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ــم  ــلــی    قــدی ھــا کــه ســال تــحــصــی
ــمــان    نــزدیــک مــی  شــد، والــدیــن

شـــدنـــد کـــه    خـــوشـــحـــال مـــی 
رونـد و    فرزندانشان به مدرسه می 

ــرای آیــنــده و زنــدگــی آمــاده   ب
ـر،    اما در سال . شوند   می  ھای اخـی

ھر چه بـه بـازگشـائـی مـدارس  
مان نیـز    شویم نگرانی   نزدیکتر می 
نـگـرانـی مـان  .  شـود   بیشتـر مـی 

بیشتر می شود چرا که نه تـوان  
فرستادن فرزندانمان به مدرسـه را  
داریم و نه حتی اگـر بـا ھـزار و  
ــر بــه مــدرســه شــان   یــک دردس
ـری در ایـن   فرستادیم، آینـده بـھـت
مملکت زیر سیطره این مناسـبـات  

 .منتظرشان است 
ھـم  "  مـھـر " خبرگزاری دولتی  

شوک  " در گزارشی تحت عنوان  
ـنـه  ای بـه مـعـیـشـت    پاییزی ھـزی

مجبور شده اسـت ایـن  "  کارگران 
ــنــد  ــعــکــس ک ــن ــیــت را م . واقــع

ـروزھـای مـدرسـه   ـن دردسرھای ای
ــتــن کــودکــان خــانــواده ھــای   رف
ـرده و   ــ ـــم ـرش ــ ـری را ب ــ کـــارگ

ـران یـک  : " نویسد   می  حقوق بگـی
میلیون تومانی حتی توان تامـیـن  
ـیـز   ھزینه ثبت نام در مدارس را ن

 ." ندارند 
ـلـه امـا صـرف   ـنـه  " مسئ ھـزی

ــبــت نــام  ــرضــا  .  نــیــســت "  ث غــالم
دبیرکل کـانـون عـالـی  " عباسی،  

کـه  "  ھای صنفی کارگران   انجمن 
ـتـــی اســـت،   ــ یـــک نـــھـــاد دول

  ٥٠ ھم اکنون حـدود  : " گوید   می 
درصــد کــل کــارگــران کشــور  

ھزارتومـانـی    ٧١٢ حداقل دستمزد  
را دریافت می کننـد در حـالـی  
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شھریور شـاھـرخ    ٢٢ روز یکشنبه  
ــره ھــای   زمــانــی یــکــی از چــھ
ـبـش   شناخـتـه شـده و جسـور جـن
کارگری در زندان رجـائـی شـھـر  

علت مرگ او سکتـه   .درگذشت 
مــغــزی اعــالم شــده اســت امــا  
ــی بــر   ــز مــبــن ــی نــی گــزارشــات
مشکوک بودن مرگ شاھرخ و  
ــر بــدن او   ــرح ب آثــار ضــرب و ج

ـتـشـر شـده اسـت  شـاھـرخ در   .من
زندان مورد شکنجه قرار گرفـتـه،  
بارھا بـه مـرگ تـھـدیـد شـده و  
ـنـج سـال از حـداقـل   نزدیک به پ
امکانات پزشکی برای معـالـجـه  
بیماری ھای خـود مـحـروم بـوده  
است و صرفنظر از اینکه بـخـاطـر  
سکته مغزی درگـذشـتـه یـا نـه،  
جمھوری اسالمی مسئول مـرگ  

ـرونـده   .او اسـت  مـرگ شـاھـرخ پ
ــکــومــت اســالمــی را   ســران ح

  .سنگین تر کرد 
شـاھـرخ عضـو کـمـیـتـه  
ــجــاد   ــرای ای ــری ب ــگــی ــی پ
ــھــای کــارگــری و   تشــکــل
عضو سندیکـای کـارگـران  
ــود کــه از ســال   ــقــاش ب ن

ـــدان ھـــای    ١٣٩٠  در زن
جمھوری اسالمی بود و بـه  
یازده سـال زنـدان مـحـکـوم  

دستگیری شاھرخ،   .شده بود 
شکنجه ھا و تـھـدیـدات و  

محرومیـت ھـا و بـیـمـاری  
ھای مختلف اما خللی در  
اراده اش، در مــبــارزه اش  
برای آزادی و عدالت و در  
تالشش برای افشای چھـره  
جــنــایــتــکــارانــه جــمــھــوری  

ـــکـــرد   .اســـالمـــی وارد ن
شجاعانه عـلـیـه حـکـومـت  
ــامــه نــوشــت،   حــرف زد، ن

 .بیانیه داد و سخنرانی کرد 
شاھرخ یک چھره رادیکـال  
جنبش کارگری بـود و در  
مقابل ھر نوع بیحـقـوقـی و  
ستمی، نسبت به بیحقوقـی  
ــای   ــان، مــحــرومــیــت ھ زن
کودکان، مـجـازات شـنـیـع  
اعدام و سـایـر مـحـرومـیـت  
ھای مـردم حسـاس بـود و  
قاطعانه و بی تخـفـیـف قـد  

یـک عـرصـه   .علم میکـرد 
دائم فعالیت شـاھـرخ تـالش  
ـــان   ـــی ـــدان ـــرای آزادی زن ب

  .سیاسی بود 
مرگ شـاھـرخ ضـایـعـه  
بزرگ و تـاسـف انـگـیـزی  
برای جـنـبـش کـارگـری و  
جنبـش آزادیـخـواھـی مـردم  

ــت  ــران اس ــرخ   .ای ــاھ ــام ش ن

زمانی بعنـوان یـک فـعـال  
پیگیر چپ و کمونیست و  
مدافع حقوق انسانی ھـرگـز  
فــرامــوش نــخــواھــد شــد و  
چـھـره دوسـت داشـتـنـی او  
ھیچگاه از خاطـر مـردمـی  
که بـرای رھـایـی از سـتـم  
ــه داری و   ــای ــرم ــای س ھ
حکومت اسالمی سـرمـایـه  
ــد   ــن ــکــن ــارزه مــی داران مــب

  .نخواھد رفت 
جان باختن شاھرخ را بـه  
خانواده اش، به کـارگـران و  
مردم آزادیـخـواه صـمـیـمـانـه  

مـرگ   .تسلیت مـیـگـویـیـم 
شاھرخ بر مبـارزه فـعـال تـر  
برای آزادی سایـر فـعـالـیـن  
ـــیـــان   ـــدان کـــارگـــری و زن
ســــیــــاســــی و ضــــرورت  
ســـرنـــگـــونـــی حـــکـــومـــت  
ـــھـــوری   آدمـــکـــشـــان جـــم
ــیــش از پــیــش   اســالمــی ب

  .تاکید میکند 
یاد شاھرخ عـزیـز ھـمـیـشـه زنـده  

  .خواھد ماند 
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ــای   ــھ ــان ــازم ــام  س ــم ــه ت ب
کارگـری و نـھـادھـای طـرفـدار  

 حقوق بشر در سراسر جھان   
من بھنام ابراھیم زاده زنـدانـی  
سیاسی از زندان جھنمی رجـایـی  

من در یک خـانـواده  .  شھر ھستم 
کارگری در شـھـرسـتـان اشـنـویـه  

زندگـی ام مـن را  .  بدنیا آمده ام 
ــا درد و رنـــج   ــی ب ــودک از ک
کارگران و کـودکـان کـار آشـنـا  

از ھمین رو از ھـمـان آغـاز  .  کرد 
ـیـه   سنین جوانی ام  به مبارزه عـل
ـیـه   اجحافات سـرمـایـه داری عـل
ــرای   ــران و کــودکــان و ب کــارگ
رسیدن به جـامـعـه ای شـایسـتـه  

به خاطر ھمـیـن  .    انسان برخاستم 
ــن   ــھــتــری ــارزاتــم اســت کــه ب ــب م
سالھـای زنـدگـی ام را دارم در  

سـال اسـت در    ٥ .  زندان میگذارم 
ـرون   زندانم و زیر شکنجـه ھـای ق
وسطی سالمتی ام به خطر افتـاده  

از بودن در کنار خانـواده ام  .  است 
محروم شده ام و با وجودیکه تنھـا  
فرزندم نیما به بیماری خطـرنـاک  
ـتـوانسـتـه ام   سرطان مبتـالـسـت، ن

ــم  ــاش ــارش ب ــن ــز  .  ک ــی ــدان ن در زن
ـر   بخاطر انواع بیماریھایـی کـه زی
ـر مـن   فشار و شکنجه ممـتـد  ب

ـیـمـاری ھـا   وارد شده بـه انـواع ب
مبتال شده ام،  و حـتـی از حـق  
. درمان محرومم و درد مـیـکـشـم 

اما من ایستاده ام و بعنوان یـک   
ــقــوق   ــقــوق کــارگــر، ح مـدافــع ح
کـودک، حـقـوق بشـر و حـقــوق  
ـم پـای   ھمه انسانھا بر خواسـتـھـای

 . میفشارم 
ـر    ٨٩ خرداد    ٢٢ من   دسـتـگـی

سال حکـم    ٢٠ شدم و ابتدا به من  
ــا اعــتــراض مــن و  .  داده شــد  ب

خانواده ام و حمایت ھای وسیعـی  
ـم   که از سوی ھم طبقـه ای ھـای
در ایران و در سراسر جھان از مـن  

سال کـاھـش    ٥ شد، این حکم به  
ـر  .  یافت  در زندان مـرتـب مـرا زی

از جـمـلـه  .  اذیت و آزار قرار دادند 
اویـن    ٣٥٠ در جریان حمله به بند  

، مـعـروف بـه  ٩٣ فروردین    ٢٨ در  
پنجشنبه سیاه،  مـن و تـعـدادی  
ـر ضـرب و   ـیـان دیـگـر زی از زندان
ـم و مـا   ـی شتم شدیدی قرار گرفت

ـقـال دادنـد   ٢٤٠ را به انفرادی   . انت
ـرادی   ـف   ٢٠٩ بعد ھم دوبـاره بـه ان

ـردنـد  آسـیـب ھـای  .  اوین من را ب
ــریـان ایــن  .   بسـیـاری دیــدم  در ج

ـرونـده سـازی   ـرای مـن پ حمـلـه ب
بــه مـن اتـھــام  .  جـدیـدی کـردنـد 

اجتماع و تبانی در درون زنـدان را  
من را تحت عنوان تـمـاس  .   زدند 

ـبــاط بــا   ــیـد و ارت بـا احــمـد شــھ
سازمان مجاھدین خلـق مـحـکـوم  

و من ھـمـانـمـوقـع اعـالم  .  کردند 
کردم که اینھا چیزی جز پاپـوش  

اعـالم کـردم کـه  .  دوزی نیـسـت 
من نه در گذشته و نـه در زنـدان  
ــان ســازمــان   ــا جــری ــاطــی ب ارتــب
مجاھدین خلق نداشته و نـدارم و  
این اتھامات را شـدیـدا تـکـذیـب  

ھمه نوشته ھای من چـه  .   کردم 
در خارج از زندان و چه در داخـل  
زندان به روشنی نشان میدھد کـه  
من یک فـعـال دفـاع از حـقـوق  
ـم و ربـطـی بـه جـریـان   بشر ھسـت

ـرونـده  .   مجاھدین خلق ندارم  این پ
ســازی ھــا و مــحــاکــمــه ھــای  
ــرمــایشــی و   کــذایــی تــمــامــا ف
نــاعــادالنــه بــودن آنــھــا را نشــان  

 . میدھد 
اینان تصمیم خود را گـرفـتـه  

با این اتھامات واھی مـن را  . اند 
ـنـکـه   دادگاھی کرده و علیرغم ای

سال زندانم به پایان رسـیـد    ٥ حکم  
دوباره من را با حکم جدیـدی بـه  
ھفت سال و ده مـاه و پـانـزده روز  

بـه مـن  .  حبس محکوم کرده انـد 

ــیــاورنــد کــه مــن را از   فشـار م
امـا مـن  .  مبارزاتم پشیمان کننـد 

بھنام ابراھیم زاده به عنـوان یـک  
کارگر معترض و یک انسان نـه  
ـیـحـقـوقـی   تنھا از اعتراضاتم به ب
ھــای ضــد بشــری در جــامــعــه  
ـلـکـه آنـچـه در   ـم، ب پشیمان نیست
زندان دیده و تجربه کرده ام بیشتـر  
بر حقانیت مبارازتم و ایسـتـادگـی  
ــد   ــم تــاکــی ــھــای ــت ــر روی خــواس ب

 . گذاشته است 
من فقط از  فرزندم نیما کـه  
در طول این سالھا دور از پـدرش  
ـیـمـاری   و کانون شاد خانواده بـا ب
وحشتناک سرطان دست و پنـجـه  

از  .  نرم میکـنـد عـذر مـیـخـواھـم 
نیمای عزیزم  عذر میخواھم کـه  
ـتـخـاب مـھـلـکـی   مجبور شـدم ان
ـتـخـاب   بکنم و ناگزیر به جـای ان
ـرای   در کنـارش بـودن، مـبـارزه ب
نجات جان ھمه نیماھا و کودکان  
. کار و انسانھا را  انتخاب کـردم 
ـیـمـا فـرزنـد مـن اسـت  و  .  ولی ن

میدانم که من را درک میـکـنـد  
و از ایـن  .  و من را خواھد بخشید 

 .بابت دلم گرم است و شادمانم 
ـرای فشـار آوردن بـه   اینھـا ب
ــروگــذار   مـن از ھـیــچ کـاری ف

ـرادی  .  نکـرده انـد  ـف مـن را بـه ان
ـیـان  . بردند  من را از مـیـان زنـدان

سیاسی دور کـردنـد و در کـنـار  
ـنـد  و  .  زندانیان خطرناک گـذاشـت

ـرار   مرتب مورد تـھـدیـد جـانـی ق
دارو و درمان را از مـن  .  گرفتم  
ـریــدنــد  ــم  ...  و .  ب امــا خـودشــان ھ

میدانند که این فشار ھـا راه بـه  
ـم  .  جایی نمیبرد  و من بھنام ابراھـی

زاده امروز نه تنھا مـدافـع حـقـوق  
ـلـکـه   کارگر و حقوق کـودک، ب
ـیـان در   مدافع حقوق تمامی زندان
ـیـان   بند، زندانی سیـاسـی و زنـدان

ـم  مــن  .  عـادی در زنـدانـھــا ھسـت
ــوق   ــق یــک انســان و مــدافــع ح

 .انسانھا ھستم 
ـتـان   ـرای من این شرح حال را ب
نوشتم ، تا صدای اعتراضم را بـه  
ـتـظـارم   ـم و ان گوش ھمگان برسـان
ـم و از   اینست که از خـواسـتـھـای

خانواده ام  .  مبارزاتم حمایت کنید 
را تنھا نگذاریـد و حـامـی آنـھـا  

ــر شــکــلــی کــه  .  بــاشــیــد  بــه ھ
میتوانید فشار بیاورید که مـن و  
. ھمه بھنام ھا از زندان آزاد شونـد 

ــیـاوریــد کــه ایــن بســاط   فشـار ب
ناعادالنه دادگاھھایشان را جـمـع  

ـیـاوریـد کـه ھـمـه  .  کنند  فشار ب
ــان   ــدانــی ــدانــی و زن کــارگــران زن

من بـه حـکـم  .  سیاسی آزاد شوند 
ــدانــم   ــاه زن ــت ســال و ده م ھــف

ــراض دارم  ــت ــعــا  .  اع ــی مــن را وس
 . حمایت کنید 
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بنا بر خبـرھـای رسـیـده سـاعـت  
شـھـریـور    ٢٣ یازده صبح امـروز  

یوسف آب فرابات از چھره ھـای  
شناخته شده کارگری در شـھـر  
مھاباد بعد از پایان محکـومـیـت  

آزادی  .  دو ســالــه اش آزاد شــد 
وی را به او، بـه خـانـواده اش و  

 .به ھمگان تبریک میگوییم 
یوسف آب خـرابـات در سـال  

در شھر کرج ھمراه تـعـدادی    ٩٠ 
از اعضای کمیته ھـمـاھـنـگـی  
برای ایجاد تشکلھای کارگـری  

 . دستگیر و روانه زندان شد 
بـه ھـمـراه    ٩٢ او در شھریور  

مــحــمــد  " دو فــعــال کــارگــری  
در  "  واحـد ســیــده " و  "  مـوالنــایــی 

دادگاه مھابـاد مـحـاکـمـه و بـه   
جرم شرکت در مجمع عـمـومـی  
ساالنه کمیته ھـمـاھـنـگـی  در  
کرج به دوسـال زنـدان مـحـکـوم  

 . گردید 
یوسف آب خرابات از فعالیـن  
شــنــاخــتــه شــده کــارگــری در  

او قـبـال کـارگـر  .  مھاباد اسـت 
شرکت کشت وصنـعـت مـھـابـاد  

او در جریان اعـتـصـابـی در  .  بود 
ایـن کــارخـانـه در اعـتــراض بــه  

ـــرداخـــت   ـــق پ ـــوی ـــع ـــاه    ٤ ت م

. دستمزدشان، از کار اخـراج شـد 
سپس مدتی در کارخانه آردل بـه  

او بـخـاطـر  .  کار اشتـغـال یـافـت 
مـبـارزاتـش در دفـاع از حـقــوق  
کارگران دو سال از زندگیـش را  

