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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!
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  ٧١٦٧ ژوئیه  ٦١

 ٦١ صفحه  

 ١ صفحه   

 ٦٦ صفحه         
 ٧ صفحه 

 ٦٩ صفحه  ٦٦ صفحه  

 ٦٧ صفحه 

 اخبار کارگری

 بخش ایران: نسان نودینیان 
 رفاهی                    بخش بین المللی: داوود   

 ٦١ صفحه    

 ١ صفحه    

 ٧ صفحه  

هشت سال از جنایات جمهوری اسالمی در 
 کهریزک گذشت!
 محمد شکوهی 

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 اعتصاب متحد کارگران میدان نفتی آذر ایالم 

 کارگر نیشکر هفت تپه پرداخت شد ١٤٣هزینه بازنشستگی 
 یک عقب نشینی: وعده بازگشت به کار کارکنان اخراجی مخابرات لرستان

 شهال دانشفر 

 ٩ صفحه    

 ٦١ صفحه   
هفته دوم تیر  -های کارگری  چکیده گزارش

 ٦٩ماه 
 )منبع سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 

 گفتگو با شهال دانشفر  
 پیرامون تحرک و پیشروی جنبش کارگری

 قطعنامه در مورد  
 موقعیت ویژه جنبش کارگری

 مصوب کنگره دهم  

 تظاهرات خیابانی و مبارزات جاری کارگری
 سئوالی از مصطفی صابر 

 برای بازیگران فریبکار نقض حقوق بشر حاکمان ایران
 بگذارید من زندانی سیاسی سخن بگویم

 بهنام ابراهیم زاده  

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
( ٩٣) 

 دیوید ریازانف 

 ٧٩ صفحه  

قتل آتنا ، تولید کودکان کار و تولید 
 خشونت 

 یاشار سهندی 

نگاهی به مبارزات و خواستهای كارگران 
 ذوب آهن اردبیل
 شهال خباززاده 

پاسخ سر راست  «کار یا بیمه بیکاری
 کارگران به طرح کارورزی

 جوانمیر مرادی

 اطالعیه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران 
آتنا قربانی نظامی است که بنیادش ضدیت با 

 زن و کودک آزاری است!
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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!

 ٩ صفحه    

، ٦٩کارگر کمونیست: ساال 
بخصوص ششماهه آخر سال 
شاهاد اعاتاراضاات ماتاعادد 
کارگری بود که آنچه را کاه 
مااا از آن اطااالر داریاام، 
تظاهراتهای ماتاعاددی باود 
که به خیابانها کشیده شاد 
و یااا بااه جاالااوی ادارات 
دولتی و از جامالاه ما الاس 
کشیده شدند. ساواوالای کاه 
پیش می آید و بعضا از آن 
این هم استنباا  مای شاود 
کااه انااگااار اعااتااراضااات 
کارگری همان تظاهراتهاای 
خیابانی هستند. شیوه های 
شناخاتاه شاده اعاتاراضاات 
کارگری چه ها هستند؟ باه 
نااظاار شاامااا تااظاااهاارات 
خیابانی تنها شایاوه ما ثار 

 اعتراض است؟
 

 مصطفی صابر: 
واضححا اسححت کححه در  حح  هححر  
اجتماع در برابحر ادارات دولحتحی و  
یححا هححر تحح ححاهححرات در خححیححابححان   
کححوهححی از تححالا و  ححعححالححیححت  
سازمانی و کار آگاهگری قبلحی  
قحححرار دارد. اعحححم از کحححوشحححش  
خستگی نا ذیز رهبران عحمحلحی و  
 عالین کحارگحری بحرای محتحححد  
کردن توده کارگر برای انجام ایحن  
یا آن حرکت متحد و یا تحجحاربحی  
که توده کارگر بحرای کسحب آن  
نیاز به زمان و محمحارسحت دارنحد.  
حتی وقتی بر ایی یک اجحتحمحاع  
و ت اهرات خحیحلحی خحودجحوا و  

الححبححداهححه و بححه اصححطححال      ححی 
الساعه بن ر میرسحد بحاز ایحن    خلق 

حرکت قطعا مدیون تجارب قبلحی  
کارگری است که از آن آموخحتحه  
شحده یححا حححتححی بححواسححطححه حضححور  

های قحبحلحی و یحا کسحانحی    نسل 
هحای محبحارزاتحی    است کحه سحنحت 

 اخورده و امتحان شحده ای را بحا  
خود حمل میحکحنحنحد. محیحخحواهحم  
بححگححویححم کححه یححک اجححتححمححاع و  
ت اهرات خیحابحانحی کحارگحران بحه  
نححوعححی تححنححهححا نححو  کححوه یحح   
اعححححتححححراب و تححححالا بححححرای  
سازمانیابی است. بدنه عح حیحم و  
تعیین کحنحنحده ایحن تحالا بحرای  

شحود     سازمانیابی  ورا دیده نحمحی 
اما میدانیم که آنجحاسحت و بحدون  
ایححن بححدنححه آن نححو  هححم وجححود  
نخواهد داشت. من ور محن مح حال  
سنت محا ل و شحبحکحه محححا حل  
کارگری  سنت بحر حایحی محجحمحع  

هححای    عححمححومححی  ایححجححاد تشححکححل 
های از    واقعی کارگری در بخش 

طححبححقححه کححارگححر  سححنححت بححر ححایححی  
اعتصاب با کحمحیحتحه اعحتحصحاب   

های تحعحاونحی و هحیحره و    صندوق 
 هیره است. 

 
اگر این مقدمحه را قحبحون کحنحیحم  
آنوقت سوان واقعی این اسحت کحه  
چرا شحکحل هحالحب اعحتحراب در  
اوضححححاع کححححنححححونححححی بصححححورت  

ها و اجتماعات خیحابحانحی    ت اهرات 

است؟ اگحر  شحت هحر تح حاهحرات  
های انباشت زیاد سازمحانحی    تالا 

و آگاهگرانه وجود دارد چحرا ایحن  
تالا انحبحاشحت شحده خحود را در  
اشحححکحححان دیحححگحححر اعحححتحححراب و  
سححازمححانححیححابححی نشححان نححدهححد؟ و  
همینطحور محیحشحود ایحن سحوان را  
مطر  کرد که آیا این بهحتحریحن و  
موثرترین شکل در شرایط ححاضحر  
است؟ و بحاالخحره بحرای ارتحقحا  و  
گسترا مبارزه کحارگحری کحدام  
اشکان و شیوه ها را بحایحد محورد  

 توجه قرار داد؟ 
 

اما قبحل از ایحنحکحه بحه سحواالت  
 وق بپردازم باید تاکید کحنحم کحه  
اشکان دیحگحر اعحتحراب  اعحم از  
جمع آوری طومار و صدور بیانحیحه  
های اعتراضی  بر حایحی محجحمحع  
عمومی برای تصمیحم گحیحری و  

هحای نحمحایحنحدگحی    انتخاب هحیحات 
جححهححت ابححالا اعححتححراب خححود یححا  
مذاکره با کار رما  دست زدن بحه  
اعتصاب های کوتاه و بلنحدمحدت  
با خواست معین  جحلحوگحیحری از  
خححروج محححححصححون  تحححححصححن در  

تظاهرات خیابانی و مبارزات جاری 
 کارگری

 سووالی از مصطفی صابر
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کارخانحه یحا اشح حان کحارخحانحه و  
حتی گحروگحان گحیحری محدیحران   
عالوه بر اجتمحاع در بحرابحر ادارات  

های خحیحابحانحی    دولتی و ت اهرات 
جزو اشکان شناخته شحده و رایح   
مححبححارزات کححارگححری در ایححران  
است. اما بنح حر محیحرسحد اکحنحون  
شکل بیشتر رای  و مرسوم هحمحان  

ها و اجتماعات خیحابحانحی    ت اهرات 
باشد که بیش از  یش بحا حضحور  

های کارگحران نحیحز هحمحراه    خانواده 
 میشود. 
 

بن رم این شکل اعحتحراب اکحنحون  
رواج بححیححشححتححری دارد چححون در  
شرایط کنونی که امکحان ایحجحاد  

ای    هححای سححراسححری تححوده   تشححکححل 
کححارگححران بححه زور سححرکححوب از  
کارگران سحلحب شحده اسحت  ایحن  
شکل میتواند  شار بیحشحتحری بحر  
کار رما و دولحت بحگحذارد. چحرا  
که مساله اعتراب را بحه سحطحا  
خیابان میکشد و بعد سیاسی بحه  
آن محححیححدهحححد. اجحححتححمحححاعححات و  

هحای خحیحابحانحی نحوعحی    ت اهحرات 
اطححالع رسححانححی بححه جححامححعححه و  
درخواست حمایت از جحانحب سحایحر  
کارگران و مردم شهحر اسحت کحه  
خود بسیار ناراضی اند و همحدلحی  
میکنحنحد و گحاه ححتحی بحه ایحن  
اعححتححراضححات مححی  ححیححونححدنححد. در  
بسححیححاری مححواقححع اعححتححصححاب در  
محیط کارخانه صحدایحش چحنحدان  
به جایی نمیرسد و کحارگحران در  
اهلب مراکز از لحححام محالحی و  
اقحتححصححادی امححکححان اعححتححصححابححات  
طححوالنححی را نححدارنححد. خححیححلححی از  
اعححتححراضححات هححم بححرای گححر ححتححن  

های معوقه است که ایحنحجحا    طلب 
دیگر اعتحصحاب چحنحدان محعحنحی  

دهحد و قحطحعحا اعحتحراب در    نمحی 

خیابان و محقحابحل محراکحز دولحتحی  
تححنححهححا اهححرم مححوثححر مححمححکححن در  

 دسترس کارگران است. 
اما دقت کنید ایحن در شحرایحطحی  
اسحححت کحححه کحححارگحححران  حححاقحححد  

ای    های سحراسحری و تحوده   تشکل 
خححود هسححتححنححد و نححاچححارنححد در  

های  راکنده و محتحفحرق بحه    گردان 
جححنحح  یححک ارتححش مححنحح ححم و  
سازمانیا ته بروند. ممحکحن اسحت  
اینجا و آنجا محو حقحیحتحی داشحتحه  
بححاشححنححد امححا چححنححدان بححزر  و  
مححهححمححتححر  ححایححدار نححخححواهححد بححود.  
کارگران اگحر بحخحواهحنحد محو حق  
شوند بایحد جحنح  را بحبحرنحد یحا  
دسححتححکححم در آن جححهححت حححرکححت  
کننحد. و بحرای ایحنحکحه در ایحن  
جهت حرکت کنند بایحد بحتحوانحنحد  
خححود را در ابححعححاد سححراسححری  
متشکل کنند و حمایت محردم را  
در یک ابحعحاد سحیحاسحی وسحیحع  

 بدست بیاورند. 
 

بنابر این من  حکحر محیحکحنحم ایحن  
ها و اعتراضات خیابحانحی    ت اهرات 

گرچه خود گحامحی عحمحلحی بحه  
 یش است اما تنها میتواند یحک  
شکل گذرا برای عبور به مرحلحه  
عالحیحتحری از محبحارزه کحارگحری  
باشد. به این مرحله که کارگحران  
به م ابه یک طبقه و بحا قحدرت  
یک طبقه در برابحر کحار حرمحا و  

 دولت ظاهر شوند. 
 

میکوشم نحکحتحه محورد نح حرم را  
طور دیگری هحم تحوضحیحا دهحم.  
اینکه کارگحران در تحوازن قحوای  
 ححعححلححی و در شححرایححط  ححقححدان  

های سراسری و طبحقحاتحی     تشکل 
اعححتححراب و مححبححارزه خححود را بححه  
خیابان میکحشحانحنحد یحک جحهحت  

گیری درست و راسحتحش نحاگحزیحر  
است. این تنها راه محمحکحن و در  

ای    دسترس برای تکیه بر گحوشحه 
ای از قححدرت    و تححنححهححا گححوشححه 

سراسری و سیاسی بالقحوه طحبحقحه  
کححارگححر اسححت. چححرا کححه بححردن  
اعتراب بحه خحیحابحان و بحه شحهحر  
همانطور که اشاره کردم در واقحع  
تححالا بححرای حححمححایححت سححایححر  
کارگران و مردم و بحمحیحدان آوردن  
 اکتور سیاسی و طحبحقحاتحی بحه  
صحنه اسحت. امحا اوال راه هحای  
دیگحری بحرای بحه محیحدان آوردن  
قححدرت طححبححقححاتححی و سححیححاسححی  
کححارگححران هسححت کححه بححایححد بححا  
ابتکار و هشیاری همه آنها را بحه  
خدمت گر ت )برای م ان شحبحیحه  
طومار چند ده هحزار امضحا  بحر  
سر دستحمحزد کحه سحر و صحدای  
زیادی کرد(. در این رابطه بحویح ه  

هحا و    کارگران نباید نحقحش رسحانحه 
خصوصا میدیحای اجحتحمحاعحی را  

ای کححردن    در سححیححاسححی و تححوده 
مسححححائححححل  اعححححتححححراضححححات و  

هححای خححود دسححت کححم    خححواسححتححه 
بگیرند. باید یاد بگحیحریحم کحه در  
عصر  یحسحبحو  و تحویحتحر ایحن  
ابححزارهححا را بححخححوبححی بححه خححدمححت  

 بگیریم. 
 

ثانیا و بسیار مهمتر تصحور محن    
ایححن نححیححسححت کححه اعححتححراضححات و  
مححبححارزات کححارگححری از طححریححق  
تححححکحححح ححححیححححر اعححححتححححراضححححات و  

های خیابحانحی بحه یحک    ت اهرات 
مبارزه سیاسی و طبقاتی تعحیحیحن  
کننده تبدیل میشود. ححتحی اگحر  
جایی دست بحر قضحا از ایحن راه  
مسیر طحی شحد  بحاز ایحن محیحان  
یک حلقه وجود دارد کحه ححتحمحا  
باید ساخته شود و آبحدیحده شحود.  

هیچ چحیحزو هحیحچ ابحتحکحاری و  
تحوانحد    هحیحچ ابحزار دیحگحری نحمحی 

جای آنرا بگیرد. بدون ایحن ححلحقحه  
هححای کححارگححران    زنححجححیححره تححالا 

همچنان  حراکحنحده خحواهحد محانحد.  
این حلقه همانا  اکتور تشحکحل و  
سازمانیابی است. چه در سحطحا  
هر واحد و هحر محححل و چحه در  
سطا منطقه و کشور و کل طبحه  
کحارگحر. در ایحن رابحطحه خحیحلححی  
میشود حرف زد و ادبیحات هحنحی  
کححمححونححیححسححتححی وجححود دارد. امححا  
بعنوان راه حل مشخصتر در قحبحان  
اوضححاع خححار ایححران مححن تححوجححه  
خوانندگان را به قرار کنگره دهحم  
حزب کمونیحسحت کحارگحری کحه  
چند ماه قبل بحرگحزار شحد جحلحب  

 میکنم: 
 

قرار در مورد جنبش تشحکحلحیحابحی  
 کارگری 

 با توجه به اینکه 
 
تشکل نه تنها ابزار و سحال      -١ 

مححبححارزه بححلححکححه ظححرف تحححححقححق و  
تحکحیحم هحویحت جحمحعحی و ابحراز  
هویت طبقحاتحی کحارگحر اسحت و  
ازینرو بعنوان یحک امحر و هحدف  
در خود جایگاه مهم و حیاتحی در  

 جنبش کارگری دارد. 
 
در شرایط حاضر از یحکحسحو     -٢ 

تشححکححیححل مححجححمححع عححمححومححی و  
 راخوان به آن به یحک سحنحت در  
اعتراضات کارگری تبحدیحل شحده  
اسححت و از سححوی دیححگححر در  

هائی از طبقه کارگر اولحیحن    بخش 
های تشحکحلحهحای    ها و نمونه   جوانه 
ای و سراسری شکل گر حتحه    توده 

است. این نشحانحدهحنحده آمحادگحی  
شحرایحط بححرای ایحجححاد و تحح حبحیححت  

تشکلحهحای تحوده ای کحارگحری  
 است. 

 
کنگره بر ضرورت و امکانپحذیحری  
شححکححل دادن و دامححن زدن بححه  
جنبش تشکلیحابحی کحارگحری در  
شرایط حاضر تاکحیحد محیحکحنحد و  
تالا میکند تحا ایحجحاد تشحکحل  
بعنوان یحک اولحویحت و هحدف و  
امححر در خححود در دسححتححور کححار  
 عالیحن جحنحبحش کحارگحری قحرار  
بگیرد.  عالین این جنبش در هحر  
مبارزه و اعتراب کحارگحری امحر  
مححتحححححد و مححتححشححکححل شححدن و  
متشکل ماندن کارگران را دنحبحان  
مححیححکححنححنححد و ایححن امححر را یححک  
شاخص مهم  حیحشحروی کحارگحران  
در هححر اعححتححراب و مححبححارزه ای  
میدانند. جحنحبحش تشحکحل یحابحی  
میتواند و بایحد هحمحانحنحد جحنحبحش  
ا زایش دستمزد به یحک جحنحبحش  
علنی و گسحتحرده بحا نحهحادهحا و  
چهره ها و بیانیه های ویح ه خحود  

 تبدیل بشود. 
 

حزب کحمحونحیحسحت کحارگحری بحا  
تالا برای تقویت جنبش محجحمحع  
عححمححومححی و تشححکححیححل مححجححامححع  
عمحومحی  و بحا ححمحایحت از هحر  
تشححکححل کححارگححری مسححتححقححل از  
دولحت و از هححر تححالا  ححعححالححیححن  
کارگری برای ایجاد تشکحلحهحای  

ای   عاالنه برای شکل دادن    توده 
به یک جحنحبحش گسحتحرده بحرای  
تشححکححلححیححابححی کححارگححران مححبححارزه  
میکند و همه  عالیحن کحارگحری  

 را به این جنبش  رامیخواند. 
مصاحبه با مصطفی صاابار 
تاوسااا ناااصار اصاغااری از 
اعضای تاحاریاریاه کاارگار 
 کمونیست تهیه شده است. 

 از صفحه

Workers in Iran  
 کارگران در فیس بوک                               دیدن کنید

 تظاهرات خیابانی و مبارزات جاری کارگری                                                      سووالی از مصطفی صابر
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جنبش کارگری در ایران در آستانحه جحهحشحی بحزر  قحرار  
گر ته است. در  ضای محتحححون اجحتحمحاعحی و محوج هحم  
سرنوشتی و همبستگی با مبارزات کارگری  ایحن جحنحبحش  
اکنون ثقل سیاسی مهمی در جحامحعحه  حیحدا کحرده  و بحه  
آستانه ایجاد تشکلهای توده ای کحارگحری رسحیحده اسحت.  

 مهمترین مولفه های این تحون و  یشروی چنین است: 
 
مبارزات کارگری  اعتصابات طوالنی مدت و  حی در    -١ 

 ی در مراکز صنعتی و تجمعات در مقابل مراکحز دولحتحی  
به امری روزمره تبدیل شده و اتحاد و همبستگی و  حیحونحد  
بحخححشححهحای مححخححتحلححف کحارگححران را تحقححویححت کححرده اسححت.  
اعححتححراضححات سححراسححری و رو بححه گسححتححرا مححعححلححمححان و  
 بازنشستگان  یک جنبه مهم این تحون را بازتاب میدهد. 

 
جنبش ا زایش دستمزد اکنون یک جنبحش گسحتحرده و    -٢ 

اجتماعی است. خواست ا زایش چندین برابر دسحتحمحزدهحا و  
مقایسه خط  قر و سطا موجود دستمزدهحا در شحعحارهحا و  
بیانیه های معلمان  کارگران و  رستحاران و بحازنشحسحتحگحان  
بیان میشود. این خواست و جلو آمحدن خحواسحتحهحایحی چحون  
طب رایگان و تحصیل رایگان توقع کارگران و کل جامحعحه  

 را از داشتن یک زندگی انسانی بیان میکند. 
 
تالا کارگحران و محعحلحمحان بحرای آزادی اعحتحراب و    -٩ 

اعتصاب و تشکل در شکحل مشحخحص و تحعحرضحی ححذف  
 رونده های امنیتی و هحیحر امحنحیحتحی کحردن اعحتحراضحات  
کارگری خود را بیان میکند و این امر ابعادی اجحتحمحاعحی  

 به خود گر ته است. 
 
تشکلهای کارگری و مسحتحقحل از دولحت و  حعحالحیحن    -٤ 

سرشناس جنبش کارگری که نقش وی ه ای در سحالحهحای  
گذشحتحه ایحفحا کحرده انحد  صحف گسحتحرده ای از رهحبحران  
کارگری که در دن اعتحصحابحات و اعحتحراضحات محکحرر و  
طوالنی  ا به میدان گذاشته اند و شبکه ها و جحمحع هحای  
زیادی که در ابعاد محلی و سراسری شکل گر ته اسحت   
نیروی الزم برای شکل دادن به تشحکحلحهحای کحارگحری را  

  راهم کرده است. 
 
رانده شدن میلیونها جوان تحصیل کحرده و دانشحگحاهحی    -٥ 

بصورت کارگر شاهل و بیکار به صف طحبحقحه کحارگحر در  
سالهای اخیر با ت دیگری به طبقحه کحارگحر داده و تحوان  
مبارزاتی و سازمانیابی کارگران را بطور محححسحوسحی بحاال  

 برده است. 
 
حضور خانواده ها در تحجحمحعحات اعحتحراضحی کحارگحری    -٦ 

گسترا یا ته و به یک سنت رای  تبدیل شده اسحت. ایحن  
امر به جنش کارگری بعد اجتماعی تحری داده و زمحیحنحه  
جلب همبستگی با محبحارزات کحارگحری را تحقحویحت کحرده  

 است. 
 
مجمع عمومی بعنوان ابحزاری بحرای تصحمحیحم گحیحری    -٧ 

جمعی و اقدام متححدانحه در جحریحان بسحیحاری از محبحارزات  
شکل گر ته است. در بیانیه ها و  راخوان هحای کحارگحران  
نیز گفتمان و  راخوان مجمع عمومی رواج بیشتری یحا حتحه  
و مححجححمححع عححمححومححی کححارایححی و اهححمححیححت خححودرا بححرای  
دخالتگری توده های کارگران بحیحش از  حیحش نشحان داده  

 است. 
 
در میان معلمان  بازنشستگحان و  حرسحتحاران  کحارگحران    -٨ 

 تروشیمی ها و برق و آتش نشانی و برخحی محراکحز دیحگحر  
اعتراضات شکلی سراسری بخود گر ته و بستر محنحاسحبحی  
برای متشکل شدن در سحطحا سحراسحری در ایحن بحخحشحهحا  

 بوجود آورده است. 
 
روی آوری بخش های مختلف کحارگحران بحه محدیحای    -٣ 

اجتماعی و تشکیل گروههای محبحارزاتحی هحزاران نحفحره در  
شبکه های اجتماعی نیز زمینه  راخوانحهحای سحراسحری و  
 تشکل های سراسری کارگران را بیشتر  راهم کرده است. 

اکنون عمال کارگران و معلمحان در کحنحار هحم صحف    -١١ 
واحدی را تشکیل میدهند. طر  خواستهحای مشحتحر  و  
عمومی  از یکسو مبارزات بخش های مختلف کحارگحران   
معلمان   رستاران  بازنشستگان و بخش ع یمی از جحامحعحه  
را به هم  یوند داده است و از سوی دیگر توجه و ححمحایحت  
بخشهای مختلف جامعه و  عالین اعتراضات اجتماعحی را  

 به جنبش کارگری جلب کرده است. 
 

تعمیق بحران اقتصادی و سیاسی العحالج ححکحومحت     -١١ 
به جان هم ا تادن مقامات حکومتی در سطحو  محخحتحلحف   
توان و اعتماد بنف  حکومت و ارگانهای سرکوب آنحرا در  
مواجهه با مردم بشدت کاهش داده و توازن قوا را بحه نحفحع  

 کارگران و عموم مردم ت ییر داده است. 
 

این  یشرویها و تحوالت شرایط را برای ایجاد تشکحل هحای  
توده ای کارگران  راهحم کحرده اسحت. تحححقحق ایحن امحر و  
تعمیق و ت بیت  یشروی های تاکنونی یک اولویحت محهحم  
حزب کمونیست کارگری است. حزب بحرای ایحجحاد وسحیحع  
ترین اتحاد در میان کارگران و بخش های وسیع جامحعحه و  
جلب همبستگی هرچه گسترده تر بین المللی بحا کحارگحران  
در ایران  یگیرانه تالا میکنحد و هحمحه  حعحالحیحن جحنحبحش  
 کارگری را به  یوستن به حزب سیاسی خود  رامیخواند. 

 

 قطعنامه در مورد  
 موقعیت ویژه جنبش کارگری

 مصوب کنگره دهم

 کنگره دهم
 ١١٣٢مارس ٣١و  ٣٣
 ٣١٦٩اسفند ١١و  ١٣

 * اطالعیه پایانی 
 * قطعنامه در مورد  جنبشهای اجتماعی و چشم انداز انقالب آتی در ایران

  موقعیت ویژه جنبش کارگری * قطعنامه در مورد
  رشد گرایش چپ در جنبش های اعتراضی * قطعنامه در مورد
 ت ربه کردستان عراق و راه حل مساله ملی کرد  * قطعنامه در مورد
  عروج راست افراطی در غرب * قطعنامه در مورد

 * قرار در مورد جنبش تشکلیابی کارگری 
 * قرار در باره نقش مخرب ناسیونالیسم ترک و ضرورت مقابله با آن 
 ٩١* قرار در باره اهمیت جنبش دادخواهی بازماندگان قتل عامهای دهه 

  * قرار در مورد ورزش زنان
  * قرار در حمایت از شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا
 * در مقابل راسیسم و فاشیسم باید با پرچم سوسیالیسم بمیدان آمد!

