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 زندگی ما بعد از انفجار معدن زمستان یورت 

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک 
 انگلس

((٦٣) 
 دیوید ریازانف     

 یک دیوار، یک سرود ؛ یادی از کمون پاریس
 یاشار سهندی 

نشست شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و 
 شمال آفریقا  

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 کارگران بعد از انتخابات

سال زندان برای جعفر عظیم زاده و شاپور  ١١حکم  
 احسانی راد لغو شد
 شهال دانشفر 

 ١ صفحه   

 جمهوری اسالمی باید از آی ال او اخراج شود
رژیمی که کارگران را بخاطر مبارزاتشان زندانی میکند، جایی در  

 سازمان جهانی کار ندارد 
 شهال دانشفر 

 مصاحبه:
 نشریه "کارگر کمونیست" با اصغر کریمی   

اعتراض کارگری می تواند تشکل را به  
 جمهوری اسالمی تحمیل کند

 کارنامه دولت حسن روحانی 
 زیر پوست بیکاری میلیونی

 نسان نودینیان 

 مصاحبه:
 "کارگر کمونیست" با حسن صالحی   

الزمه ادامه سودهی در سیستم سرمایه 
 داری، وجود ارتش بیکاران است

 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون 
تفاهم نامه سازمان تاامایان اجاتامااعای باا 
کارفارماایاان نااناوا ای هاا و تاال  دولات 
روحانی برای طراحی و اجرای سایااساتاهاای 

 ضد کارگری 
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسا ل 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!

مااااه نشااااساااات  ٧٢روز 
گردانندگان شبکه همبستاگای 
کارگری خاورمیانه و شاماال 

باا  (WSNMN)آفریاقاا 
شرکت اعضای اجارایای ایان 
شبکاه بارگازار شادک شارکات 
کنندگان در این نشست هادا 
کامل از مصر، حاتم الوینای 
از توناس، سامایار ناوری از 
عاارا ، مااحاامااد هاااکااش از 
مراکاش و شاهاال دانشافار و 
کااا اام ناایااکااخااواه از ایااران 
بااودناادک ک در ایاان نشااساات 
ابااتاادا هاادا کاااماال، حاااتاام 
الوینی، سمیر نوری، ماحاماد 
هاکش، کاا ام نایاکاخاواه و 
شهال دانشفر مختصرا آخریان 
و مااهاامااتااریاان رویاادادهااای 
سیاسی و ماباارزات کاارگاری 
کشورهای تاوناس و مصار و 
عرا  و مراکش و ایاران را 
بااازگااو کااردناادک در ادامااه 
موضوعاتای ما ال ناگاوناگای 
وصل شدن شبکه همباساتاگای 
بااه ماابااارزات کااارگااری در 
منطقاه و حاماایات از آناهاا 
مااورد بااحاا  راارار گاارفااتک 

دستور باعادی ایان باود کاه 
ناگااونااه مایااتااوان شابااکااه را 
گسااتاار  داد و فااعااالاایاان 
کارگری بیشتری را باه ایان 
شاابااکااه جاا ب کاارد و نااه 
کسانی میتوانند عضو شباکاه 
باشندک و ایف هر کدام از 
اعضای شبکه نیز ماخاتاصارا 
مورد بح  رارار گارفاتک در 
رسمات پاایاانای نشاسات در 
مورد تدارک کنفاراناس آتای 
شبکه همبساتاگای در آپاریال 

و اردامات الزم بارای  ٧١١٢
ایاان کااناافاارانااس و دعااوت 
تعدادی بیشتری از فاعاالایات 
رادیکال کارگری در ماناطاقاه 
صحبت شد و رارار شاد هار 
کدام از اعضای شبکه پیگیر 
این موضوع باشنادک در ایان 
جلسه تصمیمات زیر اتاحاا  

 شدک 
 
تادارک فاعاال کانافاراناس  -

دوم شاابااکااه در ماااه آوریاال 
٧١١٢ 

ادامه حمایت و پشتیباانای  -
از کارگران زندانی در ایاران 

و مصر و مراکشک رارار شاد 
که رفاقاای دسات انادر کاار 
اطااالعااات الزم را ارسااال 

 کنندک  
 
بااازتاااب اعااتااراضااات و  -

رویاادادهااای کااارگااری: هاار 
کدام از اعضاای شاباکاه هار 
هفته اخبار مهم کارگری  را 
باارای انااعااکاااه در صاافااحااه 
فیس بوکی شبکه همباساتاگای 

 ارسال کنندک
 
تال  برای جا ب اعضاای  -

بیشتر به شبکه کاارگاری از 
کشورهای مختلفک تاکید شد 
که این شبکه تال  مایاکاناد 
فعالین کارگری، رادیاکاال و 
نااو و آزادیااخااواه را بااه 
عضااویاات خااود جاا ب کااناادک 
جلسه بعد از دو سااعات باه 

 پایان رسیدک
 

هااماااهاانااش کااناانااده شاابااکااه 
 همبستگی کارگری

 شهال دانشفر
 ٧١١٢مه  ٧٢

نشست شبکه همبستگی کارگری 
 خاورمیانه و شمال آفریقا  
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 ٢ صفحه  

کارگر کمونایاسات: جاماهاوری 
اسااالماای از هاامااان اولاایاان 
روزهای سار کاار آمادن کاه 
جای پایش را ماحاکام کارد، 
شوراهای کارگری را سرکاوب 
کرد و رهاباران و فاعاالایان 
کاارگاری را هام باه زناادان 
انااداخاات، اعاادام کاارد و 
بسیاری از کساانای هام کاه 
جااان سااالاام باادر بااردنااد، 
تبعید شدنادک در یاک دهاه 
گااا شاااتاااه شااااهاااد ایاااجااااد 
تشااکاالااهااایاای بااوده ایاام کااه 
بعضا به دنبال اعاتاراضاات 
روی و اداماه دار کاارگاران 
شکل گرفتندک م ل سندیاکاای 
کااارگااران شاارکااات واحاااد، 
سندیکای کاارگاران نایاشاکار 
هفت تپه و یکای دو تشاکال 
دیگرک این تشکلها زیر فشاار 
رژیم رفته رفته از تشکلهاای 
تاااوده ای کاااارگاااران باااه 
تشکلهای فاعاالایان کاارگاری 
همان مراکز کاارگاری تانازل 
پیدا کردندک نتایاجاه ای را 
که می خاواهام باگایارم ایان 
است کاه جاماهاوری اساالمای 
نااویساانااده کاامااوناایااساات و 
سااوساایااالاایااساات را و فااعااال 
منفرد را تاحامال مای کاناد، 
اما نامای تاواناد تاحازب و 
تشااکاال کااارگااری را تااحااماال 
کندک سئوال من این است کاه 
نگونه رژیم تاوانساتاه اسات 
"کانون صنفی ماعالاماان" را، 
کااه فااعااالاایااتااش هاام فااقاا  
مااحاادود بااه یااکاای دو شااهاار 
نیست، بلکه در بسایااری از 
شااهاارهااای باازر  فااعااالاایاات 

 دارد، تحمل کند؟
  

 اصغر کریمی:
اجااازه باادهاایااد ابااتاادا بااه  اانااد    

پیشفرض نادرست در ساوا  اشااره  

کنم. گفته میشود که جمهاوری  
اسالمی نویسناده کاماونایاسات و  
سوسیالیست را و فعا  مانافارد را  
تحمل میکند. این مطلقا واقاعای  
نیست. جمهوری اساالمای دهاهاا  
نااویساانااده کاامااوناایااساات و تااعااداد  
زیادی فعا  کمونیسات "مانافارد"  
را اعااداک کاارده و یااا بااه زناادان  
انداخته است. ناه تاناهاا در دهاه  
شصت و قتل هاای زنارایاره ای  
در دهه هفتااد بالاکاه در هامایان  
سالهای اخیر بسیاری از فعاالایان  
معترض از نویسنده و هنارماناد و  
غیره دستگیر و زندانی شاده اناد.  
ثانایاا مان روی کالاماه مانافارد  
مااالحاااااه دارک. کاامااتاار فااعااالاای  
منفرد است. اکثر فعالایان حاتای  
اگاار عضااو احاازاب ساایاااساای  
نباشند، که بعضاا هساتاناد ولای  
نمیتوانند اعاالک کاناناد و اغالاب  
منفرد بنار میرسناد، ماحاافال و  
جمع هاایای دارناد و در شاباکاه  
هایی فعالیت میکنند و مانافارد  
نیستند. میدانم کسانی به تحازب  
اهمیتای نامایادهاناد اماا ایان باا  
منفرد باودن هاناوز تاقااوت دارد.  
مالحاه دیگر من این اسات کاه  
کانون صانافای ماعالاماان را هام  
جماهاوری اساالمای باه راحاتای  
تااحااماال نااکاارده اساات. مااگاار  
اسماعیل عبدی  هره سارشاناا   
این کانون در زندان نیست؟ ماگار  
تعدادی از فعالین آن پاروناده دار  
نیستند یا اخراج و تاباعایاد نشاده  
اند؟ مگر اجازه فعالیات قااناونای  

 به این کانون داده شده است؟ 
روشن است که حاکاومات هاای  
سرکوبگر و از جامالاه جاماهاوری  
اسااالماای صااد بااار باایااشااتاار بااه  

فعالیت متشکل حساسیات دارناد  
های غیر متاشاکال.    تا به فعالیت 

و طبیعی است که تا جایی کاه  
بتوانند مانع فاعاالایات ماتاشاکال  

هااای    ماایااشااونااد. امااا حااکااوماات 
سرکوبگر هر انتقاد و اعاتارا ای  
را، از جانب یک نفر هام بااشاد،  
با بیرحمی تماک سعای مایاکاناناد  
در هم بکوبند. ناه تاناهاا احازاب  
 ااک کااه احاازاب و جااریااانااات  
راست مخالف هم در این مملکات  
ممنوعه اند، حاتای بسایااری از  
مقامات قبلی حکومت هم ماداک  
در حبس و حصر به سر مایابارناد.  
تحزب و تشاکال کاارگاری کاه  

 تکلیفش روشن است. 
 

نکته مهم اما توازن قوا اسات ناه  
تااحااماال کااردن و نااکااردن رژیاام.  
احسا  مان از ساوا  ایان اسات  

هاای کاارگاری    که مثال تشکال 
را رژیاام تااحااماال ناماایااکاانااد پااس  
عامالای هام نایاسات. ایان یاک  
خطای متدولوژیک و سایااسای  
فاحشی اسات. ایان اساتادال  در  
برخای فاعاالایان رایاک اسات کاه  
تشااکاال تااوده ای کااارگااری را  
رژیم تحمل نمیاکاناد و باناابارایان  
ناماایاتااوان آنارا ایاراااد کارد. ایاان  
اسااتاادال  در عاایاان حااا  بساایااار  
سطحی است و از نااار عامالای  

هایی که باه روی ایارااد    دریچه 
تشکل باز میشود را نمایابایاناد و  
به بی عملی در قبا  آن میارساد.  
سوا  مان ایان اسات کاه ماگار  

های بشقابی را مایاخاواسات    آنتن 
تحمل کند؟ اماروز در حاالایاکاه  

  ٠٢ -٥١ هنوز رژیم سر کار اسات  
میلیون آنتان بشاقاابای پشات بااک  

های مردک اسات. در ماورد بای  
حرابی یا بدحرابی و تاراماع و  
اعتصاب و غیره هام ایان صااد   
است. در مورد فعالیات ناویساناده  
هاای  اک و کاماونایاسات هام  
همینطور. همه اینها ممنوعاه اناد  
و حکومت نخواسته تحمال کاناد  
و مردک کلی قربانی داده اناد تاا  
باالخره به او تاحامایال کارده اناد.  
باعاانااوان ماثااا  طاابا  آمااار خااود  
حااکااوماات ساااالنااه باااالی هاازار  
اعااتااصاااب و تااراامااع کااارگااری  
صااورت ماایااگاایاارد کااه هاامااه  
مااماانااوعااه اساات و حااکااوماات  
نمیخواسته تحمل کناد. زنادانایاان  
سیاسی هر روز بیانیه های شاداد  
و غالظ میدهند و عمال اینرا هام  
به حکومت تاحامایال کارده اناد.  
زمانی به جارک ناگاهاداری یاک  
صفحه اطالعیه از یاک جاریاان  
اپاااوزیسااایاااون ماااردک را اعاااداک  
میکردند اماروز حاتای خاودشاان  
هااماادیااگاار را در رسااانااه هااای  
عمومی به بدتریان ناوف فسااد و  
دزدی و جاااناااایااات ماااحاااکاااوک  
میکنند. جمهوری اسالمای اگار  
مایاتاوانسات در کااناون صانافای  
معلمان و صدها ان جی او را هام  
فورا می بست. ولی نامایاتاواناد.  
همه زورش را زده اسات و بارای  
سااالااهااای طااوالناای هاام باادرجااه  
زیادی موف  باوده اسات اماا باا  
گساتاارش اعاتاارا ااات و عااوض  
شاادن تااوازن قااوا ماایااان مااردک و  
حکومت خیالای  ایازهاا عاوض  
شده و خیلای  ایازهاا از جامالاه  
کااانااون صااناافاای مااعاالاامااان بااه  
حااکااوماات تااحااماایاال شااده اساات.  
معنی این تحمیل این نیست کاه  

دیگر کانون صنافای آزاد شاده و  
رژیام کااری باا آن نادارد. هاازار  
مااانااع جاالااو آن ماایااگااذارد و  
برخوردهای سرکوباگاراناه اش را  
از جمله با احضار و دساتاگایاری  
فعالین آن اداماه مایادهاد. و باه  
موازات سیاست سرکوبگرانه و باا  
اتکا به آن تقویت گرایش اصاال   
طلابااناه و باه اناحاران کشایادن  
تشکل و بادنااک کاردن و تاوطائاه  
کردن عالایاه آن و غایاره را هام  
مااوقااعاای کااه تشااکاالاای بااه آن  

 تحمیل شده دنبا  میکند. 
 

شااایااد تصااور شااود کااه عاالاات  
وجودی کانون صنافای ماعالاماان  
این است که ایراد کااناون هاای  
صنفی در دهه هفاتااد بادرجااتای  
مراز شد. ایان قاطاعاا فااکاتاور  
مهمی در ایراد کااناون صانافای  
معلمان در دهه هافاتااد باود اماا  
عمال بدنبا  اعاتاصااب و تاراماع  

و ماابااارزات    ٥١ سااراسااری سااا   
پس از آن بود که کانون صانافای  
به نایارویای ماوثار، و الاباتاه باا  
گرایشات کامال متفاوت، تبادیال  
شد. به این معنی کانون صنافای  
باه مااعااناای اماروز آن مااحااصااو   
مبارزات معلاماان از نایاماه دهاه  
هشتاد است. فاکتور مهم دیاگار  
وجود بیش از یک میلیون معالام  
است که به کانون صنفی نیرو و  
قدرت و امکان ادامه کاری داده  
اساات و عاالاایاارغاام باارخااوردهااای  
سرکوبگرانه حکاومات هاماچاناان   
باعاناوان یاک تشاکال تاوده ای  

 کارگری عمل میکند.  
اماایاادوارک جااواب سااوا  را داده  

 باشم. در اینرا مایلم نکته  

 مصاحبه:
 نشریه "کارگر کمونیست" با اصغر کریمی   

اعتراض کارگری می تواند تشکل را به  
 جمهوری اسالمی تحمیل کند
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 ٩از صفحه  

 ٥ صفحه    

 
دیگری را هم که در سوا  ماطار   
شده تو یح بدهم. بنااار مان بایان  
سندیکای واحد و هفت تپه تافااوت  
هساات. هاار دو از دسااتاااوردهااای  
جنبش کارگری هستند و علیارغام  
اینکه به دلیل اخراج و دستاگایاری  
ماکارر فاعاالایان ایان دو تشاکال،  
فعالیت آنها محدود شده اسات اماا  
با کمی تغییر تاوازن قاوا بسارعات  
احیا مایاشاوناد و باعاناوان تشاکال  
هایی توده ای مایاتاواناناد عارض  
اناداک کانااناد. ایااناراا مااناااورک از  
تاافاااوت ماایااان آنااهااا، تاافاااوت در  
مو عگیری هاای آناهاا نایاسات.  
اینرا مناور من تفاوت در عارض  
و طو  آناهاا اسات. شارکات واحاد  

کاارگار دارد و    ٥١٢٢٢ بیاش از  
هفت تپه بسایاار ماحادودتار اسات.  
این فاکتور ویژگی هایی باه ایان  
دو سندیکا میدهد و موقعیت آناهاا  
را متفاوت مایاکاناد. نافاس وجاود  

کااااارگاااار در یااااک    ٥١٢٢٢ 
مرموعه، باالاقاوه تاعاداد فاعاالایان  
بیاشاتاری نسابات باه یاک واحاد  
کو ک را امکاناپاذیار مایاکاناد،  
تعداد بیشتری میتوانند به فراخاوان  
هایش پاسخ بدهند و عرصاه هاای  
فعالیت ماتاناوف تار و وسایاعاتاری  
میتاواناد داشاتاه بااشاد. باه یاک  
ماعانای در تاوازن قااوای باهاتااری  
نسبت به هفت تاپاه قارار دارد. باا  
تااوجااه بااه ایاان نااکااات ناابااایااد  
سندیکای واحد را تشکل فاعاالایان  
دانست. دیدن این تفاوت بنااار مان  
در شرایط امروز بسیار مهام اسات.  
در نوشته های دیاگاری تاو ایاح  
داده اک کاه اماروز اماکاان ایارااد  
تشکل های توده ای و ساراساری  
کارگری در واحدهایای باا هازاران  
کااارگاار در مااقااایسااه بااا تااک  
کارخانه ها بایاشاتار فاراهام اسات.  
که بادلایال طاوالنای باودن باحا   
اینرا از آن میگذرک و فاقاط اشااره  
میکنم کاه دقایاقاا باه ایان دلایال  
سااناادیااکااای واحااد از مااوقااعاایاات  
دیگری و پتانسیل دیگری نسابات  
به سندیکای هفات تاپاه بارخاوردار  

 است. 
مصاااحاابااه تااوساا  ناااصاار 
اصغری از تحریاریاه کاارگار 

 کمونیست تهیه شده

کارگر کاماونایاسات: ماعاضال 
بیکاری، باخاصاور در دو 
سه دهه اخیر به یک مشکل 
اصلی در دنیا و الاباتاه از 
جمله در ایران تبدیل شاده 
استک تا بحال دنیا به این 
اندازه بیکاری بخود نادیاده 
استک سئوال مان ایان اسات 
کااه  اااهاارا هاایاا  کساای 
بیاکااری را دوسات نادارد؛ 
حتی کسانی که بیاکاار مای 
کنند! باا ایان حاال کارور 
کرور بیکار می کننادک نارا 

 ننین است؟
 

 حسن صالحی: 
در مورد ابعاد بیسابقاه بایاکااری  
در ایااااران کااااامااااال درساااات  

