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ژوئن روز جهانی حمایت از کارگران زندانی و زندانیان  ٠٢
 سیاسی

 دوازدهم ژوئن روز مبارزه با کار کودکان
ای کودکان همین حاال ممنوعیت کار حرفه  

 سیامک بهاری

 ١2 صفحه  

:  جنبش سوسیالیستی و تحزب تقویت دو فاکتور 
 کارگری

 ناصر اصغری

 در حاشیه اخبار کارگری 
 اقتصاد ورشکسته دولت روحانی و وعده های تو خالی! 

 نسان نودینیان

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

کار واسهه مهرده ا ایهن اخهال هی  
ترین و سفارشی ترین شعهار مهرد  
سهاررانههه یههع جههامههعهه نهابههرابههر  
است. مفت هه  بهه ایهن نهتهیه هه  
نرسهیهدنهدش  شهت کن یهع دنهیها  
تحهیهیهر و سهرزنهش و وهیهر  و  
ناموس  هرسهتهی و ... خهوابهیهده  
است. این سخهن تهبهلهور سهتهمهی  
است که به عنوان اکارا بر تهوده  
وسیعی از مردم تحمیل مهیهشهود.  
اکههار کههنا بههودن یههع  ههفههت  
نیکو برای مردان تعریف میهشهود  
تا زبانشان را به نوعی ببهنهدد تها  
وادراشان کنند تن به کار دههنهد   
ههر نههنههد در  ههایههان کن نههیههزی  
نصیبش نشود. روزی را که خهدا  

میرساند. بنده خهدای کهه ههمهه  
روزی کهارکهنهان جهامهعهه را بهه  
گروگان گرفته ظاهرا هیهکهکهاره  
است  اما یع و تهای ) بیشتهر  
و تها ( کهار  هرفها بهرای مهرد  
نیست. اماشااله خهر  خهودو و  
خانواده او می کورد.ا نهنهد تها  
فیل  و داسهتهان سهاخهتهه شهده و  
نوشته شده به عهنهوان انهان کوران  
کونعا یا امهردان کهونهعا  
که در کنها  تهاکهیهد شهده اسهت:  
ا)کههودک کههار( مههرد اسههت   
مرد ا  و نهه تهنههها ایهن بهلهکهه  
مذهب را  اطی داستان میکنهنهد  

 که بر جوانمردی تاکید کنند 
 

کار کودک، چهره زشت و 
 زمخت جمهوری اسالمی

 یاشار سهندی
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 یک همبستگی پر شور
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 مسئوليت مطالب با نويسندگان کنهاست.  
در  میار  در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون کنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

تقویت دو 
فاکتور :  جنبش 
سوسیالیستی و 
 تحزب کارگری

 ناصر اصغری
دوسهههتهههی دربهههاره یهههکهههی از  

های اخیر من نهرهر داده و    نوشته 
نند سئهوا  مههه  مهطهره کهرده  

کنه     که در این نوشته سعی می 
هایی از کنههها بهاهردازم.    به گوشه 

بخشی از نرر این دوست محهتهرم  
را در بههخههش اتههو ههیهه ا و در  

 ام.   انتهای این نوشته کورده 
 

نوشته مورد اشاره  اافمهیهنهیهسه ا  
دولتی و مطالبا  زنهانا  بهه دو  
فاکتور وایب در مبارزا  بهرای  
تثبیت مطالبا  زنان در کمهریهکها  

( جهههنهههبهههش  ١ اشهههاره کهههرده:  
( تههحههزب  ٢ سههوسههیههالههیههسههتههی و  

کارگری. وا ه  اسهت کهه از  
شههود    جههههها  مههخههتههلههفههی نههمههی 

مو عیت سیاسی ایران و کمریهکها  
را مهههیهههایسهههه کهههردش امههها در  

های وربی کمریکا از    دمکراسی 
جههههههها  زیهههادی از دیههه هههر  
کشورهای وربی متفهاو  اسهت  

کهنهد    که این نوشته سهعهی مهی 
وارد این تفاوتها نشود. فهراتهر از  
ههمههه فههاکههتههورهههایههی کههه مههی  
توانند دخیل بهاشهنهد  کنهکهه کهه  
ایران را از کمریکا و کشهورههای  

کند  تهکهیهه    ارو ائی متمایز می 
رژی  اسالمی بر سرکوب عهریهان  
است. مهنهتههها بها وجهود ههمهیهن  
سرکوب عریان ه  مبارزه زنان و  
کارگران برای کزادی و بهرابهری  
و برای تثبیت مطالبا  انسهانهی  

 در جریان است. 

در مطلب اافمینیسه ا دولهتهی و  
مطالبا  زنانا گهفهتهه بهودم کهه  
برای تثبیت مطالهبها  زنهان  دو  
فاکتور باید دخهیهل بهاشهنهد. در  
وههههیههههاب یههههع جههههنههههبههههش  
سوسیالیستی که مطالبا  زنهان  
از مطالبها  مههه  ایهن جهنهبهش  
است و در وهیهاب یهع حهزب  
متر ی و نپ امکان اجرا شدن  

 این مطالبا   عیف است. 
 

هاای  نقش فعالین جنبش
 اجتماعی
های اجتهمهاعهی نهیهش    در جنبش 

هها حهیهاتهی    فعالین و ککتیویسهت 
است. این فعالهیهن هسهتهنهد کهه  

ههای اجهتههمهاعهی را    نهار هایهتههی 
کنند و در سهازمهان    کانالیزه می 

هها حهرا او     دادن این نار ایتی 
ههای    زنند. فعالین جهنهبهش   را می 

هها را    اعترا ی  در  بسیج توده 
برای هرگونه تغهیهیهر و تهحهولهی  
دارنههد. در نههتههیهه ههه گههرایههش  
سوسیالیستهی در جهامهعهه بهایهد  
بتواند ایهن فهعهالهیهن را بهه خهود  
جذب کنهد. ایهن حهذب شهدن و  
جذب کهردن هه  بها کرزو اتهفها   

افههتههد. تههنههههها بهها نههیههد و    نههمههی 
ای کههردن گههرایشهها     حههاشههیههه 

نا ی هیهر در بهرانهدازی سهیهسهته   
داری  کهه ریشهه ههمهه    سرمهایهه 
شهود افه     ههاسهت  مهی   نهابهرابهری 

سوسیالهیهسهتهی را بهر فهعهالهیهت  
ککتیویستها حاک  کرد. مهنهرهور  
از فعالیهن و ککهتهیهویسهتههها هه   
 ههرفهها ککههتههیههویسههتهههههای نههنههد  
جنبش مشخص نهیهسهتش بهلهکهه  
منرور کال نپ اجتمهاعهی در  
همه حوزه هاست. در ایران عهالوه  

های اعهتهرا هی مهثهل    بر جنبش 
جهههنهههبهههش کهههارگهههری  حهههیهههو   
کهههودک  بهههرابهههری زنهههان  بههها  

های دی ری نهیهز مهانهنهد    جنبش 
سکورریس   لهغهو احهکهام  هرون  
وسطائی اعدام  سن سار  حهیهو   
برابر شهروندی و ویره ه  مواجهه  
هستی . در ننین جوامعهی نهیهد  
سوسیالیستی باید توانسته بهاشهد  
گرایشا  لهیهبهرالهی و سهوسهیها   
دمکراتیع را کهنهار زده بهاشهد  
تا ککتیویستهای ایهن جهنهبهش و  

ها را بهه خهود جهذب کهرده    حوزه 
 باشد. 

 
موقعیت سوسیالیسا  در 

 آمریکا
من بر این عییده نیست  کهه ایهده  
سوسیالیستی در کمریکا  عیهف  
اسههت. )مهههنههرهههور ایههنههه هها از  
سههوسههیههالههیههسهه  نههه سههوسههیهها   
دمکراسی  بلکهه سهوسهیهالهیهسه   
انههیههالبههی اسههت کههه سههوسههیهها   
دمکراسی را بخشی از  هور   

دانهد.( بهه نهرهر مهن    مسئله می 
فعالین سوسیالیسهت  هراکهنهده و  

ههای    اف  هستنهد. وجهود ایهده   بی 
سوسیهالهیهسهتهی بهدون فهعهالهیهن   
نهههههادههها و مشههخههصهها حههزب  
سوسیالیستی  رص نانی بهر سهر  

کورد. کمریکا  هر    سفره کسی نمی 
است از محافل نای کهه بهرای  
تههغههیههیههر اسههاسههی دنههیهها بههرنههامههه  
مشخصی در دستور خود ندارنهد.  
بخش عریمی از فعالین ههمهیهن  
مههحههافههل و فههعههالههیههن نههپ  

های کهارگهری در دوره    اتحادیه 
اخیر  فعالین کماین انهتهخهابهاتهی  
بههرنههی سههانههدرز بههودنههد. بههعههد از  
فروکش این کماین هه   بهه زیهر  
 رن  ههیهالری کهلهیهنهتهون  کهه  
ظاهرا بهرای شهکهسهت کهانهدیهد  
دست راستی حزب جمهههوریهخهواه  
اعالم شده است  خزیدند. اکهنهون  
کههه سههانههدرز گههفههتههه اسههت بهها  
کلینتون همکاری خواههد کهرد   
کب  اکی بر دست کسانهی کهه  
همه تخ  مروهایشان را در سهبهد  
سههوسههیهها  دمههکههراسههی و حههزب  
دمکرا  ریهخهتهه بهودنهد ریهخهتهه  
اسههت. زمههزمههه ایهه ههاد حههزب  
سومی  حزبی  هارلهمهانهی نهپ  
تر از حزب دمهکهرا   در مهیهان  
طرفداران بهرنهی سهانهدرز کهه از  

انهد     حزب دمکرا  دست شهسهتهه 
رسهد. اکهثهر ایهن    به گهوو مهی 

افراد  فعالین و اکتهیهویسهتهههای  
نای هسهتهنهد کهه ههیهکه هونهه  
امههیههدی بههه حههزب دمههکههرا   
کمریکا ندارند. در نتهیه هه کن دو  
فاکتور مهمی که به کنها اشهاره  

 اند.    جواب مانده   کردم هنوز بی 
 ٨ صفحه    
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کار کودک، چهره زشات 
 و زمخت جمهوری اسالمی

 
کههه حههامههی او دسههت بههریههده    

حضر  عباس است. فیهله  ههای  
مانند: نهیهاز  بهاران  بهکهه ههای  
کسمان و ... کهه در کنههها فهیهر  
والههدیههن و کههال فههیههر یههع امههر  
مهههیهههدس کهههه از انسهههانهههههههای  
کونکی به عنوان طفهل  هغهیهر  

 ایع مرد می سازد ا 
 

ژوئن روز جهانهی مهنها کهار    ١٢ 
کههودک اعههالم گههردیههده اسههت   
و رار اسهت تهحهت عهنهوان یهع  
 هیهمهان نهامهه کشهورههای عضهو  
موظهف بهاشهنهد کهه مهانها کهار  
کودکان شوند. اما بهطهور روتهیهن  
شرایطهی فهراهه  شهده اسهت کهه  
انسهههانهههههههای کهههونهههکهههی کهههه  
اکودکا خوانده میشوند باید تهن  
بهه کههار دهههنههد. ایههن جهها دیهه ههر  
کههودک  یههع وسههیههلههه تههولههیههد  
است. نیزی که ابدا مه  نیهسهت  
جنیست کودک است. البته نهه  
دختر و نه  سر باید امثهل یهع  
مردا کهار کهنهد. دخهتهر و  سهر  
فر ی ندارد باید تن به کهار دههد  
اگر میهخهواههد شهکهمهش خهالهی  
نباشد و کف دست نهانهی بهدسهت  
کورد. مهیه هویهنهد کهودکهان کهار  
نتی ه فیر استش و این فیر بیشتهر  
موجبش را ابد سر رستیا خهانهوار  
از جانب والدین می دانهنهد نهه کن  
نرامی که این سر هرسهت خهانهوار  
و تی کدم حساب میشهود کهه در  
نرخه کار باشد و در وهیهر از کن  
هیکی نیسهت. در  هورتهی هه   
کههه در ایههن نههرخههه بههی  ههایههان   
تحییر و رنهج  هرار داشهتهه بهاشهد  
بیش از هر کسی خودو مسهئهو   
است که نتوانسته خودو را بهار  
بکشد نه اینکه کسانهی از روی  

شههکهه  سههیههری بههه ایههن نههتههیهه ههه  
رسیدند اا هتهصهاد  هویها و بهنهیهان  
بازارو ر ابت همه نیز را تهعهیهیهن  
کند و این خهود بهاعهی مهیهشهود  
روزی روزگاری ایهران هه  بشهود  
کشههور نههوظهههههور ا ههتههصههادیاش  
دستمزد سهر هرسهت یهع خهانهوار  
باید نهههار بهرابهر زیهر خه  فهیهر  

 باشد. 
 
ژوئن روز جهانهی مهنها کهار    ١٢ 

کودک اعالم گهردیهده اسهت  و  
جههمهههههوری اسههالمههی ههه   ههای  
میاوله نامه ای امضها گهذاشهتهه  

نهامهه حهیهو     است به نام ا  هیهمهان 

کودکا که بر اساس این  یهمهان  
سهالهی    ١١ نامه اههر انسهان زیهر  
شود. مهاده    کودک محسوب می 

این منشور  بازی و تفریه  را    ١١ 
دانهههد و    حههه  کهههودکهههان مهههی 

گههویههد: کشههورهههای طههرا    مههی 
نامه  ح  کهودک را بهرای     یمان 

تههفههریهه  و کرامههش و بههازی و  
های خهال  مهنهاسهب سهن    فعالیت 

خود و شرکت کزادانهه در حهیها   
فرهن ی و ههنهری بهه رسهمهیهت  

شناسهنهد. کشهورههای طهرا    می 
نامه حه  کهودک را بهرای     یمان 

شهههرکهههت کهههامهههل در حهههیههها   
فرهن ی و هنری محتهرم شهمهرده  

دهند و فراه  کهردن    و توسعه می 
های مناسب برای شرکهت    فر ت 

های فرهن ی  ههنهری    در فعالیت 
خههال  و تههفههریههحههی را تشههویهه   
خواهند کهردا و ههمهه کشهورهها  
عضو این  یمان نامه ا موظف بهه  

شههده کن    اجههرای  ههوانههیههن تصههویههب 
برای همه کودکان هستنهد.ا امها  
اینکه ایهن حهکهومهت خهودو را  
مههوظههف بههه بههه اجههرای  ههوانههیههن  
تصویب شده نمی بهیهنهد مسهئهلهه  
سود کوری سرمایه در میان اسهت  
کههه در ایههن مههیههان ایههدئههولههوژی  
اسههالمههی او بههه درد سههرمههایههه  
داری مههیههخههورد کههه اسههاسهها  

کهههودک را انسهههان در نهههرهههر  
نهمهیهه هیهرد کهه بههخهواههد بهرایههش  

 حیو ی ه   ایل باشد. 
 

یههکههی از وکههالی دادگسههتههری     
)نعمت الهلهه احهمهدی ( مهدعهی  
اسههت کههه در ایههران جههمهههههوری  
اسههالمههی در رابههطههه بهها حههیههو   
کودک   انون ک  نداریه  بهلهکهه  
تورم  انون داری  اما کسی نیسهت  
 انون را اجرا کنهد  خهیهلهی سهاده  
اسههت و ههتههی کههار خههانهه ههی و  

نفر را شمهو     ١١ کارگاههای زیر  
 انون کار حذا میکننهد یهعهنهی  
ایههنههکههه در ایههن مههکههانههههها هههر  

کارفرمایی هر جوری میتواند بها  
کههارگههر خههودو و در ایههنهه هها  
بخصهوص کهودکهان کهار رفهتهار  
کند. ک ای حیو  دان به ما نمهی  
گوید کدام  وانین حمایتهی اسهت  
که زیر بار تورم مصوبا  زیهادی  
معطل مانده؟ شاید به کن بهنهد از  
 ههانههون کههار کههه بههه  ههراحههت  
می ویهد کهار کهودک مهمهنهو   
است  اشاره دارند و کارفرمایهانهی  
که ایهن بهخهش از نهیهروی کهار  
جامعه بکار گیرند را به زنهدان و  
جریمه تهدید میکند. اما مهحه   
نمونه یع نفهر تها حهار در ایهن  
موارد حهتهی تهوبهیهه نشهده. اگهر  
م ری  انون مثال اراده ای بهرای  
اجرای  هانهون نهدارد  نهه بهخهاطهر  
 انون گریزی است بلکه مهیهدانهد  
اسههاسهها بههرخههی  ههوانههیههن از سههر  
ناناری و  وری است که روی  
کاوذ کمده و نباید جدی گهرفهتهه  
شود بلکه برعکه  بهه  هولهی ا  
افعا  معکوسا در کن مصهوبها   
بکهار رفهتهه  در  هانهون اسهاسهی  
جمهوری شکن ه مهمهنهو  اسهت   
امهها خههیههلههی راحههت در  ههوانههیههن  
جزایی شان شکنه هه ای بهه نهام  
شال  و سن سار   صهاص   هطها  
دست و ... برسمیت شناخته شهده  
و اجرا میشود. این بمانهد کهه در  

زندانها و بازجویهههای ههمهه حهوزه  
های انترهامهی و امهنهیهتهی ایهن  
حکومت نه بهیهدادی در جهریهان  
اسهت. مشههکهل نههه عههدم اجههرای  
 وانین بهلهکهه وجهود حهکهومهتهی  
اسههت کههه اسههاسهها بههرای هههیهه   
انسانی و بخصوص کودکان  حه   
زندگی انسانی را برسمیهت نهمهی  

 شناسد.  
 

