
 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

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

 ١٩٤١  تیر ١  سه شنبه، کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٩١٤ 

   ١1١2  ژوئن  ١١

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  

 ١ صفحه  

 ١٩ صفحه  

 ٩صفحه  

 ٤ صفحه   

 ١1 صفحه   

 ٨ صفحه   

 ١٩صفحه 

 ٠٢خرداد  ٠٢سال گذشت:  ٠٢
 (٣٢٢٢ژوئن  ٢٣) ٩٧خرداد  ٣٢گفتگوی رادیو انترناسیونال با منصور حکمت 

 ٩ صفحه   

 کارگر شهرداری اهواز را محکوم میکنیم ٠٢دستگیری 
 

 2 صفحه   

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 
 نامه اعتراضی فدراسیون "ای گ متال" آلمان به خامنه ای و روحانی
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نامه اتحادیه کارگران خدمات بریتیش کلمبیای کادا در حمایت از جعفر عظیم زاده  و کارگران 
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 جدال بی حیثیت ها بر سر
 "حقوق های نجومی" 

 یاشار سهندی
 

مدتی است پشت سر هم  ففمیمش  
های حمومو ف ممدیمران رده بما ی  
حکومت از سموی بمانمد نماممنمه  
ای عملممیمه بممانمد رفسمنم ممانمی و  
روحممانممی رو مممیممشممود  و ایممن  
حکایت از گموشمه ای دیمامر از  
فاجعه ای است کمه بمر سمر مما  

آوردنمد      مردم کمارکمن جماممعمه 
جالدی به نمام اهه ای در ممومام  
سممخممنممامموی دسممتممامماه نممونممریممز  
قضایی حکموممت بمه افشماگمران  
اطمممممیممنممان داده اسممت فانممتممشممار  

های حوموقمی جمرم نمیمسمت     فیش 
اممما اگممر بممه حممیمموممیممت افممراد و  

شممان لممومممممه وارد کممنممد    نممانممواده 
صحیح نیست ف چیزی که هسمت  
غارتار بمودن در ایمن حمکموممت  
بی حیویمتمی بمه بمار نمممی آورد  
بلکه امتمیماز بمزرگمی ممحمسموب  
میمشمود چمنمانمکمه بمانمد ممومابمل  
میاوید این کار اممروز و دیمروز  

سال است که داری  بمر    ٥٣ نیست   
همین مدار چپاول حکوممت ممی  
کنمیم   عضمو شمورای ممرکمزی  

حممزب اعممتممممماد ممملممی   حممزب  
کروبی( محمد جواد حم  شمنما   
مممیمماممویممد:ف صمماحممبممان قممدر  و  

سمال گمتشمتمه    ٥٣ ثرو       در  
نظام اقتصادی كشمور را بمه نم م   
نمممممود مصمممممادره کمممممرده     

همای نم موممی در قمالم     پردانت 
هممای رسمممممی حمموممو  و    فممیممش 
های كالن غیرموجه  بخمش    پاداش 

نمماچممیممزی از فسمماد اقممتممصممادی  
گسترش یافمتمه و بمحمران تموزیم   
ثرو  نمامادیمنمه شمده در جماممعمه  
ایران اسمت ف و در اداممه یمادآور  

های رسمی پمردانمت    شدند:ف فیش 
تموانمد بمه    حوو  حمد نمامایمت ممی 

  ٥٢٢ یما    ٠٢٢ مبالغی همممنمون  
میلیون تومان بالغ شود    ف کمه  
ظاهرا از نظمر ایشمان ایمن ممبمالمغ  
چممیممزی نممیممسممت  راسممت همم   
مممیمماممویممنممد چممرا کممه اشمماره   
میکننمد ف   در یمد دوره هشمت  

جمممممممممامممموری   سممممالممممه ریمممماسممممت 
   منظوراحمدی نژاداست(  

 

: زنده باد زندگیپروین محمدی   

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
(٢٢) 

 دیوید ریازانف

 نسان نودینیان؛  در حاشیه اخبار کارگری 
 اقتصاد ویران و سیاستهای ضد کارگری  در دولت روحانی
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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 موال  با نويسندگان آنااست   
درج موا   در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آناا از جان  نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

  ١ از صفحه  
 

کارگر  ٣٢دستگیری 
شهرداری اهواز را محکوم 

 میکنیم
 

نمممرداد کمممارگمممران    ٠٢ روز  
شارداری اهواز موابل سانتمان  

اهواز ت مم  کمرده    ٤ شارداری  
و نممواهممان آزادی همممممکمماران  
بازداشت شده نود شدند  بنا بر  
نمممبمممرهممما درجمممریمممان حمممرکمممت  

کمممارگمممر    ٢٢ اعمممتمممرا مممی  
  ٤ پیمانکاری شارداری منووه  

ن ر از    ٠٤ نرداد     ٠٤ اهواز در  
این کارگران بمازداشمت شمدنمد   
اعممتممران ایممن کممارگممران بممه  
پممردانممت سممه ممماه دسممتمممممزد  
پردانت نشده شمان بموده اسمت   
مدتااسمت کمه ایمن کمارگمران  
بمخماطمر ایمنممکمه از آغماز سممال  
دستمزدی دریافت نمکمرده انمد   
در اعتران و مبارزه هسمتمنمد   
آنرین نبر ها حاکی از اینست  
که کارگران بازداشت شمده بمه  
زندان سپیندار اهواز انتمومال داده  
شده اند و گ ته شده اسمت کمه  
قرار اسمت بما تشمکمیمل پمرونمده  
قضممایممی بممه دادگمماه کشممیممده  

 شوند    
 

نم مر از کمارگمران    ٩١ اسامی  
بازداشت شده به قرار زیر اسمت:  

طماهما    -٠ منمصمور طمرفمی   -٩ 
  ٤ -کماظم  عم مراوی   -٥ ع راوی 

حمممیمد همویمش    ٣ -حسن حیادر 
مموسمی    -٢ کاظم  ممزرعمه   -٦ 

  -١ علی احمدی فمر   -٨ سواری 
حسممیممن    -٩٢ عممدنممان ممم ممدم 
نمممماصممممر    -٩٩ مممممنممممصمممموری 

  -٩٥ عمملمی بمنممیمه -٩٠ دحمیممممی 
  -٩٤ جممماسممم  پمممور احمممممممدی 

سمیمد    -٩٣ عبدالکریم  ثمعملمبمی 
عمبمدالملمه    -٩٦ عدنان مموسموی 

  -٩٨ کاظ  ع ری   -٩٢ سلیمانی 
 جواد سواری     -٩١ حسن م دم 

همننین مولم  شمدیم  کمه بما  
کمال تاسف اسماعیل شماوردی  

سالمه  ممتم،همل     ٥٢  ننافره(   
کارگر شامرداری شمادگمان در  
اسممتممان نمموزسممتممان در بممخممش  
  ٢ ندما  شارداری روز جمعه  

به دلمیمل عمدم    ٩٥١٣ نردادماه  
ماه حمومو  از    ٦ دریافت حدود  

شارداری  اقدام به نمودسموزی  
نمود و جمان نمود را از دسمت  
داد  جممانممبممانممتممن اسممممماعممیممل  
شاوردی را به نانواده اش و بمه  
همه کارگران و ممردم تسملمیمت  

 میاویی    
 

جانبانتن اسماعیل شماوردی و  
کارگر و آنمنمه    ٠٤ دستایری  

بر سر کارگران شارداری اهواز  
آمده است  گمویمای جمنمایمتمی  
است که حکومت اسمالممی و  
دولت فاعتدالشف علیه کارگران  
مرتک  میشوند  کارگر را بما  
دستمزد پنج بار زیر نط فور به  
کار میکشمنمد و بمعمد همممیمن  
حوو  ناچیز را ه  نمی پردازند  
و بمعمد کمه کمارگمر اعمتمران  
میکند مزدوران مسملمحمشمان را  
سممراغممش مممیمم ممرسممتممنممد کممه  

کارگران را دستایر کنند  این  
توحش و بربریت است کمه دارد  
 از کارگران قربانی میایرد    

این تعرن حکومت م متمخموران  
اسالمی را بمایمد بما گسمتمرش  
مبمارزه پماسما داد  شمامرداری  
اهممواز یممکممی از مممراکممز دا   
اعترا ا  کمارگمری اسمت و  
کارگران  بمارهما و بمارهما در  
وسط شار اهمواز تم ممم  کمرده  
اند  اعترا ما  ایمن کمارگمران  
در کممنممار دیمماممر اعممتممرا مما   
کارگری در این منووه آنننان  
فضایی ای اد کرده اسمت کمه  
حکومت اسالممی از ممنمومومه  
نوزستان و ازجمله شمامر اهمواز  
بمه عممنموان یمکمی از مممنماطمم   
فبممحممرانممیف کممارگممری سممخممن  
میاوید  پاسا دستامیمری هما  
نیز شد  دادن بمه اعمتمرا ما   
اسممت  گسممتممرش اعممتممرا مما   
کارگران و پیوستن بمه کمارزار  
اعتران علیه اممنمیمتمی کمردن  
مبارزا  کارگران  ممعملمممان و  
مممردم جممامممعممه در دفمما  از  
معیشت و زندگیمشمان و بمرای  
یک زندگی باتر موثرترین راه  
موابله بما حمکموممت اسمالممی  
است  حکومتی که کارگر را  
به نودکشی میکشاند باید بمه  

 زیر کشیده شود   
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
نمرداد    ٠٢   –  ٠٢٩٦ هوئن    ٩٦ 

 ٩٥١٣ 
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  ١ از صفحه       
 

ممیملمیمارد    ٨٢٢ مبلغی نزدید به  
حساب و كمتماب    د ر پول ملت بی 

شمود و همیمه نمامماد    همزیمنمه ممی 
قانمونمی و مسموول ممعمتمرن آن  
نشده و گزارشی را بمه ممردم بمه  
عنوان صاحبان اصلی ایمن ثمرو   

ممیملمیمون    ٥٢٢ دهد ف انصافا    نمی 
میلمیمارد د ر    ٨٢٢ تومان ک ا و  

 ک ا! 
 

ایشان تاکید کمردنمد :ف  بمایمد(    
همای نم موممی    درآمدها و پردانت 

در هممر سممه قمموه و آن بمخممش از  
ناادهایی را كمه بمه طمریمومی از  

هایی با ممنمشم،    المال و دارایی   بیت 
شوند احصا كنمد    سیاسی اداره می 

و آن را برای موامما  مسموول و  
مردم گمزارش كمنمد آنماماه عممم   

یمک   فاجعه روشن نواهد شمد ف  
استاد دانشااهی که اسمممی هم   
در کرده  بمه نمام زیمبما کمالم بمه  
پیمروی از رهمبمر فمرزانمه دعمو   
میکند که فقضیه را زیماد کمش  
ندهیدف چرا که فساد گستمرده از  
ایممن حممرفممامماسممت:ف    نممتممیمم ممه  

ها چیست؟ جماممعمه را    افشاگری 
بممرد؟ قمموممعمما  بممیممان و    جمملممو مممی 

همای حمومو     افشای چنین فمیمش 
چممیممزی را در جممامممعممه تممغممیممیممر  
نممخممواهممد داد  چممراكممه نممظممام  
اقتصادی كشور فاسد و ناكارآممد  

وقو  این همممه فسماد        است و 
دهمنمده ایمن اسمت    در حویوت نشمان 

كه اعتماد و اعتواد و بماور ممردم  
هاست به این اقتصاد فماسمد    مد  

ناكارآمد كاسمتمه شمدهف و نمامایمتما  
توصیه کردند:ف به این جمامت بمه  

رسد راهمامار اجمرایمی در    نظر می 

طمور كمه آدام    اقتصاد ایران  همممان 
اسمیت   بیناره آدام!( ممعمرفمی  
كرده  حركت به سمت اقتصماد بماز  
است ما باید م موعه اقمدامماتمی  

هایی همممانمنمد ممالمزی     كه دولت 
هند  برزیل  آرهانمتمیمن  چمیمن در  
مناط  آزادش اجمرا كمرد را اجمرا  
كممنممیمم  و دسممت از شممعممار دادن  

 برداری  ف 
 

این سخن استاد محترم تماکمیمدی  
است بمر همممان داسمتمان ممعمرو   
دعوای نیمه شم  در کموچمه و  
لممحمما  مممالنصممرالممدیممن! عضممو  
شورای مرکزی حزب کروبی در  
یک جمای از سمخمنمانمش اشماره  
مممیممکممنممد:ف غمم مملممت نممخممبمماممان  

طلم  از ممومولمه اقمتمصماد    اصالح 
سمال    ٥٣ ملی و غمیمررانمتمی در  

گتشتهف مموجم  فسماد گسمتمرده  
حمماکمم  شممده اسممت  سممخممنممامموی  
حزب کروبی حتمما یمادش هسمت  
اممما مممانممنممد جممنمماح ممموممابممل بممی  
حیویت تراز ایمن حمرفماما کمه بمه  
روی نودش بیاورد که  کمروبمی  
آنزمانی که رئیم  مم ملم  بمود  
در یک قل  رشموه ممیملمیمونمی از  
شخصی بمه نمام شمامرام جمزایمری  
گمرفمتممه بممود و چممون قضممیمه از  
سموی جممنمماح رقممیم  رو شممد بمما  

وقاحتی که در نزد همه آنمونمدهما  
است گ ت این پولاا را سالااسمت  
به نمایندگی از امام ممیمامرفمتمه  
تمما بممه مصمملممحممت کممه نممودش  
تشخیص میدهد یک جای نمرج  

و اسمتماد زیمبما کمالم بممه   شمود!  
عنوان یک نخبه اصالح طلم  و  
سخت شی ته دیکتاتموری از نمو   

ر ا نان و رفسن انی  تمنماما راه  
می شناسد همممان راه     کاری را 

کار اقتصاددانان بمورهوازی اسمت  
یعنی تضمیمن اسمتمومممار بمیمشمتمر  
کارگران است  دو باند حمکموممت  
بر سر همر چمیمزی کمه مشمکمل  
داشممتممه بمماشممنممد بممر سممر چممپمماول  
زنممدگممی مممردم مشممکممل نممدارنممد   
برای همین راه کار ناایی باز هم   
به این نت  میشود کمه چمامونمه  
میشود کار ا افی بیمشمتمری از  

 مردم کشید   
 

ففساد سازمان یافتمهف یمک اممر  
روتممیممن جممواممم  سممرمممایممه داری  
اسممت  اممما آنممنممه نممخممبمماممان  
بورهوازی از فساد در نمظمر دارنمد  
فساد بنیادی ایمن نمظمام نمیمسمت  
بلکه دعموایشمان بمر سمر تمومسمیم   
سودی است کمه بمدسمت آوردنمد   
افشای اسناد پمانمامما در همممیمن  
اوانر ثابت کرده است که ففسماد  

گستردهف مختص یک کشمور یما  
شخص ناص نیست بملمکمه بمومور  
سیستماتیک در سراسر دنمیما در  
جممریممان اسممت  از ایسمملممنممد تمما  
عربستان از احمدی نژاد تا دیمویمد  
کامرون همه راهاای رسمیمدن بمه  
ثروتاای ن ومی را نوب بملمدنمد   
اممما چممیممزی کممه حممکممومممت  

اسممالمممی در ایممران را مممتمممممایممز  
ممیممکممنممد ایممن اسممت کممه وقممتممی  
مممو ممو  رو مممیممشممود بسممیممار  
وقیحانه و طلبکارانه بانمد حمریمف  
شان را زیر سوال میبمرنمد ف ممامر  
شما نبردید! چمرا حما  صمدایمتمان  
درآممده؟ف اگمر در ایسمملمنمد و یمما  
انالستان وزرا و وکال بمه لمکمنمت  
زبان می افمتمنمد تما ممو مو  را  
یک جورهای ماستمالی کمنمنمد  
و ناایتا برای شمان سمابمومه بمدی  
میشود و یا من ر به استع ا شمان  
میشود این دو بمانمد جملمو چشم   
جامعه تلویحا میاویند فعمال مما  
در قدرتمیم  تما بمتموانمیم  ممیمبمریم   

 هماناونه که شما بردید! 
یک امر واحد اسمت کمه فسماد  
سازمان یافته را بوور ممداوم بماز  
تولید میکنمد و آن اسما  نمظمام  
سرمایه داری کمه بمر اسمتمومممار  
اکومریمت ممردم اسمتموار اسمت  و  
بنیاد فساد جامعه سرمایمه داری  

را بممایممد در ایممنمم مما سممراغممش را  
گرفت  تمالش عمظمیمممی بمکمار  
مممیممرود کممه ایممن نشممونممت بممی  
مرزی را که به نود و نمه درصمد  
جامعه تحمیل میکنند طبیعی و  
 زم جمملمموه دهممنممد و اگممر یممک  
سیستمی فاسد نباشد نمی تموانمد  
از این بسما  سمتمممکمارانمه دفما   
کند  ثروتی بمی حمد و حصمری  
که از این طری  تولید میشود بمه  
چنگ هر شخص یا باندی ممی  
افتد بمرایمش فقمدر  و شموکمتف  
می آورد  و اساسا با ثرو  همای  
ن ومی اسمت کمه بمر همممدیمامر  
فرمان می رانند و یا همدیامر را  
سممرکمموب مممیممکممنممنممد   دو بممانممد  
حممکممومممت از هممیممه تممالممشممی  
فروگتار نمممی کمنمنمد تما سمومح  
معیشمت تموده ممردم را چمنمدیمن  
برابر زیر نط فمومر نمامه دارنمد و  
این را  زمه پیشرفت میمدانمنمد و  
آرزوی مانند برزیل و هند و غمیمره  
شدن ما  ترین رکن اش کمارگمر  
ارزان است بمرای همممیمن نمامایمت  
پیشناادشان میشود ف حمركمت بمه  
سمت اقتصاد بازف؛ که این یمکمی  
را اما با وجود یمک حمکموممتمی  
که حمتمی از نمظمر ممعمیمارهمای  
جامعه سرمایه داری فاسمد اسمت  
و حتی کاربدستان حمکموممت بمه  
آن اعترا  میکنند  آرزوی اسمت  

 محال   
 

جنگ بی حمیمومیمت هما بمر سمر  
فیش های حووقی ن ومی نشمان  
میدهد که این حکومت با همیمه  
صراطی مسمتمومیم  نمیمسمت  ایمن  
کشمکش بی شرمانه کاربدستمان  
حکومت یمکمبمار دیمامر تماکمیمد  

جمز   میکند ففساد گسترده حاک ف 

 جدال بی حیثیت ها بر سر "حقوق های نجومی"
 یاشار سهندی

ففساد سازمان یافتهف یک امر روتین جوام  سرمایه داری است  اما آننه نمخمبمامان بمورهوازی از فسماد در  
نظر دارند فساد بنیادی این نظام نیست بلکه دعوایشان بر سر توسی  سودی است کمه بمدسمت آوردنمد  افشمای  
اسناد پاناما در همین اوانر ثابت کرده است که ففساد گستردهف مختص یک کشور یا شخص نماص نمیمسمت  
بلکه بوور سیستماتیک در سراسر دنیا در جریان است  از ایسملمنمد تما عمربسمتمان از احمممدی نمژاد تما دیمویمد  
کامرون همه راهاای رسیدن به ثروتاای ن ومی را نوب بلدند  اما چیزی که حکومت اسالمی در ایمران را  
متمایز میکند این است که وقتی مو و  رو میشود بسیار وقیحانه و طلبکارانه باند حریف شان را زیمر سموال  

 میبرند ف مار شما نبردید! چرا حا  صدایتان درآمده؟ف 
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 ١صفحه   

  ١ از صفحه  
 ٢ 

گفففتفگفوی رادیففو 
انترناسفیفونفال بفا 
منفوفور حفکفمفت 

 ٩٧خففرداد  ٠٠
ژوئفففففففن  ٢٠) 

٠٢٢٢) 
رادیممو انممتممرنمماسممیممونممال: اجممازه  
بدهید با یک نول قول از ممومالمه  
فتاریا شکست نمخموردگمانف کمه  

بمنمماس رسممیممد     ٩٥٢٣ در سممال  
شرو  کنی   شممما در پمایمان ایمن  

 مواله نوشته اید:  
 

ممموممل    ٣٢ فبمما نممره  انمموممالب  
اکور انوالبا   ناایتا نه با فمریم   
و صممحممنممه سممازی  بمملممکممه بمما  
سرکموبمی نمونمیمن بمه شمکمسمت  

