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اعتراضات  :  کارگر کمونیست 
ـر سـر   مردم در ترکیه که ظاھـرا ب
خراب نکردن پارک گـزی شـروع  
ــر   ــگ ــرھــای دی ــه شــھ ــود، ب شــده ب

ــده شــده اســت  ــی ــن  .  کش ــلــت ای ع
 اعتراضات چیست؟ 
علـت اصـلـی  :  سیاوش آذری 

این اعتراضات نا رضایتی عـمـیـق  
ــزب   ــای ح ــھ ــاســت مــردم از ســی
ــت و تـوســعــه   اسـالمــگـرای عـدال

ھر چند اسال مگرایان علـل  .  است 
العموم و اسالم به اصطالح مـیـانـه  
رو قدرت بسـیـج تـوده ای نـدارنـد  
ــیــب   ــرای ط امــا حــزب اســالم گ
ـرای   ــ ــادی ب ــالش زی ــان ت اردوغ
ـیـن   تحـمـیـل یـک سـری از قـوان
اسالمی به جامعه کرده و از ھـر  
ـرای اسـالمـیـزه کـردن   فرصـتـی ب
ـفـاده مـیـکـنـد  . بیشتر جامعـه اسـت

ـتـه پشـت ایـن   مسلما عـلـت نـھـف

ـــالش تـــحـــدیـــد آزادی ھـــای   ت
اجتماعی و سیاسـی در راسـتـای  
ساختن بھشت سرمایه دارانـه کـار  

در  .  ارزان، کارگر خـامـوش اسـت 
دور گذشته ما از یک سو شاھـد  
ـرکـیـه   رشد سودآوری سرمایه در ت
ـر   ـرت ـی بودیم و از دیگر سو شاھد فق

البته این به معنـی آن  .  شدن مردم 
ـر سـر   نیست که اعتراضات اخیر ب

ـتـصـادی اسـت  مـن  .   مطالبات اق
ــه را   ــکـت ــخـواھــم ایـن ن ــط مــی فـق
ـــه   ـــه ریش ـم ک ــ ـن ــ ـــادآوری ک ی
سیاستھای حزب عدالت و توسـعـه  
و توسل آن بـه اسـالم بـه عـنـوان  
حربه ای ایـدئـولـوژیـک مـنـافـع  

ــنــی ســرمــایــه اســت  ــی ــت  .  زم دول
 سـال گـذشـتـه در  ١٠ اردوغان در  

ـیـن   ظاھر یک سری رفرم در قـوان
انجام داده و آزادیھای سـیـاسـی و  

ــوس   ــاب ــی ک ــوری اســالم ــھ ــم ج
. انتخاباتش را پشت سـر گـذاشـت 

ــن مضــحــکــه آشــكــارا   امــا از ای
ضعیف شده تر و متشتت تر بیـرون  

، مـردم  " انتخابات "روز بعد از  . آمد 
ــدن قـدرت خـود و   بـدرسـت بـا دی
ـم بـه خـیـابـان   تضعیـف صـف رژی

ـران کـردنـد .  آمدند  ـرگـی . حجـاب ب
دختر و پسر بـا ھـم رقصـیـدنـد و  
شعارھایی چون  زندانی سیـاسـی  
ــردد، گشــت ارشــاد   آزاد بــایــد گ
نمیخواھیم، نـدای مـا نـمـرده ایـن  
ـره را   دولت است کـه مـرده و غـی

ــر دادنــد  ــھــایــی  .  س ــت ــردم خــواس م
ـر، فـالکـت و  .  دارند  ـق مـردم از ف

بیحرمتی جانشان بـه لـب رسـیـده  
چـالـش مــھـمـی کـه در  .   اسـت 

ـرار   مقابـل حـکـومـت اسـالمـی ق
دارد، پاسخ دادن به مسالـه نـان و  
معیـشـت مـردم اسـت كـه ھـرروز  

فشار بیشتری بر گرده بخـشـھـای  
وسیعی از كارگـران و مـردم وارد  
ـری را در   ـیـشـت میكند و خشـم ب
ــیـه حـكــومـت دامــن   جـامــعـه عـل

ھمه حرف حسـن روحـانـی  .  میزند 
رییس جمھور جـدیـد اسـالمـی در  

، ادامـه  " انتخـابـاتـی اش " تبلیغات  
" ھدفمنـد کـردن یـارانـه ھـا "طرح  

ــاضــت   ــان طــرح ری ــم ــی ھ ــعــن ی
اقتصادی است که احـمـدی نـژاد  
به این اسمش نامید و نتیـجـه اش  

بـا  .  خانه خرابی بیشتـر مـردم بـود 
ـرار اسـت   این تفاوت که ظـاھـرا ق
ـر   در دولت روحانی شـتـابـش کـمـت

ـقـه  .  شود  آنھم بعد از فالکت بیساب
ای که بـه گـرده مـردم تـحـمـیـل  

ــد  ــگــویــد .  کــرده ان ــی ــی م : روحــان
پیشنھاد دولت بنده این است کـه  " 

یارانه کاالیی نیز به یارانه موجود  
اضافه شود تا مردم حداقل نسبـت  

شـان    به تامین کـاالھـای اسـاسـی 
ـریـن  .  ای نداشته باشند   دغدغه  بـدت

کار این است کـه طـرحـی خـوب  
ـنـکـه آن طـرح   اجرا نشـود ولـو ای

 ." خوب طراحی شده باشد 
بزعم ایـن جـنـاب بـا اضـافـه  
كردن یارانه جنسی به یارانه نقدی  
ـر وفـالكـت   كذایی مشـكـالت فـق

معنـی آشـکـار  !  مردم حل میشود 
این سخنان یعنی ادامـه سـیـاسـت  
ـبـاھـی   ریاضت اقتصـادی و بـه ت
کشیدن بیشتر زندگی کارگران و  

ـریـت مـردم  ـیـجـه عـمـلـی  .  اکث ـت ن
فــوری آن نــیــز افــزایــش فــوری  
ـقـول خـودشـان کـاالھـای   قیمت ب
حامل انرژی و در نتیجه افـزایـش  
سرسام آور قیمت دیگر کـاالھـا و  
ـر مـردم   ـیـشـت نرخ تورم و فالکت ب

اما در شـرایـطـی کـه مـا  .  است 
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 حقوق کودکان  
 

حق ھر کودک 
به یک زندگی 
شاد، ایمن و 

 خالق
 

تضمین رفاه و سعادت 
ھر کودک، مسـتـقـل 
ـــــــت  ـــــــی از وضـــــــع
خانوادگی، با جامـعـه 

دولــت مــوظــف .  اســت
ــــدارد  ــــان اســــت اســــت
واحـــدی از رفـــاه و 
امکانات رشد مـادی 
و معنوی کودکـان و 
نــــوجــــوانــــان را، در 
باالترین سطح ممکـن، 

 . تضمین کند
 

پرداخت کمک ھزینـه 
ھـــای الزم و ارائـــه 
خــــدمــــات رایــــگــــان 
پزشکی و آموزشی و 
ـــرای  فـــرھـــنـــگـــی، ب
ــدارد  ــان ــت ــن اس ــی تضــم
ـــــی  ـــــدگ ـــــاالی زن ب
کودکـان و نـوجـوانـان 
مسـتـقــل از وضــعـیــت 

 . خانوادگی

 
قــرار گــرفــتــن کــلــیــه 
کودکان فاقد خانـواده 
ـــــــات  و امـــــــکـــــــان
خــانــوادگــی، تــحـــت 
تکفل دولت و زندگی 
ــا در  ــت آنــھ ــربــی و ت
نــھــادھــای مــدرن و 

 . پیشرو و مجھز
 

ایجـاد مـھـد کـودک 
ھای مجـھـز و مـدرن 
به منظور بـرخـورداری 
ھمه کودکان از یـک 
محیـط زنـده و خـالق 
تربیتی و اجـتـمـاعـی، 
ــط  ــل از شــرای ــق مســت

 . خانوداگی
 

برابری حقوقی کامـل 
کـــودکـــان، اعـــم از 
اینکه داخل یـا خـارج 
ازدواج بــدنــیــا آمــده 

 . باشند
 

ممنوعیت کار حـرفـه 
ای برای کـودکـان و 

 .  سال١٦نوجوانان زیر 
ممنوعیت ھر نوع آزار 
کودکان در خـانـواده، 

مـدارس و مــوسـســات 
آموزشی و در سـطـح 
. جامعـه بـطـور کـلـی

ممنوعیت اکید تنبیه 
ــی ــدن ــت .  ب ــی ــوع ــن ــم م

فشار و آزار روانـی و 
 . ارعاب کودکان

 
مقابله قاطع قـانـونـی 
بـــا ســـوء اســـتـــفـــاده 
. جنسـی از کـودکـان

سوء استفـاده جـنـسـی 
از کـــودکـــان جـــرم 
ســـنـــگـــیـــن جـــنـــایـــی 

 . محسوب میشود
 

تــعــقــیــب و مــجــازات 
قانونـی کسـانـی کـه 
به ھر طریق و بـه ھـر 
تـــــوجـــــیـــــه مـــــانـــــع 
برخورداری کـودکـان، 
اعم از دختـر و پسـر، 
ــی و  ــوق مــدن از حــق
ــش،  ــمــاعــی خــوی اجــت
نظیر آموزش، تـفـریـح، 
و شرکت در فـعـالـیـت 
ـــاعـــی  ـــم ـــت ـــای اج ھ
مــخــصــوص کــودکــان 

 .گردند
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شاھد یک جنبش سازمانیافته و  
ـر سـر خـواسـت افـزایــش   ـنـده ب بـال
ــان کــارگــران   ــمــزدھــا درمــی ــت دس
ھستیم، در حالیکـه مـحـیـطـھـای  
ـتـی   کارگری و کل جـامـعـه حـال
انفجاری دارد،  روشـن اسـت کـه  
در برابر چنین طرحی کارگـران و  
مردم می ایستند و این تازه شـروع  
کار و مبارزات جانانه کارگران و  

 . مردم با این حکومت خواھد بود 
بویژه بحث بر سر میزان حداقـل  
ـاز و بـر   دستمزدھا ھنوز بـحـثـی ب

ــت اســت  فشــار  .  روی مــیــز دول
ـزایـش   اعتراضات  بر سر خواست اف
ـا   ـبـشـی ب دستمزدھا و برپا شدن جن

 ھزار امضا به ابتکار اتـحـادیـه  ٤٠ 
ــن   ــر ســر ای ــران ب آزاد کــارگــران ای
خواست و به صف شدن تشکلھـای  
مختلف کارگری چون سندیکـای  
ـیـشـکـر   شرکت واحد، سندیکـای ن
ھفت تپه و غیره در این رابـطـه  و  
ـارزات بـخـش   نه تنھا این بلکه مـب
ــون   ــگــر کــارگــری چ ھــای دی
بازنشستگان به حـدی بـوده اسـت  
کــه خــود دولــت را بــر ســر ایــن  
موضوع وادار بـه عـکـس الـعـمـل  

از جمله کانـون عـالـی  . کرده است 
ـفـی و کـانـون   انجـمـن ھـای صـن
عالی شوراھای اسالمی که خـود  
یک پای امضا کنندگان مصوبه  
دستمزد دولت در شورایـعـالـی کـار  
ھستند، تحت عنوان اینکه مصوبه  

 در صد از خـط  ٦ شورایعالی کار  
 درصدی ای کـه تـوسـط  ٣١ فقر  

بانک مرکزی جمھوری اسالمـی  
ـز   ـا پ ـتـر اسـت و ب اعالم شده، کم
شکایت بـه دیـوان عـدالـت اداری  
کشور، تالش کردنـد بـه شـکـلـی  
جـنـب و جـوشـی را کـه بـر ســر  
ـا   خواست افزایش دسـتـمـزدھـا بـر پ
شده به مجاری دولتی بکشاننـد و  

آنھا کـه ھـوا را پـس  .  مھار کنند 
ـتـظـر   ـن دیده بودند، میخواستند با م
ـزایـش   نگاھداشتن کـارگـران بـه اف
ـا حـدود   ـت دستمزدشان به رقمی نھای

 ھزار تومان برای دولت وقـت  ٥١٠ 
ـا  .  بخرند  حاال روحانی البته آنـھـم ب

گذشت چند ماه از اول سال جاری  
و افزایش ھر روزه قیمت ھا نسـبـت  
بـه مـقـطـعـی کـه دولـت حـداقــل  
دستمزد کارگران را اعـالم داشـت،  

  ٤٠ در قول و وعده ھای خود  از  
درصد افزایش سطح دستمزد ھـای  
ــی   ـن ــع زیـر فــقـر ســال گـذشــتـه، ی

  ٥٥٠ رساندن آن بـه رقـمـی حـدود  
ایـن  .  ھزار تومان سخن گفته اسـت 

ـنـد   در حالیست که در ھـمـان اسـف
ـتـی از   گذشـتـه خـود مـراکـز دول
ـیـون و   ـل ـی ارقامـی چـون یـک م
پانصد، یک میلیون و ھشتصـد و  
ـقـر در   ـنـوان خـط ف دو میلیون بـع

ـنـد  تشـکـلـھـای  .  جامعه سخن گفت
کارگری نیز بر لغو مصوبه دولـت  
ــمــزد   ــزان حــداقــل دســت بـر ســر مــی
کارگران و بر روی حداقل دستمـزد  
ـانصـد   در گام اول یک میلیون و پ
ھزار و دو میلیون تاکید گـذاشـتـه  

میخواھم بگویم که ایـن خـود  .  اند 
ــارزات   ــھــم مــب یــک عــرصــه م
کارگران در شـرایـط امـروز و در  

ـارت  .  واقع کل جامعه است  به عـب
روشنتر مسالـه دسـتـمـزد و سـطـح  
معیشت یـکـی از چـالـش ھـای  
مھم دولت روحـانـی و جـمـھـوری  

 . اسالمی است 
ـیـب روحـانـی خـوب   بدیـن تـرت

ـنـد  " میداند که با ادامه طرح   ھدفم
و به قـول خـودش  "  کردن یارانه ھا 

" خصوصی سـازی ھـای واقـعـی " 
قرار است چه آشی برای کارگـران  
ـتـصـاد بـه گـل   و مردم بپزند، تا اق

او در  .  نشسته شان را تکانی دھند 
ـا مـیـگـویـد  در  :"  گفتگویی با ایلن

ـاسـت   صورت انتخاب بـه سـمـت ری
ـنـده حـداقـل   جمھوری، در دولـت آی
حقوق کارگران مطابق با نرخ تـورم  

سـپـس  ".  افزایش پیدا خـواھـد کـرد 
ـزایـش     ٤٠ ھمانجا اشاره اش بـه اف

ــه   سـطـح دسـتـمــزدھـای ســال  درصـد ب
 . گذشته است 

 خنده دار تـر از ھـمـه جـواب  
روحانی به سواالتی اسـت کـه در  
ــه مســکــن در   ــه مســال پــاســخ ب

او آنـجـا  .  مقابلش گذاشته میشـود 
ـتـر   ـلـه بـھ نیز موضوع را به انشـاءال

. حواله میـدھـد "  مسکن مھر " شدن  
دولتھای قبلی کم از محل سـپـرده  
ھای مردم بیچـاره ای کـه ھـمـه  
ـیـسـتـشـان را بـه امـیـد   ھست و ن
صاحب سرپناھی شدن فـروخـتـه و   
به این موسسه واگذار کرده بودنـد،  
باال کشیـده انـد کـه حـاال نـوبـت  

 .  دولت جناب روحانی است 
 تاکید دیگر روحانی و دولـت  

آینده او، به سرانجام رساندن کـامـل  
ـنـی   خصوصی سازی ھـاسـت، یـع
ـادی   ـــصــ ـت ـاســـت اقــ ــ ـی ادامـــه ســ
ــی و دور دیــگــری از   ــان رفســنــج
بیکارسـازیـھـا و اخـراج ھـا تـحـت  
ــروی کــار در   ــل نــی ــعــدی ــوان ت عـن

روحانی حـتـی آنـجـا  .  کارخانجات 
ــانــی مــردم   کــه از مشــکــل درم

ـنـکـه     ٧٠ صحبـت مـیـکـنـد و ای
درصد از ھزینه درمان توسط خـود  
مردم پرداخت میشود، از تشـکـیـل  

و  .  بیمه رقابتی صحبـت مـیـکـنـد 
ـیـمـه   جواب او به این موضوع نـه ب
ـاز کـردن   ـلـکـه ب درمانی رایگان، ب
ــات خصــوصــی در   دســت مــوســس

ـنـھـا تـمـام  .  زمینه درمـان اسـت  ای
حرف و وعـده ھـای روحـانـی در  
ـیـونـھـا   ـل قبال معیشت و زندگی می
کارگر و مردم به جان آمده از فقـر  

ـنـسـت  .  و فالکت است  ـیـت ای واقـع
ـاشـیـده جـمـھـوری   که اقتصاد فروپ
. اسالمی راه حل اقتـصـادی نـدارد 

ــم   ــزاد رژی ــتــصــادی ھــم بــحــران اق
ــد  .  اســالمــی اســت  ســی و چــن

سالست که پیاده کردن طـرحـھـای  
ــول و   ــی پ ــل ــمــل ــدوق بــیــن ال ــن ص
طرحھای ریاضت اقتصادی جزوی  
ــن   ــت از ســیــاســت ھــای ای ثــاب
حکومت بوده است كه خود آخـونـد  
ــان   ــكــی از طــراح روحــانــی ھــم ی
ــوده اســت   ــگــزاران آن ب ــاســت . وسـی

ـنـسـت کـه   ـاده ای ـت اتفاقـی کـه اف
ـیـجـه تشـدیـد تـحـریـم   ـت اکنون در ن
ھای اقتصادی غرب از یک سـو  
ـیـشـت   و تشدید تعرض به سطح مع
و زندگی کارگران و کل جـامـعـه  

ـنـد کـردن  " تحت عنوان طرح   ھدفم
از سـوی دیـگـر، ایـن  "  یارانـه ھـا 

ـار بـخـود   بحران ابعـادی فـاجـعـه ب
گرفته و کل اقتـصـاد جـامـعـه را  

ــج کـرده اســت  ـل ــه ھــم  .  ف ـل از جــم
ـاری بـه   اکنون کارخانه ھای بسـی
تعطیلی کشانده شده اند، کارگـران  
ـا   بسیاری از کار بیـکـار شـده و ی

بـخـش  .  در معرض بیکاری ھستند 
عظیمی از کارگران و بخش ھـای  
ـا دسـتـمـزدھـای   مختلف جامعـه ب
ــد و    ــن ــرداخــت نشــده روبــرو ھســت پ
قیمت ھا ھر روز باالتر رفته و فقر  
ـنـده تـری   و فالکت ابعاد تـکـانـدھ

 .  بخود گرفته است 
به عبارت روشنتر آنچیزی ھـم  
که در  وعده ھـا و بـه اصـطـالح  

طرح ھای ارائه شـده روحـانـی در  
ـیـغـات   ـاتـی " تبل ـتـخـاب اش مـی  "  ان

بینیم، چیزی جز ھمان طرح ھـای  
ورشکستـه خصـوصـی سـازیـھـا و  
ـیـسـت کـه بـن   اقتصاد بازار آزاد ن
بستش را ھم اکنون ھم در ایـران و  
ـیـم  ـن ـی . ھم  در سطح جھانی می ب

طبعا چه سرمایه داری خصوصـی  
ـاشـد،   و چه سرمایه داری دولتی ب
اساس ھر دوی آنھا استثـمـار اسـت  
و  کارگران ھیچ شکـلـی از ایـن  

امـا  .  توحش و بربریت را نمیخواھند 
آنچه که تحت عـنـوان خصـوصـی  
ــا از ســوی او مــطــرح   ســازی ھ
ـاز   ـیـمـش ب ـق میشود مـعـنـی مسـت
ــر دســت   ــت ــش ــی ــن بــازھــم ب ــت گــذاش
ـیـشـتـر   ـثـمـار ب کارفرمایان در اسـت
کارگران و بیکارسازی و فـالکـت  

 . بیشتر جامعه است 
بگذریم که اگـر ھـم قـرار بـر  
وعده و وعید  باشد، ھمانطور کـه  
ـیـه ھـایشـان   ـان ـی ـز در ب کارگران نی
بارھا و بارھا خاطر نشان کرده انـد،  
. طلب آنھا بسیار فراتر از اینھـاسـت 

ـپـور احسـانـی راد از   به گفته شاھ
چھره ھای شناخته شده کـارگـری  

  ٤٠ و ھماھنگ کنندگان کمپین  
ـا خـواســت افــزایــش   ھـزار امضـا ب
فوری دستمـزدھـا،  کـارگـران در  
ایران غرامت سی و چند سال فقر،  
گرانی، بیکاری، به گرو کشـیـدن  
دستمـزدھـا و تـعـویـق پـرداخـتـش،   
ـاکسـازی قـومـی   اخراج از کار، پ
ـانـی و   ھزاران ھزار کارگر افغانسـت
به آتش کشیدن ھست و نیستشـان،  
تعرض ھر روزه به رھبران کارگری  
ــی   ــدان ــجــه و آزار و زن و شــکــن
ـیـه   کردنشان و مـحـرومـیـت از اول
ـایـه ای   ترین نیازھای زندگی و پ
تـریـن حـقـوق انسـانـی چـون حــق  
ـان   ـی تشکل، حق اعتصاب، آزادی ب
و عقیده و غـیـره و غـیـره  را از  
جـمــھــوری اســالمــی و امــروز از  

 . دولت روحانی طلب دارند 
ـنـجـاسـت کـه    نکتـه روشـن ای
جمھوری اسالمی و دولـت حـاکـم  
ـتـصـاد   آن روحانی پاسخی بـرای اق
به گل نشسته حكومت خود و بـه  
مساله معیشـت و زنـدگـی مـردم  
ـزرگـتـریـن   ندارد و ایـن در واقـع ب
ـیـش روی رژیـم   ـزرگ پ چالش ب

ـزی  .  اسالمی است  این ھـمـان چـی
است که خود رژیم بارھا ھشـدارش  

ــرس از شــورش   را داده اســت و ت
گرسنگان به کابـوس شـب و روز  

 . ھمه شان تبدیل شده است 
ـتـی اسـم   جالب اسـت کـه وق
روحانی  به ھر دلیلی از صـنـدوق  

به عنوان رئیس جمھـور  "  انتخابات " 
ـفـی از جـریـانـات   بیرون آمـد، طـی

اسالمـی و رسـانـه ھـایـی    -ملی 
چون بی بی سی  به وجد آمـدنـد  
ــد   ــظ نـظــامشـان امـی ـرای حـف و ب

ـنـد  ـت ـیـمـت  .  گشایشی یاف فـورا ق
دالر کاھش یافت و دولت آمریکا  
نیز که دو روز قبلش انتخابات در  
ایران را مضـحـکـه خـوانـده بـود،  
آمادگی اش را برای مـذاکـره بـا  
. جمھوری اسالمی اعـالم داشـت 

غافل از اینکه ھـر گـونـه چـراغ  
سبزی برای نوشیدن جـام زھـر از  
ــاه   ســوی رژیــم اســالمــی و کــوت
ـنـه   آمدن از طـرحـھـایـش در زمـی
ــه ای، خــود یــک   ــت انــرژی ھس
ــن   ــاال گــرفــت ــھــم ب مــوضــوع م
نزاعھای درون حکومت از یکسـو  
ـر مـردم   ـیـشـت و به مـیـدان آمـدن ب
برای طرح خواستھا و مطالباتشـان  

بـعـالوه  .  از سوی دیگر خواھد بود 
اینکه امروز روحانـی بـا جـامـعـه  
ای روبروست که متعرض ایستـاده  
است و مـردم خـواسـتـھـایشـان را  

ـنـد  ـرای  .  فریاد میزن راه دررویـی ب
ــی و بــرای   ــالم ــت اس ــکــوم ح
ـتـش از بـن بسـتـی   روحانی و دول
ــیــســت  ــرار دارد، ن . کــه در آن ق

ھمانطور که قبال نیز تاکید کـرده  
ـیـن   ایم، رودررویـی ای آشـکـار ب
ــداز   رژیــم و مــردم در چشــم ان

ـرار دارد  ـرایـش  .  نزدیکی ق بـایـد ب
 .آماده شویم 

ھمه تاکیدم اینست که امـروز   
ـرای جـلـو آمـدن   بھترین فرصـت ب
کارگران با خـواسـتـھـایشـان و در  
راس آن خواست افزایـش دسـتـمـزد  

صـف خـود را مـتـحـد و  .  ھاست 
جـمـھـوری اسـالمـی  .  آماده کنیم 
 . باید برود 
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اجتماعی را بیشتر کرده امـا ایـن  
فقط تصویری است کـه مـدیـای  
ـیـزم نـوکـر   بستر اصلی  و ژورنـال
صفـت چـه در غـرب و چـه در  
ترکیه سعی  در اشاعه آن داشـتـه  

حقیقت این است که دولـت  .  است 
اسالمگرای اردوغـان در ده سـال  
گذشته فشار سیاسی بر جـامـعـه  

 . را به شدت افزایش داده است 
ـــاری از   ـــن دوره بســی در ای
روزنامه ھا در انحصار گروه ھا و  
ـرار   نھادھای نزدیک بـه دولـت ق

بسیاری از روزنـامـه  .  گرفته است 
ـقـد   ـت نگران و سـتـون نـویسـان مـن
ـیـش   دولت از کار بیکار شـده و ب

 تن از آنھا بـه اتـھـام اقـدام  ٧٠ از  

ـرانـدازی   ـیـت مـلـی و ب علیه امـن
ــت  .  دولــت زنــدانــی شــده انــد  دول

ـری از   اردوغان به بـھـانـه جـلـوگـی
کودتای ارتش در کـنـار صـدھـا  
تن از افسران ارشد صد ھا تـن از  
ـران   ـفـکـران، رھـب نویسندگان، روشن
احزاب سیاسی و منتقـدیـن دولـت  
ـرده اســـت  ـــه زنـــدان کــ .  را روان

بسیاری از این افراد نـزدیـک بـه  
پنج سال است که در زندان به سـر  
ـنـکـه دادگـاه بـه   میبرنـد بـدون ای
نتیجه رسیده باشد و احکام دربـاره  

 . این افراد را صادر کرده باشد 
ھمچنین بسیاری از فعالین و  

رھبران گروه ھای چپ رادیـکـال  
ـیـه    باز ھم به بھانه واھی اقدام عـل
امنیت ملـی و اقـدام مسـلـحـانـه  

 .علیه دولت زندانی شده اند 
ــوق   دولـت ھـمــچـنــیـن بـه حـق
شھروندان به صورت مـداوم دسـت  

از حـق سـقـط  .  اندازی کرده است 
ـتـخـاب   جنیـن گـرفـتـه تـا حـق ان
ـرار   پوشش مورد تـعـرض دولـت ق

برای نمونه ھمین چـنـدی  . گرفته 
ـفـاده از   پیش با یک ابالغیه اسـت
ـرمـز و رنـگ مـوی   ماتیـک ق
ــط   ــوس ــی ت ــالتــیــن ــی و پ طــالی
ـرکـیـه   میھمانداران زن ھواپیمایی ت

ـبـاسـھـای  .  ممنوع شد  ـیـن ل ھمچن

این میھمانداران محافظه کاانه تر  
در یــک مــورد در  .  شــده اســت 

آنکارا بوسه در اماکـن عـمـومـی  
چـنـد  .  تقبیح و ممنوع اعـالم شـد 

ھفته پیش ھـم فـروش الـکـل بـه  
ـیـسـم و   ـری از الـکـل بھانه جلوگـی
حفظ سالمتـی جـوانـان بـا یـک  
ـرانـه بـه   سری قوانیـن سـخـت گـی

یکی دیگر از  .  شدت محدود شد 
ـر   اقداماتی کـه خشـم مـردم را ب
ـیـن آمـوزش و   انگیخت تغییر قوان
ــود کــه ســن آغــاز بــه   پــرورش ب
ـتـدایـی   دبستان را به پنج و دوره اب

ـر  .  را به چھار سال تقلیل داد  بنا ب

ــی   ــدای ــون، در دوره ابــت ــان ــن ق ای
ــد یــکـی از دروس   ــای کـودکــان ب

ـر "  آمـوزش  " و یـا  "  زندگی پیـغـمـب
ـنـد "  قران  در ضـمـن از  .  را بگـذران

ـنـد   ـتـوان دوره راھنمایی والدیـن مـی
کودکانشان را بـه مـدارسـی کـه  
ـنـی مـیـآمـوزنـد   صـرفـا دروس دی

 . بسپارند 
سانسور اخبار و روزنـامـه ھـا،  
ــامــه ھــا و   ســاکــت کــردن روزن
مدیای منتقد دولت به ھر شـکـل  
ـیـل   ممکن نیز یکی دیگر از دالل
ــت حــزب   ــه دول ــی خشــم مــردم عــل

ــوســعــه اســت  ــت و ت ــرای  .  عــدال ب
ـیـش   نمونه، نزدیک به دو سـال پ

یکی از گروھھای اقتصادی کـه  
ــریــن   ــت ــزرگ ــن صــاحــب ب ــی ــن ھــمــچ
روزنامه ھای کشوری ترکیه بـود  
ــرد وزارت دارایــی و   ــگ ــی مــورد پ
ـیـارد   ـل ـیـاتـی چـنـد مـی جریمه مال

گـروه دوغـان  ( دالری قرار گرفت  
بـا ایـن کـار عـمـال  ). ھولدینگ 

گروه مذکور مجبور بـه سـکـوت  
شد و مدیریت روزنامه ھایی مثل  
حریت  وملیت در اختیار حـامـیـان  

 .دولت قرار گرفت 
ـیـن   دولت در این مدت ھمـچـن
ـراضـی را بـا خشـونـت و   ھر اعـت
ـرار داد  . وحشیگری مورد حمله ق

ھمین اول می گذشته کارگرانـی  
ـیـمـایـی بـه   ـپ که سـعـی  در راھ
سوی میدان تقسیم داشتنـد مـورد  
حمله نیروھای ضـد شـورش واقـع  

ده ھا تن ، از جمـلـه یـک  .  شدند 
دختر پانزده ساله به نام دیـالن کـه  
در اعتراض به بیکار ساخته شـدن  
پدرش در این راھپیمایـی شـرکـت  
. کرده بود، به شدت زخمی شـدنـد 

چندی پیش از این ھم دانشجویـان  
معتـرض بـه حضـور اردوغـان در  
دانشگاه خاور مـیـانـه آنـکـارا در  
صحن دانشگاه مورد حمله ھـزاران  
ـیـس   تن از نیروھای ضد شورش پل

ـنـھـا فـقـط چـنـد  .  قرار گرفتند  ای

نمونه کوچک از تـعـرض دولـت  
به آزادی ھای شھروندان و حـقـوق  

 . آنھاست 
ــصــادی و   ــضــاحــات اقــت افــت

)اسالمی ( حمایت از سرمایه سبز  
ــفـاده از   ـری، سـو اسـت ــاج گــی ، ب
ــعــیـت ســیـاســی در خــدمــت   مـوق
اھداف اقتـصـادی سـرمـایـه داران  
اسالمی و گروه ھای نزدیک بـه  
ـرده آنـھـا   دولت و حامیـان پشـت پ

کـه یـک  ( مثل فتح الله گـولـن  
شیخ از طریقـت نـور ھسـت و در  

ـیـز  )  آمریـکـا زنـدگـی مـیـکـنـد  ن
یکی دیگـر از عـلـل اصـلـی نـا  

ـرده مـردم از دولـت   رضایتی گست
ــت و   اســالمــگــرای حــزب عــدال

 . توسعه است 
خالصه کنم، نارضایتی وسیـع  
ـــه   ـــت ب ـــت درازی دول از دس
آزادیـھـای ســیـاسـی و مـدنـی و  
ــزه کــردن   تــالش بــرای اســالمــی
ــع   ــاف ــای مــن ــعــه در راســت جــام
اقتصادی سرمایه و به طـور ویـژه  
منافع سرمایـه داران اسـالمـی و  
حامـی دولـت عـلـل اصـلـی ایـن  

 .           اعتراضات ھستند 
 

برخـی از  :  کارگر کمونیست 
اتحادیه ھای کارگری در دل این  
ــراخــوان بــه یــک   ــراضــات ف اعــت

