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ــدون   در ادامــه اذیــت و آزار ب
ـنـد،   ـیـن کـارگـری درب وقفه فـعـال
شکنجه گران رژیم اسالمی جھت  
ــر،    ــشــت ــجــاد فشــار ھــر چــه بــی ای

ــده  "  اتـھـامـات "  ـرون جـدیــدی وارد پ
ـم زاده   ـراھـی رسول بداقی و بھنام اب

ـر  .  کرده اند  ـی اسماعیل عبـدی، دب
ـلـمــان " کـل   " کـانـون صـنــفـی مـع

در اردیبھشت امسال  : " نوشته است 
پیمان حاج محمود عـطـار وکـیـل  
ـنـدات   این کانون، با ارائه ی مسـت
ــونـی اعــالم کــرد کـه رســول   قـان
بداقی طبق قانون باید در شھـریـور  

ـر  .   آزاد شود ٩٣  با اعـالم ایـن خـب

مـوجــی از شــادی بــیـن فــعــاالن  
صنفی و خـانـواده ی فـرھـیـخـتـه  

ـیـکـه  .  بداقی ایـجـاد شـد  در حـال
ــظـار آزادی   ـت ــدانـش چشـم ان فـرزن
ــان   پــدرشــان در انــتــھــای تــابســت
ــه بــرخــی از   ــان ــف ــاس ــد، مــت ــن ھســت
ــا   ـبـط بـا پــرونـده ب مسـئـوالن مــرت
استنـاد واھـی دریـافـت جـایـزه و  
ـتـه ی   کمک مـالـی از بـه گـف

ـنـان " خودشان   تـوسـط  "  خـارج نشـی
ـرای ارائـه   کانون صنفی معلمان ب
به  رسول بداقی، دادن مرخصی و  
ـفـی دانسـتـه   ـت آزادی ایشان را مـن

کمیته دفاع از بھنام ابراھیـم  ." " اند 

  ٢٧ ھم در اطالعـیـه شـمـاره  "  زاده 
خود، در مورد اتـھـامـات تـازه بـه  

در  : " بھنام ابراھیم زاده آورده اسـت 
ـتـی   ـی چند روز اخیر مامـوران امـن
ــده   ــام پــرون ــن بــرای بـھــن زنـدان اوی
سازی جدید کردند و اتھام جـدیـد  
بھنام اغتشاش در زندان است کـه  
از سوی مقامات زنـدان اویـن بـه  

ـم زاده  .  بھنام ابالغ شد  بھنام ابراھـی
ــرایــط جســمــی  ــکــه در ش ــن ــا ای     ب
وخیمی به سر میبرد و بـه شـدت  

ـیـه  ھـا    ھـا و روده   از ناحیه سر، کـل
ــا در   ــت ام ــکــل اس دچــار مش

ـنـد    و  ٢٠٩ اعتراض به تبعید به ب

عنوان یادداشت از کتابی بـه  "
ـتـصـاد  " عاریه گرفته شده به نام   اق

ـفـورد  "  به زبان خودمان  اثر جیم اسنت
ـر روی   که در عنوان فرعـی آن ب

چـرا  " جلد کتاب پرسیده شده است  
نباید به حرف اقتصاددانان اعتـمـاد  

آنـھـا  : "  در متن آورده شده ".   کرد 
ـنـد چـه   مدعی اند کـه مـی دان
ــردم اســت،   ــه صــالح م ــزی ب چــی
حتی بھتر از خود مردم و از شـرح  
و تفصیل نظریه ھایـی کـه گـیـج  
ـر آدم   کننده و بر خالف شھود سـای
ــد  ـرن ـب . ھـا اسـت بسـیـار لـذت مـی

ـتـصــادانـان  حـرفـه ای خـو را   اق
تفسیرگران مقوله ی راز آمـیـزی  
ـنـد کـه آدم ھـای   معرفی  میکن
عادی از درک و فھم آن عاجزنـد  
و از آنجا که چـیـزھـایـی را کـه  

مطالعه میکنند که با رقـم ھـای  
میلیاردی یا حتی تریلیارد دالری  
محاسبه می شوند، در چشم خـود  

ـنـد  ." و دیگران مھم جلوه مـی کـن
ما کم از این اساتید نداریم، ایشان  
ھر چه که در نزد خـود و رسـانـه  
ھای رسمی بورژوازی مھم جـلـوه  
کنند در ویترین مـیـگـذارنـد و در  
واقعیت مانند یک صاحب بنـگـاه  

ــد  ــن ــیــک ــیــن عــمــل م ــرق  .  مــاش ف
ــدگــان   ــا فــروشــن ــان ب ــصــاددان اقــت
خودوراما در این اسـت کـه اولـی  
دانشــگــاه رفــتــه اســت ومــدرک  
ـلـی اش   ـرسـن ـرونـده پ معتبری در پ
دارد و برای ھمین ھم گـاھـا ایـن  
ـم   ور وآن ور میخوانیم یا مـیـشـنـوی

ــی   ــه  " کــه فــالن ــت ــرجس انــدیشــه ب

 گزارشی از قتل علی چراغی کارگر
  ساله توسط ماموران شھرداری٤١ 

 ماموران شھرداری قاتلند : شاھدان عینی 
 به ما مربوط نیست : شھرداری 
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پرونده سازی ھای جدید برای رسول بداقی و 
 بھنام ابراھیم زاده و یک نکته درباره سیاست

 ناصر اصغری 

ھرگز به یک اقتصاددان  "
 !"اعتماد نکنید
 یاشار سھندی 

 در حاشیه اخبار کارگری
 ھراس دولت از اعتراضات کارگری فرا کارخانه ای 

            نسان نودینیان 

اسیر جالدان، کودکان  بھنام
 حرص و آز قربانی

 یاشار سھندی 
 

 اخبار کارگری
 داوود رفاھی  -نسان نودینیان 

 ١٢           صفحه  

 ١٠            صفحه  

 ١١ صفحه  

 ٣              صفحه  

 ٤          صفحه  

 ٥          صفحه  



 2  ١٣٩٣ مرداد ٢٨ کارگر کمونيست

ـروز بـه   تظـاھـرات مـریـوان، دی
ـرش   سردشـت و کـرمـانشـاه گسـت

باید در ھمـه شـھـرھـا ایـن  .  یافت 
 تجمعات را سازمان داد 

ـران در   مردم شھرھای کردستان ای
ــگــال در   حــمــایــت از مــردم شــن
. کردستان عراق به مـیـدان آمـدنـد 

ـتـه   طبق اخـبـار رسـیـده بـه کـمـی
کردستـان حـزب تـا کـنـون مـردم  
ــاه،   ــانش ــالم، کــرم ــای ای ــھــرھ ش
سنندج، پاوه، جوانرود، کـامـیـاران،  
روانسر، مـریـوان، بـانـه، سـردشـت،  
سقز، بوکان، مھاباد، و روستاھای  
ــدج و   ــن ــای ســن اطــراف شــھــرھ
کامیاران و مریوان به جـمـع آوری  
کمک بـه مـردم شـنـگـال اقـدام  
کرده و در مراکز شھرھا در یـک  
یا چند جا چادر برپا کـرده و در  
ـیـن ایـن   ھر شھـر و روسـتـا فـعـال
عرصـه شـورای نـظـارت و جـمـع  

تـا کـنـون  .  آوری تشکیل داده اند 
ــن مــواد خــوراکــی و   ــزاران ت ھ
زیستی جمـع آوری شـده اسـت و  
ـقـد کـه   مقدار قابل توجھی پـول ن
ـیـون تـومـان   ـل در ابعاد صـدھـا مـی
است جمع آوری و بـه دسـت ایـن  

ھمین فعالیـن  .  فعالین رسیده است 
بر ارسال این کمکھا تا رسیدن بـه  
ـنـد  . دست آوارگان نظـارت مـیـکـن

ــی   ــالم ــوری اس ــھ ــم مــواردی ج
خواسته است کمـکـھـا را بـدسـت  
ــت   خـود بـگــیــرد کــه بـا مــخـالــف
فعالین مواجه شده اسـت و اجـازه  
نداده اند کـمـکـھـای مـردمـی را  

 .بدزدند 
مردم نوع دوست کردسـتـان ضـمـن  
رساندن این کـمـکـھـا بـه مـراکـز  
تعیین شده انزجار خود از داعش و  
ـراز داشـتـه   جریانات اسالمی را اب

انزجار از نیروھای ارتـجـاعـی  .  اند 
ــر جــریــان   ــفــی و ھ داعــش و ســل
اسـالمـی دیـگـررا بـایـد ھـر چــه  
. بیشتر گسترش و سراسـری کـرد 

ــا   ــدج ب ـن ــی ســن ـت ــی ـیــروھـای امـن ن

مراجعه به چادر ھای جمـع آوری  
کمک ھای انسان دوسـتـانـه بـه  
مردم رنج کشیده اقلیـم کـردسـتـان  
ـبـه   اخطار داد کـه از روز یـکـشـن
ــه واز   ــت ــرداش بــایــد چــادرھــا را ب

ـردارنـد  ـبـال  .  فعالیت دسـت ب ـق اسـت
مردم سننندج و دیـگـر شـھـرھـای  
کردستان در صف ھـای طـوالنـی  
کمک رسانی، نیروھای امنیتـی  
جمھوری اسالمـی را بـه وحشـت  
انداخـتـه اسـت امـا مـردم کـوتـاه  
نیامده و اعالم کـرده انـد تـا روز  
ـر   سه شنبه آینده ایـن چـادرھـا دای

 .خواھد بود 
 

شورای نظارت بر 
کمکھای مردم به شنگال 

 .اعالم کرده اند
ـر مـردم  "   به دلیل استقبال کم نظـی

ـیـن   ـپ ـنـدج در حـمـایـت از کـم سن
حمـایـت از شـنـگـال و کـوبـانـی  
ـیـن در شـھـر   ـپ ـیـت ایـن کـم فعـال
ـبـه   سنندج تـا پـایـان روز سـه شـن

سومـیـن روز از آغـاز  .  تمدید شد 
ھــای    رســمــی جــمــع آوری كــمــك 

انسان دوستانه مردم به شنگـال در  
حالی سپری شد كـه حضـور بـی  
ـر عـزم و   نظیر مردم نوع دوسـت ب
اراده ما برای تالش بیشتر در ایـن  

ـیـن حـمـایـت از  . وادی افزود  ـپ كـم
ـم در   شنگال و كوبانی سـر تـعـظـی
ـم   مقابل دریای خروشان مردم فـھـی

آورد و    و انسـان دوسـت فـرو مـی 
دارد ھر گونه فعالیت و    اعالم می 

آوری تنھا از مجاری قانونـی    جمع 
ـبـه مـورخ   و تا پایان روز سـه شـن

ـرداد مـــاه  ٢٨   انـــجـــام  ٩٣  مــ
 ".گیرد   می 
 

ھمراھی و حمایت 
کانونھا و تشکلھای مدنی 

کردستان گسترش می 
 .یابد

اعضای سازمان نظام مـھـنـدسـی  

ـیـن   ـپ ساختمـان کـردسـتـان بـا کـم
حمـایـت از شـنـگـال و کـوبـانـی  

 .ھمراھی خود را اعالم کرد 
سازمان نظام مھندسی سـاخـتـمـان  
ــان   ــدامــی انس ــان در اق کــردســت
ــردم   ــه م ــه در کــمــک ب ــان دوســت
شـنـگـال کـردسـتـان عـراق امــروز  

 سـاعـت  ١٣٩٣  مرداد  ٢٦ یکشنبه  
 بعداز ظھر در چادر جـمـع  ١٩:٣٠ 

ــنــگــال در   آوری کــمــک بــه ش
 .سنندج میدان اقبال حاضر شد 

تجمع و تظاھرات مردم شـھـرھـای  
مختلف کردستان از مریـوان آغـاز  
ــت و   ــون در ســردش ــا کــن و ت
ــم ایــن تــجــمــعــات   ــرمــانشــاه ھ ک

تجـمـع و  .  سازمان پیدا کرده است 
اعتراض خیابانی را باید گستـرش  
ــک روز   ــوان در ی ــت داد و مــی
ھماھنگ در ھمه شـھـرھـا مـردم  
ـیـھـا و ھـمـه   ـف علیه داعش و سـل
ـروریسـت اسـالمـی بـه   جریانـات ت

 .خیابان بیایند 
 

کمیته کردستان حزب کمونیـسـت  
کارگری ایران به مردم کـردسـتـان  
ـیـن   درود میفرستد و از ھمـه فـعـال
کارگری، مدنی و دیـگـر اقشـار  
ــظــاردارد در ایــن   ــت اجــتــمــاعــی ان
ـنـد  . کمپین فـعـاالنـه دخـالـت کـن

ھمین تشکلھا باید بتوانند بـعـد از  
ـیـن در دفـاع از حـقـوق   ـپ این کـم

باید سلفیھـا  .  مردم نقش ایفا کنند 
ـنـد داعشـیـھـا بـه عـنـوان   را ھمان
ـروریسـت افشـا و بـی   نیروھای ت

 .آبرو کرد 
 

کمیته کردستان حزب 
 کمونیست کارگری ایران

 ٢٠٠١٤  اوت  ١٧ 
 

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری
 محمدرضا پويا: سردبير

mohammadreza.pooya@gmail.com 
 ھيئت  تحريريه

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 داوود رفاھی
dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوھی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 مرتضی فاتح
mor.fateh@gmail.com 

 نسان نودینیان
nandiniannasroola@yahoo.de 

 دفتر  
 مرکزی 

 حزب 

Tel: 0046 739 318 404 
Fax: 0046 864 897 16 
markazi.wpi@gmail.com 

 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

حمایت مردم کردستان ایران به مردم شنگال 
تظاھرات مریوان دیروز , گسترش می یابد

 !به سردشت و کرمانشاه گسترش یافت
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ـتـی   ـی شرایطی کـه مـامـوران امـن
داخل زندان برایش ایجاد کرده انـد  
چه در درون زندان برای خودش و  

ـرای خـانـواده  اش    چه بیرون زندان ب
 مرداد مـاه دسـت بـه  ١٧ از تاریخ  

 ."اعتصاب غذا زده است 
ھدف از زیر اخیه گذاشتن فعالیـن  
ـیـان   کارگری دربند و کـال زنـدان
سیاسی، ایجاد رعب و وحشت در  
میان جامعه ای است کـه دیـگـر  
توان تحمل این ھـمـه سـرکـوب و  

محاسبات جمھـوری  .  فقر را ندارد 
ـنـد   اسالمی این بود کـه بـا بـه ب
ــدن رھــبــران اعــتــراضــات   کشــی
ـیـن اجـتـمـاعـی،   کارگری و فعـال
صدای اعتراض خاموش و رعـب  
و وحشت بر جامعه حاکم خـواھـد  

ـیـن نشـده  .  شد  ـنـھـا چـن اما نـه ت
ــن رھــبــران و   ــکــه ھــمــی اســت، بــل
ــارگــری، رھــبــران   ــن ک ــالــی ــع ف
اعتراضات در دل زنـدان ھـم شـده  

ــد  ــتــشــاش . " ان ــام  " اغ ــن ی کــه بــھ
ـرپـایـی آن مـتـھـم   ابراھیم زاده به ب
شـده، شــرکـت وی در اعــتــراض  

 زندان اوین و سـر  ٣٠٥ زندانیان بند  
ـیـاوردن، حـتـی در   تعظیـم فـرود ن
بدترین شرایط جسمانـی و روحـی  
ـم جـمـھـوری   و روانی ای که رژی
اسالمی بر او خانواده اش تحمـیـل  

برای ایـن ھـمـه  .  کرده، می باشد 
مقاومت و استواری ای که بھنام  
ـم   از خود نشان داده، باید سر تعـظـی

 ! فرود آورد و کاله از سر برداشت 
ـیـم زاده "  " کمیته دفاع از بھنام ابراھ

از مــا مـی خــواھـد کــه در ھــر  
از ھـیـچ  " کجای دنیا که ھستیم  

ـای حـمـایـت از   کوششی در راسـت
بھنام دریغ نکنیم و بـه ھـر شـکـل  

." ممکن صدای اعتراض او باشیـم 
ــام صــدای زنــان و مــردان و   ــھــن ب
کودکانی است که در بیـحـقـوقـی  
ــه   ــد و تشـن ـن ـا مـی زن دسـت و پ

بھنام را تنھـا نـمـی  .  آزادی ھستند 
گذاریم و در ھر جمعی که حضـور  
ـیـم   ـان خـواھ ـی ـان پیدا کنیم، بـه جـھ
گفت در ایران بر سر فعالینـی کـه  
صدای انسانھای بیحقوق شده انـد،  

  !چه می آورند 
به گرو گرفتن زندگی 

 کارگران دربند
ــم و  ٩٣ در اواســط ســال   ــی ــت  ھس

درست در چنین روزھائی در سـال  
، رژیم اسالمی  رسول بـداقـی  ٨٨ 

که از سازماندھندگان اجتماعـات  
بزرگ معلـمـان جـلـوی مـجـلـس  
اسالمی بود را دستگیـر کـرد تـا  
بخیال خودش اعتراض معلمیـن را  

و کودکان رسول بداقی   "  خاموش " 
به ھمیـن  . را از نان خوردن بیاندازد 

جھت این رژیم عاشق تباھی نمی  
تواند ناظر این باشد کـه کسـانـی  

بـه دفـاع از  "(!)  خارج کشور " در  
ـرخـیـزنـد و   یک زندانی سیاسی ب
به کودکان گرسنه ایشان کمـک  

 . مالی کنند 
ھر کسی که به نیت جمـع آوری  
کمک مالی به رسول بـداقـی و  
ـنـد بـه   دیگر فعالین کارگری درب
من مراجعه کند، با کـمـال مـیـل  
کمک خواھـم کـرد و بـه ھـمـه  
کسـانــی کــه بـه کــوری چشــم  
جمھوری اسالمی چـه بـه خـارج  

کشور آمده اند و چـه در آرزوی  
ـران   سرنگونی این رژیم در داخل ای
ـتـظـر آزادی رسـول   ھستنـد و مـن
ـنـد،   بداقی و دیگر رفقـایـش ھسـت
درود می فرستـم و مـی خـواھـم  
بیشتر از ھمیـشـه ھـوای خـانـواده  
رسول بداقی، بھنام ابراھیـم زاده و  
ـنـد را   دیگر فعالین کارگـری درب

این رفقا نه بـخـاطـر  .  داشته باشند 
منافع شخصی خود، که بـخـاطـر  
ــــدگــــی   ــــک زن دفــــاع از ی
شرافتمندانه و انسانی برای ھـمـه  
است که با جمھوری اسالمی در  

دفـاع  .  افتاده و به زندان افتاده انـد 
 !از این عزیزان وظیفه ھمه ماست 

زندانیان سیاسی و 
 سیاست

شاید پرداختن به یک نکته مـھـم  
تا حدودی مستقیـمـا نـامـربـوط    -

به شـرایـط مشـخـص دو زنـدانـی  
در نوشته اسماعیـل   -سیاسی باال  

عبـدی  کـه در یـادداشـتـی بـه  
فشارھای جمھوری اسـالمـی بـه  
ــن کــارگــری اشــاره دارد،   فـعــالــی
ناالزم باشد؛ اما به نظر مـن بـایـد  
ـرای ھــمـیـشــه   ــه ب ـل بـه ایـن مسـئ

 . جوابی داده شود 
اسماعیل عبدی در پاراگراف اول  

رسـول  : " نوشـتـه خـود آورده اسـت 
بداقی، عضو ھیات مدیره کـانـون  
ـریـن   صنفی معلمان؛ از فرھیخته ت
ـلـمـان کشـور   ـریـن مـع و صنفی ت

او در کنش اجتماعی خـود  .  است 
ـفـی و   ھمواره شفاف، کامـال صـن
غیر سیاسی عمـل کـرده اسـت و  
ـری   ـیـگـی متاسفانه تا کنـون در پ

وضعیـت فـرھـنـگـیـان کشـور بـا  
دشواریھا و نامالیمات بسیاری رو  

ـفـی  " ایـن  ."  به رو شـده اسـت  صـن
ــن  ــی و  " و  "  تــری ــال صــنــف کــام

ــی  ــاس ــا  "  غــیــرســی ــه ب ــواج در م
ـرار   جمھوری اسالمی چیست و ق
است چه مشکلی را حـل کـنـد؟  
ابراز عدم موافقت با یـک دولـت  
و سیاستھایـش سـیـاسـی اسـت و  
ـرای ھـمـیـن   تشکل معلمان باید ب
ـیـمـه و   حق، در کنار دستمزد و ب
ـره مـبـارزه بـکـنـد، نـه   غیره و غـی

ـر،  " اینکه قرآن قسم بخورد که   خـی
ـم  ـی خـود رسـول  !"  ما سیاسی نیست

ـم   ـراھـی بداقی، در کـنـار بـھـنـام اب

ــد   ــی ــلــی، ســع ــوک ــد ت ــی زاده، مــج
ماسوری، حشمت طبرزدی، رضـا  
شھابـی، شـاھـرخ زمـانـی، خـالـد  
حردانی، زانیار و لقمان مـرادی و  
دھھا و صدھـا زنـدانـی سـیـاسـی  
دیگر، از زمان به گروگان گرفتـه  
شدن تا کنون، به دھـھـا سـیـاسـت  
ـراض کـرده و   رژیم اسـالمـی اعـت
امضای خود را پای نـامـه ھـای  

 . اعتراضی متعددی گذاشته اند 
ــه، در قــامــوس   ــن گــذشــت از ای

اعـتـصـاب  " جمـھـوری اسـالمـی،  
و بـه شـھـادت ھـمـیـن  "  حرام است 

ـرونـده  " نوشته اسماعیـل عـبـدی   پ
ـیـه رسـول بـداقـی  کـه  "  سازی عل

ـفـی  : " می نویسد  ایـن فـعـال صـن
ـنـد   ـتـدا در اسـف  در  ٨٥ معلمان اب

ـلـمـان   ـریـن اجـتـمـاعـات مـع بزرگت
ــمــان   ــارل ــوی پ در    –کشــور جــل

اعتراض به اجرا نشدن قانون نـظـام  
ھماھنگ توسـط دولـت احـمـدی  

سپس در وقایع سـیـاسـی  ...  نژاد  
 در  ٨٨ کشور در شـھـریـور سـال  

ـرورش   ــ ـــوزش و پ اداره ی آم
ـر و پـس از   ــگـی اسـالمشـھـر دسـت
ـروھـای   ـی تفتیش منزلش تـوسـط ن
. امنیتی روانه ی زندان اویـن شـد 

