
 ٥٧٤ شماره      -  چهارم  دوره           کارگر کمونيست 

 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!
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  ٠٣٦٧ ژوئن   ٠٣

 ٧ صفحه  

 ٣ صفحه  

 ٦٥ صفحه   

 ٤صفحه  

 ٦٦ صفحه  

 ٣ صفحه  

 ٦٧ صفحه 

 ٠ صفحه    

 اخبار کارگری

 بخش ایران: نسان نودینیان 
 رفاهی                    بخش بین المللی: داوود   

 قرار در مورد مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی    

 شهال دانشفر 

طرح کارورزی اشتغال جوانان 
،طرح بردگی نیروی بیکار 

 جوانان

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 کارگران در اعتراض علیه  مماشات سازمان جهانی کار

 شهال دانشفر 

 ٥ صفحه    

 چپ، راست و انتخابات انگلستان 
 متن گفتگوی کانال جدید با کاظم نیکخواه 

 نسان نودینیان 
سبد پسا انتخاباتی دولت دوازدهم برای 

 کارگران

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وارد دومین روز 
 پیاپی خود شد

حمله وحشیانه به کارگران بیکار در 
 آق دره 

 و دستگیری کارگران معترض
 حزب کمونیست کارگری ایران     

 ٢صفحه  

 حملە نیروهای انتظامی به مردم روستاهای آق درە محکوم است
 ٨صفحه بهنام ابراهیم زاده                        

 بی هوا، بی داربست، بی ایمنی 

ژوئن  ٢٢متن سخنرانی شهال دانشفر به مناسبت 
 روز حمایت بین المللی از زندانیان سیاسی
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

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

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

خرررداد نرریررروهررای  ٢٢روز 
سرکوب جمهوری اسالمری در 
همراهی با مردیرران مرعردن 
طررالی آق دره در تررکرراب 
آذربررایررجرران وحشرریررانرره برره 
تحصن کرارگرران بریرکرار و 
کارگران اخراجی این معردن 
و خانواده های آنها یرور  
بررردنررد  در ایررن یررور  

نرفرر مرجرروح و  ٣١حداقل 
سه نفر بیهو  و ده نرفرر 

  دستگیر شدند 
 

تجمع اعرترراضری کرارگرران 
اخراجری و بریرکرار آق دره 
مرردترری اسررت ادامرره دارد  
مدیران و مسئوالن حکومرتری 
در این منطقه تال  زیرادی 
کرده انرد کره برا ترفررقره 
مرریرران کررارگررران شررا ررل و 
بیکار و به اصطالح برومری 
و  یر بومی و هرمریرنرطرور 
تهردیرد آنرهرا اعرترراض را 
بخوابانند اما موفق نشدنرد 
و نرهرایرترا بره یر  حرمرلره 
جنایتکارانه بره ترجرمرع و 
تحصن آنها متوسرل شردنرد  
کارگران خرواهران برازگشرت 
به کار، تبدیل قراردادهای 
موقت به قراردادهای دائرم 
هستند  جوانان بیکرار ایرن 
مررنررطررقرره خررواهرران کررار و 

 تامین زندگی هستند  
 

سرایررت ایررلررنررا وابسررترره برره 
خررانرره کررارگررر حررکررومررت 
بیشرمانه طوری خبر حملره 
به کارگران را منعکس کرده 
است که گویی خانواده هرای 
کارگری با شلوغ کاری مانرع 

فعالیت مرعردن شرده انرد و 
کارفرما مجبور به ترعرطریرل 
کار شده است  ایلنا با ایرن 
گزار  اقدام جنایترکرارانره 
حرکررومررت را تروجرریرره کرررده 
کوچرکرترریرن اشراره ای بره 
شالق زدن به کارگرران ایرن 
 معدن در سال قبل نمیکند  

 
الزم به یرادآوری اسرت کره 
در فروردین سال قبل طبرق 
حررکررم دسررتررگرراه ق ررایرری 
جمهوری اسالمی با شرکرایرت 

کارگر معدن را  ٣١کارفرما 
در ی  اقدام جنایترکرارانره 
شررالق زدنررد و برره حرربررس 
تعزیری محکوم کردند  خبر 
در سطح کشرور پریر ریرد و 
موج وسیعی از اعرترراض و 
انررزجررار عررلرریرره شررالق زدن 
کررارگررران بررراه افررترراد و 
احررزاب چررپ، تشررکررلررهررای 
کارگری، فعالیرن سریراسری، 
نررویسررنرردگرران، زنرردانرریرران 
سرریرراسرری و سررازمررانررهررا و 
تررعرردادی از سررازمررانررهررای 
کارگری در کشورهای دیرگرر 
و برررخرری نررهررادهررای برریررن 
المللی عمل جنایی حرکرومرت 
و سیسرترم ق رایری ا  را 
محکوم کردند  برطروری کره 
مقرامرات حرکرومرت اعرتررا  

افکرار عرمرومری »کردند که 
برا  .«جریحه دار شده اسرت

عجله اعالم کردند که مدیر 
کل کار اسرتران آذربرایرجران 
 ررربرری را بررخرراطررر  برری 
اطالعی  برکنار میکرنریرم و 
ریاکارانه پس از چنرد مراه 
از شررالق خرروردن کررارگررران 

اظهار بی اطالعی و اظهار 
 تاسف کردند! 

 
حزب کمرونریرسرت کرارگرری، 
کررارگررران و تشررکررل هررای 
کارگری در سرراسرر کشرور، 
نرررهرررادهرررای مرررخرررترررلررررف 
دانشجویی، نرویسرنردگران و 
هنرمندان و  کلیه نهادهرای 
پیشرو در کشور و همینطور 
سرازمران هرای کررارگرری در 
کشررررورهررررای دیررررگررررر را 
فررررامررریرررخررروانرررد اقررردام 
جررنررایررتررکررارانرره حررکررومررت، 
نیروهای انتظامی و سیستم 
ق ایی آنرا محکوم کننرد و 
خررررواهرررران آزادی فرررروری 
کارگران دستگیر شده و لغو 
هررر نرروو پرررونررده ای کرره 
علیه آنها تشکیل شده اسرت 
بشررونررد  حررکررومررترری کرره 
اعتراض مردم برای کرار و 
تامین زنردگری را سررکروب 
میکند بایرد گرور  را گرم 

 کند  
 

حرزب کرمرونریرسرت کرارگرری  
ضمن دفاو از خواسرت هرای 
بحق کارگران آق دره، کلیره 
کارگران شا ل و بیرکرار در 
سراسر کشور را به گسترر  
مبارزه برای کار یرا بریرمره 

 بیکاری فرامیخواند  
 

حرزب کرمرونریرسرت کرارگرری 
 ایران
 ٣١٣١خرداد  ٢١
 ٢٢٣١ژوئن  ٣١ 

حمله وحشیانه به کارگران بیکار در 
 آق دره 

 و دستگیری کارگران معترض
 حزب کمونیست کارگری ایران 
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 ٥ صفحه  

ربیعی وزیرر ترعراون کرار و ر راه  
خرداد در یریری    ٧١ اجتماعی در  

از  سخنرانیهایرش در ارتربراا برا  
بررریررریررراریس  رررقرررر و مسرررالررره  
بازنشسرترنران مریرنرویرد    امرا  
برای هررکسری انرترخرابرات اخریرر  
خرروبرری هررایرری داشررت و برررای  
وزارتررخررانرره مررا خرروبرری هررای  
بزرگ تری داشت س اینیره  رقرر  
و اشتغال به سپهر ا یار عمومری  
کشرریررده شررد ی. و مرریررنررویررد   
بزرگ تریا مربراحرن انرترخرابرات  
حوزه هرایری برود کره مر رب مرا  
برای آن ها می ترپریرد . مرا از  
منظر خودم زیبایی انرترخرابرات را  
در گفترمران بریریراری س  رقرر و  

 اشتغال ت قی کردم. 
   

در اینجا مین میینیم تا رابرطره  
گفتمان  قر و بییاری در دولرت  
 یازدهم و دوازدهم را روشا کنیم. 

بییاری بزرگتریا چرالرش دولرت  
یازدهم برود. هرمرنرنرانریره بررای  
دولت دوازدهم  بییاری می یونری  

 بزرگتریا چالش  است.  
 

مرریررلرریررون ٢خررامررنرره ای 
تحصیلکرده بیکرار وارد 

 بازار آزاد کار شوید!
چند روز بعد از نمایش انتخاباتری  
یریری از دانشرجرویران دخرترر برره  

دانشرجرویران  »خامنه ای گرفرت   
ایمنی شغ ری و دسرتررسری  بره  
 رصت های شرغر ری را نردارنردس  
گررفررت  از دولررت و سرریررسررتررم  
حرریررومررت اسررالمرری نرراامرریررد  

درجواب به صحبرهرترای   «هستند. 
ایا دانشرجروی مرعرتررن بره نرا  
امنی شغ یس  خامنه ای گرفرت  
ایا انتظار اضا ی  است که مرا  

مریر ریرون ترحرهریر ریررده    ٥ برای  
 رصت های شغ ی ایجاد کنریرمس  
و خطاب به دانشجروی مرعرترزن  

گفت  "بروید بازار آزاد کرار یریردا  
کنید". چه چیرزی واضرت ترر و  
عیان تر از ایا  اکترور مریرتروانرد  
شرایط زندگی و مومعیت شغر ری  

مررریررر ررریرررون    ٨ نرررزدیررر  بررره  
تحهی یرده بییار را بره تهرویرر  

 بیشد.  
می یون ترحرهریر ریررده   ٥  رستادن  

به بازار آزادس یعنی ا زایش ترعرداد  
دستفروشهراس کرارگرران مررزی و  

 کولبر و ا زایش  رار از ایران.  
 

 ربیعی وعده های پوچ  
 محو نابرابری!

بایرد نرابررابرری  »ربیعی مینوید   
را درمرررریرررران کررررارگررررران و  
بررازنشررسررتررنرران کررم کررنرریررم. ای  
کاش امروز ی  نرهراد مرردمری  
بییاران وجود داشت و از آنران در  
ایا جمع دعوت می کردیم . مرا  
باید بییاری را ر رع کرنریرم  و  
اشتغرال را در سرایره عرقرالنریرتس  

 «اجماع و اخالق به وجود آوریم 

کررم کررردن  نررابرررابررری درمرریرران  
کارگران و بازنشسرترنران تروسرط  
حیومت اسالمی یر  شروخری  
است. کارگران سالهای متمرادی  
است که برای ا زایش دستمرزدهرا  
و رهرایری از زنرردگری زیرر  رقررر  
مبارزه میریرنرنرد. دسرترمرزدهرای  

برابری زیر خط  قر بزرگتریرا و  ٤ 
برجسته تریا شاخهی اسرت کره  
ایا نظام با بیرارگریرری ریراضرت  
امتهادی بیارگران  قر و نرداری  
و سفره های بی رونق را ترحرمریرل  

 مییند.  
 

طرربررقرره کررارگررر در ایررران تررحررت  
حرراکررمرریررت حرریررومررت اسررالمرری  
مرترحرمرل سرخرت ترریرا ریراضرت  

 امتهادی است.  
استثمار وحشی به معنری حرقروق  
هررای یررایرریرراس عرردم دخررالررت   

کارگران و تشیل های مسرترقرل  
کرارگررری در تررعرریرریررا مررزدس نررا  
امنری جرانری و امرنریرت یرایریرا  
کارگران در محیط های کرار و  
تولیدی و بییاری میر ریرونری در  
کنار یررداخرت نریرردن حرقروق و  
مزایای کرارگررانس آن شررایرطری  
است که همیا االن بره کرارگرران  
و مرزدبرنریرران جرامرعره ترحرمریرل  

 میشود.  
 

ربیعری نرمرایرنرده دولرت سررمرایره  
داری اسررالمرری اسررت. نررمررایررنررده  
استرثرمرار و ریراضرت امرترهرادی  
است. نماینده نظام و حریرومرتری  
است که مرخرالرفرت و دشرمرنری  
باالیی با تشیل و سرازمرانریرابری  
کارگران دارد. ربیعی و دولرترش  
بزرگتریا کار رمایی هستند کره  
استثمار وحشری و کرارمرزدی و  
نرررابررررابرررری را بررریرررارگرررران و  
مررزدبررنرریررران جررامررعرره تررحررمرریررل  

 میینند.  
      

ربیعی"عقالنیتس اجماع و اخرالق"  
برررای برره اصررطررالن کررم کررردن  
نابرابرری و بریریراری را مرطررن  
مییند. ایا گرفرترمران بررآمرده از  
ادبیات الهری و اسرالمری ایرنرهرا  
است. خمینی جنایتیار در مرورد  
امتهراد و هردایرت کرارگرران بره  

امرترهراد مرال  »"عقالنیت" گفت   
 است.   «"خر" 
 

عرقرالنریرت و اجرمراع و  »گفتمان  
برای کارگران به مرعرنری   «اخالق 

مررطرریررع مرررار دادن کررارگررر در  
کررارخررانرره و مررراکررز تررولرریرردیس  
تبعیت از مهوبات دسرترمرزدهرای  

برابری زیر خرط  رقررس نرداشرترا  ٤ 
آزادی تشیل و بریرانس و ده هرا  
تررجررربرره ترر رره و هررزیررنرره هررای  
سننینی کره کرارگرران در ایرا  
حیومت اسالمی مرترحرمرل شرده  

 اند.  
 

کررارگررران و جررنرربررش طرربررقرراترری  
دهه گذشته بررای  ٤ کارگری در  

هر ی  سانتری مرترر یریرشرروی  
عرر رریرره مرروانرریررا و ارگررانررهررای  
سرکوب  مربرارزه کرردهس ترجرربره  
های مهمی را کسب کردهس ایرا  
انرردازه از یرریررشررروی و اترریررا برره  
اعتراضات مداوم و ییش کشریردن  
خررواسررتررهررای رادیرریررالس برررای  
ا زایش دستمزدس ایمرنری مرحریرط  
کارس یرداخت کردن بمومع حرقروق  
و دسررتررمررزدهررا  نررترریررجرره ایررا  

 اعتراضات است. 
 

دست آوردهرای  عرلرمری  
 ربیعی

در آخررریررا  »ربریررعرری مرریررنررویرد   
دست آوردهای عر رمری خرود بره  

ایا نرتریرجره رسریرده ام کره اگرر  
بتوانیم آخریا حر رقره  ر راه را از  
سیستم صدمه ای دورکنیرم و آن  
را به سمت توانمند سرازی بربرریرم  
آخررر وزارت ر رراه ابررترردای وزارت  
کار می شود س ابتدای  رنری و  
حر ه ای و اشتغال مری شرود و  
در دنریرا نریرز ایرا ترجرربره وجرود  
دارد . مررا بررایررد خررودمرران را  
کرروچرر  و جررامررعرره مرران را  

  .«بزرگ کنیم 

ربیعی با صراحت نمینوید دولرت  
دوازدهم در ادامه سریراسرت هرای   
دولررت یررازدهررم مهررد  شررار و  
ریاضت امتهادی بیشتری را در  
نقشه عمرل خرود دارد. یریرش از  
نمایش اتنرخرابراتری دوره دوازدهرم  
روحانی به حذف یارانه هرا اشراره  
کرد. او هم گفت که یرارانره هرا  
صدمه است. و گفت باید اشترغرال  

 ایجاد کرد.  

 سبد پسا انتخاباتی دولت دوازدهم برای کارگران
 نسان نودینیان
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دادخواهی از کشتارهای دهه شصت و کلیه اعدامها و جنایات رژیم خود یکی از جنبرشرهرای 
اعتراضی رو به گستر  و بخشی از جنبش سرنگونی طلبانه مردم اسرت  خرانرواده هرا و 
بازماندگان قربانیان دهه شصت، وابستگان کلیه افرادی که بدست جالدان حاکم اعردام و 
شکنجه شده یا بزندان افتاده و زندگیشان تباه شده است، همه زندانیان سیاسی، فعالیرن 
جنبش علیه اعدام، فعالین جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی، و همه مردم آزاده ایرران 
خواهان روشن شدن پرونده جنایات حکومت و محاکمه کلیه آمرین و عاملین این جرنرایرات 
هستند  این جنبش هر روز گسترده تر میشود و تحت فشار این جنبش است کره کشرمرکرش 
میان دارودسته های حکومتی باال گرفته و ناگزیر به افشای گوشره ای از جرنرایرات خرود 

 پالتفرم جنبش دادخواهی از کشتارهای دهه شصت    شده اند 

روحانری و ربریرعری مریرخرواهرنرد  
سناریوی حذف کامل یرارانره هرا  
را با وعده های یوچ ایجاد شرغرل  

 مهندسی کنند.     
حررذف یررارانرره هررا  برررای ترروده  
مریرر رریررونرری مرردم بررایررد امرردامرری  
هشدار دهنده باشد. باید ع یه ایرا  
 سیاست و حذف یارانه ها ایستاد.  
در دوره دولرررت یرررازدهرررم سرررال  

   ٥ ربیعی گرفرت   هرر    4931
دمیقه ی  نفر به جمعیت بریریرار  

کشور ا زوده مری شرود  سرایرت  
 مهری  

از آنررزمرران تررا کررنررون بررر تررعررداد  
کارگرانی که شاغل بوده انردس و  
در اثرر ترعرهریر ری کرارخرانره هرا  
بییار شده اندس اضا ه شده. وعرده  

هزار شرغرل در سرال    088ایجاد  
هم عم ی نشد. تحهیر ریررده هرا  
در صف می یونی منتظر  ررصرت  
هرای شررغر رری در اطرراق اتررنرظررار  
نشسته اند. حل معضل بریریراری  

کرمراکرران چرالررش اصر رری دولررت  
 روحانی است.  

   
ارمام اعتراضات کرارکرران در دو  
سرال گررذشرترره از برریررش از هررزار  
مررورد  اسررت. دلرریررل ایررا هررمرره  
اعترانس تحها و ترجرمرع و راه  
یرریررمررایرری اعررتررران برره تررحررمرریررل  
شررایررط نرابسررامرران امرتررهررادی و  
مررعرریررشررترری از طرررف دولررت و  

 کار رماها بوده  است. 

 
روند اعرترراضرات رو برنرسرتررش  
اسررت. رو در رویرری طرربررقرراترری  
بسمت حاد و مطبری شردن جرهرت  
دار شررده. طرربررقرره کررارگررر و  
مزدبنیران جامعه به صف برنردی  
محیم با مطبنمای روشنری نریراز  

 بیشتری ییدا کرده اند. 
 

ییی از شراخهرهرای یریرشرروی  
جررنرربررش اعررتررراضرری کررارگررران  

 تشیل و سازمانیابی است  
مبارزه با سبدهای یسا انتخاباتری  
دولت یازدهم در گررو تشریرل و  
سرررازمرررانررریرررابررری کرررارگرررران در  
تشی های کارگرری مسرترقرل از  

 دولت است.  
 ٧٠٣١ خرداد    ٠٣ 
 ٠٣٧١ ژوئا    ٠٣ 
 

 سبد پسا انتخاباتی دولت دوازدهم برای کارگران                                                      نسان نودینیان

 قرار در مورد مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی   

در ایران ترحرت حراکرمریرت رژیرم  
اسالمی رسمرا آزادی عرقریرده و  
برریرران و حررق تشرریررل و تررحررزب   
وجود ندارد. از ابتدای حرامرمریرت  
رژیررررم اسررررالمرررری در ایررررران  
دستنیری و شرنرنرجره و اعردام  
مررردم و  ررعررالرریررا مررعررترررن و  
مخالف حیومت  بخرش جردایری  
نایذیر دستناه حرامرم بروده اسرت.  
ما هر روزه شاهد تهردیرد و اتیرت  
و آزارس زندان و شننجره و صردور  
حبسرهرای طرویرل الرمردت بررای  
 عالیا مارگریس  عالیرا مردا رع  
حقوق کودکس حقوق زن و سایرر  

 عالریرا سریراسری و اجرترمراعری  
هستیم. خانواده های ایا زندانیران  
مررداومررا از سرروی رژیررم مررورد  
تررهرردیررد و اهررانررت و بررعررضررا  

 دستنیری مرار مینیرند. 
   

ع یرغم  شارهای رژیمس زندانریران  
سرریرراسرری و خررانررواده هررایشرران  
جسورانه و برا عرزمری راسره در  
اشنال مخت ف در مقابل سیاسرت  
های سرمروبرنررانره مربرارزه مررده  
انررد. شررعررار آزادی زنرردانرریرران  
سیاسی به یرنری از شرعرارهرای  
اص ی اعتراضات و تجمرعرات در  

ایران تبدیل شده است و مرردم در  
ابررعرراد وسرریررعررتررری هررر روزه از  
زنرردانرریرران سرریرراسرری و خررواسررترره  
هایشان حمایت میریرنرنرد. برویر ه  
مررقررابرر رره بررا یرررونررده سررازیررهررای  
امنیتی عرصه و جبهره ترازه ای  
را در مبارزه برای آزادی زندانیران  
سرریرراسرری گشرروده اسررت. رژیررم  
 عالیا و زنردانریران سریراسری را  
عمدتا با اتهام امدام ع یه امنریرت  
کشرررور مرررورد یررریرررنررریررررد و  
دستنیری مرار میدهد و مربرارزه  
ع یه ایا یرونرده سرازهرای یر   
جزء مرهرم مربرارزه بررای آزادی  

 زندانیان سیاسی است. 
   

نزدی  به چهار دهه سرمروب و  
شننجه و زندانس نتروانسرتره اسرت  
صدای آزادیرخرواهری و ترالش و  
مبارزه برای یك دنیرای برهرترر را  
خررامرروش مررنررد و مرربررارزه برررای  
آزادی زندانیان سیاسی به برخرش  
مهمی از جنبش برای سرننرونری  
جمهوری اسرالمری تربردیرل شرده  

 است. 
   
حزب ممونیست مرارگرری ایرران    

ضرمررا ادامرره حررمرایررت  ررعرال از  

زنرردانرریرران سرریرراسرری و خررانررواده  
هایشان بر اهمیت مبارزه متشنرل  
بررای آزادی زنردانرریران سرریراسرری  
تامید مینند و تمرام ترالش خرود  
را جهت تقویت و ییشبرد هر چره  
برریررشررتررر ایررا مرربررارزه و ایررجرراد  
مانالهای همبستنی جرهرانری در  
حمایت از آزادی زندانیان سیاسری  

 به مار مینیرد. 
 

د تر سیاسی حرزب کرمرونریرسرت  
 کارگری ایران 

خرررداد    ٠٣ س  ٠٣٧١ ژوئررا    ٧٣ 
 ٧٠٣١ 
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 ١ صفحه   

 کررارانرره اشررتررغررال  ”  کرراج “ طرررن  
جوانانی طرن بیناری کشیردن از  
نیروی جوانان بییار است. سرایرت  
خبری دولتی ای رنرا طری خربرری  

اردیبهرشرت ترحرت عرنروان    ٧٠ در  
"خبر خوش برای جویندگان کرار"  
آغاز اجرای ایا طرن را خبرر داد.  
ایا طرن گام دیرنرری در جرهرت  
ارزان سرازی نریررروی کررار برررای  
کار رمایران و بره مرول خرودشران  
هررد ررش ایررجرراد مشررومرره برررای  
سرمایه گذاری صاحبان سررمرایره  
است. بنا برر ایرا طررن یریرسروم  
دسررتررمررزد "کررارورزان" و برریررمرره  
حوادث آنان برای مردت یریرسرال  
توسط دولت یررداخرت مریرشرود و  
مابقی آنرا کرار ررمرا مریرپرردازد.  
اینیره سرابرقره طررن "کرارورزی"  
چیست س چره هرد ری را دنربرال  
میریرنرد و یراسره مرا کرارگرران  
چرریررسررتس مرروضرروعرریررسررت کرره  

 مختهرا به آن اشاره میینم. 
 

مررخررتررصررری از سررابررقرره 
 طرح کارورزی

طرررن کرراجس طرررن جرردیرردی در  
حیرومرت اسرالمری نریرسرت. در  
ینجمریرا جر رسره شرورای عرالری  
اشتغال دولت احرمردی نر آد نریرزس  

طررن  ”  دستورالعم ی تحت عرنروان 
کررارورزی دانررش آمرروخررتررنرران  

بره تهرویرب رسریرده  ”  دانشناهری 
  ٥٣ بود که به موجب آن حداکثرر  

درصد حدامل دستمزد تعییرا شرده  
از سوی شورای عرالری کرار بره  
عنوان کم  هرزیرنره کرارورزی  
مجری طررن بررای یررداخرت بره  
کرارورزان بره واحردهرای یرذیررنرده  

شد. همننیا تمامری    یرداخت می 
واحرردهررای یررذیرررنررده مررو ررف برره  

انعقاد مرارداد با کرارورز برودنرد و  
کررر ررریررره کرررارورزان طررری دوره  
کررارورزی ترروسررط وزارت کررار  
تحت یوشش بریرمره حروادث مررار  

 گر تند.    می 
 

سرپررا بررا روی کرارآمرردن دولررت  
بره    ٣٠ روحانی ایا طرن در آتر  

تهویب  شورای اشتغال رسریرد و   
در سال گذشته ع ی ربیعی وزیرر  
کار از تدویا دسترورالرعرمرل طررن  
کررارورزی  ررارت الررتررحررهرریررالن  
دانشناهی خبر داد و ایرا طررن  

 دوباره روی میز مرار گر ت. 
بدیا ترتیب ایا طرن بطرور خرزنرده  
ج و کشیده شد. دلیر رش نریرز بره  
روشررنرری ایررنررسررت کرره در برررابررر  
 ضررای اعررتررراضرری جررامررعرره از  
انررعرریررار یرریرربرراره ایررا تررعرررن  
آشیار بره زنردگری و مرعریرشرت  
کارگران و کرل جرامرعره هررار  

  ٠٠ دارند. برای مثال در تربرهرره  
نویا برنامه ششمس از اشتغرال    ییش 

دانررش آمرروخررتررنرران دانشررنرراهرری  
سررال    ٠٣ هررای سررنرری زیررر    گررروه 

درصرد    ١٥ برای مدت دو سال با  
حدامل حقروق و خرارج از شرمرول  
موانیا کار و ترامریرا اجرترمراعری  
بحن بود و هدف آن نریرز کراهرش  
هزینه نیروی کرار بریرنرنراهرهرای  

 امتهادی مید شده بود.  
 

