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ــه   ــب ــکــشــن  دی دســت  ١٤ ی
ـرجسـتـه  " چینی از   انـدیشـمـنـدان ب
در تھران گرد ھم آمـده  "  اقتصادی 

بودند تا عـقـل ھـایشـان روی ھـم  
ـلـی   ـی بریزند تا به گفته مسـعـود ن
" مشاور اقتصادی روحـانـی، بـه  

بررسی دوره ھـای رونـق و رکـود  
مــعــطــوف بــه  ... اقــتــصــاد ایــران  

دستیابی به تحقق حداکثری  رشـد  
ـتـصـادی و اسـتـمــرار خـروج از   اق

 .بپردازند ... " رکود  
روحانی که از ھمان روز اول مـردم  

ـیـدھـای کـه   ایران میدانستنـد کـل
ایشان میخواھد بسازد ھیـچ دری  
را به روی خوشبخـتـی مـردم بـاز  
نمی کند بلکه بدبختـی مـردم را  
استمرار میدھد، ابتدا پشت تریبـون  

اما آنچه کـه مـورد تـوجـه  . رفت 
ــدن   ــاشــی ــھــایــی کــه کــارشــان پ آن
ـرار   خاک بر چشم مـردم اسـت ق
گرفت، نه بحث اقتصـاد و خـروج  

ـرسـی "  از رکورد، بلـکـه   " ھـمـه پ
بی بـی سـی ذوق زده واژه  !  بود 

ھــمــه پــرســی را کــه از دھــان  

ـیـده بـود، روی ھـوا   روحانـی شـن
قاپید چون فکر مـیـکـرد بـعـد از  
مدتھا سوژه داغی بدست آورده و  
میتواند حسـابـی روی آن مـانـور  

تا آن حـد کـه سـعـی کـرد  .  دھد 
ــی را   ــالم ــور اس ــھ ــم ــس ج رئــی
ــون جــمـھــوری اســالمــی   اپـوزیســی

ھر چند ایشـان ھـم  !  معرفی کند 
ــود کــه روحــانــی کــدام   ــده ب مــان

را مـیـخـواھـد بـه  "  مشکل مـھـم " 
رفراندم بگذارد، اما بی بـی سـی  

حسن طایی، معاون ربیعی بـا  
بیشرمی گفته است ما در کشـور  
ـم   ھفت میلیون بیکاره و عالف داری
کــه فــاقــد ھــرگــونــه در آمــدی  
ھستند، این افراد نه اشتغال دارنـد  
نه مھارت و در عین حال به دنبـال  

 .اشتغال ھم نمی گردند 
ـنـد کـه    اوال بیکاره آنھایـی ھسـت
یکشبه ره صدساله طی کـرده انـد  
ــالس و دزدی   ــق اخــت و از طــری

ـلـه  . میلیاردر شده اند  بیکاره آیت ال
ھایی ھستند که در تمام عمرشـان  
به جز مفت گفتن و مفـت خـوردن  
ـیـس   ھنری نداشته اند از جمـلـه رئ
. دولت و رھبر و امـام جـمـعـه ھـا 

بیکاره کارفرماھای استثمارگـری  
ھستند که بـا حـمـایـت قـانـون و  
ارگان ھای حـکـومـتـی دسـتـمـزد  
ـردازنـد و   ـپ ـی چندرغاز کارگر را نم
ـیـکـار   کرور کـرور کـارگـران را ب
ـراض کـارگــران   ـنـد و اعـت مـیـکـن
برای حفظ شـغـل بـا سـد اوبـاش  

 .حکومت مواجه میشود 
ـیـون    ـل ـی  ثانیا حتی اگر این ھفت م
بیکاره و بی مھارت باشـنـد، سـوال  
بزرگتری را باالی سـر حـکـومـت  
قرار میدھد که چرا میلیون ھا نفـر  

بـی  »در طول حکومـت اسـالمـی  
ـیـکـاره  ـا  .  شـده انـد  «مھارت و ب آی

روشن نیست که حـکـومـت فـاسـد  
اسالمی، اقتصاد مافیایـی، دزدی  
ــالس ھـایــی کــه کــل   ھـا و اخــت
حکومت و نزدیکان حکومت در آن  
ـتـی   ـنـگـف شریکند، صرف ھزینـه ھ
که صرف بشار اسـد و حـمـاس و  

کل تـروریسـم اسـالمـی مـیـشـود،  
ھزینه عظیمی که صرف مسجد و  
ــد و کــل   ــه آخــون امــامــزاده و گــل
ــذھــب و یــا صــرف   ــگــاه م دســت
نیروھای سرکوب مـیـشـود، یـک  
ــت   ــکــاری ھــف عــارضــه اش بــی
ــونــی و عــوارض دیــگــرش   ــی ــل مــی
ـیـه   ـاد و تـن فـروشـی و کـل ـی اعت
فروشی و خودکشی و افسـردگـی  
و ھزار بیمـاری جسـمـی و روحـی  

   دھھا میلیون نفر است؟ 
ـیـون ھـا انسـان    بیکاره خواندن میل
ـقـه   زحمتکش نگرش عمـومـی طـب
حاکم در ھمه جا است امـا تـالش  
ــر   ــد آنـرا در زرورق کــمــت ــن ــکــن مـی
ـنـد  ـان کـن ـی . تحریک کننده ای ب

حکومت اسالمی اما آشـکـارتـر از  
حکومت ھای دیگر دشمنی خـود  
را با کارگر و بیکار و زن و کـل  
ـیـح   ـان وق مردم نشان میدھد و با زب

ـزنـد  ـی ایـن  .  تری با مـردم حـرف م
گستاخی باید از طرف کارگـران و  
میلیون ھا جوانی که نه کار و نـه  
درآمــدی دارنــد و از طــرف کــل  
جامعه جواب دندان شکنی بـگـیـرد  
ــه   و ســران حــکــومــت را وادار ب

امـا عـالوه بـر  .  معذرتخواھی کند 
این باید حکومـت را تـحـت فشـار  
ـیـکـاران و   ـیـه ب قرار داد که به کـل
ـیـکـاری   جوانان جویای کار بیمه ب

ـاشـی کـه بـر  .  بپردازد  پاسخـبـه اوب
ـنـد، شـکـل   مردم حکومت مـیـکـن
ــد بــا   ــمــن ــدرت ــشــی ق ــب ــه جــن دادن ب
ـیـکـاری و   ـیـمـه ب خواست کار یا ب
ـیـونـھـا   ـل ـی پاسخگویی فوری بـه م

 .بیکار در سراسر کشور است 
 

 گستاخی مفتخورھا و بیکاره ھا 
  اصغر کریمی 

 !کنفرانس در انتھای بن بست
 یاشار سھندی 

بیکارسازی وسیع در مـعـادن  
ـرده ای ادامـه دارد  . بشکل گسـت

کارگران معادن سنگ و طـال و  
. ذغال دسته دسته بیکار میشـونـد 

سرنوشت آنھا با خـانـواده ھـایشـان  
تــراژدی مــرگ، خــودکشــی و  

ـر مـطـلـق را   رفتن به عمق دره فـق
بیکارسازی در  معدن  .  رقم میزند 

طالی آق دره اینبار با خـودکشـی  
سه نفر از کـارگـران ھـمـراه شـده  

جزئیات اقدام بخودکشی را  .  است 
 .  در ادامه خواھیم آورد 

سخنی با کارگران  معدن طـالی  
ــظــام  :  آق در  بــیــکــارســازی در ن

جمھوری اسالمی بویژه در معـادن  
ـردامـنـه ای   ـرده و پ بشکل گسـت

ـیـکـارسـازی مـعـدن  .  ادامه دارد  ب

 تراژدی بیکارسازی و خودکشی کارگران 
 !در معدن طالی آق دره

 نسان نودینیان 

 نکته اصلی   
 در حاشیه اخبار کارگری

 اخبار کارگری

 ٥ محمد شکوھی   صفحه  

 ٧  نسان نودینیان    صفحه  

 ٨                  صفحه  

 ٤          صفحه  

 ٣            صفحه  



 2  ١٣٩٣ دی١٦ کارگر کمونيست

 ٢٠٩ اطالعیه شماره  
 

ـتـشـر شـده در   به گـزارش مـن
ــحــاد   ــت ات ــه آزاد  ( ســای ــحــادی ات

ـم زاده  )  کارگران ایران  جعفر عـظـی
از رھبران و چھره ھای سـرشـنـاس  
ــات مــدیــره   ــی ــری، عضــوھ کــارگ
ـران و از   اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ــدگــان طــومــار   ـن ھـمــاھــنـگ کــن
اعتـراضـی چـھـل ھـزار امضـای  
ـرای صـبـح روز دھـم   کارگران، ب
اسفند ماه به دادگاه انقالب شعـبـه  

 .خیابان معلم احضار شد 

  
ـر در روز   ـیـش ت جعفر عظیم زاده پ
ــم   ــه شــش ــب دھــم آبــانــمــاه بــه شــع
ـرسـی دادســرای عـمـومـی و   بـازپ
انقالب اوین احضار و با اتـھـامـات  

ـرای ارتـكـاب  "  ـبـانـی ب اجتماع و ت
جرم برضد امنیت داخلی، خارجـی  
ـیـه نـظـام جـمـھـوری   ـیـغ عـل و تبل

ــرار  "  اســالمــی  ــازپــرســی ق مــورد ب
 .گرفته بود 

 
ـم زاده ھـمـچـون   ـر عـظـی جرم جـعـف
دیگر کارگران زنـدانـی، دفـاع از  
ـیـت اسـت  . حقوق کارگران و انسان

 بـه  ١٣٩١ جعفر عظیم زاده از سال  
ھمراه دیگر ھمکـارانـش در جـمـع  
ــدگــان طــومــار   ـن ھـمــاھــنـگ کــن
ــری   ــف ــراضــی چــھــل ھــزار ن ــت اع
ـرای افـزایـش حـداقـل   کارگـران ب
ــع آوری امضــا و   مــزد در جــم

ـراضـی و جـلـسـات   تجمعـات اعـت
ــه آن در وزارت کــار   ــوط ب مــرب

او در ھمین رابـطـه  . شرکت داشت 
ـم  ١ در ســـاعـــت   ـــامـــداد دھــ  ب

ـبـھــشـت مــاه در مــنـزل خــود   اردی
 روز در  ٤٦ بازداشت و بـه مـدت  

.  زندان اوین محبوس بـود ٢٠٩ بند  
ــگــام   ــی ھــن ــیــت ــن امــن ــامــوری م
ـیـه   دستگیری جعفر عظیم زاده کـل
اوراق شناسائی وی را ضـبـط و  
در مدت نزدیک به ھفت مـاھـی  
کـه از آزادی وی مــیـگــذرد از  
عودت آنـھـا خـودداری و از ایـن  

ــی را در   ــق شــرایــط ســخــت ــری ط
زندگی روزمره بر وی تـحـمـیـل و  
ـر او کـرده   سعی بر اعمال فشار ب

 .اند 
 

ـیـان گـذاران   ـن جعفر عظیم زاده از ب
کمیته پیگیری ایجاد تشکلـھـای  
آزاد کارگری، اتحادیـه سـراسـری  
کارگران اخراجی وبیکار، اتحادیـه  
آزاد کارگران ایران و از ھماھنگ  
کنندگان طومار چھل ھزار نفـری  

ــده   ــایــن ــم   ١٠٠٠ و جــزو شــش ن
است کـه بـا وکـالـت  * کارگری 

ـیـه   خلیل بھرامیان شکایتی را عـل
غارت و چپاول صـنـدوق سـازمـان  

  ١٥ تامین اجتـمـاعـی در شـعـبـه  
دادرسی کارکـنـان دولـت مـطـرح  

از نظر رژیم اسـالمـی  .  کرده است 
ـیـغ   ـل ـب ھمه این فعالیت ھا جرم و ت

و در ادامـه ایـن  . علیه نظام است 

ـم   تالش ھا و تالشھای جعفر عظـی
زاده برای احقاق حـقـوق کـارگـرن  
است که وی را به دادگاه احضـار  
کرده و میخواھند مورد محاکـمـه  

ـم  .  قرار دھند  ـر عـظـی احضار جـعـف
زاده به دادگاه را وسیعـا مـحـکـوم  

 .کنیم 
 

ـران   ــ ــی رھــب ــالم ــوری اس ــھ ــم ج
کارگری را زیر فشـار مـیـگـذارد  
ـراضـات   تا جلوی سازمانیابی اعـت

اجازه ندھیم و  . کارگری را بگیرد 
ــاه   ــمــان را در پــن ـبــران مــبـارزات رھ

 .حمایت وسیع خود قرار دھیم 
 

دفاع از جعفر عظیم زاده، دفـاع از  
خواست افزایش دستمـزدھـا، دفـاع  
از حق تشکـل و دفـاع از حـقـوق  
ــه ای ھــمــه کــارگــران اســت   ــای پ
ــعــا او را مــورد حــمــایــت و   وســی

 . پشتیبانی خود قرار دھیم 
 

ـم و بـه   ـنـویسـی طومار اعتراضی ب
ــعــفــر عــظــیــم زاده و   احضــار ج
ـران   ـر روی رھـب فشارھایی کـه ب
ـراض   کارگری وارد مـیـشـود اعـت

این احضار ھا و فشـار ھـا  .  کنیم 
 .باید فورا متوقف شود 

 
ھـمـه کـارگـران زنـدانـی و ھـمــه  
زندانیان سیـاسـی بـایـد فـورا آزاد  

 شوند 
ـرای آزادی کــارگــران   ــن ب ــی کـمــپ

 زندانی 
 
  ٢٠١٥  ژانویه  ٤     ١٣٩٣  دی  ١٤ 
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ـرای   فرض را بر این گرفت کـه ب
ــه ای "  ــه ھســت ـل ــن ھــمــه  "  مســئ ای

برای ھمیـن   . پرسی برگزار میشود 
ھمکار ھم خانم مجـری بـی بـی  

ــرفــی " ســی در اوج   ــی ط ــه  "  ب ب
جمھوری اسالمی پیشنـھـاد کـرد  
که این کار را بکند تا بـه مـردم  
ــد کــه شــمــا خــود   حــالــی کــن
ـرژی ھسـتـه   نخواستید کـه بـه ان

خانم مجری  .  ای دست پیدا کنیم 
ناشیانه وسط حرف ھمکارش پرید  

محترمانـه جـام زھـر را  : " و گفت 
ھمکار محترم بـی  !"  بنوشند دیگه 

بی سی به ایشان یادآور شد نبایـد  
زیاد ذوق زده شد از ایـن حـرفـھـا  

 ؟ !زیاد زدند 
ــاق   ـف ـریـب بـه ات فـردای آنــروز  ق
ــتــی بــه   روزنــامــه ھــای حــکــوم
.  مسئله ھمه پرسی اشـاره کـردنـد 

اما چرا سخنرانی یک کنفرانـس  
. اقتصادی چنین سیاسی میشـود 

ــا وجــود اعــتــراض خــود   چــرا ب
ـتـصـاد زیـاد بـه  " روحانـی کـه   اق

آنـچـه  "  سیاست یـارانـه داده اسـت 
ـلـه   که موضوع میشود یک مسئ
ــه   ــاســی اسـت؟ رســان کـامــال سـی
ـنـد بـی بـی سـی ھـم   ھایی مـان
ـنـد   ـنـد کـه بـدان آنقدر عاقل ھسـت
مشکل حکـومـت اسـالمـی فـی  
ـلـکـه   ـیـسـت ب النفسه  اقتصادی ن

ــاســی اســت  ــی ــراف ھــمــه  .  س اعــت
کــارگــزاران حــکــومــت و ھــمــه  
مشاورین خارج از حکومت که از  
رسانه ھای مانند بی بی سی بـه  
جمھوری اسالمی یاری میدھنـد،  
ـر   ـتـصـاد حـاکـم ب این است که اق
ــران تــحــت حــاکــمــیــت مــردان   ای

ـتـی "اسالمی سرمایه   " اقتصـاد ران
است که به زبـان بسـیـار سـاده و  
ـتـصـاد غـارتـگـری   قابـل فـھـم اق

ـتـصـادی ھـیـچ  .  است  و چنین اق
ــگــاری   ــوی رســت ــه س ــی ب راھ

حاال ھر چقـدر ھـم  .  سرمایه ندارد 
اقتصادانان درس خوانـده مـکـاتـب  
ـتـصـادی بـورژوازی   گونـاگـون اق
دور ھم جمع شوند، چاره ای نمی  
ـنـد چـون   توانند برای آن پیـدا کـن
ــای   ــدھ ــان ــز ب ــش از ھــر چــی بــی
ـران،   مافیایی اسالمی حاکم بر ای

 . سھم خود را میخواھند 
ـرانـی بـا   روحانی در ھمـیـن سـخـن

ـر نـظـر   گله کردن از ارگانھای زی
ـیـن   مستقیم ولی فقیه که به قـوان
ـنـد   ـب وضع شـده خـودشـان ھـم پـای
ـراف   نیستند، به ھمین مسئلـه اعـت

ــات  : " دارد  ــد از ھــمــه مــالــی ــای ب
بگیریم، کامال ھـم درسـت اسـت؛  
نمیشود یک نھاد کار اقتصـادی  

ـیـات نـدھـد  امـا تـا  .  کند و مـال
میـگـویـی فـالن نـھـاد ھـم بـایـد  
مالیات بدھد، ببینید چه بسـاطـی  

اگر شـفـافـیـت در  ..  به پا میشود 
ـبـود و اگـر   کار بود، اگر رانـت ن
ـم   ـی انشاءالله با فسـاد ھـم تـوانسـت
مقابله کنیم، با فسادی که ھـمـه  
ـتـصـاد   جا ریشه دوانده، آن وقت اق

 ." نجات پیدا میکند 
اما اقتصـاد جـمـھـوری اسـالمـی  

ــد  چــون  .  نـجــات پــیـدا نـمــی کـن
ـر فسـاد و   اساس این حکـومـت ب
. تبھکاری بنیاد نھاده شـده اسـت 

برای ھمین ھیچ چاره نمی مـانـد  
برای توجـیـه ایـن وضـعـیـت؛ جـز  
اینکه به دروغ و فریبکاری روی  

ـنـد ھـمـه  .  آورند  روحـانـی بـه مـان
آخوندھای شیاد پرورش یافـتـه در  

ــیــگــویــد  ــه م ــی ــم ــل مــا  : " حــوزه ع
ـم  ـی . توانستھایم تورم را مـھـار کـن

ــردم   ــد بــرای م اقــتــصــاددانــان بــای
. کاھش تـورم را تـوضـیـح دھـنـد 

ــورم بـا ارزان شــدن دو   کـاھــش ت
مقوله متفاوت است ولـی تـا مـا  
ـیـدا کـرده   میگوییم تورم کاھش پ
ـنـد چـیـزی ارزان   برخیھا مـیـگـوی

ـتـصـاددانـان   ـفـه اق نشده است وظـی
ـلـه را شـفـاف   است که ایـن مسـئ

 ." کنند 
ــاف ســـازی    ـــه شــف ــف ــن وظــی ای
سخنگوی دولـت روحـانـی را بـه  

ـرخ تـورم  : "  خوبی انجام میـدھـد  ن
در سالھای اخیـر کـاھـش یـافـت  
البته این کاھش تورم به مـعـنـای  
کاھش قیمتھا نیـسـت و افـزایـش  

..." قیمتھا ھـمـچـنـان ادامـه دارد 
جالـب اسـت شـاخـص تـورم، بـاال  
رفتن قیمتھا و کاھش دستمـزدھـا  
ــه   ــاشــد امــا کــاھــش آن ب مـی ب
ـیـسـت   معنی پایین آمدن قیمتھا ن
ــر   ــت ــقــوط بــیــش ــیــجــه س ــت و در ن

ـر  .  دستمزدھا نیسـت  حـتـی اگـر ب
فرض محال قیمتھا در ھمیـن حـد  

  ١٤ کنونی ثابت بماند، با افزایش  
ـر  ١٧ درصد و    درصد دستمـزدھـا ب

ــی،   ــون ــایـه کـن ــمـزد پ اسـاس دسـت
سالیان بسیار الزم اسـت تـا تـوده  
کارکن جامعه درآمـدشـان بـه آن  

ــه "  حــد بــرســد کــه   ــدان " آبــرومــن
 . زندگی کنند 

با بازی بـا جـداول آمـاری، آمـار  
ــد،   ــب و غـریــب دادن ھـای عــجـی
سیاھی شب را سپیدی روز جـلـوه  

این یکی از شاخص ھـای  .  دادند 
ایـن  .  مھم جمھوری اسالمی است 

ـرانـس   ـف حکومت با صد تا از کـن
ھایی مانند آنچه که برگزار شـد،  
نمی تواند از بن بستی که در آن  
گرفـتـار آمـده رھـایـی یـابـد جـز  

اینکه مستمسکـی فـراھـم کـنـد  
ـرامـون آن  "  دلسـوزان نـظـام " که   ـی پ

باالخره از این سـتـون  .  شلوغ کنند 
 .به آن ستون فرج است 

 اقتصاد جـمـھـوری اسـالمـی بـا  
ـفـت بـه حـد   سقوط شدید قیمت ن

.  دالر، به شدت تھدید میشـود ٥٥ 
دیگر از آن پـولـھـای افسـانـه ای  
ــه   کـه بـخــصـوص در ھشــت سـال
دوران احمدی نژاد به سوی ایشان  
ــســت  . ســرازیــر شــد، خــبــری نــی

با اشاره به کاھش قیمت  " روحانی  
ـتـصـادی   نفت از کـارشـنـاسـان اق
خواست که راھحلھای خود را بـه  

ــد  ـن ــه  ."  دولـت ارائـه کـن بـه تـجـرب
ایشـان  "  راھحلـھـای " بسیار تلخ ما  

تنظیم برنامه ھایی برای حمله بـه  
از  .  سـطـح مـعـیـشـت مـردم اسـت 

پیش معلوم است که دولـت نـمـی  
ـنـده اش را   توانـد بـودجـه سـال آی

ـرای  .  تامـیـن کـنـد  بـی شـک ب
ــراغ بــودجــه ھــای   ــران بــه س ــب ج
ـتـی و   ـی نھادھای نظـامـی و امـن
حوزه ھای علمیه نمی روند بلـکـه  
به ایـن فـکـر خـواھـنـد بـود کـه  
ھزینه ھای بحران حکومت را بـه  

 .ما مردم تحمیل کنند 
مشکل این حـکـومـت حـتـی بـا  
ھمه پرسی ھم حل نخواھد شـد و  

ـنـھـا راه  .  مشکل مـا مـردم ھـم  ت
رھایی از مشـکـالتـی کـه کـل  
ــدھـای مـافــیـایــی جــمـھــوری   بـان
اسالمی می آفرینند، سـرنـگـونـی  
انقالبی رژیم اسـالمـی اسـت کـه  
ـقـالب،   این ھم جز از طریق یک ان

 .ممکن نخواھد بود 
  
 

 ١  از صفحه   !کنفرانس در انتھای بن بست

با بازی با جداول آماری، آمار ھای عجیب و  
غریب دادند، سیاھی شب را سپیدی روز جلوه  

این یکی از شاخص ھای مھم جمھوری  .  دادند 
این حکومت با صد تا از کنفرانس  .  اسالمی است 

ھایی مانند آنچھ کھ برگزار شد، نمی تواند از بن  
بستی کھ در آن گرفتار آمده رھایی یابد جز اینکھ  

پیرامون  "  دلسوزان نظام "مستمسکی فراھم کند کھ  
باالخره از این ستون بھ آن ستون  .  آن شلوغ کنند 

 .فرج است 

 اقتصاد جمھوری اسالمی با سقوط شدید قیمت نفت  
دیگر از آن  .   دالر، بھ شدت تھدید میشود ٥٥ بھ حد  

پولھای افسانھ ای کھ بخصوص در ھشت سالھ  
دوران احمدی نژاد بھ سوی ایشان سرازیر شد،  

با اشاره بھ کاھش قیمت  "روحانی  .  خبری نیست 
نفت از کارشناسان اقتصادی خواست کھ  

بھ تجربھ  ."  ھای خود را بھ دولت ارائھ کنند  حل  راه 
ایشان تنظیم برنامھ ھایی  "  ھای  حل  راه "بسیار تلخ ما  

از پیش  .  برای حملھ بھ سطح معیشت مردم است 
معلوم است کھ دولت نمی تواند بودجھ سال آینده  

بی شک برای جبران بھ سراغ  .  اش را تامین کند 
بودجھ ھای نھادھای نظامی و امنیتی و حوزه ھای  
علمیھ نمی روند بلکھ بھ این فکر خواھند بود کھ  
ھزینھ ھای بحران حکومت را بھ ما مردم تحمیل  

 .کنند 
مشکل این حکومت حتی با ھمھ پرسی ھم حل  

تنھا راه رھایی از  .  نخواھد شد و مشکل ما مردم ھم 
مشکالتی کھ کل باندھای مافیایی جمھوری اسالمی  
می آفرینند، سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی است  
کھ این ھم جز از طریق یک انقالب، ممکن نخواھد  

 .بود 
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طالی آق دره  اولین مورد نیـسـت  
. و آخرین مورد ھـم نـخـواھـد بـود 

ـلـه بـا   کارگران مـعـادن در مـقـاب
بیکارسازی راه حلھای اعتراضـی  
موفق و تعرضی را تـجـربـه کـرده  

ــد  ــه  .  ان ــی ــق عــل ــاف ــدن ب ــع در م
بیکارسازی، کارگـران و خـانـواده  
ـراض   ھایشان با بدست گرفتن اعـت
ــه   ــی ــصــاب، عــل در شــکــل اعــت
ــا،   ــت و کــارفــرم اقــدامــات دول