آزادی یـوسـف  .  در زندان گذراند 
ــگــان   ــم ــه ھ ــات را ب ــراب آب خ

 .تبریک میگوییم 
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بــدنــبــال تــالش ارســالن نــاظــری  
ــرای آزادی   ــن ب ــی عضــو کــمــپ
ــی در کشــور   ــدان کــارگــران زن
استرالیا، دین ھال دبیـر اتـحـادیـه  
ساختمانی، جنگلبانی، معـدن و  
انرژی این کشور طی نامـه ای  
خطاب به خامـنـه ای خـواسـتـار  
آزادی فوری بھنام ابـراھـیـم زاده  

ــامــه  .  شــده اســت  او در ایــن ن
مـا بـه ھـمـراه کـل  : " مینـویسـد 

جامعه جامعه جھانی بـر آزادی  
فوری بھنام ابراھیم زاده تـاکـیـد  
داریم و میخواھیـم کـه از تـمـام  
توان خود برای لغو محکـومـیـت  

ادامـه زنـدانـی  .  او تالش کـنـیـد 
کردن فـعـالـیـن اتـحـادیـه ای و  
زندانیان سیاسی ھمه انسـانـھـای  

 ". شریف را خشمگین میکند 
بــھــنــام ابــراھــیــم زاده فــعــال  
کارگری و فعال دفاع از حـقـوق  
کودک از چھره ھای شنـاخـتـه  
شده کارگری در زندان اسـت او  

سال    ٥ دستگیر و به    ٨٩ در سال  
ــلـیــرغــم  .  زنـدان مـحــکــوم شــد  ع

اینکه بھنام محکومیت خـود را  
ــپــری کــرده اســت، دوبــاره بــا   س
پرونده ای جدیـدی او بـه ھـفـت  
سال و ده ماه و پانزده روز زنـدان  

بھنام بخـاطـر  .  محکوم شده است 
نـامـه  .  مبارزاتش در زندان اسـت 

اتحادیه ساختمانی در اعـتـراض  
به این حکم و برای آزادی بھنام  

 .از زندان است 
تـرجــمــه ایـن نــامــه و مــتــن  

 .اصلی آن ضمیمه است 
  ١٥ ،  ٩٤ شـــھـــریـــور    ٢٤ 

 ٢٠١٥ سپتامبر  
 :ضمیمه 

نامه دبیر اتحادیه ساختمـانـی،  
جنگلبانـی، مـعـدن و انـرژی  
استرالیا در حمایـت از بـھـنـام  

 ابراھیم زاده 
به آیت الله علی خامنـه ای  

 رھبر جمھوری اسالمی ایران  
نامه سـرگشـاده در  :  موضوع 

 حمایت از بھنام ابراھیم زاده  
 عالیجناب  

بعنوان یک عضـو و مـقـام  

اتحادیه ای، این نـامـه را بـرای  
ــمــام اعضــای   ابــراز حــمــایــت ت
اتحادیه ساختمانی جنـگـلـبـانـی،  

 (CFMEU) معدن و انرژی 
از بـھـنـام ابـراھـیـم زاده بـرایـتـان  

بیعدالتی در ھر جایی  .  مینویسم 
بی عدالتی در ھمه جاست و تـا  
ھمه آزاد نشوند ھـیـچـکـس آزاد  

بعنوان فعالین کـارگـری  .  نیست 
و اتحادیه ای اسـتـرالـیـا مـا از  
تجربیات اخیرمان میفھـمـیـم کـه  
وقتی قانون بطور بـی دادگـرانـه  
ای علیه کسی به کار گـرفـتـه  
میشود چقدر عصبانی کننده و  

حق تشـکـل  .  ناراحت کننده است 
و عضویت در اتحادیه از حـقـوق  

بـه ایـن  .  پایه ای انسـانـی اسـت 
دلیل فعالیـت در یـک تشـکـل  
اتحادیه ای ھـرگـز نـبـایـد جـرم  

ـلــقــی شــود  روشــن اســت کــه  .  ت
فعالیت در اتحادیـه بـرای واحـد  
تولیدی، برای جـامـعـه و بـرای  
کشور دسـتـاوردھـای غـیـرقـابـل  

    .انکاری دارد 

ما بـه ھـمـراه کـل جـامـعـه  
جھانی بر آزادی فـوری بـھـنـام  
ابراھیم زاده تاکیـد مـیـکـنـیـم و  
میخواھیم که از تمام تـوان خـود  
برای لغو محکومـیـت او تـالش  

ادامــه زنــدانــی کــردن  .  کــنــیــد 
فعالین اتحادیـه ای و زنـدانـیـان  
سیاسی  ھمه انسانھـای شـریـف  

  .را خشمگین میسازد 

دین ھال دبیر اتحادیـه  :  امضا 
ساختمانی، جنگلبانی، معـدن و  

 (CFMEU)انرژی 
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 استرالیا در حمایت از بھنام ابراھیم زاده
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. در مصر، تونس، یمن، بحرین، لیبی و سوریه متأسفانه میـوه مـطـلـوبـی نـداده اسـت "  بھار عربی " انقالبات  
ـروت    اعتراضات چند روز گذشته در لبنان که به یک اعتراض ساده به عدم جمع آوری زبـالـه  ـی ھـا در شـھـر ب

به خود گرفت و تنھا راه ممکن تغییر مطلـوب وضـعـیـت  " بھار عربی "شروع شد، سریعا سیمای ادامه انقالبات  
ـر از    ١٧ ھایی از کارگران لبنان ھم، از جـمـلـه    بخش .  فریاد زدند "  سرنگونی رژیم "سیاسی را با شعار   ـف ھـزار ن

ـر   ـی کارگران بخش خدمات اعالم کردند که بطور متشکل در این اعتراضات شرکت خواھند کرد و خواھان تغی
 .برای رفاه عمومی ھستند 

ـبـات تـوده   گرچه ھنوز حاصلی مطلوب نداده "  بھار عربی " انقالبات   ـقـالبـی    اند، اما از آنجا که مطال ھـای ان
ـرای  "  بھار عربی "گام بعدی برای انقالبیون  . کنند   اند ھر روز از جائی سر باز می   جواب نگرفته  ـیـن ب و ھـمـچـن

ـقـالبـات،    ١٣٨٨ ما که در ایران اعتراضات وسیع سال   ـروزی ایـن ان ـی را تجربه کردیم، باید این باشد که برای پ
 چه باید کرد؟ 

 ھمچنان داغ است " بھار عربی "تنور انقالبات  

فضـائـی اسـت  .  ھای راست و چپ انگلیس، فضائی است چـپ   فضای جامعه انگلیس، به شھادت رسانه 
شـود از    ای کـه مـی   استنتاج سیاسـی و عـمـلـی .  گنجد   که در چھارچوب سیاستھای پارلمانی حزب لیبر نمی 

انتخاب جرمی کوربین گرفت، تالش برای نھادھائی است که جامـعـه را بـه سـمـتـی سـازمـان بـدھـنـد تـا از  
 . وضعیت نابسامان فعلی عبور کند 

ـقـه    ٩ روز  " اتحادیه معلمان سیاتل "معلمان و دیگر کارکنان عضو   ـری کـم سـاب سپتامبر در یک رأی گـی
نویسیم؛ اما اعتصـاب مـعـلـمـان    نمی "  کامنت "ما ھر روز درباره اعتصابی  . به اتفاق آرا به اعتصاب رأی دادند 
  ٦ گزارشات حکایت از این دارند که دستمزد اعضای ایـن اتـحـادیـه در  .  سیاتل از جھاتی منحصر بفرد است 

مطالبات معلمان نه تنھا افزایش دسـتـمـزد و مسـائـل بـه اصـطـالح صـرف  .  سال گذشته افزایش نیافته است 
ھایشـان، از جـمـلـه ریشـه کـن    صنفی را دربر می گیرد، بلکه مسائل اجتماعی مربوط به شاگردان و خانواده 

کردن راسیسم ضمنی که در دم و دستگاه آموزشی و آموزش و پرورش استان ریشه دارد را نیز برجسـتـه کـرده  
ـبـش  .  و جامعه را حول اینگونه مسائل اجتماعی دور اعتراض خـودشـان بسـیـج کـرده  ـیـن جـن یـکـی از فـعـال

. اعتراضی معلمان گفته است که ھرگز در این اتحادیه فضائی به این اندازه متفاوت و میلیتانت نـدیـده اسـت 
گوید کار و فعالیت چند سال گذشته آنھا از اینکه باالخره اتحادیه را از یک نھاد بسـتـه و در خـود بـه    می 

 .ای که مسائل اجتماعی را برجسته کند، میوه داده است   اتحادیه 
ـقـل جـامـعـه مـاسـت   یکی دیگر از معلمان می  . گوید تناقض بین کارگران و کـارفـرمـایـان در مـرکـز ث

داران منافع مشترکی دارند و اگر با ھم راه بیایند ھر دو کـمـپ از    گوید این ایده که کارگران و سرمایه   می 
 . آن سود خواھند برد، حرف چرتی بیش نیست 

اعتصاب معلمان سیاتل، فضای این روزھای  
 دنیای ماست 

بحث بر سر اینکه زمان رفتن و برگشتن از سر کار خود جـزئـی از  
ـیـن کـارگـری و قـانـونـگـذاران   ساعات کار باشد بحثی داغ بین فـعـال

ـیـسـی روز    بـی   بـی .  داری بوده اسـت   طرفدار نظام سرمایه    ١٠ سـی انـگـل
تریـن دادگـاه اتـحـادیـه اروپـا کـه شـکـایـت    سپتامبر خبر داد که عالی 

کرد، حـکـمـی صـادر کـرده    کارگران شرکتی در اسپانیا را بررسی می 
مبنی بر اینکه مدت زمان رفت و برگشت به سر کار کارگـرانـی کـه  

ایـن  .  جای کار مشخصی ندارند باید جزو ساعات کار بـه حسـاب آیـد 
ـتـھـای زیـادی اسـت و فـقـط   حکم مشخص البته که دارای مـحـدودی

اما ھـمـیـن کـه کـارگـران  .  کارگران در حاالت خاصی را مد نظر دارد 
داری بقبوالنند که  سـاعـاتـی    اند این مقوله را به سیستم سرمایه   توانسته 

ـیـار کسـب سـود    را که کارگر از آن ھیچگونه لذتی نمی  برد و در اخـت
برای صاحب کار است، جزئ ساعت کار محسوب شود وایـن مـوضـوع  
را به مسئله جامعه تبدیل کند، خـود یـک گـام بسـیـار مـھـم در راه  

 .زندگی ای بھتر است 

یک گام مثبت در تثبیت زمان  
 رفت و برگشت به حساب کار 

 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

ـیـس بـه   باالخره جرمی کوربین، نماینده بخش چپ حزب لیبر انـگـل
ـر کـه  .  رھبری این حزب انتخاب شد  ـل   ٤ او در مقابل کانـدیـد تـونـی ب

درصد آرا در ھمـان مـرحـلـه اول    ٦٠ درصد آرا به خود اختصاص داد، با  
ھـای    جرمی کوربین نماینـده اتـحـادیـه .  به لیدری حزب لیبر انتخاب شد 

ـراون " نماینده  . نماینده جوانان بیکار بود . کارگری بود  . بـود "  نه به بلر و ب
علیـه ریـاضـت  " اند، به پالتفرم    اعضای حزب لیبر که به ایشان رأی داده 

ـنـده، اگـر بـه  .  اند   ایشان رأی داده " اقتصادی  ـر در آی ـب ـی اینـکـه حـزب ل
ـیـه  " رھبری کوربین کابینه دولت تشکیل بدھد چقدر بـه سـیـاسـت   عـل

پایبند بماند، چیزی است که بـایـد حـداقـل تـا سـه  "  ریاضت اقتصادی 
اینکه ایشان دمخور جریانات اسالمی در  .  چھار سال دیگر منتظر ماند 

ـیـس    خاورمیانه بوده و اینکه نظر مثبتی به دادگاه  ھای شریعه در انـگـل
خواھد داشت یا نه به احتمال بسیار زیاد در تصمیم رأی دھـنـدگـان بـه  

ـر  .  وی تأثیری نداشته  ـب ـی آنچه که او را کاندید بخش وسیعی از حزب ل
ـیـه   کرد، وضعیت کار و معشیت در جامعه انگلیـس و شـعـارھـای عـل

ـنـده در  .  ریاضت اقتصادی بود و این مھم است  کوربین حتی اگر در آی
ـتـه اگـر تـا آن   ـب انتخابات پیروز شود و بتواند دولت را تشکیل دھـد، ال
ـیـدر چـپ   زمان جناح راست حزب لیبر برای خالص شدن از شر یک ل
ـریـن   چیز خورش نکرده باشد یا ھواپیمایش را منفجر نکرده باشد، در بھت

 . حالت یک الکسیس سیپراس خواھد شد که آش دھان سوزی نیست 

درباره انتخاب رھبر جدید  
 حزب لیبر انگلیس 
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ھـای    در پـی اعـالم سـیـاسـت 
ـتـالفـی راسـت   ریاضتی دولـت ائ

 ٢٠١٥ میانه فنالند که در سـال  
روی کار آمده، جامعه مـدنـی و  

ھای قـوی کـارگـری در    اتحادیه 
ـراض   ــ ـت ــ ـــه اع ـــور ب ـــن کش ای

 .ای دست زدند   گسترده 
ـیـان   با پیوستن معلمان و مـرب

ھـایـی    مھد کودک به اعتـصـاب 
سپتامبر انـجـام    ١٨ که روز جمعه  

خواھد شد، بسـیـاری از مـدارس  
فنالند نیز تعطیل خواھـنـد شـد و  

توانند، از دیـگـر    معلمانی که می 
ــه   ــظــاھــرات ب ــا بــرای ت شــھــرھ

 .ھلسینکی خواھند رفت 
ھمچنین رانندگان لوکوموتیو  
و کارکنان راه آھن دست از کـار  

ــه ھــمــراه   ــد و ب ــی خــواھــنــد کش
ـنـادر و کشـتـی  رانـی،    کارکنان ب

ـقـل را   مجاری سرویس حمـل و ن
 .به نشان اعتراض خواھند بست 
ــدان فــروشــگــاه  ھــای    کــارمــن

ـره  ـنـد کـو   زنجـی -ای بـزرگ مـان
مارکت نیز در حد یـک ربـع تـا  
ــار   ــت از ک ــت دس ــاع نــیــم س

ھـای طـویـل    کشند تـا صـف   می 
ــیـام   پشـت بـاجــه  شــان را بــه    ھـا، پ

 .ھا مخابره کند   دولتی 
ـتـه   در طرح جدیـدی کـه ھـف
گذشته ارائـه شـد، روز نـخـسـت  
مرخصی به دلیل بیـمـاری، بـدون  

درصـد از    ٢٠ شـود و    حقوق می 
حقوق در دو روز بعدی مـرخصـی  

  ٢٥ یـابـد؛    درمانـی کـاھـش مـی 

حـقـوق کـار در    درصد از اضـافـه 
روز تعطیل کسـر شـده و حـقـوق  

کـاری بـه نصـف    ساعات اضافـه 
 .شود   کاسته می 

ــی چــون   شــاغــالن کــارھــای
پرستاری، مراقبت از سـالـمـنـدان،  

شغل مشـابـه،    ٢٥٠ نشانی و    آتش 
ممکن اسـت بـه طـور مـتـوسـط  

یورو از درآمد ساالنه خـود    ١٨٠٠ 
  ٢٥٠ را از دست بدھند تـا حـدود  

میلیـون یـورو در سـال بـه دولـت  
 .کمک شود 

ـــان مـــی  ـف ــ ـــد    مـــخـــال ـن گـــویــ
ـیـک    ارزش  ھای سوسیال دموکرات

ـر   ـنـی ب جامعه مدنی فنالند، مبت
ــرابــری   عــدالــت اجــتــمــاعــی و ب

ھا وجه مشخـصـه    انسانی که دھه 

این کشور شـمـال اروپـایـی بـوده  
ـر پـای   است، در حال له شـدن زی
ـنــــــاح راســــــت اســــــت  . جـــــ

ھای دانشگاھی به این    نظرسنجی 
ــاری از   ــه بســی ــاره دارد ک اش

ــزب   رای  ــه ح ــان ب ــدگ ــای    دھــن ھ
  .گرا از رای خود پشیمانند   راست 

شایان ذکر است که حتی دو  
گــرای    مـلــی   سـیــاسـتــمـدار حـزب  

یـکـی از  ( ھای راستین    فنالندی 
، بـا  ) دھنده دولت   سه حزب تشکیل 

ــد   ــی ــای ــن کــه پــس از ت ــر ای ذک
ھای اقتصادی، این حـزب    ریاضت 

ـیـسـت کـه عضـوش   دیگر آنی ن
 .بودند، استعفا کردند 

 
Teijo Petäjäjärvi  مســوول ،

بخش اوسیما که پایتخـت کشـور  
 Rene  در آن قرار دارد به ھـمـراه 

Hursti   کانسیلور حزب در شـھـر
ھلسینکی از سمت خود اسـتـعـفـا  

 .کردند 
ھـا    فنالندھا که پـس از دھـه 

ــه  ــادی ــح ــه ات ــجــرب ــوی    ت ــای ق ھ
کارگری و عدالت اجـتـمـاعـی و  

ھایی را    اقتصادی مناسب، ارزش 
اند، به دست دولـت    که بنیان نھاده 

ـنـد،    کنونی از دست رفته می  ـن بی
ترین اعـتـصـاب    روند تا بزرگ   می 
ـنـد    ده  ھای اخیر را نیز برگزار کـن