ـقـالب  ١٥ و در شـعـبـه    دادگـاه ان
توسط قاضی صلواتـی بـه اتـھـام  
تبلیغ و تبانی علیه نظام و تـجـمـع  
غیر قانونی به شـش سـال حـبـس  

رسول بداقی ھمانند  ."  محکوم شد 
اعـتـصـاب  " ھزاران معلم دیگر در  

شده شرکت و در سـیـاسـت  "  حرام 
ـنـد  .  دخالـت کـرده اسـت  او ھـمـان

ـرض دیـگـر، در   ـیـونـھـا مـعـت ـل مـی
ـراضـات  ٨٨ شھریور سال    در اعـت

این حق ایشـان  .  شرکت کرده است 
ـرض دیـگـری   ـم و مـعـت و ھر معل
که فکر می کنند حقشان ضایـع  

ـنـد  ـراض بـکـن بـایـد از  !  شده، اعـت
ـتـی کـه  . ھمین دفاع کرد  چرا وق

کل ستون و ارکان نظام اسـالمـی  
ـر   به لباس پوشیدن و کشمـکـش ب
سر چند و چون حجاب بنـد اسـت  
و ھمه ارکان و راه و رسم زندگـی  
ــد،   ــی مــی شــون ــاس کــردن ســی
ـفـی   ـیـحـقـوقـی، صـن اعتراض به ب

ــن از کــجـا آمــده  !  مـی شـود؟  ای
این دفاع از رسـول بـداقـی  !  است؟ 

ـیـان سـیـاسـی و   و یا دیگـر زنـدان
نباید به ایـن  .  فعالین دربند نیست 

فشارھا تن داد، ھمچنانکه رسـول  
نباید بـه ایـن  .  و بھنام تن نداده اند 

ــافــت   ــا دری ــاد کــه گــوی ــه افــت ـل ت
ـبـش   کمک مالی از دلسوزان جـن

باید با زبانـی  . کارگری جرم است 
دراز و حـق بـه جـانـب از ھـمـیـن  
ـرونـده مـی سـازنـد   کسانی کـه پ
گفت که چرا پول دادن به حمـاس  
و حزب الله صواب و وظیفه اسـت  
ـقـه   اما کمک کردن بـه ھـم طـب
! ای ھا جرم محسوب می شـود؟ 

باید خواست که ھمین ھا توضیـح  
بـدھـنـد کـه چـرا گـرسـنـه نـگـه  
داشتن کودکان رسول بداقـی جـرم  
نیست، اما کمک کردن معلـمـان  
ـبـعـیـد   و کارگرانی که به خارج ت
شده اند به خانـواده رسـول بـداقـی  

اصـال چـرا رسـول را  !  جرم اسـت؟ 
زیر اخیه گذاشته اند  بدین عـلـت  
که کسانی به خانواده او کمـک  

 .کرده اند؟ باید ھمینھا را بچالش کشید 
ھـای    فعالین کارگـری و تشـکـل 

ـلـه بـا   آنھا باید حق بجانب در مقاب
اذیت و آزار فعالین کـارگـری بـه  
ــد کــه   ــن ــدھ ــراخــوان ب جــامــعــه ف

ــد  ــن ــمــی  .  اعــتــراض کــن ــه رژی ب
ـرار و   ـنـد کـه بـه اق اعتراض کـن
اعـتــراف ســران امـروزی اش، دو  
سال پیش میلیاردھا دالر اخـتـالس  
کرده و اختالس کننـدگـان سـر و  
مر و گنـده در خـیـابـانـھـای ایـن  
کشور قدم می زننـد و سـیـاسـت  
ـنـد، امـا مـا را   تعییـن مـی کـن
ـرای   بخاطر کمک به دوستانمان ب
ـری از گـرسـنـگـی، زیــر   جـلـوگـی
ـر مـی   ـیـشـت فشار و اذیت و آزار ب

فراخوانھایی از این قبیـل  .  گذارند 
ـر   ـیـشـت قطعا موجب حمایـت ھـر ب
مــردم از تشــکــالت کــارگــری  

 .  خواھد شد 
 ٢٠١٤  اوت  ١٦ 
 

پرونده سازی ھای جدید برای رسول بداقی و  ١ از صفحه  
 بھنام ابراھیم زاده و یک نکته درباره سیاست

 

د حق  فعالین کارگری و تشکل ای ا ب ھ ھای آن
ن  ی ال ع ت و آزار ف ا اذی ھ ب ل اب ق ب در م بجان
ھ  د ک ن دھ وان ب راخ ھ ف ع ام ھ ج ری ب ارگ ک

ھ .  اعتراض کنند د ک ن ن راض ک بھ رژیمی اعت
بھ اقرار و اعتراف سران امروزی اش، دو 
ا دالر اختالس کرده و  اردھ ی ل ی سال پیش م
ده در  ن ر و گ ر و م ان س دگ ن ن الس ک ت اخ
است  د و سی خیابانھای این کشور قدم می زنن

  تعیین می کنند



 4  ١٣٩٣ مرداد ٢٨ کارگر کمونيست

بـی  " اسـت و دومـی  "  اقتـصـادی 
است چون ھیچ مـدرکـی  "  اعتبار 

از ھیچ دانشگاھی در پرونده اش  
ماھیت کارشان اما با ھـم  .   ندارد 

دومی معـروف  .  ھیچ فرقی ندارد 
اســت کــه قــوربــاغــه را رنــگ  
میکند و بـه جـای فـولـکـس بـه  
مشتری قالـب مـیـکـنـد و اولـی  
مھارت بسیار بیشتـری دارد چـرا  
که تاریکی نیمه شب را نیـم روز  

 .آفتابی جلوه میدھد 
ــالز   ــد لــی ــش ســعــی ــکــســال پــی ی

ـر  : "...  اقتـصـاددان نـوشـت  تصـوی
ـنـده    اقتصاد ایران طبـعـا نـگـران  کـن

ـم    ھنـوز دسـت ...  است  کـم در عـل
ــولــی کــه   ــچ آمــپ ــصــاد ھــی اقــت
دردناک نباشد و ھمه مشـکـالت  
ـنـد مـدت حـل   ـل را در کوتاه یـا ب

" پـس   "  کند، اختراع نشده اسـت 
ـتـصـادی   پیمودن راه بـازسـازی اق
ایران بدون  ریاضت سخت، تـالطـم  

". و تحمل رنج ملی ممکن نیسـت 
ــظــار داشــت و دارد کــه   و انــت

این رنج ملی را تحمل  "  محرومان " 
اکنون بعد از یکسال ادعـا  . کنند 

و ایشـان  "  ھمه چیز آرومه "میکند  
ـنـکـه   ـرخ  " چقدر خوشحالند از ای ن

ــورم از   ــه    ٤٤ ت ــده ب درصــد رســی
درصد، اما درون این، نرخ تـورم    ١٤ 

 درصـد    ٦٠ مواد غذایی از حدود  
بـه ادعـای  "  تقریبا به صفر رسیـده 

در حوزه مسایل اجتمـاعـی  " ایشان  
ـنـدگـی فضـا   که به دلیلی شـکـن
ــاق   ـف بسـیـار اھـمــیـت دارد نــیـز ات
ـیـمـه   ـم ب مھمی افتاده و آن تـعـمـی
بھداشت به تمام طبقات اجتماعـی  

ــت در  ...  بــوده اســت  درواقــع دول
ــی  ــصــادی    بــحــران ــن ســال اقــت ــری ت

ـــی   ـل ــ ـــب را م ـــه ط ـت ــ ـــوانس ت
ھـای    سھم مردم در ھزینه .... کند  

ــه حــدود   ــی ب ــان ــت ــمــارس درمــان بــی
ـیـدا کـرده در    ١٠  درصد کاھـش پ

ـبـھـشـت   صورتی که قبـل از اردی
 و آغاز این کار سھم مـردم از  ٩٣ 

ـیـمـارسـتـانـی    ھزینه  ھـای درمـان ب
ـرای افشــای  ."   صـددرصـد بـود  ب

دروغ گویی ایشان به گـوشـه ای  
از گزارش خبرگزاری حکـومـتـی   

ــد  ـی ــوجــه کــن ــا ت مــاجــرای  : " ایسـن
مادری که به علت عدم پـذیـرش  
در بیمـارسـتـان بـه ھـنـگـام وضـع  

شود نوزادش را به    حمل ناچار می 
تنھـایـی در راھـروھـای سـرویـس  
ـیـا   ـیـمـارسـتـان بـه دن بھـداشـتـی ب
بیاورد، به قدری تلخ است که راه  

ـنـدد و صـحـبـت    را بر گلویم می  ب
ـردن از آن را مشــــکــــل   کـــ

ایـن مـردم بـه لـحـاظ  .... کند   می 

ــت و   ــافــت خــدمــات از دول دری
ھای مسئول بویژه در حـوزه    ارگان 

خدمات عمومی و بـھـداشـتـی و  
انـد و    درمانی با مشـکـل مـواجـه 

ــن شــھــر  از  )  کــوھــدشــت ( مــردم ای
ــت بــرای    طـرح  ھــای تـحــولــی دول

ــھــره   ــت مــردم ب ــای ســالم ارتــق
ـبــرده  ــھــا    ن ــا جــایــی کــه تــن ــد، ت ان

بیمارسـتـان کـوھـدشـت وضـعـیـت  
 ."نامناسبی دارد 

خبرنگار ھم مـیـدانـد کـه اسـتـاد  
ـرت مـیـگـویـد  ـرسـد بــرای  .  پ ـپ مـی

ادعای تان آماری دارید که ارائه  
بدھید؟ برای اقتصاددانان، دنیا بـه  
آمار و ارقام خالـصـه شـده اسـت،  

اما جواب سعید لیـالز بـه عـنـوان  
یک اقتصـاددان در نـوع خـودش  
بسیار جالـب تـوجـه اسـت، ایشـان  

ـتـی بـانـک : " تاکید مـیـکـنـد      وق
مرکزی آماری نداده، یعنـی مـن  
ھم به طریـق اولـی آمـاری نـدارم  
اما حدس من ایـن اسـت کـه از  

اول سال رشد اقتصادی ما مثبـت  
ــوده اســت  ــاز مــدعــی  (!!)"   ب و ب

    تورم در کشـور مـا بـه : " میشود 
و در  "  شدت در حال کاھش اسـت 

ـرای خـودش   ادامه ھـمـیـن جـور ب
بـایـد تـوجـه داشـت  : "...  میبافد 

اگر رشد اقتصادی اتفاق بیفتـد و  
خانوارھا  ...  ما یکی از اعضای  

را شاغل کنیم بـه مـعـنـای ایـن  
است که درآمد این خـانـوار را از  

ـر داده   صفر به بی  ـی ـی ـم   نھایت تغ ." ای
امیدوارم که خواننـد تـوجـه کـرده  
باشد با در آمد یـکـی از خـانـوار  
ــی   ـره مــثـال بـا دریـافـت ـف چـھـار ن
ماھانه یک میلیون تومان چطـور  

معادله حل میشود و صفر به بـی  
 !نھایت منتھی میشود 

سعید لیـالز بـا بـی رحـمـی کـه  
خاص اقتصادانان  است در مـورد  

مـن  : " یارانه نقدی یادآور مـیـشـود 
معتقـدم یـکـی از دسـتـاوردھـای  

سـال    بسیار خـوب دولـت در یـک 

ـرل یـارانـه  ـت ھـا    گذشته ھمـیـن کـن
ـیـه بـمـبـی در    یارانه ...  بوده  ھا شب

ساختار اقتصاد جمھوری اسالمی  
چـیـز    توانست ھمه   شده بود که می 

ـرداخـت    نمی ... را خراب کند  شـد پ
یارانه را حذف کرد؛ پس سیـاسـت  
ـنـه یـارانـه سـیـاسـت   دولت در زمی
قابل دفاعـی اسـت؛ بـایـد تـوجـه  

ارزش  !)   خدا را شکر (  داشت که 
تـدریـج در حـال    یارانه نقدی ھم به 

آقـای روحـانـی  ...  کاھـش اسـت 
ـنـدگـی شـرایـط    به  خوبی از شـکـن

ـرای   اجتماعی ایران آگاه است و ب
ـقـاد بـه   ھمین با وجـود عـدم اعـت

ھا، ایـن کـار    پرداخت نقدی یارانه 

ــمــاع   را بــرای حــفـظ آرامـش اجـت
ــی  ــه م ــد   ادام ــورد  ."  دھ و در م

دستمزدھا میگـویـد کـه افـزایـش  
ـر مـنـجـر   ـیـشـت دستمزد بـه تـورم ب

نباید از تبعات افـزایـش  : " نمیشود 
ــدان   ــن ــران و کــارم ــقــوق کــارگ ح
. بترسیم چون واقعا تبعاتـی نـدارد 

ــد افــزایــش    ھــر کســی مــی  گــوی
ــورم   ــاعــث ت ــوق کــارگــران ب حــق

ـبـاه    شود دروغ می   می  گوید و اشـت
ــد   مــی  ــرای آســودگــی  "  کــن امــا ب

خیال کارفریـان بـالفـاصـلـه  بـی  
پرده میگوید افزایش دستمزدھا را  
ـنـد   ـتـوان ـرم مـی کارفرمـایـان مـحـت

ـنـد  حـقـوق کـارگـران  : "  جبران کن
ـفـی   ـر مـن آنجـا مـمـکـن اسـت اث
بگذارد که تولید را از اقتـصـادی  
ــودن بــرای   ــه ســود ب ــودن و ب ب
ـتـی   ـتـه وق ـب کارفرماھا بیندازد، ال
ـیـمـت   سھم حقوق کـارگـران در ق

درصـد    ١٥ شده بیـن ھـفـت تـا    تمام 
است شما اگر یـک سـوم حـقـوق  
ـیـد فـقـط   کارگر را اضـافـه کـن

ـر      سه  درصد قیمت تـمـام شـده بـاالت
رود، یعنی اگر میانگین سھـم    می 

حقوق کارگر در قیمت تمـام شـده  
ــش    ١٠  ــزای ــا اف ــد ب ــاش ــد ب درص
ــھــا    ٣٠  ــان، تــن ــوق آن درصــدی حــق
ـیـمـت تـمـام شـده    سـه  درصـد بـه ق

شود؛ که اگـر    کاالھا اضافه می 
ـم ایـن   رشد اقتصادی داشته بـاشـی

ــود    ســه  ــھــب درصــد ھــم اثــرش در ب
ـثـمـار ( وری   بھره  ) شما بخوانیـد اسـت

ـیـمــت   جـذب شـده و اثــر آن در ق
متاسفـانـه  ...  شود   فروش صفر می 

ھــا گــوش    کســی بــه ایــن حــرف 
 ." دھد   نمی 

ــای   ــه ھ ــان را رســان ــصــاددان اقــت
ـنـامـنـد   بورژوازی ھـر چـه کـه ب
یک چیز مسلم اسـت، ایشـان از  
روابط ستمـگـرانـه نـظـام سـرمـایـه  

ـفـع مـیـشـونـد  ـت درآمــد  .  داری مـن
ایشان وقتی تامیـن مـیـشـود کـه  
ـنـد   ـتـوان ـر ب ـیـشـت ـر و ب ھر چه بھـت
. خاک درچشم توده مردم بپاشـنـد 

نظامی که بر اساس بھـره کشـی  
استوار است چنین کارشـنـاسـانـی  

برای خالـصـی از ایـن  .  الزم دارد 
و سیاھکـران  ھـیـچ   "  سیاه بازی " 

راھی بجز دگرگونی بنیانـی ایـن  
 . نظام وجود ندارد 

 
 

 !"ھرگز به یک اقتصاددان اعتماد نکنید " ١  از صفحه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر  ت آنھا مدعی اند کھ می دانند چھ چیزی بھ صالح مردم است، حتی بھ
ر  ده و ب ن ن ج ک ی از خود مردم  و از شرح و تفصیل نظریھ ھایی کھ گ

ان.  خالف شھود سایر آدم ھا است بسیار لذت میبرند صادان ھ اقت   حرف
ای خو را تفسیرگران مقولھ ی راز آمیزی معرفی  میکنند کھ آدم ھای 
ھ  ع عادی از درک و فھم آن عاجزند و از آنجا کھ چیزھایی را کھ مطال

ھ می   میکنند کھ با رقم ھای میلیاردی حاسب ارد دالری م ی یا حتی تریل
   دیگران مھم جلوه می کنندشوند، در چشم خود و

 ھمه چیز آرومه



 5 ٣٢٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 ٤١قتل کارگر : تھران 
 «علی چراغی»ساله 

ـم   کارگری که بر اثر ضرب و شـت
ـر   توسط ماموران گشت سـد مـعـب

  ٤  مـنـطـقـه  ٤ منسوب به ناحیـه  
شھرداری تھـران بـه مـدت یـک  
ـری شـده   ھفته در بیمارستـان بسـت

ـبـه   ـنـجـشـن   ٢٣ بود، سرانجام روز پ
مردادماه در بیمارسـتـان نـورافشـار  

عـلـی  »خانـواده  .  تھران جان باخت 
ای       سـالـه ٤١ ، کـارگـر  «چراغی 

که صاحـب چـھـار فـرزنـد اسـت  
درباره اتفاقات منجر بـه فـوت او  

 مرداد بـه  ١٦ که او روز  : اند   گفته 
 بـه خـیـابـان     سـالـه ١٤ ھمراه پسر  

ــران  ــھ ــه بــود کــه در    ت ــت ــارس رف پ
 صبـح حـوالـی اتـوبـان  ١٠ ساعت  

 غربی بـا  ١٩٦ باقری نبش خیابان  
ـردا  ـر    مـــامـــوران شـــھــ ــ ـی ری درگــ

ابوالفضل چراغی، پسـر  .  شود   می 
 ساله علی چراغی درباره روز  ١٤ 

گوید من و پـدرم سـوار    حادثه می 
بر وانـت کـنـار خـیـابـان در حـال  
حرکت بودیم کـه نـاگـھـان یـک  
وانت سدمعبر ناحیه چھار منطـقـه  

 مقابل ماشین ما پیچـیـد و راه  ٤ 
چھار مـامـوری کـه از  .  را بست 

ــدرم   اتـومــبــیـل پــیـاده شــدنـد از پ
من به در  . خوستند که پیاده شود 

خواست پدرم در وانت مـانـدم و از  
ـیـدم   ھا را می   داخل مکالمه آن  . شن

یک مامور به پـدرم گـفـت کـه  
ـیـف اسـت  پـدرم اصـرار  .  وانت تـوق

ــیــف   داشــت کــه شــمــا حــق تــوق
ـیـس   ـل ماشین را ندارید و باید بـا پ

ـم ١١٠  پـدرم شـروع  .    تماس بگیری
به تماس با پلیس کرد که در ایـن  
ھنگام چند مـامـور ھـمـزمـان بـا  
پدرم درگیر شدند و یکی از آنـان  
از پشت دستھای پدرم را گـرفـت  
و سایرین مشغول ضرب و شتـم او  

ھنگامی که من مشـغـول  .  شدند 
پیاده شدن از مـاشـیـن بـودم دیـدم  

ـنـجـه  »که یکی از ماموران بـا   پ
به سمت چـپ سـر پـدرم   «بکس 
ــه  ــه    ضــرب ــدرم ب ای وارد کــرد و پ

مـن قصـد نـزدیـک  .  زمین افتاد 
ھوش روی    شدن به پدرم را که بی 

ـم امـا   ـتـاده بـود را داشـت زمین اف
ـنـکـه پـدرم   ماموران بـه گـمـان ای

ای بـه مـن    کند ضربه   تمارض می 
زدند و اجازه نزدیک شدن به پدرم  
را ندادند اما بعد از دخالت کسبـه  

ـر   محل، ھر چھار مـامـور سـوار ب
ـنـد  ـبـع  .( وانت از صحنه گریخت مـن

 ) ایلنا 
 

نشریه کارگر کمونیـسـت قـتـل  
علی چراغی توسـط مـامـوران  
شھرداری تھران  را قویا محکوم  

به ھمسر و فرزنـدانـش  .   میکند 
. صمیمانه تسـلـیـت مـیـگـویـیـم 

کارگران و خانواده و آشـنـایـان   
را به اعتـراض   «علی چراغی »

ــران   ــھ ــرداری ت ــه شــھ ــی ــر عــل ب
 !  فرامیخوانیم 

 
مشاھدات مردم شاھد 

 صحنه  قتل علی چراغی
ـر از مـامـوران  » دیدم که یک نف

ــه در درگــیــری   ــھــرداری ک ش
لباسش پـاره شـده بـود بـه سـمـت  
ـتـدا   ماشیـن وانـت مـزدا رفـت، اب

خواھد لبـاسـش را    فکر کردیم می 
عوض کند اما از پشت صـنـدلـی  
ـرداشـت و   عقب خودرو چیزی را ب
بعـد بـه سـمـت مـتـوفـی آمـد و  

شــدت  .  ای بــه ســر او زد   ضــربــه 

ضربه چنان بود کـه وی در جـا  
 ھـمـان مـوقـع از      زمـیـن خـورد و 

 «.دھانش کف و خون بیرون آمد 
ـــی  »پـــس از درگـــذشـــت   ـل عــ

بر اثر جراحات ناشی از   «چراغی 
ـتـسـب بـه   درگیری با ماموران من
شھرداری، شاھدان این حـادثـه در  

ـنـا از مشـاھـدات    گفت  ـل وگو با ای
 .اند   خود گفته 

که از کسبه محل اسـت   «فرزاد »
: گـویـد   در مورد ایـن حـادثـه مـی 

ـبـه  ١٠ حوالی ساعت    روز پنجـشـن
مرحوم چراغی را ھـمـراه پسـرش  

ــدم کــه بــا   در مــحــل حــادثــه دی
مامـوران شـھـرداری سـر و کـلـه  

 .زند   می 
البته روزھای قبـل  : وی ادامه داد 

نیز من او را در ایـن اطـراف دیـده  
ـر خـودروی وانـت   بودم که سوار ب
ـراف   ـــن اطــ ـــش در ای ـــکـــان ـی ــ پ

چرخید و با بلندگو بـه خـریـد    می 
و فروش ضایعات از اھالی مـحـل  

 .پرداخت   می 
به گفته این شاھد عینی، در روز  

حادثه در وانـت مـرحـوم چـراغـی  
اثری از بار ضایعات نبـود، خـریـد  
و فروشی ھم صورت نگرفته بـود  
ـنـدگـو   ـل و حتـی صـدایـی او از ب