اعتصاب  در مـعـدن و  .  ایستادند 
پیوستن خانـواده ھـای کـارگـران،  
ـیـکـارسـازی را در   اعتراض بـه ب
موقعیت قدرتمند و تعرضی تـری  

ـرار داده اســـت  ــ ـیـــل  .  ق ـــا گســ ب
ــنــد   ــوانســت ــظــامــی نــت نــیــروھــای ن
ــصــاب کــارگــران را درھــم   اعــت

ـــد  ـن ــ ـن ـــک کـــالم،  .  بشـــکــ در ی
ـر   ـف اعتصاب  و حمایت  صـدھـا ن
از خانواده ھای کـارگـران مـعـدن  
ــا و   ــارفــرم ــت و ک ــق، دول ــاف ب
نیروھای امنیتی ـ نظـامـی شـھـر  
ـرار   بافق را در موضـع دفـاعـی ق

ــن  .  داد  ــا ای ــن، ب مضــاف بــر ای
ـتـھـای خـانـواده   اعتصات و حـمـای
ھایشان، کارگران به بـخـشـھـایـی  
ـبـاتشـن   مھم از خـواسـت و مـطـال

راه حل بیش از دویست و  . رسیدند 
ـر از کـارگـران مـعــدن   ـف ـنـچـاه ن پ
طالی آق دره، الگوی اعتـراضـی  

 . کارگران بافق است 
دولت و وزارت کار و کارفرمـاھـا  
ـنـی   با اقدام بخودکشی عقب نشـی

خودکشی بدترین شـیـوه  .  نمیکنند 
. اعتراض ممکن کـارگـران اسـت 

خودکشی  اقدام فـردی و خشـم  
ــعــکــس   فــردی کــارگــر را مــن

ـیـت   .  میکند  بیان خشم و عصـبـان
ـیـسـت  . به این شـکـل مـنـاسـب ن

ـرای   دست دولت و کـارفـرمـا را ب
ــاز   ــده ســازی ب ــه و پــرون ــوطــئ ت

ـرای مـتـحـد  . میکند  اما، تالش ب
ـیـکـار شـده و  ٢٥٠ کردن   کارگر ب

جلب حمایت صدھا نفر از خـانـواده  
ھای آنھا، ابزار موثر، کـارسـاز و  
تعرضی کارگران اخراجـی مـعـدن  

ـراض بـه  .  طالی آق دره است  اعـت

بیکارسازی در مـعـدن طـالی آق  
دولـت و  .  دره ادامه خواھد داشـت 

. کارفرما عقب نشینی نکرده انـد 
تالش کارگران معـدن طـالی آق  
دره به سازماندھی  اعتـصـاب در  
محل معدن، حمایت وسیع خانـواده  
ـر کـارگـران در   ھای آنھـا و سـای
معدن طالی آق دره امری عملـی  

مجمع عمومی کارگران و  .  است 
خانواده ھایشان ابـزار سـاده اتـحـاد  

ــران اســت  ــت مــوظــف  .  کــارگ دول
است ھزینه درمان و خسارت وارد  

شده به جسم کارگران معتـرض را  
 . پرداخت کند 

  ................................ 
اقدام به خـودکشـی سـه کـارگـر  

 -دره   بیکار شده مـعـدن طـالی آق 
 ! تشریح جزئیات این خودکشی 

ــشــار خــبــر اقــدام بــه   در پــی انــت
ـر از کـارگـران   ـف خودکشی سـه ن

ــعــدن طــالی آق  دره،    اخــراجــی م
یکی از این سه کارگر به تشریـح  

ـرداخـت  او  .  جزئیات ایـن حـادثـه پ
ـیـمـارسـتـان   که در حال حاضر در ب
ــری اســت   شــھــدای تــکــاب بســت

صبح دیروز من و تـعـدادی  :  گفت 
ـراض   از کارگران اخراجی در اعـت
ــمــان در   ــه از دســت دادن شــغــل ب
ـم کـه   محوطه معدن تجمـع کـردی

اعتنایی کارفرما ایـن    به دلیل بی 
 شب بـه  ٨ تجمع تا حوالی ساعت  

بـا مشـاھـده ایـن  .  طول انجـامـیـد 
ـم   وضعیت در یک لحـظـه تصـمـی

گرفتم که به زندگی خود خاتـمـه  
دھم برای ھمین یک تکه شیشـه  
را برداشته و به شـکـم خـود فـرو  
کردم از اتفاقات بعدی چیزی در  
ذھنم نیست و زمانـی ھـوشـیـاری  
ـــه   ـــت آورم ک ـــدس ـــود را ب خ

ــودم  ــان بســتــری ب ــمــارســت ـی او  .  درب
به من گفته شده است کـه  :  گفت 

به دلیل شدت جراحت وارده ھـمـان  
ـیـمـارسـتـان از نـاحـیـه   دیشب در ب
ـرار   شکم مـورد عـمـل جـراحـی ق

چند سالـی اسـت کـه  .   ام   گرفته 
در این مـعـدن بـا حـداقـل حـقـوق  
بصورت فصلی مشغول کارم امـا  
ـیـت شـغـلـی   ھیچگاه احساس امن
نکردم و این موضوع که ھرلحظـه  
امکان اخراج شدن وجـود دارد نـه  
ـر کـارگـران را   تنھا من بلکه سای

در لـحـظـه حـادثـه  .   داد   آزار مـی 
احساس کـردم وضـعـیـت شـغـلـی  

ـر    وسرنـوشـت خـانـواده   مـن و سـای

ـرای کسـی   ھمکاران اخراج شده ب
ـم   مھم نیست و برای ھمین تصـمـی
گرفتم که به زندگی خود خاتـمـه  

این کارگر اخـراجـی مـعـدن  .  دھم 
ـیـن گـفـت   آق  ـیـده :  دره ھمچن ام    شـن

ـــه   ـــوالن اقـــدام ب ـئ ـرخـــی مســ بــ
ــب   ــذی ــک ــن را ت ــی م ــودکش خ

گویند که حـادثـه    کنند و می   می 
دیشب نتیـجـه مشـکـالت روحـی  
ـبـل   وروانی من بوده است که از ق

ــه  ــد بـگــویــم کــه    داشـت ــای ام امــا ب
ـقـه   اینطور نیست، مـن ھـیـچ سـاب
روانی ندارم وچنین ادعایی کـذب  

ــن مــعــدن بــا  .  اســت  ــران ای کــارگ
پـایـه  ( حداکثر کار حداقل حقـوق  

ـنـد و ھـیـچ    را مـی )  حقوق  ـری گـی
گونه مزایـای دیـگـری بـه آنـھـا  

ــــمــــی  ـرداخــــت ن ــــن  .  شــــود   پـــ ای
ــزود  ــی اف ــارگــراخــراج بــرای  :  ک

فردی ماننـد مـن کـه بـا یـک  
ــد کـوچــک سـاکــن یــک   فـرزن
ـــاده وبـــدون   ـت ــ ـتـــای دور اف روســ

است، از دست دادن شغـل    امکانات 
ــی   ــعــن ــه م ــد ب ــل درآم ــح و م

. اسـت   گرسنگی اعضای خـانـواده 
پیش از این حـدود  :  وی ادامه داد 

 سال از سر نـاچـاری بـه تـھـران  ٥ 
رفته بودم وبرای تـامـیـن مـعـاش  

ــــواده  ــــان ــــی از    خ ــــک ام در ی
ــکـار خـدمـاتــی    شـھـرداری  ھـای ب

مشغول بودم، وقتی بـه اسـتـخـدام  
معدن درآمدم ھمه دلخـوشـی مـن  
ام    این بود کـه در کـنـار خـانـواده 

 .ھستم 
 
 
 
 

 !تراژدی بیکارسازی و خودکشی کارگران در معدن طالی آق دره

 ١  از صفحه  

دام  ا اق ا ب اھ رم ارف ار و ک دولت و وزارت ک
د ن ن ک ی م ی ن ن خودکشی .  بخودکشی عقب نشی

. بدترین شیوه اعتراض ممکن کارگران است
ارگر  ردی ک خودکشی  اقدام فردی و خشم ف

ھ .  را منعکس میکند بیان خشم و عصبانیت  ب
ت س ی ب ن اس ن ل م ک ن ش ت و .  ای ت دول دس

از  کارفرما را برای توطئھ و پرونده سازی ب
د ن ک ی ردن .  م د ک ح ت رای م الش ب ا، ت ام

ا کارگر٢٥٠  بیکار شده و جلب حمایت صدھ
ر،  وث زار م ا، اب ھ ای آن واده ھ ان ر از خ ف ن

دن کارساز و تعرضی کارگران اخراجی  ع م
 . طالی آق دره است

 

 يک دنيای بھتر
 برنامه 

 حزب کمونيست کارگری
 را بخوانيد
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ـم  " یک نماینده مـجـلـس رژی
معوقات بانـکـی  : " این ھفته گفته 

ــری   ــراب ــودجــه کــل کشــور ب ــا ب ب
ــا  .  مـیـکــنـد  ــکـھـا دسـتـشــان ب بـان

 ."متخلفان در یک کاسه است 
اکبر ترکـان مشـاور روحـانـی در  
ـتـه  : باره ارقام معوقات بانکی گـف

ــانــکــی  "   ھــزار  ٢٢٠ مــعــوقــات ب
از این میـزان  .  میلیارد تومان است 

ـیـارد آشـکـار،  ٨٢  ـل   ٤٨  ھـزار مـی
ھزار میلیـارد تـومـان مـربـوط بـه  

ـیـارد  ٨٢ مسکن مھر و   ـل  ھزار مـی
 ".تومان نیز معوقات پنھان است 

ــر آمــار و ارقــام   ــی ــتــه اخ ــف در ھ
ــانـدھــای   ــاقضـی از سـوی ب ـن مـت
حکومتی پیرامون  رقم مـعـوقـات  

در ایـن  .  بانکی اعالم شـده اسـت 
میان سخنان یک نماینده مجلـس  

معوقـات بـانـکـی بـا  : " که گفته 
ـری   ــ ـراب ــ ــودجـــه کـــل کشـــور ب ب

بـانـکـھـا دسـتـشـان بـا  . مـیـکـنـد  
،  " متخلفان در یـک کـاسـه اسـت 

صدای اعتراض باندھای دیگر از  
جمـلـه دار و دسـتـه ھـای دولـت  

ـنـد کـرده اسـت  ـل در  .  روحانی را ب
ـتـه کـه رقـم   این مورد ترکان گـف

ــکــی   ــان  ھــزار  ٢٢٠ مــعــوقــات ب
اعالم آمـار و  .میلیارد تومان است 

ارقام کامال متضاد و افسانه ای  
باندھای حکومتی در ایـن مـورد  

در این مـیـان بـانـک  .  ادامه دارد 
مرکزی، دولت و شـورای پـول و  
ـم کـه از ارگـانـھـای   اعتبـار رژی
ـم   اصلی و تعیین کننده در سـیـسـت
مافیای عظیم دزدان حـکـومـتـی  
می باشـنـد، در تـوجـیـه افـزیـش  
نجومی معوقات بانکـی مـدعـی  
ـتـه   شده اند که ھمه این مبالغ، الب

ــظــر   ــغ مــورد ن ــل ــب  ھــزار  ٢٢٠ م
قـالـب وام و  "  میلیارد تومـان در  

اعطای تسھیالت بانکی از طـرف  
شبکه بانکی رژیم به متقـاضـیـان  

 ."پرداخته شده است 
ـیـسـت ایـن   بانک مرکـزی ھـم ل
تسھیالت را ردیف کرده و مدعی  

شده است که بخش ھایی از ایـن  
معوقات  در قـالـب طـرح ھـای  
حمایت از تولید و ایجاد اشتغال و  
ــصــادی، بــه صــاحــبــان   ــت ــق اق رون
صنایع و کارخانجات پرداخت شده  

متقابال ھم، این بـخـش ھـا  .  است 
ـنـد   مدام گالیه کرده و نـق مـیـزن
ـیـد   که دولت حمایت کافی از تول
و راه اندازی چرخ اقتصاد  نـمـی  

دعواھا و افشاگری بانـدھـا  .  کند 
و دار و دسـتـه ھـای حـکـومـتـی  
پیرامون باال کشیدن ایـن پـول ھـا  

 .ادامه دارد 
ـنـده   در این میان اما اظھارات نمای
مجلس که گفته میزان مـعـوقـات  
ـری   ـراب بانکی با بودجه کل رژیم ب
می کند، بمب خبـری بـانـدھـای  
حکومتی شده  و ھر باند و دار و  
ــدد    ــی در ص ــومــت ــک ــه ح دســت
ـرای دولـت و   ـراشـیـدن تـوجـیـه ب ت
بانک مرکزی در مورد معوقـات  

ـنـده  .  بانکی بر آمده اند   این نـمـای
قطعا خودش کـه در جـمـع دزدان  
مجلسـی و بـانـدھـای وابسـتـه و  
خریده شده توسط بانک مـرکـزی  
ـراردارد، بـدون شـک   در مجلس ق
ـیـق تـری از   اطالعات بیشتر و دق
ـر   این ماجراھا دارد، که با توپ پ
. اقدام به افشـاگـری کـرده اسـت 

بانکھـا  : " این نماینده مجلس گفته 
ـفـان در یـک   دستشان بـا مـتـخـل

چـنـد روز بـعـد از  ."  کاسه اسـت 
ـر   اظھارات این نماینده چندین مـدی
بانکی را دولت و بانک مرکـزی  
ـقـال   برکنار کرده  و به تـالش و ت
افتاده اند تا جلوی افشاگـریـھـای  
دیگر باندھای مجلسی را گرفتـه  

 .و با آنھا کنار بیاند 
اما پیرامون معوقات بانکـی کـه  
" دولتی ھا مدعی اند در عرصه  
"  تسھیالت دولت برای اشتغالزایـی 

ــغ   ــل ــزان و مــب ــاشــد، مــی مــی ب
اختصاص داده شده به آن و مـیـزان  
و درجه اشـتـغـالـزایـی حـکـومـت،  
ـر دولـت و   یک دعوای جـدی ت

ــاشــد  ــدھــای مــجــلـس مــی ب .  بـان
دولت وبانک مرکزی مدعی اند  
ــجــاد   ــغ کــه  بــرای ای ــال ایـن مــب
اشتغالزایی اخـتـصـاص داده شـده  
است، در جرگه معوقات نباید بـه  

چـرا کـه  از نـطـر  . حساب بیاید 
این باندھا آثار مبالغ پرداخت شـده  
به این بخش ھا، در دراز مـدت و  
ـتـصـادی   در شرایط ایجاد رونـق اق

. جالـب اسـت !  مشاھده خواھد شد 
وزارت کار، صـنـایـع  و بـانـک  
ـنـد   مرکزی و دولت مدعـی ھسـت
که ھزاران میلیارد تومـان از دوره  
ــا دوره   ــژاد ت ــدی ن ــم ــت اح دول
روحانی برای ایـجـاد اشـتـغـال وام  

 .داده اند 
در ھمین رابطه روحانی که اوایـل  

ـتـصـاد  »این ھفته در   ـرانـس اق کنف
ـرامـون   «رژیم  ـی سخنرانی میکرد، پ

ـتـه  اگـر  :  " وضعیت اشـتـغـال گـف
بخواھیم کل کشـور را در یـک  

  ٩٣  تـا  ٨٤ مدت زمان ده ساله از  
ـیـن مـا   بررسی کنیم، تعداد شاغـل

ـر  ٢١.٥  میلیون نفر به  ٢٠.٦ از   ـف  ن
ــدھــد   ــده کــه ایــن نشــان مــی رســی

 ."اقتصاد ما، اشتغالزا نبوده است 
روحانی رسما مـیـگـویـد کـه در  
طــول نــزدیــک بــه یــک دھــه،  
ـیـون شـغـل   ـل نزدیک به یک مـی

یـعـنـی ایـن ھــزاران  .  ایـجـاد شــده 
میلیاردتومانی که به گفته دولـت  
احمـدی نـژاد و روحـانـی صـرف  
ایجاد اشتغال شده است، دود شـده  

از طـرف  .  و به ھـوا رفـتـه اسـت 
دیگر اگر آمار وراقام و مـبـالـغـی  
را که دولت احمدی نژاد و دولـت  
روحانی در طول نزدیک به یـک  

ـــوان  ـن ـــحـــت عــ بـــودجـــه  »دھـــه ت
تصـویـب و بـه اجـرا   «اشتغالزایی 

گداشته اند را با سخنان این ھفتـه  
روحانی مبنا قرار بدھیـم، کـامـال  
ـــط   ـق ــه فــ ــن اســـت کـــه ن روش
اشتغالزایی صورت نگرفته، بلـکـه  
بیکارسازی، به تعطیلی کشـانـدن  
ــدی، حــراج و   ــولــی ــای ت واحــدھ
اگذاری کارخـانـجـات بـه بـھـانـه  

ـیـدات "  و اعـالم  "  سود آورکردن تـول
ـیـش از    ھـزار  ١٥ ورشکستگی ب

واحد تولیدی در طول ایـن مـدت،  
به صورت گسترده تر و به عـنـوان  
یک سیاست رسمی این دو دولت  

در  .  به اجرا گـذاشـتـه شـده اسـت 
ـروسـه ده سـالـه، دھـھـا   طول این پ

ھزار میلیارد تومان پول به بانـدھـا  
و دار و دسـتـه ھـای حـکـومـتـی  
ـنـھـا پـول را   پرداخت شـده کـه ای
خورده  و کارخانجات را فـروخـتـه  

ـر کـارگـر  ٢ و بیش از   ـف  میلیون ن
 سـال را  ١٥ صنعتی شاغل باالی  

ــد  ــراج کــرده ان ــن  .  اخ ــا بــر ای بــن
معوقات بانکی مرتبط بـا ایـجـاد  
ـیـاردتـومـانـی   ـل اشتغال و ھزاران می
کــه وام داده شــده اســت، رســمــا  
. دزدیده وبـاال کشـیـده شـده اسـت 

اعتراف روحانی در این مورد خود  
گویای وضعیـت اشـتـغـالـزایـی و  
معوقات بانکـی در ایـن عـرصـه  

 .می باشد 
ــوضــوع   ــه م ــاره ب بــرگــردیــم دوب
اظھارات نماینده مجلس در مـورد  
برابر بـودن مـعـوقـات بـانـکـی بـا  

روحانـی بـودجـه  .  بودجه کل رژیم 
 را رقـمـی نـزدیـک بـه  ٩٤ سال  
ـیـارد تـومـان اعـالم  ٢٢٠   ھزار می
دربخش بـودجـه عـمـرانـی  . . کرده 

ــرح ھــای   دولــت و در ردیــف ط
بندھـایـی  ..  عمرانی و صنعتی و  
طرح ھا و  »به  بودجه عمرانی به  

ـیـه شـده   «پروژه ھای نـاتـمـام  ـب تـع
است که ھر دولتی سرکـار آمـده،  
سھم ایـن بـخـش را اول از ھـمـه  

 .تعیین و پرداخت کرده است 
ـیـش از    بر اساس اعـالم دولـت ب

 ھزار پروژه نیمه تمام از دولـت  ٩٠ 
احمدی نـژاد بـه دولـت روحـانـی  

ـبـال  .   رسیده  دولت احمدی نـژاد ق
ـرای   ھر ساله اعالم میکـرد کـه ب
ـروژ ه ھـا   به پایان رسـانـدن ایـن پ

 ھـزار  ٢٠٠  تـا  ١٠٠ احتیـاج بـه  
میلیارد تومان پول  و اعتبـار الزم  

طـبـعـا ایـن پـول از بـودجــه  .  دارد 
دولت به بـانـدھـا و دار و دسـتـه  
ــن پــروژه ھــا را   ھــایــی کــه ای
ـرداخـت   کنترات کرده انـد، فـورا پ

ـروژه ھـا در  .  میـشـد  ھـمـه ایـن پ
دست سپاه و قرارگاھھاش، بسیـج،  

بـوده  ..  وزارت نیرو، وزارت نفـت و 
 .است 

ھمین روال را دولـت روحـانـی از  
دولت احمدی نژاد گرفته و ادامـه  

در بودجه دولـت روحـانـی  .  میدھد 
ـیـه شـده اسـت  ـب . این ردیف ھم تع

ـروژه   موضوع اختصاص پـول بـه پ
دولـت روحـانـی  :  ھای نیمه تـمـام 

مدعی است که احمدی نـژاد در  
ـروژه   سفرھای استانی اش صدھا پ
نیمه تمام را افتتاح کرده که االن  

و دولـت وی  .  تعطیل می باشـنـد 
ـــای   ـت ــ ـر دارد در راس ـــظــ در ن
ـروژه ھـا را بـه   اشتغالزایی ایـن پ

ـرسـانـد  دولـت روحـانـی و  .  اتمام ب
باندھایش در ایـن مـورد اولـویـت  

بر اسـاس ایـن  .  بندیھایی کرده اند 
  ٣٠٠٠ اولویت بندیھا نزدیک بـه  

ھزار پروژه ناتمام وجـود دارد کـه  
اینھا قصد دارند این طرح ھای را  

برای ایـن کـار  .  راه اندازی نمایند 
ـیـاج بـه   اعالم کرده انـد کـه احـت

 ھزار میلیارد تـومـان  ٣٠٠ بیش از  
 .پول دارند 

بنابر این تکلیف بـودجـه و بـخـش  
ــی روشــن   ــت روحــان ــی دول عـمــران

اول بـایـد دزدان وبـانـدھـای  .  است 
ـروژه ھـا   حکومتی که در ایـن پ
مشعول دزدی انـد، سـھـمـشـان را  
دریافت نماینـد کـه بـدون شـک  

مـی مـانـد  .  این کـار شـده اسـت 
  ٩٤ بقیه اعتباراتی که در بودجـه  

ـرای رفـع و رجـوع   ـیـه شـده ب تعب
ـنـدی  .  امورات حکومـت  بـودجـه ب

ـنـدی و   در حـکـومـت، اولـویـت ب
ھزینه ھایی که دولت باید بکنـد،  
ـیـازھــای واقـعــی   نـه بــر اسـاس ن
ـران، نـه راه   اقتصاد وجامعه در ای
اندازی اقتصـاد، ایـجـاد اشـتـغـال،  
ــمـه ای و   ـی تـامــیـن امـکــانـات ب
زیستی و تامین رفاه برای مـردم،  

اولویت اول اینھا تقسیم پـول  .  بلکه 
و اعتبار بین باندھای قدرتمند در  
ـم،   اقتصاد و سیاست و کل سیـسـت
ـیـن   ـبـار ب توزیع رسمی پول و اعـت
ـروژه   ـرد پ ـیـش ب این باندھا برای پ
ھایی ادعـایـی کـه دارنـد، مـی  

نمایند مجلس دقیق حسـاب  .  باشد 
معوقات بـانـکـی  و  .  کرده است 

 را بـغـل ھـم  ٩٤ رقم بودجه سـال  
ــری مــی   ــا ھــم بــراب ــگــذاریــم، ب ب

برابر با " معوقات بانکی
 ! رژیم٩٤بودجه سال 

 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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بنابر این خـاصـیـت بـودجـه  .  کنند 
برای دولت روحـانـی و بـانـدھـای  
حکومتی، تصیفیه حساب مـالـی  
ـبـار    ـت ـم پـول و اعـت ساالنه و تقسی
ـنـده   برای برنامه ھایشان در سال آی

ایـن وضـعــیـت کــل  .  مـی بـاشــد 
ـنـدی حـکـومـت بـوده و   بودجـه ب
ــم ھــمــیــن را ادامــه   ــی ھ روحــان

به عبـارتـی کـل بـودجـه  .  میدھد 
رژیم ضربدر در معوقات بانکی و  
اعتبارات پولی که اینھا در نـظـر  
دارند، میشود رقم افسانه ای کـه  
حکومت و بـانـدھـایـش رسـمـا و  
. علنـا دزدیـده وبـاال کشـیـده انـد 

ـقـشـه  ٩٤ برای بودجه    ھم ھمـیـن ن
 .را ریخته اند 

ـران بـه خـوبـی   کارگران و مردم ای
ــی   ــد کــه کــار اصــل مــی دانــن
حکومت، دزدی، تشدید سـرکـوب  
و زندان و اعدام در کنار حـمـایـت  
. از تروریسم اسالمـی مـی بـاشـد 

این حکومت و دولت روحانـی ھـم  
در راستای ھـمـیـن سـیـاسـتـھـای  
کلی نظام جمھوری اسالمی کـه  
ــت   از طــرف خــامــنــه ای و بــی
رھبری تعییـن و ابـالغ مـیـشـود،  

ـرای پـایـان دادن  .  کار می کند  ب
ــن وضــعــیــت، و از جــمــلــه   ــه ای ب
دزدیھـای افسـانـه ای بـانـدھـای  
حکومت به ھمراه سرکوب وزنـدان  
و اعدام و تحمیل فقـر و فـالکـت  
بر گرده مـردم، در قـدم اول بـایـد  
ـتـی اش، در   روحانی و دزدان دول
ـم   کنار باندھـا و مـافـیـای عـظـی
ـری بـه ریـاســت   ــت رھــب ـی دزدان ب

ـر کشـیـد  تـا  .  خامنه ای را به زی
اینھا سـر کـار بـاشـنـد وضـعـیـت  

 . ھمین خواھد بود 
 
 

