانـی و خسـتـگـی در چـھـره  
خانم شھابی کامال مشـخـص بـود ، در دو روز گـذشـتـه  
ھمسر شھابی یکسره در دادستانی پیگیری کـرده بـود کـه  
ـتـوانـد   ـنـکـه ب ھم دستبند را از دست رضا باز کند و ھـم ای
ـرد کـه   برای ھـمـراھـی در کـنـار ھـمـسـرش مـجـوز بـگـی
خوشبختانه موفق ھم بوده، در دو روز گـذشـتـه تـعـدادی از  
ـیـن   اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر فـعـال
کارگری و تعدادی از فعالین سـیـاسـی و مـادران پـارک  
الله به مالقات شھابی رفتند و با وی ھمدری کردند و در  
خواست داشتند تا شھابی به اعتصاب غـذایـش پـایـان دھـد  

 روز اعـتـصـاب غـذا بـا تـوجـه بـه  ٤٧ اما شھابی بعد از  
دغدغه ھای دیگر فعالین و احترام برای ھـمـه ی انـھـا و  
تشکر می خواھد تا یکشنبه ادامه دھد تا شاید مسـئـولـی  
از طرف سیستم قضایی کشور بـه خـواسـتـه ھـایـش تـوجـه  
کنند ، ھر چند که شھابی توان برداشتـن چـنـدیـن قـدم را  
نداشت اما روحیه ای محکم و استوار در چـھـره اش مـوج  
می زد امیدورایم قبل از اینکه دیر شود مسئولیـن قضـایـی  
تصمیمی منطقی بگیرند تا جان کـارگـری کـه دسـتـمـایـه  

 حداقلی حقوق ھر شھروند است حفظ شود 
  تیر ماه ٢٦ داود رضوی 

 
نمیشود سرمایه و سرمایه :  حسن محمدی 

 داری را به حال خود گذاشت
در این دنیای امروز ھمه زندگی ما کارگران با سرمـایـه و  

ھر حرکتـی کـه سـرمـایـه  .  سرمایه داری گره خورده است  
داران انجام می دھند مستقیما نتیجه اش به مـا کـارگـران  

ـنـکـه  .  بر می گردد   ـرای ای در رابطه بـا مـحـیـط زیسـت ب
ـر را   سرمایه داری سود بیشتری ببرد تمامی منابـع و ذخـای

نه امنیت جـانـی و  . به اختیار می گیرد و غارت می کند  

نه ھوائی برای تنفس برایمان می گذارد تمام آبھـا را آلـوده  
در  .  می کند و دود کارخانه ھا سالمتی را از مـا ربـوده  

 ھزار حادثه ناشی از کار رخ داده که بیـش  ١٣ سال گذشته  
ـردادھـای کـار  .   مورد ان منجر بـه فـوت شـد  ١٨٠٠ از   ق

ــه ای کــه بــیـش از   ـیــر کــرده بـه گـون  در صــد  ٩٠ تـغــی
  ٩٠٠ سـاالنـه  . قراردادھای کار در سال گذشته موقت بـوده  

ھزار نفر در جھان بر اثر کار با مواد شیمیائی جـان خـود را  
  ٣٢١ با اعالم سازمان جھانی کار ساالنـه  . از دست داده اند  

ـر  ٢٣٠٠/٠٠٠ ھزار نفر براثر حوادث شغلی و حدود   ـر اث  نفر ب
ـنـه  . بیماری ھای شغلی جان خود را از دست می دھند   ھزی

در  .  تریلیون دالر است  ٢ ھای ناشی از حوادث کار در دنیا  
ـنـد   رابطه با دستمزد ھایمان انقدر ما را بی حقـوق مـی کـن
که ما حتی زندگی برای بقاء ھم برایمان دشوارمیـشـود در  
رابطه با معیشتمان این مزد کـفـاف اجـاره خـانـه امـان ھـم  
نمیشود چه رسد به معاش زندگی و تحصیل کودکانمان و  
تفریح وگردش وشاد زندگی کردن و خـانـواده ھـا ھـرروز در  

ـم  .  گیر این وضعیت ھستند   ـی وقتی به جامعه نگاه می کن
ـرای   خیل عظیمی از بیکاران را مشاھده می کـنـی کـه ب
معاش روزانه خود در مضیغه اند وقتی کـارگـران اخـراج و  
بیکار میشوند و بیکاری تبدیل به سونامی میشود یـعـنـی  
فقیر کردن انسان و یعنی بی حقوقی مطلق و در ادامه ایـن  
بیکاری ھا اعتیاد در جامعه بیداد مـی کـنـد و ھـر روزه  
ــرپــر   ــابــل چشــمــان مــردم در جــامــعــه پ ــق انســانــھــا در م

کودکان به خاطر بیکاری والدینشان از تحصیل و  . میشوند  
بازی و شادی محروم میگردند و به تبع ایـن وضـعـیـت نـه  

ھر روز نگـران  .  جامعه ای سالم است نه به انتظار  اینده ای 
ـتـی وجـود   ـی ـم چـون ھـیـچ گـونـه امـن ـی فردای خود ھسـت

زنان بخاطر سختی معیشت و گـرانـی ھـر روزه کـه  . ندارد  
نمیتوانند زندگی کنند به تن فروشی روی مـی اورنـد تـا  
بتوانند نیاز ھای معیشتی خـود وخـانـواده وفـرزنـدانشـان را  

این تورم افسار گسیخته بویژه از ابتدای سـال  . تامین کنند  
بر جامعه حاکم شده وضع معیشتی کارگران را بـه شـکـل  
فاجعه باری در اورده اسـت ھـر روز بـخـش عـظـیـمـی از  
ـنـھـا   کودکان و نوجوانان مجبور به ترک تحصیل میشوند ت
ــد   ــان کــارگــرن ــدران و مــادران ان ــکــه پ ــل ایــن .                                 بــه دلــی

اما کارگران با اعتراضات و تشکل ھـای خـود و مـجـمـع  
عمومی که حاصل مبارزاتشان اسـت بـه سـرمـایـه داران و  
کارفرمایان و حا میانشان نشان دادند که نـمـیـگـذارنـد ایـن  

ـنـد   بـا مشـاھـده  . زندگی نکبت بار را بر سرشان خـراب کـن
اعتراض کارگران خواھید دید که کارگران در ایـن سـالـھـا  
ھرگز سرمایه داران را به حال خود رھـا نـکـرده و دسـت از  
ـنـد   اعتراض و اعتصاب بر نداشته اند و به سرمایه داران گفت
که خیابانھا را می بندیم تا متـوجـه شـویـد کـه در کـنـار  
گوشتان عده ای گرسنه ھستند و معیشت کارگـران را بـه  
شکل فاجعه باری در اورده اید و در این اعتراضات تشـکـل  
ـر بـه   ھای خود را بر پا می کنند و ھر روز قوی ومتحد ت
اعتراضات خود ادامه می دھند و نـمـی گـذارنـد کـه در  
ـبـال مـرگ   ـق ـیـکـسـی بـه اسـت ـر و ب ـق شرایط تنھائی و ف

این اعتراضات ما کارگران بـه سـرمـایـه داران نشـان  . بروند  
ـراضـات شـامـل  . خواھد داد که ما انسانیم    -  ١ موارد اعت

ـپـه    ـراض    -٢ اعتصاب کارگـران ھـفـت ت اعـتـصـاب واعـت
اعتـراض کـارگـران    -٣ شگفت انگیز کارگران پروفیل ساوه  

اعتـصـاب    -٥ اعتراض کارگران ایران تایر    -٤ فوالد زاگرس  

ـیـت    -٦ کارگران شرکت واحد   ـق اعتراض و اعـتـصـاب مـوف
ـراض کـارگـران    -٧ امیز کارگران معدن سنگ بـافـق   اعـت

ـروشـیـمـی شـازنـد اراک    -٨ خباز    -٩ اعتراض کارگران پت
 پارس جنـوبـی  ١٢ اعتصاب کارگران شرکت جیسون در فاز  

اعتـصـاب کـارگـران    -١١ اعتراض کارگران قند اھواز   -١٠ 
ـیـاپـی مـعـدنـکـاران در   معدن افریقای جنوبی و اعتصاب پ

ـراض واعـتـصـابـات  ..... سراسر جھان   و ده ھا و صد ھا اعـت
این ااعتراضات واعتصابات به مـا کـارگـران نشـان  . دیگر  