 .شنیده نشده بود 
ـتـدا فـکـر  :  دھد   فرزاد ادامه می  اب

ـم یـک جـر و بـحـث سـاده   کردی
ـیـل    است، نمی  ـقـا دل ـی ـم دق ـی دانسـت

بگو مگو سر چـه چـیـزی اسـت  
ــرف  ھــا جســتــه    ھــای آن   امــا از ح

ـم کـه    گریخته اینطور مـی  ـیـدی شـن
راجع به بودن متوفی و کسـب و  
کارش در این محل جـر و بـحـث  

 .کنند   می 
یکی دیگـر از شـھـود   «مھدی »

ــز در   ــه نــی ــب ــجــشـن ــه روز پــن حـادث
خصــــوص مشــــاھــــدات خــــود  

کسانی که در مـغـازه  :  گوید   می 
ـریـان    سرگرم راه  انـدازی کـار مشـت

کـردنـد کـه ایـن    بودند تصور مـی 
ـــی و   ـــال ـــه اھ ـــدا ب ـر وص ــ س

ــه  ــوط    ھــمــســای ھــای مــحــل مــرب
کـرد    شود و کسی گمان نمـی   می 

که این سرو صدا به جـر و بـحـث  

متوفـی بـا مـامـوران شـھـرداری  
 .شود   مربوط می 

بـگـومـگـو ادامـه  :  گوید   وی می 
داشت که ناگھان درگیری شـروع  

ـبـا سـه  .  شد  ـری ـق از چھار مامور ت
ـر   ـر بـا مـرحـوم چـراغـی درگـی نف
شدند، وضعیت متوفی در مواجـه  
با ماموران مغلوبه بود، در حضـور  
پسرش که آن مـوقـع داخـل وانـت  
ـیـکـان نشــسـتـه بـود ھـم نـاســزا   پ

ـیـد و ھـم مشـت و لـگـد    می  شن
 .خورد   می 

وی نیز که از کسبه محل اسـت  
دست آخر درگیری خـاتـمـه  :  افزود 

ھـا جـدا شـد    یافت، متوفی از آن 
آمد و چند متری فاصله گـرفـت  
و بعد شروع کرد با تلفن ھمراھـش  

دانم به کـجـا؟    نمی .  تماس گرفت 
ــود چــون   ــیـس ب ــمـاال پــل امـا احــت

شنیدیم که دارد نشانی مـحـل    می 
 .دھد   درگیری را می 

به گفته این شاھد ھنگامـی کـه  
مرحوم چراغی مشغول مـکـالـمـه  

ـر  »با تلفن بود   ـف دیدم که یـک ن
ــرداری کــه در   از مــامــوران شــھ
درگیری لباسش پاره شده بـود بـه  
سمت ماشـیـن وانـت مـزدا رفـت،  

ــدا فــکــر کـردیــم مــی  ـت خــواھــد    اب
لباسـش را عـوض کـنـد امـا از  
ــب خــودرو   ــدلــی عــق پشــت صــن
چیزی را برداشت و بعد به سـمـت  

ای به سـر او    متوفی آمد و ضربه 
شدت ضربه چـنـان بـود کـه  .  زد 

 ھـمـان      وی در جا زمیـن خـورد و 
مـوقــع از دھــانـش کــف و خــون  

 «.بیرون آمد 
ضـارب بـعـد  :  دھـد   وی ادامه می 

از این واقعـه بـه سـمـت مـاشـیـن  
ـر ھـمـکـارش   ـف حرکت کرد و دو ن
نیز اندکی بعد آقای چـراغـی را  
ـنـد کـردنـد تـا سـرپـا   ـل از زمیـن ب
بایستد اما چون شدت ضـربـه بـه  

اش    حدی بود که وی ھـوشـیـاری 
ـقـش   را از دست داده بـود دوبـاره ن

 .زمین شد 
دو نفر باقیمانده نیز بـا دیـدن ایـن  
صحنه آرام آرام از محل حادثه بـه  
سمت وانت مزدا دور شدند، درایـن  
ــرحــوم   ــردم دور م زمــان دیــگــر م
ـتـاده بـود   چراغی که به زمین اف
جمع شده بودند بنابرایـن مـامـوران  

      ھـا در   شھرداری که خـودروی آن 
 پـارک شـده  ١٩٦ ھمان خیـابـان  

 ساله ٤١گزارشی از قتل علی چراغی کارگر 
 توسط ماموران شھرداری
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بود، با سرعـت بـه سـمـت اتـوبـان  
شھید باقری رفتند و محل حادثـه  

 .را ترک کردند 
یکی دیگر از شـاھـدان   «محمد »

ماجرا که او نیز از کسبـه مـحـل  
است در تشـریـح مشـاھـدات خـود  

ـنـه  :  گوید   می  ـی روی وانت دو کـاب
ـیـق   مزدا آرم شھرداری بود امـا دق

دانیم ماموران ضایعات بـودنـد    نمی 
یا سد معبر اما ھـیـکـل درشـتـی  
داشتند تا آنجایی که یـادم اسـت  

مـوقـعـی  .  ھا نبود   لباس فرم تن آن 
زدنـد پسـرش    که متوفـی را مـی 

ــزنــیــد    داد مــی  زد کــه پــدرم را ن
وقتی ضربه به سرش خـورد و بـه  
ــه ســمــت   ــاد پسـرش ب ـت ــن اف زمـی
ــت او را   ــف ــن دویــد و گ ــی ضــارب
ـیـن او را ھــم   ـیـد در ایـن ب کشـت
کتک زدند و بـه کـنـار خـیـابـان  

ـنـد و در   نـھـایـت مـوبـایـل      انداخت
متـوفـی را مـامـوران شـھـرداری  

 .برداشتند و با خود بردند 
نیز که در زمـان حـادثـه   «سعید »

: گـویـد   شاھد ماجرا بوده است می 
پلیس و اورژانس با تلفن کسبه از  
حادثه مطلع و پس از نیم سـاعـت  
ـر در مـحـل حـادثـه حـاضـر   تاخـی
ـقـدر سـریـع   شدند، فرار ضاربیـن آن
ـنـد   ـنـھـا تـوانسـت بود که شاھدان ت

ھا را بردارند و در    شماره پالک آن 
ـتـظـامـی   اختیار ماموران نیروی ان

 .قرار دھند 
در واقع ھـمـه  :  دھد   وی ادامه می 

ما غافلگیر شدیم، اصـاال تصـور  
ـیـن    نمی  کردیم که ایـن دعـوا چـن

پایانی داشته باشد وگرنه کـافـی  
ــه   ــکــی دو نــفــر مــداخــل ــود ی ب

 .کردند تا قتلی اتفاق نیافتد   می 
بـعـد از حـادثـه  :  افزایـد   سعید می 

ـم    یک نفر کـه احـتـمـال مـی  دادی
مامور شھرداری باشـد آمـده بـود  
اینجا تا سر و گوشی آب بـدھـد،  
این فرد ظاھرا حتی در مـواجـھـه  
با اھـالـی و کسـبـه مـحـل کـه  
شاھد ضرب و شتم آقای چراغـی  

ـرسـیـده بـود کـه   طـرف  »بـودنـد پ
ــول (  ــت ــایــش پــیــچ  )  کــارگــر مــق پ

ـفـاق افـتـاده   خورده و این حادثه ات
 «!است؟ 

از بعد از حادثه تـا  : گوید   وی می 
به حال دیگر مامـوران شـھـرداری  

بـعـد از  .  ایم   را در این منطقه ندیده 
حادثه ھم به عنوان شـاھـد جـریـان  

ــگــاه قضــایــی   ــه دسـت واقـعــه را ب
 .شھادت دادیم 

 
شوھرم را به چه جرمی 

 کشتند؟
در ســومــیـن روز از درگــذشــت  »

ـم   کارگری که بر اثر ضرب و شـت
ــه   ــنــســوب ب تــوســط مــامــوران م

 شـھـرداری تـھـران روز  ٤ منطقـه  
 مردادماه در خـیـابـان  ٢٣ پنجشنبه  

ــود،    تــھــران  ــه شــده ب ــارس کشــت پ
ـنـا بـه   ـل ھمسرش در گفتگو بـا ای
تشریح شرایط کار و زنذگـی ایـن  

 «. ساله پرداخت ٤١ کارگر  
 

ــن روز از درگــذشــت   در ســومــی
ـم   کارگری که بر اثر ضرب و شـت

ــه   ــنــســوب ب تــوســط مــامــوران م
 شـھـرداری تـھـران روز  ٤ منطقـه  
 مردادماه در خـیـابـان  ٢٣ پنجشنبه  

ــود،    تــھــران  ــه شــده ب ــارس کشــت پ
ـنـا بـه   ـل ھمسرش در گفتگو بـا ای
تشریح شرایط کار و زنذگـی ایـن  

 . ساله پرداخت ٤١ کارگر  
فاطمه ابراھیـمـی، ھـمـسـر عـلـی  
چراغی، مـردی کـه صـبـح روز  

ـبـه   ـرای  ١٦ پنجشن  مـرداد مـاه ب
ــواده شــش   ــدگــی خــان گــذران زن

اش از خـانـه خـارج شـده بـود    نفره 
ــه   ــه ب ــادث ــح روز ح ــاره صــب درب

علی مـثـل  »:  خبرنگار ایلنا گفت 
ھـا    ھر روز صبح زود از من و بچـه 

خداحافظی کرد و سرکـار رفـت؛  
ـبـل از   چند ساعت بعد، دقایقی ق
حادثه، ھم تلفنی با نرگس فـرزنـد  

 «.اش خوش و بش کرد   ساله ٣ 
 

ـبـال   :  گـویـد   فاطـمـه مـی  عـلـی ق
ـر    خیاط بود ولی به  تازگی در دفـت

ساختمانی یکی از اقوام مشـغـول  
 .کار شده بود   به 

ـراھـیـمـی دربـاره زمـان   فاطـمـه اب
عـلـی بـا وانـت  :  گوید   حادثه می 

پسـر  )   سـالـه ١٤ (اتفاق ابولفضل    به 
ـرم از تـھـران  پـارس در حـال    بزرگـت

ــط   ــوس ــد کــه ت ــودن ــازگشــت ب ب
متوقـف شـده   «مأموران بازیافت »

ـفـضـل، پـدر از او   و به گفته ابوال
خواست که در ماشین بـمـانـد تـا  
ـقـه   ـی بازگردد اما بعد از چـنـد دق
ـفـضـل   جر و بحث با ماموران ابـوال

بیند پدر با تلفن ھـمـراھـش در    می 

ـیـس اسـت کـه   ـل حال صحبت با پ
ـیـز بـه مـأمـوران   چند موتـوری ن

ھـا کـه    اضافه شده و یکی از آن 
تر بود از پشـت پـدرش را    تنومند 

ــا   مـحــکـم گـرفــتـه و دیــگـری ب
بوکس بر گردن علـی ضـربـه    پنجه 

وارد کرد و بالفـاصـلـه عـلـی بـه  
 «.زمین افتاد 

ـیـصـال ادامـه   فاطمه با تأثر و است
ــضــل  :  دھــد   مـی  ـف ــوال ــتـه اب ــه گــف ب

شاھدان زیادی در صـحـنـه بـودنـد  
اما جرأت مداخله نداشتند ولی بـا  
ـیـس   ـل ـفـضـل بـا پ دیدن گریه ابـوال

 و اورژانس تماس گـرفـتـه و  ١١٠ 
علی را به بیمارستان امام حسـیـن  

 .کنند   منتقل می 
ای     سـالـه ٣١ فاطمه ابراھیمی، زن  

ـرسـتـی چـھـار   که از این پس سرپ

فرزندش را بر عھده خواھد داشـت  
در پایان این گفتگو از مسـئـوالن  

چرا باید  »:  شھرداری تھران پرسید 
این اتفاق بیافـتـد؟ چـرا بـایـد بـا  
ــد مــجــرمــان رفــتــار   ــی مــانــن عــل

 «کنند؟ 
 

ماموران شھرداری مجھز 
به باتون، پنجه بوکس و 

 گاز اشک آور ھستند
در پی کشته شدن یـک  : پیام نو 

ــم   ــت ــر ضــرب و ش ــر اث ــر ب کــارگ
ماموران مـنـسـوب بـه شـھـرداری  
تھران، یـک مـامـور گشـت سـد  
ـر شـھـرداری کـه نـخـواسـت   معـب
ـتـگـو بـا   نامش فاش شود در گـف
ایلنا ضمن تشریح شرایط شغلی و  
ــت   ــن کــارگـران، گـف اسـتـخــدام ای
ـر ھـمـکـارانـش حـیـن انـجـام   بیشت
وظیفه به باتون، پنـجـه بـوکـس و  

 .گازاشک آور مجھزند 
ـنـا، ھـویـت شـغـلـی   به گزارش ایل

ـــاتـــالن   ـراغـــی »ق ـــی چــ ـل ،  «عــ
ـتـه   ـبـه ھـف ـنـجـشـن کارگری که پ

بر اثر ضـرب  )   مرداد ٢٣ (گذشته  
و شتم توسط ماموران منتسب بـه  

 شـھـرداری  ٤  مـنـطـقـه  ٤ ناحیـه  
ـرار   تھران جـان بـاخـت در ابـھـام ق

برادر و فرزند آقای چراغـی  .  دارد 
مــامــوران گشــت ســد مــعــبــر را  

 . دانند   مسئول قتل می 
 

 وقاحت جنایتکاران
 در واکـنـش بـه  ٤ شھردار منطقه  

قتل یک کارگر توسـط عـوامـل  
کشـتـه  /  منسوب بـه شـھـرداری؛ 

ــه   ــی ب ــات ــدم ــارگــر خ ــدن ک ش
پیمانکار  /  شھرداری مربوط نیست 

 باید پاسخگو باشد 
ـر مـجـمـوعـه   این حادثه توسـط زی
ـیـمـانـکـار   پیمانکاران رخ داده و پ
بـایـد پـاسـخـگـوی ایـن مـوضـوع  

ــا کــارگــر  /  بـاشــد  افــرادی کــه ب
ــد، از کــارکــنــان   درگــیــر شــده ان

 .اند   شھرداری نبوده 
ــه   ــق ــط ــن ــردار م ــران در  ٤ شــھ  تــھ

ــه کشـتـه شـدن یــک   واکـنـش ب
کارگر توسط کارکنان مـنـسـوب  

ایـن مـوضـوع  :  به شھرداری گفت 
ارتباطـی بـه شـھـرداری نـدارد و  
ــن   ــه بــی درگـیــری صــورت گـرفــت
یک کارگر با عوامل پیمـانـکـار  

 .این منطقه بوده است 

ـر   علیرضا جاوید در واکنش به خـب
کشته شدن یک کارگـر تـوسـط  
کارکنان منسوب بـه شـھـرداری،  
: این خبر را اشتباه دانست و گفـت 

ـرداری   ــھــ ـــه ش ــوع ب ــن مـــوض ای
ـری   ارتباطی ندارد، اگر ھم درگـی
ـیـمـانـکـار   رخ داده بیـن عـوامـل پ

ھا و عـوامـلـی کـه    بازیافت زباله 
کننـد، بـوده    ھا را استفاده می   زباله 
 .است 

این  :   تھران افزود ٤ شھردار منطقه  
شــود از خــود    مــوضــوع را مــی 

ـرا ایـن   پیمانکار پیگیری کرد، زی
افرادی که با کارگر درگیر شـده  
ــھــرداری   ــان ش ــارکــن ــد، از ک ان

 .اند   نبوده 
جـاویـد در واکـنـش بـه ایـن کــه  
گفته می شود خودرو ایـن افـراد  
دارای آرم شـھـرداری بـوده اسـت،  

این موضوع صحت ندارد و  :  گفت 
ـری   ـت پیمانکار موضوع را درکـالن
صـورت جـلـسـه کـرده اسـت کــه  

 .اند   افراد، عوامل پیمانکار بوده 
ـر   وی درباره نـظـارت شـھـرداری ب

ــت  ــکــاران گــف ــان ــم ــل  :  پــی عــوام
پیمـانـکـاران تـحـت نـظـارت خـود  
پیمانکاران ھستند و افـرادی کـه  
ـر   در این موضوع حضور داشتند زی

 .اند   مجموعه پیمانکاران بوده 
ــرد  ــر نشــان ک ایــن  :  جــاویــد خــاط

ــر مــجــمــوعــه   حــادثــه تــوســط زی
ـیـمـانـکـار   پیمانکاران رخ داده و پ
بـایـد پـاسـخـگـوی ایـن مـوضـوع  

 .باشد 
 «علی چـراغـی »گفتنی است؛  

ــوســط   ــم ت ــت ــر ضــرب و ش ــر اث ب
ماموران گشت سد معبر منسـوب  

 شـھـرداری  ٤  منطـقـه  ٤ به ناحیه  
ـتـه در   تھران بـه مـدت یـک ھـف
بیمارستان بستری شـده بـود، کـه  

ــه   ــب ــجــشــن ــجــام روز پــن   ٢٣ ســرن
مردادماه در بیمارسـتـان نـورافشـار  

 تھران جان باخت 
 

قوه قضاییه در : قالیباف 
حال بررسی این موضوع 

 است
ــرای   ــاره مــاج ــران درب ــھ شــھــردار ت

ـروش در    کشته  ـف شـدن یـک دسـت
ـرنـگـاران   شرق تھران در جـمـع خـب

 . توضیحاتی داد 
ــا، مــحـمــدبـاقــر   بـه گـزارش ایسـن
قالیباف کـه در حـاشـیـه جـلـسـه  

 

جنایتکاری که قتل عـلـی  :  ٤ علیرضا جاوید شھردار منطقه  
 چراغی توسط ماموران شھرداری را منکر شده است 
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ــت   ــت و    شــورای گــف وگــوی دول
گـفـت،    بخش خصوصی سخن می 

با بیان اینکه قوه قضاییه در حـال  
بررسی این موضوع اسـت، اظـھـار  

صالحیت رسیدگی بـه ایـن  :  کرد 
 . موضوع در اختیار قوه قضاییه است 

ـیـان   شھردار تھـران در ادامـه بـا ب
ــکــه   ــیــن   »ایــن ــن ــروز چ ــه ب ــق ســاب
ــری  ــم   ھــایــی را داشــتــه   درگــی  «ای

ھمیشه این مشـکـل  :  تصریح کرد 
ــوده و در بــرخــی مــوارد ھــم   ب

ھـای    ماموران شـھـرداری در سـال 
ـقـص    گذشته در این درگیری  ھـا ن

 .اند   عضو شده 
 

 بی اطالعم: اژه ای
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش  
ـر   ـر اث به مرگ یـک کـارگـر ب
ـم تـوسـط مـامــوران   ضـرب و شـت
منتسب بـه شـھـرداری تـھـران از  

اجازه حمل باتوم، گاز اشـک آور  
و پنجه بوکـس تـوسـط مـامـوران  

 .اطالعی کرد   این سازمان اظھار بی 
در   «ای    اژه   غالمحسین محسنی »

پاسخ به خبرنگار ایلنـا کـه از او  
پنج شنبه ھفته گـذشـتـه،  »پرسید  

ــعــبــر   ــد م ــوران گشــت س ــام م
ــه   ــطــق ــھــران در مــن شــھــرداری ت
ـری بـا   تھرانپـارس ھـنـگـام درگـی
کارگری به نام علی چراغی، او  
را با ضـربـات مشـت مسـلـح بـه  

آیـا  .  پنجه بوکس به قتل رساندنـد 
ـرای   ماموران شـھـرداری تـھـران ب

    آور و پنجه   حمل باتوم، گاز اشک 
از  :  ، گـفـت «بوکس مجوز دارنـد 

 .اطالعم   این مسئله بی 
 

ماموران : برادر مقتول
شھرداری به چه 

منظوری برای عیادت از 
برادرم به بیمارستان 

 اند مراجعه کرده
ـرادر کـارگـری   محمد چراغـی، ب

ـر  )   مـرداد ٢٣ (که پنجشنبه   ـر اث ب
ضرب و شتم ماموران منسوب بـه  
شھرداری تھران کشته شـده بـود،  

در واکنـش بـه سـخـنـان شـھـردار  
منطقه چھار تـھـران کـه مـدعـی  
شده بود موضوع کشتـه شـدن دو  
ـبـاطـی بـا شـھـرداری   کارگـر ارت

ــت  ــف مــعــاون  :  نــداشــتــه اســت، گ
عمرانی شھردار منطقه بـه ھـمـراه  
فردی که خود را مسئـول بـخـش  
ــی   ــعــرف ــھــرداری م ــت ش ســالم

ــرده اســت در طــول یــک    مــی  ک
ای که برادرم بستری بود دو    ھفته 

 .اند   بار به بیمارستان مراجعه کرده 
محمد چراغی در گفتگو با ایلنـا  
ھمچنین مدعـی شـده اسـت کـه  
ـیـز   مبلغ پنج میلیون تومـان پـول ن

ــز شــده اســت،    بـه حســاب  اش واری
ــا قــادر بــه   ــن اظــھــاراتــی کــه ایــل

 .تاییدشان نیست 
 واکنش برادر مقتول بـه سـخـنـان  

)  مـرداد ٢٧ ( بعد از ظـھـر امـروز  
 تھران اسـت کـه  ٤ شھردار منطقه  

ـنـا مـدعـی شـده   در گفتگو با ایل
ــه   بـود ایـن مـوضـوع ارتــبـاطـی ب
ــدارد و درگــیــری   ــھــرداری ن ش
صورت گرفته بین یـک کـارگـر  
با عوامل پیمانکـار ایـن مـنـطـقـه  

 .بوده است 
محمد چـراغـی گـفـت اگـر ایـن  
ــا   ــاطــی ب ــچ ارتــب مــوضــوع ھــی
شھرداری نداشته اسـت، مـامـوران  
ـرای   شھرداری به چه منـظـوری ب
ـیـمـارسـتـان   ـرادرم بـه ب عیادت از ب

ــد و    مــراجــعــه کــرده  ــم  ( ان در حــک
ــال  ــوالن  )  مـث ــل مســئ ـی بـه چـه دل

ــرادرم   ــه عــیــادت ب ــت ب ــف وزارت ن
 نیامدند؟ 

علیرضا جاوید، شـھـردار مـنـطـقـه  
ـر   چھار تھران در واکـنـش بـه خـب
کشته شدن یک کارگـر تـوسـط  
کارکنان منسوب بـه شـھـرداری،  
ـتـه   این خبر را اشتباه دانسته و گـف

این مـوضـوع بـه شـھـرداری  :  بود 
ـری   ارتباطی ندارد، اگر ھم درگـی
ـیـمـانـکـار   رخ داده بیـن عـوامـل پ

