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پروین محمدی فعال    
سرشناس کارگری پس 

از چندین ساعت 
 بازجویی آزاد شد
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 کارزار برای آزادی دستگیر شدگان اول مه 
              و کارگران زندانی گسترده میشود

 قتلھای بی کیفر 
 وحشت مرگ در معادن

 !شبح  یا آتشفشان؟
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 ١٨٩ اطالعیه شماره  
به گزارش منتشر شده در سایت اتـحـاد، پـرویـن  
مــحــمــدی چــھــره مــحــبــوب کــارگــری و از  

 ھـزار امضـا بـر  ٤٠ ھماھنگ کنندگان طومار  
سر خواست افزایش دستمـزدھـا و عضـو ھـیـات  
مدیریه اتحادیه آزاد کارگران ایران، که سـاعـت  

 اردیبھشت از طـرف کـمـیـتـه  ٢٣ ده صبح امروز  
پیگیری وزارت اطالعات جھت بازجویی احضار  
شده بود، بعد از چندین سـاعـت بـازجـویـی آزاد  

 . شد 
 

اما جعفر عظیم زاده و جمیـل مـحـمـدی دو تـن  
دیگر از چھره ھای شناختـه شـده کـارگـری و  

 ھزار امضا و از  ٤٠ ھماھنگ کنندگان طومار  
اعضای ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران  
که از یک روز قبل از اول مـه  در بـازداشـت  
بسر میبرند، ھمچنان در زندانند و ھم اکنون در  

ھـمـچـنـیـن بـھـنـام  .   اوین بسر مـیـبـرنـد ٢٠٩ بند  
ابراھیم زاده چھره محبوب کارگری کماکان در  

 است و بی خبری از وی نگران کننده  ٢٠٩ بند  
 .است 
 

 جعفر عظیم زاده، جمیل محمدی، بھنام ابراھیـم  
زاده و ھمه کارگران زندانی و زندانیان سـیـاسـی  

 . باید فورا آزاد شوند 
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احضار پروین محمدی فعال 
سرشناس کارگری به وزارت 

 اطالعات
تا زمان درج این خبر، پروین محمدی بـه خـانـه  

 بازنگشته است 
 

به گزارش منتشر شده در سایت اتحاد، سـاعـت  
 اردیبھشت پرویـن مـحـمـدی  ٢٨  صبح امروز  ١٠ 

چــھــره مــحــبــوب کــارگــری و از ھــمــاھــنــگ  
 ھزار امضا بر سر خـواسـت  ٤٠ کنندگان طومار  

افزایش دستمزدھا و عضو ھیات مدیریه اتحادیه  
آزاد کارگران ایران، از طرف کمیـتـه پـیـگـیـری  
وزارت اطالعات جھـت بـازجـویـی احضـار و تـا  
لحظه انتشار خبر، به منزل بازنگشتـه و از وی  

 . خبری دردست نیست 
 

احضار مجدد پروین محمدی به خاطر اعـتـراض  
 ھزار تـومـان زیـر خـط  ٦٠٨ به تصویب دستمزد  

فــقــر و پــیــگــیــری خــواســت فــوری افــزایــش  
 اردیبھشت،  ١١ دستمزدھا و نیز برگزاری مراسم  

 . روز جھانی کار در مقابل وزارت کار است 
 

 . پروین محمدی باید فورا آزاد شود 
 

دستگیری پروین مـحـمـدی در حـالـی صـورت  
میگیرد که  جعفر عظیم زاده و جمیل محمـدی  

  ٤٠ دو تن دیگر از ھماھنگ کنندگان طومار  
ھزار امضا و از اعضای اتحادیه آزاد کـارگـران  
ایران از یک روز قبل از روز جـھـانـی کـار در  

 اویـن  ٢٠٩ بازداشت بسر میبرند و آنھا را به بند  
انتقال داده اند و خبری از این کارگران در دست  

 پروین محمدی قبال  . نیست 
 

پـرویـن مـحـمـدی، جـعـفــر عـظـیـم زاده، جـمـیــل  
محمدی دستگیر شدگان اول مه امسال ھستنـد  
که به جرم برگزاری مراسم این روز و دفـاع از  
زندگی و معـیـشـت کـارگـری و اعـتـراض بـه  

 . دستمزدھای زیر خط فقر در زندانند 
 

دستگیر شدگان اول مه و ھمه کارگران زندانـی  
 . باید فورا از زندان آزاد شوند 
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 . باید فورا آزاد شوند 
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گزارش لیال یوسفی از 
معترضان : ترکیه

خشمگین از سانحه 
معدن در سوما، خواھان 
 استعفای اردوغان شدند

 
 :گزارش اول 

ــع خــبــر   ــل گسـتــرش ســری ـی بـه دل
کشته شـدن کـارگـران مـعـدن و  
ـر   ناپدید شدن چھارصد تـن در زی
ــت   ــھ ــه ج ــن ، در تــرکــی زمــی
ظاھرداری عزای نیمـه عـمـومـی  
اعالم شد و در بـعـضـی مـنـاطـق  
پرچم ھا به حالت نیـمـه افـراشـتـه  

 .درامدند 
جلوی درب اداره ی خصـوصـی  
سازی در انکارا، ھمچـنـان امـروز  
ــد ســی و چــھــار روز   ــن ھــم مــان
گذشته، کارگرانی کـه کـارشـان  
را از دست دادند، تجمع داشتنـد و  
بحالت سمبلیک سبد گـل سـیـاه  
رنگی را به ھمراه یک نوشته بـه  
داخل ساختمان فرستاندند که بعـد  
از مدت کوتاھی مامورین با بـی  
ـرده ھـای در   احترامی از باالی ن

 .حیاط انرا پایین انداختند 
یکی از اعضای سندیکا و دوتـن  
از کارگران ھنگام گفتگو به ایـن  
ـیـل   فاجعه اشاره کـردنـد کـه بـدل
وجود صدھا کارگر  سیـاه و بـدون  
ــت و شــرکــت ھــای   ــمــه دول بــی
خصوصی از دادن ھـرگـونـه امـار  
صحیح تلفات و تعداد کـارگـرانـی  
ــن گــیــر   ــوز در زیــر زمــی کـه ھـن

افتادند خودداری مـیـکـنـد و در  
میان این کارگران حدود پنجاه تـا  
بیشتر کـودک سـیـزده سـالـه تـا  

 .پانزده ساله ھم وجود دارند 
اعتراضاتی از صبح امروز در ایـن  
شھر در جریان است که تـا عصـر  

سندیکاھـای  .  ادامه خواھد داشت 
کارگری فردا را روز اعـتـصـاب  

 .عمومی اعالم کردند 
 

 :گزارش دوم 
از ساعت چھار بعدازظھر تشـکـل  
ھای دانشـجـویـی و تـعـدادی از  
ــه   ــه ب مــردم و کــارگــران وابســت
سندیکای معادن از جـلـوی اداره  
ــر   ی خصــوصــی ســازی در شــھ

ــابــل   ــق ــکــارا، م کــورتــولــوش  (  ان
به سـمـت اداره ی کـار  )  پارک 

ـراضـی خـود را   ـیـمـایـی اعـت راھپ
شروع کردند و کمی جلوتر با سـد  

ـم  .  پلیس مواجه شـدنـد  ـی بـعـد از ن
ـــد   ــدی ــھ ــمـــش و ت ــت کش ــاع س
دانشجوھا با شکستن سد پلیس و  
ـرضـیـن بـا گـرفـتـن   بقیه ی مـعـت
ـر خـود   ـنـد بـه مسـی مجوز توانست
البته در محاصره ی پلیـس ادامـه  

جلوی اداره ی کار دیـگـر  .  بدھند 
ـنـکـه   ـیـل ای پلیسی نبود و بـه دل
مدیر عامل به مـحـل حـادثـه در  
سوما رفته بود، گـویـا یـکـی از  
معاونین برای سخنرانی در جـمـع  
ــوی درب   ــل ــردم ج کــارگــران و م
ورودی امد و به محض شـروع بـا  
ھو کشـیـدن مـردم و شـعـارھـای  

حکومت استـعـفـا  :  متعدد از قبیل 

استعفا، یک روز خـواھـد امـد و  
. حکومت باید جـواب پـس بـدھـد 
ـرود  . حکـومـت فـاشـیـسـم بـایـد ب

ـروزی   ـی کارگریم، حق با ماست، پ
ھنـگـاھـی  ...  از ان ماست و غیره 

که کارگران کشته شده را شھیـد  

وطـن خــطـاب کـرد، کــاله ھــای  
ایمنی معدن و شیشه ھای اب را  

بعـد از پـایـان  .  بسویش پرتاب شد 
صحبت ھـا حـدود سـاعـت شـش  
عصر معترضین به سـمـت مـیـدان  

ـتـادنـد  )  کزالی (  اصلی   به راه اف
ـبـا   ـری ـق و از ساعت چھـار عصـر ت
تمامی احزاب چپ و تعدادی از  

فدراسیون ھای دمکرات مـردمـی  
ـتـظـار سـنـدیـکـای   در میدان در ان

مـتـاسـفـانـه  .  کارگران معدن بودند 
ــعــد   ــه ب ــت شــب ب از ســاعــت ھـف
تظاھرات در تمام کوچه و خیابـان  
اطراف مرکز شھر توسط پلیس بـه  
خشـونـت کشـیـده شـد و تـا االن  
. ساعت نـه شـب ھـم ادامـه دارد 

گاز فلفل بشدت ھوا را حـتـا در  
منازل ھم الـوده کـرده و چـنـدیـن  
ھلی کوپتر از صبح تا این لحـظـه  

ـنـد  در  .  مدام در حال گردش ھسـت
ـبـول ھـم تـظـاھـراتــی   ــان شـھـر اسـت
برگزار شده و در منطقه سوما ھـم  
شاھد درگیری و اعتراض ھنـگـام  
ـرکـیـه بـوده   ـر ت حضور نخست وزی

 .است 
ـفـاق افـتـاده،   جدای فاجعـه ی ات
تحصن کارگران که به گفتـه ی  
ـیـش اغـاز   خودشان از ھشت ماه پ
شده، ھر روز جلوی ساختمان اداره  
ــد   ــن ی خصــوصــی ســازی و چ
منطقه ی دیگـر بـطـور ھـمـزمـان  
ھمچنان ادامه دارد، کـه گـزارش  
ــه   ــصــل و بـطــور جـداگــان ـرا مـف ان

ــد  ــد خــوان ــران  .  خــواھــی ایــن کــارگ
خواھان توقف فـروش مـعـادن بـه  

بـخـش خصـوصـی و یـا شـرکــت  
ـنـد و بـاز پـس   ھای واسطه ھسـت
ــی   ــا ایـمـن گـرفـتـن شــغـل خـود ب

 .کامل ھستند 
*** 

جان کارگران ، بھای 
 سود سرمایه

ـــط   ـرای ـر ســـازوکـــاروشــ ـــگــ ـــاردی ب

ـرای سـودآوری   مناسبات مزدی ب
. وانباشت سرمایه ، فاجعـه آفـریـد 

  ١٤ (  اردیبھشت  ٢٤ روزچھارشنبه  
انفجار وآتش سوزی درعمـق  )  می 

کیلومتری درمـعـدن شـھـر  ٢ حدود 
سوما در استان مانیسا در ترکـیـه  
. جان کارگران بسیـاری راگـرفـت 

ـرگـزاریـھـا ،   اگر چه تاکنـون خـب
ـیـش از   ـر ب   ٢٥٠ اخباری مبنی ب
  ٤٠٠ قربانی و درمجموع بیش از  

ـر اعـالم   کشته وزخمی ومفقوداالث
امـا در تـعـداد واقـعـی  .  کرده اند 

. قربانیان ھنوز ابھامات وجود دارد 
خانواده ھـا ومـردم ایـن شـھـر در  
ــا اضــطــراب   بــھــت وحــیــرت و ب
ونگرانی بسـیـار درمـحـل حـادثـه  
تجمع کرده و منتظـر اخـبـاری از  

ازطرفی مـردم  .  عزیزانشان ھستند 
. خشمگین با پلیس درگیـر شـدنـد 

ـفـجـار   عامل فنی این حادثـه ، ان
  ١٦٠٠ یکدستگاه برقـی در عـمـق 

متری زیر زمین ، قطع برق وآتـش  
سوزی اعالم شده کـه ھـمـچـنـان  

این معدن که متـعـلـق  !  ادامه دارد 
به بخش خصوصی اسـت شـرایـط  
ایمن واستانداردھای موجـود کـار  
درمعادن مشـابـه در کشـورھـای  

علیـرغـم  .  پیشرفته را نداشته است 
ــانــی شــدن   ــکــه حــوادث قــرب ــن ای
کارگران معدن در ترکیـه حـداقـل  

  ١٩٩٢  و ٢٠١٠ دوبار در سالھای  
در این کشور اتفاق افـتـاده اسـت،  
ــن   ـنـه تـامـی امـا از آنـجـاکـه ھـزی
ـرایـــط ایـــمـــن مـــطـــابـــق بـــا   شــ
استانداردھـای کـنـونـی سـرمـایـه  
ــه داران   ــز بــرای ســرمــای داری نــی
ترکیه ، متضمن کـاھـش انـدک  
ــن   ــامــی ــشــود، از ت ســودشــان مــی
وتضمین حداقل شرایط اسـتـانـدارد  
ـنـد رویـکـرداصـلـی   سرباز زده ومان
دیگرسرمایه داران جھان بـویـژه در  
ــن   ـی ــائ ــا پ ـبــیـل کشـورھــا ب ایـن ق

نگھداشتن مزد و شرایط نـا ایـمـن  
کار، وبـا سـودمـحـوری در تـمـام  
ـنـگـونـه   تصمیم گیریھا، ضریـب ای
فــاجــعــه ھــای انســانــی را بــاال  

ـران  .  میبرند  اتحادیه آزادکارگران ای
ــار، ضــمــن   ــی ــربس ــا تــاســف وتــاث ب
ابرازھمدردی عـمـیـق بـا خـانـواده  
ھای قربانیان این حادثه مـرگـبـار  
و عرض تسلیت به طبقـه کـارگـر  
جھان، مناسبات سرمایـه داری و  
ــذیــرســودآوری   ــاپ ــان ن ــای حــرص پ
ــج   ــرن ــاصــل ازدســت ــت ح ــاش وانــب
کارگران را در ایـن مـنـاسـبـات،  
عامل اصلی این فاجعه وحوادثـی  

 ترکیه" سوما"ویژه فاجعه معدن مانیسا در شھر 
 داوود رفاھی  . نسان نودینیان 
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میداند که ھـمـه روزه در اقصـی  
نقاط دنیا از طبقه کارگر قربـانـی  

ـرد  اتـحـادیـه آزادکـارگـران  .  میگـی
ـرده   ایران استفاده ھمه جانبه وگسـت
ـرای نـجـات   از ھمه امکانات را ب
جان بقیه کارگران گرفتارشـده در  
ـفـوریـت خـواسـتـار اسـت  . معـدن ب

مداوای مناسب زخمی شدگـان ،  
ـرداخـت غـرامـت   جبران خسارت وپ
به بازماندگان این حادثه مرگبـار،  
ـبـه کـارگـران   ابتدائی تریـن مـطـال

ــه آزاد کــارگــران  .  اســت  ــحــادی ات
 ٢٥/٢/١٣٩٣ -ایران 
 

فریاد تظاھرکنندگان 
ترکیه به پلیس ضد 

آبپاش را بر : شورش
روی شعله ھای معدن 

 بگیرید
سرانجام عملیات نجات کـارگـران  
ـرکـیـه بـه پـایـان   معدن سومای ت
ــان فــاجــعــه   ــای ــن پ ــد، امــا ای رسـی
مرگ سیصد و یک مـعـدنـچـی  

ـــســـت  ـی ــ ـــه گـــزارش .  ن ـــه  ١٨ ب م
ـقـات دربـاره عـلـت   ـی یورونیوز،تحـق
حادثه آغاز شده و شایعات زیادی  
ـتـشـر   ھم درباره چگونگـی آن مـن
ــاط   ــه ارتــب شــده اســت، از جــمــل
احتمالی شرکت استـخـراج مـعـدن  

با این حـال  .  با حزب حاکم ترکیه 
موضوعی کـه بـار دیـگـر ذھـن  
مردم را بـه خـود مشـغـول کـرده،  
شرایط سخت کاری معدنچیان و  
ـرغـم خـطـرات   حقوق پایین آنـھـا ب
. متعـدد ایـن شـغـل دشـوار اسـت 

ــچـیـانـی کـه از   یـکـی از مـعـدن
ـرده مـی   ـم بـدر ب حادثه جـان سـال

حقوق معدنچـیـان بسـیـار  »: گوید 
بنابراین باید بعد از سـه  .  کم است 

ـرگـردم،   ماه دوباره بـه ایـن کـار ب
مـن  .  خانواده من بسیار فقیر است 

دوست دارم کـاری داشـتـه بـاشـم  
که با کامپیوتر در ارتباط بـاشـد،  
ـیـن بـودن   ـر و پـای ـق اما به دلیل ف
ـم بـجـر کـار   تحصیالتم نمـی تـوان

 «.معدن شعل دیگری پیدا کنم 
در ھمین حال مراسم تدفین برخـی  
از کشته شدگان معدن با حضـور  
ـرگـزار   صدھا نفر در شھر سـومـا ب

ـرکـیـه،  .  شـد  بسـیـاری از مـردم ت
ــگـاری در   دولـت را بـه سـھــل ان
نظارت بر عـمـلـکـرد کـارفـرمـا و  
عدم واکنش مناسب مـتـھـم مـی  

در مقابل دولت وعـده داده  .  کنند 
ـرای روشـن   تا تحقیقات الزم را ب

ـر  .  شدن ابعاد فاجعه انجام دھد  وزی
ـبـاره گـفـت  ـن : انرژی ترکیه در ای

ــی،  » ــن ــررســی ھــای ف بــزودی ب
ـبـاط بـا   اداری و قانونی را در ارت
ـم و بـدون   ـی حادثه آغـاز مـی کـن
توجه به اینکه آیا تقصیر مـتـوجـه  
ـتـی اسـت   بخش خصوصی یا دول
ـم   نتایج تحقیقات را منتشر خـواھـی

ـر   «. کرد  ـف از زمان حادثه ھـزاران ن
ــا   ـرکــیـه ب از مــردم خشــمـگــیـن ت
حضور در خیابان ھا، دولت را بـه  
ـرار داده   ھدف آماج انتقـاد خـود ق

ـراض آمـیـز  .  اند  در تظاھـرات اعـت
ـرکـیـه اقـدام   روز یکشنبه، پلیس ت
به استفاده از ماشین آبپـاش کـرد،  
ـنـدگـان شـعـار مـی   اما تظاھرکـن

ـر روی  »دادند   این آبپاش را باید ب
ـر   ـریـد نـه ب شعله ھای معدن بگـی

ـیـز   «.روی ما  صـدھـا مـخـالـف ن
ــرگــزاری   ــرای ب ــد ب ــن قصــد داشــت
تظاھرات به شھر سوما بروند، امـا  
ــر   ــھــا بــه شــھ ــیــس از ورود آن پــل

ـم  .  جلوگیری کـرد  ـیـسـت وھشـت ب
 ١٣٩٣ اردیبھشت ماه 

 
ممنوعیت تجمع در شھر 

سومای ترکیه و بازداشت 
 معترضان

ھـایـی     وکیل ١٣٩٣  اردیبھشت  ٢٨ 
ــواده   ــه خــان کـه بــرای کــمــک ب
قربانیـان بـه سـومـا رفـتـه بـودنـد  

 اند   بازداشت شده 
ـرکـیـه،   فرماندار شھر سـومـا در ت

ـــش   ـی ــ ـــد روز پ ـن ــه چــ   ٣٠٠ ک
معدنچی در انفجار معدنی در آن  
کشته شدند، برگزاری تـجـمـع را  

ــوع و ایســت  ــازرســی    مــمــن ھــای ب
ـرقــرار کــرده اســت  ــگــاران  .  ب ــرن خــب

ـرکـیـه از    می  گویند شـھـرونـدان ت
شھرھای مختلف برای ھـمـدردی  
ــواده قــربـانــیـان بـه سـومــا   بـا خـان

ـیـس    بنا به گزارش .  روند   می  ـل ھا پ
ترکیه در نـزدیـکـی شـھـر سـومـا  

. ھا تن را بازداشـت کـرده اسـت   ده 
ـر از وکـالیـی کـه بــرای  ١٧  ـف  ن

ـیـان    کمک به خانواده  ـربـان ھـای ق
ـیـز در   راھی سوما شـده بـودنـد ن

ـنـد   میان بـازداشـت  . شـدگـان ھسـت
امروز ھمچنین عملیات جسـتـجـو  
و نجات قربانیان انفجار با یـافـتـن  

بـه  .  دو جنازه دیگـر پـایـان یـافـت 

شدگان ایـن    این ترتیب شمار کشته 
ـر رسـیـد ٣٠١ حادثه بـه   ـف ایـن  .   ن

بدتریـن حـادثـه مـعـدن در تـاریـخ  
امـروز بـه جـز  .  ترکیه بـوده اسـت 

ـرکـیـه   سوما در شھرھای دیـگـر ت
از  .  نیز اعتراضاتی در جریـان بـود 

ـر و   ـر در ازمـی ـف جـمـلـه صـدھـا ن
ـیـن در آنـکـارا،   استانبول و ھمچـن

 .پایتخت، دست به تظاھرات زدند 
 

عملیات جستجو در 
معدن ذغال سنگ ترکیه 

 پایان یافت

در ترکیه، ناجیان و امدادگران بـه  
عملیات جسـت و جـو در مـحـل  
ـریـن فـاجـعـه مـعـدن   وقوع وخـیـمـت
ذغال سنگ در آن کشـور پـایـان  

ـلـدیـز، وزیــر  .  مـی دھـنـد  ـی ـر ی تـان
ــیـعـی، روز   ــع طـب ـرژی و مـنـاب ان
شنبه گفت امـدادگـران دو جسـد  

ـیـدا کـردنـد و شـمــار   دیـگـر را پ
ــه   ــه شــدگــان ب ــن  ٣٠١ کشــت  ت

ـر  .  افزایش یافت  وی افزود آنـھـا ب
ـر،   این عقیده اند که دو جسد اخـی
آخرین قربانیان باقیمانده در مـعـدن  

ــد  ــن ــه  .  ســومــا ھســت ــز ب ــدی ــل یــی
 مـعـدنـچـی  ٤٨٥ خبرنگاران گفت  

ــا نـجــات داده   ــد ی یـا فــرار کــردن
ـیـش از   شدند، و تیم ھای نجات پ
پایان دادن بـه کـوشـش ھـایشـان،  
سراسر معدن را جستجـو خـواھـنـد  

پیشتر در روز شنبـه، حـریـق  .  کرد 
جــدیــدی در مــعــدن روی داد و  

. عملیات نجات را مشکل ساخـت 
ییلدیـز گـفـت حـریـق مـھـار شـده  

ـرکـیـه ھـنـوز در  .  است  مقامات ت
ـرانسـفـورمـاتـور   باره علت انفجـار ت
ـنـد  . برق و حریق تحقیـق مـی کـن

آنھا می گویند اکثر کارگران در  
ـنـشـاق گـاز مـونـوکسـیـد   اثر اسـت

حادثه مرگـبـار  .  کربن جان سپردند 
ـراه انـداخـتـه   ـراض ب موجی از اعـت

تظاھرکنندگان می گوینـد  .  است 
ــی در مـعــادن   ــمـن مـعــیـارھــای ای

ــیــف اســت  ــیــه ضــع ــروب  .  تــرک غ
جمعه، پلیس برای متفرق سـاخـتـن  

مردمی که حاضر نبودند در پـی  
ـرای   تظاھرات صلحجـویـانـه ای ب
گرامیداشت معدنچیـان مـحـل را  
ترک کنند، به گـاز اشـک آور  
و لــولــه ھــای آب فشــار قــوی  

 رادیو آمریکا .متوسل شد 
 

ھم طبقه !  رضا شھابی
 ایھایم در ترکیه؛ 

ـرادران زحـمـتـکـش؛    خواھـران و ب
فاجعه ی تکان دھـنـده و تـاسـف  
بار معدن سـومـا و جـان بـاخـتـن،  
مجروح شدن و مفقود شدن صدھـا  
ـقـه ای   نفر از کارگران و ھـم طـب
ھایمان، ما را در زندان غمگین و  

من ایـن  .  قلب مان را به درد آورد 
ضایعه غم انگیز را بـه تـمـامـی  
ــه   ــژه ب ــه وی ــان ب ــھ کــارگــران ج
کارگران مـعـدن سـومـا، خـانـواده  
ــه و   ــت ــاخ ھــای کــارگــران جــان ب

سندیکـاھـای کـارگـری مـعـدن،  
ــایــر   ــاز و س انــرژی، آب و گ
ــه   ــای کــارگــری تــرکــی ــادھ ــھ ن
ـم؛   ـیـت مـی گـوی صمیـمـانـه تسـل
ــدن داران   ــع ــه و م ــت تــرکــی دول
ـم ایـن فـاجـعـه   ـی ـق مسئولین مسـت

تا نظـم سـرمـایـه  .  دلخراش ھستند 
برپاست، جان کارگران در این نظـم  

ــی  .  بـی ارزش اسـت  رضــا شــھـاب
ــول   ـره و مسـئ ـئـت مـدی عضـو ھـی
ــکــای کــارگــران   ــدی ــی ســن مــال

  ٢٦ اتوبوسرانـی تـھـران و ھـومـه  
 تھران - زندان اوین ١٣٩٣ اردیبھشت  

 
ابرازھمدردی سندیکای 
کارگران شرکت واحد با 
فاجعه دید گان كارگری 

 كشور تركیه
ــط   ــوس ــارگــران ت ــام ک ــل ع قــت
ـم  ! کارفرماھا را محکوم می کنی

فاجعه ھولنا ك و جانگذار كشـتـه  
و زخمی شـدن كـارگـران مـظـلـوم  
ــه مــوج   ــچــی كشــور تــركــی مــعــدن
ــدوه را در   بــزرگــی از غــم و ان
سراسر جھان و از جملـه در كشـور  
ما و به ویـژه در مـیـان جـامـعـه  

سندیـكـای  .  كارگری بوجود آورد  
كارگران شركت واحـد  ھـمـراه بـا  
ھمدردی و ھمبستگی با خـانـواده  
ھای داغدار مراتب ھمدردی خود  
را به ایشان و جامعه كـارگـری و  
دیگر مردم تركیه اعالم مـی دارد  
و در این راستا خشم و اعتراضـات  
گسترده مردمی و سـازمـان ھـای  
مبارز كارگری علیه مـقـصـران و  
ـتـی را   مسئوالن و مـقـامـات دول
تائید كرده و حمایت خود رااز ایـن  
ــوب   اعــتــراضــات اعــالم و ســرك
حركات اعتراضی را محكوم مـی  

ـنـاك كـارگـران  .   كند  كشتار وحشت
در حـــوادث كـــاری در كشـــور  
ـقـاط   بنگالدش و تركیه و دیـگـر ن
جھان نشان می دھد كه صـاحـبـان  
ـتـی   ـی شركت ھای بزرگ چند مل
فقط و فقط بـه افـزایـش سـود و  
سرمایه خود می اندیشنـد و جـان  
ـرای انـھــا   و زنـدگــی كـارگــران ب
اھمیتی ندارد،این وضعیت حاصـل  
ـرنـامـه ریـزی   سركوب و تضعیف ب
شده سازمان ھای  كـارگـری در  
كشور ھای مختلف در چند دھـه  
ـلـت و كـم كـاری   گذشـتـه و غـف
سازمان بین الملـی كـار و دیـگـر  
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نھادھای مسـئـول حـقـوق بشـری  
متاسفانه در كشور مـا  .  می باشد 

نیز این شرایط وخیم وجـود دارد و  
ــر و   ــاالی مــرگ و مــی امــار ب
صدمه دیده گی در محیط ھـای  
كار و حـوادث حـیـن كـار، ان را  

از انـجـا  .  بخوبی نشان مـی دھـد 
كه مسئولیت مستقیم حـفـظ جـان  
ــوگــیــری از صــدمــات از   و جــل
وظایف مھم و اولیه حاكمـیـت ھـا  
می باشد ، ما ضمن در خـواسـت  
ــوالن   ـنـاری و مـجــازات مسـئ ـرك ب
مقصر در حـوادث حـیـن كـار بـا  
اعالم ھشدار بـاش ،از مسـئـوالن  
ــواھــیــم بــرای   ــی خ ــی م دولــت
ـری از تـكـرار فـجـایـعـی   جلـوگـی
ــه   ـركــی ھـمــچـون فــاجـعــه كشــور ت
وظایـف خـود را بـه دقـت انـجـام  
دھند ،كم كـاری و كـوتـاھـی  و  
ســھــل نــگــاری در ایــن بــاره را  
ـرفـتـه و   كارگران به ھیچ وجه نپذی
ـیـش ان را   ـیـشـاپ نمی بخشند و پ

ـنـد  سـنـدیـكـای  .  محكوم می نمای
كارگران شركت واحد اتـوبـوسـرانـی  

 ٩٣ تھران و حومه اردیبھشت 
 

بیانیه فدراسیون جھانی 
اتحادیه ھای کارگری 

 درباره سوما
فدراسیون جھانی   :Solمرکز خبر  

ــه ھــای کــارگــری طــی   ــحــادی ات
بیانیه ای اندوه خـود را در مـورد  
شنیده ھا از فـاجـعـه ی رخ داده  

این بیانیـه بـا  .  در سوما ابراز کرد 
ـبـودن حـادثـه،   تاکید بر اتفـاقـی ن
خواستار پایان دادن به خصـوصـی  
سازی و تحقق بی کم و کـاسـت  
ــھــداشــت   ــی و ب اقــدامــات ایــمــن

 .کارگران شده است 
دبیرخـانـه  :  بیانیه به شرح زیر است 

فدراسیون جھانی اتـحـادیـه ھـای  
کـارگـری بـا انـدوه فـراوان خـبــر  

 کارگر و آسیـب  ٢٠٠ کشته شدن  
دیدن بسیاری دیگر را در فـاجـعـه  
انفجار معادن زغال سنگ سـومـا  

 مایلی جنـوب  ٢٥٠ واقع در حدود  
  ٢٠١٤  مه  ١٣ استانبول، در تاریخ  

خـودداری از بـه  .  را دریافت کرد 
کارگیری فن آوری ھـای جـدیـد  
ـر   در معدن، عدم انجام منظم تعـمـی
و نگھـداری، مـنـطـق سـودگـرای  
حاکم بر بخش خصوصی، اعـمـال  
نشدن موارد ایمنی ضروری، اقدام  

مجرمانه ی شدت بـخـشـیـدن بـه  
ـبـع   کار، خاموش رھـا کـردن مـن
ـروی مـھـار آتـش سـوزی کـه   ـی ن
موجب مسمومیت صـدھـا تـن از  
کارگران با مونوکسید کربن مـی  
شود، علل وافعی موجود در پـس  

این تنھا یـک  .  این انفجار ھستند 
ـیـسـت  سـال  .  تصادف یـا حـادثـه ن

ـرکـیـه،   ھاسـت کـه در مـعـادن ت
حوادث ناشی از کـار و حـوادث  
منجر به مرگ بسیاری به وقـوع  

فـدراسـیـون جـھـانـی  .  می پیونـدد 
اتحادیه ھای کارگری بـا تـوجـه  
به سیاست ھای خونین و رسـوای  
ـنـی   بی توجھی به اقدامات تـأمـی
از سوی دولت ترکـیـه و شـرکـت  
ــده مـعــدن،   ـن ھـای اســتـخـراج کـن
ــه   ــدن ب ــی ــایــان بــخــش ــار پ ــت خــواس
خصوصی سازی منابع طبیعی و  
شرکت ھای دولتی، نوسازی فـن  
ــه شــده در   ــکــار گــرفــت آوری ب
ــی   ــخــراج مــعــادن، اجــرای ب ــت اس
ــی   ـت ـی ـرل ھـای امـن ـت درنـگ کـن
برای حفاظت از جان کارگـران در  

فـدراسـیـون جـھـانـی  .  معادن است 
اتحادیـه ھـای کـارگـری ضـمـن  
ــا و   ــواده ھ ــان ــا خ ــدردی ب ــم ھ
ـران   دوستداران قربانیان تضمیـن جـب
کامل خسارات وارده بـه خـانـواده  
ھای قربانیان و کارگران مـجـروح  

ــار اســت  ــه  .  را خــواســت دبــیــرخــان
فدراسیون جھانی اتـحـادیـه ھـای  

 کارگری 
 

 ٢٠٠کشتار بیش از 
 معدنچی در ترکیه

ـرھـایـی کـه بـامـداد   بر اساس خـب
ـره شـد   امروز به سراسر جھان مخاب
ـفـجـار   بعد از ظھر روز گذشـتـه، ان
یک معدن ذغال سنگ در شھـر  

ـیـسـا در  "  سمـا  "   در اسـتـان مـان
غرب ترکیه باعث مرگ بیش از  

 نفر از کارگـران مـعـدنـچـی  ٢٠٠ 
  ١٦٠٠ انفجار در عمق  .  شده است 

متری زمین اتفاق افتاده و عـلـت  
ـــا   ـــھ ـــاری از آن ـی ــ ـرگ بس ــ م
مسمومیت بـا گـاز مـنـواکسـیـد  

ایـن در  .  کربن اعـالم شـده اسـت 
حالی است که تعـداد بـی شـمـار  
دیگری محبوس شـده انـد و ایـن  
احتمال وجود دارد که کشته شـده  

گـزارش  .  گان افزایش پیـدا کـنـد 
ھای خبری تعـداد مـعـدن چـیـان  

شاغل به کـار در ایـن مـعـدن را  
ـیـس  .   نفر اعالم کـرده انـد ٧٨٧  رئ

پیشین اتحادیه معدن چیان ترکیـه  
ـتـل در  "  این حادثه را   ـریـن ق بـدت
اگـر  .  نـامـیـده اسـت "  محل کـار  

چه این نخستیـن سـانـحـه از ایـن  

دست در معادن ترکیه نیست، امـا  
شدت و ابعاد تلفـات انسـانـی آن،  
ــه   ــع ــاج ــک ف ــود ی ــوع خ در ن