بمامممن    ٠٠ کشیده شد  فماصملمه  
تمممام آن    ٦٢ نمرداد    ٥٢ تما    ٣٢ 

فرصتی بود که اسالم و حمرکمت  
اسالممی بما همممه ایمن سمرممایمه  
گتاری هما و تمالمشماما تموانسمت  
برای موکملمیمن مسمتماصمل رهیم   
شاه بخرد  و البته از ایمن بمیمشمتمر  
نیاز نداشتنمد  در تماریما واقمعمی  

شمامریمور    ٩٢ نرداد به    ٥٢ ایران   
مممیممنممسممبممد و حمملمموممه بممعممدی آن  

 است ف  
این نوشمتمه شممما کماممال بما  

  ٣٢ تصور عممموممی از انمومالب  
مت او  است  در تصور عموممی  
جماوری اسالمی حاصل انمومالب  

است  ولمی شممما جممماموری    ٣٢ 
اسالمی را به رهیم  سملمومنمت و  

شمماممریممور را کممه سممرکمموب    ٩٢ 
نمونممیممن جمنممبممش انموممالبممی مممردم  

  ٥٢ توسط رهی  شماه بمود را بمه  
نرداد وصل کرده ایمد و ایمن دو  
تاریا را دو مموموم  از سمرکموب  

 انوالب نامیدید  چرا؟ 

 
 منوور حکمت:

بنظر من هر انسان بیمومرفمی    
که به آن تاریا نااه کند  و ممن  
توصیه ممیمکمنم  کمه بمخمصموص  
کسانی که نودشان ت مربمه زنمده  
ای از آن دوران نمدارنمد حمتممما آن  
تاریا را بمازبمیمنمی کمنمنمد( ممی  
بیند که ماجرا چمنمیمن بمود کمه  
مردم علیه استبداد سلمومنمتمی بما  
پلی  مخ ی اش  با زندانمامایمش   
با شکن ه هایش بپاناسمتمنمد  در  
آن جممامممعممه آزادی بممیممان وجممود  
نداشت  آزادی مومبموعما  وجمود  
نداشت  آزادی تشکل و فمعمالمیمت  
اتحادیه کارگری وجمود نمداشمت   
آزادی فممممعممممالممممیممممت هممممای  
سموسممیممالممیممسممتمی وجممود نممداشممت   
آزادی هممیممنمماممونممه فممعممالممیممت  
سممیمماسممی وجممود نممداشممت  یممک  
حکومت مستبد  فردی  متکمی  
به ارتش  پلی  و پلیم  ممخم می  
بود  جامعه ای بمود دسمتمخموش  
بیشترین نابرابری اقتصادی  فمومر  
عظی  در کنار ثرو  های انمبموه   
مردم علیه ایمنماما بمپما نماسمتمنمد   
بممرای بممرابممری  بممرای آزادی از  
چممنمماممال انممتممنمما  سممیمماسممی و  
استومار اقتصادی  این به انومالب  

معرو  شمد  وقمتمی ممعملموم    ٣٢ 
شد که رهی  شاه از سرکوب ایمن  
جممنممبممش نمماتمموان اسممت  جممنممبممش  
اسالمی که بعنوان یمک جمریمان  
مرت    عملمیمه ممدنمیمت  عملمیمه  
مدرنیس  اجتماعی  علیمه حمومو   
زنان  علیه رشمد  یمک جمنمبمش  
عو  مانده ارت اعی  از قدی  در  
گوشه ای از جاممعمه ایمران بمود   
پممر و بممال مممیمماممیممرد  یممکممی از  
شخصیت های این جنبش  یعنمی  
نمینی  که در عرا  تبعمیمد بمود  
را برمیدارند و به پاری  ممیمبمرنمد  
و زیر نورافکن میمامتارنمد  از آن  
وقت رسانه ها و دولتاای غمربمی  
وسیعا جریان اسالممی را بمعمنموان  

آلترناتیوی که ممیمتموانمد و بمایمد  
جای حکومت شاه بنشیند تبملمیمغ  
میکنند  با نره هنمرال همویمزر از  
طر  دولمت آممریمکما ممیمایمد بما  
ارتش صحبت میکند و وفماداری  
ارتش را به نمممیمنمی ممیمامیمرد   
بخش بزرگی از اپوزیسیون مملمی  
و سنتی آن موق   جباه مملمی و  
حممزب تمموده و غممیممره بممه جممریممان  
اسالمی اعالم وفاداری میکنمنمد  
و جریان اسالمی به این ترتی  بمه  
صدر مبارزه علیه سملمومنمت رانمده  
میمشمود  ممردم بمر نمال  ممیمل  
جریان اسالمی قمیمام ممیمکمنمنمد   

باممن  و بما نمره ارتمش    ٠٠ قیام  
شمماه را در یممک رو در رویممی  
نظامی شکمسمت ممیمدهمنمد  امما  
ماحصل این روند پمیمدایمش یمک  
حکومتی است تحمت رهمبمری و  

 کنترل جریان اسالمی  
 

منتای آن دو سمال و نمیمممی  
  ٥٢ تمما    ٣٢ بممامممممن    ٠٠ کممه از  
میمامترد  بمه ممعمنمی    ٦٢ نرداد  

انص کلمه هنوز دوره حمکموممت  
جماوری اسالمی نیمسمت  یمک  
دوره نسبتا باز فعالمیمت سمیماسمی  
است که دولمت زورش نمممیمرسمد  
وسیعا سرکوب کمنمد  همر چمنمد  
چما  داری هست  چاقو کشمی  
هسممت  اسممالمممیمماممری هسممت   
نلخالی همان مموقم  بمرای رهیم   
جالدی ممیمکمنمد  بما ایمن وجمود  
رهیمم  ایممن قممدر  را نممدارد کممه  
جنبش همممنمنمان رو بمه اعمتمال   
مردم را به آن شمد  سمرکموب و  
ننوی کند  احمزاب سمیماسمی از  
همه جا سردر میاورند  کتمابمامای  
مارک  و لنین همه جما بم مروش  
میرسد  سازماناای کمونمیمسمتمی  
روزنممامممه مممنممتممشممر مممیممکممنممنممد   
شمموراهممای کممارگممری بمموجممود  
میایند  سازماناای مختلف زنمان  
بوجود میاینمد  مموج اعمتمرا می  

  ٥٢ با  میایرد  تما ایمنمکمه در  

کمه یمک کمودتمای    ٦٢ نمرداد  
اسمالممی    -نونین  د انمومالبمی  

صور  میایرد  ه موم ممیماورنمد  
نم مر را در    ٣٢٢    ٥٢٢ و روزی  

اویممن و سممراسممر کشممور اعممدام  
میکمنمنمد  روزنماممه هما را ممی  
بندند و مخال ینمشمان را تماروممار  
میکنند  این آن پمدیمده ای اسمت  
که باعث شد جماوری اسمالممی  
امروز وجود داشته باشمد  مموموم   
پممیممدایممش و تمموممبممیممت جمممممامموری  

است  نمه    ٦٢ نرداد    ٥٢ اسالمی   
بامن انوالب ممردم    ٠٠ بامن     ٠٠ 

  ٣٢ شمامریمور    ٩٢ اسمت ولمی از  
 که روز تیراندازی ارتش شماه بمه  
مردم و کشمتمار در ممیمدان هالمه  

فماصملمه    ٦٢ نمرداد    ٥٢ بود( تا  
ای اسممت کممه در آن نممیمروهمما و  
دولت های دست راسمتمی سمعمی  
کردنمد جملموی انمومالب ممردم را  

نممرداد    ٥٢ بمماممیممرنممد  و بمما نممره  
مووعی است کمه ایمن سمرکموب  

 صور  میایرد   
 

نوب است یادآوری کن  کمه  
اعداممامای حمکموممت اسمالممی  
اساسا از روی لمیمسمت کسمانمی  
بود که در رهیم  شماه بمه زنمدان  
افتاده بودند  کسی که در رهیم   
شاه دو ماه حب  گمرفمتمه بموبمود  
در حکومت اسالمی اعمدام شمد   
همان کسانی را زدند و کشمتمنمد  
که رهی  شاه میخمواسمت بمزنمد و  

 بکشد و نمیتوانست  
 

رادیو انمتمرنماسمیمونمال: یمعمنمی  
جماوری اسالمی کمار سمرکموب  
انمموممالب را کممه شمماه از پمم  آن  
برنیامد  تمام کمرد و در واقم  از  
مممردمممی کممه عمملممیممه رهیمم  شمماه  
انوالب کرده بودند انتوام گمرفمت   
ولی چومور تموانسمت ایمنمکمار را  
ان ام دهد؟ چون تا همممان دیمروز  

نرداد روزنماممه همای چمپمی    ٥٢ 
بودند  تظاهرا  ان مام ممیمشمد  و  

علیرغ  دستایری ها و جمنمگ  
و جممدال بمما چممممماقممدارهمما  آزادی  

نممرداد چممه    ٥٢ وجممود داشممت   
ویممژگممی داشممت کممه حممکممومممت  
اسالمی توانست نود را تمحمکمیم   
کند و جمنمبمش انمومالبمی دیمامر  

 نتوانست سر بلند کند؟ 
 منوور حکمت: 
این یک کودتای نشن بمود  
و بمر ممبممنمای اعممدام و کشمتممار  
وسی  پیروز شد  مول امروز نمبمود  

تمما روزنممامممه دوسممتممان    ٩٦ کممه  
نودشان را ببنمدنمد و طمر  بمرود  
نود را به دادگاه معرفی کنمد و  
هممنمموز آقممای فممالنممی نمموممابممش  
کمنممنمد  ریممخمتممنممد در نممیمابممان و  
هرکسی که بنظرشان قیمافمه اش  
مول مسلمین نبمود را گمرفمتمنمد   
گ تند این یکی در جیبش فلم مل  
و نمک داشته میخواستمه بمریمزد  
به چش  سپاه و کمیته چمی هما   
کسی شعری گ ته بمود  کسمی  
که معلوم بود سوسیالیست اسمت   
کسی کمه ممعملموم بمود ممدافم   
حوو  زن است  کسمی کمه بمی  
ح اب راه میرفت  کسی کمه از  
ظاهرش فکمر ممیمکمردنمد چمپمی  
است  میارفتند میمبمردنمد همممان  
ش  میکشتنمد  آممار و ارقمام و  
مدارک و شاود این جنایما  بمه  
وفور وجود دارنمد  روزی نمواهمد  
رسید که مردم ایران و جاان ممی  
نشینند و محاکمممه عمواممل ایمن  
جنایا  را تماشا میکننمد  در آن  
روز دنیا برای صدها هزار قربمانمی  

و    ٦٢ نرداد    ٥٢ جنایاتی که در  
بعد بوور مداوم و سیستممماتمیمک  

  ٦٢ در سالاای بعد و بویژه سمال  
در ایران شده است اشک نمواهمد  

 ریخت  
این از جنایما  همای عمظمیم   
قرن بیستم  بمود  قمابمل ممومایسمه   
است با آلمان نازی  قابل مومایسمه  

 است با کشت و کشتار در  
 

 سال گذشت! ٠٢؛ ٠٢خرداد  ٠٢
 منوور حکمت
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  ٩ از صفحه      
اندونزی  قابل ممومایسمه اسمت  
بمما نسممل کشممی در روانممدا  بممه  
مرات  وحشتناک تر از وقمایمعمی  
است که در شیلی ات ما  افمتماد   
یکی از ف ای  ممام  و تمراهدی  
های مام  انسمانمی قمرن بمیمسمت  
اسممت  زدنممد  سممرکمموب کممردنممد   
کشتند  در گورهای بمدون نمام و  
نشان دفن کردند  آدماای بسمیمار  
بسیار زیادی را  نمازنمیمن تمریمن و  
پممرشممورتممریممن و آزادیممخممواه تممریممن  
انسمانمماما را  بموممتممل رسممانممدنمد تمما  

 سرکار بمانند  
 

رادیو انمتمرنماسمیمونمال: رهمبمران  
جماوری اسمالممی کمه ا ن بمه  
جان ه  افتاده انمد  در آن مموقم   
همممممه بمما همم  در ایممن سممرکمموب  
شریک بمودنمد  ممنمظمورم جمنماح  
راست و دوم نرداد است که چنمد  
تا از دو نردادی ها را اس  بمبمرم   
بازاد نبوی آن موق  سمخمنماموی  
دولت بود و ا ن از رهبران جمبمامه  
دو نممرداد اسممت  حمم مماریممان از  
سازمان دهندگان سازمان مخمو   
اطالعا  بود و نود نماتمممی در  
دولت بود  چوور شد کمه ایمنماما  

نمرداد    ٥٢ یکپارچه از سمرکموب  
بیرون آمدنمد و ا ن بمه جمان هم   

 افتاده اند؟ 
 منوور حکمت: 
جناح بمنمدی همممانممموقم  در  
جماوری اسمالممی وجمود داشمت  
ولی همین جناح بمنمدی کمه ا ن  
می بمیمنمیم  نمبمود  بمومور ممومال  
ممم مماهممدیممن انمموممالب اسممالمممی و  

حزب جماوری اسمالممی و نمط  
امممامممی همما در صممد ممموممدم  
حکومت بودند  صف بمنمدی هما  
طور دیاری بود  نامضمت آزادی  
کمه ا ن بممخممشممی از جممبمماممه دو  
نرداد است نمود اولمیمن قمربمانمی  
نط امامی هایی بمود کمه نمود  
آناا ه  ا ن بخشی از جنمبمش دو  
نرداد هستند  دولت آنموق  دسمت  
این نط امامی ها بود  ممنمظمورم  
کممابممیممنممه اسممت  همممممانمموممور کممه  
گ تید  بازاد نمبموی سمخمنماموی  
دولت رجایی بود  ایمن پمدیمده دو  
نممرداد کممه بممعممدا بمموجممود آمممده  
دربرگیرنده بسیاری از عمنماصمر و  
محافلی است کمه در آن مموقم   
سردمدار سرکوب یودنمد  نمیملمی  
از ایناا که ا ن شاگرد ولتر شمده  
انممد و دممموکممرا  شممده انممد و  
بخودشان میاویند روزنامه نامار   
پاسدار و بازجو و شکن مه گمر و  
مسمئمول اعمدام ممردم بممودنمد  در  
نتی ه این تحربه مشترک هر دو  
جناح است  دوم نمرداد همممانمومدر  

نممرداد سمماممیمم     ٥٢ در سممرکمموب  
است و همانودر اصل و نسبش بمه  

نممرداد مممیممرسممد کممه اممموممال    ٥٢ 
 جوردی و گیالنی و نمینمی و  
نامنه ای  این دولت اینماما بمود   
نمینی  که اسمش بمایمد بمعمنموان  
یک مرت   جالد و جمنمایمتمکمار  
علیه بشریت در سینه تاریا ثمبمت  
بشود در را  این حمرکمت بمود و  
کل این جماعت دنمبمالمش سمیمنمه  

 میزدند  
 

فکر میکن  که نیلمی ممام   

است مردم ایران آن تماریما را ور   
بزنند  این آدماا را در این بمیمسمت  
سال ممرور کمنمنمد  و بمخمصموص  
ماهیت انتالفا  امروز ایمنماما را  

نمرداد    ٥٢ بشناسند  در مموموم   
ایناا با ه  انتالفی بمر سمر ایمن  
نداشتند که حکومت اسالم را بما  
کشمممت و کشمممتمممار عممملمممیمممه  
آزادیخواهمی ممردم سمر پما نمامه  
دارند  اینکار را کردند  ا ن هم    
تحت شرایط مت اوتی تالش شمان  
همین است  میخواهند حمکموممت  
اسالم را در ممومابمل آزادیمخمواهمی  

 مردم سرپا نااه دارند  
 

رادیو انترناسیونال: آیا میمشمود  
گمم ممت کممه بممایممن تممرتممیمم  دوم  
نردادی ها از سیماسمت نمودشمان  

نرداد پشیممان هسمتمنمد و    ٥٢ در  
فکر میکنند باید طمور دیمامری  

 عمل میکردند؟ 
 

 منوور حکمت: 
ابممدا  دوم نممردادی همما ا ن  
نممودشممان بمما افممتممخممار بممه شممممما  

  ٥٢ نممواهممنممد گمم ممت کممه همممممان  
نمرداد    ٥٢ نردادی ها هستند  از  

ابراز پشیمانی نمممیمکمنمنمد  المبمتمه  
بعدها در دادگاه هایشان نمواهمنمد  
کرد  ولی ا ن نمممیمکمنمنمد  ا ن  
کاری نمیکنند که از فنمودیمتف  

نمرداد    ٥٢ نودشان کم  کمنمنمد   
ناایتا همان شمانصمی اسمت کمه  
نودی و غیر نمودی را تمعمریمف  
میکند  تمعمریمف نمودی کسمی  
اسمت کمه از فنمظمامف در ممومابمل  

  ٥٢ مخالف دفما  کمرده اسمت و  

نرداد مامترین موو  ایمن پمدیمده  
نممرداد ممموممومم  تممولممد    ٥٢ اسممت   

جمماموری اسمالممی اسمت  اگمر  
  ٥٢ کسی از این جماعت عملمیمه  

نممرداد بممایسممتممد دارد از جممرگممه  
 نودی ها پا بیرون میاتارد  

بنظر من دیر یا زود  و نیلمی  
زودتممر از زمممانممی کممه سممران  
حممکممومممت فممکممر مممیممکممنممنممد   
مممحمماکممممما  آزاد مممردم بممرای  
رسیدگی بمه جمرائم   مد بشمری  
ایناا شمرو  نمواهمد شمد  ایمنماما  
کسانی نیستند که بمتموانمنمد پمول  
هایشان را بمردارنمد و بمرونمد لم   
آن ل   سر و کمارشمان بسمیماری  
از ایناا دیر یا زود بمه ممحمکمممه  
های ممردم ممیمافمتمد  یمکمی از  
قمملمممممروهممایممی کممه بممایممد در ایممن  
دادگاهاا بمه آن پمردانمتمه شمود   

نرداد است و اینمکمه    ٥٢ ماجرای  
هر کدام از این افراد در ممورد آن  
تاریا چه ممیمدانمد  در آن تماریما  
چه نوشی داشته  و چه چمیمزی  
را میتواند علنی و افشا کمنمد و  
از درد آن فاجعه تماریمخمی بمرای  

 جامعه ک  کند  
 

رادیممو انممتممرنمماسممیممونممال: حممزب  
کمممممونممیممسممت کممارگممری یممک  

نمرداد    ٥٢ کمپین افشای واقعمه  
  ٥٢ و گرامیداشت جان بانمتمامان  

نرداد سازممان داده اسمت  همد   
 از این کمپین چیست؟  

 منوور حکمت: 
درصمد    ٢٢ -٦٢ فکر میکنم   

  ٥٢ مردم کسمانمی هسمتمنمد کمه  
نرداد را یادشان نیست  ولمی ایمن  

ممموممومم  مممامممممی در پممیممدایممش  
جمممممامموری اسممالمممی اسممت  ممما  
میخواهی  این را بمه نسمل اممروز  
در ایران و جامان یمادآوری کمنمیم   
که جماوری اسالمی که اممروز  
سمر کممار اسممت مممحممصممول یممک  
جنایت بزرگ  د بشمری اسمت   
این او  باید بخاطر بمیمایمد  ثمبمت  
باشد  گ ته شمده بماشمد  و افشما  

 بشود و فراموش نشود  
ثمانممیمما ایممن آدممامما همنمموز در  
صحنه هستند  همممان آدممامایمی  

به بعد آن قمتمل    ٦٢ نرداد    ٥٢ که  
و جنایت را سازممان دادنمد همنموز  
سیاستمداران آن کشمورنمد  وکمیمل  
م ل  اند  در کابینه اند  رئمیم   
قوه قضائیه اند  رهمبمرنمد  رئمیم   
ارتش انمد  سمران سمپماه پماسمداران  
اند  نبمرد بما ایمنماما اداممه دارد   
پرونده ایمنماما نمزد ممردم مم متموح  

  ٥٢ است  پرونده عاملین جمنمایمت  
نرداد  ایمنمام  یمکمی از عمرصمه  
هممای مممبممارزه عمملممیممه حممکممومممت  
اسالمی  علیه بنیادهایش  علمیمه  
شخصیت همایمش از نمممیمنمی و  
باشتی تا ناتمی و نامنه ای و  
رفسن انمی و گمیمالنمی و همممه  
کسانی اسمت کمه در ایمن رونمد  
نوش داشته اند و این بمخمشمی از  
جدال ما بما جممماموری اسمالممی  