دھندگان ایـن    ھا سازمان   و اتحادیه 
 .تظاھرات ھستند 

 

 سابقه در فنالند اعتصاب سراسری و کم 
 سپتامبر به تعطیلی خواھند کشاند ١٨ھا کشور را روز  اتحادیه

 عبدل گلپریان

 

  ٣ که ھزینه سبد معیشت بـاالی  
ـیـون تـومـان در مـاه اسـت  ـل ." می

نیمی از جمعیت کارگران حـداقـل  
دستمزد می گیرند و در میان آن  

ـر کسـی     ٣ نیم دیـگـر ھـم کـمـت
ـنـه سـبـد   میلیون تومانی که ھـزی
. معیشت است دریافت می کـنـد 

ـنـاک   ـیـجـه آن پـدیـده ھـول ـت در ن
که دل ھـر انسـان  "  کودکان کار " 

شریف و منصفی را به درد مـی  
. آورد، حاصل این وضعـیـت اسـت 

کودکی که قرار بود به مـدرسـه  
برود، با ھـمـکـالس و ھـمـسـن و  
ـرد   سالھایش بازی کند، یاد بـگـی
ـرورده شـود، کـنـج خـیـابـانـی   و پ
گدائی می کـنـد، واکـس مـی  
زند و یا توسط چند نفر که خـود  
ـیـن شـرایـطـی   حاصـل یـک چـن
ـرار   ـفـاده ق ھستنـد، مـورد سـواسـت

 ! گیرد   می 

ـبـال ایـن   دولت اسالمی در ق
وظیفه تعـریـف    وضعیت خود را بی 

ھـــمـــه اعـــوان و  .  کــرده اســـت 
ــر و   ــی ــقــص انصــارش آن را بــی ت

ـنـد   بی  آن پـادوی  .  وظیفه می دان
ــوان   ــه عــن ــده  " رژیــم ک ــایــن ــم ن

به او الصاق شده، و بـه  " کارگری 
ـیـن بـودن دسـتـمـزد کـارگـران   پای

ــم مــی  ــرده ھ ــراف ک ــت : گــویــد   اع
ـیـز در حــال  "  مـتـاسـفـانـه دولــت ن

ـنـگـونـه   حاضر توان حمـایـت از ای
 ."  اقشار را ندارد 

چرا ندارد؟ دستمزدھایمان که  
ـر ھـم   حتی از خط بـخـور و نـمـی

ـنـه ای  .  اند   عبور کرده  ھیـچ ھـزی
ـر   بابت حل بحران اقتصادی، و فـق

طبق برآوردھای رسـمـی  .  نمیشود 
سال دیگر تعداد بیکـاران دو    ٦ تا  

ــت ھــم   ــرابــر خــواھــد شــد ودول ب
ـیـکـاری    برنامه  ای برای کاھش ب

پس درآمدھای این کشور  .  ندارند 
شوند؟ حتـی    خرج چه چیزی می 

ثبت نام صـرف دانـش آمـوزان را  
در بسـیـاری از  ! اند   ھم پولی کرده 

مدارس در کنار ھزینه ثبـت نـام،  
ھـا    ھزینه گرم نگه داشتن کـالس 

ھـم بـه گـردن خـود کـودکـان و  
ـنـه  . خانواده ھایشان می افتد  ھـزی

ـر دوش   خرید کتاب که ھمیشه ب
ای    بـودجـه .  محصلیـن بـوده اسـت 

ــجــاد   ــازســازی و ای کــه خــرج ب
واقــعــا  .  شــود   مــدارس تــازه نــمــی 

ھمین عباسی جـواب بـدھـد کـه  
ــوعــش   ــت مــطــب ــوان  " چــرا دول ت

ـنـگـونـه اقشـار  را  "  حمـیـات از ای
 ندارد؟ 

ـنـد  .  مردم می داننـد  مـی دان
که یک مشت دزد و کـالش آن  
ـیـارد   ـل ـیـارد مـی ـل باال نشسته و می

دکـل چـنـدیـن  .  باال می کشـنـد 

ھزار تنی را یـکـجـا قـورت مـی  
ــد  ــی از  .  دھــن ــم ــظــی ــخــش ع ب

درآمـدھـای ایـن مـمـلـکـت خـرج  
ـلـه مـی   بشار اسد و حـزب  . شـود   ال

ـروریسـتـھـا   اینجا و آنـجـا خـرج ت
خرج زندانھایشـان، خـرج  .  شود   می 

بسیجی، سانـدیـس خـور و گـلـه  
ــود  ــه مــی ش خــرج  .  حــزب الــل

ھای بین المـلـی شـان    ماجراجوئی 
خـرج رشـوه دادن و در  .  شود   می 

کمپ خود نگه داشتن این و آن  
ــی  ــود   م ــای اکــثــر  .  ش ــھ ــک ــان ب

ـر   کشورھای غـربـی و عـربـی پ
ھــای دزدیــده شــده    اســت از پــول 

والدین ھمین کودکانی که حتـی  
توان مدرسه رفتـن صـرف را ھـم  

تـوانـش  "ما می دانیم چرا  . ندارند 
 ". را ندارد 

در این مملکـت کـارد را بـه  
کـارگـر را  .  اند   استخوانمان رسانده 

از خوردن نان صرف که انـداخـتـه  
بودند، اکنون به جان کـودکـانـش  
ـرای   ھم افتاده و از ھـمـیـن االن ب
ـیـت و   ـرب یک زندگی جھنـمـی ت

ـنـد  کـارگـران  .  آماده اش می کـن
ـرنـد  . اما این وضعیت را نمی پـذی

تمام بساط این چپاولگری و زور  
 . و ستم را بر ھم خواھیم زد 

 نگرانی والدین از بازگشائی مدراس
 ناصر اصغری

 1 از صفحه  
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در ھفته ھای اخیر مـقـامـات  
دولت روحانی اعـالم کـردنـد کـه  
ـقـدی بـا   دولت در پرداخت یارانه ن

ـرو  "  کمبود و کسـری بـودجـه "  روب
است و ادعا کـردنـد درآمـدھـای  
ــی و   ــی شــده نــفــت ــش بــیــن پــی
درآمدھای دولت از محل اجـرای  
مرحله سوم ھدفمندی یـارانـه ھـا  
متحقق نشده در نتیـجـه ایـن امـر  
ـرو   دولت را با کسری بـودجـه روب

ـبــا نــوبـخــت  .  کـرده اســت  ــتـعــاق م
سخنگوی دولت روحـانـی اعـالم  
کرد که اگر این وضعـیـت ادامـه  
ـرداخـت   داشته باشد، دولت برای پ
ـیـدا   یارانه نقدی مشکل جـدی پ
ــیــجـه بــایــد   ـت خـواھــد کـرد، در ن

برای برون رفت از ایـن  "  تدابیری "
 .وضعیت اتخاذ گردد 

سـخـنـان    بخـشـی از   این 
بــانــدھــای دولــت روحــانــی  
درمـورد وضـعـیـت پـرداخـت  
ــقــدی و ادعــای   ــه ن ــاران ی
. کسری بودجه مـی بـاشـد 

در واکنش بـه ایـن ادعـای  
دولـت روحـانــی، بـرخــی از  
اعضــائ  دولــت احــمــدی  
نژادی وارد صحنه شدنـد و  
ــای   ــاھ ــردن، ادع ــالم ک اع
ــرکســری   ــنــی ب دولــت مــب
ـــل   ـــح ـــت ازم ـــد دول درآم
ھدفمـنـدی یـارانـه ھـا بـی  

در ھمین رابطه  .  اساس است 
ــاه   ــپ فــارس، خــبــرگــزاری س

با فرزین    گفتگویی پاسداران،  
دبیر سـابـق سـتـاد ھـدفـمـنـدی    "

در دولـت احـمـدی نـژاد  "  ھا   یارانه 
ـتـگـو وی  .  کرده است  در این گـف
ھدفمندی دکـان    :" گفته است 

ــرای دولــت اســت   درآمــد  . زایــی ب
ــاردی    ٧٠ درآمــد   ــی ــل ــزار مــی ھ

ـــت از مـــحـــل   ـــی دول ـــومـــان ت
کسری پرداخت یارانه  .  ھدفمندی 

 ". نقدی بھانه است 
وی با ارائه آمارو ارقام ثـابـت  
ــنــد کــه ادعــای دولــت   مــی ک

بـخـش  .  روحانی بی اسـاس اسـت 
ھایی از صحـبـت ھـای وی بـه  

امسـال بـعـد از   :" نقل از فـارس  
ھــای    گــام ســوم اصــالح حــامــل 
دھـد    انرژی محاسبات نشـان مـی 

التفاوت درآمدھای نـاشـی از    مابه 
ھـای گـنـدم، آب و    اصالح قیمت 

  ٨٩ گاز، بـا درآمـدی کـه سـال  
ـیـارد    ٧٠ شد    کسب می  ـل ھزار مـی
  ١٠٠ بنزین    ٨٩ سال  .  تومان است 

تومان بـوده اکـنـون ھـزار تـومـان  
است که به سال پایه ایـن درآمـد  

ھـای سـال    اگر قیمـت .  کسب شد 
ـراسـاس    ٩٤ و    ٨٩  گرفتـه شـود ب

ھـزار    ٧٠ التفاوت آن    مصرف مابه 
میلیارد تومان اسـت پـس اجـرای  
قانون برای دولـت درآمـد داشـتـه  

 ".است 
باره میـزان  وی در ادامه در  

یارانه  نقدی پـرداخـتـی بـه  
ــا   مــردم و صــرف درآمــدھ
ازمحل ھـدفـمـنـدی گـفـتـه  

ھــزار    ٤١ دولــت حــدود  " :  اســت 
ـقـدی بـه   میلیارد تومان یـارانـه ن

بـخـشـی از ایـن  .  پردازد   مردم می 
درآمد تحت عنوان مالیـات ارزش  

افزوده جـزء درآمـدھـای سـازمـان  
ــاتــی اســت  ــی ــون  .  مــال ــبــق قــان ط

ـیــات   ـیــات ارزش افـزوده مــال مـال
ــنــزیــن   درصــد    ١٠ درصــد،    ٣٠ ب
درصد مالیات بـوده    ٢٠ عوارض،  

ـرآن   ــم    ١٤.٥ عـالوه ب درصــد ســھ
ـیـن  .  وزارت نفت است    ١٠ ھمـچـن

درصـد    ١٠.٣ درصد گازوئیـل و  
ــت  ــوارض اس ــوره، ع ــت ک . نــف

ھزار میلیارد تومـان    ٧ نزدیک به  
-درآمد مالیات دولت ازاین مـحـل 

درآمد دولت از  .  است  -ھدفمندی 
ھای انرژی در    التفاوت حامل   مابه 

بـا    ٨٩ نسـبـت بـه سـال    ٩٤ سال  
ـیــمـت  ــنـونــی    ق ھــزار    ٧٠ ھــای ک

میلیارد تـومـان اسـت کـه طـبـق  
ھای متفـاوت    بودجه، صرف ھزینه 

ـیــارد    ٤١ شـود و    مـی  ــل ھـزار مـی
تومان به عنوا ن یارانه نقـدی بـه  
ـقـی تـحـت   ـرداخـت و مـاب مردم پ

. رود   عناوین مختلف به خزانه می 
ـیـارد    ٧٠ سفره ھدفمندی   ھزار میل

 ".تومانی است 
اینھا تنـھـا بـخـش ھـایـی از  
حساب و کتابھایی اسـت کـه از  
زبان فرزین مسئـول بـاالی دولـت  
ـــان   ـــژاد در ســـازم احـــمـــدی ن
ـیـان شـده   ھدفمندی یـارانـه ھـا ب

قطعا ایـن جـنـاب در دوره  .  است 
خوش ھم به خوبـی مـیـدانـد کـه  

چقدر درآمد داشته اند و کجـاھـا  
 . ھزینه کرده اند 

 
ھدفمندی یارانه ھا چه 
بود و درآمد دولت چقدر 

 است؟
قانون ھدفمند کردن یارانه ھـا  
که بیش ازچھا سال از تصویب و  
اجرای آن می گذرد، یک منبـع  
ـرای بـانـدھـای   پردرآمد و پرسود ب
دولت احمدی نژاد واکنـون دولـت  

ـراسـاس ایـن  .  روحانی می باشد  ب
ــه کــاالھــای   ــاران ــت ی طــرح دول
ـیـمـت حـامـل ھـای   اساسی و ق

ــبـا بـخـش اعـظــم   ـری ـق ـرژی و ت ان
ــرور بــه بـھــانــه   کـاالھــا را بــه م

واقعی کردن قیمت ھا و اصـالح  "
ــتـھـا  ـیـم . حـذف کــرد "  سـاخـتـار ق

نتیجه این سیاست دولت افـزایـش  
در اقدام بعـدی  .  شدید قیمتھا بود 

و به دنبال  نـگـرانـی از افـزایـش  
اعتراض ھا به گرانی ھا و خـطـر  
به راه افتادن آنچه که حـکـومـت  

از آن نام مـی  "  شورش گرسنگان " 
برد، موضوع پرداخت یارانه نقـدی  

ـران کسـری قـدرت  " به بھانـه   جـب
ـیـجـه اجـرای  " خریـد مـردم   ـت در ن

ھدفمندی یـارانـه ھـا و گـرانـی  
ھای سرسام آور، در دسـتـوردولـت  

ـرار گـرفـت  ـتـه  . احمدی نژاد ق ـب ال
قبال مجلس درھمراھی بـا دولـت  

 . این طرح را تصویب کرده بود 
 

با به اجرا درآمدن مرحله سـوم  
طرح ھدفمندی یارانه ھا، گرانـی  
ھای سرسام آور قیمت کـاالھـای  
اساسی مـورد مصـرف مـردم در  

ـرار گـرفـت  ھـمـه  .  دستور دولت ق
سیـاسـت   .  چیز گران و گرانتر شد 

جـراحـی  " دولت احمدی نژاد کـه  
ـتـصـادی  نـام گـرفـتـه  "  بزرگ اق

بود، در دولت روحانی تـمـامـا بـه  
مـحـور اصـلـی  . اجرا گذاشته شد 

این سیاست، اجرای کـامـل طـرح  
ــا، آزاد   ــه ھ ــاران ــدی ی ــمــن ــدف ھ
گذاشتن قیمتھا، مدیریت گـرانـی  
ھا و گـران کـردن مـدام کـاالھـا  
ـبـدیـل بـه یـک   توسـط دولـت، ت
سیاسـت رسـمـی دولـت روحـانـی  

درواقع دولت روحانی بـخـش  .  شد 
ھای  مسـکـوت گـذاشـتـه شـده  
سیاست ریاضت کشی اقتصـادی  
و حمله به معیشت کـارگـران در  
ــرا   دوره احــمــدی نــژاد را بــه اج

نتیـجـه ایـن سـیـاسـتـھـا  .  گذاشت 
ــل فــقــر و فــالکــت و   ــحــمــی ت
ـر   ـر زی ـراب دستمزدھـای چـنـدیـن ب
ـر کـارگـران، افـزایـش   خطر فقر ب
نجومی درآمدھای دولت روحانی  

خود حکومت سال گـدشـتـه  .  بود 
اعالم کرد در نتیجه اجرای طـرح  
ھدفمندی شـاخـص فـالکـت در  

درصد، یـعـنـی    ٥٧ ایران به باالی  
درصد بیشتر از دوره احـمـدی    ١٧ 

 .نژاد رسید 
اما آنچه که جناب فرزین بـه  

ـیـارد    ٧٠ عنوان درآمد   ـل ھـزار مـی
تومانی دولت روحانـی اسـم مـی  
ـنـھـا یـک بـخـش از کـل   برد، ت
. درآمــدھــای دولــت مــی بــاشــد 

آمارو میزان درآمدھـای دولـت از  
ـنـی شـده درطـرح   ـی موارد پیـش ب
ھدفمندی یارانه ھا در تبصره ھـا  
و قوانین مربـوط بـه اجـرای ایـن  
ـلـف، بـه   طرح در بخش ھای مخت

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 !کسری بودجه دولت، بھانه غارت مردم
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مـواردی کـه  . مراتب بیشتر است 
ھیـج مـوقـع دولـت بـه آن اشـاره  

" درآمدھای مـجـھـول " نکرده و جزو 
از جمله ایـن  .  به حساب می آیند 

درآمدھا، درآمدھـای مـربـوط بـه  
عوارض گـونـاگـونـی اسـت کـه  
ـلـف از   دولت به بھانه ھای مـخـت

افـزایـش  .   مردم اخاذی می کند 
مبلغ پرداختی حق بیمه از طـرف  
کــارگــران، پــولــی کــردن بــخــش  
مھمی از خدمات درمانی تامیـن  
ـیـمـه   ـرای کـارگـران ب اجتماعی ب
شده، گـران کـردن تـعـرفـه ھـای  
درمـــانـــی،درآمـــدھـــای حـــاصـــل  
ـفـاعـی کـردن مـدارس، بـاال   ازانت
ــریــه مــدارس و مــھــد   ــردن شــھ ب
کودک ھا، دانشگاھھا، مـراکـز  