 پیام کنگره دهم حزب کمونیست کارگری به مردم آزاده دنیا
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 ١ صفحه    

قحتححل هححولحنححا  دخحتححر خححردسححان  
) آتنا اصحالنحی( در  حارس آبحاد  
م ان جامعه را تکحان داده اسحت.  
جمهوری اسالمی وعده داده کحه  
جنایت را با جنایت  حاسح  خحواهحد  
داد. وزیححر ارشححاد حححکححومححت از  
"ا ححون اخححالق" مححیححگححویححیححد و راه  
رسیدن به "جامعحه اخحالقحی" کحه  
به گفته ایشان " میزان توانمحنحدی  
شهروندان را ارتقا"  محیحدهحد بحا "  
تدبیر و توصیه های حضرت آقحا"  
و "منشور شهروندی" شی  کحلحیحد  
ساز محمحکحن اسحت. وزیحر ارشحاد  
حکومت تاکید میکند:" وقت آن  
رسیده که وجدان عمومی جامحعحه  
تکانی بخورد و  ریاد م لومحیحت  

هحا و کحودکحان    آتناها و سحتحایحش 
معصوم دیگر را بشنحود. جحامحعحه  

مدار ایران  از دیرباز  ایبنحد بحه    دین 
هنجحارهحای اخحالقحی و انسحانحی  

 بوده است." 
جمهوری اسحالمحی نحزدیحک بحه  
چهار دهه است که با همین یحاوه  
گححویححی هححا در مححورد "جححامححعححه  
)امت سابق( دین محدار ایحران" از  
هر چه جنحایحت و تحبحاهحی اسحت  
 ححروگححذاری نححکححرده اسححت و در  
هححمححیححن مححورد خححار هححم کححه  
احساسات مردم  ارس آباد جریحححه  
دار شده است و به خانه متهحم بحه  
قتل حمله بردند   لیحسحی کحه بحه  
مانند اجل محعحلحق اگحر دخحتحر و  
 سری در گوشحه ای  بحرقصحنحد  

روز    ٢١ سرشان می ریزند بعد از  
آن هم به کمک خانواده متهم بحه  
قتل  جسد آتنا را یحا حتحه انحد  آن  
وقت قوه قضاییه ایحن "ححکحومحت  
اخالق مدار" کوتاهی خودشحان را  
با خراب کردن هر چه بیشتحر آوار  
بر سر خانواده متهم به قتل  نشحان  
میدهند. قحوه قضحایحیحه بحه دروا  
مدعی شده است  حرد دسحتحگحیحر  
شده در رونده آتنا قبل از اعحتحراف   
به همسرا  ی ام داده که موادهحا  
را در نقطه ای از مححل زنحدگحی  

محان مححخحفححی کحرده ام  آنحهححا را  
جابجا کنحی.... هحمحسحر وی بحه  
مسئوالن اطحالع محی دهحد و بحه  
جنازه می رسند." و بحدیحن گحونحه  
مردم  ارس آباد علیه این خحانحواده  
بیشترتحریک میحکحنحنحد تحا از "  
همنوایی  همگرایی  هحمحدردی و  
انسجام" که وزیر ارشاد محیحگحویحد  
 رده برداشته باشند که هد ی جحز  
تحریک محردم عحلحیحه هحمحدیحگحر  

 ندارند.  
مشکل از ما "ایحرانحیحان" آنحگحونحه  
کححه صححادق زیححبححا کححالم ادعححا  
مححیححکححنححد نححیححسححت. مشححکححل از  
حکومتی است که بحرای انسحان   
بخصور کودکان هحیحچ ارزشحی  
قائل نیستند. در میحزگحردی کحه  
در روزنححامححه حححکححومححتححی ایححران  
منتشر شده است که ظحاهحرا قحرار  
است عقل هایشان روی هم بریزنحد  
که "معضل کحودکحان کحار " را  
حل کنند . تیحتحر روزنحامحه بحرای  
این میزگرد "تماشاگحران خحونسحرد  
 رجام تل  کودکان کار" نشحان از  
این دارد که قحرار نحیحسحت هحیحچ  
اتحفححاقحی بحیححفححتحد تحا کحودکححان و  
بححخححصححور کححودکححان کححار بححه  
آسایشی بحرسحنحد بحلحکحه دارنحد از  
"کارتن خوابهای آیحنحده" صحححبحت  
میکنند. هر چنحد هحمحیحن امحروز  
نیاز نیست که زیاد کحنحجحکحاوی  
کنید تا کودکحان کحارتحن خحواب  
را مشاهده کنید کحه در گحوشحه  
های  یاده روها و تحونحلحهحای زیحر  
گذر و ححتحی  حل هحای هحوایحی  

 چگونه روزگار را سر میکنند. 
شححرکححت کححنححنححد گححان در ایححن  
میزگرد که همگی از ارگانهحای  
دولتی هستند هر چند ظحاهحرا دو  
نفرشان از "ان جحی او" هسحتحنحد.  
 لمب کردن" ساخحتحمحان جحمحعحیحت  
مدا ع ححقحوق کحودکحان کحار" و  
سالها زندانی بودن بهحنحام ابحراهحیحم  
زاده  بخوبی گویا اسحت کحه ایحن  
ارگانها قرار نیسحت مشحکحلحی را  

حل کحنحنحد. دارنحد زور محیحزنحنحد  
ساعات حضحور ایحن کحودکحان را  
در خیابان کم کنند! بنا به روایحت  

درصححد ایححن    ٦١ تححا    ٥١ ایشححان  
کودکان "اتباع خارجی" هسحتحنحد   
کححه دسححتححگححیححر و در مححرز رهححا  

درصحد ایححن    ٦١ محیححشحونححد.  حح   
کودکان قحبحال محهحر بحی ححقحوق  
بودن بر  یشانی شان خحورده اسحت  
و از هححیححچ حححقححی بححرخححوردار  
نیستحنحد. ایشحان دنحبحان محجحازات  
کودکانی هستند که  قر و سحیحه  
روزی کححه ایححن حححکححومححت بححر  
خانواده ایشان تحمیحل کحرده اسحت  
به خیابان رانده شده اند:" این کحار  

شححود ولححی    جححرم محححححسححوب مححی 
وقتی هیچ محجحازات و قحانحونحی  
نیست این ا راد مسحیحر را بحاز و  

بینند و دوباره به سحطحا    هموار می 
خیابان و جامعه بحرمحی گحردنحد."  
ایشحححان بحححا وقحححاححححت تحححمحححام از  
دسححتححگححیححری کححودکححانححی یححاد  
میکنحنحد کحه بحه اعحتحراف خحود  
ایشان در همین میزگرد" کحود   
از خانواده  قیری است کحه بحرای  
اداره زنححدگححی نححیححاز بححه یححارانححه  
دارد... مححتححنسححفححانححه ایححن یححک  
واقعیحت تحلحخحی اسحت کحه بحایحد  

هحا را    گفت. االن تعدادی از بحچحه 
هحححای    در یححکححی از زیححرزمححیححن 

شححهححرداری یححکححی از مححنححاطححق  
کنند. ...وقتحی بحا    نگهداری می 

کنیم بحه    این کودکان صحبت می 
گویند ما را آزاد کحنحیحد.    ما می 

بححه هححمححیححن خححاطححر مححن از لححفحح   
کحنحم.    دستحگحیحری اسحتحفحاده محی 

حححرف مححن در مححورد جححذب و  
ساماندهی این است که در بحرابحر  

هزار کود  چحه کحاری  ١٦ این  
صحورت گحر حتححه اسحت. قحبححال   
آنجا  زشک بود االن نحیحسحت. از  
اداره اتححبححاع هححم یححک مححاشححیححن  

هحا را از     رستادند که این بحچحه  
مرز رد کحنحنحد. " تحاسحف آورتحر  
اینکه از "تحولحیحد کحودکحان کحار"  
صحبت میکنند. از همحدیحگحر در  
ایححن مححیححزگححرد مححیححپححرسححنححد: چححرا  
اصال  کود  خحیحابحان تحولحیحد  

شود؟و چحه تحعحداد کحود     می 
تحت  وشش بهحزیسحتحی هسحتحنحد.  
واظهار میدارند:" محتحنسحفحانحه محا  
هحیححچ آمححار دقححیحقححی از مسحائححل  

اجتماعی نداریم)!(" چحرا؟  حاسح   
میدهند:" چون دربحاره مشحکحالت  
اجتماعی برای ایحنحکحه محوضحوع  
سیاسی و... نشود آمحاری وجحود  
ندارد. " نقطه چحیحن ایحن قسحمحت  
مححربححو  بححه خححود روزنححامححه ایححران  
است کحه اححتحمحاال از امحنحیحتحی  
کردن موضوع کودکان کحار یحاد  
کححردنححد. چححون اصححوال از دیححد  
جمهوری اسالمی هر موضحوعحی  
که مربو  به آسایش مردم بحاشحد  
موضوع امنیتی و سیاسحی اسحت  
و جوابش باطوم و زنحدان و اعحدام  

 است.  
در ادامه محیحزگحرد بحیحن شحرکحت  
کنندگان جر و بحث در میحگحیحرد  
و همدیگر را متهم به کم کحاری  
و "تولید کودکان کار" میکحنحنحد.  
با هم گحوشحه ای کحوچحکحی از  
این مناظره را مرور محیحکحنحیحم تحا  
به عمق  اجعه ای که جمحهحوری  
اسححالمححی آ ححریححده بححیححشححتححر آشححنححا  

ترین کحار ایحن اسحت    شویم:"ک یف 
هححای    کححه در مححوضححوع آسححیححب 
هححای    اجححتححمححاعححی دنححبححان بححازی 

سیاسی باشیم بحبحیحنحیحد در ححوزه  
اجححتححمححاعححی بححه کسححی مححدان  

گویند محا    دهند.../اینکه می   نمی 
کنیم درست نحیحسحت.    دستگیر می 

ما اصحال  جحر ت ایحن کحار را  
نداریم. دوستان با مراجع قضحایحی  
نسبت بحه جحذب کحودکحان اقحدام  

کنند./سؤان من از آقحای ...    می 
شود خحود    این است که گفته می 

شهرداری مولد کودکان خیابحانحی  
های خحیحابحان را    است. همین زباله 

ببینیحد  کسحانحی کحه در سحطحل  
کشند کحودکحان    زباله سر  می 

کار هستند. اینها تحوسحط  حیحمحان  
شحود./    کارهای شمحا انحجحام محی 

خیر  ایحنحهحا زبحالحه گحرد هسحتحنحد  
آوری زبحححالحححه    وکحححارشحححان جحححمحححع 

اسححت/.ولححی مححا بححررسححی کححردیححم  
دیدیم که ایحنحهحا بحا  حیحمحانحکحاران  

کححنححنححد. در    شححهححرداری کححار مححی 
ایحنحجحا خحبحرنحگحار روزنحامحه ایحران  
جوا می آورد و میپرسحد:یحعحنحی  
شهرداری در تولیحد آسحیحب نحقحش  
دارد؟/هححمححه نححقححش دارنححد شححایححد  
بهزیستی هم بحاشحد/.ایحنحهحا زبحالحه  
گرد هستحنحد و کحار تحفحکحیحک  

دهحنحد    زباله را خودشان انجحام محی 

سازمانحدهحی شحده نحیحسحتحنحد. در  
هایمان آمده اسحت کحه    دستورالعمل 

  ١٨ گحیحری کحودکحان زیحر    کحار   به 
صحورت    سان ممنوع است.اینحهحا بحه 

دهحنحد. /ولحی    خودجوا انجام می 
لحححبحححاس شحححهحححرداری تحححن ایحححن  

هححا در    ایححن بححچححه … هححاسححت/   بححچححه 
وضعیت خیلی بدی هستند حتحی  

هایی که محتحعحلحق بحه    در کانک  
خححوابححنححد و    شححهححرداری اسححت مححی 

 ححیححمححانححکححاران شححهححرداری از آنححهححا  
گحیحرنحد/ ...در محححلحه    هزینه می 

خیلی از اینهحا    ١٥ اتابک منطقه  
خانوادگی در کار زباله هستنحد./ 

هحححای    مححن خحححودم در محححاشححیححن 
ام./محن    ها را دیحده   شهرداری بچه  

هم گزارشی را دیحدم کحه وقحتحی  
سحالحه ححقحوقحش را    ١١ کود   

خواست از  یمانکار شهحرداری    می 
بححگححیححرد حححقححوقححش تححوسححط یححک  
صراف به ا  انستان  رستاده شحد.  
یعنی کود  کار کحرده بحود و  
یححک ریححان بححه ایححن بححچححه داده  

نححفحر هححم    ٤ نشحد/.مححمحکححن اسحت  
تخحلحف کحنحنحد محن محنحکحر ایحن  
نححیححسححتححم. هححمححیححن جححا هححم اعححالم  

هحا و    کنم که اگر در گشحت   می 
جذب کودکان به اینگونحه محوارد  
برخورد کردید مورد به محورد بحه  
ما اعالم کنید  ببیحنحیحد محا چحه  
برخوردی خواهیم کحرد.)!!( و از  
ش ل خانواده گحی زبحالحه گحردی  
میگویند کحه نحمحیحشحود بحه ایحن  
خانواده ها در ا تاد چحون ظحاهحرا  
یک بانحد خحو حنحاکحی هسحتحنحد!  
و"راهکار چحیحسحت؟"  جحواب بحی  
شححرمححانححه ایشححان را بححا آرامححش  
بخوانید:"بخشی برمحی گحردد بحه  

هحا و بحخحشحی هحم بحه محا    رسانحه 
) من ور مردم اسحت نحه شحخحص  
خودشان یا ارگان مربوطه ایشحان(  

گححردد. تححا زمححانححی کححه    بححرمححی 
هحایحمحان    تفکیک زبحالحه در خحانحه 

صورت نگیرد باید انحتح حار داشحت  
شحود    که سطل زباله مکانحی محی 

برای کودکان خحیحابحان)!!!(... در  
سحازی محردم بحایحد    بحث  رهن  

به ما کمک کحنحنحد. .. نحبحایحد  
هححمححه را بححه گححردن دولححت و  
بهزیستی بیندازیم. اگر محا امحروز  

 به این کودکان کمک نکنیم  
 

قتل آتنا ، تولید کودکان کار و تولید 
 خشونت 

 یاشار سهندی 
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هححای آیححنححده    خححواب   ایححنححهححا کححارتححن 
خواهند بود." در جحای کحه  حای  

نحفحر    ٤ سود است محمحکحن اسحت  
تخلف کرده باشند امحا در محورد  
اصل  اجعه مردم محقحصحرنحد کحه  
زباله هایشان را تحفحکحیحک نحمحی  
کحنححنححد. بححی شحرمححی و وقححاحححت  
یک اصل اسحاسحی کحاربحدسحتحان  
حکومت است  امحری کحه بحدون  
 آن امورات حکومت نمی گذرد. 

بله! به گفته آن اسحتحاد دانشحگحاه  

که کارا بز  کردن جمهحوری  
اسالمی است مشکل از خود محا  
"ایححرانححیححان"اسححت کححه  ححدر آتححنححا  
اصالنی دستفروشی در یحکحی از  
خیابانهای  حارس آبحاد اسحت کحه  
دخححتححر  خححردسححالححش هححیححچ  
امکانی برای گحذرانحدن اوقحاتحش  
ندارد جز ایحنحکحه بحرود در کحنحار  
بسا   در روز را به شحب بحرسحانحد  
و در این ر ت و آمحدهحا قحربحانحی  
جنایتی هحولحنحا  گحردد. هحمحه  

تقصیرها متوجحه قحاتحل رنحگحرزی  
است که قرار است هر چه  حرونحده  
قتل که روی دست  لیح  محانحده  
سر او خراب شود و خحانحواده اا  
متهم به همدستی شوند تحا خشحم  
مردم متوجه خانواده محتحهحم شحود  
نه ارگانهای حکومت کحه یحک  
مشححت اوبححاا را بححه خححدمححت  
میگیرد و بحارهحا دسحتحفحروشحان را  
کتک زده اند و به قحتحل رسحانحده  
 اند و اموالشان را باال کشیده انحد.  
مسبت قتل آتناها و سحتحایحش هحا  
جححمححهححوری اسححالمححی اسححت کححه  
کودکان کار تولید میکند.  حقحر  
و سحیحه روزی را بحه تحوده محردم  

تحمیل کرده اسحت. مسحبحب ایحن  
 جایع حکومتی است که رسحمحا  
قتل عمد را در نمایشی عمحومحی  
اجرا میکند و اسحمحش را اجحرای  
عدالت اسالمی بحه شحر  چحاقحو  
گححذاشححتححه اسححت. مسححبححب ایححن  
جنایحتحهحا نح حامحی اسحت کحه بحا  
تکیه بحر اسحالم تحححقحیحر و خحوار  
شمردن انسانیت وظیفه اون و آخحر  
آن است. مسبب این قتل ها  کحه  
به یاری رسانه هحای اجحتحمحاعحی  
همگان مطلع شدند و بسیحاری از  
قتلهای که که خبرا هحیحچ جحا  
 خش نمحی شحود نح حام سحرمحایحه  
داری است که با اتکا به ک حیحف  

تححریححن ایححدئححولححویی  خشححن تححریححن  
سححان    ٩٨ محححححیححط هححا را طححی  

گذشته بحه تحوده محردم تحححمحیحل  
کرده است. جمهوری اسالمی بحا  
قتل متهم به قتل آتنا و انحداخحتحن  
این قتل هحم بحه گحردن محردم بحه  
بهانه قصار به محانحنحد هحمحیحشحه  
سعی میکحنحد از جحنحایحتحی کحه  
خود آ ریده است  رار کحنحد. ایحن  
رونححد  ححایححان نححمححی  ححذیححرد جححز  
سرنگحونحی ححکحومحتحی کحه جحز  
تححولححیححد خشححونححت و گسححتححرا آن  
دستاورد دیگری برای توده محردم  

 نداشته است.  
 

قتل آتنا ، تولید کودکان کار و تولید 
 خشونت    یاشار سهندی

 
اطالعیه کمیته آذربای ان 
حزب کمونیست کارگری 

 ایران
آتنا قارباانای ناظاامای 
است که بنیادش ضدیت 
بااا زن و کااودک آزاری 

 است!

بیحش از سحه هحفحتحه قحبحل  آتحنحا  
سححالححه اهححل    ٧ اصححالنححی  دخححتححر  

 ححارس آبححاد بححه قححتححل رسححیححد.  
کودکی که لح ه ای از خحانحه  
بیرون ر حت و هحرگحز بحه آهحوا  

 خانوداده اا برنگشت. 
در  ی تححقحیحقحات  حلحیح   قحاتحل  
دستگیر و در نهایت به قتحل آتحنحا  
اعتراف کحرد.  ضحای عحمحومحی  
شهر  ارس آباد  بحه خحاطحر وقحفحه  
ای طححوالنححی در روشححن شححدن  

سرنوشت آتحنحا و مشحخحص شحدن  
آزار جححنححسححی و قححتححل  ححجححیححعححش  
بشدت تححت تحاثحیحر ایحن جحنحایحت  
هولنا  قحرار گحر حت. شحرکحت  
وسحیحع محردم در محراسحم تشحیحیححع  
جنازه آتحنحا  نشحان دهحنحده نحفحرت  
عحمحومححی مححردم از ایححن جححنحایححت  
هحولححنححا  و قححاتححل آتححنححا بححود و  
حساسیت باالی اجتماعی نسحبحت  
به جنایت علحیحه کحودکحان را بحه  

 نمایش گذاشت.  
 

کمیته اذربایجان حزب کمونیحسحت  
کححارگححری ایححران  ایححن ضححایححعححه  
درنا  و هم انگیز را به خانحواده  
گرامی و بستگان آتنا  بحه محردم  
شحححریحححف  حححارس آبحححاد و هحححمحححه  
انسانهای شریحفحی کحه در اقصحا  
نقا  ایران از ایحن خحبحر دردنحا   

متاثر هستند تسلیت محیحگحویحد .  
ما از مر   جیع آتحنحا عحمحیحقحا  
مححتححاثححریححم و خححود را در کححنححار  
خانواده آتحنحا و محردم  حارس آبحاد  

 میدانیم.  
 

خانواده داهدیده آتنا  محردم  حارس  
 آباد! 

اعدام قاتحل آتحنحا جحنحایحت عحلحیحه  
کودکان در جمهوری اسالمی را  

  ایان نخواهد داد.  
آیا روشحن نحیحسحت کحه بحا اعحدام  
قححاتححالن ریشححه و عححلححل چححنححیححن  
جنایاتی علیه کودکان از صححنحه  
جامعه ایران برچیده نمیحشحود؟ آیحا  
روشن نیست که عامل و مسحبحب  
اصلی آزار جنسی و جنایت علیحه  
کودکان ن ام اسالمی اسحت کحه  
در آن حتی در قوانین رسمحی اا  

جححایححی بححرای د ححاع سححاده از  
کودکان در نح حر گحر حتحه نشحده  
است؟ آیا روشحن نحیحسحت کحه در  
این ن ام کودکان در محقحابحل آزار  
جنسی و کود  آزاری بی  نحاه  

 و بید اع رها شده اند؟  
آیا در نح حامحی کحه قحاری قحرآن  
محبوب ولی  قیه بعد از تحجحاوز   
سازمانیا ته بحه کحودکحان راسحت  
راست میچرخحد و ا شحا کحنحنحده  
اا زنححدانححی مححیححشححود  آیححا در  
ن امی که در آن امحام کحبحیحرا  
یعنی خمینی در  تواها و رسحالحه  
اا "تمتع جنسی از کودکحان" را  
بیشرمانه جایز میحدانحد  کحودکحان  
مححا مححردم ایححران کححوچححکححتححریححن  
امنیتی خحواهحنحد داشحت؟ آیحا در  
ن امی که آتحنحا اصحالنحی هحفحت  
ساله مان به قتل میحرسحد و آتحنحا  

دائمی حامی کودکحان و بحهحنحام  
ابراهیم زاده مدا ع حقوق کودکحان  
زندانی میشوند میتحوان امحنحیحتحی  

 برای کودکان تصور کرد؟ 
مردم شریفی که در قحتحل  حجحیحع  
آتححنححای عححزیححزمححان خححون گححریححه  
کردید  بحایحد کحودکحانحمحان را از  
چنگان ن امی رها کنیم کحه نحه  
در قحوانحیحنحش  نحه در  حرهحنح   
اسالمیش  نه در نح حام سحیحاسحی  
اا جحححگحححر گحححوشحححه هحححایحححمحححان  
کحوچحکحتححریحن امححنحیحت نحدارنحد و  

 نخواهند داشت.  
 

کمیته آذربایجان حزب کمونیحسحت  
 کارگری ایران 

   ١٩٣٦ تیر ماه    ٢٩ 
 ٢١١٧ جوالی    ١٤   
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 ١ صفحه  

خلیال کایاوان: اعاتاراضاات 
کارگری گساتارده اسات. از 
جااماالااه روزهااای دهاام و 
یااازدهاام تاایاارماااه شاااهااد 
حاارکاات سااازماااناایااافااتااه و 
گستارده کاارگاران شارکاتای 
مااخاااباارات در بساایاااری از 
شااهااارهاااای اسااتاااان هاااای 
لرستان، خوزستان، فارس، 
مازندران، کرمان، سیستاان 
و بالاوچساتاان، آذرباایا اان 
شرقی و هامادان، باودیام.  
کارگران مخاابارات باا یاک 
اقدام سراسری و هامازماان 
دست به ت معات اعتاراضای 
در مقابال سااخاتاماان هاای 
مخابرات زدناد و خاواهاان 
عقاد قارارداد مساتاقایام و 
تامین امانایات شاغالای خاود 
شاادنااد. عااالوه باار ایاان، 
طبقه بندی مشاغل نیاز از 
خواست های دیگر کاارگاران 
مخابرات میبااشاد. باعاد از 
آن ناایااز  کااارگااران جااواب 
تهادیادات مساواوان را باا 
ادامه اعتراضاتشان دادناد. 
یااک حاارکاات سااراسااری و 
سااازماااناایااافااتااه عاالاایاارغاام 
محدودیت هاا و فشاارهاای 
امنیتی. چطور ماماکان اسات 
عاالاایاارغاام مااحاادویاات هااا و 
فشارهای امانایاتای کاه بار 
فعالین کاارگاری و حارکات 
هااای اجااتااماااعاای وارد ماای 
شود، چنین حرکت هایی را 

 سازمان داد؟ 
 شهال دانشفر: 

علت آن بیش از هر چحیحز بحه  
اوضحاع سححیحاسححی کححنحونححی و در  
نحتححیححجححه آن تحححححر  اعححتححراضححی  

گسترده در جحنحبحش کحارگحری و  
کل جحامحعحه بحرمحیحگحردد. اجحازه  
بدهید مختصحری تحوضحیحا دهحم.   
یک اتفحاق محهحم در مضحححکحه  
انتحخحابحاتحی ححکحومحت تضحعحیحف  
آشکار موقعیت خامنه ای بحود و   
تضححعححیححف خححامححنححه ای یححعححنححی  
تضعیف کحل ححکحومحت و تحمحام  
جناححهحایحش در بحرابحر محردم. بحه  
عححبححارت روشححنححتححر از درون ایححن  
مضحححححکححه حححکححومححت اسححالمححی  
ضعیف تر و محتحشحتحت تحر بحیحرون  
آمد. از جمله بحعحد از انحتحخحابحات  
موضوعات بیشتری  محورد نحزاع  
و کشمکحش در درون ححکحومحت  
شده و نزاعحهحایشحان آنحچحنحان بحاال  
گر ت کحه خحامحنحه ای  حرمحان  
"آتش به اختیار" را صحادر کحرد و  
طرف مقابل نیز ساکت نحنحشحت و  
گفت "آتش به اخحیحتحار دو طحر حه  
اسحت".  بحعحد هحم در روز قححدس  
تندترین شحعحارهحا چحون "روححانحی  
بنی صدر  یحونحدتحان محبحار "    
"مر  بر آخحونحد آمحریحکحائحی" و  
"مر  بر منحا حق" عحلحیحه حسحن  
روحانی سر داده شد. این اتفحاقحات  
نشححان از ایححن دارد کححه امححروز  
نزاعهحای درون ححکحومحتحی وارد  
 ار جدیدی شده است و ریشحه آن  
نححیححز در بححن بسححت سححیححاسححی و  
اقححتححصححادی جححمححهححوری اسححالمححی  
است. ایحن وضحعحیحت  جحمحهحوری  
اسالمی را از درون خرد محیحکحنحد  
و طبعا یک  نتیجه آن شحکحنحنحده  
تر شحدن و بحی روححیحه تحر شحدن  
نیروی سرکوبش اسحت. خصحوصحا  
کشیده شدن نزاعهای حکحومحتحی  

بححه خححیححابححان   ححرصححت تححعححرب  
بیشتری به مردم میحدهحد کحه بحا  
خواستهای اعتحراضحی شحان جحلحو  
بیایند و این به نوبه خحود جحنحبحش  
کحححارگحححری و جحححنحححبحححش هحححای  
اجححتححمححاعححی  را در مححوقححعححیححت  
قویتری قرار میدهد. از همحیحن رو  
است کحه محیحتحوان گحفحت امحروز  
جنبحش اعحتحراضحی کحارگحری و  
جنبش های اعتراضی دیحگحر در  
سطا جامحعحه وارد  حاز جحدیحدی  
شده است و ما شاهد این هسحتحیحم  
که  مردم هر روز متحعحرب تحر و  
سازمانیا ته تر به جلو محی آیحنحد  
 و خواستهایشان را طلب میکنند.  
در مقابل جمهحوری اسحالمحی  
نحیحز  ضحای  حر جححنحب و جححوا  
اعححتححراضححی در جححامححعححه را مححی  
بیند. سنگیحنحی وزن اعحتحراضحات  
کارگری را در ایحن اوضحاع محی  
بیند  به وضع اسفبار خودشان نحیحز  
اذعان دارد و بشدت نگران اوضحاع  
اسححت و مححرتححبححا دارنححد از خححطححر  
شورا مردم به یکحدیحگحر هشحدار  
محیحدهححنحد. در چحنححیحن شححرایحطححی  
حکومت اسالمی تالا محیحکحنحد  
با روشهایحی مح حل بحری کشحیحدن  
قدرت سرکوب خود اوضحاع را در  
کنترن نگه دارد و هحر جحا زورا  
رسید سحرکحوب کحنحد. از جحمحلحه  
حمله به مجل  اسحالمحی و قحبحر  
خححمححیححنححی بححهححانححه ای شححد بححرای  
عححمححلححی کححردن ایححن سححیححاسححت و  
امنیتی کردن بیشتر جامعه و یحا  
بطور م ان مخاطب اصلی ححمحلحه  
موشکی سپاه  اسداران به سحوریحه  
نیز در واقع مردم بحودنحد. نحیحروی  

انت امی خود را مقابل مجلح  و  
مراکز مهم دولتی مستقر کحردنحد  
و گفتند به دلیحل امحنحیحت دیحگحر  
تجمع کردن مقابل مجل  ممنحوع  
است. امحا محعحلحمحان شحاهحل آزاد  
تجمعی سراسری مقابحل محجحلح   
بحححر حححا کحححردنحححد و در جحححواب  
سرکوبگحران ححکحومحت اسحالمحی  
گفتند   حاسح  محا را بحدهحیحد تحا  
تجمع نکنیم. بعد هم مالباختحگحان  
کاسپحیحن و نحیحروهحای محعحتحرب  
دیححگححر مححقححابححل مححجححلحح  تححجححمححع  
گذاشتند و دوباره ایحن محححل بحه  
مکان اعتراضات اجتماعی محردم  
تبدیل شد. و در کوران تحقحالهحای  
حکومت برای سحرکحوب جحامحعحه  
محا شححاهحد اعححتححراضحات هححر روزه  
کارگران در مححیحط هحای کحار   
به راه ا تحادن کحارزارهحایحی چحون  
چهارشنحبحه هحای بحدون ححجحاب   
اعتراضات هحر روزه و خحیحابحانحی  
مالباختگان در شهرهای مختحلحف  
علیه دزدان حکومتی  بحوده ایحم.  
تمامی اینها نشان دهنده ایحنحسحت  
که تقحالهحای ححکحومحت  بحرای  
سرکوب جحامحعحه دیحگحر بحاروتحی  
نححدارد. بححرای محح ححان در بححرابححر  
اعتراضات کارگران معدن آق دره  
از یکسو نیروی انتح حامحی را بحه  
میدان آوردند و به صف کحارگحران  
حمله کردند  از سحوی دیحگحر در  
برابر  ضای اعحتحراضحی ای کحه  
بلند شد  بطحور مسحخحره ای ایحن  
حمله را منکر شحدنحد و گحفحتحنحد  
درگیری بخاطر دعحوای بحخحشحی  
از مردم روستا و کارگحران محعحدن  
بوده است. یا در هحمحیحن دو محاه  

اخیر نیز ما شاهد مو قیت هحایحی  
چون آزادی بهنام ابحراهحیحم زاده از  
چححهححره هححای شححنححاخححتححه شححده  
کارگری در اون محه  محرخصحی  
اسححمححاعححیححل عححبححدی از رهححبححران  
اعتراضحات محعحلحمحان در چحهحارم  
تیرماه از زندان بدنبان اعحتحراضحات  
گسترده ای که صحورت گحر حت   
ل و حکم یازده سان زنحدان جحعحفحر  
ع یم زاده و شحا حور احسحانحی از  
رهبران شناخته شحده کحارگحری و  
ر ع اتحهحامحات از خحواهحران آتحنحا  
دائمی بودیم. در نیشکر هفت تپحه  
  در همین اعحتحراضحات اخحیحرشحان  

نححفححر از کححارگححران را تحححححت    ٩١ 
عححنححوان رهححبححری اعححتححراضححات  
کارگری از کحار اخحراج کحردنحد   
اما کارگران ایستادند و مو ق بحه  
بازگرداندن همکحارانشحان بحه کحار  
شدند. در چحنحیحن  ضحایحی اسحت  
که اعتصابات سراسری کارگحران  
 یمانی مخابرات شکل محیحگحیحرد  
و ممکن بودن آنحرا محقحابحل چشحم  

 کل جامعه قرار داده است.  
 

خلیل کیوان: با تاوجاه باه 
تااوضاایااحاااتاای کااه دادیااد، 
مشخصا چه ارزیابای ای از 
اعاااتاااراضاااات ساااراساااری 
کارکنان پیمانای ماخاابارات 

 دارید؟
 شهال دانشفر:

اعحححتحححراضحححات کحححارکحححنحححان    
مححخححابححرات  و تححبححدیححل آن بححه  
اعححتححصححاب سححراسححری از یححکححسححو  

 نشاندهنده توازن قوای سیاسی  
 

 گفتگو با شهال دانشفر  
پیرامون تحرک و پیشروی 

 جنبش کارگری
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 ٤ صفحه  

جدیدی است که به نحفحع محا  
مردم  تح حیحیحر کحرده اسحت و از  
سوی دیگر  ضحای  حر تحححر   
جححنححبححش کححارگححری در چححنححیححن  
اوضحححاعحححی را  بحححه نحححمحححایحححش  
میگذارد. به ایحن اعحتحبحار اتحفحاق  
جدیدی اسحت و  بحایحد روی آن  

 مکث بیشتری کرد. 
اعتراضات کارکنان شرکحتحی  
مخابحرات از مشحهحد شحروع شحد.  
بعد از آن کارکنان محخحابحرات در  
لححرسححتححان  ححراخححوان بححه اعححتححصححاب   
دادند و محو حق بحه بحر حایحی ایحن  
اعتصابات شدند. بعد نحیحز دامحنحه  
این اعتراضات سراسحری شحد. در  
کوران این اعحتحراضحات محدیحریحت  
کارکنان مخابرات را تحهحدیحد بحه  
اخحححراج کحححرد. امحححا کحححارگحححران  
ایستادند و  اس  دادنحد محا را از  
اخححراج نححتححرسححانححیححد و در ابححعححاد  
سححراسححری تححری در اسححتححانححهححای  
مختحلحف تحححت عحنحوان د حاع از  
هححمححکححارانشححان در مشححهححد و در  
اعححتححراب بححه تححوهححیححن مححدیححریححت  
مخابرات به اعتحراضحاتشحان ادامحه  

 دادند.  
این اعتراضات  با نفح  جحلحو  
آمدن گفتمحان بحر سحر اعحتحصحاب  
سراسری  این ابزار قحدرت نحمحایحی  
طبقه کارگر و تحقق یحا حتحن آن   
آنهم در اوضحاع سحیحاسحی امحروز   
جایحگحاه محهحمحی دارد و  بحطحور  
واقعی در مقابل کل کحارگحران و  
کل جحامحعحه راه نشحان محیحدهحد.  
تبیین درسحت ایحن اتحفحاقحات گحام  
مححهححمححی در  ححیححشححروی بححیححشححتححر  
مبارزات کارگحری و کحل محردم  

 است. 
جنبه مهم دیحگحر اعحتحراضحات  
کححارکححنححان  ححیححمححانححی مححخححابححرات   
تحححاکحححیحححد بحححر خحححواسحححت محححهحححم  
قراردادهای مستقیم است. و ایحن  
خواست کارگران نفت   تروشیمحی  
هححا  شححهححرداری هححا  مححعححلححمححان   
 رستحاران و بحخحش عح حیحمحی از  
کارگران است که با این محعحضحل  
و قراردادهحای بحرده وار  حیحمحانحی  
درگیرند. این اعتراضات میحتحوانحد  
سرنخی بحرای شحروع اعحتحراضحات  
گسححتححرده کححارگححری بححا خححواسححت  

کوتاه شدن دست  حیحمحانحکحاران از  
محححححیححط هححای کححار و انححعححقححاد  
قحرارداده هححای مسححتححقححیححم کححاری  
بححاشححد. بححه ایححن لحححححام نححیححز  
اعتحراضحات سحراسحری کحارکحنحان  
 ححیححمححانححی مححخححابححرات شححایسححتححه  
بیشتری حمحایحت هحاسحت و بحایحد  
اخبار این اعحتحراضحات را وسحیحعحا  

 اطالع رسانی کرد. 
 

