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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

 يشود درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ها منتشر م    -نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران         

  ٦٢٣١ خرداد ٣٢  سه شنبه، کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٤٧٤ 

  ٣١٦٧ ژوئن  ٦٢

 ١ صفحه    

 ٦١ صفحه  

 ٦١ صفحه  

 ٦٤ صفحه   

 ٦١ صفحه   

 ٨ صفحه   

 ٧ صفحه 

 ٦٣ صفحه  

 اخبار کارگری

 بخش ایران: نسان نودینیان 
 رفاهی                    بخش بین المللی: داوود   

وگو با پروین محمدی، نایب رئیس هیات  گفت
 »اتحادیه آزاد کارگران ایران « مدیره

پروین محمدی : دولت حق ندارد هم نان ندهد و 
 هم دهانمان را ببندد

 جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: 
دولت روحانی با اجرای طرح کارورزی درصدد اهدای یک رانتت 
عظیم مالی به واحد های تحت مالکیت نتاتادهتای واب تهته بته 
حوزه قدرت و اضمحالل بیمه کارگران توست  کتارفترمتایتان بته 

 عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر است

 مصاحبه: 
 نشریه "کارگر کمونیست" شهال دانشفر   

حکومت اسالمی باید از 
سازمان جاانی کار اخراج 

 شود

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 سرتیهرهای اعهراضات مام کارگری در هفهه ای که گذشت

 شهال دانشفر 

 ٤ صفحه    

کارگران هفت تپه همراه با خانواده ها دست 
 به تحصن زدند

 نیروی انهظامی باید از مراکز کار برچیده شود!  

ژوئن روز جاانی حمایت از کارگران  ٠٢
 زندانی و زندانیان سیاسی

 ٢ صفحه  

 گزارشی از تجمع اعهراضی در مقابل سازمان جاانی کار در ژنو
 ٣صفحه 

 درک ضرورت برای  انجام ندادن کاری!
 یاشار سهندی 

 کارگران فوالد اهواز دست به تجمع اعهراضی زدند  

خرداد( روز جاانی ٠٠دوازدهم ژوئن )
 مبارزه با کار کودکان 

 سیامک بهاری 
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کموني ت کارگری ايران

 درباره م ائل جنبش کارگری

 ن ان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شاال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار ساندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 ح ن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شاال 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!

 ١ صفحه    

ژوئن روز جاانی حمایت  ٠٢
از زندانیان ستیتاستی استت  

کتتتمتتتاتتتیتتتن بتتترای آزادی “ 
کارگران زندانی در حمتایتت 

از این روز مام اعهتراضتی، 
از همه تشکلاای کارگری و 
نتاتتادهتتای ان تتانتتدوستتت در 
سراسر جاان انتهتظتار دارد 
که از ایتن کتارزار جتاتانتی 

 پشهیبانی کنند 
 

فشتتار و تتتاتتدیتتد بتتر روی 
رهبران و فعالتیتن کتارگتری 

جزیتی از ستیتاستت دائتمتی 
رژیم اسالمی برای جلوگیتری 
از ستتازمتتانتتیتتابتتی متتبتتارزات 
کارگری، و تحمیل تعرضات 

هر روزه اش بته زنتدگتی و 
متتعتتیتتشتتت کتتارگتتران و کتتل 
جتتتامتتتعتتته و عتتتقتتت  زدن 

 اعهراضات مردم است 
رژیم اسالمی متیتکتوشتد هتر 
گونه حرکت و اعهراضتی را 
تحت عناوین امنیتهتی چتون 
اختالل در نتظتم و امتنتیتت 
ملی، سرکوب کرده و عتقت  

بتتزنتتد زنتتد و هتتم اکتتنتتون 
ب یاری از فعالین کارگری، 
معلمان و فعالین اجهتمتاعتی 
تحت همیتن نتوا اتتاتامتات 

احکام زندان دارند و یا در 
بازداشت ب ر متیتبترنتد  در 
همین رابطه کارزاری علتیته 
امنیهی کتردن متبتارزات در 
جتتریتتان استتت  استتمتتاعتتیتتل 
عتتتتبتتتتدی از رهتتتتبتتتتران 
اعهراضات معلمان و جتعتفتر 

 عظیم زاده عضو هیات 
 

ژوئن روز جاانی حمایت از کارگران  ٠٢
 زندانی و زندانیان سیاسی
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ژوئننن هننینناتنن  از سننوی    ٩ روز  
کنمننپنیننن بننرای آزادی کنارگننران  
زنننداننن  و حننزب کننمننونننیننسننت  
کارگری در آکسنینونن  کنه از  
طرف جریانات مختلن  پند در  
اعننتننرا  بننه حضننور جننمننهننوری  
اسالم  در سازمان جهانن  کنار  
در مقابل سنازمنان منلنل در ژننو  
فراخوان داده شنده بنودد، شنرکنت  
کرد تا اعترا  کارگران و منرد   
ایران به حضور حضنور جنمنهنوری  
اسننالمنن  و تشننضننلننهننای  نند  
کارگری آن در اجالس آی ال او  
را منننننعننضننس کننننند. مننخننالننفننان  
جمهنوری اسنالمن  و مندافنعنان  
حقوق کارگران در ایران از جنمنلنه  
کنمننپنیننن بننرای آزادی کنارگننران  

 (Free Them Now)زندان   

فراخنوان دهننندگنان اینن پنینضنت  
اعنننتنننرا ننن  بنننودنننند. نسنننرینننن  
رمضانعل ، لیال شنعنبنانن ، آسنو  
عبدی نژاد و ناصر کشضول  از  
طننرف کننمننپننیننن بننرای آزادی  
کارگران زندان و حزب کمونیسنت  

 کارگری شرکت داشتند. 
در ایننن مننینتننیننننن  اعننتننرا نن   
سخنرانان مختلفن  از ننهنادهنای  
منخنتنلنن  کنارگنری سنخنننراننن   
کنننردنننند. از جنننمنننلنننه نسنننرینننن  
رمضانعل  ط  سخنان  به زبنان  
فارس  و آلمان  به سرکوبنگنری  
هننای حننضننومننت اسننالمنن  و  
و عیت کارگنران زنندانن  اشناره  
کنننرده و بنننر خنننواسنننت اخنننراج  
جمنهنوری اسنالمن  از سنازمنان  
جهان  کار تاکید کرد. پنالکنارد  
بزرگ اینران بنایند از جنمنهنوری  
اسننالمنن  اخننراج شننود و نننیننز  
کاسگت هاین  بنا عنضنسن  از  
کارگران جانباخته معدن ینورت و  
دسته گل  که به این مننناسنبنت  
در مینتنیننن  نصنب شنده بنود،  
تننوجننه زیننادی را بننخننود جننلننب  
میضرد و عضس و فیلم بسنیناری  

 از این پوسترها گرفته شد. 
هننیننات کننمننپننیننن بننرای آزادی  
کنننارگنننران زنننندانننن  و حنننزب  
کمونیسنت کنارگنری بنا پنخنش  
وسیع اطالعیه های  تحت عننوان  

جمهوری اسالم  اینران بنایند از  
آی ال او اخنراج شنود و بنا درج  
خالنصنه ای از و نع کنارگنران  
زندان  و اعترا  علیه امنننینتن   
کردن مبارزات و اعنال  خنواسنت  
آزادی فوری و بدون قید و شنر   
اسماعیل عنبندی، آتنننا دائنمن ،  
مننحننسننن عننمننراننن  و تننمننامنن   
زننندانننیننان سننینناسنن  تننوانسننتننننند  
اعترا  خود را به گوش شرکنت  
کنندگان در کنفرانس بنرسنانننند.  
عضس جمع  کنارگنران زنندانن   
نیز به نرده های ساختمنان آی ال  

 او و در نقاط  دیگر نصب شد. 
بنندیننن تننرتننیننب امسننال نننیننز مننا  
تننوانسننتننیننم در اجننالس سنناالنننه  
سننازمننان جننهنناننن  کننار صنندای  
اعنننتنننرا  کنننارگنننران اینننران و  
کارگران زندان  باشیم. و ینضنبنار  
دیگر شعنار جنمنهنوری اسنالمن   
باید از سازمان جهان  کار اخنراج  
شود، در مقابل این سنازمنان سنر  
داده شد. یادآوری مینضنننینم کنه  

ژوئن نیز اطنالعنینه هنای    ٥ روز  
کنمننپنیننن بننرای آزادی کنارگننران  
زندان  و پنوسنتنری از منعنلنمنان  
زنننندانننن  و آتنننننننا دائنننمننن  و  
کارگران  که محضومیت زنندان  

دارنند در سننالننن اصننلنن  اجننالس  
 سازمان جهان  کار پخش شد. 

الز  به تنو نینس اسنت کنه پننن   
سندیضای بنزرگ کنارگنری از  
فرانسه نیز در فراخوان مشتنرکن   

  ٣١ اعال  کرده انند کنه در روز  
ژوئنن در تننظناهننرات ایسننتناده در  
مننینندان مننلننل ژنننو بننرابننر دفننتننر  
سازمان جهان  کار به حماینت از  
کارگران اینران شنرکنت خنواهننند  
کرد. متن فراخوان این سننندینضنا  
 نمننیننمننه اسننت. کننمنپننیننن بننرای  
آزادی کارگران زنندانن  ننینز در  
اینن تننظنناهننرات ایسننتنناده شننرکننت  

 خواهد کرد. 
جننمننهننوری اسننالمنن  نننمنناینننننده  
کارگران و منرد  اینران ننینسنت،  
رژیم سرکوب آنها است. رژینمن   
کنننه کنننارگنننران را بنننخننناطنننر  
مبارزاتشان دسنتنگنینر و زنندانن   
مننیننضننننند، شننالق مننیننزننند، هننر  
اعننتننرا نن  را بننه اقنندا  عننلننیننه  
امنیت مل  متهم مینضننند و بنا  
این اتهامات فعالینن اعنتنرا نات  
کارگری را به دادگاه میضشانند،  
رژ یم  که اعتنرا  کنارگنر بنه  
ناامن  محیط کنار را بنا بناتنو   
جننواب مننینندهنند، جننایننش نننه در  

اجننالس سننازمننان جننهنناننن  کننار،  
 بلضه پشت میز محاکمه است. 

جننمننهننوری اسننالمنن  بنناینند از  
سازمان جهان  کار اخراج گنردد.  
کارگنران و منعنلنمنان زنندانن  و  
کلیه زندانیان سیاس  بنایند فنورا  
آزاد شوند. کلیه پرونده های  کنه  
عننلننیننه فننعننالننیننن جنننننبننش هننای  
مختل  اعترا   تشنضنینل شنده  
باید بدون استنننننا و بن  قنیند و  

 شر  لغو شود. 
بنندیننن تننرتننیننب امسننال نننیننز مننا  
تننوانسننتننیننم در اجننالس سنناالنننه  
سننازمننان جننهنناننن  کننار صنندای  
اعنننتنننرا  کنننارگنننران اینننران و  
کارگران زندان  باشنینم. و ینک  
بننار دیننگننر شننعننار جننمننهننوری  
اسالم  باید از سازمنان جنهنانن   
کار اخراج شود، در منقنابنل اینن  

 سازمان سر داده شد. 
کنمننپنیننن بننرای آزادی کنارگننران  

 زندان  
 ٢١٣٢ ژوئن    ٩ 

Shahla.daneshfar@gmail
.com 

فراخوان مشتهترک پتنت  
اتتتتحتتتادیتتته کتتتارگتتتری 
فتتتران تتته بتتتا امضتتتای 

، (CGT)ث ژ ت 
، (CFDT)ث اف د ت 

، (FSU)اف اس او 
و  (UNSA)اون تتتتتا 
 (Solidaires)سولیدر 

در حمایت از کتارگتران 
 ایران

  ٣١ تننظنناهننرات ایسننتنناده در روز  
در بننرابننر دفننتننر    ٢١٣٢ ژوئننن  

 کار     سازمان جهان  
 ژنو   -میدان ملل 

 در دفاع از حقوق کارگران 
 های سندیضای  در ایران   و آزادی 

در ایران کارگران از ابتدای  تنرینن  
 حقوق محرومند، از جمله: 

 حق اعتصاب؛  –
 حق تظاهرات؛  –
حننننق ایننننتنننناد تشننننضننننالت    –

 سندیضای  
هننزاران کننارگننر بننه اتننهننا  عنند   
رعایت منوارد منمنننوعنه تنوسنط  
رژیم دستیگیر شده، بسنیناری بنه  
زندان افضنده شده و در منواردی  

 به مرگ محضو  شده اند. 
مننا سننننندیننضنناهننای فننرانسننوی:  

، ث.اف.د.ت  (CGT)ث.ژ.ت  
(CFDT)  اف.اس.او ،(FSU)  ،

و سننولننینندر   (UNSAA)اونسننا  
(Solidaires)  کلیه تشنضنالت ،

کننارگننری شننرکننت کننننننننده در  
سنازمنان بنینن    ٢١٣٢ اجالس سال  

الملل  کار در ژننو را فنرا من   
 خوانیم که برای: 

آزادی سننندینضنالنینسنت هنای    –
 زندان  در ایران؛ 

ایتاد سندیضاهای مستقل در    –
 ایران؛ 

حضور نمنایننندگنان واقنعن  و    –
مسننتننقننل کننارگننران در هننینن ت  
نمایندگ  ایران در کنفنراس بنینن  

 اللمل  سازمان جهان  کار 
به تظناهنرات ایسنتناده در منیندان  

 ملل بپیوندند. 
 میدان ملل 
 ٣١ ال     ٣٢ از ساعت  

 ژنو  –٢١٣٢٢ ژوئن    ٣١ 
 

 گزارشی از تجمع اعهراضی در مقابل سازمان جاانی کار در ژنو 
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 ١ صفحه   

کارگر کتمتونتیت تت: یتکتبتار 
دیگر هیاتی از سوی کمایتن 
برای آزادی کارگران زندانی 
و حزب کمونیت تت کتارگتری 
ایتتران بتتترای شتتترکتتت در 
میهینگتی در اعتهتراه بته 
حضور نمایندگان جتمتاتوری 
اسالمی در اجتالس ستاالنته 
سازمانی جتاتانتی کتار، آی 
ال او، عازم ژنتو شتد  بته 
نتتظتتر متتی آیتتد کتته ایتتن 
سازمان تصمیم گرفهه استت 
با وجود اعهراه شما و با 
وجتتود اطتتالا از وضتتعتتیتتت 
کارگران در ایران هر سالته 
نمایندگان جماوری استالمتی 
را بتته حضتتور بتتاتتذیتترد  
سئوالی که اینجا پیش متی 
آید این است که، چرا شتمتا 
تصمیم گرفهه اید هر ساله 
این اعهراه را بته پتیتش 
بتتبتتریتتدش هتتدف شتتمتتا از 
 اینگونه اعهراضات چی تش

 
 شاال دانشفر:

ای آل او از زیر متمنوعنه هنای    
سازمان ملل است. سیاست هنای  
آن نیز طبعا تابنع اینن سنازمنان و  
دولتهای سرمناینه داری جنهنانن   
است. به عبارت روشنتر سنازمنان  
جننهنناننن  کننار یننک سننازمننان  
بننورژواینن  اسننت و بننا پنننننیننن  
ساختاری مماشات با دولنتنهناین   
پننون جننمننهننوری اسننالمنن  امننر  
عتیب  نیسنت. تنرکنینب هنینات  
هننای شننرکننت کننننننننده در آن  

ننفنره از کشنورهنای    ١ هیاتهای   
عضوش است کنه سنه عضنو از  
این هیات ها، نمایندگان دولنت و  
کارفرمایان هستند و تننهنا ینک  
عضوش قرار اسنت کنه ننمناینننده  
اتحادیه هنای کنارگنری بناشند.  
حال در مورد کشنورهناین  پنون  

ایران، حت  آن یک نمناننینده ننینز  
ربط  به کارگنران نندارد، بنلنضنه  
ننمنایننننده ای کننه تنحننت عننننوان  
نماینده کارگران شرکت مینضننند،  
از تشنننضنننلنننهنننای دسنننت سننناز  
حضومت  و عمال بخش  از خنود  

 حضومت است. 
ما بنه حضنور هنینات جنمنهنوری  
اسالم  در سازمان جهنانن  کنار  
اعترا  داریم. حرف منا اینننسنت  
که جمهنوری اسنالمن  ننمناینننده  
کارگنران و منرد  اینران ننینسنت،  
بلضه  رژیم سنرکنوب و جننناینت  
است و باید از سنازمنان جنهنانن   

 کار اخراج شود. 
حرکت اعترا   ما در سالنهنای  
متعدد و حضور هر سنالنه منا در  
برابر اجالس های سازمان جهنانن   
کار برای رسنانندن اینن پنینا  بنه  
هننمننه کننارگننران و تشننضننلننهننای  
کننارگننری و مننرد  جننهننان بننوده  
است. و از این نظنر منا تنوانسنتنه  
ایم در سطنس جنهنانن  جنمنهنوری  
اسالم  را افشنا  و بن  آبنروتنر  
کنیم و آنرا زیر فشار جندی قنرار  
دهننیننم؛ و ایننن بننخننودی خننود  

 دستاورد کم  نیست. 
طبعا مماشات سنازمنان جنهنانن   
کار با هیات جمهوری اسنالمن ،  
بخش  از همان سیاست ممناشنات  

داری بننا دولننتننهننای    دول سننرمنناینه 
دیضتاتور حناکنم از جنمنلنه اینران  
اسنت. و مننا بننه ایننن مننمنناشننات  
اعترا  داریم. پیا  اصل  منا از  
شرکت هر ساله در اجنالس هنای  
ساالنه سازمان جنهنانن  کنار بنه  
این سازمان و دولتنهنای سنرمناینه  
داری جهان  اینننسنت کنه جنای  
حننضننومننت آپننارتنناینند جنننننسنن   
جمهوری اسالم ، این حنضنومنت  
سرکوب و کشتار منرد  اینران در  

سازمان جهان  کار نیست، بلنضنه  
پشت میز منحناکنمنه اسنت. منا  
خواستار اخراج اینران از آی ال او  
و تما  مراجع بین الملل  هسنتنینم  
و تا وقت  که به هدفمان ننرسنینم  
به اعترا مان ادامه میدهنینم. بنه  
عبارت روشنتر سیاست به اننزوای  
سننینناسنن  کشنناننندن جننمننهننوری  
اسالم  در سنطنس بنینن النمنلنلن   
بننخننشنن  از هننمننان سننینناسننت  
سرنگون  حضومنت اسنالمن  در  
ایران است. پیشبرد اینن سنیناسنت  
از نظر ما ممضن و عمل  اسنت.  
هننمننانننطننور کننه مننرد  آفننریننقننای  
جنوب  در منبنارزه خنود بنا رژینم  
آپننارتنناینند جنننننسنن  در آن کشننور  
توانستند عینا همین سنیناسنت را  
به دول سرماینه داری جنهنانن  و  
مراجع بین الملل تحمیل کننننند و  
مبارازت آنهنا منننتنر بنه اننزوای  
سیاس  دولت آپنارتنایند آفنرینقنای  
جنوب  در سطس جنهنان شند، منا  
هنم منیننتننواننیننم اینن سننیناسننت را  
جهان  کننینم. و جنلنب حنمناینت  
جهنانن  از اینن سنیناسنت، ینک  

 کارزار مهم ماست. 
بنابراین منا ننه تنننهنا بنا حضنور  
اعترا   هر ساله خود در مقابنل  
اجالس هنای جنهنانن  آی ال او  
بلضه با تماسهای مننظنم منان بنا  
سازمانهای کارگری و نهادهنای  
انسانندوسنت در سنراسنر جنهنان و  
اطالع رسان  از و نع ننابسنامنان  
زندگ  و معینشنت کنارگنران در  
ایننران و سننرکننوبننگننری هننای  
جمهوری اسالم  تالش میضننینم  
که این کارزار منهنم را بنه جنلنو  
بریم. همانطور که اشناره کنرد  از  
این طریق تالش منینضنننینم نشنان  
دهننیننم کننه جننای رژیننم شننالق،  
زندان، اعدا  و سنرکنوب کنه هنر  

روزه زندگ  و معینشنت منرد  را  
بننیننشننتننر و بننیننشننتننر بننه تننبنناهنن   
میضشد، جای رژیم  کنه بنطنور  
منال تحت حاکمنینت آن منحنینط  
های کار بنه قنتنلنگناه کنارگنران  
تبدیل شده و ما شاهد فنتناینعن   
پنون اننفنتنار زمسنتنان ینورت و  

کارگر در ننتنینتنه     ١١ جانباختن  
سودجوی  هنای مشنتن  دزد و  
جنایتنضنار هسنتنینم، در سنازمنان  
جهان  کنار و اجنالس هنای آن  
نینسنت. از جنمنلنه منا در ننامنه  
اعترا   امسال خود بنه حضنور  
هننیننات جننمننهننوری اسننالمنن  در  
اجالس سازمان جنهنانن  کنار بنر  
روی هننمننیننن نننضننات و هننمننیننن  
خواسته ها تاکید کردیم. و ننامنه  
مننا در هننمننان روز آالنناز اجننالس  
همراه بنا عنضنسن  از کنارگنران  
زندان  در سنالنن اصنلن  پنخنش  
شند. در ننهننم ژوئنن نننینز هنیننات  
اعزام  ما بنا شنرکنت خنود در  
تتمع اعترا ن  منقنابنل اجنالس  

های پنرشنور    آی ال او با سخنران  
و بنرهای اعترا ن  کنه بندسنت  
داشتند، تالش کردند، همین پنینا   
را اننعننضناس دهنننند. در حنرکننت  

ژوئنن ننینز منا    ٣١ اعترا   روز  
در تننتننمننع اعننتننرا نن  مننقننابننل  
سننازمننان جننهنناننن  کننار حضننور  
خواهیم داسنت. و  ننضنتنه منهنم  
اینننننسننت کننه در پننیننشننبننرد ایننن  
گفتمان ها و جلنو بنردن کنمنپنینن  
علیه حضور جنمنهنوری اسنالمن   
در سننازمننان جننهنناننن  کننارگننر و  
خواست اخراج آن از اینن سنازمنان  
تننا هننمننیننن االن پننیننشننروی هننای  
خوب  داشته ایم. بنرای منننال تنا  

ایم حمایت برخن  از    کنون توانسته 
های کارگری جهنانن  از    اتحادیه 

این خنواسنت را بندسنت بنیناورینم.  

نننمننونننه هننایننش، بننیننانننیننه هننای  
اعننتننرا نن  اتننحننادیننه کننارگننران  
کشتیران  و مونتاژ از اسنتنرالنینا  
بننا خننواسننت اخننراج جننمننهننوری  
اسالم  از آی ال او اسنت. و ینا  

هنای    هر ساله شاهند ارسنال ننامنه 
شننضننایننت بسننینناری از سننوی  

های کارگری جهانن  بنه    اتحادیه 
سازمان جهان  کارگر در زمینننه  
نننقننی حننتنن  هننمننان مننقنناولننه  

های سنازمنان جنهنانن  کنار    نامه 
که ایران بنه عنننوان عضنوی از  
این سازمان منوفن  بنه اجنراینش  

ایم. در اینن ننامنه هنا    هست، بوده 
جمهوری اسالم  بنخناطنر ننقنی  

آشضار حقوق پناینه ای کنارگنران   
و بطور مشخص محنرومنینت آننان  
از حق تشضل، حق اعتصاب، حنق  
تتمع و حق گرامیداشت اول مناه  
مننه، بننخنناطننر امنننننیننتنن  کننردن  
منننبنننارزات کنننارگنننران و منننرد   
معتر  و دستگینری و زنندانن   
کردن فعالین و رهبران کنارگنری  
و فننعننالننیننن اجننتننمنناعنن  بننخنناطننر  
مبارزاتشان، بخاطنر صندوراحنضنا   
بربریت شالق و زندانهای طنوالنن   
مدت و آزار و شضننتنه زننداننینان  
سیاس  در زندان، بنخناطنر ننقنی  
آشضار حقوق زننان و کنودکنان و  
پناهندگان افغانستانن  و زینر پنا  
گذاشته شدن اولینه تنرینن حنقنوق  
انسنناننن  مننرد  بننارهننا و بننارهننا  
محضو  شده اسنت. و اینن ننامنه  
های اعترا   هر ساله مضنمنون  
گننزارش هننای کننمننیننتننه هننای  
استاندارد سنازمنان جنهنانن  کنار  
عننلننیننه حننضننومننت اسننالمنن  را  
تشضیل میداده است. نمونه هاین   

هننای    از ایننن حننمننایننتننهننا و نننامننه 
 های    اعترا   از سوی اتحادیه 

 

حکومت اسالمی باید از سازمان جاانی کار اخراج 
 شود
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کننارگننری در فننرانسننه، سننوئنند،  
ننننروژ، کننناننننادا، اسنننتنننرالنننینننا و  
کنننننفنندراسننیننون بننیننن الننمننلننلنن   

های کنارگنری، آی تن     اتحادیه 
یو س  بوده است. و دیندینم کنه  
آی ت  یو س  در سال گنذشنتنه  

ای اعترا   به حضنور    ط  نامه 
هیات جمهنوری اسنالمن  اعنال   
داشننت کننه هننیننات دولننت ایننران  
نمایننده کنارگنران اینران ننینسنت،  
بلضه نماینده کارگران ایران جنعنفنر  
عظیم زاده، بهننا  ابنراهنینم زاده و  
محمد جراح  هستند. اینها هنمنه  
موفقیت هنای منا در پنینشنبنرد  
گفتمان اخراج جمهوری اسنالمن   

 از سازمان جهان  کار است. 
بنابراین درست است که مماشنات  
با جمهوری اسالمن  ادامنه دارد  
و هنوز هیاتنهنای آن عضنوی از  
اجالسهای سازمان جنهنانن  کنار  
را تشضیل میدهد. اما امنروز منا  
در موقعیت بسیار قوینتنری بنرای  
پیشبرد گفتمان اخنراج جنمنهنوری  
اسالم  از سازمان جهنانن  کنار  
هستیم. و یک فاکتور منهنم آن  
نیز اعترا ات گسترده کنارگنری  
در اینران و وزن سنننگنینن آن در  
فضای سیاس  جامعه است کنه  
توجه ها را هر روز بیشتنر بسنوی  

خود جلب میضننند. بنوینژه تنوجنه  
بیشتر جنبش کنارگنری در اینران  
به امر جلب همبستگن  جنهنانن   
کننارگننری و خننطنناب قننرار دادن  
مستقیم سنازمناننهنای کنارگنری  
برای محضو  کردن نقی آشنضنار  
حقوق کارگران در ایران بیشنتنرینن  

های را برای جلب حنمناینت    زمینه 
سازمانهای کارگری و نهادهنای  
انساندوست و انسانهای آزادینخنواه  
در سنطنس جنهنان را از منبنارزات  
کننارگننران و مننرد  ایننران فننراهننم  

هننای آن    کننرده اسننت. نننمننونننه 
هنای اعنتنرا ن  مسنتنقنینم    نامنه 

تشضلها و رهنبنران کنارگنری بنه  
سازمان جهان  کار در اعنتنرا   
بننه حضننور هننیننات جننمننهننوری  

 اسالم  در این اجالس است. 
از سننوی دیننگننر بننا تننوجننه بننه  
و ننعننیننت فنناجننعننه بننار امننروز  
خاورمیانه و تبدیل آن بنه عنرصنه  
رقابتهای دول ارتتاعن  منننطنقنه  
در پننننننناه آمنننرینننضنننا و دول  

داری الننرب و نننقننش    سننرمننایننه 
کلیدی جنمنهنوری اسنالمن  در  
دامن زدن به تنروریسنم اسنالمن ،  
بردن گفتمان اینننضنه سنرننگنونن   
حضومت اسالم  یک فناکنتنور  
مهم در امنننینت منننطنقنه اسنت،  

برای بسیاری از منرد  آزادینخنواه  
قابل فهم و روشنن اسنت. امنروز  
ما با اتضا  به تمنا  اینن منولنفنه  
ها میتوانیم قویتر عمل کنننینم و  
صندای کننارگنران و منرد  ایننران  
باشیم. حضومت اسالم  بنایند از  

 ای ال او اخراج شود. 
 