ــحـاد و   ـرسـیــم و بـه ات ـم بـه حـقـوق خـود ب داد کـه قـادری
ـنـد کـارگـران  .  ھمبستگی دست یابیم   سـرمـایـه داران بـدان

اعتراضات واعتصابات خود را شروع کرده اند انان بدانند در  
این اعتراضات واعتـصـابـات  . محاصره گرسنگان قرار دارند  

ـردار   ـبـاتشـان تـعـطـیـل ب نشانگر این است که کارگران مطال
نیست و سـرمـایـه داران را بـه حـال خـود رھـا نـخـواھـنـد  

تـمـام  .این زندگی ھر روزه و ھمیشگی کارگران است  .کرد  
ثروت ھای این جھان بـدسـت مـا کـارگـران وزحـمـتـکـشـان  

بـایـد ھـمـیـشـه صـدای  . بوجود امده و متعـلـق بـه مـاسـت  
ـنـد و در   کارگران شنیده شود وکارگران خوب زندگـی کـن

ـیـن مـا  . رفاه کامل باشند   ـم سـرمـایـه داران ب ما نمیگـذاری
ـیـسـت   تبعیض جنسیتی ایجاد کنند برای انان انسان مطرح ن

سرمایه داران را نباید بـه حـال خـود رھـا  . سود مطرح است  
ـنـدگـان طـومـار  .   کرد   ـری  ٤٠ مـا امضـاء کـن ـف  ھـزار ن

اعتراض به دستمزدھای زیر خط فقر دو سـال در رابـطـه بـا  
ـراضـاتـمـان را   دستمزد ھای ناچیزمان به اشکال مختلف اعت
ـری   ـم  و در ایـن رابـطـه بـا دسـتـگـی به مسئولین رسـانـدی
ـیـن ھـیـچـگـونـه   نمایندگانمان رو برو گشتیم اما از مسـئـول
جوابی برای دستمزدھایمان نشنیدیم دستـمـزدی کـه امسـال  
. برای کارگران تعیین کـردنـد واقـعـا فـاجـعـه امـیـز بـود  

ایـن  .   ھزار تومان یـعـنـی مـرگ تـدریـجـی  ٦٠٨ دستمزد  
ـیـاز مـا کـارگـران را نـمـی   ـریـن ن دستمزد پاسخ ابتدائـی ت

ما بارھا اعتراض کردیم و باز ھم اعتـراض خـود را  .  دھد   
اعالم می داریم شما مسئولین بـایـد جـوابـگـو بـاشـیـد ایـن  
دستمزدھا عواقب فاجعه امیزی برای جامعه خواھـد داشـت  

کارگـر زنـدانـی ازاد  . و شما مسئول این عواقب خواھد بود  
 . باید گردد 

 
 کمپین گسترده حمایت از 

 ! کارگران زندانی
 

 دیدار رضا شھابی در بیمارستان
ـیـمـارسـتـان ھـزار   دیروز دوباره به دیـدار رضـا شـھـابـی در ب

ـیـز  .  تختخوابی رفتم  تعدادی از دوستان و فعاالن اجتماعی ن
ـنـدھـا  .  آمده بودند  ـب حالش کمی بھتر بود و خوشبختانه دسـت

ـیـز بـا   را نیز از دست اش باز کرده بودنـد و فـرزنـدان اش ن
خیالی راحت تر به دیدارش آمده بودند، چـون تـحـمـل دیـدن  

البته ربابه خانم مجبور شـده بـود  .  پدر را با دستبند نداشتند 
ـنـد   ـب صبح نیز دوباره به دادستانی برود و برای باز کردن دست
. و مالقات از خدابخشی نامه بگیرد که باالخره موفـق شـد 

سرم دوباره به او وصل شده است ولی ھم چنان در اعتـصـاب  
ـتـظـر اسـت کـه حـداقـل یـکـی از   غذا بسر می برد و مـن

ـرای  .  خواسته ھایش متحقق شود  ـتـه اسـت اگـر ب دکتر گـف
ـرای عـمـل   ادامه درمان به او مرخصی استعالجی بدھنـد، ب
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جراحی الزم است که مدتی در بیمارستان بماند تا قوای از  
ـیـز الزم اسـت   دست رفته اش را باز یابد و پـس از عـمـل ن
ـیـش   استراحت کند و تحت کنترل باشد تا مشکلی برایش پ

حکم رضا شھابی در دادگاه تجدید نظر از شش سـال  .  نیاید 
به چھار سال تقلیل یافت ولی قـاضـی دوبـاره ھـمـان شـش  
سال را برای او در نظر گرفت و چـھـار سـال و دو مـاه از  

امـیـد ایـن فـعـال  .  حکم نـاعـادالنـه اش را گـذرانـده اسـت 
کارگری که برای دفاع از حق خود و دیگر ھمـراھـان اش،  
ـیـد و   ـر، بـدون ق آسیب ھای زیادی دیده است، ھـرچـه زودت
. شرط آزاد شود و به سر کـار و زنـدگـی خـود بـاز گـردد 

 ٩٣  تیر  ٢٦  -پنج شنبه   -منصوره بھکیش  
 

حمایت از خواسته ھای رضا شھابی و 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 

 تھران  و حومه
از طرف سندیکای کـارگـران شـرکـت واحـد  * اطالعیه زیر 

اتوبوسرانی تھران و حومه  به روابط عـمـومـی سـنـدیـکـای  
ـیـک ارسـال شـده اسـت  مـا ضـمـن  .  کارگران فلزکارمکان

انتشار  این اطالعیه ، حمایت بی دریغ خود را از خـواسـتـه  
ھای رضا شھابی و سـنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت واحـد  
اتوبوسرانی تھران  و حومه مبنی بر پایان دادن به اعتـصـاب  

سندیـکـای کـارگـران  .  غذای رضا شھابی اعالم می داریم 
فلزکارمکانیک ھیات بازگشـایـی سـنـدیـکـای کـارگـران  

ـقـاش اسـتـان  .  نقاش و تزیینات تھران  سندیکای کـارگـران ن
 البرز     

نشریه درونی ( گفتگوی مجله پیام سندیکا 
با خانواد  رضا ) سندیکاھای کارگری ایران

 :شھابی می آید
کارگر بیمـار زنـدانـی و عضـو سـنـدیـکـای  ( رضا شھابی  

از شنبه پس از انتقـال از  ) کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
زندان رجایی شھر به بیمارستان امام خمینی تـھـران پـس از  
ـنـد  . مشورت با پزشکش اجازه داده که به او سرم وصـل کـن

دیروز فشـار او  .   روی ھفت است ١٠ فشار خون امروز  رضا  
ـر از   مـتـاسـفـانـه از امـروز  .   رسـیـد ٦  بـه روی  ٩ به کمـت

ـیـسـت  . خونریزی روده ھایش شروع شده که نشـانـه خـوبـی ن
طبق گفته پزشک رضا شھابی او باید یکماه تحت درمـان  

ـرای جـراحـی آمـاده شـود  رنـگ  .  پزشکی قرار بگیرد تـا ب
ـبـل از   رخسارش زرد و چشمانش گود افتاده اسـت رضـا ق

.  کیلو شده اسـت ٦٩  کیلو بوده که امروز  ٨٧ اعتصاب غذا  
او ممنوع المالقات است و کسانـی کـه بـه دیـدارش مـی  
ـیـن   ـب روند با جلوگیری مامورین زندان گـوھـردشـت و مـراق

پس از انتقـال رضـا شـھـابـی بـه  .  انتظامی روبرو می شوند 
بیمارستان، با خانواد  وی گفتگویی کوتاه داشته ایم که در  

ـیـام سـنـدیـکـا  :  پی می آید  چـھـل و چـھـارمـیـن روز  :  پ
ـم  امـروز  .  اعتصاب غذای رضا شھابی را پشت سر میگذاری

در مالقاتی که با ایشان داشتیـد وضـعـیـت جسـمـیـشـان را  
حالش  ) :  ھمسر رضا شھابی ( چگونه دیدید؟ ربابه رضایی  

فشارش پایینه و گاھی به ھمین خـاطـر  .  اصال خوب نیست 
از زمان شروع اعتصاب غذا تا امـروز، ھـجـده  . از حال رفته  

ـلـی بـی  .  کیلو وزن کم کرده   ـریـده و خـی به شدت رنگ پ
ـیـام سـنـدیـکـا  .  دست و پایش بی حـس اسـت . حاله  در  :  پ