گوئید. طاباعاا باه آماارهاای    می 
  ٥٠٢١ دولااتاای ماابااناای باار ناار   

درصدی بیکاری بهیچوجه نامای  
تااوان اعااتاامااادی کاارد. خااود  
اظهارات ماخاتالاف و ماتانااقا   
مقامات حکومتی در باره جادی  
بودن معضل بیاکااری نایار گاواه  
این است که میزان بایاکااری در  
کشور بسیار بیاشاتار از آماارشاان  
است. تصور من این است کاه از  
هر سه نفر نیروی آمااده باه کاار  
در کشور حداقل یک نفر بیاکاار  
اساات. ایااران بااه لااحااا  تااعااداد  
بیکاران بطور قطع از کشاورهاای  
زیادی، مثال یونان با آن اقاتاصااد  
درب و داغااانااش و هاامااچااناایاان  
آفریقای جاناوبای باماراتاب و اع  

 وخیم تری دارد. 
از نار ماا کاماونایاساتاهاا دلایال  
مشترک بایاکااری بارای هاماه  
جوامع ریشاه در نااااک سارماایاه  
داری دارد. من خاودک در کشاور  
ساوئاد شااغال هساتام و در ایاان  
سالاهاا  انادیان ماوج بایاکااری  

سازی را از سر گاذارناده اک. هار  
بار دلیل اخراج صدها نفر را عادک  
سودهی شرکت اعالک کارده اناد.  
حتی وقتی شرکتها و کاماپاانای  
های بزرگ در حاا  ساود باردن  
هستند کارکاناان خاود را اخاراج  
می کنند تاا باه زعام خاودشاان  
بعنوان یک اقداک پیاشاگایاراناه از  
عدک سودهی در آینده جلاوگایاری  
کنند. جامعه ای کاه ماباناایاش  
بر اساا  ماناافاع ساودپارساتااناه  
اقلیتی مفتخور به اسام سارماایاه  
دار اسااتااوار اساات باایااکاااری و  
قربانی کردن زندگی کارگاران و  
شاغلین جز جدایی ناپذیری از آن  
به حساب می آید. مای خاواهام  
بگویم که بیکاری بطاور دائامای  
توساط سایاساتام سارماایاه داری  
ایراد و بازتولید مای شاود. نار   
بایااکاااری، صاارفانااااار از او اااف  
اقااتااصااادی، در هاایاا  کشااوری  
هیچگاه به صفر نرسایاده اسات و  
اشتغا  کامل در نااااک سارماایاه  
داری افسااانااه اساات. ایاانااهااا  
بهیچوجه اتفاقی نیساتاناد.  ارا؟  
 ااون وجاااود یاااک ارتاااش از  
بیکاران شر  الزک ادامه ساودهای  
سیستم اساتاثاماارگاراناه سارماایاه  
داری اساات کااه در آن تااوده  
میلیونی تولایاد کاناناده، یاعانای  
کارگران، باید تا حد امکان، کاه  
در واقااع هاامااان باایااکاااری و  
باایااکااارسااازی اساات، باای  اایااز  
باشند و از راه فروش نیروی کاار  
خود امرار معااش کاناناد. وجاود  
ارتااش دخاایااره باایااکاااران باارای  
سرمایه  روری است تا باوسایالاه  
تهدید آن سطح معیشت کاارگاران  
را به حداقل ممکن کاهش دهاد.  
بعنوان مثا  کارفرما به یکای از  

دوساتااان ماان کااه شاااغاال اساات  
  ٠٢ گاافااتااه اساات کااه بااایااد بااه  

درصد دستمزد کمتر را ی شاود  
و او را عاامااال باار ساار دوراهاای  
ماندن با شرایط حاقاوقای بادتار و  
رفتن و دسته و پنراه نارک کاردن  

 با بیکاری قرار داده است. 
 

اما وجود بیکاری مایالایاونای در  
ایااران صاارفاانااطاار از ایاان دلاایاال  
ساخاتااری کاه مان بادان اشااره  
کردک دالیل خاص خاود را دارد.  
جماهاوری اساالمای حاکاوماتای  
اساات کااه از باادو روی کااار  
آمدنش از زباان خامایانای اعاالک  
کرد که "اقتصاد ما  خر اسات".  
اگر بخاطر بیاورید یکی از اولایان  
قاارباااناایااان جاامااهااوری اسااالماای  
کااارگاار باایااکاااری بااود کااه در  
اصاافااهااان بااا شاالاایااک گاالااولااه  
مامورین حکومتی کشاتاه شاد.  
سااپااس باارای گسااتاارش اسااالک  
ارتراعی خود در صاحاناه جاهاان  

سااا  یااک جااناا   ااد    ٥ 
مردمی را باه پایاش باردناد کاه  
هامااه ماانااابااع مااالاای و انساااناای  
کشور را بلعید و نابود کرد. باعاد  
از پایاان جانا  هام کاه اعاالک  
کااردنااد دوران سااازناادگاای فاارار  
رسیده است، که اساسا و عامادتاا  
اقتصاد مافیایی و بسا  بخور و  
بااچااا  را خااود سااازماااناادهاای  
کردناد و در عایان حاا  بشادت  
مواظب بودند کاه از ایان مایاان  
 ایاازی نصاایااب کااارگاار نشااود.  
ایااران تااحاات ساالااطااه جاامااهااوری  
اسالمی، در عین حاا  کشاوری  
اساات کااه بااه لااحاااظ قااانااوناای  
کارگر امنایات شاغالای نادارد و  
دست کارفرما بارای اخاراج آناهاا  

باز است. در آن جامعاه در عایان  
حا  قرادادهای موقت کاار رایاک  
است که ایان باه ناوباه خاود باه  

دهد کاارگاران    کارفرما اجازه می 
 را به سهولت اخراج کند. 

 
به این تصاویار باایاد روناد رو باه  
رشد ورشکستاگای و تاعاطایالای  
کارخانه ها و مراکز تاولایادی را  

ای جاز    هم ا افه کرد که نتیره 
بیکاری بیاشاتار باهاماراه ناداشاتاه  
است. می خواهم بگویام مسائاو   
مسااتااقاایاام ایاان و ااع جاامااهااوری  
اسالمی و سیاستهای اقتاصاادی  
و ارزی جمهوری اسالمی اسات.  
جمهوری اسالمی باا در اخاتایاار  
داشااتاان ماانااابااع مااالاای و ثااروت  
جامعه بیشترین باودجاه دولات را  
برای پر کردن شاکام آخاونادهاای  
فیضیه و دسترات سرکوبی کاه  
از قضا برای سارکاوب ماباارزات  
کااارگااران و تااحااماایاال شاارایااط  
زندگی  ند برابر زیار خاط فاقار  

شوناد، صارن    بخدمت گرفته می 
کاانااد. مساائاالااه اشااتااغااا  و    ماای 

زندگی ماردک اگار هام مشاغالاه  
دولت باشد به این معاناا مشاغالاه  
اسااات کاااه  اااگاااوناااه شاااغااال  

 مفتخوری خود را حفظ کنند. 
کلی پو  و هزینه صرن جریاناات  
تااروریسااتاای نااااایاار حاازب الاالااه  

شاد    کنند در حالی کاه مای   می 
این پاو  را صارن ایاحااد شاغال  
کرد. به دولت جاناایاتاکاار بشاار  
اسد از جیب مردک کاماک هاای  
نرومی می کنناد در حاالایاکاه  
ماای شااد بااا ایاان پااولااهااا باارای  
جااواناای کااه اساایاار باایااکاااریساات  

 شغلی تولید کرد. واقعا تا  
 

 مصاحبه:
 "کارگر کمونیست" با حسن صالحی   

الزمه ادامه سودهی در سیستم سرمایه داری، وجود 
 ارتش بیکاران است
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های نرومای و    زمانی که حقو  
اماااالک ناااراااومااای و فسااااد  
نرومی و ریاکاری ناراومای در  
ایاان کشااور هساات  ااگااوناااه  

شود از حل معضل بایاکااری    می 
باااطاااور جااادی حااارفااای زد؟   

گوئیام مسائاو     اینراست که می 
مستقیام ایان و اع رژیام اسات.  

ایای داشات    شود بودجه   وگرنه می 
کااه در خاادماات راه انااداخااتاایاان  

هاای تاولایادی، تاامایان    فعالایات 
شغل و آساایاش و رفااه زنادگای  
مردک باشد.  ند قالام فساادهاای  
ماالای ایاناهااا کاه کاه بااه قااو   
خاودشاان فاقاط ناوک کاوه یااخ  
فساااد اساات، و  اانااد مااورد از  

هایشان و خرجی کاه    بخور بچا  
صرن سارکاوب و عاوامافاریابای  

کنند می تواند کالای شاغال    می 
 ایراد کند. 

 
کااارگاار کاامااوناایااساات: بااا 
اخااتااراعااات تااازه، واضاا  
است که هامایاشاه تاعادادی 
کااارهااایشااان را از دساات 
بدهاناد و مااشایان آالت و 
روباتها جای انسانها را در 
یکسری از کارها باگایارنادک 
کارگرانی کارهایشان را از 
دساات ماای دهاانااد و شاایااوه 
ها ی از تولیاد جاای خاود 
را به شیوه های دیگری مای 
دهندک هماراه باا روبااتاهاا 
واض  اسات کاه انسااناهاای 
دیگری هم مشغاول باه کاار 
خااواهاانااد شاادک مااعاامااوال 

آنااجااا کااه   –هااا  اتااحااادیااه
 –ای در کار باشد  اتحادیه

بااه ایاان باایااکااارسااازیااهااا 
کناناد، اماا در  اعتراض می

نشم جامعه این جاباجاا ای 
نیروی کار تاوجایاه پا یار 
استک به نظر شما باا ایان 

 معضل نکار می شود کرد؟
 

 حسن صالحی: 
قبل از پرداختان باه سائاوا  شاماا  
مایلم یک مو وعی را در بااره  

هاای کاارگاری باگاویام.    اتحادیه 
ماان در کشااور سااوئااد زناادگاای  

اک کاه    کنم و تا به حا  نادیاده   می 
هی  اتحادیاه کاارگاری جالاوی  

اخااراجااهااای دسااتااه جاامااعاای را  
گرفاتاه بااشاد. ظااهارا ایان امار  
پذیرفته ایست کاه کاارفارماا باه  
دلیل عدک ساودهای و یاا کاماتار  
سااود بااردن و یااا بااکااارگاایااری  

ای را اخاراج    تکنولوژی جدید عده 
هااا در  ااناایاان    کاانااد. اتااحااادیااه 

کاناناد    مواقعی معموال تالش می 
شارایاط اخاراج باهااتاری را باارای  
کااارکاانااان فااراهاام آورنااد. مااثااال  
اینکه شما باا تاوجاه باه سااباقاه  

تااواناای گاااهاای تااا    کااارت ماای 
 ندین مااه بادون داشاتان شاغال  
حقو  دریافت کنی. فاکار کانام  
در ایاااران باااه ایااان باااازخاااریاااد  

گویند. و یا ایناکاه باه خارج    می 
کارفرما باه کاارکاناان اخاراجای  
کمک می شود تا بتوانند شغال  

 تازه ای پیدا کنند. 
 

و امااا بااه جااواب ساائااوا  شاامااا  
برگردیم. سالاب امانایات شاغالای  
کارگر تحت هر عنوان و دلایالای  
قابل قبو  نایاسات. یاک لاحاااه  
فکر کنید کاه سارماایاه دار در  
جااوامااع ساارمااایااه داری از  ااه  
امنیت باالیی برخوردار اسات. در  
کشورهای سرمایه داری، قااناون  
و دادگاه و پالایاس گاذاشاتاه اناد  
کاه کساای حا  نااداشااتاه باااشااد  
امنیت سرماایاه دار را باه خاطار  
بیانادازد و ماثاال سارماایاه او را  
مصادره کند. ولی تاا ناوبات باه  
کارگر می رسد براحتی او را از  
تیغ اخراج مای گاذراناناد.  اون  
ساود سارماایاه دار ایارااب ماای  
کند. و یا مورد دیگر وقتی کاه  
کارگر را به خااطار باکاارگایاری  
تکنولوژی جدید از کاار بایاکاار  
می کنند. خیلی عرایاب اسات.  
قاارار بااوده کااه بااکااارگاایااری  
تکنولوژی تازه زندگی آدمهاا را  
بهتر کند ولی در عاوض مانارار  
به بیکاری می شود. اشاکاا  از  
خود تکنولوژی نیست. اینرا هام  

دار و منااساباات    اشکا  از سرمایه 
موجود اسات. وگارناه  ارا باایاد  
امنیت شغلی و رفااه کاارگار باا  
نااوآوری در تااکاانااولااوژی و یااا  
نوسانات بازار کاه خاود کاارگار  

هیی  کنترلی بار روی آن نادارد  
خراب شود؟ زنادگای اش از هام  
بپاشد؟ در مورد تکنولاوژی تاازه  
این عالای الاقااعاده باایاد بااعا   
بشود مردک کاماتار کاار کاناناد.  

هاا باهاتار شاود و حاتای    زندگای 
امکان کاری ایراد گاردد. ولای  

شود  ون باز هم مسئالاه باه    نمی 
خطر افتادن سود سرمایه در کاار  

 است. 
 

می خواهم بگویام کاه مان ایان  
استدال  به اصطال  تاوجایاه پاذیار  
را قبو  نادارک. در ماورد هامایان  
تکنولوژی تاازه کاه شاماا بادان  
اشاره کردید از قضا یک جناباش  
بسیار توجیه پذیر راه افتااده اسات  
کااه ماای گااویااد بااا تااوجااه بااه  
پیشرفت تکنولوژی کار کمتاری  
کااناایاام وبااا حااقااو  کاااماال  تااا  

هاای شاغالای بایاشامااری    فرصت 
برای همه بوجود آید. این جاناباش  
معتقد است که با این ترتیب نار   
بیکاری کاهش خواهاد یاافات و  

استاندارد زندگی هم بااال خاواهاد  
رفت. این جنیش اینحا و آنحا هام  
موفقیت هایی داشته است. ولای  
طبعا جهان سارماایاه داری آن را  
دوساات ناادارد  اارا کااه ماانااافااع  
سودپرستانه و امانایات ساودباری  

 آنها را به خطر می اندازد. 
ولی برای مقابله باا پایاامادهاای  
ناگوار بیکااری و آناراایای کاه  
گافااتااه ماای شاود کااار ناایااساات  
خواست مهم دیگر ماا باایاد ایان  
باشد که اگر نمی تاوانایاد شاغال  
ایراد کنیاد باایاد بارای تاامایان  
زندگی و معیشت بیکاران بایاماه  
بیکاری مکفی پرداخات کانایاد.  
کسای ناابااایااد باادلاایاال باایااکاااری  
زندگی اش متالشی شاود و باه  
فقر کشیده شود. تامایان ماعااش  
بیکاران از سوی کاارفارماایاان و  
دولاات کاامااتااریاان کاااریساات کااه  

تواند ماطاالاباه کاناد.    جامعه می 
طبعا مبارزه برای ح  اشاتاغاا  و  
جلوگیری از بیکارساازیاهاا ماهام  
است ولی در شرایطی کاه جابارا  

راه دیاگاری نایاسات باایاد باارای  
گاارفااتاان کاااماال حاا  بااازخااریااد  
جاانااگاایااد. هاامااچااناایاان دولاات و  
سرمایه داران موظف هستناد کاه  
بااه کااارگااران اخااراجاای کاامااک  
کاناناد تاا شااغال تاازه ای پایاادا  
کنند. مثال از طاریا  بارگازاری  
دوره هاای آماوزشای کاه دروازه  
های کاری تازه ای را باه روی  

 آنها باز کند. 
 

از نار ما کماونایاساتاهاا امانایات  
شغلی زمانی در جااماعاه ایارااد  

شود که کار به خاطر مزد و    می 
تامین سودآوری سرمایه ور افاتاد  
و تبدیل به یک فعاالایات آزاداناه  
و دوطلبانه انسانها بارای رشاد و  
 تعالی خود و جامعه تبدیل شود. 

 
مصاااحاابااه تااوساا  ناااصاار 
اصغری از تحریریه کاارگار 

 کمونیست تهیه شده

 ستمصاحبه:  "کارگر کمونیست" با حسن صالحی                             الزمه ادامه سودهی در سیستم سرمایه داری، وجود ارتش بیکاران ا
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دیواری غریب در گاوشاه ای از  
جهان یاد آور خاطره ای دردنااک  
در عین حا  باشکوه است. "دیاوار  
کاامااونااارهااا" در گااوشااه ای از  
گورستاان پارالشاز پااریاس تاناهاا  
یادگار فیزیکی به جاا مااناده از  
یک اقداک باشکاوه کاارگاران در  

سا  پیاش اسات کاه بارای    ٥١١ 
دو ماه سرنوشت خویش را بادسات  
گرفتند و در پایان کشتار عااایام  
در پای ایان دیاوار بارای "اولایان  
حکومت کارگری جهان" پاایاانای  
دردناااک را رغاام زد. "دیااوار  
کمونارها" سندی گویا از اناتاقااک  
کور بورژوازی از کارگاران اسات  
که برای دو ماه باور کرده باودناد  
که انسان هستند و مای تاواناناد  
آنااگااونااه زناادگاای کااناانااد کااه  
میخواهند و پایداری کارگران تاا  
آخرین نفس  یزی نبود جز دفااف  
از نفس زندگی یعنای رهاایای و  
انسااان بااودن. در "روز هااراادهاام  
مااار  شااهاار پاااریااس بااا فااریاااد  

از   «زنااده باااد کاامااون  »پاارشااکااوه 
خواب بیدار شد."وارتش باورژوازی  

آخریان      می   ٠٥ در "... عصر روز  
مبارزان را نیز پای دیوار تایاربااران  

عاااک    کاارد.ایاان الاابااتااه پااایااان قااتاال 
کمونارها نبود. در طاو  جانا   

هزار کموناار باه قاتال    ٥١ تا    ٠٢ 
هازار نافار    ١٥ رسیدن و بایاش از  

زنااادانااای شااادناااد. باااعااادهاااا در  
دادگاهی انقالبی صدهاا نافار باه  

  ٥٥٢٢٢ مرگ محاکاوک شادناد،  
نفار باه    ١٢٢٢ نفر زندانی شدند و  

 نیو کالدونیا تبعید شدند." 
روی این دیوار اکنون شاباحای از  
انسان های کاه پاای ایان دیاوار  
کشتار شدند برجسته شاده اسات.  
شبحی از یک قدرت عایم کاه  
وقتی به فعل در می آیاد لارزش  
مرگ بر پایاکار نااااک سارماایاه  
داری می اندازد. این اشباا  اماا  

ساا  باعاد از    ١١ واقعی هستند.  