کتتارگتتر کتتمتتونتتیتت تتت: هتتمتته 
دانند که دست آی ال او  می

در دست جتمتاتوری استالمتی 
است  بانام ابتراهتیتم زاده 

ای که به متنتاستبتت  در نامه
حضور نتمتایتنتدگتان ختانته 
کارگر در این جل ه منهتشتر 
کرده است، گفهه است: "بته 
سکوت سازمان جاتانتی کتار 
در قتتتبتتتال ایتتتن هتتتمتتته 

عدالهی اعهراه داریم"   بی
کنید که دیتگتر  آیا فکر نمی

نتتبتتایتتد تتتنتتاتتا بتته حضتتور 
جماوری استالمتی اعتهتراه 
کرد؛ بلکه، به قول بتاتنتام 
باید به سکتوت ستازمتان و 
ناادهایی کته فترش قترمتز 
زیتتر پتتای نتتمتتایتتنتتدگتتان 
جماوری استالمتی پتاتن متی 

 کنند هم اعهراه کردش
 

 شاال دانشفر: 

ما نه فقط بنه سنضنوت سنازمنان  
جهان  کار و دول سرمناینه داری  
الرب و جهان در برابر سنرکنوب و  
جنایات و ننقنی آشنضنار حنقنوق  
اولننیننه کننارگننران و مننرد  ایننران  
تننوسننط حننضننومننت اسننالمنن  و  
مماشات با با این رژیم جنایتنضنار  
اعترا  دارینم، بنلنضنه خنواسنتنار  
اخراج جمهوری اسنالمن  از اینن  
سازمان و تنمنا  ننهنادهنای بنینن  
الملل  هستنم. سنازمنان جنهنانن   
کار هنمناننطنور کنه اشناره کنرد   
یک سنازمنان بنورژواین  اسنت.  
بنابراین توقنعن  از اینن سنازمنان  
نیست. کار ما همنینن اسنت کنه  
اعترا  کنننینم و دارینم منرتنبنا  
اعترا مان بنه سنیناسنتنهنای اینن  
نهاد بین الملل  را به شینوه هنای  
مختل  بیان میضنننینم. کنار منا  
اینست که صدای کارگران اینران  
را به گنوش کنارگنران جنهنان و  
مرد  شری  جهان بنرسناننینم و از  
ایننن مننو ننوع تنناکنننننون بسننیننار  

 استفاده کرده ایم. 
بنابراین اخراج جمهوری اسنالمن   
از آی ال او مطالبه منا تنننهنا از  
این سازمان نیست. بلنضنه منا بنا  
اعترا نمنان بنه منمناشنات آن بنا  
رژیم های  پون اینران و بنه قنول  

شما پهن کردن فنرش قنرمنز زینر  
پای رژیم جننناینتنضنار جنمنهنوری  
اسننالمنن ، مننیننضننوشننیننم خننواسننت  
اخننراج جننمننهننوری اسننالمنن  از  
سازمان جهان  کنار را بنه آننهنا  
تننحننمننیننل کنننننیننم. از نننظننر مننا  
حضومت اسالم  نه فقط از آی  
ال او بلضه از تما  مراجع جنهنانن   
باید اخراج شود. و میضنوشنینم بنا  
جلب حمایت وسیع بنینن النمنلنلن   
این سیاست را بنه پنینش بنروینم.  
حرف ما ایننسنت کنه حنضنومنت  
اسننالمنن  نننمنناینننننده مننرد  ایننران  
نیست. بنلنضنه سنرکنوبنگنر منرد   
است. جنمنهنوری اسنالمن  رژینم  
سرکوب و اعدا  و شنالق اسنت.  
رژیم آپارتاید جنس  و تنوحنش و  
بربریت است. اجازه نمنیندهنینم کنه  
این مماشات ادامه یابد. با قندرت  
مننبننارزات کننارگننران و مننرد  در  
ایننران، بننا قنندرت حننمننایننت و  
همبسنتنگن  جنهنانن  کنارگنری  
مننیننضننوشننیننم گننفننتننمننان اخننراج  
جمهوری اسنالمن  را بنه پنینش  

 بریم. 
مصاحبه بتا شتاتال دانشتفتر 
تتوستت  نتتاصتر اصتتغتتری از 
تحریریه کارگر کتمتونتیت تت 

 تایه شده

 حضومت اسالم  باید از سازمان جهان  کار اخراج شود              مصاحبه کارگر کمونیست با شهال دانشفر

 مدیره اتحادیه آزاد طی 
بیانیه مشهرکی در آستهتانته 
اول متاه مته ستال گتذشتهته 
آغاز گر این کارزار بتودنتد  
این کتارزارهتمتنتنتان ادامته 
دارد و ام ال در سالگرد آن 
اسماعیل عبدی بار دیگر با 
تاکید بر این کمتاتیتن متاتم 
اعهراضتی، ختواستهتار لتغتو 
پرونده های تشتکتیتل شتده 
بتترای ختتودش و تتتمتتامتتی 
فعالین اجهتمتاعتی شتد  بتا 
تمام قدرت از ختواستهتاتای 
اسماعیتل عتبتدی و کتارزار 
علیه امنیهی کردن متبتارزات 
حمایت و پشهیبانی کتنتیتم  

کارزار علیه امنتیتهتی کتردن 
مبارزات، کارزاری در دفتاا 
از حق تشکل، حق اعهصتاب 
و آزادیتتاتتای پتتایتته ای در 

 جامعه است 
ژوئن روز اعهراه برای  ٠٢

آزادی زنتتدانتیتتان ستیتتاستتی، 
روز حمایت قاطع از کارزار 
علیه امنیهی کردن متبتارزات 
و بدست گرفهن خواست لتغتو 
پتترونتتده هتتای امتتنتتیتتهتتی 
متتفتتهتتوحتته بتترای کتتارگتتران، 
معتلتمتان و کتلتیته فتعتالتیتن 
ستتیتتاستتی و آزادی فتتوری و 
بدون قید و شرط اسماعیل 
عبتدی، متحت تن عتمترانتی، 

آتتتنتتا دائتتمتتی و تتتمتتامتتی 
 زندانیان سیاسی است 

 
متتا هتتمتته اتتتحتتادیتته هتتای 
کتتتارگتتتری و نتتتاتتتادهتتتای 
ان اندوست در سراسر جاان 
را بته حتمتایتت از کتمتاتیتن 
برای آزادی کارگران زندانی 

ژوئتن روز  ٠٢و پیوسهن به 
اعهراه جاانی در حتمتایتت 
زندانیان سیاستی در ایتران 

 فرامیخوانیم 
ما از همه اتتحتادیته هتا و 
نتتاتتادهتتای ان تتانتتدوستتت در 
سراسر جاان انهظار داریتم 

ژوئتن  ٠٢که با پیوسهن به 

همب هگی خود را با کتارزار 
علیه امنیهی کردن متبتارزات 
مردم در ایران اعالم کتنتنتد 
و خواستهتار آزادی فتوری و 
بدون قید و شترط تتمتامتی 
زندانیان سیاسی شونتد  متا 
همننین میخواهیم که رژیتم 
استتتتالمتتتتی را بتتتتختتتتاطتتتتر 
سرکوبگری هایش در قتبتال 
کارگران و کتل جتامتعته از 
جتتتمتتتلتتته صتتتدور احتتتکتتتام 
وحشیانه شالق، حبس هتای 
طوالنی متدت و تتاتدیتد و 
پتتیتتگتترد دائتتمتتی فتتعتتالتتیتتن 
کارگتری و کتلتیته فتعتالتیتن 
سیاسی بخاطر مبارزه بترای 

حق و حتقتوقشتان، متحتکتوم 
 کنند  

 
جماوری استالمتی نتمتایتنتده 
مردم ایران نی ت  جمتاتوری 
اسالمی، حتکتومتت سترکتوب، 
زندان، شالق و اعدام است  
ما خواهان انزوای ستیتاستی 
بین الملتلتی رژیتم ایتران و 
تحتریتم و بتایتکتوت آن در 
سازمان بتیتن التمتلتلتی کتار 

(ILO)  و تتتمتتام متتراجتتع
 جاانی ه هیم 

 
کماین برای آزادی کتارگتران 

 زندان

 ژوئن روز جاانی حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی ٠٢
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 ٧ صفحه  

یضبار دیگنر اسنال  سنیناسن  در  
خننرداد بننا کشننتننار بننر    ٣٢ روز  

حضور نضبت بارش تاکیند کنرد.  
داعش تهران را به خون کشید تنا  
ثابت کرده باشد اسنال  سنیناسن   
جز با خون و خونریزی تداو  ننمن   
یابد. داعش بر علیه بننینان گنذار  
خود تیغ کشید و به گونه بنننینان  
گذارش زخم بر پیضر جامعنه زد.  
فضننای از رعننب ایننتنناد شنند و  
نتیته ای نداشت جنز کشنتنار و  
ریختن خون؛ که اسنال  سنیناسن   
جز با خوننرینزی و اینتناد هنراس  
نم  تواند نفس بضشد.نماینندگنان  
متلنس اسنالمن  در هنننگنامنه  
کشت و کشتار عنضنس سنلنفن   
گرفتند و لبخننند کنرینه شنان را  
تحویل دادند و رهبر فنرزاننه شنان  
در کمال ب  شنرمن  کشنتنار را  
ترقه بازی خواند و در این هنوای  
مسنمنو  حنضنومنت ننفنسن  تننازه  
کرد. سربازان گمنننا  امنا  زمنان  
که تا دیروز مندعن  بنودنند کنه  
داعش ننمن  تنوانند پناینش را از  
نننقننطننه صننفننر مننرزی ایننن طننرف  
بگذارد یضباره پنتاه و شصت نفنر  
را بازداشت کردند که هینکنضنس  
هم نمیداند راست ینا درو  اسنت،  
و ایننن دسننتننگننیننرشنندگننان پننه  
کسان  هستند و بنه اینن بنهناننه  
سعن  دارنند نشنان دهننند هنمنان  
هیوالی هستند کنه بنودنند. اینن  
همه اما برای پند ساعت  بنود.  
کشننمننضننش هننای جنننننا  هننای  
حاکم آن قدر شدید اسنت کنه در  
فردای آنروز رهبر فنرزاننه دسنتنور  
"آتش به اختیار" برای منزدوراننش  
صادر کرد. که همینن تناکنیندی  
بننود کننه ایننن حننضننومننت کننه  
میتوانست از اینن فضنای هنای  
رعب و وحشت استفاده کند و بنر  
دامنه سرکوبگنری اش بنینفنزایند  
اکنون پنان درماننده و گنرفنتنار  
اسننت کننه از فضننای تننرور و  

وحشت علیه هنمندینگنر اسنتنفناده  
میضننند. و تناکنیندی اسنت بنر  
اینضه این حضومنت کنامنال بن   

سننال    ١٣ افننق اسننت. بننعنند از  
فضای ترور و شضننتنه و اعندا   
دیگر عملنینات اننتنحناری دسنتنه  
جات  ازجنس این حنضنومنت هنم  
نمن  تنوانند منرد  را سناکنت و  

 مرعوب سازد. 
 

اما این فضا اگر برای حضنومنت  
آب نشده بنرای بنرخن  ننان شنده   
کسان  کنه تنا دینروز بنه دینده  
تحقیر به مبارزات کارگری نگناه  
میضردند و حنرف شنان اینن بنود  
که افق سوسیالیسنتن  کنارگنران  
شننضننل نننگننرفننتننه و مننبننارزات  
کارگران تدافع  است تنازه بناور  
خودشان را به مبارزات کنارگنران  
اینگونه ناباورانه نشنان منیندهننند  
که گویا "سنازمنان دادن منبنارزه  
کارگری عنلننن  و مسنتنقنل از  
سننازمننان مننافننینناینن  و  نند  
کارگری خانه کارگر و اجزاینش"  
مننمننضننن اسننت  تننالش گسننتننرده  
فعاالن کارگنری بنرای سناخنتنن  
تشضنالت مسنتنقنل کنارگنری و  
رسننمننیننت دادن بننه اعننتننصنناب،  
درخننواسننت روشننن و صننریننس در  
مننورد تننعننیننیننن دسننتننمننزد، تننالش  
پینگنراننه بنرای جنلنو گنینری از  
و ع قوانین کنارگنری، شنرکنت  
کننردن خننانننواده کننارگننری در  
اعتصابات و کشنانندن اعنتنصناب  
به ک  خیابناننهنای شنهنر و ...  
بدین گونه مطر  کنردن جنننبنش  
کارگری به عنوان یک جنننبنش  
فعال در جنامنعنه و وادار کنردن  
بورژوازی برای برسمیت شناخنتنن  
این جنبش که این جنبش زننده و  
پویا است. این همه ممضن ننبنوده  
جز با تالش همه جناننبنه فنعناالن  
کارگری که هزینننه سنننگنیننن   
مانند زندان و قنتنل و اعنتنصناب  

الذا داشته بنرای ایشنان ننتنینتنه  
اش فننقننط ربننودن سننازمنناننندهنن   
مبارزات کارگری از دست خناننه  
کارگر معنن  ینافنتنه   اینن ننه  
تعری  این جنبش که ادامه ننگناه  
تحقیرآمیز به جنبش کنارگنری و  
نابناوری بنه اینن جنننبنش اسنت.  
کس  که خانه کارگر، مرکنزی  
کننه امننرش سننرکننوب مننبننارزات  
کارگران بوده ارتقا درجه داده کنه  
مبارزات کارگران سازمان مینداده  
حاال میخواهند منا را بنه در   
عاجل و  روری سیاست مستقنل  
از جانب فنعنالنینن کنارگنری در  

  ٣٢ فضای  بعد از کشنتنار روز  
خننرداد و"... تننحننوالت شننتننابنننننده  
سیاس  در جهان ومنطقنه... کنه  
بننه داخننل ایننران کشننیننده شننده و  
برای جنننبنش کنارگنری هشندار  

 دهنده است." توجه دهد   
 

"امنیننر پننیننا " تننحننت ایننن عنننننوان  
"تننحننوالت شننتننابنننننده و فننقنندان  
سیاست طبقات  کنارگنران" قنرار  
است طبقه کارگر را بنه "در   
 نننرورت"،" حضنننور فنننعنننال در  
عرصه سنیناسنت کنالن بنر پناینه  
منافع و اراده طبقات  " رهنننمنون  
سنازد. ایشننان مننینخننواهند منا را  
مننتننوجننه " مننبننارزه سننینناسنن  و  
مبارزه اقتصادی و مبارزه ننظنری  
سننه رکننن مننبننارزه طننبننقنناتنن   
کننارگننرانننننند" کننننند. اسننمننان و  
ریسمان را به هنم من  بنافند تنا  
واقعیت را نبینند. هنمناننطنور کنه  
قبال هم نم  خواستند باور کنننند  
کننه اسنناسننا کننارگننران در حننال  
مبارزه اند. به عنوان نموننه ینک  
پارگنراف از ینادداشنت ایشنان را  
من خالصه کرد  در اینتا ینادآور  
میشو  که اساسا بر عمل  نشندن  
یک امر، اینتا مبارزه سنیناسن   
تاکید میضند تا نهاینتنا خنواننننده  
را قانع کند وفبفه فنوری فنعنال  

کارگری در   روت اینن امنر  
است  " ... مسالنه اینننسنت کنه  
ایننن سننینناسننت گننراینن  فننردی  
) فنننعنننالنننینننن کنننارگنننری  در  
تبنادالتن  ارگناننین  بنینن اینن  
فعالین به یک سیاست طبقناتن   

و     و مطر  در جامعه بندل نشنده 
ارتقا نیافته و از قوه به فنعنل در  
نیامنده اسنت. ... اینن درحنالن   
اسننت کننه مننبننارزه سننینناسنن  و  
مبارزه اقتصادی و مبارزه ننظنری  
سننه رکننن مننبننارزه طننبننقنناتنن   
کارگرانند ... همانطور که هین   
درجننه ای از انننتننا  مننبننارزه  
اقتصادی به تننهناین  منا را بنه  
در  مننارکسننیننسننتن  اقننتننصنناد  
سرمایه داری نناینل ننمن  سنازد،  
همانطور هم هنین  درجنه ای از  
تسلط به تئوری مارکسیست  بنه  
تنهاین  منا را بنا امنر حنیناتن   
سازمانده  مبارزه اقنتنصنادی و  
ایتاد تشضل هنای تنوده ای در  
محیط هنای کنار دخنینل ننمن   
کننننند. بننه هننمننیننن تننرتننیننب نننیننز  
هماننطنور کنه منحندود شندن بنه  
سیاست صرف ما را بنه اهنمنینت  
بنننننیننادیننن مننبننارزه اقننتننصننادی  
کارگران متوجه نم  سازد و در  
بننهننتننریننن حننالننت از مننا یننک  
منناجننراجننوی ولنننننتنناریسننت و در  
بدترین حالت یک فعال ب  تاثینر  
و از خننود را نن  تننولننینند منن   

محدود مانندن در منبنارزه   کند،  
اقتصنادی صنرف هنم منا را بنه  
سننمننت پننرداخننتننن بننه امننر مننهننم  
سیاست مستقنل طنبنقناتن  سنوق  
نننمنن  دهنند و در پننارپننوب  
سیناسنت هنا و قنواننینن منوجنود  
زمین گیر م  کننند. هنر درجنه  
از کم بها دادن به هریک از اینن  
سنننه رکنننن، و در اینننننننتنننا  

تناکنیند وینژه بنر رکنن     مننظنور 
سیاست است، آن دو رکنن دینگنر  
را تضعین  ننمنوده و الجنر  کنل  

مننبننارزه طننبننقنناتنن  کننارگننران را  
تضننعننینن  کننرده و عننقننیننم منن   
سازد." در ینادداشنتن  کنه قنرار  
بود ما را به عاجنل بنودن امنری  
تاکید کند در سراسر منطنلنب بنر  
انتا  نشدن همان امر تاکیند دارد  
و پیش هر پیز تنو  را هنم بنه  
زمین فعال کارگری من  انندازد  
که سیاس  کنار اسنت امنا امنر  
سیاس  نندارد  امنا وقنتن  خنود  

میخواهد منال رهنمون بندهند اول   
رکن های مبارزه طبنقناتن  من   
شمارد و بعد از تضغنین  شندن و  
عقیم ماندن و زمین گیر شندن و  
سوق ننینافنتنن و در  ننضنردن  
مارکسیسم م  گوید و اخر هنم،  
باز دنیا را بر سر فعال کنارگنری  
خراب میضننند کنه بنایند عناجنل  
بودن و  نروری بنودن سنیناسنت  
مسقنتنل داشنتنن را فنورا در   

 کند  
 

هیکگوننه رهنننمنودی از سنوی  
ایشان در کنار ننینسنت پنرا کنه  
اگر قرار است سنیناسنت مسنتنقنل  
کننارگننری بننه قننول ایشننان "در  
جهنانن  کنه ننظنم بنورژواین  آن  
فروریخته است، و در منطنقنه ای  
کنه در پنننگننال جنننن  هنا و  
رقننابننت هننای ارتننتنناعنن  تننریننن  
نیروهای سرماینه داری منعناصنر  
الوطه ور اسنت" در کنار بناشند  
ایشننان کننه فنناهننرا شننخننصننا بننه  
در  و  ننرورت امننر مننبننارزه  
سننینناسنن  پنن  بننرده اسننت یننک  
پیشنهادی یا پیشنهادات  منینداد  
که منال کارگران بروند در حنزب  
خودشان منتنشنضنل شنونند ینا در  
فالن روز بنرای بنهنمنان خنواسنتنه  
مشخص سیاس  به میدان بیاینند  
یننا فننالن خننواسننتننه سننینناسنن  را  
مشننخنننصنننا در شنننعنننارهنننایشنننان  
بگنتانند. اعتصابنات شنان حنول  
دستمزد ننبناشند بنلنضنه منننال بنر  

 درک ضرورت برای  انجام ندادن کاری!
 یاشار سهندی 
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درک ضرورت برای  انتجتام 
 ندادن کاری!

محور آزادی زننداننینان سنیناسن   
باشد نه عنلنینه جننن  بناشند و  
نمیدانم... هی  کدا  از اینهنا در  
میان نیست پون ایشان منرعنوب  
شدن خویش را میخواهد بنه پنای  
فعاالن کارگر بگنذارد. حنقنینقنت  
این است "منبنارزات اقنتنصنادی"  
کارگران در اینران کنامنال ینک  
امر سیاس  است. پنون بنا کنل  
حاکمیت سیاس  طرف هسنتن .  
اگننر اینننننگننونننه نننبننود دسننتننگنناه  
قضای  این حضومت حضم شنالق  
برای کنارگنر ننمن  بنریند. اگنر  
کس  کم  با پشم باز نگاه بنه  
مننبننارزات فنن  الننحننال جنناری  
کارگران در ایران بیننندازد شناهند  
است که فعال کارگری شنرکنت  
هپنضنو پشنم تنو پشنم ننینروی  
انتظام  دوخته و پشت بنلننندگنو  
فریاد میزند که شما ابنزار دسنت  
سرمایه داران هستید از اینن امنر  
سیاس  تر و طبقناتن  تنر کنتنا  

 میتوان سرا  کرد؟ 
 

در شرایط کنون  بعد از کشنتنار  
خننرداد حننضننومننت اسننالمنن   ٣٢ 

درمانده تر از آن است که بنتنوانند  
از عننمننلننیننات داعننش بننه نننفننع  
سرکوبگری بیشتر مرد  اسنتنفناده  
کننننند. بنن  شننک الز  اسننت  
صدای کارگران رساتر و بنلننندتنر  
شنیده شنود. و کنارگنران بنرای  
پننیننشننبننرد سننینناسننت مسننتننقننل  
کارگری باید نمناینننده سنیناسن   
داشته بناشننند کنه سنخنننگنوی  
ایشان باشد و این ممضنن ننینسنت  
جز وجود یک حزب کمونیسنتن   
و اگر قرار بنه رهنننمنودی بناشند  
باید این باشند کنه کنارگنران در  

 حزب خود متشضل شوید.   
 

بیش از هنزار کنارگنر شناالنل و  
بازنشسته و ن  بر نیشنضنر هنفنت  

خنرداد دسنت    ٣١ تپه که از روز  
به اعتصاب و تتنمنع زده بنودنند،  

صبس امروز همنراه بنا    ٣ از ساعت  
خانواده های خود دست به تحنص  
در محل شرکت زدنند و خنواهنان  
رسیدگ  به خواستهنای خنود از  
جمله پرداخت فوری حقنوق هنای  

 معوقه شدند.  
 

طبق گنزارشن  از اتنحنادینه آزاد  
کارگران ایران، در جریان تنحنصنن  
امروز یض  از مامورین انتظامن   
که از زمان خصوص  شندن اینن  
شننرکننت در مننحننل ایننن شننرکننت  
مستقر شده است، اقدا  به توهنینن  
به کارگران کرد کنه بنا عنضنس  
الننعننمننل کننارگننران مننواجننه شنند.  
کارگران متحصنن وی را منورد  
هتو  قرار دادند که در این حنینن  
مامنور منربنوطنه بنا حنرکنت بنه  
سمت مناشنینن خنود و بنرداشنتنن  
سال  اقدا  به تینرانندازی هنوائن   

کرد امنا کنارگنران بنا حنرکنتن   
بموقع ماننع ادامنه تنینرانندازی و  
وقوع جنایت از سوی این منامنور  
شدند. پس از کنترل اینن منامنور  
توسط کارگران، کارگران نیشضنر  
و خننانننواده هننایشننان تننا سنناعننت  

فهر به تتمع و تنحنصنن خنود  ٣٢ 
در محل شرکت ادامه دادند و بنا  
عد  پذیرش وعنده و وعنیندهنای  
کارفرما اعال  کردند همکنان بنه  
اعننتننصنناب و اعننتننرا  خننود تننا  
دستیاب  به منطنالنبناتشنان ادامنه  

 خواهند داد.  
 

الز  بننه تننو ننیننس اسننت کننه  
کارگران در اولین روز اعنتنصناب  

خننرداد جنناده بننیننن    ٣١ در روز  
اننندیننمننشننک را    -النمننلننلنن  اهننواز 

بستند و خواهنان پنرداخنت فنوری  
حقوق فنروردینن و اردینبنهنشنت و  

شندنند.    ٩٥ و    ٩١ پاداش سالهای  
خرداد سیامک نصنینری    ٣٥ روز  

افشنار، قننائنم منقنا  شنرکننت، بننا  
حضنننو در منننینننان کنننارگنننران  

اعتنصنابن  اعنال  کنرد کنه هنر  
کس به سر کار بنرننگنردد اخنراج  
میشود. کارگران او را هو کردنند  
و اعال  کردند در صنورتن  کنه  
حقوق معوقه آنها پرداخت نشود و  
مشضنل بنینمنه آننهنا حنل نشنود،  
دسننت بننه تننحننصننن در مننقننابننل  
فرمانداری شوش خنواهننند زد و  
امروز این التیماتو  خود را عملن   
کردند. کارفرمنا بنا اسنتنفناده از  
نیروی انتظام  تالش کرده اسنت  
فضننای رعننب و وحشننت ایننتنناد  
کننننند و بننا قننلنندری از پننرداخننت  
حقوق کارگران خودداری کننند و  
جنلنو اعنتنرا  آننهنا را بنگنیننرد.  
اعتصاب و تحصنن کنارگنران در  
روزهننای اخننیننر نشننان داد کننه  
کنارگنران منرعننوب کنارفننرمنا و  

 نیروهای سرکوبش نشده اند.  
 