خواست شما برای بھبود آقای شـھـابـی چـیـسـت ؟ ربـابـه  
ـیـن درخـواسـت مـا بـاز  ):  ھمسر رضا شھـابـی ( رضایی   اول

ـنـدی اسـت کـه بـا آن، دسـتـش را بـه تـخـت    ـب کردن دست
بیمارستان بسته اند که خیلی وضعیت روحی اش را خـراب  

بعضی وقتھا به دلیل ھمین بسـتـه بـودن دسـتـش ،  .  کرده  
چون مسوول باز کردن دستبند نیست ، رضـا مـجـبـوره کـه  
فشار ادرار را تحمل کنه که یک مشکـل بـه مشـکـالت  

از مطالباتش یکی پیگیری درمـانـش  .  دیگرش اضافه شده 
دیگه اینکه بـه او آزادی  . در بیمارستان و بعدش خانه است 

. مشروط ھم تعلق میگیره که نمی دونم چرا اجرایی نمیـشـه 
امروز شنیدم که آقای مھدی خزعـلـی از زنـدان آزاد شـده  
که به خانواده اش تبریک میگم و نمی دونم چرا این کـار  

ـم  ! .برای رضا اجرا نمیشه  ـرای به ھرحال آزادی ھـر زنـدانـی ب
چرا که شاید زندانی خودش آدم مـرفـھـی  .  خبر خوبی است 

مـن  .  باشد اما دوری از خانواده برای ھر کسی سخت است 
رضـا چـھـار  .  از زندانی بودن ھیچ کسی خوشحال نمیشم  

بار اعتصاب غذا کرده که این بار، دومین اعتصاب غـذای  
طوالنی مـدتـش اسـت و ھـنـوز بـخـاطـر خـواسـتـه ھـایـش  

ـرای اطـالع رسـانـی  .  اعتصابش را نشکسته  مـا از شـمـا ب
فرزند خردسال رضـا  (محمد امین شھابی  . قدردانی میکنیم 

منم به نشانه اعتراض به دستبند زدن به بـابـام بـه  ): شھابی 
ـنـد  . دیدارش نرفتم   ـب خواھرم که رفـتـه بـعـد از دیـدن دسـت

خواسته ھای رضا شھـابـی  .  ناراحت شده و به خونه برگشته 
ـلـی :  برای شکستن اعتصاب غذایش   ـب     بازگشت به محل ق

مـرخصـی اسـتـعـالجـی جـھـت     ،  ٣٥٠  زندان اوین بند    یعنی 
ـبـت از او در   درمان و عمل جراحی دیسک کـمـر و مـراق

 قانون جدید مـجـازات اسـالمـی و  ١٣٤ خانه و اجرای ماده  
ـرای    اجرای قانون آزادی مشروط ، اینھا خواسته  ھای رضا ب

ـنـد زدن بـه   ـب پایان دادن به اعتصاب است که متاسفانه دست
بـا امـیـد  .  دستش ھم به خواسته ھایش اضافه گردیده اسـت 

ـیـد   برای پایان اعتـصـاب غـذای شـھـابـی و آزادی بـی ق
نشریه درونی سندیکاھای کارگـری  ( پیام سندیکا  .  شرطش 

 )ایران 
 
 

تعلل مسئولین  -! وضعیت رضا بحرانی است
امنیتی و قضایی در رسیدگی به وضعیت 

 رضا شھابی
وی  .   روز از اعتصاب غذای رضا شھابـی مـی گـذرد ٤٥ 

علیرغم فشار جسمی و روحی ھنوز در اعـتـصـاب غـذا بـه  
مسئولین امنیتی آشکارا تالش کرده انـد کـه  .  سر می برد 

ـرای   با وارد آوردن فشارھای عصبی بـه رضـا شـرایـط را ب
در ھمین راسـتـا آنـان بـا وجـودی کـه  .  وی دشوارتر نمایند 

 روز اعتصاب غذا از نظر جسمـی  ٤٥ می دانند رضا بعد از  
ـقـال او بـه   ـت ـر شـده اسـت، عـلـی رغـم ان بسیار ضـعـیـف ت
بیمارستان، او را با دستبند به تخت بسـتـه انـد کـه بـاعـث  

رضا حـتـی  .  تشدید فشار روحی و جسمی بر وی شده است 
برای استفاده از دستشویی بایستی ساعتھا منتظر بمانـد تـا  
ـتـوانـد بـه   دژبان به اتاق او بیاید و دستبند را باز کند تا او ب

ھمچنین بستن وی با دستبنـد بـاعـث شـده  . دستشویی برود 
است که وی با وجود ناراحتی گـردن و کـمـر سـاعـتـھـای  
ـرای وی از نـظـر   طوالنی در یک وضعیـت بـمـانـد کـه ب

  ١٠  و ٩ فشار خون او بیـن  .  جسمی بسیار اذیت کننده است 
ادامه این شرایط ضدانسانی و توھین آمیـز،  .  در نوسان است 

و ندادن حق مالقات به اعضای خانواده، بـاعـث شـده اسـت  

که رضا اعتصاب غذای خود را ادامه بدھد که وضـعـیـت  
کمیته دفاع از رضـا  .  سالمت وی را بحرانی تر خواھد کرد 

ـرای وی از نـظـر   شھابی ادامه اعتصاب غذای رضـا را ب
ـیـت جـان رضـا را   جسمی بسیار خطرناک دانسته و مسئول
کامال بر عھده مسئولین امنیتـی و قضـایـی مـی دانـد و  
خواھان آزادی فوری و بی قید و شـرط رضـا شـھـابـی از  
زندان و فراھم نمودن شرایط مناسب برای ادامه درمـان وی  

ـبـات بـه کـارزارھـای  .  می باشد  تا دستیابی به ایـن مـطـال
 .حمایت از رضا شھابی ادامه دھیم 
 ١٣٩٣  تیرماه  ٢٤  - کمیته ی دفاع از رضا شھابی  

 
 

از مطالبات رضا شھابی حمایت می كنیم و 
از او می خواھیم به اعتصاب غذایش پایان 

 دھد
ـراض بـه عـدم تـوجـه   رضا شھابی ھفته ھاست كـه در اعـت
مسئوالن زندان به مطالبات خود، دست بـه اعـتـصـاب غـذا  

بی شك دولـت و  .  یك زندانی دارای حقوقی است . زده است 
قوه قضاییه باید به حقوق ابتدایی زندانی ارج گـذارد و بـه  

كـارگـر  .  آن پابند بوده و آن را برای زنـدانـی تـامـیـن نـمـایـد 
ـیـز   ـفـی خـود كـه آن ن زندانی تنھا برای دفاع از حقوق صـن
ـثـمـار و   حداقل حقوقی است كه تنھا برای زنده ماندن و اسـت

ـیـاز ضـروری دارنـد  رضـا  .  بھره كشی ،به وجودش بسـیـار ن
ـرای   شھابی از جمله میلیون ھا كارگری اسـت كـه دولـت ب
ـرده   بھره كشی غیر انسانی وصد بار بیشتر از بـھـره كشـی ب

ـیـحـانـه  )  كـارگـران  ( وار، ھر روز زندگی را بر برده گـان   وق
زندگی كه فروپاشی خـانـواده ھـر لـحـظـه  .  بیشتر كرده است 

كـودكـانشـان بـه كـودكـان كـار بـدل  .  قریب الوقوع می شـود 
دختران حتی خرد سالش به كنار خـیـابـانـھـا كشـیـده  . میشوند 
این زندگی نیست كه بر گـرده كـارگـران تـحـمـیـل  .. میشود 
كارگران این زحمتـكـشـان  .  این عین نسل كشی است . میشود 

جامعه چرا ھمیشه با عدم افزایش دسـتـمـزد واقـعـی ،عـدم  
ـیـت شـغـلـی   ـیـكـارسـازی و  (  پرداخت دستمزد ،فاقد امـن ب

سركوب كوچكترین اعتراض اش انھا را  )  قراردادھای موقت 
ـر وحـیـوانـی سـوق مـی دھـد  ـی رضـا  .  به زندگی پست وحق

ـیـون ھـا كـارگـر جـان بـه لـب رسـیـده   ـل شھابی صدای مـی
ـبـال  . است  میلیونھا كارگری كه یك لقمه نـان انـدك را در ق

ـرایـش  .  زحمت روزانه ھر روز كوچكتر میكنند  دستمزدی را ب
مقرر می كنند كه پاسخگوی ھزینه تعداد انـگـشـت شـمـار  

