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شالق 
 ممنوع

 یاشار سهندی
شالق یکی از  یدیمی ترریرن ابرزار  
سلطه طبقات حاکم  اسرت. شرالق  
ترراریررخرری دارد برره درازای ترراریرر   
استثمار انسران. ایرن ابرزار سرلرطره   
تاریخی دارد به یدمت خود شرکرل  
گیری طبقات در جامعه. جرامرعره  
هر شکل طبقاتی به خرود گررفرتره  
است این ابزار از یک طبقه حراکرم  
به طبقه دیگر منترقرل شرده اسرت.  
طررنرریررن نرردای ان کرره هرروا را  
میشکافد و گوشرت ترن انسران را  
میدرد از اعمراق تراریر  ترا کرنرون  
ادامه داشته اسرت. زمرانری دسرت  
برده دار بود و زمانی دیرگرر دسرت  
ارباب زمین و اکنون دست سرمایره  
دار. شررالق نررمررادی تررریررن ابررزار  
اسررتررثررمررار  و اعررمررا  خشررونررت  
طربررقراترری  طرربرقررات دارا در طررو   

 تاری  بوده. 
در اروپای امروز و امرریرکرا شرایرد  
دیگر این ابزار شکنجه در موزه هرا  
باشد اما نفس استفاده از ان بررای  
بورژوازی جهانی هنوز مبرار  و  
توجیه پذیر است. در ایران اسالمری  
اگر شالق بر پشت کارگران خرطری  
از زخررم و خررون مرری انرردازد بررا  
سررکرروت دولررتررمررردان اروپررایرری و  
برخرصرروس مررفرسررریرن سریرراسری و  
ایتصاد دانران فرارسری زبران مرهرر  
تاییدی است بر حق استرفراده از ان  
برررای سرررمررایرره داران.  مررردمرران  
باکیفیت ایران  تا ویتی با کیرفریرت  
برای سرمایه مرررسروب مریرشرونرد  
که خموش تن به استثمار دهند نره  
اینکه زبان شان به اعرترراب برلرنرد  
باشرد. هرر درجره از اعرترراب بره  
کیفیت این کاالی معیرن  یرعرنری  
نیروی کار لطمره مریرزنرد و مرورد  
یبو  سرمایره داران نرخرواهرد برود.  
اگر هر درجه از اعرترراب کرارگرر  
با شرالق خرفره نرگرردد اررا برایرد  
سرمایه اطمریرنران کرنرد کره فروق  
سرودش تررامرریررن خرواهررد شررد  برره  

تررن کررارگررر    ٧١ شررالق کشرریرردن  
مررعرردن طررالی اق دره ایرردامرری  
کامال اگاهانه و تعمدی از سروی  

حکومت است و پیامی اشکرار بره  
دو طبقه انلی جامرعره اسرته بره  
سرمایه دار میخواهد اطمینان دهرد  
که با تمام یوا پشت اش ایستاده و  
شرایط الزم را فرراهرم خرواهرد کررد  
که به سودش برسد و به کرارگرران  
پیغام می دهرد کره ترمرام یرد در  
مقابرل او ایسرتراده و برایرد برا هرر  
شرایطی که دولرت سررمرایره داران  
تعیین میکند تن به برهرر ه کشری  

 طبقه سرمایه دار بدهد.   
 برره گررزارش خرربرررگررزاری فررارس  

دال  دکررل ا گررم شرردهن   «م.ش »
میرلریرون دالری فرورارونرا برا    ٧١ 

حررکررم مررراجررپ یضررایرری پررس از  
گررذشررت نررزدیررک برره یررک سررا   
حبس ازاد شرد.  مرا بره ازای ایرن  

تن کارگرران    ٧١ حکم  حکم شالق  
به اجرا درامد. به گزارش پر اب و  
تاب رسانه ای مانند بی بی سری  
جررنررترری شررد رئرریررس خرربرررگرران و  
الریجانی شد رئیس مرجرلرس و در  
همین رسانه یک خط خبر خروانرده  

تررن کررارگررر شررالق    ٧١ شررد کرره  
خوردند  همین. مفرسرریرن هرمریرشره  
توجیه گر  نظامهای اسرترثرمرارگرر  
از  ارای شناور در نرن مرجرلرس   
گفتند که باید یند ترو د    بردنره  
اجتمراعری فرراکسریرون امریرد  اب  
کند و همین مرفرسرریرن پرر سرر و  
زبان اما در مقابل ظلرمری کره بره  
کارگران میرشرود و شرالق برر ترن  
نریف شان فرود می اید کرالمری  
به زبان جاری نمی شود و همریرشره  

 ساکتند.  
 

اما تاری  یرک سروی دیرگرر هرم  
دارد. بارهرا طربرقرات زحرمرترکرش   
شررالق ایررن سررال  یرررون طرربررقررات  
حاکم را از دستش بیرون کشیرده و  
نابود کرده است. این همه بره یرمرن  
مبارزه ممکن شده است نه نصرایر   
اخالیی مصلرین. این بار هم  ایرن  

ممکن است. بایرد جرنربرش  شرالق  
ممنوع  را وسعت داد وسرعرتری بره  
اندازه خرود دنریرا. ایرن روزهرا کره  
جمهوری اسالمی به شردت دنربرا   
این است به دروغ خود را از داعرش  
متفاوت نشان دهد با شرکرل دهری  
یک اعتراب جهانی مریرتروان بره  
مردم دنیا نشان داد کره جرمرهروری  
اسررالمرری و کررل جررنرربررش اسررالم  
سیاسی در هر شکل ان  جرنربرشری  

برای به خرون کشریردن جرامرعره و  
غارت ان است. اکرنرون الزم اسرت  
که در خواسته هرای کرارگرران و  
تشکالت کارگری برنردی افرافره  
گردد که هیر  کرارگرری نربرایرد  
بخاطر اعتراب به حق خواهری اش  
 از زندگی به شالق مرکوم شود.  
نرادر کررنرنرردگران ایررن احررکرام از  
جملره تربرهرکراران برایرد مرررسروب  
شوند. کسی جرلرو اشرم جرامرعره  
فرمان شکنجه میدهد و پیرگریررانره  
دنبا  این است که حکم اجررا شرود  
یک تبهکار تمام عیار اسرت. الزم  
است تمام مجریان این شکرنرجره برا  
اسم و رسم  معرفی شونرد. و ایرن  
با کارگران اق دره و مرردم ترکراب  
است کره در ایرن امرر پریرش یردم  
شوند . همه مفسرینی که سرنر   
جمهروری اسرالمری را بره سریرنره  
میرزنرنرد و دنربرا  ردیرابری  ارای  
شناور نمایندگان مجلسی هسرترنرد  
که یوانین شکنجره تروده مرردم را  
به تصویب مریررسرانرنرد برایرد رسروا  
شوند. بایرد رسرانره هرای فرارسری  
زبان که مرهرر سرکروت در مرورد  
شکنجره و ازار کرارگرران برر لرب  
خود زدند افشا و مفتض  گرردنرد.  
 شالق ممنوع  کمپیرنری مریرتروانرد  
برراشررد کرره شررالق را از دسررت  
شکنجه گران سرمایه بیرون کشرد.  
شالق این ابزار شرکرنرجره طربرقرات  
فرادست جامعه را برایرد از ایشران  

 گرفت و نابود ساخت.  

اما تاریخ یک سوی دیگر هم دارد. بارها طبقات زحمممتمکمش، شمالق ایمن سمال  
قرون طبقات حاکم را از دستش بیرون کشیده و نابود کرده است. این هممه بمه 
یمن مبارزه ممکن شده است نه نصایح اخالقی مصلحین. این بار هم، این ممممکمن 

 است. باید جنبش "شالق ممنوع" را وسعت داد وسعتی به اندازه خود دنیا. 
 

صادر کنندگان این احکام از جمله تبهکاران باید محسوب شوند. کسی جلو چشمم 
جامعه فرمان شکنجه میدهد و پیگیرانه دنبال این است که حکم اجرا شمود یمک 
تبهکار تمام عیار است. الزم است تمام مجریان این شمکمنمجمه بما اسمم و رسمم  

 معرفی شوند.
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 کارگران و قصاص!  

کرارگرر مرعردن طرالی  اق دره  در    ٧١ در اخبار بود که  
اذربایجان غربی به جرم  ایجاد اغتشاش  عرالوه برر جرریرمره  

فربه شالق مرکوم شده و حرکرم در    ٧٣٣ تا    ٠٣ نقدی به  
مورد انها اجرا شده است. این کرارگرران در دی مراه سرا   

به شکایت کارفرما ترت تعقیب یررار گررفرتره برودنرد.    ٣٠ 
 جرم  انان نیز اعتراب به اخراج از کرار بروده اسرت. سرایرت  
ایلنا علت برازداشرت و  جررم   ایرن کرارگرران را ایرنرطرور  

 توفی  میدهد: 
شرکت پویا زرکان به عرنروان پریرمرانرکرار    ٣٠  دی ماه سا   

نفرر از کرارگرران فصرلری    ٠٥٣ دره      انلی معدن طالی اق 
این معدن را به دلیرل ترمرام شردن مردت یررارداد کراریشران  
تعدیل کرد. در اعتراب بره ایرن ایردام کرارفررمرا  ترجرمرپ  

ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نرگرهربرانری    گسترده 
معردن نرورت گررفرت کره در نرتریرجره بررخرورد عروامرل  

شرب روز شرشرم    ٧ نگهبانی با معترفین  حوالی سراعرت  

یکی از کارگران که ترت فشرار روحری    ٣٠ دی ماه سا   
وارده شده یرار داشت در اعتراب به از دسرت دادن شرغرلرش  
ایدام به خود کشی کرد. در ان زمان دسترگراه یضرایری برا  

  ٧١ شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشراش عرلریره حردود  
 نفر از کارگران اعالم جرم کرد.   

همین گزارش مختصر برای مرکومیت جمهوری اسرالمری  
و دستگاه یضائی اش در هر دادگاه و مرجعری کره بروئری  
از عدالت برده باشد کرافری اسرت. کرارگرران بره اخرراج و  
بیکار شدن خود اعتراب میکنند  با انران  بررخروردی  از  
جانب عوامل نگهربرانری مرواجره مریرشرونرد کره یرکری از  
کارگران دست به خودکشی میزند و بعد دستگراه یضرائری  
جمهوری اسالمی بر اساس شکایت شرکت کرارفررمرا انران  
را دستگیر میکند و به شالق میکشد! باید با تمرام یروا برا  

 این بی شرمی مقابله کرد.    
در هی  جای دنیا کارفرماها و دولتشان انریرن عریران و    

وییرانه  بروی کارگران تیغ نرمری کشرنرد. ایرن ویر گری  
خاس حکومت اسالمی سرمایره در ایرران اسرت. امرا ایرن  
تنها خصونیت جرامرعره ایرران نریرسرت. کرارگرران بره ایرن  
وفررعرریررت تررن نررداده انررد. ویرر گرری دیررگررر جررامررعرره ایررران  
اعترافات پیوسته و گستررده کرارگرران اسرت کره از بردو  
بقدرت رسیدن حکومت اسالمی سررمرایره داران بری ویرفره  
ادامه داشته است. اخرین برامد این ترقرابرل کرمر  کرار و  
سرمایه حرکت حق طلبانه و  همربرسرتره ای اسرت کره برا  
انتشار بیانیه مشتر  عظیرم زاده و عربردی در دفراع از  
حقوق پایه ای کارگران  معلمان و زندانیران سریراسری اغراز  
شده است. جعفر عظیم زاده در پاس  به نامه حرمرایرت امریرز  

 سندیکاهای کارگری فرانسه از این حرکت می نویسد: 
  ایا میدانید که ما کارگران ایرران بردلریرل مررررومریرت از  
بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق ننفی و اجتماعری خرود  
و سرکوب شدید  حتری یرک برار و بررای دیرایرقری نریرز  

نمیتوانیم همچون شما دست به اعرتررافرات و اعرترصرابرات  
سراسری و خیابانی بزنیم  و ایا میدانید که تغریریررات فرد  
کارگری که هم اکنون دولت فرانسه در ندد اعرمرا  انرهرا  

سا  پریرش در یرانرون کرار ایرران    ٧١ در یانون کار است از  
اعما  شده است  ... تجمپ   اعرترصراب   راهرپریرمرایری و  
ایجاد تشکلهای ننفی به عنوان حقوق بنیرادیرن کرارگرران  
و معلمان در ایران به خشن ترین و گسرتررده ترریرن شرکرلری  
پایما  و نماینده ها و فعالین انها به زندانهای طویل الرمردت  

 سا  مرکوم میشوند  ...    ٧١ تا    ٥ از  
باید افافه کرد که ایا میدانید کارگران در ایران بره جررم    

دفاع از بدیهی ترریرن حرقروق خرود بره مرجرازاترهرای یررون  
وسطائی و  جنایتکارانه ای نظیر شالق مرکوم مریرشرونرد   
جمهوری اسالمی توحش سیستم یضرائری اسرالمری را برا  
توحش سرمایه داری در امیختره اسرت.  نرفرس بره شرالق  
کشیدن کارگران  به هر جرم و با هر پرونده ای که بررایشران  
سرهم کرده باشند  یک جنرایرت اشرکرار اسرت. ایرن ایردام  
جنایتکارانه حکومت باید با اعتراب جهانی اترادیره هرا و  

 تشکلهای کارگری پاس  بگیرد.  
عبدی مرطرر     -یک خواست مهمی که بیانیه عظیم زاده  

کرد و مورد حمایت دیگر فعالین و نهرادهرای کرارگرران و  
معلمان و بخش های دیگر جامعه یرار گرفت حرذ  اترهرام  
  ایدام علیه امنیت کشور  از پرونده زندانیان سیراسری برود.  
اکنون ویت انست که پرام  حذ  یصاس و مرجرازاترهرای  
اسالمی از سیسترم یضرائری کشرور را نریرز برر افرراشرت.  
فربات شالق بر بدن کارگران معدن  اق دره  اخرریرن وایرعره  
تکاندهنده ای است که بیش از پیش برر فررورت ایرن امرر   

 تاکید میکند. 
 حمید تقوائی 

 ٧١ مه    ٧٥ 

در هیچ جای دنیا کارفرماها و دویتشان چنیال عیان و وقیحانه  بروی کارگران تیغ نمی کشند. ایال ویعگگعی خعاص  
حکومت اسالمی سرمایه در ایران است. اما ایال تنها خصوصیت جامعه ایران نیست. کارگران بعه ایعال ویعععیعت تعال 
نداده اند. ویگگی دیگر جامعه ایران اعترایات پیوسته و گسترده کارگران است که از بدو بقدرت رسیدن حکعومعت 
اسالمی سرمایه داران بی وقفه ادامه داشته است. آخریال برآمد ایال تقابل کمپ کار و سرمایه حرکت حق طعلعبعانعه 
و  همبسته ای است که با انتشار بیانیه مشترک عظیم زاده و عبدی در دفاع از حقوق پایه ای کارگران  معععلعمعان و 
زندانیان سیاسی آغاز شده است. جعفر عظیم زاده در پاسخ به نامه حمایت آمیز سندیکاهعای کعارگعری فعرانسعه از 

 ایال حرکت می نویسد:
" آیا میدانید که ما کارگران ایران بدییل محرومیت از بدیهی تریال و ابتدایی تریال حقوق صنفی و اجتمعاععی خعود 
و سرکوب شدید  حتی یک بار و برای دقایقی نیز نمیتوانیم همچون شما دست به اعترایات و اعتصابات سراسعری و 
خیابانی بزنیم؟ و آیا میدانید که تغییرات ید کارگری که هم اکنون دویت فرانسه در صدد اعمال آنعهعا در قعانعون 

سال پیش در قانون کار ایران اعمال شده است  ... تعجعمعع   اععتعصعاب   راهعوعیعمعایعی و ایعجعاد  ٧٢کار است از 
تشکلهای صنفی به عنوان حقوق بنیادیال کارگران و معلمان در ایران به خشال تریال و گسترده تریال شکلی پایمال و 

 سال محکوم میشوند  ..." ٤١تا  ٥نماینده ها و فعاییال آنها به زندانهای طویل ایمدت از 
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کارگران حکموممت شمالق 
را بممه زیممر خممواهممنممد 

 کشید!
 

در ایرردامرری جررنررایررتررکررارانرره   
کرارگرر را    ٧١ جمهوری اسالمی  

 شالق زد!  
 

دسررتررگرراه یضررایرری جررمررهرروری  
اسالمی در ایدامی گستاخانره و  

کارگر مرعردن    ٧١ وحشیانه برای  
طالی  اق دره  تکاب در اسرتران  
اذربررایررجرران غررربرری حررکررم شررالق  
نررادر کرررد و ایررن احررکررام در  
روزهای گذشتره اجررا شرد. جررم  
کررارگررران اعررتررراب برره اخررراج  

کرارفررمرای   شراکریران  اسرته  انها 
مرفرترخرور شرررکرت پرویرا زرکرران   
یپمانکار انلی معدن و مرزدوران  

نرادر کرنرنرده   حراستی هسرترنرده 
دستگاه جنایت یضرایری   نیز  حکم 

حکومت بر اساس یوانین یصراس  
 حکومت اسالمی است. 

 
اعتراب کارگران بره دیرمراه سرا   

  ٠٥٣ برمیگردد زمرانری کره    ٣٠ 
کارگر مرعردن برا پرایران یرافرترن  
یرارداد کاری اخراج مریرشرونرد و  
روز شش دیماه دسرت بره ترجرمرپ  
اعررترررافرری گسررترررده مرریررزنررنررد.  
مررامرروران حررراسررت برره کررارگررران  
حمله میکنند. یکی از کرارگرران  
بدلیل بیکاری و بررخرورد تروهریرن  
امیز حراستی ها همان شب دسرت  
به خودکشی میزند. کرارفررمرای  
بیرحم و مفتخور و حراستی هرای  

نفر از کرارگرران    ٧١ مزدور علیه  
شرکرایرت مریرکرنرنرد و دسرترگرراه  
یضایی حکومت  طربرق مرعرمرو   
جانب کرارفررمرا را مریرگریررد و  
کارگران را به جررم اغرترشراش و  
 تروهرریررن برره نرگررهرربران شرررکررت    

ترا    ٠٣  تخریت تابلوی شرکت  به  
فررربرره شررالق و زنرردان و    ٧٣٣ 

جزای نرقردی و زنردان مرررکروم  
میکند. حکم زندان کرارگرران برا  
گذشت! شاکی بخشیده مریرشرود  
و جررزای نررقرردی و شررالق اجرررا  

 میشود.  
 

همریرن یرک نرمرونره بررخرورد برا  
کارگران توسط حکومت کرثریرف  
اسالمی برای حکم سرنگونی ان  
توسط کارگران و مرردم کرافری  
است. کارگر به زندگی زیر خرط  
فررقررر مرررررکرروم شررده اسررت  حررق  
اعتراب ندارد و حتی ویرتری بره  
حکم اخراج خود اعتراب میکرنرد  
با شالق مواجه میشود. این ایردام  
برره ترررنررهرررایررری هرررم مرراهررریرررت  
جنایتکارانه جمهوری اسرالمری و  
سیستم یضایی و یوانیرن یصراس  
و نظام سرمرایره داری حراکرم برر  

ایررن کشررور را در مررعرررب دیررد  
همگان میگذارد و هرم مراهریرت  
ارتجاعی انال  طلبان حکرومرت  
را بیشتر عیان مریرکرنرد. در ایرن  
سیسرترم  کرارفررمرا و حرراسرتری  
هررایرری کرره عررامررل مسررتررقرریررم  
خررودکشرری کررارگررر ایررن مررعرردن  
شدند مجرم نیرسرترنرد. کرارگرری  
که اعتراب میکند مجرم اسرت.  
در این سیستم  یرانرونری کره بره  
کارفرما حرق مریردهرد دسرترمرزد  
یک اهارم خط فقر بره کرارگرر  
بدهد مرترم است اما اعتراب بره  
کارفرما و اخراج و دسرترمرزدهرای  
زیررر خررط فررقررر جرررم مرررررسرروب  
میشود. در یرک کرالم کرارگرر  
معترب به جرهرنرمری کره بره او  
ترمیل کرده اند هرمریرشره مرجررم  
است و کارفرمرا و جریرره خرواران  
حراستری شراکری هسرترنرد و برا  
اتکا به یوانین حکرومرت کرارگرر  

 را به دادگاه میکشانند.  
 

کل این نظام و سیستم یضایری و  
بردگی سرمایه داری را برایرد در  
هم کوبید. کل این حرکرومرت برا  
تمام دم و دستگاه سرکوبش برایرد  
به زیرر کشریرده شرود. کرل ایرن  
حکومت و یوانین مرترررجررانره و  
یرون وسطایی اش برایرد بره گرور  

 سپرده شود.  
 

این ایدام جنایترکرارانره حرکرومرت  
باید با اعتراب یاطعانه کرارگرران  
و تشررکررل هررای کررارگررری در  
سررراسررر کشررور و بررا اعررتررراب  
سازمان های کارگری و افرکرار  
عمومی در سراسرر جرهران پراسر   

 بگیرد.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٧٣٧١ مه    ٧٥    ٧٠٣٥ خرداد    ٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

اصغر کریمی: ناممه بمه  
آقای گای رایمدر ممدیمر 
 کل سازمان جهانی کار 

رونوشت: اترادیه های کرارگرری  
و شرکت کرنرنردگران در اجرالس  

 ای ا  او  
 

ایا اطرالع داریرد کره درسرت در  
استانه بررگرزاری اجرالس سراالنره  
سازمان جرهرانری کرار یرکری از  
دادگاههای جرمرهروری اسرالمری  

کارگر معدن طرالی اق دره    ٧١ 
تکاب در استان اذربایجان غرربری  
را با شکایت کارفرما و حرراسرت  
اارگرران سرررکرروب کررارگررران در  
درون کارخانهن و به جرم اعترراب  
به اخراج به شالق بست و بره هرر  

فرربره    ٧٣٣ ترا    ٠٣ کدام از انها  
 شالق زد   

 
این اولین بار نیست که کرارگرران  
معترب شالق میخورنرد. نردیرق  
امجدی  فارس گویلیان و حبریرب  

برهررمررن    ٧٣ الرلرره کررلررکرانرری روز  
بدلیل شررکرت در مرراسرم    ٧٠٧١ 

او  مره شرالق خروردنرد. اسرفرنرد  
پرریررمرران نررودیررنرریرران را از    ٧٠٣٧ 

کالس درس در سرنرنردج احضرار  
فربره شرالق زدنرد.    ٧٣ کردند و  

فربره شرالق در مرورد    ٠١ حکم  
مررداد    ٧٠ سیاوش اسالمری روز  

در دادگاه انقالب اسالمری    ٧٠٣٣ 
ساری به اجرا درامد و هرمره ایرن  
موارد به اطالع شما رسیده اسرت.  
یربرانریران شرالق فرقرط کرارگرران  
نیستند. بارهرا زنران بردلریرل عردم  
رعایت حرجراب اسرالمری شرالق  

مره     ٧١ خورده اند و همین دیروز  
دختر و پسر را به جررم جشرن    ٠٥ 

فارغ الترصیلی مختلط ادختر و  
فرربره    ٣٣ پسرن و نر  مشروب  

 شالق زدند.  
 

سابقه سررکروب سریرسرترمراتریرک  
جنبش کرارگرری و دسرترگریرری  
رهبران کارگرری بره جررم ترالش  
برای ایجراد تشرکرل مسرترقرل از  
دولررت و برره جرررم سررازمررانرردهرری  

اعتصاب و اعرترراب بره فرقرر و   
بیرقویی را همه شمرا مریردانریرد.  
میدانید که همریرن االن ترعردادی  
از رهبران کرارگرری و مرعرلرمران  
بدلیل اعتراب به دسرترمرزدهرایری  
که طربرق امرار خرود حرکرومرت  
اهار بار زیر خط فرقرر اسرت  در  
زندان به سرر مریربررنرد و احرکرام  
سنگینی برای انرهرا نرادر شرده  
اسرت. ترعررداد یررابررل ترروجرهرری از  
فعالین کرارگرری نریرز بره زنردان  
مررکروم شرده و هرر از گراهری  
تعدادی از انرهرا را دسرترگریرر و  

 روانه زندان میکنند.  
 

اینجا حرتری بررر  از اسرترثرمرار  
بیرحمانه و مرررومریرت کرارگرران  
ایران از حرق تشرکرل و اعرترراب  
نیست. اینجا تاکید ما ایرن اسرت  
که حکومتی که نرمرایرنردگرانرش  
در ایررن اجررالس شرررکررت دارنررد   
گستاخری را بره جرایری رسرانرده  
است که کارگر و معلم و جوانران  
فارغ الترصیل را بره شرالق مری  
بندد تا انها را ترقیر و شخرصریرت  
شان را خرد کنرد و برویر ه مرانرپ  
ایجاد تشرکرل هرای مسرترقرل از  
دولت شرود. هرمریرن یرک مرورد  
شالق زدن به کارگران و معرلرمران  

از جررمررلرره نشرران مرریرردهررد کرره  
نمایرنردگرانری کره از طرر  ایرن  
حکومت ترت عنوان نمرایرنردگران  
کرارگررران در ای ا  او شرررکررت  
میکنرنرد  در حرالریرکره هرر نروع  
تالرشری بررای مرترشرکرل کرردن  
کارگران با سرکوب خشن مواجره  
میشود  بخشی از عروامرل دسرت  
سرراز حررکررومررت برررای اجرررای  
سیاست های فرد کرارگرری ان  
هستند. سوا  ما از شخر  شرمرا  
ایررای گررای رایرردر ایررا دشرروار  
نیست در کنار نمایندگان ارنریرن  
حررکررومررترری در یررک اجررالس  
شرکت کنید  بین این حرکرومرت  
با داعش تفاوتی یرائرل هسرتریرد   
ایا اینها نباید بجای راه یافتن بره  
ای ا  او  بره جررم سررکروب هرر  
روزه کارگران و مرردم مررراکرمره  

     شوند  
 

امسا  بیش از هر زمان کرارگرران  
و معلرمران بره اجرالس ای ا  او  
اشم دوخته اند تا ببینند عرکرس  
الررعررمررل شررمررا در مررقررابررل اتررهررام  
امنیتی به هر اعتراب کرارگرران  
و دسرترگریرری و زنردانری کرردن  
رهررربرررران کرررارگرررری در ایرررران  
ایست. عکس الرعرمرل شرمرا در  

مقابل مرگ شراهررز زمرانری و  
حبس های طوالنی مردت بررای  
کارگران و معلمان از جمله بهرنرام  
ابراهیم زاده  اسرمراعریرل عربردی   
مرمد جراحی و جعفر عظیرم زاده  
ایرسرت. عرکرس الرعرمرلرتران در  
مررقررابررل رفررتررار یرررون وسرراطرری  
جمهوری اسالمی علیه کارگرران  

فی الرا  نرامره      و مردم ایست  
های متعددی از طرر  فرعرالریرن  
کارگری از زندان از جمله جرعرفرر  
عظیم زاده  اسمراعریرل عربردی و  
بررهررنررام ابررراهرریررم زاده و از طررر   
همسران کارگران و تشکرل هرای  
کررارگررری دریررافررت کرررده ایررد.  
امیدواریم کنفرانس سراالنره شرمرا  
برره جررمررهرروری اسررالمرری پرراسرر   
مرکمی بردهرد. از نرمرایرنردگران  
سازمان هرای کرارگرری انرترظرار  
میرود که فمن دفراع یراطرپ از  
خرواسرت هررای پرایره ای طربرقرره  
کارگر ایرران  برخرواهرنرد ارنریرن  
حررکررومررترری از ای ا  او اخررراج  

 شوند.  
 