حضور خانواده های کنارگنران در  
تتمنعنات اعنتنرا ن  در منرکنز  
شهر اقدا  مهم  است که در دو  
سال گذشته در جنبش کنارگنری  

وسعت گرفته است. اینن تنتنربنه  
در ماههای گذشته در کنارخناننه  
هپضو در ارا  و فنوالد اهنواز  
نشان داد که تا په حد در جنلنب  
توجه و حنمناینت منرد  و عنقنب  
راننندن کننارفننرمننا و دولننت مننوثننر  
است. جمع کردن بسا  نینروهنای  
سرکوب در مراکز کنار بنایند بنه  
خواست فوری کارگران هفت تپنه  
و کلیه منرد  در سنراسنر کشنور  
تبدیل شنود. حنزب کنمنوننینسنت  
کنننارگنننری منننرد  شنننریننن  و  
زحمنتنضنش در هنفنت تنپنه و در  
سراسر کشنور را بنه حنمناینت از  
کارگران ننینشنضنر هنفنت تنپنه و  
خواست های آنها و از جمله جمنع  
کردن بسا  نیروهای سرکنوب از  

 محیط کار فرامیخواند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ،  ٣١٩١ خرداد    ٣١ 
 ٢١٣٢ ژوئن    ١ 
 

 کارگران هفت تاه همراه با خانواده ها دست به تحصن زدند
 نیروی انهظامی باید از مراکز کار برچیده شود!  

 حزب کمونیست کارگری ایران  



٦٢٣١ خرداد ٣٢ کارگر کمونيست  8 

 ٣ صفحه  

پروین محمدی : دولنت حنق  
ندارد هم نان ندهد و هم دهناننمنان  

 را ببندد 
 

وگننو رادیننو زمننانننه بننا    گننفننت 
پروین محمدی، فعال کارگری و  
نننایننب رئننیننس هننیننات منندیننره  

 «اتحادیه آزاد کارگران ایران »
 

 لیال محمودی 
 

داد    حوادث ناش  از کنار بن  
اننند و    کننننند. مننزدهننا پننائننیننن   منن  

هنای روزمنره را هنم    کفاف هزینه 
دهند. بیضناری بنینضناران بنه    نم  

جننای خننود، تننرس از بننیننضنناری  
آرامش کارگران شاالل را از آننان  
گننرفننتننه، و اعننتننرا  بننه ایننن  
و عیت همان و بلند شدن پنمناق  
اتهامات امنیت  و زنندان هنمنان.  
پروین محمدی فعال، کارگری و  
نننایننب رئننیننس هننیننات منندیننره  

،  «اتحادینه آزاد کنارگنران اینران »
 گوید:   م  

 
دولت حنق نندارد اینن هنمنه  »

حقوق  را بنه کنارگنران اینران    ب  
تحمیل کند و جلوی فنعنالنینت و  

هنا    اعترا ات صنف  و مدنن  آن 
را هم بگیرد، حنق نندارد هنم ننان  

 «ندهد و هم دهانمان را ببندد. 
 

مسننننائننننل و مشننننضننننالت  
کارگری به بهمن  مینمنانند کنه  

 شود.   تر م    بزرگ و بزرگ 
 

دولت هنوز اصنالحنینه قناننون  
کار را از متلس پس نگرفته، بنا  
طر  کارورزی به میندان آمنده و  

التنحنصنینالن دانشنگناهن     از فار  

خنواهند بنا ینک سنو     بیضار م  
حداقل دستمزد ننزد کنارفنرمناینان  

ی کننننند. هنننوز آوار  «کارورز »
فاجعه پنالنسنضنو از ا هنان جنمنع  
نشده که اننفنتنار منعندن ینورت،  
فنناجننعننه انسنناننن  نننهننان در دل  

های معادن اینران را منقنابنل    تونل 
ها قرار داد. و زنان بنینوه و    دوربین 

کودکان یتیم شده از اننفنتنار اینن  
معدن هنوز داشنتننند از سنخنتن   

شنان و    کار عزیزان از دست رفنتنه 
گنفنتننند    پناه  خود م    فقر و ب  

کننه کنننارگنننرانننن  در حنننوادث  
کارگری دیگر از اننفنتنار فنوالد  
بویراحمد یاسوج گرفته تنا شنینراز  
و سنندج و استنان منرکنزی جنان  

 دادند. 
 

هنننننوز شننو  حنناصننل از  
تعیین دستمزد بنه شنینوه شنورای  
عال  کار از میان نرفته بود کنه  
روشن شد کارگران معندن ینورت،  

های  کنه کشنتنه، از کنار    همان 
افننتنناده و یننا بننیننضننار شنندننند بننا  
دستمزدی بنه منراتنب کنمنتنر از  
حننداقننل مننزد در مننعنندن کننار  

اند؛ جای  که به گنفنتنه    کرده   م  
های داالدار قربناننینان، هنر    خانواده 

روز کننه داخننل تننونننل مننعنندن  
شدند ارتنبناطشنان بنا دننینای    م  

شد؛ رفنتنننشنان بنا    بیرون قطع م  
 شان نه.   خودشان بود، برگشتن 

 
پنننروینننن منننحنننمننندی فنننعنننال  
کارگری و نناینب رئنینس هنینات  

اتنحنادینه آزاد کنارگنران  »مندینره  
معتقد است این منتنمنوعنه   «ایران 

شرایط ناش  از ننگناه دولنت بنه  
کارگران است. او نحوه تعنینینن و  

میزان حنداقنل دسنتنمنزد مصنوب  
شننورای عننالنن  کننار را مننبنننننا  

تنوان از    م  »گوید:    گرفته و م  
نمایش مسخره تعیین مزد در اینن  
کشور به شرایط اسفبار کنارگنران  

هنننا کننناری    در سننناینننر عنننرصنننه 
 «برد.   پ  

 
وگو با پروین منحنمندی،    گفت 

نننایننب رئننیننس هننیننات منندیننره  
 «اتحادیه آزاد کارگران ایران »

 
هنای    خانم محمدی، در ماه  ■

اخیر حوادث پ  در پ  کار جنان  
هنا کنارگنر را گنرفنتنه اسنت.    ده 

فقط در مورد معدن یورت، طنبنق  
کنارگنر    ١١ آمار رسم  بیش از  

تنا زخنمن  و    ٣١ کشته، بیش از  
سایرین نیز بیضار شندنند. پنس از  
آن هننم پننننند مننورد حنننوادث  
کارگری هریک به مرگ پنند  
کارگر انتامیند. عنلنت بناالبنودن  

 حوادث کار در این حد پیست؟ 
 

پروین محمدی: در پند سنال  
گذشته شاهد کشنتنار کنارگنران  
در محل کارشان هستیم که خنبنر  

 «حننوادث کننار »آن بننه عنننننوان  

 شود.   منتشر م  
طنبنق آمناری کنه سنه سنال  
پیش منتشر کردند ا عان داشتنند  

کنارگنر در حنوادث    ٥ که روزانه  
محیط کار جنانشنان را از دسنت  

دهند که با شنراینط بنحنرانن     م  
کنون  این رقم مطمئنا بنینش از  

 ها است.   این 
دالیل منتنعنددی را منینشنود  

 برای این اتفاق  کر کرد 
 
. مننهننمننتننریننن دلننیننل عنند   ٣ 

بازرس  و نظارت وزرت کنار بنر  
 هاست   ایمن  کارگاه 

ارزان شندن ننینروی کنار. بنه  
ایننن مننعنننننا کننه در ایننن کشننور  

تنوانند بنه اینمننن     کارفنرمنا من  
ای    کارگاه توجه  نضند و هزینننه 

بابت آن نپنردازد و مشنضنلن  هنم  
 برایش پیش نیاید. 

در هننمننیننن مننعنندن یننورت  
دادنند کنه    کارگران شهنادت من  

پندین بار و نعنینت خنطنرننا   
معدن را به کارفرما و مسئنولنینن  
شهر اطالع داده بودند ولن  هنین   

 شود.   ها نشد و نم    توجه  به آن 
 
. درگنننینننر بنننودن  هنننن  ٢ 

هننای    کننارگننران. پننون حننداقننل 
مننعننیننشننتنن  کننارگننران تننامننیننن  

ها درگینر اسنت    شود،  هن آن   نم  
و ایننن ریسنک بننروز حننوادث را  

 برد.   باال م  
کارگران دستمنزدی درینافنت  

کنننند کنه کنفناف زنندگن     م  
دهند و منتنبنور بنه    اشان را ننمن  

ساعتهای طوالن  کار و ا نافنه  
کنناری و پننننند شننغننلننه بننودن  
هستند. وای به روزی که همنینن  
حقنوق پننندرالناز دسنتنمنزد ننینز  

ها پرداخت نشود. این اسنتنرس    ماه 
و نگران  از تامین معیشنت بنروز  

 کند.   حادثه کاری را سهل م  
 
. ننبنود امنننینت شنغنلن  و  ١ 

قراردادهای سفید امضا و کنوتناه  
مدت و ورشضستگ  و تعطنینلن   

هننا نننیننز هننمننه عننوامننل    کننارگنناه 
منوثننری در آشننفنتننگنن  فننضننری  
کارگران است. کنارگنر داینم در  

بنرد کنه    این استرس بنه سنر من  

اش را از دسنت یندهند و بنا    شغل 
این و عیت بیضناری تضنمنیننن   
برای ینافنتنن کنار بنراینش وجنود  

 ندارد. 
 
. نننبننود تشننضننل صنننننفنن   ١ 

هننای    کننارگننری در مننتننمننوعننه 
تولیدی که مننافنع کنارگنران را  
پننیننگننیننری کننننند. ایننن بنناعنن   

ای اتفناق    شود تا وقت  فاجعه   م  
نیافتد جامعه از عنمنق و نعنینت  
کننارگننران و اجننحننافنن  کننه در  

گننیننرد    هننا صننورت منن    کننارگنناه 
مطلع نشود و برای جلوگینری از  
ایننن فننتننایننع ارادهننای در دولننت  

 شضل نگیرد. 
 
. سیاست کنلن  حناکنم بنر  ٥ 

سیستم موجود. شما نگاه کنننیند،  
بننا اعننداد و ارقننا  واقننعنن  و  

ننناپننذیننر هننزینننننه زننندگنن     کننتننمننان 
بنگنینر بنینش از    کارگنران حنداقنل 

شود و    پهار میلیون محاسبه م  
نهنادهنای رسنمن  تنعنینینن منزد 

}شورای عال  کنار  بنه بنخنش  
ای از اینن هنزینننه    قابل مالحنظنه 

کنننننننند و آن را    اعننتننراف منن  
کنننننند، ولنن     جننلنسننه منن    صنورت 

موقع تعیین مزد، مبلنغ دسنتنمنزد  
ی واقنعنن     ینک پننهنار  هنزیننننه 

 تعیین میشود. 
یعن  دولت منقنابنل پشنمنان  
جامعه، دسنتنمنزد کنارگنر را بنه  

تنر از حنداقنل سنبند    مراتب پاینینن 
کننند. و بنه    معیشت تعیینن من  

یننک مننعنننننا مننزدی را بننرای  
ها ننفنر از شنهنرونندان اینن    میلیون 

کند که با اینن    جامعه تعیین م  
سطس دستمزد، منرگشنان حنتنمن   

 »اتحادیه آزاد کارگران ایران « وگو با پروین محمدی، نایب رئیس هیات مدیره گفت

پروین محمدی : دولت حق ندارد هم نان ندهد و هم 
 دهانمان را ببندد
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اسنت. ینعننن  منینتنوان از ننمنایننش  
مسخره تعیین مزد در این کشور بنه  
شرایط اسنفنبنار کنارگنران در سناینر  

 برد.   ها کاری پ    عرصه 
 

پس ننبنایند اننتنظنار داشنت اینن  
دولت و سیستم حاکم مراقب شراینط  
اسفنا  شراینط کناری کنارگنران  

 در اعماق زمین باشد. 
 

په اتفاق  باید بنینافنتند تنا  ■  
جننلننوی ایننن حننتننم از حنننوادث  

 کارگری گرفته شود؟ 
 

هماننطنور کنه در پناسنل سنوال  
شنود بنا اینتناد    فوق بنرشنمنرد  من  

های مسنتنقنل کنارگنری در    تشضل 
های تنولنیندی و بنازرسن     متموعه 

مستمر و مسنئنوالننه وزارت کنار و  
تننعننیننیننن جننرایننم سنننننگننیننن بننرای  
کارفرمایان خاط ، و متر  دانستنن  
کارفرمایانن  کنه شنراینط اینمننن   

کننننند و از    ها را مهیا ننمن    کارگاه 
پرداخت به موقع دستمنزد کنارگنران  

زنند اینن اتنفناقنات را بنه    سرباز م  
 حداقل رساند. 

 
ای که کارگنر حنضنم    در جامعه 

کننند و    های ماشینن را پنیندا    مهره 
نگناه انسنانن  بنه او از بنینن بنرود  
معلو  است کنه شناهند اینن وقناینع  
وحشننتنننننا  خننواهننیننم بننود. بننا  
برگرداندن نگاه انسان  به کنارگنران  

تننوان جننلننوی بننروز فننتننایننع در    منن  
 های کار را گرفت.   محیط 
 

پس از انفتار منعندن ینورت  ■  
مشننخننص شنند کننه کننارگننران ایننن  
معدن با دسنتنمنزدهنای زینر حنداقنل  
رسم  دستمزد کار مینضنردنند، اینن  
در حال  است که کار آنهنا سنخنت  
و خننطننرنننا  اسننت. و ننعننیننت  
کارگران معدن یورت یک استننننا   
است یا در موارد بیشتری کنارگنران  

مشاالل سخت و خنطنرننا  را بنا  
دسننتننمننزدهننای زیننر حننداقننل انننتننا   

 میدهند؟ 
 

و عیت دسنتنمنزد و منعنینشنت  
هاست که بنینشنتنر بنه    کارگران سال 

 یک فاجعه شبیه است. 
ما در اتحنادینه }آزاد کنارگنران  

هناسنت بنر سنر منو نوع    ایران  سنال 
مننیننزان دسننتننمننزد و آمننار بنناالی  

های  که زیر حداقل تنعنینینن    کارگاه 
کننننند    شده دسنتنمنزد پنرداخنت من  

 ایم.   فعالیت و اعترا  کرده 
در مملضتن  کنه وزینر کنارش  

کند بنینش از    ها اعال  م    در رسانه 
پنهننار مننیننلننیننون نننیننروی کننار زیننر  

کننننند    حداقل دستمزد درینافنت من  
،معلو  است که عمق فناجنعنه پنه  

 قدر است. 
مننعنندن یننورت نننه اولننیننن و نننه  
آخرین مضان  اسنت کنه کنارگنران  
آن در شرایط سخت و زیان آور کنار  

کردند ول  حداقل منزد را ننینز    م  
 کردند.   دریافت نم  

فاجعه دردناک  که در منعندن  
یورت اتفاق افتاد بناعن  شند ننگناه  
کل جامعه به شنراینط وحشنتنننا   
کاری کنارگنران جنلنب شنود و در  
سطس وسیع  اطالع رسان  صنورت  
بگیرد که کارگران ایران تحنت پنه  
شرایط  و با په سطنس دسنتنمنزدی  

 کنند.   برای ادامه زندگ  جان م  
 

وزارت کننار اجننرای طننر   ■  
کنارورزی را بننطننور رسننمنن  اعننال   
کرده که طبق آن قرار است بینضناران  
با تحصیالت عال  با مبلغ  حندود  
یک سو  حداقل دسنتنمنزد بنه کنار  
گنننرفنننتنننه شنننونننند، اجنننرای طنننر   
کننارورزی پننه تنناثننیننری خننواهنند  

 داشت؟ 
 

واقعیت این است که اینن طنر   
در پندین سال گذشته بنا عننناوینن  

متفاوت  دائم روی مینز مسنئنولنینن  
قننرار داشننتننه: یننک روز بننه نننا   

و روز پنینش از آن بنه   «کاروزری »
 .«شاگردی –استاد  »نا  طر   

ها به علت ناتوان  در حنل    دولت 
معضل بنینضناری، هنر کندا  بنرای  
اینضه نشان دهند برنامه ای دارنند،  

ای را    هنای مسنخنره   هر از گاه طنر  
کشند که نه بنینضناری را    پیش م  

حل خواهد کرد و نه معضل جامعنه  
 را. 

تننواننند    هننا فننقننط منن    ایننن طننر  
ای را کننه    ننینروی تنحنصنینل کنرده 

هننا بننرای دریننافننت منندار     سننال 
اش هنننزینننننننه کنننرده،    دانشننگننناهننن  

انگیزه تر روانه کشورهای دینگنر    ب  
کند و انگیزه تنحنصنینل را از نسنل  

 جوان بگیرد. 
من اعتقادی ندار  کنه ننینروی  
تحصیل کرده بنه اینن طنر  پناسنل  
منبت  بدهد و حا ر شنود ننینرو و  
توان خودش را با حقنوق ینک سنو   

شده و با کنمنتنرینن    حداقل مزد تعیین 
ای در    های قانونن  و بنینمنه   حمایت 

 اختیار کارفرمایان قرار دهد. 
هنزینننه ایناب و  هناب در ایننن  
ممنلنضنت از سنینصند هنزار تنومنان  

تر است، پنطنور ینک ننفنر بنا    بیش 
لیسانس و فنوق لنینسناننس حنا نر  

شود بنا درینافنت سنینصند هنزار    م  
تومان در خدمت کارفرمایان  قنرار  
بگینرد کنه هنین  تضنمنینن ادامنه  

 کنند؟   کاری برای او فراهم نم  
کنردنند    الاقل اگر تضنمنینن من  

کننه بننعنند از طنن  دوره کننارورزی  
،فرد به استخدا  در مینایند، منینشند  
تصور کرد که نیروی کار از فشنار  

 بیضاری به این بیگاری تن دهد. 
اما وقت  قرار است نیروی کنار  
شش ماه تنا دوسنال را بندون هنین   
تضمنینن ادامنه کناری در خندمنت  

داننم    کارفرمایان بناشند، بنعنیند من  
استقبال  صورت بگیرد و مشضنلن   
را از معضنل بنینضناری منینلنینونن   

 جوانان حل کند. 
این طر  فقط باع  خواهد شند  
که بیش از گذشته نیروی تحصنینل  
کرده از کشنور خنارج شنود و دو   

ای بنرای    اینضه نسل بعدی اننگنینزه 
 ادامه تحصیل نداشته باشد. 

در عین حنال تنعنداد منعندودی  
که به این طر  پاسل منبنت داده و  
ثبت نا  کنند، لنقنمنه پنربن  بنرای  
دولت و کارفرمایانن  هسنتننند کنه  
مفت و متان  از نیروی کنار آننان  

 سود ببرند. 
 

داننیند در    همانطور کنه من  ■  
پننننند روز آینننننده اجننالس سنناالنننه  
سازمان بین النمنلنلن  کنار در ژننو  

شنود، بنننظنر شنمنا اینن    برگزار من  
اجالس در رابنطنه بنا اینران بنه پنه  

 مسائل  باید بپردازد؟ 
 

به نظر من بنزرگنتنرینن مشنضنل  
کارگران ایران نداشتن حق اعنتنرا   

هناسنت.    حنقنوقن    به این سطس از بن  
هنمنناننطننور کننه شنناهند هسنتننیند در  

های اخیر با زدن اتها  امنننینتن     سال 
به کارگران معتر  و بریدن احنضنا   
سنگینن تنوسنط قنوه قضناینینه،کنل  
سیستم حناکنم سنعن  دارد جنلنوی  

 ها را بگیرد.   حقوق    اعترا  به ب  
سال گذشته آقایان عظیم زاده و  
عبدی، و امسال نیز آقنای عنبندی  
از داخل زندان با اعنتنصناب النذا و  
تالش کردند بنا بنه خنطنر اننداخنتنن  
جننانشننان، خننواسننتننار بننرپننیننده شنندن  

هنای    اتهامات امنیتن  از فنعنالنینت 
صننفن  و مندنن  شندنند و تنالش  
کردند توجنه جنامنعنه و ننهنادهنای  

اللمل  را به اینن مسنئنلنه جنلنب    بین 
 کنند. 

در حال حا ر تمامن  فنعنالنینن  
شناخته شنده جنننبنش کنارگنری و  
معلمان بنا احنضنا  سنننگنینن روبنرو  
هستند و با پماق اتهامات امنیتن   
حضم زندان طنوینل النمندت بنرایشنان  

 تعیین شده است. 
 

های اخیر حضومت پا را    در سال 
فراتر گذاشته و در هنر کنارخناننه و  
کارگاه  که کنارگنران دسنت بنه  

زنننننند )منناهننهننا عنند     اعنتننرا  منن  
پرداخت دستمنزد و عند  وارینز حنق  
بیمه ، رهبران اعترا ات بنه دادگناه  

شوند و قوه قضائنینه بنه    معرف  م  
عننوان بنازوی تنواننمننند سنرکنوب،  
احننضننا  زننندان و شننالق بننرای آنننان  

 کند.   تعیین م  
کنننننم سننازمننان    مننن فننضننر منن  

الملل  کار بایند بنه دولنت اینران    بین 
فشننار بننینناورد کننه کننارگننران حننق  
داشنننتنننه بننناشننننننند بنننطنننور آزاداننننه  

هننای مسننتننقننل خننود را در    تشننضننل 
 ها بوجود بیاورند.   کارگاه 

دولننت حننق ننندارد ایننن هننمننه  
حنقنوقن  را بنه کنارگنران ایننران    بن  

تحمیل کند و جنلنوی فنعنالنینت و  
هنا را    اعترا ات صنف  و مدن  آن 

هم بگیرد، حق ندارد هم نان ندهند و  
 هم دهانمان را ببندد. 

و دو  اینضه کارفرماینان ننبنایند  
اجازه داشته باشند دستمزد کنارگنران  

هنا بندون    را به گروگان بگیرند و ماه 
هی  مانع  دستمزد کاری را کنه  
کارگنر اننتنا  داده بنه او پنرداخنت  

 نضنند. 
 

و در پایان اینن کنه دسنتنمنزدی  
متناسب با سبند هنزینننه منعنینشنت  
یک خاننوار کنارگنری و در خنور  
ینک انسنان قنرن بننینسننت و یننک  

 تعیین کنند. 
مطالبات انباشته کارگران آننقندر  

شود تمام  آننهنا    زیاد است که نم  
تنرینن    را لیست کرد، ول  پر اهنمنینت 

ها هنمنینن بنود    ترین خواست   و فوری 
 که عنوان کرد . 

   

  »اتحادیه آزاد کارگران ایران  «وگو با پروین محمدی، نایب رئیس هیات مدیره    گفت 

 از صفحه
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 ٦٦ صفحه  

 خرداد( روز جاانی مبارزه با کار کودکان ٠٠دوازدهم ژوئن )
 سیامک بهاری 

  ٣٩٩٩ هیتده سال پیش، در سنال  
با تالش و پیگیری صدهنا فنعنال  
جنبنش لنغنو کنار کنودکنان، بنه  
ابنننتنننضنننار و تنننالش مسنننتنننمنننر  
)کایالیش ساتیرات  ، از فعنالنینن  
بننرجسنننتنننه لنننغنننو کنننار منننزدی  
کودکان، راهپیمای  سنراسنری از  
پاکستان شروع شد و به ژنو خنتنم  
شننند و شننناننننزده کنننود  بنننه  
نمایندگ  از سنینصند کنودکن   
که در این راهپینمناین  هشنتنصند  
هزار کینلنومنتنری شنرکنت کنرده  
بودند در صحن عنلننن  سنازمنان  
جهان  کار )آی ال او  بنا شنعنار  
دیگر استنمنار بنس اسنت حضنور  

ای در لنغنو    یافتند و قنطنعنننامنه 
کارهای سخت و زینان آور بنرای  
کننودکننان بننه تصننویننب سننازمننان  
جهانن  کنار رسنانندنند. اینن روز  
نتیتنه تنالش بنه یناد منانندنن ،  
ارزشمند و گرام  اینن منبنارزینن  
است. این دستاورد، حاصل تنالش  
تحسن برانگیز و النرورآفنرینن آننان  
است؛ حاصنل کنارهنین  دولنتن   

 نیست  
ای به نا  کنار کنودکنان در    پدیده 

عصننننر مننننا، ریشننننه اش در  
کارمزدی است. هرجا سرمناینه و  
سننرمننایننه دار بننرایننش مننیننسننر و  
ممضنن بناشند، منرز سننن  کنار  

کشنند و    مننزدی را عننقننب منن  
کودکان را هم بنعنننوان کنارگنران  

کننند. پندینده    خردسال استنمار م  
کار حرفه ای کنودکنان، نسنبنت  
مستقیم با ننابنرابنری و تنبنعنینی  
اقتصادی در جنامنعنه دارد. هنر  
کتا کنار کنود  راین  اسنت،  
بنناالی سننرش یننک حننضننومننت  
دیضتاتوری وحش  ایستاده اسنت.  
هر جا آزادی و رفناه نسنبن  در  
جنننامنننعنننه هسنننت، کنننارمنننزدی  
کودکان کمتر و یا بسیار مخفن   

 تر است. 
جنگیدن برای متوق  کردن کنار  

ای کنودکنان بنخنشن  جندا    حرفه 

ناپذیر از جنننبنش آزاینخنواهن  و  
برابری طنلنبن  کنارگنری اسنت.  
نمونه ای از تمدن و ارتنقنا سنطنس  

 آگاه  هر جامعه است. 
پرا این منبنارزه طنوالنن  اسنت؟  
همانطور که مبارزه برای استنمنار  

شنود.    دارد کشدار و طوالن  من  
داری    حننقننیننقننتننا نننظننا  سننرمننایننه 

خنودی دارد بنه حنینات خنود    ب  
دهنند. سننالننهننا پننیننش    ادامننه منن  

بشننریننت بنناینند خننود را از شننرش  
 کرد.   خالص م  

اما منطق سود و سنرمناینه کنار    
کننند. هنرپنه اینن    خودش را م  

مننبننارزه دیننر فننرجننا  تننر بنناشنند،  
لطمات و خساراتش بنطنور حنینرت  
انگیزی بیشتر و بیشتر منینشنود.  

هاین  کنه بنا    به اندازه اول ماه مه 
خواست لنغنو کنارمنزدی بنرگنزار  

هننا هننم    شننود، دوازده ژوئننن    منن  
 شود.   برگزار م  

مبارزه برای لغو کار کودکان در  
موقنعنینت اعنتنرا ن  بنینشنتنری  
نسبت به قبل قرار دارد. لغو کنار  
کودکان واقعا همین حاال ممنضنن  

توان اینن منیندان را از    است. م  
داری گرفنت و کنودکنان    سرمایه 

 را نتات داد  
 

کننامنننننتنن  کننه در یننضنن  از  
صفحات اینترننتن  منننتنشنر شنده  

 بود: 
"پگونه لغو کار کود  هنمنینن  
امروز ممضن اسنت؟ اگنر هنمنینن  
امروز ممضن است پس پرا ننمن   
رویم اینن کنار کنود  را لنغنو  
کنیم؟ لغو کار کنود  هنمنینن  
امننروز مننمننضننن نننیننسننت. کننار  
کننود  در مننننناسننبننات نننابننرابننر  
اقتصادی، اجتماع  نننن سنیناسن   
جامعه طبقات  و بطور ویژه ننظنا   

داری ریشه دارد. پنس تنا    سرمایه 
زمانن  کنه اینن مننناسنبنات بنه  
حیات خود ادامه منیندهننند، کنار  
کود  نیز پابرجاست. برای لغنو  

بنناینند بننرای    ٬ کننار کننود  
برپیده شدن مننناسنبنات سنرمناینه  
داری مبارزه کنیم تا زمان  کنه  
خننانننواده هننای کننارگننری بننا  
بیضاری، دستنمنزدهنای پناینینن و  
عد  امنیت شغل  روبرو هسنتننند،  
پگونه م  تنوان اننتنظنار داشنت  
که کودکان این خناننواده هنا بنه  
عنرصنه کنار راننده نشنونند. پننس  
دوستان لغو کار کنود  هنمنینن  

 امروز ممضن نیست". 
 