رضـا شـھـابـی ،صـدای حـق  .  روزھای زندگی اش نیـسـت 
ـرایـش  )  نه (طلبانه   به این زندگی خـفـت بـاری اسـت كـه ب

اما اینك ما به رضا شھابی كارگر جان بـه  . . مقدر كرده اند 
ـرادر،   ـم، ب ـی لب رسیده و جسور و از جان گـذشـتـه مـی گـوی

خود را  .  رفیق، ھمكار با عزت، دست از اعتصاب غذا بردار 
ـنـار  .  بیش از این آزار نده  وجـود بـا غـرور و جسـورت در ك

ـیـد و ثـمـر بـخـش اسـت  . صفوف مبارزات ما كارگـران مـف
ـرم، مـا طـبـه كـارگـر بـه وجـودت   دوست عزیز،ھمكار محـت

به شرط آنكه زنده بـاشـی، و ایـن زنـدگـی  .  افتخار میكنیم 
اقدام به اعتصاب غذا آخـریـن  .  عزتمندت را به فنا نكشانی 
این ابزار تنھا پیغام بـه دیـگـر  .  ابزار مبارزه یك زندانی است 

ـنـد  امـا تـداوم  .  انسانھای ازادیخواه است كه وجودت را دریـاب
. یعنی خـودكشـی .  اعتصاب غذا به ضد خود بدل می شود 

این امر انسان كشی تنھا در قـانـون ضـد بشـری حـاكـمـان  
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ـرای یـك  . سرمایه داری است   نه در قانون انسانی كـه مـا ب
ـری ایـجـاد تشـكـل  .  دنیای بھترمان امید داریم  كمیته پیگـی

 ھای كارگری ایران 
 

 ھمصدا با یکدیگر به دفاع از رضا شھابی 
 برخیزیم

 روز اسـت کـه رضـا شـھـابــی  ٥٠ اکـنـون نـزدیـک بـه   
ـرد  زنـدگـی و سـالمـت ایـن  !  دراعتصاب غذا به سر مـی ب
رضا شھابی جان خود را  !  کارگر مبارز زندانی در خطراست 

ـیـه و   ـتـی و سـتـمـگـری قـو  قضـائ وثیق  افشای بـی عـدال
ـرارداده اسـت  رضـا  !  مسئوالن زندان ھا و ھیئت حاکم  ایران ق

شھابی چه می گوید و چـرا بـه زنـدان مـحـکـوم شـده و  
ــرد؟ او   ــرار مــی گــی ــم و تــعــدی ق ایــنــگــونــه مــورد ســت
کارگرمبارزی است که مقتضیات کار و زنـدگـی اش او  

او  .  را به واکنش علیه قوانین ضد کارگری واداشـتـه اسـت 
به عنوان یک کارگر، نابرابری اقتصادی و اجـتـمـاعـی را  
. در محیط کار و زندگی اجتماعی خود تجربه کـرده اسـت 

ـری و تضـاد   ـراب حساسیت و ھوشیـاری اش نسـبـت بـه نـاب
طبقاتی موجود در جامعه او را در جـایـگـاه یـک کـارگـر  
آگاه و مبارز قرارداده است که برای تأمین خـواسـت ھـایـش  
که ھمانا خواست طبق  کارگر نیز می باشد از فـدا نـمـودن  

: رضا شھابـی مـی گـویـد .  جان خویش نیز دریغ نمی ورزد 
ـقـاتـی خـود   کارگران حق دارند که برای دفاع از منافع طـب
ـقـاتـی خـویــش   ـقـل طـب ـنـد و از تشـکـل مسـت مـبـارزه کـن

به ھمین دلیل او به ھـمـراه رفـقـای کـارگـر  .  برخوردارباشند 
ـرای ایـجـاد سـنـدیـکـای   شرکت واحد اتوبوسرانـی تـھـران ب
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه وارد عـرصـ  مـبـارزه  

با پافشاری و مـبـارزه اش در امـر احـقـاق حـقـوق  .  گردید 
کارگران بود که با رأی عمومی ھمکارانش بـه عضـویـت  

ـرگـزیـده شـد  او در  .  ھیئت مدیر  سندیکای شرکـت واحـد ب
ـرای دفـاع از   پاسخ به اعتماد دوستانش عزم و اراد  خود را ب
ـقـل کـارگـری و آزادی اعـتـصـاب بـه   آزادی تشکل مسـت
عنوان یکی از ابزارھای مبارز  طبق  کارگر در جھت تأمـیـن  

او تصـویـب  .  مطالبات اقتصادی و سیاسی جزم نموده اسـت 
ـر و   مزد زیر خط فقر از جانـب شـورای عـالـی کـار و وزی
ـنـ  خـانـوار   ـنـاسـب بـا ھـزی نمایندگـان ضـدکـارگـری را مـت
کارگری نمی داند و برای افزایش مزد و ھمچنین پرداخـت  

خـواسـت دیـگـر او  . حقوق معوقه کارگران مبارزه می کند 
ــی و   ــدان ــدانــیـان ســیـاســی و آزادی کــارگــران زن آزادی زن
بازگشت به کار و پرداخت مزد زمان محکومیت آنـان مـی  

ـبـات و  .  باشد  ـیـان ایـن گـونـه مـطـال رضا شھابی به دلیل ب
ـیـن سـرمـایـه داری مـورد   برافراشتن پرچم مبارزه علیه قـوان

او را در زنـدان  .  خشم مسئوالن ضدکارگری قرارگرفته است 
ـم و اذیـت و آزار و   نیز آسوده نمی گذارند و دائم مورد سـت

ـتـی  .  بی حرمتی قرارمی دھند  ـی مسئـوالن قضـائـی و امـن
ـر   رژیم برای پایین آوردن شأن و مـنـزلـت او مـدام او را زی
فشار قرار می دھند و حتی از درمان وی نیز ممانـعـت بـه  

سالمت و جان رضا شھابی برای آنھـا بـی  .  عمل می آورند 
ـنـد  . ارزش است و مرگ این کارگر مبارز را آرزو می کـن

ـبـایـد بـه ایـن آرزوی   بدون شک دشمنان رضـا شـھـابـی ن
طبق  کارگر ایران و ھم  مدافعـان آزادی  . پلیدشان دست یابند 

ـیـن   ـیـن کـارگـران و سـازمـان ھـای ب طبق  کارگر و ھمچـن
المللی کارگری رشادت و آشتی ناپذیری رضا شـھـابـی را  

می ستایند و حفظ جان این رفیق کارگر را برای اسـتـمـرار  
ـقـی   ـل مبارزه در راه آزادی طبق  کارگر امری جدی و مھـم ت

از این رو بی آنکه ذره ای در شـایسـتـگـی و  .  می کنند 
ـم   خستگی ناپذیری رضای عزیـز در مـبـارزه بـه ضـد سـت
طبقاتی تردیدی داشته باشیم، در اقدامی مشترک دسـتـان  
ـبـش   توانمند ایشان را می فشاریم و به عنوان بخشی از جـن
ـروزمـنـدانـ  اعـتـصـاب غـذای رفـیـق   کارگری ایران پایان پی
ـم  ـی ـقـ  کـارگـر طـلـب مـی نـمـای . شھابی را در پیشگاه طـب

ـرد مـتـحـد ھـمـ    ـب سالمت و پیشگامی او در مبارزه الزمـ  ن
اتـحـاد  .  کارگران از جمله برای تحقق خواست ھای او اسـت 

ما نیز در ایـن  .  و ھمبستگی طبق  کارگر توصی  خود اوست 
ـقـ    پیام به خواست او که وحدت و یکپارچگی در صـف طـب

ـم   ـیـان  .  کارگر است پاسخ گفته ای ـرای آزادی ھـمـ  زنـدان ب
سیاسی و ھم  کـارگـران زنـدانـی مـبـارزه ای سـراسـری را  

 ننگ و نفرت بر استبداد و دیکتاتوری . سازماندھی کنیم 
فـعـاالن  .  کارگران پروژه ھای پارس جنوبـی .  زنده باد آزادی 

فـعـاالن کـارگـری  .  کارگری ضد سـرمـایـه داری گـیـالن 
ـروشـیـمـی ھـای مـاھشـھـر و  .  جنوب  جمعی از کارگران پت

ــام  ــدرام ــور کــرج  .  بــن ــح ــارگــران م ــی از ک ــع ــم  –ج
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فدراسیون جھانی کارگران حمل و نقل 