 است  
سممایممت مممنممصممور  مممنممبمم ؛  

//:httpحممممممممکمممممممممممممممممت:  
h e k m a t . p u b l i c -

archive.net/ 
 

 از سایت آثار منوور حکمت دیدن کنید 
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 ٧ صفحه   

 ١ از صفحه       

 
 

 
 
 
 

اعترا ا  راننمدگمان شمرکمت  
واحد بمه انمتمخمابما  اجمبماری  
شمممورای اسمممالممممی کمممار   
اعترا ا  متوالمی کمارگمران  
شارداری اهواز ودسمتمامیمری  

نمم ممر از آنممان  تمم ممممم     ٠٤ 
اعمتممرا ممی کمارگممران مممعممدن  
طرزه همممراه بما نمانمواده هما   
ادامه کمارزار عملمیمه احمکمام  
قرون وسمومایمی شمال  زنمی   
آمار تکمان دهمنمده از درصمد  
کارنان ا  و معادن تمعمومیمل  
شده و ادامه کارزار در دفما   
از نواستاای جمعم مر عمظمیم   
زاده و حممممممایممت از همممممممه  
کارگران زنمدانمی و زنمدانمیمان  
سیاسی از جمله سرتیمتمرهمای  
ما  انبمار از ممحمیمط همای  
کمممارگمممری و اعمممتمممرا ممما   
کارگران در هم متمه گمتشمتمه  

 است  
 

رانندگان شررکرت واحرد 
در اعررررترررررا  برررره 
انتخابات بررای شرورای 

 اسالمی کار 
رانممنممدگممان شممرکممت واحممد    

اتوبوسرنی تاران و حموممه در  
اعتران به انتخابما  شمورای  
اسالمی کمار و جممم  آوری  
رای اجباری از رانندگان  در  
این ه ته ت معاتی اعترا می  

بر پا کردند  این اعمتمرا ما   
ادامممه دارد  در ایممن رابمموممه  
کممارگممران شممرکممت واحممد در  
سمممالمممامممای گمممتشمممتمممه نمممیمممز  
اعترا اتی داشتند  جدال ایمن  
کمممارگمممران بممما شممموراهمممای  
اسالمی  این ناادهای دسمت  
ساز حکومتی جدالی قدیممی  
اسممت  تمماریمما آن بممه ممموممومم   
پاگیری سنمدیمکمای شمرکمت  
واحممد و اعمممتمممرا مما  ایمممن  

بممر    ٨٤ کممارگممران در سممال  
میاردد که در جریان آن دارو  
دسممتممه هممای چممممما  بممدسممت  
شوراهای اسالمی به مم ممم   
عمممممومممی سممنممدیممکممای واحممد  
حمله ور شدند  تا جلوی جم   
شدن و ممتمشمکمل شمدن ایمن  
کممارگممران را بمماممیممرنممد  اممما  
کارگران واحمد بما بمازسمازی  
سندیکای نود و مبارزا  بما  
شکوهشان در آن سمال جمواب  
اوباشمان شمورای اسمالممی و  
دارودستمه همایشمان را دادنمد   

و    ٨٤ بعد از اتم ماقما  سمال  
اعتصاب با شمکموه کمارگمران  
سندیکمای واحمد در آن سمال  
که نووه عو می در جمنمبمش  
اعمتممرا می کممارگمری در آن  
موو  بود  رهی  اسالمی کمه  
نممود را بممازنممده مممیممدیممد  بمما  
دستایری رهبران سندیمکمای  
واحمممد و فشمممار بمممر روی  
کارگران معترن تالش کرد   
مبارزا  آنان را عو  برانمد و  
سنمدیمکمای کمارگمران را بمه  
 انحالل بکشاند  اما نتوانست   
بدنبال این ماجراها انمتمخمابما   
شمممموراهممممای فممممرمممممایشممممی  
کارفرمایی شرکت واحد کمه  
دست ساز حمکموممتمی اسمت   
هر دوسال یمکمبمار و آنمام  بما  
هممزار کمملممک و تمموطممئممه بمما  
هماهنای مدیریت و حمراسمت  
ان ام میشود  و همه تالششان  
ایممنممسممت کممه رانممنممدگممان و  
کممارگممران شممرکممت واحممد را  

مم مبمور بمه شمرکممت در ایممن  
انتخابا  فمرممایشمی کمنمنمد   
اممما کممارگممران در بممرابممر ایممن  
تشبوا  ایستاده و به تشکمیمل  
این نامادهمای جماسموسمی در  
محمیمط کمار نمود اعمتمران  
دارند  اعترا ما  ایمن هم متمه  
کارگران شرکت واحد در برابر  
انممتممخممابمما  بممرای شممورای  
اسالمی کمار و جممم  آوری  
رای اجممبمماری از رانممنممدگممان   
حمممرکمممتمممی در اداممممه ایمممن  
کشماکشممامما سممت  از جممممملممه  
کارگران توانستند انمتمخمابما   
 دکمارگمری شمورای همای  
اسممالمممی در سممامممانممه هممای  
یممک و نممه را بممه انممحممالل  

 بکشانند   
 

در جممریممان ایممن اعممتممرا مما   
ممممرتضمممی کمممممممسممماری از  
اعضای این اتحمادیمه در روز  

  ٥ نممرداد در سممامممانممه    ٠٤ 
شممرکممت واحممد کممه در حممال  
برگزاری انتخابا  شموراهمای  
اسمممالممممی بمممودنمممد  تممموسمممط  
نیروهای انتظاممی دسمتمامیمر  
شد و هممنمنمان در بمازداشمت  
قرار دارد  سندیکای شمرکمت  
واحممد طممی اطممالعممیممه ای  
دسممتمماممیممری و بممرگممزاری  
انتخابا  شوراهمای اسمالممی  
کممار فممرمممایشممی را تممخمملممف  
اعالم کرده و نواستمار تمحمت  
پیارد قرار گمرفمتمن عمواممل  
دسممتمماممیممر کممنممنممده مممرتضممی  
کمساری شمده اسمت  بسما   
شوراهای اسالمی و تممماممی  
ارگاناای سرکوب حمکموممت  
باید از تمام مراکز کار جمارو  

 شود   
در محکومیت عمل شنیر  
شالق زنی کرارگرران آق 

 دره
در ادامه کارزار علیه اجمرای  
حک  قمرون وسمومایمی شمال   
زنی علیه کارگران معمدن آ   

دره تشکلاای ان من صمنم می  
کارگران چادرملمو  آسم مالمت  
طممو (  انمم مممممن صممنمم ممی  
کارگران سانتمانمی ممریموان   
انمم مممممن صممنمم ممی کممارگممران  
نبازی های سنندج و حومه   
انمم مممممن صممنمم ممی کممارگممران  
نممبممازی هممای مممریمموان و  
سروآباد طی بیمانمیمه ای ایمن  
عمل شمنمیم  را کمه بمنما بمر  
قمموانممیممن جممزای اسممالمممی و  
حامی سرمایه داران بمه اجمرا  
در آمد  محکوم کرده اند  در  
بخشی از این بیمانمیمه چمنمیمن  
آمده اسمت: فمما کمارگمران و  
تشکلامای کمارگمری امضما  
کنده این بیانیه  من ایمنمکمه  
همه کارگران را بمه اتمحماد و  
همممممبممسممتمماممی بممرای ایمم مماد  
تشممکممل مسممتمموممل سممراسممری  
کممارگممران فممرامممی نمموانممیمم    
صدور و اجرای احمکمام زنمدان  
و شممال  را بممرای فممعممالممیممن  
کارگری و معلمان  را قمویما  
محکوم می کنی  و نواستمار  
لغمو همر چمه سمریم  تمر ایمن  
احکام می باشی  و همممراه و  
همممممسممو بمما دیمماممر فممعممالممیممن  
کارگری و معلمین  نمواهمان  
بممرداشممتممه شممدن اتممامماممما   
امنیتی از  پمرونمده فمعمالمیمن  

 صن ی هستی  ف 
 

اعتران علیمه احمکمام شمال   
ه  اکنون به کارزاری عملمیمه  
این قوانین ارت اعی اسمالممی  
تبدیل شده است  کمارگمران و  
مردم معترن به این بمردگمی  

 تن نمیدهند  
 

اعررتررراضررات کررارگررران 
شرررهررررداری اهرررواز و 

 کارگر ٣٢بازداشت 
  

نمممرداد کمممارگمممران    ٠٢ روز  
پیمانکاری  شامرداری اهمواز  
با ت م  اعترا ی در ممومابمل  

سانتمان شامرداری نمواسمتمار  
آزادی همممممکمماران بممازداشممتممی  
نممود شممد  در پممی تمم ممممم   

کمممارگمممر    ٢٢ اعمممتمممرا مممی  
پیمانکاری شارداری منمومومه  

نمرداد مماه     ٠٤ اهواز در    ٤ 
ن ر از کارگران بمازداشمت    ٠٤ 

شدند و بنا بر آنرین نمبمر بمه  
زندان سپیدار منتول شمده انمد   
اعممتممرا ممی ایممن کممارگممر بممه  
تعوی   سه مماه دسمتمممزدشمان  
است  این کمارگمران بمارهما و  
بمارهمما در وسمط شماممر اهممواز  
ت م  کرده انمد  اعمتمرا ما   
پمممی در پمممی کمممارگمممران  
شمماممرداری اهممواز در کممنممار  
دیار اعترا ا  کارگری در  
این منووه آنمنمنمان فضمایمی  
ایممم ممماد کمممرده اسمممت کمممه  
حکومت اسالمی از ممنمومومه  
نوزستان و ازجمله شار اهمواز  
به عنموان یمکمی از ممنماطم   
فبممحممرانممیف کممارگممری سممخممن  
میامویمد  در رابمومه بما ایمن  
مو و  صدها جلمسمه بمحمران  
تشکیل داده اند  ابالغیمه داده  
و اعتصاب را ممممنمو  اعمالم  
کممرده انممد  کممارگممران را بممه  
انراج و دسمتمامیمری تمامدیمد  
کممرده انممد  اممما نممتممیمم ممه آن  
گسممتممرده شممدن اعممتممرا مما   
کارگری بوده است  و اکنمون  

کمارگمر    ٠٤ از سر استیصمال  
شارداری اهواز را دسمتمامیمر  

  ٠٤ کممرده انممد  دسممتمماممیممری  
کارگر شارداری اهواز ممورد  
دیمممامممری از دسمممتمممامممیمممری  
کارگران تحت عمنموان فانمالل  
در نممظمم ف اسممت  پمماسمما ایممن  
دسممتمماممیممری همما گسممتممرش  
اعمممتمممرا ممما  کمممارگمممران و  
پیوستن بمه کمارزار اعمتمران  
علیه امنیتی کردن ممبمارزا   
کمارگمران  ممعملمممان و مممردم  
جامعه در دفا  از معیشمت و  

 زندگیشان و برای یک  
 

کفففارگفففران در 
هفته ای ای که 

 گذشت
 شهال دانشفر
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 ٨ صفحه   

  2ازصفحه  
زنممدگممی بمماممتممر اسممت  بممه   

کممارگممری    ٠٤ دسممتمماممیممری  
شممامممرداری اهمممواز وسممیمممعممما  

 اعتران کنی   
ن مر از کمارگمران    ٩١ اسامی  

بممازداشممت شممده بممه قممرار زیممر  
  -٠ منصور طرفمی    -٩ است:  

کمماظمم     -٥ طمماهمما عمم ممراوی  
م  ٣ م حسن حمیمادر    ٤ ع راوی  

کمماظمم     -٦ حمممممیممد هممویممش  
مموسمی سمواری    -٢ مزرعمه  

  -١ عمملممی احمممممدی فممر    -٨ 
حسممیممن    -٩٢ عممدنممان ممم ممدم  

ناصر دحیممی    -٩٩ منصوری  
جماسم     -٩٥ علی بنمیمه  -٩٠ 

عبمدالمکمریم     -٩٤ پور احمدی  
سممیممد عممدنممان    -٩٣ ثممعمملممبممی  

عممبمممدالممملمممه    -٩٦ ممموسممموی  
کاظم  عم مری    -٩٢ سلیمانی  

جمواد    -٩١ حسن م دم    -٩٨ 
 سواری 

همننین مول  شدیم  کمه بما  
کمممممال تمماسممف اسممممماعممیممل  

سالمه     ٥٢ شاوردی  ننافره(   
مممتمم،هممل  کممارگممر شمماممرداری  
شادگان در اسمتمان نموزسمتمان  
در بخش نمدمما  شمامرداری  

  ٩٥١٣ نردادماه    ٢ روز جمعه  
  ٦ به دلیل عدم دریافت حدود  

ماه حوو  از شارداری  اقمدام  
به نمودسموزی نمممود و جمان  
نممممود را از دسممممت داد   
جانبانتن وی را بمه نمانمواده  
اش و بممه هممممماممان تسمملممیممت  

 میاوی    
جانبانتن اسماعمیمل شماوردی  

کمارگمر و    ٠٤ و دستایمری  
آنمممنمممه بمممر سمممر کمممارگمممران  
شامرداری اهمواز آممده اسمت   
نتی ه آن باشت اممنمی اسمت  

که میکوشند برای سمرممایمه  
داران بممرپمما کممنممنممد  وقممتممی  
کارگر اعتران میکند و ح   
و حووقش را میخواهمد تمحمت  
عنوان فانالل در نظ  و امنیت  
ف دستایر و زندانی ممیمشمود   
و ایممن مممو ممو  اعممتممران  
 کارگران و کل جامعه است  

 
اعررتررراضررات کررارگررران 
معدن طرزه و خرانرواده 

 هایشان
ت ممم  اعمتمرا می کمارگمران  
معدن طرزه و نانواده همایشمان  
بخماطمر واگمتاری ممالمکمیمت  
زمین های کوی سمازممانمی  
کارگران این م تم  ممعمدنمی  
از نبر همای دا  ایمن هم متمه  
است  مسمالمه بمه مسمکمن و  
معیشت این کارگران ممربمو   
است و اعتران کمارگمران بمه  
همراه نانواده هایشان انعکما   
بسیاری به ایمن حمرکمت داده  
است  البته پمیمشمتمر  نمیمز از  
سوی شارداری شاهرود برای  
گممروهممی از سمماکممنممان ایممن  
مممنممومموممه انممومماریممه تممخمملممیممه  
فرستاده شده بود  اما بمدنمبمال  
بمملممنممد شممدن زمممزمممه هممای  
اعترا ی موقتا متوقف شمده  

 بود   
در ادامه این اعترا ا  اسمت  

نممرداد     ٠٣ کممه صممبممح روز  
کارگران ممعمدن طمرزه بمرای  
دومین روز متوالی تم مممعمی  
در موابل دفتر اداری ممعمدن  
البرز شرقی داشتنمد و عمالوه  
بر مو و  فروش زمین همای  
کوی سمازممانمی بمه تمعمویم   

ماه دستمزد و حم     ٠ پردانت  
عیدی نود اعتران کمردنمد   

در جریان این اعتمرا ما  سمه  
نمم ممر از کممارگممران تمموسممط  
نیروهای انتمظماممی بمازداشمت  
شدند  اما با اداممه اعمتمران  

کارگر این معدن آنمام     ٩٤٢٢ 
با وارد قضیه شدن نانواد هما  
و شممرکممت آنممان در تمم ممممم   
اعترا ی کارگمران در  روز  

نرداد  ناگزیر شمدنمد کمه    ٠٥ 
این سه کارگر را البته با قید  
وثیوه آزاد کنند  بعالوه اینکه  
کارفرما وعده رسمیمدگمی بمه  
نواستاای کمارگمران را داد   
بدین ترتی  کارگران با ناتمه  
موقت ت م  اعتمرا می نمود  
اعالم داشتند که اگمر پماسما  
نمماممیممرنممد بممه همممممراه نممانممواده  
هایشان در اشکالمی گسمتمرده  
تممر بممه اعممتممرا مماتشممان ادامممه  
نواهنمد داد  ایمن اولمیمن بمار  
نیست که نانواده ها همراه بما  
کارگران در دفا  از زنمدگمی  
و معیشمتمشمان وارد اعمتمران  
میشوند و این اتم ماقمی اسمت  
کممه هممر روز بممر مممواردش  
ا افه میشود و نمود یمک  
پممیممشممروی مممامم  در جممنممبممش  
اعتمرا می کمارگمری اسمت   

کارگر معدن طرزه بمه    ٩٤٢٢ 
همراه نانواده همایشمان نمیمروی  
بزرگی هستند که میمتموانمنمد  
جملمموی تممعممر ما  کمارفممرممما  
رابماممیممرنممد و پممیمماممیممر دیمماممر  
نواستمامایشمان چمون افمزایمش  
سوح نازل دستمزدها و ایمنمی  
محیط کارشان شوند و اجمازه  
نمدهمنممد کممه بمرای کمارگممران  
معترن تحت عنموان فانماللف  
پرونده قضایی تشکیمل دهمنمد  
و آناا را تمحمت پمیمامرد قمرار  
دهند  پرونمده همای تشمکمیمل  

شمممده بمممرای سمممه کمممارگمممر  
 بازداشتی باید فورا لغو شود   

 
کررارگررران و تررعرر رریررلرری 

درصرد از  ٠٢بیرش از 
درصرد از  ٠٢صنای  و 

 معادن 
بنا بر آماری دولتی بمیمش از  

  ٨٢ درصد از صمنمایم  و    ٦٢ 
درصد از معادن در ایمران بمه  
دلیل به گل نشستن اقمتمصماد  
جامعه به تمعمومیملمی کشمیمده  
شممده اسممت  و ایممن تممعمموممیممل  
شدناا موجی از بیکمارسمازی  
ها همراه بما پمردانمت نمکمردن  
دستمزدها را در پمی داشمتمه  
است  در برابر ایمن و معمیمت   
کارگمران سماکمت نمنمشمتمه و  
مممحممیممط هممای کممار پممر از  
اعتران و ممبمارزه اسمت  از  
همین رو اعتران علیه بیکار  
سازیاا و علیه تعوی  پردانمت  
دسمتمممممزدهما دو مممحمور مممامم   
اعترا ما  کمارگمری اسمت   
اعترا اتی که گسترده اسمت  
و کارگران بما اعمالم ایمنمکمه  
کمموتمماه نمممممی آیممنممد  حمم  و  
حممومموقشممان را مممیممخممواهممنممد   
اعترا اتمی کمه همر روز در  
اشکال تعمر می تمری اتم ما   
می افتد و بومور واقمعمی بمر  
فضای سیاسی شار ها تاثیمر  
میاتارند  از جمله در هم متمه  
ای که گمتشمت اعمتمرا ما   
کممارگممران همممممراه بمما نممانممواده  
هایشان در معدن طرزه  ت مم   
اعترا ی کمارگمران انمراجمی  
فممو د زاگممر  در ممموممابممل  
وزار  کار در تاران   تم ممم   
اعترا ی کمارگمران انمراجمی  
ارج موابمل درب کمارنمانمه    

ت م  اعترا ی کمارگمران در  
صممنممایمم  غممتای نمماویممن در  
سنندج   و بیش از دو هم متمه  
تحصن کمارگمران بمازنشمسمتمه  
کارنانه صمنمایم  ممخمابمراتمی  
شیراز بخاطر طلبامایشمان کمه  
در پی قول بازگشایی دو باره  
کممارنممانممه و رسممیممدگممی بممه  
نممواسممتمماممایشممان در فشممورای  
تامین استمان فمار ف مموقمتما  
نمماتمممممه یممافممت  از جممممملممه  
نبرهمای دا  اعمتمرا می در  

 ه ته گتشته است   
 

کارزار عرلریره امرنریرتری 
کردن مبارزات کارگرران 
و مردم و یک همبستگی 

 پر شور
کارزار علیه اممنمیمتمی کمردن  
مممبممارزا  مممردم در عممرصممه  
هممای مممخممتمملممف بمما نممواسممت  
مشممخممص لممغممو پممرونممده هممای  
ممم ممتمموحممه بممرای کممارگممران   
مممعمملمممممان و کمملممیممه فممعممالممیممن  
سیاسی که با انتشار بمیمانمیمه  
ای از سوی جع ر عظی  زاده  
از رهمممبمممران کمممارگمممری و  
اسماعیل عمبمدی از رهمبمران  
اعمتممرا ما  مممعملمممممان بممه راه  
افمتمماد  همممممنممنممان در جممریممان  
است  این کارزار بما حمممایمت  
نسبتا نموبمی در ایمران و در  
سوح جاان روبرو شمده اسمت   
در ادامممه حمممممایممت هممای تمما  
کنونمی  در ایمن هم متمه نمیمز  
شاهد ت معاتی از سوی جم   
هایی از کارگران  معلمان بمه  
همراه نانواده جع ر عظی  زاده  
در حمایت از نواستامای وی  
 در موابل زندان اوین بودی    
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