 انغر کریمی  
از طررر  حررزب کررمررونرریررسررت  

 کارگری ایران  
   ٧٣٧١ مه    ٧١ 
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مدخلی بعر 
زنععدگععی و 
آثار کعارل 
مععارکععس و 
فععععردریععععک 

 انگلس
(٩) 

 
 دیوید ریازانف

بعرالوه  پرلرمریرک جردیردی بریرن  
مرررارکرررس و یرررک روزنرررامررره  
مرافظه کار در رابطه برا مرقرالره  
ای که توسط هس نروشرتره شرده  

مرقرالره ای کره در سرا     –بود  
انگلس را کمونیست کررد    ٧٧١٧ 

درگرفت. مارکس بره ترنردی    –
حررق روزنررامرره را در حررمررلرره برره  
کمونیسم رد کرد. او گفرت: مرن  
کمونیسم را نمی شناسرم  برلرکرن  
یررک فررلررسررفرره اجررتررمرراعرری کرره  
هدفش حمرایرت از سرترمردیردگران  
است نمی تروانرد برایرن سرادگری  
مرکوم شود. انسان بایرد خرود را  
کامال با این خرط فرکرری اشرنرا  
سازد  یبل از اینکه جررتت کرنرد  
ان را رد نماید . ویرتری مرارکرس  
راینیش زایتنوگ را تر  کررد   
هنوز یک کمونیست نربرود  امرا  
بره کررمرونرریرسررم برعررنروان گررایررش  
خانی که نقطه نظر خرانری را  
بیان مری کررد عرالیرمرنرد برود.  
باالخره او و دوستش ارنولرد روگره  

ن به این نتیرجره  ٧٧٧٣  – ٧٧٣٧ ) 
رسیدند که هی  امرکرانری بررای  
اجرای تبلیغ سیاسی و اجتمراعری  
در المان وجرود نرداشرت. در سرا   

تصمیم گرفتند بره پراریرس  ٧٧١٠ 
بروند و در انجا سالنرامره فررانسره  

المان را منترشرر کرنرنرد. بررای    -
تررمررایررز از نرراسرریررونررالرریررسررتررهررای  
فررررانسررروی و الرررمرررانررری  مررری  
خواستند با انتخاب این نام تأکریرد  

کررنررنررد کرره یررکرری از شرررایررط  
ای پیروزمند علیه ارترجراع     مبارزه 

اتراد سیاسی نزدیک ببین المران  
و فرررانسرره اسررت. مررارکررس در  
سالنامه بررای اولریرن برار انرو   

کره    –اساسی فلسفه ایرنرده اش  
در ان تررکررامررل یررک دمررکرررات  
رادیکا  به کمونیسرت دیرده مری  

 را تنظیم نمود.  –شود  
 

 فصل سوم 
ارتباط سروسریرالریرسرم عرلرمری و  
فرلرسرفره. مراترریرالریرسرم. کرانرت.  
فرریررخررترره. هررگررل. فرروئررربرراز.  
ماتریالیسم دیالکرتریرک. رسرالرت  

 تاریخی پرولتاریا 
 

این مطالعه زنردگری مرارکرس و  
انرگرلرس مررطرابرق اسرت برا مرتررد  

ای که انها خرود ترکرامرل    علمی 
دادنررد و بررکررار بسررتررنررد. برررغررم  
نربرروغشران  مرارکررس و انرگررلررس  

ای    برراالخررره مررردانرری در لرررررظرره 
معیرن از تراریر  برودنرد. پرس از  
اینکه هر دو بالغ گشتند  یرعرنری  
پس از اینکره هرر دو برتردریر  از  
تررأررریررر مررررریررط بررالفررانررلرره  
زادگاهشان بیرون امدند  مستقیمرا  

ای    برره گرررداب دوران ترراریررخرری 
کشیده شدند که بطرور عرمرده برا  
تأریرات انقالب ژوئیه بر المران  برا  
پیرشررفرترهرای سرریرپ در عرلرم و  
فررلررسررفرره  بررا رشررد جررنرربررشررهررای  
کرارگررری و انررقررالبری مشررخرر   

شد. مارکرس و انرگرلرس نره    می 
تنها مرصو  یک دوران تاریخری  
خاس بودند  بلکه در انرل خرود  
افرادی از مرلی خراس  یرعرنری  
ایالت راین بودند که از همه نقراط  
المان بین المللی تر  و نرنرعرتری  
تر بود و بیشتر ترت تأریر انرقرالب  
کرربرریررر فرررانسرره یرررار داشررت.  
مارکس در سالهای او  حریراترش  
ترت تأریراتی متفاوت از انگرلرس  
یرار داشت. در حرالریرکره خرانرواده  
ررررفرررروذ   مررررارکررررس ترررررررررت ن
ماتریالیسرترهرای فررانسروی برود   
انگلس در جوی مذهبی و تقریبرا  
زاهدانه بزرگ شرد. ایرن امرر در  
رشد بعدیشان منعکس بود. بررای  
مررارکررس مسررائررل مررربرروط برره  
مررذهررب هرررگررز تررأررریررری اررنرران  

دردنررا  و عررمرریررقرری کرره بررر  
انگلرس داشرت  نرمری گرذاشرت.  
برراالخررره هررر دو  ولرری از طرررق  
مختلف  یکی از راهی اسانرترر و  
دیگری از راهی پرپی  و خم ترر   

 ای واحد رسیدند.   به نتیجه 
اکنون به ان نقطه از زندگری ایرن  

ایم که سخرنرگرویران    دو مرد رسیده 
تریرن افرکرار سریراسری و    رادیکا  

فلسفی زمان شدند. در سرالرنرامره  
فرانسه و المان بود کره مرارکرس  
نقطه نظر جدیدش را تنظیرم کررد.  
برای فهم انچه را کره در در   

ساله وایعرا نرو برود     ٧٥ مارکس  
او  انررچرره را کرره مررارکررس در  
زمینه فلرسرفره بردسرت اورده برود  
مورد بررسی اجرمرالری یررار مری  

 دهیم. 
  ٧٧ ای ا   انررگررلررس در مررقرردمرره 

اش    ن برر نروشرتره ٧٧٧٧ سپتامربرر  
 سوسیالیسم  تخیرلری و عرلرمری   
اررررنرررریررررن نرررروشررررت:  مررررا  
سوسیالیستهای الرمرانری افرترخرار  

مان نه تنها بره    کنیم که ریشه   می 
   (Saint Simon)سن سریرمرون  

  و اون  (Fourier)فررروریرررر  
(Owen)  بلکره هرمرچرنریرن بره  
  فررریرررخرررتررره  (Kant)کرررانرررت  
(Fichte)    .و هگل برمی گرردد

انگلس از لودویک فرویرربراز نرام  
برد  گرراره برعردهرا نروشرتره    نمی 

مخصونی را به ایرن فریرلرسرو   
اخررتررصرراس داد. اکررنررون مررا برره  
مررطررالررعرره مررنررشررای فررلررسررفرری  
سرروسرریررالرریررسررم عررلررمرری خررواهرریررم  

 پرداخت. 
یرررکررری از مسرررائرررل اسررراسررری  
متافیزیک مسئرلره یرک عرلرت  
اولیره  مسرئرلره یرک انرل او    

 –ایزی مقدم بر وجود دنریروی  
ایزی که عادتا خدا مریرنرامریرم  

اسررت. ایررن خررالررق  ایررن یررادر    –
متعا   این هرمره جرا حرافرر  در  
مذاهب مختلف اشکا  مخترلرفری  

تروانرد خرود را در    پذیرد. مری   می 
تصویر سلطان اسمانی یادر مطلرق  
با فرشتگان بریرشرمراری بصرورت  
خدمتگذاران او جرلروه گرر سرازد.  

توانرد یردرترش را بره پراپرهرا     می 
اسقفها و کشیشها واگذار نرمرایرد.  
و یا بعنوان سلطانی روشن بریرن و  
خروب یرکرربرار و بررای هررمریرشرره  

ای  یروانریرن اسراسری    اسراسرنرامره 
ای بنا نرهرد کره بردان    تثبیت شده 

وسیله هر امر انسانی و طربریرعری  
اداره شود  و بدون دخالت در امرور  
حکومت و یا بردون درگریرر شردن  
در هی  کار دیگرر  بره عشرق و  
پرستش فرزندان خدا یرانرپ براشرد.  

تروانررد    خرالرنره کرنریرم  وی مری 
ترریرن    وجود خویرش را در مرترنروع 

اشکا  متجلی سازد. اما برمرجررد  
اینکه وجود این خدا و این خدایران  
کواک را بپذیریم  بردیرنروسریرلره  
ایرار بره وجرود مروجرودی الرهری  

ایم که یک نربر  زیربرا از    کرده 
خواب بیدار شده و این عربرارت را  

خرواهرم جرهرانری    بر زبان راند:  می 
وجود داشته باشد!  و برالفرانرلره  
جهانی پرا برعررنره وجرود نرهراد.  
بدینترتیب افرکرار  اراده  و یصرد  
افرینش جهان ما در جائری خرارج  
از ان وجود داشته است. ما بریرش  

توانیرم دربراره مرررلرش    از این نمی 
دییق براشریرم  زیررا کره ایرن راز  
توسط هی  فیلسوفی بررای مرا  

 اشکار نشده است. 
ایرن وجرود اولریرره هررمره اریررز را  

افریند. ایرده مراده را بروجرود    می 
اورده اگاهی تعریریرن کرنرنرده    می 

تررمررام هسررترری اسررت. عررلرریرررغررم  
اش  این شرکرل    پوششهای فلسفی 

جدید بریران انرل او   در اسراس  
یک ظرهرور مرجردد عرلرم کرالم  

باشد. این همان سرلرطران    کهن می 
سبا یا پدر یا پسر یا رو  الرقردس  

باشد. برخی ان را بررهران یرا    می 
نرامرنرد.  در    کالم یا مرنرطرق مری 

اغاز کالم بود.  کالم هسرتری را  
 افرید. کالم جهان را افرید. 

این مفرهروم کره  در اغراز کرالم  
بود  مخالفت ماتریالیستهای یررن  

را برانگیخت. ترا جرائری کره    ٧٧ 
 –اینها نظرام اجرترمراعری کرهرن  

را مرورد حرمرلره    –نظام فئودالی  
دادنررد  نررظررر جرردیرردی     یرررار مرری 

بررورژوازی    –ای جرردیررد    طرربررقرره 
را نررمررایررنرردگرری    –انررقررالبرری  

کردند. فلسفه کهن پراسرخری    می 
به مسئلره ارگرونرگری پریردایرش  
فلسفه جدید کره بریرشرک دوران  

یررون    –انها را از عرهرد کرهرن  
 –جرردیررد را از یرررون گررذشررترره  

سررراخرررت ارائررره    مرررترررمرررایرررز مررری 

 دادند.   نمی 
ایرنرهرا یرک    –ذهن  ایده  برهان  

نقطه فعف بزرگ داشترنرد و ان  
اینکه ساکن  ابدی و تغییرناپرذیرر  
بودند. اما تجربه فناپذیرری هرمره  
ارریررزهرررای خررراکرری را نشررران  

ترریرن    داد. هستری در مرترنروع   می 
شد. تراریر   و    اشکا  متجسم می 

هررمررچررنرریررن زنرردگرری مررعررانررر   
مسافرت و کشرفریرات  جرهران را  
انان غنی  متنوع و انان سریرا   
نمایان ساخرت کره در بررابرر ایرن  

ای سررراکرررن    هرررمررره  فرررلرررسرررفررره 
توانست بوجود خرویرش ادامره    نمی 
 دهد. 

بدینترتین سئوا  تعیین کننده ایرن  
بررود: ایررن هررمرره گررونرراگررونرری از  
کجاست  این پیچیدگی از کجرا  
اغاز شد  این تمایزات ظرریرف در  
زمان و مکان ارگرونره پریردایرش  
یافترنرد  ارگرونره یرک خردای  

خرررردای ابرررردی و    –اولررریرررره  
تواند علرت ایرن    می   –تغییرناپذیر  

تغییرات بیشمار گردد  این حرکرم  
سراده پرنردارانره کره ایرنرهرا هرمرره  
خرررواسرررترررهرررای خررردا هسرررترررنرررد  

ترروانسررت دیررگررر کسرری را    نررمرری 
 ارفای کند. 

اگر اره از یررن هرفرده ایرن امرر  
بشدت احساس میشد  اما از یررن  

مناسبات انسانی دسرترخروش    ٧٧ 
تغییرات سریعری شرد و از انرجرا  
که خود این تغریریررات نراشری از  
فعالیت انسرانری برودنرد  خرداونرد  
بعنوان منشای غائری هرمره اریرز  
بطور روزافزون مرورد ترردیرد یررار  

گرفت. زیرا انرچره کره هرمره    می 
ایز را در همه ترنروعرش هرم در  
زمرران و هررم در مررکرران برریرران  

کند  در وایپ ایزی را بریران    می 
کررنررد. نرره وجرره مشررتررر     نررمرری 

ارریررزهررا  بررلررکرره اخررتررال  برریررن  
تواند برا ایرن    انهاست که تنها می 

فرب که ایزها از انرو مختلفنرد  
که ترت شرایط مختلف و ترررت  

انرد     تأریر علل مختلف بوجود امده 
بیان شود. هر انین تفاوتی برایرد  
با علل خاس و وی ه  با ترأرریررات  
بخصونی که انرا بروجرود اورده   

 بیان گردد. 
 اادامه داردن 
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 ١ از صفحه  

 ٧ صفحه   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

کععععارگععععران در 
هفته ای ای کعه 

 گذشت
کارزار علیه سررکروب هرا ترررت  
عنوان  اخال  در نظم امنیت ملری  
کشور  و گسترش دامنه و ابرعراد  
اجتماعی ان  هرمرچرنران مروفروع  
برررجسررترره و مررهررم در جررنرربررش  
اعترافی کارگران و معلرمران در  
هفته گذشته بود. هرمرچرنریرن برا  
توجه به در پیش برودن بررگرزاری  
اجالس سراالنره سرازمران جرهرانری  
کار  ای ا  او   تردار  بررای  
برپایی اکسیونهرای اعرترراب در  
مرقرابرل ایرن اجرالس برا خرواسررت  
اخررراج جررمررهرروری اسررالمرری از  
سازمان جهانی کار و در هرمریرن  
رابطه نامه اترادیه ازاد کرارگرران  
ایران به کنفدراسیون اترررادیره هرا  
کارگرری در سرراسرر جرهراناای  
تی یو سین و نامه بهنام ابراهریرم  
زاده از اهره های شرنراخرتره شرده  
کارگری از زندان رجایی شهر بره  
گای رایردر دبریرر کرل سرازمران  
جهانی کار از اتفایات مهم دیگرر  
این هرفرتره اسرت. در عریرن حرا   
اعتررافرات کرارگرران هرمرچرنران  
گسترده در جریان است و از جملره  
یک هفته اعتراب پری در پری  
کارگران پریرمرانرکراری کرارخرانره  
اهن وفروالد ارفرپ اردکران بررای  
حذ  شرکت هرای پریرمرانرکراری  
وعررقررد یررراردادمسررتررقرریررم  تررجررمررپ  
اعترافی کرارگرران پرترروشریرمری  
ماهشهر مقابل بیمارستان نرنرایرپ  
پررتررروشرریررمرری دراعررتررراب برره  
واگذاری ان به بخرش خصرونری   
و وخیم شدن وفپ درمرانری انران   

تررجررمررعررات اعررترررافرری مررترروالرری  
  ٧١ کارگران شرکت گاما و فراز  

عسرلررویرره بررخرراطرر دسررتررمررزدهررای  
پرداخت نشده  تجمعات اعترافری  
کارگران پارسیلون بخاطرر ترعرویرق  
پرداخت دسرترمرزدهرایشران  ترجرمرپ  
اعترافی تعدادی از فررهرنرگریران  
بررازنشررسررترره برررای پرریررگرریررری  
خواسترهرایشران در مرقرابرل دیروان  
مرراسربرات کشرور و اعرترصراب  
کررارگررران شررهرررداری جرریرررفررت  
دراعررتررراب برره عرردم پرررداخررت  
مزدشان از جمرلره سررتریرترر هرای  
مهم اخبار اعتررافرات کرارگرری  
در هرررفرررتررره گرررذشرررتررره اسرررت.  
اعترافات کرارگرری هرر روزه و  
گسررترررده اسررت. دسررتررمررزدهررای  
مررعررویرره تررا اخررراج هررا و نرروع  
یرررادادهررا و نرراز  بررودن سررطرر   
دسررتررمررزدهررا  و اسرراسررا دفرراع از  
زندگی و مرعریرشرت مرررورهرای  
انلی انهاست. ابعراد گسرتررده و  
تعررفری ایرن اعرتررافرات برطرور  
وایعی فضای شرهررهرا را ترررت  
تاریرر خرود یررار داده و مررریرط  
هرای کرارگرری را  بره کرانرون  
های داغ اعترراب در شرهررهرای  

 مختلف تبدیل کرده است. 
 

نگاهی می انردازیرم بره اخرریرن    
خبرها از کارازر عرلریره سررکروب  
ها ترت عرنروان  اخرال  در نرظرم  
امنیت ملی کشرور  و وفرعریرت  
جعفر عظریرم زاده از رهربرران ایرن  
کررارزار و نرریررز ترردار  برررای  
اعررترررراب بررره حضرررور هررریرررات  
جمرهروری اسرالمری در سرازمران  

 جهانی کار  ای ا  او . 
 

آخرین اخبار از کمارزار 
علیه سرکوب هما تمحمت 
عنوان "اخالل در نمممم 

 امنیت ملی کشور" 
 

هفته گذشته نقرطره اوج دیرگرری  
در حرکت بره پریرش ایرن کرارزار  
بود. ازادی اسرمراعریرل عربردی   
مرمود بهشتی  و رسرو  برداغری  
از رهبران کانون ننفی مرعرلرمران  
فضررای پرررشرروری در برریرررون از  
زندان بپا کررده اسرت و مرعرلرمران  

جشن ازادی همکارانشان را اعرالم  
میکنند. فمن اینکره تراکریردات  
بر لغو پرونده های مفتوحره بررای  
انان است. اسماعیل عربردی نریرز  
برررعرررد از ازادی از زنررردان برررر  
خواستهای  بیانیه مشترکی کره  
با جعفر عظیم زاده از زندان عرلریره  
سرکوب ها و ترت عنروان اخرال   
در نظم امنیت ملی کشور دادنرد   
و هم اکنون به کرارزاری تربردیرل  
شده است  تاکید گرذاشرتره و در  
نتیجه گفرترمران هرا برر سرر لرغرو  
پرونده های تشرکریرل شرده بررای  
معلمان و کرارگرران زنردانری داغ  
است. این فضا را در طومرارهرای  
اعترافی ای که در حرمرایرت از  
جعفر عظیم زاده در این هرفرتره بره  

 راه افتاد به روشنی دیدیم.  
جعفر عظریرم زاده از رهربرران ایرن  
کارزار مهم سیاسری و از ارهرره  
هررای شررنرراخررترره شررده کررارگررری  
همچنان در زندان است. او که بره  
اتفاق اسماعیل عربردی اعرترراب  
خود را با اعالم اعتصاب غرذا از  
روز دهم اردیربرهرشرت اغراز کررد   
همچنان در زنردان اسرت. او  بره  
اعتصاب غذای خرود ادامره داده  
و وفعیت جسرمرانری اش نرگرران  

 کننده است.  
 

رزیم اسالمی در یبا  جان جرعرفرر  
عرررظررریرررم زاده مسرررئرررو  اسرررت.  
خواستهرای او بررحرق و خرواسرت  
همه کرارگرران  مرعرلرمران و کرل  
مرردم اسرت و بررایرد فرورا پراسرر   
گیرد. جعفر عظیم زاده بایرد فرورا  

 ازاد شود. 
 

در رابطه با وفعیت جعفر عرظریرم  
زاده و در دفرراع از خرواسررترهررای  
برحقش در این هفته شاهد بره راه  
افررتررادن طررومرراری اعررترررافرری  
بودیم. این طومار را بیرش از سره  
هزار و پانصرد نرفرر از کرارگرران   
معلمان و مردم معترب با اسرم و  
رسمشان امضا کردند و در همریرن  
هررفررترره ایررن طررومررار ترررررویررل  

مرجرلرس داده    ٣٣ کمیسیون انل  
شد . در نرامره هرمرراه ان اترمرام  
حجب شد که اگر انرانرچره یروه  
یضائیه همچنان نسبت به ترررقرق  
خواست جعفر عظیم زاده مقراومرت  

نررمررایررد  ایرردامررات مرر ررررتررری در  
دستور کار خود یرار خرواهرد داد.  
در بخشی از طرومرار اعرتررافری  

  ٣٣ ارائه شده به کمیسیرون انرل  
  فررمررن اشرراره برره مررررررومرریررت  
کرارگرران و هررمره مررزد بررگریررران  
جامعه از ابرتردایری ترریرن حرقروق  
مررعرریررشررترری و اجررتررمرراعرری و  
سرکوبرگرری هرای حرکرومرت و  
اشاره به وفعیت جسرمری نرگرران  
کننده جعفر عرظریرم زاده ارنریرن  

 امده است: 
 خواست جعفر عرظریرم زاده حرذ   
اتهام  ایدام علیه امنیت ملری  از  
پرونده های فرعرالریرن نرنرفری و  
اجتماعری اسرت. ایرن خرواسرتری  
اسررت کرره برره هررمرره کررارگررران  
ومعلمران و مرزدبرگریرران مرربروط  
می باشد. در نتریرجره مرا امضرا  
کررنررنرردگرران ایررن طررومررار فررمررن  
تأکید برر ترررقرق خرواسرت حرذ   
اتهامات امنیتی از هرمره پررونرده  
های فعالین ننفی و اجتماعری   
خواهان ازادی فوری و بری یریرد  
و شرررط جررعررفررر عررظرریررم زاده  

 هستیم. . 
 

حمایت از کرارزار اعرالم شرده از  
سرروی جررعررفررر عررظرریررم زاده و  
اسماعیل عبدی ادامره دارد. در  
ادامه مروج حرمرایرت هرایری کره  
شررده  در ایررن هررفررترره کررارگررران  
پتروشیمی پلمیر کررمرانشراه طری  
بیانیه ای حمایت خرود را از ایرن  

 کارزار اعالم داشتند.  
اترادیه کرارگرری در فررانسره    ٥ 

نیز یبال با ارسا  نامه ای خرطراب  
به جعفر عظیم زاده با تراکریرد برر  
خررواسررتررهررای وی  نسرربررت برره  
وفعیت او ابراز نگررانری کررده و  
خواستار پایان دادن بره اعرترصراب  
غذایش شده بودند. در ایرن هرفرتره  
جعفر عظیم زاده با پاس  به نرامره  
نمیمانه انها همبستگی خرود را  
بررا مرربررارزات کررارگررران و مررردم  
فرانسه علیه تغریریررات در یرانرون  
کار که تعرفری بره زنردگری و  

 معیشت انان است  اعالم داشت. 
کارزار علیه سررکروب هرا ترررت  
عنوان  اخال  در نظم امنیت ملری  
کشور  هر روز یویتر شده و ترداوم  
دارد. ایرن کرارزار برطرور وایرعری  

یرک اتررفراق سرریراسرری مرهررم در  
مبارزات کارگران  معلمان و کرل  
جامعه است. معنای وایرعری اش  
دفررراع از حرررق تشرررکرررل  حرررق  
اعتصراب  حرق ترجرمرپ و ازادی  
های اولریره سریراسری در سرطر   
جررامررعرره اسررت. ایررن کررارزاری  
اجرتررمرراعرری اسررت و پرریررروزی ان  
یررک پرریررشررروی بررزرگ برررای  
کارگران   معلمان و کل جرامرعره  
اسررت. یررک گررام فرروری برررای  
موفقیت ایرن کرارزار حرمرایرت از  
جعفر عظیم زاده و خواستهرایرش و  
ازادی فرروری اوسررت. وفررعرریررت  
جعفر افطراری است  با حرمرایرت  
وسیپ خرود و اطرمریرنران دادن از  
تررداوم ایررن کررارزار  فشررار را از  
روی جعفر عظیرم زاده بررداریرم و  
بخواهیم که به اعتصاب غرذایرش  

 خاتمه دهد. 
اعممتممرا  بممه ح ممور 
رژیم اسالمی به ع ویت 
 در سازمان جهانی کار

یک موفوع اعتراب هرر سرالره  
کارگران در ایران  اعتراب عرلریره  
حضور هیات جمرهروری اسرالمری  
در اجالس سازمران جرهرانری کرار  
اسررت و انرررا بررارهررا و بررارهررا در  
بیانیه هایشان اعرالم داشرتره انرد.  
امسا  در فضرای پرر کشراکرش  
تررری  شرراهررد ایررن اعررترررافررات  
هسررترریررم. حررزب کررمررونرریررسررت  
کارگری ایران نریرز هرر سرالره برا  
حضور خرود در اجرالس سرازمران  
جهانی کرار  ترالش کررده اسرت  
که ندای اعترراب کرارگرران و  
مردم ایران باشد. امسرا  نریرز مرا  
به انجرا خرواهریرم رفرت و ترالش  
میکنیم تا ندای اعتراب جعرفرر  
عرظریررم زاده و نردای اعرتررراب  
همه کرارگرران  مرعرلرمران و کرل  

 جامعه باشیم.  
اتررادیره ازاد کرارگرران ایرران در  
این هفته طی نامه ای خطاب بره  
شارون بارو دبیر کل کنفردراسریرون  
برریررن الررمررلررلرری اترررررادیرره هررای  
کارگری  خواستار بر ایده شردن  
کرسی هریرات دولرت در اجرالس  
سازمان جهرانری کرار بره عرنروان  
اولین یدم بررای رسرانردن نردای  
 وایعی کارگران ایران به نهادهای 
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برریررن الررمررلررلرری شررده اسررت. در    
بخشی  از این نامه با  اشراره بره  
دستمزدهای زیر خط فقر و فشرار  
روز افزون بر زندگی و مرعریرشرت  
کارگرران و سررکروبرگرری هرای  
حکومت اسرالمری ارنریرن امرده  

 است: 
 

  دولت ایران برا جرا زدن نرهرادی   
متشكل از عرنرانرر بشردت فرد  
كارگری برنرام   مرجرمرپ عرالری  
كارگران ایران  به جای تشركرل و  
نماینده وایعی كارگران یصد خرا   
پاشیدن به اشرم مرا كرارگرران و  
نهاد های جرهرانری را دارد و در  
عررروب كرررارگرررران را مرررورد  
شدیدترین سركوب و بی حرقرویری  

ها یرار داده و نمایندگران وایرعری  
كارگران را به زندان انداختره اسرت  
و هم اكنون جعفر عرظریرم زاده در  
اعتصاب غرذا بره سرر مریربررد و  
سالمتی اش به شدت در معررب  
خررطررر اسررت  و در اخررر اررنرریررن  
میگویرد:مرا از شرمرا درخرواسرت  

 iloداریم كه در اجرالس امسرا   

یكبار دیگر در گرزارش خرود بره  
نقض خشونت بار حقروق كرارگرران  
در ایران و سركوب و زندانی كرردن  
انررهررا اعررتررراب كرررده و خررواهرران  
اخررراج نررمررایررنرردگرران غرریررروایررعرری  
كارگران ایران در اجالس شرویرد. .  
جعفر عظیم زاده نریرز طری نرامره  
ای خطاب به  دبیر کل و نماینرده  
های کارگری حرافرردر اجرالس  
سرراالنرره سررازمرران جررهررانرری کررار  
مینویسد: من از پشت میله هرای  

زندان اوین و در بیست و نرهرمریرن  
روز اعتصاب غذایم   برار دیرگرر  
با ندایی رسا این اعتراب را بره  
سازمان جهانی کار اعالم مریردارم  
و از نماینده های کارگران جرهران  

 ILOکرره در اجررالس جرراری  

حضور دارند میخواهم تا هرمرصردا  
بررا مررا کررارگررران ایررران  عرردم  

در   ILOشفافیت و عمرل مروررر  
یرربررا  نررقررض حررقرروق بررنرریررادیررن  
کارگران ایران و بی تفراوتری ایرن  
سازمان نسبت به اعتصاب غذا و  
اعتراب من و اسماعیرل عربردی  
و عملکرردش را مرورد اعرترراب  
مررتررررردانرره خررود یرررار برردهررنررد و  
مصرانه از سازمان جرهرانری کرار  
بخواهند تا دولت ایران را مرترعرهرد  
و ملزم به رعایت حقوق برنریرادیرن  
کررارگررران ایررران  پررایرران دادن برره  

امنیتی کردن اعترافات ننرفری  
کارگران و معلمان و خارج کرردن  
اتهامات امنیتی از پررونرده هرای  
مررفررتررو  کررارگررران و مررعررلررمرران  
معترب و پرونرده هرای فرعرالریرن  

 ننفی زندانی بنمایند. . 
همچنین برهرنرام ابرراهریرم زاده در  
نامه خود به دبریرر کرل سرازمران  
جهانی کار مینویسد:  من اعرالم  
میکنم که به لیرسرت امضراهرای  
کارزاری که در حمایت از جرعرفرر  
عظیم زاده و خواسترهرایرش بره راه  
افرترراده مرری پرریررونرردم و از هررمرره  
سازمانهای کارگری. نرهرادهرای  
مدافپ حقوق بشر و هرمرگران هرم  
انتظار دارم به این کارزار بپیونردیرد  
و همراه ما کرارگرران بره حضرور  
هیات ایرران در اجرالس سرازمران  

 جهانی کار اعتراب کنید. . 