خاالاایاال کاایااوان: در ادامااه 
اعتراضات سراسری در سال 
های اخیر توسا معلماان و 
بااازنشااسااتااگااان آمااوزش و 
پاارورش، کااارگااران آتااش 
نشانی، کارگران فشار قوی 
برق، بازنشاتاگاان فاواد و 
بخش های دیگری از طباقاه 
کارگر و تهیاه طاوماارهاای 
اعتراضی ساراساری تاوساا 
بخش هاای از کاارگاران از 
جمله کارگران نفت، تا اما  
سراسری و همزمان کارگران 
مااخاااباارات در شااهاارهااای 
مختلف کشور، گاام بازرگای 
در گساااتااارش ماااباااارزات 
کارگران سراسر ایران است. 
با توجه به این شواهد آیاا 
می توان گافات ماا باا یاک 
تحول در جنبش کاارگاری و 
ارتاااقاااام ساااطااا  ماااباااارزه 

 هستیم؟
 شهال دانشفر:

محا در کحنحگحره دهحم ححزب    
کمونیحسحت کحارگحری ایحران  از  
یک تحححون عح حیحم در جحنحبحش  
کارگری در سالهای اخیر سحخحن  
گححفححتححیححم. تحححححولححی کححه جححنححبححش  
کحححارگحححری را در آسحححتحححانحححه  
سازمانیحابحی تحوده ای قحرار داده  
اسححت. اعححتححصححابححات سححراسححری  
کارکنان  حیحمحانحی محخحابحرات نحه  
تنها صحت این حقیقت را روشنتحر  
و شفاف تر در محقحابحل کحارگحران  
قرار میدهد  بلکحه بحطحور واقحعحی  
گویای ارتقحای سحطحا محبحارزات  
کارگری و کل جحامحعحه و قحرار  
گححر ححتححن جححنححبححش کححارگححری در  
آستانه ر تن به سوی اعتحصحابحات  
سراسری است. به عبارت روشنتحر  

کحه کحنحگحره ححزب    ٣٥ از اسفند  
بححرگححزار شححد تححا کححنححون اوضححاع  

سیاسی به قدری جلو ر ته اسحت  
کحه هحمحانحطحور کحه اشحاره کحردم  
امروز جنبش کارگری و جحنحبحش  
های اجتماعی در سطحا جحامحعحه   
به لحام توازن قوا در محوقحعحیحت  
بسیار مساعحدتحری قحرار گحر حتحه  
اند  و این خود کیفحیحت جحدیحدی  
به اعتراضات جحاری داده اسحت.  
از همین رو  میتوانم بحگحویحم کحه  
تحوالت این چند ماهحه  جحنحبحش  
کححارگححری را در آسححتححانححه ر ححتححن  
بسوی اعتصابات سحراسحری قحرار  
داده است. همانطور که در سحطحا  
جامعه نیز امروز دیگحر بحححث بحر  
سححر نححفححی عححمححلححی حححجححاب و  
چهارشحنحبحه هحای بحدون ححجحاب  
است. این اتفاقات همه جدیحدنحد و  
بححیححانححگححر کححیححفححیححت جححدیححدی از  
اعححتححراب و مححبححارزه در اوضححاع  
 رجنب و جوا اعتراضی جامحعحه  
هستند و دیدن آن مهحم اسحت. بحه  
این معنا  اس  من به سوان شحمحا  
اینست که بله  اتحفحاقحاتحی چحون  
اعحتحصحابحات سحراسحری کحارگحران  
مححخححابححرات در تححمححام اسححتححانححهححا و  
اعتصاب مححلحی کحارکحنحان ایحن  
سازمان در یحک روز محعحیحن در  
شهرهای مختلف استان لحرسحتحان   
اعحتحراضححات قححدرتحمححنحد کحارگححران  
شاهل و بازنشسته نیشحکحر هحفحت  
تححپححه و عححقححب زدن قححدم بححه قححدم  
مححدیححریححت  جححلححو آمححدن دوبححاره  
کححارگححران هححپححکححو بححا مححارا بححا  
شکوهشان در وسط شحهحر ارا   
و اولتیماتوم آنحهحا در بحرابحر وعحده  
هحای محدیحریححت بحه ایححنحکحه اگححر  
اقحححدامحححی صحححورت نحححگحححیحححرد   
اعتراضاتشان را گسترده تر از سحر  
خواهند گر ت  گحویحای  ضحای  
 ر تحححر  جحنحبحش اعحتحراضحی  
کارگحری و ارتحقحای سحطحا ایحن  

 مبارزات است.   
 

خلیال کایاوان: اعاتاراضاات 
سراسری و حضاور خااناواده 
های کارگری در تا اماعاات 
اعتراضی، دو اقادام ماهام 
جناباش کاارگاری در جاهات 
اتحاد بیشتر صفوف طباقاه 
کااارگاار اساات. طاابااعااا بااه 

میدان آوردن نیروی بیاشاتار 
در مااااقاااااباااال دولاااات و 
کارفرماها به معانای درجاه 
بااتری از سازمانیاابای در 
میان کارگران است. چگاوناه 
ماای تااوان ایاان حاارکاات را 
گسترده تر، سازماانایاافاتاه 
تر و موثرتر به پیش بارد 
و صااف واحااد سااراسااری 

 طبقه کارگر را شکل داد؟
 شهال دانشفر: 

همانطور که اشاره کحرده ایحد   
شححرکححت  ححعححان خححانححواده هححای  
کارگری در اعتراضات جحاری و  
سححراسححری تححر شححدن اعححتححراضححات  
کارگری  اتحفحاقحات محهحمحی در  
جحنحبححش کححارگحری و در اوضححاع  
سیاسی امروز است. به عحبحارتحی  
حضححور خححانححواده هححا خححود یححک  
 اکتور مهم در باالتحربحردن قحدرت  
طبقاتی کارگران در محبحارزاتشحان  
و اجححتححمححاعححی شححدن اعححتححراضححات  
کححارگححری اسححت کححه مححیححتححوانححد  
بیشترین نیرو را به میدان آورد. از  
همین روسحت کحه ایحن اتحفحاقحات  
کححیححفححیححت جححدیححدی بححه جححنححبححش  
کححارگححری داده و بححه آن اجححازه  
میدهد که سحازمحانحیحا حتحه تحر و  
قدرتمند جلحو بحیحایحد. در نحتحیحجحه  
چنین تحوالتی است که جحنحبحش  
کارگری هحر روز وزن سحنحگحیحن  
تری در  ضای سیاسی جحامحعحه  
 یدا میکند.  برای جحلحوتحر بحردن  
این  حیحشحروی هحا کحه محوضحوع  
سوان شماست  قبحل از هحر چحیحز  
باید این اتفاقات شورانگحیحز را بحه  
عنوان نحقحطحه قحدرتحهحای جحنحبحش  
کححارگححری دیححد و بححه رسححمححیححت  
شناخت و برای ت بیت آنها تحالا  
کرد. برای م ان به جرات میحتحوان  
گححفححت کححه هححم اکححنححون حضححور  
خانواده ها در جحنحبحش کحارگحری  
به سنت رایجی تبدیل شده اسحت.  
از جحمحلحه نحمحونحه هحای اخحیحر آن  
حضور  عان خانواده ها در تحجحمحع  

خحححرداد    ١٧ اعحححتحححراضحححی روز  
کارگران نیحشحکحر هحفحت تحپحه در  

اعححتححراضححات کححارگححران   شححوا  
اخراجی و جویای کار محعحدن آق  
دره هححمححراه بححا خححانححواده هححایشححان   

اعتراضات کارگران معحادن زهحان  
سحححنححح  هشحححونحححی هحححربحححی و  
کوهبنان و  خحانحواده هحای آنحهحا  
بحححخحححاطحححر تحححعحححویحححق  حححرداخحححت  
دسحححتحححمحححزدهحححایشحححان اسحححت. در  
اعتراضات کارکنان مخابرات نحیحز  
خانواده ها جایگاه مهمحی داشحتحه  
اند. از جمله در  انحزدهحم تحیحرمحاه   
ایححن کححارگححران بححرای  ححیححگححیححری  
خواستهایشحان بحه هحمحراه خحانحواده  
هایشان تجمع داشتند. هحمحچحنحیحن  
در سححومححیححن روز از تححجححمححعححات  
سححراسححری آنححان در  آبححان سححان  
گذشته نیز که بیحش از دو هحزار  
نفر از آنها از شهرهحای محخحتحلحف  
در مقابل مجل  تجمحع داشحتحنحد   
خححانححواده هححا شححرکححت  ححعححالححی  
داشتحنحد. دیحدن ایحن  حدیحده محهحم  
 ححاکححتححور مححهححمححی در گسححتححرا  
دامنحه اعحتحراضحات کحارگحری و  
متحد کحردن کحل جحامحعحه ححون  
خححواسححتححهححای سححراسححری عححلححیححه  
زندگحی زیحر خحط  حقحر و بحرای  
داشححتححن یححک زنححدگححی انسححانححی  
اسححت. حضححور خححانححواده هححا در  
اعتراضات کارگحری و در تحمحام  
عحرصحه هححای محبحارزه در سحطححا  
جامعه را باید به امری همه گحیحر  

 تبدیل کرد.  
طبقه کحارگحر هحنحوز بحا کحل  
نیروی طحبحقحاتحی اا بحه محیحدان  
نیامده است. حضحور خحانحواده هحا  
 اکتور مهمی در به میدان آمحدن  
کل این نیرو و بسی  کل جحامحعحه  
 شححت خححواسححتححهححای سححراسححری  
کارگری است و این یک تاکیحد  

 مهم ماست.   
تححاکححیححد دیححگححر دیححدن تححوازن  
قوای محوجحود و جحلحو آمحدن بحا  
خححواسححتححهححای سححراسححری اسححت.  
همانطور که کحارکحنحان  حیحمحانحی  
مخابحرات خحواسحتحار قحراردادهحای  
مستقحیحم کحاری هسحتحنحد و ایحن  
یک خواست سراسری کحارگحری  

 است. 
تاکید دیحگحر  دامحن زدن بحه  
جنبش برای سازمانیابی توده ای  
کارگری در سحطحححی سحراسحری  

 است. تاکیدی که موضوع  
 

 گفتگو با شهال دانشفر                                          یرامون تحر  و  یشروی جنبش کارگری
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یکی از قحرار هحای کحنحگحره  
 دهم حزب بود.  

اعتراضات کارکنان  حیحمحانحی  
 مخابرات  در سان گذشته و دور  

 
اخححیححر مححبححارزاتشححان از وجححود  
شبکه گسترده ای از ارتحبحا  در  
مححیححان ایححن کححارگححران در سححطححا  
سراسری ححکحایحت دارد. شحبحکحه  
هححایححی کححه اسححاسححا در مححدیححای  
اجتماعی شکل گر ته اند. و در  
واقع در بستر این شحبحکحه هحاسحت  
که اعتصابحات سحراسحری شحکحل  
گر ته است و در همین بستر نحیحز  
کارگران مخابرات  محیحتحوانحنحد و  
حیاتی است که تشکل سحراسحری  
 و توده ای خود را شکل دهند.  

طبعا اینجا بحث من بحر روی  
جححنححبححش کححارگححری بححه مححعححنححای  
اخص کلمه است. وگحرنحه طحبحقحه  
کارگر برای اینکحه خحود را رهحا  
کند  بحایحد کحل جحامحعحه را رهحا  
کند. برای این کحار بحایحد  حرچحم  
اعتراضی و نقد عحمحیحق خحود بحه  
کلیت ن ام سرمحایحه داری را در  
برابر جامعه بحلحنحد کحنحد و بحرای   
ایفای این نقش به حزب نیحازمحنحد  
است. اینجاست که یک تحاکحیحد  
و  راخوان مهم من بحه کحارگحران  
عضحویحت در ححزب کحمحونححیحسححت  

 کارگری است.  
 

خلیل کیوان: شاماا بار ایان 
باااوریااد کااه گاارایشااات و 
محافل مختلف کاارگاری مای 
توانند متاحاداناه در جاهات 
اتااحاااد صاافااوف ماابااارزاتاای 
طبقه کارگر همکاری کنناد. 
قدری در این مورد توضایا  

 دهید. 
 شهال دانشفر: 

درسحححت اسحححت. گحححرایشحححات  
مختلف در جحنحبحش کحارگحری و  
جنبش های اجحتحمحاعحی محوجحود  
 عالند. به ن رمن ایحن گحرایشحات  
و محححا حل محخحتحلحف کحارگححری  
مححیححتححوانححنححد حححون خححواسححتححهححای  
سححراسححری کححارگححری و عححلححیححه  
تححعححرضححات هححر روزه حححکححومححت  
اسالمی متحد عمل کنند. بحطحور  
عملی نیز این اتفاق ا تاده اسحت.  

نححمححونححه اا قححطححعححنححامححه هححای  
تشکلهای مختلف کحارگحری در  
مناسبت های مختلفی چون روز  
جهانی کارگر و علیه تحعحرضحات  
حکومت اسالمی چون اعحتحراب  
علیه طر  ضد کارگری اصحال   
قانون کار و یا بیحانحیحه هحایحی بحا  
امضححای  ححعححالححیححن و رهححبححران  
کحححارگحححری از طحححیحححف هحححا و  
گرایشات مختلف علیه امحنحیحتحی  
کردن مبارزات و در کحارزارهحای  
مححخححتححلححف  را شححاهححد بححوده ایححم.  
اقداماتی از این دسحت  محیحتحوانحد  
صححفححی قححدرتححمححنححد از رهححبححران  
اعححححتححححراضححححات کححححارگححححری و  
تشکلهای کارگری را در مقحابحل  
حکومت اسالمی و تحعحرضحاتحش  
قرار دهحد. ایحن بحه نحفحع جحنحبحش  
کححارگححری اسححت و در راسححتححای  
تقویت آنست. طبعا در اقحدامحاتحی  
از ایحن دسحت نحیحز هحر گحرایشحی  
تالا دارد  گفتحمحان خحود را بحه  
جلو برد. گرایش چپ و رادیکحان  
نیز به درجحه ای کحه بحتحوانحد بحر  
خححواسححتححهححای اعححتححراضححی خححود  
صراحت و شفا یت دهد  به همحان  
درجححه  مححیححتححوانححد مححهححر خححود را  
بححکححوبححد و رنحح  خححود را بححه  
اعححتححراضححات جححاری کححارگححری  
بحدهحد. خحوشحبححخحتحانححه وقحتححی بححه  
جنبحش اعحتحراضحی کحارگحری و  
جنبش های اعحتحراضحی در کحل  
جامعه نگاه محیحکحنحیحد  د حاع از  
آزادیححخححواهححی  انسححان دوسححتححی   
بححرابححری طححلححبححی و بححه مصححاف  
گر تن تمام  جایع و تحبحعحیحضحات  
حاکم در جحامحعحه و ضحدیحت بحا  
 ساد و دزدی نشاندهحنحده هحالحب  
بودن ایده آلها و آرمانحهحای چحپ  

 در جامعه است. 
امححا در عححیححن حححان خححط  
قرمزهایی هحم وجحود دارد. خحط  
قرمزهحا گحرایشحات و جحریحانحاتحی  
هستند از نوع ملی اسحالمحی هحا  
و طیف های رنگحارنح  آن کحه  
یک تحالا دائحم آنحهحا کشحانحدن  
مبارزات کارگران و کل جحامحعحه  
بححدنححبححان ایححن جححنححا  و آن جححنححا   
حکومتی  نگاهداشتن و منحصحر  
کححححردن ایححححن مححححبححححارزات در  

چهارچوب های قوانین جمهحوری  
اسالمی و ساختارهای آن اسحت.  
گححرایشححاتححی کححه عححمححال بححرای  
حکومت وقت میخرند و مبحارزات  
محححردم را بحححا سحححردوانحححدن در  
کریدورهای قانون و دستگاههحای  
حححکححومححتححی بححه  ححرسححودگححی  
مححیححکححشححانححنححد. بححطححور مشححخححص  
عملکرد اینگونه گرایشحات را در  
کححانححونححهححای صححنححفححی مححعححلححمححان   
 رستاران و در جحنحبحش کحارگحری  
به روشنی دیده ایم و تجربه کحرده  
ایم که در مقاطحعحی بحه تحرمحزی  
در مححقححابححل رشححد ایححن مححبححارزات  
تبدیل شده اند. و یحا گحرایشحاتحی  
که با دامن زدن به قحومحگحرایحی   
خرا ه و عقب محانحدگحی  عحمحال  
در صحفحوف اعحتحراضحات جحامحعحه  
تفرقه ایجاد محیحکحنحنحد و آنحرا بحه  

 بیراهه میکشند.  
نقد و ا شای ایحن گحرایشحات  
و مححنححزوی کححردن آنححهححا  نححقححد و  
ا شحای تشحکحلحهحای دسحت سححاز  
حححکححومححتححی  ایححن ارگححانححهححای  
جاسوسی ححکحومحت در محححیحط  
های کار که همواره تالششان بحر  
کشاندن مبارزات کارگران بدنحبحان  
جناحهای حکومتی و محهحار ایحن  
مبارزات بوده اسحت و کحنحار زدن  
آنحهححا بحه عححنحوان یححک مححانححع از  
مقابل مبارزات کحارگحری  یحک  
گام محهحم در  حیحشحروی جحنحبحش  
کارگری و قرار دادن ا حق روشحن  
در مقابحل محبحارزات کحارگحران و  

 کل جامعه است.   
 

خلیل کیوان: برخی بر ایان 
باورند که در وضعیت فعالای 
و با توجه به فشار امنیتی 
که بر رهاباران و فاعاالایان 
کارگری وارد می شود امکاان 
تشااکاال یاااباای سااراسااری 
ضعایاف و حاتای نااماماکان 
است. شما در این مورد چاه 

 نظری دارید؟
 شهال دانشفر: 

ما  اس  ایحن نحابحاوری را در  
همان قطعنامه در مورد موقحعحیحت  
وی ه جنبش کحارگحری  در ایحران  
در کحنححگحره دهححم دادیحم. در سححر  
سخن این قطعنامه اعحالم کحردیحم  

که در  ضای متحون اجتحمحاعحی  
و محححوج هحححم سحححرنحححوشحححتحححی و  
هححمححبحححسححتحححگححی بححا مححبحححارزات  
کارگری  این جنبش اکنون ثحقحل  
سیاسی مهمی در جحامحعحه  حیحدا  
کححرده  و بححه آسححتححانححه ایححجححاد  
تشکحلحهحای تحوده ای کحارگحری  
رسیده است و محهحمحتحریحن محولحفحه  
های این تحون و  یحشحروی را بحر  
شححمححردیححم. قححبححل از هححر چححیححز  
خوانندگان ایحن نحوشحتحه را بحه آن  
قطعحنحامحه رجحوع محیحدهحیحم. امحا  
نکته اینجاست که اتفاقات همیحن  
چند ماه نیز همانحطحور کحه اشحاره  
کردم بر صحت گحفحتحه محا محهحر  
تاکید گذاشحتحه اسحت. از جحمحلحه  
ابحححعحححاد گسحححتحححرده اعحححتحححراضحححات  
کارگری در چند ماهحه اخحیحر و  
نقش بیش از  یش خانحواده هحا در  
این مبارزات  سحراسحری تحر شحدن  
اعتحراضحات کحارگحری و بحوجحود  
آمححدن بسححتححر آمححاده تححری بححرای  
اعححتححصححابححات سححراسححری از نححوع  
اعحتحصحابحات سحراسحری کحارگحران  
مححححخححححابححححرات کححححه خححححود از  
سححازمححانححیححا ححتححگححی بححاالی ایححن  
اعتراضات ححکحایحت دارد  نحقحش  
مححدیححای اجححتححمححاعححی در ارتححبححا   
گیری اجتماعی و شکل دادن بحه  
بسححتححری از گححفححتححمححان سححازی و  
تصمیم گیری سریحع و سحراسحری  
همه و همه معنای عملی محهحیحا  
تححر شححدن شححرایححط بححرای ایححجححاد  
تشکلهای سراسحری تحوده ای را  
توضیا میدهد که تحقق آن خحود  
میتواند منشا  تحون ع یمحی در  
جححنححبححش کححارگححری و در سححطححا  
جامعه باشد. به نح حر محن نحدیحدن  
ایححن  ححیححشححروی هححا و تححردیححد و  
نححابححاوری بححرای بححرداشححتححن گححام  
عملی در این جهحت  تحرمحزی در  
برابر حرکت تحححون سحاز جحنحبحش  
کارگری و یک لحطحمحه بحزر   
سیاسی به مبارزات کل جحامحعحه  
اسححت. امححا در ایححن رابححطححه نححیححز  
خحححوبسحححت اشحححاره کحححنحححم کحححه  
خوشبختحانحه جحنحبحش اعحتحراضحی  
کارگری هر روز سازمانیا تحه تحر  
به جلو گام بر محیحدارد و در هحر  
قححدمححش  بححخححش زیححادی از ایححن  

ناباوری ها را کنار میزنحد و ایحن  
خححود نشححان دیححگححری از رشححد  
گرایش چپ و رایحکحان در راس  
جححنححبححش کححارگححری اسححت. ایححن  
وظیفه رهبران چپ و کمونحیحسحت  
در جنحبحش کحارگحری اسحت کحه  
 رچم جنبش برای سازمانیابحی را  
قدرتمند به دست بگیرند و تحححقحق  

 آنرا امر  وری خود بدانند.  
خححالححصححه کححالم ایححنححکححه بححه  
اعححتححقححاد مححن در تححوازن قححوای  
سححیححاسححی امححروز  بححا اتححکححا  بححه  
 یشروی های تا کنونی جحنحبحش  
کارگری از جمله ابعحاد گسحتحرده  
جنبش کارگری و سحراسحری تحر  
شدن ابعاد آن  ت بیت امحر حضحور  
خانواده هحای کحارگحری در ایحن  
مبارزات و اجحتحمحاعحی تحر شحدن  
دامححنححه آن  بححا وجححود صححفححی از  
رهبحران سحرشحنحاس کحارگحری در  
سطا جامعه و ا زون شحدن شحمحار  
هر روزه آنان  متحد شدن صحفحوف  
بخش های مختلف طبقه کحارگحر  
حون خواستهای سراسری تر  و بحا  
وجود ابزار سازمانیابحی ای چحون  
مدیای اجتماعی میحتحوان بسحوی  
ایححجححاد تشححکححلححهححای تححوده ای  
کارگری در سحطحححی سحراسحری  
گام برداشت و  ایه های آنحرا بحنحا  
گذاشت و باید دسحت بحه کحارا  

 شویم.  
بححه عححبححارت روشححنححتححر وقححتححی  
کارگران میحتحوانحنحد ظحرف یحک  
هفته اعحالم اعحتحصحاب سحراسحری  
کنند و به آن تحقق بحخحشحنحد  بحا  
اتکا  به هحمحان نحیحرو و شحبحکحه  
ارتباطی ای کحه  شحت چحنحیحن  
مححبححارزاتححی شححکححل گححر ححتححه و  
سازمانیا ته  است  محی تحوانحنحد  
بححرای ایححجححاد تشححکححل تححوده ای  
سراسری خود از جملحه در بحخحش  
هایی چون نفت   تروشیحمحی هحا   
آتش نشانی  مخابرات  شحهحرداری  
ها  برق  بازنشستگان   حرسحتحاران   
معلمان و هیره دست بکار شحونحد.  
و میحتحوان بحرای گحذاشحتحن  حایحه  
های مجامع عمومی کحارگحری  
به عنوان ظرف سازمانیحابحی تحوده  
ای کارگحری در محححیحط هحای  

 کار  دست به کار شد.  

 گفتگو با شهال دانشفر                                              یرامون تحر  و  یشروی جنبش کارگری
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ذوب آهححن اردبححیححل در  ححروردیححن  
همراه با تحبحلحیح حات وسحیحع    ١٩٨٤ 

رسانه های وابسحتحه بحه رییحم در  
مورد ایجحاد کحار و شحکحو حایحی  
اقتصاد در اردبیل در محححل شحهحر  
صنعتی این شحهحر آهحاز بحه کحار  
کرد. اما از همحان ابحتحدا محدیحران  
این کحارخحانحه تحعحرب بحه ححقحوق  

  ١٢ کارگران را آهاز کحردنحد. در  
سان  عالیت این کحارخحانحه عحقحب  
ا تادن چند ماهه حقوق کارگحران  
امحححری عحححادی بحححوده اسحححت.  
کار رمحا در محوارد محکحرر ححق  
بیمه کارگران را  رداخت نکحرده و  
تححامححیححن اجححتححمححاعححی از تححمححدیححد  
د ححتححرچححه هححای بححیححمححه خححدمححات  
درمانی کارگران خودداری کحرده  
اسححت. کححارگححران ایححن کححارخححانححه  
هححمححواره مححورد تححهححدیححد اخححراج و  
بیکار شحدن بحوده انحد و تحامحیحن  
ش لحی نحداشحتحه انحد. در محقحابحل  
شححرایححط هححیححرانسححانححی در ایححن  
کارخانه  کارگران بارها اعحتحراب  
 کرده و دست از کار کشیده اند. 

خححدابححخححش    ٣٩ در اردیححبححهححشححت  
استاندار اردبیل در مصحاححبحه ای  
گفت: صاحب این کارخحانحه قحرار  
بود تا ایام عید معوقحه کحارگحران  
و عیدی آنها را  رداخت کند امحا  
تاکنون بحه ایحن کحار دسحت نحزده  
اسححت کححه اگححر بححه قصححور خححود  
ادامه دهد ما نیز از ححمحایحت ایحن  
مجموعه تولیحدی شحرمحنحده محی  
شححویححم. یححک سححان بححعححد ایححن  
کارخانه با وجود دریا ت کحمحک  
های دولتی به بهحانحه عحدم سحود  

ماه تعطیل شحد.    ٨ دهی به مدت  
در  ححی اعححتححراضححات کححارگححران  
کارخانه و دخالت شورای تحامحیحن  
اسححتححان کححار ححرمححا قححون داد کححه  
نححزدیححک بححه یححک سححان و نححیححم  
حقوق های عقب ا تاده کحارگحران  
را  رداخحت کحنحد و بحا ایحن قحون  
کارگران به سر کحار بحرگشحتحنحد.   

 اما این قون عملی نشد. 
اعتراضات کحارگحران ذوب آهحن    

اردبیل در ماههای اخیر گستحرا  
بیشتحری یحا حت. در بحهحمحن محاه  
گذشته کارگران به مدت دو روز  
در مقابحل اسحتحانحداری دسحت بحه  
تجمع اعتراضی زدند. این تحجحمحع  
با  شار نیروهای سرکوبگر رییحم  

  ٣٥ اسحفحنحد    ٨ متوقف شحد. روز  
کححارگححران ذوب آهححن در مححقححابححل  
اداره کححل تححعححاون  کححار و ر ححاه  
اجتماعی اسحتحان اردبحیحل تحجحمحع  
کردند. خبرگزاری تسنیم وابسحتحه  
به سپاه  اسداران از قون کحارگحران  
نوشت: "کحارگحران ایحن کحارخحانحه  

محاه اسحت کحه ححتحی یحک    ١٤ 
اند و در    ریان حقوق دریا ت نکرده 

آستانه  را رسیدن سان جحدیحد ایحن  
کارگران با مشکالت معحیحشحتحی  

 بسیاری مواجه هستند." 
خرداد امسحان تحعحدادی از    ٢ روز  

کارگران در محقحابحل اسحتحانحداری  
تجمع کردند و اعحتحراب خحود را  
به عدم امنیت ش لحی و  حرداخحت  

ماه ححقحوق هحای خحود    ١٩ نشدن  
 اعتراب کردند.  

 
کارگران بارها در محل کحارخحانحه  
و در مقابل استانحداری دسحت بحه  
تححجححمححع زدنححد. امححا مسححئححوالن و  
مقامات قضحایحی بحجحای اعحمحان  
 شار و دستگیری کار رما بجحرم  
دزدیدن میلیاردها تومان دسحتحرنح   
کارگران تالا کردند تا با وعحده  
و وعححیححد مححانححع از گسححتححرا  
اعتراضات کارگحران شحونحد. امحا  
این مقامحات نحتحوانسحتحنحد دزدیحده  
شدن حقوق دستحرنح  کحارگحران را  
انححکححار کححنححنححد. هححفححتححه گححذشححتححه  
دادستان عمومی و انقالب اردبیحل  

کححارگححر بححرای سححه    ٨٨ گحفححت: " 
میلیارد تحومحان محطحالحبحات خحود  
محعحتحرب هسحتحنحد و عحمحده ایحن  

 مطالبات حقوق معوقه است." 

