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بر بستر اعتراض 
 طبقاتی
 یاشار سهندی

رسوایی "فیش های حقوویوی  
نجومی" پایان ناپذیر است. آنوهوه  
که نواوان بووده اکونوون وویوان و  
آشکار شوهه اسوت. شوایوه هویو   
اثری به ماننه کاریکاتووری کوه  
فیش حقویی مهیرواملی شوق   
بر پیکر فیوش حوقوویوی کوارگور  
معهن میزنه گویایی وضع اموروز  
جووامووعووه ایووران نووبوواشووه  جووامووعووه  
بشهت یطوبوی شوهه. اکونوون هور  
سوونووه ومووهر  رسوومووی کووه از  
سوی بانهی از حکووموت وولویوه  
بانه دیگر افشا میوشوود بویوانوگور  
این است کل حکومت به مواوابوه  
یک دولت سرمایوه داری کوجوا  

 ایستاده است.  
 

به گزارش رادیو فردا خاتموی  
رئوویووه جووموواووور ا ووقحووات ایوون  
حووکووومووت از "مسوودووو ن ارشووه"  
خواسته است از "پویوشوگواه مولوت  
پوزش خواهی کننوه". ایشوان در  

سایتوش بوا    " در یادداشتی در وب 
بووخووش یووابوول  »اشوواره بووه فووقوور  

از جامعوه و اتوقوایواتوی   «توجای 

موانوونووه شووق  خوووردن کووارگووران  
هوای    دریوافوت   »نوشته اسوت کوه  

بعویوی از موهیوران   «این چنینی 
پذیرش هویو   به هی  وجه یابل  »

 ."«ای نیوسوت   وجهان آگاه و آزاده 

خود همین یادداشت نشان میوههوه  
که ما مردم گرسنه با چوه بوی  
حیاویوت هوای درگویور هسوتویو .  
ایشان به فقر یابل توجه و شوق   
خوردن کارگران اشاره میوکونوه و  
در موووورد دوره زمووواموووهادری  
خودش سکوت میوکونوه کوه در  
زمانی که ایشان از گوقوتوگووی  
تمهناا میوگوقوت در خواتوون آبواد  
کارگران به گلوله بستنه. یوادش  
نوویووسووت کووه در او  موواه مووه  
نوویووروهووای نوویووور انووتوو ووامووی بووا  
موتور و باطوم به  ف کوارگوران  
هجوم بردنوه. خواطور موبوارکشوان  
نیست که دولت ا قحات ایشوان  
در یوووک یووولووو  ا وووقحوووی  
کارگاهاای زیر ده نقر از شوموو   
یانون کوذایوی کوار خوودشوان در  

 آوردنه تا "محیط کسب و کار 
 

 کاظم نیکخواه
 دادستان جنایتکار تهران در مورد جعفر عظیم زاده

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

سونامی حقوقهای نجومی و دستمزدهای چند بار زیر 
 خط فقر

 حقوقهای چند ده و چند صد میلیونی از جیب ماست
  بهنام ابراهیم زاده از زندانی رجایی شهر

 محمد جراحی از زندان تبریز

در حاشیه اخبار 
 کارگری

 نسان نودینیان

 
تیر؛ تجمع کارگران چوکا باخانواده دراعتراض به ٦

 عدم پرداخت حقوق وحق بیمه مقابل کارخانه!

 ٩ صفحه  
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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 

 هيدت  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 

 مسدوليت مطالب با نويسنهگان آنااست.  
درج مقا ت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيه میمون آناا از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

  ٤ از صفحه           
 

" را برای کارفرما خووشوایونوه  
سازد. خاتمی تاکیوه مویوکونوه "  
من خود گوواه رنوو و نواراحوتوی  

جماوور موحوتورم اروحوانوی    رئیه 
ام و دسووتوور پوویوگویووری نویووز    بووده 
انه..." رنجوی اگور در مویوان    داده 

باشه این است که دسوت ریویوبوان  
حکومتی باز است و فیش هوای  
حقویی ایشان را منتشر میکونونوه  
و دست ایشوان کووتواه اسوت  هور  
چنه بوادموجوان دور یواب چویون  
هووای رئوویووه جووموواووور مووحووتوورم  
کنونی بارها تاکیوه کوردنوه کوه  

 حقویاای 
 
نووجووومووی چوویووز جووهیووهی    

سا  اسوت کوه توهاوم    ٥٣ نیست   
داشته و این شوامول دوران "دولوت  
ا قحات" هو  مویوشوودا آموهنوه  
ابرویوش را درسوت کونونوه  زدنوه  

 چش  اش را ه  کور کردنه!   
 

آنهه که روشن اسوت حوواد   
اخیر از شوق  خووردن کوارگوران  
معهن آ  دره و تا زنوهانوی کوردن  
فعالویون کوارگوری و اووتو واب  
نذای جعقر و یو  زاده و توا رو  
شهن فیش های حقویی نجووموی  
همه بر یک امر تاکیه میکونونوه  
که امروز "اوتراض طبوقواتوی" در  
آشکارترین شکل آن در جلو چشو   
جووامووعووه در جووریووان اسووت. ایوون  
جووریووانووات توواکوویووهی اسووت کووه  
مووبووارزه ا وولووی بوویوون دو یووطووب  
جامعه؛ بین دو طبقوه  کوارگور و  
سرمایه دار است.  ایت واددانوانوی  
که طوی دو سوه سوا  گوذشوتوه  
بشکن زنان ووهه میهادنه کوه بوا  
"بووورجوووام هسوووتوووه ای" جوووای  

امیهواری بسیار است کوه بسوا   
استامار فراه  میشود به شورطوی  
که حکومت کمی وایول بواشوه.  
و به سرمایوه گوذاران خوارجوی و  
داخلی وووهه مویوهانوه بوا "بورجوام  
ایت ادی" شرایط برای کسوب و  
کار دارد باتر میشود اکونوون  م  
تا کام هیهی نوموی گوویونوه. از  
"مردمان با کیقیت ایران" سوخونوی  
در میان نیست چون این موردموان  
زبان گشودنه و ساکت ننشستنوه.  
به شق  کشیوهن کوارگور چونوان  
برای حاکمیوت گوران توموام شوهه  
که رئیه جماور ممنوع الت وویور  
و سخن به  وها در آموهه و ایون  
ممکن نبوده جز با اوتراض وسیوع  
و جاانی که شکل گرفته و ایون  
یعنی کوارگور خوامووش نوموانوهه.  
جعقر وو ویو  زاده یوک تونوه بوا  
مایه گذاشتن از جوانوش  وهای  
"کارگر ایرانی" شهه که پژواکوش  
آن در همه جاان پویوهویوهه اسوت.  
حواکوومویووت موونوتوو ور نشوسووتوه تووا  
مرگ جعقر را بوبویونوه اموا خوود  
باتر از هور کسوی مویوهانوه کوه  
دیگر جنبش کارگوری دیوگور آن  
جنبش یکماه پیش ه  نیست. ایون  
حوورکووت اوووتووراض یووک "فووعووا   
مهنوی" نویوسوت بولوکوه اووتوراض  
یک طبقه است کوه تون رنوجوور  
جعقر و ی  زاده همه فریواد یوک  
طبوقوه شوهه اسوت. رسوانوه هوای  
فوووارسوووی زبوووان بوووور وازی و  
بووخوو وووی بووی بووی سووی اگوور  
"سکوت مطلق خبوری" در موورد  
جعقر و ی  زاده در پیش گورفوتوه  
است نه بهین خاطر است کوه "دو  
منبع مستقل" این خوبور را توایویوه  
نکرده انها!  بولوکوه مویوهانوه ایون  
اوتراض از جنه دیوگوری اسوت.  
 از جنه اوتراض طبقاتی است.  

 
مبارزه طبقاتی امر وجیوب و  
نریبی نیست. از موبوارزه بور سور  
حق داشتن کار تا دستمزد تا لوووو  
اتاام امنیتی گوشه های از ایون  
مبارزه است که اکنون بوه وویوان  
دارد اتقا  می افته. اگر بوانوهی  
از حکومت فیشاای حوقوویوی را  
منتشر میکنه نوگوران "حویواویوت"  
نووهاشووتووه کوواربووهسووتووان حووکووومووت  
نیست  اموا فوکور مویوکونوه کوه  
میتوانه  بر بستور"شوکواق فوقور و  
نوونووی" بووانووه ریوویووب را از کووار  
بینهازد. "حاج یواسو " پویوشوتور از  
رهبر فرزانه ووهه به خون کشویوهن  
بحرین را میههه و حسن ن ر اللوه  
پوزخنه زنان اذوان میکنه که توا  
جماوری اسقمی است حزب اللوه  
بودجه و سقحوش توامویون اسوت.   
ایشان سورشوان بوه دیووار نوخوورده  
بلکه بایه این ویایع  را بور بسوتور  
مبارزه طبقاتی دیوه کوه بوه روز  

 بروز بر حهت آن افزوده میشود. 
 

اکوونووون "شووکوواق فووقوویوور و  
ننی"  یک امر جامعه شناسوانوه  
نیست بلکه به یک امر سیواسوی  
تبهیل شهه است. یک حوکووموت  
چپاولگر تمام یه در موقوابول تووده  
مووردم گوورسوونووه ایسووتوواده اسووت و  
توانش روزبروز کمتر میوشوود کوه  
آشکارا بر نوارتوگور و توروریسوت  
بودن خود تاکیه مویوکونوه. نوموی  
خواهه جا پوایوش را در مونوطوقوه  
حقظ کنه بیش از هر چیز نوگوران  
ومر حکوموت اش اسوت کوه از  
سوی توده مردم کارکن جواموعوه  

 تاهیه میشود.   
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 ١ صفحه   

 
هککای کککارگکککری  تشککککککل

 آلترناتیو در غرب
نککککککقککککککدی دربککککککاره 

هککای جککنکبککش  "اتکحککادیکه
 اجتماعی

 ناصر اصغری
یک بحث مشتر  بین فوعوالویون  
چووک کووارگووری در ایووران و در  
نرب  یافتن راه حلی برای معیل  

تشکلی کارگران است. اگر در    بی 
ایران مبارزه کارگران با جومواووری  
اسقموی بور سور سورکووب توقش  
برای تشکلیابوی کوارگوران اسوت   
بووحووث در نوورب بوور سوور بووحووران  

هووای کووارگووری اسووت و    اتووحووادیووه 
شوود بوا وجوود    اینکه چگونه موی 

  -های کارگری سونوتوی     اتحادیه 
که در موبوارزه ایون دوره جونوبوش  

 –انوه    خوا ویوت شوهه   کارگری بی 
کووارگووران را مووتووشووکوول کوورد.  
کشمکشی که بین فعالیون چوک  
جنبش کارگوری آنوجوا در جوریوان  

گویوری بویوان    است  در دو مووضوع 
هوووای      اتوووحوووادیوووه ١ شوووود؛    موووی 

کارگری سنتی را ا قح کنونوه؛  
های کارگری سونوتوی      اتحادیه ٢ 

ظرق مناسبی برای سوازموانوههوی  
 کارگران نیستنه. 

 
یکی از آلترناتیوهای کسانی کوه  

های کارگوری سونوتوی را    اتحادیه 
ظرق کامل و در نتیجه مناسوبوی  
برای پیشروی جونوبوش کوارگوری  

داننه و در وین حا  آلتورنواتویوو    نمی 
متقاوت و موجوزائوی کوه گورایوش  

های سنتوی را    متقاوتی از اتحادیه 
دهنه     نماینهگی کنه ه  ارائه نمی 

های جونوبوش اجوتومواووی"    "اتحادیه 
اسووت. در یووکووی دو دهووه اخوویوور  

 های زیادی درباره این "مه "    نوشته 

 
های کارگوری    و "طرح" از اتحادیه 
انووووه. بووووقووووو     موووونووووتووووشوووور شووووهه 

Stephanie Ross   کوووووووه
تحقیقات زیادی حو  ایون موقوولوه  
انجام داده  یکی از معیقتی که  

هووای جوونووبووش    دربوواره "اتووحووادیووه 
اجتماوی" انتشواش ایوجواد کورده  
است  نبود یک توعوریوف واحوه از  
این ن ریه و موقوولوه اسوت. بوخوش  
زیووادی از کسووانووی کووه دربوواره  

های جنبش اجتماوی" که    "اتحادیه 
بعیا با وناوین دیگری ه   مواول  

گرائی وهالت اجوتومواووی"    "اتحادیه 
کننوه    شونه  تقش می   معرفی می 

های موجود و سنتی را از    اتحادیه 
آنهه که "بیزنیه یونیونیس " خوانهه  

شود  به "سوشیا  یونویوونویوسو "    می 
 . استقانی راس در  ١ توییر بههنها 

  بورای  ٢ هوایوشا   یکی از نووشوتوه 
نمونه به ساختار و فعالیت چنه توا  

های کارگری کانادا  از    از اتحادیه 
جمله "اتحادیه خوهموات وومووموی  

کنه که به طرق    کانادا" اشاره می 
"اتحادیه جنبش اجتماوی" توموایول  
دارنه. کسان دیگری ه   از جملوه  
فعالین کارگوری در آموریوکوا بوه  
نمونه "اتحادیه معلمان شیکاگو" و  
مبارزات چنه سا  گذشته معلمان  

کننه که نمونوه    آن ایالت اشاره می 
زنهه دیگری از "اتوحوادیوه جونوبوش  

 (.٥ اجتماوی" در نرب استا 
 
هوووای دیووگوووری از نووووع    نوومووونووه 

تشکلیابی متوقواوت کوارگوران در  
هوای    نرب و ولیرن  وجود اتحادیه 

کارگری وجود دارنه  که در چنه  
کتاب با ارزش موورد بوحوث یورار  

 . فعالین این تشکلاوا  ٤ انها   گرفته 
های کوارگوری    وجود خود اتحادیه 

سنتی را جزئی از  ورت مسودولوه  
بی حقویی کارگران تعوریوف موی  

 کننه. 
 