آیا این اعـتـصـاب  . اعتصاب دادند 
ـبـات   موفقیـت آمـیـز بـود؟ مـطـال

اتحادیه ھای کارگـری چـه بـود  
وچه تاثیری بر مبارزات خیابـانـی  

 مردم گذاشت؟ 
اتحادیه ھـای  :  سیاوش آذری 

ــری در دو مــورد از ایــن   کــارگ
در مـورد  .  اعتراضات دفاع کردند 

ـــه دیســـک   ـــادی ـــح اول، دو ات
ــدیــکــاھــای  (  ــن ــون س ــی ــفــدراس ــن ک

ــه  ــی تــرکــی ــالب و کســک  )  انــق
کنفدراسیون زحمتـکـشـان بـخـش  ( 

یـک اعـتـصـاب  ) خدمات دولتی 
در مـورد  .  سه ساعته انجام دادنـد 

دوم این دو اتحادیه فوق الذکر بـه  
ـفـی، مـن   ھمراه ھفت سازمان صـن

زیر ضرب مردم در ترکیه" اسالم میانه رو ١  از صفحه    
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الجمله سازمان صنفی مـھـنـدسـان  
ــی   ــف ــن و مــعــمــاران، ســازمــان ص
پزشکان و چـنـد سـازمـان دیـگـر  
یک اعتـصـاب عـمـومـی یـک  

 ژوئن فـراخـوان  ١٧ روزه را در روز  
ـبـال از ایـن فـراخـوان  .  دادند  ـق است

ـرده بـود  ده ھـا ھـزار  .  بسیار گست
کارگر و کارمند به ھمراه ده ھـا  
ــه   ــت ب ــن از مــردم دس ــزار ت ھ
ــمــایــی ھــای گســتــرده در   ــی راھــپ
ـلـف زدنـد کـه در   شھرھای مخـت
بسیاری از مـوارد مـورد تـھـاجـم  

 . خشونت بار پلیس قرار گرفتند 
مطالبات کارگـران آزادیـھـای  

کـارگـران،  .  مدنی و سیاسی بـود 
به ھمراه سایر اقشار مردم خـواھـان  
ـری از   استعـفـای دولـت، جـلـوگـی
ـری   تخریب پارک گزی، دستگـی
و محاکمه و مـجـازات آمـریـن و  
عاملین حـمـلـه بـه مـردم کـه تـا  

  ٥ کنون به کشته شدن دست کـم  
  ٥٠٠٠ تن و زخمی شدن بیـش از  

ـیـد و شـرط   نفر شده، آزادی بی ق
تجمع و راھپیمایی و لغو سانسـور،  
آزادی فوری و بدون قید و شـرط  
ـراضـات   ـرشـدگـان در اعـت دستگـی
اخیر و لغو ھر نوع پیگرد ایشان و  
ـیـن عـدم دخـالـت دولـت و   ھمچن
ــدگــی افــراد   حـزب حــاکــم در زن

 .شدند 
دخالت سازمانـھـا و اتـحـادیـه  
ھای کارگری در این اعتراضـات  
ـرده   روحیه مـردم را بسـیـار بـاال ب

ـنـھـا  .  است  ـنـد کـه ت مردم مـیـدان
نیستند و در صورت لزوم اتحـادیـه  
ھای کارگری از سالح اعتصـاب  
عمومی در مقابله با دولت در راه  
احقاق مطالبتـشـان و بـه زانـو در  
آوردن دولت حزب عدالت و توسعـه  

ــد کــرد  ــواھــن ــاده خ ــف ــن  .  اســت ای
ــی   ــودھــن ــن ت ــی ــصــاب ھــمــچـن اعـت
محکمی به شخص اردوغـان بـود  
ـــل   ـــام ـــت ک ـــاح ـــا وق ـــه ب ک
ــدگــان را عــده ای   ــن ــرکــن تــظــاھ

ــد  "  اوبــاش "  ــن ــت ــس ــی کــه عــددی ن
اردوغـان ادعـا  .  خطاب کـرده بـود 

میکرد که در صورت لـزوم یـک  
میلیون نفر از ھواداران خود را بـه  
خیابان خواھد ریخت اما این مـردم  
ــکــاری و   ــم ــا ھ ــه ب ــد ک ــودن ب
پشتیبـانـی کـارگـران بـه صـورت  
میلیونی کل کشور را به صحـنـه  

 .مبارزه علیه دولت تبدیل کردند 
 

آیا احزاب  : کارگر کمونیست 
ـرد   ـیـشـب و تشکالت خـاصـی در پ
این اعتراضات دخـیـل بـوده انـد؟  
بلوک چپ جامعه بـطـور خـاص  

 چه نقشی در این تحوالت دارد؟ 
ـــاوش آذری  ـــی ـــن  :  س در ای

اعتراضات ھیچ یک از احزاب و  
جریانات موجود به عنوان حـزب و  
یا گروه نقشی ایفا نکرده انـد ھـر  
چند اعضا و ھواداران تقریبا ھـمـه  
احزاب از چپ تا راسـت در ایـن  

ایـن بـه  .  اعتراضات شرکت دارنـد 
نظر من قبل از ھر چیـز نشـانـگـر  
ــاســی و عــدم   ــی ــران س یــک بــح
ــیــت احــزاب مــوجــود در   مشــروع
ـرکـیـه از جـمـلـه حـزب   جامـعـه ت
. اسالمی حاکـم نـزد مـردم اسـت 

حزب عدالت و توسـعـه کـه خـود  
ـراضـات اسـت و   موضوع این اعـت
تمام مشروعیت سیـاسـی خـود را  

ـتـه از اول ھـم  ( از دسـت داده   ـب ال
این حـزب بـا  ).  مشروعیت نداشت 

ـــکـــھـــای   ـی ــ ـت ـــه تـــاکــ ـــوســـل ب ت
ـفـاده از   بناپارتیستی و با سـو اسـت
فقر شدیـدی کـه بـه تـوده ھـای  
محروم تحمیل شده کـه خـود ایـن  
ـقـش بـه   حزب نیز در تحمیـل آن ن
سـزایـی داشــتـه اسـت و بـا دادن  

ــب  ( صـدقـه   ــویـی سـی ـل ــد کـی چـن
زمینی، برنج و شـکـر بـه عـنـوان  

رای بسـیـاری از  )  رشوه به مـردم 
. انسانھا را خریـداری کـرده اسـت 

ـیـش   اتفاقا به ھمین دلیل امـروز ب
از پیش از بسیج ایـن تـوده نـاتـوان  

ـــت  ـــزاب  .  اس ـــل، اح ـــاب ـق ــ در م
اپوزیسیون رسمی ھم در وضعیتـی  

ـــد  ـرار دارن ــ ـــه ق ـــزب  .   مشـــاب ح
جمھوری خـلـق کـه یـک حـزب  

ناسیونالیست چپ ھست انتقادش  
به حزب حاکم را در قـالـب دفـاع  
ــبــل   ــدن بــه ط ــی از ارتــش و کــوب
. ناسیونالیزم ارائه کـرده، مـیـکـنـد 

مــردم امــا ھــمــان قــدر کــه از  
دیکتاتور منشی اسالمیون بیزارند  
ـتـا   از دیکتاتوری نظـامـی و خـون

دفـاع ایـن حـزب از  .  ھم متنفرنـد 
ـنـد   ـیـمـب سکوالریسم ھم دفاعـی ن
بوده و در قالب تکرار طوطـی وار  
ـیـان   ـیـسـم ب و ایدئولوژیک کـمـال

این دفـاعـی اصـولـی و  .  میشود 
سـیـاسـی از ارزشـھــای سـکــوالر  

در ضمن ایـن حـزب مـدام  .  نیست 
ــاســی زدن بــا   ــی در حــال الس س

ــون اســت  ــر  .  اســالمــی ــگ ــه دی ــکــت ن
ـنـد کـه عـروج   اینکه مردم مـیـدان
اسالمیون خود ریشه در کـودتـای  

 دارد؛  ١٩٨٠ نـظـامـی ارتــش در  
میدانند که اسالمـیـون را ھـمـیـن  
ــکــاری و   ــم ــا ھ ــا ب ارتشــی ھ
ـلـه بـا   پشتیبانی غرب برای مـقـاب

ـر دادنـد و  " خطر کمونیسم "  بال و پ
 . پرور کردند 

حزب خط رسمی ناسیونالیسـم  
ــح و   ــزب صــل ــی ح ــعــن کــرد ی
دمکراسی ھـم کـه در راسـتـای  
اضمحالل سیاستھای ناسیونالیـسـم  
کرد و شکست و تسلیم سـیـاسـی  
این جریان نه تنھا نقـشـی در ایـن  
ـلـکـه در   اعتراضات نداشته است ب

در  .  مقابل آن سکوت کـرده اسـت 
ـرا بـا شـرکـت   کنگره ای که اخی
این حزب و چند سازمان و نـھـاد  
ــرد در   ــم ک ــیــس ــونــال ــی ــر نــاس ــگ دی
کردستان عراق در رابطه بـا آنـچـه  

روند صلح میان کـردھـا و  " ایشان  
نام مینـھـنـد، حـتـی  "  دولت ترکیه 

ــن   ــه ای اشــاره ای کــوچــک ب
ـرانـس   اعتراضات چه در طی کنف
و چه در قـطـعـنـامـه پـایـانـی آن  

ــن حــزب عــمــال در ایــن  .  نشــد  ای
ـرار   مدت در کنار دولت اردوغان ق

 . گرفته است 
احزاب چپ رادیکـال ھـم بـه  
ـقـش   علل مختلف قدر به ایفـای ن

ـراضـات   رھبری کننده در این اعـت
به طور کلی این احـزاب  .  نیستند 

چپ ریز و درشت مجموعه گروه  
ھای فشار جـنـاح چـپ احـزاب  
ـنـد  ـرکـیـه ھسـت . مادر بورژوازی ت

ھر چند اعضا و ھواداران آنھـا بـه  
صورتی مداوم و مستـمـر در ایـن  

نکته  .  اعتراضات شرکت میکنند 
ــن   ــه ای ــت ک ــن اس ــی ای ــاس اس
ـر و   اعتراضات بسیار سـیـاسـی ت
ـر از افـق ایـن   افق آن بسیار فـرات

 . احزاب و جریانات است 
 

چشم انداز  :  کارگر کمونیست 
ــه   ــن اعــتــراضــات را چــگــون ای

 میبینید؟ 
ـنـده  :  سیاوش آذری  اینـکـه آی

این اعتراضات بـه کـجـا خـواھـد  
ـنـی   ـی رسید امری است که پیش ب
. آن تقریبا ناممکن به نظر میـرسـد 

اما میتوان به چند نـکـتـه اشـاره  
جامعه ترکیـه بـعـد از ایـن  :  کرد 

اعتراضات دچـار تـحـول بـزرگـی  
مسـلـمـا ایـن جـامـعـه  .  شده اسـت 

 مـی  ٢٨ ھرگز به دوران ما قبـل  
این اعتراضات  .  باز نخواھد گشت 

را  "  اسالم میانه رو " ھمچنین مدل  
که بورژوازی جھانـی بـه عـنـوان  
نســخــه بــرای کشــورھــای خــاور  
ـقـا تـجـویـز   ـری مـیـانـه و شـمـال آف
میکرد را به سرعـت دود کـرد و  

بـه قـول مـحـسـن  .  به ھوا فرستاد 
ابراھیمی این اعتراضات این مـدل  
را در خانه خود سکه دو پول کـرد  

بـا مـتـزل شـدن  .  و به زانو درآورد 
جایگاه اردوغان در ترکیه جایـگـاه  

در  "  خــوش خــیــم " احــزاب اســالم  
منطقه مانند اخوان المسلـمـیـن در  
مصر و یا حزب عدالت و تـوسـعـه  
تونس دچار زلزله سیاسی خـواھـد  

 .شد 
این حرکت ھمچنیـن جـامـعـه  
ترکیه را به چپ چرخـانـده اسـت  
ـر   ـرای ب و امید به تغییـر جـھـان ب
پایی دنیایی بھتر، انسانی، آزاد و  
برابر در دل میلیونھا تن زنده کـرده  

عدم وجود احزاب کمونیسـم  .  است 
ــری، احــزابــی کــه عــمــق   کــارگ
سیاسی این حرکت را نماینـدگـی  
ـبـات آن تـعـیـن   کرده و بـه مـطـال
ـنـد   ببخشند و آنھا را تـعـمـیـق کـن
. بزرگترین ضعف این جنبش اسـت 

با این حال این حـرکـت ابـداعـات  
ــان داده و   ــود نش ــادی از خ زی
میتوان امـیـدوار بـود کـه نـطـفـه  
ـبـات انسـانـی،   یک حـزب مـطـال
حزب آزادی و برابری از دل ھمیـن  

ـرآورد  ــن االن  .  جـنــبـش سـر ب ھــمـی
ـرده مـجـامـع   ـبـش گسـت یک جـن
عمومی در سرتاسر ترکیه شـکـل  

مـردم ھـر شـب در  .  گرفته اسـت 
نقاط مختلف شـھـر، در مـیـادیـن  
اصلی و پارکھا مجامع عمـومـی  
تشکیل میدھـنـد و در بـاره ایـده  
ـبـش بـه بـحـث و   خـودشـان و جـن

ـنـد  ـن ـنـشـی ایـن امـری  .  گفتگو می
. بدیع و بی سابقه در ترکیه اسـت 

مردم ھمچنین در برخی از مـحـلـه  
ھا کمیته ھای مردمی تشـکـیـل  
داده اند و خود را برای رویـارویـی  
گسترده تر با دولت و پلیـس آمـده  

آنھا میداننـد کـه حـزب  . میکنند 
اسالمی حاکم ھر چـنـد قـدر بـه  
بسیج توده ای نیست اما در دفـاع  
ــدرت   ــی و ق ــافــع زمــیــن از مــن
سیاسی خـود از ھـیـچ قسـاوتـی  
فروگذاری نخواھـد کـرد و گـلـه  
ھای قداره بدست و چاقـو کشـان  
ـنـد   و چماق بدستـان خـود را مـان
ھمتایان اسالمی خـود در مصـر،  
لیبی، عراق، فلسطـیـن، تـونـس و  
ایران بـه مـیـدان گسـیـل خـواھـد  

مردمی که در مقابل باتـوم  .  نمود 
و گلوله تفنگ و ذره پوش پلیـس  
ـنـد   و ژاندارم عقب نشینی نمـیـکـن
جـواب در خــور ایـن گــلـه ھــای  

را نیز خـواھـنـد  " خوش خیم "اسالم  
به نظر مـن چشـم انـداز ایـن  . داد 

ـنـده و بشـارت   حرکت امیدوار کن
ـر و   ـراب دھنده یک جامعه آزاد،  ب

 انسانی  است  

  ساعته شد٢٤کانال جدید 
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ـنـده اتـوبـوس   افشین اسانلو ران
بین شھری و فعال شنـاخـتـه شـده  

ـیـز    در  ٨٩ کارگری کـه از پـائ
ــبــرد، روز   ــی ــر م ــدان بــه س   ٣١ زن

ـیـل  ٤٢ خرداد در سن    سالگی بـدل
ایست قلبی در زندان رجائی شـھـر  

ــرد  ــان ســپ ــن وزارت  .  ج ــوری ــام م
اطالعات افشین را در پائیـز سـال  

ـنـد  ٨٩    ٢٠٩  دزدیدند و او را در ب
زندان اوین چندین مـاه شـکـنـجـه  
کردند، دندان ھا و دنده ھـایـش را  
شکستند و در دادگـاھـی چـنـد  
ـلـی بـه   دقیقه ای بدون ھیچ وکـی

او  .  پنج سال زندان محکوم کردنـد 
بارھا درمورد وضعیـت جسـمـانـی  
خود ھشدار داده بود اما زندانبانـان  
رژیم کمترین توجھی به ھشدار او  
نکردند و سـرانـجـام افشـیـن جـان  

ـنـکـه  .  خود را از دسـت داد  در ای
ــول   ــی مســئ ــالم ــوری اس ــھ ــم ج
ــن اســت   ــیــم مــرگ افشــی ــت مســق

 . کوچکترین تردیدی نباید داشت 
 

مرگ ستار بھشتی در زنـدان  
جمھوری اسالمی را ھـمـگـان بـه  

کمـبـود امـکـانـات در  .  یاد دارند 
ــدگــی بــه   ــی ــدان ھــا، عــدم رس زن
ــه   ــذی ــغ ــداشــت و درمــان و ت ــھ ب
ــجــه   ــن ــان، در کــنــار شــک ــی زنــدان
زندانیـان و اذیـت و آزار خـانـواده  
ـیـان از   ھای آنھا و نگـرانـی زنـدان
ــیــت زنــدگــی کــودکــان و   وضــع
ــه عـوامــل   ھـمـســرانشـان، از جـمـل
بیماری ھـای جسـمـی و روحـی  
ــان اســت و   ــدانــی ــاری از زن بســی
سیستم قضائی جمھوری اسالمی  
از معالجه زندانیان که بـعـضـا بـه  
بیماری ھای جدی مبتال ھستنـد  

مرگ افشیـن  .  جلوگیری میکند 
عزیز، یک ھشدار جدی اسـت و  
ـر ضـرورت تشـدیـد   یکبار دیگر ب
ـیـان   مبارزه برای آزادی کلیه زندان

 . سیاسی تاکید میکند 
 

جانباختن افشین عـزیـز را بـه  
ھمسر و دو پسرش، به مـادرش و  
ـلـو و بـه   به برادرش منصـور اسـان
سایر اعضای خانواده و دوستـان و  
ـیـت   ھمکـارانـش صـمـیـمـانـه تسـل
میگوئیم و جمھوری اسـالمـی را  

جـمـھـوری  .  قویا محکوم میکنیـم 
. اسالمی باید گورش را گم کنـد 

این تنھا راه نـجـات مـردم از شـر  

ھمه محرومیت ھا و بیحقوقی ھـا  
حزب کمونیست کارگـری،  .  است 

کارگران شرکت واحـد، کـارگـران  
سایر مراکز کارگری و تـمـامـی  
ـراض بـه   مردم آزادیخواه را به اعـت
ـلـو و تشـدیـد   مرگ افشین اسـان
مبارزه برای آزادی فـوری و بـی  
قید و شرط کـارگـران زنـدانـی و  
ــی   ــا س ــان ســی ــدانــی ــه زن ــی کــل

حزب از سازمانـھـای  .  فرامیخواند 
ــھــادھــای مــدافــع   کــارگــری و ن

ــوق انســان در ســراســر جــھــان   حــق
میـخـواھـد کـه ضـمـن مـحـکـوم  
کردن جمھوری اسالمی، با تـمـام  
ـرای آزادی   قوا این حکومت را ب
ـرار   زندانیان سیاسی تحت فشـار ق

 .  دھند 
 

 ! یاد افشین اسانلو گرامی باد 
 

حزب کمونیسـت کـارگـری  
 ایران 
ـرمـاه  ٣   ژوئـن  ٢٤ ،  ١٣٩٢  تی
 ٢٠١٣ 
 
 

 بیاد افشین اسانلو 
ـر در گـذشـت   زمانی كـه خـب

كارگر زندانـی در  ,  افشین اسانلو  
, زندان رجایی شھر به دستم رسـیـد 

ـبـا اسـم افشـیـن  را   ناباورانه مرت
نگاه میكردم تا  مـطـمـئـن بشـوم  

ـبـا  . درست اسمش را خوانده ام  مـرت
به یاد سطور نامه اش میا فـتـادم  
ـیـن بـار از   چرا كه با  افشیـن اول

 .طریق نامه اش آشنا شدم 
 

  ٢٠١٢ در تاریخ ھفتم آگوست  
بود كه ھمبندیش از زندان رجـایـی  
ـفـن كـرد و گـفـت   شھر  به من تل
افشین اسانلـو نـامـه ای نـوشـتـه  

ـتـه  , است و مـیـخـواھـد مـا   كـمـی
ــان   ــدانــی ــارزه بــرای آزادی زن مــب

این  نامه را به اتحـادیـه  ,  سیاسی 
ـم  ـی . ھا و سازمانھای جھانی برسان

ــامــه را بــا   ــدی افشــیــن ن ھــمــبــن
ـر و حـوصـلـه از   دلسوزی و صـب
ـم   ـتـوان پشت تلفن میخواند تا من ب

ـم  ھـرگـز  .  صدایـش را ضـبـط كـن
عكسی از  افشین را ندیده  بـودم  
ــامــه گــوش   ــه  ن امـا  وقــتـی ب
میدادم تالش میـكـردم افشـیـن را  

افشیـن در نـامـه در  .  مجسم كنم 
مورد شكنجه ھایی كه در مـدت  
بازداشتش تحمل كرده بود صحبـت  
مـیـكـرد از زدن  كـابـل بـه كــف  

وادار كردنش بـه دویـدن  ,  پاھایش  
با ھمان پـاھـای زخـمـی و كـابـل  

ــی  ,  خـورده   بـازجـویــیـھـای طـوالن
ھـجـده     –مدت بـه مـدت ھـفـده  

فحشھای ركیك و ضـرب  ,  ساعته 
شكسته شدن چند تـا از  ,  و شتم  

دنده ھا و ھمینطور دنـدانـھـایـش و  
اینكه حتی این جنایتكـاران اجـازه  
ـنـج مـاه اول   نداه بودند در طول  پ
بـه مـادر ســالـخــورده اش زنــگ  

در ایـن نـامـه افشـیـن در  .   بزند 
مورد اینكه دو پسر دارد صـحـبـت  
ــكــرد و شــرایــط كــاریــش را   ــی م

 .توضیح میداد 
 

در سكوت نشسته بـودم و بـه  
كلمه كلمه نـامـه افشـیـن كـه در  
ــود گــوش   ــط شــدن ب حــال ضــب

ـم را گـرفـتـه  , میدادم  بغض گـلـوی
بود و مرتبا سعی میكردم افشـیـن  
را مجسم كنـم كـه چـگـونـه  در  
گوشه  زندان نشسـتـه و بـا ھـزار  
امید این نامه را نوشتـه تـا مـردم  
داستانش را بخوانند و صدای حـق  

بـه نـامـه  .    طلبیش را بشـنـونـد 
انسانی  گوش میدادم كه تنھا بـه  
ـرض    دلیل اینكه یك كـارگـر مـعـت
ــخــواســت   ــش را مــی ــود و حــق ب
ــجــه قــرار   ــه مــورد شـكــن ــان وحشـی

ھمسرش و دو پسـرش   .  گرفته بود 
و مادرش را مـجـسـم مـیـكـردم و  
اینكه در طول این مـدت در چـه  

در عیـن حـال  .  رنجی بسر برده اند 
به جسارت افشین فـكـر مـیـكـردم  

كه چگونه با شجاعت ایـن نـامـه  
ـنـھـا   را نوشـتـه اسـت  تـا  نـه ت
صدای خود را منعكس كند بلكـه  
ـــی و   ـــدان ـران زن صـــدای كـــارگــ

بـه نـامـه اش  .  رنجھایشان بـاشـد 
ــی   ــدادم  و احســاس گــوش مــی
آمیخته از غم و خشم و در عـیـن  
حال افتخار  و خوشحالی سـراسـر  

از ایـن  .  وجودم را فراگرفته بـود  
ـم بـا تـمـام   خوشحال بودم كه  رژی
ــود    ــوانســه ب ـت ــوز ن ــعــیــتـش ھــن سـب
صدای این زندانیان را خامـوش و  

ـرد  ـب احسـاس  ,  امیدشان را از بین ب
افتخار میكردم كـه  دارم سـطـور  
این نامه را با تمام وجـودم ضـبـط  
میكنم و مسـول رسـانـدن صـدای  
حق طلبی  افشین و خـانـواده اش   

 .  به دنیا ھستم 
ـنـدیـش   ـنـكـه  ھـمـب بعد از ای
خواندن نامـه را تـمـام كـرد از او  
ـم بـه افشـیـن   ـت تشكر كردم و گـف
بگو كه قول میدھیم این نـامـه را  
ترجمـه و بـه تـمـام سـازمـانـھـا و  

نامه افشـیـن  .  اتحادیه ھا بفرستیم 
را دھھا بار خوانـدم كـه مـطـمـئـن  
بشوم رنجھایش و پیامش كلمه بـه  
كلمه ترجمه و پخش  و بـه تـمـام  

 .  اتحادیه ھای دنیا ارسال شود 
ـنـد دھـھـا زنـدانـی   افشین مان
دیگر در زندان رجایی شھر تـحـت  
سختترین شرایط بود و ھیچـگـونـه  
ــزشــكــی و درمــانــی   ــات پ امـكــان

رژیم جنایتـكـار اسـالمـی  .  نداشت 
ـیـان   عمدا با محروم كردن این زنـدان
از دارو و درمان سـعـی در حـذف  
ـیـان داشـتـه و   فیزیكی ایـن زنـدان

رژیــم جــرات اعــدام كــردن  .  دارد 
زندانیان سیاسی را  نـدارد امـا از  
طریق قتلھای خـامـوش قصـد از  

 .بین بردن این زندانیان را دارد 
ــبـی مــمــلـو از غــم از    بـا قــل
صمیم قلب به خانواده  و دوسـتـان  

ھمبندیھایش  در زنـدان  ,  افشین  
رجایی شھر تسلیت میگویم و در  

ــن  .    آغـوشــشـان مــیـگــیــرم  افشــی
ــو از مــیـان مـا رفــت امــا   ـل اسـان

شـكـنـجـه  ,  رنـجـھـایـش  , صدایش 
امـیـدھـا و  ,  ھایی كه شـده بـود  

ــا  ــدای اعــتــراض  و  ,  آرزوھ ص
ـر   ـف شجاعتش به گوش میلیونھا ن

ــد  رژیــم   ,  در ســطــح جــھــان رســی
ــن را كشــت امــا صــدا و   ــی افش
پیامش ھمچنان در ذھن میلـونـھـا  

 جمھوری اسالمی قاتل افشین اسانلو است 
 یاد او را گرامی میداریم 
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نفر زنده است و این صدا و پیام را  
ـتـكـار اسـالمـی ھـرگـز   رژیم جنای

ــد  ــرن ــن بــب ــد از بــی ــوان ــت ــمــی مــا  .   ن
ـلـو   نمیگذاریم صدای افشیـن اسـان

 .خاموش شود 
 

 شیوا محبوبی 
ـرای   سخنگوی كمیته مبارزه ب

 آزادی زندانیا سیاسی 
 ٢٠١٣  ژوئن  ٢٣ 
 

افشین اسانلو کارگر 
زندانی، در زندان 

 درگذشت
ـم    با کمال تاسف مطـلـع شـدی
ـیـن   ـلـو از فـعـال که افشـیـن اسـان
ــه شــده و از   ــت ــری شــنــاخ کــارگ
اعضای ھیات موسس سندیکای  

) میان شـھـر ( رانندگان برون شھری 
ـیـل ایسـت  ٣١ جمعه     خرداد به دل

ــبــی جــان بــاخــت  ــل درگــذشــت  .  ق
افشین اسانلو را بـه خـانـواده اش،  
به برادرش منصور اسانلو، به ھمـه  
ــکــاران و   ــم ــه ھ ــش، ب ــگــان بســت
ـیـت   دوستانش و بـه ھـمـگـان تسـل

رژیم اسـالمـی مسـبـب  .  میگوییم 
ـلـو   مرگ او و قاتل افشـیـن اسـان

 . است 
ـتـشـر شـده   بنا بر خبرھای مـن

ــن ســاعــت    عصــر روز   ٥ افشــی
 خرداد دچـار حـمـلـه  ٣٠ پنجشنبه  

ـر   قبلی میشود و به کـمـک سـای
زندانیان سیاسی به بھداری زنـدان  
رجایی شھر و سپس بیمـارسـتـانـی  
ـقـل مـیـگـردد  ـت . خارج از زندان من

افشین بارھا و بارھا در موضعیت  
وضعیـت جسـمـانـی خـود ھشـدار  

 . داده بود 
 سـالـه و از  ٤٢ افشین اسانلو  

فعالین کارگری سرشـنـاس اسـت  
 دستگیر و بـه  ١٣٨٩ که در پاییز  

ــد   ــن ــرادی ب ــف ــولــھــای ان   ٢٠٩ ســل
شکنجه گاه وزارت اطالعـات  و  
ـقـل   ـت سپس به زندان گوھردشت من

 ایـن  ٤  بند  ١٢ گردید او در سالن  
ــرد و در طــول   ــب ــی زنــدان بســر م

ــجــه  ــن ــر شــک ــتــش زی ــازداش ھــای    ب
بسیاری قرار گرفت و در بـخـش  
ــادی از ایــن مــدت ھــمــچــون   زی
بسیاری از زندانیان سیاسی دیگـر  
از حقوق اولیه انسانی مثل داشتن  
ـرخـورداری از   تماس با خانواده و ب
.  امکانات درمـانـی مـحـروم بـود 

افشین اسانلو یک ماھی نیـز در  
بــازداشــتــگــاه کــرج بســر بــرد و  
ـر وی   فشارھا و شـکـنـجـه واره ب
ـروز مشـکـالت جسـمـی   موجب ب

از جـمـلـه  .  بسیاری بر وی گردید 
ـر بـدن وی   ضربات متعدد کابل ب
باعث پارگی در کف پا و ایـجـاد  
ــتــف وی شــده بــود  .  غــده در ک

علیرغـم ھـمـه ایـن فشـارھـا، بـه  
گفته ھم بنـدانـش افشـیـن فـردی  
ـیـز از   شوخ طبع بود و ھیچگـاه ن
ـتـی   ـبـی شـکـای ـل داشتن بیماری ق

 .نداشته است 
ــاطــر   ــخ ــو ب ــانــل ــن اس افشــی
ــارزاتــش،  از ســوی قــاضــی   مــب
ـتـکـار جـمـھـوری اسـالمـی،   جنای

 سال حبس تعـزیـری  ٥ صلواتی به  
محکـوم  "  اجتماع و تبانی "به اتھام  

گردیده  و دادگـاه تـجـدیـد نـظـر  
ـیـد   استان تھران نیز این حکم را تای

 .کرده بود 
در رابـطـه بـا وضـعـیـت خـود  

 طـی  ٢٠١٢ افشین اسانلو در اوت  
ای از زندان رجایـی شـھـر از    نامه 

ما خواست که صـدای او را بـه  
ـم  ـی ـرسـان در ایـن رابـطـه  .  جھانیان ب

کارزار مشترکی  در حـمـایـت از  
ـرای آزادی   وی از سوی کمپین ب
کارگران زندانی و کمیته مـبـارزه  
ــاســی   ــان ســی ــدانــی بــرای آزادی زن
گذاشته شد که در پاسخ بـه وی  

ھـای کـارگـری    از سوی اتحادیـه 
ــرالــیــا، ســوئــد و کــانــادا   ــت در اس
ـتـی گـرمـی داده   پیامھای حـمـای

ــامــه و شــرح  .  شــد  ــن ن ــن ای ــت م
ــن کــه   ــی ــدگــی دردنــاک افش زن
ـر درگـذشـتـش را مـی   امروز خـب

 .شنویم ضمیمه است 
ـــان   ـی ــ ــدان ــار بــر روی زن فش
سیاسی، شکنجه دائم جسـمـی و  
روحی، حتی جلوگیری از درمـان  
و وادار کردن زندانی بـه کشـیـدن  
دردھــای طــاقــت فــرســایــی کــه  
ـر   ــ ـــاط ـــخ ـــارش ب ـی ــ ـــش بس ـــخ ب

ھـای درون زنـدان اسـت،    شکنـجـه 
ھای زندانیان    فشار بر روی خانواده 

سیاسی، ھمـه و ھـمـه از جـمـلـه  
ـم    سیاست  ـتـکـارانـه رژی ھای جـنـای

ایـن  .  اسالمـی در زنـدانـھـا اسـت 
ـر ایسـت   اولین بار نیست کـه خـب
قلبی یک زندانی را از زندانھای  
ـم  . جمـھـوری اسـالمـی مـیـشـنـوی

یک نمونه آشکار چنین جنایاتی  

قتل ستار بھشتی در زیر شکنجـه  
جمھـوری اسـالمـی  .  در زندان بود 

مسبـب مـرگ افشـیـن و قـاتـل  
ــن  .  اوســت  ــری ــشــت ــی مــا انــتــظــار ب