مقحامحات هحمحچحنحان بحه وعحده و  
وعیدهای خود ادامحه محیحدهحنحد.  
مدیر روابط کار اداره کل تحعحاون   
کححار و ر ححاه اجححتححمححاعححی اسححتححان  
اردبححیححل خححبححر داد کححه تححمححامححی  

نححفححر از    ٤١ مححطححالححبححات تححعححداد  
هحای قحبحل    کارگران اخراجی سحان 
محاه امسحان      در تاری  اردیبحهحشحت 

 ححرداخححت و تسححویححه شححد.  او  
همچنین قون داد کحه بحا وصحون  
نخستین سررسید چک دریا حتحی  

و    ٣٦ تححا  ححایححان خححردادمححاه سححان  
هحای اخحیحر     رداخت حق بیمحه محاه 

توسط کار رما از ابتدای تحیحرمحاه  
مححنححدی ایححن    امسححان بححرای بححهححره 

کارگران اخراجی از مزایای بیحمحه  
 بححیححکححاری اقححدام خححواهححد شححد.  
امححا کححارگححران بححه وعححده هححای  
تححوخححالححی مححقححامححات جححمححهححوری  
اسالمی اعتماد نمی کنند. آنحهحا  
خواستار بازگشحت بحه کحار تحمحام  
کححارگححران اخححراجححی  دریححا ححت  
تمامی دستمزدهای عقب ا حتحاده  
و امحکحان اسحتحفحاده از د حتحرچححه  
های بیمه درمحانحی هسحتحنحد. از  

تیر صد نفر از کحارگحران    ٢٢ روز  
اخراج شده از ذوب آهحن اردبحیحل   
کححه چححنححدیححن مححاه اسححت حححقححوق  
نگر حتحه انحد  در محححل مسحجحد  
میرزا علی اکبحر اردبحیحل تحجحمحع  
کرده و در آنجا اعحالم اعحتحصحاب  

 هذا کردند.  
 

بححدنححبححان ایححن حححرکححت کححارگححران  
دادستان عمومی و انقالب محرکحز  

بحا  ” استان اردبیحل اعحالم کحرد:   
های انجام شحده قحرار بحر     یگیری 

   ٩ این شد که طلب کارگحران در  
قسط تقسیم و  رداخحت شحود کحه  

محیحلحیحون    ٨٥١ قسط اون در حدود  
تومان از مطالبات ایحن کحارگحران  
 ححرداخححت شححده و ایححن ا ححراد بححه  
اعححتححصححاب هححذای خححود  ححایححان  

 ‟دادند. 

 

اما کارگران به وعده وعحیحدهحای  
کار رما و نماینحدگحان کحار حرمحا  
یعنی مقامات جمهوری اسالمحی  
اعتماد نمیکنند. تعداد کحارگحران  

نحفحر بحه    ٥١١ ذوب آهن اردبیل از  
نفحر کحاهحش یحا حتحه اسحت.    ١٢١ 

کارگران اخراجی باید به سر کحار  
برگردند و یا اینکه از ححق بحیحمحه  
بیکاری مکفی برخحوردار شحونحد.   
تمامی این کحارگحران و خحانحواده  
های آنحهحا بحایحد بحیحمحه درمحانحی  
مناسب داشتحه بحاشحنحد. تحمحامحی  
حقوق های عقب ا تاده کحارگحران  
به اضا ه بهره آن باید بحال حاصحلحه  
بححه کححارگححران  ححرداخححت شححود و  
خسارت هایی که بخاطر  رداخحت  
نشدن حقوق ها به کحارگحران وارد  
شده  باید جبران شود.  کحارگحران  
باید به تحجحمحع هحای اعحتحراضحی  
خححود ادامححه دهححنححد. هححمححراهححی  
خانحواده هحای کحارگحران در ایحن  
اعتراضات در  حیحروزی کحارگحران  
می تواند تحاثحیحر زیحادی داشحتحه  
بحاشححد.  ححمححایححت محردم شححهححر و  
کارگران سایر واحدهای تحولحیحدی  
در شهر صحنحعحتحی اردبحیحل و در  
سححایححر نححقححا   از مححبححارزات ایححن  

كارگران در  یروزی آنها ضحروری  
است.  کار رما و دولت تحاکحنحون  
در مقابحل اعحتحراضحات کحارگحران  
ناچار به عقب نشینی هایی شحده  
است. اگر این اعحتحراضحات انحجحام  
نمی شد  کارگران نمی توانستنحد  
همین خواسته های اند  را هحم  
بگیرند. بنابراین کارگران  قط بحا  
به خیابان آمدن و با اعتراب محی  
توانند خواسته هحای خحودشحان را  
از حلقوم محفحتحخحورهحای صحاححب  
سححرمححایححه بححیححرون بححکححشححنححد. ایححن  
اعححتححراضححات در محححححل هححای  
عمومی و  حر تحردد شحهحر و در  
مقابل ساختمانهای دولتی تحاثحیحر  
بسیار بیشتری می تحوانحد داشحتحه  
باشد. سایر کارگران و محردم نحیحز  
می توانحنحد در ایحن اعحتحراضحات  
شرکت کرده و  شار بیشتحری بحه  

 مقامات دولتی بیاورند. 
 

خححواسححت کححارگححران ذوب آهححن  
اردبیل خواست تمام مردم شحهحر و  
تححمححام کححارگححران اسححت. از ایححن  
خواست ها باید حمایت کرد و در  
مقابل تهاجم به ححقحوق کحارگحران  

 باید ایستاد.  

 شهال خباززاده
 

 نگاهی به مبارزات و خواستهای كارگران ذوب آهن اردبیل 
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 ٦٧ صفحه  

تححیححرمححاه بححه  ١٤ روز چححهححارشححنححبححه  
دعوت ستاد به ظاهر ححقحوق بشحر  

نححمححایشححی    اسححالمححی ایححران در  
مضححک تححعححدادی از سححفححیححران  
کشححورهححای خححارجححی را بححرای  
بازدید مهحنحدسحی شحده بحه زنحدان  
اوین بحردنحد تحا بحاردیحگحر ا حکحار  
عمومی را بفریبند ونشان بحدهحنحد  
وضعیت زندان هحای ایحران بسحیحار  
عالی وهیچ نقض ححقحوق بشحری  

 در ان دیده نمی شود. 
بححی شححک ا ححکححار عححمححومححی  
وسححازمححان هححای حححقححوق بشححری  
خوب می دانند که آنچه کحه در  
زندانهای جمهوری اسالمی محی  
گذرد نقض  حاححش ححقحوق بشحر  
است. بعحداز محححکحومحیحت هحای  
جامعه جهانی حکومت ایحران بحه  
خاطر نحقحض ححقحوق بشحر وادامحه  
تشدید تحریم ها وخصوصا تحححریحم  
سححازمححان زنححدانححهححا وا ححرادی در  
سازمان زندانها  الزم بود همحچحیحن  
سناریویی را تحرتحیحب بحدهحنحد. و  

 حقیقت همین جاست.  
بگذارید زنحدانحیحان سحیحاسحی خحود  

 سخن بگویند 
حقیقت را کسانی می دانند کحه  
سالحهحا در زنحدانحهحای جحمحهحوری  
اسححالمححی حححبحح  ومحححححکححومححیححت  
وبححاانححواع شححکححنححجححه واذیححت وازار  
سححپحححری کححردنحححد وزنححدانحححبحححانحححان  
ونهادهای امنیحتحی سحپحاه ووزارت  

از هیچ حربه ای بحرای بحه زانحو  
در آوردن زندانیان وخانواده هحایشحان  
دریغ نکردند. اولین سوان ایحنحسحت  
که چحگحونحه تحعحدادی سحفحرا در  
یک بازدید مهندسی شحده آنحهحم  
از یک مکان تعین شده از قحبحل  
توانستحنحد واقحعحیحتحهحای زنحدان را  
بفهمند. ایحن سحفحرا چحرا از بحنحد  

ودو الحف  ٢١٣ خحو حنحا  وزارت  
وبند هفت وهشت کحه بحدون  ٢٤١ و 

رعایت قوانیحن تحفحکحیحک جحرایحم  
زندانیان در آنجا نحگحهحداری محی  
شوند و یا با وجود خبری ورسحانحه  

وبحنحد نسحوان  ٩٥١ ای بودن از بند  
زنان کحه ححتحی محححروم از ححق  
استفاده از تحلحفحن هسحتحنحد  خحبحر  
نداشتند ودیدن نکردنحد. بحگحذاریحد  

چند سحان بحا    من آنچه که در این 
چشمان خودم دیدم وشاهدا بحودم  
را برایتان بحگحویحم. اقحایحان سحفحرا!  
واقعیت را ما زندانیان که سحالحهحا  
در شححکححنححجححه گححاه جححمححهححوری  

 اسالمی بودیم میدانیم . 
محححن  ٨٣ خحححرداد  ٢٢ در تحححاریححح   

بازداشت شدم متعاقب آن بحه بحنحد  
محنحتحقحل  ٢١٣ وزارت اطالعات بند  

شدم به مدت بیش از جحهحار محاه  
مرا در سلون انحفحرادی بحدون ححق  
تماس با خحانحواده وححق محالقحات  
مورد بازجویی های تحنحد وخشحن  
همراه با توهین واهانت وشحکحنحجحه  
بحرای اعحتححراف گحیححری اجححبححاری  

قرار دادنحد. آنحهحا  
کینه توزانه برای درهم شکحسحتحن  
روحیه ام مرا تهدیحد محی کحردنحد  
که همسر و حرزنحدت را بحازداشحت  
کردیحم ودارنحد در طحبحقحه  حایحیحن  
بازجویی    میدهند. به د حعحات  
تهدید به اعدام شحدم. در بحدتحریحن  
شرایط هیر انسحانحی و وضحعحیحت  
نامناسب بهداشتی وتهحدیحد هحای  
مداوم بحازجحویحان قحرار گحر حتحم .  
همواره از سلولی به سحلحون دیحگحر  
محححنحححتحححقحححل محححی شحححدم و در  
کنارشکنجه وتوهین هحای محداوم  
بازجویان که بحه محن محیحکحردنحد   
آنها در کمان وقاهت وبی شحرمحی  
به همسر ومادرم هم تحوهحیحن محی  

 کردند.  
اما از وضعیت خودم و آنچحه کحه  
در این چند سان برمن سپری شحد  
و خود سحنحد گحویحایحی از وضحع  
زندانهاست  بگذریم. اجازه بحدهحیحد  

بگویم. از بنحدی کحه    ٩٥١ از بند  
خارج از ظر یت  زندانیحان زیحادی  
را در آنجا در حب  نحگحه داشحتحه  
بودند. زندانحبحانحان ابحتحدایحی تحریحن  
حححقححوق زنححدانححی را زیححر  ححا مححی  
گذاشتند. ما حتی در طون چحنحد  

از ححق    ٩٥١ سان حب  در بحنحد  
استفاده از تلفن وتماس با خحانحواده  
هححایححمححان هححم محححححروم بححودیححم .  
وضعیت بهداشحت هحذا وخحورا   
بند به حدی خراب بحود کحه اگحر  

با هزینه شخصی خود هذا تحهحیحه  
نمی کردیم  چیزی برای خحوردن  
نحداشححتححیححم. آنحهححم بححا هحزیححنححه بححاال  
وخیلی مواقع مایحتاجحی کحه از  
بو ه زنحدان تحهحیحه محی کحردیحم   
تححاریحح  مصححر ححش گححذشححتححه بححود  
وهرگز هم اعتراب وشکحایحت محا  
به جایی نحرسحیحد. مسحالحه دیحگحر  
زندانیانی بودند که به خاطر عحدم  
رسیدگی  زشکی وبی تحوچحهحی  

گیحر شحدنحد    زندانبانان کامال زمین 
وهیچگاه هیچک  صحدایشحان را  
نشنید. من در این چنحد سحان بحه  
د عات شحاهحد محر  عحزیحزانحی  
بودم که به خاطر عدم رسحیحدگحی  
 زشکحی جحان خحود را از دسحت  
دادند. هحمحبحنحدیحانحم بحه وضحعحیحت  
اوریانسی می رسیدند که یحا بحه  
بهداری وبیمحارسحتحان اعحزام نحمحی  
شدند و یا اگر هم اعزام میحشحدنحد  
با ساعتها تاخیر انجام محیحگحر حت  
که عحمحال اقحدامحی وکحاری هحم  
برایشان انجام نمی دادنحد. محن بحا  
چشمان خودم دیدم کحه چحگحونحه  
دربهداری زتحدان زنحدانحی محریحض  
حان را دکترها با سحیحلحی ومشحت  
به جانش ا تادند وتاکید داشحتحنحد  
کححه او خححودا را الححکححی بححه  
بیماری وبی ححالحی زده اسحت و  
دروا می گوید. در کحنحار هحمحه  
اینها بهداری شحدیحدا از کحمحبحود  

امحکححانحات ودارو رنح  محی بححرد.  
وقححتححی زنححدانححی اوریانسححی بححه  
بححهححداری اعححزام مححی شححد تححنححهححا  
کاری که برایش بود  دادن چحنحد  

 عدد قرر است.  
بد نیست مختصری هحم از زنحدان  
رجایحی شحهحر بحگحویحم. در زنحدان  
رجایی شهر زنحدانحبحانحان ححتحی از  
بازرسی های خودی هحم وحشحت  
داشححتححنححد کححه مححبححادا زنححدانححیححان  
معحتحرب بحا آنحهحا از مشحکحالت  
زنححدان بححگححویححنححد. در اکححتححبححر  

تیمی از بحازرسحان سحازمحان  ٢١١٥ 
زندانها از جمله سهراب سلحیحمحانحی  
رئی  سازمان اسحتحانحهحای تحهحران  
برای بازرسحی بحه زنحدان رجحائحی  
شهر بند دو داارلقران کحه بحنحا بحه  
اعتراف زندانبانان وزندانیان ویتحریحن  
رجایی شهر می باشد  وارد بحنحد  
شححدنححد. دوروز قححبححل از بححازدیححد  
مسئوالن زندان دستحور دادنحد کحه  
بند را از هحر نح حر تحمحیحز کحنحنحد  
وحححتححی قححبححل از ورود بححازرسححان  
دیححوارهححای کححریححدور را رنحح   
آمححیححزی کححردنححد. و ححتححی روز  
موعود  را رسید ومن هم از ایحن  
بازرسی مطلع بودم همحان روز بحه  
بهانه ای محرا بحه بحهحداری زنحدان  
اعزام کردند اما تنها چند دقحیحقحه  
 به  اسداربند همراهم که مرا به  

 

 برای بازیگران فریبکار نقض حقوق بشر حاکمان ایران

بگذارید من زندانی سیاسی 
 سخن بگویم
 بهنام ابراهیم زاده  
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بهداری برده بود گفتم محن ححالحم  
خوبه هیچ مشکلی نحدارم وبحدون  
توجه به او به بحنحد دو بحرگشحتحم.  
وقتی به بند دو برگشتم بحازرسحان  
قصد داشتند از بند خحارج بشحونحد  
که من خودم را رسانحدم و هحنحوز  
به نزدیک سلیمانی نرسیحده بحودم  
که بحه ذسحتحور محححمحد محردانحی  
رئححیحح  زنححدان داریححوا امححیححریححان  
جلوی من آمد ودست داد وگحفحت  
آقای ابراهیم زاده هیچی نگو. بحا  
بازرسان حرف نزن. هحر چحه شحمحا  
بگویید رو چشم میزاریم وخواستحه  
هاتون را انجحام محی دهحیحم. محن  
که تا آن زمان چحنحیحن  حرصحتحی  
برایم مهیا نشده بود ویکحسحان بحود  
برای همچنین روزی کمین کحرده  
بححودم بححی تححوجححه بححه حححر ححهححای  
امحیحریحان جحلحو سحلحیحمحانحی ر حتححم  
وضحححمحححن محححعحححر حححی خحححودم از  
مشکالت زندان وکمبحودهحا وهحذا  
وبهداشت وخیلی از محوارد دیحگحر  
صحبت کردم. سلیمحانحی محرا بحه  
د حتححر بحنححد دعححوت کححرد وادامححه  
صحححححبححت هححا را بححا مسححکححریححان  
مسئون ححفحاطحت سحلحیحمحانحی ودر  
حضور ریی  حفاظت زندان اقحای  
زارعی و ریحیح  اجحرای اححکحام  
انجام دادیم. بعد از ایحن بحازرسحی  
وبححه خححاطححر اعححتححراب وگححفححتححن  
مشکالت زنحدان مسحئحوالن زنحدان  
خصوصا داریوا امیریان محرا در  
اقدامی کینه تحوزانحه بحه بحنحد ده  
سححویححت هححای در بسححتححه انححتححقححان  
دادند. بعد از این بازرسی یحکحبحار  
دیگر وقتی از طرف قوه قضحایحیحه  
واداره کل سازمان زنحدانحهحا بحرای  
بازرسی آمدند قبحل از ورود تحیحم  
بازرسی با زور وتهدید من ودیحگحر  

زندانی سیاسی علی مشهدی را  
به حفاظحت زنحدان انحتحقحان دادنحد.  
وبححیححش از یححک سححاعححت مححا را  
عمال در ححفحاطحت زنحدان ححبح   
کردند وتا عصر دیحر وقحت اجحازه  
ندادند به بند دو برگردیم و وقحتحی  
به بند برگشتیم بحازرسحی صحورت  
گر ته بود وبازرسان بند را تحر   
کحرده بحودنحد. محن در تحمحام ایحن  
مححدت کححه در بححنححد دو بححودم  
هیچگاه تحیحم هحای بحازرسحی بحه  
دیححگححر بححنححدهححای زنححذان بححرای  
بازرسی نحر حتحنحد وچحون بحنحد دو  
کمی از نطر ظحاهحری تحر وتحمحیحز  
بود همحواره بحازرسحان بحه بحنحد دو  
آورده محی شحدنحد. امحا الزمسحت  
بحگححویحیححم در زنحدان رجحای شحهححر  
واوین از  ارچحه  حرده گحر حتحه تحا  
یححخححچححان وتححلححویححزیححون وتححا ظححرف  
وقاشق وهر آنچه که نیاز زنحدانحی  
است  زندانیان با هزینه شحخحصحی  
خود تهیه می کحنحنحد. وضحعحیحت  
هحذا وبحهححداشحت هحیححچ تححعحریححفححی  
ندارد. زندانیان عحادی بحه بحهحانحه  
های واهی بحه سحلحو ن انحفحرادی  
وسویت های هیحر بحهحداشحتحی در  
حب  نحگحه داشحتحه محی شحونحد.  
باندهای محا حیحای محواد محخحدر  
راحت در زندان جوالن محی دهحنحد  
وبه تجارت سیاه مش حولحنحد. آنحهحا  
با وجود درخواست کحتحبحی خحودم  
هرگز حاضر نشدنحد محرا بحه بحنحد  
شش معروف به بحنحد آدم خحوارهحا  
انتقان ندادند. محن دنحبحان آن بحودم  
که بتوانم از نزدیحک آنحچحه کحه  
دربند شش می گذرد را مشاهحده  
بکنم وبتوانم خبحر رسحانحی کحنحم.  
بند شش وسحه وهحفحت ویحک بحا  
دیگر بندها خیحلحی تحفحاوت دارد.  

این چحنحد بحنحد خحطحرنحا  تحریحن  
وک یحف تحریحن بحنحدهحای رجحایحی  
شهر هستند که زنحدانحیحان زورگحو  

سححان  ١٨ راححت بحه زنححذانحیححان زیحر  
تجاوز می کنند. آنهحا محراسحمحی  
دارند که حتی زندانیحان زیحر سحن  
قحانحونحی را عححروس محی کحنحنححد  
واستحفحاده جحنحسحی از آنحهحا محی  
کنند. وضعیت هحذا و بحهحداشحت  
وکمی وبی کیفتی هحذا بحححدی  
تححکححان دهححنححده وخححرابسححت کححه  
زنحدانححیححان سحر تححقححسححیحم هححذا وتححه  
دیحح  بححه جححان هححم ا ححتححاده انححد  
وهمدیگر را برای گحر حتحن چحنحد  
قاشق هذا ضرب وجر  کحرده انحد  
وجان خود را از دسحت داده انحد.  
در زندان رجایی شحهحر هحمحواره در  
گیری های بحیحن گحروهحی بحیحن  
زندانیان وما یاهای محواد محخحدر  
وجود دارد. اک ر زنحدانحبحان بحه زد  
وبند وخرید و حروا محواد و وارد  
کححردن آن دخححالححت دارنححد. دهححهححا  
زندانی به خاطر اینکه نتوانسحتحنحد  
شرایط زندان را تحمل کنند اقحدام  
به خود کشی کحرده انحد. تحعحداد  
زیادی زندانی که بحرای مسحوالن  
زنححدان مشححکححل ا ححریححن بححودنححد را  
ازبین برده اند. سحیحامحک بحنحدلحو  
زندانی که به خحاطحر یحک زخحم  
سطعی به بهداری زنحدان محنحتحقحل  
شححد امححا عححمححال زنححدانححبححانححان اورا  
کشححتححنححد. نححوعححی دیححگححری از  
اقدامات کینحه تحوزانحه مسحئحوالن  
زندان تشویق وتححریحک زنحذانحیحان  
شرور است که به زندانحیحانحی کحه  
برای زندان مشکل دارنحد  آسحیحب  
برسانند. آنحهحا بحه د حعحات چحنحد  
زنححدانححی شححرور وخححطححرنححا  را  
تشویق وتحریک کحردنحد کحه بحه  

مححن آسححیححب بححرسححانححنححد کححه در  
موردی دربند ده محو حق شحدنحد.  
زندانبانان اما  ارا ازاین هحم  حراتحر  
گذاشته وزنحدانحیحان عحادی را بحه  
بحهححانححه هحای گححونححاگحون در زیححر  
هشت بند ها مورد ضرب و شحتحم  

 قرار می دهند.  
ایححن داسححتححان وضححع جححهححنححمححی  
زندانهاست و امحا چحرا سحفحرایحی  
که به زندان اوین ر ته بحودنحد  از  

بححنححد سححیححاسححی سححوان    ٩٥١ بححنححد  
نححکححردنححد کححه کححدام قححوانححیححن بححه  
مسئوالن ححکحومحتحی اجحازه محی  
دهد تحعحدادی زنحدانحی سحیحاسحی  
وعقیدتی را در این بند بحدون ححق  
اسححتححفححاده از تححلححفححن بححه گححروگححان  
بگیرند واز هر حق وحقوق انسانحی  

 محروم باشند ؟ 
چرا از بر خحورد وحشحیحانحه گحارد  

 حروردیحن  ٢٨ در  ٩٥١ زندان در بند  
معروف به  حنحچ شحنحبحه سحیحاه  ٣٩ 

 سوالی نکردند که چه گذشت؟ 
چرا آنها از سلولهای وحشتحنحا   

وبحنحد  ٢٤١ و ٢١٣ ومخوف بند های  
دو الف دیحدن نحکحردنحد و کسحی  
جویای آنچه که در این بندها بحر  
زندانیان می گحذرد و ححان آنحهحا  

 نشد؟  
کسی جحویحا نشحد کحه چحگحونحه  
اسححت کححه بححرخححالف آیححیححن نححامححه  
سازمان زندانها وقوانین تفحکحیحک  
جرایم زندانیان سیاسی را در بحنحد  
های زندانیان معلوم الحححان شحرور  
وخطرنا  نگهداری می کنحنحد.  
با زور وتهدید وزدن دستبند و ابنحد  
ولباسهای توهین آمیز انهحا را بحه  
بیمارستان یا دادگاه انقالب اعحزام  

 می کنند؟ 
چرا از روند دادگاهی های نحاعحا  

دالنه وچند دقحیحقحه ای زنحدانحیحان  
ویا متکی بر علم قاضی زندانحی  
را محححححکححوم بححه اعححدام وقصححار  

 می کنند حر ی نزدند؟ 
چرا با کسی در مورد آنچحه کحه  
در آگاهی شا حور بحرای اعحتحراف  
گححیححری بححر مححتححهححمححان وبححازدشححت  
شدگان می گذرد ودهحهحا محوارد  
دیگر که مجالی بحرای بحیحان ان  

 نیست صحبت نشد؟. 
بححی شححک ا ححکححار عححمححومححی  
وسازمانهای بین اللمللی وححقحوف  
بشری به خوبی محی دانحنحد کحه  
آنچه که در زندانهای جحمحهحوری  
اسالمی می گذرد نقض  حاححش  
حقوق بشر است. هراس مسحئحوالن  
جمهوری اسحالمحی از چحیحسحت؟  
چرا به محض اینکه چند سحفحیحر  
می خواهند از زندان دیدن کنحنحد   
زندانیان سیاسی وعقیحدتحی را بحه  
بححهححانححه هححای اعححزام بححه دادگححاه  
وبیمحارسحتحان از بحنحد خحارج محی  
کنند؟ اگر واقحعحا در زنحدانحهحای  
ایران موازین حقوق بشری رعحایحت  
می شود    بحرای چحه هحمحواره  
احازه نمی دهند زندانیان معحتحرر  
حححر ححی بححزنححنححد؟ چححرا در طححون  
ماموریت گزارشحگحر ححقحوق بشحر  
آقای احمد شهید هحرگحز بحه وی  
اجازه ورود بحه ایحران وبحازرسحی از  

 زندانهای ایران را ندادند؟  
آقایان بگذارید زندانحیحان سحیحاسحی  
سخن بگویند. بحگحذاریحد خحانحواده  
هحای زنحدانححیحان سححیحاسححی سححخححن  
بححگححویححنححد. بححگححذاریححد مححن بححهححنححام  
ابراهیم زاده که بهتحریحن سحالحهحای  
زندگی ام را در زندان گحذرانحده ام  
سخن بگویم. زندانی سیاسی آزاد  

 باید گردد. 

آقایان بگذارید زندانیان سیاسی سخن بگویند. بگذارید خانواده های زندانیان سیاسی سخن بگویند. بگذارید من 
بهنام ابراهیم زاده که بهترین سالهای زندگی ام را در زندان گذرانده ام سخن بگویم. زندانی سیاسی آزاد باید 

 گردد.
 بهنام ابراهیم زاده  

 برای بازیگران فریبکار نقض حقوق بشر حاکمان ایران
 بگذارید من زندانی سیاسی سخن بگویم

 بهنام ابراهیم زاده  
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اخحبحار هحمحچححنحان از اعحتحراضححات  
گسترده کارگری حکحایحت دارد.  
کار رما تهدیحد محیحکحنحد. اخحراج  
مححیححکححنححد. امححا کححارگححران مححی  
ایسححتححنححد و حححقححشححان را طححلححب  
محیحکحنحنحد. محو حقحیحت کحارگحران  
بازنشسته نیشحکحر هحفحت تحپحه بحه  
تحححححححمحححیحححل  حححرداخحححت هحححزیحححنحححه  
بازنشستگی شان  عقب نشحیحنحی  
مخابرات و وعده مسحئحوالن بحرای  
بححازگشححت بححه کححار کححارکححنححان  
اخراجی مخابرات لحرسحتحان و سحه  
هفته اخیر اعحتحصحاب یحکحپحارچحه  
کارگران میدان نحفحتحی آذر ایحالم  
است که از اون تیرماه شحروع شحد  
و همچنان ادامه دارد. نگاهی بحه  
این خبرها و محاجحرای اعحتحصحاب  
متحد میدان نفتی آذر ایالم بحیحش  
از بححیحش ححان و هححوای جححنحبححش  
اعتراضی کارگری را به نحمحایحش  

 میگذارد.  
 

اعااتااصاااب مااتااحاااد 
کارگران میدان نفتی 

 آذر ایالم
کحححارگححر اخحححراج شحححدنحححد     ١٥١ 

کارگران بحه اعحتحصحابشحان ادامحه  
 میدهند. 

اعتصاب کارگران محرکحز نحفحتحی  
آذر ایالم از اون تیر ماه آهاز و بحه  
مرور تعداد بیشتری از کحارگحران  
و نححیححز کححارکححنححان د ححاتححر  ححنححی  
ومهندسی شرکت کحه صحد نحفحر  
می شدند  به آن  حیحوسحتحنحد. در  
این حرکت اعحتحراضحی عحلحیحرهحم   
تهدیدات روسای شحرکحت )رححیحم  
 ور  بابک شمشیری و ام الحهحم( 
  کارگران به اعتراضتشان ادامحه  

داده و دستمزدهای  رداخحت نشحده  
خود را طلب کحردنحد. هحمحچحنحیحن  
یححک مححوضححوع دیححگححر اعححتححراب  
کارگران  خطر بیکارسازیهحا بحود.  
از قححبححل صحححححبححت از تححعححطححیححلححی  
کارگاه و بیکحارسحازی کحارگحران  
و واگذاری کار به  یمانکاران در  
میان بود و حتی قسحمحتحهحایحی از  
جححمححلححه :  ححایححپححیححنحح   سححویححل و  
قسمحتحهحایحی از کحار بحرق را بحه  
بخش  یمحانحکحاری واگحذار کحرده  

 بودند.   
در روزهحححای اون اعحححتحححصحححاب    

کارکنان د اتر  نی ومحهحنحدسحی  
با وعده  رداخت حقوقشان در روز  
دوازدهم ماه جحاری بحه سحر کحار  
خود برگشتند. اما همه کحارگحران  
و نی کاران همچنحان در دمحای  
شدید وسوزان بدون هحیحچ امحکحان  
سرمایشی و به علت وعحده هحای  
دروهین مسئولین در اعحتحراضحات  
قبلی شان  همچنان به اعحتحصحاب  
خححود ادامححه دادنححد. در ادامححه  
اعتصاب ودر تاری  تحعحیحیحن شحده  
دوازدهم تحیحرمحاه کحارگحاه تحوسحط  
شححرکححت کححار ححرمححا) سححرو (  
وروسای شرکت به حالت تحعحلحیحق  
در آمد وبه خاطر تحجحمحع نحکحردن  
کححارگححران در داخححل کححارگحححاه  
ومحوطه کار  اعالم داشتنحد کحه  

صحبحا    ٧ برای چند روز سحاعحت  
کححارگححران بححعححد از کححارت زدن  
واعالم حضور به خوابحگحاه وخحانحه  
های خود برگردند. البته از قحبحل  
صحبت از تحعحطحیحلحی کحارگحاه و  
بیکارسازی کارگران و واگحذاری  
کار به  یمانکاران در میان بحود و  
ححتحی قسحمحتحهحایحی از جحمحلحه :  
 ایپین   سویل و قسمتهحایحی از  

کار برق را به بخش  یحمحانحکحاری  
 واگذار کرده بودند.  