کارگر 
کمونیست 

 را 
 بخوانید

: ٥اطالعیه شماره 
بھنام را آزاد "کارزار 

 "کنید
نامه حمایتی جمعی از 

زندانیان سیاسی رجایی 
شھر از بھنام ابراھیم 

 زاده
 

بھنام ابراھیم زاده از چـھـره ھـای  
  ٣١ سرشناس کـارگـری بـعـد از  

ــصـاب غــذای خــود   روز، بـه اعـت
ـراض بـه  .  خاتمه داد  بھنام در اعـت

ـر   ـیـان غـی ـنـد زنـدان انتقـالـش بـه ب
سیاسی  و فشارھای درون زنـدان  

 آذر دست به اعتصاب غـذا  ١٢ از  
وضعیت جسمانی او نـگـران  .   زد 

ـبـال درخـواسـت  .  کننـده اسـت  بـدن
ــا ابــراھــیــم زاده و   ــم پســرش نــی
ـبـال   اعضای خانواده اش و نیز بـدن
ــان   ــعــدادی از زنــدانــی ــراخــوان ت ف
سیاسی در زندان رجایـی شـھـر و  
ـلـف   درخواست تشـکـلـھـای مـخـت
ـبـال کـارزاری   کارگری و نیز بـدن
جھانی و حمایت ھـای وسـیـع از  

 دیـمـاه  ١٢ بھنام، او در روز جمعه  
 .به اعتصاب غذایش خاتمه داد 

ما ضمن ابراز خرسندی از اینـکـه  
بھنام بـه اعـتـصـابـش پـایـان داده  
ـرای   ـیـن ب ـپ ـر ادامـه کـم است ، ب

ـم  ـنـھـا بـا  .  آزادی او تاکیـد داری ت
حمایت وسیع جـھـانـی اسـت کـه  
میشود فشار را از روی بـھـنـام و  

 . بھنام ھا برداشت 
ـلـی   ـب ھمانطور که در اطـالعـیـه ق
اعالم داشتیم طی حکمـی جـدیـد  
ـم زاده بـا اتـھـامـاتـی   بھنام ابراھـی
ــای   ــوش دوزی ھ ــاپ واھــی و پ

اجتماع  و تبـانـی  " ساختگی چون  
ـیـت   ـیـه امـن برای ارتکاب جرم عـل
ــل   ــا ســرپ ــاط ب ــور و ارتــب کش
ـیـه   مجاھدین، فعالیت تبلیغی عـل
نظام و ارتباط با احمد شھیـد،  و  

مجـمـوعـا بـه نـه  "  داشتن ماھواره 
ـم زنـدان مـحـکـوم شـده   ـی سال و ن

در ایـن رابـطـه جـمـعـی از  .  است 
زندانیان سیاسی  به اسامی فـریـد  
ــرد،   ــف ــبــری مــن آزمــوده، رضــا اک

افشین بایمانی، محـمـد جـراحـی،  
ــردانــی،   ــد ح ــمــی، خــال ایــرج حــات
افشین حیرتیان، شـاھـرخ زمـانـی،  
ــه   ــد شــیــرزاد، حشــمــت ال ســعــی
ــی،   ــیــرضــا فــراھــان طــبــرزدی، عــل
ابوالقاسم فوالدوند، صالح کھـنـدل،  
سعید ماسـوری، یـدالـه ھـادی و  
میثـاق یـزادن نـژاد ضـمـن اعـالم  

ـم زاده   ـراھـی   ٩ حمایت از بـھـنـام اب
سال و نیم  حکم زندان صادر شـده  
جدید برای او را مـحـکـوم کـرده  

مـتـن ایـن نـامـه ضـمـیـمـه  . ( اند 
 .)است 

انزجـار  "  بھنام را آزاد کنید "کمپین  
ـرای   خود را از حکم زندان جدیـد ب
ـر روی   بھنام ابراھیم زاده و فشار ب
ــد و   ــن ــیــک او در زنــدان اعــالم م
خواستار اعتراضی جھانی به ایـن  
ــتــکــارانــه   ــای ــن ــار ج ــت ــم و رف حــک

 .جمھوری اسالمی در زندانھاست 
ـم زاده ھـم اکـنـون     ٤ بھنام ابراھـی

سال است که در زندان بسر میبـرد  
ــه  ٥ و   ــت داشــت  سـال مـحــکــومـی

ـیـد  "کمپین  . است  بھنام را آزاد کـن
ـرار  "   خواستار آزادی فوری او و ق

گـرفـتـن وی تـحـت مـعـالـجـه و  
 . درمان است 

روز دوازدھم  ژانویه الی ھـجـدھـم  
ـتـه حـمـایـت از بـھـنـام   ژانویه  ھف

ـم زاده اسـت  ـراھـی از ھـمـگــان   .   اب
دعوت میكنیم كه  به ھر شکلـی  
ــن کــارزار   ــد بـه ای ــتـوانــن کـه مــی

شما میتوانید بـا امضـا  .   بپیوندند 
طومارحمایت از بھنام ابراھیـم زاده  
ـیـام   و خـواسـتـھـایـش، بـا ارسـال پ
ھمبستگی به صورت نوشته و یـا   
تھیه کلیپ، با برپا کردن پیـکـت  
ھای اعتراضی در ھفته حـمـایـت  

ـیـد  مـا را از  .   از بھنام شركت كن
ـتـه   فعالیت خود به مـنـاسـبـت ھـف

 . بھنام ابراھیم زاده با خبر کنید 
لطفـا طـومـار حـمـایـت از بـھـنـام  

 :ابراھیم زاده را امضا کنید 
https://www.change.org/
p/catherine-ashton-to-
urge-the-authorities-in-
iran-to-release-labour-
a c t i v i s t -b e h n a m -
e b r a h i m z a d e h -

i m m e d i a t e l y -a n d -
unconditionally 

دی  ١٥  برابر بـا   ٢٠١٥  ژانویه  ٥ 
  ١٣٩٣ ماه  

كمیته مبارزه برای آزادی زندانیـان  
 سیاسی 

ــران   ــرای آزادی کــارگ ــیــن ب ــپ كــم
 زندانی  

 نھاد كودكان مقدمند 
h t t p : / /
zendanisiasi.wordpress.c

om 
http://free-them-now.com 
h t t p : / /

childrenfirstnow.com 
 :ضمیمه 

 
اعالمیه جمعی از 

زندانیان سیاسی رجایی 
شھر در محکومیت حکم 
ظالمانه به بھنام ابراھیم 

 زاده
حبس فله ای برای یک زنـدانـی  

 سیاسی را محکوم می کنیم 
ـتـی   ـی آگاھی یافتیـم دادگـاه امـن
ـم   ـراھـی موسوم به انقـالب بـھـنـام اب
زاده زندانـی کـارگـری و حـقـوق  
بشری را به نه و نیم سـال حـبـس  

این در حالـی  . دیگر محکوم کرد  
است کـه ایـن زنـدانـی سـیـاسـی  

ـیـش از   ــس  ٤ ب  ســال ازدوره  حـب
خودرا گذرانده و زمان زیـادی بـه  
آزاد شدنش باقی نمـانـده و دارای  
ـیـمــاری   فـرزنـدی اســت کـه از ب

 .سرطان رنج می برد  
اتھام جدید آقای بھنام ابراھیم زاده  

ـنـد     ٣٥٠ حوادث سال گذشته در ب
اوین ذکر گردیده است کـه در آن  
حادثه زندانیان به صورت وحشیانـه  
ــاس شــخــصــی ھــا و   ــب ــوســط ل ت
ماموران سـازمـان زنـدانـھـا مـورد  
حمله و ضرب و شتم قرار گرفتنـد  
پس از آن حمله وحشیانه برخی از  
ـنـد   ـیـدتـی ب زندانیان سیاسی و عق

ـقـال دادنـد،  ٣٥٠   را به انفرادیھا انت
عده ای را به زندان گـوھـر دشـت  
تبـعـیـد کـردنـد، زنـده یـاد خسـرو  
ـم   خسروی را اعدام کردند و ابراھـی
زاده از جمله زندانیانی بود که نـه  
ــی در   ــھــا بــرای مــدت طــوالن تــن
انفرادی نگھداری شد بلـکـه پـس  
از آن او را بـه زنـدان گـوھـردشـت  
ــده   ــتــقـل کــرده و بــرایـش پــرون مـن
جدیدی ساختند که نتیجه اش نـه  
ــد بــوده   ــس جــدی ــم حــب ســال و نــی

 .است  
ــای   ــده ھ ھــم چــون ســایــر پــرون
ــحــوه   ــچ کــس از ن ــاســی ھــی ســی
ـرسـی و تشـکـیـل   بازجویی ، بـازپ

 .دادگاه آگاھی پیدا نکرد  
ــام   ــک ــام اح ــم ــه ت ــان ــخــت ــورب  ش
ـتـی   دادگاھھای غیرقانونی و امـی
موسوم به دادگاه انقـالب بصـورت  
فله ای و بدون آیین دادرسـی داده  
ــز   ــی ــچ کــس ن ــی مــی شــود و ھ

 .پاسخگو نیست  
ـم بـه   در وضعیت جـدیـد کـه رژی
ــصــادی   ــاب جــدی اقــت ــھ ــحــران ب
ـیـن   سیاسی ناشی از تحریمھای ب
ـروازیـھـای   ـنـدپ ـل ـیـل ب المللی به دل
ھسته ای ، اختـالفـات درونـی و  
ـراضـات اجـتـمـاعـی و   بویـژه اعـت
ـروسـت   ناامنی ھای گوناگـون روب
ــه   سـعــی مــی کــنـد بـا فشـار ب
فعاالن حقوق بشری و سیـاسـی و  
نیز اجرای فله ای احکام اعدام و  
تشدید سرکوبھا شکستھای خـود  

 .را این گونه جبران کند 
ـنـابــرایـن احـزاب ، گـروھــھـا و    ب
ـیـش از   نھادھای حـقـوق بشـری ب
این مماشات نکرده و فـریـادھـای  
ـیـه ایـن   اعتراض آمیز خود را عـل
ھمه ستم و بی عدالتـی و قـانـون  
ـنـد تـا آزادگـان   شکنی بلندتر کن
جھان از شرایط زندانیان سـتـمـدیـده  
آگاھی یافته و به دولتھـای خـود  
اجازه نـدھـنـد بـه خـاطـر مـنـافـع  
اقتصادی تا این اندازه با این رژیم  

 .کنار بیایند 
ـم خـواھـی مـا    باید فـریـاد تـظـل
آشکار و اثرگذار بـاشـد کسـانـی  
چون بھنام ابراھیم زاده و خـانـواده  
ـبـانـی ھـمـه ی   اش نیازمند پشتی
شھروندان آگاه و آزاد اندیـش مـی  

 .باشند  
ـیـب   اسامی امضا کنندگان به ترت

فـریـد آزمـوده، رضـا  :  حروف الفبا 
اکبری منفرد، افشیـن بـایـمـانـی،  
محمد جراحی، ایرج حاتمی، خالد  
حردانی، افشین حیرتیـان، شـاھـرخ  
زمانی، سعید شیرزاد، حشمت الـه  
ــی،   ــیــرضــا فــراھــان طــبــرزدی، عــل
ابوالقاسم فوالدوند، صالح کھـنـدل،  
سعید ماسـوری، یـدالـه ھـادی و  

 میثاق یزادن نژاد  
 
 

بھنام ابراھیم زاده به 
 اعتصاب غذایش خاتمه داد
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ـر  ١٤ ( آذر ماه ٢٣  ) ٢٠١٤  دسامـب
اعتراض پرستاران در چـنـد شـھـر  
ـرگـزار   تھران، اصفھان و مشـھـد ب

ـــاران  ٧٠٠ .  شـــد  ـت ـرســ ـر از پــ ــ ـف ــ ن
بیمارستانھای دولتی و خصوصـی  
از اسـتـانـھـای تـھـران، اصـفـھــان،  
مازندران و گیالن مقابل ساختمـان  
ریاست جمھوری در تھران  تجـمـع  

ـیـش از  .  کردند  ھمزمان  تجـمـع ب
ـرسـتـاری  ١٠٠  نفر از دانشجـویـان پ

ـیـن   در مشھد در اعتـراض بـه پـای
ـرگـزار شـد  در  .  بودن دستمزدھا، ب

ـرسـتـاران   تھران تجـمـع مـرکـزی پ
ـرگـزار   معترض در میدان پاستور ب

ــت در  .  شــد  اولــیــن واکــنــش دول
ــرده   ــجــمــعــات گســت ــا ت ــاط ب ارتــب
ــن،   ــن آذی ــوسـط حســی ــاران ت ـرســت پ

  سخنگوی کمیسیون اصل  
حسـیـن  .  مجلس صـورت گـرفـت 

آذین وحشت و نگرانی دولت را به  
ــان کــرد  ــی ــرح ب تــجــمــع  : " ایــن ش

 ".! پرستاران آرامش را بر ھم میزند 
امنیت شغلی، پایین بـودن حـقـوق  
ـرسـتـاری   و مزایا، کمبود نیروی پ
و مھاجرت پرستاران بـه خـارج از  
ایران چالش ھای اصلی پرستـاران  

ــد  ــن ــان  .  در ایــران ھســت ــم ــت گــف
ـرسـتـاران   مشترک و اعتـراضـی پ

پرستاران بـه وجـود  " این است که   
ــه،   ــوبــت ــد ن ــخــت، چــن ــار س ک
فــرســایشــی و پــر از اســتــرس،  
ـبـعـیـض   ـیـن و ت دستمـزدھـای پـای
ـرداخـت ھـای   فاحش  در نـظـام پ
ـراض   سیستم بھداشت و درمان اعـت

 "!.  دارند 
پرستاران در بیانیھای، ھمراھـی و  
حــمــایــت خــود را از بــرادران و  
خـواھـران ھـمــکـار در تـجــمـعــات  
ـیـان کـرده و   شھرھای مختلف  ب

ـنـد  مـا خـواسـتـار    -١ :  اعالم داشت
ــانــون   ــرط ق ــدو ش ــی قــی اجــرای ب
ـیـن   تعرفه گذاری پرستاری با تعـی
ضریب عملکـرد عـادالنـه در حـد  

ـم  مــا    -٢ .  عـرف جـھــانــی ھســتــی
ــت در   ــدال ــار اجــرای ع ــواســت خ
ـم بـه طـوری کـه   ـی پرداختھا ھست
ـم   ـی حداکثر اختالف پرداخت بیـن ت

ــاشـد  ـرابــر ب مــا    -٣ .  درمـان ســه ب
خواستار توقف فوری واریـزیـھـای  
ــه سـوم طــرح   شـگـفـت آور مـرحـل
ـم و   ـی تحـول نـظـام سـالمـت ھسـت
معتقدیم اگر ایـن شـکـاف چـنـد  
ـری اصـالح نشـود آسـیـب   صدبراب
ـتـصـاد مـردم،   جبران ناپذیری به اق
ـم سـالمـت   ـی بیماران و کارکنـان ت
وارد خواھد کـرد و اگـر اجـرایـی  
شود دیگر آب رفته به جـوی بـاز  

ما ھـر گـونـه    -٤ .  نخواھد گشت 
ـرسـتـاران و   تھدید، تنبیه و تبعید پ
ھر یک از اعضای تیم درمان را  
ـری حـقـوق   ـیـگـی که در جـھـت پ
ـم  ـی .  صنفی باشد محکـوم مـیـکـن

روز پرستار روز میعـاد بـعـدی    -٥ 
ــا روز   ــان ت ــه دوســت مـاســت مـا ب
ــا   ــم ت ــدھــی ــی ــت م ــل ــرســتــار مــھ پ
ـرسـتـاران را   خواستھھای به حـق پ
جامع عمل بپوشانند و ایـن ھـمـان  
فرصت دو ماھه مورد نظر وزارت  

بدیھی اسـت راھـکـارھـای  .  است 
ـتـوانـد در   قانونی دیگری نیـز مـی
دستور کار قرار بگیـرد از جـمـلـه  
آن عمل به وظایف در حـد قـانـون  
ــجـرھــای   ـرار بـاشــد پــروسـی اگـر ق
ـرسـتـار   مشترک بین پزشک و پ
را تنھا پزشک بگیرد پـس بـایـد  

ـیـه    -٦ . خود انجام دھد  ـیـان ما از ب
مصوب پایانی تجمع ھمکارانـمـان  
در تھران و شھـرسـتـانـھـای دیـگـر  
ـر   ـیـشـت حـمـایـت کـرده و اتـحـاد ب
جامعه پرستاران ایران را تا حصـول  
به خواستھھایمان که چـیـزی جـز  
اجرای عدالـت و رعـایـت حـقـوق  
ـیـسـت   مردم و کارکنان سالمـت ن

 .را خواستاریم 
بیانیه تجمع پرستاران مھـلـت اجـرا  

  ٥ و عملی شدن خواستھایشان را  
. اسفند روز پرستار اعالم کرده انـد 

ــا  ٢٣ از   ــد زمــان  ٥  آذر ت ــن اســف
ـقـویـت و تـحـقـق   مناسبی برای ت
. مطالبات اعالم شـده وجـود دارد 

تقسیم فعالیتھا در ایـن زمـان دو  
ـراضـات   ماھه کارایی و توان اعـت
. در پنچم اسفند را تقویت میکنـد 

ــن   ــن فــعــالــی ــه ای ــل ــن مــرح در ای

ـنـد کـه   پرستاران در شھرھـا ھسـت
ـتـمـان ھـایـی   باید بفکر ایجاد گـف
ـبـات و   سراسری حول تحقق مـطـال

ــد  ــھـا بـاشـن بـکــارگـیــری  .  خـواسـت
میدیای اجتماعی و ایجاد شبکـه  
ــظــور   ــه مــن ــاران ب ــن پــرســت فــعــالــی
ـراضـات و تـامـیـن   ھماھنگی اعت
ـرسـتـاران بـه   پیوسـتـن سـراسـری پ
اعــتــراضــات مــوجــود  و ســپــس  
ـرسـتـاران   مرحله وسیعتر آمادگی پ
ــایــی   ــرپ ــرای ب در مــراکــز کــار ب
مجمع عمومی و اتکا بـه قـدرت  
ـرسـتـاران   و اراده مجمع عمومـی پ
ـراضـات   به مـنـظـور تـدارک اعـت

یک خصلت مـوفـق از  .  قدرتمند 
ــه   ــکـا ب ـراضـات ایـن دوره، ات اعـت
مجـمـع عـمـومـی و شـرکـت در  
ـم ھـای جـمـعـی و اتـخـاذ   تصمـی
. عملی اراده مجمع عمومی است 

ــت کــار و تـمــرکـز کــاری   خصـل
پرستاران امکان ایـجـاد ایـن ابـزار  
مھم اعتراضی و اعمال قـدرتـمـنـد  

پرسـتـاران در  .  اراده جمعی را دارد 
جمعھای نسبتا قابل مالحظه ای  
در بیـمـارسـتـانـھـا دارای تـمـرکـز  

ـنـد  تـمـرکـز کـاری  .  طبیعی ھست
ـرای ایـجـاد   خود فاکتور جـدی ب
گفتمان و برپایی مجمع عمـومـی  

ــور،  .  اســت  از وجــود ایــن فــاکــت
پرستاران میتوانند استفاده و صـف  
متحد و قدرتمندی را برای تحقـق  
مطالباتشان و پیگری آنھا ایـجـاد  

ـیـافـتـه  . کنند  صف آرایی سـازمـان
از طریق ایجاد مـجـمـع عـمـومـی  
پرستاران را با اراده و قـدرتـمـنـدی  
ــد  . بـاالیـی آمـاده مـبـارزه مـیـکـن

ـراض در   ـیـت اعـت ـق قدرت و مـوف
گرو  قـدرتـمـنـدی و اراده بـاالی  
ــان اســـت  ـــدگ ـن ــ ـراض کــن ــ . اعــت

ـرسـتـاران   ـر پ اعتراضـات دوره اخـی
ـرای ایـن ادعـا   فاکتوری جدی ب

ـرسـتـاران در چـنـد  .  است  وفتی پ
ـراض   شھر و ھمزمان دست به اعـت
زدند، قدرت مـنـدی و اراده شـان  
ـبـات و   ـر مـطـال برای پافشـاری ب
خـواســتـھــایشـان تضـمــیـن شـده و  

اصـرار و پـافشـاری  .  کارساز شد 
ما برای ایجاد مـجـمـع عـمـومـی  
ــو و   ــی ــاشــی از شــرایــط ابــژکــت ن
ـرسـتـاران اسـت  . خصلت تـمـرکـز پ

ـر در   ـراضـات دوره اخـی تجربه اعـت
میـان کـارگـران کـه ھـر جـا بـه  
ـرداحـتـه   ایجاد محجمع عمومـی پ
ـراضـات آنـھـا کـارســاز،   انـد، اعـت
موفق تر و اراده جـمـعـی و تـوده  
ـبـات را   ـر مـطـال ـیـگـی ـرای پ ای ب
ـر کـرده   محکم تر و تضمین شده ت

فاکتور مھم دیگـر، جـلـب  .  است  
ـرسـتـاران   حمایت خـانـواده ھـای پ

اعتراضات دوره اخیر با ایـن  .  است 
تجربه موفق بـه مـعـنـی جـلـب و  
شرکت و حـمـایـت خـانـواده ھـای  
کارگران، معلمان و پرستـاران رقـم  

ایـن دسـتـاورد مـھـم و  .  میـخـورد 
ـرســـی اســـت  ــ ـت ـــل دســ ـــاب در  .  ق

ـراضـات کــارگـران مـعـادن و   اعـت
ــافــق حــمــایــت   ــژه کــارگــران ب بـوی
خانواده ھا و شرکت آنـھـا در ایـن  
اعتراضات فاکتور مـھـم و قـابـل  
ـراضـات   توجھی در تقویت این اعـت

ـر فضـای  .  بود  ـر بسـت پرسـتـاران ب
جلب  حمایت خانواده ھا میتواننـد  
برای بسـیـج و شـرکـت آنـھـا بـا  

ـراضـات     ٥ نیروی بیشتری به اعـت
 .          اسفند وارد شوند 

 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 بررسی موردی
 !  اعتراض پرستاران

 !  اسفند پایان مھلت پرستاران ٥  
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 اعتراضات 

 
 تجمع کارگران واگن پارس 

ـبـه  ٩٠٠ : دی ١٥  ـــ بـه ده  ١٥ کارگر اعتصابی ــ دوشن دی ـ
کارگـران اعـتـصـابـی نـھـادھـای  .  روز اعتصاب پایان دادند 

دولتی و کارفرما را به قبول تامین شغلی و پایـان دادن بـه  
 تھدید امنیتی ملزم کردند 

 کارگر واگن پارس اراک در خیابان مـجـاور  ١٥٠ : دی ١٤ 
ـلـه اراکـی تـجـمـع کـردنـد   کارخانه، منتھی به بلوار آیت  . ال

کارگران واگن پـارس بـه خـودداری کـارفـرمـا از اجـرای  
ـر بـازگشـت بـه کـار آقـای   مصوبه شورای تامین مبنی ب

بخت، رئیس اخراجـی نـھـاد کـارگـری ایـن واحـد    درخشنده  
  ٥ ھمزمان ماموران حـراسـت  از ورود  . اند   تولیدی معترض 

ایـن دومـیـن  .  اند   نفر از کارگران به کارخانه جلوگیری کرده 
تجمع اعتراضی کارگران واگن پـارس در خـیـابـان مـجـاور  

ـراض در    کارگران پیش .  کارخانه است  تر در سومین روز اعـت
 .این خیابان تجمع کرده بودند 

 
ای کارگران پارس خودرو  اعتصاب یک ھفته

 دراعتراض به پایین بودن سطح دستمزدشان
ــارس خــودرو  :  دی ١٠  کــارگـران کــارخــانـه خــودروســازی پ
ـیـل  )  زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا (  دریـافـت  »به دل

طی یک ھفته گذشته از خوردن غـذای   «دستمزد ناکافی 
ـیـل عـدم  .  انـد   کارخـانـه خـودداری کـرده  اعـتـصـاب، بـه دل

ـنـی دسـتـمـزدھـا بـوده   ـی رسیدگی کارفرما به درخواست بازب
  ٣٥ ھـای    است که این امر باعث شده تـا کـارگـران سـالـن 

 G.T.X، پـرس،  ٩٠ L، ماکسیما، رنگ،  P.Kدستگاه،  
ھای غذایی ناھار و    طی یک ھفته گذشته از خوردن وعده 

ــده شـده اســت،   شـام کـه از سـوی کـارفــرمـا تـدارک دی
طی یک ھفته گذشته برخـی کـارگـران  ..  خودداری کنند 

ـیـن شـرکـت در سـالـن   ـران و مـعـاون به دلیل درخواست مـدی
اند اما پس از تحویل غدا آن را روی    غذاخوری حاضر شده 

ـنـی  !  انـد   میز گذشته و از سالن غذاخوری خـارج شـده  ـت گـف
ـیـل اجـرای سـیـاسـت  ھـای    است طی سه سال گذشته بـه دل

وری کارگـران    تعدیلی مدیریت کارخانه، مزایای پاداش بھره 
  ٦٠  ھزار تومان در ماه به حـدود  ٢٠٠ پارس خودرو از حدود  

 ھزار تومان کاھش یافته و این در حـالـی اسـت کـه  ٨٠ تا  
  ٦٠ در ھمین مدت میزان تولید روزانـه کـارخـانـه از حـدود  

یـکـی  .   دستگاه افزایش یافـتـه اسـت ٦٠٠ دستگاه به حدود  
ــه  ــرح    از خــواســت ــارس خــودرو، اجــرای ط ھــای کــارگــران پ

بندی مشاغل اسـت چـرا کـه دسـتـمـزد پـایـه اغـلـب    طبقه 
ـر و   ـراب کارگران باسابقه و تازه استـخـدام شـده بـه صـورت ب

 .شود   برمبنای حدقل مزد محاسبه و پرداخت می 
 

پایان موقتی اعتراض کارگران معدن البرز 
 مرکزی 

ـراض  :  دی ١٠  ـر از کـارگـران مـعـدن زغــال  ١٢٠٠ اعـت ـف  ن
در استـان مـازنـدران  بـا  )  سواد کوه ( سنگ البرز مرکزی  