بدنبال انرترشرار ایرا یریرش نرویرا  
بحن های اعتراضی بسیاری بره  
راه ا رررتررراد. زیرررر  شرررار ایرررا  
اعررتررراضررات ترربررهررره را حررذف  

  ٧٥ مرراده    ٥ کررردنرردس امررا بررنررد  
الیحه برنامه ششم کره برا هردف  
مرار دادن نیروی کرار جروان ارزان  
در اختیار کار رمایان و سررمرایره  
گذاران برخرش خهروصری برامری  

مررانرررد. برررر طررربرررق ایرررا برررنرررد  
کار رمایانری کره طری بررنرامره  
ششم توسعه نسبت به جذب  رارت  
الررتررحررهرریررالن دانشررنرراهرری بررا  
مدارک حدامل کرارشرنراسری بره  
صورت کارورزی امردام نرمرایرنردس  
ازیرداخت سهم کار رمرا و بریرمره  

سرال از  ٠ بریریراری بررای مردت  
ترراریرره شررروع کررار مررعرراف مرری  
شوند. و آئیا نامه اجررایری آنرهرم  
به ییشنهاد سازمان و وزارت کرار  

 به تهویب هیئت وزیران رسید.  
بدیا ترتیب دولت روحانری یریری  
دینر از طرحهای ناترمرام  دولرت  
احمدی نزاد را دوبراره روی مریرز  
گررذاشررتس برردون آنرریرره مررفررادش  
کامال رو شده براشرد. و هرر روز  
بهورت مطره چیانی گوشره ای  
از طرن تعررضری خرود را بررمرال  
مریرریررنررنرردس تررا اوضرراع را تررحررت  
کنترل داشته باشند. از جرمر ره در  

خربرر از ایرا    ٣١ اردیبهشرت    ٠٣ 
داده شررد کرره "کررارورز" تررحررت  
یوشش بیمه حوادث بیمره ترامریرا  
اجتمراعری نرخرواهرد برودس بر ریره  
تحت یوشش بریرمره حروادث مررار  

گریررد و دسرترمررزد وی نریررز    مری 
ترحرت عرنرروان "کرمرر  هررزیرنرره"  

هررزار    ٤٣٣ مرربرر ررغرری در حرردود  
درصرد ایرا    ١٣ تومان اسرت مره  

  ٠٣ مب غ توسط واحد یرذیررنرده و  
درصد بامیمانده تروسرط دسرترنراه  
مرجرری یررداخررت مرریرشررود. تررازه  
یرداخت همیا چندرغاز نریرز کره  
ی  سوم حدامل دستمزد ترعریریرا  
شررده چررنررد بررار زیررر خررط  ررقررر  
شورایعالی کار استس برا کرنرتررل  
ساعت کرار طری شرده "کرارورز"  
اجرایی خواهد شد و یرداخت سهرم  
دستناه مرجرری و واحردیرذیررنرده  
مررربرروا برره آخررریررا مرراه دوره  

مارورزی منوا به ارائه گرواهری  
نامره مربرولری مرارورز در آزمرون  
سازمان آمروزش  رنری و حرر ره  
ای برره دسررتررنرراه مررجررری مرری  
باشد. هدف اجرای ایا طررن نریرز  
برررنرررا برررر دانرررش آمررروخرررترررنررران  

سرالره    ٠٠ دانشناهی گروه سنی  
سرال  ٠ ساله  با احرترسراب    ٠٠ تا  

خرردمررت سررربرررازیی در هررمررره  
هرای دانشرنراهری بررحسرب    رشته 

هررای امررتررهررادی    نرریرراز بررنررنرراه 
خهوصی و ترعراونری مریرد شرده  

 است. 
 

بررعرردا هررم در سرروم خرررداد مرراهس  
عالءالدیا ازوجی مشراور وزیرر و  
مدیرکل سیاسترنرذاری وتروسرعره  
اشتغال وزارت کرار دربراره حرقروق  
"کارورزان"س دستمزد ایرا ا رراد را  
برره رمررمرری یررایرریررا تررر رسررانررد و  
مب غش را به مریرزان یر  سروم  

از    ٣١ حدامل حقوق مهوب سال  
  ٠٧٣ سوی دولت یعرنری  حردود  

هزار تومان برای هر اعرالم کررد.  
او هرمرنرنریرا دوره کرارورزی را  

مراه    ١ ماه و حرداکرثرر    ٤ حدامل  
برای هرر "کرارورز" عرنروان کررد  
کرره در صررورت جررذب آنرران در  
واحد و بنناه امتهادی مرربروطرهس  

درصرد حرق    ٧٣٣ سال    ٠ دولت تا  
بیمه کار رما را یررداخرت خرواهرد  
  ٠ کرد. در نتیجه کار رمایان ترا  

سال از یرداخت حق بیمه در مربرال  
 کارورزان معاف میشوند. 

 
و خررالررصرره کررالم ایررنرریرره دوره  
کارورزی که مبال سره مراه برود  
به سه سال ا رزایرش یرا رت و بره   
کار رمایران اجرازه داده شرد کره  
 ررارت الررتررحررهرریررالن بررا مرردرک  
کارشناسی ارشد را بررای مردت  

سرره سررال بررا یرریررسرروم حرردامررل  
دستمزد چند بار زیر خرط  رقرر و  
بدون هیننونه بیمه و ترامریرنرات  
اجتمراعری و سرابرقره کراری بره  
برریررنرراری برریررشررنررد. و ایررا  
درحالیست که در دو سرالری کره  
مرار است دولت بیمه "کرارورز" را  
بدهدس با او  با مدرک لیسرانراس  
 وق لیسانا و یا دکرتررای حرتری  
مرارداد مومت هم بسته نرمریرشرود.  
بعد از ایا دو سال نیرز کرارگرری  
که به عنوان "کرارورز" یرذیرر رتره  
شده بودس کار رما می تروانرد در  
صورت صرالحردیردش بره آسرانری  
اخررراجررش کررنررد و هرریررنررنررونرره  
تعهدی هرم در مربرالرش نرداشرتره  
برراشررد. ضررمررا ایررنرریرره اگررر  
کوچیترریرا اعرترراضری بره ایرا  
شرررایررط کرراری برررده وار داشررترره  
باشدس بره راحرتری از کرار اخرراج  

 میشود. 
 

در آمررارهررایشرران از سررونررامرری    
بییاری جروانران مریرنرویرنرد. از  

هرزار    ٨٣٣ اینیه هر ساالنه حدود  
التحهیل وارد برازار کرار    نفر  ارت 

شوند و ایرنریره نرزدیر  بره    می 
نرریررمرری از  ررارت الررتررحررهرریررالن  
دانشناهها بیریرار هسرترنرد خربرر  
مریردهرنردس امرا بره جرای ایرجرراد  
شرایط اشتغال ایا نیروی جوان بره  
کار و یرا بررخرورداری جرمرعریرت  
می یونی بییار از بیمه بریریراری  
و بیمره هرای اجرترمراعری دیرنرر  
چرون درمران رایرنرانس تررحرهریررل  
راینران و تسرهریرالت الزم بررای  
ترامرریرا مسریرراس برریرشرررمرانرره از  
"خبرخوش اجرای"طررن کرارورزی  
اشتغال جوانان" گزارش مریردهرنرد.  

 طرحی که در بهتریا حالت   
 

 شهال دانشفر 
طرح کارورزی اشتغال جوانان ، طرح بردگی نیروی 

 بیکار جوانان
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هرزار  رارت    ٧٥٣ اشتغال سراالنره  
التحهیل بریریرار را هردف خرود  
مرار داده است. و ایا چیرزی جرز  
طرن به بیناری کشیردن نریرروی  
جوان آمراده بره کرار و گرر رترا  
چماق بییاری و بی تامینری برر  
روی سرر کرل جرامرعره نریرسرت.  
هد شان نیز همانطور که همریرشره  
اعررالم کرررده انرردس ارزان سررازی  
نرریررروی کررار اسررت. تررا برر رریرره  
گشایشی بررای جر رب سررمرایره  
های خهوصی و دادن تریرانری  
به امتهاد به گرل نشرسرتره شران  
است. طرحی که تا هرمریرا حراال  
اعتراضات بسیاری را دامرا زده  
است و خود ی  مروضروع مرهرم  
نرررزاع و کشررراکرررش در درون  
حیومت است. بطروریریره حرتری  
تشررریرررل هرررای دسرررت سررراز  
حیومتی نظیرر  کرانرون عرالری  
شوراهای نیز نسربرت بره عروامرب  

 اجتماعی آن هشدار داده اند. 
 

جنبش علیه بیکاری برا 
شعار یا کار، یا بریرمره 

 بیکاری
کررارگررران برره طرررن برریررنرراری  
"کارورزی " تا نمیدهند و نربرایرد  
به ایا بردگری ترا داد. جرنربرش  
ع یه بییاری با خواست یرا کرار  
یا بیمه بییراریس جرنربرشری کره  

بیشتریا زمینه اجتماعری را دارد  
و یاسه ما کارگران به ترعررضرات  
حررریرررومرررتس جررر رررو آمررردن برررا  
 خواستهای اعتراضی مان است.  
بیریراری یر  درد اجرترمراعری  
است و زندگی و معیشت برخرش  
عظیمی از جامعه را بره تربراهری  
کشیده است.  بره ایرا مرعرضرل  
باید به عنوان ی  درد  رراگریرر  
اجتماعی نناه کرد و در ترقرابرل  
بررا آن کرره آمررارش در ایرررران  
می یونی استس باید جرنربرشری برا  
همیا ابعاد به راه انرداخرت. و بره  
عبارت روشنترر یراسره بریریراری  
می یونی در جامعه و ا زایش هرر  
روزه شمار آنس جنبشری سرراسرری  
ع یه بییاری است. جنبشی کره  
همه بییاران و خرانرواده هرایشرانس  
کارگرانری کره از کرار بریریرار  
میشوند و خانواده هرایشران را در  
بر بنیرد و برای آن کرل جرامرعره  

 را بسیج کرد. 
 

وامعیت اینست که امرروز مرا برا  
جامعه ای روبروییرم کره جرنربرش  
هررای اجررتررمرراعرری در اشرریررال  
مخت ف دارند سازمان می یرابرنرد  
و ج و مری آیرنرد. در مرترا ایرا  
شرایط زمینه برای سرازمرانردهری  
جنبشی اجتماعی ع یه بیریراری  

 بیش از بیش  راهم است.  

ایررا جررنرربررشرری اسررت کرره بررطررور  
وامعی جروانران و خهروصرا زنران  
جرروان نرریررروی اصرر رری اش را  
تشییل میردهرنرد. صرف مربرارزه  
آنرررا بررایررد سررازمرران داد و حررول  
خرواسرترهرای مشرتررکری مرترحرد  

 کرد.  
 

بررا کررارزاری سررراسررری عرر رریرره  
برریرریرراری و بررا خررواسررت برریررمرره  
بییاری برای همه کسانییه کره  
کار ندارند و آماده بره کرارنردس و  
حق داشتا کار و یر  زنردگری  
انسانیس صف میر ریرونری نریرروی  
خود را ع یره بریریراری سرازمران  

 دهیم. 
 

ی  گام مهرم در کرارزارعر ریره  
بیریراریس مرترشریرل شردن حرول  
خواسترهرایری روشرا و سرراسرری  
است. بیمه بریریراری مریرفری و  
امروز در گام اول رمرمری براالی  

هرزار    ٤٣٣ خط  قرس یعنی باالی  
تومانس حق همره ا رراد آمراده بره  

سال اعم از زن و    ٧٨ کار باالی  
مرد است و تا زمانییه ایا ا رراد  
بییارند و اشتغرالری یریردا نریررده  
اندس بررخرورداری از بریرمره هرای  
اجتماعی چرون درمران رایرنرانس  
تحهیل راینان و تسرهریرالت الزم  
برای تامیا مسیا به حق مس رم  

مردمس خواستهرای مرهرمری اسرت  
که میتوان حول آن گفتمان به راه  

 انداخت و نیرو گرد آورد. 
 

جنبش ع یره بریریراری  رر ریرت  
بسیج بیشتریا نیروی اجرترمراعری  
را داردس با ابتیارات مخت رف ایرا  
نیرو را گررد آوریرم و مرترشریرل  
کنیم. با تشییل ان جی او هرا و  
کانونهرایری اعرترراضری مریرتروان  
نیروی عظیم معترن اجرترمراعری  
ع یه بییاری را سرازمران داده و  
برره حرررکررت درآورد. مرریررترروان در  
مدیای اجرترمراعری و از جرمر ره  
تشیریرل گرروهرهرای اعرترراضری  
ویرر ه  عرر رریرره برریرریرراری در  
گررروهررهررای ترر ررنرررام و برره راه  
انررداخررتررا گررفررتررمرران بررر سررر ایررا  
مروضرروع و خررواسررتررهررای  رروری  
خود نیرو جمرع کررد و اعرترران  
سازمان داد. میتوان طومار هرای  
اعتراضی ع یه بریریراری بره راه  
انداخت که شعرار آن یرا کرار یرا  
بیمه بریریراری براشرد و در ایرا  
طررومررار هررا اولررترریررمرراترروم داد و  
خواستار یاسخنویی شد. میرتروان  
ایا طومار ها را در تمام مرحرالت  
و در گروههای ت نرام و در هرمره  
جا به امضا گرذاشرت و حرول آن  
نرریررروی خررود را گرررد آورد و  

 اعتران شیل داد.  

 
میتوان در هر شهر برا تربر ریرغرات  
وسیع حول ایا مسالره زمریرنره را  
برررای حررمررایررت اجررتررمرراعرری از  
تررجررمررعررات اعررتررراضرری عرر رریرره  
بییاری  راهرم نرمرود. برر یرایری  
چنیا اعتراضاتی در  ضرای یرر  
جرررنرررب و جررروش اعرررترررراضررری  
کارگری و کل جامعه ممیرا و  
عررمرر رری اسررت. هررمررانررطررور کرره  
کررارگررران تررجررمررع مرریرریررنررنررد و  
دستمزدهای یرداخت نشده خود را  
ط ب مریریرنرنردس هرمرانرطرور کره  
کرارگررران جررمررع مرریررشررونررد و بررا  
امضای طومرارهرای اعرترراضری  
صدای اعرترران خرود را عر ریره  
دستمزدهای چرنرد برار زیرر خرط  
 قر ب ند میینندس کرارزار عر ریره  
امنیتری کرردن مربرارزات بره راه  
مرری ا ررترردس اعررتررران عرر رریرره  
بییاری و تاکید برر دو خرواسرت  
کار یا بیمه بییاریس اعرترراضری  
برحق است و میتوان کرارگرران را  
حررول آن گرررد آورد. ایررا دسررت  
جرروانرران چررد و رادیرریررال را  
میبروسرد کره یررچرمردار چرنریرا  
مبارزه ای باشند و آنررا تردارک  

 ببینند. باید دست بیار شویم. 
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ما ذره ای از حکم توقف فوری و بیدرنگ کار کرودکران نربرایرد کروتراه 
بیاییم  هیچ سازشی در کار نیست  کار کودکان  یرقانونی، وحشریرانره 

 و  یر انسانی است  به این توحش باید خاتمه داد! همین حاال!
الزم است بار دیگر اهمیت تاریخی این روز را متذکر شد  برویر ه بررای 
ما در این مقطع باید مانند کیفرخواست علیه این توحش و بانریران آن 
مطرح شود  استثمار کودکان باید جرمی جنایی محسوب شود  با همریرن 
روحیه باید مقابل آن ایستاد  کار کودکان کاری اجباری است به کرود  

شود، حتری اگرر خرود خرانرواده کرود  بررایرش  و خانواده او تحمیل می
کاریابی کرده باشند، تاثیری در اصل موضوو ندارد  توقرف بریردرنرگ 

 کار کودکان، باید شعار تعطیل ناپذیر ما باشد! 
 سیام  بهاری
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اتحادیه آزاد کرارگرران ایرران: در  
ادامه اعتهراب و ترجرمرع مرداوم  
کارگران نیرشریرر هرفرت ترپره در  
طول هفرتره هرای گرذشرترهس دور  
تازه ایا اعتهاب و تجمعات کره  
از صبرت دیرروز و بردنربرال خر رف  
وعده کار رما در یرداخت یریرمراه  
از دستمزد معومه کارگرران آغراز  
شد امروز نیز با شردت بریرشرترری  

 ادامه ییدا کرد. 
 

بررنررا بررر گررزارشررهررای رسرریررده برره  
اتررحررادیرره آزاد کررارگررران ایرررانس  
اعتهاب و تجمع امروز کرارگرران  
نیشیر هفت تپه در حرالری ادامره  
ییدا کرد که دیشرب مرائرم مرقرام  
کارخانه از طریق ت نررام بره آنران  

سرراعررت    ٤٨ اعرالم نررمررود  رررف  
مطالباتشان یررداخرت خرواهرد شرد   
اما کارگران با تروجره بره خر رف  
وعده های میرر کار ررمراس ایرا  
وعده از سوی مائم مقام کارخانره  
را نررپررذیررر ررتررنررد و صرربررت امررروز  
اعترهراب و ترجرمرع خرود را برا  
بستا درب کارخانه و ممانعت از  
ورود نیروی انتظرامری بره مرحرل  
کارخانه و ورود و خرج بره داخرل  

 آنس ادامه دادند. 
 

بررنررا بررر ایررا گررزارشس امررروز  
مررامرروریررا حررراسررت در امرردامرری  
برای کراسرترا از دامرنره ترجرمرع  
کارگرران  ترالش کرردنرد مرانرع  
حضور کرارگرران برازنشرسرتره در  
محل شوند اما مو رق بره انرجرام  
اینیار نشدند. در ترجرمرع امرروزس  
کرارگررران اعررتررهرابرری عرالوه بررر  
خواسرت یررداخرت مرطرالربراتشرانس  
خواهان عودت شررکرت از برخرش  

خهروصری بره دولرترری شرردنرد و   
همننیا نسبرت بره عردم اجررای  
بخشنرامره اسرترانرداری از سروی  
مرردیررریررت کررارخررانرره مرربررنرری بررر  
کرراهررش سرراعررات کررار برردلرریررل  

درجره بشردت    ٥٣ گرمای باالی  
 معترن شدند. 

 
تجمع امروز کارگران اعرترهرابری  
شرکرت نریرشریرر هرفرت ترپره در  
مقابل درب ورودی کرارخرانره در  
حالی یایان گر ت که هینیر   

از مسئولیرا شررکرت حراضرر بره  
یرراسررخررنرروئرری برره مررطررالرربررات  
کارگران نشردنرد. ایرا وضرعریرت  
یررعررنرری برری تررفرراوترری مررحرر   
کار رما به اعتهاب و اعرترران  
کررارگررران و وضررعرریررت بسرریررار  
مهیبت بار آنانس ایرا شرائربره را  
در میان کارگران داما زده اسرت  
که گویا کار رما با هد ی کره  
برای کارگران روشرا نریرسرت برا  
عدم توجه بره خرواسرترهرای آنرانس   
تعمدا و بطرور نرقرشره مرنردی در  

حررال واداشررتررا کررارگررران بررره  
اعتهاب در مرحردوده کرارخرانره  

 است. 
با یایان ترجرمرع امرروزس کرارگرران  
اعتهابی نیشیر هفت تپه اعرالم  
کررردنررد در صررورت تررداوم برری  
ترررروجررررهرررری کررررار رررررمررررا برررره  
خواسترهرایشرانس عرالوه برر ادامره  
اعتهابس امردام بره بسرترا جراده  

اهرواز    -بیا الم  ی انردیرمرشر   
خواهند کرد. ایا اولرتریرمراتروم از  
سوی کارگران اعتهابی نیشیرر  

هفت تپه و تاکید آنران برر ادامره  
اعررتررهرراب برررای دسررترریررابرری برره  
مطالباتشان در حرالری اسرت کره  
دمایقی ییش استانداری خوزستران  

درجرهس    ٥٣ بدلیل گرمای براالی  
کرر رریرره ادارات دولررترری و غرریررر  

  ٧٠ دولتی استران را ترا سراعرت  
 هر روز چهارشنبه هفرتره جراری  

 تعطیل اعالم کرد. 
 

 –اتحادیره آزاد کرارگرران ایرران  
 ٧٠٣١ خرداد ماه    ٠٣ 

 
اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وارد دومین روز 

 پیاپی خود شد
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حملە نیروهای انتظامی به مردم 
 روستاهای آق درە محکوم است!

اهالی روستاهای آق درە عر ریراس  
آق درە سف ی و آق درە وسطرا ک   
در مجاورت معدن طالی آق دره  
تیاب زندگی میینندس نرزدیر   
بره سرره هرفررترره در اعررتررران برره  
بییاری و عدم بیارگیرری آنرهرا  
در ایا معدن دست به ترحرهرا و  

 تجمع مسالمت زده اند. 
 

بررر اسررار گررزارشررات و اخرربررار  
رسرریررده حرررف مررردم از زبرران  
خودشان چنیا بریران شرده اسرت:  
مررا برره نشررانرره اعررتررران برره  
بییاریس از بیا ر رترا مرراترع و  
مررراردادهررای  هرر رریس دسررت برره  
تررحررهررا زدیررم. اعررتررران مررا  
مسالمت آمیز و خواستره هرایرمران  
برحق است. در روزهای گرذشرتره  
چررنرردیررا نررفررر از مررا برره ادارە  
اطالعرات سرپراه  رراخروانردە شردە  
بودند و تهدید شدە برودنرد ک  در  
صورت ادامره ترحرهرا برا اترهرام  
امدام ع یه امنیرت مر ری مرواجره  

 خواهیم شد. 
 

الزم به تکر است که اعترراضرات  
کارگران اق دره از دی مراه سرال  

آغراز شرد. یریرمرانریرار و    ٧٠٣٠ 
با اخرراج بریرش    ٣٠  رما در سال  

کرارگرر مرعردن طرال اق    ٠٥٣ از  
دره اعتراضات کرارگرران بره ایرا  
امدام در ایا مرنرطرقره آغراز شرد.  

وضرعریررت اسرفرربرار امررترهرادی و  
معیشتی کارگران چنان بود کره  

نفر از کرارگرران اق دره دسرت    ٠ 
به خودکشی زدند. کرارگرران بره  
اعتراضات خود ادامره دادنرد. در  
یی ایا اعرترراضرات ترعردادی از  
کررارگررران دسررتررنرریررر شرردنررد.  
دادگاههای ناعرادالنره کرارگرران  
را مرحریروم بره زنردانس شرالق و  
جریمه نرقردی کرردنرد. دولرت بره  
حررمررایررت از یرریررمررانرریرراران و  
کار رمایان شتا ت و با حرمرایرت  
نیروی انرترظرامری ترالش کرردنرد  

صدای کارگران را در نطفه خرفره  
برریررنررنررد. کررارگررران در ایررا  
اعتراضات حمایت خرانرواده هرای  

 خود را به همراه داشتند. 
 

اعتراضات مردم بجان آمده ادامره  
دارد و در هفته های گذشته براز  
مررردم ایررا مررنررطررقرره دسررت برره  
اعتران زدند و ایرا اعرترراضرات  
همانطور که خرود مریرنرویرنرد و  
شرراهررد هسررترریررم در گررزارشررات  
تهررویررری کررارگررران برره هررمررراه  
خانواده در تجمع کرردنرد. نریرروی  

  ٠١ شررنرربرره  ٥ انرتررظررامرری در روز  
خرداد به ایا تجمع کرارگرران بره  
هررمررراه خررانررواده هررایشرران حررمرر رره  
میینند. تعدادی زنران را چرنران  
مورد ضرب شترم مررار مریردهرنرد  
که بیهوش میشوند و تعدادی از  
کارگران را دستنیر و بره هرمرراه  

 خود میبرند . 
 

ماایا یورش نیروهای انرترظرامری  
برره کررارگررران و خررانررواده هررای  
کارگری را محیوم میریرنریرم و  
خواهان آزادی  وری و بردون بری  

مرریرردوشرررا کررارگررران زنرردانرری  
 هستیم 
 

بررهررنررام ابررراهرریررم زاده سوبررالگ     
نررویررا و  ررعررال کررارگررری و  
کرررودک و عضرررو کرررمررریرررتررره  
یریرنریررری ایرجراد تشریرل هررای  

 کارگری. 
 

وجمعیت د اع از کرودکران کرارو  
 خیابان 

 ٣١ خرداد/  

حزب کمونیست کارگری، کارگران و تشکل های کارگری در سراسر کشور، نهادهای مختلف دانشجویی، نویسرنردگران 
و هنرمندان و  کلیه نهادهای پیشرو در کشور و همینطور سازمان های کارگری در کشورهای دیگر را فرامریرخروانرد 
اقدام جنایتکارانه حکومت، نیروهای انتظامی و سیستم ق ایی آنرا محکوم کنند و خواهان آزادی فوری کرارگرران 
دستگیر شده و لغو هر نوو پرونده ای که علیه آنها تشکیل شده است بشوند  حکومتی کره اعرترراض مرردم بررای 

 کار و تامین زندگی را سرکوب میکند باید گور  را گم کند  
حزب کمونیست کارگری  ضمن دفاو از خواست های بحق کارگران آق دره، کلیه کارگران شا ل و بیکار در سرراسرر 

 کشور را به گستر  مبارزه برای کار یا بیمه بیکاری فرامیخواند   
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 ٦٣ صفحه  

سیما بهاری: روز پنرجرشرنره 
ژوئررنی یرر   ٨گررذشررترره  

انتخابات عمومری پریرش از 
موعد در انگلستران بررگرزار 
شد  حرزب مرحرافرظره کرار 
ترروری برررهرربررری ترررزا مرری 
نخست وزیر علیر م ایرنرکره 
اکررثررریررت را در پررارلررمرران 
داشت تصمیم بره بررگرزاری 
انتخابات پریرش از مروعرد 
گرفت  اما نتیجه انتخابرات 
آنررطررور کرره ترررزا مرری و 
حررزبررش انررتررظررار داشررتررنررد 
پیرش نررفرت و ایرن حرزب 
موقعیتش نسربرت بره قربرل 
ت عیف شد  لیبر که حزب 
اصرلرری مرخررالررف مرحررافررظرره 
کاران مرحرسروب مریرشرود در 
ایرررن دوره کررررسررری هرررای 
بیشتری به دسرت آورد  در 
این مورد همراه میشویم برا 

 کاظم نیکخواه  
همانطور کره اشراره کرردم 
حزب محافظه کار با وجرود 
ایررنررکرره اکررثررریررت را در 
پارلمان داشت تصرمریرم بره 
برگزاری انتخابات پیش از 
موعد گرفت  کاظم نیکخواه 
چرررا ایررن حررزب چررنرریررن 

 تصمیمی گرفت؟
 کاظم نیکخواه: 

بنظرم به دلیرل یر  اشرتربراه  
محاسبه ایا تهمیم را گرر رترنرد.  
برربرریررنرریررد انررتررخررابررات انررنرر رریررا  
میبایست بروال معرمرول سره سرال  

  ٠٣٠٣ دیررنررر یررعررنرری در سررال  
مرریررالدی برررگررزار شررود. حررزب  
کارگرر کره ایروزیسریرون اصر ری  
دولررت اسررت دردرون خررود دارای  

اختال ات و شریرا رهرای جردی  
بود. دلی ش اینرسرت کره جررمری  
کوربیا رهبر چپنرای ایرا حرزب  
که از سال گذشته انترخراب شردس  
مورد تمایرل جرریرانرات یرا جرنران  
راسررت حررزبررش نرریررسررت و تررالش  
مییردند او را کنار بزنند. جرنران  
مترمرایرل بره ترونری بر رر و کرال  
راستها که با چد و کرارگرر و  
ایا نوع سیاستها مخرالرفرنرد مردام  
یا توی یای کروربریرا مریردادنردس  
در مررقررابرر ررش سررنرر  انرردازی  
مییردند و وسیعا ع یه او تربر ریرغ  
مییردند. و همیا باعن شده برود  
کرره آمررار حررزب لرریرربررر در نررظررر  
سنجی ها بسریرار یرایریرا براشرد.  
یعنی  اهرا خی ی از مردم  ریرر  
مییردنرد کره اگرر حرزب لریربرر  
ایرنرقردر شریراف در آن هسرت و  
رهبر آن نمیتواند آنرهرا را مرترحرد  
کند بنابریا امیدی به آن نیرسرت.  
ی  نیته مهمرترر هرم ایرا برود  
که جنان چد آنرنرنران درگریرر  
د اع از خود در مرقرابرل حرمرالت  
راسررتررهررا بررود کرره  رررصررت ابررراز  
وجود ییدا نیررده برود کره مرردم  
بفهمند چه برنامره و یرالترفررمری  
خواهد داشت و چه ترحروالتری را  

 نوید میدهد.  
با توجه به همیا وضعریرت نرا  
مناسب در حزب لیبررس تررزا مری  
و حزبش تهمیم گر ترنرد کره برا  
 رصت ط بی انتخابرات یریرش از  
موعد را برگرزار کرنرنرد و حرزب  
لیبر و کال ایوزیسیون چد خرود  
را کامال از صحنه سریراسری دور  

کنند یا بشدت حاشیه ای کرنرد.  
بررعرربررارت دیررنررر حررزب ترروری  
اکثریت را داشت اما مریرخرواسرت  
حررزب لرریرربررر را کررامررال خرررد و  
حاشیه ای کند.  با ایا ارزیرابری  
و محاسبه تررزا مری هرمریرنریره  
بررهررانرره ای یرریرردا کررردس اعررالم  
انتخابات ییرش از مروعرد نرمرود.  
بهانه اش هم ایرا برود کره چرون  
خودش بعنوان رهبر حزب لیبرر در  
انرترخررابرات یریرروز نشرده و برررای  
مذاکره برای برگسیت احتیاج بره  
یشتیبانری مرحریرم ترر تروده ای  
داردس ایرا انرتررخرابررات را بررگررزار  
مییند تا بقول خودش "مرنردیرت"  
یا حریرم مرردم را برنریررد. ایرا  
بهانه ای بود که وارد انرترخرابرات  
شود چرون  ریرر مریریررد آرای  
بسیار باالیی مری آورد و حرزب  
لیبرر را برا رهربرری چرپرنررایرش  

 ناک اوت مییند.  
 