 خواھان آزادی رضا شھابی شد
 روز است  کـه در  ٥٠ رضا شھابی  ھم اکنون  نزدیک به  

ـرد  .  اعتراض به وضعیت خود  در اعتصاب غذا بسـر مـی ب
ـم   ـتـی  رژی ـی او در نامه ای بـه مسـئـوالن قضـایـی و امـن
ـر طـرح   جمھوری سالمی خواسته ھای  خود را به شـرح زی

ــ بـازگشـت بـه  ١ :  و  خواھان بر اورده شدن انھا شده  است  
.   زندان اوین  چنانچه قرار شود به زنـدان بـازگـردد ٣٥٠ بند  
ـ مرخصی استعالجی کافی قبل و بعد از عـمـل جـراحـی  ٢ 

 قانون مجازات اسـالمـی  ١٣٤ ـ اجرای ماده  ٣ دیسک کمر  
ـ آزادی مشروط در طی ایـن مـدت،  ٤ )  قانون تجمیع ( جدید  

حمایتھای گسترده ای در کشورھا مختلف جـھـان از رضـا  
فدراسیون  جھانی کارگـران حـمـل  .  شھابی بعمل امده است 

  ١١ و نقل، ای تی اف،  با انتشار بیانیه مطبـوعـاتـی  در  
 خواھان آزادی رضا شھابی، فعال  کـارگـری  ٢٠١٤ ژوئیه  

و عضو ھیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تھران  
در بیانیه مـطـبـوعـاتـی فـدراسـیـون جـھـانـی  .  و حومه شد 

کارگران حمل و نقل،  بعد از اشـاره  بـه وضـعـیـت  رضـا  
شھابی و در خواست آزادی او، قسمت ھایی از نامـه آقـای  
استیو کاتون،  کفیل دبیر کل ایـن فـدارسـیـون  بـه حسـن  

ـرای  .  روحانی نقل شده است  در بخشی از این نامـه  کـه ب
آی  " حسن روحانی ارسال شده است استیو کاتون می گوید  

ـقـاضـای   تی اف چندین بار به دولت شما نامه نـوشـتـه و ت
آزادی رضا شھابی و تضمیـن فـراھـم سـاخـتـن مـعـالـجـات  

ـیـن در  .  ضروری برای  او را کرده است  آی تی اف ھـمـچـن
چندین مورد تعھدات  کشور شما مبنی بر رعـایـت حـقـوق  
ـیـن   ـر حـقـوق بشـر و اسـتـانـداردھـای ب بین المللی مبنی  ب
ـراردادھـای   المللی کار، و به ویژه  حق آزادی تشـکـل و ق

 .دسته جمعی  را به شما یاد اور شده است 
سازمان جـھـانـی    (  ٢٠١٤ سال   ILOدر واقع،  در گزارش  

به کمیته مدیریت این سـازمـان،  مـجـددا  بـه ایـن  )   کار 
ـیـن امـده .   تعھدات  تاکید شده است  در  :  " در گزارش چـن

ارتباط با وضعیت آقای شھابی، دولت ایران می گوید  بـه  
تالش ھای سازنده خود برای آزادی مشروط و عفو  ایشـان  

دولت ایران یـاد  .  از طریق کانال ھای قانونی ادامه می دھد 
اور می شود که  در مالقات با مدیر گروه اسـتـانـداردھـای  

 ،   ٢٠١٢  آوریل  ١٧ بین المللی کار سازمان جھانی کار، در  
ـرای    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تمایل دولت ایران ب
آزادی فوری آقای شھابی مجددا تاکید کـرد اسـت و بـه  
معاون خود در امور بین المللی  دستور داده  تـا ایـن مـورد  

در رابطه با اتھـام بـدرفـتـاری بـا  .   را از نزدیک دنبال کند 
آقای شھابی، دولت ایران  می گوید که ھرگونـه ادعـایـی  
مبنی بر  بد رفتاری  با مظنونان و افـراد بـازداشـت شـده،  
ـیـه آنـھـا، مـوضـوع   صرف نظر از اتھامات عـنـوان شـده عـل
ـرار گـرفـتـه و عـامـالن آن بـه جـرم   مجـازات  قـانـونـی ق
ـیـگـرد   بدرفتاری و سھل انگاری در انجام  وظایف، تحـت پ
قرار می گیرند و درصورتی که  مـجـرم شـتـاخـتـه شـونـد  

و  از ایـن لـحـاظ ، آقـای شـھـابـی  .  مجازات خواھند شد 
چنانچه بخواھد می تواند با استناد به  قـانـون اسـاسـی و  

در  .    حق قانونی خویش  خواھان استراد حـقـوق خـود شـود 
رابطه با اتـھـام سـھـل انـگـاری و  کـوتـاھـی در تـامـیـن   
نیازھای پزشکی فوری آقای رضا شھابی در طـول مـدت  
زندان،  دولت ایران مـی گـویـد کـه اداره کـل زنـدانـھـا و  
اقدامات تامین و تربیتی، مسئول ایمنی، امنیت و سـالمـت  

ـررات  .   زندانیان است  ـلـف مـق و ماده ھا و بند ھـای  مـخـت
اجرایی  بخش نامبرده  طبق قانون ، این  اداره را ملزم مـی  
سازد که  به طور مداوم بـه وضـعـیـت عـمـومـی و فـردی  
ـیـار ھـای آنـان فـورا   زندانیان نـظـارت داشـتـه بـاشـد وبـه ن

 از مقررات اجرایـی زنـدان  ٤٤ ماده  )  ١ (بند  . رسیدگی کند 
ھا، بازرس زندان را ملزم به نظارت دقیق بر ھر گونه تـخـلـف  

دولت می گـویـد کـه،  .  از حقوق مشروع زندانیان می کند 
متوجه اھمیت ارائه گزارش دقیق از چگونگـی  مـعـالـجـه  
پرشکی آقای شھابی ھست و تعھد می دھد کـه گـزارش   
دقیقی از درمان ھای پزشـکـی رضـا شـھـابـی را بـه ایـن   

دولت ایران می گوید که رضا شـھـابـی  .  کمیته  ارائه دھد 
قبال در بیمارستان برای مھمیز استخوان تـحـت درمـان بـوده  

بیانیه مطبوعاتی فدراسیون جھانی کارگران حمل و  ."  است 
با وجود این اظھارات توسط  دولـت  : " نقل سپس می افزاید 

ایران و تکرار بر انجام  تـعـھـدات خـود در ارائـه  خـدمـات  
درمانی مناسب، این وعده ھا به طورمرتب شـکـسـتـه شـده  

ـنـد  .   است   زنـدان  ٣٥٠ عالوه بر این، شھابی به تازگی از ب
.  اوین تھران به زندان رجایی شھر در کرج منتقل شـده اسـت 

ـقـال بـه  ایـن   ـت گزارش شده است که او در اعتراض بـه  ان
ـبـھـکـاران بـا ھـم در   زندان که در آنجا زندانیان سیاسی و ت

با  .  یک جا نگھداشته می شوند، اعتصاب غذا کرده است 
توجه به بدتر شدن سالمتی شـھـابـی و وخـامـت حـال  او،  

آی تـی اف   .   دولت ایران بایـد  بـی درنـگ اقـدام کـنـد 
یک بار دیگر موضع خود را قویا تـکـرار مـی کـنـد کـه  
ـبـایـد   ھیچ کارگری به دلیل فعالیت ھـای اتـحـادیـه ای ن
زندانی شود، چه رسد به این که با او به گونـه ای رفـتـار  

اتـحـادیـه ھـای  .  شود که  مصداق شکنجه عمدی اسـت  
ـیـد و   عضو آی تی اف، خواستار آزادی فـوری و بـدون ق

تا زمـان آزادی او، فـدراسـیـون  .  شرط رضا شھابی ھستند 
ھمچنین خواستار آن است که از  سالمت روحـی وجسـمـی  

ـبـت شـود  رضـا  (  آی تـی اف، وضـعـیـت  .  شھـابـی مـراق
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ـری خـواھـد  کـرد ) شھابی   ـیـگـی .  را ھمچنان  به دقـت پ
ـفـدراسـیـون  (  آی تی اف   و نیز آی تی یـو سـی    .  کـن

در این بـاره بـه  سـازمـان  ) جھانی اتحادیه ھای کارگری  
ـتـه اسـت   .  بین المللی کار، نامه نوشته اند  این سازمـان گـف

