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ـر   ـر اـر ـری ـب بنا بـر گـزارشـات خـبـ
ــ  امــروز    ــ ــاری کــه صــب ــف ان

اردیـبـهــشـــت  در    ٣١ چهارشـنـبـه  
ـال سـنـو یـورت در   مـعـدن ذغـ
ـا   ـان رد داد ده هـ ــ استـان گــلسـت

ـری    ٣٠١١ کـارگـر در عـمـق   مـت
ـر آمـاری   ـا ب محبوس شده اند. بن
که تا کنون منتشر شده بـیـش از  

کارگـر جـان خـودشـان را از    ١١ 
ـر    ٠١ دسـت داده اند و بیش از   ــ نـف

ــمــارســتــان   ــران در بــی ــارگـ از کـ
ــداد   ـــ ــع ــنــد و از ـت ــت ــری هس ــت بس
ــ    ــال وضـــ ــن و کـ ـــ ــی مصــدومـ
ــی کـــه در   ــراـن ــارگ ــالمـــت ک ـــ س
مـعـدن مـحـبـوس هستند اطالعـی  
ـیـسـت. در گـزارشـات   در دست ن
ــر وجـــود   ــاط آمــده اســت کــه بــخ
گازهای سـمـی مـامـورن امـداد  
ـــق   رسـاـنی نمیتوانند بیش از عــم

ـد و    ٠١١ مـتـر   داخـل مـعـدن بشـوـن
ـار   اـین کـار امـدادرسـانـی را بسـی

 مشـکـل کـرده است.  
 

ـان   این فاجعه ـیک بـار دـیگـر نشــ
میدهد که آنچه برای حـکـومـت  
ــول و   ــرای مــقــامــات مســئ و ـب
ــان   ـــ ــب ــاحـ ـــ ــان مــعــدن و ص ــب صــاح
ـران اصـــال مـطـر    سـرمـاـیه در اـی
ـران   نیست جان و سـالمـت کـارگـ
ـات   است. اگر حداقلی از امـکـان
ـه   ـاـر ایمنـی وجـود داشـت ایـن حـ

ـیـوسـت کـه   اصـال ـبوقـوع نـمـی پ
ـه امــداد رسـانـی و   ـاـل ـبعــد مســ
ـره   ــ ـی ـــن وغـ کمک به مصـدومـی
ـه   مطر  بشود. بعد از وقوع حـادـر
ــات   ـلـوم مـیــشـود امــکـان هــم مــع
امدادرسانی وجود ندارد بطوریـکـه  
مامورین ن ات نمیتوانند به عمـق  
معدن بروند. این ـبه معنی آنسـت  

ـــش از   ـی کـارگـر    ٠١ کـه جـان ـب
ـر    ــ محبوس در مـعـدن در مــع

 خطر قرار دارد 
ـن   ـواده اـی ـاـن . بـاـید کـارگـران و خـ
ـیـدا   ـان در مـحـل حضـور پ ـی قربان
ـنـد بـه   کنند و به هرنحوی میتوان
مسئـولـیـن و ماموریـن جـمـهـوری  
اسـالمـی اعـمـال فشار کننـد کـه  
ـان   تمـام امـکـانـات بـرای ن ـات جـ
ـــه بشـود.   ـت ـرفـ کـارگـران ـبکـار گـ
باید این امکـان فـراهـم بشـود کـه  
ـن   نهادهای بین الملی با مـدرنـتـرـی
ت هیزات به کمک این کارگـران  
ـال   ــ بیاینـد و باید از هر جهـت اعـم
ــامــات و   ــار کـــرد کــه مــق ـــ فش
ـنـد   ـتـوان ـن ن مسئولین و مـامــورـی
ـاری و   بیش از این با سـهـل انـگــ
ـران را   ـارگـ ـان کـ ـــی جـ بی توجـه
خـطـر بیاندازند. چـنـدی پـیــش در  
ـــداد   ـع فـاجـعـه ساختمان پالسکو ـت
ــش نشــانــان جــان   ــادی از آت زـی
خودشان را از دســـت دادنـد و در  
ـــه هــــم در   ـادـر ـــن حـــ مـــورد اـی

ـن   گزارشات آمـده اسـت مـامــورـی
ـران   ــ ـارگـ ــ ـــی و کـ ـان ـــش نشــ آـت
ـرای نـ ـات   ـی کــه ب امـدادرسـاـن
کـارگـران ـبداخـل مـعـدن رفته انـد  
خود مسموم و مصـدوم شـده اند و  
ـان در   ـــشــ ـی ــ آنها هم جان و سالمـت
ـاقـی   خطر است. ایـن حـوادا اتـف
نیست. اینـهـا نشـان مـیـدهـد کـه  
ـان   حکومت و مقامـات و صـاحـب
ــه   ــاـی مــعــدن و صــاحــبــان ســرمـ
ــان و   ــرای ج ــریــن ارزشــی ب ــت کــم
ـــی و ایـمـنـی کـارگـران   ـت سـالمـ
ـد خـود مـا   ـاـی ـــد. ـب ـن ـیـسـت قائل ن
ــد   ــاـی ــم. ـب ــوـی ـــ ــار بش ـــ ــک ــت ـب ـــ دس
ـا   ـران بــ ـردم ایــ ـران و مــ ـارگــ کــ
ـا   اعـتـرا   بـا اعمـال فشـار  و ب
حضور در مـحـل و بـا درخــواســـت  
ـیـن   از گـروهـهـای امـداد رسانی ب
المللـی جـمـهـوری اســـالمــی را  

 تحت فشار قرار بدهند.  
ـن   ـــش از اـی امیدوارم این حادره بی
ــا   ـــــد و ـب ــاش ــه ـب ـــ ــت ــات نــداش ــلــف ت
کـمـتـرـین خسارت به کارگران بـه  
سران ام بـرسـد ولی آنچه که بایـد  
ــری کــرد   ـــ ــگــی ادامــه داد و پــی
ـرار   ـــب قـ ـی ــ بازخواست و تحت تعـق
ـــن و   ــ ـی ــ ــول دادن مــقــامــات ومســئ
ـر   ـاطـ ـخــ مامورینی هسـت کـه ـب
ـــی   ـاری و ـب ـــگــ ـــل ان ــ ــ ـــه ــ ــ س
مـبـاالتـیـشـان چـنـیـن ف ایعی رد  

 میدهد. 

پیام حمید تقوایی در مورد فاجعه 
 معدن یورت
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آتش کینه طبقاتی سرمایه داری  
جان جمعی دیگر از همـکـاران را   
این بار در معدن یورت  مـفـت از  
ـار کـارگـران در   ما گرفت. کشت
پناه "حـوادا کـار" امـری اسـت  
که هر ساعت درسراسر جهان بـی  
وقفه از ابتدایی شکل گیری ایـن  
ــان بــوده   ــری ــتــمــگــر در ج ــام س نــم
اســت.ایــن در واقــ  یــک نســل  
کشی است که قرنها است ادامـه  
ـنـهـا در پـی حـل آن   دارد و نه ت
نیستند بلکه بوسیله قوانین سـفـت  
و سخت به آن رسمیت میدهـنـد و  
هر کس هم معتر  باشد کـار   
به بازداشت و شـکـنـ ـه و اعـدام  
ـروز   می کشـد. "حـوادا کـار" ب
ـاتـی اسـت.   ـق علنی این کینه طب
تعیین حقوق چندین برابر زیر خـ   
فقر  کش دادن سن بازنشستـگـی  
تا آستانه مرگ  انسـان کـارگـر   
به کار کشیدن کارگر با تـهـدیـد  
اخراج به کمک قراردادهای کـه  
ـیـسـت    هیچ تاریخی در متن آن ن
ـرداخــت نــکـردن حـقــوق  زدن از   پ

ـیـن   ـی ـیـمـه  تـع ـنـد ب ـان خدماتی م
ـریـن خـدمـات بـهـداشـتـی و   ـت کم
ـبـود   ـرای کـارگـران  ن پزشکـی ب
ـاسـب  دغـدغـه بـی   مسـکـن مـن
ــگــی و   پــایــان فــقــر و گــرســن
رنج .... و تضمین هـمـه ایـن هـا  
ـروهـای   ـی ـریـن ن به کمک خشن ت
ـتـی و تصـویـب   ـی انتمـامـی وامـن
ـانـوشـتـه کـه   قوانینی نوشتـه و ن
ــیــکــنـد هــمــه   کـارگــر را وادار م
جانش را بگذارد تا سود سـرمـایـه  
ــن شــود شــکــل مــخــفــی   تــامــی
ومحترمانه کینه طبقه ای اسـت  
که انگل وار از جـامـعـه تـغـذیـه  

 میکند. 
 

ـتـوان در   ـاتـی را مـی ـق ـنـه طـب کی
ــار   ــرات گــفــت کــه ک ــری س وزی
شریف قبلی "بازجویی فنی" بـوده  
که خشن ترین راههای ممکن را  
ـان   ـی برای در هـم شـکـسـتـن زنـدان
ـیـن   ـرده و اول ـب سیاسی بـکـار مـی
ـار   عکس العمل ا  در قبال کشـت
معدنچیان یـورت آزاد شـهـر ایـن  

بود که اعـالم کـنـد کـه "سـهـل  
انگاری" خـود کـارگـران مـوجـب  
این فاجعه شده است. دیگر نـمـی  
گوید کارگر از طـر  کـارفـرمـا  
ــار اســت کــه   ــان تــحــت فش ــن چ
م بور است دسـت بـه کـارهـای  
خطرناک بزند. " من نمیدانـم ایـن  
ــتــوری   ــایــد بشــودت" آن دس کــار ب
اســت کــه از شــالق بــرده دار  
ـر اسـت.  سـعـی در   ـاک ت دردن
ایمن کرد محیـ  کـار از سـوی  
ـازی"   کارگر یک جور "سوسول ب
ــرا   ــاه ــیــشــود کــه ظ مــحــســوب م
کارگر به این بهانه قصد دارد از  
زیر کار در برود. تهدید دائمـی از  
ــت دادن کــار  کــارگــر را   دس
ـریـن   ـاک ت م بورمیکند به خطرن
ــه    ــود  ک ــل ش ــوس کــارهــا مــت
ــود کــارگــر   ــش را خ ــبــت مصــی
میکشد. کینه طبقاتی در آن جـا  
میتوان سـرات گـرفـت کـه هـمـه  
راهها را بـه روی کـارگـر مـی  
ـاقـی   ـرایـش ب بندند و هیچ چیـز ب
نمیگذارند جز اطاعت محض کـه  

ـیـسـتــی   ـیـ ـه ای نـدارد جـز ن ـت ن
ـتـوان   خود .کینه طبقاتی را مـی
ـیـل   در ردی شالق دید که بـه دل
ــ  کــار و   ــه شــرای اعــتــرا  ب
دریافتـی ا  در پشـت کـارگـر  
ـنـه   بخت برگشته می نشیند. کـی
طبقاتی را میتوان در وعده هـای  
دید که مسئوالن حکومتی مثـال  
ــیــام درد کــارگــران و   بــرای الــت
ـا   خانوادهایشان بیان میکنند که ت
شش ماه بیمه بیکاری بـه ایشـان  
ـنـکـه   پرداخت میشود بخصوص ای
تاکید میکند این معدن به دولـت  
ـر سـر   مربوط نیست و اینـگـونـه ب
ـانـواده   ـبـت زده و خ کارگر مصـی
زخم خورده منت میگذارنـد. بـعـد  
ــشــود    از شــش مــاه چــی مــی
ــیــکــاری   ـیــمــه ب هـیــچــی. خــود ب
چقـدر اسـت درصـدی از حـقـوق  
دریافتی کارگر است که چندیـن  
ـنـه   ـر بـوده.کـی ـق ـر خـ  ف ـر زی براب
ـتـوان   طبقاتی سرمایه داری را مـی

سـاعـتـه در    ٣١ در ساعات کار  
ــان    ٧ مـعـدن در ازای   هـزار تـوم

ـنـه را در آن تـونـل   لمس کرد.کی
ـتـوان حـس کـرد کـه   معدنی مـی
جاده یک طرفه اسـت بـه طـر   
ـقـه   ـاتـی طـب ـق ـنـه طـب مرگ. کی
سرمایه دار آن ا میتوان دیـد کـه  
ـریــن   ــت ــیـه کـردن بـه بـه جـای تـه
امکانات برای ن ات کـارگـران و  
درمان آنها فوجی از یـگـان ویـ ه  
را به محل فاجعه گسیل میکـنـد  
که مبادا کـارگـری صـدایـش را  
ــادی   ـری ـرد و از تـه دل ف ـب ـاال ب ب

 بکشد. 
 

ـان   وکینه طبقاتی را میتوان از زب
ـنـد کـه   کارشناسان بورژوازی شـی
ــه   ــد "فــاصــل ــی مــانــن واژه گــان
ـر   طبقاتی"  "مبارزه طبقاتی" کهـی
ـاسـان بــورژوازی   بـه جـان کـارشـن
می اندازد و از شنیدن و خـوانـدن  
ـر   آن دچار تشنج می شونـد. اکـب
ـر پـونـز"   گن ی معرو  بـه "اکـب
ســخــنــان مــارکــس را در بــیــان  
 جالدانی مانند رئیسی و قالیبا   

 

 کینه طبقاتی  سرمایه فاجعه ای دیگر آفرید
 یاشار سهندی 
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مرگ بر جمهوری اسالمی!                                              
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
کشف میکنـد و آنـهـا را مـتـهـم  
میکند عوام فریبانی هستنـد کـه  
ـردنـدت الـحـق   ـاه ب ـن به مارکسیسم پ
ـر   ـادت که هرکدامشان از دیگـر شـی
ـقـه مـردم   ـا مسـاب ـنـد و گـوی هست
فریبی گذاشتند. مـوسـی غـنـی  
ـا   ن اد که نانش در روغـن اسـت ت
ـابـد کـه چـگـونـه   ـی راه کارهای ب
ـر   ـر پـول ت جیـب سـرمـایـه داران پ
گردد  همان سخنان گن ی را بـه  
شکل دیگری بیان میکـنـد.ایشـان  
هیچ کک شان نـمـی گـزد کـه  
یـک عـده انســان در آتـش ســود  
اندوزی طبقه ای  مـیـسـوزد کـه  
ـاه کـرده   روزگار را بر نسل بشر سی
ـیـد   اند. یک جای یکـی از اسـات
ـریـدون خـاونـد  بـه   بورژوازی ) ف
ـادآوری   سرمایـه گـذار خـارجـی ی
ــا   ــران ب ــردم ای ــرده بــود کــه "م ک
کیفیتند "؛ این اشـاره راز آلـودی  
بود به همین شرایطی بود کـه بـه  
طور نمونه در معدن یـورت حـاکـم  
است که بیمه کارگر معدن تحـت  
ــه آرایشــگــری رد   ــم ــوان بــی عــن
ـر دیـگـر کـه   میشود. ونمونه اخـی
ـتـوان بـه   عیان گـردیـده اسـت مـی
ــاره   ــان اش مـورد ذوب آهـن اصــفـه

ـبـهـشـت    ٣١ کرد که  در روز   اردی
ـرا  کـارگـران ذوب   صدای اعـت
ـنـد کـرده: "هـزاران   ـل ـیـز ب آهن را ن
کارگر سابقا شـرکـتـی و اکـنـون  
قراردادمستقیـم کـارخـانـه کـه در  
مشاغل سخت و زیان آوری چـون  
ـری    ـــه گــ ـت ـــخــ ـاری  ری آتشـــکــ
نسوزکاری و...اشتغال داشته انـد   

سال سابقـه کـار مـداوم  ٠١ باوجود  
ـانـون   امکان بازنشستگـی طـبـق ق
تامین اجتماعی را ندارند؛ و علـت  
ـایـی   آن است که در طـی سـال ه
ـروی شـرکـتـی   ـی که به عـنـوان ن
وبعدا قراردادمستقیم کار کرده انـد  
ـیـمـه مشـاغـل   با وجود آنکه حق ب
ـان آوراز حـقـوق شـان   سخـت و زی
ـیـسـت هـای   کسر شده ولـی در ل
ـامـیـن اجـتـمـاعـی   ارسال شده به ت
ــثــل   ــادی م ــاویــن مشــاغــل ع ــن ع

کارگـر سـاده و بـعـضـا  عـنـوان  
))فاقد شغل    برای آنها درنـمـر  

 گرفته شده است." 
 
ـتـوان در     ـاتـی را مـی ـق کینـه طـب

ــه هــای   گــزار  هــای  رســان
بورژوازی نشان داد کـه از هـمـه  
ـری را   ـیـ ـه گـی ـت این حادره این ن
کرده اند تقصیر خصوصی سـازی  
از نوع جمهـوری اسـالمـی اسـت:  
"شاید فاجعه مـعـدن یـورت را از  
جهاتی بتوان با ساختمان پالـسـکـو  
ـلـق بـه   مقایسه کرد  مالکیت متع
ــادی اســت کــه در عـمــل نــه   نـه
ــی.   ــه دولــت خصــوصــی اســت ن
....آنها که در جلسه تعییـن سـود  

ها مـدعـی درجـه    سهام این شرکت 
ــه  ــگــام حــادر ــد در هــن هــای    اولــن

ـریـت    این  چنینی که محصـول مـدی
ناکارآمد و سود محـوری مـحـض  

شـونـد."    است  ناگهان ناپـدیـد مـی 
ـیـل   این مشت نمـونـه خـروار  تـحـل
ـام   یک کارشناس بورژوازی بـه ن
مهبد ابراهیمی است کـه در بـی  
بی سی مشغول خـدمـت رسـانـی  

 به سرمایه است.  
 

در این ایام که نمایش کریه مـثـال  
انتخابات در جمهوری اسالمی در  
جریان است و رسانه ای مثـل بـی  
بی سی آب خـوردن و راه رفـتـن  
ـیـد شـده   ـای یکی از شش تبهکار ت
ــام بــه دقــت رصــد   از ســوی نــم
میکند و کارشناسان را به چالـش  
ـاسـت   میکشند که تفسیر کنند ری
ــیــس   ــرای شــخـ  رئ جـمــهــوری ب
جمهور چه حسنی دارد در هنگـام  
پخش خبر کشتار کارگران مـعـدن  
یورت صال  نـدانسـت جـز پـخـش  
ـثـی دسـت بـه   یک گـزار  خـن
اقدامی دیگر زند تا اینکه یـکـی  
از همکارانشان کشـف کـرده بـود  
هــمــه مشــکــالت بــه خصــوصــی  
ــگــرددت چــرا کــه   ســازی بــرمــی
میدانند حتی کارشنـاس "مسـائـل  
ــد شــان   کــارگــری" مــورد تــایــی
ـا مـهـدی   ـلـو ی ) یکی مثل اسـان

ــت   ــکــن اس ــم ــی  م ــان کــوهســت
معتر  شرای  کـاری شـود کـه  
 بر کارگران تحمیل شده است.  

 
ـاتـی سـرمـایـه داری    ـق کینه طـب
ـاریـس سـرمـایـه   کینه ای به طول ت
داری است و آن ا که مذهـب هـم  
ـرسـد ایـن   مستقیما به مـدد  مـی
ـایـت خشـونـت   کینه ورزی بی نـه
بار است. در نمام سـرمـایـه داری  
ـر اسـت نـه یـک   کارگر یک نف
انسان که حق دارد زندگی کـنـد   
ـاشـد  شـادی کـنـد  از   در رفاه ب
ـرد  در ایـن   ـب بودن خود  لـذت ب
نمام  کـارگـر حـکـم مـورچـه را  
ـا   ـر پ دارد کـه مـیـشـود راحـت زی
ــایــه در   ــرم ــرای س لــهــش کــرد. ب

 انسان نابود نشده    ١٣ معدن یورت  
 
 

اند بلکه نفراتی کشـتـه شـده انـد  
ـا گـروگـان   که براحتی میتوانند ب
ـران   ـارگــ ـتـــن زنـــدگـــی کــ ـرفــ گــ
ـنـد   جایگزین نفرات کشته شده کـن
چون اگر بـه انـدازه سـر سـوزنـی  
ـرای   برایش جان انسانها مهم بـود ب
یــک بــار هــم شــده بــه هشــدار  
ــیــکـردنــد کــه   کـارگــران تــوجـه م
معدن ناایمـن اسـت و بـوی گـاز  
ـا در عـمـق   همه جا را گرفته و ی
معدن یک موتـور یـدکـی آمـاده  
ـنـد کـه کـارگـر   کار نگه میداشت
م بور نشود جانـش گـرو کـار   

 بگذارد.  
 

مقصر این فاجـعـه خـود سـرمـایـه  
است.آن حکومتی که چنین نـمـم  
ستمگرانه ای را پاسداری میکنـد  
ــچــگــاه   ــش هــی کــه انســان بــرای
ـرونـده   مفهومی نداشته و گر نـه پ
ـتـل و عـام   ـا ق ـیـن ب ا  ایـن چـن
انسانها ع ـیـن نـمـی شـد و ایـن  
ـنـکـه   ـرد اال بـه ای پایان نمـی گـی
نقطه پایانی بر این نمـام سـتـمـگـر  

 گذاشته شود.   
 
 

بهههههههههههههنههههههام 
ابهههههراههههههیهههههم 

یههههاد  زاده :
جههانههبههاخههتههگههان 
مههعههدن زمسههتههان 

 یورت گرامی
 

ظهر روز سیزدهم اردیبهشت شاهد  
وقوع فاجعه ای انسانی در معدن  
زمستان یورت بودیم. در ایـن روز  
  ١١ بـر ارـر ریـز  مـعـدن حـدود  
  ٠١١ کارگـری کـه در اعـمـاق  

متری کار میکـردنـد  مـحـبـوس  
شـــدنـــد و شـــمـــار بســـیـــارشـــان  
جانباختند. آمار دقـیـق را هـنـوز  
اعالم نکرده اند  ولی حداقل بـنـا  

کــارگــر    ١٣ بــر آخــریــن خــبــرهــا  
 جانباخته اند. 

جانباختن این عزیزان را به خانواده  
ــه کــارگــران مــعــدن   هــایشــان  ب
زمستان یورت و به همگان تسلیت  

 میگویم. 
شواهد تماما حـاکـی از ایـنـسـت  
که همه چیز از قبل قابـل پـیـش  
بینی بوده است. کـارگـران قـبـال  
نسبت به ایـن خـطـر هشـدار داده  
بودند  ساختمان ایـن مـعـدن غـیـر  
استاندار و مسیر یکطرفه آن خطـر  
آفرین بوده است  اما هر بـار کـه  
کارگران خطر را یادآور شـده انـد   
به جای رف  خطر جواب صاحبـان  
سودجوی معدن تهدیـد بـه اخـراج  
بوده است. بدین ترتیـب کـارگـران  
این معدن قربانی سودجـویـی ایـن  
حریصان مـال و رـروت شـده انـد.  
قربانی توحش و بربریت اسثمـار و  
سودجویی سیری ناپذیر سـرمـایـه  

 شده اند. 
بر همه کارگران مـعـدن زمسـتـان  
یورت  خانواده های جانباخـتـگـان  
ایــن فــاجــعــه انســان  و بــر مــا  
کارگران و همگان مسـبـبـن ایـن  
فاجعه انسانـی شـنـاخـتـه شـده و  

اشکارند. یک خواست طبیعی و  
 فوری معرفی و محاکمه انانست 
اتفاقی کـه در مـعـدن زمسـتـان  
یورت افتاده را فرامو  نـکـنـیـم.  
معدن زمستان یورت نه اولین است  
و نه آخرین. نباید اجازه دهیم کـه  
مشتی سرمایه دار این چنیـن بـا  
زندگی و هست و نیست ما بازی  
کننـد. هـمـراه بـا خـانـواده هـای  
جانباختگان این معدن  هـمـراه بـا  
کارگران این معدن   همه بـا هـم  
به این جنـایـت آشـکـار اعـتـرا   
کنیم. خـواسـتـار ایـن شـویـم کـه  
خانواده هـای جـانـبـاخـتـگـان ایـن  
معدن که نان آورانشان را از دست  
ــن   ــی ــام ــوشــش ت ــد  در پ داده ان
اجتماعی قرار گیرند و از یـک  
زندگی شایسته برخوردار بـاشـنـد.  
خواستار این شویم که مصدومیـن  
این ماجرا با امـکـانـات درمـانـی  
رایگان تحت معال ه قرار گیرنـد.  
و نه تنها این بلکه اعـالم کـنـیـم  
که تمامی مواردی که امـنـیـت  
مـا کــارگـران را بـه خــطـر مــی  
اندازد  باید فـورا رفـ  و تـرمـیـم  
شود و هر اتفاقی از این دست در  
هر جای دیگر روی دهد   دولـت  
مسبب است. و با این خواستها و  
با بیانیه مـان بـه مـنـاسـبـت ایـن  
فاجعه انسانی  یاد جانـبـاخـتـگـان  
معدن زمستان یـورت را گـرامـی  
بداریم. انـتـمـار مـیـرود در تـمـام  
معادن  در تمام کارخان ات . در  
تمام شهرها  در زندانها  در هـمـه  
جا فریاد دادخواهی خانواده هـای  
این جانباختگان باشیم و بـا نـثـار  
گل یاد عزیزان از دست رفـتـه را  

 گرامی بداریم. 
اردیبهشت را در تـقـویـم خـود    ٣١ 

اردیـبـهـشـت روز    ٣١ ربت کنیم.  
گرامیداشت یاد جانباختگان معدن  
زمستان یورت و پیگیری امنـیـت  
محی  های کاری مـاسـت. مـا  
میتوانیـم جـلـوی تـکـرار چـنـیـن  
ف ایعی را بگیریم. بـایـد کـاری  

 کنیم. 
بهنام ابراهیم زاده وبـالگ نـویـس  
وفعال کارگری وکودک تـهـران  

 ٠١٣٧ می  
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 وقتی شاهزاده "انقالبی" میشود!
 یک سئوال از حمید تقوئی در مورد اظهارات اخیر رضا پهلوی 

 
کارگهر کهمهونهیهسهت: اخهیهرا 
رضا پهلوی در مصاحبهه ای 
از انقالب صهحهبهت کهرده و 

تهوانهد  گفته است انقالب می
تهههوسهههر تههه هههاههههراتهههههههای 
خههیههابههانههی و اعههتههراضههات 
کارگری شروع شود؛ چهیهزی 
کههه مههایههه تههعهه هه  تههعههداد 
زیادی در دنهیهای سهیهاسهت 
شههده هههمههه مههیههدانههنههد کههه 
معموال گهرایشهات و احهزاب 
راست اسهمهی از انهقهالب و 
اعهتهراضهات کههارگهری نهمههی 
برنده علت این اظهار ن هر 

 رضا پهلوی چیست؟ 
 

 حمید تقوائی: 
ـاهـی کسـانـی   ـن انقالب و کارگرپ
مثل رضا پهلوی قبل از هر چـیـز  
نشانه قدرت و موقعیت برجسته و  
غیر قابل انکار جنبش کـارگـری  
در جامعه است. جنبش کارگـری  
ـراضـات   بوی ه در سال گذشته اعـت
ـرده ای را بــه   ـارزات گســت ــب و م
ـروی   ـی ـنـوان یـک ن پیش برد و بع
ــا   ـلــه ب ــاب ـق ــیـشــرو در م فـعـال و پ
جمهوری اسالمی همه تـوجـه هـا  
را بخود جلب کـرد. ایـن شـرایـ   
سـرنـگـونـی جـمـهـوری اسـالمــی  
بقدرت یک انقالب کـارگـری را  

در چشم انداز قرار میدهد و هـمـه  
ــی   ــون  حــت ــوزیســی نــیــروهــای اپ
نیروهای راسـتـی کـه بـه دولـت  
ــد و   ــه ان ــل بســت ــکــا دخــی آمــری
ــا   ــان کســب قــدرت ب ــراتــ یش ــت اس
سناریوهای رژیم چـنـ ـی اسـت   
را ناگزیر مـیـکـنـد از کـارگـر و  
انقالب دم بزنند. اما کیسـت کـه  
نداند انقالب شاهان و شـاهـزادگـان  
را بقدرت نمیرسانـد  سـرنـگـونشـان  
ــقــالب دم   ــا از ان ــنــه ــیــکــنــد. ای م
ـنـد کـه مسـس و تـحـریـفـش   میزن

 کنند. 
ـقـالب   در تاریس معاصر ایران  از ان
مشروطه تا کنون  هـر گـاه تـوده  
ـرای رسـیـدن بـه آزادی و   مردم ب
ــر حــق   ــای ب ــتــه ــری و خــواس ــراب ب
انسانی شان بپا خاسته اند بوسیلـه  
ـا   ـلـه خـدا و ی شاه یا مـال  بـوسـی
سایه خدا  به عقب رانده شده انـد.  
ـرو شـکـسـت   یا انقالبشان را از روب
ــا از درون مســس و   داده انــد و ی
ـقـالب     ٣٧ تـحـریـف کـرده انـد. ان

گرچه دستگاه سلطـنـت را درهـم  
ـنـی   کوبید ولی نهایتا بوسیله خمی
به شکست کشـیـده شـد و حـاال  
ـر   ـراب شاهزاده تال  مـیـکـنـد در ب
ـازی   انقالب آتی نقش خمینی را ب
ـاریـس حـتـی   ـار ت کند. اما ایـن ب
بعنوان کمدی هم تکرار نـخـواهـد  

ــرات و   ــق ــتــون ف ــار س شــد. ایــن ب
ـقـه   ـقـالب طـب ـر ان ـب ـاز و ره پیشـت
ــقــه ای کــه   ــب ــارگــر اســت. ط ک
ـران   ـب حزبش را دارد  فعالیـن و ره
و چهره های سرشناس خـود  را  
دارد  و میرود که بسـاط خـدا و  
سایه خـدا و کـل نـمـم سـرمـایـه  
داری را برای همیشه از جـامـعـه  

 جارو کند. 
حضور فعال کارگـران و حـزبشـان  
ـنـ ـا چـهـره   ـی ـا هـم در صـحـنـه ت
سیاسی جامـعـه را عـو  کـرده  
است. اگر اعتراضات کارگـران و  
معلمان و پرستاران و بازنشستـگـان  
به یک امر هر روزه در تـحـوالت  
ــدیــل شــده اســت  اگــر   ایــران تــب
ـر و   ـق جنبشهای اجتماعی علیه ف
ــه مــذهــب و   ــی ــوقــی  عــل ــق ــح ــی ب
حکومت مذهبی  علیه مـ ـازات  
ـتـی    اعدام  علیه تبعیـض جـنـسـی
علیه آلودگی محی  زیسـت  در  
ـرای   دفاع از حـقـوق کـودکـان  ب
ــدانــیــان ســیــاســی  در   آزادی زن
ـارهـای دهـه   دادخواهـی از کشـت
شصت  برای خالصی فـرهـنـگـی  
ــان از یــک   ــرخــورداری جــوان و ب
زندگی شاد و مدرن  و در ده هـا  
ــاســی و صــنــفــی و   ــی عــرصــه س
مدنی دیگر فعال و پرتحرک بـه  
پیش میرود  همـه بـخـاطـر چـ   

ـارزه   ـرا  و مـب بودن فضای اعـت
ـقـه   در جامعه و حصور فـعـال طـب
ـقـالبـی ا  در   کارگر و حـزب ان
ـیـسـت   صحنه سیاست است. قرار ن
یکبار دیگر قدرت بین نماینـدگـان  
خدا و سـایـه خـدا دسـت بـدسـت  
بشود. نیروی سومـی بـه مـیـدان  
ـیــســم   ــروی کــمــون ــی آمـده اســت. ن
ـرونـده خـدا و شـاه   کارگری که پ
پرستی را برای همیشه در کشـور  
ایران خواهد بست. این را شـاهـزاده  
ـیـل   خوب مـیـدانـد. و بـهـمـیـن دل
ـقـالبـی و   تال  میکند خود را ان
ــد.   ــزن ــدار کــارگــران جــا ب طــرف
ـبـل از   میخواهد برخال  پـدر  ق
ــاشــد صــدای   ــر شــده ب ــنــکــه دی ای
انقالب را بشنود. اما فـی الـحـال  
دیر شـده اسـت. تـوده نـود و نـه  
ــه از   درصــدی مــردم ایــران ک
ـنـده   جمهوری اسالمی متنفرند  آی
ـا   ـلـه ب ـاب و رهائی خـود را در مـق
ـتـخـور   بساط یک درصدیهای مف
می جویند. افق و آمال و آرزوی  
ـادگـان    ـت آنان  برخال  از تخت اف
تمامیت ارضی و حقوق بشـر نـوع  
ـر سـایـه   کور   و بازگشت به زی
ـاه    ـیـسـت  "رف "خدا  شاه  میهن" ن
ــری" اســت. خــواســت   ــراب آزادی  ب
آنها هماننـد خـواسـت تـوده هـای  
ـات بـهـار   ـقـالب مردمی کـه در ان

ـاتـورهـای   عرب سالطین و دیـکـت
ـر   همپالکی محمدرضا شاه را بـزی
ـان  آزادی  کـرامـت   کشیدنـد  "ن
انسانی" است. این نیروی عـمـیـم  

ـات    -در ایران   برخال  ت ربه انقالب
به لطف درهم شـکـسـتـه    -منطقه  

ـلـه   شدن گورستان آریامهری بوسـی
  مـتـعـیـن و مـتـحـزب  ٣٧ انقالب  

است. این بار طبقه کارگـر آمـاده  
ـقـه ای   و م هز است. این بار طـب
ـا   ـاب و ی در میدان است کـه غـی
نقش جانبی و حاشیه ای ا  در  
انقالبات گـذشـتـه عـلـت اصـلـی  
ـا نـفـس   ـنـه نافرجامی انها بـود. ت
انتشار بیانیه عمیم زاده و عـبـدی  
ـا نشـان بـدهـد کـه   کافی است ت
ـازی مـذهـب     -دور باطل یکـه ت
ـران   سلطنت در تحوالت سیاسی ای
ـلـوی   به سر رسیده است. رضا پـه
در رویای گذشته ای اسـت کـه  
ـرونـده ا  بسـتـه   برای همـیـشـه پ
ـا   شده است. اما این گذشـتـه را ب
هیچ ترفندی حـتـی در پـوشـش  
ـتـوان   ـی کارگر و انقالب پناهی نـم
ـان کـه   به خـورد جـامـعـه داد. آن
گذشته را به مردم وعده میـدهـنـد  

 آینده ای ندارند. 

