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 بخش ایران: نسان نودینیان 
 رفاهی                    بخش بین المللی: داوود   

 پارامتر رادیکالیسم و مقاومت در ایاالت متحده آمریکا
 ناصر اصغری 

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک 
 انگلس

 (      دیوید ریازانف٥٣)

 اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران
 انتخاب مجدد روحانی   در مورد

 مصاحبه:با شهال دانشفر
های توده ای صف آرایی متحد مردم در نبردشان    نهادها و تشکل 

 علیه رژیم است 

 کارگران در هفته ای که گذشت 
فاجعه معدن زمستان یورت، یک موضوع  

 جدال انتخاباتی
 شهال دانشفر 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران: 
تبرئه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد یک گام رو به پیشش  

 در مبارزه علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی است

 کارنامه حسن روحانی
 نسان نودینیان 

 یک موفقیت در کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات
سال زندان برای جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد  ١١حکم 

 لغو شد
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 ١ صفحه    

گزارشی تکان دهنده درباره حادثه معدن زمستان 
 یورت آزادشهر وقربانیان این فاجعه 

فاجعه یورت کیفرخواست کاملی علیه نظام 
 اسالمی 

 اصغر کریمی 

پیام حزب کمونیست کارگری در شب 
همبستگی با کارگران معدن یورت در 

 استکهلم 
پیام به کارگران و خانواده های 

 جانباختگان معدن یورت 

 مطالب ویژه حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر  
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست.  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

روحانی مجددا بعنوان رئیس 
جمهور انتشخشاب ششد امشا او 
حتی مردمی کشه بشه او رای 
دادند را نمایندگی نمیکشنشد  
رای مردم به روحانی اساسشا 
از سر مخالفت با خامنشه ای 
و کاندید مطلوبش بود و نه 
بخاطر تشوهشمشی بشه جشنشا  
اصال  طلب و وعده وعیدها 
و سشیششاسشتششهشائششی کششه مششعشنششی 
واقشعشی آنششهشا در اشهشارسششال 
گذشته ایزی بجز اعشدام و 
زندان و فشقشر و بشیشکشاری و 
 بیحقوقی بیشتر نبوده است 

 
در جامعه ای کشه کشمشتشریشن 
آزادیهشای مشدنشی و سشیشاسشی 
وجششود نششدارد و احششزاب و 
نیروها و اشهشره هشائشی کشه 
آمال آزادیخواهانه و انسانی 
مردم را نمایندگی مشیشکشنشنشد 
نششه تششنششهششا حشش  شششرکششت در 
انتخابشات بشلشکشه حشتشی حش  
تنفس نشدارنشد، انشتشخشابشات 
نامیدن این مشعشرکشه و بشعشد 
هم فرد منتخب را نشمشایشنشده 
رای دهندگان نامیدن توهین 
به شعور مردم است  در ایشن 
باصشطشال  انشتشخشابشات نشیشز 
مانند دوره های قبل لیستشی 
از مششرتششجشش  تششریششن رجششال 
اسالمی را، که حتی مناظشره 
های انتخاباتیشان حاکی از 
نقش مستقیم و شریشک جشرم 
بودن همه آنشهشا در دزدی و 
جنایات و فسشادی بشود کشه 
سشششراپشششای ایشششن ر یشششم را 
فراگرفته است، مقابل مشردم 
گذاشتند  بخشش وسشیشعشی از 
مردم در ایشن بشازی ششرکشت 
نششکششردنششد امششا حششتششی بششخششش 
اعششظششم آنششهششا هششم کششه رای 
دادند قصشد و خشواسشتشششان 
مخالشفشت بشا کشانشدیشد مشورد 
نظر خشامشنشه ای و از ایشن 
طری  رای نه به کل نشظشام 

حاکم بود  همانطور کشه در 
عششمششل کششردنششد   ٨٨سششال 

انتخاب مشجشدد روحشانشی بشر 
خالف تحلیلشهشای فشعشالشیشن و 
اهره های استحشالشه اشی و 
رسانه های مرتجعشی نشظشیشر 
بشششی بشششی سشششی، نششششانشششه 
رویگردانی مردم از انقالب و 
سرنگونی و رضشایشت دادن و 
دل بستن جامعه به تغییرات 
تدریجی نشیشسشت، بشلشکشه بشر 
عششکششس رای مششنششفششی بششه کششل 
ر یمی است کشه خشامشنشه ای 
 نماد و رهبر و مظهر آنست  

 
برای بخش وسیعی از مشردم، 

 ٨٨همانشطشور کشه در سشال 
شششششاهششششد بششششودیششششم، ایششششن  
انتخشابشات نشیشز عشرصشه ای 
برای مقابله با دیکتشاتشور و 
"نشانه گرفتشن کشل نشظشام"، 
تشششدیششد کشششمششکششش مششیششان 
جششنششاحششهششای حششکششومششتششی، و  
تعرض بشیشششتشر در عشرصشه 

 های مختلف مبارزه بود  
 

پیشروترین بخش جامعه بشا 
بلند کردن فریاد اعتراضش، 
بششا افشششاگششری و آگششاهششگششری 
علیه هر دو جنا  حشکشومشتشی 
و ایجاد یک فضشای قشطشبشی 
علیه حکومت و انتخابشاتشش، 
به مقابله با ر یم برخاست  
بششیششش از شششانششزده مششیششلششیششون 
مردمی که در این انتخشابشات 
شرکت نکردند در واقش  بشه 
سرنگونی جشمشهشوری اسشالمشی 
رای دادنششد  قصششد و هششدف 
بخش اعظم آنانی که شرکت 
کششردنششد نششیششز اششیششزی بششجششز 
تضعیف بیشششتشر حشکشومشت و 
ایجاد شرایط مسشاعشد بشرای 
تششعششرض بششیشششششتششر بششه کششل 

 جمهوری اسالمی نبود  
از نظر تشوده مشردم  آنش شه 
جمهوری اسشالمشی انشتشخشابشات 

مششیششنششامششد صششرفششا حششلششقششه و 
مقطعی از کشاکشش و جشنش  
پیگیرشان با حکشومشت اسشت  
مقابله توده مردم با حکومشت 
اسالمی نه با این انتخشابشات 
شروع شده نشه بشا انشتشخشاب 
مششجششدد روحششانششی بشش ششایششان 
مشششیشششرسشششد  دوره جشششدیشششد، 
برخالف تبلیغات رسانه های 
استحاله اشی و طشرفشداران 
روحششانششی، دوره تششحششکششیششم و  

 تثبیت ر یم و 
تمکین و آرامش مردم نیست  
برعکس دوره بشهشم ریشخشتشن 
بیشتر صفوف حشکشومشت، بشی 
اعتباری بیشتشر خشامشنشه ای 
حتی در میان حکومشتشی هشا، 
تششعششمششیشش  و تشششدیششد بششحششران 
اقتصادی ر یم  و مصائشب و 
مسششائششل نششاشششی از آن، و 
تعرض بشیشششتشر کشارگشران و 
معلشمشان و زنشان و جشوانشان 
است  کل حکومت آبروباخشتشه 
تر، ضعیفتر و روسشیشاه تشر 
از معرکه انتخاباتی بشیشرون 
آمد و این بشرای مشردم آزاده 
ای کشه در گشیشر مشبشارزه ای 
پشششیشششگشششیشششر بشششرای تشششحشششقششش  
خواستهای برح  و انسشانشی 
شششان هسششتششنششد، فششراخششوانششی  
برای تعرض بیشتر و هشمشه 

 جانبه تر است   
 

آن شه در نشهشایشت سشرنشوششت 
مششردم را رقششم مششیششزنششد نششه 
معرکه های اهار سال یکبار 
انتخابشاتشی، بشلشکشه جشدالشی 
اسششت کششه مششیششان جششامششعششه و 
جشمشهشوری اسششالمشی هشر روزه 
جششریششان دارد  مششردم ایششران 
مدتهاست سرنگونی جمشهشوری 
 اسالمی را انتخاب کرده اند  
حششزب کششمششونششیششسششت کششارگششری 

 ایران
 ،١٥٣١اردیبهشت  ٥١
 ١١١٢مه  ١١ 

 اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران
 انتخاب مجدد روحانی   در مورد
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 اتحادیه آزاد کارگران ایران: 
تبرئه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد یک گام رو به  

 پیش در مبارزه علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی است

اتحادیه آزاد کارگران ایران: تبرئهه  
جههعههفههر عهه ههیههم زاده و شهها ههور  
احسهانههی راد یهه  گههام رو بههه  
 یش در مبارزه عهلهیهه امهنهیهتهی  
کهردن عههعههالههیههتهههههای صههنههفههی و  

 مدنی است 
 

جههعههفههر عهه ههیههم زاده و شهها ههور  
احسههانههی راد دو عضههو هههیههات  
مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایهران  

دادگهاه تهیهدیهد نه هر    ٨ در شعبه  
استان مهرکهزیهشهههر اراز  از  
اتههههامههات امهنههیههتههی  اجههتههمهها  و  
تبانی به قصد اقدام علیه امنهیهت  
کشور  و   تهبهلهیهی عهلهیهه نه هام  
 جمهوری اسالمی  تبرئه شدند. 

این دو ععال شناخته شده جهنهبهش  

کارگری ایران در  ی دستگیهری  
در    ٤٩٣١ در اردیبهشت ماه سال  

شهههههرسههتههان سههاوه در ارتههبهها  بهها  
اعتصاب کارگران کارخانهه لهولهه  
و نورد صفا و تشکیل دو  هرونهده  
امنیتی و کیفری بر عهلهیهه شهان  
در مهر مهاه سهال گهذشهتهه  ههر  
کدام به یازده سال زندان در شعبهه  
اول دادگههاه انههقههالب ایههن شهههههر  

 محکوم شده بودند. 
 

در  ی این محهکهومهیهت  جهنهاب  
آقای محمهد عهلهی عهروههی بهه   
وکالهت از سهوی ایهن دو عهعهال  
کارگری  اعتراضی را به شعهبهه  

دادگههاه تههیههدیههد نهه ههر اسههتههان    ٨ 
مهرکههزی ارائههه و بهها دعهاعههیههات  

ایشهان و تهاکههیههد ایهن دو عضههو  
هههیههات مههدیههره اتههحههادیههه آزاد  
کارگران ایران بر حقانیت ععالهیهت  
ههایشهان  سهرانهیههام امهروز حهکههم  
برائت آنان از اتهههامهات امهنهیهتهی  

 صادر شد. 
تهحهادیهه آزاد کههارگهران ایهران بهها  
قدردانی از زحمات داوطهلهبهانهه و  
شبانه روزی جناب آقای مهحهمهد  
علی عروهی و حمایت جمع هها   
شخصیتها  سازمانها و نهههادههای  
کارگری و  آزادیهخهواه و حهقهو   
بشری از این دو ععال کهارگهری   
ایستادگی و مقاومت شورانهگهیهز  
جههعههفههر عهه ههیههم زاده و شهها ههور  
احسانی راد را  بر سهر حهقهانهیهت  
ععالیهتهههایشهان ارج مهی نهههد و  

صدور حکم برائت آنهان از سهوی  
دادگههاه تههیههدیههد نهه ههر را یهه   
 یروزی مهههم در مهبهارزات حه   
طلبانه کارگران ایهران و گهامهی  
رو بههه  ههیههش در مههبههارزه عههلههیههه  
امنیتی کردن ععالیتهای صنفهی  
و مدنی ارزیابی میکند و انته هار  

دادگههاه    ٨ دارد رویههکههرد شههعههبههه  
تیدید نه هر اسهتهان مهرکهزی بهه  
ی  رویه مهعهمهول و جهاری در  
کلیه دادگاههای کشور در نگهاه  
به مهبهارزات صهنهفهی و مهدنهی  

 تبدیل بشود. 
 

ما با تاکیهد بهر تهداوم مهبهارزات  
خههود عههلههیههه امههنههیههتههی کههردن  
ععالیتهای صنفی و مهدنهی  بهر  

آزادی عوری اسماعهیهل عهبهدی   
آتنا دائمی و کلیه زندانیانی کهه  
به دلیل ععالیتهای آزادیهخهواههانهه  
و عدالت طهلهبهانهه در زنهدانهههای  
کشور محبوس هستند  ای مهی  
عشاریم و بدینوسیله خواهان  هایهان  
دادن بهههه امهههنهههیهههتهههی کهههردن  
ععالیهتهههای صهنهفهی و مهدنهی   
آزادی اییاد تشکلههای مسهتهقهل  
محلی و سهراسهری کهارگهران و  
تشههکههیههل نهههههادهههای مههدنههی و  
اجههتههمههاعههی مسههتههقههل و بههدون  
وابستگی به دولهت و نهههادههای  
 قدرت در  سطح کشور هستیم. 

 
 –اتحادیهه آزاد کهارگهران ایهران  

   ٤٩٣١ اول خرداد ماه  
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مرگ بر جمهوری اسالمی!                                              
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ٥ صفحه   

کارگر کمشونشیشسشت: جشنشبشش 
کششارگششری و جششنششبشششششهششای 
اعششتششراضششی دیششگششر تششعششداد 
زیادی تشکل و نهشاد دارنشد 
که بعضا زیاد اسمی هشم از 
آنها یا نمی ششنشویشم و یشا 
خودمان هم اسمشی از آنشهشا 
نمی بریم  مشثشل نشهشادهشای 
دفششاع از حششقششوا کششودکششان، 
نهادهای فعالین کارگشری و 
ان جی اوهای زیشاد دخشیشل 
در مسائل مربوط بشه زنشان 
و محشیشط زیسشت و هشیشره  
سئوال من این است که ایشن 
تشکل و نهادها در جشامشعشه 
 اه نقشی بازی می کنند؟

 
 شهال دانشفر: 

واقعیت اینست که طهی دو سهه  
ساله اخیهر جهنهبهش کهارگهری و  
جنبش های اجتماعی در عهرصهه  
ههای مههخهتههلهف مهبههارزات مههردم  
عههلههیههه وضههع مههوجههود هههر روز  
سازمانیاعته تر و با خهواسهتهههای  
متهعهیهن تهری جهلهو آمهده اسهت.  
خصوصا شعارهها و خهواسهتهههای  
آزادیخواهانه ی  وجه امیدبهخهش  
ایهن جههنههبهش هههاسههت کههه بههطههور  
واقعی کل سیستم سرمایهه داری  
حاکم را به چالش مهیهکهشهد. در  
بستر چنین تهحهول امهیهدبهخهشهی  
است که امروز ما شاهد سر بلنهد  
کردن و شهکهل گهرعهتهن انهوا  و  
اقسههام تشههکههلههههها و نهههههادهههای  
مبارزاتهی مسهتهقهل از دولهت در  
جنبهش کهارگهری و در عهرصهه  
هههایههی چههون دعهها  از حههقههو   
کههودز  دعهها  از حههقههو  زن   
علیه تهخهریهب مهحهیه  زیسهت و  
هیره هستیم. و این یه  جهههش  
و ی  اتفا  سهیهاسهی مهههم در  

 ایران است. 

به عبهارت روشهنهتهر تشهکهلههها و  
ای که در دل    نهادهای مبارزاتی 

ایههن اوضهها  و احههوال شههکههل  
میگهیهرنهد  در واقهع امهر  صهف  
آرایهی مهتههحهد مهردم در عهرصههه  
های مختلف نبردشان علیهه کهل  
ن ام حاکم است. در این تشکلههها  
و نهههههادههها کههارگههران  مههعههلههمههان   
بازنشستگان   رسهتهاران  عهعهالهیهن  
دعا  از حهقهو  کهودز  حهقهو   
زن  محی  زیست و ههیهره دارنهد  
با خواسهتهههای مشهخهصهی جهلهو  
می آیند و صف مهبهارزاتشهان را  
شکل میدههنهد. در ههمهیهن رونهد  
است که رهبران چپ و رادیهکهال  
جامعه نیز قد عهلهم مهیهکهنهنهد و  
جههلههو صههحههنههه سههیههاسههی  ههاهههر  

 میشوند. 
 

طبعا تحرز برای سازمهانهیهابهی  
عق  در شکل نهادهها و ان جهی  
اوها محدود نیست  بلکه تشکیهل  
گروههای مبارزاتهی در مهدیهای  
اجتماعی وجه تکمیل کننده ایهن  
سازمانیابهی اسهت. و ایهن یه   
جنبه مهم و جالب قضهیهه اسهت.  
میهز شدن تشکلهای موجود بهه  
ابزار مدیای اجتماعی طبعها امهر  
دسترسی و ارتبها  گهیهری بهیهن  

ههای مهخهتهلهف    کارگران و بخهش 
جامعه را تقویت میکند. بهه امهر  
گفتمان سازی  ایهیهاد اجهمها  و  

هها و    هم نه هری بهر سهر خهواسهت 
گردآوری نیرویی سراسری یهاری  
میرساند. میتواند ابزاری مفیهد و  
مههو ههر بههرای شههکههل دادن بههه  
کارزارهای سراسری مبارزاتهی و  
بسههیههر نههیههروی وسههیههع حههول ایههن  
کارزارها باشد. میتواند به ایهیهاد  
همبستگی مبارزاتی بهیهن بهخهش  
های مختهلهف جهامهعهه کهمه   

کههنههد و بهههه درجههه ای کهههه  
تشکلهای مهوجهود بهه ایهن ابهزار  
میهز میشوند   رعیت بیهشهتهری  
برای گستردش دامنه اجتهمهاعهی  

 و توده ای شان  یدا میکنند. 
نکته قابل توجه اینیاست که مها  
این سمت گیری امیدبخش را در  
مههیههان کههارگههران و بههخههشهههههای  
مختلف جامعه می بینیم. و ایهن  
بسههتههری اسههت کههه کههارگههران و  
بهخهش ههای مههخهتهلهف مهردم را  
برای رعهتهن بسهوی اعهتهراضهات  
سراسری حول خواستهای مهتهحهد  
خود آماده تر میهسهازد. در عهیهن  
حال این بستری اسهت کهه در آن  

ههای    جنبش کارگهری و جهنهبهش 
اجتماعی دیگر قدرت مهیهگهیهرنهد  
و  رعیت این را  هیهدا مهیهکهنهنهد  
کههه از سههطههح اشههکههال  ههراکههنههده  
نهادها و انهیهمهن هها و ان جهی  
اوهههایههی کههه تهها کههنههون شههکههل  

اند  عراتر رعهتهه و بهه سهوی    داده 
ای خهود    اییاد تشهکهلهههای تهوده 

خیز بردارند. از همین روسهت کهه  
ما در قطعنامه های کنگره دههم  

که اخهیهرا بهرگهزار شهد  تهاکهیهد  
کههردیههم کههه امههروز جهههنههبهههش  
کارگری در آستانه یه  تهحهول  
ع یم  یعنهی در آسهتهانهه ایهیهاد  

ای سراسری خهود    تشکلهای توده 
قهرار دارد. و هیههفهه مهاسههت کههه  
 ههیههشههروی جههنههبههش کههارگههری و  

های اجتماعی مهوجهود را    جنبش 
در راسهههتهههای کهههارزاری بهههرای  

ای تقویت کنیم و    تشکلیابی توده 
به این تحول مهم تحق  بهخهشهیهم.  
بطور مثال وقتهی ههزاران کهارگهر  
بازنشستهه از سهراسهر ایهران و در  

ای از روابههه     بسهههتهههر شهههبهههکهههه 
اجههتههمههاعههی کههه در گههروههههههای  
تلگرام توانسته اند  گهرد آیهنهد و  
خواستههایشهان را یهکهی کهنهنهد   
بدون ش  توانایی اعالم تشهکهل  
سراسری خود و یها حهاشهیهه ای  
کهههردن گهههرایشهههات راسهههت و  
سههازشههکههار و بههدسههت گههرعههتههن  
تشکلها و نهههادههای مهوجهود را  
دارند. مهههم ایهنهسهت کهه نهقهطهه  
قوتهایمان را ببینیم و آنههها را بهه  
سکو  رشی برای رعتن به سهوی  

تشههکهههلهههههههای تهههوده سهههراسهههری  
کارگری و اجتماعی مان تبهدیهل  
کنیم. بنابراین نقهش تشهکهلههها و  
نهادهای مبارزاتی ههیهر دولهتهی  
شکل گهرعهتهه مهوجهود را بهایهد  
سیاسی و در بستر چنین رونهد و  
تغییر و تحوالتی دید. و بهه نه هر  
من  بر  ا شدن چهنهیهن تهحهرز  

ای در امر سهازمهانهیهابهی    گسترده 
در جنبش کارگری و در سهطهح  
جامعه  بیسابقه و ی   یهشهروی  
مهم است. ما به عهنهوان نهیهروی  
چپ و رادیکال جامهعهه عهنهصهر  
ععال شکل دادن و سهمهت و سهو  
دادن به این  یشروی ها بوده ایهم.  
همچنین حزب ما نهقهش تهعهیهیهن  
کننده ای در ایهن رونهد داشهتهه  
است. همانهطهور کهه جهلهوتهر ههم  
اشاره کردم  یشهروی ههایهی کهه  
داشته ایم امروز ما را در آسهتهانهه  
ایههیههاد تشههکههلهههههای تههوده ای  
سههراسههری قههرار داده اسههت. ایههن  
اتههفهها  بههویهههه جههایههگههاه سههیههاسههی  

 مهمی در سیر اوضا  متحول  
 

 مصاحبه:با شهال دانشفر
 های توده ای صف آرایی متحد مردم در نبردشان علیه رژیم است   نهادها و تشکل 
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جامعه دارد و تالش بهرای ایهیهاد   
تشههکههلهههههای تههوده ای سههراسههری  
ی  اولهویهت مهههم بهرای حهزب  

 ماست. 
 

کارگر کمونشیشسشت: ایشن هشا 
همشه نشهشادهشای مسشتشقشل و 
هششیششردولششتششی هسششتششنششد کششه 
جمشهشوری اسشالمشی دائشم در 
کار و فعالیتشان هشم مشو  
دوانی می کشنشد  بشه نشظشر 
شما ما برخوردمان بشه ایشن 
نوع تشکلشهشا عشلشی الشعشمشوم 

 اگونه باشد بهتر است؟
 

 شهال دانشفر: 
تشکلها و نههادههای مسهتهقهل از  
دولت علی القاعده مکهان حضهور  
ععال ما کمونیستهها و کهارگهران  
معترض و چپ و رادیکال اسهت   
برای اینکه بها صهف مهتهحهدمهان  
بتوانیم قدرتمندتهر مهبهارزاتهمهان را  
جلو بریم. خصوصا تاکید بهر ایهن  
امر در اوضها  مهتهحهول جهامهعهه  
ی  تاکید سیاسی است. تهالش  
ما تقویت و تعییهن بهخهشهیهدن بهه  
خواستهای مبارزاتی این تشکلهها  
و گسههتههرش دامههنههه اجههتههمههاعههی  
آنهاست. تالش ما شکل گهرعهتهن  
تشکلها و نهادهای مبارزاتهی در  
تههمههام عههرصههه هههای مههبههارزه در  
جامعه است. و با اتکها بهه ههمهه  

هها تهالش مها دامهن    این  یشروی 
ای    زدن بههه یهه  جههنههبههش تههوده 

سراسری برای امر سهازمهانهیهابهی  
کهههارگهههری و جهههنهههبهههش ههههای  

 اجتماعی در جامعه است. 
البته این عق  جمهوری اسهالمهی  
نیست کهه در کهار و عهعهالهیهت  
تشکلها و نههادههای مسهتهقهل از  
دولههت مههوش مههیههدوانههد  بههلههکههه  
گرایشات توده ایستی و راسهت و  
حهاعهن نه ههام نهیههز  یهه  تههالش  
دائمشهان ایهنهسهت کهه بها بسهیهر  

ههای    نیروی خود و  مپاژ گفتهمهان 
راست و سهازشهکهارانهه  در صهف  
متحد مبارزات کارگران و مهردم  
معترض شهکهاا ایهیهاد کهنهنهد.  
میکوشند مبارزه این تشکهلههها را  
به بیهراههه کشهنهد و آنههها را بهه  

دنههبههالههچههه ایههن و یهها آن جههنهها   
حکومتهی تهبهدیهل کهنهنهد. مهی  
کوشند اعتراضات ایهن تشهکهلههها  
بههر سههر حهه  و حههقههوقشههان را در  
چهارچوب قهانهون کهار و قهانهون  
اسههاسههی جههمهههههوری اسههالمههی  
محهدود نهگهاههدارنهد و مهنهحهرا  
کنند. می کوشند اعتراضهات را  
از خیابان جمع کنند و بها حهوالهه  
دادن تهههوده کهههارگهههر و مهههردم  
مههعههتههرض بههه قههانههون و تصههمههیههم  
میلس و این الیهحهه و آن طهر    
از خیابان جمع کنند و دامنهه اش  
را محهدود کهنهنهد. خصهوصها در  
شرایطی که جامعه از اعتراض و  
مبارزه مییوشد  تالش میهکهنهنهد  
از گسترش دامنه اجتمهاعهی ایهن  
تشکلها جلوگیری کرده و آنها را  
تحت کنترل نگاهدارند. مها بهایهد  
بکوشیم این تشکلها و نههادهها را  
از گههزنههد ایههنههان نههیههز در امههان  
نگاهداریم. اجهازه بهدههیهد در ایهن  
رابطه بیشتر تهوضهیهح دههم و در  
عین حال و ایف خهودمهان را در  
قبال این تشکلههها بهیهشهتهر روشهن  

 کنم. 
 

نکته اول اینکه مهانهع اصهلهی در  
برابر شکل گهیهری و تهداوم کهار  
تشکلها و نهادهای ههیهر دولهتهی  
جههمهههههوری اسههالمههی بهها قههوانههیههن  
ضدکارگهری و ضهد انسهانهی و  
خههفههقههان و سههرکههوبههش اسههت. در  
جمههوری اسهالمهی کهارگهران و  
مردم معترض ح  تشکل نهدارنهد.  
از همیهن رو تهالش بهرای ایهیهاد  
تشههکههل جههرم اسههت و امههنههیههتههی  
محسوب میشهود و حهکهم زنهدان  
دارد. نههمههونههه اش بههرخههوردهههای  
سرکوبگرانه به ععالیهن و رههبهران  
تشهکهلههههای مهوجهود کهارگههری   
مههعههلههمههان و دیههگههر نهههههادهههای  
اعتراضی مردمی است. از جملهه  
می بینیم که رهبران سهنهدیهکهای  
واحههد  اتههحههادیههه آزاد کههارگههران  
ایران  سندیکهای نهیهشهکهر ههفهت  
تهپهه  کهانهون صهنهفهی مهعهلهمهان   
کههمههیههتههه هههمههاهههنههگههی و دیههگههر  
تشکلها همواره تهحهت  هیهگهرد و  
تعقیت قهرار داشهتهه و بهه خهاطهر  

تالششان برای اییاد تشهکهلهههای  
خهههود و مهههبهههارزاتشهههان بهههرای  
خواستهایی که داشته اند  تهحهت  
عنوان اخالل در نه هم و امهنهیهت  
ملی احکهام زنهدان گهرعهتهه انهد.  
اما در مهقهابهل مهی بهیهنهیهم کهه  
کارگران ایستاده انهد و بها اعهالم  
اینکه اییاد تشکلهای کهارگهری  
امهههر خهههود کهههارگهههران اسهههت   
تشکلهایشان را شهکهل داده انهد.  
مهی بههیهنههیههم ههر روز نههههادههها و  
انیمن های مختلفی در عهرصهه  
های مختلف مبارزات مهردم سهر  
بلند میکند و شکل میهگهیهرد. و  
به عالوه اینهکهه اکهنهون دو سهال  
اسهههت کهههه در مهههقهههابهههل ایهههن  
سرکوبهگهریههها  کهارزاری بهه راه  
اعتاده است علیه امنهیهتهی کهردن  
مبارزات که معهنهای واقهعهی آن  
دعههها  از حههه  تشهههکهههل  حههه   
اعتصهاب  حه  تهیهمهع و آزادی  
های سیاسی  ایه ای در جامهعهه  
است. که هم اکنون به جهنهبهشهی  
اجتماعی تبدیل شده است. یه   
و یفه مهههم مها در قهبهال ادامهه  
کههاری تشههکههلههههها و نهههههادهههای  
موجود مستقل از دولت   یهوسهتهن  
ععال به این جنبش و تهاکهیهد بهر  
خواست لغو احهکهام زنهدان صهادر  
شههده بههرای عههعههالههیههن کههارگههری   
معلمان و مردم معتهرض و بسهتهه  
شدن تمامی  رونده های امنهیهتهی  
تشکیهل شهده بهرای آنهانسهت. از  
جههمههلههه دعهها  از خههواسههتهههههای  
اسههمههاعههیههل عههبههدی از رهههبههران  
مبارزات معهلهمهان اسهت کهه ههم  
اکههنههون در زنههدان اسههت و در  

 اعتراض به سر میبرد. 
دومین تاکید من در بهرخهورد بهه  
تشکلها و نههادههای مسهتهقهل از  
دولت  تالش برای حاشهیهه کهردن  
گرایشات راست و سهازشهکهار از  

ههای    طری  بردن ععاالنه گهفهتهمهان 
چپ  رایکال و انسانهی بهه درون  
آنها و تعین و شهفهاعهیهت دادن بهه  
خواستهای مبارزاتی شهان اسهت.  
به ن ر من به هر درجهه ای کهه  
این تشکلها تصویر روشهنهتهری از  
خواستها و مهطهالهبهاتشهان داشهتهه  
باشند  به همان درجه مهتهحهدتهر و  

قدرتمندتر عمل خواهند کهرد. بهه  
هههمههان درجههه  دسههت جههریههانههات  
سازشکار برای ایهیهاد تهفهرقهه در  
مههیههان آنههان  سههردوانههدن و بههه  
عرسودگی کشاندن مبارزات آنهان  
با دیدار این نهمهایهنهده و آن مهقهام  
دولههتههی و وعههده و وعههیههدهههای  

  وچشان کوتاه تر میشود. 
به عبارت روشنتر ما باید بها نهقهد  
گرایشات راست و سازشکار و بها  
استدالل دادن به کارگر  به مهعهلهم  
و به مردم معترضهی کهه حه  و  
حقوقشان را میخواهنهد  نهگهذاریهم  
که چنین جریاناتی با سوار شهدن  
بههر مههبههارزات کههارگههران و مههردم  
معترض  نیروی آنهها را بهه وجهه  

ای بهههرای سهههههههم    الهههمهههصهههالهههحهههه 
های خود در قدرت تبهدیهل    خواهی 

کنند. نگذاریم مهبهارزات آنهان را  
به دنبال ایهن جهنها  و آن جهنها   
حکومت بکشانند. اجهازه نهدههیهم  
کهههه مهههبهههارزات آنهههان را در  
چهههههارچههوب قههانههون کههار ضههد  
کارگری حکومت اسالمی خهفهه  

 کنند. 
 