تیر اعحتحصحاب کحارگحران    ١٤ روز  
سنگین تحر از روزهحای قحبحل در  
جریان بود تا جایی که کحارگحران  
معترب برق اصلی د اتر شحرکحت  
تححوسححعححه آب وگححاز وشححرکحححت  
کححار ححرمححا )سححرو ( را قححطححع  
کردند و بحقحیحه نحیحروهحای د حاتحر  
 نی مهندسی نیر بحرای بحار دوم  
به اعتصاب  حیحوسحتحنحد و تحعحداد  
اعتصاب کنحنحدگحان  ححدودا بحه  

نفر رسحیحد. در ایحن    ٤١١ تا    ٩٥١ 
روز از طحرف شحرکحت کحار حرمحا  
اقداماتی برای وصحل کحردن بحرق  
شححرکححت صححورت گححر ححت  امححا  
کارگران جلوی این کحار آنحهحا را  
گر تند. در ادامه کارگحران درب  
شرکتهای ذکحر شحده را بسحتحنحد  
واجححازه تححردد هححیححچ یححک از  
مححاشححیححنححهححای ایححن شححرکححتححهححا را  

 ندادند.  
روز  ححانححزدهححم تححیححر یححکححی از  
سهحامحداران شحرکحت تحوسحعحه آب  
وگاز بحه اسحم خحانحم شحریحفحی از  
تهران به این منطقه آمحد و بحرای  
 رستادن کارگران به سر کحارشحان  
اعالم کرد  تا  ایان هفحتحه ححقحوق  

  ١٧ معوقه سان جاری و تحا روز  
تیر طحلحب هحمحه کحارگحران بحابحت  
عیدی  حرداخحت خحواهحد شحد. او  
سپ  اطالع داد کحه شحرکحت از  
هفدهم تحیحرمحاه تحقحریحبحا تحعحطحیحل  

تحن    ٦١ تحا    ٥١ خواهد شد و تنها  
از کارکنان باقی خواهند مانحد و  
بححا تححهححدیححد کححارگححران بححه اخححراج   
اعالم کرد که اگحر کسحی کحار  
میخواهحد بحایحد  حوری سحر کحار  
خود باز گردد!. اما این تهحدیحدات  

با محقحاومحت تحعحدادی زیحادی از  
کارگران روبحرو شحد و کحارگحران  
اعالم کردند که اعتمادی به ایحن  
وعده ها ندارند و به اعحتحصحابشحان  

  ١٥١ ادامه میدهند. در این میان  
تن از کحارگحران کحه ححقحوقشحان  
 رداخت شده است  اخحراج شحدنحد   
اما اعتصاب کارگران هحمحچحنحان  

 ادامه دارد.  
گفتنی است که میدان نفتی آذر  
ایححالم کححه مححیححان ایححران و عححراق  

  ٢٥ مشححححتححححر  اسححححت  در  
کیلومتری شهر مهران قحرار دارد.  
 ححاز اون بححرداشححت نححفححت از ایححن  

بحا    ٣٥ میدان نحفحتحی اواخحر سحان  
شرکت بی ن نامدار زنحگحنحه وزیحر  
نفت آهاز شد و قرار بود  حاز دوم  

 برداری برسد.   به بهره   ٣٧ آن سان  
 

هزینه باازنشاساتاگای 
کاارگار نایاشاکار  ١٤٣

هفت تاپاه پارداخات 
 شد

بعد از گذشحت ححدود دو محاه از  
بحر حایححی اجحتححمحاعحات اعحتحراضححی  

بازنشسته نیشکر هفحت تحپحه    ٩٤١ 
شحد  سحر    که هحر روزه بحر حا محی 

انحححجحححام کحححار حححرمحححا هحححزیحححنحححه  
بححازنشححسححتححگححی آنححان را  ححرداخححت  
کرد. این کارگران از اسفحنحد محاه  

مشحححمحححون قحححانحححون    ٣٥ سحححان  
بححازنشححسححتححگححی  ححیححش از مححوعححد  
مشاهل سحخحت و زیحان آور شحده  
بودنحد امحا بحه دلحیحل عحدم واریحز  

درصححد حححق بححیححمححه تححوسحححط  ٤ 
کحححار حححرمحححا  صحححدور اححححکحححام  
بازنشسحتحگحی آنحهحا تحاکحنحون بحه  
تاخیر ا تحاده بحود. امحا سحرانحجحام  

کار رما ناگزیر شحد تحر  کحار  
اسحفحنحد سحان    ٢٥ آنها را از تاری   

  مورد تایید قرار دهد و طحبحق  ٣٥ 
قحانحون از محرداد محاه مسحتحمحری  
بازنشستگی آنها  رداخحت خحواهحد  

 شد.  
بدین ترتیب کحارگحران بحازنشحسحتحه  
نیشکحر هحفحت تحپحه بحا محبحارزات  
متحد خود و علیرهم تهحدیحدات و  
 شححارهححای مححقححامححات مسححئححون  
تححوانسححتححنححد خححواسححت خححود را بححه  

 کرسی بنشانند. 
 

یاک عااقااب نشاایااناای: 
وعااده بااازگشاات بااه 
کار کارکنان اخراجی 

 مخابرات لرستان
بدنبان تجمعات محکحرر نحیحروهحای  
شرکحتحی محخحابحرات لحرسحتحان در  
حمایت از همکاران اخراجی خحود   
محححححمححدرضححا مححلححکححشححاهححی راد   
مححعححاون وزیححر وعححده داد کححه بححه  
زودی کحححارکحححنحححان اخحححراجحححی  
مخابرات به سر کار باز خحواهحنحد  
گشت. کارکنان مخابحرات اعحالم  
کححرده انححد کححه تححا زمححانححی کححه  
تکلیف هحمحکحاران اخحراجحی آنحهحا  
روشححن نشححود بححه اعححتححراضححاتشححان  
ادامه خواهند داد. گفتحنحی اسحت  

هحای گحذشحتحه    در روزها و هحفحتحه 
کححارکححنححان شححرکححتححی مححخححابححرات  

هحا    لرستان همزمان با دیگر اسحتحان 
اعتصابی سراسری بر  ا کحردنحد.  
خواسته آنها عالوه بر بازگشت بحه  
کار هحمحکحاران اخحراجحی  اجحرای  

بندی مشاهل و عحقحد    طر  طبقه 
قححرارداد مسححتححقححیححم بححا شححرکححت  

 مخابرات است. 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 اعتصاب متحد کارگران میدان نفتی آذر ایالم 

 کارگر نیشکر هفت تپه  رداخت شد ٩٤١هزینه بازنشستگی 
 یک عقب نشینی: وعده بازگشت به کار کارکنان اخراجی مخابرات لرستان

 شهال دانشفر 
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طر  اعمان بیگاری بر کحارگحران  
تحصیل کرده و جوان مدتی اسحت  
توسط دولت به اجرا گذاشته شحده  
اسححت تححا از ایححن طححریححق مححنححبححع  
ع یمی از تولید سود و سحرمحایحه  
به طور رایگان در اختحیحار اربحابحان  
صاحب کحارخحانحه و ابحزار تحولحیحد  
قرار گیرد. طر  قحرون وسحطحائحی  
کارورزی اشت ان جحوانحان )کحاج(  
یا به بیان  ساده تر طر  بیگحاری  
کشیدن دوران اشرا یت  ئحودالحی   
آخحریحن طحر  محرسحوم دوره هححای  
 یحشحا  سحرمحایحه داری بحه اجحرا  
گذاشته شده تا به امروز در ایحران  
است که چپحاون تحتحمحه و آخحریحن  
رمق های ده ها محیحلحیحون انسحان  
محروم و  عال شاهل با دسحتحمحزد  
چححهححار بححرابححر زیححر خححط  ححقححر و  
همچنین نیروی مفت و محجحانحی  
تازه نف  انسحان هحای سحرگحردان  
جویای کار را هدف قرار داده تحا  
با آن حرکت چری تولید سحیحسحتحم  
اقححتححصححاد بحححححران زده را چححنححد  
صباحی دیحگحر لحنحگحان  لحنحگحان  

 ادامه دهند. 
قبحل از ایحن طحر   طحر  هحائحی  
دیگری در قالب قانون  بخشنامحه  
و دستوالعمل های چپاولگحرانحه و  
ضححد کححارگححری دیححگححری نحح ححیححر  
حذف کارگران شاهل در کحارگحاه  
های با تعداد کارگر زیر ده نحفحره  
از شحمحون قحانحون ضحد کحارگحری  
جاری قحانحون کحار  تحفحاهحمحنحامحه   
میان سازمان تنمین اجتحمحاعحی و  

کحه    ١٩٨٤ وزارت کحار در سحان  
کارگران مراکز کحارگحری دارای  
مححاهححیححت هححیححر مسححتححمححر مححانححنححد  

کارگحران  حرویه ای کحه اتحفحاقحا  
ناچار به کار در سخت ترین و نحا  
امن ترین شرایط کحار و زنحدگحی  
اردوگححاهححی ای کححه در  ححرویه  
هححای ایححران رایحح  اسححت و مححورد  
بیشتحریحن محیحزان بحهحره کشحی و  
است مار قحرار محی گحیحرنحد را از  
دریا ت بحیحمحه بحیحکحاری بحعحد از  
اخراج محروم ساخت  طحر  دوران  
 یشه وری ماقبل ظهور صحنحعحت  
مدرن استاد شاگحردی بحه بحهحانحه  
رونق تولید برای ایجاد اشت ان نیحز  
تصویب و به اجرا گذاشتحه شحدنحد  
تحححا ححححاصحححل آن امحححروز بحححرای  
کححارگححران  ححقححر و  ححالکححت و  
بیکاری و بحالیحای نحاشحی از آن  
باشد و در ازای آن منابحع عح حیحم  
ثروت برای دزدی ها و اخحتحالس  
های  ی در  ی هزاران محیحلحیحارد  
تومانی در خدمت چحپحاولحگحران و  

 هارتگران ایجاد گردد. 
بعد از نزدیک به چهار دهه الزم  
نیست به دنبان سند و ادلحه بحرای  
اثبات دروهگوئی و  حریحبحکحاری  
دولتها که مدعی بوده و هسحتحنحد  
اعمان این  شارها بر بخحش هحای  
شاهل و بیکار طبقه کحارگحر بحه  
خاطر ایجاد اشت ان است  گشحت.  
برای در   ریبکارانه بحودن ایحن  
ادعاهحا نحیحاز بحه تحعحمحق زیحاد و  
بررسی  ریشه ای و به اصحطحال   
کار کارشناسانه نیحسحت. کحا حی  
است نگاهی سطحی و گحذرا بحه  
روند بالیائی که طی چهار دهحه  
گذشته بر سر کارگران آورده شحده  
است انداخته شود. هشت سحان بحه  
بهانه جحنح  بحا وجحود ا حزایحش  

صدها درصحدی تحورم و گحرانحی  
یک ریان به دسحتحمحزد کحارگحران  
ا زوده نشد  هشت سان بعد هم بحه  
بهانه سازندگحی بحعحد از جحنح   
تورم و گرانی بیش از دوره قحبحل  
شححد و سححهححم کححارگححران بححاز هححم  
 ححقححیححرتححر شححدن و تشححدیححد اخححرا   
سازیها شد. دوره های بحعحد و تحا  
امروز نیز که دیگر  ریاد  حقحر و  
بححدبححخححتححی و بححیححکححاری در بححرابححر  
دزدی ها و هارت ثروت و امحوان  
عمومی به  لک رسحیحده اسحت.  
امروز هر کارگری چه شحاهحل و  
چه بیکار محی دانحد کحه عحلحت  
تعطیلی کارگاه هحا و کحارخحانحه  
های تحولحیحدی و محراکحز دیحگحر  
صنعتی ارزان نبودن دسحتحمحزد یحا  
مفت کار نکردن یا بحه اصحطحال   
دولححتححیححان ایحح ححار نححکححردن کححارگححر  
نیست. کارگر با دستحمحزد چحهحار  
برابر زیر خط  قر آن هحم در سحان  
دو بار تا سه بار بیشتر یعحنحی دو  
سه ماه در سان بیشتر حقوق نمحی  

محاه   «نه الحی ده »گیرد و همیشه  
در سححان چححیححزی دریححا ححت نححمححی  
کند. در نحتحیحجحه بحخحش بحیحشحتحر  
دسححتححمححزدا در حسححاب هححای  
بانکی کار حرمحا بحلحوکحه شحده و  
منبع باد آورده ای بحرای کسحب  
سودهای هنگحفحت بحانحکحی محی  
گححردد یححا در جححاهححای دیححگححری  
مخصوصا بخش تجاری سحرمحایحه  
گذاری می شود امحا خحبحری از  
ایجاد اشت ان نیست و هحر روز بحر  
تعداد بیکاران و بیکحارشحدگحان از  

 کار ا زوده می گردد. 
 

کارگران امروز با تحححمحل  حقحر و  
بیکاری دارند تاوان بححران هحائحی  
می دهند که خود هیچ نحقحشحی  
در آ رینحش آنحهحا نحدارنحد. بحححران  
هائی که قبل از آنکه اقتحصحادی  
باشند  حا در زمحیحن سحیحاسحت و  
روابط        بین الحمحلحلحی دارنحد  
که در نتیجه  تحریحم هحا و عحدم  
اقبان به سرمایه گذاری از سحوی  
سرمایه گذاران خارجحی بحا وجحود  
نیروی کار  وق ارزان در ایران بحه  
خاطحر نحادیحده گحر حتحه شحدن نحرم  
های رسمیت یا ته    سحرمحایحه  
داری بخشی از عواقب آن اسحت.  
بدون تردیحد اگحر نحه  حقحط  حارا  
التحصیالن جحویحای کحار  بحلحکحه  
هححمححه کححارگححران ایححران ادعححاهححای  
کذب اشحتح حان زائحی دولحت کحه  

امروز بهانه کرده انحد تحا دو سحان          
 ارا التحصیالن جحویحای کحار را  
مجانی در اخحتحیحار کحار حرمحایحان  
قرار دهند  واقعی تلقی کحنحنحد و  
تا دو سان کحار کحنحنحد و هحیحچ  
مبل ی از کحار حرمحایحان دریحا حت  
نکنند  دو سحان دیحگحر اقحتحصحاد  
بحححححرانححی تححر از امححروز و آمححار  
بیکحاران بسحیحار بحیحشحتحر از ححاال  

 خواهد بود. 
اما  اسح  محا کحارگحران بحه ایحن  
 ریبکاری ها  ححتحی اگحر بحرای  
یححک لححححح ححه بححپححذیححریححم کححه  
 ریبکاری نحیحسحت و نحیحت خحیحر  

اشت ان زائی  شحت چحنحیحن طحر   
هائی  مستحتحر اسحت  ایحن اسحت  
کحه دولححت بحه عحنحوان در دسححت  
دارنده ثروت ها و محنحابحع محالحی  
عمومی مسؤن مستحقحیحم تحنمحیحن  
معیشت کلیه ا راد  اقد سرمحایحه  
و ابزار تولید که اک حریحت عح حیحم  
جحامححعححه را شححامححل مححی گححردد   
ش ل مناسب ایحجحاد کحنحد و در  
هححیححر ایححن صححورت     بححیححمححه  
بیکاری مکفی بحه کحلحیحه ا حراد  
بححیححکححار جححامححعححه بححدون در نحح ححر  
گر تن اینکه سابقه  رداخحت ححق  
بیمه داشته باشد یا نحه  در تحمحام  
دوره بححیححکححاری  ححرداخححت نححمححایححد.  
ایجاد ش ل وظیفه کارگر نیحسحت   
کارگحر هحیحر از نحیحروی کحارا  
چیزی بحرای تحنمحیحن سحفحره کحم  
رونقش که هر روز به بحهحانحه ائحی  
کار رمایان و دولت ححامحی آنحان  
گححوشححه ای از آن را بححه خححاطححر  
تضمین سود خحود قحیحچحی محی  
کححنححنححد  نححدارد. خححواسححت مححا  
کارگران بدون کمحتحریحن تحوجحه و  
اهمیت دادنی به نیازهحای تحولحیحد  
سححود بححرای سححرمححایححه داران و  
کححار ححرمححایححان  کححار یححا بححیححمححه  
بیکاری است و بر این خواست تحا  
 تحقق آن  ا شاری خواهیم کرد. 

 
 ٢١/٤/١٩٣٦ جوانمیر مرادی   

پاسخ سر راست  «کار یا بیمه بیکاری
 کارگران به طرح کارورزی

 جوانمیر مرادی

http://free-them-now.com
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مرگ بر جمهوری اسالمی!                                              
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!

در کهحریحز  کسحی را نحزدنحد!  
سرماخوردگی عامل مر  بود!  
علت مر  رامین  وراندرجحانحی   
 ححزشححک وظححیححفححه بححازداشححتححگححاه  
کهریز  براثر ترسی که داشحت  
و به او به اشتباه گفته بودند  تحو  
مقصری دچار جنون آنی شحده و  
 با خوردن قرر خودکشی کرد." 

اینها تحازه تحریحن اظحهحارات یحک  
عنحصحر اطحالعحاتحی و امحنحیحتحی  
جمهوری اسالمی بحه نحام سحردار  
 ودازی رئحیح  بحازرسحی  حلحیح   
 یشین تهران است که به اعحتحراف  

در    ٨٨ خحودا در "وقححایححع سححان  
کف خحیحابحان بحود"  محی بحاشحد.  
اخیرا این عنصر جانی حکومحتحی  
با خبرگزاری ایحلحنحا گحفحتحگحویحی  
کرده و این ادعای بی شرمانه را  
در د ححاع از جححنححایححات رییححم در  
کهریز  کرده است. یش از ایحن  
هم کل مقامات ححکحومحت و از  
جمله متحهحمحان رده بحاالی رییحم   
جانیانی چحون محرتضحوی  رادان   
ححیحدری و.. اقححدام بححه انححکحار و  
توجیه جنایاتشحان در کحهحریحز   

 برآمده بودند. 
در اثحر  شحار ا حکحار عحمحومحی   
مبارزه و اعتراضات خانواده هحای  
قححربححانححیححان جححنححایححات کححهححریححز    
خامنه ای مجبور شد رضایت بحه  
"محححححاکححمححه" مححرتضححوی کححه از  
متهمان اصلی این جحنحایحات بحود   
بدهد. سیستم قضایحی ححکحومحت  

ا سححر نححیححروی    ٣ رادان رادان و  
انت حامحی را کحه از عحامحالن و  
عامران این جنایات بودند را  در  
دادگاه نمایشی محاکمه و ححکحم  
انححفححضححان از خححدمححت را بححرایشححان  
صادر کرد. بدستحور خحامحنحه ای  

مرتضوی که از "ا تخارات ن حام"  
بحود را احححمححدی نحح اد  در راس  
سححازمححان تححامححیححن اجححتححمححاعححی  
گذاشت. همه شواهحد و دالیحل و  
اتهامات وی را در دسحت داشحتحن  
در این جنایات را رد و محرتضحوی  
را  قط به خاطر  رونده دزدیهایحش  
در تامین اجحتحمحاعحی محححاکحمحه  
کردند. بدین ترتیب محرتضحوی و  
رادان و حیدری و از جمله هحمحیحن  
 رد اطالعات و امحنحیحتحی رییحم  
که اخیرا مصاحبحه کحرده  را بحه  
حاشیه امن بیت رهبری بردنحد تحا  
سححر و تححه مححاجححرا را بححه هححم  
بیحاورنحد.ححکحومحت رسحمحا  حرونحده  
جنایات کهریحز  را محخحتحومحه  
اعالم کحرده اسحت. تحنحهحا هحر از  
گاهی  رونده  جانحی محرتضحوی   
آن هم بخش مربو  به دزدیهحایحش  
از تامین اجتماعی را رو کحرده و  
بححا بححرگححزاری جححلححسححات دادگححاه   
صدور ححکحم در بحاره اا را بحه  

 بعدها موکون می نماید. 
ادعححای بححی شححرمححانححه  ححودازی  
عنحصحر امحنحیحتحی و اطحالعحاتحی  
ححکحومحت کحه از عححامحالن تححازه  
عححلححنححی شححده حححکححومححتححی در  
سازماندهی جنحایحات کحهحریحز   
می باشد  بخش دیگری از تحقحال  
و تالا حکومت و عوامحلحش در  
د اع از جنایاتشان در کحهحریحز   
و تقال برای توجیه این جنایحاتشحان  
مححی بححاشححد.  ححرونححده  جححنححایححات  
جمهوری اسالمی در کحهحریحز   
به همراه صحدهحا  حرونحده جحنحایحات  
دیگر حکحومحت هحنحوز بحاز محی  

 باشد. 
 

اما کهحریحز  چحه بحود و چحه  

 اتفاقاتی در آنجا روی داد؟ 
 

هشححت سححان   ححیححش و درجححریححان  
اعحححتحححراضحححات گسحححتحححرده ضحححد  

کحه    ٨٨ حکومتی مردم  در سان  
ارکان حکومت را به لحرزه درآورده  
بود  مقامات باالی ن ام و بحیحت  
رهبری دستور سرکوب  گسحتحرده  
اعتراصات مردم را صادر کحردنحد.  
در یک جن  بین مردم و رییحم  
هزاران نفر دستگیر شدند. شحورای  
عالی امنیت ملی رییحم دسحتحور  
انححتححقححان دسححتححگححیححرشححدگححان بححه  
بازداشتگاه کحهحریحز  را صحادر  
کرد. جانی سعیحد محرتضحوی بحا  
همراهی احمد رضا رادان جانشحیحن  
ناجا مسئون رسیدگی بحه  حرونحده  
های دستگیرشدگان شحدنحد. ایحن  
جانیان در کحهحریحز  دسحت بحه  
جنایاتی زدند که در نوع خود در  

 جمهوری کم ن یر بود. 
چندین نفر از بحازداشحت شحدگحان  
زیححر شححکححنححجححه و تححجححاوزهححای  
جنسی  شحو  بحرقحی و سحایحر  
اقدامات وحشیانه کشحتحه شحدنحد.  
محححرتضحححوی نححح حححیحححر اسحححتحححادا  
الجوردی  گیالنی  ری شحهحری  

دقیقحه    ٥ و خلخالی  در محاکات  
ای احکام زنحدان صحدهحا نحفحر را  
صححادر کححرد. قسححاوت و درنححده  
خویی مرتضوی و همکارانش در  
سرکوب زندانیان کهریز  هحمحان  
هفته اون رسحمحا از طحرف رئحیح   
حکومت آدمحکحشحان تحائحیحد شحد  
وخامنه ای به محرتضحوی "محدان  
د اع از ن ام و محفحاححر نح حام" را  

 داد. 
 

اکنون هشت سان از این جحنحایحات  

جمهوری اسالمی در کحهحریحز   
می گذرد. متمهان این جحنحایحات  
رادان  مرتضوی  حیدری  حر ودو  
محححقححححام دیححححگحححر رییحححم کححححه  

اسحت  رسحمحا  ”  مححرمحانحه ” نامشان 
تبرئه شده انحد.خحامحنحه ای ححدود  
دو سان  یش تهدید کحردکحه اگحر  
بیشتر از این رسانه ها و مقامحات  
دولححت در بححاره وقححایححع کححهححریححز  
صحححححبححت کححنححنححد "خححارج نحح ححام و  
والیت" خواهند شد. بدیحن تحرتحیحب  
کححل نحح ححام  ححرونححده جححنححایححات  

 کهریز  را بستند.  
جمهوری اسالمی   همه سحران و  
مقابامات بلند  ایه ححکحومحت از  
متهمان ردیف اون هحمحه جحنحایحات  
سه دهه گذشته می باشحنحد کحه  
 رونده هایشان باز بوده و میلیونحهحا  
شححاکححی دارد. ححرونححده جححنححایححات  
کهریز  هحم در کحنحار  حرونحده   

  ٦١ سرکوبهحای گسحتحرده  دهحه  
  ٦٧ قتل عام زندانیان در تابسحتحان  

و دهها  رونده دیگر  رونحده هحایحی  
هستند که هنوز باز می بحاشحنحد.  
تصور جحمحهحوری اسحالمحی بحدون  
کهریز  و دهها کهریز  بحی  
نام و نشان دیگر ممکحن نحیحسحت.  
 ایه و اساس این ن ام بر جحنحایحت   
سرکوب و اعدام و زنحدان اسحتحوار  
است.همه سران و مقحامحات بحلحنحد  
 ایه جمهحوری اسحالمحی   هحمحه  

دولت های بحرسحرکحار آورده شحده  
توسط خامنه ای در کحنحار هحمحه  

… مقامات ن امی و مجحلحسحی  
به جرم ارتکاب جحنحایحت بحرعحلحیحه  
بشریت ونسل کشی باید دستگیحر  

 و محاکمه گردند. 
جححمححهححوری اسححالمححی از بححیححت  
رهبری  دولت و مجلح  گحر حتحه  
تححا هححمححه دم و دسححتححگححاه هححای  
سححرکححوب و زنححدان و اعححدام بححا  
تححمححامححی سححران و مححقححامححاتححش   
مسئوالن و سازماندگان بزرگتریحن  
جنایت و نسل کشی در سه دهحه  
گذشته برعلیه کارگحران و محردم  

 حرونحده هحای     ایران می بحاشحنحد. 
همه ایحن جحانحیحان نحزد محردم بحاز  
است. رسیدگی بحه  حرونحده هحای  
بیش از سه دهه جحنحایحت و نسحل  
کشی توسط جمهوری اسحالمحی  
 قط و  قط تحوسحط محردم و در  
دادگححاهححهححای عححادالنححه مححمححکححن  

مححردم ایححران در  ححردای   اسححت.  
رهایی از بختحک اسحالمحی ایحن  
امر را به سرانجحام خحود خحواهحنحد  

 رساند. 
 

 محمد شکوهی  
    ١٩٣٦ تیر    ٢٤ 
 ٢١١٧ جوالی    ١٥ 
 
 

 هشت سال از جنایات جمهوری اسالمی در کهریزک گذشت!
 محمد شکوهی 
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در ایححن هححمححه  الححبححتححه  مححارکحح   
برتری ع یمی بحر محازیحنحی  بحر  
انححقححالبححیححون  ححرانسححوی و نححیححز بححر  
سوسیالیستهای انحگحلحیحسحی کحه  
درکمیته بین الملل بودنحد داشحت.  
وی خودا  بحدون ایحنحکحه اصحون  

اا را تح حیحیحر داده بحاشحد     اساسی 
کار ع یمی انحجحام داد. تحا ایحن  
زمان وی طر  اولحیحه کحار هحون  
آسای خود را به  ایان رسانده بحود  
و مش ون آخحریحن دسحتحکحاریحهحای  
الزم بحرای تحمحام کحردن جحلحد اون  
سرمایه بود. در آن زمان محارکح   
تنها کسحی در جحهحان بحود کحه  
چنین مطالعه طحاقحتحفحرسحائحی از  
شرایط طبقه کحارگحر انحجحام داده  
بححود و آنححچححنححان عححمححیححقححا تححمححام  

داری را    مکانیسم جامعه سرمحایحه 
 راگر ته بود. در تمام انگلحسحتحان  
یک انسان دیحگحر وجحود نحداشحت  
کححه رنحح  نححامحححححدود انححجححام دادن  
چنان مطالعات کامحلحی از تحمحام  
گححزارشححات بححازرسححان کححارخححانححه  
انحححگحححلحححیحححسحححی و تحححححححقحححیحححقحححات  
کمیسیونهای  حارلحمحانحی را کحه  

های محخحتحلحف    شرایط را در شاخه 
صنعت و تقسیم بندیهای مختلحف  
 رولتاریای شهری و روسحتحای را  

دادنححد     مححورد بححررسححی قححرار مححی 
بپذیرد. اطالعاتحی کحه محارکح   
در این زمینحه در اخحتحیحار داشحت  
جححامححع بححود و بححطححور هححیححرقححابححل  

ای از اطالعحات اعضحای    مقایسه 
کارگر کمیته وسیع تر بحود. وی  

ای و روابحط    شرایط را در هر حر ه 
آن را بححا قححوانححیححن عححام تححولححیححد  

 دانست.   داری می   سرمایه 
استعدادهای یک محبحلحغ بحزر   
در خود ساختمان خطابحه مشحهحود  
است. درسحت هحمحانحطحور کحه در  
"مانیفست کمونیحسحت"  محارکح   
با مبارزه طبقاتی بعنوان محبحنحای  
اساسی تحمحام تحکحامحل تحاریح  و  
کلیه جنبشحهحای سحیحاسحی آهحاز  
کرد  در مانیفسحت جحدیحد نحه بحا  
عبارات کلی و نه با موضوعحات  
بلند روازانه  لکن با حقایحقحی کحه  
وضعیت طبقه کارگر را مشخحص  

 می کرد  شروع نمود. 
"این حقیقت  وق العحاده خحطحیحری  
است کحه از بحی نحوائحی طحبحقحه  

 –  ١٨٦٤ کححارگححر در سححالححهححای  

علیرهم توسحعحه بحیحسحابحقحه    ١٨٤٨ 
صنعحت و رشحد تحجحارت در ایحن  
دوران  چححیححزی کححاسححتححه نشححده  

 است." 
مارک  با اشحاره بحه سحخحنحرانحی  
گححلححدسححتححون در مححجححلحح  عححوام  
خاطرنشان سحاخحت کحه عحلحیحرهحم  
ا زایش تجارت بریتحانحیحای کحبحیحر  

   ١٨٤٩ بححه سححه بححرابححر از سححان  
محورد از هحر    ٣ زندگی انسان در  

محورد چحیحزی بحجحز محبحارزه    ١١ 
سحخححت صححر ححا بححرای بححقححا نححبححوده  
اسححت. در حححقححیححقححت جححانححیححان در  
زندانها از بسحیحاری از کحارگحران  

 ت ذیه بهتری داشتند. 
مارک   با رجوع کردن محدام بحه  
تحقیقات کمیسیونهای  ارلمحانحی   
تصویری از کم هذائی   ساد  و  

های طحبحقحه    بیماری در میان توده 
کارگر ترسیم نمود. در عین ححان  

ای    وی ن رها را به رشحد ا سحانحه 
 ثروت طبقات مالک جلب نمود. 