مطالبات کارگران اجـرای طـرح  .  وعده کارفرما پایان یافت 
طبقه بندی و پرداخت مابه التفاوت مـزد نـاشـی از اجـرای  

 کـارگـر ایـن  ١٢٠٠ میزان مطالبات معوقه  .  این طرح است 
شـودو     میلیارد تومـان مـی ٢ معدن با اجرای این طرح حدود  

رقم طلب ھر کارگر بر اسـاس مـیـزان دریـافـتـی و سـوابـق  
ـر آورد مـی ٣  تا  ٢ کارشان حدود   ـیـون تـومـان ب ـل . شـود    مـی

آغـاز و تـا  )   دی مـاه ٦ ( اعتراضات کارگران از روز شنبه  
 . خاتمه یافت )  دی ماه ١٠ ( صبح امروز  ١٠ ساعت  

 
دومین روز تجمع صاحبان مسکن مھر 

 پردیس و پرند
مسکن مـھـر  »این تجمع کنندگان پالکاردھایی با مضمون  

مسکن مھر؛ به نام قشر ضعیـف جـامـعـه،  »،  «بی مھر شد 
ـنـد  «به کام سرمایـه داران و دالالن  بـا  .  را در دسـت داشـت

سپری شدن دو سال از وعده تحویل مسـکـن مـھـر و ھـنـوز  
ـیـش از ایـن در مـقـابـل  .    خبری از واگذاری نیست  آنان پ

ـیـز تـجـمـع   وزارت راه و شھرسازی و نھاد ریاست جمھوری ن
  ١٣٩١ در سـال  :  یکی از این تجمع کننـدگـان .  کرده بودند 

ـرار  ٧٠٠  میلیون و  ١١ مبلغ   ھزار تومان از ما اخـذ شـد و ق
ـردیـس بـه مـا   بود در قبال آن یک واحـد مسـکـونـی در پ
تحویل داده شود ولی تاکنون چندین بار اعالم کـردنـد کـه  

ـیـون  ٣٥ تاکنون حدود  .  باید دوباره پولی پرداخت کنید  ـل  مـی
تومان پول واریز کرده ایم ولی آخرین بار ھم پیامکـی دادنـد  
که اگر پول جدید را واریز نکنیـد، مسـکـن مـھـر از شـمـا  

 .گرفته می شود 
 

 اعتصاب و تجمع کارگران معدن چادرملو
 نفر از کارگران سایت صنـعـتـی  ٢٥٠  دی ماه نزدیک به  ٩ 

ھـا در    معدن چادرملو در اعتراض به کاھش شـدیـد کـارانـه 
ـراضـی بـه  .  محل کارخانه تحصن کـردنـد  ایـن تـجـمـع اعـت

صورت ھمزمان توسط کارگران خط کوه نیز انجام شـد کـه  
طی آن کارگران این بخش نیز برای چند ساعتی دسـت از  

 . کار کشیدند 
 

 تجمع کارگران پارسیلون 
نفر از کارگران کارخانه  پارسیلـون خـرم آبـاد کـه  ٦٠ :  دی ٧ 

مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور ھستند  
ای سخت و زیـان    در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه ویژه 

آبـاد    آور بودن مشاغل  در مقابل اداره تامین اجتـمـاعـی خـرم 
ـر از کـارگـران کـارخـانـه   ٨٠ نزدیک به  .   تجمع کردند  ـف  ن

ـنـد در   پارسیلون که دارای مشاغل سخت و زیـان آور ھسـت
ـرداخـت نشـدن    ـیـل پ مرحله  بازنشستگی قرار دارند اما به دل

ـرداخـت آن         درصد حق بیمه ٤  ای که کارفرمـا مـلـزم بـه پ
 .ھا مشخص نیست   است ھنوز تکلیف آن 

 
تجمع کشاورزان مینابی مقابل ایستگاه 

 پمپاژ آب تیرور
کشاورزان روستای زیارت موال در میناب با تجمـع  :  دی ١٠ 

ـرور بـه قـطـع سـھـمـیـه آب   ـی مقابل ایستگاه پمپاژ آب در ت

ـر بـه  .  کشاورزی خود اعتراض کردند  ـف بیش از پنـج ھـزار ن
ـر   ـیـز بـه صـورت غـی صورت مستقیم و حدود سه ھزار نفر ن
مستقیم در بخش کشاورزی در شمال دشت میناب مشـغـول  

با قطع آب سـھـمـیـه کشـاورزی، زنـدگـی  .  فعالیت ھستند 
ـری از مـردم در روسـتـاھـای روسـتـاھـای چـاه   ـی جمع کـث
اسماعیل، چاه شیرین، زیارت موال، گوربند و شھر تیرور بـه  

ـپـاژ کشـاورز  .  خطر افتاده است  اعطا سھمیه آب از خـط پـم
 .خواسته اصلی تجمع کنندگان است 

  
 تجمع اعتراضی روستاییان آبماھیک اللی 

ـیـش  !  ھمزمان با بازدید معاون اول رییس جمھـوری :  دی ١١  ب
ـری سـد  ٦٠ از    نفر از اھالی روستاھایی که به واسطه آبـگـی

گتوند بدون دریافت بھای زمین ھایشان مجـبـور بـه تـرک  
روستاھا شده اند، در ورودی سد گتوند در شمـال خـوزسـتـان  

 روسـتـا  ١١ روستای آبماھیک اللی شـامـل  .  تجمع کردند 
است که به واسطه آبگیری سد گتوند تـمـامـی امـکـانـات  
این روستاھا در حالی که ھنوز روستاییـان در مـنـازل خـود  
زندگی می کردند قـطـع شـد و ھـمـیـن امـر مـوجـب شـد  
بسیاری از روستاییان بدون دریافت بھای زمین ھـایشـان یـا  
به استان ھای دیگر کوچ کرده و یا در حاشـیـه شـھـرھـای  

 .بزرگ ساکن شوند 
  

اعتراضات مداوم  کارگران کارخانه قند 
 فسا 

ـنـد فسـا  ٥٠ حدود  :  دی ٧   نفر از کارگران فصل یکارخانه ق
در اعتراض به پرداخت نشدن حـقـوق و مـزایـای چـنـد مـاه  

 .گذشته خود، مقابل فرمانداری ویژه فسا تجمع کردند 
 
ـراض بـه  :  دی ٩  کارگران فصلی کارخانه قند فسا در اعـت

پرداخت نشدن حقوق و مـزایـای چـنـد مـاه گـذشـتـه خـود،  
 . مقابل دفتر امام جمعه تجمع کردند 

 
 اعتراض کارگران کارخانه ھپکواراک 

ـپـکـواراک بـه عـدم  :  دی ٨  اعتراض کارگران کـارخـانـه ھ
کارگران کارخانه ھپکـو اراک پـس از  .  پرداخت حقوقشان 

خصوصی سازی  باعدم پرداخت حقوق، اخـراج ومشـکـالت  
ـراض زده انـد  شـركـت  .  دیگردرگیربودند وبارھادست بـه اعـت

ھـكـتـار بـا  ٩٠  در زمینـی بـه وسـعـت  ١٣٥١ ھپكو در سال  
ھدف مونتاژ ماشین آالت راه سازی توسط برادران رضـایـی  

ـرنـاش،  ١٣٥٤ تاسیس و از سال   ـت ـن  با ھمكاری شركتھـای ای
پوكلین، ساكائی، دایناپاك، و لوكومو از كشورھای آمـریـكـا،  
. فرانسه، ژاپن، سوئد و فنالند رسما شروع به فعالیـت نـمـود 

، برادران رضایی که از ایران رفتند، ھپکـو  ١٣٥٧ پس از سال 
 .زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شد 

 
 گزارش 

 
 سال ١٥ شرکتی شھرداری شیرازبا ٣٣٥٠

 سابقه ھمچنان رسمی نیستند
ـرازبـا  ٣٣٥٠  ـقـه  ١٥ کارگر شرکتی شھرداری شـی  سـال سـاب

ـنـد از امـکـانـات و   ـنـد و نـمـی تـوان ھمچنان رسمی نیسـت
 .امتیازات شھرداری استفاده کنند 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 کارگر اخراجی ٤٠بازگشت به کارمشروط 
 فوالد آذربایجان 

 کارگر پیمانی فوالد آذربایجان در پایان آذر مـاه،  ٤٠ : دی ٩ 
ھمزمان با واگذاری این کارخانه به بـخـش خصـوصـی، در  

کارگران اخراجـی در  .  پی اتمام قرارداد کارشان اخراج شدند 
اعتراض به اخراج سازی مقابل درب اصلی کارخانه تـجـمـع  

ـنـه  .  کردند   می  ـراضـات کـارفـرمـا بـا مـعـای در اثر این اعـت
ـنـان از شـنـوایـی کـارگـران بـا   ـی پزشکی کارکـران و اطـم

 .بازگشت به کار  به صورت مشروط موافقت کرد 
 

قریب به نیم  «اضافه تدریس»تعویق سه ماه 
 میلیون معلم

ـیـش از سـه  :  دی ١٠  اضافه تدریس فرھنگیان با گـذشـت ب
حق تصـحـیـح  .  ماه از آغاز سال تحصیلی پرداخت نشده است 

ـبـت از جـلـسـات امـتـحـان در    برگه  ھای امتحانـی و مـراق
 .ھای خرداد و شھریور نیز به معلمان پرداخت نشده است   ماه 

ابتال کـودکـان خـیـابـانـی بـه  ))  ١  منابع دولتی میگویند؛  
HIV  ـتـال  ٤٠ آمار  .    درصد است ٤٠ ؛ بیش از  درصـدی اب

ـروس از آمـار   HIVکودکان خیابانی به   مبتـال بـه ایـن وی
ـنـد،  .  موجود بیشتر است  ـتـال ھسـت کودکانی که به ایدز مب

زندگی بسیار سختی را در پیش دارنـد چـرا کـه آنـھـا بـا  
ھای سخت و طاقت فرسـا،    مصرف دارو تا آخر عمر، عفونت 

 .کنند   و اغلب فقر را تجربه می 
ـر از کشـورھـای  ))  ٢  ـران کـمـت آمار بیماران سرطانی در ای

ـران    پیشرفته اما میانگین طول عمر در این کشورھا از از ای
 .بیشتر است 

ـفـجـاز گـاز شـھـری در مـنـطـقـه خـرمـدشـت  ))  ٣  بر اثر ان
ـنـد  بـه  . کمالشھر از توابع شھرستان کرج، پنج نفـر جـان بـاخـت

دی ماه  در یـک  ٥  صبح  ٦ گزارش ایرنا این حادثه ساعت  
در ایـن  .  واحد مسکونی در خرمـدشـت کـمـالشـھـر رخ داد 

 سـالـه و  ١٨  ساله، یک پسر  ١٦  و  ١٣ ،  ٦ حادثه سه دختر  
ایـن حـادثـه  .   ساله جان خود را از دست دادنـد ٤٥ یک مرد  

ـیـوسـت کـه   بر اثر نشت گاز شھری و انفجار آن بـه وقـوع پ
 .خساراتی نیز به ھمراه داشت 

 نفر از دانش آموزان مدرسه ابتدایی نصـر سـردشـت  ١٨ ))  ٤ 
ـر رایـگـان در مـدرسـه مسـمـوم شـده و   پس از مصرف شـی

 .بالفاصله به بیمارستان بشاگرد منتقل شدند 
ـریـن اسـتـان  ))  ٥    ١٩ سیستان و بلوچستان به عنوان پھنـاورت

ـر جـمـعـیـت  ٧٠٠ شھرستان و بیش از دو میلیون و   ـف  ھـزار ن
 .محروم از داشتن حتی یک  سینما است 

معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزیر تعاون، کـار و  ))  ٦ 
ـر  :  رفاه اجتماعی گفـت  ـف ـیـون ن ـل مـا در کشـور ھـفـت مـی

 .داریم، افرادی که فاقد ھرگونه درآمدی ھستند  «بیکاره »
ـران تصـریـح  )) ٧  رئیس کمیسون صنایع اتـاق بـازرگـانـی ای

 ھزار واحد تولیدی در ایـن شـرایـط  ١٤  ھزار تا  ١٢ بین  : کرد 
ھـا در    اند و دلیل آن نیز قوانیـن داخـلـی بـانـک   متوقف شده 

ـرداخـت تسـھـیـالت  .   است   برخورد با کارفرمایان بوده  توقف پ
ـلـی واحـد   باعث رکود شده  ھـا، افـزایـش     که تبعات آن تعطـی

 .ھای اجتماعی شده است   بیکاری و ناھنجاری 
 

 کارگر معدن طالی آق دره به ١١احضار 
 دادگاه 

یازده نفر از کارگران فصلی معدن طالی آق دره بـا  :  دی ٩ 

شکایت کارفرما به دادگـاه عـمـومـی شـھـرسـتـان تـکـاب  
تعدادی از کـارگـران مـعـدن  )  ششم دی ماه . ( احضار شدند 

ـنـی   «دره   طالی آق » ـم کـارفـرمـا مـب در اعتراض به تصـمـی
 نفر از ھمکارانشان در داخل محوطه این معـدن  ٣٥٠ براخراج  

پس از اقدام بخودکشی یـکـی از کـارگـران،  .  تجمع کردند 
دادگاه عمومـی شـھـرسـتـان تـکـاب بـا  )   دی ٩ سه شنبه  ( 

شکایت کارفرما یازده نفر از کارگران اخـراجـی ایـن واحـد  
،  «عباس آذر »،  «یوسف کاووسی ». معدنی را احضار کرد 

ـیـل عـظـیـمـی »،  «منصور دخ »،  «محمد خسروی » ،  «خـل
،  «رضـا بـھـاری »،  «ایـوب مـولـودی »،  «فاتح رحیـمـی »
 «اله صـبـوری   عطاء »و   «عابد رحمانی »،  «رضا یوسفی »

کارگرانی ھستند کـه بـا شـکـایـت کـارفـرمـا بـه دادگـاه  
دلیل تشکیل پرونده قضـایـی  .  اند   عمومی تکاب احضار شده 

ـر از کـارگـران ایـن  ٣٥٠ برای کارگران، واکنش حدود   ـف  ن
 .معدن به اخراجشان بوده است 

 
 !ما در آمار ھیچ دستگاھی نمی گنجیم

 برای کارگران ساختمانی و فصلی نه قـانـونـی ھسـت نـه  
کارفرما است که قانـون را مشـخـص مـی  . آیین نامه ای  

ـروی بـدنـی   ـی کند او رنج قیمت را بر اسـاس روزمـزدی و ن
مـیـدان ھـای شـھـر شـاھـدان  .  کارگران مشخص می کنـد 

فـرقـی نـدارد،  .  شاھدان قراردادھای نانوشـتـه .  خوبی ھستند 
ـنـد  . احمد آباد یا طوقچی، کارگران فصلی ھـمـه جـا ھسـت

پسرک الغر و گیوه پـوشـیـده بـا  . عبدالله یکی از آنھاست 
ـنـش   پالتو سیاه گشاد و و بلندی که مادرش به ھزار امید ت

ـیـانـدازد .  کرده بود  . به شھر آمد تـا کـار و کـاسـبـی راه ب
خاک و خلی و سوخته از سرما، آب رفته و کمی کوتولـه  

اش را سـرخ و    سرما پوست دستھا و چـھـره .رسد   به نظر می 
ـیـکـر آب  . پوسته پوسته کرده است  زیر آن چھره تـکـیـده و پ

رسـد،    اش پسرک چھارده یا پانزده سالـه بـه نـظـر مـی   رفته 
ای که حتی زیر آفـتـاب    ریزه، سبزه با چشمانی درشت قھوه 

ھای نیـمـه کـاره    سوزان وکوفتگی کارگری توی ساختمان 
ـتـه  »: درخشد   بازھم می  ـتـه کـار ھسـت یـک ھـف یک ھـف

بیکاری، یـک فصـل کـار ھسـت یـک فصـل نـداری،  
کارگر فصلی وضعیتش ھمین است ایستادن سر چھـارراه و  

ـرای   «.چشم دوختن به انتظار  پسرک می گوید که حاال ب
انگار از ھـمـان نـوجـوانـی،  . خودش مردی شده و جا افتاده  

 .سی چھل سالگیش را می گذراند 
ـرای  !  کشاورزان دیروز، کارگران امروز  اینجا میدانی اسـت ب

ـروز و کـارگـران   ـرای کشـاورزان دی عبدالله، برای نـاصـر، ب
اینجا میدان است با کلـی آدم ھـایـی کـه در  . بیکار امروز 

در مـیـدان ھـای شـھـر کـارگـران  .  سرما و گرما منتظرنـد 
ـنـد  .  ھمیشه بیکارند  زمستان که می شود، انـگـار سـرمـا ب

بند انگشتان محکم و بزرگ و پینه بسته احـمـد را از ھـم  
انگشتانش آدم را یاد زمینھـای گـنـدم مـی  . جدا می کند 

ھمه چیزش به یـک کشـاورز زحـمـت  .  اندازد یا برنج شاید 
کش آفتاب خورده می ماند که حاال غـروب زنـدگـیـش را  

ــدان ھــای شــھــر مــی گــذرانــد  ــی ــر نــمــی  . " در م کــارگ
ـرای کسـانـی کـه  " خواھید؟  این دیالوگ معروفـی اسـت ب

روزگاری آب و آبادانی داشته اند و اکنون بـه ھـوای کـار  
از  .  در خیابان ھای بزرگ و مشھور شھر سـاکـن شـده انـد 

ـنـی کـه  . صبح تا نزدیکای غروب  چشمھایشان ھـر مـاشـی
تند و سریع تـا  .  توقف می کند را می بلعد، بعد می دوند 

. می شوند عـمـلـه  .  در رقابت بیکاری و کار بازنده نشوند 
ھمان کشاورزانی کـه روزگـاری روی زمـیـن ھـایشـان بـا  

ـر از  .  دسترنجشان حکمرانی می کردند  مش قاسم، مسـن ت
اخم کرده و ھر بار شـیـارھـای صـورتـش کـج و  .  ھمه است 

چشمان میشی پیرمرد بـه دورھـا دوخـتـه  .  معوج می شود 
نـه دعـایـت مـی  .  کمتر کسی به حساب مـی آورد .  شده  

 .کند نه التماس 
اصغر از دیگر کارگران است که حکم کـارگـر فصـلـی را  

زنـدگـیـمـان در ھـمـیـن  : " اخم کرده و عصبانـی اسـت .  دارد 
ـم، نـه از عـیـدی و پـاداش   میدان است، نه مـرخصـی داری
ـیـمـه   خبری ھست،ھر روز ھم که کار نکنی، مزد نداری، ب

ـم، االن   ـی  سـال اسـت کـه کـارگـری مـی  ٨ ھم که نیـسـت
ــم  . کــنــم   ــم آمــدی ــی ــروخــت ــن ف ــی ــد و آرزو زم ــه ھــزار امــی ب
بدون حـاشـیـه  . اصغر ساده و بی ریا است .آمدیم شھر  .اینجا  

ـتـی  .  در حاشیه زندگی می کند  اھل کوھپایـه اسـت و وق
ـنـشـان تشـنـه شـده   تکه زمین پدریش را فروخته، وقتی زمی

حـاال  .  بقچه اش را زده زیر بغل آمده اینجا تا به نوایی برسد 
کارگـران سـاخـتـمـانـی ھـمـه  .  سه تا بچه قد و نیم قد دارد 

ـرمـرد  ـی ھـمـه ایـن  . ھمینطورند از سن پایینشان گـرفـتـه تـا پ
ـیـعـت   کارگران به نـوعـی فصـلـی و دسـت بـه دامـان طـب

 سالـی مـی  ٥ دیپلم دارد و  . علی اھل کرمان است  .  ھستند 
ــا کـاری گــیــر   ــدان شـده ت ــن مـی شـود کــه ســاکــن ھـمــی

خانه اش حوالی حصه است در ھفته خیلی نصیـبـش  . بیاورد  
ـرای اھـل خـانـه بـس   نمی شود اما ھمین نان بخور و نمیر ب

خـانـواده اش بـا او زنـدگـی نـمـی  .  است به کم قـانـعـنـد  
نه می تواند نـه مـی خـواھـد آنـھـا دربـه در شـھـر  . کنند  
از صـبـح تـا شـب  : زیرلب به خودش لعنت می فرستـد . شوند 

او ھم یک کارگر ساختمانی است نـه  . کارمان ھمین است  
 .بیمه دارد و نه حقوقی که بتواند پشتوانه اش باشد 

بقیـه اوضـاعشـان  !  ما در آمار ھیچ دستگاھی نمی گنجیم 
بھتر نیست ابراھیم اھل جنوب اسـت ایـن را از لـھـجـه اش  

انـگـار  :  خوب متوجه می شوی گرم و داغ زده می گـویـد 
ما در آمار ھیچ دستگاھی نمی گنجیم اصال انگـار ھـمـه  

ما کارگرانی ھستیم کـه بـه ھـیـچ دل بسـتـه  . با ما قھرند 
برای کـارگـران سـاخـتـمـانـی و فصـلـی نـه  .  ھستیم ھمین 

کارفرما است که قانـون را  .قانونی ھست نه آیین نامه ای  
ـر اسـاس روزمـزدی و   مشخص می کند او رنج قیمت را ب

آنھا زندگی مـی  .  نیروی بدنی کارگران مشخص می کند 
ـبـا  . كنند برای كار  ـری ـق خواب اول صبح وقـت خـروس خـوان ت

ـتـخـاب   برای آنھا حکم رویا دارد آنھا جمع می شـونـد تـا ان
شوند و زمان را با قدمھایشان می شمارند تا صـبـح غـروب  
شود و شاید در این ثانیه ھا و دقیقه ھا ھیچکـس سـراغـی  
نگیرد نه کسی که نیاز به ساختمـان دارد نـه کسـی کـه  

به پاتـوق کـارگـران  ...  عمله بخواھد برای سیمان کاری و  
ـم خـیـابـانـی   ـل ـی که پا بگذاری ھمه این دردھا مثل یک ف

ـنـھـا یـک  . برایت اکران می شود   دغدغه ایـن کـارگـران ت
شاید این شده تمام زندگی کارگرانـی  . لقمه نان است و بس  

ـرده انـد   ایـجـاد مـی شـود و  .  که خود را به سرنوشت سـپ
بالتبع معضالت دیگری در پی آن ایـجـاد مـی شـود کـه  

بخشی ازیک گـزارش ایـمـنـا  . جایی برای گفتن آن نیست 
 دی ١١ بتاریخ 

 
ـتـل    کارفرمای سلیمانیه  ای مھندس اھـل دیـوانـدره را بـه ق
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 رساند  
کارفرمای یک واحد تولیدی در اقلیم ک ردسـتـان  :  دی ١٤ 

ـر بـه  .  عراق دو مھندس را ھدف گلوله قرار داد  ـی شلیـک ت
ـیـه  "  بازیان " ای در شھرک    دو مھندس دیواندره  استان سلیـمـان

. مرگ یکی از آنان به نام شورش محمدی را درپی داشت 
این مھندسین از صاحب کارگاه شیشه خواستـه بـودنـد کـه  

آلـوده    حق و حقوق آنان را پرداخت کند که بـا واکـنـش خشـم 
ـیـن روزھـای سـال  .  رو شدند   کارفرما روبه  حادثه در نـخـسـت

جاری میالدی روی داده و دیگر برادر ایـن مـھـنـدس اھـل  
شھرستان دیواندره به نام عادل محمدی نیز با کلـت کـمـری  

نـداشـتـن اقـامـت، اجـازه کـار و  .  شـود   به شدت زخمی می 
ی مشـکـالت     از جـمـلـه   امنیت و ھمچنین دستمزدی پایین 

ـم ک ردسـتـان   ـی ـل ـنـی اسـت  در اق کارگران و مـتـخـصـصـی
 .باشد   می 
 

  حقوقھای پرداخت نشده
 

سه ماه تأخیر در پرداخت حقوق کارگران 
 معدن نگین طبس
  ٣٠٠  ماه حقوق و مزایای بیـش از  ٣ درمعدن نگین طبس   

 . نفر از کارگران پرداخت نشده است 
 

 کارگر ١٢٠ ماه حقوق و بیمه ٦تعویق 
 سمنان P.V.Cصنایع 

ـیـمـه  ٦ سمنان    P.V.Cدر کارخانه صنایع    ماه حـقـوق و ب
 . نفر از کارگر پرداخت نشده است ١٢٠ 

 
 ٢٩تأخیر سه ماھه در پرداخت حقوق 

 کارگر سیمان کارون
واقـع در شـھـرسـتـان مسـجـد   «سیمان کـارون »در کارخانه  

 نفر از کارگران قرار دادی  بعد از بـازگشـت بـه  ٢٩ سلیمان  
 . اند   کار از مھر ماه سال جاری ھیچ حقوقی دریافت نکرده 

 
 اخراج و بیکارسازی 

 
/ ث.ب. کارگر آ٣٤٧کاھش امنیت شغلی 

  نفر ظرف سه سال١٨٠اخراج 
  ٩٠ پیش از سـال  )  ث .  ب .  آ ( «کندر »در شرکت تولیدی  

 کارگر داشت که این تـعـداد بـه تـدریـج تـا بـه  ٥٢٧ حدود  
 حـدود  ٩٠ در سـال  .   نفر تقلیل یـافـتـه اسـت ٣٤٧ امروز به  

ـیـدی را یـکـجـا  ١٥٠   کارگر قرارداد موقت ایـن واحـد تـول
ـیـز  ٣٠ ھمچنین  . تعدیل کردند  ـرار دادی ن  نفر از کارگران ق

در شھریور ماه سال جاری با اتمام قرار داد کارشان تـعـدیـل  
 .شدند 

 
 کارگرکارخانه شھیدقندی یزد ٧٥٠اخراج

ـنـدی، تـعـداد   از زمان خصوصی سازی کارخانـه شـھـیـد ق
ـیـدا کـرده اسـت  ـر  .   کارگران رفته رفـتـه کـاھـش پ در اث