سومین نکته تالش برای متهکهی  
کههردن تشههکههلههههها و نهههههادهههای  
هیردولتی به میمع عمهومهی بهه  
عنوان  رعهی بهرای اعهمهال اراده  
مستقیم و دخالتگری توده وسهیهع  
کارگر  معلم و مردم مهعهتهرضهی  
است که حول خواست معینی در  
آنها گرد آمده و مهتهشهکهل شهده  
اند. ی  مثال روشهن بهرای بهاز  
کههردن ایههن بههحههه  کههانههونهههههای  
صنفی معلمان است. می بهیهنهیهم  
که چگونه معلمان در شهههرههای  
مختهلهف گهروههههای مهبهارزاتهی  
خهود را در مههدیههای اجهتههمههاعههی  
شههکههل داده انههد. از طههریهه  ایههن  
گروهها نیروی مبارزاتی شهان را  
گههرد آورد و بسههیههر کههرده انههد.  
 ههرعههیههت بههر ههایههی اعههتههراضههات  
سراسری و متحهد را  هیهدا کهرده  
اند. و در همهیهن بسهتهر مهعهلهمهان  
رادیکال و معترض هر روز جهلهوتهر  
آمهده و تهوانسههتهه انهد دخهالههتهگههر  

ههای    باشند و در مهقهابهل سهازش 
گرایشات راست نیز بهایسهتهنهد. از  

ههای راسهت و    جمله بدنبال بیانهیهه 
سازشکارانه کار گروه  هیهگهیهری  
مطالبات بازنشستگهان و شهورای  
سههراسههری تشههکههلهههههای صههنههفههی  
معلمان که تمامها در جهههت دا   
کردن تنور مضهحهکهه انهتهخهابهات  
رژیم و مهههار کهردن اعهتهراضهات  
مهههعهههلهههمهههان بهههرای  هههیهههگهههیهههری  

بینهیهم    خواستهایشان قرار دارد  می 
که معلمان معهتهرض و رادیهکهال  

ههههایهههی صهههدای    طهههی بهههیهههانهههیهههه 
اعتراضشان را بلند کردنهد. اعهالم  
کردند که آنههها اجهازه نهدارنهد بهه  
اسههم کههانههون و بههه اسههم مههعههلههم   
اعتراضات معلمان را بهدنهبهال ایهن  
جههنهها  و آن جههنهها  حههکههومههت  
بکشانند. اعالم کهردنهد کهه دوره  
ههیهات امهنهایهی بهودن تشهکهلهههها  
گههذشههتههه اسههت و کههانههون هههای  
صنفی معلمان و کار گهروههههای  
 یگهیهری خهواسهتهههای مهعهلهمهان  
بازنشسته باید توس  نهمهایهنهدگهان  
منتخب میهامهع عهمهومهی خهود  
آنها اداره شوند. نمایندگهانهی کهه  
برای مهدت مهحهدودی انهتهخهاب  
مههیههشههونههد و مههیههری تصههمههیههات  
میمهع عهمهومهی شهان هسهتهنهد.  
نمایندگانی که مهو هف هسهتهنهد  
به معلمان و بازنشسهتهگهانهی کهه  
عضهههو آن نهههههههاد هسهههتهههنهههد   
گزارشدهی کنند. نهمهایهنهدگهانهی  
کهه اجههازه نهدارنههد از بههاالی سههر  
معلمان وارد مذاکرات مهحهرمهانهه  
 شت  رده با میلسیان و این و آن  
مقام بشوند و هر وقت نیهز خهالا  
خواست مهعهلهمهان عهمهل کهردنهد   
بهههتهههوان بهههرکهههنهههارشهههان کهههرد و  
نمایندگان جدید انتخاب کهرد. در  
همین راستاست کهه مهی بهیهنهیهم  
معلمان بازنشسته در تالشهنهد کهه  
میمع عمومی خود را تشهکهیهل  
دهند تا نمایندگان واقعی شهان را  
انههتههخههاب کههنههنههد و بههرای آن دو  
نشست مقدماتی ههم داشهتهه انهد  
که یهکهی از آنههها در ههیهدههم  
اردیههبهههههشههت مههاه بههود. بههنههابههرایههن  
اینکه امروز چنین گفتهمهانهی در  
میهان مهعهلهمهان  جهاریسهت خهود  
 ی   یشروی بزرگ در جهت  
 ١صفحه 
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متکی کردن تشکلهای معهلهمهان  
به نیروی توده وسهیهع آنهان اسهت.  

ها را بهایهد در مهیهان    این گفتمان 
کانونهای صنفی معلمان تهقهویهت  
کرد و ن یر آن در تمام تشکلها و  
نهادههای ههیهر دولهتهی مهوجهود  
دامن زد. ضمن اینکه تشکلههای  
موجود کارگری میتهوانهنهد خهود  
نقش مهههمهی در دامهن زدن بهه  
جنبش میمع عمومی در جنهبهش  

 کارگری داشته باشند. 
 

نکته چهارم تهاکهیهد بهر اتهکهای  
تشکلها و نهادهای هیردولتی بهه  
نیروی خانواده ها و تهالش بهرای  
جلب حمایت و همبهسهتهگهی کهل  

جامعه از مهبهارزاتشهان اسهت. در  
این زمینه  یهشهروی ههای قهابهل  
توجهی داشته ایم و این  یهشهروی  
ها را بهایهد تهعهمهیه  و گسهتهرش  

 دهیم. 
 

و باالخره اینکه ما بهایهد خهود در  
همه جا مبتکر ایهیهاد تشهکهلههها  
باشیم و بکوشیم که اعهتهراضهات  
جههاری در جههامههعههه را سههازمههان  
دهیم. بسیاری از این گروهههایهی  
اعههتههراضههاتههی کههه در مههدیههای  
اجتماعی شکل گهرعهتهه انهد  در  
ی  قدمی تهبهدیهل بهه نهههاد و  
تشههکههل هسههتههنههد  بههایههد وسههیههعهها  
گفتمان تشکل سازی را به درون  

بخش های مختلف جامعه ببریهم.  
هر کیا نیز که این تشکلها  بهه  
همت اکتیویسهت هها و عهعهالهیهن  
جنبش ههای اعهتهراضهی شهکهل  
گرعته اند  تالش کهنهیهم بهه ههر  
شکلهی کهه مهیهتهوانهیهم آنههها را  
تههقههویههت کههنههیههم و بهها بههردن  
گفتمهانهههای چهپ  رادیهکهال و  
انسانی به درون آنها و تعیهن دادن  
بههه خههواسههتههههها و جهههههت گههیههری  
هایشان اع  روشنی در مقابلهشهان  
قرار دههیهم و مهانهع بهه انهحهراا  
کشیده شدن و به سازش کشهیهده  

 شدن آنها شویم. 
 

به عبهارت روشهنهتهر تشهکهلههها و  

نهادهای مستقل از دولهت عهلهی  
القاعده مکهان حضهور عهعهال مها  
کمونیستها و کارگهران مهعهتهرض  
و چپ و رادیهکهال اسهت  بهرای  
اینکه با صف متحدمان بهتهوانهیهم  
قدرتمهنهدتهر مهبهارزاتهمهان را جهلهو  
ببریم. خصوصا تاکید بر ایهن امهر  
در اوضا  متحهول جهامهعهه یه   
تاکید سیاسی اسهت. تهالش مها  
تقویهت و تهعهیهیهن بهخهشهیهدن بهه  
خواستهای مبارزاتی این تشکلهها  
و گسههتههرش دامههنههه اجههتههمههاعههی  
آنهاست. تالش ما شکل گهرعهتهن  
تشکلها و نهادهای مبارزاتهی در  
تههمههام عههرصههه هههای مههبههارزه در  
جامعه است. و با اتکها بهه ههمهه  

این  یشروی ها تهالش مها دامهن  
زدن بهه یه  جهنهبهش تهوده ای  
سراسری برای امر سهازمهانهیهابهی  
کهههارگهههری و جهههنهههبهههش ههههای  

 اجتماعی در جامعه است. 
 

بدین ترتیب نکاتی که بر شهمهردم  
همگی وجوه مهمی از کار اسهت  
که مبارزات تشکلها و نههادههای  
هیر دولتی موجود را اجهتهمهاعهی  
تهر  مههتهحههد تهر و قهدرتههمههنهد تههر  
میکند و این خ  و جهتی اسهت  
که به ن رم  باید در بهرخهورد بهه  

 آنها به  یش برد. 
مصشاحششبششه تششوسششط نششاصششر «

اصغری از تحریریه کشارگشر 
 »کمونیست تهیه شده
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اما بالقوه است. ععالینش مشهغهول  
سههازمههانههدهههی اعههتههراضههات و  
مهههقهههاومهههت در عهههرصهههه ههههای  
گوناگون و مهخهتهلهفهی هسهتهنهد.  
ععالین جهنهبهش اعهزایهش حهداقهل  

دالر  ععالهیهن ایهن    ٤١ دستمزد به  
اند. کسانی مهثهل کهاشهمها    جنبش 

سههوانههت در سههیههاتههل  کههه جههمههع  
کثیری از ععالین کهمهپهیهن ههای  
اعتراضی را دور خود جمهع کهرده  

انههد.    اسهت  عهعهالههیهن ایهن جهنهبهش 
ععالین جنبش  جان سیاههان مهههم  

انههد.    اسهت  عههعهالهیههن ایههن جهنههبهش 
کسانی که اعتراضات بهر عهلهیهه  
تههبههعههیههت و خشههونههت بههر عههلههیههه  
سیاهان در بالتیمور و عهرگسهن را  
سههازمههان دادنههد  عههعههالههیههن ایههن  

 اند.   جنبش 
 

ی  عاکتور بسهیهار مهههم بهرای  
عراتر رعتن از وضعیت کنهونهی و  
برای کانالیزه کردن اعتراضهات و  
مقاومت بر علیه تهرامهپهیهسهم کهم  
اسههت و آن حههزبههی اسههت کههه  
رهبری این جهنهبهش را بهر عهههده  
بگیرد. حزبی که همه ععالهیهن و  
رهههبههران عههرصههه هههای نههامههبههرده  

اعتراض و مقاومت را در خود بهه  
عضویت داشهتهه بهاشهد و بسهیهار  
عراتر از مقاومت در ایهن عهرصهه  

 ها برود. 
===== 
  اورقی: 

  در ایههن یههادداشههت  مههن  ٤ ) 
مشخصا به جامعه آمهریهکها نه هر  
دارم؛ و گرنه صحنه سیاسی دنیها  
را که آدم نگاه می کهنهد  یه   
بن بست سیاسی حکومتی را در  
قهریهب بهه اتههفها  کشههورهها مههی  
بهیههنههد  کهه مههوضههو  بههحههه ایههن  

 مطلب نیست. 
 

  مهقهالهه   هدیهده سهانهدرز  در  ٢ ) 
هفته نامه شهروند چاپ تهورنهتهو   

  ٢١٤١ مههارس    ٩٤ در تههاریهه   
//:httpمههههنههههتههههشههههر شههههد.  

shahrvand.com/archives/
 ١٣١٤٩ 
 

  بههه مههطههلههب  انههقههالبههی در  ٩ ) 
مقیاسی کوچکهتهر   مهنهدرج در  

  رجهو   ٤١١  کارگر کمونیسهت   
 کنید. 
 
 ٢١٤٢ مه    ٢١ 

 ٧ از صفحه              
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 ١ صفحه   

 پارامتر رادیکالیسم و مقاومت در ایاالت متحده آمریکا
 ناصر اصغری 

جامعه آمریکا بهطهور واقهعهی در  
ی  آچمز سیاسی قرار گهرعهتهه  
است و جهنهو و دعهوای بهیهن  
سههیههاسههتههمههداران رسههمههی هههیهه ت  
حاکهمهه  از یه  بهن بسهت در  
شیوه حکومت  و در مناسبهات و  
رواب  بین سیاستمهداران دو حهزب  
 وال استریت  و همه کسانهی کهه  
برای زوال و گنهدیهگهی سهیهسهتهم  
سرمایه داری و دولهت سهردمهدار  
دمکراسی زانوی هم بهغهل کهرده  

 (٤ اند  حکایت دارد.ه 
 

وقتی که بهرنهی سهانهدرز جهلهوی  
صحنه رانده شد و از سوسیالهیهسهم  
سخن به میان آورد  بسهیهاری در  
کمهپ سهوسهیهال دمهکهراسهی و  
لههیههبههرالههیههسههم مهههده بههازگشههت  
سوسیالیسم بهه جهامهعهه آمهریهکها  
دادند. نوعی از سوسیالیهسهم کهه  
مورد  سند آنهها بهود. امها نشهد.  
ساندرز به بغل هیالری کلهیهنهتهون  
و حهههزب دمهههکهههرات آمهههریهههکههها  

   ٢ بازگشت و از   دیده سهانهدرز ه 
هههم هههیههچههگههونههه سههازمههانههدهههی  
کنکرتی بر جای نهمهانهدس اسهاسها  
هیچگونهه تهغهیهیهر چشهمهگهیهری  
بدون درجه محسوسی از سهازمهان  
امههکههان  ههذیههر نههیههسههت؛ آنهههههم در  
عصری که اعسار سیاست دسهت  
ترامپ   وتین  اسهد  السهیهسهی   
جههمهههههوری اسههالمههی  اردوهههان   

 نتانیاهو و امثال آنهاست. 
وقایعی چون جلو آمهدن سهانهدرز   
کوربین   ودوموس و سریزا تهنههها  
سوسیالیستهای قهالبهی سهوسهیهال  
دمکراسی را خوشحال و امهیهدوار  
نکرد. تحوالت جهنهبهش اشهغهال و  
بهار عهربهی و اعهتهراضهات سهال  

ایههران  کههه هههمههه امههیههد    ٤٩٨٨ 
رهائی می دادند  همعصر سهریهزا  
و کوربیهن و سهانهدرز بهودنهد. آن  
اعتراضات را زدنهد و عهرسهتهادنهد  
 ی کهارشهانس دقهیهقها آن گهفهتهه  
عههکههرشههده رعههیههقههی کههه زمههانههی  

گفت: اگر در بحرانهای انهقهالبهی  
کمونهیهسهتههها تهوانسهتهنهد کهاری  
بکنند  کرده اند؛ و گهرنهه بهرای  
ی  دوره ای طوالنی باید بهرونهد  
و بههار دیههگههر انههتهه ههار بههکههشههنههدس  

 مصدا  همین دوره بود.  
 

 با ترامپ  طرفیم
خههوب. سههانههدرز آمههد و رعههت و  
اکنون با ترامپ طرعهیهم. وقهتهی  

کهه مهن    –که اسالوی ژیهز  
 –احترام زیهادی بهرایهش قهائهلهم  

گفت اگر من در آمریکا زندگهی  
می کردم می رعتم بهه تهرامهپ  
رأی مههی دادم؛ بسههیهار تهعههیههب  
کردم. چرا؟ جورج دبلیو بهوش را  
بخاطر داریدس؟ دنیا از دست او بهه  
تنو آمده بود و در  هایهان دوره  
ریاست جمهوری اش داد ههمهه را  
در آورد. اکهنهون ههر آدمهی کهه  
عقل سلیمی در جمیه سر داشتهه  
باشد  تردیدی ندارد کهه تهرامهپ  
هم بد است. آنقهدر بهد اسهت کهه  
حتی جورج بوش هم می خهواههد  
عاصهلهه اش بها او را بهه اطهال   
مخاطبینش برساند. می گهویهنهد  
او از جورج بوش به مهراتهب بهدتهر  
اسههت. بههرای کسههی کههه ایههن  
عرمهول بهد بهودن جهورج بهوش و  
ترامپ را خهوب مهتهوجهه نهمهی  
شهود عهقهه  ایههن را بهگههویهم: بههه  
کسی کهه بهعهد از جهورج بهوش  
رئیس جمهور آمهریهکها شهد و بها  
آنکه به سراسر دنیا لشهکهرکشهی  
می کرد  جایزه صلح نوبل دادنهدس  

کهه لشهکهر    –امروز همان طرا  
می کشید و جهایهزه صهلهح مهی  

برای بسیاری از لهیهبهرالههها    –برد  
و سوسهیهال دمهکهراتههها و حهتهی  
برای بخشی از جمهوریخهواههان و  
محاع ه کهاران ههم در آمهریهکها  
ی  آرزو و سمهبهل دوران خهوش  

 سپری شده است. 
اما چرا ژیهز  مهی خهواسهت   
به ترامپ رأی بهدههد؟ ژیههز  

در توضیح این گفته خهود گهفهت  
که جامعه آمهریهکها احهتهیهاج بهه  
ی  شوز سیاسی دارد و ایهن  
احتمال هست که ترامپ بهابهائهی  
بههتههوانههد ایههن شههوز را بههه ایههن  
جههامههعههه وارد کههنههدس مههی شههود  
مخالهف ایهن اسهتهدالل بهود  امها  
استداللهی اسهت از شهخهصهیهتهی  

 شناخته شده مثل ژیهز. 
تههرامههپ  ههاهههرا بههدتههر از جههورج  
بوش  کلینتونها و اوباما اسهت و  
باید در برابرش مهقهاومهت کهرد و  

 مقاومت سازمان داد. 
 

 مقاومت در برابر ترام یسم
بعهد از سهر کهار آمهدن تهرامهپ  
یهه  جههنههبههش اعههتههراضههی  کههه  
رههههبهههری آن در دسهههت حهههزب  
دمههکههرات بههود  هها گههرعههت. ایههن  

ههههههرای دوره  ای    رهههههههبههههههری ب
های اعتراضی  سهازمهان     یکشنبه 

داد و از ایههن طههریهه  خشههم و  
ههای مهعهتهرض بهه    اعتراض تهوده 

مهنهیههالب سههرمهایههه داری را بهها  
 اینگونه اعتراضات خواباند. 

این اعهتهراضهات  حهتهی اگهر بهه  
ها ههم بهرنهمهی گشهت     کنر خانه 

 ارامتر مقاومت در برابر تهرامهپ  
و ترامپیسم نیستند و ههیهچهوقهت  
هم نبودند. جنبش عمنیسمی بهود  
که می خواست از نمهد واقهعهیهت  
زن ستیزی ترامپ کالهی بهرای  
هههیههالری کههلههیههنههتههون بسههازد.  
نگرعت. نگهرعهت؛ بهرای ایهنهکهه  
خود ایهنهکهه خهواسهت اصهلهی آن  
جنبش  کهه  زنهده بهاد ههیهالری  
کلینتون  بود  جهزئهی از صهورت  

 مسئله است. 
 

جنبش کهارگهری  کهه عهمهومها  
ی  جنبش معترض در جهامهعهه  
است  می توانست ی   هارامهتهر  
مقاومت و اعتراض به ترامهپهیهسهم  
بههاشههد. امهها سههنههدیههکههالههیههسههم در  
آمههریهههکهها  هجهههنههبهههش رسهههمهههی  

کارگری در آن کشهور  یهعهنهی  
اتحادیهه هها و راسهای آنههها در  
عدراسیون کهار آمهریهکها  خهیهلهی  
وقیح و مهنهفهور اسهت. حهتهی در  
انههتههخههابههات ریههاسههت جههمهههههوری  
آمریکها از سهانهدرز ههم حهمهایهت  
نکردس تهمهام مهنهابهعهش را صهرا  
کههمههپههیههن انههتههخههابههاتههی هههیههالری  
کهلههیههنههتههون کههرد  کههه حههتههی از  
اعههزایههش حههداقههل دسههتههمههزد هههم  
حمایت نمی کرد. اکنهون بها سهر  
کار آمدن ترامپ و رتوریهکهههای  
 روتکشنیسم او  بخشی از همهیهن  
رهبران اتحادیه ها بها او دمهخهور  

 شده اند. 
 

  ٢١     ٢١٤٢ در عوریهه امسهال ه 
کهارگهری کهه    ٢٨٢٨ درصد از  

در رأی گیری اییاد اتحادیهه در  
کهارخهانهه بهوئهیهنهو در جهنههوب  
آمریکا شرکت کرده بهودنهد  رأی  
منفی به اییاد آن دادنهدس بها ههر  
نهه ههری کههه کسههی در مههورد  
سندیهکهالهیهسهم و سهنهدیهکهاههای  
کارگری در آمریکا داشته باشهد   
این کارگهران بهه نه هر مهن کهار  
بدی کهردنهد. امها رأی مهنهفهی  
کارگران به اییاد سهنهدیهکها ایهن  
نکته را برجسته مهی کهنهد کهه  
رهبران جنبش سندیکالیهسهتهی در  
آمریکا نتوانستند کارگران مهرکهز  
عو  را قانع کنند که کهارگهری  
کههه عضههو اتههحههادیههه اسههت  از  
کارگری که هیچگونه تشکهلهی  
ندارد  در موقعیهت بهههتهری قهرار  

 داردس 
 

کهارگهران بهوئهیهنهو در جهنههوب  
آمریکا کهار بهدی کهردنهد. امها  
ی  نکته دیگر؛ برای بهیهش از  

  ٤٢ ی  دههه گهذشهتهه  حهدود  
درصد از کل نیروی کار آمریهکها  
در اتههحههادیههه هههای کههارگههری  
متشکل بود. آخرین آمار منهتهشهر  
شده از مرکز آمار رسمهی ایهاالت  

متحده از کاهش ایهن عهدد خهبهر  
داد. درصهد کهارگهرانهی کهه در  
آمههریههکهها عضههو اتههحههادیههه ای  

درصهد کهاههش    ٤١٠٢ هستند  به  
  یدا کرد.  

آن شوز مورد ن ر ژیههز بهه  
نوعی به جهامهعهه آمهریهکها وارد  
شههده اسههت. کههارگههر بههه ایههزولههه  
ماندن رأی مهی دههد. انسهانههها  
صرا اینکه زاده کهدام سهرزمهیهن  
هستند رسما مورد تبهعهیهت قهرار  
می گیرند. معلولین رسما مهورد  
تمهسهخهر قهرار مهی گهیهرنهد. زن  
سههتههیههزی دارد مههد مههی شههود.  
سیاستمداران طرعدار هیتلر و کهو  

 Ku Klux)کهههلهههوس کهههالن  

Klan)   باالتهریهن مهنهاسهب را در
 اختیار دارند. 

 
امها ایههن شههوز اگههر بهها یهه   
سههازمههانههدهههی کههنههکههرتههی روبههرو  
نشود  آینده خوبی را نهمهی تهوان  

 برای آن متصور شد. 
 

 س این  ارامتر چهه مهی تهوانهد  
باشد؟ آن جنبشی کهه در کهنهار  
کش و قوس و  اعتراض  قانونهی  
اتههحههادیههه هههای کههارگههری در  

  شکل گرعت و بها  ٩ ویسکانسنه 
میدان تحریر اعالم ههمهبهسهتهگهی  
کرد  باید دوبهاره  ها بهگهیهرد. آن  
اعهتهراضهی کهه مهیهدانهیهن مهههم  
شهرهای آمریکها  از نهیهویهورز  
تا اوکلند و سانفرانسیسکو را بهه  
تسخیر در آورد و امید بهه آزادی  
و رعاه را دوباره در آن کشور زنهده  
کهرد  بههایههد  هها بههگههیههرد. ایههن آن  
 ارامتری اسهت کهه مهی تهوانهد  
تههرامههپ را  ههس بههزنههد و اعههقههی  
روشن جهلهوی جهامهعهه بهگهذارد.  
عدراسیون کار آمریهکها اههل ایهن  
کار نیست؛ حقیقتها ادعهائهی ههم  

 نداردس 
 جنبش اشغال ععال عقب نشسته   
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 کارنامه حسن روحانی
 نسان نودینیان 

در دولت یازدههم چهالهش اصهلهی  
بیکاری میلیونی بهود. در طهول  
عمر این دولت  بهیهکهاری بهرای  

درصهد جهوانهان اولهیهن  ٣١ بیش از  
 مشکل  یش رو بود.  

 
حسن روحانی در شبکه جهام جهم   

دربههاره نههر     ٣٢ خههرداد    ٤١ در 
بههیههکههاری گههفههت:   مهها بههرای  
اشههتههغههال یهه  بههرنههامههه جههدی  
خواهیم داشت و من جهدی تهریهن  
برنامه اقتصادی ام در مهاههههای  
اول حل معضل اشهتهغهال اسهت و  
مهخههصههوصها بههرای آنهههههایهی کههه  
تحصیل کرده دانشگاهها هسهتهنهد  
و وقتی این مشکل حل شد خهود  
به خود ما می توانیم دانشیهویهان  
تحصیلهکهرده خهارج از کشهور را  
هههم بههه داخههل کشههور جهههذب  

 کنیم ... 
    

روحههانههی در شههرایههطههی دور دوم  
ریاست جمهوریهدولهت دوازدههم    
را ادامه میدهد که نر  بیهکهاری  

درصهد    ٤٢٠٢ نیز به    ٣١ در  بهار  
رسههیههد. کههه مههی تههوان گههفههت  

سهال  ١ باالترین شمار بیکاری طهی 
 اخیربوده است. 

 
روحانی علیرهم اینهکهه بها وعهده    
حههل مشههکههل بههیههکههاری دولههت  
یازدهم را تحویل گرعهت  امها بها  
بههیههکههاری بههیههشههتههر کههارگههران در  
مراکهز صهنهعهتهی و تهولهیهدی و  
بههیههکههاری مههیههلههیههونههی جههوانههان  
تههحههصههیههلههکههرده کههارنههامههه دولههت  

 یاردهم را بست.  

   
 بیکاری االش اساسی است!

بیکهاری  تهورم و عهدم اشهتهغهال  
هههای    بههرای جههوانههان از چههالههش 

اساسهی در دولهت یهازدههم بهود.  
هههای اسههاسههی    یههکههی از چههالههش 

مهیهلهیهون جهمهعهیهت    ٨ تا    ٢ وجود  
بیکار   کهه قهریهب بهه اکهثهریهت  

 آنان تحصیلکرده هستند. 
و  چالش اصلی اقتصاد مسهئهلهه  
معیشهت مهردم اسهت. امهروزه بها  
بیکاری جوانان مشکالت خانهواده  
هها دو چهنهدان شهده اسهت.  در  
دولت یازدهم چند میلیون نهفهر از  
جوانان با  ایان  تحصیل  بهیهای  
شانهس  هیهدا کهردن شهغهل خهانهه  

 نشین شدندس  
سههریههال تههعههطههیههلههی و بههیههکههاری  
مهیههلهیههونهی کهارگههران شههاههل از  
مراکز کار  کارخانه ها و مراکهز  
تولیدی برای مهردم و کهارگهران  

 امری شتاخته شده است.  
نفهری در ایهران  ١ در ی  خانواده  

با جرئت میتوان گفت دو تها سهه  
 نفر در صف بیکاری هستند.  