 کمرپریرن بررای ازادی کرارگرران  
زندانی  طی نامه ای سررگشراده  
برره سررازمرران جررهررانرری کررار    
اعررتررراب خررود را برره حضررور   
جمهوری اسالمی در این سازمران  
و اجالس هایش اعالم داشته و از  
هررمرره نررهررادهررای کررارگررری و  
انسررانرردوسررت در سررراسررر جررهرران  
خواست است که از ایرن خرواسرت  
که بطور وایرعری خرواسرتره هرمره  
کررارگررران و مررردم ایررران اسررت.  

 پشتیبانی کنند. 

 
 

 اخبار بین المللی
هعععای  خعععبعععر
 کوتاه

 
 برزیل

روز دوشررنرربرره سرروم خرررداد  هررزاران  
مررعررترررب برره عررمررلررکرررد رئرریررس  
جمهوری مویت برزیل  در دو شرهرر  
بزرگ این کشور به خیابان امرده و  
 دسرررت بررره ترررظررراهررررات زدنرررد. 
برررره گررررزارش خرررربرررررگررررزاری  
 اسوشیتدپرس   دستکم دوهرزار ترن  
از معترفان در شهر  سرائروپرائرولرو   
برره مررنررظررور حرررکررت برره سررمررت  
ایامترگراه  مریرشرل ترامرر   رئریرس  
جررمررهرروری مررویررت برررزیررل تررالش  
کردند  اما پلیس با بستن جراده هرا  
مانپ از ادامه حرکت انران شرد. از  
سوی دیگر  در شهر  ریرودوژانریررو   
هررم حرردود یررکررهررزار مررعررترررب بررا  
برررگررزاری تررظرراهررراترری  خررواسررتررار  

استعرفرای رئریرس جرمرهرور مرویرت  
 شدند. 

 
 بلگیک

هزار نفر در  برروکسرل     ٥٣ بیش از  
پایتخت برلر یرک در اعرترراب بره  
سیاست های ریافت ایتصادی بره  
خرریررابرران هررای رفررترره و دسررت برره  
رررررررررد.   ترررررررررظررررررررراهررررررررررات زدن
تظاهرکنرنردگران برا سرردادن شرعرار  
 دیررگررر طررایررت نررداریررم   عررلرریرره  
انالحات فدکارگری پیشنرهرادی  
 کریس پیترز  وزیرر کرار برلر یرک  
اعتراب کردند. ایرن انرالحرات برا  
افزایرش سراعرات کراری  کراهرش  
دستمزدها و شرایط سخرت ترر کرار  
برای کارگران و مردم همراه خرواهرد  
بررود. بررنررا بررر ایررن انررالحررات   
کارفرمایان اجازه دارند تا در هفرتره   

ساعت کار به کارگران ترمیرل    ١٥ 
کنند. این تظراهررات برا دخرالرت و  
یورش نیروهای پلیس بره درگریرری  
کشیده شد. یرار است کارکنران راه  

خرردادمراه عرلریره    ٧٧ در تاری    اهن 
سرریرراسررت هررای ایررتررصررادی دولررت  

راسرترگررای ایرن کشرور دسرت بره  
 اعتصاب بزنند. 

 
 یونان

کارگران برنرادر در یرونران تصرمریرم  
    مره   ٧١ گرفته اند از رو پن  شنبه  

  ٧ در اعتراب به خصونری سرالره  
  ١٧ بندر بزر  دست به اعتصراب  

ساعته بزنند. کارگران بیم ان دارنرد  
کرره بررا خصررونرری سررازی تررعررداد  
 زیادی از انها از کار بیکار بشوند. 
خصونی سازی مو سسات دولرتری  

اسرت کره      هایی   از پیش شرط     یکی 
وام دهنردگران بریرن الرمرلرلری بررای  
پرداخت وام از یونران خرواسرتره انرد.  

های کرارگرری یررار اسرت    اترادیه 
سراعرتره     ١٧ در پایان این اعتصاب  

برای تمدید یا اعرالم تراریر  جردیرد  
 اعتصاب  تصمیم بگیرند. 

 
 ایریند

ای      کارگران سوپر مرارکرت زنرجریرره 
تصررمرریررم   (TESCOتسررکررو ا  

در      مره   ٧١ گرفته اند که از روز  
فرروشررگرراه بررزرگ در ایرررلررنررد    ١٣ 

دست به یک اعتصراب نرامررردود  
 بزنند.  

کارگران اعالم کررده انرد کره ایرن  
اعتصاب اجتناب ناپذیر است  مرگرر  
اینکه مدیریت شررکرت از تصرمریرم  

 خود نر  نظر بکند. 
مدیریت این شررکرت در نرظرر دارد  
کرره در یررک ایرردام یررکررجررانرربرره   

درنرد    ٠٥ ترا    ٧٥ ها را از    دستمزد 
کاهش دهد  افافه کاری را لرغرو  

های ترعرطریرل را    بکند  دستمزد روز 
برابر کاهش دهرد    ٧.٥ برابر به    ٧ از  

و همچنین پاداش سالیانه کرارگرران  
 را کاهش بدهد. 

 
 موریتانی

مرعردنرچرریران یررکری از بررزرگرترریررن  
معادن طرالی مروریرترانری  از روز  

اعررتررصرراب      مرره   ٧١ سرره شررنرربرره  
نامردود خرود را در اعرترراب بره  
کاهش خردمرات اجرترمراعری اغراز  

 کردند. 
این معدن توسط شرکت کرانرادایری  
'کرریررنرررراس' اداره مرری شررود و  
کارکنان ان اعالم کردند تا زمرانری  

که به درخواست های انرهرا پراسر   
مثبت داده نشود  حافر نیستنرد برر  
 سرررر کرررار خرررود برررازگرررردنرررد.  

سخنگوی معدنچیران ایرن مرعردن    
'نرددرنرد      طال در این باره گرفرت: 

مررعرردنررچرریرران و کررارکررنرران مررعرردن  
 تراسریراسرت  امرروز دسرت از کرار  
کشیدند. اعترصراب مرا نرامررردود  
است و می توانرد هشرداری جردی  
برای روسرای ایرن شررکرت ترلرقری  
شود. معدن بطرور کرامرل ترعرطریرل  
است اما روسای شرکت از حضرور  
خبرنگاران در مرل و تهیره خربرر و  
گزارش در این باره جدا جرلروگریرری  
 مرررررررررری کررررررررررنررررررررررنررررررررررد.' 
معدن طالی تاسریراسرت  یرکری از  
بزرگترین معادن طالی مروریرترانری  
مرسروب مری شرود کره از سرا   

تروسرط شررکرت کرانرادایری    ٧٣٧٣ 
'کینرراس' اسرترخرراج مری شرود و  
 ترت مدیریرت ایرن شررکرت اسرت.  

 

 ٤ازصفحه  



١٩٣١خرداد   11  کارگر کمونيست  8 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

  ١ از صفحه  
 

تجمممم ممقمابمل ممجملم  
شمممورای اسمممالممممی در 
اعممتممرا  بممه تممداوم 
مقابله قوه ق ائیه بما 
خواست جمعمفمر عمممیمم 
 زاده و اسماعیل عبدی

  ٣٥ خرررداد    ٧٣ امررروز دوشررنرربرره  
جمرعری شرامرل اعضرای خرانرواده  
جررعررفررر عررظرریررم زاده  فررعررالرریررن  
کارگری و معلمران در اعرترراب  
به تداوم مقابلره یروه یضرائریره برا  
خررواسررت جررعررفررر عررظرریررم زاده و  

  ٧٣ اسماعیل عبردی از سراعرت  
نب  در مقابل مرجرلرس شرورای  
اسالمی ایدام به تجمپ کررده کره  

دیریرقره ادامره    ٧٧:٠٣ تا ساعت  
 داشته است. 

 
  ٠٧ این تجمپ اعترافری برعرد از  

روز اعتصاب غذای جعفر عرظریرم  
زاده رئیس هیئت مردیرره اترررادیره  
ازاد کارگران ایران در ادامه سریرل  
گسترده حرمرایرترهرای جرهرانری از  
وی و اسررمرراعرریررل عرربرردی  و  
هررمررچررنرریررن برره یصررد پرریررگرریررری  
طررومرراری نررورت گرررفررترره کرره  
طی هفته گذشته در اعتراب بره  
مقاومت دستگاه یضائی در بررابرر  
اعترافات بین الرمرلرلری و فشرار  
اوردن بره جرعرفرر عرظریرم زاده بره  
مررنررظررور شررکررسررتررن اراده اش از  
پیگیری خواست حذ  اترهرامرات  
امنیتی از پرونده های فعالین  برا  

هزار و ششرصرد    ٠ امضای بیش از  

  ٣٣ نفر ترویل کمریرسریرون انرل  
مجلس شورای اسالمی داده شرد  
و در ان خواهان پاسخگوئری شرده  

 بودند. 
 

در جرریران ترجرمرپ امرروز مرقرابرل  
مجلس  کسی به نمرایرنردگری از  
مجلس برای جویا شدن از عرلرت  
تجمپ بره مریران جرمرپ امرده کره  
تررجررمررپ کررنررنرردگرران فررمررن ارائرره  
گزارشی از وفعیت جعفر عرظریرم  
زاده  با ارائه نامه ای خرطراب بره  
هیئت رئیسه مرجرلرس برا امضرای  
خررانررواده جررعررفررر عررظرریررم زاده و  
تررعرردادی از تررجررمررپ کررنررنرردگرران  
خواهان پاسخگروئری بره خرواسرت  

هرررزار    ٠ مررنرردرج در طررومررار  
وشررشررصررد نررفررری و رسرریرردگرری  
فوری بره مرطرالربره عرظریرم زاده  
شدند. همچنین معترفریرن اعرالم  
کردن در نورت بی پاس  مرانردن  
خواستشان از فردا وروزهرای اتری  
به تجمعات خرود ادامره خرواهرنرد  

 داد. 
 

یابل توجه اسرت کره از هرنرگرام  
انتشار بیانیه جعفر عرظریرم زاده و  
اسماعریرل عربردی  هرمرزمران برا  
مقاومت رو بره بریررون و عرریران  
دستگاه یضائی در برابرر خرواسرت  
انها مربرنری برر حرذ  اترهرامرات  
امنیتی از پرونرده هرای فرعرالریرن  
ننفی و اجتماعی که اکنون بره  
یک خواست سرراسرری در ایرران  
با پشتروانره ای جرهرانری تربردیرل  
گشته است  در داخل زنردانرهرا و  
بازداشتگاهها  در خفرا و بره دور  

از انررظررار عررمررومرری فشررارهررا و  
مقابله هایی همسو با انرچره کره  
به طور علنی بیرون از زندانهرا در  
جریان است  عرلریره افررادی کره  
طی این مدت بازداشت     شرده  
اند  به نمایش گذاشته می شرود.  
طی این مدت تعدادی از فعالیرن  
بررررازداشررررت شررررده انررررد کرررره  
دستگاههای یضائی برا دور زدن  
همین یانونی که برر مربرنرای ان  
 خواسترار نران برودن  را مصرداق  
جرم علیه کارگر و معلم و غریرره  
می دانرنرد  هرمرچرنران ترا زمران  
مراکمه و تعیین تکلیف نرهرائری  
امجازات یا تبررئره و ازادین در  
بررازداشررت هسررتررنررد در حررالرریررکرره  
مررطررابررق یررانررون بررایررد تررا زمرران  
مراکمه و ندور حکم با سرپرردن  

 وریقه مویتا ازاد شوند! 
جعفرر عرظریرم زاده برا پشرت سرر  

روز اعترصراب غرذا     ٠٧ گذاشتن  
جانش در خطر است در حرالریرکره  
مس الن یضائی همچنان به یصرد  
شکستن اراده توده ای در انررار  
بر حرذ  اترهرامرات امرنریرتری از  
پرونده های فرعرالریرن  سرعری برر  
عرردم پرراسررخررگرروئرری دارنررد و از  
طرفی دیگر در بازداشتگراهرهرا و  
زندانها با بالتکلیف نرگره داشرترن  
بازداشت شردگران مری خرواهرنرد  
پررروژه مررقررابررلرره بررا ایررن خررواسررت  
سراسری را تکمیل نمایرنرد. برایرد  
وسیعرا بره ایرن رویره و رویرکررد  
مس الن مربوطره اعرترراب کررد.  
باید به تجمعات اعرتررافری خرود  
مقابل مراکز و نرهرادهرای مسر     
که از امروز شروع شده ادامره داد  

و به طور گسترده در انها شررکرت  
 کرد. 

 اترادیه ازاد کارگران ایران 
 ٣٥ خرداد    ٧٣ 

 
تمممجمممممممم کمممارگمممران و 
خانواده همای آنمان در 
پارک کودک سنندج در 
اعمممتمممرا  بمممه عمممدم 
پمماسممیممگمموئممی دسممتممگمماه 
ق ممائممی بممه خممواسممت 
جمعممفممر عمممممیمم زاده و 
شالق زدن کارگمران "آق 

 دره"
  ٣٥ خرررداد    ٧٣ امررروز دوشررنرربرره  

جمعیتی حدود ند نفر از اعضرای  
اترررررادیرره ازاد کررارگررران ایررران   
کمیته هماهنگی بررای کرمرک  
به ایجاد تشرکرلرهرای کرارگرری   
تعدادی از کارگران شهر سرنرنردج  
برره هررمررراه خررانررواده هررایشرران در  
اعترراب بره عردم پراسرخرگروئری  
مس لین یضائی به خواست جعرفرر  
عظیم زاده و همچنریرن بره شرالق  
بستن کارگران معدن طرالی  اق  

بعد از ظهرر بره    ١ دره   از ساعت  
دیرریررقرره در پررار     ١٣ مرردت  

کود  شهرر سرنرنردج ایردام بره  
تررجررمررپ و سررر دادن شررعررارهررائرری  
ازیبیل  جان جعفر عظریرم زاده در  
خطر است و شرعرارهرای دیرگرری  
کره حراوی خررواسرت ازادی برری  
یید و شرط جعفر و مرررکرومریرت  
شالق زدن کارگران اق دره  برود   

 نمودند. 

و ارهرل    ١ این تجمپ در ساعرت  
دییقه یبل از رسریردن مرأمروریرن  

 انتظامی به پایان رسید. 
ترجررمررعررات امررروز نرربر  مررقررابررل  
مجلس شورای اسالمی در تهرران  
و بعد از ظهر در پار  کرود   
شهر سنرنردج  نرمرادی از عرزم و  
اراده کارگران  مرعرلرمران و برقریره  
مزدبگیران جامعه برای مقابله برا  
به کارگیری اتهامرات امرنریرتری  
علیه فعالین این جنبشها به یصرد  
مررنررکرروب کررردن اعررترررافررات  
اکثریت به تن  امده جامرعره از  
فقر و تنگدستی و ترنرگرنراهرای  
اجررتررمرراعرری  ترروسررط دسررتررگرراه  
یضائی را برا گرام گرذاشرترن در  
مرحله ترعریریرن کرنرنرده ترری بره  
نمایش گذاشتند. جنبش وسریرعری  
کرره از هررنررگررام نرردور برریررانرریرره  
مشترر  جرعرفرر عرظریرم زاده و  
اسماعیل عربردی حرو  مرطرالربره  
حذ  اتهامات امنیتی از پررونرده  
های فعالریرن برراه افرتراده اسرت   
بیانگر اهمریرت ایرن مرطرالربره در  
زندگی اکثریت جرامرعره اسرت و  
به همریرن خراطرر روز بره روز برر  
وسعت و رو به اعتال گرذاشرترنرش  

 افزوده   می گردد 
. 

زنده باد کرارگرران و مرعرلرمران و  
خررانررواده هررائرری کرره امررروز بررا  
تجمعرات خرود  جرنربرش ترازه پرا  
گررفرتره عرلریره امرنریرتری کرردن  
فعالیتهای ننفی و اجتماعی را  

 یدرت بیشتری بخشیدند. 
 اترادیه ازاد کارگران ایران 

 ٣٥ خرداد    ٧٣ 
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اعتصابات  وسیع کارگری  در 
 فرانسه

مصاحبه کارگر کمونیست با  
 پیام آذر

 
پیام آذر شما در معیعدیعای اجعتعمعاععی  

اخبار اعتصاب واعترایات کعارگعران در 
فرانسه را پوشش خبری دادیعد. یعاعفعا 
برای خعوانعنعدگعان کعارگعر کعمعونعیعسعت 
گزارش معفعصعل از ایعال اععتعرایعات را 

 بگویید!
برای اینکه بتوانیم اعتصابات و اعتررافرات  پیام اذر:  

دو هفته کذشته در فررانسره را مرتروجره شرویرم الزم اسرت  
کمی به عقب بر گردیم! سنوات اعرترصرابرات کرارگرران را  

برران سررمرایرداری بره نرورت    ٧٣٣٧ مرور کنیم.  از سا   
ای عریان  شد.  و در ارتبراط برا      عریان و در ابعاد گسترده 

وفعیت نابسامان و رکود ایترصرادی برنرگراه هرای مرالری  
وبیمه و مسکن امریکا  سریعأ ایرن برررران در اروپرا و در  
جهان همه گیر شد.  و در پی این بررران برود کره شرورش  

شرود بره    گرسنگان را در نقاط مختلف در دنیا از جمله مری 
انقالبات بهار عربی و یا در شورش های خیابانی اسپانیرا و  
پرتغا  و یونان و بعضأ در سرراسرر اروپرا از جرمرلره در سرا   

 در فرانسه را شاهد بودیم.   ٧٣٧٣ 
و اما در فرانسه در زمان در یدرت بودن  سرارکروزی و  
حزب جمهوریخواه دولت طرحری بره مرجرلرس در رابرطره برا  

سرا  ارائره کررد    ١١ سا  به    ١٧ افزایش سن بازنشتگی از  
که بامخالفت گسترده و اعترافرات کرارگرری و جرامرعره  
یرار گرفت.  موج گسرتررده ایرن اعرتررافرات دولرت ویرت 

اسارکوزین را مجبور بره عرقرب نشریرنری کررد و برررران  
 حکومتی را دامن زد.  

 
دولت سارکوزی عمال  از حل برران موجود در فررانسره  
ناکام و در   دوره دوم انتخابات ریاست جمهروری از ریریرب  
خود فرانسوا هوالند از حزب سروسریرا  دمرکررات شرکرسرت  

 خورد و نتوانست برای بار دوم به ریاست جمهوری برسد. 
و اما فرانسوا  هوالند که با وعرده هرای شریرریرن رفرپ  
بیکاری و یدرت خرید باال و امکانات بریرشرترر رفراهری بره  

بسرت    میدان امده بود در هرمران نرخرسرتریرن گرامرهرا برا برن 
ایتصادی روبرو گشته و نتوانست به حردایرل وعرده هرایرش  
عمل کند  و اولین دولت منتخبش مجبور به اسرترعرفرا شرده  
و هوالند از مانوئل والس که گفتره مریرشرد شروالره نراجری  
خواهد بود خواست که دولت جدید را تشرکریرل دهرد. امرا  
برران همچنان گلوی  سرمایداری و دولت را میفرشررد. راه  
حل دولت و بورژوازی فرانسه بر مرور فشرار برر کرارگرران  
و کاستن از امکانات اجتماعی از جمله حذ  برخری ایرالم  

 دارویی از لیست بیمه اجتماعی  پیش میرود.   
ترور جریانهای اسالمی در دفتر نشرریره شرارلری هربردو  
فرنت مناسبی بود برای  دولرت والرس کره  بره برهرانره  
خطرتروریسم  سیاست  سفت کردن کرمرربرنردهرا و ترررمریرل  
ریافت کشی ایتصادی را پیش بکشرد. و برا  تررورهرای  

نوامبر در پاریس  هروالنرد  اعرالم وفرعریرت فروق االده     ٧٠ 
کرد. او در طی سخنانی گفرت فررانسره امرروز در حرالرت  
جنگی یرار دارد و کشور در خطر نا امنی بسرر مریربررد از  
این رو ما باید خیلی مرتاط باشیم  تا امنریرت جرامرعره از  
بین نرود. از این رو دستور داد که برخری مروارد از جرمرلره  

مند شود. امرا  هروالنرد  و    تجمعات و اعترافات باید یانون 
دولتش فراموش نکردند که در هرمریرن وفرعریرت جرنرگری  
یوانین ریافت ایتصادی را روی میز دولت و مجرلرس یررار  
دهند تا از این شرایرط بررعرلریره کرارگرران و زحرمرترکرشران  
جامعه یانون تصویب کنند. و یرکری از هرمریرن طرر  هرا  
طر  خانم  الخمری   در مورد یوانین انرالحری کرار برود.  
در این طر  امده است که نراحربران کرار و نرنرایرپ ایرن  
امتیاز را میدهد تا کارگران را راحت ترر اخرراج کرنرنرد. و  
همچنین از میزان پرداخت ها برای افرافره کراری و کرار  
در شب و نیزاین اختیار را به ناحبان بنگاه ها میردهرد کره  
بر اساس زمان بندی و نیاز کاری ساعات یانرونری کرار و  
افافه کراری و نریرز یرراردادهرای کراری را انرطرور کره  
تشخی  میدهند تنظیم کنند و عرمرد دسرت کرارگرران و  

 اختیار کنند.    ها را بی   مزدبگیران را بسته و ان 
مارس برعرد از اعرالم ایرن طرر     ٧١ از این رودر تاری   

هرا    دانش اموزان کالسها را تعطیل کرده و در مقابل مردرسره 
ایسرتراده و اعرترراب کرردنرد و در پری ان دانشرجرویران و  

ها پیوستنرد و تصرمریرم    سندیکا ها پی در پی به نفو  ان 
مرارس اولرریرن تررظراهرررات    ٠٧ جرمرعرری برران شرد کرره روز  

 سراسری را اعالم کنند.  
 

مارس از جرانرب پرلریرس فرد    ٠٧ تظاهرات روزپنجشنبه  

ای از ترظراهرر کرنرنردگران    شورش به خشونت گرائید و عده 
تصمیم گرفتند شب را در میدان جمهوری فرانسه  برمرانرنرد  
و از همان جا تصمیم بر ان شد که این ترجرمرپ هرر شرب در  
همان مرل گردهمائی داشته باشند   و جرنربرش شرب بررپرا  
اغاز شد و شرایط برای یک ایستادگی مقاوم را در بررابرر  

والس را بر پا کرد. از مشخصات این جرنربرش  -دولت هوالند 
ان بود که هر کسی ازاد است بلندگو را گرفتره و نرظررش  
را ابراز کند و اینکه به مرور  از خواسته لرغرو طرر  یرانرون  
کار فراتر رفته و خواهان ان هسرترنرد کره برایرد اخرتریرارات  
رئیس جمهور کمتر شود. یانون اساسی تفیریرر کرنرد. و ترا  
اینجا مطر  میکنند که دوره جمهوری پرنرجرم بسرر رسریرده  
است و باید جمهوری ششم برریررار شرود. و امرا در مرورد  
سندیکرا هرای کرارگرری و برویر ه س ژ ت برعرنروان برا  
نفوذترین تشکیالت کرارگرری هرم بره ایرن جرنربرش اعرالم  
همبستگی کرده و از برخی خواسته انان بوی ه لرغرو انرال   
یانون کار تصمیم گرفته شد که ترا دولرت از تصرمریرمرش  
عقب نشینی نکند  ما هم به اعترافات و تظاهررات ادامره  
خواهریرم داد و در نرورت فررورت دسرت بره اعرترصراب  

 میزنیم. 
 