 یک بخش از سوانح محیر کار من ر به مرگ کارگر میشود در این مورد باید بر حق و حقوق زیر تاکید کنیم:
اند، باید تحت پوشش همیهشهگهی  اند، و نان آور خود را از دست داده خانواده کارگرانی که به خاطر ناامنی محیر کار جان باخته -٢

 ها مستمری ماهانه مکفی پرداخت شوده تامین اجتماعی قرار گیرند و از یک زندگی انسانی برخوردار باشنده باید به این خانواده
 ای در محیر کار، تعداد قربانیان و مصدومین با مشخصات و عکس فورا باید رسما و علنا اعالم شوده در صورت وقوع هر حادثه -١
 عاملین کشتار در کارخان ات کارفرمایان و دولت حامی آنها هستند و باید مورد پیگرد قرار گیرنده -٣
 برگزاری مراسم یاد کارگران جانباخته بخاطر ناامنی محیر کار توسر کراگران به هزینه کارفرما -۴

مبارزه برای ایمنی محیر کار، یعنی مبارزه برای زنده ماندن و سالمت جانی کارگر، یک روز هم نباید در آن تعلل کرده خصوصا ایهن 
 موضوع در ایران باید به مساله فوری و همین امروز کارگران تبدیل شوده

مساله تامین ایمنی محیر کار بسادگی به سود سرمایه داران گره میخورده سرمایه دار بخاطر سودجویی اش، آشکارا جنایت میکنهد و 
های کار هر روز بیشتر از کارگران قربانی میگیرد و دولت نیز بنا به تعریف حافظ منافع اوسته ابهعهاد گسهتهرده جهنهایهت در  محیر
 های کار بیش از هر چیز اوج توحش سرمایه داری را در مقابل ما قرار میدهده باید به این توحش پایان داده * محیر

 
 )منبع کشتار در محیر های کار، یک جنگ اعالم نشده هه از شهال دانشفره صفحه کارگران در فیس بوک(
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کارگر کمونیست: در ایهران 
کار کودک بسیار رایج شهده 
اسهت، طههوری کهه چهنهدیههن 
نهاد دفاع از حقوق کودک و 
فعالیت برای لغو کار کودک 
تشههکههیههل شههده انههده حههزب 
کههمههونههیههسههت کههارگههری هههم 
خههواهههان لههغههو کههار کههودک 
استه در یکهی از بهنهدههای 

هههای  یههکههی از قهه ههعههنههامههه
تعدادی از نهادهای کارگری 
هم آمده است: "مهمهنهوعهیهت 
کار کهودکهان و نهوجهوانهان 

سال و مهحهدود  ٢١کمتر از 
تها  ٢١کردن کار کارگهران 

 ٤سههالههه بههه حههداکهه ههر  ٢١
ساعت کار در روزه" سئوالی 
که این ا مه هرم مهی شهود 
این است که خهانهواده ههای 
این کودکان و نوجوانان کهه 
به دلهخهواه آنههها را روانهه 
بازار کار نمی کنند، بهلهکهه 
این نهوجهوانهان و کهودکهان 
تههنههههها مههنههبههع درآمههد آنههههها 
هستهنهده اگهر مها خهواههان 
ممنوعیت کار آنها بهاشهیهم، 
زندگی شان چگونه تهممهیهن 

 خواهد شد؟
 

 سیامک بهاری: 
ـر   اجازه بدهید قبل از هـر چـیـز ب
این نکته تاکیـد کـنـم کـه کـار  

ای کودکان انتـخـاب شـغـل    حرفه 
نیست. این یک اجبار و تـحـمـیـل  
ــمــا دوران   ــی ــق ــه مســت ــت ک اس

رود و او را    می     کودکی را نشانه 
بعنوان کارگر خردسال  به نان آور  

سـازد. کـودک    خانواده بـدل مـی 
ــه بــازار بــیــرحــم کــار پــرتــاب   ب

ـتـصـادی    می  شود  چون تأمین اق
ـاهـی   ـن و معیشـتـی و پشـت و پ
ــر از   ــرات ــان ف ــار کــودک نــدارد. ک
ـان اسـت.   استثمار نیـروی کـار آن
این یک بربریت مـحـض اسـت و  
نشانه رفتار وحشیانـه و کـودک  

ستیزی سیستماتیک اسـت. ایـن  
ـافـتـه و   ه وم رسمی و سازمان ی
ــریــب دوران کــودکــی بــرای   تــخ

 همیشه استت 
ــه   ــم رواج کــار کــودکــان در ه

ــتــه  ــرفــه   رش ــا و ح ــا دیــده مــی    ه ه
شود. روز بـه روز هـم وضـعـیـت  

ـر مـی   کننده      بدتر و نگران  شـود.    ت
ــای   ــازه ــی ــیــن ن ــأم چــرا ت چــون ت

ــتــصــادی کــودک بــه  عــهــده      اق
ـرسـت کـودک   ـا سـرپ خانواده و ی

شود و دولت تعهـد و    گذاشته می 
ـرد.    مسئولیتی در این باره نمی  پـذی

ــواده را   ــون  خــان بــر اســاس قــان
ــرار   ــار کــودک ق ــی ــت صــاحــب اخ

ـأمـیـن    می  دهد و خـود  را از ت
ــدگــی آنــان کــنــار   ــه زن ــزیــن ه

کشـد. مـخـارج سـالمـتـی و    می 
ـنـوان امـری   تحصیل کـودک بـع
ابدی و ازلی و حتـی بـه عـنـوان  
ـانـواده   ـر عـهـده خ یک "رسالت" ب

ـانـواده   گذاشته می      شود. وقتـی خ
ـیـه   ـازهـای اول ـی ـأمـیـن ن قادر به ت
ـاچـار   معیشتی خود نباشـد  بـه ن
ـایـد   خود کودک این وظیفـه را ب
به دو  بگیرد و راهی بازار کـار  
شود. در این ا مرزهای کودکـی  
با دنیای بزرگسـالـی بـکـلـی در  

ــی  ــم م ــه    ه ــزد و کــودک ب ری
گــذارد کــه    ای پــا مــی   عــرصــه 

 اساسا مربوط به او نیست. 
ـرسـی   ـیـب حـق دسـت ـرت به همین ت

ـرور  نـه    همگانی به   آموز  و پ
شـود    تنها به رسمیت شناخته نـمـی 

بلکه با پولـی و کـاالیـی کـردن  
ــیــت   ــرور   مــحــروم آمــوز  و پ
میلیونها کودک ازحق تـحـصـیـل  

گردد. وقتـی    قطعی و حتمی می 
ـنـه  هـای    خانواده قدرت پرداخت هزی

ـلـی را نـدارد و   سرسام آور تحصـی
ـرداخـت   سرکیسه کردن مداوم و پ

ـلـج مـی  کـنـد     شهریه خانواده را ف

ـاز   ـیـــل بــ ـان از تـــحـــصــ کـــودکــ
مانند. هیچ متولی هم وجـود    می 

ـبـت و تـرک   ندارد که دلیل غـی
ـا شـود.    تحصیل دانش  آموز را جوی

چرا که دولت متولی و مسـئـول  
ـات   ادامه تحصیل و تأمین امـکـان
ـیـسـت. نـه   دسترسی به آمـوز  ن

ای به ایـن امـر اخـتـصـاص    بودجه 
ــتــه و نــه مصــوبــه و قــول و   ـاف ی

 قراری در این باره وجود دارد. 
ــیــش از     ٧٫٣ رقــم بــهــت آور ب

آموزی که از چرخـه    میلیون دانش 
آموز  باز مانده و به بازار بیرحـم  
ــثــل   ــاب شــده اســت  م ــرت ــار پ ک
ــر   ــاک روی س ــن ــابــوســی هــول ک

زنـد. کـودکـان    جامعه چـرد مـی 
ـر و فـالکـت و   ـق اولین قربانیان ف

ــاعــی  ــتــم انــد کــه در    مصــائــب اج
ـانـکـاه    سکوتی باورنکردنـی و ج

ـبـوهـی از آسـیـب  هـای    غرق در ان
 شوند.   اجتماعی نابود می 

 
با توجـه بـه فـالکـت عـمـومـی   
ـرده   بیکاری و گرانی  شیوع گست
ــیــاد   ــغــذیــه  ازدواج و اعــت ســوغت
روزافزون کودکان  ممـنـوعـیـت و  
ــران    تـوقــف کــار کـودکــان در ای
ـایـد   امری فوری و اضـطـراری ب
تلقی شود و بی درنو هـم اجـرا  
گردد. این یک مطالبه فوری و  
اضــطــرای جــامــعــه اســت. امــا  
چگونه این امر مـیـسـر اسـت  و  
ـیـن   ـا چـن ـانـی دیـگـر آی ـی یا به ب
امــری اصــوال در حــال حــاضــر  

شود جـمـهـوری    ممکن است  می 
اسالمی را م بور و مـتـعـهـد بـه  

 قبول چنین مسئولیتی کرد  
ممنوعیت و توقف کار کـودکـان  
باید بعنوان یک اقدام اجـتـمـاعـی  
ـا تـوســ  دولــت انــ ــام   ـیــم ــق مسـت
ـأمـیـن   گیرد. این ا پای قانون و ت
اجتـمـاعـی کـودکـان هـر دو بـه  

آیـد.      موازات هـم بـه مـیـدان مـی 
ضامن اجرای این مـمـنـوعـیـت و  
ــات   ــاج ــی ــت ــیــن زنــدگــی و اح ــأم ت
کودک  نمارت مستمـر جـامـعـه  

 بر این امر است. 
ـأمـیـن   ـیـت و ت دولت باید مسـئـول
ـتـصـادی    ـاجـات  اق ـی نیازها و احت
آموزشی  بـهـداشـت و درمـانـی   
بازی و تفری  کودکان را رسـمـی  
و قانونی  با بودجه تعریف شـده و  
ـرد.   قابل محاسبه بـه عـهـده بـگـی
ـا   ـن اگر چنین شود  به یـک مـع
کودک دیگر وابسته به وضعیـت  
اقتصادی خانواده نیست. تـمـامـی  

ــنــه  ــای زنــدگــی کــودک     هــزی ه
ـتـصـادی   مستقل از وضـعـیـت اق
خانواده بعهده دولت اسـت. امـری  
ـاری از کشـورهـای   که در بسـی
ـیـش انـ ـام شـده   پیشرفته کم و ب

 است. 
 

معنای عملی این تعهد این اسـت  
ــامــال   ــرور  ک کــه آمــوز  و پ

ــاری مــی  ــب شــود و    رایــگــان و اج
ــدارد واحــد   ــان عــمــال یــک اســت

ـنـه   می  ـاشـد. هـزی ای    تواند داشته ب
بر دو  خانواده نیست. بساط ایـن  
ـا   ــ ـــی ب ـــول ـــدارس پ ـــه م ـــم ه
ـرچـیــده   ــاحـش ب ـانـداردهـای ف اسـت

ــرور  از    مــی  شــود. آمــوز  و پ
یک ت ارتخانه و مؤسسه مـالـی  
به یک نهاد آموزشی متعلـق بـه  

شــود. آمــوز     جـامــعــه بــدل مــی 
ـار هـمـراه   ـیـد اجـب رایگان باید با ق
ـرای   ـات ب باشد. چون همه امـکـان
تحصیل احاد جامعه فـراهـم اسـت  

ـانـه  ـرای    و هیـچ عـذر و بـه ای ب
 عدم ادامه تحصیل وجود ندارد. 

ـیـد ایـن امـر    همانطور که می  ـن ـی ب
ـر   هیچ پیچیدگـی و نـکـتـه غـی
ــقــولــی نــدارد. عــمــال هــم در   مـع
ـتـه   ـیـشـرف بسیاری از کشورهای پ

در حال ان ام است و آنقدر بدیـهـی  
است که نوع دیگری از آمـوز   
و پرور  برای مردم این کشورهـا  
قابل تصور نیست. یـک آمـوز   
و پرور  شـاد  انسـانـی و خـالق  
ـا   کامال ممکن و شدنی اسـت. ب
ـازهـای درمـانـی و   ـی همین روند ن
بهداشتی و غیره هـم در جـامـعـه  

ـنـوان یـک    سازمان می  یابد و بـع
حق و بخشی از حقوق شهـرونـدی  
ـیـش   و اجتماعی آحـاد جـامـعـه پ

 رود.   می 
ـتـزامـی از   وقتی هیچ تهعـد و ال
ـرای   جانب حـکـومـت اسـالمـی ب
تأمین اجتماعی وجود نـدارد. نـه  
تنها کودکان که کل جامعـه بـه  
حال خـود رهـا شـده و دولـت نـه  
بعنوان متولی که بعنوان ضـامـن  
اجرای بیعدالتی روی سر جـامـعـه  

هـای    ایستاده است. سـقـوط ارز  
ــی در دره فــقــر و   واالی انســان
فالکت حتمی است. بدون تعـر   
به این وضعیت محال اسـت  حـق  
ـاه جـامـعـه   ـار رف ـی کودک و مـع

 تغییر کند.  
 

لغو کـار کـودکـان هـم مـمـکـن  
ـلـزومـات آن   است و هـم هـمـه م
ــامــعــه و   ــروت ج ــا اســت. ر ــی مــه
امکانات اقتصادی اگر در دسـت  
ــن و   ــری ــهــت خــود مــردم بــاشــد ب
ــوز  و   ــه آم ــه رفــت ــشــرفــت پــی

تواند ای اد کـنـد.    ها را می   پرور  
ــقــب رانــدن جــمــهــوری   ــا بــه ع ب
ـیـشـرو   اسالمی و طر  مطالبات پ
باید جامعه را برای تعر  جـدی  
آماده کـرد. جـمـهـوری اسـالمـی  
ـراضـات   باید عقب زده شـود. اعـت
روزافــزون ایــن را بــخــوبــی نشــان  

ـر از هـر    می  دهد که جامعه بیشت
ــعــرضــی   ــگــر آمــاده ت ــت دی وق

 سرنوشت ساز است. 

 ملزومات لغو کار کودک مهیا است
 مصاحبه "کارگر کمونیست" با سیامک بهاری درباره لغو کار کودک 
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 های حزب توده!  جنایتهای جمهوری اسالمی و سیاست
 

 ناصر اصغری 
ـار دسـتـه   ـایـت و کشـت آخرین جـن
ــت   ــی کــارگــران در دس ــع ــم ج
جمهوری اسالمی  فاجعه مـعـدن  
یورت بود. در این فاجعه بیـش از  

نفر از کارگران جانشـان را از    ١١ 
ـیـش از   ـر    ٧١ دست دادند و ب نـف
 دیگر نیز مصدوم شدند. 

ــیــه حــزب   در بــخــشــی از اطــالع
ـاجـعـه   کمونیـسـت کـارگـری )"ف
ـایـد بـی جــواب   ــب مـعـدن یـورت ن
ــان   ــب ــانــد"  آمــده اســت: "صــاح بـم
معدن که طبق اعترافـات رسـانـه  
ــادهــای   ــتــی از نــه هـای حــکــوم
ـلـه   باالی حکومت بوده اند از جـم
ـقـول   ـنـد کـه ب ـت ـای مسببین این جن
کارگران معدن فق  و فـقـ  بـه  
ــر پــول و ســود بــوده انــد و   فــک
ـر  را بـه اخـراج   کارگران مـعـت
ــئــول   ــرده انــد. ... مس تــهــدیــد ک
ـاامـنـی و بـی   ـنـهـمـه ن اصلی ای
ــام اســت.   ــقــوقــی کــل ایــن نــم ح
ـنـد و   آنهایی که قانون مـیـگـذران
کــارگــر را از حــق تشــکــل و  
ــد    ــن ــکــن اعــتــرا  مــحــروم مــی
ــات   ــایــی کــه بــه شــکــای ــانــه ارگ
ـنـد    کارگران رسـیـدگـی نـمـیـکـن
ـا شـکـایـت   سیستم قضایی کـه ب
کارفرماهای مفتـخـور کـارگـران  
معتـر  را بـه دادگـاه و زنـدان  
ـایـی کـه   میکشاند  وزارتخانـه ه
به ایمنی محـیـ  کـار تـوجـهـی  
ـر   ندارند و سود سرمایه داران را ب
ـارنـد    جان کارگـر مـقـدم مـیـشـم
ــلــســی کــه مــحــکــم پشــت   مــ 
ـرحـم را   ـی سرمایه داران حری  و ب
ـانـون   گرفته است و قانون پشـت ق
ــیـکـنــد.   ـیـه کـارگـر وضـ  م عـل
ـارد   ـی ـل ـارد مـی ـی ـل نمامی کـه مـی
صــر  مســ ــد و امــامــزاده و  
مقامات و آیت الله هـا و صـر   
ـاران اســـالمـــی در   ـــکــ ـت ـایــ ــ ـن جــ
ـا   کشورهای دیگر مـیـکـنـد  و ی

صر  زندان و سـیـسـتـم قضـایـی  
ا  میکند تا مـدام کـارگـران و  
ـر  را بـه دادگـاه و   مردم مـعـت
زندان بکشاند. نمامی که حـتـی  
ــاز   ــنــدرغ ــرداخــت چ ــبــت بــه پ نس
حقوقی که خـود تصـویـب کـرده  
ــتــی بــعــهــده   ــی ــئــول اســت هــم مس
ـار جـانـب   نمیگیرد و حـتـی یـکـب
ـرد. کـل ایـن   کارگران را نمـیـگـی
ـایـت و   نمام عامل اصلی این جـن
کلیه جنایاتی است کـه هـر روز  
در کارخـانـه هـا و مـراکـز کـار  
ـتـد." امـا ایـن چـه   اتفاق می اف
ربطی به حزب تـوده دارد ت ربـ   

ـایـی کـه    مستقیم دارند به دروت  ه
ــیــه ای تــحــت   ــرا در اطــالع ــی اخ
ــات   ــتــخــاب ــنــوان "کــارگــران و ان ع

ـام "مـهـر"  ٣١٣١  " در سایتی بـه ن
ـر بـه   منتشر کرده اند که پائین ت

 آن می پردازم. 
 

در عالم واق  در جامعـه سـرمـایـه  
ــانــی   ــرب ــر روز ق ــارگــر ه داری ک
سوان  محی  کار می شود. هـر  
ــده و   ــدر کــارگــران پــراکــن چــق
ـار ایـن   ـاشـنـد  شـم غیرمتشکل ب
ـر مـی   ـیـشـت سوان  و قربانیان آن ب
شوند. هر چـقـدر هـم مـتـشـکـل  
ـری مـتـوجـه   باشند  خطرات کـمـت
اشان خواهد شد. کارگـر زمـانـی  
ــرات را   ــاط مــی تــوانــد ایــن مــخ
ـر ایـمـنـی   کاهش دهد که خود ب
ـاشـد   محی  کار نمارتی داشتـه ب
ـریـــق   ـیـــشـــه از طــ و ایـــن هـــمــ

ــان    تشــکــل  ــارگــری امــک ــای ک ه
پذیر است. هیچ قانونی در هـیـچ  
جائی در جامعـه سـرمـایـه داری  
ــتــشــکــل شــدن   ــارگــر را بــه م ک
ــتــی در   ــنــد. ح تشــویــق نــمــی ک
دمکرات ترین نوع این جوام  هـم  
کارگری که خـواهـان مـتـشـکـل  
ـایـد از هـفـت خـوان   شدن اسـت ب

رستم بگذرد و چه بسـا کسـانـی  
ــا   ــلــو مــی گــذارنــد ت ــا ج کــه پ
ـنـد   همکاران خود را مشتکـل کـن
با اذیت و آزار عوامـل رسـمـی و  
ــا و دولــت   ــرم ــررســمــی کــارف ــی غ
کارفرماها مواجه می شونـد. در  
ــا   ــه ــن جــمــهــوری اســالمــی نــه ت
کارگر حق متشکل شـدن نـدارد   
بلکه کسی که پا جلو بگذارد و  
چیزی از متشکل شدن بـگـویـد   
ــاپــو    ــرور  پ ــا زنــدان  شــالق  ت ب
دوزی و هزار و یک نوع اذیت و  
 آزار قانونی دیگر مواجه است. 

ـیـم   ـق واض  است که مسئول مسـت
ــایــات خــود جــمــهــوری   ایــن جــن
اسالمی است؛ حتـی اگـر حـزب  
ـات ایـن   توده در تـمـام دوران حـی
رژیم اسالمی کارگرکـش از آن   
ـاویـن   ـتـهـا و تـحـت عـن به مناسب
ـاشـد. امـا   مختلفی دفاع کـرده ب
وقتی که این جمـاعـت دروغـگـو  
و لوده خاک بـه چشـم کـارگـر  
می پاشند  باید آنها را شـریـک  
جرم حساب کرد. اطالعیه مـزبـور  

ـاخـتـه    می نویسد: "به  رسمیـت شـن
هـا و    شدن حقوق قانونی اتـحـادیـه 

ــان  ــقــل صــنــفــی    ســازم ــای مســت ه
کارگری در قانون اسـاسـی  ...  

های دیگـری از اصـالحـات    نمونه 
ـیـن    اجتـمـاعـی سـال  هـای نـخـسـت
سـود کـارگـران    پیروزی انقالب بـه 

 رود."    شمار می   به 
 

ـانـون اسـاسـی   ـیـم کـه ق ـن اما ببی
جمهوری اسالمی و دیگر قوانیـن  
مربوط به تشکل کـارگـری ایـن  
ـانـون   ـنـد. ق رژیم  چـه مـی گـوی
اساسی جـمـهـوری اسـالمـی در  

مـی نـویسـد: "احـزاب     ٠١ اصل  
ـاسـی و    ها  ان من   جمعیت  های سی

ـا   صنفی و ان منهای اسـالمـی ی
ـاخـتـه  ـنـی شـن ـتـهـای دی ـی شـده    اقل

آزادند  مشروط به این کـه اصـول  
ـقـالل  آزادی  وحـدت مـلـی    است
ـاس   مـــوازیـــن اســـالمـــی و اســ
جــمــهــوری اســالمــی را نــقــض  

تـوان از    کس را نـمـی   نکنند. هیچ 
ـا بـه   شرکت در آنها منـ  کـرد ی
شرکت در یکی از آنهـا مـ ـبـور  
ـانـون   ساخـت." در فصـل شـش ق
کار جمهوری اسالمی  در مـاده  

آمده است: "در اجرای اصـل    ٣١٣ 
ـانـون اسـاسـی   بیـسـت و شـشـم ق
ــران و بــه   جـمـهـوری اسـالمـی ای
ـافـ    منمور حـفـح حـقـوق و مـن
مشروع و قانونی و بـهـبـود وضـ   
ـران و   ـارگـــ ـادی کـــ ــــصـــ ـت ـــ اق
کارفرمایان  که خـود مـتـضـمـن  
ــاشــد    ــامــعــه ب ــافــ  ج ــن حــفــح م
ـانـون کـار و   کارگران مشـمـول ق
کــارفــرمــایــان یــک حــرفــه یــا  
ـادرت بـه   ـنـد مـب صنعت می توان
ــنــفــی   ــای ص ــنــه تشــکــیــل انــ ــم

ـبـصـره   ایـن مـاده    ٤ نمایند." در ت
آمده است: "کارگران یک واحـد   
فق  میتوانند یکی از سه مـورد  
شـورای اسـالمـی کـار  انـ ـمــن  
ـنـده کـارگـران را   ـای صنفی یا نـم
ـنـده "ج" مـاده   داشته باشند." در ب

ــیــل شــوراهــای    ٠  ــانــون تشــک "ق
ــرایــ    ــاره "ش ــار" درب اســالمــی ک
ــده" آمــده اســت:   ــخــاب شــون انــت
"اعتقاد و التزام عملـی بـه اسـالم  
ــاداری بــه   ــیـه و وف ــق و والیــت ف
قانون اساسی جمهوری اسـالمـی  
ایران". سئوال ساده این اسـت کـه   
ــل   ــق ــت ــان مس ــازم ــادیــه و س "اتــح
صنفی کارگـری" کـ ـائـی ایـن  
ـیـن اسـالمـی مـی   اراجیف و قوان
ــائــی کــه در   ــاده ــنــد ت نــه ــنــ  گ
قوانین جمهوری اسالمی از آنـهـا  
ــده"   ــمــایــن ــوان "تشــکــل و ن ــعــن ب
ــرده شــده اســت    ــام ب ــران ن ــارگ ک
ـا   دشمنان کارگران هستنـد کـه ی

زیرم موعه های "خانـه کـارگـر"  
رژیم هستند که روسـای اصـلـی  
ــال   ــان فــع ــریــدن زب آن اقــدام بــه ب
ـا وابسـتـه بـه   کارگری کردند  ی
یکی دیگر از دهها باند مفتـخـور  
و کارگرکش جمهوری اسـالمـی  

 هستند. 
ـاه اسـت اگـر کسـی فـکـر   اشتب
کند که یک فـعـال حـزب تـوده  
مانند یک فعال کارگری جـوان  
و بی ت ربه ای اسـت کـه مـی  
تواند نسبت به یکی از نهـادهـای  
ـرمـ ـمـوعـه خـانـه کـارگـر در   زی
ــیــدی مشــخــ    یــک واحــد تــول
دچار اشتباهی شده باشـد. حـزب  
ــنــســ ــم   ــاســت م ــی تــوده یــک س
ــم   ــدهــای رژی طــرفــداری از بــان
ـا هـر دوز و   اسالمی است کـه ب
کلک و دروغـی مـی خـواهـنـد  
ــای رژیــم   ــهــاده ــهــا و ن ــاســت ــی س
ـالـب   اسالمی را بـه کـارگـران ق
کنند. در همین اطـالعـیـه مـورد  
بحث هم از دوران طـالئـی ایـن و  
ــوری   ــه ــم ــکــش ج ــد آدم آن بــان
ـاد شـده   ـالـ ی ی ـاسـت اسالمی با ن
ـیـــن   ـرحســ ـیــ اســـت. از دوران مــ
ــا دوران   ــایســه ب ــق مـوســوی در م
ـا آه و   روحانی و احـمـدی نـ اد ب
افسوس یاد شـده اسـت. از دوران  
ــوان دورانــی کــه   ــعــن ــمــی ب خــات
کـارگــران در دو قـدمــی ســمــت  
ـامـه   ـاولـه ن رسیدن به این و آن مـق
بین المللی بودند یاد شـده اسـت.  
سیاست آنها نه سیاستی مستقـل   
ـای ایـن و   بلکه سیاستی زیر عـب
آن آخوند معمم و مکـالـسـت کـه  
ــارگــران را هــم   ــنــد ک مــی خــواه
ـایـد   ـا ب ـا آنـه ـنـد. ب قربانی آن بکن
بعنوان دشمنانی که قسـم خـورده  
ـر نـگـه   اند کارگران را در زنـ ـی

 دارند  برخورد شود. 
 ٠١٣٧ مه    ٣ 
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 ٤ صفحه  

هفته ای که گذشـت شـایـد  
چند اتفاق مـهـم بـودیـم. یـکـی  
ریز  در مـعـدن زغـال سـنـو  
یورت غربی آزاد شهر و فـاجـعـه  
انسانی ای که بدنبال داشـت  و  
قبل از آن روز جـهـانـی کـارگـر  
که به راستی رنـو و فضـای  
جنبش اعتـراضـی کـارگـری را  
داشت و گزارشاتش را در هـمـیـن  
ـیـد.   شماره انترناسـیـونـال مـیـخـوان

ـبـهـشـت روز    ٣٠ همچنین    اردی
ـلـمـان در   ـبـل مـع معلم کـه از ق
تدارک برپایی ت م  در این روز  
و پیگیری خواستهایشـان بـودنـد   
ــبــر شــادی بــخــش    و بــاالخــره خ
آزادی بهنام ابـراهـیـم زاده چـهـره  
شناخته شده کارگـری از زنـدان  

 است. 
 

ریزش مهعهدن زلهال سهنهگ 
یورت لربهی، یهک فهاجهعهه 

 انسانی
ناایمنی محی  کار بـاز هـم  
از کــارگــران قــربــانــی گــرفــت.  

    دقیقـه ظـهـر روز   ٣٠:١٣ ساعت  
سنـو    در معدن زغال   چهارشنبه  

آزادشهر انف اری شـدیـد رد داد  
و باعث تخریب بـخـشـی از ایـن  
معدن شد که بـا کـمـال تـاسـف  
تعدادی از کارگران مشـغـول بـه  
کــار در آن مــ ــرو  و تــعــداد  

ــل  ــون ــادی در ت هــای مــعــدن    زی
ــیـس خـانــه   مـحــبـوس شـدنــد. رئ
صنعت و معدن استان گـلـسـتـان  
اعالم کرد همه محبوس شدگـان  
ـیـل   درمعدن زمستان یورت بـه دل
نبود اکسی ن جان بـاخـتـه انـد و  
  ١٣ آمارهای اولیه از جان باختن  

مــعــدنــچــی حــکــایــت دارد امــا  
ـیـر ایـن عـدد وجـود   ـی امکان تـغ

ـیـب   کـارگـر    ١٣ دارد. بدین تـرت
که در شرایـ  جـهـنـمـی مـعـدن  
بدون داشتن کمترین ایـمـنـی ای  

کـار مـیـکــردنـد جـان بـاخـتـه و  
ــبــان   قــربــانــی ســودجــویــی صــاح
مفتخور این مـعـدن شـدنـد. جـان  
باختن این کارگران را به خانـواده  
هایشان  بـه هـمـکـارانشـان و بـه  

 همگان تسلیت میگویم. 
آنچه در معدن زغال سـنـو  
ــر   ــه ــی در آزاد ش ــرب ــورت غ ی
گذشت  داسـتـان یـک جـنـایـت  
ـیـم و   آشکار است. گـزار  تسـن
صحبت های یکی از کـارگـران  
این معدن به روشنـی ابـعـاد ایـن  
جنایت را بیان مـیـکـنـد. و ایـن  
چنین است که هـر روز بـخـاطـر  
سودجویی های مشتی سرمـایـه  
ـتـل   دار  محی  های کـار بـه ق

 گاه کارگران تبدیل شده اند. 
ـفـاق نـاگـوار در   بدنبال این ات
حالیکه خـانـواده و مـردم مـحـل  
نگران حال عزیزان محبـوس شـده  
ـفـاق   در معدن و خشمگـیـن از ات
ـتـمـر   ناگواری که روی داده  من
ن ات آخـریـن عـزیـزان مـحـبـوس  

متری بودنـد     ٠١١ خود در عمق  
ــلــی  ــبــر جــاویــدان فــرمــانــده   ع اک

انتمامی استان گلـسـتـان نـگـران  
از بلند شدن هر نوع اعـتـراضـی   
تحت عنوان اینـکـه حضـور آنـان  
کمک رسانی را کند میـکـنـد   
از مـردم خـواسـت کـه هـر چـه  

ـیـروی   سریعتر به تـوصـیـه  هـای ن
ـنـد و مـحـل   انتمامی گو  کن

 حادره را ترک کنند. 