بححدیححن تححرتححیححب مححارکحح  بححه ایححن  
نتیجه اجتناب نا حذیحر رسحیحد کحه  
عححلححیححرهححم گححفححتححه اقححتححصححاددانححان  
بوریوا  نه تکامل محاشحیحن و نحه  
بکار گر تن علم در صنحعحت  نحه  
گشایش وسایل جدیحد ارتحبحاطحی   
نه کشحف مسحتحعحمحرات جحدیحد و  
مهاجرت  نحه  حیحدایحش بحازارهحای  
جحححدیحححد  و نحححه تحححجحححارت آزاد   

نوائی طبقحه کحارگحر    هیچک بی 
کححنححد. لححذا وی    را بححرطححرف نححمححی 

بحعححدا  هححمححچححون در "مححانححیححفححسححت  
کمونیست"  نتیجه گر ت کحه در  
حالیکه ن ام اجتماعی بحر بحنحیحاد  
سابق استوار بود  هرگونه تکحامحل  
جدید در نحیحروهحای محولحده کحار  

ای را کحه    تحوانسحت دره   تنها محی 
طححبححقححات را از یححکححدیححگححر جححدا  

ساخت وسحیحعحتحر و عحمحیحقحتحر    می 
سازد و خصومتهای که از قحبحل  
وجود داشته اند را بحطحور بحاز هحم  

 برجسته تری مطر  نماید. 
مارک     از اشاره بحه عحلحلحی  
که در شکست طبقه کحارگحر در  

 –سححهححم داشححت    ١٨٤٨ سححان  
شحکحسحتحی کححه در مسحیحر خححود  

ای که صفت مشخصحه    تفاوتی   بی 
و    ١٨٤٣ دهححه بححیححن سححالححهححای  

 –بححود را بححوجححود آورد    ١٨٥٣ 
توجه را به چند  یحروزی کحه در  
آن دوران توسط کحارگحران بحدسحت  

 آمده بود جلب نمود. 
اون  قانون روزانه کار ده سحاعحتحه.  
وی ثححابححت نححمححود کححه عححلححیححرهححم  
تححنکححیححد هححمححه مححفححتححخححورهححای  

داری  کوتاه کحردن روزانحه    سرمایه 
کار نحه تحنحهحا بحه بحارآوری کحار  

رسحانحد  بحلحکحه سحبحب    آسیب نمحی 
شحود. بحعحالوه     ا زایش آن نیز محی 

مارکح   حیحروزی اصحل دخحالحت  
حکومت در مناسبات اقحتحصحادی  
را بححر نحح ححرات اقححتححصححاد آزاد  
خحاطححرنشححان سححاخححت. وی سححپحح   
هححمححچححنححانححکححه در "مححانححیححفححسححت  
کمونیست" نتیحجحه گحیحری کحرده  
بود  نتیحجحه گحر حت کحه تحولحیحد  

بایست تحت کنترن و هحدایحت    می 
مجموعه جحامحعحه قحرار گحیحرد و  

ای    اینکه چنین تولید اجحتحمحاعحی 
درست در  ایه اقحتحصحاد سحیحاسحی  

گحیحرد.    طبحقحه کحارگحر قحرار محی 
قانون مربحو  بحه روزانحه کحار ده  
ساعته نحه تحنحهحا یحک  حیحروزی  

عملی بود  بلکه  یروزی اقتحصحاد  
سححیححاسححی طححبححقححه کححارگححر را بححر  
اقتصاد سیاسی بحوریوازی نشحان  

 داد.   می 
 

دستحوورد دیحگحر کحارخحانحه هحای  
تعاونی ای بحود کحه بحه ابحتحکحار  
خود کارگران ساخزته محی شحد.  
لکن برخحالف السحان کحه بحرایحش  
انجمنهای تعاونی نحقحطحه ححرکحت  
تححبححدیححل جححامححعححه بححه مححرحححلححه  
سوسحیحالحیحسحم بحود  محارکح  در  
مورد اهمیت عملی آنها محبحالح حه  
نحنححمححود. بحالححعححکحح   وی از ایححن  
تعاونیها استفاده کرد تحا بحه تحوده  
های کارگر نشان دهد که تولحیحد  
بزر  و عملی می تحوانحد بحدون  
طبقه ای از سحرمحایحه داران کحه  
رنجبحران را اسحتح حمحار کحنحنحد بحه  
توسعه خود ادامه دهد  و ایحنحکحه  
کار دستمزدی  ماننده برده داری  
امری جاوادنه نبود  امحا در واقحع  
شکل گذرا و  ست تری از کحار  
بود که میبایسحت نحهحایحتحا جحای  
خححود را بححه یححک نحح ححام تححولححیححد  
اجتماعحی بحدهحد.  ح  از انحجحام  
کلیه استنتحاجحات کحمحونحیحسحتحی   
مارک  نشان داد کحه محادامحی  
که این انجمنهای تعحاونحی تحنحهحا  

تعداد کمی از کارگران را در بحر  
می گر تند  به هیحچحوجحه نحمحی  
توانستند وضعیت طحبحقحه کحارگحر  

 را بهبود بخشند. 
یححک شححبححکححه تححولححیححد تححعححاونححی  

بایست در هحمحه جحا گسحتحرده    می 
شححود قححبححل از ایححنححکححه تححولححیححد  
کمونیستی بحتحوانحد جحای تحولحیحد  

داری را بگیرد. لکن  ح     سرمایه 
از طححر  مسححئححلححه بححدیححنححتححرتححیححب   
مححارکحح  بسححرعححت خححاطححرنشححان  
ساخت که مخالفت مسحتحاصحالنحه  
طبقه حاکمه در چحنحیحن گحذاری  
ایجاد مانع میکنحد. زمحیحن داران  
و سرمایه داران از قدرت سیحاسحی  
خویش برای د حاع از امحتحیحازات  
اقححتححصححادی خححویححش اسححتححفححاده  

کححردنححد. بححدیححنحتححرتححیحب اولححیححن    محی 
وظیفه طبقه کارگر عحبحارت بحود  
از بدست آوردن قدرت سیاسحی  و  
برای انحجحام ایحن امحر  کحارگحران  

بححایسححت احححزاب سححیححاسححی    مححی 
کححارگححری در تححمححام کشححورهححای  
جهان بوجحود آورنحد. تحنحهحا یحک  
عامل  یروزی است که کارگحران  
در اخححتححیححار خححویححش دارنححد. ایححن  
عبارت است از تحوده یحا تحعحداد.  
لححکححن ایححن تححوده تححنححهححا زمححانححی  
نیرومند است که  شرده و متحححد  
باشد و با دانحش و عحلحم هحدایحت  
شححود. بححدون  شححردگححی  بححدون  
همحبحسحتحگحی  بحدون  شحتحیحبحانحی  
متقابل در محبحارزه بحرای آزادی   

المللحی     بدون سازمانی ملی و بین 
کارگران محححکحوم بحه شحکحسحت  
هستند. مارک  اضا ه کرد کحه  
تححت رهحنحمحود ایحن محالحح حات   
کحارگححران کشححورهححای مححخححتححلححف  
تصمیم به ایجاد یک انجمن بحیحن  

 المللی کارگران گر تند. 
و بدینترتیب بود که محارکح  بحا  
کاردانی و مهارت حیرت انحگحیحز  

ای    خود دوباره به نحتحایح  اسحاسحی 
رسید که زمانحی در محانحیحفحسحت  

تحر رسحیحده بحود:    کمونیست آتشیحن 
سازماندهی  رولتاریا بحر محبحنحای  
خطو  طحبحقحاتحی  سحاقحط کحردن  
تسلط بوریوازی  بدسحت گحر حتحن  
قدرت سیاسی توسحط  حرولحتحاریحا   
ال ای کار محزدی  انحتحقحان تحمحام  

 ابزار تولید بدست جامعه. 
 )ادامه دارد( 

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 ( دیوید ریازانف١٦)
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 کار افزایش ساعات
هاای  داده –پانزدهم تیر ماه 

مرکز آمار حاکی از ایان اسات 
کااه هاامااچاانااان حاا اام قاااباال 
تااوجااهاای از شاااغااالن کشااور 
بیشتر از حد استاانادارد کاار 

 ٣٩کنند. در بین شااغاالن  می
درصاد  ٤١،٦ساله و بیاشاتار 

طور معاماول بایاش  شاغالن به
ساعات در هافاتاه کاار  ٤٦از 
کااناانااد. در زمسااتااان سااال  ماای

 ١٩،١گااذشااتااه، ایاان ناار  
درصااد ثااباات شااده بااود.بااا 

 ١١١و  میلایاون١١درنظرگرفتن 
هزار شاغل، تاعاداد شااغاالن 
با ساعات کاری اضافی بیاش 

هازار نافار  ٩١١و  میلیاون٦از 
است که در یک سال گاذشاتاه 

هزار نفر افازایاش  ٩١١حدود 
 دهد. نشان می

 
قرارداد های موقات و بایاماه 

 بیکاری
کاارگاران -پانزدهم تیر مااه 

باارای دریااافاات حاا  باایاامااه 
کاری باید در زمان اتاماام  بی

قاارارداد یااک سااال سااابااقااه 
اکاانااون  داشااتااه باااشاانااد. هاام
کااااری  ماااقااارری بااایاااماااه بااای

پاارداخااتاای بااه افااراد ماا اارد 
حداقل شش مااه و حاداکا ار 

ماه و برای افراد ماتالهال  ١٩
 ٩١ماه و حداکا ار  ٣١حداقل 

 ٠١ماه اسات کاه در ناهاایات 

درصد آخرین دریافتی کاارگار 
باااااه آناااااان پااااارداخااااات 

شااود.اکاا ااریاات کااارگااران  ماای
قراردادی به دلایال ناداشاتان 

هناگاام ”  سابقه کار“یک سال 
تعدیل ]اخراج [ از دریاافات 
باایاامااه باایااکاااری مااحااروم ماای 

 شوند.
 

های مربو  باه باازار  شاخص
 کار

مارکاز   –پانزدهم تایار مااه 
آماااار ایاااران جااادیااادتاااریااان 

های مربو  باه باازار  شاخص
کااار را ماانااتااشاار کاارد  ناار  

کاری در فصال باهاار ساال  بی
درصااد  ٣١،٩جاااری مااعااادل 

بوده است که نسبت باه فصال 
مشابه ساال گاذشاتاه، چاهاار 
دهم واحد درصد رشاد نشاان 

کااران نایاز  دهد. تعداد بی می
درصاادی از  ٩.٩بااا رشااد 

هزار نافار در  ٢٩٢و  میلیون دو
باااهاااار ساااال گاااذشاااتاااه باااه 

هزار نافار در  ٦١٩و  میلیون دو
بااهااار سااال جاااری افاازایااش 
یافته.در باهاار ساال جااری، 

درصد از جمعیت شااغال  ٣١،١
کشور دارای اشاتاغاال نااقاص 
هستند. این شاخص در باهاار 

 ٣٣.١سال جاری بایان ماردان 
درصااد،  ٩.٣درصااد و زنااان 
درصاد و  ٦.١مناط  شاهاری 

درصاد  ٣١.٩مناط  روستایی 

اسااااااس، از  ایااااان اسااااات.بااااار
هزار شااغال،  ١١١و  میلیون١١

هازار  ٤١١و  حدود دومایالایاون
نفر اشتغاال نااقاص]بایاکااری 

 پنهان[ دارند.
 

ت اما  کاارگاران باازنشاساتاه 
 م تم  نیشکر هفت تپه 

حاوالای   –پانزدهم تیر مااه 
ظهر روز گذشته،برای سومیان 
بااار در یااک هاافااتااه جاااری، 

ناافاار از کااارگااران  ١١١حاادود
بازنشسته برای رف  مشاکاالت 
بااازنشااسااتااگاای خااود مااقاااباال 
سااااخاااتاااماااان فااارمااااناااداری 
 شهرستان شوش ت م  کردند.

 
 تداوم افزایش قیمت ها

گازارش  -چهاردهم تایار مااه
بااناک مارکازی از مایااناگایان 

فااروشاای مااواد  قاایااماات خاارده
خوراکی در شهر تهران نشاان 

دهد که در هفاتاه ماناتاهای  می
هاا در  ، قایامات٦٩تیار  ٦به

رو  چهار گروه با افزایش روبه
شد. نگاهی به تغییر قایامات 

ها در یک سال منتهای  خوراکی
به نهام تایارمااه نایاز نشاان 

دهد کاه قایامات لابانایاات  می
مااااار   درصاااااد، تاااااخااااام٢،١
 ٣١،١درصاااد، بااارنااا  ١١،٠

درصاد،  ١٣،٠درصد، حباوب 
درصااد،  ٤هااای تااازه  ماایااوه
درصاد،  ١٦،٠های تازه  سبزی

درصد، قناد ١١،٩گوشت قرمز 
درصاااد و  ٣٣،٦و شاااکااار 

درصاد رشاد  ٠،٤نباتی  روغن
 قیمت داشته است.

 
اعتراض کاارگاران کاارخااناه 

 لوله سازی آلپا
جاماعای از  -چهاردهم تیرمااه

کارگران کارخانه لوله ساازی 
آلپا بیاش از یاک ساال مازد 
مااعااوقااه از کااارفاارمااا طاالااب 
دارند. کارفرما مااه گاذشاتاه 

نفر از کاارگاران را  ٩١حدود 
شامل تعدیل نایاروی انساانای 
]اخااراج[ ناامااود. کااارگااران 
خواستار بازگشات باه کاار و 
دریافت مزد و مزایای ماعاوقاه 

 خود هستند.
 

ضرورت ای اد سیستم ایامانای 
 و بهداشت در محیا کار

 –چاااهااااردهااام تااایااار مااااه 
ساااوزی در کاااارخااااناااه  آتاااش

سااازی در ماانااطااقااه  کااارتاان
آتاش ساوزی  ٬خاوران تهران

در مااخااازن روغاان ناایااروگاااه 
حاارارتاای تاابااریااز واقاا  در 

حادثه انافا اار در  ٬آذرشهر
پاایشگاه آبادان و مصدومیت 
شش کارگر و مارگ کاارگار٬ 
زن در یک نانوایی در اساتاان 
سمنان و ده ها ماورد مشااباه 
نشانگر نبود سیستم ایمنای و 

 بهداشت کار در ایران است.

 ٦٩هفته دوم تیر ماه  -های کارگری  چکیده گزارش
 )منبع سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 
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تاا ااماا  کااارگااران شااهاارداری 

 خرمشهر
کاارگاران  -چهاردهم تایارمااه

اخراجی بخش خدمات منطقاه 
آزاد اروناد کاه در شاهارداری 

 ٬خاارمشااهاار شاااغاال بااودنااد
 ٬دراعتراض به اخراج خاود

دریااافاات ماازد مااعااوقااه و بااا 
خواست باازگشات باه کاار در 
مقابل ساازماان ماناطاقاه آزاد 

 اروند ت م  کردند.
 

اعتصاب کاارگاران کاارخااناه 
 رینگ سازی مشهد

 –چاااهااااردهااام تااایااار مااااه 
اعاااتاااراض کاااارگاااران ایااان 

تایار مااه  ٣٤کارخانه در روز
ای  تاوجاه نیز نسابات باه بای 

کارفرما به مطالبات کارگران 
نافار  ٤١١ادامه دارد .بیش از 

از کااارگااران ایاان کااارخااانااه 
 ٣١حوالی ظهرروز سه شناباه 

تیر ماه با ت م  مقابل دفتار 
نهااد صانافای ایان کاارخااناه 
خواستار پرداخات ماطاالاباات 
صنفی خود شدند و نسبت باه 

ای طرح طاباقاه  اجرای سلیقه
بندی مشاغل که در ناتایا اه 
اجرای آن، درآمد نازدیاک باه 

کااارگاار رسااماای وقاارار  ٣١١١
دادی شاااغاال در ایاان واحااد 

هاای  صنعتای در حاد حاداقال
قاناونای بااقای مااناده اسات 

 ،اعتراض دارند.
 

اعتاراض مااهایاگایاران بانادر 
 انزلی

زماانای   –چهاردهم تیر مااه 

که شرکت تعاونی پ٬اره پاا 
برجا بود تحت پوشش بایاماه 
بودیام و ماطاالاباات صانافای 
خاص خودمان را داشتیم اماا 
و  پن  سال پیش باا سااخات 

سازی که در ساحل انزلی ر  
کاار  داد به نوعی از کاار بای

شااادیااام ] خاااود کاااارفااارماااا 
شدیم ![ حااا ناه از بایاماه 
خبری است ونه از ماطاالاباات 
صنفی. درآمد ماهیگیری تنهاا 
برای شش مااه هار صایااد و 

اش کافی است. هاماه   خانواده
هاای  صیادان م بوراند در مااه

دیگار ساال هام کاار کاناناد. 
بسااایااااری از صااایاااادان در 

های غیرصید به مشاغالای  ماه
چااون کااارگااری ساااخااتاامااان، 
کارگری کشاورزی، دستفروشی 

 مشغول هستند.… و 
 

اعاتااراض کااارگاران راه آهاان 
 ایران

کارگران   –چهاردهم تیر ماه 
پیمانکاری برق و ماوتاوریسات 
رجام از تاخیار در پارداخات 
دستمزدها و همچنین احتاماال 
تااعاادیاال] اخااراج[ کااارگااران 
اباراز ناگاارانای کااردناد. ایاان 
زحمتکشان در اعاتاراض مای 
گاااویاااناااد: ماااا کاااارگاااران 
پایاماااناکااری باا وجااودی کااه 
کارمان مستمر و ثابت اسات، 
قاارارداد مااحااکاام و درازماادت 
نداریم و هامایاشاه از باابات 

 امنیت شغلی نگرانیم.
 

اعااتااراض کااارگااران شاااغاال 
 درورزشگاهای استان همدان

بایاش از   –چهاردهم تیر مااه
نفر از کاارگاران شارکاتای  ١١

شاغل در محیا هاای ورزشای 
استان همدان نسبت باه عادم 
پرداخت مطالبات مزدی خاود 
اعااتاارض دارنااد و تاااکاانااون 
خاابااری از تااغاایاایاار وضااعاایاات 
اسااتااخااداماای آنااان ناایااساات. 
ماادیاارکاال ورزش و جااوانااان 
استان همدان چندی پیش باه 

ها گفته بود: پارداخات  رسانه
دستمزدهای کارگران منو  به 
تخصیص اعتباارات عامارانای 
اسااات و تاااا زماااانااای کاااه 
اعااتاابااارات تاااماایاان نشااود 

تاااوان دساااتااامااازدهاااای  نااامااای
نیروهای شرکتی را پارداخات 

 کرد!
 

اعااتااراض کااارگااران مااعاادن 
 شکافان تهران

کاارگاران –چهاردهم تیر ماه 
معدن باوجود ان ام کار سخت 

های  درآمدی نزدیک به حداقل
قانونی دارند که تازه همایان 
مبلغ نیز با تاخیر چند ماهه 

شاااود .طااالاااب  پااارداخااات مااای
انباشته کارگاران ایان ماعادن 

مااه دساتامازد  ٩مربو  باه 
، ساه مااه دساتامازد ٦٩سال 

سال جاری و عایادی پاایاان 
است. عالوه بارایان،  ٦٩سال 

بیمه کارگران نیز به سازماان 
تامین اجتماعی واریاز نشاده 
اسات و در نااتایاا اه ساازمااان 
تامین اجتامااعای از تامادیاد 
دفااتاارچااه درماااناای کااارگااران 

 خودداری کرده است.
 

ت م  کارگران نیروگاه سیکال 
 ترکیبی جهرم

کاارگاران  -سیازدهام تایارمااه
شرکتی نیروگاه سیکل ترکیبی 
جهرم طی چند ماه اخیر مزد 
خود را دریافات ناکارده اناد. 
کارگران در اعتراض باه ایان 
موضور و تحق  مطالبااتشاان 
مقابل ساختمان اداری تا اما  

 کردند.
 

اعااتااراض کااارگااران واحاااد 
 تولیدی زیاران

جمعی از   –سیزدهم تیر ماه 
کارگران واحد گاوشات زیااران 
در شاااهااارساااتاااان آبااایاااک در 
اعااتااراض بااه عاادم تااماادیااد 
قرارداد خود در ماقاابال درب 
ایاان واحااد تااولاایاادی گااوشاات 
تاا ااماا  کااردنااد.واحااد گااوشاات 

ساااال  ٣١زیااااران پاااس از 
تعطایالای دوبااره باازگشاایای 

 ٣١١شده و قارارداد تاماامای 
کارگر آن موقت و ساه مااهاه 

 است.
 

 خصوصی سازی ورزش
وزیاار   –ساایاازدهاام تاایاارماااه 

 ٦١ورزش و جااوانااان گاافاات  
درصد برنامه های ماا هاماان 
است که هشت ماه پیش اعالم 

ترین بخشش  مهم…کرده بودیم
این اسات کاه باتاوانایام یاک 
بااخااش خصااوصاای مااوثااری را 
داشته باشیم کاه ایان باخاش 

هاا خصوصی بتواند ایان تایام
]ورزشی همه رشته ها[ را در 

 اختیار بگیرد.
 

٦٩هفته دوم تیر ماه  -های کارگری  چکیده گزارش  
 )منب  سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 
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مطالبه کسبه خرد ساخاتاماان 
 پالسکو

کساابااه  -ساایاازدهاام تاایاار ماااه
ساختمان پاالاساکاو خاواساتاار 
احیای کساب و تاولایاد خاود 

آنها اعالم کرده اناد  … شدند
مااقاادار زیااادی از کااااهااای 

هایشان در این مدت باه  مغازه
سااارقااات رفاااتاااه و بااانااایااااد 
مستضعفان ماالاک سااخاتاماان 
وشهرداری مسوولیتی در قباال 

 پذیرند. آن نمی
 

تااظاااهاارات و اعااتااراضااات 
 کارگران هپکو

حادود   –سیزدهام تایار مااه 
کارگار کاارخااناه هاپاکاو  ٦١١

 ٣١و ٣١اراک دیروز و امروز )
تیرماه( به نشاناه اعاتاراض 
بااه مااحااقاا  نشاادن وعاااده 
پرداخت مطالباتشان از ساوی 
کااارفاارمااا در فاااصاالااه مااحاال 
کااارخااانااه تااا ساااخااتاامااان 
استانداری و مایادان مارکازی 
شااهاار اراک را راهااپاایاامااایاای 
کااردنااد. کااارگااران مااعااتاارض 

گااویاانااد: مسااوااوان  هااپااکااو ماای
بدون در نظر گرفتن شارایاا 
زناادگاای کااارگااران در مااورد 
واگذاری ایان واحاد صاناعاتای 

کاناناد  تصمیماتی را اتخاذ می
که کامال به زیان کارگاران و 

هایشان اسات و بارای  خانواده
هااماایاان اساات کااه آنااهااا بااا 
برپایای اجاتامااعاات صانافای 

هااای خااود  پاایااگاایاار خااواسااتااه
 اند. شده
 

اعتصاب کاارگاران کاارخااناه 

 آیدا سرام
کاارگاران   –سیزدهم تیر ماه 

کارخاناه کااشای و سارامایاک 
 ٣١، صابا  روز «آیدا سرام»

تیر ماه در مقابل استااناداری 
خااراسااان جاانااوباای تاا ااماا  

 ٩کردند .تاخیر در پرداخات 
مااه ماطاالابااات مازدی و بااه 
تااعااویاا  افااتااادن حاا  باایاامااه 
کارگران به ساازماان تالمایان 
اجتماعی دلیل این اعاتاراض 

 بر ح  کارگران است.
 

 طرح کارورزی
با اجرای   –سیزدهم تیر ماه 

طرح کاارورزی ایان ناگارانای 
رود که کارفرماا باا وجاود  می

نیروی کار ارزان هیچ تمایلای 
بااه حاافاا[] حااتاای[ ناایااروی 
قرارداد موقتی خود ناداشاتاه 
باشد و عمال بخش زیاادی از 
نااایاااروی کاااار فاااعااالااای باااا 

الاااتاااحاااصاایاااالن کاااارورز  فااار 
جایگزین شوند. از سوی دیگر 

الاتاحاصایاالن  کارگیری فاار  به
عناوان کاارورز تاناهاا یاک  به

فریاب بارای واردکاردن شاوک 
به آمارهاست و باه اشاتاغاال 

 پایدار من ر نخواهد شد.
 

اعتراض کارگران اخراج شده 
 آذر آب

نازدیاک   –سیزدهم تیر مااه 
 ١١روز از اخااراج  ٤١بااه 

کااارگاار ایاان کااارخااانااه، بااا 
سال، مای گاذرد  ٠–٩سابقه 

و تقریاباا هار روز کاارگاران 
مااقاااباال درب ورودی شاارکاات 

انااد. کااارگااران  تاا ااماا  کاارده

اخراجی نه تحت پوشش بیمه 
باایااکاااری هسااتاانااد و نااه از 
کارفرمای کاارخااناه حاقاوقای 

کاناناد. ماطاالاباات  دریافت می
معوقه هار یاک از کاارگاران 

ماه حا   ٢ماه مزد معوقه و ١
 بن پرداخت نشده است.

 
اعتراض بازنشستگان صاناعات 

 فواد کشور
صانادوق   –سیزدهم تیر مااه 

بازنشستگی فاواد کشاور کاه 
هزار باازنشاساتاه  ٠٩بیش از 

دارد مستمری خرداد ماه آناهاا 
را هنوز پرداخت نکارده اسات 
و از آن ا که هیاچ تضامایانای 
برای تکرار نشدن این وقافاه 
در پاااارداخاااات مسااااتاااامااااری 
باازنشاساتاگااان وجاود ناادارد، 
بازنشستگان خواهان هار چاه 
سااریااعااتاار تاااماایاان اعااتاابااار 

 شان شدند. حقوق
 

اعااااااتااااااراض کااااااارگااااااران 
 های کاشی سازی یزد کارخانه

در –ساایاازدهاام تاایاار ماااه 
سازی بیاش  های کاشی کارخانه

شاهد باروز   از سایر کارخانه
مشکالتی چون عادم پارداخات 

گیری حقوق  به موق  و نادیده
کااارگااران هسااتاایاام. باایااشااتاار 
کااارگااران صاانااایاا  کاااشاای 
دساااتااامااازدی نااازدیاااک باااه 

های قااناونای دریاافات  حداقل
 کنند. می
 

اعتصاب کاارگاران کاارخااناه 
 نورد ریل ذوب آهن اصفهان

کاارگاران   –دوازدهم تیر ماه 

هزار تنی نورد ریال ٤١١واحد 
در ذوب آهاان اصاافااهااان در 
اعتراض باه کااهاش مازایاای 
شغلی وعادم دریاافات اضاافاه 
کار دو ماه قبل در ماحاوطاه 
ایاان واحااد صاانااعااتاای تاا ااماا  
کردند. مادیاریات واحاد خاا 
تولید ریل ملای اخایار اعاالم 
کرده   به دلیل صرفه جویای 
در هاازیاانااه هااا بااخااشاای از 
مزایای نیروی کار کاهش مای 

 یابد.
 

اداماااه ماااباااارزه کاااارگاااران 
 کارخانه هپکو

بایاش از   –دوازدهم تیر ماه 
کارگر کارخااناه مااشایان  ٦١١

سازی هپکو اراک در اعتاراض 
به عدم دریاافات دساتامازد و 
عملی نشادن وعاده کاارفارماا 
مبنی بر پرداخات ماطاالاباات 
مااعااوقااه، در مااقاااباال مساایاار 
ورودی کارخانه ماشین ساازی 

 هپکو ت م  کردند.
 

باایااکاااری کااارگااران شااهاارک 
 صنعتی شهرکرد

فارماانادار  -دوازدهم تایارمااه
شهرکرد گفت: شهرک صناعاتای 
شهرکرد با کمبود آب ماواجاه 
شده و تقریبا تاماامای واحاد 

صاانااعااتاای و -هااای تااولاایاادی
خدماتی باا باحاران و رکاود 
دست و پن ه نرم می کاناناد. 
در مااراکااز تااولاایاادی شاااهااد 
تعدیل]اخراج[ صدها نایاروی 
کاار و بایاکااری آناهاا درایاان 

 شهرک صنعتی هستیم.
 

٦٩هفته دوم تیر ماه  -های کارگری  چکیده گزارش  
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٦٩٤١ تیر ٧٧ کارگر کمونيست  20 

اخاراج دسااتا ااماعای کاارگااران 
 درپاایشگاه کرمانشاه

تاعادادی   –دوازدهم تیر ماه 
از کاااارگاااران پااااایشاااگااااه 
کاارمااانشاااه تااحاات عاانااوان 

اعاااتاااصااااب و ”  عااااماااالن “ 
اعاااتاااراض در ایااان واحاااد 
صاانااعااتاای،اخااراج و خاااتاامااه 
قرارداد استخدامی آنها اعاالم 
شااد. کااارگااران بااه واگااذاری 
پاایشگاه کرمانشاه به بخاش 
خصااوصاای اعااتااراض دارنااد. 

کاارگار و کاارماناد  ٩تاکنون 
به دلیل ایان اعاتاراضاات از 

 کار برکنار شده اند.
 

کارکنان ماوزه هاا خاواساتاار 
 امنیت شغلی هستند
با اجرای  –دوازدهم تیر ماه 

قااانااون هاادفاامااناادی یااارانااه 
هاا ساه  نر  بلایات ماوزه٬ها

بار افزایش یافتاه. ایان امار 
باار تااعااداد گااردشااگااران و 
بازدیدکنندگان اثر نامطالاوب 
داشته و مانا ار باه تاعادیال
] اخاااراج [ شااامااااری از 
کارمندان و کارکناان عامادتاا 

هااای سااراساار کشااور  زن مااوزه
شده است.کاارکاناان ماوزه هاا 
خااواهااان قاارارداد رسااماای و 
حاافاا[ مااکااان شااغاالاای شااان 

 هستند.
 