اروز جهانی منها کهار کهودکا  
اگر برسمیت شناخته شهده مهانهنهد  
همه ایامی مانند این روز  بخاطهر  
مههبههارزا  گسههتههرده در سههطهه   
جهههههانههی بههوده نههه خههیههرخههواهههی  

دولههتهههههای مههانههنههد جههمهههههوری  
اسالمی. بهنها بهه کمهار سهازمهان  
ملل کودکان کار در سط  جهههان  

مهیهلهیهون نهفهر در سها     ٢٤٢ از ا  
  یع سوم کاهش یهافهتهه  ٢١١١ 
میهلهیهون نهفهر در سها     ١٦١ و به  
رسیده اسهتا امها در ایهن    ٢١١٢ 

میان درجهمهههوری اسهالمهی ایهن  
کمار کاهش نداشهتهه بهلهکهه رونهد  
افزایش شدیدی دارد. .  بهنها بهه  

مههیههلههیههون    ٧ کمههار وههیههر رسههمههی  
کودک کار درایران وجود دارد و  
اما دولت مانند ههمهه کمهارههایهش  
در ایههن مههوارد بههه یههع سههوم  

  ٢ کاهش میدهد و اعهالم کهرده  
مههیههلههیههون کههودک کههار درایههران  
هستند   نهیهاز بهه کمهار رسهمهی  
نیست کافی است به یع  هدیهده  
که مهتهاسهفهانهه در زنهدگهی مها  
عادی شده نرری بهیهنهدازیه ش ایهن  
روزها شاهد هستی  کودکهانهی را  
که در سنین مهتهفهاو  در مهیهان  
زباله ها تو کونه ها می ردند و  
 متاسفانه روزبروز زیادتر میشوند.  
کار کودک یع نیهاز حهیهاتهی  
برای بهخهشهی از سهرمهایهه داران  
شده است. ارزان ترین بخش طبهیهه  
کارگر که براحتهی زیهر دسهت و  
 ای بزرگهتهرهها لهه مهیهشهود ههر  
سرمایه داری را بهه طهمها مهی  

اندازد که از کن سود ببرد و ههیه   
دلیلی نهمهی بهیهنهنهد کهه از ایهن  
خوان یغما نفعی نبرد. بهخهصهوص  
کنکه  انون گذار و م ری  هانهون  
در جمهوری اسالمی از این کهار  
حمایت میکند بلکه مهعهتهر هیهن  
بههه ایههن و ههعههیههت را زنههدانههی  
میکند. میتوان و باید بهه بهههنهام  
ابراهی  زاده اشاره کرد کهه یهکهی  
از جرائمش حهمهایهت از کهودکهان  
کههار اسههت و حههکههومههت اسههاسهها  
فعالیت در این عر ه را مهتهضهاد  
منافا ملی او و تشویش اذههان  
عمومی میداند. دی هر زیهاد رزم  
نیست بدنبا  کمهار و ار هام رفهت  

کههه نشههان داد کههه جههمهههههوری  
اسالمی نه تهنههها مهخهالهف کهار  
کودکان نیست بلکه به شهد  از  
کن حمایهت مهیهکهنهد. اگهر جهای  
یههع نههفههر از کههارگههزاران ایههن  
حکومت از کهار کهودکهان گهلهه  
ای ه  میکند نهه حهتهی از سهر  
ترح   بلکه بدین خاطر اسهت کهه  
متوجه میشوند که انهههره شهههر  
نازیباا شده و ناره را بهاز نهه در  
حمایت این کهودکهان  بهلهکهه در  
اجما کوریا کهودکهان کهار مهی  

 بیند.  
 

جمهوری اسالمی نههره جهامهعهه  
ایران را زشهت و زمهخهت کهرده.  
برای رهایی کودکانمان از رنج و  
مههحههنههت کههار هههیهه  نههاره ای  
نیست جز اجما کوریا جهمهههوری  
اسالمیش تا و تی این حهکهومهت  
سر است این بخش از طبهیهه  مها  
کودکی شان شکل ن رفته نابهود  

 میشود.  
   

جمهوری اسالمی نهره جامعه ایران را زشت و زمخت کرده. برای رهایی کودکانمان از رنج و محنت کار هی  ناره ای نیست جز اجما کوریا  
 جمهوری اسالمیش تا و تی این حکومت سر است این بخش از طبیه  ما کودکی شان شکل ن رفته نابود میشود.  
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 ٥ از صفحه  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
 

تقویت دو فاکتور :  جنبش 
سوسیالیستی و تحزب 

 کارگری
سوسیالیس   هریهب بهه اتهفها شهان   
سوسیالیسمی است که در فهکهر  
تغییر دنیا نهیهسهت. در بهههتهریهن  
حالت سوسیالیسمی اسهت بهرای  
سر کار کوردن اوباما و یها بهرنهی  
ساندرز. خود ایهن سهوسهیهالهیهسه   
باید نید بشود و کهنهار گهذاشهتهه  

 شود. 
 

دوم سوسیالیستهای این تیای بهه  
فکر ای اد حزبی نهیهسهتهنهد کهه  
بخواهد دنیا را تغییر بدهد  بلکهه  

دههد. تهمهام    ها را تغییر مهی   مهره 
فعالیت عملی این افهراد بهر سهر  
 راتیع حهزب دمهکهرا  اسهت.  

هها    محافلی که این ککهتهیهویسهت 
در کن فعا  هستنهد  در بهههتهریهن  

ههائهی در درون    حها  فهراکسهیهون 
احزاب سوسهیها  دمهکهرا  و یها  

کهنهنهد    حزب دمکرا  درست می 
شوند بر ایهن    و گروه فشاری می 

 احزاب. 
 

موقعیت سوسیالیسا  در 
 ایران

مو عیت سهوسهیهالهیهسه  در ایهران  
بسههیههار مههتههفههاو  اسههت. ا ههور  
نیزی به نام گهرایهش سهوسهیها   
دمکراسی که دندان یر بهاشهد و  
افیی را جلوی جامعهه به هذارد   
وجود ندارد. و نه یهع حهزب و  
نیروی دولهتهی و یها  هارلهمهانهی  
وجود دارد که نهمهایهنهده گهرایهش  
سههوسههیهها  دمههکههراسههی و یهها  

ههای وهیهرانهیهالبهی    سوسیهالهیهسه  
دیهه ههر بههاشههد و نههه  ههارلههمههان و  
نهادی مدنی  انونی که کسهی  
ادعا کند از دنده سوسیالیهسهتهی  
می خواهد از طری  ورود به کنهها  

تغییراتی را از طری  کنهها ایه هاد  
کند. بیشتر نیروهایی کهه ادعها  

اند سوسیالیسهت هسهتهنهد و    کرده 
سوسیالیسمشان از طری  متهوسهل  
شدن به بخشی از  وانین دولهتهی  
می خهواههد ا هالحهاتهی ایه هاد  
کند  در وا ها خهود بهخهشهی از  

  ٢٧ ارت ا  بوده اند. در انهیهالب  
از این نو  سوسیالیسهتههها بهخهش  
زیادی از کنها در سر کهار کوردن  
و تثبیت جمهوری اسالمی نیهش  
تعیین کننده داشتند. بخهشهی از  
کنهههها در دعههواهههای بههیههن حههزب  
جمهوری اسالمی و بنی  هدر   
نههوکههران بههنههی  ههدر بههودنههد و  
بههخههشههی ههه  کههمههونههیههسههتههههها و  
کهارگهران انهیهالبهی را بهه سهاهاه  

  اسداران معرفی می کردند. 
ههای    درک فعالین و اکتیویسهت 

هههای اجههتههمههاعههی از    جههنههبههش 
سوسیالیهسه  عهبهور از سهیهسهته   

داری اسههههههت.    سههههههرمههههههایههههههه 
سوسیالیسهمهی کهه نهخهواههد از  

داری عبور کهنهد    سیست  سرمایه 
در ایههران نههیههد شههده و جههایهه ههاه  
خهها ههی در مههیههان فههعههالههیههن  

 های اجتماعی ندارد.   جنبش 
تیویت سوسیالیس  در ایران جهذب  

هههای    شههدن فههعههالههیههن جههنههبههش 
اجهتهمهاعههی بهه ایههن گهرایهش از  
سوسیالیس  و بهه احهزابهی اسهت  
که نماینده این نو  سوسیهالهیهسه   

 هستند. 
در مورد تحهزب کهارگهری هه    
ایران کشوری است کهه تهحهزب  
کهمهونههیهسهتههی کهارگههری در کن  
جههایهه ههاه مهههههمههی را در مههیههان  
فههعههالههیههن و ککههتههیههویسههتهههههای  

 –هههای اجههتههمههاعههی    جههنههبههش 
اعههتههرا ههی دارد. تههئههوریهههههای  
ع یب و وهریهب دربهاره تهحهزب  
کههمههونسههتههی  دنههبههالههکههه احههزاب  
بهههورژوائهههی شهههدن و دفههها  از  
بورژوائی خودی و ملی طهرد و  

نید شده اند. بها ایهن وجهود دائه   
باید این نیدها را از کرشیو بهیهرون  
کورد و جلو کشید و فهعهالهیهن و  
ککتیهویسهتهههای جهوان را بها کن  

 مسل  کرد. 
 

 دو فاکتور
برای نتی ه گهیهری و خهاله هه  
کردن بحی  برمی گهردم بهه تهز  
ا هلههی ایهن نههوشهتههه کهه بههرای  
رهائی از سیست  سرمایهه داری   
سوسیالیس  و تهحهزب کهارگهری  
در همه کشهورهها بهایهد تهیهویهت  
بشوند. در بهعهضهی از کشهورهها  
هنوز    زدن تئوریهایی که بهه  
سفت شدن بند زن یرهها کهمهع  
می کنند  نید نشده انهد. درک  
از سوسیالیس  هنوز یع درک  
ارت اعی است. درک از تحهزب  
کارگری  ههمهان درک احهزاب  
سههوسههیهها  دمههکههرا  اسههت کههه  
کارگران و بخش فییرتر جهامهعهه  
را در احزاب بهورژوائهی سهازمهان  
می دهد و نماینده و سخنه هوی  
کههارگههران مههی شههود. ایههن دو  
فهاکهتههور اگههر در جههائهی مهثههل  
کمههریههکهها  ههعههیههف هسههتههنههد  در  
جههائههی مههثههل ایههران  عههلههیههروهه   
سرکوبهای شدید طی یع  هرن  

 گذشته  بسیار  وی هستند. 
یع نکته که باید مورد تهوجهه  
 ههرار بهه ههیههرد  دامههن زدن بههه  

ای و    اعههتههرا هها  وسههیهها تههوده 
ههای    بخصوص اعترا ا  جنبش 

مه  اجهتهمهاعهی مهثهل جهنهبهش  
کارگری و جنهبهش زنهان اسهت.  
اگر جامعهه شهاههد اعهتهرا ها   
وسیا کارگری باشد  خهودبهخهود  
شاهد تیویت نپ و سوسیالیسه   
در جامعه خواهی  بهود. اگهر در  
جامعه ای مهثهل ایهران نهپ و  
سوسیالیس  تیویت بشوند  تحهزب  
کمونیستی تیویهت خهواههد شهد.  

وا   است که از نرر من حهزب  
کمونیست کارگری حزب طبهیهه  
کارگهر اسهت و ههمهه فهعهالهیهن  

های اجتماعی اعتهرا هی    جنبش 
بههایههد در ایههن حههزب و بههه دور  
برنامه این حزب جما شوند. اگهر  
این حهزب که  و کسهری دارد   
باید کن را با ه  و بعهنهوان سهاله  
خهودمهان  هیهیههل داده و که  و  

هایش را رفا کنیه . ایهن    کسری 
بحثی است که بایهد کن را دائه   
به میان فعالین و ککتیویستههای  

های اعترا ی بهرد. بهایهد    جنبش 
حزب کمونیست کارگری را در  
دسترس همه فعالیهن  هرار دارد.  
باید ادبیا  این حزب و نهیهدههای  
ایههن حههزب در دسههتههرس هههمههه  
فعالین و ککتیویستها و فهعهالهیهن  
سیاسی  رار ب یرد. اگر کسهی  
در ایههران بههه فههکههر رهههائههی از  
سیست  سرمایه داری است  بهدون  
تههیههویههت حههزب کههمههونههیههسههت  
کههارگههری  ایههن امههر مههمههکههن  
نهههیهههسهههت. حههها هههل زحهههمههها   

های اعترا ی بهه جهیهب    جنبش 
کسانی مثل خمینی مهی رود.  

در ذهههن    ٢٧ خههاطههره انههیههالب  
بسههیههاری از مههاههها هههنههوز زنههده  

 است. 
 ٢١١٦ ژوئن    ١٢ 

====== 
 تو ی : 

======== 
فهیههدبهع خههوانهنههده مههحههتهرم بههه  
نوشته اهیککدام از شما دو نهفهر  
به جنبش زنان رب  ندارید ا اسهت  
کهههه در نشهههریهههه اکهههارگهههر  

در  شهده    ٤١٢ کمونیستا شماره  
بود. این نوشهتهه در تهعهدادی از  
سایتهای ایهنهتهرنهتهی بها عهنهوان  
اافمینیس ا دولتی و مهطهالهبها   

 زنانا منتشر شد. 
 

امطلبتان را با عنوان فمهیهنهیهسه   

که به طور مشخهص بهه اظهههار  
نرر یع مهیهام زن کمهریهکهایهی  
برمی شت  خواندم. نوشته بهودیهد  
دو فههاکههتههور رزم اسههت بههرای  
رهایی زن: جنبش سوسیالیستهی  
و تههحههزب کههارگههری و کخههری  
گفتید در ایهران هه  مههه  اسهت  
تیویتش  لطفها بهیهشهتهر تهو هیه   
دهید در ایران ن هونهه؟  و نهه  
نیز در ایهران هسهت کهه بهایهد  
تیویت شود و نطور تیویت شهود  
و نه نیز نهیهسهت بهایهد ایه هاد  
شود و کنهه  نه هونهه و ایهنهکهه  
بههنههرههرم ایههران از هههر دو جهههههت  
جنبش سوسیالیهسهتهی و تهحهزب  
کارگری از کمریکا جلوتهر اسهت  
و اگر در کمهریهکها بهایهد ایه هاد  
شود اینه ها وجهود دارد. مهن از  
جنبش سوسیالیستی کنهطهور کهه  
شهمهها تههو هیهه  دادیههد عههالوه بههر  
فعالیهت و ارهرگهذاری فهعهالهیهن  
نپ حوزه کارگری و جوانان و  
زنان و کودک و ... در ذههنه   
تداعی میشود  بهیهشهتهر حهواسه   
می رود سراغ نپ اجهتهمهاعهی  
و خواسته های مثل بهرابهری زن  
و مرد و ... و کیا این تعبیر مهن  
درسته و یا در ایهران مهنهرهورتهان  
بیش از اینهاست؟ ... و هتهی از  
تحزب کارگری در ایهران حهرا  
می زنید وجهود و نهیهش احهزاب  
موجود مانند حزب کهمهونهیهسهت  
کارگری در ک ای این تحهلهیهل  
هست و بهاز هه  در ایهن مهورد  
رب  و بسطش به جنبش رههایهی  

 زن نیست.ا 
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 2 صفحه   

 دوازدهم ژوئن روز مبارزه با کار کودکان
 ای کودکان همین حاال ممنوعیت کار حرفه

 سیامک بهاری

 
  

بها    ١١١١ هفده سا   یش  در سا   
تالو و  یه هیهری  هدهها فهعها   
جنبهش لهغهو کهار کهودکهان  بهه  
ابهههتهههکهههار و تهههالو مسهههتهههمهههر  
)کایالیش ساتیراتی(  از فعهالهیهن  
بههرجسهههتهههه لهههغههو کهههار مهههزدی  
کودکان  راهایمایی سهراسهری از  
 اکستان شرو  شد و به ژنو خهته   
شهههد و شهههانهههزده کهههودک بهههه  
نمایندگی از سهیهصهد کهودکهی  
که در این راهایهمهایهی هشهتهصهد  
هزار کیهلهومهتهری شهرکهت کهرده  
بودند در  حن عهلهنهی سهازمهان  
جهانی کار )کی ا  او( بها شهعهار  
دی ر استثمهار به  اسهت حضهور  
یافتند و  طهعهنهامهه ای در لهغهو  

کور بهرای    کارهای سخهت و زیهان 
کههودکههان بههه تصههویههب سههازمههان  
جهانهی کهار رسهانهدنهد. ایهن روز  
نتی هه تهالو بهه یهاد مهانهدنهی   
ارزشمند و گرامی ایهن مهبهارزیهن  
است. این دستاورد  حا ل تهالو  
تحسن بران یز و وهرورکفهریهن کنهان  
است. حا هل کهارههیه  دولهتهی  

 نیست  
 

 دیده کهار حهرفهه ای کهودکهان   
کار بعنوان شغل و محهل تهامهیهن  
هزینه زندگی  حییهیهتها مهخهتهص  
دوران کنونهی و عصهر سهرمهایهه  
داری حهها ههر اسههت. کههودکههان  
کار  بعنوان بهردگهان مهزدی که   
زحمت و خاموو  گنج بهاد کورده  
 احبکاران هسهتهنهد. مسهبهب و  
عامل بیای کار کودکان نرهام و  
مناسباتی است کهه فهیهر تهولهیهد  
میکند و کنرا گسهتهرو مهیهدههد.  
کهودکههان کههار بههخهشههی جههدایههی  
نا ذیر از همین رونهد  هد بشهری  
انههد. مههن کنههرا بههردگههی مههزدی  
کودکان میهنهامه  نهرا کهه ایهن  

کاری اجباری است. کودک بها  
میل و اختیهار و ر های خهودو  
کار سهخهت و طها هت فهرسها را  

کند. به او تهحهمهیهل    انتخاب نمی 
میشود  نانارا میشود نهان کور و  
منبا حدا لی از تهامهیهن مهعهاو  
بهههرای خهههانهههواده او و بهههرای  
 هاحههبهکههار مههنههبها کسهب سههود  

 ریزا . 
 