بحث امروز این مطلب اما پرداختن  
های آلترناتیوو نواوادهوای    به تشکل 

موجود و سنتی کارگران در نرب  
نیست. بطور اخت وار بوه جوایوگواه  

های جنبش اجتماوی" در    "اتحادیه 
 ایران می پردازم. 

 
 
 

 
هککای  بککحککت "اتککحککادیککه

جنبش اجکتکمکاعکی" بکی 
ربط به جنبش کارگکری 

 ایران
اخوویوورا بووه مووطوولووبووی از حشوومووت  
محسنی در سوایوت "سوازموان راه  
کارگر اکمیته مورکوزی " توحوت  

هووای جوونووبووش    ووونوووان "اتووحووادیووه 
اجتمواووی پواسوخوی مونواسوب بوه  

یوابوی کوارگوران"    ضرورت سوازموان 
برخورد کردم که بر این ن ر اسوت:  

یابی جنبوش    "شکل مناسب سازمان 
ی کشوور    کارگری در شرایط ویژه 

ما" "اتحادیه جونوبوش اجوتومواووی"  
هوای ارائوه    گویوه: طورح   است. می 

یابوی کوارگوران:    شهه برای سازمان 
  سنهیوکوای یوانوونوی بوا نوگواه  ١ 

  سونوهیوکوای  ٢ معطوق به بوا    
یانونی با نگاه معطوق به پائین  و  

  اتوحوادیوه جونوبوش اجوتومواوووی  ٥ 
هستنه. هر کسی کوه توحورکوات  
بین فعالین کارگری و هموهونویون  
اوتراضات کارگران برای متشکل  
شهن در ایوران را  در طوو  دوران  
حکومت اسقمی دنبا  کرده باشه   

دانوه کوه ارزیوابوی و ادوووای    موی 
حشمت محسنوی وایوعوی نویوسوت!  
مقو ت سیاسی  معنای زمینی و  
وملی دارنه. فلسقی نیستنوه کوه  
در اذهان باشنه. حشمت محوسونوی  

توانوه حوتوی یوک نوموونوه از    نمی 
تقش فعالیون کوارگوری را نشوان  
مووخوواطووبووش بووههووه کووه در حوووزه  

های جونوبوش اجوتومواووی"    "اتحادیه 
گنجه. اینوکوه خوود نوویسونوهه    می 

موووضووووووی را در نوو وور دارد و  
اش مطالعه و توحوقویوق کورده    درباره 

است  با اینکه وایعا یک چونویون  
چیزی در ایران در جریان است  دو  
موضوع متقاوتی هستونوه. اتوقوایوا  

هوووای ارائوووه شوووهه بووورای    "طووورح 
   ١ یابی کارگران" در ایران    سازمان 

  شووورا امووجووامووع  ٢ اتووحووادیووه و  
ومومی  هستنه.  هها مطلب و  
بحث و جوه  در ایون بواره نووشوتوه  

انه. حتی "سازمان راه کوارگور    شهه 
اکمیتوه مورکوزی " کوه نووشوتوه  
حشمت محسنی در سایت آن درج  

یوابوی    شهه است  از بوحوث سوازموان 
ای وبور کرده و از مجامع    اتحادیه 

ومومی بعنوان مطلوبتوریون شوکول  

سازمان یابی کوارگوران حورق زده  
 است. 
 

بوواووررو دربوواره ادوووای حشوومووت  
محسنی و بحث شورا و سونوهیوکوا  

ها  قحه نووشوت؛ کوه    شود ده   می 
ههق این یادداشت نیست. بوحواوی  
که ایون یوادداشوت در نو ور دارد   
یک نگاه کلوی بوه ایون نواوادهوا  

 است. 
 

با تر اشاره کردم که بحث در بیون  
فعالین کارگری در نرب کوه بوه  

های جونوبوش اجوتومواووی"    "اتحادیه 
انه  بی خوا ویوت شوهن    روی آورده 
های کارگری سنتی است.    اتحادیه 

تقش ا ولوی آنواوا هو  ا وقح و  
دموووکوووراتووویوووک کوووردن هووومووویووون  

هووای کوارگووری موووجووود    اتوحووادیووه 
کوونوونووه کووه    اسووت. یووادآوری مووی 

هووای کووارگووری امووروز    اتووحووادیووه 
انه  که در اوان    "اکونومیست" شهه 

شوان نوبوودنووه.    تشوکویول و توکووویون 
های    کننه که اتحادیه   یادآوری می 

کارگری امروز "رشته"ای افوعوا   
انوه    در رشته خا ی از تولیه  شوهه 

که بایه "نیر رشته"ای و همه گیر  
کونونوه کوه    باشنوه. یوادآوری موی 

های کارگری فقط درگیر    اتحادیه 
مسائل محیط کار نبودنه  بولوکوه  
درگیور هوموه موعویوقت جواموعوه  

کوونوونووه کووه    بووودنووه. یووادآوری مووی 
های کوارگوری نواوادهوای    اتحادیه 

دمکراتیکی بوودنوه کوه اویوا و  
بهنوه آنواوا در سووخوت و سواز آن  

های    دخالت داشتنه. امروزه اتحادیه 
کارگری ناادهوای بوورکوراتویوک  

انووه و اویووا و بووهنووه آنوواووا    شووهه 
گیریاا    هیهگونه دخالتی در ت می  

نهارنه. حشمت محسونوی از چونوه  
پوورداز توودوووریووزه کوونوونووهه    نوو ووریووه 
های جنبش اجتماوی"  از    "اتحادیه 

برد کوه    جمله کی  مودی" اس  می 
اتقایا بحث آناا هو  و بوحوث کول  
نوواووادهووای موواوول "لوویووبوور نووتووه"  

(Labor Notes)    اکووه کوویوو
موودی از بونوویووانوگووذاران اولویووه و  
ا لی آن بوود  و "مسویور جوهیوه"  

(New Direction)   بازگشوت
به سنوت دموکوراتویوک و بوعویوا  
مبارزاتی گوذشوتوه اسوت. یوعونوی  

هوا و    بحث بر سر اینکه با تشوکول 
ناادهای موجود کارگری چگونه  

برخورد بشود و چگونه آناوا را در  
سرنوشت مبارزاتی کارگران دخالت  
داد. در ایران مورد ن ر موا  بوحوث  
تشکل کارگری هنوز روی مویوز  
است. هنوز داری  برای خود تشکل  

 مبارزه می کنی . 
 

آلککتککرنککاتککیککوهککای مککوجککود و 
 تحزب کارگران

در نرب  چه آن کسانی که بحث  
های جنبش اجتماووی" را    "اتحادیه 

کننه و چه آناایی کوه    مطرح می 
در ایتالیا و آلمان و   Cobasنمونه  

کننه  بحواوشوان    نیره را مطرح می 
وووهم کووارائووی احووزاب سوووسوویووا   
دمکرات و اروکمونیست پارلموانوی  
اسووت کووه سوونووتووا پووارتوونوورهووای  

انه. بحث    های کارگری بوده   تشکل 
آناا این است که از حزب دمکرات  
آمریکا  از حزب لیبر انگلیه و از  
احزاب سوسیالیست و اروکمونیست  
ایتالیا و فرانسه و یوونوان و نویوره  

مواسوه و    چیزی به کارگران نوموی 
های کارگری مووجوود بوا    اتحادیه 

"بوووروکووراسووی" حوواکوو  بوور آنوواووا  
انه که خوود    پارتنرهای احزابی شهه 

بووایووه موووضوووع مسووتووقوویوو  مووبووارزه  
کارگران باشنه. تعهادی از فعالین  

هوای آلوتورنواتویوو    کارگری تشوکول 
ناادهای رسمی کارگری در نرب  
نقشی بورای احوزاب سویواسوی در  
مبارزات کارگران یائل نویوسوتونوه.  
این مسدله ما  است که بیون ایون  

ها و فعالین مزبور تقکیک    تشکل 
هوا احوزاب    یائل شوی . این تشوکول 

هوای    کارگری نویوسوتونوه. تشوکول 
مورد بحث ظرفاائی برای موبوارزه  
کارگران هستنه که اتحادیه هوای  
کارگری سنتی را ظرق مناسبوی  

داننه و در یریب    برای این کار نمی 
هووای    بووه اتووقووا  موووارد  اتووحووادیووه 

توجه به مطالوبواتشوان    کارگری بی 
بوده و فعالیتی از د  این مبارزات   

انوه.    شروع بوه سوازموانوههوی کورده 
اینکوه فوعوالویونوی گواهوا بوعونووان  
سخنگویان و تدوریزه کننهگان ایون  

ها در موخوالوقوت بوا توحوزب    تشکل 
سیاسی کوارگوران وولوی الوعومووم  
حرق می زننه  نبوایوه بوه حسواب  

 ها گذاشت.   خود این تشکل 
 

 یرن گذشته و    ٠٦ در اواخر دهه  
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  ٩از صفحه  
 

حو  و حوش جنبش "پائیز داغ" در  
ایتالیا و حکووموت ائوتوقفوی کوه  
احزاب چک هو  بوخوشوی از ایون  
ائتقق بودنه  جنوبوشوی راه افوتواد  

هووای    کووه در بوویوورون از اتووحووادیووه 
کارگری موجود و رایو در ایتالیوا  
شروع بوه سوازموانوههوی کوارگوران  
کرد. فعالین کارگری این جنبوش  

معروق   Autonomismکه به  
هوای    است  شروع به ایجاد تشوکول 

کوووارگوووری کوووردنوووه کوووه بوووه  
operaismo   معروق است. ایون
ای فروکش کرد؛    جنبش برای دوره 

اما امروزه جنبشی و ناادهائی که  
خود را ادامه آن ناادها و جونوبوش  

فعالیت   Cobasداننه  به نام    می 
کوونوونووه کووه دارای اهووموویووت    مووی 

خووا ووی در مووبووارزات کووارگووران  
بوا   operaismoهستنوه. فور   

Cobas   در این است که فعالیون
این آخری خود را مخالوف توحوزب  

دانونوه؛ در حوالویوکوه    کارگران می 
فوعووالوویوون اولووی ابووعوویووا هووواداران  
ن رات آنتونیو گرامشی  منشعبین  
و جوهاشوهگوان حوزب کوموونویوسوت  
ایتالیا بودنه که احزاب پارلمانی را  
جوووزئوووی از  وووورت مسووودووولوووه  

دانستنه. هویوهوویوت توقوشوی    می 
چشمگیر برای ایجاد حزب طوبوقوه  
کارگر نکردنه  اما این ما  را از  
نگاه دور نهاشتنه و خود را مخالف  
تووحووزب طووبووقووه کووارگوور تووعووریووف  

 نکردنه. 
 

حزب برای طبوقوه کوارگور  بورای  
مبارزه کارگران و برای خوقو وی  
جامعه  و برای کسی که سوورا   
دوا را در موبوارزه سویواسوی گو   
نکرده است  از نان شب هو  واجوب  
تر است. کارگران در تسخیر یهرت  
سیواسوی اسوت کوه موی تووانونوه  
گامی وملی در مسیر خوقو وی  

از وضعیت موجود بردارنه. تسخیور  
یهرت سیاسی بهون داشوتون یوک  
حزب ابها امکان پذیر نیست. داریو  

 (Dario Azzellini)آزلینی  

کووه تووحووقوویووقووات خوووبووی در بوواره  
ناادهای آلترنواتویوو کوارگوری در  
نورب کوورده و خووود نوویووز توومووایوول  

دارد  در   Cobasسوویوواسووی بووه  
هایی که    مقهمه یکی از مجمووه 

در بخش توضیوحوات بوه آن اشواره  
هوا و    نوویسوه: "رسوانوه   ام  موی   کرده 

کارشناسان معمو  دلیل شکست و  
هایی کوه بوه    ناکام مانهن کارخانه 

انووه را    کونووتوور  کووارگووران در آمووهه 
مسائل و مشکقت داخلی وونووان  

کننه. ... اموا دلویول ا ولوی    می 
تقریبا در تمامی مواردی که ایون  
پرو ه کارگران با شکست مواجاوه  

شود  تاهیه و یا سرکوب خشن    می 
است." او سپه راه حلوی را بورای  

دهه که سنتا بور    پیروزی ارائه می 
 شه.   دوش احزاب گذاشته می 

 
اتحادیه های کارگری در جاهایی  
که کارهای اجتمواووی فوراتور از  
درگیر شهن و پرداختن به مشوله و  

انوه و    معیقت اویای خود کرده 
بخ وی در جاهایی که استقانوی  
راس بووه آن اشوواره کوورده و آن را  

های جونوبوش اجوتومواووی"    "اتحادیه 
معرفی کرده است  در اتوحواد بوا  

های اوتراضی برحق دیوگور    جنبش 
مال جنبش زنوان  جونوبوش حوقوو   
برابر مهنی  جنبش ولیه بیوکواری  

هوای    و نیره  پرداختن بوه مشووولوه 
جامعه را یک رکن از فعالیتاای  

ها    انه. این اتحادیه   خود تعریف کرده 
یک وظیقه دیگری که برای خود  

انوه  توقش بورای بوه    تعریف کورده 
چک چورخوانوهن احوزاب سووسویوا   
دمکرات بوده است. یریب به اتقا   

گورائوی    فعالین این نوع از اتوحوادیوه 
در آمریکا در این دوره کوه بورنوی  
سانهرز کانوهیوه موقوهمواتوی حوزب  

دمووکوورات بووود اکووه خووود را  
سوسیالیست معرفی موی کونوه    
فعا  کمپین ایشان شهه بودنه. هور  
دو این موضعگیریاای سویواسوی   
چه مخالف تحزب کارگری باشی  
و چه فعا  یک حوزب بوور وائوی  
باشی  به یک انوهازه بوه مونوافوع  
سیاسی و طبقاتی طبوقوه کوارگور  

رساننه. کنوه بوحوث مون    ضرر می 
ای    این است که فوعوا  کوارگوری 

که کارگران را در محیط کوار و  
اش سووازمووان    مووحوویووط زنووهگووی 

دهه  نبایه از ایجاد حزب طبقه    می 
کارگر برای خق ی از سویوسوتو   

 سرمایه داری نقلت کنه. 
 