سیما بهاری: شما گفتید که 
اختالفاتی در حرزب لریربرر 
بررود  کرروربرریررن مررخررالررفرریررن 
زیررادی در حررزب خررود  
داشررت  امررا درون جررامررعرره 
انگار برنرظرر مری آیرد کره 
مررردم وسرریررعررا بررهررش رای 
دادنرررد و کررررسررری هرررای 
بیشتری را بدست آورد  ی  
جوری این تنراقرب برنرظرر 
می آیرد  ایرن ترنراقرب را 
شرررمرررا چرررطرررور تررروضررریرررح 

 میدهید؟ 
 کاظم نیکخواه:

تنام  که نیست. وامرعریرت    

اینست کره گررایشراتری کره در  
درون جامعه وجود دارنرد در درون  
احزاب هرم وجرود دارنرد و تراثریرر  
مینذارند. حزب لیبرر در درونرش  
جنان راستی دارد کره برا برقریره  
راستها در بریررون  ررمری نردارد.  
برای مثال تونی بر رر ومرتری کره  
سرررکررار آمررد کررامررال یررالتررفرررم  
مرارگررارت ترراچررر را کرره راسررت  
تریا جنان حزب مرحرا رظره کرار  
است ییاده کرد و دنربرال کررد و  
در سطت بیا الم  ی هم در یریرونرد  
و اتحاد برا جررج بروش یسرر کره  
رئیا جمهور آمریریرا برود دسرت  
به سیاستهای بسیار مرخرربری در  
عراق و جراهرای دیرنرر زد کره  
همه از ان خبر دارند. خرب ترونری  
ب ر هرم در حرزب لریربرر اسرت و  

 ییی از سران آنست.  
 

عررامررل اصرر رری اخررتررال ررات  
کشاکش بیا گرایشات چرد و  
راست در درون ایرا حرزب اسرت  
که هرکدام اهداف مرترفراوتری را  
دنبال مییننرد. و ایرا طربریرعری  
اسررت. ولرری ایررا انررتررخررابررات و  
ا زایش کرسها و آرای حزب لیربرر  
نشان داد کره جرامرعره چرد را  
میخواهد. اکثریت مردم خواسترهرا  
و انتظاراتی دارند کره برر اسرار  
آن نظر میدهند و عمل مییرنرنرد.  
جالب همیا برود کره برا ایرنریره  
حزب لیبر از نظر اترحراد درونریرش  
از وضعیرت مرنراسربری بررخروردار  
نبود برا ایرا وجرود برا اسرترقربرال  
وسیع مردم مرواجره شرد. گررچره  

هنوز به آن اکثرریرت نررسریرد کره  
بتواند برعرنروان برزرگرترریرا حرزب  
دولت را تشییرل دهرد. ولری بره  
ایا مومعیرت هرم برنرظررم خرواهرد  
رسید. شرایرد بره ایرا دلریرل کره  
انتخابات سریع و بدرجه ای غریرر  
مررنررتررظررره اعررالم شررد و  رررصررت  
زیادی برای تب یغات نربرود. امرا  
برا وجرود ایرا ا رریرار عرمررومرری  
سریعا به طرف مانریرفرسرت جردیرد  
کرروربرریررا و حررزب لرریرربررر کرره  
اصرررالحرررات جررردی ای را در  
جامعه مطرن مییرد چررخریرد و  
در نتیجه حرزب تررزا مری حرزب  
محا ظه کرار اکرثرریرترش را در  
یارلمران از دسرت داد. عر ریررغرم  
اینیه هنوز بیشتریا رای را دارد  
و مامور تشیریرل کرابریرنره شرده  

 است.  
 

سریرمرا برهراری: اکرنرون بررر 
میگردیم به مانیفست جرمی 
کوربین  گفتید که جرامرعره 
خواستهایی دارد که هرمریرن 
باعر  شرد کره تروجره بره 
مانیرفرسرت کروربریرن وسریرع 
شررود  چرره چرریررزهررایرری را 

 مطرح کرده بود؟ 
 کاظم نیکخواه: 

حدود سه هفرتره از مرومرعری  
که مانیفست انرترخرابراتری حرزب  
لرریرربررر مررنررتررشررر شررد تررا مررومررع  
انتخرابرات  راصر ره برود. در ایرا  
مررانرریررفررسررت خررواسررتررهررایرری کرره  
اکثریت مردم عادیس کارگرران و  
 دانشجویان و بازنشستنان دارند  

 

چپ، راست و انتخابات 
 انگلستان 

متن گفتگوی کانال جدید 
 با کاظم نیکخواه
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 ٦٦ صفحه         

 مطرن شده است.  
برای نمونه آنها را که مرا االن  
به تهنم مری آیرد ایرنرهرا هسرترنرد.  
خهوصی سازیهایی که در برخرش  
خررردمرررات عرررمرررومررری در دوره  
حیومتهای مرحرا رظره کرار یریراده  
شده است در ایا مرانریرفرسرت اعرالم  
شررده کرره مررا لررغررو مرریرریررنرریررم و  
ترانسپورت و بررق و آب و یسرت و  
راه آها و امثال اینرهرا را بره برخرش  
عررمررومرری برررمرریررنررردانرریررم و بررقررول  
خودشان "م ی کردن" بخش خدمرات  
عمومی. بعالوه تغییراتی در موانیرا  
مربوا به مرالریریرت ایرا برخرشرهرا  
انجام خواهد شد که به مرردم اجرازه  
دهد که در مالییرت ایرا برخرشرهرا  
بطور تعاونری سرهریرم شرونرد. یر   
مورد دینر حذف شرهرریره دانشرنراه  
ها بود. شهریه عظیم و چرنرد هرزار  
یوندی ای در سالهای اخیر تروسرط  
حیومت مرحرا رظره کرار کرامررون  
روی دانشناهها گذاشتره شرده کره  
ورود به دانشناهها را برای  ررزنردان  
خانواده هرای مرردم عرادی بسریرار  
مشیل میینرد. مرانریرفرسرت لریربرر  
مینوید شهریه را حذف مییرنریرم و  
کال تحهیل را برای همه مرردم در  
تمام سطون و در تمام سنیا رایرنران  
میینیم. که هرکسری از مرومرعری  
که دنیا می آید تا میمیرد رایرنران  
امیان تحرهریرل و آمروزش داشرتره  
باشد. االن چرنردیرا هرزار یرونرد هرر  
دانشجو هرر تررم برایرد برپرردازد کره  
بتواند در دانشناه ترحرهریرل کرنرد.  
ایا از دستاوردهای حزب محرا رظره  
کار اسرت. کره مرورد اعرترراضرات  
وسریررع جرروانران و دانشررجرویرران برروده  
است. حزب لیبرر مریرنرویرد ایرا را  
کررال حررذف مرریرریررنرریررم. و ایررا بررا  
استقبال وسیع جروانران مرواجره شرده  
است که االن ی  مانع جدی شران  
برای ورود به دانشناه همیا شرهرریره  
های سننیا است. از نیات دیرنرر  

مانیفست لیبر مالریرات سرنرنریرا و  
تهاعدی روی در آمردهرای براالی  
صد و ینجاه هرزار یرونرد و بریرشرترر  
اسرت کره کرمررترر از یر  درصررد  
ثررروتررمررنرردان را در بررر مرریررنرریرررد و  
درآمردهررای مرریر رریرراردی عررظریررمرری  
دارند. جالب اینست که مرانریرفرسرت  
حزب لیبر از نرظرر ریراضری هرزیرنره  
هایش با در آمردهرایری کره ایرجراد  
مییند هماهرنر  اسرت و از ایرا  
نظر هم مخالرفریرنرش نرتروانسرتره انرد  
ایرادی اساسی از آن بنیرنرد. یر   
جنبه دینر از مرانریرفرسرت لریربرر در  
مورد تامینات اجتماعری اسرت. در  
مورد حقوق بازنشستنان و ا رزایرش  
مطعی آن بتناسب ترورم نریراتری را  
مطرن مییرنرد کره بره سره مرفر ره  
کررردن مشررهررور اسررت کرره اجررازه  
نمیدهد حقوق بازنشستنی به برهرانره  
امتهراد و امرثرال ایرنرهرا از شرمرول  
ا زایش خارج شود. بعالوه تغییرراتری  
در محیط و شررایرط کرار بره نرفرع  
کارگران را مطرن کررده اسرت کره  
آنها هم مابل توجه است. تسرهریرالت  
مسیا و مسیا سازی بررای بری  
مسینان نیز ی  جرنربره دیرنرر از  
مانیفست لریربرر اسرت. تسرهریرالتری  
برای رشد سرمایه هرای کروچر   
و متوسط نریرز مرطررن شرده اسرت.  
امداماتی برای ج وگریرری از یریره  
تازی بانیها و بخش مالری مرطررن  
شده. همننیا برای کنترل سررمرایره  

 های بزرگ.  
ایررنررهررا برررخرری تررغرریرریرررات و  
اصالحاتی است که حزب لریربرر در  
مانیفستش مطرن کرده که در وامرع  
خررواسررتررهررای مرر ررمررور اکررثررریررت  
مردمی اسرت کره از یریره ترازی  
سرمایره داران برزرگ خسرتره شرده  
اند. مرردم از هرزیرنره هرای براالی  
ترانسپورت  و راه آهرا خسرتره شرده  
اندس از هزینه هرای براالی مسریرا  
خسته شده اند. نیاتی هم در مرورد  

یناهندگان و مرهراجرریرا دارنرد کره  
آنها هم جالب است. برخورد بررابرر برا  
یناهندگان و مرهراجرریرا و یرذیررش  
یناهندگان با مرعریرارهرا و مرقریرار  
معقول و انسانی ی  جنربره دیرنرر  
از یررالتررفرررم لرریرربررر اسررت. در مررورد  
برگسیت نیز بر ماندن در بازار واحرد  
ارویا و بررسرمریرت شرنراخرترا حرقروق  
شهروندان ارویرایری و امرثرال ایرنرهرا  

 تاکید میشود. 
ترررزا مرری سرریرراسررتررش مررعرر ررق    

گذاشتا وضعیت شهروندان ارویرایری  
در برریرترانریرا اسرت و ایرنرهرم یر   
مروضرروع بررحرن و جرردل اسررت کرره  
خی ی هرا مریرنرویرنرد االن دو سره  
می یون نفرر شرهررونردان ارویرایری در  
اننر ریرا زنردگری مریریرنرنرد کره  
حقومشان باید  ورا تضمیا شود کره  
از ننرانی و بالتی یفی بیرون آیرنرد.  
اما ترزا می مینوید ایرا مروضروع  
معام ه است و االن وضعیت آنها در  
 مذاکرات نا مع وم و مع ق است.  

همه خواسرترهرایری کره در ایرا  
یالتفرم آمده در وامع اصالحراتری بره  
نفع مرردمس بره نرفرع سررمرایره هرای  
کوچ  و متوسط و عر ریره یر   
امرر رریررت از سرررمررایرره داران بسرریررار  
بزرگ را در بر مینیررد. و هرمریرا  
باعن استقبال مردم از ایرا یرالترفررم  

 شده است. 
 

سیما بهاری: ارزیابی ای کره 
مرریررشررود ایررنررسررت کرره ایررن 
انتخابات برای حزب محافظه 
کار ی  فاجعره برود و بررای 
حزب موقعیت بسیار بهتری را 
ایرررجررراد کررررد  دوسرررت دارم 
ارزیابی مشخص ترر شرمرا در 

 این مورد را بشنویم  
 کاظم نیکخواه: 

در وامرع تضراد جردی ای کره  
نتیجه انتخابات برا انرترظرارات حرزب  
محا ظره کرار مربرل از انرترخرابرات  
داشت آنرا به ی  شیسرت خریر ری  

جدی برای ایا حزب تبدیل کرد. و  
از آن طرف ایا انتخابات برای حرزب  
لریرربرر یر  مرائررده آسررمرانرری بررود.  
 شاری که جنان راست روی رهربرر  
حزب کارگر گذاشته برودنرد بسریرار  
جدی بود. حرف اص ی شان هم ایرا  
برود کرره تررو چررون چررد هسررترری  
نخواهی توانست مردم را یشرت سرر  
خودت بسیج کنی و حرزب کرارگرر  
را یر  برار دیررنرر بره حرریرومررت  
برررسررانرری.  شررارهررا روی کرروربرریررا  
بسیار زیاد بود و ع یرغم اینریره در  
انتخابات حزب لیبر برر سرر رهربرری  
هم اکثریت بسیار باالیی اورده برودس  
مخالفینش مینفتند برایرد اسرترعرفرا  
دهی. کوربیا محیرم و صرادمرانره  

 روی موضع چپش ایستاد. 
اتفامی که در انتخابرات مربر ری  

ا تاد ایا بود کره آن    ٠٣٧٥ در سال  
زمان هم اد می یبند رهربرر آن زمران  
لیبر به جنران چرد حرزبرش ترعر رق  
داشت. او برای اینیه در انرترخرابرات  
ییروز شود عمال در آستانه انتخابرات  
ی  مقداری سعی کرد زیر همریرا  
نوع  شارها خودرا مریرانره رو نشران  
دهد و به سرانرترر نرزدیر  شرد. و  
همیا باعن شیست جردیرش شرد و  
استعفا داد. کوربیرا امرا یر  تره  
از مرواضرع خرود کرروتراه نرریرامرد و  
ایستاد. گفت ما حر م اینست کره  
در ایررا جررامررعرره  سرررمررایرره داران  
بزرگ دارند ییه تازی مریریرنرنرد.  
خهوصی سرازیرهرا و سریراسرترهرای  
ریاضت امتهادی زندگری مرردم را  
دارد نابود مییند. و ما باید به ایرا  
وضعیت خاتمه بدهریرم و ایرا یریره  
تازی را ترمرام کرنریرم. ضردیرت برا  
ریاضت امتهادی و اصالحراتری بره  
نفع مردم عادی و به نفع کرارگرران  
و بازنشسرترنران و جروانران. هرمریرا  
باعن شد که  ضا بنرخد و مرردم  
وسیعا در انتخابات شرکت کنرنرد و  
به حزب لیبر رای دهرنرد. در وامرع  

همیا وضعیت بحران حرزب لریربرر را  
به نفع جنان چد ترمرام کررد. االن  
حزب لیبر خی ی متحدانه یشرت سرر  
کوربیا ایستاده و راسرترهرا و ترونری  

 ب ر و اینها هم خفه شده اند.  
کروربریررا طرر ررداران و اترروریرترره  
بسیار وسیعی در جامعه ییدا کررده.  
و حررزب لرریرربررر هررم اعضررای بسررار  
بیشتری را به خود جذب کرده اسرت  
 که اکثرا از میان جوانان هستند.  

سیما بهاری: طربرق صرحربرتری  
که شما میینید جامعه و مرردم بره  
چررد روی آورده انررد. تررحرروالت  
بعدی به چه سمتی خرواهرد ر رت   
 و منتظر چه تحوالتی باید باشیم  

کا م نیریرخرواه: برنرظررم یر   
احتمال جدی اینست کره تررزا مری  
مجبور بره اسرترعرفرا خرواهرد شرد و  
ی  انتخابات عرمرومری جردیرد در  
راه خواهد برود. االن برطرور وامرعری  
هنوز حزب محا ظه کرار یرا تروری  
بیشتریا کرسی هرا را در یرارلرمران  
دارد. ولی اکرثرریرت خرودش را در  
یارلمان از دست داده و در نرتریرجره  
باید با یر  حرزب دیرنرر ائرترالف  
کند ترا برتروانرد دولرت را تشریریرل  
دهد. حزب کارگرر کره حراضرر بره  
ائتالف با کنسرواتیوهرا نریرسرت. در  
نتیجه ر ته اند سرات "دی یرو یری"  

(DUP)   یررررا حررررزب اتررررحرررراد
دموکرراتریر  ایررلرنرد. کره یر   
حررزب سرررنرررتررری و مرررذهررربررری و  
ناسیونالیست است. مرخرالرف سرقرط  
جررنرریررا اسررتس مررخررالررف حررقرروق  
هرمرجرنرسرنررایران اسرت. برعرالوه در  
 ضررای اخررتررال ررات و کشرراکررش  
هرایرری کرره در ایرررلررنرد وجررود دارد  
متحد شدن حزب محا ظره کرار برا  
دی یو یی  ضای سیاسری ایررلرنرد  
را به هم میریزد. چون مرار بوده کره  
احزب حاکم به اصطالن بیرطررف در  
 ایرلند عمل کنند. ولی با شرکت  
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دی یررو یرری در دولررت ایررا  
بیطر ی  از بیرا مریررود. برعرالوه  
چون حزب لیبرر بریرشرترر از سری  
کرسی در مج ا اضا ه کرده و  
در موضع تعرضی مرار داردس ایرا  
مومعیت محیمتری برای تعررن  
برره مررحررا ررظرره کرراران برره لرریرربررر  

 میدهد.  
 

کال اعتبار تررزا مری بشردت  
زیر سروال اسرت. یریری از سرران  
حزب گفته بود که ترزا مری "دد  
ووما واکین " است کره اشراره  
به  ی م "دد مرا واکریرنر " یرا  
مرده متحررک داشرت و گرفرتره  
بررود کرره ترررزا مرری االن مرررده  
متحرک است! مرده ای کره راه  
میرود. یرعرنری وضرعریرتری یریردا  
کرررده کرره سررران حررزب خررودش  
مرریررنررویررنررد ترررزا مرری مرررده  
متحررک اسرت. و از آن طررف  
جرمی کوربیا با مانیفسرترش بره  
عنوان کسی کره اتروریرتره داردس  
امریران و تروان اداره جرامرعره را  
 دارد خود را معر ی کرده است.  
روشا است کره از نرظرر مرا  
جرمی کروربریرا نرمرایرنرده یر   
جنان یر  حرزب برورژوایری یرا  
ی  حزب سرمایه داری در ایرا  
جامعه است و چد کارگری را  
نمایندگی نمییند. یعنی اینرطرور  
نرریررسررت کرره یررالتررفرررم کرروربرریررا  

همانست که اگر ما هم به مردرت  
برسیم همان را مریرنرویریرم. چرون  
هنوز اصالحات ساده ای است در  
سیستم موجود. اصالحاتری اسرت  
برره ضرررر سرررمررایرره داران بسرریررار  
بزرگ و بره نرفرع سررمرایره داران  
کوچ  تر. منظورم اینست کره  
خی ی کارهای اساسری ترری در  
ایا جرامرعره مریرشرود کررد کره  
کرروربرریررا آنررهررا را نررمررایررنرردگرری  
نمییند. ولی بهرحال در سریرسرترم  
مرروجررود کرره نررنرراه کررنرریررم ایررا  
انتخابات نشران داد کره جرامرعره  
چررد را مرریررخررواهررد. جررامررعرره  
نناهش به چد اسرت. جرامرعره  
تشنه ی  نریرروی چرد اسرت.  
االن تنها چپی که از نرظرر مرردم  
شانا به مردرت رسریردن را دارد  
حزب لیبر به رهبرری کروربریرا و  
جنان چرد اسرت و بره آن رای  
میدهد. در نتیجه در همیا هرفرتره  
ای که بعد از انتخابات گرذشرتره  

هرزار    ٧٥٣ بنا به یر  گرزارش  
نفر عضو جردیرد بره حرزب لریربرر  
ییروسرترنرد. هرمران مرومرعری کره  
کوربیا بره رهربرری حرزب لریربرر  
رسید در عرن یریری دو هرفرتره  

هزار نفر به اعضای حرزبرش    ٠٣٣ 
اضا ه شد. و کال در ایرا مردت  
هم اعضای لریربرر مردام ا رزایرش  
ییدا کرده است. و االن حزب لیربرر  
بزرگتریا حزب سریراسری ارویرای  

غربی است. نمریردانرم در ارویرای  
شرمی هم حزبی به ایرا برزرگری  

 هست  یا نه.  
 

چرا ایرنرطرور شرده اسرت  بره  
دلیل ایرنریره کسری در رهربرری  
حزب است که دارد با زبان چرد  
و کارگر و اصرالحرات و ایرنرهرا  
حرف میزند. مهم نیست کره مرا  
و شما چقدر او را چد میردانریرم  
یا نمیدانیم. اما همیا که برعرنروان  
چد حرف مریرزنرد برویر ه طریرف  
جوان وسیعا به سمت حرزب لریربرر  
جدب شده اند. و حزب مرحرا رظره  
کار االن تعداد اعضایرش بره زیرر  
صد هزار کاهش ییدا کرده اسرت.  
ولی در عیا حال در دولت اسرت.  
مررنررظررورم ایررنررسررت کرره وامررعرریررت  
جامعه را در ایرا ارمرام مریرشرود  
دید. و اینهرا نشران مریردهرد کره  
جامعه چد را میخواهدس جامعره  
از یریره ترازی سررمرایره داران و  
بررانرریررداران خسررترره شررده اسررت.  
کارگر صبت تا شب کار مییرنرد  
و حقرومری کره مریرنریررد یر   
یررنررجرراهررم و یرر  صرردم یرر   
بانیدار یا ی  سرمایه دار سراده  

 است.  
 

اینها  ضای جامعه را نشران  
میدهرد کره نشران دهرنرده یر   
چرخشی در جامعه است کره نره  

 رقررط در انرنرر رسررتران بر رریره در  
کشورهای دینری مثل اسپرانریراس  
یونانس  رانسهس ایتالیا هم مریرشرود  
آنرا دید. ولی احزاب کمونیست و  
سوسیالیست جردی کره عرمریرقرا  
مررردم را نررمررایررنرردگرری کررنررنررد  
متاسفانه هنوز وجود نردارنرد. االن  
اگر هرم کروربریرا بره حریرومرت  
برسد مطمئا نیسرترم کره مرو رق  
مرریررشررود اصررالحرراترری را کرره  
مینوید مو ق به ییاده کرردن آن  
خواهد شد. چون هزار مانع و سرد  
در مقاب ش در ایا سریرسرترم مررار  
دارد که سرعری مریریرنرنرد او را  
شیست دهرنرد. امرا مسرترقرل از  
اینیه آینده چه خرواهرد شرد مرا  
 یر میینم ترزا می در آینده نره  
چندان دوری سقوا خواهرد کررد  
و حزب لیبر برهبری کوربیرا ایرا  
شانا را دارد که دولت جردیردی  

 تشییل دهد.  
 

سیما بهاری: فررصرت کرمری 
برراقرری مررانررده سرروالرری کرره 
خودم بررایرم مرطررح اسرت 
اینست که با اتفاقاتی کره 
افتاده آیا برطرور مرحرسرو  
میشود ایرن ترحروالت را در 
ف ای جامعه و برخوردهرای 
 مردم مشاهده و لمس کرد؟
 کاظم نیکخواه:

ب ه بشدت همه جا محسرور    

است. االن شما هرجا برویرد و هرر  
روزنامه را که سرر برزنریرد و هرر  
گفتنوی چند نرفرره ای را کره  
گوش کنید خی ی ها از حمامرتس  
ایورتونیسم و  ضراحرت تررزا مری  
صررحرربررت مرریرریررنررنررد. حررترری در  
بررحررثررهررای ترر ررویررزیررونرری حررزب  
محا ظه کار را "کازینرو یرارتری"  
خطاب مییردنرد کره هری مرمرار  
مییند و هی می بازد! برهررحرال  
وضعیت اینطوری است کره شرمرا  
هرجا بروید بحثها از همریرا دسرت  
است که کوربیا رهربرر سریراسری  
مابل اعتماد تری است و شرانرا  
دارد. و ترزا می تحقیر مریرشرود.  
همانطور که گفتم نه  قط برنرظرر  
ما ب یه به نظر هرکسی کره در  
مورد اوضاع انن یا ا رهرار نرظرر  
مییند تررزا مری در چرنرد روز  
آینده و یا چند هفته و چرنرد مراه  
آینده مجبور به استعفا خواهد شرد  
و انتخابات دینری در راه خرواهرد  

 بود.  
 