ھا و عـوامـلـی کـه    بازیافت زباله 
کننـد، بـوده    ھا را استفاده می   زباله 
 .*است 

ھمیشه ایـن مشـکـل بـوده و در :  قالیباف
برخی موارد ھم مامـوران شـھـرداری در 

ھا نـقـص  ھای گذشته در این درگیری سال
  اند عضو شده

 ٢٠٠ اطالعیه شماره  
ــران   ــب ــم زاده از رھ ــی ــراھ ــام اب ــن بــھ

  ١٣ شنـاخـتـه شـده کـارگـری از  
ـرادی   ـف اردیبھشت تا کـنـون در ان

 و زیر بازجویی و شـکـنـجـه  ٢٠٩ 
ـتـشـر  .  قرار دارد  بنا بر گزارش مـن

ـتـه دفـاع از   شده از سـوی کـمـی
بھنام ابراھیم زاده، او  در شـرایـط  

 وخیمی به سر میبرد و بـه    جسمی 

ـیـه  ھـا و    شدت از ناحـیـه سـر، کـل
بـھـنـام  .  ھا دچار مشکل است   روده 

حتی از مالقات با خانواده و بـودن  
 ساله اش نیـمـا  ١٦ در کنار فرزند  

ـیـمـاری سـرطـان دسـت و   که با ب
از  .  پنجه نرم میکند محروم اسـت 

جمله بعد از نزدیک به دو ماه در  
ـرمـاه بـه   ـی انفرادی بودن در ھفتم ت

اما بـعـد ھـم  . وی مالقاتی دادند 
ــوم شــد کــه ایــن مــالقــات   ــل مــع
مقدمه ای برای حمله به خـانـواده  

بطـوریـکـه در ایـن  . اش بوده است 
روز به خانه او ریختند و ھمسـر و  
ـنـد   فرزندش را زیر فشـار گـذاشـت
ـنـد،   که ھر چـه از بـھـنـام مـیـدان
ـرخـی   بازگو کنند و کامپیوتر و ب
مدارک دیگر را نیز از منزل وی  

بدین ترتیب ھمراه با بـھـنـام،  .  بردند 
ـر فشـار   ـیـز زی ھمسر و فرزند او ن

 . جانیان اسالمی ھستند 
ـراض بـه   ھم اکنون بھـنـام در اعـت

 و شـرایـطـی  ٢٠٩ تبعیدش به بند  
که ماموران امنیتی داخـل زنـدان  
ــدان   بــرای وی چــه در درون زن
برای خودش و چه در بیرون زنـدان  

اش ایجاد کـرده انـد،    برای خانواده 
از تـاریـخ ھـفـدھـم مـرداد مـاه در  

ـرد  ـب بـه  .   اعتصاب غـذا بسـر مـی
خـواسـت  .  اعتصاب غذا زده اسـت 

ـنـد   فوری بھنام بازگرداندنش بـه ب

 زندان اوین و ایجاد شرایـطـی  ٣٥٠ 
ـیـمـاری  اسـت    ھـایـی   برای دارمـان ب

که در زندان و زیر شکنجه ھـای  
ــه رژیــم اســالمـی بـه آن   وحشـیـان

 . مبتال شده است 
ـتـشـر شـده   ـر گـزارشـات مـن بنـا ب
ـرای   مامورین امنیتی زندان اوین ب
بھنام پرونده سازی جدید تشـکـیـل  
داده اند و و اتھام جدیدی کـه بـه  

در زنـدان  "  اغتشـاش " او ابالغ شده  
 .   است 

با حمایت وسیع خود از بھنام و از  
خواستھایش فشار را از روی وی  
برداریم و نگذاریم که در وضعـیـت  
جسمانی بدی که دارد، بـا ادامـه  
اعتصاب غذا سالمتی اش بیشتـر  
به خطر بیفتد و از او بخواھیم کـه  

 . اعتصاب غذایش را خاتمه دھد 
در  "  اغـتـشـاش " بھنام را بـه جـرم  

ـرار   زندان زیر فشار و شـکـنـجـه ق
ـیـز   ـنـکـه زنـدان ن داده اند، برای ای

نتوانسته است کسانی چون بھنـام  
او در زنـدان  .  را ساکت نگاھدارد 

ـری   ـراب نیز صدای آزادیخواھی و ب
طلبی است و ھمواره با پیامـھـای  
ـنـدانـش،   ـب پرشورش در دفاع از ھـم
در دفاع از کارگران و خواستھـای  
برحقشان چـون خـواسـت افـزایـش  
ــوق   ــمـزدھــا، در دفـاع از حــق دسـت
ــت ھــای   کـودک و در مــنـاســب

مختلفی چون روز جھانی کارگـر  
ــرابــری   صــدای آزادیــخــوھــی و ب

بـھـنـام و  .  طلبی را سر داده اسـت 
دھھا رھبر کارگری دیـگـر چـون  
رضا شـھـابـی، شـاھـرخ زمـانـی،  
محمـد جـراحـی، رسـول بـداغـی،  
ـری، یـوسـف آب   ـب ـن ـرضـا ق عبـدال
ــرابــات، واحــد ســیــده، مــحــمــد   خ
موالنایی، افشین ندیمی  و شمـار  
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بر اثر کاھـش یـارانـه فـرآورده  
ـر   ھای ضروری اولیه، افزایش اخی
ــا در مصــر مــوجــب   ــمــت ھ قــی

بـا  .  نارضایتی شـدیـد شـده اسـت 
ــارزات   ــان مــاه رمضــان، مــب ــای پ
کارگران مـی تـوانـد بـا قـدرتـی  

 .بیشتر از سر گرفته شود 
  ٢٠١٤ موج اعتصاب ھای فوریه  

که دولت آقای حازم الببـالوی را  
به استعفا واداشـت را مـی بـایـد  
ـبـش   ـرای جـن پیشرفتی بـزرگ ب
. کارگری مصر بـه حسـاب آورد 

 ژوییـه  ٣ برای نخستین بار پس از  
، روز خلع رئیس جـمـھـوری  ٢٠١٣ 

،  ) اخوان المسلمـیـن (محمد مرسی  
ــاه مــدت   ــتــصــاب ھــای کــوت اع
ــات   ــدم ــخــش خ ــاری در ب بســی
ـتـی   عمومی و بخش صنعتی دول

کارکنان نسـاجـی و نـخ  :  رخ داد 
ـقـل، خـدمــات   ریسـی، حــمـل و ن
نظافتی به کارکنان پست، بخـش  
ـری   سالمت و بھداشت و دادگسـت

ــنــد  ــت ــوس دھــھــا اعــتــصــاب و  .  پــی
ــگــر در   ــراضــی دی ــت اقــدامــات اع
بخش خصوصی نیز به آنھا افـزوده  

،  ٢٠١٤ تنھا در مـاه فـوریـه  .  شد 
ــمــاعــی   ــوســعــه اجــت ــرکــز ت  -م

ـیـش  "  المحروسه " اقتصادی   شاھد ب
از ھزار تحصن، اعتـصـاب کـوتـاه  
ـیـش از   مدت و تظاھرات توسـط ب

ـنـده بـود،  ٢٥٠   ھزار اعتصاب کـن
در حالی که ایـن شـمـار در مـاه  

ـر از    مـورد و در  ٥٠ ژانویه کمت
ـر از    مـورد  ٤٠٠ ماه مارس کمـت

 .بود 
ـراضـی نـه   اھمیت ایـن مـوج اعـت
ـلـکـه در   تنھا در گستردگی آن، ب
ـیـز   زمینه ای که در آن رخ داده ن

در جریان پنج ماه نـخـسـت  .  ھست 
، جنب و جوش جنـبـش  ٢٠١٣ سال  

ـر   ـف کارگری توانست صدھا ھزار ن
را، پیش از فروکش کـردن آن در  
ــیــس جــمــھــوری   ــوط رئ ــق پــی س

پس از آن جـز  .  مرسی، بسیج کند 
چند ناآرامی گاه به گاه و اینـجـا  
و آنجا دیده نشد که آن ھم توسـط  

 ژوئیـه  ٣ قدرت ناشی از کودتای  
در حـالـی  .   سرکوب گردید ٢٠١٣ 

که نیروھای انتظامی گردھمایـی  
ــد،   ــده مــی کــردن ھــا را پــراکــن
ـرانشـان   اعتصاب کنندگان و رھـب
به تعلق داشتن به اخوان المسلمیـن  

 .متھم می شدند 

این کارزار ارعـاب چـنـان خـوب  
ـتـشـار   عمل کـرد کـه، پـس از ان
ـنـده یـک   نقشه راه پیش بینی کن
قانون اساسی جدید و در پـی آن  
ـتـخـابـات ریـاسـت جـمـھـوری و   ان
مجلس قـانـون گـذاری، سـازمـان  
ـیـه   ـیـان ھای اصلی سندیـکـایـی ب
ـم جـدیـد   ای انتشار داده و از رژی
حمایت کردند و متعھد شدند کـه  

ـبـانـی از   ـی مـبـارزه  " به خاطر پشـت
از اعتصـاب کـردن  " علیه تروریسم 

ــد  ــن ــظــر کــن فــدراســیــون  .  صــرف ن
ـر نـظـر   سندیکایی مصـر، کـه زی
حکومت است، و دو سـنـدیـکـای  

ــل   ــی مســتــق ــل ــون    -اص فــدراســی

مصری سندیکاھای مستقل، که  
 بـه  ٢٠١١ در دوره انقالب ژانویـه  

ـره   ــــگـــ ـن وجــــود آمــــد، و کـــ
نیز به ھمـیـن   -دموکراتیک کار  

. تــرتــیــب اعــالم مــوضــع کــردنــد 
انتصـاب آقـای کـمـال ابـواعـطـا،  
رییس فدراسیون مستقل، به سمـت  
وزیر کار موجب شمار زیـادی از  

در واقـع،  .  انتقادھای داخلـی شـد 
او پس از آن در مـورد سـرکـوب  
ــات تــوســط حــاکــمــیــت   ــصــاب اعــت

 .سکوت پیشه کرد 
ـری مـبـارزه جـویـی در   از سـرگـی

 نشانـگـر گسـسـتـی  ٢٠١٤ فوریه  
جنـبـش کـارگـری در  .  مھم است 

یک جـھـش تـوانسـت شـرائـطـی  
ــد  ــکــن ــی را درھــم بش ــطــب : دوق

حکومت در یک طـرف و اخـوان  
ـرای  .  المسلمین در طـرف دیـگـر  ب

نخستین بار اعتراضات عـمـومـی  
ـنـد بـدون آن   ـت دولت را نشانه گـرف
که اخوان المسلمیـن در آن دسـت  

ــاشــد  ــه ب اگــر چــه قــدرت  .  داشــت
ھـمـچـنـان    -بدون نتیجـه    -حاکم  

می کوشید نقش اخوان المسلمیـن  
ــاورپــذیــر کــنــد  ــراضــات  .  را ب ــت اع

عمومی دقیقـا در بـخـش ھـایـی  
نساجی، حمل و نقل، سـالمـت و  ( 

رخ مـی داد کـه در سـال  )  غیره 
ـیـه  ٢٠١٣  و  ٢٠١٢ ھای   ـیـز عـل  ن

دولت مرسی دست بـه اعـتـصـاب  
ـبـش  .  زده بود  ـیـب، جـن ـرت به ایـن ت

کارگری بر شکست قدرت جدیـد  
ــه ھــای اقــتــصــادی و   ــن در زمــی
اجتماعی و نیـز کـوشـش ھـایـش  
برای سلب مسئولیت از خـود بـه  

ـروریسـم " بھانه   نـور  "  مبارزه علیـه ت
 .تاباند 

ـبـات   حداقل دستمزد در قلب مطـال
ـیـن شـده  .  بود  این حداقل قبال تعـی

بود ولی به شکلـی چـنـان مسـخ  

شده و غیرکامل که کارگران نـه  
تنھا تمایلی به آن ندارند بلـکـه آن  

در  .  را نوعی تحریک می بیننـد 
، حـداقـل دسـتـمـزد  ٢٠١٣ سپتامبر  
، یعنی آنچـه کـه  )١ ( لیره  ١٢٠٠ 

ـران در ســــال     ٢٠٠٨ کــــارگـــ
درخواست می کردند، تعییـن شـد  
ولی این حداقل تنھا به کارمنـدان  

ـر  .  مربوط مـی شـد  ـنـاب یـعـنـی ب
ــج   ــس مــرکــزی بســی اعــالم آژان

 میلیون نفر کـه  ٦ عمومی و آمار  
ــیــون نــفــر  ١٨ یــک ســوم   ــل ــی  م

کارگران حقوق بگیر را تشـکـیـل  
ــم د   ــی ــق ــت ــطــور مس مــی دھــنــد ب
ـلـکـه در   ـبـوده ب رخـدمـت دولـت ن

استخدام نھادھـای وابسـتـه بـه آن  
مانند پست، راه آھـن و حـمـل و  

به عـالوه، کـارگـران  .  نقل ھستند 
ــوق   ــا حــق ــخــش خصــوصــی، ب ب

ـره  ٣٠٠ ھفتگی که سقـف آن   ـی  ل
است، شاھد کاھـش حـقـوق خـود  

بنابراین بـخـش بـزرگـی از  .  بودند 
کارگران کمتر از حداقل دستـمـزد  
مورد تقاضای سندیکاھا دریافـت  

ــد   ــن ــجــام،  ).  ٢ ( مــی کــن و ســران
اعالم حداقل دستـمـزد بـھـانـه ای  
برای افزایش قیمت ھـا شـد کـه  
ـر   ـی برای کسانی که حقوقشان تغی

نکرده بود جریمه ای دوگـانـه بـه  
 .حساب می آمد 

ــبــه ای   ــن ــبــش ج ــن ــا آن کــه ج ب
نمایشی داشت، نتایـج آن در حـد  

ـبـود  ـتـی کـه  .  انتظـارات ن در دول
ـبـالوی شـد، وزیــران   ـب جـانشـیـن ال

آقـای  .  دولت اسبق چیرگی دارنـد 
ابراھیم مـحـلـب بـه مـرکـز مـھـم  

در شـمـال قـاھـره  "  محله " صنعتی  
رفت و به ایـن بسـنـده کـرد کـه  
: خواستار بردباری کارگـران شـود 

ـرای حـل  "  ما چوبدست جادویی ب
ـم  )". ٣ (ھمه مشکالت نداریم   خـان

ناھد العشری، وزیر کـنـونـی کـار  
ـم   که یکـی از بـازمـانـدگـان رژی
حسنی مبارک است، چـنـانـکـه  
سندیکاھای سوئز اعالم کرده انـد  
ــشــگــی از   ــمــی ــواداری ھ ــه ھ ب

کارگران  .  کارفرمایان شھرت دارد 
که در منطقـه  "  کریستال " موسسه  

 ھـزار  ١٤ )  قاھـره " (چوبرا الخیمه " 
ـیـز از   ـنـد ن نفر در آن کار می کن
عملکرد او در جـریـان اعـتـصـاب  

 که در ضـدیـت بـا  ٢٠١٤ ماه مه  
ـنـد  در  .  آنھا بـود، شـکـایـت داشـت

حــالــی کــه خــواســت کــارگــران  
اجرای توافق امضا شده بـا سـلـف  

از  .  او در ماه نوامبر گذشـتـه بـود 
زمان انتصاب این دولت سـرکـوب  
تشدید شده و به بازداشت شمـاری  
از رھبران سندیکایی مـنـجـر شـده  

ــم  " آنــان بــه  .  اســت  اخــالل در نــظ
و  "  ترغیب به خشـونـت " ،  " عمومی 

متھم شـده  "  تجاوز به امنیت ملی " 
 .اند 

سختگیری پلیسی نخست شـامـل  
ــران پســت شــد کــه   حــال کــارگ
ـر و سـپـس   نمایندگان آنھا دستگـی

در  .  ضرب و شتم و شکنجه شدند 
پی یک اعتصاب بـا درخـواسـت  
افزایش دستمزد در یک موسـسـه  
سرامیک سازی متعلق به یـک  
ـیـک مـلـی   عضو حزب دموکـرات

(PND)   ،سابـق آقـای مـبـارک
ـتـی کـارگـران را   ـی مـامـوران امـن

 تـن  ٢٥ مرعوب و تھدید کردند و  
ـنـد کـه   از رھبران آنـھـا را واداشـت

ـقـطـه اوج  .  استـعـفـا دھـنـد  ولـی ن
ــازداشــت    کــارگــر شــرکــت  ٣ ب

ـلـن مصـر در   ـی پروپیلن و پلی پروپ
بنابر قانـون، ایـن  .  پورت سعید بود 

ـنـده کـارگـران بـه مـرکـز  ٣   نـمـای
پلیس رفته بودند تا سـازمـانـدھـی  

 چیزی جلودار جنبش کارگری در مصر نیست
 سرکوب توسط حاکمیت، تفرقه در سندیکاھا

 برگرفته از لوموند فارسی : ترجمه 

 نشانگر گسستی مھم  ٢٠١٤ از سرگیری مبارزه جویی در فوریھ  
جنبش کارگری در یک جھش توانست شرائطی دوقطبی را  .  است 

حکومت در یک طرف و اخوان المسلمین در طرف  :  درھم بشکند 
برای نخستین بار اعتراضات عمومی دولت را نشانھ گرفتند  .  دیگر 

اگر چھ قدرت  .  بدون آن کھ اخوان المسلمین در آن دست داشتھ باشد 
ھمچنان می کوشید نقش اخوان المسلمین را    -بدون نتیجھ    -حاکم  

نساجی، حمل  ( اعتراضات عمومی دقیقا در بخش ھایی  . باورپذیر کند 
 و  ٢٠١٢ رخ می داد کھ در سال ھای  )  و نقل، سالمت و غیره 

بھ این  .   نیز علیھ دولت مرسی دست بھ اعتصاب زده بود ٢٠١٣ 
ترتیب، جنبش کارگری بر شکست قدرت جدید در زمینھ ھای  
اقتصادی و اجتماعی و نیز کوشش ھایش برای سلب مسئولیت از  

 .نور تاباند " مبارزه علیھ تروریسم "خود بھ بھانھ  
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. آتی یک تحصن را اعالم کننـد 
کارگران خواستار بـھـبـود شـرایـط  
کار و پرداخت حقوق عقب افـتـاده  

 نماینده چند روز تـا  ٣ .  خود بودند 
ـیـش از جشــن اول مـاه مـه در   پ

 روز  ٤ پـس از  .  بازداشت مانـدنـد 
بازداشت، آنان به جنبش اعتصابی  
ــکــارانشــان در   ــوســط ھــم کــه ت
اعتراض به زنـدانـی کـردن ایشـان  

 .به راه افتاده بود پیوستند 
ــش   ــت جــنــب ــمــی ــن اھ تضــاد بــی
ــــزی   ـی ـــ ــــاچ ـری و ن ـــ ــــارگ ک
دسـتـاوردھـای آن چـیـز تـازه ای  

ـفـه مـی  .  نیست  این جنبش بی وق
ـقـالبـی را بـه   کوشد کـه رونـد ان
پیش براند، بدون آن کـه بـه طـور  
مستـمـر در وارونـه کـردن رابـطـه  
. نیروھا به نفع خویش توفیق یـابـد 

،  ٢٠١١ در جریان شـورش ژانـویـه  
  ٢ جنبش کارگری با نزدیک بـه  

ـقـش   ـنـده ن میلیون اعـتـصـاب کـن
ــا  ).  ٤ ( فـعـال ویـژه ای داشـت   ب

ـــحـــوطـــه   ـــغـــال م ـــش اش افـــزای
ھا، به گـروگـان گـرفـتـن    کارخانه 

مسئوالن حکومت و دادن فراخوان  
ـبـش   برای اعتصاب عمومـی، جـن
ـنـده در   کارگری نقشی تعیین کن

بـا  .  سقوط رژیم مـبـارک داشـت 
این حـال، بـه مـحـض اسـتـعـفـای  
ــبــارک، بــه بــھــانــه ایــن کــه   م
اعتصابھا به انقـالب آسـیـب مـی  
ـیـه   رساند، مبارزه ای سـخـت عـل
ــش کــارگــری درگــرفــت  . جــنــب

ـروھـای مسـلـح،   ـی شورای عالی ن
 قدرت را در  ٢٠١١ که در فوریه  

ــی بــرای   ــون ــان دســت گــرفــت، ق
مـمـنـوعـیـت اعـتـصـاب و ارجــاع  
ـنـدگـان بـه دادگـاه   اعتصـاب کـن

این کار در  .  نظامی تصویب کرد 
زمان ریاست جمھوری مرسی نیـز  

 .بدون رسیدن به ھدف تکرار شد 
ـرعـکـس   ـیـجـه ای ب ـت اینکارھـا ن

ـتـی  ھـا    داشت و بر شـمـار نـارضـای
ـرآمـار اعـالم شـده  .  افزوده شد  بناب

ــوق   ــق ــرکــز مصــری ح تــوســط م
در سـال  :  اقتصادی و اجـتـمـاعـی 

 شمار اعتصابھا بیش از ده  ٢٠١٢ 
در  .  سال قبل از انقالب بوده اسـت 

ـر یـک پـژوھـش  ٢٠١٣ سال   ، بناب
ــوســعـه و دمــوکــراســی،   مـرکــز ت
اعتصابھای پنج ماه نخسـت سـال  
مھم تر از ھمه اعتصابـھـای سـال  

 .پیش از آن بوده است 

ــت،   ــی ــرکــوب حــاکــم در ورای س
ـردبـاری   معترضان می بـایـد بـا ب
روی آنچه که مراکز سندیکایـی  
شـان انـجــام مـی دھــنـد حســاب  

ـر مـی  .  کنند  ـیـشـت این مـراکـز ب
کوشند فشار اعتصاب کننـدگـان  
ـیـانـگـر   را مھار کنند تا این که ب

از  .  حداقل مطالبـات آنـان بـاشـنـد 
، فدراسیون سندیکایی  ١٩٥٧ سال  

مصر، که توسط رئیس جمـھـوری  
ـنـاصـر پـایـه گـذاری   جمال عبـدال
ـری   ـر فضـــای کـــارگــ شـــد، بــ

این فدراسیـون کـه  . چیرگی دارد 
کامال وابسته به حکومـت اسـت،  
ـبـش   ھیچ نقشـی در تـوسـعـه جـن
ــی   کـارگـری ایــفـا نـکــرده و حـت
غالبا علیه اعتصابات و تظاھـرات  