اعتراض و حـمـایـت را از سـوی  
ھای کارگری و نھادھای    اتحادیه 

انساندوسـت در سـراسـر جـھـان را  
سران این رژیم بخاطر ھـمـه  .  داریم 

این جـنـایـاتشـان بـایـد مـحـاکـمـه  
جمھوری اسالمی بـایـد از  . شوند 

تمام مراجع بین المللی و سـازمـان  
مـرگ  .  جھانی کار اخراج گـردد 

افشین اسانلو ھشداری دیـگـر بـه  

در کـنـار خـانـواده  .  ھمـه مـاسـت 
ـراض   ـلـو صـدای اعـت افشین اسـان

ـم  بـا  .  آنھا در سـطـح جـھـان بـاشـی
ـتـل افشـیـن   اعتراض گسترده به ق
ــه   ــم ــوری ھ ــار آزادی ف خــواســت
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن
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نامه كارگر زندانی 
نامه به  —افشین اسانلو 

اتحادیه ھا ی كارگری
 )٢٠١٢اوت (

ـیـن   من افشین اسانلو از فـعـال
ـنـده   ـران و ران جنبـش كـارگـری ای
ـیـن شـھـری   اتوبوس حمل و نقل ب
ــدان   ــون در زن ــن ــم اك ــم و ھ ــت ھس

) رجـایـی شـھـر (  گوھردشت كرج  

ـرم   ــب ـیـز  .  بسـر مـی ــای   ١٣٨٩ در پ
ــگــاه   ــگــام اســتــراحـت در خـواب ھـن
ـر در   ـق ـنـدگـان مسـت مخصوص ران
ترمینال مسـافـری تـوسـط افـراد  
مسلح كه ھمگی لباس شـخـصـی  
ــد وزارت   ــن ــوده و بــه ب بــودنــد رب

 زنـدان  ٢٠٩ اطالعات یا ھمان بند  
ـنـج  .  اوین منتقل شدم  بـه مـدت پ

 در  ٢٠٩ ماه در سولھای انفرادی  
زندان اطالعات شھر سنندج تـحـت  
ـم  ـرار گـرفـت . بازجوی و شكنجه ق

شكنجه ھای نظیـر زدن كـابـل  ,,  
وادار كردن بـه دویـدن  ,  به كف پا  

با ھمان پـاھـای زخـمـی و كـابـل  
ــی  ,  خـورده   بـازجـویــیـھـای طـوالن

ھـجـده    –مدت بـه مـدت ھـفـده  
فحشھای ركیك و ضـرب  ,  ساعته 

و شتم این جانب به صورت دسـتـه  
جمعی كه باعـث شـكـسـتـه شـدن  
ـنـطـور   چند تا از دنده ھـا و ھـمـی

ـنـج  ,  دندانھایم شد  در طـی ایـن پ
ماه خانواده ام ھیچگونه خبری از  
من نداشته و پیگیریھایشان ھم بـه  
جایی نرسید به مـن حـتـی اجـازه  
تلفن زدن بـه مـادر سـالـخـورده و  
رنجكشیده كـه غـم زنـدانـی شـدن  
ـلـو   پسر دیگرش آقای منصور اسان
ـره سـنـدیـكـای   ـئـت مـدی رئیس ھی
ـر دوش   شركت واحد تھران را ھم ب

 .میكشید را ھم ندادند 
من متاھل و دارای دو فـرزنـد  
پسر میباشم و ھمان اغاز تشكلیل  

ــه مــدت   ــواده ب  ســال در  ٢ خــان
ـیـا   ـب ـم االن قرارگاه سازندگـی خـات
سپاه مشغـول بـه كـار شـدم و بـه  
بعنوان راننده ماشین االت سنگیـن  
در شھرستانھای محروم و جنگـزده  
ـروژه ھـای   در جنوب كشـور در پ

مھم از قبیل ساخت خـط خـاكـی  
ــدر   ـن كـرخـه و اسـكـلـه سـنـگـی ب

كانال كشی آب از سـد  ,  ماھشھر 
. كرخه تا حمیده اھـواز كـار كـردم 

عشق به وطن باعـث مـیـشـد كـه  
ـم و   دوری از خانواده را تحمل كـن

بعد از دو سـال بـا  .  به ھیچ بگیرم 
ـــه   ـــی ك ـــده گـــان ـن ــ ـــام ران ـــم ت
استخدامیشان قرردادی و مـوقـت  
بود تسویه حساب كـردنـد و ھـمـه  

 به  ١٣٧٦ در سال  ,  ما بیكار شدیم 
استخدام شركت واحد اتـوبـوسـرانـی  

ـریـن  ,  تھران در آمـدم   در شـلـوغـت
  ١٢ خطوط اتوبوسرانی به صـورت  

ساعت در روز و یـا در خـطـوط  
شبانه روزی با تمایل و درخواسـت  
خودم مشغول خدمت راسـانـی بـه  

  ٤ در مــدت  , مــردم كشــورم شــدم 
سالی كه در شـركـت واحـد بـودم  
ــه ھــمــراه كــارگــران و   ھــمــواره ب
ـقـه در   رانندگان صدیق و بـا سـاب
كنار كار روزانه بـه جـھـت بـھـبـود  
ـر شـدن   شرایـط كـار و كـارامـد ت
ـری از   سیستم مدیریتی و جلـوگـی
ـیـن   فساد خیلی از مدیران و مسول
ـلـف بـه   بخشھا و مـنـاطـق مـخـت
ـنـدگـان   شركت و حتی خـود نـمـای
ـری   ـیـگـی شورای اسالمی كار و پ
معوقه ھای عـیـدی و پـاداش و  

لبـاس كـار و  ,  بن ھای كارگری  
یا قرارگرفتن شركت جزو مشاغـل  
ـردن   ـیـن ب سخت و زیان آور و از ب

كه در بعضـی  ,  قرارداھای موقت  
 سـال ھـم  ٥  الـی  ٤ از موارد بـه  

 .میرسید تالش میكردم  
ــی مــوارد   ــل ــكــه در خــی ــن ــاای ب
ـم ولـی خـاری   موفق ھم نمـیـشـدی

آنـھـا  ,  بودیم در چشم زیاده خواھان 
تالش میكردند به ھر نـحـوی كـه  

مـا  .  شده ما را از میدان بدر كنند 
ـرت و   ـــمـــا از ســـوی مـــدیــ دائ
مامورانشان تحت فشار و تـھـدیـد  

 .به اخراج بودیم 
 بـه  ١٣٨٠ متاسفانه در سـال  

ھنگام جابجایی مسافر در یـكـی  
از خطوط شركت واحـد بـا فـردی  
تصادف كـردم كـه مـوجـب فـوت  

در این رابطه از مدیریـت  ,  وی شد 
شركت طلـب مسـادعـت و یـاری  
جھت تودیع دیه فـرد مـتـوفـی را  
ـریـت و مـددكـاری   كردم كـه مـدی
وقت ان زمان با تبانی بـا شـركـت  
بیمه و خانواده متـوفـی بـه عـمـد  
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ـلـغ دیـه     ١٥ باعث شدنـد كـه مـب
میلیون تومـانـی در آن زمـان بـه  
ـبـدیـل   ھجده میلیون در سال بعـد ت
شود كه در صورت پرداخت نشـدن  

ـفـاوت  ٣ مبلغ    میلیون تومان مابالت
من به زندان میـافـتـادم و قـانـونـا  
ـلـغ   ـرداخـت ایـن مـب بیمه ھـم از پ

 .معاف بود 
مراجعه به اداره كـار و طـرح  
ـرد تـا   ـب شكایت ھم راه به جایـی ن
ــركــت واحــد   ــریــت ش ایــنــكــه مــدی
ـلـغ را مـنـوط بـه   پرداخت این مـب

و من ھم كـه  .  استعفای من كردند 
این مقدار پول را نداشتـم مـجـبـور  
به استعفا شدن كه این امر بـاعـث  
ـقـه   به ھدر رفتن چـھـار سـال سـاب
كاریم شد و من میبایست پـس از  

 سال كار سخت و طاقـت فـرسـا  ٤ 
انھا به ایـن  .  از صفر شروع میكردم 

وسیله لـطـمـه بـزرگـی بـه مـن و  
خانواده ام وارد آوردند و تا مـدتـھـا  
ھمسرم كه در آنـزمـان بـاردار ھـم  
ـتـال   ـیـمـاری عصـبـی مـب بود به ب

از ان زمان به بعد تـا لـحـظـه  . شد 
ـقـل   دستگیری در بخش حمـل و ن
برون شھری مشغول بـه كـار شـدم  
ــن   ــت ای ــكــی ــودن مـال خصـوصــی ب
ـیـش از   ناوگان عظیم و دیر بودن پ
پیش رانندگان از سھم و نـداشـتـن  
ـنـد   ـقـل مـان اتحادیه قوی و مسـت
بسیاری از رانندگان زحمتـكـش و  
باشرف به سختی چرخـه زنـدگـی  
ــا مشــكــالت   ــچـرخــانــم و ب را مــی
ـبـا بـا   بیشماری روبرو بودند و خـال
گفتگـو و ھـمـفـكـری بـا دیـگـر  
راننگان در پی بھتر شدن شـرایـط  

ــودیــم  ــان ب ــم ــدگــی در  .  كــار و زن
زنـدگــی ھــمــواره در چــھــارچــون  
قانون و احترام به ان زندگـی كـرده  

قانع بوده و بـه كـارم افـتـخـار  ,  ام 
میكردم سـعـی كـردم ھـمـواره بـه  
دیگران احترام بگذارم و بـه وطـن  
ومردمم عشق بورزم و تـمـام عـمـر  
در حال كار و خدمت به جامعه ام  
ـیـد   باشم و فرزندانم را خوب و مـف

 .تربیت كنم 
ـــعـــد از حـــدود یـــكـــســـال   ب

ـنـدھـای    و  ٢٠٩ بالتكلیفـی در ب
ـقـالب  ١٥  در شعبه  ٣٥٠   دادگاه ان

به ریاسـت قـاضـی صـلـواتـی بـه  
اتھام اقدام علیه امنیت مـحـاكـمـه  
شدم در پروسه دادرسـی ازداشـتـن  
وكیل محروم بودم و دادگاھی ایـن  

ـقـه انـجـانـب   ـی جانب ظرف چند دق
ـتـه   انجام گرفت و بعد از یـك ھـف

 سال حبس تعزیری به مـن  ٥ حكم  
ابالغ شـد مـن بـه حـكـم صـادره  
اعتراض نمودم اما ھـیـچـگـاه بـه  
ــواده ام در خصــوص   مــن و خــان
بررسی پرونده ام در دادگاه تجـدیـد  
نظر و كم و كیف ان اطالعـی داده  

من به اتـھـام واھـی و بـی  .  نشد 
 سـال زنـدان  ٥ پایه و اساسـی بـه  

 سـال ان  ٢ محكوم شدم كه دقیقا  
ــر مــن چــه   را گــذرانــده ام مــگ
اقدامی علیه امنیت كشور انـجـام  
ــت   ـی ــجـانـب نـه فــعـال ـن داده ام؟ ای
سیاسی میكرده ام و نه وابسته بـه  
گروه حزب و سازمانی بـوده ام و  
ـیـز   ـنـجـانـب ن ـیـت ای تمامی فـعـال

ـنـھـا  .  قانونی و صنفی بوده است  ت
گناه من پیگیری خواسـتـه ھـای  
به حقی است كه كارگران شـركـت  
واحد بـه ان واقـف شـده و ان را  
ـری   مطالبه میكنند كه با دستـگـی
و زندانی آنھا این خواسـتـه ھـا از  

ضرورتھایی مانند بـه  .  بین نمیرود 
ــی   ــھــاد صــنــف ــك ن وجــود آمــدن ی
مستقل كـارگـری جـھـت احـقـاق  
حقوق حقه و قانونی طبق مـوازیـن  
وزارت كار در جھت تامین امنیـت  

ــی   ــمــزدھــا  ,  شــغــل ــود دســت ــھــب ب
ـری   متناسب با میزان تورم جلوگـی
ـقـه ای حـقـوق و   ـی از پرداخت سـل

ـیـن  ,  مزایا   عقد قراردادھای دائم ب
ـنـد كـردن  ,  كارگر و كارفرما   ـب پای

ـرداخـت   دولت در كمك و تسھیـل پ
نظـارت در  ,  بیمه تامین اجتماعی 

تعاونیھای حمل و نقل كـه دیـگـر  
كامال خصوصی شده و انحصاری  
ـنـھـا نـام   بھره برداری میشـود و ت

ـر  ,  تعاونی را یدك مـیـكـشـنـد  غـی
ـبـاشـد  ـیـن  .  قابل انكار مـی ھـمـچـن

ـیـس  , نظارت در پیگیری اعمال پل
راھھا ونیروی انتظامی در وزارت  
ـفـی از   راه و ترابری و مسائل صـن
این دست كه طبق مـوازیـن قـانـون  
كار بوده و اگر اجـرایـی شـود نـه  
تنھا امنیت ملی به خطر نمیافـتـد  
بلكه سبب رشد و بـھـره وری ھـر  
چه بیشتر این صنعـت سـود ده و  

تـمـام جـرم مـن و  ,  ملی میـشـود 
ــال مــن خــالــصــه شــده در   امــث
واگویی این مسایل و مـعـضـالت  
و مطرح شدن ان در بین راننـدگـان  
ـران   و كارگران و حتی بعضی مـدی

ھوشمند و الیق نـاوگـان حـمـل و  
نقل كسانی كـه بـه واقـع گـوشـه  
ای از چرخ صنعت این مـمـلـكـت  
ــه و   ــت را دلســوزانــه بــدوش گــرف

ایـن جـانـت بـا شـرح  .  میچرخانند 
مطالب گفته شـده از فـدراسـیـون  

ـقـل  آ  ( بین المللی كارگران حمل و ن
آ  ( و سازمان جھانی كار  )  تی اف 
كــه ھــمــواره دلســوزانــه و  )  ال او 

ـرادران   برادرانه دردھا و رنجـھـای ب
ـیـده و   ـیـا شـن خود را در سراسر دن
ـنـد   درك كرده و ھـمـیـاری مـیـكـن
میخواھم كه وضعیت نابسامان ما  
ـقـل و   كارگـران بـخـش حـمـل و ن
ـیـن حـكـم   ـنـطـور صـدور چـن ھـمـی
ناعادالنه ای برای من و اجـرایـی  
ـنـون بـه نـاحـق و   كردن آن كه تـاك
غیر قـانـونـی اسـت را از طـریـق  
ـلـی و حـقـوق   ـیـن الـمـل نھادھی ب
بشری پیگیری كرده و بـه گـوش  
دیگر كارگران جھان بـه خصـوص  
ـنـد تـا   ـرسـان ـقـل ب بخش حمـل و ن
جھانیان بدانند كه در كشور ما بـه  
ــوق اســاســی و   ــق ــچ وجــه ح ــی ھ
انسانی ما كارگران و زحمتكـشـان  
ـریـن   رعایت نـمـیـشـود و كـوچـكـت
اعتراض و درخواست ما بـا زنـدان  
ــرای   ــجــه و اذیــت و آزار ب شــكــن
خودمان و خانواده ھـایـمـان ھـمـراه  

 است 
ـرای   ـر ب با آرزوی فردای بـھـت

 ھمه 
ــیــن اســانــلــو  آگــوســت  ٧   -افش

 ٢٠١٢ 
 

مرگ افشین اسانلو در 
زندان برگ سیاه دیگری 

از ستم بر طبقه کارگر 
 ایران است

ـرمـاه   ـی اتـحـادیـه  :  ١٣٩١ اول ت
ـر بسـیـار  .   آزاد کارگران ایران  خـب

ـلـو   تکاندھنده بود،  افشـیـن اسـان
ــن   ــی در س ــدان   ٤٢ کــارگــر زن

ـنـج  ١٧ سالگی در ساعـت    روز پ
ـیـکـه  ٣٠ شنبه    خرداد ماه، در حـال

دوران پنج ساله محکومـیـت خـود  
ـری   را در زندان رجایـی شـھـر سـپ
ـبـی در   ـل ـر حـمـلـه ق ـر اث میکرد ب

مـرگ افشـیـن بـرگ  .   گذشت 
ـقـه   ـر طـب ـم ب سیاه دیگـری از سـت

ـران اسـت  ـردیـد  .  کارگر ای بـدون ت
انسان عـزیـزی ھـمـچـون افشـیـن  
اسانلو چنـانـچـه در جـامـعـه ای  

ــرد کــه دفــاع از   ــک ــدگــی مــی زن
حقوق صنفی و اجتماعی انسانـھـا  
در آن برسمیت شناختـه شـده بـود،  
مطمئنا به زندان افکنده نمیشـد و  
با دسترسی آزادانـه و دائـمـی بـه  
ــی   امـکـانـات پـزشــکـی و درمـان

 سالـگـی در  ٤٢ بدینگونه در سن  
گوشه زنـدان جـانـش را از دسـت  

تـحـادیـه آزاد کـارگـران  .   نمیـداد 
ـراز تـاسـف عـمـیـق از   ـران بـا اب ای
مرگ افشین اسانلو، این ضایـعـه  
جبران ناپذیر را به مـادر گـرامـی  
این عـزیـز، ھـمـسـر و فـرزنـدان و  
ـلـو    ـرم اسـان یکایک خانواده  محت
و ھم بندیھایش در زنـدان رجـائـی  
شھر صمیمانه تسلیت میـگـویـد و  
با تاکید بر رسیدگـی فـوری بـه  
وضعیت زندانھای سراسـر کشـور،  
ـیـد و شـرط   خواھان آزادی بدون ق
ـنـد و عـمــوم   ھـمـه کـارگـران درب
ــل   ــدالی ــی اســت کــه ب ــان ــدانــی زن
عقیدتی و ابراز وجود سـیـاسـی و  
اجتماعی به زنـدان افـکـنـده شـده  

 .اند 
 
 

اطالعیه اتحاد بین 
المللی در مورد جان 

 باختن افشین اسانلو
اتحاد بین المللی در حـمـایـت  

 از کارگران در ایران 
جمھـوری اسـالمـی  :   جون ٢٣ 

ـلـو اسـت  ! ایران قاتل افشـیـن اسـان
ـیـان   کلیه کارگران در بند و زنـدان
سیاسی فوری و بی قید و شـرط  

ــد گــردنـد  بــنـا بـه خـبــر  .  آزاد بـای
ـلـو و طـبـق   رسانی خـانـواده اسـان
ــن   ــای مــوجــود، افشــی گــزارشــھ
ـنـد و زنـدانـی   اسانلو، کارگر در ب

 خـرداد  ٣٠ سیاسی، روز پنجشنبه  
ـبـی در  ١٣٩٢  ـل ، بر اثر سـکـتـه ق

ـیـمـارسـتـان   زندان رجایی شھر به ب
انتقال و در آنجـا جـان خـود را از  

ـیـق  .   دست می دھد  ـیـات دق جـزی
مرگ افشین اسانلو ھنـوز روشـن  

ـیـسـت  .  نشده است  این اولین بـار ن
که در زندان رجایی شھر، که بنـا  
به اظھارات و گفته ھای زندانیـان  
ــی   ــار ضــد انســان از شــرایـط بسـی
ــه   ــان ب ــدانــی بــرخــوردار اســت، زن
ناراحتی ھای سـخـت جسـمـی و  
روحی دچار شده و برخی از آنـان  

افشین اسانلـو کـه  . جان باخته اند 

ــکــای   ــدی ــجــاد ســن ــن ای از فــعــالــی
رانندگان برون شھری بود به اتھـام  

تـوسـط قـاضـی  "  اجتماع و تبانی " 
 سال حبس تعـزیـری  ٥ صلواتی به  

ــر   ــی مــحــکــوم شــده بــود و در غ
انسانی ترین شرایط ایـن دوران را  

شکی نباید داشت که  .  میگذارند 
ـیـن زنـدان   قاضی صلواتی، مسئول
ـیـت حـکـومـت   رجایی شھر و کـل
ـران   سرکوبگر جمھوری اسالمی ای
ـقـی و   ـی ـیـن حـق مسئولین و مسبب
ـلـو   حقوقی جان باختن افشین اسـان

ـلـی ضـمـن  .  ھستند  اتحاد بین المل
ھمدردی با خانواده اسانلو مـراتـب  
تاسف عمیق و انزجار شـدیـد خـود  
از جان باختن نـابـھـنـگـام افشـیـن  
اسانلو در اسارتگاھھای جمھـوری  
اسالمی ایران را اعالم میـکـنـد و  
ــه   ـی در شــکـایــت و اعـتــراض عــل
مسببین این فـجـایـع خـود را در  
ـیـن   کنار آنان و نـھـادھـا و فـعـال
کارگری دانسته و در بین المللـی  
ـراض تـمـام   کردن صدای این اعـت
ـرد  . تالش خود را بـکـار خـواھـد ب

اتحاد بین المللی بار دیگر جنبـش  
کارگری ایران و جھان و تـمـامـی  
ــھــا و احــزاب   نـھــادھــا و ســازمـان
ــقــوق   ــری و مــدافــعــیــن ح کــارگ
انسانی را به گسترش اعتراضـات  
ــی بــرای آزادی   و فشــار جــھــان
ـیـه   فوری و بدون قید و شـرط کـل
کارگران دربند و زندانیان سیاسـی  
. در سراسر ایران فـرا مـی خـوانـد 

در راستای تـحـقـق ایـن مـھـم از  
ـــالـــشـــی   ـــچ کـــوشـــش و ت ـی ھــ

 . فروگزاری نکنیم 
 

در : خواھر افشین اسانلو
شوک مرگ برادرم 

 ھستیم
ـرکـل   سھراب سلیـمـانـی، مـدی

ــدان  ــھــران در    زن ــان ت ــای اســت ھ
ـر    گفت  ـیـد خـب وگو با ایسنا با تـای

ــل   ـی فـوت افشــیـن اسـانــلـو بـه دل
ـتـه اسـت  ـبـی گـف ـل  »:  سکتـه ق

ــو در ســال   ــانــل ــن اس   ٨٨ افشــی
ـنـد مـاه   بازداشت شده بـود و اسـف
ــان   ــای ــه پ دوران مــحــکــومــیــتـش ب

رسید که در بیمارستان شھـیـد    می 
 «. رجایی کرج فوت کـرده اسـت 

ـتـه   ایـن اظـھـارات در حـالـی گـف
ـری   می  ـیـگـی ھـای    شود کـه در پ

خانواده اسانلو کارکنان بیمارستـان  
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ـنـد کـه    شھـیـد رجـایـی مـی  گـوی
ـقـال بـه   ـت افشین اسانلو پیش از ان
ــود  ــان فــوت کــرده ب ــمــارســت ــی . ب

تاکنون چندین زندانی سیاسی بـه  
دلیل شرایط سـخـت و نـامـنـاسـب  

ھا و اھمال و عدم رسیـدگـی    زندان 
ــامــات   ــدان و مــق ــن زن ــولــی مســئ
قضـایــی جــان خــود را از دســت  

اند؛ روندی که ھمچنان ادامه    داده 
ــلــگــری، مــادر  .  دارد  فــاطــمــه گ

ـیـش از ایـن بـه   ـلـو پ افشین اسـان
ــود  ــه ب ــت ــگــار جــرس گــف ــرن ــب : خ

افشین اصـال گـنـاھـی نـکـرده،  »
ــوبـوس بـود و از   ــط رانــنـده ات فـق
ـتـصـادی کـارگـران   وضعیت بد اق

امیدواریم کسانی  .  شکایت داشت 
که مسایل حقوق بشر را پیگیری  

ـیـان    می  کنند بـه وضـعـیـت زنـدان
ـیـان   ـنـد و زنـدان سیاسی توجه کـن
سیاسی بی گناه را از زنـدان آزاد  

افشــیـن اسـانــلـو، بــرادر   «. کـنــنـد 
منصور اسانلو موسس سندیـکـای  

ایـن  .  کارگران شرکت واحد اسـت 
فعال کارگری از سـوی قـاضـی  
ــج ســال حــبــس   ــن ــه پ ــواتــی ب صــل

ـری بـه اتـھــام   اجــتـمــاع و  »تـعــزی
با استناد بـه صـحـبـت بـا   «تبانی 

ــورت   ــپ ــاس ــن پ ــت مســافــران و داش
محکوم شد و دادگاه تجدید نـظـر  
ـیـد   استان تھران نیز این حکم را تای

ــز در  .  کــرد  ــو نــی ــصــور اســانــل مــن
صفحه فیس بوک خـود نـوشـتـه  

ــن را در قســمــت  »:  اســت  ــی افش
خوابگاه رانندگان ترمینـال جـنـوب  
دستگیر می نند و بـه اطـالعـات  

برند و با ھمـاھـنـگـی    شھرری می 
ـنـد     ٢٠٩ اطالعات اوین او را به ب

ـریـن    برند و تحـت سـخـت   اوین می  ت
دھند تـا از او    ھا قرار می   شکنجه 

ـیـت  ھـای    بر علیه سندیکا و فـعـال
ــد  ــرن ــگــی ــکــایــی اقــرار ب ــدی . ســن

اقــرارھــایــی دال بــر ھــمــکــاری  
سندیکا با گروھھای سـیـاسـی و  
اقدامات غیرقانونی و حتی تھـیـه  
اسلحه برای سنـدیـکـا یـا داشـتـن  
نقشه بمب گذاری بـا ھـمـکـاری  

ھای سیاسی مخالـف    عوامل گروه 
جمھوری اسالمی که ھمـه دروغ  
ــن   ــود و چــون او ای و واھــی ب

ــمــی  ــامــات را ن ــھ ــذیــرد زیــر    ات پ
ـرار    فشـــارھـــای ســـخـــت  ــ ـری ق ــ ت

ــی اســت،   .«. گــیــرد   مــی  ــتــن گــف
افشین اسانلو در اواخر آذرماه سـال  

ــال اتـوبـوس رانــی  ٨٩  ـن ـرمـی  در ت
جـنـوب، بـازداشـت و چـھـار مــاه  

ــدان اویــن تــحــت  ٢٠٩ دربــنــد    زن
ــه   ــت ک ــه قــرار گــرف ــج شــکــن

ھای وارده از دوران شکنـجـه    آسیب 
. ھنوز در بدن او باقی مانده اسـت 

ــدن   ضـربـات مـتـعــدد کــابـل بــر ب
اسانلو باعث پارگی در کف پا و  
. ایجاد غده در کتف او شده اسـت 

ـلـو   «جرس » با خواھر افشیـن اسـان
ـر درگـذشـت او   پس از اعـالم خـب
ـتـگـو   گفتگو کرده است و این گف
در شـرایـطـی انـجـام گـرفـت کـه  
ــاد مــادر   ــون و فــری صــدای شــی

 .شد   افشین شنیده می 
ـم  :  متن گفتگو را بخوانید  خان

ضمن عرض تسلیت لـطـفـا  ! اسانلو 
در خصوص چگونگی درگـذشـت  

 افشین برایمان بگویید؟ 
ـم و   ـی ما االن در شوک ھسـت

شود و از    خودمان ھم باورمان نمی 
ـم  بـعـد  .  طریق دوستان خبردار شـدی

از اینکه خبر را شنیدید بـه زنـدان  
ـلـه،   یا بیمارستان مراجعه کردید؟ ب
ـری بـه   امروز از صبح برای پیگـی
ـرش   رجایی شھر رفتم تا ببینم خـب

گفتند برویـد دادسـرا  .  صحت دارد 
و اجازه بگیرید تا جنازه افشین را  
ـم بـخـش،   ـیـد؛ بـعـد کـه رفـت ببین
پرستار بخش گفت که افشیـن را  
پنج شنبه ساعت ھشـت شـب بـه  

انـد    بیمارستان رجایی منتقـل کـرده 
یـعـنـی  .  اما قبال مرده بـوده اسـت 

در زندان فوت شده بـود؟ مـن ھـم  
خواستم بدانم و دوبـاره    ھمین را می 

ــرادرم   ــحــوه فــوت ب در خصــوص ن
پرسیدم که گفتند وقتی او را بـه  
بیمارستان آوردند فـوت شـده بـود  
ـم جـوان اسـت و   اما ما بـاز دیـدی
ــیــدی بــاشــد نــزدیــک   شــایــد ام
ـرای احـیـاء او   یـکـســاعـت ھــم ب
ــده ای   تــالش کــردیــم امــا فــای

عـلـت فـوت چـه بـوده؟  .  نداشـت 
ـبـی کـرده    می  ـل گویند سـکـتـه ق
 .است 

ـبـی   ـل افشین سابقه ناراحتی ق
ـم بـود و   داشت؟ نخیر، افشین سال

مـا  .  ھیچ ناراحتی قلبی نـداشـت 
ــدیــم اصــال   ــی ــی خــبــر را شــن وقــت

شـود    شـد مـگـر مـی   باورمان نمـی 
امـروز  !  افشین سکته قلبی کـنـد 

ـبـه   شنبه ھست آیا از روز پنج شـن
که افشین فوت کـرده کسـی از  

مسئولین زندان با خـانـواده تـمـاس  
ـر دھـنـد؟   نگرفته تا به شـمـا خـب
نخیر، دو روز افشـیـن فـوت شـده  
اما ھیچکسی حاضر نشده به مـا  

توانستید پیکر افشـیـن  ... خبر بده 
ـلـه  اصـال  )  گـریـه ...( را ببینیـد؟ ب
شـود افشـیـن مـرده    باورمان نـمـی 

ـم بـود  ـم سـال آخـریـن  ...  باشد، سال
ــن را مــالقــات   ــی ــاری کــه افش ب

 کردید چه زمانی بود؟ 
ــش مــادرم یــک   ــه پــی ــت ھــف
مالقات حضوری با افشین داشت  

حتی امـیـدوار  .  و حالش خوب بود 
بود که صحبت کند و بتـوانـد بـه  

 .مرخصی بیاید 
ــود و   ــدان ب چــه مــدت در زن
ـفـاده   نتوانسته بود از مرخصی اسـت
کند؟ حکمش پنج سال بود و سـه  

ــم در زنــدان بــود  مــا  .  ســال و نــی
خوشحال بودیم که یکسال و چنـد  
ماه بیشتر از زندانش نـمـانـده، امـا  

دانستیم جوانی و جانش را در    نمی 
ــدان از دســت مــی  اصــال  .  دھــد   زن

بـی  .  جرمی مـرتـکـب نشـده بـود 
گناه بـود و نـاعـادالنـه در زنـدان  

شرایط زنـدان رجـایـی شـھـر  .  بود 
ـم تـوی   ـی چطور بود؟ سه سال و ن
زندان رجایی شھر بود کـه دیـگـر  
شرایط زندان رجایی شھر را ھـمـه  

ـتـن نـدارد   می  . دانند و نیاز به گـف
مادرم ھم مریض بود و ھـمـه مـا  

ـم زنـدان در  .  گرفتار  ـی سه سال و ن
شرایط سخت گفتنش راحت اسـت  

فـھـمـد    تا کسی آنجا نباشد نـمـی 
فـقـط  .  کشنـد   این عزیزان چه می 

ھمین را بگویم کـه حـتـی ھـیـچ  
ـرای   ـیـن زنـدان ب کـس از مسـئـول
خانواده ارزش قائل نشده بـودنـد و  
حاضر نشده بودند بـعـد از فـوتـش  

ـر بـدھـنـد  دیـگـر چـه  !  به مـا خـب
حالمان اصال خوب نیـسـت  .  بگویم 

 .توانم حرف بزنم   دیگر نمی 
 

مراسم خاکسپاری افشین 
اسانلو با حضور ماموران 

 امنیتی برگزار شد
گـزارش ھـا از  :  رادیو فـردا  

ـیـع   تھران حاکیست که مراسم تشی
 فعال    و خاکسپاری افشین اسانلو، 
 روز    کارگری و زندانی سیـاسـی، 
 .دوشنبه در تھران برگزار شد 

ـنـی،   به گفته یک شاھد عـی
دوستان، اعضـای خـانـواده آقـای  

اســانــلــو و شــمــاری از فــعــاالن  
اجتماعی، کارگـری و سـیـاسـی  

 .اند   در این مراسم شرکت داشته 
این مراسم در شرایطی برگـزار  
شد که یکی از اعضای خـانـواده  
ـیـت   ـیـس امـن ـل ـلـو بـه پ آقای اسان

 .تھران احضار شده بود 
ــواده   ــکــان خــان ــزدی ــکــی از ن ی
ــردا   ــو ف ــه رادی ــو ب ــن اســانــل افشــی

از او خـواسـتـه شـده  »:  گوید   می 
ــیــع و   ــم تشــی ــراس ــود کــه در م ب
خاکسپـاری شـعـار داده نشـود و  

 «.مسائلی از این دست مطرح شده بود 
مراسم تشییع و خـاکسـپـاری   

ـرگـزار   افشین اسانلو در شرایطی ب
شد که ماموران لباس شخصی و  
ـنـدگـان   امنیتی در بین شرکت کن