  ٧ ازصفحه  
همننمیمن جمممعمی از همیما   
دبمممیمممران واعضممما کمممانمممون  
نویسمنمدگمان ایمران بمه نشمانمه  
همبستای با جمعم مر عمظمیم   
زاده و نواستاایش با نمانمواده  

 وی دیدار کردند   
 

در نارج کشمور نمیمز کمارزار  
برای جل  حممایمت از جمعم مر  
عمظمیم  زاده و نمواسمتمامایممش  
ادامه دارد  یک نمونه پرشور  

  ٠٩ از این همبستای  را در  
نرداد استرالیا داشتی   در ایمن  
روز نمایندگان اتحمادیمه همای  

 Newکممارگممری اسممتممان  

s o u t h  Wa l e s در   
استرالیا در نشمسمتمی کمه در  
سالن اتحادیه های کمارگمری  

در سیدنی داشتند  حممایمت و  
پشتیبانی نمود را از جمعم مر  
عظی  زاده و کارگران زندانمی  
در ایممران اعممالم داشممتممنممد   
شممرکممت کممنممنممدگممان در ایممن  

اجال  با سر دادن شعمارهمای  
جع مر عمظمیم  زاده آزاد بمایمد  
گمردد  کمارگممر زنممدانمی آزاد  
باید گردد  جماوری اسالمی  
از سازمان جاانی کار انمراج  

باید گردد صحنه پمر شموری  
از همبستای را بمه نمممایمش  
گممتاشممتممنممد و در حممالممیممکممه  
عک  جع ر عظی  زاده را در  
دسممت داشممتممنممد  بممه نشممانممه  

همبستای با وی و کارگران  
ایممران عممکمم  گممرفممتممنممد  در  
سوئد نمیمز همیماتمی از سموی  
کمپین برای آزادی کمارگمران  
زنممدانممی مممرکمم  از فممرامممرز  

قربانی و هوشمیمار سمروش بما  
سازمان ع و بین الممململمی در  
استکال  سوئد نشست داشمتمه  
و در مورد و عیت ا وراری  
جع ر عظی  زاده و نواستامای  

بممرحمم  وی اطممال  رسممانممی  
کردند  تما  همایمی نمیمز از  
سمموی داود آرام و مسممعممود  
ارهنگ اعضای این کمممپمیمن   
با اتحادیه کارگران پسمت در  

کانادا و  با شورای اتمحمادیمه  
هممای کممارگممری ونممکممور و  
حومه برقمرار شمده اسمت کمه  
متن ترجمه شمده نماممه همای  
حمایتی آنان به زودی منتشمر  
نواهد شمد  بمعمالوه سمازممان  
سممراسممری کممارگممران سمموئممد   
ال او   سنمدیمکمای کمارگمران  
حمل و نول سوئمد و اتمحمایمده  
کارگران ندمما  کمانمادا در  
حمایت از جعم مر عمظمیم  زاده  
و    طی نامه هایی حمممایمت  
نود از جعم مر عمظمیم  زاده و  
نممواسممتمماممایممش و کممارگممران  
زندانی و زندانیان سیاسمی در  
ایران اعمالم داشمتمنمد  بمعمالوه  
یمممک ممممو مممو  اعمممتمممران  
اتممحممادیممه هممای کممارگممری   
اعممتممران بممه اجممرای احممکممام  

 
کارگر و آنچه بر سرر کرارگرران  ٣٢جانباختن اسماعیل شاوردی و دستگیری 

شهرداری اهواز آمده است، نتیجه آن بهشت امنی است کره مریرکروشرنرد بررای 
سرمایه داران برپا کنند. وقتی کارگر اعترا  میکند و حق و حقوقرش را 
میخواهد تحت عنوان "اخالل در نظم و امنیت " دستگیر و زندانی میشود. و 

 این موضوع اعترا  کارگران و کل جامعه است.

پروین محمدی : 
 زنده باد زندگی

پن اه روز از اعتران و اعتصاب غتای جع ر عظیم   
زاده کارگر معترن و زندانی و دبمیمر اتمحمادیمه آزاد  

 کارگران ایران میاترد 
 

او بامراه اسماعیل عبدی دبیر کانون صن ی معلممان   
از بدیای ترین حوو  پایه ایی کارگمران و ممعملمممان  
سخن گ تند و نواهمان بمرچمیمده شمدن بسما  اتمامام  
امنیتی زدن به اعمتمرا ما  صمنم می و اجمتممماعمی  

 شدند  
در حالی که در روزهای انیر بحمث افشمای فمیمش  
های حووقی چندصدمیلیونی و بمریمز و بمپماشمامای  
م تخوران به نام مدیران   رسانه ای شده  ودرممومابمل  
نش  مردم ب ان آمده م بور به عمترنمواهمی شمدنمد   
انبار ل ت و لی  ها همراه با نبمربمه گملمولمه بسمتمن  
کارگران نواهان کار در شاررویمی بمامبمامان وشمال   
زدن کارگران آ  دره و صدورحمکم  تمعملمیمومی شمال   
برای کارگران معمدن بمافم  و نمودسموزی کمارگمر  
شارداری به علت فورو دستمزد معوقه و دستایمری  

کارگر شارداری اهواز و پرونده سازی و تعمیمیمن    ٠٤ 
وثیوه برای کمارگمران ممعمدن المبمرز شمرقمی ودیمامر  
کارگران ن ر  عمومی و فضای سیاسی اجتماعمی  
جامعه را تمحمت تماثمیمر قمرار داده   بما سممماجمتمی  
هیستریک واردر موابل نواست برح  جعم مر عمظمیم   
زاده  مواومت میکمنمنمد تما اثمبما  کمنمنمد در ایمن  
مملکت نان نواستن جرم است  رفاه نواستن اقدام بمر  
علیه امنیت م تخوران است  تا اثبا  کنند زندگمی  

 مرده است 
 

ولی ما کارگران با مواومت و دفما  از زنمدگمی و  
معیشمت نمود در یمک تمومابمل وسمیم  اجمتممماعمی  
موالبا  وسا   نودرا از داشتن ح  یمک زنمدگمی  
مرفه باز پ  نواهی  گرفت  و هر مانعی را بمرای  
رسیدن به این حم  طمبمیمعمی انسمانماما بما اتمحماد و  

 پشت سر نواهی  گتاشت    ٬ همبستای نود 
 

اسممماعمیمل    -پرچ  موالباتی را که جع ر عظی  زاده 
روز پیش با صدور بیانیه ایی برافراشتند     ٢٢ عبدی   

تا برآورده شدنش در یک مویا  وسی   اجمتممماعمی  
 ادامه نواهی  داد  

 ١٣ نرداد    ٠٢ 

 ١ از صفحه          
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  ١ از صفحه       
مدخلی بفر 
زنففدگففی و 
آثار کفارل 
مففارکفف  و 
فففففردریفففف  
 انگل 

(٢٢) 
 

 دیوید ریازانف
فالس ه انالیسی که در ممعمرن  

داری بسمرعمت در    اثرا  سمرممایمه 
حال گسترش و ت ارب دو انومالب  
قرار داشتند  وجود واقعی نیروئمی  
مافو  بشری کمه مسمئمول تمممام  
این وقای  باشد را جسورانمه ممورد  
سممئمموال قممرار دادنممد  همممممنممنممیممن  

های ذاتمی انسمان کمه    م اوم ایده 
گیمرنمد     از اصل اول سرچشمه می 

با در نظمر گمرفمتمن گمونماگمونمی  
های نو و متنماقضمی کمه در    ایده 

طی دوران انوالب شکمل گمرفمتمه  
بودند  فمو  المعماده ممورد تمردیمد  

 رسید    بنظر می 
 

ماتریالیستاای فمرانسموی همممیمن  
سوال را  اما با جسارتی بمیمشمتمر   
طرح کردند  آنماما وجمود نمیمروی  

ای را که بمومور    الای فو  دنیوی 

دائ  مشغول رسمیمدگمی بمه اممور  
اروپای جمدیمد و سمرگمرم شمکمل  
بخشیدن به سرنوشت همه چمیمز و  
همه ک  بودند منکر شدنمد  همر  
آننه که در وجمود و در تماریما  
بشمر قمابممل رویمت بممود ممحمصممول  
 فعالیت نود انسان می دانستند  

ممماتممریممالممیممسممتمماممای فممرانسمموی  
توانستند آننه را که تمعمیمیمن    نمی 

کنمنمده اعمممال انسمان بمود نشمان  
دهند یا بیان نمایند  اما آنماما در  
علمشان باینکه نه ندا و نه هیمه  
نیروی نارجی دیاری تماریما را  

اند راسا بودند  در ایمنم ما    نسانته 
تضادی وجود دارد که آناما قمادر  

دانسمتمنمد    به حل آن نمبمودنمد  ممی 
که انسانماما بمواسمومه ممنمافم  و  
نظریا  مختل شمان دارای اعمممال  

بماشمنمد  ایمن عملمت    مختلمف ممی 
انتال  در مناف  و نظمریما  بمود  

تمموانسممتممنممد آن را    کممه آنممامما نمممممی 
ب امند  البته این انتالفا  را بمه  
انتال  در آموزش و شرایط رشمد  

دانسمتمنمد؛ کمه    افراد مربمو  ممی 
نود صحیح بود  اما نو  آمموزش  
و شرایط رشد افراد را چمه چمیمز  

کممرد؟ در ایممنمم مما    تممعممیممیممن مممی 
ماتریالیستاای فمرانسموی نماتموان  
بممودنممد  بممنممظممر ایشممان ممماهممیممت  
جامعه  آموزش و غیره از طمریم   
قموانمیمنمی کمه تموسممط انسمانمامما   
قمانمونمامتاران  قمانمونمدهمان  و م   

گشمت  بمایمن    شد تعییمن ممی   می 
تممرتممیمم  قممانممونمماممتار بممه سمموممح  
انتیاردار کاممل و ممدیمر اعمممال  
انساناا ارتوا  یافته است  وی از  
نظر قدر  توریبا یمک نمداسمت   
و چه چیز تعیین کمنمنمده رفمتمار  
قانوندهان است؟ آناا جمواب ایمنمرا  

 نمی دانستند  
یک سوال دیمامر در ایمن زممان  

شد  برنی از فالمسم مه    مورح می 
دوران اولمیمه روشمنمامری فمرانسمه  
نداپرسمت بمودنمد  ایشمان بمر ایمن  
عویده بودند که فالبته نداوند مما  
بایه وجمه نمه بمه نمدای جمبمار  
عبری و نه به پمدر  پسمر و روح  
الود  مته  مسیحیت شمبماهمت  

دارد؛ اممما بمما وجممود ایممن ممما  
کمنممیم  یممک اصممل    احسما  مممی 

روحانی که به ماده توانائی فکمر  
کممردن را بممخممشممیممده وجممود دارد   
نیروئی عالی که قبل از طبیمعمت  
وجممود داشممتممه اسممتف  پمماسمما  
ماتریالیستاا بمه ایمن نمظمریمه ایمن  
بود که به فرن کمردن نمیمروئمی  
نارجی نیازی نمیمسمت و ایمنمکمه  
احسما   صم مت طمبمیمعمی ممماده  

 است  
 

زمممانممیممکممه ممماتممریممالممیممسممتمماممای  
کوشیمدنمد نمظمریما     فرانسوی می 

نود را تنظی  کنند  همنموز عملموم  
بوور کلی و علوم طبیعی بمومور  
ناص بحد کافی پیشرفت نکمرده  
بودند  آناا علیرغ  ایمنمکمه دلمیمل  
موبتی در دست نداشتند به حکم   
اساسی کمه در فمو  ذکمر شمد  

 رسیدند  
 

هر ماتریالیست این نظریمه را کمه  
مودم بر مماده و    –ذهن    –شعور  

کنمد  بمرای    به طبی  است رد می 
هزاران و ممیملمیمونماما سمال همیمه  
عممالمممتممی از زنممدگممی  هممیممه  

ای بمروی ایمن کمره    موجمود زنمده 
وجود نداشت  یعنمی همیمنمامونمه  
چیزی که ذهن یا شعور نماممیمده  

شممود وجمود نممداشمت  وجممود     ممی 
طبیعت  ماده قبل از شمعمور  روح  

 و ذهن وجود داشتند   
با وجود این نباید تصور کرد کمه  
ممماده لممزوممما چممیممزی نمماهممنمم ممار   
زمممخممت و نمماپمماک اسممت  در  
حممالممیممکممه ایممده چممیممزی ظممریممف   
لویف  ونالص ممی بماشمد  عمده  
ای  نصوصا مماتمریمالمیمسمتمامای  
بازاری و گماهمی اوقما  صمرفما  
اشممخمماص جمموان  نممدانسممتممه در  
گرماگرم بمحمث  و اکمومرا بمرای  
آزردن نشکه مودسان ایده آلمیمسم   
که تناا وراجمی فبما ممنماعمت و  
زیباف را مینممایمنمد  در حمالمیمکمه  
نممود را بمما آسممایممش کممامممل بمما  
کوافت و پستی محیط بمورهوای  
اطرا  نویش وفم  ممی دهمنمد   

نظر می دهند که مماده چمیمزی  
 سناین و ناهن ار است  

البته این نمظمری نمادرسمت اسمت   
ممما بمممممد  صممد و پممنمم مماه سممال  
آمونتمه ایم  کمه مماده بمه طمور  
وصف ناکردنی چمیمزی رقمیم  و  
متحرک است  از آن زممان کمه  
انمموممالب صممنممعممتممی پممایممه هممای  
اقتصاد طبیعی کان و بمومی را  
زیر و رو کمرد  همممه چمیمز آغماز  
بحرکمت کمرد  نم متمه از نمواب  
بیدار شد  بیحرکمت بمه فمعمالمیمت  
افکنده شمد  در مماده سمخمت و  
بظاهر من مد  نیروهمای جمدیمدی  
کشف شدند و انوا  جدید حمرکمت  

 تشخیص داده شدند  
 

حممد نممماممممکممم مممی بمممودن عممملممم   
ماتریالیسمتمامای فمرانسموی ممی  
تواند از آنمنمه در زیمر ممی آیمد  
فامیده شود  مومال زممانمیمکمه د  

نممظممام   (D’Holbach)هممولممبمما   
طبیعت را می نوشت  وی دربماره  
اسا  طبیعی پدیده ها کمممتمر از  
یک فمار  المتمحمصمیمل دبسمتمان  
امروزی می دانسمت  هموا بمرای  
وی یممک عممنممصممر اولممیممه بممود   
اطال  او درباره هوا بحد یمونمانمیمان  
در دو هزار سال قبل از او نماچمیمز  
بود  تناا چند سال پ  از اینمکمه  
د هولبا  اثمر اصملمی نمویمش را  
نوشت  شیمی ثابت کرد که هموا  
مخلوطی از عمنماصمر گمونماگمون  

نممیممتممروهن  اکسممیممژن و    –اسممت  
غیره  صد سال بعد  در اوانر قمرن  
نوزده  شمیمممی گمازهمای نمادری  
چون آرگون  هیلیوم و غیره را در  
همموا کشممف نمممممود  ممماده  آری  

 ماده! اما نه آنودر زمخت  
موردی دیار  اینروزها بسمیمار از  
رادیو و بیسی  است اده می کنیم    
این دستااه ندمت بمزرگمی بممما  

کند  بدون آن به تمام ممعمنمی    می 
در تماریمکمی سمرگمردان نمواهمیمم   
بود  با وجود این موالعه تمکماممل  

دهمد کمه    این دستاماه نشمان ممی 
ای نسمبممتمما    آغماز آن بمه گممتشمتممه 
تمومریمبما    –نزدیکتر برمی گمردد  

یما    ٩٨١٢ سال  تناا در سمال    ٠٣ 
بود که ماده چنان صم مت    ٩٨١٨ 

غیرمادی را آشکار سمانمت کمه  
برای یافتن واهه ای که آنرا بمیمان  
نماید م بور بودی  به علوم المامی  
هندو مراجعه کنی   رادیمو  صمدا  
و عالمت از نود می رستد  ممی  
تممموان در مسمممکمممو بمممود و از  
کنسرتی که از چند همزار ممایمل  
دورتر پخش می شمود بمامره بمرد   
تناا در همممیمن اوانمر اسمت کمه  
دریافته ای  که حتی عک  ممی  
تواند توسط رادیو ممخمابمره شمود   
تمام این مع زه هما نمه از طمریم   
آهان  فرانیف بلکه از طری  هممان  
ماده اثیمروار  و بمالمشمک همممان  

ولمی بمما    –مماده بسمیمار ظمریمف  
وجممود ایممن کممامممال قممابممل انممدازه  

صور  گرفتمه    -گیری و کنترل  
 اند  

 
موالاای فو  بدین ممنمظمور آورده  
شدند که ممنمسمو  شمدن بمرنمی  
م اهی  مادی و غیرممادی نشمان  
داده شوند  این مم ماهمیم  در قمرن  

حتی بیشتر ممنمسمو  بمودنمد     ٩٨ 
آگر ماتریالیستاای آن زمان همممه  
فاکتاایمی را کمه انمیمر کشمف  
شده در انمتمیمار داشمتمنمد  آنمومدر  

بودنمد و فحسماسمیمتف    فنشنف نمی 
دار نمممی    بعضی مردم را جمریمحمه 

 کردند  
 

ه  عصران امانوئل کانت در بمیمن  
فالس مه آلمممانمی بمر نمومومه نمظمر  
ارتممدکمم  بمماقممی مممانممدنممد  آنممامما  

ای    ماتریالیس  را بعمنموان فملمسم مه 
انمممال  رد    نمممدانشمممنممما  و بمممی 

کردند  اما کانت با راه حملمی    می 
چممنممیممن سمماده قممانمم  نممبممود  وی  
بخوبی بمه سمسمت بمودن نمظمرا   
متهبی سنمتمی واقمف بمود  امما  
وی نه از ش اعت کمافمی و نمه  
از پیایری مک ی برنموردار بمود  

 تا از گتشته بوور قو  ببرد  
  ادامه دارد( 
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نامه اعتراضی فدراسیون "ای گ متفال" 
 آلمان به خامنه ای و روحانی

در حمایت از جعفر عظیم زاده و برای 
 آزادی کارگران زندانی

 
ول اانگ لم  عضو هیئت اجرایی اتحادیه ممتمال آلمممان  
بدنبال تماساای شاناز مرتم  و مموملم  شمدن از آنمریمن  
و عیت کارگران زندانی  در نامه ای نواب بمه نماممنمه  
ای و روحانی به پایمال کمردن حمومو  انسمانمی و حمومو   
کممارگممران در ایممران اعممتممران کممرده و نممواهممان آزادی  
کارگران زندانی از جمله جع ر عظی  زاده شمده اسمت  در  
قسمتی از این نامه که یک نسخه از آن برای ما ارسمال  

 شده  چنین آمده است: 
 

ف من از طر  دو میلیون و دویست و سی همزار اعضمای  
صنای  متال  پارچه و لبا  و چوب آلمان  ایمن نماممه را  
برای شما مینویس    ما بزرگترین تشمکمل اتمحمادیمه ای  
در جاان هستی  و ریاست اتحادیه جاانمی ایمنمدسمتمری آل  

"IndustriALL"   میلمیمون    ٣٢ را در انتیار داری  که
کارگر را نمایندگی میکند  ما عمیوما درممورد پمایمممال  

 کردن حوو  کارگران در ایران ناران هستی    
 

من در مورد و عیت سالمتی یکی از زندانیان سیاسمی   
جع ر عمظمیم  زاده بمرایمتمان ممیمنمویسم  کمه یمک فمعمال  
کارگری شنانته شده و یکی از هماهمنمگ کمنمنمدگمان  