این واقعه کارگران در گوشه ای  
دیگر از جهان قدرت را باه کاف  
آوردند و در آنرا هم هاماه قادرت  
مخون و ویرانگر بورژوازی باکاار  
افاتااد کاه کااارگار را خاامااوش  
سازند و این هم مماکان ناگاردیاد  
مگر با ساازماانادهای کشاتااری  
عایمی کاه تاناهاا تافااوتاش باا  
کمون پاریس این بود کاه ایاناباار  
به ناک انقالب وکمونیسم وکاارگار  
از کااارگااران وکاامااوناایااسااتااهااا از  

 کشته پشته ساختند. 
بسیار شنیدک که بورژوازی نگاران  
خشونت است و از اقدامات خشان  
خودش را مبرا میداند و انقاالباات  
را زائده خشونت میداند اماا دیاوار  
کمونارها دلیل بسیاار ماحاکامای  
است که  گونه به خشاونات باار  
تااریاان شااکاال ماامااکاان مااردک  
تهیدستی کاه جارات مایاکاناناد  
ماهر شونیسم را پایین میکاشاناد  

هاا بارای    و" ...بخشش کرایه خانه 
کل زمان محاصره وکه در طاو   

هاا باه طاور قاابال    آن اجاره خااناه 
هاا    خااناه   توجاهای تاوساط صااحاب 

افاازایااش یااافااتااه بااود ، الااغااای  
کاااری در صاادهااا نااانااوایاای    شااب 

پاریس، الاغاای حاکام اعاداک وو  
هاا ، در نااار    سوزانادن گایاوتایان 

سااران    گاارفااتاان حااقااو  باارای هاام 
اعضای گارد ملی که در طاو   
نبرد کشته شده بودند و فارزنادان  
احتمالی آنان، بازگرداندن مراانای  
هاامااه  اباازار کااار کااارگااران از  

گذاری دولت وایان    انبارهای وثیقه 
وسایل در طو  دوران ماحااصاره و  
جن  به زور از کارگران گرفتاه  
و به این اناباارهاا فارساتااده شاده  
بود ، به تعوی  اناداخاتان ماهالات  

هاا    هاا و قارض   بازپرداخت همه  واک 
وو الااغااای سااود مضااان باار  

هااا...کاامااون، نااااااک وظاایاافااه     آن 
اجباری را ملاغای کارد و ارتاش  
دائمی را با گاارد مالای کاه از  

هاار شااهااروناادی کااه تااوان حااماال  
شااد    سااال  داشاات تشااکاایاال ماای 

عوض کرد.طب  قانون کلیاساا از  
هاای    دولت جدا شد و تماک دارایای 

کلیسا به دولت باخاشایاده شاد و  
مااذهااب از ماادار  حااذن شااد.  
کلیساها فقط در صورتی مارااز  
به ادامه  فعالایات ماذهابای خاود  

ها باه    بودند که عصرها درهای آن 
هااای ساایاااساای باااز    روی جاالااسااه 

باشد. این کلیساها را عاماال  باه  
مراکز سیاسی کماون باد  کارد.  

های مصوب مربو  باه    بقیه  قانون 
اصاالحاات تاحاصاایالای باود کااه  
تحصیالت عالی و آموزش فاناون  
کار را برای هاماه و باه صاورت  

کرد.فشار زیااد    رایگان تامین می 
تار    کار با عوامال بسایااری آساان 

گشاات. گاار ااه اعضااای شااورا  
ی ماردک ناباودناد،  «نماینده »وکه  

باالااکااه وکااالیاای بااه حساااب  
آماادنااد کااه بااا اراده  فااوری    ماای 

اناااتاااخااااب کااانااانااادگاااانشاااان  
توانستند برکنار شوند  عاالوه    می 

گاذاری    بر وظایف ماعاماو  قااناون 
مربور به اعما  وظایاف اجارایای  
بساایاااری هاام بااودنااد امااا وجااود  
 نادیان و  اناد ساازماان تاک  
کاره که در دوران محاصره بارای  
تامین نایاازهاای اجاتامااعای در  
مااحااالت شااکاال گاارفااتااه بااود  

هااای    هااا، ایسااتااگاااه   وغااذاخااوری 
های اولیه  و پیاشارفات و    کمک 

وسعتی روزافازون داشاتاناد و باا  
کاردناد کاار    کمون همکاری مای 

را آسان تر کرده باود. در هامایان  
حا  همین مرالس محلی اهادان  
خود را که ماعاماوال  تاحات نااار  

شاد    کارگران محال تاعایایان مای 
کاردناد. .."و ویاکاای    دناباا  مای 

فارسی  همایان هاا کاافای  -پدیا 
بود تا خشم طباقاات فارادسات را  
برانگیزد و دولتهای که تاا دیاروز  
دشمن خونی هام باودناد ارتاش و  

تسلایاحاات در اخاتایاار هام قارار  
بدهند تا تکلایاف پاابارهاناگاان را  
روشن کنندو این تکلایاف جاز باا  
خشونت وسیع و بی حاد و حصار  
ممکن نشد. دیاواری کاماوناارهاا  
شااااهااادی گاااویاااا اسااات کاااه  
بورژوازی تنها به این شکل نااام  
سااتاامااگاارانااه خااویااش را حاافااظ  

 میکند. 
سرکوب کمون پاریاس و کشاتاار  
در پای دیوار پرالشز یادآور یاادآور  
به صلیب کشایاده شادن باردگاان  
و یاااران اسااپاارتاااکاو   اسات .  
یکی ماهر برده داری بااساتاان و  
دیگری ماهار بارده داری مادرن  
اساات.  هاامااانااگااونااه کااه سااردار  
رومی افتخار جن  باا باردگاان  
را نامای خاواسات و اکاناون نایاز  
سرمایه داری با ندید گرفتن ایان  
بخش از تاریخ سراسر خونین خاود  
نمی خواهاد افاتاخاار جانا  باا  
پابرهنگان را در یادها بامااناد کاه  
 گاوناه دسات باه قاتال و عااک  
انسانهای زد که  یزی جاز حا   
تااعاایاایاان زناادگاای خااود را نااماای  

 خواستند. 
از کمون اما تناهاا نامااد کشاتاار  
باااقاای ناامااانااده اساات.ساارودی در  
انااتااهااای ایاان بااخااش از ماابااارزه  
طبقاتی مانده است کاه هار گااه  
کااارگااران آزادانااه دور هاام جاامااع  
میشاوناد و باه هار زباانای  آنارا  
فریاد میزنند و ایان سارود نامااد  

 اتحاد جهانی کارگران است: 

"باارخاایاازیااد، دوزخاایااان زماایاان    
برخیزید، زنرایاریاان گارساناگای    
عقل از دهاانا  آتشافاشاان خاویاش  

غرد  ایناک  فاوران     تندر وار می 
ست ایان.  بساا  گاذشاتاه    نهائی 

پا خیزید  خیل باردگاان،    بروبیم،  به 
پااا خاایاازیااد   جااهااان از بااناایاااد    بااه 

شااود  هاایااچاایاام    دیااگاارگااون ماای 
گااردیاام   نااباارد   «هاامااه »کاانااون،  

هم گارد آئایام     ست این.  به   نهائی 
طاریا  بشاری   /«الملل   بین »و فردا  

خواهد شاد.  رهااناناد  بارتاری در  
کار نیست،  نه آسمان، نه قیاصار،  
نااه خااطاایااب.  خااود بااه رهااائاای  
خویش برخیزیم، ای تولید گاران    
رسااتااگاااری مشااتاارک را باارپااا  
داریم   تاا راهازن، آناچاه را کاه  
ربوده رها کند،  تاا رو  از باناد  
رهائی یابد،  خود به کور  خاویاش  
بااردماایاام  و آهاان را گاارماااگاارک  

سات ایان.     بکوبیم  نابارد ناهاائای 
هااام گااارد آئااایااام  و فاااردا    باااه 
طری  بشاری خاواهاد   /«الملل   بین »

شاد.  کاارگاران، بارزگاران  فارقا   
عایم زحمتکشانیم ما  جهان جاز  
از آن آدماایااان ناایااساات  مسااکاان  

مصرفان جای دیگری اسات.     بی 
تا کی از شیر  جان ما بنوشاناد؟   
اما، امروز و فاردا،   انادان کاه  
غرابان و کرکساان نااباود شاوناد   
آفتاب، جاودانه خواهاد درخشایاد   

هام گارد    ست ایان.  باه   نبرد نهائی 
طاریا    /«الامالال   بایان »آئیم  و فردا  

 بشری خواهد شد." 

 یک دیوار، یک سرود؛ یادی از کمون پاریس
 یاشار سهندی 
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 جمهوری اسالمی باید از آی ال او اخراج شود
رژیمی که کارگران را بخاطر مبارزاتشان زندانی میکند، جایی در سازمان 

 جهانی کار ندارد
 شهال دانشفر 

اجال  جهانی ساازماان جاهاانای  
کااار ناازدیااک اساات و یااک  
مااو ااوف اعااتااراض هاار سااالااه  
کارگران در ایران، اعتراض عالایاه  
حضور هیات جمهاوری اساالمای  
در ایاان اجااالااسااهاااساات. حاازب  
کمونیست کارگری ایران هرساالاه  
تااالش کاارده اساات کااه در روز  
بازگشایی کنفراناس سااالناه آی  
ا  او خود را به ماحال بارسااناد و  
اعتراض خود را به حضور هایاات  
جمهوری اسالمی در این اجاال   
هااا اعااالک دارد. در سااالااهااای  
متعددی فعالین  حزب تاوانساتاه  
اناد، در هاماان لاحاااه گشاایاش  
کنفرانس به داخل سالان باروناد و  
با بدست گرفتن عکس کارگاران  
زندانی و پخش بیانیه های حازب  
در میان شارکات کانانادگاان در  
اجال  صدای اعتراض کاارگاران  
و مردک ایران را باه حضاور رژیام  
جنایتکار جمهاوری اساالمای باه  
گااوش سااازمااانااهااای مااخااتاالااف  
کارگری در سطح جهان برسانناد.  
اجال  امساا  ساازماان جاهاانای  
کااار  ااهااارک ژوئاان شااروف و تااا  
هفدهم ماه ادامه خاواهاد داشات.  
برنامه ما امسا  ایناسات کاه در  
اجتماعی  که قرار است در ناهام  
ماه ژوئن که از ساوی جاریااناات  
سیاسی مختلف بنا بر سانات هار  
ساله در محلی در مایادان مالال  
شهر ژنو برگزار میشاود، شارکات  
کنیم و همچنان صدای اعاتاراض  
کاارگاران در ایااران باااشایاام. امااا  
اجااال  هااای ساااالنااه سااازمااان  
جااهاااناای کااار  ااگااونااه صااورت  
میگیرد و پیاک اعترا ای ماا باه  
این اجالسها  یست، ماو اوعای  
 است که مختصرا اشاره میکنم. 

طب  اساسنامه ساازماان جاهاانای  
نفاره تاحات    ١ کار، هرسا  هیاتی  

عنوان سه جاناباه گاری ودولات،  
کارفرما، کارگر  مارکاب از دو  

ناامااایاانااده هاایااات دولااتاای، یااک  
نماینده کارفرما و یک ناماایاناده  
کااارگاار از سااوی کشااورهااای  
عضااو راهاای اجااال  سااازمااان  
جهانی کار شده و در آن شارکات  
ماایااکااناانااد و تاارکاایااب شاارکاات  
کاانااناادگااان اجااال  را تشااکاایاال  
میدهند. بدین ترتیاب هایااتای باا  
این ترکیب هر ساله می نشیاناناد  
و بر روی مقررات کار در ساطاح  
جهانی و اجارای آن باه باحا  و  
گفتگو می نشینند. در ایان ساه  
جانبه گرایی در باهاتاریان حاالات  
نمایندگان دولت و کارفرمایان در  
یک جباهاه واحاد قارار دارناد و  

نافاره    ۴تنها یک نفر از هایاات  
تحت عاناوان ناماایاناده کاارگاران  
شااارکااات مااایاااکاااناااد. اماااا در  
کشااورهااایاای  ااون ایااران کااه  
کارگران از حاقاوقای  اون حا   
تشکل، ح  اعتصاب، ح  تاراماع  
و دیگر آزادی های پاایاه ای در  
جامعه محروماناد، و اع از ایان  
هاام باادتاار اساات. در ایااران ایاان  
نمایاناده تشاکالاهاای دسات سااز  
حکومتی شوراهاای اساالمای و  

خاانااه کااارگاار اساات کااه تااحاات  
عاانااوان "ناامااایاانااده کااارگااران" بااه  
عنوان عضوی از هیات اعازامای  
شان در اجال  سااالناه ساازمااناه  
جهانی کار شرکات مایاکاناد. و  
اینهاا ارگااناهاای جااساوسای در  
محیط های کارناد کاه وظایافاه  
شااان کاانااتاار  و مااهااار جااناابااش  
اعااتاارا اای کااارگااری اساات و  
بعنوان بازوی دولات و کاارفارماا  
در کااارخاااناارااات نااقااش بااازی  
میکنناد و در واقاع باخاشای از  
نااک حاکمند. کارگران کال ایان  
بسا  را قبو  ندارند به مامااشاات  
سازمان جهانی کار با حاکاومات  
اعااتاارا اای اعااتااراض دارنااد. از  
همین رو هار ساا  باا فارارسایادن  
زمان برگزاری این کنفراناس هاا،  
نااامااه هااای بساایاااری از سااوی  
تشااکاالااهااا و رهاابااران ساارشاانااا   
کارگری در اعتراض به شارکات  
نمایندگان تشکلهای دسات سااز  

ناماایاناده  “ حکومتی تحت عناوان  
در ایاان اجااال  هااا  ”  کااارگااران 

 سرازیر شده است.  
 

امسا  نیز ما مثل هر ساا  طای  
بیانیه ای اعاتاراض خاود را باه  
حضور هیات جمهاوری اساالمای  
در آی ا  او اعالک کردیم. اساا   
سخنمان ایاناسات کاه جاماهاوری  
اسالمی نماینده کارگران و ماردک  
ایران نایاسات، بالاکاه سارکاوباگار  
مردک است. رژیم آپارتاید جناسای،  
اعداک و جاناایات اسات. و جاای  
رژیمی که کاارگاران را باخااطار  
مبارزاتشان دساتاگایار و زنادانای  
میکند. در قبا  آنها احکاک قارون  
وسطاایای شاال  اجارا مایاکاناد،  
رژ یمی کاه در حااکامایاتاش باه  
خاطر ساودجاویای سارماایاه داران  
محیط های کار را به  قاتالاگااه  
کارگران تبدیل شده است و یاک  
نموناه فااجاعاه باارش در هامایان  
اردیبهشت ماه در معدن زمساتاان  
یورت آزاد شهر اتفا  افاتااد و در  

کاارگاار    ١١ جاریاان آن بایاش از  
جانباختند، علیرغم ایاناکاه قاباال  
نسبت به خطر جانی معادن بارای  
کارگاران هشادار داده شاده باود،  
جااایااش نااه در اجااال  سااازمااان  
جهانی کاار، بالاکاه پشات مایاز  

 محاکمه است. 
 

مااا از نااهااادهااا و سااازمااانااهااای  
کااارگااری در سااراساار جااهااان  
خااواسااتااار اعااتااراض بااه حضااور  
هاایااات جاامااهااوری اسااالماای در  
اجاال  آی ا  او شاده ایام. ماا  
خواستار بایکوت هیات جماهاوری  
اسالمی در این اجال  شاده ایام.  
در عین حا  ما خواستار این شاده  
ایم کاه باه حاکاومات اساالمای  
فشااار باایاااورنااد کااه اسااماااعاایاال  
عبادی و آتاناا دائامای کاه هام  
اکنون در اعتراض به احکاک خاود  
و امااناایااتاای کااردن ماابااارزات و  
عاامااکاارد دسااتااگاااه قضااایاای در  
اعتصاب غذا بسر میبرند، و نایاز  
تمامی زندانیان سیاسی فورا آزاد  
شوند. ما خواستار پایاان دادن باه  
امنیتی کردن مبارزات کارگاران،  
معلمان و مردک معترض در ایاران  
شااده ایاام. خااواساات مااا اخااراج  
جاماهاوری اساالمای از ساازماان  
جهانی کار و تمامی مراجع بایان  

 المللی است. 
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 ٩ صفحه  

کاااارگاااران باااعاااد از 
 انتخابات

مضحاکاه اناتاخااباات حاکاومات  
اسااالماای مااو ااوف دا  هاافااتااه  
گذشته بود. در حالیکاه خاواسات  
واقعی مردک سرنگونی حاکاومات  
اسااالماای بااا کاالاایاات قااواناایاان و  
ماشین سرکوب و جنایتش اسات،  
این بار نیز مضحکه ای باه اسام  
انتخابات به پا شد کاه در آن از  
لیستی کاه از صاافای شاورای  
نگهبان و خااماناه ای گاذشاتاه  
بودند، سارانارااک رئایاسای عضاو  
کمیته مرگ خامایانای در ساا   

و روحاااناای از مااهااره هااای    ١٦ 
اصلای نااااک کاه در  اهاارساا   
ریاااسااتااش رکااورد اعااداک هااا را  
داشت، به مرحله نهایی رسایادناد.  
بعد هم از مردک خواسته شاد کاه  
پای صندو  ها بروند و به یاکای  
از این دو جنایتاکاار رای دهاناد.  

ساا     ١ آخر سر هم روحانی بارای  
دیگر رئیس جاماهاور شاد. بادیان  
تاارتاایااب بساااطاای کااه بااه اساام  
انتخابات بر پاا شاد بایاش از هار  
 یز جن  قدرت بانادهاا و دارو  
دسته های حاکاوماتای باود. در  
ایاان واناافااسااا در شاارایااطاای کااه  
جااناابااش کااارگااری از اعااتااراض  
میروشد، جنبش های اجتامااعای  
هر روز سازمانیافته تر و قدرتماناد  
به جلو می ایناد و در واقاع ایان  
کل بربریت سرمایاه داری حااکام  
است که دارد به  االاش کشایاده  
میشود، طیف هاای رناگاارنا   
ملی اسالمی و تاوده ایساتای و  
اکثریتای تاحارک گساتارده ای  
پیدا کردند و برای ایناکاه ماباادا  
او اف به هم بریزد، تاحات عاناوان  
اناتاخاااب بااد و باادتار، بارای دا   
کااردن بسااا  ایاان مضااحااکااه  

 بازارگرمی کردند.  