 .حضور داشتند 
ــواده   ــکــان خــان ــزدی ــکــی از ن ی
آقای اسانلو در این مورد توضـیـح  

برخی از این ماموریـن  »:  دھد   می 
ـبــرداری   ــم ـل آشـکـارا اقـدام بـه فــی
کردند و حتی در یکی دو مـورد  
ــز   ــف حضــار در مــراســم نــی کــی

ــازرســی شــد  ــال، .  ب ــن ح     در عــی
ـنـدگـان در   تعدادی از شرکت کـن
مراسم مورد بـازجـویـی مـامـوران  

 «.قرار گرفتند 
افشین اسانلو پنجشنبـه شـب   

ـراب  .  درگــــــــذشــــــــت  ســــــــھـــــــ
ــی،  ــمــان ــی ــدان   سـل ھــای    مــدیــرکــل زن

استـان تـھـران، در ایـن مـورد بـه  
خبرگزاری ایسنا گفت که او بـه  
ـیـمـارسـتـان   دلیل سکته قلبی در ب
شھید رجـایـی کـرج فـوت کـرده  

 .است 
این در حالی است که یـکـی  
ـلـو   از اعضای خانواده افشین اسـان
به رادیـو فـردا گـفـت کـه آقـای  
اسانلو ھنگامی که به بیمارستـان  

ـفـس    منتقل شد،   درگذشته بود و ن
 .کشید   نمی 

او گفته بود که پـزشـکـان بـه  
 دقیقه کوشیده بودند بـا  ٤٥ مدت  

تنفس مصنوعی و شوک جانـش  
 .را نجات دھند اما دیر شده بود 

ـرادر مـنـصـور    افشین اسانلو،   ب
 در تـھـران  ٨٨ اسانلو، که در سال  

ـنـج سـال   بازداشت شده بـود، بـه پ
اجتمـاع و  »حبس تعزیری به اتھام  

 .شده بود  «تبانی 
این فعال کـارگـری در سـال  
ـیـمـانـده   گذشته برای گذراندن بـاق

دوره محکومـیـت خـود بـه زنـدان  
. رجایی شھر کرج اعزام شـده بـود 

دوره محکومیت افشین اسانلو در  
ــان   ــنــد ســال جــاری بــه پــای ــف اس

 .رسید   می 
 خانـواده افشـیـن    در این میان، 

انـد    اسانلو تحت فشار قرار گـرفـتـه 
 .تا مراسم ھفت او را برگزار نکنند 

ــواده   ــکــان خــان ــزدی ــکــی از ن ی
ــاره   ــن ب ــو در ای ــانــل ــن اس افشــی

ـرای مـراسـم شــب  »:  گـویـد   مـی  ب
 مسجـد الـجـواد در مـیـدان    ھفت، 

ھفت تیر در نظر گرفته شـده بـود  
ــاه  ــگ ــار دســت ــا فش ــه ب ــای    ک ھ

امنیتی، مسئوالن مسجـد مـراسـم  
را بــه طــور یــک جــانــبــه لــغــو  

ھمچنین مسجد دیـگـری  .  کردند 
در خیابان ستارخان برای برگزاری  
مراسم تعیین شد که آن ھـم بـعـد  

 «.از یک ساعت لغو شد 
ــه او،   ــت ــه گــف ــوران    ب ــام  م

ـبـایـد    امنیتی گفته  اند که مراسم ن
ــزدیــک   در مــرکــز شـھــر و یـا ن

 .ایستگاه مترو باشد 
بر اساس این گزارش، مـکـان  
ــت   دیـگــری بــرای بــرگــزاری ھــف

 .افشین اسانلو تعیین شده است 
ــن حــال،  ــی ــرخــی از    در ھــم  ب

ـتـشـار    تشکل  ھای کارگری بـا ان
ھایی با خـانـواده افشـیـن    اطالعیه 

 .اند   اسانلو ابراز ھمدردی کرده 
سندیکای کـارگـران شـرکـت  
واحد اتوبوسرانی تـھـران و حـومـه  
ــرگ آقــای   ــرد کــه م اشــاره ک
اسانلو نـاشـی از کـمـبـود شـدیـد  
ــدم   ــکــی و ع ــزش ــات پ ــان ــک ام
ـــع و   ـــوق ـــه م ـــی ب ـــدگ ـی ــ رس

ھـای مـتـداول در زنـدان    کوتاھـی 
 .بوده است 

از   : این تشکل کارگری نوشت 
این نظر، تقصیر مسئوالن مربـوطـه  

 .محرز است 
ـران   اتحادیـه آزاد کـارگـران ای
نیز با تاکید بر رسیـدگـی فـوری  

ــدان  ــت زن ھــای ســراســر    بـه وضـعــی
ـیـد و   ایران، خواستار آزادی بدون ق
شرط ھـمـه کـارگـران زنـدانـی و  
عموم زندانیانی شد که بـه دالیـل  
عقیدتی و ابراز وجود سـیـاسـی و  

 .اند   اجتماعی زندانی شده 
ـلـی در    ھمچنین اتحاد بین  المـل

ـران     : نـوشـت   حمایت از کارگران ای
این اولین بار نیست که در زنـدان  
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رجایی شھر، که بنا به اظـھـارات  
و گفته ھای زندانیـان از شـرایـط  
بسیار ضدانسانی برخـوردار اسـت،  

ھـای سـخـت    زندانیان به نـاراحـتـی 
جسـمـی و روحـی دچـار شـده و  

 .  برخی از آنان جان باخته اند 
این تشکل کـارگـری ضـمـن  
ـلـو   ھمدردی با خانواده آقـای اسـان
خواستار آزادی فوری و بدون قیـد  
و شرط تمامی کارگـران زنـدانـی  

 .و زندانیان سیاسی در ایران شد 
 
 
 زندانی سیاسی بند ٤٤

قوه :  زندان اوین ٣٥٠
قضاییه مسئول مرگ 

 افشین اسانلو است
 زندانی سیاسی مـحـبـوس  ٤٤ 
ـیـام  ٣٥٠ در بند    زنـدان اویـن در پ

تسلیتـی بـه مـنـاسـب درگـذشـت  
ـلـو نـوشـتـه انـد  مـا  :  افشیـن اسـان

ـر   ضمن اعتراض به رویه ھای غـی
ـبـال   مسوالنه دستگاه قضایی در ق
ـفـی   زندانیان سیاسی وفعـاالن صـن
ـبـت را بـه   سندیکایی ایـن مصـی
ــو   ـل خـانـواده مـرحـوم افشـیـن اسـان
ـرای آنـھـا   تسلیت عرض نموده و ب
ـر و اجـز و   از درگاه ایـزدی صـب
ـرت   برای آن مرحوم رحمت و مـغـف

 .مسئلت می نماییم 
ــن   ــمـه، افشــی بـه گــزارش کــل
اسانلو، فعال کارگری زندانـی در  
ــه در   ــب ــی شــھــر روز شــن ــای رج
بیمارستان شھید رجایـی کـرج در  
ـبـی فـوت کــرد  ـر سـکــتـه قــل . اث

ـتـه   خواھر این زندانی سیاسی گـف
است که برادرش قبـل از رسـیـدن  
به بیمارستان فوت کـرده و ھـیـچ  
ـر   ـبـی نـداشـتـه و خـب ـل بیمـاری ق
ـبـی   ـل مرگ وی در اثر سکـتـه ق

 .برای خانواده غیرقابل باور است 
ـلـو در سـال     ٨٨ مـرحـوم اسـان

ـنـد مـاه   بازداشت شده بـود و اسـف
ــان   ــای ــه پ دوران مــحــکــومــیــتـش ب

رسید، پاییـز گـذشـتـه کـلـمـه    می 
گزارش داد که فشـارھـای وارده  
بر افشین اسانلو، فعال کـارگـری  
ـروز   و زندانی سـیـاسـی مـوجـب ب
مشکالت جسمی برای وی شـده  

 .است 
این فعـال کـارگـری ازسـوی  

سـال حـبـس  ٥ قاضی صلواتی بـه  
ـبـانـی   تعزیری به اتھام اجتماع و ت

محکوم شد و دادگاه تجدید نـظـر  
ـیـد   استان تھران نیز این حکم را تای

 .کرد 
 

پیام مادران پارک الله 
 به مادر افشین اسانلو

ـیـت مـادران پـارک   پیام تسـل
الله به خانم فاطمه گـل گـزمـی  

 و خانواده ) مادر افشین اسانلو (
ــدان گــوھــردشــت  ــی  ( زن ــای رج

، زندانی است کـه دردھـا و  ) شھر 
شکنجه ھا و قتـل ھـا و مـرگ  
ھای خاموش بسـیـاری بـه خـود  

ـیـن پسـر  .  دیده است  خبر فوت نازن
ــن، غــم   ــان افشــی ــوچــک ت ک
سنگینی است که قلب ما را ھـم  

این غم بزرگ را از  . به درد آورد 
صمیم قلب به شما مادر گـرامـی  
ـم و   ـی و خانواده تسلیت مـی گـوی
خود را در غم شما شریـک مـی  

 .دانیم 
امید ھم چنان گذشته، مقـاوم  
و استوار باشید تا بتوانید ایـن غـم  

ـیـد  مـا بـه  .  بزرگ را تحمـل کـن
مادرانی ھمچون شما که سختـی  
ھای بسیاری در زندگی کشـیـده  
و تـاب آورده ایـد، افـتـخـار مـی  

 .کنیم و نیاز داریم 
 

باشد تا با ھمت و تالش ھمـه  
آزادی خواھان، دنیایی بـه دور از  
زندان و شکنجه و قتل و جـنـایـت  

 .بسازیم 
 

 !یادش گرامی باد 
 

 مادران پارک الله 
 ١٣٩٢ سوم تیر  

 
 
 

کارگر 
 کمونیست
  را 

 بخوانید

 گزارش تصویری از برگزاری سالگرد
 )آسنگران( شیرخان نبوی 

 
در شھر سنندج بر اثر سکته قلبی از مـیـان مـا  ١٣٩١ روز پنجشنبه یکم تیرماه  ) آسنگران ( شیرخان نبوی 

. شیرخان نبوی از کارگران کمونیست و یکی از چھره ھای فعال اجتـمـاعـی درشـھـر کـامـیـاران بـود .  رفت 
ـتـھـای ایـن کـارگـر  .  شیرخان مدافع حقوق کودک، حقوق زنان وفعال جنبش علیه اعدام در ایران بـود  ـی فـعـال

ـبـدیـل کـرده   کمونیست وی را به یکی از چھره ھای اجتماعی و دوست داشتنی در میان مردم کـردسـتـان ت
به ھمین علت، خبر مرگ رفیق شیرخان نبوی مردم آزادیخواه و برابری طلب ، دوستـان و آشـنـایـان وی  .  بود 

 گرامی باد یاد و خاطرات شیرخان نبوی .را در غم واندوه فرو برد 
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گزارش مصور از اعتراضات 
 مردم در ترکیه            

  ژوئن ٢١ 
ـرکـیـه ( دو تصویر متفاوت از مرسـیـن   در یـک روز  )  ت

 دیروز المپیک بازیھای دریای سفید در مرسین شروع شد 
 

 
 عکس دیروز مرسین 

  

 .... استانبول ھمچنانم ایستاده است 
ـبـول مـردم  ١٠   ساعت    شب یکی از محله ھای استـان

با پالکارد ھمه جا تکسیم ھمـه جـا مـقـاومـت در خـیـابـان  

 .ھستند 
  ژوئن ٢١ 

اعتراض جوانان دبیرستانی به جانھای از دست رفتـه در  
 استانبول 

  

 
ـیـس  )  ترکیه (امروز ھم مرسین   شلوغ بود پس از حمله پل

  نفر بازداشت شدند ٢٠ 
ـر بـازداشـت شـده در  ٢٥  در آنکـارا امـروز دادگـاه   ـف  ن

اعتراضات بود مردم در برابر دادگستری جـمـع شـدنـد و بـه  

 این بازداشتھا اعتراض دارند 
 
  ژوئن ٢٢    

ـرار بـود مـردم بـا یـک شـاخـه گـل  ٢٢ امروز    ژوئن ق
ـتـه  . میخک در دست در میدان تکسیم جمع بشـونـد  ـب کـه ال

ـم راه   مردم در نقاط مختلف جـمـع شـدنـد و بـطـرف تـکـسـی
...... صدھا ھزار نفر در میدان تکسیم جمع شـدنـد .  افتادند 

ـرای مـردم را   و البته چون این انسانھا امـاکـن عـمـومـی ب
 !!غصب کرده بودند با مداخله پلیس روبرو شدند 

ـتـه  ١٩٩٢  از سال   ـتـه مـاه ژوئـن ھـف  ھر سال آخرین ھـف
 . ساعت پیش ١ تکسیم  .ھمجنسگرایان است 

  
 

 

 

 

 

 

 

 نازیال صادقی
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 در سنگر تعرض
آنچه کارکران، جوانان 
و مردم انقالبی از این 

 !اعتراضات میاموزند
ــل،   ــرزی ــوبــی، ب ــن ــقــای ج ــری آف
بلغارستان،  ترکیه، یونان، امـارات  

ـیـا و    متحد عربی  ـیـا، اسـپـان ، ایتال
آلمان در سنگر تعرض به دولـت و  

ھمه جـا مـیـدیـای  .  سرمایه است 
جھانی با سر تیترھای بـزرگ در  

در برزیـل  .  این مورد حرف میزنند 
و ترکیه امید به تغییر بـه قـدرت  
میلیونی مردم، بجامعه بـازگشـتـه  

کــرامــت و حــرمــت مــا  .  اســت 
میلیونھا نفر از شـھـرونـدان، جـوان  
ـر بـا   زن و مرد، کارگر و مزدبگـی
حضور پیگیرانه مردم در خیابانـھـا  
ـر در   در دفاع از یک دنیای بـھـت
مقابل تسلیم و تمکین، بـزرگ و  

 .  پرطنین شده اشت 
ــه  ــی ــرک ــرده شــدن  ١ :  ت ــت ـــ گس

جنبش اعتـراضـی مـردم  !  اعتراض 
ـراض بـه سـاخـت   ترکیـه، بـا اعـت
یک مجـتـمـع تـجـاری بـا قـطـع  
تعدای درخت در اطـراف پـارک  

ـیـــن  .  بـــوجـــود آمـــد "  گـــزی "  ــ اول
تظاھـراتـھـا در شـکـل آرام شـروع  

ـــه بـــدون  .  شـــد  ـی ـرکــ ــ ـــس ت ـی ــ ـل ــ پ
ــن خــواســت مــردم و   درنـظــرگــرفــت
جوانان، وطرفداران محـیـط زیسـت  
ـبـول   در حاشیه میدان تقسیم اسـتـان

بـا  "  گـزی " در پارک کـوچـک  
یگانھای پلیـس ضـد شـورش بـه  
آنھا حمله ور شد و با باتوم و گـاز  

در  .  اشک آورآنھا را متقرق کـرد 
ـر   ـف اولین روزھای اعتراضات سه ن
ـیـس   ـل از جوانان معترض تـوسـط پ

ـرکـیـه  .  کشته شدند  اعتراضـات ت
ـیـل  .  وارد مرحله جد یدی شـد  بـدل

ـرکـیـه و بـویـژه شـھـر   موقعیـت ت
ــجـاری و   ــاط ت ـب اسـتـانــبـول و ارت
مالی و نزدیکی ترکیه بـه اروپـا،  
رسانه ھای اروپـایـی و تـعـداد از  
احزاب پارلمانی که بخش مھمـی  
از قدرت پارلمانی خود را از رای  

شھروندان مھاجر سـاکـن در اروپـا  
بدست میآورند، این اعتراضات در  
شکل ماکرو تحت پوشش رسـانـه  

ـرکـیـه   .  ای قرارداده اند  در داخل ت
ـبـه   این اعتراضات به سـرعـت جـن
سیاسی به خود گرفته است و از  

ــدان   ــم " مــی ــانــبــول بــه  "  تــقــســی اســت
ـر و    -شھرھای    آنـکـارا و ازمـی

آدانا گسترش پیـدا کـرد و ظـرف  
 اسـتـان از  ٦٧ کمتر از دو روز به  

.  استان در ترکیه کشیـده شـد ٨١ 
ــن   ــتــرش ســریــع و وســیــع ای گس

ـراضـات از   ـقـسـیــم " اعـت " مـیـدان ت
ـیـش از  ٧٦ استانبول به    استان و ب

ده ھا شھـر، یـکـی از درسـھـا و  
 !تجارب این اعتراضات است 

ــه  ٢   ــدان شـکـن ب ــ جـواب دن
ــن از  !  اوردوغــان  مــردم خشــمــگــی

خودسری ھـای اردوغـان کـه بـه  
شعور آنان توھین میکنـد و مـردم  

ـم " معتـرض در مـیـدان   ـقـسـی را  "  ت
ــــوان  ـن ـــ ــــع ــــاش  (  ب , اراذل واوب

ـرار  ...)  وابسته   مـورد خـطـاب ق
میدھد، شعار تظاھرات کننده ھـا  

مـردم وارد  .  را تعرضـی مـیـکـنـد 
کارزار و مبارزه با خـودکـامـگـی  

به ھـمـیـن  . ھای اردوغان میشوند 
ــل اعــتــراضــات در شــکــل   دلــی

ــا شــعــار   اردوغــان  " سـراســری ر ب
به خودکامگـی و  "  استعفا استعفا 

ـنـد  . توھین ھای او تعرض مـیـکـن
ـرکـیـه سـانـدیـس   اینـجـا ھـم در ت
ــدھــای اســالمــی   ــان خــورھــا و ب
طرفدار اردوغان در کنار و ھـمـراه  
ـرض   پلیس ترکیـه بـه مـردم مـعـت

ــد  ــن ــر  .  مــیــکــن ــف ــش ازھــزاران ن ــی ب
بـازداشــت و ده ھــا نــفــر زخــمــی  

دستگیری  .  وتعدادی کشته شدند 
و حمالت سرکـوبـگـرانـه بـا تـداوم  
ــوده ای شــدن   اعــتــراضــات و ت

تجمعات سد و مانع محکمـی در  
 .مقابل این تعرضات شد 

ـ شعله ور شدن اعتراض و  ٣   
ــی   ــت اصــل ــفــرخــواس اعــالم کــی

ـنـدگـان  ـرخـواسـت  !  تطـاھـرکـن ـف کـی
ـیـه دولـت اردوغـان،   معترضین عل
ریشه در زندگی و سـیـاسـتـھـای  

ـلـه بـا  .  دولت اردوغـان دارد  مـقـاب
یا آنچه امـروز  ( دیکتاتوری فردی 

در ادبیات مردم ترکیه رایـج اسـت  
ـیـزم ــ  از فـاکـتـورھـای  )  ـ سلـطـان
دیکتاتوری فـردی  .  برجسته است 

اردوغان به برنامه ھای سیاسی و  
ماھیت سیاستھای دولـت مـربـوط  

خــیــزش مــردم در ســطــح  .  اســت 
ــال   ــام ــی ک ــاھــیــت ــی م ــاس ســی
ــا   ــت ب ــی و مــخــالــف سـکــوالریســت
ــردن زنــدگــی مــردم   اســالمــی ک

ـرکـیـه قـانـونـی را  .  است  دولـت ت
برای ممنوعیت فروش مشـروبـات  

ــی  ــل ــک شــب تــا  ١٠ از ســاعــت  ( ال
را اعـالم کـرده  )  صـبـح ٦ ساعـت  

که  " و اردوغان گفته است؛  .  است 
ھر کس مشروب بنوشد، الـکـلـی  

حـزب اسـالم  ".  و دائم الخمر اسـت 
به تـدریـج در  )  پ .ک .آ (گرای  

طول سـال ھـای گـذشـتـه تـالش  
ـیـن   کرده تا با تغییر برخی از قـوان
الئیک این کشور، از جملـه لـغـو  
قانون بی حجابی اجباری زنان در  
مــدارس، دانشــگــاه ھــا و ادارات  
ـرای اجــرای   ــه را ب ـن ـتـی زمـی دول
سیاست ھای اسالم گرایـانـه خـود  

جـوانـان و بـه ویـژه  ."  آماده کـنـد 
ـر مـذھـبـی   جوانان سکوالر و غـی
حس می کنند کـه آرام آرام در  

  ١١ طـول دوران نـخــسـت وزیـری  
ــب اردوغــان بــه   ــی ــه رجــب ط ســال
حاشیه رانده شده اند و ایـن دولـت  
در حقیقت نوعی تمامیت خواھـی  

ــحــصــارگــرایــی را در پــیــش   و ان
مـحـرک و قـدرت  .  گرفته اسـت 

ـلـه و   اعتراض تظاھرکنندگان مقاب
. چلنچ مقطعی و زودگذر نیـسـت 

اسـالم  .  دفاع از سکوالریسم اسـت 
ــا   سـیـاسـی نـوع رجـب اردوغـان ب
ــصــاد   ـت سـاخــتـار فـرھــنـگــی و اق

ـیـسـت  صـنـعـت  .  ترکیه سازگـار ن
ـتـا عـمـده از   توریسـم بـخـش نسـب
اقتصاد مالی، اشتـغـال و مـنـابـع  
ــود   ــخ ــه را ب ــی در تــرکــی ــال م

ــتــصــاص داده اســت  حــزب   ».  اخ
که ھـمـواره در   «عدالت و توسعه 

سال ھای گذشته و به ویـژه بـعـد  
از آغاز بھار عربی  تـالش نـمـوده  
تا به عنوان الگوی یـک کشـور  
ـر   ــگــ ــک بــرای دی ــوکــراتــی دم
کشورھای اسالمی تبدیـل شـود،  
خــطــر جــدی بــرای جــامــعــه و  
شھروندان مدرن و سکوالر جامـعـه  
است و خود نیز بعنوان یک خـطـر  
ـرای صـنـعـت تـوریسـم   جدی ھم ب

 . است 
ـرده ٤   ! ـ حـمـایـت ھـای گسـت

کنفدراسیون سندیکاھای انقـالبـی  
، کـه  (DISK -دیسک  (ترکیه  
 ھزار عضـو دارد، روز  ٣٥٠ حدود  

ـنـجـم ژوئـن فـراخـوان   چھارشنبه پ
ـیـه خشـونـت ھـای   اعتصابی عـل

ـیـش از  .  دستگاه پلیس داده بـود  پ
 ھـای    آن نیز، کنفدراسیون اتحادیه 

ـرکـیـه   کارگران بخش عـمـومـی ت
، بــرای  (KESK  -ک ســک  ( 

ـنـجـم ژوئـن،   روزھای چـھـارم و پ
    علیه وحشیگری و رفتار خشونـت 
ـیـس، اعـتـصـاب عـمـومـی   ـل بار پ

ــرد   ژوئــن،  ٥ در روز  .  بــرگــزار ک
اعضای شماری از اتحادیه ھـای  
ـر   کارگری ترکیه در حالی کـه ب

ـرچـم    طبل ھا مـی  ـیـدنـد و پ کـوب
ھایشان را تـکـان مـی دادنـد بـا  

اردوغـان  " ،  " طیب استعـفـا : "شعار  
چند خـیـابـان اصـلـی را  "   استعفا 

ـم " پیمودند و وارد   ـقـسـی " مـیـدان ت

ـبـول شـدنـد   اتـحـادیـه  ٥ و  .  استـان
  ١٧ بزرگ کارگری روز دوشنبه  

در اعتراض بـه  )   خرداد ٢٧ (ژوئن  
ـیـه   سرکوب و خشونت پلیس بر عل
ــســیــم   ــدان تــق مـعــتــرضــیـن در مــی
استانبول اعالم اعتصاب سـراسـری  

ھـا    شـھـر   کردند و در مرکز اصـلـی 
ـرات زدنـــد  . دســـت بـــه تـــظـــاھــ

ھـای    کنفدراسیون پیشرفته اتحادیه 
، کنفدراسیون  (DISK)کارگری  
ــه  ــحــادی ــخــش    ات ھــای کــارگــری ب
ــی   ــه  (KESK)دولــت ــحــادی ، ات

، اتحادیـه  (TTB)پزشکان ترکیه  
ــه   ـرکـی مـھـنـدسـیـن و مـعـمـاران ت

(TMMOB)   و اتــــحــــادیــــه
 (TDHB)دندانپزشکان ترکـیـه  

در یک اعالمیه مشترک اعـالم  
حمایـت  . اعتصاب سراسری کردند 

ھای گسترده کارگران و اتحـادیـه  
ـراض   ھای کـارگـری سـنـت اعـت
کارگران در چـنـد دھـه گـذشـتـه  

ـبـش دارای سـنـت  .  است  ایـن جـن
دخالـت در سـیـاسـت در جـامـعـه  

ـفـوذ  .  است  قدرتمند و از قدرت و ن
بسیار زیادی در جامعه در داخـل  
ترکیه و خارج از اروپـا در مـیـان  
سندیکای ھا و اتـحـادیـه ھـا را  

اعالم حمایت بخشھای  .  دارا است 
زیادی از کارگران از تظاھـرات و  
اعتراضات در ترکـیـه و فـراخـوان  
به تظاھرات درسـھـای مـھـم ایـن  
ـیـن   اعتراضات و ھـمـبـسـتـگـی ب
المللی کارگـران را بـخـود جـلـب  

 . کرد 
 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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 زنان
 

 آزادی مردانه
ـروز از ورود زنـان بـه  !  الناز محمدی  نیروی انتظامی دی

ـم  ـی ـروزی ت ـی ـرگـزاری جشـن پ مـلـی    ورزشگاه آزادی برای ب
ـری کـرد   شــادی زنـان در خـیـابـان  ، در  «آری »جـلـوگـی

ـرای زنـان نـداشـت  «آزادی «  «نه »ورزشگاه   . دیروز جایـی ب
ھمه جـای ورزشـگـاه  . سکوھایش مثل ھمیشه مردانه بودند 

کـردنـد، جـیـغ    شـادی مـی .  آزادی را مردھا گرفـتـه بـودنـد 
دادند و از بـازیـکـنـان    خندیدند، پرچم تکان می   زدند، می   می 
کردند اما ، از حضـور زنـان در    ملی فوتبال استقبال می   تیم 

یک ساعت از شروع سـاعـتـی کـه  .  ورزشگاه خبری نبود 
مـلـی    فدراسیون فوتبال برای مراسم دور افتخار بازیکنان تیـم 

ـیـمـی از ورزشـگـاه آزادی   اعالم کرد، گذشته بود و ھنوز ن
مردانی که تنھا و بـدون حضـور زنـان آمـده  .  ھم پرنشده بود 

ـبـود کـه اسـتـادیـوم صـد   بودند، تعدادشان آن  ـری    قدر ن ـف ھـزارن
زنان حـق ورود بـه  . آزادی را ھمان استادیوم ھمیشگی کند 

ـیـل    ھا مـی   ورزشگاه را نداشتند و خیلی  ـنـد کـه بـه دل ـت گـف
ھمین ممنوعیت ورود، تعداد کسـانـی کـه از ایـن مـراسـم  

 . است   اند، کم شده   استقبال کرده 
ـبـال   دیروز صبح بود که روابط عمومی فـدراسـیـون فـوت

ـبـال  »:  ای صادر کرد و در آن آورد   اطالعیه  فـدراسـیـون فـوت
پـوشـان در ورزشـگـاه    ای برای استقبـال از مـلـی   مراسم ویژه 

 روز  ١٧ ایـن مـراسـم سـاعـت  .  آزادی تـدارک دیـده اسـت 
 در ورزشـگـاه آزادی بـا حضـور  ٩٢  خـرداد  ٢٩ چھارشنبه  

ـم   عالقه  ـی ـرگـزار خـواھـد شـد و    مندان و طـرفـداران ت مـلـی ب
بازیکنان پس از ورود به ورزشگاه آزادی در مـراسـمـی دور  

ـنـد و صـعـود بـه جـام   افتخار مـی  جـھـانـی را ھـمـراه بـا    زن
در ایـن مـراسـم از  .  تماشاگران پرشور جشن خواھند گـرفـت 

شود و مراسم نورافشانی ھـم در پـایـان    پوشان تقدیر می   ملی 
در پایان این اطالعیه آمده بـود کـه در   «.برگزار خواھد شد 

توانند حضور داشتـه بـاشـنـد و از    این مراسم تنھا مردان می 
شـود تـا از آمـدن بـه    ملی درخواست می   مند تیم   زنان عالقه 

ـری از حضـور  .  استادیوم آزادی خودداری کنند  این جلـوگـی
ملی فوتبال در حـالـی    زنان در جشن استقبال از بازیکنان تیم 

شنبه شب گذشتـه و بـعـد از تـمـام شـدن    صادر شد که سه 
جنوبـی و راه یـافـتـن    ھای ملی ایران و کره   بازی فوتبال تیم 

 برزیل، تعـداد فـراوانـی از زنـان و  ٢٠١٤ جھانی    ایران به جام 
ـلـف بـه خـیـابـان  ھـا آمـدنـد و ایـن    مردان در شھرھای مـخـت

ـلـف     را جشن گرفتند؛ جشنی که شبکه   پیروزی  ھـای مـخـت
صداوسیمای ایران ھم بارھا تصاویر آن را ھمراه با سـرودھـای  

بعد از صدور این اطالعیـه بـود  .  غرورآفرین ملی پخش کرد 
ھای اجـتـمـاعـی مـجـازی    که موجی از اعتراض در شبکه 

راه افتاد و زنان با انتشار پوسترھایی خواستار حضور زنـان    به 

در بـعـضـی از  .  ملی فوتبال شـدنـد   در مراسم استقبال از تیم 
کننده خواسته شـد در صـورت    این تبلیغات از مردان شرکت 

جلوگیری از حضور زنان در ورزشـگـاه آزاد از شـرکـت در  
ـرھـا آمـده بـود  .  مراسم استقبال خودداری کنند  در این پوسـت

که زنان برای حضور در ورزشگاه آزادی به در غـربـی ایـن  
ھـا را    ورزشگاه مراجعه کنند و از ماموران بخواھند کـه آن 

بعد از انتشار این پوسترھا در فضـای  . به ورزشگاه را دھند 
ـر مـی   مجازی، ساعت ھرچه به پنج نـزدیـک  شـد، تـعـداد    ت
ـر    زنانی که به سوی ورزشگاه آزادی می  ـیـشـت ـنـد ھـم ب رفت

ـنـھـا    زنانی که چه ھمراه با خانواده .  شد   می  ھایشان و چـه ت
ـم   رفتند تا پیروزی   به ورزشگاه آزادی می  ـی مـلـی را جشـن     ت

اما ھرچـه تـعـداد ایـن زنـان در اطـراف ورزشـگـاه  .  بگیرند 
ـیـس و گـارد ویـژه    آزادی بیشتر می  ـل شد، تعداد ماموران پ

. شـد   برای جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه ھم بیشتر مـی 
ـبـال    ٢٣ نادا،   ـق ساله، یکی از زنانی است که دیروز برای اسـت

ملی فوتبال به ورزشـگـاه آزادی رفـتـه بـود    از بازیکنان تیم 
گـفـت کـه بـه   «بھار »او به  .  ولی پشت درھای بسته ماند 

ـر از دوسـتـانـش بـه درھـای ورزشـگـاه آزادی   ـف ھمراه چندن
ـتـه  انـد    مراجعه کرده ولی ماموران نیروی انتظامی به او گـف

ما به ھمـراه  »: کنند   که اگر از آنجا نرود او را بازداشت می 
تعدادی از زنان و مردان پشت در ورودی ورزشـگـاه آزادی  

خواستیم که ما را به ورزشگاه راه دھنـد    ایستاده بودیم و می 
ولی از ورود ما جلوگیری شد و حتی یکی از ماموران بـا  

ـنـد    ما فقـط مـی .  من برخورد فیزیکی کرد  ـم مـان ـی خـواسـت
مـان را    دیگر افراد در ورزشگاه حضور داشته باشیم و شادی 

ھومن یکی از مردانی بود که دیروز ھـمـراه   «.جشن بگیریم 
ھای مرد و زنش به ورزشگاه آزادی رفتـه بـود    کالسی   با ھم 

ولی وقتی ھمراھان زن او را به ورزشگاه راه ندادنـد، خـودش  
گفـت کـه حـدود   «بھار »او به  . ھم به داخل ورزشگاه نرفت 

 نفر از زنان و مـردان پشـت درھـای ورزشـگـاه  ٣٠٠  تا  ٢٠٠ 
آزادی جمع شده بودند و خواھان این بودند کـه بـا ھـم وارد  