کودکان کارگر در همه جها دیهده  
میشوند  در هفت  هاره جهههان  از  
مزار  تا کارگاهها  دخمهه هها و  
بییوله ها  معهادن و انهوا  رشهتهه  
های  نعت و تولیهد و ته هار    
امورا  نرهامهی و تسهلهیهحهاتهی   
حمل و نیل و اجهاره نهیهروی کهار  
تا فروو سک  و مهواد مهخهدر.  
رشته ای نیست که کهودکهان در  
کن به کار کشیهده نشهده بهاشهنهد   
بموازا  کن  کار  هنهههان دیه هری  

کههار کههودکهان در    ٬ هه  هسههت 
خانهه و تهولهیهدا  خهانه هی کهه  
بههخههشههی عههرههیهه  و نههامههریههی از  
استثمار کهودکهان اسهت. بهه ایهن  
مهه ههمههوعههه هههولههنههاک   ههنههعههت  
کثیف بهازار سهکه  و اسهتهفهاده  
جنسی از کودکان را ه  ا هافهه  
کنید تا سبوعیت و درندگی ایهن  
بردگی تمام عیار کشکارتر شهود.  
خههیههل عههرههیههمههی از کههارگههران  
خههردسههالههی کههه بههخههشههی از بههار  
سن ین مسئولیت تامیهن مهعهاو  
خانواده را بهعهههده دارنهد  نهامشهان  
کودکان کار است  مرز سهنهی و  
ساعت کار و مرز شب و روز هه   
وجههود نههدارد. ایههن نههیههزی بهه ههز  
 یع بردگی نفر  ان یز نیست  

 (ILO)    سههازمههان جهههههانههی کههار
می وید: بیش از نی  میهلهیهارد از  
جمعیت کهره زمهیهن را کهودکهان  
کههار تشههکههیههل مههیههدهههنههد. اگههر  

کمههارهههای رسههمههی دولههتههههها را  
علیرو  ناکافی بهودن عهمهدیشهان  
روی ه  ب ذاریه  از ر همهی کهه  
این سازمان منتشهر کهرده بسهیهار  

 بیشتر است  
 

برای نمونه بخاطر دارم که همهیهن  
ننهد سها   هیهش  وزیهر  هنهایها  
هندوستان اعهالم کهرده بهود اگهر  
نیروی کار کودکان را از  نهایها  
و تههولههیههدا  هههنههدوسههتههان بههیههرون  
بکشی   کل تولید در ایهن کشهور  
متو ف مهیهشهود. مهیهدانهیهد کهه  
دستمزد این کودکان حتی کمهتهر  
از  ن اه سنت است  ایهن مشهتهی  

 از خروار است. 
 

درعین حها  ایهن  هدیهده شهرم کور  
مههرت تههدریهه ههی و نههابههودی  
کودکی کنان نهیهز هسهت کهه در  
سکوتی جانکاه و باورنکردنی بهه  
باد یغما مهیهرود. ادامهه زنهدگهی  
کودک و شخصیت بهزرگسهالهی  
او حا ل همین  هروسهه دردنهاک  
خواهد بود. کمار مرت و میهر و  
سوان  طهی کهار کهودکهان کهار  

کوری بارست. طهبه     بشد  حیر  
کمههار رسههمههی سههازمههان نهه هها   
کودک  یع  ن   کهل سهوانه   
کار در جهان  مخهتهص کهودکهان  
است. اگهرنهه مهرت تهدریه هی  
کودک و لطما   نهان و خشهن  
کار به دنیای ظهریهف و لهطهیهف  
کودک نه به حساب می کیهد و  

 نه  ابل اندازه گیری است. 
ای به نام کهار کهودکهان در     دیده 

عصهههر مهههها  ریشههههه او در  
کارمزدی است. هرجا سرمهایهه و  
سههرمههایههه دار بههرایههش مههیههسههر و  
ممکهن بهاشهد  مهرز سهنهی کهار  

کشههد و    مههزدی را عههیههب مههی 
کودکان را ه  بهعهنهوان کهارگهران  

خردسا  استثمار مهیهکهنهد.  هدیهده  
کار حرفه ای کهودکهان  نسهبهت  
مستیی  با نهابهرابهری و تهبهعهیه   
ا تصادی در جهامهعهه دارد. ههر  
ک ا کهار کهودک رایهج اسهت   
بههاری سههرو یههع حههکههومههت  
دیههکههتههاتههوری وحشههی ایسههتههاده  
است. هر جا کزادی و رفاه نسبهی  
در جههامههعههه هسههت  کههارمههزدی  
کودکان کمتر و یا بسیار مخفهی  

 تر است. 
 

جن یدن برای متو ف کردن کهار  
حرفه ای کودکان بهخهشهی جهدا  
نا ذیر از جهنهبهش کزایهخهواههی و  
برابری طهلهبهی کهارگهری اسهت.  
نمونه ای از تمدن و ارتهیها سهطه   

 کگاهی هر جامعه است. 
نرا این مهبهارزه طهورنهی اسهت؟  
همانطور که مبارزه برای استثمهار  
دارد کشدار و طورنهی مهیهشهود.  
حههیههیههیههتهها نههرههام سههرمههایههه داری  
بههیههخههودی دارد بههه حههیهها  خههود  
ادامه میدهد. سالها  یش بشهریهت  
بههایههد خههود را از شههرو خههالص  
میکرد. امها مهنهطه  سهود کهار  

کهنهد. ههرنهه ایهن    خودو را می 
مههبههارزه دیههر فههرجههام تههر بههاشههد   
لطما  و خساراتش بهطهور حهیهر   
ان یزی بیشتر و بیشتر مهیهشهود.  

هایهی کهه بها    به اندازه او  ماه مه 
خواست لهغهو کهارمهزدی بهرگهزار  
مههیههشههود  دوازده ژوئههن ههها ههه   

 برگزار میشود. 
مبارزه برای لغو کار کودکان در  
مو هعهیهت اعهتهرا هی بهیهشهتهری  
نسبت به  بل  رار دارد. لغو کهار  
کودکان وا عا همین حار ممهکهن  

توان ایهن مهیهدان را از    است. می 
سرمایه داری گرفت و کهودکهان  

 را ن ا  داد  
 

کههامههنههتههی کههه در یههکههی از  
 فحا  اینترنهتهی مهنهتهشهر شهده  

 بود: 
ان ونه لغو کار کودک ههمهیهن  
امروز ممکن اسهت؟ اگهر ههمهیهن  
امههروز مههمههکههن اسههت  هه  نههرا  

روی  این کار کودک را لهغهو    نمی 
کنی ؟  لغو کار کهودک ههمهیهن  
امههروز مههمههکههن نههیههسههت. کههار  
کههودک در مههنههاسههبهها  نههابههرابههر  
ا تصادی  اجتماعی هههه سهیهاسهی  
جامعه طبیاتی و بطور ویژه نهرهام  

داری ریشه دارد.  ه  تها    سرمایه 
زمانهی کهه ایهن مهنهاسهبها  بهه  
حیا  خود ادامه مهیهدههنهد  کهار  

 کودک نیز  ابرجاست. 
 

بهرای لهغهو کههار کهودک  بهایههد  
بهرای بهرنههیهده شهدن مهنههاسهبهها   
سرمایه داری مهبهارزه کهنهیه  تها  
زمهههانهههی کهههه خهههانهههواده ههههای  
هههها بهههیهههکههههاری    کهههارگهههری ب
دستمزدهای  ایین و عدم امهنهیهت  
شغلی روبرو هستند  ن ونه مهی  
توان انترار داشهت کهه کهودکهان  
این خانهواده هها بهه عهر هه کهار  
رانده نشوند.    دوستان لغو کهار  
کهودک هههمهیهن امهروز مههمهکههن  

 نیستا. 
 

اولین نهکهتهه ایهن اسهت کهه ایهن  
 بیل دوستان همه نهیهز را رهابهت  

کههنههنهد و نههون کههار    فهر  مههی 
ای کودک و نرام سرمهایهه    حرفه 

داری رزم وملزوم ه  هستند  ه   
 یش شرط یکی مسبب دیه هری  

کهارگهر    ٬ است. ک های جهههان 
استثمار نمیشود؟  ه  نهرا کهار  
کودکان مثال در ارو ای شمهالهی  
و کال جهوامها مهرفهه  یها ا هال  
 بکلی لغو شده است و یا بمراتب  
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  ٢ از صفحه       
کهمهتهر از جهوامها دیه هر اسهت؟  
حتهی نهرب بهیهکهاری هه  تهارهیهر  
مستیی  بر کن نهدارد. مهثهال اگهر  
شما در نروژ یا فنالند کهارتهان را  
از دست بهدههیهد  کهودک شهمها  
مههدرسههه و کههودکسههتههانههش را از  
دست نمیدهد. اما ههمهیهن اتهفها   
میتواند در ایهران و بهنه هالدو و  
هههنههد مههنهه ههر بههه  ههیههوسههتههن کههل  
خههانههواده بههه بههازار کههار مههزدی  
بشود. حتی نیازی بهه بهیهکهاری  
نان کور خهانهواده نهیهسهت. ایهنهیهدر  
سههطهه  دسههتههمههزد  ههایههیههن اسههت  

اتوماتیع با ی خهانهواده را     که 
بهههه بهههازار کهههار حهههرفهههه ای  

کشاند و یها بهیهشهتهر وابسهتهه    می 
کند. این ا درجه رفاه جامعهه    می 

 تعیین کننده است. 
 

سههوا  ایههن اسههت کههه رههرو  و  
امکهانها  بهرای مهتهو هف کهردن  
کههار کههودک در ایههن جههامههعههه  
موجود هست یا نیست؟  ایهران را  
مثا  بزنی  که شناخت بهیهشهتهری  

 از کن داری . 
به کارگران و خهانهواده کهارگهری  

ای    در باره کهار مهزدی و حهرفهه 
گویی ؟ بهدون    کودکانشان نه می 

گویی  ررو  این جامعهه    تردید می 
اینیدر هست که ههیه  کهودکهی  

ای نشهود.    م بور به کهار حهرفهه 
روید سراغ بی توجهههی    کنو ت می 

ای    مبارتی دولهت و بهودجهه   و بی 
کههه بههرای رفههاه کههودکههان بههایههد  

 دهد.   اختصاص داده شود و نمی 
ههههای    رویهههد سهههراغ بهههودجهههه   مهههی 
کور برای امهور امهنهیهتهی و    حیر  

انترامی و نرامی و تهروریسهتهی  
ههای    الهلهه   های گشهاد کیهت   و جیب 

گردن کلفت و بریز و بهاهاشههها و  
ویهر  هابهل بهاور ایهادی   رروتهای 

حکومتی. و تهی نهنهیهن اسهت.  
شما حه  داریهد کهه بها اعهتهمهاد  
کامل ب ویید  مهمهنهوعهیهت کهار  
کودکان همین حار ممکن اسهت   
علیرو  هیهوری گهرانهی و خه   
فیر و مصایب بیشمار در جامعهه.  
تو ف کار کودکان ههمهیهن حهار  
میسر اسهت. بهه ایهن دلهیهل کهه  
جامعه میزان تولید رروتهش دهههها  
هزار برابر امکاناتی است کهه در  

 اختیار دارد. 
 

این برای تو ف کل کهار مهزدی  
ه   اد  است. نهبهایهد فهرامهوو  

ای    کرد کهه مهیهدان کهار حهرفهه 
دارای    کودکان برای خود سرمهایهه 

ه  نندان  ابل دفا  نهیهسهت. بهه  
همین دلیل به ظاهر  روی کهاوهذ  
ه  که شده می  ذیهرد کهه کهار  
کودک  انونی نهیهسهت  ایهن را  
درجه  یشرفت و تمدن جامعهه بهه  
سرمایه تهحهمهیهل مهیهکهنهد. کهار  
کودکان ادامه می یهابهد امها نهه  
 هههانهههونهههی و رسهههمهههی. حضهههور  
میلیونی کودکان خیابهان هه  بهه  
همین منوا  است. سرمایهه داری  
توجیه عملی برای کن ندارد.  ه   
میشود به عیبش رانهد. بهایهد هه   

 همین کار را کرد. 
کار کودکان میدانهی اسهت کهه  

شود از بازار سود و سهرمهایهه    می 
   گرفت و بعهنهوان بهخهشهی از  
حرمت جامعه بهه کن بهازگهردانهد.  
لههغههو کههارمههزدی هههمههیههن امههروز  
مههمههکههن اسههت. نههرا عههمههلههی  

شود نون بیدر کافهی فشهار    نمی 
شود. نهیهروی    به سرمایه وارد نمی 

کار کودکان مانند نهیهروی کهار  
کههارگههران بههه بههازار کههار رانههده  
میشود. منتهی میبو  و مهوجهه  

تهوانهد    نیست. سرمایه داری نهمهی 
از خههودو در مههیههابههل وجههدان و  
تمدن و دستاوردهای جامعه دفها   
کههنههد. ایههن را درجههه  ههیههشههروی  
مهههطهههالهههبههها  و دسهههتهههاوردههههای  

 کند.   اجتماعی تعیین می 
ویر  انونی بهودن کهار کهودکهان  
را ولو به ظاهر  نبایهد دسهت که   
گرفت. این حا ل یهع  هروسهه  
تههاریههخههی جههنهه  و درگههیههری  
طبیاتی است. سهودکوری نهیهروی  
کههار کههارگههران کههودک بههرای  

 سرمایه ویر  ابل گذشت است. 
نیروی کار که  تهو ها  سهاکهت   
مطیا و مهحهروم از ههمهه حهیهو   
 انونی موجود. از این بهتر بهرای  

دار مهمهکهن نهیهسهت. امها    سرمایه 
نیروی دی ری در جامهعهه هسهت  

خواهد دسهت سهرمهایهه را    که می 
از این گنج باد کورده کوتهاه کهنهد  
و مانا شود کودکان بهه نهیهروی  
کار بد  شوند. این را اگهر نهدیهده  
ب یری   مهو هعهیهت اعهتهرا هی و  

درجه مطالهبها  و دسهتهاوردههای  
تاکنونی را ندیده ای  و در نتهیه هه  

 از دستش خواهی  داد. 
 
گفته شهود  تهو هف کهار     و تی 

کودکان ممکن نهیهسهت  مهبهارزه  
ههه  بههرای خههاتههمههه دادن بههه کن  

شود. ممنوعیت  کنههه     متو ف می 
زیههر سههوا  مههیههرود و بههی مههورد  

شود. عیلرو  هر درجه فشهار    می 
و محرومیت تحمیلی بهه جهامهعهه  
باید با ایهن فشهار و مهحهرومهیهت  
جنه هیهد و عهیهبهش زد. تسهلهیه   
 ذیری بخشا از استیصا  در بهرابهر  

شهود. نههون    هه ههوم نهتههیهه هه مههی 
نمیتوانی  عیبش بزنی    ه  دسهت  

 از مبارزه با کن برداری   
 

بههه مههبههارزه مههردم بهها حهه ههاب  
اسالمی نه هاه کهنهیهد  تهحهمهیهل  
ح اب    از سی و شهش سها   
هنوز ممکن نشهده اسهت. ایهن را  
خود جمهوری اسالمی ه  اذعهان  
دارد و مههدام شههکههسههت خههود را  

 کند.   اعالم می 
 

لغو کار کودکان  طعا به مهراتهب  
بیشهتهر از لهغهو حه هاب مهمهکهن  
است. هی   شتوانه و تهوجهیهههی  
ندارد. سهرمهایهه دار و کهارفهرمها  

تواند ب هویهد مهذههب و دیهن    نمی 
این را گفته است. دسهتهور الهههی  
اسهت  حهتهی حههکه  حهکهومهتههی  
است. هی  جها وجهاههتهی نهدارد.  
وا عا لهکهه نهنه  اسهت. بهرای  

او    داری مهخهفهی   همین سهرمهایهه 
کوریش را    کند و مخفیانه سود   می 

کند. و هتهی سهرمهایهه    تامین می 
در جایی کهه اعهتهرا  بهارسهت  
دستش کوتاه مهی شهود  نشهانهه  
این اسهت کهه ایهن مهمهنهوعهیهت  
جدای از  رورتش  امهکهان  هذیهر  

 ه  هست. 
 

ما ذره ای از حک  تو ف فهوری  
و بیدرن  کار کهودکهان نهبهایهد  
کوتاه بیایی . ههیه  سهازشهی در  
کههار نههیههسههت. کههار کههودکههان  
وهیهر هانههونهی  وحشههیهانهه و وهیههر  
انسانی است. به این توحش بهایهد  

 خاتمه داد  همین حار  
رزم اسههت بههار دیهه ههر اهههمههیههت  
تاریخی این روز را مهتهذکهر شهد.  
بویژه برای ما در این میطا بهایهد  
مانند کهیهفهرخهواسهت عهلهیهه ایهن  
توحش و بانیان کن مهطهره شهود.  
استثمهار کهودکهان بهایهد جهرمهی  
جنایی محسوب شود. بها ههمهیهن  
روحیه باید میابل کن ایستاد. کهار  
کودکان  کاری اجباری است بهه  
کهودک و خهانههواده او تهحههمهیههل  
میشود  حتی اگهر خهود خهانهواده  
کودک بهرایهش کهاریهابهی کهرده  
باشند  تاریری در ا هل مهو هو   
نههدارد. تههو ههف بههیههدرنهه  کههار  
کودکان  باید شعار تعطیل نا هذیهر  

 ما باشد  
 

 حقوق کودکان
 ح  هر کودک به یع زندگی شاد  ایمن و خال .  

نهوی کهودکهان و  مهعه   تضمین رفاه و سعاد  هر کودک  مستیل از و عیت خانوادگی  با جامعه است. دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امهکهانها  رشهد مهادی و 
 نوجوانان را  در بارترین سط  ممکن  تضمین کند.  