ـیـد و شـرط شـھـابـی و ارائـه   که از تقاضای آزادی بی ق
ـبـانـی مـی   ـی درمان پزشکی مناسب و ضروری به او  پشـت

فدراسیون ھمچنان به حمایت ھای خود از اعضـایـش  .  کند 
در سراسر جھان ادمه خواھد داد و  اعضای این فـدراسـیـون   
در صورت لزوم  از تالش برای نشان دادن ھمبستـگـی خـود   

ـلـی  ".   دریغ نخواھد کرد  ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المـل
 در حمایت از کارگران در ایرا  

 
نامه ی سندیکاھای فرانسه به وزیر امور 

 خارجه فرانسه در مورد رضا شھابی
آقـای  .  ٧٥٣٥١ پاریـس  .  که دورسه ٣٧ !  وزارت امور خارجه 

 آقای وزیر، سـازمـان  ٢٠١٤  ژوئیه  ١١ پاریس  . لوران فابیوس 
ت، و سولیدر  توجـه شـمـا  . ژ . ھای سندیکائی فرانسوی ث 

ـره ی   ـئـت مـدی را نسبت به وضعیت رضا شھابی، عضو ھـی
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حـومـه کـه از  

ـرای احـقـاق حـقـوق  ٢٠١٠ ماه ژوئن   ـیـت ب  بـه عـلـت فـعـال
این حبس تخطـی از  . کارگران زندانی است، جلب می کند 

ـیـن   معائده ھای اساسی و زیرپا گذاشتن قواعـد و اصـول ب
به ھمین دالیل است کـه سـنـدیـکـاھـای  .  المللی کار است 

فرانسوی و ھمچنین جنبش سندیکـائـی جـھـانـی سـال ھـا  
ـنـد  در تـاریـخ اول  .  است آزادی نامبرده را مطالبه مـی کـن

ــن   ــمــاری ھــای  ٢٠١٤ ژوئ ــی را کــه از بــی  رضــا شــھــاب
گوناگونی وخیم رنج می برد، بـه زنـدان رجـائـی شـھـر در  
ـنـد  ـقـل مـی کـن .  کرج محل نگداری بزھکاران عادی منت

رضا شھابی از ھمان اولین روز انتقالش در اعتراض بـه ایـن  
عمل به اعتصاب غذا دست زده و خواستار بازگرداندنش بـه  
ـتـار بـا   زندانی است که ملزومات بین المللی در رابطه با رف

وضعیت سالمتی رضا شھـابـی  .  زندانیان در آن رعایت شوند 
ـیـمـارسـتـان  .  بی اندازه ما را نگـران کـرده اسـت  پـزشـکـان ب

خواستار انتقال فوری او به بیمارستانـی در خـارج از زنـدان  
ـراتـش دچـار   شده اند که در صورت مخالفت با آن، ستون فق

او را بـه بـخـش  .  آسیب ھای جبران نـاپـذیـزی خـواھـد شـد 
اورژانس بیمارستان زندان منتقل کرده اند ودر حال حاضر در  

ـرد  بـا تـوجـه بـه وخـامـت وضـعـیـت  .  بیھوشی به سر می ب
شھابی، ما از شما می خواھیم از ھر طریقی کـه مـمـکـن  
ـرار دھـیـد تـا   ـران را تـحـت فشـار ق است مقامات دولت ای
اقدامات الزم جھت معالجه شھابی را فراھم آورند و حـقـوق  

ـیـمـاری  . ابتدائی اش رعایت کنند  ـنـه ب ـیـشـی در رابطه بـا پ
ھای شھابی که بطـور جـدی سـالمـتـی اش را بـه خـطـر  
انداخته اند چنانچه دولت ایران قادر بـه تضـمـیـن مـعـالـجـه  
شھابی در داخل ایران نباشند، سـازمـان ھـای سـنـدیـکـائـی  
ـنـد  . فرانسوی او را برای معالجه به فرانسه دعوت می کـن

ـم    ـران مـی خـواھـی در چنین موردی ما از مقامات دولت ای
که به او اجازه سفر به فرانسه را بدھند و ما سـنـدیـکـاھـای  
ـبـل   ـق فرانسوی درمان وی در یک بیمارستان منـاسـب را ت

ـریـد .  خواھیم کرد  ـپـذی ـقـه مـا را ب . آقای وزیر احترامات فائ
. ت . ژ . تییری لوپائونسیسیل گوندار الالن دبیر سراسری  ث 

ـرجـمـه و پـخـش از   ھـمـبـسـتـگـی  :  سخنگوی سولیـدر  ت
ـلـی    –سوسیالیستی با کارگران ایران   فرانسه اتحاد بین المـل

 پاریس  –درحمایت از کارگران در ایران  
 

 گزارش
 

کاھش امنیت شغلی کارگران کوره پزخانه 
 به دلیل رکود بازار کار

ـیـت کـوره پـزخـان  ھـا ھـم    رکود بازار ساخت و ساز به فـعـال
ـیـمـت    سرایت کرده  اسـت و سـوی دیـگـر افـزایـش بـھـای ق

حاملھای انرژی بویژه گاز باعث شده نیمه فعال شدن کـوره  
 .ھای آجر پزی شده است   ھای واحد 

ھـای    پـزخـانـه    نایب رییس انجمن صنفـی کـارگـران کـوره  
قرچک ورامین، از کاھش امنیت شغلـی کـارگـران کـوره  

ـر شـدن  .  پزخانه به دلیل رکود بازار کار خبر داد  ـراب چـنـد ب
قیمت حاملھای انرژی بویژه گاز موجب نیـمـه فـعـال شـدن  
برخی واحدھای کوره پزخانـه شـده اسـت بـا ذکـر مـثـالـی  

اگر قبال یک واحد دو میلیون تـومـان بـھـای گـاز  :  افزود 
ـم بـه    مصرفی در یک دوره می    ١٠ داد ھم اکنـون ایـن رق
ـرژی  .  میلیون تومان رسیده است  افزایش قیمت حاملـھـای ان

در حالی عملی شده که قیمت آجر ھیـچ گـونـه افـزایشـی  
نداشته به ھمین دلیل تولید برای تولید کننده آجر به صـرفـه  
ـتـصـادی نـدارد از طـرف دیـگـر کشـش   نیست وتوجیھه اق
خریداران اجرھای سنتی به سمت اجرھـای صـنـعـتـی سـوق  

ـیـدی،    عالوه بر مشـکـالت واحـد .  پیدا کرده است  ھـای تـول
ھا از مشکالت مضـاعـفـی    کارگران شاغل در کوره پزخانه 

ای، عـدم ایـمـنـی وبـھـداشـت در    ھمانند نواقص سوابق بیمه 
 .ھا روبرو ھستند   کارگاه 

 
 اخبار بین المللی

 
اعتراض ھزاران نفر به  -پرتغال 
 ھای دولت سیاست

ـر ١٩ (  ژوییه  ١٠ ھزاران کارگر و کارمند روز پنجشنبه  ـی )   ت
ـیـه   با تجمع در برابر پارلمان پرتغال در لیسبون، پایتـخـت، عـل

ــد  ـراض کـردن ــت اعــت ــد  .  سـیـاســت ھــای دول ــقـدن ـت ــان مــع آن
ـتـصـادی کشـور،   سیاستھای دولت، آنھم بوقت شرایط بـد اق

یـک  .   باعث بدتر شدن شرایط زنـدگـی اشـان شـده اسـت 
ــد   مـعــلــم مـی  ــت،  : "  گــوی ــج، مشــق ــمــی تـوانــم شــاھــد رن ن

ـم بـاشـم  شـاگـردان مـن  .  گرسنگی، بیکاری و فقر ھموطنان
با نگاھی به اطراف می تـوان شـرایـط سـخـت  .  گرسنه اند 

ـنـده  .  مردم را دید و حس کرد  ـنـھـای آی ـری ـت جـوانـان مـا، بـھ
ـرتـغـال یـکـی از  . " کشورمان، کشور را ترک می کنند  پ

کشورھای بحران زده اتحادیه اروپا و حوزه پـولـی یـوروسـت  
ـتـصـادش دچـار   که ھمچنان در سـر و سـامـان دادن بـه اق

 .چالش است 
 

 اعالم اعتصاب کارگران راه آھن -غنا 
ـبـه   کارگران راه آھن در غنا اعالم کرده انـد از روز دو شـن