در ســال  .  مــحــســوب مــی شــود 

 نفر کـارگـر  ٢٧٠  نیز حدود  ١٩٩٢ 
معدنچی در پی انفجار گاز جـان  

ـیـش  ٧٠ در  .  باختند   سال گذشته ب
 ھزار کارگر معدن در ترکیـه  ٣ از  

ـلـف،   بر اثر حوادث و سوانـح مـخـت
 .جان خود را از دست داده اند   

زنان و مردان کـارگـر مـعـدنـچـی  
 !ھم طبقه ای ھا ! ترکیه 

ـرای کـمـک   کمیته ھماھنگی ب
به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری  
ـیـن   که جمعی از کارگران و فعـال
ـران در آن مـتـشـکـل   کارگری ای
ــا   شـده انـد، ھــمـدردی خــود را ب
خانواده ھـای جـان بـاخـتـه گـان،  
کارگران و اتحادیـه ھـا و دیـگـر  

ـرکـیـه   تشکل ھـای کـارگـری ت
مـا بـه عـنـوان  .  اعالم مـی دارد 

ـران کـه   بخشی از طبقه کارگر ای
بارھا شاھد خبر مرگ کـارگـران  
ــچــی در کشــور خــود و   مــعــدن
ـقـای   کشورھائی مانند چین، افری

ـقـاط   جنوبی، افغانستان و دیگـر ن
ـیـن فـاجـعـه   ـم، چـن جھـان بـوده ای
ـریـت   ـرب ھایـی را نشـانـه ای از ب
ـم  ـی . سرمایه داری معاصر می دان

ــری از   ــی ــوگ ــل ــردیــد راه ج ــدون ت ب
فجایعی مانند کشتـار کـارگـران  
معدنچی در شھر سمـا، اتـحـاد و  
ــی کــارگــران حــول   ــاب تشــکــل ی
مطالبات طبقاتی از جمله ایمـنـی  
در محیط کار و داشتـن زنـدگـی  
ــه انســان امــروزی اســت  . شــایســت

ھمبستگی بین المللی کـارگـری  
ـبـه کـارگـران   و حمایت ھـمـه جـان
ھمه کشورھا از دیـگـر کـارگـران  
ـر و   در سراسر جھان، گامـی مـوث
ـلـه بـا   ـرای مـقـاب ـنـده ب تعیین کـن
ــه داری اســت  ــوحــش ســرمــای . ت

ـرای کـمـک   کمیته ھماھنگی ب
به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری  

ــھــشــت  ٢٤   –   ١٤ /  ١٣٩٣  اردیــب
 ٢٠١٤ می  

 
ھای  اعتصاب اتحادیه

کارگری ترکیه در 
اعتراض به حادثه انفجار 

 معدن
ھمزمـان بـا آغـاز  :   اردیبھشت ٢٥ 

سه روز عزای عمومی در ترکیـه  
ھـای    در پی این حادثـه، اتـحـادیـه 
ــالم کــرده  ــارگــری اع ــد در    ک ان

ــه وضــعــیــت ایــمــنــی   اعــتــراض ب
ــصــاب   کـارگــران، یــک روز اعـت

ھای کـارگـری    اتحادیه .  کنند   می 
ـــد کـــه   ـردن ـــه اعـــالم کــ ـی ـرکــ ــ ت

سازی بخـش مـعـدن در    خصوصی 
ھای اخیر، شرایـط کـاری را    سال 

ـیـش کـرده اسـت    خطرناک  تر از پ
ــادن   ــع ــن م ــان ای چــون صــاحــب
ـرای   خصوصی، به قـدر کـافـی ب
ــان   ــچــی ــت مــعــدن ــن امــنــی ــأمــی ت

 .کنند   گذاری نمی   سرمایه 

 
دولت ترکیه عامل 

انفجار معدن و کشته 
 شدن معدنچیان است

در پی انفـجـار در  :  اردیبھشت ٢٥ 
ــرب   مــعــدن زغــال ســنــگ در غ
ـیـش   ترکیه که بر اثر آن بیش از ب

نفر معدنچی جان خـود را  ٣٠٠ از  
ــر  ١١ از دســت داده انــد، در   شــھ

ترکیه شاھد تظاھرات ضد دولتـی  
 .اجرا شد 

ھزاران نفر در شـھـرھـای اسـکـی  
شھر ، آنـکـارا، سـومـا، ازمـیـت،  
ــول،   ــانــب ازمـیــر، گــیــره سـون، اســت
ـلـعـه، چـورلـو و   بورسا، کـرک ق
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ـیـه   تراکیا به خیابانھا آمـده و عـل
تظاھرات  .  دولت آنکارا شعار دادند 

ــب   در اســکــی شــھــر کــه اغــل
معترضـان دانشـجـویـان بـودنـد بـه  

در دیـگـر شـھـرھـا  . خشونت کشید 
نیز پلیس بـا گـاز اشـک آور و  
ـرضـان   ماشین ھای آب پاش مـعـت
را متفرق کردند که در این مـیـان  
شمار زیادی مصدوم و بـازداشـت  

 .شدند 
ــان   ــن دانشــجــوی ــی ــمــچــن دیــروز ھ
دانشگاه فنی خاورمیانه آنکـارا و  
دیگر دانشجویـان دانشـگـاه ھـای  
این شھر در حالی که علیه دولـت  
ترکیه شعار می دادند، بـه سـوی  
ـرژی و مـنـابـع   ساختمان وزارت ان
ـیـمـایـی   ـپ طبیعی در این شھـر راھ

تظاھرات کنندگـان دولـت  .  کردند 
ـفـجـار   آنکارا را مسبـب حـادثـه ان
معدن و کشته شدن معدنچی ھـا  

ـردنـــد  ـــوان کــ ـن شـــمـــاری از  .  عــ
دانشجویان معترض نیـز بـازداشـت  

ــد  نــفــر از  ٧٠٠ ھــمــزمــان  .  شــده ان
ـرگـزاری   معترضان نیز تصمیم به ب
تظـاھـرات در مـقـابـل سـاخـتـمـان  
ـنـد   وزارت انرژی ترکـیـه را داشـت
 .که با مداخله پلیس مواجه شدند 

 
ھزار ٢٠تظاھرات 

شھروند علیه دولت 
 اردوغان در ازمیر

ــب   ــت رجـب طـی ـراض بـه دول اعـت
اردوغان، درخصوص سانحه انفجار  
در یک معدن زغـال سـنـگ در  
ــه، در شــمــاری از   ــی ــرب تــرک غ
. شھرھای این کشور ادامه یـافـت 

ـر  ١٥ روز پنجشنبه   ماه مه  بـالـغ ب
ھزار معترض در شھر ازمیر بـه  ٢٠ 

خیابان ھـا آمـده و بـه تـظـاھـرات  
ــد  ــن ــا  .  پــرداخــت ــظــاھــرات ب ــن ت ای

ـیـس   ـل ـر فـرمـان پ ـراب مقاومت در ب
ـنـدگـان دولـت  . ھمراه شد  تظاھرکن

اسالمگرای اردوغان را بـه سـھـل  
انگـاری در رابـطـه بـا کـارگـران  

ـر  .  معدن متھم می کنند  عـالوه ب
ـبـول کـه در   ازمیر در شھر اسـتـان
این فصـل مـیـزبـان شـمـار قـابـل  
ــز   ــی ــر اســت ن ــردشــگ تــوجــھــی گ

ـیـن  .  تظاھرات ادامـه دارد  ھـمـچـن
حدود ھزار تن از اعضای اتحادیـه  
ھای کارگری متفاوت در آنکـارا  
ـیـمـایـی   ـپ به سوی وزارت کار راھ

 .کرده اند 

خشمگینان از فاجعه 
معدن در سومای ترکیه 

 کردند‘ ھو’اردوغان را 
ـرکـیـه،   بدنبال فاجعه مـعـدن در ت
خویشان و نزدیکان معدنچیان، در  
ــب اردوغــان،   ــد رجــب طــی ــازدی ب
نخست وزیر این کشور از سـومـا،  

کردند و خشم خود را   «ھو »او را  
ــه   ــگــد ب ــدن مشــت و ل ــا کــوبــی ب

تـظـاھـر  .  خودروی وی نشان دادند 
کممـدگـان خـواسـتـار اسـتـغـفـای  

احزاب مخالف ھـم  .  اردوعان شدند 
دولت را به کـوتـاھـی در تـامـیـن  
شرایط ایمنی و بھتر کاری متھـم  

 .کردند 
ـریـن اظـھـار   اردوغان در سخیـف ت
نظرھا در خصوص فاجـعـه مـعـدن  

حــوادثـی از ایـن دســت  »:  گـفـت 
ـفـاق مـی   ھمه وقت در مـعـادن ات

ـیـد  .  افتد و معمول است  می تـوان
حـادثـه  :  دنبال این عبارت بگردیـد 

 «در محل کار 
ــر ســومــا در آنــکــارا و   عــالوه ب
ـر کـه از   ـف استانبول نیـز صـدھـا ن
شمار باالی تلفات جـانـی مـعـدن  
ـراض بـه   خشمگین بودند، در اعـت
شرایط ایمنی و کاری معدنچیـان  

ـرکـیـه  .  به خیابانھا آمدند  ـیـس ت پل
ـر   تعدادی از معترضان را دسـتـگـی

 .کرده است 
 

: منتقدان اردوغان
فاجعه معدن سوما فقط 
 حادثه نیست جنایت است
ـبـول،   صدھا نفر در آنکارا و اسـتـان
ـیـش از   خشمگین از کشته شدن ب

ـرکـیـه  ٣٠٠  ـیـس ت ـل  معدنچی با پ
ـتـداء در  .  درگیر شدند  آنان کـه اب

ــرابــر دفــتــر مــرکــزی شــرکــت   ب
ــگــز » ـن ــدی ، شــرکــت  «سـومــا ھــول

خصوصی مالک مـعـدن سـومـا،  
ــار   ــت ــد خــواس تــجــمــع کــرده بــودن
ــب   ــی ــغــفــای دولــت رجــب ط ــت اس
ــه،   ـرکـی ـر ت اردوغـان، نـخـسـت وزی

ـقـدان در شـبـکـه ھـای  . شدند  منت
ــای   ــت آق ــاعــی حســاســی ــم اجــت
اردوغان به فاجعه معدن سومـا را  

آنـان سـخـت از  .  زیر سوال برده اند 
وی که حوادث معادن را بخـشـی  
از طبیعت کار در ایـن گـونـه از  
محیط ھـای کـار دانسـتـه اسـت  

در آنکارا نیز پلیس  .  خشمگین اند 
ـتــرضـــان   ــعــ ــدن م ـن بــرای پــراکــ

خشمگین گاز اشک آور شلیک  
ـرضـان در واکـنـش بـه  . کرد  معـت

سخنان آقای اردوغان نوشته بودند  
 .«این حادثه نیست جنایت است »

بیانیه کارگران ایران 

برای ابراز ھم دردی با 
 !!!کارگران ترکیه

بازھم کـارفـرمـایـان کـارگـران را  
کارگران و مـردم  .  قتل عام کردند 

ــر   ــی خــب ــه، وقــت ــخــواه تــرکــی آزادی
کشته شدن معدنچیان سـومـا در  
ـفـجـار   ـر ان ـر اث استان مانیسـا را ب

ـــخ   ـــاری ـــا در ت ـــوم ـــدن س ـــع م
 شنیدیم با دل و جـان  ١٣/٥/٢٠١٤ 

ـم ، یـکـبـار   ـی منقلب شده، گریسـت
دیگر سرمایـه داران جـان صـدھـا  

ـر ٣٠٠ تا کنون  (  کارگر   ـف را  )   ن
ـنـد  ـیـای سـرمـایـه  .    گرفت در دن

داری، جان انسانھـا را بـه پـول و  
ـنـد، ھـر روز   سود تبدیل مـی کـن
آزادی انسانھا را بیشتر سلب مـی  
کنند و ھر روز خدمات عـمـومـی  
ـر حـذف   و خدمات ایمنی را بیشـت
کرده به سود و ثروت کارفرمـایـان  
می افزایند، کـارفـرمـایـان تـحـت  
تسلط حـکـومـت ھـای سـرمـایـه  

ـبـال   داری خود با چنان شتابی بدن
ــد کــه   ـن کسـب فــوق ســود ھســت
استثمار انسان از انسان را بـه اوج  
خود رسـانـده انـد، کـار فـرمـایـان  
ـرای   تحت حمایت دولتھای خـود ب

افزایش سود سـرمـایـه ھـر روز از  
وسائل ، ابـزار ھـا ، خـدمـات و  
کنترل و بررسی اسـتـانـدارد ھـای  
ایمنی محل کار کسر می کنند  

دولت ترکیه در تـاریـخ  ( ، از جمله  
ــل  ٣٠  ـری ـرای صـرفــه  ٢٠١٤  آپ  ب

جویی در ھزینه کارفرمایان طـرح  
کنترل و بررسی اسـتـانـدارد ھـای  

ایمنی در معدن سوما را رد کـرده  
ــل، در  ١٤ اسـت یـعــنـی   ـب  روز ق

حالی که اگر طرح فوق اجـرایـی  
ــدون شــک امــروز   مــی شــد ب
کارگران معدن سوما زنده بـودنـد،  
این دلیـل ثـابـت مـی کـنـد کـه  
ــرمــای   ــرکــیــه و کــار ف ــت ت دول
شرکت سوما ھولدینگز مـرتـکـب  
جنـایـت آگـاھـانـه شـده انـد، الزم  
ــحــاظ   ــه از ل ـرکــی ــدانــیــم ت اسـت ب
ناامنـی مـحـل کـار کـه بـاعـث  
کشته شدن کـارگـران مـی شـود  
ـیـا   در اروپا مقام اول و در کـل دن

 .) مقام سوم را دارد 

در اقصا نقاط دنیا جھت افـزایـش  
ــرمــایــه از طــریــق حــذف   ســود س
کنترل استادارد ھا و حـذف ابـزار  
ھا و وسـائـل ایـمـنـی، کـارگـران  
گروه ، گروه کشته می شـونـد و  
کارفرمایان با استفاده از وسائل و  
ابزار ھای تبلیغاتی خـود کشـتـه  
شـدن کــارگـران را حـوادث کــار  
ــنــد، طــی ســال   ــن اعــالم مــی ک
گذشته چندین کارگـاه خـیـاطـی  
ـنـد مـالـزی،   در کشور ھـای مـان
ـنـگـالدش   اندونزی ، پاکستان ، ب

بر اثر کمبود وسائل ایمـنـی  ...  و  
ـبـودن، دچـار آتـش   و استـانـدارد ن
ــا بـه خــاطــر   سـوزی شــده انـد، ی
فرسوده بودن بنا ھـا فـرو ریـخـتـه  
اند یا به دلیل عدم ایـمـن سـازی،  
معادن زیـادی در چـیـن ، ھـنـد  

ـــه  ...  ،   ــون در تــرکــی و اکــن
فروریخته یا دچار انفجـار شـدنـد،  
در پی چنین جـنـایـات آگـاھـانـه  
کارفرمایان و دولتشان، صد ھـا و  
ھـزاران کـارگــر جـان خـود را از  

خـانـواده کـارگـران  .  دست داده اند 
کشته شده ضـمـن تـحـمـل درد و  

رنج عزیز از دست داده، باید تحـت  
فشار ھای اقتصادی و روحـی و  
ـر شـونـد ،   روانی نیز خورد و خمـی
ــابــل ایــن ھــمــه مصــائــب   ــق در م
سرمایه داران و کارفرمایان تـحـت  
حمایت حکومـت ھـای خـود ھـر  
ـنـد  .  روز به ثروت خود مـی افـزای

ما بعنـوان بـخـشـی از کـارگـران  
ــدیـکــای   ـران مــتـشــکـل در سـن ای
ــرز،   ــب ــان ال ــت ــران نــقــاش اس کــارگ
ـری ایـجـاد تشـکـل   کمیته پیـگـی
ھای کارگری ، کمیته دفـاع از  
کارگران زندانی مھابـاد، جـمـعـی  
ـیـن کـارگـری   از کارگران و فعـال
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ــعــدادی از   ــراه ت ــنــدج بــه ھــم ســن
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن
سیاسی در ایران با دلی پر خون و  
ــه شــدن   ــان کشــت چشــمــان گــری
ـرکـیـه   کارگران معدن سوما در ت
را نه حاصل حوادث کار بلکه آن  
ـتـشـان   را جنایت کارفرمایان و دول
ـم   ـی علیه کارگران قلمداد می کـن
، ضمن ابراز ھمدردی بـا خـانـواده  
ـقـه   کارگران قتل عام شـده و طـب
کارگر ترکیه، از تمامی تشـکـل  
ھای کـارگـری ، سـازمـانـھـا و  
فعالین انقالبی و مـردم آزادیـخـواه  
می خواھیم کارفرمـایـان و نـھـاد  
ھـای دولــتـی کـه بــرای کســب  
سود بیشتر وسائل ایمـنـی را کـم  
می کنند و در خصـوص کشـتـه  
شدن کارگـران در مـعـدن سـومـا  
کـار فــرمـای شــرکـت ســومـا و  
ـرای   ـرکـیـه را ب مسئولین دولـت ت
محاکمه بعنوان عاملین و آمـریـن  
ـیـه بشـریـت بـه دادگـاه   جنایت عل

و از تمامی کارگران و  . بکشانند 
تشکل ھای کارگـری در جـھـت  
ــدن   ــه ش ــه کشــت ــان دادن ب ــای پ
ــه و   ــحــدان ــطــور مــت کــارگــران ب
ھماھنگ حوادث کار را بـعـنـوان  
جنایت  علیه کارگران در مـحـل  
کار دانسته و در جھت پایان دادن  

ـنـد  فـرامــوش  .  بـه آن مـبـارزه کـن
ـرده   نکنیم اگر مـتـحـدانـه و گسـت
ــایـات در مــحـل کــار   ــیـه جـن عـل
ـم، کـار فـرمـایـان   ـی فعالیـت نـکـن
برای افـزایـش سـود سـرمـایـه بـا  
کمتر و کمتر کردن ایـمـنـی کـار  
ـتـل   ـری را بـه ق ـیـشـت کارگـران ب

ــد  ــد رســان ــکــای  .  خــواھــن ــدی ســن
کارگران نقاش استان البرز کمیتـه  

ـری ایـجـاد تشـکــل ھــای   ـیـگــی پ
کارگری جمعـی از کـارگـران و  
ـتـه   فعالین کارگری سنندج کـمـی
دفاع از کارگران زندانـی مـھـابـاد  
ـیـان کـارگـری و   تعدادی از زندان

 گوھـر دشـت و  ١٢ سیاسی سالن  
 :زندان تبریز  به اسامی  

شاھرخ زمانی ، صالح کـھـنـدل ،  
ناصح یوسفی ، پیروز مـنـصـوری  
، افشین حیرتیان، حشمت اله طبـر  
زدی، حمیـد روحـانـی ، مـحـمـد  

 جراحی، خالد حردانی 
 

:  فاجع  معدن سوما
 کشتار در محل کار

انجمن ھمبستگی بین 
-UID)المللی کارگران 

DER)- ترجمه شبکه
 ھمبستگی کارگری 

روز سیزدھم ماه مه، نظام استثمـار  
و بھره کشی سرمایه داری، جـان  

 کارگر معدن زغـال  ٣٠٠ قریب به  

سـنــگ را گــرفـت و نـام آن را  
سوما، شـھـری در غـرب   «حادث  »

ــه، گـذاشــت  ـرکــی ــوز  .  ت امــروز ھــن
تعداد نامعلومی از کـارگـران در  

ـتـاده انـد  ایـن  .  زیر آوار بـه دام اف
در   «حادث  کار »کشتار، بزرگترین  

ــت  ــه اس ــخ تــرکــی ــاری ـــل  .  ت دالی
ــوز   ــن ــداد ھ ــیــکــی ایــن روی ــن تــک

ـلـی  .  نامشخص است  ـی امـا بـه دل
نامعلوم در مـعـدن، آتـش سـوزی  
. رخ داد که ھنوز ھـم ادامـه دارد 

این آتش سوزی مونوکسید کربـن  
ایجاد نـمـود کـه بـاعـث مـرگ  

ـفـاقـی را کـه  .  کارگران گشت  ات
در سوما رخ داده است نمی شـود  

آن چـه  .  تقلیل داد  «حادث  کار »به  

که در سوما پیش آمـده، کشـتـار  
دسته جمعی بود که کـارفـرمـای  

و ھـمـدسـتـش،   «سوما ھولدینگز »
ــت   ــت و  »حــکــوم ــدال ــزب ع ح

. مرتکب شـدنـد  (APK) «توسعه 
از یک طرف، کارفرمایان طـمـاع  
از وسایل و امکانات ایمـنـی الزم  
ـنـد، از طـرف   ـفـاده نـمـی کـن است

ــگــر، حــکــومــت   ، کــه  APKدی
مسئولیت بازدید محل ھای کـار  
را برای حفظ و رعـایـت ایـمـنـی  
کارگران دارد، چشـم خـود را بـه  
روی وضعـیـت حـاکـم در مـحـل  

 روز  ١٤ .  ھـای کـار مـی بــنـدد 
پیش، احزاب اپوزیسیـون پـارلـمـان،  
طرح پیشنھادی تازه ای در مـورد  
ــه   مـعـدن سـومـا بـه پـارلـمـان ارائ
ـیـشـنـھـادی   کردند، اما این طرح پ

اردغـان  .  رد شـد  APKاز طرف  
در ھر فرصـتـی کـه مـی یـابـد،  
اعالم می کند کـه سـرسـخـتـانـه  
مشغول برداشتن تمامی مـوانـع از  

ــوده و   ــان ب ــای ــارفــرم ســر راه ک
ھا را از پای آن ھا مـی  «زنجیر »

خواھد بگسلد و حاال ما نتیج  این  
از پـاھـای   «زنجیرھا »قطع کردن  

کـارفـرمـایـان را در سـومـا مــی  
معادن که نیاز به اقدامـات  .  بینیم 

ـرای   بسیار مھم ایمنی داشتـه و ب
ـیـاز بـه کـارگـران   کار در آن ھا ن
واجد شرایط است، ھـمـه مشـمـول  
خصوصـی سـازی گـردیـده و بـه  
ـرده شـده   شرکت ھای خارجی سـپ

کـارفــرمـایـان بـه مــنـظــور  .  اسـت 
کاھش ھزینـه، اقـدامـات الزم را  
برای رعایت موارد ایمـنـی نـمـی  
کنند و در نتیجـ  آن، کـارگـرانـی  
که واجد شرایط نیستند، بـه طـور  

موقت استخدام شده اند و دستمـزد  
پایینی می گیرند، در این معـادن  

ـقـا  در مـورد  . زیاد ھستند  این دقی
صـادق   «سوما ھولدینـگـز »معدن  
ــه  .  اســت  ــه ای ک در مصــاحــب

ــریــت »روزنــامــه   ــا صــاحــب   «ح ب
ـــی ایـــن مـــعـــدن   ـل آلـــپ  »اصــ

کرده بود، گـورکـان بـه   «گورکان 
ـیـد و   رشد کمپانی اش مـی بـال

ـیـون  ٦ می گفت که سالیانه   ـل  می
تن زغال سـنـگ اسـتـخـراج مـی  

ــا  .  کـنـد  در ایـن مصــاحـبـه، او ب
ــد کــه   ــه ایــن مــی بــالــی غــرور ب
توانسته بود مخارج استخراج را از  

 دالر کـاھــش  ٢٤  دالر بـه  ١٤٠ 
به این می گویند  »:  دھد و گفت 

در نتیج  آن ما   .«!بخش خصوصی 
ـم کـه   اکنون شاھد این می بـاشـی

ــه   ــم ــن ھ ــای »ای ــاوردھ  «دســت
ـیـمـت   کارفرمایان، چگـونـه بـه ق
. جان کـارگـران تـمـام مـی شـود 

ــت   ــت رشــد   AKPدول ــز دول نــی
کـارفـرمـایـان بـدون  )  اقتـصـادی ( 

آن ھـا  .  اسـت  «مانع »ھیچ گونه  
ـیـن رشـد   ـنـد کـه ب خوب می دان
اقتصادی و باقی ماندن در قدرت  

در دوران  .  رابـــطـــه وجـــود دارد 
  ١٣ ، نزدیک به  AKPحکومت  

ھزار کارگر تاکنون جـان خـود را  
محل کار از دسـت   «حوادث »در  

ـیـش از ایـن   داده و تعداد بسیـار ب
. ھم مجـروح و مـعـلـول شـده انـد 

 سـال  ١٩ قابل یادآوری است کـه  
ــانــون     ١٧٦ اســت کــه تــرکــیــه ق

را   (ILO)سازمان جھـانـی کـار  
ایمنـی و سـالمـتـی  »در رابطه با  

ــه اسـت  «مـعــادن  ـت ــانــر  ».  پـذیــرف ت
وزیر نیرو کـه در مـراسـم   «ییلدیز 

گشایش این معدن حضور داشـت،  
به کارفرمایان عـالمـت داد کـه  
ــازی نــیـســت نـگــران فشــارھــا   ـی ن

و درسـال ھـای گـذشـتـه  .  باشنـد 
نخست وزیر وقت، اردغان، سـعـی  

ھـا را  «حـادثـه »کرده بود که این  
ــا   ــطــه ب ــن صــورت در راب ــه ای ب
کارگرانی که جان خود را در آن  
زمان از دست داده بودنـد، تـوجـیـه  

این ذات کار اسـت و  »: کند که 
 .«خواست خدا است 

ـم  ( حوادث محل کـار   ـی یـا بـگـوی
قتل ھـایـی کـه در مـحـل کـار  

ـریـن  )  اتفاق مـی افـتـد  بـزرگ ت
ــت  ــارگــران اس بــرای  .  مســألــ  ک

ـنـه،   افزایش آگاھـی در ایـن زمـی
ـلـی   ـیـن الـمـل انجمن ھمبستگـی ب

ــران   ــدا    (UID-DER)کــارگ ــق ن
حـوادث  »کمپینی را تحت عنوان  

ـنـد،   ـیـسـت محل کار سرنوشت ما ن
جلوی مرگ کارگران در مـحـل  

. آغـاز کـرده بـود  «کار را بگیریم 
ـیـن،   ـپ -UIDاز طـریـق ایـن کـم

DER   بـه صـدھـا ھـزار کـارگـر
دست یافته و موفق شـده بـود تـا  

 ھزار امضا جمع آوری کـنـد  ١٠٠ 
و نھایتا  آن طومار را بـه پـارلـمـان  

 «حوادث »تداوم این  .  تحویل دھد 
گویای اھمیت کمپین انجمـن مـا  

اکنون اعتراضات تـوده ای  .  است 
در کشور شکل گرفته است کـه  
ـیـس   ـل بدون تعجـب بـا سـرکـوب پ

ــی  .  روبــه رو گــردیــده اســت  ــت وق
رفـت   «سـومـا »اردوغان به بازدید  

ــای   ــواده ھ ــان ــا اعــتــراضــات خ ب
جـمـعـیـت  .  معدنچیان مواجـه شـد 

ـر  »:  شـعـار مـی داد  نـخـسـت وزی
 «!استعفا بده 

اتحادیه ھای کارگری یک روز  
ـراض بـه ایـن   اعتصاب را در اعـت

در نـواحـی  .  اتفاق اعـالم کـردنـد 
صنعتی، کارگران کارخانه ھـا و  
ـنـد  ـیـوسـت . معادن بـه اعـتـصـاب پ

 ھـزار مـعـدنـچـی از  ١٠ بیش از  
ــول داغ » ــگ ــھــرک   «زن ــه ش ک

ـریـن   ـت معدنی است، در میان فـعـال
ـیـن،  .  این کارگران بوده اند  ھمـچـن

ــی از   ــل ــمــل ــن ال ــی بــی ــان ــب ــی پشــت
معدنچیان سوما صـورت گـرفـتـه  

کـارگـران کـوبـا، ونـزوئـال،  .  است 
به ویـژه مـعـدنـچـیـان آن  ( بولیوی  

در پشتیبانی از مـعـدنـچـیـان  )  ھا 
 .سوما دست از کار کشیدند 

UID-DER   ــز فــعــاالنــه در ــی ن
اعتراض مناطق کـارگـری عـمـل  

خـاطـر   UID-DER.  کرده است 
نشان می کند که کارفرمایان و  
ــا   ــت آن ھ ــای وق حــکــومــت ھ
ــاده   ــی الزم را پــی اقـدامــات ایـمــن
ـقـ    نخواھند کرد، مگر این که طـب
کارگر خود را سازماندھی نـمـوده  

 .و به مبارزه برخیزد 
 ٢٠١٤  مه  ١٧ 

 
***     
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کارزار پشتیبانی از 
 کارگران ایران 

طی سالھای گذشته با  :  اطالعیه 
شدت یافتن روند اجرای سـیـاسـت  
ھای ضد کارگری توسـط دولـت  
ھای مختلف در جھت پیشگیـری  
ــدن   ــه وســراســری ش ــســت ــمــب ازھ
ــارگــران   ــاری ک اعــتــراضــات ج
ـرده وار   وھمچنین تحمیل شرایط ب
شغلی و تعییـن حـداقـل دسـتـمـزد  
شرم آور تـوسـط دولـت، ھـر روزه  
ــشـتــری بــر   ـی شـاھـد فشـارھــای ب
کارگران و فعالیـن کـارگـری در  

سرمایه داران حـاکـم  .  ایران ھستیم 
ــارکــردن   ــا گــرفــت ــور ب بــر کش
ـفـاوت   کارگران درتنگـنـاھـای مـت
شغلی واقتصادی تالش دارنـد تـا  
آنان را ھر چه بیشترغیرمـتـشـکـل  
ــــزوا   ــــه ان ــــه وب ـت ــــگــــاھــــداشـــ ن

ـنـد  ھـمـسـوبـا کـاربـدسـتـان  . بکشـان
اقتصادی، انواع وزارت خـانـه ھـا  
وارگانھای امنیتی ونـظـامـی، بـا  
اعمال فشاربررھبران وتشکل ھـای  
کارگری وھجوم بـه اعـتـصـابـات  
ـری   ــ ـــگــی واعــتــراضـــات و دســت

نمایندگان کارگران، تـالش دارنـد  
ــت   ــوش ــارزات ســرن ــن مــب ــا ای ت
ـیـه وضـعـیـت مـوجـود را   سازبرعل

ــه  .  سـرکـوب نـمـایــنـد  ــا تـوجــه ب ب
ـرچـــه   ـــق ھــ ـی ـرش وتـــعـــمــ ــ ـت گســ
ـیـه   ـرعـل بیشترمبارزات کـارگـران ب
شرایط حاکم وبا تـوجـه بـه چشـم  
ـــه   ـر چ ــ ـــارھ ـــال فش ـــم ـــدازاع ان
ـیـن   بیشتربرفعالین،ما جمعی ازفعال
کارگری برآن شدیم تـا بـا اعـالم  

ـران "  " کارزارپشتیبانی ازکارگران ای
اقداماتی عملی درجھت حمایت و  
ـران را    تقویت جنبش کـارگـری ای

مـا  .  دردستور کار خود قرار دھیـم 
ــیــن   ــه فــعــال ــی ــیــن از کــل ــن ھــمــچ
کــارگــری،تشــکــل ھــا و ھــمــه  
ـقـویـت   کسانی که پشتیبانی و ت
ـفـه   مبارزات کارگران ایران را وظـی
خود میدانند، تقاضا می کنیم تـا  
ـنـد  . دراین جھت ما را یاری نـمـای

ـروھـای   ـی ھنگامی که تـمـامـی ن
ـران مـتـحـدانـه   سرمایه داری در ای
ـردم   ــارگــران ومــ ــل ک ــاب در مــق
مزدبگیر صـف آرائـی کـرده انـد،  
ـیـن کـارگـری   وظیفه ھـمـه فـعـال
ــحــد خــود را   ــا صــف مـت اسـت ت
ــل   ــه داران تشــکــی ـرابــر سـرمــای درب

ــیــدی .  دھــنــد  ــه  ( رضــا رش ــت ــی کــم
ـتـه  ( صادق امیری )  پیگیری  کـمـی
اتـحـادیـه  ( محمد نعمتی )  پیگیری 

ــارگــران ایــران  فــرامــرز  )  آزاد ک
ــی  ـربـان اتـحــادیـه آزاد کـارگــران  ( ق

ـتـه  ( مھران ایمـن پـور )  ایران   کـمـی
اتـحـادیـه  ( شایان شیخی )  پیگیری 

مــرتضــی  )  آزاد کــارگــران ایــران 
 )فعال کارگری (فاتح 
 
 

برگزاری مراسم 
وگلگشت اعتراضی 
 کارگران درسنندج

 صـبـح امـروزجـمـعـه  ٩  از ساعت  
ــش از ٩٣/٢/٢٦   نــفــر  ٧٠   بــی

ــه اعضــای   ــمــل کــارگــران از ج
ــه   ـت ـی اتـحـادیـه آزادکـارگـران وکــم
ھماھنگی وسایرفعالین کـارگـری  
مراسمی را درمحـکـومـیـت مـوج  

ــگــردھــای   گسـتــرده فشــارھــا وپــی
ـرگـزار   ـرکـارگـران ب غیرقانونـی  ب

آنان دستگیری وبـازداشـت  . کردند 
ـم زاده وجـمـیـل   آقایان جعفر عـظـی
محمدی را بشدت محکـوم کـرده  
وخواستارآزادی فـوری آنـھـا کـه  
مطالبات حق طلبانه کـارگـران را  
ــد  ـنـدگـی مــیـکـردنـد، شـدن . نـمـای

ـنـده در ایـن   کارگران شرکت کـن
گلگشت اعتراضی ، بـاتـوجـه بـه   
تحمیل شرایط برده وار معـیـشـتـی  
و تعیین حداقل دستـمـزد شـرم آور  
توسط دولت، عنوان کردندکه ھـر  
ـر   روزه شاھد فشارھای بیشتـری ب
کارگران و فعالیـن کـارگـری در  

ـم  ـی لـذا ادامـه فشـار  .   ایران ھسـت
ـیـن   وآزار واذیت برکارگـران وفـعـال
ــوده   ــم کــارگــری را مــحــکــوم ن
وخواستارپایان دادن به این فشارھا  
ـــازداشـــت ھـــای   ـردھـــاوب ـــگــ ـی ــ وپ
ـیـد   غیرقانـونـی و رھـائـی بـی ق
ــدانــی   وشــرط ھــمــه کــارگــران زن