گفته میشود که تونل فـوق  
ــفـ ــار شــده اســت    کـه دچــار ان

ترین تونل معـدن بـوده و در    فعال 
تـا    ١١ زمان بروز حادره  حـدود  

کارگر در تونل مشـغـول بـه    ٧١ 
 اند.   کار بوده 
 

ــیــم بــا   گـفــت و گــوی تســن
کارگری از این معدن را در زیـر  
ــه   ــد. ایــن گــزار  ب ــخــوانــی مــی
تنـهـایـی سـنـد گـویـایـی بـرای  
ـیـن ایـن جـنـایـت   محاکمه عامـل

 است. 
ــیــان   رضــا مــحــمــودی پــارس
یکـی از مـعـدنـچـیـان زمسـتـان  
ـیـم از   یورت در گفتگـو بـا تسـن
شرای  دشـوار و نـاامـن کـاری  
شان  از دستـمـزدهـای زیـر خـ   
فقر و زورگویی های کـارفـرمـا  
ـنـکـه     ٣٠ میگوید. او با بیـان ای

ماه حقوقشان را پـرداخـت نـکـرده  
اند  از این میگویـد کـه مسـیـر  
ـیـز از ایـمـنـی   تونل در گذشته ن
ـبـوده و آنـهـا   مناسبی برخـودار ن
بارها این موضوع را به مسئوالن  
مربوطه معـدن در شـهـرسـتـان و  
استان اعالم کرده اند. اما هـیـچ  
 کاری صورت نگرفته است.  

ــان او   در ادامــه ایــن ســخــن
توضی  میدهد که این تـونـل بـه  

طـرفـه و مـحـوطـه    صورت یـک 
ــفــ ــار   ــتــی ان ــتــه اســت و وق بس

گیرد همه موجـودات    صورت می 

ــاز   ــر گ ــر ار ــل ب ــون ــده در ت زن
گرفتگی جان خود را از دسـت  

 دهند.   می 
 

ـیـان   این کارگـر مـعـدن بـا ب
  ٧٧١ تـا    ٧١١ اینکه تنها حقوق  

هزار تومان برای یـک کـارگـر  
هـای گـذشـتـه در   معدن در سـال 

ـنـکـه   نمر گرفته مـی  شـد  از ای
هـزار    ٠١١ امسال این میزان بـه  

تومان رسیده است سخن گفته و  
چنین ادامـه مـیـدهـد: "از سـال  

تاکنون مسئوالن مربوطـه    ٣١٣٠ 
هـا را بـه صـورت کـامـل    حقوق 

تـا    ١ واریز نکردند و در هر سال  
ـنـد.    ٤  ماه از حقوق ما را نپرداخت

و این در حالی بـود کـه در هـر  
ماه از بیمه ما را پـرداخـت  ١ سال  
ـیـاز   می  کردند و براساس قانـون ن

ها در طـول سـال مـا    بود که این 
 کردند."  را بیمه می 

ــان   ــا بــی رضــا مــحــمــودی ب
کـارگـاه    ٠ اینکه معدنچیان در  
ــفــت   ــی ســاعــتــه    ٣١ و در هــر ش
ــیــت مــی  کــردنــد تــوضــیــ    فــعــال

میدهد که بطور متوس  در هـر  
ــه    ٠ کــارگــاه   ــر مشــغــول ب نــف

ـیـان   فعالیت بودند. سپس بـا بـا ب
اینکه از روز گذشته بـوی گـاز  

شـد  مـی   در معدن استشمام می 
افزاید: این موضوع به مسـئـوالن  
توضی  داده شـده بـود ولـی در  
محل کارگاه یک دستگاه گـاز  

بـرای سـنـ ـش گـاز در مـعــدن  
 وجود نداشت. 

 
ـتـن   محمودی پارسایی با گف

هـا راه دیـگـری   اینکه این تـونـل 
ندارند و در مـدت یـک ربـ  تـا  

ــیــ ن بــه اتــمــام  ٠١  ــقــه اکس ــی دق
ــن   مــی  ــا ای ــاره رســد  افــزود: ب

موضوع را تذکر دادیـم امـا هـر  
کـرد از   کسـی اعــتـراضــی مــی 

 شد.  کار اخراج می 
 

ــنــان مــحــمــودی   ــنــهــا ســخ ای
ـنـهـا   ـیـسـت. ای ـنـهـا ن پارسایـی ت
سخنان تمام کارگران این مـعـدن  
و خانواده هایشان است. کارگران  
ـیــن ایـن فـاجـعــه نـاگــوار   ـب مسـب
ــد.   ــاســن ــی شــن ــی را م انســان
مسببین و مسئولین این فـاجـعـه  
و این جنایت آشـکـار بـایـد فـورا  
معرفی و محاکمه شوند. بنا بـر  
ــادن   ــع ــران م ــارگ ــات ک گــزارش
ـیـان نـاامـنـی   بیشترین آمار قـربـان

 محی  کار هستند. 
 
اردیبهههشهت روز مهعهلهم،  ٢١

 روز اعتراض معلمان
ـبـل در تـدارک   معلمان از ق
  ٣٠ برپایی ت م  بـه مـنـاسـبـت  

اردیبهشت روز معلم بودند. بـحـث  
بر سر متحد بودن صف اعتـرا   
 کارگران و معلمان خصوصا در  

 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 ریز  معدن زغال سنو یورت غربی  یک فاجعه انسانی

 اردیبهشت روز معلم، روز اعتراض معلمان ٢١
 آزادی بهنام ابراهیم زاده را به همگان تبریک میگویم

 
آزادی بهنام ابراهیم زاده، از چهره های شناخته کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک و حقوق انسانها 
بعد از هفت سال زندان، در میان استقبال گرم جمعی از فعالین اتحادیهه آزاد کهارگهران ایهران اسهته 
بهنام ابراهیم زاده بخاطر مبارزاتش با اتهاماتی امنیتی بهترین سالهای زندگیش را در زنهدان بهوده 
بخاطر آزار و شکن ه فراوان در زندان، سالمتی اش به خ ر افتاده اما در تمام طول سالهایی که در 
زندان بود ، با تاکید به بر حق بودن مبارزاتش همواره صدای انسانیت بوده آزادی بهههنهام ابهراههیهم 
زاده را به او، به زبیده حاجی زاده همسرش و نیمای عزیز فرزندش و به خانواده ها و بستگهانهش و 

 همگان تبریک میگویمه
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ـلـم   آستانه اول مـه و روز مـع
که دو روز پشـت سـر هـم بـود   
دات بود. بیانیه اسماعیل عـبـدی  
در سالگرد بیانیه ای کـه او و  
جعفر عمیم زاده در سال گذشـتـه  
علیه امنیتـی کـردن مـبـارزات   
ــان و مــردم   ــم کــارگــران  مــعــل
معتر  با خواست مسدود شـدن  
تمامی پرونده های تشکیل شـده  
بــرای خــود آنــان و بــرای هــمــه  
فعالین اجتمـاعـی داده بـودنـد و  
ــتــمــاعــی   خــود بــه کــارزاری اج
تبدیل شده بود  تحرکت جـدیـدی  
بــه ایــن اعــتــرا  داد. و ایــن  
درحالی بـود کـه اتـحـادیـه آزاد  
کارگران ایران نیز بـا تـاکـیـد بـر  
ایــن کــارزار در ســالــگــرد  و  
اعالم حمایت کامل از اعـتـرا   
اسماعیل عبدی و این اقـدام بـار  
ــحــاد   ــر ات ــدی  ب ــاکــی دیــگــر ت
ــمــان در ایــن   ــل کــارگــران و مــع
ــن   ــه ای ــود. در ادام ــارزه ب مــب
اتفاقات بـود کـه کـانـون هـای  
ـلـف چـون کـانـون   صنفـی مـخـت
ــلــمــان اســالمشــهــر    ــفــی مــع صــن
مریوان  تهران  البرز  سیـسـتـان و  
بلوچستان از خواست اعـتـراضـی  
اسماعیل عبدی اعـالم حـمـایـت  

 کردند.  
 

اما در مقابل ایـن تـحـرکـات  
بار دیگر "شـورای هـمـاهـنـگـی  
ـفـی فـرهـنـگـیـان   تشکلهای صـن
ـتـشـار   کشور" مثل همیشـه بـا ان
ـلـم    بیانیه ای در آستانه روز مـع
عمال نقش ترمز را بـازی کـرد.  
ـیـه   شورای هماهنگی در این بیان
ضمن طر  یکسری گالیه های  
خـورد حــر  اصــلــی ا  را در  
بـــخـــش پـــایـــانـــی ا  زده و  

 مینویسد: 
 سخن پایانی :

ــنــون کــه کشــور مــا در   اک
برهه خاصی از  حیات سـیـاسـی  

اجتماعی خود به سر می بـرد    -
و ضــرورت دارد کــه مــردم در  
شرایطی آرام و به دور از چـالـش   
ــتــخــاب دســت   و دغــدغــه بــه ان
ــفــی   ــنــد  تشــکــل هــای صــن بــزن
معلمان به احترام این حق بـزرگ  
ملت و به منمور جلـوگـیـری از  
ــا  هــای   ــن ــفــاده ابــزاری ج ــت اس
سیاسی و جریان های قـدرت از  
ــمــان  از   ــرا  هــای مــعــل اعــت
برگزاری ت م  اعترا  آمـیـز و  
ـلـم  چشـم   بحق خود در هفته مـع
می پوشند و امیدوارند کـه هـم  
ــئــوالن و هــم کــانــدیــداهــای   مس
ریاست جمهوری فرامو  نکنند  
ــقــاق   ــنــگــیــان بــرای اح کــه فــره
حقوق حقه خود کـامـال مصـمـم  
ـیـر شـرایـ    ـی هستند و بـرای تـغ
ــنــ ــار آمــوز  و   نـاگــوار و نــاه
پرور  هرگز از پـای نـخـواهـنـد  

 نشست. 
 

امیدواریم دولـت دوازدهـم بـا  
ــیــان ایــده آل هــای   ــیــز از ب پــره
ـبـا صـورت   فرمـایشـی کـه غـال
ـنـدد و بـا فـراهـم   امکان نمـی ب
نمودن بسـتـر واقـعـی تـعـامـل و  
ــتــگــو  فضــایــی ارزشــی و   ــف گ
ـــرای رفـــ    ـــگـــی را ب ـن فـــرهــ
مشــکــالت مــوجــود آمــوز  و  
پرور  و معلمان فراهـم کـنـد و  
بداند که در صورت داشتـن اراده  
ای قــاطــ  و عــزمــی جــزم و  
ــت از   ــرون رف ــرای ب ــی ب ــع واق
وضعیت  اسفبار کنونی  تشکـل  
های صنفی را به عنـوان یـار و  

همراهی هـمـدل در کـنـار خـود  
 خواهدداشت. 

ــه هــراس ســران   ــانــی ــن بــی ای
شورای هماهنگی تشکل هـای  
صنفی فرهنگیان  این هـمـراهـان  
"صدیق" دولـت روحـانـی و کـل  
نمام اسالمی را از اعـتـراضـات  
ــقــش   ــمــان کــه ن ــل ــتــرده مــع گس
برجسته ای در فضای سـیـاسـی  
جامعه در چند ساله اخیر داشتـه  
ــمــایــش   انــد  بــه روشــنــی بــه ن
میگذارد. شـورای هـمـاهـنـگـی  
تشکلهای صنفی فرهنگیان  بـا  
پایان سخنش  تمام تال  خود را  
ـتـه   به کار برده اسـت تـا بـه گـف
ــات   ــاب ــخ ــه انــت ــک ــود مضــح خ
حـکـومـت و در واقـ  کـل ایـن  
سیستم سراپا تبعیض و نـابـرابـری  
و ســرکــوب را  از زیــر ضــرب  
اعتراضات معلمان و کل جامعـه  
ــو    ــرون کشــد. و در صــف بــی
اعترا  علیه غارت و چپـاول و  
سرکوب  که در سالـهـای اخـیـر  
ـتـه اســت    ـیـشـتـری یـاف قـدرت ب
شکا  بیندازد. این سـیـاسـت را  
ــزوی کــرد.   ــد افشــا و مــن ــای ب
ـلـمـان شـاغـل و   تعـدادی از مـع
بازنشسته با ت مـ  خـود در روز  
ــبــهــشــت در تــهــران   دوازدهــم اردی
جواب سـران سـازشـکـار شـورای  
ـفـی   هماهنگی تشـکـلـهـای صـن
ــنــگــیــان را دادنــد و اعــالم   فــره
ــنــد    ــیــده کــردنــد کــه اجــازه نــم
ــتــراضــات بــرحــق آنــهــا بــرای   اع
داشـتـن یـک زنـدگـی انسـانــی  

 متوقف شود.   
 

در ایـــن روز گـــروهـــی از  
بازنشستـگـان بـرای بـزرگـداشـت  
ــیــری طــر    ــیــگ ــلــم و پ روز مــع

همسانسازی که اجرای آن طـی  
مدت پنج سال وعده داده شـده و  
دیگر خواستـهـایشـان در مـقـابـل  
ـتـی   م لـس گـرد آمـدنـد. و وق
نیروی انتمامی مان  ت م  آنـهـا  
شد به سمت مترو حرکت کردنـد  
تـا بـه مـرور هـمــراهـان بـه آنــان  
ملحق شوند. و بعد حـدود حـدود  

نفـری از آنـان تـا سـاعـت    ٣١١ 
ـــارک    ٣١/١١  ـــار پ ـن ــ در ک

نزدیک سازمان برنامه و بـودجـه  
تـ ــمـ  کــردنـد  و پــس از بــاز  
ــایشــان و ســردادن   ــره کــردن بــن
شـعــارهــایــی کــه در تــ ــمــعــات  
ــیــه   ــل ــیــز ع ــلــی ن ــب ــتــراضــی ق اع
ـقـر و    دسـتـمـزدهـای زیـر خـ  ف
ـتـی کـردن مـبـارزات   ـی علیه امن
ـنـد و شـعـارهـای دیـگـری   داشت
چون "حق مـا رو نـدادنـد  طـر   
پنج سـالـه دادنـد"؛ "حـق مـا رو  
نــدادنــد  طــر  فــالکــت دادنــد"   
"حق ما رو ندادند  طـر  پـس از  
مـرگ دادنـد"؛ "مــا رو بـه هــم  
ــنــج ســالــه   پــاس دادنــد  طــر  پ
دادند"؛ قطعنامه شان را خوانـدنـد  
ــقــه را تــرک کــردنــد.   ــنــط و م
ـنـامـه   معلمان بازنشسته در قـطـع
ـیـر   شان به تغییرات ناچیز و تـحـق
آمیز در حقوقها و سه بـرابـر زیـر  
ــر بــود حــقــوقــهــایشــان   خــ  فــق
اعترا  کـرده و اعـالم کـردنـد  
ـبـاتشـان از   که تا رسیدن به مطال
ـبـه خـود دسـت   تال  هـمـه جـان
ــد داشــت. بــه طــر    ــن بــرنــخــواه
همسانسازی بـا شـیـوه ای کـه  
انتخاب شده و غیر کارساز بـودن  
ــتــار   ــتــرا  کــرده و خــواس آن اع
اجرای کامل طر  همسـانسـازی  
در اســرع وقــت شــدنــد. در ایــن  
ـلـمـان بـازنشـسـتـه   ـنـامـه مـع قطع

ــه   ــت ب ــی خــود را نســب ــگــران ن
ــیــکــاری و   ــقــر و ب ــتــر  ف گس
نابسامانی های اجتماعی اعـالم  
کرده و با اشاره بـه مـعـضـالتـی  
چون خصوصی سـازهـا و رانـت  
خواری ها که آوار آنـهـا بـر سـر  
زحمتکشان جامعه فرود می آیـد  
بـــر ریشـــه کـــن کـــردن ایـــن  
معضالت تاکید گذاشتند. بـدیـن  
ـلـمـان  صــدای   ـیـب ایـن مــع تـرت
اعترا  هزاران معلم بـازنشـسـتـه  
 را در این روز نمایندگی کردند.  

 
آزادی بهههنهام ابهراههیهم 
زاده را بههه هههمههگههان 

 تبریک میگویم
ـتـه   و اتفاق مهم دیگر در هـف
ـنـام ابـراهـیـم   گذشتـه  آزادی بـه
ــتــه   ــنـاخ زاده  از چـهــره هـای ش
کارگری و فعال دفاع از حـقـوق  
کودک و حقوق انسانها بـعـد از  
ــان   ــدان  در مــی ــت ســال زن هــف
ـیـن   استقبال گرم جمعی از فـعـال
ــران   ــه آزاد کــارگــران ای ــحــادی ات
است. بهنام ابراهیـم زاده بـخـاطـر  
ـتـی   ـی مبارزاتش با اتهاماتی امـن
بهترین سالهای زندگـیـش را در  
زندان بود. بخاطر آزار و شکن ـه  
فراوان در زندان  سالمتی ا  بـه  
خطر افتـاد. امـا در تـمـام طـول  
سالهایی که در زندان بـود   بـا  
تاکید به بر حق بودن مـبـارزاتـش  
ــیــت بــود.   هــمــواره صــدای انســان
آزادی بهنام ابـراهـیـم زاده را بـه  
او  به زبیده حاجی زاده همسـر   
و نیمـای عـزیـز فـرزنـد  و بـه  
ــگــانــش و   ــواده هــا و بســت خــان

 همگان تبریک میگویم. 

 شهال دانشفر:             کارگران در هفته ای که گذشت                               
 آزادی بهنام ابراهیم زاده را به همگان تبریک میگویم 
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 ٩٩ صفحه  

ـر مـی   مقدمه: انچـه کـه در زی
ـانـه   ـی خوانید سومین گـزار  سـال
مــا از مــبــارزه و اعــتــراضــات  
ـیـش از   کارگری در ایران است. پ
این  گزار  های مربوط به سـال  

را منتشر کـردیـم    ٣٤ و    ٣١ های  
ـیـن و   ـال ـال فـع ـب ـق که مـورد اسـت
ــارگــری و عــالقــه   تشــکــالت ک
ـرار   مندان به مسایل کـارگـری ق
ـنـد   ـیـز مـان گرفت.  این گزار  ن
گزار  های پیشین  بطور مـوجـز  
ـار    ـر اخـب ـنـی اسـت ب ـت بوده و مب
اطالعات و گزار  هایی که در  
ـا   طول سال منتشر شده اسـت و ی
ـرایـن   به دست ما رسیده است. بناب
با در ن   ظـر گـرفـتـن سـانسـور  
خبری و تـال  رژیـم جـمـهـوری  
اسالمی  برای سرپو  گـذاشـتـن  

ــت هــا )  ــعــی   گــزار   ٣ بــر واق
امسال نیز  بدون تردید  گـزارشـی  
ـبـه   کامل و در بر گیرنده همه جـن
ها و تمام مبارزات کـارگـری در  
ـلـکـه   ـیـسـت؛ ب طول سال گذشته ن
ــرتــو   کــوشــشــی اســت بــرای  پ
انداختن و بازنمایی خطوط کـلـی  
آنچه که در سال پیش در عـرصـه  
کار و مبارزه  کارگری به وقـوع   
پیوست و خبر  انتشار یافت. بـه  
ــزار    ــن گ ــگــر   ای بــیــان دی
ــه    کــوشــشــی اســت بــرای  ارائ
ــی از مــبــارزات و   تصــویــر کــل
اعتراضات کارگری  علت هـای  
آن و خواسته هایی که کـارگـران  
برای تحقق آنـهـا  بـه اشـکـال و  
ــارزه   ــب ــلــف م ــت ــای مــخ ــوه ه ــی ش
کردند.  سعی کـرده ایـم کـه از  
ـیـل   پرداختن به جزئیات و نیز تـحـل
مسایل تا آن ا کـه کـه مـمـکـن  
ـیـم و اسـاسـا بـه   بوده  پرهیز کـن
 آمارها و ارقام ها استناد نماییم.  

 
ـام و   می دانیم که استفاده از ارق
ــ   مــبــارزه و   ــوضــی آمــار در ت
ـراضـی کـارگـری   حرکتهای اعـت
ـا   آنهم در شرایطی که کارگـران ب

ـبـدادی و بـه شـدت   رژیمی اسـت
ـنـد و   سرکوب گـر مـواجـه هسـت
ـا   ـر  ب درهر گام خود در این مسـی
چماق سرکـوب  شـالق  زنـدان و  
ـرو مـی شـونـد   ایـن   تهدیـد روب
ـتـی   محدودیت را دارد کـه واقـعـی
زنده در قالب خشک و بـی رو   
بیان می شود؛ قالبی که در آن   
درد و رنج  شور  خشم  ش اعـت   
ــگــی و هــم   ــســت ــمــب احســاس ه
ـاشـی از   سرنوشتی و یاس های ن
شکست و شادی هـا و احسـاس  

کـه     -غرور در هنگام پیـروزی  
ـارزات   ـر مـب ـاپـذی بخـش جـدایـی ن

ـاب نـمـی    -کارگری است  ـازت   ب
ـنـش   ـا ایـن وجـود  گـزی یابند.  ب
ـام   ـاد بـه ارق ـن رو  آماری و اسـت
این برتری را دارد کـه  امـکـان  
ــا  مــوضــوع را بــه   مــی دهــد ت
ـان نـمـود و   ـی فشرده ترین شکـل ب
تصویر کـلـی از واقـعـیـت را در  

 برابر خواننده قرار داد.  
ـیـز   هد  مـا از ایـن  گـزار  ن
ـازگـو   ـا ب ـنـه همچون گـذشـتـه  ت
ـیـش در   کردن آنچه که در سال پ
ــه کــارگــری روی داده   عــرص
ـاز   نیست  بلکه ادای سـهـم در ب
ـارزات   ـیـت و مـب ـی ـایـی مـوقـع نم
ـا ایـن   کارگری در ایران اسـت. ب
ــیــد کــه کــمــک کــوچــکــی    ام
ـیـن   ـال باشد به همه تشکالت و فع
ـارزی   کارگـری و کـارگـران مـب
که برای  تغییر شرای  موجود و  
راه تحقق خواسته های کـارگـران  
 تال  و مبارزه می کنند.    

 
گسهههتهههرش وشهههدت یهههابهههی 
اعتراضات کارگهری درسهال 

٢٣٣١ 
 
تعداد اعتراضـات کـارگـری در    

و    ٣٤ نسبت به سال     ٣١٣٣ سال  
بـطـور    ٣١ همچنین نسبت به سال  

ـافـت. در   چشم گیری افزایـش ی
ــران در   ــارگ ــال  ک طــول ایــن  س

مرکز تولیدی و خـدمـاتـی    ١٣١ 

ـرای کسـب   ـلـف ب به اشکال مخت
ـرا    مطالبات خود دست بـه اعـت
  ٣٤ زدند. این رقم نسبت بـه سـال  

که شاهد اعتـرا  کـارگـران در  
ــنــده    ٣٣٣  واحــد بــودیــم نشــان ده

درصــدی    ٠٧ افــزایــش حــدود   
 اعتراضات کارگری است.   

با توجه به این که در بعـضـی از  
ــراکــز تــولــیــدی و خــدمــاتــی   م
ـار بـطـور   کارگران بیش از یک ب
ـرا    دست ـمـعـی دسـت بـه اعـت
ـراضـات   زدند  بنابراین  تعداد اعـت
کارگری بیش از تعداد مـراکـزی  
است که در باال به آن اشاره شـد.  
در م ـمـوع طـی سـال گـذشـتـه  

ــورد اعــتــرا  هــای    ٣٠١٤  م
کارگری یعنی بطور متوس  هـر  

اعترا  کارگـری     ١ روز بیش از  
به وقوع پیوست. اعتـرا  هـا در  
ــودی   ــدی صــع ــول ســال  رون ط
داشت و در سه ماه پایانـی بـطـور  
 چشم گیری افزایش یافت:   

   
  ٠١٠ سه ماهه اول سال )بهار     -

ــــن؛   ـرردی ـــ ــــورد: ) ف   ١٠ م
ــشــت؛  ــه ــورد اردیــب ــورد    ٣١١ م م

 مورد     ٣١١ وخرداد؛  
ـال    - ـاهــــه دوم ســـ ســــه مـــ

ـان :  ـــــ ـت ـــــ ـابس ـــــ ــــــورد:  ٠٣٤ )ت م
وشـهـریـور؛    ٣١٠ ؛مرداد ؛  ٠٠ تیر: 
 ٣١٤) 

ـال    - ــ ـــوم س ـــه س ـاه ــ ـــه م س
؛  ٣١٣ مورد  )مـهـر   ٠٣٣ )پائیز : 
 (٣٣ و آذر؛    ٣١١ آبان؛ 

ـان :   - سه ماهه سـوم سـال)زمسـت
 ٤ ١ مــــــــــــــــــــورد:   ١
ــهــمــن ٣١ )دی:  ــد؛ ٣٠١ ؛ ب ؛واســفــن
 ٣٤١) 

 
افزون بر افزایش تعداد حرکتـهـای  
ـری  ایـــن   ـارگــ ـراضـــی کــ ـتــ اعــ

ـا    ٣٤ اعتراضات نسبت به سـال   ب
ـایـی کـه   در نمر گرفتن شیـوه ه
کارگران برای رسیدن به خواسـتـه  
ـنـد نشـان   های خود به کـار بسـت
ـر   ـیـشـت دهنده شدت یابی باز هـم ب
اعتراضات بود. به این گونه کـه  
ـادی  راه   کـارگـران در مـوارد زی
ــار را   ــروج بــه مــحــل ک ورود وخ
ـان   ـاب مسدود کردند  با ت م  درخی
ـیـه   ـل ـق و جاده  مان  تردد وسـایـل ن
شدند و یا محل کار را به اشـغـال  
ـاره ای   خود در آوردند که  در پ
ــش و درگــیــری   مــوارد بــا تــن
فیزیکی همراه بود.  بطور کـلـی  

مورد از ایـن    ١٠ در سال گذشته   

گونه اعتراضات به وقوع پیـوسـت  
ـا سـال   کـه    ٣٤ که درمقایسـه ب

  ٣٤١ مــورد بــود  افــزایــش    ٣١ 
 درصدی را نشان می دهد.  

 
عالوه بر این  پیوستن خانـواده هـا  
ــه اعــتــراضــات کــارگــران و   ب
ـارزه بـه   ـر  مـب ـیـن گسـت همچـن
ــر و تـال  کــارگــران   سـطــ  شـه
برای جلب توجـه مـردم و کسـب  
حمایت آنان که پدیده جـدیـدی در  
جنبش کارگـری طـی سـالـهـای  
اخیر است  در سال گذشـتـه رشـد  
ـری داشـت.  بـطـوری   چشم گـی

مـرکـز    ٣٣ که در ایـن سـال در  
ــاتــی  در پــی   ــیــدی و خــدم تــول
ـانـواده   اعترا  های کارگری  خ
ـر    ــعــتــ ـارگــران م ــه کــ هــا ب
پیوستند. این رقم نسبـت بـه سـال  

مورد بود حـاکـی از    ٣١ که    ٣٤ 
درصدی است. و بـه    ٤١ افزایش  

ـر     همین گونـه کـارگـران مـعـت
ـیـدی  در مـراکـز    ٣٠  مرکـز تـول

ـا   شهری دست به ت م  زدنـد و ی
راه پیمایی کردند که نسـبـت بـه  

نشان دهـنـده    ٣٤ مورد در سال    ٣ 
در صدی است. در    ٠١١ افزایش  

ـراضـات   دو مورد از این گونه اعـت

 ٢٣٣١گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال 
 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
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ــوبــی    ــن ــارس ج ــافــق و پ   در ب
کسبه محل بـطـور مشـخـ  بـه  
عدم پرداخت دسـتـمـزد کـارگـران  
اعترا  کردند  از جملـه بـه ایـن  
ـرداخـت دسـتـمـزد   دلیل که عدم پ
ـان آنـهـا   ـری کارگـرانـی کـه مشـت
ـر کسـب و   هستند بطورمستقیم ب
ـر    ـی ـار ـا ت ـازه ه ـان مـغ کار صـاحـب
گذاشته و باعث کاهـش در آمـد  

 آنها خواهد شد.  
 

 اشکال اعتراضات کارگری 
اعتصاب و ت م : همانند سـال  -٣ 
ـرا      ٣٤  رایج تریـن شـکـل اعـت

هـا ی کـارگـری  اعـتـصـاب و  
برپایی ت مـ  بـود. بـطـوری کـه  

ـرا     ٣١ نزدیک به   درصـد اعـت
ـافـت و   ـروز ی ها به ایـن شـکـل ب

ــال   ــبــت بــه س   ٤ رشــد     ٣٤ نس
درصدی داشت. نکته بسیار مهـم  
در این رابطه این است کـه حـدود  

ــا و    ٣١  ــتــصــاب ه درصــد از اع
ـا مسـدود کـردن راه   ـا ب ت مـ  ه
ورود وخروج به محل کار  بسـتـن  
ـیـه  واشـغـال   ـل ـق راه تردد وسـایـل ن
ــنــش و   ــا  ت ــار کــه ب مــحــل ک
 درگیری فیزیکی همراه بود.   

نوشتن نامه  تهیه طـومـار و     -٠ 
  ٣١ استفاده از رسانـه هـا: حـدود  

ـای   ــ ـرا  ه ــ ـت ــ ـــد از اع درص
ــیـوه انــ ــام   کـارگــری بــه ایــن ش

دو    ٣٤ گرفت که نسبت به سال  
 برابر رشد داشته است. 

تـحـریـم غـذای مـحـل کـار:    -١ 
ـر  هـا را    ٣ درحدود   درصد اعـت

شامل می شد و در سـطـ  سـال  
 باقی ماند.     ٣٤ 
 

  علل اعتراضات
ــرداخــت    -٣  ــرا  بــه عــدم پ ــت اع

ـا )حـق   بموق  دستمـزدهـا و مـزای
ـلـه   بیمه  حـق سـنـوات  حـق عـائ
منـدی  حـق مسـکـن  عـیـدی   
پادا   حق اضافـه کـاری  حـق  

 ایاب وذهاب وغیره : 
 

ـیـدی    ١١٤ کارگران در   مرکز تـول
وخدماتی با معضل پراخت نشـدن  
دستمزد و مزایا روبرو بـودنـد کـه   

مـورد در سـال    ٣٣١ نسبت بـه   
ــش    ٣٤  درصــدی را  ٧/٣٧ افــزای

ـاط    ـب نشان می دهد. درهمین ارت
ـیـدی    ١٣١ کارگران در   مرکز تـول

ـرا    و خـدمـاتـی دسـت بـه اعـت
مـورد    ٠٣٣ زدند که نسبت  بـه  

ــد    ٣٤ درســال  درصــدی  ٤/١٧ رش
 رانشان می دهد. 