ـر، تـعـداد  ١٠ خصوصی سازی این کارخانه طی    سالـه  اخـی
ـر بـه  ١٢٠٠  درصد کاھش پیدا کرده و از  ٦٢/٥ کارگران    نف

 . نفر رسیده است ٤٥٠ 
  

 ١٠.٥مرکزآمارایران نرخ بیکاری پاییزرا 
 درصد اعالم کرد

ـروی کـار   ـی مرکز آمار ایران چکیده نتایج طرح آمارگیری ن
 .دی منتشرکرد ١١ رابتاریخ ١٣٩٣ در پاییز  

ـتـصـادی   ـرخ  ( براساس این گزارش،بررسی نرخ مشارکت اق ن
ـر نشـان مـی ١٠ جمعیت  ) فعالیت  ـیـشـت دھـد کـه     سالـه و ب
ـر ١٠ ( درصد جمعیت در سن کار  ٣٧.٣  ـیـشـت از  )   سالـه و ب

انـد؛ یـعـنـی در گـروه شـاغـالن یـا    نظر اقتصادی فعال بوده 
دھـد کـه    ھمچنین نتایج نشـان مـی .  اند   بیکاران قرار گرفته 

نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت بـه مـردان و در  
ـر بـوده اسـت  . نقاط شھری نسبت به نقاط روسـتـایـی کـمـت

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکـی  
 درصدی این نرخ نسبت به فصل مشـابـه در  ٠.٦ از افزایش  
 درصدی آن نسبت به فصـل  ٠.١ و  ) ١٣٩٢ پاییز  (سال قبل  
ـیـکـاری  .  باشد   می )  ١٣٩٣ تابستان  (گذشته   ـرخ ب بررسـی ن
 درصـد  ١٠.٥ دھد کـه     ساله و بیشتر نشان می ١٠ جمعیت  

ـرخ  . اند   از جمعیت فعال، بیکار بوده  ـتـایـج، ن بر اسـاس ایـن ن
ـقـاط شـھـری   بیکاری در بین زنان نسبت به مـردان و در ن

ـر بـوده اسـت  ـیـشـت ـررسـی رونـد  .  نسبت به نقاط روستایی ب ب
دھـد کـه ایـن    تغییرات نرخ بیکاری کل کشـور نشـان مـی 
)١٣٩٢ پاییـز  (شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل  

) ١٣٩٣ تـابسـتـان  (  درصد و نسبت به فصل گذشته  ٠.٢ ،  
ـیـکـاری  .   درصد افزایش داشـتـه اسـت ١.٠  ـرخ ب ـررسـی ن ب

 درصـد از  ٢٥.٧  ساله حاکی از آن است که  ١٥ -٢٤ جوانان  
این شـاخـص در  . اند   جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده 

ـقـاط   بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شھری نسبت بـه ن
ـر بـوده اسـت  ـرخ  .  روستایی بیشت ـرات ن ـی ـی ـررسـی رونـد تـغ ب

دھد کـه     ساله کل کشور نشان می ١٥ -٢٤ بیکاری جوانان  
  ١.٤ این شاخص نسبت به فصل مشابـه در سـال گـذشـتـه  

 درصـد افـزایـش یـافـتـه  ٢.٨ درصد و نسبت به فصل قبل  
ـتـصـادی نشـان    بررسی اشتغال در بخش .  است  ھای عمـده اق
ـریـن سـھـم     درصد بیـش ٤٨.٨ دھد که بخش خدمات با    می  ت

در مـراتـب بـعـدی  .  اشتغال را به خود اختصاص داده اسـت 
 درصـد  ١٦.٨  و کشـاورزی بـا  ٣٤.٤ ھای صنعت با    بخش 

ـیـن  .  قرار دارند  ـیـش ١٥ بررسی سھم شاغـل ـر بـا     سـالـه و ب ت
ـر نشـان مـی ٤٩ ساعت کار معمول   ـیـشـت دھـد،     ساعـت و ب

 ساعـت در  ٤٩  درصد شاغلین به طور معمول بیش از  ٣٨.٢ 
این شاخص که یکی از نـمـاگـرھـای  .  کنند   ھفته کار می 

دھد در کشور سھم زیـادی از    کار شایسته است، نشان می 
 .کنند   تر از استاندارد کار می   شاغلین بیش 

 
اداره کار درخواست بازگشت به کار 

 کارگراخراجی معدن چادرملو را ثبت نکرد
اش در    کارگراخراجی معدن چادرملو از ثبت نشدن شکـایـت 

با توجه به اینکـه اخـراج  :  اداره کار اردکان خبر داد و گفت 
من در اداره کار بر اساس شکایت کارفرما انـجـام گـرفـتـه  
بود، حال که دادگاه من را از اتـھـامـاتـی کـه کـارفـرمـا  
ـیـز بـایـد در   متوجھم کرده بود تبرئه کرده است، اداره کـار ن
تصمیمش تجدید نظر کند و درخواست بازگشت به کار مـن  

بھرام حسنی نـژاد، کـه اخـراج  .  را مورد رسیدگی قرار دھد 
او در سال گذشته باعث اعتصاب یک ماھه کـارگـران در  

ـبـه   دربـاره  )   دی ١٤ ( این واحد معدنی شده بود، رو یکـشـن
ممانعت اداره کار از ثبت درخـواسـت بـازگشـت بـه کـارش  

متاسفانه مراجعه من به اداره کار اردکان جھت اخـذ  :  گفت 
ـتـی  .  نتیجه بـوده اسـت   حکم بازگشت به کار تاکنون بی  وق

به اداره کار اردکان مراجعه کردم، رییس ایـن اداره بـه مـن  
ـراردادم تـوسـط   گفت که حکم اصلی در خصـوص اتـمـام ق
ھیئت حل اختالف صادر شده و ما مطابـق آن حـکـم عـمـل  

 .کنیم   می 
اداره کار اردکان دادخـواسـت مـرا در خصـوص  :  وی گفت 

ـر اسـاس رای    بازگشت به کار بی  ـتـه ب معنی دانسته و گف
ـرارداد صـادر شـده و   ـئـت حـل اخـتـالف حـکـم اتـمـام ق ھی

 .مورد است   دادخواست شما بی 
 

 ناامنی محیط کار 
 
 

  کارگر داروساز با گاز کلر١٥مسمومیت 
 کارگر یـک شـرکـت دارویـی در  ١٥ براثر تنفس گاز کلر  

 .تھران دچار مسمومیت شدند 
 

  ساله در تھران١٧مرگ کارگر ساختمانی 
ـیـل  ١٧ کارگر ساختمانی جوان افغان  :  دی ١٠   سالـه بـه دل

ریزش آوار در محل گودبرداری ساختمانی در تھران کشـتـه  
 . شد 
 

 ساله بر اثر سقوط از ٣١مرگ کارگر 
 ساختمانی در سرعین

یک کارگر ساختمانی در شھـر سـرعـیـن ھـنـگـام  :   دی ٩ 
ـیـمـه کـاره   ـقـه ١٣ انجام کار در ساختمان ن ـر     طـب ـر اث ای، ب

 .سقوط از ارتفاع جان باخت 
 

 عسلویه در ھنگام کار جان ٢١کارگر فاز 
 باخت

ساله کارگری که یـک مـاه از زمـان  ٢٢  «سجاد انصاری 
(گـذشـت    می  I. G. Cاستخدامش در شرکت پیمانکاری  

در محل کار خود ھـنـگـام کـار جـان بـاخـتـه  )  ماه    دی ١٠ 
 .است 
 

سه کارگر فروز گاز ساوه بر اثر وقوع 
 انفجار کشته و مجروح شدند

 «شھرام حشمتـی »و   «رضا عسگری »دو کارگر  :  دی ١٤ 
ـفـجـار در ایـن واحـد   ـر وقـوع ان شرکت فروز گاز ساوه بر اث

ـر وقـوع ایـن  . تولیدی کشته شدند  ـر اث کارگر دیگری نیز ب
 . انفجار به شدت مجروح شد 

 
 کارگر شھرداری قم در ھنگام کار کشته شد

بر اثر وقوع تصادف خودرو یک کارگر شـھـرداری  :  دی ١٣ 
 .در قم کشته شد 

 
آتش سوزی کارگاه تولیدی مبل جان یك 

 !كارگر نوجوان راگرفت
شب گذشته آتش سوزی کارگاه تولیدی مبـل واقـع  :  دی ٨ 

در بزرگراه آزادگان،مرتضی گرد، کـوچـه بـھـداشـت،مـرگ  
 .ساله را بھمراه داشت ١٧ کارگری 
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 نفر  در حوادث ناشی از کار٢٩مرگ 
نفر در حوادث ناشی از کار  جان خود را از دسـت داده  ٢٩ 

 کارگر در بخش سـاخـتـمـانـی  ١٨ اند که از   از این تعداد  
 . اند   بوده 
 

 مرگ کارگر 
ـرداری در  ٢٤ سقوط کارگر  : دی ٧   ساله ای در محل گودب

منطقه غرب تھران، جنت آباد، خیابان ایرانشھر، مـرگ وی  
 .را در پی داشت 

 
 مرگ کارگر در دستگاه بزرگ بتون ساز

ـتـون  :  دی ٧  کارگر جوانی بر اثر سقوط به داخل دسـتـگـاه ب
ـتـون، واقـع در جـاده سـاوه،   ساز در یک شرکت تولیـدی ب

 .نرسیده به بزرگراه آزادگان ،جان خود را از دست داد 
 

کشته شدن یک کارگر بر اثر ریزش دیواره 
 کانال آب شھری در کاشان

ریزش دیواره کانالی در طـرح احـداث آب شـھـری  :   دی ٦ 
 . کاشان به مرگ یک کارگرتبعه افغان انجامید 

 
بی توجھی کارفرمایان واحدھای تولیدی 
به ایمنی کاروافزایش پرونده ھای قضایی 

 !ناشی از حوادث کاری 
افزایش تعداد پرونده ھای ناشی از حـوادث کـاری  :  دی ١١ 

افـزایـش  .  ، بھداشت و محیط زیست در شـھـرسـتـان نـمـیـن 
بیماری ھای ناشی از کار کارگران  وعـلـت افـزایـش ایـن  
گونه پرونده ھا بیانگر بی توجھی کارفرمایان کارخانـه ھـا  
و واحدھای تولیدی به بھداشت ، ایمنی و مـحـیـط زیسـت  

ـری شـرق  ٢٥ شھرستان نمـیـن در .  در منطقه است  ـلـومـت  کـی
 .اردبیل قرار دارد 

 
ساله را ١٧ریزش آوار جان یک کارگر 

 گرفت
ـرداری  :  دی ١٠  بدنبال فرو ریختن دیواره خاکی محـل گـودب

سـالـه  ١٧ در مجیدیه شمالی، خیابان ریحـانـی،یـک کـارگـر 
 .جانش راازدست داد 

 
سقوط از ارتفاع جان کارگری در صومعه 

 سرا گرفت 
ـفـاع،  ٣٢ کارگر ساختمانی  :  دی ١٢  ساله براثر سـقـوط از ارت

 .جانش را از دست داد 
 

آتش سوزی دو تانکر حامل بنزین در 
کشته وزخمی بر جای ٣مسجد سلیمان 

 گذاشت
آتـش سـوزی دو  :  فرماندار مسجد سلیمان گـفـت  :  دی ١٢ 

ـیـمـان   تانکر حامل بنزین سوپر در پادگان ھوانیروز مسجد سل
این حـادثـه روز  .  ھنگام تخلیه یک کشته بر جای گذاشت 

پنجشنبه در حالی رخ داد کـه دو تـانـکـر سـوخـت رسـان  
مشغول تخلیه سوخت بودند ابتدا یـک تـانـکـر دچـار آتـش  

این آتش سوزی بال فاصله به تانکر دیگـر کـه  .  سوزی شد 
ـر ایـن   در حال بارگیری سوخت بود سرایت کـرده کـه در اث

ـفـجـار .  آتش سوزی دو تانکر منفـجـر شـدنـد  کشـتـه  ٣ ایـن ان

راننده تانكر حمل سوخت كه از اصفھـان  . وزخمی برجاگذاشت 
برای سوخترسانی به پایگاه مسجدسلیمان آمـده بـود، در دم  
ـروز   ـی ـنـده تـانـكـر سـوخـت پـایـگـاه ھـوان جان سپرد و حال ران

این راننده برای انجام اقدامـات  . مسجدسلمیان نیز وخیم است 
اسـت ومصـدوم دیـگـر    درمانی به بیمارستان اھواز اعزام شـده 
 .پس از مداوا از بیمارستان مرخص شد 

 
 

 کارگران 
 

محاکمه جعفر عظیم زاده، : ناھید خداجو
محاکمه تالش و مبارزه  ما کارگران برای 

 !برخورداری از یک زندگی انسانی است
ـم زاده یـکـی از کـارگـران    وقتی خبر احضار جعفـر عـظـی
ـره اتـحـادیـه آزاد   معترض و سازش ناپذیر عضو ھـیـات مـدی
ـلـه بـه   کارگران ایران را  شنیدم قبل از ھر چـیـز ایـن مسـئ
ـیـائـی اسـت کـه بـایـد   ذھنم خطور کـرد کـه ایـن چـه دن
کارگران ایران به جرم تالش برای بھبود زندگی و معـیـشـت  
ـرنـد و بـا اتـھـامـاتـی واھـی و   شان مورد تھاجم قرار بـگـی
سنگین،  محاکمه و زندان نیز بر فقر و فالکت شان افـزوده  

ـران کـارگـری  . شود  لحظه ای به یاد دیگر کارگران و رھـب
سراسر کشور افتادم و بھنام ابراھیم زاده و رضـا شـھـابـی و  
شاھرخ زمانی و محمد جراحی و کارگران معتـرض خـاتـون  
آباد که برای لقـمـه ای نـان بـه گـلـولـه بسـتـه شـدنـد تـا  
کارگران بافق و پلی اکریل اصفھان و کارگران پتروشـیـمـی  

 نفرشـان  ٣٠٠ ھای ماھشھر و الستیک البرز که یک شبه  
را دستگیر کردند تا کارگران صنایع فلزی و واگـن پـارس  
تا فرش البرز و پارس و کارگران شورای موقـت ذوب آھـن  
اصفھان و غالب و خالد حسینی و وفـا قـادری و مـحـمـود  
ـرھـان دیـوارگـر و سـعـیـد   صالحی و محمد عبدی پور و ب
ـم مـددی و   ـراھـی ترابیان و داود رضوی و حسن سعیدی و اب

، و نزدیـک بـه ھـزار کـارگـر شـرکـت  ... منصور اسالو و  
ـر  ١٣٨٤ واحد تھران که بدلیل اعتـصـاب در سـال    دسـتـگـی

شدند تا ھمکارانم در اتحادیه آزاد کارگران ایران از صـدیـق  
ـر صـالـح   کریمی و شیث امانی و شریف ساعد پناه و مـظـف
نیا تا جمیل محمدی و جوانمیر مرادی و خـالـد سـواری و   

 در روز جـھـانـی در شـھـر  ١٣٨٦  کارگری که در سال  ١٣ 
سنندج دستگیر و بـه زنـدان و شـالق مـحـکـوم شـدنـد تـا  
کارگران ایرانخودرو و کارگران معترض شاھو و ریسنـدگـی  
ـری و   ـیـگـی پرریس تا اعضای کمیته ھماھنگی و کمیته پ
کانون مدافعان حقوق کارگر و انسانھای عزیز دیگری کـه  
در جنبش کارگری و دیگر جنبشھای اجتماعـی بـه زنـدان  
افکنده شدند و شرایط سختی را تـحـمـل کـردنـد افـتـادم و  
طبیعتا به خود آمدم و ھـمـچـون ھـمـیـشـه بـار دیـگـر ایـن  
ـنـی کـرد کـه مـتـاسـفـانـه مـا   واقعیت تلخ بر دوشم سنـگـی
ـم کـه ھـر صـدای   ـی کارگران در جامعه ای زندگی میکـن
حق طلبانه ای را ھمیشه سرکوب و صاحبان این نوای روح  
انگیز  انسانی را دستگیر و به زندان محکوم کـرده انـد تـا  
ـر حـق شـان   ـبـات ب ـنـی از مـطـال آنھا را وادار به عقب نشـی
ـرخـورداری از رفـاه و   بکنند، غافل از اینکه معیـشـت و ب
تالش برای برخورداری از یک زندگی انسـانـی ھـیـچـگـاه  

ـم   . تعطیل پذیر نبوده است  به ھمین دلیل ھم است که میگـوی

حامیان سرمایه با اینھمه سرکوب و زنـدان و دار و درفـش  
آیا توانسته اند اعتراضات و اعتصابات و تجمعات کارگـران  
ــد تــالش کــارگــران و   ــه ان ــا تـوانســت ــد؟ آی ـن را مــھــار کــن
زحمتکشان را برای برخورداری از یـک زنـدگـی انسـانـی  

آیا میتوانند حق طلبـی  کـارگـرانـی را کـه  .   عقب برانند 
تمام رفاھیات و امکانات موجود در جـامـعـه بـدسـت آنـھـا  
تولید میشود و خود آنان  از ھمه ایـن نـعـمـات مـحـرومـنـد  
وادار به تمکین بکنند و آیا جـز ایـن اسـت کـه در ھـمـیـن  
دنیای موجود میلیونھا کارگر و زحمتـکـش حـق و حـقـوق  
ـیـت   واقعی شان را در مقابل کار تعریف شده میخواھند، امن
شغلی و تامین بیمه ھا و زندگی و معیشت انسـانـی شـان  
را می خواھند؟ چگونه است که حاکمان و کـارفـرمـایـان  
تمام امکانات موجود در جامعه را مـتـعـلـق بـه خـود مـی  
بینند و در ھر شرایطی زنـدگـی مـرفـه و ایـده آلـی را بـا  
ـر   ـیـشـت تجمالت، مسافرتھای خارج کشور، خانه ھایی که ب
ـریـن   به کاخ شبیه است، تـحـصـیـالت فـرزنـدانشـان در بـھـت
دانشگاھھای خارج از کشور و بریز و بپاش ھای  آنچنانـی  
ـنـد امـا   را برای خود و خانواده ھایشان امری طبیعی میـدان
ـراض کـارگـر بـه زنـدگـی و   ـریـن اعـت به محض کـوچـکـت
معیشت به یغما رفته اش بالفاصله با اتھـامـاتـی ھـمـچـون  
اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و ضدیت بـا جـمـھـوری  
ـنـد و بـا مـحـاکـمـه و زنـدان   اسالمی با او برخورد مـیـکـن

ـم  .  سرنوشت نامعلومی را برایش رقم میزنند  مگر جعفر عظـی
زاده و دیگر کارگران چه میخواھند که ایـن حـد حـامـیـان  

ـم زاده  .  سرمایه را به وحشت و مخاطره میندازد  جعفـر عـظـی
ـنـدگـان    ھـزار  ٤٠ یک رھبر کارگری و از ھماھنگ کـن

ـرای افـزایـش  ٩١ امضای کارگری اسـت کـه در سـال    ب
حداقل مزد اقدام به جمع آوری امضا کردند و در نـوبـت اول  
ده ھزار امضا را ھمراه با نامه ای اعتـراضـی بـه مـجـلـس،  
ریاست جمھوری، و وزارت کـار ارائـه دادنـد و سـی ھـزار  
ـیـب بـه   ـرت امضای دیگر را در سه نوبت دیگر بـه ھـمـیـن ت
ھمراه نامه ھای مربوطه تحویل و نھایتا بر اثر بی تـوجـھـی  
مسئولین تجمعاتی را در محل وزارت کار برگزار کردنـد و  
از اینطریق اعتراضشان را به حداقل مزد که ھمیشه از بـاال  

ـیـایـی اسـت کـه  .  تعیین میشود ابراز کردند  آخر این چه دن
میلیونھا انسان در کشوری برای امرار معـاش مـجـبـور بـه  
فروش نیروی کارشان به ھمنـوع خـود مـیـشـونـد و آنـوقـت   
ـرا کسـان دیـگـری از بـاال و در نـھـادی بـه نـام   قیمت آن

جرم جعفر این است کـه ھـر  .  شورایعالی کار تعیین میکنند 
ـنـد شـده اسـت وی بـه   ـل کجا صدای اعتراض کارگـری ب
عنوان کارگری که ھم طبقه ای ھایش را به خاک سـیـاه  

ـم زاده ایـجـاد  .  نشانده اند ھمصدایی کرده است  جعفـر عـظـی
تشکلھای مستقل کـارگـری را سـر لـوحـه اقـدامـات حـق  
ـراض   ـراز اعـت طلبانه خود میدانـد تـا کـارگـران قـادر بـه اب
متحدانه  نسبت به تحمیل بی حقوقی و ستم بر خود شـونـد  
تا از این طریق ھستی به گرو گرفته شده میلیـونـھـا انسـان  

ـتـخـور بـاز سـتـانـده شـود  وی    .  از دست اقلیتی ناچیز و مـف
ـری ایـجـاد تشـکـلـھـای آزاد   ـیـگـی یکی از بانیان کمیتـه پ
کارگری و سپس اتحادیه سـراسـری کـارگـران اخـراجـی و  

جعفر یکـی  .  بیکار و نھایتا اتحادیه آزاد کارگران ایران است 
از نماینده ھای ھزار کارگری است که با دادن وکـالـت بـه  
ـیـه غـارت و چـپـاول   دکتر خلیل بھرامیان شکایتـی را عـل

ـر  .  صندوق سازمان تامین اجتماعی مطرح کرده اند  حق جعـف
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و میلیونھا کارگر اسـت کـه نسـبـت بـه غـارت و چـپـاول   
صندوقی اعتراض کنند که قبل از دریـافـت دسـتـمـزدشـان  
ـرای   حق بیمه از حقوق ناچیزشان سالھای سال کسر شده و ب
دوران پیری و از کار افتادگی در صـنـدوقـه ایـن سـازمـان  

اگر کارگر میداند و می فھـمـد کـجـا و  .  ذخیره شده است 
چگونه ھستی  و دسترنج ناچیـزش بـه یـغـمـا رفـتـه اسـت  
ـراض   بسیار طبیعی نیز ھست  که نسبت به این غارت اعـت
ـرا بـه گـوش حـاکـمـان و افـکـار   کند و با صدای رسـا آن

ـتـوانـد از مـا  .  عمومی برساند  ـی این حـق را ھـیـچـکـس نـم
ـم دولـت و   ـنـوبـه خـود اعـالم مـیـکـن کارگران بگیرد لـذا ب
ـران   کارفرمایان باید بدانند که محاکمه و زندانی کردن رھـب
ـرود   کارگری چیزی نیست که براحتی از گلویشان پاییـن ب
اینان باید بدانند محاکمه جعفر عظیم زاده محاکمه حق مـا  
ـیـن   کارگران برای یک زندگی انسانی است و آنان بـا چـن
ـر و چـه در مـورد  دیـگـر   محاکماتی چه در مورد جـعـف
ـرد چـرا کـه   کارگران معترض راه به جـائـی نـخـواھـنـد  ب
زندگی و تالش برای برخورداری از معیشتی شرافتـمـنـدانـه  
و انسانی تعطیل بردار نیست، چرا که دیگـر مـا کـارگـران  
ـره   تحمل اینھمه بی حقوقی، نابرابری، دزدی از جیـب و سـف
ـقـه ای ھـای   ھایمان و زندانی و محاکـمـه کـردن ھـم طـب
جسور و حق طلب مان را نداریم و طبیـعـتـا عـکـس الـعـمـل  

عضـو    –ناھید خداجو  .  مناسبی نیز به آن نشان خواھیم داد 
 ١٣٩٣  دی ماه  ١٣ ھیات مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران  

 
جعفر عظیم زاده برای محاکمه به دادگاه 

 انقالب احضار شد
ـره اتـحـادیـه آزاد   جعفر عظیم زاده از اعضـای ھـیـات مـدی
ـراضـی   کارگران ایران و از ھماھنگ کنندگان طومـار اعـت
ـقـالب   چھل ھزار نفری کارگران جھت محاکمه به دادگاه ان

ـبـی ایـن  .  خیابان معلم احضار شد  بر اساس این احضاریه کت
فـعـال کـارگـری  
می بـایـد صـبـح   
ـنـد مـاه   دھم اسـف
سالجاری در ایـن  
ــاه   ــه دادگ ــعــب ش
ــالب حــاضــر   انــق

ایـن فـعـال  .  شود 
ـیـش   کارگری  پ
ــم   ــر در روز دھ ت
آبانماه بـه شـعـبـه  
ـرســی   ــازپ شـشــم ب
ـرای   ــــــــــــــــ دادس
عــــمــــومــــی و  

ـرای   ـبـانـی ب انقالب اوین احضار و با اتھامات اجـتـمـاع و ت
ـیـه   ـیـغ عـل ـل ـب ارتكاب جرم برضد امنیت داخلی، خارجی و ت

ایـن  .  نظام جمھوری اسالمی مورد بازپرسی قرار گرفته بـود 
اتھامات واھی و سنگین در حالی به جعفر عظیـم زاده وارد  

 به ھمراه دیگر ھمکـارانـش  ١٣٩١ شده است که وی از سال  
در جمع ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی چـھـل ھـزار  
نفری کارگران برای افزایش حـداقـل مـزد در جـمـع آوری  
امضا و تجمعات اعتراضی و جـلـسـات مـربـوط بـه آن در  
وزارت کار شرکت داشت و بدنبال بی توجھـی وزارت کـار  
ـنـدگـان ایـن   به این خواست بر حق و تالش ھـمـاھـنـگ کـن