 از و عیت خانوادگی.    تیل  رداخت کمع هزینه های رزم و ارائه خدما  رای ان  زشکی و کموزشی و فرهن ی  برای تضمین استاندارد باری زندگی کودکان و نوجوانان مس 
  رار گرفتن کلیه کودکان فا د خانواده و امکانا  خانوادگی  تحت تکفل دولت و زندگی و تربیت کنها در نهادهای مدرن و  یشرو و م هز.  

 .  ای اد مهد کودک های م هز و مدرن به منرور برخورداری همه کودکان از یع محی  زنده و خال  تربیتی و اجتماعی  مستیل از شرای  خانوداگی 
 برابری حیو ی کامل کودکان  اع  از اینکه داخل یا خار  ازدوا  بدنیا کمده باشند.  

 سا .    ١٦ ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر  
ار روانهی و ارعهاب  کز   ممنوعیت هر نو  کزار کودکان در خانواده  مدارس و موسسا  کموزشی و در سط  جامعه بطور کلی. ممنوعیت اکید تنبهیهه بهدنهی. مهمهنهوعهیهت فشهار و 

 کودکان.  
 میابله  اطا  انونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سن ین جنایی محسوب میشود.  

ریر کموزو  تفریه   و شهرکهت    ن تعییب و م ازا   انونی کسانی که به هر طری  و به هر توجیه مانا برخورداری کودکان  اع  از دختر و  سر  از حیو  مدنی و اجتماعی خویش 
 در فعالیت های اجتماعی مخصوص کودکان گردند.  يع دنياى بهتر برنامه حزب کمونيست کارگرى 
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 ٤ صفحه   

کارگران در هفته 
 ای که گذشت
 شهال دانشفر

 
 

 
 

 
 رویدادهای برجسته:

ادامه کارزار در حمایت از جهعهفهر  
 عری  زاده  و خواستهایش  

ادامههه کههارزار در اعههتههرا  بههه    
اجههرای احههکههام  ههرون وسههطههایههی  
شال  در  هبها  کهارگهران مهعهدن  

 طالی ک  دره  
کارزار برای اخرا  رژی  اسهالمهی  
از سازمان جهانی کهار وحهمهایهت  

 های بین المللی 
نه ههاهههی بههه اعهتههرا هها  مههههه     

کههارگههری در هههفههتههه ای کههه  
 گذشت 
*** 

ادامه کارزار در حمایات 
جاعاافار عاااایا  زاده و 

 خواستهایش
کارزار در حمایت از جعفر عهرهیه   
زاده و خواسهتهههایهش ادامهه دارد.  
کخریهن خهبهرهها از و هعهیهت وی  
حاکی از اینست کهه اعهتهصهاب  

اردیبههشهت    ١١ وذای وی که از  
شرو  شده است  ادامه دارد. ایهن  
مو و  موجب ن رانی خانهواده و  
هم ان شده اسهت. در رابهطهه بها  
این مو و  بهنام ابهراههیه  زاده و  
محمد جراحی دو تن از فهعهالهیهن  
کههارگههری سههرشههنههاس در زنههدان   
طی نامه ای تهحهت عهنهوان ادر  
همبست ی با جعفر عریه  زاده و  

خواستهایش  با ابهراز نه هرانهی از  
و عیت جعفر عری  زاده   همهن  
اعالم حمایت از خهواسهتهههای او   
خواستار  ایان دادن بهه اعهتهصهاب  
وذای وی شده انهد. در بهخهشهی  
از این نامهه نهنهیهن کمهده اسهت:  
ابههیههانههیههه جههعههفههر عههرههیهه  زاده و  
اسماعیل عبدی علیه فیر  علهیهه  
بههی تههامههیههنههی و بههرای یههع  
زنههدگههی انسههانههی بههود و یههع  
خواست مه  کن لغو  هرونهده ههای  
مفتوحه برای کارگران  مهعهلهمهان  
و هههمههه فههعههالههیههن سههیههاسههی بهها  
اتهاماتی نون ااخال  در نهره  و  
امههنههیههت مههلههیا بههود و ایههنههههها  
خواستهای کارگران  مهعهلهمهان و  
همه مهردم اسهت. تهحهت نهنهیهن  
اتهامهاتهی بسهیهاری از فهعهالهیهن  
کارگری  مهعهلهمهان مهعهتهر  و  
کسانی نون مها تهحهت  هیه هرد  
 رار گرفتهه و احهکهام سهنه هیهن  
زندان گرفته اند. از همین رو ایهن  
بیانیه حرا د  همه ماسهت و تها  
ههه  اکههنههون نههیههز بهها مههوجههی از  
حمایت  اسه گرفتهه و بهه یهع  
حرکت مه  اجتماعی تبدیل شهده  
است. ما با تمام  هوا ههمهراه ایهن  
کههارزار هسههتههیهه  و از هههمهه ههان  
میخواهی  که به حهمهایهت وسهیها  
خود از ایهن بهیهانهیهه و از جهعهفهر  
عری  زاده و خهواسهتهههایهش تهداوم  
دهند. و فراخوانمان ایهنهسهت کهه  
همه جانبه تر و وسیا تر از کنهکهه  
کههرده ایهه   بههرای تههحههیهه  ایههن  
خواستها بکوشی  و به این شهکهل  
حمایت  اطا و عملی خهود را از  
جعفر عری  زاده و خهواسهتهههایهش  
اعالم کنی . نکته مههه  کخهر مها  
خطاب به جعفر عزیمان است. مها  
ن ران حهالهش هسهتهیه  و اکهیهدا  
میخواهی  که با اتهکها بهه ابهعهاد  
 درتمندی که ایهن کهارزار  هیهدا  
کرده است و  با اتکاء به حمایهت  
هایی که از سهوی کهارگهران در  
ایران و در سط  جهانی  از او و  
از خواستههایهش شهده اسهت   بهه  

اعتصاب وذایش  ایهان دههد. بهه  
او  و  میدهی  که بها اتهکهاء بها  
این نیرو مهیهتهوانهیه  ههمهه بها هه   
  درتمند این کارزار را جلو بری .ا 

بهههههنههام ابههراهههیهه  زاده و مههحههمههد  
جراحی  در این  نامه بها تهاکهیهد  
بر حمایت از خهواسهتهههای جهعهفهر  
عههرههیهه  زاده و بههطههور مشههخههص   
خواست لغو  رونده های مهفهتهوحهه  
برای کارگران  معلمان و فعالهیهن  
سیاسی تحهت عهنهوان ااخهال  در  
نر  و امنیت مهلهی  و کهارزاری  
وسیعی که حو  کن شکل گرفتهه  
اسههت  خههواسههتههار  ههایههان دادن بههه  
اعتصاب وهذای جهعهفهر و ادامهه  
این اعترا ا  در اشکالی دیه هر  
و با  فی  درتمهنهدتهر شهده انهد.  
درخواست این دو فعا  کهارگهری  
از جعفر عری  زاده  ه  به لهحها   
حفظ سهالمهت جهعهفهر و هه  بهه  
لحا  تداوم  درتمهنهد ایهن کهارزار  
راه درسههتههی را در مههیههابههل  ههرار  

 میدهد.   
 

از سوی دی ر در ایهن ههفهتهه در  
خرداد جمعی از فهعهالهیهن    ١٦ روز  

معل  و اعضهاء کهانهون  هنهفهی  
معلمان به دیهدار خهانهواده جهعهفهر  
عری  زاده رفهتهنهد و بها خهانهواده  
وی و تعدادی از اعضاء اتحادیهه  
کزاد کارگران ایهران کهه در کنه ها  
حضور داشتند به بهحهی  هیهرامهون  
و ههعههیههت جههعههفههر عههرههیهه  زاده و  
جنبهشهی کهه بهه دنهبها  بهیهانهیهه  
مشترک رهبران زندانهی جهنهبهش  
کارگری و معلمان حو  اعتهرا   
به امنیهتهی کهردن فهعهالهیهتهههای  
 نفی و اجتماعی شکل گرفهتهه  
است   رداخهتهنهد. در ایهن دیهدار   
حا رین بر اهمیت  هیهونهد خهوردن  
مبارزا  بخشهای مختلف طبهیهه  
کارگر و تالو برای ناکام کهردن  
جریاناتی کهه بها اشهاعهه افهکهار  
تهفههر ههه افههکههنهانههه بههرای خههدمههت  
گذاری به طبیه حهاکه  سهرمهایهه  
دار سعی می کنند این بخشههها   

بخصوص معلمان و کهارگهران را  
از ه  تفکیهع نهمهایهنهد  هشهدار  
داده و به عنوان مهو هو  عهاجهل  
جنبش  بر ادامه مبارزه مهتهحهدانهه  
بهرای کزادی جهعهفهر عهرهیه  زاده  

 تأکید نمودند.  
 

در سط  بین المللی نهیهز در ایهن  
هفته نهامهه ههایهی حهمهایهتهی از  
سوی اتحادیه های کهارگهری از  
جهههمهههلهههه اتهههحهههادیهههه کهههارگهههران  
کشههتههیههرانههی و سههاخههتههمههانههی در  
استرالیا  جان کهالرک   رههبهر  
ائتالا علیه فهیهر در کهانهادا  و  
شورای اتحادیه ههای کهارگهری  
در ونهکهوور در کهانهادا مهنهتهشهر  
گردید. مهو هو  ایهن نهامهه هها   
حمایت از جهعهفهر عهرهیه  زاده و  
خواستهایش  حمابت از کهارگهران  
زندانی و خهواسهت کزادی کنههها و  
همه زندانیان سیاسی   مهحهکهوم  
کردن جمهوری اسالمهی بهخهاطهر  
اجههرای احههکههام عصههر حهه ههری  
شال  در  با  کارگران ک  دره و  
اعههتههرا  بههه عضههویههت رژیهه   
اسالمی در سازمان جههنهی کهار  
بود. از جهمهلهه    هل مهع لهی  
رئههیهه  واحههد سههیههدنههی اتههحههادیههه  
کشتیرانهی در ایهن کشهور طهی  
نامه ای شدید الحن بهه سهازمهان  
جههانهی کهار انهزجهار خهود را از  
سکو   ایهن سهازمهان در  هبها    
توحش و بربهریهت رژیه  اسهالمهی  
نسبت به کارگران و نهیه   هایهه  
ای ترین حیو  کنان اعهالم داشهتهه  
و  ههمههن حههمههایههت از کههارگههران  
زندانی و زنهدانهیهان سهیهاسهی در  
ایههران  خههواسههتههار لههغههو عضههویههت  
جمهوری اسالمی در سهازمهانهی  
جهانی کار شده است. همهکهنهیهن  
جان کالرک طی سخنرانهی ای  
 ر شور در ککسیون اعترا هی در  
تورنتو در کهانهادا در حهمهایهت از  
جههعههفههر عههرههیهه  زاده و تههمههامههی  
کارگران زندانی در ایران    همهن  
اعالم حمایت و  شهتهیهبهانهی گهرم  

خود از کارگران در ایهران  انهزجهار  
خههود را از سههرکههوبهه ههری هههای  
رژی  اسالمی و از جهمهلهه اجهرای  
حکه  شهال  در  هبها  کهارگهران  
اعههالم داشههتههه و خههواسههتههار لههغههو  
عضویت کن در سهازمهان جهههانهی  
کار شد. کهارزار در حهمهایهت از  
جعفر عری  زاده و خواستهههای او  

 ادامه دارد.  
 

کااارزار عااااایااه اجاارای 
احکام وحشایااناه شاالق 

 عایه کارگران آق دره
اجهرای احههکههام وحشههیههانههه شههال   
علیه کارگران ک  دره ههمهانهطهور  
کههه  ههبههال نههیههز اشههاره کههرده ام   
اکههنههون بههه کههارزار اعههتههرا ههی  
مهههههمههی تههبههدیههل شههده اسههت.  
کارزاری که در کن کهارگهران بها  
اعالم اینکه ایهن شهال  سهرمهایهه  
داران است کهه در  هنهاه  هوانهیهن  
مههه هههازا  اسهههالمهههی بهههه بهههدن  
کارگهران زده شهد  کهل تهوحهش  
حهاکهمهیهت سهرمهایهه و دسهته ههاه  
 ضایی رژی  اسالمی و  وانیهنهش  
را که تماما در خدمت  هاحهبهان  
سرمایه است بهه نهالهش کشهیهده  

 اند.  
 

در این هفته تعدادی از زنهدانهیهان  
سیاسی از زندان رجایی شهههر بهه  
اسامی ابراهی  فهیهروزی  مهحهمهد  
جههراحههی  بهههههنههام ابههراهههیهه  زاده    
مهدی عریمی  وحید مهوسهوی   
امههیههن حسههن ونههد سههیههار  حسههن  
کاکاونهد طهی نهامهه ای تهحهت  
عنوان اشال  زدن مو واا انهزجهار  
خهود را از ایهن عههمهل شههنهیها و  
وحشیانه اعالم داشهتهنهد. در ایهن  
نامه به اعترا ا  گسترده علهیهه  
این عمل وحشهیهانهه و بهرکهنهاری  
مدیهر کهل اداره کهار کذربهایه هان  

وربی زیر فشار ایهن اعهتهرا ها     
 اشاره شده و  در بخشی از کن 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

  ٧ ازصفحه  
 
ننین کمده اسهت: ابهه بهاور مها    

زیر این فشار ها است کهه مهدیهر  
کل اداره کار و تعاون کذربهایه هان  
وربی تحت عنوان به اطالعی از  
اجرای حهکه  بهرکهنهار شهد. امها  
برکهنهاری وی کهافهی نهیهسهت.  
بلکه باید  دور ننین احکهامهی  
ممنو  شود و کسانی که شهال   
زده اند و  ادرکننهدگهان نهنهیهن  
احکامی باید محهاکهمهه بشهونهد.  
در عین حها  بهایهد خهواسهتهههای  
برح  کارگران مهعهدن طهالی ک   
دره فهورا  هاسههه داده شهود. ایههن  
اولین بار نیست که شاههد  هدور  
ننین احکامی شنیعی در  هبها   
کارگران و نهه فهیه  کهارگهران   
بههلههکههه جههوانههان  زنههان و مههردم  
معتر  دی ر بوده ای . حرا مها  
زندانیان سیاسی  حرا مها مهردم  
 اینست که شال  زنی مو وا. ا 

 ههبههال نههیههز در هههمههیههن رابههطههه  
تشههکههلهههههای کههارگههری نههون  
اتههحههادیههه کزاد کههارگههران ایههران   
سندیکای شرکهت واحهد  و نهیهز  
کانهون نهویسهنهدگهان ایهران نهامهه  
دادند و کیفرخواسهت خهودشهان را  
در  بها  ایهن تهوحهش و بهربهریهت  

 اعالم داشتند.  
 

صدور محکومیت تعایقای 
کاارگار ماعادن  ٩برای 
 بافق

دادگاه کیفری یزد بعد از سه بهار  
تشکیل دادگاه  سران هام در ایهن  
هفته احکامی تعلییهی در  هبها    

کارگر معدن باف  یهزد  هادر    ١ 
کرد. بنا بهر ایهن حهکه  مهحهمهد  
حسن تشکری که عضو شهورای  

مهاه    ١١ اسالمی شهر اسهت بهه  
 ربه شال  تعلهیهیهی    ٢١ حب  و  
سا  و امهتههه  ردیهف    ٢ به مد   
سا  حب  تعلیهیهی بهه    ٢ دوما به  
سهها  مهحههکههوم شههدنههد.     ٢ مهد   

البتهه ایهن حهکه  اولهیهه اسهت و  

روز فر ت هسهت کهه    ٢١ ظرا  
به کن اعترا  شهود.   ضهیهه از  
این  رار است که بدنبا  مهبهارزا   

هزار کارگر باف  یهزد    ٢ با شکوه  
در سا  گذشته و شهههر بهافه  را  
به تهحهرکهت در کوردو انهعهکهاس  

  ١ وسهیهعهی در جهامهعههه داشهت   
کارگر این مهعهدن تهحهت عهنهوان  
ااخال  در نهره  و امهنهیهت مهلهی  
و ...ا تحت  ی رد  رار گرفتهنهد.  
این کارگران سهه بهار بهه دادگهاه  
احضار شدند   امها بهر  ها شهدن  
زمههزمهههه اعهههتههرا  در مهههیهههان  
کارگران و در وا ها شهههر بهافه    
کنان را محتاط کرد. و اکنهون بها  
 دور حک  تعلییی بطور وا هعهی  
جهها خههالههی داده انههد  نههون از  
اجرای ننین احکهامهی کنههه  در  
محلی نون باف  یزد که ته هربهه  
مبارزا  متحد ایهن کهارگهران و  
مردم این شههر در مهیهابهل نشه   
هههمههه اسههت  هههراس دارنههد. بههه  
عبار  روشنتهر حهکه  تهعهلهیهیهی  
دادنههد  نههون جههرا  اجههرایههش را  
ندارند.  من اینکه با  دور ایهن  
احکام میخهواههنهد نهمها شهان را  
روی سر کهارگهران نه هاه دارنهد.  
خصهو ها بههعهد از اجههرای حهکهه   

کارگهر مهعهدن    ١٧ شال  در  با   
ک  دره که با موجی از اعهتهرا   
روبههرو شههد  تهها جههایههی کههه در  
مباحی کنفران  جهههانهی کی ا   
او که در جریان اسهت  انهعهکهاس  
داشت   اینان از یکطرا محهتهاط  
و در هراس هسهتهنهد و از سهوی  
دی ر برای اینکه نشان دهند کهه  
 وانین م ازا  اسالمی و عصهر  
ح ری شان جاری است  در  بها   
کارگهران بهافه  یهزد نهیهز حهکه   
شههال   ههادر کههرده انههد. امهها  

سها  تهعهلهیه     ٢ اجرایش را بهرای  
گذاشته اند   نون میهدانهنهد کهه  
اجرای ننین احکامهی نه هونهه  
کارگران معدن باف  یهزد و شهههر  
باف  را میهتهوانهد بهه حهرکهت در  
کورد. مههیههدانههنههد کههه ایههن کههار  
نهه ههونههه مههیههتههوانههد بههه مههو   

اعترا ی که علیه شال  زدن بهر  
کارگر ک  دره بهه راه افهتهاده    ١٧ 

است  شد  دهد و برایشهان گهران  
تمام شود. نکته این است که در  
برابر  دور ننین احکامی نبهایهد  

 ساکت نشست. 
 