پبام آذر: عکس ایعمل دویعت فعرانسعه  
 به ااعتصاب کارگران را بیان کنید؟

العمل دولت پر واف  برود  خشرونرت    عکس   پیام اذر: 
و اوردن پلیس فد شورش علیه مردم! دولت حاکم از طرر   
انال  یانون کار عقب نشینی نکرد و همزمان   کرارگرران  

های خدمات و ننعت دست از کار کشیدند. کره    در بخش 
میتوان به اعتصاب سراسری راه اهن ونیروگاهرهرای انررژی  
اتمی و هواپیمائی کشوری   همچرنریرن پراالیشرگراه هرا و  
انبارهای نفت اشاره کرد و در هفته ای که گذشت  برنرزیرن  
و گازوئیل در پم  بنزینها  کمیاب و نایراب شرد و طربرق  
اطالعیه ای دولت اعالم کرد که در دو روز او  اعرترصراب   
مصر  استفاده از ذخیره انبارها که برای موایپ افرطرراری  

روز رسیرده اسرت و دیرگرر    ٧١٣ روز تعین شده بود به    ٧٥٧ 
توانیم بکنریرم از ایرن رودر یرک    این وفعیت را ترمل نمی 

یورش سررگاهی به اعتصابون در انبار نرفرتری در شرمرا    
فرانسه انها را عقب رانرده و برعرد از ایرن حرمرلره برود کره  

ها باال گرفته است. معترفیرن مریرگرویرنرد یصرد مرا    بر  
اخال  درنظام و ایجاد اشوب انطورکه دولت میگوید نریرسرت  

:   بلکه میخواهیم انها از تصمیمشان عقب بنشیرنرد و والرس 
میگویرد یرک   ایرلریرت اکره مرنرظرورش اعرترصرابرات و  
اعترافات ده ها هزار نفری مردم و کرارگرران اسرتن مرردم  

انرد   و مریرگرویرده     و ایتصاد فرانسه را به گروگان گرفرتره 
س ژ ت یانون تعیین نمیکند. علیه نربترهرای وزیرر کرار 
امیریم  الخمری   معترفین میگوینده این رئریرس جرمرهرور  

هرا    و نخست وزیر هسرترنرد کره  در ایرلریرت هسرترنرد.  ان 
نمیتوانند یانون تعین کنند!! رو در روئی و مبرارزه مرردم برا  
 دولت و باالیی ها هنوز ادامه دارد. جامعه یطبی تر شده. 
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 طومار اعترا  به دستگیری جعفر عمیم زاده را ام اء کنید
 ادرس طومار:

  https://secure.avaaz.org/en/petition/ 
ree_Jafar_Azim_Zadeh_Campaign_to_free_Jafar_Azim_Zadeh/?tMWfLfb 

 ١١ صفحه  

  ٣ از صفحه  
التهاب سیاسی و اعترافی را شما در گوشه و کرنرار    

این مملکت میبیند! انچه که در این دو مراه اترفراق افرتراد  
نشان میدهد فراسروا هروالنرد و نرخرسرت وزیررش بره یرک  

بست سیا سی رو برو هستند و نمیتواند کراری از پریرش    بن 
اند و برایرد گرفرت    برند  به همین لراظ دست به خشونت برده 

از اولین روزهای اغاز این اعترافات پلیس فد شرورش برا  
خشونت ترمرام در مرقرابرل نرف مرترررد دانرش امروزان و  

دانشجویان و کارگران و مزد بگیران ایسرتراده ودرایرن مریران  
بیش از هزاران نفر زخمی شده ودر میان زخمی هرا ارنردیرن  

انرد.     نفر از ناحیه اشم و دست و پا داار نقر  عضرو شرده 
انرد. و خسرارات مرالری    و هزاران نفر تا کنون دستگیرر شرده 

فراوانی بوجود امده است و در مقابل اندین پلیرس زخرمری  
اند که البته از جانب هوالند پلیس مورد یردردانری یررار    شده 

گرفت  و مدا  افرترخرار دریرافرت کرردنرد. دولرت هروالنرد  
هراند با وعدهای رفاهی بر سررکرار امرد امرا نشران داد  

کره یرد  کشریرده اسررم سرویرالرریرسرم برررای یرک حررزب  
بورژوائی که حافظ بی اون و ارای منافپ سررمرایرداری  
است مانپ ان نمیشود که جامعه اهره وایعی انرا نربریرنرد و  
کارگران و زحمتکشان نشران دادنرد کره اتررراد کرارگرری  
میتواند سرمایداری را در هر اهره ای افشرا کرنرد  و برا  

ویفه در دفراع از مرنرافرپ خرودش بره پشرروی    مبارزات بی 
     ادامه دهند.  

 کارگر کمونیست: با تشکر  

 

 
پیام تشکلهای مسمتمقمل 
کمممارگمممری ایمممران بمممه 
یکصدوپنجممیمن اجمال  
سازمان بین جهانی کار

(ILO) 
 

بره   ITUCابتدا الزم است از  
خرراطررر مررعرررفرری ایررایرران مرررررمررد  
جراحی  جعفر عظیم زاده و برهرنرام  
ابراهیم زاده اکارگران زندانرین بره  
عنوان نمایندگانی از تشرکرلرهرای  
مستقل کارگران ایران در یکصد و  
پنجمین اجرالس سرازمران جرهرانری  

 کار تشکر کنیم. 
 

متاسفانه حضور انان در اجالس  
ممکن نیست  زیرا جعفر عظیم زاده  

برررای گررذرانرردن    ٧٠٣١ از ابرران  
سا  در زنردان اویرن    ١ مرکومیت  

زنرردانررری اسرررت و از روز دهرررم  
برره هررمررراه    ٧٠٣٥ اردیرربررهررشررت  

اسماعیل عبدی از فعاالن معلمران  
ایران با خرواسرت حرذ  اترهرامرات  
امنیتری از پررونرده هرای فرعراالن  
ننفی در حا  اعتصاب غذا مری  

سا     ٥ باشد. مرمد جراحی نیز به  
زندان مرکوم شده و درحالری کره  
برره برریررمرراری سرررطرران ترریررروئرریررد  
مبتالست و با تأیید پزشکران برایرد  
بیرون از زنردان بره مرداوای خرود  

بردون    ٧٠٣٣ ادامه دهرد  از سرا   
برخورداری از هی  گونه مرخصی  
در زندان تبریرز بره سرر مری بررد.  
بهنام ابراهیم زاده نیز در اخرین سا   

  ٣ ساله اش  مجددا به    ٥ از حبس  
 سا  حبس مرکوم شده است. 

 
پیام خود را با این پرسش اغاز  

 می کنیم که: 
 

ارا با وجود اعتراب طوالنری  
مدت تشکلهای مستقل کرارگرران  
ایران  همچنان کسانی بره عرنروان  
نرمرایررنردگران کرارگرری از جرانررب  
نهادهایری مرانرنرد خرانره کرارگرر   
شورای عالی نمایندگان کارگری   
کانون عالی انجمنهای ننرفری و  
شورای اسالمری کرار در اجرالس  
های سازمان جهانی کار شررکرت  
می کنند که نه ترنرهرا مرنرترخرب  
کررارگررران ایررران نرربرروده بررلررکرره از  
اعضررای تشررکررلررهررای دولررترری  
کارگری هستند که در سرکوب و  
برره انررررررا  کشررانرردن مرربررارزات  
کارگران ایرران دخرالرت اشرکرار و  
مسررتررقرریررم دارنررد  از ایررن جررهررت  
کارگران ایران و نهادهای مسترقرل  
کارگری انان را نه تنها به عنروان  
نماینده نمی شناسند بلکه بر طبرق  

اساس نامه سازمان جهانی    ٧ ماده  
کار که بر مستقل بودن نهرادهرای  
کرارگررری ترراکرریرد دارد  خررواهرران  
اخراج انان از ان اجرالس و خراترمره  
سیاست های مماشات گرانه با این  
نمایندگان دروغین کارگرران ایرران  

 هستند. 
 

در سررا  گررذشررترره وفررعرریررت  
کارگران در ایران نره ترنرهرا هریر   
گرونره برهرربرودی نریرافررتره  برلرکرره  
مردودیرت هرا بررای تشرکرلرهرای  
مستقل کارگری و فعالیتهای انان  
بیشتر شده است. درحالی که همره  
نررهررادهررای دولررترری کرره بررا نررام  
نهادهای کارگری فعالیت ازادانره  
دارنررد  غرریررر از هررمررکرراری بررا  
ارگانهای امنیتی و حرراسرتری و  
مرعرررفری فررعرالرریرن کررارگرری برره  
ارگانهای مرذکرور  هرمرکراری و  

شرررکررت مسررتررقرریررم در سرررکرروب  
اعررترررافررات کررارگررری  برره راه  
انداختن راهپیمائیهای نمرایشری بره  
نام کارگر در حمایت از جناحهای  
در یدرت  تبرلریرغرات و نرمرایشرات  
فاشیستی علیه کارگران مرهراجرر  
افغانسترانری بره خصروس در روز  
جهانی کارگر  تبانی با نمایندگان  
کارفرمرایران و دولرت در شرورای  
عرالری کرار در تررررمریرل حردایررل  
دستمزد اهار الی پرنر  بررابرر زیرر  
خط فقر به کارگران ایران  ایرزی  

 در سوابق خود ندارند. 
 

دولت ایران نیزبه رغرم امضرای  
مقاوله نامه های سازمان جرهرانری  
کررار کرره الررزام برره اجررازه ایررجرراد  
تشکلهای کارگری مستقل و غیر  
وابسته به دولرت را درخرود دارنرد   
اما همچنان تشکرلرهرای مسرترقرل  
کارگری را به شدت ترمرام مرورد  
سرکوب یرار می دهرد. ترنرهرا در  
مدت یکسا  گذشته دهها مورد از  
بازداشت  مراکمه و زندانی شردن  
فعالین کارگری ربت شده اسرت..  
اتررهررامررات اغررلررب ایررن فررعرراالن  
کارگری و نرنرفری ایردام عرلریره  
امینت ملی  یا تبلیغ علیره نرظرام  
اعالم می شود در حالی که جررم  
انها تنها دفاع از حقروق کرارگرران  
اسررررت. بسرررریررررراری از ایرررررن  
دستگیرشدگان با بدرفتاری هرا و  
فشررارهررای زنرردان و خشررونررتررهررای  
شدید مواجه انرد . سرا  گرذشرتره  
شاهرز زمانی  از اعضای هریرات  
مرروسررس سررنرردیررکررای نررقرراشرران  
سررراخرررترررمرررانررری و عضررروشرررورای  
نمایندگان کمیته پیرگریرری بررای  
ایجاد تشرکرل هرای مسرترقرل در  
زندان گوهردشت به دالیل نامعرلروم  
فوت کرد. مرررمرود نرالررری از  

اعضای سندیکای کارگران خبراز  
سنندج و عضو کمیته هماهنرگری  
برای کمک به ایجاد تشکرلرهرای  
مستقل کارگرری بره دلریرل عردم  
رسیدگی درمرانری و پرزشرکری و  
مررمررانررعررت از دریررافررت داروهررای  
فروری  کلیره هرای خرود را از  
دست داده و اکرنرون مرجربرور بره  
دیالیز است. وی با وریقه ازاد شده  

 است. 
از مرروارد دیررگررر سرررکرروب    

کارگران ایران می توان بره مروارد  
 زیر اشاره کرد: 

 
سرا     ١ بازداشت و ندور حکم  

حبس برای جعفر عظیم زاده  ندور  
سا  و نریرم حربرس بررای    ٠ حکم  

جمیل مرمدی و بازداشت شاهپرور  
احسررانرری راد اهررر سرره نررفررر از  
اعضای اترادیه ازاد کارگران ایران  
هستندن بازداشت ابرراهریرم مرددی   

سرا  حربرس بررای    ٥ ندور حکم  
داوود رفروی  نردور یرک سرا   
زندان مجدد برای رفا شهابی ااز  
اعضای هیئت مردیرره سرنردیرکرای  
کارگران شرکت واحد اتوبروسررانری  
تهران و حومهن  بازداشت و نردور  

سا  حبس بررای مرررمرود    ٣ حکم  
نالری از اعضرای سرنردیرکرای  
کارگران خربراز سرنرنردج و عضرو  
کمیته هماهنگی برای کمک به  
ایجاد تشکلهای مستقل کارگری   
بازداشرت و ازادی مرویرت عرلری  
نررجرراترری عضررو هرریررئررت مرردیررره  
سندیکای کارگران نیشگرر هرفرت  
تپه با یرار وریقه  بازداشت و ازادی  
مویت با یید وریقه واله زمانری از  
اعضای سندیکای نقاشران الربررز   
بازداشت جرلریرل مرررمردی فرعرا   

اسررفررنررد    ٧١ کررارگررری در روز  
  بازداشت لطف اله احمدی   ٧٠٣١ 

نادر رفرا یرلری و حسریرن حسرن  
ابادی در مراسم روز جهانی کارگر  
امسا  در سنندج  بازداشت حسریرن  
اذرگشسب معلم و عضو جمرعریرت  
دفاع از کودکان کار و خریرابران و  
سید رسو  طالب زاده و نانر مررم  
زاده از اعضرررای سرررنررردیرررکرررای  
رانندگان شرکت واحرد در مرراسرم  
روز جررهررانرری کررارگررر امسررا  در  
تهران. احضار سید جال  حسیرنری   
سید انور معطر فعالین کرارگرری   
رحمان کاردار  حسریرن مررادی و  
عباس اندریانی از اعضای کمریرتره  
هماهنگی برای کمک به ایرجراد  
تشررررکررررلرررررهررررای کررررارگرررررری   
منصورکریمری  خرلریرل کرریرمری   
شی  امانی  طیب اتانی  مظرفرر  
نالری نیا از اعضای اترادیه ازاد  
کررارگررران ایررران در اسررتررانرره روز  

 .٧٠٣٥ جهانی کارگر  
 

در کررنررار ایررن فشررارهرررای  
مضاعف برای کارگران و تشرکرل  
های مستقل کارگری  نهرادهرای  
دولتی و حرکرومرتری ترالش مری  
کننرد ترا تشرکرلرهرای گروش بره  
فرمانشان را بر کارگرران ترررمریرل  
کنند  تشکل هایی که بدون رای  
کارگران و بدون سراز و کرارهرای  
انتخابی مستقل  به وجود امده اند  
و برخی از انها تنها بر روی کاغذ  
وجود دارنده تا بتوانند در سط  بین  
المللی و در اجرالرسرهرای سرازمران  
جهانی کار مشروعریرت بره دسرت  
اورند. به عنوان مثا  در حالی که  
فضای کارخانه های خودروسازی  
همچون سالهای یربرل پرلریرسری و  
نظامی است و بسیاری از مردیرران  
این واحدهای تولیدی از اعضرای  

 ارگانهای نظامی هستند  خبر 
 

 ١ از صفحه  
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تراسریرس اتررررادیره کرارگررران    
خودرو سازیها از جانب رسانهرهرای  
دولتی منتشر می شود. بسریراری  
از این اترادیه های غیرر وایرعری   
ترت پوشش و زیرمجمروعره خرانره  
کارگر مرسوب می شوند مانرنرد  
اترادیه زنان کارگر که بخش  زنان  
خانه کارگر است و ...  حردایرل  
حقوق اعالم شده برای کارگران در  

برابرر زیرر    ١ سا  گذشته  کمتر از  
خط فقر   اعالم شده از طر  خرود  

دالرن    ٧٣٣٣ نهادهای حکومرتریا 
درنردی    ٧١ است. ترمیل افزایش  

دسررتررمررزدهررا برره بررهررانرره کررمرربررود  
نقدینگی و جلوگیری از افرزایرش  
تورم عنوان می شود  اما هم زمان  
حقوق مردیرران دولرتری بره مریرزان  

درنرد افرزایررش مری یرابررد در  ٥٣ 
حالی که دریافتی این مردیرران ده  
هررا برررابررر کررارگررران اسررت. ایررن  
نررابرررابررری هررا برراعرر  افررزایررش و  
گسررترررش فررقررر و سرریرره روزی  
کارگران و خانواده هرایشران اسرت.  
این فشرارهرای ایرترصرادی سربرب  
افزایش بیش از حد کودکران کرار  
در ایررران شررده اسرت. بره گررزارش  

مریرلریرون    ١ منابپ مستقل بیش از  
کود  کار با کمترین دستمزدها  

 در ایران مشغو  به کار هستند. 
حقوق های معویه همچنان به  
روا  عادی در واحدهای تولیدی و  
ننعتی ایران تربردیرل شرده اسرت.  
دستمزد وحقوق ندها هزار کارگر  
با تاخیرهای اند ماهه و یا حرترا  
اند ساله روبرو است. از این جهت  
این کارگران وخانواده هایشان ترت  
فشررارهررای سررنررگرریررن برروده و در  
نورت مطالبه حقوق خود پرس از  
اند ماه با خطر دستگیری  زنردان  
واخرراج مررواجرره انررد. لرریررسررت زیررر  
بخشی از نروه مقابله با کرارگرران  

 معترب در ایران است: 
برره گررلررولرره بسررتررن کررارگررران  
معترب بیکار روستای شرهرروئری  
بهبهان و زخرمری شردن دو نرفرر و  
کشررترره شرردن یررک نررفررر برره نررام  

ابران    ٧١ مرتضی فرج نیا در روز  
. بازداشت ده نفر از کارگران  ٧٠٣١ 

عسلویه در    ٧١ و    ٧٠ ٧٧ فازهای  
کره برا دادن    ٧٠٣١ دی    ٧٧ روز  

تعهد ازاد شردنرد. برازداشرت دوازده  
نفر از کارگران سریرمران دورود در  

. بررازداشررت  ٧٠٣١ دی    ٧١ روز  

بریرسرت وهشرت نرفرر از کرارگرران  
  ١ اخراجی مس خاتون اباد در روز  

. بازداشرت ده نرفرر از  ٧٠٣١ بهمن  
کارگران مجتمپ مس میدو  در  
شهربابک استران کررمران در روز  

. مررراکرمرات  ٧٠٣٥ فروردین    ٧٥ 
مکرر نه کرارگرر سرنر  مرعردن  

. الزم  ٧٠٣٥ و    ٧٠٣١ بافق در سا   
به ذکر است کره هرمره کرارگرران  
بازداشت شده مویتا با سپردن وریقه  
تا زمان مراکمه و نردور حرکرم  
ازاد می باشند.اخرین مرورد  ایرن  
برخوردها نیز اجرای حکم شالق و  

نررفررر از    ٧١ جررزای نررقرردی برررای  
 کارگران معدن طالی ایدره است . 

 
انواع تبعیض هرای اشرکرار و  
پنهان برای زنان کارگر  کرارگرران  
مهاجر و ایرلریرت هرای یرومری و  
ملی و مذهبی به شدت در جریران  
است. نهادهای دست ساز دولرتری  
که خود را نماینده کارگرران ایرران  
جا می زنند از سردمداران ترقرویرت  
افکار فاشیستی علیه این ایرلریرت  
ها  به خصوس کارگرران مرهراجرر  
افغانستانی در ایران هسرترنرد. ایرن  
کارگران دستمزدهایی بسیار پاییرن  
تر از حدایل حقروق اعرالم شرده را  
دریافت می کنند و از هی  گونه  
حمرایرت هرای یرانرونری بررخروردار  
نیستند.مسایل و موفوعاتی کره  
در بندهای فوق اشاره شرد برخرش  
هایی از وفعیت و شرایط حقیقری  
زندگی طبقه کارگر و پیشروان ان  
در ایررران را نشرران مرری دهررد.  
وایعیاتی خال  ادعاهای مقامات  
ایرانی در مرجرامرپ بریرن الرمرلرلری  
مبنی بر رعایت حقوق کرارگرران   
را به اربات می رسانند. با تروجره  
به این اجرافات فاحش و بی حرد  
وحصری که در حق کارگران ایران  
نورت می گریررد  مرا مصررانره  
خررواهرران مررنررپ حضررور عرروامررل  
شرروراهررای اسررالمرری کررار  خررانرره  
کارگر و دیگر تشکلهای دولتی و  
فد کارگری در اجالس سرازمران  
جهانی کار می باشیم و همچنیرن  
رفپ ممنوعیتهای موجرود سرر راه  
حضور نمایندگان وایعی کرارگرران  

 ایران هستیم. 
 اترادیه ازادکارگران ایران 

انجمن ننرفری کرارگرران بررق  
 وفلزکارکرمانشاه 

 کانون مدافعان حقوق کارگر 
کررررمرررریررررترررره پرررریررررگرررریررررری  

 ایجادتشکلهای کارگری 
پیام جعفر عمیمم زاده 
بممه اجممال  سممازمممان 

ممی  ILOجهانی کار  

٦١٠٢ 
 با سالم و احترام 

جناب دبیر کل و نماینده های  
 کارگری حافر در اجالس 

 
من جعفر عظریرم زاده کرارگرر  

  ٧١ زندانی در ایران هستم و امروز  
می  بیست و نهمین روز اعتصراب  
غررذا را در اعررتررراب برره نررقررض  
گسترده حقوق بنریرادیرن کرارگرران  
ایران و در اعترراب بره عرمرلرکررد  

پشرت   ILOسازمان جهانی کرار  
 سرمیگذارم . 

 
من بدلریرل شررکرت مروررر در  
تاسیس اترادیه ازاد کارگران ایران   
شرکت در جمپ اوری ارهرل هرزار  

  ١٧ امضا با خواست اجرای مراده  
یررانررون کررار برررای افررزایررش مررزد  
 مشاوره و کرمرک بره کرارگرران  
اعتصابی در برخری نرقراط کشرور  
برای دستیابی بره خرواسرتره هرای  
یانونی اشان  برگزاری و شررکرت  
در تررجررمررعررات مسررالررمررت امرریررز  
کارگری در مقابل وزارت کرار و  
مجلس و برگزاری نشست با دیگر  
تشررکررلررهررا و نررهررادهررای مسررتررقررل  
کررارگررری برره شررش سررا  زنرردان  

 مرکوم شده ام. 
 

الزم است تاکید کنم نرکراتری  
را که به عنوان دالیل مرکومیرت  
شش ساله ام برشرمرردم عریرنرا اهرم  
مواردی است که در مرترن حرکرم  
نادره برر عرلریره مرن بره عرنروان  
مصادیق اتهامات اجتماع و تبرانری  
به یصد ایدام علیه امنیت کشور و  
تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی  

 ذکر شده است. 

 
بهنام ابراهریرم زاده و مرررمرد    

جراحی بیش از شش سا  است بره  
دلیل فعالیتهای ننفی در زنردان  
به سر میبرند. بهنام به دلیرل ابرراز  
نظر و عقیده از  داخرل زنردان بره  
هفت و نیم سا  زندان  دیرگرر نریرز  
مرکوم شده است .عالوه بر ایرنرهرا  
در طو  یک سا  گذشته نردهرا  
کارگر بدلیل اعترافات مسالرمرت  
امیز به اخراج و عدم پرداخت مرزد  
به دادگاهها احضار  تهدید و مورد  
برازدداشررت و پرررونرده سررازی یرررار  
گرفتن و اکثریت باالیی از نماینده  
هررا و فررعررالرریررن مررورررر مررعرردود  
تشکلرهرای مسرترقرل کرارگرران و  
معلمان در دادگاهها به زنردانرهرای  

سرا     ٧١ ترا    ٥ طویل الرمردت از  
مرکوم و منتظر تایریرد و اجررای  

 این احکام ظالمانه میباشند. 
 

در ایررران کررواررکررتررریررن و  
مسالمت امیزترین اشکا  اعترافی  
کارگران در مریطهای کار بررای  
دریافت ماهها حقوق معویره و یرا  
اخرراج و مسررائرلرری از ایرن دسررت  
 برالفرانرلره برا حضرور نریرروهرای  
امنیتی در مرل و امنیتی کرردن  
ایرن گررونره اعررتررافرات برا هررد   
ارعاب کارگران مواجه میشود  در  
اینجا کارگرانی را  که به اخرراج  
و یا عدم پررداخرت مرزد اعرترراب  
میکنند  با حکم یضات هرمرچرون  
عهد بربریت شالق میزننرد .اخرریرن  
نمونه انین مجازات شنیعی عالوه  
بر مروارد مرترعرددی کره تروسرط  
تشکلهای مستقل کارگری ایرران  
در طو  سالرهرای گرذشرتره بره ان  

  ٧١ سازمران گرزارش شرده اسرت   
کارگر معدن طرالی  اق دره در  
اذربایجان شریی میباشد که حدود  
دو هفته پیش حکم شالق در مورد  

 انها در مال عام اجرا شد. 
 

اینجا در ایران  امنیت شرغرلری  
بررردلررریرررل گسرررتررررش یرررریرررب بررره  
نددرندی یراردادهای مویت سه  
ماهه  یرکرمراهره و سرفریرد امضرا  
مطلقا وجود ندارد. مرزد بررابرر در  
ازای کررار برررابررر هررم برره لررررراب  
جنسیتی و هم بدلیل  گسرتررش و  
نهادینه شدن شرکتهای پیمانکاری  
در ننایپ برزرگ و مرتروسرط در  
میان مردان نیز کامال بررافرتراده و  
تبعیض مزدی بیداد میکند  عردم  

پرداخت ماهها حقوق کرارگرران در  
سطررری گسرتررده بره یرک روا   
عادی در پرداخت مرزد کرارگرران  
بد  شده است  کار کودکان بریرش  
از پیش در حا  گسترش و تربردیرل  

 شدن به امری عادی است   
 

اجازه برپایی هیچگونه تشکرل  
مستقلی به کارگران داده نمیرشرود  
و اگر در مواردی همچون مرعردود  
تشررکررلررهررای مسررتررقررل مرروجررود   
کارگرانی جسارت به خرج داده و  
ایدام به برپایی انین تشکل هایی  
بکنند به شردت  مرورد سررکروب  
یرار میگیرند و مطلقا به انها اجازه  
حضررور و دخررالررت در مسررائررل  

 کارگران داده نمیشود . 
 

به طور خرالرنره برگرویرم: در  
ایران حق برگزاری تجمپ  اعتصاب  
 راهپریرمرایری  ایرجراد تشرکرلرهرای  
مستقل ننرفری  پررداخرت برمرویرپ  
دستمزد ها  امنیت شرغرلری  مرزد  
برابر در ازای کار برابر  ممنوعیت  
کار کودکان وعدم ترمیل افافره  
کاری به عنروان حرقروق برنریرادیرن  
کارگران و معلمان به خشن ترین و  
گسررترررده تررریررن شررکررلرری ترروسررط  
حکومت پایما  و نرمرایرنرده هرا و  
فعالین کرارگرری و مرعرلرمران برا  
مرکومیرت هرای طرویرل الرمردت  
 مواجه و به زندان افکنده میشوند. 

 
نکات مهمی کره مرن برطرور  
فشرده به انها پررداخرترم مسرائرلری  
نیستند که ما به عنوان فعالین و  
مررعرردود تشررکررلررهررا و نررهرراد هررای  
مستقل کارگری ایران گزارش هرر  
ساله ی انها را به سازمان جهانری  
کار نداده باشیم. ما در طو  حدایل  
یکدهه ی گذشته هر ساله اینکار  
را کرده ایم .مقایسه این گزارشرهرا  
از ده سا  پیش بره ایرن سرو نشران  
میدهد که نه تنها دولت جمهوری  
اسالمی خود را ذره ایی مرلرزم بره  
رعایت حقروق برنریرادیرن کرارگرران  
نرکررده اسرت برلررکره مررا بررا عرردم  
پررداخرت برمرویرپ دسرترمرزد هرا در  
ابعادی بسیرار گسرتررده  نرابرودی  
اخرین ذره هرای امرنریرت شرغرلری   
تبعیض جنسیت بیشتر  مررو مرزد  
برابر درازای  کار برابر  گسرتررش  
کم سابقه سیاست امنیرتری کرردن  
اعترافات مسالمت امیز کارگرران  
 در مریطهای کار توام با تهدید  ا 

 ١1 از صفحه  
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رعرراب  احضررار  بررازدداشررت   
پرررونررده  سررازیررهررای امررنرریررترری و  
سررررکررروب سرررازمررران یرررافرررتررره و  
سیستماتیک تر نسبت به سالهای  
دهه هشترادشرمرسری و نسربرت بره  
همین سه سا  پریرش مرواجره بروده  

 ایم . 
 