هککای کککارگککری و  تشککککل
 فعالیتهای اجتماعی

ای    به ن ر من آن تشکل کارگوری 
داری خود را    که در جامعه سرمایه 

هوای    فقط نواوادی بورای مشووولوه 
اویای خود تعریوف کورده اسوت   

توانه از منافع هماناا ه     حتی نمی 
دفاع کنه. کارگر اویو تشوکول  
کووارگووری   ویووو جووامووعووه هوو   
هست. اگر یهرت تشکل پشوت او  
باشه  ن رش درباره ساختن موعوابوه  
مذهبی گوش شنوائی پیها خواهه  
کرد. کارگر درباره وروج راسیسو   
و فاشیس  حرق دارد. زنهگی دارد  
و در محقت کارگری معیقتوی  
دارد که شایه مستقیما به کوارش  
و مطالبات سر کارش ربط نهاشته  

خواهه یهرت اتوحواد    باشه. اما می 
او در تشووکولووش پشووت او بواشووه.  
کووارگوور موونووافووعووی فووراتوور از  
چااردیواری کارخانه دارد کوه بوا  
مطالبات جنوبوش زنوان و جونوبوش  
ولیه بیکاری و نیره ربط مستقی   
دارد. اگور ایون مسوائول  مسوائول  
مربو  به کوارگور ویوو تشوکول  
است  مسائل مربو  به تشکول او  
ه  هستنه! ما نه تناوا در نورب   

هوای    بلکه در خود ایران ه  تشکل 
کارگری را به تشویق بوه مووضوع  
گرفتن در یبا  مسائل اجتومواووی  
در بیوانویوه و یوطوعونواموه هوایشوان  

کنی . بحث می کنی  و نشوان    می 
می دهی  که این مسدله کوارگور  
را یهرتمنهتر می کنه و در چشو   
 جامعه رهبر آن جامعه می کنه. 

تووانوه    اما تشکول کوارگوری نوموی 
جایگاه حزب سیاسی کارگری را  
بگیرد. حزب سیاسی طبقه کارگر  

های کارگران را یهرت    بایه پیروزی 
و یانون جامعه بکنه. حزب طبوقوه  
کارگر یهرت را از چنگ دشمنان  

آورد و به سیوسوتو     کارگران در می 
دهه. در ایون    کارمزدی خاتمه می 

شود و بوایوه بویوشوتور    باره البته می 
 نوشت. 

 
 در حاشیه

در این نوشته به حشمت محسونوی  
ه  اشاره شهه بود؛ اموا ی وه ایون  
نوشته پرداختن به ن رات ایشوان و  
یووا حووتووی نوو وورات ایشووان را در  
چاارچوب آلترناتیوهای ناوادهوای  
موجود رسمی کارگران یرار دادن   
نیسوت. نو ورات ایشوان اشوکوا ت  
سیاسی جهی دارنه  که شایه ک   
ضررترین آناا این است کوه فوکور  

کنه مسدله ایوجواد تشوکول و    می 
جها  برای ایجاد تشکل  ریابت بوا  
این و یوا آن شوخو ویوت سویواسوی  
است. او حتی موضعگیری درباره  
ناادهای سنتی کوارگوری را  از  
کسی مال توقوی روزبوه کوه هو   
سازمانی خوودشوان اسوت  بورنوموی  
تابه؛ چه رسه به اینکه در موازی  
با این ناادها شوروع بوه موبوارزه و  
تقش برای ایجاد "اتحادیه جنوبوش  

گرائی وهالت    اجتماوی" و "اتحادیه 
 اجتماوی" بکنه. 
====== 

 توضیح: 
  برای نمونه به دو موردی که  ١ )

طی چنه سا  گذشوتوه  نوویسونوهه  
همین سطور آناا را تورجوموه کورده  
اسووت  مووراجووعووه کوونوویووه: الووف   

گرائی وهالت اجتومواووی"    "اتحادیه 
از اسووتوویووو سوویوونووگوور  موونووهرج در  

و     ٤٦٤ "کارگر کمونیست" شماره  
ب  "بیزینه یونیونیس  و تقابل آن  
با دمكراسی محیط كار" از وانوها  
پاز  منهرج در "کارگر کمونیست"  

 .١٤١ شماره  
 Varieties of  به نوشته  ٢ )

Social Unionism   موونووهرج
 Justنشووریووه    ١١ در شووموواره  

Labour  .مراجعه کنیه 
 Earl  نووووشووتوووه بووواارزش  ٥ )

Silbar   تووحووت ووونوووانThe 
limits of progressive 
unionism: the politics 
o f  t h e  C h i c a g o 
Teachers  Union ’s 

April  ٢٦١٠ ,١strike   
//:httpمووونوووهرج در سوووایوووت  

platypus ١٤١١.org/   موونووبووع
خوبی برای مطالعه اوت اب چنه  
سا  اخیر معلمان شیکاگو و نقوش  

 اتحادیه های کارگری است.  
  خواننهه وقیمنه در مورد این  ٤ )

کووتوواب    ٤ بووحووث مووی توووانووه بووه  
 Immanuel Nessباارزش از  

مراجوعوه   Dario Azzelliniو  
 New Forms of(١ کنوه:  

Worker Organization   
 An Alternative(٢ 

Labour History    ٥)
Ours to Master and to 

Own ٤ و    )T he  
I n t e r n a t i o n a l 
E n c y c l o p e d i a  o f 
R e v o l u t i o n  a n d 

Protest:  ١٣٦٦to the 

Present.   کووتووابوواووای مووذکووور
هایی از مقا ت با ارزشی    مجمووه 

درباره تجارب جنبش کوارگوری از  
کشووورهووای مووخووتوولووف در مووورد  

 یابی کارگران هستنه.   تشکل 
 ٢٦١٠  وئن    ٢٠ 

 حقوق کودکان
 حق هر کود  به یک زنهگی شاد  ایمن و خق .  

 نوی کودکان و نوجوانان را  در با ترین سطح ممکن  تیمین کنه.  مع   تیمین رفاه و سعادت هر کود   مستقل از وضعیت خانوادگی  با جامعه است. دولت موظف است استانهارد واحهی از رفاه و امکانات رشه مادی و 
 از وضعیت خانوادگی.    تقل پرداخت کمک هزینه های  زم و ارائه خهمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی  برای تیمین استانهارد با ی زنهگی کودکان و نوجوانان مس 

 یرار گرفتن کلیه کودکان فایه خانواده و امکانات خانوادگی  تحت تکقل دولت و زنهگی و تربیت آناا در ناادهای مهرن و پیشرو و مجاز.  
 .  ایجاد ماه کود  های مجاز و مهرن به من ور برخورداری همه کودکان از یک محیط زنهه و خق  تربیتی و اجتماوی  مستقل از شرایط خانوداگی 

 برابری حقویی کامل کودکان  او  از اینکه داخل یا خارج ازدواج بهنیا آمهه باشنه.  
 سا .    ١٠ ممنوویت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر  

 ار روانی و ارواب کودکان.  آز   ممنوویت هر نوع آزار کودکان در خانواده  مهارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی. ممنوویت اکیه تنبیه بهنی. ممنوویت فشار و 
 مقابله یاطع یانونی با سوء استقاده جنسی از کودکان. سوء استقاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب میشود.  

 یر آموزش  تقریح  و شرکت در فعالیت های اجتماوی مخ وی کودکان گردنه.     ن تعقیب و مجازات یانونی کسانی که به هر طریق و به هر توجیه مانع برخورداری کودکان  او  از دختر و پسر  از حقو  مهنی و اجتماوی خویش 
 يک دنياى باتر برنامه حزب کمونيست کارگرى 
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 2 صفحه   

 مصاحبه کارگر کمونیست با سرور کاردار

ک.ک؛ سرور ککاردار در 
ژوئککن  ٠٢.٠٢روزهککای 

در کشککور نککروژ  ٠٢٢٢
کککنککفککرانککه اسککلککو بککه »

مککنککاسککبککت روز جککهککانککی 
حککمککایککت از زنککدانککیککان 

 «سککیککاسککی در ایککران

برگزار شد! شما یکی از 
سککازمککانککدهککنککدگککان و 
سخنران ایکن ککنکفکرا  
بودید! چه شخصیتهایکی 
در این کنفرانه شرککت 

  داشتند؟
 سرور کاردار :

سخنران در ایون    ١١ مجمووا    
  ٤ کنوقورانوه شورکوت کوردنوه .  

سخنران از ایران با اسوکوایوک بوه  
سووخونووران    ٢ موا پوویووسووتونوه و و  

اسکایپی از اروپوا را داشوتویو  و  
بووقوویووه سووخوونوورانووان در سووالوون از  
کشوووورهوووای موووخوووتووول حیوووور  

داشتنه و موا را یواری      فیزیکی 
کردنه و اما شوخو ویوتواو ی کوه  

 داشتی  وبارت بودنه از: 
 

سوورور کوواردار کووه  ضووموون  
خووشووامووهگووویووی بووه حوواضووران و  
سخنرانان کنقورانوه بوا اشواره بوه  
مماشات دولتاای نربی در سایوه  

ای و برجام نسبوت    مذاکرات هسته 
به جونوایوات دولوت روحوانوی  بور  

هوای اجوتومواووی    اهمیت فعوالویوت 
برای آزادی و رهایی در ایوران بوه  
مبارزات رهبران جنبش کوارگوری  
بووه ووونوووان نووقووطووه وووطووف ایوون  
مبارزات تاکیه کرد و بوا موطورح  
کردن بویوانویوه مشوتور  جوعوقور  
و ی  زاده و اسماویل ووبوهی و  
د یل اوت اب نذای و ی  زاده  
    بووا خووواسووت حوومووایووت جوواووانووی 

آزادی وی و دیگر زنهانویوان   برای 

سخنان خود را به پوایوان   سیاسی  
 برد. 

 
شیوا موحوبووبوی سوخونوگووی  
کووموویووتووه  مووبووارزه بوورای آزادی  
زنهانیان سیاسی دومیون سوخونوران  
ایوووون کوووونووووقوووورانووووه ضووووموووون  
خوووشووامووهگووویووی بووه حیووار و  

و      مهووین بوه زبوان انوگولویوسوی 
سوخونوان موبوسووطوی در      فارسی 

هووای    مووورد وضووعوویووت خووانووواده 
زنهانیان سیاسی که در زیر فشوار  

  هستنه ایراد نمود.  میاوف  
 

دیگر سخنرانان این کنوقورانوه  
فعا  کوارگوری   وبارت بودنه از: 

و زنهانی سیاسی سابوق موحوموود  
که در سوخونوان     الحی از ایران 

خود تاکیه بر ایجواد تشوکولواوای  
مستقی  بوه خوانوواده       حمایت مالی 

زنهانیان سویواسوی کورد. وی بوا  
توضیح ایون کوه اکواور زنوهانویوان  

هوای سونوگویون    با هوزیونوه  سیاسی 
دارو و دارمان مواجه هسوتونوه بوه  

بوه ایون      اهمیوت کوموک موالوی 
 وزیزان تاکیه نمود.  

 
موادر ریوحوانوه   شعله پواکوروان 

جوووبووواری و فوووعوووا  جووونوووبوووش  
اوووهام از ایووران دیووگوور   ووولوویووه  بوور 

سخنران این کنقرانه در بوخوشوی  
از سخنان خود گوقوت از فورزنوهم  
درس مقاومت و آزادگی گورفوتو   
و از وی آموووخووتوو  کووه بوورای  
رسیهن به وهالت بوایوه جونوگویوه.  

بر اهومویوت ایسوتوادگوی در   وی  
مقابل تجاوز بوه حوقوو  انسوانواوا  
تاکیه و خواستوار لوووو اووهام در  

 کشور شه.  
 

گلر  ابراهیموی هوموسور آرش  
دیگر از سخونورانوان       ادیی یکی 

کوونووقوورانووه بووود. وی گووزارشووی  
مبسو  از وضعیت هوموسور خوود  

 ارائه داد.  
دبویور کوانوون   هاش  خواسوتوار  
مشواوه از ایوران    نقی معولوموان 

سخنان خود را با تشکر از حیوار  
و کوموویوتوه  موبوارزه بورای آزادی  
زنهانیان سیاسی شوروع کورد. در  
بخشوی از سوخونوان خوود گوقوت  

سوا  اسوت کوه    ١٣٦ ملت ایوران  
کوونووه.    بوورای آزادی مووبووارزه مووی 

وی گووقووت آزادی بوواووا دارد. و  
وجود زنوهانوی سویواسوی سونوهی  

وجوود آزادی در   اسوت بور ووهم  
 کشور 
 

افشین نهیمی فعا  کارگوری  
و زنهانوی سویواسوی از نسول دوم  
زنهانیان سیاسی سوخونوان خوود را  
ووووووووووووه   ووووووووووووا درود ب ب

موحوموه  وهیوق   سیواسوی  زنهانیان 
زاده شوروع    جعقر و ویو   و  کبودونه 

کرد و به سوابق سرکوب ر یو  از  
 بهو انققب تا به امروز پرداخت.  