اعتراض کاارگاران باه ناباود 
 امنیت و ایمنی کار در معادن

تااا   –دوازدهاام تاایاار ماااه 
زمانی که کارفرماایاان باخاش 
مااعاادن مااعااتااقااد باااشاانااد کااه 

دهاای باار رعااایاات اصااول  سااود

ایمنی تاقادم دارد، مشاکاالت 
کارگران معدناچای حال نشاده 

و بارای ….  خواهد ماند باقی
همین است که در جاای جاای 
کشااور کااارگااران مااعااادن بااا 
مشکل اخراج، پرداخت نشادن 

 مزد و ایمنی مواجه هستند.
 

ماااباااارزه کاااارگاااران شااارکااات 
مخابرات عالایاه قاراردادهاای 

 موقت
در   –دوازدهاام تااایااار مااااه 

روزهای گاذشاتاه اعاتاراضاات 
کارکنان شرکتی مخاابارات در 

های ماخاتالاف  شهرها و استان
… اساات کشااور ادامااه داشااتااه

ی ایاان زحااماتااکااشااان  خاواسااتااه
قاارارداد مسااتااقاایاام و باادون 
واسطه همراه با اجرای طرح 

بانادی مشااغال شارکات  طباقاه
مااخاااباارات ایااران مااطاااباا  

قااناون کاار  ٩١و ٤٦های  ماده
تهدیاد باه اخاراج و …  است

ای  تعدیل نیرو تا کنون حربه
بوده برای عدم اجرای قاناون 
و پاارداخاات مااطااالاابااات و 
جلوگیری از خواسته هاای بار 

 ح  این کارگران
 

ماابااارزه کااارگااران کااارخااانااه 
 کاشی اصفهان

کاارگاران   –دوازدهم تیر ماه 
کارخانه کااشای اصافاهاان از 
سال گذشته ده مااه ماعاوقاات 
مزدی پرداخت نشاده دارناد  
معوقااتای کاه باا تاعاطایالای 

هاای  کارخانه و خوابیدن خاا
…تااولاایااد پاارداخاات نشااد

کااارگااران ماای گااویاایاانااد: بااا 

فروختان کااشای ماواد اولایاه 
خریدیم و چهاردهم فاروردیان 
قفل تعطیلی را شکستیام  در 
ایاااان ماااادت بااااا فااااروش 
محصوات، دستمازد فاروردیان 
و اردیبهشت کارگران پرداخات 
شااد  امااا مااطااالاابااات سااال 
گذشته همچنان پابرجاسات و 

 پرداخت نشده.
 

اعتراض کارگران اخراج شده 
 کارخانه واریان لوشان

کارگرانی  –دوازدهم تیر ماه 
خرداد تا باه اماروز ١٦که از 

توساا کاارفارماای کاارخااناه 
پاایش روغن واریان لاوشاان 

انااد خااواسااتااار  اخااراج شااده
 ٩بازگشت به کار خود شدناد.

کارگر اخراج شده باخاشای از 
نفری هستند کاه  ٣٣یک گروه 

به دلیل داشتن سابقه کار در 
مشاغل سخت و زیاان آور از 
مااادتااای قااابااال ماااناااتاااظااار 
بازنشستگی باودناد اماا چاون 
کارفرما حاضار باه پارداخات 

های مربوطه نشده باود   هزینه
سازمان تامین اجاتامااعای از 
صاادور احااکااام بااازنشااسااتااگاای 
باارای آنااهااا خااودداری کاارده 
اسات. کاارگااران اخاراج شااده 
عااالوه باار پاایااگاایااری باارای 

مااه  ٤بازگشت به کار، بابت 
نیاز  ٦٩دستمزد و عیدی سال 

 طلبکار هستند.
 

خواساتاه کاارگاران شاهارداری 
 نهاوند

گروهی از   –یازدهم تیر ماه 
کااارگااران طاارح عااماالاایااات 

پااشای درخااتاان و فضااای  سام
در  ٬ساابااز شااهاار نااهاااونااد

اعتراض به عدم دریافت مزد 
ماااه گااذشااتااه خااود مااقاااباال 
ساااخااتاامااان شااهاارداری تاا ااماا  
کردند.با آغاز فصل گارماا و 
احتمال شیور و پراکنش آفات 
نباتی و جلوگیری از طاغایاان 
آفاااات اشااا اااار، عااامااالااایاااات 

پاشی درخاتاان در خارداد  سم
اماا دساتامازد  ٬ماه اجرا شد

کااارگااران تاااکاانااون پاارداخاات 
 نشده است.

 
پیرامون ایحه اصالح قااناون 

 کار
حساان  -یااازدهاام تاایاار ماااه

ای خطاب به  روحانی در نامه
علی اری انی رئیاس ما الاس 
شورای اسالمای باا اشااره باه 
مصوبه اردیبهشت مااه هایاوات 
وزیااران، خااواسااتااار اسااتاارداد 
 ایحه اصالح قانون کار شد.

 
 ت م  معلمان مدارس خصوصی

روز یازدهام  -یازدهم تیر ماه
تیرماه بیش از یکاصاد ماعالام 
آزاد از سااراساار کشااور بااه 
تاهاران آماادناد و در ماقااباال 
م لس ت م  کردند. دساتامازد 
پایین تر از حداقل دساتامازد 
مصوب، فقدان بیاماه و عادم 
هااماااهاانااگاای باایاان آمااوزش و 
پااارورش و وزارت کاااار در 
ارتاابااا  بااا ساااماااناادهاای 
ناایااروهااای آمااوزشاای بااخااش 
خصوصی از مهاماتاریان دایال 

 اعتراضی معلمان است.
 

٦٩هفته دوم تیر ماه  -های کارگری  چکیده گزارش  
 )منب  سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 
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ت م  ناظران جهاد کشااورزی 
 استان کهگیلویه و بویراحمد

روز   –یااازدهاام تاایاار ماااه 
نافاراز  ٣١٠یازدهم تیارمااه، 

نااااظاااران جاااهااااد کشااااورزی 
کهگیلویه و بویراحمد که همه 
مراحل گزینش و استاخادام را 

اند، دراعتراض به  ان ام داده
بالتکلایافای و ناباود اعاتاباار 
برای اشتغاال کاه مانا ار باه 

اسات، در  بایاکااری آناهاا شاده
مقابال اساتااناداری دسات باه 

 ت م  زدند.
 

اعتصاب کاارگاران کاارخااناه 
 لوله و نوردصفا

کاارگاران   –یازدهم تیر مااه 
تیار  ٣٣این کارخانه صب  روز

مااه در اعاتااراض بااه حاادود 
چااهااارماااه مااطااالاابااات ماازدی 
پرداخت نشاده دسات از کاار 
کشیدند] اعصاب کردند[. باه 
دنبال بارپاایای چاناد ناوبات 
اعتراض صانافای سارانا اام، 
ظااهاار روز یااازدهاام تاایاارماااه 
کارفرما حاضر شد یک ماه از 
ماااعاااوقاااات کاااارگاااران ایااان 

 کارخانه را پرداخت کند.
 

اخراج کارگران در کاارخااناه 
 نساجی پاکان

تاا یاک   –یازدهم تیار مااه 
کاارگار ١١١دهه پیش بیش از 

در ایاان کااارخااانااه نساااجاای 
مشغول کار بودند اما باا باه 
حااداقاال رساااناادن تاادریاا اای 

کاارگار ٤١خطو  تولیدی تنها
در ایااااان کاااااارخاااااانااااااه 

 اند. باقیمانده

 
مبارزه و همبستاگای کاارگاران 

 شرکت مخابرات
با گاذشات   –یازدهم تیر ماه 

باایااش از ده روز از شاارور 
اعتراضات کارکاناان شارکاتای 
مااخاااباارات در مشااهااد، ایاان 
اعتراضات همچنان ادامه دارد 

هاای  و باه شاهارهاا و اساتاان
دیگر هم کشایاده شاده اسات. 
صب  روزیازدهام تایارمااه در 
مشااهااد، هااماادان، شاایااراز، 
شهرهاای اساتاان لارساتاان و 
همچین در استان خاوزساتاان، 
بیاش از چاناد صاد نافار از 
کارکاناان شارکاتای ماخاابارات 
دست از کار کشیدند و مقابال 

هاای ایان ساازماان  ساخاتاماان
ت م  کردند. این زحمتکاشاان 
خواستار اجرایی شادن طارح 
طاابااقااه بااناادی مشاااغاال در 
مااخاااباارات، عااقااد قاارارداد 
مستقیم و تامین امنیت شغالای 

 هستند.
 

اعتراض کاارگاران کاارخااناه 
 نخ پارسیلون

نزدیک به   –یازدهم تیر ماه 
ناافاار از کااارگااران ایاان  ١١١

باه  ٦٣کارخانه که از ساال 
انااد  تادریاا  بااازنشاسااتاه شاده

هنوز ساناوات پاایاان خادمات 
خود را از کاارفارماا دریاافات 

اند. مطالبه هر یک از  نکرده
میلیون  ١١تا  ٣١کارگران بین 

 شود. تومان برآورد می
 

 صنعتی آستارا  وضعیت شهرک
در شاهارساتاان  -دهم تیارمااه

آستارا یاک شاهارک صاناعاتای 
وجود دارد که از آن فقا یک 

و …  اساام باااقاای مااانااده 
جوانان بیکار هستند. وضعیت 

هااای ناایاامااه فااعااال  کااارخااانااه
موجب بیکاری کارگران منطقه 
و مشکل اشتغال گردید. بایاش 

هاازار کااارگاار تااعاادیاال ١از 
وزارت کار  ٬]اخراج [ شدند

 نیز واکنشی نشان نداد.
 

 ت م  ماهیگیران بندر دیر
گااروهاای از   –دهاام تاایاارماااه 

صیادان به همراه ناخدا یاان 
لن  ها و قای  های صایاادی 
بااناادر دیاار واقاا  در اسااتااان 
بوشهر در اعتراض به تخریب 
ادوات صیادی تاوساا کشاتای 
های کف روب غایار باومای و 
کاهش درآمد خود ، در مقابل 
ساختمان فارمااناداری تا اما  

 کردند.
 

تااا ااامااا  دوبااااره کاااارگاااران 
 آهن اردبیل کارخانه ذوب

کااارگااران  -دهاام تاایاار ماااه
آهن اردبایال باا  کارخانه ذوب

ت م  در ماقاابال اساتااناداری 
اردبایال، خاواساتاار پارداخاات 

مااهاه خاود  ٣٠حقوق معوقه 
 ١١١آهاان اردباایاال  شاادنااد.ذوب

نفر پرسانال بارای دو باخاش 
نورد و ذوب دارد که کارفرماا 
گاروهاای از آناهااا را تاعاادیاال 
ناایاارو]اخااراج [ کاارده اساات. 

کاارگار بارای ساه  ٠١حداقل 
میلیارد تومان مطالبات خاود 
معترض هستند و عاماده ایان 

 مطالبات حقوق معوق است.

 
خااطاار افاازایااش حااواد  در 

 معادن جدی است
ایاناکاه …”   –دهم تایار مااه 

ماعادن  ١٠٢تنها یک معدن از 
مااوجااود در اسااتااان زناا ااان 
تاا ااهاایاازات ایاامااناای و امااداد 
رسانی دارد نشان از آن دارد 
که با گذشات بایاش از چاهال 
روز، هنوز از حاادثاه ماعادن 
زمسااتااان یااورت هاایااچ درساای 

ایم و صرفا مناتاظار  نیاموخته
وقور حواد  بعادی هساتایام. 
در این شارایاا ایان پارساش 
مطرح است که چارا ماقاداری 
از درآمدهای این معادن صرف 
به روز رسانی شرایا ایامانای 

 ”شود؟ آنها نمی
 

اعتراض کارگران عامالایااتای 
 شرکت ملی نفت ایران

کااارگااران   –دهاام تاایاار ماااه 
عااماالاایاااتاای ناافاات کااه در 

های مختلف پیماناکااری  شرکت
مشغول به کار هستند، نسبات 
بااه سااخااتاای کااار در گاارمااای 
سااوزان خااوزسااتااان اعااتااراض 
دارند. امروز به دلیل گارماای 
بااااای هاااوا سااااعااات کاااار 
کارمندان و نیروهاای ساتاادی 

 ٣١صنعت نافات، در سااعات 
خاااتاامااه پاایاادا کاارد  امااا 

هااا  هااا و شاارکااتاای عااماالاایاااتاای
همچنان ما اباور هساتاناد باه 

گایار  کارکردن در گرمای نافاس
 ادامه دهند.

 
خواست پرساتااران ، کااهاش 
ساعت کار و افزایش دستامازد 

٦٩هفته دوم تیر ماه  -های کارگری  چکیده گزارش  
 )منب  سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 
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 است
مااارگ   –دهااام تااایااار مااااه 

پرستاران شرکتی براثر ایست 
قلبی و در حین شیفت کااری، 
مساابااوق بااه سااابااقااه اساات. 
جانباختان پارساتااران جاوان 
شرکتی، سامانادهای وضاعایات 
شغلی این پرستاران و کاستان 
از فشار کاری آنها را ضروری 

است. پرستاران باارهاا  ساخته
در ارتبا  با وضعیات شاغالای 
نامانااساب اعاتاراض شاان را 

 اند. بیان کرده
 

اعتراض کاارگاران کاارخااناه 
 چوب کاغذ مازندران

در حاادود   –دهام تاایاار ماااه 
کااارگاارایاان کااارخااانااه  ٣٠١١

دسااتااماازدهااای اردیاابااهااشاات و 
و باااخاااشااای از  ٦٩خااارداد 

دستمزد فرودین مااه خاود را 
اند و در عایان  دریافت نکرده
باازنشاساتاه  ١١١حال سنوات 

این کارخانه که در ساالاهاای 
گذشته به تدری  باازنشاساتاه 

انااد بااه صااورت قسااطاای  شااده 
پاارداخاات شااده اساات. مااباالااغ 
دریااافااتاای کااارگااران رقااماای 
نزدیک به حداقل مزد است و 

های کارگران در  هنوز خواسته
مااورد اجاارای طاارح طاابااقااه 
بندی مشااغال تاامایان نشاده 

 است.
 

اعتراض کارگران م تما  نای 
 شکر هفت تپه

ده روز از   –دهم تایار مااه 
وعده قائم مقام مدیر عاامال 
م تم  نای شاکار هافات تاپاه 
برای رف  مشکل بازنشاساتاگای 

گاذرد  نفر از کارگران مای ١٤٣
امااا هاانااوز سااازمااان تاااماایاان 
اجااتااماااعاای بااا درخااواساات 
بااازنشااسااتااگاای هاایااچااکاادام از 
کارگران موافقت نکارده اسات. 
شغل کارگران مورد نظر جازم 
مشاااغاال سااخاات و زیااان آور 

شود و برای همایان  محسوب می
کارگران خواهان اساتافااده از 
مزایای بازنشستگی پایاش از 
موعد هستند. کارگاران ماورد 
نظر که از زمان بازنشستاگای 

ماه گذشاتاه  ٣٩آنها حدودا٬ 
تا به امروز بالتکلیف بوده و 
هاایااچ گااونااه درآماادی باارای 

 گذران زندگی خود ندارند.
 

تاا ااماا  کااارگااران کااارخااانااه 
 صبافواد

در اعاتاراض   –دهم تیر ماه 
کااارگاار در  ٣١١بااه اخااراج 

 ٣١ابتدای تیرماه، صابا  روز
تااایااار مااااه کاااارگاااران ایااان 
کااااارخااااانااااه بااااه اتاااافاااااق 

هاااایشاااان ماااقاااابااال  خااااناااواده
اسااتااانااداری چااهااارمااحااال و 
بااخااتاایاااری تاا ااماا  کااردنااد. 
کارفرماا در راساتاای کااهاش 
هزینه تولید ایان تاعاداد از 
کارگران را تاعادیال] اخاراج[ 

 کرده است.
 

تشاادیااد رکااود در صاانااعاات 
 پوشاک و بیکاری کارگران

انااعااقاااد   –نااهاام تاایاار ماااه 
قراردادهای تارجایاحای بارای 
واردات پوشاک با کشورهاایای 
م ل ترکیه مزید بر علت باود 
و باازار داخالای را باا رکاود 

رویاه  . واردات بای مواجه کارد
از کشورهای چین و ترکیه در 

هاای  های اخیر سبب آسیب سال
فراوانی شده است و بسایااری 
از واحاادهااای تااولاایاادی بااه 
خصااوص واحاادهااای کااوچااک 

. مطاابا  آماار،  تعطیل شدند
های اخایار بایاش از  طی سال

درصد بازار پوشاک ایران  ٩١
را پااوشاااک وارداتاای قاابااضااه 

کارگران صنف پوشاک … کرده
بیکار و به نان شاب ماحاتااج 

 شده اند.
 

رکااود و باایااکاااری در اسااتااان 
 کردستان

نتای  آمااری و  -نهم تیر ماه

پایش فصلای فضاای کساب و 
کار که اخیرا٬ توسا اتااق 
بازرگانای ایاران اعاالم شاده 

دهد استان کردستاان  نشان می
پاااس از کاااهاااگااایااالاااویاااه و 
بویراحمد، بدتاریان وضاعایات 

اشااتااغااال و  ٬رکااود تااولاایااد
بیکاری کارگران را در مایاان 

 های کشور دارد. استان
 

طرح کارورزی یا بارده داری 
 نوین!

… مساواوان   –نهم تیر ماه 
با استناد به آمارهای غلا و 
مغشوش و فرافکنانه، راه حل 
های عملی هم ارائه میدهناد! 
یک نمونه اخیر از این گاوناه 
طرحها و راه حالاهاا، طارح 
برده داری کارورزی اسات کاه 
در آن دسااتااماازد یااک دانااش 

 ١٣١آموختاه دانشاگااه مابالاغ 
هاازار تااومااان خااواهااد بااود  
بدون بیمه تامین اجاتامااعای 
باادون بااازنشااسااتااگاای باادون 
سنوات و. . . در حاالای کاه 
حداقل دستمزد چندین بارابار 
زیر خا فقر است، ماحااساباه 
کنید و ببینید ایان دساتامازد 
ناچیاز چاه درصادی از خاا 

 فقر است؟ 

 دیدن کنید  از سايت منصور حکمت
http://hekmat.public-archive.net/indexFa.html 
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 )منب  سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 
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کارگران کیان تایر وارد دور تازه ای از 
 اعتراض شدند 

نحفحر از    ٤١١ تیرمحاه ححدود    ٢٦ صبا روز    ٣ از ساعت  
کارگران کارخانه کیان تایر در اعتراب به تعویحق  حرداخحت  
دو ماه دستمزد و کاهش تولحیحد و خحطحر بحیحکحارسحازی در  
محوطه محححل کحار خحود تحجحمحع کحردنحد. بحنحا بحر خحبحر  

های کلیه خطو  تحولحیحد کحارخحانحه از روز شحنحبحه     عالیت 
 متوقف شده است. 
تایر در زمینه سحاخحت انحواع تحایحر خحودرو    کارخانه کیان 

 عالیحت دارد . ایحن کحارخحانحه در محنحطحقحه چحهحاردانحگحه  
ساوه( قرار دارد و در محجحمحوع  -آزادراه تهران   ١١ )کیلومتر  

کارگحر در سحه شحیحفحت مشح حون    ١٢١١ در آن نزدیک به  
 کارند. 
 

ت م  سراسری کارگزاران صندوق بیمه 
 کشاوری مقابل م لس

تیرماه بیش از  انصد نفر از کارگزاران صحنحدوق    ٢٥ روز  
بیمه کشاورزی از سحراسحر کشحور بحه تحهحران آمحدنحد و در  
اعتراب به بالتکلیفی ش لی خود مقابل سازمان محدیحریحت  

گحران  بحدون    و برنامه ریزی کشور تجمع کردند. این بیمحه 
گویند شیوه کار آنها حجمحی اسحت    بیمه و حق و حقوق می 

  ٩٥١ و در ماههای کساد گذشته  میانحگحیحن درآمحدشحان   
اسحت. آنحهحا در ایحن رابحطحه بحارهحا    هزارتومان در محاه بحوده 

تحیحر قحرار بحود    ٢٥ اعتراب کرده اند  از همین رو در روز  
طر  استخدامی آنان در کمیسیون اجتماعی مجلح  بحححث  
شود که جلسه کحمحیحسحیحون اجحتحمحاعحی تشحکحیحل نشحد و  
بررسی  طر  به زمانی دیگر موکون شد. در ایحن طحر   

سان سحابحقحه بحایسحتحی در    ٥ قید شده کارگزاران با بیش از  
ظرف مدت سه سان  جذب اسحتحخحدام دولحت شحونحد. یحک  
موضوع دیگر اعتراب کارگزاران صندوق بیمحه کشحاورزی  
زمزمه واگذاری آن به بخش خصوصی و مقحدمحه چحیحنحی  

 بیکارسازی ها و بدتر شدن اوضاع کاری شان است. 
 

ت م  اعتراضی کارگران کارخانه روغن 
 نباتی پارس قو

نفر از کحارگحران کحارخحانحه    ٨١ تیرماه    ٢٦ روز یکشنبه  
روهن نحبحاتحی  حارس قحو در اعحتحراب بحه عحدم  حرداخحت  
دستمزدهایشان از اردیبهشحت محاه تحا کحنحون و هحمحچحنحیحن  

خود و نیز مبهم بحودن    ٣٥ بخشی از دستمزد بهمن ماه سان  
سرنوشت بازگشایی کارخانه و بیکار شدن از کحارشحان در  

 محوطه این کارخانه تجمع کردند. . 
 

ت م  سراسری کارگزاران صندوق بیمه 
 کشاوری مقابل م لس

تیرماه بیش از  انصد نفر از کارگزاران صحنحدوق    ٢٥ روز  
بیمه کشاورزی از سحراسحر کشحور بحه تحهحران آمحدنحد و در  
اعتراب به بالتکلیفی ش لی خود مقابل سازمان محدیحریحت  

گحران  بحدون    و برنامه ریزی کشور تجمع کردند. این بیمحه 
گویند شیوه کار آنها حجمحی اسحت    بیمه و حق و حقوق می 

  ٩٥١ و در ماههای کساد گذشته  میانحگحیحن درآمحدشحان   
اسحت. آنحهحا در ایحن رابحطحه بحارهحا    هزارتومان در محاه بحوده 

تحیحر قحرار بحود    ٢٥ اعتراب کرده اند  از همین رو در روز  
طر  استخدامی آنان در کمیسیون اجتماعی مجلح  بحححث  
شود که جلسه کحمحیحسحیحون اجحتحمحاعحی تشحکحیحل نشحد و  
بررسی  طر  به زمانی دیگر موکون شد. در ایحن طحر   

سان سحابحقحه بحایسحتحی در    ٥ قید شده کارگزاران با بیش از  
ظرف مدت سه سان  جذب اسحتحخحدام دولحت شحونحد. یحک  
موضوع دیگر اعتراب کارگزاران صندوق بیمحه کشحاورزی  
زمزمه واگذاری آن به بخش خصوصی و مقحدمحه چحیحنحی  

 بیکارسازی ها و بدتر شدن اوضاع کاری شان است. 
 
 

ت م  بازنشستگان صنعت فواد کشور 
 مقابل ساختمان صندوق فواد در تهران

تحیحر گحروهحی از کحارگحران بحازنشحسحتحه    ٢٤ روز شنبه  
صنعت  والد از اقصی نقا  کشور با سفر به تحهحران بحرای  
چندمین بار در شش ماه گذشته مقحابحل سحاخحتحمحان د حتحر  

مرکزی صندوق  والد دست به تجمع اعتراضی زدنحد. بحه  
بححخححشححی از مححطححالححبححات    ٣١ گححفححتححه کححارگححران از سححان  

بازنشستگی که مربو  به اجرا و  حرداخحت محجحدد اححکحام  
شحود     معلق شده حق سر رستی و ححق سحخحتحی کحار محی 

  رداخت نشده است. 
های صنعت  والد خواسحتحار بحه روز    همچنین بازنشسته 

کردن دستورالعمل مصوب احکام مربوطه محطحالحبحات  حوق  
 هستند .  

هححزار بححازنشحسححتحه صحنححایحع  ححوالد    ٨٦ یحک محعححضحل  
مستمری های چند بار زیر خط  قر و محححرومحیحت از هحر  
گونه تامینی چون درمان رایگان  تحصحیحل رایحگحان بحرای  
 رزندانشان  تسهیالت الزم برای تامین مسکن است. ایحنحهحا  
معضالت اساسی کارگران  معحلحمحان   حرسحتحاران و بحخحش  

 ع یمی از مردم است.  
 

ت م  اعتراضی کارگران کارخانه منیزیم 
 فردوس 

تیرماه  کارگران کارخانه منیزیم  ردوس همحزمحان  ٢٤ روز 
با سفر عصمت سر رازی معاون امور اقحتحصحادی اسحتحانحدار  
خراسان جنوبحی جحهحت بحازدیحد از خحط تحولحیحد کحارخحانحه   

محاه ححق بحیحمحه    ٤ ماه حقوق     ٨ دراعتراب به عدم  رداخت  
واخراج تعدادی از همکارانشان اجتماع کردند. در این تجحمحع  
اعتراضی سر رازی در جلسه ای که با حضحور  حرمحانحدار   
معاونان  رماندار  مدیرعامل کارخانه محنحیحزیحم و نحمحایحنحده  
کارگران کارخانه برگزار شد  وعده  رداخت حقحوق محعحوقحه  

 کارگران را داد. 

 اخبار کارگرد
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود ر اهی  



٦٩٤١ تیر ٧٧ کارگر کمونيست  24 

مدیرعامل کارخانحه محنحیحزیحم  حردوس کحا حی محیحزان  
میحلحیحون    ٨١١ معوقات کارگران کارخانه منیزیم  ردوس را  

 تومان اعالم کرد . 
 

ت م  اعتراضی کارگران اخراجی معدن 
 خاک سر  هرمز

کارگر اخحراجحی محعحدن خحا  سحری    ٩٥ تیر    ٢٤ روز  
هرمز بدنبان تعطیلی ناگهانی محعحدن دسحت بحه تحجحمحعحی  

 اعتراضی در مقابل بخشداری جزیره هرمز زدند. 
این کارگران علت تعطیلحی ایحن محعحدن را اخحتحال حات  
داخلی تعاونی مرزنشینان اعالم کردند. بهحره بحردار اصحلحی  
این معدن یک شرکت خصوصی به نحام شحرکحت بحاسحتحان  

درصد از سهام این شحرکحت بحه محردم    ٦١ معدن  ودر بود و  
هرمز واگذار شده است. تحعحاونحی محرزنشحیحنحان هحم در ایحن  
شرکت مشارکت دارد.با توجه به برگزاری انتخابات هئحیحت  

نحفحر از اهحالحی بحه    ٥ مدیره تعاونی مرزنشینان و انحتحخحاب  
عنوان نمایندگان مردم در تعاونی مرزنشیحنحان  بحدنحبحان ایحن  
انتخابات کشاکشی هایی در این تعاونی بوجود آمحد و در  
این میان اداره تعاون استان هرمزگان اقدام به انتصاب ا حراد  
دیگری کرد.مردم به زیر  حا گحذاشحتحه شحدن انحتحخحابحات و  
هیات مدیره انتصابی اعتراب دارند. این اعتراضات محنحجحر  

نفر از جحوانحان ایحن جحزیحزه    ٩٥ به تعطیلی این معدن شده و  
  ٢٤ که در معدن کار میکردند بیکار شده اند. تجحمحع روز  

تیر در اعتراب به این اخراجها و تعطیلی معدن اسحت. زیحر  
 شار اعتراب کارگران بخشدار هرمحز قحون رسحیحدگحی بحه  

 موضوع را داده است. 
 

کارگران شرکت آذرآب اراک.در وسا شهر 
 اراک راهپیمایی کردند

تحیحر کحارگحران    ٢٥ و نیم عصر روز    ٥ از حدود ساعت  
کارخانه آذرآب ارا  در اعتراب به تعویق  رداخت نحیحمحی  
از دستمزد اسفند و دستمزد ماههای  روردین  اردیبهشحت    
خرداد و تیر ماه و خلف وعده های مدیریت دست بحه یحک  
راهپیمایی اعحتحراضحی زدنحد. کحارگحران عحلحیحرهحم حضحور  
نیروهای امنیتی به حرکت خود ادامه دادند. در این رابحطحه  
طی این چند ماه این کارگران تجمعات اعتراضی  حی در  

خرداد مقابل ساخحتحمحان    ١٦  ی ای داشته اند. از جمله روز  
 استانداری مرکزی تجمع کردند. 

بنا بر خبر منتشر شده از قحون  حرهحادی محدیحر روابحط  
  ٢١١ عمومی و امور بین المحلحل شحرکحت صحنحایحع آذراب   

نفحر انحان در ایحن شحرکحت در    ١٥١١ کارگر آن در تهران و  
 ارا  به کار اشت ان دارند. 

 
ت م  اعتراضی کارگران شاغل نیشکر 

 هفت تپه 
تیر بیش از سیصد کارگحر شحاهحل در    ٢٤ از صبا روز  

مجتمع نیشکر هفت تپه  با بر ایی اجتماعی اعتراضحی در  
مقابل د تر کار رما خواستار  یگیری محطحالحبحات محعحوقحه  
خود شدند. این کارگران در راستای  یگیری دستحمحزدهحای  

کحارگحر    ٩٤١ معوقه خود طی دو ماهحه اخحیحر هحمحراه بحا  
بازنشسته این کارخانه که بدلیل عدم  رداخت هزیحنحه هحای  
مربو  به بازنشستگی  حیحش از محوعحدشحان  بحا مشحکحل  
بازنشستگی روبرو هستند  تجمعات متعحددی بحر  حا کحرده  

 اند که جوابی نگر ته اند.  