 .موضع گیری کرده است 
ـقـل   تاسیـس سـنـدیـکـاھـای مسـت

، بـه انـحـصـار ایـن  ٢٠٠٨ درسال  

ـیـجـه  .  فدراسیون پـایـان داد  ـت در ن
نزدیکی کمیته ھای کارگران در  
حال مبارزه، سازمان ھـای جـدیـد  
ـرای جـلـب   ھمه ابـزارھـای الزم ب
ـران و بسـیـج   اعتماد دستمزد بـگـی

فزون بر ایـن،  .  انبوه آنان را داشتند 
ـر در قـاھـره،   گزینش میدان تـحـری
ـقـالبـی سـال   ـبـش ان که کانون جن

ـرای پـایـه گـذاری  ٢٠١١   بـود، ب
فدراسیون مستقل، ارزش نـمـادیـن  

 .بزرگی داشت 
ــحــرک در   ــن ت ــس از آن، ای پ
ـرش یـافـت   مستقل سـازی گسـت
ــاد   ــه زودی امـیـدھــا بــر ب ولـی ب

پس از تاسـیـس فـدراسـیـون  .  رفت 
ـیـن عـدم   مستقل، به زودی نخسـت
ـروز کـرد و   توافق ھا بین رھبران ب
ـیـجـه آن   ـت انشعابی رخ داد کـه ن
ـیـک کـار   ایجاد کنگره دموکرات

رقابت برای بـه دسـت آوردن  .  بود 
انحصار نمایندگی کارگران مصـر  
ــلـی یـا در   ـل در مـراجــع بــیـن الـم
مذاکرات با حکومت، تنش ھا را  

  ٣ سرانجـام، پـس از  .  تشدید کرد 
ــه   ــی ، فــراخــوان بــرای  ٢٠١٣ ژوئ

حمایت از قدرت حاکم به رھبـری  
ــســی   ــاح الســی ــت ــدالــف مــارشــال عــب
موجب شقاق ھای جدیـد داخـلـی  

 .شد 
ـری   فدراسیون رسمی، با بھـره گـی
از پیوندھایش با حکومت توانسـت  
ـقـویـت و مـواضـعـش را   خود را ت

در مـنـاطـق، در  .  مستحکم کنـد 
حمل و نقل، راه آھن و پسـت ایـن  
بخشھای محـلـی سـنـدیـکـاھـای  
ــدیــکــای   ــن ــقــل، یــا گــاه س مســت
ـقـش فـعـالـی   رسمی، است کـه ن

در سـطـح ایـن  .  بازی مـی کـنـد 
دستگاه ھای محلی، گرایـش بـه  

کاغذبازی اداری، تفرق و لـمـس  
نکردن نـگـرانـی ھـای روزمـره و  
. شرایط اولیه زندگـی آنـھـا اسـت 

رھبران سندیکاھای مستقل، پـس  
ــه  ٣ از   ــا قــرار  ٢٠١٣  ژویــی ، ب

گرفتن در صف قدرت جدید و بـا  
صرف نظر کردن از اعتـصـاب، در  
ـرار گـرفـتـه   مسیری خطرنـاک ق

ــن  .  انـد  خـطـر بـزرگ در واقـع ای
ـر   ـراب است که به صورت رونوشت ب
اصل ھمتایان خود در فـدراسـیـون  

 .رسمی در آیند 
ـــن ضـــعـــف ســـازمـــان ھـــای   ای
ـــکـــایـــی، رونـــدی کـــه   ـــدی ـن ســ
رویدادھـای سـیـاسـی در فـردای  
انقالب به خود گرفت را تـوضـیـح  

در این مـورد مـقـایسـه  .  می دھد 
ــگــر اسـت  ــونــس روشــن اگــر  :  بـا ت

اتحادیه عمومی کـار تـونـس، در  

ابتدا درباره قیـام عـمـومـی دچـار  
ـیـن   ـر فشـار از پـائ تردید بـود، زی
مصمم شد و قاطعانه بـه دخـالـت  
ــاســی   ــه ســی ــد در صــحــن نــیــرومــن

این امر در مصـر بـوقـوع  .  پرداخت 
ــوســت  ــی ــپ ــوده ھــای عــظــیــم  .  ن ت

ــعــد از   کـارگــران، کــه قــبـل و ب
انقالب به چپ و راسـت کشـیـده  
ــد   ـن ـتـوانســت مـی شــدنـد، ھــرگـز ن
نفوذی پایـدار داشـتـه بـاشـنـد یـا  
ـفـاوت   امکان دھند که قدرتی مـت

 .با رژیم خلع شده سر کار بیاید 
پس از تحلیف ریاسـت جـمـھـوری  

ــســی در   ــن  ٨ مـارشــال الســی  ژوئ
ـیـد شـد کـه   گذشته، این امر تـای
دولت به ھیچ وجـه قصـد بـھـبـود  

در واقـع  .  شرایط کارگران را ندارد 
ــا کــاربــرد   ــھــوری ب ــس جــم رئــی
ـر   ـنـی ب گفتمانی عوام پسـنـد مـب
دعوت به سحرخیزی، سخت کـار  

کـردن و فــرامـوش نـمــودن ھــمــه  
ــات   ــب ــه ای " مــطــال ــق ، یــک  " طــب

ــی رادیـکــال را   ــاضـت ــاسـت ری سـی
ــت  ــده اس ــزی ــار  .  بــرگ ــواســت او خ

بازنگـری در بـودجـه تـھـیـه شـده  
توسط دولت در مـجـرای کـاھـش  
بدھی عمومی، ھم از راه کـاھـش  
یارانه ھا و ھم وضع مالیات ھای  

بـھـای سـوخـت  .  جدید شده اسـت 
شدیدا افزایش یافته و شـیـوه ایـن  

بـھـای  .  افزایش غیرمنصفانه است 
ـرای خـودروھـای   ـیـعـی ب گاز طـب

 درصـد  ١٧٥ حمل و نقل عمومی  
افزایش یافته ولی برای کارخـانـه  
ــادی   ــار زی ھـا کــه مصــرف بســی

  ٤٠  تـا  ٣٠ دارنـد، ایـن افـزایــش  
بـه ھـمـیـن روال، در  .  درصد است 

ـنـزیـن تـاکسـی   حالی که بھای ب
  ٧٥ ھا و خودروھای کم مصـرف  

درصد افـزایـش یـافـتـه، افـزایـش  
 درصـد  ٤٠ بھای بنزین سوپر تنھا  

نتیجه مستقیم این سیاسـت،  .  است 
ـنـه   باال رفتن غیرقابل کنتـرل ھـزی
ـیـد در سـراسـر   حمل و نقـل و تـول

ـرایـن، مـی  .  کشور بوده است  ـنـاب ب
توان منتظرموج ھای جـدیـدی از  

ــود  ــون،  .  اعــتــراض ب از ھــم اکــن
رانندگان تاکسـی دسـت از کـار  
کشیده و در بسیاری از استان ھـا  

 .اعتصاب ھایی سازمان داده اند 
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======= 
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جمھوری اسالمی که حـریـف  
فعالین کارگری حـتـی در زنـدان  
نمی شود، به ھر شکـلـی کـه از  
دستش بر می آید آنھا را شکنجه  
میکنند تا شاید آنـھـا را در ھـم  
ـیـام بـه   شکند و در عـیـن حـال پ
دیگر فعالین کارگری داده بـاشـد  
کـه ھـر کـس خـامــوش نــبـاشــد  
. چنین بالھایـی سـرش مـی آیـد 

بعد از شاھرخ زمانی اکنون نوبـت  
ـم زاده   ـراھـی فعال کارگری بھنام اب
ـتـه   رسیده، بنا به اطـالعـیـه کـمـی

بـه  " دفاع از بھنام ابراھیم زاده، او  
 و عـدم    خاطر شرایط وخیم جسمی 

ـرادی،    مداوا، تحمل سلول  ـف ھای ان
ـنـد     ٢٠٩ ضرب و شتم، انتقال به ب

ـنـطـور حـمـلـه بـه مـنـزل و   و ھمی
اش از تاریخ ھفـدھـم مـرداد    خانواده 

 زندان اوین دسـت  ٢٠٩ ماه در بند  
به اعتصاب غـذا زده بـود و ایـن  
اعتـصـاب غـذا ھـمـچـنـان ادامـه  
دارد، اما در یـک حـرکـت ضـد   

ــرو  ــی ھــای    کــارگــری از ســوی ن
امنیتی روز گذشته بیست و سـوم  
مرداد ماه بھنام را به جای درمـان  
و رسیدگی بـه مشـکـالتـش  بـه  

." زندان رجایی شھر تبعید کـردنـد 
ـنـد  : جرم بھنام را ھـمـگـان مـیـدان

بـھـنـام  .  دفاع از حـقـوق کـودکـان 
آزار میبیند چرا که با وجود ھمـه  
مصائبی کـه سـرش مـی آورنـد  
وقتی در گـوشـه سـلـولـش تـکـه  
کاغذی گیر می آورد در آن از  
مصـائـب مـھـری مـیـگـویـد کـه  
نمیداند در یک گوشه ای از این  
ـرادارنـش   ـر سـر او و ب شھر چـه ب

ـرادرانـش امـا در  .  آمده  مھری و ب
گوشه ای از این شـھـر دارنـد لـه  
میشونـد و چـه سـاده کـه ھـمـه  

ـتـی  " گناھان بر گـردن   بـی کـفـای
ــن  ــه شــود "  والــدی ــت ــداخ ــام  .  ان ــھــن ب

میدانست مشـکـل امـا نـظـامـی  
ـیـت ھـیـچ   ـرای انسـان است کـه ب
حرمتی قائل نیسـت، و مـالکـش  
. به صرفه بودن ھر چـیـزی اسـت 

ھزینه کردن برای کودکان کار و  
ــچ   ــظــام ھــی ــن ن ــان بــرای ای ــاب خـی
سودی ندارد چرا کـه ایـن پـدیـده  
مخلوق کـارکـرد نـظـام سـرمـایـه  

ــظــام ایــن  .  داری اســت  در ایــن ن
کودکان ھـیـچ جـایـی نـدارنـد و  
اکثر قریب به اتفاق شان در محلـه  
ـنـد کـه   ھایی از شھر ساکن ھست
. تباھی از در و دیوارش می بـارد 

خاک سفید یکی از این محالت  
 . است 
ـــش کـــارگـــزاران  ١٤  ـی  ســـال پــ

حکومت برای زمینـھـای خـاک  
سفید واقع در تھـران پـارس دنـدان  

ھـمـه راھـھـای  .  تیز کـرده بـودنـد 
ورودی و خـروجـی آن را مسـدود  
ـنـاه   کردند و شبانه با بولدوزر در پ
ـیـس، بـه   ـل نیروھای یـگـان ویـژه پ

مردم نگون بخت این محله حـمـلـه  
ــد  ــردن ــه ھــای  .  ک ــعــد در رســان ب

حکومت از ظفرشان بر مـردم بـی  
پناه گفتند و اینگونه جـلـوه دادنـد  

ـیـاد و خـالف " که ریشه   در  "  اعـت
. شــرق تــھــران کــنــده شــده اســت 

داستانھا در رسانه ھای حکـومـت  
ساخته و پرداخته شـد کـه گـویـا  
ھمه مصیبتھا مردم از این مـحـلـه  

بعد برای اینکـه  .  نشات میگرفته 
نرخ زمینھای آن مـنـطـقـه را بـاال  
ـیـه را   ـق ببرند، پارکی ساختند و ب

برای زمنیـھـا سـنـد  .  باال کشیدند 
ساختنـد و یـک شـبـه کسـانـی  
ـر   میلیارد شدند و بسیـاری آواره ت

امـا  .  از قبل درخیابانھا سـرگـردان 
بعد از چھارده سـال در گـزارشـی  

ــم  ــخــوانــی ــکــری کــه  : "...  مــی ــف ت
سفید را ویران کرد قصـدش    خاک 

ـیـت در شـرقـی  ـریـن    برقراری امـن ت
نقطه پایتخت بود، اما با تـخـریـب  

ـتـی  ھـا، فـقـط شـاخ و    محله غـرب
ھـا زده شـد و    برگ خـالفـکـاری 

ھـای در    ایـن ریشـه .  ھا ماند   ریشه 

خاک مانـده حـاال دوبـاره قـطـور  
شده و از دل زنـدگـی کـودکـانـی  
سر برآورده که کودک کـارنـد و  

ـنـد    ای مـی   ھر روز به دل جامعه  زن
که تار و پـودش از خـالفـکـاری  

 ."است 
جـا  : " گزارشگر یـاد آور مـیـشـود 

ــه    مــی  ــم ــن ھ ــدن ای خــورم از دی
کودک کار، از کودکـانـی کـه  
ـر   ــ ـنـــدی اســـت ب بـــودنشـــان ســ

ھـا،    ھای انجام نشـده دولـت   حمایت 
ـرای ریشـه  ـلـی خـوب ب ـی دوانـی    دل

ــاد در کشــور و مــدرکــی   ــی اعــت
ـران و   انکارنشدنـی از وجـود دخـت

ـتـی    پسرانی که قربانـی بـی  کـفـای
گزارشگر یـا  ."  اند   سرپرست خانواده 

مالحظه دارد یا واقـعـا بـاور دارد  
ـقـش   ـتـی والـدیـن ن که بی کـفـای
اصلی را در این فاجعه دارد، ھـر  
ـم زاده   ـراھـی چه که ھست بھنام اب
ـیـن   این چنین باوری ندارد که چن
عذابی برایش تدارک دیدند و ھـر  
ـنـد  . دم بر درد و رنجش می افـزای

ـم زاده رسـانـه ای در   بھنام ابراھـی
دسترسش نبود کـه گـزارشـات او  
را منتشر کننـد کـه بـی شـک  
ــن   ــاک تــر از ای ــولــن ــار ھ بســی
ــشــر   ــت گــزارشــی اســت کــه مــن

ــده  ــن گــزارش امــا  .  گــردی در ای
گیرد از    و دلم می : "...  میخوانیم 
ھـای    ھا، از ایـن زنـدگـی   این حرف 

ھای طـالیـی    نابسامان، از فرصت 
زندگی این پسـرھـا کـه سـوخـت  

ــی  ــی   م ــود، دلــم م گــیــرد از    ش
ـرای    وعـــده  ــ ـــی ب ـــوشـــال ـــای پ ھ
ـیـسـوادی، از    ریشه  کنی مبادی ب

انکار وجود کودکانی کـه جـذب  
 .شوند   مدرسه نمی 

ــد، مــعـدن بـچــه   خـاک  ـی ھــای    ســف
کــــودکــــان  .  ســــواد اســــت   بــــی 

ــواده  ــان ــب    خ ــاد اغــل ــعــت ــای م ھ
سوادند و آنھـایـی ھـم کـه بـه    بی 

ـبـا را آمـوخـتـه  ـف انـد    ھمت خیران ال
زیاد پیشرفت ندارند، اما مشـکـل  

شـنـاسـنـامـه بـودن    شـان بـی   اصلی 
اسـت، درھـای مـدرسـه بـه روی  

بـا ایـن حـال  ...  اینھـا بسـتـه و  
ــای   کـودکـان کــار از الـف تـا ی

ھای بـازار    اعتیاد را حفظند و تازه 
و مـن  . شناسند   مواد مخدر را می 

ھـا،    شوم از این پـاسـخ   متاسف می 
از این ھمه اطالع از مواد مـخـدر،  
از این که کـودکـان خـردسـال بـه  
ـیـاد   ـبـا، مشـق اعـت جای مرور الف

ـرسـشــان از مــواد    مـی  ــنـد و ت کـن
ریـزد، در حـالـی کـه    مخدر مـی 

روی صفحه تـایـپ شـده کـاغـذ  
توانند الف را که خـطـی    فقط می 

ـم    نمـی ...  راست است، بشناسند  دان
ــا جــای   جــای رد چــاقــوســت ی

کاری یـا حـتـی    ھای کتک   زخم 
جای سوختگی با سیگار و سـیـخ  

بـا دقـت  .   گر گرفـتـه   داغ و زغال 
که دست و پای کودکان کار را  

ھا و ردھا زیـاد    بکاوی از این زخم 
و تا دیروقت و حـتـی تـا  ....  دارد 

مانند و    نزدیک صبح سرکار می 
رسـنـد    وقتی مامورھا از راه مـی 

ــنــگ را مــی  ــرار    فــل ــد و ف بــنــدن
ـنـد بـایـد    می  ـنـد و اگـر بـمـان کـن

گالویز شوند و از بساطشان دفـاع  
شود حـدس زد    کنند، آن وقت می 

... ھا از کـجـاسـت   منشا این زخم 
کودکی آمیخته با مواد مـخـدر،  
ــنــگ،   ــرھ ــروم از ســواد و ف مــح
ــه آداب زنـدگــی، اھــل   ــا ب نـاآشــن

ـرای    رقابت  ھای ناسالم، جنگـنـده ب
سیر کردن شکم و به دسـت آوردن  
سرپناه، کسی نیست جز کـودک  

ـلـدری    ادبیات . کار  ـیـات ق شان ادب
ــتــک   اســت، بــدون فــحــش و ک

ــدگــی  ــرخــد، اھــل    شــان نــمــی   زن چ
اند و بـه ھـمـه    کلک زدن و دروغ 

ــد، چــون زیــر   ــا شــک دارن دنــی
ھایـی    ھای فالکت بار بیغوله   سقف 

انـد و    که اسمش را خانه گذاشـتـه 
در محضر منقل و سیخ و پـایـپ  

انـد    چیزی بھتر از این یاد نگرفـتـه 
ـــھـــا را در   ـن ــ و مـــن ھـــمـــه ای

سفید دیدم و آن وقـت بـود    خاک 
ـیـاد    که معلوم شد آسیب  ھای اعـت

    تا چه اندازه جدی است و حمایـت 
از کودکان در معرض آسـیـب تـا  

 ."چه اندازه محل تردید دارد 
تردید گزاشگر از حمایتھـا، اشـاره  
ـتـی   به حمایتھـای اسـت کـه دول
باید انجام دھد کـه بـھـنـام را بـه  
جــرم دفــاع از کــودکــان کــار و  
ــن   ــر روزه دارد بــدتــری ــابــان ھ ــی خ
ــش اعـمــال   شـکـنـجــه ھـا در حـق

اھمیت فعالیت بـھـنـام بـا  . میکند 
خواندن این گزارش است که صـد  

ـیـت بـھـنـام  .  چندان میـشـود  فـعـال
ـتـی   برای کودکان خـیـابـان را وق
لمس میکنی که کودکان را در  
ــن شــھــر   ــار ای ھــر گــوشــه و کــن

ـنـی  در سـرمـا و گـرمـای  .  میبی
ـقـمـه ای نـان   طاقت فرسا برای ل
ـری را تـجـربـه   ـی ھمه گـونـه تـحـق
ـنـھـا   ـنـد و ھـر کـدام از ای میکـن
میتوانند مھری و برادرانش باشنـد  

 .  که بھنام برایشان نگران است 
باید ھـمـانـگـونـه کـه در وسـعـت  
جھانی برای شاھرخ زمانی تالش  
شد که حداقل مـداوا گـردد، ایـن  
ـم   ـراھـی ـرای بـھـنـام اب شرایط باید ب
زاده نیز فراھم شود ھر چـنـد حـق  
ـنـھـاسـت  . ایشان بسیار بیـش از ای

نباید گذاشت جمھـوری اسـالمـی  
ــای ھــم   ــھ ــایــت ــش جــن ــوش در پ
مسلکانش در منطقه و بخـصـوص  
عراق که دنیـا را تـکـان داده، از  
ـفـاده کـنـد و در حـق   فرصت است
ـری روا   زندانیان اذیت و آزار بیـشـت

جمھوری اسـالمـی دسـتـش  .  دارد 
ــده،   ـرســی ــاه شــده  و زورش ن کـوت
وگرنه ثابت کرده چیزی کمتر از  

مـا ثـابـت  .  داعش نبوده و نیـسـت 
کردیم ھمین وحـوش اسـالمـی را  
ـنـی وادار   میتـوان بـه عـقـب نشـی
کرد، وقتی کـه مـوضـوع را بـه  
شدت در سـطـح جـامـعـه مـطـرح  

نباید جـمـھـوری اسـالمـی  .  کنیم 
ــنــد کــه بــا آســودگــی   ــر ک فــک
میتواند در پناه جنایت کارانـی از  
جنس خودش، تبھکاری اش  را  

 .به پیش برد 
 

 بھنام اسیر جالدان، کودکان قربانی حرص و آز
 یاشار سھندی 

 ھزینھ کردن برای کودکان کار و خیابان برای این  
نظام ھیچ سودی ندارد چرا کھ این پدیده مخلوق  

در این نظام این  .  کارکرد نظام سرمایھ داری است 
کودکان ھیچ جایی ندارند  و اکثر قریب بھ اتفاق  
شان در محلھ ھایی از شھر ساکن ھستند کھ تباھی  

خاک سفید یکی از این  . از در و دیوارش می بارد 
 . محالت است 
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اسماعیل احـمـدی مـقـدم در  " 
ــح   ــب ــراســمــی کــه ص ــه م ــی حــاش

ــــاســــب  ١٩ روز  ـن ــ ـــه م ـرداد ب ــ م
ـرنـگـار تـوسـط   گرامیدات روز خـب
ـرگـزار   معاونت اجتمـاعـی نـاجـا ب
ـرنـگـار   شد، در پاسخ به پرسش خـب

ـنـکـه   ـر ای رویـکـرد  " ایلنا مبنـی ب
ناجـا در مـواجـه بـا اجـتـمـاعـات  
ــفــی کــارگــری   ــن ــراضــی ص ــت اع

مـطـابـق قـانـون  : " گفـت "  چیست؟ 
ـراضـی   برگزاری ھـر تـجـمـع اعـت
ـیـازمـنـد   ـفـی ن صنفی یا غیر صـن
ــی اسـت امــا   ــانـون اخـذ مــجـوز ق
چنـانـچـه در دورن کـارخـانـه یـا  
ــرح   ــرای ط ــی ب ــف واحــدھــای صــن

ـنـدگـان    خواسته  ھای شـرکـت کـن
برگزار شود سیاست ناجا پرھیز از  

احـمـدی  ".  ھرگونه دخـالـت اسـت 
مقدم برگزاری تجمعات کارگری  
ــن مــجــوز مــوکــول   ــت را بــه داش