 

سیما برهراری: برا تشریرر از  
 شرکت شما در ایا گفتنو 

متن سخنرانری شرهرال 
دانشفر به مرنراسربرت 

ژوئن روز حمایرت  ٢٢
برریررن الررمررلررلرری از 

 زندانیان سیاسی
ژوئن بررابرر برا  ٢٢شکل گرفتن روز 

خرداد بعنوان روز بریرن الرمرلرلری  ١٢
حرمررایرت از زنردانرریران سرریراسرری در 
ایران، ی  ابتکرار مرهرم سریراسری و 
قابل ارج اسرت بررگرزاری ایرن روز 
مهم را به کمیته مبارزه برای آزادی 
زندانیان سیاسی تبرریر  مریرگرویرم  
متشکرم که من را به این کنرفررانرس 

 دعوت کردید 
قبل از هرر چریرز صرحربرترم را برا 
گرامیداشت یاد جرانربراخرترگران دهره 
شرصرت کرره بره دسرت جرنررایرترکرراران 

حکومت اسالمی به قترل رسریردنرد و 
یاد ندا آقا سلطان را که در جریان 

او  ٨٨خیز  انقالبی مردم در سال 
را به گلوله بستندو گفت حرر  مرن 

 آزادی است، شروو میکنم 
مررن از فرررصررترری کرره امررروز برررای 
صحبت کردن به مناسبت روز جهانری 
حمایت از زندانیان سیاسی در ایران 
پرریرردا کررردم، مرریررخررواهررم صرردای 
اسررمرراعرریرررل عرربرردی از رهرربرررران 
اعتراضات معلمان باشم  میخرواهریرم 
  صدای اعتراض آتنا دائمی براشرم 

اینها از پرچمداران دو عرصه مهرم  
مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسری 
هستند و به این اعتبار خواسرترهرای 
کل زندانیان سیاسی و کل جامعه را 
به دست گرفته و ایرن مربرارزات را 
گام مهمی به جلرو آورده انرد  یرکری 
کارزار علیه امنیتی کرردن مربرارزات 
که اسماعریرل عربردی از رهربررانرش 
است و دیرگرری ایسرترادن در بررابرر 
آزار و اذیت خانواده های زنردانریران 
سیاسی یا خانواده های جانباختگان 

است ومبارزه علیه عملکررد دسرترگراه 
ق ایی پرچمی که آترنرا دائرمری در 
اعرررترررراض بررره احرررکرررام زنررردان 
خواهرانش بدست گررفرت و برعرد از 
پایان اعتصراب  رذایرش گرفرت کره 
میرخرواسرتره صردای اعرترراض هرمره 
زندانیان سریراسری و مرردم در ایرن 
  زمررررررررریرررررررررنررررررررره بررررررررراشرررررررررد 

اسماعیل عبدی سال گذشتره هرمرراه 
با جعرفرر عرظریرم زاده از رهربرران 
سرشنا  کارگری علیه امنیتی کردن 
مبارزات کارگران، معلمران، و مرردم 
معترض، بیانیه ای دادند  بریرانریره 
ای که اساسا اعترراضرش بره فرقرر، 
بیحقوقری، تربرعریرب، سریراسرترهرای 
ریاضت اقتصادی حکومت و سررکروب 
بود  اعتراض این بیرانریره بره ایرن 
بود که چررا در ایرران اعرترراضرات 
مرررردم در دفررراو از زنررردگررری و 
معیشتشان و برای داشتن ی  زندگی 
انسانی انگ امنیتری مریرخرورد و برا 
پیگرد و دستگیری و احرکرام زنردان 
 –روبرو میشود  و بریرانریره عربردی 

عظیم زاده به جنبشی علیه امنیرتری 
کردن مبارزات تبدیل شد  از جرمرلره 
امسال جعفر عظیم زاده در سخنانری 
در حمایت از عربردی کره در زنردان 
است، اعالم کرد که این جنبش فقط 
مربوط به کرارگرران نریرسرت، برلرکره 
کارگر، معلم، دانشجو، بازنشرسرتره، 
پرستار، هنرمند، نویسنده و هرمره 
جامعه را در بر میگیرد  چرا که برا 
انگ امنیتی هر اعترراضری را عرقر  
میزنند  چرا که این کل جامعه است 
که از حرقروق پرایره ای چرون حرق 
تشکل، حق آزادی بیران، حرق آزادی 
اعتصاب، حق تجمع، حق اعرترراض 
کردن، حق آزاد زیستن و    مرحرروم 
اسررت  امسررال دوبرراره عرربرردی در 
سالگرد جنبش علیه امرنریرتری کرردن 
که خواست مشخص آن لرغرو ترمرامری 
احررکررام امررنرریررترری زنرردان، برررای 
کارگران، معلمان و مرردم مرعرتررض 
است، دوباره بیرانریره داد  از دهرم 
اردیبهشت دسرت بره اعرترصراب  رذا 

خررداد بره بریرمرارسرتران  ٣١زد، در 

 ٣١منترقرل شرد و برعرد دوبراره در 
خرداد به بریرمرارسرتران برازگرردانرده 
شد  کرانرون صرنرفری مرعرلرمران طری 
اطالعیه ای در مورد آخرین وضعریرت 
اسماعیل عربردی کره بره درخرواسرت 
کانون صنفی معلمان و خانواده ا ، 
عرربرردی برره اعررتررصرراب  ررذای خررود 
 خررررررراترررررررمررررررره داده اسرررررررت  

تا همین جان این کرارزار حرمرایرت  
بسیاری جل  کرده است  این کرارزار 
پیشروی های خوبی داشته اسرت  از 
جمله نمونره هرایرش، آزادی برهرنرام 
ابراهیم زاده در اول مره امسرال و 

سال حکم جعفر عظریرم زاده  ٣٣لغو 
و شاپور احسانی راد اسرت  نرمرونره 
دیگر لغو احرکرام صرادر شرده بررای 
  خررواهررران آتررنررا دائررمرری اسررت 

این کارزار معنایی عملی به مبرارزه  
برای آزادی زندانیان سیاسی داده و 
ی  خواست فروری آن لرغرو ترمرامری 
احکام امنیتی برای کلیه فرعرالریرن و 

پررایرران دادن 
 ٦١ صفحه    به امنیتی 
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ی  اتفاق مابل توجره در هرفرتره  
گذشتهس برگزاری صد و ششمریرا  
اجالر سازمان جهانی کرار برود.  
سررازمرران جررهررانرری کررار در ایررا  
اجررالر بررعررنرروان یرریرری از زیررر  
مجموعه های سازمان م ل و در  
ادامرره سرریرراسررت هررای آن  در  
مماشات برا جرمرهروری اسرالمری  
سن  تمام گذاشرت و بریرش از  
بیش ماهیت سررمرایره دارانره ایرا  
نهاد را که محل بحن و تهرمریرم  
گیرری در مرورد مرقراولره نرامره  
های جهانی کرار اسرتس مرقرابرل  
چشم جهانیران مررار داد. در ایرا  
اجالر از ییسو سازمان جرهرانری  
کار و دست اندر کرارانرش را در  
کنار دولتهرایری چرون حریرومرت  
جنایتیار جرمرهروری اسرالمری را  
دیدیم که ع یرغم زیر یا گذاشرتره  
شرردن یررایرره ای تررریررا حررقرروق  
کارگرران و انسرانرهرا در ایرران و  
نق  حتی هرمران مرقراولره نرامره  
های خود ایا سازمران کره ایرران  
به عنوان عضوی از آن مرو رف  
برره اجرررایررش اسررتس جررمررهرروری  
اسالمی را برای سومیرا دور بره  
عنوان عضوی از هریرات مردیرره  
خود برگزید و ع ی ربیرعری وزیرر  
کار دولرت روحرانری و از چرهرره  
های مرنرفرور حریرومرت برعرنروان  
رئیا اجالر وزرای کار آسریرا و  
امیانوسیه شد. در هرمریرا راسرترا  
ممانعت از سفر رضرا شرهرابری و  
داود رضوی به ژنو که از طررف  

تشیل بزرگ  رانسره    ٥ ک یتیو  
بره ژنرروس تررحررت عررنرروان مررمررنرروع  
الررخررروجس نررمررونرره دیررنررری از  
مماشات سازمان جهانی کرار  و  
سیوت آن در برابر سررکروبرنرری  
 های حیومت اسالمی  است.  

اما در مقابل ایا مرمراشرات هراس  
صرحرنره دیررنررس صرحررنره یررشررور  
اعتران ع یه جمهوری اسرالمری  

و همربرسرترنری برا کرارگرران در  
ایران در مقابل محل اجرالر ایرا  
سازمان بورژوایی و بوروکراتیر   
است. صحنه هایی از ترظراهررات  
مخالفیا حریرومرت اسرالمری برا  
شعارهای اعتراضی  و ب ند شردن  
بنرهایی با خواست اخراج سرازمران  
جهانی کار از ایرا سرازمران کره  
بررطررور وامررعرری تررجرر رری مرردرت  
مبارزات کارگران در ایرران اسرت.  
صحنه هایی  که  بریرش از هرر  
چیز نشاننر مدرت ما در ترحرقرق  
سیاست بره انرزوا کشرانردن رژیرم  
اسالمی در سطت جهانی و برطرور  
مشخص اخراج از سازمان جهرانری  

 کار است. 
ژوئا به  رراخروان    ٧٠ از جم ه روز  

سندیریرای برزرگ    ٥  «ک یتیو »
س  (CGT) رررررانسرررره ث.ژ.ت  

س اف.ار.او  (CFDT)ث.اف.د.  
(FSU)  س اونسرررا(UNSA)   و

سولیدر  در حمرایرت از کرارگرران  
ایران مقابل د تر ارویایی سرازمران  
م ل تظاهراتی بر یا شرد. در ایرا  

تشریرل و نرهراد مردا رع    ٧٣ روز  
جنبش کارگری در ایرران از ایرا  
 ررراخرروان حررمررایررت کررردنررد و  
نررمررایررنرردگرران آنررهررا و  ررعررالرریررا  
اجتماعی دینری بررای شررکرت  
در ایا ترظراهررات بره ژنرو ر رتره  
بودند. ج یل ج ی ی نیرز از سروی  
کررمررپرریررا برررای آزادی کررارگررران  
زنرردانرری از سررخررنرررانرران آن بررود.  
محور مشترک سخنررانری هرای  
متعدد از سوی نهادهای شررکرت  
کننده همبسرترنری برا کرارگرران  
ایران و نق  حرقروق یرایره ای از  
سوی جرمرهروری اسرالمری برود.  
جمرعری از جروانران الرجرزایرری و  
 عالیا چند گروه اتحادیه ای از  
کشور ترکیه نیز حمایرت خرود را  
از کرررارگرررران ایرررران در ایرررا  
مرریررترریررنرر  اعررتررراضرری اعررالم  

داشررتررنررد. جرر رریررل جرر رریرر رری در  
سخنانش بر اینیه جای حیومرت  
زندان و شالق در آی ال او نیرسرت  
و باید از ایا سازمان اخرراج شرود  
و لغو احیام امنیتی صرادر شرده  
برای  عالیا کارگریس مع مان و  
مردم معترن تاکریرد داشرت. در  
تررظرراهرررات ایررا روز جررمررعرری از  
جوانان الجزایری و  عرالریرا چرنرد  
گررروه اتررحررادیرره ای از کشررور  
ترکیره نریرز حرمرایرت خرود را از  

 کارگران ایران اعالم کردند. 
مسررئررول بررخررش   « ریرر رریررد ریررو »

یرریرری از   CFDTالررمرر رر رری    برریررا 
سندییاهای کارگری  ررانسره و  

  ٧٠ هماهن  کنرنرده ترظراهررات  
ژوئا در ژنرو در رابرطره برا ایرا  
تظاهرات به رادیو زمانه مینویرد:  
"دولت ایران  عاالنه در کرنرفررار  
سررازمرران جررهررانرری کررار شرررکررت  

کررنررد در حررالرری کرره برره    مرری 
هررای اسرراسرری ایررا    کررنرروانسرریررون 

گرذارد و حرق    سازمان احترام نمری 
کررارگررران ایررران برررای ایررجرراد  

های مستقل کرارگرری را    تشیل 
شناسد. ما ایرنرجرا    به رسمیت نمی 

مقابل مقر سازمان جرهرانری کرار  
 ILOکنیم ترا بره    تظاهرات می 

بنوئیم به ایا امر معترضیرم". در  
ادامه ایا سخنان او مینوید: "بره  

دهریرم ترا رژیرم     شارها ادامه می 
ایران به خرواسرت کرارگرران ایرران  
 بوی ه حق تشیل احترام بنذارد". 
  ٥ ی  امدام نمرادیرا کر ریرتریرو  

اتحادیه کارگران  ررانسره دعروت  
رضررا شررهررابرریس داود رضرروی و  
حسا سعیدی از سندییای واحرد  
به عرنروان نرمرایرنردگران مسرترقرل  
کارگران به اجالر جرهرانری برود   
که برا مرمرانرعرت از خرروج آنران  
توسط نیروی انتظامی روبرو شرد.  
اما  نیروی انتظامی در  ررودگراه  
تحت عنوان ممنوع الخروجس مرانرع  

سفر رضا شهابی و داود رضروی  
بخاطر مبارزاتشان تحت اترهرامرات  
امنیتی احریرام زنردان داشرتره و  
تحت یینررد هسرترنردس شرد. امرا  

ژوئا عرازم    ٧٠ حسا سعیدی در  
 ژنو شد.  

ژوئراس    ٧٠ مبل از تظراهررات روز  
روز نررهررم ژوئررا نرریررز تررظرراهرررات  
مشررابررهرری از سرروی نررهررادهررای  
کارگری و نریرروهرای مرخرتر رف  
مخالرف جرمرهروری اسرالمری در  
محل میدان م ل ایا سرازمران در  
اعررتررران برره حضررور جررمررهرروری  
اسالمی در ایرا اجرالر بررگرزار  
شررد و در آن هرریرراترری از سرروی  
حزب کمونیست کارگری ایران و  
کررمررپرریررا برررای آزادی کررارگررران  
زنررردانررری مررررکرررب از نسرررریرررا  
رمضانعر ریس نراصرر کشریرولریس  
لیال شعبانی و آسو عربردی نر اد  
نیز شررکرت کرردنرد. سرخرنررانری  
های یرشور ایرا روزس سرخرنررانری  
نسریا رمضرانرعر ری برا یرالکرارد  
بزرگی کره برر روی آن نروشرتره  
شده بود جای رژیم شالق و زنردان  
و اعدام در آی ال او نیستس یریرام  
کررارگررران و مررردم ایررران را برره  
گروش جرهرانریران رسرانرد. ضرمررا  

ژوئرراس روز اول    ٥ ایررنرریرره روز  
اجالر ساالنره سرازمران جرهرانری  
کار اطالعیه های کمپریرا بررای  
آزادی کارگران زندانی با سرتیرترر  
جمهوری اسالمی باید از سازمران  
جررهررانرری کررار اخررراج شررود و بررا  
خواست آزادی  روری اسرمراعریرل  
عبدی و همه زنردانریران سریراسری  
همراه برا یروسرترر از کرارگرران و  
مع رمرانری کره ترحرت اترهرامرات  
امنیتی یا در زندانند و یا احریرام  

 زندان دارند یخش شد.  
جالب اینجاستس در حالییره طری  
هفته گذشته شاهد تجمعرات یری  
در یرری مررخررالررفرریررا حرریررومررت  

اسالمی ع یه حضرور جرمرهروری  
اسررالمرری در اجررالر سررازمرران  
جهانی کار و نقر  حرقروق یرایره  
ای کرررارگرررران در ایرررران و  
سرکوبنری های رژیم در مقرابرل  
اجالر بودیم. در حالیریره شراهرد  
هررمرربررسررتررنرری یرررشررور رهرربررران  
سندییاهای کارگری در  رانسره  
و امرردام مشررترررک آنررهررا برره  
برگزاری میتین  های ایسرتراده  
ع یه جمهروری اسرالمری برودیرمس  
سید حسا هرفرده ترا مردیرر کرل  
د تر امور بیا الم  ی وزارت کرار  
با وماحت تمام خوشحالی خرود را  
از اینیه در صدو ششمیا اجرالر  
بیا الم  ی کرار هریرو مروضروع  
جدیدی ع یه ایران در دستور کرار  

ILO   مررررار نرررنرررر رررترررهس اعرررالم
 مییند.  

آننه در جرریران صردو شرشرمریرا  
اجررالر سررازمرران جررهررانرری کررار  
گذشتس بار دینر برر ایرا نریرتره  
مهم تاکید گذاشت کره برایرد برا  
ج ب حمایت وسیع بریرا الرمر ر ری  
ایا سازمان را زیر بیشتریرا  شرار  
ها مرار داد تا بره مرمراشراترش برا  
رژیم جنایتیار جمهوری اسالمری  
خاتمه دهد. جرمرهروری اسرالمری  
باید از سازمان جهانی کار اخرراج  

 شود.  
 گزارشی از ی  جنایت 

 رراجررعرره مررعرردن زمسررترران یررورت  
 راموش نمیشود. در نتریرجره ایرا  
 اجعه انسانی و انفجاری کره در  

  ٤٠ سروم اردیربرهررشرت روی دادس  
کارگر جانباخرترنرد و دهرهرا نرفرر  
صدمه و آسیرب دیردنرد. اترفرامری  
که بره مروجری از اعرترران در  
میان کارگران ایا معدن و خرانرواه  
های جانربراخرترنران مرعردن و در  
سررطررت سررراسررری ترربرردیررل شررد.  
کارگرانس خانواده های کرارگرران  

 ٦٠ صفحه   جررانرربرراخررترره  

 کارگران در هفته ای که گذشت 
کارگران در اعتراض علیه  مماشات سازمان 

 جهانی کار
 شهال دانشفر 
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 حقوق کودکان
 حق هر کود  به ی  زندگی شاد، ایمن و خالق  

 ت مین رفاه و سعادت هر کود ، مستقل از وضعیت خانوادگی، با جامعه است  دولت موظف است استاندارد واحدی از رفراه و امرکرانرات رشرد مرادی و
 معنوی کودکان و نوجوانان را، در باالترین سطح ممکن، ت مین کند  

از  تقلپرداخت کم  هزینه های الزم و ارائه خدمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی، برای ت مین استاندارد باالی زندگی کودکان و نوجوانان مس
 وضعیت خانوادگی  

 قرار گرفتن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگی، تحت تکفل دولت و زندگی و تربیت آنها در نهادهای مدرن و پیشرو و مجهز  
   ایجاد مهد کود  های مجهز و مدرن به منظور برخورداری همه کودکان از ی  محیط زنده و خالق تربیتی و اجتماعی، مستقل از شرایط خانوداگی

 برابری حقوقی کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند  
 سال   ٣١ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر 

ار آز ممنوعیت هر نوو آزار کودکان در خانواده، مدار  و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی  ممنوعیت اکید تنبیه بدنی  ممنوعریرت فشرار و
 روانی و ارعاب کودکان  

 مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان  سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب میشود  
، تعقی  و مجازات قانونی کسانی که به هر طریق و به هر توجیه مانع برخورداری کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنی و اجتمراعری خرویرش

 نظیر آموز ، تفریح، و شرکت در فعالیت های اجتماعی مخصوص کودکان گردند  
 
 ي  دنياى بهتر برنامه حزب کمونيست کارگرى 

همه و همه با سرخرنران و گرفرتره  
هایشران انرنرشرت اترهرام خرود را  
مسررتررقررمرریررا بسرروی حرریررومررت  
اسالمی و صاحبران سررمرایره بره  
عنوان مسببا اص ی ایا جرنرایرت  

 نشانه ر تند.  
 شررار ایررا اعررتررراضررات برردانررجررا  
کشریرده شررده کره در نرزاعرهررای  
درون حیومت نیز انعیار یا رتره  
است. از جم ه دیدیم که روحرانری  
در بحبوحه مضحیه انتخابراتشران  
به ایا معدن ر رت و برا خشرم و  
نفرت و اعتران کرارگرران روبررو  
شررد. در مررقررابررل اصررولررنرررایرران  
حیومتی  نریرز کروشریردنرد ایرا  
 اجعه را به موضوعی تربر ریرغری  
ع یه دولت روحانی تبدیل کنرنرد.  
بعد هم موضوع بررای برررسری و  
تحقیق به مج ا ر ت. در ادامره  
ایا ماجراها اتفامی که در هرفرتره  
گررذشررترره ا ررترراده اسررتس انررتررشررار  
گزارش کمریرتره "حرقریرقرت یراب"  
مج ا اسرالمری  مرترشریرل از  
معاونت معدنی و صنایع معردنری  
وزارت صنعتس معدن و ترجرارتس  

وزارت صنرعرتس   HSEEمدیرکل  

معدن و ترجرارتس رئریرا مررکرز  
تحقیرقرات وزارت ترعراونس کرار و  
ر رراه اجررتررمرراعرریس رئرریررا نررظررام  
مررهررنرردسرری مررعرردنس مرردیررر کررل  
نظارت وزارت صرنرعرتس مرعردن و  
تجرارتس نرمرایرنرده وزارت ترعراونس  
کار و ر اه امور اجتماعیس یر   
نفر از اعضاء کمیسیون صنایرع و  
معادن مج ا شرورای اسرالمریس  
نماینده مرکز ی وهشهای مجر را  
شررورای اسررالمرریس دو نررفررر از  
اساتید خبره دانشناهی در رشرتره  

برردار    زغال سن س نمایندگان بهرره 
گذار و همننیا سررتریرم    و سرمایه 

عررمرر رریررات امررداد و نررجرراتی و  
بررسی های هیات اعزامی آنرهرا  

 به ایا معدن است.  
گزارش "کمریرتره حرقریرقرت یراب"  
مج ا اسالمی از عردم کرفرایرت  
تهویره طربریرعری مروجرود سرخرا  
مینویدس از  قدان سیستم ترهرویره  
میانیزه در ایا معدن و انرجرام آن  
بهورت طربریرعری مریرنرویردس از  
نامع روم برودن  ترعرداد دسرترنراه  

های موجرود در مرعردن    خودنجات 
مینویدس از اسرترفراده گراز سرنرج  

هررای مرردیررمرری در مررعرردن و  
ناکارایی آنها سخا میرنرویردس از  
اینیه هواساز مروجرود در مرعردن  
که در دهانه تونل نهب شده برود  
و اینیه لودر مخهوص ترونرل در  
معردن مروجرود نربروده و یرا از  
حادثه به محل آورده شرده اسرتس  
مینوید. از ضد و نرقریر  برودن  
گزارشات بازرسی هرای مرحریرط  
کار به لحاظ ایمنی که بره طرور  
وامررعرری از رشرروه گرریررری و رد  
کردن گزارشات دروغیا حریرایرت  
داردس سخا مینوید. و همیا حرد  
از گرزارش کره آنرهرم زیرر  شرار  
جررنرربررش اعررتررراضرری در جررامررعرره  
صورت گر ته استس بره راسرتری  
گزارشی از ی  جرنرایرت اسرت.  
امررا در ایررا گررزارش حررر رری از  
مسببا اصر ری ایرا جرنرایرت زده  
نمیشود. دلی ش نیز ایرنرسرت کره  
مسرربررب ایررا جررنررایررت عررالوه بررر  
صاحبان و سرمایه داران مفرترخرور  
معدنس حیومتی است که مرانرون  
اسررراسررری و مرررانرررون کرررارضرررد  
کارگری شران اسرت کره دسرت  
کار رماها را به تربردیرل مرحریرط  

های کرار بره چرنریرا جرهرنرمری  
تماما بازگذاشتره اسرت. مسربرب  
حرریررومررترری اسررت کرره در آن  
کارگران از یایره ای ترریرا خرود  
چون حق تشیلس حق اعرترهرابس  
حررق تررجررمررع و اعررتررران کررردن  
مررحرررومررنرردس تررا برررای حررق و  
حررقررومشرران بررجررنررنررنررد. مسرربررب  
حریررومررتری اسررت کرره سریررسررتررم  
مضرررایررری آن برررا شررریرررایرررت  
کار رمایران مرفرترخرور کرارگرران  
معترن را تحت عنوان اخرالل در  
نظم و امنیت م ری بره دادگراه و  
زندان مری کشرد و بره اخرراج و  
شالق محیوم مریریرنرد. مسربرب  
حیومتی است کره مریر ریراردهرا  
یول صرف مسجد و امرامرزاده هرا  
و آیت ال ه ها و تروریسم اسرالمری  
در مررنررطررقرره مرریرریررنررد و تررحررت  
حاکمیتش ام یت یر  درصردی  
مفتخور از حقوق هرای نرجرومری  
بررخرروردارنررد و دسررتررمرزد کررارگررر  
چرنرد برار زیرر خرط  رقرر اسررت.  
مسرربررب حرریررومررترری اسررت کرره  
مج ا آن جای تهرویرب مروانریرا  
ضرد کرارگررری و ضررد انسررانرری  

است. در چنیا سیرسرترمری اسرت  
که محیط های کار به متل گراه  
کرارگررران تربرردیررل مرریررشرود و از  
کارگران مربانی مینیرد.  اجرعره  
زمستان یورت سندی اسرت بررای  
کرریررفرررخررواسررت از کررل ترروحررش  
سرمایه داری حاکم. و ایا نیرتره  
ایسررت کرره گررزارش کررمرریررترره  
"حقیقت یاب مج ا" برخروبری از  
آن مرطر رع اسرت و برا گرزارشری  
سرهم برنردی شرده ترحرت عرنروان  
اینیره مریرزان مهرور کرار ررمراس  
ییمانیارس سازمان صنعتس مرعردن  
و تجرارت اسرتران و اداره ترعراونس  
کار و ر اه اجتماعی استان مرابرل  
بررسی و امری  رنری اسرت کره  
مرنرروا بره نررظرریرره کرارشررنرراسرران  
رسررمرری دادگسررتررری و بررررسرری  
دمیق مضرایری اسرتس مریریروشرد  
روی جررنررایررترری کرره در چررنرریررا  
ابعادی به وموع ییوستره سرریروش  
بنذارد و مروضروع را ترمرام شرده  

 اعالم کند.  
   