در ادامـه ایـن مـراسـم یـاد  . شدند 
وخاطره کارگران جـان بـاخـتـه ی  
معدن سومای ترکیه که فـاجـعـه  
ـقـه کـارجـھـانـی   ای تلخ برای طب
وجنایتی ناشی از حـرص وآزسـود  
خـواھـی ســرمـایـه داری اسـت ،  

مـنـاسـبـات  .  گرامی داشـتـه شـد 
وشرایطی که ھمیـشـه در اقصـی  
ــقــاط جــھــان از خــانــواده ھــای   ن

بعـضـی  .  کارگران قربانی میگیرد 
ازشعارھای داده شده در این تجمع  

 بعدازظـھـر ادامـه داشـت  ٢ که تا  
زنـدگـی انسـانـی  :   به شـرح بـود 

ــم مــاســت  کــارگــران  .  حــق مســل

زندانی جعفر عظیم زاده و جـمـیـل  
ـره   محمدی از اعضای ھیئت مـدی
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  ایران 
سندیکای شرکت 

سندیکای :واحد 
کارگران شرکت واحد 

ضمن محکوم کردن 
بازداشت موقت کارگران 
آقایان جعفر عظیم زاده 

و جمیل محمدی 
خواستار آزادی بی قید 
و شرط ایشان و رفع ھر 
گونه تعقیب قضایی برای 
ھمه فعالین کارگری می 

 باشیم
آقایان جعفر عظیـم زاده و جـمـیـل  
محمدی از اعضای اتحادیـه آزاد  
ـنـدگـان   کارگران وھماھـنـگ کـن
ـری   ــ ــزار نــف ــھـــل ھ ــار چ ــوم ط
معترضین به افزایش دستـمـزد ھـا  
ــم   ــمــه ھــای شــب دھ کــه در نــی
اردبیشت ماه، درسـت در آسـتـانـه  
ــوســط   ــی کــارگــر، ت ــھــان روز ج
نیروھای امنیتی بازداشـت شـدنـد  
،کماکان در بازداشت به سر مـی  
برند ھمانگونه که بـارھـا تـاکـیـد  

ـم   ـی داشتیم ، باز ھم تکرار می کن
ـرخـوردھـای   روش ھای پلیسی و ب
امنیتی نمی تواند مانع از رسیـدن  
به خواسته ھای  به حق کارگـران  
ــه   ــدن ب ــا رســی شــود،کــارگــران ت
مطالبات واقـعـی خـود از ھـیـچ  
کوشش و تالشی دریغ نـخـواھـنـد  

سندیکای کارگران شرکـت  .  کرد 
ــن مــحــکــوم کــردن   واحــد ضــم
بازداشت موقت کـارگـران آقـایـان  
جعفر عظیم زاده و جمیل محمـدی  
ـیـد و شـرط   خواستار آزادی بی ق
ـیـب   ـق ایشان و رفع ھـر گـونـه تـع
ــن   ــی قضــایــی بــرای ھــمــه فــعــال
کارگری می باشیم با امـیـد بـه  
گسترش صـلـح وعـدالـت درھـمـه  
جھان سندیکای کارگران شرکـت  
واحد اتوبـوسـرانـی تـھـران وحـومـه  

 ٩٣ اردیبھشت  
 
 

بیانیه کارگران 
ساختمانی در حمایت 
ازکارگران زندانی در 

 روز جھانی کارگر
ـرگـزار   روزجھانی گارگردر حالی ب
شــد کــه کــارگــران در ایــران از  
ــی   ــدگ ــت وزن ــش ــعــی ــل م ــداق ح
ـم   برخـوردارنـد بـحـرانـھـای سـیـسـت
سرمایه داری بیشتریـن آسـیـب را  
بر پیکرطبقـه کـارگـر وارد کـرده  

وتوان زنـدگـی کـردن را از  . است 
این انسانـھـای شـریـف و زحـمـت  
کش جامعه گـرفـتـه اسـت؛وتـوان  
ـریـن مـایـحـتـاج   ـتـدایـی ت تامین اب
ــــواده را   ــــدگــــی خــــودوخــــان زن
ندارند؛وجود چنین شرایطی زمینـه  
ای را برای اعتراضات کـارگـری  
فراھم کـرده اسـت ؛ بـا تصـویـب  
. مــزدنــاعــادالنــه از ســوی دولــت 

کارگران بـا جـمـع اوری طـومـار  
ـیـش  ٤٠   ھزار امضـا از دوسـال پ

اقدام به انجام جـمـع آوری امضـا  
ھای این طومارنمودند؛وبا تـجـمـع  
ھای مکـرر در جـلـو مـجـلـس و  

ــد  ــمــودن وقــتــی  . وزارت کــاراقــدام ن
ــــجــــه ای   ـی ـــ ـت ـــ ـران ن کــــارگـــ
ــد در   ــن ــت ــف ــنــد؛امســال گ ــت نــگــرف
اعتراض به این وضعیت اقـدام بـه  
تجمع در جـلـو وزارت کـار مـی  
کـنــنـد؛کــه یــک شــب قــبـل از  

اردیبھشت با یـورش مـامـوران  ١١ 
ـنـدگـان   به خانـه ھـمـاھـنـگ کـن

 کارزار پشتیبانی از کارگران ایران 

 چعفر عظیم زاده به ھمراه پسرش

 رضا شھابی به ھمراه  خانوده اش
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ـم زاده  ٤٠ طومار  ـر عـظـی ھزار جـعـف
وجمیل محـمـدی از ھـمـاھـنـگ  
ـر   ـنـدگـان طـومـار را دسـتـگـی کن

ــد  ــردن ــن  . ک ودر حــالــی کــه پــروی
محـمـدی از دیـگـر ھـمـاھـنـگ  
ـنـھـا   ـبـود و ت کنندگان در خانه ن
ـر ایشـان در خـانـه بـودنـد بـا   دخت
رعب و وحشت درخانه را شکسته  

روز  . بودند ووارد خانـه شـده بـودنـد 
ـرویـن مـحـمـدی و شـاپـور   بـعـد پ
احسانی راد وجمعی از کـارگـران  
در جلو وزارت کار دستگیر وبـعـد  

شب آزاد  ١٢ از بازجوی در ساعت  
می شوند؛ما کارگران ساختمانی  
ـرخـورد   ـیـن ب با محکوم کردن چـن
غیر انسـانـی حـق خـودمـان مـی  
ــل   ــق ــکــل مســت ــه تش دانــیــم ک
ـم   ــ ـی ــ ـــاش ـــه ب ـت ــ ـری داش کـــارگــ
ومطالبـاتـمـان را بـه طـور آزادانـه  
مطرح کنیم؛وخواھـان ھـرچـه زود  
تر آزاد نمودن این دو عزیز زنـدانـی  
جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده  

ـم  ـی کـارگـران  ..  ودیگرزندانیان ھست
 ساختمانی تھران 

 
 

ایمیل ارسالی  به 
اتحادیه آزاد کارگران 

ایران از طرف جمعی از 
کارگران کرج استان 

خانواده و : البرز
فرزندان کارگران چشم 

کارگران را !  براھند 
 زندانی نکنید 

خانواده و فرزندان کارگـران چشـم  
ــد   ـراھـن ــی  !   ب کــارگـران را زنـدان

تامین معیشت و منـزلـت  .   نکنید 
ـیـسـت   ـردار ن ھـر چـه  .  تعطیـل ب

فریاد میزنیم انگـار گـوش شـنـوا  
اقلیتی سرمایـه دار نـمـی  . نیست  

توانند ھر چه بخواھند انجام دھند  
و ھر روز اوار این زندگی نـکـبـت  
بار را بر سرمان خراب کنند و بـه  
ما بگویند  امور خـود را بـه ھـر  

بـا  ( شکلی می خواھید بگذرانید  
) اضافه کاری و دو شغله بـودن  

ما نمی گذاریم ھستی ونیستیمان  
ـم  .  را غارت کنند   . ما کـارگـری

وتمام ثروت این جھـان بـدسـت مـا  
و مـا  . تولید وایـجـاد مـی شـود  

خواھان یک زنـدگـی انسـانـی و  
امسـال را مـا  .  شرافتمند ھستیم  

ــم کــه   ــری کــردی ــپ در حــالــی س

ــا   تـمـامـی کـارگـران از شـمـال ت
جـنـوب ار شــرق تـا غـرب ھـمــه  
خواھان افزایش دستـمـزد بـودنـد و  
ــدگــان طــومــار   ــن مــا امضــاء کــن
اعتراضی بـه دسـتـمـزد حـدود دو  
سال با تجمع و نامه ھـای بسـیـار  
ـم   خواھان افـزایـش دسـتـمـزد بـودی

ـرای جـوابـگـویـی  . وھستیـم   مـا ب
مطالباتمان در روز اول ماه مـه بـه  

ــیــم   ــا  .  وزارت کــار رفــت ــا ب ام
ـرو   ـتـی روب ـی شرایطی پلیسی وامـن
گشتیم و تعدادی از کـارگـران را  
ــگــاه   ــازداشــت ــه ب ــر و روان ــگــی دســت
ـم دو تـن   کردند و بعدا مطلع شـدی
ـنـدگـان طـومـار   از ھماھنگ کـن
ـنـام   اعتـراضـی بـه دسـتـمـزد را ب
اقایان جعفر عظیـم زاده و جـمـیـل  
ــل از روز   مـحــمــدی را شــب قــب
ـر و روانـه   کارگر شبانـه دسـتـگـی

مـا کـارگـران  .  زندان کـرده انـد  
ـراضـی   امضاء کننده طومـار اعـت
به دستمزد  خشونت و سرکـوب و  
زندانی کردن کارگران را در روز  
ـم و   ـی اول ماه مه محکوم می کن
ـر آزادی   خواھان ھـر چـه سـریـعـت
ــن از   ــی و دو ت ــدان کــارگــرن زن

ـنـده گـان طـومـار   ھماھنگ کـن
ـر   اعتراضی به دستمزد اقایان جعـف
ـم زاده و جـمـیـل مـحـمـدی   عظـی

ـر  . ھستیم   ـف ما تا آزادی ایـن دو ن
ھماھنگ کننده طومار دسـت از  

ـم    خـانـواده  . اعتراض بر نمی داری
کارگران  ... کارگران چشم براھند  

 را زندانی نکنید 
 

بیانیه كارگران بوشھر در 
حمایت از جعفر عظیم 

زاده و جمیل محمدی و 
 سایر كارگران زندانی

ـیـابـی بـه   ھدف سرمایه داران دسـت
قدرت و ثروت بیشتر است در ایـن  
میان كارگران كه نیروی مـحـركـه  
ـریـن   صنعت كشور ھستند از كـمـت
ــه   ــد ب ــا بــرخـوردارن ــوق و مـزای حـق
ــه خــاطــر   طـوری كــه كــارگـران ب
جبران كسری ھزینه خـانـواده خـود  
ــت   مـجــبـور بـه كـار در دو شـیــف
ـنـاه   میشـونـد یـا بـه شـغـل دوم پ
میبرند بـخـصـوص در ایـن چـنـد  
ـران   ساله كه كشور شاھـد تـورم وی
كننده ای بود وضعیـت مـعـیـشـت  
كارگران بیش از پیش دچار بحـران  
ــان عــده ای از   ــن مــی شــد در ای
كارگران به صورت قانـونـی اقـدام  
ـرامـی   به كار شجاعانه و قابل احت
زدند و در مقابل دستـمـزدھـای نـا  
ـــه ای كـــه از ســـوی   عـــادالن
كارفـرمـایـان و دولـت بـه عـنـوان  
ـر كـارگـران   مصوبه مزد سالیانـه ب
ـراض   تحمیل میشد دسـت بـه اعـت
ـر   زدند و خواستار افـزایـش مـزد ب
ــورمــی   ــای ت ــعــت ھ اســاس واق
موجود در جامعه شدند و بـعـنـوان  
یك كار عـمـلـی شـروع بـه جـمـع  

ــارگــران از   ــاء از ك آوری امض
ـرغـم   ـی سراسر كشور كردنـد كـه عـل
ــرای   ــی كــه ب ــیــت ــن فشــارھــای ام
ــش   ــن جــنــب ــف كــردن ای ــوق مــت
اعتراضـی بـود مـوفـق بـه جـمـع  
آوری بیش از چھل ھـزار امضـاء  
شدند تا بعنوان ستاره ای درخشـان  
ـبـش كـارگـری   بر تارك آسمان جـن

ـران بـه یـادگـار مـانـد  ــن  .  ای در ای
میان صاحبان قدرت كـه از قضـا  
ـنـد را   كارفرمایان بزرگ ھم ھسـت
ـیـامـد و در آسـتـانـه روز   خوش ن
جھانی كـارگـر عـده ای از ایـن  

جعفـر  .  فعالین را بازداشت كرده اند 
عظیم زاده و جمیـل مـحـمـدی دو  
ـنـون در   ـر اك فعال خستگی نـاپـذی
بازداشت ناعادالنه بسر میبرند مـا  
ـلـف   گارگران از شركت ھای مخـت
بوشھر از جمـلـه شـركـت صـدرای  

 شركت سیمان دشتـسـتـان و    بوشھر 
ــی خــوشــاب   ــعــت ــن ــھــای ص شــركــت
دشتسـتـان و عسـلـویـه خـواسـتـار  
متوقف شدن این اقدام نـاشـایسـت  
ـم ادامـه   ھستیـم و اعـالم مـیـداری
ــش از   ــن بـزرگــان بــی بـازداشــت ای
اینكه ضربه ای به اعتقاد راستیـن  
ــی   ــاعــث ب ــد ب ــزن ــزان ب ایــن عــزی
اعتباری حاكمـانـی مـیـشـود كـه  
ــقــه   ــب ادعــای دفــاع از حــق و ط
آسیب پذیر را دارد و ماھیت خـود  
ـنـد لـذا خـواھـان   را نمایان مـیـكـن
آزادی ھر چه سریعتر این دوسـتـان  
و ھمچنین سایر كارگـران زنـدانـی  

 ھستیم 
 

 ١٨٧ اطالعیه شماره  
 

اتحادیه ث ژ ت بخش 
بسانکون دستگیری 

کارگران در ایران را 
 محکوم میکند

 
ــھــای   ــا سـازمــان ــمــاس ب ــال ت بـدنــب
ــان،   ــھ کــارگــری در ســراســر ج
اتحادیه ث ژ ت در فرانسه شعبـه  
بسانکون طـی نـامـه ای ضـمـن  
ـیـن   محکوم کردن دستگیری فعـال
کارگری در روز جھانـی کـارگـر  
در ایران، خواسـتـار آزادی فـوری  

در ایـن  .  ھمه کارگران زندانی شد 
ـر حـق تشـکـل،   ـیـن ب نامه ھمچـن
ـرپـایـی تـظـاھـرات   اعتـصـاب، و ب
بعنوان حقوق پـایـه ای کـارگـران  

در ایـن نـامـه  .  تاکید شـده اسـت 
 : چنین آمده است 

ھمزمان با راھپیمـایـی ھـای مـا  " 
ــران در شــھــر   بســانــکــون  " کــارگ

و سایر شھرھای جھان در  " فرانسه 
روز جھانی کـارگـر اول مـه، در  
تـھــران و ســایــر شــھــرھــای ایــران  
ــن   ــالــی ــوری اســالمــی فــع جــمــھ
کارگری و اتـحـادیـه ای را کـه  
بخاطر اول مه تجمع کـرده بـودنـد  
ـر   مورد حمله قرار داد و دسـتـگـی

جعفر عظیم زاده، و جـمـیـل  .  کرد 
ـر  ٣٠ محمدی روز    آوریل دسـتـگـی

شدند، و پروین محمدی و شـاپـور  
ـیـگـر   احسانی راد روز اول مه دست

ــد  ــدن ــت  ٢٣ .  ش ــارگــر شــرک  ک
ـر   ـیـز دسـتـگـی اتوبوسرانـی واحـد ن

 . شدند 
  

ــه   ــعــب ــون ث ژ ت ش ــدراســی ف
بسانکون نگرانی خودرا در مـورد  
وضعیت جعفر عظیم زاده و جمـیـل  
محمدی که ھنوز در زنـدان اویـن  
. زیر بازجویی ھستند ابراز مـیـدارد 

ـر   ما خواھـان آزادی فـوری جـعـف
عظیم زاده و جمیل مـحـمـدی  و  
ـران   ھمه کـارگـران زنـدانـی در ای

 :از جمله . ھستیم 
بھنام ابراھیم زاده، رضـا شـھـابـی،  
ــد   ــات، مــحــم ــوســف آب خــراب ی
ــا   ــده، وف ــایــی، واحــد ســی مــوالن
ـنـی، خـالـد   قادری، غـالـب حسـی
حسینی، محمد کـریـمـی، جـمـال  
میناشیری، قاسم مصـطـفـی پـور،  
ـنـومـنـد،   افشین ندیمـی، ھـادی ت
که در استان کـردسـتـان دسـتـگـر  

 شدند  
و محمد بـاقـری، رسـول بـداغـی،  
مـحـمـد داوری، مـھــدی فـرھــی  
ـری، عـلـی   ـب ـن شاندیز، عبدلرضا ق
ــی   ــشــت ــھ ــود ب ــی، مــحــم ــاغــان ب
لنگرودی، و علیرضا ھاشـمـی از  
ـران بـایـد آزاد   ـلـمـان ای کانـون مـع

 .شوند 
فدراسیون ث ژ ت از بسـانـکـون  
ـران و ھـمـه   ھمراه با کـارگـران ای
کارگران جھان برای حق تشکل و  
حق تـظـاھـرات و حـق اعـتـصـاب  

 ".تالش و مبارزه میکند 
 

کارزار برای جلب ھمبستگی بیـن  
ــدن   ــری و رســان ــی کــارگ ــل الــمــل
ــی و   ــدان ـران زن ــارگــ ــدای ک ص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بھنام ابراھیم زاده به ھمراه خانواده اش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمیل محمدی
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زندانیان سیاسی به سطح جـھـانـی  
ــه ھــر شــکــل کــه  .  ادامـه دارد  ب

میتوانید با این کمپین ھـمـکـاری  
 .کنید 

 
ــران   ــون ســه تــن از رھــب ــن ھــم اک
کارگری جعفر عظیم زاده، جمـیـل  
ـم زاده در   محمدی، و بھنام ابراھـی

ـرنـد و از  ٢٠٩ انفرادی   ـب  بسـر مـی
ـری   ـیـخـب آنھا خبری نیست و این ب
باعث نگرانی خانواده این عـزیـزان  

 .شده است 
 

جعفر عظیم زاده، جمیل محـمـدی،  
بھنام ابراھیم زاده و ھمه کـارگـران  
زندانی و زندانیـان سـیـاسـی بـایـد  

 . فورا آزاد شوند 
 

 مـه   ١٣       ١٣٩٣  اردیبھـشـت  ٢٣ 
 ٢٠١٤ 

Shahla_daneshfar@yaho
o.com 

Bahram.Soroush@gmail.
com 

h t t p : / / f r e e -t h e m -
now.blogspot.com 

 
 
 

ترجمه فارسی نامه دبیر 
کل کنفدراسیون بین 

ھای  المللی اتحادیه
ای به  کارگری در نامه

حسن روحانی، رییس 
 جمھوری ایران

ـلـی   دبیر کل کنفدراسیون بین المـل
ای    ھای کارگری در نامـه   اتحادیه 

به حسن روحانی، رییس جمھـوری  
ایران، خـواسـتـار پـایـان بـازداشـت،  

تعقیب قضایـی و بـدرفـتـاری بـا    
 .فعاالن کارگر زندانی شد 

شارون بارو، در این نامه با اشا ره  
به بـازداشـت تـعـدادی از فـعـاالن  

ـم  زاده    کارگری از جمله جعفر عظـی
 در روزھـای    و جمیل محـمـدی،  

ـرخـی از   ـر اشـاره کـرد کـه ب اخی
ــد   ـن فـعـاالن کـارگـر زنـدانـی مـان

     محمد جراحـی،    شاھرخ زمانی،  
زاده و رضا شھابی بـه    بھنام ابراھیم 

ـیـشـان    خاطر فعالیت  ھای سندیکای
متن ترجمه نامـه  .  اند   مجازات شده 

اینجـانـب بـه  :    به این شرح است 
ــدگــی از   ــن ــمــای ــیــون  ١٧٦ ن ــل  مــی

ـلـی   اعضای کنفدراسیون بین المـل
اتحادیه ھـای کـارگـری ازشـمـا  
ــایــان دادن بــه رونــد   درخــواســت پ

ـیـگـردھـا   ـیـب وپ ـق دستگیریھا، تـع
وبدرفتـاری بـا فـعـاالن اتـحـادیـه  
ـران   ھای مستقل کـارگـری در ای

بسیاری از آنھادرشـرایـط  .   را دارم 
سخـتـی درحـال گـذرانـدن حـبـس  
ھــای طــوالنــی مــدت بــوده ویــا  

اخراج وجریمه شده اند  و در واقـع  
ـری از   برخی ازآنھا بمنظورجـلـوگـی
آزار واذیت مجبوربـه تـرک وطـن  

ـم  "  اخیرا .   خودشده اند  مطلـع شـدی
 مـقـامـات  ٢٠١٤  آوریل ٣٠ که در  

ــرعــظــیــم زاده   ــایــان جــعــف ایــران، آق
وجمیل محمدی را بازداشت کـرده  

درجریان اول ماه می نیز خانم  .  اند 
پروین محمدی وشاپوراحسانی راد  

ـر آنـھـا از  ٤ ھر  . دستگیر شدند   نف
ـره اتـحـادیـه   ـئـت مـدی اعضای ھـی

ـبـاشـنـد  از  .   آزادکارگران ایران مـی
ســال گــذشــتــه آنــھــا دادخــواســت  

طـومـار  ( جمعی سازمانیافته ای  
ـری کـارگـران ٤٠ امضاء   ـف  - ھزارن

ـم  )  م  دراعتـراض بـه شـرایـط وخـی
کارگران و اعضای اتحـادیـه کـه  
ـراضـات اول   برای سازماندھی اعت
ـم   ـنـظـی ماه می تالش کـردنـد ، ت

ـرویـن مـحـمـدی  .  نـمـودنـد  ـم پ خـان
وشاپوراحسانی راد آزادشدنـد، امـا  

 زنـدان  ٢٠٩ دونفر دیگرھنوز در بند 
ھفتـه گـذشـتـه  .  اوین باقیمانده اند 

تعدادی از اعضـای تشـکـلـھـای  
. دیگربرای بازجوئی احضـارشـدنـد 

ــدادی از   ــع ــاری درت در ســال ج
شھرستانھا در سراسر کشورازجملـه  
ــان کــردســتـان بــرای بــرگــزار   اسـت

کردن اعتراضات اول ماه مـی بـه  
درمـاه مـی  .  آنھا ھشدار داده شـد 

ـران   ـفــر  ٢٣ امسـال مــقـامـات ای  ن
ازاعضای سـنـدیـکـای کـارگـران  
شرکت واحد اتـوبـوسـرانـی تـھـران  

ازجـمـلـه  .وحومه را بازداشت کردند 

ابراھیم مددی که قبـال بـه زنـدان  
آنھـا چـنـدسـاعـت  .  اوین رفته بود 

ــری آزادشــدنــد  ــتــگــی .  پــس از دس
ـراز   ـف درتاریخ دوم می ، چـنـدیـن ن
ــعـــاالن   ــا وف ــھ ــکــل ــای تش اعض
ــیــن خــانــواده   ــری وھــمــچــن کــارگ
ـرای   وھمکاران آنھا که در تالش ب
ـتـه پـس ازاول   گردھمائی درآخرھف
ـری   ماه می بودند،ھـدف دسـتـگـی

ــنــد  ــت ــرف اشــاره بــه تــجــمــع  ( قــرارگ
ــران   ــکــای کــارگ ــدی ــن اعضــای س
ــزکــارمــکــانــیــک اســت کــه   ــل ف
 -درغرب تـھـران بـازداشـت شـدنـد 

ـر از کـارگـران  ١٢ ھم اکنون ).م   نف
وفعالین کارگری در زنـدان بسـر  
ـرنـد وبسـیـاری ازآنـھـاصـرفـا  ـب " می

بدلیل مطالبه حقوق اساسـی شـان  
درسازماندھی تجـمـع، بـا احـکـام  

مـا  .  طوالنی مدت زندان روبروینـد 
  ٢٠١٤  آوریـل  ١١ درتـاریـخ  "  قبال 

نگرانیھای خودرا در مـوردآقـایـان  
شاھرخ زمانی کـه از مـوسـسـان  
سندیکای نقاشان وتزئینات تـھـران  

ـتـه  ( ومحمـدجـراحـی   عضـو کـمـی
ـری ایـجـاد تشـکــل ھــای   ـیـگــی پ

ـم  ) م   -کارگری  ھستند، ابراز کـردی
که ھنوزمنتظر پاسخ به این نـامـه  

 .ھستیم 

ــتــه   ــم زاده ازکــمــی ــام ابــراھــی ــھــن  ب
(پیگیری تشکـلـھـای کـارگـری 

CPELU)   وفعال حقوق کودک
 سـال حـبـس مـحـکـوم شـده  ٥ به  

ــراز اعضــای  ٣ حــداقــل .  اســت  ــف  ن
ـرای کـمـک   کمیته ھماھنگی ب

ــجـادتشـکــلـھـای کـارگــری   بـه ای
(CCHFWO) ازجمله آقـایـان ،  :

ــــــات،   ـراب ــــ ـــــوســــــف آب خ ی
محمدموالنائی، و واحـدسـیـده در  
ـران در زنـدان   استان کـردسـتـان ای

دیگر اعضـای  ایـن  .  بسر میبرند 
ـری  ــــــازمـــــــان کـــــــارگــــــ (س

CCHFWO)   ٥/٣ به یک تـا  
ــد  . سـال حــبـس مــحـکـوم شـده ان
: ازجمله این افراد میتوان به آقایان 

ــنــی،   ــی وفــا قــادری، غــالــب حس
خالدحسینی، محمدکریمی، جمـال  
میناشیری، قاسم مصـطـفـی پـور،  
ـنـومـنـد   افشین ندیـمـی وھـادی ت

 .اشاره کرد 
ـراز اعضـای انـجـمـن  ٥ حداقل   ـف  ن

درحال   (TAI(صنفی معلمان ایران 
ــی   ــه حــبـس ھـای طـوالن حـاضـرب
ـنـد  . مدت در زندان محکـوم ھسـت

(محمودباقـری :  به نامھای آقایان 
،  ) سـال ٦ ( ، رسول بداغی )  سال ٥/٤ 

، ومـھـدی  ) سـال ٦ ( محمـد داوری 
ــراھــی  ــز -ف بــرای  ).  ســال ٣ ( شــانــدی

ـری یـکـی   ـب ـن ـرضـا ق آقای عبدال
ـیـل   (TAI(دیگر از اعضای  به دل

ــروھــھــای   ــتــن بــا گ ارتــبــاط داش
مخالف خارج کشـورحـکـم اعـدام  

 سـال  ١٥ صادرشده بـود کـه بـه  

تقلیل یافته وھـمـچـنـان در زنـدان  
ـران  .  بسرمیبرد  ،  (TAI)سایر رھـب

علی اکبرباغـانـی،  :  ازجمله آقایان 
ــگــرودی،   ــی لــن ــشــت ــھ ــودب مــحــم
وعلیرضا ھاشـمـی بـه زنـدانـھـای  

 .طوالنی مدت محکوم شده اند 
 آقای رضاشھابی از سـنـدیـکـای  
کارگران شرکت واحداتوبـوسـرانـی  
تھران، درحال سپری کـردن حـکـم  

ــد  ٦  ــاش ــب ــودمــی ــدان خ ــه زن ــال س
درحالیکه تعداددیگری از اعضـاء  
ـرنـد   ـب سندیکا یا در زندان بسر مـی
ـرارگـرفـتـه   ویا مورد آزار واذیـت ق

آقایان شـھـابـی ، جـراحـی و  .  اند 
موالنائی به مراقبت ھای فـوری  
پزشکی نیاز دارندکه آنھا ھـمـواره  
. ازاین مراقبتھا مـحـروم شـده انـد 

این فعالین تشکلھـای کـارگـری  
ـیـابـی بـه حـق  "  صرفا  ـرای دسـت ب

ــای   ــون ھ ــوانســی ــدرج درکــن مــن
 (ILO( سازمان بین المللی کـار 

ــل    ــی ــرای تشــک ــنــی تــالش ب یــع
ـقـل   اتحادیه ھای کارگـری مسـت
ــشــت   ــاء ســطــح مــعــی وبــرای ارتــق
شاغلین در ایران ، مـجـازات شـده  

ـم ایـن  .   اند  ما از شما مـیـخـواھـی
آزاد کـرده وبـه  "  زندانی ھا را فورا 

آزار واذیت اعضـای تشـکـلـھـای  
 .کارگری در ایران خاتمه دھید 

ــدشــمــا    دبــیــر کــل   ــمــن ارادت
ــی   ــل ــمــل ــن ال ــون بــی ــدراســی ــف کــن

 ھای کارگری   اتحادیه 
 
 
 
 
 

کارگر 
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ـیـن "من از كلمه   ـفـاده  "  كمپ اسـت
ام، اما ھنوز كمپینی شایسـتـه    كرده 

كه قدرت فشار الزم بر جـمـھـوری  
ــان   ــدانــی اســالمــی بــرای آزادی زن
سیاسـی را داشـتـه بـاشـد، نـمـی  

ـیـن كـار  . بینم  ـپ راه اندازی این كـم
ـیـن  .  سختی نباید باشد  به این پـائ
 .تر اشاره خواھم كرد 

 
ـران   شاید كمتر كشوری به اندازه ای
ــه   ــاســی داشــت ــی سـی ــدان امـروز زن

تعدادی را بخاطر اظھارنظـر  .  باشد 
ــا   ــان و ی ــكــالت زن ــاره مش درب
ـر   اعتراض به وضعیت زنان دستگـی

تعدادی را بـخـاطـر دفـاع  .  اند   كرده 
ــی كــرده  ــدان ــان، زن ــودك ــد   از ك . ان

تعدادی را بخاطر اظھارنظر دربـاره  
وضعیت سـیـاسـی در كـردسـتـان،  
تعدادی را بـخـاطـر اظـھـار نـظـر  
ــاســی در   ــت ســی ــاره وضــعــی درب
ــعـدادی را بـخــاطــر   ــجـان، ت آذربـای
وضعیت سـیـاسـی در خـوزسـتـان،  
تعدادی را بخاطر اظھارنظر دربـاره  
ــی،   ــتـھــای مــذھـب ـی ــت اقــل وضـعـی
ـره   ـره و غـی قومی، جنسیتی و غی

ــد  ــرده ان ــی ك ــعــدادی را  .  زنــدان ت
بخاطر برگشتن از اسالم زیر اخـیـه  

تـعـدادی را بـخـاطـر  .  گرفته انـد 
ــكــه اســالمشــان مــثــل اســالم   ایــن

ـیـسـت    خامنه  ای و مصباح یزی ن
و دھـھـا  .  در زندان نگه داشته اند 

 .مورد دیگر 
ـیـن   من اینجا روی وضعیت فـعـال
جنبش كارگری دربند مكث مـی  

ـم كـه  .  كنم  ـن از كسانی یاد می ك
بخاطر دفاع از حقـوق كـارگـران و  
ـیـحـقـوقـی كـارگـران   اعتراض به ب
دستگیر شده و مورد اذیت و آزار  
قرار گـرفـتـه انـد و در مـواردی  

از بھنام ابراھیـم  .  اعدام ھم شده اند 
زاده، جـمـیـل مـحـمـدی، شـاھـرخ  
زمانی، محـمـد جـراحـی، یـوسـف  

خرابات، رسول بداغی، مـحـمـد    آب 
مــوالنــایــی، واحــد ســیــده، رضــا  
شھابی، جعفر عظیم زاده، و دھـھـا  

ـم  . تن دیگر  از كسانی صحبت كـن

ـرار   كه دائم مـورد اذیـت و آزار ق
می گیرند و دستگیری و آزادی  
ـری آنـھـا   موقت و باز ھم دستـگـی
ـم   یك كار اصلی سـركـوبـگـران رژی

ــرویــن  .  اســالمــی بــوده اســت  از پ
محـمـدی، شـاپـور احسـانـی راد،  
ــاحــی، مــحــمــود   ــت اســمــاعــیــل ف
صالحی، محمد عـبـدی، شـریـف  
ــا،   ـی ــاه، مــظـفــر صــالـح ن ـن سـاعــدپ

ـریـمـی،   جوانمیر مرادی، صدیـق ك
ـریـمـی،   ـیـل ك پدارم نصراللھی، خـل
ـم مـددی،   ـراھـی فردین نگـھـدار، اب
شیث امانـی، طـه آزادی، عـلـی  
نجاتـی، رضـا رخشـان، مـنـصـور  
ــده، آیــت   ــخــشـن ــو، كـورش ب اسـانــل
. نیافر، و دھھا و صدھا تن دیـگـر 

از كسانی بگویم كه بخاطـر دفـاع  
ـر شـكـنـجـه   از حقوق كـارگـران زی

ـم    ھای مأموران شـكـنـجـه  گـر رژی
ـنـد  از جـمـال  .  اسالمی جان بـاخـت

ــھــشــتــی،   ــار ب چــراغ ویســی، ســت
افشین اسانلو، فـرزاد كـمـانـگـر و  

از صدھا  .  دھھا و صدھا تن دیگر 
تن كه بخاطر شنـاسـائـی عـوامـل  
شوراھای اسالمی كـار و دیـگـر  
شاخكھای خانـه كـارگـر بـعـنـوان  
فعالین جنـبـش كـارگـری از كـار  
ــاه قــرار   ــســت ســی اخــراج و در لــی

ــنــد  ــت ــم از ایــن  .  گــرف مــی خــواھ
انسانھای شریف حرف بزنم كـه از  
ــان شــب كــودكــان خــود زده، از   ن
امنیت و آرامش خانواده و كـس و  
ــقــوق مــا   كــار خــود زده و از ح