ــای     -٠  ــرارداده ــرا  بــه ق ــت اع
ـلـی    ـیـت شـغ موقت  نداشتن امـن
ـبـعـیـض   عدم تبدیل وضعـیـت و ت
درپرداخت حـقـوق وعـدم هـمـسـان  

 سازی حقوق: 
مـرکـز بـه    ٣١٠ کارگـران در     

ـرا    همین دلیل  دسـت بـه اعـت
مـرکـز    ٣٣ زدند که نسبت بـه   

ــنــده رشــد     ٣٤ درسـال   نشــان ده
 درصدی است.    ٠/٧٠ 
اعترا  بـه اخـراج ازکـار در    -١ 

 واحدهای دایر: 
ـا ایـن    ٠٠٧ کارگران در   مـرکـز ب

ــه   ــد  ک ــودن ــل روبــرو ب ــک مش
مـرکـز درسـال    ٣٣١ درمقایسه با  

درصـدی را    ٣٣ رشد  حدود    ٣٤ 
نشان می دهد. درهـمـیـن رابـطـه  
ـراضـات کـارگـران در    شاهـد اعـت

مرکز بودیم کـه نسـبـت بـه      ٣٠ 
افـزایـش    ٣٤ مـورد در سـال    ٤٧ 
 درصدی را نشان می دهد. ١/٣١ 

ـلـی مـرکـز    -  ٤  اعترا  به تعطی
ــدن  و تــقــاضــای   ــکــارش و بــی

 بازگشت بکار: 
مـرکـز     ٣١٤ در سال گذشته در  

کارگران با ایـن مشـکـل مـواجـه  
ـا سـال  ـایسـه ب   ٣٤ شدند که درمـق

ــان از    ٣٧١ کــه   مــورد بــود نش
 درصدی دارد.    ٠/٣ کاهش  

اما در همین رابمه کارگـران در    
مرکز دست به اعترا  زدنـد    ٤٠ 

مـورد درسـال   ١١ که به نسبت به  
ـان از    ٣٤  نشـــــــــــــ

 درصدی داشت. ١/٣١ افزایش 
ـیـن     -٣  ـای ـرا  بـه سـطـ  پ اعـت

ــش   ــزای ــزد و خــواســت اف ــم دســت
 دستمزدها:  

مرکز  کارگران نسـبـت بـه    ١٠ در 
ــرای   ــتـمـزد و ب ـیــن دس ـای سـطـ  پ
ــا دســت بــه   ــمــزده ــت افــزایــش دس
ـا   ـایسـه ب اعترا  زدند کـه درمـق

نشان دهـنـده    ٣٤ مورد در سال  ٠٠ 
 درصدی است.   ١٣ / ٧ رشد 
اعترا  به خصوصی سـازی    -١ 
  ها  

مرکز نسبـت بـه    ٣٧ کارگران در  
ــرا    خصـوصـی سـازی هـا اعـت
ـا سـال   ـایسـه ب کردند که در مـق

مـورد بـود     ٣١ پیش از آن  که   
درصــدی را نشــان  ٧/١١ افــزایــش 

 می دهد. 
اعترا  به تشکـل هـای بـه    -٧ 

اصطال  کارگری و وابسـتـه بـه  
دولت در سه  مورد که به نسبـت  
ـبـل  کـاهـش   شش مورد سال ماق

 درصدی را نشان می دهد.   ٣١ 
اعترا  به شـرایـ  کـاری؛    -  ٠ 

 مرکز می شد.    ٠١ که شامل  
ـلـه    -  ٣  اعترا  در پیوند با مسـئ

ـیـدی    ٠٧ مسکن : در  مـرکـز تـول
ـرا    ــد اعــتــ ـاه ــی شــ ــدمــات وخ
ــا  ایــن   ــاط ب ــب ــران در ارت ــارگ ک

 مسئله بودیم. 
ــکــاران     -٣١  ــم ــت از ه ــمــای ح

  ٧ معتر  بازداشتی واخراجی؛   
 مورد  
ــه؛    -  ٣٣  ــفــرق اعــتــراضــات مــت
 مورد. ٣١ 

 
دسته ای دیگرازاعهتهراضهات 

 و اقدامات  کارگری
ـــرا  بـــه  ـــف:اعـــت ال
الیحـه اصـال  قـانـون 
 –کار احمدی نـ اد 

 روحانی
دولت روحانی الیـحـه    ٣٣ در سال  

اصال  قانون کار را کـه تـوسـ   

دولت احمدی ن اد تهیه و تـدویـن  
شده بود  م ددا برای تصویب بـه  
م لـس شـورای اسـالمـی رژیـم  
فرستاد. این الیحه که هـد  ا   
ای اد  تغییراتی در قانون کار بـه  
زیان بازهم بیشتر کارگـران اسـت   
ــن  تشــکــالت   از ســوی فــعــالــی
مستقل کارگری  و بـخـشـی از  
ــرار   ــرا  ق ــت ــران مــورد اع ــارگ ک
ـــن   ـــ ـــه ای ـی ــ ـت ــ ـرفـــت. در ن گــ
اعتراضات  کمیسیون اجـتـمـاعـی  
ــلــس  آن را بــطــورجــدی در   مــ 
دستور بحث نـگـذاشـت و الیـحـه  
فوق را تصویب نکـرد و تصـمـیـم  
گیری در این مورد را به نشـسـت  
ـا   عمومی م لس واگذار کـرد. ب
این حال دولت هنوز این الیـحـه را  
باز پس نگرفته و موضوع عـمـال  
ـر   مسکوت مـانـده اسـت.  در زی
چند مورد از اعتراضـات بـه ایـن  

 الیحه را بر می شمریم:  
    
ـر    - ـراب ـراضـی  در ب تـ ـمـ  اعـت

مهر؛ این تـ ـمـ     ٠٧ م لس  در  
ـران   توس  اتحادیه آزاد کارگران ای

 فرا خوان داده شده بود.  
  ٠٣ ت م  در مقابل م لس در    -

ـان  در ایـــن تـــ ـــمـــ   کـــه   آبــ
سندیکای کارگران شرکت واحـد  
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اتوبوسرانی تـهـران وحـومـه آن را  
ـیـن   ـال فراخوانده بود  نـهـادهـا وفـع
ـقـل و جـمـعـی از   کارگری مسـت
ـلـمـان   کارگران  بازنشستگـان  مـع
ودانش ویان شرکـت کـردنـد. ایـن  
ـیـ ـه   ـت ت م  نمونه مـوفـقـی از ن
ـان   هماهـنـگـی وهـمـکـاری  مـی
ـقـل   ـا  نـهـادهـای مسـت تشکـل ه
ـیـن اجـتـمـاعـی   ـال کارگـری وفـع

 (     ٠ دیگر بود. ) 
ــش    - ــومــار اعــتــراضــی بــی ط
ـلـو  ٠١١١ از  کارگر مـعـدن چـادرم

نسبت به الیحه اصال  قانون کـار  
 روحانی.  –احمدی ن اد  

ــراضــی کــارگــران    - طــومــاراعــت
بیمارستان صدر)به آفرین  نسـبـت  

 به الیحه اصال  قانون کار.  
اعترا  جـمـعـی از کـارگـران    -

ـایـ  خـودروسـازی نسـبـت بـه   صن
 الیحه اصال  قانون کار  

 
اعترا  جمـعـی از کـارگـران     -

بیکار شده فوالد زاگرس با شعـار  
ـار   ـانـــون کــ الیـــحـــه اصـــال  قــ
برگردانده شود/ کـارگـران حـال و  

 روز خوشی ندارند 
 

ـراضـی سـنـدیـکـای    - طومار اعت
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانـی  
ـانـون   تهران وحومه نسبت به تغییرق

 کار.  
ب:اعتراض در رابه هه بها 
تههعههیههیههن حههداقههل دسههتههمههزد 

 ٢٣٣١سال
ـان      ـای شورای عـالـی کـار در پ

ــش   ــزای ــد بــا اف ــفــن   ٣٤ مــاه اس
درصدی  میزان حـداقـل دسـتـمـزد  

هـزار    ٣١١ را     ٣١٣١ برای سال  
ـر   تومان تعیین کرد. این رقم بنا ب
آمار های رسمی چند برابر پاییـن  
ـانـواده   تراز سبد معیشتی  یک خ
ــتــوســ  شــهــری اســت. در دو   م
مورد نسبت  به حداقل  دسـتـمـزد  
تعیین شده توس  شـورای عـالـی  

 کار اعترا  شد:   
ـابـل  - ـنـدمـاه  مـق ت م  سوم اسـف

م لس بـه دعـوت اتـحـادیـه آزاد  
ــرا  بــه   ــران در اعـت کـارگــران ای

 حداقل دستمزد تعیین شده   
کــارگــران شــرکــت واحــد بــا    -

امضای طومـاری اعـالم کـردنـد  
ـاعـادالنـه   در برابر تعیین دستمزد ن

 سکوت نخواهند کرد. 
ـرگـزاری مـراسـم   ـرای ب ج تال  ب
ـانـی کـارگـر   اول ماه مه  روز جه

 :٣١٣٣ در سال  
ــیــت از    - ــن ــیــس ام ــل ــانــعــت پ مــم

ـقـل کـارگـری   حضورفعالین مسـت
در مراسم فرمایشی خانه کـارگـر  

 در تهران  
ـیـن    - ـال جلوگیری از تـ ـمـ  فـع

ـابـل   کارگری در شهر سننـدج مـق
خانه کارگر و بازداشـت تـعـدادی  

 از فعالین کارگری  
ـرگــــزاری گــــل گشــــت    - بـــ

ـاسـبـت   خانوادگی کارگری به من
 روز جهانی کارگر در کرج  

ـانـی    - برگزاری مـراسـم روز جـه
ـازان   کارگر توس  سندیکـای خـب

 سقز  
ـنـدج در    - نور افشانی آسمان سـن

ــه و    ــبــال از اول مــاه م ــق اســت
ــانــی در   ــاب ــی ــراســم خ ــرگــزاری م ب
ـانـی   سنندج به مناسـبـت  روزجـه
ــراســم   ــیــز گــزاری م کــارگــر و ن
ـاسـبـت ایـن روز در   علنی به مـن
ـاز   محل سندیکای کـارگـران خـب

 سنندج  
نور افشانی آسمان  شـهـر سـقـز    -

ـیـن   ـال و بازداشت  تعـدادی از فـع
ـروهـای   ـی کارگری سقز تـوسـ  ن

 سرکوب رژ یم   
ــانــه    - ــرا  کــارگــران کــارخ اعــت

ــان     چـیـت  سـازی بـهـشـهـر در جـری
بــرگــزاری مــراســم فــرمــایشــی  

 روزکارگر  
بر گزاری مراسم اول مـاه مـه     -

ـا   در میدان اصلی شهـر مـریـوان ب
ـاد اول مـاه مـه   شعار گـرامـی ب

 روزجهانی کارگر.   
 

 اعتراضات معلمان
ــش    ٣١٣٣ درســال   ــمــان پــی مــعــل

ـاران نـهـضــت   ـانـی  آمـوزشـی دبسـت
ــمــان حــق   ــعــل ســوادآمــوزی و م
ـرا  بـه   التدریسی بارهـا در اعـت
بالتکیلفی وضعیـت اسـتـخـدامـی  
خود و با خواست تبدیل وضعـیـت   
ـان هـا تـ ـمـ    در تهران و شهـرسـت
کردند. بطور مشخـ  ایـن گـروه  

ـابـل    ٠٣ از معلمان    بار درتهران مق
  ٣٠ م لس اجتماع کـردنـد و در  

ـابـل   بار در مراکز استان و در مـق
اداره آمــوز  وپــرور  واســتــان  
ـا   ـر پ ـراضـی ب داری ها ت م  اعت

 کردند.  
ـرایـن  در سـال گـذشـتـه      افزون ب

تعدادی از معلمان مدارس دولتـی  
ـرا     ٣ و غیرانتفاعی   بار در اعـت

ـرداخـت حـقـوق  سـطـ    به عـدم پ
ــتــمــزد  عــدم هــمــســان   ــیــن دس ــای پ
ــیــمــه     ــتــن ب ــقــوق ونــداش ســازی ح
دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد و در  
ـانـداری هـا و   مقابل م لس  اسـت
ـرور  در   ـــ ــــوز  وپ اداره آم

 شهرستان ها ت م  کردند. 

ـیـن در یـک مـورد عـده     همچن
ـان نســبـت بــه   ــرهـنـگــی ای از  ف
ـان   وضعیت صندوق ذخیره فرهنگـی
ـابــل مــرکــز ایــن صــنــدوق   ــق در م
ت م  اعتراضی برپا کردنـد.  در  
ــز عــده ای از   یــک مــورد نــی
فرهنگیان در استان های گـیـالن  
و زن ان  با خواست رسـیـدگـی و  
ـلـه مسـکـن  دسـت بـه   حل مسئ

 ت م  اعتراضی  زدند.  
ـراضـات   با این حـال  سـطـ   اعـت
سراسری معلمان نسـبـت بـه سـال  

کاهش داشت که یـکـی از     ٣٤ 
ـنـش   علل آن  روند طوالنی و پر ت
ـات کـانـون هـای   برگزاری انتخاب
ـابـی عـده   صنفی معلمان و راه ی
ای از  طرفداران دولـت روحـانـی  
ـره تـعـدادی از ایـن   در هیئت مدی
ـا گـذشـت   ـا بـود. امـا ب کانون ه
ـتـی   ـارضـای ـا تـوجـه بـه ن زمان  ب
ــان از   ــلــم شــدیــد و ســراســری مــع
ــروهــی از   ــیــت مــوجــود  گ وضــع
فعالین معلمان در پایان ایـن سـال  
ـار   بطور مستقـل و ورای  سـاخـت
کانون های صنفی  کـارزاری را  
ــتــصــاص بــودجــه   ــا خــواســت اخ ب
ـرو    ـرای آمـوز  و پ متناسب ب
ـیـت آمـوز    به منمور بهبود کیف
ـا   ـرپ ـلـمـان ب و افزایـش حـقـوق مـع
کردند. این کارزار کـه در اواخـر  
بهمن ماه سازماندهـی شـده بـود   

ـراضـی   ـنـد    ٣٣ به ت م  اعـت اسـف
ماه معلمان در مقابـل مـ ـلـس و  

ـرور    در مقابل  اداره آمـوز  وپ
ـا   در شهرستان ها منتـهـی شـد. ب
این ت م   معلمان سـال گـذشـتـه  
ـردنـد کـه   ـان ب ـای را در حالی به پ
اگر چه به هیچک از خـواسـتـه  
ـنـد   ـت ـاف ـی های اصلی خود دست ن
ـر   ـان ب اما نشان دادند که هـمـچـن
خواسته های خود پافشاری مـی  
ـایـی تـ ـمـ    کنند و توانایی بر پ

 سراسری را دارند.   
اعهههتههههراض پهههرسههههتههههاران 

 وکارکنان بیمارستان ها
ــتــی   ــارضــای ــر  ن ــرغــم گســت ــی ـل ع
دربین پرستاران نسـبـت بـه سـطـ   
درآمد وشرای  کاری  روند رو بـه   
ـری   ـراســ ـات ســ ـراضــ ـتــ افـــول اعــ

شـروع    ٣١٣٤ پرستاران که از سال  
ـیـز ادامـه    ٣١٣٣ شده بود درسال   ن

 یافت. 
ریشه ها و دالیـل ایـن  افـول را  
ــام   ــان نــم ــا در سـازم ـایــد عــمـدت ب
ـره هـای   ـئـت مـدی پرستاری و هـی
این سـازمـان جسـتـ ـو کـرد کـه  
اصال  طلبان حـکـومـتـی در آن  
ــد. در طــول ســال   ــریــت دارن ــث آک
ـا   گذشته سازمان نمام پرستاری ب
ـرده   ـتـی گسـت ـارضـای آگاهی از ن
ـا   پرستاران بـه وضـ  مـوجـود و ب
ـانـــدن   ـراهـــه کشــ ـیــ هـــد  بـــه بــ
ـر   ـام تـوان  مسـی اعتراضات  با تم
ـا   اعتراضات را به سمت مذاکـره ب
 وزارت بهداشت وم لس هدایت  

 ٩٩ صفحه    
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 ٩٩ صفحه   

کرد. این سیاست ها هیچ دسـت  
ــاران در را ه   ــت ــرس ــرای پ آوردی ب
ـایـی کـه   رسیدن به  خـواسـت ه
ـاشـتـه   سالهای سال بر روی هم انب
ــا    ــنــه ــال نــداشــت. ت ــب شــده  بــه دن
نتی ـه ا  شـایـد ایـن بـود کـه  
ـاری   ـرسـت ماهیت سازمان نـمـام پ
ــر ایــن   ــاکــم ب ــاســت هــای ح ــی وس
ــا   ــر کــرد. ب ــان را آشــکــارت ســازم
ـاسـت   آشکارتر شدن بی رمری سـی
ــام   ــان نــم ــازم ــر س ــاکــم ب هــای ح
پرستاری  در سه ماهه آخر سـال   
ــن تــوســ    تــحــرکــاتــی از پــایــی
ــدهــی    ــاران بــرای ســازمــان پــرســت
ـرده و   ـراضـی  گسـت تـ ـمـ  اعـت
سراسری مانند ت م  هـای سـال  

آغاز شد. اما گویا ت ـمـ     ٣١٣١ 
ـا   مورد نمر به دلیل همزمانی آن ب
ـا   ـرپ حادره ساخـتـمـان پـالـسـکـو ب

 نشد.  
ـاران     ـرسـت به هـر رو  گـر چـه پ

نتوانستند در سال گذشته  ت ـمـ   
ـنـد   سراسری برپا کنند اما توانسـت
ــهــران وشــهــرســتــان هــا در   در ت

مورد دسـت بـه اعـتـصـاب و  ٠١ 
ـنـد. عـدم   ـراضـی بـزن تـ ـمـ  اعـت
ـات   ـب پرداخت بموق  حقـوق ومـطـال
ـیـن دسـتـمـزد و   ـای دیگر  سط   پ
خواست افزایش آن  نداشتن بیـمـه   
سختی شرایـ  کـار و اخـراج از  
کار از دالیل اصلی اعتصاب هـا  
 و ت م  های اعتراضی آنان بود.    

 
 اعتراضات بازنشستگان:

ــگــان بــا   اعــتــراضــات بــازنشــســت
خواست هـمـسـان سـازی حـقـوق   
ـرداخـت   افزایش مستمری هـا و پ
ـاتشـان  بـطـور چشـم   بموق  مطالب
گیری درسـال گـذشـتـه افـزایـش  
ــا   ــال  دهــه ــافــت.  در طــول س ی
ـراضـی از طـر  گـروه   ت م  اعت
ـازنشـسـتـگـان از   ـلـف ب های مخت
جمله بازنشستگان صنـعـت فـوالد  
کشور  سازمان تامین اجتماعـی   
بازنشستگان پیش ازموعد سـراسـر  
کشور  بازنشستگـان فـرهـنـگـی   
ـا شـد.   ـرپ بازنشستگان لشـکـری ب
ـرضـات   در زیر بخشی از ایـن اعـت
ــر مــی   ــانــی ب ــیــب زم ــرت را بــه ت

 شمریم:   
 
فروردیـن: تـ ـمـ  هـزاران  ١١ و ٠٣ -

بازنشسته صـنـعـت فـوالد کشـور  
 در مقابل م لس   

ــان  ١١ - ــلــم ــروردیــن: تــ ــمــ  مــع ف
 بازنشسته مقابل م لس  

ـــمــــ   ٣١ - ـــ  ـــت: ت ـــش ـــه ـب ــ اردی
آهـن اصـفـهـان    بازنشسـتـگـان ذوب 

ـرا  بـه   ـاردراعـت مقابـل وزارت ا
ـرداخــت بـه مــوقـ  حـقــوق   عـدم پ

ـیـمـه   و  ای    برای بازگشت به نمام ب
 گذشتهت 

ـازنشـسـتـگـان  ٣٣ - خرداد: ت مـ  ب
ـابـل   ـرور  مـق وزارت آموز  و پ
ـا خـواسـت   دیوان عدالـت اداری ب

 همسان سازی حقوق  
ــرداد: تــ ــمــ  جــمــعــی از  ٠١ - خ

ـروهـای مسـلـ    ـی بازنشـسـتـگـان ن
ـرا  بـه   مقابل مـ ـلـس در اعـت

ـاوت    سط  پایین حقوق ومـابـه  ـتـف ال
ـبـل از سـال   حقوق بازنشستگی ق

 و بعد از آن    ٠١ 
ــمــان  ٠٠ - ــعــل ــ   م ــ ــم تــیــر: ت

ـرای   ـابـل مـ ـلـس ب بازنشسته مـق

ـافـتـی هـا و   همسـان سـازی دری
 ها    افزایش مستمری 

ــازنشــســتــگــان  ٠٧ - ـر: تــ ــمــ  ب ــی ت
صنعت فوالد دراعترا  بـه عـدم  
ــرای   ــاتشــان و ب ــب ــال ــرداخــت مــط پ
ـراری   ـرق همسان سازی حقـوق و ب
بیمه درمانی  عمر و حـوادا  در  

 مقابل م لس  
ـازنشـسـتـگـان  ٣٠ - مرداد: ت مـ  ب

ـرای   فرهنگی مقابل وزارت کار ب
ـازی   ــ ـان س ـــســ ـــم ـــش وه ـــزای اف

 مستمری  
ـراضـی  ٣٤ - شهریـور: تـ ـمـ  اعـت

ــیــش از   ــتــه پ ــازنشــس ــران ب ــارگ ک
موعد سراسرکشور  مقابل وزارت  

 کار  
ــ ــمــ  ســراســری  ١ - مــهــرمــاه: ت

 بازنشستگان فرهنگی  
ــفــر  ٣ - ــ  صــدهــا ن ــم ــ  آبــان: ت

ازبازنشستگان فوالد سراسـرکشـور  
ـرای   ــ ـار ب ـــل وزارت کــ ـاب ــ ـق ــ م

سازی و پرداخت به مـوقـ     همسان 
 مستمری   

ـازنشـسـتـگـان  ٠٣ - آبان:  تـ ـمـ  ب
ـابـل   سازمان تامین اجتماعـی مـق

 م لس  
ـری  ٣٤ - ــ ـراس ــ ـــ  س ـــم ـــ  آذر: ت

 فرهنگیان بازنشسته   
ـراضـــی  ٠٣ - ـتــ آذر: تـــ ـــمـــ  اعــ

بازنشستگان صنعت فـوالد وذوب  
 آهن در مقابل م لس  

ـراضـــی  ٤ - ــ ـت دی: تـــ ـــمـــ  اعــ
ــیــش از مــوعــد   ــازنشــســتــگــان پ ب
تامین اجتمـاعـی سـراسـر کشـور  

 درمقابل م لس  
ـراضـی صـدهـا  ٧ - دی: ت م  اعت

بازنشسته صنـعـت فـوالد سـراسـر  
 کشورمقابل م لس  

ــ  اعــتــراضــی  ٠٠ - ــم ــ  دی: ت
ـابـل   بازنشستگـان فـرهـنـگـی مـق

 سازمان برنامه و بودجه  
ـاره کـارگـران  ٠٠ - دی: ت م  دوب

بازنشسته صنـعـت فـوالد سـراسـر  
 کشور مقابل ساختمان م لس  

ــ  اعــتــراضــی   ٠٣ - ــم ــ  دی: ت
بازنشستگان پیش از مـوعـد  در  
اعترا  به عدم اصال  حـقـوق و  

 مزایا درمقابل م لس  
ــ ــمــ  اعــتــراضــی  ١ - ــهــمــن: ت ب

ـرای   بازنشستگان پیش از موعد ب

 چندمین بار در مقابل م لس   
ــاه: تـ ــمــ  ســراســری  ١ - ــنـدم اسـف

 بازنشستگان فرهنگی  
اسفندماه: ت م  بازنشستگـان  ٣١ -

 سراسر کشورمقابل م لس  
اسفندماه: ت م  بازنشستگـان  ٠٠ -

ـاسـت   سراسر کشور مقابل نهاد ری
 جمهوری  

ــعــات  ٠١ - ــم ــ  ــد مــاه: ت ــفــن اس
ــه  ــت ــازنشــس ــا ب ــراضــی صــده ــت     اع
ـابـل   صنعت فوالد سراسر کشورمق
ساختمان دفتر مـرکـزی صـنـدوق  
ــامــه   ــرن ــان ب ــازم ــران وس فــوالد تــه

 بودجه  
 

 اعتراضات بیکاران
ـال  ـاهـــد  ٣١٣٣ درســ ـــد شــ ـن ـرچــ هــ

ـان   ـاضـی ـق ـرده مـت اعتراضات گسـت
ـراضـات   کار نبودیم امـا ایـن اعـت
نسبت به سـال گـذشـتـه افـزایـش  
قابل مالحمه ای را از نمر تعـداد  
نشان می دهد. ازجمله می تـوان  

 به موارد زیر اشاره کرد: 
ـان    ٣٠ - اردیبهشـت: تـ ـمـ  جـوان

ـاالیشـگـاه   ـابـل پ ـای کـار مـق جوی

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران           ٣١٣٣گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال 
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 آبادان  با خواست اشتغال  
اردیبهشت: نیروی انتمـامـی    ٣١ -

ـابـل   ت م  متقاضیان کـار در مـق
ـپـه   شرکت کشت و صنعت هفت ت

 رابرهم زد  
اردیبهـشـت: تـ ـمـ  چـنـد  ٣٣    -

ـان   روزه جوانان جویای کارشهـرسـت
ـا   ـن ـانـه آلـومـی جاجرم مقابل کـارخ

 برای اشتغال  
ـراضـی    ٠٠   - ـر: تـ ـمـ  اعـت ـی ت

ـابـل فـرمـانـداری   جوانان بیکار مق
 ماهشهر  

مرداد: اعتـرا  کـارگـران  ٠٤    -
ــه   ــقــاضــی کــار ب وجــوانــان مــت
ـر   ـاسـف وضعیـت خـود  هـمـزمـان ب
ـلـویـه   ـان کـهـگـی روحانی بـه اسـت

 وبویراحمد  
ــراضــی    ١    - ــت ــر: تــ ــمـ  اع مـه

ــای   ــتــه شــدگــان آزمــون ه ــرف پــذی
ــخــدامــی ســال   ــل  ٣٣ اســت ــاب مــق
مـهـر:    ٧   -  -استانداری خوزستان  

ت م  اعتراضی متقاضیان آزمـون  
استخدامی نیروگاه لـوشـان هـمـراه  
ـیـ ـه   ـت باخانواده ها نسـبـت بـه  ن

 آزمون در مقابل این نیروگاه  
ــراضــی     ٠ - ــت ــر: تــ ــمــ  اع مــه

ـر   ـا سـف متقاضیان کـارهـمـزمـان ب
ـابـل   وزیرکار بـه بـ ـنـورد در مـق

 کارخانه پتروشیمی خراسان  
ـبـول    ٣١ - مهر: ت م  اعتراضی ق

ــی   ــدام ــخ ــون اســت ــدگــان آزم ش
در    ٣٣ دستگاه های اجرایی سال  
 مقابل استانداری اهواز  

ـان کـار    ٧   - ـاضـی ـق آذر: ت م  مت
ــار در   ــرای ک ــر دوراهــک ب شــه
ــابــل   ــق ــاری م ــلــی حــف شــرکــت م

 شهرداری  
ـره  ٣٠   - آذر: ت م  زنان روستای ق

ـروشـیـمـی   ـت ـابـل پ ـنـدی مـق خان ب
ــراســان ومســدود کــردن ورودی   خ
کارخانه با خـواسـت ایـ ـاد کـار  

 برای جوانان بیکار  
ــ  اعــتــراضــی    ٠٤   - ــ ــم آذر ت

ـتـه    ٠٣١ نمایندگان   ـرف ـر از پـذی نف
شـدگـان آزمـون مـ ــتـمــ  فــوالد  
ـابـل مـ ـتـمـ    آذربایـ ـان  در مـق
ــیــفــی   ــل نســبــت بــه ادامــه بــالتــک

 استخدامی  
ـــت  ٠٠ - ـرک ــ ـرا  ش ــ ـت ــ آذر: اع

ــتــخــدامــی   ــان آزمــون اس ــنــدگ کــن
ـاسـوج   دانشگاه علـوم پـزشـکـی ی
ـلـویـه   ـانـداری کـهـگـی مقابل اسـت

 وبویراحمد 
دی: ت م  پذیرفتـه شـدگـان  ٣١ -

آزمون استخدامی شـرکـت زغـال  
ــرا  بــه   ــان دراعــت ســنــو کــرم

ــفــی   ــی ــکــل ــل  ٣ بــالت ــاب ــه مــق ســال
 استانداری کرمانت 

ـان  ٠٠ - دی: ت م  اعتراضی جـوان
جویای کـارنسـبـت بـه وضـعـیـت  
ـاالیشـگـاه   مبهم نحوه اشتغال در پ

 آبادان  
ــنــد: تــ ــمــ  کــولــه ٠١ - ــران    اســف ب

ـابـل فـرمـانـداری   ـانـی مـق سیـسـت
زهــک؛ مســدود شــدن مــعــبــر  

ــرزی   ــاهــگــل »م ــاعــث   «ش کــه ب
 نفر شده بود    ١١١١ بیکاری   

ـارت  - ـتـــعـــدد فــ ـات مــ تـــ ـــمـــعــ
التحصیالن دانشگاه صنعـت نـفـت  

 دراعترا  به عدم استخدام. 
 

 اعتراضات دستفروشان
ـاز هـم دسـت    طی سال گذشته  ب
ـاری از شـهـرهـا    فروشان در بسـی
ــرر   ــلــه مــک مــورد هــ ــوم و حــم
ـروهـای   ـی ماموران شـهـرداری و ن
ـنـد.  دسـت   ـت انتمامی قرار گـرف
فروشان اما قربانی خـامـو  ایـن  
ــاری   ـانــه ودر بسـی ـرحــم ــی هـ ــوم ب
ـلـکـه در   موارد وحشیانه نبودند  ب

دفاع از حق زندگی  و کـار  بـه  
ـرحـمـی هـا    ـی این سرکوب ها و ب
واکنش نشان دادنـد و دسـت بـه  
اعترا  زدنـد و در مـواردی از  
ـرار   ـایـت ق سوی مردم مـورد حـم
ـرا    گرفتند. نمونه هایی از اعـت
دست فروشان و حمله و ضـرب و  
ــوســ  نــیــروهــای   ــم آنــان ت شــت

 سرکوب را بر می شمریم:   
 
ـاره  - ت معات اعتراضی چندین  ب

ـانـوادگـی   و گاه  شبانه روزی وخ
 دستفروشان اهواز  

ــ  اعــتــراضــی  ٧ - ــم ــ  ــهــر: ت م
ـابـل شـهـرداری   دستفروشان در مـق

 مرکزی شهر سنندج  
تیر: زخمی شـدن و وخـامـت  ٠٠ -

ــانــی   ــتــم ــاخ ــارگــرس ــال یــک ک ح
ـال   درحمایت از زنان دستفرو  بدنب
حمله مامور سد معبر شـهـرداری  

 به آنان در  قائمشهر  
مرداد: اعترا  اهالی چابـهـار  ١ -

به ماموران شهرداری و انتمـامـی  
وجلوگیری از جمـ  آوری بسـاط   
 دست فروشان توس  این نیروها   

ـامـــوران  ٠٤ - ـــور  مــ ـر: ی مـــهــ
ـروشـان   ـادان بـه دسـتـف شهرداری آب

 خیابان ته لن یهای  
ـامـــور  ٠٠ - ـری مــ ـیــ ـان: درگــ آبــ

ـا زن دسـتـفـرو  در   شهـرداری ب
 فومن   

ــتــم یــک  ١١ - ــان: ضــرب و ش آب
دستفرو  ارومـیـه ای بـه دسـت  
ـر شـهـرداری در   ماموران سد معب

 حضور پلیس  
ـر تـن  ٣٧ - ـات شـوکـر ب آذر: ضـرب

 دستفرو  اهوازی  
ــوران  ٣ - ــه مــام ــمــل ــد: ح ــفــن اس

ــگــان  ــ ه    شــهــرداری و ی هــای وی
فـروشـان    نیروی انتمامی به دسـت 

 روعلی همدان    پیاده 
ــوران  ٣٧ - ــور  مــام ــد: ی ــفــن اس

ــهــران ونــیــروهــای   ــهــرداری ت ش
ـروشـان حـوالـی   انتمامی به دستـف

عصـروزخـمـی شـدن    چهارراه ولـی 
 چند نفر  

اسفند: ت معات خانواده گـی  ٣٠ -
ــل   ــاب ــدان مــق ــم ــفــروشــان ه دســت

 فرمانداری وشهرداری  
ـتـمـامـی  ٠٣  ـروهـای ان ـی اسفنـد: ن

ـرای   وماموران شهرداری تـهـران ب
ـار دیـگـر   مقابله با دستفروشان  ب
ــهــران   ــی عصــرت درچــهــار راه ول

 مستقرشدند. 
بدتهر شهدن قهراردادهها ی 
کار وپرداخت حقوق کهمهتهر 

 از حداقل حقوق رسمی
 

ـنـهـا شـاهـد   درسال گذشـتـه نـه ت
بهبودی دراین رابطه نبودیم بلـکـه  
ـیـد   شاهد افزایش قراردادهـای سـف
امضا وهمچنین گـرفـتـن چـک  

وسفته تضمینی از کـارگـران هـم  
 بودیم. 

ـراردادهـا طـی سـال   ـیـن ق همـچـن
ـر شـد. تـعـداد   گذشته شکننـده ت
ـا     ٠٣ قراردادهای یـک مـاهـه ی

ـر از آن   روزه  افزایش یافت و بـدت
بخش زیادی از کـارگـران از سـر  
ـرارداد و حـتـی    ناچاری  بـدون ق
ــار   ــاهــی  بــه ک ــرارداد شــف ــا ق ب
مشغول شدند. دامـنـه کـار بـدون  
قرارداد وبدون بیـمـه بـه کـارخـانـه  
های بالنسبه بزرگ هـم کشـیـده  
شد وگـزارشـاتـی از کـار کـردن  
ــران در ایــن   ــارگ ــرارداد ک بــدون ق
دسـتـه از کـارخـانـه هـا مـوجـود  

 است.   
حادره ساختمان پـالـسـکـو دامـنـه  
ـا   ـیـمـه وی اشتغال  کارگران بدون ب
بیمه خویش فـرمـایـی را کـامـال  
آشکارساخت: تنها یـک چـهـارم  
ــمــان    ــل ســاخــت کــارگــران شــاغ
پالسکو تحت پوشش بیمه تامـیـن  
اجتماعی قرارداشتند وسه چـهـارم  
ـیـمـه   آنان یا تحت پوشش هـیـچ ب
ـیـمـه   ای نبودند یا تحت پوشـش ب

 خویش فرما بودند. 
ـر از   ـت دامنه پرداخـت حـقـوق کـم
ـرداخـت   ـا پ حداقل حقوق رسمـی ی
حداقـل حـقـوق رسـمـی بـه ازای  

 ساعت    ٠ ساعات کاری بیش از  
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 ٩٦ صفحه   

ـــه   ٤٤ در روز)  ـت ــ ـــف ـاعـــت دره ــ س
 گستر  پیدا کرد. 

 
ـر   ـرلـی ب ـت در سال گذشته هیچ کـن
ـر از   ـت کارفرمایانی که مزدی کـم
حداقل دستمزد می پرداختنـد وجـود  
نداشت و استثمار لـ ـام گسـیـخـتـه  
ـنـده ای   کارگران بازهم بـطـور فـزای

 گستر  یافت.  
 