 کارکارگران در هفته ای که گذشت                                                       کارگران در اعتراض علیه  مماشات سازمان جهانی 

http://free-them-now.com


٦٠٣١ خرداد ٠٣ کارگر کمونيست  14 

 ٦٤ صفحه  

 بی هوا، بی داربست، بی ایمنی

کمریرل تررمریس مسرئرول ایرمرنری  
معادن سروادکروه: آژیرر خرطرر در  

  ٣٣ معادن زغال سنر  از سرال  
بره برعررد برره صرردا درآمررد اصررغررر  

  ١٣ گنجی وطاس کارگر معردن:  
درصررد مررعررادن زغررال سررنرر   

 آزادشهر تهویه هوا ندارند 
الناز محمدی| آنجا زیرر خرروارهرا  
خاک و سرنر  و زغرالس هروا  
نیست و داربست نیست و آ رتراب  
نیست و ایمرنری نریرسرت  هررچره  
هست روی سرخرت و سرنر  و  
تیز زغال اسرت و بروی هررازگراه  
گاز و تا مردان رنجرور کره یرول  
گذران زندگی شان را از آن زیررس  
از دل کروه و ترونر رهرای ترنر   

رررررررد.   مرررررررعررررررردن درمررررررری   آورن
زمسررترران  »مرررد کررارگرر در    ٤٤ 

آزادشهر در شمرال شررق   «یورت  
روز اسرت کره    ٤٣ ایران اما حاال  

دینر صبت ها آن چریرمره هرای  
مشیی و لبار کار سیاه و گررد  

کرنرنرد و    گر ته شان را ترا نرمری 
دینر دستهای مردانه سرخرترشرانس  
سن  های زغرال را از مرعردن  

شان از دل باالتریا کروهری    مدیمی 
کرره اطرررا شرران دیررده انررد خررارج  

روز    ٤٣ کنند  دستهای آنها    نمی 
اسررت کرره دسررت بررنرره هررا و  
همسررهرا و یردرهرا و مرادرهرای  

انرد و    رها کررده    روستایی شان را 
عررروضرررش خررراک مررررطررروب  
روستاهایی شبیه برهرشرتس سرایره  
سرشان شدهس باز هم بری هرواس در  
مبرهای گرودس شربریره آنرنره در  
همه سالهای کارشانس در مرعردن  
رررررررهرررررررشررررررران گرررررررذشرررررررت.   ب

مرررد کررارگررر روسررترایرری در    ٤٤ 
روز اسرت کره    ٤٣ آزادشهر حاال  

نیستند اما همیرارهرایشران هرنروز  
هسررتررنررد و هررنرروز در دل دیررنررر  
معادن زغال سرنر  آن مرنرطرقره  

کرنررنررد  اوضراع از هررم    کرار مرری 
گسیخته ایمنی هنوز بره جراسرت  

گویند هرلحظه منرترظرر    و آنها می 
آوار شدن سقف تونل بر سررشران و  
انفجارهای تازه اند  شربریره آنرنره  

 اتفاق ا رتراد.  «زمستان یورت » در 
 «ر تا و آمردنرمران برا خرداسرت »

گررنررجرری  »یرریرری از   «اصررغررر « 
هاست  ییی از مرردانری  «وطنی 
سررال هررر روز عهررر از    ٣ کرره  

روستای وطا به مرعردن زمسرتران  
ها خسرتره و برا    یورت ر ت و شب 

به خرانره بررگشرت.   «رویی سیاه »
سال است کره دیرنرر    او حاال ی  

نیست  او را ومرتری   «کار   معدن »
به اداره کار درباره وجود نرداشرترا  
تهویه در معدن و ایمرا نربرودن آن  

ای اخرراج    عریضه بردس بره برهرانره 
هررای خرراکرری    کررردنررد. کرروچرره 

روستای سبز وطا و زیرر آ رتراب  
ترر از هرمره    جا بهراری   بهار که ایا 

جاستس  رصت خوبی است بررای  
تا از وضع بقریره مرعرادن   «اصغر »

مررنررطررقرره آزادشررهررر بررنررویررد  از  
مرعرادنرری کره او آنرهررا را خرروب  

 شرررررررررررنررررررررررراسرررررررررررد.   مررررررررررری 
سرال    ساله است و از    ٠١  «اصغر »

در مرعردن    ٣٤ تا اردیبهشرت    ٨٥ 
زمستان یورت کار کرده استس ترا  
ومتی که ییمانیار دیرنرر ادامره  
کرررار او را خررروش نرررداشرررت:  

بار ما ر رترم اداره کرار و    ی  »
گزارش کردم که معدنمان تهرویره  
هوا نداردس هنوز به خرانره نررسریرده  
برودم کرره یرریررمرانرریررار زنرر  زد  

ای اداره کرارس    گفت آما چرا ر ته 
ای. یریرمرانریرار     الن حرف را زده 

سازی کرد کره مرثرال    برایم یرونده 
دارم. مررا را    مشرریررل جسررمرری 

 رستاد دکتر و دکترر هرم گرفرت  
که اگر ایا آمرا مشریر ری داردس  
داخل مرعردن ایرجراد شرده اسرت.  
مشرریرر رری هررم کرره االن داردس  

ای برره کررارش در مررعرردن    لررطررمرره 
زنررد  خررالررصرره یرریررمررانرریررار    نررمرری 

نتوانست ما را به ایرا شریرل از  

معدن اخرراج کرنرد و بره شریرل  
 «دیررررنررررری اخررررراجررررم کرررررد. 

زمسرررتررران یرررورت غرررربررری و  « 
س  «معدن مشالق رودبرار »س  «شرمی 

مرعردن عربردالررضرا  »س  « ارسیان »
س  «مرعردن صرفرری »س  «سوسرایری 

کره بره   «معدن آمرای جراهردی »
دلیل خاکستر باال کارش خوابریرده  
است  اینها نرام دیرنرر مرعرادنری  
است کره در مرنرطرقره آزادشرهررس  

 کنرنرد.   زغال سن  استخراج می 
هرای    سال در برخرش   ٣ که   «اصغر »

سینه کار یا ییشرویس در برخرش  
گزن که یر  راهررو بره سرمرت  
الیرره زغررال اسررت و در بررخررش  
استخرراج مرعردن زمسرتران یرورت  

هرا    کار کردهس از شرایط ایا معردن 
برعرد از     بیشتر از بقیه خبر دارد. 

که در معدن دچار حادثره شرد    ایا 
او را به بخش تعمیرات  رستادنرد.  

کره دیسر  کرمرر    بعرد از ایرا »
کشری    گر تم ما را به بخش ریرل 

 رستادند و یر  روز زغرال برار  
کردمس مو یایم شیست. بعرد    می 

از آن دو مراه مرا را بره برخرش  
تعمیرات  رستادند و برعردش کره  

خواسرترنرد از کرارگررهرا کرم    می 
کنندس ما را هم کم کردنرد و از  
ررررریررررررون آمررررردم.   «مرررررعررررردن ب

او بیشتر معادن منرطرقره آزادشرهرر  
شنراسردس مرثرل کرف    را خوب می 

دسرتررش  یررا خررودش یررا برریررشررتررر  
دوستانش بخشی از عرمررشران را  

های ینهان زغرال سرنر     زیر الیه 
هرای شرمرال    و یوشیده در دل کروه 
صررردا کرررار    شررررقس آرام و بررری 

اند. برای همیا است کره برا    کرده 
درصررد    ١٣ گررویررد    اطررمرریررنرران مرری 

معادن ایرا مرنرطرقره ترهرویره هروا  
ندارند و برای کارگررانشران ایرمرا  

جا معردنری بره    مثال ایا »نیستند:  
طرور    هست که کرال بره  «ص »نام  

کررنررد و از    مررداربسررترره کررار مرری 
آیردس از    رود و مری   یاییاس نفر مری 

گررونرره د ویررل و    برراال هرریررو 
ای ندارد. بیشتر معرادن ایرا    تهویه 

منطقه تهویره نردارنرد و اگرر هرم  
دارند مثل معدن زمسرتران یرورتس  
 «به انردازه و اسرترانردارد نریرسرت. 

گنجی وطرا شررایرط اسرترانردارد  
بودن یا نربرودن مرعرادن را خروب  

که کارگر کرجرا    شناسندس ایا   می 
ایررمررا اسررت و کررجررا نرریررسررت:  

معادن زغال سن  زیررزمریرنری  »
مرتررس یر  دویرل    ٣ باید در هر  

تهویه از باال داشته باشنردس یر   
دویل نفررو از یاییا. موضروع ایرا  
اسررت کرره در مررعررادنرری مررثررل  
زمسرترران یررورتس دویرل نرفررررو از  

زنرنرد ولری از براال    یاییرا را مری 
زنرنرد. آنرهرا    دویل تهرویره را نرمری 

خررواهرنررد زغرالشرران را     رقررط مرری 
استخراج کنرنرد و بره ایرا  ریرر  

کنند کره اگرر یر  ومرتس    نمی 
یررایرریررا بررخرروابررد کررارگررر الامررل  

تواند از براال  ررار کرنرد. در    می 
همیا معردن زمسرتران یرورت هرم  
اگر تونرلس دویرل ترهرویره از براال  

مانرد    داشتس کارگر در معدن نمی 
مرررد. حررترری اگررر الیرره    و نررمرری 

یایینی که زیرر یرایره کرار اسرت  
دویرل تررهرویره داشرتس کررارگررهررا  

آمدند داخل راسته و از ترونرل    می 
شدند. به هرحرال    یایینی خارج می 

غیرمانرونری کرارکرردن صراحربران  
معدن باعن شد که کارگرران در  
ررررررد.  ررررررمرررررریرررررررن  «مررررررعرررررردن ب

کرارهرا ریره    معدن بررای مرعردن « 
ایرا جرمر رهس حررف   «گرذارد.   نرمری 

مشترک همه کرارگرران مرعرادن  
زغال سن  است. اصغر گنجری  

هرای کرار    وطا هم در هرمره سرال 
کردن در معدنس هرمره ترجرربریرات  
بررقرریرره هررمرریررارهررایررش را از سررر  
گذرانده  از سختی نفا کشریردن  

و برردنرری.    تررا ضررررهررای جسررمرری 
زمررانرری کرره در مررعرردن کررار  »

طور مررترب  روتربرال    کردمس به   نمی 

برار    ٧٣ کرردمس شرایرد    بازی مری 
زدم و بره    زمیا  وتبال را دور می 

ا تادم ولری    نفا زدن هم نمی   نفا 
بار که زمیا  وتربرال را    االن ی  

ا رترم یرا    نفا می   دور بزنم به نفا 
هرا بررایرم    باال ر ترا از سرربراالیری 

سرخرت اسرت. برره دلریرل گررد و  
خرراکرری کرره در مررعرردن زغررال  
سررررررنرررررر  وجررررررود داردس  

نررخررواهرری ریرره خررراب    خررواهرری 
سرال    ٣ شود ولی خبس ومرتری    می 

در ایا شرایط کار کنی و هریرو  
استانداردی هرم رعرایرت نشرود و  
حتی روزانه ی  لیوان شریرر هرم  
در طول کار بره دسرترت نردهرنردس  
مشررخررص اسررت کرره آدم دچررار  

 «شررررررود.   مشرررررریررررررل مرررررری 

کره    تران از ایرا   حتما االن خرانرواده  
کرنریردس    دینر در معدن کار نرمری 

رررررررررنرررررررررد.   خررررررررروشرررررررررحرررررررررال
از یرر  لررحرراظ برر ررهس ولرری از  »

ی  لحاظ هم ومتری مرعراشرمران  
گذردس سرخرت اسرت. حرترمرا    نمی 

دانید که بیمه مرا را در    شما می 
عرنروان د رترردار و    هرا بره   ایا سرال 

انردس ایرا خرودش    کتابردار ریرخرتره 
بررررای مرررا ضررررر اسرررت. در  
کارهایی مثل معدن کره سرخرت  

درصررد    ٤ آور اسررت بررایررد    و زیرران 
سختی کار در بیمه لرحراظ شرود  
ولی برای مرا بریرمره عرادی رد  
 «شرررررررررررررررده اسرررررررررررررررت. 

مشیل اما  قط ترهرویره هروا در  
هرایری    برازرر »ایا معادن نیست:  

آیرنردس هریرو    که از اداره کار مری 
انردس حرتری ومرتری    آموزشی ندیرده 

رونرد و    آیندس داخل معدن نرمری   می 
کره در     قرط مرثرال بره حرمرامری 

مررعرردن هسررت یررا اترراق تررعررویرر   
لبار یرا نراهرارخروری سررکشری  

کنند. اگر برازرر اداره کرار    می 
وارد باشد باید بره داخرل کرارگراه  
بیاید و اگرر بربریرنرد در مرعردنری  
دویل تهویه وجود ندارد برایرد کرار  
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 ٦١ صفحه   

 بی هوا، بی داربست، بی ایمنی 
را بخواباند ولی بازرر اداره کرار  
معدن زمستان یورت هریرو ومرت  
ررررریررررررد.   «ایرررررا کرررررار را ن

هراس    ولی با وجود همه ایا سخرتری 
باز هم تعداد زیادی از جوانان ایرا  

جرا کرار    منرطرقره در مرعرادن ایرا 
 کررررررررررررنررررررررررررنررررررررررررد.   مرررررررررررری 

ای نرردارنرردس مررنررر چرراره    چرراره »
دینری هم هست  االن مثال مرا  
از ومررترری کرره از مررعرردن برریرررون  

ام که کراری    امس زنبور گر ته   آمده 
برای خودم دست و یا کرنرم ولری  
یول ندارم که کندو بخرم یا شریرر  
بخرم و ... . االن از کرنردو رروش  

تررا کررنرردو    ٧٣ طررور نسرریرره    برره 
ام و باید یر  مراه دیرنرر    گر ته 

ام کره چرطرور    تسویه کنمس مرانرده 
 «تسررررررررویرررررررره کررررررررنررررررررم. 

 «ر تا و آمدنمان برا خرداسرت. « 

اصرغرر گرنرجری  »ایا ت  جم ه  
درباره خالصره کرار کرردن   «وطا 

 در مررررررررعرررررررردن اسررررررررت. 
مهندر معدنی که برود مرعردن  »

رررررررررررررمررررررررررررریرررررررررررررررد   و ب
ررررریررررررسررررررت   «مرررررهررررررنررررردر ن

س برادرش را  «وطا   محمد گنجی « 
در حررادثرره انررفررجررار در مررعرردن  
زمسررترران یررورت از دسررت داد.  
بیشتر مردان خانواده و  رامریرل او  
مررثررل بررقرریرره اهررالرری روسررتررای  

ررررردن   «وطرررررا » ررررررای گرررررذران ب
شرررران در مررررعررررادن    زنرررردگرررری 

سرررنررر  اطرررراف کرررار    زغرررال 
گرویرد ایرمرا    کرنرنرد. او مری   می 

سرنر س بره    نبرودن مرعرادن زغرال 
مررردیرررریرررت برررخرررش خهررروصررری  

مررعرردن زمسررترران  »گررردد.    برررمرری 
یورت غربی و شرمی مترعر رق بره  
شرکت الربررز شررمری اسرت کره  
کال به صورت ییمرانریراری کرار  

کند. آنها مرارداد سفید را بره    می 
دادنررد و بررایررد امضررا    مررا مرری 

کررردیررمس اگررر هررم امضررا    مرری 
کردیمس  ردا تقری بره ترومری    نمی 
سرال    ٠٣ خوردس کارگری کره    می 

کار کرده با کرارگرری کره ترازه  
برره مررعرردن آمرردهس هرریررو  رررمرری  
برایشان نداشت. همریرا چرنردومرت  
ییش ی  کارگر را کره سرابرقره  

زیررادی داشررت و برررای حررق و  
حقومش اعتران کرده بودس بریررون  
ررررررررررررداخررررررررررررتررررررررررررنررررررررررررد.   «ان

یریری از   «وطرا   حسیا گنرجری « 
کررارگرررانرری اسررت کرره در آن  

  ٤٣ روزهای سخت اردیبهرشرتریس  
روز ییش از امروز ومرتری شرنریرد  
معدن زمستان یورت ریرزش کررده  

کارگر زیر خروارهرا آهرا و    ٤٤ و  
اندس تعرجرب نریررد  او    زغال مانده 

هم مثل خی ی از هرمریرارهرایرش  
ترنرهرا    شناختس نه   جا را خوب می   آن 
جا که بقیه معادن آزادشرهرر را.    آن 

حاال هرم کره ایسرتراده اول جراده  
خاکی که راه باری  جرنرنر ری  
را به باالی کوه و معدن زمستران  

رسررانرردس نشررانرری از    یررورت مرری 
ترعررجررب روی صررورت چررروکررش  
نیستس هررچره هسرت خسرترنری  
اسرت و غرم کرارگرران از دسررت  
ر ته. او همه آن روزها را با برقریره  
همیارهایش به کم  نیرروهرای  

شرود    امدادی ر رت ترا اگرر مری 
جان کرارگرران مرعردن را نرجرات  
برردهررد  ولرری نشررد کرره بشررود.  
گنجری وطرا حراال برا صردایری  
خسته و رویی شرمنده از شررایرط  

سررنرر     کررار در مررعرردن زغررال 
گررویررد و دیررنررر مررعررادن    مرری 

استان مرا صرفرر اسرت  »آزادشهر:  
از کارگاهش گر ته تا معردنرش.  

هزار مرترر اسرت    کارگاهی که دو 
و ی  دویل طبیعی ندارد. هرمره  

های دینر هم همیرا اسرت.    معدن 
ما در معردن شراهریروه و ترونرل  

جررا کررار    دیررنررری برراالتررر از ایررا 
امس آنها ایمنی ندارند و  رقرط    کرده 

ررررررد.  رررررریرررررردن  « رررررریررررررر تررررررول

رسیدگی به شما از نظر ترغرذیره    
گرویرنرد شریرر    چطور اسرت  مری 

ررررررمرررررری   شررررررود.   ترررررروزیررررررع ن
دهرنردس شریرر کرجرا    هینی نمی »

دهندس نه حرقروقس    بود  نه شیر می 
  ٣٠ سرال    نه بیمه. حرقروق مرا از  

که ایا آما آمده چهرارمراه حرقروق  
هم سه مراه    ٣٥ و سنواتش مانده.  

سه ماه مرانرده    ٣٤ مانده. بیمه از  
.  ٧٠ و    ٧٧ و    ٧٣ های    استس برج 

دوباره شروع کردند به بیمره    ٣٥ از  

را    ١ و    ٥ ربررخررتررا ولرری مرراه  
ررررررررررریررررررررررخررررررررررتررررررررررنررررررررررد.   «ن

هرایری کره در ایرا    در همه سرال  
حرال    کرنریردس ترابره   معادن کار مری 

شده بود که انفجار به ایرا شردت  
رررراشررررد    اتررررفرررراق ا ررررترررراده ب

برروده ولرری نرره برره ایررا شرردت.  »
های سرنرجرش هروا هرمره    دستناه 

خرررابررنررد و مررال زمرران ترر سرریررا  
های جردیرد    اند. االن دستناه   معدن 
ان درآمرده کره حرتری    سی   یی   جی 

یرر  لرریرره هررم دود برراشررد بررو  
هرا را    کشد. کی ایا دستنراه   می 

دارد  مررهررنرردسررانرری کرره روز تررا  
کره    اند. به جرای ایرا   غروب بیرون 

برردهررنررد برره جررایرری کرره بررا جرران  
کررارگرررر برررازی نشررودس دسرررت  

دهرنرد کره دور دور    مهندر مری 
 «شرود.   زند و وارد معدن نرمری   می 

سالره اسرت.  ١١ س  «محمد سادیا « 
سرنر     سال در معادن زغرال   ٧٤ او  

کرار کرررده و تررجرربرره هررمرره ایررا  
مدر یخته کرده کره    ها او را آن   سال 

خواهد از شرایط ناایرمرا    ومتی می 
ایا معادن حرف بزندس عهربرانریرت  
را از صدایش بردزدد. سرادیرا در  

هرا در مرعرادن ایرمرا هرم    ایا سال 
کار کرده استس مرثرال یریری از  

هریرو مرعردنری  »معادن شاهرود:  
مردر    جرا آن   جرا نریرسرت. آن   مثل ایا 

مرتب بود که هر سی متر یر   
هواکش داشت. خی ی که دیرنرر  
 « اص ه داشرت سری مرترر برود. 

 ایا منطقره چرنرد مرعردن دارد    
سرنر     معدن زغرال   ٧٣ آزادشهر  »

اش دسررت بررخررش    دارد کرره هررمرره 
 «خهرررررررروصرررررررری اسررررررررت. 

چند کارگر در مرعردن زمسرتران   
 کررررنررررنررررد    یرررورت کررررار مرررری 

 «نررفررر.   ٤٣٣ زیرراد. در حرردود   »

 چررنررد مررهررنرردر و کررارشررنررار  
مهندر زیاد دارد ولی اسمرشران  »

مهندر است. در هرمریرا انرفرجرار  
سه چهار تا از آنها ر رترنرد تروی  
معدن مردند. مهندسی کره بررود  
توی مرعردن و برمریررد مرهرنردر  

نرفرر    ٧٣ نیست. مهندر باید برود  
کره برمریررد.    را نجات بدهد نه ایرا 

آمردنرد چرهرارتررا آوردنررد بره آنرهررا  

گویند مهندر. کارگرر برایرد    می 
با امریرانرات و هروا بررود داخرل  

کره دسرت خرالری.    معدنس نه ایرا 
طرروری  رریررل هررم برراشرری    ایررا 
ا تی. به خاطر عمرق خریر ری    می 

کم مهنردسرانری آوردنرد کره حرد  
ررررررررررررد.   یررررررررررررایرررررررررررریررررررررررررا   «ان

آژیر خطر در بیشتر مرعرادن زغرال  
 سرررررررررررنررررررررررر  ایرررررررررررران 
کمریرل تررمریس مسرئرول ایرمرنری  
معادن کارمزد و سریرست ایمرنری  
شرکت سرامرانس سروادکروهس جرزو  
نخستیا ا رادی بود کره برعرد از  
انفجار و ریرزش مرعردن زمسرتران  
یورت برای کرمر  و بررمرراری  
 ایرررمرررنررری بررره آنرررجرررا ر رررت. 
او سالها مسئرول ایرمرنری مرعرادن  
مخت ف در استان مازندران بروده و  

 «شرهررونرد »حاال در گفتنرو برا  

مثل خیر ری هراس سرپرردن مرعرادن  
ایران به بخش خهوصی را دلریرل  

در  »دانرد:    ناایما برودن آنرهرا مری 
تمرام دنریرا بردون هریرو اسرترثرنرا  
معادن مرخرهروصرا مرعرادن یرایره  
مثل تغرال سرنر س آهرا و ...  
تحرت یروشرش دولرترنرد و یرارانره  

گریررد    دولتی به آنرهرا ترعر رق مری 
چرون ایررا مرعررادن هرزیررنره هررای  
زیررادی دارنررد و حررترری تررامرریررا  
ایررمررنرری مررعررادن درجرره چررهررارس  
مرریرر رریرراردهررا تررومرران هررزیررنرره  

بررررد.مرررانرررون مررردنررری ایرررران    مرری 
هرای    گویرد کره کر ریره چراه   می 

نفتی و معادن اعم از زیرزمریرا و  
روباز و   زات سرنرنریرا و گرران  
میمت جرزو بریرت الرمرال و ترحرت  

بریرنریرم    تیفل دولتند ولی ما مری 
که چیزی را که بیت المال بروده  
داده اند بره برخرش خهروصری و  
مشررررریرررررل هرررررمررررره اش از  
 «هرررررررمررررررریرررررررنرررررررجررررررراسرررررررت. 

ترمی شرایط جهانی معادن زغرال  
سررنرر  را ایررنررطررور ارزیررابرری  

میمرت زغرال سرنر   »کند:    می 
به صورت جهانری اسرت و چرون  
بیشتر معادن جهان یارانره دولرتری  

گیرندس میرمرت هرم برر اسرار    می 
شرود ولری    همیا یارانه تعییا مری 

ما در ایران ایا یرارانره را نرداریرمس  

به همیا دلیل میمت خریرد مرا از  
و ادامره   «تولید یایریرا ترر اسرت. 

س برررای  ٣٥ در سررال   »دهررد:   مرری 
ترولریرد یر  ترا زغرال سرنرر   

  ٠٠٣ ترا    ٠٠٣ چیزی نزدی  به  
کرردیرمس    هزار ترومران هرزیرنره مری 

هررزار تررومرران    ٧٥٣ ولرری دولررت  
خرررریرررد. در اصرررلس ضررررر    مررری 
دهیرم امرا بررای جربرران ایرا    می 

ضررس هرزیرنره کرارگرری را کرم  
کنندس از تعمیر و نرنرهرداری    می 
زنند و از چوب کمتر استفراده    می 
شودس همه اینها ریس  برروز    می 

حرروادث را برره شرردت ا ررزایررش  
به گفتره اوس در ترمرام   «دهد.   می 

دنیاس کار معدن به سرمرت مرعردن  
رود و دلرریر رری    کراری سرربرز مرری 

ندارد که مراهرانره ده هرا درخرت  
در  »برای ی  معدن بریده شود:  

تمام دنریراس بره سرمرت مریرانریرزه  
روند اما ما هرنروز    کردن ییش می 

در هرزیرنره چروبررمران مرانرده ایررم.  
ترازمررانرریرریرره ایررا مشرریررالت برره  
صورت اساسی ریشه کرا نشرودس  

شود وضع را بهبود برخرشریردس    نمی 
معادن زغال سن  اولریرا شرغرل  

شرونرد    سخت دنریرا شرنراخرتره مری 
حتی اگر هم به بخش خهروصری  
واگذار شوند. ییمرانریراران مرعردن  

تروانرنرد بررای    به هیرج وجره نرمری 
جبرران ضررر در مرعردنس براالنرا  

شرود    برمرار کنندس همیرا هرم مری 
که از نیات ایرمرنری و سرالمرت  

او در مریران   «زننرد.   کارگران می 
معدن هرای مروجرود در کشرورس  
تنها مرعردن اسرترانردارد و دارای  
تجهیزات را مرعردن یرروده طربرا  

ایا معدن با ضرخرامرت   »داند:   می 
باالی دو مرترر مریرانریرزه اسرتس  
تجهیزات و مانریرتروریرنر  داردس  
هنوز انن یسی ها در ایرا مرعردن  
مشررغررول برره کررار هسررتررنرردس ایررا  

 معدن دولتی است و تجهیزات  
 

بهتری نسربرت بره سرایرر مرعرادن  
داردس آنررهررایرری کرره خهرروصرری  

او   «هستندس وامعا نابود شرده انرد. 
 در ایران  »دهد:    ادامه می 

 



٦٠٣١ خرداد ٠٣ کارگر کمونيست  16 

 رهن  غ طی هست کره برنره  
های ایمنی را به چشم زحمرت و  

بریرنرنرد.    بهانه و هزینه تراشی مری 
در حالی که ترا مردیرران مرا بره  
تفیر ایرمرنری آگراه نشرونردس ایرا  
اتفامها بره جراسرت. ایرنریره مرا  
مسئول ایرمرنری اگرر هرزیرنره ای  

کرنرد بررای ایرا    برای ایمنی مری 
است که ج وی حادثه ای مرثرل  
یورت را بنیررد و کر ری هرزیرنره  
دینر عالوه بر جان انسانها از بیرا  
برود. از نظر مدیران ما اینها خررج  

خواهیرم برا    تراشی است ومتی می 
زنریرمس    آنها درباره ایمنی حرف مری 

مرربرر ررش بررایررد اعهررابررمرران را آرام  
خرواهرنرد گروش    کنیمس آنهرا نرمری 

کنندس چون دیدشان خررج ترراشری  
است در حرالری کره مرا ضرامرا  
جان هزارها کارگر هسرتریرمس مرا  

کرنرم.    هم حتما احسار خطر مری 
تا ومتی ما را بره چشرم مرزاحرم  

شررود در کشررور    برربرریررنررنرردس نررمرری 
 «کرررارشررران را انرررجرررام دهرررنرررد. 