ادامههه  ههدرتههمههنههد کههارزار عههلههیههه  
احکام وحشیانه شهال  زنهی  ایهن  
احههکههام عصههر حهه ههری رژیهه   
اسههالمههی و  ههوانههیههن مهه ههازا   
اسالمی او   اسه درخور به ایهن  

هههزار کههارگههر    ٢ تههوحههش اسههت.  
باف  یهزد و مهردم ایهن شهههر بها  
 ههیههوسههتههن بههه ایههن کههارزار و  
طههومههارهههای اعههتههرا ههی شههان   
میتوانند کاری کهنهنهد کهه ایهن  
گسههتههاخههی حههکههومههت  بهههههای  
سن ینی برایشهان داشهتهه بهاشهد.  
بسههاط شههال  زنههی و کههل ایههن  

 توحش را باید جارو کرد.  
 

اعااتااراضاااد گسااتاارده 
کارگری در هفته ای که 

 گذشت
اعترا ها  کهارگهری ههمهکهنهان  
گسترده است. نمونه هایی از ایهن  
اعترا ا  به لهحها  خهواسهتههها   
شههرکههت خههانههواده ههها  و شههکههل  
اعههتههرا  بههرجسههتهه ههی دارد. از  
جمله یکی از اعترا ا  مه  در  
هفته گذشته ته همها اعهتهرا هی  
جمعی از معلمهان بهازنشهسهتهه در  
میابل سهاخهتهمهان دیهوان عهدالهت  
اداری در نونزده  خرداد بهود. دو  
شعار مه  خ  فیر سه مهیهلهیهون   
حیو  ما یهع مهیهلهیهون  بهیهمهه  
رای ان برای بازنشست ان کهه بهر  
روی بنرهایشان نوشته شهده بهود   
جای اه مهههمهی بهه ایهن حهرکهت  
اعترا ی میداد. شعارهایهی کهه  
اعترا  کل جامعه بهه زنهدگهی  
زیر خ  فیر  را بیان کهرده و بهر  
خواستهای مهمی نهون افهزایهش  
دستمزدها به بهاری خه  فهیهر و  
درمههان رایهه ههان تههاکههیههد دارد.  

شههعههارهههایههی کههه مههدتهههههاسههت  
کارزاری حو  کن شهکهل گهرفهتهه  
اسههت و در ایههن کههارزار بههطههور  
وا عی کهارگهران و مهعهلهمهان در  
کههنههار یههکههدیهه ههر  ههرار دارنههد.  

معیشت و مهنهزلهت حه  مسهله   “ 
شعار مه  دی ر معهلهمهان  ”  ماست 

بههازنشههسههتههه در ایههن حههرکههت  
اعترا ی بود که در وا ا بیان هر  
تو ا و خواست وا عی کنان اسهت.  
تعداد ت همها کهنهنهدگهان در ایهن  
حرکهت اعهتهرا هی بهه بهیهش از  
یکهصهد  نهفهر مهیهرسهیهد کهه از   
تهران  کر  و کهرمهانشهاه در ایهن  
مههحههل گههرد کمههده و  ههیهه ههیههر  
خواستهایشان بهودنهد. ههمهکهنهیهن  
یع خواست مشهخهص مهعهلهمهان  

سازی حهیهو شهان    بازنشسته همسان 
با بازنشست ان سایرنهههادهها اسهت  

 و به تبعی  اعترا  دارند.  
نمونه مه  دیه هر از اعهتهرا ها   
کههارگههری در هههفههتههه ای کههه  
گههذشههت  تهه ههمهها اعههتههرا ههی  
کارگهران شهههرداری بهروجهرد بهه  

  ١٦ هههمههراه خههانههواده هههایشههان در  
خرداد بود که ابهعهاد اجهتهمهاعهی  
تری به ایهن حهرکهت اعهتهرا هی  
داده و انعکاس وسیعهی در شهههر  
داشت. در هفته گذشته کارگهران  
شههرداری در شهههرههای ا هلهیهد   
بههروجههرد  اراک و بههرازجههان نههیههز  
ت معها  اعهتهرا هی داشهتهنهد و  
بویژه ت ما اعهتهرا هی ههمهزمهان  
کههارگههران شهههههرداری و فضههای  
سبز اهواز در میابهل فهرمهانهداری  
باعی شد که توجه مردم شههر را  
 بیش از بیش به خود جلب کند.  
یع نمونه دی ر از  اعهتهرا ها   
کارگری که در دو ههفهتهه اخهیهر   
خبر ساز بوده اسهت   ته همهعها   

کارگر بازنشستهه    ١١١ اعترا ی  
I.T.I   بهرای مهطهالهبها   هرداخهت

نشده شان است. این کهارگهران از  
سوم خرداد تا کنون با نهادر زدن  
در محوطه کارخانه در اعهتهرا   

 بسر میبرند.  
 

  ١١١ همکنین در هفته گهذشهتهه  
کارگر مخابرا  در لهرسهتهان  در  
هماهن ی با کارگران مهخهابهرا   
در نند شهر دی هر در اعهتهرا   
به سط  ناز  دسهتهمهزدهها و عهدم  
اجرای طره طبیه بندی مشهاوهل  
در مههحههوطههه شههرکههت دسههت بههه  

 تحصن زدند.  
   

و بههارخههره در هههفههتههه گههذشههتههه  
  ١١ کههارگههران  ههتههرو  ههارس فههاز  

عسلویه بعد از ت مهعها   هی در  
 ی شان موف  شدند بهخهشهی از  

 طلبهایشان را ب یرند.  
عهههالوه بهههر ایهههن اعهههتهههرا ههها     
کماروسور سازی تبریز   کهاشهی  
طوس  شرکت تأسیسا  دریهایهی  
خرمشهههر نهیهز از دیه هر کهانهون  
های داغ اعهتهرا ها  کهارگهری  
در هفتهه گهذشهتهه بهودنهد. بهدیهن  
ترتیب هفته گذشته هفته ای  هر  
جههنههب و جههوو از اعههتههرا هها   
کارگری در شهرههای مهخهتهلهف  

 بود.  
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 ١1 صفحه  

اقتصاد ورشکسته دولت روحانی و وعده های تو 
 خالی!

 نسان نودینیان 
 
 

 رکود شدید اقتصادی
به گزارو خبرن ار مهههر  رکهود  

هههاسههت    شههدیههد ا ههتههصههادی مههد  
مهمان ا هتهصهاد ایهران شهده و از  
رونهه  افههتههادن فههعههالههیههت هههای  
ا تصادی باعی شده تا من هر بهه  
منفی شدن رشد بخهش  هنهعهت   
تو ف اشهتهغها  زایهی خهدمها  و  
همکنهیهن اخهتهال  در بهازار کهار  
ایران شود. درخواسهت شهغهل  بهه  
ویژه از سوی جوانان و تهحهصهیهل  
کرده همکنان در بهارتهریهن سهطه   
خود  رار دارد و بها ادامهه رونهد  
فعلی  ف بیکاری دسهتهکه  تها  
سا  های کینهده طهورنهی تهر هه   

 خواهد شد.  
 

خههانههواده ههها هههمههکههنههان درگههیههر  
مسائل مربوط به اشتغا  فهرزنهدان  
خود هسهتهنهد تها جهایهی کهه در  

  ١ تها  ٢ تعداد زیادی از خانواده ها  
 تحصیلکرده  بیکار هستند.  

 
فشار رکود ا تهصهادی و کهاری  
بودن  ربه کن بر عملکرد ا تصهاد  
ایران باعی شده تا در یهع دوره  

در هد از جهمهها    ١.١ سهالهه    ١١ 
شاوهالن دارای سهاعها  کهاری  
بارتر از استاندارد کهاسهتهه شهود.  

  ١٤ اگر شرای  ا هتهصهادی سها   
  ٢ ه  حفظ می شد  امروز حدود  

میلیون نفر شاوهل در بهازار کهار  
ایران امکان فعالیت بیشهتهر بهرای  
کسههب و کههار بهههههتههر و کسههب  

درکمههد بههارتههر را مههی یههافههتههنههدش  
  ٢ بنابراین رکود بهاعهی شهده تها  

میلیون نفر از کسب درکمد بهارتهر  
باز بمانند. رکود ا تصادی باعهی  
شههده تهها تههعههداد شههاوههالن دارای  
ا افه کاری که در  هایهان سها   

مهیهلهیهون و    ١١ دستک  باید    ١٤ 
هزار نفر می شدنهد )حهتهی    ١١٤ 

  ١٤ اگر او ها  نسهبهت بهه سها   
بهبود نمی یافهت(  در ایهن سها   

هههزار نههفههر    ١٤١ مههیههلههیههون و    ١ 
باشند. بها وجهود افهزایهش تهعهداد  
شاوالن در سا  گذشته نسبت بهه  

  از تهعهداد افهراد دارای  ١٤ سا   
ا افه کاری یهع مهیهلهیهون و  

هزار نفر کاسته شهده اسهت.    ١٢١ 
این در حالی اسهت کهه شهاوهالن  

مهیهلهیهون و    ٢١ به تعداد    ١٤ سا   
هزار نفر بودند و شاوالن در    ٦٢١ 
مهیهلهیهون و    ٢١ به تعداد    ١٤ سا   
ههزار نهفهر. او ها  فهعهلههی    ١٧٢ 

ا ههتههصههاد ایههران نشههان مههی دهههد  
امکان دستیابی به درکمد بهیهشهتهر  
و کسهب درکمهد بهههتهر در یهع  

ساله در ایهران دشهوارتهر    ١١ دوره  
 شده است. 

 
کارخانه ارج و هاکاکاو 

 کامال تعطیل شدند.
دی ماه سا   بل تولیدا  ار  بهه  
 فر رسید  مدتی بود که زنه   

  ١١ خطر در شهرکهتهی بها حهدود  
سا   دمت به  دا در کمهده بهود.  

 تعطیل شد.    ١٢ و در خرداد ماه  
کهارخهانهه    ١٤ و در اسهفهنهد مهاه  

هاکو بر ارر رکورد کارگرانهش را  

 به مرخصی اجباری  فرستاد.  
 

 ٠٦تعطایااای بایاش از 
 ٠٦درصااد صاانااایاا  و 

 درصد معادن
مدتی  بل برخی کمار رسهمهی از  

در ههد    ٦١ تههعههطههیههلههی بههیههش از  
در ههد مههعههادن    ١١  ههنههایهها و  

سهابهیهه    کشور به دلیل رکهود بهی 
 خبر دادند. 

 
کخرین کمار منتشره حکایهت از کن  

   ١١١٤ دارد که در نهیهمهه سها   
رشد تولید مهحهصهور  فهوردی  

در د و رشهد تهولهیهد    ١٢ منفی  
در هد بهوده    ١١ سیمهان مهنهفهی  

(.  ١٤ اسهههت. ) هههنهههج مهههاههههه  
گهذاری بهر اسهاس تهعهداد    سرمایه 

جوازهای تاسی  در نهیهمهه سها   
در هد و بهر    ٢٧   منفهی  ١١١٤ 

بههرداری    هههای بهههههره   اسههاس  ههروانههه 
در هد    ١٤٤٢  نهعهتهی مهنهفهی  

گزارو شهده اسهت ) هنهج مهاههه  
(. بدتر بهودن رشهد جهوازههای  ١٤ 

تهاسهیه   یهعهنههی ایهنههکهه رکههود  
  نعتی تداوم دارد. 

 
بیکاری چالاش اسااسای 

 است!
رکههود  بههیههکههاری  تههورم و عههدم  

ههای    اشتغا  برای جوانهان نهالهش 
ا لی در دولهت روحهانهی اسهت.  

مهیهلهیهون جهمهعهیهت    ١ تا    ٧ وجود  
بیکار که  ریب به اکهثهریهت کنهان  
تهحهصهیههلهکهرده هسهتهنههد. نهالههش  

ا لی ا تصاد و مسئله معهیهشهت  
مردم است. امهروزه بها بهیهکهاری  
جوانان مشکال  خهانهواده هها دو  
نندان شده است. کمهار بهیهکهاری  
بیشتر از این تعداد است نرا کهه  

ای تهنههها    کسانی را کهه ههفهتهه 
کههنههنههد    یههع سههاعههت کههار مههی 

 کنند.    شاول محسوب می 
 

گههزارو جههدیههد مههرکههز کمههار از  
  ١٤ کمارگیری نیروی کهار سها   

حاکی از افزایش نهرب بهیهکهاری  
در تمام سنین اسهت. مهیهانه هیهن  

مهعهاد     ١١ نرب بیکاری در سا   
در ههد بههود کههه مههیههزان    ١١.٦ 

رشهههد    ١٤ بهههیهههکهههاری سههها   
در دی نسبت به کن داشهتهه  ١.٤ 

اسههت. نههتههایههج ایههن طههره نشههان  
دههد تهعهداد جهمهعهیهت فهعها     می 

  ٢٤ )شاول و بیکار( در کشهور  
نهفهر    ١٧٧ هزار و    ٧١١ میلیون و  

مهیهلهیهون    ٢ است که از این تعداد  
نهفهر بهیهکهار    ١٢ ههزار و    ٧٢١ و  

هستند. نرب بیکهاری بهرای سها   
در مهنهاطه  شهههری کشههور    ١٤ 

  ١.١ و در نیاط روسهتهایهی    ١٢.٢ 
در ههد گههزارو شههده اسههت. بههر  
اساس گزارو مرکز کمهار ایهران   

سهالهه  ٢٤ تها    ١٢ بیکاری جوانان  
در هد اسهت کهه    ٢٦.١ مهعهاد   

و    ٢٢.١ برای مهردان ایهن گهروه  
در ههد اعههالم شههده    ٤٢.١ زنههان  
 است. 

 
صااناادوق بااازنشااسااتاا اای 

 بدون پول است.

حیو  هزاران بازنشسته بها تهاخهیهر  
 رداخت میشود. تیریبا ههر ههفهتهه  
دو تا سه مورد اعترا ا  توسه   
بههازنشههسههتههه ههها انهه ههام مههیههشههود   
بازنشسته ها خواهان حیهو  ههای  

 هنهدو   »خود شده اند  می ویند  
خههالههی شههده    «بههازنشههسههتهه ههی 

دولتههای مهخهتهلهف درجهمهههوری  
اسالمی یهد طهوریهی در وهار   
 ندو های بازنشست ی و بهیهمهه  

 های اجتماعی دارند.  
 

پرداخت نکاردن حاقاوق 
 ها

حیو  های معو ه عر ه ا هلهی  
اعترا ا  کارگران درنهنهد سها   
گههذشههتههه مههیههبههاشههد. در اخههبههار  

خرداد ما شاهد نند مهورد از  ٢١ 
اعههتههرا  کههارگههران کههارخههانههه  
مهههاشهههیهههن کر   هههنهههعهههتهههی  
تراکتورسازی  کمهاهرسهور سهازی  
و  هرداخهت نهکهردن حهیهو  ههای  

نهفهر از کهارگهران مهعهادن    ٤١١١ 
البرز شر ی هسهتهیه .  کهارگهران  
کارخانه ماشیهن کر   هنهعهتهی  

مهاه اسهت    ١١ تراکتورسازی ایهران 
که حیو  ن رفته اند.  و بهیهسهت  
ویکمین روز اعتهصهاب کهارگهران  
کارخانه کهمهاهرسهورسهازی تهبهریهز  

ماه حهیهو   ٤ بدلیل  رداخت نکردن  
 ها  

 
 رانت خواری میایونی!

با علنی شدن فیش ههای حهیهو   
 ده ها میلیون تومانی تعدادی از  
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Shahla. Daneshfar2@gmail.com 
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 ١از صفحه  

  ٣ از صفحه  
 

کههاربههدسههتههان نههرههام حههمهههههوری  
اسههالمههی گههوشههه ای دیهه ههر از  
رانت و فساد مالی در ایهن نهرهام  
فاشیستی سرمایهه عهلهنهی شهد.  
کهههیهههههههان)بهههیهههت رههههبهههری ه  
شههریههعههتههمههداری( نههوشههتههه اسههتش  

هفته گذشته بهود کهه کهیهههان  »
برای نخستین بار فیهش حهیهو هی  

هها    یکی از مدیران عامل بهانهع 
را منتشر کرد. این مدیر بهانهکهی  
در مهر و اسفند سا  گذشهتهه بهه  

  ٢١٤ و    ١٢١ تههرتههیههب بههیههش از  
میلیون تومهان دریهافهتهی داشهتهه  

  .«است 
 

هر روز سفره مهردم کهونهع تهر  
میشود و بر تعداد رانت خهواران و  
دزدهههای مههیهههلههیههاردی افهههزوده  

 میشود. 
   

کنکه مسل  است  فیر  بهیهکهاری  
  تورم  رشوه و فسهاد ا هتهصهادی  
و اجتماعی جامعهه اسهتهبهداد زده  
را به نیطه انف هار نهزدیهع مهی  
کههنههد  اسههتههثههمههار نههیههروی کههار  
کههارگههران و شههکههاا طههبههیههاتههی  

 بیشتر.  
 

راه حههل از بههیههن بههردن شههکههاا  
طبیاتی در دست دولت و سرمایهه  
داران و نههرههام حهاکهه  جههمهههههوری  

 اسالمی نیست. 
 