 
 بیکاری زنان در ایران 

سیهاسهت حهکهومهت در ایهران در  
جهت کاهش اشتغال زنهان اسهت.  
اعزایش مرخصی های زنان بهرای  
زایمان از شش ماه بهه نهه مهاه و  
بیشتر تا حد اخراج  کهاههش کهار  

ساعت به چند سهاعهت  ١١ زنان از  
در هفته  حهذا زنهان در زمهیهنهه  
سههنههیههش دانههش و مهههههارت یهها  
آزمونهای استخدامی  تها جهایهی  
کههه در در دولههت دهههمهاحههمههدی  

نهاد  روند نهزولهی اشهتهغهال زنهان  
شتاب بیهشهتهری بهخهود گهرعهت   
بازنشستگی  یش از موعد بهرای  
زنان با سابقه کار بیسهت سهالهبهه  

روز    ٢١ سهال خهدمهت     ٢١ ازای  
حقو   که با اتخاذ این سهیهاسهت  
تعداد هر چه بیشتری از زنهان را  
از محل کار و اشهتهغهال دائهم بهه  
خهههانهههه ههههایشهههان روانهههه کهههرد.  
آمارهای مهرکهز آمهار ایهران ههم  

دههد در دولهت یهازدههم    نشان می 
بهخهش عهمههده کههاههش عهعههالهیههت  
اقتصادی در ایران مربو  به زنهان  

 بوده است. 
 

 عوامل بیکاری زنان
خصوصی سهازی هها و مهحهدود  
کههردن اشههتههغههال در کههارخههانههه و  
مههراکههز تههولههیههدی از عههوامههلههی  
هستنهد کهه اشهتهغهال و عهرصهت  
های شغلی زنان را با محهدودیهت  
بیشتری روبرو کرده اسهت. طهبه   
اطالعاتی که مرکز آمار منتشهر  
کرده  استفاده و اسهتهخهدام بهخهش  
خصوصهی از نهیهروی کهار زنهان  
ناموع  اعالم شده. به این معنهی  
بخش خصوصی از استخهدام زنهان  
بویهه زنهان بهاردار و زنهان دارای  
عرزند  ایین تر از شهش و هشهت  
سهههال خهههودداری کهههرده انهههد.  
مهمترین چهالهش زنهان  از ههمهان  
ماه ههای اولهیهه قهدرت گهیهری  
جمهوری اسالم  درایران تهبهعهیهت  
و نههابههرابههری و سههتههم کشههی زن  
اسههت. از طههرعههی حههکههومههت بهها  
ابههزارهههای شههرعههی  قههانههونههی و  
تبلیغات ایدئهولهوژیه  در صهدد  

بست و گستهرش آن اسهت  و از  
طرعی جنبش گسترده و قدرتمهنهد  
برابری طهلهبهانهه زنهان را در ایهن  
سالها در بهرابهر ایهن تهبهعهیهت و  

 نابرابری شکل داده است.  
توازن قدرت اقتصادی در خهانهواده  
و تعیین نقشهای جهنهسهیهتهی  در  
جههمهههههوری اسههالمههی بههزرگههتههریههن  
چالش هایی است که مهوجهبهات  
بیکاری و  هایهیهن بهودن عهرصهت  
های شهغهلهی در مهیهان زنهان را  
اییاد کهرده اسهت. عهرههنهو و  
سنن اسهالمهی هه مهذههبهی  جهدا  
سههازی جههنههسههیههتههی و آ ههارتههایههد  
جنسی  مرد ساالری از عهوامهل  
جدا کردن زنان در عرصه اقتصهاد  
و بازار کهار مهیهبهاشهنهد. در ایهن  
ن ام ضد زن مصائب طهبهقهاتهی ه  
اجتماعی در جامعه را به اشتهغهال  
زنان رب  مهیهدههنهد. مهیهگهویهنهد  
اشتغال زنهان و تهحهصهیهالت زنهان  
سبب اعزایش نر  طال   اعهزایهش  
سن ازدواج  و سبب کهاههش نهر   
جمعیت میشودس تهبهعهیهت عهلهیهه  
زنان ی  مشخصه مههم دنهیهای  
امههروز اسههت. در بههخههش اعهه ههم  
کشهورههای جهههان  زن رسهمها و  
قانونا از ههمهان حهقهو  و آزادی  
های محدود و محقهری ههم کهه  
مردان از آن بهرخهوردارنهد مهحهروم  
اسههت. در کشههورهههای از نهه ههر  
اقتصادی عقب اعهتهاده تهر و در  
جوامعی که نفوذ مذهب و سنهت  
های کهنه بر نه هام سهیهاسهی و  
اداری و عرهنگی جامعه عهمهیه   
تههر اسههت  سههتههمههکههشههی زن و  
بهیهحههقهوقههی و عههرودسهتههی او در  

آشکارترین و زمخت ترین اشهکهال  
خهههودنهههمهههایهههی مهههیهههکهههنهههد. در  
کشورهای  یشرعتهه تهر و مهدرن  
تر  و حتی در جوامهعهی کهه بهه  
لطف جنبش های مهداعهع حهقهو   
زنان و تعرضات سهوسهیهالهیهسهتهی  
کارگری تبعیت جهنهسهی عهلهی  
ال اهر از بهخهش اعه هم قهوانهیهن  
حذا شده است  زن همهچهنهان در  
متن مکانیسم اقهتهصهاد سهرمهایهه  
داری و سههنههت ههها و بههاورهههای  
مردساالرانهه جهاری در جهامهعهه   
عههمههال از جهههههات بسههیههار مههورد  

 تبعیت و ستم قرار دارد.  
 

سههیههاسههتهههههای کههالن در عههرصههه  
اقههتههصههاد و اشههتههغههال تههوسهه   
ارگههانهههههایههی اعههمههال و جههاری  
میشود که بر ارکهان نها بهرابهری  
حههقههو  زن در نهه ههام جههمهههههوری  

 اسالمی  استوار است.  
 

سههونههامههی بههیههکههاری یهها هههول  
بیکاری در دولت روحانی ههم در  
کنار عقر  قهرار دادههای مهوقهت  
ازمهههههمههتههریههن مههعههضههالت طههبههقههه  

 کارگر و کل جامعه است.  
 

اییاد تشکلهای علیهه بهیهکهاری  
امری عملی و شدنی است  کهه  
میتواند گامی مهمی در جهههت  
متحد کهردن مهبهارزه مهیهلهیهونههها  
کارگرزن و مرد  علیه بهیهکهاری  

 باشد. 
 نسان نودینیان  

 ٤٩٣١ خرداد    ٤ 
 ٢١٤٢ می    ٢٢ 
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 ٤١ صفحه  

رسههانههه هههای حههکههومههت  در  
روزههای گهذشههتهه در تههقهابههل بهها  
یکدیگر  گزارشات مهتهعهددی از  
زبان کهارگهران مهعهدن یهورت در  
استان گلستان منتهشهر کهرده انهد  
که اعتهراعهی بهه کهیهفهرخهواسهت  
کههامههل عههلههیههه کههل حههکههومههت  
اسههالمههی اسههت. بههه اجههزا  ایههن  

 کیفرخواست بپردازیم:  
 
 امنیت:  -١

صحهبهت ههای کهارگهران مهعهدن  
بدون ههیها امها و اگهری نشهان  
میدهد که معهدن یهورت مهطهلهقها  
امنیت نهداشهتهه اسهت. کهارگهران  
میگویند از روز قهبهل بهوی گهاز  
را در معدن استشمام کهرده انهد و  
تههذکههر داده انههد کسههی جههدی  
نگرعته است. معدن ی  طهرعهه  
و بسته بوده  هیا دستگاه تههویهه  
ای در معدن نبوده و راهی بهرای  
عرار در مواقع احتهمهالهی نهداشهتهه  
است. تیهیزات معدن کهنهه بهوده  
و تکنی  ههای جهدیهد کهه از  
جمله وجود گازهای قابل اشتهعهال  
را تشخیص و اخهطهار مهیهدههنهد   
مورد استفاده قرار نگرعتهه اسهت.  
کارگران در سالهای گذشته نهیهز  
بارها به ناامنی مهعهدن اعهتهراض  
کههرده انههد امهها نههه تههنههههها هههیهها  
ارگانهی تهوجهههی نهکهرده بهلهکهه  
نیروی انت امی بها بهاتهوم  هاسه   
کههارگههران را داده و کههارعههرمهها  
کارگران معترض را اخهراج کهرده  
است. حتی کهارگهرانهی کهه بهه  
تونل دور و دراز تاری  مهیهرونهد  
چرا  کاعی بهرای دیهدن مسهیهر  
نداشته اند. ععال از عدم بههداشهت  
مطهله  و عهدم تهعهویهت بهمهوقهع  
مههاسهه  هههایههی کههه کههارگههران  
استفاده میکنند و شهرایه  زیسهت  
آنها میگذریم. روشن است که نهه  
ن ارتی در کار بوده و نه ارگانهی  
به خواست و اعهتهراض کهارگهران  
در طول سهالهیهان دراز رسهیهدگهی  
کههرده اسههت. داریههم از مههعههدن  
صحبت میکهنهیهم کهه یهکهی از  

ناامن تهریهن مهحهیه  ههای کهار  
است. علهی ربهیهعهی  وزیهر کهار  

گههویهد:  بهازرسههان    حهکههومهت مهی 
کار نیم ساعت قبل از حهاد هه از  
محل معدن بازدید کرده بودنهد  و  
 وزارت صنعهت وضهعهیهت مهعهدن  
یورت را ایمن ارزیابی کرده بهود .  
حههتههمهها عههلههی ربههیههعههی درسههت  
میگوید اما معلوم مهیهشهود کهه  
کارعرما دم بهازرسهان را دیهده و  
خانه از  های بسهت ویهران اسهتس  
مخصوصا در ن امی کهه عسهاد  
بر همه ارگانههایهش حهاکهم اسهت  
ساخهت و  هاخهت هها ده چهنهدان  
میشود. ایهن کهارگهر اسهت کهه  
بههایههد بههر امههنههیههت مههعههدنههی کههه  
زنهههدگهههی اش را در آنهههیههها  
میگذراند  ن ارت داشته باشد نهه  
ارگههانههی از جههنههس کههارعههرمهها و  

 حکومت. 
 
 سکوت رسانه ها: -١

سهالهی    ٤١ هیا رسهانهه ای در  
که از عمر این معهدن مهیهگهذرد   
یعنی در دولت خاتمهی  احهمهدی  
نهاد و روحانی  نر دقیقهه وقهتهش  
را و نیم صفحه از نشهریهه اش را  
به کارگران اختصاص نهداده اسهت  
تا جامعه از مشکهالت کهارگهران  
مههطههلههع شههود. اگههر مشههکههالت  
کههارگههران رسههانههه ای مههیههشههد  
حکومتیان ناچار میشهدنهد تهحهت  
عشار اعهکهار عهمهومهی اقهدامهی  
بکننهد. بهی جهههت نهیهسهت کهه  
کههارگههران مههعههدن در روزهههای  
گذشهتهه گهزارشهگهران و دوربهیهن  
بدست های صدا و سهیهمها راههو  
کههردنههد و در حههالههیههکههه آنههان را  
دروهههگههو خههطههاب مههیههکههردنههد از  

 اطراا معدن بیرون کردند.  
 
سیستم قضایی و  -٥

 نیروهای مسلح حکومت: 
کهارگههران مههیهگههویههنهد کهارعههرمهها  
قرارداد سفید امضها از کهارگهران  
میگرعته و کارگرانی را کهه بهه  
شرای  کارشهان یها نهدادن حهقهو   

اعهتههراض کههرده انههد اخههراج و یهها  
تهدید به اخراج کرده است. روشهن  
است که کهل سهیهسهتهم قضهایهی  
حکومهت  شهت کهارعهرمها اسهت  
وگرنه چگونه ی  کارعرمها بهه  
تنهایی مهیهتهوانهد قهلهدری کهنهد   
کارگران را تهدید و اخراج کند و  
حتی ماهها حهقهو  کهارگهران را  
نپردازد؟ کارگران میگویهنهد سهال  
قههبههل کههه در اعههتههراض بههه ایههن  
وضعیت تیمع کهردنهد نهیهروههای  
انت امی باتوم تحویل آنههها دادنهد  
و بهرخهی کههارگهران را بهازداشههت  
کردند.کارگران شهاههد بهازداشهت  
کارگران معترض معهدن بهاعه  و  
چادرملو هم بوده اند  خبهر شهال   
خوردن کارگران معدن آ  دره بها  
شکایت کارعهرمها و دهههها خهبهر  
دیگر از شکهایهت کهارعهرمهاهها و  
بههازداشههت کههارگههران در سههراسههر  
کشور را مهرتهب شهنهیهده انهد  از  
زندانی کردن ععهالهیهن کهارگهری  
هههم بههاخههبههرنههد. تههیههربههه در طههول  
سالیان دراز به آنهها گهفهتهه اسهت  
کههه قههوه قضههایههیههه بههه شههکههایههت  
کارگران رسیدگی نمهیهکهنهد امها  
کههارعههرمهها کههارگههر مههعههتههرض را  
اخههراج مههیههکههنههد و بهها شههکههایههت  
کههارعههرمهها  حههتههی آنههیههایههی کههه  
حقو  کارگهران را بهاال کشهیهده   
قوه قضاییه علیه کارگهران حهکهم  
صادر میکندو نهیهروههای مسهلهح  
حههکههومههت کههارگههر را بههازداشههت  
میکنند و یا حکم شهال  را اجهرا  
میکنند. دلیل اصلیفاجعهه مهعهدن  
یههورت ههههمهههیهههن بهههی حهههقهههوقهههی  
کارگران  نداشتن ح  اعهتهراض و  
نههداشههتههن حهه  تشههکههل اسههت.  
کههارگههران اگههر حههقههاعههتههراض و  
تشهههکهههل داشهههتهههنهههد و نهههگهههران  
دستگیری و اخراج نبودنهد  یه   
روز هههم بههرای مههتههشههکههل شههدن  
معطهل نهمهیهشهدنهد و بهالعهاصهلهه  
تشههکههیههالت خههود را سههازمههان  
میدادند و جامعه را از آنهچهه بهر  
سر آنها حاکم کرده اند و خهطهرات  
مههعههدن مههطههلههع مههیههکههردنههد. چههه  

کسی ایهن حه  را از کهارگهران  
سلب کرده اسهت؟ آیها عهالوه بهر  
قانون کار که بهه آن ههم خهواههم  
 هرداخهت  ایهن سهیهسهتهم قضهایهی  
نیست کهه کهارگهر مهعهتهرض را  
مههیههرم مههیههشههمههارد و نههیههروی  
انت هامهی و  هلهیهس را سهراههش  

 میفرستد؟  
 
 قانون کار:  -٤

قانون کار ح  اعتصاب  تیمهع و  
تشههکههل را از کههارگههر گههرعههتههه  
است. اگر کارگر از ایهن حهقهو   
برخوردار بود عاجعه یهورت اتهفها   
نههمههی اعههتههاد. کههارگههر ایههنههقههدر  
اعتراض و اعتصاب میهکهرد کهه  
کارعرمها مهیهبهور شهود امهنهیهت  
مههعههدن را تههامههیههن کههنههد و اگههر  
کارعرما سر باز مهیهزد کهارگهران  
ارگانهای دولتی از جمهلهه وزارت  
کار و وزارت صنایع و مهعهادن را  
میبور میکردند بهه خهواسهتهشهان  
رسیدگهی کهنهد. اگهر کهارگهران  
یههورت ایههن حههقههو  را داشههتههنههد  
کارعرما جهرات نهمهیهکهرد بهدلهیهل  
اعهتههراض اخههراجشههان کههنههد و یهها  
ماهها حقوقشان را باال بهکهشهد و  
نیروی انت امی بهه سهادگهی بهر  
سر کارگران باتوم نمیزد و دادگهاه  

کارگری را به سهادگهی احضهار  
نمیکرد. اگر کارگران این حهقهو   
را داشهههتهههنهههد کهههارعهههرمهههاهههها و  
 یمانکاران مختلف ح  بیمه آنههها  
را بههمههوقههع  ههرداخههت مههیههکههردنههد.  
کارگران شاکی اند که در ازای  

سال کار سخت و خهطهرنهاز    ٤٢ 
سال آنههها  هرداخهت    ٤١ عق  بیمه  

شده است و ارگانی بهه شهکهایهت  
مکرر کارگران رسیدگهی نهکهرده  
است. کارگر معدن که با جهانهش  
بازی میکنند را حهتهی مشهمهول  
قانون کارهای سخت و زیهان آور  
و بیمه مشاهل سخت نکرده انهد.  
عاجعه یورت مهحهصهول مسهتهقهیهم  
قانهون کهار جهمهههوری اسهالمهی  

 است.  
 
 دولت و مجلس  -٣
اما چه کسی جز قوه مقنهنهه و    

دولت های مختهلهف  ایهن قهانهون  
کار را که سند کامل بیحهقهوقهی  
کههارگههران اسههت تصههویههب کههرده  
است؟ چه کسی حقو  کارگهران  
را  نر بار زیر خ  عهقهر تصهویهب  
کرده است؟ چهه کسهی چهنهیهن  
قوه قضائیه ای ساخته است  چهه  

 کسی در قوانینش شال  را  
 

 فاجعه یورت کیفرخواست کاملی علیه نظام اسالمی 
 اصغر کریمی 
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  ٣ از صفحه  
تصویب کرده اسهت  چهه کسهی  
نیروی انت هامهی را عهقه  بهرای  
سههرکههوب کههارگههر سههازمههان داده  
است  چه کسی بودجه ممهلهکهت  
را تههنهه ههیهم مههیههکههنهد و تصههویههب  
میکند کهه کهرور کهرور صهرا  
مسههیههد و امههامههزاده و زنههدان و  
زندانی کهردن مهردم و یها صهرا  
تههروریسههت هههای اسههالمههی در  
منطقه مهیهشهود و یه  ریهالهش  
صرا امنهیهت و حهقهو  کهارگهر  
نمیشود؟  و دهههها سهوال مشهابهه  
مستقیما گردن میلس و دولهت و  
رهبر و قوه قضایهیهه و نهیهروههای  
سرکوب رامیگیرد. عاجعه یهورت  
محصول مستقیم ایهن مهیهمهوعهه  

 است.  
 
دولت روحانی یا کل  -١

 حکومت؟ 
جنا  مهخهالهف روحهانهی در ایهن  
روزها طوری اعشاگری و تهبهلهیهی  
میکند که گویی مشهکهالت از  
دوره روحانی شرو  شده و قهبهل از  
آن مههعههضههلههی بههه نههام مههعههضههل  
اقتصهادی و امهنهیهت شهغهلهی و  

حقو  معهوقهه و نهاامهنهی مهحهل  
کار وجود خارجی نداشهتهه اسهت.  
رئیسی بهرای کهوبهیهدن روحهانهی  
میگوید اعتراض کارگران مهعهدن  
یورت علیهه روحهانهی را صهدا و  
سههیههمهها  ههخههش کههنههد. قضههاوت  
درمورد اینکه این گفته رئهیهسهی  
از روی حههمههاقههت اسههت یهها در  
دعواهای انتخاباتی میهبهور شهده  
به آن چنو بیندازد را بهایهد بهه  
خود او و دار و دسته اش سهپهرد.  
خههودش و حههواریههونههش بههخههوبههی  

سهال    ٩٨ واقفند که در تمام ایهن  
صدا و سیما ی  دقیهقهه وقهتهش  
را در اختیار کهارگهران مهعهتهرض  
معدن یورت و بهاعه  و آ  دره و  
چادرملهو و ههیهره و ههیهره قهرار  
نداده است  ی  دقیقه وقهتهش را  
صرا کارگر ایران خودرو و نهفهت  
و  ههتههروشههیههمههی و ذوب آهههن و  
ماشین سازیها نکرده است  یه   
دقیقه میکروعونش را در اخهتهیهار  
عههعههالههیههن مههعههلههمههان و کههارگههران  
نههگههذاشههتههه اسههت. و گههویههی  
دستمزدهای چهنهد بهار زیهر خه   
عقر را در دولهت ههای مهخهتهلهف  
تصویب نکرده اند  گهویهی شهال   

در زمههان روحههانههی کشههف شههده  
است  گویی زندان ها را در دوره  
روحانی ساخهتهه انهد  گهویهی در  
دوره احمهدی نههاد و خهاتهمهی و  
رعسنیانی و خامهنهه ای بهودجهه  
مملکت بیای رعاه مهردم صهرا  
گله آخوند و تهرور و سهرکهوب و  
مسید و امامزاده نمیشد  گهویهی  
اخههتههالس ههها را عههقهه  وزرای  
روحانی انیهام داده انهد؟ گهویهی  
قههبههل از آن کههارگههران از بههیههمههه  
بههیههکههاری بههرخههوردار بههوده انههد و  
گویی عقر و عالکت و بهیهکهاری  

سهال    ٩٨ و بیخانمانی به تمام این  
حههکههومههت آدمههکههشههان مههربههو   

 نمیشود؟  
 

اما بیایید ما نیز همراه رئیسهی و  
هم جناحی ههایهش بهپهذیهریهم کهه  
عق  در این چهههار سهال کهارگهر  
بیحقو  بوده و حقوقش چهنهد بهار  
زیر خ  عقر بوده و ههمهان را ههم  
نمیپرداخته انهد و شهرایه  کهارش  
نهاامههن بههوده اسههت و در مههقههابههل  
اعتراض به ایهن وضهعهیهت اوبهاش  
حکومت با باتوم به جانش اعهتهاده  
اند. ههمهیهن حهد از واقهعهیهت هها  

نههیههزسههنههد ورشههکههسههتههگههی کههل  
حکومت اسالمی اسهت. بهاالخهره  
دارنههد رسههمهها مههیههگههویههنههد کههه  
حههکههومههت اسههالمههی و دولههت  
اسالمی ساخهتهاری دارد  ارگهان  
ها و مهقهامهاتهی دارد  قهوانهیهنهی  
دارد که میتهوان بهر اسهاس آنههها  
اینگونه کارگر را بیحهقهو  کهرد   
میتوان اینهمه عساد به بهار آورد   
میتوان اینگونه کارگر را قربهانهی  
سههودجههویههی و نههاامههنههی کههرد   
اینگونه اعهتهراضهش را بها بهاتهوم  
جواب داد  اینگونه او را از حه   
 اعتراض و تشکل محروم کرد.  

 
  ١١ عاجعه یورت که جان حهداقهل  
  ٢١ کارگر را گرعت و بهیهش از  

ههههفهههههر را مصهههههدوم کهههههرد    ن
کیفرخواستی محکم عهلهیهه کهل  
حکهومهت اسهالمهی  قهوانهیهنهش   
قوای قضائیه و مقننه و مهیهریهه  
اش  والیت عقیهش و کهل تهار و  

  ود این حکومت است.  
 

اما این عاجعه بار دیگر بر حهقهو   
حقه کارگران نیز تاکهیهد کهرد از  
دستمهزدی بهرای یه  زنهدگهی  

انسانی تا ایمنی محی  کار زیهر  
ن ر خود کارگران و نهمهایهنهدگهان  
منتخب شان  از آزادی بی قید و  
شر  بیان و اعتراض و اعهتهصهاب  
و تشکل و تحزب تا حه  حضهور  
در رسانهه ههای رسهمهی و بهیهان  
خهههواسهههت هههها و مشهههکهههالت  
کارگران  از خواسهت مهعهرعهی و  
مههحههاکههمههه آنههههها کههه بههیههای  
رسههیههدگههی بههه خههواسههت هههای  
کارگران  باتوم تحویل آنهها دادنهد  
تا معرعی و محاکهمهه عهامهلهیهن  

اردیهبهههشهت و دهههها    ٤٩ عاجعه  
خههواسههت کههوچهه  و بههزرگ  
دیگر. و هیا کارگری تهردیهدی  
ندارد که تا این حکهومهت هسهت  
سههم کهارگهر ههمهیهن اسهت کهه  
تاکنون بوده است. خواست عهوری  
و عمومی کهارگهران و اکهثهریهت  
قریب به اتفها  مهردم سهرنهگهونهی  
این حکومت و سهاخهتهن جهامهعهه  
ای انسانی  برابر و آزاد و مهرعهه  
بر ویرانه های ن ام سرمایهه داری  

 عاسد اسالمی است.  
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 ٤٢ صفحه  

سشششایشششه سشششنشششگشششیشششن 
کشارگششران بشر فضششای 

 مضحکه انتخاباتی
منها هره سهوم کهانهدیهداههای  
مضههحههکههه انههتههخههابههات رژیههم بهها  
مهحههوریههت مههوضهو  اقههتههصههاد و  
طهههرحههههههههای ههههر کهههدام از  
کههانههدیههداهههای حههکههومههتههی در  
 ههاسههخههگههویههی بههه مههعههضههل  
ورشکشستگی اقتهصهادی شهان   
ی  سیرز خنده دار تماشایهی  
بود. در حالیکه جامعه از عقر و  
عههالکههت و تههبههاهههی هههر روزه  
زندگی و معیشتهش در انهفهیهار  
است  بهحهه بهر سهر اقهتهصهاد و  
مههعههضههالتههی چههون بههیههکههاری   
گرانی  دستمهزدههای چهنهد بهار  
زیههر خهه  عههقههر و در مههقههابههلههش  
حقوقهای نهیهومهی و اخهتهالس  
های میلیاردی مقامات و سهران  
حکهومهتهی  بهرای ایهن جهانهیهان  
بازی با آتش است. از جمهلهه در  
ایههن مههنهها ههره یههکههدیههگههر را بههه  
اختالسهای میلیاردی مهتهههم و  
با سند و مدرز  دزدی ههای  
یهکهدیهگههر را رو کههردنهد. بههرای  
عقب زدن حریف و بازار گهرمهی  
برای صندو  ههای انهتهخهابهاتهی  
شان  هزار جهور وعهده و وعهیهد  
دادند. یکی مثل رئیسی عضهو  
کمیته مرگ خمینی با داعهیهه  
مسههخههره نههمههایههنههده کههارگههران   
معلمان  زنان سر رست خهانهواده و  
هیره داد سخن سر داد و از عهقهر  
مههردم دم زد. قههالههیههبههاا کههه  
نیروهای سرکوب  نیهه بهوکهس  
بههدسههت شهههههرداری را بههه جههان  
دستفروشان و کولهه بهران مهرزی  
انداخته و این نهیهروهها تها کهنهون  
جنایتها کرده اند  از اینکهه اگهر  
رئیس جمهور شود برای بیکهاران  

هزار شغل اییهاد خهواههد    ١ تا    ١ 
کرد  عریبکاری کهرد. روحهانهی  
که کارنامه اش جهلهوی چشهم  
همه است و آخهریهن شهاههکهارش  
تصویب مبهلهی حهداقهل دسهتهمهزد  

ههزار تهومههانهی اسهت کههه    ٣٩١ 
چند بهار زیهر خه  عهقهر اسهت   
عق  دم از گشایهش عهرههنهگهی  
میزد. و نفرات دیگرشهان ههم در  
همین راستا داد و هوار و بیهههوده  

 گویی میکردند.  
جالب اینیاست که جهدالشهان  
در ایههن مههبههاحههه آنههچههنههان بههاال  
گرعته بهود  کهه خهودشهان نهیهز  
وحشت کرده بهودنهد و یهکهی از  
همین کاندیداها با گفتن ایهنهکهه  
سیاه نمایی نباید کرد  اگهر ایهن  
حرعهایی که اینیا گفهتهه شهده   
یهکهی در خهارج کشهور مهیهزد   
میگهفهتهیهد ضهد انهقهالب اسهت   

 هشدار داد.  
بطور واقعی در ایهن نهمهایهش  
مسههخههره انههتههخههابههاتههی آنههچههه بههه  
وضههو  احسههاس مههیههشههد سههایههه  
سهنهگههیهن جهنهبههش کههارگهری و  
دیگر جنبش های اعتراضهی بهر  
عراز سر حکهومهت بهود کهه ههر  
روز بالنده تر به جهلهو مهی آیهد.  
دیههدیههم کههه چههگههونههه مههتهههههمههان  
داشتند یکدیگر را به خاطر عهقهر  
و اعههدام و زنههدان و تهفههکههیهه   
جهنهسههیهتهی و امهثههال ایهنهههها بههه  
محاکمه مهیهکهشهیهدنهد. ایهن در  
واقهههع کهههارگهههران  مهههعهههلهههمهههان   
بازنشستگهان و مهردم مهعهتهرض  
جامعه هستند که با شعارههایهی  

میلیون  حهقهو     ١ چون خ  عقر  
ما یه  مهیهلهیهون  مهعهیهشهت   
منزلت ح  مسلم مهاسهت  یه   
اختالس کهم بشهه  مشهکهل مها  
حل میشه  مل  نهیهومهی تهو  
مهها را بههی مسههکههن کههرده در  

تیمعات اعتراضهی ههزاران نهفهره  
شههان  ایههن جههانههیههان را چههنههیههن  
مستاصل در جایگاه جوابگهویهی  
به مردم قرار داده اند. دیهدن ایهن  

 جنبه بسیار مهم است.   
مردم سیرز منها هره ههای  
کاندیداهای ریاست جمههوری را  
دیدند و اکنون این موضوعات و  
بههطههور مههثههال ایههنههکههه قههالههیههبههاا  
جههنههایههتههکههار مههدعههی بههخههشههیههدن  
مههلهه  هههای نههیههومههی بههه  
رعتگران شد  همگی به جهوز  
و طنز مردم در محاعلشهان و در  
کوچه و گذر تبدیل شهده اسهت.  
از جمله طنهز جهالهبهی از سهوی  
یههکههی از کههاربههران گههروههههههای  
تلگرامی را دیدم کهه ههمهه جها  
می چرخید و الیه  مهیهخهورد  
که به راستی به خال میزد. ایهن  
کههاربههر خههوش ذو  تههلههگههرامههی  
چنین نوشته بود:  توجهس تهوجههس  
چند شب قبهل دلهم مهيهخهواسهت  

بهگهم...    ٤٤١ زنو بزنم  ليهس  
چندتا مفهسهد اقهتهصهادی تهوی  
تلویزیون دارند دعوا ميكنن بهريهد  
صدا وسيما دستگيرشون كهنهيهد.  
كه همشونم بها مهدرص صهحهبهت  

 ميكنند  
این طهنهز بهه روشهنهی بهیهان  
واقعی مضحهکهه انهتهخهابهات در  
رژیم اسالمی اسهت. مضهحهکهه  
ای که در آن به اسم  انتخهابهات   
مشتی دزد و جنایتهکهار را کهه  
از صهاعهی شهورای نهگهههبهان و  
خامنه ای گذشتهه انهد  جهلهوی  
مردم گذاشته انهد کهه انهتهخهاب  
کههنههنههد. امهها بههطههور واقههعههی  
جهمهههوری اسههالمهی بهر دریههای  
خشم و نهفهرت مهردم حهکهومهت  
میکند. انتخاب مردم سرنگهونهی  

 کل حکومت است.  
بههررو انهتهخهابهات یه  روز  

اسههت و هههر طههور شههده بههر  هها  
مههیههشههود و اسههم یههکههی را از  
صندو  ههای رای خهود بهیهرون  
میکشند. اما بعد از تهمهام ایهن  
بحه ها و وعهده و وعهیهدههایهی  
کههه داده انههد  اوضهها  جههای  
دیهگههری قههرار گهرعههتههه اسههت و  
مردم با مهوضهع حه  بهه جهانهب  
تههری  ههیههگههیههر خههواسههتههههها و  
مههطههالههبههاتشههان هسههتههنههد و بههایههد  
باشنهد. بها اعهتهراعهات خهودشهان  
میشود این بازی را بهر سهرشهان  

 خراب کرد. 
 