مسئول ایمنی معادن کرارمرزد و   
سریرست ایمنی شرکت سامان در  

گرویرد کره مسرئروالن    ادامه مری 
 نی و ایمنی که از طررف نرظرام  
مررهررنرردسرری و مررعررادن برره کررار  

شونردس ترحرت یروشرش    گر ته می 
ومتری  »گیرند:    بهره بردار مرار می 

مرررار اسررت کررار رررمررای آنررهررا  
یرریررمررانرریررار برراشرردس دسررتررش زیررر  

رود. اگرر ایرا    ساطرور آنرهرا مری 
کارشناسان ایمنی بخواهرنرد ایرراد  
بررنرریرررنررد بررهررره بررردارس یررول او را  

دهد و ومتی مستقرل براشرنرد    نمی 
تروانرنرد ایسرترادگری کرنرنرد.    مری 

کسرری مررثررل مررا کرره هررر روز  
رود مرعردنس هرمره نریرات را    می 
داند او آگراه اسرتس برر وضرع    می 

گاز و اکسیر ن و ... اشررا ریرت  
دارد ولی کسی که ماهی یر   

آیرد مرطرعرا آگراه    بار به معدن می 
گوید وضرع    او می   «نخواهد بود. 

ایمنری بریرشرترر مرعرادن در ایرران  
همره  »اصال رضایت بخش نیست:  

اساتید ایا را مربرول دارنردس برارهرا  
هایشان تکر کررده انرد    در گزارش 

و در صنف ما یروشریرده نریرسرت.  
کسانی کره رشرتره شران مرعردن  
کاری است و رشرتره ترحرهریر ری  

دانرنرد    شان معدن بوده اسرتس مری 
که آژیر خرطرر در مرعرادن زغرال  

بره برعرد بره    ٣٣ سن  از سرال  
مریرمرت    ٣٣ صدا درآمده. از سرال  

زغال ا زایش نداشته است. حرقروق  
درصرد براال    ٧٤ کارگرر سراالنره  

گرران   ...  رودس   ز و لروازم و   می 
شود ولری مریرمرت مرحرهرول    می 

مرررانرررد. ترررورم و    هرررمررران مررری 
هرای دولرت مربرل تراثریرر    سیاسرت 

منفی زیرادی در وضرع مرعرادن  
داشت. مریرمرت لروازم براال ر رتس  

ضرر دادیرم. مرا االن دنربرال ایرا  
ترمری    «هستیم الامل ضرر ندهیم. 

در ادامه چرنرد دلریرل را عرامرل  
ریررزش مررعرردن زمسررترران یررورت  

طررراحرری نرراصررحرریررت  »دانررد:    مرری 
مررعرردن یرریرری از ایررا دالیررل  

مرررانررون طررراحررری مرررعررردن   بررود. 
گررویررد کرره هررمرره مررعررادن    مرری 

زیرزمینی از دو راه مجزا بایرد راه  
 رار داشته باشندس ایا معدن کرال  
ی  دهنه داشرت بررای ورود و  

هررای    خررروج کررارگرررو کررارگرراه 
استخراجس الزاما طبق آیریرا نرامره  
ایمنی و مرانرون کرار در مرعرادن  
باید از طریق زیرمی ه و سررمریر ره  
راه ورود و خروج داشته باشند. در  
حالی که ایا موضروع در یرورت  
کور بوده است.در  راصر ره حردود  

متر باید یر  دویرل بررای    ٠٣٣ 
شرده اسرت کره    تهویه تعبیره مری 

دهرد:    او ادامه مری  «ایا هم نبود. 

انجام تهویه طبیعری در مرعرادن  »
زغال سن  زیررزمریرنری اکریردا  
ممنوع استس باید هروارسرانری بره  
صررورت تررهررویرره مرررکررزی یررا  
مرروضررعرری انررجررام شررود کرره  
متاسفانره ونرتریرالترور را هرم مرا  
گذاشرتریرم برعرد حرادثره. در ایرا  
معدن هریرو هروایری بره صرورت  

شرده    خوراک مهنوعی داده نمری 
است. از طرف دینرس ایا مرعردنس  
مداربسرتره بروده اسرت یرعرنری از  
هیو کانالی به سطت دسرتررسری  
نداشته اسرت. در مرحریرط داخرل  
کوه محهور مرانرده اسرت. هرمره  
اینها باعن شد که ومتی انرفرجرار  
و آتش سوزی رخ دادهس هریرو راه  
 رراری نرداشرترره براشرنررد و هرمرره  

 «کشته شوند. 
  

 بی هوا، بی داربست، بی ایمنی

 ٣٣از  صفحه 
 

کردن  مبارزات مردم است  و معرنرای 
عملی  ین خواست یعنری تراکریرد برر 
حق تشرکرل، حرق اعرترصراب ،آزادی 
بیان و  آزادیهای پایه ای سریراسری 
برای کل جامعره اسرت  ایرن کرارزار 
ربط واقرعری مربرارزات بررای آزادی 
زندانیان سیراسری برا مربرارزه بررای 
آزادی هرای سریراسری در جرامرعره را 
نشرران داد  برره ایررن اعررترربررار ایررن 
کارزار دستراوردهرای ارزشرمرنردی در 
مبارزه برای آزادی زندانیان سیراسری 
 داشررررررررررررررترررررررررررررره اسررررررررررررررت 
همین االن جعفر عظیم زاده رئریرس 
هیات مدیره اتحادیه آزاد کرارگرران 

سرال حرکرم، مرحرمرود  ١١ایران برا 
صالحی فعال سرشنرا  کرارگرری در 

سررال حررکررم، عررثررمرران  ٣سررقررز بررا 
اسماعیلری یرکری دیرگرر از فرعرالریرن 
شناخته شده سقز با یکسرال حرکرم، 
رضرا شررهرابرری ع رو هرریرات مرردیررره 

سال زنردان بروده  ١سندیکای واحد 
ولی باز اح ار شده است و جردیردا 
هم دیدم برای رفتن بره کرنرفررانرس 
سازمان جهانی کار ، داود رضروی و 
ابررراهرریررم مررددی دو نررفررردیررگررر از 
اع ای هریرات مردیرریره سرنردیرکرای 

سال و سه مراه  ٢سال و  ٢واحد با 
حکم، محمود برهرشرتری ع رو هریرات 
 ١مدیره کانون صنفی مرعرلرمران برا 

سال حکم، عرلری اکربرر برا رانری از 
اع ای هیات مدیره کرانرون صرنرفری 

سال تبعید بره زابرل،  ٣٢معلمان با 
با اتهاماتی امنیرتری احرکرام زنردان 
دارنرد  مرا خرواسرتررار لرغرو ترمرامرری 
احکام امنیتی برای کارگران، معلمان 
و تمامی فعالین اجتمراعری و آزادی 
بدون قید و شرط تمامی زنردانریران 
 سررررررریررررررراسررررررری هسرررررررتررررررریرررررررم 

امررا اجررازه برردیررد کررمرری هررم در 
آتنا دائمی بگویم   آتنا فعال   مورد

دفاو از حقوق کرود ، حرقروق زن و 
علیه اعدام با اتهاماتی امنیتری برا 

سال حکم در زنردان اسرت  او در  ١
اعررتررراض برره حررکررم دو خررواهررر  

فروردین دسرت  ٣٣انسیه و هانیه از 
به اعرترصراب  رذا زد و روز دهرم 
خرداد با تبرئه آنرهرا برا مروفرقریرت 
اعتصراب  رذایرش را خراترمره داد  
اعررتررراض آتررنررا دائررمرری در واقررع 
اعتراضی به عملرکررد قروه ق رایری 
این دستگاه سرکوب حکومرت اسرالمری 
بود و موفقیت او در این اعرترراض، 
ی  پیروزی بزرگ است  آتنا بعد از 
موفقیت تبرئه حکم خرواهررانرش برا 
گفتن اینکه آ از راه برای ایسرترادن 
در برابر آزار و اذیت خرانرواده هرای 
زندانیان سیاسی یرا خرانرواده هرای 
جانباختگان است، پرچرم مرهرمری را 
در مرربررارزه برررای آزادی زنرردانرریرران 
سرریرراسرری در دسررت گرررفررت  پرررچررم 
اعتراضی که مرا نریرز برایرد بره او 
بپریرونردیرم  و جرا دارد کرنرفررانرس 
کمیته مربرارزه بررای آزادی زنردانرن 
سیاسی همبسترگری خرود را برا ایرن 
  حرکت و خرواسرت او اعرالم کرنرد 

آتنا در نامه خرود برعرد از پرایران  
اعتصاب  ذایش در واقرع اعرترراض 
کررل جررامررعرره عررلرریرره اعرردام، عررلرریرره 
زندان، علیه شکنجه و علیه سیسرترم 
ق ایی جمهوری اسالمی این دسترگراه 
سرکوب جمهوری اسالمری و در واقرع 
صدای انسرانریرت را رسراترر از هرر 
وقت بیران کررد  آترنرا در انرترهرای 
همین نامه چنین مینرویسرد: آری مرن 
خواستم صدای بی صدایان باشم اما 
در اوج ت  و تاب انتخابات بود که 
زیر بار تبلیغات له شدم و این شمرا 
مردم شریف بودید که فریادم شدیرد 

و هررمررراه و هررم صرردا بررا مررن و 
خررانررواده ام شرردیررد، و بررعررد از 
قدردانی کردنها با گفتن اینکره مرن 
به همراه شما موفق شردم کره حرکرم 
تبرئه خواهرانم را بره دسرت آورم، 
تاکید  اینسرت کره ایرن آ راز راه 
برای ایستادن در برابر آزار و اذیرت 
خانواده های زندانیران سریراسری یرا 
خانواده هرای جرانربراخرترگران اسرت  
زنده براد آترنرا دائرمری، زنرده براد 
خانواده آتنا و زنده باد به هرمرگران 
که حامی این صدای انسانیت برودنرد 
 و بررررره آن قررررردرت دادنرررررد 

اینها همه گامهای مرهرمری اسرت کره  
جنبش برای آزادی زندانیان سیراسری 
به جلو برداشرتره اسرت  امرروز ایرن 
جنبش بیش از هر وقت میدانی است 
و دامنه ا  به خیابان کشیده شرده 
است  ی  نرمرونره اخریرر  برعرد از 
م حکه انتخابات ریاست جمهوری در 
کرج بود که شعار آتنرا دائرمری آزاد 
باید گرردد طرنریرن انرداخرتره برود  
نمونه دیگر  عکس هرای عربردی و 
آتررنررا در تررظرراهررراتررهررای مررردم در 
بحبروحره انرترخرابرات برود و برطرور 
واقررعرری مررردم بررا ایررن شررعررارهررا و 
خواستها کل بساط زندان و سررکروب 
حررکررومررت اسررالمرری را برره چررالررش 
کشیدند  و در آخرر برا تروجره بره 
تاکیدات صحربرت هرای دوسرتران در 
این کنفرانرس مرن برر چرنرد نرکرتره 
 ترررررررررراکرررررررررریررررررررررد داریرررررررررررم 

وسیعا از کارزار علریره امرنریرتری  -٣٣
کردن مبارزات کارگران، مرعرلرمران و 
مردم معترض حمرایرت کرنریرم  و برا 
خواست لغو تمامی احکام صادر شدن 
زندان برای آنران، خرواسرترار آزادی 
فوری اسماعیل عبدی، آتنا دائرمری، 
محسن عمرانی و ترمرامری زنردانریران 
 سررررررررریررررررررراسررررررررری شرررررررررویرررررررررم 

همصدا با آتنا دائمی در برابرر  -٢٢
آزار و اذیت خانواده های زنردانریران 
سیاسی وخانواده های جانبراخرترگران 
بایستیم  نگذاریم فشرار اقرترصرادی 
بررر مشررکررالت ایررن خررانررواده هررا 
بیفزاید، در کرنرارشران براشریرم  در 
مبارزاتشان همراهشان باشیم و بره 
هر شکل که میرتروانریرم حرمرایرترشران 
 کرررررررررررررررررررررررنررررررررررررررررررررررریرررررررررررررررررررررررم 

نگذاریم هیچ زنردانری ای گرمرنرام -١
 بماند، وسیعا اطالو رسانری کرنریرم 

با خواست آزادی بدون قید و شرط  
تمامی زندانیان سریراسری، برر روی 
وسیعترریرن آزادی هرای سریراسری در 
جامعه، از جمرلره حرق تشرکرل، حرق 
اعررتررصرراب، حررق آزادی برریرران، حررق 
 ترررجرررمرررع و    تررراکررریرررد کرررنررریرررم 

در اخر اجازه میخواستم خربرری را  
که اکنون بردسرترم رسریرده اسرت بره 
اطالعتان برسان و ی  درخواست از 
کنفرانس داشته باشم  بنا برر خربرر 

خرررداد تررجررمررع اعررتررراضرری  ٢٢روز 
کارگرران مرعردن آق دره بره هرمرراه 
خانواده هایشان با حمله وحشریرانره 
نیروهای انتظامی روبرو شده اسرت  
در این حرمرلره ددمرنرشرانره ترعردادی 
مصرردوم شررده انررد و ده کررارگررر 
بررازداشررت گررردیررده انررد  جررا دارد 
کنفرانس ضمرن مرحرکروم کرردن ایرن 
حمله وحشیانه حرمرایرت خرود را از 
کررارگررران اخررراجرری مررعرردن آق دره 
حمایت کند و خواسترار آزادی فروری 
و برردون قرریررد و شرررط کررارگررران 
  برررررررررازداشرررررررررتررررررررری بشرررررررررود 

ترمرام   جمهوری اسالمی در کلیتش با
قوانین ارتجاعی و دستگاه ق رایری 
این ماشین سرکوب و جنایتش برایرد 
برود  این خواست واقعی همه مرردم 
  اسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت 

 شهال دانشفر 

 
متن کتبی سخنرانی شهال دانشفرر در 

ژوئرن کرمریرتره مربرارزه  ٣١کنفرانس 
برای آزادی زنردانریران سریراسری در 
استهکرم بره مرنراسربرت روز جرهرانری 
 ٢٢حمایت از زنردانریران سریراسری  

 ژوئنی
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تجمع اعتراضی پرسنل شبکه کابل هوایی 
مخابرات در مقابل اداره مرکزی مخرابررات 

 مشهد
خرداد کارگران شبیه کابل هوایری مرخرابررات    ٠٣ روز  

مراه کرارس    ١ در اعتران به نداشتا مرارداد کاری بعرد از  
 در مقابل اداره مرکزی مخابرات تجمع کردند. 

 
شکر هفت  ی  ماه از مطالبات کارگران نی
 تپه پرداخت شد

خرداد بیش از هزار کارگرر مرجرترمرع نریرشریرر    ٠٣ روز  
بخاطر تعویق یررداخرت دسرترمرزدهرایشران و امرنریرتری برودن  
محیط کارشان به تجمع اعتراضی خود ادامره دادنرد. زیرر  

خرداد کرار ررمرا    ٠٣  شار ایا اعتراضات است که در روز  
ییماه از ط ب کارگرران را یررداخرت کررد. امرا کرارگرران  

 تمام ط بهایشان را میخواهند.  
کررارگررر  ٥٣٣ از ابررترردای سررال جرراری حرردود هررزار و  

کارخانه نی شیر هفت تپه برای مشخرص شردن وضرعریرت  
یرداخت مطالبات معومه وتامیا امرنریرت شرغر ری خرود در  
حال بریا کردن تجمعات اعتراضی هستند.کارگران خرواهران  
هستند.مطالبات کارگران مربوا به دستمزد بهما واسرفرنرد  

و دوماه مزد معومه سال جراری بره هرمرراه یراداش    ٣٤ سال  
مری شرود کره دسرترمرزد    ٣٥ و    ٣٤ های    وبهربرداری سال 

 روردیا ماه کارگران تقریبا دو مراه تراخریرر روز گرذشرتره  
یرداخت شده است. دلیل دینر اعتران کارگران ایرا واحرد  
تولیدیس مربوا بره یررداخرت نشردن حرق بریرمره از جرانرب  

 کار رما به سازمان تامیا اجتماعی است . 
 

 تجمع کارگران شرکتی شهرداری زاهدان
خرداد حدود صرد نرفرر از کرارگرران شررکرتری    ٠٣ روز  

شهرداری زاهدان در اعترران بره عردم یررداخرت مرعرومرات  
مرزدی مرقرابررل سرازمران شررهررداری ترجرمررع کرردنرد. ایررا  

شهرداری زاهردان مشرغرول    ٥ کارگران که بیشتر در منطقه  
مطالبات مزدی یرداخرت نشرده    ١ تا    ٥ به کار هستند  بیا  

دارنررد  ایررا مررعررومرراتس برره حررق اوالد و مررزایررای آنررهررا  
گردد  در عیا حال دستمزد آنرهرا نریرز در مراهرهرای    برمی 

است. بعالوه هنوز عریردی سرال    گذشته کامل یرداخت نشده 
گذشته را ننر ته اند. و مراردادهای کاری آنها مرومرت و  

ماهه است و طررف حسراب کرارگرران یر  شررکرت    ی  
ییمانیاری است. از اینرو همواره چماق اخراج روی سررشران  

 است. 
 
 

خرداد  ٢٨تجمع اعتراضی کارگران مترو، 
 در چهار راه کالج

کارگران در اعتران به مرالریربراف و احرمردی برا رنرده  
 مدیر عامل بهره برداری مترو تهران شعار میدهند. 

کارگران شعار میدهند: احمدی با نده یول مرا رو یرا  
 بده 

تجمع جمعی از کارکنان مترو تهران برای 
 مطالبات مزدی

نرفرر از    ٠٣٣ خرداد حردود    ٠٨ صبت روز    ٧٧ از ساعت  
کارکنان عم یاتیس ستادی و اداری شرکرت برهرره بررداری  
مترو تهران با تجمع در ساختمان مررکرزی ایرا شررکرت در  
چهارراه کالج به عدم یرداخت معومات مرزدیس مشریرالت  

 های حمایتی اعتران کردند.   ایس بد حسابی صندوق   بیمه 
هزار نفری کارکنران مرتررو ترهرران بره عردم    ٨ جمعیت  

ای اعرترران    یرداخت مرعرومرات مرزدیس مشریرالت بریرمره 
دارند. به گفته کارگران تعداد کرارکرنران مرتررو در زمران  

هزار نفر ا زایش یرا رتره    ٧٣ نفر به    ٠٥٣٣ مدیریت  ع ی از  
مریر ریرون    ٤ ترا    ٠ استس و هم اکنون هر کدام از آنها بریرا  

تومان معومات مزدی دارند. از جم ه برا وجرود کسرر حرق  
بیمه سهم کارگر ایا مبالغ مرتبرا بره ترامریرا اجرترمراعری  
یرداخت نمیشود و سازمان تامریرا اجرترمراعری عر ری رغرم  

 کند.   ها را تمدید نمی   مانون د ترجه بیمه 
عالوه بر یرداخت نشدن مطالبرات مرزدی و مشریرالت  

ای کارکنان شرکت متروی تهران تاکید دارند که هرر    بیمه 
ماه مبالغی از حقوق آنها از بابت واریز بره صرنردوق تخریرره  
شهرداری و صندوق مسیا کسر شده است که گرویرا ایرا  

های حمایتی واریز نشرده اسرت    مبالغ به حساب ایا صندوق 
آغرار    ٣٣ و با توجه به اینیه ایا مسئ ه از ابرتردای دهره  

شده در حال حاضر ارزش مرجرمروع ایرا مربرالرغ رمرم مرابرل  
توجهی است. و در ایا رابطه تی یف سودهایی که بره ایرا  
سپرده تع ق گرر رتره اسرت و مشرخرص نریرسرت و مردیرران  
شرکت مترو در ایا خهوص یاسخنو نیستنرد. هرمرنرنریرا  

ای در شرکت برهرره بررداری    ضابطه و رابطه   های بی   استخدام 
مترو تهران مورد اعتران است و هرم اکرنرون ا ررادی در  

ای برا    شوند که هیو ارتربراا و سرابرقره   مترو استخدام می 

 مسئولیت های  ع ی ندارند. 
 

تجمع جمعی از کارکنان مترو تهران برای 
 مطالبات مزدی

نرفرر از    ٠٣٣ خرداد حردود    ٠٨ صبت روز    ٧٧ از ساعت  
کارکنان عم یاتیس ستادی و اداری شرکرت برهرره بررداری  
مترو تهران با تجمع در ساختمان مررکرزی ایرا شررکرت در  
چهارراه کالج به عدم یرداخت معومات مرزدیس مشریرالت  

 های حمایتی اعتران کردند.   ایس بد حسابی صندوق   بیمه 
هزار نفری کارکنران مرتررو ترهرران بره عردم    ٨ جمعیت  

ای اعرترران    یرداخت مرعرومرات مرزدیس مشریرالت بریرمره 
دارند. به گفته کارگران تعداد کرارکرنران مرتررو در زمران  

هزار نفر ا زایش یرا رتره    ٧٣ نفر به    ٠٥٣٣ مدیریت  ع ی از  
مریر ریرون    ٤ ترا    ٠ استس و هم اکنون هر کدام از آنها بریرا  

تومان معومات مزدی دارند. از جم ه برا وجرود کسرر حرق  
بیمه سهم کارگر ایا مبالغ مرتبرا بره ترامریرا اجرترمراعری  
یرداخت نمیشود و سازمان تامریرا اجرترمراعری عر ری رغرم  

 کند.   ها را تمدید نمی   مانون د ترجه بیمه 
عالوه بر یرداخت نشدن مطالبرات مرزدی و مشریرالت  

ای کارکنان شرکت متروی تهران تاکید دارند که هرر    بیمه 
ماه مبالغی از حقوق آنها از بابت واریز بره صرنردوق تخریرره  
شهرداری و صندوق مسیا کسر شده است که گرویرا ایرا  

های حمایتی واریز نشرده اسرت    مبالغ به حساب ایا صندوق 
آغرار    ٣٣ و با توجه به اینیه ایا مسئ ه از ابرتردای دهره  

شده در حال حاضر ارزش مرجرمروع ایرا مربرالرغ رمرم مرابرل  
توجهی است. و در ایا رابطه تی یف سودهایی که بره ایرا  
سپرده تع ق گرر رتره اسرت و مشرخرص نریرسرت و مردیرران  
شرکت مترو در ایا خهوص یاسخنو نیستنرد. هرمرنرنریرا  

ای در شرکت برهرره بررداری    ضابطه و رابطه   های بی   استخدام 
مترو تهران مورد اعتران است و هرم اکرنرون ا ررادی در  

ای برا    شوند که هیو ارتربراا و سرابرقره   مترو استخدام می 
 مسئولیت های  ع ی ندارد. 

اعتراضات کارگران گستر  صنعت 

 اخبار کارگرد
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بیا الم  ی: داوود ر اهی  
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 روز خاتمه یافت ٨١آذربایجان پس از 
گسرتررش تروسرعره  »خرداد کارگرران کرارخرانره  ٠١ روز  

کره از  رروردیرا مراه در اعرترران بره   «صنعت آتربایجان 
    معومات مزدی خود دست از کار کشیده برودنرد برا وعرده 
کار رما و مسئوالن دولتی مومتا به اعتران صنفی خرود  

خرداد دادستانی شهرسرتران    ٠١ خاتمه دادند.در اعتران روز  
ای را بررای ر رع    تربرریرز برا دعروت از کرار ررمرا جر رسره 

مشیالت کارگران برگزار کرردنرد. در ایرا جر رسره وعرده  
یرداخت ی  ماه از مطالبرات عرقرب ا رتراده کرارگرران را  
داده بود درعیا حال کار رما وعده کرده حداکثرر ترا شرش  

 ماه مشیالت کارخانه وکارگران را بر طرف کند. 
روزه کارگران ایا کارخانه تاخیرر در    ٨١ ع ت اعتران  

یرداخت مزد ییسال و نیرم آنرهرا بروده اسرت. در ایرا بریرا  
کار رما  قط مبالغی را به صورت الحساب بره کرارگرران  

 داده است. 
همننیا به دلیل حجرم مرطرالربرات بریرمره ای ترامریرا  
اجتماعی از تمدید اعتبار د ترچه ای درمرانری کرارگرران 

   از  روردیا ماه سال جاریی خوداری کرده است. 
تجمع کارگران مشهد نخ در اعتراض به 
 تعطیلی کارخانه و اخراجشان از کار

برا   «مشهدنره ». بادامنیان عضو هیئت مدیره کارخانه  
خرردادس اعرالمس س    ٠٣ اعالم تعطیل شدن کارخانه مشهد از  

نرفرر برامری    ٨ یا    ١ کارگر  قط    ٠٣٣ خبر داد که از حدود  
خواهند ماند که آن هم برای ننهبانی و امرور حرفرا رتری  

الی هجده سال سابقره کرار    ٧٥ است. کارگران اخراجی بیا  
نفر دیرنرر از نریرروهرای    ٠٣٣ دارند. سال گذشته نیز حدود  

شاغل در کارخانه را از کار بییار شدند. کارخانره مشرهرد  
 ا تتان شد.   ٧٠١٣ نه در سال  

 

 تجمع کارگران مجتمع نی شکر هفت تپه 
نفر از کارگران شراغرل    ١٣٣ خرداد حدود    ٠٨ صبت روز  

برا   «مجتمع نریرشریرر هرفرت ترپره »و بازنشسته بخش صنعت 
تجمع مقابل ساختمان اداری ایرا واحرد خرواسرترار دریرا رت  

 مطالبات مزدی وبازنشستنی خود شدند.  
نفر از کرارگرران برازنشرسرتره    ٠٣٣ از مرار مع وم حدود  

تا هم اکنون بازنشرسرتره    ٣٥ ایا واحد که از اسفند ماه سال  
اند مطالبرات برازنشرسرترنری خرود را    اند  هنوز نتوانسته   شده 

 دریا ت کند. 
درصرردی    ٤ ایرا کررارگررران خررواسررتررار یرررداخررت سرهررم  

بازنشستنی خود در مشاغل سرخرت زیران آور بره ترامریرا  
اجتماعی هستند و در عیا حال بابت یراداش برهرره بررداری  

 را از کار رما ط بیارند.   ٣٥ و    ٣٤ سالهای  
در عیا حال شماری از کارگران رسرمری وروز مرزدی  
شاغل بخش صنعت مجتمع بابت دسترمرزد برهرمرا واسرفرنرد  

و دوماه مزد معومه سال جاری بره هرمرراه یراداش    ٣٤ سال  
طرر رربرریررارنررد. جرردا از    ٣٥ و    ٣٤ هررای    وبررهررربرررداری سررال 

مطالبات مزدی س حق بیمه کارگرران رسرمری وشراغرل در  
چهار ماه گذشتره بره ترامریرا اجرترمراعری یررداخرت نشرده  
ود ترچه های درمانی انها از مدتهرا مربرل  رامرد اعرتربرار  

 است. 