مررا کررارگررران ایررران سررازمرران  
جهانی کار را بر یوام و دوام انین  
وفعیتی بی نقش نمیبریرنریرم اررا  
کرره ایررن سررازمرران نرره تررنررهررا برره  
مسئولیتهای خود در یبا  وظریرفره  
ایی که نسبت بره جرلروگریرری از  
نقض حقوق بنیادین کارگران توسط  
دولررتررهررای عضرروش دارد  عررمررل  
نمیرکرنرد. برلرکره ترا انرجراکره بره  
موفوع حضور نرمرایرنرده هرای بره  
انطال  کارگری ایران در اجرالس  

بررمریرگرردد اشرم   ILOسالیانره  
خرود را سرالرهراسرت برر روی ایررن  
وایعیرت مررررزنریرز مریربرنردد کره  
کسانی که هر ساله ترت عرنروان  
نماینرده هرای کرارگرران ایرران در  
اجالس سالیانه ان سازمان شررکرت  
میکنند نه منتخب کارگران ایران   
بلکه افراد دست ساز و مرنرترخرب  
نهاد های امنیتی هستند که بطور  
خالصانه ایری مرترعرهرد بره حرفرظ  

 منافپ دولت ایران میباشند. 
 
به همین دالیل نریرز برود کره    

من و همبندیم اسرمراعریرل عربردی  
دبیر کانرون نرنرفری مرعرلرمران در  
بیانیه مشترکمان بررای اعرترصراب  
غذا  اعتراب به سازمران جرهرانری  

را بدلیل عدم شفافریرت   ILOکار  
و عمل مورر در یبا  نقرض حرقروق  
بنیادین کارگران و معلرمران ایرران   
یکی از مرورهای انلی اعتراب  
به اعرترصراب غرذای خرود اعرالم  

 کردیم . 
 

جناب دبیرر کرل  و نرمرایرنرده  
 های   کارگری حافردر اجالس 

 
من از پشت میله هرای زنردان  
اوین و در بریرسرت و نرهرمریرن روز  
اعتصاب غرذایرم   برار دیرگرر برا  
ندایی رسا  این اعرترراب را بره  
سازمان جهانی کار اعالم میدارم و  
از نماینده های کارگران جهان که  

حضررور   ILOدر اجررالس جرراری  
دارند میخواهم تا هرمرصردا برا مرا  

کارگران ایران  عردم شرفرافریرت و  
در یربرا  نرقرض   ILOعمل مورر  

حقوق بنیادین کارگران ایران و بری  
ترفراوتری ایرن سرازمران نسربرت برره  
اعتصاب غرذا و اعرترراب مرن و  
اسماعیل عبدی  و عملکرردش را  
مورد اعتراب متردانه خرود یررار  
بدهند و مصرانه از سازمان جهانی  
کار برخرواهرنرد ترا دولرت ایرران را  
متعهد و ملزم بره رعرایرت حرقروق  
بنیادین کارگران ایران  پرایران دادن  
برره امررنرریررترری کررردن اعررترررافررات  
ننفی کارگران و معلمان و خرارج  
کردن اتهامات امنیرتری از پررونرده  
های مفتو  کارگران و مرعرلرمران  
معترب و پررونرده هرای فرعرالریرن  

 ننفی زندانی بنمایند. 
 متشکرم   

اویرن      ٧ جعفر عظیم زاده   بند  
 ٧٣٧١ می    ٧١ ) ٣٥ خرداد    ١ 

 
 

ناممه بمهمنمام ابمراهمیمم 
زاده بمممه دبمممیمممر کمممل 
سازمان جهانی کار, آی 

 ال او
به دبمیمر کمل سمازممان 
جهانی کمار آقمای گمای 

 رایدر

بمممه اتمممحمممادیمممه همممای 
کممارگمممری در سممراسمممر 

 جهان
 

من بهنام ابراهیم زاده از فعالین  
کارگری در زندانی رجایی شرهرر   
این نامه را برای شما مینویسم. به  
جرم دفاع از حقوق کارگران  دفراع  
از حقوق کودکان و دفاع از حرمت  

ایدام عرلریره  “ انسانها  ترت عنوان  
حرکرم زنردان  ”  امنیت ملی کشرور 

سا  از بهترین سالهای    ١ گرفته و  
زندگیم را در بازداشت بسر بررده ام  

و همراه با من فرزندم و همسرم نیرز  
زیر فشار و ازاد بوده اند و همرسررم   
با ترمل شرایسرتره هرمره مشرقرات  
همراه راهم بوده است. من  بخراطرر  
اینکه کوتاه نیامده و بر حرقرانریرت  
مبارزاتم پای فشرده ام و هرمرواره  
سعری کررده ام نردای اعرترراب  
مردم باشم  در پرونرده جردیردی بره  
هفت سا  و ده مراه حربرس دیرگرر  

 مرکوم شده ام. 
 

مطمرئرن هسرترم کره شرمرا از  
سرنوشت من و کسانی اون من و  
احکام زندانی که به ما داده شده و  
انچه برر مرا کرارگرران مریرگرذرد  

 خبردارید.   
 
مطمئن هسرترم کره شرمرا از    

جریان مرگ ناگوار و مشرکرو    
کارگر زندانی شاهرز زمرانری در  

 زندان رجایی شهر با خبرید. 
 

مطمرئرن هسرترم کره شرمرا از  
وفعیت نگران کننده جعفر عرظریرم  

اپریل تا کرنرون    ٧٣ زاده که از روز  
در اعتصاب غذا بسرر مریربررد  برا  

 خبرید. 
 

جعفر عظیم زاده و اسرمراعریرل  
عبدی در بیانیره  ای مشرترر   
خواستشان لغو تمامی پرونده هرای  
فررعررالرریررن کررارگررری و مررعررلررمرران  

با اتهرامراتری ارون  …  معترب و  
” اخال  در نظیرم امرنریرت مرلری  “ 

است.  ارا شما سکوت کرده اید.  
ایا ترمرامری ایرنرهرا نرقرض اشرکرار  
مقاوله نامه هرای سرازمران شرمرا  
نیست که ایرران هرم در ان عضرو  

 است. 
 
ما بارها گفته ایم هیات ایران    

نماینده ما کرارگرران و مرا مرردم  
نیست. ایران نایض حقوق پایره ای  
ما کارگران و ما مرردم از جرمرلره  
حق تشکرل  حرق اعرترصراب  حرق  
تجمپ و حرق دفراع از زنردگری و  
معیشتمان و داشتن یک زنردگری  
درخور انسان است. اعتراب من و  
اعتراب ما کارگران در ایرران بره  
حضررور ایررن هرریررات در اجررالس  
سازمان جرهرانری کرار اسرت و برا  
نوشتن این نامه میخواهم  نردای  
اعترافم را بره اجرالرسری کره در  

 پیش است برسانم. 
 

در عریرن حرا   مرن از هرمره  

سازمانهای کارگری میخواهم که  
از مررا کررارگررران زنرردانرری و از  
کررارزاری کرره در دفرراع از حررق  
تشکل و حقوق برحق ما کرارگرران  
و ما معلمان از سوی جعفر عظیرم  
زاده و اسرمراعریرل عربردی بره راه  
افتاده است  دفاع کنند. از جرعرفرر  
عظیم زاده که در وفعیرت نرگرران  
کننرده ای بسرر مریربررد حرمرایرت  

 کنند. 
 

من اعالم میکنم که به لیست  
امضاهای کارزاری که در حمایت  
از جعفر عظیم زاده و خواسترهرایرش  
به راه افتاده می پیوندم و از هرمره  
سازمانهای کارگرری. نرهرادهرای  
مدافپ حقوق بشرر و هرمرگران هرم  
انتظار دارم به این کارزار بپیوندید و  
همراه ما کارگران به حضور هیات  
ایران در اجرالس سرازمران جرهرانری  

 کار اعتراب کنید. 
 

برهررنررام ابررراهریررم زاده از زنرردان  
 رجایی شهر 

 
 محمود صالحی

نممامممه سممرگشمماده بممه 
شورای مدیریت سمازممان 

 جهانی کار
 کارگران و مزد بگیران 

مجمپ عمومی سازمان جهانی  
کار که یکی از زیرمجموعه های  
سازمان ملل مترد به حساب مری  

/ مراه  ٠٣ اید  یرار است در تاریر   
در شرررهرررر ژنرررو    ٧٣٧١ مررره /  

 کشورسوئیس اغاز به کار کند. 
سازمان جهانی کار با استرنراد  
به اساسنامه تصویب شده برایرد در  
راستای ارائه خدمات به کرارگرران  

 –  ٧ تنظیم زمان کار   –٧ از جمله 
تثبیت زمان کار روزانه و هفتگری  

اگونگی یرراردادهرای    –  ٠ کار  

 –  ٥ مبارزه با بیکاری    –  ١ کار  
تضمریرن دسرترمرزد در خرور یرک  

 – ١ زندگی مناسب با شرایط روز  
حمایت از کارگران در برابر بیماری  

 –  ١ های همگانی و حررفره ای  
حمایرت   – ٧ حوادث ناشی از کار  

 –٣ از کودکران  جروانران و زنران  
حمایت از مستمری برگریرران و از  

 کار افتادگان 
تثبیت انل دسرترمرزد    –  ٧٣  

 –  ٧٧ برابرر در بررابرر کرار بررابرر  
تثبیت انل ازادی سندیرکرا هرای  

سررازمرران دهرری    –  ٧٧ کررارگررری  
  ٧٠ اموزش های فنی و حرفه ای  

حرمررایرت از کررارگرران مرهرراجررر    –
 و...تشکیل شده است.  

سازمان فوق هر ساله مروظرف  
است مجمپ عمومی سالیانه اش را  
با شررکرت اعضرای خرود بررگرزار  
کند.در این مجمپ عمومی که برر  
انل سه جانبه گرایی بنرا شرده    

نرمرایرنرده    ٠٣٣ یرار است بریرش از  
کرارفررمرا و      نمرایرنرده   ٧١٣ دولت   
کارگر به همراه بیرش      نماینده   ٧١٣ 
مشاور    ١٣٣ مشاور دولت     ٣٣٣ از  

مشاور کرارگرری    ٥٣٣ کارفرما و  
حضور داشته باشند  که همره ایرن  

کشرور جرهران    ٧٧٣ افراد نمایرنرده  
هستند. عمده تصمیم گیری ها در  
مجمپ عمومی بستگی به نوع نظر  

نرمرایرنرده    ٧١ نمرایرنرده دولرت     ٧٧ 
نماینده کرارفررمرایری    ٧١ کارگر و  

دارد که عضرو شرورای مردیرریرت  
 ( ILO)سازمان جرهرانری کرار  

 هستند. 
یررکرری دیررگررر از ارگررانررهررای  
سازمان جهانری کرار  دفرترر بریرن  
المللی کار می باشد که زیر نظرر  
شورای مدیریت فعالیت می کرنرد  
و وظیفه دارد که با استناد بند پ  

اسراسرنرامره سرازمران    ٧٣ از مراده  
جهانی کار   از تمرام کشرورهرای  
عضو جهت اجرای مقاوله نامه ها  
و تونیه نامه ها ترقریرق کرنرد و  
گزارش ان را به شورای مدیریت و  
مجمپ عمومی سرالریرانره سرازمران  
ارائررره دهرررد. در ایرررن سرررازمررران  
کمیسیون های هم وجود دارند که  
وظیفه دارند به مشکالت کشورهرا  
و شکایت ها از سوی افرراد و یرا  
نهادهای کارگری و کارفررمرایری  
رسیدگی کنند و گزارش ان را بره  
مرردیررر کررل سررازمرران و مررجررمررپ  

 عمومی ارائه دهند.  
 
 

 ١١از صفحه  



 ٦١٤شماره      -  چهارم  دوره     13     کارگر کمونيست 

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بیوانيد

 
 

به موجب اساسنرامره سرازمران   
جهانی کار هر یک از دولت های   
عضو وظیفه دارند مدیر کل دفرترر  
بین المللی کار را از ایدامات خود  
در زمینه تسلیم مقاوله نامه ها و  
تونیه نامه ها به مقام نالحیتدار  
کشور خود ا یوه مقننهن و نترایر   
حانل از ان را به اطالع مدیر کل  

 برسانند. 
کارگران ایران از جمله شخر   
من نمی دانیم که نرمرایرنرده دولرت  
ایران اه نوع گزارشی را به مجمپ  
عرمرومری ان سررازمران ارائره مرری  
دهد.  هر اند ما می دانیرم کره  
ااکررثررریررتن کشررورهررای عضررو  
سازمان جهانی کار مقراولره نرامره  
هررای ان سررازمرران را اجرررا نررمرری  
کنند. اما به دلیل اینکه اینجانرب  
مرل تولد و مرل زندگریرم امرروز  
در ایران است   مری خرواسرترم بره  
اند مورد از نق  مقاوله نامه ها  
و تررونرریرره نررامرره هررای سررازمرران  
جررهررانرری کررار در کشررورم برره  
استرررضرار مسرئروالن مرربروطره و  
اعضای شرکت کننده در مرجرمرپ  
عرمررومری سرازمرران جررهرانرری کررار  
برسانم . ما می دانم که مسئوالن  
سازمان جهانی کار از نق  مقاوله  
نامه های که در مجامپ عمومی  
به تصویب همه اعضای ان سازمان  
رسیده است و کرلریره اعضرای ان  
موظف هسترنرد ترا ان را رعرایرت  
کنند اطالع دارند. ولی ایرنرجرانرب  
کرره یررک کررارگررر ازکررارافررترراده  
سازمان تامین اجتماعی هسرترم و  

هزار تومران دسرترمرزد    ٧٠٣ در ماه  
دریررافررت مرری کررنررم و اکررثررریررت  
کررارگررران ایررران بررا ایررن حرردایررل  

دستمزد زندگی می کنند  ان هرم  
در بهترین حالت اگرر کرار داشرتره  
باشند و یا اند ماه حقوق معرویره  
نزد کارفرمایان نداشته باشرنرد  بره  
عرب می رسانم که در کشور ما  
حتری یرک مرقراولره نرامره و یرا  
تونیه نامه ها ی سرازمران بریرن  
المللی کار را اجرا نکرده و نرمری  

 کنند. 
طبقه کرارگرر ایرران در مرورد  
اجرا نکرردن مرقراولره نرامره هرا و  
تونیه نامه ها ی سازمان جهانی  
کار تا این لرظه ده هرا برار طری  
نامره هرا و ترمراس هرای مرکررر  
مسئوالن سازمان جهانی کار را در  
جریان امر یرار داده اند. اما هر بار  
بدون نتیجه مجمپ عمومی سالیانه  
پایان یرافرتره و هریر  جروابری بره  
 شکایت های کارگران نداده اند.  

ما می دانریرم کره مسرئروالن  
دولتی   یعنی انانی که در مجمپ  
عرمررومری سرازمرران جررهرانرری کررار  
شرکت می کنند خودشان از جمله  
بانیان اجرا نشدن مقاوله نامه ها و  
تونیه نامه های سازمان جهرانری  
کار هستند به همین دلریرل هریر   
ویت گزارش دییقری از وفرعریرت  
کارگران ایرران را بره اسرترررضرار  
مجمپ عمومی و شخ  مدیر کل  
نمی رسرانرنرد. ارون ان افرراد از  
سوی دولت فررسرتراده شرده انرد و  
هی  ربطی به طبقه کارگرر ایرران  

 ندارد.  
 ایای مدیر کل ! 

شما حرترمرا اطرالع داریرد کره  
مسئوالن دولتی گزارش مشکالت  
و پایما  شدن حقوق حقه کرارگرران  
را به نهادهای بین الرمرلرلری ارائره  
نمی دهند! شما کره در جرایرگراه  
ریاست این سازمان نشسته ای ارا  

تررالش نررمرری کررنرریررد وفررعرریررت  
ومشکالت طبقه کارگر ایران را از  
نمایندگان انها که امروز در زنردان  
و یا زیر حکم های سنگین زنردان  
یرار دارند دریافت کنیرد اررا حرد  
ایل بره رسرانره هرای مسرترقرل از  
دولتها ونرهرادی وابسرتره بره انرهرا  

 مراجعه نمی کنید   
سئوا  مرا کرارگرران ایرران از  
مدیر کل و تمام کمیسریرون هرای  
سازمان جهانی کرار ایرن اسرت .  
اگر مسئوالن دولتی ایران گرزارش  
بی حقویی های مزدبگیران را در  
ایران مطر  نمی کنند  شما ها در  
کدام کره خاکی زندگی میکنید   
که به دنیای مرجرازی و دنریرای  
رسانه ای که امروز یک رانیه هم  
تاخیر ندارد  دسترسی ندارید ترا از  
وفعیت کارگران در سراسر جرهران  

 اطالع پیدا کنید.    
ایررا شررمررا از مرررررکررومرریررت  
کارگران ایران به اترهرام درخرواسرت  
حقوق های معویه اطالع نرداریرد   
ایا شما از برازداشرت کرارگرران و  
مرکومیت انان به شرالق و زنردان  
اطالع ندارید  ایا شما از برازداشرت  
ده ها نفر کرارگرر ترنرهرا بره جررم  
اینکه درخواست کار کردند اطرالع  
ندارید  ایا شما از زنردانری کرردن  
بهنام ابراهیم زاده و رفرا شرهرابری  
اطالع ندارید  کره برعرد از اترمرام  
مرکومیت شان یرک برار دیرگرر  
برای انان پرونده سازی کرده و انان  
را مجددا به زندان مرررکروم کررده  

 اند   
ایررا شررمررا اطررالع نررداریررد کرره  
معلمان در زنردان در اعرترراب بره  
اینکه در یک دادگاه غیر علرنری  
مررررراکررمرره شررده انررد و خررواسررتررار  
مررررراکررمرره عررلررنرری هسررتررنررد و  

دراعررتررراب برره مررررراکررمرره پشررت  
درهای بسرتره در زنردان ایردام بره  

 اعتصاب غذا کردند.   
ایا شما اطالع ندارید که جعفر  

در    ٧٣/٧/٣٥ عظیم زاده از تاری   
اعتراب به احکام نراعراالنره خرود  
که به اتهام ایردام عرلریره امرنریرت  
ملی مرکوم به شرش سرا  زنردان  
شده تا به امروز در اعتصاب غرذا  
بسر می بررد و جرانرش در خرطرر  

 است   
ایا شما اطالع ندارید که ده ها  
نفر دیگر از کارگران که هر کدام  
به اتهام های واهیا ایردام عرلریره  
امنیت مرلری ن بره حربرس هرای  
سنگین مررکروم شرده انرد  ا از  
جمله می توان به اسامی اند نفر  

خررودم    –  ٧ از انررهررا اشرراره کرررد  
سرا     ٣ مرمود نالرری کره بره  

عررثررمرران    –  ٧ زنرردان تررعررزیررری  
اسماعیلی یک سا  زندان تعزیری  

سرا  زنردان    ٠ جمیل مرمدی  – ٠ 
سرا     ٠ هادی تنومند   -  ١ تعزیری  

یاسم    -٥ و شش ماه زندان تعزیری  
سا  و شرش مراه    ٠ مصطفی پور  

ابررراهرریررم    -  ١ زنرردانرری تررعررزیررری  
سرا  و شرش مراه  ٠ مصطرفری پرور 
جما  میناشیری    -  ١ زندان تعزیری  

سا  و شش ماه زندان تعزیری و    ٠ 
سا  و شرش مراه    ٠ مرمد کریمی  

زندان تعزیری مرکوم کرده انرد و  
در حا  حافراین کارگران با یررار  
وریقه در خارج از زندان هستنرد ترا  
تکلیف پرونده انان در دادگاه تجدید  
نظر استان های مربوطه مشرخر   
شود  ایرا مری دانریرد اترهرام ایرن  
کارگران مرکروم شرده اریرسرت   
جرهرت اطرالع شرمرا هرا جررم انران  
تشررکرریررل سررنرردیررکررا و تشررکررل  
کررارگررری اسررت. ایررا شررمررا از  

اعترافات کارگران ایران کره هرر  
روز ه در خیابان هرا  کرارگراه هرا  
ودیگر مراکز دولتی برای به دست  
اوردن مطالبات معویه خود ترصن  

 کرده اند اطالع ندارید  
جناب مردیرر کرل و اعضرای  

 مرترم سازمان جهانی کار! 
ما کارگران ایران بخوبی مری  
دانیم که شما ها از تمام ایرن بری  
حقویی ها وحق کشیها در ایران و  
دیگر کشورهای که عضو سازمان  
جهانی کار هستنرد اطرالع داریرد.  
اما اون خود سازمان جهانی کرار  
بر اساس انل سه جرانربره گررایری  
تاسیس شرده و اکرثرریرت شررکرت  
کنندگان در مجرمرپ عرمرومری ان  
سررازمرران از نرراحرربرران یرردرت و  
خودشان به شکلی با استثمار طبقه  
کارکر در ارتبراط هسرترنرد هریر   
ویت برای اجرای مقاوله نامه ها و  
ترونریره نرامره هررای ان سرازمرران  
 ایدامات جدی انجام نخواهند داد.  
ما کارگران خوشرا  هسرتریرم  
که انل سه جرانربره گررایری کره  
توسط سرمایه داران و کسانی که  
خواهان ماندگاری وتداوم استثرمرار  
در جامعه هستند دیگر ان برندگی  
سالهای گذشته را ندارد.کرارگرران  
به خروبری مرتروجره شرده انرد کره  
سازمان جهانی کرار ترنرهرا یرک  
دکور است و هی  یک از مصوبه  
های ان سازمان در هی  کرجرای  
 جهان یابل اجرا و اجرا نمی شود.  

 با احترام مرمود نالری 

 ١6از صفحه  
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اطالعیه های منتشعر 
شده در محکومعیعت 

 توحش شالق
 

اقدام غعیعر انسعانعی 
دیععععگععععر  اجععععرای 
احکام جزای نقعدی 
و شعععالق ععععلعععیعععه 
 کارگران آق دره

در روزهای پایانی ماه گذشته احکام پرداخت جزای نرقردی  
کارگر معدن طالی  اق دره  ترکراب از    ٧١ و شالق علیه  

دادگراه    ٧٣٧ استان اذربایجان غرربری کره تروسرط شرعربره  
کیفری تکاب و شعبه تجدید نظر استان اذربرایرجران غرربری  
نادر شده بود  به اجرا گذاشته شرده اسرت. ایرن کرارگرران  

تروسرط    ٣٠ نرفرر بروده دی مراه سرا     ٠٥٣ که تعدادشان  
شرکت پویا زرکان اپیمانکار انلی معدنن با پایان یرافرترن  
یراردادهای کاریشران اخرراج شرده برودنرد  روز شرشرم دی  
مقابل شرکت دست به اعتراب زده برودنرد کره  مرأمروران  
حراست شرکت به کارگران معترب یرورش مری بررنرد. در  

شب یکی از کرارگرران کره    ٧ جریان همان اعتراب ساعت  
به خاطر برخورد توهین امیرز مرأمروران حرراسرتری و فشرار  
روحی ناشی از بیکراری و نراامریردی از امرکران ترأمریرن  
معاش خرانرواده اش ایردام بره خرود کشری مری کرنرد و  
دستگاه یضایی طبق معمو  به وظیفه فد کارگرری خرود  
عمل کرده و با شکرایرت کرارفررمرا و مرزدوران حرراسرتری  

نرفرر از    ٧١ شرکت  به اتهام ایجاد اغتشاش عرلریره حردود  
 کارگران اعالم جرم کرده است. 

 
دستگاههای یضائی بی شرمانه علیه کرارگررانری احرکرام  
فد انسانی  یرون وسطائی و مترجرانه نادر مری کرنرنرد  
که جرمشان خواستن کار بوده  انهم کار سرخرت و طرایرت  
فرسای معدن با دستمزد اهار برابر زیرر خرط فرقرر! حرکرم  
زندان و جریمه علیه کارگران بیکار شده نادر می کرنرنرد  
ولی کارفرما را که عرامرل بره بردبرخرتری و بره نرابرودی  

خانواده است  زیر اتر و حرمرایرت خرود یررار    ٠٥٣ کشاندن  
می دهند! تخریب تابلو شرکت استثمارگرر و ارپراولرگرر و  
پاره شده لباس مأمور حراستی مهاجم  مصرداق جررم بررای  
کارگران است اما خودکشری کرارگرری بره خراطرر فشرار  
روحی ناشی از بیکاری و ناامیدی و توهیرن کرارفررمرا و  
مزدوران حراستیش امرری طربریرعری و نرقرش کرارفررمرا و  

مأمورانش در یتل او مرترراد  برا یرانرون اسرت. عرامرالن  
خانواده و یاتالن کارگر شررکرت پرویرا    ٠٥٣ تباهی زندگی  

زرکان به جای زندانی شدن و بره سرزا رسریردن  در سرایره  
حمایت دستگاههای یضائی در جایگاه شاکیان یررار مری  
گیرند و کارگرانی که از حق حیات سرایرط شرده انرد  بره  

 وارونه مجازات می گردند. 
 