فشششاجشششعشششه مشششعشششدن  

زمستان یشورت، یشک 
مشششششوضشششششوع جشششششدال 

 انتخاباتی
عههاجههعههه  زمسههتههان یههورت  
همچنهان در اذههان زنهده اسهت.  

  ٤٩ عاجعه ای انسهانهی کهه در  
اردیبهشت بهه وقهو   هیهوسهت و  
بههخههاطههر سههودجههویههی مشههتههی  
سهههرمهههایهههه دار جهههنهههایهههتهههکهههار   
معدنچیانهی کهه مهرگ را در  
مقابل چشمشان مهیهدیهدنهد و از  
ترس اینکه مبادا دم بهیهاورنهد و  
از کار بیکار شهونهد  بهه مهعهدن  

نهفهرشهان    ١١ رعتند و متاسفهانهه  
جههان بههاخههتههنههد. اتههفههاقههی کههه  

  ٤٩ عراموش نخواهد شهد و روز  
اردیههبهههههشههت را بههه عههنههوان روز  
اعتراض کارگران علیه عیایعهی  
ن یهر آنهچهه در زمسهتهان یهورت  
اتفا  اعتاده  در تهاریه  جهنهایهات  
سرمایه داری وحشهی در ایهران  

  بت کرد.  
عرزند مهراد کهمهالهی وطهن    

آخرین کارگر جانبهاخهتهه در ایهن  
روز    ۳معدن میهگهویهد:   هدرم  

مانده به این حاد ه به ما گهفهت  

رم تونل چون خیهلهی    که من نمی 
خطر دارد به مسهئهوالن گهفهتهیهم  

شهود    که اینهیها گهاز دارد نهمهی 
کههار کههرد ولههی مسههئههوالن در  

کنیهد    جواب گفتند اگر کار نمی 
 به سالمت . 

قبال هم ن یر همین گفتهه از  
سوی دیگر کارگران این مهعهدن  
و وابستگان کهارگهرانهی کهه در  
این عاجعه ناگوار جان بهاخهتهنهد   
گفته شده است. و ایهن چهنهیهن  
بههود کههه مشههتههی جههنههایههتههکههار   
کارگران را برای اینکه بهرایشهان  
ذهال و  ول  بیاورند  بهه اعهمها   

متری معدنی عرسهتهادنهد    ٤٨١١ 
که هر لح ه انهته هار انهفهیهارش  
میرعت و با گفتهن ایهنهکهه اگهر  
نروید  شما را به سالمهتس حهکهم  
مرگ ایهن کهارگهران را صهادر  
کهردنهد. جهمههههوری اسهالمهی و  
صاحبان حریص و جنایتکهار ایهن  
معدن مسببین عهاجهعهه زمسهتهان  
یهورت هسههتهنههد. یه  خهواسههت  
عههوری کههارگههران مههحههاکههمههه  

 مسببین این جنایت است.  
اما وقاحت بهیهشهتهر جهانهیهان  
اسالمی  اتفاقات بعدی و تبدیهل  
این عاجعه انسانهی بهه مهوضهو   
رقابتهای مضحکه انتهخهابهاتشهان  

 است.  
در حالیکه معدنچیانهی کهه  
جان سالم برده اند و خانواده ههای  
کارگرانی که جان باختهه انهد و  
کل این مهنهطهقهه ههمهچهنهان در  
شوز این عاجعه انسهانهی قهرار  
دارنههد  در حههالههیههکههه اخههبههار  
تکاندهنده این جنهایهت انهعهکهاس  
وسیعی در جامعه داشهتهه و بهه  
موجی از خشم و نفرت در مهیهان  
کارگران دامن زده و تها کهنهون  
 تشکلهای مختلف کارگری و  

 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 سایه سنگین کارگران بر فضای مضحکه انتخاباتی

 فاجعه معدن زمستان یورت، یک موضوع جدال انتخاباتی
 کارگر معدن زمستان یورت بیکار شدند ٥١١

 شهال دانشفر 
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کههارگههران مههعههادن دیههگههر و  
ععالین کهارگهری  بها مهحهکهوم  
کردن این جنایت  حهمهایهت خهود  
را از کارگران زمستهان یهورت و  
از خانواده های قربانیهان انهفهیهار  
در مههعههدن اعههالم داشههتههه انههد    
حههکههومههتههیههان مشههغههول نههمههایههش  
مسخره انتخاباتی شان هستنهد و  
به جای  اس  گویی در مهقهابهل  
جنایتی که خود مسبب اصهلهی  
آن هستند و هر روزه نیهز در ایهن  
معدن و آن معدن و در مهحهیه   
های مختلف کاری دارد تهکهرار  
میشود  میکوشند  این مهوضهو   
را نیز به بحثی در کشاکش هها  
و نههزاعهههههایشههان بههر سههرکسههب  
کرسیهای قهدرت و چهپهاولشهان  
تبدیل کنند. از جمله دیدیهم کهه  
روحانی عضا را منهاسهب دیهد و  
کوشید تها بهلهکهه بها رعهتهن بهه  
مههعههدن و عههکههس گههرعههتههن بهها  
کارگهرانهی کهه سهرا ها خشهم و  
اندوه بودند  چهره مردمی بهخهود  
بگیرد. اما کارگهران و خهانهواده  
ها و مردم خشمهگهیهن مهحهل بها  
حمله به او و با مشهت کهوبهیهدن  
به ماشینش و بلند کهردن عهریهاد  
 اعتراضشان   اسخش را دادند.   
از سهههوی دیهههگهههر سهههتهههاد  
انتخاباتی رئیهسهی خهوشهحهال از  
بهالیههی کههه کههارگهران زمسهتههان  
یورت بر سر روحانهی آوردنهد  بها  
گهفههتههن ایههنههکههه چههرا تهلههویههزیههون  
سههخههنههان روحههانههی را در جههمههع  
کارگران مهعهدن  هخهش کهرده و  
اعتراض کهارگهران را انهعهکهاس  
نداده است  سعهی کهرد خهود را  
به این کارگران نزدی  کهنهد و  
به طرز مسهخهره ای سهایهتهههای  
اصولگرایان حکومتی از اخهبهار  
این معدن و اعتراضات کارگهران  

  ر شد.  
 

در حالیکه در روز انهفهیهاری  
مهههعهههدن روی داد  از تهههرس  
گسترش عضای اعهتهراضهی در  
بین کارگران  یگان ویهه شهان را  
در محل مستقر کردند. با مهردم  
درگیر شدند و بعد هم در مقهابهل  
خشههم واعههر کههارگههران و مههردم  
ناگزیر شدند عقب بهنهشهیهنهنهد و  
ن هاره گهر اوضها  بهاشهنهد. امها  
هیچکدام از ههمهیهن رسهانهه هها  
کالمی از این ماجرا هها سهخهن  

 نگفتند .  
 

روحانی که دیهدار از مهعهدن  
زمسههتههان یههورت  و اعههتههراض  
کهههارگهههران و خهههانهههواده ههههای  
جانباختگان  برایهش گهران تهمهام  
شههده بههود  کههوشههیههد در مههراسههم  
انهتهخههابهاتهی اش در ارومههیهه بهها  
گفتن اینکه ما با همه تهوان در  
کنار کارگهران مهعهدن زمسهتهان  
یههورت خههواهههیههم بههود  عضههای  
اعتراضی را التیامی بخشد. در  
حالیکه  شهت صهحهنهه مشهغهول  
 از کردن آ ار این خرابکاریههها  
بودند و یکباره نهامهه ای تهحهت  
عنوان عذرخواهی از روحانی بها  
تعدادی امضا انتشهار یهاعهت. و  
این بار همان کارگری کهه زیهر  

  ٤٨١١ چما  اخهراج بهه اعهمها   
متری میرعت و جانهش را کهف  
دستش میگذاشت  برای ایهنهکهه  
اخراجش نهکهنهنهد  امضهایهش را  
 ای ایهن نهامهه گهذاشهتهه بهود.  
اصولگرایان حکومتهی نهیهز کهه  
خههود از چههمهها  بههدسههتههان قهههههار  
حکومتهنهد و رئهیهسهی کهانهدیهد  
محبوبشان عضو کمیتهه مهرگ  
خههامههنههه ای بههوده  عههرصههت را  
هنیمت گرعتهه و ایهن نهامهه را  
که بیش از هر چهیهز اسهتهیهصهال  
روحانی را به نمایش میگذاشهت   
مههثههل بههرگ بههرنههده ای بههدسههت  

گرعتهنهد و بها رعهتهن بهه سهرا   
کهههارگهههران مهههعهههدن زمسهههتهههان  
گزارشاتی مبنی بر چگهونهگهی  
جمع کهردن امضها از کهارگهران  
بههرای چههنههیههن نههامههه ای  ههرده  
برداشتند. از جملهه در یهکهی از  
این سایت ها یکی از کهارگهران  
بازمانده مهعهدن در گهفهتهگهو بها  
خههبههرنههگههاران مههیههگههویههد:  روز  
گذشته در تهونهل مشهغهول کهار  

شههده را    بهودم کههه نههامههه تههنهه ههیههم 
آوردنههد و مههن خسههتههه از کههار  
آواربرداری بدون خواندن نهامهه را  
امضهها کههردم. نسههبههت مههتههوعههی  
نسبت نزدی  نیهسهت بهلهکهه از  
بستگان مادرم است. در ههمهیهن  
رابطه کارگر دیگری نیز چنهیهن  
میگوید:  به من گفتند سهخهنهان  

شههده آن روز در سههفههر    مههطههر  
جهمهههور بهه مهحهل حهاد هه      رئیس 

ممکن اسهت بهرای کهارگهران و  
باختگان سنگین تمهام    خانواده جان 

شود و گفتند  امضا  کنهیهد تها  
عردا ح  و حهقهو  مهتهوعهیهان و  
خانواده آنان  ایمال نشهود . حهرا  
آخر این کارگران این بهوده اسهت  
کههه بههر آنههههها روشههن اسههت کههه  
مسئهوالن امهر در اتهفهاقهی کهه  
روی داده  مسههئههولههنههد و بههایههد  

 محاکمه شوند.  
 

نههگههاهههی بههه ایههن مههاجههرای  
تههکههانههدهههنههده  اوج کههثههاعههت و  
جنایتهکهاری رژیهم اسهالمهی را  
مقابل ما قرار میهدههد. کهارگهر  
معدن  کارگری که در بهدتهریهن  
و سههخههت تههریههن شههرایهه  کههار  
میکند. کهارگهری کهه از حه   
داشتن تشکل  تیمع و هر گونهه  
اعتراضی محروم است. و حهتهی  
وقتی از خهطهر جهانهی مهحهیه   
کارش اعتراض میکند  تهههدیهد  
به اخراجش میکننهد. کهارگهری  

که در ی  قدمی مرگ قهرار  
داشته و دهها همکارش قهربهانهی  
شده انهد  زیهر عشهار حهاضهر بهه  
گذاشتن امضایش در زیر  نهامهه  
از  یش نوشته ای مهیهشهود کهه  
جهههزیهههی از داسهههتهههان کهههارزار  
مضحکه انتخابات جهنهایهتهکهاران  

 اسالمی است. 
 

در مقابل عکس العمل ستاد  
انتخاباتی رئیهسهی جهالد و دارو  
دسته هایش را می بینیم که بهه  
سرا  همین کارگران مهیهرونهد و  
بههها انهههعهههکهههاس حهههرعهههههههایشهههان  
میکوشند که با عکس گرعهتهن  
با این کارگران  جنا  رقهیهب را  

 به زمین بزنند.  
در این مهاجهرا در نهگهاه اول  
موقعیت تضعیف شهده کهارگهران  
معدن که از جمله مهحهرومهتهریهن  
بخش کارگرانی هستنهد   هاههر  
میشود. کارگرانی که آنهچهنهان  
عقب زده شده اند  کهه در واقهع  
علیه خود طومار میدههنهد. امها   
بطورواقعی حهقهیهقهت مهههمهتهری  
 شت کل این ماجرا نهفتهه اسهت  
و باید آنرا دید  حقیهقهت بهزرگهتهر  
مههوقههعههیههت قههدرتههمههنههد جههنههبههش  
کارگری در عضهای سهیهاسهی  
ایران است که سبب شده است تا  
موضوعات داهی چون عهاجهعهه  
زمستان یهورت  ایهن چهنهیهن بهه  
صحنه رقابت این جهانهیهان بهرسهر  
کههرسههی هههای رقههابههتههشههان قههرار  
گیرد. این ماجرا و کهل داسهتهان  
مضحکه انتخابات بهیهش از ههر  
چیز استیهصهال حهکهومهتهیهان در  
مقابل قدرت مبهارزات کهارگهران  
را به نمایش میگذارد. بها اتهکها  
به این قهدرت اسهت کهه نهبهایهد  
گذاشت عاجعه مهعهدن زمسهتهان  

 یورت تکرار شود.  
 

کششارگششر مششعششدن  ٥١١
زمستان یورت بیشکشار 

 شدند
بدنبال عاجعه زمستهان یهورت  

  ٩١١ و تعهطهیهلهی ایهن مهعهدن   
کارگر از کار بیهکهار شهده انهد.  
همچنین خانواده هایهی کهه نهان  
آورانشان در ایهن اتهفها  نهاگهوار  
قربانی شدند  در بی تامینی بهه  
سههر مههیههبههرنههد. خههانههواده هههای  
جههانههبههاخههتههگههان بههایههد از تههامههیههن  
اجتماعی دائم برخوردار شهونهد و  
مستمری آنها نباید کمتر از رقهم  

و نیم میلیونهی کهه    ١ سبدهزینه  
خههود دولههت قههبههال اعههالم کههرده  

  ٩١١ اسههت  بههاشههد. هههمههچههنههیههن  
کارگر این معدن که اکهنهون بها  
از دسههت دادن کههارشههان وضههع  
زندگی و مهعهاشهشهان بهه خهطهر  
اعتاده است  باید تهحهت  هوشهش  
بیمهه بهیهکهاری قهرار گهیهرنهد و  
همهانهطهور کهه کهارگهران بهارهها  
اعالم کرده اند  اگر سبد ههزیهنهه  

میلیهون و نهیهم اسهت  سهقهف    ١ 
بیمه بیکاری کارگران زمسهتهان  
یورت نهیهز بهایهد ههمهیهن مهقهدار  
بههاشههد. بههعههالوه بههایههد تههمههامههی  
طههلههبهههههای ایههن کههارگههران عههورا  
 رداخت شود و بایهد از مهعهایهنهه  
 ههزشههکههی و درمههان رایههگههان  
بیماریهایی که در نتییه سهالههها  
کار در شرای  ناامن معدن ابهتهال  
 یدا کرده اند  بهرخهوردار شهونهد.  
خانواده های جانباختگان مهعهدن  
زمستان یهورت و کهارگهران ایهن  
معدن را در حلقهه حهمهایهت خهود  
بگیریم و وسیعا از خواستههایشهان  
حمایت کهنهیهم. عهاجهعهه مهعهدن  
زمستان یورت را نباید عهرامهوش  
کرد. صدای اعتراض کهارگهران  

 این معدن باشیم. 
   

 کارگران در هفته ای که گذشت                                    شهال دانشفر

http://free-them-now.com
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پیام حزب کمونیست کارگری در شب همبستگی با کارگران معدن یورت در 
 استکهلم 

  ١١١٢مه  ١٣
 پیام به کارگران و خانواده های جانباختگان معدن یورت 

عاجعه معدن زمسهتهان یهورت  
  ٤٩ در اسههتههان گههلههسههتههان در  

اردیبهههشهت مهاه امسهال کهه بهه  
کهارگهر و    ١١ جانباختن حهداقهل  

زخمی شدن بیش از ههفهتهاد نهفهر  
انیهامهیهد  مهیهلهیهون هها نهفهر در  
سههراسههر کشههور را در سههوگ  
عهههمهههیهههقهههی عهههرو بهههرد. حهههزب  
کههمههونههیههسههت کههارگههری ایههران  
جانباختهن کهارگهران را بهه شهمها  
خانواده هایی که عهزیهزانهتهان ایهن  
چنین قربانی سودجویهی مشهتهی  
سرمایه دار و قربانی بهیهحهقهوقهی  
تههحههت حههکههومههت جههنههایههتههکههار  
اسالمی شدند  و ههمهچهنهیهن بهه  
شمها کهارگهرانهی کهه ههنهوز در  
شوز از دست دادن همکارانهتهان  
هستید و خود با کار  رمشقهتهتهان  
ههههر روز مهههرگ را مهههقهههابهههل  
چشمانتان دیهده ایهد  صهمهیهمهانهه  
تسهههلهههیهههت مهههیهههگهههویهههد و یهههاد  
جههانههبههاخههتههگههان مههعههدن یههورت را  

 گرامی میدارد.   
 

شما کهارگهران مهعهدن یهورت  
بیش از هر کس واقفیهد کهه ایهن  
ی  حهاد هه سهاده نهبهود. یه   
جنایت آشکار بهود. عهرزنهد مهراد  
کههمههالههی وطههن آخههریههن هههمههکههار  
  ٩ جانباخته شما میگویهد:   هدرم  

روز مانده به ایهن حهاد هه بهه مها  
گفت که من به تونل نمیرم چهون  
خیهلهی خهطهر دارد بهه مسهئهوالن  
گههفههتههیههم کههه ایههنههیهها گههاز دارد  

شود کار کرد ولی مسهئهوالن    نمی 
در جههواب گههفههتههنههد اگههر کههار  

کنیهد بهه سهالمهت . رسهانهه    نمی 
های حکومتی اعهتهراا کهردنهد  
که معدن ناامن بوده  تهیهههیهزات  
ایههمههنههی نههداشههتههه  تههونههل هههایههش  
یکطرعه بوده و راه خروج دیهگهری  

نداشته است. اعتراا کردنهد کهه  
به اعتراضات مکرر مهعهدنهچهیهان  
توجه نکرده اند برعهکهس نهیهروی  
انت امی کارگران اعهتهصهابهی و  
معترض را باتوم زده و کهارعهرمها  
با  شتیبانی ارگان های دولهتهی   
کارگران معترض را اخهراج کهرده  

 است.  
 

مسبب این جنایت حکومهتهی  
است که قانون اساسهی و قهانهون  
کارش دست کارعرماها را تمامها  
بازگذاشته اما کوچکترین حهقهی  
بههرای زنههدگههی و امههنههیههت و  
اعههتههراض و مههتههشههکههل شههدن  
کههارگههران قههائههل نشههده اسههت.  
مسههبههبههیههن ایههن عههاجههعههه  دسههت  
اندرکاران صدا و سیمای مهنهفهور  

  ٤١ حکومهت انهد کهه در تهمهام  
سالی کهه از عهمهر ایهن مهعهدن  
میگذرد حتهی یه  دقهیهقهه بهه  
کهههارگهههران عهههرصهههت نهههدادنهههد  
مشهکههالتشهان را بها جههامهعههه در  
میان بگذارند تا از این طهریه  بهه  
دولت و کارعرما عشهار بهیهاورنهد.  
سیستم قضهایهی بهیهرحهمهی اسهت  
که بها شهکهایهت کهارعهرمهاههای  
مفتخور  کهارگهران مهعهتهرض را  
تهحهت عهنههوان اخهالل در نهه هم و  
امنیت ملی بهه دادگهاه و زنهدان  
میکشانهد و بهه اخهراج و شهال   
محکوم میکهنهد  مهیهلهس اسهت  
کهه در دعهها  از سههرمههایههه داران  
حهریههص و بههیههرحهم  قههانهون  شههت  
قانون علیه کارگر وضع میکنهد.  
ن امی کهه مهیهلهیهارد مهیهلهیهارد  
صههرا مسههیههد و امههامههزاده و  
مقامات و آیت الله هها و صهرا  
جهههنهههایهههتهههکهههاران اسهههالمهههی در  
کشورهای دیگهر مهیهکهنهد ولهی  
حتی نسبت به  رداخت چنهدرههاز  

حقوقی که خهود تصهویهب کهرده  
 است مسئولیتی بعهده نمیگیرد.  

 
  ٤٩ در یه  کهالم عهاجهعهه  

اردیبهشت  کیفرخواستی مهحهکهم  
عههلههیههه حههکههومههت اسههالمههی   
قوانینش  قوای قضائیه و مقهنهنهه  
و میریه اش  والیت عقیهه اش و  
کههل تههار و  ههود ایههن حههکههومههت  
است.  اس  جهامهعهه ایهران تهنههها  
میتوانهد اعهالم ههمهبهسهتهگهی بها  
معدنهچهیهان و خهانهواده ههایشهان   
تحکیم همبستگی علیه کل ایهن  
ن ام بیرحم و استثمهارگهر و دعها   
هر چه قاطع تر از مهطهالهبهات و  

 مبارزات کارگران باشد.  
 

مهها نهههههایههت تههالش خههود را  
خواهیم کرد که از خواست ههای  
بح  شما قاطعانه دعا  کهنهیهم و  
این خواست ها را به خهواسهتهههای  
عمومی تبدیهل کهنهیهم. خهواسهت  

 هایی مانند:  
معرعی و محاکمه صهاحهبهان  
اصههلههی مههعههدن و مههقههامههات و  
مسئولین ارگانهههای حهکهومهتهی  
که در ا ر بی تهوجهههی و سهههل  

انگاری آنها این عاجهعهه ر  داده  
 است   

مههعههرعههی کههارعههرمههاههها و  
مسههئههولههیههن ارگههانهههههایههی کههه  
مهعهدنههچهیهان مهعهتههرض را اخههراج  
کرده و باتوم زده انهد و  هرداخهت  
ههرامهت بهه کهارگهران اخهراجههی   
 رداخت عوری حقو  عقب اعتهاده  
کارگران و رعع عوری مشکهالت  
بیمه آنها و نهیهز تهامهیهن کهامهل  
زندگی کارگران تا بازگشت آنهها  

 به کار   
انعکاس مشکالت کهارگهران  
از صدا و سیهمها و سهایهر رسهانهه  
هههای حههکههومههتههی از طههریهه   
مصهههاحهههبهههه بههها کهههارگهههران و  

 نمایندگان کارگران   
مداوای کارگران مصهدوم بها  
آخههریههن امههکههانههات  ههزشههکههی و  
گزارش من م وضهعهیهت آنههها از  
طههریهه  رسههانههه هههای دولههتههی   
همچنین معاینه و معالیه کهلهیهه  
کارگرانی که در طهول سهالهیهان  
گذشته به انوا  بهیهمهاری مهبهتهال  

 شده اند   
هههرامههت بههه خههانههواده هههای  
جانباخهتهگهان و مصهدومهیهن ایهن  

حاد ه و تامین زندگی آنها  طهب  
رایهگههان بههرای ایهن خههانههواده ههها   
تحصهیهل رایهگهان بهرای عهرزنهدان  
آنها  و استفاده از  یشرعهتهه تهریهن  
تسهیالت و استانداردهای ایمهنهی  
و امداد رسانی در همه مهعهادن و  
مراکز کار زیر نه هر نهمهایهنهدگهان  

 منتخب کارگران.   
 

کههارگههران و خههانههواده هههای  
 جانباختگان معدن یورت  

به شما اطمینان میدههیهم کهه  
این جنهایهت بهی  هاسه  نهخهواههد  
ماند. به شما اطمیهنهان مهیهدههیهم  

اردیبهشت را بهعهنهوان    ٤٩ که روز  
روز گرامیداشت یاد جانباخهتهگهان  
و بعنهوان روزی سهیهاه در تهاریه   
جنایات سرمایه دارن و حهکهومهت  
اسالمی شان زنده نهگهه خهواههیهم  
داشت. به شما اطمینان مهیهدههیهم  
کههه صههدای شههمهها را در سههطههح  

 جهان منعکس کنیم.  
 

حزب کمهونهیهسهت کهارگهری  
 ایران  
   ٢١٤٢ مه    ٤٣ 
 (  ٤٩٣١ اردیبهشت    ٢٣ 
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 ٤٥ صفحه   

گزارشی تکان دهنده درباره حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر 
 وقربانیان این فاجعه 

چند روز قبل خبر دادن كه همسهر  
هها  عهوت شهده    يكي از معدنچي 

مشههكههل  ههيههدا كههرده. اومههده بههود  
شهر  خهونهه يهكهي از اقهوامهش.  
رعته بود رو   شت بوم ساختهمهون  

خواست خهودش رو    سه طبقه  مي 
 «بكشه. 

اصغهر صهابهر  و ابهوالهقهاسهم    علي 
مههددكههار اورژانههس    ٢ جههواد ؛  

اجتماعي استان گلستان  ساعهتهي  
بعهد از انهتهشهار خهبهر انهفهیهار و  
عروريزش مهعهدن زههال زمسهتهان  

  ١٩ يههورت؛ مههعههدنههي كههه جههان  
معهدنهچهي را بها آوارش بهلهعهيهد   
راهي منهطهقهه شهدنهد. رعهتهنهد و  
دسههت خههالههي بههرگشههتههنههد چههون  
عوامل امنيتي  مسير منتهي بهه  
معهدن را بسهتهه بهودنهد و عهقه   
امهدادگههران و نهيههروهها  نه ههامههي  
میوز عبور داشتهنهد. صهابهر  از  
آزاد شهر آمهده بهود و جهواد  از  
راميان. میوز گرعتهنهد و تها دو  
هفته بعد از حاد ه را بها خهانهواده  
قربانيان سر كردنهد. جهواد  آنهقهدر  
ماند تا  يكر آخرين مهعهدنهچهي را  
هم به خاص سپردند. صابر  عصهر  
آخرين  نیشنبه ارديبهشت  روستها  

 را ترص كرد. 
اولين مشاهدات شما در ورود بهه  

 هايي بود ؟   منطقه  چه صحنه 

همه كارگرا  دوستا  مها بهودن.  »
دونستيم عمه  عهاجهعهه انهقهدر    نمي 

شدت داره. وقهتهي رسهيهديهم  مهن  
میبور شهدم لهبهاس كهارم رو در  
بههيههارم چههون مههردم بهها نههيههروههها   
دولهههتهههي بههها خشهههونهههت رعهههتهههار  

 «كردن.   مي 

گههويههد كههه كههارگههران مههعههدن    مههي 
سال قهبهل نسهبهت بهه    ٩ يورت از  

ناامني معدن اعهتهراض داشهتهنهد   
بهارهها در مهقههابهل عههرمهانهدار  و  
دادگستر  تحصن كهرده بهودنهد و  
از مسههووالن خههواسههتههه بههودنههد  
وضعيهت دسهتهمهزدهها و نهاامهنهي  
معدن را  يگير  كنند ولي ههيها  

 كس توجهي نكرده بود. 
حاال كه اين اتفها  اعهتهاده بهود   »

همه نيروها  اسهتهان بسهيهر شهده  
بودن تو  منطقه. يكي از داليهلهي  
كه مسهووالن االن عهذاب وجهدان  
دارن همينه كه ميگهن كهاش يه   
بههههار حههههرا ايههههن مههههردم رو  

 «شنيدن.   مي 
 

گههويههد لههحهه ههه اول كههه بههه    مههي 
گهلهوگههاه قهبههل از ورود  مهعههدن  

هها     هها  بهچهه   رسيدند  از ديدن زن 
 درها و مادرها  از مشاهده حهیهم  
جههمههعههيههت سههيههاهههپههوش مضههطههرب  
گريان نتوانسته خودش را كهنهتهرل  

ها بهه گهريهه    كند و همپا  خانواده 
 اعتاده. 