اولین نضته این است کنه در اینن  
افهار نظر، هنمنه پنینز را ثنابنت  
فننر  شننده اسننت. پننون کننار  

ای کود  و نظا  سرمناینه    حرفه 
داری الز  وملزو  هم هستند پنس  
پیش شر  یض  مسبب دینگنری  
اسننت. کننتننای جننهننان، کننارگننر  

شود؟ پس پنرا کنار    استنمار نم  
کودکان منال در اروپای شمنالن   
و کال جنوامنع منرفنه، ینا اصنال  
بضل  لغو شده است و ینا بشندت  
نادر است؟ حت  نرخ بیضاری هنم  
تاثیر مستقیم بر آن نندارد. منننال  
اگننر شننمننا در نننروژ یننا فنننننالننند  
کننارتننان را از دسننت بنندهننینند،  
کنننود  شنننمنننا مننندرسنننه و  
کنننودکسنننتننناننننش را از دسنننت  

دهد. اما همین اتفاق میتوانند    نم  
در ایران و بنگالدش و هند منتنر  
به پیوستن کل خناننواده بنه بنازار  
کار مزدی بشود. حنتن  ننینازی  
بننه بننیننضنناری نننان آور خننانننواده  
نیست. آنقدر سطس دستمزد پناینینن  

خنود بنه خنود بناقن      است کنه 
خانواده را به بازار کار حنرفنه ای  

کشاند و ینا بنینشنتنر وابسنتنه    م  
کند. اینتا درجه رفاه جامعنه    م  

 تعیین کننده است. 
 

سننلال اسنناسنن  ایننن اسننت کننه  
مشخصا در جنمنهنوری اسنالمن   
اینران، ثننروت و امننضنانننات بننرای  
متوق  کنردن کنار کنود  در  

ایننن جننامننعننه مننوجننود هسننت یننا  
 نیست؟   

بدون تردید ثروت در اینن جنامنعنه  
آننقدر هست که هنین  کنودکن   

ای نشود. ننه    متبور به کار حرفه 
فننقننط ثننروت عننظننیننم منننننابننع و  
معادن، که مبالغ اخنتنالس، بنرینز  

النینر قنابنل     و بپاشها و ثروتهای 
هنای    باور ایادی حضومتن  ثنروت 

نننتننومنن  بننرادران قنناپنناقننکنن ،  
هننای    الننلننه   هننای گشنناد آیننت   جننیننب 

هنا و هنمنه    گردن کلفت و آقنازاده 
اوری کننه خننرج    مننبننالننغ سننرسننا  

هننای جنننننگنن  و    منناجننراجننوینن  
آور بنرای امنور    های حنینرت   بودجه 

امنیت  و انتظام  و ننظنامن  و  
ت مین مخارج جریانات تروریسنتن   

شنننود و النننینننره را کنننه    مننن  
سرانگشت  حساب کنید، صندهنا  
بار بیشتر از آنضه به ننظنر بنینایند،  
ثننروت کننالن بننرای رفننع هننمننه  

های کودکان بنه وفنور    ی   نیازمند 
 موجود است.  

وقت  پنین است. باید با اعتمناد  
کامل گنفنت؛ منمنننوعنینت کنار  
کودکان همین حاال ممضن اسنت   
علیرالم هینوالی گنرانن  و خنط  
فقر و مصایب بیشمار در جامعنه.  
توق  کار کودکان هنمنینن حناال  

میسر اسنت. بنه اینن دلنینل کنه  
جننامننعننه مننیننزان تننولننینند ثننروتننش  
پندین هزار برابر امضاناتن  اسنت  
کننه در اخننتننیننار دارد.ایننن بننرای  
توق  کل کار مزدی هم صنادق  

 است.  
 

نباید فرامنوش کنرد کنه منیندان  
کار حنرفنه ای کنودکنان بنرای  
خود سرمناینه دارای هنم پننندان  
قابل دفاع نیست. به همینن دلنینل  
به فناهنر، روی کناالنذ هنم کنه  

پذیرد که کنار کنود     شده م  
قننانننوننن  نننیننسننت  ایننن را درجننه  
پننیننشننرفننت و تننمنندن جننامننعننه بننه  

کننند. کنار    سرمایه تحنمنینل من  
کودکان ادامه م  ینابند امنا ننه  
قننناننننونننن  و رسنننمننن . حضنننور  
میلیون  کودکان خیابنان هنم بنه  

داری    همین منوال اسنت. سنرمناینه 
توجیه عمل  برای آن ندارد. پنس  

تر به عقنبنش رانند.    شود راحت   م  
 باید هم همین کار را کرد. 

اسننتنننننننمننار و کننار کنننودکنننان  
شنود از    ای است کنه من    عرصه 

بازار سود و سرمایه پنس گنرفنت  
و بننعنننننوان بننخننشنن  از حننرمننت  

 جامعه، به آن بازگرداند. لغو  
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 حقوق کودکان
 حق هر کودک به یک زندگی شاد، ایمن و خالق  

تضمین رفاه و سعادت هر کودک، م هقل از وضعیت خانوادگی، با جامتعته استت  دولتت متوتتا استت استهتانتدارد 
 واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان را، در باالترین سطح ممکن، تضمین کند  

پرداخت کمک هزینه های الزم و ارائه خدمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی، برای تضمین اسهاندارد بتاالی 
 زندگی کودکان و نوجوانان م هقل از وضعیت خانوادگی  

قرار گرفهن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگی، تحت تتکتفتل دولتت و زنتدگتی و تتربتیتت آنتاتا در 
 ناادهای مدرن و پیشرو و مجاز  

ایجاد ماد کودک های مجاز و مدرن به منظور برخورداری همه کودکان از یک متحتیت  زنتده و ختالق تتربتیتهتی و 
 اجهماعی، م هقل از شرای  خانوداگی  

 برابری حقوقی کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند  
 سال   ٦١ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر 

ممنوعیت هر نوا آزار کودکان در خانواده، مدارس و موس ات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی  ممنوعیت اکتیتد 
 تنبیه بدنی  ممنوعیت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان  

مقابله قاطع قانونی با سوء اسهفاده جن ی از کودکان  سوء اسهفاده جن ی از کودکان جرم سنگین جنایی مح وب 
 میشود  

تعقی  و مجازات قانونی ک انی که به هر طریق و به هر توجیه مانع برخورداری کودکان، اعم از دخهر و پ تر، 
از حقوق مدنی و اجهماعی خویش، نظیر آموزش، تفریح، و شرکت در فعالیت های اجتهتمتاعتی متختصتون کتودکتان 

 گردند  
 
 يک دنياى باهر برنامه حزب کموني ت کارگرى 
 

کارمزدی همنینن امنروز منمنضنن  
 است.  

شنود پنون    اما پرا عمنلن  ننمن  
بقدر کاف  فشار به سرمایه وارد  

شود. نینروی کنار کنودکنان    نم  
مانند هر کاالی دیگری به بنازار  

شود. ول  اینن کناالین     رانده م  
نامقبول و ناموجه است. سنرمناینه  

تننواننند از خننودش در    داری نننمنن  
منننقنننابنننل وجننندان و تنننمننندن و  
دستاوردهای جامعه دفناع کننند.  
این را درجه پیشروی مطالنبنات و  
دستاوردهای اجنتنمناعن  تنعنینینن  

 کند.   م  
الیر قانون  بنودن کنار کنود   
ولو به فناهنر، ننبنایند دسنت کنم  
گرفت. این حاصل ینک پنروسنه  
تنناریننخنن  جننننن  و درگننیننری  
طبقات  است. سنودآوری ننینروی  

کننار کننارگننران کننود  بننرای  
 سرمایه الیر قابل گذشت است. 

نیروی کار کنم تنوقنع، سناکنت،  
مطیع و منحنرو  از هنمنه حنقنوق  
قانون  موجود. از این بهتر بنرای  
سرمایه دار ممضنن ننینسنت. امنا  
نیروی دیگری در جامنعنه هسنت  

خواهد دسنت سنرمناینه را    که م  
از این گن  باد آورده کوتناه کننند  
و مانع شود کودکان بنه ننینروی  
کار بدل شوند. این را اگنر نندینده  
بگیریم، منوقنعنینت اعنتنرا ن  و  
درجه مطالنبنات و دسنتناوردهنای  
تاکنون  را ندیده ایم و در نتنینتنه  

 از دستش خواهیم داد. 
گنفنتنه شنود، تنوقن  کنار     اگر 

کودکان ممضن ننینسنت  منبنارزه  
برای خاتمه دادن بنه آن منتنوقن   

شود. منمنننوعنینت آننهنم زینر    م  

رود. عیلرالم هنر درجنه    سوال نم  
فشار و محرومیت تنحنمنینلن  بنه  
جننامننعننه بنناینند بننا ایننن فشننار و  
جنگید و تسلیم پذیری نسبنت بنه  
کا رکودکان را مطلقا نپنذینرفنت.  
ایننن منننننطننق الننلننط کننه پننون  

تننوانننیننم کننار کننودکننان را    نننمنن  
مننتننوقنن  کنننننیننم پننس دسننت از  
مبارزه بنا آن بنردارینم  بنخنشنا از  
استیصال در برابنر هنتنو  ننتنینتنه  

 شود.   م  
 

به مبارزه با حتاب اسالم  نگناه  
، تحمیل حنتناب پنس از  ٬ کنید 

س  و هشت سال هنننوز منمنضنن  
نشده است. این را خود جنمنهنوری  
اسالم  هم ا عنان دارد و مندا   
شضست خود را اعال  م  کننند.  
لغو کار کودکان قطعا به منراتنب  

بیشنتنر از لنغنو حنتناب منمنضنن  
است. هی  پشتوانه و تنوجنینهن   
ندارد. سنرمناینه دار و کنارفنرمنا  

تواند بگنویند منذهنب و دینن    نم  
این را گفته است. دسنتنور النهن   
اسنت، حنتنن  حنضنم حنضنومنتنن   
است. کار کودکان هنین  کنتنا  
وجاهت  ندارد. لضه ننگن  اسنت  
که هر په زودتنر بنایند از دامنن  
جامعه پا  شود. بنرای هنمنینن  

کنند    اش م    سرمایه داری مخف  
و مخفیانه سود آوریش را تنامنینن  

 کند.    م  
 

ما  ره ای از حضم توقن  فنوری  
و بیدرن  کار کنودکنان ننبنایند  
کوتاه بیاییم. هنین  سنازشن  در  
کننار نننیننسننت. کننار کننودکننان  
النینرقنناننونن ، وحشنینناننه و النیننر  

انسان  است. به این توحش بنایند  
 خاتمه داد  همین حاال  

الز  اسننت بننار دیننگننر اهننمننیننت  
تاریخ  این روز را منتنذکنر شند.  
بویژه برای ما در این مقطع بنایند  
مانند کنینفنرخنواسنت عنلنینه اینن  
توحش و بانینان آن منطنر  شنود.  
استنمنار کنودکنان بنایند جنرمن   
جنای  محسوب شود. بنا هنمنینن  
روحیه باید مقابل آن ایستاد. کنار  

کاری اجبناری اسنت    ٬ کودکان 
به کود  و خانواده او تنحنمنینل  

شود، حت  اگر خنود خناننواده    م  
کود  بنراینش کنارینابن  کنرده  
باشند، تاثیری در اصنل منو نوع  
ننندارد. تننوقنن  بننینندرننن  کننار  
کودکان، باید شعار تعطیل ناپنذینر  

 ما باشد  
 

خرداد( روز جاانی مبارزه با کار کودکان ٠٠دوازدهم ژوئن )  
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خرداد هنمنزمنان دو    ٣٢ صبس روز  
حمله مسلحانه تروریست  کنامنال  
سازمان یافته به متلس اسالمن   
و منحنل دفنن خنمنیننن  صنورت  
گرفت. اخبار دولت   از کشنتنه  

ننفنر و منتنرو  شندن    ٣٢ شدن   
نفر گزارش منیندهند.    ١١ بیش از  

اما روشن است که این گزارشنات  
بننه هننینن  وجننه قننابننل اعننتننمنناد  
نیستند. طبق آخرین خبرها جنرینان  
اسالم  داعنش مسنئنولنینت اینن  
عملیات تروریسنتن  را بنر عنهنده  
گننرفنننتننه اسنننت. امنننا اعنننمنننال  
تروریست  از جانب هر کنس کنه  
صورت گیرد، قنربناننیناننش منرد   
هستند. نتیته مستقیمش مسمنو   
کردن فضای جامعه است و زینان  
مستقیمش به مبنارزات کنارگنران  
و مننرد  منن  رسنند. حننضننومننت  
اسالم  هم که خود ینک پنای  
تروریسم  و نناامننن  در منننطنقنه  
اسننت، تننالش مننیننضننننند، از ایننن  
مساله به عنننوان ننعنمنتن  بنرای  
ایتاد فضنای رعنب و تنرور در  
جامعه سود جنویند. خصنوصنا در  
جای  پون متلس اسالمن  کنه  
محل تتمعات هزاران نفره هنر روز  
مرد  است، بهانه ای خنواهند بنود  
برای حضومت اسنالمن  کنه بنا  
امنیت  کردن فضا جلوی پننینن  
تتمعات  را بنگنینرد. امنا روشنن  
اسننت کننه کننارگننران و مننرد   
معتر   به اعنتنرا نات و طنر   
خواستهای خود در هنر شنراینطن   
ادامه میدهند و این ننوع تنوطنئنه  
گریها نمیتواند آنها را به سنضنوت  
بننضننشنناننند. اعننتننرا ننات هننزاران  
کارگر در همین هنفنتنه ای کنه  
پشت سر گنذاشنتنینم گنواه روشنن  

 این حقیقت است.  
بنا به گزارشها در جریان عملینات  
تنروریسننتنن  در مننقنابننل مننتننلننس  
اسالم  سه تنن از منعنلنمنان بنه  

اسننامنن  هننانننیننه اکننبننرینناننن  از  
معلمان حق التدریس  ازلرستنان و  
حسننیننن بننننن  اردالن و حسننیننن  
جالل  از معلمان خراسان جنننوبن   
که برای پیگیری مطالبات خنود  
هننمننراه بننا دیننگننر مننعننلننمننان حننق  
التدریس تتمع داشتند، جنان خنود  
را از دست دادند. در جنرینان اینن  
حمله تروریست  مهدیه هنراتن  از  
فعالین اجتماع  اننتنمنن کنارتنن  
خواب  لنرسنتنان ننینز جناننبناخنت.  
جانباختن آنها را بنه خناننواده هنا،  
بنه هنمنضنارانشنان و بنه هنمنگننان  

 تسلیت میگویم. 
معلمان حق التدریس در این هفنتنه  
تننتننمننعننات مننتننوالنن  ای بننر پننا  

  ٣١ کننردننند. از جننمننلننه در روز  
خرداد تتمع معلمان حق التندرینس  
و قراردادی و آموزشیاران ننهنضنت  
سواد آموزی بنا خنواسنت تنبندینل  
قراردادهایشان به قنرارداد ثنابنت و  
پننرداخننت حننقننوق مننعننوقننه شننان،  
همزمان با مالباختگان در منقنابنل  
متلنس تنتنمنع داشنتننند. تنعنداد  
تننتننمننع کنننننننندگننان در ایننن روز  
ننزدیننک بننه دو هنزار ننفننر بننود.  
مقابل منتنلنس و منراکنز قندرت  
حننضننومننت اسننالمنن  بننه مننحننل  
تالق  اعنتنرا نات بنخنش هنای  
مختنلن  منرد  بنرای پنینگنینری  

 خواستهایشان تبدیل شده است.  
سننرتننیننتننرهننای اعننتننرا ننات مننهننم  
کننارگننری در هننفننتننه ای کننه  

 گذشت 
هفنتنه ای کنه گنذشنت، هنفنتنه  
اعننتننرا ننات هننزاران کننارگننر در  
محیط های کنارگنری بنود کنه  
فضننای پننر تننحننر  جنننننبننش  
اعترا   کارگنری و گسنتنرش  
هنر روزه ایننن اعننتننرا ننات را بننه  
نننمننایننش مننیننگننذارد. تننتننمننع  

گروه مل  فنوالد    ٢١١ اعترا    
  ١ اهواز به نماینندگن  از سنوی  

هننزار کننارگننر ایننن کننارخننانننه در  
مقابل استانداری خوزستان، تتمنع  

کنارگنر    ١١١ اعترا   بیش از  
آ ر آب ارا  به ننمنایننندگن  از  

کننارگننر ایننن کننارخننانننه    ٣٥١١ 
مقابل ساختمان اسنتناننداری، سنه  
روز اعتصاب قدرتنمننند کنارگنران  
بازنشسته و شاالل بنینش از هنزار  
کارگر نیشضر هفت تپه و حضنور  
خانواده ها در این اعنتنرا نات، و  
تننداو  قنندرتننمننننند کننارزار عننلننیننه  
امنیت  کردن مبارزات کارگنران،  
معلمان و مرد  معتر  و حماینت  
گسترده از خواستهای اسنمناعنینل  
عننبنندی از رهننبننران اعننتننرا ننات  
مننعننلننمننان از سننوی فننعننالننیننن  
کارگری و کناننوننهنای صنننفن   
معلمان و نهادهای  پون اتحنادینه  
بین الملل  معلمنان و عنفنو بنینن  
الملل از دیگر سر تیتر های منهنم  
خبرهنای هنفنتنه گنذشنتنه اسنت.  
نگاه  مختصنر بنر اینن خنبنرهنا  

 داشته باشیم. 
 

تجمع اعتهتراضتی کتارگتران 
 گروه ملی فوالد اهواز 

ننفنر از    ٢١١ خرداد    ٣٢ صبس روز  
کارگران کنارخناننه منلن  فنوالد  

  ١ اهواز به نماینندگن  از سنوی  
هزار کارگر شاالنل کنارخناننه در  
اعترا  به عد  پنرداخنت دو مناه  
دستمزد و حق سنننواتشنان کنه از  

تناکنننون پنرداخنت نشنده    ٩١ سال  
است، مقابل ساختمان اسنتناننداری  
خننوزسننتننان تننتننمننع کننردننند. ایننن  
کارگران در روز قنبنل از آن ننینز  
مننقننابننل دفننتننر منندیننریننت تننتننمننع  
داشننتننننند کننه زیننر فشننار آنننان  
معاونت فن  گروه مل  در جنمنع  
کارگران اعال  کرد که مندینرینت  
گفتنه اسنت کنه از دسنت آننهنا  
کاری ساخته نیست و شنمنا هنم  
پاره ای ننداریند جنز اینننضنه بنه  

تولید ادامه دهید و تنوقنع حنقنوق  
نداشته باشید. در پناسنل بنه اینن  
گستاخ  کارگران اعال  کنردنند  
که تا به خواسنتنشنان ننرسننند بنه  

 تتمعات خود ادامه خواهند داد. 
 

کارگران آذر آب اراک مقابل 
ساخهمان اسهانداری تتجتمتع 

 کردند
خرداد بیش از پنهنارصند    ٣١ روز  

نفر از کارگران آ ر آب ارا  بنه  
کنارگنر اینن    ٣٥١١ نمایندگ  از  

کارخانه مقابل استاننداری اسنتنان  
مرکزی در اعنتنرا  بنه تنعنوینق  
پرداخت دستمزدهایشان از اسنفننند  
ماه گذشته تاکنون تتمع کردنند.  
بعالوه هفت ماه است که بنن اینن  
کارگران پنرداخنت نشنده اسنت و  
همکنین بدلیل عد  پرداخت بینمنه  
شان، با مشضنل روبنرو شنده انند.  
تتمع قبل  این کارگنران در روز  
هننای دو  وسننو  خننرداد منناه در  
محوطنه کنارخناننه و در منیندان  
صنننننعننت شننهننر ارا  صننورت  
گرفت. خبرها همکننینن از آالناز  
دور جدیند اعنتنرا نات کنارگنران  
هننپننضننو حننضننایننت دارد. بنننننا بننر  
خبرهای منتشر شده از اول هنفنتنه  
گذشته کنارگنران هنپنضنو ارا   
دراعترا  به عد  پنرداخنت بنینش  

ماه مزد و خطر تنعنطنینل شندن  ١ از 
کارخانه دست از کار کشیندنند و  
در مننحننوطننه کننارخننانننه تننتننمننع  
کردند. همزمان  این دو حنرکنت  
اعترا   تنوجنه هنا را بنه خنود  
جلب کرده است. خصوصا ینضنمناه  
اعتنرا  بنینش از هنزار کنارگنر  
کارخانه هپنضنو ینضن  از ننقنطنه  
های درخشان مبارزات کنارگنری  

بود. اعترا ات  کنه    ٩٥ در سال  
کارگران با شعار ینک اخنتنالس  
حل بشه مشضل ما حنل منینشنه،  
و با سرود زیر بار ستم ننمنینضنننینم  

زندگ ، جان فدا میضننینم در ره  
آزادگ  وای از اینن و نع، وای  
از ایننن و ننع، صنندای اعننتننرا   
کل کارگران و کنل جنامنعنه را  
فننرینناد زدننند. یننضننمنناه اعننتننرا   
قدرتمند کارگران هپنضنو در سنال  

و تظاهرات هنر روزه آننهنا در    ٩٥ 
خننیننابننانننهننای ارا  بننر فضننای  
اعترا   شنهنر و کنل جنننبنش  
کنننارگنننری تننناثنننینننر گنننذاشنننت.  
اعترا ات  که در نوزدهم بنهنمنن  

به نقطه عط  مهمن  رسنیند    ٩٥ 
و وارد شدن خانواده هنا بنه عنقنب  
نشینن  مندینرینت منننتنر شند و  
کارگنران تنوانسنتننند بنخنشن  از  
طلب هایشان را نقد کنند. اینننهنا  
همه تتربیات درخشان  است کنه  
بدون شک امروز این کارگنران و  
کننل جنننننبننش کننارگننری را در  
موقعیت قوی تری برای پیشنبنرد  

 اعترا شان قرار داده است. 
 

اعهصاب بزرگ  کتارگتران  
نیشکر هتفتهته تتاته و بته 

 میدان آمدن خانواده ها 
خنرداد بنینش از هنزار    ٣١ صبنس  

کارگر شاالل و بازنشسته نیشضنر  
هنننفنننتنننه در سنننومنننینننن روز  
اعترا اتشان مقابل درب ورودی  
کارخانه تتنمنع کنرده و پنینگنینر  
مطالباتشان شدند. در این حنرکنت  
اعننتننرا نن  شننمنناری از خننانننواده  
هننای کننارگننران نننیننز حضننور  
داشتند. بنا بر خبر منتشر شده از  
سوی اتحادیه آزاد کارگران اینران  
بنندنننبننال ایننن تننتننمننع یننضنن  از  
مامورین اننتنظنامن  مسنتنقنر در  
شرکت با حضور در منحنل، اقندا   
به ناسزاگوئ  به کارگنران کنرد.  
در عضس العمل به رفتار تنوهنینن  
آمیز او شنمناری از کنارگنران بنا  
وی درگیر شندنند و  او هنم بنا  

بننننرداشننننتننننن  
 ٦٢ صفحه   

 کارگران در هفته ای که گذشت 
سرتیهرهای اعهراضات مام کارگری در هفهه ای که 

 گذشت
 شهال دانشفر 
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سال  اقدا  به تینرانندازی هنوائن   
کرد  کنه کنارگنران تنوانسنتننند  
بموقع جلویش را بگیرند. علینرالنم  
این تیراندازی کنارگنران ننینشنضنر  
هفت تپه همراه با خانواده هنایشنان  

فنهنر بنه تنحنصنن    ٣٢ تا ساعت  
خود ادامه دادند و در بنرابنر وعنده  
و وعننینندهننای کننارفننرمننا اعننال   
کردنند کنه تنا دسنت ینابن  بنه  
مطالباتشان همکنان به اعنتنصناب  
و اعتنرا  خنود ادامنه خنواهننند  

 داد. 
اولین روز اعنتنرا نات کنارگنران  

خنرداد    ٣١ نیشضر هفنت تنپنه در  
  ٥١١ اتننفنناق افننتنناد کننه در آن  

کارگنر بنازنشنسنتنه اینن شنرکنت  
درصند    ١ بدلیل تناخنینر پنرداخنت  

سهم بیمه کنارفنرمنا بنه صننندوق  
تننامننیننن اجننتننمنناعنن  و منناهننهننا  
بالتضلینفن  و بندقنولنینهنای وی  
درمقابل دفنتنر مندینرینت شنرکنت  
تتمع کنرده بنودنند. در اینن روز  
تصنمننینم  کننارفنرمننا مننبنننن  بننر  
پرداخت تنها بخشن  ازمنطنالنبنات  

،  ٩٥ و  ٩١ بازنشسنتنگنان از سنال  
خشننم کننارگننران بننازنشننسننتننه را  
برانگیخت و در ننتنینتنه آننهنا از  
شرکت خنارج شنده و جناده بنینن  

انندینمنشنک را    -المللن  اهنواز  
بستند و ترافیک سنننگنیننن  در  
ایننن مسننیننرایننتنناد شنند  کننه بننا  
دخالت نیروی انتظام  و دعنوت  
به مذاکره، کارگران به کنارخناننه  
بازگشنتننند. بندننبنال اینن تنتنمنع  
اعننتننرا نن ، فننرینندون نننیننضننوفننرد  
نننمنناینننننده کننارگننران و عضننو  
سنننندیننضننای کنارگننران کشننت و  
صنعت نیشضر هفت تنپنه، تنوسنط  
سنیننامنک نصنیننری قننائنم منقننا   
مدیریت شرکت هفت تنپنه بندلنینل  
بروز اعتصابات مضرر و حنمناینت  
و پیگیری های وی در دفناع از  
حقوق کارگران، تهدیند بنه اخنراج  
شد. این منو نوع ننینز بنر شندت  
اعننتننرا  کننارگننران افننزود. از  

خرداد کنارگنران    ٣٥ همین رو روز  

نیشضر هفت تپه برای دومین روز  
دست از کار کشنینده و تنحنصنن  
کردند. در حرکت اعترا ن  اینن  
روز قائم مقا  شنرکنت بنا حضنور  
در میان کارگران اعنتنصنابن  بنا  
گستاخ  تما  اعال  کرد که هنر  
کس به سر کنار خنود بنرننگنردد  
اخراج میشود و در صنورت ادامنه  
اعتصاب درب شرکت بستنه شنده  
و کار تعطنینل خنواهند شند. امنا  
کارگران بطور یضپارپه او را هنو  
کردند و فنریناد زدنند شنمنا بنایند  
شرکت را رهنا کنننیند و بنرویند.  
کارگران اولتیماتو  دادند که اگنر  
طلبهایشان فوری پنرداخنت نشنود  
با خانواده هایشان خواهنند آمند و  
در مننقننابننل فننرمننانننداری شننوش  
تحصن کنرده و اقندا  بنه بسنتنن  
جنناده بننیننن الننمننلننلنن  اهننواز ن  
اننندیننمننشننک خننواهننننند کننرد. در  
ادامه این اعنتنرا نات بنود  کنه  
کنننارگنننران در روز شننناننننزدهنننم  
کارگران با جمنعنینتن  بنینشنتنر و  
همراه با خناننواده هنایشنان تنتنمنع  
کننردننند. اعننتننرا ننات کننارگننران  
نیشضر هفت تپه بنا قندرت ادامنه  

 دارد.  
کارگر بازنشنسنتنه اینن    ١٥١ حدود 

تنا  ٩١ کارخانه از اسفند ماه سنال  
کنون مستمری خنود را درینافنت  
نننضننرده اننند. گننروهنن  از ایننن  
کارگران بدلیل عد  پنرداخنت حنق  
بیمه شان، هنوز بنازنشنسنتنه نشنده  
اند. همکنین پرداخنت نشندن حنق  

  ٩١ برداری و پاداش سالنهنای    بهره 
هننای    از دیننگننر خننواسننتننه   ٩٥ و  

تنپنه    کارگران متتمع نیشضر هفنت 
 است. 