اکثریت  ریب به اتهفها  مهردم در  
ایران بر این باورند که این جامهعهه  
وارونه اسهت. تهولهیهد کهنهنهدگهان  
رههرو  جههامههعههه  کههارگههران  بههی  

 نیزند و بیکارگان رروتمند. 

 سههت تههریههن و فههرومههایههه تههریههن    
عنا ر  ن با و عالیه هنهابهان ایهن  
جامعه اند و شریهف تهریهن مهردم   
توده زحمتکشان فهرودسهت و بهی  
حیو  اند. کنهها کهه یهع عهمهر  
کار کرده اند و ررو  ساختهه انهد  
حههتههی  هه  از سههی سهها  بههرای  
گذران ههر روز از زنهدگهی خهود  
باید از نو برای کارشان مشهتهری  
 یدا کنند.  در  خال ه و مهولهد  
کهههارگهههر خهههود را در  هههدر   
اجتمهاعهی و سهیهاسهی روزافهزون  
سرمایه و فرودستی هرنه بیشهتهر  
خود کارگر نشان میهدههد. بهرای  
حفظ این جامعه وارونه دولهت هها  
 یدا شده اند  ارتشهها ایه هاد شهده  
اند  زندانها و شکن ه گاهها بهنها  
شده اند  خدایان کفریده شده انهد و  
مذاهب ساخته شهده انهد. مسهالهه  
از روز روشن تر است. این جامهعهه  

مبتنی بر بردگی است. بهردگهی  
مزدی. هی  درجه رشد خهدمها   
اجتماعی و بیهمهه هها و افهزایهش  
درکمد کارگران که تازه همه بایهد  
با نبرد و با زور از حلیوم طهبهیها   
حاک  بهیهرون کشهیهده شهونهد  در  
اسههاس ایههن مههو ههعههیههت بههرده وار  
کارگر تغییری نمیدهد. اعهتهیهاد   
بی خانمانی و فحهشها سهرنهوشهت  
بخشی از لشهکهر بهیهکهار و که   

 درکمد جامعه را ر   میزند. 
دولههت روحههانههی بهها ا ههتههصههاد  
ورشههکههسههتههه او  بهها تههحههمههیههل  
بههیههشههتههریههن ریهها ههت ا ههتههصههادی   
کاری جز رجز خهوانهی در مهورد  
شرای  ا تصادی عمهلهکهرد  هابهل  
توجهی در گشهایهش ا هتهصهادی   
فضای سیهاسهی و کزادی ههای  
فردی از خود نشهان نهداده اسهت.  
تههههدیهد و دسهتهه ههیهری فههعهالههیههن  

کارگهری  مهعهلهمهان  حهمهلهه بهه  
ت معا  شهادی مهردم و جهوانهان  
احکام عهدباستانی شال  را امها  

 خوب بکار گرفته اند.  
حهکهومههت اسههالمهی هه  اکهنههون  
فشههار اعههتههرا هها  مههزدبهه ههیههران  
جامعه را بشد  بهر  هیهکهر خهود  
احسهاس مههیهکههنهد. مهردم شهاهههد  
فا له عمی  تر خهود بها  نهرهام  
حاک  جمهوری اسالمی سهرمهایهه  

 هستند.   
سرن ونی ایهن نهرهام و بهر هراری  
جامعه ای کزاد و سوسیهالهیهسهتهی  
جواب روشن ما بشرایه  کهنهونهی  

 است.  
 
 
 
   

 

 
 

محاکمه  نییبه صال  زاده  
 به اتهام "توهین به مقدسات"

 

خرداد جلهسهه بهاز هرسهی انه هیهبهه  هاله  زادها از    ١٧ روز  
فعالین کارگری و اجتماعی در سیز به اتههام اتهوههیهن بهه  
میدسا  و رهبر جمهوری اسالمیا در شعبه دوم دادیهاری  

زاده  ههمهسهر    دادگستری این شهر برگزار شد. ن یبه  هاله  
محمود  الحی از نهره ههای شهنهاخهتهه شهده کهارگهری  

 است.   
ن یبه  ال  زاده نهیهش مهههمهی در کهارزار بهرای کزادی  

همسرو محمود  الحی در زمهانهی کهه در زنهدان بهود   
داشت و  دای او و ههمهه کهارگهران زنهدانهی و زنهدانهیهان  
سیاسی بود. او اله هویهی درخشهنهده بهرای ایهفهای نهیهش  
خانواده های زنهدانهیهان سهیهاسهی در مهبهارزه بهرای کزادی  

 زندانیان سیاسی بود. 
 

محمود  الحی در رابطه با محاکهمهه ههمهسهرو تهو هیه   
زاده بهه    میدهد که  ها هی درجهریهان دادگهاه خهانه   هاله  

تهو و ههمهسهر  در  هنه هاههمهیهن گهنه هره  »اوگفهتهه کهه  
سندیکای کارگران فرانسه علیه جمهوری اسالمی تهبهلهیه   

 اید.   کرده 
 

   ۴۹محمود  الحی  فعا  کارگری  خهود نهیهز در سها   
با اتهامی تحت عنوان ا شرکت در جمعیت های مهعهار   

سا  حب  تعزیری محکهوم شهده    ۴نراما به      و تبلی  علیه 
 است. 

محاکمه ن بیهه  هاله  زاده   احهکهام  هادر شهده بهرای  
کارگران زندانی و کلیه فعالین سیاسی تهحهت اتهههامهاتهی  
نون توهین به میدسا   اخال  در نهره  و امهنهیهت مهلهی   
اوتشاو  تبلی  علیهه جهمهههوری اسهالمهی و... بهایهد بها  
وسیعترین اعترا ها  اسه گیرد. توهین به میدسا  یهعهنهی  
اعترا  علیه  توحش سرمایه داری حاک  در  با  جامهعهه   
و ایستادن در برابهر فهیهر  بهیهحهیهو هی و بهردگهی کهاری.  
معنای  وا عی ننین اتهههامهاتهی مهحهرومهیهت کهارگهران   
معلمان و کل جامعه از ح  تشکهل  حه  اعهتهصهاب  حه   
کزادی بیان  ح  ت ما و از  ایه ای تریهن حهیهو  سهیهاسهی  

 است. 

 
 ابل توجه این است که ه  اکنون جنبشی علیه اینه هونهه    

احکام و امنیتی کردن هر گونه فعالیت مبارزاتهی ای در  
جامعه به راه افتاده است. یهع نهمهونهه بهارزو کهارزاری  
است که با بیانیه مشترک جعفهر عهرهیه  زاده از رههبهران  
کارگری در زندان و اسماعیل عبدی از رههبهران مهعهلهمهان  
معتر  کواز شده است و خواست مشخص کن لغو تهمهامهی  
 رونده های امنیتی مفتوحه بهرای کهارگهران  مهعهلهمهان و  
همه فعالین سیاسی تحت عنوان ااخال  در نره  و امهنهیهت  
ملهی ا اسهت. کهارزاری کهه بها مهوجهی از حهمهایهت و  
همبست ی  اسه گرفته است و ادامه دارد. وسیعا بهه ایهن  
کهارزار بهاههیهونههدیه . بها اعهالم حههمهایههت از ایهن بهیههانهیههه و  

اردیبههشهت در     ١١ خواستهایش   از جعفر عری  زاده که از  
اعتصاب وذا بسر مهیهبهرد و در زنهدان اسهت  حهمهایهت و  
 شتیانی کنی . اعترا  خود را علیه امهنهیهتهی کهردن ههر  

 گونه اعترا  و فعالیت مبارزاتی ای اعالم کنی .  
 

از ن یبه  ال  زاده باید رفها اتهههام شهود و بهه تهههدیهد و  
 ی رد او خاتمه داده شود. تمامی  رونده های امنیتهی ای  
که برای کارگران  معلمان و فهعهالهیهن سهیهاسهی تشهکهیهل  
شده  باید لغو شود. احضار و  ی رد فهعهالهیهن کهارگهری و  
کلیه فعالین سیاسی باید متو ف شود. جعفر عهرهیه  زاده   
بهنام ابراهی  زاده  محمد جراحی  علیر ا هاشمی و کهلهیهه  

 زندانیان سیاسی باید کزاد شوند. 
 کماین برای کزادی کارگران زندانی 

 ٢١١٦ ژوئن    ١١    ١٢ خرداد    ٢٢ 

http://free-them-now.com
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کارگران و معامان خانواده عای  زاده را 
خرداد راا سااعات    ٢٢تنها ن ذاشتند، 

نی  مقابل زندان اوین حضور یافتاناد.  ٠٦
عکس از کااناال اتاحاایاه آزاد کاارگاران 
ایران است.  تجم  کارگران و معاماان باه 
همراه خانواده عای  زاده ماقاابال زنادان 
اویاان در اعااتااراد بااه عاادم رساایاادگاای 
مسئولین به مطالباد بر حق جعفر عای  

 زاده

 
 

 خرداد ٠٢
 در مشهد پای یک کارگر قط  شد

ساله در کارخانه تولهیهد کههع روسهتهای    ١١ یع کارگر  
 ر ی در مشهد هن ام کار با دست اه اسکهرو  های راسهت  
خود را از دست داد.  ای این کارگر در داخهل نهوار نهیهالهه  

 گیر کرد و از  سمت زانو  طا شد. 
 
 

  کارگر شرکت کاله آمل ٠٦٦بیکاری 
کهارگهر  ٤١١ شرکت تولید لبنیا  کاله وا ا در شهههر کمهل  

 را اخرا  کرد. 
 

مااه  ٩کارگران فاودد زاگارا ماطاالاباه 
 حقوق خود به تهران رفتند

کارگر کهارخهانهه فهورد زاگهرس  هبه  امهروز بهرای    ٢١ 
حیو  دریافت نشهده خهود بهه تهههران رفهتهنهد. از    ١ مطالبه  
کهارگهر بهرای    ٢١ که کارخانهه تهعهطهیهل شهد     ١٢ اسفند  

ن هبانی و کارهای جانبی با ی ماند و  ندو  کارکهنهان  
فورد و تامین اجتماعی متعههد بهه  هرداخهت حهیهو  کنههها  

 ماه است که به این تعهد عمل نکرده اند.   ١ شدند  اما  
 

مااه  ٧کارگران کااشای ساوا قاوچاان  
 حقوق سابکارند

مهاه حهیهو     ٧ کارگر کارخانه کاشی طوس  ونهان    ٢١١ 
دریافت نشده خود را طلبکارند. این کهارگهران از کبهان مهاه  
سا  گذشته حیو   عیهدی و مهعهو ها  خهود را دریهافهت  
نکرده اند. اجتما  های اعترا هی ایهن کهارگهران تهاکهنهون  

نهتههیهه هه ای نهداشههتههه و هههیه  مههیهام دولههتهی حهها هر بههه  
سامان کاشی بهروجهرد      اسخ ویی به کارگران نشده است. 

کارگر بیکار شدند کارخانه سامهان کهاشهی    ١٢١ تعطیل و  
کهارگهر بها هیهمهانهده در ایهن    ١٢١ بطور کامل تعطیل شد و  

  ١٧ کارخانه  بیکار شدند. بازتاب بروجرد گهزارو داد کهه  
در د  نایا استان لرستان در بروجرد وجود دارد کهه حهدود  

در د از  نایا بروجرد تعطیل و نیمه تعطیل هستهنهد و    ٦١ 
 بییه  نایا ه  با حدود نیمی از ظرفیت فعالیت دارند. 

از عوا ب این بیکارسازی ها نندین مهاه حهیهو  مهعهو هه   
کارگران و تمدید نشدن دفترنه های بهیهمهه   عدم واریز بیمه 

 کنها و عدم برخورداری از بیمه بیکاری است. 
  

  خرداد ٠٠
گایااالن  «آهان وفاودد لااوشاان»کاارخااناه 
 تعطیل شد 

  ١١١ تعطیل شد و بهیهش از   «کهن وفورد لوشان  »کارخانه  
کارگر بیکار شدند. این کارگران بصور  مهیهانه هیهن بهیهن  

سا  سابیه کار دارند که با یع ماه حیو  مهعهو هه در  ١١ 
 اند.   دو مرحله در فروردین ماه سا  جاری اخرا  شده 

 
نشااناان  ماه حاقاوق آتاش ٣عدم پرداخت 

 عساویه   ٠٠فاز 
نفر گهزارو شهده اسهت     ١١ این کتش نشانان که تعداد کنها  

 سه ماه حیو  های عیب افتاده خود را طلبکارند.   
 

حقوق های پرداخت نشده کارگران ساتااره 
 خایج فارا 

 راردادهای کارگران  یمانکاری  اریش اه  سهتهاره خهلهیهج  
فارس در بندرعباس مو ت و سه ماهه است. دستهمهزد ایهن  

 کارگران از اسفند ماه  رداخت نشده است. 

 
کااران  ورق«مطالباد  کارگران کارخانه  

 »تبریز

بهه ههمهراه    ١٢ و    ١٤ ماه از دستمهزد سهالهههای    ٦ بیش از  
 «ور  کهاران تهبهریهز »کهارگهران کهارخهانهه  ١٤ عیدی سا   

کهارگهر    ٢٤  رداخت نشده است. در ایهن کهارخهانهه حهدود  
مشغو  به کار هستند. کارفرمها ههر مهاه مهبهالهغهی را از  
حیو  کارگران این واحد برای  رداخت ح  بیمهه کنهان کسهر  

کند اما کن را به مو ا به تأمهیهن اجهتهمهاعهی  هرداخهت    می 
 کند.    نمی 

 

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  شهال خباززاده 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  
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 جان باختن یک کولبر 
جسد یع کولبر بنام کهامهران  هورسهمهویهان در ارتهفهاعها   
مرزی شهرستان ارومیه و در محلی موسوم به انههل مهیهر  

کذر سها   هبهل در حهیهن    ١٦ شهیدانا  یدا شد.این کولبر در  
های منهطهیهه مهرزی ایهران بهرارهر کهورک و    عبور از کوه 

ریزو بهمن نا دید میشود. با گرم شهدن ههوا و ذوب شهدن  
برا اهالی محل جنازه او را  یدا کرده و به  هائهیهن کوردنهد.  

 کامران از اهالی روستای اشیبانا در ترگور ارومیه بود. 
 

 خرداد ٠٢
مرگ کارگر نیروگاه بهبهاان بارا ار بارق 

 گرفت ی 
یع کارگر نیروگاه سیکل ترکیبهی بهههبهههان در ههنه هام  

ولهت بهر ارهر بهر     ٤١١  LCکار در منطیه ناایمهن کهانها   
دههد. نهام ایهن کهارگهر    گرفت ی جان خود را از دست مهی 

 ساله اعالم شده است.   ٢٦ عارا نامداری و  
 

مرگ کاارگار جاوان باه عااات ساقاو  از 
 ارتفاع

یع کارگر سی ساله هن ام جهوشهکهاری در مه همهوعهه  
تفریحی مو  های کبی ار وانشهرا در شهههرسهتهان اشهکهذر  

 به دلیل سیوط از ارتفا  جان خود را از دست داد. 
 
 

کارگران کمکارساور ساازی و حاقاوق هاای 
 دریافت نشده

کارگران کارخانه کمارسور سازی در شهههرک  هنهعهتهی  
مهاه حهیهو  بهعهیهب افهتهاده    ٤  راملع تبریز برای دریافت  

روز اسهت دسهت بهه اعهتهصهاب زده انهد. در ایهن    ٢١ خود  
کارگر رسمی و  راردادی کار مهی کهنهنهد    ١٢١ کارخانه  
  ٢١ در د از حیو  اسفند مهاه سها   هبهل و    ٤١ که هنوز  

و حهیهو  مهاههههای فهروردیهن و    ١٤ در د عهیهدی سها   
اردیبهشت امسا  را دریافت نکرده اند. نهنهدیهن مهاه اسهت  
که ح  بیمه این کهارگهران  هرداخهت نشهده و اداره تهامهیهن  
اجتماعی حا ر به تمدید دفترنهه ههای درمهان کهارگهران  

 نیست.  
 ٠٠٦٦دو ماه حقوق، حق بیماه و عایادی  

کارگر معدن البرز شرقی)سزره( پرداخات 
نشده است. و کارفرما به وعده های خود 

 عمل نکرده است.
کارگران کارخانه ماشیهن کر   هنهعهتهی تهراکهتهورسهازی  

 ماه است که حیو  ن رفته اند.   ١١ ایران 
 

 خرداد ٩١
تااجااماا  بااازنشااسااتاا ااان وزارد آمااوز  و 

 پرور  
نزدیع به  یکصد معله  بهاز نشهسهتهه از تهههران  کهر  و  

در مهیهابهل سهاخهتهمهان    ١٤  ب  تا    ١١ کرمانشاه از ساعت  
دیوان عدالت اداری ت ما کردنهد. کنههها  هالکهاردکهایهی بها  

میلیون حیو  ما یهع مهیهلهیهونا      ١ شعارهای اخ  فیر  
امعیشت و منزلت ح  مسل  ماستا   ابیمه رایه هان بهرای  

 در دست داشتند. … باز نشست انا  و 
 

کشته شدن یک کارگر در کارخانه آسفالت 
 شهرداری شیروان 

یع کارگر معلهو  نهاشهنهوا در حهیهن کهار در کهارخهانهه  
کسفالت شهرداری شیروان به سبب سیوط از  یهف کهارخهانهه  
در زیر ح   زیادی از ماسه مدفون شد و جهان خهود را از  
دست داد. گزارو شده است ایهن کهارگهر کهه مهعهلهولهیهت  
ناشنوایی داشت از هشت سا   بهل در ایهن کهارخهانهه کهار  

  می کرد. 
 