اول گلهوگهاه  انهگهار ههمهه شهههر  
زدن    اومده بودن اونیا. يها زار مهي 

خهههونهههدن. تهههالش    يههها دعههها مهههي 
كرديم آرومشون كهنهيهم  تهالش    مي 
كرديم راضيشون كنيم برگهردن.    مي 

اصال انگار در ايهن دنهيها نهبهودن.  
هها  از    عم  بدبختي ايهن خهانهواده 

چند روز ديگه خهودش رو نشهون  
ميده. من  اونیا آيهنهده اون آدمها  

ههها    ديهدم. آيهنههده اون بهچههه   رو مههي 
 «رو. 

چههه تصههور  از شههدت حههاد ههه  
 داشتين ؟ 
كرديم ي  انهفهیهار اولهيهه    عكر مي 

نههفههر    ٤١ يها    ٢ بهوده و حههداكهثههر  
مصهههدوم شهههدن. اصهههال عهههكهههر  

كرديم با اين تهعهداد كشهتهه و    نمي 
 «میرو  مواجه باشيم. 

كهارگهر در عهمه     ٤١ گويهد    مي 
كردند و بهعهد    متر  كار مي   ٤١١١ 

كهارگهر از بهيهرون    ٢١ از انفیار   
برند برا  كهمه  و    معدن هیوم مي 

چون ماس  نداشتند  از خهفهگهي  
و مسموميت تنفسي عوت كردنهد.  

مههتهر  تههونهل رد    ١١١ از عهمهه   
 شدند و درجا عوت كردند. 

 
ها  اول  روزهها  اول  بها    ساعت »

خهواسهتهيهم حهرا    هركدومشون مهي 
بزنيم  از شدت خشم با ما درگهيهر  

 «شدن.   مي 
 

گويد دوسهتهانهي در مهنهطهقهه    مي 
شههان  كههارگههر    داشههتههه كههه بههرادران 

مههعههدن يههورت بههودنههد و زيههر آوار  
 مانده بودند. 

 
اونا ههم نهتهونسهتهن بهيهن مهن و  »

اههالههي روسههتهاههها ارتههبها  ايهیههاد  
كنن. حهتهي اونها ههم بها مهن بهه  

زدن.    سختهي و تهنهد  حهرا مهي 
دردشون بيشتر به خاطهر ايهن بهود  

ههها كسههي    كههه درهههمههه ايههن سههال 
صداشونو نشنيده بود و ميهگهفهتهن  

 «چرا االن اومدين سرا  ما. 
 

ههها  هههيهها    گههويههد خههانههواده   مههي 
مسههوولههي را بههه خههانههه شههان راه  

 ندادند. 
 
رعتيم سرا  كارگرايهي كهه تهو   »

بهيههمهارسههتهان بسهتههر  شههده بههودن.  
نشوني خونه هاشون رو گهرعهتهيهم  

ا  كه رعهتهيهم     ولي سرا  هر خونه 
اصال بهه مها اجهازه ورود نهدادن.  

 «ا  ما رو راه نداد.   هيا خانواده 

 
ههها بههعههد از    گههويههد خههانههواده   مههي 

گذشت دو يا سه روز از عهاجهعهه   

شهان راه    هها    مددكاران را به خهانهه 
 اند.   داده 
 
اومدن و بدون ههيها حهرعهي    مي »
هها  شهيهرخهواره    نشستن. بهچهه   مي 

گذاشتن كهنهار دسهت    شون رو مي 
هايي كه كشهتهه    ما. اكثر معدنچي 
درصهدشهون    ٢١ شدن جوون بودن.  

جوون بودن. اكثرشون يكهي يها دو  
تا بهچهه خهيهلهي خهيهلهي كهوچه   

هاشهون تهازه ازدواج    داشتن. بعضي 
ههههاشهههون    كهههرده بهههودن. بهههعهههضهههي 

خواستن ازدواج كهنهن و حهتهي    مي 
شون رو  خهش كهرده    كارت عروسي 

زن  باردار بودن و بعضهي    ٢ بودن.  
ها بدون ايهنهكهه تهولهد    از معدنچي 

اولين بچه شون رو ببهيهنهن كشهتهه  
 «شدن. 

 
گويد ارث بهاقهي مهانهده بهرا     مي 

بار  از قهرض    ها  كوله   تمام خانواده 
 و عقر بود. 

 
اونا انقدر عقيهر بهودن كهه حهتهي  »

گرعتهن.    نون رو نسيه يا نصفه مي 
كارگرهايي كه زنهده مهونهده بهودن  

گفتن دوستامهون ههمهيهشهه از    مي 
ترسيدن و ههمهيهشهه    اين معدن مي 

دونهيهم ايهنهیها    گفهتهن مها مهي   مي 
مهون    ناامنه ولي شكم زن و بهچهه 
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رو چكار كنيم ؟ میبوريهم بهريهم.  
هها    هر كسي وارد خونه مهعهدنهچهي 

شد  امكهان نهداشهت بها ديهدن    مي 
اون شراي  به گريه نيفتهه. عهمه   

ههايهي كهه    عاجعه اين بود. خانهواده 
ههايهي كهه    خيلي عقير بودن. بهچهه 
ههايهي كهه    خيلي كوچ  بهودن. زن 

 «خيلي جوون بودن. 
 

گويد از معدن هيا كس زنهده    مي 
بيرون نيامد و ههرچهه مصهدوم و  
میرو  بود  كارگران بيرون معهدن  
بودند كه بيشترين آسيب روحهي را  

شهان    هم ديدند چون اقوام و رعهقها  
 زير آوار مانده بودند. 

 
بعضي از كارگرا كه برا  كهمه   »

رعته بودن داخل معدن  بهه دلهيهل  
كمهبهود اكسهيههن يها تهراكهم گهاز  
مونواكسيدكربن و مهتهان بهيهههوش  

گفتن ما تا نصهف    شده بودن. مي 
روز متوجه نشديم كیا هسهتهيهم و  
اون مهدت رو يههادمهون نهمههيهاد و  

دونهيهم چهه اتهفهاقهي اعهتهاده.    نمهي 
وقتي تو  بيهمهارسهتهان بهه ههوش  

كهردن و    اومدن  عهقه  گهريهه مهي 
 رسيدن رعهيهقهشهون چهي شهد     مي 

برادرشهون چهي شهد. ههمهه شهون  
وقتي از بيمارستان مرخهص شهدن   
بالعاصله برگشتن معدن تا كهمه   
كنن و رعقاشون رو بهيهرون بهيهارن.  
همهه شهون رعهتهن كهنهار مهعهدن   

جها    چادر زدن و ي  ههفهتهه ههمهون 
روز  كههمهه     خههوابههيههدن و شههبههانههه 

 «كردن. 
 

گويد بعد از ي  هفته  باز ههم    مي 
گههفههتههنههد    امههيههدوار بههودنههد و مههي 

مهان زنهده اسهت  بهرادرمهان    دوست 
زنده اسهت و بهه خهودشهان امهيهد  

دادند كهه اگهر  شهت انهفهیهار    مي 
مانده باشد  زنده است و اصهال بها  

 كردند.   همين اميد كم  مي 
 
كسههي زنههده    وقههتههي ديههدن هههيهها »

نمونده  آسيب روحهي ايهنها خهيهلهي  
خيلي شديدتر شد. اجسهاد رو كهه  

آوردن  ايهنها تهو  سهر و    بيرون مي 
زدن و ايهن    صورت خهودشهون مهي 

 «آسيب  خيلي خيلي شديدتر بود. 
 

ههايهي كهه از    گويد مهعهدنهچهي   مي 
طبس و شاهرود برا  كهمه  آمهده  
بودند و شهرايه  مهعهدن يهورت را  

شههان سههوخههت بههرا     ديههدنههد  دل 
هها     شان كه بدون حهداقهل   همكاران 

 كردند.   اوليه كار مي 
 
  ٢١١ گفتن معدن زهال  ههر    مي »

متر بايد ي  هواكش داشته بهاشهه  
ولي چرا اين معدن عق  و عهقه   

گفتهن ايهنها    ي  راه ورود داره؟ مي 
نصهيهب    هها ههم بهي   حتي از حداقهل 

بودن. اونها ههم از ديهدن شهرايه   
شغلي همكهاراشهون دچهار آسهيهب  

ديدن كهه    رواني شده بودن چون مي 
اينا چهطهور بهه خهاطهر اجهبهار و  
بدبختي و عقر  ناچهار شهدن تهو   

 «اين شراي  كار كنن. 
 

هها  قهربهانهيهان قهراره چهه    خانهواده 
 خدماتي درياعت كنن؟ 

 
روز از عههاجههعههه    ٤١ قههرار شههده  »

بههگههذره و ايههن حههالههت اورژانسههي  
 عروكش كنه چون االن همه  

 
 «شدت متا رن.   داهدارن و به 

گويد زايمان رايگهان ههمهسهران    مي 
كهنهنهد و    باردار را  هيهگهيهر  مهي 

سالمت رواني عرزندان قربانهيهان را  
گهيهرنهد.    هم تهحهت مهراقهبهت مهي 

ا  را    هها  بهيهمهه   گويد حمايهت   مي 
كنند و    ها  يگير  مي   برا  خانواده 

هها كهه    دهي به اين خهانهواده   خدمت 
مهاه ادامهه يهابهد     ٩ بايد  حداقل  

نيازمند عزم عهمهومهي نهههادهها   
 استان است. 

 
  ٤١١ زنههيههم حههدود    حههدس مههي »

خانواده نيازمند خدمات مددكهار   
بههاشههن و ايههن خههدمههات كههامههال  
رايهههگهههانهههه. قهههراره تهههيهههمهههي از  
روانشناسان و مهددكهاران تشهكهيهل  
بديم و روانشناسانهي ههم داوطهلهب  
شهههدن بهههرا  كهههمههه  بهههه ايهههن  

 «ها.   خانواده 
 

در ايهن دو ههفهتهه كهه بهه خهانهه  
معدنكاران سركشهي كهرديهن  چهه  
چيز  بيش از همه يادتون مهونهده  

 ؟ 
 
در يكي از روستاهها  مهعهدنهكهار  »
روز بود داماد شهده بهود و بهه    ١ 

اصههرار  ههدر خههانههمههش رعههتههه بههود  
معهدن. شهغهل مهعهدن رو دوسهت  
نداشت و بارها گفته بود مهن بهرم  

گفهت    ميرم. مادرش مي   معدن مي 
مههونههو    مهها بههه دلههيههل عههقههر بههچههه 

عرستاديم معدن چون اينیا شهغهل  
دونسههتههيههم    ا  نههبههود. مههي   ديههگههه 

رعتنش با خودشه ولي بهرگشهتهش  
 «با خداست. 

 
گويد مهعهدن زمسهتهان يهورت    مي 
درصد  در تامين زههال    ٢١ سهم  

گويد در ايهن    منطقه داشته و مي 
سههالههي كههه مههددكههار بههوده     ٢ 

 ا  به اين عم  نديده بود.   حاد ه 
 
من در اين حاد ه  تصوير امهروز  »

ديدم. من آيهنهده اون بهچهه    رو نمي 
ديههدم. مهن اون زن    يهتههيهم رو مهي 
ديهدم كهه بهه خهاطهر    جوون رو مهي 

بيوه شدن  در آيهنهده چهقهدر بهايهد  
 «زخم زبون بشنوه. 

 
گويد كه دو  سهر    از  يرمرد  مي 

و دامادش زير آوار مهعهدن مهانهده  
رو  مهعهدن ايسهتهاده    بودند و روبهه 

بود و مبهههوت  عهقه  در جهواب  
مددكار ي  جمله را بارها و بارهها  

هها     من جواب بهچهه »تكرار كرد:  
 «اينا رو چي بدم؟ 

 

گويد كهه بهر ا هر    از كارگراني مي 
مهوج انههفههیههار دچههار شههوص شههده  

ارديههبهههههشههت    ٤٩ بههودنههد. صههبههح  
كههارگههر    ١١١   از جههمههع  ٤٩٣١ 

كهارگهر    ١١ معدن زمستان يورت   
 يمانهكهار  نهوبهت صهبهح  كهارت  

نهفهر زيهر آوار    ١٩ ساعهت زدنهد   
ماندند و سوختند و خفه شهدنهد و  

 نفر  مصدوم شدند.   ٨٩ 
 
شون بهر ا هر شهوص دچهار    بعضي »

شهون     گرگرعتگي بودن و بهعهضهي 
شههون    دچههار الههتهههههاب. بههعههضههي 

زبههونشههون بههنههد اومههده بههود و  
شون حتي دچار لكنت زبهان    بعضي 

شهون در حهال    شده بهودن. بهعهضهي 
اعهتهادن    صحبت كردن به گريه مهي 

تونستن حرعشهون رو ادامهه    و نمي 
بدن. بعضي شون حهتهي قهادر بهه  
گريه نبهودن. ايهنها خهيهلهي خهوب  

دونستن دوسهتهاشهون كهه تهو     مي 
معدن بهودن  چهطهور مهردن. مها  
برا  اينا هيا كار  از دسهتهمهون  

 «اومد.   بر نمي 
 

اجساد معدنهكهارهها رو  كهارگهران  
مههعههدن بههيههرون آوردن. كسههي از  
اجساد چيز  بهرا  شهمها تهعهريهف  

 كرد؟ 
 
  ٤٩ وقتي معدن منفیر ميهشهه   »

متهر  تهونهل     ٨١١ نفر در عاصله  
 شت يه  تهخهتهه سهنهو گهيهر  

اعتهن. بها كهاله ايهمهنهي شهون    مي 
كنن مسير رو باز كهنهن     تالش مي 

مثل يه  لهودر. انهقهدر بها كهاله   
زمين و سنو رو كنده بهودن كهه  

شهون از وسه  نصهف    كاله ايمهنهي 
شده بهود. وقهتهي بهه اون تهخهتهه  

رسن  ديگهه دسهت از    سنو مي 
نفرشون مهيهان    ٢ دارن.    تالش برمي 

 شت اين تخته سنو مهيهشهيهنهن  
گهيهرن.    و دستا  همديگه رو مهي 

ههها جسههد ايههنهها رو در    مههعههدنههچههي 
همين وضعيت  هيهدا كهردن. ايهنها  

دقيقه دقيقه نزديه  شهدن لهحه هه  
مرگشون رو زنده و شهاههد بهودن.  
اون لح ه به اينها چهي گهذشهت؟  

گههفههتههن؟ چههه    چههي بههه هههم مههي 
 «كردن؟   دعايي مي 

 
تو  معدن يورت  كارگرايي بهودن  
بها حهقههو  حههداكهثههر  مههاههي يهه   

ههاشهون     ميليون تومن كه بهعهضهي 
ههايهي كهه كشهتهه    خيلي از ههمهون 

مهيهلهيهون    ٢١ ميليهون     ٤١ شدن   
حقو  طلب داشتن. از اونايهي كهه  
زنده موندن هم كسي اون موقع بهه  
عكر طلب و حقو  عهقهب اعهتهاده  
نبود. اونا عهقه  عهكهر رعهقهاشهون  
بههودن كههه داخههل مههعههدن مههونههده  

 «بودن. 
 

از آسهههيهههب روحهههي خهههانهههواده  
هههها  عهههوت شهههده    مهههعهههدنهههچهههي 

ا  كهه در    گويد. از اعسردگي   مي 
 شان نشسته.   كمين همه 

 
هها ايهن    تنها سرمايه اين خهانهواده »

بود كه اون شوهر  اون بهرادر  اون  
 در  اون سر رسهت خهانهواده  شهب  

گههرده خههونههه. االن ديههگههه    بههرمههي 
ا  نيست  و چهي    برگشت به خونه 

جاشو گرعته؟ عقدان. وقتهي قهرار  
شد ديه بدن  خيلي هاشون گهفهتهن  
ما اين  ولو نياز نداريهم   هولهتهونهو  
بهبهريهن  مهردمهون رو   هدر بهچههه  

 «هامونو برگردونين. 
 

گويد از امروز و تا روزهها     و مي 
 بعد... 

چنهد روز قهبهل خهبهر دادن كهه  »
ها  عهوت    همسر يكي از معدنچي 

شده مشكل  يدا كرده. اومهده بهود  
شهر  خهونهه يهكهي از اقهوامهش.  
رعته بود رو   شت بوم ساختهمهون  

خواست خهودش رو    سه طبقه  مي 
 «بكشه. 

 
بخشی ازی  گزارش اعهتهمهادب  

 اردیبهشت  ٩٤ تاری   

 گزارشی تکان دهنده درباره حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر وقربانیان این فاجعه 
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جعفر عظشیشم زاده رئشیشس 
هیات مدیره اتحادیه آزاد 
کارگران ایشران و ششاپشور 
احسانی راد عضشو هشیشات 
مدیریه این تشکل کارگری 
بنا به پشرونشده ای تشحشت 
عنوان اقدام علیه امشنشیشت 
ملی و تبلیغ عشلشیشه نشظشام 

سال حبشس  ١١در ساوه به 
محکومت شده بودنشد  ایشن 
موضوع مورد اعتراض ایشن 
کارگران قرار گرفت  ایشن 
موضوع مورد مششخشصشی از 
امششنششیششتششی کششردن مششبششارزات 
کششارگششران اسششت کششه هششم 
اکنون کارزاری علیه آن در 
جششریششان اسششت  بششدنششبششال 
اعتراضات گسترده به این 
حکم، بشنشا بشر خشبشر اول 
خرداد ماه از سوی مشحشمشد 
عشلشی فشروهشی وکشیشل ایشن 
کششارگششران، ایششن حششکششم در 
دادگاه تجدید نشظشر خشبشر 
داد  این مشوفشقشیشت را بشه 

جعفر عظیم زاده، ششاپشور 
احسششانششی راد، اتششحششادیششه 
آزاد کششارگششران ایششران و 
همگان تبریک مشیشگشویشیشم  

سشال حشکشم زنشدان  ١١لغو 
به جعشفشر عشظشیشم زاده و 
شاپشور احسشانشی راد یشک 
موفقیت بشزرگ در کشارزار 
عششلششیششه امششنششیششتششی کششردن 
مبارزات است  کارزاری که 
در آسششتششانششه اول مششه بششا 
بششیششانششیششه مشششتششر  جششعششفششر 
عظیشم زاده و اسشمشاعشیشل 
عششششبششششدی از رهششششبششششران 
اعتراضات مشعشلشمشان آهشاز 
شد و با قدرت در جریشان 

 است  
 
گفتنشی اسشت کشه جشعشفشر  

عظیم زاده بنا بر پرونده 
دیگری با اتهامات امنیتشی 

سال حشبشس مشحشکشوم  ١به 
شده است که یکی قشلشم از 
مصادیش  آن اعشتشراض او 

به دستمزدهای اشنشد بشار 
زیر خط فقر و فعالیت به 
عنوان یکشی از هشمشاهشنش  
کننده گان کشمش شیشن بشرای 
 ٤افزایش دسشتشمشزدهشا بشا 

سشال  ١هزار امضا اسشت  
حکم جشعشفشر عشظشیشم زاده 

 باید فورا لغو شود  
 

هم اکنون اسماعیل عشبشدی 
از رهششبششران اعششتششراضششات 

سال حشکشم و  ١معلمان با 
آتشنشا دائششمشی از فششعشالشیششن 
دفششاع از حششقششوا کششود ، 
حقوا زن و عشلشیشه اعشدام 
در اعششتششراض بششه احششکششام 
امنیتی و عملکرد دسشتشگشاه 
قضایی و با خواسشت لشغشو 
احشششکشششام زنشششدان خشششود و 
تمامی فعالین اجشتشمشاعشی 
در اعششتششصششاب هششذا بسششر 
میبرند کارزاری بشزرگ در 
دفاع از خشواسشتشهشای آنشان 
در جشششششریشششششان اسشششششت  

طومارهای اعتراضی برای 
آزادی آنها به راه افشتشاده 
است  اتحادیه بین الملشلشی 
معلمان و عفو بیشن الشمشلشل 
طی بیانیه هایی خواستار 
آزادی فشششوری عششبشششدی از 
زندان شده و کم ینی برای 
آزادی او به راه انشداخشتشه 
اند  هم نین یشک کشارزار 
مهم معلمشان آزادی عشبشدی 
است  در جریشان مضشحشکشه 
انتشخشابشات ر یشم  ششاهشد 
بلند شدن پالکاردهایی در 
حمایت از عشبشدی و آتشنشا 
دائمی بودیم  در بشعشد از 
انتخابشات ر یشم مشردم در 
کرج با شعار آتنا دائشمشی 
آزاد باید گشردد، پشیشام و 
اعشتشراض خشود را فشریشاد 
زدند  وسشیشعشا بشه کشارزار 
عششلششیششه امششیششنششتششی کششردن 
مبارزات ب شیشونشدیشم و بشا 
اطمینان دادن به عبدی و 
آتنا به ایشنشکشه در سشطشح 

بشششیشششن الشششمشششلشششلشششی صشششدای 
اعتراضشان خواهیم بشود، 
از آنششهششا بششخششوایششم کشششه 
اعششتششصششاب هششذایشششان را 
خاتمه دهشنشد  اسشمشاعشیشل 
عبدی و آتنا دائمی بشایشد 

 فورا آزاد شوند 
تمامی زندانیان سشیشاسشی  

بششایششد فششورا آزاد شششونششد  
احکام امنیتی صشادر ششده 
بششرای فششعششالششیششن کششارگششری، 
معلمشان و مشردم مشعشتشرض 
باید باطل شود  پشرونشده 
سازی بر اساس اتهامشاتشی 
اششون اخششالل در نششظششم و 
امنیت ملی بشایشد خشاتشمشه 
یابد  تشکشل، اعشتشصشاب، 
تجم  ، آزادی بیشان هشمشه 
و هششمششه از حششقششوا مسششلششم 

 مردم است
 

کشششمششش شششیشششن بشششرای آزادی 
 کارگران زندانی

 یک موفقیت در کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات
سال زندان برای جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد  ١١حکم 

 لغو شد
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
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در نتییه این اعتصاب  که بهزودی  
با ی  مصهالهحهه خهاتهمهه یهاعهت   
برای اولهیهن بهار در لهنهدن شهورای  
کارگری بوجود آمد  و در رأس آن  
سه رهبری اصلی  ادگهار  کهرمهر   
و جورج ههاول قهرار داشهتهنهد؛ آنههها  
همان کسانی هستند که در اولهیهن  
شورای عمومی بین الهمهلهل اول بها  
آنها برخهورد مهی کهنهیهم. تها سهال  

دیگر این شورای کهارگهری    ٤٨١٤ 
لندن بصورت یکی از بها نهفهوذتهریهن  
سازمانهای کارگری در آمهده بهود.  
در عین حال  همچون اولین سهوویهت  
ها  کاراکهتهر سهیهاسهی ای بهخهود  
می گرعت و می کوشید به ههمهه  
وقایعی که بر طبقه کهارگهر ته  هیهر  
می گذارد  عهکهس الهعهمهل نشهان  
دهد. شوراهای کارگری مشهابهههی  
با استفاده از این بعنهوان نهمهونهه  در  
بسیاری نقا  دیگر در انگلسهتهان و  
اسکاتلند تشکیل شدند. بدینتهرتهیهب  

سازمانهای طبقهاتهی    ٤٨١٢ در سال  
کارگران میهددا بهه وجهود آمهدنهد.  
ایههن شههوراهههای کههارگههری مههراکههز  
سیاسی و اقتهصهادی بهرجسهتهه روز  

 بودند. 
زمهانههی کههه بههه عههرانسههه مههراجههعههه  

کهنهیهم کهه    کنیم مشهاههده مهی   می 
بحران در آنهیها صهعهیهف تهر نهبهوده  
است. بحهران نهه تهنههها بهر صهنهایهع  
نساجی  بلکه همچهنهیهن بهر کهلهیهه  
صههنههایههع دیههگههری کههه  ههاریههس در  
آنزمان به خاطر آنها شهههرت داشهت   
ت  یر نیرومندی داشت. قبال بهه ایهن  
امر اشاره کردیم که هدا جهنهگهی  

انیام داد    ٤٨١٣ که نا لئون در سال  
دور زدن ایههن نههارضههائههی روزاعههزون  
طبقه کهارگهر بهود. در اوایهل دههه  
شصت  این بحران بطور خاص بهه آن  
صنایع خاص  اریسهی کهه بهعهنهوان  

اند  ته  هیهر    صنایع هنری شناخته شده 
گذارد. اما  اریس همچهنهیهن یه   
مرکز شهری مهم بهود  و تهوسهعهه  

یاعت. یهکهی    ای می   شدید و  یوسته 
از رعههرمهههههای عههمههده کههه تههوسهه   
نهها ههلههئههون صههورت گههرعههت تههیههدیههد  
ساختمان چندین ناحهیهه مسهکهونهی  

های قهدیهمهی    در  اریس بود. کوچه 
تههنههو در هههم کههوبههیههده شههدنههد.  
خیابانهای وسیهع سهاخهتهه شهدنهد و  
بدینتهرتهیهب بهر ها کهردن سهنهگهر را  
هیرممکن ساختهنهد. ایهن عهعهالهیهت  
ساختمانی در اینیا همان نهتهایهیهی  
را ببار آورد کهه در لهنهدن  یهعهنهی  

ای در تهعههداد    اعهزایهش عهو  الههعهاده 
کههارگههرانههی کههه در عههعههالههیههتهههههای  

شهان     های عرعی   ساختمانی با شاخه 
از کارگران ههیهرمهاههر گهرعهتهه تها  
بسههیههار مههاهههر از یهه  طههرا  و  
 –کهههارگهههران اجهههنهههاس لهههوکهههس  

از    –ههای ههنهری    نمایندگان حرعه 
هههای جههنههبههش    طههرا دیههگههر   ههایههه 

ای جدید را  کهه در    کارگری توده 
اوایل دهه شصت  دیدار شد  ت مهیهن  
می نمایند. تنهها الزم اسهت تهاریه   

الملل اول را در جهزئهیهات مهورد    بین 
بررسی قرار داد تا بالعاصله متوجهه  
شد که اکثریت اعضا  و رهبران آن  
از مههیههان کههارگههران مههاهههر هههم از  

هههای سههاخههتههمههانههی و هههم    حههرعههه 
 های هنری برخاسته بودند.   حرعه 
 

این احیا  جنبش کارگری  بیهداری  
های سوسیالیت قدیهمهی را بهه    گروه 

همراه داشت. در اولین سهطهح  بهایهد  
به  رودونیستها توجهه کهرد.  هرودون  
هنوز زنده بود. وی زمانهی زنهدانهی  
شده بود  سپس به بلهی  مهاجهرت  
کرد و در آنیا  چهه مسهتهقهیهمها و  
چه از طری   یروانش  ت  یر معیهنهی  
بر جهنهبهش کهارگهری داشهت. امها  
عقایدی که وی اکهنهون مهوعه هه  

کرد  تا حدودی با عهقهایهد وی    می 
در زمههان جههدلههش بهها مههارکههس   

 متفاوت بود. 
 

ای کال صلهحهیهویهانهه    اکنون تئوری 
بود که با جنبش کارگری قهانهونهی  
شده تطهبهیه  داده شهده بهود. ههدا  
 رودونیستها بهبود عمومهی شهرایه   
کارگران بود  و وسائلهی کهه ارائهه  

بایست بطور عهمهده بها    شدند می   می 
شرای  کارگران ماهر تهطهبهیه  داده  
شوند. هدا اصلی آنها کاهش نهر   
اعتبهار و یها  در صهورت امهکهان   
بههرقههراری اعههتههبههار آزاد بههود. آنههههها  
تشکیل انیمنهای اعتهبهاری را بهه  

 Mutual)من ور کم  متقابهل  

Aid)  کههردنههد. نههام     ههیههشههنهههههاد مههی
مههیههوچههوالههیههسههتههههها از ایههن نههاشههی  

شههود. انههیههمههنهههههای کههمهه     مههی 
متقابل  عهدم ههرگهونهه اعهتهصهاب   
آزادی انیمنهای کارگری  اعتهبهار  
آزاد  عدم شهرکهت در ههیهچهگهونهه  
مبارزه عوری سیاسی  اشهتهیها  بهه  
بهتر کردن شرایه  اعهراد صهرعها بها  
استفاده از مبارزه اقتصادی بهعهنهوان  
سال  هعهالوه بهر ایهن  ایهن سهال   

بایست بعهنهوان سهالحهی عهلهیهه    نمی 
داری در نه هر    اساس جامعه سرمایه 

گرعته شود.   بطهور خهالهصهه ایهن  
بود. برنامه میوچوالیستهای آنزمهان  
که در مواردی متعدد میهانهه روتهر  

 از آموزگار خود بودند. 
 