ــیــه  ٢١  ــر ٣٠ (  ژوی ــی ــراض بــه عــدم افــزایــش  )   ت ــت در اع
ایـن کـارگـران  .  دستمزدشان دست به اعتصاب خـواھـنـد زد 

 قرار بود که دسـتـمـزد    گویند که بر طبق توافقات قبلی   می 
     قرار بگیرد و افـزایـش یـابـد، ولـی   کارگران مورد باز بینی 

ــچ اقـدامــی در جـھــت افـزایــش   بـعـد از آن تـوافــقـات ھـی

ـر  .  دستمزدشان صورت نگرفته است  انتظار میرود کـه در اث
این اعتصاب حرکت قطار از آکرا پایتـخـت ایـن کشـور بـه  

 .چند شھر دیگر متوقف بشود 
 

بازگشت مخالفان دولت به خیابان  -برزیل 
 ھا

تب و تاب مسابقات جام جھانی فوتبال ھـنـوز کـامـال فـرو  
. ننشسته که معترضان برزیلی دوباره به خیابان ھا آمـده انـد 

ـفـا، در   ـی ـبـال، ف سپ بالتر، رییس فدراسیون بین المللی فوت
ـراض ھـای  : "  پایان بازی ھـای ایـن جـام گـفـت  ایـن اعـت

ـنـد  مـی  .  خیابانی که از آن حـرف مـی زدنـد، کـجـا ھسـت
ـریـک   ـب خواھم شخصا به برزیلی ھا برای این جام جھانـی ت

اما مردم معترض، یکروز بعد از بازی ھـا، عـالوه  . " بگویم 
ـرار   بر دولت برزیل، فیفا را نیز ھدف اعتـراض ھـای خـود ق

ـلـی بـود کـه مـردم  .   داده اند  ـر دالی بحران اقتصادی و فـق
برزیل بویژه بیکاران را طی چند ماه گذشته، به خیابـان ھـا  

ـرسـاخـت  .  کشانده بود  صرف میلیاردھا دالر برای تاسیـس زی
ھا و ورزشگاھھا، در جایی که روز به روز بر شمار بیکـاران  
ـیـکـار و   ـراض کـارگـران ب این کشور افزوده می شود، اعـت

در جـریـان ایـن  .  حتی بومی ھای برزیل را برانگیخـتـه بـود 
بازی ھا، تظاھرات فروکش کرد اما حال که بـازی ھـا بـه  

ـرضـان دوبـاره بـه خـیـابـان آمـده انـد  روز  .  اتمام رسیده، معـت
چھاردھم ژوییه، درست یکروز پس از اتمام بازی ھـای جـام  
ـراض ھـای   ـرای ادامـ  اعـت جھانی فوتبال، مخالفان دولـت ب
خود که در طول برگزاری بازی ھا، آرامتر شده بود، دوبـاره  

بنظر می رسـد، ایـن بـازی ھـا حـتـی  .  به خیابان ھا آمدند 
برای معترضان، یک وقت استراحت بین دو نیمه مـحـسـوب  
می شده و حال که این بازی ھا پایان یافته است، مخالفـان  
. نیز برای نیم  دوم اعتراض علیه دولت، به مـیـدان آمـده انـد 

ـرای شـرکـت در   دیلما روسف، رییس جمھوری برزیل کـه ب
انتخابات ریاست جمھوری پیش رو آماده می شود، بھنـگـام  
ـلـی ھـو   مراسم اختتامی  جام جھانی، از سوی تماشاگران برزی

ـرای  .  شد  ـبـال وی ب بنظر می رسد که این بازی ھا، از اق
ـر بـکـاھـد  . پیروزی در انتخابات ریاست جمھوری ماه نـوامـب

درخواست میشل پالتینی، رییس فدراسیون فوتبال اروپا کـه  
ـیـز   از مردم خواسته بود اعتراض ھا را یکماه متوقف کنند ن

ـنـد عشـق بـه  .  مثمر ثمر نبوده است  ـلـی ھـا مـی گـوی برزی
فوتبال در خون آنھا جاری است اما تورم، گرانی، بیکـاری،  
ـر،   ـق ـیـابـی بـه آمـوزش و بـھـداشـت رایـگـان و ف عدم دسـت
ـبـال را کـمـرنـگ مـی   معضالتی است که عشق بـه فـوت

 .کند 
 

قصد شرکت ماکروسافت برای  -امریکا
 اخراج ھزاران نفر

به گزارش تلویزیون بلومبرگ از قول منابع آگاه به مسـائـل  
    این شرکت گفت شده که این شـرکـت قصـد دارد در پـی 
. ادغام با شرکت نوکیا دست به اخراج ھزاران کارمند بـزنـد 

ـبـال بـحـران مـالـی  ٢٠٠٩ این شرکت در سال    میالدی و بدن
 از کـارمـنـدان خـود زد،     تـن ٥٨٠٠  دست به اخراج    جھانی 
 که این شـرکـت قصـد     منابع آگاه گفته اند که رقمی   ولی 

ھـای    اخراجشان را دارد میتواند بسیار باالتر از تعداد اخراجـی 
ـرار اسـت تـعـداد کسـانـی .   باشـد ٢٠٠٩ سال    کـه اخـراج    ق

ـر اسـاس آخـریـن  .  ھای آینده اعالم بشـود   میشوند ظرف روز  ب
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ھا مدیریت این شرکت اعالم کرده اسـت کـه قسـط    گزارش 
ـر  ١٢٧ این شرکت  .  ھزار کارمند را دارند ١٨ اخراج   ـف  ھزار ن

ـیـش از    درصـد  ١٤ را در استخدام خود دارد که این تعداد ب
 .از نیروی کار آن بشمار میاید 

 
اعتصاب نامحدود رانندگان  -آرژانتین 

 اتوبوس
ــورت   ــدگــان   UTAاتـحــادیـه تــرانسـپ ـن اعــالم کــرد کــه ران

( ژوییـه  ١٤  از روز دوشنبه    ھای مسیرھای طوالنی   اتوبوس 
ـنـد )  تیر ٢٣  ـبـال بـی .  دست به اعتصاب نامحدود مـیـزن     بـدن

نتیجه ماندن مذاکرات نمایندگان کارگران و کـارفـرمـایـان  
ـنـد  ـت   ٣٠ آنـھـا خـواھـان  .  کارگران تصمیم به اعتصاب گـرف

ـنـه  ـرداخـت ھـزی ـیـن راه در    درصد افزایش دستمزد و پ ھـای ب
ـنـد    کارگران مـی .   ھستند   مدت زمان رانندگی   مـاه  ٧ گـوی

ای نداشتـه اسـت و آنـھـا    مذاکره با کارفرمایان ھیچ نتیجه 
ـنـد  ـیـسـت ـنـده ن اتـحـادیـه  .  مایل به ادامه این روند خسته کـن

 .کند    می    ھزار کارگر را نمایندگی ٢٣  UTAکارگری  
 

اعتراض علیه تصویب قانون  -افغانستان 
 امتیازات

 اعضا پارلمانشماری از جوانان و فعاالن مدنی در کابل در  
حقوق و مصئونیت اعضـای  " اعتراض به تصویب طرح قانون  

ـرض  "  شورای ملی  در برابر پارلمان افغانستان دسـت بـه اعـت
معترضان با تجـمـع در مـقـابـل پـارلـمـان افـغـانسـتـان  . زدند 

خـواسـت  .   ھای سرخ را به رسم اعتراض بلند کـردنـد   کارت 
ـری از تـوشـیـح مصـوبـه ایـن   اساسی این معترضان جلوگـی

ھـرچـنـد  .  قانون توسط ریاست جمـھـوری افـغـانسـتـان اسـت 
ـرار اسـت   مجلس سنای افغـانسـتـان آن را رد کـرده امـا ق
کمیته مختلط دو مـجـلـس در مـورد آن تشـکـیـل جـلـسـه  

در یک بیانیه معترضان آمـده کـه اگـر طـرح ایـن  .  بدھند 
قانون تصویب شود به نمایندگان مجلـسـیـن شـورای مـلـی،  

ھای مسکونی، بیمه بھداشتی، مصئونیـت قضـایـی و    خانه 
حقوق و امتیازات دپلماتیک در سفرھای خـارجـی ھـنـگـام  
گردشگری و زیارت و یا معالجه در نظر گرفته خواھد شـد  