در جریان همین مضحکه نایاز ماا  
شاهد کارزار گسترده ای عالایاه  
کل بسا  حاکاومات باودیام کاه  
نسااباات بااه دوره هااای گااذشااتااه  
میتوان گفات بایاسااباقاه باود. از  
جمله آتنا دائامای فاعاا  دفااف از  
حقو  کودک، حقو  زن و علیاه  
اعداک از زندان نامه داد و گافات  
مان در ایاان انااتااخاابااات شاارکاات  
نااماایااکااناام. فااعااا  ساارشاانااا   
کارگری  ون بهناک اباراهایام زاده  
از عاادک شاارکاات در مضااحااکااه  
انتخابات سخن گافات. عاده ای  
 ون آتناا فارقادانای از فاعاالایان  
اجتماعی از این که تا انتاخااباات  
آزاد نااباااشااد، رای نااماایاادهاایاام  
اعترا شان را اعالک کاردناد و از  
سوی دیگر گروههای اعتارا ای  
بسیاری علیه مضحکه انتخااباات  
در مدیای اجتمااعای، سار بالاناد  

 کردند.  
در هر حاا  فشاار جاناباش هاای  
اعترا ی را حاتای در مانااظاره  
های انتخاباتای ساران حاکاومات  
کامال میشد دید و لاماس کارد.  
دیاادیاام کااه  ااگااونااه از دزدی  
هااایشااان گاافااتاانااد. دیاادیاام کااه  
کسانیکه خود یک پای اجارای  
سیاسات ریاا ات اقاتاصاادی بار  
گارده کاارگااران و کال جااماعااه  
هستناد، کساانایاکاه خاود یاک  
پای سرکاوب ماباارزات ماردک و  
کشتار و جناایات در قاباا  ماردک  
هستند، از و ع آشفته اقتاصااد و  
فشارش بر گرده کارگار و ماردک  
گفتند. بطرز مسخره ای با اشااره  
به اعترا اات کاارگاران شارکات  
واحد و آتش نشانی و فاجعاه ای  
که در زمستاان یاورت روی داده  
است، با اشاره به نیروی میلیونای  
بیکاری، با اشاره به سرکوباگاری  
هایشان و طارحاهاای گاازاناباری  
باارای ساارکااوب دانشاارااویااان و  

طرحهای تفکیک جنسیتی کاه  
صدای اعاتاراض ماردک را بالاناد  
کاارده اساات، بااحاا  و مااناااظااره  
کردند و به جان یکدیگر افتادناد.  
بدین ترتیب  ناکامی هاایشاان را  
بر سر هم کوبیدند. سارکاوباگاری  
هایشان را جلاوی  شام جااماعاه  
گاذاشاتاناد، و هار کادامشاان بااا  
وعده هایای در بارابار ماردک زاناو  
زدند، تا بلکه بارناده ایان جانا   
قدرت باشند و حریف را از مایادان  
به در کنند. وعده دادند تاا ماردک  
را باه پاای صانادو  هاای رای  
بکشاناناد. ایان مانااظاره هاا اوج  
استیاصاا  و آشافاتاگای صافاون  
حکومتیان را در مقابال ماردمای  
که هر روز ساازماانایاافاتاه تار و  
معترض تر به میادان مای آیاناد،  

 به نمایش گذاشت.  
و در واقااع مااا مااردک بااا فشااار  
اعترا اتمان علیه فقر و فاالکات  
بیسابقه ای که بر جامعاه حااکام  
شده و علیه سرکوب ها و کااری  
کردیم که جاانایاان باا یاکادیاگار  
گالویز شوند و یاکادیاگار را باه  

 محاکمه بکشند.  
در  ااناایاان شاارایااطاای بااود کااه  
مضحکه انتخابات باه پاا شاد و  
روحانی بار دیگر رئایاس جاماهاور  
شد. حا  حتای باه فارض ماباناا  
گرفتن آمارهای مهانادسای شاده  
دولتی، به گفته خودشان در ایان  
مضحکه بیش از شانزده مایالایاون  
رای ندادند و آشکارا به حکومات  
اسالمی ناه گافاتاناد. و نایاز از  
آنهایی هم که در آخاریان سااعات  
روز از رای گاایااری، بااه ایاان  
تصمیم رسیدند که به پوزه خامناه  
ای باکاوباناد و در ماقاابال فارد  
منتخب وی که رئیسی باود، باه  
روحاااناای رای دهاانااد، عاامااال  
اعتراض خود را باه کال جاهانام  
ساارمااایااه داری اعااالک داشااتاانااد.  

مردک با برداشتن حراب، با رقا   
و کارناوا  در واقاع رای سالابای  
خود را به کل این نااک و آپارتایاد  

 جنسی اش دادند. 
یااک نااتاایاارااه ایاان انااتااخااابااات  
تضعایاف آشاکاار "اصاولاگارایاان"  
بود، اما نتیره مهمترش تضعایاف  
کل حاکمایات و شادت گارفاتان  
نزاعهای درونی شان و به نماایاش  
در آمدن استیاصاا  حاکاومات در  
مقابال ماباارزات و خاواساتاهاای  
برح  مردک است. بعالوه اینکه در  
جااریااان مضااحااکااه انااتااخااابااات و  
کشااایاااده شااادن باااحااا  هاااای  
حااااکااااومااااتاااایااااان باااار ساااار  
ساارکااوبااگااریااهااایشااان و باار ساار  
معیشت و زنادگای ماردک،عاماال  
فضای جامعه سیاسی تر شاده و  
مردک ماتاعارض تار شاده اناد. در  
 نین فضایی است کاه باعاد از  
انتخابات مردک به خیابان ریختاناد،  
حراب برداشتند. دختر و پسار باا  
هم رقصایادناد و شاادی کاردناد،  
دیسکوی خیابانی به پاا کاردناد.  
پالکارد "اسمااعایال عابادی آزاد  
باید گردد" باه دسات گارفاتاناد،  
شعار "آتنا دائمی آزاد باید گاردد"  
ساار دادنااد، پاار اامااهااایاای عاالاایااه  
تفکیک جنسیاتای و حاقاو  زن   
بر سار دسات گارفاتاناد و باطاور  
واقعی به حاکاومات اساالمای و  
آپارتاید جنسی اش ناه گافاتاناد.  
مااردک در واقااع بااه حااکااومااتاایااان  
گوشزد کردند که در میاداناناد و  
پیگایار خاواساتاهاایشاان هساتاناد.  
ایاانااهااا هاامااه فضااای بااعااد از  
انتخابات و فضاای جااماعاه ای  
است که در آن مردک متعارض تار  
از هر وقات حا  و حاقاوقشاان را  
میخواهند. و در این فضا جناباش  
کااارگااری یااک عاارصااه فااعااا   
مبارزه است و وزن سناگایانای در  

 فضای سیاسی  جامعه دارد. 

بنابراین تا آن جا کاه باه جاناباش  
کااارگااری باار ماایااگااردد، امااروز  
فضا و فرصت  آمااده تار از هار  
وقااات اسااات کاااه پااایاااگااایااار  
خواستهایمان باشایام. تشاکالاهاای  
توده ای مان را ساراساری شاکال  
دهیم. با تاکید بر خاواسات پاایاان  
دادن به امنیتی کردن مبارزاتاماان  
و ح  تشکل، ح  اعتصاب، حا   
ترمع به عنوان حاقاو  پاایاه ای  
خااود، خااواسااتااار آزادی فااوری  
اسماعیل عبدی، آتاناا دائامای و  
تمامی زندانیان سایااسای شاویام.  
ترمعات اعاتارا ای هازاران نافاره  
مااان را از سااار باااگااایااریااام و  
اعترا مان را علیه زنادگای زیار  
خط فقر، عالایاه اخاتاال  هاا و  
حقو  های نرومی اعالک کانایام  
و اگر سبد هزینه  هارمیلایاون و  
نیم است، بخواهیام کاه دساتامازد  
ما نیز در قدک او  در همان ساطاح  
افزایش یابد. امروز فرصات بایاش  
از بایاش بارای باه مایادان آمادن  
مااتااحااد و مااتااشااکاال مااا باارای  
خواستهایمان فاراهام اسات. صاف  

 اعترا مان را سازمان دهیم.   
 

یک موفقیت در کارزار علیه 
 امنیتی کردن مبارزات

سااال زناادان  ١١حااکاام 
برای جعفر عظیام زاده 
و شااپاور احساانای راد 

 لغو شد
جعفر عایام زاده رئایاس هایاات    

مدیره اتحادیه آزاد کارگاران ایاران  
و شاپور احسانی راد عضو هیاات  
مدیریه این تشکل کارگاری باناا  
به پرونده ای تاحات عاناوان اقاداک  
علیه امنیت ملی و تبلیاغ عالایاه  

ساا  حاباس    ٥٥ نااک در ساوه به  
محکومت شده بودند. ایان ماوارد  
مشااخااصاای از امااناایااتاای کااردن  

 کارگران در هفته ای که گذشت
 کارگران بعد از انتخابات

 سال زندان برای جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد لغو شد ١١حکم 
 بیانیه جمعی از فعالین کارگری و معلمان معترض در حمایت از عبدی

 شهال دانشفر 
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ماابااارزات کااارگااران اساات کااه  
کارزاری علیه آن در جاریاان باوده  
است. بدنبا  اعترا اات گساتارده  
به ایان حاکام، باناا بار خابار او   
خرداد ماه از سوی محماد عالای  
فروغی وکیل این کارگاران، ایان  
حکم در دادگاه تردید نااار خابار  
داد. این موفاقایات را باه جاعافار  
عایم زاده، شااپاور احساانای راد،  
اتااحااادیااه آزاد کااارگااران ایااران و  
همگان تبریک میاگاویایام. لاغاو  

سا  حاکام زنادان باه جاعافار    ٥٥ 
عایم زاده و شاپاور احساانای راد  
یک موفقیت بزرگ در کاارزار  
علیه امانایاتای کاردن ماباارزات  
است. موفقیت قبل از آن در ایان  
کارزار، آزادی بهناک اباراهایام زاده  
از  ااهااره هااای شااناااخااتااه شااده  
کااارگااری از زناادان در او  مااه  
امسا  بود که بادناباا  کاارزاری  
گسااتاارده در حاامااایاات از وی،   

سالی که بناا بار پاروناده    ٦ حکم  
امنیتی دیگری به وی داده شاده  
بود، لغو شد و بهناک بعد از هافات  
سااا  آزاد شااد. کااارزار عاالاایااه  
امنیتی کردن مبارزات در آستاناه  
او  مه سا  گاذشاتاه باا بایاانایاه  
مشتارک جاعافار عااایام زاده و  
اسااماااعاایاال عااباادی از رهاابااران  
اعترا ات معلمان آغاز شد و باا  

 قدرت در جریان است.  
گفتنی است که جاعافار عااایام    

زاده باانااا بار پاارونااده دیااگااری بااا  
سا  حباس    ١ اتهامات امنیتی به  

محکوک شده است که یکای قالام  
از مصااادیاا  آن اعااتااراض او بااه  
دستمزدهای  اناد باار زیار خاط  
فقر و فعالیت به عنوان یاکای از  
هماهن  کناناده گاان کاماپایان  

  ١ برای افازایاش دساتامازدهاا باا  
ساا  حاکام    ١ هزار امضا اسات.  

جعفر عایم زاده باایاد فاورا لاغاو  
 شود.  
*** 
 

بیانیه جمعی از فعالین 
کااارگااری و مااعاالاامااان 
معترض در حاماایات از 

 عبدی
کااارگااران و مااعاالاامااان دو صااف  
مااتااحااد عاالاایااه امااناایااتاای کااردن  

 مبارزات 
هم اکنون اسامااعایال عابادی از  
رهباران اعاتارا اات ماعالاماان باا  

سا  حکام    ١ اتهاماتی امنیتی با  
در زناادان اساات. او در ادامااه  
کااارزار عاالاایااه امااناایااتاای کااردن  
مباارزات کاارگاران، ماعالاماان و  
فعالین اجاتامااعای کاه در ساا   
گذشته با بیانیه مشترکی که باا  
جااعاافاار عااااایاام زاده داده بااودنااد،  
اعالمش کردناد، امساا  نایاز در  
دهم اردیبهشت بایاانایاه داد و باا  
خواست لغو احکاک امنیتی صاادر  
شده برای خاودش و بارای هاماه  
فعالیان کاارگاری، ماعالاماان، و  
فااعااالاایاان اجااتااماااعاای دساات بااه  
اعتصاب غذا زد. این اقداک او باه  
کااارزار عاالاایااه امااناایااتاای کااردن  
ماابااارزات کااه بااطااور واقااعاای  
تااکاایادی بار حاا  تشااکال، حاا   
اعتصاب و آزادی های پاایاه ای  
در جامعه است، تحرک جادیادی  
داد. در این مدت هزاران ماعالام و  
کااارگاار و فااعااا  اجااتااماااعاای از  
اقصی نقا  کشور در حماایات از  
خواسته های انسانای اسامااعایال  
عبدی طوماری را امضا کاردناد  
و در سوک خرداد ماه تاحاویال قاوه  
قضااائاایااه دادنااد. کااانااون هااای  
صنافای ماعالاماان در شاهارهاای  
مختلف به اشکا  مختالاف  اون  
پیااده روی، کاوهاناوردی، جاماع  
شاادن در پااارک، ساار زدن بااه  
خانواده عابادی تاالش کارده اناد  
که حمایت خود را از عابادی و  
خواساتاهاایاش اعاالک کاناناد. در  
جریان مضحکه اناتاخااباات رژیام   
شاهد بلند شدن پالکاردهاایای در  

حمایت از عبدی بودیم. همچنایان  
ده ها تشکال صانافای و مادنای  
طی بیانیه هایی از خاواساتاهاای  
اعترا ی اسماعیل عبدی اعاالک  
حمایت کرده اند و این حمایت هاا  

 همچنان ادامه دارد.  
نفر از فعالایان    ٠١ در همین راستا  

و  ااهااره هااای شااناااخااتااه شااده  
معلمان و کاارگاران باه اساامای  
علی ایران نژاد ا معلم، ماراتابای  
ابطحی ا معلام، شااپاور احساانای  
اا کااارگاار، شاایاا  اماااناای ا   راد ا
کااارگاار، بااهااناااک ابااراهاایاام زاده ا  
کارگر ، نسرین بهمن پور ا ماعالام  
، ماحااماد حساان پاوره اا مااعالاام،  
محمد جراحی اا کاارگار، هااشام  
خواستار ا معلم، ناهایاد خاداجاو ا  
کارگر، محمد ر ا حکیم الاهای  
ا معلم، داوود ر وی اا کاارگار،  
اا کااارگاار، سااارا   والااه زماااناای ا
سیاپور ا معلم، محمود صالحای ا  
کارگر، جعفرعایم زاده ا کارگار،  
علی فروتن ا ماعالام، عازیازقااسام  
زاده ا معلم، مرتبای گاودرزی ا  
معلم، اساکانادرلاطافای اا ماعالام،  
ر امسلمی اا ماعالام، جاوانامایار  
مرادی ا کارگر، پروین ماحامادی  
ا کارگر، علی نراتی ا کاارگار،  
در حمایت از اسماعیل عابادی و  
خواستهایش بیانیه داده و خواستاار  
آزادی او و لغو اتهامات امنایاتای  
از پرونده های فعالین اجاتامااعای  
شده اند. تعدادی دیگراز فاعاالایان  
کارگری و اجتماعی به اساامای  
مهدی سروقدی ا کارگر، عاایام  
اا کااارگاار، حساایاان   ماحاامااد زاده ا
حساایاان زاده، آیاات حساان زاده ا  
کارگر، بهروز محمدی ا کاارگار،  
پرویز زماانای اا کاارگار، باهاروز  
اا کااارگاار، رو  الاالااه   فاایااضاای ا
محمدی ا کارگر، نسترن آقاایای،  
خالد ناصری ا فعا  کارگری، باا  
ا افه کاردن امضاایشاان از ایان  
بیانیه حمایت کرده اند و حاماایات  
ها ادامه دارد. این بیانیه ای کاه  

بار دیاگار صاف ماتاحاد ماباارزه  
کارگران و معلمان را باه ناماایاش  
گذاشت. در باخاشای از بایاانایاه  

نار به شرایاط  » نین آمده است:  
خطیار جساماانای  و هاماچانایان  
عوارض اعتصاب طوالنای مادت  
اسماعایال عابادی و هاماچانایان  
خاواسات ده هاا هازار ناافار باارای  
رسیدگی به و عیت ایان ماعالام  
برجسته، ما معلاماان و کاارگاران  
بعنوان امضا کنندگان این بیاانایاه  
 من پای فشردن بار آزادی بای  
قاایااد و شاار  ایشااان خااواسااتااار  
بر یده شدن اتهامات امنایاتای از  
پاارونااده هااای قضااایاای ایشااان و  
کلیه فعالیان صانافای و مادنای  

 هستیم. 
بدیهی است  نانچه این خاواسات  
ما مورد توجه مقامات اجرائی و  
قضائی کشاور قارار ناگایارد ماا  
ح  اعترا ات گسترده از قابایال  
ترمع و تحصن و اعاتاصااب غاذا  
در مااقاااباال مااراالااس شااورای  
اسالمی و دیگر نهادهای دولتای  
را در برابار دوربایان هاای رسااناه  
ای برای خود محفوظ میداریام و  
بدین وسیله اعاالک مایاکانایام در  
صورت عدک آزادی فوری و بای  
قید و شر  اسماعایال عابادی و  
توجه به خواست میلیونها کاارگار  
و معلم مبنی بار پاایاان دادن باه  
امنیتی کردن اعترا ات صنافای  
و ماادناای، مساائااولاایاات تاابااعااات  
اقادامااات اعااتارا اای تار ماا باار  
عهده  مقامات دولات جاماهاوری  

 «اسالمی است. 

همین جا الزمست کاه باه  آتاناا  
دائمی از فعالین دفااف از حاقاو   
کودک، حقو  زن و علیه اعاداک  
در اعااتااراض اشاااره ای داشااتااه  
باشیم. او با اتهاماتی امنیتی باه  

سا  حبس محکوک شاده اسات.    ٦ 
آتنا نیز در اعاتاراض باه احاکااک  
امانایاتای و عامالاکارد دساتاگااه  
قضایی و با خواست لاغاو احاکااک  

زندان خود و دو خواهرش انسیاه و  
هانیه دائمی و تاماامای فاعاالایان  

فااروردیاان در    ٥١ اجااتااماااعاای از  
اعتصااب غاذا بسار مایابارناد. و  
و عیت جسمانی او وخیام اسات.  
در حمایت از آتنا نیاز هام اکاناون  
کارزاری در جریان اسات. هامایان  
روزهااا شاااهااد ایاان بااودیاام کااه  
جوانانی کاه باعاد از مضاحاکاه  
انتخابات، باه خایااباان آمادناد تاا  
اعااتاارا ااشااان را اعااالک کااناانااد،  
پالکاردهایای باا خاواسات آزادی  
وی در دست داشتند. و در کارج  
صدای شعار آتنا دائمی آزاد باایاد  
گردد طنین اناداخات. هاماچانایان  
امضاهای بسیاری در حماایات از  
او و خاواساتاهاایاش جاماع شاده و  
طااوفااان تااویااتااری بااه راه افااتاااده  

 است.  
این ها همه اتفااقاات ماهامای در  
جانااباش عالاایاه اماناایاتاای کااردن  
مبارزات اجتماعی است. وسایاعاا  
به این جنبش بپیوندیم. اسامااعایال  
عاباادی، آتاانااا دائاماای، مااحااساان  
عمرانی معلمی  که باا یاکاساا   
حکم در بوشهر عازک زندان شاد و  
در همان روز آغاز دستگیری اش  
حمایت خود را از عابادی اعاالک  
داشت، باید فورا آزاد شاوناد.  باا  
اطمینان دادن به عبدی و آتنا باه  
ایاناکاه در ساطاح بایان الامالالاای  
صدای اعترا شان خواهایام باود،  
از آنااهااا بااخااوایام کااه اعااتااصاااب  

 غذایشان را خاتمه دهند.  
تمامی زندانیان سیاسی باید فاورا  
آزاد شوند. احکاک امنیتای صاادر  
شااده باارای فااعااالاایاان کااارگااری،  
معلماان و ماردک ماعاتارض باایاد  
باااطاال شااود. پاارونااده سااازی باار  
اسا  اتهاماتای  اون اخاال  در  
نام و امنیت ملای باایاد خااتاماه  
یابد. تشکل، اعاتاصااب، تاراماع،  
آزادی بیان همه و همه از حاقاو   

 مسلم مردک است. 