 خودکشی در میان کارگران 
  ٣١ در طول سال گذشـتـه حـداقـل    

مورد اقـدام بـه خـودکشـی تـوسـ    
ــایــل   ــران کــه ریشــه در مس ــارگ ک
  ٣ کاری داشته گـزار  شـد کـه  
 مورد آن به مرگ من ر شد. 

 
 حوادث کاری:

مـورد    ١٣٠ درسال گذشته  حداقـل  
حادره کاری طبق اطالعات بـدسـت  
ـیـ ـه آن   ـت آمده اتفاق افتاد که در ن

کـودک کـار    ٧ کارگرازجمله   ٤٣٣ 
جان خود را از دست دادنـد. آمـاری  
ـاکـنـون   که از طر  مناب  رسمـی ت
درباره حوادا کار در سال گـذشـتـه  
منتشر شده حـاکـی از افـزایـش آن  

ـر    ٣٤ نسبت به سال   اسـت. افـزون ب
این  آماری که در هـمـیـن سـال در  
ــش   ــخ ــوادا کــار در ب ــورد ح م
ساختمان منتشر شد  پرده از فاجـعـه  
ـایـه ایـن   بزرگ انسانی برداشت؛ برپ

ـانـه حـدود  ـی کـارگـر  ٠١١١ آمار  سـال
ـر حـوادا کـاری   ـر ار ساختمانـی ب

 جان خودرا ازدست می دهند. 
 

 بیماری های ناشی از کار  
ـیـق و   ـاکـنـون آمـار دق ـاره ت دراین ب
ـتـه اسـت  امـا   ـاف ـی شفافی انتشار ن
برآورد میشود تـعـداد کسـانـی کـه  
ــلــی بــه    ــیــل شــغ ــال  بــه دل ــر س ه

ـر    ١ بیماری دچار مـی شـونـد   ـراب ب
تعداد جان باختگان حـوادا کـاری  

 است. 
 مرگ کارگران کولبر: 

ـراز  ٠٣ درسال گذشـتـه   ـب کـارگـرکـول
جمله یک زن ویک کودک کـار  
ـرانـدازی مـامـوران نـمـامـی   برارر تی
وانتمامی جان باختند کـه افـزایـش  

  ٣٤ درصدی را نسبت بـه سـال    ٣١ 

 نشان می دهد. 
ـر   ٣٣ همچنین  ـرب ـرار ـر دیـگـر ب کولب

ـقـــوط از   ـا وســ ـرمــ  کـــوالک  ســ
 ارتفاعات  جانشان را ازدست دادند. 
ـانـی   ـای درهمین رابطه درمـاه هـای پ
سال  شاهد اعتراضـاتـی نسـبـت بـه  
جان باختن کولبران وحمایت از آنـهـا  
ــمــاعــی   از طــر  نــیــروهــای اجــت

 مختلف بودیم. 
واکنش سرکوب گرانهه  رییهم 
جمهوری اسالمی و کارفرمایان 

 به اعتراضات کارگری
ـنــد  ضــرب و شـتــم     ــب ـر و ب بـگــی
بازداشـت و مـحـاکـمـه  کـارگـران  
معتر  و  صدور حـکـم  زنـدان و  
ـیـه کـارگـران   حکم شنی  شالق عـل
ـان    ـیـز ارعـاب و آزار آن ـارز و ن مب
ــم   ــی رژی ــچــنــان ســال  اصــل ــم ه
ـرا  و   اسالمی در واکنش به اعـت
مبارزه کـارگـران بـود. مـواردی از  
ـر   این واکنش سـرکـوب گـرانـه را ب

 می شمریم: 
 
سرکوب  محاکـمـه و صـدور    -الف 

ــران   ــارگ ــیــه ک ــل ــاه ع حــکــم  دادگ
 معتر : 

ـیـه     -ب    صـدور حـکـم شـالق عـل
کارگرمعتر  معدن طـالی آق  ٣٧ 

دره وشالق زدن تعدادی از آنـهـا در  
 خرداد  ٣ 
ـقـی    - ـی ـل صدورحکم شالق وزندان تع

ــرای   ــر  مــعــدن    ٣ ب ــت ــرمــع ــارگ ک
 خرداد  ٣١ سنو آهن بافق در  

ـقـی    - ـی ـل نهایی شدن صدور حکم تع
ـیـون    ٣٠ ضربه شـالق و     ١١  ـل مـی

ـــه    ـی ــ ـل ــ ـــه ع ـــم ـری ــ ـال ج ــ   ٧ ری
کارگرمعتر  معدن سـنـو آهـن  

 اسفند    ٠٣ بافق در  
ــمــر کــارگــران  - دادگــاه تــ ــدیــد ن

 شهریور برگزار شد  ٠١ چادرملو در  
کــارگــر مــعــتــر   ٠٤ بــازداشــت   -

معادن م تمـ  مـس مـیـدوک در  
 فروردین ماه  

ـر     - ـنـده مـعـت بازداشت یـک ران
 فروردین    ٠٣ دربندرعباس در  

ـازداشـت تـعـدادی از کـارگـران    - ب
توس  یـگـان ویـ ه بـوشـهـر    ٣٣ فاز  

ــدنــبــال درگــیــری  ــت؛     ب بــاحــراس
ــرزنــد   ــران پــس از مــرگ ف ــارگ ک

یــکــی از  هــمــکــاران خــود کــه   
ــرداخــت یــک   ــالــ ــه ا  بــه پ مــع
میلیون تومان مشروط شده بـود بـه  
 ت م  اعتراضی اقدام کرده بودند     

کــارگــر مــعــتــر   ٠٤ بــازداشــت   -
ــه  ــطــق ــواز در    ٤ شــهــرداری مــن اه

 خرداد  ٠٤ 
کارگرمعتـر  مـعـدن    ١ بازداشت  -

 خرداد ٠٤ البرز شرقی در  
ــازداشــت     - ــان    ١ ب ــن ــارک ــراز ک نــف

ـراز و   دانشگاه عـلـوم پـزشـکـی شـی
ـقـــه در    ـیــ ـرارورـ ـان بــا قــ آزادی آنــ

 خرداد ١٣ 
ــران    - ــارگ ــازداشــت تــعــدادی ازک ب

ـال یـور    ـب ـاد بـدن پارسیلـون خـرم آب
ـان در   ـراضـی ان شبانه به ت م  اعـت

 تیر ٠٧ 
ــکــی از کــارگــران  - :بــازداشــت ی

ــنــگــرود در   ــرداری ل ــر  شــه ــت مــع
 تیر  ٠٣ 
ـــه  - ـت ــ ـاع ــ ـــد س ـن ــ ـــت چ ـازداش ــ :ب
کارگرمعتر  کارخانه ترانسفـوی  ٠ 

 مرداد   ٣١ زن ان در  
ــی    ١ بــازداشــت    - کــارگــراخــراج

 آبان  ٣٠ معتر  پارس خودرو در  
ــعــاونــی    ٣٧ بــازداشــت    - عضــو ت

ـارس   مسکن کـارگـران کـارخـانـه پ
ــابــل دادگــاه   ــق خــودرو در تــ ــمــ  م

 آذر  ٣ شهرستان آبیک در  
ــران  - ــارگ ــازداشــت تــعــدادی از ک ب

ـروهـای   ـی شرکت واحد بدنبال حمله ن
ـتـی بـه تـ ـمـعـشـان   انتمامی وامنی

 آذر    ٣٤ مقابل شهرداری تهران در  
کــارگــرمــعــتــر   ٧ بــازداشــت  -٣١ 

ـال   ـب کارخانه پلی اکریل اصفهان بـدن

حمله نیروهای انتمامی بـه تـ ـمـ   
 دی   ٣٣ آنها در   

ـاالیشـگـاه    ١ بازداشـت    - کـارگـر پ
ـان تـ ـمـعـات   نفت کرمانشاه درجـری
ـان سـال گـذشـتـه   اعتراضـی زمسـت
 نسبت به واگذاری این پاالیشگاه   

ـــــــد    - ـن ـازداشـــــــت چــــــ ــــــ ب
ـر  کـارخـانـه  ١ ساعته  کـارگـرمـعـت

 بهمن  ٠٣ سیمان مس دسلیمان در  
ـری از سـه  - : بازداشت و بـی خـب

ـان فـارس   فعال کـارگـری در اسـت
 در بهمن  ٠٧ 
حملـه یـگـان ویـ ه بـه کـارگـران    -

ــازی   ــانــه لــولــه س ــارخ ــر  ک ــت مــع
خوزستان و زخـمـی  کـردن یـک  

 کارگر  
یور  شبانه به ت مـ  کـارگـران     -

کارخانه پارسیلون خرم آباد وزخـمـی  
ـر    ٠٧ شدن تعدادی ازکارگران در   ـی ت

 ماه   
ـتـمـامـی بـه    - ـروهـای ان ـی ـلـه ن حـم

ـیـشـکـر   کارگران معتر  م تمـ  ن
ـپـه وضـرب وشـتـم آنـهـا در   هفت ت

 مهر  ١ 
حمله نیروهای انتمامی به ت ـمـ     -

ـازنشـسـتـگـان مـ ـتـمـ    کارگران وب
 مهر  ٣٠ نیشکر هفت تپه با باتوم  

حمله نیروهای انتمامی به تـ ـمـ   -
ـروشـیـمــی   ـت ـراضـی کـارگـران پ اعـت

 مهر  ٠٧ پردیس در  
اعترا  کارگران کارخانـه هـای    -

ـپـکـو اراک درمـراسـم   آونگان و ه
ـرخـورد   سخنرانی حسـن روحـانـی وب
شدید نیروهای انتمامی با آنـهـا در  

 آبان  ١ 

ــمــایــی     - ــی ــپ ــوگــیــری از راه جــل
کارگران حفاظت کشت و صـنـعـت  
ـارس   مغان توس  نیروی انتمامی پ

 آبان  ٣٣ آباد در    
ــمــامــی    - ــه نــیــروهــای انــت حــمــل

وامنیتی به ت م  کارگران شـرکـت  
  ٣٤ واحد مقابل شهرداری تهران در  

 آذر  
ـتـمـامـی  بـه  - ـروهـای ان ـی :حمله ن

ـر  کـارخـانـه   ت م  کارگران مـعـت
ـری از   ـلـوگـی پلی اکریل اصفهان وج
راهپیمایی آنان بطر  استانـداری در   

 آذر  ٣١ 
ـتـمـامـی بـه    - ـروهـای ان ـی ـلـه ن حـم

ــعــتــر    چــادرهــای کــارگــران م
ـا   ـاد ب ـاب م تم  کشت و صنعت مـه

 دی  ٣٣ حکم دستگاه قضایی در   
حمله نیروهای انتمامی به ت ـمـ     -

ـتـورســازی   کـارگـران کـارخـانــه کـن
ـرز   ـب ـان ال مقابل فرمانداری شـهـرسـت

 دی ماه   ٠١ در  
ـان شـو     - حمله گارد وی ه شهرست

ـپـه در   ـیـشـکـرهـفـت ت به  م تمـ  ن
ـاومـت کـارگـران  ٣١  بهمن که با مق

 پاسس گرفت    
ــ ــاد جــو رعــب و وحشــت  - : ای

ـنـی   ـی ازجانب حراست بیمارستان خـم
ـال تـ ـمـ    ـب ونیروهای انتمامـی بـدن

 بهمن ٠٧ اعتراضی پرستاران در  
نیروهای انتمامـی مـانـ  تـ ـمـ     -

ــی  ــه پــل ــل    کــارگــران کــارخــان اکــری
 بهمن.  ١١ اصفهان شدند   

 
 اخراج کارگران معترض: -ب
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 ٩٢ صفحه 

مرکز تولیـدی    ٠١ در    ٣٣ طی سال  
و خدماتی تعدادی از کارگـران بـه  
ـرا  بـه شـرایـ  کـار و   دلیل اعـت
وضعیت کـارگـران  از کـار اخـراج  

ــد.  در     ٧٧١ مــرکــز      ٠١ شــدن
کارگر معتر  از کار اخراج شـدنـد  
 در حالی که  از تـعـداد کـارگـران  

مرکز دیگر اطالعـی    ١ اخراجی در  
در دست نیست. تعـداد کـارگـرانـی  

ـر     ٣٣ که در سال   ـیـل مـعـت به دل
بودن از کار اخراج شدند نسـبـت بـه  

کاهش و نسـبـت بـه سـال    ٣٤ سال  
ـافـت: در سـال    ٣١       ٣٤ افزایش ی

ــفــر و ســال    ٠٠١٠    ١٣١      ٣١ ن
کارگر معتر  اخـراج شـدنـد. امـا   

تـهـدیـد    ٣٣ طبق گزار  ها در سال  
کارگران به اخراج  و حتی گـرفـتـن  
تعهد کتبی از آنان برای پایان دادن  
ـری   ـرا   بـطـور چشـم گـی به اعـت
افزایش یافت . مـواردی از اخـراج  
ـر  و اذیـت و آزار   کارگران مـعـت

 آنان را بر می شمریم:  
ـر  یـک    ٣٣ اخراج   - کـارگـرمـعـت

ـبـــد در   ـنــ ـیـــدی درگــ واحـــد تـــولــ
 فروردین  ٠١ 
ـراج    - ـر     ١ اخــ ـتــ ـرمـــعــ ـارگــ کــ

 فروردین  ٠٣ شهرداری سردشت در  
ـر  آزاد راه    ١١ اخراج  - کارگرمعـت

ــهــران  ــوســ  شــرکــت  -ت شــمــال)  ت
پیمانکاری ارسا ساختـمـان در سـوم  

ـر   ٠ تیر  و اخـراج   کـارگـر مـعـت
 آذر  ٣ دیگر این واحد بتاریس  

ــران     - ــارگ ــراج تــعــدادی از ک اخ
ـــه   ـان ــ ـارخ ــ ـــت ک ـاخ ــ ـــت س ـرک ــ ش

ـاس    گندله  ـنـدرعـب سازی مادکو  ب
 تیر     ٠ در  
ــدادی از کــارگــران    - ــع اخــراج ت

ـیـج   ـل ـاره خ ـاالیشـگـاه سـت معتر  پ
 تیر  ٣٣ فارس بندرعباس در  

ـر   ٣ اخراج حـداقـل    - کـارگـرمـعـت
 مرداد  ٠٣ بتاریس  

کارگرمعتر  کـارخـانـه    ٣ اخراج    -
 چوکا  

ـران  - ـارگــ ـراج تـــعـــدادی از کــ اخــ
ـبـهـان در     ٠٣ معتر  شهرداری بـه

 تیر   
ـر   ٠ تعلیـق از کـار   - کـارگـرمـعـت

ــه فــوالد خــراســان در     ١ کــارخــان
 مرداد   

ـر  مـ ـتـمـ   ٣ اخراج  - کارگر معـت
  ١ هرمـزآل در    –آلومینیوم المهدی  

 مرداد   
کارگر معتر  کـارخـانـه    ٤ اخراج  -

 مرداد     ٣٤ ترانسفو زن ان در  
ـراج    - ـر     ٤ اخــ ـتــ ـرمـــعــ ـارگــ کــ

 پتروشیمی جم در دوم شهریور  
ـــــــــوع   - ـن ــــــــ ـــــــــم ـــــــــورود    م ال

ــتــمــ   ٣١ شــدن  ــر  مــ  ــت کــارگــرمــع
 شهریور    ٠ پتروشیمی رازی در  

ـردن    - ـــورود کــ ـــوع ال ـن ــ   ١ مـــم
کارگرمعتر  م تم  نیشکر هفـت  

 شهریور     ٠١ تپه در  
ــعــدادی از    - ــق از کــار ت ــی ــعــل ت

ــیــمــی   ــروش ــت ــر  پ ــت ــران مــع ــارگ ک
 پردیس در اول مهر   

کارگرمعتر  کارخـانـه  ٠١ اخراج    -
 آبان    ٤ سامان کاشی بروجرد در  

ـر     - اخراج  یـک کـارگـر مـعـت
 ابان   ٧ بیمارستان آزادی تهران در  

ــعــتــر     ٣ اخــراج     - کــارگــرم
 آذر    ٣٣ کارخانه مس کوه جهرم در  

ـارگـر    ٣١١ اخراج دسته جمعی    - ا
ـروشـیـمـی    ١ اعتصـابـی سـایـت   ـت پ

 آذر     ٣٣ بوشهر  
کارگرمعتر  کـارخـانـه  ١ اخراج     -

 آذر    ٠٣ فوالد وچدن دورود در  
اخــراج یــک کــارگــرمــعــتــر     -

ــانــه ریــزدانــه  ــاب    کــارخ ــای شــب ت ه
 دی     ٣٤ )گالسبید فراهان در  

ـاالیشـگـاه    - اخراج صـدهـا کـارگـرپ
 دی    ١١ نفت بندرعباس در  

کارگرمعتـر  شـرکـت  ٠١ اخراج    -
ــازه هــای آبــی   ــاضــالب س آب و ف

 بیرجند در دی ماه  
ــراج   -   ــر  ســد  ٣١ اخ ــت ــرمــع ــارگ ک

 دی ماه     ٣٣ سیمره در  
کارگرمعتر  کـارخـانـه    ٤ اخراج    -

ـافـنـدگـی زریـن نـس   ریسنـدگـی وب
 اسفند     ٣ شمال در  

ــران     - ــارگ ــراج تــعــدادی از ک اخ
ـاز  ـا)ف ـن ـروسـی -٠٠ معتر  شرکت پت

 اسفند   ٣٤ عسلویه  در ٠٤ 
کارگرمعتر  شـرکـت  ١١ اخراج     -

ــاز   ــروپــ وه )ف ــی ــانــکــاری ن ــیــم   ٣١ پ
 اسفند  ٧ عسلویه   

 
 ضرب و شتم کارگران -ت
 
ــاقـداران گــردن    - ـری چـم بـکـارگــی

کلفت توسـ  کـارفـرمـای اصـلـی  
ــارگــران   ــنــدن تــ ــمــ  ک ــراک ــرای پ ب

ـاز  ـر  فــ ـتــ ـلـــویـــه در  ٣٣ مـــعــ عســ
 فروردین  ٠٣ 
حمله نیروهای حراست بـه تـ ـمـ     -

ــی   ــمــان اعــتــراضــی کــارگــران پــی
ـارس در   ـروپ ـت بیکارشده پاالیشـگـاه پ

 خرداد     ٣٠ 
زخمی شدن تـعـدادی ازکـارگـران    -

ـلـه بـه    ٣٣ فاز   عسلویـه درپـی حـم
 ت م  اعتراضی آنها    

  ٠ ربـودن  ضـرب وشـتـم وحـبـس    -
کارگرکارگاه مبل سازی درمـالرد  
ـاتشـان   ـب ـرداخـت مـطـال کرج ب ای پ

 تیر    ٠١ توس  کارفرما در  
ـاس بـه تـ ـمـ     - ـاشـن حمله افـراد ن

ــی   اعــتــراضــی کــارگــران اخــراج
شهرداری یاسوج وضرب وشتـم آنـهـا  

 مهر   ٤ در  
جوانمیر مرادی مـورد ضـرب و     -

ـرار گـرفـت؛   شتم عوامل کارفرما ق
 مهر  ٣ 
ـر     - ـرار مصدوم شدن یک کارگر ب

ـتـسـب بـه   ضرب و شتم ماموران مـن
 دی     ٣٠ شهرداری رشت در  

ـاال آمـد و   باتوجه به آنچـه کـه درب
نیز شنیده ها می تـوان گـفـت کـه  
ـیـشـیـن    ـا سـال هـای پ درمقایسه ب
موارد  ضرب وشتم کارگران توسـ    
عوامل کـارفـرمـا افـزایـش داشـتـه  
ــت   ــگــر  دس ــه بــیــان دی اســت  ب
ــتــم   ــرای ضــرب وش ــان ب ــای ــرم ــارف ک
ـر   ـازت ـر  ب واذیت وآزارکارگران معـت

 گذاشته شد. 
تنبیه مـعـیـشـتـی و تشـدیـد    -پ  

 فشار کارعلیه کارگران معتر  
ـادن تـعـدادی ازکـارگـران     - فـرسـت

ــانــه کشــت و   ــارخ ــابــی  ک ــتــص اع
صنعت  به مرخصی اجباری  بـدون  
  ٧ دستـمـزد در دشـت دزفـول در   

ـار   ـازگشـــــت بـــــکــــ ـرداد؛ بــــ ـــ خ
کـارگــراعــتــصــابـی مشــروط بــه  ١١ 

 دادن تعهد شد.  
ــتــر      - ــاران مــع ــت ــه پــرس ــی ــب ــن ت

آذرگـرگـان    ٣ بیمارستان موسوم بـه  
 خرداد   ٠٤ در  
  ٠٣ گروگرفتن بخشی از حـقـوق    -

  ٤ کارگرمعتر  شهرداری منطـقـه  
 شهریور    ١ اهواز در   

ـر      - تنبیه شغلـی کـارگـر مـعـت
  ٠ شــرکــت داروســازی کــورــر در  

 شهریور    
ـر     - قط  کارانـه کـارگـران مـعـت

مـهـر. بـه    ٠ پتروشیمی پردیس  در  
ـر از کـارگـران     ٣١١ دنبال آن    نـف

ـرای   مبالـغـی از حـقـوق خـود را ب
جبران ضررهمکارانشان به انان هـدیـه  

 دادند    
ـات    - ــ ـب ــ ـال ـرداخـــت مـــطــ ــ عـــدم پ
ـیـوم  ٠  ـن کارگرمعتر  اخراجی آلومی

  ٠٣ ماه  در ٠ هرمزآل پس از  -المهدی 
 آبان  

ـات کـارگـران    - ـب عدم پرداخت مطال
ــران   ــراجــی آزاد راه تــه ــر  اخ ــت مــع

 دی ٣١ شمال در   
ـر  بـه    -پ   احضار کارگران معـت

 مراج  قضایی وامنیتی: 
کارگرمعتر  کارخـانـه  ٣٠ احضار   -

  ٠٣ چوکا به مراج  قضـایـی در   
 تیر ماه   

ـرونـده قضـایـی    - ـتـو  مـانـدن پ مـف
ـر  مـ ـتـمـ  مـس  ٠٠  کارگرمـعـت

 خرداد ١ میدوک در   
احضار م دد تعدادی ازکـارگـران    -

ـلـو)شـرکـت   معتر  مـعـدن چـادرم
آسفالت طوس  به مـراجـ  قضـایـی  

 مرداد  ٣١ در  
ـا    ٣٧ لغوت م  اعتراضی   - آذر مـاه ب

ـرسـنـل شـرکـت   شرکت کارگران و پ
ـانـواده هـایشـان از سـراسـر   نفت و خ
ـابـل وزارت نـفـت در   کشور در مـق
ـتـی در    ـی ـا فشـارهـای امـن تهـران ب

 آذر  ٣١ 
ـتـی  حـراسـتـی     - ـری فشارهای مدی

ـرگـزاری   پلیسی و امنیتی مان  از ب
ت م  کـارگـران شـرکـت واحـد در  
ـردیـــد    ـار گــ ـابـــل وزارت کــ ــ ـق مــ

 اسفند.  ٠١ 
سرکوب و تـهـدیـد  اعضـای    -ج  

ـقـل و   ـا  نـهـادهـای مسـت تشکل ه
ـلـمـیـن   و   فعالین کـارگـری ومـع
ــار بــر   ــال فش اذیــت و آزار و اعــم

 کارگران زندانی: 
اعمال فشاربه اعضای تشـکـل هـا  
ــن کــارگــری   ــی ــای وفــعــال ونــهــاده
ــیــن   ــال ــا وفــع ــقــل وتشــکــل ه ــت مس
اجتماعی دیگرباهمان حـدت وشـدت  
ـبـل ادامـه داشـت. در   سال  های ق
زیر بـه مـواردی از ان اشـاره مـی  

 کنیم:  
ـادرزاد  عضـو    - محکومیت طاهر ق

ـان بـه   ان من صنفی معلمان کردسـت
 روز حبس تعزیری در فروردین    ٣٣ 
ـنـدج  - احضار فعالین کـارگـری سـن

ـنـی  غـالــب   ــالـد حســی ــلـه خ از جـم
حسینی و م ید حـمـیـدی بـه اداره  
ــتـــمــامـــی    ـروی ان ــالعــات نــیــ اط

 اردیبهشت  ٣ درآستانه اول ماه مه    
ـازداشـت حســیـن آذر گشـب از    - ب

معلمین و فعالین جمعیـت دفـاع در  
 ت م  خانه کارگردرتهران  

ـانـی فـعـال    - ـاس انـدری احضـار عـب
ـتـــه   ـیــ ـری و عضـــو کـــمــ ـارگــ کــ
ـا فـعـال   هماهنگی و ممفر صال  نی
کارگری به اداره حفاظت اطالعـات  

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران           ٣١٣٣گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال 
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ـنـدج در   نیروی انتمامـی شـهـر سـن
 اردیبهشت     ٣١ 
ـیـن کـارگـری در    - ـال بازداشت فـع

شهر سنندج مقابل خانه کـارگـر در   
 اردیبهشت ٣٣ 
:احضار رحمـان کـاردار و حسـیـن  -

ـتـــه   ـیــ ـای کـــمــ ـرادی از اعضــ مــ
ـنـی   هماهنـگـی  سـیـد جـالل حسـی
فعال کارگری و سید انـور مـعـطـر  
فعال کارگری به ستاد خبری شهـر  

 اردیبهشت ٣٣ سقز در   
:بازداشت محمد عبـدی پـور  آزاد  -

احمدی  احمد عبدی پـور  صـدیـق  
محمدی و پدرام عبـدی پـوردرسـقـز  

 اردیبهشت ٣٠ 
ــیــم زاده بــه    - ــر عــم احضــار جــعــف

ـقـالب سـاوه   دادسرای عمومی و ان
 در اول  خرداد 

بازداشت آرام  مـحـمـدی  شـاهـو    -
صادقی  مهرداد صـبـوری و امـیـد  
ــارگــری   ــال ک ــار فــع احــمــدی چــه

 درکامیاران در اول خرداد  
ن اد به زنـدان    انتقال مصطفی غالم   -

ـازداشـت مـوقـت   ـرارب تبریز و صدور ق
 خرداد ٣٧ در  
ـرار    - ـا ق آزادی ن یبه صالـ  زاده ب

 خرداد  ٣٠ وریقه در   
احضــار و بــازجــویــی از زاهــد    -

ـری در   ـارگــ ـال کــ ــ ـرادی فـــع مــ
 خرداد  ٠٠ 
ــه مــرتضــی  ١ :بــازداشــت  - ســاعــت

ـال   ـای فـــعــ ـاری از اعضــ ــمـــســ ک
سندیکای کارگـران شـرکـت واحـد  
ــهــران وحــومــه در    ــی ت ــوســران ــوب ات

 خرداد  ٠٤ 
ـار    - ـرای دومـیـن ب رسول بـداقـی ب

ــد    ــی احضــار گــردی ــفــن ــطــور تــل ب
 خرداد ٠٣ 
ـر و بـه    - هاشم رسـتـمـی دسـتـگـی

ـافـت.   ـال ی ـق ـت ـلـومـی ان ـامـع مکان ن
 خرداد  ١١ 
ممفر صالحی نیا بازداشت شـد.     -
 تیر  ٠ 
رسول بداقی باردیـگـر بـه دادگـاه    -

 تیر  ٠٠ احضارشد.  
ــه اداره    - ــاه ب شــریــف ســاعــد پــن

ـنـدج احضـار و   اطالعات شـهـر سـن
 تیر ١١ مورد بازجوئی قرار گرفت.  

ممفر صال  نیا به شـعـبـه چـهـار    -
بازپرسی دادگاه سنندج احضار شـد.  

 مرداد ٤ 
ــم زاده و شــاپــور    - جــعــفــر عــمــی

احسانی راد جهت محاکـمـه بـه دو  
ـان   دادگاه کیفری و انقالب شـهـرسـت

 مرداد  ٣٣ ساوه احضار شدند   
ــس    - ــب ری ــم مــددی نــای ابــراهــی

سندیکای شـرکـت واحـد از سـوی  
سال و  ٣ دادگاه انقالب به    ٠١ شعبه  

سه ماه حبس تعزیری محکوم شـد.  
 مرداد ٠١ 
تهدید م دد محمد عبـدی پـور     -

ـــز   ـق ـات ســ تـــوســـ  اداره اطـــالعــ
 مرداد  ٠٤ 
ـرگـزار    - دادگاه ن یبه صالـ  زاده ب

 مرداد ٠٣ شد  
برگزاری جلسـه دادگـاه  چـهـار    -

ـاران.   نفر از فعالین  کارگری کامـی
 مهر ٣٠ 
محمود بهشتی لنگرودی   طـی    -

ـانـی     تماس تلفنی از طر  دادسـت
 آبان ٤ به زندان اوین فراخوانده شد.  

ـابـی را  - : دادستانی تهران رضا شه
با وجود اتمام محکومیت بـه زنـدان  

 آبان ٧ فرا خواند.  
ــبــدی.    - ــیــل ع ــاع ــازداشــت اســم ب
 آبان ٣٣ 
بهنام ابراهیم زاده تحت بازجـویـی     -

 آذر    ٠١ جدید قرار گرفت.  
فشــار شــدیــد مــقــامــات بــرای    -

بازگرداندن رضا شهابی به زنـدان .  
 بهمن  ٠٣ 
ــت    - ــعــال کــارگــری  ١ بــازداش ف

 بهمن  ٠٧ دراستان فارس.  
ــمــان    - ــمــرعــث ــد ن ــ ــدی دادگــاه ت

ــحــی   ــی ومــحــمــودصــال ــل اســمــاعــی
 اسفند     ٣١ برگزارشد.  

ــفــر از  - ــار و تــهــدیــد ســه ن :احض
اعضای هیات مدیره اتـحـادیـه آزاد  
ـنـدج.   ـران در شـهـر سـن کارگـران ای

 اسفند  ٣١ 
: احضار و بازداشت چند سـاعـتـه  -

مــحــمــد عــبــدی پــور تــوســ  اداره  
 اسفند  ٣٠ اطالعات شهر سقز.  

جلسه دوم محاکمه جعفر عـمـیـم    -
ــی راد در   ــور احســان زاده و شــاپ

ــبــه   ــاه شــع ــری    ٣١٣ دادگ ــیــف   ٠ ک

ـرگـزار شـد.   ـان سـاوه ب   ٠٣ شهـرسـت
 اسفند  

ـا    - ـری مـــحـــمـــدرضــ ــ ـی ـــگــ ـت دســ
 اسفند  ٠١ آهنگردرکامیاران.  

ــوزی در    - ــد ی ــعــی ــت س بــازداش
 اسفند ٠١ کامیاران .  

ــرگــزاری دادگــاه تــ ــدیــد نــمــر    - ب
 محمود بهشتی لنگرودی  

 
ـایـت از   ـلـی در حـم ـل اتحاد بین الـم

 کارگران در ایران 
info@workers-iran.org 

h t t p : / /
etehadbinalmelali.com/ak/  

 ٣١٣١ اردیبهشت    ٣ 
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 زیر نویس: 
تنها یـک نـمـونـه از تـال       -٣ 

های رژیم برای سانسور و سرکـوب  
ـاد اوری مـی   اخبار کارگری را ی
ــک    ــس از مــرگ ی ــم: پ ــی کــن
کارگر معتر  شرکت معدن و در   

ـراضـی    ٠١  خرداد درجریان ت م  اعت
ـرجـاده   کارگران این شرکت در مسـی
ــ ــاد جــو ارعــاب و   ــم بــا ای  رژی
وحشت  بـه  کـارگـران نسـبـت بـه  
گفتگو و مصاحبه و یا هـر گـونـه  
ـر   تال  برای رسانـه ای کـردن خـب

ــه   ــن گــون ــمــی ــه ه هشــدار داد. ب
ـر   خبرنگاران نیز نسبت به انتشار خـب
ـیـ ـه   ـت ـنـد. در ن زیر فشار قرارگرفت
برای مدتی این واقعه در رسانه هـا  
ـر رشـد   ـربسـت ـافـت. امـا ب ـی بازتاب ن
ـراضـات کـارگـری و   وگستر  اعت
ـر     ـر کـارگـران مـعـت تال  پیگـی
ــدگــان اعــتــراضــات   ــدهــن ســازمــان
ـقـل   کارگری  تشـکـل هـای مسـت
ـامـه   ـیـز  تـال  روزن کارگری و ن
ــئــول بــویــ ه   ــتــعــهــدو مس ــاران م نــگ
ـری و   خبرنگاران رسـانـه هـای خـب
کوشش شبکه های اجـتـمـاعـی و  
همچنین  هـمـکـاری رسـانـه هـای  
خبری مترقی در خـارج از کشـور  
در پخش  و انتـشـار گـزار  هـای  
کارگری   نقشه رژیم برای تحمیـل  
سکوت خبری به شـکـسـت مـنـ ـر  
شد و خبر کشته شدن ایـن کـارگـر  
معتر   رسـانـه ای شـد.  بـطـور  
ـتـشـار   کلی در سال گذشته شاهد ان
ـار وگـزارشـات   ـر اخـب ـیـشـت بهتر و ب
ـری  بـــودیـــم کـــه خـــود    ـارگــ کــ
ـبـش کـارگـری   دستاوردی برای جن

 بحساب می اید.  
 