در کنار ایهن گهروه  گهروه بهاز ههم  
مههحههاعهه ههه کههارتههری را مشههاهههده  

کههوشههیههدنههد    کههنههیههم کههه مههی   مههی 
کارگران را از طهریه  بهاج سهبهیهل  
بخرند. رهبر این گروه آرمانهد لهوی   
روزنامه نگاری بود که زمهانهی در  
ارتبا  نزدی  با مهاجرین سیاسهی  
لهستان قرار داشت. وی در ارتهبها   
 –نزدی  با همان شهاههزاده بهلهون  

بلون بود که ما قبال او را بهعهنهوان  
ایههم.    اربههاب آقههای وگههت شههنههاخههتههه 

با کمهتهریهن تهعهداد    –سومین گروه  
گهروه    –لکن متشکل از انقالبهیهون  

بالنکیستها بود که در آنهزمهان کهار  

خود را در میان کارگران و نهیهز در  
میان روشنفکران و جهوانهان دانشهیهو  
از سر گرعته بود.  هل العهارگ و  
شارل لهونهگهه  کهه ههر دو بهعهدهها  
داماد مارکس شدنهد  از ایهن زمهره  

 بودند. 
 

ژرژ کههلههمههانسههو کههه از شهههههرت  
العاده ای برخوردار است نیهز در    عو  

این گهروه بهود. ههمهه ایهن اعهراد و  
کارگران جهوان تهحهت نهفهوذ شهدیهد  
بالنکهی قهرار داشهتهنهد. بهالنهکهی   

بهرد  ولهی    گرچه در زندان بسر مهی 
ای بهها دنههیههای خههارج    ارتههبهها  زنههده 

های مهکهرری    داشت. وی مصاحبه 
با نهمهایهنهدگهان ایهن جهوانهان انهیهام  

تهریهن    داد. بالنکیستها سهرسهخهت   می 
دشمنان امهپهراطهوری نها هلهئهونهی  و  

 انقالبیون  رشور مخفی بودند. 
چنین بود وضعیهت جهنهبهش طهبهقهه  

در انگلسهتهان    ٤٨١٢ کارگر در سال  
و عرانسه. آنگهاه سهلهسهلهه وقهایهعهی  
بوقو   یوست که نزدیکی بیشهتهری  
بین کارگران عرانسوی و انگلیهسهی  
بههوجههود آورد. در  ههاهههر تشههکههیههل  
نمایشگاه جهانی در لندن مهنهاسهبهت  
این نزدیکی بود. این نمایشگاه بهیهن  
المللی  نهتهیهیهه مهرحهلهه جهدیهد در  

صهنهایهع    –تولید سرمایه داری بود  
هههول آسههائههی کههه مههایههل بههودنههد  
کشههورهههای جههداگههانههه را بههعههنههوان  
بخشهای زنده اقتصاد جهههانهی بهههم  
متصل کنند. نمایشگاه اول بهعهد از  
انقالب عهوریهه تشهکهیهل شهد. ایهن  

در لهنهدن    ٤٨١٤ نمایشگاه در سهال  
برگذار شد. دومهیهن نهمهایشهگهاه در  

در  هایهس  و سهومهیهن    ٤٨١١ سال  
نمایشگاه میهددا در لهنهدن بهرگهزار  

 گردید. 
 

در رابههطههه بهها ایههن نههمههایشههگههاه  در  
 ههاریههس تههبههلههیههی جههدی در مههیههان  
کارگران آههاز شهد. گهروههی کهه  

تههحههت رهههبههری آرمههانههد لههوی قههرار  
بهلهون کهه    –داشت به شاهزاه بلهون  

رئیهس کهمهیهسهیهونهی کهه مسهئهول  
سههازمههانههدهههی قسههمههت عههرانسههه در  
نمایشگهاه لهنهدن بهود  رجهو  کهرد.  
شاهزاده با مهربانی تهرتهیهب کهار را  
برای  هرداخهت کهمه  بهه ههیه ت  
نمایندگی کهارگهران کهه بهایهد بهه  

 شد  داد.    نمایشگاه لندن اعزام می 
مشهاجههرات تههلهخههی بهیههن کههارگههران  
 اریس در گرعت. بالنکیستها البهتهه  
به رد کردن این لطهف دولهت اصهرار  
داشههتههنههد. گهههروه دیههگههری کهههه  
مههیههوچههوالههیههسههتههههها در آن اکههثههریههت  

داد.    داشتند  ن ر دیگری ارائهه مهی 
بنابهر نه هر آنههها الزم بهود از تهمهام  
امکانات قانونی استفاده شهود.  هول  
بههایههد بههرای کههمهه  بههه هههیهه ت  

شهد.    نمایندگی کهارگهران داده مهی 
اینها خواستار این بودند کهه ههیه ت  
نمایندگهی بهیهای ایهنهکهه از بهاال  

بههایسههت در    مههنههصههوب گههردد  مههی 
کارگاهها انتخاب شود.  هیهشهنهههاد  

کهردنهد کهه از ایهن انهتهخهابهات    می 
برای اهداا تبلیغهاتهی و بهرای بهه  
 یش رانهدن کهانهدیهدههای خهودشهان  

 استفاده نمایند. 
 

گروه دوم باالخره  هیهروز شهد. اجهازه  
انتخابات داده شهد و نهمهایهنهدگهان   
تهقهریهبهها تهمههام از اعضها ایهن گههروه  
انتخاب شدند. بالنیکستها انتخابهات  
را تحریم کردند.  یروان آرماند لهوی  
کامال شکست خوردند. بدینهتهرتهیهب  
بود که هی ت نمایندگهی کهارگهران  
از  اریس سهازمهان داده شهد. قهابهل  
توجه است که ههیه ت نهمهایهنهدگهی  
آلههمههان بههه لههنههدن  بهها آن گههروه از  
کارگران مربو  بود کهه بها السهال  
برای سازماندههی یه  کهنهگهری  

 کردند.   کارگری ععالیت می 
 

 هادامه دارد  

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک 
 انگلس

(٥٣) 
 دیوید ریازانف           
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 های رجاء  تجم  اعتراضی موتوریست
صبح روز دو خرداد حدود صد نفر از موتهوریسهت ههای  
 یمانکاری شرکت حمل و نقل ریلی رجا  کهه بها شهرکهت  
طاهها قهرار داد دارنهد  در اعهتهراض بهه تهعهویه   هرداخهت  
دستمزدهایشان از آهاز سال جاری تا کنون و عمهل نهکهردن  
مدیریت بهه وعهده ههایهش دسهت از کهار کشهیهدنهد و در  
محوطه راه آهن تهیهمهع کهردنهد. عهالوه بهر دسهتهمهزدههای  
معوقه بدلیهل عهدم  هرداخهت بهیهمهه کهارگهران بهه تهامهیهن  
اجتماعی تعوی  دعتر چه های آنها نیز بها مشهکهل روبهرو  

 شده است. 
 

تجم  اعتراضی کارگران آذر آب در میدان 
 صنعت ارا 

بعد از  هر روز اول خرداد گروهی از کهارگهران شهاههل  
در اعتراض به عهدم  هرداخهت   «آذر آب اراز »در کارخانه  

مطالبات معوقه خود در میدان صنعت شههر اراز تهیهمهع  
 اردیبهشت شرو  شده است.   ٢١ کردند. این اعتراضات از  

 
میمع بازنشستگان در اداره بازنشستگی عهرههنهگهنهیهان  

 واقع در  ارز شهر 
گزارش کانال تلگرامی اتهحهاد بهازنشهسهتهگهان از ایهن  

 میمع: 
خرداد میمهع بهازنشهسهتهگهان در اداره    ٤  صبح دوشنبه  

 بازنشستگی عرهنگیان واقع در  ارز شهر برگزار شد. 
آنچه به تازگی جلب ن ر می کند تغییر مشی بهرخهی  
از اعراد این میمع است. تعدادی که خود را نماینهده نهمهی  
دانند اما مذاکرات را به  یش می برند حمایهت خهود را از  
دولت آشکار کردند و گروه دیگر که ناخشهنهود از نهتهیهیهه  
انتخابات هستند جبهه دوگانه ای را رقهم مهی زنهنهد کهه  
بازنشستگان را از ععالیت صنفی خود دور مهی کهنهنهد و  
اولویت های سیاسی شان را بر میمع تحمیل می نهمهایهنهد  
و اهداا سیاسی خود را  یش می برند و ععالیت صهنهفهی  

 را بی هویت می کنند. 
اعرادی در این جمع هستنهد کهه سهالههها بهه عهعهالهیهت  
مشغول بوده اند و در کاهذ بازی و قوانین محهو شهده انهد  

برداشتهه مهی شهونهد  آنههها بها    ٣١ ه قوانینی که تا  ایان  
تاکید بر شیوه های به بن بست رسیده سعی در به کهرسهی  
نشاندن حرا خود دارنهد و در واقهع عهرصهت سهوزی مهی  

 کنند. 
نکته برجسته این روز انتخاب ی  هیئت مدیهره جهدیهد  
بود که ما را به سراشیبی تیهربهه تهله  دیهگهر کهانهون هها  
سو  مهی دههد. امها وجهود شهورای نهمهایهنهدگهان امهری  

 ضروری است. 
 آنچه می تواند اهداا صنفی ما را تامین کند: 

داشتن نمایندگانی است که در کوتهاه مهدت و بهه    -٤ 

عهمهلهکهردشهان بهررسهی    -٢ شکل چرخشی انتخاب شوند.  
 شود و در صورت لزوم تغییر یابند. 

نههتههیههیههه مههذاکههراتشههان هههر دوشههنههبههه بههه اطههال     -٩ 
 بازنشستگان برسد.  

نمایندگانی که برای دراز مدت انتخاب مهی شهونهد و  
ن ارتی بر عملکردشان نیست همان مشکل اصلهی مهاسهت  
 که سبب شده که تا کنون نتییه مطلوب را نگرعته ایم. 

 
تجم  اعتراضی کارگران معدن زهال 

 سن  البرز مرکزی 
خرداد شماری از کهارگهران مهعهدن زههال    ٤ صبح روز  

 ههاسهه  مههانههدن    سههنههو الههبههرز مههرکههزی بههه دلههیههل بههی 
 هایشان تیمع بر ا کردند.   خواسته 

از قرار معلوم شرکتهای  یمهانهکهاری مسهتهقهر در ایهن  
انهد کهه اسهتهخهراج زههال    واحد معدنی به کارگهران گهفهتهه 

سنو براساس قیمتهههایهی کهه در سهال جهاری بهه آنههها  
 یشنهاد شده عاقد صرعه اقتصادی است و بها ایهن شهرایه   
آنها قصد ادامه ععالیت در این واحد معدنی را نهدارنهد. در  
این تیمع اعتراضی کارگران با مسدود کردن خهیهابهانهههای  
شهر زیرآب اعتراض خود را اعالم کهردنهد. یه  نهگهرانهی  

 کارگران بیکار شدن از کار است. 
 

نفر از کارگران روهن قو  ١١١تجم  
 مقابل وزارت کار

جمعی از کارگران کارخانه  ارس قهو  تهولهیهد کهنهنهده  
  ٩٤ صهبهح امهروز     ٤١ روهن نباتی قو  از حوالی ساعت  

اردیبهشت مقابل وزات تعاون  کهار و رعهاه اجهتهمهاعهی در  
اند.این کارگران که تعداد آنههها در    خیابان آزدای تیمع کرده 

نفر است خواستار بازگشایی هر  چهه سهریهعهتهر    ٢١١ حدود  
 کارخانه  ارس قو هستند. 

کارگر این کارخانه دستمزد بهههمهن     ٩١١ عالوه بر این   
و دسهتهمهزد عهروردیهن    ٣١ اسفند  بخشی از عیدی  سنوات  

اند.کارخانه با تصمیم مهدیهران    خود را دریاعت نکرده   ٣١ ماه  
بهمن سال گذشتهه تهعهطهیهل شهده و در حهدود    ١ ان از روز  

 برند.   کارگر آن در بالتکلیفی به سر می   ٩١١ 
 

تجم  اعتراضی کارگران بازنشسته 
 نیشکرهفت ت ه 

نفر از کارگران بازنشهسهتهه    ٩١ اردیبهشت حدود    ٢٢ روز  
تها کهنهون    ٣١ که از اسهنهفهد   «نیشکر هفت تپه »کارخانه  

بازنشسته شده اند  با تیمع مقابهل درب ورودی ایهن واحهد  
تولیدی خواستار دریاعت مطالبات بهازنشهسهتهگهی و زمهان  
اشتغال خود شدند.این کارگران همچنین خهواسهتهار  هرداخهت  

درصدی بازنشستگی خود در مشاهل سهخهت زیهان    ١ سهم  
آور به تامین اجتماعی هستند و در عین حال بهابهت  هاداش  

 از کارعرما طلبکارند.   ٣١ و    ٣١ بهره برداری سالهای  
 

تجم  اعتراضی کارگران کارخانه سها 
 سرام

اردیبهشت کارگران کارخانهه سههها سهرام    ٢٢ صبح روز  
برای چندمین بار در اعهتهراض بهه بهالتهکهلهیهفهی شهغهلهی  
ومعیشتی مقابل عرمانداری اردکان برای چندمیهن تهیهمهع  

 کردند. 
 

 اعتصاب کارگران پاالیشگاه کرمانشاه 
گهروههی از کهارگهران    –بیست و ششم اردیبهشت ماه  

های تقطیر در اتمسفر  گاز مایع تبدیل  کهاتهالهیهسهتهی    واحد 
و تصفیه  هاالیشهگهاه کهرمهانشهاه در اعهتهراض بهه شهرایه   
معیشتی خود و تداوم برنامه خصوصی سازی در مهحهوطهه  
اصلی  االیشگاه تیمع کردند.کارگران خواستار  هایهان دادن  

 به برنامه واگذاری این واحد هستند. 
 

 اعتراض کارگران واحدهای تولید قارچ 
جهمهعهی از کهارگهران    -بیست و ششم اردیبهههشهت مهاه 

 اخبار کارگرد
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود رعاهی  

نفر از کارگران روهن قو مقابل وزارت کار ١١١تجم    
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های صنعهتهی تهولهیهد قهارک خهوراکهی در اسهتهان    کارگاه 
چهارمحهال و بهخهتهیهاری بها امضها  تهومهاری خهواسهتهار  
رسیدگی به شرای  خود شدند. کارگهران بهه عهدم تهمهدیهد  
قراردادها در سال جدید اعتراض کردند.در این اسهتهان بهیهش  
از هفت هزار تن قارک خوراکی تولهیهد و روانهه بهازار شهده  

 است. 

 کارگران
بخشی از سخنان جعفر عظیم زاده در 

 همبستگی با اسماعیل عبدی

وارد کردن اتهامات امنیتی به اعتراضات کهارگهران و  
معلمان  و  رونده سازی امنیتی برای عهعهالهیهن صهنهفهی و  
مدنی در ایران ابزار اصهلهی در واقهع مهقهابهلهه بها ههر نهو   
عدالتخواهی درایران اسهت و اعهتهصهاب امهروز اسهمهاعهیهل  
عبدی اهمیتش در این است که این مساله بهه وسه  آورده  
است و این خواست را یکبار دیگر با اعتهصهاب ههذایهش و  
با جان خودش وس  گذاشته است. گذشته از ایهن مسهالهه  
نگاه امنیتی به مسایل اجتماعی در ایران دایره اش خهیهلهی  
عراتر از کارگران و معلمان است. ی  جوری همهه بهخهش  
های جامعه با این مسالهه درگهیهرنهد. از اسهتهاد دانشهگهاه  
بگیرید  تا روزنامه نگار و سینما گر  همه بها ایهن مسهالهه  
درگیرند. کارگر وقتی اعتراض میکند به دسهتهمهزد چهنهد  
برابر زیر خ  عقر با اتهامات امنیتی مهواجهه مهیهشهود. بهه  
  ١ زندانهای طویل المدت محکوم میشود. کهارگهر وقهتهی  

ماه حقو  نمیگیرد و برای خهریهد نهانهش مهیهرود    ٤١ ماه    
قرض میگیرد تا به زن و بچه اش بدههد  وقهتهی اعهتهراض  
میکند با اتهام امهنهیهتهی مهواجهه مهیهشهود. شهاعهر شهعهر  
میگوید با اتهام امنیهتهی روبهرو مهیهشهود. روزنهامهه نهگهار  
حقیقت را مینویسد با اتهام امنیتی مواجه مهیهشهود. مهردم  
جمع میشوند و میگویند آقا دریاچه ارومهیهه دارد خشه   
میشود  کارون دارد خشه  مهیهشهود  درسهتهش کهنهیهد.  
زندگی ما دارد ویهران مهیهشهود  سهازمهانهدههنهدگهانهش بها  
اتهامات امنیتی مواجهه مهیهشهونهد. مهعهلهم داد مهیهزنهد و  
میگوید شان و منزلت من را به من برگردانید با اتهههامهات  
امنیتی روبرو میشود. معلم داد میزند. میگوید آمهوزش و  
 رورش این مملکت ویران شده. درستش کهنهیهد. و بهخهاطهر  
بچه های ما این را میگویند. اسماعهیهل عهبهدی بهخهاطهر  
بچه های من این بحه ها را مطر  کرده و رعهتهه زنهدان   

با اتهامات امنیتی روبرو میشود. و اگر مهن بهخهواههم ایهن  
لیست را ادامه بدهم. واقعا بها یه  کهتهاب قهطهور روبهرو  
میشویم. به معنای واقعی کلمه. به این معهنها مهیهخهواههم  
بگویم که نگاه امنیتی به مسایل جامعه در ایران  چهیهزی  
است که همه مردم با آن درگیرند. و بطور مهرتهب و وقهفهه  
نا ذیری هزینه های سنگینی را بر روی دوش مهردم ایهران  
تحمیل میکند. و زندانهای سنگین را تحمیل مهیهکهنهد. و  
گذشته از این مسایل این بحه نگاه امنهیهتهی و امهنهیهتهی  
کردن ععالیت صنفی و مدنی در ایران  اصلی ترین عهامهل  
عدم تحرز در تشکلهای صنفی معلمان اسهت. در عهدم  
شکل گیری تشکلهای مسهتهقهل در مهحهیه  ههای کهار  
است. و یا  یوستن مهعهلهمهان و کهارگهران بهه تشهکهلهههای  
موجود است. و به مهعهنهای عهمهیهقهتهری امهنهیهتهی کهردن  
اعتراضات صنفی کارگران و معلمان اصلی ترین و عهمهده  
ترین مانع در برابر تامین و گسترش حهرکهت ههای مهدنهی  
است. به معنای واقعی کلمه نیز از طهرا دیهگهر حهرکهت  
های صنفی و مدنی در هر جامعه ای کف حرکهت ههای  
ی  جامعه است. موتور  یش برنهده یه  جهامهعهه اسهت  
برای اینکه در آن جامعه عدالتی برقرار شود. برای ایهنهکهه  
آن جامعه سازمان درستی  یدا کند. شما اگر آنرا از یه   
جامعه بگیرید. جامعه را محکوم به مرگ کهرده ایهد. بهه  
همین دلیل و از همین جاست که من اعتهقهادم بهر ایهنهسهت  
که برداشتن اتهامات امهنهیهتهی از  هرونهده ههای عهعهالهیهن  
صنفی و مدنی که امهروز اسهمهاعهیهل عهبهدی بهدلهیهل آن  
جانش را گذاشته است و در اعتصاب ههذاسهت. نهه تهنههها  
باید مورد حمایت ما کارگران و معلمان قرار بگیرد. بهلهکهه  
باید اساتید دانشگاهها  دانشیویان  دانهش آمهوزان  اولهیهای  
دانش اموزان  هنرمندان  سینماگران  همه بهیهایهنهد وسه  و  
همه خواست اسماعیل را و مطالبه ای که او مطهر  کهرده  
حمایت کنند و خواهان آزادی بدون قید و شهر  اسهمهاعهیهل  
عبدی و برداشتن اتهامات امنیتی از  رونده های عهعهالهیهن  
صنفی و مدنهی بشهونهد. مها آمهده ایهم ایهنهیها بهه مهنهزل  
اسماعیل عبدی  به عهنهوان تهعهدادی کهارگهر کهه اعهالم  
حمایت و همبستگی بکنیم و این حرعها را بزنیم و بگهویهیهم  
حرا اسماعیل حرا ماست. خواستی که اسماعیل مهطهر   
کرده  خواست مهاسهت. مها اسهمهاعهیهل عهبهدی را تهنههها  
نخواهیم گذاشت و ما این را میخواهیم بهگهویهیهم کهه اگهر  
چنانچه به خواست اسماعیل به عوریهت رسهیهدگهی نشهود   
ما اعتراضات خودمان را تشدید خواهیم کرد. و میخواههیهم  
باز این را هم تاکید کنیم که مسئهولهیهت ههرگهونهه لهطهمهه  
جانی به اسماعیل عبدی در نتییه زندان و یها در نهتهیهیهه  
اعتصاب هذا مستقیهمها بهر عهههده رئهیهس جهمهههوری ایهن  
مملکت  رئیس قوه قضاییه و باالترین مهقهامهات امهنهیهتهی  
این مملکت است. من دیگر صحبتی ندارم. امهیهدوارم ایهن  
صدا را بشنوند. صدای کارگران و صهدای مهردم شهنهیهده  

 .«شود و اسماعیل عبدی به عوریت آزاد شود. 

 ٣١ اردیبهشت    ٢١ 
 

سندیکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه:معلم 

 زندانی آزاد باید گردد

با گذشت بیست روز از اعهتهصهاب ههذای اسهمهاعهیهل  
عبدی جان ایشان با مخاطهرات جهدی مهواجهه اسهت. ایهن  
معلم زندانهی بهه دلهیهل دعها  از حهقهو  صهنهفهی خهود و  
همکارانش محکوم به شش سال حبس شده است و در حهال  

زنههدان اویههن در حههال گههذرانههدن    ٩١١ حههاضههر در بههنههد  
 محکومیتش است . 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسهرانهی تهههران و  
حومه همچون گذشته احکام محکهومهیهت عهلهیهه عهعهاالن  
حقهو  صهنهفهی را مهحهکهوم مهی کهنهد و خهواههان لهغهو  

 محکومیت ناعادالنه این معلم زندانی می باشد. 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسهرانهی تهههران و  

 حومه 
 

آتنا دائمی فعال دفاع از حقوا 
 کود ، حقوا زن و علیه اعدام

نششامششه آتششنششا دائششمششی از زنششدان اویششن: در ایششن 
 انتخابات نمایشی شرکت نخواهم کرد

ای    آتنا دائمی  ععال اجتماعی و زندانی با انتشار نهامهه 
سرگشاده از بند زنان زنهدان اویهن  انهتهخهابهات  هیهش روی  

خهوانهد و   «نهمهایشهی »ریاست جمهوری اسالمی در ایران را  
 اعالم کرد که در این انتخابات شرکت نخواهد کرد. 

اکهنهون  چهههلهمهیهن روز از    ساله کهه ههم ٢٣ آتنا دائمی  
کند و بهراسهاس    اش را سپری می   اعتصاب هذای اعتراضی 

ها در وضعیت جسمی بسهیهار نهامهنهاسهبهی بهه سهر    گزارش 
وقهتهی کهه  »برد  در بخشهی از نهامهه خهود نهوشهتهه:    می 
شهده عههمهل نشههد     هههای گهفههتههه    ههرسههیهم چههرا بههه وعهده   مهی 
ههای  شهت  هرده    گویند دست دولهت نهیهسهت یها دسهت   می 

زیادند. اگر چنین است و دولهت تهوان و کهارایهی الزم را  
های مهیهلهیهاردی تهبهلهیهغهات بهرای    همه هزینه   ندارد  س این 

 «چیست؟  

 خوانید؛ متن کامل این نامه را در ادامه می
در آستانه انتخابات ریاسهت جهمهههوری هسهتهیهم. طهبه   

شمول حقهو  بشهر همهاده    المللی و اعالمیه جهان   تعاریف بین 
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   هرگز در ایهران انهتهخهابهات آزاد نهداشهتهه و  ٢٤ و  ٢١ و  ٤٣ 
ههای مهخهالهف    ی  از احزاب و جهریهان   نداریم. نه تنها هیا 

حضور ندارند بلکه مسووالن بهه دنهبهال حهذا نهمهایهنهدگهان  
های مذهبی در شورای شهرها نیز هستنهد. بسهیهاری    اقلیت 

به دلیهل بهههایهی  زرتشهتهی و مسهیهحهی بهودن از حهقهو   
شهروندی در این جامعه محرومند و بسیاری از منتهقهدان و  
مخالفان حتی حه  ا هههارنه هر در خصهوص انهتهخهابهات را  

ها بهازداشهت و زنهدانهی    ندارند؛ چرا که یا از سوی امنیتی 
شوند یا از سوی هواداران کاندیداها مورد هیوم توههیهن    می 

آیهنهد؛    گیرند و در حقیقت جزو آمار به حساب نهمهی   قرار می 
های رایس با وجود شعارهایی مبهنهی بهر    مگر  ای صندو  

سهالهه جهمهههوری  ٩٣ آزادی  برابری و رعاه در طهول حهیهات  
ههای بهیهان و    چنان شاهد سرکهوب آزادی   اسالمی ایران  هم 

عقیده و مطبوعات  جهنهسهیهت و حهتهی  هوشهش هسهتهیهم.  
چنان  هابهرجهاسهت    نابرابری زنان و مردان و طبقات جامعه هم 

روز گسترش عقر و بیهکهاری در سهطهح جهامهعهه را    و روزبه 
 بینیم.   می 

گهرا و    شش کاندیدا از بدنه نه هام و بها دو اسهم اصهول 
طلب  تنها با  اهری متفاوت ولی باطنهی بهرابهر در    اصال  

دههنهد کهه    حالی شعار  یشرعت و آبادانی کشور را سر مهی 
سال  یش  امام و رههبهرشهان شهعهار آب و بهر  و نهفهت  ٩٣ 

چنان در روستاهای حتهی نهه چهنهدان    میانی را داد اما هم 
هههای هههنههگههفههتههی کههه بههرای    دوراعههتههاده  و بهها وجههود  ههول 

های مردم با نفتهی گهرم    گازرسانی دریاعت شده  هنوز خانه 
شههود. در حههالههی    اسههت کههه بههه سههخههتههی خههریههداری مههی 

گویند مردم را از جنو نترسانهیهد کهه ههنهوز بهعهد از    می 
گذشت سهی سهال از جهنهو واقهعها  تهحهمهیهلهی و آزادی  

ها از زلزله بهم    خرمشهر  شهر خون هنوز آباد نشده است. سال 
ههایهش  هابهرجها اسهت. مهردم جهنهوب    گذشته و هنوز ویهرانهه 

شان بهه    آنکه صدای   کشورمان از گرد و هبار خفه شدند بی 
جایی برسد. در حالی از نشا  و امید در جامعهه صهحهبهت  

شود کهه جهوانهان بها انهوا  و اقسهام مهواد مهخهدر در    می 
دههنهد و در    ها خود را شهاد نشهان مهی   ها و مهمانی    ارتی 

ای در ایهن    عین حال  هر روز شاهد خبهر دسهتهگهیهری عهده 
گویند و حاضر بهه  هذیهرش    ها هستیم. از نشا  می   مهمانی 

این واقعیت در ن ام اسالمی نهیهسهتهنهد کهه شهیهو  ایهدز و  
هپاتیت به دلیل رواب  جهنهسهی  خهطهری جهدی اسهت. در  

شود که آمار اعزایش اعهتهیهاد و    حالی از امید صحبت می 
بیکاری  عحشا  قاچا   طال   اعهزایهش کهودکهان کهار و  
خیابانی در مطبوعات و صداوسیما زیر تیی سهانسهور اسهت.  
در حالی از عضای بهاز انهتهقهاد و انهتهقهاد هذیهری و آزادی  

کهنهنهد کهه ههنهوز    های سیاسی صحبت می   احزاب و جریان 
ای بههرای    هههای زنههیهیههره   و قهتهل ١١ ی     هرونهده کشهتههار دهههه 

بسیاری از شهروندان باز است و منت ر  اس  هستنهد و ایهن  
ست که دسهت تهعهدادی از کهانهدیهداهها و وزرا و    در حالی 

 مسووالن به این خون آهشته است. 
دولت مستقر چهار سال  هیهش  شهعهار آزادی زنهدانهیهان  

-٢ سیاسی را سر داد اما نه تنها جز چند نفری که تهنههها  
شان مانده بود کسی را آزاد نکرد بلهکهه    ماه به  ایان حبس ٩ 

ای بهتر اندیشید و آن انکار وجود زندانیان سهیهاسهی در    چاره 
ایران بود. بیشترین آمار اعهدام و صهدور احهکهام سهنهگهیهن  
برای زندانیان سیاسی در ایهن دولهت  هبهت شهده اسهت. بها  

گهیهرنهد در    دختران موبور و کاله بر سر  ژسهت آزادی مهی 
الهمهلهلهی کهه در تهههران    ی ماراتن بیهن   حالی که در مسابقه 

ههای گشهت ارشهاد از    برگزار شد تعداد ماموران و ماشهیهن 
تعداد دوندگان و تماشاچیان بیشتهر بهود. از حهقهو  زنهانهی  

هها بهرای    شود که حتی ح  حضور در ورزشگاه   صحبت می 
ههراسهی    همان نشا  شهعهاری را ههم نهدارنهدس از رعهع ایهران 

گویند در حالی که همهیهن چهنهد مهاه  هیهش بهازیهکهن    می 
شطرنر از حضور در ایران و شرکت در مسابهقهات بهه دلهیهل  

ن ر کرد. در حالی از حهقهو  کهردهها    حیاب اجباری صرا 
انهد    کنند که انهگهار عهرامهوش کهرده   ها صحبت می   و سنی 

 راسس ٤٩٣١ ماه    مرداد   ٤٢ جمعی کردها در    اعدام دسته 
به راستی به چه چیزی باید رای دادس؟ بهه عهقهر؟ بهه  

ههای    ها به خاطر نقت حقو  بشهر؟ بهه اعهدام   ی تحریم   ادامه 
جمعی؟ بهه خهفهقهان و سهانسهور؟ بهه حهیهاب و دیهن    دسته 

 اجباری؟ 
ای معهتهرض کهه ههنهوز    ای که برای خواننده   در جامعه 

کهنهنهد و بهرای    آهنگش منتشر نشده حکم ارتداد صادر می 
هها    گذارند  چه انت اری جز لهغهو کهنهسهرت   سرش جایزه می 

توان داشت؟ اما ما بهه ایهن مسهائهل عهادت نهخهواههیهم    می 
شهده    ههای گهفهتهه    رسیم چهرا بهه وعهده   کرد. وقتی که می 

ههای    گویند دسهت دولهت نهیهسهت یها دسهت   عمل نشد  می 
 شت  رده زیادند. اگر چنین است و دولت تهوان و کهارایهی  

های مهیهلهیهاردی تهبهلهیهغهات    همه هزینه   الزم را ندارد  س این 
 برای چیست؟ 
یها از   «طهور   تاکسهی   راننده »هایم از ن ر برخی    شاید حرا 

سوادی باشد؛ اما اگر قرار باشد به کهانهدیهداههایهی    روی بی 
شان آزادی بیان را سهرکهوب و    رای بدهم که حتی هواداران 

شان از دردهای جهامهعهه را نهادیهده    ها و روایت   راننده تاکسی 
گیرند   س من به عنوان ععال مهدنهی و عهعهال حهقهو     می 

را خه  خهواههم   «راه   راه و بهی »و   «بد و بدتر »بشر  مرز بین  
 زد و در این انتخابات نمایشی شرکت نخواهم کرد. 