 کارگران در هفته ای که گذشت                                    شهال دانشفر
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بنا بر اخبار منتشره، اخیرا تافااهام  
نامه ای بدون حضاور و آگااهای  
کارگران خباز، ما بایان ساازماان  
تاااماایاان اجااتااماااعاای و صاانااف  
کارفرمایان نانوائی هاای کشاور  

 به امضا رسیده است. 
 

در این رابطه سید تقی ناورباخاش  
طی مصاحبه ای با خابارگازاری  
ایلناا گافاتاه اسات: باه ماناااور  
ارتقاء خادماات ساازماان تا مایان  
اجتماعای و تساهایال دساتارسای  

هزار واحاد نااناوایای    ٥٢ کارگران  
در سراسر کشور، تفاهم ناماه ای  
با این صنف محترک مناعاقاد شاده  
است تا دریافت لیسات کاارگاران  
و هاااماااچااانااایااان باااازرسااای از  
کارگاههای نانوایی با همکااری  
اتاحاادیااه هااای صاناافای ساراساار  

 کشور انراک شود. 
حااا  سااوا  ایاان اساات اگاار ایاان  
تفاهم نااماه طابا  ادعاای سایاد  
تقی نوربخاش باه ماناااور ارتاقاا  
خدمات سازمان تامین اجتمااعای  

  ٥٢ و تسهیل دسترسی کاارگاران  
هازار واحاد نااناوایاای باه تاامایاان  
اجتماعی انارااک شاده اسات  ارا  
این اینکار بدون حضاور ناماایاناده  
هااای کااارگااران نااانااوائاای هااا  
صورت گرفته و  ارا عالایارغام  
خاواساات کااارگااران نااانااوائاای هااا  
برای انتشار عالانای ایان تافااهام  
نامه، سازمان تامیان اجاتامااعای  
همچنان از اناتاشاار آن خاودداری  

 میکند. 
 

ادعای واهی تسهایال دساتارسای  
کارگران خباز به خدمات تاامایان  
اجااتااماااعاای تااوسااط ساایااد تااقاای  
نوربخش در حاالای ماطار  شاده  

است که وی در این مصاحباه از  
سپردن بازرسیها از کاارگااهاهاای  
نااناوائای بادسات اتااحاادیاه هااای  
کارفرماائای پارده بارداری کارده  

 است. 
 

بدون تردید تفاهام نااماه ای کاه  
بدون اطالف و حضور نماینده هاای  
کارگران  خبااز باا کاارفارماایاان  
منعقد شده باشد نمیتاواناد تافااهام  
نااامااه ای باارای حاافااظ ماانااافااع  
کارگران بااشاد  بالاکاه  انایان  
تافاااهاام نااامااه ای آنااچاانااان  ااد  
کااارگااری اساات کااه سااازمااان  

تامین اجتماعی علیرغم خاواسات  
کارگران نانوائی ها برای اناتاشاار  
عالااناای آن، هااماچاانااان از انااراااک  

 اینکار خودداری میکند. 
 

 یزی که در ایان مایاان روشان  
است این است که دولت روحاانای  
در پاای شااکااساات طاار  ایااراااد  
تغیایارات  اد کاارگاری تار در  
قانون کار، تاالش مضااعافای را  
بکار خواهد بست تا با تاوسال باه  
انااواف طاارحااهااا از قااباایاال طاار   
کاورزی و تافااهام نااماه هاا باا  
کارفرمایان و اجرای فوری آناهاا،  

منویات  د کارگری و تاامایان  
صاادرصاادی ماانااافااع صاااحاابااان  

 سرمایه را به پیش برد. 
 

ما باا جالاب تاوجاه کاارگاران و  
تشکلهای مستقل کاارگاری باه  
اتخاذ  نین سیااساتای از ساوی  
دولت روحانی، انعقاد تفاهم نااماه  
غیر علنی و بدون حضور نمایاناده  
های کارگران از ساوی ساازماان  
تامین اجتماعی باا کاارفارماایاان  
نااانااوائاای هااا را قااویااا مااحااکااوک  
میکنیم و با تااکایاد بار اناتاشاار  
فوری و علنی این تفااهام نااماه،  

اعالک میداریم در مقابل هار طار   
و الیااحااه و تاافاااهاام نااامااه  ااد  
کارگری با تماک توان ایستاادگای  
خواهیم کرد و اجازه نخواهایام داد  
دولت روحانای در پای شاکاسات  
اش بر سر ایرااد تاغایایارات  اد  
کارگری تار در قااناون کاار، از  
طر  دیگری سایااساتاهاای  اد  

 کارگری خود را به پیش برد. 
 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 ٥٥١١ خرداد ماه    ٥  –
 
 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تفاهم نامه سازمران 
تامی  اجتماعی با کراررررمرایران نرانرواوری هرا و تر   دو رت 

 روحانی برای طراحی و اجرای سیاستهای ضد کارگری 
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مر  بر جمهوری اسالمی!                                              
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!

معصومه جاهادی هاماسار باهاراک  
هادایااتای یااکای از مااعاادناچاایااان  
جانباخته زمستان یاورت از و اع  
تااکاااناادهاانااده زناادگاای کااارگااران  
معدن میگوید. آیا روشان نایاسات  
کااه  ااه کساای مساائااو  ایاان  
فاااجااعااه اساات؟ گااوشااه ای از  
حارفاهاای مااعاصاوماه را ایانارااا  

 بخوانید و خود قضاوت کنید: 
 

اردیبهشت بود که پیاماان بساتایام  
باارای رساایاادن بااه آرزوهااایاامااان،  

، بهراک لایاسااناس  ١٥ اردیبهشت  ٠٥ 
جغرافیا داشات، مان هام ماربای  
پرورشای باودک، زنادگای ماان را  
ساده و عااشاقااناه شاروف کاردیام،  

آنقدر خوشبخات باودیام کاه مای  
توانم تا پایاان عامارک باناشایانام و  
خاااطاارات شاایااریااناامااان را ماارور  
کنم.یک سا  و نیم از زندگیماان  
گااذشااتااه بااود کااه بااا آماادن  
امیرعبا  دلخوشیمان بیشتر شاد،  
یااک پساار ریاازجااثااه و دوساات  
داشتنی که قد می کشید و باه  
بهراک وابسته تر مای شاد.هاماسارک  
بعد از اتماک دانشاگااه  اون کاار  
نبود به عنوان کارگار در ماعادن  
زغا  سن  البرز شرقی مشاغاو   
بکار شد،بهراک باا وجاود ساخاتای  
کار و حاقاو  پاایایانای کاه ناه  
ر ایت بخش بود و نه سر موعاد  
پرداخت مای شاد را ای باود و  

قانع، انگیزه اش برای کار کاردن  
بی نایر بود.سالاهاای او  ازدواج  
یک روز در میان شانزده سااعاتاه  
سرکار می رفت، اما باعاد از آن  
ساعت کارش تاغایایار کارد، هار  
روز یک ربع باه شاش صاباح از  
خانه بیرون مای رفات و حاوالای  
ساعت سه ظهر بار مای گشات.  
سختی کار معدن فقط به خااطار  
مشکالت جسمی و ریوی نیاسات  
 ون هامایاشاه احاتاماا  خاطار و  
اناافاارااار و خاافااگاای وجااود دارد  
ا ااطااراب و تاار  جاازء جاادایاای  
ناپذیر زندگی کارگاران ماعادن و  
خانواده هایشان اسات، ماثال مان  
که همیشه تا بارگشات باهاراک باه  

خانه استر  داشتم، آخر کاارگاران  
معدن وقتی وارد تونل می شاوناد  
ارتاباااطشااان باا دناایااا قااطااع ماای  

باه دلایال    ١٥ شود.همسرک در سا   
تعدیل نیرو یک سا  بایاکاار شاد  

در ماعادن زمساتاان    ١١ و در سا   
یااورت بااه عاانااوان نااقااشااه بااردار  

 قرارداد بست. 
 

قبال از ایان حااثاه هار باار کاه  
همسرک و هاماکااراناش باه خااطار  
حااقااو  هااای پاارداخاات نشاااده  
اعتراض می کاردناد کسای باه  
انها توجه نمی کارد، اماا درسات  

  ٥ بعد از ایان اتافاا  ماطاالاباات  
ماهی که پرداخت نشاده باود باه  

حساااباامااان واریااز شااد، وقااتاای  
همسرانمان را از دست داده باودیام  
پو   ه دردی را دوا مای کارد؟  
از طرفی روزهای مراسم و تشایاع  
همزمان بود با انتخابات، باعاضای  
کاااناادیاادهااای شااهاار بااه جااای  
همادردی باا ماا، جاای ایاناکاه  
مرهم باشند در مراسم از شلوغای  
ها برای تبلیغ خود استافااده مای  
کردناد و تاحامال ایان بارای ماا  

 خیلی سخت بود. 
 

 منبع 
Workers in Iran 
  کارگران در فیس بوک

 زندگی ما بعد از انفجار معدن زمستان یورت 
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بدیاناتارتایاب باود کاه ناماایانادگاان  
جاهاانای در لانادن فاارصاتای باارای  
کارگران فارانساوی، اناگالایاسای و  
آلمانی ایراد کرد تا گرد هم آیاناد.  
برخی مورخین بین الملل، آغاز بایان  
الملل را در ایان گاردهامامیای مای  
بینند. استکلف در ایناماورد  انایان  

  ٥٥١٠ مینویسد: "نمایشگاه جهانای  
در لااناادن فاارصاات مااناااسااب باارای  
نزدیاکای و تاوافا  بایان کاارگاران  
انگلیس و کارگران قاره اروپاا باود.  

کاااارگاااران    ٥٥١٠ اوت    ١ در  
انگلیسی مرلسی به افتخار هفاتااد  
نماینده فرانسه برپا داشاتاناد. ناکاتاه  
عمده در سخنرانیها عاباارت باود از  
نیاز باه بارقاراری پایاونادهاای بایان  
المللی بین پارولاتارهاا، کاه باعاناوان  
انسان، شهروند و زحمتکش، ماناافاع  

 و آما  واحدی داشتند." 
مت سفانه ایان تاناهاا یاک افسااناه  
اساات. در واقااع ایاان گااردهااماامئاای  
خصوصیت کامال متفااتای داشات.  
ایاان گاارادهااماامئاای بااا شاارکاات و  
موافقات ناماایانادگاان باورژوازی و  
طاابااقااات حاااکاامااه باارگاازار شااد.  
سخنرانی هائی که در آناراا انارااک  
گارفات حاتای یاک کاارفارماا را  
نرجااناد، و حاتای یاک پالایاس را  
نگاران نسااخات. آن سارماایاه داران  
انگلیسی ای که در رأ  مقااطاعاه  
کاران در طی اعتصابات در صنایاع  
سااخااتامااانای قاارار داشااتانااد، هاامااان  
کسانی بودند که نقش فاعاالای در  
این گردهممئی به عهاده گارفاتاناد.  
کااافاایااساات گاافااتااه شااود کااه  
تریدیونیونیستهای انگلیسای، باطاور  
نمایشی از شارکات در ایان مااجارا  
خودداری کردند. ایان گاردهامامئای  

تاوانااد    تاحات هاایا  شاارایاطای ناامای 
بعنوان مناشاا بایان الامالال در نااار  

 گرفته شود. 
تنها یاک  ایاز حاقایاقات داشات   
احااتاامااا  داشاات کااه هاایاا تااهااای  
نمایندگی فرانسه و آلماان در لانادن  
کارگران فرانسوی و آلمانی را کاه  

مهاجرت کارده باودناد    ٥٥١٥ بعد از  
مالقات نمایند. محالای کاه در آن  

کارگران ملیتهای مختلف در دهاه  
پنراه و شصت یکدیگر را ماالقاات  
می کاردناد باه انارامان آماوزشای  
کارگران معرون باود کاه در ساا   

تاوساط شااپار و دوساتااناش    ٥٥١٢ 
ت سیس شده بود. قهوه خانه و اطاا   
غذاخوری این انرمان در خایااباانای  
واقع بود که در آن خارجیها مساکان  
گزیده بودند  این ماحال تاا جانا   
اخیر نقش  نیان مارکازی را ایافاا  

کرد. با اعالک جانا  در ساا     می 
دولت انگلیس باا شاتااب باه    ٥١٥١ 

 بستن این کلوب مبادرت نمود. 
بالشک در آنرا بود که بارخای از  
اعضای هی ت نمایندگی فرانسه باا  
مهاجرین قادیامای فارانساوی آشاناا  
شاادنااد، و ناایااز کااارگااران آلااماااناای  
الیپزیک و بارلان رفاقاای قادیامای  
خود را مالقات کردناد. اماا ایاناهاا  
البته تاناهاا پایاونادهاائای تصاادفای  
بودند که احتما  اناراامایادنشاان باه  
تشکایال بایان الامالال هاماان انادازه  

اوت،    ١  عیف بود که گردهممئی  
که استاکالاف هاماراه باا ماورخایان  
دیگر  نان اهمیت بسیااری بارایاش  

 قائل اند. 
 

اما اکناون دو واقاعاه بسایاار ماهام  
بوقوف پیوست  اولین واقاعاه جانا   

   ٥٥١٢   –  ٥٥١١ داخلی آمریکاا و 
بود. ما قبال دیاده ایام کاه الاغاای  
برده داری ماهاماتاریان مسائالاه روز  
بود. این مسئله آنقدر حاد شد و باه  
 ناان بارخاورد شادیاد بایان ایااالت  
جنوبی و شمالی منرر گاردیاد کاه  
جنوب برای حفظ برده داری تصمیام  
گاارفاات خااود را جاادا ساااخااتااه،  
جمهوری مستقلای تشاکایال دهاد.  
نتیره جنگای باود کاه در مسایار  
خااود نااتااایااک غاایاارمااتاارقاابااه و  
ناااخااوشاامیااناادی باارای تااماااک جااهااان  

داری به همراه داشت. ایااالت    سرمایه 
جاانااوباای در آناازمااان تاانااهااا تااولاایااد  

ای بودند که در تامااک    کنندگان پنبه 
صنایع پنبه جهان مورد استفاده قارار  

گرفات. پاناباه مصار هاناوز از    می 
اهمیت بسیار کمای بارخاوردار باود.  

هند شرقی و ترکستان اصاال پاناباه  
کردند. بدیاناتارتایاب اروپاا    تولید نمی 

ای    خود را فاقد هرگونه ذخیره پاناباه 
یافت. صنایع نساجی جهان بحارانای  

کردند. کاماباود پاناباه    را ترربه می 
سبب افزایش قیمت کلیه مواد خااک  
دیگر در صنایع نساجی شد. الاباتاه  

داران بزرگ کماتار از هاماه    سرمایه 
داران کاو اک    آسیب دیدند. سرمایه 

هااای خااود را    باا عااراالااه کاارخااانااه 
ها نه، بلکه صدهاا    تعطیل کردند. ده 

هزار کارگر محکوک به فنا شادن از  
 گرسنگی بودند. 

دولاتااهاا کااار خااود را بااه پاارداخاات  
های نا یز محادود کاردناد.    مقرری 

کارگران انگلیسی کاه ناه  انادان  
قااباال، در دوران اعااتااصاااب رشااتااه  
ساختمانی، نموناه هاماباساتاگای را  
نشان داده بودند، اکاناون نایاز هادن  
خود را سازماانادهای کاماک قارار  
دادناد. اباتاکااار عامال مااتاعالا  بااه  
شاورای کااارگاری لاناادن بااود کااه  
کمیته مخصوصی تعیین نماود. در  
فرانسه نیز کمیته ماخاصاوصای باه  
این مناور تشکیل شد. دو کامایاتاه  
تما  زیاد با یکدیگر داشتاناد. ایان  
امر بود که به کاارگاران فارانساوی  
و انگلیسی نشاان داد کاه تاا  اه  
حد منافع کار کشورهای مخاتالاف  
با هم وابسته بودند. جنا  داخالای  
در آمریکا تکان هولناکی باه تامااک  
زنادگاای اقااتااصاادی در اروپااا وارد  
آورد. ت ثیر زیانبار آن بطاور مسااوی  
توسط کارگران انگلستان، فارانساه،  
آلمان و حتی روسایاه احساا  شاد.  
به این دلیل باود کاه ماارکاس در  
مقدمه "کاپیتا " نوشت که جانا   
داخلی آمریکا در قارن ناوزده هاماان  
نقشی را در رابطه با طبقاه کاارگار  
ایاافااا کاارد کااه جااناا  اسااتااقااال   
آمریکا در قرن هاراده در راباطاه باا  
بورژوازی فرانسه و انقاالب فارانساه  

 ایفا کرده بود. 
سپس واقعه دیگری نیز اتفا  افاتااد  
که دارای اهمیت متشااباهای بارای  
کارگران کشورهای مخاتالاف باود.  
نااااااک ساارواژ در روساایااه در سااا   

ماالااغاای شااد. رفاارک در    ٥٥١٥ 
بخشهای دیگر حایاات سایااسای و  
اقااتااصااادی روساایااه امااری قااریااب  
الوقوف باود. جاناباش اناقاالبای جاان  
بیشتری یافت و خواستار تاغایایارات  

تری باود. ماتاصارفاات دور    اساسی 
دست روسیه، بطور عماده لاهاساتاان،  
در شرایط اغتاشااش و آشاوب بسار  

بردند. حکومت تزار باین مسئلاه    می 
بعنوان بهترین باهااناه بارای خاالص  
شدن از اغتشاش خارجی و داخالای  
 سااباایااد. حااکااوماات تاازار شااورش  
لهستان را برانگیخات، در حاالایاکاه  
در عین حا  به کمک کاتاکاف و  
دیگر نویسانادگاان مازدور، شاونایازک  
روسی را در کشاور تارویاک ناماود.  
دژخیم بادنااک ماوراویاف و وحشایاان  
دیگری نایر وی م موریت یافاتاناد  
تااا شااورش لااهااسااتااان را ساارکااوب  

 سازند. 
در اروپای غربی که در آنراا تانافار  

ای    از تاازاریساام روساایااه مساائاالااه 
هااای    عاامااوماای بااود، لااهااسااتاااناای 
هاا را    شورشگر گرمتریان ساماپااتای 

ایااراااد کااردنااد. حااکااومااتااهااای  
انگلستان و فرانسه باه ساماپااتاهاای  
قیاک کنندگان لهستان آزادی عامال  
کامل دادند و در ناارشاان ایان امار  
مفر آسانی بود برای احساا  خشام  
اناابااوه شااده. در فاارانسااه تااعاادادی  

ای    میتین  برگزار شد و کامایاتاه 
 –  ٥٥١٦ برهاباری هاناری تاولان و 

 ، و پارو اون تشاکایال شاد.  ٥٥٠٥ 
جنبش طرفدار لهستان در انگلساتاان  
توسط ادگار و کارمار کاارگار، و  
روشنفکر رادیکا  پروفسور بیزلای و 

  رهاابااری ماای  ٥١٥٢   –  ٥٥٥٥ 
 شد. 