 
احووموووه مووووسوووی زنوووهانوووی  

ایوران   سیاسی سابق و از فوعوالویون 
احمه مووسووی بوطوور     - تریبونا  

مبسو  از دادگاه ایران توریوبوونوا   
 گزارشی به کنقرانه ارائه دادنه  

 
موویوونووا احووهی سووخوونووگوووی  
کووموویووتووه بوویوون الووموولوولووی ووولوویووه  

در ایووووووووووران   اوووووووووووهام  
شووووووورای   موووووووسووووووه   و  

سخنورانوی     مسل       اکه  مرکزی 
    خورداد و نوه   ٥٦ خود را با ونوان  

فووراموووش      موویووبووخووشوویوو  و نووه 
کوونوویوو  آنوواز کوورد. وی از    مووی 

های مشواوور بوه    سنگ   ٥٦٦٦٦ 
های سکونوهری در کولون    سنگ 

از   ای   آلمان نام برد که در گووشوه 
شار بورای یوادبوود هوولووکواسوت  
ر ی  نازی آلمان فرش شهه انه توا  
مردم هنگام رد شوهن سوکونوهری  

فراموش کوردن   بخورنه برای وهم 

این جنایات و اضوافوه کورد کوه  
بورای مون یوادآور    ٠٦ خرداد    ٥٦ 

هولوکاست ر یو  اسوقموی اسوت  
که به هی  وجه نبوایوه فورامووش  

 شود.  
 

شوواووق دانشووقوور سووخوونووگوووی  
کومووپوویوون بوورای آزادی کووارگووران  
زنهانی و هماهنگ کننونوهه  بویون  
الووووومووووولووووولوووووی کووووومووووویوووووتوووووه   

کارگری در سخونوان       همبستگی 
جونوبوشوی کوه اموروز در   گقت  

خیابان و در کارخانه و در مویوان  
  ٣١ جوانان شاههی  ادامه انوقوقب  

است که هر روز یوویوتور بوه جولوو  
زاده    میرود. شاق به جعقور وو ویو  

و پقتقرم وی برای لوو امونویوتوی  
شهن اوتراضات کوارگوری اشواره  

توضیح داد که بوه یوک   کرد و  
دوره  جووهیووهی از مووبووارزه بوورای  
ه    آزادی زنهانیان سیاسی وارد شوه 

 ن یر است     ای  که بی 
 
سویواسوی   پروانه وارق فوعوا   

سوخونوان   و زنهانی سیاسی سوابوق 
هوای دهوه    خود را با یاد یتل ووام 

آناز نمود و گقت نسول دهوه    ٠٦ 
زود فوواووموویووه کووه      خوویوولووی   ٠٦ 

انققبش دزدیوهه شوهه اسوت و بوه  
مقاومت برخاست. وی گقت پیوام  

بوود و ایون بوایوه      آنان حق خواهی 
بوه      حق همه باشه که بگوینه نوه 

بووه مشووروووویووت      اوووهام و نووه 
ای      خشووونووت. وی گووقووت ی ووه 

کنه که تنواوا    تقهی  کنقرانه می 
فایوموه توقوهسوی از اتوحواد      ی ه 

ی وه ی      نویوسوت ولوی  مبارزان  
هزاران زنهانی سیاسی اوهام شوهه  

فواویوموه را در      است. پروانه ی ه 
شعری زیبا بوا توکونووازی خسورو  

  زنهی به پایان برد. 
کوووووونووووووقووووووهراسوووووویووووووون    -

های کوارگوری    اتحادیه  سراسری  
از    (LO-Noway)نوووورو     –

    کنقرانوه اسولوو حوموایوت موالوی 
خوود      نموده و نیز پیام همبستگوی 

  را با این کنقرانه اوقم نمود. 
 

با توموام توقوشوی کوه بورای  
از       توون   ٢ بووریووراری ارتووبووا  بووا  

سخنرانان کنقرانه به وومول آموه  
متاسقوانوه یوادر بوه ایون ارتوبوا   
نشهی  در نتیجه نا ور زرفشوان و  
ووووز ت م وووق نوووژاد را بووورای  

  سخنرانی از دست دادی .  
بووا تشووکوور از هوومووه  وووزیووزان  
شوورکووت کوونوونووهه در کوونووقوورانووه  
تشکری ویژه داری  از هونورمونوهان  
مردمی سویوروان یوادری  خسورو  
زنهی و موخوتوار بورازش کوه بوا  
نواخوتون مووزیوک و بوا  وها و  
نوای گرمشان کنقورانوه را حوا   

  و هوایی دیگر دادنه. 
 

 کنفرانه: پیام 
تمامی زنهانیان سیاسی بوایوه  

 بهون ییه و شر  آزاد گردنه! 
به مونواسوبوت بویوسوتو   وئون  

 ١٥٤٣ برابر با سی خرداد    ٢٦١٠ 
روز جوواووانووی در حوومووایووت از  

 زنهانیان سیاسی در ایران 
حوموایوت   روز جاانی   امسا   

از زنووهانوویووان سوویوواسووی را در  
شرایطی برگزار میكنیو  كوه پوه  

دولتواوای   از توافقات هسته ای   
نووربووی و سووازمووانوواووا و رسووانووه  

در كوموا    پیوش   هایشان بیش از  
جونوایوات   در موقوابول   بیشرموی  

ایوون   ر یوو  سووكوووت كوورده انووه.  
سووووووووووووووووكوووووووووووووووووت در  

زنووهانوویووان   اوووهام   كوه  حوالوویووسووت  
شكونوجوه و   همهنان ادامه دارد؛  

فشووار و مووحووروموویووت از دارو و  
درمان همهنان به زنهانیان تحمیول  
شوووهه اسوووت. توووعوووهاد زیوووادی  

زنهانیان سیاسی در اووتوراض   از  
 به وضعیتشان مجبور شهه  
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  ١ از صفحه                
 
دست به اووتو واب نوذا   انه  

زده و در شورایوط وخویو  جسوموی  
امسوووا      انوووه.   یووورار گووورفوووتوووه 

سازمان جواوانوی كوار بوا   اجقس  
در حوالوی   حیور نماینهگان ر ی   

در اواخر فوروردیون   برگزار شه كه  
کوارگور موعوهن     ١١  ماه امسا   

طقی آ  دره توکواب در اسوتوان  
را بووه جوورم   آذربووایووجووان نووربووی  
شوق  زدنوه.   اوتراض به اخوراج  

حیووور   ایوون اجووقس در حووالووی  
نوومووایوونووهگووان ر یوو  را پووذیوورفووت  

هموهونوان بوا   كارگران زنهانی   كه 
احكام طو نی موهت در زنوهانواوا  

دیوگوری از   تعوهاد   بسر میبرنه و 
به جرم اووتوراض بوه     این فعالین  

زنووهان و شووق  مووحووكوووم شووهه  
در كوونووار ایوون زنووهانوویووان   انووه. 

خانوواده هوایشوان توحوت   سیاسی  
خوانوواده   بیشترین فشارها هستونوه. 

كوه در   سا  اسوت    ٥١ هایی كه  
ها و شوبواوا    ن  نبود وزیزشان روز 
به جورم دفواع   را طی میكننه و  

از فرزنهانشان دستگیر  بوازجوویوی  
وووووووووووووووووی   وووووووووووووووووهان و زن

                    میشونه.  
بووه     مووا اوووقم موویووكوونوویوو : 

بورابور    ٢٦١٠ مناسبت بیست   وئن  
روز جاانوی    ١٥٤٣ با سی خرداد  

در حوووموووایوووت از زنوووهانووویوووان  
یكبار دیگر همبستوگوی   سیاسی  

خود را بوا زنوهانویوان سویواسوی و  
خووووانووووواده هووووایشووووان اوووووقم  

ما بوا توموام یوهرت از   میكنی .  
و بورای   زیر دفاع   خواسته های  

تووحووقووق آنوواووا مووبووارزه كوورده و از  
تمامی تشكلاوا  شوخو ویوتواوا و  

موهافوع آزادی زنوهانویوان   مجامع  
سویواسوی دوووت موویوكونویو  ایوون  

ها را از هر طریوق موموكون    خواسته 

  :  مورد پشتیبانی یرار دهنه  
. به دستگیوری   تواوهیوه و  

هوای زنوهانویوان    اذیت و آزار خانواده 
 سیاسی پایان داده شود 

اجتمواع و توبوانوی بوه  “  اتاام  
ی ه ایهام وولویوه امونویوت مولوی  

و دیوووگووور اتووواووواموووات  ”  کشوووور 
هوای موقوتووح    از پورونوهه    امنیتی 

کارگران و معولوموان موعوتورض و  
سووایوور زنووهانوویووان سوویوواسووی حووذق  

  شود  
 وووهور و اجووورای احوووكوووام  

فورا متویف شود و به هور   اوهام  
نوع شکنجه توحوت هور وونووانوی  

  پایان داده شود.  
مووحووروم از درمووان   زنوهانوویووان  

 فورا مورد مهاوا یرار بگیرنه 
زنهانیان سیاسی و وقویوهتوی   

 فورا آزاد شونه 
جووموواوووری اسووقمووی بوورای   

های بیطرق جواوانوی    بازدیه هیدت 
ها تحوت فشوار یورار داده    از زنهان 
  شود. 

شرکت کننهگان در سومویونوار  
در حمایت از زنوهانویوان      روز جاانی 
 سیاسی 

  ٢٦١٠    هووجووههوو  موواه  وئوون 
با بیست و نواو  خورداد مواه     برابر 

 ١٥٤٣ 
بیانیوه در      بیانیه کنقرانه:  

حومووایووت از جووعووقوور ووو وویوو  زاده   
 کارگر زنهانی 

جعقر وو ویو  زاده از رهوبوران  
کوووارگوووری سووورشووونووواسوووی در  
وضوعوویووتوی اضووطوراری در زنووهان  
است. اووتوراض او بوه امونویوتوی  
کووردن مووبووارزات کووارگووران    
معلمان  و مردم معترض جواموعوه  
است. خواسوت مشوخوو او لوووو  

های مقتوحوه بورای    تمامی پرونهه 
کووارگووران  مووعوولوومووان و توومووامووی  
فعالیون اووتوراضوات در جواموعوه  

است. او و اسمواوویول ووبوهی از  
مووعوولوومووان مووعووتوورض  در بوویووانوویووه  
مشترکی در آستانه روز جواوانوی  
کووارگوور بووا طوورح ایوون خووواسووت  
مشخو اوقم کردنه که از دهو   
اردیباشت دست به اوت اب نوذا  
خواهنه زد و جعقر و ویو  زاده از  
آن روز تا کنون در اوت اب نوذا  
بسر میبورد. کونوقورانوه حوموایوت  
همه جانبه خود را از جعقر و ویو   
زاده و خواستاایش اوقم میکنوه.  
و بوا اطومویونوان دادن بوه ایونوکوه  
 های او خوواهوه بوود   از وی  
مووویوووخوووواهوووه کوووه بوووه خووواطووور  

اش و بوورای پوویووشووبوورد    سووقمووی 
یووهرتووموونووه ایوون خووواسووتوواووا  بووه  
اووووتووو ووواب نوووذایوووش پوووایوووان  

کوونووقوورانووه در ووویوون حووا    دهووه. 
اوووقم موویووهارد کووه جووموواوووری  
اسقمی در یبا  جان جعقر و یو   

ای کوه    های جسوموی   زاده و آسیب 
بر او وارد شهه  مسدوو  اسوت. او  
بایه فورا و بهون ییه و شور  آزاد  

 شود. 
شرکت کننهگان در سومویونوار  

در حمایت از زنوهانویوان      روز جاانی 
 سیاسی 

  ٢٦١٠   هووجووههوو  موواه  وئوون 
بوا بویووسوت و نواو  خوورداد     بورابور 
 ١٥٤٣  ماه 

 
ک.ک؛ اهکدا  شکمکا از 
برگزاری ایکن ککنکفکرا  

 کدامها بودند؟
  سرور کاردار :

در جووووواب بووووه ضوووورورت  
سازمانههی یوک هوموبوسوتوگوی  
جوواووانووی در دفوواع از زنووهانوویووان  
سیاسی در ایوران و هومواهونوگ  
کووردن یووک  ووهای جوواووانووی   
کووموویووتووه مووبووارزه بوورای آزادی  

در سوووا    سووویووواسوووی   زنوووهانووویوووان 

کوه     روز بیست   وئون را    ٢٦١٦ 
برابر با سی خورداد مویوبواشوه بوه  

روز جاانی در حموایوت از     ونوان 
زنهانیان سیاسی اوقم کورد و از  

تشووکوولوواووا و   توومووامووی افووراد  
مووهافوع آزادی زنووهانویووان   احوزاب  

سیاسی دووت کرد که ولیورنو   
اخوووتوووقفوووات فوووکوووری و یوووا  

و هم وها در   یکپارچه  سازمانی  
سطح دنیا در یوک روز موعویون   
 وووهای زنوووهانووویوووان سووویووواسوووی  

بیست   وئن برابور بوا سوی   باشنه. 
خرداد به دو مقطع تاریخوی مواو   
و در وویون حوا  دردنوا  اشواره  

سرکوب اوتوراضوات   دارد. مقطع  
مووردم در بوویووسووتوو   وئوون اسووی  

  کشوتون نوها  ٢٦٦٤ خرداد  سا   
آیاسلطان و دستگیری هزاران نوقور  
در آن روز  و موووووقوووووطوووووع  

دسووووتووووگوووویووووریوووواووووا و     دوم 
  ٠٦  در سوا   وسیوع   سرکوباای  
آنوواز   ١٥٠٦ خوورداد    ٥٦ کووه بووا  

شووووه. ایوووون روز بووووه یووووک  
مووبووارزه دو نسوول از     مووعوونووی 

آزادیخواهان  دو نسل از زنوهانویوان  
سیاسی را به ه  پیونه میوههوه و  
جونووایووات ر یوو  را در طووو  کوول  
حوواکووموویووتووش افشووا موویووکوونووه.  