كارگران دفاع كرده و اكنـون مـورد  
ـریـن شـكـنـجـه ھـا و بـی   شـدیـدت
ــاســورھــای   ــن ــی ھــای دای ــت ــرم ح

 .اسالمی قرار گرفته اند 
می دانم كه چـنـد سـال گـذشـتـه  
ــش كـارگــری   ـب ـیـن جـن كـال فـعــال
متـشـكـل در نـھـادھـای مـوجـود  
ــی كــه بــرای   ــدالئــل كــارگــری ب
بسیـاری از مـاھـا ھـنـوز كـامـال  

روشن نیست، نتوانسته اند مـتـحـد  
و قدرتمند در مواردی كـه تـوافـق  
روی آنھا زیاد ھم نـمـی تـوانسـت  
ـقـاتـی   سخت باشد، به حداقل تـواف

امروز اما موقعـیـت از  .  ھم برسند 
ـفـاوت اسـت  . بسیاری جـھـات مـت

جدا از وضعیت عمومـی ای كـه  
جمھـوری اسـالمـی بـه كـارگـران  
ـم بـطــور   تـحـمــیـل كـرده، ایـن رژی
سیستماتیك می خواھد ھر فـعـال  
كارگـری را كـه تـوانسـتـه بـاشـد  
ـرایـش ھـم   ـنـد ــ و ب شناسـائـی ك
شناسائی آنھا ابدا مشكل نیست ـ  
ـنـد  ـرو ك ـتـی روب ـی . با مشكل امـن

ـتـھـای   ـی بجای پرداختـن بـه فـعـال
ـیـت در عـرصـه   اجتماعی و فـعـال
ـنـون بسـیـاری   جنبش كارگری، اك
از فعالین كارگری درگیر مسائـل  
ـتـی و قـانـونـی ــ قضـائــی   ـی امـن

این وضعیـت بـا  .  خودشان شده اند 
ــھــادھــای مــوجــود   پــراكــنــدگــی ن
كارگری و مشغله توده وسیعتـری  
ــران و   ــع كــارگ ــف از كــارگــران، بــن
. فعالین كارگری حل نخواھد شـد 

یك مقاومت و ضد حمله متحدانه  
ـنـكـه   را می طلبـد كـه بـجـای ای
ـیـن كـارگـری در مـوقـعـیـت   فعال
ـرنـد، جـمـھـوری   تدافعی قرار بگـی
اسالمی را به مـوقـعـیـت ضـعـف  

ایـن شـدنـی اسـت بـه ایـن  .  براند 
ـیـل سـاده كــه خـود جـمـھــوری   دل
ــن دوران   ـری ــت ـف اسـالمــی در ضـعــی

 .  حیات خود قرار دارد 
 

جایگاه خانواده فعالین 
 كارگری دربند

ـنـد   خانواده كارگران دربند می توان
استارت كمپینی را كه باالتر به آن  

اگر این خـانـواده  .  اشاره كردم، بزند 
ھا، كه نان آور خانه خودشان را از  

دست داده انـد، مـتـحـدانـه سـراغ  
ــر بــرونــد و فــعــالــیــن و   ــگ ھــمــدی
نھادھای موجود كـارگـری را در  
ـرای آزادی عـزیـزان   امر مبـارزه ب
خود، كه عزیزان جنبش كـارگـری  
ـنـد، مـی   ـن ـر ك ھم ھستند، درگـی
تواند به یك كمپین بسـیـار مـوفـق  

ــل بشــود  ـبـدی ــن  .  ت ـی اگــر یــك چــن
ـبـط   كمپینی در داخل ایران و مـرت
با كارگران و فعالیـن كـارگـری و  
به تبع آن در سطح جـامـعـه شـروع  
بشود، در خارج كشور ھـم بسـیـار  

خانـواده  .  قدرتمند جلو خواھد رفت 
ـیـن بـا اتـكـاء بـه   ھای این فـعـال
تجارب تاكنونی نھادھای مـوجـود  
ـنـد   در جنبش كارگـری مـی تـوان
كمپین آزادی فعالین كـارگـری و  
عدم پیگرد آنھـا را بـا قـدرت در  
سطح جامـعـه، بـا مشـغـلـه ھـمـه  

ـنـد  .  كردن، به پیش ببرند  می تـوان
ــلـی، از   ـل ــم ــھـادھــای بــیـن ال بـه ن

ھـای كـارگـری    اتحادیه و تشـكـل 
ـتـھـا، رسـانـه ھـا و   گرفته تا دول
ـره   نھادھایی مثل آی ال او و غـی

نامه بنـویسـنـد و خـواھـان آزادی  
تـجـربـه نشـان  .  عزیزان خود بشوند 

ــیــن   داده اســت كــه رژیــم در چــن
مواردی زیر فشار قرار گرفـتـه و  

این خانـواده ھـا  .  عقب می نشیند 
می توانند با ھـمـه رسـانـه ھـای  
ــرنــد،   ــگــی ــان تــمــاس ب فــارســی زب
ـرای   مصاحبه كنند و جامعـه را ب
ـرار   آزادی عزیزان خود مخـاطـب ق

واضح است كه رژیم فشـار  . بدھند 
می آورد و وعـده دروغـیـن مـی  
دھد كه خانواده ھا دسـت بـه ایـن  
ــربــه   ــج ــه ت كــارھــا نــزنــنــد، امــا ب

ــه  ــافــت ــه    دری ــه ھــر چــه ب ایــم ك
ــن رژیــم    وعــده  ــن ای ھــای دروغــی

ــیــم،   ــن دروغــگــویــان دل خــوش ك
آزادی عزیزنمان بـه تـعـویـق مـی  

 .افتد 
ــم پــاپــوش   واضــح اســت كــه رژی

اما باید جامعـه را  .  خواھد دوخت 
خطاب قرار داد كه جامعـه ای را  
ـر و نـداری   ـق ـبـاھـی و ف كه به ت
كشانده اند، ساكت نخواھد نشسـت  
و نبـایـد ھـم سـاكـت و خـامـوش  

به درستـی  "  كمپین " اگر این  . باشد 
ـری   پیش برود، قدرت بسیج وسیعـت

 .دارد 
با ھمه اقداماتی كه خانواده ھـای  
فعالین كارگری دربند می تواننـد  
در دستور بگذارند، واقـعـیـت ایـن  
ــیــن و   اســت كــه جــایــگــاه فــعــال
نھادھای موجود جنبش كارگـری،  
ـتـه   مثل اتحادیه آزاد كارگران، كمی
ھماھنگی برای كمـك بـه ایـجـاد  

ــون    تشــكــل  ھــای كــارگــری، كــان
مدافع حقوق كارگـر، سـنـدیـكـای  
ـرجسـتـه   ـره ب واحد و ھفت تپه و غی

اینھا ھستند كه می تواننـد  .  است 
متحدانه جلو بیاینـد و در ھـمـیـن  
راه خانواده ھای فعالین كـارگـری  
ـیـز   ـره را ن دربند و اخراجـی و غـی

 .سازمان بدھند 
 ٢٠١٤  مه  ١٤ 

 كمپین آزادی زندانیان سیاسی
 برای زندانیان سیاسی جنبش كارگری

 ناصر اصغری 
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ـم زاده و   ـر عـظـی دستگیری جـعـف
جمـیـل مـحـمـدی بـا مـوجـی از  
اعتراض در محیط ھـا و مـراکـز  
ــرو شــده   ــران روب ــری در ای کــارگ

ـری ایـن دو  .  است  بدنبال دسـتـگـی
رھبر کارگری و از ھـمـاھـنـگ  

 ھـزار امضـا  ٤٠ کنندگان طومار  
بر سر دستمزد و دو عضـو ھـیـات  
ـران،   مدیره اتحادیه آزاد کارگران ای
این اتحادیه  طـی نـامـه ای بـه  

بـا  :" سازمان جھانی کار مینویسد 
ارسال این نامه از شما درخـواسـت  
می کند به سبب مسولیتـی کـه  
برعھده دارید این مـوضـوع را بـه  
ـــض   ـق ــ ـــوان یـــک مـــورد ن ـن عــ
آشکارحقوق انسانی کـارگـران در  
ایران مد نظر قرار داده و بـا تـوجـه  
به بی گناھی جعفر عظیم زاده و  
ــل مــحــمــدی مــوکــدا  از   جــمــی
مقامات مسئول در ایران بخواھـیـد  
ــد و شــرط   ــی قــی حـکــم آزادی ب
ایشان را صادر کنند و رفع مـنـع  
قضایی از این کـارگـران صـورت  

 ".گیرد 
از سوی دیگر از سوی کـارگـران  

ـنـده طـومـار    ھـزار  ٤٠ امضا کـن
امضا در شھرھا و کـارخـانـجـات  
ـری ھـا  بـا   مختلف این دسـتـگـی

از جملـه   .  اعتراض روبرو شده است 
جـمـع ھـایـی از کـارگــران شـھــر  
صنعتی کاوه، شھرک صـنـعـتـی  
مامونیه، شھر صـنـعـتـی اراک،  
نورد و پروفیل ساوه و لوله سـازی  
صفا، جمع ھایی از کـارگـران در  
ـــدج از   ـن ــ ـن ـرمـــانشـــاه و درســ کــ
ــای   ــی ھ ــاج ــات نس ــج ــان ــارخ ک
ـرریـس، جـمـع   کردستان، شاھو و پ
ھـایــی از كــارگــران خــودرو ســاز  
ـپـا،   شاغل در ایران خـودرو و سـای
جمع ھایی از گارگران از شـركـت  
ـلـف بـوشـھـر از جـمـلـه   ھای مخت
شركت صـدرای بـوشـھـر، شـركـت  
سـیـمــان دشــتـســتـان، شـركــتـھــای  
صنعـتـی خـوشـاب دشـتـسـتـان و  
عسلویه، با بیانیه ھای اعتراضـی  
ــوری   ــار آزادی ف ــواســت خــود خ
ـم زاده و   ـر عـظـی رھبرانشـان جـعـف
جمیل محمدی شده و بر خـواسـت  
افزایش دستمزدھا پافشاری کـرده  

 . اند 
ھمچنیـن تشـکـلـھـای کـارگـری  
ـلـف از جــمـلـه سـنـدیـکــای   مـخـت
شرکت واحد، کمیته ھمـاھـنـگـی  

برای ایجاد تشکلھای کـارگـری،  
ـری   طی اطالعیه ھایـی دسـتـگـی
جعفر عظیم زاده و جمیل محمـدی  
ــار   ــت را مــحــکــوم کــرده و خــواس
آزادی فوری دستگیر شدگان اول  

 . مه و کارگران در بند  شده اند 
 صبـح  ٩ در ھمین راستا از ساعت  

ـیـش از  ٢٦ روز      ٧٠  اردیبھـشـت ب
نفر کـارگـران از جـمـلـه اعضـای  
ــه   ـت ـی اتـحـادیـه آزادکـارگـران وکــم
ھماھنگی وسایرفعالین کـارگـری  
ـتـــی را   ـــگـــشــ ـل ـراســـمـــی گــ مــ
ــرده   ــت درمــحــکــومــیــت مــوج گس
ـران   فشارھا بر روی فعالین و رھـب
ـری   کارگران و پیگیرد و دسـتـگـی

ـنـدگـان  .  برگزار کردند  شرکت کـن
ـر   در این گلگشت دستگیری جعـف
عظیم زاده وجـمـیـل مـحـمـدی را  
ــارآزادی   مــحــکــوم کــرده وخــواســت
ـبـات حـق   فوری آنـھـا کـه مـطـال
ـنـدگـی   طلبانه کـارگـران را نـمـای
میکنند، و نیز آزادی بدون قیـد و  
. شرط ھمه کارگران زندانی شدند 

ــا   ــن نشــســت کــارگــران ب در ای
شعارھای زنـدگـی انسـانـی حـق  
مسلم ماسـت، کـارگـران زنـدانـی  
جعفر عظیم زاده و جمیل محمـدی   
ـقـل   آزاد باید گردند، تشکـل مسـت
حق مسلم کارگران است، دستمـزد  
زیر خط فقر را نمیپذیریم،  بـھـنـام  
ابراھیم زاده، رضاشھابـی، شـاھـرخ  
زمـانـی، واحـدسـیـده، یـوسـف آب  
خرابات، محمد موالیی آزاد بـایـد  
ـراض خـود را   گردند، صدای اعـت
ـم و   علیه سرکوبگـری ھـای رژی
دستمزدھای زیر خط فقر و فشـار  

 .مشقت بار فقر اعالم داشتند 
دستگیر شـدگـان اول مـه امسـال  
جعفر عظیم زاده و جمیل محمـدی  
ـنـدگـان   از جملـه ھـمـاھـنـگ کـن

ـر سـر  ٤٠ طـومـار    ھـزار امضـا ب
. خواست افزایـش دسـتـمـزدھـاسـت 

ــرای   ــن مــوضــوع بــه مــبــارزه ب ای
آزادی این کارگران یک ویژگی  

ـنـسـت   . داده است  آنھم عبارت از ای
که امضا کنندگان این طومار از  

مراکز مختلف کـارگـری ضـمـن  
ـران   ـبـانـی از رھـب ـت حمایت و پشـی
ــان،   ــت آزادی آن ــواس ــود و خ خ
مصرانه پیگیـر خـواسـت افـزایـش  
دستمزدھا و لـغـو مصـوبـه دولـت  

  ٦٠٨ مبنی بر حـداقـل دسـتـمـزد  
ـر   ھزار تومان که چـنـدیـن بـار زی
ـر از ھـمـان   خط فقر و حتی کمـت
نرخ تورمـی اسـت کـه بـا نـک  
ــالم کــرده،   ــت اع ــزی دول مــرک

ــد  ــن ــر  .  ھســت ــت ــارتــی روشــن ــه عــب ب
ــر   ــی ــتــگ ــرای آزادی دس ــارزه ب ــب م
ــارزه بــرای   شـدگــان اول مــه، مــب
ـیـز   خواست افزایـش دسـتـمـزدھـا ن

به این معـنـا ایـن مـبـارزه  .  ھست 
ـــمـــاعـــی دارد و   ـت ـــعـــادی اجــ اب
ـنـھـا مسـالـه   خواستھای آن  نـه ت

ـنـده  ٤٠   ھزار کـارگـر امضـا کـن
ـر سـر خـواسـت افـزایـش   طومار ب
دستمزد،  بلـکـه مسـالـه مـھـمـی  
برای کل جنبش کارگری و کـل  

از ھمـیـن رو بـایـد  .   جامعه است 
 .وسیعا به این اعتراض پیوست 

 
ــت و   ــن حــرک ــال ای در ھــر ح
اعتراضی است که دارد بـه جـلـو  
ــانــیــه   ــران بــا بــی مــیــرود و کــارگ
ھایشان و با طوماریشان علیه ایـن  
دستگیریھـا بـه صـدا در آمـده و  
حرفشان اینسـت کـه اگـر پـاسـخ  
ـنـد کـه بـا   نگیرند حق خود میدان
تجمعات اعتراضی شـان خـواسـت  

 . خود را پیگیر شوند 
ـرای   در سطح جھانی نیز کـارزار ب
آزادی دستگیر شدگان اول مـه و  
عجین شدن این مبارزه با خواسـت  
افزایش دستمزدھا،  انعکاس خـود  

ــدا کــرده اســـت  ـــار  .  را بــی اخــب
ـم اسـالمـی   سرکوبگری ھای رژی
ــر روی   و تــھــدیــد و فشــار آن ب
ـران کـارگـری و   ـیـن و رھـب فـعـال
دستگیری ھای اول مـاه مـه بـا  
ـراضـی   عکس الـعـمـل ھـای اعـت

ـــه  .  روبــرو شـــده اســـت  از جـــمــل
ــا   ــیــری ھــای اول مــه ب ــگ ــت دس
عکس العمل فوری کنفدراسـیـون  

اتحادیه ھای کارگری روبرو شـد  
ـــن   ـر ای ــ ـی ــ ـــارو دب ـــارون ب و ش
ــامــه ای   ــون طــی ن ــی ــدراس ــف ــن ک
ــه روحــانــی رئــیــس   اعــتــراضــی ب

ـنـجـانـب  : " جمھور ایران مینویسد  ای
ـیـون  ١٧٦ به نماینـدگـی از   ـل  مـی

ـلـی   اعضای کنفدراسیون بین المـل
اتحادیه ھای کـارگـری از شـمـا  
ــایــان دادن بــه رونــد   درخــواســت پ
دستگیریھا، تعقیب و پیـگـردھـا و  
بدرفتاری با فعاالن اتحادیه ھـای  
ــل کــارگــری در ایــران را   ــق مسـت

ـتـی خـود  ."  دارم  او در نامه حـمـای
ــی از کـارگــران   ـبـان ـی ضـمـن پشــت
ــر   ــف ــدانــی، خــواھــان آزادی جــع زن
ـم زاده و جـمـیـل مـحـمـدی   عظـی

 . گردیده است 
ھمچنین اتحادیه ث ژ ت بـخـش  
بسانگون طی نامه ای اعتراضـی  
ـران را   دستگیری کـارگـران در ای
محکوم کرده و خـواسـتـار آزادی  
فوری ھمه کارگران زندانی شـده  

ــه  .  اســت  ــحــادی ــن ات ــامــه ای در ن
ــکــل،   ــق تش ــن بــر ح ــی ــچــن ــم ھ
ـرپـایـی تـظـاھـرات   اعتـصـاب، و ب
بعنوان حقوق پـایـه ای کـارگـران  

 . تاکید شده است 
در عــیــن حــال اجــالس ســازمــان  

ـیـش  )  آی ال او (جھانی کار   در پ
ــن اجــالس   اســت و حضــور در ای
ـرای انـعـکـاس   فرصت مناسبی ب
صدای کارگران زندانی و جنـبـش  
اعتراضی کارگری بر سرخـواسـت  
افزایـش دسـتـمـزدھـا بـا خـواسـت  
ــه کــارگــران   ــم ــوری ھ آزادی ف

ما در ایـن  .  زندانی در ایران است 
اجالس شرکت میکنیم و عـکـس  
ـنـد   و چھره رھبران  کارگری در ب
ـرار داده و   را در برابر دوربین ھا ق
خواستار آزادی بدون قید و شـرط  

ـم  مـا آنـجـا  .  آنان از زندان مـیـشـوی
ـراض   خواھیم بود تـا صـدای اعـت
خود را علیه مماشـات ایـن نـھـاد  
بین المللی کـه بـه اسـم کـارگـر  
ــگــویــد و ھــمــواره در   ــی ســخــن م
ـم اسـالمـی بـوده   مماشات بـا رژی

است، بلند کنیم و خواستار اخـراج  
رژیم اسالمی از ایـن سـازمـان و  

 . تمام نھادھای بین المللی شویم 
ـر   نکته مھم اینست که مـبـارزه ب
ـر شـدگـان اول   سر آزادی دستـگـی
مه و عجین شدن آن بـا خـواسـت  
ــاد   ــع ــزد و  اب ــم ــش دســت ــزای اف
اجتماعی آن ، میتواند شـروع دور  
ـرای آزادی   جدیـدی از مـبـارزه ب
ـیـان   ھمه کارگران زندانی و زنـدان

خصـوصـا جـامـعـه  .  سیاسی باشد 
نمـونـه  .  در التھاب مبارزه میسوزد 

ھای قابل توجھی از  جـلـو آمـدن  
ـلـف اجـتـمـاعـی   جنبش ھای مخت
ـلـف مـبـارزه   در جبھه ھـای مـخـت
ـم  . علیه رژیم اسالمـی را شـاھـدی

چند نمونه بـارزش را در ھـمـیـن  
ـم  یـک مـورد  .  ھفته شـاھـد بـودی

ــه   ــت ــن ھـف ــزش در ھــمـی ــگـی شـوران
راھپیـمـایـی بـا شـکـوه جـمـعـیـت  
ـرای نـجـات جـان یـک   وسیعی ب

نمونه دیگرش  .  انسان از اعدام بود 
جنبش برداشتن حجاب اسـت کـه  
عرض اندامش را بطـور مـثـال در  

آزادی ھـای  " صفحه فیس بوکی  
ـم "  یواشکـی زنـان  ـی ـن ـی در  .  مـی ب

ــعــتــرض از   ــزاران زن م ــجــا ھ آن
ــف بـا حـجــاب   ـل شـھـرھــای مـخــت
برگیرانشان و بـا کـامـنـت ھـای  
خود علیه حجاب اجباری، عـمـال  
ـم اسـالمـی را بـه   حـجـاب و رژی

ــد  ــکــشــن ــن  .  چـالــش مــی ــی ھــمــچــن
ــران در شــھــر   ــگــشــت کــارگ ــل گ
ــنــدج در دفــاع از کــارگــران   ــن س
زندانی و زندانیان سیاسـی نـمـونـه  
ـراضـات   دیگر از ھمین دسـت اعـت

و باالخره مورد قـابـل اشـاره  .  است 
دیگر بلند شدن طنین شـعـارھـای  
زندانی سیاسی آزاد باید گـردد و  
آزادی برابری در دانشگاه تبریـز و  
ــار   ــف ــرانــی ص ــن ــم زدن ســخ بــه ھ
ھرندی وزیر ارشاد دولت احـمـدی  

ــی مـھــم کــه  .  نـژاد اســت  حـرکـت
حکایت از حال و ھـوای دیـگـری  
در دانشگاھھا و در کـل جـامـعـه  

اینھا ھمه  نشانگـر فضـای  . دارد 

 کارزار برای آزادی دستگیر شدگان اول مه 
 و کارگران زندانی گسترده میشود

 شھال دانشفر 
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متحول سـیـاسـی امـروز جـامـعـه  
فضایی که مردم از فقـر و  .  است 

ـیـحـقـوقـی   فالکت و سرکوب و ب
این رژیم ضد کارگـر و آپـارتـایـد  
جنسی به فقان آمده و دارند صـف  
. اعتراضشان را سازمان مـیـدھـنـد 

ـرد،   ـب یکی از ھمین عرصه ھای ن
ــارزه بــرای آزادی کــارگــران   ــب م
.  زندانی و زندانیان سیـاسـی اسـت 

ـراض   موردش را در جـریـان  اعـت
گسترده در برابر حمله ددمـنـشـانـه  

ـنـد    اویـن  ٣٥٠ رژیم اسالمی به ب
ـراضـات،  .  دیدیم  در جریان این اعـت

شعار زندانی سـیـاسـی آزاد بـایـد  
ـبـل بـه جـلـوی   گردد، بیشتر از ق

از  .  صحنه سیاسی جامعـه آمـد  
ــان   ــی ــه خــانــواده ھــای زنــدان ــل جــم
ــا در دســت گــرفــتــن   ــاســی ب ســی
ــا خــواســت آزادی   پــالکــاردی ب
زندانیان سیاسی، آنـچـنـان ورق را  
ـم اسـالمـی   برگرداندنـد کـه  رژی
ناگزیر به برکناری رئیس سازمـان  

ـفـاقـات  .  زندانھایش شد  ھمه این ات
حکایت از توازن قـوایـی جـدیـد و  
فصل جدیدی در مبارزات  مـردم  

ھـمـه  .  علیه رژیم اسـالمـی اسـت 
ـرای   اینھا نشانگر نقطه قوت ما ب
ـرای    پیشبرد مبارزاتمان از جمـلـه ب
ـر شـدگـان   آزادی نه تنھا دسـتـگـی
اول مه بلکه برای باز کردن درب  

ــعـا بـه کــارزار  .  زنـدانـھـاسـت  وسـی
برای آزادی کـارگـران زنـدانـی و  

 .زندانیان سیاسی بپیوندیم 
***              

 گزارش کوتاھی از چھارمین روز اعتراضات در ترکیه
 لیال یوسفی  

خبر  مربوط به فقدان اتاق ایمنی در معادن بـطـور رسـمـی  .  استانبول، انکارا و دیگر شھرھای ترکیه وارد چھارمین روز اعتراضات و درگیری ھا شدند 
به عالوه سندیکا و مردم از فریب کاری شرکت برای نپرداختن ھزینه ھای کفن و دفن و بیمـه صـحـبـت  .  در روزنامه ھای روز شنبه منتشر شده است 

. امروز ھم فعالین بسیاری از احزاب اپوزیسیون و دانشجویان انکارا و سندیکای کارگران معدن و انرژی در میدان اصلی شـھـر جـمـع شـدنـد .  میکنند 
ساعتی بعد پلیس تحصن کارگران را محاصره کرد و بعد از مسدود کردن ورودی ھای میدان با گاز اشک اور و ماشین ھـای اب پـاش بـه سـمـت  

ـری افـراد کـرد . دانشجویان و مردم معترض یورش برد  ایـن  .  در کوچه ھای فرعی و خیابان ھای اطراف ھم پلیس اقدام بـه کـتـک زدن و دسـتـگـی
 .معترضین امروز ھم شعارھایی نظیر حزب دزد حزب حاکم، حکومت استعفا استعفا سر دادند . درگیری ھا تا شب ادامه داشت 

به سیصد و یک نفر رسـیـده اسـت  (Soma( طبق آمار و به گفته کارگران  در محل، شمار کشته شدگان در مانیسا 
 .و تدابیر امنییتی شدیدی در ورودی شھر و محل حادثه وجود دارد
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سه شنبه ھفته گـذشـتـه آتـش  
حرص سرمایه در یکی از مـعـادن  
ـنـا   واقع در ترکیه زبانه کشید و ب

 کـارگـر را  ٣٠١ به اخبار رسمی  
مـعـدنـی کـه بـه  .  به کشتـن داد 

ـتـه روسـای مـعـدن، بـازرسـان   گـف
تایید کردند که برای کـار ایـمـن  

ـتـه  !  میباشد  دولت اردوغان دو ھـف
ـتـل و عـام، الیـحـه   پیش از این ق
ـر   ای را رد میکـنـد کـه در آن ب
ـرکـیـه   ناایـمـن بـودن مـعـادن در ت
تاکید داشته و خواستـار بـازرسـی  

تا روز شنبـه  .  بیشتر از معادن بوده 
ــت   ھـم مـدیــران مـعـدن و ھـم دول
اردوغان تـاکـیـد مـیـکـردنـد کـه  
معدن از نـظـر ایـمـنـی مشـکـلـی  

ـفـان دولـت   کـه  ( نداشته و مـخـال
ـیـگـانـگـان  دسـتـور   قاعدتـا از ب

ـرنـد  ــزرگ  !)  مـیـگـی ـلـه را ب مســئ
 تـن از  ١٩ روز شنبه  اما  . کردند 

مدیران مـعـدن مـذکـور بـازداشـت  
کـوتـاھـی در  " شدند آنھم به جـرم  

البـد تـا آبـھـا از  " (  انجام وظیفـه 
ـتـد  ـف ـی در بسـیـاری از  ).  آسیاب ب

ــظــاھــرات   ــه ت ــای تــرکــی شــھــرھ
ــایــت   ــن جــن ــه ای ــی اعــتــراضــی عــل

ــه  .  صـورت گـرفـتـه اسـت  اتـحـادی
ھــای کــارگــری یــک روز را  
اعتصاب عمومی اعالم کردنـد و  
فرماندار شھر سـومـا فـرمـان داده  
ـراض   کسی حق ندارد دیـگـر اعـت
ـرار شـود  ـرق ! کند تا امنیت شھر ب

نیروھای پلیس در تمام شـھـرھـای  
ــد تــا ھــر   ــن ــت ــه آمــاده ھس ــی ــرک ت

 .اعتراضی را سرکوب کنند 
روسـای جـمـھـوری امـریـکـا یـاد  
گرفتند موقعی کـه حـادثـه ای  
اتفاق می افـتـاد خـودشـان را بـه  
شکل کسی دربیاورند کـه آمـاده  

کـراوات  .  است دست یاری بـدھـد 
را باز میکنند آستیـن ھـا را بـاال  
ــاشــد   ــد، اگــر ھــوا ســرد ب ــزنــن مــی
ــد،   ــن ــوش ــپ ــی کــاپشــن ســاده ای م
ـرونـد بـه حـادثـه دیـدگـان سـر   می
ـر از مصـیـب   ـف میزنند؛ با چنـد ن
زدگان دست میدھند و به ھنـگـام  
سخنرانی چھره اشـان را انـدوھـی  
ـیـشـگـان   ـرپ ـرد کـه ھـن فرا میـگـی
ـیـا، بـایـد   ھالیوود با آن ھمه برو وب
ـقـش را   از ایشان چگونگی ایـن ن

ــد  ـرن ــی از  .   فـرا گــی ــران در ســخـن
ـنـکـه   زندگی امـریـکـایـی و و ای
ــا   ــکـایـی چــه طـور ب یـک امـری

ـنـد،   حوادث روبرو میشود مـیـگـوی
کامال حواس شان جمع ھست که  
نگویند چرا طوفان درست خانه و  
زندگی مردم تھیدست را ھمـیـشـه  
میکوبد و ویران مـیـکـنـد و چـرا  
ھیچ وقت یک میلیاردر گرفتـار  
طوفان نمی شود و چرا بـا وجـود  
ھشدارھا که طوفـان بـزرگـی در  
ـر   راه است، دولت باز ھم  غافلـگـی
ــشـود، امــا در یــک گــوشــه   مـی

ـنـد  فـقـط  (  کشور اگـر حـس کـن
ــد  ــن ــن یــک تــظــاھــرات  )  حــس ک

ــاســی در پــیـش اســت، ھــمــه   سـی
ـتـی آمـاده   ـی عوامل نظامی و امـن

ـنـد  دولـت ھـا در ایـن  .  باش ھسـت
ــر   ــی ــگ ــل ــچ وقــت غــاف ــی مــورد ھ

 .نمیشوند 
ــه، در    در گــوشــه ای از تــرکــی
شھری کوچکی بـه نـام سـومـا،  

ــر در مــعــدن ذغــال  ٧٠٠   کــارگ
ــده   سـنـگ در مــیـان گـاز کشـن
منواکسید کربن و آتش گـرفـتـار  
ـیـا شـاھـد رفـتـار   شده بودند و دن

مثـال مـیـانـه  ( دولت مردان اسالم  
بود کـه روی دیـگـر سـکـه  )  رو 

رفتار روسای جمـھـوری امـریـکـا  
بود که این ھر دو نمایانگر چـھـره  
سیاسی دولتمردان نـظـام سـرمـایـه  

ــیــس جــمــھــور و  .  داری اســت  رئ
نخست وزیر ترکـیـه گـویـی خـود  
ــی   ــمــان ــث یــکــی از ســالطــیــن ع
ـقـه   ھستند، با نخوت تـمـام در حـل

ــه  "  مــحــافــظــان بــه دیــدن   حــادث
ـنـد تـا آنـھـا مـورد  "   دیدگان  ـت رف

ـرار دھـنـد "  تفقد "  مشـھـور  .  خود ق
است که قاتل به مـحـل جـنـایـت  

بی بی سـی فـارسـی   . برمیگردد 
ـر را پـوشـش داد امـا بـه   این خب
روایت خودش؛ در خبر این رسـانـه  
ـم زده و بـه   اردوغان با چھره مـات
آرامی و در سکوت در میان انبـوه  
ــریــق   مــردم حــادثــه دیــده طــی ط
میکند و برای مردم دست تـکـان  
میدھد تو گویی یکـی از مـیـان  

رجب جان تـو  : " جمعیت داد میزند 
چرا زحـمـت کشـیـدی بـچـه ھـا  

و او ھـم مـتـواضـعـانـه  !" بودند که 

برایش دستی بـه سـالمـت تـکـان  
ـر  .  میدھد  یورو نیوز اما ھمـان خـب

و ھمان تصویر را منتـشـر کـرد و  
ــه دیــده و   نشــان داد مــردم حــادث
عصبانی بـا ھـو کـردن و سـوت  
کشیدن به استقبال اردوغان آمدنـد  
و او را قاتل خطاب میکنند و او  

کـه گـویـی  ( از روی نخوت زیاد  
ـیـسـت  دسـتـی  )  برای مـن مـھـم ن

جناب اردوغـان اوج  .  تکان میدھد 
اخالق اسالمی اش را وقتی نشان  
داد که در مصاحبه بعد از بازدیـد  

ــزی  :"  از مـعـدن گـفـت  حــاال چـی

ـیـش ھـم عـیـن   نشده صـد سـال پ
ــان افــتـاده و   ــسـت ــگـل ــو ان ــاق ت ـف ات

ـقـل  !" (  دویست نفر کشته شدنـد  ن
در یورو نیوز اشاره شـد   )  به معنی 

اردوغان با یکی از مردم مصیبـت  
دیده حمله لفظـی داشـتـه و او را  

خطاب مـیـکـنـد و  "  توله اسرائیل " 
ـلـی بـه   حتی صحبت از زدن سـی

در  .  گونه  کسی از سوی اوسـت 
ھمان شبکه عکسی منتشـر شـد  
ــکــی از   ــدھــد ی کــه نشــان مــی
ـر در   مشاوران  جناب نخـسـت وزی
حال کوبیدن لگـد مـحـکـمـی بـه  
ـرضـان بـه حضـور   یکـی از مـعـت

ـتـی  .(  ادوغان در مـحـل اسـت  وق
خبرش سراسر دنیا را گرفـتـه بـود  
تازه یاد بی بی سی افتاد به ایـن  
وقایع بدون سـانسـور اشـاره کـنـد،  
ـیـد   البد دو منبع موثق خبر را تـای

در این نوشته مجال نیست  !  کردند 
و گرنه باید رفتار بخـش فـارسـی  
ـر   بی بی سی در این مورد  بیشـت
اشاره میشد که حتی میـخـواسـت  
از دھان میھمان برنامه خبری اش  
ـرون بـکـشـد کـه   ـی این حـرف را ب
حادثه است دیگر، دولـت اردوغـان  

عشق بـه  ...  باید چکار میکرد و 
ــکــنــد؛   ــی ــم اســالم چــه ھــا کــه ن

جنـاب مشـاور نـخـسـت  !)  بگذریم 
وزیر مدعی شـده کـه ایشـان ھـم  
ـفـھـمـیـده کـه   تحت فشار بوده و ن
چکار میـکـنـد و حـاال ھـم کـه  
فھمیده چکـار کـرده فـقـط عـذر  

و بـی بـی سـی  !  خواسته، ھمیـن 
اطمینان مـیـدھـد کـه تـظـاھـرات   
ــد   فـروکـش کــرده و اردوغــان بـای
ـرای   ـتـش ب ـی نگران میزان مـحـبـوب