 
یاک مایاتایانا     ٥٥١٥ در آوریل  

ای عاایام در لانادن فاراخاوناده    توده 
شد. پروفسور ای.ا .بیزلی ریااسات  
میتین  را باعاهاده داشات. کارمار  

ای در پشااتاایااباااناای از    سااخاانااراناای 
لااهااسااتااان ایااراد کاارد. ماایااتاایااناا   

ای بتصویب رسااناد کاه از    قطعنامه 
کارگران اناگالایاسای و فارانساوی  

مصرا میخواست تا بطور همزمان بار  
حکومتهای خویش فشار وارد آورناد  
و آنان را مرباور باه دخاالات بانافاع  
لهستانیها نمایند. تصامایام گارفاتاه  
شد که تدارک یاک گاردهامامئای  

المللی دیده شود. این جاریاان در    بین 
در لانادن باوقاوف    ٥٥١٥ ژوئیاه    ٠٠ 

پیوست. ریااسات جالاساه دوبااره باا  
بیازلای باود. ادگار و کارمار بانااک  
کارگران انگلیسی صحبت کاردناد.  
تااولاان بااناااک کااارگااران فاارانسااوی  
صحبات کارد. هایا  مسائالاه جاز  
مسئله لهستان باه باحا  گاذاشاتاه  
نشد و آنها همه بر لازوک باازگاردانادن  
اسااتااقااال  بااه لااهااسااتااان تاا کاایااد  

کردند. در روز بعد مایاتایانا     می 
دیگری برگازار شاد کاه ماورخایان  

الملل به آن توجه زیادی نکردناد.    بین 
این میتینا  باه اباتاکاار شاورای  
کارگران لانادن تارتایاب داده شاد و  
اینبار بدون شرکت بورژوازی. ادگار  
از قااباال از پایااونااد ناازدیاکااتاار باایاان  
کااارگااران انااگاالاایااس و قاااره اروپااا  

کارد. مسائالاه بار    پشتایاباانای مای 
ای عملای طار  باود. کاارگار    پایه 

انگلیسی مربور بود متوجه رقاابات  
جدی کارگران فرانسوی، بلاژیاکای  
و خصوصا آلمانی بااشاد. در اوایال  
دهه شصت، صاناایاع نااناوائای کاه  
دیااگاار در مااعسااسااات عااااایااماای  
متمرکز شده بودند، کااماال تاوساط  

کاردناد.    کارگران آلماانای کاار مای 
صنایع ساختمان سازی، تزئایاناات و  
اثاثیه مملو از فارانساویاان باود. باه  
این دلیل بود که تریدیونیونیستاهاای  
انگلیسای بارای هارگاوناه فارصات  
ممکن برای ت ثایارگاذاری بار روی  
کااارگااران خااارجاای کااه بااه داخاال  
انگلستان سرازیر می شادناد  اناان  
ارزش زیادی قائل باودناد. ایان امار  
به بهاتاریان وجاهای مایاتاوانسات از  
طری  سازمانی که کاارگاران مالال  
مختالاف را ماتاحاد مای سااخات،  

 صورت گیرد. 
 

 وادامه دارد  

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 (  دیوید ریازانف           ٦٣)
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 کارنامه دولت حسن روحانی 
 زیر پوست بیکاری میلیونی

 نسان نودینیان 

دولت دوازدهم ادامه دولت یازدهام  
است.   اقاتاصااد باه بان بسات  
رسیده دولتاهاای روحاانای  تاوان  
ایراد فرصت های شاغالای را از  

 دست داده است.  
پااو  شااویاای، راناات خااواری و  
دزدی های میلایااردی در نااااک  
سیاسای اااا اقاتاصاادی در ایاران  

 دست باال را دارد.  
از تعداد هر خااناواده  اهاار نافاره  
حداقل یک نفر بیکار ثبت شاده.  
 ااالااش اصاالاای دولاات روحاااناای  
مساله بیکار و ناتوانی این دولات  
برای حال ایان ماعاضال ماهام و  

 اجتماعی در ایران است. 
 

تاعاداد دساتافااروشاان بساایاار شااده  
است. بر خالن ساا  هاای قابال  
کە تنها در مناسبات هاا و شاب  
های عید، دستفاروشاان در شاهار  
خودنمایی می کردند، اکاناون بە  
طور پیوسته و در روزهای هافاتاه  
بە کسب و کاار در شاهار مای  

 پردازند. 
  ٥٠ تهران با جمعیتی نزدیک باه  

ماایاالاایااون ناافاار دارای باایااشااتااریاان  
دسااتاافااروشااهااا اساات. . اطااران  
میادین پر تردد شهر تاهاران ماثال  
ولاایااعااصاار، ونااک، تاارااریااش،  

بە  …  صادقیه، هافات حاوض و  
راحتی می توان ماردان و الاباتاه  
زناااناای را دیااد کە بە شااغاال  

مشغو  می باشاناد  ”  دستفروشی “ 
و از ایان راه امارار ماعااش مای  
کنند. محدوده اطران پاساژهاا و  
مراکز خاریاد شاهار نایاز بە طاور  

 روزانه مملو از دستفروش است. 
 

کارگران کولبر بخشی دیاگار از  
لشکر بیکاری میلیونی هساتاناد  

ساا  گاذشاتاه مارتاباا    ١ که در  
تعداد آنها افزایاش یاافاتاه اسات.   
عدک دسترسی باه فارصات هاای  
شغلی مناسب از تبعات افازایاش  
 اانااد رقااماای دسااتاافااروشااان و  

 کولبران، است. 
 

بیکاری میلیونی و عادک تاحاقا   
پروژه های اجتمااعای و رفااهای  
دولت یازدهم بعاد از بارجااک و یاا  

دوره پسا تاحاریام داماناه  االاش  
کارکنان و کارگران را عمیا  تار  

 کرده است.  
اسفند وکااناا  تالاگاراک خابار    ٠٥ 

آنالین : جهاناگایاری ماعااون او   
رئیس جمهور اسالمی در نشاسات  
شورای عالی پیشکاشاوتاان اتاا   

  ١١ بازرگانی اعاالک کارد: ساا   
ترین سا  اقاتاصاادی دولات    سخت 

بود. جهانگیاری مایاگاویاد  مان  
هااای    تااقااریاابااا در باایااشااتاار سااا  

و شرایط را      اقتصادی کشور بوده 
اک، هی  ساالای باه ساخاتای    دیده 
نبود برای پرداخت حقاو     ١١ سا   

کارمندان وزارت نفات در اسافاناد  
هاا    ماه واک بانکی گرفتیم، میلیون 

نفر بیکار در کشاور داریام و از  
سا  آینده ساالای یاک مایالایاون  

التحصیل دانشگاهی بایاکاار    فار  
خواهیم داشت، در ساا  گاذشاتاه  
قااادرت خاااریاااد ماااردک شاااهاااری  

درصاد    ٠١ درصد و روستایای  ٥١ 
 کاهش یافته است.  

جهانگایاری ماعااون روحاانای در  
هاا    مایالایاون »دولت یازدهم گفته   

نفر بیکار در کشاور داریام و از  
سا  آینده ساالای یاک مایالایاون  

التحصیل دانشگاهی بایاکاار    فار  
 خواهیم داشت وخبر آنالین  

   
دولت روحانی و  خانه 
 نشینی جمعیت فعال!

جمعیت ایاران    ٥٥١١ در اوایل سا   
میلیون نفر شاد. جاماعایات    ٦٦٢٥ 

ماایاالاایااون ناافاار و    ١١٢١ شااهااری  
  ٠٥٢١ جمعیات روساتاایای حادود  

میلیون نفر باوده اسات. در اوائال  
سایت مشر  ناوشاتاه    ١١ دی ماه  

دهااد از    بااود  آمااارهااا نشااان ماای 
  ٥٥٢٥ میلیون فرد غیرفاعاا ، ١٢٢٠ 

اناد    ساالاه   ٥١ تاا    ٠٢ میلیون نفر  
که باید در دوره طالیی جساتاراو  
برای شغل بوده و یا کاری بارای  
خود دست و پا کرده بااشاناد اماا  

دهناد در ک ناک خااناه    ترجیح می 

 بنشینند  
 
هازار ٢١١میلایاون و  ٥" 

 تحصیل کرده بیکار"
بیکاری و عدک امنیت شغلای در  
زندگی میلیونها نفر از ماردک در  
ایااران تاااثاایاار گاازار شااده. افاا   
دسااتاارساای بااه اشااتااغااا  هاار روز  

مایالایاون و    ١ تاریکتر میشاود. " 
هزار تحصیال کارده بایاکاار"  ٦٢٢ 

آماری تاکاان دهاناده اسات. ایان  
آمار توساط ساایات ماهاردر ساوک  
خاارداد اعااالک شااده. باایااکاااری  
میلیونای و اخاراج ساازی هاای  
هزاران نافاری ساتام طاباقااتای و  
نابرابری اجتماعی را در خااناواده  
های کاارگار و زحاماتاکاش باه  
مااعااضاالاای روزانااه تااباادیاال کاارده  
است. استدال  های دولت و کال  
نااک سیاسی سرمایه در ایاران در  
توجیه بیکاری مایالایاونای قاابال  

 توجه است. 
   

 اخراج و بیکارسازی
کارنامه دولت حسن روحاانای باا  
اخراج و بایاکاارساازی هاا بارای  
کااارگااران و مااردک پاادیااده ای  

 اجتماعی و آشنا است.  
 

در مارالاس    ١١ اردیبهاشات    ٠٥ 
تاعاطایالای  »اسالمی اعالک شاد   

هاازار واحااد صاانااعااتاای و    ٥١ 
نافار دیاگار    ٥٢٢٢٢٢٢٢ تولیدی   

بیکار شدند. طب  گزارشاتی کاه  
هاا باه دسات ماا    از تامااک اساتاان 

هاازار کااارگاااه و    ٥١ رساایااده،  
کارخانه به طور کاامال تاعاطایال  

اند که این و عیت در دولات    شده 
فااعاالاای ر  داده اساات. مااابااقاای  

هااا در صااورت ادامااه    کااارگاااه 
فااعااالاایاات بااا کاااهااش ظاارفاایاات  

درصاد از    ١٢ تولیدی، کمتر از  
های خود را فاعاا  ناگاه    پتانسیل 
سا  دولت فاعالای    ٥ اند. در    داشته 

یک میلیون نفر به سیل بیاکااران  

اناد کاه ایان    کشور ا اافاه شاده 
مو وف مورد ت ئید مرکز آماار و  

  .«وزارت کار است 
 

سرنگونی یک نالاش 
 مهم است!

افاازایااش باایااکااارسااازی و اخااراج  
میلیونی و ایرااد نشادن فارصات  
های شغلی ساالنه بیش از یاک  
میلیون از جواناان تاحاصایالاکارده،  
بحران بیکاری را باه بازرگاتاریان  
 الش اجتماعی دولت پساابارجااک  
در جامعه تبدیل کرده است. تایار  
دشمنی پسا تاحاریام روحاانای باا  

 ایازی    ١١ تعیین دستمازدهاای  
هازارتاوماان بار بادن  ١٢٢ بیشتر از  

میلیاون هاا نافار از کاارگاران و  
خااانااواده هااایشااان نشااساات  فااقاار  
بیشتار، اساتاثاماار وحشایااناه بای  
شائبه با اعما  بیشتریان ریاا ات  
کشی اقتصادی پیاک دولات پساا  
برجاک است. دولت پساا بارحااک باا  
پرداخت نکردن  ندین ماه حاقاو   
و مزایای کارگران و کارکناان و  
باایااکاااری ماایاالاایااوناای زناادگاای  
 ندین میلیون از ماردک را باگارو  

 گرفته است  
افزایش دست فرشان و کاارگاران  
کولبر، و آسیب های اجاتامااعای  
که بر زندگی آنها تاحامایال شاده  
نتیره بیکاری میلیونی کاناونای  

 است. 
 

مبارزه پیگیر برای بیمه بیاکااری  
امری شادنای و عامالای اسات.  
جنبش علیه بیکاری امکان پاذیار  

 و عملی است.  
رهایی از شر این نااااک اساتاثاماار  
که سرنوشت مایالایاون هاا انساان  
جوان زن و مرد را باه تابااهای و  
نابودی کشااناده اسات، در گارو  
ساارنااگااوناای رژیاام جاامااهااوری  

 اسالمی است  
 

 ٠٢٥٦ می    ٥٢ 
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تجمع اعتراضی کارگران شاغل در باخاش 
هاای خاادمااات و فضاای ساابااز شااهاارداری 

 آبادان
خرداد کارگران شاغل در بخش های خادماات    ١ صبح  

و فضای سبز شهارداری آباادان در اعاتاراض باه پارداخات  
ماه حقو  و مزایای خاود ماقاابال شاهارداری ایان    ١ نشدن  

 شهر اجتماف برگزار کردند. 
 

 تجمع بازنشستگان نیشکر هفت تپه
ناافاار ازکااارگااران    ٠٢٢ خاارداد حاادود    ٥ صاابااح روز  

بازنشسته نیشکرهفت تپه بدلیل پارداخات نشادن حا  بایاماه  
درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی دست باه تاراماع  ١ 

 اعترا ی زدند.  
نافار هساتاناد،    ٥١٢ این کارگران که تعداد کال آناان  

شرایط بازنشستگی ازطری  طر  ساخات و زیاان اور رادارا  
درصاد ساهام  ١ میباشند، اما با عادک پارداخات حا  بایاماه  

 کارفرما به تامین اجتماعی، نمیتوانند بازنشسته شوند. 
بنا بر خبر منتشر شده در سایت اتحادیه آزاد کاارگاران  
ایران، کارگران مشمو  باازنشاساتاگای ،پاس از پایاگایاری  
مکرر ازطری  مدیریت و عدک تغییر شرایطاشاان، دراعاتاراض  
بااه ساایاااسااتااهااای دولاات درواگااذاری شاارکاات بااه بااخااش  
خصوصی وعدک پرداخت وانراک دادن تاعاهادات شارکات در  

 خرداد دست به ترمع زدند.    ٥ روز  
شرکت نیشکرهفت تپه بزرگترین شرکت و کاارفارماای  
بدهکار به تامین اجتماعی درکشور است هامایان ماو اوف  
باعا  شاده کاه ساازماان تاامایان اجاتامااعای ازتاعاویا   
وتمدیدشدن دفتر ه هاای درماانای پارسانال ایان شارکات  
اجتناب کرده وکارگران ازناردرمانی به مشاکاالت زیاادی  

 د ارهستند. 
 

کارگران شاغل وبازنشساتاه ماجاتاماع 
 نی شکر هفته تجمع کردند

نفر از کارگران شااغال  ٠٢٢ صبح روز سوک خرداد حدود  
و بازنشسته مرتمع نیشکر هفات تاپاه باا اجاتامااف ماقاابال  
ساختمان اداری مرتمع خواستار دریافت ماطاالاباات عاقاب  

 افتاده خود شده اند. 
نفر از کارگران بازنشسته این ماراتاماع کاه    ٥٢٢ حدود  

اند  هاناوز    تا هم اکنون بازنشسته شده   ١١ از اسفند ماه سا   
اند مطالبات بازنشستگی خاود را دریاافات کاناد.    نتوانسته 

درصادی    ١ این کارگران همچنین خواستار پرداخات ساهام  
بازنشستگی خود در مشاغل ساخات زیاان آور باه تاامایان  
اجتماعی هستند و در عین حا  بابت پااداش باهاره بارداری  

 را از کارفرما طلبکارند.   ١١ و    ١١ سالهای  

در عین حا  کارگران شاغل بخش صنعت مرتمع کاه  
در اجتماف این روز همکاران بازنشسته خودرا هماراهای مای  
کردند، بابت یک ماه مزد معاوقاه و پااداش وباهاربارداری  

دسات باه اعاتاراض زده اناد. جادا از    ١١ و    ١١ های    سا  
کارگران شاغل وبازنشسته کارگاران روز مازدی ماراتاماع  
نی شکر هفته نیز از اسفند ماه ماطاالاباات مازدی خاودرا  
دریافت نکرده اند. مرتمع نیشکر هفت تپه سراپاا اعاتاراض  
 است. کارگران خواستار پرداخت فوری طلبهایشان هستند. 

 
تجمع اعتراضی جمعی از معلاماان در 
اصفهان بخاطر عدم تحاویال پاروژه 

 مسکن فوالد شهر
خرداد جمعی ازمعلمان بخاطار عادک تاحاویال باه    ٦ روز  

موقع پروژه هزارواحدی فوالد شهر اصافاهاان کاه مادت ده  
سا  ازتحویل ان می گذرد درجلو موسسه صندو  ذخایار ه  

 فرهنگیان واقع در تهران ترمع کردند. 
 

 ١٦ادامه اعتاراضاات کاارگاران فااز 
 کنگان 

خرداد دومین روز تاراماع اعاتارا ای کاارگاران    ٦ روز  
کاناگاان کاه در    ٥٥ پیمانکاری شاغل در پروژه های فاز  

کاناگاان    ٥٥ فااز    ٥٢١ و    ٥٢١ ،  ٥٢٥ های    ساخت یونت 
فعالیت دارند، .بخاطار عاداک پارداخات دساتامازدهاایشاان از  
ابتدای زمستان گذشته تا کنون بود. در این روز کاارگاران  
مقابل دفتر کارفرمای اصلی ترمع کردند. و شاماار آناهاا  
به سیصد نفر میرسید. هم اکنون ایان کاارگاران کاارگاران  
در اعااتااصاااب بااه ساار ماایااباارنااد و حااا اار بااه خااروج از  
استراحتگاههای خاود وکاماک  نشاده و ماناتااار وصاو   

 طلبهایشان هستند. 
 

التدریس برای نندمین  معلمان حق
 بار مقابل مجلس تجمع کردند 

الاتادریاس بارای    خرداد جمعی از ماعالاماان حا    ١ صبح  
 ندمین بار در ماههای گذشته، مقابال مارالاس شاورای  
اسالمی ترمع کاردناد. خاواسات ایان ماعالاماان جاذب در  

 ساختار آموزش و پرورش است. 
 