ــی  ــی و تــربــیــت ــوزش خـــود  .  آم
ـیـش از   حکومت می گوید که ب

میلیون دانش آمـوز درکشـور    ١٢ 
نـزدیـک بـه  .  ثبت نام کـرده انـد 

  ٧٠٠ یک میلیون دانشجو بعالوه  
ھزارکارآموز که ھمه این ھا باید  

ـردازنـد  ـپ ـبـت نـام ب ـنـه ث امــا  .  ھـزی
درھیج جـایـی بـه ایـن درآمـدھـا  

 . اشاره نمی شود 
یا مورد درآمد دولت از محـل  
صـادرات مـواد خـام مـعــدنـی و  
ــواع   ــی و ان ــمــت ــای قــی ــگــھ ســن

حکومت می گویـد  .  مشتفات آن 
ـفـت   به دلیل تحریمـھـا صـادرات ن
کاھش پیدا کرد در نتیجه دولـت  
سیاست استخراج و صادرات مـواد  
ــود   ــور خ ــی را در دســت ــدن ــع م

خودشان گفته انـد کـه  .  گذاشت 
ـیـون تـن انـواع  ١١ تا     ٥ بین   ـل مـی

ویـا  .  مواد معدنی صادر کرده اند 
صادرات در بخش صنعت شیـمـی  

 ..و 
مواردی از درآمدھای دولتـی  
ــراف   مـی بــاشـنـد  کــه بـه اعـت
ــتــی کســری   بــانــدھــای حــکــوم
درآمد ناشی از فروش قیمت نفـت  

دھـھـا مـورد  .  را جبران  کرده انـد 
دیگر ردیف ھای درآمـدی دولـت  

با اجرای مرحله سوم ھـدفـمـنـدی  
یارانه ھا وجود دارد که اسمی از  

بنابراین نـه فـقـط  . آن برده نمیشود 
ادعای کاھش درآمدھـای دولـت  
ــلــکــه   ــیــســت، ب ــیــش ن دروغــی ب
ــت در دوســـال   ــای دول ــدھ درآم
ـیـدا   گذشته افـزایـش نـجـومـی پ

ـراف خـودشـان  .  کرده است  به اعـت
ــیـارد دالر ازایــن    ١٢ فـقــط   ــل مـی

ـیـسـت   درآمدھا گم شده و معلوم ن
درآمـدھـای  . چه بسرش آمده است 

ــروش دالر   روزانــه  از مــحــل ف
رابایـد بـه  ...دولتی در بازار آزاد و 

 .این درآمدھا اضافه کرد 
بـایـد در نــظـر داشــت مــوارد  
ــبــت ھــای   اشــاره شــده در صــح
فرزین مقام سابق حکومتی، تنھـا  
اعترافی بـه گـوشـه کـوچـکـی  
ازافـــزایـــش درآمـــدھـــای دولـــت  

ـیـجـه  .  روحانی مـی بـاشـد  ـت در ن
ــودجــه بــرای   ادعــای کســری ب

ھـزار تـومـانـی    ٤٥ پرداخت یارانه  
 . به مردم دروغی بیش نیست 

 
ھزینه ھای خارج ازبودجه 

 !بندی رژیم
رژیم در طول دوسال گـذشـتـه  

ـیـارد دالر    ١٠ نـزدیـک بـه   ـل مـی
ـبـاری   ـم اسـد خـط اعـت برای رژی

ـیـون  .  دایر کرده اند  ـل صـد ھـا مـی
ــھــای   ــه تــروریســت ــه ب دالرمــاھــان
ــان،   ــب ــه لــن ھــوادارش؛ حــزب الــل
ــای   ــه ھ ــاس و دارو دســت ــم ح
ـرداخـت   تروریستش در مـنـطـقـه پ

ھزاران میلیارد تومـان  .  کرده است 
ـنـی،   ـره خـمـی ـب صرف بازسازی مق
مساجد، قبورامامانشـان درعـراق،  
. کربال و نجف کرده و می کننـد 

نزدیک به یک سوم بودجه سـال  
ــظــامــی و    ٩٤  ــخــش ن ــه ب را ب

ارگانھای سرکوب و اطالعات و  
امنیتی ھزینه کرده اند و ھـزاران  
ـرای   میلیارد تومان دیگر بودجـه ب
ــرای طــرح ھــای ھســتــه ای   اج
شان، ارتقـای تـوان مـوشـکـی و  
. نظامی شان تصـویـب کـرده انـد 

در این موارد ظـاھـراھـیـچ مـوقـع  
 . کمبودی در کار نیست 

 
درآمدھای دولت وباندھایش 

! از قبل دزدیھای حکومتی
 چند نمونه

 
ـــھــــای   ـــام دزدی ـــار وارق آم
ـیـق   حـکـومـتـی، در جـریـان تـحـق
وبررسی پرونده ھایشان  درھـمـیـن  
دوسال افشا شـده، رقـمـی بـاالی  

ایـن  .  میلیارد دالر می بـاشـد   ١٢ 
را ارگانھـای حـکـومـتـی اعـالم  

ـیـن  .  کرده اند    ٢ بابک زنجانی ب
ـیـارد دالر فـقـط یـک    ٧ تا   ـل می

دزدیھای باند  .  موردش می باشد 
ــرتضــوی در ســازمــان   ــیــد م ســع
تامین اجتـمـاعـی رقـمـی بـاالی  

ھزا میلیاردتـومـان، مـاجـرای    ٥٠ 
ـــی و   ـت دکـــل دزدان حـــکـــومــ
قراردادھای خرید و فـروش دکـل  
ھای نفتی که رقمی نزدیک بـه  
ـیـارد دالر مـی بـاشـد  . یک میل

خودشان میگویند صحبت از گـم  
دکل نفتـی مـی    ٤٠ تا    ١٧ شدن  
عالوه براینـھـا حـدود شـش  .  باشد 

ـرونـده فسـاد   ماه پیش از کشف پ
ـروشـیـمـی   ـت ودزدی در صـنـعـت پ

ـرونـده را   سـلـطـان  " دادند و اسـم پ
ـنـد و اعـالم  "  پتروشیـمـی  گـذاشـت

کردند که رقـم فسـاد و تـخـلـف  
ـراز دزدی    ٤ دراینجـا   ـیـشـت ـرب ـراب ب
ھزاز میلیارد تـومـانـی    ٣ معروف  

ــنــی دزدی  .  مــی بــاشــد    ١٢ یــع
 !ھزارمیلیارد تومانی 

ــنــھـا، آمــار   ــنـار ایــن ای در ک
ــواری، کـــوه   ــام زمــیـــن خ وارق
ـــواری، رود   ـــا خ خـــواری، دری
ـتـه بـانـدھـای   خواری که به گـف
ـرونـده فسـاد   مجلسی بزرگتریـن پ
ــرار   در حـکــومـت مــی بـاشــد، ق

باندھای مجلسی صـحـبـت  . دارد 
مورد زمین خـورای  در    ٤٠٠ از  

ـنـد  ـنـد و    ٦٠ .  روز می کـن نـمـای
ـرونـده ھـا   ـتـی در ایـن پ مقام دول

ویالسازی صـدھـا  . دخیل بوده اند 

ــامــات   ــی مــق ــومــان ــارد ت ــی ــل مــی
ـره   حکومتی در گردنه حیران، جزی
قشم، سواحل دریای خزر، رامسر،  
فقط نمونه ھای علنی شـده اش  

در کناراین دزدیھـای  .  می باشند 
ــتــی مـوضــوع دزدیــھــای   حـکــوم

  ٦ کشتی بـا    ٣ نفتی و گم شدن  
میلیون بشکه نفت با نفتـکـش آن  
ـفـت   ـر ن در دریاھا، که زنگنه وزی
رژیم افشاکرده، دزدیھای مھـدی  
ـرای   ــ ـــاج ـــی در م ـــجـــان ـن رفســ
ـتــی مـعـروف بــه   ـف ـراردادھـای ن ق

، ھدیه نفتی به احمـدی  " کرسنت " 
ـتـظـامـی   ـروی ان ـی مقدم فرمانده ن
ـرای واگــــذاری   ـم، مــــاجـــ رژیـــ

به فـردی    میلیون دالری  ٧٠٠ پروژه 
که خود حکومت در رده دزدانـش  

  ٢٢٠ معرفی کرده وفساد مالـی  
میلیون دالری در قرارداد راه آھـن  

و ایـن رشـتـه  ..  ترکمنستان  -ایران 
 .سر دراز دارد 

ـتـدا اشـاره   ھمانطوریکه در اب
ـر درآمـدھـای دولـت   شده عالوه ب
روحانی از محل ھدفمندی یارانه  
ھا در دو سال گذشته، دولـت بـه  
طور واقعی درآمد ھـای بـمـراتـب  
بیشتر از ارقام اعالم شـده داشـتـه  
است، که در بـاال تـوضـیـح داده  

اینکه دولـت روحـانـی ادعـا  .  شد 
ـرای   می کند با کسری بودجه ب
ـرو مـی   ـقـدی روب پرداخت یارانه ن
. باشد، یک دروغ آشـکـار اسـت 

ھـزار    ٤١ یارانه پرداختی به مردم  
فـقـط  .  میلیارد تومان بـوده اسـت 

یــک مــورد درآمــد از مــحــل  
ھزارمیلیـارد    ٧٠ ھدفمندی باالی  
این را بانـدھـای  .  تومان بوده است 

ـیـد کـرده انـد  . حکومتی ھـم تـائ
یعنی فقـط ازمـحـل درآمـدھـای  
ــت    ــدی دول ــمــن ــدف ــاصــل ازھ ح

ـیـارد    ٣٠ نزدیک بـه   ـل ھـزار مـی
. تومان فعال بـه جـیـب زده اسـت 

عالوه بر ایـن رقـم دولـت انـواع و  
اقسام منابع درآمدی دیگر داشته  
ـــــه   ـر ب ــــ ـــــه س و دارد ک
. دھھاھزارمیلیارد تـومـان مـیـزنـد 

درآمدھایی که ھـیـچ مـوقـع در  
حساب و کـتـاب ھـا و آمـارھـا  

در کـنـار ایـن  .  اعالم نمی شـود 
درآمدھای افسانه ای دزدیـھـای  
ـرار   کالن باندھـای حـکـومـتـی ق
ـیـاردھـا دالر   ـل دارد که سر به مـی

خود حـکـومـت مـدتـی  .  می زند 
ــوای   ــگ و دع ــش در جــن پــی
باندھای حکـومـتـی اعـالم کـرد  
ـتـی و   ـف که با ارقـام دزدیـھـای ن
ــرای   ــیــشـد ب بـابــک زنـجــانــی م
ـقـدی   دوسال به ھمه مردم یارانه ن

آمـــار و ارقـــام دزدیـــھـــای  . داد 
حکومتی چندین برابر رقم یـارانـه  

 .نقدی پرداختی به مردم است 
بنا براین نتیجـه ای کـه از   

ـری ھـــای   ــاگــ ــارھـــا و افش آم
باندھای حکومتـی بـدسـت مـی  

 آید این است که، 
ـرای   ادعای کسری بـودجـه ب
پرداخت یارانه نقدی دروغ و بـی  

درآمــدھــای دولــت  .  اسـاس اســت 
ـم یـارانـه   ـر رق ـراب روحانی چنیـن ب
ـرداخـتـی بـه مـردم مـی   نقـدی پ

ــنــھــا بــا وقــاحــت وبــی  .  بــاشــد  ای
شرمی با طرح  کسـری بـودجـه،  
ســودای ســازمــانــدھــی دزدیــھــا؛  
ــاوول وغــارت ھســت   ادامــه چــپ
ــردم و جــامــعــه را در   ــیــســت م ن

ـــد  ـردارن ـــب  .  ســ ـی ــ ـب دزدی از جــ
کارگـران، گـران کـردن ھـر روزه  
ـردن   اقالم کاالھای اساسی، باال ب
ـنـزیـن،   ـرق؛ گـاز، ب قیـمـت آب، ب

در دسـتـور دولـت  ...  گازوئیل و  
پـول و بـودجـه  .  روحانی قرار دارد 

ـرای ھــمـه چـیــزمـوجــود اســت  . ب
ـنـه ھـم   دولت روحانی در این زمـی
ـیـشـیـن   مانند تمامی دولتـھـای پ

ــنــد  ســرکــوب،  .  عــمــل مــی ک
زنــدان و اعــدام، در کــنــار  
ـرنـج   دزدی، غارت و چپاوول دسـت
مردم، صرف ھزینه ھـای سـرسـام  
آور برای دم و دسـتـگـاه عـریـض  
ــت   ــای ــل ســرکــوب و جــن وطــوی

" حفـظ نـظـام " حکومت و موضوع  
ــشــگــی   ــمــی ــاســت ھ یــک ســی

ـرای  .  جمھوری اسـالمـی اسـت  ب
ـر ھـم   ھمه اینھا پول ھست وبیـشـت
. است و ھیچ کـمـبـودی نـدارنـد 

ــان دادن   ــای ــر،  بــرای پ ــه فــق ب
بیکاری، فالکت، دزدی، اعـدام  
ـریـت اسـالمـی، در   ـرب ، زندان و ب
ــیــف   ــث ــیــن قــدم کــل نــظــام ک اول
اسالمی که عمـال و بـانـی ایـن  
ـر   وضعـیـت اسـت را بـایـد بـه زی

ــد  ــی ــصــور  .  کش ــت راه دیــگــری م
 !نیست 
 

 !کسری بودجه دولت، بھانه غارت مردم

 7از صفحه  
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ــنــدخــت مــوالوردی مــعــاون   ــی شـھ
جـمـھـور  در امـور زنـان و    رئیس 

ـتـه اسـت کـه مـیـزان   خانواده گف
ـیـکـاری در مـیـان زنـان دارای   ب
ـران   تحصیالت دانشـگـاھـی در ای

ـــاالی   . در صـــد اســـت   ٤٠ ب
ـنــدخـت مــوالوردی اضـافــه   شـھـی
کـرده اســت کـه بـا وجــود رشــد  
تحصیالت دانشگاھی دختران، در  

آموخـتـگـان    زمینه تبدیل این دانش 
ـران مـوفـق   به نیروی انسـانـی، ای

مـرکـز پـژوھشـھـای  .نبوده اسـت  
اوت اعـالم    ٢٩ مجلس  ھـم در  
سـال دیـگـر،    ٦ کرد؛   اگـر تـا  

ـران سـاالنـه رشـدی     ٥ اقتصاد ای
ــه بــاشــد، تــعــداد   ــت درصــدی داش

ـر    ٤ بیکاران به بیش از   ـف میلیون ن
ــدای ســال  .   مــی رســد  در ابــت

ـر کـار  ١٣٩٤  ـیـعـی وزی ، علی رب
ایران اعالم کرد که نرخ بیکـاری  

 . زنان دو برابر مردان شده است 
 

بیکاری زنان در ایران و 
 منطقه
ســیــاســت حــکــومــت در  

ایران در جھت کاھش اشتغـال 
افزایش مـرخصـی .  زنان است

ھـای زنـان بـرای زایـمــان از 
شش ماه به نه ماه و بـیـشـتـر 
تا حـد اخـراج، کـاھـش کـار 

سـاعـت بـه چـنـد ٤٤زنان از 
ساعت در ھفتـه، حـذف زنـان 
در زمیـنـه سـنـجـش دانـش و 
ـــای  ـــھ ـــون ـــا آزم مـــھـــارت ی
 استخدامی، تا جایی کـه در

) احـمـدی نـژاد( در دولت دھم
ــان  رونــد نــزولــی اشــتــغــال زن
شتاب بیشتری بخود گـرفـت، 
بازنشستگی پیـش از مـوعـد 
بــرای زنــان بــا ســابــقــه کــار 

سـال  ٢٠به ازای (بیست سال
کـه  )  روز حـقـوق ٢٠خدمت، 

با اتخاذ این سـیـاسـت تـعـداد 
ھر چه بیشتری از زنان را از 

محل کار و اشتغـال دائـم بـه 
. خــانــه ھــایشــان روانــه کــرد

آمارھای مرکز آمار ایران ھم 
دھـــد در دولـــت  نشـــان مـــی

یازدھم  بخش عـمـده کـاھـش 
فعالیت اقـتـصـادی در ایـران 

 .مربوط به زنان بوده است
و ( اشتغال زنان در ایـران  

ھـای  نظر سـازمـان) خاورمیانه
المللی را نیز به خود جلب  بین

بـانـک جـھـانــی  .کـرده اسـت
پایین بودن اشتغال زنان را در 

خـوانـده "  کـنـنـده نـگـران" ایران 
گزارش بانک جـھـانـی  .است

بــیــکــاری زنــان را در ایــران 
درصد و در بین جوانان  ٢٠.٣

ــرآورد کــرده و  ٢٤ درصــد ب
فقط کمی بیش از یک سوم 
جـمــعــیــت کشــور را از نــظــر 

%) ٣٦.٧( اقتصادی فـعـال 
الـمـلـلـی  سازمان بیـن.داند  می

کــار ھــم گــزارش داده کــه 
ویژه برای یافتن  زنان جوان به"