ـتـه  -٠  در این پیـونـد الزم اسـت گـف

ــیــن   ــال شــود کــه  تــعــدادی از فــع

کارگری با دیدگاه راسـت کـه در  
ـیـن    ٣٤ سال   ضـرورت هـمـکـاری ب

ــا   ــارگــری ب ــقــل ک ــت تشــکــالت مس
تشکل های به اصطال  کـارگـری  
ـیــ  مــی   ـل ــب وابسـتـه بـه دولــت را ت
ـقـل   کردند و فعالین کارگری مسـت
را که مخالف ایـن نـوع هـمـکـاری  
ـرار مـی   ـانـت ق هستند را مـورد اه
ـیـز هـمـان مـوضـ    ـار ن دادند  این ب
ــد. بــرخــی از   ــن گــیــری را داشــت
سـردمـداران ایـن دیـگـاه راسـت  در  
دوران ریاست جمهوری احمدی نـ اد   
ـا یـکـی از تشـکـالت   ـتـال  ب با ائ
قـالبــی کــارگـری و وابســتـه  بــه  
ــیــه طــر    ــل ــارزاری" را ع دولــت "ک
ـنـد.   استاد و شاگردی به راه انـداخـت
اینان که تا کنون هیـچ گـزار  و  
ـتـال  ارائـه نـداده   یا نقدی از آن ائ
ــا یــک چــرخــش    ــار ب انــد  ایــن ب
ـا آن   منادی و مدافـ  هـمـکـاری ب
دسته از تشـکـل هـای کـارگـری  
دولتی  شده اند که به جنا  دیـگـر  
ـاحـی کـه   از رژیم وابسته است؛ جـن
هم اکنون قوه م ـریـه را در دسـت  

 دارد. 
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ه رشد ١١ – ٢١١١بحران 
جنبش کارگری در انگلستان، 
فرانسه و آلمانه نمایشگاه 
بین المللی لند در سال 

ه جنگ داخلی در ٢١١١
آمریکاه قح ی پنبهه شورش 
لهستانه تمسسی بین الملل 
اوله نقش مارکسه خ ابه 

 افتتاحیهه
در فصل پیش مـتـذکـر شـدیـم کـه  
ـبـش   تقریبا ده سال سپری شد تا جـن
انقالبی کارگری پس از شـکـسـت  

ــود    ٤٣   –  ٣٠٤٠  ــهــب ــه ب شــروع ب
یافتن نماید. نشان دادیـم کـه آغـاز  

  ٣٠   –  ٣٠٣٧ این بهبودی با بحران  
ـلـی بـخـود مـی   ـل که ابعاد بین الـم
ـار   گرفت و حتی بـگـونـه ای بسـی
ـر گـذارد   ـی ـأر ـیـز ت ـر روسـیـه ن بارز ب
مرتب  بود. نشان دادیم که چگونـه  
طبقات حاکمه اروپا  که تا آنـزمـان  

جو بودند  م بور شـدنـد    ظاهرا صل  
ـلـی را کـه تـوسـ    حل همه مسـائ

مطر  شـده بـودنـد و    ٣٠٤٠ انقالب  
ـبـل   ـق هرگز حل نـگـشـتـه بـودنـد  ت
ـلـه ای کـه   ـریـن مسـئ کنند. مهمت
ـلـه   ـیـد مسـئ ـب حل فـوری مـی طـل

ـا     –ناسیونالیسم بود   ـی ـال ـت اتـحـاد ای
تشکیل آلمانی متـحـد. مـا اجـمـاال  
این واقعیت را یادآور شدیم کـه ایـن  
ـیـق    جنبش انقـالبـی  بـه سـخـن دق
ـای غـربــی مــحــدود   ـا بـه اروپ ـنــه ت

ـان    می  شد و تنها بخشی از انگلـسـت
ـر شـدیـد خـود داشـت.   ـی را تحت تأر
اما نتوانست بـه بـخـشـهـای عـمـده  
ـاالت مـتـحـده   اروپا  روسیه و بـه ای
ــرســد. در آن   ــریــکــا دور دســت ب آم
ـلـه حـاد روز   زمان در روسـیـه مسـئ
الغای نـمـام سـرواژ بـود. در دوران  
باصطال  "رفرمـهـای بـزرگ" بـود  
ـبـش آغـاز شـد و در اوایـل   که جن

هــای    دهـه شـصــت بشــکـل انـ ــمـن 
ـیـش   انقالبی زیرزمینی که در پیشاپ
ـاصـطـال  "زمـیـن و   ـا انـ ـمـن ب آنه
آزادی" قــرار داشــت در آمــد. در  
ـانـوس اطـلـس  در   ـی سوی دیگـر اق
ـرده   ایاالت متحده  مسئلـه الـغـای ب
داری حلی فوری می طلبید. ایـن  
ـر   مسئله  حتی در مقیاسـی بـزرگـت

از مسئله مشابـه در روسـیـه نشـان  
ـیـن   ـا ب می داد چگونه جـهـان واقـع
ـا   ـق المللی شده بود  جهانی که سـاب
ـا در   بعنوان بخش محدودی از اروپ

 نمر گرفته می شد.  
ـنـد   مسئله ای چنان دور افتاده مـان
الغای برده داری در ایاالت متـحـده   
ـرای   ـاده ب ـتـی فـوق الـع دارای اهمی
ـر   ـقـدر پ خود اروپا شـد. ایـن امـر آن
اهمیت شد که مارکس در مـقـدمـه  
ـان   ـی ـلـد سـرمـایـه ب ـیـن ج ا  به اول
ـرده   داشت که جنو برای الغـای ب
ــارگــری   ــبــش ک ــن ــاقــوس ج داری ن
جدید در اروپای غربی را بصـدا در  

 می آورد. 
 

ـبـش کـارگـری    ـریـن جـن ـت با مـهـم
ـان    یعنی جنبش کارگری انـگـلـسـت

ـا سـال   ـیـم. ت   ٣٠١١ شروع می کـن
ـقـالبـی   ـبـش ان دیگر چیـزی از جـن
ــانــده بــود.   ــاقــی نــم ــا ب ــیــســتــه چــارت
ـرخـی   چارتیسم مرده بود. در واقـ  ب

ـیـده  انـد کـه در    مورخین بر ایـن عـق
  درست بـعـد از تـ ـربـه  ٣٠٤٠ سال  

معرو  تماهرات نافـرجـام بـود کـه  
ــ    ــســم مــرد. امــا در واق چــارتــی
ـائـی   چارتیـسـم یـک دوره شـکـوف
دیگر در دهه پن اه در طی جـنـو  
ـری   کریـمـه داشـت. بشـکـرانـه رهـب

    ٣٠٣٣   –  ٣٠١٠ ارنســت جــونــز ) 
ـامـه  ـردسـت و روزن نـگـار    سخـنـور زب

ــه  ــکــاری    بــرجســت ای کــه بــا هــم
ـریـن   ـت مارکس و دوستان مارکس به
ـیـسـتـی آن زمـان را   ـال ارگان سوسی
درست کرده بود  چارتیسم تـوانسـت  
نارضائی تـوده هـای کـارگـری را  
ــریــمــه بــکــار   ــنــو ک در دوران ج
گیرد. برای ماه ها "روزنامه مـردم"  
ـا  یـکـی   ارگان مرکزی چارتیستـه

ــامــه  ـریــن روزن ــر نــفــوذت ـا بــود.    از پ ه
ــارکــس کــه   ــادانــه م ــت ــاالت اس ــق م
ــا   ــون و خصــوص ــت ــدس ــل ــوجــه گ ــت م
پالمرستون بودند تـوجـه هـمـگـان را  
بخود جلب مـی کـردنـد. امـا ایـن  
ـاصـلـه   تنها احیائی موقـت بـود. بـف
ــنــو    ــتــم ج ــاهــی بــعــد از خ کــوت
چارتیسها ارگان خـود را از دسـت  

ـتـهـای   ـنـهـا مـخـالـف دادند. علـت  ت
ــز و   ــون ــی مــیــان ج ــون فــراکســی
ـری   مخالفینش نبود؛ علل اساسی ت

 وجود داشت. 
 

اولین علت شکوفائی حیرت انگـیـز  
صنعت انگلستان بـود کـه آغـاز   

ـال   ـرمـــی گشـــت.    ٣٠٤٣ بســ ــ ب
برخوردهای کوچکی که در طـی  

ــن دوران صــورت مــی  ــت     ای گــرف
برخوردها در بـخـشـهـای جـداگـانـه  
ـانـعـتـی را   صنعت  کوچکترین مـم
در رشـد عـمـومـی صـنـعـت بـطـور  
ـان دهـه   ـای   ٤١ کلی نـداشـت. در پ

ـیـکـاران در ایـن رونـق   تعداد وسی  ب
عمیـم صـنـعـت کـامـال حـل شـد.  

تـوان گـفـت کـه نـه    بدرسـتـی مـی 
ـرای    برای دهه  های متعدد  بلـکـه ب

ـان هـمـیـچـگـاه   قرنها صنعت انگلست
ـرن   ـیـمـه اول ق باندازه دوران بعد از ن
نوزده محتاج به کارگر نبوده اسـت.  
علت دوم  موج نیرومـنـد مـهـاجـرت  
ـاالت مـتـحـده و   ـان بـه ای از انگلست
ـیـن   استرالیا بود کـه در آنـ ـا در ب

مـعـادن    ٣٠٣٣ و    ٣٠٣٣ سالـهـای  
بیکران طـال کشـف شـده بـود. در  
طول چند سال  دو میلیـون کـارگـر  
ــاجــرت کــردنــد.   ــان مــه از انــگــلــســت
مهاجرت  طوری که معمول اسـت   
از میان کودکان و افراد سـالـخـورده  

ــریــن     صــورت نــمــی  ــت ــالــم ــرد؛ س ــی گ
ـاصـر   ـریـن عـن ـرومـنـدت ـی فعالترین و ن

ـان را تـرک مـی  کـردنـد.    انگـلـسـت
ـبـش   ـقـه کـارگـر و جـن جنبـش طـب

ـرویـش    چارتیست ذخیره  ـی ای را که ن

کـرد  از دسـت    را از آن تغذیـه مـی 
ـنـهـا دو عـلـت اسـاسـی    می  داد. ای

ـیـز   ـانـوی ن بودند. تـعـدادی عـلـل ر
 وجود داشتند. 

ـبـش   ـا ضـعـیـف شـدن جـن همزمان ب
چارتیستها  سستـی عـمـومـی ای  
پیوندهائی را که بخشهای مختلـف  
ــیــداشــت    ــبــش را بــهــم نــگــه م ــن ج
فرامی گرفت. حتی در دهه چهـل  
ـیـونـی   مبارزه ای بین جنبش تریدیـون
و چارتیستی در جریان بود. اکـنـون  
ــقــه   ــبـش طـب در اشــکـال دیـگــر جـن
ـبـی   کارگر نیز گرایشات ت زیه طـل

ــرایشــات    رشــد مــی  ــرد و ایــن گ ک
کوشیدند بدنه اصلـی را تـرک    می 

ـرخـی   کنند. تعاونیها  مثال بر پایه ب
ـبـش   ـاریـخـی جـن شرای  مشخـ  ت
ــکــامــل   ــســتــان ت ــگــل کــارگــری ان

ـبـش    می  یافتند. این خصوصیت جـن
کارگری انگلستان حـتـی در دهـه  

شـد. مـا    پن اه بخوبی مشخ  می 
غالبا در تاریس آن بـه سـازمـانـهـای  
ـرمـی خـوریـم کـه   خاص مختلفی ب
رشدی سری  و ناگهانـی  و زوالـی  
ـانـی  ـر    باز هم سریعتر و باز هم ناگه ت

اند. برخی از ایـن سـازمـانـهـا    داشته 
ـا هــــزار عضــــو را در   صــــدهـــ

ـرای    برمی  ـا ب گرفتند. یکی از آنـه
ـرداشـتـن   ـان ب ـال  هـدفـش از مـی مث
ــود. ســازمــان   ــواری ب مشــروب خ
ـریـن   ـت چارتیـسـت هـمـواره خـ  کـم
ـال مـی کـرد. ایـن   ـب مقاومت را دن
ـا جـنـو   سازمان در آغاز کوشید ت
ــدوده   ــح ــل را در م ــک ــه ال ــی عــل
تشکیالت حزب ان ام دهـد؛ سـپـس  

ــه آن بصــورت   شــروع کــرد کــه ب
هـای    هدفی خاص بنـگـرد؛ انـ ـمـن 

ـان   مخصوصی را در سراسر انگلـسـت
ـیـب چـنـدیـن   ـرت ـت ـن سازمان داد و بدی
ــش کــارگــری   گــردان را از جــنــب
ـر ایـن   اصلی منحر  نمود. عالوه ب
ـبـش   جنبش پرهیز از مسکـرات  جـن

ای وجود داشت کـه تـوسـ     تعاونی 
ــهــای   ــســت ــالــی بــاصــطــال  "ســوســی

شد. کشـیـش    مسیحی" رهبری می 
ـانـز )  انقالبی مشهور  ژوز  اسـتـف

ــــکــــی از  ٣٠١٣   –  ٣٠٧٣    ی
محبوب ترین سخنوران دهـه چـهـل  
ـابـل   بود  اما بعـدهـا وی گـرد  ق

ای به راست کرد. تـعـدادی    مالحمه 
ـان   ـانـز از مـی عناصر مشـابـه اسـتـف
بشردوستان و انسانهای خیرخواه کـه  
ـلـی را بـه کـارگـران   مسیحیت عـم
ــه وی   ــد  ب مــوعــمــه مــی کــردن
ـبـش   ـنـد. ایـن امـر افـول جـن پیوسـت
چارتیست را بعنوان یـک فـاکـتـور  
ـبـش   سیاسی نشان می داد. این جـن
ــام هــم خــود را وقــف تشــکــیــل   تــم

ـرو    ان من  ـاونـی نـمـود. از آن های تع
ـرای   ـبـش خـطـری را ب که ایـن جـن

کـرد حـتـی    طبقه حاکمه ای اد نمی 
ـیـز   توس  اعضـای حـزب حـاکـم ن

شـد. تـعـدادی از افـراد    حمایت می 
ـقـه   ـرای طـب قشر روشـنـفـکـر کـه ب
دلسوزی می کـردنـد  خـود را بـه  
ـیـب   ـرت ـانـدنـد. بـدیـن ت جنبـش چسـپ
ـقـه کـارگـر    شاخه دیـگـری از طـب
بدنبال اهدا  خاص خود از آن جـدا  

 شد. 
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ت مع اعهتهراضهی کهارگهران  شهنهاورههای 
 روبی بندر امام الیه
ـاورهـای الیـه ٣٠  روبـی    اردیبهشت جمعی از کارگران شن

ــیـمــه و   ـرداخــت نشــدن حـقــوق و ب ــال پ ـب ــام بـه دن ـنــدر ام ب
بالتکلیفی قراردادکاری مقابل استانداری خوزستان تـ ـمـ   

 کردند. 
ــران   ــارگ ــر  ک ــت ــران مــع ــارگ ــتــه یــکــی از ک بــه گــف

ـنـده    شناورهای الیه  ـای روبی بندر امام نماینده داشتند امـا نـم
را به دلیل پیگیری زیاد حق و حقوق کـارگـران اخـراج شـد  

 و یکی از مشکالت اصلی ما اخراج نماینده است. 
ــاضــردرتــ ــمــ  بــه   ــر ح ــارگ ــیــن رابــطــه یــک ک درهــم

ـروبـی    ١ تا    ٣ خبرنگاری گفت:   سال زیر نمر شناورهای الی
ـیـم و در ایـن مـدت شـرکـت   بندر امام کـار مـی  هـای    کـن

ـیـمـان  کـار بـه دسـت    متعددی کار الیروبی را بـه عـنـوان پ
ـیـت    می  گیرند و پس از کسب سود مورد نمر از ادامه فعال

 دهند.   انصرا  می 
 

ت مع کارگران رولن نباتی قو مقابل 
 وزارت کار

ـر    ٣١١ اردیبهشت بیش از    ٣٠ صب  روز    ٣ از ساعت   نـف
ـرا  بـه عـدم   از کارگران کارخانه روغن نباتی قو در اعـت

و بخشـی از    ٣١ و فروردین    ٣٣ پرداخت دستمزدهای اسفند  
 عیدی سال  گذشته خود مقابل وزارت کار ت م  کردند 

 
اعتصاب وت مع کارگران کارخانه برفهاب 

 دراعتراض به عدم پرداخت حقوق!
ـیـش از  ٣٧ روز   هـای    کـارگـر بـخـش   ١١١ اردیبهشت ب
ـیـد    پرس  ـانـه تـول کاری  مونتاژ  لعاب و جوشـکـاری کـارخ

ـرا  بـه عـدم   لوازم خانگی برفاب واق  درشهرکرد در اعـت
پرداخت حقوقشان در سال جدید دست از کار کشیدند و در  

 محوطه این کارخانه ت م  کردند. 
 

اعتصاب وت مع کارگران کارخانه پی وی 
 سی سمنان برای دومین روزمتوالی!

اردیبهشت  کارگران کارخانه پی وی سـی واقـ   ٣٧ روز 
ـرا    در مهدی شهر سمنان برای دومین روزمتوالـی دراعـت
ـیـمـه   به عدم پرداخت ماه ها حقوق حق اضافه کاری وحق ب
از رفتن بسر کار خودداری ودر کارخانه ت مـ  کـردنـد.ایـن  

ماه اضافه کاری طلـب دارنـد    ٣٧ ماه حقوق     ٣٠ کارگران  
 و دفتر بیمه هم ندارند. 

 
راهپیمایی وت مع اعتراضی کارگران كشت 

 و صنعت مغان 
ــ    ــهــشــت مــاه جــمــعــی از کــارگــران    ٣٧ صــب اردیــب

ـرا    پیمانکاری اشت و صنعت و دامپروری مغان در اعـت
ماه حقـوق حـق اضـافـه کـاری وسـنـوات  ١ به عدم پرداخت  

ـابـل اداره   ـایـی ومـق ـیـم ـپ ـاد مـغـان راه ـارس آب بطر  شهر پ
ـنـد سـه مـاه   مرازی شرکت ت م  کردند. کارگران میگوی
ـریـت کـارگـران شـرکـت   است که حقوق نگرفته اند و اکـث
مستاجر هستند و بـچـه هـای مـحـصـل دارنـد و شـرکـت  
ـرداخـت   کشت و صنعت سه ماه است که حـقـوق آنـهـا را پ
ـاال   ـار جـواب سـر ب نکرده و علیرغم اعتراضات مکرر هـر ب

 داده اند. 
 

اعتصاب کهارگهران قسهمهت روبهاز مهعهدن 
 کوشک بافق 

ــاز مــعــدن  ٣١ روز )  ــران بــخــش روب ــارگ ــبــهــشــت  ک اردی
ـلـی   کوشک بافق دراعترا  به عدم افزایـش حـقـوق وعـم
نشدن وعده های مدیران درهمین رابطه دست بـه اعـتـصـاب  

 زدند.بنا بر خبر  
ـنـکـه طـر    ـیـل ای سال گذشته مدیرعامل این معدن بدل
طبقه بندی را اجرا نمی نمـود بـه کـارگـران قـول افـزایـش  
ـلـی   ـیـز عـم حقوق در سال جاری را داده اسـت امـا آن را ن

 نکرده است و کارگران به آن اعترا  دارند. 
 

دومین روز اعهتهصهاب کهارگهران پهیهمهانهی 
 کارخانه فوالد خراسان!

ـبـهـشـت کـارگـران کـارخـانـه فـوالد  ٣٤ روزپنج شنبه  اردی
خراسان برای دومیـن روزمـتـوالـی بـه اعـتـصـابشـان ادامـه  

 دادند. 
ـاره دو فـوالد   ـا  کـارخـانـه شـم ازقرارمعلوم پس از افتت
ـر کـار و   ـیـعـی وزی خراسان درهفته پیش با حضور علـی رب

ـادا    ـیـون    ٠١ محمدرضا نعمت زاده وزیر صـنـعـت  پ ـل مـی
ـرداخـت مـی  شـود کـه    ریالی به کارکنان کارخانه فـوالد پ

ـانـی فـعـال در    موجب اعترا  کارگران شرکـت  ـیـم هـای پ
ـیـ ـه اعـتـصـاب آن  ـت هـا طـی    م تم  فوالد خراسـان و درن

 گردد.   شنبه می   روزهای چهارشنبه و پنج 
وآمد کارگران است کـه هـر    مشکل دیگر سرویس رفت 

های مختلـفـی را در    شرکتی براساس توانایی خود سرویس 
ـرا  شـده اسـت.مـوضـوع   ـاعـث اعـت نمر گرفته که ایـن ب

ـادا  بـه    ها به   دیو راین اعترا   ـرداخـت پ واسـطـه عـدم پ
 کارگران است. 

ـر روابـ  عـمـومـی مـ ـتـمـ  فـوالد   شهرام بقراط مـدی
ـتـی مـیـگـویـد کـه   ـرگـزاری دول خراسان در گفتگو با خـب

ـران    پادا  در قانون نیامده است و باید با هیئت  مدیره و مـدی
ـرداخـت    توان بـه آن   ها صحبت شود و نمی   شرکت  ـرای پ ـا ب ه

ـاردی نصـیـب   ـی ـل ـادا  هـای مـی فشار آورد. جالب اسـت پ
ـامـده   مدیران میشود. ولی پادا  برای کارگران در قانون نی

ـانـون حـقـوق بـه  ـرداخـت   است. او میگوید طـبـق ق شـده    روز پ
ـر    ها پرداخت   که در برخی کارخانه   است  درحالی  ـأخـی ـا ت ها ب

ماهه همراه است. کارگر کار میکند و ایشان مـنـت بـه      ده 
ـرداخـتـه اسـت. آنـهـم   سر کارگر میگذارد که حقوقشان را پ
ـرا  کـارگـران بـه ایـن   ـر. اعـت ـق حقوق چند بار زیر خ  ف

 بربریت است. 
 
اردیبهشت: ت مع معدنچیان معترض و  ٢٤

خانواده کهارگهران مهحهبهوم ههمهزمهان بها 
 جلسه ستاد بحران

ـرگـزار   جلسه ستاد بحران حادره معدن یـورت آزادشـهـر ب
شد و در حاشیه آن معدنچیان معتر  و خانـواده مـحـبـوس  

 شدگان ت م  کردند. 
ـانـدار   ـا حضـور اسـت ـبـه ب ـنـ ـشـن این جلسه بعدازظـهـر پ
ـریـت   ـرکـل مـدی ـان  مـدی گلستان  فرمانده انتمامی گـلـسـت
بحران استان  فرمـانـدار آزادشـهـر و تـعـدادی از مسـئـوالن  
استانی و شهرستانی در مـحـل حـادرـه و در چـادر هـالل  

 احمر برگزار شد. 
جلسه به نوعی پشت درهای بسته برگزار مـی شـد و  
ـانـی کـه حـقـوق   در اطرا  چادر تعداد زیادی از معدنـچـی
معوقه دارند و همچنین بستگان معدنچیان محبوس تـ ـمـ   
ـانـدار در خـارج از چـادر و   کردند و خواستار حضـور اسـت

 گفتگو شدند. 
این معدنچیان می گویند حـقـوق مـا بـه انـدازه یـک  
ــان   ــران اســت و اگـر بـه مشـکــالت م وعـده عصـرانــه وزی

 اعترا  کنیم اخراج خواهیم شد. 
ـا   آنها می گویند بازرسی اداره کار و اداره صـنـعـت ت

 اخبار کارگرد
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  

نفر رسید ٤١معدنچی به سردخانه/شمار جانباختگان به  ١انتقال پیکر   
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کنون از معدن بازدید نداشته اند و این در حالی اسـت کـه  
ـیـل مـدار بسـتـه بـودن    معدن زمستان یورت آزادشهر بـه دل
ـیـه هـم   ـات اول غیر استاندارد و غیر قانونی بـوده و امـکـان

 ندارد. 
ـبـل بـه   ـتـه ق این معدنچیان اشاره می کنند که دو هـف
ـیـسـت و   ـانـدارد ن مسئوالن تذکر داده بودیم که مـعـدن اسـت
ـیـد   گاز نشتی دارد  اما مسئوالن گفتند اگر کار نمی کـن

 می توانید بروید. 
ـانـواده  هـا و کـارگـران را از    گان ویـ ه قصـد داشـت خ

 محوطه امداد دور کند/ درگیری خیلی جدی نبود 
ـانـواده  هـا و کـارگـران را از    یگان وی ه قصـد داشـت خ

 محوطه امداد دور کند/ درگیری خیلی جدی نبود 
بنا بر خبرها یگان وی ه مستقر در معـدن یـورت غـربـی  

های محبوسان و کارگـران مـعـدن    استان گلستان  با خانواده 
ـر شـده   به قصد دور کردن آنهـا از مـحـوطـه امـداد؛ درگـی

 است. 
ـیـل بـه    ٣٣ از قرار معلوم  صب  امروز   ـق اردیبهشـت جـرر

قصد آواربرداری وارد محوطه معدن شده و نیروهـای یـگـان  
ـرآمـده  ـانـواده   وی ه در تال  ب هـای مـحـبـوسـان و    انـد کـه خ

ـاومـت رو   کارگران معدن را از محوطه دور کنند که با مق
ـلـه فـرمـانـده   برو شده و درگیری رد داده است. که با مداخ

های محبوسان و کـارگـران    یگان وی ه  خاتمه یافت. خانواده 
روز در محوطه حضور دارند و به هیـچ وجـه از    معدن شبانه 

 شوند.   کنار ورودی تونل دور نمی 
 

استقرار یگان ویژه در مقابهل مهعهدن آزاد 
 شهر به جای ن ات معدنچیان

ـابـل مـعـدن    ٤ از ابتدای صب  دیروز   اردیبهشـت در مـق
ـرشـده   ـق آزاد شهر در استان گلستان مامورین یگان وی ه مسـت

 اند. 
ـرای   ـابـل مـعـدن آزاد شـهـر ب بدنبال ت م  مردم در مـق
ـراضـات   پیگیری جان عزیزان شان مسولین در هراس از اعـت
ـاجـعـه ریـز  مـعـدن ااز صـبـ  روز     ٤ مردمی به دلیل ف

ـابـل   اردیبهشت بگانهای وی ه ضد شور  را در اطرا  و مق
 درب ورودی معدن مستقر کرده اند. 

 
کارگران شهرداری اهواز مقابهل شهههرداری 

 ت مع اعتراضی برگزار کردنده ٣من قه 
 

شمـاری از    ٣١ اردیبهشت ماه    ٣١ صب  روز چهارشنبه  
کارگران فضای سبز شهر اهواز مقابل شـهـرداری مـنـطـقـه  

ماه حقوق معوقـه دسـت    ١ در اعتراضی به عدم پرداخت    ١ 
 به ت م  اعتراضی زدند. 

ـبـه   ـراز دوشـن ـنـد شـی ـانـه ق جمعی از کـارگـران کـارخ
ـانـداری  ٣٣  ـابـل اسـت اردیبهشت در روز جهانی کـارگـر  مـق

ـرگـزار کـردنـد. کـارگـران   رژیم در شیراز ت م  اعتراضی ب
ـنـد کـه روی آن   ـایـی در دسـت داشـت زحمتکش پالکارده

 نوشته شده بود: 
ایم!،  معیشت؛ منزلت حق مسلم ماسته ما گرسنه
 کارگران گرسنه اند؛ مسئوالن ک ایند؟ه

 
گهروههی از  ٣١اردیبهههشهت  ٢١صبح روز 

بازنشستگان برای بزرگداشت روز معهلهم و 
پیگیری طرم همسانسازی که اجهرای آن 
طی مدت پنج سال وعده داده شهده، در 

 مقابل م لس گرد آمدنده

ــرده و   ــری ک ــی ــلــوگ ــامــی از تــ ــمــ  ج ــتــم ــروی ان ــی ن
ـا بـه   بازنشستگان به آرامی به سمت مترو حرکت کـردنـد ت
ـلـمـان   ـلـحـق شـونـد. یـکـی از مـع ـان م مرور همراهان به آن
ـلـمـان   ـام مـع بازنشسته با در دست داشتن دو قلم  شأن و مـق
ـروهـای   ـی ـرخـورد ن را با صدای بلند ابراز می کـرد و بـه ب

 انتمامی معتر  بود. 
ـا سـاعـت    ٣١١ حدود   ـارک    ٣١/١١ نفر ت ـار پ در کـن

نزدیک سازمان برنامه و بـودجـه تـ ـمـ  کـرده و پـس از  
ـامـه را خـوانـدنـد و   سردادن شعارها و برپاکردن بنرها  قطعن

به اتفاق و در کـمـال آرامـش مـحـل را    ٣٣/١١ در ساعت  
ـالـهـای فضـای   ـازنشـسـتـگـان کـان ترک نمودند. اکثریت ب
م ازی و بازنشستگان پارک شهر در این تـ ـمـ  شـرکـت  

اردیبهشـت کـه روز    ٠٣ نکردند و از قبل تصمیم داشتند تا  
 انتخابات است هیچ ت معی برگزار نکنند. 

ـازنشـسـتـگـان چـون حـرکـت خـود را کـامـال   اما ما ب
ـاسـی و   صنفی می دانیم و از وارد شدن به فضـاهـای سـی
جناحی پرهیز داریم روز معلم را با تمرکز بر خواسـتـه هـای  

 معیشتی خود برگزار کردیم. 
 شعارهای بارنشستگان به شر  زیر بود: 
 حق ما رو ندادند/ طر  پنج ساله دادند 
 حق ما رو ندادند/ طر  فالکت دادند 

 حق ما رو ندادند/ طر  پس از مرگ دادند 
 ما رو به هم پاس دادند/ طر  پنج ساله دادند 

ـر   ـلـی مـطـر  بـود ب ـب و شعارهایی که در ت ـمـعـات ق
 ٣١ اردیبهشت سال    ٣٠ زبانها جاری شد. متن قطعنامه  
 روز معلم پیام آور همبستگیت 

ـیـم   ما این ا گرد آمده ایم که چون همیشـه اعـالم کـن
که ما بازنشستگان تنی واحد هستیم  زیرا درد مشـتـرک  

 داریم؛ درد محرومیت از حداقل های زندگی. 
ـاسـداری مـی   ما با آگاهی و هشیاری  از این اتحاد پ

 کنیم و اعالم می داریم: 
را با تنگناهای معیشتی آغاز کـرده ایـم؛    ٣١ سال    -٣ 

تغییرات ناچیز و تحقیرآمیزی در حقوق ها ای اد شـده کـه  
ـر نـگـاه خـواهـد   ـق ـر خـ  ف ـر زی ـراب ما را در نقطه ای سه ب

 داشت. 
ـازنشـسـتـگـان    -٠  ما فرهنگیان بازنشسته چون دیـگـر ب

ـا رسـیـدن بـه   ـنـد  ت ـر گـذران مـی کـن که در زیر خ  فق
 مطالبات مان از تال  همه جانبه دست برنخواهیم داشت. 

طر  همسانسازی با شیوه ای که انتخاب شده  بـه    -١ 
ـانـون بـه   هیچ وجه کارساز نیسـت. مـا خـواهـان اجـرای ق

 صورت "کامل" و در "اسرع وقت" هستیم. 
ـیـکـاری و    -٤  ـر و ب ـق ما با نگرانی شاهد گستـر  ف

ـیـم کـه از دالیـل آن   نابسـامـانـی هـای اجـتـمـاعـی هسـت
ــتــخــواری و... اســت و آوار ایــن   ــازی  ران خصــوصــی س
سیاستها بر سر زحمتکشان جامعه فرود مـی آیـد. مـا بـه  
عنوان بخشی از جامعه فرهنگی کشورمان خـواهـان ریشـه  

 کن شدن آنها هستیم. 
ـرم و اسـاسـی    -٣  ـازی مـب ـی بیمه ای واحد و کارآمد ن

ـر ایـن   ـت ـل است  ما خواهان تصویب و اجرای سریعتر و کـام
 مهم هستیم. 