در ایرا روز مررار برود یریرمراه از مرطرالربرات مرعرومره  
کارگران یرداخت شود . اما باز مدیرریرت کرارگرران را سرر  
دوانده و مسئولیا کارخانه روز گذشته طی جر رسره ای برا  
تعدادی از کارگران در محل مدیریت شرکت اعالم کرردنرد  
اول ماه آینده امدام به یرداخت برخرشری از مرطرالربرات آنرهرا  
خواهند کرد. کا ر رمرا برا امرنریرتری کرردن کرارخرانره و  
مجهز کردن آن به دوربیا های مداربسته و استقرار نریرروی  
انتظاحی در محل مرتب جواب سرباال به کارگران میدهرنرد  

و کارگران نیز کوتاه نمی آیند. در چنیا وضعریرتری اسرت  
خررداد زدنرد و اعرالم    ٠٨ که کارگران دسرت بره ترجرمرع  

 کردند که تا یاسه ننیرند به تجمع خود ادامه میدهند. 
 

کارگران شهرداری منطقه دو اهواز برای 
 روز تجمع کردند  دومین

نرفرر از کرارگرران یریرمرانری    ٠٣٣ خرداد حدود    ٠٨ روز  
خدماتی منطقه دو شهرداری اهرواز کره طری چرنرد مراه  

اند  برای دومیا روز ییرایری بهرورت    گذشته حقوق ننر ته 
همزمان مقابل ساختمان مرکزی شهررداری وشرورای شرهرر  

 اهواز تجمع کردند. 
ایا کارگران که روز گذشته نیز در مقرابرل سراخرترمران  
مرررکررزی شررهرررداری اهررواز تررجررمررع کرررده بررودنرردس تررحررت  

در سره   «سپهر م عره گر ری  »مسئولیت شرکت ییمانیاری  
ناحیه ی  سدو وسه ی منطقه دو شرهرر اهرواز در  ضرای  
سبز مشغول به کار هسترنرد و برابرت دسرترمرزد مراه هرای  

از    ٣٥ و   ٣٤  رروردیرا واردیربرهرشرت و سرنروات سرالرهرای  
کار رما ط ب دارند. ییی دینر از موارد مرورد اعرترران  
کارگرران  ضرای سربرز شرهررداری مرنرطرقره یر  اهرواز  

 های آنان است.   محدودیت حق اوالد وبیمه خانواده 
کارگران شهدرداری به سطت نازل دستمرزدهرا اعرترران  

داشته و مینویند دستمزدی که هر ماهه به آنهرا یررداخرت  
های مزدی مانون اسرت کره مریرزان آن    میشود برابر حدامل 

شرود امرا    بار در یشت درهای بسته تعیریرا مری   سالی ی  
 هرگز میزان آن کفاف معیشت آنها را نداده است. 

ی  شعار کارگران و مع مان در مبارزه برای خرواسرت  
  ٤ ا زایش دستمزد ایا بروده اسرت کره اگرر سربرد هرزیرنره  

 می یون استس دستمزدها نیز برابر آن باید باشد. 
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری با 

 سفره ای از برگ درختان
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کارگرران شرهررداری    ٣١ خرداد ماه    ٠١ صبت روز شنبه  
نورآباد دراعتران به عدم دریا ت حرقروق خرود در مرقرابرل  
 رمانداری دلفان تجمع اعتراضی بریا کردند. کرارگرران در  
مقابل  رمانداری ایا شهر با یها کرردن سرفرره نرمرادیرا برا  
برگ درختان اعتران خود را نشران دادنرد. ایرا کرارگرران  

 ماه است که حقوق دریا ت نیرده اند. ١ بیش از  
 

 کارگران پار  قو تجمع کردند
نرفرر از    ٧٥٣ خررداد حردود    ٠١ ساعت هشت صبت روز  

کارگران کارخانه یارر مو در اعرترران بره عردم یررداخرت  
س  ٣٥ دستمزد بهما سال گذشته و مطالبات مرزدی اسرفرنرد  

و مشخص نبودن زمان برازگشرایری    ٣١  رودیا و اردیبهشت  
ایا کارخانه در محوطه محل کار خود ترجرمرع کرردنرد.ایرا  

 هر ادامره داشرت و کرارگرران    ٧٠ تجمع تا حوالی ساعت  
هرایری را    شرکت کننده مانند د عات گذشته بنر و یروسرترر 

کرردنرد کره در آن بره عرمر ریررد کرار ررمرا و    حمرل مری 
هرای    سهامداران اعتران شده بود.همننیا د رتررچره بریرمره 

کارگران روغا مو دو هفته است که ترمردیرد نشرده و آنرهرا  
هننام مراجعه به مراکز درمانی سازمان تامیا اجرترمراعری  

 اند.   به مشیالت بسیاری مواجه شده 
 

 کارگران
اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر 
 هفت تپه وارد دومین روز پیاپی خود شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: در ادامه اعتهاب و ترجرمرع  

مداوم کارگران نیشریرر هرفرت ترپره در طرول هرفرتره هرای  
گذشتهس دور تازه ایا اعتهاب و ترجرمرعرات کره از صربرت  
دیروز و بدنبال خ ف وعده کار رمرا در یررداخرت یریرمراه از  
دستمزد معومه کرارگرران آغراز شرد امرروز نریرز برا شردت  

 بیشتری ادامه ییدا کرد. 
 

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگرران ایررانس  

اعتهاب و تجمع امروز کرارگرران نریرشریرر هرفرت ترپره در  
حالی ادامه ییدا کرد که دیشب مرائرم مرقرام کرارخرانره از  

سرراعررت    ٤٨ طرریررق ترر ررنرررام برره آنران اعررالم نررمررود  رررف  
مطالباتشان یرداخت خواهد شد  اما کارگرران برا تروجره بره  
خ ف وعده های میرر کار رماس ایا وعده از سروی مرائرم  
مقام کارخانه را نپذیر تند و صبت امروز اعتهاب و ترجرمرع  
خود را با بستا درب کارخانه و ممرانرعرت از ورود نریرروی  
انتظامی به محل کارخرانره و ورود و خررج بره داخرل آنس  

 ادامه دادند. 
 

بنا بر ایا گزارشس امروز ماموریا حراسرت در امردامری  
برای کاستا از دامنه تجمع کارگران  تالش کرردنرد مرانرع  
حضور کارگران بازنشسته در محرل شرونرد امرا مرو رق بره  
انجام اینیار نشدند. در تجمع امروزس کرارگرران اعرترهرابری  
عالوه بر خواسرت یررداخرت مرطرالربراتشرانس خرواهران عرودت  
شرکت از بخش خهوصی به دولتی شردنرد و  هرمرنرنریرا  
نسبت بره عردم اجررای برخرشرنرامره اسرترانرداری از سروی  
مدیریت کارخانه مبنی برر کراهرش سراعرات کرار بردلریرل  

 درجه بشدت معترن شدند.   ٥٣ گرمای باالی  
تجمع امروز کارگران اعتهابی شرکت نریرشریرر هرفرت  
تپه در مقابل درب ورودی کارخانه در حالی یرایران گرر رت  
که هینی  از مسئولیا شرکت حاضر بره یراسرخرنروئری  
به مطالبات کارگرران نشردنرد. ایرا وضرعریرت یرعرنری بری  
تفاوتی مح  کار رما به اعتهاب و اعتران کارگرران و  
وضعیت بسیار مهیبت بار آنرانس ایرا شرائربره را در مریران  
کارگران داما زده است که گویا کار رما با هرد ری کره  
برای کارگران روشا نیست با عدم تروجره بره خرواسرترهرای  

آنانس  تعمدا و بطور نقشه مندی در حال واداشترا کرارگرران  
 به اعتهاب در محدوده کارخانه است. 

 
با یایان تجمع امروزس کارگران اعتهابی نیشریرر هرفرت  
تپه اعالم کردند در صورت تداوم بی توجهی کرار ررمرا بره  
خواستهایشانس عالوه بر ادامه اعتهابس امدام به بستا جراده  

اهواز خواهند کرد. ایا اولتریرمراتروم    -بیا الم  ی اندیمش   

از سوی کارگران اعتهابی نیشیر هفت تپه و تاکریرد آنران  
بر ادامه اعتهاب برای دستیابی به مطالباتشران در حرالری  
است که دمایقی ییش استانداری خوزستان بدلیرل گررمرای  

درجهس ک یه ادارات دولتی و غیر دولرتری اسرتران    ٥٣ باالی  
 هر روز چهارشنبه هفتره جراری ترعرطریرل    ٧٠ را تا ساعت  
 اعالم کرد. 

 
 ٧٠٣١ خرداد ماه    ٠٣  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
اعتصاب پانصد کارگر روزمزد در شرکت 

 نیشکر هفته تپه
اتحادیه آزاد کارگران ایران: صبت امروز یرانهرد نرفرر از  
کارگران روزمزد شرکت نیشیر هفت ترپره در اعرترران بره  
عدم یرداخت دستمزدهایشان دست از کار کشیده و امدام بره  

 تجمع در محل کارخانه کردند. 
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگرران ایررانس  
در یی ایا اعتهاب و تجمعس مدیر کارخانه با حضور جرمرع  
کارگران اعالم کرد طی تماسی که با رئیا هیات مردیرره  
کارخانه داشتهس مقرر شده است حداکثرر ترا روز یریرشرنربره  

 هفته آینده دستمزد  روردیا ماه کارگران یرداخت شود. 
کارگران روز مرد نیشیر هفت تپه مرزایرای آتر و دی  

س هشرت  ٣٤ س حقوق بهما و اسفرنرد مراه سرال    ٣٤ ماه سال  
و حقوق ماههرای  رروردیرا و اردیربرهرشرت    ٣٥ ماه با سال  

 ماه سالجاری را از کار رما ط ب دارند. 
بنا به گفته کرارگرران نریرشریرر هرفرت ترپرهس از زمران  
واگذاری ایا شرکت به بخش خهوصی و اسرترقررار هریرات  

س کارگران ایا کارخانره  رقرط برا  ٧٠٣٥ مدیره جدید از سال  
تجمع و اعتهاب مرو رق بره دریرا رت یر  یرا دومراه از  
دستمزدهای معومه خود شده اند و هینناه کار ررمرا بردون  
اعررتررران کررارگررران و برره مرریررل خررود امرردام برره یرررداخررت  
دستمزدهای آنان نیرده است. کشمیش دائمی کارگران برا  
کار رما بر سر دریا ت مزد در حرالری برطرور مرداوم وجرود  
دارد که کار رمای ایا شررکرت در روزهرای برارانری کره  
بناچار کار تعطیل میشود مرزدی بره کرارگرران روز مرزد  

 یرداخت نمییند. 
بنا بر آخریا گزارش رسیده به اترحرادیره آزاد کرارگررانس  
اعتهاب امروز کارگران روزمزد شرکت نیشیر هرفرت ترپره  

 هر و با وعده مردیرر کرارخرانره بررای یررداخرت    ٧٠ ساعت  
مزد  روردیا ماه در اوایرل هرفرتره آیرنرده خراترمره یرا رت و  
کارگران اعالم کرردنرد در صرورت خر رف وعرده از سروی  

 کار رما بار دینر دست به اعتهاب خواهند زد.   
 ٧٠٣١ خرداد ماه    ٠٥  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
فرهنگی از  -تشکل کارگری ٤گزار  

 وضعیت کارگران در ایران
سندییای کارگران شرکت واحد اتوبروسررانری ترهرران و  
حومهس کانون صنفی مع مان تهرانس سرنردیریرای کرارگرران  
بیشیر هفت تپه و سندییای کارگران نقاشان اسرتران الربررز  
گزارشی از وضعیت کارگران ایرران را خرطراب بره اجرالر  
سررازمرران جررهررانرری کررار مررنررتررشررر کرررده انررد. برره گررزارش  
سندییای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانری ترهررانس مرترا  
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 از صفحه

Workers in Iran کارگران در فیس بو                           دیدن کنید 

 ایا گزارش به شرن زیر است: 
 با سالم های گرم 

وضعیت کارگران در ایرران از جروانرب مرخرتر رف طری  
سالیان اخیر رو به مهقرا داشتره و تربردیرل بره یر  برحرران  
جدی گردیده اسرت. از نرقرطره نرظرر امرترهرادیس دغردغره  
کررارگررران برریرریرراری چررنررد مرریرر رریررونرری از یرر  سررو و  
دستمزدهای چند برابر زیر خط  قر از سروی دیرنرر اسرت.  
بطورییه بسیاری از نیازهای انسانی نظیر ترغرذیره سرالرم و  

بررای کرارگرران  …  مقویس آموزشس بهداشتس مسرا ررت و 
تبدیل به کاالهایی لوکا و دست نیا تنی شرده اسرت. در  
مورد نیازهای اساسی نظیر خوراک و یروشراکس خرانرواده  
های کارگری مجبورند محدودیت های زجر آور را ترحرمرل  
کنند. دولت برای تعییا دستمزد کارگران حتی حراضرر بره  
رعایت مانون کار که تاکریرد دارد حردامرل دسرترمرزد برایرد  
نیازهای ی  خانواده را برآورده کرنرد نریرسرت. ترعررن بره  
دستمزد کارگران به تعییا دستمزد چند برابر زیر خرط  رقرر  
ختم نمی شرود و دولرت برطرور مسرترمرر برا ارائره طررن و  
تهویب آئیا نامه هایی نظیر طرن استاد شاگردی و آئریرا  
نامه کارورزی تالش دارد به بهانه رونق امهرادی و ایرجراد  
اشتغال میمت نیروی کار را حرتری بره یر  سروم حردامرل  
دستمزد کنونی کاهرش دهردس برا وجرود ایرنریره دسرترمرزد  
کارگر بخش ناچیزی از میمت تمام شده کاالها و خردمرات  
را در برمی گیرد. تعرضات دولتی بره مرعریرشرت کرارگرر  
همننیا از طریق اخرتریراری کرردن بریرمره نرمرودن کرارگرر  
توسط کار رما و گنجاندن آن در طررن هرا و آئریرا نرامره  

 های مذکور بطور مستمر یینیری می شود. 
 

سطت ایمنی و بهداشت کار بسیار یایریرا اسرت و عردم  
رعایت ایمنی در کارگاه هرای صرنرعرتری و سراخرترمرانری  
کارگران را هر روزه به کام مرگ می برد. حوادثی نرظریرر  
آتش سوزی ساختمان یرالرسریرو و ریرزش مرعردن زمسرتران  
یورت که منجر به کشته شدن چهل وسه تا از معدننریران  
شد تنها نمونه هایی شناخته شده از حوادثی اسرت کره رخ  
داده است. ایا حوادث به دلیل وسعت آن مورد توجه رسرانره  
ها مرار می گیرد و توجه بسیاری را ج ب می کرنردس امرا  
حوادث کار به خهوص در بخش ساختمانی بسیار  راترر از  
ایا موارد هستند و روزانه ت فرات جرانری از کرارگرران ایرا  

 بخش می گیرد. 
 

دستمزد های ناچیز کارگران ماه ها معروق مری شرود  
و مستند به اعتراضات توده ای کرارگرران کرارگراه هرایری  
وجود دارد که یرداخت دستمزد کارگررانرش بریرش از یر   
سال معوق شده است و زنردگری  رقریررانره کرارگرران را برا  
تباهی مواجه سراخرتره اسرت. رونرد مرعروق شرده دسرترمرزد  
کارگران نسبت به سال های گذشته متاسفرانره رشرد مرابرل  

 توجه ای دارد. 
 

در چنیا شرایطی که دستمرزد کرارگرران مرعروق مری  
شود متاسفانه مراردادهرای مرومرت حرتری یر  مراهره و  
مرادادهای سفید امضا بسیار رشد داشرتره اسرت. عرالوه برر  
ایا تعطی ی کارخانه ها و بریریرار شردن کرارگرران سرطرت  
امنیت شغ ی را نسبت به سال هرای گرذشرتره بسریرار کرم  
کرده و تبدیل به موضوعات برغررنرج بررای کرارگرران شرده  

 است. 
ریشه اصر ری ترحرمریرل  رقرر بره کرارگررانس عرالوه برر  
سیاستهای امتهادی مدا ع کار رمایان و بازار آزاد نرظریرر  
خهوصی سازیهاس ممرانرعرت دولرت از ایرجراد سرنردیریرا و  
تشیل های مستقل کارگری می باشد. و به همیا دلریرل  
راه سرازمران دهری کرارگرران بررای د راع از حرقروق شران  
مسرردود شررده اسررت. بررا کررارگرررانرریرریرره کرره سررنرردیرریررا و  
تشییالت مستقل خود را ایجاد کرده اند نظیرر سرنردیریرای  
کارگرران شررکرت واحرد اتروبروسررانری ترهرران و حرومره و  
سندییای کارگران نیشیر هفت تپهس سرنردیریرای نرقراشران  
البرز و کانون صنفی مع رمران بررخروردهرای خشرا صرورت  
گر ته و کارگران و مع مان ییشرو در سنردیریراهرا زنردانری  
شده و یا از کار اخراج شرده انرد.  رعرالریرا کرمریرتره هرای  
کارگری نیز از ایا ماعده مستثنری نربروده انرد. حرتری برا  
کارگرانییه بنابر شرایط بغرنج بوجود آمرده بررایشران نرظریرر  
عدم یرداخت دستمزد چندیا ماهه و یا از دست دادن شرغرل  
خود تجمعات اعتراضی برگزار می کرنرنرد بررخرورد هرای  
ی یسی و مضایی صورت می گیرد. کارگران معدن برا رق  
و معدن چادر م و و معدن آق دره نمونه هایی از مرریرانریران  
برخورد های خشا دولتی هسترنرد. برطرور مرثرال کرارگرران  

 معدن آما دره را با احیام مضایی شالق زدند. 
 

وضعیت معیشتی و حق و حقروق مرعر رمران برا شررایرط  

بحرانی روبروه بوده استس از جم ه می توان بره مروارد تیرل  
اشاره کرد: بیمه مع مان ع یرغم دریا ت هزینره هرای براالس  
خدمات را به شیل مط وبی ارائه نمی دهد و موارد ترحرت  
یوشش آن کامل نیست. تعدادی از مع مان  رعرال صرنرفری  
در شهرهای مخت ف به وی ه تهران با اتهرامراتری بره دور از  
وامعیتس به انواع مجازات ها از زندان طروالنریس تربرعریرد از  

… محل سیونت یا اشتغالس اخرراجس انرفرهرال از خردمرت و 
محیوم گردیده اند. به دلیل کاستی های مرخرتر رفری کره  
در نظام آموزشی وجود داردس سطت کریرفری آمروزش ازدیرد  
مع مان دلسوز ومتخههیا بسیاریاییا بروده ودانرش آمروزان  
اغ ب یا ازدریا ت دیپ مس از توانایی های الزم بررای ورود  
به بازار کار برخوردار نیستند. بیرا آمروزه هرای مردرسره و  
دانشناه و همننیا زندگی روزمره هیو همخوانری ورابرطره  

مانون اساسی مربرنری    ٠٣ ای وجودندارد. برغم تاکید اصل  
بر راینان برودن آمروزش هرای عرمرومریس حرتری مردارر  
دولتی ایران نیز دانرش آمروزان را براروش هرای گرونراگرون  
وادار به یرداخت یول می نمایند و تربردیرل بره مردارر آزاد  
شده اند. شهریه ی مدارر آزاد  غیردولتیی بسریراربراالسرت  
وعمال شیاف طبقاتی مروجرود در جرامرعره را بره برخرش  
آموزش منتقل نموده است. مع مان روزمزد با عرنروان هرای  
گوناگون و دستمزدهای ناچیز به کار گر تره مری شرونرد  
که همان دستمزد نیز با ت خیرهای  راوان بره آنران یررداخرت  
می شود  ضرمرا ایرنریره از هریرنرنرونره یروشرش بریرمرهس  
بازنشستنی و امنیت شغ ی نیز برخوردار نیسرترنرد. درایرران  

عرنروان مردرسره  آزادس غریرردولرتریس هریرات    ٧٠ بیرش از  
…( امناییس نمونه ی دولتریس شراهردس نرمرونره مرردمری و 

به نوعی سیستم آموزشی را تربردیرل      ایجاد شده که هرکدام 
به بنناه هایی برای جذب درآمد کرده اند. حقوق مرعر رمران  
بسیار یاییا تر از مریرانرنریرا هرزیرنره هرای یر  خرانرواده  
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متوسط در اغ ب شهرهای ایران است  بطروریریره مرعر رمران  
برای تامیا هزینه های خرانرواده بره نراچرار بره شرغر رهرای  
متفرمه و برخی به دور از ش ن مع می روی آورده انرد. آنران  
به ایا ترتیب  رصت به روز نمودن دانرش خرود را از دسرت  
می دهند. به استثنای تعدادی از مردارر خراصس اغر رب  
مدارر مجرهرز بره امریرانرات الزم بررای  رعرالریرت هرای  
آموزشی و یرورشی نیستند. درصد براالیری از مردارر در  
شهرها و به وی ه روستاهای دور ا تاده ایمنی کا ری بررای  
حفا ت از جان دانش آموزان را ندارند. بره آمروزش مرهرارت  
های زندگیس هنر و ورزش تروجره کرا ری صرورت نرمری  
گیرد. در برخی موارد از کمتریرا امریرانرات نریرز در ایرا  
زمینه ها برخوردار نیستند. برنامه تغذیه راینان  شریرری بره  
درستی اجرا نمی شود. معموال به میزان الزم و ییش بیرنری  
شده ت میا اعتبار نرمری شرود. در یررداخرت یراداش یرایران  
خدمت مع مان از طرف دولت تاخیرهای طروالنریس گراه ترا  
چند سال دیده می شود. به سرنوشت مع مان بازنشسرتره در  

 ایا مدت و یا از بازنشستنی بی توجهی وجود دارد. 
 

کارگران نیشیر هفت تپه در چندیا سال اخیر بررای بره  
دست آوردن مطرالربرات خرود برارهرا دسرت بره اعرترران و  
اعتهاب زده اند.از جم ه ایا خواسرتره هرا دریرا رت حرقروق  
معومه و یرداخرت مرنراسرب دسرترمرزدهراس مرزایرا و اضرا ره  
کاریس روشا شدن وضعریرت برازنشرسرترنران و حرق ایرجراد  
تشیل مستقل کارگری بوده است. همننیا ایا کرارگرران  
ع یه سیاستهای خهوصی سازی دولت در صنعت نیشریرر  

که منجر به بدتر شردن وضرعریرت کرارگرران و هرمرنرنریرا  
حضور گسترده تر نیروهای امنیتی و انتظامی در مرحریرط  
های کار شده است اعتراضات مرترعرددی را از جرمر ره در  

 روزهای اخیر سازمان داده اند. 
 

شرورای  “ دولت تنها تشیالتی دست ساز بره نرامرهرای  
را بره  ”  نماینده کرارگرر “ و  ”  انجما صنفی “ س  ” اسالمی کار 

رسمیت می شناسد. ایا نرهرادهرای وابسرتره بره دولرت بره  
هیو عنوان تشیرل هرای وامرعری کرارگرری نریرسرترنرد و  
همنی در یروسه غیر دموکراتی  غالبرا بردون بررگرزاری  
مجمع عمومی تشییل شده اند و وابستنی های شدید بره  
مدرتها و جناحهای دولتی دارند و تنها خطوا ترسیرم کررده  
دولت را رعایت می کنند. ایا تشیالت  ررمرایشری خرود  
مانعی جدی بررای تشریریرل سرنردیریراهرا و تشریر رهرای  

  ٨٤ مستقل کارگری و صنفی هستند. بطور مثال در سرال  
ا رادی تاثیر گذار در شورای اسالمی کار و خانه کرارگرر  
که مدیریتی اثر گذار در ایا تشریرالت رسرمری دارنرد برا  
هماهننی ی یا به ساختمان سندییای کرارگرران شررکرت  

واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حمر ره و امردام بره ترخرریرب  
وسایل موجود در ساختمان کردند. آنان همرنرنریرا اعضرای  
سندییای واحد که در ساختمان حضور داشتند را مضرروب  
و مجرون کردند. به طبع ا رادی که در چنیرا بسرترری و  

گزیرنرش مری  ”  نمایندگان کارگران “ با حمایت دولت بعنوان  
گردند چه در مذاکرات با دولت و کرار ررمرایران وچره در  
اجالسهای بیا الم  ی نظیر سازمان جهانی کار نمایرنردگران  

نها را با چنیا عنوانی نبرایرد    وامعی کارگران ایران نبوده و آ 
 به رسمیت شناخت و اعتبار نامه برایشان صادر کرد. 

 
با وجود تمامی محدودیتها و اعرمرال  شرارهرای  روقس  
اعتراضات کارگری در ایران رشد مابل توجرهری بره لرحراظ  
کمی و کیفی داشته تا جایییه بخشی از اعرترراضرات بره  
سطت شهرها کشیده شده و یا با حضرور خرانرواده هرا هرمرراه  
شده است. سال گذشته شاهد هزاران اعتران کرارگرری در  
تمامی بخشهای صنعتی و خدماتی و دولتی برودیرم. امرا  
الزم به تاکید اسرتس کر ریره ایرا اعرترراضرات بردون وجرود  
تشیالت مستقل و به عقب راندن ایا محدودیتها مو ق بره  
تحمیل خواسته های گسرتررده کرارگرری و عربرور از ایرا  
وضعیت بحرانی نخواهد شد. ما تشیالت مسترقرل تیرل از  
همیاران گرامی در تشیالت کارگری بیا الرمر ر ری مری  
خواهیم که حمایت خود را از کارگران و مع رمران ایرران هرر  
چه گسترده تر ادامه دهند و در ایا تالش و مربرارزه یرار و  

 همراه ما باشند. 
 

سندییای کارگران شرکت واحد اتوبروسررانری ترهرران و  
 حومه 

 کانون صنفی مع مان تهران 
 سندییای کارگران بیشیر هفت تپه 

 سندییای کارگران نقاشان استان البرز 
 

 دشمن ستمگری و یار ستمکشیدگان باشیم!
 دانشجویان امشب از  اجعه آق دره مینویند. 

 ٠٠ الی    ٠٧ طو ان توییتری ساعت  
حم   وحشیانه نیروهای انتظامی به ترجرمرع اعرترراضری  

 کارگران معدن آق درە را وسیعا محیوم کنیم. 
 به طو ان تویتری دانشجویان بپیوندیم.  

ده کارگر بازداشتی باید  ورا آزاد شوند و خرواسرترهرای  
 کارگران  ورا یاسه گیرد. 

خبر حم ره وحشریرانره بره کرارگرران آق دره را در زیرر  
 میخوانید. 