نفر از کارگران شاهارداری  ١٥١تجمع 
 اهواز برای معورات مزدی 

نافار از    ٥١٢ خارداد در حادود    ١ صبح روز    ٥ ساعت  
اهواز در اعاتاراض باه    ١ و    ٥ کارگران فضای سبز مناط   

ماه دستمزدشان و خاواشات حا  شایار    ١ تا    ٥ عدک پرداخت  
که جهت جلوگیری از مسمومیت باا گارد و غاباار      روزانه 

باید به آنها تعل  بگیرد.مقاابال شاهارداری مارکازی اهاواز  
ترمع کردند. اند. بنا بر خبر ایان کاارگاران از آغااز ساا   

هازار    ٥١٢ جاری دستمزدی نگرفته اند و ماعااد  مابالاغ  
خاود را طالاباکاار هساتاناد .    ١١ ساا    «ح  شیر »تومان  

مطاب  قراردادی که کارگران با پایامااناکاار هاای ایان دو  
ناحیه دارند باید روزی هزار تاوماان باه آناهاا از ایان باایات  

 پرداخت شود. 
نوشیدن شیر از جهت جلوگیری از مسمومیات باا گارد  

های محیطی موثر اسات اماا در عایان    و غبار و آلودگی 
پیمانکار موظف است که سایر لوازک حفاظتی استاانادارد را  

 هم در اختیار کارگران بگذارد. 
 

کااارگااران شااهاارداری نااورآباااد باارای 
 معورات مزدی تجمع کردند 

خارداد شامااری از کاارگاران شاهارداری    ١ صبح روز  
مااه دساتامازدشاان ماقاابال    ١ نورآباد در اعتراض به تعوی   

 شهرداری این شهرترمع کردند. 

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  
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کاناگاان  ١٦کارگران پیمانکاری فااز 

 دوباره تجمع کردند
  ٥٥ خارداد شامااری از کااارگاران فااز    ١ صاباح روز  

کنگان بخاطر خلف وعده هاای کاارفارماا بارای پارداخات  
کاارگار    ٥٢٢ طلبهایشان دست به ترمع اعتارا ای زدناد.  

خرداد بخااطار عادک    ٦ و    ١ این مرکز کارگری در روزهای  
و دساتامازد    ١١ پرداخت دستمزد ماههای باهامان، اسافاناد  

خاود    ١١ ماههای فروردین و اردیبهشت و ح  بایاماه ساا   
دست به ترمع اعتارا ای زده باودناد. و کاارفارماا وعاده  
پرداخت طلب کارگران را داده باود. اماا کاارفارماا تاناهاا  
بخش کو کی از طلب کارگاران را پارداخات کارد و در  

  ١ نتیره تا کارگران بخاطر خلف وعده های کاارفارماا در  
 خرداد دوباره مقابل دفتر کارفرمای ترمع کنند. 

 
کااارگااران گاارانااول شااهاااب مااقاااباال 

 فرمانداری میبد تجمع کردند 
کارگر کارخانه گرانو  شاهااب مایاباد    ١٢ خرداد    ٥ روز 

در اعتراض به متوقف شدن فعالیت این واحد تاولایادی باه  
دلیل به بهانه انباشت بدهی به نهادهای دولتی و ناگارانای  

شان صباح روز دوشاناباه ماقاابال سااخاتاماان    از آینده شغلی 
 فرمانداری میبد ترمع کردند. 

 
کارگران شاهارداری باروجارد تاجاماع 

 کردند
خاارداد کااارگااران خاادماااتاای وفضااای ساابااز    ٥ روز  

ماه مزد ماعاوقاه ماقاابال  ١ شهرداری بروجرد در اعتراض به  
 ساختمان فرمانداری این شهرستان ترمع کردند. 

  ٦٢٢ بنا بر خبر در شهرداری بروجرد بیش از یکهازار و  
کارگر و کارمند شاغل هستند که از  نادیان ساا  اسات  

 مطالبات مزدی خود را با تاخیر دریافت می کنند. 
 

کاارگار ماعاادن  ١١١١تجمع اعتراضی 
سوادکوه در میدان شهر در اعاتاراض 

 به بیکاری
بادناباا  تااعاطایالای و واگاذاری ماعااادن در ساوادکااوه  
مازندران، حدود هازار کاارگار در ایان شاهارساتاان از کاار  

ماه است حقو  نگارفاتاه اناد.    ١ بیکار شدند. این کارگران  
خرداد در اعتراض به این بیکارسازیها و باا خاواسات    ٥ روز  

پرداخت فوری دستمزدها، هزار کارگر این معدن در مایادان  
شهر زیراب سوادکوه گرد هم آمدند که مانارار باه انساداد  
جاده سوادکوه به سمت تهران شاد. ایان اعاتارا اات اداماه  

 دارد. 
 

تااجاامااع کااارگااران اخااراجاای سااد 
نمشیردراعتراض به عادم پارداخات 
مطالباتشان وبارای باازگشات باکاار 

 مقابل فرمانداری گچساران!
خرداد،کارگران اخراجی سد  مشیاردراعاتاراض باه  ٠ روز 

عدک پرداخت مطالبااتشاان وبارای باازگشات باکاار ماقاابال  
فرمانداری گچساران ترمع کردناد. باناا بار خابار باعاد از  

  ٥ تعطیلی موقت پروژه سد  مشایار در ساا  جااری، روز  
کارگر این ساد بادون اطاالف قابالای و تاحات    ٠٠١ خرداد  

 عنوان همیشگی تعدیل نیروهای پروژه اخراج شدند. 
نافار از کاارگاران اخاراج شاده مارباو  باه    ٥٠٥ حدود  

نافار کاارگار  ٥٢٥ شرکت سابیرسد  مشیر هستاناد و نایاز  
شرکت لرزه نگاری امور حفاری زیرمرموعاه ایان شارکات  

 نفر هستند.  ٠٠١ است که مرموعا  
به گفته کارگران اخراجی اغلب آنها متاهل، مساتااجار  
و سرپرست خانواده های  ند نفره هساتاناد کاه بااگاذشات  

سا  های سا  کار و تاالش در ساد اماشایار گاچاسااران،  
 اکنون امرار معاش آنها زیر سوا  رفته است. 

 
 

تجمع اعتراضی کاارگاران کاارخااناه 
 وب آهان اردبایال نسابات باه عادم 
پاارداخاات ماااه هاااحااقااو  مااقاااباال 

 استانداری!
خرداد،جاماعای از کاارگاران کاارخااناه ذوب آهان  ٠ روز 

اردبیل برای باردیگردر اعتراض به و عیت نامعلوک شاغالای  
و عدک پرداخت ماه ها حاقاو  ماقاابال اساتااناداری تاراماع  

نافار کاارگار رسامای وقارار دادی    ١٢٢ کردند. بیاش از  
ماه مطالبات معوقه مازدی از    ٥١ تا    ٥٦ فعالیت دارند که 

کارفرما طلبکارند. در این ترمع اعاتارا ای کاارگاران باا  
مبارزه با فساد با شاعاار ماحاقا   »بنر نوشته هایی همچون: 

  ٥٦ مااعااوقااه  »،  «نااماای شااود اقااداک و عااماال الزک اساات 
 ، ...اعترا شان را بنمایش گذاشتند. «ماهه 

 التدریس باز هم مقابل مرلس ترمع کردند   معلمان ح  
التدریس دراعاتاراض باه    خرداد،جمعی از معلمان ح  ٠ روز 

بالتکیفی استخدامایاشاان بارای بااردیاگارماقاابال مارالاس  
اجتماف کردند. معلمان ح  التدریس با سر دادن شاعاارهاایای  
خواستار تعییان تاکالایاف و اعایات شاغالای، ساناواتای و  

 شان از وزارت آموزش و پرورش شدند.   حقوقی 
 

کارگر کاارخااناه آ ر آب  ١٥١١تجمع 
 در میدان صنعت شهر اراک 

بااه کااارگااران وعااده داده شااد کااه دو هاافااتااه دیااگاار  
 طلبهایشان پرداخت میشود 

کاارگار آذر آب در اساتاان    ٥١٢٢ ترمع اعاتارا ای  
اردیبهشت در اعتراض به عدک پارداخات    ٠١ مرکزی که از  
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سه ماه دستمزده و هفت ماه بن پارداخات نشاده و و اعایات  
نامعلوک بیمه تکمیلی درمیان و صندو  قرض الاحاساناه بار  
پا شده بود، روز دوک خارداد مااه باا وعاده هاای مادیاریات  

 موقتا خاتمه یافت.  
در روزهای نخست،این حرکت اعتارا ای کاارگاران در  
محوطه کارخانه آذرآب ترمع برپا میاکاردناد، اماا باعاد باه  
میدان صنعت شهر اراک در حوالی محل کارخانه کشایاده  
شد. این اتفا  در شهر اراک که قبال شاهد راهپیماایای باا  
شکوه هپکو در وسط شهر با شعار زیر بار ستم نمی کانایام  
زندگی، بوده است. مسئولین کارخانه را به هارا  اناداخات  
و سرانراک مدیرعامل و مادیار مانااباع انساانای ایان واحاد  
صنعتی با حضور در جمع متعر ان به آنها وعاده پارداخات  
معوقات مزدی را برای دو هفته دیاگار دادناد.. کاارگاران  
اعالک کردند که اگر پااساخ ناگایارناد دوبااره بااز خاواهاناد  

 گشت.  
کارخانه آذرآب در زمینه ساخت و تراهایاز پاروژه هاای  

 نیروگاهی و پاالیشگاهی فعالیت دارد. 
 
 

 کارگران
بیانیه جاماعای از فاعاالایان صانافای 
مااعاالاامااان و کااارگااران باارای آزادی 
اسماعیل عابادی و لاغاو  اتاهااماات 
امنیاتای از پاروناده هاای فاعاالایان 

 صنفی
هزاران معلم و کارگر و فعا  صنفای از اقصای ناقاا   
کشور در حماایات از خاواساتاه هاای انساانای و قااناونای  
اسااماااعاایاال عااباادی طااوماااری را امضااا کااردنااد و در  

 تحویل قوای سه گانه و مراجع ذیربط شد.   ٥ ٥ ١١ مور  
روز اعاتاصااب عابادی ده هاا تشاکال  ٠١ در طی این  

صنفی و مدنای طای بایاانایاه هاایای  امان حاماایات از  
 مطالبات عبدی خواستار توجه مقامات بوده اند. 

نار به شرایط خطیر جسمانای  و هاماچانایان عاوارض  
اعتصاب طوالنی مدت اسامااعایال عابادی و هاماچانایان  
خواست ده ها هزار نفر برای رسایادگای باه و اعایات ایان  
معلم بارجساتاه، ماا ماعالاماان و کاارگاران باعاناوان امضاا  
کنندگان این بیانیه  من پای فشردن بر آزادی بی قایاد و  
شر  ایشان خواستار بر ایاده شادن اتاهااماات امانایاتای از  
پرونده های قضایی ایشان و کلیه فعالین صنفی و مادنای  

 هستیم. 
بدیهی است  نااناچاه ایان خاواسات ماا ماورد تاوجاه  
مقامات اجرائی و قضاائای کشاور قارار ناگایارد ماا حا   
اعترا ات گسترده از قبیل ترمع و تاحاصان و اعاتاصااب  
غذا در مقابل مرلس شورای اسالمی و دیاگار ناهاادهاای  
دولتی را در بارابار دوربایان هاای رسااناه ای بارای خاود  
محفوظ میداریم  و بدین وسیله اعالک میکانایام در صاورت  
عدک آزادی فوری و بی قید و شر  اسامااعایال عابادی و  
توجه به خواست میلیونها کارگر و معلم مابانای بار پاایاان  
دادن به امانایاتای کاردن اعاتارا اات صانافای و مادنای،  

مسئولیت تباعاات اقاداماات اعاتارا ای تار ماا بار عاهاده   
 مقامات دولت جمهوری اسالمی است. 

 اسامی امضاکنندگان به ترتیب حرون الفبا : 
-٥ مرتبی اباطاحای ماعالام  -٠ علی ایران نژاد معلم  -٥ 

باهانااک  -١ شی  امانی کارگر  -١ شاپور احسانی راد  کارگر  
ماحاماد  -٦ نسرین باهامان پاور ماعالام  -١ ابراهیم زاده  کارگر  
هاااشاام  -١ مااحاامااد جااراحاای کااارگاار  -٥ حساان پااوره مااعاالاام  

ماحاماد ر اا  -٥٥ ناهید خاداجاو کاارگار  -٥٢ خواستار معلم  
 داوود ر وی کارگر -٥٠ حکیم الهی  معلم  

-٥١ ساارا سایااپاور ماعالام  -٥١ واله زمانی کارگر  -٥٥ 
 جعفرعایم زاده کارگر -٥١ محمود صالحی  کارگر  

-٥١ عازیازقااسام زاده ماعالام  -٥٥ علی فروتن معلم  -٥٦ 
-٠٥ اساکانادرلاطافای ماعالام  -٠٢ مرتبی گودرزی ماعالام  

پارویان  -٠٥ جوانمیار مارادی کاارگار  -٠٠ ر امسلمی معلم  
 علی نراتی کارگر -٠١ محمدی  کارگر  

 ١١ خرداد    ١ 
 
 

شادبا  سندیکاای کاارگاران شارکات 
 واحد برای تبر ه دو فعال کارگری

شااپاور احساانای راد و جاعافار عااایام زاده دو فاعااا   
کارگری که با حکم شعبه او  دادگاه اناقاالب شاهار سااوه  

اجتماف و تبانی باه قصاد اقاداک عالایاه امانایات  ”  به اتهاک  
هار کاداک  ”  تبلیغ علیه نااک جمهوری اسالمی ”  و  ” کشور  

به یازده سا  حبس محاکاوک شاده باودناد از ساوی شاعاباه  
هشتم دادگاه تردید نار استان مرکزی از اتهامات ماذکاور  

 تبرئه شدند. 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوباوسارانای تاهاران و  
حومه لغو احکاک محکومیت علیه این دو فاعاا  کاارگاری  
را شادباش می گوید و امیدوار است احاکااک زنادان عالایاه  
دیگر فعالین صنفی و اعضای سنادیاکاای شارکات واحاد  
ابراهیم مددی، ر ا شهابی و داود ر اوی نایاز باه زودی  

 لغو گردد. 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوباوسارانای تاهاران و  

 حومه 
 ٥٥١١ خرداد  ١ 
 

 گزار 
سومین کارگر انفجار فاوالد باویار احاماد 

 جان باخت
جانباختن او را به همگان تسلیت 

 میگوییم
با کما  تاسف قاسم پشت  امان کاارگار فاوالد باویار  
احمد که در جریان انفرار در این کارخانه آسیب دیاده باود،  

و  ٥٥ درصاد در سااعات  ١٢ باه دلایال ساوخاتاگای بااالی  
خارداد در بایاماارساتاان صادرای شایاراز  ١ دقیقه ظاهارروز ١١ 

درگذشت . قبل از او در  اهاارک خارداد مااه دو کاارگار  
آسیب دیده دیگر به اسامای یاوساف کارمای و زریار حااج  

 بارانی به خاک سپرده شدند.  
جانباختان ایان کاارگاران را باه خااناواده هاایشاان، باه  

 کارگران فوالد بویر احمد و به همگان تسلیت میگوییم.  
محیط های کار بخاطر ساودجاویای سارماایاه داران و  
حمایت دولت و قوانینش، به قتل گاه کارگران تابادیال شاده  
است. با اعترا ات گسترده ماان باه ایان جاناایات آشاکاار  

 خاتمه دهیم. 
خرداد اتفا  افاتااد    ٥ انفرار در فوالد بویر احمد در روز  

نافار    ١ کارگر بشدت آسیب دیادناد کاه    ١ که در جریان آن  
زریار حااج باارانای  »،   «قاسم خوش  من  »انان به اسامی  

 «کاوو  عبااسای »، «حامد قاسمی »،  «رسو  اکرمی  »، «

بدلیل سوخاتاگای شادیاد باه شاهارهاای   «کریم بیگدلی »و  
شیراز و اصفهان اعزاک شدند. که حا  ساه نافار از آناان باه  
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 از صفحه
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رساو    »و  «قاسم خوش  امان »، «زریز حاج بارانی  »اسامی  
به دلیل ساوخاتاگای صاددرصاد باه شادت وخایام   «اکرمی 

 گزارش شد. 
بعد از فاجعه معدن زمستاان یاورت کاه در جاریاان آن  

نافار زخامای شادناد،    ٦٢ کارگر جانباختند و بایاش از    ١١ 
انفرار در کارخانه فوالد بویر مورد دیگری از ساودجاویای  
های کارفرمایان است کاه زیار  اتار حاماایات حاکاومات  
اسالمی با تماک قوانین  د کارگاران و دساتاگااه قضاایای  

 اش، کارگران قربانی شدند.  
به گفته کارگران آنها از کمترین امکانات و تراهایازات  
اولیه ایمنی برخورداند که نتیره اش تلفات انسانی انافاراار  
روز دوشنبه او  خرداد در کاارخااناه باوده اسات. یاکای از  
کارگران این کارخانه در گافاتاگاو باا خابارگازاری هاای  
میگوید: اگر لبا  نسوز و ایمنی داشتیم هایا  مشاکالای  

 برای کارگران این کوره که منفرر شد، پیش نمیممد. 
انفرار در فوالد بویر احمد خشم کارگران را برانگایاخات  
و در دوک خرداد کارگران با ترمع در استانداری کهگیالاویاه  
و بویر احمد به و ع نا ایمن محیط کارشان اعتاراض کارده  
و خواستار ایمن شادن فاوری ماحایاط کاار خاود، باهاباود  
شرایط کاری و پرداخت طاباهاایشاان، و تاعایایان تاکالایاف  
و عیت بیمه ای و شغلی خود شدند. به گافاتاه کاارگاران  
در سه سا  گذشته  ند بار برای پیگیاری ایان خاواساتاهاا  

 ترمع داشته انند و جوابی نگرفته اند. 
این اعترا ات باید ادامه یابد و حمایت وسایاع هاماگاان  

 را داشته باشد. 
 منبع 
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فاجعه نا امنی در محیا  هاای کاار 
 اینبار در فوالد بویر احمد

ترمع اعترا ی کارگران کارخااناه فاوالد باویار احاماد  
کاارگار ایان    ١ یک روز بعد از انافاراار و آسایاب دیادن  

 کارخانه 
خرداد در اثر انفراری در کاارخااناه فاوالد باویار    ٥ روز  
نافار اناان باه    ١ کارگر بشدت آسیب دیادناد کاه    ١ احمید  

زریاار حاااج باااراناای  »،   «قاااساام خااوش  ااماان  »اساااماای  
 «کاوو  عبااسای »، «حامد قاسمی »،  «رسو  اکرمی  »، «

بدلیل سوخاتاگای شادیاد باه شاهارهاای   «کریم بیگدلی »و  
شیراز و اصفهان اعزاک شده اناد. حاا  ساه نافار از آناان باه  

رساو    »و  «قاسم خوش  امان »، «زریز حاج بارانی  »اسامی  
به دلیل ساوخاتاگای صاددرصاد باه شادت وخایام   «اکرمی 