 !.....انتخابات پیش رو باشد 
چند صد نفر کارگر کشته شدنـد  
ـیـام ھـمـدردی   اما دریغ از یک پ
ــای   از ســوی روســای کشــورھ

ــه  .  دیـگــر  ــل و عـام روزان ـت ایـن ق
کارگران در سراسر جھان در حـال  
جریان است و البته حـق بـا ایشـان  
ـرای ھــر   ــد ب اسـت، اگـر بـخـواھـن

ــام ھــمــدردی   ــی حــادثــه کــاری پ
بفرستند که تمام روز وقت شان را  
میگیرد، کی آنوقت سازمـانـھـای  
ـیـسـی را سـازمـان   ـل امنیتـی و پ

ــدھـــد  ـــارھـــای کـــامـــال  !  ب ـت کشــ
سیستماتیک که مسبب اصـلـی  
ـرای   آن حرص و آز سرمایه داران ب
سود بیشتر است پشت سـرھـم رقـم  
ـتـھـای حـاکـم   میخورد و ھمه دول
کاراصلی شان حفظ امنیـت سـود  
ـلـی   ـی سرمایه داران اسـت؛ھـیـچ دل
ندارد ایمنی کار صد درصد باشـد  
وقتی که انسـانـی کـه زنـدگـی  
اش را گرو گرفته انـد و اجـبـارا  
تن به ھر کاری در ھر شـرایـطـی  
ـتـھـا در مـوقـع   میدھـد، کـار دول
. حادثه، توجیـه ایـن وقـایـع اسـت 

باید خاطر ھمگان باشد وقتی که  
ـلـی   چندین کارگر معـدن در شـی
در زیرزمین گرفتار شدند و دولـت  
ـر   شیلی بخاطر پوشش گسترده خـب
ـنـدازد و   ـی ـتـوانسـت شـانـه بـاال ب ن
مجبور شد تن بـه ایـن دھـد کـه  
این کارگران به ھر شـکـلـی شـده  
ـیـس   نجات دھـنـد، دسـت آخـر رئ
ـلـی بـاد بـه غـبـغـب   جمـھـور شـی

ــه   ــدعــی شــد ک ــت و م ــداخ ان
کارگران به روش شیلیایی نـجـات  

ــد  ـن ـت ــوان  !  یـاف ـت ـتـاراردوغـان مـی رف
گفت صادقانه ترین رفـتـار یـک  

شـانـه بـاال  .  دولتمرد سرمایه اسـت 
ـنـکـه    ـتـن ای اندختن اردوغان و گـف
ھمه جا از این اتفاقات می افتـد،  
اعتراف یکی از دولتمـردان جـھـان  
سرمایه داری است که برای خـود  
ھیچ تعھـدی در مـقـابـل جـان و  

 .زندگی انسانھا قائل نیست 
ـــت "  ـــق اس ـرگ ح ــ ـــالم  !"  م ک

فیلسوفانه ای اسـت، سـوال امـا  
اینجاست چرا ھمـیـشـه کـارگـران  
بــایــد بــه ایــن شــکــل دردنــاک  

ـنـد "  !". دعوت حق را لبیـک گـوی
جوابش را رضا شـھـابـی کـارگـر  
ــان   ــم ــگ دژخــی اســیــر در چــن
اسالمی سرمایه از زندان اویـن در  
پیام ھـمـدردی اش بـا کـارگـران  

تا نظم سرمـایـه  : " ترکیه داده است 
برپاست، جان کارگران در این نظـم  

ــب  ."  بـی ارزش اســت  ھـمـه مـطـل
تا نظم سرمایـه اسـت  .  ھمین است 

دولتمردان این نظم در سراسر جھـان  
ــی کــه شــده ایــن   ــل ــر شــک ــه ھ ب
ـر را تضـمـیـن   ـف قتلھـای بـی کـی

یکی کـراواتـش را بـاز  .  میکنند 
ـر الـھـی   میکند و دیگری از تقدی
میگوید و یکی دیگر شـانـه اش  
را باال می انـدازد و آمـاده اسـت  

را بـخـوانـد کـه  "  نماز مـیـت "که  
ــواب اخــروی اش " البـد   را ھــم  "  ث
ـتـمـردان سـرمـایـه چـون  .   ببرد  دول

ـقـه   میداننـد کسـی و قـانـونـی ی
ـرد کـــه   ــ ــی گــی ـــم ــان را ن ایش
ـتـل صـورت گـرفـتـه   جوابگوی ق
باشند، اینچنین وقیـحـانـه بـا ایـن  

با کشـتـار  .  حوادث روبرو میشوند 
کارگران در معدن سوما بر پرونـده  
جنایت سرمایه ورقی دیگر افـزوده  
ـر ایـن   شد و بار دیگر تاکـیـدی ب
است که تا ایـن نـظـم اسـت ایـن  
پرونده مفتوح می ماند و جـز بـا  
برچیدن نظام سـرمـایـه داری ایـن  

 .کشتار روزانه به پایان نمی رسد 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

 قتلھای بی کیفر 
 یاشار سھندی 
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ــ فــاجـعـه دلـخـراش مـعــدن  ١ 
شھـر سـومـا  )   ماه مه ١٣ ( مانیسا 

در ترکیه بار دیـگـر زنـگ خـطـر  
. کار در معادن را بصـدا در آورد 

در معدن مانیسا بیش از سـیـصـد  
ــر جــان خــود را از دســت   کــارگ

ــد  ــش  .  دادن کــارگــران طــعــمــه آت
ـر   سوزی در این معدن شـدنـد و ب
اثر نا امنی مـحـیـط کـار، عـدم  
آموزش کافی و عـدم اطـاقـھـای  
ایمنی در داالنھـای مـعـدن، جـان  

ـلـب  .  سپردند  این حادثه دلخـراش ق
ھای میلیونھا کارگر در سـراسـر  

ـیـا را بـدرد آورد  ــه  .   دن در تــرکـی
بیش از ده درصد حوادث کـار در  

در ارتبـاط بـا  .  معادن رخ میدھند 
انعکاس و عکس العمل کارگـران  
و مردم در ترکیه، چالش و رو در  

و  "  اردوغـان "رویی دولت جنایتکار  
ـــگـــاه مـــخـــوف ســـازمـــان   ـت دســ

ــیــت  ــیــت »امــن ــیــس   «م ــل ــه پ ــل حــم
ـرض و   جنایتکار به کارگران معـت
ــه   ــع ــاج ــن از ف ــگــی مــردم خشــم
ــش از ســی صــد   ــن بــی ــاخــت جـانــب
کارگر معدن در سوما، ویژه نامـه  
ـر   ــارگــ ــاره ک ـــن شـــم ای در ای

 . کمونیست در دسترس است 
 
ـنـچ ھـزار  ٢  ـ در ایران نزدیک به پ

قابل بـھـره  )  ١٣٨٩ آمار سال  ( معدن 
ـزدیـک بـه  .  برداری وجود دارد  و ن

صد ھزار کـارگـر در ایـن مـعـادن  
بیشـتـر مـعـادن از  .  بکار مشغولند 

ــولـوژی امــروزی   ــکـن ـات ت امـکــان
ــد  ــن ــن  .  مــحــروم ــری ــت ــا از کــم و ی

ـانـدار شـده   امکانات مـدرن و اسـت
ـنـد  . سالمت و ایمنی برخوردار ھست

مـرکــز ســالمـت مـحــیـط و کــار  
ــرجــنــد اعــالم   ــی ــھــداشــت ب وزارت ب

سـالمـت کـارگـران مـعـدن  : " کرده 
تولید آزبست در نھبندان بیرجند بـه  
ـار   نام معدن حـاجـات بـه عـلـت آث
ـفـسـی   ـن سوء این ماده بر دستگاه ت
.  به شدت در مـعـرض خـطـر اسـت 

ای است که بـه عـلـت    آزبست ماده 
ـزیـکــی آن در سـاخــت   ـی خـواص ف
عایقھای ایزوله و تـرمـز خـودروھـا  
کاربرد دارد اما به عـلـت عـوارض  
ـاده   ـف سوء آن بر دستگاه تنفس اسـت
ـا   از آن در دنیا ممنوع شـده اسـت ب
این وجود ھنوز در معادن ایـران از  
ـات ایـن مـاده در صـنـعـت   ـب ترکی
ـاده مـی شـود کـه سـالمـت   استف
ــادن و   ــارگــران شــاغــل در مــع ک

کارخانه ھا را به شدت در معـرض  
بـررسـی سـن  .  خطر قـرار مـیـدھـد 

حادثه دیدگان در مـعـادن در یـك  
ــر نشــان مــی دھــد كــه   دھـه اخــی
ـیـشـتـریـن حـادثـه   میانگین سنی ب

 سال بوده و  ٣٩  تا  ٣٠ دیدگان بین  
ـیـن  ٩٢  ماه اول سال  ٩ در   ـز ھـم ـی  ن

ـبـت رسـیـده   میانگین سـنـی بـه ث
ـزان  .  است  ھمچنین بـه لـحـاظ مـی

ـز در ھـر دو دوره   تـحـصـیـالت نــی
ـزان حـوادث   ـیـشـتـریـن مـی مذكور ب
ــدرك   ــدگــان م ــه دارن ــوط ب ــرب م

ـلـم بـوده اسـت  ـپ ـلـی دی در  .  تحصـی
ـا شـھـریـورمـاه    فاصله  [ی مرداد ت
چھـار حـادثـه در مـعـادن  ]  ١٣٨٤ 

ی    ایران اتفاق افتاد، کـه در ھـمـه 
ھا شماری از کـارگـران مـعـادن    آن 

در دوم  .  جان خود را از دست دادند 
ــج   مــردادمــاه ھشــتــادوچــھــار، پــن
کارگر معدن طرزه دامغان وابسـتـه  
ــرز   ـب بـه شـرکــت زغـال ســنـگ ال
شرقی شاھرود و در چھـارم ھـمـان  
ماه چـھـار کـارگـر مـعـدن زغـال  
ـان   سنگ ھجدک از توابع شھرست

سـوزی و    راور کرمان به علت آتش 
ـتـگـی   خفگی ناشی از گـاز گـرف

 در روز    جان خود را از دست دادند، 
بیست و دوم شـھـریـور ن ه کـارگـر  
ـزو از   ـی ـاب ن معدن زغال سنـگ ب
ـــد، در   ـان زرن ــ ـت ـــع شـــھـــرســ ـــواب ت

ـفـجـار در    آتش  ـاشـی از ان سـوزی ن
ـنـد  ـت در حـالـی  .  اعماق معدن سوخ

ـز در مـعـدن   که در ماه گذشته نی
ــن   ــی ــن ــان چ ــنــگ کــرم ــال س زغ

بـر اثـر  .  ای اتفاق افتاده بـود   حادثه 
ــفــجــار در مــعــدن زغــال  ــنــگ    ان س

ــاری از   ــان شــم ــان کــرم ــب ــن کــوھ
کاران زیر آوار گرفتار شـدنـد،    معدن 

ـفـر را زنـده از  ١٠ که امدادگران    ن
ــرون آوردنــد امــا ســه   ــی ــر آوار ب زی

کار جان خود را از دست داده    معدن 
ـز زخـمــی   و شــش نــفـر دیـگــر نــی

کارگران مـعـدن در ایـران،  .  اند   شده 
عالوه بر شرایط سخت کاری، باید  
ـز   شرایط ویژه حقوق و دستمزد را نی
به مصـایـب شـغـلـی خـود اضـاف  

ــد  ــن ــعــادن  ."  کــن ــی از م ــض ــع ب
ـلـه   خصوصی زغال سنـگ از جـم
شرکت معـدن جـو و نـگـیـن کـه  
ـز   سوابق حوادث کاری متعددی نی
در کارنامه دارند، کـارگـران را در  

دو تا سه شیفت کاری به صـورت  
. گـیـرنـد   روز بکار می ١٥ مداوم در  

در حالی که کار در اعماق زمیـن  
ـان  ـار زی ـاری کـه در    به دیـل آث  ب

درازمدت بـر سـالمـتـی کـارگـران  
در معادن ساعات کـار  .  گذارد   می 

ــدار شـده اسـت و کـارگــران   ـان اسـت
سـاعـات و در  ٦ نبایـد در روز از  

ھفته بیشتر از سـی سـاعـت کـار  
کارگران معادن طـبـس نـه  .  کنند 

تنھا از مزایای مشاغل سـخـت و  
ـنـد   ـاده مـحـروم ھسـت ـف زیان آور است

سـاعـت  ١٥ بلکه روزانه با بیش از  
کار حتی حقوق و مزایای اضـافـه  

ایـن  .  شود   کاریشان نیز پرداخت نمی 
ــارگــران در طــول   روز کــار  ١٥ ک

ـفـت  ١٥ مداوم   ساعته، در سـه شـی
ــی  ــد و در زمــان    کــار م ــن کــن

استراحتشان را در خـارج از مـعـدن  
ـیـش سـاخـتـه    داخل اتاقک  ھـای پ

ـات رفـاھـی سـپـری   فاقـد امـکـان
ـــد   مـــی  ـن ــ ـن ـارگـــری کـــه  .   کــ کــ
کــنـد حــدود    سـاعـت کــار مـی ١٥ 

گـیـرد    ھزار تومان حـقـوق مـی ٥٠٠ 
در حالی که ایـن دسـتـمـزد بـرای  

ـان  آور،    این میزان کـار سـخـت و زی
اکثریت کـارگـران  .   عادالنه نیست 

شاغل در مـعـادن ذغـال سـنـگ  
ــم کــار   ــه صــورت دائ ــس ب طــب

کنند و حـداکـثـر مـدتـی کـه    نمی 
ــارگــر در یــک مــعــدن   یــک ک

ـیـن  ٦ شاغل است   ماه اسـت و ھـم
ـا کـارگـران    امر باعث مـی  شـود ت

ــات خــود را از   ــب ــد مــطــال ــن ــوان ــت ن
اما این شـرایـط  .  کارفرما بخواھند 

ویژه، مختص کارگران معدن ھای  
کارگران مـعـدن  ٣٦٥ .  طبس نیست 

ـانـگـیـن   ـی منگنز ایران در قم  با م
سـال کـار، شــاغـل در  ١٥ سـوابـق  

ترین معادن سنگ    یکی از بزرگ 
ـیـن   ـای منگنز خاورمیانه،  ضریب پ

این کـارگـران کـه  .  حقوق را دارند 
در شرایـط سـخـت و دشـواری در  

متری زمـیـن مشـغـول  ٣٤٠ اعماق  
ـنـد، بـه مـرور دچـار   به کار ھسـت
ــم   ــی از کــار دائ ــوارض نــاش ع
ــد مشــکــالت   ــی ھــمــانــن ــن ــرزمــی زی
ـــر،   ـــم ـــســـی، دیســـک ک ـف ــ ـن ــ ت

ـــی  ـــی و   افســـرگ ـای روح ــ ... ھ
ـال  . شوند   می  ـفـجـار در ی در پـی ان

شمالی معدن زغال سنگ طـبـس 

، ھشت نفر کشته  ) ١٣٩١ آذر ماه  ( 
. انـد   و جـان خـود را از دسـت داده 

دلیل این انفجار اینھا بود؛ ھمزمـان  
با استـخـراج زغـال سـنـگ، گـاز  
مونواکسید کربن محوطـه را فـرا  

گیرد و باید با رعـایـت اصـول    می 
ـیـه   ایمنی این گاز به مـوقـع تـخـل
ـنـصـورت در اثـر   شود، در غـیـر ای
ــجــار صــورت   ــف ــبــاشــت گــاز ان ان

کارگران مـعـدن زغـال  . " گیرد   می 
  ٣٠٠ ســنــگ طــبــس در عــمــق  

ــت   ــف ــری زمــیـن و در دو شــی مـت
 ساعته در روز کار مـی  ٦ کاری  

ـا قـرارداد   کننـد، ایـن کـارگـران ب
ـانـه   ـی  ھـزار  ٤٠٠ پیمانکاری، مـاھ

ـامـیـن   تومان که حداقـل حـقـوق ت
ـافـت   اجتماعـی اسـت، حـقـوق دری

ـا اثـرات  ."  می کنند  ـاط ب ـب در ارت
ـتـه   سوء این مـواد صـورت نـگـرف
ـاشـی از   حوادث و بیماری ھـای ن
ـاکـنـون در سـطـح   کار در معادن ت
ـامـیـن ایـمـنـی و   استانـداردھـای ت
حـفـظ جـان کــارگـران مـطـالـعــات  

ـتـه  ـا وجـود  .  زیادی صورت نگرف ب
ـا از   ـبـود جـدی چـھـار ت این کـم
مھمترین مواد شناسایی شده اینھـا  

ذرات خروجی از اگـزوز  :  ھستند؛  
ــی   ـزل  DIESEL)مـوتـورھــای دی

PARTICULAR MATTERS)  ،
ـاده در   ـف مواد شیمیایی مـورد اسـت

ـــــون  ـی ـاســــ ــــ ـــــوت ـل ــــ FROTH( ف  
FLOATATION CHEMICAL) 
که برای جداسازی مواد مـعـدنـی  
ــار مــی رونــد،   از یــکــدیــگــر بــک

کـه   (SOLCENIC)سولسنیک  
ـا فـرمـول   سیال ھای ھیدرولیکی ب
مشابه محلول ھای تراشـکـاری و  

ــک ھــا  ذرات خــروجــی از  .  کــپ
ــزلــی   ــای دی ــای مــوتــورھ اگــزوزھ

(DPM)   ــد و ــن ســرطــان زا ھســت
ـزان مـجـاز   در مـعـادن   DPMمی

ــت  ــده اس ــشــار  .  مشــخــص ش ــت ان
DPM   در محیط مـعـدن را مـی

ــخـاب سـوخــت   ـت ــق ان تـوان از طـری
ـتـرھـا و   ـل ـی ـاده از ف ـف مناسب، اسـت
ـا   ـا ب ـیـسـتـی و ی مبدل ھای کاتال
استفاده از طراحی ھای مھنـدسـی  

این در حـالـی  . جدیدتر کاھش داد 
ـادی   است که ھنوز تردیـدھـای زی
در مورد ایـن تـکـنـولـوژی ھـای  

ـتـرلـی وجـود دارد  بـه عـنـوان  .  کن
با بـرخـی از   DPMمثال کاھش  

ـا   ـتـروژن ی ـی مبدل ھا، تراز اکسـیـدن
فلزات سنگین بالقوه خطـرنـاک را  
در ذرات قابل استنشاق، به صورت  

ــاال مــی بــرد  ــاکــی ب در  .   خــطــرن
ــال   ــای مــدرن فــرآوری زغ واحــدھ

ـیـم مـواد   ـق سنگ، استنشاق مسـت
شیمیایی توسط کارگران با ایـجـاد  
تغییر در مراحل تحویـل، مـخـلـوط  
ـاده از آنـھـا کـاھـش   ـف کردن و است

شرایط دما و رطوبـت  .  یافته است 
در معادن به گونه ای اسـت کـه  
. غالبا  باعث رشد قارچ می شـود 

ــه   ــی ب ـزون ــوصـیـه روزاف ــد ت ھـرچـن
توصیه سـوء کـپـک ھـا بـرروی  
سالمتـی شـده امـا ھـیـچ گـونـه  
ـنـه صـورت   تحقیقاتی در این زمـی

 .نگرفته است 
ـایـد   ـنـی ب در معادن سرب زیـرزمـی
ـاطـی بـرای حصـول   ـی اقدامات احت
اطمینان از عدم ورود آن بـه دھـان  
کارگران و ھمچنین جلوگیـری از  
خــروج ســرب از مــعــدن صــورت  

وضع قوانین سخت گـیـرانـه  .  گیرد 
برای لزوم حمام کـردن و تـعـویـض  
لباس کار قبل از خـوردن و خـروج  
از معدن، می تواند بسیار کمـک  

طی سال ھـای اخـیـر  .  کننده باشد 
ـیـر   ـی برنامه کـاری در مـعـادن تـغ

اسـتـرس و خسـتـگـی  .  کرده است 
ـــعـــت   ـن ـار در صــ نــاشـــی از کــ
ـار شـایـع اسـت  . معدنـکـاری بسـی

بسیاری از معادن مدرن به صورت  
ـنـد ٢٤  .  ساعته در حال تولید ھسـت

بعضی از فعالیت ھای معدنی در  
تعطیالت آخر ھفته نیز دایر ھستنـد  
و بعضی دیگر نیز تـمـام روزھـای  

بـدیـن  .  سال را مشـغـول بـه کـارنـد 
ـیـروی کـار   گونه برنامه کـاری ن
آشکارا به صورت یک چالـش در  
ــرنــامــه ھــای   ــذا ب آمـده اســت و ل
کاری چرخشی متـعـددی تـدویـن  

ـال ھـرچـنـد روز  .  شده است  ـب در ق
کار متوالی، بـه کـارگـران چـنـد  

بـه  .  روز استراحت داده مـی شـود 
ــضــی از   ــع ــه ب ــال ب ــوان مــث عــن
معدنکاران بعد از گـذشـت چـرخـه  
ــدد، گــاھــا    ــع ھــای کــاری مــت
استراحت کاری بیشتری داده مـی  
ـاشـی   شود تا خستگی و استرس ن
از کار و در آنان کمتر بروز کند و  

تحقیقات گسترده ای  .  کاھش یابد 
ـیـرات سـازمـانـدھـی   ـاث در زمینـه ت
کاری در مـعـادن در سـال ھـای  
گذشته انجام  شده اسـت و در آن  
ــره از مــحــل   دوری مــحــل ذخــی

 وحشت مرگ در معادن
 نسان نودینیان  
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ــیــز مــورد تــوجــه قــرار   ــدگــی ن زن
در بـرخـی مـعـادن  .  گرفتـه اسـت 

کارگران با اتوبوس به مـحـل کـار  
  ٢ منتقل می شوند که ایـن کـار  

ساعت در ھـر روز بـه طـول مـی  
ـفـت ھـای   انجامد و سپـس در شـی

 ساعت کار می  ١٢  تا  ١٠ کاری  
ـامـه ھـای   کنند و به صـورت بـرن
کاریھفتگـی بـرای ایشـان تـکـرار  

گاھی کارگران پس از  .  می شود 
رفتن بـه مـحـل کـار خـود بـرای  
ھفته ھا درآن جا می مانند و کار  
ـاز گـردانـده   می کنند و سـپـس ب

ــد  ــرات  .  مـی شــون ــه تــاثــی ــوجــه ب ت
بھداشتی این کارھا بـر سـالمـتـی  
ــجــام   کـارگــران مـعــادن مــوجـب ان
ـاری شـده   مطالعات تحقیقاتی بسـی
ـز ادامـه دارنـد  ـی . که ھم اکـنـون ن

ـیـت   کار در مـعـادن و حـفـظ امـن
جانی کارگران عـرصـه جـدی رو  
ـا دولـت   در رویی کارگران معادن ب

ــا اســت  ــاھ ــارفــرم ــارگــران  .  و ک ک
معادن در ایـران فـاقـد اتـحـایـه و  

ـــد  ـن ـ ـت ــکـــل خـــود ھســ عـــدم  .  تش
تشکلھای کارگری مـعـادن خـود  
نیز ضعف بزرگ و تاثیـر گـذاری  
بر زندگی و تامین جانی کارگران  

یکی از سخـت تـریـن  .  معادن دارد 
آمـار  .  کارھا کار در معـادن اسـت 

دقیقی از تلفات نا امنـی مـحـیـط  
ـیـسـت  . کار در معادن در دسـت ن

رشد نا امنی ھای محیط کار در  
ـیـت فـاشـیـسـم   ایران تـحـت حـاکـم
ـیـشـتـر   ـیـشـتـر و ب اسالمی روزانه ب

مسـالـه مـھـم کـارگـران  .  میـشـود 
ــت   ـی چـالـش دفـاع از جـان و امـن
جانی کارگران در مـحـیـط ھـای  

نباید وحشـت  . تولیدی و کار است 
مرگ بر فضای زندگی میلیونھا  

 .   کارگر سایه بیفکند 
ــھــشــت  ٢٩ ( ٢٠١٤  مــه  ١٩   ــب اردی

 ١٣٩٣( 
***          

 

ـراض بـه   اول می روز اعـت
ـثـمـار   بی حقوقی تمام است

روز  .  شدگان جامعه اسـت 
اعالم جنگ بـا سـرمـایـه  
ــدن   داریســت و روز خــوان
ـرشـمـردن   کیفرخواسـت و ب
درجه جنایت نظام سرمـایـه  

روز خودآزمـایـی  .  داریست 
ــارزات مــان در طــول   ــب م
یک سال زنـدگـی تـاراج  
ــت؟   ــز ھس ــا نــی ــده م ش
گرامیداشت این روز تنـھـا  
برای پیوند مـجـدد اتـحـاد  
! طبقاتی ما اسـت و بـس 

برای زنده نگه داشتن ھـم  
 . سرنوشتی مان است 

ــس بــا   ــل مــارکــس و انــگ
ــم مســلــح دورنــمــای   چش
فکری شان طوفان در راه  

امروز آن  .  را شبح خواندند 
طــوفــان و ســونــامــی در  
کوچه پس کـوچـه ھـای  
ـری و   ــارگــ ــحـــالت ک م
حاشیه نشینان، قدرتھـا را  
! به چـالـش مـی کشـانـد 

شبحی دیگر در گشـت و  
گذار است، شبح کارگران  

ــیــســت  ــبــح  .  کــمــون   ٩٩ ش
ــت   ــعــی ــم ــدی از ج درص
ـری طـلـب   ـراب آزادیخواه و ب

. شـبـح خـودبـاوری .  جھان 
شبح باال رفتن توقعـات و  
شناخت جایگـاه و کـمـال  

ــح شــکــوفــا  .  انسـانــی  شــب
ــی    شـدن خـالقــیـت  ھــا و ب

ـرس و   مـــالحـــظـــه از تــ
شــبــح  .  ســرکــوب مــوجــود 

خواھان رھایی بی قیـد و  
شرط در دفاع از کـرامـت  
ــح ھــای   ــی و شــب انســان
ـــش   ـر از آت ــ ـــی ت ـــع واق
ــر جــان   جــانســوزی کــه ب

 .سرمایه داری می تازد 
دمیدن شـبـق سـرخ گـون،  
راه افتادن موج خروشان از  
ـروی   ـی دریای بـی کـران ن
کار و تولید، دمیدن کـوره  
ــدن   ـر کشــی ــزی مـذاب در ب
ـقـان   سارقان از جـانـب خـال
ـروت جـھــان، راه مــیــرود   ث
موج موج دریای خروشـان  
تاراج شدگان تا به دنیـای  
ـم و   واقعی و دور از سـت

رژه  .  استثمار دسـت یـابـد 
میرود تا ھر آنچه شایسته  
انسان است از چـنـگ و  
ـرون   ـی ـقـوم سـتـمـگـران ب حل

 .کشد  
ـیـای   ما کارگـران ایـن دن
وارونــه را در شــأن خــود  

ما کـا گـران  .  نمی بینیم 
ــردم آزادیــخــواه تــمــام   و م
ــصــادی،   ــات اقــت ــاســب ــن م
ــمــاعــی   ــت ــاســی و اج ــی س
سرمایه داری را نسبت بـه  
زندگیمان بی ربـط و بـی  

ـم  ـی ایـن  .  کفایـت مـی دان
ــی رحــم و   ــســتــم ب ســی
متوحش، تنھا بـه سـود و  

مـاھـیـت و  .  سود مینگرد 

خصلت طبقاتی این نـظـام  
ـــه  ـــای ـــاشـــت،    بــر پ ـب ــ ی ان

احتکار، بحران، تـمـلـک،  
ــع یــد   ــل ــاول و خ ــپ   ٩٥ چ

درصد از انسانـھـایـی کـه  
به شکلی روزانه در تولیـد  
و ثروت افزایی نقش دارند  

 .استوار است 
ــه داری   ــظــام ســرمــای در ن
تولید به منظور سود اسـت  
ـیـاز انسـان  . نه به منظور ن

ــژگـــی   ــای وی ـن ــ بــر مــب
مـالـکـیـت خصـوصـی در  
نظام سرمایه داری، انـواع  
تــولــیــدات اعــم از مــواد  
ــــوشــــاک،   خــــوراک، پ
ـیـازھـای   مسکن و سایر ن
جامعه، دھھا بار بیشتر از  
ـــا   ـــارھ ـب ــ ـرف در ان مصــ
نگھداری می شود و یـا  
. به دور ریخته مـی شـود 

از یک طرف اجرای ایـن  
فرمول بخاطر تنظیم بـازار  
و کنترل قیمتھا به منظور  
ـیـن آمـدن   جلوگیری از پائ
نرخ سود است و از طـرف  
دیگر صدھا میلیون انسـان  
ـــی   ـــگـــی، ب ـن ـرســ از گــ
ــا و   ــاھـــی، ســرم ســرپــن
الودگی محیط زیسـت و  
از بی امکاناتی پزشکـی  
جان خود را از دست مـی  

ــد  ــه  .  دھـن ــظــام روزان ــن ن ای
برای حفـظ خـود، صـدھـا  
نوع دیگر از این جنایت را  

ـیـد مـی   ـر و بـازتـول تکثی
حاصل بـحـث شـبـح  .  کند 

کمونیسـت و کـاال شـدن  
نیروی کار و انبـاشـت یـا  
ارزش اضافه در شـکـل و  
سازمان دادن ارتش نیـروی  
مــولــده کــار بــه طــوفــان  
ـــب   ـــال ـــعـــی و در ق واق
ــاســی،   ــی ــشــھــای، س ــب ــن ج
ـقـاتـی در   اجتماعی و طـب

نابود بـاد  " آورده و با شعار  
ـرمـــایـــه داری  ـــا  " ،  " ســ ی

ـریـت  ـرب ،  " سوسیالیست یـا ب
ـیـون   ـل از دھان صـدھـا مـی
ـرض   انسان شاکی و مـعـت
ـیـن   به وضع مـوجـود، طـن
ــداز در ســراســر جــھــان   ان

 . طغیان کرده است 
با اشاره ی کوتاه به چنـد  
پاراگراف باال، گوشه ای  
کوچک از مشخصه ی  
ذاتی نظام حاکم بر جـھـان  
ــود و   ــاروی خ ـــش را پــی
ــا   ـرار دادم تـا ب جـامـعـه ق
ـر   ـری در بـزی جدیت بیـشـت
ــزم   ــزم ج ــدن آن ع کشــی

باید یـادآوری شـود  .  کنیم 
ـتـصـادی   که این نـظـام اق
پوسیـده دیـگـر بـا شـعـور  
انسان امـروزی خـوانـایـی  

ـرت  !  ندارد  سیاست و مـدی
ـرای تـداوم   سرمایه داری ب
ـنـھـا   عمر سراپا جنایتش، ت
ــکــر   ــار و ف ــاصــل ک ح
انسانھا را تصـاحـب و در  

ـیـا از آن  .  تملک دارد  دن
ـرا خـلـع یـد   ماست باید آن

ـر  .  کرد  رمز و راز ماندن ب
ـم ضـد   قدرت ایـن سـیـسـت
ــــی از   ــــاش ـری، ن ـــ بش
پراکندگی و عدم انسجـام  
اکثریت انسـانـھـا، یـعـنـی  
کارگران و زحـمـتـکـشـان  

ــرای  .  اســت  ــردن ب دســت ب
ــر   ــزی ــاســی و ب ــی قــدرت س
ــر   ــنــگ ب ــن ن ــدن ای کشــی
ــدن   ــم گــرده ی بشــر مــت
یک امر مبرم و حـتـمـی  
ــی   ــســت ــالــی ــالب ســوســی انــق

ــه کــارگــر و  .  اســت  ــق طــب
ــحــد او   ــت ــشــھــای م ــب ــن ج

 .پرچمدار این انقالبند 
ــگــر اســطــوره   اول مــی دی

اول می برای رفـع  !  نیست 
! وظایف فرمایشی نیـسـت 

ـتـه    یک روز و یـک ھـف
مختص بـه  !  در سال نیست 

ی خاص از فعالیـن و    عده 
ـیـت نـمـی   آگاھان سوسیـال

ــاشــد  ــن روز در طــول  !  ب ای
 روز و چنـد سـاعـت  ٣٦٥ 

ــس،   ــاری ــارتــر از پ ــونــب خ
ـتـل   ـران و ق شیـکـاگـو، ای
عامھـای دسـتـه جـمـعـی  
ـر و امـثـال   عراق و الجـزای
آنھـا، مـا را واداشـتـه تـا  

ی این تراژدی را از    لحظه 
ـم  ـی . ذھن خود خـارج نـکـن

ـرای جـریـانـات   اول مـی ب
ـم و چـــپ   ـــســ ـی ـرمــ رفــ
ناسیونالیست در سالنھـای  
ــاعــات و مــقــر و   ــم اجــت
اردوگــاھــھــا و مــحــافــل  
محدود خود، روز جشـن و  
پایکـوبـی و عـیـد نـوروز  

ـرای  . تلقی می شود  اما ب
ما کارگران و کمونیسھا،  
ــی ھـــزاران   ـــازگـــوی روز ب
جنایتی است که در طـول  
سال بر ما اعـمـال شـده و  
در مقابلش مـبـارزه کـرده  
ایم و عـرصـه ھـا ایـجـاد  

بـه ھـزار شـیـوه  .  نموده ایم 
ـــب نشـــانـــدن   ـق ـرای عــ ــ ب
سیاستھای ضد انسانیـش،  
ـــا و   ـــه ھ ــــام ـن ــ ـــع ـــط ق
مانیفستھای درخـورش را  

ـم  و  .  نشر و پخش نمـوده ای
خالصه اینکه سـنـت ایـن  
ـقـطـه رسـیـده   روز به ایـن ن
که در طول سـال ھـر روز  
به ھزاران مورد مـراسـم و  
آکسیون اعتراضی بـه پـا  

 .کند 
 

زنـده بـاد مـبـارزات  بـی  
ــه   ــی ــه کــارگــران عــل وقــف

 سرمایه داری 
 ١٣٩٣  ماه می  ١١ 

  
***    

 !شبح  یا آتشفشان؟
 مصطفی خوش سیما 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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ــش كــارگــری از ھــمــان   جــنــب
ــن روزھــای ســال    بــا  ١٣٩٢ اولــی