جنندا از کننارگننران بننازنشننسننتننه  
کارگران شاالل در این متتمع از  
آالنناز سننال جنناری دسننتننمننزدشننان  
پرداخت نشده و بابت حق بیمه ننینز  
از اسفند ماه طنلنب دارنند و اینن  
مو وع آنها را با مشضل تنمندیند  
دفترپه هنای بنینمنه شنان روبنرو  
کرده اسنت. اینن پننندمنینن بنار  

اسننت کننه در منناه جنناری ایننن  
کننارگننران در رابننطننه بننا ایننن  
مو وعنات دسنت بنه تنتنمنع و  

 اعترا  زدند.  
نیشضر هفت تپه یض  از کناننون  
های دا  اعنتنرا نات کنارگنری  
اسنت. ایننن کننارگنران تننتننربننیننات  
درخشانن  از اعنتنرا  در بنرابنر  
تعر ات کارفرمایان و منقنامنات  
دولت  به زندگ  و معنینشنتنشنان  
را دارند. اینن کنارگنران در سنال  

بننا اعننتننرا ننات مننتننحنندشننان    ٣٢ 
تنوانسنتننند، سننندینضنای خنود را  
شننضننل دهننننند و بننا انننتننخنناب  
نماینندگنان واقنعن  شنان، عنمنال  
فرمان اخراج نهادهای دسنت سناز  
دولت  از کارخانه را دادند. ینک  
ننننقنننطنننه درخشنننان اعنننتنننرا نننات  
کارگران نیشضر هفت تپه در سنال  

مناده ای آننهنا بنا    ١ بیانینه    ٣١ 
تنناکننینند بننر مننتننضنن  کنننردن  
اعترا اتشان به متمع عنمنومن   
به محل  برای تصمیم گنینری و  
حفظ اتحادشان بود. اینننهنا هنمنه  
تتنربنینات بنا ارزشن  اسنت کنه  
مننیننتننواننند نننقننطننه اتننضننای ایننن  
کننننارگننننران در دور جنننندینننند  
اعننتننرا نناتشننان بنناشنند. خصننوصننا  
حضننور فننعننال خننانننواده هننا در  
اعننتننرا ننات اخننیننرایننن کننارگننران،  
امروز میتواند آنها را در موقعنینت  
بسننیننار قننویننتننری قننرار دهنند. بننا  
اتضا  به این پیشروی ها منینتنوان  
این مبارزات را قندرتنمننندتنر جنلنو  
برد. میتوان با اطنالع رسنانن  بنه  
مرد ، وسیعتنرینن حنمناینت هنا را  

 جلب کرد.  
کننارگننران نننیننشننضننر هننفننت تننپننه  
خنننواسنننتنننار پنننرداخنننت فنننوری  
طلبهایشان هستند. بعالوه بندننبنال  
واگذاری شرکت ننینشنضنر هنفنت  
تپه به بخش خصوص ، مندینرینت  
کارخانه در پننناه حنمناینت هنای  
دولننت و بنناز گننذاشننتننن دسننت  
کارفرمایان برای تشدید فشار بنر  
روی کارگران و استنمنار بنینشنتنر  

نیروی کار، این کنارخناننه را بنه  
دوربین هنای منداربسنتنه منتنهنز  
کننرده اسننت. در هننمننیننن راسننتننا  
نیروی انتظام  ثنابنت در منحنل  
شرکت استقرار یافتنه اسنت. اینن  
منو ننوع بننا اعننتننرا  کننارگننران  
روبرو شده و یک خنواسنت منهنم  
آننهننا جننمنع شندن بسنا  دوربنیننن  
های نصنب شنده، خنروج ننینروی  
انتظام  و پایان دادن بنه فضنای  
امنینتن  در کنارخناننه اسنت. از  
مبارزات کارگران نینشنضنر هنفنت  

 تپه وسیعا حمایت کنیم.  
 

اسماعیل عبتدی بته زنتدان 
 اوین بازگردانده شد

خرداد اسماعنینل عنبندی    ٣١ روز  
از رهبران اعترا ات معلمنان کنه  
با اتهامات  امننینتن  شنش سنال  
حضم دارد، بعد از دو روز بسنتنری  
بودن در بیمارسنتنان خنمنیننن  بنه  
زندان بازگردانده شند. اسنمناعنینل  
عننبنندی از دهننم اردیننبننهننشننت در  
اعننتننرا  بننه حننضننم خننود و بننا  
خننواسننت بسننتننه شنندن احننضننا   
امنیت  صادر شده برای فنعنالنینن  
کننارگننری، مننعننلننمننان و مننرد   
معتر  دست به اعنتنصناب النذا  

خنرداد بنرای    ٣١ زده بنود و روز  
انننتننا  آزمننایشننات پننزشننضنن  بننه  
بیمارستان خمین  تنهنران منننتنقنل  
شد. قعالین کارگری و منعنلنمنان  
بنننا رفنننتنننن بنننه منننالقنننات او  
همنبنسنتنگن  خنود را بنا وی و  

 خواستهایش اعال  کردند. 
کننانننون صنننننفنن  مننعننلننمننان طنن   
اطننالعننیننه ای در مننورد آخننریننن  
و نعنیننت اسنمنناعنینل عنبندی از  
نشست هیناتن  منرکنب از منادر  
عننبنندی، وکننیننل او و دو عضننو  
هنینات منندینره کنناننون تننهنران بننه  
نمایندگ  از اسماعیل عبندی بنا  
حاج  مرادی ) دادینار ننافنر بنر  
زندان  پنین گزارش میدهند: "از  
آن جا که تلق  هی ت مندینره ی  
کانون، جناب عنبندی و خناننواده  

گرام  ایشان از گنزارش هنین ت  
مذکور بنه پشنتنواننه اعنال  ننظنر  
دادیار محتر  نافر زنندان، منننبنت  
بوده است، منقنرر شند اسنمناعنینل  
عننبنندی بننه درخننواسننت کننانننون  
صنف  معلنمنان  و خناننواده، بنه  
اعننتننصنناب الننذای خننود خنناتننمننه  
دهد". کانون با گزارش اینن خنبنر  
اعنال  کنرد کنه حنق پنینگنیننری  
خواسته های عبدی را بنرای او  
معلمنان منحنفنون دانسنتنه و در  
انتظار اننتنشنار اخنبنار منننبنت از  
جنانننب مسننئنوالن منربننوطنه طنن   
پننننند روز آینننننده خننواهنند بننود.  
اسماعیل عنبندی سنال گنذشنتنه  
همراه با جعفر عنظنینم زاده عضنو  
هننیننات منندیننره اتننحننادیننه آزاد  
کارگران ایران ط  بیانیه ای بنه  
امنیت  کردن مبنارزات اعنتنرا   
کننرده و خننواسننتننار بسننتننه شنندن  
تنمنامن  پنروننده هنای امنننینتنن   
تشننضننیننل شننده بننرای کننارگننران،  
معلمان و مرد  منعنتنر  شندنند.  
ایننن اعننتننرا  شننضننل کننارزاری  
گسترده بخود گرفت و با حماینت  
های وسیع  در ایران و از سنوی  
سنننازمننناننننهنننای کنننارگنننری و  
تشنضنلننهنای منعننلنمننان در سنطننس  
جهان  روبرو شد. امسال نیز بنعند  
از اعننال  اعننتننرا  عننبنندی در  
همین رابطه این کنارزار تنحنر   
بیشتری پیدا کرد. انتقال عنبندی  

خنرداد، بنازتناب    ٣١ به زندان در  
اعننتننرا نن  بسننینناری در مننیننان  
کارگران داشته است. کمپنینن در  
حمایت از اسنمناعنینل عنبندی و  
خواستنهناینش و در اعنتنرا  بنه  
امنیت  کردن مبارزات کارگنران،  
مننعننلننمننان و مننرد  مننعننتننر  بننا  
خواست آزادی اسماعیل عنبندی،  
آتنا دائمن  و تنمنامن  فنعنالنینن  
سننینناسنن  ادامننه دارد. بننا تننمننا   
قنندرت از ایننن کننارزار حننمننایننت  
کنیم. به بازگردانندن عنبندی بنه  

 زندان وسیعا اعترا  کنیم.  

 ذشته گکارگران در هفهه ای که گذشت                                                         سرتیهرهای اعهراضات مام کارگری در هفهه ای ک
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 ٦١ صفحه  

 جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد:  
دولت روحانی با اجرای طرح کارورزی درصدد اهدای یک رانت عظیم مالی به واحد های تحت مالکیت 
ناادهای واب هه به حوزه قدرت و اضمحالل بیمه کارگران توس  کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین 

 طبقه کارگر است

جعفر عظیم زاده در گنفنتنگنو بنا  
سایت اتحناد: دولنت روحنانن  بنا  
اجننرای طننر  کننارورزی درصنندد  
اهدای یک رانت عنظنینم منالن   
به واحند هنای تنحنت منالنضنینت  
نهادهای وابسته به حوزه قدرت و  
ا محالل بیمه کنارگنران تنوسنط  
کننارفننرمننایننان بننه عنننننوان حننقننوق  

 بنیادین طبقه کارگر است 
سننایننت اتننحنناد: بنندنننبننال تصننویننب  
دسننتننور الننعننمننل اجننراینن  طننر   
کننارورزی دانننش آمننوخننتننگننان  
دانشنننگننناهننن  در اواخنننر سنننال  
گذشته، مقرر شده است این طنر   
از هفته اول تیرماه سنالنتناری بنه  
اجرا در بیایند.  پنینزی کنه در  
این میان روشن است و باید منورد  
تننوجننه تشننضننلننهننای مسننتننقننل  
کننارگننری و دانننش آمننوخننتننگننان  
دانشگاه  و هنمنه کنارگنران در  
سراسنر کشنور قنرار بنگنینرد اینن  
است که تصویب و تنالش بنرای  

اجرای این طر ، در پنهنارپنوب   
سیاستهای  د کنارگنری دولنت  
روحان  است که بدنبال شنضنسنت  
پننروژه ایننتنناد تننغننیننیننرات  نند  
کارگری تر در قانون کار، دننبنال  

 میشود. 
اینضه آیا معضل اصل  این طنر   
پرداخت مزدی معادل ینک سنو   
حداقل مزد به کنارورزان اسنت و  
یا آنگونه که دولت مدع  اسنت  
این طر  علیرالم پرداخنت منزدی  
معادل یک سو  حداقنل منزد در  

ال  شش مناهنه بنه    ١ یک دوره  
کارورزان، طرحن  منفنیند  بنرای  
اشتغال زائ  است، منو نوعناتن   
هستند که سایت اتحاد بنا هندف  
واشضاف  بیشتر طنر  کنارورزی  
دانش آموختگنان دانشنگناهن  بنا  
جعفر عظیم زاده دبیر اتحادینه آزاد  
کارگران ایران در مینان گنذاشنتنه  
است. وی در اینن رابنطنه افنهنار  

 داشت: 

اجننازه بنندهننینند حننرف آخننر  را در  
مورد این طر  همین اول بزنم. بنه  
نظر من این طنر ، اهندای ینک  
رانت عظیم مال  از سنوی دولنت  
روحان  از جنینب طنبنقنه کنارگنر  
ایران به واحدهای تحت مالنضنینت  
نهادهای شبه دولت  و صناحنبنان  
سرمایه متنصنل بنه حنوزه قندرت  
است که در عین حنال منینتنوانند  
منتر به ا محالل بیمه کنارگنران  
تنوسنط کنارفنرمنناینان بننه عننننوان  
حقوق بنیادین طبقه کارگنر اینران  

 بشود. 
این طر  بر خنالف     -٣ پرا که:  

ادعنای دولنت، منطننلنقننا طننرحنن   
برای اشتغنالنزاین  و کناسنتنن از  

در اینن    -٢ دامنه بیضاری نیست  
طننر  مننعننافننیننتننهننای بننیننمننه ای  
کارفرمایان با هندف کنمنک بنه  
واحدهای دارای مشضالت مالن   

بنا اجنرای    -١ طراح  نشده است  
این طر  هزاران منینلنینارد تنومنان  
مننعننافننیننت بننیننمننه ای بننه جننیننب  
مالنضنینن واحندهنای تنولنیندی و  
صنعت  و خدمات  خاص سنرازینر  

هننزینننننه هننای     -١ خننواهنند شنند  
هزاران میلیارد تومان  سهم بینمنه  
کارفرمایان عمنال بنر روی دوش  
سازمان تنامنینن اجنتنمناعن  قنرار  

مننعننافننیننت    -٥ خننواهنند گننرفننت  
کارفرمایان از بیمنه صندهنا هنزار  
کارگر دانش آموخته دانشگناهن   
عمال سر آالازی خواهد شد بنرای  
ا محالل بیمه کنارگنران تنوسنط  

 کارفرمایان 
جعفر عظیم زاده در  منورد عند   
اشتغنالنزاین  و کناسنتنه شندن از  
دامنه بیضاری در نتینتنه اجنرای  
طر  کنارورزی گنفنت: قنبنل از  
اینضه بطور اثنبناتن  و بنر اسناس  

در    ٥ مناده    ٣ مستندات تبنصنره  
این مورد تو نینحن  بندهنم  کنر  
یک نضته بسیار مهم الز  اسنت  
و آن اینضه در آیین نامنه اجنرائن   

طر  کنارورزی هنین  تنبنصنره و  
مننناده ای وجنننود نننندارد تنننا  
کارفرمایان را پس از پناینان دوره  
آمننوزشنن  کننارروزان و اسننتننخنندا   
آنان، ملنز  و منتنعنهند بنه حنفنظ  
کارگران قبل  و عد  اخنرج آننان  

 بضند. 
حال با در نظر داشنت اینن ننضنتنه  
مهم، باید دید آینا ادعنای دولنت  
مبن  بر اشتغالزای  و کاستنن از  
دامنه بیضاری در نتینتنه اجنرای  
این طر ، ادعای  بنتنا و درسنت  
اسننت ینننا ادعننناینن  النننلنننط و  

 عوامفریبانه؟  
  ٣ وی ادامه داد: طنبنق تنبنصنره  

طر  کارورزی، هنر واحند    ٥ ماده  
پذیرنده به ازای سه کارگر بنینمنه  
شده شاالل میتواند ینک کنارورز  
را پذیرش کننند. بنا اینن حسناب  
پنانکه به عنوان منننال واحندی  

کارگر بنینمنه شنده شناالنل    ١١١ 
کنارورز    ٣١١ داشته باشد میتواند  

الن     ١ را پذیرش و پس از ط    
ماه دوره کنارورزی، بنر اسناس    ١ 

آنان را بنه مندت دو سنال    ٩ ماده  
با معافیت از پرداخت سهم بنینمنه  
کارفرما بضار گینرد. حنال سنوال  
ایننن اسننت: کننارفننرمننائنن  کننه  
میتواند صد نیروی کار جندیند را  
با معافیت دو سنالنه از پنرداخنت  
سهم بیمه کارفرمنا بنضنار گنینرد  
مگر عقلش را از دست داده اسنت  

کنارگنر قنبنلن     ١١١ که همه آن  
خود را که بنینمنه هنایشنان را از  
جیب م  پردازد همکنان بنر سنر  
کننار نننگننه دارد. در ایننن بننیننن  
کنننامنننال روشنننن اسنننت کنننه  

کنارگنر    ٣١١ کارفرمای منزبنور  
کارگر قبل  خود را کنه    ١١١ از  

بیمنه هنایشنان را از جنینب من   
پردازد به بهانه  پناینان قنرارداد و  

کارگری را    ٣١١ الیره اخراج،  و  
که بیمه اش را دولت م  پنردازد  

 استخدا  و بضار خواهد گرفت. 

عظیم زاده افزود:  بر اسناس اینن  
مستندات محرز و نبود مناده ای  
جهت ممنوعیت اخراج کارگرانن   
که کارفرما بیمنه هنایشنان را از  
جیب م  پردازد  باید بگویم اینن  
طر  ننه طنرحن  بنرای اشنتنغنال  
زای ، بلضه طنرحن  اسنت جنهنت  
جایگزین سنازی کنارگنران بندون  
پرداخت سهم بنینمنه کنارفنرمنا بنا  
کارگران  که هم اکنون  بنینمنه  
هننایشننان تننوسننط کننارفننرمننایننان  
پرداخت میشنود. بنننا بنر اینن در  
برخورد به این طر  که از سنوی  
دولت بمنابه طرح  برای اشنتنغنال  
زای  و کاستن از دامنه بیضناری  
معرف  شنده اسنت بنایند بنگنوینم  
پنین ادعای ، ادعای  پنو   و  

 فریبضارانه است. 
جعفر عظیم زاده تاکید کرد: حنال  
سوال این است کنه بنا تنوجنه بنه  
اینضه حت  یک منورد اشنتنغنال  
زائ  در  نتیته اجرای اینن طنر   
صورت نخواهد گرفت پس دولنت  
با تصویب این طنر  بندننبنال پنه  
پیزی اسنت؟ آینا منینخنواهند از  
طریق جایگزین سنازی کنارگنران  
بدون پرداخت سهم بیمه کنارفنرمنا  

بننا کننارگننراننن  کننه هننم اکنننننون   
بیمه هایشان توسط کنارفنرمناینان  
پننرداخننت مننیننشننود کننمننضنن  بننه  
واحدهای دارای مشضالت مالن   
بضند تا آنان قنادر بنه راه انندازی  
تولید بشوند؟ در این رابنطنه بنایند  
بگویم نه تنها در طر  کنارورزی  
هی  و مناده و تنبنصنره ای کنه  
پنین هدف  را اعال  کند وجنود  
ندارد بلضه از آنتا قرار اسنت اینن  
طر  شامل واحدهاین  شنود کنه  
ف  الحال در حال تولیند و دارای  
کننارگننران بننیننمننه شننده تننوسننط  
کارفرما هستند لذا تصور اینننضنه  
هدف دولت از اجنرای اینن طنر ،  
کننمننک بننه واحنندهننای دارای  
مشضالت منالن  اسنت تصنوری  

 واه  است. 
وی ادامه داد: بنا تنوجنه بنه دو  
نضته فوق یعن  عد  اشتغالنزاین   
و کاسته شدن از دامنه بنینضناری  
در نتیته اجرای این طر  و عند   
کننمننک بننه واحنندهننای دارای  
مشضالت مال  به عنننوان ینک  
هنندف در طننر  کننارورزی، پننه  
پیزی در اینن طنر  وجنود دارد  
که کل  هزینه برای طنراحن  و  
تصویب آن مصرف شنده و دولنت  

 با جدیت بدنبال اجرای آن است. 
به نظر من پاسل این سنوال هنمنان  
پیزی است که منن در ابنتندای  
این مصاحبه بنا صنراحنت بنه آن  
اشاره کنرد  و آن اینننضنه:  اینن  
طر  اساسا طنرحن  اسنت جنهنت  
اهدای یک رانت عظیم مال  از  
سننوی دولننت روحنناننن  از جننیننب  
طبقه کارگر به واحندهنای تنحنت  
مالضیت نهادهای شبه دولنتن  و  
وابسنننتنننه بنننه حنننوزه قننندرت و  
ا محالل بیمه کنارگنران تنوسنط  
کننارفننرمننایننان بننه عنننننوان حننقننوق  

 بنیادین طبقه کارگر ایران. 
جعفر عظنینم زاده  افنزود: ابنعناد  
الارتگرانه و رانت بودن اینن طنر   
زمانن  روشنن منینشنود کنه هنم  

طر  واشضاف  شنود و    ٣٥ ماده  
هم ابعاد مال  اینن طنر  ننه در  
یک کارگاه سیصند ننفنره منورد  
منال منا، بنلنضنه در ینک بنعند  
عظیم اجنتنمناعن  منورد بنررسن   
قرار گینرد. بنه اینن منعنننا بنایند  
بگویم پننناننکنه بنا اجنرای اینن  
طننر  یننک مننیننلننیننون کننارورز  
جایگزین یک میلیون کنارگنری  
بشود که هم اکننون سنهنم بنینمنه  
هایشان را کنارفنرمناینان پنرداخنت  
میضنند)به نظر من با اجرای اینن  
طر  حداقل ینک منینلنینون ننفنر  
تنحننت پننوشنش آن قنرار خنواهننننند  

 گرفت  آنوقت میتوان به ابعاد  
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 جعفر عظیم زاده در گفهگو با سایت اتحاد: 

هزاران میلیاردی رانتن  پن  بنرد  
طنر  قننرار    ٣٥ کنه طنبننق مناده  

نیست به همه کنارفنرمناینان و ینا  
کارفرمایان دارای مشضل منالن   
تعلق بگیرد بلضه طبق اینن مناده،  
تنها واحدهای  قادر به استفاده از  
این طر  و در واقنع از اینن راننت  
عنظننینم خنواهنننند بنود کنه واجنند  
شرایط باشند. منفنهنو  اینن مناده  
یعن  تعلق این طر  به واحدهنای  
واجد شرایط، از آننتنا کنه هنین   
اشاره ای در طر  به مشنخنصنات  
آنها نشده است به نظر من پینزی  
جز اختصاص این رانت عظیم  بنه  
واحنندهننای تننحننت مننالننضننیننت  
نهادهای شبه دولت  و صناحنبنان  
سرمایه متنصنل بنه حنوزه قندرت  

 نیست. 
وی تصنریننس کننرد: بننرای روشننن  
شدن ابعاد عظینم راننتن  کنه بنا  
اجرای این طنر  و بنا تنوجنه بنه  

آن، عمال  به واحندهنای    ٣٥ ماده  
خاص تعلق خواهد گرفت کنافن   
است بدانیم که پنانکه دریافتن   
متوسط هر کنارورزی را پنس از  

استخدا ، یک میلیون و سنینصند  
هزار تنومنان در مناه منبنننا قنرار  
بدهیم  و تعداد آننان را در سنطنس  
کشور یک میلیون ننفنر، آننوقنت  
سهم بیمنه کنارفنرمنائن  آننان در  
طول یضسال منعنادل سنه هنزار و  
سیصد میلیارد تومان خواهند شند  
که به نظر من با توجنه بنه مناده  

طننر ،  عننمننال بننه جننیننب    ٣٥ 
واحدهای خاص و تحت مالضنینت  
نهادهای شبه دولت  و صناحنبنان  
سرمایه متنصنل بنه حنوزه قندرت  

 سرازیر خواهد شد. 
عظیم زاده در ادامه این مصاحنبنه  
گفت: اما مسائل فناجنعنه بناری  
که در رابطه با اینن طنر  تنا بنه  
االن و با اسنتننناد بنه منواد آینینن  
نامه اجرائن  طنر  کنارورزی بنر  
شمرد  کل ماهیت الارتگرانه اینن  
طر  را بیان نمیضند بلنضنه عنالوه  
بر بضارگیری کنارورزان در طن   

ال  شش مناهنه بنا    ١ یک دوره  
یک سنو  حندقنل منزد کنه بنه  
جای خود تحنمنینل بنینگناری بنه  
فننار  الننتننحننصننیننالن دانشننگنناهنن   

است، مسئله بسیار مهم دینگنری  
نیز وجود دارد که بینش از پنینش  
نشان دهنده طراح  ینک ننقنشنه  
ریاکاراننه از سنوی دولنت بنرای  
دادن رانت  عظنینم بنه ننهنادهنای  
خاص از جیب طبقه کارگر اینران  
است و آن این است که آینا دولنت  
عمال  تنامنینن هنزاران منینلنینارد  
تومان سنهنم بنینمنه کنارفنرمناینان  
واجد شنراینط طنر  را بنر عنهنده  
خواهد گنرفنت و اگنر بنر عنهنده  
نخواهد گرفت این بودجه از جینب  
په کسان  به جیب کارفرمناینان  

 خاص سرازیر خواهد شد؟ 
در ایننن رابننطننه در آیننیننن نننامننه  
اجرائ  طر  کنارورزی در مناده  

، فقط به منابع تامین هزینننه    ٣٢ 
های دوره آموزش کارورزان اشناره  
شده و محل تامین هنزینننه هنای  
هزاران میلیارد تومان   پنرداخنت  
سهم بنینمنه کنارفنرمناینان تنوسنط  
دولننت مسننضننوت گننذاشننتننه شننده  

 است. 
آیا به نظر شنمنا دولنتن  کنه هنم  
اکنننننون هننزاران هننزاران مننیننلننیننارد  

تومان به صندوق سازمان تنامنینن  
اجتماع  بدهضار اسنت اقندا  بنه  
پرداخت سهنم هنزاران منینلنیناردی  
سهم بیمه کنارفنرمناینان مشنمنول  
طر   به صندوق اینن سنازمنان و  
یا سایر صننندوقنهنای بنینمنه ای  
خواهد کرد؟ بنه ننظنر منن و بنا  
توجه به عملضرد دولتها در منورد  
صندوق سازمان تامین اجتنمناعن   
که آنرا عمال ملنک خنود کنرده  

 اند پنین اتفاق  نخواهد افتاد. 
البته کنه دولنت دسنتنور پنذینرش  
بیمه کارورزان استخدا  شنده بندون  
دریافت سهم بیمه کارفرمناینان را  
طنن  ابننالالننیننه ای بننه صننننندوق  
سازمان تامین اجنتنمناعن  صنادر  
خواهد کرد اما بطنور عنمنلن  بنا  
عنند  پنننرداخنننت سننهنننم بنننینننمنننه  
کارفرمایان به صننندوق سنازمنان  
تامین اجتماعن ، اینن هنزینننه از  
جیب طبقه کارگنر اینران در اینن  
صندوق، بنه جنینب کنارفنرمناینان  
واحنندهننای  تننحننت مننالننضننیننت  
نهادهای شبه دولت  و صناحنبنان  
سرمایه وابسته به حوزه قندرت بنه  

عنوان یک راننت عنظنینم منالن   
 سرازیر خواهد شد. 