ایدامات دستگاههای یضائی دیگرر هریر  حردی از بری  
شرمی در حق کارگران به جان امرده را برایری نرگرذاشرتره  
است. این برخوردهای بری شررمرانره را برایرد برا اعرترراب  

 سراسری پاس  داد.  
 اترادیه ازاد کارگران ایران 

 ٣٥ خرداد    ٥ 
 

سندیکای کعارگعران 
شعععرکعععت واحعععد : 
اجععععرای احععععکععععام 
زنعععدان  شعععالق و 
جعععریعععمعععه  ععععلعععیعععه 
کارگران معتعرض و 
حععععق طععععلعععع  را 
 محکوم می کنیم

 
اجرای  احکام شالق و زندان و جریمه بررای کرارگرران حرق  
خواه و معترب معدن اق دره در حالی به اجرا در مری ایرد  
که این زحرمرت کشران از اعرمراق ترونرل هرای ترنر  و  
تاریک زمین برای معاش خود تالش میکنند  و با تروجره  
به کارسخت و مشقت اوری که در مقرابرل مرزد نراجریرزی  
انجام می دهنرد براز هرم کرارفررمرا در مرقرابرل اعرترراب  
کارگران نسبت به حق و حقویشان  دست به اخراج فلره ای  

ترن ازایرن  ٠٥٣ این کارگران زده و در سا  گذشته بیرش از  
کارگران را به بهانه تعدیل نریررو از کرارشران بریرکرار شرده  
اند متاسفانه این کرارگرران در حرالری از سروی مررراکرم  
یضایی به شالق و زندان و جریمه مرکوم مری شرونرد کره  
فقط و فقط برای بازگشت برکرار خرود برا هرمران شررایرط  
مشقت برار دسرت بره اعرتررافرات جرمرعری زده برودنرد و  
درخواستی جز بازگشتن به سر کارنداشتند  امرا کرارفررمرا  
بقدری نفوذ در دستگاههای امنیتی و یضرایری دارد کره  
از طر  دستگاه یضایی این کارگران مرکوم بره زنردان و  
شالق و جریمه می شوند وفربات شالق انان برر بردن ایرن  
زحمتکشان فرود می اید که هیچرکرس نردای فرریراد و  
اعررتررراب ایررن کررارگررران را نررمرری شررنررود. بررراسررترری حررق  
کارگرانی کره ترنرهرا مرنربرپ درامرد زنردگریرشران هرمریرن  

کارگری در معدن است انین حکم ظالمانه ای از سروی  
مراکم یضایی است. متاسفانه این احکام در حالری بررای  
این معدن ایان نادر و اجرا میشود که در کشور هرر روز  
شاهد اختالس های میلیاردی و رانت خرواری گسرتررده از  
طریق فسادهای گسترده اداری هستیرم   کرالهربرردارهرا و  
رانت خوارها با اعما  نفوذی که در دستگاه های مخترلرف  
اجرایی دارند ازادنه به ارپراو  و غرارترگرری یشرر زحرمرت  
کش جامعه مشغو  هستند و هی  باکی از مررراکرمره و  
زندان هم نردارنرد  ایرنرگرونره احرکرام نراعرادالنره را عرلریره  
کارگران زحمت کش و حق طلب مرکروم مریرکرنریرم و از  
دستگاه یضایی و مسئولین میخواهیم بجای احرکرام زنردان  
و شالق برای کارگران  و مرکوم کردن این زحمت کشران  
 بهتر است به فکرریشه کن کردن فرقرر و فسراد گسرتررده  
ای کرره نرراشرری از رانررت خررواری و رشرروه گرریررری در  
سازمانهای دولتی و اجرایی درکشور بروجرود امرده براشرنرد   
و نیرو و توانی را که برای سرکوب این کارگران مرعرتررب  
و حق خرواه مری گرذاریرد نرر  مربرارزه برا ایرازاده هراو  
سازمان هایی  کنند کره از ارپراو  و غرارت مرردم فررو  
دست ناحب رروت های باد اورده و اند هزار مریرلریراردی  
شده اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اینگرونره احرکرام  
ناعرادالنره  زنردان و شرالق و جرریرمره را بررای کرارگرران  
معترب حق طلب معدن اق دره مرکوم نرمروده وبره نرادره  
کنندگان اینگونه احکام اعالم می کند که ندور احرکرام  
زندان و شالق علیه کارگران حکمی است تراریرخری عرلریره  
خود که نادر کرده اند. بار دیرگرر سرنردیرکرای کرارگرران  
شرکت واحد  اعالم میدارد تجربه مبارزات کارگری نشران  
داده   داغ و درفش و زنردان نرمری تروانرد کرارگرران را از  
دست یابی به مطالباتشان دلسرد کرنرد و ترنرهرا راه دسرت  
یافتن کارگران به یک زندگری مرنراسرب را حرق داشرترن  
ازادی ایجاد تشکیل سندیکا هرای کرارگرری و مسرترقرل  
کررارگررری مرریرردانررد و حررق اعررتررراب و اعررتررصرراب برررای  

 کارگران را حق مسلم همه ی کارگران میداند. 
سندیکای کارگران شررکرت واحرد اتروبروسررانری ترهرران و  

 حومه 
 

محافعظعان سعرمعایعه 
بععرگععرده کععارگععران 
 تازیانه می کشند

اخیرا درخبرها مطلپ شدیم  مجازات شرنریرپ وبرربررمرنرشرانره  
تن از کارگرران مرعرتررب بره اخرراج  ٧١ حبس وشالق برای  

خود ازمعدن طالی اق دره اذربایجان با شکرایرت کرارفررمرا   
دادگاه کیفری ترکراب نرادر شرده ودر    ٧٣٧ توسط شعبه  

روزهای پایانی اردیبهشت به اجرا درامرده اسرت. ایرن ایردام   
درنگاه او  نشران از اوج گریرری اعرترصرابرات ومربرارزات  
سراسری کارگران دارد  که برای مقابرلره برا ایرن جرنربرش  
اعترافی و مصون نگه داشتن ناحت مقدس سررمرایره از  
یورش فقر زدگان ااره ای غیر از سرکوب خشرن و زنردان  
 و جریمه و شالق زدن بر پیکر گرسنگان وبیکاران را پیش  

 

 ١ از صفحه  

 ١١ صفحه  
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
روی مجریانش یرار نمی دهد. امااین بری شررمری ازنرگراه  
کارگران دور نمی ماند وجز هیمه برراترش افرکرنردن ودامرن  
زدن به اعتصابات واعترافات گسترده ترر کرارگرران بررای  
مقابله با شرایط خفت بار معیشتی که باان روربررو هسرترنرد  
حانلی دیگر ندارد. ماکرارگرران اعرترراب راحرق بردیرهری  
خود می دانیم وهرگز مرعوب رعب و وحشرت و سررکروب  
اشکار مدافعان کارفرمایان و سررمرایره داران درکشرمرکرش  
روزمره نخواهیرم شرد. مرا امرنریرت خرود را دربررخرورداری   
اززندگی مرفه وبا استاندارد های امرروزی مریردانریرم وحرق  
ایجاد تشکل وایعی و اعاده دیگر حقوق پرایرمرا  شرده خرود  
را برا خرواسررت ازادی رهربررران کررارگرری دربرنررد ازجررمرلرره  
جعفرعظیم زاده ودیگر زندانیان سیاسی مرتبط می دانریرم و  
متردانه برای ان مبارزه می کنیم. جنبش ما امروز برا بره  
هم پریروسرترن کرارگرران ومرعرلرمران ودیرگرر جرنربرش هرای  

 اعترافی براحتی گذشته یابل سرکوب نیست. 
 رفا طاق بستان 

 

یععععربععععات شععععالق 
سععرمععایععه بععر پشععت 
کارگران معدن آق 

 دره!
نرفرر از کرارگرران    ٧١ هفته گذشته انتشار خبر مرکومیت  

کیلومرترری ترکراب  بره جرزای    ٠٣ دره در    معدن طالی اق 
نقدی و شرالق  انرعرکراس گسرتررده ای در رسرانره هرای  
مختلف داشت. این کارگران که حکم شالق انها در اخرریرن  

  ٠٥٣ روزهای اردیبهشت به اجرا در امده است  برخرشری از  
بره    ٧٠٣٠ نفر کارگر فصلی هستند که در دی مراه سرا   

اخراج خود اعتراب داشتند. انها در روز ششم دی ان سرا    
تجمپ گسترده ای را در مقابل مرعردن سرازمران دادنرد کره  

شب  عوامل ناحب معدن با کارگران مرعرتررب    ٧ ساعت  
درگیر می شوند. پس از ان  دستگاه یضرائری  پررونرده ای  

نرفرر از کرارگرران بره اترهرام اغرترشراش و    ٧١ را بر علیره  
 ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کرار برا ایرجراد  
هیاهو و جنجا   و تخریب  در دادگاه کیفری شهرر ترکراب   

 تشکیل می دهد.  
با اعالم خبر به اجرا در امدن حکم شرالق کرارگرران مرعردن  
اق دره  بسیاری از کرارگرران  تشرکرل هرای کرارگرری و  
مدنی و انسان های ازادی خواه این حرکت فد کرارگرری  
را مرکوم کردند. این اولین بار نیست که حرکرم شرالق برر  

علیه کارگران نادر می شود و بسیاری به یاد دارنرد کره  
و در شهر سنندج سروسرن رازانری و    ٧٠٧١ اگونه در سا   

شیوا خیرابادی را به اتهام شرکت در مرراسرم روز جرهرانری  
کارگر  شالق زدند. بدون شک حرکرم شرالق نریرز مرانرنرد  
حکم های دیگری ارون جرریرمره و زنردانری کرردن و یرا  
سرکوب و فرب و شتم اعتراب های کارگرری  برخرشری  
از پروژه ی حاکمیت برای مقرابرلره برا حررکرت هرای حرق  
طلبانه کارگران است. مشاهده وایعیرت هرا ایرن را بره مرا  
نشان می دهد که نظام سرمایه داری حراکرم برر ایرران برا  
تمام یوا و با استفاده از ترمرامری ابرزارهرای مروجرود  مری  
خواهد هر گونه دادخواهری کرارگرران و اعرترراب بره بری  
حقویی و فقر و فالکت شران را برا سررکروب عرریران ترر   
پاس  دهد. حاکمان سرمایه با فرود اوردن فربات شرالق برر  
پشت کارگران معدن اق دره می خواهند ایرن پریرام اشرکرار  
را به طبقه کارگر ایران بدهند که فریاد انها علریره فرقرر و  
بیکاری را سرکوب می کنرنرد. نراحربران سررمرایره مری  
خواهند که نظم ایتصادی شان حفظ شود و کرارگرران براز  
هم برای رشد و انباشت رروت انرهرا و در اغروش گررفرترن  

 سرمایه داری جهانی  به ریافت کشی تن دهند.  
کمیته هماهنگی برای کرمرک بره ایرجراد تشرکرل هرای  
کارگری نیز همراه و همگام با تمامی کارگرران و تشرکرل  
های کارگری و اجترمراعری و انسران هرای ازاده  اجررای  

نرفرر از کرارگرران    ٧١ حکم غیر انسانی شالق را بر علریره  
معردن اق دره مرررکروم مری کرنرد. بردون شرک پراسر   
کارگران به انین حکم های ظالمانره ای  ادامره حررکرت  

 اعترافی انها تا دستیابی به مطالبات شان است. 
کمیته هماهنگی برای کرمرک بره ایرجراد تشرکرل هرای  

 ٧٠٣٥/٠/٣ –کارگری  
 

شالق زدن بعر بعدن 
كععارگععران معععععتععرض 
بیانگر خشم سرمایعه 
داران از بععععععال 
بستهای ایعال نعظعام 

 است
نفر از كارگران معدن طالی اق دره كره حرق و حرقروق    ٧١ 

خود را از كارفر مای معدن مطالبه كررده برودنرد بره شرالق  

 مركوم شده و حكم شالق در باره انان اجراشد. 
این اولین بار در تاری  نیست كه كارگران و زحمرتركرشران در  
ایران بررای احرقراق حرقروق خرود بره شرالق  كره یركری از  
وحشیانه ترین مجازات هرای فرد انسرانری اسرت مررركروم  
می شوند. كارگران و زحمتكرشرانری كره در سرخرت ترریرن  
شرائط برای گذران زندگری خرود و خرانرواده هرایشران كرار  
میكنند  جسمشان  در الوده ترین شرایط کاری بره سررعرت  
فرسوده می شود و مریط زندگی خود و خانرواده هرایشران  
به دلیل عدم رعایت موارد زیست مریرطری درخرطرر جردی  
است. ادر این کارخانه جهرت اسرترررصرا  و فرراوری طرال  

تن انواع مواد سرمری دیرگرر روانره    ١ تن سیانور      ١ روزانه  
 منطقه و طبیعت تکاب می شودن 

انان بارها به شیوه های مختلف اعتراب خود را به شررایرط  
غیرانسانی که در ان به تناوب کار می کرنرنرد و بریرکرار  
می شوند ابراز داشته اند. از ترصن و تجرمرپ و اعرترصراب  

 گرفته تا نوشتن و ارسا  نامه به مقامات مسوو . 
 این کارگران به اه ایزهایی اعتراب داشته اند  

انان به حقوق نگرفته  اخراج های بی دلیل  نداشرترن بریرمره  
بیکاری  استرصا  بیش از حد  غیریانونی و غیر انرولری  
معدن و همچنین الودگی شدید مریط زیسترشران برارهرا و  
بارها اعتراب کرده اند. اما گوش شنوای مسرووالن فرقرط  
برای ناحبان سررمرایره براز اسرت و پریرگریررانره شرکرایرت  
ناحبان معدن را پیگیری می کنند تا مربرادا انردکری از  

 سود سرشارشان کاسته 
شود. اما اشم و گوش انان بر جنایتی که هر روزه بر ایرن  
کارگران و خانواده هایشان می شود  هرمریرشره بسرتره بروده  

 است. 
معادن طالئی كه سرود هرای سررشراری نصریرب دولرت و  
ناحبان معدن میكند  گویا برای اطرفرای حررس سریرری  
ناپذیر این سرمایه داران كافی نریرسرت  برلركره برایرد حرتری  
دستمزد بخور و نمیر كارگران را هم دزدید تا برر از سریرری  

 ناپذیر خو د مرهم 
بگذارند و از خشم به بن بست رسریردن هرمره بررنرامره هرای  
خود و افشای شیوه هرای غریررانسرانری سرودجرویری شران   
كارگران را به شالق ببندند ترا شرایرد راه اسرترثرمرار و برهرره  

 كشی را بازتر كنند. 
غافل از انكه این اعما  نشان از به اخر رسیدن خط سرترم و  

 استثمار است 
 کانون مدافعان حقوق کارگر 

 ٧٠٣٥ خرداد  
 
 

 ١٦ از صفحه  



١٩٣١خرداد   11  کارگر کمونيست  16 

 ٤٩٩٥خرداد   ٦ 
کارگرمعتر  معدن طمالی آق دره را  ٠١

 در مالعام شالق زدند!
 

به گزارش حقوق معلم وکارگر شالق زدن کرارگرران ان هرم  
به جرم دادخواهی و طلب عدالرت  جرز شررمرگریرنری بررای  

 این وایعه ایزی بایی نمی گذارد.    امرین و عاملین 
متاسفانه کارگرانی که با کمترین دستمزدهرا در مشراغرل  
سخت مانند معادن مشغو  به کار هستند  از ازادی عرمرل  
برای دفاع از حقوق خرود نریرز مررررومرنرد و بره جررم حرق  
خواهی در معرب احرکرام یضرایری نراعرادالنره یررار مری  

 گیرند. 
  

روزه وهمزمان کمارگمران ممعمادن ٦اعترا 
 و همکار! ٤تونل

عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران مرعرادن زغرا  سرنر   
 مناطق کوهبنان وزرند استان کرمان! 

طی دو روز گذشته ااهارم و پنجم خرداد ماهن جرمرعری از  
بصورت جرداگرانره   «همکار »و   «١ تونل  »کارگران دو معدن  

نسبت به عدم پرداخت عیدی وعدم افرزایرش دسرترمرزد سرا   
 دست به اعتراب زدند.   ٣٥ 

با گذشت بریرش از دو مراه از شرروع سرا  جردیرد  هرنروز  
کارگران بخش خصونی مرعرادن زغرا  سرنر  مرنراطرق  
کوهبنان وزرند استان کرمران برابرت برایریرمرانرده مرطرالربرات  

  ٣٥ و دسرترمرزد وعریردی سرا     ٣١ مزدی مربوط به سا   
 طلبکارند. 

هرزار کرارگرر مرعردنرچری در    ٥ به گزارش ایلنرا بریرش از  
مناطق معدنی زرند و کوهبنان اسرتران کررمران در مرعرادن  

هرای شرمراره    ترونرل   «هشرترونری »   «هرمرکرار »زغا  سن   
پررابرردانررا  »   «برراب شررکرروه »   «اررهررار  دوازده و اررهررارده »

بره   «اشرمره پرودنره »و   «گله تروت »   «سراپرده »   «جنوبی 
 کنند.   نورت خصونی و دولتی کار می 

کارگران شاغل در معادن بخش خصونی از دی ماه سرا   
انران پررداخرت    ٣٥ یبل دستمزد دریافت نکرده و عیدی سا   

 نشده است. 
بنابه همین گزارش کارگران بخش دولتی نیرز عریردی سرا   

  ٣٥ اند و افرزایرش دسرترمرزد سرا     خود را دریافت نکرده   ٣٥ 
 انان هنوز عملیاتی نشده است. 

گویرنرد طری دو روز گرذشرتره    به همین دلیل کارگران می 
ااهارم و پنجم خررداد مراهن جرمرعری از هرمرکرارانشران در  

 «هرمرکرار »و   «١ تونل  »شاغل در دو معدن     بخش دولتی 

بصورت جداگانه در اعرترراب بره ایرن مروفروع دسرت بره  
 اند.   اعتراب زده 

به گفته کارگرانه پیش از ایرن هرمرکرارانشران در ایرن دو  
واحد معدنی معاد  دو ماه مزد معویه نیز از کرارفررمرای  

اند که با تجمپ کارگران حقروق یرک مراه    خود طلب داشته 
 مربوط به فروردین ماه انان پرداخت شده است. 

این کارگران در خاتمه دربراره وفرعریرت کرارگرران مرعرادن  
گویند: طری یرک    مناطق کوهبنان و زرند می    کرمان در 

سا  گذشته بیرش از هرزار کرارگرر برا ترعرطریرلری کرامرل  
بریرکرار   «مرعردن جرو »و   «اشمه پرودنره »واحد معدنی     دو 

 اند.   شده 
 خرداد ٦ 

تممجمممممم کممارگممران شممهممرداری صممالممح آبمماد 
مماه حمقموق ٦دراعترا  به عدم پمرداخمت

 وعیدی!
کارگران خدماتی شهرداری نال  اباد با تجمرپ در مریردان  

هررای فررروردیررن     خررمرریررنرری برره پرررداخررت نشرردن حررقرروق مرراه 
 ن اعتراب کردند. ٣١ اردیبهشت و عیدی اسا   

کارگرشهرداری نال  ابراد: مرا حرقروق ارنرد مریرلریرونری  
گیریم و خودروهای ارنرد نرد مریرلریرونری نریرز سروار    نمی 
شویم ولی حقوق ناایزمان را برای امررار مرعراش نریراز    نمی 

 داریم . 
به گزارش خراسان  یکی از کارگران شهرداری نرالر  ابراد  
افزود: از شهریور تا اسفند سرا  گرذشرتره مراهریرانره نصرف  
حقویمان را با تاخیر و به نورت عرلری الرررسراب دریرافرت  
کردیم  ولی از حقوق فروردین و اردیربرهرشرت و مرطرالربرات  

 هی  خبری نیست .   ٣١ ها و عیدی سا     افافه کاری 
وی خاطرنشان کرد: شرمنده زن و فرزندانمان هستیرم و در   

های خورا   پوشا   ترصیل و درمران برا    تامین هزینه 
 مشکل مواجه شده ایم. 

خرواهریرم و    وی اظهار کرد: ما فقط حق و حقویمان را می  
تامین نیازهای اولیه زندگی برایمان به یرک ارزوی دسرت  

 نیافتنی تبدیل شده است. 
کارگرشهررداری نرالر  ابرادادامره داد: مرا حرقروق ارنرد  

گیریم و خودروهای اند ند میرلریرونری نریرز    میلیونی نمی 
شویم ولی حقوق ناایزمان را برای امررار مرعراش    سوار نمی 

 نیاز داریم . 
وی خاطرنشان کرد: تمام سنگینی وظایرف شرهررداری برر   

دوش ما پرسنل خدماتی شهرداری است و همه از ما شرهرر  
خواهنرد. ولری    تمیز  پیاده روهای تمیز و فضای سرسبز می 

 دانند    ایا مشکالت ما را می 
  

کارخمانمه کماشمی جمم بمروجمرد تمعم میمل 
 کاردیگربیکارشدند!٠٦١و

خرداد ماه کارخانره کراشری جرم برروجررد برا     ٥ روزگذشته  
نفر از کارگران این واحد تعطیل شرد و اکرنرون     ٧٧٣ اخراج  

مسئوالن ادارات شهری بررای بررون رفرت از ایرن فشرارهرا  
 یکدیگر را به رین  بوکس فرا می خوانند. 

به گزارش بازتراب برروجررد کرارخرانره کراشری جرم برروجررد  
اندمین کارخانه در بروجرد است که طی سرالرهرای اخریرر  
به دلیل مشکالت زیاد و تعدیل تدریجی نیرو  سرانرجرام روز  

کرارگرر دیرگرر لرغرو یررارداد شردنرد و ایرن    ٧٧٣ گذشتره  
 کارخانه تعطیل شد. 

یبل از این کرارخرانره زاگررس خرودرو  سرامران کراشری    
نساجی با مشکالت تعدیل نیرو و مشکالت مرالری هرمرراه  
بودند و به تدری  ارز های ننایپ یکی پرس از دیرگرری  
نیمه جان می شوند و کارگران ایرن واحردهرا بریرکرار مری  

 شوند. 
امار تعطیلی بیش از نیمی از ننایپ گویای این است کره  
حا  ننایپ در شهرستران برروجررد بره هریر  وجره مسراعرد  

 نیست و نیاز است به این وفعیت رسیدگی شود. 
حاال ویتی مشکلی پیش می اید همه سعری مری کرنرنرد  
تا این مشکل را بر دوش دیرگرری انرداخرتره و دیرگرران را  

 مقصر جلوه دهند. 
اداره تعاون  کار و رفاه اجتماعی بروجرد در پری ترعرطریرلری  
کارخانه کاشی جم بروجرد  توپ ترعرطریرلری را بره زمریرن  

 اداره ننعت  معدن و تجارت انداخته است. 
 کامران فرشید  رئیس اداره تعاون  کار و رفاه اجرترمراعری   

گفت: اداره ننعت  معدن و تجارت باید نسربرت بره دنربرا   
کردن دریافت تسهیالت برای رفپ مشرکرالت ایرن واحرد    
بررگرزاری جرلررسرات در کررنرار سرایررر مسرروالن برررای رفررپ  

 مشکالت کارخانه کاشی جم ایدام کند.  
براساس این گزارش پاسکاری تعطیلی کارخرانره هرا دردی  
از بیکاری کارگران و تعطیلی واحد های ترولریردی درمران  
نمی کند و می طلبد تا یبل از اینکه واحردهرای سررپرا و  
فعا  هم به تعطیلی کشانده نشده انرد   بررای حرفرظ انرهرا  

 برنامه ریزی شود.  
  

 ٠٤١١ماه حقوق وعمیمدی   ٦عدم پرداخت 
 کارگرمعادن زغال سنگ البرز شرقی!

جمعی از کارگران مرعردن الربررز شرریری از عردم پررداخرت  
عیدی سا  گذشته خود به همراه دو ماه از دسرترمرزد سرا   

 جاری خبر دادند. 
  ١٣٣ با وجود گذشت دوماه از سا  جدید  عریردی هرزار و  

زغرا  سرنر  الربررز شرریری بره     کارگر شاغل در معادن 
 همراه دو ماه دستمزد معویه انها هنوز پرداخت نشده است. 

این کارگران از وفعیت معیشرتری خرود ابرراز نرارفرایرتری  
هرا خردمرت در ایرن    کردند و گفتند: متاسفانه بعرد از سرا  

واحد معدنی  از پرداخت به مویپ مزایای مزدی و عریردی  
 مرروم هستیم. 

پیش از این اتقریبا دو هفته پیشن کارگران مرورد نرظرر از  
مجموع دوماه معویات مزدی خود که مرربروط بره اسرفرنرد  

ن ٣١ شد  معاد  یک ماه ااسفرنرد    می   ٣٥    و فروردین   ٣١ 
اند. براسراس اطرالعراته ایرن کرارگرران برا    را دریافت کرده 

شران    افافه شدن دستمزد اردیبهشت ماه به معویرات مرزدی 
اکنون بدون احتساب عیدی دو ماه دیگره دستمرزد مرعرویره  

 از کارفرما طلب دارند. 
  

 خرداد ٥
اخراجمی شمرکمت حمفماری نمفمت  کارگران 

شمال مقابل فرممانمداری بمهمشمهمر تمجمممم 
 کردند

کرارگرر    ٧٥٣ مسئوالن حفاری نفت شما  روز گذشرتره بره  
این شرکت اعالم کردند که از امروز دیگرر سرر کرار خرود  

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  شهال خباززاده 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  
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حافر نشوند. دلیل این اخراج بررنرده نشردن ایرن شررکرت در  
یک منایصه اعالم شده است. شرکت حفاری نرفرت شرمرا   

ترا    ٧ اعالم کرده است که مسئولیتی در یبا  کارگران برا  
 ده سا  سابقه کار  ندارد. 

خرداد،تمعمداد زیمادی از کمارگمران اخمراجمی  ٥ 
شرکت حفاری نمفمت شمممال ممقمابمل فمرممانمداری 

 شهرستان بهشهر تجمم کردند.  
کارگران در نشست با فرماندار شهرسرتران برهرشرهرر کره در  
سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان کره بردون حضرور  
خبرنگاران برگزار شد مطالبرات و خرواسرتره هرای خرود را  

 بیان کردند. 
فرماندار بهشهر در مصاحبه ای گفت مدیران شرکت بررنرده  
منایصه که از این پرس بره جرای شررکرت حرفراری نرفرت  
شما   پشتیبانی از سکوی حفاری امیرکبیرر را بره عرهرده  
خواهد گررفرت یرو  دادنرد از ایرن کرارگرران اخرراجری در  
شرکت خود استفاده کنند. اما کرارگرران کره بریرشرتررشران  

سا  سابقه کار دارند یبو  نمی کرنرنرد کره    ٧٣ نزدیک به  
شرکت برنده منایصه با انها یررارداد مرویرت کراری امضرا  

 کند. 
فعال کارگری بازداشتی درکماممیماران بما  ٤آزادی 

 قید وثیقه!
خردادماه  امید احمدی  شاهو نرادیری     ٥ امروزاهارشنبه  

  ٠٣ مهرداد نبوری و ارام مرمدی کره روز پرنر  شرنربره  
اردیبهشت به اتهام شرکت در مرراسرم او  مراه مره تروسرط  
اداره اطالعات کامیاران بازداشت شده بودند  با ییرد ورریرقره  

 ازاد شدند. 
 مرگ یک کارگر در پتروشیمی بندر امام

یک کارگر با سقوط در حروفرچره بررج خرنرک کرنرنرده  
 کولین  تاور  پتروشیمی بندر امام  جان خود را از دسرت  
داد. این کارگر در حا  جمپ اوری و انترقرا  لروازم داربسرت  
بود که تعاد  خود را از دست داد و بخاطر نداشرترن وسرایرل  

مرترر عرمرق دارد    ١ ایمنی بداخل حوفچه که نزدیک به  
 سقوط کرد. 

در هفته گذشته نیز انفجار در خرط لرولره انرترقرا  گراز در  
منطقه نفتخیز گچساران منجر به کشته شدن یرک نرفرر و  

 معلولیت یک نفر دیگر از ناحیه پا شد. 
 خرداد ١

کارگر معدن سنگ آهن بافق حقوق فمروردیمن ٦٥١١
 ماه خود را نگرفته اند

کارگران رسرمری  یررارداد مرعریرن و روزمرزد دائرم مرعردن  
نرفرر از    ٧٥٣٣ سن  اهن بافق که روی هم رفرتره حردود  

کارکنان این واحد معدنی را تشرکریرل مری دهرنرد  برابرت  
 دستمزد فروردین ماه از کارفرما طلبکارند. 