ــود  ــان روبــرو ب ــه ن ــل ســیــر  .  مســئ
ـر  ٩٢ صعودی فقر در سال    شـدیـدت

ـر،  ٩٢ سـال  .  ھم شد  ـق ـلـه ف  مسـئ
ـربـانـی   بیكاری، ناامنی شغلی، ق
ـر   شدن كارگران در محـیـط كـار ب
اثر سوانح كاری، بی تشـكـلـی و  
سركوب ھمچنان از معضالت حـل  
نشده جنبش كارگری و كـارگـران  

آنچه كـه واضـح بـود و از  . بودند 
روحیه و واكنش كارگران پیدا بـود  
ــود كـه كــارگــران   ــعــیـت ب ایـن واق

  ٤٨٧١٢٥ تصویب حداقل دستمزد  
را  "  شورایعالـی كـار " تومان توسط  

ـنـد  ایـن  .  بدون چالش نمی گذاشـت
را صحبتھای فعالین كـارگـری و  
ـیـن   اعتراضات كارگری و ھـمـچـن
ــه وضــعــیــت   ــت ب ــش دول در واكــن
ــشـتـی كـارگـران مـی شــود   مـعـی

 .مشاھده كرد 
 

  ھزار امضاء٤٠تومار 
ـیـش از     ٣٠ تومار اعتراضی كه ب

  ١٣٩١ ھزار كارگر تـا آخـر سـال  
امضا كرده بودند، ھمچنان مـحـور  
ـرار گـرفـت و   اعتراض كارگران ق

  ٤٠  به بیش از  ٩٢ بعدھا در سال  
ایـن تـومـار  .  ھزار امضا نیز رسید 

ـیـون  ـل ـبـات عـاجـل مـی ھـا    بر مطـال
ـیـل   ـب کارگر در سراسر کشور از ق

ـرچـیـده   لغو قراردادھای مـوقـت، ب
ـیـمـانـكــاری،    شـدن شـركـت  ھـای پ
 اجـرای    ھای معوقه،   پرداخت حقوق 

      قوانین كارھای سخت و زیان آور، 
تعیین حداقل مزد بر اسـاس مـاده  

 قانون کار با شرکت و دخالت  ٤١ 
ـتـخـب   ـنـدگـان مـن ـم نـمـای ـی ـق مسـت

 حـقـوق    مجامع عمومی كارگران، 
ــوقـف اصــالح   ــگــان و ت بـازنشــسـت
قانون کار بر مبنای پیـش نـویـس  

... الیحه ضدكـارگـری دولـت و  
اما اجـازه بـدھـیـد  .  تأكید كرده بود 

ـــھـــایـــی كـــه حـــول   ـث روی بـــحــ
ــن   ـی ــن فـعــال ـی ــویسـی در ب تـومـارن

 .كارگری در گرفته بود مكث كنم 
ـتـھـای   تومارنویسی یـكـی از سـن
ـبـش كـارگـری اسـت  . قدیمی جـن

ــخــش   ــا در اعــتــراض ب ــھ ــت مــن
رفرمیست و سندیكالیست جنـبـش  
كارگری ھم برجسته اسـت و ھـم  

ـبـش  .  محوری  ایـن بـخـش از جـن
ــد از   ــن ــری ســعــی مــی ك كــارگ
اعتراض و اعتصاب كـارگـران در  
محیط كار تـا جـائـی كـه فشـار  
كارگران دست زدن به چنین شیـوه  
ھای رادیكالی را تحمیـل نـكـنـد،  

ـبـش  .  بپرھیزد  ـیـن جـن تناسب قوا ب
كارگری و بورژوازی ھر چـه ھـم  

ـراض    باشد، رادیكال  ترین شیوه اعـت
این گرایش ھمین تومارنـویسـی و  
ـــازی در   ـــواعـــد ب ـــت ق ـــای رع

تـومـار  .  چھارچـوب قـانـون اسـت 
اعتراضی كارگران ایران در یـكـی  
ـبـوده  . دو سال گذشته اما چنین ن

ـنـاسـب قـوا،   با در نظر گـرفـتـن ت
امضاھا را از كارگاھھای كوچـك  

ـرد شـروع كـردنـد  ـف . و كارگران مـن
ـریـن شـیـوه ای بـود كـه   این بـھـت
ـران احسـاس نـمـی   كارگران در ای
ـر پـای   كردند با گذاشتن امضا زی
ـراضـی، شـغـل و   ـیـه اعـت یك بیـان
امنیت خودشان به مـخـاطـره مـی  

 . اندازند 
ھماھنگ كنندگـان ایـن تـومـار،  
تومارنویسی را تنھا سیاست خـود  

در ھـمـیـن رابـطـه  .  تعریف نكردند 

بحثی بین مازیـار گـیـالنـی نـژاد  
كه یكی از سخـنـگـویـان گـرایـش  
ـبـش كـارگـری   رفرمیستی در جـن
ـران   است و اتحادیه آزاد كارگران ای

ـنـدگـان  .  در گرفت  ـن ھماھنـگ ك
ـر  ٤٠ تومار    ھـزار امضـا در را ب

ـنـد  ـبـسـت . اعتراض و اعـتـصـاب ن
ــد كــه   ــأكــیــد كــردن یــادآوری و ت
ـــومـــارشـــان قـــدرت   ـــه ت ـــوان ـت پشــ
ـران اســـت  ـراضـــی كـــارگــ ــ ـت . اعــ

فراخـوانشـان بـه كـارگـران مـراكـز  
ــزرگــی كــه امــكــان   كــارگــری ب
ـیـش   تشكل مجمع عمومی و به پ
بردن مبارزه و اعتصاب در آنجاھـا  
ـبـود كــه   ـر اســت ایـن ن مـمـكـن ت
تشكیل مـجـمـع عـمـومـی را ول  
كرده و در عوض به كمپین تـومـار  

ـیـد كـردنـد كـه  .  بپیوندند  بارھا تـأك
ـردن ایـن مـوضـوع بـه   قصدشـان ب
جامعه و فشار آوردن به مسئولیـن  

ـــوده  ـتـــی ب ــ درســـت ھـــمـــان  .  دول
  ٦٠ تاكتیكی كه در سالھای دھه  

ــن كــارگــری در   تــوســط فــعــالــی
ــز كــوچــك   ــا و مــراك كــارگــاھــھ
ـیـش   كارگری و در اعتراض بـه پ
نویس قانون كار احمد توكـلـی كـه  

مـعـروف اسـت،  "  در باب اجـاره "به  
بـه نـظـر مـن  .  به كار گرفته شـد 

ـبـش   یك نكته مھم در رابطه با جـن
كارگری سال گذشـتـه، شـكـسـت  
ـیـوسـتـن   خوردن بھانه ھای برای نپ
به كمپینی بود كه این ھماھـنـگ  

 .كنندگان تومار مزبور شروع كرده بودند 
با این توضیح كوتـاه مـی خـواھـم  

 ھـزار امضـا  ٤٠ بگویم كه تومار  
كارگران یك اعتراض مھم جنـبـش  

 .كارگری بود 
 

موقعیت كلی جنبش 
 كارگری

ـران در سـال   جنـبـش كـارگـری ای
ـبـات  ٩٢  ، در عرصه کسب مـطـال

ـرسـیـد  اگـر  .  به موفقیت چندانی ن
" كارگر كمونیسـت " صفحات نشریه  

ـیـان و   ـن را كه به ھمت نسـان نـودی
داوود رفاھی تمام اخـبـار مـربـوط  
به جنبش كارگری كـه در رسـانـه  
ھـــای داخـــل و خـــارج كشـــور  

منعكس می شوند جمـع آوری و  
ـرار مـی   ـنـدگـان ق در اختیار خـوان
ـیـد، شـاھـد یـك   گیرند را ورق بـزن
دنیا اعتـراض كـارگـری خـواھـیـد  
بود؛ اما این اعتراضـات عـمـومـا  
ـرداخـــت نشـــدن   ـنـــش بـــه پــ ــ واك

ــكــارســازی  ــا، بــی ــزدھ ــم ــا،    دســت ھ
ــد   ــی ــت و ســف قــراردادھــای مــوق
امضاء و موارد اینچنینی ھستنـد  
ــش   ـب كـه مــوقـعــیـت دفـاعــی جــن
ـیـان   كارگری در این عـرصـه را ب

 . می كنند 
بیكاری و بیكارسازی یك معضل  
اصلی كارگران و عـامـل اصـلـی  

حـتـی بـا  .  فقر در آن جامعه است 
ـیـكـاری؛   دستكاری كردن تعریف ب
و شاغل را كسی تعریف كردن كـه  
ـتـه بـه   حداقل یـكـسـاعـت در ھـف
كاری مشغول بوده، باز شاھد یـك  

ـیـكـاری  ٣٠ رقم حدود    درصـدی ب
ـیــم  ــ در مـــوارد  .  در ایــران ھســت

ـر و فـوالد   زیادی، مثل كیـان تـای
زاگروس قروه كـه دو كـانـون گـرم  

ــارگــران در ســال   ــارزه ك   ٩٢ مــب
ـلـه كـارگـران بـا   بودند، شاھد مقاب
سیاست اخراج و تعطیلی كـارخـانـه  

ـنـجـا ھـم، ھـر وقـت  . بودیم  اما ای
كارگران متحد و ھمبسـتـه، مـثـل  
كیان تایر، نیشكر ھفت تپه، فـوالد  
ـره   زاگروس، پتروشیمی ھـا و غـی
ظاھر شدند، جـمـھـوری اسـالمـی  

 . ھوا را پس دید و عقب نشست 
ناامنی محیط كار و قربانی شـدن  
حتی بیشتر كارگران، طـوری كـه  
درصد قربانیان سوانح محیـط كـار  
ــبــل افــزایــش   ــبــت بــه ســال ق نس
ـری داشـت، یـك بـالی   چشمـگـی
دیگر جان كارگران در این جامـعـه  

ـــود  ـــخـــش  .  ب ـــخـــصـــوص در ب ب
ساختمانی، انگـار كـارگـر حـقـش  
بود كه در شـرایـطـی نـاامـن كـار  

 !كند 
ـران   ـیـن و رھـب در برخورد به فـعـال
كارگـری، جـمـھـوری اسـالی در  
یك سال گذشته دھھا تـن از ایـن  
فعالین را دستگیر و مـورد اذیـت  
و آزار قرار داد كه ھنـوز تـعـدادی  
ـم   ـراھـی از آنھا، از جـمـلـه بـھـنـام اب

ـــی، رضـــا   ــان ـرخ زم زاده، شـــاھــ
شھابی، مـحـمـد جـراحـی، رسـول  
ــرالــھــی در   بــداغــی و پــدرام نص
بدترین شرایط در زندان بسـر مـی  

فعالین كارگـری و خـانـواده  .  برند 
كارگران زندانی بارھـا در مـقـابـل  
ادارات مختلف دولتی و زنـدانـھـا  
دست به اعتـراض زده و خـواھـان  

 .آزادی این فعالین شدند 
ــن   ــی ــچــن ــم ــه ھ در ســال گــذشــت
جــمــھــوری اســالمــی دو تــن از  
فعالین كارگـری بـه نـام افشـیـن  
ـیـز در   اسانلو و ستار بھشتـی را ن

ــل    زنــدان  ــت ھــای مــخــوفــش بــه ق
 .رساند 

 جـز در دو  ٩٢ ھمچنین، در سال  
ـنـد   ـر و كـارخـانـه ق مورد كیان تای
ــحــرك   ــا ت ــده، مــا ب ــدوز نــق ســول
ـری از جـانـب كـارگـران   چشمگـی

 .برای متشكل شدن مواجه نبودیم 
 

جنبش كارگری مرعوب 
 نشد

جمھوری اسـالمـی دھـھـا تـن از  
ــری ای كــه در   ــیــن كــارگ فــعــال
اعتراضات و اعتـصـابـات شـركـت  
كرده بودند و یا به صرف عضویـت  

ھای مـوجـود كـارگـری    در تشكل 
ـر كـرد و بـه   را، احضار و دستگـی
ــای   ــه ھ ــق ــدادی وثــی ــع ــای ت پ
ـتـی بسـت و بـه اصـطـالح   ھنگـف
ـتـوانـد جـلـوی   آزادشان كـرد كـه ب

با این حـال  .  فعالیت آنھا را بگیرد 
جنبش كارگری ایران ـ صـرفـا بـه  
این خاطر كه موقعیت معـیـشـتـی  
ـیـسـت   كارگران دیگر قابل تحمل ن
و با دستگیری و اخراج دو تـن از  
فعالین كارگری، چند تـن دیـگـر  
پا جلو مـی گـذارنـد ــ مـرعـوب  

ـیـن  . نشد  پیامھـایـی را كـه فـعـال
ـرون   ـی دربند جنبش كـارگـری بـه ب
ـرض   ــعــ ــل ت ــاب ــد و در مــق دادن
ـیـت و   جمھوری اسالمی بـه امـن
آزادی شان واكنش از خـود نشـان  
ــه   ــت ك ــن اس ــد ای ــاھ ــد، ش دادن
جمھوری اسالمی در ھـدف خـود  
ــن   ــالــی ــع ــت و آزار ف بــرای اذی
كارگری و در نتیجه عـقـب رانـدن  
كل جنبش كارگری ناموفـق بـوده  

 شـاھـرخ  ٩٢  بھمن  ١١ پیام  . است 
زمانی، بھنام ابراھیم زاده و محمـد  
جراحی شاھد گویای این واقعیـت  

ـیـام  .  است  اجازه بدھید اینجا این پ

 جنبش كارگری در سالی كه گذشت
 ناصر اصغری 
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را برای خواننـدگـان نشـریـه شـمـا  
ــاورم  مــردمــی کــه عــکــس  »:  بــی

خمینی را در ماه مـی دیـدنـد، و  
ــه ھــا را   ــل مــردمــی کــه آیــت ال
ــی در   ــد، حــت ــودن ــدس کـرده ب مـق
ـلـد آنـھـا   رفتن به دستـشـویـی مـق
بودند به خود آمده و دریافـتـه انـد  
ـیـت حـاکـم بـه ھـمـراه   کـه روحـان
سردارانشان خدا و پیغمبر و امام و  
ایـمـان آنـھــا را در خــدمـت بـھــره  
ــاردی   ــی ــل ــارت مــی کشــی و غ
ثروتھای ملی به بھای بیـکـاری،  
گرسنگی، اعتیاد، تـن فـروشـی،  
کلیه فروشی و خـانـه بـه دوشـی  

 .مردم به خدمت می گیرد 
در مقابل حرکت ھا و تبلیغـات و  
طرح ھای عوامل سرمـایـه داری  
ـر   ـر و شـدیـدت برای سرکوب بیـشـت
ــن   ــفـه تشــکـل ھــا و فــعـالــی وظـی
کـارگـری، سـازمــان ھـا، احــزاب  
ـیـمـانـان جـھـانـی   ـپ انقـالبـی و ھـم
آنــھــاســت کــه ھــرچــه زودتــر و  
متحدانه تر، خـود و کـارگـران را  
ـلـه بـا حـمـلـه در حـال   برای مقـاب

 «.تکوین سازماندھی نمایند 
ــه و نــامــه ھــای   ــی ــیــت قض اھــم
اینچنینی در این اسـت كـه تـمـام  
تالش جمھوری اسالمی در فشـار  
به فعالین كارگری این اسـت كـه  
ـتـه   چنین چیزھایی در جامعه گـف

ـم كـه بـه  !  نشوند  ـی ـن ـی امـا مـی ب
 . عكس خودش تبدیل شده است 

 
نقطه ضعفھای جنبش 

 كارگری
ــش كــارگــری در یــك ســال   جــنــب
گذشـتـه و بـخـصـوص در سـطـح  

فعالیـن مـتـشـكـل در نـھـادھـا و  
ــه    تشـكــل  ــت ب ھــای مــوجــود نسـب

سالھای قبل ضعیف تر عمل كـرد  
در ھـیـچ مـوردی  .  و ظاھـر شـد 

شـاھـد ھـمـاھـنـگـی، ھـمـكـاری،  
ــانــیــه   ــحــاد عــمــل و صــدور بــی ات
ـریـن   مشترك حول حـتـی عـاجـل ت
مطالبـات كـارگـری و حـتـی بـه  

 مـارس  ٨ مناسبت اول ماه مه و  
ــودیــم  ــراض  .  نــب ــوحــه اعــت در بــحــب

قدرتمند كارگران پتروشیمی ھـای  
ماھشھر و مطالبه حداقل دستمـزد  

 میلیون تومان، كه ھم اتـحـادیـه  ٢ 
ــن از   آزاد كــارگــران و ھــم سـه ت
فعالین كـارگـری از درون زنـدان،  
بھنام ابراھیم زاده، شاھـرخ زمـانـی  
ـبـه   و محمد جراحی از ایـن مـطـال
ـیـن   ـیـن فـعـال حمایت كردنـد، در ب
ـر   كارگـری كسـانـی بـودنـد كـه ب
علیه این مطالبه جنبش كـارگـری  

ـبـه  " ایستادند و گفتنـد   ایـن مـطـال
ــســت  ــاری از  ".  واقــعــی نــی بســی

فعالین كارگری خود را مشـغـول  
مسائلی ناالزم و درگیـر شـدن بـا  
ـرای   ھمدیگر كردند كـه چـیـزی ب

 . جنبش كارگری در بر نداشت 
ـلـه   گفتن و فكر كردن به این مسـئ
ــا   ــت، ام ــن دردآور اس بــرای م
ـبـش كـارگـری ســال   ارزیـابـی جـن
گذشته بدون اشاره به این معـضـل  

 .ناقص خواھد بود 
 

واكنش جمھوری اسالمی 
 به جنبش كارگری

ـران   موقعیت جنبش كارگری در ای
ــوع   ــا صــرف ن ــوان ب ــمــی ت را ن
اعتراض كـارگـری كـه شـاھـدش  

نـمـی تـوان بـا  .  بودیم توضیح داد 
صرف اینكه شاھـد سـازمـانـدھـی  

ـم و تشـكـل  ھـای    توده ای نبوده ای
كارگری ایجاد نشدند، آن را ناكـام  

ـبـش  .  اعالم كرد  بـه نـظـر مـن جـن
كارگری یك پیام وحشـت واقـعـی  
به كل دم و دسـتـگـاه جـمـھـوری  
ـریـن   اسالمی فرستاده است كه بھـت
ـیـعـی،   شاھد آن انتصاب عـلـی رب
ـتـی   ـی امنیتی ترین وزیر كابینه امن

او در جـواب  .  حسن روحانی است 
ـنـدگـان   مخالفت یكسری از نـمـای
ـتـصـاب وی   مجلس اسالمی به ان
ــه او   ــار ك ــت وزیــر ك ــم ــه س ب
ھیچگونه تخصصـی در سـمـتـی  
كه به آن انتصاب می شود نـدارد،  
ـر   می گوید موقعیت جامعه خطـی
ــم   ــودن اســت و مــن بــه پــاســدار ب

ــم  ــن ــا  .  افــتــخــار مــی ك ــن ــل   ١٧ ای
ـیـعـی  ٩٢ شھریور   ـقـل از رب ، بـه ن

ـفـی  : " می گوید  ـراضـات صـن اعت
كارگران از جنس اعتراضات سـال  

ـنـد  ".   است ٨٨  یعنی سیاسی ھست
ـیـانـدازنـد  . و می خواھند رژیم را ب

ــا   ــوری اســالمــی ب ــھ ــم رژیــم ج
انتصاب یك امنیتی شكنجه گـر،  

ـنـه " خود را آماده مقابله با   ـت ای  " ف
 . می كند ٨٨ از نوع  

ـرد   ـــزگــ ـی ـیـــب دادن مــ ـرتــ دوم تــ
تلویزیونی در تلویزیون شبـكـه یـك  
جمھوری اسـالمـی حـول حـداقـل  
دستمزدھا بـود كـه در نـوع خـود  
بــرای جــمــھــوری اســالمــی بــی  

ھیچ كدام از كسـانـی  .  سابقه بود 
كه آنجا بودند و گرچه جـمـلـگـی  
بنوعی نماینده كارفـرمـا و دولـت  
ــر بــودن   ــی ــعــیــت خــط ــد، مــوق ــودن ب

ــكــه   ــارگــران و ایــن ــت ك وضــعــی
ـبـول   كارگران ایـن وضـعـیـت را ق

 .نخواھند كرد، انكار نكردند 
 

 در خاتمه
ما جنبـش كـارگـری را در سـال  

ـم ٩٢  .  درگیر متشكل شدن نـدیـدی
اگر جنبش كارگری در یك سـطـح  
وسیعتری متشكل بود مـوقـعـیـت  

امـا  .  كل جامعه متفاوت می بـود 
متشكل نبودنش بـه نـظـر مـن دو  

ـنـكـه ھـرگـونـه  .  جواب دارد  اول ای
ـبـش   ـتـی جـن مـتـشـكـل شـدن سـن
ـریـن سـركـوبـھـا   كارگری با شدیـدت
ــن   ــالــی ــع ــود و ف ــی ش روبــرو م
كارگری شاید ھم عمدا از تـالش  

ـرای درســت كـردن تشــكــل  ھــای    ب
دفتر و دستك دار مثل سندیـكـای  
ــدیــكــای   ــن ــرای واحــد و س كــارگ
ـرھـیـز   ـتـه پ ـیـشـكـر ھـف كارگـران ن

اما اعتراضاتی را كـه در  .  كردند 
ـم،   طول یكسال گذشته شاھد بـودی
بدون متشكـل بـودن كـارگـران در  
. سطوحی غیرممكـن مـی بـودنـد 

ـیـن   ـیـجـه كـارگـران و فـعـال ـت در ن
ــد   ــدن كـارگــری ھــر زمــان الزم دی
مجامع عمومی خود را فـراخـوان  
دادند و دست به اقدامات عـمـلـی  

 .زدند 
دوم اینكه جنبش كـارگـری مـثـل  
كل جامعه ایران در رابطـه اش بـا  
ـتـی   جمھوری اسالمی، در موقعـی
متفاوت نسبت به دوره پیش اسـت  
و در فكر مـوقـعـیـت و فـرصـتـی  
است كـه جـمـھـوری اسـالمـی را  

ـیـش  .  بیـانـدازد  اگـر چـنـد سـال پ
كسی فكر میکرد كه مـی شـود  

با این رژیم كنار آمـد، اکـنـون آن  
ـبـوسـتـه اسـت  . تصورات بتـاریـخ پ

خود جـمـھـوری اسـالمـی ایـن را  
ـنـا   ـم عـل می داند و حالت یك رژی

 . امنیتی به خود گرفته است 
ـفـاوت از  ٩٣ سال    می رود كه مـت
نماینده خامنه ای  .   باشد ٩٢ سال  

ـرانـی   در سپاه پاسداران در دو سخـن
جداگانه در مـاھـھـای بـھـمـن و  

ھا و    چالش : " اسفند ھشدار داد كه 
ـران    تحریم  ھای پیش روی مـلـت ای

ـیـسـت   وجود دارد، ولی آن گونـه ن
که آنـچـه را بـا خـون بـه دسـت  
ـم و   آوردیم برای نان از دسـت دھـی

ھـا    مردم بـایـد آمـاده تـحـمـل رنـج 
این ھشدارھا به نـظـر مـن  ". باشند 
 . را متفاوت خواھد كرد ٩٣ سال  
 ٢٠١٤  آوریل  ١٤ 
 

 : توضیح
این نوشته بـه تـوصـیـه یـكـی از  
رفقا برای نشریه ای كه قرار بـود  
ـیـن شـمـاره آن اوائـل مـاه مــه   اول

متأسفـانـه  .  منتشر شود نوشته شد 
انتشار نشریه فوق به تعویق افتـاده  
ـتـھـائـی در   و نوشـتـه بـاال بـا ادی

پرونـده  " با عنوان  " خودنویس "سایت  
جنبش كارگـری در  :  اول ماه می 

منتشر شده كـه  "  سالی كه گذشت 
وقتی نوشته را آنجا دیدم، مـراتـب  
نارضایتی خودم را به رفیقـی كـه  
نوشته به تـوصـیـه ایشـان نـوشـتـه  

ـیـه  . شده بود ابراز داشتم  نسخـه اول
ــان   ــم ــق ــه مــن بــرای رفــی ای ك
ـنـجـا مشـاھـده مـی   فرستادم را ای

 .كنید 
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از  "  اخبار کـارگـری " در آخرین دقایق تنظیم برای انتشار  
راھپیمایی اعتراضی کارکـران کـارخـانـه ذوب آھـن   »خبر  

ـفـصـیـل  .  مطلع شدیم  «کردستان در سنندج  در شماره بعدی ت
 . این خبر را به اطالع میرسانیم 

 
راھپیمایی اعتراضی کارکران کارخانه ذوب 

 آھن کردستان در سنندج
ـیـمـایـی   ـپ ـنـدج راھ امروز دوشنبه کارگران ذوب آھن در سـن

کارگران معترض پالکاردھایـی بـا نـوشـتـه ھـایـی  . کردند  
ـم  :  ١ ھمچون   ـبـاشـی مـا  :  ٢ ما خواھان بازگشت به کار مـی

ـبـاشـم   مـا خـواھـان   :  ٣ خواھان پرداخت حقوق مـعـوقـه مـی
ـرھـای اصـلـی  ...  افزایش حقوق ماھیانه ھستیم و  در مسـی

شھر به طرف استانداری حرکت کردند و تجـمـع در مـقـابـل  
ـنـدج ھـم اکـنـون ادامـه دارد  تـظـاھـرات  .  استانداری در سـن

ـتـظـامـی و   کارگران که با واکنش وبرخورد شدید نیروی ان
 ماموران لباس شخصی مواجه شد  

  
پروین محمدی پس از چندین ساعت 

 بازجویی آزاد شد
ـران؛   اتحادیه آزاد کارگران ای
ـــدی از   ـــحــــم ـــن م ـروی ــ پ
ھماھنگ کنندگان طومـار  
ـرای   اعتراضـی کـارگـران ب
افزایش مزد و عضو ھـیـأت  
مدیره اتحادیه آزاد کارگـران  
ایــران کــه پــس از احضــار  

ـنـی امـروز سـاعـت   ـف   ١٠ تل
ـری   ـیـگـی ـر پ صبـح بـه دفـت

وزارت اطالعات احضار گردیده بود بعد از چـنـدیـن سـاعـت  
بازجویـان وزارت  .   بعد از ظھر آزاد گردید ٧ بازجویی ساعت  

ـیـت ھـای اتـحـادیـه   اطالعات با غیر قانونی خـوانـدن فـعـال
درصدد اعمال فشار بر ایشان بوده اند که پروین در دفـاع از  
ـرای   فعالیت ھای کارگران در اتحادیه، بر حـق کـارگـران ب
ایجاد تشکل ھای خود تاکید نموده اند و اشاره داشـتـه انـد  
که ما کارگران تنھا برای دفاع از کار و زندگیمـان تـالش  
ـران طـبـق   میکنیم و عضویت در اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای
قوانین داخلی و مقاوله نامه ھای بین المللی حـق انسـانـی  

الزم به ذکر است که پروین محـمـدی  .  ما کارگران میباشد 
در روز جھانی کارگر به ھمراه تعداد دیـگـری از کـارگـران  
در محل وزارت کار دستگیر شده و تـا پـایـان ھـمـان شـب  

این اعـمـال فشـار و  .  تحت بازداشت و بازجویی قرار داشتند 
ـر   احضار و تھدید در حالی صورت میگیرد که ھـنـوز جـعـف

ـره   عظیم زاده و جمیل محمدی دو نفر از اعضای ھیأت مـدی
ـفـی بـه سـر  ١٩ اتحادیه بعد از   ـی  روز بـازداشـت در بـالتـکـل

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمـن مـحـکـوم نـمـودن  .  میبرند 
احضار پروین محمدی، خواستار آزادی فوری و بدون قید و  
ـر کـارگـران   شرط جعفر عظیم زاده و جمیل محمـدی و سـای

 ١٣٩٣  اردیبھشت  ٢٨ . دربند می باشد 
 

خانم پروین محمدی فعال سرشناس 
به وزارت اطالعات احضار " کارگری مجددا

 .شد
علیرغم اعتراضات گسترده کارگران ، فعالین واتحادیـه ھـا  
و تشکل ھای مستقل کارگری در داخـل و خـارج کشـور  
ـیـن   در اعتراض به موج تعقیب وپیگردھا ودستگیریھای فعال
ـفـدراسـیـون   کارگری ، ازجمله نامه شارون بارو ، دبیرکل کن
ـیـس   بین المللی اتحادیه ھای کارگری به حسن روحانی رئ
ـیـگـردھـا وآزادی   جمھورمبنی بر پایان دادن بـه رونـد ایـن پ

ـراضـات  .  کارگر زندانی   مقامات ایران بی اعتنا به این اعت
ومطالبه ھای برحق ، ودر راسـتـای ادامـه ھـمـان سـیـاسـت  

ـبـه   ـیـن کـارگـری ، امـروز یـکـشـن ـنـد فـعـال ـب   ٢٨ بگیر وب
 صبح خانم پروین مـحـمـدی از  ١٠  ساعت  ١٣٩٣ اردیبھشت  

ـرای   ـران ب ـره اتـحـادیـه آزادکـارگـران ای اعضای ھیئـت مـدی
ـری وزارت اطـالعـات   ـیـگـی ـتـه پ چندمین بار از طرف کمی

واقعیت اینسـت کـه احضـار  !   جھت بازجوئی احضار گردید 
مجدد خانم محمدی به جـرم پـافشـاری ایشـان نسـبـت بـه  

ـراض بـه سـطـح  ٩٣ تصویب غیرقانونی دستمزد سـال   و اعـت
ـیـن   معیشت بسـیـار نـازل خـانـوارھـای کـارگـری وھـمـچـن

) روزجھانـی کـارگـر ( اردیبھشت ١١ برگزاری مستقل مراسم  
الزم به ذکـراسـت کـه  .  درمحل وزارت کار صورت میگیرد 

ـری وزارت  ١٠ از ساعت   ـیـگـی ـتـه پ  صبح که ایشان به کمی
اطالعات احضارشده وتحت بازجوئی قرار گرفته اند، تا ایـن  
ساعت به خانه بازنگشتـه واز وضـعـیـت وی اطـالعـی در  

ـران قـویـا .    دست نیست  خـواسـتـار  "  اتحادیه آزادکارگران ای
رھائی فوری وبی قید وشرط خانم پروین محمدی و پـایـان  
ـیـه   ـرکـل دادن به سیاست احضار ، تعقیب و پیـگـرد وفشـار ب

 .  فعالین وتشکلھای کارگری میباشد 
  

تجمع کارگران نی بر شوشتر برای دومین 
 روز متوالی درتھران

 نفر ازکارگر فصـلـی  ٢٠٠ برای  دومین روز  :  اردیبھشت ٢٨ 
ـیـشـکـر اشـتـغـال  ( نی بر   که در مزارع نیشکربه کار بریدن ن
برای پیگیری مطالبات معوقه خود در تـھـران دسـت  )  دارند 

ـراضـی زدنـد  ای کـه در خصـوص    جـلـسـه .  به تـجـمـع اعـت
ھـای کـارگـران در سـازمـان تـامـیـن    رسیدگی به خـواسـتـه 

در ادامـه  .  نتیجه پایان یـافـت   اجتماعی تشکیل شده بود بی 
ــــود راس ســــاعــــت   ـرار ب ــــســــه قـــ ـل ــــح   ٨ جـــ ـب  صـــ

جلسه دیگری در سـازمـان تـامـیـن  )  اردیبھشت ٢٨ یکشنبه ( 
ـیـل    اجتماعی برگزار شود که منتفی شده  است و به ھمین دل

بر بار دیگر در مقـابـل دو سـاخـتـمـان سـازمـان    کارگران نی 
تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی تـجـمـع  

ـرای  . اند   اعتراضی را ادامه داده  ھربار کـه ایـن کـارگـران ب
اند از سـوی مسـئـوالن    ھای خود اجتماع کرده   وصول خواسته 

ھایی داده شده اسـت کـه تـمـامـی    ھا وعده   و کارفرما به آن 
ـراضـی  .  ھا در عمل برآورده نشده است   آن  در این تـجـمـع اعـت

کارگران اعالم کرده اند؛ با توجه به سوابـق گـذشـتـه وعـده  
مسئوالن، اگر این بار نیز مطالبات مـا عـمـای نشـود، بـه  

 .تجمعات خود ادامه خواھیم داد 
 

گزارش اولین روز تجمع کارگران نی بر 
 شوشتر

مجتمـع کشـت صـنـعـت  »کارگران فصلی  :   اردیبھشت ٢٧ 
ـبـاتشـان در   «کارون شوشتر  در واکنش به محقق نشدن مطـال

مقابل ساختمان سازمان تامین اجتمـاعـی واقـع در خـیـابـان  
در مجـتـمـع کشـت و صـنـعـت  .   آزادی تھران تجمع کردند 

ـری     ھزار نفر بصورت فصلی به حرفـه نـی ٢ کارون شوشتر   ب
ـرای  ٢٠٠ مشغول به کار ھستند، که ازاین تـعـداد   ـر  ب ـف  ن

ـیـمـه  ای،    پیگیری  خواستھایشان شامل؛  پرداخت معوقات ب
ـنـدی   اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و طرح طبقـه ب

 .اند در تھران دست به تجمع اعتراضی زدند   مشاغل 
 

 اعتصاب کارگران سنگ آھن مرکزی بافق
 آھن مرکـزی بـافـق    کارگران شرکت سنگ :  اردیبھشت ٢٨ 

ـیـن    در اعتراض به عدم شفاف  سازی و پاسخـگـویـی مسـئـول
سازی این شرکت دست از    اندرکار در زمینه خصوصی   دست 

  ٧١ اعتراض کنندگان روند فعلی واگـذاری  .  کار کشیدند 
ـرای رد دیـون دولـت و   و نیم درصد این مجموعه معدنی ب

 و نیم درصد این مـجـمـوعـه  ٢٨ واگذاری و فروش باقیمانده  
معدنی از طریق فرابورس بدون لحـاظ کـردن حـق و حـقـوق  
ـرنـد  . کارگران، مردم و مجمـوعـه شـھـرسـتـان را نـمـی پـذی