عساااویاه بارای  ٠٩تجم  کاارگاران فااز 
 دریافت دستمزدهای عقب افتاده 

عسهلهویهه در    ١١ تعدادی از کهارگهران  هیهمهانهکهاری فهاز  
اعترا  به عیب افتادن دستمزدهای خود از روز دوشهنهبهه  

خرداد دست به ت ما اعترا ی زدند. این اعهتهرا  تها    ١٧ 
 امروز ادامه داشته است. 

 
 خرداد ٩١

 کارگر جوان زیر غاطک آسفالت کشته شد
کار شهر سهنهنهد  در حهیهن کهار  زیهر    یع کارگر کسفالت 

ولطع کسفالت رفته و  بل از رسیدن به بهیهمهارسهتهان جهان  
خود را از دست داد. این وا عه در انهتهههای بهلهوار شهبهلهی   

 میدان ظفریه سنند  رب داد. 
 

کارگران فضای سبز شاهارداری اقااایاد باا 
 اعتصاب حقوق های خود را گرفتند

کارگران فضهای سهبهز شهههرداری دراعهتهرا  بهه حهیهو   
معو ه دست از کارکشیدنهد ودر هابهل فهرمهانهداری ته همها  
کردند. این کارگران بدنبا   رداخت بخشی از مهطهالهبهاتشهان  

 و وعده  رداخت البا ی بسرکارشان بازگشتند. 
 

آهان شاماال ساه  کارگران خط و ابینه راه
 ماه حقوق ن رفته اند

کههن شهمها  در    کارگر خ  و ابیهنهه فهنهی راه   ٢١١ بیش از  
انترار دریافت سهه مهاه حهیهو  هسهتهنهد. کهارگهران خه    
تعمیرکاران  راهداران و راهبان مسیر که بطور شبهانهه روزی  
کار می کنند  حیو  اسفند ماه را بها یهع مهاه تهاخهیهر  
دریافت کرده و هنوز حیو  سه ماه او  امسا  را نه هرفهتهه  

تها    ١١ اند. همکنین سنوا  سالیانه این کهارگهران از سها   
  رداخت نشده است.   ١٤ 

 
جان باختن یک کارگر در کاارگااه ماتارو 

 تهران برا ر سقو  از جر قیل!
ساله هن ام بسهتهن  هطهعها  از دسهته هاه    ١٢ یع کارگر  

جررییل در کارگاه مترو خیابان مولوی سیوط کرد و بهرارهر  
 جراحا  وارده جان خود را از دست داد.  

 

 خرداد ٩١
تجم  اعتراضی کارگران اخاراجای شارکات 

 تأسیساد دریایی خرمشهر
کارگران اخراجی شرکت مهنهدسهی و سهاخهت تهأسهیهسها   
دریایی خرمشهردراعترا  بهه بهیهکهاری وبهرای بهازگشهت  

کهارگهر    ١١ بکاردست به ت ما میابل فهرمهانهداری زدنهد.  
شرکت مهندسی و ساخت تأسیسا  دریایی خهرمشهههر کهه  
به دلیل متو ف شدن فعالیهت ایهن شهرکهت از کهار اخهرا   

 شدند. 
 

اعتراضی کارگران کاارخااناه  ادامه تجم  
 صابون سازی خرمشهر 

تعدادی از کارگران کارخانه  ابون سازی خرمشهههر بهرای  
دریافت مطالبا  خود در مهیهابهل فهرمهانهداری  دسهت بهه  
ت ما اعترا ی زدند.با حضور مهیهامها  دولهتهی در جهمها  
کارگران معتر  و دادن وعده  ی یری خواسته های کنهان   
کارگران به  ور  مو ت به اعترا ا  خود  هایهان دادنهد.  
با تعطیلی این کهارخهانهه در نهههار سها   هیهش و هعهیهت  
بازنشست ی کارگران این کارخانه معلوم نیست. ح  بهیهمهه  
این کارگران توس  کارفرما  رداخت نشده و تهعهداد زیهادی  

 از کنها نزدیع به سه سا  حیو  خود را طلبکارند. 
 
 
 

اعتراد کارگران منطقه پنج فضای سباز 
و پاارک هاای شاهارداری اراک باه عادم 

 ماه حقوق ٢دریافت 
کارگران منطیه  نج فضای سبز و  ارک های شهههرداری  

ماه حهیهو  وحه  بهیهمهه  ٢ اراک دراعترا  به عدم  رداخت  
دست به ت ما میابل ساختمان شهورای شهههر زدنهد. بهیهمهه  
درمانی این کارگران نیز به دلیل عدم  هرداخهت حه  بهیهمهه  

 توس  کارفرما  طا شده است. 
 

دومین تجم  اعتراضی کارکنان ماخااباراد 
 لرستان 

نهفهر از کهارکهنهان    ١١١ برای دومین بار درکمترازیع هفته 
شرکتی مخابرا  لرسهتهان در یهع ا هدام ههمهاههنه  بها  
حضور در محوطه های شرکهت ههای مهخهابهرا  تهحهصهن  
کرده و نسبت به و عیت حیو ی وعدم اجرایهی شهدن طهره  

 طبیه بندی مشاول اعترا  کردند. 
 

 متری ٣٢مرگ کارگر جوان در اعماق چاه 
ساله افغانستانی هن ام کار برارر سهیهوط    ٢١ یع کارگر  

متر نهاه جهان خهود را از دسهت    ١٢ به یع ناه به عم   
داد. این وا عه در خیابان فرمانیه  خیابان شهیهد ک هایهی رب  

 داد. 
 

 مرگ یک کارگر ساختمانی در زیر آوار
در سعاد  کباد تهران دیواره یع محل گهود بهرداری شهده  

متری مشهغهو     ٦ بر روی تعدادی از کارگران که در عم   
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سهالهه    ٢١ به کهار بهودنهد  ریهزو کهرد و یهع کهارگهر  
افغانستانی در زیر خهروارهها خهاک مهدفهون گهردیهد. ایهن  

 کارگر جوان در این وا عه جان خود را از دست داد. 
 

 بین المللی
پناهجاو ٠٦٠یافت اجساد دست ک    –لیبی 

 در سواحل لیبی 
 ناه و که در تهالو بهرای رسهیهدن  ١١٤ اجساد دست ک    

به ارو ا در دریای مدیترانه ور  شده بودند در سهاحهل بهنهدر  
در ورب این کشور یافت شده است. بهه گهزارو   زوارهلیبی 

خبرگزاری فرانسه زنان و کهودکهان زیهادی در مهیهان ایهن  
اجساد دیده می شوند. به گهزارو سهازمهان مهلهل مهتهحهد  

کهودک کهه سهوار    ٤١  ناه و از جمله    ٧١١ اجساد حدود  
بر سه  ای  در تالو برای رسیدن به ایتالیا بهودنهد در طهو   
هفته گذشته در سواحل لیبی  یدا شده اسهت.  هنهاهه هویهان  
ور  شده بیشتر ملیت کشورهای کفرییایی را داشهتهه انهد.   

مهاه  ٢٢ کهه    هنهاههنهدگهان  بر اساس کمار کمیساریای عالهی 
 هنهاهه هو از کوهاز سها  جهاری    ١٧٧١٢ مه منهتهشهر شهد  

میالدی از راه لیبی به ایتالیا رسهیهده انهد. بها بسهتهه شهدن  
مسیر بالکان   ناه ویان مسیهر خهطهرنهاک تهری را بهرای  
رسیدن به سواحل ارو ا  یش می گهیهرنهد کهه ههمهیهن امهر  
باعی افزایش تعداد  ربانیان شده است. همزمان روز جهمهعهه  
در جنوب جزیره کر  یونان در جریان ور  شدن  ای  حهامهل  
 ناه ویان بیش از یکصد  ناه و نا دید شدنهد بها ایهن حها   
گارد ساحلی یونان توانسهت  هدهها  هنهاهه هوی دیه هر را  

هزار نفر در ههفهتهه ههای اخهیهر در    ٢ ن ا  دهند. بیش از  
جنوب دریای مدیترانه جان باخته اند. با گهرم شهدن ههوا و  
کرامش دریا  حرکت  ای  های  ناه ویان به مهیهصهد ارو ها  

 افزایش یافته است. 
 

دادگاهی در آمریکا : تی  فاوتاباال زناان 
 حق اعتصاب ندارد

دادگاهی در کمریکا طی حکمی به بازیکهنهان تهیه  مهلهی  
فوتبا  زنان این کشور هشدار داده که مفاد  هراردادشهان بها  
فدراسیون فهوتهبها  ایهن کشهور  بهه کنههها اجهازه اعهتهصهاب  

 دهد.    نمی 
 

زنان فوتبالیست تی  مای آمریکا خواهاان 
پاو   دریافت دستمزد برابر با مردان مااای

 این کشورند.
کنها که  یهش از ایهن هه  اعهتهرا  خهود را بهه مه هامها  

ههایشهان تهوجهه    اند اگر به خهواسهتهه    ضایی برده بودند  گفته 
نشود ممکن است اعهتهصهاب کهنهنهد. فهدراسهیهون فهوتهبها   

های تی  مهلهی    کمریکا ن ران است که اعتصاب فوتبالیست 
 زنان در کستانه المایع برزیل  موجب حذا این تی  شود. 

ماه مارس گذشته   نج نفر از بازیکنان تیه  مهلهی فهوتهبها   
زنان کمریکا در اعترا  به انابرابهری و تهبهعهیه  شهغهلهیا  
 خود نسبت به تی  فوتبا  مردان  به دادگاه شکایت کردند. 

ههای زن تهیه  مهلهی بها    کنها مدعی شدند که فوتبالهیهسهت 
کشهنهد     وجود این که عنوان  هرمانی جهان را یهدک مهی 

شان یع نهههارم بهازیهکهنهان مهرد    در برخی  راردادها حیو  
تی  ملی فوتبا  این کشور است کهه ههنهوز ههیه  عهنهوان  

انهد. اتهحهادیهه  هنهفهی بهازیهکهنهان    جهانی ه  کسب نکهرده 
فوتبا  زن اعالم کهرده ههنهوز تصهمهیهمهی بهرای اعهتهصهاب  
ن رفته اما مشغو  بررسی مو و  است. حک  روز جهمهعهه  
سوم ژوئن دادگاه  در  هی دادخهواسهت فهدراسهیهون فهوتهبها   
کمریکا  ادر شد کهه از دادگهاه خهواسهتهه بهود در مهورد  
وجاهت  انونی اعتصاب احهتهمهالهی بهازیهکهنهان تهیه  مهلهی  
فوتبا  زنان نهرهر دههد. دادگهاه هه  بها اسهتهنهاد بهه مهفهاد  

مهنهعهیهد شهده  گهفهتهه    ٢١١١  راردادی که ظاهرا در سا   
بندی در مورد اعتصهاب در ایهن  هرار داد وجهود نهدارد و  
بنابراین فوتبالیست های زن نمی توانند از حهمهایهت  هانهون  
برای شرکت در یع اعتصاب استهفهاده کهنهنهد. بها وجهود  
این  اتحادیه بازیکنان فوتهبها  گهفهتهه وجهود نهداشهتهن بهنهد  
مربوط به اعتصاب در  رارداد بازیکنان به مهعهنهای تهوافه   
بر سر ح  اعتصهاب نهداشهتهن نهیهسهت. مهو هو  نهابهرابهری  

ههاسهت کهه مهورد    دستمزد زنان و مهردان در کمهریهکها سها  
اعترا  نهادهای مدافا حیو  زنان استش بهه طهوری کهه  
هر سا  این نهادها یع روز را در کمریکها بهه عهنهوان اروز  

 کنند.   برابری حیو  زنان با مردانا اعالم می 
 

ابراز ن رانی شدید سازماان مااال  -جهان 
 ٢٦٠٢از خشونت عایه کودکان در سال 

ژوئهن از کمهار    ١ دبیرکل سازمان ملل متحهد روز جهمهعهه  
خشونت علیه کودکان   تل و جذب کنها بهرای شهرکهت در  

های مسلحانه به ویژه در افغانستان  سوریه  یهمهن     درگیری 
عرا   سومالی و سودان جنهوبهی بهه شهد  ابهراز نه هرانهی  
کرد. به گزارو خبرگزاری کسوشیتد هرس  بهان کهی مهون  

ههای    در گزارو سارنه خهود دربهاره کهودکهان و درگهیهری 
ژوئن منهتهشهر شهد     ٢ مسلحانه در جهان  که روز  ن شنبه  

از ابعاد و گستردگی خشونت فزاینده علیه کهودکهان ابهراز  
  ١ ش فتی کرده است. در گزارو دبیرکل سازمان ملهل از  

گروه مسل  مهخهتهلهف کهه در سها  گهذشهتهه    ٢١ کشور و  
میالدی مرتکب نی  حیو  و کشتار و سهوء اسهتهفهاده از  

ای تهحهت    اند  نام برده شده است. ائتالا منطیه   کودکان شده 
رهبری عربستان و شورشیان حورهی در یهمهن بهرای حهمهلهه  

ها و مدارس و بکارگیری کودکان در جنه   و    بیمارستان 
نیروهای دولت سودان جنوبی به دلیل سوء استفاده جهنهسهی  
از کودکان  از جمله اسامی هستند که در گهزارو ک های  
بان به کنها اشاره شده است. دبیرکل سازمهان مهلهل از ههمهه  

ههایهی کهه در جهریهان اسهت    های درگیهر در جهنه    طرا 
ها علیه کودکان  ایان داده و بهرای    خواست فورا به خشونت 

جلوگیری از جذب کنها در جن  و همکنین سوء اسهتهفهاده  
جنسی از کنها  ا داما  رزم را ان ام دههنهد. ک های بهان بها  
این هشدار که نی  حهیهو  کهودکهان بهه د هت از سهوی  

شهود  تهاکهیهد کهرد کهه    سازمان ملل متحهد بهررسهی مهی 
 اسخ و بودن دولت ها و گروه های درگیهر  یهع اولهیهت  

 کلیدی برای  ایان دادن به این ونه اتفا ا  است. 
 

تااهاراد ماعاااودن و بارخاورد خشان  -بولیوی 
 پایس

تراهرا  شماری از شهههرونهدان بهولهیهوی در ر هاز  مهرکهز  

اداری این کشور در اعهتهرا  بهه و هعهیهت امهکهانها  و  
خدما  رفاهی معلهورن بها مهداخهلهه  هلهیه  بهه خشهونهت  
گرایید. شماری از معلورن بها شهرکهت در ایهن تهرهاههرا   
خواستار برخهورداری از حه  بهرابهری و بهههبهود امهکهانها   
رفاهی هستند. بهرخهی از مهعهتهر هان سهوار بهر  هنهدلهی  
نرخدار در این تراهرا  شرکت کردند. تهرهاههرا   ه  از  
کن تنش کلود شد که  لی   ندلی نرخدار یهکهی از کنههها  
را روی زمین واژگون کرد. در  ی کن  نیروهای  هلهیه  بها  
بی اعتنایی نسبت به این مو و  سهعهی در عهیهب رانهدن  
معتر ان کردند.  لی  برای متفر  کهردن مهعهتهر هان بهه  
گاز اشع کور متوسل شد. یهکهی از ایهن مهعهتهر هان در  
تو یف رفتار  لی  گفت: ادر  ی  رتاب گهاز اشهع کور  
از سوی  لی  برخی از افراد معلو  که در ایهن تهرهاههرا   
شرکت کرده بودند زخمی شدند. رفهتهار نهیهروههای  هلهیه   
خیلی خشن بود و به  ور  ما اساری می زدند. مهن هه   

  ١٤٤  ورت  اساری خورد.ا افراد معلو  در بولیوی سهارنهه  
درر کمریکا بعنوان مستمری دریافت می کهنهنهد. کنههها از  

درر    ١٦٤ دولت این کشور می خواهند که این ر   را بهه  
افزایش دهدش درخواستی که از سوی دولت رئیه  جهمهههور  
ایو مورال  رد شهده اسهت. کهمهتهر از دو مهاه  هیهش هه   

 تراهراتی مشابه در ر از به خشونت کشیده شد. 
 