طومار برای برگزاری تجمع اعتراضی در محل وزارت کـار  
ـبـھـشـت مـاه در مـنـزل خـود  ١ در ساعت    بامداد دھـم اردی

ـنـد  ٤٦ بازداشت و بـه مـدت    زنـدان اویـن  ٢٠٩  روز در ب
ـر  .  محبوس شد  ـری جـعـف مامورین امنیتی ھنگـام دسـتـگـی

ـر   عظیم زاده کلیه اوراق شناسائی وی را ضبط و بطـور غـی
قانونی در مدت نزدیک به ھفت ماھی که از آزادی وی  
میگذرد از عودت آنھا خودداری و از ایـن طـریـق شـرایـط  
ـر   سختی را در زندگی روزمره بر وی تـحـمـیـل و سـعـی ب

ـیـان  .  اعمال فشار بر او کرده انـد  ـن ـم زاده از ب ـر عـظـی جـعـف
گذاران کمیته پیگیری ایجاد تشـکـلـھـای آزاد کـارگـری،  
ـیـکـار، اتـحـادیـه آزاد   اتحادیه سراسری کارگران اخراجی وب
کارگران ایران و از ھماھنگ کنندگان طومار چـھـل ھـزار  

اسـت کـه بـا  *   کـارگـری ١٠٠٠ نفری و جزو شش نماینده  
ـیـه غـارت و   ـتـی را عـل وکالت دکتر خلیل بھرامیان شکـای

  ١٥ چپاول صندوق سازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی در شـعـبـه  
وی سـالـھـاسـت  .  دادرسی کارکنان دولت مطرح کـرده انـد 

دوشادوش کارگران کارخانه ھایی از جـنـوب تـا شـمـال و  
ـران   ـرای احـقـاق حـقـوق کـارگـران ای غرب و مرکز کشور ب
ـنـده کـارگـران تـعـدادی از   مبارزه میکند و به عنوان نـمـای
کارخانه ھا در ھیاتھای حل اختالف و تشخیص  در احقـاق  

ـر بـوده اسـت  ـنـھـا گـوشـه ھـایـی از  .  حق آنھا بسیار موث ای
فعالیتھای جعفر عظیم زاده به عـنـوان یـک کـارگـر اسـت  
ـیـت مـلـی، اجـتـمـاع و   که در این مملکت اقدام علیـه امـن
ـیـه نـظـام جـمـھـوری   ـیـغ عـل ـل ـب تبانی برای ارتکاب جرم و ت
اسالمی خوانده میشود و قرار است وی با این اتھـامـات در  

اتـحـادیـه  .   برابر قاضی حاضر و مورد محاکمه قرار بگیـرد 
آزاد کارگران ایران با محکوم کردن احضار جعفر عظیـم زاده  
ـران   برای محاکمه اعالم میدارد این حق کارگران و مـردم ای
است که در دفاع از حقوق اجـتـمـاعـی و انسـانـی خـویـش  
ـرای احـقـاق حـق شـان   ـنـد و ب دست به برپائی تشـکـل بـزن

ـردیـد ھـمـچـنـانـکـه  .  تجمعات اعتراضی برگزار کنند  بی ت
تاکنون احضار و محاکمه و بـه زنـدان افـکـنـدن کـارگـران  
ـراضـات حـق   ـر اعـت ـراب معترض در سطح کشور مانعی در ب
طلبانه کارگران ایران ایجاد نکرده است احضار و مـحـاکـمـه  
جعفر عظیم زاده نیز نه تنھا برای دست انـدرکـاران تـحـمـیـل  
ـر   بی حقوقی بر کارگران ایران  مفری نخواھد داشت بلکه ب

 .عمق و دامنه انزجار آنان از وضعیت موجود خواھد افزود 
 

 تشکل، تجمع، اعتصاب حق مسلم ماست
زنده باد اعتراض و اتحاد و ھمبستگی 

 سراسری کارگران ایران
ـنـج ھـمـکـارش  *   تعداد کارگرانی که جعفر عظیم زاده و پ

ـنـده جـھـت شـکـایـت از غـارت و چـپـاول   را به عنوان نمای
ـر  ١٥٠٠ صندوق تامین اجتماعی معرفی کـرده بـودنـد   ـف  ن

 امضـا بـه  ١٠٠٠ در مرحله اول این شکایت نزدیک  .  بودند 
دکتر خلیل بھرامیان جھت طرح شکایـت تـحـویـل شـد امـا  

 امضای دیگر  که جـمـع آوری شـده  ٥٠٠ تحویل بیش از   
بود از آنجا که در این مرحله بدست نماینده ھای کـارگـران  
ـیـه تـحـویـل   نرسیده بود مقرر شد پس از طـرح شـکـایـت اول
دکتر خلیل بھرامیان بشود اما رسیدن آن به درازا کشـیـد و  
در ادامه بدلیل گرفتاریھا و تعطـیـالت نـوروزی و مشـغـول   
شدن نماینده ھای این کارگـران  بـا مسـائـل اول مـاه مـه  
تحویل آن به تاخیر افتاد و سپس در نتیجه  یورش ماموریـن  

امنیتی به منزل جعفر عظیم زاده در روز دھم اردیبـھـشـت از  
 .بین رفت 

 
اخراج کارگران شرکت نیما سازه گستر 

 سنندج
ـر،   طبق گزارش رسیده، شرکت ساختمانی نیـمـا سـازه گسـت

 واحـدی  مسـکـن مـھـر شـھـرک  ١٧٠٠ پیمانکار پروژه ی  
ـر از  ٦٠  تـعـداد  ١/١٠/٩٣ دگایران سننـدج، در تـاریـخ   ـف  ن

ـیـت   کارگران خود را به صورت دسته جمعی اخراج، و فـعـال
آنان را به بھانه ی کمبود بودجه تـعـطـیـل نـمـود؛ کـه ایـن  
قضیه با اعتراض  یکپارچه ی کارگران مواجه گردید؛ امـا  

  ٦/١٠/٩٣ کارفرما با وعده ی از سرگیری کار در تـاریـخ  
اعتراض  کارگران را کنترل، و صفوف متحدانـه ی آنـان را  
در سایه ی ترفندی مزورانه در ھم شـکـسـت، و تـا تـاریـخ  
ـیـت، و شـروع   ارسال این خبر ھنوز ھیچ نشانی از آغاز فعال

شـایـان ذکـر اسـت  .  به کار  کارگران مشاھده نشـده اسـت  
ـنـمـوده   تمامی این کارگران که دو ماه حقوق نیز دریـافـت ن

ـرخـوردار  ٨  الی  ٣ اند، از سوابق    سال کار در ایـن شـرکـت ب
بوده، و تمامی این مدت را به صورت قراردادی مشغول بـه  
کار بوده اند؛ و با وجـود مـحـرومـیـت از بـخـش زیـادی از  

ـبـاس ( حقوق و مزایا   ، ھـر  ) اعم از حق اوالد، ب ن، کفش و ل
ماه مجبور به امضای قرارداد سـوری و دروغـیـن شـرکـت  
ـرخـورداری از تـمـامـی آنـھـا بـوده انـد  . مذکور، مبنی بر ب

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
 کارگری 

 
آقای طایی، کمترین : شاپور احسانی راد

جرم شما و دولت تدبیر و امید عالف کردن 
 ! میلیون نیروی کار است٧دستکم 

!!!  آقای حسن طایی معاون کارآفرینـی وتـوسـعـه اشـتـغـال 
ــاه   ــارو رف ــاون ک ــع وزیــر ت
ـبـه   اجتماعی در روز پنج شن
ـر   در گفت وگـویـی بـا خـب
ـــت   گـــزاری رســـمـــی دول

ما در کشور ھـفـت  : گفت  
ـم کـه   ـیـکـاره داری میلیون ب
ــه در آمــدی   فـاقــد ھـرگــون
ھستند، این افراد نه اشتغـال  
دارند نه  مھارت و در عیـن  
ـبـال اشـتـغـال ھـم   حال به دن
نمی گردند و ادامه داد در  

گفته مـی شـود    neetاصطالح خارجی به ان گروه بیکاران 
که در دوره ایی به دنبال کار می روند ولی پس از مـدتـی  
به صورت ابر پراکنده  و خبری از آنھا نیست و به اصـطـالح  
عامیانه به این بیکاران عالف گفته می شود  وی افـزود  
این گروه  می توانند برای بازار کار و اقتصاد ما مشـکـل  
ـرای   ساز شوند و به نظر می رسد باید راھکاری اسـاسـی ب

مـا امـروز  .  مھارت آموزی و اشتغال این گروه اندیشده شـود 
می توانیم با قاطعیت بگوییم کسانی مـثـل آقـای طـایـی  
دھان کجی به میلیونھا بیکار و انسـان شـریـف را از حـد  

آقای طایی خود مسئول کارآفرینی و اشتغـال  .  گذارانده اند 
  ٧ ھستند و ناتوان از ایجاد اشتغـال ، بـجـای وصـل کـردن  

ـراردادن آنـھـا   میلیون بیکار به بیمه بیکاری و زیر پـوشـش ق
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در تامین اجتماعی و بجای پاسخگویی به خیل بیکـاران و  
عذر خواھی از آنان  برای ناتوانی دولت از ایجاد اشتغال بـا   
ـیـکـاری   عوام فریبی می خواھد بحران اقتصادی و بحران ب
را در کشور پنھان، انـکـار یـا اذھـان را بـه جـایـی دیـگـر  
منحرف کند اما  جدا از واقعیت ھای اجتمـاعـی ، اخـراج  

  ٨٣ ھزاران کارگر و ورشکستگی صدھا کارخانه  از سـال  
ـم   به این سو، حتی گفته ھای مشاور وزیر کار آقـای مسـل
خانی و  آمارھای  رسمی حکومت نیزدروغگویـی وی را  

ـر کـار  بـطـور  . نشان می دھد  ـتـه  مشـاور وزی طـبـق گـف
میانگین ھر دقیقه بیش از یک نفر بـه بـازار کـار اضـافـه  
می شود که معموال تحصیلـکـرده و دانشـگـاھـی اسـت و  
پیوند آموزش با مـحـیـط کـار در قـالـب مـھـارت آمـوزی  
موجب می شود فارغ التحـصـیـالن پـس از پـایـان آمـوزش  

یعنی ھرسال بیـش از یـک  .  بالفاصله وارد بازار کار شوند 
میلیون نیروی کار تحصیل کرده و ماھر شغل مناسب مـی  

ـیـکـاری  .  خواھند  ـیـز از ب   ٢٠ آمارھای رسمی حکومتی ن
 ھـزار کـارشـنـاس کشـاورزی  ٨٣ ھزار مھندس ساختمان و  

در  ١٦ خبر می دھد و  بیکاری تحصیلکرده ھا نـزدیـک   
ـرائـن و شـواھـد بـاال نشـان   صد اعالم می شود که ھمـه ق
میدھد که برخالف گفته ھای  آقای طایی اکثریت ارتـش  
بیکاران از گروه کاردانشی می باشند و اتفـاقـا ایـن ایشـان  
می باشد که نه کارشناس است و نه درکار خـود مـھـارت  
و تخصص دارد و کمترین جرم ایشان و دولـت مـطـبـوع  او  

امـا از  .  بیکار کردن دستکم ھفت میلیون نیروی کار اسـت 
نظر کارشناسی در چارچوب وضعیت موجود جـدا از عـدم  
امنیت شغلی کارگران، نداشتن تشکل در مـحـیـط کـار و  
غیر ایمن بودن مراکز تولیدی که به کشتار گـاه کـارگـران  
ـیـونـھـا   ـل ـیـکـاری مـی مبدل شده اند،  دو شاخص عمده در ب

ـرده و    -١ کارگر دخیـل مـی بـاشـد   فسـاد عـمـیـق، گسـت
دستمـزد یـک چـھـارم    -٢ سیستماتیک در اقتصاد کشور  

ـفـت و    -١ فقر کارگر   ـیـک در ن فساد گسترده و سیستمـان
ـیـمـه ھـا، گـمـرگـات،   گاز، شبکه ھای بانکی و مالـی، ب
قاچاق قانونی  واردات و صادرات و  بطور کـلـی در ھـمـه  

 درصـد  ٤٠ عرصه ھای کار و تولید و تجارت، معاف بودن  
، چـنـان  ) بطور اخص بخش خودمـانـی آن (اقتصاد از مالیات 

ـر کشـور حـاکـم   انحصارات، اقتصاد رانتی و مافیایی را ب
کرده است و چنان پولھای باد آورده  و  بـی درد سـری را  
ـرای   برای اربابان سرمایه به ارمغان می آورد که ضرورتی ب
سرمایه گذاری در امر اشتغال و تولید نمی گذارد و بـدیـن  
ترتیب احتیاجی ھم به نیروی کار تحصیلکرده نیست و ایـن  
ـر مـی شـود   ـرده ت روند فساد روز به روزھم عمیق تر و گست
. یعنی ابعاد ھولناک بیکاری از این ھم فراتر خواھد رفـت 

ـران     -٢  سھم مزد کارگر در قیمـت تـمـام شـده کـاال در ای
کمتر از پنج درصد است، این بدین معنی اسـت کـه شـدت  
ـفـس ھـای خـود را   استثمارکارگر در تولیدی که آخـریـن ن
ـلـکـرده   میکشد بقدری وحشیانه است که نیروی کار تحصـی
ای که با شھریه ھای میلیونی و بـا ھـزار و یـک امـیـد  
فارغ االتحصیل شده است حاال باید با حقوق حـداقـل قـانـون  

 ھزارتومان جـذب کـار شـود کـه حـتـی   ٦٠٩ کار یعنی ار 
کفاف خوراک و رفت وآمد او به محل کـار را ھـم نـمـی  

ـر  .  دھد چه برسد به امید تشکیل یـک زنـدگـی  مضـاف ب
ـر کشـور، کـارفـرمـاھـا در   اینکه بدلیل آشفته بازار حاکم ب
ـیـد، مـزدھـای سـیـصـد تـا چـھـار صـد   بخشھـایـی از تـول

ھزارتومانی را حاکم کردند و حقوق ھای معوقه ھم جـزیـی  
ـیـعـی   از از کار و زیست کارگر شده اسـت  از ایـن روطـب
ـروی   ـی است  نیروی کار تحصیلکرده  خود را برده  نـدانـد، ن

در  .  کارش را ارزان نفروشد  و وارد ایـن بـازار کـار نشـود 
انتھا جا دارد به آقای حسن طایی مـعـاون اشـتـغـال زدایـی  
ـثـمـار   وزیر کار بگویم شما باید تا آنجا که بـه مـنـافـع اسـت
گرایانه تان مربوط میشود از اینکه این ھفت میلیـون مـثـل  
ـم   ابرھای پراکنده باشند خیلی شکرگزار ھم باشیـد امـا حـت
ـرھـای   ـیـد ایـن اب داشته باشید زودتر از آنچه تصور می کـن
پراکنده جمع خواھند شد و چنان بـاران سـیـل آسـایـی فـرو  
خواھند ریخت که امثال شما دیگر فرصت عـذرخـواھـی از  

ـیـز  نـخـواھـیـد یـافـت  ـران را ن شـاپـور  .  کارگران و مردم ای
ـران   احسانی راد عضو ھیات مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ای

 و نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه 
 

 خطاب به کارگران ایران و جھان 
ـر انسـانـی   فریاد خود را علیه حکم دوباره و ظالمـانـه و غـی

بھنام ابراھیـم زاده کـارگـر کـارخـانـه و  !  بھنام بلند تر کنید 
ـری ایـجـاد تشـکـل   ـیـگـی عضو شورای نمایندگان کمیته پ
ھای کارگری و فعال حمایت از کودکان کـار و خـیـابـان  
ـرای ایـجـاد تشـکـلـھـای   که به اتھام  مـبـارزه و تـالش ب
ـلـه تـحـقـق   سندیکایی و مستقل کارگری بعنوان تنھـا وسـی
ـران در عـرصـه دسـتـمـزدھـای   مطالبات کارگران و مزدبگـی
انسانی ، اشتغال دائم ، بیمه ھای بیکاری و دائم و از کـار  

 سال زندان محـکـوم  ٥ افتادگی و حق تشکل و اعتصاب به  
و در حال گذراندن پنجمین سال حبـس خـود در زنـدان اویـن  
ـروھـای گـارد و دیـگـر   ـی بود، که طی حـمـلـه وحشـیـانـه ن
ـیـن   نیروھای مربوط به زندانھا با نظـارت و ھـدایـت مسـئـول
سازمانھای مربوطه  با طرح از قبل برنامـه ریـزی شـده بـه  

 اوین و مقاومت مشروع و  جانانه وی در مـقـابـل  ٣٥٠ بند  
ـنـکـه بـه   این یورش ددمنشانه نیروھای سرکوبگر، ضمـن ای
شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپـس صـد روز بـه  

.  رجایی شھر تبعید شـد  ١٢  و سپس به سالن  ٢٠٩ انفرادی  
در زندان گوھر دشت نیز مزدوران نظام سرمایـه داری دسـت  
از آزار و اذیت وی برنداشته و در یک اقدام سرکوبگرانـه و  
ـنـد دو  غیر قانونی وی را ابتدا به بند یک و سـپـس بـه ب

در مـیـان   )  بند دارالقران  که معروف به دار الشیطان است (  
افراد زیر فشار و خودباخته و وحشـت زده و بـا شـکـنـجـه  
ـر انسـانـی   ھای طوالنی که مجبور با اطاعت از اوامر غـی

ـنـد روحـیـه مـبـارز و  .  حکومت باشند تبعید کردند  ـتـوان تا ب
ـنـد  .  آزادیخواھانه بھنام را در چنین بندی بشکنـد  اگـر در ب

یک خطر جانی از طرف اعدامیـان در حـال اجـرای حـکـم  
که تـعـادل روحـی نـدارنـد وی را تـھـدیـد مـی کـرد، در  
دارالشیطان فشارھا و شکنجه ھـای روحـی نـاشـی از جـو  
استرس ، ترس، چاپلوسی ، خیانت و آدم فـروشـی،  وی و  
دیگر مبارزان از جمله مھدی فراحی شاندیز را مـی آزارد،  
در ادامه این آزار و اذیت  فعالین کارگری  رژیم حامـی و  
حافظ نـظـام بـھـره کشـی و دزدی و غـارتـگـری ھـزاران  
میلیاردی که ھر روز یک یا چند مورد اختالس و دزدی  
ـرونـده   توسط دولتیان افشا می شود، در اقـدام ضـدبشـری پ
سازی دیگری توسط سربازان گمنام مزدور برای بھنـام رقـم  

ـقـه در  ٥ زده است، بطوریکه بدون وکیل و در کمتر از   ـی  دق
 اذر در بیدادگاه ضد کـارگـری تـوسـط قـاضـی احـمـد  ٢٦ 

با اتھامات ساختگی و دروغین، تفھیم اتـھـام شـد،  )  صالح ( 
کـه اکـنـون جـای  (  دی توسط قـاضـی صـلـواتـی  ٨ و در  

ـر افشـا   ـیـشـت قاضی مرتضوی  که جنایت ھایش ھر روز ب
ـیـت  )  می شود قرار گرفته است،  این جیره خوار غارتگـران ب

قاضی رانتی  و دشمن قسم خـورده  )  قاضی صلواتی (  المال 
کارگران به اتھام واھـی و پـاپـوش  ھـای سـاخـتـگـی از  

ـیـه    -١ :  جمله    ـرای ارتـکـاب جـرم عـل ـبـانـی ب اجتماع و ت
ـم   ـی امنیت کشور و ارتباط با سر پل مجاھدین ھفت سال و ن

فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارتباط بـا احـمـد شـھـیـد   -٢ ،  
به نه و نیم سال مـحـکـوم  "  داشتن ماھواره، جمعا  -٣  ماه  ١٧ 

ھمه این اتھامات ساختگی و دروغین و شرم آور  . شده است 
ـرادی   ـف   اویـن  ٢٠٩ است، به عنوان مثال وقتی بھنام در ان

 مامور به خانه او ریخته و تمام وسایل خانـه  ٦ زندانی بود ،  
ـتـه   را زیر و رو کرده و برخی را با خود بردند ، که طبق گـف
ـیـز بـوده اسـت ، سـوال   خودشان در بین وسـایـل مـاھـواره ن

ـتـه درسـت ھـم بـاشـد (  اینجاست   کـه  )  حتی اگر ایـن گـف
ماموران و قاضی بـه اتـھـام مـاھـواره در خـانـه کسـی را  

ـنـد     ٢٠٩ محاکمه می کنند که خودش در سلول انفرادی ب
ـیـن   زندان اوین بوده است ، کدام انسان شریف می توانـد چـن
اتھامی را بپذیرد؟ که قضات وامدار جمھوری اسـالمـی بـا  
ـنـد، آیـا ایـن   چنین اتھاماتی انسان ھا را محاکمه می کن
ـر قـاضـی   ـیـسـت؟ شـرم بـاد ب اتھام دروغین و ساخـتـگـی ن

ـنـد  ـیـن ھسـت در  .  صلواتی، بدون شک بقیه اتھامات نیز چن
ھمین راستا فرشید فتحی و آرش مقدم اصـالنـی ھـر کـدام  

چند روز قبل نیـز از ھـمـیـن  . به یک سال محکوم شده اند 
بند دارالشیطان مھدی فراحی شاندیز فعال کارگری عضـو  
ـم بـه   کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کـارگـری و مـعـل
ـرخـوردھـای   ـم و ب ـفـکـیـک جـرائ علت اعتراض بـه عـدم ت
ـر قـانـونـی بـه   خودسرانه و قانون شکنانه ماموران بطـور غـی
.  سلول انفرادی داده شده و ھنوز ھـم در آنـجـا مـی بـاشـد  

بھنام ابراھیم زاده بـا  :   کارگران ، مردم ستمدیده و آزادیخواه  
کـه دچـار  )  نیما ابراھیم زاده (  توجه به اینکه تنھا فرزندش  

سرطان است و در حال شیمی درمانی  می باشد، به خـاطـر  
دفاع از حق حیات انسانی ، حق تشکل و حق اعـتـصـاب و  
اعتراض در برابر تبعیض و نابرابری دیکتاتـوری و سـرمـایـه  
ـرای آزادی او و   داری در غل و زنجیر شده است، مبـارزه ب
دفاع از بھنام ، دفاع از آزادی و برابری و عدالت اجتمـاعـی  

بـه ھـر طـریـق مـمـکـن  .  برای ھمه مظلومان مـی بـاشـد  
ما از تمامـی  .  مبارزات خود را برای آزادی او تشدید کنید 

کارگران ، فعالین، تشکل ھای کارگری و نیروھای فـعـال  
ـم مـتـحـدانـه از طـریـق   جنبش ھای اجتماعی مـی خـواھـی
ـرده بـه مـردم   طومار نویسی ، تجمع ، اطالع رسـانـی گسـت

از بھنام و دیـگـر  ...  اعتراض در مقابل دادگاه ھا ، زندان و  
زندانیان حمایت گسترده نمایند، و ھمچنین از سـازمـانـھـا ،  
ـم   احزاب و نھاد ھای مردمی داخلی و جھانی مـی خـواھـی
از طریق ترتیب دادن اعتراضـاتـی در مـقـابـل سـازمـانـھـای  
جھانی و در خواست از انھا و تجمع در مقابل سفارت خـانـه  
ـر خـیـزنـد، و   ھای جمھوری اسالمی به حمایت از بـھـنـام ب
اجازه ندھند، با اتھامات دروغین و واھی قضات وام دار ایـن  

ما از خـانـواده ،  .  فعال کارگری را از زندگی محروم کنند 
پسران و دختران قاضی صلواتی و دیگر مـامـوران مـربـوطـه  

ـم   ـی آیـا شـمـا  :  که برای بھنام پاپوش دوختن سوال می کـن
ـتـان   ـیـد کـه تـوسـط پـدران می توانید در سر سفره ای بنشین
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ـرای   چنین جنایت کارانه پول در میاورند بنشینید به انـھـا ب
ـیـت انسـانـھـا بـه ایـن قـاضـی و   حمایت از آزادی و حـقـان
ماموران اتھام زن و پروده ساز اعتراض نکنید؟ آیا شما مـی  
توانید ببینید بھنام را که مدافع کـودکـان کـار و خـیـابـان  
بوده توسط پدرانتان چنین مورد اتھـام و آزار و اذیـت واقـع  
می شود و از تنھا پسرش که دچار سرطان است دور بمانـد  
و شما بتوانید با وجدان خودتان کنار بیایـد ؟ و دھـا سـوال  
دیگر ، ما از فرزندان و ھمسران این قـاضـی و مـامـورانـی  
که با اتھامات دروغین انسانھا را مورد محاکمه قرار مـی  
دھند، می خواھیم، بـا وجـدان آزاد و انسـانـی از پـدران و  
ـیـل و مـدارکـی کـه بـھـنـام را   ھمسران خود بـخـواھـنـد دل
محاکمه کردند به انھا نشان بدھند، ما از ایـن ھـمـسـران و  
فرزندان می خواھیم، اگر با دالیل ارایه شده راضـی شـدنـد،  
برای ما ھم اعالم کنند و اگر قـانـع نشـدنـد، ایـن قـاضـی  
وامدار و دیگر ماموران مربوطه را تحت فشار بـگـذارنـد تـا  
از این طریق ھم به وظایف انسانی خود عمل کرده باشـنـد و  
ـیـن عـمـلـی   ھم حقی را از پایمال شدن نجات دھـنـد ، چـن

 کمیته حمایت از شاھرخ زمانی . وظیفه ھر انسانی است  
 ٢٠٩ اطالعیه شماره  

 
مھرداد امین وزیری فعال کارگری در 

 سنندج  دستگیر شد
ریبوار عبداللھی و فرزاد مرادی نیا از 

 .زندان آزاد شدند
 

ـیـن   طبق اخبار منتشر شده مـھـرداد امـیـن وزیـری از فـعـال
ـبـه    دی مـاه تـوسـط  ٨ کارگری در شھر سنندج روز دوشن