کـــار در ایـــن مـــنـــاطـــق 
) خاورمیانه و شمـال آفـریـقـا(

با مشـکـل روبـرو ھسـتـنـد و 
درصـد  ٤٥بیکاری آنھـا بـه 

 ."رسد می
بر اساس اطالعات مـرکـز 
ــان در  ــران، ســھــم زن آمــار ای

ھای اقتـصـادی ایـران  فعالیت
کمتر از سـه  ١٣٩٣در پاییز 
ھزار نفر بـوده،  ٧٥٠میلیون و 

 ٢٠اما سھم مردان بیشتر از 
ھـمـچـنـیـن .  میلیون نفر اسـت
ھزار نـفـر  ٢٥٠پنج میلیون و 
سـال  ٢٩تـا  ١٥از زنان بین 
) درصـد ٣٩( انـد  بیکار بـوده

کـه تـعـداد بـیـکـاران  درحالـی
مرد در ھمین رده سنی یـک 

حدود ( ھزار نفر  ٣٤میلیون و 
 .بوده است) درصد ١٨

به استناد تحـقـیـقـی کـه  
انجمن اقتصاد آمریکا منتشر 

کرده، آمار رسـمـی ایـران در 
دھد کـه  نشان می ٢٠١١سال 
میلیون خانـوار در ایـران  ٢.٥

سرپرست زن دارند، امـا فـقـط 
 ١٨( ھزار نفـر از آنـھـا  ٤٥٠
 .شاغل ھستند) درصد

مــــــتــــــوســــــط درآمــــــد 
ھایی که سرپرسـت زن  خانواده

درصـــــد از  ٤٣دارنـــــد، 
خانوارھایی که سرپرست مرد 

درصد  ٧٦دارند کمتر است و 
 .آنھا زیر خط فقر ھستند

در پنچ سال گذشتـه نـرخ 
ــــان دارای  ــــکــــاری زن ــــی ب
تحصیالت عالی چھـار بـرابـر 

ــاالی روی .  شــده ــش ب گــرای
ــحــصــیــالت  ــان بــه ت آوری زن
عــالـــی از یــک طـــرف و 
مـحــدود شــدن فــرصـت ھــای 
شغلی و وارد شـدن زنـان بـه 
بازار کار،  افزایـش اشـتـغـال 
زنــان را دشــوارتــر از مــردان 

 . کرده است
 

 عوامل بیکاری زنان
خصــوصــی ســازی ھــا و 
مــحــدود کــردن اشــتــغــال در 
کارخانه و مراکز تولیـدی از 
عواملی ھستند که اشتغال و 
فرصت ھای شغلی زنان را با 
مــحــدودیــت بــیــشــتــری روبــرو 

طبـق اطـالعـاتـی .  کرده است
که مرکز آمار منتشر کـرده، 
اسـتــفــاده و اسـتــخــدام بــخــش 
خصوصی از نیروی کار زنـان 

بـه ایـن .  ناموفق اعـالم شـده
مـعـنـی بـخـش خصـوصـی از 
ــان  اســتــخــدام زنــان بــویــژه زن
بـاردار و زنـان دارای فـرزنــد 
پایین تر از شش و ھشت سال 

 .خودداری کرده اند
مھمترین چالـش زنـان، از 
ھمان ماه ھای اولـیـه قـدرت 
گــیــری جــمــھــوری اســالم، 

درایران تبعیض و نـابـرابـری و 
ــتــم کشــی زن اســت از .  س

طرفی حکومت با ابـزارھـای 
شرعی، قانونی و تـبـلـیـغـات 
ایدئولوژیک در صدد بست و 
گسترش آن است، و از طرفی 
جنبش گسـتـرده و قـدرتـمـنـد 
برابری طلبانه زنان را در ایـن 
سالھا در برابر این تبعـیـض و 

   .نابرابری شکل داده است
توازن قدرت اقتصادی در 
خانواده و تـعـیـیـن نـقـشـھـای 
ــوری  ــھ ــم ــی، در ج ــت ــســی جــن
اسـالمـی بـزرگــتـریـن چـالــش 
ھــایــی اســت کــه مــوجــبــات 
بیکاری و پایین بودن فرصـت 
ھای شغلی در میان زنـان را 

فرھنگ و .  ایجاد کرده است
سنن اسالمی ـ مذھبی،  جدا 
سازی جنسـیـتـی و آپـارتـایـد 
ــســی، مــرد ســاالری از  ــن ج
عـوامـل جـدا کـردن زنـان در 
عرصه اقتصـاد و بـازار کـار 

در ایـن نـظـام ضـد .  میباشند
زن مصـــائـــب طــبـــقـــاتـــی ـ 
اجتماعی در جـامـعـه را بـه 
. اشتغال زنـان ربـط مـیـدھـنـد

مـیــگــویــنــد اشـتــغــال زنــان و 
تحصیالت زنان سبب افـزایـش 
ــزایــش ســن  ــرخ طــالق، اف ن
ازدواج، و سبـب کـاھـش نـرخ 

 ! جمعیت میشود
تبعیض علـیـه زنـان یـک 
مشخصه مھـم دنـیـای امـروز 

ـــم .  اســـت ـــخـــش اعـــظ در ب
کشورھای جھان، زن رسما و 
قانونا از ھمان حقوق و آزادی 
ھای محدود و مـحـقـری ھـم 
که مردان از آن بـرخـوردارنـد 

در کشـورھـای .  محروم اسـت
از نظر اقتصادی عقب افتـاده 
تر و در جـوامـعـی کـه نـفـوذ 
مذھب و سنت ھای کھنه بـر 
نــظــام ســیــاســی و اداری و 

فرھنگی جـامـعـه عـمـیـق تـر 
اســت، ســتــمــکــشــی زن و 
بیحقوقی و فرودسـتـی او در 
آشکارتـریـن و زمـخـت تـریـن 

در .  اشکال خودنمایی میکند
کشـورھـای پـیـشـرفـتـه تـر و 
مدرن تر، و حتی در جوامعی 
کـه بـه لـطـف جـنـبـش ھــای 
مدافع حقوق زنان و تعرضـات 
ــیــســتــی کــارگــری  ــال ســوســی
تبعیض جنسی علـی الـظـاھـر 
از بخش اعظم قـوانـیـن حـذف 
شده اسـت، زن ھـمـچـنـان در 
ــتــصــاد  ــیــســم اق مــتــن مــکــان
سرمایه داری و سـنـت ھـا و 
باورھای مردسـاالرانـه جـاری 
در جامعـه، عـمـال از جـھـات 
بسیار مورد تبـعـیـض و سـتـم 

  .قرار دارد
ــتــھــای کــالن در  ــیــاس س
عــرصــه اقــتــصــاد و اشــتــغــال 
توسط  ارگانھایـی اعـمـال و 
جاری میشود کـه بـر ارکـان 
نا برابری حقوق زن در نـظـام 
جـمـھـوری اسـالمـی، اسـتـوار 

شھیـنـدخـت مـوالوردی .  است
خود بخشی از این سیسـتـم و 

 . مجری آن است
 

معیشت و دسـتـمـزد زنـان 
جدا از موقعیت حقوق و مـزد 

مبـارزه مـتـحـد .  مردان نیست
زنان برای حـقـوق و دسـتـمـزد 
باالتر از خط فقر گرھی ترین 
عرصه مبارزه کارگران زن و 

 . مرد است
سونامی بیکاری یا غـول 
بیکاری در دولت روحانی ھم 
در کنار فـقـر، قـرار دادھـای 

ـــوقـــت ـــن ...  م ـــری ـــت ـــم ـــھ ازم
معضالت طبقه کارگر و کـل 

ایــــجــــاد .  جــــامــــعــــه اســــت
تشکـلـھـای عـلـیـه بـیـکـاری 
امری عملی و شدنـی اسـت، 
که میتواند گامی مھمی در 
جھـت مـتـحـد کـردن مـبـارزه 
میلیونـھـا کـارگـرزن و مـرد، 

 . علیه بیکاری باشد

 در حاشیه اخبار کارگری
 دولت یازدھم و دوبرابر شدن نرخ بیکاری زنان

 نسان نودینیان   

 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی
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 ویژه مرگ شاھرخ زمانی

ما مرگ شاھرخ زمانی را به پرچمی برای 
اتحاد و ھمبستگی کارگری که او پیشتازش 

 ! بود تبدیل خواھیم کرد
ـبـش   شاھرخ زمانی، مبارز خستگی ناپذیر و جسور جـن
کارگری ایران در کمال بھت و حیرت و نـابـاوری ھـمـگـان  

عـلـت  .  در زندان گوھر دشـت چشـم از جـھـان فـرو بسـت 
ـنـد از   مرگ شاھرخ را مقامات رسمی ھر چه اعـالم کـن
نظر ما  مسئولیت مستقیم آن تماما بر عھده کسانی اسـت  
ـر مـا کـارگـران، حـق   که با تحمیل برده وارترین شـرایـط ب
تشکل یابی و مبارزه برای یک زندگی بھتر را نیز از مـا  
سلب کرده و انسانھای شریف و بزرگـی ھـمـچـون شـاھـرخ  

مرگ تـکـانـدھـنـده   .زمانی را به گوشه زندانھا افکنده اند 
ـیـن   شاھرخ در کنج زندان بدون ھیچ پیشینه بیماری، نـه اول
جان باختن یک زندانی و نه تحت شرایط موجود زندانھـای  

اگر چـه مـرگ نـاگـھـانـی  .   کشور، آخرین آن خواھد بود 
شاھرخ از نظر ھر انسان منصفی مشکوک بـه نـظـر مـی  
ـیـز، شـرایـط زنـدانـھـای   رسد اما بدون چنین تردیـدھـایـی ن
کشور بویژه برای فعالین کارگری و زندانیان سـیـاسـی بـه  
ھزار و یک دلیل از پـخـش پـارازیـت گـرفـتـه تـا غـذای  
نامناسب، عدم رسیدگی پزشکی و نبود بـھـداشـت، شـیـوه  
نگھداری نامناسب و اعـمـال انـواع فشـارھـای روحـی و  

شـاھـرخ زمـانـی   .روانی به اندازه کافی مـرگ آور اسـت 
ـقـه ای ھـایـش   ھیچ جرمی جـز دفـاع از حـقـوق ھـم طـب

او نه صاحب منصب بـود، نـه اخـتـالس  .  مرتکب نشده بود 
کرده بود، نه کوچکترین لطمه ای به کسی زده بود و نـه  

ـقـاش، از  .  شریک دزدان و غارتگران بود  او یک کارگر ن
ـری ایـجـاد   ـیـگـی ـتـه پ ـنـدگـان کـمـی اعضای شورای نـمـای

تشکلھای کارگری، عضو ھیات بازگشائـی سـنـدیـکـای  
کارگران نقاش و عضو افـتـخـاری سـنـدیـکـای کـارگـران  
نقاش استان البرز و از بنیان گذاران معنوی ایـن سـنـدیـکـا  

ـرای    ١٣٩٠ بود که در خرداد ماه  سال   بدلیل مـبـارزاتـش ب
ـرای  .  احقاق حقوق کارگران به زندان افکنده شد  اما زندان ب

انسان جسور و بزرگی ھمچون شاھرخ، پایان مبـارزه و حـق  
سال دوران زنـدان، تـا    ٥ او در طول نزدیک به  .  طلبی نبود 

ـره زنـدان   ـف آخرین نفس ھایش در یکـی از سـلـولـھـای دو ن
. گوھردشت، لحظه ای از مبارزه و حق طلبی باز نـایسـتـاد 

نه دیوارھای زندان، نه دادگاه، نـه سـرکـوب و نـه اعـمـال  
فشار از سوی مامورین امنیتی و زندانبانـان قـادر بـه زدن  

او بـدون ذره ای  .  مھر سکوت بر لبـھـای شـاھـرخ نشـدنـد 
ـرش مـظـھـر   بزرگنمائی، با جسـارت و صـالبـت بـی نـظـی
مقاومت و مبارزه جوئی طبقه کارگر ایران برای خـالـصـی  

ـثـمـار بـود  ـرای یـارانـش،    .از ستم و اسـت مـرگ شـاھـرخ ب
ـران ضـایـعـه ای   ـبـش کـارگـری ای خانواده اش و برای جـن

ما این ضایعه بـزرگ را بـه  .  سنگین و جبران ناپذیر است 
خانواده، ھم بندان، یاران شاھرخ و عموم کارگران در سـراسـر  
ـلـه اعـالم   ـنـوسـی ـم و بـدی ـی کشور صمیمانه تسلیت مـیـگـوئ
میداریم اگرچه از دست دادن شاھرخ عزیز درد جـانـکـاھـی  
است اما ما در سوز و گداز این درد جـانـکـاه، زانـوی غـم  
ـرچـمـی   در بغل نخواھیم گرفت و مـرگ شـاھـرخ را بـه پ
ـیـشـتـازش بـود   برای اتحاد و ھمبستگی کارگری که او پ

زنده باد اتحاد و ھمبستگی کـارگـری    .تبدیل خواھیم کرد 
اسامی تشکلھای امضا کننـده  .  درود بر شاھرخ زمانی   –

ـران ـ  ١  به ترتیب حروف الفبا  ـ  ٢   اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ـپـه  ـیـشـکـر ھـفـت ت سـنـدیـکـای  ــ  ٣   سندیکای کارگران ن

ـرز  ـب کـانـون مـدافـعـان حـقـوق  ــ  ٤   کارگران نقاش استان ال
ـ  ٦   کمیته پیگیری ایجاد تشکلھـای کـارگـری ـ  ٥   کارگر 

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای   کمیته ھماھنگی ب
ـقـاش  ـ  ٧   کارگری  ھیات بازگشائی سندیکای کـارگـران ن

 تھران 
 

 ! جعفر عظیم زاده
حضور ندارم تـا  ...  من در فیسبوک و تویتر و الین و  

ـبـود شـاھـرخ در   درد غیر قابل التیام و جـانـکـاھـم را از ن
ـرای  .  پیامی کوتاه بیان کنم  قادر به انتخاب ھیچ تیتری ب

ھـمـیـن سـه  .  از دست دادن این انسان جسور و مصمم نیستم 
ـم از زنـدان مـرکـزی سـاوه   ماه پیش بود که پـس از آزادی

نمی توانم صمیمیت، صالبت و طنین دوسـت  .  تماس گرفت 
ـر کشـم  عـلـت  .  داشتنی صدایش را در نوشته ای به تصـوی

ـنـھـا   فوت ناگھانی شاھرخ عزیزمـان ھـر چـه بـاشـد نـه ت
چیزی از جنایت و توحش سرمایه داری حاکم بر ایران کـم  
نخواھد کرد بلکه ما کارگران را مصممانه تر از ھـمـیـشـه  
برای پایان دادن به ستم و استثمار و برپائی دنیائی بھتر بـه  

 .پیش خواھد راند 
 مرگ جان گداز شاھرخ زمانی در زندان

شاھرخ زمانـی، از فـعـاالن سـرشـنـاس کـارگـری و   !
ھـای    عضو ھیات مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکـل 

مستقل کارگری و ھیات بازگشایی سندیکـای کـارگـران  
ساختمانی و نقاش، سرانجام پس از تحمل بیش از پنج سـال  
ـرای   زندان و در حالی که بـه او اجـازه داده نشـد حـتـی ب

لحظاتی، در مراسم خاکسپاری مـادر گـرامـی خـویـش و  
ازدواج دختر دلبندش شرکت کند، از میان مـا رفـت و بـه  

بر اساس گزارشات اولیه از زندان رجـائـی   .خاطره ھا پیوست 
/   ٦ /    ٢٢ شھر کرج، شاھرخ در پیش از ظھر روز یکشنبه  

ـتـظـره ای بـه خـواب     ١٣٩٤  در حالی که به شکل غیرمن
رفته بود، دچار سکته مغزی شده و جان خود را از دسـت  

بر اساس ھمان گزارش، ھمبندی ھای شاھرخ پـس از  .  داد 
ـیـدا   این که وی در ھـواخـوری روزانـه ی زنـدان حضـور پ
نکرد، به سراغ وی رفته و پیکر بیجان او را در حالـی کـه  

ـنـد  قـابـل ذکـر  .  دھانش خون آلود بود، بر روی تخت او یافت
این که تشخیص اولیه مـرگ شـاھـرخ زمـانـی از طـریـق  
سکته ی مغزی، توسط بـھـداری زنـدان صـورت گـرفـتـه  

شاھرخ، برای آخرین بار در تـاریـخ چـھـاردھـم خـرداد   .است 
روز    ٣٦ در تبریز بازداشت شده و پس از تحمـل    ١٣٩٠ سال  

سلول انفرادی و بازجویی ھـای مـتـعـدد، در شـعـبـه یـکـم  
دادگاه انقالب تبریز محاکمه و به اتھام تبلیغ علیه نـظـام و  

به یازده سال زنـدان مـحـکـوم  !! )  ؟ (برھم زدن امنیت ملی  
ـیـد شـد . شد  . این حکم عینا  در دادگـاه تـجـدیـد نـظـر تـأی

شاھرخ را بارھا و بارھا، به خاطر اعتراض بـه  زورگـویـی  
مقامات و مسئولین زندان و شرایط سخت و طاقت فرسـای  
آن ، که ھر بار منجر به اعتصاب غذای وی می شد، بـه  
زندان ھای مختلف، از جمله زندان ھای تبریز، یزد، رجـائـی  
شھر کرج و  قزل حصار تبعید کردند و مورد اذیـت و آزار  