ـرگـزاری  : " میکنـد و مـیـگـویـد  ب
ھـای    اجتماعات صنفی در محیـط 

اجتماعی و عمومی مانند خیابان  
ــن مــجــوز   ــه شــرط داشــت ــھــا ب تــن

در  ".  قانونی ممـکـن خـواھـد بـود 
ــظــام جــمــھــوری اســالمــی دادن   ن

خـانـه  ( مجوز برای خودی ھـای  
ــارگــر  ـــا  )  گ ــارگــر ب در روز ک

ـرو مـیـشـود  در ایـن  .  مخالفت روب
ــل،   ــک ــق تش ــارگــر ح ــام ک ــظ ن
. اعتصاب و آزادی بیـان را نـدارد 

از امکانات میدیای اجتماعـی و  
روزنامه و رادیو و تلویزیون محـروم  

ــا  .  اســت  ــران ب تــجــمــعــات کــارگ
ـراض   ـتـی کـردن فضـا، اعـت ـی امن

بـا وجـود تـمـام  .  سرکوب میشـود 
ــال حــاضــر   ــا در ح ــن فشــارھ ای
تجمعات و اعتصابـات کـارگـری  
ـرده و مـداوم  انـجـام   بطـور گسـت

ـفـاده از  .  میشود  کارگران بـا اسـت
نــیــروی اعــتــراضــی شــان ده ھــا  
اعتصاب و تجمع را در خیابانھا و  
ـم از   در مقابل نھـادھـای ایـن رژی
جمله مـجـلـس شـورای اسـالمـی  

در تـھـران و ده ھـا  .  برپا کرده اند 
ـراضـی   شھر بزرگ، تجمعات اعـت
. کارگران ھر روزه برگزار مـیـشـود 

احـمـدی  " ھراس فرمانده جنایتکار  
ـراضـات  "  مقدم  از اعتصابات و اعت

ایندوره کارگران است که بشـکـل  
. گسترده و وسـیـعـی ادامـه دارد 

ھراس دولت یازدھم و فـرمـانـدھـان  
ـــعـــی اســـت  ـــھـــا از  .  او واق ـن ــ ای

اعتصابات اخیر ھـراسـنـاک شـده  
ـیـش از  .  اند  کارگران در ایندوره ب

ــظــام   ــل کــل ن ــه در مــقـاب گـذشــت
ــت و   جــمــھــوری اســالمــی و دول
کارفرماھا با قـاطـعـیـت ایسـتـاده  

 .  اند 
 

 افشاگری مزورانه
ـرارداد کـار    در ابتدای انقـالب، ق

 درصد کارگـران دائـمـی بـود  ٩٠ 
ــکــس شــده و   کــه امــروز بــرع

 درصد کـارگـران،  ٩٠ قراردادھای  
مـعـاون روابـط  .   موقت شده است 

کار وزارت تعاون، کار و رفاه  به  
باال بودن امنیت شغلـی کـارگـران  
ـقـالب اشـاره کـرد و   در ابتدای ان

 درصد کارگران در آن  ٩٠ :  افزود 
ـنـد در   زمان قرارداد دائـمـی داشـت

 درصــد  ٩٠ حــالــی کــه امــروز  
ــرارداد مــوقــت کــار   ــران ق کــارگ

علیرغـم افشـاگـری ھـای  .  دارند 
ـرار   مزورانه مقامات وزارت کار، ق
ـیـدا کـرده   داد سفید امضا رواج پ

یـکـی از عـوامـلـی کـه  .   اسـت 
ـیـد    زمینه ساز بروز قرار  دادھای سف
شــود،    ھــا مــی   امضــا در کــارگــاه 

ـقـدی حـقـوق از سـوی   پرداخت ن
کارفرمایان به کـارگـران و عـدم  

.  ثبت دریـافـتـی کـارگـران اسـت 
ادعای مقـامـات وزارت کـار در  
ـراردادھـای   ارتبـاط بـا افـزایـش ق

از  : " سفید امضـا ایـن اسـت کـه 
جمله مھم ترین این موارد احتـمـال  
تخلف کارفرما در پرداخت حـقـوق  
کمتر از مصـوبـه شـورای عـالـی  
ـرداخـت   کار  و گـرفـتـن رسـیـد پ
. کامـل از سـوی کـارگـر اسـت 

مسئله دیگری که ممـکـن اسـت  
برای کارگران بروز کند این اسـت  

ـیـن   که در صورت بروز اخـتـالف ب
کـارگـر و کـارفــرمـا رسـیـدگــی  
ـررسـی   چنین موضـوعـی قـابـل ب
ــســت و زمــانــی کــه کــارگــر   نــی
سندی برای اثبـات ادعـای خـود  
ـرداخـت   درباره تخلف کارفرما در پ
حقوق قانونی نداشته باشد امکـان  

ـرایـش وجـود نـدارد  ". احقاق حـق ب
ـر مـتـن بـی   ادعای این نھادھـا ب
حقوقی و فقر بی شائبه ای است  
که بر کارگران و خـانـواده ھـای  
آنان توسط دولـت و کـارفـرمـاھـا  

ـیـد  .  تحمیل شـده  ـراردادھـای سـف ق
امضا محصول بند و بست، رشـوه  
ـتـی وزارت   خوری نـھـادھـای دول
ــای   ــه ھ ــم ــاه و بــی ــار و رف ک
. اجتماعی با کارفـرمـا ھـا اسـت 

برای کارفرما مھم این است کـه  

در قبال سرنوشت کارگران تامـیـن  
امنیت جانی و ایـمـنـی مـحـیـط  
ـیـمـه ھـای   کار بی مسولیت و ب

کارفرمایان بـا  .  درمانی را نپردازد 
با بگرو گرفتن زندگی کارگـران،  
ــب   ــیـاردی بـه جـی ـل سـودھـای مـی

ـنـد  مصـوبـه دسـتـمـزد پـایـه  .  میزن
ـر از   ھـزارتـومـان، خـود  ٧٠٠ کمـت

عامل اصلی شرایطـی اسـت کـه  
ــه   ــن دادن ب ــارگــران را  بــت ک
ــد امضــا وادار   ــی ـراردادھــای ســف ق

ـــســــازد  ـی ــ ـــت و  .  م ـــار دول فش
کارفرمـاھـا در عـرصـه اخـراج و  
ــودن   ــکــارســازی و نــا امــن ب ــی ب
اشتـغـال، خـود عـوامـل مـھـم در  
اعمال بی حـقـوقـی کـارگـران در  
نظام ظالمانه جـمـھـوری سـرمـایـه  

 . اسالمی است 
 

میلیون ٨بیش از 
 نشین حاشیه

اخیرا شرکت  عمران و بـھـسـازی  
ـیـش از     ٨ شھری ایران از وجـود ب

نشـیـن  در کشـور    میلیون حاشیـه 
ـنـی  .   خبر داده است  حاشـیـه نشـی

ــحــت   ــدای و ت ــب ــت در کشــور اس
حاکمیت فـاشـیـسـم اسـالمـی بـه  
. مساله میلیونی تبدیل شده اسـت 

ـیـان   نھادھای  رژیم اسالمی در ب
آمار و ارقام تا جایی پیش میروند  
کـه شـوک جـامـعـه را مـوجـب  

میلیـون حـاشـیـه  ٨ بیش از  .  نشود 
نشین را باید ضربدر مـعـیـشـت و  
درآمد، معماری اماکـن و بـویـژه  
امکانـات  زیسـتـی شـبـکـه آب  
ـرق و گـرمـا و   ـم ب رسانی، سیست
شبکه ھای فاضالب و امکانـات  
ــریــحــی بــرای   ــی و تــف بــھــداشــت
. کودکان در حاشیه شھرھا، کـرد 

در محالت حاشیه نشـیـن از ایـن  
ـیـسـت  حـاشـیـه  .  امکانات خبری ن

نشینی و فقر مـطـلـق ھـمـزاد ھـم  
ـر از  .  ھستنـد  زنـدگـی سـیـاه و پ

فشار، عدم تامین معیشـت را بـه  
بیش از پنچاه میلیـون از خـانـواده  
ھای مزدبگیر در جامعه تحـمـیـل  

ــرده اســت  ــار  .  ک ــی ــت ثــروت در اخ
ــزدور   ــارگــر، م ــم ــث ــی اســت مشــت

ـیـسـت   .  جنایتکار و مسلح اسـت  ل
ثروت تعدادی از دزدان ایـن نـظـام  

ـیـش از     ٨ فساد را بـا زنـدگـی ب
میلیون حـاشـیـه نشـیـن مـقـایسـه  
کنید تا عمق تباھـی زنـدگـی و  
ـتـان   ـرای ب تامنی میلیونھا انسان ب

 :  روشنتر گردد 
ـنـده مـجـلـس،   احمد بخشایش نمـای
لیست بدھکاران بانکی شامل نـام  

 :دولتی ھای سابق را تایید کرد 
ـم مشـایـی     ٨٩٠٠ اسفندیـار رحـی

 میلیارد تومان 
ــمــی     ١٤٠٠  مــحــمــدرضــا رحــی

 میلیارد تومان 
ـقـایـی   ـیـارد  ٣١٠٠  حمید ب ـل  مـی

 تومان 
 میلیـارد  ٢٣٧٠  صادق محصولی  

 تومان 
ـیـارد  ١٣٤٠  سعید مرتضوی   ـل  مـی

 تومان 
) احـمـدی نـژاد ( دانشگاه ایرانیان  

  میلیارد تومان ١٢٠٠ 
 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

ھراس دولت از اعتراضات 
 کارگری فرا کارخانه ای

 

ل،  ک ق تش ر ح ارگ ام ک ظ ن ن  در ای
دارد ان را ن ی از .  اعتصاب و آزادی ب

ھ و  امکانات میدیای اجتماعی و روزنام
ت روم اس ح ون م زی وی ل و و ت . رادی

تجمعات کارگران با امنیتی کردن فضا، 
با وجود تمام .  اعتراض سرکوب میشود

ات و  این فشارھا در حال حاضر تجمع
رده و  طور گست اعتصابات کارگری ب

  مداوم  انجام میشود

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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 اعتراضات
 

 ادامه ی اعتصاب کارگران نیشکر ھفت تپه 
کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل ھـای  

 روز از  ٥ بر اساس گزارش دریافتی با گـذشـت  :  کارگری 
اعتصاب کارگران نیشکر ھفت تپه ھیچ گونه پـاسـخـی از  
ـرداخـت دسـتـمـزدھـای   ـر پ طرف مدیران این شرکت مبنـی ب

ـر  .  عقب افتاده به کارگران داده نشده است  بر طبق ایـن خـب
ـپـه چـنـدیـن بـار  ٩٣ با آغاز سال    کارگران نیشکـر ھـفـت ت

تاکنون به دلیل اجرایی نشدن طرح طبقه بنـدی مشـاغـل و  
ـیـن  .   عدم پرداخت نشدن دستمزدھا اعتصاب کرده اند  ھمچن

ـپـه بـه بـھـانـه مـرخصـی ایـن   مدیران شرکت نیشکر ھفت ت
مجموعه را ترک کـرده و کـارگـران ھـمـچـنـان درمـقـابـل  

ایـن در حـالـی اسـت کـه  .  محوطه شرکت تجمع کرده انـد 
نیروھای امنیتی حضور مستمری در این مـرکـز صـنـعـتـی  

 .دارند 
 

 تجمع کارگران کارخانه نساجی قائم شھر
ـم شـھـر تـجـمـع  :  مرداد ٢٣  کارگران کارخـانـه نسـاجـی قـائ

ـنـد  ـرپـاداشـت ـراضـات مـداوم  .  اعتراضی در فرمانداری ب اعـت
ـم   کارگران به تعطیلی کارخانه و بیکارسازی در شـھـر فـائ

 . شھر است 
 

 تجمع کارگران در بیرجند
ـرشـان جـوان  :  مرداد ٢٥  ـیـشـت سر و صدای کـار گـران کـه ب

عده زیادی از کـارگـران و  . ھستند دقیقه ای کم نمی شود 
پیمانکاران پروژه در حال ساخت بیمارستان تامین اجتـمـاعـی  

ماه قبل حقوق و دستـمـزد نـگـرفـتـه انـد در  ٤ بیرجند که از  
ـروژه اجـتـمـاع کـرده بـودنـد  زن  .  محوطه کـارگـاھـی ایـن پ

معترض در حالی که اشک می ریزد، وسط جـمـعـیـت بـا  
من و ھمسرم از پیمانـکـاران یـک  »: صدای بلند می گوید 

شرکت مجری پروژه ساخت بیمارستـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
ـم و مـن  ٤ . بیرجند ھستیم  ـی ـت ماه است یک ریال حقوق نگرف

در این مدت با این که ماه ھای آخر بـارداری ام اسـت بـه  
دلیل بـی پـولـی حـتـی یـک بـار بـه پـزشـک مـراجـعـه  

صاحب سه فرزند ھستیم و ھر ماه بـایـد اجـاره خـانـه  . نکردم 
ـیـسـت؟  . بدھیم  با این شرایط چرا ھیچ کس جوابگوی مـا ن

ھـمـسـر ایـن زن  «بخشـی »«.  نمی توانیم حق خود را بگیریم 
از اردیبھشت که کار تعطیل شده ، شـرکـت  :  ھم می گوید 

نیز از کـارکـنـان   «نخعی نژاد ».ھیچ پولی به ما نداده است 
این شرکت است که از سه سال قبل عیدی و اضافـه کـار  

ـرداخـت نشـده  ٤ دریافت نکرده و حقوقش ھم از   ـبـل پ مـاه ق
 )منبع خراسان .(است 
 

 تجمع کارگران کارخانه پروفیل صفا 
 کارگر کارخانه پروفیل صـفـا واقـع  ١٠٠ بیش از  :  مرداد ٢٣ 

 ماه حـق  ١٤ در شھرستان ساوه دراعتراض  به پرداخت نشدن  
بیمه و دو ماه حقوق خود  مقابل سازمان تأمین اجـتـمـاعـی  

کنندگان خواسـتـار تـمـدیـد    تجمع .  شعبه یک  تجمع کردند 
ـیـمـه خـود شـدنـد   اعتبار دفترچه  حـقـوق کـارگـران   .  ھـای ب

کارگـران و  .  شود   شرکت پروفیل ساوه  با تأخیر پرداخت می 
ـرچـه   خانواده ھایشان بدلیل  به دلیل فاقد اعتبـار بـودن دفـت

توانند  با حقوق ناچـیـز کـارگـری بـه امـکـانـات    بیمه نمی 
 . کافی درمانی و چزشکی دسترسی داشته باشند 

 
تجمع کارگران اخراجی  در مقابل 

 شھرداری 
ـبـانـان پـایـانـه ١٥٠ : مرداد ٢٢  ـری     نفر از نگـھ ھـای مسـافـرب

غرب، جنوب و بیھقی در اعتراض به اخراج نـاگـھـانـی، در  
مقابل ساختمان شھرداری و شورای شـھـر تـھـران دسـت بـه  

ـر از  ١٥٠ :  تجمع اعتراضی زدند دلیل اعتراض کارگران  ـف  ن
ـقـه کـار  ٢٣  تا  ١٥ نگھبانان پایانه که ھر یک    سـال سـاب

دارند و پیش از این طرف قرارداد شھرداری بودند اکنـون بـه  
پیمکانکار با تھدید کـارگـران را  .  پیمانکار واگذار شده اند 

ـتـه بـوده اسـت  ٨٩ به امضای قرارداد    روزه وادار کرده و گـف
. در صورت نپدیرفتن، اشخاص دیگر جایگزین خواھـنـد شـد 

 .اخراج ناگھانی کارگران را شوکه  کرده است 
 

 «نورد و لوله صفا»تجمع کارگران کارخانه 
 ماه حق ١٤در اعتراض به پرداخت نشدن 

 بیمه 
نفر از کارگران نورد و لوله صفا در مقابل شعـبـه  ٨٠ بیش از  

از ابتـدای  .   تامین اجتماعی در شھرستان ساوه تجمع کردند 
ھای اردیبھـشـت،     تاکنون کارفرما تنھا حق بیمه ماه ٩٢ سال 

ـیـمـه   تیز و آذر ماه سال قبل را پرداخت کرده اسـت و حـق ب
ھا به سازمان تامین اجتماعی پرداخـت    کارگران در سایر ماه 

 . است   نشده 
به ھمین دلیل اکـنـون مـدتـی اسـت کـه سـازمـان تـامـیـن  
اجتماعی از تمدید اعتبار و یا تعویض دفترچه بیـمـه حـدود  

خـودداری   «نورد و لولـه صـفـا » کارگران   کارخانه  ١٢٠٠ 
ـراض کـارگـران؛ مسـئـوالن تـامـیـن  .  کند   می  در پـی اعـت

اجتماعی وعده دادند که تا سه ماه دفترچه بیمه کـارگـران  
 .را تمدید خواھند کرد 

 
 اعتصاب کارگران ورزشگاه سردار جنگل

نفری سردار جـنـگـل در  ١٥٠٠٠ اعتصاب کارگران ورزشگاه  

ـرداخـت  .  رشت ھم چنان ادامه دارد  ـراض بـه پ آنـھـا در اعـت
نشدن چند ماه حقوق عقب افتاده دسـت بـه اعـتـصـاب زده  

این کارگران چند ماه است حقوق و مطالبـات خـود را  .  اند 
 .دریافت نکرده اند 

 
 دستمزدھای پرداخت نشده

 
پتروشیمی ماھشھر معوق ماندن قرادادھای 

  کارگر شرکت رامکو ٢٣٠
پیمانکاری تعمیر و نگھداری پتروشـیـمـی  ( شرکت رامکو  ( 

ـیـل    که جایگزین شـرکـت سـنـا شـده اسـت، بـه )  ماھشھر  دل
ـروژه بـا  » نامشخص بودن میزان سود حاصل از گرفتن این پ

ـروشـیـمـی مـاھشـھـر ( کارفرمای اصلی   ھـنـوز ھـیـچ   «) پت
ـرارداد .  قراردادی با کارگران منعقد نکرده است  ھـا    نبسـتـن ق

ـرار داده    کارگران را در وضعیت بی  ـراضـطـرابـی ق ثبـات و پ
ـیـن   «فرم تقاضای کـار »شرکت رامکو ابتدا  . است  را در ب

کـه خـود را    کارگران پخش کرد ولی کارگران به دلیل ایـن 
را تکـمـیـل    دانند و جویای کار نیستند، آن   کارگر شاغل می 

فرم اطالعـات  »نکردند و شرکت مجبور به تغییر نام فرم به  
ـنـد  «فردی  شـمـار  .  شد که کارگران در حال تکمیل آن ھست

زیادی از کارگران از سواد کمی برخوردارند و شـرکـت بـا  
ـقـه »دانستن این موضوع راغب بـه اجـرای   ـنـدی    طـرح طـب ب

نھایت منجر به نارضایتـی      است و این موضوع در   «مشاغل 
ـقـه »رامکو با اجـرای  . کارگران شده است  ـنـدی    طـرح طـب ب

سعی در کاھش ھزینه خود داشته و با اجـرای آن   «مشاغل 
پس از کاستن از حقوق کارگران، سود مضاعـفـی عـایـدش  

کارگران با توجه بـه شـرایـط سـخـت و دشـوار  .  خواھد شد 
 .اند   کاریشان نگران امنیت شغلی خود شده 

 
 ١٢٠٠ سیزده ماه عدم واریز حق بیمه 

 کارگر نورد لوله صفا
کارگـر نـورد لـولـه  ١٢٠٠ حدود  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

صفا مدت سه ماه است دستمزدھای خود را دریافت نـکـرده  
 ماه است حق بیمه ایـن کـارگـران را بـه  ١٣ اند و کارفرما  

حساب سازمان تامین اجتمـاعـی واریـز نـکـرده اسـت و بـه  
ـرچـه ھـای درمـانـی   ھمین دلیل این نـھـاد از تـمـدیـد دفـت

 .کارگران خودداری میکند 
ـران،   بنا بر گزارشھای رسیده بـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ـیـل عـدم   کارگران نورد لوله صـفـا و خـانـواده ھـایشـان بـدل
پرداخت مزد و عدم تمدید دفترچه ھـای درمـانـی شـان در  
شرایط بسیار سختی قرار دارند و زمزمه اعتراض در مـیـان  

سا زمان تامین اجتمـاعـی در حـالـی  . آنان باال گرفته است 
 کـارگـر کـارخـانـه  ١٢٠٠ از تمدید دفترچه ھای درمانـی  

نورد لوله صفا خودداری میکند که قانونا مجاز به اینـکـار  
ـرچـه ھـای درمـانـی   نیست و می باید در ھر صورتی دفـت

ـران  .  آنانرا تمدید میکـرد    ٢١   –اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
 ١٣٩٣ مرداد ماه  

 
ماھه در ١٣تعویق   «کاشی گیالنا»کارخانه 

  نفر از کارگران١٤٨پرداخت حقوق 
کارخانه کاشی گیالنا که در شھر منـجـیـل واقـع اسـت و  

  ٩٢ سابقه طوالنی در تولید کاشـی دارد از آذر مـاه سـال  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 بـا واگـذاری  ٩٣ تعطیل شد تا اینکه از اردیبھشت ماه سال  
این واحد به مدیریت جدید کارخانه مـجـددا شـروع بـه کـار  

  ١٣ یکی از تعھدات کارفرمای جدید تقبل معوقـات  .  کرد 
 کارگـر اسـت امـا ھـنـوز پـولـی بـه کـارگـران  ١٤٨ ماھه  

ـرداحـت حـقـوقـھـاتـی مـعـوقـه در  .پرداخت نشده است  عـدم پ
ـرای فـروش   شرایطی است که  کارخانه گیالنا بازارخوبی ب
محصوالت تولیدی خود پیدا کرده است کـارفـرمـا بـعـد از  
ـبـات   ـرداخـت مـطـال گذشت بیش از سه مـاه ھـنـوز آمـاده پ

ـبـات کـارگـران را    معوقه کارگران نیست و می  گوید مطـال
بعد از گذشت شش ماه ھر ماھه به صورت اقساط پرداخـت  

 .کنم   می 
کارفرما با سه وکیل در جلسه محاکمه 

 کارگران پتروشیمی رازی حاضر شد
ـروشـیـمـی   » ـت این چھار کارگر حین اعتراضات کارگـران پ

ـنـده کـارگـران در   رازی در دی ماه پارسال به عـنـوان نـمـای
کـردنـد امـا کـارفـرمـا    مذاکرات با کارفرما شـرکـت مـی 

:  مـرداد ٢٠  .«چندی بعد آنان را به اخالل در نظم متھم کرد 
ـروشـیـمـی رازی صـبـح  ٤ دومین جلسه محاکمه   ـت  کارگر پ