هزار امضا برای افزایش دستمزدهماسمت  او و    ٤٢ طومار  
اسماعیل عبدی یکی از فعالین شنانته شمده ممعملمممان   
طی بیانیه مشترکی به مسائلی از قبیل امنیمتمی کمردن  
و جرم محسوب شدن فعالیتاای اتحادیه ای و صنم می و  
ت م  و اعتصاب توسط کارگران و ممعملمممان  اعمتمران  
کردند  آقای عبدی با وثیوه آزاد شد  اما آقمای عمظمیم   
زاده که از نوامبر گتشته دستامیمر شمده  فمومط بمخماطمر  
فعالیتاای مسالمت آمیز و مشمرو  کمارگمری بمه شمش  
سال زندان محکوم شده و محکومیت نمودرا ممیمامترانمد    
او دست به اعتصاب غتای نامحدود برای عمملمی کمردن  
نواستاایش زده است که در را  آنماما بمررسمی مم مدد  
 پرونده او و رد اتاام اقدام علیه امنیت ملی قرار دارد   ف 

 
در این نامه همننین اشاره شده است که شمممار دیمامری  
از فعالین کارگران و معلمان از جمله بانام ابمراهمیم  زاده   
محمد جراحی  علیر ا هاشمی  رسمول بمداقمی  ممامدی  
بالولی  عومان اسماعیلی و محمد ر ا نیک نمژاد نمیمز  
در شرایط غیر انسانی در زنمدان نمامه داشمتمه شمده انمد   
عضو کمیته اجرایی اتحادیه متال در پایان تماکمیمد کمرده  
است که ف از شما میخمواهمیم  کمه بما ازادی همممه ایمن  
زندانیان سیاسی  به حوو  پایه ای کارگران و ممردم  بمه  
ح  کارگران برای متشکل شدن در تشکلاما و اتمحمادیمه  
های ممورد نمظمر نمود  حم  قمرار داد جمممعمی  و حم   
اعتصاب بمرای بمامبمود شمرایمط نمود احمتمرام بمامتاریمد   

کارگران و همه مردم کارکن بمدون قمیمد و شمر  دارای  
ح  تشکل  ح  اعتصاب  ح  اعتران  و تشمکمل بمرای  

 موابله با ظل  و بی حووقی و فور میباشندف   
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 ٠٢٩٦ هوئن    ٩٨    ١٣ نرداد    ٠١ 

 ترجمه فارسی متن کامل نامه اگ متال آلمان:  
 جناب نامنه ای  

 آقای رئی  جماور روحانی  
من از طر  دو میلیون و دویست و سمی همزار اعضمای  
صنای  متال  پارچه و لبا  و چوب آلمان  ایمن نماممه را  
برای شما مینویس    ما بزرگترین تشمکمل اتمحمادیمه ای  
در جاان هستی  و ریاست اتحادیه جاانمی ایمنمدسمتمری آل  

"IndustriALL"   میلمیمون    ٣٢ را در انتیار داری  که
کارگر را نمایندگی میکند  ما عمیوما درممورد پمایمممال  

 کردن حوو  کارگران در ایران ناران هستی    
 

من در مورد و عیت سالمتی یکی از زندانیان سیاسمی   
جع ر عمظمیم  زاده بمرایمتمان ممیمنمویسم  کمه یمک فمعمال  
کارگری شنانته شده و یکی از هماهمنمگ کمنمنمدگمان  

هزار امضا برای افزایش دستمزدهماسمت  او و    ٤٢ طومار  
اسماعیل عبدی یکی از فعالین شنانته شمده ممعملمممان   
طی بیانیه مشترکی به مسائلی از قبیل امنیمتمی کمردن  
و جرم محسوب شدن فعالیتاای اتحادیه ای و صنم می و  
ت م  و اعتصاب توسط کارگران و ممعملمممان  اعمتمران  
کردند  آقای عبدی با وثیوه آزاد شد  اما آقمای عمظمیم   
زاده که از نوامبر گتشته دستامیمر شمده  فمومط بمخماطمر  
فعالیتاای مسالمت آمیز و مشمرو  کمارگمری بمه شمش  
سال زندان محکوم شده و محکومیت نمودرا ممیمامترانمد    
او دست به اعتصاب غتای نامحدود برای عمملمی کمردن  
نواستاایش زده است که در را  آنماما بمررسمی مم مدد  

 پرونده او و رد اتاام اقدام علیه امنیت ملی قرار دارد  
 

به همین ترتی  شمممار دیمامری از رهمبمران کمارگمران و  
معلمان  بعنوان زندانیان سیاسی در زندان ناه داشته شمده  
اند که از جمله میتوان از بمامنمام ابمراهمیم  زاده  ممحمممد  
جراحی  علیر ا هاشمی  محمود باشتی  رسول بمداقمی   
محمود صالحی  عومان اسماعیلی  داود ر وی  محمممد  
ر ا نیک نژاد  مادی بالولی  جمیل محمدی  و ر ما  
شاابی را نام برد  شرایط این زندانیان غیر انسانمی اسمت   
برای نمونه آناا بوور مرتم  از دارو  درممان و آب گمرم  
محروم میشوند  تادید و شکن ه و حتی ممرگ نمیمز در  

 زنداناای ایران رایج است    
 

ما این اقداما  حکومت شممما را پمایمممال کمردن حمومو   
بدیای انسانی میدانی  که بر نال  معاهده های فآی ال  
اوف میباشد که حکومت اسمالممی ایمران عضموی از آن  
میباشد  بعنوان عضوی از فآی ال اوف مما انمتمظمار داریم   
که حکومت شما به حوو  جاان شمول کارگران و حومو   

 انسانی احترام باتارد   
 

از شما میخواهی  که با ازادی همممه ایمن زنمدانمیمان  بمه  
حوو  کارگران و مردم  به ح  کارگران بمرای ممتمشمکمل  
شدن در تشکلاا و اتحادیه های مورد نظر نود  ح  قمرار  
داد جمعی  و ح  اعتمصماب بمرای بمامبمود شمرایمط نمود  

 احترام باتارید   
 

کارگران و همه مردم کارکن بمدون قمیمد و شمر  دارای  
ح  تشکل  ح  اعتصاب  ح  اعتران  و تشمکمل بمرای  
مموممابمملممه بمما ظمملمم  و بممی حممومموقممی و فمموممر مممیممبمماشممنممد   
اگرمیخواهید در کشور شما سرمایه گمتاری شمود بمدون  
اینکه اتحادیه هایی مول ما بما ممراودا  اقمتمصمادی بما  
کشور شما در حمالمیمکمه چمنمیمن مسمائملمی وجمود دارد   

 اعتران کنند باید به این حوو  احترام باتارید  
 ول اانگ لم   

 از طر  کمیته اجرایی ا گ متال 
 ٠٢٩٦ هوئن    ٩٦ 

ترجمه و تکویر: کمپین برای آزادی کارگران زنمدانمی در  
 ایران 

.......... 
نامه اتحادیه کارگران خدمات بریتیش 
کلمبیای کادا در حمایت از جعفر عظیم 
 زاده     و کارگران زندانی در ایران

   
بدنبال تما  مسعود ارهنگ از اعضمای کمممپمیمن بمرای  
آزادی کارگران زنمدانمی  اسمتم مانمی اسمممیمت دبمیمر کمل   
اتحادیه کارگران ندماتی بریتیش کلممبمیمای کمانمادا بمه  

هزار عضو این اتحادیه طی نماممه    ٢٢ نمایندگی از طر   
ای نواب به نماممنمه ای و روحمانمی نمواسمتمار آزادی  
فوری و بدون قمیمد و شمر  کمارگمران زنمدانمی و همممه  
زندانیان سیاسی در ایران شد  او در این نامه  من اعمالم  
حمایت از مبارزا  کارگران و مردم ایران و حمومو  پمایمه  
ای کارگران برای ح  تشکل  ح  اعمتمصماب و داشمتمن  
یک زندگی انسانی  حمایت  نود را از جمعم مر عمظمیم   
زاده و نواستاایش اعالم داشته و نواستمار آزادی فموری  

 وی شد  متن نامه  میمه است   
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 ٠٢٩٦ هوئن    ٠٢    ١٣ نرداد    ٥٩ 

………. 
از:  اتحادیه کارگران خدماتی بریتیش 

 کلمبیا در کانادا
 به: رهبر جماوری اسالمی  علی نامنه ای  

 حسن روحانی  رئی  جماوری 
 در باره کارگران زندانی 

 
هزار عضو اتحمادیمه کمارگمران نمدمما     ٢٢ من از جان   

بریتیش کلمبیا در کانادا این نامه را با تاکید بر نمواسمت   
آزادی فوری و بدون قید و شر  کارگران زندانی و همممه  

 زندانیان سیاسی درایران به شما مینویس    
 

ما همبستای نود را با کارگر زندانی  جع ر عظی  زاده  

 ١ از صفحه       



 ٩١٤ شماره      -  چهارم  دوره     11     کارگر کمونيست 

و نواستاایش اعالم میکنی   او باید فورا و بدون قمیمد و  
شر  آزاد شود  ما همبستای نود را  با کارگران ایمران  
اعالم کرده و نواستار آزادی فموری و بمدون قمیمد شمر   
کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی در ایران هسمتمیم    
احکام زندان بمرای کمارگمران زنمدانمی و همممه فمعمالمیمن  
سیاسی باید لغو شود  و هر نو  تامدیمد و پمرونمده سمازی  

 امنیتی باید فورا متوقف شود  
 

ما اذیت و آزار فعالین کارگری و فعمالمیمن سمیماسمی در  
ایران را محکوم میکنیم   مما از ممبمارزا  کمارگمران و  
مردم ایران برای آزادی  حم  تشمکمل  حم  اعمتمصماب و  
داشتن یک زندگی نوب و برابمر و عماد نمه و انسمانمی  

 حمایت میکنی   
 

ما از حکومت شما انتظار احترام بمه انسمانمیمت و حمومو   
 پایه ای کارگران و همه مردم را داری   

 
 با احترام 

 است انی اسمیت 
 

 رونوشت: قوه قضاییه جماوری اسالمی 
 شورای عالی حوو  بشر 

 نماینده دائمی جماوری اسالمی در سازمان ملل 
 شاال دانش ر 

 
كنفدراسیون اتحادیه های كرارگرری نرروژ 
)ال او( در حمایت از جعفر عظیم زاده و 

 خواستهایش
 

به دنبال تما  صبری امیر حسینی از اعضمای کمممپمیمن  
برای آزادی کارگران زنمدانمی در نمروه و سمرور کماردار  
مسئول كمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایمن  
کشور  گرد کریستیانسوم دبیر کل كن دراسیمون اتمحمادیمه  
کارگری نروه  ال او( طی نامه ای حممایمت نمود را از  
جع ر عظی  زاده و نواستاای او اعالم داشت  متن نماممه  

  میمه است  
 
 ٠٢٩٦ هوئن    ٠٢    ١٣ نرداد    ٥٩ 

………. 
 

موضوع:  اعترا  علیه اذیت و آزار 
 ادامه دار فعالین کارگری در ایران

 رهبر جماوری اسالمی   علی نامنه ای 
 

نمروه( بمه    -كن دراسیون اتحادیمه همای كمارگمری  ال او 
هزار کارگر در نروه اعتران نمود را    ١٢٢ نمایندگی از  

علیه نشونت زشت در قبمال حمومو  کمارگمران در كشمور  
شما را اعالم میمدارد  تمعمدادی از رهمبمران جمنمبمشمامای  
مستول کارگری در ایران دستایر شده اند و در زنمدانمنمد  

 در حالیکه آناا حوو  پایه ای نود را میخواهند  

 
ال او در نروه بشمد  نمامران تمداوم بمدتمر شمدن و معمیمت  
اتحادیه های كارگری و دیار حومو  پمایمه ای بشمر در  
ایران تمحمت حماکمممیمت جممماموری اسمالممی اسمت  ایمن  
سركوباا مخصوصا من ر به كشته شمدن و زنمدانمی شمدن  

 فعالین كارگری شده است  
 

ما به د یل بسیار قوی بر این باور هسمتمیم  کمه بمدبمنمال  
سمرکموب فمعمالمیمتمامای    ٣ + ٩ تواف  هسته ای با گمروه  

اتحادیه ای برای ترساندن و به انم معمال کشمانمدن جمنمبمش  
اتحادیه های مستول كارگری در ایران طمرح ریمزی شمده  
است   ما به نوبه نود مصم  هستی  تا حمممایمت کماممل  
سیاسی و انالقی نود را از کمارگمران ایمران و نمواسمتمه  
های برح  آنان بمرای آزادی تشمکمل  و بمدون تمر  از  

 دستایری و یا هرنو  اذیت و  آزار اعالم میکنی    
 

در عین حال سمازممان ال او در نمروه  مصمرانمه از شممما  
میخواهد كه دستور آزادی فوری همه فعالمیمن كمارگمری  

 و رهبران آناا را  صادر كنید  
 

 سال حب  شده است   ٦ جع ر عظی  زاده محکوم به  
جع ر عظی  زاده  یک رهبر شنانتمه شمده کمارگمری و    

رهبر اتحادیه آزاد کارگران ایران و یمکمی از هممماهمنمگ  
هزار امضا برای افزایش دستمزدهما     ٤٢ کنندگان طومار  

سال زندان محاموم شمده و    ٦ به    ٠٢٩٣ مار     ٨ از تاریا  
 در زندان اوین محبو  مانده  

جع ر عظی  زاده و اسماعیل عمبمدی  یمکمی از فمعمالمیمن  
شنانته شده معلمان  در بیانیه مشترکی علمیمه مسما لمی  
چون امنیتی اعالم كمردن و جمرم دانسمتمن فمعمالمیمتمامای  
صن ی و ت م  و اعتصاب بوسیله کمارگمران و ممعملمممان  

آپمریمل    ٠١ اعتران كرده اند  آناا با اعالم این نواست از  
مماه    ٩٤ اعالم اعتصاب غتا کردند  اسماعیل عبدی در  

مه با  مانت آزاد شد ولی جع ر عظی  زاده هممنمنمان در  
بازداشت بسر میبرد و و معمیمت او ا مومراری اسمت  او  
مصر است که تا  زمانیاه دولت به شرایط او را نمپمتیمرد  
به اعتصابش ادامه نواهد داد نواستاای او نمواسمتمامای  

 كارگران و معلمین است  
 

نروه  معتودی  كه حکومت ایران تحمت عمنموان     -ما  ال او 
قوانین و اتااما  فامنیت ملیف برای مشروعیت دادن بمه  
سركوب ممبمارازا  عماد نمه کمارگمران و ممحمروم کمردن  
قربانیان این سركوباا از اسمتم ماده از وكمال و نمممایمنمدگمان  
قانونی است اده میاند  ایمن و معمیمت روی زنمدانمیمان و  
نانواده های آناا تاثیرا  وحشتناكی داشته  و هممنمنمیمن  

 روی اقتصاد ایران ه  تاثیرا  مخربی گتاشته است  
 

نروه از شما  آیت الله سید علی حسیمنمی    -از این رو  ال  
نامنه ای  رهمبمر جممماموری اسمالممی ممیمخمواهمد کمه  
مواما  مسئمول را بمرای اجمرای  مموارد زیمر مموظمف  

 کنید: 
 

آزادی فوری و بدون قید و شر  جع ر عظی  زاده و لمغمو  
اتااما  او و آزادی سمایمر فمعمالمیمن اتمحمادیمه ای كمه  

 بازداشت شده اند  
 

متوقف کردن سرکوب كارگران و فعالین اتمحمادیمه ای و  
احترام به آزادی تم ممم   و آزادی حمومو  اتمحمادیمه ای  

 آی ال او    ١٨ و    ٨٢ مواب  مواوله نامه های  
 

تا زمانی که دولت شما نتواند به رعایت حومو  اتمحمادیمه  
ای كارگران و سمایمر حمومو  پمایمه ای کمارگمران گمردن  
باتارد  و همننین به تعادا  ناشی از عضویت نمود در  
سازمان بین المللی کار عمل کند  جنبش اتحادیمه همای  
کارگری بین المللی از جممملمه  ال او در نمروه  بمومور  
واقعی هیه چاره ای جز ادامه مبارزا  عممموممی نمود   

 در برابر این سرکوب غیر قابل قبول و مورود ندارد   
 

 با احترام 
 

 دبیر كن دراسیون اتحادیه های کارگری نروه  ال او( 
 گرد کریستیانسوم 

 
 ٠٢٩٦ هوئن    ٩٥ 

حمایت اتحمادیمه پسمت کمانمادا از جمعم مر عمظمیم  زاده و  
 نواستاایش 

 
بدنبال تما  داود آرام از اعضمای کمممپمیمن بمرای آزادی  
کارگران زندانمی ممایمک پمارلمک دبمیمر کمل اتمحمادیمه  

همزار عضمو    ٣٠ کارگران پست کانادا به نمایمنمدگمی از  
این اتحادیه طی نامه ای به مواما  جماوری اسمالممی  
 من اعالم نارانی از نمومح حمومو  کمارگمران در ایمران  
توسط حکومت اسالمی  حمایت نود را از جع مر عمظمیم   
زاده و نواستاایش اعالم داشت و نواستمار آزادی وی و  
همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شد  ممتمن نماممه  

  میمه است  
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 ٠٢٩٦ هوئن    ٠٢    ١٣ نرداد    ٥٩ 

.......... 
 

نامه اتحادیه پست کانادا در حمایت از 
 جعفر عظیم زاده و خواستهایش

 از: اتحادیه سراسری پست کانادا 
به :علی نامنه ای رهمبمر جممماموری اسمالممی  حسمن  
روحانی رئمیم  جمممامور  ممومامما  قضمایمی جممماموری  

 اسالمی و نماینده جماوری اسالمی در سازمان ملل 
 

همزار عضمو اتمحمادیمه کمارگمران پسمت    ٣٠ به نمایندگی  
کانادا   این نامه را مینویس  تا بار دیار نمامرانمی نمود  
را در باره نوح حوو  کارگران در ایران اعالم کن   ما بما  
توجه به و معمیمت سمالممتمی جمعم مر عمظمیم  زاده فمعمال  
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 ت م ا ا   برا   
 ك م ن ی ن   ب ر ا ی   آ ز ا د ی   كرا ر گرر ا ن   ز ن د ا ن ی 

 
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 

now.com-them-http://free 

همم ممتمه اسممت در زنممدان اویممن در    ٣ کمارگممری ای کممه  
 اعتصاب غتا بسر میبرد  این نامه را مینویسی    

 
این اولین بار نیست که اتحادیه کارگران پست کانمادا در  
اعتران به زندانی شدن فمعمالمیمن کمارگمری در ایمران و  
و عیت جع ر عظی  زاده بمرای شممما نماممه ممیمدهمد  در  

اتحادیه پست بمرای شممما    ٠٢٩٣ نامه ای در اول دسامبر  
نوشت:    یک مو و  دیار جع مر عمظمیم  زاده کسمی  
است بخاطر اینکه در دفا  از حمومو  کمارگمران و بمرای  
داشتن یک زندانی باتر با دسمتمممزدهمای بمامتمر ممبمارزه  

سال حک  زندان گرفته اسمت  و نمواسمتمار    ٦ کرده است   
 آزاد  فوری او شدی    

 
عظی  زاده بخاطر نواستاایش دست به اعتصاب غمتا زده  
است   اولین نواست او لغو اتااما  تمحمت عمنموان اقمدام  
علیه امنیت ملی از پرونده همای فمعمالمیمن کمارگمری و  
نود اوست   ما از نواسته های او پشتیبانی میکنیم  و  
به شما اطمینان میدهی  که ما همننان و عمیمت حمومو   

 کارگران در ایران را دنبال میکنی   
 

 مایک پارلک 
 دبیر کل اتحادیه پست کانادا 

 

نامه رئیس شورای کارگری ونکوور و 
 حومه در کانادا به جعفر عظیم زاده

 
 

بدنبال تالشاای مسعود ارهنگ از اعضای کمپین بمرای  
آزادی کارگران زندانی در کانادا  جوی همارتمممن رئمیم    
شورای اتحادیه های کارگری در ونکور و حموممه طمی  
نامه ای سرگشاده به جع ر عمظمیم  زاده    مممن اعمالم  
حمایت از او و نواستاایش و اطمینان دادن بمه پمیمامیمری  
نواستاایش  از او نواست به اعتصاب غمتا پمایمان دهمد   

 متن کامل نامه جوی هارتمن چنین است:   
 