تداوم اعاتاصاابااد و نا ارانای  -فرانسه 
دولت از تا یر گذاری بر مساباقااد جاام 

 های اروپا مات
گهویهنهد تها    کارگران معتهر  بهه  هانهون جهدیهد کهار مهی 

زمانیکه دولت ریح  ا الحا   انون کار را کهنهار نه هذارد  
همکنان به تراهرا  و اعهتهصهاب ادامهه مهی دههنهد. روز  

ژوئهن نهیهز ته همها اعهتهرا هی تهعهدادی از    ١ نهارشنبهه  
شهههرونهدان  هاریه  در مهیهابهل وزار  دارایهی فهرانسهه بهه  
درگیری با  لی  من ر شد. یهکهی از کهارکهنهان راه کههن  
فرانسه که در اعتصاب به سر می برد  با تاکهیهد بهر ادامه   
این اعترا  ها می گوید: امها خهواههان کهنهار گهذاشهتهن  
سریا  انون الخمری هستی  و در طهو  مسهابهیها  فهوتهبها   
یورو کشور را فلج خواهی  کرد.ا مسهئهورن بهرگهزاری ایهن  
مسابیا  ن رانند که این اعتصاب ها بازیههای جهام مهلهت  
های ارو ا را تحت تاریر  هرار دههد. ژاک رمهبهر  رئهیه   

در کنفران  خبهری بها بهیهان    ٢١١٦ کمیت  برگزاری یوروی  
این مطلب گفت: ااطالعا  ما در مورد ادامه و و هعهیهت  
اعتصاب ها بیشتر از شما نیست. متاسهفهانهه ایهن مهو هو   
کامال از کنتر  ما خار  است و امیدواری  که جاب هایهی و  
تردد در روزهای این بازیها تا جهای مهمهکهن روان بهاشهد.ا  

در حهالهی    ٢١١٦ سو  اولین بازی جام ملت های ارو ای  
زده خواههد شهد کهه راه    ٢١ ژوئن در ساعت    ١١ روز جمعه  

کهن از تمدید اعتصاب خود خبر داده و ایهر فهرانه  نهیهز از  
 ژوئن وارد اعتصاب می شود. ١١ روز شنبه  

 
اعتصاب و تااااهاراد یاک روز -فرانسه 

 ٢٦٠٠پیش از یورو 
  ادامه اعهتهصهاب  ٢١١٦ یع روز به کواز بازی های یورو  

اسهت. ههزاران گهردشه هر و   فرانسه  ها معضل ا لی دولت 
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هوادار فوتبا  درحالی برای دنبا  کهردن جهام مهلهت ههای  
ارو ا به فرانسه سفر می کنند  که اعتصاب سهراسهری راه  

  حهمهل و نهیهل در کشهور   (SNCF)کهن ملی فهرانسهه  
میزبان این بازی ها را مهخهتهل کهرده اسهت. تهالو دولهت  
فرانسه برای گفت و با مسئورن راه کههن مهلهی و حهل و  
فصل اختالفا  در کخرین ساعها  بها هی مهانهده بهه شهرو   
مسابیا   همکنان بی نتیه هه بهوده اسهت. راه کههن مهلهی  

ژوئن اعالم کرده اسهت کهه تهنههها    ١ فرانسه روز  نج شنبه  
در هد از کهارکهنهان ایهن شهرکهت در اعهتهصهاب    ١ حدود  

هستند  اما تاریر این اعتصاب بر سیست  حهمهل و نهیهل در  
شهههر    ١١ کستانه بازی هایی که در طو  یع ماه کینده در  

مختلف فرانسه برگزار می شوند  بیهش از  هیهش مشهکهل  
کفرین شده است. حمل و نیهل ههوایهی فهرانسهه نهیهز از روز  

ژوئن دنار اختال  خواهد شد. خلبان ههای خه     ١١ شنبه   
هوایی ایرفران   رار است از شهنهبهه بهه مهد  نهههار روز  
دست به اعتصاب بزنند. از سوی دی ر   یوستن کهارکهنهان  
و رانندگان کامیون های شهرداری به اعتصاب کننهدگهان   
خیابان های نندین شهر  از جمله  اری  را مملهو از زبهالهه  
کرده است. از زمان تصویهب ریهحهه جهنه هالهی ا هالحها   
 انون کار در فرانسه تهوسه  دولهت  بهخهشهههای مهخهتهلهف  
ا تصاد و  نعت این کشور شاهد اعتهصهابهههای سهراسهری  

 است. 
بان کی ماون: عاربساتاان تاهادیاد کارد، 
نامش از لایاسات سایااه عااماالن کشاتاار 

 کودکان یمنی حذف شد
یع هفته بعد از  هرارگهرفهتهن و بهعهد حهذا نهام ائهتهالا  
عربستان علیه حوری های یمن به عنوان یهکهی از ا هلهی  

در جهان  دبهیهر    ٢١١٢ ترین عوامل کشتار کودکان در سا   
کل سازمان ملل  تهدید مالی عربستان را دلهیهل ایهن کهار  

خهرداد در جهمها    ٢١ نامهیهد. ا های بهان روز  هنه هشهنهبهه  
خبرن اران گفت عربستان سعودی او را اتحهت فشهار وهیهر  

ههای     ابل  بولیا  هرار داد و تهههدیهد کهرد کهه کهمهع 
بهه سهازمهان مهلهل را  هطها خهواههد کهردش      حیاتی مهالهی 

هایی که به گفته دبیرکل سهازمهان مهلهل  اههمهیهت    کمع 
ها کودک در فلسطین  سهوریهه     دارد و اکنون برای میلیون 

شود. بان کی مهون بهاز از    یمن و سودان جنوبی هزینه می 
گزارو خود درباره مسئولیت ائتهالا سهعهودی در کشهتهن  

  ٦٦٧ کههودک یههمههنههی و زخههمههی کههردن    ٢١١ بههیههش از  
کودک دی ر دفا  کرد اما گفت بهخهاطهر تهبهعها   هطها  

های مالی کشورهای عهرب تصهمهیه  بهه    احتمالی کمع 
حذا نام ائتالا عربستان گرفت. دبهیهرکهل سهازمهان مهلهل  

از کمار خشونت علیه کهودکهان   هتهل و   جمعه  یش  متحد 
های مسلحانه بهه ویهژه    جذب کنها برای شرکت در درگیری 

در افغانستان  سهوریهه  یهمهن  عهرا   سهومهالهی و سهودان  
جنوبی بهه شهد  ابهراز نه هرانهی کهرد. در ایهن گهزارو   
سازمان ملهل مهتهحهد  ائهتهالا سهعهودی را در گهزارشهی  
مسئو  کشتار  دها کودک یمنی معهرفهی کهرد. گهروه  
های مدافا حیو  بشر  سازم ن ملل متحد را بهرای حهذا  
نام عربستان سعودی از فهههرسهت کشهورهها و گهروه ههای  

نهها هه  حههیههو  کههودکههان مههحههکههوم کههردنههد. عههربسههتههان و  
متحدانش علیه شیعیان حهورهی در یهمهن حهمهال  ههوایهی  
زیادی در یکسا  اخیر ان ام داده انهد. ایهن نهنهدمهیهن بهار  
است که عربستان سعودی از اهرم مالی برای ممهانهعهت از  
انتشار یا نام بردن از این کشور استفاده می کند. سهه مهاه  
 یش زمانی که نمایندگان کن ره امریکا سهرگهرم بهررسهی  
 انونی برای اعالم جزئیاتی درباره حادره تهروریسهتهی یهازده  

شدند که در کن به نیش برخی از میام هها و    ٢١١١ ساتامبر 
افراد  احب نفوذ عربستان اشاره می شد. عربستان تهههدیهد  
کرد در  ور  انتشار این اسناد  ههمهه دارایهی خهود را از  
کمریکا خار  می کند که این مساله اعهتهرا  ههایهی در  

 کمریکا بران یخت. 
 

 های کوتاه خبر
 بریتانیا

بزرگترین فروش اه زن یره ای بریتانیاا بهی ا  اسا اعهالم  
فهروشه هاه    ١٦٤ ورشکست ی کرده و در کینده ای نزدیع  

خود در سرتاسر این کشور را تعطیهل مهی کهنهد. بهراسهاس  
  ١١     فهروشه هاه   ١٦٤ گزارشا  منتشره  با تعطیهلهی ایهن  

هزار نفهر بهیهکهار مهی شهونهد. از ایهن رو کهارکهنهان ایهن  
فروش اه با راه انهدازی کهمهاهیهن ههایهی در شهبهکهه ههای  
اجتماعی از دولت خواسته اند که جلوی بهیهکهاری ههزاران  

 تن از کنان را ب یرند. 

 ١ از صفحه  

ژوئن روز جهانی حمایت از کارگران زندانی و زندانیان  ٠٢
 سیاسی

  
 

ژوئن روز جهانی حمایت از زنهدانهیهان سهیهاسهی اسهت.    ٢١ 
اکماین برای کزادی کارگران زندانی حمایت خود را از ایهن  
روز مه  که به ابتکار کمیته مبارزه برای کزادی زنهدانهیهان  
سیاسی شکل گرفهتهه اسهت  اعهالم مهیهکهنهد و از ههمهه  
تشکلهای کارگری و نهههادههای انسهانهدوسهت در سهراسهر  
جهان انترار دارد که از این کارزار مههه  جهههانهی حهمهایهت  
کنند و برای متو ف شدن  فشار بر روی فعالین و رههبهران  
کارگری و فعالین سیاسی در عر ه ههای مهخهتهلهف بهه  
رژی  اسالمی فشار بهیهاورنهد و خهواسهتهار کزادی فهوری و  
 بدون  ید و شرط همه کارگران و زندانیان سیاسی شوند.  

 
فشار و تهدید رهبران و فعالین کارگری جزیی از سهیهاسهت  
دائمی رژی  اسالمهی بهرای جهلهوگهیهری از سهازمهانهیهابهی  
مبارزا  کارگری  و عیب زدن جنهبهش کهارگهری و کهل  

ژوئهن فهر هت مهنهاسهبهی بهرای بهدسهت    ٢١ جامعه است.  
گرفتن خواست لغو  رونده های امهنهیهتهی مهفهتهوحهه بهرای  
کارگران  معلمان و کهلهیهه فهعهالهیهن سهیهاسهی اسهت. ایهن  
خواست مشخص جعفر عری  زاده است از رهبران کهارگهری  

  ١١ است که ه  اکنهون در زنهدان اسهت و بهخهاطهر کن از  

اردیبهشهت تها کهنهون در اعهتهصهاب وهذا بسهر مهیهبهرد و  
و عیتش ن ران کننده است.  با حهمهایهت ههمهه جهانهبهه از  
جعفر عری  زاده و خواستهایش  بخواهی  کهه بهه اعهتهصهاب  
وذایش خاتمه دهد و اطمینان دهی  که از کارزاری کهه بهر  
سر این خواست   او و اسماعیل عبدی از رهبهران مهعهلهمهان  
معتر  مشترکا به راه انداخته اند و تا کنون با مهوجهی از  
حمایت  اسه گرفته است   وسیعا حمایت میهکهنهیه  و کنهرا  

ژوئن فر ت مناسبی اسهت کهه بها    ٢١ ادامه خواهی  داد.  
در دسهت گهرفهتهن ایهن خهواسهت مههه    هدای اعهتهرا   
کارگران و معلمان زندانی و همهه  زنهدانهیهان سهیهاسهی در  

 سط  جهان باشی .  
 

جعفر عری  زاده و اسماعیل عبدی در کستانهه او  مهاه مهه  
امسا   من گرامیداشت روز جهانی کارگر  در اعهتهرا   
به فیر  گرانی دستمزدهای زیر خ  فیر و امنهیهتهی کهردن  
اعترا ا  کهارگهران  مهعهلهمهان  و کهل جهامهعهه بهه ایهن  
و عیت  اعالم داشتند که با خواست مشخص لهغهو  هرونهده  
های مفتوحه برای کارگران  مهعهلهمهان و مهردم مهعهتهر   

اردیهبهههشهت دسهت بهه    ١١ بخاطر مبارزا  بهرحهیهشهان  از  
اعتصاب وذای نا محدود خواهند زد.  اسمهاعهیهل عهبهدی  

مهاه    ١١ بعد از    ١٢ اردیبهشت    ١١ سا  حک  زندان در    ٦ با  

حب  با  ید ورییه کزاد شد و با  ی یری خهواسهتهههایهش در  
بیرون از زندان به اعترا  خود ادامه داد. جعفهر عهرهیه  در  
زندان به اعتصاب وذایش ادامه داده و اکهنهون و هعهیهتهش  

 ا طراری است و به حمایت وسیا ما نیاز دارد.  
 

خواست جعفر عری  زاده و اسماعیل عبدی مبنهی بهر لهغهو  
 رونده های مفتوحه  تحت عنوان اتهاما  امهنهیهتهی نهون  
اخال  در نر  و امنیت ملهی بهرای کهارگهران  مهعهلهمهان و  
کلیه فعالین سیاسی   بهطهور وا هعهی ایهن یهع خهواسهت  
مشخص در مبارزه برای کزادی زنهدانهیهان سهیهاسهی اسهت.  
اینها اتهاماتی است که توس  سیسست   ضایی جهمهههوری  
اسالمی بی و فه علیه فعهالهیهن کهارگهری و مهعهلهمهان و  
دی ر معتر ین  ادر میشود تا جلوی ههر نهو  فهعهالهیهت  
برای ای اد تشکل  بر ایی ت ما اعهتهرا هی  کزادی بهیهان   
گرامیداشت روز جهانی کارگرو.. گرفتهه شهود. تهنههها در  
سا  گذشته  دها کارگر و معل  با این اتهاما  بهه زنهدان  
افتاده و یا برایشان  رونده تشکیل شده است. از جمله جهعهفهر  

هزار امضا بر سهر خهواسهت    ٤١ عری  زاده از رهبران طومار  
افزایش دستمزدها بهخهاطهر مهبهارزاتهش در دفها  از حهیهو   

  ١٧ کارگران و کل جامعه با اتهاماتی از همین دست  در  
 سا  حک  راهی زندان اوین شد. همکنین بهنام    ٦ کبان با  
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 ١ از صفحه  

  ١٨ از صفحه  
 

ابراهی  زاده از فعالین کارگری و دفا  از حهیهو  کهودک  
در زندان بسهر مهیهبهرد و    ١١ با همین نو  اتهاما  از خرداد  

سها  حهکه  زنهدانهش در حهکه     ٢ با وجود سهاهری کهردن  
و  هانهزده روز دیه هر حهبه     ١١ دی ری به هفهت سها  و  

محکوم شده است.  محمد جهراحهی نهیهز یهکهی دیه هر از  
سا  محکومیهت از خهرداد    ٢ فعالین کارگری است که با  

در زندان تبریز بسر میبرد. همینطور علهیهر ها ههاشهمهی    ١١ 
سها  حهکه  در    ٢ بها    ١٤ از معلمان معتر  از فهروردیهن  

زندان است. بعالوه اینکه تعدادی از فهعهالهیهن کهارگهران و  
معلمان معتر  نون اسماعیل عبدی  محهمهود بهههشهتهی   
مهدی بهلولی و محمد نیع نژاد  از معلمان مهعهتهر  و  
محمود  هالهحهی  داود ر هوی  ر ها شهههابهی  جهمهیهل  
محمدی  عثمان اسماعیلی از جمله کسانهی هسهتهنهد کهه   

ژوئن یع فر ت مه  بهرای اعهالم    ٢١ حک  زندان دارند.  
حمایت جهانی از جعفر عری  زاده و خواستهایش و از ههمهه  

 زندانیان سیاسی است 
 

ما همه اتحادیه های کارگران و نهادهای انسهانهدوسهت در  
سراسر جهان را به حمایت از کماین بهرای کزادی کهارگهران  

ژوئهن روز اعهتهرا  جهههانهی در    ٢١ زندانی و  یوستن به  
 حمایت زندانیان سیاسی در ایران فرامیخوانی . 

 
ما از همه اتحادیه ها و نهادههای انسهانهدوسهت در سهراسهر  

ژوئن روز حهمهایهت    ٢١ جهان انترار داری  که  با  یوستن به  
جهانی از زندانیان سیهاسهی در ایهران  حهمهایهت خهود را از  
جعفر عری  زاده و خواستهایهش اعهالم کهنهنهد و خهواسهتهار  
کزادی فوری او   کهارگهران و مهعهلهمهان زنهدانهی و ههمهه  
زندانیان سیاسی شوند.  همکنین مهیهخهواههیه  کهه  رژیه   

اسالمی را بخاطر سرکوب ری هایش در  هبها  کهارگهران و  
کل جامعه  از جمله  دور احکام وحشیانهه شهال   حهبه   
های طورنی مد  و تهههدیهد و  هیه هرد دائهمهی فهعهالهیهن  
کارگری و کلیه فعالین سیاسی بخاطر مبهارزه بهرای حه   

 و حیو شان   محکوم کنند .  
 

جمهوری اسالمی نماینهده مهردم ایهران نهیهسهت. جهمهههوری  
اسالمی  حکومت سرکوب  زنهدان  شهال  و اعهدام اسهت.  
ما خواهان انزوای سیاسی بین المللی رژی  ایران و تحریه  و  

و تهمهام   (ILO)بایکو  کن در سازمان بین الهمهلهلهی کهار  
 مراجا جهانی  هستی .  

 کماین برای کزادی کارگران زندان  
 شهال دانشفر  

  shahla_daneshfar@yahoo.com 
http://free-them-now.com 

 ٢١١٦ ژوئن    ١١ 

 
 یک همبست ی پر شور 

در استرالیا با جعفر عای  زاده و کارگران زنادانای در ایاران اعاالم  New south Walesنمایندگان اتحادیه های کارگری استان 
 همبست ی کردند و خواهان آزادی جعفر عای  زاده و کایه کارگران زندانی و اخراج جمهوری اسالمی از سازمان جهانی کار شدند. 

در استرالیا  در نشاساتای کاه در ساالان  New south Walesژوئن در نمایندگان تعدادی از اتحادیه های کارگری استان   ٠٦روز 
اتحادیه های کارگری در سیدنی داشتند، حمایت و پشتیبانی خود را از جعفر عای  زاده و کارگران زندانی در ایران اعالم داشتند. 
در این مراس  یکی از اعصای هیئت اجرایی اتحادیه ساختمان در سخنرانی خود  با اشاره به عکس جعفر عای  زاده نار حاضریان 
را به او جاب کرده و گفت ببینید که کارگران و فعالین کارگری را همه جا از جماه ایران تعقیب و دنبال مای کاناناد. ناماایانادگاان 
شرکت کننده ضمن شعار دادن صحنه با شکوهی از همبست ی بر پا میکنند. ارسالن ناظری از اعضای کماکایان بارای آزادی کاارگاران 
زندانی و کادر حزب کمونیست کارگری ایران در این اجال  شرکت داشت و شرکت کنندگان همراه با او شعار میدادند. جعفر عااایا  
زاده آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، جمهوری اسالمی از سازمان جهانی کار اخراج باید گاردد. در آخار تاعادادی از 
نمایندگان با گرفتن عکس جعفر در دستشان در همبست ی با او و کارگران ایران عکس می یرند. بدین ترتیب جاااساه ناماایانادگاان 

 محای کارگران اتحادیه های کارگری در استرالیا به صحنه پر شوری از همبست ی با کارگران ایران تبدیل شد. 
 کمکین برای آزادی کارگران زندانی

 ٢٦٠٠ژوئن  ٠٦
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ژوئن روز جهانی حمایت از  ٠٢
کارگران زندانی و زندانیان 

 سیاسی