ـری کـردنـد  مـا  »:  شوند ولی ماموران از ورودشـان جـلـوگـی
خواستیم ھمراه با زنانی که حقشان بود که در ورزشـگـاه    می 

ـم ولـی مـامـوران   حضور داشته باشند به داخل ورزشگاه بروی
ـبـدیـل کـردنـد  . ما را پراکنده و شادی ما را به ناخـوشـی ت

ھـا    بار نیست که موضوع ورود زنان بـه ورزشـگـاه   این اولین »
ـیـن .  کـنـد   سروصدا به پا مـی   بـود کـه  ٨٣ بـار در سـال    اول

ـران و   ماموران اجازه ندادند زنانی که برای تماشای بازی ای
. بحرین به ورزشگاه آزادی رفته بودند وارد ورزشـگـاه شـونـد 

جمـھـوری    ھرچند آن روز وقتی که سیدمحمد خاتمی، رییس 
وقت، با ھیات ھمراه از در اصلی مجموعـه ورزشـی آزادی  

رو شـد، اجـازه حضـور    عبور کرد و با صحنه تجمع زنان روبه 
آن  .  ھا در ورزشگاه را برای دیدن این مسابقه صـادر کـرد   آن 

بحرین را تماشا کردند و حـتـی در  -روز این زنان بازی ایران 
ـقـات جـام   جشن صعود تیم  جـھـانـی ھـم حضـور    ملی به مساب

داشتند ولی پس از پایان آن دیدار باز ھم زنان پشت درھـای  
بعد از آن بـود کـه فـعـاالن حـقـوق زنـان  .  استادیوم ماندند 

ـنـی را بـا نـام   ـی ـیـدھـا »کمپ ـرای ورود بـه   «روسـری سـف ب
ـرای ورود    ھا تشکیل دادند و خـواسـتـه   ورزشگاه  ھـایشـان را ب

بعد از آن و  . ھا به گوش مسئوالن رساندند   زنان به ورزشگاه 
نژاد، رییس دولـت نـھـم،     بود که محمود احمدی ٨٥ در سال  

ـیـت   با ارسال نامه  ـرب بـدنـی خـواسـتـار    ای به رییس سـازمـان ت
در  .  ھـا شـد   فراھم کردن امکانات حضور زنان در ورزشـگـاه 

ـرای حضـور  »این دستورالعمل آمده بـود کـه   ـرسـازی ب بسـت
این نـامـه بـا   «.ھا در اولویت قرار بگیرد   دختران در ورزشگاه 

ـنـدگـان   سخنان متفاوتی در مـیـان مسـئـوالن کشـور، نـمـای
ھـای خـارجـی ھـمـراه    مجلس شورای اسالمی و خبرگزاری 

چند روز بعد از انتشار این نـامـه، گـروھـی از عـلـمـا  . شد 
گـرفـتـن ایـن    درباره آن انتقاد صـریـحـی کـردنـد و بـا شـدت 

ـم خـود صـرف   ھا محمود احمدی   اعتراض  نـظـر    نژاد از تصـمـی
در آن زمان احمد خاتمی، خطیب نـمـازجـمـعـه تـھـران،  .  کرد 
ـیـون بـا حضـور زنـان در    مھم  ـفـت روحـان ترین عـامـل مـخـال

ھا را اھمیت رعایـت حـجـاب و عـفـاف دانسـت و    ورزشگاه 
ـر رعـایـت آن در صـورت حضـور زنـان در    گفت نمی  توان ب
ـنـی داد   ورزشگاه  . ھا برای تماشای مسابقات ورزشی تضمـی

بـار مـوضـوع ورود    در ھشت سال گذشته ھرچند وقت یـک 
ــه ورزشــگــاه  ــن آن .  ھــا خـبــرســاز شــده اســت   زنـان ب ھــا    آخــری

ـم    بازمی  ـتـی دولـت تصـمـی گردد به اردیبھشت گـذشـتـه؛ وق
انـدرکـار    گرفت جشنی را بـا حضـور زنـان و مـردان دسـت 

میراث فرھنگی در ورزشگاه آزادی برگزار کـنـد؛ جشـنـی  
ـنـدگـان   که با اعتراض تعـداد زیـادی از مسـئـوالن و نـمـای

ـیـغـاتـی  .  رو شد   مجلس روبه  این افراد این جشن را کاری تبل
ــاســت  ــات ری ــنــدیــار    بــرای انــتــخــاب ــف ــرای اس جــمــھــوری و ب

ھا فقط به اینجا ختـم    اما این اعتراض .  مشایی دانستند   رحیم 
نشد و این اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامـی  

نـژاد دسـتـوری را صـادر    بار احـمـدی   اولین »:  بود که گفت 
توانند وارد ورزشگاه شوند کـه عـلـمـا بـه    کرد که زنان می 

مخالفت با آن پرداختند و حضرت آقا نیز با حضـور زنـان در  
ـم کـه آیـا ایـن  .  ورزشگاه مخالفت کردند  ـرسـیـدی از ایشان پ

ـر    ھا به فوتبال مربوط می   طرح  شود؟ که ایشان فرمودند خـی
اسـمـاعـیـل احـمـدی  «.ھا وارد شوند   و نباید زنان در ورزشگاه 

ــرســخــت حضــور زنــان در   ــان س ــف مــقــدم یــکــی از مــخــال
او حـتـی حضـور زنـان در مـراسـم پـخـش  .  ھاسـت   ورزشگاه 

ـقـد اسـت کـه    مسابقات فوتبال را ھم مجاز نمی  ـت داند و مع
شـد رد    ھایی که از سینما پخش مـی   وقتی گلی در بازی »

شد، سن به جایگاه جشن و پایکوبی دختر و پسـر    و بدل می 
ھا چـه    اما موافقان حضور زنان در ورزشگاه «. شد   تبدیل می 

ھـای مـلـی نـظـر    در ھنگام پخش مسابقات و چه در جشـن 
ـر    توران ولی . دیگری دارند  ـی مـراد، فـعـال حـقـوق زنـان و دب

گوید کـه    می  «بھار »وگو با    ائتالف اسالمی زنان، در گفت 
ھا بـه نـظـر    وجود نداشتن اجازه برای حضور زنان در ورزشگاه 

مـا در ایـن  »:  گـردد   شخصی تعدادی از مسـئـوالن بـازمـی 
ـتـی    ھا شاھد بوده   سال  ایم که تعداد زیـادی از مسـئـوالن وق

انـد پشـت مسـئـوالن    خودشان با یک مسئله مـخـالـف بـوده 
اند که آن مسئله عـمـلـی    اند و اجازه نداده   دیگر سنگر گرفته 

ـبـایـد در  .  شـود  ــان ن ایـن یـک نـگـاه غـلـط اسـت کـه زن
مگر ورزش زنانه و مـردانـه  .  ھا حضور داشته باشند   ورزشگاه 

غیر از مـوضـوع  .  است که تماشایش را زنانه و مردانه کنیم 
ھـای مـلـی ھـم از    بینیم کـه در جشـن   ورزش حاال ما می 

ایـن دخـالـت  .  شود   ھا جلوگیری می   حضور زنان در ورزشگاه 
 «. ھـایشـان اسـت   جا در حوزه خصوصی افـراد و عـالقـه   بی 

 «بھـار »وگو با    زادگان، حقوقدان، ھم در گفت   اشرف گرامی 
ھـای ھـیـچ مـنـع    گوید که حضـور زنـان در ورزشـگـاه   می 

قانونی ندارد و این منع از نظر شخصی بعضی از مسـئـوالن  
زھره ارزنی، وکـیـل و فـعـال حـقـوق زنـان ھـم  .  برآمده است 

او بـه  .  ھـاسـت   یکی از موافقان حضـور زنـان در ورزشـگـاه 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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گوید که این یک رویـه غـلـط اسـت کـه در    می  «بھار »
ــان در    سـال  ــاده و از حضــور زن ــه راه افــت ــه ب ھــای گــذشــت

ـم    ھا دیـده   ما در این سال »:  ھا جلوگیری شده است   ورزشگاه  ای
ـرای تـمـاشـای    اند که نمی   که این فقط زنان ایرانی  تواننـد ب

ھا بروند و زنان، خارجی ھـمـراه    مسابقات ورزشی به ورزشگاه 
ـران مـی   با تیم  ـنـد، بـه ورزشـگـاه   ھایی کـه بـه ای ھـا وارد    آی
عالوه بر فقھا و بعضی از مسـئـوالن، ایـن نـگـاه  .  شوند   می 

سنتی بعضی از افراد جامعه است کـا بـا حضـور زنـان در  
ـیـن ایـن افـراد    ورزشگاه  ھا مخالف است و باید این نگاه در ب

ھـا    طور که در اتوبوس   ارزنی معتقد است ھمان  «.از بین برود 
ـرای زنـان در نـظـر گـرفـتـه شـده،    و مترو جـای ویـژه  ای ب

بـا ایـن  »:  ھا ھم ھـمـیـن کـار را کـرد   توان در ورزشگاه   می 
ـم    راھکار ھم مخالفت وجود دارد ولی با وجود این ما دیـده  ای

ھـا    ھا زنان ھمراه مردھا به ورزشگـاه   که در بعضی از ھمایش 
   .«اند و ھیچ اتفاقی ھم نیفتاده است   رفته 

 
 كارگران

 
اطالعیه اتحاد بین المللی در حمایت از 

اعتصاب کارگران بخش حمل و نقل شھری 
 سوئد
 سال قرار داد استخدامی موقـت  در قـرن  ١٥ : ژوئن ٢٠ 

 ژوئـن  ٢٠ در اولین ساعت روز  !  بیست و یکم شرم آور است 
، اتحادیه کمونال سوئد مرحله اول اعتصاب کـارگـران  ٢٠١٣ 

ـراض  .  حمل و نقل شھری را آغاز کرد  این اعتصاب در اعـت
به شرایط و افـزایـش اضـطـراب کـاری، افـزایـش دسـتـمـزد  
مشابه اتحادیه ھای کـارگـری دیـگـر در سـوئـد، کـاھـش  
کیفیت قرارداد استـخـدامـی، بـویـژه در مـواقـع جـابـجـایـی  
کارفرما و صاحب شرکت انجام گـرفـتـه اسـت شـرایـط بـد  
کاری رانندگان بخش اتوبـوس و قـطـار شـھـری نـه فـقـط  
کارکنان این بخش را تحت تاثیر منفی قرار می دھد بلکـه  
ـیـز بشـدت   سطح و کیفیت خدمات ارائه شده بـه مـردم را ن

تاخیر مکرر در جدول ساعات اعـالم شـده،  .  پایین می آورد 
راننده مضطرب و ناراضی، شقه  شقه کردن ریل و سـرویـس  
میان شرکت ھای متعدد و کاھش ھزینه ھای نـگـھـداری  

از  . و خدمات ریسک سوانح شھری را افـزایـش مـی دھـد 
ھمین رو اعتصاب کارگران اتوبوس رانی و قطار سـوئـد بـا  
ـریـان ایـن   سمپاتی قلبی عـمـومـی مـردم، بـه عـنـوان مشـت

  ٢٠١٣  مه  ٣١ کنگره کمونال سوئد در  .  خدمات روبرو است 
با شجاعت حمایت خویش از آزادی کـارگـران زنـدانـی در  

اتحاد بین المللی ضـمـن قـدردانـی از ایـن  .  ایران اعالم کرد 
حمایت پشتیبانی خود را از این اعتصاب اعالم کـرده و بـه  
سھم خود در جلب ھمبستگی کارگران و مردم سوئد از ایـن  

اتحاد بین المللی در حـمـایـت از  .  اعتصاب تالش می کند 
 سوئد  –کارگران در ایران  

  
 سال ٣٥آقای روحانی، کارگران ایران 

غرامت طلبکارند  جنابعالی توان پرداختش 
 !را ندارید

ـرده  :  خرداد ٢٨  آقای حسـن روحـانـی، ایـن نـامـه بـی پ
 سـال درمـمـلـکــت  ٢٥ وسـرگشـاده  کــارگـری اسـت کــه  

درسخت ترین مشاغل،  تعمیرات دسـتـگـاھـای سـنـگـیـن  (  
ـریـن   ـیـل و در بـدت ـق صنعتی مکانیک، ھیدرولیک و جـرث

ـــــط  آب وھـــــوا   ـرای ـــ ش
ــاوه   ــاس و س ــدرعــب ) دربــن

زحمت کشیده است وبیش از  
از فـروردیـن سـال  (   سـال  ٥ 

ـریـن  )   تا کـنـون  ٨٧  در بـدت
ـیـکــار   ـتـصـادی، ب شـرایـط اق

ـیـش از  .  می باشد   سـال  ٥ ب
است که بـارھـا مـرگـش را  

آرزو کرده است، کورسوی روزنه امید، خفت زنده مـانـدن را  
ـرایـش   بر او تحمیل کرد و گرنه امروز  مرگ  و زنـدگـی ب

آقای حسن روحانی اگر چـه بـزرگـوارانـه بـه  .  یکسان است 
  ٩٢ کارگران وعده دادید که غرامت کاھش دستـمـزد سـال  

ـریـن  ! را پرداخت می کنید  باید بدانید  ایـن غـرامـت، کـمـت
 سـال  ١٢ غرامت و مابه تفاوت  .  مطالبه طبقه کارگر است 

غـرامـت  .  عدم تناسب دستمزد با تـورم رسـمـی اعـالم شـده 
غـرامـت و تـاوان  .  میلیونھا کارگر جوان بیکار و اخـراجـی 

غرامـت و خـون بـھـای ھـزاران کـارگـر  .  حقوقھای معوقه 
غـرامـت بـه  .  افغانی و ایرانی مجروح، معلول و کشته شـده 

کارگرانی که فقط به جـرم دفـاع از حـقـوق شـان زنـدانـی  
غرامت  به کارگرانی که  قانون و  طرح مشـاغـل  .   شدند 

غـرامـت بـه  .  سـخـت و زیـان آوردر مـورد آنـھـا اجـرا نشـد 
غـرامـت  بـه  .  کارگران ساختمانی به علت عدم بیمه آنـھـا 

ـنـاسـب   بازنشستگان  به علت دیرکرد اضافه حقوق و عـدم ت
غـرامـت بـه کـارگـران و  .  حقوق آنھا با تورم واقعا مـوجـود 

ـر  ٣٥ خانواده ھای  کـارگـری کـه در ایـن    سـال در  اث
سیاستھای حاکم  آبرو، حیثیت وشرافت آنـھـا صـدمـه دیـده  

این غرامتھا باید  توسط دولت و نظام جمـھـوری  ....  است و 
! آقـای حسـن روحـانـی .  اسالمی به کارگران پرداخت شـود 

شما به خوبی می دانید درسایه نـظـام جـمـھـوری اسـالمـی  
ـرنـج   ٣٥ بیش از    سال است که از استثمار و  غـارت  دسـت

کارگران و زحمتکشان عده ایی سرمایه دار مفت خـور، بـه  
ـرای   خدایگانی قدرتمند تبدیل شده اند کـه ھـیـچ حـقـی ب
ـثـمـار   ـنـد ودر ایـن مـدت بـا اسـت انسانھا قائل نبوده و نیست
ـقـه   وحشیانه خود، با گرانی و تـورم افسـارگسـیـخـتـه،  طـب
کارگر و جامعه را به نابودی کشانده انـد بـه نـحـوی کـه   
ـر کسـی   امروز خشم و انزجار کارگران از وضعیت موجود ب

کارگران می دانند  وعـده ھـای شـمـا در  .  پوشیده نیست 
حد شعارھای عوام فریبانه دولتھای موسوی، رفسنـجـانـی،  

 سـال کـار و  ٣٥ .  خاتمی واحمدی نژاد باقی خواھد مـانـد 
ـتـذال، دروغ و   زندگی نکبت بار، در جامعه ایی سراسر از اب
ریاکاری به کارگران آموخته است به قدرت حاکم اعـتـمـاد  
ـر و سـراسـری   ـیـگـی نکنند و فقط  با مبارزات متحـدانـه، پ
ـنـگـیـن مـوقـت و    ـرارداد ن می تواننـد غـرامـتـھـا،  لـغـو ق
مطالبات  اولیه  و بدیھی  خود شامل، حقوق معـوقـه، حـق  
دستمزد عادالنه، حق بیمه بیکاری، حق  کارھای سخـت و  
زیان آور، حق  تجمع، اعتراض، اعتصـاب  و تشـکـل، حـق  
داشتن آزادی بیان و مطبوعات  و بطور کـلـی حـق داشـتـن  

ـیـاورنـد  شـمـا   .   یک زندگی شرافتمندانه انسانی را بدست ب
ـیـد   بازی بزرگ انتخابات را  برده ایـد امـا خـوب مـی دان
بحران بیکاری، بحران گرانی، بـحـران تـورم و بـطـور کـلـی  
بحران عمیق اقتصادی اجتماعی در چـھـارچـوب وضـعـیـت  

ـرت اجـتـمـاعـی بـه اوج خـود  .  موجود نقطه پایانی ندارد  ـف ن
ـفـجـار رسـانـده   رسیده و آستانه تحمل کارگران  را به مـرز ان

. است، فریب و سرکوب کارگران نیز دیگر چاره ساز نیسـت 
ـر را   ـی ـی شاید پیام شادی ھزاران جوان طلبکار و خـواھـان تـغ
درمرکز شھر  گرفته باشید، اما سکوت و خاموشی مطلـق  
محله ھای کارگر نشین حومه تھران پیام روشنی دارد ایـن  
پیام آشکارا می گوید تاحاال کسی نیامده اسـت دردی از  
ما درمان کند یا گرھی ازکار ما بگشـایـد مـا کـارگـران  
ـروی  قـدرتـمـنـد   ـی ـم و بـه ن باید دست دردست ھـم بـگـذاری
اجتماعی خود تکیه کنیم  و یکپارجه و مصمـم، مـبـارزات   
پیگیر خود را برای معیشت و شـرافـت،  قـاطـعـانـه ادامـه  
دھیم  و منتظر وعده ھای  سرخرمن نباشیم ایـن وعـده ھـا  

ـنـده    –شـاپـور احسـانـی راد  .  ھرگز سبز نخواھند شد  نـمـای
ـره   اخراجی کارگران نورد پروفیل ساوه و عضـو ھـیـات مـدی

 اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

دردنامه دوم کارگران شھرداری چالدران 
 )سیه چشمه(

این دردنامه جمعی از کـارگـران شـھـرداری اسـت کـه  
جوانی و انرژی خود را در شھرداری گذراندنـد بـه گـزارش  

خردادنوای چالدران ، در گوشه و كنار این شھر نارنـجـی  ٢٨ 
پوشانی را می بینیم كه با جـان و دل ، شـب و روز كـار  

آن  .  میكنند تا مبادا بوی تعفن زباله ھا به مشاممان بزنـد  
ھایی که ھمیشه سینه را سپر كرده و برای زیبایی و پـاكـی  

ـتـه یـکـی از  .  شھرمان تالش ھای وافری نموده اند  بـه گـف
کارگران شھرداری عقب افتادن حقوق و دستمزد کـارگـران،  
ـرار   اجاره مسکن و سایر مایحتاج زندگی را تحت الشـعـاع ق
داده تا جایی که برخی از نان شـب خـود گـذشـتـه انـد تـا  

ـیـن  . شاید بتوانند اجاره خانه خود را پرداخت کنند  دستمزد پای
گـونـه ھـمـخـوانـی نـدارد و    کارگران با تورم مـوجـود ھـیـچ 

یکی دیـگـر  .  اند   کارگران در فاصله فقر و غنا گرفتار شده 
ـم  :  از کارگران شھرداری گفت  ـی از این وضعیت راضی نیست

ـم مـوجـب   ـرسـی ـم مـی ت ـی و اگر شکایت یا گالیـه ای کـن
این در حالی است که با بیشتریـن زحـمـت و  . اخراجمان شود 

 .با کمترین حقوق و مزایا کار می کنیم 
 

مزد،  کارگرانی بی: ھای متاھل دختربچه
 حمایت امنیت، بی بی

ـر    ساالنه میلیون !   فر   الھام ھومین  ھا دختربچه به دلیل فـق
شـونـد و عـمـال بـه    و مسایل مذھبی مجبور به ازدواج مـی 

ـفـاده  ھـای    صورت بردگان جنسـی و کـاری مـورد سـوءاسـت
ـلـی، ازدواج    بر اساس تعریف بین .  گیرند   بسیاری قرار می  المل

ھـر  »ھا یا ازدواج زود ھـنـگـام عـبـارت اسـت از    دختربچه 
ـر   ـیـن زی ـرد    سـال صـورت مـی ١٨ ازدواجی که در سن . گـی

ـیـزیـولـوژی و روانـی   دختران در این سنین از نظر جسمی، ف
ـنـد  ـیـسـت  ,UNFPA( برای ازدواج و فرزندآوری مـنـاسـب ن

ـر    این ازدواج  «).  ٦ . ٢٠٠٦  ـی ـق ھا که اغلب در کشورھای ف
ـیـن رخ   و در حال توسعه آفریقایی، آسیایی و آمریـکـای الت

ـیـن و راھـکـارھـای    می  دھند؛ روز به روز بیشتر شده و قـوان
 .اند   المللی ھمچنان در توقف یا کنترل آن ناتوان بوده   بین 

 
نامه تعدادی از کارگران و فعالین کارگری 

 در ایران به کارگران برزیل
عزیزان پیام مـا  !   با درود به رفقای کارگرمان در برزیل 

برای شما عشق ما به وحدت طبقـاتـی ھـمـه کـارگـران در  
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ــورش    ھـمــچـنـان کـه ھــمـه مـا مـی .  جـھـان اســت  ـم ی دانــی
پـس  .  باشـد   داری به حق وحقوق کارگران جھانی می   سرمایه 

حق ھمه ما کـارگـران اسـت در تـمـام جـھـان از وضـعـیـت  
ـقـاء آگـاھـی و دانـش  .  ھمدیگر آگاه باشیم  و در جـھـت ارت

بی شک دردھای ما و  .  بیشتر با ھم در ارتباط دائم باشیم 
داری برای ھمه مـا بـه    شما مشترک بوده و آسمان سرمایه 

ما ھم مثل شما تحـت  .  آنھم استثمار است . یکسان پیام دارد 
ـلـف از جـانـب ارگـانـھـای فشـار   فشارھای شدید و مـخـت

سـازی و شـوراھـا و    داری بـوده، مـا را از تشـکـل   سرمایه 
سازمان کارگریمان منع کرده و در این چند ساله حاکمـیـت  

داری ھزاران کارگر و فعال کارگری را مـورد بـی    سرمایه 
ـرار داده    رحمانه  ترین سرکـوب و کشـتـار وزنـدانـی کـردن ق
ھـایـمـان    اگر به گـزارشـات کـارگـری مـا در سـایـت .  است 

ـر  .  گذری داشته باشید  وضعیت ما کارگران برای شما بـھـت
ـراردادھـای مـوقـت کـار، زدن  .  آشکار خواھد شد  تحمیل ق

ھای تامین اجتماعی، استثمار مضاعف زنان، افـزایـش    بیمه 
ھـای    کار کودکان، افزایش شمار بیکاران به علت سـیـاسـت 

داری، تصمیمات سیاسـی نـادرسـت،    اشتباه حاکمیت سرمایه 
ھای اقتصادی جھانی، دعـوت بـه ریـاضـت    و تحمیل تحریم 

ـنـاک، دزدی،   اقتصادی، فقر و فالکت و بیکـاری وحشـت
ـقـه   فحشا و اعتیاد چند میلیونـی، جـان و تـار و پـود طـب

ـیـکـه مـا در  .  کارگر ایران را محاصره نموده است  در صـورت
ـم و   ـره را داری ایران بزرگترین مناطق ذخایر گاز و نفت وغـی

ـر    مستحق چنین شرایط دشواری نیستیم، حقوق  ھایمان بـه زی
نیروی جـوانـانـمـان در حـال نـابـودی و  .  اند   فقر کشیده شده 

ما از وضعیت شمـا ھـم  .  برند  گی شدیدی به سر می   افسرده 
ـر سـایـه و چـکـمـه    آگاھیم و خوب می  دانیـم شـمـا ھـم زی

ـیـد   سرکوب سرمایه  ـفـاوت .  داری ھست ھـای    مـمـکـن اسـت ت
. اما ھمه آنھا یک گفتمـان دارنـد . جزئی در سرکوب باشد 

ضـروری اسـت در ایـن شـرایـط  .  آنھم سرکوب ھمه ماسـت 
ـقـا خـواسـتـه  ھـایـمـان    جھانی با ھم متحد شده و در جھت ارت

ـم  . یک فریاد جھانی علیه ویرانگریھای سرمایه داری باشـی
ـقـه    دست ھمه شما را می  فشاریم به امید موفقیت برای طـب

ـثـمـار  ــ عـلـی نـجـاتـی از  ١ کارگر و رھایی آن از یـوغ اسـت
ـیـل  ٢ اعضای ھئیت مدیره سندیکای نیشکر ھفت تپه     ـجل

احمدی ا زاعضای ھیئت مدیره سندیکای نیشکر ھفت تپـه   
ـتـه   جھانگیر محمود ویسی فعال کـارگـری و عضـو کـمـی

ـ  ٣ ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  
عمر شاکری ازفعالین کارگری وعضوکمیته ھـمـاھـنـگـی  

ـاسمـاعـیـل  ٤ برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری   
ـرای   نیازی ازفعالین کارگری و عضو کمیته ھماھنـگـی ب

ـ عمر مینایـی از  ٥ کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  
فعالین کارگری و عضو کمیته ھماھنگی برا یکمک بـه  

ـ محمد عبـدی پـور فـعـال  ٦ ایجاد تشکل ھای کارگری   
کارگری و عضو کمیته ھماھنکی برا یکمک بـه ایـجـاد  

ـ فتاح سلیمانی فعال کارگری و  ٧ تشکل ھای کارگری   
عضو کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  

 ھای کارگری 
 

 اعتراضات كارگری
 

ـفـی  ٢٠٠ بیش از   ـر از اعضـای انـجـمـن ھـای صـن ـف  ن
کارگران و استادكاران ساختمانی سراسر كشور با تـجـمـع در  

ـنـد  »مقابل مجلس شورای اسالمی، خـواسـتـار لـغـو     ١٠ ب
 .شدند  «٩٢ الحاقی قانون بودجه سال  

ـنـدگـان بـا نصـب   به گزارش خبرنگار ایلنا، تـجـمـع کـن
رفـع  »پالکاردھایی در مقابل مجلس بر لزوم اجرای قـانـون  

ـیـد   موانع اجرای قانون بیمه ھای كارگران ساختمـانـی  تـاك
 الحاقـی قـانـون  ١٠ تجمع كنندگان خواستار لغو بند  .  كردند 

ـنـد ٩٢ بودجه   ـیـمـه کـارگـران  .   ھسـت ـرای ب ـنـد، ب در ایـن ب
. ساختمانی ردیف بودجه ای تعیین شده كـه نـاكـافـی اسـت 

دولت که ھزینه ھای زیادی را بر خود تحمیـل کـرده و بـه  
سازمان تامین اجتماعی بدھکار اسـت نـمـی تـوانـد ردیـف  
بودجه ی ناكافی تعیین شده را بـه كـارگـران سـاخـتـمـانـی  
ـیـمـه را كـارگـران و   اختصاص دھد و بھتر است ھزینه ی ب

تعداد كارگران ساختمانی كـه بـایـد  .  كارفرمایان تامین كنند 
ـر اسـت كـه بـودجـه ای  ٢ بیمه شوند بیش از   ـف   ٢  میلیون ن

ھزار میلیارد تومانی نیاز دارد و دولت قـطـعـا از عـھـده ی  
 .چنین ھزینه ای بر نمی آید 

 
 كودكان كار

 
بررسی سیمای فقر کودکان در مناطق 

 گانه شھر تھران ٢٢
ـرسـت    فقر کودکان به شدت وابسته به ویژگی  ھای سـرپ

ـیـن درآمـد خـانـوار،    حال آن .  خانوار آنھا است  ـبـاط ب کـه ارت
ـرای    ھزینه  ـتـصـادی ب ی زندگی و ایـجـاد شـرایـط امـن اق
ـرایـن  .  ھا، گام حیاتی برای رفاه کـودکـان اسـت   خانوار  ـنـاب ب

ـقـای    سیاست  ھای کاھش فقر کودکان باید معطوف بـه ارت
ھا از طریـق حـمـایـت قـانـونـی از    سطح رفاه سرپرست خانوار 

ـر اصـالح   دستمزد سرپرست خانوارھای محـروم بـا تـاکـیـد ب
ـیـمـه   سطح دستمزد  ـیـکـاری بـاشـد   ھای حداقلی و ب . ھـای ب

ـر کـودکـان در   پژوھشی در کشور به بررسی سـیـمـای فـق
ـرداخـتـه اسـت ٨٧ گانه شھر تـھـران در سـال    ٢٢ مناطق   .  پ

 ھـزار خـانـوار تـھـرانـی بـوده  ٢٢ گستردگی پژوھش شامل  
ـر کـودکـان    این مطالعه درحالی .  است  کـه بـه مـوضـوع فـق

ھـای خـانـوار و    تمرکز دارد، به بررسی ارتباط بین ویـژگـی 
کـنـد چـراکـه در واقـع اغـلـب    فقر کودکان نیز اشاره مـی 

ـر،    محرومیت  ـی ـق ـتـصـادی کـودکـان ف ھای اجتمـاعـی و اق
انعکاس محرومیت خـانـوادگـی آنـھـاسـت و ایـن مـوضـوع  

ـرجسـتـه  ـر مـی   اھمیت پرداختن به فقر کـودکـان را ب . کـنـد   ت
ـیـازھـای   پژوھش حاضر فقر کودکان را براسـاس رویـکـرد ن

ـررسـی کـرده اسـت  ـیـق  .  اساسی خط فقر محاسبه و ب تـحـق
ـر کـودکـان    رو به عوامل متعددی در شکل   پیش  ـری فـق گـی

ـیـن و    اشاره می  ـتـصـادی پـای کند که از آن جـمـلـه رشـد اق
نابرابری در توزیع درآمد، سالمت کودکان، فرسایش خـانـوار  

اعتیاد، طالق، مشکالت عـاطـفـی، مـحـرومـیـت مـالـی،  ( 
ـروز جـرم و   ـفـس، ب کاھش امید به زندگی، کاھش عـزت ن

ـتـی  ...)  جنایت و بزھکاری در کودکان و   و عوامل جمـعـی
ـر، ارزش پـولـی  . است  ـق در این مطالعه برای تعییـن خـط ف

ـرای یـک   سبد غذایی تعیین شده توسط انستیتو تـغـذیـه ب
. فرد بزرگسال برحسب دو ھزار کالری در روز محاسبه شـد 

 نسبت مخارج غذا به کل مخـارج کـه از    سپس با محاسبه 
مخارج خانوارھای نمونه محاسبه شد، این میزان به عـنـوان  
خط فقر یک فرد بزرگسال در نظر گرفته شد و سـپـس بـا  

ـیـاز    استفاده از روش   مقیاس معادل، حداقل مـخـارج مـورد ن
ـر   ـر بـا تـوجـه بـه خـط فـق ـیـشـت برای خانوارھای دو نفر و ب

ـر  .  خانواده یک نفره محاسبه شد  ـی ـق در ادامه خانـوارھـای ف
ـر   ـی ـق از غیرفقیر متمایز شد و پس از شناسایی خانوارھای ف
ـر   ـی ـق به تفکیک بعد آنھا، تعداد کودکان در خـانـوارھـای ف
محاسبه شده و نرخ فقر کودکان در شـھـر تـھـران بـه دسـت  

گانه شـھـر تـھـران در    ٢٢ بررسی توزیع فقر در مناطق  .  آمد 
ـر، در  ١٠.٩ : این تحقیق نشان داد  ـی ـق  درصد از کـودکـان ف

ـنـد و  ٣  درصد در منطـقـه  ٠.٧  و  ١٩ منطقه    سـاکـن ھسـت
ـریـن و مـنـطـقـه سـه  ١٩ بنابراین منطقه   ـیـشـت  تھران دارای ب

  ٦٥.٦ ھا    طبق این یافته .  دارای کمترین کودکان فقیر است 
ـنـد کـه ایـن مـعـادل  ١٩ درصد کودکان منطقه    فقیر ھسـت