 فبرادر عزیزم عظی  زاده  
 مو و : اعتصاب غتا  

از جان  شورای اتحادیه های کارگری ونکوور و حموممه  
که یک فدراسیون اتحادیه ای کاناداسمت ایمن نماممه را  
برایت مینویس   ما طی سالاای زیادی در هممبمسمتمامی  
و پیوند با تشکلاای کارگری و فعالین حوو  انسانمی و  
فعالین سیاسی ایران فعالیت داشمتمه ایم   همممیمن هم متمه  
گتشته نامه ای به مواما  ایران و آی ال او فمرسمتمادیم   
و فرانوان قبلی نمود را در ممورد اقمدام سمریم  در بماره  
زندانیان سیاسی در ایران و پرونده نمود تمو ممورد تماکمیمد  

 قرار دادی    

 
ما بعالوه در جریان هستی  که اعتصاب غتای تو کمه از  

آوریل شرو  شد موف  شده است توجه بین المململمی را    ٠١ 
به پایمال شدن حوو  انسانی در ایران جل  کنمد  از نمود  
گتشتای تو تاثیرا  زیادی داشمتمه اسمت  امما ایمنمکمه  
شندی  و عیت جسمی ا  نموب نمیمسمت  مما را بسمیمار  

 ناران کرده است   
 

ما از تو میخواهی  که بما تموجمه بمه نمومش زیمادی کمه  
داری  اعتصاب غتیت را پایان دهمی کمه بمدنمت بمتموانمد  
شرو  به بازسازی کند و بتوانی فعالیتاما و رهمبمریمت را  

 برای تغییراتی که میخواهی  از سر بایری  
 با اراد   

 جوی هارتمن  
 رئی  شورای کارگری ونکوور و حومه 

 رونوشت به:  
 هیئت اجرایی شورای کارگری ونکوور و حومه    -
 شاال دانش ر ف    -
 

 ترجمه و تکویر از: 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 ٠٢٩٦ هوئن    ٩٨    ١٣ نرداد    ٠١ 
 

http://free-them-now.com
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 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد

 ١ از صفحه           

 در حاشیه اخبار کارگری 
 نسان نودینیان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اقتواد ویفران و 
سیفاسفتفهفای ضفد 
کفففارگفففری  در 
 دولت روحانی

 
 

تع یلی کامل کارخانه 
 قند ورامین

کارنمانمه تصم میمه قمنمد وراممیمن  
یکی از قدیممی تمریمن کمارنمانمه  
های استان تاران اسمت کمه پم   
از واگتاری به بخمش نصموصمی  
در دولمت اصمالحما   همممواره بما  
مشممکممال  عممدیممده ای دسممت و  
پن ه نرم کرده و تعمومیملمی چمنمد  
باره آن  بسمیماری از کمارگمران و  
نانواده آنان را با مشمکمل ممواجمه  
کرده است سال گتشته کمارنمانمه  
قند ورامین به دلیل نداشتن ممواد  
اولیه تعویل شد   ایمن کمارنمانمه  
در پایان سمال گمتشمتمه فمعمالمیمت  
م دد نود را آغاز کرد  ولمی از  
شواهد و حال و روز این کمارنمانمه  

رسممد کممه ایممن بممار    بمه نممظممر مممی 
تعویلی کامل آن که اوایمل سمال  

تمر از    صور  گمرفمت  جمدی   ١٣ 
دفممعمما  قممبممل اسممت کممارگممران  

کممارنممانممه قممنممد ورامممیممن همم  بمما  
مشمممکمممال  ممممتمممعمممددی روبمممرو  

کمه چمنمد مماه    طموری   هستند  بمه 
است که حوو  نمود را دریمافمت  

اند  ایمن کمارنمانمه ممام  و    نکرده 
تاریخی چمنمان در همویمت ممردم  
ورامین نمومش بسمتمه کمه بمخمش  
مامی از شارستان ورامین به نمام  
منومومه کمارنمانمه قمنمد ممعمرو   

ای که بسیاری از    است؛ کارنانه 
انمد    مردم ورامین در آن کمار کمرده 

و هممویممت تمماریممخممی نممود را بمما  
 اند    فعالیت این کارنانه گره زده 

 
 

گرانی و شاخص قیمت 
 کننده   مصرف

با نااهی به تمغمیمیمرا  شمانمص  
و    ٩٥١٤ قیمت در تمیمرمماه سمال  

  ٩٥١٥ موایسه آن با تیرمماه سمال  
یابی  کمه شمانمص قمیمممت    درمی 

انمموا  نمموراکممی و آشممامممیممدنممی  
درصمدی را تم مربمه    ٩٦ افزایش  

کرده است  عالوه بمر آن شمانمص  
قیمت گروه پموشماک و کم مش   

درصد افمزایمش و شمانمص    ٩٩١٥ 
قیممت در گمروه مسمکمن  آب و  

  ٩٥١٥ همما    بممر  و سممایممر سممونممت 
دهمد  بما    درصد افزایش نشان ممی 

توجه به تو یحا  فمو   وا مح  
هما و    است که قمیمممت نموراکمی 

همما کممه از اقممالم    آشممامممیممدنممی 
 روری ممردم هسمتمنمد  در ایمن  

سممالممه بممیممشممتممر از    ی یممک   بممازه 
میاناین افزایش پمیمداکمرده اسمت  
که این مسئله و عیت نامناسم   

ها در این گروه کما یمی را    قیمت 
دهمد  شمانمص قمیمممت    نشان ممی 

گروه بامداشمت و درممان در ایمن  
ی زمانی  افزایشی بمیمش از    بازه 
درصممدی را تمم ممربممه کممرده    ٠٦ 

 است  

 
 

قاچاق های میلیاردی 
در دوره سه ساله 

 روحانی!
در طول سه سال گمتشمتمه قماچما   

سمابمومه رشمد    کا  بمه شمکمل بمی 
داشته است   آنمنمه بمر همممامان  
مسل  اسمت ایمنمکمه  نمممی تموان  

ای منس م  در    بدون داشتن شبکه 
میان ممومامما  دولمتمی  بمه ایمن  
ح   گسمتمرده از قماچما  دسمت  

 زد     
 

احکام شالق! 
برخوردهای تند 
قضایی با فعالین 
 کارگری و معلمین!

ان مممن  »تشکل کارکری   ٤ بیانیه  
صممنمم ممی کممارگممران چممادرممملممو  
  آسمم ممالممت طممو  (  انمم مممممن  
صممنمم ممی کممارگممران سممانممتمممممانممی  
مریوان  ان من صنم می کمارگمران  
نبازی های سمنمنمدج و حموممه   
ان من صن ی کمارگمران نمبمازی  

  «های مریوان و سروآباد 

اوانممر اردیممبمماممشممت ممماه احممکممام  
تمن از    ٩٢ شال   زندان و جریممه  

کارگران معدن طالی آ  دره کمه  
در اعمتمران بمه    ٩٥١٥ در سمال  

انراج و عدم تمدید قراردادهمایشمان  
  ٥٣٢ از سوی کارفرما  همراه بما  

ن ر دیامر از کمارگمران اقمدام بمه  
ت م  و اعتصاب کرده بودند؛ بمه  
اجممرا درآمممد  هممنمموز از شمموک  
اجرای احکام شال  کمارگمران آ   
دره بیرون نیاممده بمودیم  کمه قموه  

نم مر از    ١ قضاییه در شار بمافم   
کارگران معدن سنمگ آهمن ایمن  
شار را که در جریان ت مممعما  و  

  ١٥ اعتصابا  این معدن در سمال  

که به نصوصی سازی و انمراج  
کمارگممران  مممعممتممرن بممودنممد  بممه   
زنممدان و شممال  مممحممکمموم کممرد   
صدور و اجمرای چمنمیمن احمکمام  
غیر انسانی برای کارگرانی کمه  
تناا نواستار ابتدایی ترین حمومو   
نود هستند  اولین بار نیست کمه  
از سوی دادگاه های عموممی و  
انمموممالب صممادر مممی گممردد  در  
جممریممان اعممتممرا مما  گسممتممرده و  
سراسری معملمممان طمی دو سمال  
انیر تعدادی از معلمان بمه زنمدان  

نمم ممر از    ٣ مممحممکمموم گممردیممدنممد   
کارگران معدن چادرملمو در پمی  
اعتران این کارگران به شمال  و  
زندان محکوم شدند  همننیمن در  
احکام مشابای دادگاه عممموممی  
  جزایی ( بمنمدر اممام نمممیمنمی  

ن ر از کارگران ممعمتمرن    ٤ برای  
پتروشیمی رازی حمکم  زنمدان و  

 شال  صادر نمود   
 

حک  شال  و حب  تعلیوی بمرای  
یدالله صمممدی و اقمبمال شمبمانمی  
دبیمر و بمازر  انم مممن صمنم می  
کارگران نبازی همای سمنمنمدج    
یدالله صمدی و اقبال شبانی کمه  
به ترتی  دبیمر و بمازر  انم مممن  
صن ی کمارگمران نمبمازی همای  
سنندج هستند در پی ت معما  و  
اعترا ا  کارگران نباز سنمنمدج  

بمممرای افمممزایمممش  ١٥ در سمممال  
دستمزدهایشان  به اتاام انمالل در  
نظ  عممموممی از سموی شمعمبمه  

دادگاه کی ری دادگسمتمری    ٩٢٦ 
ماه حب  تعزیمری و    ٣ سنندج به  

  ٣ شال  محکوم شمدنمد کمه    ٥٢ 
سمال    ٣ ماه حمبم  تمعمزیمری بمه  

 مربمه    ٥٢ حب  تعلیوی مبدل و  
 شال  به قو  نود باقی است  

احضار بازداشت و حک  پنمج سمال  
و سه ماه و یمک روز بمه یمک  

 فعال مدنی در شار سنندج! 
 

نممبمما  دهممدار فممعممال مممدنممی و  
  ٩٢ کارگری پ  از بمازداشمتمی  

با قرار وثمیمومه    ٩٥١٤ روزه در سال  
میلیون تموممانمی آزاد ممی    ٠٢٢ 

  ٠٤ شود  نبما  روز یمکمشمنمبمه  
بممه دادگمماه انمموممالب    ١٣ نممرداد  

سنندج احضار می شود و حمکم   
سه ماه و یک روز زنمدان بمامش  
داده اعممالم مممی شممود  پمم  از  
مراجعه به زندان جنایتکاران رهیم   
اسالمی به وی اعالم می کننمد  
که با توجه بمه ایمنمکمه او قمبمال  

سمالمه داشمتمه و    ٣ حک  تعلیوی  
هنموز    ١٤ هناام بازداشت در سال  

دو روز از پمنمج سمال تمعملمیمومیمش  
سال را هم  بمه    ٣ باقی مانده  آن  

حممکمممممش ا ممافممه شممده و بممدیممن  
ترتی  نبا  دهدار نیمز از سموی  
مواما  جنایتکار رهی  اسمالممی  
و بمما بمماممانممه هممای واهممی روانممه  

سال و سه ماه و یمک    ٣ زندانی  
 روزه شد   

 
کارگر  ٢٢٢اخراج 

کارخانه پارا سرام 
 قرچک

کممارگممر کممارنممانممه پممار     ٥٢٢  
سمرام قممرچمک اردیممبمامشممت ممماه  

مموج    ٨١ انراج  شدنمد  از سمال  
انراج ها در ایمن کمارنمانمه آغماز  
شده اسمت سماماممداران و ممدیمران  
کارنانه کمبود توا ا در بمازار و  
مشممکممال  عممدیممده در صممادرا   
کا  را عملمت کماهمش تمولمیمد و  
تممعممدیممل نممیممروهمما عممنمموان کممرده  
اند کمارنمانمه پمار  سمرام دارای  
سابوه طو نی در تمولمیمد  انموا   

 چینی باداشتی است   
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خرداد؛ تجم  کارگرران آدنریرس مرقرابرل درب  ٢٢

 ورودی کارخانه
جمعی از کمارگمران کمارنمانمه لموازم نمانمامی آدنمیم  در  
مشاد  صبح امروز در اعتران به تمعمویم  حمومو  و سمایمر  
موالبا  صن یشان در مومابمل درب ورودی ایمن کمارنمانمه  
ت م  کردند  یکی از کارگران معمتمرن  گم مت: تم ممم   
کنندگان کارگرانی هستند کمه بمعمد از اعمالم تمعمومیملمی  

انمد    وهمنموز نمتموانسمتمه     ( بیکار شمده ١٥ کارنانه  اس ند ماه  
 موالبا  معوقه مزدی نودرا دریافت کنند  

 
خرداد؛ ششمین روزاعتصاب کرارگرران شررکرت  ٢٢

نازبررای امرنریرت شرغرلری و قررارداد  زراعی دشت 
 دائمی!

برای ششمین روزاعتصاب کارگران قرارداد مموقمت شمرکمت  
ناز ساری وابسته به بنیاد مستمضمعم مان بمرای    زراعی دشت  

داشتن امنیت شغملمی وقمرارداد دائمممی اداممه پمیمدا کمرد   
کارگران نواستار دائمی شدن قمراردادشمان بما ایمن شمرکمت  

 سال کارکردن شدند    ٩٣ پ  از حدود  
 
خرداد؛ تجم  اعتراضی کارگرران بریرکرارشرده  ٢٢

کارخانه کاشی حافظ  مرقرابرل سرازمران صرنرعرت 
 فارا!

جمعی از کارگران کارنانه کاشی و سمراممیمک حمافم    
در اعتران به اظاارا  علی همتمی  ممدیمر کمل سمازممان  
صنعت  معدن و ت ار  استان فار  در موابل این سمازممان  
ت م  کردند  برنی از کارگران معوقا  نمود را دریمافمت  

شان پمردانمت نشمده و بمازنشمسمتمامان هم     نکردند؛ ح  بیمه 
ن ر انراج شدند و مابوی ه  درانمتمظمار    ٩٤٢ موالباتی دارند  

انراج شدن هستند درصمورتمی کمه همممنمنمان ممحمصمو    
رسمد و مما اطمالعمی از درآممد و    کارنانه به فروش ممی 

 هزینه کردها نداری   
 

تجم  کارگران بازنشسته نئوپان گرنربرد مرقرابرل 
 درب کارخانه

نرداد؛ کارگران بازنشسته کمارنمانمه نمئموپمان گمنمبمد بما  ٠١ 
ت م  موابل درب ورودی ایمن واحمد صمنمعمتمی نمواسمتمار  
دریافت سنوا  پایان ندمت نمود ممومابم  عمر  کمارگماه  
شدند  این کارگران بازنشسته علت برگزاری این تم ممم  را  
اعتران به عمملمکمرد کمارفمرممای کمارنمانمه در پمردانمت  
سنوا  پایان ندمت نود عنوان کردند   کمارگمران نمئموپمان  

انمد؛    ها در حمال حما مر بمازنشمسمتمه شمده   آن   گنبد که همای 
کارگرانمی کمه از    ١٤ میاویند؛ تا پیش از نرداد ماه سال  
انمد ممومابم  عمر     شمده   این واحد تولمیمدی بمازنشمسمتمه ممی 

کردند امما بمعمد    روز سنوا  دریافت می   ٦٢ کارگاه معادل  
انمد    کارگری که تا به امروز بازنشسمتمه شمده   ٩٦ آن بیش از  

 روز سنوا  دریافت کردند   ٤٣ تناا معادل  
 

 کارگران فوالد زاگرا به تهران آمدند
کممارگممر کممانمانممه فممو د زاگممر  در    ٠٨ نمرداد    ٠٥ روز  

ماه دسمتمممزد نمود بمه تمامران    ١ اعتران به تعوی  پردانت  
آمدند تا در وزار  کار پیایر طلباایشان شوند  بمه گم متمه  
کارگران  پ  از انحالل کارنانه فو د زاگمر  در اسم منمد  

کمارگمر بمرای نمامامبمانمی و  ٠٨   مصوب شده بود که  ١٠ 
کارهای جانبی در کارنانه بماقمی بمممانمنمد و سماماممداران  
کارنانه شامل صندو  بمازنشمسمتمامی کشموری  صمنمدو   
کارکنان فو د و تامین اجتماعی دستمزد این کمارگمران را  
پردانت کنند   اما ایمن وعمده انم مام نشمده و هم  اکمنمون  

ماه دستمزد نارفمتمه انمد  کمارگمران نمواسمتمار    ١ کارگران  
 دستمزدهای پردانت نشده نود هستند  

 
تررجررمرر  اعررتررراضرری کررارگررران ارج مررقررابررل درب 

 کارخانه 
ن ر از کارگران بمیمکمار شمده    ٠٢ نرداد حدود    ٠٥ صبح روز  

ارج پشت درب این کارنانه جم  شدند تا اعمتمران نمود را  
به انبار کاذب صدا و سیما ی جماوری اسالمی و عملمیمه  
بیکارسازیاا نشان دهمنمد  از قمرار ممعملموم در شم  همای  
گتشته  صدا وسیما با پمخمش گمزارشمی از کمارنمانمه ارج  
مدعی شده است که تولید در ایمن کمارنمانمه اداممه دارد   
کارگران می گویند کمه ایمن کمارنمانمه ممدتماماسمت کمه  
نوو  تمولمیمد را ممتموقمف کمرده و آنمریمن بمیمکمارسمازی  

 کارگران نیز اس ندماه گتشته ان ام شده است  
 

اعتراضات کارگران شهرداری اهرواز و برازداشرت 
 کارگر ٣٢

کارگر پیممانمکماری شمامرداری    ٢٢ در پی ت م  اعترا ی  
نم مر از کمارگمران    ٠٤ نمرداد مماه     ٠٤ اهواز در    ٤ منووه  

بازداشت شدند  مدتااست که این کارگران بمخماطمر ایمنمکمه  
از آغاز سمال جماری دسمتمممزدی دریمافمت نمکمرده انمد  در  
اعتران و مبارزه هستند  شارداری اهواز یکمی از ممراکمز  
دا  اعترا ا  کارگری در این شار است و آنماما بمارهما و  
بارها در وسط شار اهواز ت م  کرده انمد  اعمتمرا ما  ایمن  
کارگران در کمنمار دیمامر اعمتمرا ما  کمارگمری در ایمن  
منووه آنننان فضایی ایم ماد کمرده اسمت کمه حمکموممت  
اسالمی از منووه نوزستان و ازجمله شار اهواز بمه عمنموان  
یکی از مناط  فبحرانیف کمارگمری سمخمن ممیمامویمد  در  
رابوه با این مو و  صدها جلسه بحران تشمکمیمل داده انمد   
ابمالغمیممه داده و اعمتممصماب را مممممنمو  اعمالم کممرده انممد   
کارگران را به انراج و دستایمری تمامدیمد کمرده انمد  امما  
نتی ه آن گسترده شدن اعترا ا  کارگمری بموده اسمت  و  

کمارگمر شمامرداری اهمواز را    ٠٤ اکنون از سر اسمتمیمصمال  
دستایر کرده اند  آنرین نبر ها حاکی از اینست کمه ایمن  
کارگران همننان در بازداشت به سر میمبمرنمد و قمرار اسمت  
برای تشکیل پرونمده قضمایمی بمه دادگماه ممنمتمومل شمونمد   

کارگر شامرداری اهمواز ممورد دیمامری از    ٠٤ دستایری  
دستایری کارگران تحت عمنموان فانمالل در نمظم ف اسمت   
پاسا این دستایری ها گسترش اعمتمرا ما  کمارگمران و  
پیوستن به کارزار اعتران علیه امنمیمتمی کمردن ممبمارزا   
کارگران  معلمان و مردم جامعه در دفما  از ممعمیمشمت و  

زندگیشان و برای یک زندگی باتر است  به دسمتمامیمری  
 کارگری شارداری اهواز وسیعا اعتران کنی     ٠٤ 

 ن ر از کارگران بازداشت شده به قرار زیر است:   ٩١ اسامی  
-کماظم  عم مراوی   -٥ -طاها ع راوی   -٠ -منصور طرفی   -٩ 
  -٢ کماظم  ممزرعمه   -٦ —حمید هویمش   -٣ -حسن حیادر   -٤ 

  -٩٢ عمدنمان مم مدم   -١ علی احممدی فمر   -٨ موسی سواری 
  -٩٥ عملمی بمنمیمه -٩٠ ناصر دحیمممی   -٩٩ حسین منصوری  
سمیمد عمدنمان    -٩٣ عبدالکری  ثعلمبمی   -٩٤ جاس  پور احمدی 