ـیـت در    ١٣٧٢ وی  در سال  . قرار دادند  نیز به اتـھـام فـعـال
سندیکای نقاشان بازداشت و مدت ھیجده ماه در بـازداشـت  

او سرانجام جانش را در راه بھروزی و سـرافـرازی  .  بوده است 
ـتـه ھـمـاھـنـگـی    .کارگران و مردم رنجدیده فدا کرد  کـمـی

برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری، ضـمـن  
مطالبات کـارگـران و    عرض تسلیت به کارگران و فعاالن  

توده ھای محروم و رنجدیده جامعه  را وظیفه خود دانسـتـه  
ـیـن کـارگـری را بـه   و کارگران آگاه و تشکل ھا و فـعـال

کمیته ھماھنگـی  .  مبارزه برای تحقق آن ھا فرا می خواند 
ـیـق از پـزشـکـان   ھمچنین خواھان تشکیل یک ھیئت تحـق
ـیـن عـلـت واقـعـی مـرگ   ـررسـی و تـعـی مستقل جـھـت ب

 .ناگھانی، عجیب و غیرمنتظره شاھرخ زمانی مـی بـاشـد 
ـرای کـمـک بـه   .یادش گرامی باد  کمیته ھمـاھـنـگـی ب

 ١٣٩٤ /  ٦ /  ٢٢  ایجاد تشکل ھای کارگری 
 

مسئوالن مرگ مدافع حقوق کارگری، زنده 
 !یاد شاھرخ زمانی را محکوم می کنیم

ـقـاش   زنده یاد شـاھـرخ زمـانـی کـارگـر زحـمـتـکـش ن
ـرای   ساختمانی بیشتر عمر خود را در راه اندیشه و تـالش ب
آرمان ھای عدالت اجـتـمـاعـی و حـقـوق زحـمـتـکـشـان و  
محرومان فدا نمود و در این راه تا آنجا پیش رفـت کـه در  
این مسیر به حکم سنگین یازده سال زندان محـکـوم شـد و  
بیش از پنـج سـال مـحـکـومـیـت خـود را در زنـدان ھـای  
مختلف که آخرین آن زندان جان فرسای رجایـی شـھـر بـود  

آن زحمتکش شریـف اخـالق و رفـتـارش در زنـدان   .گذراند 
ـرای   ـنـدانـش بـود و او ھـمـیـشـه ب پیوسته مورد تایید ھم ب
کمک به دیگر زندانیان آماده فداکاری و گذشت بـود او  
تا لحظه آخر عمر خویش مـدافـع آرمـان ھـای مـردمـی و  
عدالت اجتماعی و حقوق کارگران و زحمت کشان به ویـژه  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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حقوق سندیکای کارگران بود و عـلـی رغـم آزار و اذیـت  
ھای پیدا و پنھان که علیه او مـی شـد بـه راه مـردمـی  

ـنـاک و بسـیـار   .خود ادامه می داد  شرایط عمـومـی اسـف
ـر اسـت   نامناسب زندان ھای ایران آنچنان تلخ و تحمل ناپـذی
ـرا   که حتی مسئوالن امور خود نیز معترف به آن بـوده و آن

این شرایط سخت و دشـوار بـه ویـژه در  .  تکرار می کنند 
ـلـخ مـرگ آن   زمینه امور بھداشتی پزشکی در رویـداد ت

ـبـود  .  زنده یاد بسیار موثر بوده است  مسلما اگر او زندانـی ن
بسیاری از گرفتار ھای خانوادگی ناگـوار و مـرگ زود  

ـر او روی نـمـی داد  خـون بـھـای مـرگ بـاور  .  ھنگام ب
ـم دیـده بـه   نکردنی زنده یاد شاھرخ زمانی این کارگـر سـت
ـیـان   عھده کسانی است که عـھـده دار امـور حـقـوق زنـدان

ـبـش   .ھستند  شاھرخ زمانی از آغاز دوره جدید کـوشـش جـن
ـران کـه از اوایـل دھـه ھشـتـاد   سنـدیـکـای کـارگـری ای
گسترش یافـت در راه ایـجـاد و اتـحـاد و یـکـپـارچـگـی  
ـراری سـنـدیـکـای   ـرق نیروھای مدافع حقوق کـارگـری و ب
ـیـن از   کارگران نقاش ساختمانی فعالیت نـمـوده و ھـمـچـن

سندیکـای   .دوستداران سندیکای کارگران شرکت واحد بود 
ـفـه ھـمـبـسـتـگـی   کارگران شـرکـت واحـد بـه حـکـم وظـی
کارگری و دفاع از حـق و عـدالـت و آزادگـی ھـمـراه بـا  
محکوم کردن مقصران مرگ غم بـار ایـن انسـان کـارگـر  
شریف به خانواده دغدار ایشان و ھمکاران و عموم کارگـران  
ـتـه   فداکار راه حق و عدالت اجتماعی و آزادگی تسلیت گف
و خواستار مجازات مقصران و رعـایـت حـقـوق خـانـواده و  

سـنـدیـکـای کـارگـران   .بازماندگان آن زنده یاد مـی بـاشـد 
 شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 

 
زندانیان سیاسی دستگاه دو رجایی شھر، 

 !یاد شاھرخ زمانی را گرامی میدارند
شاھرخ زمانی، زندانی سیاسی و فعال 
کارگری در زندان رجایی شھر به طرز 

 مشکوکی درگذشت
اگر چه این اولین بار نیسـت کـه مـرگ مشـکـوک  

اما مـرگ  . یک زندانی سیاسی در زندان اتفاق می افتد 
دوسـتـانـش بـاور  .  شاھرخ را ھـمـه نـابـاوارنـه شـاھـد بـودنـد 

نمیکنند که شاھرخ در کمال آرامش به خـواب فـرو رفـتـه  
و دشمنانش نیز باور نمیکنند که صبح طلوع کنـد و  . باشد 

. آنھا از تیغ انتقادات و افشاگری ھای او در امـان بـاشـنـد 
شاھرخ در زیر خاک آرام میگیرد، ولـی مـبـارزه ای کـه  

ـر  .  آغاز کرد پایان نمی یابد  برای جبھه  دیکتـاتـوری و زی
آنچه در ایران حاکم است چاره ای جز زیستن با آرمانـھـای  

او کـه  .  شاھرخ زمانی  و مبارزه برای آنھا متصور نیـسـت 
ھرگز راضی به مصالحه بر سر آرمانھـایـش بـا حـاکـمـیـت  

ـیـت  .  نشد که وادار به سکوتش کنند  و ھمواره پرچـم انسـان
ـرای  .  را برافراشته نگاه داشت  واکنون آنچـه در گـذشـتـه ب

اکبر محمدی، رضا محسنی، ھدا صابر، سـتـار بـھـشـتـی،  
زھرا کاظمی ، محسن دکمه چی، منصور رادپور، افشیـن  
اسانلو ، علیرضا کرمی خیرآبادی در زنـدان رجـایـی شـھـر  

مـا امـروز بـه  .  رخ داد، بر سر شاھرخ زمانی آمـده  اسـت 
سوگ شاھرخ زمانی خواھیم نشـسـت و یـاد عـزیـزش را  

ما ادامه دھندگان راه شـاھـرخ ھـا  .  گرامی خواھیم داشت 
حـکـومـت از مـرگ شـاھـرخ شـادی زودگـذری  .  ھستیم 

ـم بـود کـه   خواھد داشت، فردا ادامه دھـنـده راھـی خـواھـی
ـروزی   ـی ـر از پ ـنـده ای پ شاھرخ رھرو آن بود و ھمواره به آی

 .به راستی یادش گرامی باد . امیدوار  
در زیر شعر اخوان ثالت را به یاد شاھرخ تقدیم ھـمـگـان  

 .میکنیم 
 نعش این شھید عزیز  

 روی دست ما مانده است 
 روی دست ما، دلم ما 

ـر، ایـن   چون نگاه ناباوری به جا مانده است، این پیغـمـب
 ساالر 

 ھایش پاک   این سپاه  را، سردار، با پیام 
 سرودھا برای ما خوانده است     با نجابتش قدسی 

 ما باین جھاد جاودان مقدس آمدیم 
 زد   او فریاد می 

 ھیچ شک نباید داشت، روز خوبتر فرداست 
 و با ماست 

 اما، اکنون دیریست 
ـم   نعش این شھید عزیز ، روی دست ما چو حسـرت دل

 ما برجاست 
 و روزی این چنین بتر با ماست 

 امروز، ما شکسته ما خسته 
 ای شما به جای ما پیروز 

 این شکست و پیروزی به کامتان خوش باد 
 ھر چه میخندید، ھر چه میزنید، میبندید 

 بارید، خوش به کامتان اما   برید، می   ھر چه می 
 !نعش این عزیز ما را ھم به خاک بسپارید 

 
زندانیان سیاسی از دستگاه  دو رجایی 

 شھر 
ـیـام، رسـول حـردانـی،    بھنام ابراھیم زاده، مـحـمـد زارع پ
مسعود عرب چوبدار،  حجت حاتمی، ایرج حاتـمـی، فـریـد  
آزموده،  رضا کاھن، علی رضا فراھانی، علـی مشـھـدی  

 کاظمی،  بھزاد فراھانی، مھدی فراھنی شاندیز 
 

پیام تشکل كارگران ساختمانی كردستان 
به مناسبت جانباختن شاھرخ ) عراق(

 !زمانی
خبر جانباختن مشكوك فعال كارگری ،شاھـرخ زمـانـی  
در زندان رجائی شھر نزدیك پایتخت ایران،مایه نگرانـی مـا  

ـریـن  . گردید  رفیق شاھرخ زمانی یكی از بھترین و شـجـاعـت
رھبران كارگری بود كه تمام عمـر خـود را صـرف دفـاع و  
حمایت از حقوق كارگران نمود،لذا جمـھـوری اسـالمـی، بـه  

سال حبس تـحـمـیـل    ١١ وی به جرم دفاع از حقوق كارگران  
از ابتدایی ترین حقوق زندانـی مـحـروم    ٢٠١١ كرد و از سال  

در زنـدان رجـائـی شـھـر    ١٣/٩/٢٠١٥ بود تا اینكه در روز 
ما بعنوان سـازمـان  . بطور مشكوك جان خود را از دست داد 

كارگران ساختـمـانـی كـردسـتـان،ایـن حـركـت ضـد انسـانـی  
جمھوری اسالمی را محكوم میكنیم و خود را شـریـك غـم  
ـبـاخـتـه   ـیـن خـانـواده آن رفـیـق جـان كارگران ایران و ھـمـچـن

ـرأی سـاخـتـن  .  میدانیم  پیروز باد مبارزه طبقاتی كـارگـران ب
ـر  سـازمـان كـارگـران سـاخـتـمـانـی كـردسـتـان  .  زندگی بـھـت

 ١٤/٩/٢٠١٥ )عراق (

 متن کردی بیانیه
ھه والی گیان له ده ستدانی له ناكـاوی ھـه لسـوراوی  
كریكاری شاھرخ زه مانی له زیندانی رجائی شـه ھـرنـزیـك  
تارانی بایته خت بوه مایه ی نگكه رانیمان ھاورئ شـاھـرخ  
ـریـن رابـه ری   ـریـن و ئـازات زه مانی یه كیـك بـو لـه بـاشـت
كریكاران كه ته واوی ژیانی ته رخان كردبوبؤداكؤكـی كـردن  
وبه رگری له مافی كریكاران ھه ربؤیه كؤماری ئیسالمـی  

ـریـكـاران   سـال  ١١ ئیران به تاوانی داكؤكیكـرد لـه مـافـی ك
تائه مرؤ لـه  ٢٠١١ زیندانی به سه ردا سه بان و وه له سالی  

ـبـه ش بـوه وه رؤزی   ـی سه ره تایی ترین مافی زیندانیش ب
له گرتوخانه ی رجائی شه ھرنـزیـك تـاران لـه  ١٣/٩/٢٠١٥ 

ــیـمــه لــه   روداویـكــی گــومـانــاویـدا گـیــانـی لـه ده ســدا ئ
ریکخراوی كریكارانی بیناسازی له كـوردوسـتـان ئـه وكـاره  
دژه ئینسانی كؤماری ئیسالمی مه حكوم ده كه ین وه لـه  
ـران   ـی ھه مان كاتا خؤمان به ھاوخه می گشت كریكارانی ئ
و ھه روه ھابنه ماله وكه سو كاری ئـه وھـاورئ گـیـان بـه  
ـریـكـاران   خت كردوه مان ده زانین سه ركه وتوبئ خه باتـی ك
ـر ریـكـخـراوی   ـیـكـی بـاشـت له بیناو به ده ست ھینانی ژیـان

 كریكارانی بیناسازی له كوردوستان 
 

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی و امنیتی 
 زندان اوین٧بند 
درپی درگذشـت مشـکـوک دوسـت عـزیـز و فـعـال   

ـرای بـار   کارگری شاھرخ زمانی در زندان رجایی شـھـر، ب
ھای روحـی در طـول زمـان بـازداشـت،    دیگر تاوان شکنجه 

نھادھای امنیتی داغ بر دل فعاالن و مردم دلسـوز جـامـعـه  
ـرای نـظـام ورق خـورد  . گذاشت و برگ ننگینی دیـگـر ب

ـیـکـر   اینجانبان خواستار شفاف سازی علت فوت و تحویل پ
این مبارز راه آزادی به خانواده ایشان ھستیم و ایـن حـق را  
ـم کـه در صـورت عـدم وقـوع   برای خود قائـل مـی شـوی

ـم زد  ... درخواستمان به اعتصاب غذا جمعی دسـت خـواھـی
محمد سعید حسین زاده موحد، پیمان عـارفـی، اسـمـاعـیـل  
گرامی مقدم، علیرضا گلی پور، امیـر ھـوشـنـگ نـوایـی  

 .دکتر ھاشمی راد، علیرضا احمدی 
 
 

-پیام تسلیت جمعی از زندانیان سیاسی
عقیدتی زندان رجایی شھر به خانواده 

 شاھرخ زمانی
کـه  !  ھیچ کس بـا ھـیـچ کـس سـخـن نـمـی گـویـد 

ـر مـرده ھـای  !  خاموشی با ھزاران زبـان در سـخـن اسـت  ب
و نوبـت خـویـش  !  با طرح خنده ای ! خویش نظر می افکنیم 

مرگ نا بھنگـام  !  بی ھیچ خنده ای !  را انتظار می کشیم 
دوست و ھم بندی مبارزمان شاھرخ زمـانـی مـا را دچـار  

برای ھـمـه کسـانـی کـه شـاھـرخ را از  .  اندوه بسیار کرد 
نزدیک می شناسند و مدتی با او زیسته اند از جمله مـا،  
ـردیـد   باور این حادثه تلخ و غافلگیرانه، دشوار است و بـی ت

ضمن آرزوی آرامـش و   .برای خانواده گرامی اش دشوارتر 
شادی برای روان شاھرخ عزیز، این ضایعه را به ھـمـه آنـان  
ـر و عشـقـی   که دل و قلب شان در آرزوی عـدالـت فـراگـی
جاودانه به آزادی می تپد به ویـژه پـدر و دیـگـر اعضـای  

ـم  ـی ـیـان   .خانواده عزیزش تسلیت می گـوی جـمـعـی از زنـدان
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ـر    ٤ بند    ١٢ سالن    -عقیدتی زندان رجایی شھر -سیاسی  جعـف
ـر بـاغـانـی، سـعـیـد   اقدامی، کـامـران ایـازی، عـلـی اکـب
پورحیدر، خالد حردانی، جمال الدین خانـجـانـی، ھـوشـنـگ  
رضایی، سعید رضوی فقیه، حمزه سـواری، سـیـد مـحـمـد  
سیف زاده، بھزاد عرب گل، بھروز عزیزی توکلی، فـرشـیـد  
ـیـام   فتحی، سعید مدنی، عفیف نعیمی، فرھاد فـھـنـدژ، پ
مرکزی،فرھاد اقبالی، ایقان شھیدی ، کـیـوان رحـیـمـیـان،  

 سعید شیرزاد 
 

پیام تسلیت تشکلھای کارگری به مناسبت 
 جانباختن شاھرخ زمانی 

ھـیـات مـوسـس  !  سندیکای کارگران نقاش استان البرز 
ـنـات تـھـران  ـی سـنـدیـکـای  !  سندیکای کارگران نقاش و تزی

ـروژه ای  !  کارگران فلزکارمکانیک  اتحادیه نیروی کـار پ
 !!گفته بودم زندگی زیباست ! ایران  

در غـم انسـان  !  آمدن ، رفتن ، دویدن ، عشـق ورزیـدن 
 .... نشستن، پا به پای شادمانی ھای مردم پای کوبیدن 

شاھرخ زمانی کارگر نقاش و مـبـارزه راه بـھـروزی و  
ـیـان گـذار سـنـدیـکـای کـارگـران   آزادی طبقه کارگر ، بن
نقاش استان تھران و البرز و ھمکار صـدیـق سـنـدیـکـاھـای  

ضایعه از دسـت  .  کارگری در زندان رجایی شھر درگذشت 
دادن این رفیق گرامـی ، بـس گـران اسـت، امـا زنـدگـی  
ادامه دارد و ما پرتوان تر آرمان ھای او را که جز بھـروزی  
ـم   و اتحاد طبقه کارگر اندیشه ای نداشت ، را پیش خـواھـی