ـنـھـا  ١٠.٩   درصد کل کودکان فقیر شھر تھران است امـا ت
 درصـد کـل  ٠.٧  معادل  ٣  درصد کودکان منطقه  ١٥ حدود  

ھـای    یافـتـه .  برند   کودکان فقیر شھر تھران در فقر به سر می 
ـیـب مـنـاطـق   ـرت ـیـز بـه ت ـر را ن ـی ـق پژوھش تعداد کودکان ف

 درصـد،  ٠.٩ منـطـقـه یـک  :  دھد   گانه چنین نشان می   ٢٢ 
 درصـد، مـنـطـقـه  ٠.٧  درصد، منطـقـه سـه  ٠.٩ منطقه دو  

 درصـد، مـنـطـقـه شـش  ٣.٦  درصد، منطقه پنج،  ٥.١ چھار  
  ٣  درصـد، مـنـطـقـه ھشـت  ٣.١ درصد، منطقه ھـفـت  ١.٦ 

 درصـد،  ٣.٦  درصـد، مـنـطـقـه ده  ٤.٢ درصد، منطقه نـه  
 درصد، مـنـطـقـه  ٦.٦ درصد، منطقه دوازده  ٣.٦ منطقه یازده  

 درصـد، مـنـطـقـه  ٥.٦  درصد، منطقـه چـھـارده  ٣.٩ سیزده  
 درصد، منطـقـه ھـفـده  ٦.٧  درصد، منطقه شانزده  ٧.٢ پانزده  
  ١٠.٩  درصد، منطقـه نـوزده  ٦.٩  درصد، منطقه ھجده  ٥.٢ 

ـیـسـت و یـک  ٧.٩ درصد، منطقه بیست    درصد، منطـقـه ب
ـتـایـج  .   درصـد ٤.١ ودو     درصد، منطقه بیسـت ٥.٢  ھـمـیـن ن

ـر و شـدت  :  حاکیست  بیشترین درصد نرخ فقر، شـکـاف فـق
  ٣  و کمترین مربوط بـه مـنـطـقـه  ١٩ فقر مربوط به منطقه  

ـر در    این پژوھش در ادامه به بررسی شاخص .  است  ھای فـق
ـرداخـتـه    مناطق شھر تھران با ویژگی  ھای سرپرستان خانوار پ

در این شاخص، سن، جنسیت خانوار، تحصیالت، نـوع  .  است 
ـرار   شغل سرپرست خانوار و نیز بـعـد خـانـوار مـورد تـوجـه ق

ھـایـی    بیشترین کودکان فقیر در چـه خـانـواده .  گرفته است 
ـر  ٣٨ : ھستند؟ نتایج بررسی نشان داد  ـی ـق  درصد کـودکـان ف

ـر در    در خانوارھای چھار نفره به سر مـی  ـرنـد و شـدت فـق ب
ـر  ١٠.٥٧ خانوارھای چھار نفره     ٣.٧  درصد و شـکـاف فـق

ـر    یافته .  درصد است  ـرخ فـق ـیـق حـاضـر دربـاره ن ھـای تـحـق
ـرسـت   کودکان و خانوارھای فقیر با توجه به نوع شـغـل سـرپ

نرخ فقر کودکان در خانوارھای بـا شـغـل  :  خانوار حاکیست 
ــه   ــزدیــک ب ــران ن ــھ  درصــد و در  ٣٨ رســمــی در شــھــر ت

ھمچنیـن  .   درصد است ٤٥ خانوارھای با مشاغل غیررسمی  
شکاف و شدت فقر در خانوارھایی که مشاغل غیررسـمـی  

ایـن  .  دارند، باالتر از مشاغل رسمـی بـه دسـت آمـده اسـت 
تحقیق خانوارھا را براساس تحصیالت سرپرست خانوار به دو  

ـر   فوق ( گروه دارای تحصیالت عالی   و فـاقـد  )  دیپلم یا بـاالت
ـر ( تحصیالت عالی   ـم و کـمـت ـل ـپ ـم کـرده اسـت )  دی ـقـسـی . ت

ھای تحقیق نشان داد نرخ فقر کودکان در خانـوارھـای    یافته 
 درصـد و در  ٢٦.٢٦ با تحصیالت عالی سرپرست خـانـوار  

ـم اسـت  ـر ایـن رق . خانوارھای فاقد تحصیالت عالی دو براب
ـر در خـانـوارھـایـی بـا    ھمین  ـر و شـدت فـق طور شکاف فـق

ـر خـانـوارھـای بـا   ـراب سرپرست فاقد تحصیالت عـالـی دو ب
ـرسـت خـانـوار  .  تحصیالت عالی است  بررسی جنـسـیـت سـرپ
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ـر کـودکـان   کودکان فقیر ھم حاکی از آن است که نرخ فـق
ــواده  ــواده ٤٣.٨٤ ھــای مــرد ســرپــرســت    خـان     ھــای زن    و خــان

دھـد کـودکـان     درصد است که نشـان مـی ٤٧.٣٢ سرپرست  
ـرنـد   ھای زن سرپرست آسـیـب   خانواده  پـژوھـش حـاضـر در  .  پـذی
گـانـه شـھـر    ٢٢ ی بررسی نرخ فقر کـودکـان مـنـاطـق    ادامه 

براسـاس  .  تھران با توجه به سن سرپرستان خانوار پرداخته است 
ـرسـتـان    یافته  ھای این بخش از پژوھش، در گروه سـنـی سـرپ

 درصـد اسـت،  ٤٦.٣٤  سال نرخ فقر کودکان  ٥٤ -٤٥ خانوار  
  ٦٠.٥  سال نرخ فقر کـودکـان  ٦٥ که در گروه سنی    درحالی 

. درصد و باالترین نرخ فقر کودکـان در ایـن پـژوھـش اسـت 
ـر    براساس این تحقیق، این مسـالـه مـی  تـوانـد نـاشـی از فـق
 سال و بیشتر بـاشـد  ٦٥ فرھنگی در خانوارھای با سرپرستان  

ـرسـتـان    که علی  رغم بعد بـاالی خـانـوار و سـن بـاالی سـرپ
ـرایـن مـی ١٨ خانوار، فرزند زیر   ـیـجـه     سال دارند، بناب ـت تـوان ن

گرفت که احتمال وقوع فقر کودکان در چنین خانـوارھـایـی  
ـر  :  ھای این مطالعه تاکید مـی کـنـد   یافته .  بیشتر باشد  فـق

ـرسـت خـانـوار    کودکان به شدت وابسته به ویژگی  ھـای سـرپ
ـنـه   حال آن .  آنھا است  ی    که ارتباط بیـن درآمـد خـانـوار، ھـزی

ھـا، گـام    زندگی و ایجاد شرایط امن اقتصادی برای خـانـوار 
ـرایـن سـیـاسـت .  حیاتی برای رفاه کـودکـان اسـت  ـنـاب ھـای    ب

ـقـای سـطـح رفـاه   کاھش فقر کودکان باید معطـوف بـه ارت
ھا از طـریـق حـمـایـت قـانـونـی از دسـتـمـزد    سرپرست خانوار 

ـر اصـالح سـطـح   سرپرست خانوارھای مـحـروم بـا تـاکـیـد ب
ــمــزد  ــمــه   دســت ــی ــی و ب ــل ــاشــد   ھــای حــداق ــکــاری ب .ھــای بــی

 )خرداد ٢٩ -ایسنا :منبع (
  

 دل نوشته ھای کودکان کار
! شـکـیـال احـمـدی !  روز جھانی مبارزه علیه كـار كـودك 

روز مبارزه با ھر گـونـه  ...!  امروز روز ماست، روزی پر شور 
ھـا    امـروز روز حـرف . كار كودك در جھان توسعه یافته بشری 

ـتـه !  آری ...  ھای من وتوست   و دل گفته  ھـایـمـان آن قـدر    گـف
ھا را بیان كرد، اما مـا    زیاد است كه در یك روز نمی توان آن 

ـم  ـی كـار نـمـی   «مـا »:  ایستاده ایم تا به دنیا و بشریت بـگـوی
ـم  مـا  ...  خواھیم رنج وسختی و كشیدن بـار را نـمـی خـواھـی

ـتـن    ھایش، خنده   كودكیمان ھمراه با بازی  ھایش و قھر قھـر گـف
ـبـود را مـی   تا روز قیامت  ـم   ھایش كه دمی بیش ن ... خـواھـی

ـیـای مـن و تـو    كودكی كه ھم بار می  كشد و ھم رنج در دن
گویا ھـنـوز روز جـھـانـی مـعـنـایـی  ...  ھنوز ھم وجود دارد 

ھایی ھستند كه این روز حتی از خاطرشـان    ھنوز آدم ...  ندارد 
گویا ھـنـوز نـام كـودك كـار در عـمـق  ...  كند   ھم گذر نمی 

ـرای مـحـو یـا مـحـدود كـردنـش   وجودمان ریشه ندوانده تـا ب
ـم   گام  ـرداری مـن وتـو  .  ھایمان را استوارتر و راسخ تر از دیروز ب

ـرای    ھا و آرمان   گواه این روزیم برای خواستن خواسته  ھایمان، ب
ھایی پر از اشك و لبخند و ریشه كردن در عـمـق    جشن لحظه 
روز جھانی مبارزه علیه كـار كـودك گـرامـی  ... قلب بشریت 

ـم آمـد   کودکی دوان ...    مرا ببخش !...  باد  . دوان بـه سـمـت
ـفـس مـی  ـلـب کـودکـانـه   نفس ن اش بـه سـرعـت نـور    زد و ق

قادر به صحبت نبود، اما دسـتـش را دراز کـرد و  .  تپید   می 
ـردیـد و شـک و   نگاھم به چشمانش دوخته شد که پر از ت

... دستان کوچکش سرد بود خیلی سـرد  .  اندکی امید بود 
شان کردم اما ھنوز نگاھم بـه نـگـاھـش دوخـتـه بـود و    حس 
نگاھی با بغـض بـه مـن کـرد و بـاز ھـم  .  زد   نفس می   نفس 

کـرد،    ھـمـچـنـان کـه سـرفـه مـی ...  خیرگی و درماندگی  
ـراز   ـرداشـت و بـا صـدای کـودکـانـه پ چشمانش را از من ب

خرید؟ اما مـن ھـنـوز در    کبریت، کبریت نمی :  دردش گفت 
. ام غرق بودم و صدایش در گوشم پیچـیـد   پیچ و خم خیرگی 

ـم   لحظه  ـت آره،  :  ای در ذھنم به پسرک فکر کردم و به او گـف
. اش رنگی دیگـر گـرفـت   زده   چشمان غم . خوام   آره ھمشو می 

ــت  ــخ گــف ــدی تــل ــخـن ــا لــب ــگـاه کــرد و ب راســت  :  بـه مـن ن
ـیـشـانـی   می  ـم و پ ـر رفـت اش را    گویید؟ ھمه را؟ مـن جـلـوت
ھایت را ھم کـه    حتی اگر تمام کبریت :  ای زدم و گفتم   بوسه 

ــردن دســتــان کــوچــک   ــخــرم؛ بــاز ھــم قــادر بــه گــرم ک ب
 ...مرا ببخش ! ات نیستم   زده   سرما 
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مصاحبه با یكی از فعاالن حقوق كودكان 
 )حسن(

چه سنی را سن کودک می شناسید؟  بر اساس مـاده  
یک پیمان نامه ی جھانی حقوق کـودک تـمـامـی افـراد  

ـتـه ایـن سـنـی  .   سال ، کودک تلقی می شونـد ١٨ زیر   ـب ال
ـرات و   ـی ـی است که درحال حاضرمطرح است و با توجه به تـغ
ـیـمـی، خـانـوادگـی و   ـل سازوکارھا و شرایط اجـتـمـاعـی، اق
ـیـز بـا   جغرافیایی تاثیرگذار بررشد و بالندگی کـودکـان و ن

 ساله، ھنوز ھـم  ١٨ توجه به اینکه در جوامع امروز كه افراد  
از فرایند آسیب پذیری مضاعف خارج نگردیده اند، بـه نـظـر  

ای نه چـنـدان    می رسد مساله افزایش سن کودکی در آینده 
ـره   دور باید مورد بحث مجدد قرار گیرد و گستره ی ایـن دای

کودک کار و کودک خیابان چه تفاوتی بـا  .  افزایش یابد 
یکدیگر دارند؟ اگر بخواھیم كودكان را با توجه به تفکـیـک  

اش شـنـاسـایـی    دھـنـده   ھای تشكیل   و تبارشناسی دقیق گروه  
كرده و ھمچنین به آنچه که در ادبیات متداول جھانی آمـده،  
توجه نماییم آنگاه به این نتیجه می رسیم كه کـودکـان کـار  

شود کـه بـه    به جمعیت نسبتا بزرگی از کودکان اطالق می 
ـتـصـادی، سـیـاسـی، اجـتـمـاعـی،    دلیل نابسـامـانـی  ھـای اق

ـلـی و    ھا و منازعات قومی و بیـن   فرھنگی و ناپایداری  الـمـل
حتا سوانح طبیعی از حقوق طبیعی دوران كـودكـی مـحـروم  

ھـرگـاه سـخـن از  .  انـد   مانده و ناگزیر مجـبـور بـه كـار شـده 
آیـد از نـظـر شـنـونـده و حـتـا    کودکان خیابان به میـان مـی 

شوند که به دلیـل شـدت    ی آن، کودکانی مطرح می   گوینده 
ی کـودک و خـانـواده گسـسـت    ھای وارده، در رابطه   آسیب 

ـنـھـا   ایجاد شده و خیابان به عنوان محل کار و زنـدگـی ، ت
ناگفته نماند بعضا در کشورھایی از جـمـلـه  . ( ماوای اوست 

ھند و برخی کشورھای دیگر، کـودکـان خـیـابـان از چـنـد  
اند و اگر چـه    نسل قبل در خیابان متولد شده و زندگی کرده 

اش    ی او و خـانـواده   زندگی در خیابان موجب گسست رابطه 
ـر آسـیـب  ـی ھـای وارد شـده بـه ایشـان،    نگردیده است، اما تاث

اما در فـھـم  . ھمانند دیگر كودكان، به قوت خود باقی است 
اساسی مساله کودکان خیابان بخشی از جمعـیـت کـودکـان  

ـر را    باشند که صد البته آسیب   کار می  دیدگی بسیار شدیـدت
ـرشـمـرد   می توان از ویژگی  ایـن درحـالـی  .  ھای این گـروه ب

ھای بسیاری از کودکان کار مـمـکـن اسـت    است که گروه 
ھرگز پا به خیابان ننھاده و در نگاه اول حساسیت جامـعـه را  
برنیانگیزند؛ مانند کودکان بسیاری که در مزارع مـعـادن و  

ھا، در شرایط بسیار دشوار به کار مشغولند و یـا    پزخانه   کوره 
بری و قـاچـاق کـاال در شـھـرھـای    به مشاغلی مانند کول 

ـیـن   مرزی اشتغال دارند و یا به چوپانی مشغولند و ھـم چـن
گروه ھای بیش شماری از این کـودکـان کـه بـه مشـاغـل  
ـرون   ـی خانگی اشتغال دارند و حتـا پـای خـود را از خـانـه ب

آن  .  ھای جدی اجتمـاعـی شـونـد   نھند که موضوع بحث   نمی 
ی این اشکال و اشکال دیـگـری از کـار    چه مھم است ھمه 

گـردی و حـمـل    کودکان که به آن اشاره نشد، از جمله زبالـه 
موادمخدر، تجارت جنسی و کودک سرباز و غیره ھـمـه و  
ـنـد و مـحـرومـیـت،   ھمه اشکال مختلف کار کـودک ھسـت

ی انـواع    ھـای بـارز ھـمـه   کشی از ویژگـی   زایی و بھره   آسیب 
کار کودک در ایران و در تمامی کشورھایی است کـه بـا  

ــده  ــطـی کــه  .   ی کــار کـودکــان مـواجــه انـد   پـدی در شــرای
کـنـد، آیـا    گرسنگی گروه بزرگی از کودکان را تھدید مـی 

تواند کمک به رفع گـرسـنـگـی ایـن    لغو کار کودک می 
کودکان تلقی شود؟  این سوالی است که پاسـخـش درخـود  

زمـان از گـرسـنـگـی    اساسـا صـحـبـت ھـم . سوال نھفته است 
. کودکان و لغو کار کودک مصداق بارز جمع اضداد اسـت 

اگر کودکان راھی کار و خیابان می شـونـد ، نـه از روی  
تفریح و تفنن است و نه از این روی که بخواھـنـد بـه قـانـون  

ی    در واقع آن چـه بـوجـود آورنـده .  کجی نمایند   گذاران دھن   
اصلی کار کـودک اسـت، خـطـر گـرسـنـگـی کـودک و  

ـرای  .  خانواده اوست  ھر گـاه کـودکـی بـه عـنـوان ابـزاری ب
سوءاستفاده و بھره کشی راھی بازار کار می شـود، قـطـعـا  

ای را در معرض فقر و گرسنگی پشـت سـر دارد    یا خانواده 
ی او را آن    و یا شدت فقر و گرسنگی و آسیب، نھاد خانواده 

چنان ویران ساخته که به ھـیـچ وجـه قـادر بـه حـمـایـت از  
ـیـن   ـقـدان نـھـادھـا و قـوان ـیـل ف کودک خود نبوده و بـه دل
ـنـاه کـودک بـانـدھـایـی اسـت کـه   حمایتی کافی تنھـا پ
ـنـد  ـن . کودک را به ابزاری برای پول در آوردن تبدیل مـی ك

ـتـن از لـغـو   از این رو اولین پیش شرط الزم برای سـخـن گـف
ی از بین بردن گرسنـگـی و آسـیـب و    کار کودکان، مساله 

ـرای حـمـایـت    نیز ایجاد بنیاد  ھای حمایتی الزم و کـافـی ب
 .موثر از کودک و خانواده ی در معرض خطر اوست 

شود که کودکـان بـه    چه عوامل و مناسباتی سبب می 
ـریـحـی سـر از   ـف جای مدرسه و محیط ھای آمـوزشـی و ت

 محیط کار در آورند؟ 
ی مـبـارزه بـا کـار کـودک بـه    ھمه ی فعالیـن حـوزه 

ـبـی    دانند که کار کـودک پـدیـده   خوبی می  ای تـک سـب
ـریـن    اگر چه فقر و نابرابری مھم .  نیست  ـرگـذارت ـی تریـن و تـاث

ـرای کـودکـان   عوامل در پیدایش شرایـط اجـبـار بـه کـار ب
گونه که در تعریف کودکان کار اشـاره شـد،    ھستند و ھمان 

ـتـصـادی، اجـتـمـاعـی،    ای از نـابسـمـانـی   مجمـوعـه  ھـای اق
ـیـن    فرھنگی و جنگ و ناپایداری  ھای سـیـاسـی و ھـمـچـن
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ھای قومی و غیره را که منجر به مھاجـرت و در    درگیری 
ـنـد،    معرض خطر قرار گرفتن کودک و خانـواده  ی او ھسـت

ی شـرایـطـی ذکـر کـرد کـه    می توان به عنوان مجمـوعـه 
آیا قانون ممنوعیت کـار   .  منجر به کار کودکان می شوند 

کودک برای نجات کودکان از شرایط غیرانسانی کـافـی  
 است؟ 

ــا خــیــر  ــع ــط ــت .  ق ــذاران و دس ــون گ ــان ــاران    ق ــدرک ان
ـنـد کـه اجـرای    ھای اجتماعی به خوبی مـی   ریزی   برنامه  دان

ـر واقـع  ـنـانـه    صحیح و کامل ھر قانـون مصـوب، عـالوه ب ـی ب
ـر در    وعملیاتی بودن و ضمانت  ھای اجرایی کـافـی و مـوث

ـلـزم   ـیـش از ھـر امـری مسـت ـیـش و ب نظر گرفـتـه شـده، پ
ـیـق آن قـانـون اسـت  ـرای اجـرای دق . ایجاد  بستر  مناسـب ب

ـیـاز   ـر الزم حـداقـل بـه قـدر ن چنانچه این پیش نیاز و بسـت
ی    توانـد خـود بـوجـودآورنـده   تامین نگردد، قانون مصوب می 

ھای متعدد دیگری گردد و از آن جـمـلـه بـه    قانون گریزی 
ـیـن تصـویـب شـده در    عنوان مصداقی بارز می  توان به قـوان

ی داخـلـی    چه در عرصه ( ی ممانعت از کار کودکان    حوزه 
ـر پشـت  .  اشاره کرد )  المللی   ی بین   و چه در عرصه  در مسـی

سـر، مـا بـا بــیـش از یـک صـد سـال تـالش انسـانـی و  
ای مواجـه    ھای ارزشمند و از خود گذشته   ی انسان   فداکارانه 

ـریـن    ھستیم که ھمواره آرمان  مـحـو  کـار  کـودک اصـلـی  ت
انگیزه برای اقدام و ایستادگـی آنـان بـوده اسـت و حـاصـل  

ی    تمامی این تالش ھا، عالوه بر کودکانی کـه از چـرخـه 
ـنـی اسـت کـه بـه    استثمار رھانیده شده  ـی اند ؛ تصویـب قـوان

ـنـاد، امـروزه    عنوان دستاورد  ھای ارزشمند و قابل اتکا و است
ی مـاسـت كـه بـایـد    ی ھمـه   در دست ماست و قطعا وظیفه 
ـرش    عالوه بر صیانت از این دست  ـرویـج و گسـت آوردھـا بـه ت

ـم   حوزه  ـفـشـاری . ی اختیارات و تاثیرگذاری این قوانین پـای ب
ـیـز   ـیـن ن اما ھمان گونه که اشاره شد حسن اجرای این قـوان
مانند دیگر مصوبات قانونی قبل از ھر چیز مستلزم بوجـود  

ـر    آوردن شرایط و تامین پیش  نیازھای الزم برای اجـرای مـوث
ـیـز اشـاره شـد تـا   این قوانین است و ھمان گونه که قبـال ن
ـتـی   زمانی که شرایط عدم اجبار به کار و ایجاد چتر حمـای
الزم برای تمام کودکان فراھم نشود و تا زمانـی کـه مـادر  

دست  او از حقوق صنفی، انسـانـی و اجـتـمـاعـی    و پدر تھی 
الـعـمـل    انـدیشـی و عـکـس   الزم و نیز برخورداری از حـق ھـم 

جمعی به عنوان ابزاری کارآمـد در مـقـابـل یـغـمـاگـری و  
ـیـن   چپاول زورمندان برخوردار نباشنـد، صـرف تصـویـب قـوان
ممنوعیت کار کودکان نه تنھا مانـع از کـار او نـخـواھـد  

ـلـکـه مـوجـب مـی  شـود کـودک بـه دور از چشـم    شد، ب
ـنـد کـار   بازرسین، به مشاغل پست، مخفی و پرخطری مـان

ھای مخفی و زیرزمینی و یا کارھای شبـانـه و    در کارگاه 
ـرانسـانـی در مـقـابـل    کشـی   یـا دیـگـر انـواع بـھـره  ھـای غـی

دستمزدی ناچیز ھمراه با آسیبی به مراتب بیشتر تن دھـد و  
ـنـاه کـودک   در این شرایط است که قانونی که قرار بـود پ
ـر   باشد، خود تبدیل به ابزاری برای بھره کشی ھر چه بیـشـت

ـیـش  .  از او گردیده است  برای حـذف کـار کـودک چـه پ
ـم کـه  : نیازھایی الزم است؟ ما ھمواره و ھمه جا می شنـوی

به واقع تا چـه  .  ھای ما ھستند   ترین سرمایه   کودکان اصلی 
ـرای گـنـدم و   قدر به آن چه می گویند باور دارند؟ اگـر ب
نفت به عنوان انواعی از ثروت و یـا ھـر کـاالی دیـگـری  

ھا و صیانت از اصـل و بـھـای    برای حفظ تعادل در بازار آن 
ھای فراوان کرده و کارشناسان آزمـوده    آن مطالعات و رایزنی 

ـروت  ھـا بـوروکـراسـی    و خبره تربیت نموده و برای حفـظ آن ث
ـرای حـفـظ کـودکـان كـه    عریض و طویلی ایجاد كرده  اند، ب

بدیل ادعایی ھستند، چـه اقـدامـی انـجـام    سرمایه ھای بی 
شده است؟؟؟  ھر کودک به محض تولـد، صـرف نـظـر از  
این که در کدام خانواده و کدام خـواسـتـگـاه اجـتـمـاعـی و  

زمان بـا اعـالم عضـویـت در    طبقاتی متولد می گردد و ھم 
ی خود عضوی است بالانفـصـال از    محیط کوچک خانواده 
بی تردید سعادت یـا شـقـاوت او  .  نھاد بزرگتر یعنی جامعه 

تاثیری مستقیم وغیرقابل انکار دارد بر سرنوشت جـامـعـه و  
تواند اطمینان حاصل کند کـه خـود    ھیچ عقل سلیمی نمی 

اش برای ھمیشه از آسیب حتـا یـک فـرد آسـیـب    و خانواده 
ی موجود در جـامـعـه مصـون خـواھـد مـانـد و حـتـمـا    دیده 

سرنوشت آن کودک در سرنوشت دیگران و وضعیت دیگـران  
ـر خـواھـد گـذاشـت  ی    خـالـصـه .  در سرنوشت آن کودک اث

کالم این که برای حذف کار کودک، به رسمیت شناخـتـن  
ی او، بـایـد در    حقوق انسانی و اجتماعی و طبقاتی خانواده 

دستور کار قرارگرفته و نھاد جامعه خود را مـوظـف بـدانـد  
ـرخـورداری از ھـمــه  ـرای تـمــامـی کـودکــان شـرایــط ب ی    ب

ھای الزم برای رشد و بالندگی و زندگی انسانی را    فرصت 
ـیـکـاری، مـرگ،   تامین نماید، به نحوی که تنگدستی، ب
ـتـوانـد   اعتیاد، عدم آگاھی والدین و ھیچ عامل دیـگـری ن
سرنوشت یک کودک را از دیگر كودكان متمایـز سـازد و  

ـم،    اگر بخواھیم به مصداق  ـردازی ـپ ـنـی و اجـرایـی ب ھای عـی
توان به موارد زیر و تمامی موارد دیگـری اشـاره نـمـود    می 

 .که سایر فعالین این حوزه الزم می دانند 
ایجاد نھاد متولی و ناظر بر حقوق کـودکـان ، بـه  :  اوال 

ـتـوانـد بـا در    عنوان ضرورتی اجتناب  ناپذیر به نحـوی کـه ب
ـر   دست داشتن ابزارھای اجرایـی الزم و کـافـی ، عـالوه ب

ـرای    انداز و تدوین برنـامـه   تعریف چشم  ھـای فـراسـازمـانـی ب
بـان و نـاظـری    ی دیـده   صیانت از حقوق کودکان بـه مـثـابـه 

ھـای    ھای مـتـولـی در حـوزه   فرادست، علمکرد تمام سازمان 
مختلف نیازھای کودکان از جـمـلـه آمـوزش ، بـھـداشـت،  
تغذیه، سالمت، امنیت و غیره را رصـد نـمـوده و ھـر زمـان  
ـیـارات   ـنـاد بـه اخـت که خللی مشاھده نمود، بتـوانـد بـا اسـت

ی خود تا رفع کامل  خلل بوجود آمده، مـداخـلـه    تعریف شده 
ی ھمگـانـی،    ایجاد بیمه :  دوم .   و موضوع را پیگیری نماید 

كارآمد و موثر برای تمامی کودکان بـا در نـظـر گـرفـتـن  
ھای حمایتی کافی بـه نـحـوی کـه کـوتـاھـی یـا    پوشش 

ناتوانی خانواده حتی المقدور منجر به محرومـیـت و آسـیـب  
 .کودک نگردد 

ھا نسبت به امضـاء خـود و تـالش    پایبندی دولت :  سوم 
ـرنـامـه  " ی جـھـانـی    برای اجرای كامل تعھدات ناشـی از ب

به نحوی كـه تـمـامـی كـودكـان   " EFAآموزش برای ھمه  
ـنـد بـه آسـانـی بـه    بدون ھیچ  ـتـوان گونه منع یا محدودیتی ب

 .آموزش رایگان و با كیفیت دسترسی داشته باشند 
ی تـامـیـن و صـیـانـت از    توجه و اقدام در حوزه : چھارم 

ـر زنـدگـی    حقوق زنان، به عنوان اصلی  ترین گروه تاثیرگذار ب
ـم ھـر    ی ما با کمی تامل به خوبی می   ھمه .  کودکان  ـی ـن بی

ھـای    جا که مادری قوی و کـارآمـد حضـور دارد، آسـیـب 
کودک به شدت کاھش می یابد و ھـر جـا کـه مـادری  

ـرار دارد،    درمعرض خشونت، بی  حقوقی، رنج و محرومیـت ق
بی تردید کودک او نیز در شرایطی مشابه قرار می گیـرد  

ھای شغلـی،    و از این رو توجه به حقوق زنان و ایجاد فرصت 

ـرای حضـور فـعـاالنـه   صنفی، اجتماعی و سـیـاسـی الزم ب
ــان در عـرصـه  ھــای مــخـتــلـف اجــتـمــاعـی و    یـکـایــک آن

ــجــه   ــی ــت ــان و در ن ــوادگــی، مــنــجــر بــه کــارآمــدی آن خــان
 .شان خواھد شد   تاثیرگذاری بر سرنوشت خود و کودکان 

ـفـی،  :  پنجم  ایجاد شرایط الزم برای تـامـیـن حـقـوق صـن
ھای مختلف اجتماعی بـه    اجتماعی، مدنی و سیاسی گروه 

ھای فـرودسـت کـه قـدرت و فـرصـت فـرسـتـادن    ویژه گروه 
نماینده به مجلس را ندارند و فراھم نمودن فرصتی کـه آنـان  

فـکـری نـمـوده و شـرایـط    صنفان خود ھـم   بتوانند با دیگر ھم 
ـر  .  خود را تغییر دھند  چرا که تا وقتی پدر خـانـواده نـاگـزی

است صرفا در ازای مزدی بسیار اندک کـه در بسـیـاری  
ی او را نمی دھـد، روزانـه    ی خانه   از موارد حتا کفاف اجاره 

 ساعت را صرف رفت و آمد و حضور در مـحـل  ١٥ حداقل  
ـری،   کار نماید، دیگر فرصتی برای پرداختن به خود، یادگـی
ـقـا سـطـح آگـاھـی و   نشاط و در نتیجه تامین نشاط و ارت
کارآمدی ھمسر و فرزندان خود نمی یابد وھمان گـونـه کـه  

ی تاریخی تـا کـنـون ھـمـواره ثـابـت نـمـوده عـدالـت    تجربه 
ھای برابر برای زندگی، ھرگـز کـاالیـی    اجتماعی و فرصت 

نبوده که بخواھد از سوی گروھی از مدیران جـوامـع مـیـان  
ھای فرودست تقسیم گـردد و دل بسـتـن بـه ایـن کـه    گروه 

جناحی از مدیران با یک تئوری مدیریتی خواھـنـد آمـد و  
سـت    دستان تقسیم خواھند نـمـود، امـری   عدالت را میان تھی 

ی زمان و قربانی نمودن سـرنـوشـت    که به جز اتالف پرھزینه 
دسـت را در    ھـای تـھـی   زنان و کـودکـان و پـدران خـانـواده 

بنابراین تالش و آگاھی و مـتـشـکـل شـدن  . برنخواھد داشت 
ھای فرودست، خود اصل مھم دیـگـری    نیروی کار و گروه  

ـر    است که می  ـی ـر سـرنـوشـت کـودکـان تـاث تواند مستقیما ب
ـرای آنـان فـراھـم   گذارد و شرایط عدم اجـبـار بـه کـار را ب

حاال که کار کودک واقعیتی انکارناپذیر اسـت آیـا  .  نماید 
بھتر نیست که نسبت به حقوق کودک کار تالش کنیـم و  

ـبـول    نسبت به استثمار وحشیانه که با حـداقـل  ھـای قـابـل ق
ی بعیدی دارد از محرومیت مضاعف این کـارگـران    فاصله 

 کوچک جلوگیری کنیم؟ 
اساسا صحبت از حـقـوق کـودک کـار، جـمـع اضـداد  

حقوقـی کـودک    چرا که کودک کار خود نماد بی .  است 
ھـای    دخالت دادن کودکان در فعالیت . " توجه بفرمایید . است 