 درصد از مزد ماھانه شان به صورت مداوم تـا پـایـان  ٢٥ و  
ـرای  .  عمر به آنھا پرداخت خواھد شد  ھمچنین دو نگھـبـان ب

ـرضـان  .  ھر عضو مجلس نیز در نظر گرفته خواھد شـد  مـعـت
ھشدار داده اند که در صورتی که به خـواسـتـه ھـای شـان  
رسیدگی نشود به اعتراضات گسترده تری ادامـه خـواھـنـد  

حـقـوق و  " تجمعات مشابه بر ضد تصویب طرح قـانـون  . داد 
در شـھـرھـای دیـگـر  "  مصئونیـت اعضـای شـورای مـلـی 

طـرح  .  افغانستان از جمله ھرات و مزارشریف نیز برگزار شـد 
قانون حقوق و مصئونیت اعضای شورای مـلـی در حـالـی  

  ٢١ اعتراضات گسترده ای را به ھمراه داشته که روز شنبه  
ـرای   ـنـدگـان افـغـانسـتـان ایـن طـرح کـه ب تیر مجلس نـمـای
اعضای مجلس در زمـان خـدمـت و بـعـد از اتـمـام مـدت  
ـریـت آرا   کاری امتیازات ویژه ای قایل شده است را با اکـث

 .تصویب کرد 
 

 !بازنشستگان ذوب آھن اصفھان باز ھم دست به تجمع اعتراضی زدند
  بازنشسته صنایع فوالد و راه آھن ١٢٥٠٠٠فراخوان به 

 تیر تعدادی از بازنشستگان ذوب آھن اصفھان در اعتراض به پرداخت نشـدن سـه  ٢٩ طبق گزارشی که به حزب رسیده است، روز  
ـبـل از آن  .  ماه دستمزد خود در مقابل دفتر کانون بازنشستگی در خیابان نشاط این شھر دست به تجمع زدند  بازنشستگـان روز ق

مقامات کارخانه به بھانه خالی بودن صندوق بازنشستگی حـقـوق کـارگـران  .  نیز مقابل استانداری دست به تجمع اعتراضی زدند 
ـنـد دسـت بـه اعـتـراضـات  .  را پرداخت نمیکنند  کارگران اولتیماتوم داده اند که اگر دستمزد معوقه آنھا را به موقع پرداخت نـکـن

ـارھـا بـرای  .  شدیدتری خواھند زد و از جمله گردنه ذوب آھن را مسدود خواھند کرد  کارگران بازنشـسـتـه ذوب آھـن اصـفـھـان ب
دریافت بموقع حقوق خود دست به تجمع و اعتراض زده اند و مدیریت ذوب آھن قبول کرده بود که دوم ھـر مـاه حـقـوق آنـھـا را  
ـزشـان   ـاچـی ـا یـک مـاه حـقـوق ن پرداخت کند اما کارگران برای نقد کردن حقوق خود ھر بار مجبورند دست به اعتراض بزنند ت

 . پراخت شود 
ـیـسـت کـارگـری  .   بازنشسته ذوب آھن سه مـاه حـقـوق طـلـب دارنـد ٨٢٠٠٠ طبق گزارشات دولتی در حال حاضر   حـزب کـمـون

ـارچـه   بازنشستگان ذوب آھن در سراسر کشور و خانواده ھایشان را فرامیخواند ھمراه با ھمکاران خود در اصفـھـان مـتـحـد و یـکـپ
برای پرداخت فوری و سر موعد حقوق ھا و ھمینطور سایر مطالبات برحق خود دست به اعتراض بزنند و با تجمع و جـمـع آوری  

یادآوری میکنیم که بازنشستگان ذوب آھن اصفـھـان  .  طومار و با اطالع رسانی به رسانه ھا و مردم مقابل این اجحافات بایستند 
در تجمعات سالھای گذشته خود طی قطعنامه ای عالوه بر خواست پرداخت بموقع حقوق ھا خواھان افزایش فوری دستمزدھا و  

 ماده ای خواسـت ھـای خـود و کـل کـارگـران را  ٥ طب و تحصیل رایگان در تمام سطوح تحصیلی شده بودند و در بیانیه ای  
 . مطرح کردند 

ھر کدام از بازنشسـتـگـان یـک  .   بازنشسته راه آھن نیز چھار ماه است پرداخت نشده است ٤٣٥٠٠ ی  اـ یا زـ مطبق گزارش دیگری  
ری  و ــ ی کش ــ گ ــ ت ــ نشس ز با ن  ما ز سا ف  طر از  ن  ن راه آھ ا ـ م ز ا ـ س ن  ا ـ گـ تـ نشسز بای  مستمر. ن طلبکار است توماار  ز ھ ٦٠٠ ن و  میلیو

ف،  ر ــ ط و از آن  شته  ا ن گذ ن راه آھ ما ز سا ھده  بر عرا  ا ـ یا زـ خت مدا مسئولیت پرری  نشستگی کشوز بان  ماز سا. د ی شوـ ت مـ خدا رـ پ 
 .ند دا خت می دا پرل  مسئوری را  نشستگی کشوز بان  اـ مز اـ سرود و  ی ـ مـ ا نـ یا زـ ت مـ خدا رـ پر  اـ ر بـ یز ز ـ ن نین راه آھ اـ مز اـ س
 

 بازنشستگان فوالد و راه آھن، بازنشستگان سراسر کشور 
برای تامین ھزینه درمان و تحصیل فرزندانتان و سایر نیازھای حیاتی خـود  .  بموقع پرداخت نمیشود .  حقوق ھای شما ناچیز است 

وقت آن است که در تھران و اصفھان و سایر شـھـرھـا  .  اما شما و اعضای خانواده ھایتان نیروی قدرتمندی ھستید . در مضیقه اید 
ـیـه دسـتـمـزدھـا و   تالش برای متحد شدن و مبارزات سراسری و متحد خود را در دستور بگذارید و با خواست پرداخت فوری کل

ـیـد   مزایای خود،  ـائ ـی بـرای ایـن  .   افزایش حقوق، طب و تحصیل رایگان و سایر خواست ھای خود ھرچه قدرتمنـدتـر بـه مـیـدان ب
ـیـد، رسـانـه   خواست ھا طومار امضا کنید، دست به تجمعات ھمزمان بزنید، در میان بازنشستگان سراسر کشور اطالع رسانی کـن

 . ھا و سایر مردم را خبر کنید و به ھر شکل ممکن از زندگی خود دفاع کنید 
 

 . با ما تماس بگیرید . حزب کمونیست کارگری و تلویزیون کانال جدید در کنار شما ھستند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٤  جوالی  ٢٢ ،  ١٣٩٣  تیر  ٣١ 
 

 متن بیانیه کارگران بازنشسته ذوب آھن اصفھان  
 

 کارگران، زحمتکشان و بازنشستگان صنعت فوالد ایران 
 پیروزی تان مبارک باد . خسته نباشید 

ایـن  .  به ھمت و تالش بیوقفه شما در طول این چند سال اکنون توانسته ایم بخشی از مطالبات از دست رفته خود را بدست آوریـم 
ـنـد و اتـحـاد شـمـا  .  جز در سایه اتحاد و ھمبستگی و تشکل کارگری امکان پذیر نبوده است  ـل باشد در آینده بتوانیم با ھـمـت ب

 : رنجبران و زحمتکشان به سایر خواستھایمان که به شرح زیر است برسیم 
 
 پرداخت حقوقھای ماھانه و طلبھای معوقه در سرموعد  -١ 
 . خدمات بھداشت و درمان رایگان برای ھمه اقشار،  بخصوص در ایام کھولت و پیری حق مسلم ما است  -٢ 
 تحصیل رایگان در ھمه سطوح از جمله در سطح دانشگاه  -٣ 
 افزایش فوری دستمزدھا و افزایش حقوق سالیانه باالتر از نرخ تورم سال  -٤ 
ـا  ١٢  تا  ٩ از ھمه بازنشستگان ذوب آھن میخواھیم که ھفته ای دو روز از ساعت    -٥   در محل دفتر بازنشستگی تجمع کنند ت

 .پیگیر خواستھایشان باشند و از تصمیم گیری ھای مسئولین مطلع گردند 
 .در پایان از ھمبستگی مردم شھر اصفھان و ھمه رسانه ھایی که صدای ما را منعکس کردند، سپاسگزاریم 

 بازنشستگان صنعت فوالد اصفھان  
 ١٣٩١ بیست و پنجم مھرماه  

  