فردا بر مزارش در وادی رحمت تبریز گرد خواھیم آمـد   .برد 
سـنـدیـکـای  .  .و یاد وآرمان ھایش را گرامی خواھیم داشت 

ـرز  ـب ھـیـات مـوسـس سـنـدیـکـای  .  کارگران نقاش استان ال
ـنـات تـھـران  ـی سـنـدیـکـای کـارگـران  .  کارگران نقاش و تزی

 اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران . فلزکارمکانیک 
 

پیام تسلیت انجمن صنفی معلمان کردستان 
 بمناسبت درگذشت شاھرخ زمانی) مریوان(

ـتـذال  !  ھرگز از مرگ نھراسیده ام  اگر چه دستانش از اب
در نھایت تاسف و ناباوری شاھرخ زمـانـی  … شكننده تربود 

شـھـریـور    ٢٢ ساله ؛ یکشنبـه  ٥٠ کارگر و نقاش ساختمان  
در زندان گوھر دشت کرج به نقل از بھداری این زنـدان    ٩٤ 

ـبـی   ـل براثر سکته ی مغزی و در روایتی دیگر سکته ی ق
درگذشت شاھرخ زمانی عضو کمیته پیگیری برای ایجـاد  
ــات بــازگشــایــی   ــی تشــکــل ھــای کــارگــری و عضــو ھ
ـبـان   ـیـشـت سندیکای کارگران نقاش ساختمان و حامـی و پ
ـران بـود کـه از   ـلـمـان ای ـفـی مـع قاطع خواست ھـای صـن

در زندان به سر می برد و مدتی طـوالنـی در    ٩٠ مرداد  ٢٧ 
 .اعتراض به شرایط نامطلوب زندان، اعـتـصـاب غـذا کـرد 

ـلـخ  )  مریوان (انجمن صنفی معلمان کردستان   ایـن مـرگ ت
ـفـی و کـارگـری   را به خانواده ایشان و تمامی فعاالن صـن

 .ایران تسلیت می گوید 
 

پیام تسلیت کانون صنفی معلمان ایران 
بمناسبت درگذشت شاھرخ زمانی، فعال 

 !کارگری
در کمال تـاسـف و نـابـاوری شـاھـرخ زمـانـی فـعـال   

ـبـه   ـر گـزارش    ٢٢ کارگری، روز یکشـن ـر ب ـنـاب شـھـریـور ب

بھداری زندان در اثر سکته مـغـری در زنـدان گـوھـردشـت  
سـالـه    ١١ این کارگر زندانی که دوران حـبـس  .  درگذشت 

ـنـد   خود را در این زندان سپری می کرد ھمبند معلمـان درب
وی بـه عـنـوان یـک  .  زندان گوھردشت بـود   ١٢ در سالن  

کنشگر فعال بارھا از خواسته ھای صنفی معلمان حمایـت  
کانون صنفی معلمان ایران فقدان این فعال کارگـری  .  نمود 

ـران   را به خانواده محترم وی و فعاالن و جامعه کارگری ای
ـفـی   .تسلیت می گوید  کمیته اطـالع رسـانـی کـانـون صـن

 )تھران ( معلمان ایران  
 

 اعتراضات
ھفتمین تجمع اعتراضی کارگران کارخانه 

 کاشی نیلو
ـرای  شھریور    ٢١  ـلـو ب ـی کارگران کـارخـانـه کـاشـی ن

ھفتمین بار متوالی پس از واگذاری این شرکت بـه بـخـش  
ماه حقوق ھـای دریـافـت نشـده،  ٥ خصوصی برای دریافت  

عدم واریز بن کارگری در این مدت، عدم واریز حق بیمه و  
آبـاد    مزایای کارگری  در مقابـل فـرمـانـداری ویـژه نـجـف 

یکی از کارگران حـاضـر در ایـن تـجـمـع بـا   .تجمع کردند 
ـنـدگـان سـرویـس ایـن   ـبـات ران اشاره به عدم پرداخت مـطـال

ھای شرکـت در    با توجه به ممانعت سرویس :  شرکت، گفت 
جایی کارگران به دلیل عدم دریافت مطالبات خـود در    جابه 

ـرای   ـفـاده از وسـایـل شـخـصـی ب حال حاضر مجبور به است
ـراض  .حضور در کارخانه ھستیم  آمـیـز    ھفتمـیـن تـجـمـع اعـت

کارگران کارخانه کاشی نیلو در حالی شکل گرفته اسـت  
ھـای مسـئـوالن ایـن    ھای قبلی ھر بـار بـا وعـده   که تجمع 

 .آمیز ختم به خیر شده است   ھا به شکلی مسالمت   تجمع 
 

پنجمین تجمع اعتراضی کارگران اخراجی 
 کشتارگاه سنتی طی یک ماه

ـتـی اھـواز شھریور    ٢١  سـالخ  ( کارگران کشتارگاه سـن
کـه چـنـد مـاھـی اسـت بـا راه انـدازی کشـتـارگـاه  )  ھا 

صنعتی از کار بیکار شدند خواھان رسیدگی به وضـعـیـت  
: یکی از این کارگران گفـت  .کاری خود را خواستار شدند 

درخواست کمک و نامه نگاری به مسئوالن در تـھـران و  
خوزستان از سوی کارگران کشتارگاه سنتی اھـواز انـجـام  

ـم  ـرسـیـدی در   .گرفته است اما تاکنون به ھیچ نتیـجـه ای ن
تجمع اعتراض آمیزی که در روز چھارشنبه ھفته گذشـتـه  
، مقابل ساختـمـان شـورای اسـالمـی شـھـر اھـواز تـوسـط  
کارگران اخراج شده کشتارگاه سنتی اھواز انـجـام گـرفـت  
نشستی با پیمانکار کشـتـارگـاه صـنـعـتـی و تـعـدادی از  
کارگران انجام گرفت اما این پیمـانـکـار قصـد ھـمـکـاری  

کارگـران کشـتـارگـاه   .ندارد و نظر خود را اعمال می کند 
سنتی با وجود اعتراض و تجمع ھـای زیـادی کـه انـجـام  
دادند اما تاکـنـون مـوفـق بـه دریـافـت جـوابـی از سـوی  
مسووالن اھواز نشده اند و پیمانکار کشـتـارگـاه صـنـعـتـی  
اھواز نیز حاضر به ھمکاری با کارگران کشتارگاه سنـتـی  

 .اھواز نیست 
 

تجمع کارگران شھرداری بیجارمقابل 
 فرمانداری

ـیـجـار در  )  نفر ٨٠ ( کارگران  شھریور    ٢١  شھـرداری  ب

مطالبات و حقوقشان تـجـمـع  ماه  ٦ اعتراض به عدم پرداخت  
 .کردند 
 

 اخراج و بیکارسازی 
ـنـه بـا    ٨٥ شھریور    ٢٢    ١٥ نفر از کارگران شیشه آبگـی

 . اخراج شدند   سال سابقه کار 
 

 کارگران
  !رضا امجدی آزاد شد

فـعـال کـارگـری و    » رضا امجدی « به گزارش رسیده  
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد   از اعضای کمیته ھماھـنـگـی ب

شـھـریـور    ١٩ تشکلھای کارگری بعد از ظھر روز پنجشنبه  
ماه با اتمام دوران مـحـکـومـیـت خـود از زنـدان مـرکـزی  

الزم به ذکر اسـت کـه رضـا امـجـدی در   .سنندج آزاد شد 
ـبـاس شـخـصـی    ٩٤ اردیبھشت    ٥ روز   ـروھـای ل ـی تـوسـط ن

میلیـونـی آزاد شـده    ٣٠ روز با وثیقه    ١٥ بازداشت و بعد از  
دادگاه انقالب به اتھام عضـویـت    ١ نامبرده درشعبه ی  .  بود 

ماه و یک روز محکوم شـده    ٣ درکمیته ی ھماھنگی به  
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای   .بود 

کارگری ضمن تبریک آزادی این فعال کارگری خـواھـان  
ـیـن   آزادی فوری و بی قید و شرط ھمه کـارگـران و فـعـال

ـتـه   .کارگری زندانی و زندانیان سیـاسـی مـی بـاشـد  کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری   

 ١٣٩٤ شھریور  ١٩ 
 
 

 محمدرضا کریمی فعال کارگری
 ! بازداشت شد

ــریــمــی     مــحــمــدرضــا ک
فعال کـارگـری شـاغـل در  
اداره بنادر بندر لنگـه صـبـح  

ــه   ــب ــور    ١٤ روز شــن شــھــری
مـحـمـدرضــا   .بـازداشـت شـد 

کریمی کـه پـس از اتـمـام  
ــازداشــت   ــه و    ٢٤ ب ســاعــت

شھـریـور    ١١ آزادی در تاریخ  
ـبـه   سال جاری، صبح روز شن

شھریور جـھـت دریـافـت    ١٤ 
وسایل ضبط شده خود مراجعه کرده بود، مجـددا بـازداشـت  

ـرازجـان  .  شد  براساس اطالع حاصل شده وی ھم اکنـون در ب
ـتـه     .نگھداری می شود  در شرایطی که بیش از یک ھـف

از بازداشت مجدد کریمی می گذرد، وی تـا ایـن لـحـظـه  
ھیچ تماسی با خانواده خود نداشته و از وضعیـت کـنـونـی  

 .وی اطالعی در دست نیست 
 

 اعتراض کارگران تراکتور سازی کردستان
شھریور  حـدود نـود    ١٥ به گزارش رسیده روز یکشنبه  

کارگر شاغل در تراکتـورسـازی کـردسـتـان    ١١٧ درصد از  
برای سومین بار طی چند ماه گذشته در محوطه شـرکـت  
ـرگـزار   ـبـاتشـان ب ـری مـطـال ـیـگـی تجمع اعتراضی  جـھـت پ

یکی از خواستـه ھـای کـارگـران رسـیـدگـی بـه  .  کردند 
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وضعیت بھداشت سالن غذاخوری بوده که از طرف مدیریـت  
بر اسـاس ایـن   .قول رسیدگی به این خواسته داده شده است 

سال از مھلت قانونی انتـخـابـات    ٢ گزارش با وجود گذشت  
ـتـی   شورای اسالمی کار ، مدیریت حتی ھمین تشکل دول
ـفـوذ در اداره کـار مـانـع از   را نیز بر نتابیده و با اعـمـال ن
. برگزاری انتخـابـات و ایـجـاد شـورای جـدیـد شـده اسـت 

ـفـاده ھـای  کـارفـرمـا، طـرح   ھمچنین به دلیل سـود اسـت
توسعه شرکت تراکتورسازی کردستان که با انجام امـکـان  

ـرداری و    ١٣٨٦ سنجی در سال   ـیـات خـاکـب ـل با اجرای عـم
  ١١ تسطیح و پی ریزی فونداسیون در زمینی به مسـاحـت  

ھکتار در شھرک صنعتی دھگالن شورع شـده بـود راکـد  
ـری زمـیـن تـوسـط شـرکـت   مانده و منجر بـه بـازپـس گـی

ـرای   .شھرکھای صنعتی شده است  ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب کمی
شـھـریـور    ١٩ کمک به ایجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری  

 ١٣٩٤ 
 

سندیکای کارگران شرکت واحد 
 :اتوبوسرانی تھران و حومه

ـلـمـان بـازداشـتـی را ھـر چـه زودتـر آزاد   مـع
مسئوالن موظفند با گوش سـپـاری بـه خـواسـتـه  !    کنید 

ھای حق طلبانه قشر عظیم معلمان و دیگر فرھنـگـیـان در  
ـنـش ھـای   آستانه مھر ماه فصل آغاز مراکز آمـوزشـی، ت
اجتماعی و نگرانی ھای اقشار فرھنگی را کاھش داده و  
از این طریق ناآرامی ھای روحی و روانـی خـانـواده ھـای  
ـم و   ـی ـل ایرانی را بابت عادی سازی شـرایـط آمـوزش و تـع

سـنـدیـکـای کـارگـران   .تربیت فرزندان خود کـاھـش دھـنـد 
شرکـت واحـد در ادامـه حـمـایـت و ھـمـبـسـتـگـی ھـای  
سندیکایی، بازداشت معلمان را محکوم کـرده و خـواسـتـار  
ـبـانـه   ـراضـات حـق طـل آزادی ھر چه زودتر کوشندگان اعـت

سـنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت واحـد   .معلمان می بـاشـد 
 ١٣٩٤ شھریور  ١٩  اتوبوسرانی تھران و حومه 

 
سه ماه عدم پرداخت حقوق کارمندان 

صنایع فلزی و تاخیر در پرداخت حقوق 
 ! کارگران

کارمنـدان صـنـایـع فـلـزی  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 
سه ماه است حقوقی دریافت نکرده اند و حقوق نزدیک بـه  
پانصد کارگر این کارخانه نیز با تاخیر بیست روزه آنھـم در  

ـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه   .دو نوبت پرداخت میشـود  ـنـا ب ب

ـیـد در ایـن   اتحادیه آزاد کارگران ایران، در حال حـاضـر تـول
کارخانه  در حدی است کـه کـارگـران قـادر بـه اضـافـه  
ـنـد  . کاری نیستند و فقط حداقل دستمزد را دریافت میکـن

ـیـن   ـیـل پـای کارگران اغلب کارخانه ھا در سطح کشور بـدل
بودن حداقل مزد به ناچار برای گـذران زنـدگـی دسـت بـه  

ھمچنین مـدت شـش مـاه اسـت  .  اضافه کاری می زنند 
ـیـز بـه حسـاب سـازمـان تـامـیـن   که حق بیمه کـارگـران ن

کارخانجات صنایع فلزی شماره   .اجتماعی واریز نشده است 
ـراضـات    ٩٢ در شـھـریـور مـاه سـال    ٢ و    ١  ـبـال اعـت و بـدن

مـتـعـلـق  ( گسترده کارگران به شرکت تجاری الماس مبین  
. واگذار شـد )  به مجموعه شرکتھای تعاونی سپاه پاسداران 

ـبـال   بنا بر اظھار کـارگـران کـارخـانـه صـنـایـع فـلـزی بـدن
و انتقال کارگران آن به کارخـانـه    ٢ تعطیلی کارخانه شماره  

ـر مـی    ١ شماره   ، شرایط در این کارخانه نیـز ھـر روز بـدت
 ١٣٩٤ شھریور ماه    ١٧  –اتحادیه آزاد کارگران ایران   .شود 

 
محمدرضا کریمی فعال کارگری شاغل در 

 .اداره بنادر بندر لنگه  بازداشت شد
  ٢٤ محمدرضا کریمـی کـه پـس از اتـمـام بـازداشـت  

شھریـور سـال جـاری، صـبـح    ١١ ساعته و آزادی در تاریخ  
شھریور جھت دریافت وسایل ضبط شده خـود    ١٤ روز شنبه  

ـراسـاس اطـالع  .  مراجعه کرده بود، مجـددا بـازداشـت شـد  ب
 .حاصل شده وی ھم اکنون در برازجان نگھداری می شود 

 معلمان
 

گزارش دیدار جمعی از معلمان با خانواده 
محمود بھشتی سخنگوی کانون صنفی 

 ) تھران( معلمان ایران 
ــه شــمــاری از   ــت روز گــذش
معلمان ایران با خانواده مـحـمـود  
ـم زنـدانـی، دیـدار   بھشتی ، معل

ـنـده  .  کردند  معلمان شرکـت کـن
در این دیدار بر این نکته تاکیـد  
کردند که معلمان دربند بخـاطـر  
ـفـی و مشـکــالت   مسـایـل صـن
ـنـد و بـا   آموزشی در زندان ھست

حضور خود در این مراسم از آقای بھشتی و سایر مـعـلـمـان  
ـنـد  ـیـگـی   .زندانی حمایت می کـن ـنـه ب در ایـن دیـدار آدی

معلمان را نسبت به آخرین وضعیت آقای بـھـشـتـی مـطـلـع  
ھـمـسـر مـحـمـود بـھـشـتـی ضـمـن تشـریـح نـحـوه  .  نمودند 

دستگیری و آخرین وضعیت ھمسرش بصورت مـخـتـصـر در  
ـرای   ـیـن ب ـرونـده و دیـدار بـا مسـئـول مورد روند پیگیری پ

معلمان حاضر در این مراسم نیـز بـا   .ھمکاران توضیح دادند 
خواندن شعر و بیان خاطره با خانواده محمود بھشـتـی اعـالم  

محـمـود بـھـشـتـی یـکـی از اعضـای  .  ھمبستگی کردند 
ـلـمـان تـھـران اسـت کـه در   پیشکسوت کانون صنفـی مـع
ـر عـھـده   ھنگام دستگیری سمت سخنـگـویـی کـانـون را ب

شھـریـور تـوسـط    ١٥ سخنگوی کانون روز یکشنبه  .  داشت 
نیروھای امنیتی بخاطر فعالیت ھای صنفـی در مـنـزلـش  
بازداشت شد و به بند دو الف منتقل گردید در تـمـاس وی  
ـیـت   ـبـاط بـا فـعـال از زندان اتھام منتسب به خود را در ارت

ـیـش از مـحـمـود بـھـشـتـی،   .ھای صنفی عنوان نمـودنـد  پ

محمدرضا نیک نژاد از اعضای ھیئت مدیره کانون تھـران  
ـقـل در روز   شـھـریـور    ٩ و مھدی بھلولی، کنـشـگـر مسـت