روز مشخو کوه هور سوالوه   این  
در سوطوح بویون الومولولوی بورگوزار  
میشود ماننه سایر منواسوبوتواوای  
جاوانوی  کوموک مویوکونوه کوه  
میلیوناا نقر هوموزموان تووجواوشوان  

جنایات جماوری اسقمی در   به  
زنهاناوا جولوب شوود  حوموایوت از  
زنهانیان سیاسی را در اذهوان زنوهه  
نگه دارد  توعوهاد وسویوعوتوری بوه  
مووبووارزه بوورای آزادی زنووهانوویووان  
سیاسی بیپیونوهنوه و ر یو  را در  
سطح وسیعتری تحت فشوار یورار  
دهه. در فردای سرنگوونوی ر یو   

ایون روز یوادموان توموام   اسقموی  

کوه   زنهانیان سیاسی خواهه شوه  
در طو  حاکمیت ایون ر یو  جوان  

وووووه.  ووووواخوووووتوووووه ان در ایووووون   ب
بورابور   ٢٦١٠   وین  ١١  روز  راستا  

بووه   اسوولووو   ١٥٤٣  خوورداد  ٢٤  بووا 
    پیشواز بیست   وئون روز جواوانوی 
حمایت از زنهانیان سویواسوی ایوران  

شار برگوزار   ٢٦  از      رفت و یکی 
یوورار      وئوون  ٢٦  کوونوونووهه مووراسوو  

گورفووت. کوونووقوورانووه حوومووایووت از  
زنهانیان سیاسی ایران در اسلوو بوه  

حوموایوت از      مناسبت روز جاوانوی 
زنووهانوویووان سوویوواسووی بووا حیووور  

هوای شونواخوتوه    سخنرانان و چواوره 
سیاسوی    شهه و محبوب اجتماوی  

از داخل و خارج ایران با موفقویوت  
کنقرانه با ت وویوب    برگزار شه. 

پیامی خطاب به جامعه جواوانوی  
در حمایت از زنهانیان سیاسوی در  
ایران و یک بیانیه در حموایوت از  

زاده بوه    خواستاای جوعوقور وو ویو  
   کار خود پایان داد. 

 
    کنقرانه اسلو امسا  از سه 

ویژگی ما  بر خوردار بود. او   
این که توانست شخ یتاای  

ی دو نسل از    شناخته شهه 
زنهانیان سیاسی سابق را دور ه   
گرد اورد. دوم این که با دووت  

    های شناخته شهه أی   از چاره 
چون هاش  خواستار و محمود  

اتحاد طبقاتی    الحی اهم یت  
معلمین و کارگران زنهانی را  
جلو چش  جامعه بگذارد. سوم  
این که با حیور شعله پاکروان  
در کنقرانه اهمیت پیونه جنبش  
بر ولیه اوهام را در پیونه با  

های دیگر مال جنبش    جنبش 
کارگری و معلمین در پیونه با  
اپوزیسیون خارج از کشور و  
  اهمیت آنرا را برجسته کنه.  
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 کاظم نیکخواه
دادستتتتتان جتتنتتایتتتتتکتتار 
تهران در مورد جعفتر 

 عظیم زاده
وباس جعقری دولوت آبوادی دادسوتوان  
حکومت اسوقموی بوه هوموسور جوعوقور  
و ی  زاده مویوگوویوه بورای او کواری  
نمیکن  حوتوی اگور بومویورد. او فوکور  
میکنه اگر چنین اتقایی بویوقوه هوموه  
میگوینه شما راست میگوویوی. فوکور  
میکنه کارگران این کشور رهبورانشوان  
را سر راه آورده انه که براحتی بگذارنوه  
از دست برونه. این احمق ها نمیقاومونوه  
که تا همیونوجوا ایون حوکووموت یوک  
ووالوومووه مونووقووور تور و موونوزوی توور و  
آبروباخته تور شوهه اسوت. دنویوا دیوه و  
شنیه که چگونه جعقر وو ویو  زاده و  
بانام ابراهی  زاد و اسماویل ووبوهی و  
بقیه سالاا زنهان میگیرنه زیرا در ایون  
مملکت کارگر و معل  از ابتهیی ترین  
و بهیای ترین حق خود که حوق چوانوه  
زدن برای دسمتزدشوان اسوت بورخووردار  
نیستنه. ایناا جامعه را میخواهونوه بوه  

بورگوردانونوه اموا کوور    ١١ و    ١٠ یرن  
خوانهه انه. کارگران یهر رهبران خوودرا  
میهاننه. یهرت کارگر و معل  در ایون  
جامعه بیشتر از انست که این جوانووران  
واه وتیقی و وقب مانهه بتواننه آنواوا  
را وقب براننه و هر نلطوی خوواسوتونوه  
نسبت به رهوبورانشوان بوکونونوه. جوعوقور  
و ی  زاده و اسماویل وبوهی خوواهوان  
یک حق ساده برای کارگران و هوموه  

آحاد موعولوموان و موردم هسوتونوه و آن  
اینکه حق داشته باشنه از حقوو  خوود  
دفوواع کوونوونووه. نووه ایوونووکووه روی هوور  
اوتراضی مار  ایهام ولیوه امونویوت  
ملی بزننه و حک  زنهان  ادر کونونوه.  
بوطووور خووقوو ووه خووواسووت کووارگووران و  
معلمان و همه مردم حوق اووتو واب و  

 اوتراض  و حق تشکل است.  
جووموواوووری اسووقمووی حووکووومووت ضووه  
کارگر  ضوه موعولو  و ضوه انسوانوی  
است. و بایه گورش را گ  کنه. حتی  
یوک تووک حوکووومووت در ایوون دنوویووا  
نتوانسته است روی موج نقرت اکاریت  
کووارگووران دوام بوویوواورد. روزی کووه  
کارگوران و موعولوموان و بوخوش یوابول  
توجای از مردم متحه شونه  توردیوهی  
نبایه داشت که ایون حوکووموت را بوه  
زباله دان موی انوهازنوه. مسویور و راه  
متحه شهنشان همین هاست که همویون  
اکنون شاههی : بیانیه دادن کارگوران و  
معلمان  اوتراض به امنیتی کوردن از  
درون زنووهان  اوووتوو وواب بووه خوواطوور  
دستمزدهای وقب افتاده  یک والوموه  
کووار و ارتووبووا  در رسووانووه هووای  
اجتماوی  بوه سوخوره گورفوتون دیون و  
اسقم و آخونه تووسوط جووانوان  و کول  
جوونووبووش انسووانووی و کووارگووری و  
آزادیخواهانه دارد روز بروز پیش مویورود  
و مسوویوور خووقی شووهن از ایوون بووانووه  
مافیایی و چپاولگر و مویولویواردهوای  
موقوتوخووور و جوونوایوتووکوار را هومووار و  
همووارتور مویوکونوه. جومواووری نوحوه  
اسقمی و دادستان کایقش حوق دارنوه  
که مسیر ناگزیور حوکووموت خوود بوه  
سمت زباله دان تواریور را نوبویونونوه یوا  
چشممان را ببنهنه. تا روزی که موردم  
انققبی یک  وها بوانوگ بور آورنوه:  
موورگ بوور کوول حووکووومووت اسووقمووی  

 سرمایه دارن مقتخور! 
 ٢٦١٠ ٢١  وئن    ٢٠ 

ابوورگوورفووتووه از فوویووه بووو  کوواظوو   
 (نیکخواه 

 
 بهنام ابراهیم زاده 

 محمد جراحی 
حقوقهای چنتد ده و 
چند صد میلیونتی از 

 جیب ماست
چونوه  وه  افشای فیشاای حقویوی  

موویوولوویووونووی یووک ووولووت فووقوور و  
بیخانمانی و بویومواری و مشوقوات  
میلیوناا نقر از کارگران این کشور  
را نشان میههه. در شرایوطوی کوه  
میلیوناا بیکار هی  بیمه بیکاری  
نهارنه و با فوقور و بوی توامویونوی  
دست و پنجه نورم مویوکونونوه. در  
شرایطی که در کنار دستمزدهای  
چنه بار زیر خط فقر   محرومیوت  
از پووایووه ای تووریوون بوویوومووه هووای  
اجتماوی  بوه حوه فواجوعوه بواری  
رسیهه است. از جمله بخیه  ورت  
کود  چاارساله ای را به خاطر  
بی پولی خانواده باز مویوکونونوه و  
بی درمان رهایش میکننه  بیماران  
را به تخت یقل مویوکونونوه  چوون  
ناتوان از پرداخت هزینه درموانشوان  
هستنه  در شورایوطوی کوه  خویول  
و یمی از مردم بیخانموان شوهه و  
به حاشیه شارها کشیهه شهه انوه    
کووودکووان بسوویوواری از چوورخووه  
تح یل خوارج موانوهه و کوود   
کار و خیابان شهه انه  بحث بر سر  
حقویواوای نوجووموی موهیوران رده  
با ی دولوتوی اسوت.  و اتوقوایوا  
کسانی چون  من در زنوهانونوه     
چون بورای از بویون بوردن هومویون  
وضعیت و بویوحوقوویوی هوا توقش  
کرده ای . یک نوموونوه آشوکوارش  
جعقر و ی  زاده همبنه و هوموکوار  
زنهانی من است.  از جمله یوکوی  

از جوورائوو  او ایوونووسووت کووه از  
  ٤٦ هماهنگ کننوهگوان طووموار  

هوزار کووارگووری در اوووتووراض بووه  
دستمزدهای زیور خوط فوقور و بوا  
خوواسووت افووزایوش دسوتووموزدهووا بووه  
ریمی با ی خط فقر یوعونوی سوه  
میلیون و پان ه هزار تومان اسوت.  
امروز نیز همه اوتراضش ایونوسوت  
که چرا این اوتراضات را امنیتی  
میکنیه. چرا تحت ونووان "اخوق   
در ن   و امنیوت مولوی" کوارگور   
معل  و  هر فرد معتورضوی را بوا  

 زنهان پاسر میههیه.  
 

و این در حالیست که  احبان این  
حووقووو  هووای نووجووومووی و دسووت  
انهرکاران این به چاپ بوه چواپ  

 ها آزاد میگردنه.  
 

ما یک بار دیگر اوتراض خود را  
ولیه دستمزدهوای زیور خوط فوقور  
اوقم میکنی  و بر خواست حهایول  
سه میلیون و پان وه هوزار تووموان  
که خط فقر اووقم شوهه دو سوا   
پیش خودشماست تاکیه میکنویو .  
به زودی مووووه ثوبوت نوام بورای  
مهارس آناز میشود  موا خوواهوان  
تح یل رایگان برای همه کودکان  
هستی . ما خواستار درمان رایگان  
برای کلیه مردم و یوک زنوهگوی  

 واد نه هستی .    
بانام ابراهی  زاده از زنهانی رجایی  

  شار 
 محمه جراحی از زنهان تبریز 

 ٤٣ تیر    ٣ 
برگرفته از  قحه فویوه بووکوی  
پایگاه خبری خانواده بانام ابراهویو   

 زاده 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ٤ از صفحه         

 ٣ صفحه   

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 سونامی حقوقهای نجومی و دستمزدهای چند بار زیر خط فقر

 
 

سککونککامککی حککقککوقککهککای 
نجومی و دسکتکمکزدهکای 
 چند بار زیر خط فقر

 
رو شوهن فویوش هوای حوقوویوی    

"مهیران رده با ی حوکووموتوی از  
سوی بانه خامنه ای ولویوه بوانوه  
رفسنجانی و روحانی  و متوقوابوق  
به میان کشیهه شهن دزدی هوای  
دولت هوای یوبولوی و موقواموات  
مختلف حکومتی  به جونوگ و  
جهالی بزرگ در درون حوکووموت  
تبهیل شهه است. از جمولوه فویوش  
های حقویی تعهادی از موهیوران  
دولت حسن روحانی ن یر موهیوران  
بوویوومووه موورکووزی ایووران  مووهیووران  

ها مال بوانوک    تعهادی از بانک 
رفاه و رئویوه  ونوهو  تووسوعوه  
ملی نشان میههه که در بورخوی  

ها میلیون تووموان و گواه    ها ده   ماه 
ها مویولویوون تووموان بوه    حتی  ه 

حساب آنان واریز شهه است. و در   
تازه ترین مورد   حبت از فویوش   

سویوه موجوتوبوی    ٤٤ حقویی سوا  
فای  هاشمی  رییه هیات مهیوره  
بازنشستوه بوانوک توجوارت اسوت  

  ٤٤ که گویا در دی مواه سوا   
جها از فیش های ماهانه  موبولو   

میلیون به حساب وی واریوز    ٤١٦ 
شووهه اسووت. و یووا  ووحووبووت از  

مویولویوارد    ٢١ اخت وای پواداش  
تومانی به مهیران ارشوه سوازموان  
مووهیووریووت اسووت کووه  ازسووا   

هووای    توواکوونووون ازمووحوول ردیووف ٤٥ 
متقریه بودجه این مبولو  پورداخوت  
شووهه اسووت و خووقوو ووه لوویووسووت  
طووویوولووی از ایوون دسووت بووهوواپ  

بهاپ کردن ها بور موق شوهه و  
نزاوشان آنهنان با  گرفتوه اسوت  
که دولت دستور تشکیل کومویوتوه  
ای به نام "رسیهگی و تطبیق" را  
داده اسووت. دارنووه از "سووونووامووی  
حووقووویوواووای نووجووومووی" سووخوون  
میگویونوه. هور طورق دزدیواوای  
طرق مقابل را به ر  میوکوشوه و  
در په افشای دزدیاای نجوموی  
یکهیگر و این جنگ و جوهالواوا   
شکسوت بورجوام و هوموه آموا  و  
امیهشان ناقته است. بهین ترتویوب  
از یکطرق سونواموی حوقوویواوای  
نووجووومووی و از سوووی دیووگوور  
سووونووامووی بوویووکوواری و فووقوور و  
فقکوت موردم مویورود کوه کول  
 حکومت را در خود فرو برد.   