خرردادس    ٠٥ خرداد روز ینجشنبه    ٠٥ عهر روز ینجشنبه  
تجمع اعتراضی کارگران اخراجی مرعردن طرالی آمردره بره  
همراه خانواده شان با حم ه وحشیانه نیروی انرترظرامری روبررو  
شد. تجمع ایا کارگران ع یه بییارسازیها بودس ترعردادی از  
جوانان جوی کار روستا نیز با خواست اشتغال در مرعردن در  
تجمع حضور داشتند. کارگران اخرراجری مرعردن طرالی آق  
دره خواهان لغرو مررار داد مرومرت یر  جرانربره از سروی  

 کار رما و بستا مراردادهای دائم هستند. 
  ٧٠ بنا بر خبرها در جریان ایا حم ه جنایتیارانره حردود  

نفر مجرون شدند که سه زن در همانجا از حال ر رترنرد. در  
میان زخمی شردگران ا ررادی از مریران اهرالری شراغرل و  
جویند کاره هستند. در ایا حم ه وحشیانه ده نفر از ترجرمرع  

 کنندگان نیز دستنیر شده اند.  
ایا تجمع کارگران از مدتی ییش آغراز شرده و اغر رب  
آنها کارگران اخراجی معدن از روستاهای آمردره و انرنرورد  

 هستند. و خواست انان بازگشت به کار است. 
حم ه نیروهای انتظامی به مردم مرعرتررن روسرتراهرای  
آق دره را مویا محیوم میینیم.ایا همان معدنی اسرت کره  
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دستناه مضایی کارگران را به خاطر مبارزاتش به شرالق و  
حریرم برربرریرت    ٣٥ جریمه محیوم کرد و در اوائرل خررداد  

شالق اجرا شد. وسیعا اطالع رسانی کنیم. حمایرت خرود را  
از ایا کارگران اعالم کنیم. و با بیانیه ها و به هرر شریرل  
که میتوانیم انزجار خود را به ایا توحرش و برربرریرت اعرالم  

 کنیم. 
 

 گزار 
حملە نیروهای انتظامی به مردم 
 روستاهای آق درە محکوم است!

اهالی روستاهای آق درە ع یاس آق درە سف ری و آق درە  
وسطا ک  در مجاورت معدن طالی آق دره تیراب زنردگری  
میینندس نزدی  به سه هفته در اعتران بره بریریراری و  
عدم بیارگیری آنها در ایا معدن دست به تحها و ترجرمرع  

 مسالمت زده اند. 
بر اسار گزارشات و اخبار رسیده حررف مرردم از زبران  
خودشان چنیا بیان شده است: ما بره نشرانره اعرترران بره  
بییاریس از بیا ر تا مراتع و مراردادهرای  هر ریس دسرت  
به تحها زدیم. اعتران مرا مسرالرمرت آمریرز و خرواسرتره  
هایمان برحق است. در روزهای گذشته چندیرا نرفرر از مرا  
به ادارە اطالعات سپاه  راخواندە شدە برودنرد و ترهردیرد شردە  
بودند ک  در صورت ادامه ترحرهرا برا اترهرام امردام عر ریره  

 امنیت م ی مواجه خواهیم شد. 
الزم به تکر است که اعترراضرات کرارگرران اق دره از  

آغاز شد. ییمانریرار و  ررمرا در سرال    ٧٠٣٠ دی ماه سال  
کرارگرر مرعردن طرال اق دره    ٠٥٣ با اخرراج بریرش از    ٣٠ 

اعتراضات کارگران به ایا امدام در ایا منطرقره آغراز شرد.  

وضعیت اسفبار امتهادی و معیشتی کارگرران چرنران برود  
نفر از کارگران اق دره دسرت بره خرودکشری زدنرد.    ٠ که  

کارگران به اعرترراضرات خرود ادامره دادنرد. در یری ایرا  
اعررتررراضررات تررعرردادی از کررارگررران دسررتررنرریررر شرردنررد.  
دادگاههای ناعادالنه کارگران را محیوم به زنردانس شرالق  
و جریمه نقدی کردند. دولت به حمرایرت از یریرمرانریراران و  
کار رمایان شتا ت و با حمایرت نریرروی انرترظرامری ترالش  
کردند صدای کارگران را در نطفه خفه بیرنرنرد. کرارگرران  
در ایا اعتراضات حمایت خانواده هرای خرود را بره هرمرراه  

 داشتند. 
اعتراضات مردم بجان آمده ادامه دارد و در هفتره هرای  
گذشته باز مردم ایا منطقه دست به اعترران زدنرد و ایرا  
اعتراضات همانطور که خود مینویند و شاهرد هسرتریرم در  
گزارشات تهویری کارگران به هرمرراه خرانرواده در ترجرمرع  

خررداد بره ایرا    ٠١ شنبه  ٥ کردند. نیروی انتظامی در روز  
تجمع کارگران به همراه خانواده هایشران حرمر ره مریریرنرنرد.  
تعدادی زنان را چنان مورد ضرب شتم مررار مریردهرنرد کره  
بیهوش میشوند و تعدادی از کارگرران را دسرترنریرر و بره  

 همراه خود میبرند . 
ماایا یورش نیروهای انتظامی به کرارگرران و خرانرواده  
های کارگری را محیوم میینیم و خواهان آزادی  روری  

 و بدون بی میدوشرا کارگران زندانی هستیم 
بهنام ابراهیم زاده سوبالگ نویا و  رعرال کرارگرری و     

کودک و عضو کمیتره یریرنریرری ایرجراد تشریرل هرای  
 کارگری. 

 وجمعیت د اع از کودکان کارو خیابان 
 ٣١ خرداد/  

 
بیانیه جمعیت دفاو از کودکان کار و 

خیابان به مناسبت روز جهانی مبارزه با 
 کار کود 

 
ژوئاس روز جهانی مبارزه با کار کودکران گررامری    ٧٠ 

 باد. 
   

ژوئا برای عده ی کثیری از مردم و البته  رعراالن    ٧٠ 
جنبش لغو کار کودکان در سررتراسرر جرهران روز مرهرمری  

 کشور عضو در اجالر     ٧٨٠ است. نشست نمایندگان  
اترفرامری اسرت کره   (ILOسالیانه سازمان جهانی کار  

در جریان است. ییی از مربراحرثری کره کرنرفررانرا برر آن  
تمرکز داردس وضعیت "یر  مریر ریرارد و یرانهرد مریر ریرون  
انسانی است که در شررایرط جرنر س خشرونرت و  رجرایرع  
طبیعی زندگی می کنند که ی  سوم از جرمرعریرت آنررا  

 کودکان"* تشییل می دهند. 
با نناهی گذرا به ژئو ی تی  مناطق درگیر جرنر س  
خاورمیانه ی خونینی به چشم می خورد کره از هرر سرو  
مورد تهاجم مردرت هرا و عرنراصرر دسرت سرازشران اسرت.  

 داعشس   
القاعده و جریانات ریز و درشت دینرس خ ق شرده انرد ترا  
مطامع و منا ع مدرت هاس دولت ها و  رمه های مرذهربری  
و ن ادی از چهار سوی جهان را  راهم کنند. در ایا مریران  
می یون ها خانوار در  ضرای وحشرت و خشرونرت ترروریسرم  
بسر می برند وبخرش کرثریرری از آنران آواره ی مررزهرا و  

 کشورهای دور و نزدی  شده اند. 
زنردگرری در اردوگراه هرایرری بررا امرریرانررات حرردامرل و  
ابتدائیس شرایط زنردگری مرومرتری اسرت کره چریرزی جرز  
"مرگ تدریجی" نیست. محرومیرت از ترغرذیرهس برهرداشرتس  
یوشاکس مسیا مناسب و  قدان  ضای منراسرب رشرد و  
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آموزش کودکانس ماحهل جن  ناخواسته ای اسرت کره  
نهیب مردم ا غانس عرامیس سوریس یمنیس   سطینری و...  

 شده است. 
اسیان کودکران آواره در سرایرر کشرورهرا هرم شررایرط  
بهتری نسیب آنان نیرده است. اگر بال راصر ره مرجربرور بره  
کار نشده اندس در آینده ای نزدی  در صرف نریرروی ارزان  
کار مرار خواهند گر ت و ایا ادامره ی مررگ تردریرجری  
ای است که برای کودکان مهاجر و یناهرنرده تررسریرم شرده  

 است. 
به ایا جن  خانمان سوز باید یرایران داد. ایرا حردامرل  
خواست جامعه ی متمدن جهانی است. ایا اولیا و یرفره و  
هدف دولت ها و سازمان ها و مرراجرع بریرا الرمر ر ری مری  
بایست باشد. برای ایا خرواسرت و بررای دسرت یرابری بره  
حقوق یایه ای کودکان و همه ی ابناء بشرر مری برایسرت  

 دست ها را به کار گر ت.   
در وضعیت کودکان دینر نرقراا جرهران هرم نره ترنرهرا  
بهبودی حاصل نشده ب یه هر روز خطرناک تر شرده اسرت.  

 آمار روز ا زون  قرس بییاریس ا زایش مهاجرت بدلیل   
محطیس گرسننی و بالیای طبیعی در کرنرار جرنر   
ها و نسل کشی های ضد انسانیس جهان را به مرنرزل گراه  
یر وحشت و سیاهی بدل کرده است که برنرظرر ترنرهرا بررای  

 عده   
ای اندکس ترعردادی کرمرترر از یر  درصرد حرتریس  
تخهیص یا ته است. ایا در حالی است که زمیا به هرمره  
ی ساکنان آن ترعر رق دارد. زمریرا مرترعر رق بره هرمره ی  
جاندارانس اعم از انسان هاس حیوانات و موجودات و گریراهران  
است. ایا حیم انسان متمدن امروز اسرت و هرمرنران مری  

 بایست بدان یایبند باشند. 
در کنار ص ت و آرامرش بررای جرهرانریرانس ترحرهریرل و  
آموزش اجباری و راینانس بهداشت و سرالرمرتری جسرمری و  
روانیس تغذیه و مسیا مناسبس  ضای سالم و بدون ترنرش  
برای رشد شخهیت وجایناهس امیان مشرارکرت و دخرالرت  
در امور مربوا به خود و حرمرایرت هرای هرمره جرانربره از  

 کودکان از مقدمات جهان مناسب کودکان است. 
برای تحقق به ایا مهم بایرد دولرت هرا را مرو رف بره  
یذیرش و ت میا حقوق یایه ای باال و نریرز شرروا حردامر ری  

 زیر نمود: 
 
ت میا اجتماعی همنانیس بیمه کامل همه ی آحراد    -

جامرعره اعرم از خردمرات درمرانریس بریریراری و از کرار  
ا تادگیس زایمان و عمر عامرل تروانرمرنردی خرانرواده هرا و  

 ضاما ممانعت از بیار گماردن کودکان خواهد شد. 
تضمیا و ت میرا دسرترمرزد مریرفری  مرترنراسرب برا    -

معیشت خانواده هایدر ایران بوی ه حدامل برانردازه ی مربر رغ  
یریری از گرام  ٣١ اعالم شده توسط بان  مرکزی در سال  

های ابتدائی رسیدن به سرطرت مرعریرشرت حردامرل انسرانری  
 است. 
هر شی ی از بهره کشی و به کار گماردن کرودکران    -

از سوی هر  ردس نهاد و مرجعیس مری برایسرت بره مرثرابره  
جرم ع یه کودکان ت قی شود و مرراجرع مضرائری و تیرربرط  

 باید با آن برخورد کنند. 
یررذیرررش حررق تشرریررل برررای سررازمرران و نررهررادهررای    -

اجتماعی و مدنی و به رسمیت شناسی حرقروق و جرایرنراه  
آنان در نظارت و هدایت مطالبات جامعه بره سرمرت شررایرط  

انسانی و حقیقی همه ی آحراد و برویر ه نرهرادهرای حروزه  
 کودکان. 

به رسمیت شناختا حقوق مهاجران و یرنراهرنردگران در    -
 ایران و تضمیا و تا میا شرایط زیست انسانی برای آنان. 

 
با امید به انسجام و یینریرری جردی ترر بررای ترحرقرق  
منا ع عالیه کودکان و همه ی انسان ها در سراسرر جرهران  

 و تالش در جهت "لغو کار کودکان همیا امروز" 
 
 جمعیت د اع از کودکان کار و خیابان   

 ٧٠٣١ خرداد    ٠٠   -ژوئا    ٧٠ 
 

نامه سرگشاده  کارگران کارخانه شیشه 
فلوت دراعتراض به عدم پرداخت ماهها 

 حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر
کررارگررران کررارخررانرره شرریررشرره  رر رروت طرری نررامرره ای  
سرگشاده خطاب به  رماندارتاکستان اعتراضشان را نسربرت  
به عدم یرداخت ماه حقوقسحق بیمه ومطرالربرات دیرنرراعرالم  

 داشتند وخواستار یرداخت مطالباتشان شدند. 
به گزارش منابع خبری مرحر ریسترعردادی از کرارگرران  
کارخانه شیشه   وت شهرک  ارسرجریرا از تروابرع برخرش  

ماه گذشته و عیدی و سرنروات  ١ ضیاءآبادگفتند: ما حقوق  
را دریا ت نریرردیرم  از هرمره    ٧٠٣١ _٧٠٣٥ _ ٧٠٣٤ سال  

  ٧٠٣٥ مهمتر حق بیمه کارگران ایرا شررکرت از دی مراه  
 واریز نشده است. 

ایا کارگران معترن اتعان کردنرد: کرارخرانره شریرشره  
  وت ییی از بزرگرترریرا کرارخرانره ترولریردات شریرشره در  
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مرگ بر جمهوری اسالمی!                                              
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!

خاورمیانه است که تولیدات و درآمدهای می ریراری روزانره  
ایا شرکت و صرادرات روزانره خرارج از کشرورداردس چررا  
مدیریت ایا شرکت حق و حقوق کرارگرران ایرا شررکرت را  

 کنند    واریز نمی 
کارگران کارخانه شیشه   وت عنروان کرردنرد: برجرای  
اینیه حق و حقوق کارگران زحمت کش یرداخت شودس ایرا  
شرکت در حال تعدیل نیروست و عرده ای از کرارگرران را  

 کنند.   اخراج می 
 بنابهمیا گزارش دربخش هایی ازایا نامه آمده است: 

ما جمعی از کارگران کارخانه شیشه  ر روت وامرع در  
شهرک  ارسجریرا ضریراءآبرادس خردمرت  ررمرانردار عررن  

تروانرد شررمرنرده خرانرواده    کنیم ی  یدر تا چه حد می   می 
 خود باشد  

تروانرد نرزد کراسرب مرحرل    ی  یدر تا چه انردازه مری 
 زندگی خود شرمنده باشد  

آیا ما حق زنردگری داریرم یرا نرداریرم  از شرمرا سروال  
کنیم اگر حق زندگی داریرم برا کردوم یرول  برا کردوم    می 

 بیمه و کدوم عیدی و سنوات  
برررای یرررسررنررل    ٣٤ /حررق سرره مرراه عرریرردی سررال  ٧ 

 ییمانیاری 
بررای یررسرنرل    ٣٥ و    ٣٤ /حق ییسال کامل سنوات  ٠ 

 ییمانیاری و مراردادی. 
برای یرسنل ییمرانریرار    ٣٥ /حق عیدی ییسال کامل  ٠ 

 و مراردادی شرکت. 
 / عدم یرداخت حق بیمه از دی ماه سال گذشته. ٤ 
/ عدم یرداخت حقوق بهماس اسفند سال گذشرتره و دو  ٥ 

 ماهه امسال برای یرسنل ییمانیاری! 
/عدم یرداخت حقوق اسفند سال گذشرتره و دو مراهره  ١ 

 امسال یرسنل مراردادی 
آمای  رماندار گناه ما چیست  شما بفرمائید آیرا اسرم  
ما رامیتوان سریرست خانواده گذاشت  مرردی کره نرتروانرد  
کمتریا هزینه را برای خررج زنردگری  ررزنرد و هرمرسررش  

 تامیا کند نباید احسار شرمندگی کند  
 شرمندگی و سرا یندگی تا کی و کجا  

مردی که توان یرداخت یرداخت چندیا ماه اجاره عرقرب  
ا تاده خانه اش را ندارند ما از روی اهل خانرهس شررمرنرده و  

 خجالت زده ایم... 
  ٨٣  رروردیرا سرال    ٠٨ کارخانه شیشه   وت در تاریه  

در  ارسجیا استان مزویا به عنوان بزرگتریا و مجرهرزترریرا  
 کارخانه شیشه خاورمیانه به بهره برداری رسید. 

هیتار سراخرتره    ١٣ ایا کارخانه در زمینی به مساحت  
هزار تا انرواع شریرشره برا    ٧٨٣ شده و  ر یت تولید ساالنه  

 می یمتر با تینولوژی   وت را دارد.   ٧٣ ضخامت دو تا  
  ٧٠٣ می ریرارد ترومران     ٠٣٣ برای ساخت ایا کارخانه  

می ون دالری توسط بخش خهروصری    ٧٠٣ می یارد تومان و  
نرفرر    ٥٥٣ هزینه شد و با راه اندازی ایا واحد تولیدی برای  

به صورت مستقیم و هفت هزار نفر بره طرور غریررمسرترقریرم  
 شغل ایجاد شده است. 

درصرد    ٠٣ با راه اندازی ایا کارخانه مطررن شرد کره  
محهوالت تولیدی ایرا کرارخرانره بره کشرورهرای آلرمرانس  

  رانسه و انن یا صادر خواهد شد  
کارخانه شیشه   وت مزویا در منطرقره  رارسرجریرا در  

کی ومتری شهرستان تاکستان در غررب اسرتران مرزویرا    ٠٥ 
 مرار دارد. 

معدن  رعرال سریر ریرا اسرت و    ٧٧ استان مزویا دارای  
هرزار ترا    ٨٤٠ می یون و    ٠٠ میزان تخایر سی یا استان نیز  

 برآورد می شود. 
مهمتریا معادن سی یا استان مزویرا را مرعرادن مررمرز  
آبدس کسیه چریراس مریرزوجس زاجریران و شرورجره تشریریرل  

دهند   ارسجیا ی  از روستاهای اطرراف شرهررسرتران    می 
کی ومتری مزویا است. در نرزدیریری ایرا    ٠٥ تاکستان در  

 روستا معادن سی یا  عال وجود دارد. 
اما با وجود جاینراه مرهرم و تراثریررگرذار ایرا شررکرت  
تولیدی در حوزه ترولریرد شریرشره یر  سرالری اسرت کره  
کارگران ایا واحد تولیدی شرایط مناسبری نردارنرد و عردم  

 یرداخت معومات کارگری داما گیر آنها نیز شده است. 
 

 بین المللی
 
تظاهرات کارگران صیاد  -رر یونان ٣

 مقابل پارلمان 
صدها نفر از کارگرران صریراد یرونرانری طری روزهرای  
جمعه و شنبه در اعتران به خهوصی سرازی برنرادر ایرا  
کشور مقابل ساختمان یارلمان ایرا کشرور در آترا ترجرمرع  
کردند. تجمعات و تظاهررات اعرترراضری کرارگرران صریراد  

ژوئا خردادمراه در حرالری وارد دومریرا روز    ٧٣ یونان روز  
شود که تاکنون دولت به درخرواسرت آنرهرا مربرنری برر    می 

متومف ساختا خهوصی سازی بنادر ایا کشور تروجرهری  
یونان تهرمریرمری   نیرده است. طرن خهوصی سازی بنادر  

هرای    است که دولرت ایرا کشرور در چرارچروب سریراسرت 
ریاضتی اتخات کررده اسرت و آن را در مرالرب الیرحره بره  
مج ا ارسال کرده است. به گفته کارشناسان امرترهرادیس  
مانونی شدن ایا طرن هزاران کارگرر صریراد را در سرراسرر  

 کند.   یونان بییار می 
 
  اعالم اعتصاب عمومی -رر مجارستان ٢

  کارکنان بخش دولتی
  ١٧٣ اتحادیه کارکنان بخش دولتی که ترعردادشران بره  

رسد اعالم کرد چناننه بره خرواسرت ا رزایرش    هزار نفر می 
ژویریرره دسررت برره    ٧١ نشرودس روز      دسرترمررزدشران تروجررهری 

 اعتهاب عمومی خواهد زد. 
هزار عضرو    ٠٣٣ گوید دستمزد بیش از      ایا اتحادیه می 

 سال ییش هیو ا زایشی ناداشته است.   ٧٣ تا    ٨ از  
    اتحادیه خواسته است که دستمزد کرارگرران  ررف سره 

 درصد ا زایش یابد.   ٥٣ سال آینده  
کررارگررران اعررالم کرررده انررد در صررورترریرریرره برره  

بشودس مهمم هستند تا ترهردیرد بره      توجهی     بی  خواستشان  
 بینند.     اعتهاب را عم ی 

 
تظاهرات مدافعین حقوق  -رر آمریکا ١



 ٥٧٤ شماره      -  چهارم  دوره     25     کارگر کمونيست 

 دگرباشان در مخالفت با مواضع ترامپ
هزاران تا از مدا عران حرقروق دگرربراشران جرنرسری روز  

ژوئا در مخالفت با مرواضرع دونرالرد تررامردس    ٧٧ ییشنبه  
رئیا جمهوری آمرییا در واشننتا و دینر شهررهرای ایرا  

 کشور تظاهرات کردند. 
شرکت کرنرنردگران در ترظراهررات روز یریرشرنربره کره  
"راهپیمایی برابری" نام گر ته بودس بره بررخری از امردامرات  
دولت جدید آمرییا از جم ه عقب نشینی از دسرترورالرعرمر ری  
که به دانش آموزان تراجنسیتی اجرازه مری داد آزادانره بره  
انتخاب بیا سرویا های بهداشتی زنانه و مردانه برپرردازنردس  

 اعتران کردند. 
راهپیمایان اعتران خود را نسبت بره حضرور بررخری از  
چهره های مطرن مخالرف حرقروق دگرربراشران جرنرسری در  
دولت دونالد ترامد ابراز کرردنرد. مرایر  یرنراس مرعراون  
رئیا جمهوریس جف سشنزس وزیر دادگستری و تام یررایراس  
وزیر خدمات بهداشتی و انسانی از جم ه مقاماتی هسرترنرد  
که به عنوان مخالف حقوق دگرباشان جنسی شناختره مری  

 شوند. 
شمار شرکت کنندگان در راهپیمایی واشرنرنرترا حردود  

هزار نفر اعالم شده است. در حراشریره ایرا راهرپریرمرایری    ٤٠ 
کنسرتی توسط مای ی سایررس خواننده یرا  نریرز بررگرزار  

 شد. 
 
هزاران نفر دست به  -رر مراکش ٤

 تظاهرات ضدّ دولتی زدند
هزاران تا از شهروندان یایتخت مراکش در اعرترران بره  

مرردان از مردرت بره     ساد مالی دولت و سوءاستفراده دولرت 
 ها آمده و تظاهرات بریا کردند.   خیابان 

ژوئرا در شرهرر ربراا از    ٧٧ اعتران خیابانی ییشنبه  
های اخریرر ایرا کشرور بره شرمرار    سال     تریا تظاهرات   بزرگ 
آید. همننیا ایا راهپیمرایریس امردامری در حرمرایرت از    می 

هرای مرنرطرقره مرحرروم ریرف در شرمرال مرراکرش    اعترران 
  ٤ ساعت گذشرتره دسرت کرم    ٠٤ شود. طی    محسوب می 

 اند.   تا در ریف بازداشت شده 
گویند که برای کرامت خرودس بررابرری و    معترضان می 

 اند.   عدالت اجتماعی به خیابان آمده 
های گذشته نیز در شرهرر حسریرمره جرمرعریرت    طی هفته 

هرای مرتروالری را    مابل توجهی با در دست داشتا شمع شب 
 در خیابان تجمع کردند. 

 روش در ماه اکتبر سرال    در یی کشته شدن ی  دست 
 رروش    ها آغاز شد. ایرا دسرت   گذشته میالدی ایا اعتران 

در خیابان به  روش ماهی مشرغرول برود کره برا مرامروران  
هرایرش    شرود. یرا از ضربرط مراهری   شهرداری درگیر مری 

توسط مامورانس وی در محفظه یشت کامیون حرمرل زبرالره  
 بازد.   جان می 

 
هزار کود   ٢٢٢افزایش  -رر افغانستان ٢

 به جمع کودکان کار 
ژوئرا روز جرهرانری    ٧٠ خرداد برابر برا    ٠٠ به مناسبت  

گرویرد   مبارزه با کار کودک صندوق نجات کرودکران مری 
هررزار کررودک برره شررمررار  ٠٣٣ در یرر  سررال گررذشررتررهس  

 دومی یون کودک کارگر در ا غانستان ا زوده شده اند. 
هرزار  ٠٣٣ بربنیاد آمارهای صندوق نجات کودکانس ایرا  

هزار یناهجرویری مری شرونرد کره در    ١٣٣ کودک شامل  
ی  سال گذشته از ایران و یاکستران بره کشرور بررگشرتره  

 اند. 

گوی صندوق نرجرات کرودکران در     مریم عطاییس سخا 
هرزار    ١٣٣ ا غانستان در ایرا براره گرفرت: سرال گرذشرترهس  

یناهجو از یاکستان و ایران به کشور برگشتنرد کره در ایرا  
هرای یراکسرتران   هزار کودک کارگر در خیابان   ٠٣٣ میانس  

و ایران نیز به کشرور بررگشرترنرد و بره جرمرع دو مریر ریرون  
کرودک خرریررابرانرری مررا ا ررزوده شرردنرد و اگررر حرریررومررت  

گو به وضعیت کرنرونری   ا غانستان و نهادهای مسؤول یاسه 
یی در ایرا زمرنریره صرورت   کودکان کارگر نباشند و توجه 

 های آینده بیشتر خواهد شد.  ننیردس ایا آمارها در سال 
 
افزایش سوّ تغذیه و  -رر ونزوئال ١

 مرگ و میر کودکان
بحران سوء تغذیه کودکان در ونزوئرال بره مررحر ره حراد  
رسید. وزارت بهداشت ونرزوئرال اعرالم کررد ترنرهرا در سرال  

درصد رشد داشرتره    ٠٣ گذشته آمار مرگ و میر کودکان  
 است. 

  ١٣٣ ونزوئال به رغم داشتا تخرایرر نرفرتری برا ا رزایرش  
درصدی تورم و کمبود مواد غذایری روبرروسرت. بره دنربرال  
کمیاب شدن مواد غرذایری اولریره در ونرزوئرالس کراراکرارس  
یایتخت و شهرهای دینر ایا کشور به ویر ه از مراه آوریرل  
گذشته به صحنه اعتران مردمس آشوب و هرج و مررج بردل  

 شده است. 
ژوئرا از    ٧٥ مقامات دولتی ونزوئال روز یرنرج شرنربره  

کشته شدن دست کم ی  نفر در جریان درگریرری و آترش  
زدن خودرو در شهر ماراکایبو در نزدییی مررز ایرا کشرور  

 با ک مبیا خبر دادند. 
 
 