 آتنا دائمی 
 ٣١/٢/٤٢ 

 بند زنان زندان اوین 
 منبع:  یر آتنا دائمی را آزاد کنید 

 
رضا مسلمی : اسماعیل عبدی بر هم 

 زننده امنیت ملی نیست

 س از سالها وقفه در تمدید  روانه ععالیت کانهون ههای  

صنفی عرهنگیان با روی کار آمهدن دولهت یهازدههم  هروانهه  
برخی تشکل های صنفی  از جمله کهانهون تهههران تهمهدیهد  
شد. با این حال در برخورد با ععهاالن صهنهفهی عهرههنهگهیهان  
هیا تغییر اییاد نشد به گونه ای که در طول چههار سهال  
دولت تدبیر و امید همچنان شهاههد احهکهام طهویهل الهمهدت  

 برای ععاالن صنفی هستیم. 
برخورد با ععاالن صنفی که منتقد کاستی های نه هام  
آموزشی کشورند در حالی انهیهام مهی شهود کهه قسهمهت  
قابل توجهی از دارایی های کشور در دوره ی هشت سهالهه  
دولت نا محمود  نا از دستسس بعضا حتی توس  دولهتهیهان  

 با نام اختالس به یغما رعت. 
با دقت در احهکهام صهادره عهلهیهه عهعهاالن صهنهفهی و  
مقایسه آن با  رونده اختالس گران  سواالت زیادی در ذههن  

 اییاد می شود. 
به عنوان مثال در حکم صادره علیه اسماعهیهل عهبهدی  

 این گونه آمده است: 
_ رعتن بر مزار دکتر خانعلیه معلم شههیهدی کهه در  

 دهه چهل در جریان اعتراضات صنفی کشته شد  
 _شرکت و ساماندهی  یاده روی عرهنگیان 

_ قصد شرکت در کهنهگهره ههفهتهم سهازمهان جهههانهی  
معلمان ه کهه جهمهههوری اسهالمهی ایهران نهیهز عضهو ایهن  

 سازمان جهانیست  
 و اتهاماتی از این دست. 

 
و در  رونده ی اخهتهالس گهران  ههارت  ارقهام مهاورای  
نیومی  گم شدن دکهل ههای نهفهتهی  اسهکهلهه ههای نها  

 مرئی  گم شدن چمدان های  ر از  ول و... 
جالب تر اینکه مختلهسهان  اعهراد شهنهاخهتهه شهده ای    

همچون معاون اول دولت  از دست نهم و دههمس و بهابه    
نامیمهونهی کهه بها دولهتهیهان ع دالهت مهحهور عهکهسهههای  

 یادگاری میگرعت و محرم اسرار خلوتشان بود.   
مقایسه ی اتهامات اسماعیل عهبهدی بها جهرایهم ایهن    

نابود گران بیت المال این سوال را در ذهن اییاد مهی کهنهد  
که به راستی چه کسانی برههم زنهنهده ی امهنهیهت مهلهی  

 هستند؟ 
معلمی که تمام تهالهشهش تهربهیهت عهرزنهدان ایهن آب و  

 خاز است چگونه میتواند امنیت ملی را برهم زند؟ 
معلمی که میپرسد اموال عرهنگیان در صنهدو  ذخهیهره  
عرهنگیان را چرا و چگونه خالی کرده اند  چهگهونهه مهی  

 تواندبرهم زننده ی امنیت ملی باشد؟ 
معلمی که دولت ها را به اجرای قانون عرا مهیهخهوانهد   

 چگونه می تواند زننده امنیت ملی باشد؟ 
معلمی که می گوید حقو  دانش آموزان باید رعهایهت  
شود  مدارس باید ایمن شوند  کودکان بازمانده از تحهصهیهل  
باید به مدارس بازگردانده شوند  بر هم زننده امهنهیهت مهلهی  

 نیست. 
مسئوالن امنیهتهی بهایهد در جهای دیهگهر دنهبهال بهرههم  
زنندگان امنیت ملی باشند  چرا که معلم  ذاتا  نمی تهوانهد  

 بر هم زننده امنیت ملی باشد. 
و بیستمیهن روز اعهتهصهاب    ٤٩٣١ اردیبهشت    ٢٣ امروز  

هذای #اسماعیل_عبدی معلم و عهعهال صهنهفهی زنهدانهی  
 است. 
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 از صفحه

Workers in Iran کارگران در فیس بو                           دیدن کنید 

 روز اعتصاب هذایی که هدعش احقا  ح  است.   ٢١ 
 روز گرسنگی برای رساندن صدای بیگناهی. ٢١   
روزی که  ابت مهیهکهنهد: تها آزادگهان زنهده انهد     ٢١  

 آدمیت زنده است. 
اسماعیل عبدی در این مدت نزدی  به  هانهزده کهیهلهو  

 وزن کم کرده است  و جان او در خطر است. 
نزدی  به  انزده ههزار مهعهلهم  بها تشهکهیهل کهمهپهیهن   
درخواست آزادی اسماعیل عبدی را از مسهئهوالن سهه قهوه  
امضا کرده اند. در این درخواست امضا کنندگهان گهواههی  
داده اند که اسماعیل عبدی صهرعها یه  عهعهال صهنهفهی  

 است و هدعی جز اصال  ن ام آموزشی نداشته و ندارد. 
این معلمان انت ار دارند که مسئوالن قهوای سهه گهانهه  
با درایت و عقالنیت و  هیهش از آنهکهه دیهر شهود  از بهروز  

 عاجعه ی احتمالی  یشگیری نمایند. 

 گزار 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران:

 محمدعلی جداری عروهی در تماس با ایلنا: 
 دو ععال کارگری تبرئه شدند 

محمدعلی جداری عروهی از تبرئه جعفر ع یهم زاده و  
شا ور احسانی راد از اتهامات اقدام علیه امهنهیهت مهلهی و  

 تبلیی علیه ن ام خبر داد. 
محمدعلی جداری عروهی هوکیل جعفر ع هیهم زاده و  
شا ور احسانی راد  در تماس تلفنهی بها ایهلهنها گهفهت: بهه  
موجب دادنامه صادره از شعبهه هشهت دادگهاه تهیهدیهدنه هر  
استان مرکزی هاراز  که صبح امروز هاول خهرداد مهاه   
ابال  شهد  جهعهفهر عه هیهم زاده و شها هور احسهانهی راد از  
اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیی علیه ن هام  تهبهرئهه  

 شدند. 
این وکیل دادگستری اعهزود: قضهات مهحهتهرم شهعهبهه  

ههای    هشت دادگاه تیدیهدنه هر در حهکهم صهادره  عهعهالهیهت 
انهد؛    موکلین را صنفی و در چهارچوب قانون تشخیص داده 

با توجهه بهه ایهن   ...»در دادنامه صادره  صریحا آمده است:  
که اقدامات مشارعلیهما به جهت احهقها  حهقهو  قهانهونهی  
بوده  میموعه اقهدامهات انهیهام شهده بها ههدا بهرههم زدن  
امنیت کشور و عهعهالهیهت تهبهلهیهغهی عهلهیهه نه هام تهلهقهی  

 .«گردد...   نمی 

جداری عروهی گفت: الزم به ذکر است که مهوکهلهیهن  
 یش از این در دادگاه انقالب اسالمهی سهاوه بهه اتهههامهات  

سال حبس محکوم شهده بهودنهد کهه بها صهدور    ٤٤ عو  به  
 حکم جدید و قطعیت آن  احکام قبلی منتفی است. 

این وکیل دادگستری در  ایان ضمن تشهکهر از قضهات  
شعبه هشت دادگاه تیدیدن ر اسهتهان مهرکهزی  اعهزود: بها  
توجه به صدور این حکم  در مورد  رونده دیگر جعفر ع هیهم  

دادگهاه    ٤١ زاده که قبال به همهیهن اتهههامهات  در شهعهبهه  
سال حبس محکوم شهده  اعهاده    ١ انقالب اسالمی تهران به  

دادرسی خواهیم کرد و امیهدواریهم در آن مهورد ههم حهکهم  
 برائت صادر شود. 

 
عفو بین الملل خطاب به مقامات 

 ایران: عبدی را آزاد کنید
ای خهطهاب بهه مهقهامهات    الملل در نامه   سازمان عفو بین 

 ایران خواستار آزادی اسماعیل عبدی شده است. 
در این درخواست آمده است: ما خهواههان آزادی عهوری  
و بی قید شر  اسماعیل عبدی که تنها به دلیل عهعهالهیهت  
های صنفی و تالش ح  طلهبهانهه اش زنهدانهی شهده اسهت  
هستیم. ما خواههان رسهیهدگهی بهال درنهو بهه وضهعهیهت  
جسمی او بوده و از شما همقامات ایران  می خواههیهم کهه  
عبدی را به بیمارستانی در خارج زندان منتقل کهرده تها او  
در انطبا  با معیارهای  زشکی  از جمله اصول مهحهرمهانهه  
بودن  استقالل ورضایت آگاهانه؛تحهت مهراقهبهت ههای ویههه  

  زشکی قرار گیرد. 
ما از شما می خواهیم که به ح  هر کس در تشکهیهل  
و  یوستن به اتحادیه های کارگری به انتخهاب خهود  کهه  
تحت میثا  بین المللی حهقهو  اقهتهصهادی  اجهتهمهاعهی و  

و تضمین میثا  بین المللی حهقهو    (ICESCR)عرهنگی  
است  و هر دو تهوسه  دولهت   (ICCPR)مدنی و سیاسی  

 ایران امضا  شده است احترام گذاشته و آنها را اجرا کنید. 
 برگرعته از حقو  معلم و کارگر 

 
کم ین خواست آزادی آقای اسماعیل  

 نفر رسید ١٤١١١عبدی به 
 میمو  امضاها 

 برای درخواست آزادی   
 آقای اسماعیل عبدی 

 ٢١١١ ساعت    ٤٩٣١ /  ٢ / ٩٤ امروز   
 نفر می باشد   ٤١١١١ 

 کمپین با شدت تمام ادامه دارد 
در اعهتهصهاب    ٤٩٣١ /    ٢ /    ٤١ اسماعیل عهبهدی از  

هذا است . نگذاریم عبدی در زندان و در اعهتهصهاب ههذا  
نابود شود و بعد اعسوس بخوریم و به سرمان بزنیم یها او را  

 شهید اعالم کنیم 
 کمپین با شدت تمام ادامه دارد 

سپاس عراوان از همبسهتهگهی   ههمهت و ههیهرت شهمها  
 عرهیختگان 

ای کسانی که در قید نانید اگر عبهدی هها نهبهاشهنهد  
 نانی نیز برای شما نخواهد بود . 

به امید آگاهی   شیاعت   و قهدر و قهیهمهت بهاال بهر  
 دیگر معلمان بزرگوار 

لین  درخواست آزادی آقای اسماعیل عبدی   دبهیهر  
ریاضی   استاد شطرنر   ععال صنفی معلمان و دبهیهر کهل  

 ساب  کانون صنفی معلمان ایران ه مرکزیت تهران   
https://goo.gl/forms/ ٣ZI ٢٣١٢٤z ٩FU ١Dag ٤ 

 
حقوا کارگران شیشه قزوین پرداخت 

 نشده
کارگران شیشه قهزویهن    ٣١ ماه دستمزد و عیدی سال   ١ 

  رداخت نشده  
 

کارگر پیمانکار شرکت  ٣١٣اخراج 
 آهاب

اردیهبهههشهت مهاه  ٩١ اتحادیه آزاد کارگران ایران : امروز  
کارگهر خهود را اخهراج    ١٢١ شرکت  یمانکاری آهاب     ٣١ 
 کرد. 

درصورتی این اخراج صورت گرعت که این کارگهران    
 سه ماه حقو  و سنوات وبن کارگری طلب کار میباشند 

کهارگهر ایهن    ٩١ نهیهز ایهن شهرکهت    ٣١ اسفند    ٤٨ در  
 میموعه را بدون تسویه حساب با آنان اخراج نمود 

طب  اخبار رسیهده بهه اتهحهادیهه آزاد کهارگهران ایهران    
شرکت  یمانکاری اهاب  در زمینه  روژه های ساخهتهمهانهی  
و بویهه در ساخت ساز تونلهای مترو در تههران عهعهال اسهت  
بیشتر کارگران این شرکت  کارگران اعهغهان و مهابهقهی از  
کارگران عصلی شهرستانهای محروم هسهتهنهد کهه از سهر  
نیاز در عصول  اییز و زمستان در این کهارگهاهههها مشهغهول  

 به کار می شوند 
 

 مرگ دو کولبر در مریوان
اردیبهشت  به دلیل واژگونی ی  دستگاه  هیهکهان    ٢١ 

از توابع شهرستان مریهوان  دو   «دزلی »در نزدیکی روستای  
 اند.   کولبر کشته و سه نفر دیگر به شدت مصدوم شده 

گشهتهنهد کهه    بهرمهی  «تهههتهه »این کولبران از کوهستان  
خودروی حامل آنها واژگون می شود و دو کهولهبهر جهوان  

 دهند.   که اهل مریوان بودند  جان خود را از دست می 
 

ماه حقوا وح  بیمه  ٣عدم پرداخت
 آب! های کارگران گشت و بازرسی ااه

ماه حقو  وح  بیمه کارگران شاهل در شرکهت ههای  ١ 
آب منطقه ای استان سمنان کهه زیهر نه هر  هیهمهانهکهار بهه  
عنوان گروه گشت وبازرسی از حفر چاهای هیر مهیهاز در  

 کنند  رداخت نشده است.   این استان ععالیت می 
 

حقوا   کارگران شهرداری اهواز پرداخت 
 نمشود

کههارگههر    ٢٢ دسههتههمههزد و حههقههو     ٣١ بهها شههرو  سههال  
 شهرداری اهواز  رداخت نشده است. 
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ماه حقوا کارگران ١عدم پرداخت 
 شهرداری بروجرد!

ماه است که  هرداخهت  ١ حقو  کارگران شهرداری بروجرد 
 نشده است. 

یکی از کارگران شهرداری بروجرد  گفت: بسهیهاری از  
کارگران شهرداری از ععالیت در شهههرداری امهرار مهعهاش  
می کنند اما وضعیت مهعهیهشهتهی کهارگهران روز بهه روز  

 وخیم تر می شود. 
مهاه حهقهو  مهعهوقهه داریهم امها    ١ وی اضاعهه کهرد:  

همچنان هر روز بر سر کار حهاضهر مهی شهویهم و نه هاعهت  
شهر را انیام می دهیم اما سر ماه که می رسد از حهقهو   
خبری نیست  انگار مشکالت ما را کسی نهمهی بهیهنهد و  
عدم واریز حقو  سبب شده تا مشکالت زیادی در زنهدگهی  

 داشته باشیم. 
این کارگر شهرداری ا هههار داشهت: اکهنهون کهه ایهام  
تبلیغات کهانهدیهداههای شهوراههاسهت بسهیهاری از آنههها در  
شعارهای خود می گویند از کارگران دعا  می کهنهنهد و  
مشکالت را حل می کنند امها وقهتهی روی کهار آمهدنهد  

 یادشان می رود چه وعده هایی داده اند. 
 

کارگر کارخانه ١١١ماهه١١بالتکلیفی 
 آب معدنی شلمزاربرای بازگشت بکار!

کارگر آب معدنهی شهلهمهزاربهدنهبهال  ٢٤١ ماه است که ٤١ 
تعطیلی کارخانه بیهکهار شهده انهد.ایهن کهارگهران وخهانهواده  
هایشان چشم انت ار باز گشایهی ایهن واحهد تهولهیهدی وبهاز  

 گشت بکار کارگران هستند. 
ععهالهیهت یهکهی از مهههمهتهریهن مهراکهز    ٤٩٣١ در سال  

صنعتی شهرستان کیار واقع در میاورت مرکهز شهههرسهتهان  
در حالی متوقف شد کهه بهه واسهطهه رکهود در کشهور و  
بیکاری روز اعزون جمع کثیری از کهارگهران و کهارکهنهان  
این کارخانه که بها عهرآوری و بسهتهه بهنهدی آب چشهمهه  
شلمزار آب معدنی تولید می کرد به جمع بهیهکهاران کشهور  

 اعزوده شوند. 
کارخانه آب معدنی شلمزار بها نهام تهیهاری سهیهرنهو  

بها حهمهایهت شهرکهت اشهی  ٤٩٨٩ ععالیت خود را در سهال  
مشی آهاز کرد و توانست در طهول مهدت عهعهالهیهت خهود  

 کارگر و کارمند را بکارگیری نماید. ٢٤١ 
در این کارخانه مهحهصهوالتهی ههمهچهون آب مهعهدنهی   
دلستر  نوشابه و مها  الشهعهیهر تهولهیهد شهد و تهولهیهد ایهن  
محصوالت عالوه بر اییاد اشتغال مسهتهقهیهم در شهههرسهتهان  
کیار توانست در شهر شلمزار رون  اقتصادی اییاد کنهد تها  

ععالهیهت کهارخهانهه بهه تهعهطهیهلهی    ٤٩٣١ اینکه در تیر ماه  
 انیامید. 

یهکهی از کهارگههران ایهن کهارخهانههه گهفهت: کهارگههران  
کارخانه آب معدنی شلمزار در حالی خبر تعطیلی کارخهانهه  

قرار داد کار داشتنهد و مهنهته هر  ٣١ را شنیدند که تا تیرماه  
عقد قراردادهای جدید بهودنهد امها مسهئهوالن کهارخهانهه در  
خصوص تمدید قرارداد همکاری با کارگران هیها اقهدامهی  

 انیام ندادند. 
این کهارگهر بهیهان کهرد: اعهالم تهعهطهیهلهی کهارخهانهه   

ماه معوقهه حهقهو  بهاعهه شهد در  ٨ بالتکلیفی کارگران و  

تههیهمهع اعهتههراضهی کههارگهران شهرکههت  ٣١ مههههر  ٤١ تهاریه   
سیرنو در مقابل استانداری استان چهارمحال و بختهیهاری  

 صورت  ذیرد. 
یکهی دیهگهر از کهارگهران بهیهکهار شهده از کهار ایهن  

سهال قهبهل از تهعهطهیهلهی    ٩ تا    ٢ کارخانه ا هار داشت: از  
کارخانه تولید محصوالت به نصف  رعیت واقعهی کهاههش  

 یاعت. 
نفر کارگر و کارمهنهد در    ٢٤١ وی با بیان اینکه جمعا   

کارخانه ععالیت می نهمهودنهد  اعهزود: قهبهل از تهعهطهیهلهی  
کارخانه روزانه مواد اولیه  روا بسته بندی و مهواد اولهیهه  
محصوالت تولیدی و ...خریداری می شد اما با نهزدیه   

 شدن به تیرماه خرید ماده اولیه هم را کند کردند. 
 

رف  تبعیض در مخابرات؛ خواسته 
 ما از دولت دوازدهم

گویند مطهالهبهه اصهلهی    کارکنان شرکتی مخابرات می 
ما از دولت دوازدههم  رعهع تهبهعهیهت هها در مهخهابهرات و  

های مهخهابهرات    یکسان سازی حقو  و مزایا است. شرکتی 
که  یش از این بارها از شهرهای دور و نزدی  بهه تهههران  
آمده اند و با برگزاری تیمعاتاعتراضیخهواسهتهار رسهیهدگهی  

گویند مطالبهات خهود    اند  می   به وضعیت نابسامان خود شده 
خهواههیهم کهه    کنیم و از دولت دوازدهم می   را  عراموش نمی 

شرای  شغلی مخابرات را تغییر دههد. ایهن کهارکهنهان کهه  
خواستار اجرای طر  طبقه بهنهدی مشهاههل  عهقهد قهرارداد  
مستقیم با مخابرات و رعع تبعیت بین کارکنان رسهمهی و  
شرکتی هستند  با انتقاد از عهمهلهکهرد نهامهنهاسهب شهرکهت  

گویند: در ماههای گذشته مهیهلهس بهه    مخابرات ایران می 
مخابرات مهلت داد تا به وضعیهت شهغهلهی مها رسهیهدگهی  
کند؛ حاال هفته ها از  ایان این مههلهت گهذشهتهه ولهی مها  

 همچنان بالتکلیفیم.  
 

 انفجار یورت حاصل اهمال ها بود
نهاد دبهیهر سهابه  انهیهمهن صهنهفهی مهعهدن    بهرام حسنی 
گوید: عدم رعهایهت اصهول ایهمهنهی  نهبهودن    چادرملو  می 

دعههاعههی کههارگههران در مههقههابههل    نهه ههارت و کههنههتههرل و بههی 
کارعرمایان  میموعه عواملی هستند که حواد هی مهانهنهد  

 زنند.   انفیار یورت را رقم می 
نههاددر ارتهبها  بها حهاد هه انهفهیهار مهعهدن    بهرام حسنی 

زمستان یورت هربی گفت: اولین مساله ای کهه بهایهد بهه  
آن توجه شود  واگذاری مشاهل  هرخهطهر مهثهل مهعهادن بهه  
بخش خصوصی و اعراد عاقد صالحیت است کهه  در ایهن  

شود. مسهالهه    شرای   اصول ایمنی به هیا وجه رعایت نمی 
ههای    بعدی این است که کارگران شاهل بهایسهتهی آمهوزش 

ایمنی ببیننهد کهه در مهعهادن خصهولهتهی ایهن اتهفها  ههم  
اعتد.  حتی اگر همه اصول ایمنهی ههم رعهایهت بشهود    نمی 

بینی نشده وجهود دارد؛ حهال    باز هم در معادن  خطرات  یش 
شما عرض کنید در معدن  رخطری مثل معهدن یهورت کهه  
مملو از گاز متان است و براساس گزارشات مشخص اسهت  
که عاقد اصهول ایهمهنهی بهوده  چهقهدر احهتهمهال خهطهر بهاال  

 رود.   می 
وی با بیان این که کارگران یهورت دو ههزار مهتهر زیهر  

زمین به حال خود رها شده بودند؛ ادامه داد: نهقهطهه ضهعهف  
دههد     بعدی که در همچین مواردی خهودش را نشهان مهی 

عدم آزادی کنش صنفی و عقهدان تشهکهل ههای مسهتهقهل  
سههازد و دسههت    اسههت کههه کههارگههران را بههی دعهها  مههی 
 گذارد.   کارعرمایان را برای هر نو  اجحاعی باز می 

ههای یهورت    نهاد اعزود: در عیلهم هها و کهلهیهپ   حسنی 
گویهنهد چهنهد ده    دیدیم که  کارگران بازمانده از حاد ه می 

میلیون طلبکاریم ولی  ول نداریم عرزندمان را دکتر ببهریهم و  
 این یعنی عاجعه به معنای واقعی کلمه. 

عدم رعایت اصول ایهمهنهی  عهقهدان نه هارت و کهنهتهرل  
مسئوالن و بازرسان وزارت کار و ممانعت از اییهاد تشهکهل  
و کنش صنفی  میمهوعهه عهوامهلهی هسهتهنهد کهه بسهتهر  

 کنند.   مناسبی برای این قبیل عیایع عراهم می 
نهاد در  ایان گفت: متاسفانه کارگران  سهنهو    حسنی 

زیر آسیاب هستند؛ حاال  س از این حاد ه  مهعهلهوم نهیهسهت  
چه سرنوشتی در انت ار بهازمهانهدگهان یهورت خهواههد بهود؟  
کدام ی  از مسئوالن قرار است  اسخگوی خانهواده هها و  

 عرزندان این معدنکاران شهید باشند؟ 
 

مطالبات در ستاره خلیج فارس 
 پرداخت نشد

سههه مههاه مههعههوقههات مههزدی کههارگههران  ههیههمههانههکههاری  
  االیشگاه ستاره خلیر عارس  رداخت نشده است. 

گوید: بها مسهئهوالن شهرکهت    یکی از این کارگران می 
گویهنهد صهورت     یمانکاری مربوطه تماس گرعتیم ولی می 

ها  رداخت نشده و  ولی در بسها  نهیهسهت. حهدود    وضعیت 
هزار کارگر تیهیز و ساخت  االیشگاه در انهته هار  هرداخهت  

گهویهنهد از    های  یمانهکهاری هسهتهنهد و مهی   توس  شرکت 
اهمال در تسویه حساب خسته شهده ایهم. ایهن کهارگهران در  

 سال جدید با  االیشگاه قرارداد شغلی ندارند. 
 

دستفروشان ،خواهان برسمیت 
شناختن شغلشان،بیمه وتشکل 

 هستند!
های اینیاست؛ ی  جوری کهه ههمهه    احسان از قدیمی 
کنند. بساطش هم از همه بزرگهتهر اسهت:    رویش حساب می 

ح  اولیه هر شهروندی بیمه است  ما را هم شغهل رسهمهی  »
کهنهیهم بهههتهر    مان را بدهند. ما کار می   حساب کنند و بیمه 

از این است که بهیهکهار بهاشهیهم. جهنهس ارزان دسهت مهردم  
ها در طول مسیرشهان امهکهانهات عهراههم    دهیم. برای آدم   می 
کنیم. مگر در هند   اریس و نهیهویهورز دسهتهفهروشهی    می 

رسمی نشد؟ این شغل هم مورد نیاز  برای همین ههم وجهود  
دارد. دستفروشی خیلی اوقات ناشی از عقر و بیکهاری ههم  
نیست  یکی مثهل مهن دسهتهفهروشهی را دوسهت دارد امها  

تهریهن    خواهم بیمه و آزادی عهمهل داشهتهه بهاشهم. مهههم   می 
اش    خواسته ما رسمیت بخشی به دستفروشی است و الزمهه 

داشتن صنف است. یعنی نماینده داشته باشیم تها حهرعهمهان  
کهس حهرا دسهتهفهروش را نشهنهیهده.    را بشنوند. هنوز هیها 

شهود کهه نهه  شهت    زمانی حرا دسهتهفهروش شهنهیهده مهی 
گهیهری    بساطش بلکه  شت میزی حرا بهزنهد کهه تصهمهیهم 



 ١٧٤ شماره      -  چهارم  دوره     23     کارگر کمونيست 

 «شود.   می 
 

******** 
 

بساطش را زیر درخت تنومندی  هن کهرده. زیهر سهایهه  
همین درخت روزهای تل  و شیرین زیهادی را گهذرانهده. از  
روزهایی که شاهد برخورد تند م موران شهههرداری بهوده تها  

ههایشهان    روزهایی که با شهروندان همکالم شده. برای بعضی 
کنار بساطش یا رو به رو  جایی باز کهرده  بها بهرخهی ههم  

گو و دوستهی گشهوده از دانشهیهو گهرعهتهه تها    و   باب گفت 
بازنشسته و کارمنهدی کهه حهقهوقهش کهفهاا زنهدگهی را  

 نداده. 
 