 
این موضوع بوه بوحوث دانوی در  
موویووان مووردم تووبووهیوول شووهه و بووه   
موجی از خش  و نقرت دامون زده  
اسووت. انووعووکوواس آنوورا در رسووانووه  
های دولوتوی   وها و سویوموای  
جماوری اسقمی  و در تووجویوه  
کردناای مقامات حوکووموتوی و  
حتی در اظاارات دارودسته هوا و  
تشکل های دسوت سواز دولوتوی  
میشوود دیوه. خوودشوان دارنوه از  
فا له حقویی و ی  و نوجووموی  
میان موقواموات ارشوه دولوتوی و  
حووهایوول دسووتوومووزدهووا  ووحووبووت  
موویووکوونوونووه و هشووهار موویووههوونووه.  

میلیوون تووموانوی    ١٦٦ حقویاای  
هزار تومانی کوه    ١٦٦ و دستمزد  

هووزار بوورابوور حووهایوول دسووتوومووزد  
کارگوران اسوت  بوه بوحواوی داغ  
تبهیل شهه و فریادهوای اووتوراض  
مردم بلنه شهه است. از جمولوه در  
همین هقته خانمی در گقتگوو بوا  
نسی  نیوز میگوویوه: "ایونواوا کوه  

مویولویوون حوقوو  مویوگویورنوه    ٢٦ 
زنووهگووی موواسووت کووه بووه جوویووب  
میزننه. اکاریوت موردم ایوران زیور  
خط فقر زنهگی میوکونونوه  پوه  
این همه ثروت و سواموان را چوه  
کسی میوبوره " و یوا آیوایوی در  
گقتگو بوا رسوانوه هوای دولوتوی   
میگویه: "یک کارگر مویوگویورد  

هزار تومان و یوک آیوایوی    ١٦٦ 
میگیرد هشت ه میلیوون تووموان   
ایونوکووه یووابول یوبوو  نویووسوت." .  
خووقوو ووه ایوونووکووه بووحووث بوور سوور  
حقویاای نجومی وفقر موردم در  
مهیای اجوتومواووی داغ اسوت و  
اکنون یک گقتمان کارگوران در  
اوتراضات هور روزه آنواوا بور سور  
دستمزدهای پرداخوت نشوهه شوان   
حقو  های نوجووموی مویولویوونوی  
آنهنانی و دستمزدهای چنوه بوار  
زیر خط فقرشان اسوت. هوموه ایون  
اتقایات در شرایطی روی میوههوه  
که جامعه از اوتراض مویوجووشوه  
واوتراضات کارگری ابعادی هور  

 روزه و گسترده دارد.   
 

نکته ما  اینجواسوت کوه در  
برابر این دزدی ها و حقوو  هوای  
نجومی آنهنانی  جونوبوش بورای  
خووواسووت افووزایووش دسووتوومووزدهووا   
جنبشی که موهتواواسوت  وهای  
اوووتووراضووش را ووولوویووه فووقوور و  
فقکتی که زنهگی کل جاموعوه  
را به تباهی کشویوهه اسوت بولونوه  
کرده و با کوارزاری بوا خوواسوت  
افزایش دستمزدها به ریمی بوا تور  
از خط فقر یعونوی بوا تور از سوه  
میلیون و پان ه هزار تووموان  در  
جریان است  بایه یه ول  کونوه و  
رسوواتووور از هوور ویوووت  وووهای  
اوتراضش را ولیه  دستوموزدهوای  

هزار تومانی چونوه بوار زیور    ١١٢ 
خط فقر و حوقوویواوای نوجووموی  
آنهنانی  بلنه کونوه و خوواسوتوار  

 زنهگی ای انسانی شود. 
 

 یک عقب نشینی
یکی از موضووات خبر سواز در  
هقته گذشوتوه  خوبور موربوو  بوه  
اوتوراضوات کوارگوران شواورداری  

اهواز بود. نوکوتوه یوابول    ٤ منطقه  
توجه در این اووتوراضوات ووکوه  
العمل مقامات دولتی اسوت. بونوا  
بر خبرها هوشمنه  قوایوی موهیور  
کانون اداره کوار اهوواز در یوک  
وقب نشینی بوزرگ در نشوسوت  
"ه  انوهیشوی بوا رسوانوه هوا" در  
سالن جلسات این اداره کل چنیون  
موویووگووویووه: "بووازداشووت کووارگووران  
شارداری اهواز نیریانونی بوود و  
اگر موضوع حل نشوود پورونوهه را  
در هیات های حل اختوقق طورح  
کرده و حقو  کارگران را از ایون  
طریق دنبا  می کنی ." او سوپوه  
توضیح داده و میگویه: "اوتوراض  
کارگران شارداری اهواز امنیوتوی  
نبود  بولوکوه موطوالوبوه کوارگوران  
کامق  نقی و به حق بوود کوه  
به آن جنبه امنیتی داده شوه." و  
در خوواتوومووه موویووگووویووه: "توومووام  
مسوووو ن و دسووت انووهرکووواران  
بووازداشووت کووارگووران شوواوورداری  
اهواز بایه از آن ها وذرخوواهوی و  

 دلجویی کننه." 
 

اظوواووارات مووهیوور کوول اداره کووار  
اهووواز بووطووور وایووعووی نووتوویووجووه  
موووبوووارزات مووووفوووق کوووارگوووران  
شوواوورداری اهووواز و هووراس از  
انعکاس وسیع این اوتوراضوات در  
فیای پر ملتاب اووتوراضوی در  

خوزستوان و اسواسوا در تومواموی  
محیط های کارگری است. ایون  
اظوواووارات در ووویوون حووا  وووقووب  
نشینی مقواموات حوکووموتوی در  
مقابل کارزاری است کوه وولویوه  
امنیتی شهن مبارزات کوارگوران   
مووعوولوومووان و توومووامووی فووعووالوویوون  
اجتماوی و سیاسی به راه افوتواده  
است و آنازگرانش جعوقور وو ویو   
زاده از رهووبوووران کوووارگووری و  
اسووموواووویوول وووبووهی از رهووبووران  
اوتراضوات موعولوموان بوودنوه کوه  
بیانویوه اش را از زنوهان دادنوه و  
خواستار لوووو توموام پورونوهه هوای  
مقتوحه تحوت وونووان "اخوق  در  
نوو وو  و اموونوویووت موولووی بوورای  
کوارگووران  مووعوولووموان و فووعووالوویوون  
سیاسی شهنه. کوارزاری کوه بوه  
گووقووتوومووانووی وسوویووع در موویووان  
کارگران توبوهیول شوه و حوموایوت  
های بسویواری را در ایوران و از  
سوووی نوواووادهووای کووارگووری و  
انسانهوست در سطح جواوان را در  

  ٢٦ پی داشت. اکنون لوو پورونوهه  
کارگر بازداشتی شارداری اهوواز  
از جووموولووه خووواسووتوواووای فوووری  
کارگران شواورداری اهوواز اسوت.  
این کوارگوران در جوریوان توجوموع  
اوووتووراضووی ای کووه کووارگووران  

خورداد در    ٢٥ شارداری اهواز در  
اوتراض به دستمزدهای پورداخوت  
نشهه شان داشتنه  بوازداشوت شوهه  
بوووودنوووه. اموووا کوووارگوووران بوووه  
اوتراضوشوان اداموه دادنوه  و در  
نتیجه کارگران بازداشتی پوه از  

روز با ییه وثیقه آزاد شوهنوه و    ٣ 
یک ماه از طولوبواوای کوارگوران  

 پرداخت شه. 
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  ٨ از صفحه   
 

کارزار عظیم اعکتکرا  
عککلککیککه امککنککیککتککی کککردن 
اعتراضات ککارگکران و 

 مردم
کووارزارووولوویووه اموونوویووتووی کووردن  
اوتراضات کارگران  موعولوموان و  
مووبووارزات مووردم بووخوواطوور حووق و  
حقویشان و با خوواسوت مشوخوو  
لووووو پوورونوهه هووای مووقوتوووحووه بووا  
اتوواوواموواتووی چووون "ایووهام ووولوویووه  
امنیت ملی" میرود تا به جونوبوش  
اجتماوی بوزرگوی توبوهیول شوود.  
دامنه حمایت ها از ایون خوواسوت  
هر روز گسوتورده تور مویوشوود و  
مامتور از آن دارد بوه گوقوتوموان  
کارگران در اوتراضاتشان توبوهیول  
میشود. یک نمونوه بورجسوتوه آن   
در اوتراضات کارگران شاورداری  
اهواز ر  داد و در آن کوارگوران  
خواستار لوو پرونهه های ییوایوی  

هوموکوار    ٢٦ تشکیل شوهه بورای  
روز    ٣ بازداشتی شان که بعه از  

بووا فشووار اوووتووراضووات آنووان آزاد  
شهنه  هستنوه. بوعوقوه انوعوکواس  
ایوون جوونووبووش را در اظوواووارات  
مقامات مختلف حوکووموتوی بوه  

روشنوی موی بویونویو . از جومولوه  
روزنامه ایران طوی گوزارشوی در  

خورداد بووه مووضووع انوتوشووار    ١٤ 
اخووبووار گووونوواگووون در خ وووی  
برخورد دولت با بحث اووتوراضوات  
کووارگووری پوورداخووتووه و بووه نووقوول  
ازهقهه تن معاون وزارت کار موی  
نویسه: "دولت  موخوالوف بورخوورد  
سیاسی و حقویی با اووتوراضوات  
کووووارگووووری اسووووت." و ایوووون  
درحالیست که جعقر وو ویو  زاده  

  ٤٦ از رهبران طومار اووتوراضوی  
هووزار کووارگوور بوور سوور خووواسووت  

  ٣٦ افزایش دستمزدهوا  بویوش از  
روز اسووت کووه در اوووتووراض بووه  
امنیتی کردن مبارزات کارگوران   
معلوموان و موردم موعوتورض  در  
اوت اب نذا بسر میبرد و توحوت  
اتاامواتوی چوون اخوق  در نو و   

سا  حک  در زنوهان    ٠ امنیتی با  
اسووت. و یووا کووارگووران زنووهانووی  
دیگری چون بانام ابراهی  زاده و  
محمه جراحی بخاطر مبوارزاتشوان  
در دفوواع از حووقووو  کووارگووران  
چنهین سا  اسوت در زنوهانونوه و  
بانام در حک  جهیوهی بوه هوقوت  

ماه حبه بیشتر متواو     ١٦ سا  و  
شهه اسوت. هوموهونویون فوعوالویون  
کارگوری و موعولوموان موعوتورض  

بسیاری چون محموود  والوحوی   
اسووموواووویوول وووبووهی  مووحوومووود  
باشتوی  رسوو  بوهایوی  وواوموان  
اسماویلی  محوموه رضوا نویوک  
نووژاد  موواووهی بوواوولووولووی  داود  
رضوی  رضا شاابی و بسویواری  
دیگر  به احکام  سنوگویون زنوهان  
محکومنه. در همین هوقوتوه نویوز  
موو ووقوور  ووالووح نوویووا از اویووای  
اتووحووادیووه آزاد کووارگووران ایووران و  
هوواشوو  رسووتوومووی از فووعووالوویوون  
کووارگووری در شوواوور سوونوونووهج  
دستگیر شهنه. و یک یلو  مواو   
از اتاامات کوارگوران زنوهانوی و  
کلیه فعوالویون سویواسوی کوه در  
زنهاننه و یوا توحوت پویوگورد یورار  
میگیرنه و یا حکو  زنوهان دارنوه   
اتاامات امنیتی ای چوون ایوهام  
ولیه امنیت ملی  تبولویو  وولویوه  

 ن ام و نیره است.  
کووارزار ووولوویووه اموونوویووتووی کووردن  
مبارزات کارگران کل این بسوا   
سرکووب را بوه چوالوش کشویوهه  
است. زیر فشار این کوارزار اسوت  
که هقهه تن ناگزیر از موخوالوقوت  
دولت با امنیتی کوردن موبوارزات  
کارگران سخن میوگوویوه. نوموونوه  
ای دیگر از همویون دسوت ووقوب  
نشینی ها  وحوبوت هوای موهیور  

کل اداره کوار اهوواز در هومویون  
هقته است که از نویور امونویوتوی  
بودن موبوارزات کوارگوران سوخون  
گقته و خواستار وذر خوواهوی از  
کارگران مویوشوود. در حوالویوکوه  
یووبووق طووی حووکوومووی از سوووی  
دادستانی خووزسوتوان اووقم شوهه  
بود کوه بوه هور گوونوه توحو ون  
کووارگووری بوورخووورد موویووشووود. و  
کارگران برای شکایاتشوان فوقوط  
میتووانونوه بوه دادگسوتوری شواور  

 مراجعه کننه. 
 