ـرگـزار شـد ٢٠ روز  کـارفـرمـا ایـن کـارگـران را بـه  .  مرداد ب
جـلـسـه دوم مـحـاکـمـه  .  متھم کـرده اسـت  «اخالل در نظم »
غـالمـحـسـیـن  »،  «زاده   مازیار رحیـم »،  «موسی ھندیجانی »

در شـعـبـه  )   مرداد ٢٠ دوشنبه  ( «عادل راشدی »و   «حیدری 
 «پـاد » دادگاه عمومی سربندر و به ریاسـت قـاضـی  ١٠٣ 

کارفرما در جلسه محاکمه شرکت نـکـرد امـا  .  برگزار شد 
ـنـدگـی از او حـاضـر بـودنـد ٣  مـنـصـور  ».   وکیل به نـمـای

ـیـش «زاده   برات  ـر    ، مدیر روابط عمومی پتروشـیـمـی رازی پ ت
شکایت کارفرما از این چھار فعال کـارگـری را تـکـذیـب  

نـه مـا از کـارگـران  :  زاده مدعی شـده بـود   برات .  کرده بود 
ھـای    شکایت کردیم و نه آنان از ما، بلکه یـکـی از ارگـان 

ایـن چـھـار کـارگـر  .  ذیربط از طرفین شکایت کـرده اسـت 
نماینده کارگران ھستند اما آقایانی که از ارگان ذیربـط بـه  

دیدند، اسامـیـشـان    آمدند و شعاردادن آنان را می   کارخانه می 
قاضی به طرفین گفته این شکـایـت را  .  را مشخص کردند 

ـنـد  قشـون  »از طـرفـی  .  از طریق مذاکره حل و فصـل کـن
 وکـیـل را بـه جـلـسـه مـحـاکـمـه  ٣ کارفرما که   «کشی 

ـیـه کـارگـران    فرستاده بود، نشان می  دھد او صدور حکم عـل
قاضی گفته اگر کارفرما شکایـت خـود  . کند   را دنبال می 

 مـرداد صـادر  ٢٦ را پس نگیرد، حکم کارگران را نھایتا تا  
 )با استفاده از گزارشی از ایلنا .(خواھد کرد 

 
 ماه حقوق ٤ کارگر شاغل سد سرداب ٣٠

 اند نگرفته
ـیـمـانـکـاری   کارگران  سد سرداب  که زیر نـظـر شـرکـت پ

ـنـد از    کـار مـی  «مھندسی آب و خاک جھاد توسعه » کـن
 .اند    حقوق دریافت نکرده ٩٣ فروردین ماه سال  

 
 مزد  چھار ماه کار بی

ـر »شرکت پیمانکاری  : مرداد ٢٢  از   «ارمغان نـمـای شـوشـت
 مجری لـولـه گـذاری انشـعـابـات آب و  ٩٣ خرداد ماه سال  

ھای شھر آبادان است و کارگران عـالوه    رفع شکستگی لوله 
ـلـی؛ در دوران   ـب ـیـمـانـکـار ق بر دو ماه مطالبه حـقـوق از پ
پیمانکار فعلی نیز طی دو ماه گذشته ھیچ گونه دریـافـت  

کارگران بر اساس فیش حـقـوقـی کـه  .   حقوقی نداشته اند 

به آنھا داده شده است، متوجه شدند که پیمانکار جـدیـد بـه  
ـری از حـقـوقشـان   صورت نامتعارف مالیات بر درآمد بیـشـت

ـیـمـانـکـاری  .  کسر کرده است  حال حاضر از ھـر کـارگـر پ
بـه  .   درصد مالیات کسر می شـود ١٤ شرکت آبفای آبادان  

شرکـت  ( عنوان نمونه کارگری که در زمان پیمانکار قبلی  
ـر  ـیـون  )  فخـر و ظـف ـل  ھـزار تـومـان حـقـوق  ٤٥٠ یـک مـی

 ھـزار تـومـان  ٦٤ گرفت از حقوق مـاھـانـه وی حـدود    می 
ـیـسـت کـه    مالیات بر دستمزد کسر می  شد و ایـن در حـال
 ھمان حقوق مـاھـانـه      تر به نسبت   شرکت ارمغان نمای شوش 

 . ھزار تومان بابت مالیات کسر کرده است ٢٠٠ بیش از 
 

تذکر یک کارگر اخراجی به وزیر کار 
 درباره قراردادھای سفید امضا

ـرار داد او    :  مرداد ٢٣  مھدی آل بویه با وجود  اشتغال دائم ق
 تمدیـد نشـده اسـت در تشـریـح دالیـل  ٩٢ در اسفندماه سال  

ـنـه فـردوس »شرکت پیمانکاری  :  اخراجش گفت  بـه   «نقـشـی
عنوان یکی از پیمانکاران بخش مـرکـزی پـاالیشـگـاه آبـان  

 کـارگـر  ١٥٠ برای تمدید قرار داد  ) ٩٢ (اواخر سال گذشته  
ـرگـه   در سال جدید اقدام کـرد امـا از کـارگـران خـواسـت ب
تسویه حساب خاتمه قرارداد را قبل از عقد قرار داد امضـاء  

پیمانکار با تھدید به اخراج، ھمـه کـارگـران را وادار  . کنند 
ھای تسویه حساب پایان سالشان را قبـل از آغـاز    کرد برگه 

در این بین چون مـن از  : کار سال جدید امضاء کنند افزود 
ایـن کـارگـر  .  خواسته کارفرما تمکین نـکـردم اخـراج شـدم 

کارفرما با این عمل خود به نوعی قصـد  :  بیکار شده افزود 
ـیـن   داشت مطالبات معوقه سنوات گذشته کارگران را از ب

ھمچنین زمانی که کارگری بخواھـد احـیـاء حـقـوق   .  ببرد 
صنفی کند با این ابزاری که از کارگران در دست دارد بـه  

 .راحتی بتواند با اخراج کارگر موضوع را فیصله دھد 
ـبـات مـعـوقـه خـود و   مھدی آل بـویـه در خصـوص مـطـال

شـود بـه    مطالبات کارگران مـربـوط مـی :  ھمکارانش گفت 
، حـق شـب  ٩٢  و  ٩١ ،  ٩٠ ھـای    سنوات پایان خدمت سـال 

ھا، حـق ایـاب ذھـاب و    کاری، روز کاری و تعطیل کاری 
ـیـمـه تـامـیـن   ـرداخـت ب غذا، عدم کسر مزایای حقـوق در پ

در مـنـاطـق  ( ھا    اجتماعی، عدم پرداخت حق پنجشنبه کاری 
آزاد روز پنجشنبـه تـعـطـیـل اسـت و بـایـد اضـافـه کـاری  

او  .  که ھیچکدام پرداخت نشـده اسـت ...  و )  محسوب شود 
ـرای  ٦ با این وجود آنکه از تـاریـخ  : گفت   فـروردیـن مـاه ب

پیگیری موضوع اخراجم به اداره تعاون کار ورفاه اجتمـاعـی  
ـیـجـه  ـت ای    اروند شکایت کردم اما با گذشت پنج ماه ھنوز ن

ـررات  . حاصل نشده است  به گفته این کارگـر اخـراجـی، مـق
کار مناطق آزاد بطور یک جانبه به سود کـارفـرمـاسـت و  
دست او را برای اخراج کارگر بطـور کـامـل بـاز گـذاشـتـه  

این کارگر ھمچنین در بخش دیگری از سخنان خـود  .  است 
 حقوق صنفی خود از جانب اداره کـار مـنـاطـق    گیری   به پی 

ـبـه  :   آزاد انتقاد کرد و گفت  )  مـرداد مـاه ٢١ ( روز سه شن
ـتـی    که برای پیگیری پرونده  ام به اداره کـار رفـتـه بـودم وق

متوجه شدم ھنوز رای این اداره درباره پرونده اخـراجـم صـادر  
ھوش به زمین افتـادم کـه    نشده است دچار تشنج شدم و بی 

این اتفاق باعث شکسته شدن دو انـگـشـت مـیـانـی دسـت  
 ساله که پیش از این در آسـتـانـه  ٣٢ این کارگر  . راستم شد 

ـر روی زنـدگـی   ـبـعـات اخـراج ب ازدواج قرار داشت، درباره ت
بعد از آنکه شغلم را از دسـت دادم و  :  اش گفت   خانوادگی 

ام کـه    با گذشت چند ماه از بیکاری، زندگـی خـانـوادگـی 
 .در حال شکل گیری بود از بین رفت 

 
 ٩٠٠اھواز تعویق بیش از چھار ماه حقوق 

 کارگران
ـر نـظـر   ـروژه قـطـار شـھـری اھـواز  زی کارگران شاغل در پ
ـر دریـافـت   شرکت کیسون ھر ماھه حقوق خود را بـا تـاخـی

 .اند    حقوقی دریافت نکرده ٩٣ کنند اما در سال    می 
 

نفر از ١٨٥٠تعویق بیش از دو ماه حقوق 
 کارگران

کارگران شرکت آب و فاضالب روسـتـایـی خـوزسـتـان کـه  
 روستا بـا  ١٥  ھزار و  ٤ تامین کننده آب آشامیدنی ساکنین  

ــان  ١٤٠   تـاســیـسـات کـوچـک و بـزرگ در سـطــح اسـت
ـر دریـافـت   خوزستان ھستند ھر ماھه حقوق خود را با تـاخـی

ـر  . کنند    می  ـر ( و در دو مـاه اخـی ـی حـقـوقـی  )  خـرداد و ت
 . دریافت نکرده اند 

 
 ناامنی محیط کار

 
 نود درصد از کارگران جان ١٣٩٠در سال 

 باخته در حوادث کار بیمه نبوده اند
تاوان عدم نظارت دولت بر پیمانکاران 

 پردازند معادن را کارگران با جانشان می
نوددرصد کارگرانی که در حـوادث کـار طـی  :   مرداد ٢٠ 

ـیـمـه    سال گذشته جان خود را از دست داده  اند تحت پوشش ب
ـر از  .  تامین اجتماعی نبـودنـد  ـف در سـال گـذشـتـه  ھـزار ن

انـد کـه ایـن    کارگران ساختمانی دچار ضایعه نخاعی شـده 
شـھـرداری رقـم  .  شـود   آمار رقم قابل توجھی محسـوب مـی 

ـیـمـه کـارگـران سـاخـتـمـانـی از   قابل تـوجـھـی را بـابـت ب
کنند که این حق بیمه یا در اختیـار    ھا دریافت می   کارفرما 

گیرد و یـا آنـکـه پـس از    سازمان تامین اجتماعی قرار نمی 
ـرداخـت مـی   دخل و تصرف شھرداری  . شـود   ھا به سـازمـان پ

ـر کـارگـاه ھـا   سازمان تامین اجتماعی در بخش نـظـارت ب
برای اجرای بیمه اجباری ضعیف عمل مـی کـنـد و گـاه  
ـیـمـه   مشاھده شده است که حـتـی پـس از دریـافـت حـق ب

بـا  .   کـنـد   کارگران ساختمانی اقدام به بیمه کارگران نـمـی 
گذشت دو روز از وقوع حادثه در معدن شادسر در شھرسـتـان  
ـیـل   کیاسر، یک کارشناس ایمنی معادن مازندران بـه تـحـل

تـاوان نـظـارت  :  حوادث معادن زغال سنگ پرداخت و گفت 
ــان و    انــدک ســازمــان  ــی نــاظــر بــر کــارفــرمــای ھــای دولــت

ـردازنـد  .  پیمانکاران معادن را کارگران بـا جـان شـان مـی پ
ـر »حکم فرمایی   ـیـشـت ـیـمـانـکـاران   «کسب سود ب تـوسـط پ

ـرای حـفـظ   ـیـاز ب معادن باعث شده است که وسایل مـورد ن
کـاران    ھای تھویه، لباس و تغدیه مـعـدن   ایمنی، تھیه دستگاه 

به مرور حذف شوند و از ھزینه نیروی کار تا به انـجـا کـه  
ـنـا : منبـع . ( به استخراج لطمه ای وارد نیاید کاسته شود  ـل -ای

 ) مرداد ٢١ 
 

 مرگ دلخراش کارگر ساختمانی
کارگر ساختمانی بر اثر ریزش ناگھانی  بخـشـی  :  مرداد ٢٣ 

از دیوار یک واحد مسکونی مربوط به پروژه مسکن مـھـر  
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 .در شھرستان قیر و کارزین در استان فارس جان باخت 
 

 «آسو»ھای تزئینی  مرگ در معدن سنگ
که در آسـتـانـه   «ابراھیم رحیمی »کارگر معدن  :   مرداد ٢١ 

ـر سـقـوط سـنـگ در مـعـدن   بازنشستگی قرار داشت بر اث
 .جان باخت  «آسو »ھای تزئینی    سنگ 

 
خون کارگران عسلویه بدلیل آلودگی قابل 

 اھدا نیست
ارشد ایمنی نسبت بـه    شناس صنعتی و کارشناس   یک روان 

ـنـده  ـنـشـاق آالی ــه    خـطـر اسـت ھـای مـعـلـق در ھـوای مـنـطـق
جنوبی برای سالمت روانی و جسمی کارگران شـاغـل    پارس 

ـیـا ظـھـور    غـالم .  در این مـنـطـقـه ھشـدار داد  حسـیـن عشـق
را از  )  درخودماندگـی (ھای خطرناکی چون اوتیسم    بیماری 

ـرشـمـرد و اظـھـار   عوارض بزرگ آلودگی در این منطـقـه ب
سازمان انتقال خون از اھدای خون کارگران مـنـطـقـه  :  داشت 

ـیـل  .  کـنـد   ویژه پارس جنوبی امتناع می  وی در تشـریـح دل
اکسـیـدگـوگـرد    دی :  آلوده بوده خون کارگران عسلویه گفـت 

    ھـای پـاالیشـگـاه   ھا و مشـعـل   موجود در ھوا که از دودکش 
شوند با غبارھای صنعتی مـعـلـق در فضـا کـه    خارج می 

ـفـوریـک را   حاوی ذرات آب است، ترکیب شده و اسید سـول
ـنـشـاق از  .  دھـد     تشکیل مـی  ـرکـیـب بـا ھـر دم اسـت ایـن ت

فیلترھای بینی عبور کرده و وارد ریه و سپـس جـذب خـون  
ایـن  .  ھمراه خـواھـد داشـت   شود که خطراتی زیادی را به   می 
: شناس ایـمـنـی و بـھـداشـت مـحـیـط کـار ادامـه داد   کار 
چه زمانی پروژه عسلویه به اتمام برسد یـا حـجـم کـار    چنان 

بسیار کم شود، کارگران باید کل درآمد عایدی از کار در  
منطقه را صرف ھزینه درمـانـی نـاشـی از کـار در پـارس  

 )مرداد ٢١ -ایلنا :منبع . (جنوبی کنند 
 

 نه کارگر معدن خواف در یک پژو سوختند
ـرایـد در جـاده  :  مرداد ٢٢   در تصادف یک دستگاه پژو و پ

 نفرازجمـلـه  ١٢ تربت حیدریه با ھم برخورد کردند و    –خواف  
ـنـد ٩  حـادثـه  .   نفر از کارگران سنگ معدن خواف جان باخت

ـری  ١٠ رداد در  ٢٢ حوالی ساعت شش صبح روز  ـلـومـت  کـی
نفر در مـحـل حـادثـه   ١٠ . تربت حیدریه رخ داد  -جاده خواف  

شدند و دو نفر در حین انتقال به بیمارستـان جـان خـود را از  
ـرو بـه  .  دست دادند  این دو خودرو به دلیل سرعت باال از روب

ـر شـدت    ھم برخورد کرده اند، که در نھایت خودرو پژو بر اث
ـنـان   برخورد در لحظه تصادف دچار حریق شد و ھمه سـرنشـی

 .آن در دم جان سپردند 
 

یک کارگر در شھرک صنعتی دلیجان بر اثر 
 سانحه حین کار جان سپرد

ـیـاف  ٢٤ (یکی از کارگران  : مرداد ٢٣  ساله در کـارخـانـه ال
ـیـجـان   شـھـرک  ) مصنوعی پلی استر شھرک صنعتـی دل

ـر   ـر اث صنعتی در شھرک صنعتی دلیـجـان درحـیـن کـار ب
برخورد یک میله آھنی به سر و صورت به شـدت مـجـروح  

 . و پس از انتقال به بیمارستان دلیجان جان سپرد 
 

در کارخانه ایزوگام دلیجان راننده جوان 
 لیفتراک جان باخت

ـنـده   بر اثر شکسته شدن دکل در کارخانه ایزوگام دلیجان ران

 .جوان لیفتراک جان باخت 
آتش نشانان جسد راننده لیفتراک که بر اثر فشار دکـل بـه  
سینه دچار خفگی در ناحیه ریه شده بـود از مـحـل خـارج  

علت این حادثه ناایمن بودن محیط کار تعمیر دکـل  .  کردند 
شـھـرک صـنـعـتـی  .  و نداشتن تحمل بار بر اثر سقـوط بـود 

ـیـدی در  ٢٠٠ دلیجان با   ـری ایـن  ١٥  واحـد تـول ـلـومـت  کـی
 .  شھرستان قراردارد 

 
 ساله را در آذرشھر ٢٣برق جان کارگر 

 گرفت 
ـرق ٢٣ کارگر  :   مرداد ٢٤  گـرفـتـگـی     ساله در آذرشھر براثر ب
 .باخت   جان 
 

  اخراج و بیکارسازی
 

و  «بافت بلوچ» کارگر ١٨٠٠بیکاری 
 ھزار نفری در مقابل ٢اندازی زندان  راه

 کارخانه
 سالن ریسندگـی، چـاپ و تـکـمـیـل، سـردخـانـه و  ٤ از  »

ــن   ــھــا یــک ســال ــوچ تــن ــافــت بــل ــه ب ــدگــی کــارخــان بـافــن
ـیـز  ١٩٠٠ از  ./ فعال است ) ریسندگی (   کارگـر کـارخـانـه ن

 کارگر در سالن ریسـنـدگـی مشـغـول بـه  ١٣٠ اکنون تنھا  
 «بنیاد تعاون ناجا »بلوچ به    و فروش کارخانه بافت  «.کارند 

. ھـمـراه خـواھـد داشـت    کارگران بلـوچ را بـه ١٣٠ بیکاری  
  ٢٠٠٠ روی کارخانه ساخته شده است، و    زندان جدیدی روبه 
 . زندانی در زندانند 

 
 بیکاری

 
: نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاھی

  درصد٤٣
ـر از فـاجـعـه   در حالی که حسن روحانی  در روزھـای اخـی
بزرگ بیکاری سخن گفته و عنوان کـرده جـامـعـه مـا از  

برد، حال وزیر کشـور    معضل بزرگی به نام بیکاری رنج می 
  ٤٣ می گوید نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاھی به  

ـراسـاس آخـریـن آمـار از تـعـداد کـل  .  درصد رسیده اسـت  ب
ـیـون و   ـل ـر فـارغ  ١٠٠ بیـکـاران کشـور، یـک مـی ـف  ھـزارن

 سـال از عـمـر  ٢ التحصیالن دانشگاھی ھستند که دستکم  
 .خود را در دانشگاه ھا گذرانده اند 

  ٢.٦ به گزارش مشرق، براساس آمارھای موجود از مجموع  
ـر  ٢.٢  تا حدود  ١.٧  میلیون بیکار کشور،  ٣ تا   ـف ـیـون ن ـل  می

کارشناسـان بـازار کـار  .   سال قرار دارند ٢٩  تا  ١٥ در سنین  
 به بازار کـار و  ٦٠ می گویند به دلیل ھجوم متولدین دھه  

عدم امکان جذب تقاضای کار این گروه سنی، بـازار کـار  
 .ھم اکنون در یک شرایط بحرانی و نامناسب قرار دارد 

ـقـاضـاھـای شـغـلـی،   ھمچنین ناتوانی بازار کار در جـذب ت
عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار، سرمـایـه گـذاری  
ـیـن افـت تـوان   ھای ناکافی در دھه ھای گذشته و ھمچن
ـم ھـا،   ـنـد تـحـری فعالیت بسیاری از بنگاه ھا به دالیلی مـان
ـریـت، واردات بـی رویـه و   ـنـگـی، سـوء مـدی ـقـدی کمبود ن
مسائلی از این دست باعث شده تا پیک تقاضا برای کـار  

  ٩٠  دستکم تا نیـمـه دھـه  ٦٠ در کشور برای متولدین دھه  

 .نیز ادامه داشته باشد 
در عین حال، با وجود اینکه بازار کار ھنوز موفـق بـه حـل  

 نشـده اسـت؛ مـتـولـدیـن  ٦٠ مشکل بیکاری متولدین دھه  
 نیز وارد بازار کار شده و امـروز بـخـشـی از دھـه  ٧٠ دھه  

 .ھفتادی ھا نیز متقاضی کار محسوب می شوند 
 موج جدید تقاضا برای کار 

بنابراین طبق آمارھای موجود، جنس متقاضیان فعلـی کـار  
ـنـد "  کار اولی ھا " در ایران جوان و   ـر  .  ھست ـیـان سـاده ت بـه ب

امروز بیکاری در کشور به نحوی اسـت کـه بسـیـاری از  
جوانان پس از طی تحصیالت متـوسـطـه و یـا دانشـگـاھـی  

 .حاال دیگر متقاضی رسمی کار محسوب می شوند 
ـرای کـار   بر پایه این گزارش، وضعیت بیکاری و جستجو ب
در ایران در شرایط فعلی بـه نـحـوی اسـت کـه کشـور بـا  

 مـواجـه  ٦٠  و  ٥٠ کارجویان متفاوتی نسبت به دھه ھای  
  ٨  تـا  ٢ امروز کارجویانی را در کشور داریم که بین  . است 

ـری کـرده انـد و   سال از عمر خود را در دانشـگـاه ھـا سـپ
 .توقعات آنھا از اشتغال متفاوت است 

ـیـل تـحـصـیـالت دانشـگـاھـی و   تغییر ذائقه کارجویان به دل
ـیـه بـاعـث ایـجـاد   گرایش شدید جوانان به تـحـصـیـالت عـال
. نوعی تقاضاھای یکسان از اشتغال در کشـور شـده اسـت 

ـری   این پدیده منجر به این می شود که با وجود شکل گـی
صف تقاضا برای کار در برخی رشته ھا، در برخـی بـخـش  