كشی، آسیب و محرومـیـت آنـان از    اقتصادی كه موجب بھره 
شـود، را كـار كـودك مـی    ترین حقوق طبیـعـی مـی   ابتدایی 
بـدیـل و ارزشـمـنـد    بنابراین محرومیت از حـقـوق بـی "  گوییم 

دوران كودكی با ھیچ قیمتی قابل جبران نیست، بـه طـوری  
كه حتی در میان طبیعت وحشی نیز ایـن نـوع مـحـرومـیـت  

پس، آنجا که کار کـودک  ."  شود   برای خردساالن دیده نمی 
خود نماد محرومیت کودک از حـقـوق خـود اسـت، نـمـی  

امـا چـنـانـچـه  .  توانیم صحبت از حقوق کودک کار کنیـم 
ـم    نظر شما اولویت  بندی در اقدام است، متاسفانه بـایـد بـگـوی

گریزی از این نیست؛ چرا که افکار جوامع را یـک شـبـه  
ـیـادیـن  . نمی توان تغییر داد  از سوی دیگر در انتظار تغییر بن

توان نشسـت و    رفع اساسی مشکالت کودکان کار نیز نمی 
ـر    به ناچار، در عمل، ناگریزیم به آن چه که از دسـت  مـان ب

تر اسـت را در    آید و یا آن چه را که اجرای آن عملیاتی   می 
ھای اسـاسـی    ای از ریشه   اولویت قرار داده و اما برای لحظه 

ـیـادیـن آن غـافـل   ـن پیدایش کودک کار و ضـرورت حـل ب
 .نشویم 
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آیا پیگیری حقوق کودکان کار به معنی بـه رسـمـیـت  
ـردن حـقـوق عـمـومـی   شناختـن کـار کـودک و از یـاد ب

 شود؟   کودکان تلقی نمی 
ھمان طور که اشاره شـد مـا ھـرگـز سـخـن از حـقـوق  

چرا کـه اسـاسـا کـار کـودک را  . ایم   کودکان کار نکرده 
به زعم این جـانـب، آنـچـه امـروز  .  دانیم   حقوقی می   نماد بی 

گیـرد، حـداقـل تـالـشـی    توسط فعالین این حوزه صورت می 
ـم نـزد    است که از دست  شان برمی آیـد و فـکـر نـمـی کـن

یک از این دوستان، این اقدام به معنـای بـه رسـمـیـت    ھیچ 
ضمن این کـه تـا آن جـا کـه  .  شناختن کار کودک باشد 

می دانم و اساسا قابـل فـھـم اسـت تـمـامـی ایـن دوسـتـان  
نه تنھـا  .  دانند که حق کودک یک حق  عمومی است   می 

تـوان در تـامـیـن حـق از    ھیچ گروھی ازکودکـان را نـمـی 
ـیـش   دیگران جدا کرد، بلکه ھمان  ـیـز بـه آن    گونه کـه پ ـر ن ت
توان به این نـکـتـه اشـاره    تر می   اشاره شد، در کالمی وسیع 

نمود که حق کودک، یک حق فراگروھی اسـت، یـعـنـی  
تا زمانی که والدیـن کـودک در مـنـاسـبـات اجـتـمـاعـی  

ــعــیــض  ــارت و خــود    تــب ــا حــس حــق ــوام ب ــابــرابــر ت ــز و ن آمــی
ـنـد، چـگـونـه   کمتربینی  تـحـمـیـل شـده زنـدگـی مـی کـن

ـنـدگـی او در    می  توانند به حقوق کودک خود و رشد و بال
ـتـی کـه پـدر در   یک شرایط انسانی و آزاد بیاندیشند؟ وق
ھزارتوی  زندگی ھرگز نتوانسته فھمی یا تصوری از یـک  

تـوانـد    زندگی آزاد، بالنده و بانشاط داشته باشد، چگونه می 
این افق را برای کودک خود ترسیم نـمـایـد و حـقـوقـش را  
ولو این که کودکش ناچار به کار نباشد، تامین و رعـایـت  

شود و    خورد، تحقیر می   نماید؟ یا وقتی مادری کتک می 
تواند فـھـم درسـتـی    با تضرع زندگی می کند، چگونه می 

ی یـک انسـان    از نیاز کودک خود داشته و او را به مثابه 
ـرورش دھـد؟    آزاد و صاحب   اندیشه به رسمیت شنـاخـتـه و پ
ـبـات    بنابراین ھمان  گونه که گفته شد نه تنھا پیگیری مطـال

ـبـایـد مـا را از حـقـوق  )  کودکان کـار ( گروھی کودکان   ن
ـرای   عمومی کودکان غافل نماید، بلکه پیگیری نھـایـی ب
تحقق حقوق عمومی کودکان ھمبستگـی بسـیـار شـدیـدی  
دارد با مطرح شدن و تحقق حـقـوق انسـانـی، اجـتـمـاعـی و  
صنفی ھمه ی اقشار جامعه و اولویت بخشیدن بـخـشـی از  
. این حقوق ھرگز نباید ما را از کلیت مساله غافـل نـمـایـد 

ھـای    کودکان کار و کودکان خیابان متعلق به کـدام گـروه 
ـنـدھـا وعـوامـلـی آسـیـب   ـرای ـنـد واز چـه ف اجتماعی ھسـت

بینند؟ ھمانطور که اشاره شد، صـرف نـظـر از شـدت و    می 
نوع آسیب ھا، کودکان خیابان خود بخشی از جمعیت چـنـد  
ـنـد کـه مـتـاسـفـانـه در   صد میلیونی کـودکـان کـار ھسـت

ـره    کارگاه ھا، مزارع، خیابان ھا، مـنـازل، اسـکـلـه  ھـا و غـی
ـر آمـده از   مشغول به کارند و به طور عمده این کـودکـان ب

ـرسـی بـه    خانواده  ـیـل عـدم دسـت ھای فرودست بوده که به دل
ھای اقتصادی و شغلی مناسب، مـعـمـوال    آموزش و فرصت 

ـنـد و   در مشاغل پست و با درآمدی اندک به کار مشـغـول
حتی ھر گاه موفق به کسب درآمدی مناسب نیـز گـردنـد،  

ھای الزم، این درآمـد    ھا و فقدان مھارت   به دلیل شدت آسیب 
ـنـد و  .  گردد   منجر به تغییر شرایط آنان نمی  در خصوص فرای

ـم،   ـی عوامل آسیب اگر بخواھیم خیلی وسـیـع صـحـبـت نـکـن
ذکر این نکته که ھر روز صبح، ھنگامی که کودکی بـه  
جای حضور در کالس درس ناچار در مـحـل کـار حضـور  

بخشـی  .  شود   می یابد، از ھمین نقطه، آسیب به او آغاز می 

ھای جسمانی است که ناشی از عـدم    ھا، آسیب   از این آسیب 
ـیـز   ـراحـت و ن برخورداری از تغذیه مناسـب، بـھـداشـت، اسـت
فشارھای جسمانی ناشی از سـاعـات طـوالنـی کـار و یـا  
کار با ابزار ھای سنگین و پرخطر می باشد و مـتـاسـفـانـه  

ھـای روانـی و فـکـری    بار و پنھان  مساله آسـیـب   بخش زیان 
کودک در کنار عدم برخورداری از فرصت کسب مـھـارت  

بـه عـنـوان مـثـال  .  ھای الزم برای بزرگسالـی مـی بـاشـد 
ـم ھـنـگـامـی کـه کـودکـی در   کافی است در نظر بگیری
یک مدرسه می خواھد ثبت نام کند، حتما رده ی سـنـی  

و به طـور مـثـال یـک کـودک  .  او را در نظر می گیرند 
ـنـد کـه    ھفت ساله را در مـدرسـه  ـبـت نـام نـمـی کـن ای ث

به ھمین دلیـل مـقـاطـع  .  خوانند    ساله درس می ١٧ کودکان  
پس چگونه اسـت  . اند   مختلف تحصیلی تعریف و تعیین شده 

آن جا که کودکی شانزده ساله یا دوازده سـالـه و حـتـا ده  
 سـال کـار  ٣٠ ساله ناگزیر است در جمع ھمـکـاران بـاالی  
دانیم که شـدت    کند، ھیچ کس مدعی نیست و خوب می 

ھـای کـاری کـه مـعـمـوال    آسیب ھا در این گونه مـحـیـط 
ھای زیرزمینی و مخفی می بـاشـنـد، تـا چـه حـد    محیط 
متاسفانه جـامـعـه و بـزرگسـاالن زمـانـی از حـال  .  باالست 

کودک با خبر می شوند که ناچارند او را اراذل و اوبـاش  
ـنـد  آیـا  .  بنامند و راھی جز اعدام او پیش روی خود نمی یاب

ھای منتسب به کـودکـان خـیـابـان واقـعـی اسـت و در    بزه 
صورت مثبت بودن جواب چه عواملی را در به وجود آمـدن  

اید؟ می دانیم که کـودکـان نـه از    آن بزھکاری مقصر دیده 
روی تفریح و تفنن و نه از روی لجبازی و دھن کـجـی بـه  

حضور ھر  .  شوند   مسووالن یک جامعه راھی بازار کار نمی 
پناھی و    کودک در کار و خیابان نمایش یك نقطه سیاه بی 

روز آغازین ھـر کـودک مـثـل تـمـامـی  .  حمایتی است   بی 
ـیـایـی از    کودکان با خلق و خویی فرشته  وار و پـاک و دن

آن چه از او به اصطـالح بـزھـکـار  .  ست   صمیمیت و سادگی 
در واقــع  .  سـازد شـرایـط اوسـت نـه ذات و فـطـرت او   مـی 

ـر زنـدگـی اوسـت  ایـن مـا  .  رفتار  او بازتاب ھنجار حاکم ب
ـم  ـی . ھستیم که ناھنجاریم و ھنجار او را درک نـمـی کـن

ـتـظـار   ابتدا باید از خود بپرسیم به او چه داده ایم که از او ان
ـنـد و مـثـل مـا   داریم مثل ما حرف بزند، مثل ما فـکـر ك

ـنـش را  .  رفتار نماید  مگر آنچه را که مـا فـرصـت آمـوخـت
ـلـه   ـم، او ھـم داشـتـه اسـت ؟ ب تحت ھر شرایطی داشتـه ای
ممکن است در شرایطی این کودکان یا بعدا در بزرگسالـی  
مرتکب جرایمی ھم بشوند که از مـنـظـر عـمـومـی بسـیـار  

ـرسـیـده  ـم    خشن و غیرانسانی باشد، اما آیا ھرگز از خـود پ ای
ای بود و بـا    که ھنگامی که او فقط دختربچه یا پسربچه 

ھـایـمـان را    خواست فالی به ما بفـروشـد، کـفـش   التماس می 
مان را پاک کند ، آیا بـه    ی ماشین   واکس بزند و یا شیشه 

اش اندیشیدیم؟ چرا انتظار داریم او به اصطالح مـا    او و آینده 
بزه نکند؟ برخی روشنفکران، اولیای کـودکـان و بـانـدھـا و  

ـرش كـودكـان خـیـابـان    ھای حرفـه   دسته  ای را عـامـل گسـت
کنند وحکم صادر می کنند که با حـذف ایـن    معرفی می 

تـوان    ی حیـات اجـتـمـاعـی، مـی   ای از چرخه   باندھای حرفه 
چقدر این ارزیابـی را  .  کودک خیابان را به مدرسه فرستاد 

ترین برخوردی است که با ایـن    دانید؟ این سطحی   درست می 
ی باند ھا و یا دستـه ھـای    اوال که مساله .  پدیده می شود 

ـر    ای، مساله   حرفه  ای ھمسان برای تمامی کشورھای درگـی
ـیـش .  با مساله کار کودکان نیست  ـر    به طور مثال آن چه پ ت

در برزیل وجود داشت با آن چه در ھندوستان وجـود دارد یـا  
ـلـه در  .  با آن چه که در ایران وجود دارد، یک سان نیست  ب

ھـا و بـانـدھـای    مواردی این کودکان متاسفـانـه بـه دسـتـه 
اما آن چه ھمواره بر آن بـایـد تـاکـیـد  . تبھکار می پیوندند 
ی عزیمت کودک به سمت بزه و آسـیـب    کرد، چرایی نقطه 

ھـای    می دانیم که قطعا وقتی کودکـی از حـمـایـت .  است 
اجتماعی الزم برخوردار نباشـد و جـامـعـه در ابـعـاد وسـیـع  

ھای کالن خود ھیچ تمھیدی برای صیانت از حـقـوق    برنامه 
ـریـن   کودکان خود نیاندیشده باشد، طبیعی است كه با کـمـت
خللی که در وضعیت کودک بوجود آید ،ممـکـن اسـت او  

ھای کار و خیابان گردد و از آن جـا    در ابتدا راھی محیط 
که کودکان، چه در قالب مشاغل مشروع و تعریف شـده و  
چه در قالب نیروی کاری مطیع و ارزان قیمت در خـدمـت  
ــرای   ــریــن طــعــمــه ب ــد، بــھــت ــی بــاشــن ــن ــزھــکــاران زیــرزمــی ب

در واقـع  .  انـد   کنندگان از نیروی كار ارزان قیـمـت   سوءاستفاده 
این نھاد جامعه است که با كوتاھی نسبـت بـه حـمـایـت از  
کودک زمینه ی سوء استفاده از او توسـط ھـر کسـی را  
ـقـدان   فراھم نموده است و تا زمانی کـه ایـن كـوتـاھـی و ف
حمایت اجتماعی از كودك برطرف نگردد، صـدھـا بـانـد ھـم  
ـیـدا خـواھـنـد شـد کـه   که از میان بروند، باز ھم کسانی پ

 .متقاضی نیروی کار ارزان و برده وار کودکان باشند 
ـرای کـودکـان کـار و خـیـابـان      کدام آسـیـب  ھـا را ب

ـرای حـذف ھـمـیـن آسـیـب   جبران  ـیـد وب ھـا از    ناپذیر مـی دان
 زندگی کودکان چه پیشنھادی دارید؟ 

ـیـن آسـیـب بـه    احساس بی  پناھی و فقدان حـمـایـت، اول
ـفـاده   ی آغاز تمامی آسیب   کودکان و نقطه  ھـا و    ھا و سوءاست

کشی از آنان است و تغییر نگرش و به رسمیت شناخـتـن    بھره 
ـبـال   ـفـی کـه در ق حقوق آنان و پایبندی به تعھدات و وظـای

ــد نــقـطــه  ـم، مـی تـوان ــن    آنـان داری ـر ای ــاشـد ب ــی ب ــایـان ی پ
ـفـکـر جـنـاحـی و  . حمایتی   بی  ھمه باید فارغ از ھر گونـه ت

گروھی بپذیریم که ھر کودک به محض تولد عضـوی از  
 میلیاردی روی زمین است و چگونـگـی  ٧ جمعیت بیش از  

ـر  ٧ شرایط او به ھمان میزان به سرنوشت ایـن   ـف ـیـارد ن ـل  مـی
 .گذارد   تاثیر می 

  
  اخراج و بیكارسازی 

 
 كارگر نیشكر ھفت تپه٥٠٠٠بیكاری 

با توصیه ھای صندوق بین المللی پول و سرمایـه داری  
ـپـه کـه در   ـیـشـکـرھـفـت ت انگل تجاری کـارخـانـه جـات ن
ـپـوسـت   ـنـد و کـم خاورمیانه حرف اول را درتولید نیشکر و ق

 کـارگـردرحـال  ٢٠٠٠  کارگر داشت ،امـروز بـا ٧٠٠٠ مزد و 
 .فعالیت است 

 
  کارگر سد خاکی ژاوه١١٠اخراج 

به گزارش رسیده کـارفـرمـای سـد خـاکـی ژاوه  :  تیر ١ 
ـروژه را اخـراج کـرده  ١١٠   نفر از کارگران شاغل در ایـن پ
 .است 

 کارگر مشغول به کار بـودنـد  ٣٠٠ در این پروژه بیش از  
که چند ماه است که حقوق خویش را نیز دریـافـت نـکـرده  

ـنـدج در جـاده  ٢٠ سد خاکی ژاوه در  .  اند  ـری سـن  کیلـومـت
کمیته ی ھماھنگی برای کمـک بـه  . کامیاران قرار دارد 
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جدول  - درصد٢٠.٥نرخ بیکاری درایران
  کشور٤٣نرخ بیکاری در 

 کشـور جـھـان  ٤٣ جدیدترین تغییرات نرخ بیـکـاری در  
نشان دھنده ثبت بھترین وضعیت در کشور تایلند بـه مـیـزان  

 و  ٢٦.٤  دھم درصد و بدترین وضعیت در یونان به میـزان  ٨ 
ـیـز بـه مـیـزان  .  درصد است ٢٦.٣ اسپانیا   بیکاری در ایران ن
ـرآورد شـد ٢٠.٥  ـرخ ھـای  .   درصـد ب ـریـن ن ـررسـی جـدیـدت ب

بیکاری در مناطق مختلف جھان نشـان مـی دھـد کـه بـا  
وجود بھبود اوضاع بازار کار در برخی کشورھا، در نقـاطـی  
دیگر اوضاع بازار کار و اشتغال کارجویان مناسب نیسـت و  
برخی کشورھا در این بـخـش چـالـش ھـای جـدی ای را  

کشور اورپایی اسپانیا در یـکـی دو سـال  .  تجربه می کنند 
اخیر با موضوع بیکاری و افت شدید فرصت ھای شـغـلـی  
ـیـکـاری در ایـن کشـور بـه   ـرخ ب مواجه شده و ھم اکنون ن

ھمچنین این وضـعـیـت در مـورد  .   درصد رسیده است ٢٦.٣ 
ـیـل   کشور یونان نیز دیده می شود و در این کشور نیز به دل
بروز مسائل مختلف اقتصـادی و مشـکـالت بـحـران ھـای  

ـرخ  .   درصد رسید ٢٦.٤ مالی نرخ بیکاری به   در آمـریـکـا ن
ـیـز  ٤.١  درصد، در چین  ٧.٦ بیکاری    درصـد و در ژاپـن ن

 درصـدث  ٧.٨ بریتانیا دارای نرخ بیکاری  .  درصد است ٤.٣ 
ـرخ  .  درصـدی اسـت ٧.٢ و کانادا نیز نرخ   در حـوزه یـورو ن

ـیـز  ٤.٨  درصد، اتریش  ١٢ بیکاری   ـلـژیـک ن   ٨.١  و در ب
  ١٠.٨ فرانسه در اروپا نرخ بیکـاری دورقـمـی  .  درصد است 

ـیـز    درصـد  ٦.٩ درصدی را تجـربـه مـی کـنـد و آلـمـان ن
ـیـا دارای  .  بیکاری دارد  ـتـال ـرخ  ١١.٦ ھمچنین ای  درصـد ن

نرخ بیکاری در  .   درصد بیکاری است ٧.٧ بیکاری و ھلند  
.  درصـد اسـت ٦  درصد و در دانمارک  ٨ جمھوری چک  
ـروژ دارای  ١١.٦ کشور مجارستان    درصـد  ٣.٦  درصد و ن

 درصـد و در  ١٤.٣ در لھستان نرخ بیکاری  .  بیکاری است 
  ٨.٥  درصد است، این نرخ در کشور سـوئـد  ٥.٨ روسیه نیز  

ـیـکـاری  ٣.١ درصد، سوئیس   ـرخ ب ـیـز ن ـرکـیـه ن  درصد و ت
ـیـا  .   درصدی را تجربه می کند ١٠.١  ـرال  درصـد،  ٥.٦ اسـت

 درصد نرخ بیکاری و ھندوسـتـان  ٣.٤ ھنگ کنگ دارای  
ـیـکـاری اسـت ٩.٩ نیز    درصـد  ٦.١ انـدونـزی  .   درصـد  ب

ـرخ در مـورد کشـور   بیکاری را تجربه می کـنـد و ایـن ن
 درصـد اسـت، تـجـربـه  ٦  درصد و پاکستان نیز  ٣.٣ مالزی  

کـره  .   درصد را نشان می دھـد ١.٨ سنگاپور در حال حاضر  
ـیـکـاری  ٣.٥ جنوبی نرخ بیکاری   ـرخ ب  درصدی و تایـوان ن

 دھـم درصـدی و  ٨ تایلند نرخ بیکاری  .   درصدی دارد ٤.٢ 
ـرزیـل  ٦.٩ آرژانتین   ـیـکـاری دارد، ب  درصـد  ٥.٦  درصـد ب

 درصد بیـکـاری را تـجـربـه مـی  ٦.٢ بیکاری و شیلی نیز  
ـیـکـاری  .  کند  ـرخ ب ـیـا دارای ن ـب  درصـدی و  ١١.٨ کـلـم

ونـزوئـال در آمـریـکـای  .   درصدی اسـت ٤.٨ مکزیک نیز  
ـیـکـاری و مصـر دارای  ٧.٦ التیـن    درصـد  ١٣  درصـد ب

ـیـکـاری  .  بیکاری است   و  ٥.٥ ھمچنین در عربستان نرخ ب
در  .   درصـد اعـالم شـده اسـت ٢٤.٩ در آفریقای جنوبی نیز  

 درصـد اسـت، بـا  ٢٠.٥ مورد ایران نرخ بیکاری اعالم شده  
ـیـکـاری   ـرخ ب ـران ن این حال طبق آخرین اعالم مرکز آمـار ای

 درصـد بـوده  ١٢.٢ کشور در پایان سال گذشته بـه مـیـزان  
 .است 

  ویژه  دستگیری و اعتراضات 
علیه دستگیری فعالین 

 كارگری 
 

 انتقال رضا شھابی به بیمارستان
رضا شھابی به علت درد شدید کمـر و بـی  :   خرداد ٢٩ 

حسی بـخـشـی از سـمـت چـپ بـدن  از زنـدان اویـن بـه  
طـبـق اظـھـارات  .  بیمارستان جھت ام ار ای اعـزام گـردیـد 

ھمسر رضا شھابی  مشـکـل  
جسمی رضا در حـدی اسـت  
که بدون کمک دیگران قـادر  
ـیـسـت بـعـد از   به راه رفـتـن ن
ـــت در   ـــاع ـــه س ـــدود س ح
ـنـات الزم   بیمارسـتـان و مـعـای
قرار شد تا ھفته دیگـر جـواب  
ام ای ار را بدھند از طـرفـی  
ھم ھمسر شـھـابـی در تـالش  

است تا بتواند مسئوالن قضائی را متقـاعـدکـنـد کـه رضـا  
بتواند از مرخصی پزشکی برای درمان خود بیرون از زنـدان  

 .اقدام کند 
 

احضار غالب حسینی فعال کارگری به 
 دادگاه

ـبـه  : اول تیر  ـر، غـالـب  ١ به گزارش رسیده امروز شـن ـی  ت
حسینی فعال کارگری و از اعضای کمیته ی ھماھنگـی  
برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری احضاریـه ای  

برای حضور در شـعـبـه  
یــک دادگــاه انــقــالب  
ـــخ   ـــاری ـــدج در ت ـن ــ ســن

 دریافت نمـوده  ٨/٤/٩٢ 
ــھــام وارده بــه  .  اســت  ات

ــری   ــن فــعــال کــارگ ای
ــیــت   ــیــه امــن ــل اقــدام ع

. ملی و تبلیغ علیه نظام جمھوری اسالمی اعالم شده اسـت 
ـنـد  ٢٨ غالب حسینی در تاریخ    در مـحـل کـارش  ٩٢  اسـف

 روز حـبـس در  ٥٦ دستگیـر شـده بـود کـه بـعـد از طـی  
ـقـه  ٢٣/١٢/٩٢ بازداشتگاه اطالعات در تاریخ   ـی ـرار وث  بـا ق

ـتـه ی ھـمـاھـنـگـی  .   میلیون تومانی آزاد گردید ١٥٠  کمی
برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری ضـمـن  
محکوم کردن احضار غالب حسینی به دادگاه و اتـھـامـات  
واھی به وی، خواھان رفع اتھام از این فـعـال کـارگـری و  
ـر کـارگـران و   ـیـد شـرط سـای ھمچین آزادی فوری و بی ق

 .فعالین کارگری و زندانیان سیاسی می باشد 
 

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی 
اعزام رضا شھابی به :تھران وحومه

 بیمارستان
 رضـا شـھـابـی بـه  ٩٢  خـرداد  ٢٩ در تاریخ چھارشنبه  

علت درد شدید كمر و بی حسی بخشی از سمت چپ بـدن   
. از زندان اوین به بیمارستان جھـت ام ار ای اعـزام گـردیـد 

طبق اظھارات ھمسر رضا شھابی  مشكل جسمی رضـا در  

. حدی است كه بدون كمك دیگران قادر به راه رفتن نیسـت  
سندیكای كارگران شـركـت واحـد ضـمـن آرزوی سـالمـتـی  
ـیـن مـی   برای این عضو ھیئت مدیره سـنـدیـكـا از مسـئـول
خواھد ھر چه زودتر نسبت بـه آزادی ایـن كـارگـر زنـدانـی  

 -  ٥٥ اطالعیه شماره  .  بدون ھیچ قید و شرطی اقدام نمایند 
ـرداری ام  ـرای عـکـسـب آی از کـمـر بـه  . آر . رضا شھـابـی ب

ـبـه     ٢٩ بیمارستان شھدای تجریش منتقل شد روز چـھـارشـن
ـری ھـای مـکـرر   خردادماه رضا شھابی در نتیجه ی پیگـی

آی از مھره ھـای  .آر .خانواده اش جھت انجام عسکبرداری ام 
کمر از زندان اوین به بیمـارسـتـان شـھـدای تـجـریـش تـھـران  

ـیـجـه،  . آر . پـس از انـجـام ام .  منتقل شـد  ـت آی  و حصـول ن
ـرداری ایـن   تشخیص ابتدایی تکنسین و متخصص عـکـسـب
بود که مھره ھای کمر رضا جابجا شده و بـه دیسـک ھـا  
فشار می آورد که این امر باعـث فشـار آمـدن بـه عصـب  
سیاتیک و درد شدید در ناحیه ی کمر و پای چـپ مـی  
ـیـد   شود که البته این نظر باید توسط پزشک متخصص تـأی

بنا بر مشاھدات عینی وضـعـیـت رضـا شـھـابـی بـه  .  شود 
گونه ای بوده است که لنگ لنگان راه می رفتـه و بـدون  
ـبـوده اسـت  . کمک دیـگـران قـادر بـه راه رفـتـن عـادی ن

مشکالت کنونی رضا شھابی عارضه ھایی است کـه در  
ـنـا   زمان دستگیری، بازجویی و حبس دچار او شده است و ب
بر نظر پزشکان متخصص توان تحمل حبس را از وی سـلـب  

 .کرده است 
کمیته ی دفاع از رضا شھابی خواستـار آزادی فـوری  
این عضو ھیئت مدیره و خـزانـه دار سـنـدیـکـای کـارگـران  
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه از زنـدان بـه جـھـت  
درمان ھای اساسی و مستمر مشکالت وخیم جسـمـی اش  

 .است 
 ١٣٩٢  خرداد  ٢٦  -کمیته ی دفاع از رضا شھابی 

 
 !انتقال شاھرخ زمانی به انفرادی

ــتـه حــمـایــت از   ـی بـه گـزارش کــم
ــه   ــب ــکــشــن ــی، روز ی ــان ــاھــرخ زم ش

 مأموران در زندان رجایـی  ٢٦/٣/١٣٩٢ 
شھر سعی داشتند شاھرخ زمانی را بـا  
ـرنـد کـه بـا   ـب لباس زندان بـه دادگـاه ب

ـرو شـدنـد   بـا  .  مقاومت شـدیـد او روب
ـبـاس زنـدان بـه   مقاومت  شاھرخ و امتناعش از رفتـن بـا ل

 .دادگاه ، او را به انفرادی منتقل کردند 
  

 ١٣شھناز سگوند جھت محاکمه به شعبه 
دادگاه تجدید نظر استان خوزستان احضار 

 شد
شھناز سگوند ھمـسـر عـلـی نـجـاتـی عضـو  :  خرداد ٢٧ 

ـپـه جـھـت   ھیات مدیره سندیکای کارگران نیشکـر ھـفـت ت
محاکمه مجدد به دادگاه تجدیـد  نـظـر اسـتـان خـوزسـتـان  
احضار شد بر اساس این احضاریه خانم سـگـونـد مـی بـایـد  

احضـار  .   خرداد ماه در ایـن دادگـاه حـاضـر شـود ٢٨ فردا   
شھناز سگوند به دادگاه تجدیـد نـظـر اسـتـان خـوزسـتـان در  

 به اتـھـام  ٢٥/٩/٩١ حالی صورت میگیرد که وی در تاریخ  
ـم از عـلـی   تبلیغ بر علیه نظام از طریق گرفتن عکس و فیل
نجاتی حین انتقال از زندان به پزشکـی قـانـونـی در دادگـاه  
انقالب شھرستان شوش مورد محاکمه قرار گرفته بود و از  
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آنجا که عکسھا و فیلم ھـای مـربـوطـه در ھـمـان مـحـل  
پزشک قانونی توسط مامور ھمـراه از روی گـوشـی وی  
ـم سـگـونـد  را   ـرائـت خـان پاک شده بود لذا دادگاه حکم ب
ـراض   صادر کرد اما این حکم توسط دادسـتـانـی مـورد اعـت
قرار گرفت و به ھمین دلیل وی می باید بار دیـگـر جـھـت  
. محاکمه در دادگاه تجدید نظر استان خوزستان حاضر شـود 

ـم از   ـل ـی شھناز سگوند در حالی به اتھام گرفتن عکس و ف
ـرد   ـرار مـیـگـی ھمسرش برای چندمین بار مورد محاکمـه ق
که ھزاران پرونده فساد مالـی و جـنـایـی در دادگـاھـھـای  
ـرخـورد بـا   سراسر کشور بر روی ھم انباشته شده است امـا ب
ـرای بـه تـمـکـیـن   رھبران کارگری و خـانـواده ھـای آنـان ب
واداشتن کارگران به شرایط فالکت بار موجـود در اولـویـت  

ــرار دارد  ــن  .  اول دادگــاه ھــا ق ــی ــدون تــردیــد ادامــه چــن ب
ـران ھـمـانـگـونـه کـه   سیاستھایی در برخورد به کـارگـران ای
ـقـه   ـرد و طـب تاکنون شاھد آن بوده ایم راه به جایی نخواھد ب
ـیـن   کارگر ایران در دفاع از حقوق انسانی خود  مرعوب چن

 اتحادیه آزاد کارگران ایران . سیاستھایی نخواھد شد 
 

کارشکنی مسئولین دادگستری و اطالعات 
سنندج در قبال آزادی فعال کارگری 

 «جلیل محمدی»
فـعـال   «جلیل محمدی »ی    طی روزھای گذشته خانواده 

ـری اطـالعـات   ـقـالب و سـتـاد خـب کارگری، به دادگـاه ان
ـیـض و دروغ   ـق سنندج مراجعه نموده که با پـاسـخ ضـد و ن

. مسئوالن مربـوطـه مـواجـه شـدنـد 
 بـه  ٥ قاضی بازپرسی شـعـبـه ی  
ـقـه  ـی   ٥٠ ی    آنان اعالم نموده که وث

میلیون تومانی تھیه کنند امـا بـا  
ــعــه  ــواده   مــراج ــل  »ی    ی خــان ــی جــل
به این شـعـبـه بـه آنـھـا   «محمدی 

اش به شعبه نیامده و آنان را جھـت    گفته شد که ھنوز پرونده 
پیگیری پرونده به ستاد خبری اطـالعـات فـرسـتـادنـد؛ اداره  

ی این فعال کارگری اعـالم نـمـوده    ی اطالعات به خانواده 
برده ھنوز تکمیل نشده و خـانـواده را جـھـت    ی نام   که پرونده 
مجددا  بـه دادگـاه   «جلیل محمدی »ی مالقات با    اخذ نامه 

ـنـد   ـت فرستاده اما مسئولین دادگاه با کارشکنی به آنـان گـف
که دادستان در مرخصی به سر می برد و جواب را بـه روز  

ـتـه .   موکول نمودند ٤/٤/٩٢ سه شنبه   ی ھـمـاھـنـگـی    کمـی
 ھای کارگری   برای کمک به ایجاد تشکل 

 
 دستمزدھای پرداخت نشده

 
  ماه حقوق عقب افتاده١١

کارگران کارخانه شیشه آبگینه قزویـن کـه درتـمـلـک  
  .ماه حقوق عقب افتاده دارند ١١ بانک ملی است  