 بخشی از بازنشستگان تهران 
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کارگر ذوب آهن  ٢١١١اعتصاب و اعتراض 
 اصفهان در هفته گذشته 

 مارش با قدرت کارگران

 گزار  منتشر شده سایت اتحاد : 
  ٣٣ کارگران کارگـاه    ٣١ اردیبهشت    ٣١ صب  یکشنبه  

مهندسی نت ذوب آهن اصفهان دست از کار کشـیـدنـد وبـه  
ـر کـارگـران   سمت کوره بلند حرکت کردند ودر طـول مسـی

مـهـنـدسـی نـت بـه آنـهـا    ٤٠ و    ٤٧    ٤١ کارگـاه هـای  
پیوستند. با پیوستن جمعی از کارگران کوره بلند  جمـعـیـت  
ـا   به سمت کارگاه های فوالدسازی و نورد حرکت کـرد وب
شعار همکار باشرافت حمایت حمایت  کارگران این قسـمـت  

 ها را دعوت به پیوستن کرد. 
ـیـش از   ـتـی ب ـی ـا جـمـع ـر  ب در نهایت کارگـران مـعـت
هزارودویست نفر علی رغم تذکرات و هشـدارهـای حـراسـت  
به سمت درب اصلی کـارخـانـه حـرکـت کـردنـد و درحـیـن  
ردشدن از کنار ساختمان هدایت فنی علیه افضلـی مـعـاون  
ـا   ـا اسـتـعـف بهره برداری کارخانه شعار مدیر بی لیاقت استعف
سردادند وبا رسیدن به درب اصلی از سد مـامـوران حـراسـت  
و نیروی انتمامی گذشتند و در مقابل سـاخـتـمـان تـوحـیـد 
ـار   ) اداره مـرکـزی ذوب آهـن  تـ ـمـ  کـردنـد و خـواسـت

 پاسخگویی صادقی مدیرعامل کارخانه شدند. 
ـرای   در ابتدا چند نفر از مدیران کارخانه تال  کردنـد ب
ـنـدگـان بـه   کارگران معتر  سخنرانی کنند که ت م  کـن
ـامـدن   ـی آنها اجازه صحبت ندادند و تهدید کردند در صورت ن
مدیرعامل  طبقه هفتم)محل استقرار مدیرعامل  را اشـغـال  
ـا شـعـار صـادقـی   خواهند کرد. با آمدن صادقی جمعیـت ب

 حیاکن ذوب آهن رو رهاکن از وی استقبال کردند. 
ـلـه قـطـ    صادقی از بیشتر مشـکـالت کـارگـران ازجـم
ـر   اضافه کاری  قط  پادا  ماهانه تولید  توزی  نشـدن شـی
و... اظهار بی اطالعی کرد و سعی کرد با طر  مسـائـل  

ـرا    ـا اعـت واهی و انحرافی از پاسخگویی طفره برود که ب
ـاایـن سـن وسـال   جمعیت مواجه شد ودر پاسس گـفـت مـن ب
ـانـت   ـیـد و اه درفکر آخرتم هستم وهرچه به من تـهـمـت بـزن
ـلـوی   کنید برای من رواب می نویسند ومن درپل صراط ج

 شما را می گیرم. 
ـانـ    ـرعـامـل ق درنهایت کارگران از صحبـت هـای مـدی
نشدند و اعالم کردند درصورت حل نشـدن مشـکـالت شـان  

 به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. 
ـر از    ٣١ روز سه شنبه   ـیـز حـدود صـدنـف ـبـهـشـت ن اردی

کارگران شرکت ))پویش صنعـت ذوب آهـن   کـه هـنـوز  
حقوق دی ماه خود را دریافت نکـرده انـد اعـتـصـاب کـرده  
ـان   ـاون وبه سمت درب اصلی حرکت کردند که درنهایـت مـع
شرکت در مذاکره با نمایندگان کارگران تعهد دادند تا آخـر  

 اردیبهشت مطالبات آنها را پرداخت کنند. 
ـا شـرکـتـی و   الزم به ذکر است که هزاران کارگر سابق
اکنون قراردادمستقیم کارخانـه کـه در مشـاغـل سـخـت و  
زیان آوری چـون آتشـکـاری  ریـخـتـه گـری  نسـوزکـاری  

ـقـه کـار مـداوم  ٠١ و...اشتغال داشته اند  باوجـود   سـال سـاب
امکان بازنشستگی طبق قانون تامین اجتماعی را نـدارنـد؛  
ـایـی کـه بـه عـنـوان   و علت آن است که در طـی سـال ه
ـا   ـیـم کـار کـرده انـد ب ـق ـراردادمسـت نیروی شرکتی و بعدا ق
ـان آور از حـقـوق   وجود آنکه حق بیمه مشاغل سـخـت و زی
ـامـیـن   شان کسر شده ولی در لیست های ارسـال شـده بـه ت
اجتماعی عناوین مشـاغـل عـادی مـثـل کـارگـر سـاده و  
ـتـه شـده   بعضا عنوان ))فاقد شغل   برای آنها درنمـر گـرف

 است. 
ـیـب ظـلـم و اجـحـافـی مضـاعـف درحـق ایـن   بدین ترت

 کارگران روا داشته اند: 
ـیـمـه   ـاوت حـق ب ـتـف از طرفی مشخ  نیـسـت مـابـه ال
مشاغل عادی و مشاغل سخت و زیان آور بـه جـیـب چـه  
ـتـه و از   کسی یا کسانی یا چه ارگان یا ارگان هایـی رف

سال سابقه کـار  ٠١ طر  دیگر این کارگران اکنون با وجود  

ـاده   نمی توانند بازنشست شده واز مزایای بازنشستگی اسـتـف
 کنند. 

ـامـیـن   مراجعات مکرر ایـن کـارگـران بـه اداره کـار  ت
ـنـدگـان   ـای ـانـداری و نـم ـنـ ـان  اسـت اجتماعی  فرمانداری ل

م لس نیز تاکنون بی فایده بوده وهیچ مقامی حـاضـر بـه  
پاسخگویی نیست. حتا ادارات کار استان حـاضـر بـه دادن  
فرم تعیین نوع بیمه و استعالم سوابق بیمه ای این کـارگـران  
ـیـس   ـنـده اصـفـهـان و ری ـای نیستند.سه سال پیش فوالدگر نم
کمیسیون صنای  ومعادن م لس پس از دیـدن مـدارک و  
ـیـن چـیـزی   اسناد این کارگران گفتـه بـود چـه طـور چـن
ـرکـل کـار   ـادری مـدی ممکن است    ودر حضور آنها از ق
ـیـز   استان اصفهان  که از قضا هم اکنون مدیر حـراسـت و ن
سرپرست معاونت نیروی انسانی ذوب آهن شده  پرسیـده بـود  
 برای من توضی  بده عنوان ))فاقد شغل   یعنی چه    
ـانـی     -تاسف بارتر آنکه محـسـن کـاظـمـی شـیـس شـب

پیگیرترین نماینده این کـارگـران بـه    -٣٣ مکانیک کارگاه  
ـری آن ازکـار اخـراج   ـیـگـی خاطر افشای این مـوضـوع و پ
ـا دادن   ـیـفـی و دونـدگـی ب گردید وپس از ماه ها بـالتـکـل
تعهدات سنگین و با قرارداد سـه مـاهـه تـوانسـت بـه کـار  

 بازگردد. 
ـیـسـت.   البته این تمام مشکالت کـارگـران ذوب آهـن ن
ـلـی بـه مـحـض شـروع بـه کـار در   صادقی مدیرعامل فع

سال بـه    ٠١ پادا  ماهانه تولید را که بیش از    ٣٤ زمستان  
طور منمم پرداخت شده قط  کرد؛ درحـالـی کـه طـی ایـن  
ـا تـمـام ظـرفـیـت ادامـه داشـتـه و   ـانـه ب مدت تولید کـارخ

 صادرات کارخانه بیش از دوبرابر شده است. 
کارخانه به بهانه مشکالت مـالـی اقسـاط وام )مـهـر   

ـر از کـارگـران را کـه  ٣ صادرات و ملی  بیش از   هزار نـف
طبق قرارداد با بانک مستقیما از حـقـوق آنـهـا کسـر مـی  
شود با تاخیر چندماهه به حساب این بانک ها واریـز مـی  
کند که درنتی ه آن کارگران م بور به پرداخت دیرکرد بـه  

 بانک ها شده اند. 
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این ماجرا برای دو صندوق قر  الـحـسـنـه داخـل ذوب  
آهن که هزاران عضو دارند نیز عینا تـکـرار شـده اسـت. از  
طرفی اقساط وام واز طر  دیگر وجوهـی کـه بـه صـورت  
اختیاری وبه عنوان پس انداز از حقوق ماهانه اعضـای ایـن  
صندوق ها کسر می شود با حداقل دوماه تاخیر به حسـاب  
ـیـ ـه آن هـم   ـت قر  الحسنه هـا واریـز مـی شـود کـه درن
صندوق ها در پرداخت وام به اعضا دچار مشکـل شـده انـد  
ـرسـی   وهم اعضا درصورت نیاز به همه پس انداز خـود دسـت

 ندارند. 
خالصه کالم آنکه مشکالت و درددل کـارگـران ذوب  
آهن کم نیست ولی نه مدیریت کـارخـانـه گـو  شـنـوایـی  
ـاب تـهـدیـدهـا و   ـای کـارگـران ت دارد ونه زبان هـای گـوی

 فشارهای پنهان و آشکار مدیران را دارد. 
 ٣١٣١ اردیبهشت ماه    ٣١   -اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
کارگران رنگین نخ سمنان برای پهنه همهیهن 

 بار ت مع کردند
اردیبهشت کارگران بازنشسته کارخانه رنـگـیـن    ٣١ روز  

ـرا  بـه   نس سمنان برای پن مین بار در سال جاری در اعـت
ـابـل   ـات سـنـواتـی ومـزدی خـود مـق ـب ـرداخـت مـطـال عدم پ

 ساختمان فرمانداری سمنان ت م  کردند. 
 

 ت م  اعتراضی کارکنان پتروشیمی پردیس 
اردیبهشت ماه  کارگران پتروشیمی پردیس نسـبـت  ٣٧ )  

ـراضـی   به نادیده انگاشتن اصول ایمنی دست به تـ ـمـ  اعـت
زدند. کارگران میگویند با بروز حادره هفته گذشته نشـتـی  
ـردیـس و مصـدومـیـت   آمونیاک در فاز یک پتروشیمـی پ
ـار   ـنـد  خـواسـت ـت همکاران ما که تا سر حد مرگ پیـش رف
ـر در   ـر خـب ـا ب ـن ـیـم. ب برکناری مدیر م تم  )تولیـد  هسـت

ـا وجـود نشـتـی شـدیـد    ٣٠ تاریس   ـریـت ب ـبـهـشـت مـدی اردی
 آمونیاک  اصرار بر راه اندازی باعث این حادره شد.  

ـان آتـش نشـان و بـهـره    ٣١ و در جریان آن   نفر از کارکن
ـنـفـسـی    ١ بردار مصدوم شدند که   ـر دارای مشـکـالت ت نـف

روز از حـادرـه هـنـوز در    ٣ نفر از آنان با گذشت    ٤ شدند و  
 بیمارستان های شیراز بستری هستند.  Icuبخش  
 

سهازی -ت مع اعهتهراضهی کهارگهران کشهتهی
 در بندرعبام“ بحرگسترهرمز”

کـارگـر شـرکـت    ٤١١   ٣١ اردیبهشت  ٣١ روز چهارشنبه  
ـرا    کشتی سازی بحر گستر هرمز در بندرعباس در اعـت
ـتـه   به پرداخت نشدن دو ماه حقوق خود ت م  کردنـد.بـه گـف

کارگر از طریـق شـرکـت  ٧١١ کارگران در حال حاضر حدود  
ـروژه  ـان    هـای کشـتـی   بحر گستر هرمز در پ سـازی در اسـت

هرمزگان مشغول کارند که دو ماه حقوقشان پرداخـت نشـده  
 است. 
 

ت مع اعتراضی کارگهران شهرکهت صهنهایهع 
 شیرآالت گاز گداختار اراک

ـبـهـشـت مـاه تـعـدادی از کـارگـران    ٣١ روز شنبه   اردی
ـا تـ ـمـ  در   شرکت صنای  شیرآالت گاز گداختار اراک ب
ــیــدگــی بــه   ــار رس ــت ــرکــزی خــواس ــانــداری م ــت ــابــل اس ــق م

ـیـن      ١ مشکالتشان شدند. به گفته کارگران آنها هرکـدام ب
ـیـه    ٠ و    ٧  ماه حقوق دریافت نکرده اند و همچنین بیمـه کـل

ـلـی کـارگـران یـکـسـال اسـت    ٠ کارگران   ماه و بیمه تکمی
پرداخت نشده است. کارگران میگویند کـه حـداقـل حـقـوق 
ـنـد و حـتـی   )زیر یک میلیون تومان  را دریافت می کـن

هـزار    ٠١١ هـزار تـومـان     ٠١١ این میزان هـم بـه صـورت  
ـرداخـت مـی شـود. ایـن   تومان و به صورت مرحله و خرد پ

نفر کارگر دارد ککه تعدادی از ایـن    ٣٠١ شرکت بیش از  
کارگران اخراج شده اند. کارگران این شـرکـت هـیـچـگـونـه  
ـرار داد دارنـد و ایـن   ـانـه ق امنیت شغلی ای ندارند و مـاه
موضوع باعث شده است که کارگران با دلـهـره بـه سـرکـار  

 بیایند. 
ـرآالت   ـایـ  شـی یکی از اخاذی های مدیر شـرکـت صـن
ـرداخـت حـقـوق و   ـانـه پ گاز گداختار مدیر شـرکـت بـه بـه
ـلـ      ١١ عیدی کارگران به اسم هر یـک از کـارگـران مـب

میلیون تومان وام دریافت کرده است و هـمـه کـارگـران بـه  
ـیـل   ـنـد و بـه دل صورت زن یره ای ضامن یـکـدیـگـر هسـت
ـامـک   ـی ـرایـمـان پ پرداخت نشدن اقسـاط وام هـا هـر روز ب

 پرداخت نکردن اقساط ارسال می شود. 
اراک امروز ضمن گزار  این خبر از وضعیت بحـرانـی  
ـتـه و بـه نـمـونـه هـای   تولید در استان مرکزی سخـن گـف
ـان   ـی ـب ت معات کارگری )هپکو  واگن پارس  آونـگـان  کـم

 در سط  اراک اشاره میکند. …( سازی و  
 

 کارگران
گزارشی از اعتهصهاب کهارگهران کهارخهانهه 
نوشابه سازی زمزم_کرمانشاه در دفاع از 

 کارگران بخش پیمانکار 
ـانـکـار    ٣١ /   ٠ /  ٣١ امروز  چهارشنبه  … ـیـم کارگـران پ

ـری شـرکـت زمـزم   ـارگـی ـیـه و ب بخش بسته بنـدی و تـخـل
کرمانشاه با هماهنگی و برنامه ریزی از قبل و درموقعـیـت  

ـاچـیـز   ـیـن و ن ـای ـار پ معینی  در اعترا  به دسـتـمـزد بسـی
ماه مطالبات معـوقـه خـود و شـرایـ  سـخـت    ٤ ماهانه و   

 وطاقت فرسا کار  دست به اعتصاب زدند. 
ـای   تقریبا ازحدود ده سال پیش شـرکـت زمـزم در راسـت
ـرو و اخـراج   ـی کوچک کردن مسئولیـت خـود و تـعـدیـل ن
سازی ها  این قسمت از کار را به پیمانکار واگـدار نـمـود.  
کارگرانی که دراین قسمت کار می کنند توس  شـرکـت  
های پیمانکاری به کار گمارده می شوند و هر یـکـی دو  
سال یک بار پیمانکار عو  می شود. پیمانکار جـدیـدی  
ـیـمـت را بـدهـد کـار را بـه او   که در مناقصه پایین ترین ق
ـریـن   واگذار می کند. در نتی ه پیمانکار با بی حـقـوقـی ت
ـا بسـتـه ای  در   قرارداد در نوع خود  با کار قطعه ای و ی
مناقصه برنده می شود. این قرارداد بدون در نـمـر گـرفـتـن  
ـانـه    ـی ـلـه مـرخصـی سـال مزایای قانونی کـارگـران  از جـم

سـاعـت  ٣ عیدی  اضافه کاری های هـر روزه بـه مـیـزان  
ـره... بسـتـه    تعطیالت رسمی  و سرویس ایاب و زهاب وغـی
می شود. کارگران در این بخش با سابقه کـار یـک الـی  
ـر   ده سال مشغول به کارنـد و مـ ـبـور بـه کـارسـخـت و پ

ـا  ٣٠ الی  ٣١ مشقت با ساعت کاری   ـاسـب ب ـن ساعته و مـت
ـنـد.   تولید شرکت  درشیفت های کـاری شـب و روز هسـت
دستمزد ماهیانه هر کدام از این کـارگـران در فصـل هـای  

هزار تومان ت ـاوز نـمـی کـنـد.    ٤٣١ هزار تا    ٠٣١ سال  از  
ـاز   ـی این وضعیت باعث شده که بعضی از کـارگـران کـه ن
ـری دارنـد  در طـول مـاه  چـنـد روزی را بـه   مالی بیشـت

 صورت دو شیفت کار کنند. 
ـا   اعتصاب کارگران پیمانی کارخانه زمزم کـرمـانشـاه ب
خواست پرداخت حداقل دستمزد اعالم شده از طر  دولـت و  
ـات مـعـوقـه   ـب   ٤ قانون کار و اعترا  به عدم پرداخت مطال

ـتـه   ـب ماه گذشته و ندادن عیدی سالیانه ان ام گـرفـت. و ال
اعتراضی به پیمانکار بود که درجـواب خـواسـت کـارگـران  
معتر   گفته بود که "شماها همیـن انـدازه کـار کـردیـن   

ـیـون الـی    ٤ پول گرفتینت "یعنی درطی این   ـل ماه یـک مـی
ـر    ٤ یک میلیون و دویست هزار تومانت به عبارتی   ـراب ماه ب
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 یک ماه پایه حقوقت  
ت م  کارگران زمزم که از ساعات اولیه صـبـ  آعـاز    

خـ     ١ شد  بر تمامی خ  های تولید شرکت که شـامـل  
ـر   ـی تولید نوشابه جهت بازار داخلی و صادرات می باشد  تار
ـادنـد.   ـت گذاشت و همه خطوط تعطیـل شـدنـد و از کـار اف
ـا   درهمان ساعات  اول صب  مدیران و مسـئـوالن شـرکـت ب
ـاحضـور   پیمانکار مربوطه در محل ت م  حاضـر شـدنـد و ب
شورای اسالمی کار زمزم   مسـئـوالن شـرکـت شـروع بـه  
تهدید اخراج و ایـ ـاد رعـب وحشـت و تـرس کـردنـد. بـه  
کارگران گفتند که " این کـار اغـتـشـا  و کـارشـکـنـی  
ـایـد   ـب است و سیاسی محسوب می شود و در این شرایـ  ن
ـنـد   چنین کاری بکنید  در میان کـارگـران کسـانـی هسـت
ـنـهـا   ـنـد ای ـیـسـت که شمارا تهیج می کنند  آنها دوست تان ن
ـنـده داریـم    اخالل گرند و ...  ما امروز  از تهران بازدید کـن
ــن  اقــای )نــیــری     ــخــاب کــردی ــن روز را انــت چــرا ای
ـیـد   ـیـد جـمـ  کـن پیمانکار اگر نمی توانید کار را اداره کـن
بروید ت " اما کارگران به این صحبت ها توجهی نکـردنـد و  
ـاشـد    گفتند "تا خواسته ی ما که بسیار هم ناچیـز مـی ب
یعنی همان حداقل حقوق اعالم شده با مـوارد درج شـده در  

ـرداخـت نشـود    ٤ قانون کار و مطالبات معوقه   ماه گذشته پ
 و جواب نگیریم  کار را شروع نخواهیم کرد." 

ـامـه   ـرن این اعتصاب که با هماهنگی و همـفـکـری و ب
ـا   ـری شـده بـودو ب ریزی و در شرای  مـعـیـن تصـمـیـم گـی
ـرار داد دائـم و   استقبال و حمایت و دل گرمی کـارگـران ق
ـاعـث جسـارت و   ـرو شـده بـود  ب رسمی شرکت زمزم  روب
ـر مـحـقـق   روحیه قوی کارگران پیمانکار شده و مصـرانـه ب

 شدن خواسته های خود ایستادگی کردند. 
از سوی دیگر دو نفر از اداره کار کـرمـانشـاه هـم کـه  
توس  شورای اسالمی کار زمزم  در جریان گـذاشـتـه شـده  
ـا صـحـبـت   بودند به محل ت م  کارگران آمدند. آنها هـم ب
ـاشـد اعـتـصـاب   های از قبیل "کار شماها غیرقانونی می ب
ـررسـی   یعنی چه  شماباید به ما اطالع مـی دادیـد  مـا ب
ـنـکـه اداره کـار   می کردیم و... ". کارگران معتر  از ای
ـر شـده و در جـواب مـامـوریـن   به شرکت آمده بود  جسورت
اداره کار با صدای بلند و رسا تمامی مشکـالتـی کـه در  
این چند سال توس  شرکت و پیمانکاران پیش آمده بـود را  

 تشری  کرده و برخواسته خود پافشاری کردند. 
باالخره با مداخله اداره کار کرمانشاه  مدیریـت شـرکـت  
ـاریـس    زمزم   پیمانکار مربوطه موظـف شـد کـه از ایـن ت

ـانـکـاری     ٣١ طبق قانون کار سال   این بخش ازکارگران پیم
هزار تومان و تـمـام مـوارد درج شـده    ٣١١ را بر پایه حقوق  

ـنـد. ایـن مـوارد را دریـک   ـای ـرداخـت نـم ـانـون کـار پ در ق
صورت لسه تنمیم شده و به امضا نمایندگان شـرکـت زمـزم  

 و پیمانکار و شورا اسالمی رسید.  
ـانـه نـوشـابـه   ـانـکـاری کـارخ به این ترتیب کارگران پیم

ساعت اعتصاب به مـوقـ     ٣ سازی زمزم کرمانشاه  بعد از  
ـیـ ـه ای   به خواسته های خود رسیدند و با خوشحالی از نت
ـتـه بـودنـد  بـه سـر کـار   که از این همدلی و اتـحـاد گـرف

 بازگشتند. 
کمیته هماهنگی برای کمک به ای اد تشـکـل هـای  

 ٣١٣١ اردیبهشت    ٣١   -کارگری  
 

یاد جانباخهتهگهان مهعهدن زمسهتهان یهورت 
 گرامی

ـاجـعـه ای   ظهر روز سیزدهم اردیبهشـت شـاهـد وقـوع ف
ـر   ـر ار انسانی در معدن زمستان یورت بودیم. در ایـن روز ب

  ٠١١ کـارگـری کـه در اعـمـاق    ١١ ریز  معـدن حـدود  
ـارشـان   متری کار میکردند  محبوس شـدنـد و شـمـار بسـی
ـیـق را هـنـوز اعـالم نـکـرده انـد  ولـی   جانباختند. آمار دق

 کارگر جانباخته اند.   ١٣ حداقل بنا بر آخرین خبرها  
جانباختن این عزیزان را به خانواده هایشان  به کـارگـران  

 معدن زمستان یورت و به همگان تسلیت میگویم. 
ـبـل   شواهد تماما حاکی از اینست که همـه چـیـز از ق
ـبـال نسـبـت بـه ایـن   قابل پیش بینی بوده است. کارگران ق
ـانـدار و   خطر هشدار داده بودند  ساختمان این معدن غیر اسـت
ـار کـه   مسیر یکطرفه آن خطر آفرین بوده اسـت  امـا هـر ب
کارگران خطر را یادآور شده اند  به جای رفـ  خـطـر جـواب  
صاحبان سودجوی معدن تهدید به اخراج بـوده اسـت. بـدیـن  
ترتیب کارگران این معدن قربانی سودجـویـی ایـن حـریصـان  
ـریـت اسـثـمـار و   ـرب مال و رروت شده اند. قربانی توحش و ب

 سودجویی سیری ناپذیر سرمایه شده اند. 
ـانـواده هـای   ـان یـورت  خ بر همه کارگران معدن زمسـت
جانباختگان این فاجعه انسان  و بر ما کارگران و هـمـگـان  
مسببن این فاجعه انسانی شناخته شده و اشـکـارنـد. یـک  

 خواست طبیعی و فوری معرفی و محاکمه انانست 
اتفاقی که در معدن زمستان یورت افتاده را فـرامـو   
ـیـن اسـت و نـه آخـریـن.   نکنیم. معدن زمستان یورت نه اول
ـا   ـیـن ب نباید اجازه دهیم که مشتـی سـرمـایـه دار ایـن چـن
ـانـواده   ـا خ زندگی و هست و نیست ما بازی کنند. همراه ب
های جانباختگان این معدن  همراه با کارگران این مـعـدن    
ـار   ـیـم. خـواسـت همه با هم به این جنایت آشکار اعترا  کـن
ـان   این شویم که خانواده های جانباختگان این مـعـدن کـه ن
ـامـیـن اجـتـمـاعـی   آورانشان را از دست داده اند  در پوشش ت
ـاشـنـد.   ـرخـوردار ب قرار گیرند و از یک زندگی شـایسـتـه ب

ـات   ـا امـکـان خواستار این شویم که مصدومین این مـاجـرا ب
ـا ایـن   ـنـه درمانی رایگان تحت معال ه قرار گیرند. و نـه ت
ـیـت مـا   بلکه اعالم کنیم که تـمـامـی مـواردی کـه امـن
ـرمـیـم   ـایـد فـورا رفـ  و ت کارگران را به خطر می اندازد  ب
شود و هر اتفاقی از این دسـت در هـر جـای دیـگـر روی  
ـیـه   ـان ـی ـا ب دهد   دولت مسبب است. و با این خواستـهـا و ب
مان به مناسبت این فاجعه انسانی  یاد جانباختگان مـعـدن  
ـرود در تـمـام   ـتـمـار مـی زمستان یورت را گرامی بداریـم. ان
معادن  در تمام کارخان ات . در تمام شهرها  در زنـدانـهـا   
ـاخـتـگـان   ـب در همه جا فریاد دادخواهی خانواده های این جان
ـتـه را گـرامـی   باشیم و با نثار گل یاد عزیزان از دسـت رف

 بداریم.  
ـیـم.    ٣١  ـبـت کـن ـقـویـم خـود ر   ٣١ اردیبهشـت را در ت

ـان   اردیبهشت روز گرامیداشت یاد جانباختگان معـدن زمسـت
یورت و پیگیری امنیت محی  های کـاری مـاسـت. مـا  
ـایـد   ـریـم. ب میتوانیم جلوی تکرار چنین فـ ـایـعـی را بـگـی

 کاری کنیم. 
ـراهـیـم زاده وبـالگ نـویـس وفـعـال کـارگـری   بهنام اب

 ٠١٣٧ وکودک تهران می  
 

واله زمانی، از اعضای سندیکای نقهاشهان 
 استان البرز آزاد شد

ـازداشـت والـه زمـانـی فـعـال کـارگـری و از   ـال ب بدنب
ـان   ـای ـرز در پ ـب ـان ال اعضای سندیکای کارگران نقا  اسـت
ـایـگـاه   مراسم اول ماه در مقابل م لس  ایشان دیشب را در پ
ـرسـی   ـازپ هفتم پلیس امنیت محبوس شد و صب  امروز به ب
شعبه ششم دادسرای ناحیه اوین منتقـل و در آنـ ـا تـحـت  

 بازپرسی قرار گرفت. 
ـاحـیـه   از صب  امروز و بدنبال انتقال واله بـه دادسـرای ن
اوین جمعی از یاران وی و اعضای اتحادیـه آزاد کـارگـران  
ایران با حضور در مقابل زندان اوین پیگیر وضـعـیـت والـه و  

 در انتمار مشخ  شدن وضعیت وی بودند. 
ـان رسـیـد   ـای این انتمار ساعت چهارده و سی دقیقه به پ
ـابـل زنـدان   و واله زمانی در میان شادی جم  حاضر در مـق

 اوین آزاد شد. 
ـران   ـبـهـشـت مـاه    ٣٠   –اتحادیه آزاد کـارگـران ای اردی

 ٣١٣١ 
 

 پیام کمیته پیگیری ای اد تشکل های کارگران ایران 
انف ار معدن یوت کهارگهران را زنهده بهه 

 گور کرد
ـرز   ـب انف ـاری کـه در مـعـادن ذغـال سـنـو یـوت ال

نفر از کارگران جان باختنـد وتـعـدادی    ١٣ گلستان رد داد   
 م رو    مصدوم نیز به جا ماندند . 

این انف ار که ناشی از عدم ایمـن سـازی مـحـل کـار  
 بود   تلفات انسانی غیر قابل جبران ناپذیر به وجود آورد. 

ـانـواده   کارفرمای معدن عالوه بر پرداخت غرامت بـه خ
ـانـدارد   های کارگران باید برای عدم ایمن سازی هـای اسـت

 مورد محاکمه قرار گیرد . 
کیلومتری زمین قـطـعـن از    ٠ کار کارگران در اعماق  

ـر انسـانـی در   تامین جانی برخوردار نبودند.ایـن واقـعـه غـی
ـری اسـت .امـا   ـیـشـگـی ـنـی و پ ـی عصر حاضر قابل پیش ب
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ـردن   کارفرمایان جهت افزایش سود منافعشان از بـه کـار ب
تکنولوژی و تـ ـهـیـزات الزم و کـافـی خـودداری مـی  
کنند.عالوه بر آن کار کارگران معدنکار در اعـمـاق زمـیـن  

 باید از قوانین و مزایای وی ه ای برخوردار باشد . 
 سال کاهش یابد .   ٣١ سابقه کار در معادن به    -٣ 
 تعطیلی دو روز در هفته باشد  --٠ 
 ساعت کار در هر شیف باشد   ٣  --١ 
 افزایش زمان ناهار خوری در خارج از معدن . --٤ 
ـانـواده    --٣  ـرای خ ـلـی ب ـی برخورداری از بیمه های تکم

 های کارگران بدون کاهش از دستمزد کارگران باشد  
 استحمام اجباری کارگران در محل کار . --١ 

ما کارگـران بـه هـمـکـاران مـعـدنـکـار خـود تـوصـیـه  
ـای   مینماییم که جهت تامین حقوق   امنیت جانی و مـزای

 شغلی از هر تالشی دری  ننمایند . 
ما بدون شک خود را جزئی از خانواده های کـارگـران  
 جان باخته می دانیم و شریک غم جانسوز آنها هستیم . 

 ٣١/٠/٣٤ 
 کمیته پیگیری ای اد تشکل های کارگران ایران 

 
هههای مههعههدنههچههی  ابههراز هههمههدردی خههانههواده

 سنگرود با معدنچیان زمستان یورت
ـان یـورت    در پی حادره انف ار معدن زغال  سنو زمسـت

ـانـده   ـیـم ـاق و در شرایطی هنوز عملیات امداد برای نـ ـات ب
هـای    معدنچیان محبوس ادامـه دارد  گـروهـی از خـانـواده 

ـا ارسـال    کشته  شده کارگران معدن زغال سنو سنـگـرود ب
پیامی همدردی خود را با بازمـانـدگـان ایـن حـادرـه اعـالم  

 کردند. 
های کارگـران کشـتـه شـده     متن پیام همدردی خانواده 

 سنو البرز بدین شر  است:   معدن زغال 
ما هم طعم تلس مصیبت انف ار مـعـدن را کـه مـوجـب  

ـان  ـانـوار شـد را    ٠١ کـم    آور دسـت   کشتـه شـدن مـردان ن خ
ــده  ــی ــان   چش کــاه آرزوی صــبــر    ایــم و در ایــن لــحــمــات ج

 وشکیبایی از خدا برای شما عزیزان را داریم. 
سـنـو    سال قبل بود که خبر انفـ ـار مـعـدن ذغـال   ٠٣ 

  ٠١ سنگرود رودبار دهان به دهان چرخیـد؛ در ایـن حـادرـه  
کارگر دیگر م رو  شـدنـد. آن    ٣١ کارگر کشته و حدود  
ـبـود  نـه    روزها که هنوز از شبکه  ـری ن های مـ ـازی خـب

پ روفایلی سیاه شد و نه پ سـتـی در مـاتـم کشـتـه شـدگـان  
معدن سنگرود الیک خـورد. امـا دلـهـای نـگـران هـزاران  
کارگر چشم انتمار پدر کارگری بودند که به عمق مـعـدن  
ـرسـان   ـرسـان پ ـبـود و هـمـه پ رفته و خبری از سـالمـتـش ن

 جویای حال عزیزانشان بودند. 
ـلـی   ـا تـعـطـی این پایان کار معدن سنگرود رودبار نبود  ب

ـریـب یـک هـزار کـارگـر ایـن مـعـدن    ٣٧  ماهه معیشت ق
ـری مسـئـول وقـت مـعـدن   ـیـگـی دچار فراز و فرود شد  با پ
شروع بکار دوباره کرد اما رفته رفته از نیروهایش کـاسـتـه  
شد تا بعد از چندین دهه مهر تعطیلی بر پیکره این مـعـدن  

 خورد. 
ــاورزی   ــار دامــداری و کش ــن ــنــگــرود در ک مــعــدن س
مهمترین منب  درآمد و امـرار مـعـا  بـخـش اعـمـمـی از  
ـان   ساکنین دو بخش عمارلو و خورگام بود و کـارگـران و ن
آوران بسیاری را در همین معدن مشـغـول بـکـار کـرده بـود  

روستـای ایـن    ٣١ که به واسطه آن شور و نشاط در بیش از  
 دوبخش برقرار بود و زندگی جریان داشت. 