حسمن    -٩٨ کاظ  ع ری   -٩٢ عبدالله سلیمانی   -٩٦ موسوی 
 جواد سواری   -٩١ م دم 

 
خرودکشرری عرربراا شرراورودی کررارگرر  شررهرررداری 

 شایگان
با کمال تاسف به اطال  میرسانی  که اسممماعمیمل شماوردی  

ساله  مت،هل  کارگر شارداری شمادگمان در    ٥٢  ننافره(   
  ٢ استان نوزستان در بخش ندما  شمامرداری روز جمممعمه  

مماه حمومو     ٦ به دلیل عدم دریافت حمدود    ٩٥١٣ نردادماه  
از شارداری  اقدام به نودسوزی نمممود و جمان نمود را از  
دست داد  جانبانتن وی را به نمانمواده اش و بمه همممامان  
تسلیت میاوی    آننه بر سمر کمارگمران شمامرداری اهمواز  

  ٠٤ آمده است  جانبانتن اسماعیل شاوردی و دسمتمامیمری  
کارگر  نتی ه آن باشت اممنمی اسمت کمه بمرای سمرممایمه  
داران میسازند  و وقتی کارگر اعتران میمکمنمد و حم  و  
حووقش را میخواهد تحت عنوان فانالل در نظ  و امنمیمت ف  
دستایر و زنمدانمی ممیمشمود  کمارگمران بمه ایمن بمردگمی  

 اعتران دارند  
 

 اعتصاب کارگران کارخانه فوالد دماوند امیرآباد 
نرداد   کارگران کارنانه فو د دمماونمد اممیمرآبماد    ٠٣ روز  

دراعتران به نداشتن امنیت شغلمی وعمدم پمردانمت حمومو   
وح  بیمه دست از کارکشیمده ودراداره تم،ممیمن اجمتممماعمی  

 ت م  کردند  
 

 ناز؛  تحصن کارگران شرکت زراعی دشت
دلمیمل عمدم پمردانمت    نماز بمه   کارگران شرکت زراعمی دشمت 

نمرداد دسمت بمه    ٠٣ حوو  و مزایای این شرکت از صبمح  
 اعتصاب زدند  

 
اعترا  رانندگان شرکت واحرد بره انرترخرابرات 

 شورای اسالمی کار و بازداشت مرتضی کمساری
در روزهای گتشته  راننمدگمان شمرکمت واحمد اتموبموسمرنمی  
تاران و حومه به انتخابا  شورای اسمالممی کمار و جممم   
آوری رای اجباری از رانندگان اعمتمران کمردنمد  بمراسما   
اطالعا  ممنمتمشمره از سموی سمنمدیمکمای شمرکمت واحمد  

  ٠٤ اتوبوسرانی تاران و حوممه ایمن اعمتمرا ما  تما اممروز  
نرداد ادامه داشته است  بنا بر نبر منتمشمر شمده از سموی  
سندیکای شرکت واحد مرتضی کمساری از اعضمای ایمن  
 اتحادیه امروز دستایر شد  متن نبر را در زیر میخوانید: 
 مرتضی کمساری از اعضای سندیکای کارگران شرکت  

 
 توسط نیروهای انتظامی دستایر شد  ٥ واحد در سامانه  

نبرهای رسیده از سامانه سمه شمرکمت واحمد کمه در حمال  
برگزاری انتخابا  فرمایشی و انتصابی تحت حممایمت اداره  

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  



 ٩١٤ شماره      -  چهارم  دوره     15     کارگر کمونيست 

کار استان تاران و مدیریت و حمراسمت شمرکمت واحمد ممی  
باشد  مرتضی کمساری همننمان در بمازداشمت نمیمروهمای  
انتظامی و حمراسمتمی شمرکمت واحمد ممی بماشمد  نمیمروی  
انتظامی و حراست شرکت واحد در صدد بازرسمی گموشمی  
آقای کمساری ممی بماشمد ولمی آقمای کمممسماری اجمازه  
بازرسی نمی دهد و تمحمت فشمار نمیمروهمای انمتمظماممی و  
حراستی قرار گمرفمتمه اسمت حضمور نمیمروی انمتمظماممی و  
عوامل مدیریت و حراست در برگزاری انتخابما  نمممایشمی   
فرمایشی و انتصابی تحت حمایت اداره کار استان تمامران و  
مدیریت و حراست شرکت واحد نال  قمانمون کمار و آیمیمن  
نامه ها می باشد  بنابراین بمازداشمت ممرتضمی کمممسماری  
راننده سامانه سه در محل برگمزاری انمتمخمابما  شموراهمای  
اسالمی کار فرمایشی تمخملمف ممحمسموب ممی گمردد و  
عوامل دستایر کننده بمایمد تمحمت پمیمامرد قمانمونمی قمرار  

 بایرند  
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تاران وحومه 

 نرداد   ٠٤ 
 

 
اعترا  کارگران معدن طرزه و خانواده هایشان 

 به فروش کوی سازمانی کارگران
همزمان با شرو  دومین روز از ت م  اعترا ی گمروهمی از  

هممای کممارگممران مممعممدن الممبممرز شممرقممی در کمموی    نممانممواده 
سازمانی این معدن  گروهی از کارگران ممعمدن طمزره نمیمز  
در حمایت از این ت م  اعترا ی در محل کارنمود تم ممم   

 کردند  
نرداد تمعمداد قمابمل تموجمامی از    ٠٥ بنا بر نبر از صح روز  

های کارگرانی کمه در کموی سمازممانمی    اعضای نانواده 
معدن زغال سنگ البرز شرقی ساکن هستند  د راعمتمران  
به فروش این کوی و نور از دسمت دادن سمرپمنماهشمان در  
موابل درب وردی م تم  رفاهی واقماممتمی ایمن ممنمومومه  

 اند    ت م  کرده 
نرداد گروهی از کارگران این ممعمدن بمه    ٠٤ همنننی روز  

نشانه همراهی با نانواده هما در ممحمل کمار نمود تم ممم   
اعترا ی برپا کردند  بنا بر نبرهای منتمشمر شمده  تم ممم   

نرداد زمانی آغماز شمد کمه گمروهمی از عمواممل    ٠٥ روز  
شارداری شاهرود ابتدا در پوشش رسیدگی به فضای سمبمز  

بما آوردن چمنمد    این م تم  وارد محل شمدنمد و سمپم  بما  
نودروی سناین عمرانمی در صمدد تمخمریم  قسمممتمی از  
م تم  برآمدند  البته پیش از این نیمز از سموی شمامرداری  
شاهرود برای گروهی از سماکمنمان ایمن ممنمومومه انموماریمه  
تخلیه فرستاده شده بود   بنا بر نبر منتشر شمده در سمایمت  
دولتی ایلنا مالکیت م تم  مسکونمی رفماهمی کمارگمران  
معدن البرز شرقی که در نیابان تاران شار شماهمرود اسمتمان  
سمنان قرار دارد سال گتشته هممزممان بما واگمتاری ممعمدن  
زغال سنگ البرز شرقی بمه شمرکمت فمو د اصم مامان بمه  
شارداری شاهرود واگتار شده اسمت  در کموی سمازممانمی  

 نانوار کارگری سازمانی سکونت دارند     ٨٢ طرزه حدود  
 

احکام زندان و شالق فعالین کارگری و معلمان را 
 متوقف کنید

 کارگران  مردم شریف ایران! 
روزهای پایانی نرداد ماه برای کارگران و ممزدبمامیمران در  

حالی به سختی سپری می شود که کماکمان رونمد انمراج  
سازی ها رو به افزایش است  بیکاری به معضلمی بمزرگ  
برای آحاد مردم بویژه نانواده های کمارگمری بمدل گشمتمه  
که عواق  من ی آن را در جامعه روزانه در انبار و جمرایمد  
مشاهده می نمایی   افزون بر آن گرانی و تمورم حماکم   بما  

تومانی زندگی اکور کمارگمران و    ٨٩٠٢٢٢ وجود دستمزدها 
مزدبایران را تحت الشعا  قرار داده  به گونه ای کمه ایمن  
دستمزدها حتی درصد ناچیزی از هزینه های یک نمانموار  
چاار ن ره اع  از نوراک  پوشاک  آمموزش  بمامداشمت و  

 درمان  مسکن و     را تامین نمی نماید  
در چنین شرایط ناگواری بسیاری از کارگران در کمارگماه  
ها  کمارنمانمه هما  ممعمادن  ممیمادیمن نم مت و گماز و      
معوقا  مزدی نود را از کارفرما طملم  دارنمد  بسمیماری  
از کارگران شاغل در معادن کشمور همممنمنمان بمه شمرایمط  
سممخممت کمماری نممود  پممایممیممن بممودن سمموممح دسممتمممممزدهمما   
قراردادهای موقت  وجود شرکتاای پیمانمکماری و واسمومه  
ای و    معترن هسمتمنمد  دسمتمممزد کمارگمران نمبماز در  
سراسر ایران حدود دو سال اسمت کمه افمزایمش پمیمدا نمکمرده  
است  کارگران سانتمانی در شرایوی مشمول بسمیماری از  
قوانین کار نمی شوند که سا نه تعداد زیمادی از آنمان بمه  
دلیل عدم امنیت جمانمی در ممحمیمط همای کمار قمربمانمی  
سودپرستی صاحبان کمار ممی شمونمد کمه ممتماسم مانمه در  
بسیاری از این حوادث این کارگران یا نوص عضمو گشمتمه  

 اند و یا جان نود را از داده اند  
در چنین شرایوی است که اوانر اردیمبمامشمت مماه احمکمام  

تن از کارگران ممعمدن طمالی آ     ٩٢ شال   زندان و جریمه  
در اعتران به انراج و عمدم تمممدیمد    ٩٥١٥ دره که در سال  

نم مر دیمامر    ٥٣٢ قراردادهایشان از سوی کارفرما  همراه با  
از کارگران اقدام به ت م  و اعتصاب کرده بودنمد؛ بمه اجمرا  
درآمد  هنوز از شوک اجرای احمکمام شمال  کمارگمران آ   

نم مر    ١ دره بیرون نیامده بودی  که قوه قضاییه در شار باف   
از کارگران معدن سنگ آهن این شمامر را کمه در جمریمان  

کمه بمه    ١٥ ت معا  و اعمتمصمابما  ایمن ممعمدن در سمال  
نصوصی سازی و انراج کمارگمران  ممعمتمرن بمودنمد  بمه  
زندان و شال  محکوم کرد  صدور و اجرای چنمیمن احمکمام  
غیر انسانی برای کارگرانی که تمنماما نمواسمتمار ابمتمدایمی  
ترین حوو  نود هستند  اولمیمن بمار نمیمسمت کمه از سموی  
دادگاه های عمومی و انوالب صادر می گردد  در جمریمان  
اعترا ا  گسترده و سراسری معلمان طمی دو سمال انمیمر  

نم مر از    ٣ تعدادی از معلمان به زندان محمکموم گمردیمدنمد   
کارگران معدن چادرملو در پی اعتران ایمن کمارگمران بمه  
شال  و زندان محکوم شدند  همننین در احکمام مشمابمامی  

نم مر    ٤ دادگاه عمومی   جزایی ( بندر امام نمینی بمرای  
از کارگران معترن پتروشیمی رازی حکم  زنمدان و شمال   
صادر نمود  احکام زندان و شال  بیشمتمر ایمن کمارگمران بمه  
دلیل نداشتن سابوه محکومیمت قمبملمی بمه حمالمت تمعملمیم   
درآمده است  برنوردهای تند قضایی با فعالمیمن کمارگمری  

قمانمون کمار بمروز    ٩٤٠ و معلمین در حالی است که مماده  
انتال  دسته جمعی و حتی اعتصاب در محمیمط کمار را   
برنال  تصور برنی ها که در پی بروز این اممر بمه دنمبمال  
عوامل سیاسی و امنیتی می گردند  آن را جمزو طمبمیمعمت  
محیط کار و روابط کارگر و کارفمرمما ممی دانمد و حمل  

این گونمه مسمایمل در ممحمیمط کمار را بمه همیما  همای  
(    ٩٣٢ تشخیص و مراج  حل انمتمال    ممو مو  مماده  

 محول گردانیده است  نه قوه قضاییه  
ما کارگران و تشکلاای کارگری امضا کنده این بمیمانمیمه  
 من اینکه همه کارگران را به اتحاد و همبسمتمامی بمرای  
ای اد تشکل مستول سراسری کارگران فمراممی نموانمیم     
صدور و اجرای احمکمام زنمدان و شمال  را بمرای فمعمالمیمن  
کارگری و معلمان را قویا محکوم می کنیم  و نمواسمتمار  
لغو هر چه سری  تر این احکام می باشی  و همراه و همممسمو  
با دیار فعالین کارگری و معلمین نواهان بمرداشمتمه شمدن  

 اتااما  امنیتی از پرونده فعالین صن ی هستی    
 ٩٥١٣ نرداد ماه  

 ان من صن ی کارگران چادرملو   آس الت طو  ( 
 ان من صن ی کارگران سانتمانی مریوان 

 ان من صن ی کارگران نبازی های سنندج و حومه 
 ان من صن ی کارگران نبازی های مریوان و سروآباد 

 
نامه اعترراضری برزرگرترریرن اترحرادیره کرارگرری 

 در حمایت از جعفر عظیم زاده و..٬کانادا
به نمایندگی از اتحادیه کارگران ندما  عمومی کمانمادا   
ما ناراحتی عمی  نود را در ارتبا  با حمکم  بمی رحمممانمه  

کارگر معمدن طمالی آ  دره در مماه ممه    ٩٢ شال  علیه  
در ایران ابراز می کنی   این کارگران برای اممنمیمت    ٠٢٩٦ 

شغلی و علیه بیکارسازیاا دست بمه اعمتمران زده بمودنمد   
صدور چنین احاام غیرانسانی ای علیه کارگران ممعمتمرن  
نوح آشکار مواوله نامه های بین المململمی شمنمانمتمه شمده  

 دررابوه با حوو  کارگری و انسانی می باشد  
عالوه بر این  ما همننین ناران و عیت جع ر عظمیم  زاده   

  ٠١ رئی  هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایمران  کمه از  
در اعتصاب غتا به سر می بمرد هسمتمیم   او    ٠٢٩٦ آوریل  

بمرای گمترانمدن حمکم  شمش سمال حمبم     ٠٢٩٣ از نومبر  
تعزیری با اتاام ف اجتما  و تمبمانمی بمه قصمد اقمدام عملمیمه  
امنیت ملیفکه به دلیل فعالیتاای کمارگمری ایشمان بموده  
اسمت  در زنممدان اویممن مممحممبمو  اسممت  جممعم ممر در یممک  
اعتصاب غتای نامحدود علیه این اتاام همای سمانمتمامی  
به سر می برد  و ما ناران هسمتمیم  کمه حمکموممت ایمران  
بوور روتین از این اتااما  سانتای علیه فمعمالمیمنمی کمه  
سیاستاای  دکارگری روزافزون دولمت ایمران را ممحمکموم  

 می کنند است اده میکند  
ما ناران سالمتی و تندرستی جع ر عمظمیم  زاده و دیمامر  
کارگران زندانی در ایران هستی   و نواست آزادی فموری و  
بدون قید وشر  آناا را انعکا  می دهی   ما قویما احمکمام  
بی رحمانه شال  علیه کارگمران ممعمدن طمالی آ  دره را  
محکوم می کنی ؛ شال  یک عمل بشد  بی رحمممانمه و  
نوعی از شکن ه است و باید بالفاصله متوقمف و ممممنمو   

 ٠٢٩٦ هوئن    ٩٥ شود   
 

به آزار و اذیت فعالین سرنردیرکرایری کرارگرری در 
 ایران پایان دهید! 

دو سندیکای بزرگ کارگری سوئد در ناممه ای کمه بمه  
مواما  ایران نوشته اند  نواهان پایان دادن بمه آزار و اذیمت  
فعالین سندیکایی کمارگمری در ایمران و آزادی فمعمالمیمت  

 های سندیکایی در این کشور شده اند  
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 متن این نامه به شرح زیر است: 
سازممان سمراسمری کمارگمران سموئمد  ال او و سمنمدیمکمای  
کارگران حمل و نول سوئد طی سالاای انمیمر از نمزدیمک  
موقعیت جنبش سنمدیمکمایمی مسمتمومل و آزاد در ایمران را  
پیایری کره اند  این سندیکاهای مستول و آزاد در جمامت  
ای اد شرایط برابر و رعایت و احترام به حومو  کمارگمران در  
ایران فعالیت میکنند  نمواسمت همای آنماما بمرنمورداری از  
دستمممزد ممکم می  تماممیمن ایمممنمی کمار و اعمتمران بمه  
 نصوصی سازیاا بویژه در حوزه آموزش و پرورش میباشد  
عک  العمل رهی  و مواما  امنیتی بمه اعمتمرا ما  ایمن  
سندیکاها نشونت آمیز  شدید و همممراه بما دادن مم مازا   
های سنامیمن  بمه مموازا  بمرداشمتمه شمدن تمحمریم  همای  
اقتصادی جانی در رابوه با ایمران بموده اسمت  آنمنمه کمه  
باید مد نظر باشد این است که همپیوندی بمیمشمتمر ایمران بما  
اقتصاد جاانی می بایست در برگیرنده و در جمامت بمامبمود  

 و عیت و شرایط کارگران در بازار کار نیز باشد   
طب  گزارشا  حاصله رهبران این سندیکماهما بما اتمامامما   
واهی تحت عناوین فتادید علیه امنیت عمومیف  فشمرکمت  
در ت معا  غیرقانونیف  فتشویش اذهان عمومیف و فانمالل  
در نظ  عمومیف در دادگاهاای فملمه ای بمه زنمدان همای  
طویل المد  محکوم میشوند  این گونه رفتارها ممتمعماقم   
مرگ تاسف بار شاهر  زممانمی  نمممایمنمده سمنمدیمکماهمای  
نواشان تاران  در زنداناا ان ام میایرد  شماهمر  زممانمی در  

به اتاام فتادید علیه امنیمت مملمیف بمه    ٠٢٩٣ سپتامبر    ٩٥ 
 سال زندان محکوم شده بود    ٩٩ 

کانون صمنم می ممعملمممان    ٠٢٩٦ و    ٠٢٩٣ در طول سالاای  
تاران و سندیکای کارگران شرکت واحمد تمامران و حموممه  
شدیدا تحت فشارهای امنیتی قرار داشته اند  رهمبمران ایمن  
تشکال  دستایر و در دادگاهامای انمومالب بمه اتمامامما   
واهی فتادید علیه امنیت ملیف محاکمممه و زنمدانمی شمده  
اند  ایران بدلیل عضویت در سازمان جامانمی کمار آی ال او   
موظف به رعایت و احترام به حوو  بمنمیمادیمن کمار  آزادی  
تشکل و ح  ای اد تشکال  مستول کمارگمری ممیمبماشمد   
رفتار کنونی دادگاهاای انوالب درست بمرعمکم  رعمایمت  

 این اصول می باشند  
سازمان سراسری کارگران سوئد  ال او  که از حمایت بمیمش  
از یک میلیون و سیصمد همزار عضمو بمرنموردار ممیمبماشمد  
مصرانه از شما میخواهد که به دستایریاا  ممحماکمممه هما  
و رفتارهای نادرست با فعالین سندیکاهای مسمتمومل پمایمان  
دهید  تعداد زیادی از رهبران این سمنمدیمکماهما هم  اکمنمون  
محکوم به زنداناای طویل المد  بوده  در شمرایمط سمخمت  
بسر برده و م بور به پردانت وثیوه های سنمامیمن و انمراج  
از محل کار فوط به دلیل فعالیت های سندیمکمایمی و در  
دفا  از حوو  ابتدایی نود میشوند  این حمومو   از جممملمه  
ح  ای اد تشکال  مستول سندیکایمی  در مموماولمه نماممه  

 های سازمان جاانی کار برسمیت شنانته شده است  
 ما مصرانه از شما میخواهی : 

  آزادی فموری و بمدون قمیمد و شمر  کملمیمه فمعمالمیمن  ٩ 
 سندیکایی زندانی در ایران 

  پایان دادن به دستایریاما  ممحماکممما  و آزار و اذیمت  ٠ 
 فعالین سندیکایی و نمایندگان آناا 

   بازگشت به کار کلیه فعالین سندیکایی انراجی ٥ 

   برسمیت شنانتن ح  ای اد تشکال  سندیکایی ٤ 
کنوانسیون جاانی حوو  بشر و اجمرای    ٠٥   رعایت ماده  ٣ 

سازمان جاانی کار در رابمومه    ١٨ و    ٨٢ مواوله نامه های  
با ح  ای اد تشکال  مستول سندیکایی کارگمری و حم   

 متاکراه جمعی د رابوه با دستمزد 
 سازمان سراسری کارگران سوئد  ال او 

 اتحادیه سراسری کارگران حمل و نول سوئد 
 ٠٢٩٦ مه    ٠١ 
 

 ایران: -پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد
 به برنوردهای قرون وسوایی در روابط کار پایان دهید! 