شرکت سنگ آھن مرکزی بدلیل اشتغال چند ھزار نفـر در  
ھای کـارکـنـان از    این مجموعه معدنی و ھزاران نفر خانواده 

ایـن  .  ای نزد مردم  شھرستان بافق برخوردار است   اھمیت ویژه 
ـنـده  ھـای سـنـگ آھـن    شرکت یکی از بزرگترین تولید کـن

ـران    کشور و یکی از صادر کننده  ھای این مـحـصـول در ای
 .است 
 

تجمع اعتراضی کارگران مخابرات روستایی 
 برای پنجمین بار

ـرات روسـتـایـی از  :  اردیبھشت ٢٧  نمایندگان کارگران مـخـاب
خـوزسـتـان، زنـجـان، آذربـایـجـان غـربـی،    ھای لرستان،    استان 

خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبـی و کـرمـان   
ـیـمـه و دسـتـمـزدشـان در   ـرارداد، ب در اعتراض به وضعیت ق

در ایـن تـجـمـع   .  مقابل مرکز مخابرات ایران تجمـع کـردنـد 
ـرات  ١٠  نفر  شرکت کرده بودند  ٤٠٠  ـر در مـخـاب ـف  ھـزار ن

روستایی مشغول به کارند، تاکنون قانون مصـوب مـجـلـس  
 نفر از این کـارگـران اجـرا  ١٥٠٠  تا  ١٠٠٠ فقط درخصوص  

ـراض   شده است و کارگران امروز برای پنجمین بـار در اعـت

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ای این مصـوبـه دسـت بـه تـجـمـع    به اجرای ناقص و سلیقه 
ھـای نـگـھـداری    کارگران که در بخـش .  اعتراضی زده اند 

ـفـن مشـغـول بـه   ـل مرکز، راه اندازی، سیم کشی و خرابـی ت
 سال سابقه کـار ھـنـوز بـه صـورت  ٢٠ -١٥ کارند، بعضا با  

 .کنند   ساعتی و بدون حق بیمه کار می 
 

تجمع کارکنان دفاتر خدمات فناوری 
 اطالعات روستایی اصفھان مقابل استانداری  

ـر خـدمـات فـنـاوری  ٢٠ : اردیبھشت ٢٧   نفر از کارکنان دفات
ـبـاطـات  روسـتـایـی اسـتـان اصـفـھـان   (ICT( اطالعات و ارت

ـرارداد خـود   ـر وضـعـیـت ق ـی خواستار برقراری حق بیمه و تغی
ـراضـی ھـمـزمـان بـا  .  شدند  روز جـھـانـی   این تجمع اعـت

، با حضور در مـقـابـل درب ورودی   مخابرات و ارتباطات 
ـرگـزار شـد  ـرض بـا  .  استانداری اصفـھـان ب کـارکـنـان مـعـت

دردست داشتن بنرھایی، خواھان رسیدگی به مشـکـالتشـان  
ـرارداد خـود    ـر وضـعـیـت ق ـی از جمله استمرار حق بیمه و تـغـی

ـیـز  ١٣٨٩ در سـالـھـای گـذشـتـه بـویـژه در سـال  .  شدند   ن
کارگزاران دفاتر خدمات فناوری اطـالعـات روسـتـایـی از  
چند استان از جمله اصفھان با حضـور در مـقـابـل مـجـلـس  

 مجلـس در  ٨٦ شورای اسالمی خواھان اجرای مصوبه سال  
 .باره قراردادی شدن و پوشش بیمه ای خود شدند 

ـران  ١٣٨٦ بر اساس این مصوبه در سال   ، شرکت مخابرات ای
ـر روسـتـایـی را بـا   موظف شده است تمام کـارگـزاران دفـات

ـیـش  .  انعقاد قرارداد کارگری، تحت پوشش بیمه قرار دھـد  ب
ـبـاطـات  ٤٠٠ از    دفتـر خـدمـات فـنـاوری اطـالعـات و ارت

 .روستایی در استان اصفھان فعال است 
 

تجمع اعتراضی کارگران شرکت مخابرات 
 راه دور شیراز

ـراز از سـاعـت    و  ٨ کارگران شرکت مخابرات راه دور شـی
اردیبھـشـت در مـقـابـل اداره  ١٤ دقیقه صبح روز یکشنبه  ٣٠ 

صنایع و معادن واقع در بلوار چھل مقام شیراز تجمـع کـرده  
ـراض  ٥٥ و به پرداخت نشدن   مـاه حـقـوق عـقـب افـتـاده اعـت

وزارت صنایـع،  :  کارگران خشمگین شعار می دادند .  کردند 
ـر  .  این آخریـن اخـطـار اسـت  ـر قـائـمـیـان مـرگ ب مـرگ ب

کارگران پالکاردھایی با خود حـمـل مـی کـردنـد  .  قائمیان 
ـرداخـت  : که روی آنھا نوشته شده بود  حق و حقوق کارگـر پ

ـرش ایـن  . باید گردد  گارد ضد شورش در وحشـت از گسـت
حرکت اعتراضی وارد صحنه شد ، ولی کارگران مقـاومـت  

 .کرده و به اعتراض خود ادامه دادند 
 

) اؤورھال(اعتراض كارگران شات دان 
 شركت فنی مھندسی پتروشیمی فارس

ـراض كـارگـران شـات دان  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران   اعـت
شركت فنی مھندسی پتروشیمی فارس نسبت بـه  ) اؤورھال ( 

اخراج دو نفر از ھمكارانشان طبق اخبار رسـیـده بـه اتـحـادیـه  
ـران امـروز  كـارگـران شـات دان   ) اورھـال ( آزاد کارگران ای

شركت فنی مھندسی پتروشیمی  واقع در عسلویه مـتـوجـه  
ـریـت اخـراج شـده   شدند دو نفر از ھمكارانشان از سـوی مـدی

ـریـت شـرکـت  .  اند   كارگران بعد از مواجھه با این عمل مدی
به یاری دوستانشان شتافتند و به نشـانـه  )  اورھال (شات دان  

اعتراض دست از كار كشیدند و جلوی دفتر مدیریت تـجـمـع  
ـر  .  كردند   مدیریت در حالی كه از اقدام كـارگـران غـافـلـگـی

شده بود بالفاصله بـا بـازگشـت بـه کـار ایـن دو کـارگـر  
كـارگـران روز  )  اؤور ھـال ( موافقت کرد كارگران شات دان  

مزدی ھستند كه برای سرویس ساالنه تاسیـسـات گـازی و  
پاالیشگاھی برای مـدتـی مـحـدود از سـوی یـك شـركـت  
ـر اسـاس   ـیـن دسـتـمـزد ب پیمانكاراستخدام مـیـشـونـد و تـعـی
صالحیت فنی كارگران توافقی است در این یك ماھـی كـه  
كارگران مشغول به كار بودند ھمواره نسبـت بـه مـزد تـعـلـق  
گرفته معترض بودند و ھمچنین خواستار دریـافـت خسـارت  
از بابت ده تا پانزده روزی بـودنـد كـه از طـرف شـركـت در  
بالتكلیفی به سر میبردند و در حالی كه در عسلویـه بـودنـد  
ـر   ـراب مبالغ قابل توجھی از جیب خود ھزینه كرده بودند و در ب
ـراض و   این اعمال بی نظمانه شركت  مـدام دسـت بـه اعـت
تجمع میزدند  تا دیروز موفـق شـدنـد بـعـضـی از خـواسـتـه  

ـرای زھـر  .  ھایشان را تحقق ببخشند   در این میان مدیریت ب
ـر  كـه در    ـف چشم گرفتن از كارگران اقدام به اخـراج  دو ن
تجمعات اخیر به عنوان  سخنگوی کارگران بـودنـد،گـرفـت  
ولی با تجمع و  اعتراض   امروز كارگران  ، این دو نفر بـه  
ـران  ـنـد اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای -سر کار خـود بـازگشـت

 ٢٥/٢/١٣٩٣ 
 

اعتصاب غذای کارگران کارخانه سیمان 
 دشتستان وارد ھشتمین روز شد

اعتصاب غذای کارگران کارخانـه سـیـمـان  :   اردیبھشت ٢٢ 
 اردیبھشـت مـاه آغـاز شـده اسـت وارد  ١٥ دشتستان که از  

 کـارگـر  ٤٠٠  روز گـذشـتـه  ٨ از  .  ھشتمین روز خود شـد 
توجھی کارفرمـا    کارخانه سیمان دشتستان در واکنش به بی 

ــشـان از غــذا خـوردن در کــارخـانـه خــوداری   بـه درخـواسـت
کارگران این واحد صنعـتـی در عـیـن حـال کـه  .  کنند   می 

ـنـد  در مـحـل اداره  .   خواستار پیگیری مطالبات خود ھسـت
ـبـات   ـری مـطـال ـیـگـی ـرای پ کار ورفاه اجتماعی مـنـطـقـه ب

ای تشکیل شد که در آن نماینده کارگران و    کارگران جلسه 
ـنـد  ـریـن خـواسـتـه    مـھـم .  نماینده کارفرما نیز حضـور داشـت ت

ـر عـنـوان شـغـلـی در   ـی ـی کارگران این کارخانه موضـوع تـغ
قراردادھای کار است که باعث مـحـرومـیـت کـارگـران از  

ھمچنیـن؛ کـاھـش اضـافـه  .  مزایای مورد توافق شده است 
ـفـت کـاری از دیـگـر   کاری، حق شیفت وتغییـر زمـان شـی

 .مطالبات کارگران این واحد صنعتی است 
 

اعتراض رانندگان تاکسی خط حسن آباد 
 سنندج

ـنـدگـان  ٢٧/٠٢/٩٣ بنا به گزارش رسیده  صبـح امـروز    ران
ـنـج   تاکسی در مسیر حسن اباد به میـدان ازادی شـھـر سـن
ـر از   نسبت به افزایش ناچیز کرایه تـاکسـی در ایـن مسـی

صبح به مدت دو ساعت در ایستگـاه دوم حسـن  ٩ ساعت    
اباد دست به تجمع اعتراضی زدند وخـواھـان رسـیـدگـی بـه  

 .مشکالت خود شدند  
ـتـظـامـی   ـبـاس شـخـصـی وان ـروھـای ل  در پی این تجمع نی
ومسئولین تاکسیرانی در مـحـل حـاضـر شـدنـد ویـکـی از   
ـرای انـھـا   مسئولین تاکسیرانی با تھدید اینکه این تجـمـع ب
ـم کـرد   گران تمام خواھد شد ومدارک شما را ضبط خواھـی
ـنـدگـان بـا   شروع به یاداشت پالک تاکسیھا کردند امـا ران
بی توجھی به این تھدیدھا اعالم کردند که بـا ایـن مـقـدار  
ناچیزی که به حـق مـا اضـافـه شـده وبـا تـوجـه بـه ایـن  

وضعیت مـخـارج زنـدگـی،  بـه ھـیـچ وجـه نـمـی تـوانـد  
جوابگوی نیازھای روزانه مـا بـاشـد ودر ادامـه یـکـی از  
ـرار اسـت   رانندگان، رو به مسئولین تاکسیرانی گفت اگـر ق
ـم پـس تـعـاون   ـی که ما با این مبلغ ناچیز کـرایـه کـار کـن
ـرداخـت   تاکسیرانی موظف است سوبسیـد سـوخـت مـا را پ
ـرخ   وحق بیمه ما را کاھش وبه ما الستیک وقطـعـات بـه ن
دولتی ارائه دھد که در ادامه با اوردن گارد ویژه بـه مـحـل  

ـتـه  .  ،رانندگان را مجبـور بـه تـرک مـحـل کـردنـد   کـمـی
ـر   ـنـی ب ھماھنگی از خواست برحق راننـدگـان تـاکسـی مـب
ـیـار   اینکه تعاون تاکسیرانی باید امکـانـات الزم را در اخـت
رانندگان قرار دھد تا از میزان فشار بر توده ھـای مـردم در  
نتیجه افزایش کرایه تاکسی کاھش یابد ،حمـایـت کـرده و  
ـنـدگـان را در   ـر حـق ران تنھا راه رسیدن به خواسـت ھـای ب

 .اتحاد وھمبستگی آنان می داند 
 

  کارگران
 

شكستگی گردن ابراھیم مددی به دلیل 
 ضرب و شتم نیروی انتظامی

ـروھـای   ابراھیم مددی، بخاطر ضرب و شتم شدید از طرف نی
ـر وی وارد   سركوبگر انتظامی كه در تـجـمـع روز كـارگـر ب

ابراھیـم  .  از ناحیه گردن دچار شکستگی شده است ...  شده  
مددی عضو ھئیت رئیسه سندیكای اتوبوس رانی تـھـران و  
ـنـی   ـری زندانی سابق سیاسی است كه به جرم توزیع گل و شی
ـم شـدیـد   در بین كارگران در روز جھانی كارگر ضرب و شـت
ـتـی   ـی قرار گرفت و چند ساعت را در بازداشت نیروھای امن

 .به سر برد 
 

اول ماه مه، رو ز : شاپور احسانی راد 
جھانی کارگر، روز اعتراض به دستمزدھا 

 ھمچنان ادامه دارد
امسال کارگران ایران درحالی به استقبال برگـزاری اول مـاه  

  دیگر از آنھمه ھـیـاھـوی  ٩٢ مه میرفتند که از آواخر سال  
تبلیغاتی تدبیر، امید و اصالح، آنھمه وعده ھـای تـوخـالـی  
ـر از   ـلـی زودت مھاربیکاری، تورم و گرانی  خبری نبود خـی

ـنـی مـی شـد   ـی آنچه پیش ب
ــتــصــادی   ــیــت ھــای اق ــع واق
اجتماعی خود را در سـپـھـر  
ســیــاســی کشــور نشــان داد   
وعده ھای روحانـی  یـکـی  
پس از دیگـری تـوخـالـی از  
آب در آمد حقوق شـھـرونـدی  
درابعاد فـاجـعـه آمـیـز تـری  
ـر پـا لـه   نسبت به گذشته زی

شد، روزنامه ھا بسته شد اعتراضات واعتصابات کـارگـری  
مـوج  .  با شدت بیشتری نسبت به گذشتـه سـرکـوب شـدنـد 

ـر   ـرت انـگـیـزی سـی بیکاری، گرانی و تورم به صـورت حـی
صعودی یافت افشای پی درپی دزدی ھـا، چـپـا ولـھـا و  
ـیـاردی ابـعـاد خشـم و انـزجـار   اختالس ھای چند ھزار میل
کارگران و زحمتکشان را از وضـع مـوجـود دوصـد چـنـدان  

 ھـزار تـومـان دسـتـمـزد مـاھـیـانـه،  ٦٠٩ کرد وبا تصـویـب  
کارگران را عمال  به صحنه جدال احتمـاعـی کشـانـد  تـا  

 



 21 ٣١٢شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

کارگران در روز جھانی کارگر پرچم جنبش دسـتـمـزدھـا را  
ـری  ٤٠ با تمام قدرت باال ببرند و به پشتوانه طومار   ـف  ھزار ن

پا به به میدان بگذارند کارگران  نامه نوشتند تجمع کردنـد  
فریاد خود را بر سر معاون وزیر  کار بلنـد کـردنـد و اتـمـام  
حجت کردند که اگر دستمزدشان بـه انـدازه تـورم  واقـعـی  
افزایش نیابد در روز جھانی کارگـر در مـحـل وزارت کـار  
فریاد اعتراض خود را به گوش جامعه خواھند رسانـد و بـه  

 در مـحـل  ١٠ قول خود وفادارمانـدنـد و در راس سـاعـت  
وزارت کارحاضر شدند قراین بدست آمده نشان داد آنھا تـمـام  
ـرسـد و   توان خود را بکار بردند تا پای کارگران بـه آنـجـا ن
مانع تجمع شوند  وحتی کسی را نگیرند اما مقاومتـی از  
طرف کارگران در محل مذکور شکل گرفت کـه آنـھـا را  
به شدت شوکه کرد پالکارد گرامی باد اول مـاه مـه روز  

 قـانـون کـار در  ٤١ جھانی کارگر و اجرای کـامـل مـاده  
جلوی درب وزارت کار برافراشته شد و آنھا  پـس  ازچـنـد  
دقیقه  ھاج و واج ماندن به ایـن  صـحـنـه، یـورش خـود را  
ـبـاس   ـروی ل ـی شروع کردند ھر زن و مردی را، سه وچـھـار ن
شخصی با خشونت از محل دور کردند و  طی کشمکشی   

 نفر را بازداشت کـردنـد  ھـم زمـان  بـا ایـن  ٨ با کارگران  
ـروی سـرکـوب،    ـی مقاومت جانانه کارگران در برابر ھـزاران ن
درآن سوی شھرحسن روحانی در نمایش تشکلـھـای  دسـت  
ـرای تشـکـل آزاد و بـدون   ساز دولتی، حـق کـارگـران را ب
ـرسـمـیـت   ـنـد اعـالم کـرد و ب ـل دخالت دولت را با صـدای ب
ـیـز   شناخت فریاد شادی کارگران  در آنجا نشان داد آنـھـا ن
ـپـد و    قلب شان در کنار کارگران درمحل وزارت کار می ت
ـنـده واقـعـی خـود   ـقـل ازدولـت را نـمـای تشکل آزاد و مسـت

ـنـد   بـه مـا کـارگـران نشـان داد  ٩٣ اول مـاه مـه  .   میدان
درحاکمیت سرمایه داری در ایران ھیچ دولتی نـمـی تـوانـد  
دمکراتیک باشد دولت روحانی  تجمع کارگـران را حـتـی  
برای دو ساعت در محل وزارت کار آنـھـم در روز جـھـانـی  
کارگر نتوانست تحمل کند چگونه  می تواند  بـه حـقـوق  

 به ما کـارگـران نشـان  ٩٣ اول ماه مه  .  انسانھا پایبند باشد 
داد در مقابل تعرض به معیشت ومنزلتمان باید ایستاد و نـه  
تنھا ایستاد بلکه تھاجم را باید با تھاجم پاسخ داد واین تنھـا  
ـم کـه   راه دفاعی ما کارگران است اگر ما جسـارت کـردی

 روزجھانی کارگر را در محل وزارت کـار جشـن  ١٠ ساعت  
میگیریم اگر آنھا با دستگیرشدگان با احترام برخورد کـردنـد  
ـنـد اصـال   ـلـی زود آنـھـا را آزاد کـن اگر مجبور شدنـد خـی
تصادفی نبود  بلکه عقب نشینی آنھا وشھامت ما حـاصـل  
اخراج شدن، زندانی شدن، شکنجه شدن و جان باختن ھـزاران  
کارگر چون ستاربھشتی و دیگر زنان و مردانی که ھـرگـز  
ـرنـد    ـپـذی حاضر نشدند پلیدی ھای جامعه سرمایه داری را ب
حاصل اعتراضات، اعتصابات و تجمعات  مداوم کـارگـری  
و مطالبات عمیق و انباشته شده آنھا و حـاصـل رویـکـرد و  
ـیـز مـحـصـول خـون دل   اتخاذ سبک کاری است کـه آن ن

ـبـش  ٩٠ خوردن بیش از    سـال تـجـربـه ھـا و مـبـارزات جـن
کارگری است که امروز کارگر به خودش جـرات مـیـدھـد   
به خیابان بیاید و در ھنگام بازجویی با تمام تـوان از سـتـار  
ـراض بـه مـزد خـفـت   بھشتی، از حرکت اول ماه مه و اعـت

 بـه مـا  ٩٣  ھزارتومانی ، دفاع نماید اول مـاه مـه  ٦٠٩ بار 
کارگران نشان داد که تضاد کارگر و سرمایه دار ساخته و  
ـلـکـه مـحـصـول   ـیـسـت ب پرداخته ذھن بشریا علوم سیاسی ن
ـردگـی   ـثـمـار وب نفرت انگیز جامعه طبقاتی اسـت کـه اسـت

انسان، پایه وجودی آن جامعه است ازاین رو تا زمـانـی کـه  
این تضاد ھست روز جھانی کارگر پایان نپذیرفتـه اسـت تـا  
زمانی که مطالبه جدی و به حق کارگران، اجرای کـامـل  

ـبـع آن  ٤١ و بی چون و چرای مـاده    قـانـون کـار و بـه ت
ـران در   افزایش دستمزدھا تحقق نیابد برای طبقـه کـارگـر ای
سال پیش رو ھر روزش روز جھانی کارگر اسـت بـه گـمـان  
حکومت و نیروھای سرکوبش، اطالعات  و پلیس با ببگیـر  
و ببند رھبران عملی کارگران و لشکر کشی آشـکـار آنـھـا  
برای ممانعت از برگزاری روز جھانی کـارگـر، ایـن روز را  
ـرای   ـران ب از سر گذراندند اما به واقع اراده طبقه کـارگـر ای
اعتراض مصمم و پیگر افزایش مزد به انـدازه تـورم واقـعـی  
دارای چنان پتانسیلی از خشم و انزجار است کـه بـا ھـیـچ  
وسیله ای قابل خاموش شدن نیست  بی تردید امسال مـوج  
اعتراضات و تجمعات کارگری برای کلیه مطالبات و خـو  
است اصلی افزایش مزدھا در محل وزارت کار و مـجـلـس  

ابعاد تازه ایی خواھد یافت و بـه مـوازات آن کـارگـران   ... و 
درسال  پیش رو دیگر حقوق ھای معوقه، اخراج و بیـکـاری  

ـراض و اعـتـصـاب و  ... و  را تحمل نخواھند کرد و بـا اعـت
تجمع در محل کار خود بـه رویـارویـی بـا کـارفـرمـایـان و  
سرمایه دارانی خواھند رفت کـه ھـر روزه اخـبـار دزدی و  
غارت میلیاردی آنھا علنی و افشا می شود اول مـاه مـه  

 برای جنبش کارگری ایران یک گـام  ٩٣ روزجھانی کارگر 
اساسی، مطمئن و بی بازگشت رو به جلو بود  ایـن خشـت  

شـاپـور احسـانـی  .  ساخته شد و دیگر از بین رفتنی نیـسـت 
راد نماینده اخراجی کارگران پروفیل سـاوه و عضـو ھـیـات  

 مدیره اتحادیه آزا  کارگران ایران 
. 
 

 !فاجعه حمله به افغانھا
طی روزھای اخیر در روستای نظام آباد قزوین عـده ای بـه  
تحریک رئیس شورای محل و به گمان اینکه بـاردار شـدن  
یک دختر  نوجوان و عقب افتاده نـاشـی از رابـطـه افـغـان  

احتمـالـی کـه  ( ھای ساکن آن محل با این دختر می باشد، 
بـا تـعـصـبـی کـور و  )  دربررسی ھای بعدی رد شده اسـت 

جھالتی بی مانند با چوب و چماق به خانواده ھای افـغـان  
ساکن نظام آباد حمله کرده ،خـانـه ھـای آنـھـا را بـه آتـش  
ـم و   کشیده ، زنان و کودکان بی گناه را مورد ضرب و شـت

ایـن فـاجـعـه در روزھـای بـعـد در  .  آزار و اذیت قرار دادنـد 
گراش فارس، بجنورد،مـازنـدران و بـعـضـی از روسـتـاھـای  

بعضی گزارشـات  .  اطراف کرج به اشکال مختلف تکرار شد 
ـتـل   حاکی از اینست که طی این حمالت افرادی نیز بـه ق

ـیـن در  .  رسیده اند  قابل توجه اینکه پیشتر بعضی از مسـئـول
مازندران با ربودن گوی سبقت از ھیتلر و فاشیستھای نـژاد  
ـیـھـا   ـنـکـه حضـور افـغـان پرست اعالم کرده بودند به جھت ای
موجب بد منظره شدن شھرھا ی این استان مـی شـود بـایـد  

کارگران افغان بـه عـنـوان  !  آنھا را از این شھرھا اخراج کرد 
ـرخـالف   ـنـد و ب ـیـسـت بخشی از طبقه کارگر ،سربار کسی ن
ـبـل کـار و زحـمـت   استثمارگران و انگلھای مفت خور از  ق

آنـھـا در سـالـھـای گـذشـتـه در  .  خود زندگی می کنند  
سخت ترین و نا ایمن ترین شرایط کاری با کمترین دستمـزد  
بدون ھیچگونه حمایت ونظارت قانونی به کار گرفتـه شـده  
ـیـز   اند و چه بسا کارفرمایانی که ھمین دستمزد ناچیز را ن
ـرده   پرداخت نـکـرده انـد و بـه عـبـارت دیـگـر بـه سـرقـت ب

فرزندان این کارگران غالبا از تـحـصـیـل مـحـروم وخـود  . اند  
ـرخـوردار   وخانواده ھایشان از ابتدایی تریـن حـقـوق انسـانـی ب

ماھمه روزه شاھد قتل ، تجـاوز ،خـریـد و فـروش  .  نبوده اند 
مواد مخدر و انواع و اقسام نـاھـنـجـاری ھـای اجـتـمـاعـی  

ـر و  .  ھستیم  ـراب ناھنجاری ھایی که برخـاسـتـه از نـظـام نـاب
ـیـش از ھـمـه   ـیـز ب ـیـان آن ن ـربـان استثمارگر سرمایه بوده و ق

کسانی که بـا خـاک  . کارگران و فرزندان آنھا می باشند 
پاشیدن به چشم مردم مـی خـواھـنـد عـوامـل اصـلـی ایـن  
نابسامانی ھا و سیه روزی و بی خانمـانـی انسـانـھـا راکـه  
ھمانا سرمایه و پیامدھای ناگوارو ضد انسانی آن اسـت، از  
ـبـان خـود را از   چشم پنھان کنند وبا گمراه کردن مردم گری
پاسخگویی در قبال این ھـمـه مشـکـالت اجـتـمـاعـی رھـا  
ـیـن   کنند باید بدانند که کارگران و مردم آگـاه فـریـب چـن

مـردم شـریـف و  ! کـارگـران .   ترفند ھایی را نخواھند خـورد 
در شھر، محل و روستای خود با دلجویی وحمایتھـای  !  آزاده 

مادی و معنوی  از این عزیـزان زحـمـتـکـش و شـریـف در  
ـم کـه کـارگـران و   ـم، نشـان دھـی ـم و سـت مقابل اینھمه ظل
زحمتکشان به دور از ھرنوع تنگ نظری و تعصب در ھـمـه  

ـتـه  .  جای دنیا دارای منافع مشـتـرک مـی بـاشـنـد  کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری از  
ھمه کارگران ،تشکلھا وفعالیـن کـارگـری و ھـمـه انسـان  
ھای آزادیخواه و عدالت طـلـب جـامـعـه مـی خـواھـد کـه  
صدای اعتراض خود را علیه این تھاجم کور و غیر انسانـی  

ـتـه  .    بلند کرده نگذارند چنین فجایعی تکرار شـونـد  کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری  

 ١٣٩٣  اردیبھشت  ٢٥ 
 

اخراج نماینده ھای کارگران و ضرورت 
 حمایت از آنھا

ـبـه   ـبـھـشـت  ٢٨ یكشن ـرش  :   ١٣٩٣  اردی بـا رشـد و گسـت
مبارزات کارگری و اعتراض به شرایط فالکت بـاری کـه  
ـنـده   سرمایه داری حاکم به آنھا تحمیل می کند، اخراج نمای
گان کارگران نیز افزایش پیدا کـرده و بـه یـک رویـه ی  

یکی از روش ھای سـرمـایـه داران  . معمول تبدیل شده است 
برای مقابله با اعتراض ھای کارگری، اخـراج کـارگـرانـی  
است که با آگاھی و جسارت بیشتر از طرف ھمکاران خـود  
به نماینده گی انتخاب می شوند تا پی گیر خواست ھـا و  
. مطالبات کارگران در ابعاد و عرصه ھای مختلف بـاشـنـد 

تازه ترین موردی که در روزھای گذشته در سـایـت ھـای  
ـران شـرق " خبری انتشار یافت، اخراج نماینده کارگران   بـا  "  ای

بر اساس این خبر، اگـر چـه حـدود  .  سال سابقه کار بود ١٥ 
 نفر از کارگران این کـارخـانـه بـا امضـای طـومـاری  ٦٠٠ 

ـران   خواستار بازگشت به کار او شده اند، اما کارفـرمـای ای
ـر   شرق می گـویـد وجـود او مـوجـب اخـالل در کـار سـای

ـر دیـگـری کـه اواخـر فـروردیـن  !   کارگران شده بود  در خـب
ـیـشـابـور  "  کشتارگاه سیمـرغ " منتشر شد، نماینده کارگران     ن

 سال سابقه کار در بھمن ماه گذشـتـه اخـراج شـده  ٧ پس از  
ـبـات  .  است  این کارگر دلیل اخراج اش را پی گیـری مـطـال

ـتـه اسـت کـه در ایـن واحـد   کارگران عنـوان کـرده و گـف
تولیدی، کارگران نه تنھا دستمزد مصـوب شـورای عـالـی  

ھا نیـز بـه طـور    کنند، بلکه حق بیمه آن   کار را دریافت نمی 
ھـم  .    شـود     کامل به سازمان تامین اجتماعی واریز نمی 

چنین این کارگـر اخـراجـی اعـالم کـرده کـه عـلـی رغـم  
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ساعت کاری بیشتر برای کارگران این کشتارگاه، آنـھـا از  
ـلـه  مـنـدی و    دریافت مزایایی چون اضافه کاری،  حق عائ

و این در شرایـطـی اسـت کـه  . حق مسکن محروم ھستند   
ـلـی   ـرض پ ـنـده گـان مـعـت اخبار اخراج و زندانی کردن نـمـای
اکریل اصفھان و معدن چادرملو در اردکان استان یزد و یـا  
اخراج نماینده کارگران کشت و صنعت شوشتر و ذوب آھـن  

البتـه ایـن  .  اردبیل در سال گذشته ھنوز از یادھا نرفته است 
خبرھا تنھـا گـوشـه ای از تـعـرض صـاحـبـان سـرمـایـه و  
ـبـش   حاکمیت آنھا به نماینـده ھـای کـارگـران اسـت و جـن
ـنـده   کارگری در دھه اخیر بارھا شاھد اخراج و بازداشت نمای
ھای تشکل ھای مستقلی مانند سندیکای واحد تـھـران و  

نکته مھمی کـه بـایـد در  .  یا سنیکای ھفت تپه بوده است 
ـر روی آن انـگـشـت   ـنـدھـا ب ـب پس این اخراج ھا و بگیر و ب
گذاشت و به آن توجه نمود این است که کارگران ھمـواره و  
به خصوص در مواقع اعتصاب و اعتراض، مـی بـایسـت از  

ـبـانـی و  .  نماینده ھای خود حمایت کنند  ـی تـجـربـه ی پشـت
ـنـده ھـای   دفاع قاطعانه کارگران معدن چادرمـلـو، از نـمـای
ـقـت یـکـی از   ـی اخراجی و بازداشت شده این معـدن، در حـق
دستاوردھای قابل ذکر و با ارزش جنبش کارگری در سـال  

ـیـد  .  گذشته می باشد  کارگران مراکز مختلف کـار و تـول
ـتـی کـارگـران ایـن مـعـدن، از   می بایست این اقدام حـمـای
ـرجسـتـه نـمـوده و آن را   نماینده ی خود را به حد کـافـی ب
الگوی مناسبی برای مقابله با قدرقدرتی صاحبان سرمـایـه  

سـرمـایـه داران  .  در اخراج نماینده ھای کارگری قرار دھـنـد 
ـتـی و قضـائـی و   ـی در واقع با حمایت دسـتـگـاه ھـای امـن
ـنـده   نھادھای اداری دولتی، اقدام به اخراج  یا بازداشت نمـای

ـیـه  .  ھا می کنند  کارگران نیز باید متحد و یکـپـارچـه عـل
ـنـد  . اخراج ھمکاران و نماینده ھای منتخب خود، قدعلم کـن

اگر داشتن تشکل و انتخاب نماینده گان واقعی در مـحـیـط  
کار برای دستیابی به مطالبات جاری، الزم و حیاتـی مـی  
باشد؛ ھمراھی و دفاع ھمه جانبه کارگران از نماینـده ھـای  
ـیـابـی بـه   مورد اعتماد خود نیز رمز موفقیت آنھا برای دست

 .مطالبات شان است 
 کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  

 کارگری  
 

 ناامنی محیط کار
 

کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ساختمانی 
  طبقه جان باخت١٤
ـقـال ایـزوگـام  ٤٠ کارگری  :   اردیبھشت ٢٤   ساله در حین انت

ـقـه  ١٢ به پشت بام ساختمان از طبقه   ـر سـقـوط از طـب  بر اث
 طبقه در در پروژه ساختمانـی بـھـمـن  ١٤ دوازدھم ساختمانی  

 . واقع در بلوار آموزگار شھر مشھد  کشته شد 
 

ساله درپی ریزش ١٨جان باختن کارگر
 دیوار

ریزش ناگھانی دیـوار سـاخـتـمـان در حـال  :  اردیبھشت ٢٧  
ـر خـروارھـا   ساخت، گرفتار شدن دو کارگـر افـغـانـی را زی

  .سنگ و آجر در کامرانیه، خیابان طاووس در پی داشت 
جان باختن کارگر ایرانی در اقلیم 

 ک ردستان عراق گرفت
ـرانـی کـه جـھـت کـار و امـرار  :  اردیبھشت ٢٨  دو کارگـرای

ـیـل   ـر کـرده بـود بـه دل معاش به اقلیم ک ردستان عـراق سـف
 سـالـه،  ٥٠ ناصح خضری  .  حادثه جان خود را از دست دادند 

ـم   ـت ـیـسـت و ھـف ـبـه ب ـنـدج، روز شـن متاھل و اھل شھر سـن
ماه ھنگام کار در اقلیم ک ردسـتـان دچـار سـکـتـه    اردیبھشت 

آمبوالنـس اداره پـزشـکـی قـانـونـی  .  قلبی شده و جان سپرد 
 را تـا مـرز    ای، جنازه   شھر سلیمانیه بدون دریافت ھیچ ھزینه 

کند، اما آمبوالنس بھداشت و درمان استـان    ایران منتقل می 
ـیـون   ـل ک ردستان در ایران برای انتقال این جسد مبلغ یک مـی

 . ھزار تومان را از خانواده آنھا طلب کرده است ٦٠٠ و  
 

 مرگ یک کارگر در گل گھر سیرجان
ـیـاس  ٢٢ به گزارش رسیده عصر روز دوشنبه   ـبـھـشـت ال  اردی