کووارزار ووولوویووه اموونوویووتووی کووردن  
مبوارزات کوارگوران  موعولوموان و  
موردم مووعووتوورض جووامووعووه  ادامووه  
دارد. جایگاه وملوی ایون کوارزار  
دفووواع از حوووق تشوووکووول  حوووق  
اوت اب  حوق توجوموع  و آزادی  
های پایه ای بورای کوارگوران و  
کل مردم است. در این هوقوتوه در  
سطح بین المللوی اتوحوادیوه هوای  
کارگری پست و بریتیش کلمبویوا  
و شورای اتحادیه های کارگوری  
ونووکووور در کووانوواد  اتووحووادیووه  
کارگران متا  در آلمان و اتحادیوه  
سراسری کارگران در نورو  طوی  
نامه هوایوی حوموایوت خوود را از  
جعقر و ی  زاده و خواستاایوش و  

از تومواموی کوارگوران زنوهانوی و  
زنهانیان سیاسی اووقم داشوتونوه.  
همهنین حمایت از جعوقور وو ویو   
زاده و خواستاایش یک مووضووع  
ما  در کونوقورانوه روز جواوانوی  
حمایت از زنوهانویوان سویواسوی در  
اسلو  در نرو  بود و طی بویوانویوه  
ای از وی خواسوتوه شوه کوه بوا  
اتکا به حمایت و ی  بین الملولوی  
به اوت اب نذایش خاتموه دهوه.  
و ایوون کوونووقوورانووه جووموواوووری  
اسقمی را مسدو  وارد شوهن هور  
گونه آسیب جانی و جسوموی بوه  
جعقر وو ویو  زاده اووقم داشوت.  
بعقوه در این هقته بویوش از  وه  
نقر از فعالین سیاسی از ایوران و  
در خارج کشوور طوی نواموه ای  
حمایت خود را از جوعوقور وو ویو   
زاده و خواستاایش اوقم کوردنوه.  
هر یهم از پویوشوروی ایون کوارزار  
گشایشی در مبارزه بورای آزادی  
زنهانیان سیاسی و تحمویول آزادی  
های هر چوه بویوشوتور در سوطوح  
جامعه است. با حمایت وسویوع از  
این کارزار  های اوتراض جعوقور  

 و ی  زاده در همه جا باشی . 

 
 
 
 
 
 

اعترا  ما به این وارونگی ها و به این همه بکی تکامکیکنکی در قکبکا  مکا 
کارگران، ما معلمان و ما مردم است. براستی بر چه اساسی کسانی از حقکوق 
هشتصد میلیون تومانی برخوردارند و از صدجای دیگر هم پکولکهکای ککالن و 
میلیاردی میگیرند، بعد حداقل دستمزد کارگر هشتصد هزار تکومکان تکعکیکیکن 
میشود و تازه آنرا هم به موقع  پرداخت نمیکنند؟ اعترا  ما بکه فکقکر و 
بی تامینی است.  حر  ما اینست که تک تک مکردم، تکک تکک ککودککان و 
زنان و جوانان و بازنشستگان و همه مردم حق دارند مثل آدم زندگی کنکنکد. 
 این حقوقها از جیب ما کارگران و ما مردم به حساب این آقایان رفته است. 

  بهنام ابراهیم زاده از زندانی رجایی شهر
 محمد جراحی از زندان تبریز
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متتتدختتتلتتتی بتتتر 
زنتتدگتتی و آثتتار 
کارل متارکتس و 

 فردریک انگلس
(٢٢) 

 دیوید ریازانف
اثور وو ویو     ١١١١ کانت در سا   

خویش "نقه بر بورهوان خوالوو" را  
موونووتووشوور سوواخووت و در آن بووا  
یاطعیت تمام نشان داد کوه کول  
شناخت امری آمپیریک میبواشوه  
و هی  اثباتی بورای وجوود خوها   
فناناپذیوری روح  ایوهه موطولوق و  
نیره وجود نهارد. موا چویوزهوا را  
آنطور کوه در خوود موی بواشونوه  
نمی بینی   جووهور آنواوا را نوموی  
شناسی . موا تونواوا موی تووانویو   
شکلی را کوه ایون جووهور در آن  
خود را برای اویای حسوی موا  
بیان می کنه بشونواسویو . جووهور  

   (Noumenon)هر چیز  نومن  
در پووه شووکوول آن  فوونوووموون  

(Phenomenon)  مخقی شوهه  
است و همواره در یلمر چویوزهوای  
ناشناخته بایی می مانه. اینوطوور  
بن ر می رسویوه کوه بوروی دره  
میان ماتریالیوسو  و ایوهه آلویوسو    
بین ول  و موذهوب پول زده شوهه  
بود. کانت موفقیتواوای وولو  را  
در مطالعه و بیان پهیهه هوا نوقوی  
نکرد. اما وی همهنیون موحولوی  
برای الایات یافت. جوهور بوا نوام  

 خها نسل تعمیه یافت. 
کانت در ن وام حسوابوهاری دوبول  
خود  در ت ومویوموش موبونوی بور  
اینکه نه ولو  را بورنوجوانوه و نوه  

مذهب را حوتوی از ایون پویوشوتور  
رفت. در نوشته بعهیوش "نوقوه بور  
برهان ولمی"  وی ایهام به اثبوات  
ایوون اموور نوومووود کووه اگوور چووه  
مقاهی  خها  فنوانواپوذیوری روح و  
نوویووره در توودوووری مووقوواهوویوومووی  
نیریابل اجتناب نیستنوه  اموا در  
ومل می بایست آناا را پذیرفوت؛  
زیرا بهون آناا فعالیتاای انسوانوی  
از هر گونه پوایوه اخوقیوی تواوی  

 خواهنه بود. 
 

شوواووور  کووه   (Heine)هووایوونووه  
دوست مارکوه  بوود و زموانوی  
بشووهت تووحووت توو ثوویوور وی یوورار  
داشت  به  ورت بسیار زنوهه ای  
انگیزه کوانوت را از پویوموودن دو  
مسوویوور تشووریووح کوورد. کووانووت  
مستوخوهموی پویور و بواوفوا بونوام  

داشووت کووه   (Lampe) مووپووه  
چواول سوا  بوا اربوابوش زنوهگوی  
کرده و برایش خهمتگذاری کورده  
بود. برای کوانوت  موپوه توجوسو   
یک انسوان موعوموولوی بوود کوه  
نمی توانست بهون مذهب زنهگوی  
کوولوونووه. هووایوونووه پووه از تشووریووح  
درخشان اهمیت انقوقبوی "نوقوه بور  
بوورهووان خووالووو" در مووبووارزه بووا  
الایات و با اوتقاد بوه پورنسویوک  
الای  توضیح داد که چرا کانوت  
 زم دیووه کووه "نووقووه بوور بوورهووان  
ولمی" را که در آن فیلسوق هور  
چه را که یبق ویران کرده بود از  
نو بنا نمود  بنویسه. هاینه چنیون  

 نویسه:   می 
"په از تورا دی نووبوت کوموهی  
است. اموانووئول کوانوت توا بوحوا   
ب ووورت فوویوولووسوووق وووبوووس و  

گور شوهه اسوت. وی    سنگه  جلوه 
به آسمان یورش برده و تمام یشوون  
را ب وورت آمواده بوواش در آورده  
است. حاک  جاان بویورحوموانوه در  

کوونووه. دیووگوور    خووونووش شوونووا مووی 
ای و    بخشایشی یا خوبوی پوهرانوه 

یووووا پوووواداش آیوووونووووهه بوووورای  
محرومیتاای حوا  وجوود نوهارد.  
جوواودانووگووی روح مشوووووو  جووان  

مرگ ییل و یوا     –کنهن است  
دهوه. و    کنه و نالوه سور موی   می 

 مپه پویور ب وورت تومواشواگوری  
موووووموووم در کوونوواری ایسووتوواده و  
چترش را بزیر بووول دارد و وور   

هووایووش    نوو  و گووریووه از گووونووه 
جاریست. آنگواه اموانووئول کوانوت  

دهه کوه    یاد و نشان می   برح  می 
نه تناا فیلسووق بوزرگوی اسوت   
بلکه انسان خووبوی نویوسوت موی  

کونوه و    باشه. وی تجهیه ن ر می 
نیمی از روی پا  طویونوتوی  و  

گویه: " موپوه    نیمی به طعنه می 
پیر بایه خوهائوی داشوتوه بواشوه و  

توووانووه    گوورنووه موورد بوویووهوواره نوومووی 
خوشحا  بواشوه و در ایون جواوان  
مردم وایعا بایه خوشحوا  بواشونوه.  
این را وقل سلویو  وومولوی اووقم  
مووی دارد. خوووب  چوونوویوون بوواد.  
برهان وملی وجود خها را تیمیون  

 می کنه"." 
 

کانت همهنین ت ثیر بسویواری بور  
ولوم داشت. وی  همراه با منوجو   

یور  پوقس    بزرگ فرانسووی پوی 
(Pierre Laplace)   بووور ایووون

وقیهه بود که توعوریوف توورات از  
آفرینش جاوان نوادرسوت اسوت  و  
زمین مح و  انکشافی طو نوی  
و رونه تحولی ممتهی می بواشوه  
و ن یر کلیه اجسوام آسوموانوی از  
انووجووموواد تووهریووجووی موواده بسوویووار  

 رییقی بوجود آمهه است. 
 

ای بود بویون    کانت اساسا میانجی 
فلسوقوه یوهیو  و جوهیوه. وی در  

هوای زنوهگوی یوک    اکار زمینوه 
سازشکار بایی موانوه. اگور چوه  
وی یادر نبود کواموق از کواونوه  
بووبوورد  بووا وجووود ایوون یووهم یووابوول  

ای بووه جوولووو بوورداشووت.    مووقحوو ووه 
شاگردان پیگیرتر او "نقه بر بورهوان  
وووومووولوووی" را رد کوووردنوووه و  

توریون اسوتونوتواجوات را از    افراطی 
نوشته "نقه بر برهان خوالوو" وی  

 نمودنه. 
 

 Johann)یوووهوووان فووویووخوووتوووه  

Fichte)   فووویووولوووسووووق  بوووطوووور
ای  سووا  را    نویووریووابوول موقووایسووه 

بیش از مارکه و انگلوه توحوت  
ت ثیر یرار داد. اما در فلسقه وی  
وونوو ووری وجووود داشوت کووه در  
ن ام کانتی کواموق از نو ور دور  

ای    مانهه بود و ت ثیور فوو  الوعواده 
بوور روشوونووقووکووران انووقووقبووی آلوومووان  
داشت. کانت فیلسوفی  لحوجوو  

بود. در طو  چنه ده سوا  حوتوی  
یکبار ه  هوس خروج از موحوهوده  
کونینگزبرگ محبوب خویوش را  
نکرد. فیخته  بروکه  وقوه بور  
اینکوه یوک فویولوسووق بوود در  
فعالیتاای ومولوی زنوهگوی نویوز  
فعا  بود. این ون ر تحر  بوود  

اش وارد    که فیخوتوه در فولوسوقوه 
نمود. در برابر مقاوم کان ههایوت  
شهن اوما  انساناا تووسوط یوک  
نیروی خارجی  وی نو وریوه خوود  

را   (Absolute Ego)مووطوولووق  
یرار داد و بهین ترتیب شوخو ویوت  
انسوان و فوعووالویووتواووای او را بووه  
انگیزه ا لی تمام فلسقه و وومول  

 تبهیل نمود. 
 

 –  ١١١٦ با وجوود ایون هوگول ا 
  بووود کووه بوویووش از هوور  ١١٥١ 

فیلسوق دیگر نقوذ نیرومنهی بور  
مارکه و انگله اووموا  نوموود.  
فلسقه وی بور انوتوقواد بوه نو وام  

ای بونویوا گوذارده    کانتی و فیخته 
شهه بود. هگل در جوانیش یوک  
هوادار جهی انققب فرانسوه بوود؛  
در حالیکه در اواخور وومور یوک  
پروفسوور و م مور پوروسوی شوهه  

اش بوا احوتوراموات    بود و فولوسوقوه 
فووراوان مووورد توو یوویووه حووکووام  

 "منورالقکر" یرار داشت. 
اکنون سدوا  اینسوت کوه چوطوور  
شه که فلسقه هگل منبوع الواوام  
مارکه  انگله و  سا  گردیوه.  
چه چیز در فلسقه هگل بود کوه  

توریون    ای سوخوت بورجسوتوه   با جاذبه 
نماینهگوان افوکوار اجوتومواووی و  
انققبوی را بسووی خوویوش موی  

 کشیه  
 

خطو  ا لی فلسقه کانوت یوبول  
از انققب فرانسه شوکول گورفوتوه  
بود. ویتی انققب آنواز شوه وی  

ساله بوود. درسوت اسوت کوه    ٠٣ 
وی نیز با وقیمنهی تحت ت ثویور  
یرار گرفتوه بوود  اموا هورگوز از  
اسووتوونووبوواطووات  وولووح آموویووز و  
سازشکارانه معموله خود پا فوراتور  
نگذاشت. گرچه او در رابوطوه بوا  
تواریوور کووره مووا  هوومووانووطووور کووه  
دیهی   یوبوق نو وریوه توکوامول را  
پذیرفته بود  بوا وجوود ایون نو وام  
فلسقوی اش بوه تووضویوح جواوان  

ب ورتی که وجود داشته خق وه  
 می شه. 