های تهلهخهی را کهه بهرای    تواند اتفا    کمتر کسی می 
های اخیر اعتاده عراموش کهنهد.    ها و سال   دستفروشان در ماه 

از کت  خوردن دستفروشان تا مرگ تل  علی چهراههی؛  
دستفروشی که به خاطر درگیری با م موران سد معهبهر در  

سهالهه بها    ١٤ جانش را از دسهت داد؛ کهارگهری    ٣٩ سال  
چهار عهرزنهد. امها ایهن روزهها دسهتهفهروشهان تهههرانهی چهه  

شهود     ها که روز به روز تعداشان زیادتر مهی   کنند؟ همان   می 
مهنهدنهد کهمهتهر    شان چیست؟ خودشان گهالیهه   خواسته اصلی 
 گیرد.   شان را می   کسی سرا  

 
شهنهاسهی بهیهز    سهالهه دانشهیهوی جهامهعهه   ٢١ محسن  

شهب در    ٣ صبح تا    ٣ روزهایی که کالس دارد  هر روز از  
هههای مههرکههزی شهههههر تهههههران    نههزدیههکههی یههکههی از مههیههدان 

دسهتهفهروشهی بهه مهن ههویهت داده.  »کند:    دستفروشی می 
ههای مهخهتهلهف    های اجهتهمهاعهی گهونهاگهون   هاداش   هویت 
گیرند  اما هنوز دستفروشی به جایگاه خهودش نهرسهیهده    می 

 «و هویت اجتماعی الزم را ندارد. 
 
زند  حهواسهش بهه بسها     همین طور که برایم حرا می  

  ١١ ای    کوچکش هم هست. بساطی که به خاطر آن هفهتهه 
 ردازد. یعنهی بهه ههمهان    هزار تومان به م موران شهربان می 

شرکت  یمانکاری که توس  شهرداری تهران مه مهور شهده  
وضعیت دستفروشان را ساماندهی کهنهد. سهامهانهدههی ههم  
برای م موران شهربان برابر اسهت بها گهرعهتهن مهبهلهغهی از  

ها تا اینکه متوجه شوند ن م و انضهبها  یهعهنهی    دستفروش 
چه. هر کس هم با توجه به درآمهد و جهایهی کهه اشهغهال  

 آید.   کرده  ی  جوری با م موران کنار می 
 
ههای رنهو وارنهو روبهه    طور که شهال   محسن همین   

بهه ههرحهال  »گوید:    کند  می   رویش را جابه جا و مرتب می 
از رشوه دادن گریزی نیسهت  مهگهر ایهنهکهه جهای  هابهتهی  

هها بها لهبهاس رسهمهی    نداشته باشی. مه مهوران  هنهیهشهنهبهه 
گویند  ولتهان آمهاده بهاشهد؛ بهعهد ههروب بها    آیند و می   می 

گهیهرنهد. یه  روش    آیند و  هول را مهی   لباس شخصی می 
شان هم آن است که جهایهی دور اعهتهاده و    دیگر ساماندهی 

گویند برو آنیا بنهشهیهن.    کنند و می   کم تردد را انتخاب می 
ی  بار بردنهمهان خهیهابهانهی کهه کهنهارش یه  کهارگهاه  
ساختمانی  ر از زباله بود  گفتند اینیا دستفروشی کهنهیهد.  

هها ههم کهه از    آخر این چه جورساماندهی اسهت؟ بهازارچهه 
گیرند   هولهی کهه مهعهمهوال  از  سهش    ها  ول می   دستفروش 
 «هزار.   ١١١ آییم. گاهی موزائیکی    برنمی 

 
ساله بلوز چهارخانه  وشیده و بها کهاههذی    ٩١ محمد   

ههایهش را شهرو     زند. قبل از اینکهه حهرا   خودش را باد می 
گهویههد امهان از تههابسهتهان کهه خههیهلهی سهخههت    کهنهد  مهی 

ههای خهودش را دارد.    گذرد. البته زمستان هم سخهتهی   می 
بهعهضهی  »کهنهد:    او چند ماهی است اینیا دستفروشی می 

بینهم روبهه رویهم چهنهد دسهتهفهروش    آیم  می   ها که می   صبح 
اضاعه شده. تحصیلکرده  هیر تهحهصهیهلهکهرده  بهازنشهسهتهه.  

توانم اینیا دستفروشی کنم؟ من ههم شهرایه      رسند می   می 
دهم. این شهغهلهی اسهت کهه بهاالخهره    را برایشان توضیح می 

ها نهگهاه مهوقهتهی دارنهد؛ مهثهال     دست خودمان است. برخی 
همین دیروز یکی آمد بسا  گوجهه سهبهزش را روبهه روی  

بهیهنهنهد در    مهی  «آسهیهب »مهان را    من  هن کرد.ههمهه شهغهل 
های خودش را دارد. مها کهه    که این شغل هم زیبایی   حالی 

بینیم   هس چهرا دسهت    دهیم و برخورد تند هم می   رشوه می 
وسایهل تهزیهیهنهی مهنهزل   «کنند.   مان را رسمی نمی   کم شغل 

کهنهد بهاالخهره یه     ای اضهاعهه مهی   عروشد و با خهنهده   می 
 آید.   جوری با م موران شهرداری کنار می 

 
ساله روی موکت طهوسهی رنهگهی کهنهار    ٢٢ علیرضا  

  ١١ از صهفهر شهرو  کهردم  بها  »بساطش چمباتمه نشسته:  
هزار تومان سرمایه اولیه. االن کهلهی جهنهس دارم. مها بهه  
جای اینکه به ساختار جامعه اعتراض کنیم برای خهودمهان  

ایم. شغل مها ههم اوایهلهش خهاز خهوری    کار درست کرده 
آوردم امها ایهن    تومان در روز درمهی   ١١١ دارد. روزهای اول  

روزها مشتری خاص خودم را دارم. دوستان خوبی ههم  هیهدا  
ام. خرج رعت و آمهد  شهههرداری و ههذا را کهه کهم    کرده 

مهانهد. مها    بهرایهم مهی   ٢١١ کنی  ماهی ی  میلیهون و  
خواهیم حهرا بهزنهیهم    خواهیم سیاه نمایی کنیم عق  می   نمی 

 «هایمان گوش بدهد.   اما کسی نیست به حرا 
 

کههاش دیههد مههردم نسههبههت بههه  »کشههد:    آهههی مههی 
ههها دسههتههفههروشههی را    ههها عههوض شههود  خههیههلههی   دسههتههفههروش 

کهه دسهتهفهروشهی    گذارند کنار بدترین مشاهل. درحالهی   می 
 «ها ی  کار است.   هم مثل خیلی از شغل 

 
های اینیاست؛ ی  جوری کهه ههمهه    احسان از قدیمی 
کنند. بساطش هم از همه بزرگهتهر اسهت:    رویش حساب می 

ح  اولیه هر شهروندی بیمه است  ما را هم شغهل رسهمهی  »
کهنهیهم بهههتهر    مان را بدهند. ما کار می   حساب کنند و بیمه 

از این است که بهیهکهار بهاشهیهم. جهنهس ارزان دسهت مهردم  
ها در طول مسیرشهان امهکهانهات عهراههم    دهیم. برای آدم   می 
کنیم. مگر در هند   اریس و نهیهویهورز دسهتهفهروشهی    می 

رسمی نشد؟ این شغل هم مورد نیاز  برای همین ههم وجهود  
دارد. دستفروشی خیلی اوقات ناشی از عقر و بیکهاری ههم  
نیست  یکی مثهل مهن دسهتهفهروشهی را دوسهت دارد امها  

تهریهن    خواهم بیمه و آزادی عهمهل داشهتهه بهاشهم. مهههم   می 
اش    خواسته ما رسمیت بخشی به دستفروشی است و الزمهه 

داشتن صنف است. یعنی نماینده داشته باشیم تها حهرعهمهان  
کهس حهرا دسهتهفهروش را نشهنهیهده.    را بشنوند. هنوز هیها 

شهود کهه نهه  شهت    زمانی حرا دسهتهفهروش شهنهیهده مهی 
گهیهری    بساطش بلکه  شت میزی حرا بهزنهد کهه تصهمهیهم 

 «شود.   می 
 

خواهم درباره برخوردهای تهنهد مه مهوران    وقتی از او می 
ههها بهها    شههههرداری و چههگههونهگههی کههنهار آمههدن دسههتههفهروش 

هر کسهی روش  »گوید:    های آنها توضیح دهد  می   خواسته 
خودش را دارد. ی  کسهی مهمهکهن اسهت  هول بهدههد و  

دهد یکهی  هول. ولهی ایهنهکهه    دیگری نه. یکی جنس می 
دهند از قدیم االیام مرسوم بوده یعنی همان رشهوه و     ول می 

 «رشوه گیری. این حقیقت تل  دستفروشی است. 
 

ترین مطهالهبهه و درخهواسهت    کند مهم   او بارها ت کید می 
شهان و داشهتهن یه     ها رسمیت بخشی به شهغهل   دستفروش 

 صنف واحد است. 
 

محمد کریم آسایش   هوهشگراجتماعی و ععهال مهدنهی  
 «ایهران »هها بهه    دربهاره وضهعههیهت سهامههانهدههی دسههتهفهروش 

بخش مهمی از سامهانهدههی شهههرداری تهحهت  »گوید:    می 
عشار مطالبات اجتماعی اتفا  اعتاده و این ساماندههی ههم  
تاکنون نهاکهارآمهد بهوده. اول ایهنهکهه عضهاههایهی کهه بهه  

یهابهی و    انهد بهه لهحهاا مهکهان   دستفروشهان اخهتهصهاص داده 
تیهیزات  نامناسب بوده و در آن انوا  رانهت وجهود داشهتهه.  

کهنهنهد    هایی که از دستفروشان دریهاعهت مهی   همچنین هزینه 
ای هم ههمهه جها    شان سازگار نیست. شکل بازارچه   با شرای  

 اسخگهو نهیهسهت و شهرایه  شهههری و اجهتهمهاعهی بهرای  
او بهه   «ها نبایهد یهکهسهان بهاشهد.   ساماندهی همه دستفروش 

بان شهههر کهه بهه سهفهارش وزارت کهار     هوهش انیمن دیده 
تهران  رشت و اهواز  طهبه  ایهن  »کند:    انیام شده اشاره می 

ها حهالهت     هوهش شرای  متفاوتی دارند. در اهواز دستفروش 
ای دارند. این الهگهو بها الهگهوی تهههران    ای و بازارچه   راسته 

تهوان الهگهوی    که  راکنده است تفاوت دارد. بهنهابهرایهن نهمهی 
 «ای را موع   یش برد.   بازارچه 

 
تعداد دستفهروشهان در تهههران زیهاد  »دهد:    او ادامه می  

وهیرعادی است و این نماد عقر شهری اسهت. طهبه  یه   
مهحهلهه در عهقهر    ١١ محله تهران     ٩١٢  هوهش از میمو   
ای    برند. یعنی اینکه در این شهرایه  چهاره   مطل  به سر می 

عنوان ی  شهغهل رسهمهی    نداریم جز اینکه دستفروشی را به 
ریهزی کهنهیهم. تهاکهنهون شهههرداری    بپذیریم و برای آن برنامه 

درباره دستفروشی کامال  ضد اشتغال عمل کهرده و در بهازه  
هزار عرصهت شهغهلهی    ٩١١ تنها    ٣١ تا    ٨١ های    زمانی سال 

را از دست داده و به جای اینکه شغل اییاد کنهد اعهراد را  
سرکار گذاشته؛ یعنهی طهی یه  دههه نهیهروی انسهانهی  

هزار نفر رسیده و بهوروکهراسهی    ١٢ هزار به    ٩١ شهرداری از  
 «ناکارآمد اییاد کرده. 

ههای    شب است و بیهشهتهر دسهتهفهروش   ٣ ساعت نزدی   
این راسته که حهاال بهه قهول خهودشهان دوسهتهی عهمهیهقهی  

گهو هسهتهنهد.    و   شان شکل گرعته  در حال گپ و گهفهت   بین 
کنهنهد و بهرخهی ههم ههنهوز    شان را جمع می   ها بسا    بعضی 

گرم صحبتند. عردا روز  هر چهالهش دیهگهری را  هیهش رو  
 دارند. 
 

عوامل مرگ معدن یان در تونل 
 زمستان یورت

مدیرکل  هزشهکهی قهانهونهی اسهتهان گهلهسهتهان  دالیهل  
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 زشکی مرگ معدنچیان زمستان یهورت ههربهی را اعهالم  
 کرد. 

حسین زارعهی همهدیهرکهل  هزشهکهی قهانهونهی اسهتهان  
گلستان  گفت: سوختگی شدید و عهوارض نهاشهی از آن   
ضربه مغزی ناشی از شکسهتهگهی جهمهیهمهه و نهارسهایهی  
تنفسی ناشی از قرار گرعتن در عضای مهحهبهوس مهعهدن   

 از مهمترین دالیل مرگ معدنچیان یورت بود. 
زارعی در خصوص اقدامهات صهورت گهرعهتهه در ایهن  
حاد ه ا هار کرد:  س از وقو  این حاد ه تیم سهتهاد بهحهران  
 زشکی قانونی استان تشکیل و برای بهررسهی و مهعهایهنهه  

 اجساد به محل وقو  حاد ه اعزام شد. 
سهاعهت از حهاد هه در    ٤٢ وی اعزود:  س از گهذشهت  

جسد در اختهیهار  هزشهکهی قهانهونهی    ٢٢ ساعات نیمه شب   
قرار گرعت و با وجود امکهانهات مهحهدود  مهعهایهنهه اولهیهه  

اردیبهشت به انیام رسهیهد و  ٤١ تمامی اجساد تا بامداد روز  
میددا صبح روز چهاردهم  س از اخذ شر  حال از خهانهواده  
و معاینه نهایی و احراز هویت اجساد با شر  حال اخهذ شهده  
و مشاهده اولیای دم  س از هماهنگی با سهتهاد سهازمهانهی  

 در خصوص علت عوت جواز دعن آنها صادر شد. 
جسهد و  هس از آن    ٤٩ به گفته زارعی در مرحله بعد  

جسد بهه  هزشهکهی قهانهونهی ارجها  شهدنهد کهه شهرایه     ٢ 
نهوبهت  ٢ نامناسب و عالئم عساد داشتهنهد و  هس از انهیهام  
تهن    ٤١ معاینه کامل و اخذ شر  حال از خانواده ها هویهت  

 محرز و جواز دعن به نام آنان صادر شد. 
وی تاکید کرد: نمونه خهون مهتهوعهیهان نهوبهت دوم در  
خصوص وجود گاز مونواکسید کربن بررسی شدکه نتهیهیهه  

 همه آنها مثبت بود. 
مدیرکل  زشکی قانونی استان گلستان یادآور شهد: در  
نوبت دوم خانواده های مفقودیهن عهراخهوان شهدنهد و نهمهونهه  
های الزم از اعراد مورد نه هر مهطهابه  بها دسهتهورالهعهمهل و  
هماهنگی با واحد ژنتی   زشکی قانونی مشهد گهرعهتهه  

 شد. 
تهن    ١ زارعی ادامه داد: به دلهیهل عهدم احهراز ههویهت  

بهه   DNAهها بهرای بهررسهی از نه هر    باقی مهانهده نهمهونهه 
 زشکی قانونی مشهد ارسال شد و  هس از حهدود دو روز   
هویت تمامی اجساد با آزمایش های انیام شده مشخهص و  

 جواز دعن ها صادر شدهمنبع ایلنا   
 

 بین المللی
تظاهرات هزاران  -ونزوئال 

سالخورده در کاراکاس بر علیه 
 دولت

هزاران ت اهرکننده سهالهخهورده در کهاراکهاس  هایهتهخهت  
ونزوئال و سایر شهرهای این کشور عهلهیهه دولهت نهیهکهالس  

 مادورو راهپیمایی کرده اند. 
 لیس برای کنترل جمعیت در  ایتخت مانهع ورود مهردم  
به ی  جاده اصلی شد و از گاز اش  آور استفاده کهرد.  
ت اهرکنندگان در مقابل با گره کهردن مشهت هها خهواههان  

 احترام  لیس شدند. 
ونزوئال با کمبود بسیاری از کاالهای اساسی از جمهلهه  

 دارو و تیهیزات  زشکی روبروست. 
بسیاری از مردم احساس می کنند که بحران در نه هام  
بهداشتی بیش از  یش سالخوردگان را آسهیهب  هذیهر کهرده  

 است. 
در تحولی دیگر آقای مادورو رئهیهس جهمهههور ونهزوئهال  
وزیر بهداشت را  س از انتشار آمارههای رسهمهی کهه نشهان  

مرگ نهوزادان و مهادران در دو سهال   اعزایش شدید  دهنده 
 گذشته بود اخراج کرده است. 

خانم آنتونیتا کا ورال   زش  زنهان  عهقه  چهههار مهاه  
 یش در این  ست منصوب شده بود و اکنون لهوئهیهس لهو هز  

 معاون وزیر بیمارستان ها جای او را گرعته است. 
سهالهه در ایهن ته هاهههرات بههه    ٢٨ راعهائهل کهلهمههنهارس  

خبرگزاری رویترز گفت:  مهن آمهده ام از نهوه ههایهم دعها   
 کنم  از کشورم دعا  کنم.  

بسیاری از ت اهرکنندگان عهریهاد مهی زدنهد:  احهتهرام  
 سالخوردگان را نگه دارید.  

راهپیمایان نهایتا  س از تغییر مسهیهر اصهلهی بهه دعهتهر  
بررسی شکایات مصرا کننده رسیدنهد و آنهیها نهیهروههای  
امنیتی را به سرکوب بی رحمانه متهههم کهردنهد. از زمهان  

نهفهر    ٩٣ شرو  شش هفته  یش موج تازه اعتراضات حداقهل  
 کشته شده اند. 

مهارس دیهوان عهالهی    ٢٣ ناآرامی ها  س از تالش روز  
برای سلب اختیارات از  ارلمهان کهه در کهنهتهرل مهخهالهفهان  
است شرو  شد. دیوان عالی چند روز بعد تصهمهیهم خهود را  

 عوض کرد اما مخالفان در آن زمان بسیر شده بودند. 
مخالفان برای حفن عشار بر آقای مهادورو راههپهیهمهایهی  

 ها را با موضو  های مختلف انیام می دهند. 
جمعه  یش آنها زنان را ترهیب کهردنهد بهه خهیهابهان هها  
بروند و عنوان ت اهرات این جمعه  راهپیمایی  دربهزرگ هها  

 مادربزرگ ها  بود. 
همزمان دولت ی  ضد راهپیمایهی بها شهرکهت ههزاران  

 نفر از هواداران دولت ترتیب داد. 
مخالفان خواهان برگزاری انتخابهات ریهاسهت جهمهههوری  
تازه هستند. اما آقای مادورو می گوید هدا آنههها ایهیهاد  

 ناآرامی برای کنار زدن دولت او و هصب قدرت است. 
 

گرا به  دو مرد همجنس -اندونزی 
 شالا محکوم شدند

دادگاه شریعت در استان آچه اندونزی دو مهرد را بهرای  
داشتن رابطه جنسی محکوم به شال  در مهال  عهام کهرده  

 است. 
دادگاه این دو مرد را بهه نهقهت قهوانهیهن اسهالمهی در  
استان به شدت محاع ه کارآچه میرم شناخته هر کهدام از  

 ضربه شال  محکوم کرد.   ٨١ آنها را به  
ساله اسهت در مهاه    ٢٩ و دیگری    ٢١ این دو که یکی  

مارس و هنگامی که با یکدیگر بودند توس  اعرادی کهه  
مراقب رعتهارشهان بهودنهد کشهف شهدنهد  امها ههویهت آنههها  

 مشخص نشده است. 
گهرایهی در    این اولین مورد محکومیت برای ههمهیهنهس 

اندونهزی اسهت کهه در سهایهر نهقها  کشهور ههیهرقهانهونهی  
شود. آچه تهنههها اسهتهانهی اسهت کهه در آن    محسوب نمی 

احکام شریعت اسالمی صادر و دارای اعتبار است. انهته هار  
 رود حکم هفته آینده انیام شود.   می 

قبال در اندونزی برای قمار و نوشیدن الکل حکم شهال   
 در مال  عام صادر شده است. 

بنابر گزارش خبرگزاری عرانسه قاضی خهیهرالهیهمهال در  
دادگاه گفته است که گناه این دو مرد  از ن ر قانهونهی بهه  
ا بات رسیده و آنها مرتکب رابطه جنسهی بهه عهنهوان اعهراد  

 اند.    همینسگرا شده 
ههای حهقهو     دیدی اویتمو  بنیانگزار یکهی از سهازمهان 

دگرباشان   س از صدور حکم گفت:  من ایهن را کهیهفهری  
کردن قضیه  گامی به عقب برای اندونزی و نقهت حهقهو   

 دانم.    بشر می 
بهان حهقهو  بشهر از انهدونهزی     یش از ایهن حهکهم  دیهده 

خواست این دو مرد را آزاد کند. به گفته این سازمهان  ایهن  
گرایهان نهه تهنههها    حکم باعه اعزایش ترس در میان همینس 

در اسههتههان آچههه بههلههکههه در بسههیههاری دیههگههر از مههنههاطهه   
 کار اندونزی خواهد شد .   محاع ه 

مه در ی  مراسم عمومی در مهرکهز    ٢٩ این دو مرد  
استان آچه  جایی که تهوسه  تهعهدادی مهراقهبهشهان بهودنهد  

 کشف شدند  شال  زده خواهند شد. 
 

برابری شمار  ٣افزایش  -یونیسف 
 کودکان مهاجر بدون همراه

شمار کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی کهه مهیهبهور  
شده اند به تنهایی دست به مهاجرت بهزنهنهد و خهود را بهه  

مهیهالدی حهدود    ٢١٤١ مناط  امن برسانند  نسبت به سال  
  نر برابر اعزایش یاعته است. 

بنا بر گزارش جدید یونیسف  صهنهدو  کهودکهان مهلهل  
شمار کودکانی که در سطح جهان بهه تهنهههایهی در   متحد 

سفر هستند به باالترین میزان طی هفت سهال اخهیهر رسهیهده  
هزار کودز و نهوجهوان زیهر سهن قهانهونهی    ١١١ و از   است 

  ٩١١ میهالدی بهه دسهتهکهم    ٢١٤٤ و    ٢١٤١ طی سالهای  
هزار کودز بی سر رست و جدا از خهانهواده در سهالهههای  

مههیههالدی اعهزایههش یههاعههتههه اسههت. ایههن    ٢١٤١١ و    ٢١٤١ 
 کودکان در هشتاد کشور جهان  راکنده اند. 
یه  کهودز   “ در این گزارش تاکید شده است کهه  

و بخش قابل توجهی از این کهودکهان  ”  ی  کودز است 
برای مهاجهرت مهیهبهور بهه عهبهور از مسهیهرههای بسهیهار  
خطرناکی هستند و همواره در معرض تههدیهد سهازمهانهههای  
جنایی و قاچاقچیهان انسهان قهرار دارنهد. ههمهیهن مهوضهو   
ضرورت برقراری ی  سیسهتهم مهحهاعه هت جهههانهی بهرای  
حفا ت از آنها در مقابل خشونت  استثمار  سو  اسهتهفهاده و  

 مرگ را بیش از هر زمانی نشان می دهد. 
جاستین عورسیت  معاون اجرایی یونیسف مهی گهویهد:  

قاچاقچیان بی رحم به بهره برداری از کودکان  رداخهتهه و  “ 
از آسیب  ذیری آنها به نفع خود استفاده مهی کهنهنهد. آنههها  
تنها به این دلیل بهه کهودکهان کهمه  مهی کهنهنهد کهه  
بتوانند کودکان را  س از عبور از مهرز  بهرای بهردگهی و  
عحشای اجباری بفروشند. دعا  نکردن از این کهودکهان در  

 “قبال چنین شکارچیانی  کاری خالا وجدان است. 
سهالهه    ٤٢ در این گزارش همچنین داستان ماری  دختر  
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ای شر  داده شده است که بدون همراه مهیهبهور بهه تهرز  
نییریه شد و در جریان سفر دشوار خود از لیبی تها ایهتهالهیها  
از سوی قاچاقچیان مورد سو  استفاده قهرار گهرعهت. ایهن  
دختر شر  می دهد که چگونه قاچاقهچهیهان بهه او بهرای  
خروج از نییریه  یشنهاد کمه  داده انهد و قهول داده انهد  
که او در امان خواهد بود. اما درنهایت او را بهیهش از سهه  
ماه در لیبی نگه داشته انهد و در ایهن مهدت از او سهو   

 استفاده جنسی می شده است. 
 

اعتصاب گسترده و سراسری  -یونان 
  بر علیه ریاضت کشی

بنابه گزارشات منتشره اعالم اعهتهصهابهات عهمهومهی و  
سراسری توس  اتحادیهه ههای کهارگهری و کهارمهنهدان و  
سندیکاها در یونان  باعه علر شدن این کشور شد. بهر هایهه  

  اتحهادیهه سهراسهری    مه   ٤١ گزارشات مزبور  روز سه شبنه  
کارگری  یه سهه  بهزرگهتهریهن اتهحهادیهه سهراسهری یهونهان   
اتحادیه سهراسهری کهارمهنهدان یهونهان  اد دی    اتهحهادیهه  
سراسری کارگران مهبهارز   هامهه  و تهمهام سهنهدیهکهاهها و  
اصناا کشور با انتشار بیانیه مشترکی  روز چهههارشهنهبهه  
را روز اعتصاب عمومی در کشور اعهالم کهردنهد. بهر ا هر  

ساعته که اولهیهن اعهتهصهاب بهزرگ و    ٢١ این اعتصابات  
سراسری یونان  س از روی کار آمهدن دولهت  سهیهریهزا  در  

این کشور اسهت  کهلهیهه ادارات دولهتهی و خصهوصهی بهه  
 تعطیلی کشانده شده است.  

در این اعتصاب ها کهه از سهاعهت شهش بهامهداد روز  
در سراسر یونان آهاز شهده اسهت  کهلهیهه      مه   ٤٢ چهارشنبه  

کارکنان بنادر  خطو  ریلی و اتهوبهوسهرانهی درون و بهرون  
شهری  کلیه ادارات دولتی و بهخهش خصهوصهی  مهدارس   
دانشگاه ها  مراکزعلمی  کارکنان بیمارستان های دولهتهی  
و بان  های دولتی و خصوصی دست از کار کشهیهدنهد.  
این اعتصاب سراسری به نشانه مخالهفهت بها تهواعه  دولهت  
یونان با وام دهندگان و ارائه خواسته های وام دهنهدگهان بهه  
 ارلمان این کشور برای تصویب  صورت گرعهتهه اسهت. بهر  
اساس این تواع   حقهو  و مهزایهای بهازنشهسهتهگهان بهازههم  
کاهش داده خواهد شد  اموال و شهرکهت ههای دولهتهی بهه  
بخش خصوصی داخهلهی و خهارجهی واگهذار مهی گهردد   
مالیات ها میددا  اعزایش می یابند و هزیهنهه ههای ادارات  

 دولتی و خدمات دولتی کاهش داده خواهند شد. 
 

تصویب ممنوعیت روبند و  -اتریش 
 پخش قرآن 

از این  س در اتریش  هوشهش کهامهل زنهان در امهاکهن  
عمومی و  خش قرآن قابل میازات خواهد بهود. دولهت ایهن  
کشور سرانیام الیحهه مهمهنهوعهیهت روبهنهد هبهرقهع  را کهه  

 شدت مورد انتقاد قرار گرعته بود تصویب کرد.   به 
شهنهبهه شهب    گزارش خبرگزاری آلمان  این الیهحهه سهه   به 
 تصویب رسید.   مه به   ٤١ 

ممنوعیت روبند بخشی از بسته مههاجهرتهی و تهطهبهیه   
مهاجران با جامعه است که در آن  خش قهرآن نهیهز مهمهنهو   

 شده است. 
کاران ایهن بسهتهه    ها و محاع ه   ائتالا سوسیال دمکرات 

رههم    شهود  بهه   را که از ماه مارس در مهورد آن بهحهه مهی 
تالطمات شدید سیاسهی و انهتهخهابهات زودههنهگهام در مهاه  

 اکتبر تصویب کرده است. 
هها کهه    در کنار  وشش کامل بدن برخی دیگر از لبهاس 

 وشانند در اماکن عمومهی مهمهنهو  شهده    چهره زنان را می 
 است. 

یهورو جهریهمهه    ٤١١ از ماه اکتبر آینده این نو   وشش تا  
که چه تعداد زن در اتهریهش شهامهل ایهن    خواهد داشت. این 

شوند روشن نیست. این قانون هم از سهوی حهزب    قانون می 
سبزها و هم حزب دست راسهتهی آزادی اتهریهش کهه آن را  

 دانست مورد انتقاد قرار گرعته بود.   ناکاعی می 
های قهانهونهی    چندین کشور ارو ایی دیگر هم محدودیت 

انهد. عهرانسهه و بهلههیه  در سهال    مشابهی را اییاد کهرده 
 قانون ممنوعیت روبند را تصویب کردند.   ٢١٤٤ 
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