  ٧٥ کارفرما وعده داده بود که دستمرزد فرروردیرن مراه در  
پررداخرت مریرشرود ام ترا کرنرون از انرجرام ان     اردیبهشت  

 خودداری کرده است. 
 

کارگران بیش اتفاقات اداره برق سمیمریمک یمک 
 میلیارد ریال طلبکارند

بخش زیادی از حقویهای کارگران دو شرکت نریررو برنرای  
  ٣١ ترا    ٣٣ سیریک و شرکت نیرو کورر در بین سرالرهرای  

پرداخت نشده است و شکایت های این کارگران بره جرایری  
نفر است که هرر کردام    ٧٧ نرسیده است. تعداد این کارگران  

میلیون تومان از کارفرمایان طلبکرارنرد. عرالوه    ٥ تا    ٠ بین  
بر ان بخش زیادی از حق بیمه این کرارگرران نریرز پررداخرت  

 نشده است.  
 خرداد ٩

دو کارگر آبفای خمرمشمهمر جمان بماخمتمنمد و دو 
 کارگر مصدوم شدند

نب  امروز اهار کارگر شرکت ابفا که در برلروار برایرنردر  
خرمشهر مشغو  کرار برودنرد دارار مسرمرومریرت برا گراز  
فافالب شدند. در این وایعه دو کارگر جران براخرتره و دو  

 کارگر مصدوم شده و به بیمارستان منتقل شدند. 
 
کارگر بیکار شده کاشی خزر پمرداخمت  ٤١١حقوق 

 نشده  است
که فعالیت کارخانه کاشی خرزر مرترویرف    ٣١ از بهمن ماه  

کارگر بریرکرار شرده ایرن    ١٣٣ شده  حقوق و بیمه بیکاری  
کارخانه پرداختن نشده است. به این کارگران بیمه بیرکراری  
هم پرداخت نمیشود. انرهرا مرزایرای مرربروط بره سرنروات و  

 را نیز طلبکارند.   ٣١ و    ٣٠ عیدی و پاداش سالهای  
  

کارگر بیکارشده م  خاتون آباد بمالتمکملمیمف ٠٣١
کمارگمر ممعمتمر  بماز ٦٢هستند پرونده ق ایی 

 است
وکیل کارگران مرجرترمرپ مرس خراترون ابراد مری گرویرد:  

کرارگرر بریرکرار شرده    ٧٠٣ علیرغم وعده های مسئولیرن   
مس خاتون اباد همچنان بالتکلیف هستند و پرونده یضرایری  

کارگر خاتون اباد که ششم بهمن ماه سا  گرذشرتره بره    ٧٧ 
و پس از ارنرد روز     دنبا  اعترافات این کارگران بازداشت 

 با یرار وریقه ازاد شدند همچنان مفتو  است. 
  ٣١ کارگر باسابقه این مجتمپ  در مرهرر    ٧٠٣ وی افزود:   

بیکار شدند که این مساله به اعترافات مستمرر کرارگرران  
در ماه های پایانی سا  گذشته انجامید و در نرهرایرت  در  
شورای تامین و نرهرادهرای اسرترانری مرقررر شرد کره ایرن  
کارگران به سر کار برگردند که ایرن وعرده هرنروز مرررقرق  

 نشده است. 
کرارگرر خراترون    ٧٧ مرمودی در ارتباط با پرونده یضایری  

اباد که شرشرم برهرمرن مراه سرا  گرذشرتره بره دنربرا  ایرن  
و پس از اند روز با یررار ورریرقره ازاد     اعترافات بازداشت 

شدند  گفت: ظاهرا پرونده این کارگران هرمرچرنران مرفرترو   
است. وی افزود: این کارگران با فرمرانرت و یررار ورریرقره  
ازادند و این درحالیست که مطالبات انها نریرز برراورده نشرده  

  است. 
آخرین گزارش از وضعیت اح مارهما و بمازداشمت 

 شدگان در کامیاران
 »خرواهرر   «دلنیا نبروری »خرداد ماه    ٠ نب  روز دوشنبه  

شرعرلره  »و   «روژین ابراهیمی »نیز به همراه   «مهرداد نبوری 
پس از حضور در اداره اطرالعرات کرامریراران در   «گودرزی 

خصوس مراسم روزجرهرانری کرارگرر برازجرویری و پرس از  
فراشی از سوی نیروهای وابسته بره اطرالعرات بره اجربرار  

 مجبور به تعهد کتبی شدند. 
همچنین اهار نفردیگر که پیش تردر نب  روز پنجشرنربره   

اردیبهشت مراه برازداشرت و بره اداره اطرالعرات شرهرر    ٠٣ 
با دستبند و اشرم برنرد بره   سنندج منتقل شده بودند  امروز 

اداره اطالعات کامیاران جهت رسیدگی و ترکرمریرل پررونرده  

 منتقل شدند. 
شرعرلره  »  ٧٠٣٥ خررداد مراه    ٧ پیش تر در نب  روز شنبه   

نرظرام   »و هرمرسرر   «عربردالرلره »ساله فرزنرد    ٧١  «گودرزی 
کمیتره هرمراهرنرگری   »فعا  کارگری و اعضای   «نادیی 

از سروی اداره   «برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری 
اطالعات شهرستان کرامریراران احضرار و پرس از گرذشرت  
اهار ساعت بازجویی به او گفتره شرد جرهرت ادامره رونرد  

به ایرن نرهراد  ٧٠٣٥ خرداد ماه    ٠ بازجویی نب  روز دوشنبه  
سرالره    ٧١  «روژیرن ابرراهریرمری »مراجعه کند. همچنین بره  

  ٧ نیز که پریرش ترر در نربر  روز شرنربره   «سعید »فرزند  
به اداره اطرالعرات شرهررسرتران کرامریراران    ٧٠٣٥ خرداد ماه  

احضار مدت اهار ساعت را ترت برازجرویری یررار گررفرت  
گفته شده بود جهت ادامه رونرد برازجرویری نربر  روز سره  

به این نهاد امنیتی مراجعره کرنرد  ٧٠٣٥ خرداد ماه    ١ شنبه  
به این نرهراد    ٧٠٣٥ خرداد ماه    ٠ اما او نب  امروز دوشنبه  

 مراجعه کرد. 
 »   «ارام مرررمردی  »   «شراهرو نرادیری »پیش تر نریرز   

  ٠٣ در روز پنجشرنربره   «امید احمدی »  و  «مهرداد نبوری 
به طور جداگانه بدون ارائه حکرم پرس    ٧٠٣٥ اردیبهشت ماه  

از فبط لوازم شخصی و الکترونیکری از سروی مرامروران  
امنیتی پس مراجعه بره مرنراز  شرخرصری برازداشرت و بره  

 مکان نامعلوم منتقل شدند. 
پس از گذشت اند روز بی خبری طری ترمراس ترلرفرنری   

یکی از این افراد با خانواده از حضور خود در برازداشرترگراه  
برنرا برهرمریرن گرزارش    اداره اطالعات سنندج خبر داده اند.  

خررداد    ٠ یک منبپ اگاه گفت  انها نب  امروز دوشرنربره  
ماه جهت رسیدگی و تشکیل پرونده با دستبند و اشم برنرد  

 به اداره اطالعات کامیاران منتقل شدند. 
 

تجمم مقابل بمیمممارسمتمان صمنمایمم پمتمروشمیمممی 
ممماهشممهممردراعممتممرا  بممه واگمم اری بممه بممیممش 

 خصوصی!
کارکنان بیمارستان ننایپ پتروشیرمری مراهشرهرر  ترعردادی  
ازخانواده های کارکنان پتروشیمی منطقه ویر ه ایرترصرادی  
ماهشهروجمعی از اهالی ماهشهر دراعترراب بره واگرذاری  
بیمارستان ننایپ پتروشیمی به بخش خصرونری دسرت بره  

 تجمپ مقابل این بیمارستان زدند. 
شهروندان این شهرستان و شهر امران و همچنیرن کرارکرنران  
بیمارستان ننایپ پرترروشریرمری مراهشرهرر نربر  امرروز در  

سازی ایرن بریرمرارسرتران    اعتراب به بر  الراق و خصونی 
دست به تجمپ زده و مقرابرل ایرن مررکرز درمرانری زنرجریرره  

کنندگان برا در دسرت داشرترن    انسانی تشکیل دادند. تجمپ 
هایی خواستار جلوگیری از الررراق      نوشته   پالکاردها و دست 

 سازی این بیمارستان بودند.   و خصونی 
 

کمارگمر جموان  ٦جان باختن و مصدومیت شدیمد 
 شهرداری کاشمر براثر برق گرفتگی!

های شبکه بررق رانرنرده و    برارر برخورد یک کامیون با سیم 
یک کارگر داار برق گرفترگری شردنرد. در ایرن حرادرره  

ساله شرهررداری جران خرود    ٠٣ راننده مصدوم شد و کارگر  
را از دست داد. این کرامریرون کره مرترعرلرق بره شرهررداری  
کاشمر است  در حا  تخلیه خا  در بلوار امرامرزاده سریرد  

 های شبکه برق برخورد کرد.   مرتضی با سیم 
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  خرداد ٧
کارگران شرکت ساختمانی چوالب تالش دست بمه 

 اعتصاب زدند
کارگران شرکت ساختمانی اروالب ترالرش دراعرترراب بره  
عدم پرداخت ماه ها حرقرویشران و نرداشرترن یررارداد کراری  
دست به اعترصراب زدنرد و از برازگشرت برکرار خرودداری  

ترا کرنرون    ٣١ کردند.  کارگران این شرکت مهر ماه سرا   
هی  گونه حقوق و مزایایی دریافت نکرده و در وفرعریرت  
نا معلومی به سر می برند. کارگران این شرکت عرالوه برر  
حقوق و عیدی سا  گذشته از ابرتردای سرا  جردیرد خرانره  
نشین شده اند و هیر  گرونره یرراردادی برا ایرن کرارگرران  
منعقد نگردیده است. پس از گذشت دو ماه از سرا  جراری  
و فراخوان کارگران از طر  شرکت برای شرروع کرار ولری  
بدون هی  گرونره یرراردادی ایرن کرارگرران دسرت از کرار  
مجدد کشیده و تا مشخ  شردن وفرعریرت شرغرلریرشران از  

 انجام کار سر باز زده اند.  
 

ماه است که حمقموق  ٢کارگران بندر فریدونکنار 
 نگرفته اند

مراه    ١ حقوق کارگران بندرفریدون کرنرار شررکرت راهربرران  
نرفرر    ٧١٣ است پرداخت نشده اسرت. ترعرداد ایرن کرارگرران  

 اعالم شده است. 
 مرگ یک کارگر معدنچی بر اثر سقوط از ارتفاع 

سرالره در مرعردن سررب    ٠٧ بعد از ظهر امروز یک کارگر  
  ١٣ منصوراباد استان یزد بر ارر سقوط از تونرلری بره عرمرق  

 متر  جان خود را از دست داد 
کریرلرومرترری جراده    ٧٣٣ این معدن در منطقه دهشیر و در  

 یزد به ابریو وایپ شده است. 
  

بازی کردن سهامداران کارخانه کاشی وسمراممیمک 
ومسئوالن استان فار  بازندگمی صمدهما کمارگمر 

 وخانواده ایشان!
اوایل بهمن ماه سا  گرذشرتره برود کره جرمرپ کرثریرری از  
کارگران کارخانه کاشی و سررامریرک حرافرظ بره دالیرل  

ماه  اخراج تردریرجری کرارگرران  عردم پررداخرت    ١ معویات  
سنوات بازنشستگان و ایساط معوق به ترأمریرن اجرترمراعری  
و...در یک روز سرد بارانی در مقرابرل اسرترانرداری فرارس  
تجمپ کردند تا ندای اعتراب به حق خرود را بره گروش  
مسئوالن برسانند. تجرمرعری کره بره امریرد رسریردگری بره  
مطالباتشان برگزار شد  اما تا به امرروز نرتریرجره ارنردانری  

 نداشته است. 
خرداد شیرازه نماینده کارگران کرارخرانره کراشری  ١ به گزارش 

هرا و ترجرمرپ    و سرامیک حرافرظ از عرمرلری نشردن وعرده 
اندباره کارگران در مقابرل کرارخرانره خربرر داد و گرفرت:  
مدیر عامل شرکت حافظ با پرسرنرل یررار دادی کرارخرانره  
تسویه حساب کردنرد و یررارداد دیرگرری بره مردت زمران  
یک تا سه ماه منعقد کردند اما اوایرل هرمریرن هرفرتره برا  

ای بره در مرنرز  انرهرا    کارکنان اتمام یرارداد کرده و نرامره 
 فرستادند و یصد راه اندازی شرکت راهم ندارند. 

نماینده کارگران شرکت حافظ با بیان اینکه تمام مسئولریرن  
استان از وفعیت کارخرانره کراشری و سررامریرک حرافرظ  

تر از مرادر بررای سرهرامرداران    مطلپ هستند اما دایه مهربان 
شدند و ما کارگران جز جلسه پی در پی نرتریرجره دیرگرری  

نگرفتیم تاکید کرد: ارا با سهامداران که زنردگری ارنرد  
 شود.   اند برخوردی نمی   ند نفر را به باد داده 

سهراب مختاری مدیر کل تعاون  کرار و رفراه اجرترمراعری  
اظرهرار داشرت: مرعرویرات کرارگرران کرارخرانره کراشری و  
سرامیک حافظ تا پایران برهرمرن پررداخرت شرده اسرت امرا  
تعدادی از کارگران معویات خود را دریافرت نرکرردنرد کره  
با ارائه دادخواست یابل پیگیری اسرت. حرقروق و مرزایرای  
کارگران از اسفند امسا  تا بره امرروز نریرز پررداخرت نشرده  

 است. 
وی خاطرنشان کررد: خرط ترولریرد جردیرد بررای کرارخرانره  
خریداری شده اما در گمر  ماندهه به دلیل اینرکره رکرود  

هرای کرارخرانره را کراهرش    در ساخت و ساز میزان مشتری 
 داده است. 

درحالی که بره اذعران خرود کرارگرران  کرارخرانره فرروش  
مررصروالت را دارد امرا درامرد حرانرل از ان بره جریرب  

رسد و معویرات بره نرورت یرطرره ارکرانری    کارگران نمی 
شوده جرای سر ا  اسرت کره اررا مسرئرولریرن    پرداخت می 

هرا و رشرد    نسبت به برران تعطیلی یا نیمه تعطیلی کارخانه 
روز فزون کارگران بریرکرار در اسرتران فرارس تروجره یرابرل  

 کنند.   ای نمی   مالحظه 
  -جراده شریرراز    ٧٥ کارخانه کاشی حافظ در کریرلرومرترر  
 زریان در استان فارس یرار گرفته است. 

 
اخراج ده ها کارگرصنایم پتروشیمی فریمان بما 

 ماه ها حقوق معوقه!
ماه است حق و حقوق  عیدی و پاداش خرود را    ٧١ حدود  »

دریافت نکرده ایم و زندگی و تامین مرعریرشرت ان بررایرمران  
سخت شده است. شرکت پتروشیمی فریمران عرذر بسریراری  
از کارکنان را خواسته و همه کارگران سررگرردان هسرترنرد.  
شما یضاوت کنید ما و امثا  ما اگونه می توانریرم خررج  
خانواده  درمان بیماران  هزینه دانشگاه و اجاره خانه خرود را  

 «تأمین کنیم  

خرداد خرراسران ترعردادی از کرارکرنران شررکرت  ٠ به گزارش 
پتروشیمی فریمان با ارسا  پیامک وتماس تلفنی خرواسرترار  
پیرگریرری اخرراج شردن از ایرن شررکرت شردنرد. یرکری از  
کارکنان درباره اخراج خود از این شرکت مری گرویرد: مرن  
با هزار امید و ارزو وارد این مجموعه شدم ولری بره تردریر   
متوجه شدم کارخانه به علرت مشرکرالت ایرترصرادی تروان  
پرداخت حق وحقوق پرسنل خود را نردارد و در حرا  حرافرر  

 همه افراد به جز اند نگهبان اخراج شده اند. 
برای پیگیری موفوع با مدیرعامرل شررکرت پرترروشریرمری  
فریمان تماس می گیریم و نرت و سرقرم ایرن ادعرا را از  
وی جویا می شویم. حمید رفا شریفی مری گرویرد: ایرن  
شرکت با دو برران جدی روبه رو شد  یکی سقوط یریرمرت  

دالر خسرارت وارد  ٥٣ بود که در هر تن بره شررکرت     نفت 
مشکل بعدی ترریم های ایترصرادی برود کره     می شود. 

مریرلریرارد ترومران  ٧ وایعا کمر شرکت را شکست و تاکنون  
 خسارت وارد کرده است. 

وی می افزاید: در حا  حافر مخازن شررکرت مرمرلرو از   
مواد اولیه است و بازار فروش ما در ترکریره و افرغرانسرتران  
توسط ترکمنستان اشغا  شده است. شرکت برق وگاز حرتری  
یک هفته برای پرداخت بهای یبوب خود به مرا فررنرت  

 نمی دهد. 

او تعداد افرادی را که در این شرکت مشغو  به کرار بروده  
نفر عنوان می کند و یاداور مری شرود: در حرا     ٧٥٣ اند  

نفر از کرارگرران بره شررکرت برازگشرتره انرد و    ١٣ حافر  
 مشغو  کار هستند. 

جراده یردیرم    ٧ کارخانه پتروشیمی فرریرمران در کریرلرومرترر  
 مشهد وایپ می باشد.  –فریمان  

  
کممارخممانممه قمم ممعممات بممتممنممی گممیممالن تممعمم ممیممل 

 کارگرش بیکارشدند!٠١١و
یک منبپ خبری در کارخانه یرطرعرات برترنری گریرالن از  

  ٧١٣ تعطیلی کامل این واحد تولیردی و بریرکراری حردود  
 کارگر این کارخانه خبر داد. 

خردادایلنا کارخانه یطعات بتنی گیرالن کره در  ١ به گزارش 
کرانرا  هرای پریرش سراخرتره ویرطرعرات     زمینه تولید انواع 

در اسرتران گریرالن فرعرالریرت دارد  از او  خررداد     بلوکی 
ن به دلریرل مشرکرالت مرالری ترعرطریرل و  ٣٥ جاری ا    ماه 

 اند.   تمامی کارگران ان هم اکنون بیکارشده 
سا  سابقه کرار    ٧٥ این کارگران که بصورت میانگین بین  
گویند: از مرجرمروع    دارند  در ادامه درباره وفعیت خود می 

نفربصورت خدماتی تررت نرظرارت    ٧٧٣ کارگر حدود    ٧١٣ 
در عین حرا  حردود     فعالیت داشتند.     شرکت پیمانکاری 

نفراز کارگران با استفاده از مزایای بریرمره بریرکراری از    ٧٣ 
اردیبهشت ماه بدنبا  دریافت مقرری بیمه بیکاری هسرترنرد  

 هنوز وفعیت مشخ  ندارند.    ومابقی کارگران 
به گفته وی در حرا  حرافرر بره نرورت مرویرت در ایرن  
کارخانه یک راننده جررقیل  یک کارگر باربر وحردود سره  

مشرغرو      کارمند اداری برای رسیدگی به امور کرارخرانره 
 کارند. 

گویند شرایط تولید در کارخانه یطعات برترنری    کارگران می 
خروب برود و انرچره براعر  بررررانری شردن     گیالن بسیار 

وفعیت این واحد شده است ونو  نشدن مطالربرات مرعرویره  
از نهادهای دولتی همانند استانداری  شرهررداری واداره اب  
وفافالب .. وهمچنریرن برهرم خروردن یررار داد فرروش برا  

 دیگراست.    اندین خریدار دولتی 
در ادامه یکی از کارگران یطعات بتنی دربراره مرطرالربرات  

وهرمرکرارانرش افرزود: کرارگرران ایرن واحرد     معرویره خرود 
تولریردی از ابرتردای فرروردیرن مراه سرا  جراری دسرترمرزد  

  ٣٠ اند. عالوه بر دستمرزد  کرارگرران سرنروات سرا     نگرفته 
 خود را از کارفرما طلب دارند.   ٣١ عیدی وسنوات سا   

کارگرران شراغرل در     ای   وی همچنین درباره معویات بیمه 
کارخانه گفت: عالوه برر ترعرویرق در پررداخرت دسرترمرزد    
کارفرما هر ماه حق بیمه کارگران را برا دسرت کرم یرک  
ماه تاخیربه تامین اجتماعی پرداخرت مری کررده اسرت بره  

هرای درمرانری    مراه از سرا  دفرترراره    طوریکه هرر ارنرد 
 های کارگران فاید اعتبار بوده است.   خانواده 

هرا    کره سرا   «یطعات برترنری گریرالن  »به گفته این کارگر 
دارای تولید و بازار فروش خوبی بود اما از اند مراه یربرل  
کارفرما به دلیل نامناسب خروانردن شررایرط ترولریرد بردنربرا   

 تعطیلی کارخانه بوده است. 
  
 دلیل ق م همکاری شاغالن؛ ٠٣

هرزار    ٣٠١ هزار شکایت از دستمزد/ اخرترال     ٥٥٥ جزئیات  
 نفر در مریط کار 
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های اختالفات شغلی در بازار کار ایران به مررز    تعداد پرونده 
هزار مرورد از ان ترنرهرا    ٥٥٥ یک میلیون مورد رسیده که  

مربوط به مباح  مربوط به دسرترمرزد  حرق مسرکرن  حرق  
 مندی  تفاوت مزد  عیدی و پاداش است.   عائله 

به گزارش خبرنگار مهر  بررسی جدیدتریرن امرارهرای ارائره  
شده از سوی وزارت کار نشان می دهد موفوع دسترمرزد و  
مسائل مرتبط با ان یرکری از پ رارالرش ترریرن و اخرترال   
برانگیزترین مباح  در روابط بین نیروی کار و کارفررمرایران  
است و در سا  های اخیر تعداد پرونده ها در ایرن برخرش بره  

 مرز یک میلیون رسیده است. 
کارشناسان می گویند به دلیل ناتوانی دولت ها در وایرعری  
کردن دستمزدها و حقوق و مزایای نیروی کار از یرکرسرو و  
افرزایرش هرزیرنره هرای مرعرریرشرت و زنردگری بره ویر ه در  
کالنشهرها  باع  بروز اختالفات فراوانی بریرن کرارگرران و  

ترا    ٣٧ کارفرمایان شده تا جایی که تنها در فرانرلره سرا   
به تعداد کل پرونده های تشکیل شده در هریرئرت هرای    ٣١ 

 هزار مورد افزوده شده است.   ٧٧٧ حل اختال   
  ١٥٧ مرجرمروعرا    ٣٧ بر پایه امارهای وزارت کار  در سرا   

مورد شرکرایرت کرارگرران از کرارفررمرایران در    ٧٥١ هزار و  
  ٣١ مراجپ حل اختال  ربت شده بود که این میزان در سرا   

مرورد افرزایرش یرافرت. نرکرتره حرائرز    ٧٠٧ هزار و    ٣٠١ به  
اهمیت اینکه از کرل شرکرایرات نرورت گررفرتره در سرا   

مورد تنها مرربروط بره مربراحر     ١٥٥ هزار و    ٥٥٥ گذشته   
 دستمزد و مزایای جانبی حقوق بوده است. 

 
 اختالفات در بازار کار رو به افزایش 

متاسفانه وجود حدود یک میلیون پرونده شرکرایرت در برازار  
کار ایران نشان دهنده برروز مشرکرالت و مسرائرل جردی و  
افزایش تضاد منافپ نیروی کار و کارفرما است در حرالری  
که معموال دولت ها همواره بر این نکته تراکریرد دارنرد کره  
در دوره فعالیرت انرهرا اخرترالفرات انردکری در روابرط بریرن  
کرارگرران و کرارفرررمرایران وجرود دارد و انرهررا در نررهرایررت  
همکاری با یرکردیرگرر یررار دارنرد  امرارهرا وجرود ارنریرن  

 شرایطی را نشان نمی دهد. 
از کل حدود یک میلیون پرونرده شرکرایرت    ٣١ تنها در سا   

مورد مرربروط بره    ٥٥٧ هزار و    ٧٠٣ در مراجپ حل اختال    
مورد دربراره نرپررداخرترن حرق    ٧١١ هزار و    ١٣ حقوق معویه   

مرورد دربراره    ٧٣١ هزار و    ٧٠٧ مسکن توسط کارفرمایان   
پررونرده هرم مرربروط بره    ٣٣٣ هزار و    ١٥ عیدی و پاداش و  

 تفاوت مزد بوده است. 
بنابراین می توان اینگونه گفت که عدم توان دولت تدبریرر و  
امید در بهبود اوفراع مرعریرشرت کرارگرران و نراتروانری در  

   ٣١ ترا    ٣٧ افزایش وایعی دستمزدها در فانله سا  هرای  
بر تشدید اختالفات در برازار کرار مروررر بروده و کرارگرران  
معموال در زمینره هرای مرانرنرد افرافره کراری  مرزایرای  
رفاهی و انگیزشی  حق عائله مندی و سایر موارد یرادشرده  

 با کارفرمایان خود به مشکل برخورد کرده اند. 
پررونرده در زمریرنره حرق    ٠ هزار و    ٧٧٠ در عین حا   وجود  

نیز نشان دهنده وجود اخرترالفرات    ٣١ بیمه اجتماعی در سا   
جدی در این بخش است ارا که نباید از یراد ب رد کره در  
تمامی موارد یاد شده  پرونده های حرل اخرترال  تشرکریرل  
شده در هیات های تشخی  می تواند به مراترب براالترر از  

 امارهای ارائه شده باشد. 
 کنند برخی از تر  اخراج شکایت نمی

به بیان دیگر  ممکن است هزاران نفر دیگر از شراغرالن نریرز  
در حا  حافر رفایتی از برخی مرزایرا و یرا ترعرامرالت برا  
کارفرمایان نداشته باشند ولی ترجی  می دهند بره دالیرلری  
مانند از دست ندادن شغرل سرکروت کررده و راهری هریرات  
های حل اختال  نشوند. بره عربرارت دیرگرر  حردود یرک  

امرنریرت    ٣١ میلیون نفری که تصمیم گرفتره انرد در سرا   
شغلی خود را نادیده گرفته و خرطرر بریرکراری را بره جران  
بخرند  نشان دهرنرده وجرود مسرائرل و مشرکرالت جردی و  

 عمیق در بازار کار ایران است. 
موفوع مربوط به عیدی و پراداش پرایران سرا  مشرمروالن  

باالترین میزان دادخرواسرت هرا را بره    ٣١ یانون کار در سا   
درند از کل پرونده ها در ایرن    ٧١.٧ خود اختصاس داده و  

زمینه تشکیل شده است. اختالفات در ایرن براره نسربرت بره  
 درند افزایش یافته است.   ٠٧.١ به میزان    ٣٧ سا   

عالوه بر موفوع عیدی و پاداش و اخترالفرات کرارگرران و  
کارفرمایان در این باره  مباحثی مانند حقوق معویه و حرق  
بیمه های اجتماعی در رتبه هرای برعردی یررار دارنرد کره  

درنرد و    ٧٧.١ به ترتیرب    ٣٧ پرونده های ان نسبت به سا   
 درند افزایش یافته است.   ١٧.١ 

مورد پرونده شرکرایرت    ٠٣ هزار و    ٧٧٧ مجموعا    ٣٠ در سا   
در هیات های حل اختال  تشکیل شرده کره در ایرن سرا   

مورد تنها در زمینه های دسرترمرزد و    ٥٠٣ هزار و    ٥٣٧ نیز  
موفوعات مرتبط با ان بوده است. در نورتی که رونرد رو  
به افزایش تعداد اختالفات و شکایات در برازار کرار ادامره  
یابد  احتماال در سا  جاری ترعرداد پررونرده هرا بره بریرش از  
یک میلیون مورد خواهد رسید. اعتراب کارکنان سرازمران  

 فضای سبز شهرداری کرج نسبت به عدم پرداخت حقوق! 
جمعی از کارکنان سازمان پار  های شهرداری کررج بره  
عدم دریافت حقوق خود بدلیل اخرترال  فری مرابریرن مردیرر  

 عامل و هیات مدیره اعتراب کردند. 
بدنبا  رسانه ای شدن خبر عردم پررداخرت حرقروق کرارکرنران  
سازمان فضای سبز شهرداری کررج مسرئروالن برجرای رفرپ  

 این مشکل بدنبا  راوی این خبر به رسانه هاهستند. 
بردلریرل     شنیده ها حاکی از ان دارد که گرویرا اعرالم شرده 

مراه خربرری از حرقروق    ٧٣ تا     رسانه ای شدن این موفوع 
 نیست . 