 ساله شاغل در گل گھر سیرجان پس از  ١٨ حاتمی کارگر  
ـفـاع   ـری  ١٢ اتمام کار بر روی مخزن شـیـب دار از ارت  مـت

ـرده  .  سقوط کرده و متاسفانه جـانـش را از دسـت داد  نـامـب
ـیـمـانـکـاری مـگـا آریـا حـدیـد یـکـی از   کارگر شرکت پ

کـارفـرمـای  .  پیمانکاران شرکت پیمـانـکـاری زاگـرس بـود 
ـران مـی   اصلی این پروژه شرکت توسعـه صـنـایـع فـوالد ای

پیمانکاران مربوطه  برای نپرداختن حـق و حـقـوق بـه  .  باشد 
ـررات   خانواده نامبرده این حادثه را ناشی از عدم رعـایـت مـق
ـیـاس   ایمنی توسط این کارگر اعالم کرده؛ اما ھمـکـاران ال
حاتمی با تنظیم صـورتـجـلـسـه ای گـواھـی داده انـد کـه  
ـرای تـرک مـحـل   ساعت کار به پایان رسیده بود و وی ب

ـرای  .  کمربند ایمنی را باز کرده بود  کمیته ی ھماھنگی ب
ـراز تـاسـف   کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن اب
ـیـاس حـاتـمـی و ھـمـدردی بـا خـانـواده وی،   از مـرگ ال
سودخواھی کارفرمایان را دلیل این گونه حوادث ناگوار در  
محیط ھای کاری دانسته و خواھان رعایت استانـداردھـای  
ایمنی در محیط ھای کار برای جلوگیـری از ایـن گـونـه  

کمیته ی ھماھنگی برای کـمـک بـه  .  حوادث می باشد 
 ١٣٩٢  اردیبھشت  ٢٥ ایجاد تشکل ھای کارگری  

 
نفر کشته ٤سریال ادامه دار سقوط جرثقیل 

 شدند
ـر در تـھـران بـه سـریـالـی   سقوط جرثقیل در چـنـد روز اخـی

ـروز   سـه  ( تکراری تبدیل شده است به طوری که بامـداد دی
ـیـل تـاورکـریـن روی یـک  )  شنبه  ـق نیز واژگونی یک جرث

ـبـاجـی جـنـوبـی »واحد مسکونی پنج طبقه در خیابان    «دی
ایـن بـار سـھـل  . تھران، چھار کشته و مجروح برجا گـذاشـت 

انگاری پیمانکاران منجر به حادثه تلخ دیـگـری شـد و دو  
ـیـل واژگـونـی آن   ـیـل تـاورکـریـن بـه دل کارگر نصاب جرثق

در ایـن حـادثـه کـه در  . کشته و دو تن دیگر مجروح شدند 
ـبـاجـی  ٢٠  و  ٦ ساعت   ـروز در خـیـابـان دی  دقیقـه صـبـح دی

ــھــران رخ داد، ســھـل  ــه ســه ت ــطـق ــوبـی در مــن ــگــاری    جـن ان
ـرای سـاخـت یـک   پیمانکارانی که در حال نصب جرثقیل ب
آپارتمان مسکونی بودند، سبب شد تا جرثقیل ھـمـراه بـا دو  
ـیـن   کارگر نصاب به داخل زمین گودبرداری شده و ھـمـچـن
ـقـه سـقـوط   ـنـج طـب پشت بام یک ساخـتـمـان مسـکـونـی پ

در این حادثه دو کارگر نصاب در دم جان باختند و دو  . کند 
مجروحان به طور سـرپـایـی تـوسـط  .  تن دیگر مجروح شدند 

بـعـد از ایـن حـادثـه  . اورژانس در محل حادثه مـداوا شـدنـد 
نشانی، اورژانس و کالنتری قلھک در مـحـل    نیروھای آتش 

ـیـل تـاورکـریـن  . حادثه حضور یافتند  ـق در نتیجه سـقـوط جـرث

روی ساختمان پنج طبقه مجاور، دیوار و پشت بام ساختـمـان  
یـکـی  . تخریب شده و خسارت مالی زیادی به بار آورده است 

از ساکنان محل که خود را مھندس شـھـرسـازی مـعـرفـی  
: کرد در گفت وگو با ایرنا در محل حـادثـه اظـھـار داشـت 

ـیـل مـتـحـرک   ـق پیمانکـار سـاخـتـمـان در حـال نصـب جـرث
ـراسـتـانـدارد،  )  تاورکرین (  بود که به دلیل شرایـط نصـب غـی

جرثقیلی که در حال نصب تاورکرین بود تـعـادل خـود را از  
صباحـی مـھـر در  . دست داد و منجر به بروز این حادثه شد 

ـیـن نـامـه شـھـرسـازی، بـایـد  :  این رابطه توضیح داد  طبق آی
 درصد زمـیـن داده شـود  ٦٢ مجوز احداث ساختمان فقط به  

 درصد زمیـن  ١٠٠ اما شھرداری منطقه تخلف کرده و برای  
این مساله سبب شـد تـا بـه  .  مجوز ساخت صادر شده است 

ـیـل از   ـق دلیل نبود جای مناسب برای نصب تاورکریـن، جـرث
فاصله دور از داخل کوچه اقدام به نصب تـاورکـریـن کـنـد  

در حالی زمـیـن  :  وی افزود .که منجر به بروز این حادثه شد 
ــل بــرای   ــوار حــای ـرای احــداث گــودبــرداری شــده کــه دی ب
محافظت از واحدھای مسکونی مجاور آن نیز اجرا نشـده و  

وی این پرسش رامـطـرح  . تخلف دیگری صورت گرفته است 
کرد که شھرداری منطقه سه تھران بر چه اسـاسـی خـالف  
ـرای   آیین نامه شھرسازی، مجوز ساخت واحد مسـکـونـی ب

 درصد زمین را صادر کـرده اسـت؟ سـریـال ادامـه دار  ١٠٠ 
ـفـاقـات مشـابـھـی  .  سقوط جرثقیل  در چند ماه اخیر بارھا ات

ھای جانی و مالی زیادی نیز ھـمـراه    رخ داده که با خسارت 
ـیـل در بـزرگـراه  .  بوده است  ـق از ماجرای معروف سقوط جـرث

ـیـل   ـق ـنـی  ٢٥ صدر گرفته تا دو ھفته پیش که یک جرث  ت
ـیـل  ١٤ در منطقه   ـق ـیـز جـرث ـیـش ن  سقوط کرد و چند روز پ

ـیـمـه واژگـون درآمـد ١٠٠   فـروردیـن  ٢٢ .   تنی به حـالـت ن
ـرد مـنـطـقـه   ـب  تـھـران شـاھـد  ١٤ امسال نیز اھالی خیابـان ن

این جرثقیل مشـغـول  .  تنی بودند ٢٥ واژگونی یک جرثقیل  
کار در یک کارگاه ساختمانی کوچک مسـکـونـی بـود  

به گفته کارشـنـاسـان، جـانـمـایـی  .  که دچار این حادثه شد 
ـنـی روی یـک سـاخـتـمـان،  ٢٥ اشتباه در نصب جرثقیل    ت

منجر به سقوط آن روی ساختمان مجاور شد که در نتیجـه،  
ـقـه را بـه ھـمـراه داشـت  . تخریب بخشی از ساختمان دو طـب

ـیـل در   ـق ـر سـقـوط جـرث ـر اث ـیـز ب فروردین ماه سال گذشته ن
ـیـن  . ورزشگان نقش جھان، دو کارگر کشته شدنـد  وقـوع چـن

کـنـد کـه آیـا دالیـل ایـن    حوادثی این پرسش را مطرح می 
ھا نیاز به بررسی کارشناسانه ندارد تا از رونـد ادامـه    سقوط 

سھل انگـاری و خـطـای انسـانـی  .  دار آنھا جلوگیری شود 
ـبـودن   ـقـش دارد یـا اسـتـانـدار ن ـنـه ن پیمانکاران در این زمـی

ھای مھارت برای فـعـاالن    تجھیزات و یا نداشتن گواھینامه 
 این بخش؟ 

 
 اخراج و بیکارسازی

 
خطر بیکارسازی کارگران معدن ذغال 

 )سنگرود(سنگ البرز غربی 
ـرز غـربـی واقـع در بـخـش فـاراب  ٣٧٠  ـب  کارگر مـعـدن ال

عمارلو از توابع رودبار زیتون در اسـتـان گـیـالن در اسـتـانـه  
ــه انـد  ـت ـرار گـرف ـیـکــاری ق ــه  .  ب  «فـاراب »در دو مــنـطـق

 کارگر در این معدن کـار  ٥٠٠  ھزارو  ٣ بالغ بر   «خورگام »و 
ـر  ٦٠٠  بـه حـدود  ٩٠ اند که این میزان در سال    کرده   می  ـف  ن
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کاھش یافت وبعد آن نیز تا به امروز رقم کـارگـران شـاغـل  
 . نفر تنزل یافته است ٣٧٠ در این معدن به  

 
اوضاع نابسامان در مراکز تولیدی استان 

 قزوین
و  .  شـونـد    کارگر فرنخ، مه نخ و نازنخ بازنشـسـتـه مـی ٥٠٠ 

ـلـی  ٧٨ در استان قزوین    واحدھای تولیدی در آستانـه تـعـطـی
ـر در  ٩ با تعطیلی این واحدھای تولیدی  . قرار دارند  ـف  ھزار ن

 . گیرند   آستانه بیکاری قرار می 
 

 کارگر کارخانه آرد سفید جھرم بیکار ١٥٠
 شدند

ـر   فرماندار ویژه جھرم از تعطیلی کارخانه آرد سفید جھرم خـب
شركت آرد سفید جھرم بیش از یكسال است كـه  :  داد و گفت 

ـیـكـار و مشـكـالت   تعطیل شده و دھھا نفر كارگر از كـار ب
ـیـاز شـھـرسـتـان   متعددی از حیث تأمین آرد گندم  مـورد ن

 .جھرم ایجاد شده است 
 

اخراج کارکنان مجموعه جھانی تخت 
 سلیمان تکاب

 بیش از سـی  ١٣٩٢ ماه سال    از اوایل فروردین : اردیبھشت ٢٨ 
ھای مرمت، پژوھش و راھـنـمـای    کارگر و کارشناس بخش 

مجموعه جھانی تخت سلیمان تکاب از کاربیکار شـدنـد و  
ـرنـد   تاکنون در بالتکلیفی بسـر مـی  اخـراج کـارگـران در  .  ب

 سال سابقه کـار  ١٥ شرایطی اتجام شده که بسیاری از آنھا  
 .ی بازنشستگی ھستند   و در آستانه 

 
 دستمزدھای پرداخت نشده

 
ماه ٦سی سمنان .وی.کارگران کارخانه پی

 حقوق معوقه طلب کارند
ـیـش از  ٦ تعویق  :   اردیبھشت ٢٨   کـارگـر  ٨٥  ماه حـقـوق ب

کارگران این واحـد ھـر  ) . سمنان (صنایع پی وی سی ایران 
ـنـد ولـی دریـافـتـی   ماھه حقوق دریافت مـی  ھـای آنـان    کـن

حـقـوقـی  .  مربوط به معوقات حقوقی سالھای گذشته اسـت 
انـد مـربـوط بـه آبـان    که کارگران ماه گذشته دریافت کرده 

 کارگر شاغل در کـارخـانـه  ٨٥ عالوه بر  .   است ٩٢ ماه سال  
ـیـش   پی وی سی، حقوق سایر کارکنان این مجموعه که ب

 .رسد ھمانند کارگران به تاخیر افتاده است    نفر می ٤٠ از  
 

 گزارش
 

 میلیون بیسواد مطلق و کم سواد در ٢٠
 ایران

ـیـسـواد  ٢٠ :  رئیس سازمان نھضت سوادآموزی  ـر ب  میلیون نف
مطلق و کم سواد که سطح سواد آنھا تا دوره ابتدایی اسـت،  
ـم، کـودکـان کـار، کـودکـان مـعـلـول و بـد   در کشور داری
ـر از چـرخـه تـحـصـیـل بـاز   ـیـشـت سرپرست و بی سرپرسـت ب

 .مانند   می 
 

 درصد جمعیت ایران؛ نگران اجاره خانه٢٥

 ھزار مسـتـاجـر در کشـور  ٣٠٠  میلیون و  ٥ :  اقتصادآنالین 
ـیـون مسـتـاجـر کـم  ٥/٢ وجود دارند که از این تعداد،   ـل  مـی

ـرخ اجـاره .  درآمد ھستند     بـھـا در    طبق آمـارھـای رسـمـی ن
.   درصـد افـزایـش یـافـتـه اسـت ٥ مقایسه با  گذشته حدود  

دلیل اصلی افزایش قیمـت اجـاره بـھـا در اجـرای فـاز دوم  
چرا که مالـکـان بـا تـوجـه بـه  .   ھا  است   ھدفمندی یارانه 

انـد و    بھا را افزایـش داده   ھا مقداری نرخ اجاره    افزایش ھزینه 
ـیـن     ـیـز ب  تـا  ٥ بھای مسکن در پایتخت نسبت به گذشته ن

 . درصد افزیش یافته است ١٠ 
 

گزارش از : فرھاد رضایی از ایران
رادیوگرافی در عسلویه و تاثیرات 

 !سرطانزای آن روی کارگران
رادیوگرافی عملیاتی ھست که جـھـت تسـت جـوش لـولـه  
ھای پاالیشگاه گاز انجام میشه و چون جـوشـکـاری لـولـه  
ھا با الکترود دستی و ابزار غیر اسـتـانـدارد انـجـام مـیـشـه  
ـر بـا   ـت اجبارا جھت تست، از دستگاھھای رادیوگـرافـی قـوی

ـفـاده مـیـشـه  ھـر فـردی  !  شعاع پرتوھای رادیواکتیو باال است
ـره بـایـد   ـرارمـیـگـی که در محدوده عملیات رادیو گـرافـی ق

 میکروسیورت اشعه به بدنش اصـابـت کـنـه و  ٢٥ کمتر از  
ـره در خـطـر  )   میکرو سـیـورت ٢٥ (اگر از این دوز   ـر ب بـاالت

جھت سنـجـش ایـن  !  انواع سرطانھا و عقیم شدن قرار میگیره 
دوز میبایست دستگاھی در اختیار اکیپ رادیـوگـرافـی و  

" دوزیمتر و گـایـگـر " کارگران اون محدوده قرار بگیره به نام  
که متاسفانه بدلیل گرانقیمت بودن و با توجیه تحریمھـا ایـن  

ـلـی  .  دستگاه تھیه نمیشود  دسـتـگـاھـھـای مـوجـود ھـم خـی
ـلـی   قدیمی و از رده خارج ھستند و ھمین دستگاھھا ھم خـی

ـرسـه   حـتـی  ( محدود بدست اکیپ ھای رادیـوگـرافـی مـی
). بـھـش داده نـمـیـشـه "  دوزیمتر و گایگـر " یک کارگر ھم  

ـرل مـحــدوده ھـای خـطــر   ـت واچـمـن ھـایـی کـه واسـه کــن
پرتوگیری تعیین مـیـشـن ھـم مـعـمـوال بصـورت کـارگـران  
روزمزد استخدام میشن و ھیچگونه کـالس تـوجـیـھـی ھـم  
براشون برگزار نمیشه؛ عملیات رادیوگرافی توی پاالیشـگـاه  

 ھرشب انـجـام مـیـشـه و ھـرشـب  ٢٤ -٢٣ -٢٢ درحال ساخت  
در مـعـرض شـدیـد  )  کارگر روزمزد (  واچمن  ٣٠ -٤٠ حدودا  

ـنـکـه خـودشـون   اشعه ھای رادیواکتیو قرار میگیرند بدون ای
متاسفانه در مـحـدوده ھـای تـحـت  !  متوجه این قضیه باشن 

عملیات رادیوگرافی ورود و خروج کارگران و پرسنل شیفـت  
کارفرما فقط بـه بسـتـن   HSEشب کنترل نمیشه و پرسنل  

جاده ھای ماشین رو، اونم بصورت پراکنده و بدون محاسـبـه  
اقدام میکنن اما بقیه محدوده ھا جھت تردد کنترل نـمـیـشـه  
ـنـد   و تمامی افرادی که توی شیفت شب مشغول کار ھست

ـنـد  گـذشـتـه از ایـن فـقـط  .  در معرض اصابت اشـعـه ھسـت
کارگرای شیفت شب نیستند که از عملیـات رادیـوگـرافـی  
ـلـکـه مـخـازن آبـی کـه تـوی سـطـح   دچار آسیب میشن ب
ـیـل   پاالیشگاه بصورت صحرایی کار گذاشتـه شـده ھـم بـدل
برخورد اشعه؛ آب موجود توی این مخازن یونیـزه مـیـشـه و  
ـفـاده مـیـکـنـن کـه ایـن آب   کارگرای شیفت روز ازش است

 ایـن گـزارش  ١٣٩٣ اردیبھشت  !  عامل اصلی سرطان ھست 
ـیـسـت   توسط فرھاد رضایی از فعالین سازمان جوانان کـمـون

 .تھیه شده است 
 دردھای پنھان 

 
.!  تابستان برای کودکان کار ھراسناک است

 ھا ھجوم تابستانی کودکان کار به خیابان
ھا تعطیـل    کشی از کودکان منتظرند تا مدرسه   ھای بھره   باند 

ـنـد  . شود و کودکان را به اجبار برای کار در شھر اجیر کـن
ھـا بـا اطـالعـاتـی کـه از وضـعـیـت    گردانندگان این گـروه 

ـرای    خانواده  ھا دارند با پایان امتحانات مدرسه، کودکان را ب
    حاال در آسـتـانـه .  کنند   ھا اجاره می   کار در خیابان از خانواده 

کشـی در کـمـیـن    ھـای بـھـره   فصل تابستان بار دیگر گـروه 
ـنـد   کودکان خردسال نشسته  .  اند تا آنھا را به خیابـان بـکـشـان

ـر  .  ھیچ آماری از کودکان کار و خـیـابـان  وجـود نـدارد  ب
ـیـون  )  سال پیش ٨ (٨٥ اساس نتایج سرشماری سال   ـل یک مـی

ـنـد، ایـن آمـار ھـرگـز  ٧٠٠ و   ھزار کودک درگیر کار ھست
تفکیک نشده و مشـخـص نشـده کـه چـه تـعـداد از ایـن  

ـنـد و چـه    روزی در خیابان   صورت شبانه   کودکان به  ھا ھسـت
اند و برای کار راھـی خـیـابـان    تعداد از آنھا در کنار خانواده 

حسن موسوی چلک، رئیس انجـمـن مـددکـاران  .  شوند   می 
ھـیـچ  :  گـویـد   اجتماعی ھم بر این نکته تأکید کرده و مـی 

آمار رسمی از تعداد کودکان کار و خیابان در کشور وجـود  
ندارد اما آنچه مسلم است اینکه تـا زمـانـی کـه عـوامـل  
ـرل   ـت مؤثر بر حضور کودکان کار و خـیـابـان در کشـور کـن

ـم   نشود، ما ھمچنان با رشد ایـن پـدیـده  کـودکـان  .  مـواجـھـی
 دیـگـر امـتـحـانـاتشـان بـه پـایـان    دو ھفتـه   دبستانی تا یکی 

رسد و از ھمین حاال باندھای اجاره کودکان در کـمـیـن    می 
ھـای    اند تا کسب و کار کودکان کار را در خـیـابـان   نشسته 

تابستان برای کـودکـان کـار ھـراسـنـاک  . شھر رونق بدھند 
ھـای    ھـا کـابـوس   شاید حتـی کـودکـان ھـمـیـن شـب .  است 
ھا را ببینند، کـودکـان کـار و خـیـابـان در    دری خیابان   دربه 

تـابسـتـان    اند،    معرض انواع آزارھای جسمی، جنسی و روحی 
بخـشـھـایـی از گـزارش ھـمـشـھـری  .( ھولناک در راه است 

 )آنالین 
 

 اخبار بین المللی
 

اعتراض مردم شھر ھنگژو به  -چین 
 ساختن یک کارخانه برای سوزاندن زباله

 مـامـور  ٢٩  نفر، از جمله  ٣٩  حد اقل    سی   بی   به گزارش بی 
پلیس، در اعتراضات مردم شھر ھنگـژو چـیـن بـه سـاخـتـن  

جـراحـات  .  انـد   یک کارخانه برای سوزاندن زباله مجروح شده 
یکی از شھروندان معترض و یکی از ماموران پلیس جـدی  

در این اعتراضات بـه چـنـدیـن خـودرو، از  .  اعالم شده است 
گزارش شـده اسـت  .  جمله خودروھای پلیس نیز آسیب رسید 

. که دو خودرو پلیس توسط معترضان به آتش کشیده شـدنـد 
ـرار دارد و مـقـامـات شـھـری   شھر ھنگژو در شرق چین ق

اند که طرح تاسیس کـارخـانـه سـوزانـدن زبـالـه    اینک گفته 
مردم چین اکـنـون  .  بدون حمایت عمومی پیش نخواھد رفت 

که شھرھای زیادی در آن کشور گرفتار آلـودگـی ھـوا در  
ـیـش از گـذشـتـه نـگـران آثـار   ـنـد، ب اثر صنعتی شدن ھسـت

ـنـد  ھـر  .  بھداشتی و زیست محیطی ناشی از آلودگـی ھسـت
ھا ھزار مورد تظاھرات علیه آلـودگـی،    ساله در آن کشور ده 

ماه گذشته ھـجـده  .  گیرد   فساد و زمین خواری صورت می 
نفر در اعتراض به تاسیس یـک کـارخـانـه شـیـمـیـایـی در  
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ـرگـزاری  .  مائومینگ، در جنوب چین، بازداشت شـدنـد  خـب
ـتـه اسـت کـه طـرح   شین ھوا، خبرگزاری رسمی چین، گف

اعـالم  )  آوریـل ( تاسیس کارخانه سوزاندن زباله ماه گـذشـتـه  
 .شده بود اما این طرح اکنون تعلیق شده است 

 
را   ھزار تن١٩بانک بارکلیز  -انگلستان 

 کند اخراج می
مسئوالن بانک بارکلیز انگلیس از تصمیم شان برای اخـراج  
نوزده ھزار تن از کارکنان این بانک تا پایان سال دوھـزار و  

ـرز مسـئـوالن بـانـک  .   شانزده خبر دادنـد  ـت ـقـل از روی بـه ن
بارکلیز انگلیس یکی از بزرگترین بانک ھای جھان اعـالم  
کردند در سه سال آینده نوزده ھزار نفر از کارکنـان خـود در  

این در حالی اسـت کـه  .  سراسر جھان را اخراج خواھند کرد 
در حدود ھفت ھزار تن از این افراد را شـاغـالن در بـانـک  

مسـئـوالن  .  بحران زده سرمایه گذاری تشـکـیـل مـی دھـنـد 
بانک تاکید کردند از این پس از معامله و ریسک ھـای  
ـری   ـبـھـا جـلـوگـی پرخطر در بخش خرید و فروش فلزات گـران

ـم مسـئـوالن  . خواھد شد  کارشنـاسـان اعـالم کـردنـد تصـمـی
بارکلیز بی سابقه ترین اخراج کارکنان بانک ھـای بـحـران  

 .زده در جھان است 
 بارکلیز ھمچنان به دنبال ترمیم شھرت خدشه دار شـده اش  
ـرخ بـھـره   در جریان رسوایی نقش این بانک در دستکـاری ن

ـیـکـه در مـورد  ٢٠١٢ بین بانکی در سـال    اسـت در حـال
دستکاری احـتـمـالـی مـبـادالت ارزی خـارجـی بـه ھـمـراه  

ـتـایـج  .  ھای دیگر نیز مورد تحقیق قرار گرفته اسـت   بانک  ن
مالی سه ماھه اول سال جاری میالدی که ھفتـه گـذشـتـه  
از سوی بارکلیز منتشر شد، نشان داد سـود نـاخـالـص ایـن  

 درصد نسبـت بـه مـدت مشـابـه سـال گـذشـتـه  ٤٩ بانک  
 .کاھش یافته است 

 
تظاھرات دانشجویان بر علیه  -ونزوئال 

 دولت
ـتـی   ـی تظاھرات دانشجویان در ونزوئال با مداخله نیروھای امن

ـبـه .  به خشونت کشیده شد  ـیـس روز دوشـن ـل   ٢٢ (   مـه  ١٢ پ
برای متفرق کردن معترضان به گاز اشـک آور  ) اردیبھشت 

در مقابل، دانشجـویـان  .  و گلوله ھای الستیکی متوسل شد 
ـیـس   ـل نیز با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به مقابله با پ

خشونت ھای اخیر یک روز پس از آن روی داد  .  پرداختند 
ـنـد را کـه در  ٢٤٣ که مقامات بیش از    تن از فـعـاالن درب

. جریان تظاھرات ھفته گذشته بازداشت شده بود آزاد کـردنـد 
ـراض بـه   ھفته گذشته دانشـجـویـان در کـاراکـاس در اعـت
ـیـس جـمـھــوری اقـدام بـه بــرپـایــی   ـیـکــوالس مـادورو، رئ ن
چادرھایی در مکان ھای عمومی کـردنـد کـه بـا حـمـلـه  

ناآرامی ھا در ونزوئال از مـاه  . نیروھای امنیتی روبرو شدند 
ـرخ تـورم بـاال، جـرم و جـنـایـت و   فوریه و در اعتراض به ن

در جـریـان ایـن  .  کمبود کاالھای اساسی آغـاز شـده اسـت 
 تـن زخـمـی  ٨٠٠  تن کشـتـه و  ٤٢ ناآرامی ھا  دست کم  

 .شده اند 
 

تداوم  -سازمان دیده بان حقوق بشر
 حمالت شیمیایی در سوریه

ـبـه    ٢٣ (   مـه  ١٣ سازمان دیده بان حقـوق بشـر روز سـه شـن
ـیـمـه مـاه  )  اردیبھشت  در گـزارشـی اعـالم کـرد کـه در ن

میالدی آوریل سه شھر شمالـی سـوریـه بـا سـالح کشـتـار  
شواھـد تـازه حـاکـی  .  جمعی مورد یورش قرار گرفته است 

ـلـه   ـر بـوسـی است که بمب ھای بشکه ای حـاوی گـاز ک ل
. ھلیکوپتر بر سر شھروندان غیرنـظـامـی ریـخـتـه شـده اسـت 

ـنـد   مخالفان رژیم بعث سوریه فاقد ھواپیما و ھلیکوپتر ھسـت
بـه  .  و ھمه نگاه ھا متوجه ارتش وفادار بشار اسد شده است 

ـرداخـتـه انـد   شھادت پزشکانی که به مداوای مصـدومـان پ
یازده تن بر اثر حمالت مورد اشاره این گزارش در شھـرھـای  

ـیـز  ٥٠٠ کفرزیتا، التمانع و تلمنس جان باخته و حدود    تـن ن
بر اساس گزارش سازمان دیـده بـان حـقـوق  . مصدوم شده اند 

بشر در حمالت صورت گرفته از مواد شیمیایـی صـنـعـتـی  
 . به عنوان سالح استفاده شده است 

 
کارگران شرکت نفت کلتکس  -کامبوج 

 دست به اعتصاب زدند
ـفـت  )  اردیبھشت ٢٢ (  مه  ١٢ رو دوشنبه   کارگران شـرکـت ن

کلتکس در شھر پنوم پن پایتخـت ایـن کشـور بـا خـواسـت  
ـبـال ایـن  .  افزایش دسـتـمـزد دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد  بـدن

 ایستگاه فروش بنزین و مواد سوختی از کـار  ١٧ اعتصاب  
ـریـان   افتاد و کارگران با تـوضـیـح خـواسـت خـود بـه مشـت

آنـھـا  .  در جلب توجه آنان بـه مشـکـالت خـود کـردنـد   سعی 
 دالر در  ١٦٠  دالر بـه  ١١٠ خواھان افزایش دستمزد خود از  

بعالوه آنھا خـواھـان دریـافـت پـاداشـی مـعـادل  .  ماه ھستند 
انـد    این کارگران اعـالم کـرده .  یکماه دستمزد در سال ھستند 

که تغییری در دستمزدشان بوجود نیـایـد، کـارشـان    تا زمانی 
یک ھفته قبل از ایـن کـارگـران  . را از سر نخواھند گرفت 

 روز اعتـصـاب مـوفـق  ٢ شرکت آبجو سازی کمبرو، پس از  
 . دالر در ماه شدند ١٥٠  به  ١٢٠ به افزایش دستمزدشان از  

 
ھا  کشته و زخمی شدن صد -ترکیه 

 معدنچی در اثر انفجار معدن زغال سنگ
ـبـه    آمار تلفات ناشی از انفجار و آتش سوزی روز سه    ١٣ شن

در یک معدن ذعال سنگ در غـرب  )  اردیبھشت ٢٣ (    مه 
 زخمی رسید کـه حـال  ٨٠  کشته و  ٢٠٠ ترکیه به دست کم 

ـم گـزارش شـده اسـت  در زمـان ایـن  .  چھار تن از آنھا وخـی
ـیـسـا، در   حادثه که در نزدیکی سوما واقـع در اسـتـان مـان

 کارگر در معدن مشغـول کـار  ٧٨٧ غرب ترکیه روی داده،  
ـروھـای امـداد خـارج  ٣٦٦ بودند که   ـی  تن از آن ھا توسـط ن

 تـن دیـگـر در  ٢٠٠ شده و گفته می شود ھنوز نزدیک به  
امدادگران با تزریق اکسیژن بـه  . داخل معدن گرفتار ھستند 

عمق دو کیلومتری زمین، نـجـات افـراد گـرفـتـار در ایـن  
ـنـد  ـروز آتـش سـوزی دوم در  .  معدن را دنبال می کن امـا ب

ـرو کـرده اسـت ,  سیستم تھویه  . عملیات نجات را با وقفه روب
کمبود اکسیژن بزرگ ترین خطری عـنـوان شـده کـه جـان  
ـروز دوبـاره   معدنچیان گرفتار را تھدید می کند بویژه که ب

ـتـه  .  آتش سوزی بر این نگرانی افزوده است  ـفـجـار گـف این ان
می شود به دلیل بروز اشکال فنی در یک ترانسفـورمـاتـور  

 .رخ داده است 
 

ھای  اعالم اعتصاب اتحادیه -ترکیه 
 کارگری

ھـای کـارگـری اعـالم    در پی فاجعه معدن سوما، اتحـادیـه 
اند در اعتراض به وضعیت ایمنی کارگران، یـک روز    کرده 

ـرکـیـه  .  کننـد   اعتصاب می  در سـانـحـه مـعـدن در غـرب ت
انـد کـه     نفر مفقود شـده ١٠٠  کارگر کشته و  ٢٧٤ کم    دست 

ـرکـیـه اسـت  . باالترین آمـار در تـاریـخ حـوادث مـعـدنـی ت
ـنـد خصـوصـی   ھای کارگری ترکیه می   اتحادیه  سـازی    گـوی

ـر    ھای اخیر، شرایط کاری را خطرناک   بخش معدن در سال  ت
از پیش کرده است چون صاحبان این معادن خصـوصـی، بـه  

گـذاری    قدر کافی برای تأمین امنیت معدنچـیـان سـرمـایـه 
 سال پیش خصوصـی شـده  ٩ معدن محل حادثه،  .  کنند   نمی 
ـرکـیـه در    روز چھارشنبه اعتراض . بود  ھایی در چند شھـر ت

ـر سـه   سانحـه مـرگ . گرفت  ـبـه    بـار اخـی   ٢٣ (  مـه  ١٣ شـن
 معدنچی را زیر زمـیـن  ٧٠٠ رخ داد و بیش از  )  اردیبھشت 

 .گیر انداخت 
 

 فاجعه  اعتراضات مردم در پی -ترکیه 
 ھا کارگر کشته شدن صد

ـیـه     سی    بی   به گزارش بی  ـرضـان عـل  در شھر سـومـا، مـعـت
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر که پس از فـاجـعـه مـعـدن  

کـرد، شـعـار دادنـد و بـه سـوی    از این شـھـر بـازدیـد مـی 
ـرضـان  .  خودروی او سنگ پرتاب کـردنـد  گـروھـی از مـعـت

ـیـس بـا  .  خواھان استعفای آقای اردوغان بودند  ـل مـأمـوران پ
ھـا آقـای    طبق گـزارش .  اند   بعضی از معترضان برخورد کرده 

ـنـاه گـرفـت  در  .  اردوغان برای مدتی در یک مرکز خرید پ
ـیـس تـالش کـرد بـا    جریان اعتراض  ـل ھای روز چھارشنبه، پ

ـراکـنـده  ٨٠٠ پاش، حدود    آور و آب   گاز اشک  ـرض را پ  معـت
کنندگـان را    پاش تظاھرات   در استانبول ھم پلیس با آب .  کند 

در خیابان استقالل که از مراکز عمده خرید و گـردشـگـری  
ـقـل . است، پراکنده کرد  قـول شـده    از رجب طـیـب اردوغـان ن

بردن از چندین حـادثـه مـعـدنـی در سـرتـاسـر    است که با نام 
 مـیـالدی،  ١٩ جھان، از جمله یک حادثه در بریتانیا در قرن  

بـا  .  تالش کرده از سابقه دولت ترکیه در این باره دفاع کـنـد 
ـر    ھـای اجـتـمـاعـی نـخـسـت   این اظھارات، کاربران شبکه  وزی

انیـس  .  اند   ھای خود قرار داده   ترکیه را آماج انتقادھا و کنایه 
  ٢٠١٠ گـویـد سـال    سی ترکی، مـی   بی   سنردم، خبرنگار بی 
 نفر در یک سانـحـه مـعـدن کشـتـه  ٣٠ میالدی وقتی که  

ـر ایـن حـرفـه  " شدند، آقای اردوغان گفته بود   متاسفانه تقدی
ـقـه    حادثه در معادن زغال ".  ھمین است   ـرسـاب سنگ ترکیه پ

ای در زونگـولـداغ در     سال پیش نیز در حادثه ٢٢ .  بوده است 
 . معدنچی کشته شدند ٢٧٠ شمال این کشور،  

 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 

دوستان و آشنايانتان 
 !برسانيد