 گزارش میشود.  
این مو وف خشم کاارگاران را باراناگایاخات و در دوک  
خرداد کارگران با ترمع در استانداری کهگایالاویاه و باویار  
احمد به و ع نا ایمن ماحایاط کاارشاان اعاتاراض کارده و  
خواستار ایمن شدن فوری محیط کار خود، باهاباود شارایاط  

کاری و پرداخت طبهایشان، و تعیین تکلیف و عیت بایاماه  
ای و شغلی خود شدند. به گفاتاه کاارگاران در ساه ساا   
گذشته  ند بار برای پیگیری این خواستها تاراماع داشاتاه  

 انند و جوابی نگرفته اند. 
بعد از فاجعه معدن زمستاان یاورت کاه در جاریاان آن  

نافار زخامای شادناد،    ٦٢ کارگر جانباختند و بایاش از    ١١ 
انفرار در کارخانه فوالد بویر مورد دیگری از ساودجاویای  
های کارفرمایان است کاه زیار  اتار حاماایات حاکاومات  
اسالمی با تماک قوانین  د کارگاران و دساتاگااه قضاایای  

 اش، کارگران قربانی شدند.  
به گفته کارگران آنها از کمترین امکانات و تراهایازات  
اولیه ایمنی برخورداند که نتیره اش تلفات انسانی انافاراار  
روز دوشنبه او  خرداد در کارخانه بوده است. یاکای دیاگار  
از کارگران این کارخانه: اگر لبا  نسوز و ایمنی داشاتایام  
هی  مشکلی برای کارگران این کوره کاه مانافارار شاد،  

خرداد بود که کاارفارماا    ٥ پیش نمیممد. در پی رویداد روز  
از تر  اعتراض کارگران باا دساتاپاا اگای تاماامای ایان  
مطالبات به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شد. باعاد  

فاتاا  ماحامادی، ماعااون      هم زیر فشار اعتراض کارگران  
سیاسی و امنیتی استاندار کاهاگایالاویاه و باویاراحاماد، باا  
حضور در اجتماف اعترا ی روز دوک خرداد کاارگاران وعاده  
پیگیری حل تمامی مشکالت کاارگاران کاارخااناه فاوالد  
بویراحمد را در اوایال هافاتاه آیاناده و پایاگایاری آن را باا  

 مسئوالن کشوری و استانی این واحد صنعتی داد.  
کارخانه فوالد یاسوج یاکای از بازرگاتاریان واحادهاای  

شاود    صنعتی استان کهکیلویه وبویر احاماد ماحاساوب مای 
کاارگار مشاغاو  کاارناد. ایان    ٥١٢ که در آن نزدیک به  

 کارخانه حدود هشت سا  پیش آغاز به کار کرد،  

اردیبهشت خبرگزاری صادا    ٠١ شنبه    به گزارش روز سه 
ترین گزارش ساازماان پازشاکای قااناونای از    تازه   ٬ و سیما 
بار اثار حاوادا کاار حاکاایات    ١١ در سا     ٥١١١ مرگ  

حوادا کاارگاری   «دار   رکورد »دارد. از ایران به عنوان ایران  
 شود.   در جهان ناک برده می 

سخنان کارگران فوالد بویر احمد از عاما  فااجاعاه ای  
خارداد    ٥ که در این کارخانه میگذرد و فاجعه انفرار روز  

کاارگار در    ١ خرداد که منرر به سوختن    ٥ در انفرار روز  
آتش شد که حا  سه نفرشان بشادت وخایام اسات، پارده بار  

 میدارد.  
با اعترا ی سراسری در برابر این قتل اشکار کاارگاران  

 در محیط های کار بایستیم. 
سخنان کارگران فوالد بویراحمد درباره و عیات ایامانای  

 وبهداشتی کارخانه: 
یکی از کارگران این کارخانه فوالد یااساوج:  ارا ماا  
باید در کوره آهن با دمپایی کار کنیم و لاباا  و کافاش  

 مناسب و ایمن نداشته باشیم." 
یکی از کارگران کاارخااناه فاوالد باویاراحاماد در ایان  
زمینه به ایسنا گفت: "اگر ما لبا  ایمن و نسوز داشاتایام،  
همکارانمان مصدوک نمیشدند و یا اگر مصادوک مای شادناد  
خیلی جزئی بود.". وی افزود: "کارگران ایان کاارخااناه از  
ایمنی و بهداشت الزک برخوردار نبودند و مسائاوالن ماتاولای  
باید ناارتهای جدی و بیشتری در این زمیاناه انارااک مای  
دادند تا د ار این  نین حاوادا و خساارت نامای شادیام.  
جنس کاله ایمنی که در کارخانه فوالد بویراحماد اساتافااده  

شود بی کیفیت و از نوف کاله ایمنی در ساخت و سااز    می 
هاست. ". او میپرسد:"  را باید کارگری که در کاارخااناه  

کاناد از    ذوب آهن و فوالد و در کنار کوره آهان کاار مای 
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لبا ، کفش، ماسک، عیناک و دساتاکاش مانااساب و  
 ایمن برخوردار نباشد.". 

یااکاای دیااگاار از کااارگااران ایاان کااارخااانااه ناایااز  
گفت:"کارخانه فوالد بویراحمد روزانه مسائاو  ایامانای دارد  
اما در شیفت شب مسئو  ایمنی ندارد و در ایان کاارخااناه  
جعبه کمکهای اولیه وجود ندارد." وی افزود: "کاارگارانای  

کاناناد باایاد    که در کارخانه ذوبمهن و فوالد فعاالایات مای 
جازء مشاااغال ساخاات و زیاان آور ماحااساوب شاونااد امااا  
قراردادهای کارگران فوالد بویراحمد قرارداد یاک کاارگار  

 عادی است.". 
 

 بین المللی
اجرای مجازات شال  بارای -اندونزی 

 دو همجنسگرا
باه اتاهااک      ماه   ٠٥ دو پسر جوان اندونزیایی روز سه شنبه 

همرنساگارایای باا  ارباات  اوب ماراازات شادناد. ایان  
نخستین بار است که مرازات همرنسگرایان در این کشاور  

 اعما  می شود. 
سا  سن دارند هفته گاذشاتاه در    ٠٥ و    ٠٢ متهمان که  

استان "آ ه" اندونزی بازداشت شدند، تنهاا ماناطاقاه ای در  
اندونزی که در آن قوانین سخاتاگایاراناه شاریاعات اساالمای  

 ارباه  اوب    ٥٥ اعما  می شود. این دو فرد هار کاداک  
 خوردند . 

به گزارش خبرگزاری فرانسه عبدالغنی عیسای عضاو  
شورای مذهبی محلی در این بااره گافاتاه اسات کاه ایان  
مرازات درسی برای عموک مردک است و بار اساا  قااناون  
شریعت راهی بسیار هوشمندانه و آماوزشای اسات و هایا   

 قاعده حقو  بشری را نق  نمی کند. 
متهمان در ماه ماار  گاذشاتاه و در حاالای کاه در  
رختخواب بوده اند توسط گروهی از شبه نااامایاان حاامای  
شریعت در خانه شان بازداشت و به پلیاس شاریاعات تاحاویال  

 داده شدند. 
 

اناتاقاال صادهاا کاارگار  -بنگالد  
صنایع نساجی به بیمارستان در اثر 

 گرما
گرما در بنگالدش طی دو روز گذشته سباب بساتاری  
شدن صدها کارگر بخش نساجای در داکاا پاایاتاخات ایان  
کشور شده است. این مسائالاه ماوجای از ناگارانای را در  
کارگاه ها و کارخانه های تولید پوشاک برندهای غاربای  

 برانگیخته است. 
مسئوالن پلیس بنگالدش اعاالک کارده اناد سای هازار  
کارگر از بیم به خطر افتادن جاانشاان ماحال کاار خاود را  
ترک کرده اند و این مسئله سبب تعطیلی هرده کاارخااناه  

 شده است. 
شعیب احمد، رئیس پلیس ناحیه قا ای پاور در شاماا   

  ٥١ پایتخت بنگالدش که دمای هوا در آناراا باه بااالی  
درجه رسیده است، می گوبد: "طی روزهای  هارشاناباه و  

نقر بر اثر شدت گارماا بایاماار و باه    ٥٢٢ پنرشنبه بیش از  

 بیمارستان منتقل شده اند" 
پلیس و مسئوالن بهداشتی، دلیل عاماده بساتاری شادن  
تعداد زیادی از کارگران صنعت نساجی در ایان کشاور را  
گرمای هوا، خستگی مفر  و نایاز ساوء تاغاذیاه عاناوان  

 کرده اند. 
بنگالدش، پس از  ین دومایان کشاور صاادر کاناناده  
منسوجات در جهان به شمار می رود. این در حالیست کاه  
شرایط دشوار و غیر انسانی کار در کاارگااه هاای تاولایاد  
پار ه و پوشااک در ایان کشاور باارهاا ماورد اناتاقااد و  

 اعتراض واقع شده است. 
مایاالدی    ٠٢٥٥ در فاجعه مرگبار "رانا پالزا" در ساا   

بیش از یکهزار کارگر در زیر آوار ساختمانی هشات طاباقاه  
در داکا جان باختند. ایان حاادثاه مارگاباار یاادآور هازیاناه  
انسانی و تلفات جانی است که تولید ارزان قیمت پاوشااک  
هر از  ند گاه به جامعه کارگاران ماحاروک تاحامایال مای  
کند، پوشاکی کاه باا قایامات بسایاار ارزان و کاماتار در  
کشوری همچون بنگالدش تولید و اغلب راهای فاروشاگااه  

 های کشورهای غربی می شوند. 
 

 ٧٢خطر سالمت بیاش از  -یونیسف 
میلیون کودک در خاورمیانه و شاماال 

 آفریقا 
  ٠١ ها در خاورمیانه و شاماا  آفاریاقاا ساالمات    خشونت 

میلیون کودک را در کشورهای درگیر جن  در منطاقاه  
خاورمیانه و شاماا  آفاریاقاا باه خاطار اناداخاتاه اسات. ایان  
کشورها شامل یمن، ساوریاه، ناوار غازه، عارا ، لایابای و  

هاا در ایان    های وارده به زیرساخات   شوند. خسارت   سودان می 
کشورها کودکان را از دسترسی به خدمات اولیاه درماانای  

های وارده به شباکاه باهاساازی و    محروک کرده است. آسیب 
هاای مساری از طاریا  آب    آبرسانی موجب شیوف بیامااری 

شده است. عالوه براین، امکانات پایاشاگایاراناه نااکاافای و  
کااماابااود مااواد غااذایاای هاام مااوجااب نااارسااایاای در اماار  

 رسانی به کودکان نیازمند شده است.   کمک 
به گفته گیرت کاپلر، مدیر منطاقاه ای یاونایاساف در  

ها سامانه بهاداشات و    خاورمیانه و آفریقای شمالی "خشونت 
سالمت را در کشورهای درگیر مخاتال و اداماه زنادگای  
کودکان را باا تاهادیاد روبارو کارده اسات. " باه گازارش  

بااران و انافاراارهاا تاعاداد    یونیسف عالوه بر بمباران، گالاولاه 
زیادی از کودکان در سکوت مح  و به عالات اباتاال باه  
بیماری جان می دهند، حا  آنکه به راحاتای قاابال درماان  

 هستند. 
یونیسف در گزارشی به تشریح و اعایات کاودکاان در  
کشورهای مذکور پرداخته که در ادامه بطور مخاتاصار باه  

 آنها اشاره می شود. 
 

 ٣١١میلیاون و  ٩یمن : نیازی فوری 
 های اولیه  هزار کودک به کمک

بنا به گزارش یونیسف، دو سا  جن  داخلای یامان را  
بااه ورطااه قااحااطاای کشااانااده و کشااور را بااا یااکاای از  

هاای انساانای در جاهاان روبارو کارده     ترین و عیت   بحرانی 

و عیتی که با سوءتغذیه شدید در مایاان کاودکاان هاماراه  
بوده است. این گزارش در ادامه می افازایاد کاه آلاودگای  
منابع و ذخایر آب کشور و راهیابی فا الب به این ذخاایار  

هاای اخایار ماوجاب    شیوف وبا را به همراه داشته و طی مااه 
نفر شده است. بیش از دو سوک جمعیات کشاور    ٥٠٥ مرگ  

هم آب ناسالم می نوشند. از سوی دیگر ماراکاز درماانای  
در یمن با ازدحاک بیمار روبرو هستند و به علیت کماباود آب  
آشامیدنی، امکانات پزشکی و دارو قادر به پااساخاگاویای  

 به بیماران نیستند. 
 

هزار کودک  ٠١١میلیون و  ٥سوریه : 
 به کمک فوری نیاز دارند

به گزارش یونیسف بیش از دو مایالایاون کاودک در  
هااای    مااناااطااقاای زناادگاای ماای کااناانااد کااه بااه کاامااک 

دوستانه یا دسترسی ندارند و یاا دساتارسای باه آن باا    انسان 
دشواری ماماکان اسات. هاماچانایان کاودکاان زیاادی از  
دسترسی به امکانات اولیه پزشکی از جمله واکسیاانسایاون  

هاا و دیاگار ماراکاز    محروک هستند. حمالت به بایاماارساتاان 
درمانی موجب تخریب و تعطیلی باخاشای از آناهاا شاده و  
باقیمانده هم باا کاماباود نایاروی انساانای و اماکااناات و  

دهاناد. باا اداماه    ترهیزات پزشکی به کار خود ادامه مای 
این و ع سایه شیوف دوباره فلاک اطافاا  هاماچاناان بار ایان  

 کشور سایه افکنده است. 
میلیون و یکصد هازار کاودک در اناتاااار    ١ :      عرا  

 هااااااااااااااااای فااااااااااااااااوری   کاااااااااااااااامااااااااااااااااک 
امکانات آبرسانی به اردوگاه آوارگان در حوماه ماوصال باا  

هاای    هاایای روباروسات، باویاژه هار روزه خااناواده   محادودیات 
شوند که کاودکاان اغالاباشاان    جدیدی وارد این اردوگاه می 

برند. بر اسا  برآورد یاونایاساف طای    از سوء تغذیه رنک می 
هازار کاودک در شار     ٥١ هفت ماه گذشته دساتارسای  

های بشردوستانه و خدمات درمانی قاطاع    موصل به کمک 
 شده است. 

 
هازار کاودک در اناتاااار    ٥٢٢ سودان : دو میلیون و  

 های فوری   کمک 
زده کشاور    طی هشت ماه گذشته و در مناط  جانا  

مورد ابتال به اسها  گزارش شده اسات. ایان    ٥٢٢٢ بیش از  
شود کاه مایازباان تاعاداد    آمار همچنین شامل مناطقی می 

 زیادی پناهرو از سودان جنوبی هستند. 
 

نااوار غاازه : یااک ماایاالاایااون کااودک 
 نیازمند کمک فوری

با بسته شدن مرکز تاوزیاع بار  و در پای آن قاطاع و  
لیاتار در روز    ١٢  عیف شدن جریان آب سرانه توزیع آب به  

رسید، یعنی کمتر از نصف استااناداردهاای بایان الامالالای.  
هازار    ٥٢٢ های تصفیه فا االب در حاا  حاا ار    ایستگاه 

متر مکعب فا الب را روانه دریا می کنند  ماو اوعای  
های قابل انتاقاا  از طاریا  آب را    که خطر ابتال به بیماری 

  ٥١ دهد. از سوی دیاگار در ناوار غازه تاناهاا    افزایش می 
 دهند.   بیمارستان خدمات پزشکی  روری را ارائه می 
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هاای  هزار کودک به کمک ٢٥١لیبی : 
 فوری نیاز دارند
حامالاه باه ماراکاز درماانای    ٠٢ سا  گذشته در لیبی  

ها در ایان کشاور در    صورت گرفته است. از آغاز درگیری 
برنامه واکسیناسیون با مشکالت زیاادی روبارو    ٠٢٥٥ سا   

شده است. بدون کمک ماالای جادیاد، اماکاان واکسایاناه  
کردن بیش از یک میلیون و سیصد هزار کودک در بارابار  
سرخک و سرخره وجود ندارد و سایر کودکان هم با خاطار  

 های مسری و بالقوه کشنده روبرو هستند.   شیوف بیماری 
در پایان این گزارش، یونیسف خواسته تاا از ناهاادهاای  

هاای بایاشاتاری    فعا  در حوزه بشردوستانه خواستار کاماک 
المللای تاناهاا یاک    شده است. گفته می شود این نهاد بین 

های مالی ماورد نایااز در زمایاناه ساالمات،    سوک کمک 
 تغذیه و آب و فا الب را دریافت کرده است. 

های درگیر در هر کشور هم خاواساتاه    یونیسف از طرن 
تا هر  ه سریعتر به حمالت علیاه ماراکاز درماانای پاایاان  

 دهند. 
 

تاظااهارات عالایاه ریااضات -برزیال 
 ارتصادی و فساد مالی 

دهها هزار نفر در پایتخت برزیل در اعتراض به سایااسات  
های ریا ت اقتصادی و فساد مالی دسات باه تااااهارات  
 زده و خااواسااتااار کااناااره گاایااری ماایااشاال تاااماار شاادنااد. 
تااهرکنندگان به ساختمان  ند وزارتاخااناه هاراوک بارده و  
آنها را به آتش کشیدند. مقامات برزیل، تعداد معتر اان را  

 هزار نفر تخمین زدند.    ٥١ حداقل  
هاای تارااری در دیاوان    بنابر شهادت روساای شارکات 
هاا    تاکنون مایالایاون   ٠٢٥٢ عالی برزیل، میشل تامر از سا   

دالر رشوه دریافت کرده است. معتر ان همچانایان خاواهاان  
آن هستند که دولت، برنامه های ریا ات اقاتاصاادی خاود  
را لغو و انتخابات تازه برگازار کاناد. مایاشال تاامار حادود  
یک سا  پیش بعد از استیضا  و برکناری دیالاماا روساف  

 به قدرت رسید. 
 
 

مر  دهها پناهجوی دیگار در -لیبی 
 سواحل این کشور

دهها پناهروی دیگر از جمالاه تاعادادی کاودک روز  
در آباهاای سااحالای لایابای در دریاای      مه   ٠١  هارشنبه  

مدیترانه جان خود را از دست دادند. در حاالای کاه تاناش  
میان نیروهای امدادرسان و نیروهای ساحلی لیبی در حاا   
افزایش است، روز  هارشنبه دهاهاا آواره کاه ساوار یاک  

فرسوده بودند د ار سانحه شدند و دهها تان از آناهاا   قای   
جان باختناد. نایارهاای سااحالای ایاتاالایاا کاه مسائاولایات  
هماهنگی امدادرسانی در این منطقه را بر عهده دارناد، در  

  ٥٢ نفر از جامالاه    ٥١ اواخر روز  هارشنبه از کشف اجساد  
 کودک در این منطقه خبر دادند.  

با توجه به افزایش خشونت و جن  در لایابای، هازاران  
پناهرو تالش می کنند از طری  ایان کشاور باا عاباور از  
دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند این در حاالای اسات  
که هر ماه دهها تن از آنها در این سافار پار ماخااطاره جاان  

 خود را از دست می دهند. 
 