جعفر عنظنینم زاده در پناینان اینن  
مصاحبه تصریس کرد: بنا اجنرای  
این طنر ، عنمنال پنرداخنت سنهنم  
بیمه صندهنا هنزار کنارگنر و در  
یک پروسه پند ساله، میلینوننهنا  
کارگر از روی دوش کارفرماینان  
واحدهای خاص وابستنه بنه حنوزه  
قدرت که بنخنش اعنظنم صننناینع  
کشور نینز در اخنتنینارشنان اسنت  
برداشته خنواهند شند و طنبنینعن   
اسننت وقننتنن  در پنننننیننن ابننعنناد  
بزرگ  سهم بنینمنه کنارفنرمناینان  
عمال ملغ  و هزینه آن بنر دوش  
سازمان تامینن اجنتنمناعن  و ینا  
حت  بودجه کشور بنینافنتند بناب  
عنند  پننرداخننت بننیننمننه کننارگننران  
تننوسننط کننارفننرمننایننان در سننطننس  
کشور بیش از پیش باز و  بنینمنه  
کارگران توسط کنارفنرمناینان بنه  
عنننننوان حننقننوق بنننننیننادیننن طننبننقننه  
کارگر اینران دپنار  ا نمنحنالل  

 خواهد شد. 

 

کتتتتتتتارگتتتتتتتران 
فتتوالد اهتتواز 
دستتتتتت بتتتتته 
تتتتتتتجتتتتتتمتتتتتتتع 
اعتتتتهتتتتراضتتتتی 

 زدند
خنننرداد تنننعننندادی از    ٣٢ روز  

کارگران گنروه منلن  صنننعنتن   
فننوالد اهننواز دسننت بننه تننتننمننع  
اعترا   در منقنابنل سناخنتنمنان  
اسننتننانننداری خننوزسننتننان زدننند و  
خواهان پنرداخنت حنقنوق منعنوقنه  

کنارگنر    ١١١١ خود شدند. حقوق  
این کارخانه از فروردین تا کنننون  
و حق سنوات آنها در شنش سنال  

گذشنتنه تنوسنط کنارفنرمنا بناال  
کشیده شنده اسنت. اینن شنرکنت  

گنذاری    متعلق به گنروه سنرمناینه 
امیرمنصور آریا بوده کنه پنس از  

هنننزار    ١ مننناجنننرای اخنننتنننالس  
هنای    میلیاردی و مصادره شرکت 

متهم اصل  پرونده دپار مشنضنل  
شده و با نظارت قوه قضائیه اداره  

شود. کارگران اکنننون طنرف    م  
حساب خود را مستقیما دولنت و  
قوه قضائیه منیندانننند. کنارگنران  
اعال  کرده اند که تا رسنیندن بنه  
خنواسننت هننای خننود بننه تننتننمننع  

 اعترا   ادامه خواهند داد.  
معناوننت فننن  گنروه منلن  بنا  
حضور در جمنع کنارگنران اعنال   

گنویند    کرد: مدیریت شرکت من  
کاری از ما سناخنتنه ننینسنت و  

ای ننداریند    شما کارگران هم پاره 
جز اینضه کار و تولنیند را ادامنه  
دهننینند و تننوقننع حننقننوق نننداشننتننه  

در  »باشید  کارگران منینگنویننند  
های اخیر که شرایط  سنخنت    ماه 

هناینمنان    و بحران  بر ما و خاننواده 
تحنمنینل شند، اینن مسنئنوالن از  
امتیازات این کنارخناننه هنمنکنون  
منننننازل سننازمنناننن ، آب و بننرق  
متان ، اتنومنبنینل اسنتنینتناری،  
حق سرویس ایاب و  هاب، هزیننه  

هنای    رایگان بنزینن؛ بنن رسنتنوران 
شهر، بلیط استخنر بنرای خنود و  

هننای خننود، اسننتننفنناده از    خننانننواده 
مننهننمننانسننراهننای شننرکننت در  

هننای شننخنصنن  و ...    مسنافنرت 

 برخوردار بوده اند. 
 

یادآوری این نضته الز  اسنت کنه  
کارگران فوالد اهواز در زمسنتنان  

روز دست بنه تنتنمنع    ٣٩ گذشته  
زدند و نهایتا بنالفناصنلنه بنعند از  
شرکت تعدادی از خناننواده هنای  

اسفند، کنه    ٣٣ آنها در تتمع روز  
حننضننومننت مننتننوجننه بنناالگننرفننتننن  
اعترا  شند بنخنشن  از حنقنوق  
کارگران را پرداخت کرد. حضنور  

کنلننیننه خنناننواده هننای کننارگننران  
فوالد در تتمع و راهپنینمناین  در  
منرکنز شنهننر بننه مننننظنور جنلننب  
حمایت مرد  منهنمنتنرینن اهنرمن   
است کنه کنارگنران در اخنتنینار  
دارند تا حقوق معوقه خنود را از  

 حلقو  حضومت بیرون بضشند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ، ٣١٩١ خرداد    ٣٣ 
 ٢١٣٢ ژوئن    ٣   
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دومین روز اعهراه کارگران توسعه 
 صنعت آذربایجان

کنارگنر رسنمن  و قنرار دادی    ١١ خرداد بیش از    ٢٢ روز  
کارخانه گسترش توسعه صنعت آ ربایتان در اعنتنرا  بنه  
عد  پرداخت دستمزدهایشان از ینضنسنال و ننینم گنذشنتنه و  
پرداخت تنها مبلغ  ناپیز به عنننوان عنلن  النحنسناب در  
هرماه به آنان و عد  پرداخت حق بیمه کارگنران بنه تنامنینن  
اجتماع  که باع  مشضل تمدید دفترپه های "خندمنات  
درمان " آنان از فروردین ماه سال جاری شنده اسنت، بنرای  

 دومین روز متوال  دست از کار کشید و تتمع کردند.  
به گفته کارگران هر پند روز یضبنارمناشنینن آالت وسناینر  
ابزار کار کارگران کارخانه از سنوی طنلنبنضناران مصنادره  
م  شود.وبزودی کارخانه بنه تنعنطنینلن  کنامنل کشنینده  
میشود و بیضار شدن از کار نیز آنها را تهدید منینضننند. از  

خرداد این کارگران، بنخنش    ٢٣ جمله در جریان اعترا  روز  
دیگری از اموال کارخانه از سنوی ینضن  از طنلنبنضناران  

 مصادره شد. این اعترا ات ادامه دارد. 
 

تجمع اعهراضی کارگران توسعه صنعت 
 آذربایجان برای معوقات مزدی

گسترش توسعه صنننعنت  »خرداد کارگران کارخانه    ٢٣ روز  

در اعترا  به پرداخت نشدن منطنالنبنات منزدی   «آ ربایتان 
خود در یضسال و نیم گذشته . حق بیمنه شنان بنه تنامنینن  
اجتماع  که آنها را از فروردین امسال با مشنضنل تنمندیند  
دفترپه های درمان  شان روبرو کرده اسنت، در منحنوطنه  
کارخانه تتمع کردند. ط  این مدت یضسال و ننینم گناهنا  

 مبالغ  بصورت عل  الحساب پرداخت شده است.  
بنا بر خبر کارفرما جدا از بندهن  هنای منالن  خنود بنه  
کارگران بنه سناینر ننهناد هنای دولنتن  وخصنوصن  ننینز  

بدهضارا است و هر ماه بخش  از اموال کارخاننه از سنوی  
خنرداد    ٢٣ طلبضاران مصادره م  شود . از جملنه در روز  

نیز بخش دیگری از اموال این کارخانه از سنوی ینضن  از  
طلبضاران بخش خصوص  توقی  و به بنینرون از کنارخناننه  
انتقال یافت که این مسئله بنا تشندیند اعنتنرا  کنارگنران  
روبرو بود. به گفته کارگران هر ینک از آننان بنه صنورت  

میلیون تومان از کارفرما طلبنضنارانند.    ٣١ تا    ٢١ میانگین  
کارگران اعال  کرده اند که بده  های کنارفنرمنا ربنطن   
به آنان ندارد، آنها کار کرده اند و خواستار پنرداخنت فنوری  
طلبهایشان هستند و تا جواب نگیرند به اعترا نشنان ادامنه  

 میدهند. 
 

تجمع کارگران شارداری نی ریز مقابل 
 ساخهمان شارداری

 
خرداد گروه  از کارگران پیمان  شنهنرداری    ٢١ صبس روز  

شهر ن  ریز در اعترا  به پند ماه معوقات منزدی خنود  

 ند.   مقابل ساختمان شهرداری تتمع کرد 
به گزارش اخبار درینافنتن  اینلنننا اینن کنارگنران کنه در  
شهرداری شهر ن  ریز از توابع شهرستان ن  ریز در اسنتنان  

خنرداد مناه  در    ٢١ فارس مشغول کارند. روز گنذشنتنه ) 
اعترا  به تعویق پرداخت دو ماه دستمزد خنود در منقنابنل  

ند. در رابطه بنا اینن    ساختمان شهرداری این شهر تتمع کرد 
مو وع این کارگران تنتنمنعنات منتنعنددی را در منقنابنل  

 ساختمان شهرداری برپا کرده اند.  
 

تجمع دوباره کارگران گروه ملی صنعهی 
 فوالد اهواز

خرداد کارگنران کنارخناننه منلن  صنننعنتن     ٢٣ صبس روز  
فوالد ایران در ادامه اعترا ات روز هنای گنذشنتنه خنود،  
بخاطر تعویق دو ماه دستمزد و عد  پرداخت حق سنننواتشنان  

تاکنون، مقابنل اسنتناننداری خنوزسنتنان تنتنمنع    ٩١ از سال  
 کردند. 

هنزار    ١ به گفته کارگران شرکنت منلن  فنوالد اینران بنا  
کارگر ینضن  از شنرکنتنهنای احنداث شنده تنوسنط گنروه  

گذاری امیرمنصور آریا در اسنتنان خنوزسنتنان اسنت    سرمایه 
هزار میلنیناردی و مصنادره    ١ که پس از ماجرای اختالس  

های متهم اصل  پرونده دپنار مشنضنل شنده و بنا    شرکت 
 شود.   نظارت قوه قضائیه اداره م  

 
کارگران نیشکر هفت دوباره دست به 

 تجمع زدند
خرداد طلنبنهنایشنان    ٢٥ کارگران اولتیماتو  دادند که اگر تا  

 پرداخت نشود، دوباره تتمع خواهند کرد 
کنارگنر    ١١١ نفنر از    ٣١١ خرداد، حدود  ٢١ صبس اوز شنبه  

بازنشسته اسفندماه شرکت نیشضر هفت تپنه بنار دینگنر بنه  
  ١ مدیریت شرکت مراجعه کرده و به تاخیر پنرداخنت سنهنم  

درصد کارفرما به تامین اجتمناعن  اعنتنرا  کنردنند. در  
مقابل این حرکت اعتنرا ن  رئنینس امنور اداری شنرکنت  
اعال  کرد که فرف پند روز آینده مبلغ منذکنور پنرداخنت  
خواهدشد. کارگران بازنشسته نیشضر هفت تپه نینز بصنورت  
مشرو  به اعترا  خود پایان دادند. بنا بر خنبنرهنا بندننبنال  
این حرکت اعترا   مزد فروردین ماه کنارگنران پنرداخنت  
شد. اما بازنشستگان این شنرکنت اولنتنینمناتنو  دادنند کنه  

  ١ پنانکه طبق توافق و وعده صاحبان شرکت به پنرداخنت  
درصد سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعن  تنا پناینان  

خرداد اقدام  صورت نگیرد ومشضالت مرتبط بنا    ٢٥ روز  
بازنشستگ  و تمدید دفنتنرپنه هنای درمنان آننان منرتنفنع  
نشود، متددا" به تتمع و اعنتنرا  خنود ادامنه خنواهننند  

 داد . 
قبل از این بیش از هزار کارگر شاالل و بازنشسته ننینشنضنر  
هفت تپه با خانواده هایشان در محل شرکت تتمنع کنرده و  

خنرداد اینن    ٣٢ خواستار طلبهایشنان شنده بنودنند. در روز  
روز تنتنمنع و اعنتنرا  و وعنده هنای    ١ کارگران پس از  

کارفرما اولتیماتو  داده بودند که اگر جواب نگیرنند دوبناره  
 دست به تتمع خواهند زد.  

اعترا  کارگران بازنشسته ننینشنضنر هنفنت تنپنه بنه عند   
درصد سهم کارفرما به سازمان تامین اجتنمناعن   ١ پرداخت  

است. کارگران شاالل در این کنارخناننه بنه عند  پنرداخنت  
دستمزد ماههای فروردین و اردیبهنشنت مناه سنالنتناری و  

 ، اعترا  دارند. ٩٥ و  ٩١ پاداشهای سالهای  
بنا بر خنبنرهنا پنس از واگنذاری اینن شنرکنت بنه بنخنش  
خصوص  ، مدیرینت جندیند بنا اسنتنقنرار ثنابنت ننینروهنای  
انتظام  در محل شرکت نیشضر هفت تپه و مکنهنز کنردن  
آن به دوربین هنای مندار بسنتنه بنرای کنننتنرل کنارگنران،  
کارخانه را عمال به پادگان  تبدیل کرده اسنت. کنارگنران  
به این مو وع نیز اعترا  دارند و در تتمعات اعنتنرا ن   
شان خواستار بیرون رفتن نینروی اننتنظنامن  و جنمنع شندن  

 دوربین ههای مداربسته شده اند. 
 

 اخبار کارگرد
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین الملل : داوود رفاه   
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تجمع اعهراضی نیروهای آموزش دیده 
کمک پرسهاری ن بت به بالتکلیفی شغلی 

 مقابل وزارت باداشت!
خرداد، نیروهای آموزش دیده بنهنیناری )کنمنک  ٣١ روز 

پرستاری  در اعترا  به بالتضیلف  شغل  منقنابنل وزارت  
 بهداشت تتمع کردند. 

به گفته این تتمع کنندگنان، دو سنال پنینش کنه بنه  
هنا جنذب    دلیل کمبود نیرو، کمک پرستار در بنینمنارسنتنان 

شد، دوره آموزش  با عنوان بهیاری یضسنالنه ) کنه بنعندا  
این نا  به کمک پرستناری تنغنینینر کنرد  تنوسنط وزارت  
بهداشت برگزار شد و به افراد شرکت کننده قنول جنذب ده  
هزار نیروی بهیار داده شد . اما منتناسنفناننه پنس از اتنمنا   

نفر از این افراد به عنوان بنینمناربنر و پننند    ٣٢١ دوره تنها  
نفر به عنوان کمک بهیار جذب و بنقنینه بنالتنضنلنین  رهنا  

 شدند. 
این افراد دارای تنحنصنینالت حنداقنل دینپنلنم و بناالتنر  

  ١١١١١١١ هستند و بنرای گنذرانندن اینن دوره ینضنسنالنه  
 تومان هزینه کردند تا بعنوان بهیار جذب شوند. 

این افراد به این مو وع که پرا باید فقنط بنه عنننوان  
ها نسنبنت    نیروی خدمات  به کار گرفته شوند و جایگاه آن 

به نیروهای کمک بنهنیناری کنه فنقنط پنهنار مناه دوره  
 تر باشد، معتر  هستند.   اند پایین   دیده 

این تتمع برای بار پند  صورت گرفته که بنه گنفنتنه  
یض  از افراد معتر  و شنرکنت کنننننده در اینن تنتنمنع  

شود اما در عنمنل    متاسفانه هربار قولهای  به آنها داده م  
شود و به دلیل ایننضنه اینن افنراد بنه عند  جنذب    اجرا نم  

اند، بعض  از افراد حنا نر بنه شنرکنت در اینن    تهدید شده 
 تتمع نشده اند. 

 
تجمع اعهراضی رانندگان اتوبوسرانی 

 زابل
خرداد تعدادی از رانندگنان اتنوبنوسنرانن     ٣٣ عصر روز  

مناه حنقنوق خنود در    ١ زابل در اعترا  به عد  درینافنت  
مقابل استانداری سیستان و بلوپستان تنتنمنع کنردنند. بنه  

سال گنذشنتنه تنا کنننون عنلن  رالنم    ٥ گفته کارگران از  
ا افه کاری هی  ا افه کار یا پناداشن  بنه کنارکنننان  
این سازمان پرداخت نشده است. بدنبال این تتمع اعنتنرا ن   
دفتر معاونت امور عمران  استنانندار قنول پنرداخنت حنق و  
حقوق پرسنل سازمان اتوبوسنرانن  شنهنرداری را تنا هنفنتنه  

 آینده داده است. 

 
تتمع اعترا   کارگران کارخانه روالن ننبناتن  ننهنال  

 گل بروجن  
کارگر کنارخناننه روالنن    ٢١١ خرداد، خدود  ٣٢ صبس روز 

مناه    ١ نبات  نهال گل بروجن در اعترا  به عد  پنرداخنت  
حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر مقابل فنرمناننداری تنتنمنع  
کردند.همکنین نص  عیدی سال گذشته را بنه کنارگنران  
پرداخت نشده است. به گفنتنه کنارگنران هنر کندا  از آننان  

منینلنینون رینال از شنرکنت ننهنال گنل    ٩١ بطور میانگین  
 طلبضار هستند. 

 
تجمع روز گذشهه آموزش دهندگان ناضت 
 سوادآموزی مقابل مجلس شورای اسالمی

هنا از    دهنننده   خرداد بیش از پانصد نفر از آموزش   ٣١ روز  
سراسر کشور به تهران آمده و در مقابل منتنلنس اسنالمن   
تتمع کردند. بدنبال این تتمع به آنها وعده دادند که بنحن   

ها که در شهرینور سنال گنذشنتنه در    تعیین تضلی  نهضت  
متلس تصویب شده است، بنار دینگنر در هنفنتنه آینننده در  
متلس مطر  و پیگیری شود.این تتمع تنا حندود سناعنت  

این روز به طول انتامید. تتمع کنندگان اعال  کنردنند    ٣١ 
که اگر قرار باشد در، باز هم بنر هنمنینن پناشنننه بنکنرخند،  
دوباره به تهران خواهند آمند و بناز هنم تنتنمنع اعنتنرا ن   

 برگزار خواهند کرد. 
بنا به گزارشها در جریان عملیات تروریست  در منقنابنل  
متلس اسالم  سه تنن از منعنلنمنان بنه اسنامن  هناننینه  
اکبریان  از معلمان حق التدریس  ازلرستان و حسنینن بننن   
اردالن و حسین جالل  از معلمان خراسان جنوب  کنه بنرای  
پیگیری مطالبات خود همراه با دیگر معلمان حق النتندرینس  
تتمع داشتند، جان خود را از دسنت دادنند. در جنرینان اینن  
حمله تروریست  مهدیه هرات  از فعالین اجتماعن  اننتنمنن  

 کارتن خواب  لرستان نیز جانباخت.  
جانباخهن آناا را به خانواده هایشان، به 
 همکارانشان و به همگان ت لیت میگوییم 

معلمان حق التدریس در این هفته تتمعات متوالن  ای  
خنرداد منعنلنمنان حنق    ٣١ بر پا کردند. از جنمنلنه در روز  

التدریس و قراردادی و آموزشیاران نهضت سواد آمنوزی بنا  
خواست تبدیل قراردادهایشان بنه قنرارداد ثنابنت و پنرداخنت  
حقوق معوقه شان، همنزمنان بنا منالنبناخنتنگنان در منقنابنل  

متلس تتمع داشتند. و جمعیت تتمع کننننندگنان در اینن  
روز نزدیک به دو هزار نفر بنود و اینن پنننینن اسنت کنه  
مقابل متلس و مراکز قدرت حضومت اسالم  بنه منحنل  
تالق  اعترا ات بخش های مختل  مرد  برای پینگنینری  

 خواستهایشان تبدیل شده است.  
 

تجمع اعهراضی کارگران گروه ملی فوالد 
 اهواز مقابل اسهانداری خوزسهان

ننفنر از کنارگنران کنارخناننه    ٢١١ خرداد    ٣٢ صبس روز  
هنزار کنارگنر    ١ مل  فوالد اهواز به نمایندگ  از سنوی  

شاالل کنارخناننه در اعنتنرا  بنه عند  پنرداخنت دو مناه  
تنا کنننون منقنابنل    ٩١ دستمزد و حق سنننواتشنان از سنال  

اند. اینن کنارگنران    ساختمان استانداری خوزستان تتمع کرده 
 در روز گذشته مقابل دفتر مدیریت تتمع داشتند. 

که زیر فشار اعترا  کارگران منعناوننت فننن  گنروه  
مل  در جمع کارگران اعال  کرد که مدیریت گفتنه اسنت  
که از دست آنها کاری ساخته نینسنت. و شنمنا هنم پناره  
ای ندارید جز اینضه به تولید ادامه دهنیند و تنوقنع حنقنوق  
نداشته باشید. در پاسل کارگران اعال  کنردنند کنه تنا بنه  

 خواستشان نرسند به تتمعات خود ادامه خواهند داد. 
 

کارگران شرکت آذر آب اراک موفق به 
 دریافت بخشی از طلاایشان شدند

کارگر شنرکنت آ ر    ٣٥١١ به دنبال تتمعات اعترا    
های شانزدهنم و هنفندهنم خنرداد منقنابنل    آب ارا  در روز 

ساختمان اداری اینن واحند واسنتناننداری اسنتنان منرکنزی  
  ٩٥ درصد مزد باق  مانده اسفند مناه    ٥١ کارفرما معادل  

 را به کارگران پرداخت کرد. 
این کارگران در حال حا ر به الیر از دو ماه منعنوقنات  
مزدی مربو  به فروردین واردیبهنشنت مناه سنال جناری ،  

ماه حق بن ، دو ماه حق بینمنه تنامنینن اجنتنمناعن     ٢ بابت  
طلبضارند , همکنین و عیت بنینمنه تنضنمنینلن  کنارگنران  
هنوز نامشخص است. آ ر آب ارا  تقنرینبنا از ننینمنه دو   

گیر معوقات منزدی خنود دسنت بنه    سال گذشته برای پ  
اند. کارگران اعنال  کنرده انند کنه در    تتمعات متعدد زده 

صورت عد  پرداخت مابق  طنلنبنهنایشنان دوبناره دسنت بنه  
 تتمع خواهند زد. 
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تجمع اعهراضی کارگران شرکت آذر آب 

 تراک   
خنرداد کنارگنران شنرکنت آ راب    ٣١ عصر سه شنننبنه  
ماه دستمزد پرداخنت نشنده منقنابنل    ١ ارا  در اعترا  به  

ساختمان استانداری مرکنزی تنتنمنع کنردنند. خنبنرگنزاری  
ارا  امروزمینویسد:"شرایط صنایع بزرگ استان منرکنزی  
به گونه ای است هر پند وقت یک بار شناهند تنتنمنعنات  
کارگری و تعطیل  واحدهای تولیدی اسنتنان هسنتنینم. از  

 جمله هم اکنون کارگران هپضو در اعترا ند.   
 

تجمع اعهراضی مشهرک کارگران 
بیکارشده معدن سرب وروی انگوران 

ومهقاضیان کار منطقه برای دومین بار 
 درسال جاری!

خنرداد ،جنمنعن  ازکنارگنران بنینضنارشنده    ٣١ صبس روز  
معدن سرب وروی انگوران ومتقا یان کنارمنننطنقنه منقنابنل  
شرکت کالیسیمن تتمع کنردنندواعنتنرا نشنان رانسنبنت بنه  

  ٣٥١ بیضاری بنمایش گذاشتند. در این تتنمنع کنه حندود  
نفر از اهال  منطقه و شماری از کنارگنران بنینضنار    ٢١١ تا  

شده این شرکت حضور دارند، تتمع کنندگان بنه و نعنینت  
هنای    اشتغال و وجود بیضاری در منطنقنه بنا وجنود شنرکنت 

روی اعترا  کردند.به گفته کارگران شرکت کالنینسنینمنن  
تعدادی از کارگران را اخراج کرد کنه بنا اعنتنرا ناتن  از  
جانب این کارگران روبروشد. سپنس بنا واسنطنه گنری اداره  
کار قول دادند که کارگران اخنراجن  در قسنمنت کنینک  
شوی  شرکت بضار گرفته خنواهننندشند.امنا کنمناکنان اینن  
کارگران بازگشت بنضنار نشنده انند و در اینن روز بنهنمنراه  
متقا یان کار منطقه دست به تنتنمنع اعنتنرا ن  منقنابنل  

 شرکت کالیسیمن زدند. 
 
 

 کارگران
مصتتاحتتبتته بتتا کتتولتتبتتری کتته فتتار  
الهحصیل کارشتنتاستی ارشتد جتامتعته 
شناسی از دانشگاه پیام نتور تتاتران 

 می باشد
 
: پدیده کنولنبنری ننینز ینضن  از ننتناین   ٩١ خرداد  ٣٣  

عملضرد و وجنود دولنتن   اسنت کنه ننه تنننهنا دردی و  
مشضل  از مرد  حل نم  کند که روزانه مشضنالت منرد   

 و جوانان این کشور زیادتر م  شود. 
کنه منقنطنع    ١١ مهدی ابراهینمن ، منتنولند فنروردینن  

کارشناس  ارشد جامعه شناس  را در دانشنگناه پنینا  ننور  
تهران به اتما  رسانده، در حنال حنا نر در مننناطنق منرزی  

 مشغول به کولبری است. 
مصاحبه ای را ک ردتودی با این کولبنر تنحنصنینلنضنرده  
انتا  داده است، درد و دل های او و مشنقنت هنا و دالینل  

 انتخاب این شغل را از زبان او در زیر بخوانید: 
مهدی ابراهیم  اهل و ساکن روستای بیساران منتنولند  

، مقطع کارشناس  را در دانشنگناه پنینا  ننور  ١١ فروردین  
سنندج گذرانده و مقطع کارشناس  ارشد جامنعنه شننناسن   
را در دانشگاه پیا  نور تهران به اتما  رسانده اسنت. وی در  
جواب این سوال که آیا جهت کسنب شنغنل مننناسنب تنر و  
مرتبط با رشته تحصیل ، اقدام  انتا  داده اسنت، گنفنت:  
اقدامات  انتا  داده ا  ول  نه پیگیری قابل منالحنظنه ای  
شده و نه جواب درست  گرفته ا . پارسال در همین زمنینننه  
خدمت نماینده متلس آقای مرادی رفتم. ایشان ننامنه ای  

به وزارت کار و تعاون ارسال کردند. نامه را بنه اداره کنار  
و تعاون استان ارجاع دادند. در استنان هنم بنننده را بنه اداره  
تعاون شهرستان نزد آقنای منهندی زاده فنرسنتنادنند. ایشنان  
گفت نامه را پیوست م  کننم بنه گنمنر  منرینوان، بنه  
گمر  مرز باشماق مراجعه کنرد ، در گنمنر  از بنننده  

 سواالت  پرسیدند. 
مهدی ابراهیم  از بازگو کردن وقایع آن زمان نناراحنت  
بود و بازگو کردن جزئیات خاطر او را آزرده کرده بنود و در  
ادامه به گفت: در گمر  از بنده پرسیدنند، از آشننناهنای  
آقای مرادی هستید؟ بنده در جواب گفتم بنا ایشنان حنرف  
زده ا  و ایشان من را م  شناسند و در همین حد بنا ایشنان  
آشنای  دار . گفتند برو خبرت م  کنننینم. بنعنداز مندتن   
هی  خبری نشند. خنود  پنینگنینری کنرد  و زنن  زد .  