بنا بر خبرها  رداخت مطالبات مزدی کارگحران رسحمحی  
تپه از اردیبهشت ماه سان جاری به تحاخحیحر    وقرار دادی هفت 

  ٣٥ و    ٣٤ های    ا تاده است. بعالوه  اداا و بهربرداری سان 
آنها نیز هنوز  رداخحت نشحده اسحت. یحک محوضحوع دیحگحر  
اعتراب این کحارگحران نحامشحخحص شحدن وضحعحیحت بحیحمحه  

بیحمحه از  حایحیحز      تکمیلی آنهاست. کارگران میگویند هزینه 
تاکنون به صورت ماهانه از دسحتحمحزد آنحهحا کسحر    ٣٥ سان  
شود اما خدماتی به آنان ارائه نمیحشحود. بحدیحن تحرتحیحب    می 

کارگران از همان ححداقحل شحرایحط زیحر اسحتحانحدار درمحانحی  
محرومند. امروز خواست درمان رایگان یک خواست محهحم  
در میان کارگران است. ایحن خحواسحت را بحازنشحسحتحگحان و  
معلمان بارها در تجمعاتشان و با شعار بیمه کارآمد  درمحان  

 رایگان است  طر  کرده اند.  
نکته گفتنی اینکه بازنشستگان نیشکر هحفحت تحپحه بحا  
مبارزات  یگیرانه خود مو حق شحدنحد خحواسحت خحود را بحه  
مدیریت تحمیل کنند. بنا بر آخرین خبرهحای محنحتحشحر شحده  
بعد از گذشحت ححدود دو محاه اعحتحراب  حی در  حی  بحا  
مبارزات متحححدشحان و عحلحیحرهحم تحهحدیحدات و  شحارهحای  
مقامات مسئون تحوانسحتحنحد خحواسحت خحود را بحه کحرسحی  
بنشانند و سر انجام کار رما هزینحه بحازنشحسحتحگحی آنحان را  

مشحمحون    ٣٥  رداخت کرد. این کارگران از اسفند ماه سحان  
قانون بازنشستگی  یش از موعد مشحاهحل سحخحت و زیحان  

درصحد ححق بحیحمحه  ٤ آور شده بودند اما به دلیل عحدم واریحز  
توسط کار رما  صدور احکام بازنشستگی آنها تاکنحون بحه  
تاخیر ا تاده بود. اکنون کار رما نحاگحزیحر شحده اسحت کحه  

اسحفحنحد سحان    ٢٥ تر  کار کارگران بازنشسته را از تاری   
  مورد تایید قرار دهحد و طحبحق قحانحون از محرداد محاه    ٣٥ 

 مستمری بازنشستگی آنها  رداخت خواهد شد. 
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 گزارش
 

گزارشی درباره  کارگران کوره های آجر 
 پزی محمودآباد شهر ری

ها  گود را شبیحه جحهحنحم کحرده.    آ تاب و گرمای کوره 
محمد اما سرا گرم کار است. کاله حصیری رن  و رو  

ای به سر دارد و  اهایش تا زانو توی گل  حرو ر حتحه.    ر ته 
کحنحد تحا    ماه کحار محی   ٢ گوید از خواف آمده و    خودا می 

خرج بیکاری بقیه سان را دربحیحاورد. محححمحد بحا سحه  سحر  
 کوچک و همسرا مش ون کار هستند. 

هحاسحت و    های بلند کحوره   کند دودکش   تا چشم کار می 
اند که صحورتشحان هحمحرنح     کارگرانی که آنقدر کار کرده 
محان    هحا دوره   چرخحیحم و بحچحه   آجر شده. البه الی گودها می 

کنند. انگار که کارناوان است و ما  یشاهنگحانحی کحه    می 
ها به محا    خواهد با آنها سرگرم شوند. بچه   ها دلشان می   بچه 
رونحد آنحجحا    گویند باالی محوطه  استخحر دارنحد و محی   می 

 بازی. استخر؟ آن هم در این بیابان؟ 
آیحیحم و    گوید هر سان از خواف ایحنحجحا محی   عزیز آقا می 

هحا هحم    کنیم. آنجا که کاری نیست  بقیه محححلحی   کار می 
روند اصفهان و بعضی مشهد. هرچه باشد اینجحا    بعضی می 

تحوانحیحم    شحود و محی   االقل برای دو سه ماه  ولمان ذخیره می 
برای بقیه سان زندگی کنیم. همسرا از سایه  شت تحوری  

ها عحروسحک    توانید برای بچه    رسد: می   آید و می   بیرون می 
 بیاورید؟ 

و  ای برهنه  برادر کحوچحکحش      کوثر با موهای طالیی 
هحای آجحر    را کون کرده و با لباس راه راه قرمزا الی خشت 

دهد. کوثر و راحیل و    دود و به خا  و بیابان جان می   می 
نیمه شب همراه بحا    ٩ علیرضا و جواد... آنها هر روز ساعت  

زنحنحد و بحه    شحان بحیحرون محی   متحری   ١٢  در و مادر از خانه  
هحای    روند تا در جا به جحا کحردن خشحت   ها می   گودی کوره 

خام کمک کنند. آنها هر سان از خواف و مشهد بحرای دو  
آیحنحد. بحه قحون    ماه کار  صلی به محمود آباد شهرری محی 

 «برای دوزار  ون بیشتر »خودشان  

ها  گود را شبیحه جحهحنحم کحرده.    آ تاب و گرمای کوره 
محمد اما سرا گرم کار است. کاله حصیری رن  و رو  

ای به سر دارد و  اهایش تا زانو توی گل  حرو ر حتحه.    ر ته 
کحنحد تحا    ماه کحار محی   ٢ گوید از خواف آمده و    خودا می 

کاری بقیه سان را دربیحاورد. محححمحد بحا سحه  سحر    خرج بی 
تحر    کوچک و همسرا مش ون کار هستند. کمی آن طحرف 

چیند و بحا هحر    های خشک را روی هم می   همسرا خشت 
کحنحد و     رسم نگاهی هم به محمد می   سؤالی که از او می 

اا نقش کمحرنحگحی از لحبحخحنحد    روی صورت خا  گر ته 
ها همین لبخند اسحت. محححمحد    نشیند.  اس  همه  رسش   می 

دانحد و    دلیل این مهاجرت  صلی را نبود کار در خواف محی 
هحای خحواف    نه آبی هست و نه کاری. زمحیحن »گوید:    می 

خشک شده و اک ر مردم م ل من مجبورند بحه شحهحرهحای  
او و بسحیحاری   «دور و نزدیک بروند تا کاری  یدا کنحنحد. 

آبی و خشکسالی محجحبحور    دیگر م ل او هرسان به خاطر بی 
به کوچ و حاشیه نشحیحنحی در اطحراف شحهحرهحای بحزر   

کحنحد چحه کحاری  هحر    شان هم  رقی نمی   شوند و برای   می 
 حرزنحد قحد و نحیحم قحد    ٦ چه باشد بهتر از گرسنه ماندن با  

 است. 
 رزند کوچک محمد با  اهای برهنه در جحابحه جحا    ٢ 

کنند. یکی دیگر هحم    کردن خشت به مادرشان کمک می 
آنطرف در سکوت مش ون بیل زدن خا  است. اححمحد کحه  

سان سن دارد دائم نگاهش به سحمحت دوربحیحن اسحت. تحا  ١١ 
هحایحی را کحه    گحیحریحم تحعحداد خشحت   بیند عحکح  محی   می 

 رسم درس و مدرسحه    کند. از احمد می   دارد بیشتر می   برمی 
خحوانحم ولحی االن    درس می »گوید:    کند؟ می   را چکار می 

گحردم خحواف    تعطیالت است و وقتی تابستان تمام شد  برمی 
گحویحد:    هایحش دائحم محی   ال به الی حرف  «روم مدرسه   و می 

 حرزنحدان محححمحد   «توانی برایم دوچرخه بحخحری؟   عمو می »
تعطیالت تابستان را بحا  حای بحرهحنحه در گحرمحای طحاقحت  

گحذرانحنحد. تحعحطحیحالت    های محححمحودآبحاد محی    رسای بیابان 
 گذرد؟    رزندان شما چطور می 
هحاسحت و    های بلند کحوره   کند دودکش   تا چشم کار می 

اند که صحورتشحان هحمحرنح     کارگرانی که آنقدر کار کرده 
محان    هحا دوره   چرخحیحم و بحچحه   آجر شده. البه الی گودها می 

کنند. انگار که کارناوان است و ما  یشاهنگحانحی کحه    می 
ها به محا    خواهد با آنها سرگرم شوند. بچه   ها دلشان می   بچه 
رونحد آنحجحا    گویند باالی محوطه  استخحر دارنحد و محی   می 

  ٨ بازی. استخر؟ آن هم در این بیحابحان؟ جحواد کحه  سحری  
هحا کحه بحاال    رود. از محححوطحه کحوره   ساله است جحلحو محی 

هحا    کنحد  سحبحزی اسحت و زمحیحن   رویم تا چشم کار می   می 
شود  از بیابان به مزرعحه و    زراعی.  ضا یکباره عوب می 

دهحد کحه از    سبزی. جواد با دست چند درخت را نشان محی 
هحای    ها بحیحرون زده. محرزهحای بحاریحک زمحیحن   وسط زمین 

ایحنحجحا  »گوید:    زراعی تنها راه رسیدن است. جواد مدام می 
هحا کحه نحزدیحک    بحه درخحت  « ر از مار است مراقب باشید. 

شود و بال اصله صحدای  حارس    شویم آلونکی هویدا می   می 
 ها.   س  

آیحد و    مردی با زیر یراهن رکابی از آلونک بحیحرون محی 
کند که نترسید و بیایید. سعید تقریبحا     با دست اشاره می 

هحای    ساله است. صاحب مجموعه تفریحی وسط زمحیحن   ٤١ 
هزار تحومحان  حون بحلحیحت    ٩ گوید نفری    زراعی. خودا می 

هحا و کحارگحران تحنحی بحه آب بحزنحنحد و    گیرد تا بحچحه   می 

آیحد.    خستگی درکنند. صدای آب و شلحوهحی  سحرهحا محی 
هحای    رویم  شت آلونک. اینجا از  ود کحورت و کحا حه   می 

شیک کنار استخر خحبحری نحیحسحت. یحک طحرف ححوب  
شود  چند درخت قحد    سیمانی که از آب خنک چاه  ر می 

های بزر  زبالحه. سحعحیحد    اند و طرف دیگر کیسه   برا راشته 
دهحم     اینجا هم کار تفکیک زباله انحجحام محی »گوید:    می 

دارم و هحم  حون نحاچحیحزی بحرای    هم کبوترهایم را نگه می 
آورم. اینها هم بیشتر کارگران خحودم هسحتحنحد    استخر در می 

ها و کارگران ا  ان سحر از    بچه  «مانند.   که شب اینجا می 
شناسند و دائم مش ون شیرجه زدن در آب هسحتحنحد.     ا نمی 

آینحد. در ایحن گحرمحای تحابسحتحان  آب    به ن ر خوشحان می 
خنک چاه و آبتنی شاید بتواند مشکحالت را الاقحل بحرای  

 چند لح ه از یادشان ببرد. 
تحر  دو محرد مشح حون خشحت زنحی    چند کوره آن طحرف 

انحد و بحه    هستند. تلفن همراه را الی یکی از آجرها گذاشته 
کننحد. دو محرد کحاله حصحیحری بحیحن    موزیک گوا می 

کحنحنحد. اهحل مشحهحد    های بلند آجر ر ت و آمحد محی   ستون 
هستند و کارگر  صلی. یحکحی کحه ححان صحححبحت دارد   

آورد و روی هحم    ها را از قحالحب درمحی   طور که خشت   همین 
  ٦ آیحیحم و تحا    می   ٩ از صبا ساعت  »گوید:    چیند می   می 

هحزارتحومحان. بحرای    ٩٥ کنیم بحرای روزی    هروب کار می 
دهنحد. محا بحرای    تومن می   ٩٢ همین کار در مشهد روزی  
هحایشحان یحک    خحانحه  «آییم ایحنحجحا   دوزار بیشتر با خانواده می 

متری است که روی یان یک تپه ساخته شحده بحا    ١٢ اتاق  
 شویی و حمامی مشتر .   دست 

نزدیک ظهر است و همه برای اسحتحراححتحی کحوتحاه بحه  
هحا تحنح  هحم هسحتحنحد و دخحتحر    انحد. اتحاق   ها برگشته   خانه 
هحا    های کوچک مش ون شیطنت و بازی. بعضی بچه   بچه 

رسحد بحا  حا داخحلحش    به خاطر اینکه قدشان به روشویی نمی 
یا  یشدستی بشویند.  یرمردی ا  ان محرا      اند تا قابلمه   ر ته 

کند. خانه چیزی جحز یحک چحهحار    اا دعوت می   به خانه 
دیوار سفید و  رشی قدیمی نیست.  یرمرد مشح حون عحوب  

شود و با لهجه ا  انستانی هلی حی    کردن باندای دستش می 
جحا شحکحسحتحه     دسحتحم هحمحیحن »کحنحد:    از درد شکایحت محی 

 حیحرمحرد   «کند.  ولی نحدارم دکحتحر بحروم.   بدجوری درد می 



٦٩٤١ تیر ٧٧ کارگر کمونيست  26 

گردد  دو سیب زمینی  خحتحه    رود و با ناهار برمی   بیرون می 
کحنحد کحه نحاهحار را    در یک  حیحش دسحتحی. تحعحارف محی 

 میهمانش باشیم. 
با چوب و  ارچه مسحقحف شحده و نحور      ها   یکی از خانه 

آ تاب از آن ال به ال روی زمین  هن شده. طرف دیحگحر امحا  
تحابحد. محردی    هیچ سایبانی ندارد و آ تحاب مسحتحقحیحم محی 

اا از ورودی تن  وارد محححوطحه    خسته با دو  سر خاکی 
شوند. آنها هم اهحل خحواف هسحتحنحد و هحر سحان    ها می   خانه 

اا را    آیند. عزیز آقحا دسحت و روی   برای کار به اینجا می 
شوید و دو  سر کوچکش هم کنار  حدر مشح حون وضحو    می 

شوند. خیلی حان حرف زدن ندارد. هحمحسحرا از    گر تن می 
الی  ارچه توری که از در ورودی آویحزان اسحت نحگحاهحش  

هحر سحان از خحواف ایحنحجحا  »گوید:    کند. عزیز آقا می   می 
کنیم. آنجا کحه کحاری نحیحسحت  بحقحیحه    آییم و کار می   می 

روند اصفحهحان و بحعحضحی مشحهحد.    ها هم بعضی می   محلی 
هرچه باشد اینجا الاقل بحرای دو سحه محاه  حولحمحان ذخحیحره  

 «توانیم برای بقیه سان زندگی کنیم.   شود و می   می 

 حرسحد:    آید و می   همسرا از سایه  شت توری بیرون می 
ای    دخحتحربحچحه  «ها عروسک بیاورید؟   توانید برای بچه   می »

انگار که  شت دامنش  نهان شحده بحاشحد  سحرا را بحیحرون  
خندد.  اهای عروسکی ک یف و کحچحل در    آورد و می   می 

کحنحد.    دستش آویزان مانده. شاید به عروسکی نو  کحر محی 
هحا خحوا اسحت.    ها دلشان به همین اسباب بحازی   اینجا بچه 

 خبری از تبلت و  لی استیشن نیست. 
 

کحوره  حعحان محححمحودآبحاد    ١١ به گزارا ایران کارگران  
شهر ری از هر شحهحری هسحتحنحد امحا خحواف و شحهحرهحای  

مشهد جمعیحت اصحلحی ایحن کحارگحران را تشحکحیحل      حاشیه 
ها کم شحده و    گویند اینجا تعداد ا  ان   دهند. اهالی می   می 

در این چند سان  تعداد کارگران ایرانی زیادتر شده. حاشحیحه  
ای دیحگحر کحوچ    نشینانی که از یک حاشیه بحه ححاشحیحه 

کنند  از خشکسالی به کویر  از بحیحابحان بحه کحوره  از    می 

جهنم به جهنم. برای دو ماه کحار و گحذران بحقحیحه سحان بحا  
 انداز رن .      

 
 گفتگو با کولبری که پا ندارد

سان اسحت بحدون  حا کحولحبحری محی    ٢٤ یون   یضی  
کند. باورا دشوار است. کولبری در کحوه و بحرف و دره  
های عمیق مرزهای کردستان و آذربایجحان هحربحی  جحایحی  

که جاده نیست. تنها می شود با قاطر و  حاهحای چحابحک  
از خطر جست. چطور کسی می تحوانحد بحا دو  حا کحه از  

 باالی زانو قطع شده اند کولبری کند؟ 
 

علی کریمی  وتبالیستی که با و بدون توپ هحمحیحشحه  
متفاوت بود در صفحه اینستاگرامش عک  یون   یحضحی  

یحک عحکح  یحک بح حض!  «را منتشر کحرد و نحوشحت:  
 »همیشه مرا همسایه هازه 

 
در زمستان سان گذشته    از ی  زدن چند کحولحبحر در  
مرزهای برف آلود کردستان و آذربایجان هربی توجه ا حکحار  
عمومی به این ش ل خطرنا  جلب شد و دولحت روححانحی  
نیز با تالا برای بیمه کردن کولبران کحوشحیحد در ایحن راه  
قدم هایی بردارد اما رن  مردم این سامان عمیق تحر از ایحن  

 قصه هاست. 
 

در مورد یون   یحضحی جحز چحنحد عحکح  اطحالعحات  
زیادی در دست نیست جز یک گفتگو به زبحان ک حردی  
و ترجمه انگلیسی که در شبحکحه هحای اجحتحمحاعحی وجحود  
دارد. منبع اصلی این  یلم و زمحان مشحخحص نحیحسحت امحا  

 اینجا می توانید مهمترین  رازهای آن را بخوانید: 
یون   یضی هستم. اهل  یحرانشحهحر )یحکحی از شحهحر  -

های کردنشین استان آذربحایحجحان هحربحی در شحمحان هحربحی  
 ایران( 

این کار را از روی اجبار انتخحاب کحردم. کحاسحبحی و  -
ش ل دیگری ندارم. کار آسانی نیست. من سر رست و نحان  

 آور یک خانواده ام و باید کار کنم. 
این کار برای کسی که  ا دارد هم سخت اسحت امحا    -

باز برایم آسان تر از این است که دست گدایی طرف کسحی  
دراز کنم. خطر دستگیری و حتی کشته شدن و بحدبحخحتحی  
را قبون کرده ام اما باز برایم از گدایی بحرای  حون آسحان تحر  
است. هیچوقت این کار رو نکردم و هیچوقت هحم گحدایحی  

 کسی را نمی کنم. 
 
سان است که با این وضعیت کولبحری محی کحنحم.  ٢٤ -

معموال  با چهارقاطر می آیم و بحا دوسحتحانحم از ایحنحجحا  
جن  می بریم. بعضی اوقات هم خودم بار روی کولم محی  

 گیرم. دوستانم هم گاهی کمکم می کنند البته. 
 
من بحرادر و یحک خحواهحرم را در انحفحجحار محیحن در  -

 یرانشهر از دست دادم و  اهای خودم هحم قحطحع شحد. بحچحه  
بودیم ر تیم برای چراندن دام و کنگر چینی کحه بحا محیحن  

 برخورد کردیم.  اهای من هر دو قطع شد. 
 
من هیچوقت برای گدایی دستم را  یحش کسحی دراز  -

نکردم و نمی کنم. هرگز. هرگز. کحاری کحه محی کحنحم  
خیلی سخت است اما من نان عحرق و رنح  خحودم را محی  
خورم. توی همه این سالها هیچحوقحت دسحتحم را بحرای  حون  

 دراز نکرده ام. 
 
وقتی برمی گردم  یرانشهر به بحعحضحی خحانحواده هحای  -

 قیر کمک می کنم. م ال  هر مسیر که بار می بحرم   
هزار تومن میدهم به خانواده هحای  حقحیحری کحه محی    ٥١ 

 شناسم. 
 
االن سر رست یک خانواده ام. مادرم  بحرادر و خحواهحرم  -

که یکی از آنها درس می خواند و من هزینه اا را محی  
 دهم. 

 
کار کردن بدون  ا سخت است. امحا اعحتحقحاد دارم کحه  
خدا همه درها را نمی بندند. اگر خدا یک در را بحبحنحدنحد   
در دیگری باز می کند. من محتاج کسی نیسحتحم.  حقحط  

 و  قط خدا برایم ب  است. 
 
وقت هایی که با کمین مامورها برخورد می کنیم و  -

باید  رار کنیم  اگر اسب ها را بک شند  رار محی کحنحم   
اگر نک شند با اسب ها  رار می کنم!  رار سخحت اسحت  
اما راستش را بگویم من بحا ایحن وضحعحیحت از خحیحلحی هحا  

 چاال  ترم و گیر نمی ا تم. 
 
تا حاال  یش هیچ مسئولی در شهر نر ته ام کحه بحه    -

من کمک مالی کند. تقاضایی نحدارم. خحودم عحرق محی  
ریزم و نان بازوی خودم را می خورم. ممکن است بحگحویحنحد  

 طرف دیوانه است اما من دستم را دراز نمی کنم. 
 تیر ٢٤ -منبع:عصرایران 
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 بین المللی
ها هزار معترض به  ده -ا ترکیه ٣

 های اردوغان وارد استانبول شدند سیاست
ها هزار نفر در ترکحیحه در ادامحه راهحپحیحمحایحی اعحتحرا    ده 
آمیزی که از حدود سحه هحفحتحه  حیحش آهحاز شحد  وارد    ب 

 اند.   استانبون شده 
کحیحلحومحتحری در اعحتحراب بحه    ٤٥١ این راهحپحیحمحایحی  

های رجب طیب اردوهان  رئحیح  جحمحهحور تحرکحیحه     سیاست 
صورت گر ته است. جمعیت عح حیحمحی در ایحن محدت بحه  

 اند.   "راهپیمایی عدالت" که از آنکارا آهاز شد   یوسته 
کمان قلیچ داراوهلو  رهحبحر ححزب جحمحهحوریحخحواه خحلحق  

یوئن  و  ح  از آن آهحاز    ١٥ ترکیه  این راهپیمایی را در  
کرد که انی  باربراوهلو  نماینده این حزب در مجلح  و از  

 سان زندان محکوم شد.   ٢٥ نگاران سابق به    روزنامه 
قرار است شرکت کنحنحدگحان در ایحن راهحپحیحمحایحی روز  

یوئیه با تحجحمحع در بحیحرون زنحدانحی کحه انحیح     ٣ یکشنبه  
باربراوهلو در آن است و در حومه استانبون قرار دارد  بحه آن  

  ایان دهند. 
کننحدگحان در ایحن راهحپحیحمحایحی هحمحچحنحیحن بحه    شرکت 
ها و اخراج های گسحتحرده در تحرکحیحه محعحتحرب    دستگیری 

 هستند. 
دولت ترکیه در  ی کودتای نحا حرجحام در ایحن کشحور   

های مختلف دولتی را از کحار    هزاران نفر از کارکنان بخش 
 برکنار و بازداشت کرد. 

خبرنگار بی بی سی در ترکیه گفته آن چه که تقریبحا  
یحکححمحاه  ححیحش در اعححتححراب بححه زنحدانححی کححردن یحکححی از  
نمایندگان محخحالحف دولحت از آنحکحارا آهحاز شحد  ححان بحه  
نمایشی بی سابقه از نا رمانی عحلحیحه دولحت تحبحدیحل شحده  

 است. 
هحا"    آقای اردوهان راهپیمایان را به حمایت از "تحروریسحت 

 متهم کرده است. 
 

دریافت مالیات از کارگران  -ا عربستان ١
 مهاجر 

درحالیکه کحارگحران خحارجحی عحربسحتحان بحه شحدت بحا  
مشکل اشت ان و دریحا حت ححقحوق محواجحه هسحتحنحد  دولحت  
سعودی اجرای قانونی را در این کشور کلید زده است کحه  
عمال  اوضاع نابسامان کارگران مهاجر در ایحن کشحور را  

 کند.   بدتر می 
 

طی روزهای اخیر  اجرای قحانحون دریحا حت محالحیحات از  

کارگران خارجی مقیم عحربسحتحان تحححت عحنحوان "محالحیحات  
مهاجرت" آهاز شد. بر این اسحاس هحر کحارگحر خحارجحی و  
اعضای خانواده او که در عربستان زندگی می کنحنحد  بحه  

ریان سعودی مالیات  رداخحت کحنحد.    ١١١ ازای هر نفر باید  
 ریان برسد.    ٩١١ این مالیات به    ٢١١٣ قرار است در سان  

از سوی دیحگحر طحبحق قحانحون جحدیحد  دولحت عحربسحتحان  
هایی را که تعداد کارگران خارجحی آنحهحا از تحعحداد    شرکت 

 کند.   کارگران سعودی بیشتر باشد را نیز جریمه می 
 
موافقت دیوان حقوق بشر  -ا بلژیک ١

 اروپا با قانون من  برق 
دیوان حقوق بشر ارو ا موا قت خود را با تصمحیحم دولحت  
بل یک مبنی بر ممنوعیت استفاده از بحرقحع یحا نحقحاب در  
امکان عمومی اعالم کرد. این نهحاد ارو حایحی مسحتحقحر در  
استراسبور  تصمیم دولت بل یک را ناقض حریم شخصحی  

 و احکام مذهبی تشخیص نداده است. 
تحر در  حی دریحا حت دو محورد    این نهاد ارو حایحی  حیحش 

 وا  رسیدگی بحه ایحن    شکایت جداگانه از سوی زنان نقاب 
 موضوع را آهاز کرد. 

بنابر ادعای این زنان  قانحونحی کحه در اون یوئحن سحان  
در بل یک به تصویب رسید به حریم خصوصی آنحهحا    ٢١١١ 

هحای    تعحرب محی کحنحد و آزادی آنحهحا در بحیحان گحرایحش 
 کنند.   شان را محدود می   مذهبی 

به موجب این قانون شهروندان بحلح یحک ححق نحدارنحد از  
 کند.    وششی استفاده کنند که تمام صورت را  نهان می 

عالوه بحر بحلح یحک تحعحدادی از کشحورهحای ارو حایحی  
انحد. هحلحنحد     وشیدن برقع در امکان عمومی را ممنوع کحرده 

در سان گذشته و آلمان هم امسان به این جحمحع  حیحوسحتحنحد.  
های اتریش و سوئی  هم در ن ر دارند استفاده از برقحع    دولت 

 در امکان عمومی را ممنوع کنند. 
اعحتحراضحات عحلحیحه خشحونحت و تحبحعحیحض    -مکزیک  

 جنسیتی  
صحدهححا نححفحر در مححکحزیححک در اعحتححراب بححه کشححتححار  
جنسیتی و خشونت علیه زنان در برابر د حتحر دادسحتحان کحل  
این کشور در مکزیکوسیتی   ایتحخحت ایحن کشحور تحجحمحع  

 کردند. 
معترضان با سحردادن شحعحارهحایحی هحمحچحون "عحدالحت"   
"یکی دیگر نباید قربانی شحود"  خحواسحتحار  حایحان دادن بحه  
خشونت و کشتار جنسیتی شدند. تجمع کنندگان همچنحیحن  
نسبت به بی توجحهحی دولحت نسحبحت بحه ایحن خشحونحت هحا  

 اعتراب کردند.  
طبق گزارا یک سازمان  عان در عرصه حقوق زنحان   

 روزانه در مکزیک هفت زن کشته می شوند. 

 
ها  حذف بکار بردن "خانم -ا انگلستان ٤

 و آقایان" از سیستم حمل و نقل لندن
سیستم حمحل و نحقحل لحنحدن اعحالم کحرده کحه درنحححوه  
خوشامد گویی به مشحتحریحانحش در محتحروهحای ایحن شحهحر  

 ت ییراتی ایجاد کرده است. 
از کارکنان متروی لندن خواسته شده کحه از ایحن  ح   

ها و آقایان" از عبارت "سحالم بحه هحمحه"    به جای گفتن" خانم 
 استفاده کنند. 

گفته شده که ایحن تح حیحیحر بحه عحنحوان تحالحشحی بحرای  
 برقراری عدالت جنیستی در سیستم حمل و نقل لندن است. 

به گفته مقامات سیستم حمل و نقل لندن این اقحدام بحا  
این هدف صورت گر ته که همه مسا ران محطحمحئحن شحونحد  

هحای  حعحان ححقحوق    شحود. گحروه   ها اسحتحقحبحان محی   که از آن 
 اند.   دگرباشان جنسی از این تصمیم استقبان کرده 

این تصمیم ازحمایت صادق خان شهردار لحنحدن بحرخحوردار  
 بود. 

یک مدیر سیستم حمل و نقل لحنحدن گحفحتحه اسحت محا  
خواهیم همه این احساس را داشته باشند که از آنحهحا در    می 

شود. شهردار لندن هم گحفحتحه کحه    متروی لندن استقبان می 
هحایحش    تمایل دارد سیستم حمل و نقل "بدون جانبحداری"  حیحام 

 را منتقل کند. 
های ضحبحط شحده در    قرار است این ت ییر در تمام اعالن 

 شبکه حمل و نقل لندن به مورد اجرا گذاشته شود. 
 
دو سوم کارگران اتومبیل  -ا صربستان ٩

سازی فیات تصمیم به ادامه اعتصاب 
 گرفتند

"زران اسحتحانحیحک"       مدیر اتحادیه کارگران این کارخانحه 
یویحیحه  دو سحوم    ١٢ اعالم کرد که در رای گحیحری روز  

 کارگران تصمیم به تداوم اعتصاب گر ته اند. 
یوئن آهاز شده است و خواسحت    ٢٧ این اعتصاب از روز  
ها و استخدام کارگران جدیحد و یحا    کارگران ا زایش دستمزد 
 های کاری است.   سازماندهی جدید شیفت 

قحراردادی بحه    ٢١١٨ دولت صربستان در سپتامبحر سحان  
میلیون یورو با شرکت  یات برای تولیحد خحودرو    ٣٥١ مبلغ  

درصحد سحهحم ایحن    ٦٧ به امضا رسند. بر طبق این قحرارداد  
درصد آن به دولت صربستحان تحعحلحق    ٩٩ به  یات و      کارخانه 

 گیرد.   می 
 
 
 