ـر و بـه   ماموران اطالعاتی رژیم در محل کار خود دستـگـی
بنا بر خبر ھا مـھـرداد وزیـری روز  .  ستاد خبری منتقل شد 

ـراض  ١١   دیماه طی تماسی با خانواده خبر داد که  در اعـت
طـبـق  .  به این دستگیری دست به اعتصـاب غـذا زده اسـت 

ـرار بـازداشـت مـوقـت صـادر  ٣٠ ھمین اخبار برای او    روز ق
 آذر بصـورت  ٢٢ قبل از آن مھرداد امین وزیر روز  .  شده است 

تلفنی احضار شده بود که پس از دو ساعت بازجویـی او را  

 . آزاد کرده بودند 
 آذر  ٢٢ گفتنی است که مامورین اطالعات در بـازجـویـی  

ماه از وی خواسته بودند که تعھد بدھد که دیگر در ھـیـچ  
ـیـن  "  غیر قانونی "تجمع   شرکت نکند و مھرداد از دادن چـن

 . تعھدی امتناع کرده بود 
ـیـا دو تـن از   ـلـھـی و فـرزاد مـرادی ن آزادی ریبوار عبـدال

 فعالین کارگری در سنندج  
ـرای   طبق اخبار منتشر شده از سوی کمیته ھـمـاھـنـگـی ب
کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ریبوار عبداللھـی و  
ـیـن کـارگـری و اعضـای   فرزاد مرادی نیا  دو تن از فعـال
این کمیته که اخیرا در شھر سنندج دستگیر شده بودنـد، در  

  ١١  و  ٨  میلیون تومانی در روزھـای  ٧٠  و  ٥٠ قبال وثیقه  
دیماه آزاد و با استقبال گرم و با شکوه خانواده و جـمـعـی از  

حاضرین بـا  .  کارگران و فعالین کارگری شھر قرار گرفتند 
نثار حلقه ھای گل و خواندن سرود انترناسیونال عزیزان خـود  

 .را مورد استقبال قرار دادند 
آزادی ریبوار عبداللھی و فرزاد مرادی نیا را بـه آنـھـا، بـه  

ـنـی اسـت  .  خانواده ھایشان و ھمگان تبریک میگوییم  ـت گف
ـقـش مـھـمـی در آزادی و   که خانواده ھای این کارگران ن
رساندن صدای اعتراض کارگران بازداشتـی در شـھـر و در  

 .  سطح عمومی داشتند 
ـر در   ـیـن کـارگـری اخـی فردین میرکی یکی دیگر از فعال

ـرد  ـب فـردیـن  .  شھر سنندج ھـمـچـنـان در بـازداشـت بسـر مـی
ـیـان سـیـاسـی بـایـد   میرکی و ھمه کارگران زندانی و زنـدان

 .فورا آزاد شوند 
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 
  ٢٠١٥  ژانویه  ٤     ١٣٩٣  دی  ١٤ 
 

از اعضای کمیته  «فرزاد مرادی نیا»آزادی 
 ی ھماھنگی

فـرزاد  »  ١١/١٠/٩٣ بنا به گزارش رسیده، امروز پنج شنبـه  

فعال کارگری و عضو کمیته ی ھماھنـگـی،   «مرادی نیا 
 روز بازداشت در بازداشـت گـاه  اداره ای  ٢٥ بعد از گذشت  

 میلیون تومـانـی آزاد  ٧٠ اطالعات سنندج، با قرار وثیقه ی  
ـبـال  .  شد  گفتنی است که آزادی این فعال کارگری با استق

ـیـن   گرم و با شکوه خانواده و جمـعـی از کـارگـران و فـعـال
ـرای  .  کارگری سنندج  ھمراه شد  کمیته ی ھـمـاھـنـگـی ب

ـریـک   ـب کمک به ایجاد تشکل ھای کـارگـری، ضـمـن ت
بـه خـانـواده ی وی و تـمـامـی   «فرزاد مرادی نیا »آزدی  

ـیـد و   کارگران و فعالین کارگری، خـواھـان آزادی بـدون ق
، دیـگـر عضـو بـازداشـتـی خـود و  «فردین میرکی »شرط  

ـیـان   ھمچنین تمامی فعالین کارگری زندانی و دیگـر زنـدان
کمیته ی ھماھنگی برای کـمـک بـه  .  سیاسی می باشد 

 ایجاد تشکل ھای کارگری 
 

پیام تبریک به مناسبت آزادی فرزاد مرادی 
 نیا

ھـای شـریـف و    ھای کـارگـری ، انسـان   کارگران ، تشکل 
ـلـی !  آزاده  ـب ـتـه دفـاع از    ھمانگونه که در اطالعیـه ق  کـمـی

ـم در چـنـد مـاه   فعالین کارگری مھاباد اشـاره کـرده بـودی
ـر شـدیـد  ـنـدج زی ـریـن    گذشته فعالیـن کـارگـری شـھـر سـن ت

ھای دستگاه امنیتی بودند و چندین فعـال کـارگـری    فشار 
ـیـا از   این شھر احضار و دستگیر شدند که فـرزاد مـرادی ن

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد    اعضای  کمیته  ھـمـاھـنـگـی   ب
ـنـی بـود کـه از    ھای کارگری ھم یکی   تشکل  ـی  از فـعـال

ـر شـد و   سوی اداره اطالعات شھر سنندج احضار و دستگـی
 روز  ٢٥  بـعـد از  ١٣٩٣  ماه     دی ١١ روز گذشته پنج شنبه  

ـنـدج   بازداشت در بازداشت گاه اداره اداره اطالعات شھـر سـن
 میلیون تومانی آزاد شـد امـا ھـمـچـنـان  ٧٠ با سپردن وثیقه  

فردین میرکی و مھرداد امـیـن وزیـری از دیـگـر اعضـای  
ـنـدج    کمیته ھماھنگی   در بازداشت اداره اطالعات شھـر سـن

کمیته دفاع از فعالیـن کـارگـری مـھـابـاد ضـمـن  .  ھستند 
تبریب به خانواده کارگر مبارز مرادی نیا خـواسـتـار آزادی  

ـیـان    بدون قید و شـرط تـمـامـی   کـارگـران زنـدانـی و زنـدان
 کمیته دفاع از فعالین کارگری مھاباد . سیاسی است 

 
ادامه اعمال فشار بر کارگران و کارکنان 

 اداره ی راه و شھر سازی سروآباد
بنا به گزارش رسیده جمعی از کارگـران و کـارکـنـان اداره  
ی راه و شھر سازی مریوان، بدون ھیچ گونـه ھـمـاھـنـگـی  
قبلی و بدون توجه به محل سکونت آنان، از اداره ی راه و  
شھر سازی مریوان، به اداره ی راه و شھر سـازی سـرو آبـاد  

سرپرستان این اداره به این کـارگـران وعـده  .  منتقل شده اند  
داده بودند که در صورت جابه جایی، ھزینـه ھـای رفـت و  
ـراردادھـای آنـان را از فصـلـی بـه   آمد آنان را پرداخت و ق

ایـن در صـورتـی اسـت  .  دائمی و رسمی تغییر خواھند داد 
که سرپرستان این اداره تا کنون ھیـچـکـدام از وعـده ھـای  

ـر  . خود را عملی نکرده اند  الزم به ذکـر اسـت کـه حـداکـث
 ھزار تومان مـی بـاشـد  ٨٠٠ حقوق ماھیانه ی این کارگران 

که باید ماھانه حد اقل یک سوم آن را صرف ھزینـه ھـای  
ـنـد  ـتـه  .  رفت و آمد خود از مـریـوان بـه سـروآبـاد کـن کـمـی

 ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
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پایان اعتصاب غذای بھنام ابراھیم زاده بعد 
  روز٣١از 

ھـای شـریـف و    ھای کـارگـری ، انسـان   کارگران ، تشکل 
بھنام ابراھیم زاده فعال کارگری زنـدانـی از اعضـای  !  آزاده 

کمیته پیگیری و عضو جمعیت دفاع از کـودکـان کـار و  
     دی ١٣  روز اعتصاب غذا امروز جـمـعـه  ٣١ خیابان بعد از  

ھـای مـکـرری کـه      بـا تـوجـه بـه درخـواسـت ١٣٩٣ ماه  
ـنـدیـان و   بسیاری از دوستان ، آشـنـایـان ، خـانـواده ، ھـم ب
ـری مـجـدد   مخصوصا فرزند بیمارش نیما ھمـزمـان بـا بسـت
نیما در بیمارستان محک به اعتصاب غذای خـود  پـایـان  

 بـه  ١٣٩٣  آذر مـاه  ١٢ قابل ذکر است  بھنام از تاریخ  . داد 

    خاطر تبعید از زندان اوین به زندان گوھر دشت ، مـحـاکـمـه 
ـنـطـور تـوھـیـن و   ـرونـده جـدیـد و ھـمـی مجدد و تشـکـیـل پ

  ٤  رحمانه از سوی ماموران زندان بـعـد از    ھای بی   شکنجه 
مـا اعضـای  .    سال زندان دست به اعتصاب غـذا زده بـود 

کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده ضمن مـحـکـومـیـت ادامـه  
ـیـن کـارگـری از تـمـامـی      بازداشت و زندانی کردن  فـعـال

 که در این مدت به ھـر طـریـق مـمـکـن بـھـنـام و    کسانی 
ـرار دادنـد و در ایـن    خانواده  اش را مورد لطف و عـنـایـت ق

ھای سخت کنار این خانواده بودند و یـا بـه ھـر طـریـق    روز 
ـیـام   حـمـایـت خـود را از بـھـنـام و    ھـایـی   ممکن با ارسال پ

 .  اش دریغ نکردند کمال تشکر و قدردانی را داریم   خانواده 
  
 

بھنام را آزاد "کارزار : ٤اطالعیه شماره 
 "کنید

 سال و نیم زندان برای بھنام ٩صدور 
 ابراھیم زاده از رھبران کارگری در زندان

طبق خبر منتشر شده از سوی کمیتـه حـمـایـت از شـاھـرخ  
زمانی بھنام ابراھیم زاده از چـھـره ھـای شـنـاخـتـه شـده و  
ـرای ایـجـاد   ـری ب ـیـگـی محبوب کارگری و عضو کمیته پ
تشکلھای کارگری و فعال دفـاع از حـقـوق کـودک، در  

 سال و نیم حبس دیگر مـحـکـوم  ٩ محاکمه ای دوباره او به  
 آذر ماه توسط قاضـی حـکـومـت  ٢٦ او ابتدا در  .  شده است 

 دی مـاه   ٨ سپس در  .  دادگاھی شد )  صالح (اسالمی احمد  
قاضی صلواتی یکی دیگر از قضات جنایتکـار حـکـومـت  
اسالمی بھنام را با اتھاماتی واھی و پـاپـوش دوزی ھـای  
ـیـه   ساختگی چون اجتماع  و تبانی برای ارتکـاب جـرم عـل

ھـفـت سـال و  (  امنیت کشور و ارتباط با سرپل مجاھدیـن  
(، فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارتباط با احمد شـھـیـد  ) نیم 
ـم زنـدان  )   ماه ١٧  ـی و داشتن ماھواره محکوم به نه سـال و ن
ـراض  .  شد  به این حکم جنایتکارانه علیه بھنـام وسـیـعـا اعـت

 . کنیم 
 سـال اسـت کـه  ٤  سال بود و ھم اکنون  ٥ حکم قبلی بھنام  

جرم بـھـنـام دفـاع از حـقـوق کـارگـر،  .  در زندان بسر میبرد 
او را بـخـاطـر ایـن دوبـاره  .  حقوق کودک و انسانیت اسـت 

ـیـز ایسـتـاده و صـدای   دادگاھی کردند، چـون در زنـدان ن
 . آزادی و انسانیت است 

بھنام در طول مدت زندان بودنش زیر فشار شـکـنـجـه ھـای  
او در جریان حملـه وحشـیـانـه بـه  .  بسیاری قرار گرفته است 

ـرادی  ٣٥٠ بند   ـف  و بـعـد از  ٢٠٤  اوین در سال گذشته به ان
ـقـال  ١٢  و در آخر نیز به سالن  ٢٠٩ آنھم به   ـت  رجایی شـھـر ان
ـیـان  ١٢ و از آنجا که وی را از سالن  .  یافت  ـنـد زنـدان  بـه ب

. عادی انتقال داده بودند، او دسـت بـه اعـتـصـاب غـذا زد 
ـبـال   بدلیل شکنجه ھایی که بر بھنام وارد شده اسـت و بـدن
اعتصاب غذایی طوالنی اکنون وضعیت جسمانی او خـوب  

در این رابطه فرزندش نیما ابراھیم زاده، و تعدادی از  .  نیست 
ــاسـی بـه اســامـی شــاھـرخ زمـانـی  ــان سـی ـی ــد    -زنـدان ســعـی

ـثـاق    -صـالـح کـھـنـدل  -محمدعلی منصوری   -ماسوری  مـی
ـری   -اسدالله ھـادی   -جواد فوالدوند   -یزدان نژاد   -رضـا اکـب

حشـمـت    -فریـد آزمـوده   -علیرضا فراھانی   -مھدی فراھانی 
ـیـان   -حجت الله حاتمـی   -الله طبرزدی  ـرت ـرج    -افشـیـن حـی ای

ـلـف    -حاتمی  ـیـز تشـکـل ھـای مـخـت شاھین ذوقی تبار و ن
کارگری از بھنام خواستند که به اعتصاب غذایش خـاتـمـه  

ضمن تاییـد ایـن درخـواسـت،  " بھنام آزاد کنید "کمپین  . دھد 
از ھمگان خواستار این شد که کنار بھنام بـاشـنـد، صـدای  
ـنـان   اعتراض او در جھان باشند و به این شکل به بھنام اطمی
دھیم که ما خواستھای او را در سـطـح جـھـان و ھـمـه جـا  

 . پیگیری میکنیم 
ـراض   وظیفه ماست که بـا کـارزاری جـھـانـی صـدای اعـت

به حکمـی کـه  .  بھنام  ابراھیم زاده و زندانیان سیاسی باشیم 
و خـواسـتـار آزادی  .  جدیدا به بھنام داده شده اعتراض کنیـم 

فوری بھنام و ھمه کارگران زندانی و زندانیـان سـیـاسـی از  
 .زندان شویم 

ـیـد، از روز دوازدھـم  ژانـویـه الـی   کمپین بھنام را آزاد کن
. ھجدھم ژانویه  را ھفته حمایت از بھنام اعـالم کـرده اسـت 

ـیـد   ـتـوان از ھمگان  دعوت میكنیم كه  به ھر شکلی که می
ــد  ــونـدی ــی ـپ ــن کــارزار ب ــا امضــا  .   بـه ای ــد ب ــتـوانــی شــمــا مــی

طومارحمایت از بھنام ابراھیم زاده و خواستھایـش، بـا ارسـال  
پیام ھمبستگی به صورت نوشته و یا  تھیه کلیپ، با برپـا  
ـتـه حـمـایـت از بـھـنـام   کردن پیکت ھای اعتراضی در ھـف

 .  شركت كنید 
  ١٣٩٣ دی ماه  ١٤  برابر با   ٢٠١٥  ژانویه  ٤ 

 كمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 
 كمپین برای آزادی کارگران زندانی  

 نھاد كودكان مقدمند 
 

 
نامه نیما ابراھیم زاده به پدر زندانیش 

 بھنام ابراھیم زاده
 سال است که تو را به جـرم  ٤ اکنون بیش از  !  تو باید بمانی 

ـرایـت حـکـم   دفاع از کارگران و کودکان دستگیر کردند و ب
زندان صادر کردند ، شـکـنـجـه و آزار و اذیـت شـدی  و  

ھا را متحمل شدی ، از زندانـی بـه زنـدانـی    بیشترین توھین 
دیگر و از بندی به بند دیگر تبعید شـدی و چـنـد بـار در  
اعتراض به این ھمه اذیت و آزار و توھین دست به اعتصـاب  

 آخرین وسیله اعتراضی که یک انسـان در    غذا زدی یعنی 
ـلـه جسـمـش   بند برای اعتراض دارد و تنھا میتواند بـه وسـی
اعتراض خود را نشان دھد حتی اگـر ایـن جسـم بـه خـاطـر  
.  تحمل چندین سال حبس و شکنجه بیمار و ضعـیـف بـاشـد 

پدر عزیزم این چند سال که تو در بند بودی مـن مـحـکـوم  
به بلوغ فکری شـدم ھـر چـنـد ھـنـوز ھـم از لـحـاظ سـن   
کودک حساب میشوم اما باید رشد و بلـوغ را تصـاعـدی  

ـرای درد    می   طی  ھـای خـودم    کردم تا بتوانم ھم تسکینـی ب
باشم تا بتوانم  محکم تر به جنگ بیماری بروم و ھم جـای  

ـردن کـار    خالی   تو را برای مادرم پر کنم ، تو برای از بین ب
ھـای تـو بـود     از جرم   کودک فعالیت میکردی و این یکی 

که به زندان محکوم شوی اما من به عنوان فرزند تـو کـه  
کودکی بیش نبودم حتی مـجـبـور بـه کـار کـردن شـدم و  

 ھمـچـون    ھایی   ھمین باعث شد تا بیشتر و بیشتر برای انسان 
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ـیـت    تو احترام قائل باشم چون زندگـی   خـود را وقـف فـعـال
در ایـن چـنـد سـال  .   برای از بین بردن کار کودک کردید 

 زیـادی داشـتـه و دارم ھـر    ھای عاطفی و احساسی   کمبود 
ـم بـی  ـن ـی ـب ـیـار    بار که کودکی را به ھمراه پـدرش مـی  اخـت

 کودکانی ھستم که پـدر    ریزم و به فکر تمامی   اشک می 
 از دیدنن پدرانشان محروم ھستند و بایـد از پشـت    دارند ولی 

ـنـد  ، ولـی   میله   بـاز بـه خـودم    ھا با پدرانشان مالقات کـن
    گذره و تو آزاد میـشـی   ھا می   دلداری میدم و میگم این روز 

ـر    ھا جبران می   و این کمبود  شـه ، امـا ھـر دفـعـه کـه خـب
شکنجه یا تبعید به زندانی دیگر یا اعتصاب غذای تـو را  

ـنـد    می  شنوم تمام روح و جسمـم گـویـی ھـمـچـون تـو بـه ب
ـر   ـیـشـت ـر و ب ـیـشـت کشیده شده و استرس باعث میشود که ب
ـری   بیماری بر من غلبه کند اما ھر بار که در شرایط بـھـت

ـرژی     و صدایت را از پشت تلفن می   ھستی  شنوم مـن ھـم ان
ـروم  تـو  .   بیشتری میگیرم و راحت تر به جنگ بیماری مـی

ھـا بـه وجـود      باید بمانی  پدر ، باید بمانی چون ما و خیلی 
    تو نیاز دارند ، تو باید بمانی چون بودن تو باعث دلـگـرمـی 

ــی  ــواده و خـیــل  از کـودکــان کــار و    مـن ، مــادرم ، خــان
کارگرانی که تو به عشق اونھـا مـتـحـمـل زنـدان شـدی ،  

ھـا تـو ایـن مـدت کـه اعـتـصـاب غـذا      دونم که خیلی   می 
 ازت    کردی و االن یک مـاه تـو اعـتـصـاب غـذا ھسـتـی 

خواستند که اعتصاب غذا را بشکنی اما تو قبول نـکـردی  
خـواد    اما تو باید بمانی و ماندن تو ھم جسم سالم تـری مـی 

خواھیم که بـه اعـتـصـاب غـذا    ، من و مامان ھم از تو می 
ـیـه از نـظـر عـاطـفـی و   ـق ـر از ب ـیـشـت پایان بدی چون ما ب

ـریـن دلـگـرمـی   احساسی       به تو نیاز داریم و بودن تـو بـزرگـت
ـقـاضـا    ماست حتی پشت میله  ھای زندان ، پدرم ما از تـو ت

ـم ایـن   داریم که به اعتصاب غذا پایان بـدی و دوسـت داری
به امیـد  .  دوستت دارم پدر عزیزم .    تقاضای ما را رد نکنی 
ـم زاده فـرزنـد کـارگـر  . آزادی تمام پدران در بند  ـراھـی نیما اب
 زندانی بھنام ابراھیم زاده 

 
با سالم و درود به ھمه کارگران و فعالین 

 کارگری
ـم زاده در روز   ـراھـی  به اطالع می رسانم که فرزندم بھنام اب
دوازدھم اذرماه توسط قاضی احـمـدزاده و بـدون وکـیـل در  
ـبـاط بـا   دادگاه انقالب تھران محاکمه شده و به اتـھـام  ارت

ـیـه  !  احمد شھید و سر پل مجاھدین   ـبـانـی عـل و اجتماع و ت
 قـانـون مـجـازات  ٦١٠ امنیت کشور ، با استنـاد بـه مـاده  

ـیـه   ـیـغ عـل ـل ـب اسالمی به ھفت سال و نیم  زندان و به اتھام ت
 قـانـون مـجـازات اسـالمـی بـه  ٥٠٠ نظام با استناد به ماده  

 ھزارتـومـان جـریـمـه  ٤٥٠٠٠٠ تحمل یک سال ونیم حبس و  
  ٤٥٠٠٠٠  سال حبـس تـعـزیـزی و  ٩ نقدی، جمعا به تحمل  

ھزارتومان جزای نقدی و ھمچنین به اتھام نـگـھـداری ورق  
ـم حـبـس مـحـکـوم گـردیـده   ـی پاسور به تحمل چھار ماه و ن

  ١٥  بـه شـعـبـه  ٨/١٠/٩٣ نامبرده ھمچنین در روز   . است 
دادگاه انقالب به سرپرستی قاضی صلواتی احضار و حـکـم  

ـم زاده پـدر  .  مزبور به وی ابالغ شد  ـراھـی با تشکر رحمـان اب
و عضو کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد  )  بھنام ( 

 تشکل ھای کارگری 
 

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 
آزادی ریبوار عبداللھی از :ھای کارگری

 زندان
ـبـه   ـبـوار  ٨/١٠/٩٣ طبق گـزارش رسـیـده، امـروز دوشـن  ری

ـرای   عبداللھی فعال کارگری و عضو کمیته ھماھنـگـی ب
کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری بعد از تحمل بیست  
ـنـدج   روز بازداشت در بازداشتگاه اداره ی اطالعات شھر سـن

در ایـن  .  با تودیع وثیقه ی پنجاه میلیون تومـانـی آزاد شـد 
ارتباط تعداد کثیری از کارگران و فعالین کـارگـری شـھـر  
سنندج در یک فضای صـمـیـمـی، و بـا کـف زدن ھـای  

سرود ھمبستگی جھـانـی  ( ممتد و خواندن سرود انترناسیونال  
ـقـه ی کـارگـر  ـنـد ) طب ـت ـبـال وی رف ـق ـتـه  .  ، بـه اسـت کـمـی

ھماھنگی ضمن شادباش به خانواده ی ریبوار عبداللـھـی و  
تمامی کارگران و فعالین کارگری و تمامی انسان ھـایـی  
ـیـد مـنـاسـبـات   که دل در گرو رھایی طبقه ی کارگر از ق
ـیـد و شـرط فـردیـن   موجـود دارنـد، خـواھـان آزادی بـی ق
ـیـن کـارگـری و   ـر فـعـال میرکی، فرزاد مرادی نیـا و سـای

ـرای  .  زندانیان سیاسی دربند می باشد  کمیته ھماھـنـگـی ب
 کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
پیام تبریک به مناسبت  آزادی ریبوار 

 عبداللھی
ھـای شـریـف و    ھای کـارگـری ، انسـان   کارگران ، تشکل 

ـیـد در چـنـد مـاه گـذشـتـه  ! آزاده  ھمانگونه که مطلع ھسـت
ـنـدج  از طـرف اداره   بسیاری از  فعالین کارگری شھر سن
اطالعات این شھر احضار یا دستگیر و زنـدانـی شـدنـد کـه  

ـریـن فشـار  ـتـه    در این بین بیشـت ـر روی اعضـای کـمـی ھـا ب
ھای کارگری بـود     برای کمک به ایجاد تشکل   ھماھنگی 

 تن از فعالین کارگری عضو این تشـکـل  ٣ و ھم اکنون ھم  
ـبـوار   در شھر سنندج در بازداشت اداره اطالعات ھستند ، ری

ـتـه ھـمـاھـنـگـی   ھـم    عبداللھی فعال کارگری عضو کـمـی
 آذر ماه به اداره  ١٩  از افراد دستگیر شده بود که روز    یکی 

اطالعات شھر سنندج احضار و بازداشـت شـد کـه بـعـد از  
ـردن   تحمل چندین روز بازداشت و شکنجه روز گذشته با سـپ

ـیـن  .  میلیون تومانی آزاد شد ٥٠ وثیقه   کمیته دفاع از فـعـال
ـلـھـی    ـریـک بـه خـانـواده عـبـدال ـب کارگری مھاباد ضمن ت
ـیـن کـارگـری   خواستار آزادی بدون قید و شرط دیگر فـعـال

 کـارگـران زنـدانـی و    دستگیر شده شھر سنندج و تـمـامـی 
ـیـن کـارگـری  ..  زندانیان سیاسی است  کمیته دفاع از فـعـال

 مھاباد 
 

اعتصاب غذا در شرکت پارس ! گزارش
 ! خودرو

ـبـه  ٧ طی روزھای یکشنبه    دی مـاه، ھـفـت  ٩  تا سه شـن
جوان و جـان بـه لـب رسـیـده پـارس  ) زن ومرد (ھزارکارگر  