بازداشت شده بودند این دو از چھـره ھـای مـطـبـوعـاتـی و  
ـنـه مـعـضـالت و   ـنـد کـه در زمـی رسانه ای معلمان ھسـت

 .مسائل آموزشی یادداشت ھای فراوانی منتشر نموده انـد 
ـتـه اطـالع رسـانـی کـانـون  . حقوق معلم وکارگر :منبع  کمی

 )تھران  ( صنفی معلمان ایران  
 
 

 گزارش
افت شدید قدرت خرید کارگران وشوک 

 !بازگشایی مدارس
درصد مشموالن قـانـون کـار مـاھـیـانـه  ٥٠ در حالی که 

ھـای    ھزارتومان دریافتی دارند، واردشـدن شـوک ٧١٢ تنھا  
ای، معیشت آنـھـا را دچـار چـالـش کـرده و    یکباره ھزینه 

سال گذشته آنھا دوسـوم قـدرت خـریـدشـان را ھـم از  ١٠ در 
یکی از مھمترین دغدغه ھـای خـانـوارھـای   .اند   دست داده 

کم درآمد کشور و به ویژه کارگران، ھزینـه ھـای تـامـیـن  
ـیـن و   ـیـن درآمـد پـای معیشت و چگونگی برقراری تعادل ب
ھزینه ھایی است که آنھا باید برای تامین زندگی خـود و  

ـفـی دارد و    ھزینه ھـا بـخـش  .خانواده بپردازند  ـل ھـای مـخـت
در واقـع  .  ھای فراوانی نیز برای آن وجود دارد   اولویت بندی 

می توان گفت در مواقعی از سال بنا به دالیل و شـرایـط،  
ـر   ـی اولویت بندی ھزینه کرد خانواده ھای کارگری نیز تـغـی

معاون روابط کار وزارت کار اعالم کـرده اسـت  .  می کند 
تـاکـنـون قـدرت خـریـد کـارگـران دو سـوم    ٨٤ که از سال  

ـنـده،   .کاھش پیدا کرده است  حال این روزھا و در روزھای آی
کارگران باید ھزینه ھای مربوط بـه آمـاده شـدن فـرزنـدان  
ـبـت نـام در مـدارس و   برای آغاز سال تحصیلی جـدیـد، ث
دانشگاه ھا، خرید ملزومات و موارد مرتبط با آن را تامـیـن  
و بپردازند که خود این مسئله می تواند فشـار دوبـاره ای  
ـیـز وارد   را به معیشت خانوار کارگری در آستانه فصل پـای

ـنـد   .کند  کارشناسان می گویند مدرسه رفـتـن دیـگـر مـان
توانستند بـه صـورت رایـگـان    نیست که افراد می   ٦٠ دھه  

ـیـز از سـوی مـدارس بـه   تحصیل کنند و فشار چندانی ن
ـیـن   خانواده ھا برای پرداخت ھزینه وارد نمـی شـد، ھـمـچـن
ـلـف   ـنـدی ھـای مـخـت مدارس در انواع گوناگون و درجه ب

خانواده ھا در آن   .نبود و ھمه به مدارس دولتی می رفتند 
ـر مـی    زمان، به ویژه خانوارھای کم درآمد کارگری آسان  ت

توانستند ھزینه ھای تحصیل و مخـارج فـرزنـدان مـحـصـل  
ـری   خود را فراھم کنند و از این بابت دغدغـه ھـای کـمـت

ـنـه ھـای  .  وجود داشت  حاال این روزھـا رواج دریـافـت ھـزی
مختلف از سوی مدارس تحت عناوین ثبت نام و کـمـک  
ـنـه ھـای بـه اقشـار   به مدرسه، باعث وارد شدن فشار ھـزی
ضعیف در آستانه فصل پاییز و بـازگشـایـی مـدارس شـده  

  شھریور ٢٠ بخشی ازیک گزارش مھربتاریخ  .است 
 

 اخبار بین المللی
سابقه مردم علیه   تظاھرات بی -مولداوی 
  فساد مالی

ـر از مـردم   ـف در    تـظـاھـرات بـا    مـولـداوی ده ھا ھزار ن
ـیـس   کیشیناو، پایتخت این کشور خـواسـتـار اسـتـعـفـای رئ
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ـراض  .  جمھوری و برگزاری انتخابات زودرس شدند  این اعـت
بی سابقه در پی افشای یک رسوایی بـانـکـی بـه ارزش  
یک میلیارد یورو روی داد که سبب تغییر سطح زنـدگـی  

ـرضـان گـفـت .  شھروندان در کشور شده است  : یکی از معـت
حتا برگشت این یک میلیارد یورو ھم زندگی شـھـرونـدان  " 

دسـت  .  مسئوالن بـایـد عـوض شـونـد .  را بھتر نخواھد کرد 
ـرگـزار   اندرکاران فعلی باید برکنار و انتخابات زودھنـگـام ب

ـم کـه از شـر  " :  دیگری نیز گفـت " .شود  مـا مـی خـواھـی
دزدان و راھزنان خالص شویم تا یک کشور متمـدن بـاقـی  

ـرضـان  "  .بمانیم  در جریان این تظاھرات پلیس چند تن از معـت
ـیـس جـمـھـوری  .  را بازداشت کرد  ـیـمـوفـتـی، رئ نیکالی ت

مولداوی متھم به دست داشتن در این پرونده فسـاد مـالـی  
مولداوی کشوری کوچک در اروپای شرقی اسـت  .  است 

 .که در حدود چھار و نیم میلیون نفر جمعیت دارد 
 

صد ھزار شھروند خواھان  -بریتانیا 
 دستگیری نتانیاھو در جریان سفر به لندن

ـیـا بـا امضـای   ـتـان ـری تاکنون بیش از صدھزار شھروند ب
ـیـاھـو   ـتـان طوماری اینترنتی، خواستار دستگیری بنیامیـن ن
ـریـب الـوقـوع وی بـه   ـر ق نخست وزیر اسرائیل در جریان سف

ـیـاھـو  .  لندن شده اند  ـتـان طومار، خواستار بـازداشـت آقـای ن
ـلـی "  ارتـکـاب جـنـایـات  " ، بـه عـلـت  " تحت قوانین بین المـل

در جـریـان  "  کشتار بیش از دو ھزار غیرنظـامـی " و  "  جنگی 
طـبـق  .  تھاجم نظامی تابستان سال پیش به غـزه شـده اسـت 

ـتـی کـه در سـایـت   قوانین بریتانیا، اگر یک طومار اینترن
ـیـش از صـد ھـزار   رسمی دولت بریتانیا ثبـت مـی شـود ب
ـرار   امضا داشته باشد، باید در مجلس عوام مـورد بـحـث ق

ـیـن در صـورتـی  .  بگیرد  بر اساس قوانین این کشور، ھمچن
که طوماری از سوی بیش از ده ھزار شھروند امضـا شـده  
باشد، دولت موظف است که به طور رسمـی بـه آن پـاسـخ  

به دنبال رسیدن تعداد امضاھای ایـن طـومـار بـه ده  .  بدھد 
ـبـه   ھزار نفر، چندی پیش دولت بریتانیا در پاسـخ بـه مـطـال

ـر  " امضاکنندگان اعالم کرد که   ـیـاھـو و سـای ـتـان بنیامین ن
سران کشورھای خارجی که از بریتانیا دیدار می کنند از  
ـر   مصونیت قانونی برخوردارند و نمی توان آنھـا را دسـتـگـی

در بیانیه دولت بریتانیا ھمچنین اعالم شده بـود کـه  ".  کرد 
ـیـل در  "  دفـاع از خـود " دولت این کشور، حـق   ـرای اسـرائ ب

ـلـی "  را بـه رسـمـیـت  "  چارچوب قوانین بشردوستانه بین المل
ـیـل بـا گـروه   ٥٠ در جنـگ  .  می شناسد  ھـای    روزه اسـرائ

ـنـی    ٢١٨٩ فلسطینی غزه در تابستان سال پیـش،   فـلـسـطـی
ھزار فلسطینی زخمی شدند که اغلب کشتـه    ١١ کشته و  

 . شدگان و زخمی ھا غیر نظامی بودند 
 

به  انساندوستورود فعاالن  -اتریش 
مجارستان برای بردن پناھجویان به غرب 

 اروپا
ـریشـی   کاروانی از اتومبیل ھای فعـاالن آلـمـانـی و ات
حقوق بشر وارد مجارستان شـد کـه قصـد دارنـد بـا سـوار  

ـرنـد  ـب ایـن  .  کردن پناھجویان آنـھـا را بـه اروپـای غـربـی ب
ـر از    ٦ اتومبیل، یکشنبه    ١٤٠ کاروان، شامل حدود   سپتامب

وین پایتخت اتریش به سمت بوداپست پایتخـت مـجـارسـتـان  
ـیـس  .  حرکت کرد  ـل این در حالی اسـت کـه سـخـنـگـوی پ

ـیـن روش ھـایـی   ـتـه کسـانـی کـه بـا چـن مجارستان گـف
پناھجویان را از مرزھای این کشور عبور دھنـد، مـرتـکـب  

ھفته پیش، پلیس مـجـارسـتـان چـھـار  .  نقض قانون شده اند 
فعال اتریشی را که می کوشیدند پناھجویان را از مرز رد  

بازداشت کـرد، ھـرچـنـد ایـن  "  قاچاق انسان "کنند به اتھام  
ـر  .  چھار نفر بعدا آزاد شدند  ـیـشـت مقام ھـای مـجـارسـتـان پ
را اجـرا مـی  "  قانون اتـحـادیـه اروپـا " اعالم کرده بودند که  

ـبـت نـام   کنند و غیر قابل قبول است که پناھجویان بـدون ث
 .به قلب اروپا بروند 

 
اعتصاب گسترده خلبانان شرکت  -آلمان 

 ھواپیمایی لوفت ھانزا
ـرواز ایـن   شرکت ھواپیمایی لوفت ھانزا از توقف ھزار پ

مارکوس واھـل،  .  خلبانھا خبر داد   اعتصاب شرکت به دلیل  
مـا در گـذشـتـه  " :  سخنگوی اتحادیه خلبانان مـی گـویـد 

ـم و   سیاست اقدامات محدود و تدریجی را دنبال می کـردی
اما اگر لـوفـت  .  در حال حاضر ھم ھمین کار را می کنیم 

ـنـده   ھانزا واکنشی نشان ندھد، سناریوھای دیگری برای آی
ـم مـی  .  در نظر خواھیم گرفت  بزودی در ایـن بـاره تصـمـی

این سیزدھمین اعتصاب کارکنان لوفت ھـانـزا در  "   .گیریم 
ـیـاپـی، حـدود صـد  .  ھجده ماه گذشته است  اعتصابھـای پ

ـیـمـایـی     آلـمـان میلیون یورو برای این بزرگترین شرکت ھواپ
خلبانھای اعتصاب کننده، خـواھـان  .  ھزینه در بر داشته اند 

افزایش حقوق و مزایای خود و تـوقـف سـیـاسـتـھـای ایـن  
 .خارجی اند   ارزان شرکت برای افزایش استخدام کارکنان  

 
کارگران شرکت خودرو  -کره جنوبی 

 سازی ھیوندای تصمیم به اعتصاب گرفتند
ـر کـارگـران عضـو اتـحـادیـه    ٩ روز چھارشنبه   سپتـامـب

ـنـد   ـم گـرفـت کارگری ھیوندای در یک ری گیری تصمـی
  ٧٧.٩ ھزار گارگر    ٤٨ از مجموع  . دست به اعتصاب بزنند 

ایـن  .  درصد با رای آری بـا اعـتـصـاب مـوافـقـت کـردنـد 
ـم    ٨ کارگران خواھان افزایش   ـقـسـی   ٣٠ درصـد دسـتـمـزد، ت

درصد از سود خالص شرکت بعنوان پاداش بین کـارگـران و  
چنانچـه کـارگـران تـا مـوعـد  .  خود ھستند     امنیت شغلی 

تعیین شده با کارفرمایان به توافق نرسـنـد، ایـن اعـتـصـاب  
چھارمین اعتصاب بزرگ کارگران این کارخانه در چھـار  

 .سال اخیر خواھد بود 
 ھای کوتاه خبر

 افغانستان 
شھریور، شماری از فعاالن مـدنـی و    ١٧ روز سه شنبه  

ـراض بـه   نمایندگان رسانه ھا در غرب افغانسـتـان، در اعـت
تـظـاھـرات  "  ھـرات " مسموم شـدن دانـش آمـوزان در والیـت  

شرکت کنندگان با حمل پالکاردھایی با مضـمـون  .  کردند 
ـم "  ." علم را مسموم نکنید و از آمـوزش دسـت نـمـی کشـی

ضمن محکوم کـردن ایـن اقـدام، خـواسـتـار شـنـاسـایـی و  
ـرانسـانـی شـدنـد  الزم بـه  .  مجازات عاملین این حرکت غـی

ـیـش از پـانصـد دانـش   یادآوری است در دو ھفته گذشتـه ب
آموز دختر در چندین مدرسه در والیت ھرات با گاز سـمـی  

 .مسموم شده اند 
 

 بلژیک  
، در پـی تـظـاھـرات کشـاورزان  "یورونیوز "بنابر گزارش  

شھـریـور، کـمـیـسـیـون    ١٦ معترض بلژیکی در روز دوشنبه  
ـرپـایـه ایـن  .  اروپا وادار به حمایت مالی از کشاورزان شـد  ب

ــراض کشـاورزانــی کـه در   گـزارش، در واکــنـش بــه اعـت
ـران  " بروکسل "  ـلـژیـک تـظـاھـرات کـردنـد، وزی ـتـخـت ب ، پای

کشاورزی اروپا اعالم کردند که یک بسته کمک مالی  
پانصد میلیون یورویی به کشاورزان این اتحادیه اخـتـصـاص  

ھزاران کشاورز روز دوشنبه در اعتـراض بـه  .  داده شده است 
کاھش قیمت محصوالت کشاورزی، با تراکتورھـای خـود  
خیابان ھای بروکسل در اطراف ساخـتـمـان ھـای اتـحـادیـه  

 .اروپا را مسدود کردند 
 

 عراق 
ـتـکـاران اسـالمـی بنابه گزارش منتشـره،   داعـش    جـنـای

کودک و نوجوان را در شـھـر مـوصـل عـراق ربـوده    ١٢٧ 
ـرار دھـد  ـروریسـتـی ق . است تا آنان را تحت آموزش ھای ت

سـال دارنـد در    ١٥ تـا    ١١ داعش این کودکان را که بین  
ـرای  .  طول چند روز گـذشـتـه ربـوده اسـت  ایـن کـودکـان ب

یادگرفتن استفاده از سالح و اجرای عملیات تروریستـی بـه  
شـھـر مـوصـل  .  اردوگاھھای مخصوص انتقال داده شده انـد 

 .ھم اکنون تحت کنترل نیروھای داعش قرار دارد 
 

 پرتغال 
ـتـو " مالباختگان بانک ورشکسته   ـتـو سـان ـری ـی در    " اشـپ

. زدنـد   تـظـاھـرات روز چھارشنبه در لیسبون دست به    پرتغال 
ـرای   ھدف آنھا اعمال فشار بر مالکان آینـده ایـن بـانـک ب

ـتـو " عمل به تـعـھـدات بـانـک   ـتـو سـان ـری ـی ـبـال    " اشـپ در ق
مشتریانش است کـه در پـی ورشـکـسـتـگـی آن در سـال  

  "اشپیریتو سانتـو " بانک  .  مالشان را از دست داده اند   ٢٠١٤ 
که به بانک نوو تغییر نام داده است احتماال تـوسـط یـک  

 .گروه آمریکایی یا چینی خریداری می شود 
 آمریکا 

شھریور، پنج ھزار تـن از    ١٨ طبق گزارش منتشره، روز  
ـرورش در شـھـر   معلمان و کـارکـنـان بـخـش آمـوزش و پ

، دسـت بـه اعـتـصـاب  " واشنـگـتـن " ، واقع در ایالت  " سیاتل " 
ـنـدگـان نسـبـت بـه   .زدند  برپایه این گزارش، اعتـصـاب کـن

ـر مـنـجـمـد کـردن   ـنـی ب تصمیم اداره آموزش و پرورش مـب
دستمزد ھا و افزایش تـعـداد دانـش آمـوزان در کـالس ھـا  

 .اعتراض دارند 
 کره جنوبی 

شـھـریـور،    ١٨ براساس گزارش منتشره، روز چھارشنبه  
ھزار کارگر دو مجتمع صنعتی کشتی سازی در کـره    ٢٥ 

ایـن   .سـاعـت دسـت از کـار کشـیـدنـد   ٤ جنوبی به مدت  
مـی  "  اتـحـادیـه فـلـز کـره " کارگران که اعضای اتحـادیـه  

باشند، خواستار افزایش دستمزد، جلوگیری از اجرای طـرح  
بیکارسازی و ممانعت از سقوط سطح استاندارد ایـمـنـی از  

ـیـن بـه  .  جانب کارفرمایان شدند  کارگران معتـرض ھـمـچـن
کارفرمایان ھشدار دادند که در صـورت بـی تـوجـھـی بـه  
خواسته ھای شان، اعتصابات گسترده تری برگزار خواھنـد  

 .کرد 