کارگران معدن طالی آ  دره در اعمتمران    ١٥ در دی ماه  
کارگر در موابمل ایمن شمرکمت تم ممم     ٥٣٢ به حک  انراج  

کردند  درپی شکایت کارفرما در اوانمر اردیمبمامشمت مماه  
سمال    ٣ مماه تما    ٥٢ دادگاه قضایی احکام زندان بمیمن    ١٤ 

 ربه شال  و جریمه نمومدی بمرای    ٣٢ تا    ٠٢ زندان به همراه  
 کارگر معترن را صادر کرد    ٩٢ 

شال  زدن م رم به عنوان یکی از اشمکمال مم مازا  قمرون  
وسوایی در دنمیمای اممروز یمه عمنموان یمکمی از اشمکمال  
شکن ه شنانته میشود  است اده از ایمن نمو  شمکمنم مه در  
مناسبا  میان کارگر و کارفرما ما را شام مت زده کمرده  
است و آن را به شد  محکوم میکنی   ت مم   اعمتمران و  
تظاهرا  طب  قوانین بین المللی کار ح  ابتدایی و بمدیمامی  
کارگران است و واکنش کارفرما به آن نیز می بمایسمت در  
چاارچوب رعایت همین قوانین و حمومو  کمارگمری انم مام  

 گیرد  
از نظر ما واکنش کارفرما در است اده از نشمونمت تموسمط  
ناابانان شرکت علیه تم ممم  کمارگمری و از آن ممامممتمر  

کمارگمران ممعمتمرن    ٩٢ صدور حک  زندان و شال  عملمیمه  
تخوی از این قوانین بوده و مسمبمبمیمن آن نمیمز بمایمد طمبم   
قوانین بین المللی م ازا  شوند  ما اکیمدا نمواسمتمار لمغمو  
احکام قرون وسوایی از جمله حک  ارت اعی و غیمرانسمانمی  
شال  در جامعه و بمومور انمص در روابمط کمار در ایمران  

 میباشی   
 ایران   -پالت رم سندیکاهای کارگری سوئد 

 ٠٢٩ هوئن    ٩٥ 
 

رفتم به دیدنش ....)قاسم 
 فالح معلمی از اسالمشهر(

 
باسالم شنیده بودم که او در بیمارسمتمان سمیمنما بسمتمری  
شده است به همین ناطرامروز صبح عزم نود را جمزم کمردم  
که بروم و او را مالقا  کن  در برنورد اولمیمه عملمی رغم   

روز اعتصماب غمتا    ٣٠  عف و بی حالی شدید که در اثر  
حسابی  غر شده بود او با بی حالی شدید از جایمش بملمنمد  
شد و من را در آغوش گرفت و از آممدن یمک ممعملم  بمر  
بالینش بسیار نوشحال شد در این مد  ک  مالقا   شمایمد  

دقیمومه(او همممنمنمان از اداممه کمار نمود ممبمنمی بمر    ٩٣ 
اعتصاب غتا  بوور نامحمدود حمر  ممی زد مموماوممت او  
واقعا ستودنمی اسمت نمممی دانم  کمار او درسمت اسمت یما  
نادرست از یک طر  او راهمی رفمتمه اسمت کمه بمه حم   

درست است دفا  از حوو  چند میلیون کارگر کمه تموسمط  
کارفرماها در حال نابودی یا استومار است و دفا  از نمود  
برای برداشته شدن اتاام امنیتمی  و از طمر  دیمامر جمان  
نودش در نور اسمت کمبمد و کملمیمه همایمش آسمیم  دیمده  
است هر آن احتمال نور سمکمتمه ممغمزی یما قملمبمی وجمود  
دارد این است که بین دو واقیت قمرارممی گمیمریم  واکمنمش  
حکومت ه  نسبت به اعتصاب او تا ا ن بی نمتمیم مه بموده  
است نااد های حکومتی ظاهرا از جامعه معلمیمن بمیمشمتمر  
از جامعه کارگری حساب می برد آقا جع ر با اون حمالمش  
برای من تعریف می کرد که علت ایمن ممو مو  ایمنمسمت  
که شما معلمین انس ام بیشتری داریمد  روحمیمه بما ی او  
مرا به وجد می آورد او می گ ت ممن از سمال همای اول  
انوالب از شما معلمین نیلی چیزا یادگرفت  او می گم مت  
معلمین به من در  ش اعت و پایداری یاد دادنمد نمالمصمه  
تواین مد  ک  او با نانوشی و  معمف زیماد حما مر نشمد  
روی تخت دراز بکشد و به احترام من توریبا نشسته بما ممن  
صحمبمت ممی کمرد از او نمواهمش کمردم کمه بمه نماطمر  
سالمتی نود و نانواده و همممسمر ممحمتمرمشمان دیمامر بمه  
اعتصاب نود پایان بدهید به او گ متم  کمه دنمیما صمدا تمو  
شنید اما او گ ت نه من راهی را که با اسماعمیمل عمبمدی  
شرو  کردم ادامه می ده  جع ر عظی  زاده فعال کمارگمری  

روز اسمت لم     ٣٠ یک انسان وارسته از هر چیزی است او  
روز است فوط آب و چمای ممی    ٣٠ به غتا نبرده است او  

کیلو  غر شده است اما ایسمتماده اسمت مموماوممت    ٩٢ نورد  
کرده است همسر ش ا  او نیز در این مد  پابه پمای او بما  
او بوده است او مرا بر بالین همسرش برد باید به او نیز بمابمت  
داشتن چنین مرد ش اعی تبریک گ ت ک  ک  باید ممی  
رفت  صدای په په سه سرباز ممی اممد کمه زودتمر بمایمد  
بروم ازو او ندا حافوی کردم اواز دیدن من نیلی نموشمحمال  
بود وقتی نود را به عنوان معل  معرفی کمردم صمورتم  را  
با عش  بوسید  موق  نداحافوی نیز همیمنمومور بمود نمانمدا  
گاه اشک  جاری شد او در آنرجمله ای  به من گ مت کمه  
اتحاد معل  و کارگر بمایمد حم مط شمود وممن بمعمد از نمدا  
حافظی از او و در مسیر بازگشت به نانه به ایمن ممالقما   
فکر می کردم و امروز را جز یمکمی از بمامتمریمن روزهمای  
زندگی نود می دان  به امید آزادی جع ر عظی  زاده لموم ما  

 برای آزادی او هر کاری می توانید دریغ نکنید 
 ٥٢/٥/١٣  قاس  فالح معلمی از اسالمشار 

 
 اخبار بین المللی 

حذف هزاران شغل در برخرش نرفرت و  -بریتانیا 
 گاز

تما    ٠٢٩٤ سوو  شدید قیمت ن ت موج  شده بین سالاای  
هزار شغل و پست در بخش ن مت و گماز    ٩٠٢ حدود    ٠٢٩٦ 

دربریتانیا حت  شود  فدراسیون حمرفمه ای بمخمش نم مت و  
گاز بریتانیا در گزارشی تعداد نیروی کار استخراج و بمامره  

همزار نم مر در    ٤٣٢ برداری از میادین ن تی دریای شمال را  
گزارش کرد  به گم متمه ایمن سمازممان در سمال    ٠٢٩٤ سال  

هزار ن ر از ایمن تمعمداد    ٨٤ ( حدود  ٠٢٩٣ گتشته میالدی   
حت  شده است  همننین پیش بینی شمده در سمال جماری  

همزار نم مر    ٤٢ میالدی تعداد حت  مشاغل این بمخمش بمه  
 برسد  



 ٩١٤ شماره      -  چهارم  دوره     17     کارگر کمونيست 

 
فروشی در بین پناهجویران   اجبار به تن -یونان 

 مرد
سی شماری از پناه ویان ممرد جموان از      بی     به گزارش بی 

فمروشمی روی    جمله نوجوانان در آتن  پایتخمت یمونمان بمه تمن 
اند  بسیاری از این افراد مایل هستند کمه بمه اروپمای    آورده 

شمالی بروند اما تغییر قوانین مرزی باعث شده تا در یمونمان  
تموانمنمد کمار    بمانند و از آن ایی که به طمور قمانمونمی نمممی 

اند برای تماممیمن ممعماش     کنند  شماری از آناا م بور شده 
فمروشمی بمزنمنمد  یمکمی از ایمن افمرادی کمه    دست بمه تمن 

ای از ایمران    سمالمه   ٠٣ سی با آناا صحبت کرده  مرد    بی   بی 
سی از شمرم نمود بمه دلمیمل    بی   است که در مصاحبه با بی 

تمر از نمود سمخمن    برقراری رابوه جنسی بما ممردان بمزرگ 
د ر    ٩٢ تما    ٣ گ ته است  او بمرای ایمن روابمط جمنمسمی  

سمی  نموجموانمانمی را در    بمی   کرد  گزارشار بی   دریافت می 
های مرکز آتن دیده که منتظر مشمتمری بمودنمد  در    پارک 

فمروشمی    یک مورد  یک پناه وی جموان افمغمان کمه تمن 
سالمه هم  دسمت بمه ایمن    ٩٣ کند  گ ت حتی نوجوانان    می 

همزار    ٦٢ گویند نزدیک به    های یونان می   اند  موام   کار زده 
های ممخمتملم می در ایمن کشمور بمه سمر    پناه و در اردوگاه 

 برند    می 
نشریه اینترنتی گلوبال پست ه  انیرا در گمزارشمی نموشمتمه  
بود که شماری از پناه ویان مرد از افمغمانسمتمان و سموریمه  
که در یونان هستند  برای آن که بتواننمد نمیمازهمای روزممره  

فمروشمی    نود و نانواده را تماممیمن کمنمنمد  مم مبمور بمه تمن 
 شوند    می 
فروشی در یمونمان مم ماز اسمت امما ایمن کمار تمنماما در    تن 

های م از آزاد است  گلوبال پسمت نموشمتمه بمود    نانه   روسپی 
که این مردان حتی برای ده یورو آمماده هسمتمنمد تما رابمومه  
جنسی برقرار کنند و مواردی بوده که آنماما بمرای چمنمیمن  

 اند    ای دو یورو دریافت کرده   رابوه 
 

اعترا  هزاران نفر به علمیرات   –آلمان 
 هواپیماهای نظامی بی سرنشین آمریکا 

چممنممدیممن هممزار تممظمماهممرکممنممنممده در اعممتممران بممه عممممملممیمما   
هواپیماهای بدون سمرنشمیمن ارتمش آممریمکما  حمول پمایماماه  
نظامی ایا   متحده در جنوب غربی آلمان زن میمر انسمانمی  
تشکیل دادند  تظاهرا  فو  را اتحاد فرمستین را ممتموقمف  

نه به جنگ درونف سازماندهی کمرد  ایمن سمازممان    -کنید 
می گوید اطالعا  عملیاتی میان اپراتورهای در آممریمکما  
و هواپیماهای بدون سرنشین در کشمورهمایمی ممومل عمرا    
افغانستان  پماکسمتمان  یمممن و سموریمه  از طمریم  پمایماماه  
رمستین ردو بدل می شود  پملمیم  آلمممان ممی گمویمد در  
زن یر انسانی روز یکشنبه دور پمایماماه رمسمتمیمن سمه المی  
چاار هزار ن ر شرکت داشتند  همزممان سمازممان دهمنمدگمان  
تظاهرا  شمار شرکت کنندگان را پنج الی ه ت همزار نم مر  
تخمین زده اند  رمستین پایماماه اصملمی عممملمیما  هموایمی  
ارتش آمریکا در اروپما اسمت    عممملمیما  همواپمیممماهمای  
نظامی بی سرنشین آممریمکما در آلمممان مسمئملمه ممنماقشمه  
برانایمزی اسمت  ممخمالم مان ممی گمویمنمد اجمازه دادن بمه  
هماهنای عملیا  نظامی در ناک آلمان بمرنمال  قمانمون  
اساسی آلمان است و نواستار بسته شدن بخش مماهمواره ای  

 این پایااه هستند  
 

تظاهرات در اعتررا  بره دسرترگریرری  -مکزیک 
 رئیس اتحادی  معلمان

اعالم نبر دستایری رئمیم  اتمحمادیم  ممعملمممان در ممنموموم   
اوآکساکا در مکزیک به اتمامام فسماد تموسمط دولمت روز  
یکشنبه موج  به نیابان آمدن هزاران ن ر از مخال ان بمرنمامم   
اصالحا  آموزشی در این کشور و درگیری با پلیم  شمد   
دادستان کل مکزیک ساعاتی پیش از ایمن تمظماهمرا  در  
یک کن ران  نبری اعالم کرده بود روبمن نمونمز بمه اتمامام  
دریافت رشوه بازداشت شده است  نوآن گمارسمیما  یمکمی از  
رهبران این اتحادی  معلمان با دعو  از مردم بمرای ادامم  ایمن  
مخال ت ها گ ت: فمن بمه آنماما ممی گمویم   مما تسملمیم   
نخواهی  شد و نواب به رهبر و رفی  مان روبمن نمونمز ممی  
گوی  هر جا که باشید بدانید این ا در اوآکساکما کمارکمنمان  
بخش آموزش با قدر   پشت سر این حرکت ایستماده انمد  ف  
این اتحادیه در اعتران به دستایری رهبر نود مردم را بمه  
تظاهرا  در روزهای سه شنبه و جمع  پیش رو کمرده اسمت   
دادستان کل مکزیک روبن نونز را متا  کرده است که بمه  
موج  یک تواف  با مموسمسما  تمولمیمدی در ایمن ایمالمت  

درصمد از فمروش ممحمصمو   ایمن    ٥١٣ جنوبی مکزیک   
موسسا  را دریافت کرده و در جات مناف  شخمصمی نمود  

 هزینه کرده است  
 

دادگاه زن هلندی را که مورد تجاوز قررار  -ق ر
 گرفته بود گناهکار شناخت

دادگاهی در قور یک زن هلندی را به اتاام زنما بمه یمک  
  ٩٤ سال حب  تعلیوی محکوم کرد  او گم متمه در تماریما  

مار  در یک کلوب شبانه دوحمه مسممموم شمده و ممورد  
ساله هلندی کمه رسمانمه هما    ٠٠ ت اوز قرار گرفته بود  زن  

می گویند ف راف نام دارد  هناامی که واقمعمه ر  داد در  
تعویال  به سر می برد  او پم  از آن کمه مماجمرا را بمه  
پلی  قور اطال  داد بازداشت و زندانی شمد  دادگماه عمالوه  

د ر نمیمز    ٨٢٢ بر یک سال حب  تعلیوی  را را به پردانت  
محکوم کرده است  او به محح پمردانمت جمریمممه قمومر را  
ترک می کند  س یر هلند در دوحه که در دادگاه حما مر  
بود به نبرنااران گ ت س ار  هلند بمه  را کمممک ممی  
کند تا قور را ترک کند  فرد مااج  به ایمن زن هملمنمدی  
که عمر عبدالله الحسن معرفی شده در داشتن رابومه نمارج  
از ازدواج که در قور غیرقانونی است گمنماهمکمار شمنمانمتمه  

 مربمه شمال     ٤٢ شده و به صد  ربه شال  به ناطر زنا و  
 دیار به ناطر نوشیدن الکل محکوم شده است  

 
اعترا  خیابانی در اتن علیه سریراسرت  -یونان 

 دولت  ریاضت کشی
هزاران ن ر از مردم آتن در اعتران به سیاستاای اقمتمصمادی  
دولت به نیمابمانماما آممدنمد و در شمعمارهمای نمود نمواهمان  
استع ای نخست وزیر شدند  موج جدید اعترا اا در یمونمان  
پ  از آن آغماز شمد کمه پمارلمممان ایمن کشمور اصمالحما   
پیشناادی در زمینه ریا ت اقتمصمادی از جممملمه کماهمش  
حوو  مستمری بایران و افزایش مالیاتاا را تصویم  کمرد   
این اصالحا  از جمله شروطی است که وام دهنمدگمان بمیمن  
المللی برای اعوای وام به دولت یونمان تمعمیمیمن کمرده انمد   

یکی از معتر ان می گوید: فمردم حما مر در ایمنم ما بمه  
طور نودجوش آمده اند  همممه آنماما از دولمت بمه اصمومالح  
چپارا نارا ی هستند  دولتی که حا  به نمظمر ممی رسمد  
درواق  راستاراست ف فرد دیامری ممی گمویمد: فممردم بمه  
دروغاای بی پایان واکنش نشمان ممی دهمنمد  دروغمامای  
سیاسی که دولت به مردم تحمیل ممی کمنمد  آنماما قمدر   
گرفتند اما فوط درو  می شنوی  ف یک زن ممی گمویمد:  
فمن دو بار به سیپرا  رای دادم  او به هیه کدام از وعمده  
هایش عمل نکرد  آناا مستمری بازنشستای من را نصمف  

 کرده اند ف 
گوید: ففوط دو مماه بمعمد از    گزارشار یورو نیوز از اتن می 

پیروزی دوباره سیریزا در انتخابا  سمراسمری  نمظمرسمنم میماما  
نشان می دهند که محبوبیت دولت چپمامرای افمراطمی رو  
به کاهش شدید است  با توجه به چش  انمداز سمیماسمتمامای  
ریا تی بیشتر در آینده  این تظاهرا  نیابانی شمایمد شمرو   
موج فراگیرتری از اعترا اا علیمه نمخمسمت وزیمر و دولمت  

 ائتالفی او باشد ف 
 

تظراهررات مریرلریرونری عرلریره "اصرال "  -فرانسه 
 قانون کار

نمرداد     ٠٣ به گمزارش نمبمرگمزاری هما  روز سمه شمنمبمه  
مخال ان قانون کار در فمرانسمه از شمامرهمای ممخمتملمف بمه  
پاری  آمده و بزرگترین تظاهرا  سه ماه گتشتمه را شمکمل  
دادند  در ادامه مبارزا  مخال ان اصالح قانون کار فمرانسمه  

مار  را بشکمنمنمد   ٥٩ معتر ان میخواهند رکورد تظاهرا   
در آن زمان  تعداد تظاهرکنندگان به گ ت  برگزار کمنمنمدگمان  
یک میلیون و دویست هزار نم مر بمرآورد شمده بمود  ایمن در  
حالی اسمت کمه در ممنماطم  ممخمتملمف کشمور عمالوه بمر  
اعتصاب  آکسمیمون همای ممبمارزاتمی هم  راه افمتماده انمد    
همننین سندیکالیست ها با پخش تراکت فمرانموان شمرکمت  
گسترده کمارگمران را اعمالم ممی کمنمنمد  ایمن تمظماهمرا   
گسترده بعد از هشمت روز تمظماهمرا  پمراکمنمده  در سمراسمر  
فرانسه ر  میدهد   اعترا ما  انمیمر بما اعمتمصماب همای  
بیشتر مراکز حسا  اقتصاد کشور  ماننمد پما یشماماه هما   
راه آهن  مراکز سونت زباله ها  مراکز تولید انمرهی همممراه  

 بوده است  
 های کوتاه خبر

 جهان
سازمان بین المللی کار همزمان با روز جمامانمی ممنم  کمار  

ممیملمیمون از کمودکمان جمامان در    ٨٣ کودکان  اعالم کرده  
کارهای پرنور فعالمیمت ممی کمنمنمد  بمر اسما  گمزارش  
سازمان بین المللی کار  باوجود قوانین من  کمار کمودکمان  

میلیون کودک در جمامان مشمغمول بمه کمار    ٩٦٨ بیش از  
می باشند که نیمی از آناا در کارهمای پمرنمومر فمعمالمیمت  
دارند  همننین بیشتر کودکان کار  اغملم  در کشمورهمای  
آسیایی و اقیانوسیه زندگی می کننمد و در کشمور همای  
جنوب صحرای آفریوا کودکان کار بیشترین آسیم  را ممی  
بینند  برآوردهای این سازمان نشان می دهد کار در ممزار   

ممیملمیمون    ١٨ بخش مامی از کار کودکان در جاان است و  
درصمد از کمودکمان کمار کشماورزی ممی    ٣٨ ن ر معادل  

 کنند  
 