به شکلی خودجوش، با تـوجـه  )  جنرال موتورز سابق ( خودرو  
ـراض   به شرایط عینی زندگی و کار خود و به عـنـوان اعـت
ـره ی جـان   به کسانی که شب و روز عمر و جوانـی و شـی

آنان را می مکند، در حـرکـتـی ھـمـبـسـتـه و سـراسـری و  
جنبشی با سه روز اعتصاب غذا، خواب خوش صاحـبـان زر  

کارگران بـا نـخـوردن غـذای  .  و زور و سرمایه آشفته کردند 
در ھر دو شیفت صـبـح و بـعـدازظـھـر  )  نھار و شام ( شرکت  

مخالفت خود را با شرایط حاکم بر سرنوشت خود به اربـابـان  
ـران بـی صـالحـیـت   ـئـت مـدی سرمایه و پادوھای آنھا در ھـی
اعالم نمودند و اعتراض خـود بـه سـطـح دسـتـمـزدھـا را بـا  

ـتـدای دی  . صدایی بلند و رسا ابراز داشتند  کـارگـران از اب
ـیـد، در سـرویـس ھـای   ماه در کنار خطوط سالن ھای تـول
ـرار   ایاب و ذھاب و در برگشت تا رسیدن به منزل، بـا ھـم ق
می گذاشتند و به یکدیگر یـادآوری مـی کـردنـد کـه از  

 دی اعـتـصـاب غـذا خـواھـنـد کـرد و  ٩  الـی  ٧ یکشنبه  
 دی سوار سرویس ھـا نـخـواھـنـد شـد و بـه  ١٠ چھارشنبه  

کـرج حـرکـت    -جای آن به سمت جاده مـخـصـوص تـھـران  
 .خواھند کرد و این جاده  را خواھند بست 

 دی کارگران ھر دو شیفت از خـوردن غـذای  ٧ از یکشنبه  
شرکت خودداری کردند و غذایی را که ھـمـراه خـود آورده  

ـر  (  بودند   ـی ـن کوکو و سیب زمینی و تخم مرغ و مـربـا و پ
ـنـد  ...)  و  صرف کردند و به ھمکارانی نیز کـه غـذا نـداشـت

می دادند و به این ترتیب آنھا را به نخوردن غذای شـرکـت  
ـیـز از گـرفـتـن غـذای  . تشویق می کردند  ھـمـکـاران زن ن

ـریـت ارشـد  .  شرکت خودداری کردنـد  ـتـدا از جـانـب مـدی اب
عوامل شناختـه شـده و  .  شرکت توجھی به این حرکت نشد 

ـنـویـس و روحـانـی شـرکـت،   ـرزا ب ـران مـی تعـدادی از مـدی
مصایبی که مدیر امور فرھنگی است، وارد معرکه شـدنـد  
و با ریش گرو گذاشتن و خواھش و تـمـنـا کـردن و گـردن  
کجی و پند و موعظه، خواھان غذاخوردن کـارگـران شـدنـد  

روز  .  که با ھوکردن و بی توجھی کارگـران مـواجـه شـدنـد 
ـفـس   اول با غافلگیرشدن مدیران و تقویت روحیه و اعتمادبه ن

  ٨ ( در روزھای دوم و سوم اعتصـاب .  کارگران به پایان رسید 
تعداد نفرات اعتصابی به بیـش از ھشـتـاد درصـد  )  دی ٩ و  

رسید و صددرصد سالنھا، قسمتھا و حتی بخشھـای اداری  
ـنـد و درایـن مـیـان،   ـیـوسـت و خدماتی نیز ھمدالنه به بقیه پ

ـیـده  .  فعالیت و ھماھنگی زنان ھمکار قابـل تـوجـه بـود  شـن
می شد مدیرعامل و معاونین ارشدش پیـغـام داده انـد کـه  
ـران و   ـم و روسـا و مـدی ما به کارگرجماعت باج نمی دھـی
ـنـد  . حراست به ھرشکلی شده موظفند این بساط را جمع کن

اما با سرسختی و مقاومت کارگران وضـعـیـت بـه سـرعـت  
مدیران میانی، روسا، حراست و روحـانـی پـارس  .  تغییر کرد 

مدیرانی که بـه سـاده  .  خودرو ھمگی به دست و پا افتادند 
ـقـاضـا   ترین حرفھای کارگران توجھی نداشتند از کارگران ت
ـنـد،   می کردند کـه نـھـار و شـام را بـا آنـھـا صـرف کـن
. تقاضایی که با بی توجھی کارگران کارگران مواجه شـد 
. خواھش و تمنای گاه توام با تھدید آنھا ھیچ اثری نداشـت 

از یک سو، شـبـانـه بـه تـعـداد  .  سخت غافلگیر شده بودند 
ـرداری در سـطـح شـرکـت و   ـلـمـب دوربینھای مداربسته و فی
سالن غذاخوری می افزودند و از سوی دیگر حـتـی کـنـار  
خط مونتاژ می آمدند و با اصرار از کارگران خواھش مـی  

مدیرعامل، مـھـنـدس  .  کردند به سالن ھای غذاخوری بروند 
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ناصر آقامحمدی، به معاونین دگم و بـی صـالحـیـت خـود  
دستور داده بود به این کـارھـا خـاتـمـه دھـیـد، ھـیـچـگـونـه  

امـا بـا  !!!  افزایش حقوقی نداریم، وضع شرکت خـراب اسـت 
 دی مدیرعـامـل مـتـوجـه شـد  ١٠ نزدیک شدن چھارشنبه  

که با سدی محکم و نفوذناپذیر به نام کارگر مواجـه اسـت  
و راه افتـادن کـارگـران بـه سـوی جـاده مـخـصـوص و راه  

کـرج    -پیمایی به سمت تھران و بسته شـدن اتـوبـان تـھـران  
. می تواند عواقب بدی برای  او و مشاورانش داشته بـاشـد 

ـنـکـه بـاز  . لذا از در تسلیم درآمد  از شب سه شنبه بعد از ای
ھم شیفت بعد از ظـھـر از خـوردن شـام خـودداری کـردنـد،  
نیروھای حراست ، روحانی شرکت و مدیران ارشد و میـانـی  
وارد تک تک سالنھای مونتاژ شدند، اما باز ھـم بـا بـی  
اعتنایی و ھوکردن و جنجال کارگران جـان بـه لـب رسـیـده  
ـنـھـا را   مواجه شدند و دست از پا درازتر در آخـر شـب سـال
ـم   ـرگـذاری تصـمـی ترک کردند و کارگران متوجه توان و اث

سـوارنشـدن بـه  ( خود شدند و بیشتر مصمم به ادامه راه خود  
عـمـلـه  .  شـدنـد )  سرویسھا و رفتن به سوی جاده مخـصـوص 

در میان کـارگـران  .  اکره سرمایه کامال غافلگیر شده بودند 
ـر شـود   مطرح شده بود که اگر کسی اخراج و یـا دسـتـگـی
ـقـا   ـر ارت دست از کار بکشند و اعتصاب را به مرحـلـه بـاالت

باید فـکـری دیـگـر  .  تیرمدیریت به سنگ خورده بود . دھند 
ـیـش از ظـھـر عـوامـل  .  می کرد  ـبـه پ در نھایت چـھـارشـن

مدیریت به سالن ھا آمدند و به کارگـران اعـالم کـردنـد بـا  
تمام خواسته ھای شما مبنی بر افزایش دستـمـزد، افـزایـش  
ـقـه از   آکورد و تغییر وضعیت تعدادی از کـارگـران بـا سـاب
ـراردادی مـوافـقـت   قراردادی به رسمی و از پیمانکاری به ق

کارگران اعالم کردند که مدیرعامل خـود بـایـد  . شده است 
کارگران از قبـل  .  به سالنھا بیاید و مراتب باال را تایید کند 

خواسته ھای خود را نوشته و اعالم کرده بودند و یـکـی از  
ـبـات را   کارگران بر فراز پالتی ایستاد و خواسته ھا و مطـال

عمده ی خواسته ھـا ھـمـان ھـا  .  برای حاضرین قرائت کرد 
مدیرعامل و ھمراھان با پذیرفـتـن  .  بود که در باال گفته شد 

ـر اجـرای   ـنـی ب آنھا و دادن وعده و قول و قسـم خـوردن مـب
ـر تـا پـایـان زمسـتـان  ـنـدمـاه ( خواسته ھای آنان حداکث ) اسـف

کارگـران از ایـن  .  سالنھای تولید و مونتاژ را ترک کردند 
خوشحالی آنھا به این دلیل بود کـه  .  پیروزی خوشحال بودند 

چھارشنبـه بـعـد از  .  در عمل به توانایی خود پی برده بودند 

ظھر در حالی که شیفت صبح کار را به شیفت بـعـدازظـھـر  
تحویل می داد کارگران کـار خـود را بـا ھـم مـرور مـی  
کردند و ضمن آن قرار گذاشتند اگر در پـایـان زمـان وعـده  
داده شده خواسته ھایشان تحقق نیابد اعتصـاب را بـا دسـت  
ـرای   کشیدن از کار شروع کنند و تصمیم ھـای دیـگـری ب

آنھا تا اینجا مـوفـق شـده  .  پیگیری خواستھای خود بگیرند 
ـنـد و او را   بودند شخص مدیرعامل را به سالن ھا بـکـشـان
مجبور به پذیرش خواست ھایشان کنند، ھـرچـنـد فـعـال  در  

به این ترتیب، کارگران جـوان در تـجـربـه  .  حد حرف و وعده 
ای جدید، بدون آویزان شدن به این یا آن جریان و با اعـتـمـاد  

ـنـد  آنـھـا در  .  به نفس خود توانستند روی پـای خـود بـایسـت
ـیـاده نـظـام و   عمل متوجه شدند کـه بـدون آنـکـه سـربـاز پ
ـردبـان صـعـود   سیاھی لشکر کسی باشنـد و بـدون آنـکـه ن
دیگران به قدرت شوند می تواننـد خـواسـت ھـای خـود را  
پیگیری کنند و عوامل سـرمـایـه را دسـت کـم در حـرف  

ـنـد  تـعـدادی از کـارگـران  .  مجبور بـه پـذیـرش آنـھـا نـمـای
ـبـه  .  اعتـصـابـی پـارس خـودرو  . ١٣٩٣  دی  ١٠ چـھـارشـن

 «درابا »ارسالی به وبالگ  
 

 اخبار بین المللی
 

تظاھرات ھزاران نفر بر علیه  -اسپانیا 
 محدود کردن آزادیھا
ـیـه  )   آذر ٢٩ (  دسامبر  ٢٠ ھزاران تن از مردم اسپانیا روز   عـل

ـرخـی تـجـمـعـات را   ـرگـزاری ب قانونی که مجازات علیـه ب
تشدید کرده و شرایط پناھندگی را نیز سخت تر می کنـد،  

قانون جدیـد جـریـمـه ھـای مـالـی بسـیـار  .  تظاھرات کردند 
سنگینی را علیه کسانی که در برخی امـاکـن عـمـومـی  
ھمچون اطراف پارلمان تـظـاھـرات کـرده و یـا مـانـع اخـراج  
ـیـجـاری مـی شـونـد، در نـظـر   مستاجران از خانه ھای است

ـنـدگـان و  .  گرفته است  گزارشھا از درگیری میان تظاھرکن
یکی از آنـھـا مـی  .  پلیس ضد شورش مادرید حکایت دارد 

ـم ” :  گوید  ـی ایـن  .  ما در حال بازگشت به زمان فرانکـو ھسـت
ما نمی توانیم سـاکـت  . کامال بر خالف قانون اساسی است 

آنـھـا  : " دیگری ھم می گـویـد “  .باید اعتراض کنیم . بمانیم 
قوانینی را به ما تحمیل می کنند که آزادیھای مـا را از  

ـراضـات  .  ما می گیرد  ـرای اعـت جریمه ھـا و مـجـازاتـھـا ب
ـیـسـی کـه در حـال  .  خیابانی سخت تر شده  ـل اگر شما از پ

ضرب و شتم یک نفر است عکس بگیرید شـمـا را بـجـای  
این تظاھرات یادآور درگیریھـای  ."  پلیس مجازات می کنند 

ـیـس   ـل شدید میان معترضان به تدابیر ریاضت اقتصـادی و پ
 میالدی است که بـه زخـمـی شـدن  ٢٠١٢ در سپتامبر سال  

 .تعدادی از معترضان و پلیس منجر شد 
 

 بر  اعتراض به اقدام دیوار کشی -بریتانیا 
 علیه مھاجرین

ـیـش از    تـن بـه  ٥٠٠ به مناسبت روز جھانـی مـھـاجـران، ب
، در شـھـر کـالـه  " امـائـوس " فراخوان سازمان بشـردوسـتـانـه  

ـرقـانـونـی، از  .  فرانسه تجمع کردند  بسیاری از مھاجـران غـی
ـیـا   ـتـان ـری طریق این بندر تالش می کنند کـه خـود را بـه ب

ـر، بـه سـاخـت  ١٧ معترضان روز چھارشنبه . برسانند   دسـامـب
ـراض کـردنـد  . یک دیوار در محدوده اسکله بندر کاله اعـت

اصـل حـرکـت آزاد  : " ژاه روسو، رییس بنیاد امائوس گـفـت 
مردم که در منطقه اروپا تصویب شده، سـالـھـاسـت کـه بـه  

ـنـد کـه اقـدامـات  .  درستی اجرا نمـی شـود  ھـمـه مـی دان
ـنـه   امنیتی که انجام می شود، اثر ندارند و فقط باعث ھـزی

وقـت آن  .  مالی زیاد و تعداد زیاد مرگ و میر می شـونـد 
رسیده که این روش ھا تغییر کند چرا که موج مھاجـران و  
ـرانـه، بـزودی بـه پـایـان   ـت درگیری ھای اطراف دریای مـدی

این دیوار با میله ھای آھنی و سیـم خـاردار  ."  نخواھد رسید 
ـیـون یـورو در   ـل ساخته شده و بریتانیا با اختصاص پانـزده مـی

 مـھـاجـر  ٣٠٠٠  تا  ٢٥٠٠ بین  . احداث آن شرکت کرده است 
مرد، زن و کودک که اغلب از سوریه، عراق، افـغـانسـتـان،  
سودان، سومالی و اریتره آمده اند در اردوگـاھـھـای مـوقـت  

 .در کاله در انتظار عبور به آنسوی آبھا ھستند 
 

 روزنامه ٦٠کشته شدن دست کم  -جھان 
 ٢٠١٤نگار در سال 

یک گروه طرفدار آزادی مـطـبـوعـات در گـزارش سـاالنـه  
ـتـه  ٢٠١٤ خود نوشت در سال   ، سال جاری میالدی کـه ھـف

نـگـار ھـنـگـام     روزنامـه ٦٠ رسد، دست کم    آینده به پایان می 
کمیته حفاظـت از  .  اند   انجام وظیفه جان خود را از دست داده 

ـیـویـورک اسـت، در ایـن    روزنامه  ـر آن در ن نگاران که مـق
گـویـد     دسامبر  منتشر شد مـی ٢٣ شنبه   گزارش که روز سه 
. انـد    کشور جان خود را از دسـت داده ٢١ این خبرنگاران در  
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ـرداران   ـرب ـرنـگـاران و تصـوی بر اساس گزارش این کمیته، خـب
ـنـد، امـا    محلی ھمچنان بیشترین ھدف   درصـد  ٢٣ ھا ھسـت

ـنـد   شدگان در رسانه ھای بین   کشته  در  .  المللی فعالیت داشت
گزارش سال گذشته این نھـاد مـدافـع مـطـبـوعـات، تـعـداد  

ـر  ٧٠  را دسـت کـم  ٢٠١٣ شده در سال    خبرنگاران کشته  ـف  ن
ـرآورد کـرده بـود  ــه حــفـاظــت از  .  ب ـت گــزارش ســاالنـه کـمــی

نگاران، ھمچنین باالرفتن شمار تلفات اھالی رسـانـه    روزنامه 
ھا در مناطق مـنـاقشـه کـه در    را ناشی از افزایش خشونت 

آنھا شھروندان و منافع کشورھای غربی اغلب ھدف حـمـلـه  
 مـورد مـرگ،  ١٧ سوریه بـا  .  گیرند، دانسته است   قرار می 

.  بـود ٢٠١٤ خطرناکترین کشور برای خبرنـگـاران در سـال  
ـبـه دوم، عـراق و اوکـرایـن اسـت کــه در ھــر کـدام     ٥ رت

نگار کشته شدند، و در سومالی و در جریان جنـگ    روزنامه 
ـیـب  ٤ ھا در غـزه    بین اسرائیل و فلسطینی   مـورد مـرگ ث

در ھر یک از کشورھای افغانستان، پـاکسـتـان  .  شده است 
ـفـاق  ٣ و پاراگوئه نیز    مورد از کشته شدن اھالی رسـانـه ات

. نگار در آفریقای مرکزی کشته شـد   افتاد و یک روزنامه 
ـتـل     درصد مرگ ٤٣ افزاید    این گزارش می  ھا نـاشـی از ق

ــا در اثــر  ٤٨ بـوده، در حــالــی کــه    درصــد در جــنـگ ی
ـر در مـنـاقشـه    ھای متقابل بین طـرف   تیراندازی  ھـای درگـی

 .جان خود را از دست دادند 
 

  عفو بین الملل در باره خودکشی -عراق 
 دختران اسیر دست داعش

ـتـشـار    الملل با صدور بیانیه   سازمان عفو بین  ای که امـروز ان
ـبـال   یافت، اعمال گروه موسوم بـه خـالفـت اسـالمـی در ق
اقلیت ایزدی عراق را به نسل کشی و جنایت علیه بشـریـت  

ـیـه آمـده اسـت کـه   ـیـان از  "  داعـش " توصیف کرد، در این ب
ـفـاده   ھزاران دختر و زن جوان ایزدی به عنوان برده جنسی است

بسیاری از آنـان کـه تـجـاوزات جـنـسـی افـراد  .  کرده است 
وابسته به گروه افراطی داعش را تحمل نـکـرده و اقـدام بـه  

 .اند   خودکشی کرده 
ـر و  ٤٠ ھای عینی بیـش از    این بیانیه بر پایه شھادت   دخـت

زن جوان ایزدی بنا گذاشتـه شـده کـه از چـنـگـال داعـش  
ـیـن  "  دوناتال روورا .  " گریخته اند  ـیـن عـفـو ب یکی از مسئول

ـتـگـو   ـرانسـانـی گـف الملل که با شھود  عینی این اعمال غـی
ھـزاران زن ایـزدی بـه زنـاشـویـی  : " کرده اسـت، مـیـگـویـد 

اجباری با افراد داعش و اطرافیان آنھا وادار گـردیـده انـد و  
ــی کـه داعــش در   ـرده فــروشـی مــحـل یـا در بـازارھــای ب

ھای تحت کنترل خود دایر کـرده اسـت، بـه عـنـوان    سرزمین 
  ١٥ -  ١٤ در میان آنان دختران  ".  برده جنسی فروخته شده اند 

 .تر به وفور یافت میشود   سن   ساله و یا حتی کم 
ـرانسـانـی داعـش، تـعـریـف مـی   شھود عینی این اعمال غی
ـر در دسـت   کنند که چگونه بسیاری از دختران جـوان اسـی
داعش برای پرھیز از ازدواج اجبـاری و تـجـاوزات جـنـسـی  
ـنـگ    ـر ن مکرر، اقدام به خـودکشـی کـرده و مـرگ را ب

 .اند   بستر شدن با جھادگرایان داعش ترجیح داده   ھم 
ـنـی، در   سازمان عفو بین الملل بر اساس گواھی شھود  عـی
این بیانیه اعالم کرده است که گـروه افـراطـی مـوسـوم بـه  
دولت اسالمی عراق نسبت به این اقلیـت قـومـی در عـراق  

عـفـو  .  ترین اعمال غیرانسانـی شـده انـد   مرتکب وحشتناک 
الملل در این بیانیه تأکید کرده است که قتل، شکـنـجـه،    بین 

ـرده   ـران بـه صـورت ب تجاوز و آدم ربایی و فروش زنان و دخت

جنسی که از سوی  داعش درباره اقلیت ایزدی اعمـال شـده  
ـیـه    است نمونه و مصداق کامل  نسـل  کشـی و جـنـایـت عـل

 . بشریت میباشد 
 

اعتصاب کارکنان شرکت  -فرانسه 
 "Easy jet"ھواپیمایی 

ـیـمـایـی   اتحادیه ھای مھمانداران و کارکنـان شـرکـت ھـواپ
ـردر فـراخـوانـی  ٢٦ ایزی جت در فرانسه روز جمعه    دسـامـب

ـر و   خواستار اعتصاب دوباره در روزھای سی و یکم دسامـب
این فراخوان پس از آن صادر شد کـه روز  .  یکم ژانویه شدند 

ـرواز ایـن خـط   جمعه به دلیل اعتصاب کارکنان و خـدمـه پ
ـرواز اغـلـب داخـلـی لـغـو شـد ٣٨ ھوایی ارزان قیـمـت،   .  پ

ـیـمـایـی و   اتحادیه ھای مھمانداران و کارکنان شرکت ھـواپ
" یو ان ای سـی " و  "  اس ان پی ان سی اف او "سندیکاھای  

. خواستار سھم بیشتر خدمه پرواز از سود این شرکت ھستنـد 
بـه رغـم  : " لوران نیکوالس از کارکنان ایـن شـرکـت گـفـت 

 صـورت داد،  ٢٠٠٩ توافقنامه ای که ایزی جت در سـال  
برخی حقوق کارکنان فرانسوی از جمله حق آمـوزش ھـای  
حرفه ای و مشارکت در سـود شـرکـت از کـارکـنـان ایـن  

ـرخـی  ٢٠١٢ پیشتر در سـال  ." شرکت دریغ شده است  ـیـز ب  ن
ـیـل اعـتـصـای   پروازھای شرکت ھواپیمایی ایزی جت به دل

 .کارکنان آن لغو شده بود 
 

 ھای کوتاه خبر
 

ـبـه    -بلژیک   شارل میشل، نخست وزیر بلژیک، روز دوشـن
ـنـی سـرخ کـرده و مـایـونـز مـورد  ٢٢   دسامبر با سیب زمی

 .حمله چھار عضو سابق گروه ف من قرار گرفت 
اقدامات ریاضتی دولت بلژیک، باعث تنش ھای سیـاسـی  

 .و اجتماعی بی سابقه ای در این کشور شده است 
 

کارکنان شرکت آمازون در فرانسه سه روز مـانـده    -فرانسه  
اعـتـصـاب  .  به جشن کریسمس دست به اعـتـصـاب زده انـد 

کنندگان خواھان افـزایـش سـطـح حـقـوق و دسـتـمـزد خـود  
 .ھستند 

با این وجود این شرکت آمریکایی فعال در زمینـه خـریـد و  
ـرنـت ادعـا کـرده اعـتـصـاب روز   فروش اجناس بر روی اینت

 دسامبر در روند ارسال کاالھا خللی ایجاد نمـی  ٢٢ دوشنبه  
  ٧٠٠  ھـزار و  ٤ نیروی کار آمازون در فرانسه به رقم  . کند 

ـیـش کـارکـنـان  .  نفر می رسد  ـتـه پ در آلمان نیـز از دو ھـف
آمازون برای اعتراض به میزان حقوق و دسـتـمـزدھـای خـود  

 .اعتصاب کرده اند 
 

ـر در  ٢٧ کارگران اھل اسلوونی روز شنبه  -اسلوونی    دسـامـب
ـراض زدنـد  . مرز سابق میان اسلوونی و اتریش درست به اعـت

ـر درآمـدی کـه در   آنھا نسبت به وضع مالیات مضاعـف ب
تـخـمـیـن  .  خارج از کشور کسب می کنند اعتراض داشتند 

ـتـگـی از   زده می شود که این کارگران که روزانـه یـا ھـف
مرز عبور می کنند مجبور به پرداخت پانصد تا چند ھـزار  

 .یورو مالیات اضافه باشند 
  ١١ نشان می دھـد  "  سازمان بین المللی کار "آمار    -جھان  

درصد کودکان در سراسر جھان در مـعـرض کـار اجـبـاری  

 .ھستند 
ــمــام   ــلـی کــار در ت ــمــل ــن ال ـراســاس گــزارش ســازمــان بــی ب
ـلـه آزار و اذیـت کـودکـان و کـار   کشورھای جھـان مسـئ

ـیـون کـودک  ١٦٨ در حال حاضر  . اجباری وجود دارد  ـل  مـی
در ایـن  .  در سراسر جھان در معرض کار اجباری قرار دارنـد 

ارتباط رتبه ھای اول و دوم به ترتیب مربوط به کشـورھـای  
کشـورھـای آمـریـکـای  .  آفریقایی و آسیا ـ اقیانوسیه اسـت 

ـریـن   التین و حوزه دریای کارائیب رتبه سوم را به لحاظ باالت
 .نرخ کودکان کار در جھان دارا ھستند 

 
برپایه گزارش خبرگزاری ھا دولت مـالـزی قصـد    -مالزی  

 . ھزار کارگر مھاجر را از این کشور اخراج کند ٥٠٠ دارد  
ـر اسـاس قـانـونـی  ٢٠١١ دولت مالزی در سال    مـیـالدی ب

تصمیم گرفت تعداد پناھجویانی کـه بـه  "   پی ٦ "موسوم به  
این کشور وارد شده اند و یا کـارگـرانـی کـه ویـزای آنـان  
ـرد را   پایان یافته اما ھمچـنـان در مـالـزی بـه سـر مـی ب

 ھـزار  ٥٠٠ با توجه به این قانون اکنون حـدود  .  کاھش دھد 
 . کارگر مھاجر ناگزیر از ترک این کشور ھستند 

 
 
 
  