ـانـش کـو    معدن سنگرود کـه تـعـطـیـل شـد  سـاکـن
کردند  مدرسه شبانه روزی ا  تعطیل شد و از گـلـدسـتـه  
ـنـد نشـد و خـاطـرات سـی   ـل مس د  دیگر صدای اذان ب
چهل ساله کارگرانی که اگر بعد از کار طـاقـت فـرسـای  
ـا   تونل آنها را می دیدی همه سیاه و یک رنـو بـودنـد ت
ـرانـی   لقمه نانی را برای زن و فرزند خود تهیه کنند  بـه وی

 تبدیل شد. 
بیاد جان باختگان امروز معدن زغالسنو آزاد شـهـر و  

 دیروز معدن سنگرودت   ٣ انف ار تونل شماره  
 

 پیام تسلیت کارگران معدن چادرملو 
ما معدنکاران چادرملو در عزای همکـاران آزادشـهـری  

 سیاه پوشیم 
ـتـی   کارگران معدن چادرملو در استان یزد در پیام تسلی
ـان یـورت   خطاب به بازماندگان حادره انف ار مـعـدن زمسـت

 غربی  از شرای  فعلی کار در معادن انتقاد کردند. 
 است:   در این پیام تسلیت آمده 

ـار مـرگ   ـیـدن اخـب ـا شـن ـلـو ب ما معـدنـکـاران چـادرم
همکارانمان در آزادشهر  از صمیم قلب متاسف شـدیـم؛ ایـن  
ـیـت   ـا تسـل ـق ـی فاجعه دلخرا  را به بازماندگـان حـادرـه عـم

ـا چـه    می  گوییم؛ اما روی سخن ما با مسـئـوالن اسـت؛ ت
ـانـی سـهـل انـگـاری  ـرب ـایـد ق هـا و    زمان جـان کـارگـران ب

داران و کارفرمایان شود  به راسـتـی    های سرمایه   سودجویی 
چه زمانی قرار است حقوق قانونی کارگران که یـکـی از  
مهمترین آنها تامین امنیت جانی است  به رسمیت شناخـتـه  
ــاک اســت؛   ــن ــران اســف ــادن ای ــار در مــع ــرایــ  ک شــود  ش
دستمزدها بسیار پایین است و جان کارگران هـر روز و هـر  

 لحمه در معر  هزاران خطر قرار دارد. 

 ویژه روز جهانی کارکر
بیانیه جهمهعهی از فهعهالهیهن آتهئهیهسهت و 
خداناباور در ایران بمناسبت روز جههانهی 

 کارگر
ـرآن   ـانـی کـارگـر امسـال ب با نزدیک شدن بـه روز جـه
داشتیم تا اولین بیانیه از طر  جمعی از فعالین آتئیـسـت و  
ـانـی کـارگـر تـهـیـه و   ـرای روز جـه خداناباور در ایران را ب

 منتشر کنیم. 
ـیـش   روز جهانی کارگر امسـال نسـبـت بـه سـالـهـای پ
ــتــه   ــرا در طــول یــکــســال گــذش ــر اســت. زی ــار ویــ ه ت بســی
ـلـمـان و   ـرده ای از سـوی کـارگـران  مـع اعتراضات گست
ـیـ ـه   ـت پرستاران برگزار شد. موج نارضایتی عـمـومـی از ن
ـبـشـهـای اجـتـمـاعـی   سیاست های حاکم در اعتراضات جن

 دیگر هم خود را نشان داده و همچنان ادامه دارد. 
ـران   ما فعاالن جنبش خداناباوری و سکوالریستـی در ای
ـیـحـقـوق جـامـعـه هـمـواره مـورد   ـر بـخـشـهـای ب مانند سـای
محرومیت  سرکوب و خشونت سیستماتیک بوده ایـم. امـا  

ـا   ـن ـنـد سـی ـان علیرغم فشارها و یا حتی دستگیری هایی م
ـران   دهقان که نمونه ای از هـزاران جـوان و شـهـرونـد در ای
ـایـی از   ـیـده  و ره ـراز عـق است که آزادی بیان و آزادی اب
ـتـدایـی خـود   قوانین سنتی  مذهبی و عقب مانده را حـق اب
می داند  ما با عروج این جنبش مواجه بودیم کـه خـود را  
بوضو  در اینترنت و شبـکـه هـای اجـتـمـاعـی نشـان داده  

 است. 
ـاوری و سـکـوالریسـتـی    ـاب در حال حاضر جنبـش خـدان
ـران اسـت کـه مـوجـودیـت و   یک واقعیـت در جـامـعـه ای
مطالبات غیر قابل انکار دارد و نمیتوان از آن چشم پـوشـیـد  
ـر مـی رویـم  بـه   ـلـوت و یا سرکوب کرد. روز به روز کـه ج
ـیـت و تـال    ـال لطف و تال  مبارزات در سط  جامعه  فع
ـری از ابـزاری مـثـل   ـا بـهـره گـی آتئیست ها و ناباوران و ب
ـری   ـیـشـت اینترنت و شبکه های اجتماعی  زمینـه سـازی ب
برای زدودن جهل و خرافات از زندگی و افکـار شـهـرونـدان  

 و جوانان و نوجوانان فراهم می شود. 
امروز در جائی ایستادیم که مسئوالن حـاکـم نـگـرانـی  
ـان از   شدید خود از رویگردانی بخش اعمم جوانان و نـوجـوان
دین و گرایش به بیخدایی را در تریبون هـای نـمـاز جـمـعـه  

 اعالم میکنند و این نشان از پیشروی جنبش ماست. 



 ٩٦٤ شماره      -  چهارم  دوره     25     کارگر کمونيست 

ـبـش   ـنـدگـان جـن آتئیست ها و ناباوران ایران یکی از نمای
ـرای رسـیـدن   علیه وضعیت موجود می باشند که همـواره ب
ـارزه   ـنـد و مـب ـر در تـال  هسـت ـایـی بـهـت ـی به جامعه و دن
میکنند. ما خود را متعلق به جنبش و بخشی از جـامـعـه  
ـان    ـاران  زن ـرسـت می دانیم که همپای کارگران  معلـمـان  پ
ـرنـس جـنـدرهـا   دانش ویان  هم نسگرایان  دوجنس گرایان  ت
و فرانرم گرایان از رروت و قدرت موجود سهمی و بـهـره ای  
نداریم و از سمت طبقه حاکم موجودیت ما  خواسـتـه هـای  

 ما و فعالیت ما مورد سرکوب نیز قرار میگیرد. 
ـایـی   ـتـه ـاسـب اول ماه مه روز جهانی کارگر یکی از مـن
ـتـخـواه  مـدرن    ـبـش هـای عـدال است که نتی ه مبارزه جـن
پیشرو و سکوالر در جـهـان بـوده  لـذا مـا ایـن فـرصـت را  
ـبـش کـارگـری و   ـا جـن مغتنم شمرده و ضمن همبستگی ب
ـارزاتـی در جـامـعـه  بـخـشـی از   ـبـش هـای مـب سایر جـن

 مطالباتمان را اعالم میکنیم: 
ـرور  و  ٣  . جدایی کامل دین از حکومت  آموز  و پ

 دستگاه قضائی. 
ـان  لـغـو حـ ـاب  ٠  ـیـه زن . لغو قوانین تبعیض آمیز عـل

ـتـی   اجباری و انتخاب آزادانه پوشش و لغو تفکیک جنـسـی
 به هر شکل و در هر زمینه. 

ـنـد آزادی    ١  ـان آزادی های بی قید و شرط سیاسـی م
ـنـه حـول آن  تـ ـمـ     بیان و ابراز عقیده و فعالیت بدون هـزی
ـر   ـا نـمـی ـیـت ه ـال ـر فـع تشکل  اعترا   اعتصـاب  و سـای
کلوپ های فرهنگی و علمی وغیره در سط  جـامـعـه و  

 اینترنت. 
ـنـش و امـتـحـان ایـدئـولـوژیـک  ٤  . لغو هرگـونـه گـزی

ـاطـ    مذهبی  عقیدتی و سیاسی در سط  جامـعـه  در مـق
 تحصیلی و شغلی و استخدام.  

ــازداشـت  لـغـو اعـدام  لـغــو  ٣  . لـغـو فــوری احـکـام ب
ـراز   محرومیتهای سیاسی  اجتماعی و اقتصادی بـخـاطـر اب

 عقیده و یا فعالیت حول آن. 
 جمعی از فعالین آتئیست و خداناباور در ایران 

 ٣١٣١ اردیبهشت  

 گزارش
اردیبهشت جهمهعهی از  ٢١پیاده روی امروز 

 فرهنگیان ،
ـلـمـان  بـه   فعالین صنفی و اعضای کانون صنفـی مـع
ـا   مناسبت گرامیداشت هفته معلم و اعـالم هـمـبـسـتـگـی ب

 اسماعیل عبدی معلم زندانی  
ـلـمـان اسـت   ـراضـات مـع اسماعیل عبدی از رهبران اعـت
که با شش سال حکم با اتهاماتی امنیتی در زنـدان اسـت.  
ـارزات   ـتـی کـردن مـب ـی او در اعترا  به حکم خـود و امـن
کارگران  معلمان  و مردم معتر  هم اکنـون در زنـدان در  
 اعترا  است. باید از خواستهای او وسیعا حمایت کنیم. 

 
ت مع حمایتی فرهنگهیهان و فهعهالهیهن در 
حمایت از اسماعیل عبدی در ششمیهن روز 

 اعتصاب لذا
ـیـن    ٣٣ دیروز   ـال اردیبهشت ماه؛جمعی از فرهنگیان  فـع

ـاسـبـت   ـلـمـان  بـه مـن صنفی و اعضای کانون صنفـی مـع
ـا اسـمـاعـیـل   گرامیداشت هفته معلم و اعالم همبستـگـی ب
ـارک   عبدی معلم زندانی اقدام به راهپیمایی و ت مـ  در پ

 الله کردند. 
ـنـد و   در این ت م  خانواده آقای عبدی نیز حضور داشت
ـایـی بـه ادامـه زنـدان و عـدم   با در دست داشتن پـالکـاره
ـاسـی   پاسخگویی مسئولین به وضـعـیـت ایـن زنـدانـی سـی

 اعترا  کردند. 
ـتـمـیـن روز اعـتـصـاب غـذای   آقای عبدی امـروز هـف

 اعتراضی خود را گذراند. 
 

 در شهرستان تاکستان
بها اتهمهام قهرار داد کهار  «ریز موج»کارگر  ٣١

 اخراج شدند
کارخانه ریز موج )تولید کننـده انـواع سـی دی ودی  

کـارگـر    ٤١١ وی دی   است. در این واحد تولیدی حـدود 
مشغول به کار هستند اما از ابتدای اردیبـهـشـت مـاه سـال  
جاری به دلیل نامعلومی که کـارگـران از آن اظـهـار بـی  

کـارگـر پـس از خـاتـمـه    ١١ اطالعی می کنند   تعـداد  
 اند.   قرارداد  کارشان را از دست داده 

ـقـه    ٣١ این کارگران که بصورت میانگین بین   سال سـاب
 کار دارند 

 بین المللی
 ١١اعتصاب سهراسهری بهیهش از  -برزیل 

 میلیون نفر
ـا    ٠٠ اعتصاب سراسری در برزیل روز جـمـعـه   آوریـل ب

ـان   ـای ـرضـان پ ـتـی و مـعـت ـی بروز خشونت میان نیروهای امـن
ـرزیـل شـاهـد اعـتـصـاب    ٠١ گرفت. طی این روز    ـالـت ب ای

ـیـس جـمـهـوری   گسترده در اعترا  به طر  میشل تمر  رئ
 در زمینه تغییرات در نمام بازنشستگی بود. 

سـال گـذشـتـه در    ٠١ نخستین اعتصاب سراسری طی  
های کارگری صـورت گـرفـت و    پاسس به فراخوان اتحادیه 

های دولتی یـعـنـی    با حضور تقریبا نیمی از کارکنان بخش 
ـلـی مـدارس و    ٠١ حدود   میلیون نفر برگزار شد و به تـعـطـی

 اختالل در شبکه حمل و نقل ان امید. 
ـرو دسـت کـم هشـت اتـوبـوس در   ـی در مرکز ریـودوژان

ـان شـیـشـه   شعله  ـرضـان سـوخـت و آن هـای    های خشـم مـعـت
 بسیاری از فروشگاهها را شکستند. 

ـان داشـت.    این خشونت  ـائـولـو هـم جـری ها در شهر سائـوپ
ـیـل نـگـرانـی   بسیاری از فروشگاهها و مراکز ت اری به دل
از بروز هرج و مرج بسته بود. موان  موجود در شـمـاری از  

 ها هم رفت و آمد خودروها را دشوار کرده بود.   خیابان 
پلیس برای متفرق کردن معترضان در ایـن دو شـهـر از  

 های پالستیکی استفاده کرد.   گاز اشک آور و گلوله 
ـرات   ـی ـی هفته گذشته م لس نمایندگان برزیـل طـر  تـغ
در نمام بازنشستگی را به تاییـد رسـانـد. ایـن طـر  دسـت  
ـاده از   ـان و اسـتـف ـنـه اخـراج کـارکـن کارفرمایان را در زمی
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 قراردادهای کوتاه مدت بازتر می گذارد. 
ـلـه    ١٣ به    ١١ افزایش سن بازنشستگی از   سـال از جـم

ـرزیـل   موارد موجود در طر  اصالحاتی رئیـس جـمـهـوری ب
 است که خشم اعتصابیون و معترضان را برانگیخته است. 

ـان طـر     از یک سو  اتحادیه  های کارگری و مـخـالـف
ـر   ـی ـق ـنـد اقشـار ف اصالحات در نمام بازنشستگی می گـوی
ـردازنـد. از   ـپ ـتـصـادی کشـور را ب نباید بهای مشکـالت اق
ـرای   سوی دیگر رئیس جمهوری برزیل این اصـالحـات را ب

ـریـن رکـود    کاهش کسری بودجه و برون رفت از بیسابقـه   ت
 اقتصادی کشور ضروری می داند. 

این اعتصاب در حالی صورت می گیرد که برزیـل در  
هـای اصـلـی    تال  برای غلبه بر رکودی است که شاخ  

اقتصادی را در وضعیت هشدار قرار داده اسـت. در هـمـیـن  
ـاری از   حال رسوایی فساد مالی از ماهها قبل دامـن بسـی
ـران   دولتمردان سابق و کنونی برزیل از جمله چند تـن از وزی

 دولت میشل تمر را گرفته است. 
 

ابراز پشیمانی دولت بهلهژیهک از  -بلژیک 
دادن رای مهه ههبههت بههه عههربسههتههان بههرای 
 عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل
ـبـت ایـن   شارل میشل  نخست وزیر بل یک از رای مـث
ـام   کشور به عضویت عربستان سعودی در کـمـیـسـیـون مـق

 زنان سازمان ملل متحد ابراز پشیمانی کرد. 
ـان   کمیسیون مقام زن با هد  ترویج برابری جنسیتـی زن

ـتـصـادی  ـر مـ ـمـوعـه شـورای اق اجـتـمـاعـی  -و مردان  زی
ـان سـعـودی روز سـی   سازمان ملل متحد است و عـربسـت

ـبـت از مـ ـمـوع    ٤٧ فروردین با     عضـو ایـن  ٣٤ رای مـث
 کمیسیون شد. 

ـارلـمـان ایـن کشـور   ـر پ ـراب نخست وزیر بل یک که در ب
سخن می گفت تاکیـد کـرد در صـورتـی کـه ایـن رای  
گیری تکرار می شد "بی تردیـد دولـت تـالـشـش را مـی  
کرد تا حمایتی از عربستان سعودی نشود. "آقـای مـیـشـل  

"من دستورات الزم را صادر کرده ام کـه دیـگـر در      افزود: 
ـرویـج   ـرای ت ـا ب آینده چنین اتفاق هایی نیفتد. باید تال  ه

 حقوق زنان را دو چندان کرد " 
دیدیه ریندرز  وزیر امور خارجه بل یک نیز در واکـنـش  
به این موضوع گفت که شخصا در جریان نبوده و اعضـای  
ـر   ـلـل "ب دفتر وی و نمایندگی ایـن کشـور در سـازمـان م
ـر امـور   اساس رویه جاری " تصمیم گیـری کـرده انـد. وزی
خارجه بلـ یـک در تـوجـیـه رای ایـن کشـور گـفـت کـه  
فرصت زیادی برای تصمیم گیری نبود و به دلیل اخـتـال   
ـنـدگـی ایـن کشـور در   ـای ساعت نیویورک و بروکسـل نـم
 سازمان ملل زمانی برای کسب تکلیف از مرکز نداشت. 
ـنـدگـی   ـای در مقابل به گفته حزب سبزهای بل یک نـم
ـروکسـل مـرکـز   این کشور کمی پس از نیمه شب به وقت ب

ـافـت نـمـر    ٣ را در جریان قرار داده بود و   ـرای دری ساعـت ب
 زمان بود. 

ـا   ـلـ یـک ب ـارلـمـان ب بن نوا هلینگز  نماینده سبزها در پ
ـان   انتقاد شدید از رای مثبت این کشور به عضویت عـربسـت

"دفتر ریندرز به این رای شرم آور و ضـد زن چـرات      گفت: 
سبز نشان داد با این هد  که یک کشـور )کـه در خـور  
رابطه دیپلماتیک شایسته نیست   در یـک تـکـه کـاغـذ  

ـیـت را   اسم بل یک را بنویسد و ورود آن بـه شـورای امـن
تسهیل کند. چه کسی مسئول این تصمیم اسـت  شـخـ   

 وزیر امور خارجه " 
 

م لس ممنوعیت برقع و نهقهاب را -آلمان 
 به تصوی  رساند
ـبـه    م لس آلمان )بوندس  ـنـ ـشـن   ٠٧ تاگ  شـامـگـاه پ

ـر اسـاس آن    آوریل الیحه  ای را بـه تصـویـب رسـانـد کـه ب

ـری آلـمـان از   ـان دادگسـت کارمندان دولت  نمامیان و قاضی
ـا    پوشاندن کامل چهره  ی خود ممـنـوع شـدنـد. ایـن طـر  ب

ـال دمـکـرات و   آرای احزاب ائتالفی دولـت )حـزب سـوسـی
ـال مسـیـحـی  بـه    اتحادیه  ی دمکرات مسیـحـی و سـوسـی

ـاصـطـال    ـا" و ب ـنـدگـان حـزب "سـبـزه ـای تصویب رسید. نـم
ها" که در اپوزیسیون هستند  بـه طـر  مـمـنـوعـیـت    "چ  

 برق  و نقاب رای منفی دادند. 
ـیـن چـهـره   بر پایه  ی کـارمـنـدان    ی طر  یادشده  همچـن

ـاسـایـی   دولت "در رابطه با وظایف اداری" آنان باید قابل شـن
ـنـد در صـورت لـزوم )مـثـال   باشد. ساکنان آلمان نیز موظف

ـتـشـان    هنگام رای  گیری  پوشش خود را کنار بزنند تا هـوی
ـرگـه   در مقایسه  ـا عـکـس ب ـان    ی چهره ب ـاسـایـی آن ی شـن

ویـ ه    ممکن شود. تعیین هـویـت افـراد از ایـن طـریـق   بـه 
 ی اقامت برای آنان ضروری است.   هنگام صدور اجازه 

ـرگـزاری    عالوه بر موارد یادشده  اعضای کمیته  هـای ب
ـیـز    انتخابات و هیئت  های اجرایی ایـن نـهـادهـای مـدنـی  ن

ـرقـ  و  ـاب      موظف به رعایت مفاد قانـون مـمـنـوعـیـت ب ـق ن
تـوان حـتـی "حـق    هستند. طبق "قانون انتخابات آلمـان" مـی 

ی خـود    رای" را از افرادی که حاضر به نشان دادن چـهـره 
ـرای افـراد خـطـرات   نیستند  سلب کرد. تنها مواردی که ب
ـا سـبـب "سـرایـت   ـر دارد ی "جانی  شغلی و سالمتی" در ب

ـانـون خـارج شـده    شود  از حوزه   بیماری" می  ی اجرایی این ق
 است. 
 

ههای  ت اهرات زنان با سهیهنهه -آریانتین 
 باز

تعدادی از زنان آرژانتینی در اعترا  به آنـچـه کـه از  
ـرنـد   آن با عنوان "استانداردهای دوگانه در جامعه" نام می ب

 با سینه های برهنه دست به ت م  زدند. 
ـاز   ـنـه هـای ب هفت  گذشته سه زن به خاطر اینکه با سـی
ـاد بـه   در ساحلی حاضر شده بودند از طر  پلیس و به استن

م بـور بـه تـرک   «نمایش ناپسند اجزای بدن »ماد  قانونی  
ـر  کـه تـ ـمـ  خـود را   این منطقه شدند. این زنان مـعـت
ـنـد حـق   ـاده انـد  مـی گـوی "تتاز" به معنای سین  باز نام نه
ـاز   ـنـه هـای ب دارند همانند مردان در سواحل آرژآنتین با سـی

 حضور یابند. 

ـنـه هـای   به گزار  مناب  آرژانتینی  ت م  زنان با سـی
برهنه در بوینس آیرس با حضور تعدادی از مـردان "مـزاحـم"  
ـان   ـرون" از سـوی زن ـی ـرو ب ـادهـای "ب ـری ـا ف همراه بوده که ب

 م بور به ترک این ت م  شده اند. 
 

ت اهرات در مادرید بر عهلهیهه  -اسپانیا 
  فساد مالی

ـتـخـت      هزاران نفر روز دوشنبه اول ماه مه  ـای در مادریـد پ
ـا فسـاد   ـارزه ب اسپانیا برای دفاع از حقوق کـارگـران و مـب
ـاسـبـت روز   مالی  تماهرات کردند. ایـن تـمـاهـرات بـه مـن

 جهانی کارگر برگزار شد. 
این تماهرات در حالی در مادرید برگزار شده اسـت کـه  
رسوایی جدیدی درباره حزب حاکم بوجود آمـده اسـت. ایـن  
حزب در خصوص مدیریت یک شرکت دولتی به اخـتـالس  

 متهم شده است. 
ـیـدرا   ـیـن حـزب ایـزکـوی حزب چ  پودموس و هـمـچـن
ـار   اونیدا برای این تـ ـمـ  فـراخـوان داده انـد. آنـهـا خـواسـت

 مبارزه با فساد مالی هستند. 
ـنـد   تماهر کنندگان پارچه نوشته هایی بـه دسـت داشـت
ـانـو راخـوی )نـخـسـت   که بر روی آن نوشته شده بود "مـاری

 وزیر اسپانیا  فاسد ترین فرد است " 
ـایـی هـا پـس از   ـی ـان ـا  اسـپ براساس نتایج نمرسن ی ه
ـریـن دغـدغـه   ـت بیکاری  فساد مالی را در فـهـرسـت مـهـم

 های خود قرار داده اند. 
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Workers in Iran کارگران در فیس بوک 
 دیدن کنید

گزارشی از اعتصاب کارگران کارخانه نوشابه سازی 
 زمزم_کرمانشاه در دفاع از کارگران بخش پیمانکار 

ـبـه     ٣١ /   ٠ /  ٣١ امروز  چهـارشـن
کارگران پیمانـکـار بـخـش بسـتـه  
ــری   ــارگــی ــیــه و ب ــل ــنــدی و تــخ ب
ــزم کــرمــانشــاه بــا   ــت زم شــرک
ـبـل   هماهنگی و برنامه ریزی از ق
ــی  در   ــت مــعــیــن ــعــی ــوق و درم
ـیـن   ـای اعترا  به دستمزد بسیار پ

ــانــه و    ــاه ــز م ــی ــاچ ــاه    ٤ و ن م
مطالبات معوقـه خـود و شـرایـ   
سخت وطاقت فرسـا کـار  دسـت  

 به اعتصاب زدند. 
 

ــیــش   ــال پ ــا ازحــدود ده س ــب ــری ــق ت
ـای   ــ ـت ـرکـــت زمـــزم در راســ شــ
کوچک کردن مسئولیت خود و  
تعدیل نیرو و اخـراج سـازی هـا   
این قسمت از کار را به پیمانـکـار  
ــارگــرانــی کــه   واگــدار نــمــود. ک
ـنـد   دراین قسـمـت کـار مـی کـن
ـانـکـاری   ـیـم توس  شرکت های پ
به کار گمارده می شـونـد و هـر  
ـانـکـار   یکی دو سال یک بار پیم
ــار   ــانــک ــیــم عــو  مــی شــود. پ
ـیـن   ـای ـاقصـه پ جدیدی که در مـن
ترین قیمت را بدهد کار را بـه او  
ــیـ ــه   ـت واگـذار مـی کـنــد. در ن
ـریـن   ـا بـی حـقـوقـی ت پیمانکار ب
ــار   ــا ک ــرارداد در نــوع خــود  ب ق
ـا بسـتـه ای  در   قطـعـه ای و ی
ـرنـده مـی شـود. ایـن   ـاقصـه ب من
ــتــن   ــر گــرف ــرارداد بــدون در نــم ق
ــران  از   ــارگ ــانــونــی ک ــای ق مــزای

جمله مرخصی سالیانـه  عـیـدی   
اضافه کاری هـای هـر روزه بـه  

ساعت  تعطیالت رسمـی   ٣ میزان  
ـره...   و سرویس ایاب و زهاب وغـی
بسته می شود. کارگران در ایـن  
بخش با سابقه کار یک الـی ده  
سال مشغول به کارند و مـ ـبـور  
ـا   ـر مشـقـت ب به کـارسـخـت و پ

سـاعـتـه  ٣٠ الی  ٣١ ساعت کاری  
ـیـد شـرکـت    ـا تـول ـاسـب ب ـن و مت
درشیفت های کاری شـب و روز  
ـانـه هـر   ـی هستنـد. دسـتـمـزد مـاه
کدام از این کـارگـران در فصـل  

ـا    ٠٣١ های سال  از     ٤٣١ هزار ت
هزار تومان ت اوز نمی کند. ایـن  
وضعیت باعث شده کـه بـعـضـی  
ــالــی   ــاز م ــی ــران کــه ن ــارگ از ک
ــاه    ــری دارنــد  در طــول م ـیــشــت ب
ــد روزی را بــه صــورت دو   ــن چ

 شیفت کار کنند. 
 

ــمــانــی   ــصــاب کــارگــران پــی ــت اع
ــانشــاه بــا   ــرم ــه زمــزم ک ــان ــارخ ک
خواست پرداخت حـداقـل دسـتـمـزد  
ـانـون   اعالم شده از طر  دولت و ق
ـرداخـت   کار و اعترا  به عـدم پ

ماه گذشته و    ٤ مطالبات معوقه  
ــام   ــانــه انــ  ــی ــال ــیــدی س نــدادن ع
ـراضـی بـه   ـتـه اعـت ـب گرفت. و ال
ــود کــه درجــواب   ــکــار ب ــمــان پــی
ـتـه   خواست کارگران معتر   گف
بود که "شماها همین انـدازه کـار  

ـیـنت "یـعـنـی   ـت کردین  پـول گـرف
ـیـون    ٤ درطی این   ـل ماه یـک مـی

الی یک میلیون و دویست هـزار  
ـارتـی   ـر    ٤ تومانت به عب ـراب مـاه ب
 یک ماه پایه حقوقت  

تـ ـمـ  کـارگـران زمـزم کـه از    
ـر   ساعات اولیه صب  آعاز شـد  ب
ـیـد شـرکـت   تمامی خ  های تول

ـیـد نـوشـابـه    ١ که شامل   خ  تول
ـازار داخـلـی و صـادرات   جهـت ب
می باشد  تاریر گذاشت و هـمـه  
خطوط تعطـیـل شـدنـد و از کـار  
افتادنـد. درهـمـان سـاعـات  اول  
صب  مدیران و مسئـوالن شـرکـت  
با پیمانـکـار مـربـوطـه در مـحـل  
ـاحضـور   ت م  حـاضـر شـدنـد و ب
ــار زمــزم     شــورای اســالمــی ک
مسئوالن شرکت شروع به تـهـدیـد  
اخراج و ایـ ـاد رعـب وحشـت و  
ـنـد   ـت ترس کردند. به کارگران گف
ــشــا  و   ــن کــار اغــت کــه " ای
ــاســی   ــی ــنــی اســت و س ــارشــک ک
مـحـسـوب مـی شـود و در ایـن  
ــیــن کــاری   ــایــد چــن ــرایــ  نــب ش
ــد  در مــیــان کــارگــران   ــی ــکــن ب
ـارا تـهـیـج   کسانی هستند که شم
ــان   ــا دوســت ت ــنــد  آنــه ــن مــی ک
نیستند اینها اخـالل گـرنـد و ...   
ـنـده   ما امروز  از تهران بازدید کـن
ـتـخـاب   داریم  چـرا ایـن روز را ان
ـری     ـیـــ ـای )نـــ ـردیــــن  اقـــ کـــ
پیمانکار اگر نمی توانیـد کـار را  

ـرویـد ت "   اداره کنید جم  کنیـد ب
اما کارگران به این صـحـبـت هـا  
ـا   ـنـد "ت ـت توجهی نـکـردنـد و گـف
ـار هـم   خواسته ی مـا کـه بسـی
ـاشـد  یـعـنـی هـمـان   ناچیز می ب
حداقل حقوق اعالم شده با مـوارد  
ــون کــار و   ـان ــده در قــ درج ش

مـاه گـذشـتـه    ٤ مطالبات معوقه  
ـریـم    پرداخت نشود و جـواب نـگـی

 کار را شروع نخواهیم کرد." 
این اعتصاب که با هماهنگـی و  
ـامـه ریـزی و در   ـرن همفکری و ب
شرای  معین تصمیم گیـری شـده  
ـایـت و دل   بودو با استقبال و حـم
گرمی کارگران قرار داد دائـم و  
ـرو شـده   رسمی شرکت زمزم  روب
ــیــه   ــاعــث جســارت و روح بــود  ب
ـانـکـار شـده و   قوی کارگران پیم
مصرانه بر محقق شـدن خـواسـتـه  

 های خود ایستادگی کردند. 
ـر از اداره   از سوی دیـگـر دو نـف
کار کـرمـانشـاه هـم کـه تـوسـ   
شورای اسالمـی کـار زمـزم  در  
ـان گـذاشـتـه شـده بـودنـد بـه   جری
محل ت م  کارگران آمدند. آنـهـا  
هم با صحبت های از قبیل "کـار  
ــی مـــی   ـانـــون ـرقـ ـاهــا غــیــ ــمــ ش
ــی چــه    ــن ــع ــاشــد اعــتــصــاب ی ب
شماباید به ما اطالع مـی دادیـد   
ما بررسی مـی کـردیـم و... ".  
ـنـکـه اداره   کارگران معتر  از ای
ـر   کار به شرکت آمده بود  جسـورت

شده و در جـواب مـامـوریـن اداره  
ــد و رســا   ــن ــل ــار بــا صــدای ب ک
تمامی مشکـالتـی کـه در ایـن  
ــد ســال تــوســ  شــرکــت و   چــن
ـیـش آمـده بـود را   ـانـکـاران پ پیـم
ـرخـواسـتـه خـود   تشری  کـرده و ب

 پافشاری کردند. 
 

ــار   ــلــه اداره ک ــا مــداخ ــره ب ــاالخ ب
کرمانشاه  مدیریت شـرکـت زمـزم  
  پیمانکار مربوطـه مـوظـف شـد  
که از این تاریس  طبق قانون کـار  

ایـن بـخـش ازکـارگـران     ٣١ سال  
  ٣١١ پیمانکاری را بر پایه حقوق  

هزار تـومـان و تـمـام مـوارد درج  
ــون کــار پــرداخــت   شــده در قــان
ـنــد. ایــن مــوارد را دریــک   ــای نـم
ـنـمـیـم شـده و بـه   صورت ـلـسـه ت
امضا نمایندگان شرکـت زمـزم و  
 پیمانکار و شورا اسالمی رسید.  
ـران   ـارگــ ـیـــب کــ ـرتــ بـــه ایـــن تــ
ـانــه نــوشـابــه   ــانـکــاری کــارخ ـیـم پ
  ٣ سازی زمزم کرمانشاه  بعـد از  

ساعت اعـتـصـاب بـه مـوقـ  بـه  
ـا   خواسته های خود رسـیـدنـد و ب
خوشحالی از نتیـ ـه ای کـه از  
ــتــه   ایــن هــمــدلــی و اتــحــاد گــرف

 بودند  به سر کار بازگشتند. 
 

ـرای کـمـک   کمیته هماهنگی ب
به ای اد تشکل هـای کـارگـری  

 ٣١٣١ اردیبهشت    ٣١  -
 