 ماه حقوق ھای پرداخت نشده٥
کارگران دقت خودرو از کارخانـه ھـای قـطـعـه سـازی  

 .ماه حقوق طلب کارند ٩ ایران خودرو  
 

طرح ( حقوق و مزایای کارگران ٩
اداره راه لنده پرداخت نشده ) پیمانکاران

 .است
ـیـمـانـکـاران جـھـت    کارگران اداره راه   لنده که از طریق پ

 مـاه  ٩  به کارگیری شدند قریب بـه    انجام امور در اداره راه 
یکـی از  .  است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند 

     پیمانکـاران در اداره راه   که ما نیروھای   کارگران،با بیان این 
گونه مزایا و خدمـاتـی از مـھـر مـاه    ھیچ :  باشیم افزود   می 

حـتـی پـاداش و  .  گذشته تاکنون به ما تعلق نگرفته اسـت 
ـرای مـا لـحـاظ    عیدی   که به سایر کارگران پرداخت شده ب

 .نشده است 
 

 ماه حقوق ٩کارگران کارخانه آزمایش 
 اند نگرفته
ــرداد ٢٧  ــرداخــت  :  خ ــوق  ٩ عــدم پ ــق ــر  ١٠٠ مــاه ح کــارگ

ـیـکـاری   کـارخـانـه آزمـایـش در شـرق تـھـران ودرآسـتـانـه ب
ـرنـدھـای  . قرارگرفتنشان  از کارخانه آزمایش که یکـی از ب

باسابقه و قدیمی در صنعت لوازم خانگی است ، از مجمـوع   
یک ھزار و صد کارگری که درسالھای گذشـتـه در ایـن  

اند، امـروزه فـقـط صـد کـارگـر در ایـن    کارخانه فعال بوده 
ـنـچـاه درصـد از مشـکـالت ایـن    کارخانه باقی مانده  اندو پ

ـتـصـادی حـاصـل از تـورم   کارخانه مربوط به مشکـالت اق
ـریـت و نـاسـازگـاری شـرکـا،   است و مابقی آن از سوء مدی

 .گیرد   نشأت می 
 

  نا امنی محیط كار
 

 کارگر بر اثر برق گرفتگی با دکل ٣مرگ 
 برق فشار قوی در تربت حیدریه   

 سـالـه  ٢٤  کارگر  ٣ این حادثه زمانی رخ داد که  : تیر ١ 
 ساله برای خارج کـردن لـوازم حـفـاری از  ٤٠  ساله و  ٢٧ ،  

ـفـاده   ـیـل اسـت ـق داخل چاه مجاور دکل فشـار قـوی از جـرث
ـیـل بـه کـابـل ھـای  .   کردند  ـق نزدیک شدن سر دکل جـرث

فشار قوی برق و ایجاد میدان مغناطیسی قوی سبـب شـد  
این سه کارگر بر اثر برق گرفتگی و سوختگـی شـدیـد در  

 سالـه کـه  ١٢ در این حادثه یک کودک  .  دم جان بسپارند 
ـرار داشـتـن روی   در محل حادثه حضور داشت بـه سـبـب ق
. یک چھار پایه چوبی از مـرگ حـتـمـی نـجـات یـافـت 

ـرار  ٥ روستای مورشک در    کیلومتری شھر تربت حیدریه ق
 .دارد 

 
ریزش ساختمان قدیمی با مرگ کارگر 

 پایان یافت
عـدم رعـایـت اصـول ایـمـنـی درامـرتـخـریـب  :  خرداد ٢٩ 

ـر، ریـزش آوار و مـرگ   ساختمان قدیمـی در خـیـابـان ظـف
 .کارگر جوان را در پی داشت 

ـرعـدم رعـایـت اصـول   بر اساس گزارش این حادثه، بر اث
ـیـش از   ـقـه دوم پ ایمنی درامرتخریب ساخـتـمـان سـقـف طـب
ـر   تخریب کامل فرو ریـخـتـه و یـکـی از کـارگـران در زی

 .انبوھی از خاک و آوار گرفتار شده بود 
 

آموز  حادثه در محل کار، جان دانش
 سنندجی را گرفت

آموز ک رد در شـھـر    خردادک ردپا، یک دانش ٢٧ به گزارش 
سنندج بر اثر سقوط از ساختمان درحال ساخت، جان خـود را  

 .از دست داد 

 ساله بـه  ١٧ آموزی    طبق این گزارش، روز گذشته دانش 
فرزند علی به ھـنـگـام کـار در یـک  "  سیروان احمدی " نام  

ـرد  . ساختمان در حال احداث، دچار حـادثـه شـد و جـان سـپ
ـنـدی    حادثه زمانی روی می  دھد که وی مشغول آرمـاتـورب

ـیـن    در طبقه  ی پنجم ساختمان درحال ساخت بوده که بـه پـای
آموز مقطع دوم دبیرستان به سـبـب    این دانش .  کند   سقوط می 

وضعیت نامناسب معیشتی و کمک خرج خانواده اقـدام بـه  
فرسا و سخت آرماتوربندی در سـاخـتـمـان کـرده    کار طاقت 

ـنـدج درحـالـی اسـت کـه    بروز چنین حادثه .  است  ای در سـن
ـر از   ـران؛ کـار کـودک کـمـت  سـال  ١٨ طبق قانون کار ای

 سـال، مشـروط و  ١٨  تـا  ١٥ ممنوع است و کار کودکان  
منوط به شرایطی ھمچون آزمایش پزشکی ساالنه، سـاعـت  
کمتر از کارگران بزرگسال و ممنوعیت انجام کار سخـت و  

 .باشد   بار می   زیان 
 

 مرگ کارگر میانسال در چاھک آسانسور
کارگر میانسالی به چـاھـک آسـانسـور در  :  خرداد ٢٧ 

ـنـزیـن سـقـوط   ـروی پـمـپ ب ـردامـاد، روب غرب به شـرق مـی
در محل حادثه یـک سـاخـتـمـان  .  کردوجانش را ازدست داد 

 طبقه منفی رویت می شـد کـه  ٣  طبقه اداری به ھمراه  ٦ 
 سـالـه ای کـه در حـال  ٤٢ در طبقه ھمکف آن کـارگـر  

نظافت بود به درون چاھک آسـانسـور سـقـوط کـرده و در  
مـتـاسـفـانـه مـرگ  .  طبقه منفی سه نقش بر زمین شده بود 

 .کارگر نظافتچی بر اثر شدت جراحات وارده اعالم شد 
 

 متری چاه در ٣٠مرگ یک کارگر  در عمق
 شھرستان جم

ـروبـی  :  خرداد ٢٧  یک کارگر جـوان افـغـان کـه بـه الی
ـر  ١١ چاھی عمیق مشغول بود ساعت   ـر اث  ظھر امـروز و ب

وی در حـال  .  ریزش دیواره چاه جان خـود را از دسـت داد 
ـیـل    الیروبی بستر چاه بود که حادثه رخ می  دھد، ولی به دل

ـرون کشـیـدن   ـی ـیـات ب ـل عمق زیاد و محل نامناسب چاه عـم
.  به طـول انـجـامـیـد ١٤ جسد این کارگر افغانی تا ساعت  

ـتـا بـا کـمـک یـک   جسد این كارگر تبعه افغانستان نـھـای
ـرون   ـی جرثقیل و ورود یک كـارگـر افـغـان دیـگـر از چـاه ب

 .کشیده شد 
 

 بازنشستگان
 

عدم پرداخت افزایش مستمری بازنشستگان 
 با گذشت سه ماه ازسال جاری      

ـم  ٢٩ به گزارش  خردادایلنا،حدود سه ماه از اعـالم تصـمـی
ــت در خصــوص افــزایــش   ــمــری  ٢٥ دول  درصــدی مســت

ـنـكـه حـداقـل   ـر ای ـیـد ب بازنشستگان تامین اجتماعی و  تاك
 ھـزار  ٧٠٠  از  ٩٢ مستمری كارگران بازنشسته برای سـال  

گذرد بدون آنكـه زمـان قـطـعـی    تومان كمتر نخواھد شد می 
ـیـمـه  . ھا مشخص شود   پرداخت این مستمری  در حالی كـه ب

ـرخ سـال   شدگان سازمان تامین اجتـمـاعـی ھـمـچـنـان بـه ن
ـرعـامـل سـازمـان    كننـد   گذشته مستمری دریافت می  ، مـدی

تامین اجتماعی ھـیـات امـنـای ایـن سـازمـان را مسـئـول  
بـا ایـن حـال  .  ھـای جـدیـد دانسـت   پرداخت نشدن مستمـری 

ـریـن سـخـنـان   مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در تـازه ت
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ـرداخـت مـابـه :  خود گـفـت  ـفـاوت مـربـوط بـه افـزایـش    پ ـت ال
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی منوط بـه مـوافـقـت  

ـنـکـه  .   ھیات امنای این سازمان است    ٦٠ با تـوجـه بـه ای
ـلـی   درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی، مستمری حـداق

  ١٥  تـا  ١٠ كنند و حدود    را دریافت می )  ھزار تومان ٤٠٠ ( 
)  ھـزار تـومـان ٣٠٠  تا ٢٠٠ حدود  (درصد نیز كمتر از حداقل  

ـیـسـت   دریافتی دارند، در این شرایط اقتصادی منـصـفـانـه ن
ــوق   ــامــیـن اجــتـمــاعــی در مــورد افــزایــش حــق ــوالن ت مسـئ

ـنـد  ـقـل از یـکـی از  .  بازنشستگان سـنـگ انـدازی کـن ـن ب
 درصـدی حـقـوق  ٢٥ کارگران بازنشسته، قرار بود افـزایـش  

ـتـدای فـروردیـن مـاه    بازنشستگان و مستمری  ـران از اب بـگـی
ــز تــمــام مــعــوقــه  ــی ــھــشــت ن ــب ــه    اعــمــال شــود و اردی ھــا ب

شود اما در آخرین روزھای سومیـن    بگیران پرداخت    مستمری 
ماه سال ھنوز كانون عالی بازنشسـتـگـان كـه بـایـد مـدافـع  
ـتـوانسـتـه اسـت حـق   حقوق صنفی كارگران بازنشسته باشد ن
ـنـھـا   ـرد و ت قانونی ما را از سازمان تامین اجتمـاعـی بـگـی

 . كند   نقش سخنگویی سازمان را ایفا می 
 

 گزارش
 

نرخ تورم ساالنه فروردین : بانک مرکزی
 و نرخ تورم نقطه به نقطه ٣٢.٣ماه به 

  درصد رسید٤٢.٢فروردین ماه به 
ـرخ   بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی بانـک مـرکـزی ن

 مـاه  ١٢  ماه منتھی به فروردین امسال نسبـت بـه  ١٢ تورم  
ـرخ در پـایـان سـال  .   درصد رسید ٣٢.٣ پیش از آن به   ایـن ن

ـقـطـه  .   درصد بود ٣٠.٥ گذشته   ھمچنین نرخ تورم نقطه به ن
ـبـل بـا صـعـود بـه   فروردین امسال نسبت به فروردین سال ق

ـر، بـه    درصـد افـزایـش  ٤٢.٢ باالترین حد در چند سال اخـی
ـیـمـت کـاالھـا در  .  یافت  بر اساس این گـزارش شـاخـص ق

 درصـد و  ٥٨ فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته  
ـر  .   درصـد افـزایـش یـافـت ٢٢.٤ شاخص قیمت خـدمـات   ب

اساس این گزارش شاخص قیمت خوراکی ھا و آشامـیـدنـی  
ـیـمـت ھـا ( ھا   در  )  به عنوان ملموس ترین بخش شـاخـص ق

.  درصـدی را نشـان مـی دھـد ٥٧.٩ ھمین مدت افزایش  
ھمچنین گزارش بانک مرکزی نشان دھنده روند افزایشـی  
ـیـد   ھزینه ھای تولید است، چنان کـه شـاخـص بـھـای تـول

ـتـھـی بـه  ١٢ در  ) شاخص ھزینه ھای تولید (کننده    ماه مـن
 درصـد  ٣١.٥  ماه قبـل از آن  ١٢ فروردین امسال نسبت به  

در ھمین حال نرخ نقطه به نقطه این شـاخـص  .  افزایش یافت 
  ٤١.١ در فروردین امسال نسبت به فروردیـن سـال گـذشـتـه  

بانک مرکزی ھمچنین آمار جدیدی  .  درصد افزایش یافت 
ـتـشـر   درباره قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تھـران مـن

بر اساس این آمار به ترتیب چـای، حـبـوبـات و تـخـم  . کرد 
 درصـدی در اواخـر  ٩٥.٦  و  ٩٥.٩ ،  ١٠٠.٥ مرغ با افزایش  

ـریـن افـزایـش   خرداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشت
ـبـاتـی  .  قیمت را داشته است  سبزی ھای تازه، برنج، روغن ن

ـیـب بـا افـزایـش   ـرت ،  ٦٣ و گوشت قرمز در ھمین مدت به ت
مـرغ،  .   درصـدی مـواجـه بـوده اسـت ٥٣.٥  و  ٥٨.٢ ،  ٦٠.٧ 

میوه ھای تازه، قند و شکر و لبنیات به ترتیب بـا افـزایـش  
ـیـمـت  ٤٣.٤  و  ٤٠.٥ ،  ٣٤.٢ ،  ٩.٣   درصد کمترین افزایش ق

ــه اســت  ــھــران داشــت ــن مــواد خــوراکــی در ت . را در بــی
 خراسان  :منبع 

افزایش تمایل كارگران جوان برای 
 مھاجرت به كردستان عراق

ھای شغلی بخش قابل تـوجـھـی از    به دلیل نبود فرصت 
ـران  راھـی شـھـر  ھـای    كارگران جوان شھرھای كردسـتـان ای

 درصـد از  ٧٠ .  شـونـد   اقلیم كردستان در كشـور عـراق مـی 
. دھـنـد   نیروی کار استان كردستان را کارگران تشکیـل مـی 

ـم  ٦٠ دلیل مھاجرت حدود   ـی  درصد از اھالی این استان به اقل
كردستان پیدا كردن شغل است؛ طی چند سال اخیر به سـبـب  
افزایش مشکالت در زمینه کسب کـار تـعـداد مـھـاجـریـن  
ـیـل   نیروی کار به ویژه به شھرھای کرکوک،سلیمانیـه وارب

جوانان جـویـای کـار  . کشور ھمسایه عراق بیشتر شده است 
مجبور ھستند شھر و دیار خود را به امید یـافـتـن فـرصـت  
ھای شغلی و زندگی بھتر ترک کنند و راھی شـھـرھـای  

در آنسـوی مـزر بـه مشـاغـل  .  مرزی کردستان عراق شوند 
... مختلفی ھمچون کـارگـری سـاده، كـار سـاخـتـمـانـی و 

ـران روز    در شرایطی كه ھزینه .  اند   مشغول  ھای زندگی در ای
ـرای    به روز افزایش می  یابد تـمـایـل جـوانـان جـویـای كـار ب

 .شود   مھارجرت بیشتر می 
 

ھا از شمول  كارگران خدماتی بیمارستان
 اند قانون كار محروم

ـیـمـارسـتـان ھـای   كارگران مشاغل خدمات عـمـومـی ب
كاركنان مشاغل خـدمـات  .  تبریزمشمول قانون کارنمی شوند 

ـریـز از سـوی دانشـگـاه عـلـوم   ـب عمومی بیمارستان ھای ت
پزشكی این شھر، كارگر به شمار نمی آیند و مشمول قانـون  

ی بیكـاری و مـزایـایـی    این كارگران از بیمه .  شوند   كار نمی 
 .كه در قانون كار آمده است برخوردار نیستند 

 
عدم پرداخت مزایای سختی كار به 

 كارگران اداره مولد بخار استان تھران
ـرای   «مشـاغـل سـخـت و زیـان آور »اجرا نشدن قانون   ب

سـازمـان  .  کارگران پیمانکاری اداره مولد بخار استان تـھـران 
تامین اجتماعی از به سرانجام رسیدن قانون مشاغل سـخـت  
ـیـل بـار   و زیان آور در اداره مولد بخار اسـتـان تـھـران بـه دل

 . اش جلوگیری می كند و آن را به تعویق می اندازد   مالی 
 

 اخبار بین المللی 
 

اعتصاب کارگران معدن  -آفریقای جنوبی 
 پالتینوم

کارگران معدن پالتین آمپ ل تس در آفریقـای جـنـوبـی در  
اعتراض به تعلیق پنج تن از رھبران سندیکایـی خـود دسـت  

  ١٤ شمار اعتصاب کننـدگـان روز جـمـعـه .  به اعتراض زدند 
ـرآورد مـی  )   خرداد ٢٤ ( ژوئن   بیش ازچھار ھـزار کـارگـر ب
 . شود 

این کارگران پس از شروع اعتصـاب در اعـمـاق زمـیـن  
ماندند و اعالم کردند تا زمانیکه رھبران آنھـا بـه کـار    باقی 

 .بمانند   بازنگردند، در ھمانجا باقی 
 

اعتراض ھزاران نفر به افزایش  -برزیل 
 نرخ وسایط نقلیه

ـراض بـه    به گزارش خبرگـزاری  ـر در اعـت ـف ھـا ھـزاران ن

ـلـو و  ١٠ افزایش    درصدی نرخ اتوبوس و مترو در سـائـو پـائ
ـراضـات کـه  .  ریو دژانیرو دست به اعتراض زدند  در این اعـت

آغاز شـده اسـت، تـا  )   خرداد ٢٣ ( ژوئن  ١٣ از روز پنجشنبه  
 .ھا نفر باز داشت شده اند   کنون صد 

نیز ھـمـزمـان بـا آغـاز  )   خرداد ٢٥ ( ژوئن  ١٥ روز شنبه  
ـقـات   مسابقات جام کنفدراسیون معترضین در مـحـل مسـاب

ـنـد  روز  .  حاضر شدند تا صدایشان را به گوش جھانیان برسـان
ـرضـیـن    یـکـی .  شنبه مسابقه بین برزیل و ژاپـن بـود  از مـعـت

ـنـده جـام  : " گوید   می  برای این مسابقات و مسابقات سـال آی
به فکر مـا مـردم    کسی   ھا ھزینه میشود، ولی   میلیارد   جھانی 
 . "نیست 

 ھزار ٢بیش از  IBMشرکت  -آمریکا 
 کند را اخراج می تن

ـرگـزاری   IBM  ھـا شـرکـت آمـریـکـایـی   به گزارش خـب
ـر  .  را اخراج کرده اسـت    تن ٢٠٠٠ چند روز اخیر بیش از    طی  ب

تـعـداد  )   خـرداد ٢٤ ( ژوئن  ١٤ ھا تا روز جمعه    اساس گزارش 
ایـن شـرکـت  .  شان را دریافت کرده انـد   اخراج نامه    تن ٢٢٨٦ 

ماھه اول سال جاری    گوید که گزارش مالی سه   بزرگ می 
ھا، بیش از    رضایت بخش نبوده و قصد دارد با کاھش ھزینه 

گفته میشود تـعـداد  .  یک میلیارد دالر صرفه جوئی بکند 
ـر افـزایـش یـابـد ٨  تا  ٦ ھا ممکن است به    اخراجی  ـف .  ھزار ن

ـیـا  ٩٠ این شرکت در آمریکا بیش از    ھزار و در سـراسـر دن
 . ھزار نیروی کار دارد ٤٣٠ بیش از  
 

مسموم شدن صدھا کارگر یک  -بنگالدش 
 کارخانه بافندگی

ـبـه   APبه گزارش   )  خـرداد ٢٦ (  ژوئـن  ١٦ روز یکشن
داکـا    ھا کارگر یک کارخانه بافـنـدگـی در نـزدیـکـی   صد 

. پایتخت این کشور پـس از نـوشـیـدن آب، مسـمـوم شـدنـد 
حـالـت تـھـوع و    مقامات پلیس گفته اند که آنـھـا ھـمـگـی 

ـرنـد  ـب تـعـداد زیـادی از  . استفراغ دارند و از درد شکم رنج مـی
ـقـل شـده انـد  ـت در ایـن  .  آنھا برای معالجه به بیمارستان مـن

ـنـد،  ٤ کارخانه حدود    ھزار کارگر که بیشتر آنـھـا زن ھسـت
ـیـز  ٢ حدود  . کار میکنند   کـارگـر یـک  ٤٥٠  ھفته پیش ن

کارخانه دیگر در ھمان منطقـه پـس از نـوشـیـدن آب آلـوده  
فـروریـخـتـن سـاخـتـمـان مـحـل چـنـدیـن  .  مسموم شده بودند 

  ١١٢٩ کارخانه بافندگی در ماه آوریل که به کشته شـدن  
نفر و مجروح شدن تعداد بیشتری انجامـیـد، شـرایـط بسـیـار  

 ھزار کارخـانـه بـافـنـدگـی در  ٤ خطرناک کار در بیش از  
 . بنگالدش را در معرض دید ھمگان قرار داد 

 
تظاھرات بزرگ ض د حکومتی  -بلغارستان 
 در صوفیا

)  خـرداد ٢٦ (  ژوئـن  ١٦ روز یکشنبه   AFPبه گزارش  
ھزاران نفر در صوفیا پایتخت این کشور دست به تـظـاھـرات  

ـرضـیـن در  .  زدند و خواھان استعفای نخست وزیر شدند  مـعـت
مـیـدیـای    اعتراض به انتصاب یک سرمایه دار که تـمـامـی 

ـیـت   بلغارستان را در اختیار خود دارد بـه مـقـام آژانـس امـن
ھـای ضـ د    ھا آمده بودند و با سـر دادن شـعـار   به خیابان   ملی 

ـر شـدنـد  از    یـکـی .  دولتی خـواھـان اسـتـعـفـای نـخـسـت وزی
تـوانـد ادامـه    وضعیت به این روال نمی : " گوید   معترضین می 

ـیـه   ـق ـیـکـه ب یابد، ثروتمندان ھر روز ثروتمندتر میشوند در حال
ـنـد  دولـت نـگـران سـرنـوشـت دولـت  ."  در حال نـابـودی ھسـت
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است که چند ماه پیش پس از اعتراضات وسیـع مـردم    قبلی 
 .به فقر و فساد دولتی مجبور به استعفا شد 

 
اعتصاب و تظاھرات متحدانه  - ترکیه 

 کارگران در اعتراض به وحشیگری پلیس
 اتـحـادیـه بـزرگ کـارگـری  ٥ به گزارش خبر گزاریھا  

در اعتراض به سـرکـوب  )   خرداد ٢٧ (  ژوئن  ١٧ روز دوشنبه  
ـم   ـرضـیـن در مـیـدان تـکـسـی و خشونت پلیس بر علیه مـعـت
استانبول اعـالم اعـتـصـاب سـراسـری کـردنـد و در مـرکـز  

کنفدراسیون پیشـرفـتـه  .  ھا دست به تظاھرات زدند   شھر   اصلی 
ھـای    ، کنفدراسیون اتحادیه (DISK)ھای کارگری    اتحادیه 

، اتحادیه پزشکان ترکـیـه  (KESK)کارگری بخش دولتی  
(TTB)  ــه ــرکــی ــن و مــعــمــاران ت ــی ــدس ــحــادیــه مــھــن ، ات

(TMMOB)   و اتحادیه دندانپزشکان ترکیه(TDHB)   در
. یک اعالمیه مشترک اعالم اعتصاب سـراسـری کـردنـد 

ھا احتمال میرود تعداد کـارگـران اعـتـصـاب    بر طبق گزارش 
 .ھا ھزار نفر بالغ بشود   کننده به صد 

 
عقب نشینی حکومت تحت فشار  -یونان 

 کارکنان معترض
به گزارش خبـرگـزاریـھـا دسـتـگـاه قضـایـی یـونـان روز  

ـر  )   خرداد ٢٧ ( ژوئن  ١٧ دوشنبه  ـنـی ب ـم دولـت را مـب تصمـی
. تلویزیون دولتی این کشور موقتـا لـغـو کـرد -تعطیلی رادیو 

شورای دولتی یونان، که باالترین مرجع قضایی رسـیـدگـی  
-کننده به تخلفات اداری است، حکم به بـازگشـایـی رادیـو 

ــون دولــتـی داد  ــزی ــوی ـل ــی بــر  .  ت پــس از اعــالم دولـت مــبــن
ـتـی    تعطیلـی  ـلـویـزیـون دول بـمـنـظـور کـاھـش   ERTرادیـو ت

ھای دولت ھزاران کـارمـنـد ایـن مـوسـسـه مـتـحـد و    ھزینه 
آنـھـا در یـک  .  وقفه دست به اعتراض و تظاھرات زدنـد   بی 

ـنـد و   اقدام نمونه وار خود کنترل این موسسه را بدست گرفت
با استفاده از امکانات مـحـدود ، دسـت بـه ادامـه کـار و  

ـرنـامـه  ـلـویـزیـونـی زدنـد   پخـش ب بـه گـزارش  .  ھـای رادیـو ت
خبرگزاری فرانسه از آتن، پس از آن که اتحادیه کـارکـنـان  

ـیـه دولـت شـکـایـت کـرد،  -شبکه ھای رادیو  تلویزیونی عـل
شورای دولتی از وزارت اطالع رسانی خواست تا فـرارسـیـدن  
زمان بررسی این تصمیم، شبکه ھای تـعـطـیـل شـده را بـه  

 .طور موقت بازگشایی کند 
ـر   ـتـامـب این شورا اعالم کرد تصمیم دولت را در مـاه سـپ

 .آینده بررسی می کند 
 

ھزاران معلم دست به اعتصاب  -پرتغال 
 زدند

ـبـه     ٢٧ (  ژوئـن  ١٧ به گزارش خبرگـزاریـھـا روز دوشـن
ھزاران معلم در سراسر پرتغال در اعتراض به سیـاسـت  ) خرداد 

یـک  .  ھای ریاضت اقتصادی دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد 
ـم  : " گوید   دانش آموز می  ـلـمـان مـوافـق من با اعتـصـاب مـع

ـر کـار   اگرچه وزارت آموزش می گویـد کـه اعـتـصـاب ب
ـرای  .  دانش آموزان اثر می گذارد  ـنـی کـه ب ـی به نظرم قـوان

معلمان در نظر گرفته شده، دانـش آمـوزان را ھـم در طـول  
پرتغال که سومیـن سـال  ."  سال تحصیلی تضعیف کرده است 

بدترین دوران اقتصادی اش از دھه ھفتاد میـالدی تـاکـنـون  
ـرده   را سپری می کند، روز یکشنبه نیز با تـظـاھـرات گسـت

ـرتـغـال  .  معلمان در لیسبون رو به رو بود  ـیـکـاری در پ نرخ ب
ــصــاب از ســوی  .   درصــد اعــالم شــده اســت ١٨  ــت ــن اع ای

بزرگترین تشکل صنفـی کـارمـنـدان دولـت انـجـام شـد بـه  
ـرتـغـال در آن  ٥٠٠  درصد از  ٩٠ طوری که   ـم پ  ھـزار مـعـل

ـراضـات در حـالـی . حضور داشتند  ـرگـزار شـد کـه    این اعت ب
فـدراسـیـون    یک ھفته دیگر نیز چھارمین اعتصاب عمومی 

. آموزش و پرورش علیه دولت پرتغال انـجـام مـی شـود   ملی 
معلمان شرکت کننده در این اعتصابھا به کـاھـش حـقـوق،  
افزایش ساعت ھای کاری و افزایش سفرھای کاری خـود  

 .اعتراض دارند 
 

وقفه، پر قدرت و  اعتراضات بی -برزیل 
  بھتر سابقه برای زندگی بی

اعتراضھای خیابانی که چند روز قبل در شـھـر سـائـو  
ـیـت   ـل ـیـمـت ب پائولو و در اعتراض به افـزایـش نـاگـھـانـی ق
اتوبوسھا آغاز شده بود، به شـھـرھـای دیـگـر سـرایـت کـرده  

دست کم ده شھـر  )   خرداد ٢٧ (  ژوئن  ١٧ دوشنبه شب  . است 
ـریـن   از جمله برازیلیا، پایتخت برزیل، سائو پائولو، پرجمعیت ت

در  .  شھر این کشور و ریو دو ژانیرو شاھد تـظـاھـرات بـودنـد 
برازیلیا شماری از معترضان از دیوارھای ساختمان کـنـگـره  

تظاھرکنندگان که از افزایش قیمت ھزینه حمـل  .  باال رفتند 
ـیـه   و نقل عمومی خشمگین بودند، در شعـارھـای خـود عـل
ـر   افزایش ھزینه ھای جام جھانی سال آینده کـه فشـار آن ب

ـرخـوردھـا ده  .  دوش مردم است ھم شعار دادند  در جریان این ب
ھمزمانی این اعتراضھا با میزبـانـی  .  ھا نفر مجروح شده اند 

جام کنفدراسیونھا و تنھا یک سال مانده به میـزبـانـی جـام  
ـتـھـا را نـگـران   جھانی فوتبال، مسئوالن برگزاری ایـن رقـاب

تـظـاھـرات  )   خـرداد ٢٨ (  ژوئن  ١٨ روز سه شنبه  . کرده است 

 ھزار نفر شـھـرھـای بـزرگ  ٢٠٠ وسیعی با شرکت بیش از  
ـر در   برزیل را فرا گرفت ، تظاھراتی که در بیست سال اخـی

ـلـه بـا  .  این کشور سابقه نداشـتـه اسـت  ـرای مـقـاب ـیـس ب ـل پ
معترضان در ریو دو ژانیرو بزرگترین شھر برزیل و شھـرھـای  
سائو پائلو،بلو ھوریزونته از گاز اشک آور و گـلـولـه ھـای  

ـفـاده کـرده اسـت  ـتـخـت،  .  پالستیکی اسـت ـیـا، پـای ـل ـرزی در ب
معترضان از موانع عبور و بر بام ساخـتـمـان کـنـگـره مـلـی  

معترضان ھمچنین رھبران و مقامات کشـور  .  جای گرفتند 
یـکـی از  .  را به خویشاوندساالری و فساد متھم می کننـد 

ـیـه  : "معترضان جوان می گوید  تظاھرات فریـادی اسـت عـل
ـرد  ـر مـی گـی ھـمـه اھـداف  .  فسادی کـه کشـور را در ب

ـم امـا بـه   ـیـسـت تظاھرات را درست نمی دانم و موافق آنھـا ن
نوعی جامعه به ستوه آمـده اسـت و مـی خـواھـد چـیـزی  

ـنـه ھـای گـزافـی کـه  ."  بگوید  معترضان می گویند ھـزی
ـیـک  ٢٠١٤ صرف برگزاری بازیھای جام جـھـانـی    و الـمـپ

ـرزیـل مـی شـود، مـی تـوانـد صـرف  ٢٠١٦ تابستانی    در ب
 .بھداشت و درمان و آموزش شود 

 
اخراج بیش از ھزار  - امارات متحد عربی

 کارگر بدلیل شرکت در اعتصاب
بیش از ھزار کـارگـر کـه   Days ٧ به گزارش روزنامه  

ماه پیش با خواست افزایش دستمزد دسـت از کـار کشـیـده  
 ھـزار  ٦ این کارگران که تعدادشان به  .  بودند، اخراج شده اند 

روز دسـت بـه اعـتـصـاب    رسید، ماه پیش به مدت سه   می   تن 
ھـمـان مـوقـع  .  پـایـان یـافـت    مه ٢١ این اعتصاب روز  .  زدند 

مسئولین شرکت اربتک اعالم کردند که تـعـداد انـگـشـت  
بـه    شماری از کارگران دسـت بـه اعـتـصـاب زده انـد، ولـی 

ـیـن ایـن شـرکـت اخـراج  ھـای    گزارش این روزنامـه، مسـئـول
 ھـزار  ٢ از کارگران ممکن است بـه    گسترده که بقول یکی 

از کارگران بنگالدشـی    یکی .  بالغ شود، را تائید کرده اند   تن 
ـنـگـالدش  : "گوید   که مشمول اخراج شده است می  مـن در ب

ـنـد تـا   ھیچ منبع درامدی ندارم و خانواده من منتظـر ھسـت
ـم  ـرسـت ـف ـرایشـان ب اعـتـصـاب در  ".   ماھیانه مبلغ ناچیـزی ب

کشور امارات بکلی ممنوع است و گفته  میشـود کـه ایـن  
. ھایشان مـیـشـونـد   کارگران شامل مھر دیپورت در پاسپورت 

اسـت کـه آنـھـا ھـیـچ وقـت    دریافت این مھر به این معنـی 
 .نمیتوانند به این کشور باز گردند 

 
 
 

 