ترمراس ترلرفرنری یرکری از     خرردادیرانرون درپری ١ به گرزارش 
ایرن خربرر     کارکنان سازمان پار  های شرهررداری کررج 

 اعالم شد. 
این کارمند افزود بنده به عنوان نماینده جرمرعری از پررسرنرل  
سازمان پیگیر این موفروع هسرترم  مرتراسرفرانره خریرلری از  
کررارمررنرردان از ترررس ترررکررش هررای بررعرردی اداری جرررات  

 ندارند.     پیگیری 
نماینده پرسنل سازمان فضای سبرز شرهررداری کررج ادامره  

از یررار مردیرر عرامرل بره دلریرل     داد :متاسفانه شنیده شده 
انران را امضرای     اختال  با هیات مدیره اک های مالری 

نکرده لذا به همین دلیل هی  ارک حرقرویری دیرگرری را  
 نیز امضای نمی کند. 

این کارمند ادامه داد :حقروق مرن بسریرار نرااریرز اسرت و  
برایرم و بره     وایعا با ان هم نمی توانم از پس مخارج زندگیم 

با این خرج گران  شرمنده خرانرواده     علت عدم دریافت حقوق 
هایمان شدیم و متاسفانه هر روز شاهد دعواهای خانگری برا  

 انها می باشیم .  
وی افزود :برای پیگیری این مسرئرلره بره دفرترر اسرترانردار  
البرز هم مراجعه کردیم تا بتوانیم به حرق و حرقروق یرانرونری  
خود برسیم انها هم گفتند اگرر رسرانره ای شرود زودترر بره  

 حقویتان میرسید. 
به گزارش امروز همین منبپ درهمین رابطه  پس از انرترشرار  
خبر اعتراب جمعری از کرارکرنران سرازمران فضرای سربرز  
شهرداری کرج و پیگیری خزانه دار شرورا و یرو  مسراعرد  
پیرامون بر طر  شدن موفوع پرداخت حقوق کرارمرنردان ترا  
پایان ویت اداری امروز  مجددا نماینرده کرارکرنران سرازمران  

 تا پایان ویت اداری امروز داد.    خبر از عدم ترقق این مهم 
وی افزود:در حا  حافر بجرای رفرپ ایرن مشرکرل بردنربرا   

 راوی این خبر به رسانه هاهستند. 
کارمند این سازمان ادامه داد:شنیده ها حراکری از ان دارد  

ترا     بدلیل رسانه ای شدن این موفوع    که گویا اعالم شده 
 ماه خبری از حقوق نیست .   ٧٣ 
  

کارگر دراستان اصفمهمان بمه دلمیمل  ٠٢١١بیکاری 
 تع یلی واحدهای تولیدی از ابتدای سال جاری!

معاون روابط کار اداره کل تعاون  کرار و رفراه اجرترمراعری  
  ٧٧٣٣ دراستان انرفرهران ٣٥ استان انفهان گفت:ازابتدای سا  

 کارگر به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی بیکارشدند. 
خرداداشمه سار مرسن نیرومنرد برا اعرالم ایرن  ٥ به گزارش 

هرزار پررونرده در حروزه روابرط    ٠٣ خبر که در سا  گذشته  
کاراستان انفهان مورد رسیدگی یرار گرفته اسرت افرزود:  
از مشکالت واحدهای ایتصادی عردم فرروش مرررصروالت  
است که علی رغم کراهرش ترورم بره دلریرل وجرود رکرود   

 فروش مرصوالت داخلی نیز با کاهش مواجه شده است. 
وی با تاکید بر افزایش واردات بی رویه به جرای نرادرات  
مرصوالت داخلی تصری  کرد: ایرن مسرئرلره مروجرب شرده  
است که وفعیت تولید در واحدهای ایتصادی کاهش یرابرد  

 و این واحدها بازار ریابت را از دست دهند. 
معاون روابط کار اداره کل تعاون  کرار و رفراه اجرترمراعری  

نفر کارگرر بره    ٧٧٣٣ استان انفهان در ادامه از بیکار شدن  
خربرر    ٣٥ دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی از ابرتردای سرا   

داد و افزود: برای حمایت از کارگرران ترنرهرا ایردامری کره  
 می توانیم انجام دهیم پوشش بیمه بیکاری است. 

 بیال ایمللی
ها کارگر معمتمر  در  پیگرد ده -میانمار 
 این کشور

بیش از پرنرجراه ترن از کسرانری کره در جرریران ترظراهررات  
کارگری در میانمار ابرمهن بازداشت شده برودنرد رسرمرا بره  

 اند.   تخلف از یوانین متهم شده و ترت پیگرد یرار گرفته 
  ٧٣ اردیربرهرشرت ا   ٠٧ ایراد اتهام علیه این افراد روز جمعه   

مهن و در حالی نرورت گررفرت کره مرذاکررات پرارلرمران  
میانمار درباره الیره انال  یوانین سختگیررانره مروجرود در  
مورد تظاهرات اعترافی در جریان بود. در دوره حرکرومرت  
نظامیان بر برمه  حق برگزاری تظاهرات غیردولتری مررردود  
بود و برگزارکنندگان تظاهرات بدون مجوز با مرررکرومریرت  
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شدند. این یوانین هنوز هم تغریریرر اسراسری    زندان مواجه می 
 نیافته است. 

روز اهارشنبه  گروهری از کرارگرران و مردافرعران حرقروق  
کارگری در اعتراب به انچه که یروانریرن فرد کرارگرری  

خواندند و به ویر ه مررردودیرت حرق تشرکریرل اترررادیره    می 
مستقل کارگری به سوی نیپیردو  پرایرترخرت  راهرپریرمرایری  
کردند. این راهرپریرمرایری پرس از ان اغراز شرد کره یرک  

بری در منطقه سگین  حدود یرکرصرد ترن    کارخانه اوب 
از کارگران را بیکار کرد و کارگران در اعرترراب بره ایرن  

 تصمیم  اعتراب کردند. 
رئیس پلیس مرلی گفته است که در ابرتردا در نرظرر برود  
فقط رهبران راهپیمایی ترت پیگرد یرار گریررنرد امرا سرایرر  

شدگان هم انرار کردند که باید هرمرراه رهربررانشران    بازداشت 
مراکمه شوند. وی افزوده است که به راهپریرمرایران هشردار  
داده شده بود که به دالیل امنیتی  راهرپریرمرایری بره سروی  

 پایتخت ممنوع است اما انان به این هشدار اعتنا نکردند. 
 

اعمتمصماب سمراسمری در ممراکمز  -ایتالیا 
 آموزشی 
  ٧١٣٣   دانش اموزان و پرسرنرل بریرش از    مه   ٧٣ روز جمعه  

موسسه اموزشی و مدرسه در سراسر ایتالیا در اعتراب بره  
 شرایط کاری خود دست به اعرترصراب و ترظراهررات زدنرد. 
طبق گزارش مرنرترشرره  در پری فرراخروان اترررادیره هرای  
کارگری  دانش اموزان  مرققان  معلمان و پرسنرل مردارس  
در سراسر ایتالیا بار دیرگرر ایردام بره بررپرایری ترظراهررات و  
اعتصاب کردند. معترفین در این تظراهررات و اعرترصراب   
خواستار افزایش سط  حقوق و ترمردیرد یرراردادهرای کراری  
خود شدند که به گفته اترادیه های کرارگرری از سرالرهرا  

 یبل به حا  تعلیق درامده است.  
کارگران حمل و نقل عمومی در پایترخرت ایرترالریرا نریرز در  
 حمایت از این اعترافات  همزمان دست به اعتصاب زدند. 

 
هممزار نممفممر در  ٢١بممیممش از  -سمموریممه 
 اند های دولتی کشته شده زندان

گرویرد کره در پرنر  سرا     بان حقروق بشرر سروریره مری   دیده 
هزار نفر برر اررر شرکرنرجره یرا شررایرط    ١٣ گذشته  دستکم  

 اند.   های دولت سوریه کشته شده   وخیم انسانی در زندان 
رامی عبدالرحمان  مدیر ایرن گرروه مسرترقرر در لرنردن  بره  
خبرگزاری فرانسه گفته که این تعداد از مراه مرارس سرا   

تاکنون و ناشی از شکنجه و شرایط وخریرم انسرانری    ٧٣٧٧ 
 اند.   از جمله فقدان غذا یا دارو کشته شده 

به گفته ایای عبدالرحمن  باالترین میزان مرگ و مریرر در  
هرای واحرد اطرالعرات    زندان بدنام نیدنایا بوده و بازداشتگاه 

های امنیتری دولرتری نریرز شررایرط    نیروی هوایی و دستگاه 
 اند.   مشابهی داشته 

های مدافپ حقروق بشرر هرمرواره دولرت سروریره را بره    گروه 
 اند.   شکنجه گسترده مخالفان خود متهم کرده 

  ٧٧٣ بان حقوق بشر سوریه گفته که نام دسرترکرم    گروه دیده 
شان ربت شرده     هزار نفری که اسامی   ٧١ کود  در میان  

 به عنوان یربانیان شکنجه دولت سوریه وجود دارد. 
این گروه در عین حا  از مررگ ارنرد هرزار نرفرر زنردانری  

های مخالف دولرت سروریره مرانرنرد حرکرومرت    توسط گروه 

 اسالمی اداعشن خبر داده است. 
برران و جن  در سوریه یکی از بزرگترین فجرایرپ بشرری  

های اخیر است. در پن  سا  گرذشرتره نردهرا    جهان در دهه 
هرا    هزار نفر از مردم این کشور کشته و زخرمری و مریرلریرون 

 اند.   نفر از انها اواره شده 
 

هما  و بازداشت ده حمله پلی  -قزاقستان 
 معتر 

شده برای اعترراب بره    ریزی   های برنامه   پلیس یزایستان تجمپ 
هرا    انالحات ارفی در این کشور را پرراکرنرده کررده و ده 

 معترب را در شهرهای مختلف دستگیر کرده است. 
فعاالن سیاسی در یرزایسرتران بررای اعرتررافرات سرراسرری  
فراخوان داده بودند اما تجمپ ممنوع اعالم شد و در ارنردیرن  

هرای ویر ه    شهر یزایستان ماموران پلیس  که بررخری لربراس 
هرا را    هرا و مریردان   فد شورش و ماسک داشتنرد  خریرابران 

 بستند. 
در اند هفته اخیر اعترافات وسیعی به برنامره انرالحرات  
ارفی دولت انجام شده و در شهرهای مختلرف هرزاران نرفرر  

 گرد امده بودند. 
هرا    بنا به انالحات مرورد نرظرر دولرت یرزایسرتران  خرارجری 

های کشاورزی یزایستان را در یرراردادهرای    توانند زمین   می 
داران    ساله اجاره کرنرنرد. نرگررانری کشراورزان و زمریرن   ٧٥ 

گرذاران اریرنری بره ایرن    یزایستانی از این است که سرمایه 
 های انها را بگیرند.   ترتیب زمین 

اعتررافرات خریرابرانری در یرزایسرتران نرادر اسرت و دولرت  
 کنند.   نورسطان نظربایف  با مخالفان به سختی برخورد می 

ای بررگرزار    اخرین باری که در یزایستان اعتررافرات عرمرده 
بود که کارگران ننعت نفت اعرترصراب    ٧٣٧٧ شد در سا   

نرفرر    ٧١ کردند. در ان مقطپ پلیس با شلیک به معترفان  
 از انها را کشت. 

 
برپایی تماهرات ضد دولمتمی در  -مالی 
 مالی

در      مره   ٧٧ هزاران تن از پایتخت نشینان مالی روز شرنربره  
اعتراب به ایدامات دولت و گسترش فساد مرالری در ایرن  
رررررررررد.   کشرررررررررور ترررررررررظررررررررراهررررررررررات کرررررررررردن
به گزارش خبرگزاری فرانسه از باماکرو  پرایرترخرت مرالری  
 نرررررررنررره ترررظررراهررررات گسرررتررررده فرررد دولرررتررری برررود. 
تظاهرکنندگان با حمل پراراره نروشرتره هرایری مربرنری برر  
مرکوم کردن گسترش فساد در مالری  خرواسرترار انرال   
ساختار ایتصادی کشور و همچنین کناره گریرری ابرراهریرم  

  ٧٣٧٠ بوبکر رئیس جمهوری کشورشان شدند کره از سرا   
 تررررررراکرررررررنرررررررون در راس یررررررردرت اسرررررررت. 
برخی از تظاهرکنندگان در خال  این تظاهرات ایدام بره سرر  
دادن شعارهای تند عرلریره دولرت کرردنرد کره برا بررخرورد  
 نررریرررروهرررای امرررنرررتررریررری و پرررلررریرررس هرررمرررراه برررود. 

 
در پایان این تظاهررات  مرعرتررفران برا نردور بریرانریره ای  
خواستار جلوگیری از گسترش فساد مرالری و ایرترصرادی  
در کشورشان و همچنین ایدام به مویپ دولرت در ایرن براره  
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد.   شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردن
جمهوری مالی کشوری در غرب افریقاست که برر اسراس  

تولید ناخال  داخلی یکی از فقیرتریرن کشرورهرای جرهران  
رررررررررررره حسرررررررررررراب مرررررررررررری ایررررررررررررد.   ب
مالی از شما  با الجزایر  از شرق برا نریرجرر  از جرنروب برا  
بورکینافاسو و ساحل عاج  از جنوب شرق برا گریرنره و از  

 غرب با سنگا  و موریتانی همسایه است. 
 

دوچممرخممه سممواری اعممتممراضممی دو دخممتممر 
 بامیانی در افغانستان

  ٧٣٣ دو دختر بامیانی در ایدامی نرمرادیرن فرانرلره حردود  
کیلومتری شهر بامیان در مررکرز افرغرانسرتران ترا کرابرل   
پایتخت را با دوارخه رکاب زدنرد ترا بره مصروبره ترغریریرر  
 مسیر خط انتقا  برق از بامیان به سالن  اعتراب کنند. 

ذکیه مرمدی و کلثروم زهررا در پرایران سرفرر خرود یرک  
اعالمیه اعترافی و دو اراغ نرفرتری را بره عرنروان نرمراد  

 اعتراب خود به کاز ریاست جمهوری بردند. 
کنندگان این دواررخره سرواری    لیال مرمدی  از هماهن  

سی گفت که مسئروالن دفرترر ریراسرت    بی   اعترافی به بی 
جمهوری  اعالمیه پایانی سفر این دو دختر دواررخره سروار  
را ترویرل گررفرترنرد  امرا از ترررویرل گررفرترن دو ارراز  
خودداری کردند و گفتند که ترویل گرفتن انرهرا  تروهریرن  

 به شعور  رئیس جمهوری است. 
گویند کره ترقرریربرا  هرمره    معترفان همراه ذکیه و زهرا می 
هرای خرود را برا هرمریرن    اهالی والیت بامیان تاریکی شرب 

کنند و این ایدام نرمرادیرن نربرایرد    های نفتی روشن می   اراغ 
 توهین تلقی شود. 

در اعالمیه این دختران دوارخه سوار امده اسرت:  حرق مرا  
هرای خردمرات دولرتری را    است کره از حرکرومرت حردایرل 

بخواهیم. هر شهروند این کشور حق دارد که از خردمرات و  
ای حکومت برخوردار شود... ما برا دادن    های توسعه   برنامه 

شرویرم کره عصرر    هریکین ااراغ نفتین به شما یاداور مری 
های نفتی گذشته است و بگذاریرد مرا در    تاریکی و اراغ 

ترریرن حرق مرردم اسرت ر    زمانه کنونی از برق ر که بردیرهری 
 برخوردار باشیم . 

حسین مرتضوی  از سخنگویان کاز ریاسرت جرمرهروری    شاه 
هرا را بره داخرل    سی گرفرت:  ارگ ان   بی   افغانستان به بی 

ها را شرنریرد  هرمرانرطرور کره نردای    دعوت کرد و پیام ان 
 تظاهرات هفته یبل را هم شنیده بود.  

تصمیم جلسه یازدهم اردیبهشت کابینه افغانستان در ترأیریرد  
کریرلروولرت تررکرمرنرسرتران    ٥٣٣ تغییر مسیر خط انتقا  برق  

اعترافات زیادی برانگیخت و از جرمرلره هرفرتره گرذشرتره  
جمعیت برزرگری در اعرترراب بره ایرن تصرمریرم در کرابرل  

 تظاهرات کردند. 
مرمد اشر  غنی  رئیس جمهور افرغرانسرتران در پری براال  
گرفتن اعترافات  اجرای امور مربوط به ایرن طرر  را بره  
تعویق انداخت و کمیسیونی را مأمور بررسی مجدد هرر دو  

 مسیر کرد. 
مررعررترررفرران تشررکرریررل ایررن کررمرریررسرریررون را برررای ترررررقررق  

انرد کره بره    های خود ناکافی دانسته و تأکید کرده   خواست 
تر از کشیدن خط انرترقرا  بررق از برامریران یرانرپ    ایزی کم 

 شوند.   نمی 
 

 



 ٦١٤شماره      -  چهارم  دوره     21     کارگر کمونيست 

 ت م ا     بما   
ك م ن ی ن   بمر ا ی   آ ز ا د ی   
 ك ا ر گ ر ا ن   ز نمد ا نمی 
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 ٧ صفحه   

اعممتمصماب گسممتمرده کمارگممران  -فمرانسمه 
 های نفت پاالیشگاه

کارکنان پاالیشگاهها فرانسه از روز جمعه  بیستم مراه مره  
در اعتراب به الیر  انالحات یانون کار دولرت ایرن کشرور  
دست به اعتصاب زده اند. این اعتصاب منجر بره تشرکریرل  
نف های طوالنی در مقابل ایستگاهرهرای پرمر  برنرزیرن  
شده است. اعتصاب کنندگران راهرهرای مرنرترهری بره ایرن  
پاالیشگاهها را برا سرنر  و السرتریرک هرای بره اترش  

 کشیده شده مسدود کرده اند. 
در حا  حافر شش پاالیشگاه از هشت پراالیشرگراه فررانسره  
به دلیل مشارکت کارکنان ان در این اعترصراب بره حرالرت  
تعطیل یا نیمه تعطیل درامده اند. کرنرفردراسریرون عرمرومری  
کار که یکی از اتررادیره هرای کرارگرری مرهرم فررانسره  
اسررت  اعررالم کرررده اسررت ایررن اعررتررصرراب هررا تررا زمرران  

 کنارگذاشتن این الیره در مجلس ادامه خواهد یافت. 
یرکری از اعضرای اترررادیر  کرارگرری مری گرویرد:  مررا  
امیدواریم که رفقای دیگر نیرز در ایرن اعرترصراب بره مرا  
بپیوندند. ما برای ایجاد اشوب در ایرنرجرا جرمرپ نشرده ایرم  
بلکه حقوق بگیران عصبانی و شهررونردان سررخرورده از ایرن  
دولت هستیم. حاال دیگر وظیفه دولت است که تصرمریرمرات  

 درست را بگیرد.  
ایسرترگراه پرمر     ٧٣٣٣ بنا به اخبار اعالم شده  نزدیک به  

بنزین به دلیل کمبود سوخت از کرار افرتراده انرد و یرا بره  
سختی جوابگوی تقرافرای مشرترریران هسرترنرد. مرردم در  
مناطق مرزی فرانسه با سوییس یا بلر یرک بررای ترامریرن  
بنزین مورد نیاز خرود بره شرهررهرای نرزدیرک در انسروی  

 مرزها می روند. 
مانوئل والس  نرخرسرت وزیرر فررانسره در واکرنرش بره ایرن  
اعتصاب با بیان اینکه از کرار انرداخرترن پراالیشرگراهرهرا و  
پم  های بنزین دیگر برای دولت اشناست  تراکریرد کررده  
است بررسی الیره انرالحرات یرانرون کرار برمرنرظرور رای  

 گیری در پارلمان ادامه خواهد یافت. 
معترفان می گویند این یانون به نفرپ کرارفررمراهراسرت و  
موجب مترزلرز  ترر شردن جرایرگراه کرارکرنران و کرارگرران  

 موسسات دولتی و خصونی می شود. 
 

افمزایمش آشمکمار و گسمتممرده   –انمگملمیم  
 دینی در انگلی  و ولز  بی

دهرد ارهرار    نتای  یک ترقیق جدید در انگلیس نشران مری 
فردی که در یک خانواده مسیررری پررورش    ٧٣ نفر از هر  
 انرررد.   انررد  اکررنررون دسررت از مررذهرررب کشررریررده   یررافررتررره 

 
به گزارش خربررگرزاری اوا  روزنرامره گراردیرن برا انرترشرار  
گزارشی اعالم کرد: شمار افرادی که در انگرلریرس و ولرز  

کنند  از شمار افرراد مسریررری    دین تونیف می   خود را بی 
پیشی گرفته است. به گفته مرققان دانشگاه کراترولریرک  

درنرد    ١٧.٥     ٧٣٧١ سنت ماری در تویینکهام  در سا   
از مردم اعالم کردند به هی  مذهبی گرایش نردارنرد و در  

 درند از مرردم خرود را مسریررری خروانردنرد.   ١٠.٥ مقابل  
 

ترقرریربرا  دو    ٧٣٧٧ دین از سا     بر این اساس  شمار افراد بی 
برابر شده است.  یرار است نتیجه این ترررقریرق در مرجرلرس  
عوام مطر  شود. اسرتریرون برلروو نرت  از اسراتریرد دانشرگراه  
کاتولیک سنت ماری در این رابطه گفرت:   نرکرتر  یرابرل  

دیرنری در مریران مرردم اسرت.     توجه  افزایرش اشرکرار  بری 
نفری که فریه انگلریرکران و    ٧٧ بلوو نت افزود در مقابل  هر  

کرنرنرد     نفری که فریه کاترولریرک را ترر  مری   ٧٣ هر  
اورد. اطرالعرات    تنها یک نفر به دین مسیریرت روی مری 

مربوط به اسکراترلرنرد و ایررلرنرد شرمرالری در ایرن گرزارش  
هرای    های موسسه   نرگررش   گنجانده نشده  اما نتیجه یافته 

دهرد بریرش از    اجتماعی اسکاتلند   در ماه اوریل نشان مری 
نیمی از مردم این کشور اکنون دین ندارند. برر اسراس ایرن  

درند از مردم اسکاتلند اعالم کرردنرد مرذهرب    ٥٧ ترقیق   
   ٧٣٣٣ ندارنده این امار در ابتدای اغاز این ترقیق در سرا   

هرای اجرترمراعری    درند بود. به گفته موسسه   نگرش   ١٣ 
اسکاتلند     حضور مردم در مراکز مرذهربری نریرز از سرا   

 ترررریرررن حرررد خرررود رسررریرررده اسرررت.    بررره پرررایررریرررن   ٧٣٣٣ 
ایان مونتاگو  یکی از مرققان این موسسه در ایرن رابرطره  

دهرنرد کره ترعرهرد مرردم    های امروز نشان می   گفت:  یافته 
اسکاتلند به مذهب  اه تمایل به ترعرلرق داشرترن بره یرک  
مذهب خاس و یا حضور در مراسم مذهبی رو بره کراهرش  

 است.  
 

اعالم اعتصاب گسترده کارگران نمیمروگماه 
 های هسته ای 

در ادامه اعتصاب ها در فرانسه در اعتراب بره انرالحرات  
یانون کار   ث ژ ت  برزرگرترریرن اترررادیره کرارگرران ایرن  

  ٧١ نیروگاه هسته ای  پنرجرشرنربره  ٧٣ کشوراعالم کرد که  
  ١٥ دست به اعتصراب سرراسرری خرواهرنرد زد. حردود      مه 

 درند برق فرانسه از نیروگاه های اتمی تامین می شود. 
کارکنان کارخانه  نوژان سورسن  در نرزدیرکری پراریرس از  

 ساعته خود را اغاز کردند.   ٧١ اهارشنبه شب اعتصاب  
ژان کلود  از اعضای  ث ژ ت  میگوید:  دیگرر اعرترراب  
خیابانی فایده ای ندارد. انها به مرا گروش نرمری کرنرنرد.  
دیگر می خواهیم با ابزار سنگین تری اعتراب خود را بره  
گوششان برسانیم. کمی دیگر مقاومت میکنیم و به دولرت  

 می فهمانیم که مقاومت ایست.  
با وجود نگرانیهای فراوان در مورد وفعریرت ایرترصرادی و  
سوخت کشور وزرای دولت فرانسوا اوالند بر مقاومت دولرت  
انرار دارند و معتقدند که دولت امکانات و ذخرایرر الزم را  

 برای بیش ازسه ماه اینده در اختیار دارد. 
دولت روز اهارشنبه گفت که با مسدود شدن پراالیشرگراه    

های نفت توسط اعتصاب کنندگران  بره برهرره بررداری از  
 ذخایر استرات یک متوسط شده است. 

مانوئل والس  نخست وزیر فرانسه میرگرویرد:  هریر  راهری  
برای رد این طر  نیرسرت. ایرن یرانرون از روز جرمرعره الزم  

 االجراست وهمین منوا  ادامه خواهد داشت.  
روز اهارشنبه نیز بررای سراعرات طروالنری پرل نررمرانردی  
یکری از مسریررهرای انرلری رفرت و امرد  بررای مردت  
طوالنی توسط اعتصاب کنندگان بسرتره و براعر  بروجرود  

 امدن ترافیک سنگین شده بود. 
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