 جواب دادند که اصال هی  نیروی  جذب نم  کنند. 
وی ادامه داد: این همه دونندگن  کنرد  و پنینگنینری  
های مختل  انتا  داد  و ننهناینتنا در ینک روز بنا ینک  

 ثانیه ای ختم به هی  شد. ١١ تلفن  
آیا به سرا  بانک ها و منوسنسنات منالن  بنرای اخنذ  
تسهیالت رفته اید؟ ابراهیم  در پناسنل عنننوان کنرد: دی  
ماه پارسال برای اجرای طنر  زننبنورداری و گناوداری بنه  
صندوق تعاون رفته و درخواست وا  کرد . آننتنا هنم جنواب  
دادند که اعتبار ندارند. اردیبهشت امسال دوبناره پنینگنینری  
کرد ، ول  گفتند همکنان تخصیص اعتبار نشده و بنه اینن  

 زودی هم خبری نیست. 
از وی در مورد سخت  های کولبنری پنرسنیندینم. وی  
به طور مفصل و عیت حال حا ر خود را تنو نینس داد و  
گفت: نزدیک به یک سال است که کولبنری من  کنننم  

و در همین حین نیز به دنبال کار گشته ا . به ساینت هنای  
کاریاب  سر زد ، با شرکنت هنا و منوسنسناتن  در تنهنران  
تماس گرفتم، همه آنها ب  نتیته بنود. در ننهناینت از سنر  

سنال پنینش  ٩ اجبار همین کولبری را ادامه داد . پدر  حدود  
درگذشت خرج خانواده )مادر و برادر کوپضنتنر   بنه دوش  
من بوده و خدا رو شضر اصال دست فنقنر دراز ننضنرده اینم.  
لقمه نان  بوده هرپند به قنینمنت سنوخنتنن و سناخنتنن. در  
سالهای گذشته به دالیل امنیت  و موارد دیگر کنه منزیند  
بر علت بود، تنهنا پنینزی کنه بنه آن فنضنر ننمن  کنرد   
کولبری بود م  دانستم کاری واقعا سخنت و خنطنرننا   

است. ول  او اع شغل  به شدت نامساعد بنود. بنا خنود   
گفتم یک بار به صورت آزمنایشن  امنتنحنان من  کنننم.  
اولین بار که رفتم تا سه روز نم  توانستم از جناینم تنضنان  
بخور ، آنقدر بدنم خسته شده بود و کوفتگن  هنای فنراوان  
داشتم. بعد از آن دوباره متبور شند ، پنون پنولن  کنه بنه  
دست م  آمد نقد بود و من خیل  به پنول ننقند ننینازمننند  

 بود . 
وی ادامه داد: و عیت کولبران قابل وص  ننینسنت از  
سخت  راه هنای بنه شندت نناهنمنوار و سنربناالین  هنا و  
سرازیری های وحشتا ، از گرسنگ  و تشنگ  و کنار  
کردن و پیاده راه رفتن در سناعنات ننامنتنعنارف روز، منننال  
ساعات نیمه شب، گرفته تنا خنطنر پنرتنگناه هنا و گناهنا  
تیراندازی از طرف ماموران، همه اینها دست بنه دسنت هنم  
داده اند تا پیدا کردن لقمه ای ننان بنرای کنولنبنر کنابنوس  

 شود. 
از او پرسیدیم در مقابل این هنمنه سنخنتن  و مشنقنت،  
دستمزد و عایدی کولبران پقدر است. او در جواب گنفنت:  
کولبر قاپاقک  نیست کولبر به قنول مسنئنوالن بنازرگنان  
است ول  بنازرگنان بن  سنرمناینه. روزاننه بنطنور منعنمنول  

تنا    ١٥ هزار تومان درآمد کولبرهاست. روزانه  ٩١ تا   ٣١ حدود 
کیلوگر  بار حمل میضنیم و هزینه حنمنل بنار بنرای هنر  ١٥ 

هزار تومنان من  بناشند. ولن  هنر روز رفنتنن  ١ کیلوگر ،  
خیل  سخت و الیر قابل تحمل خواهد بنود کنه بنه هنمنینن  

هنزار تنومنان درآمند  ٩٥ تنا    ٩١ دلیل روی هم رفته روزی  
حاصل م  شود. کولبر نه قاپاقک  الیرقاننونن  اسنت و  
نه بازرگان قانون . کولبر یک واسطنه ی بنازرگنان اسنت  
پون اگر قاپاق حمل کند دولت با تندی و شندت هنرپنه  
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تما  تر برخورد خواهد کرد هر پننند کنه در اینن زمنان و  
 و عیت کنون ؛شدت برخورد فرق دارد 

. در کنل بنرای اخنتنصناص ینک واژه منالینم تنر و  
بامسم  تر برای کولبر که قابنل تنوجنه اسنت، من  تنوان  
تاجر بن  بضناعنت ینا بنازاری گنمنننا  بنینن النمنلنلن  در  
جستتوی لقمه ای ننان بندون حنمناینت ازطنرف ننهنادهنای  
بازرگان  بدون داشتن بیمه و بندون امنننینت بنادوا  درحنال  

 کسب و کار، را در نظر گرفت. 
وی در پایان با تاکیند بنر مشنقنت هنای کنولنبنری و  
مشضنالت منالن  فنراوان، از حنقنینقنتن  تنلنل در زمنینننه  
تحصیالت و او اع شغل  و ب  توجه  مسنئنولنینن سنخنن  
گفت. او گفت: اگر بنده از همان ابتدا کار و کنارگنری را  

سال درس خنوانندن  ٢١ پیشه خود م  ساختم اکنون به جای  
و زحمت کشیدن، سرمایه اندک  داشتم. اما اینن حنق منن  
نیست. بنده اگر حت  شغل  با درآمد کنمنتنر از کنولنبنری  
سرا  داشتم، حتم بدانید کولبری را رها م  کرد  و سنعن   
م  کرد  از دانش و درس  که خوانده ا  بنهنره و اسنتنفناده  

 بهینه بضنم. 
 

درباره برگزاری اولین متجتمتع ستنتدیتکتای 
 شرکت واحد 

 داوود رضوی
برگزاری اولین متمنع سننندینضنای کنارگنران شنرکنت  

نقطه عنطنفن  بنرای اینتناد دینگنر  ٣١٣١ خرداد  ٣١ واحد در  
سندیضاها و تشضنل هنای مسنتنقنل کنارگنری در کشنور  

 بوجود آورد. 
درحال  اعضای هیئت موسس سننندینضنای کنارگنری  
شرکت واحد به استقبال برگزاری اولنینن منتنمنع عنمنومن   
سندیضای کارگران شرکت واحد م  رفت که کارگنران و  
رانند گان شرکت واحد بیشترین فشار را در طن  پننن  مناه  
جلسات هیئت موسس سنندینضنا بنطنور مسنتنمنر در منحنل  

خبازان واقع در حسن آباد تهران از سوی عوامل امننینتن  و  
عوامل کارفرمای  و خانه کارگر با هنمنضناری شنوراهنای  
اسالم  کار پشت سر گذاشته بودند. فشارهای  از قنبنینل  
تهدید و دستگیری از سنوی عنوامنل امنننینتن  و اخنراج  
فعالین و اعضای هیئت موسس سننندینضنا پنرتنا  کنردن  
بمب آتنش زا در منحنل بنرگنزاری جنلنسنات سننندینضنای  
کارگران شرکت واحد و اجیر کردن پماقدارها و حنمنلنه بنه  
محل سندیضا و شضستن و بردن وسایل سندیضا و  نرب و  
شتم کردن کارگران و اعضای حا ر در محل سنندینضنا از  
عوامل فشار بنروی اعضنا و منتنوقن  کنردن آننهنا بنرای  

در  ٣١ اردینبنهنشنت  ٣٩ برگزاری متمع بود و حت  در روز  
حال  که پماقدارها به محل سندیضا حمله ور شنده بنودنند  
، پلیس و عوامل امننینتن  هنم از اینن بنرخنوردهنا در روز  
روشن فیلم برداری میضردند و بنتنای  ناربنینن، اعضنای  
کتک خورده سندیضا را بازداشت کردند .... اینن فشنارهنا  
برای جلوگیری از برگزاری اولین متمع عنمنومن  در روز  

در حال  انتا  م  شند کنه بنعند از    ٣١٣١ سیزدهم خرداد  
سرکوب دهه شصت و از بین بردن اسنتنقنالل تشنضنل هنای  
کارگری و سندیضای ، در جنامنعنه کنارگنری سنضنوتن   
منطننلننق جنهننت ایننتناد تشننضننینالت مسننتننقنل کننارگننری و  
سندیضای  وجود داشت .گویا برگزاری منتنمنع کنارگنری  
مستقل از سوی رانندگان و کارگران شرکت واحند بنعند از  

سال ، شضستن سضوت جامنعنه کنارگنری بنود و اینن    ٢٢ 
برای حاکمیت  که میخواست همه پیز از فنینلنتنر خنودش  
عبور کند الیر قابل تحمل بود و عوامل امنیت  بنینشنتنرینن  
امضانات را برای سرکوب این سندیضا بنضنار گنرفنتننند تنا  
جرقه های امیدی که از بابت شضل گیری اینن سننندینضنا  

در جامعه کارگنری بنوجنود آمنده بنود،    ٣١٣١ خرداد ٣١ در  
شعله ور نشود .هر جند که تما  فشارها ننتنوانسنت جنلنوی  
آگاه  و پیگیری اعضای سندینضنای کنارگنران شنرکنت  
واحد را بگیرد وجامعه کارگری و دیگر فعالین کنارگنری  
در کشور از شضل گیری این سندیضا حمایت کنردنند. اینن  
سندیضا با انتخابات  آزاد و مستقل اننتنا  شند و اعضنای  
هیئت مدیره این سندیضا از همان ابتدا کارشان را در قنالنب  
نمایندگان سندیضای  آالاز کردند . م  خنواهنم اشنارهنای  

بنضنننم .    ٣١ کوتاه به و عیت معیشت  رانندگان تا سنال  
رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسران  کنه ننزدینک  
به سه دهه در سخت ترین شرایط کاری و معنینشنتن  بسنر  

از هی  امضانات مننناسنبن  پنه    ٣١٣١ میبردند و تا سال  
از نظر معیشت و په از نظر حقوق  بهره مند نبودنند و بنه  
جز حقوق حداقل  که کفاف زندگ  روزمنره را هنم ننمن   
داد دریافت  دیگری نداشته اند و حنتن  از حنداقنل تنرینن  
کمک های الیر نقدی هم بن  بنهنره بنودنند و در هنمنان  
زمان ها با توجه به اینضه بیش از پناننزده هنزار پنرسنننل در  

در صند اینن پنرسنننل از  ٣١ شرکت واحند وجنود داشنت و  
رانندگان و کارگران بودند عوامل مدیریت  و کارمنندان ننه  
تنها حقوق و ا افه کار قابل توجه ای نسبت به رانننندگنان  

و کارگران دریافت میضردند، بلضه تا حدودی هنم کنمنک  
های الیر نقدی در قالب بن دریافت میضردند. منتناسنفناننه  
در آن سالها رانندگان و کارگران در شرکت واحداز حنقنوقن   
همکون مسضن و لباس کار و شیر روزاننه و حنق نناهنار و  
حت  داشتن سروس  بهداشنتن  در ابنتندا و اننتنهنای خنط  
وسرپناه  در توقفگاه ها برای شروع کار و یا خاتمنه کنار،  
که ازحقوق برسمیت شناخته شنان بنود منحنرو  بنودنند. در  
مناطق مختل  شرکت واحد شوراهای اسالم  کنار را بنه  
عنوان نماینده این کارگران برسمیت م  شننناخنتننند و اینن  
شوراها بنا هنمنضناری عنوامنل امنننینتن  بنه کنارگنران و  
رانندگان تحمیل شده بودند و هنر صنداین  را بنا اخنراج و  
تبعید به نقا  دور از محل زندگ  سنرکنوب منینضنردنند .  
در شرکت واحند عنوامنل شنوراهنای اسنالمن  و عنوامنل  
امنیت  با همضاری و نظارت مستقنینم مندینرینت سنعن  و  
تالش  مستمر در ب  اطالع نگه داشتن کارگران از حنق و  
حقوق شان انتا  دادند و م  توان گفت بنخنش بنزرگن  از  
کارگران متاسفانه نسبت به حقوق حقه خودشنان و قنواننینن  
کارگری ب  اطالع بودند و همین عد  آگاه  کنارگنران و  
رانندگنان از حنقنوقشنان بناعن  ینک تنازی ننمنایننندگنان  

بود کنه از    ٣١٣١ فرمایش ، نمایش  شوراها تا اواخر سال  
ابتدای تشضیل هیئت موسیین سندیضا تا اولینن اننتنخنابنات  
سندیضای کارگران شرکت واحد ، رانننندگنان و کنارگنران  
زیادی در جلسات و کالس های آموزش  نسبت به حنقنوق  
کار و قانون اساس  آگاه  پنیندا کنردنند . اینن آگناهن   
کارگران و رانندگان و تالش پیشنروان سننندینضناین  بناعن   
بوجودن آمدن اولین متمنع سننندینضنای کنارگنران شنرکنت  

گردید و علینرالنم فشنارهنای    ٣١٣١ واحد در سزدهم خرداد  
عوامل اطالعات  و امنننینتن  و ...اینن اننتنخنابنات بنطنور  
مستقل و با همضاری رانننندگنان و کنارگنران داوطنلنب از  

بنامندادادامنه داشنت کنه بنا فشنار  ٥/٢ صبس تا سناعنت  ٣ 
عوامل امننینتن  حنا نر در منقنابنل منحنل رای گنینری  
انتخابات بپایان رسید و این سننندینضنای ننوپنا تنوانسنتنه تنا  
امروز علیرالنم هنمنه ی آ ار و ا ینت هنا و بنرخنوردهنای  
امنیت  با اعضاینش از قنبنینل زنندان هنای طنوینل مندت  
،اخراج ها و تهدید ها و پنروننده سنازی هنا کنه هنمنکنننان  
ادامه دارد به حیاتش ادامه دهند. تشنضنینل اینن سننندینضنا  
توسط رانندگان و کارگران شرکت واحد نقطه عطف  بنرای  
ایتاد دیگر تشضیالت سندیضای  و تشضل هنای مسنتنقنل  
کارگری در کشور شد که بارزترین آن سندیضای ننینشنضنر  
هفت تپه میباشد که آنها هم طمع برخورد عوامل امنننینتن   
را تتربه کردند. در حال حنا نر سنه تنن از اعضنای اینن  
سندیضا با احضا  سنگین منتنظنر ننهناین  شندن حنضنم در  
دادگاه تتدید نظر هستند و پن  تن دینگنر از اعضنای اینن  
سندیضا همکنان از کارشان اخراج هستند و دیگنر اعضنای  
فعال هم دائما مورد تهدید و آزار ا یت عوامل حنراسنتن  و  
مدیریت  شرکت واحد هستند. اعضای سندیضای ننینشنضنر  
هفت تپه هم ، زنندان و اخنراج و ....را هنمنکنننان تنحنمنل  
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میضنند و مرتب از طرف عوامل امنیتن  تنحنت احضنار و  
بازجوی  هستند . فصل ششم قانون کار که ماننع بنزرگن   
برای ادامه و ایتاد تشضیل تشضل های مستقل کنارگنری  
است نه تنها اصال  نشده است بلضه ط  سالهنا بنه بنهناننه  
اصال  قانون کار دست آورده های حداقل  کارگران را هنم  
از بین برده اند و امروز شاهد هستنینم کنه منینخنواهننند تنه  
مانده داشته های کارگران را هم بگینرنند تنا کنارفنرمناینان  
براحت  بتوانند کارگر را از همین حداقل حقوق  کنه بنهنره  
مندهستند محرو  کنند ومن  خنواهننند بنه بنهناننه اینتناد  
اشتغال ، تما  دست آوردهای کنارگنران را از بنینن بنبنرنند.  
تتربه نشان داده که دولت ها هر پند که رنگنشنان بنا هنم  
متفاوت است اما در سرکوب حقوق کارگران هنمنه بنا هنم  
یضصدا هستند و درسرکوب تشضنل هنای سننندینضناین  و  
مستقل، متحد و یضپارپه عمل میضنننند. کنارگنران بنایند  
بدانند تنها راه برون رفت از اینن مشنضنالت منعنینشنتن  و  
اسفبار و فشارهای امنیت  که بر سر فعالین کنارگنری و  
صنف  اسنت ، اینتناد تشنضنینالت مسنتنقنل کنارگنری و  
سندیضای  در محل های کارگری است و اگر روزی اینن  
تشضیالت مستقل در جامعه قدرت بگیرند ، فساد و راننت  
خواری و بیضاری و تور  هم حل خواهد شد و قندرت منرد   
و نظارت مرد  برمسائنل جناری کشنور فنقنط و فنقنط بنا  
شضل گیری نهاد های مندنن  و اینتناد سننندینضنا هنا و  

 تشضل های مستقل کارگری امضان پذیر میباشد. 
 

 گزارش
گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر به 

 اجالس آی ال او 
، سال  دردنا  برای کارگنران اینران بنود.  ٣١٩٥ سال  

در کنار حداقل دستمزد پننند بنرابنر کنمنتنر از خنط فنقنر،  
استمرار عد  پرداخت به موقع دستمزدها، قراردادهای سنفنیند  
امضا و موقت، نبودن پوشش بینمنه و خندمنات بنهنداشنتن   
مناسب، تعطیل  واحدهای تولنیندی پنس از واگنذاری بنه  
بخش خصوص  و تعدیل ننینرو و اخنراج هنای پنس از آن،  
نبود ایمن  کار نیز کارگران بسنیناری را بنه کنا  منرگ  
کشاند، آتش نشانان و کارگران تنولنیندینهنای پنوشنا  در  
ساختمان پالسضو )که در گزارش های رسم  حتا اسنمن   
از آنها برده نشده است ، حادثه معدن یورت کنه بنه کشنتنه  

کارگر منتر شد و صدها کارگر سناخنتنمنانن  و    ١١ شدن  
صنعت  دیگر. و عیت ایمن  کار در ایران پنان بنحنرانن   

ننفنر در اثنر حنوادث کنار در    ٥ شده که هر روز بنینش از  
کارگاه ها و محل های کارشان در حقیقت بنه قنتنل من   
رسند که از جمله دالیل این قتل ها سنهنل اننگناری هنای  
کنارفننرمنناینان، نننبننودن کننمننتنریننن اسننتنانننداردهننای ایننمننننن ،  
سودطلب  و واگنذاری منعنادن و صننناینع تنحنت عنننوان  
خصوص  سازی به افراد الیر متخصنص و بندون در ننظنر  

 گرفتن منافع کارگران است. 
و برای کارگران مهاجر، کودکان کار و کنارگنران زن  

 این ب  حقوق  ها پند باره است. 
از سوی دیگر دولت در تدار  تغیینر قناننون کنار بنه  
نفع سرمایه داران است تا همین حنداقنل قنواننینن حنمناینتن   
باق  مانده نیز از قانون حذف شود تا ب  حنقنوقن  منطنلنق  
کارگران ایران وسیله ای برای جذب سرمایه های خنارجن   
باشد. پاسل دولت بنه بنینضناری گسنتنرده ننینروی جنوان و  
متخصص، اجرای  شدن طر  کارورزی فنار  النتنحنصنینالن  
دانشگاه  بیضار از مقطع کاردان  تا مقنطنع دکنتنری بنا  
یک سو  حداقل حقنوق تنعنینینن شنده اسنت کنه در واقنع  
نوع  به بردگ  کشیدن نیروی کنار منتنخنصنص و جنوان  
اسننت، بننه خصننوص کننه پننس از اتننمننا  دوره کننارورزی  

کارفرمایان هی  تعهدی در قبال جذب قنطنعن  کنارورز را  
در واحد مربوطه ندارند. این شیوه استنمار ب  حند و انندازه  
که سالها به شضل الیر رسم  انتا  من  شند اکنننون بنا  
تصویب و اجرای  شدن آن، شضل رسم  و قانونن  بنه خنود  

 گرفته است..  
همه ی این هنا در حنالن  اسنت کنه هنین  کندا  از  

و    ٣٢ ،  ٩٣ مقاوله نامه های سازمان جهانن  کنار ننظنینر  
که توسط ایران به امضا رسیده و دولت ایران مفناهنمنه    ٣٣٣ 

 ،  ٣١٣١ نامه ای برای اجنرای آننهنا امضنا کنرده اسنت ) 
 محل  از اعراب ندارند و اجرا نم  شوند.  

عد  پرداخت به موقع دستمزد کارگران به روال  روتنینن  
مناه و    ٢١ در ایران تبدیل شده است و کنارگنران از دو تنا  

حتا بیشتر حقوق معوقه دارند. این کنارگنران منتنبنورنند بنا  
گرفتن قر  از نزدیضان یا وا  از بانضهنا زنندگن  خنود را  
بگذرانند، وا  های  کنه بنابنت آن بنایند بنهنره هنای کنالن  
بپردازند. درحال  که هنین  جنرینمنه دینرکنردی بنابنت اینن  

 حقوق های معوقه نیز به آنان پرداخت نم  شود.  
در مقابل کارگران ایران ساکت ننشسته و آنکه را کنه  
سرمایه داران و کارفرمایان خصنوصن  و دولنتن  بنرایشنان  
رقم م  زنند، نپذیرفته و با اعترا ات و اعنتنصناب هنای  
پ  در پ  به مقابله با آن پرداخته و م  پردازنند. هنر روزه  
تتمع های اعترا   و اعتصاب کنارگنران در واحندهنای  
تولیدی مختل  در سراسر ایران رخ م  دهد. در بسنیناری  
از این اعترا ات خانواده های کارگران ننینز حضنور فنعنال  

 داشته اند. نمونه ای از این اعترا ات در زیر آمده است: 
اعتصاب کارگران خدمات  شهرداری شهنرهنای رشنت،  
رشتخنوار ، لنوشنان، شنوشنتنر، بنتنننورد، کنوزران، دزفنول،  

 فراال ، ایذه، کنگاور، زاهدان، ن  ریز و... 
مربیان پنینش دبسنتنانن  وآمنوزش دهننندگنان ننهنضنت  
سوادآموزی )یض  از آموزش دهندگان که برای پیگنینری  
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مطالبات خود به متلس رفتنه بنود، در جنرینان حنمنلنه بنه  
 متلس کشته شد   

و اعتصاب کارگران در واحدهای فنوالد النبنرز، فنوالد  
زاگرس، آ ریت تبریز، سیمان دهلران ، سندیند رینخنتنه گنر،  
کارگران قرارداد موقت بندر امنا  خنمنیننن ، منعندن  النال  
سن  طرزه، متتمع ن  شضر هفنت تنپنه، فنرننل، نناز ننل  
قزوین، شرکنت پنینمناننضناری سناینبنر بنینرننگنان در اسنتنان  
پهارمحال بنخنتنیناری، کنارخناننه روالنن ننبناتن  گنلنننار،  

اکریل، پوکای تالش، گندله سازی اردکنان ،شنرکنت    پل  
فننراپننتننروسنناز در بننننندرعننبنناس، شننرکننتننهننای پننیننمننانننضنناری  
پتروشیم  ایال ، شرکت ارسا ساختمان، )یض  از پیمناننضنار  
آزاد راه تهران شنمنال  ، شنرکنت پناکنینننه شنوی واقنع در  
شهر  صنعت  خرمشهر، پتروشنینمن  پنردینس، کنارخناننه  
فوالد بویرصنعت یناسنوج ، کنارگنران حنمنل بنار فنرودگناه  
مهرآباد، کارخانه آلومینیو  المهدی ،پاالیشگاه ستاره خنلنین   
فارس در بندرعباس، پیماننضناری مناشنینن سنازی ارا ،  
پتروشیم  پردیس، شرکت پتروشیم  اروند، پتروشیم  جنم،  
پیمانضاری عسلویه ، کنارکنننان تن منینن ننینروی شنرکنت  
پیمانضاری نگهداشت کاران )زیرمتموعه پتنروشنینمن  فنن  
آوران، کارخانه قند قهستان در استان خراسان جنوبن ، پنروژه  
مرمت متموعه ارگ قدیم بم ، شرکت هواپینمناین  هنمنا،  
صندوق فوالد، شرکت کشت وصنعت مغان در شنهنرسنتنان  
پارس آباد، پروژه سد پم شیر گکساران، کارخناننه ریننن   
سازی مشهد، کارخانه بلبرین  سازی تبریز ، کنارگنزاران  
صندوق بیمه کشناورزی سنراسنر کشنور، مناشنینن سنازی  
هپضو ارا ، کارخانه شیشه قزوین ، ریخته گری مناشنینن  

های صنعت  سایپا، میدان ننفنت    سازی تبریز ، شرکت قالب 
و صنننعنت    وگاز تن  بیتار در استان ایال ، متتمع کشنت 

هفت تپه، کارخانه صنعتن  بنهنشنهنر، سنینمنان دشنتنسنتنان،  
سامان کاش  بروجرد، پاالیشگناه سنتناره خنلنین  فنارس در  
بندرعباس، فرش پارس، پارس قو، کاش  ننینلنو، منتنتنمنع  
آلومینیو  المهدی هنرمنزآل ، فنوالد بنوینرصنننعنت یناسنوج،  
لیفترا  سازی سهند تبریز، صندوق فنوالد، منعندن زالنال  

اکنرینل اصنفنهنان، پنروژه سند منینمنه    سن  همضنار، پنلن  
شهرستان دهلران، پنتنروشنینمن  منارون ، کناشن  سنامنان،  
کاش  بنروجنرد، کنمنپنروسنور سنازی تنبنرینز، گنروه منلن   
صنعت  فنوالد در اهنواز، تنراورس راه آهنن انندینمنشنک،  
صنعت نساج  یزد، کشتارگاه پرند  ، پنوشنینننه بنافنت،  
نیروگاه رامین اهواز ، سن  پشم واقع در جاده منخنصنوص  
کرج، کانسرا  و سنینمنان طنبنس، آوننگنان ارا ، کناشن   
گیالنا، کشت و صنعت مهاباد، سنینمنان مسنتند سنلنینمنان  
شرکت گروه مل  صنعت  فوالد ا ینران ، روالنن ننبناتن   
جهان،  وب آهن اردبیل، نورد لوله، شیشنه قنزوینن، کناشن   
کویر یزد، فیبر ایران انزل ، صناینع کناالنذسنازی، کناشن   