 .ھا کشور با کمبود نیروی کار ھم مواجه شود 
از سویی، اخذ مدرک دانشـگـاھـی بـاعـث مـی شـود تـا  
قریب به اتفاق کارجویان، برخی مشاغل موجود را در شـان  

در حـال حـاضـر، جسـتـجـوی کـار در بـخـش  .  خود نداننـد 
مشاغل ساده و فیزیکی چندان دشوار نیست و افـراد مـی  
ـلـه   توانند در این بخش مشـغـول بـه کـار شـونـد امـا مسـئ
ـتـحـصـیـالن دانشـگـاھـی و   ـبـوه فـارغ ال اصلی، بیکاری ان

 .تقاضاھای فراوان برای مشاغل پشت میزنشینی است 
طبق آمارھا و گزارشات ارائه شده از سوی مقامات، بـخـش  
ـتـحـصـیـالن   قابل توجھی از بیکاران فعلی کشور را فارغ ال

بررسی ھا نشـان مـی دھـد  .  دانشگاه ھا تشکیل می دھند 
ـیـون و   ـل ـر فـارغ  ١٠٠ در حال حاضر حدود یک می ـف  ھـزارن

 .التحصیل دانشگاھی بیکار در کشور وجود دارد 
  میلیون نفر روانه بازار کار می شوند ٤.٥ 

ـیـون و  ٤ ھمچنین ھشدارھایی نیز درباره تقاضای کار   ـل  مـی
 ھزار نفر دیگر که در آینده نزدیک فارغ التحصـیـل و  ٥٠٠ 

بـه تـازگـی  .  وارد بازار کار خواھـنـد شـد، داده مـی شـود 
ـیـق آمـوزش ھـای   رئیس جمھور مباحثی دربـاره لـزوم تـطـب

 .دانشگاھی با نیازھای بازار کار را مطرح کرده است 
ـنـده   اگر این موضوع جدی شود می توان انتظار داشت در آی
نزدیک برخی از رشته ھای دانشگاھی دستکم برای چنـد  
ـنـد  ـیـدا کـن . سال متوقف و یا تغییر ظرفیت جذب دانشجو پ

این مسئله می تواند منجر به شناسایی نیازھای روز بـازار  
ـیـن   کار، ھمگام سازی آموزش ھـا بـا صـنـعـت و ھـمـچـن
کاھش ضریب بیکار ماندن فارغ التـحـصـیـالن دانشـگـاھـی  

 .شود 
متاسفانه در دھه ھای گذشته عملکرد جزیره ای دانشـگـاه  
ـلـه کـه لـزومـا   ھا و فاصله گرفتن از پرداختن به این مسـئ
ـیـاز دارد،   باید آموزش ھایی ارائه شود که کشور به آنھـا ن
باعث شده تا افرادی از دانشگاه ھا فارغ التحـصـیـل شـونـد  
که متاسفانه برای آموخته ھای آنـھـا بـازار کـاری وجـود  
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 .ندارد 
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور اظھارات تازه ای را  
درباره بیکاری فارغ التحصیالن دانشـگـاھـی مـطـرح کـرده  

ـرخ  :  وزیر کشور اعالم کرده اسـت .  است  در حـال حـاضـر، ن
 درصـد رسـیـده  ٤٣ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاه ھا به  

 .است 
  ١٣  تـا  ١٢ وزیر کشور با اشاره به نرخ بیکاری عـمـومـی  

ـرخ ھـا از آثـار عـدم  :  درصدی خاطرنشان کرده است  ایـن ن
 .توجه به مناطق و مشارکت ھای مردمی است 

ـیـکـاری   رحمانی فضلی به این مطلب نیز اشاره کرده کـه ب
ـنـش زا در  ٣ در کنار حاشیه نشینی و بحران آب؛    عامل ت

 .کشور محسوب می شوند 
کشور از بیکاری رنج می : حسن روحانی

 برد
در روزھای اخیر نیز حسـن روحـانـی در اظـھـاراتـی دربـاره  

امروز جامعه ما از  :  وضعیت بیکاری در کشور گفته است 
 .برد   معضل بزرگی به نام بیکاری رنج می 

ـیـکـاری در کشـور تـکـان :  روحانی ادامه داده است      آمار ب
ـم ٩١  تا  ٨٦ دھنده است و از سال   .  یک اشتغال خالص نداری

 انـد و    ای بیکار شده    ایم و به ھمان نسبت عده   اشتغال داشته 
ـر بـوده    آمار به ما می   گوید که در مجـمـوع اشـتـغـال صـف

 .است 
ـر یـعـنـی فـاجـعـه  :  وی خاطرنشان کرده است  اشـتـغـال صـف

ـریـن مـعـضـل جـامـعـه   بزرگ برای کشور، بیکاری بزرگـت
 آبـی و مـعـضـل مـحـیـط    امروز ما مثل خشکسالـی، کـم 

 بندی معضـالت و    زیست است و ما ھیچ راھی جز اولویت 
 . ھا نداریم    حل    بندی راه   مشکالت و اولویت 

ـیـز   ـتـصـاد ن ـر اق علی ربیعی وزیر کار و علی طیب نیا وزی
ـری فـارغ  ٤.٥ پیش از این نسـبـت بـه مـوج   ـف ـیـون ن ـل  مـی

ـنـده   التحصیالن دانشگاھی و ورود آنھا بـه بـازار کـار در آی
نزدیک ھشدار داده و خواستار اقدامات فوری برای اشتغال  

 متقاضیان کار شده بودند 
 

 کارگران
 

روز گذشته بھنام ابراھیم زاده به زندان 
 شھر منتقل شد رجایی

بھنام ابراھیم زاده، فعال کارگری کـه دوران مـحـکـومـیـت  
ـیـش، پـس از   زندان خود را سپری می کند، حدود دومـاه پ

ـقـل  ٢٠٩  اوین، به سلول انفرادی بند ٣٥٠ درگیری در بند   ـت من
ـرار گـرفـت  ـرار  . و تحت بازجویی ھای طوالنی مدت ق بـه ق

ـرگشـت  ٥ ی او، بھنام از    اطالع خانواده   روز قبل، با خواست ب
  و رفع ممنوعـیـت مـالقـات، دسـت بـه  ٣٥٠ مجدد به بند  

ـنـد  .  اعتصاب غذا زده بـود   وی   ٣٥٠ بـعـد ازمـاجـراھـای ب
ی خـود مـالقـات داشـتـه    تنھا یک بار توانسته با خـانـواده 

 روز از  ٥ بر اساس گـزارش دریـافـتـی بـا گـذشـت  .  باشد 
 تپه ھـیـچ گـونـه پـاسـخـی از  ٧ اعتصاب کارگران نیشکر  

ـرداخـت دسـتـمـزدھـای   ـر پ طرف مدیران این شرکت مبنـی ب
ـر  .  عقب افتاده به کارگران داده نشده است  بر طبق ایـن خـب

 تپه چندین بار تـاکـنـون  ٧  کارگران نیشکر  ٩٣ با آغاز سال  
ـنـدی مشـاغـل و عـدم   ـقـه ب به دلیل اجرایی نشدن طرح طب

ـیـن  .  پرداخت نشدن دستمزدھـا اعـتـصـاب کـرده انـد  ھـمـچـن

ـیـشـکـر   ـپـه بـه بـھـانـه مـرخصـی ایـن  ٧ مدیران شرکت ن  ت
مجموعه را ترک کـرده و کـارگـران ھـمـچـنـان درمـقـابـل  

ایـن در حـالـی اسـت کـه  .  محوطه شرکت تجمع کرده انـد 
نیروھای امنیتی حضور مستمری در این مـرکـز صـنـعـتـی  

ـرای کـم بـه ایـجـاد تشـکـل  . دارند  کمیته ی ھماھنگی ب
 ١٣٩٣ مرداد ٢٢ -ھای کارگری 

 
بھنام ابراھیم زاده از تاریخ ھفدھم مرداد 

 ماه در اعتصاب غذا بسرمی برد
ھای شریف و آزاده     ھای کارگری ، انسان   کارگران ، تشکل 

ـم زاده   ـراھـی ھمانگونه که اطالع دارید کارگر زندانی بھنام اب
 زنـدان  ٣٥٠ ھای امنیتی به بند    در حمله چند ماه پیش نیرو 

ـرار گـرفـتـه بـود و   اوین  از ناحیه سر مورد ضرب و شتم ق
ـقـل  ٢٠٩ ھای انفرادی بند    بعد از آن ھم بھنام را به سلول   منت

ـنـد    کردند ، اما بعد از سلول    ٢٠٩ ھای انفرادی بھنام را به ب
ـلـی  ـب ـبـعـیـد و    تبعید کردند ، ما در اطالعیـه ق ـرامـون ت ـی  پ

ـر   ـم امـا در چـنـد روز اخـی شرایط بھنام توضـیـح داده بـودی
ماموران امنیتی زندان اوین برای بھنام پرونده سـازی جـدیـد  
کردند و اتھام جدید بھنام اغتشاش در زنـدان اسـت کـه از  

ـم  .  سوی مقامات زندان اوین به بھنام ابالغ شد  ـراھـی بھنـام اب
ـرد و بـه    زاده با اینکه در شرایط جسمی  ـب  وخیمی به سر می

ھا دچـار مشـکـل اسـت    ھا و روده   شدت از ناحیه سر ، کلیه 
ـنـد    و شـرایـطـی کـه  ٢٠٩ اما در اعتراض به تبعـیـد بـه ب

ماموران امنیتی داخل زندان برایش ایجاد کرده انـد چـه در  
ـرای خـانـواده  اش    درون زندان برای خودش و چه بیرون زندان ب

از تاریخ ھفدھم مرداد ماه دست به اعتصاب غـذا زده اسـت  
ـنـد      ، اصلی   زنـدان  ٣٥٠ ترین خواسته بھنام بازگرداندنش به ب

ـیـمـاری      ھـایـی   اوین است و ھمینطور شرایطی برای دارمـان ب
 .که دچارش شده است 

کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده ضمن محـکـوم کـردن ایـن  
ھـای     انسـان   ھای امنیتی زندان اوین از تـمـامـی   برخورد نیرو 

ـران و جـھـان    شریف و آزاده و تشکـل  ھـای کـارگـری در ای
خواھد که از ھیچ کوششی در راستای خبر رسـانـی و    می 

ـنـد و بـه ھـر شـکـل   حمایت از بھنام ابراھیم زاده دریغ نـکـن
ـراض بـھـنـام را بـه گـوش   ممکن که میتوانند صدای اعـت

  ١٣٩٣ بیست و دوم مرداد  ! جھانیان برسانند 
  

ھمبستگی و اتحاد کارگران مانع تعطیلی 
 سد بنیر مریوان شد

ـر مـریـوان از سـوی   ـی ـن ـروژه سـد ب ـلـی پ در پی اعالم تعطی
کارفرمای این شرکت به بھانه نبود بودجه واعتبار کـافـی،  
ـنـکـه بـایـد بـه   ـر ای ـنـی ب کارگران به خواسته کارفرما مـب
مرخصی اجباری بروند، تن نداده و توانستند با ھمبـسـتـگـی  

کارگـران ایـن  .  و اتحاد خود مانع تعطیلی این شرکت شوند 
 روز تجمع اعتراضی در محوطـه کـارگـاه،  ٣ شرکت بعد از  

کارفرما را مجبور کردند که دوباره کارگاه را راه انـدازی  
و حقوق ھای معوقه فروردین و اردیبھشت  سال جاری آنـان  
را نیز به حسابھایشان واریز کند و از روز سه شنبـه مـور خ  

ـنـد ٢١/٠٥/٩٣  الزم بـه ذکـر  .   به سر کارھایشان بـاز گشـت
 و حـقـوقـھـای  ٩٢ است کارفرما ھنوز عیدی و پاداش سال  

ـرداخـت   ـرمـاه سـال جـاری کـارگـران را پ معوقه خرداد و تی
کمیته ی ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد  . نکرده است 

 ١٣٩٣ مرداد ٢٣ -تشکل ھای کارگری 

 اخبار بین المللی
 

اعتصاب کارکنان شرکت  -پرتغال 
 TAPھواپیمایی 

کارکنان شرکت ھواپیـمـایـی  )   مرداد ١٨ ( اوت  ٩ روز شنبه  
TAP   در اعتراض به نامناسب بودن شرایط کـار دسـت بـه

ھـا    این اعتصـاب بـاعـث لـغـو ده .  ساعته زدند ٢٤ اعتصاب  
این شرکت ھواپیمایی که متعلق به دولـت اسـت  .  پرواز شد 

ـفـاده از   تالش کرد تا با بکار گیری اعتصاب شکن و اسـت
    ھای دیگر تاثیر این اعتصاب را به حداقل برساند ولـی   پرواز 

  ١٥٠  پرواز روزانه فقط موفق شدند جـای  ٣٥٠ در نھایت از  
گویند مشـکـالتشـان را    این کارگران می . پرواز را پر بکنند 

 گـوش    بارھا با کارفرمـایـان در مـیـان گـذشـتـه انـد ولـی 
 .شنوایی برای رفع مشکالت آنھا وجود ندارد 

 
تظاھرات در حمایت از  -انگلستان 
 مھاجرین

ـیـه   ـیـس عـل ـنـاھـجـویـان و مـھـاجـران در انـگـل شماری از پ
 . سیاستھای مھاجرتی دولت انگلیس تظاھرات کردند 

آنتونیا برایت از جنبش عدالت گفت در انگلیس عده زیـادی  
ـررات   پناھجو ھستند و به ھمین علت خواستار تغییـر در مـق

ـنـاھـجـویـان را  .  دولت ھستند  ـیـس بسـیـاری از پ دولت انگل
ـیـه آنـھـاسـت  .  زندانی و اخراج می کند که نقض حقـوق اول

کسانی کـه در  .   تنھا جرم آنھا این است که مھاجر ھستند 
مراکز نگھـداری مـھـاجـران زنـدانـی مـی شـونـد در واقـع  

در واقع این کار به مـعـنـای زنـدانـی  .   شکنجه می شوند 
برخی محافل حقـوق  .   بودن بدون ارتکاب ھیچ جرمی است 

ـنـد در ایـن مـراکـز   بشری دولت انگلیس را متھم مـی کـن
پناھجویان را در شرایط بدی نگھداری مـی کـنـد کـه در  

 .مواردی به مرگ آنھا منجر شده است 
 

گزارش عفو بین الملل در باره  -افغانستان 
 کشتار ھزاران غیر نظامی افغان

ـریـن گـزارش خـود کـه    سازمان عفو بین الملـل در تـازه ت
امروز، دوشنبه انتشار یافـت ارتـش آمـریـکـا را مـتـھـم بـه  

ایـن گـزارش  .  کشتار ھزاران غیر نظامی افغان مـی کـنـد 
ھمچنین ارتش آمریکا را متھم به سرپوش گذاشتن بر روی  
این جنایات، عدم پیگیری قضایی مسببان این کشتارھـا و  
ـرداخـت خسـارت بـه بـازمـانـدگـان افـغـانـی   ھمچنین عدم پ

سازمان عفو بین الملل اعـالم کـرده کـه مـدارک  .  میکند 
غیر قابل انکاری در دست دارد که نشانگر شکست عمیـق  

ـیـن  .  دستگاه قضایی آمریکا است  در این خصـوص، عـفـو ب
ـیـه نـاپـذیـری   ـب ـن الملل، بر روی ترویج و توسعه فـرھـنـگ ت
ارتش آمریکا در کشتار غیر نظامـیـان افـغـان در دسـتـگـاه  

ـیـن  .  قضایی آمریکا انگشت می گذارد  این گزارش عفـو ب
 شاھد عینـی  ١٢٥ الملل بر اساس شواھد بسیار محکمی از  

ـر  ١٦ در   ـیـان غـی ـربـان  مورد بمباران ھای ارتش آمریکا که ق
ایـن شـواھـد  .  نظامی داشته، تھیه و تـدویـن گـردیـده اسـت 

مربوط به حمالت ھوایی و حمالت شبانه ارتش آمریـکـا در  
عـفـو  .   بـوده اسـت ٢٠١٣  تا  ٢٠٠٩ افغانستان طی سالھای  

 مـورد  ١٠٠  میـالدی بـه  ٢٠٠٧ بین الملل ھمچنین از سال  
دیگر از بمباران ھای ارتش آمریکا با قربانیان غیر نـظـامـی  
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اشاره میکند و اعالم میکند در این مـوارد اطـالعـات الزم  
را تھیه کـرده کـه در گـزارش کـامـل ایـن سـازمـان درج  

در این گزارش ھمچنین آمده است که عـالوه  .  گردیده است 
بر سـربـازان و جـنـگـجـویـان در افـغـانسـتـان ھـزاران تـن از  

 تـاکـنـون  ٢٠٠١ ھـا از سـال    غیرنظامیان در جریان درگیر ی 
ھای خونیـن    اند که بیشتر آنھا مربوط به درگیری   کشته شده 

ـنـه عـفـو  . شـود   میان آنھا و ارتش آمریـکـا مـی  در ایـن زمـی
ـیـش از     مورد اشاره مـی ١٠ الملل به    بین  کـنـد کـه در آن ب

 تن از غیرنظامیان جان خـود را از دسـت دادنـد و در  ١٤٠ 
ـیـن انـھـا بــیـش از    کـودک و زن بـاردار بـه چشــم  ٥٠ ب

 .خورند   می 
 

کشته شدن یک نوجوان  -آمریکا 
 سیاھپوست توسط پلیس

یـک نـوجـوان  )   مـرداد ١٨ (  اوت  ٩ که روز شنبـه   پس از آن 
ـیـس در ایـالـت مـیـسـوری بـا    پوست در حومه سنت   سیاه  لـوئ

شلیک پلیس آمریکا از پا در آمـد، مـراسـم یـادبـود او بـه  
 .شورش و درگیری خیابانی منجر شد 

ـیـس ده  ـل ـر را بـازداشـت کـرده و گـاز    در این مدت پ ـف ھـا ن
شدن مایکل    معترضان، کشته .  آور شلیک کرده است   اشک 
دانند و آن را     ساله را با رنگ پوستش مرتبط می ١٨ براون  
ـیـس از  .  اند   ای از برخورد نژادی پلیس آمریکا شمرده   نمونه  پل

پـوسـت    اند نوجوان سیاه   رفتارش دفاع کرده ولی شاھدان گفته 
ـیـس،   ـل ـیـک پ سالحی ھمراه نداشته اسـت و در زمـان شـل

گـران حـقـوق    برخی کـنـش .  ھایش را باالی سر برده بود   دست 
ـیـن، نـوجـوان   مدنی، قتل مایکل براون را با قتل تریوان مـارت

،  ٢٠١٢ در سـال  .  اند   پوست ساکن فلوریدا مقایسه کرده   سیاه 
ـیـک    جورج زیمرمن، یک شب  پای محلی، به آن نوجوان شل

آقای زیمرمن ابتدا بـازداشـت ھـم نشـد ولـی بـعـد از  .  کرد 
ـتـا در    اعتراض  ھای گسترده ، او بـازداشـت شـد امـا نـھـای

ــه شــد  ــرئ ــل تــب ــت ــھــام ق ــه او،  .  دادگــاه از ات ــرئ ــعــد از تــب ب
 . ای در یکصد شھر آمریکا راه افتاد   ھای گسترده   اعتراض 

  میلیون جوان بیکار در جھان ٧٥  - کار    سازمان جھانی 
تریـن گـزارش خـود دربـاره لـزوم    سازمان جھانی کار در تازه 

  ٧٥ امـروز  :  پرداختن به سالمت روانـی جـوانـان اعـالم کـرد 
ـیـش از   ـنـد و ب میلیون نفر جوان در سطح جھان بیکـار ھسـت

ـقـا در  ٢٢٠  ـرای ب  میلیون کارگر جـوان در حـال مـبـارزه ب
ـر شـدیـد بـه سـر   اقتصاد غیررسمی و زندگی در شرایط فـق

دھد کـه افـراد جـوان بـه طـور    تحقیقات نشان می .  برند   می 
 برابر بیشتر از بزرگساالن احتمال بیکاری دارند و  ٣ متوسط  

ـیـز مـی ٥  تـا  ٤ در مواردی این فاصله به   ـر ن ـراب رسـد و     ب
بـحـران  .  انـد   بسیاری نیز از جستجوی شغل قطع امـیـد کـرده 

اشتغال جوانان یک بحران چند بعدی است که بدون شـک  
. شـود   زا برای افراد جوان مـحـسـوب مـی   یک زمان استرس 

. این مسئله در مورد زنان جوان، بیشتر حائـز اھـمـیـت اسـت 
ھمچنین بیکاری گسترده و مـزمـن مـمـکـن اسـت بـاعـث  
ایجاد احساس یاس و ناامیدی در بین جـوانـان شـود و ایـن  

مشـکـالت سـالمـت روان در  .  مسئله در حـال رشـد اسـت 

بر پـایـه  .  ھای اخیر در میان جوانان گسترش یافته است   سال 
این گزارش، جوانان محروم از جمله کسانی ھستنـد کـه بـا  

انـد و دارای مشـکـالت    مشکالت روحی و روانـی مـواجـه 
جوانان با مشـکـالت سـالمـت  .  خاصی در بازار کار ھستند 

 .روانی شدید کمتر احتمال دارد به کار گرفته شوند 
 

 میلیون و ١آوره شدن بیش از  -عراق 
  ھزار نفر٢٠٠

ـیـت   ـل بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد وضعیت اق
ایزدی در عراق را اسفناک  توصیـف کـرده و از جـامـعـه  
ـرای حـمـایـت از   بین المللی خواسته که اقدامات بیشتری ب

ـیـشـروی  . آنھا صورت دھد  در ده روز گـذشـتـه و در پـی پ
، ھـزاران شـھـرونـد عـراقـی کـه  «دولت اسالمی »نیروھای  

ـنـد بـه کـوھسـتـان   اغلب آنھا از اقلیت مذھبی ایزدی ھسـت
ـرده   ـنـاه ب ھای شمال این کشور در نزدیکی اقلیم کردستان پ
اند و اکنون با کمبود شدید مـواد غـذایـی و آب دسـت و  
پنجه نرم می کنند بان کی مون، دبیر کـل سـازمـان مـلـل  
ـفـاعـات سـنـجـار   گفته عمیقا نگران آنھایی است که در ارت

 ھـزار آواره  ٢٠ کمک رسانی به بیش از  .  گرفتار شده اند 
در ارتفاعات سنجار به خاطر کمبود امکانـات و وضـعـیـت  
جغرافیایی و درگیری ھای نظامی بسخـتـی صـورت مـی  

 .گیرد 
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