 نیلو نت  و..... 
اعترا ات فقط به کنارگنران شناالنل منحندود نشنده و  
بازنشستگان بخش های مختل  از جمله منعنلنمنان ننینز بنه  
خیابان آمده و به فقر روز افزون و ب  حقوق  خود بنارهنا و  

 بارها اعترا  کرده اند.  
در متموع بیش از دو هنزار اعنتنرا  و اعنتنصناب و  

 تتمع در یک سال گذشته. 
این همه اعترا  و اعتصاب در حال  صورت گنرفنتنه  

که کلیه رسانه های متعلق به کارگران که اخبنار واقنعن   
اعترا ات کارگری را پوشش دهند، سالهاست که تعنطنینل  
شده اند. )ننظنینر منتنالت ننقند ننو و راه آینننده  و بنرای  
کارگران هی  گونه تریبون مستقلن  وجنود نندارد. سناینت  
ها و فضای متازی که تنننهنا من  تنوانننند بنخنشن  از  
مسایل کارگران ایران را به اطالع عمو  برسانند ننینز بنارهنا  
و بارها مورد تهدید قرار گنرفنتنه و فنینلنتنر من  شنونند و  
مسوولین آنها مدا  به مراکز امنیتن  واطنالعناتن  احضنار  

 م  شوند.  
و از همه مهم تر کنارگنران اینران هنمنکنننان از اینتناد  
تشضل ها و سنازمنان هنای مسنتنقنل خنود منحنرومننند و  
نمایندگان و کارگران فعال به دلیل اقدا  در جنهنت تشنضنل  
یاب  کارگران و سازمنان دادن اعنتنرا نات کنارگنری، بنا  
احضا  سنگین شالق و حبس به اتها  اقندا  عنلنینه امنننینت  

 کشور روبرو هستند.  
هم اکنون سعید شیرزاد )شاالل در پناالیشنگناه تنبنرینز ،  
پیا  شضیبا )شاالل در کارگاهن  در شنهنر  صنننعنتن   
گلگون در سعیدآباد ، محسن عمران  ) معلم بنوشنهنری ،  
مهدی فرائ  شاندیز )معلنم  و خنبنا  دهندار از فنعناالن  
تشضل سراسری و ... در زندان هستند. اسمناعنینل عنبندی  
از اعضای کانون صنف  معلمان بعند از روزهنا اعنتنصناب  
الذا از زندان به بیمارستان منتقل و بنعند از پننند روز بنه  
زندان بازگشت داده شند. منحنمنود صنالنحن  از اعضنای  
انتمن خبازان سقز و عضو کمیته هماهنگن  بنرای اینتناد  
تشضل کارگری، جنعنفنرعنظنینم زاده عضنو هنینات مندینره  
اتحادیه آزاد کارگران اینران، عنلن  ننتناتن  عضنو هنینات  
مدیره سندیضای کارگران نیشضر هنفنت تنپنه، عنلن  ر نا  
ثقف  از اعضای کناننون مندافنعنان حنقنوق کنارگنر، ر نا  
شهاب ، داوود ر وی و ابراهیم مددی از اعضنای هنینات  
مدیره سندیضای اتوبوس ران  تهنران و حنومنه و بسنیناری  
دیگر از کارگران فعال حضم داشته و تحت تعقیب قضناین   

 هستند.  
در پنین شرایط ، مانند سالهای قبل، کنارگنران اینران  
و تشضل های مستقل کارگری داخل اینران از اننتنخناب و  
فرستادن نماینده به آن اجالس منحنرو  مناننده انند زینرا کنه  
بیشتر فعاالن کارگنری ینا در زنندان هسنتننند ینا منمنننوع  

الخروج از کشور و یا تحت حضنم هنای تنعنلنینقن  و اننواع  
تهدیدها قرار دارند و کسان  به عنننوان ننمناینننده کنارگنران  
ایران در اجالس آی ال او شر کت میضنند کنه ینا وابسنتنه  
به تشضل های دولت  هستند و مورد اعنتنمناد دولنتنینان و  
مقا  های امنیت  و یا از تشضنل هنای دولنت سناخنتنه و  
نهادهای الیر مرتبط با کارگران ایران اند. هنین  ینک از  
کسان  که به عنوان نمناینننده کنارگنران اینران در اجنالس  
جاری سازمنان جنهنانن  کنار شنرکنت کنرده انند، تنوسنط  
کارگران و نهادهای مستقل کارگری ایران اننتنخناب نشنده  

 اند. 
حال در الیاب نماینده واقع  کنارگنران اینران در ینک  
صد و ششمین اجالس ساالنه آی ال او که اجنرای منقناولنه  

ها، مهاجرت نیروی کار، اشتغال و کار شایسنتنه بنرای    نامه 
صلس جز  برنامه امسال آن اجالس است، کنارگنران اینران از  
نمایندگان کارگران حا ر در اجالس و هم طبنقنهنای هنای  
خود م  خواهند که صدای کنارگنران اینران را در سنطنس  

 بین الملل  به گوش همگان برسانند.  
تنها همبستگ  جهان  کارگران م  تنوانند کنارگنران  

 را به خواسته های خود برساند. 
 

 کانون مدافعان حقوق کارگر 
 ٣١٩١ خرداد  

 
 

اطالعیه کانون صتنتفتی متعتلتمتان در 
رابطه با آخرین وضعیتت استمتاعتیتل 

 عبدی
زنندان    ١٥١ اسماعیل عبدی زندان  محبنوس در بننند  

اوین در س  و هشتمین روز اعتنصناب النذای اعنتنرا ن ،  
از بیمارستان خمنیننن     ٣١٩١ خرداد ماه    ٣١ امروز سه شنبه  

 تهران به زندان اوین بازگردانده شد. 
اسماعیل عبدی در حالن  کنه در و نعنینت جسنمن   

،  ٣١٩١ خنردادمناه    ٣١ نامناسب  به سر م  برد، روز شنبه  
برای انتا  آزمایشات پزشض  به بیمارستان خمیننن  تنهنران  

 منتقل شد. 
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اسماعیل عبدی ، معلم زندان  و عضو هین ت مندینره    
کانون صنف  معلمان استان تهران،که از دهنم اردینبنهنشنت  

برد و بنه بنینمنارینهنای    سر م    الذا به   در اعتصاب  ٣١٩١ ماه    
متعدد جسنمن  منبنتنال شنده اسنت، سنراننتنا  روز شنننبنه  

خرداد، پس از اعترا  دیگر زندانیان و تنحنصنن در بننند  ٣١ 
 زندان اوین به بیمارستان منتقل شد.   ١٥١ 

مادر و همسر زندان  سیاس  اسماعیل عبندی پنس از  
دیدار با وی در بیمارستان خمین  حا ر بنه تنر  منحنل  
نشدند و شب را در منحنوطنه بنینمنارسنتنان منانندنند. منادر  
اسماعیل عبدی افهار داشنت،تنا آزادی فنرزنند  از اینننتنا  

 نخواهم رفت. 
خرداد نیز جمع  از منعنلنمنان و کنارگنران در    ٣٥ روز  

بیمارستان خمین  تهران برای مالقات با اسماعنینل عنبندی  
 حضور یافتند. 

 
نتبتاتتی قتو  تعطیلی کامل کارخانه روغتن

 سال فعالیت   ٠٢پس از 
   
سنال فنعنالنینت در    ٥١ نبات  قو پس از    کارخانه روالن   

پ  صدور متوز تغییر کاربری زمنینن کنارخناننه تنعنطنینل  
 خواهد شد. 

پس از صدور متوز تغییر کناربنری زمنینن کنارخناننه    
روالن نبات  قو توسط شهنرداری و اقندا  اعضنای هنینات  

هنای شنرکنت،    مدیره اینن کنارخناننه جنهنت فنروش داراین  
تضلی  این کارخانه معلو  شد و این کارخانه پس از پننتناه  
سال فعالیت، برای همیشه تعطینل خنواهند شند و بنینش از  

ماه است دستمنزد خنود را    ٥ کارگر این کارخانه که    ٢١١ 
 اند نیز بیضار خواهتد شد.   دریافت نضرده 

شورای اسالم  کارخانه روالن ننبناتن  قنو بنا ارسنال    
ای به حسن روحان  خواستار رسیدگن  بنه تنعنطنینلن     نامه 

کنارگنر و واگنذاری    ٢١١ این کارخانه، بیضاری بینش از  
  ابطه آن به بخش خصوص  شده است.   ب  

 
کارگر معدن بر اثر سقوط سنگ بته رزن 

 تن جانباخت! ٠
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستنان هنرسنینن از منرگ  
کارگر معدن شرکت کانسار سپاهان در اثر سقنو  سننن   
به وزن دو تن در روستای اسحاق وند سفلن  هنرسنینن خنبنر  

 داد. 
دقنینقنه صنبنس  ١١ و  ٩ نادر سهیل  افهار داشت: ساعت  

خرداداز طریق جمعیت هنالل احنمنر اسنتنان  ٣٣ روز پن  شنبه  
کرمانشاه خبردادند که بنر اثنر سنقنو  سننن  شنخنصن   

ننفنر ننینروی هنالل احنمنر  ١ مصد  شده است،که بال فاصله  
هرسین با آمبوالنس وتتهیزات کامل راهن  منحنل حنادثنه  
شدیم که متاسفانه مصدو  در اثر شدت جنراحنات وارده در  

 د  جان باخته بود. 
عل  محب   کارگر معدن شنرکنت کنانسنار سنپناهنان  
،روستای اسحاق وند سفال از تنوابنع هنرسنینن بنوده کنه از  
شهرستنان ابنهنر زننتنان بنه قصند کنار در منعندن در اینن  

 شهرستان حضور داشته است. 
 

مرگ یک کارگر ساخهمتانتی در ستاوه بتر 
 اثر سقوط از ساخهمان

ساله  ساختنمنانن  بنر اثنر سنقنو  از    ٢٩ یک کارگر  
 طبقه سو  ساختمان در حال ساخت درساوه جان باخت. 

 
یک کارگر فضای سبز درحادثه تیراندازی 

 مرقدخمینی جانش را ازدست داد!
خرداد در مرقد خمنیننن   ٣٢ در جریان تیراندازی صبس روز 

 یک کارگر فضای سبز منطقه جان خود را از دست داد. 
 

ماه حقوق وعیدی کارگتران ٤عدم پرداخت 
 «واریتان»کارخانه پاالیش روغتن گتیتالن

 لوشان!
ماه حقوق وعیدی کارگران کارخناننه پناالینش روالنن  ١ 
 لوشان پرداخت نشده است.  «واریان »گیالن 
 

عتتدم پتترداختتت متتطتتالتتبتتات کتتارگتتران  
دوکارخانه سیمان وکان ترام طتبتس پتس 

 ماه بیکارشدن!٦٦از
ماه از توق  فعنالنینت دوکنارخناننه    ٣٣ با گذشت حدود  

، هنوز برای پرداخت منعنوقنات منزدی  «سیمان و کانسرا  »
کارگران این دو واحد صنعتن  اقندامن  صنورت ننگنرفنتنه  

 است. 
 

متترگ کتتارگتتر راهتتداری در پتتی بتترختتورد 
 خودروی سواری در آزادراه مشاد!

خننرداد یننک کننارگننر راهننداری در آزادراه  ٣١ عصننر  
شوشتری در پ  برخورد یک خودروی سواری پژو بنا وی  

 جان باخت. 
 

جتتان بتتاختتهتتن کتتارگتتر متتقتتنتتی درقتتم 
 براثرریزش چاه!

خرداد،رینزش پناه در حنال حنفناری  ٣١ پیش از فهر روز 
هنا    باع  محبوس شدن یک کارگر شد که پس از سناعنت 
جنان    تالش، عملیات امداد موفقیت آمیز نبود و پنینضنر بن  

 وی خارج شد. 
 

جان باخهن یک کارگر ساخهمانتی دراراک 
 براثر سقوط از ارتفاا!

ساله درشنهنرسنتنان  ١١ خرداد ،یک کارگرساختمان  ٣٥ ) 
 ارا  بدنبال سقو  از ارتفاع جانش را ازدست داد. 

 
برق گرفهگی جان کارگرجوان مرغداری را 

 درگلاایگان گرفت
های پزشض  گنلنپناینگنان گنفنت:   )   مسلول فوریت 

خرداد ، بنرق گنرفنتنگن  جنان  کنارگنرجنوانن  را در  ٣٥ 
 مرالداری گرفت. 

 

  بین المللی
مامور اطالعاتی  ٦٢١محکومیت  -  شیلی ٦

 دوران ژنرال پینوشه به زندان 
منامنور سنابنق سنازمنان    ٣١١ یک  قا   شیلیاین   

فنعنال    ٣١ اطالعات این کشور را به اتنهنا  ربنودن و قنتنل  
به زندان محضو  کنرده    ٣٩٢٥ و    ٣٩٢١ های    پپگرا در سال 

 است. 
قا   هرنان کریستوسو گفته است این فعاالن پنپنگنرا  
بازداشت و به مراگز شضنته در سانتیاگو فرستاده شدنند و  

 از آن پس زنده دیده نشدند. 
انند در حنال    یشتر ماموران  که به زندان محنضنو  شنده 

هنای پنینشنینن خنود را    حا نر حنضنم زنندان منحنضنومنینت 
 گذرانند.   م  

در زمان حضومت ژنرال آگوستو پینوشه که بنا کنودتنا  
به قدرت رسید، نزدیک به سه هزار نفر کشنتنه ینا نناپندیند  

 شدند. 
هزاران نفر در این دوران شضنته شندنند و بسنیناری هنم  
متبور به تر  کشور شدند. دوران حضومت ننظنامنینان بنر  

 به پایان رسید.   ٣٩٩١ شیل  در سال  
قا   کریستوسو، ماموران سنابنق سنازمنان اطنالعنات  

سنال زنندان منحنضنو  کنرده    ٢١ شیل  را به یک و نیم تا  
 است. 

این قا   همکنین به دولت شیل  دستنور داده تنا بنه  
منینلنینون دالر النرامنت پنرداخنت    ٢,٥ های قربانیان    خانواده 
 کند. 

شدگان دو ژنرال سابق ارتش شیلن  هنم    در میان محضو  
شوند. ژنرال سنراز مناننرینضنز بنراوو و ژننرال رائنول    دیده م  

 ایتوریاگا نئومان. 
قا   کریستوسو گفته اسنت دولنت پنینننوشنه تنالش  
کرد ناپدید شدن شماری از فعاالن پد را پنننهنان کننند و  

انند ینا در    گفته بود آنها یا به خنارج از کشنور فنرار کنرده 
 اند.   های رقیب پپگرا کشته شده   درگیری با گروه 

در کنودتناین     ٣٩٢١ ژنرال آگوستو پینننوشنه در سنال  
علیه دولت منتخب سالوادور آلنده، رییس جمهور پنپنگنرای  

 در راس قدرت بود.   ٣٩٩١ شیل  به قدرت رسید و تا سال  
او بارها به نقی حقوق بشر متهم شد اما حت  بنعند از  
کناره گیری از قدرت، به دلینل وخنامنت و نع جسنمنانن   
هیکگاه تحت محاکمه قرار نگرفنت. ژننرال پنینننوشنه کنه  

  ٢١١١ سال بر شنینلن  حنضنومنت کنرد در سنال    ٣٢ برای  
 درگذشت. 

 
اعتالم اعتهتصتاب کتارگتران  -ت اساانیتا ٠

  بنادر
سندیضای کارگران بنادر در اسپانیا اعال  کرد کنه در  

ژوئنن    ٩ و    ٢ ،  ٥ های دوشنبه، پهار شنبه و جنمنعنه    روز 
دست به اعتصاب خواهند زد. این اعتصاب بدلینل تصنوینب  
قانون جدید دولت است که دست کارفرمناینان را در اخنراج  

 گذرد.   ها باز م    سازی 
حدود دو سو  از صادرات اسپانیا از طریق بنادر صنورت  

هنای خنودرو سنازی و    گیرد. انتظار میرود که شرکنت   م  
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مرگ بر جماوری اسالمی!                                              
 زنده باد جماوری سوسيالي هی!

های تولید مواد شیمیناین  بنینشنتنرینن زینان از اینن    شرکت 
 اعتصاب را ببرند. 

در حال حا ر تصمنینم گنینری در رابنطنه بنا اخنراج و  
گنینرد کنه بنر طنبنق    ها صورت م    استخدا  توسط سندیضا 

 قانون جدید این امر به کارفرمایان منتقل خواهد شد. 
  ٣ در ابتدا سندیضای کارگران بنادر تصمیم داشت کنه  

با توافق بر سر عند  اخنراج      روز دست به اعتصاب بزند ول  
روز تنقنلنینل    ١ هزار کارگر مدت زمنان اعنتنصناب بنه    ١ 

 یافت. 
 

تداوم اعهراضات ختیتابتانتی  -ت مراکش ٣
 بر علیه دولت

هنا در شنمنال اینن کشنور در    صدها تنن از منراکشن  
اعترا  به بازداشت ناصر الزفزاف  بنرای پنهنارمنینن روز  

 متوال  تظاهرات کردند. 
این تظاهرات در شهر ساحل  حسینمنه کنه طن  شنش  
ماه گذشته خاستگاه جنبش "حرا " بوده است بنرپنا شند.  

ساله که رهبری این جنبش را بنرعنهنده    ١٩ ناصر الزفزاف   
بازداشت شنده و بنا اتنهنا  "تنهندیند      مه   ٢٩ دارد روز دوشنبه 

 امنیت مل " روبرو است. 
های حرا  پس از آن آالاز شد که در اکنتنبنر    اعترا  

سننال گننذشننتننه مننیننالدی، یننک منناهنن  فننروش در پنن   
هناینش بنه داخنل    درگیری با ماموران بنرای حنفنظ مناهن  

آوری زباله افتاد و جنان بناخنت. کنننشنگنران    خودروی جمع 
هنا    تنن در رابنطنه بنا اعنتنرا    ٢٣ گویند که تاکنون    م  

 اند.   بازداشت شده 
 

دسهگیری فعال حقوق زنان  -ت عرب هان ٤
بدلیل به چالش کشیدن قانون ممنوعتیتت 

  رانندگی
عربستان سعودی، لتین الهذلول فنعنال حنقنوق زننان را  
که ممنوعیت رانندگ  زنان در این کشور را ننقنی کنرده  
بود، متددا دستگیر کرده اسنت. .بنه گنزارش عنفنو بنینن  
الملل این فعال حقوق زنان در فرودگاه بین الملنل شناه فنهند  

 دستگیر شده است. 
    سما  حدید از سازمان عفو بینن النمنلنل گنفنتنه اسنت: 

"آزار و ا ینت منداو  لنتنینن النهنذلنول از سنوی منقنامنات  
 عربستان سعودی پو  و الیر قابل توجیه است" 

عفو بین المنلنل بنا اشناره بنه اینننضنه لنتنینن النهنذلنول  
دسترس  به وکیل و اجازه تماس با خناننواده اش را نندارد،  
خواستار آزادی ب  قید و شر  این فعال حنقنوق زننان شنده  

 است. 
روز در    ٢١ بنه مندت    ٢١٣١ لتین الهذلول در نوامبنر  

بازداشت بود. او هنگام  که تالش داشنت از امنارات بنه  
 عربستان سعودی رانندگ  کند دستگیر شد. 

 
سرگردانی کارگران خارجتی در  -ت قطر ٠

 سایه قطع رواب  دیالماتیک
کشور عرب  با قطر منوجنب سنرگنردانن     ١ قطع روابط  

کارگران خنارجن  اینن کشنور شنده اسنت. اینن کنارگنران  
اکنون به آب و النذای کنافن  دسنتنرسن  نندارنند و از    هم 

های آنان در اختنینار کنارفنرمناینانشنان قنرار    سوی  گذرنامه 
دارد که همین امر موجب شده که نتنوانننند از اینن کشنور  

 خارج شوند. 
کشنننور عنننربسنننتنننان، مصنننر، امنننارات منننتنننحنننده    ١ 
ژوئنن تنمنامن  روابننط    ٥ وبنحنرینن روز دوشنننبننه     عنربن  

گنویننند    دیپلماتیک خود را با قطر قطع کنردنند. آننهنا من  
ند و اقداماتنش خناورمنیناننه را    قطر از تروریسم حمایت م   

  ثبات کرده است.    ب  
کمبود آب و الذا به این علت اتفناق افنتناده اسنت کنه  
عربستان سعودی مرزهای خود بنا اینن کشنور را مسندود  
کرده است. در این میان کارگران خنارجن  کنه تنعندادشنان  

شود به علت عد  پنرداخنت    هزار نفر برآورد م    ٢١١ بیش از  
ای خنود را    اند مایحتاج تنغنذینه   به موقع دستمزدها نتوانسته 

 فراهم کنند. 
کارگران خارج  قطر اکنر اهل کشنورهنای آفنرینقنا و  

هنای منربنو  بنه    آسیای  جنوب شرق  هستند و در پنروژه 
قطر مشغول به کار هسنتننند. شنراینطن     ٢١٢٢ جا  جهان   

کنننننننند بننارهننا مننورد انننتننفنناد    کننه آنننهننا در آن کننار منن  
  .  های حقوق بشری قرار گرفته است   سازمان 
 
راهایمایی حامیان جتنتبتش  -ت آرژانهین ١

 مبارزه با خشونت علیه زنان 
هنای اعنتنرا ن  بنه    آرژانتین این روزها صحنه حنرکنت 

علیه زنان است. جننبنشن  کنه از دو      ها و خشونت   نابرابری 
سال پیش با شعاری به معنای حت  ینک زن هنم ننبنایند  

ژوئنن بنا    ١ کننند روز شنننبنه    آزار ببنیننند، فنعنالنینت من  
راهپیمای  در بنوینننس آینرس ادامنه پنیندا کنرد. شنرکنت  
کنندگان در آن، بار دیگر زنان را بنه منبنارزه بنرای حنفنظ  

 حقوقشان فراخواندند. 
معتر ان با خود تنابنلنوهنا و پنالکناردهناین  را حنمنل  

کردند که بر آنها شعارها و جمالت  در محضنو  کنردن    م  
عملضردها و رفتارهای خشونت آمینز عنلنینه زننان ننوشنتنه  

 شد. 
گنویند:      هنا من    یک فعال سیاس  در باره این فعالیت 

های اجتماع  بیشتر شنده، زننان از    "در این سال ها آگاه  
های بیشتری در اجتماع به این جنبنش پنینوسنتنه انند،    طی  

هنای    اعتننناین  دولنت   تفاوت  و ب    اما آنکه تغییر نضرده ب  
قبل  و فعل  به دادخواه  زنان است. به همین دلنینل هنم  

 این حرکت ها هم هنوز ادامه دارد " 

جنبش، در بیانی  اعترا   خود که در مقنابنل پنارلنمنان  
آرژانین توسط اعضای آن قرائت شند، اعنال  کنرد: "روزی  
نیست که در آن اندوه و سوگواری نباشد. به رالم اسنتنمنرار  
مبارزات ما، خشونت همکنان در حال رشد است، منا بنایند  

 به مبارزه ادامه بدهیم" 
جنبش مبارزه با خشونت علیه زنان، خنواسنتنار آمنوزش  
جوانان علیه نابرابری های جنسیت  و قانون  کنردن سنقنط  

 های بهداشت  است.   جنین همراه با مراقبت 
این جنبش که دو سال پیش در واکنش بنه قنتنل ینک  
دختر نوجوان شضل گرفنت اکنننون از منرزهنای آرژاننتنینن  

 الملل  تبدیل شده است.   گذشته و به جنبش  بین 
آدا بئاتریس ریضو، رهبر کنمنینتن  منحنلن  اینن جنننبنش  
گفت: "زنان  کنه در خناننه بنا خشنوننت بنا آننهنا رفنتنار  

شود، بدانند که تنها نیستند و اگر قند  اول را بنردارنند    م  
شنونند.    و خودشان را از این و عیت رها کنند، تشوینق من  

این بخش  از تنحنول فنرهنننگن  اسنت کنه بنایند صنورت  
 بگیرد" 

دادگاه عال  آرژانتینن هنفنتن  پنینش تنلنفنات نناشن  از  
های جنسیت  در سال گذشته در آن کشنور را در    خشونت 

نفر اعال  کرد. این آمنار نشنان من  دهند    ٢٥١ میان زنان  
سناعنت ینک زن جنان    ١٥ سال گذشته در آرژانتین در هر  

 خود را از دست داده است. 
 

اعهراضات به ثتمتر نشت تت،  -ت کلمبیا ٧
درصتدی حتقتوق کتارکتنتان  ١٧٧٠افزایش 

 دولت
ژوئنن "سناننتنوس" رئنینس جنمنهنور    ٢ روز پهار شنبنه  

کلمبیا اعال  کرد که دستنمنزد کنارکنننان بنخنش دولنتن   
یابند و اینن افنزاینش از اول سنال    درصد افزایش م    ١,٢٥ 

 جاری میالدی محاسبه میشود. 
این تصمیم بدنبال اعترا ات گستنرده کنارکنننان دولنت  

هنفنتنه      برای افزایش دستمزد و بخصوص معلمان که از سه 
قبل آالاز شده بود، گرفته میشود. یک میلیون و دویسنت  

 هزار نفر شامل این افزایش دستمزد میشوند. 
اتنحنادینه    ٢ توافق بر سر افزایش دستمزد بین دولنت و  

کارگری بدست آماده است، اما اتحادیه سراسری منعنلنمنان  
هزار عضو دارد، هنوز منوافنقنت خنود را    ١٥١ که بیش از  

    با این توافق نامه اعال  نضرده است. معلمانن  کنه از سنه 
هفته پیش دسنت بنه اعنتنصناب زده بنودنند هنمنکنننان در  
اعتصاب بسر میبرند و منتظر اعال  نظر از سوی اتنحنادینه  

  هستند. 
رئیس جمهور "سانتوس" از معلمان خنواسنتنه اسنت کنه  

 بعد از این توافق نامه به اعتصاب خاتمه دهند. 
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 خرداد( روز جاانی مبارزه با کار کودکان ٠٠دوازدهم ژوئن )
 

 
ما ذره ای از حکم توقا فوری و بیدرنگ کار کودکان نباید کوتاه بیاییم  هیچ سازشی در 
کار نی ت  کار کودکان غیرقانونی، وحشیانه و غیر ان انی است  بته ایتن تتوحتش بتایتد 

 خاتمه داد! همین حاال!
الزم است بار دیگر اهمیت تاریخی این روز را مهذکر شد  بویژه برای ما در این مقطع باید 
مانند کیفرخواست علیه این توحش و بانیان آن مطرح شود  اسهثمار کودکان بتایتد جترمتی 
جنایی مح وب شود  با همین روحیه باید مقابل آن ای هاد  کار کودکان کاری اجباری استت 

شود، حهی اگر خود خانواده کودک برایش کاریتابتی کترده  به کودک و خانواده او تحمیل می
باشند، تاثیری در اصل موضوا ندارد  توقا بیدرنگ کار کودکان، بتایتد شتعتار تتعتطتیتل 

 ناپذیر ما باشد! 
 سیامک بهاری