در مووورد هووگوول وضووع ب ووورت  
دیگری بود. هگل که توجوربویوات  
اواخوور یوورن هووجووهه و اوایوول یوورن  
نوزده  آن دوران دگرگوونوی هوای  
و ی  ایوتو وادی و سویواسوی را  
پشت سر گذاشته بوود  جواوان را  
ب ورت رونه  ینوقوطوع و آشوکوار  

کورد.    دیه و تعریوف موی   شهن می 
هی  چیوز سواکون نویوسوت. ایوهه  
مطلق تناا در رونه حرکتی بوهون  

زنووهگووی    –تووکوواموول    –ویووقووه  
دارد.    کنه و خود را بیوان موی   می 

هموه چویوز جوریوان دارد  تووویویور  
شووود.    کوونووه و نوواپووهیووه مووی   مووی 

پوایووان  آشوکووار شووهن    حورکوت بوی 
جواودانووی ایووهه مووطوولوق  توکوواموول  

هوایوش    جاان را در توموام زمویونوه 
کوونووه. بوورای فوواوو     تووعوویوویوون مووی 

هووائووی کووه مووا را احوواطووه    پووهیووهه 
انووه نووبووایووه آنوواووا را توونوواووا    کوورده 

ب ورتی کوه وجوود دارنوه موورد  
موطوالوعوه یورار داد  بولووکوه بوایووه  
فوواووموویووه کووه چووطووور انووکووشوواق  

انوه. زیورا هوموه چویوز کوه    یافوتوه 
انسان را احواطوه کورده موحو وو   
یووک انووکووشوواق گووذشووتووه مووی  

تووانوه    باشه. بعقوه یک چیز موی 
در ن ر او  بن ر آیه که در حوالوت  
وووهم تووحوور  یوورار دارد. امووا  
بووررسووی دیوویووق توور  در درون آن  
حورکووت و تیوواد پووایووان نوواپووذیوور   
ت ثیرات و نیروهوای موتوعوهد کوه  
برخی در جات حقظ آن ب وورتوی  
که هسوت و دیوگوران در جواوت  

کوونوونووه را    تووووویوویوور آن وووموول مووی 
سوازد. در هور پوهیوهه     آشکار می 

در هر شیدوی  بورخوورد دو ا ول  
وجووود دارد؛ تووز و آنووتووی توویووز   
محاف وه کوار و خورابوکوار. ایون  
مبارزه بین دو ا ل موتویواد  بوه  
 ووورت یووک سوونووتووز هوومووگووون  

 ناائی آن دو در می آیه. 
 

 اادامه دارد  

 ٤ از صفحه           
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ویژه جعفر عظیم 
 زاده

حضورچشمگیرمالقات کنندگان 
ازجعفرعظیم زاده در شصتمین روز از 

 بیمارستان سینای تهران -اعتصاب غذا

ازده روزیبل با انتقوا  جوعوقوروو ویو  زاده از زنوهان اویون بوه  
بیمارستان تاکنون   که در پی وخامت شهیه جسمانوی اش  
 ورت گرفت  همه روزه شاهه حیور کارگران و موعولوموان  
و دوسوتووان و شووخو وویوتواووا درکونووارتوخووت جوعووقوروولوویورنوو   
محهودیتاای تی  پلیه مرایبت بوده ای . اما په از انتوشوار  
خبر بیاوش شوهن نواگواوانوی جوعوقوروو ویو  زاده درسواووت  
چااربامهاد واحویوای موجوهد او پوه ازیوکوسواووت توقش  
کادرپزشکی  وبا با گرفتن موج نگرانیاا  اموروز دوشونوبوه  

بعهازظاریعنی یوبول از آنواز    ٢ هقت  تیرماه پیش از ساوت  
ساوت مقیات  با استقاده ازفر ت روز تعطویولوی   توعوهاد  
بسیار زیادی از معلمان  کارگران  دوستان دور و نوزدیوک  

 شخ یتاا و افرادموخوتولوف بوه دیوهار جوعوقور وو ویو  زاده  
شتافتنه. ازدحام مقیات کونونوهگوان کوه فیوای ورودی  
طبقه چاارم بیمارستان را پور کورده بوود مووجوب واکونوش  
ومهاخله مامورین مرایبت اوزامی از زنوهان اویون گوردیوه.   
مهاخله مکرراین مامورین بواووث گوردیوه کوه موتواسوقوانوه  
بعیی از این وزیزان یا نتوانستنه حیورا" بواجوعوقور وو ویو   
زاده مقیات داشته باشنه ویا مجبورشهنه از فا له دور بوا  
تکان دادن دست ابراز حوموایوت کونونوه.  بوا مشواهوهه ایون  
وضعیت   برای لح اتی جعقر و ی  زاده ولیرن  ضوعوف و  
بیحالی شهیه  از اتا  وارد راهرو بیمارستان شه تا بتوانوه بوا  
جمع بویوشوتوری دیوهار داشوتوه بواشوه. بورخوی از موقیوات  

جمعی ازاویای کوانوون  -کننهگان امروز وبارت بودنه از:  
 نقی معلمان گیقنا از بح زود ازشما  به تاران آموهنوه   

همهنین جمعی ازاویای کانون  نقی معلموان تواوران     -
تعهادی ازکوارگوران ایوران خوودرو    -اسقمشار و الیگودرز   

و سایپا   کیان تایر  سنهیکای واحوه اتووبووسورانوی تواوران   
کووارگووران پووارس جوونوووبووی و جوومووعووی از کووارگووران  

ساختمانی .جمعی از بازنشسوتوگوان توامویون اجوتومواووی و  
طیف وسیعی از دانشجویان تاران  کورموانشواه  - نعت نقت  

و ساوه.  تعهادی از کارگران از کرج و ا قاان.  توعوهادی  
از اویای کمیته هومواهونوگوی بورای کوموک بوه ایوجواد  
تشکلاای کارگر.  تعهادی از فعالین جنبش های موهنوی  
و اجتماوی. جمعی از مادران دهه ش ت همهنیون موادران  
پار   له.  جمعی از فعالین جنبش زنان وخوانوواده هوا و  
شوووخووو ووویوووت هوووای مسوووتوووقووول.  حیوووورگسوووتووورده  
وچشمگیرمقیاتاای اموروز ووموق بوه یوک گوردهوموایوی  
اوتراضی ناشی از نگرانی شهیه برای سقمت جعقوروو ویو   

روز اوت اب نوذا کوه در روزهوای اخویور    ٠٦ زاده په از  

ساوته سرم ها زنوهه نوگواوهاشوتوه    ٢٤ تناا با تزریق مستمرو  
شهه ووهم ایهام یووه ییوایویوه   توبوهیول شوه.   موقیوات  
کننهگان   در فیایی بسیار  میمی وامیهوار وموتوحوهانوه  
دیهارهای مشوتور  و چونوه جوانوبوه ای را در حواشویوه  
مقیات امروزبا جوعوقور وو ویو  زاده داشوتونوه.   موقیوات  
کننهگان که په از پایان ساوت رسمی مقیات هوموهونوان  
در محوطه بیمارستان تجمع کرده بودنه  حوموایوت خوودرا از  
خواسته ومومی جعقرو ی  زاده که در بیانیه مشوتورکشوان  
با اسماویل وبهی اوقم شهه بود بیان میکردنه و خواسوتوار  
ایهام فوری و اضطراری یوه ییائیوه بورای پوایوان دادن بوه  
این اوت اب بمن ور جولووگویوری از یوک فواجوعوه یوریوب  

 الویوع بودنه.  اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 ٤٣ تیر    ١ 
 

 
 
 

اسماعیل عبدی: جعفر عظیم زاده را آزاد 
 کنید

 حقو  معل  و کارگر 
بود که در زنهان اویون جوعوقوروو ویو   ٤٣ ده  اردیباشت سا   

زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایوران و اسومواوویول ووبوهی  
دبیرکل کانون  نقی معلمان در اوتراض بوه حوق یوانوونوی  
معلمان و کارگران یعنی بورداشوتون اتواواموات امونویوتوی از  
فعا ن  نقی  په از  هور بیانیه ای مشتر  دسوت بوه  

  ٢٣ اوت اب نذای نامحهود زدنه. اسمواوویول ووبوهی در  
روز اوت اب نذا با یرار وثیوقوه توا    ١٠ اردیباشت و په از  

ناایی شهن حک  دادگاه تجوهیوهنو ور آزاد شوه ولوی گوویوا  
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مسدولین امر  های وهالتوخوواهوی جوعوقور وو ویو  زاده را  
نشنیهه یا خود را به نشنیهن زده انه. تا جوایوی کوه وو ویو   
زاده در پنجاه و دومین روز اوت اب نذا بوه دلویول شورایوط  
حاد جسمانی ن یر خونریزی روده  تواری دیوه  ووهم توعواد   

… در راه رفتن  خواب رفتگی در ناحیه سمت چک سور و 
به بیمارستان سینا انتقا  یافته و بستوری شوه. ولوی او توا  
امروز که در آستانه پنجاه و هشتمین روز اوتو واب نوذای  
خوود اسووت هوومووهوونوان بوور خووواسووتووه اش ا وورار داشووتووه و  
ایستادگی می کنه. اسماوویول ووبوهی دبویورکول کوانوون  
 نقی معلمان امروز جمعه سووم تویورمواه پوه از موقیوات  
خانوادگی با جعقر و ی  زاده اینگونه موی گوویوه: فوردی  
که دست به اوت اب نذا زده با گرسنگی دادن بوه خوود   

را کوه اموری بسویوار شوخو وی اسوت   ”  رنو “ و  ”  مرگ “ 
کوونووه و رنووو او موونووبووع انوور ی بوورای  هوومووگووانووی مووی 

کننوهه کوه  شود. فرد اوت اب کننهگان و ناظران می حمایت 
رسه  با بور سور دسوت گورفوتون جوان   هایش به جایی نمی 

خود  می خواهه پیامش را بوه  واحوبوان یوهرت بورسوانوه.  
میزان مقاومت و پایهاری بر سور خوواسوتوه نشوان از بورحوق  
بودن آن است. په از بستری شهن و ی  زاده در بیموارسوتوان  
سینا هر روز به مقیاتش رفته و از نزدیک تومواموی رونوه  
آزمایشات او را زیر ن ر داشت . از مسدو ن بیمارستان سیونوا  
به خاطر تقش و ناایت همکاریشان در بستری کوردن او و  

کونو . حوموایوت    جلوگیری از بروز فاجعه سپاسوگوزاری موی 
دری  و همیشگی خانواده و ی  زاده بوه ویوژه هوموسورش    بی 

نیز یابل تحسین و تقهیر اسوت. در ایون موهت کوارگوران و  
معلمانی را دیهم که از ای ی نقا  کشوور بورای حوموایوت  
از جعقر به بیمارستان آمهنه که خود نشانه همهلی موعولوموان  

الومولولوی از    و کارگران ایران است. حوموایوت نواوادهوای بویون 
خواسته مشتر  ما یعنی برداشتن اتاامات امنویوتوی نویوز  
یابل ستایش و یوهردانوی اسوت. اموا روی سوخون مون بوا  
مسدولین و ییات و ضوابوطوان ییوایوی اسوت کوه هویو   

زاده نهارنه. موا بور    توجای به فریادهای برآمهه از جان و ی  
های مشتر  یانونی خود همهنوان ایسوتواده و بور    خواسته 

زاده    آن ت کیه داری . با توجه به وضعیت وخی  جوعوقور وو ویو  
ای    هوا مونوجور بوه فواجوعوه   توجای   رود که این بی   بی  آن می 

جوبوران نوواپوذیور شوود. اگوور چونوویون فوواجوعوه ای ر  دهووه  
مسدولیت آن تناا متووجوه کسوانوی اسوت کوه فوریوادهوای  

 دادخواهی و ی  زاده را نشنیهه انه. 
 

نامه سرگشاده جعفر عظیم زاده به حسن 
 هفده تن معاون وزیر کار

جناب آیای حسن هقهه تن معاون وزیر کار دولت جومواووری  
 اسقمی  نامه سرگشاده 

با سقم! یبل از هر چیزی مایل  بگوی  خوشحال  از ایونوکوه  
په از گذشت بیش از دو ماه از جونوبوشوی کوه امونویوتوی  
کردن اوتراضات  نقی و پرونهه سازیاای امنیتی بروولویوه  
کارگران و معلمان را به چالش کشویوهه اسوت جونوابوعوالوی  
ناچار به اظاار ن ر شهیه و طی گوقوتوگوویوی بوا روزنواموه  

اوقم کردیه بوا تووجوه بوه  ونوقوی    ١٤/٥/٤٣ ایران مورخه  
بودن تجمعات و اوتراضات کارگری   دولوت بوا هورگوونوه  
برخورد سیاسی و حقویوی موخوالوف اسوت . در رابوطوه بوا  
 حت و سق  چنویون ادووایوی از سووی جونوابوعوالوی  زم  

میهان  به ونوان یک فوعوا  کوارگوری و انسوان آگواه بوه  
شیوه ی برخورد دولتاای مختلف و منجمله دولت روحوانوی  
به اوتراضات  نقی کارگران و معلموان و هوموهونویون بوه  

  ٤٦ ونوان یکی از هماهنگ کننهگان طومار اووتوراضوی  
هزار نوقوری کوارگوران بورای افوزایوش موزد کوه بوا دولوت  
روحانی و وزارت کارش در رابطه با این طومار از نوزدیوک  
برخورد داشت  نکاتی را یوادآوری و اظواوارات شوموا را در  
رابطه بوا رویوکورد دولوت نسوبوت بوه اووتوراضوات  ونوقوی  
کارگران و معلمان در معرض ییاوت افکار وموموی یورار  
بهه . اه  این نکات به شرح ذیول اسوت : موعولووم نویوسوت  
چطور میشود دولتی که وزیر کارش از با تریون موقواموات  
امنیتی کشور و معاونش جناب حسن هقهه تن از اویوای  
یکی از ناادهای ن امی امنیتی اسوت ودر موذاکورات بوا  

هزار نقری کارگوران در    ٤٦ ما هماهنگ کننهگان طومار  
به ونوان معاون وزیر کار و سوپوه بوا حوقوظ    ٤٢ اواخر سا   

در کسووت    ٤٥ همان سمت در روز جواوانوی کوارگور سوا   
یک ن امی   بازداشت کارگران را در مقوابول وزارت کوار  
فرمانههی میکنه   چگونه میتوانه دولتی با رویکوردهوای  
سیاسی امنیتی نسبت بوه اووتوراضوات  ونوقوی کوارگوران  

سوا  گوذشوتوه کوه اووتوراضوات    ١٣ نباشه . در طو  حهود  
 نقی کارگران و معلمان امکان بروز وولونوی پویوها کورده  
است   سیاسی امنیتی کردن این اووتوراضوات پوای ثوابوت  
سیاست همه ی دولتاوا و بوطوور گسوتورده تور و اخوذتوری  
سیاست دولت حاضر بوده است . بطوریکه در طو  سه سوا   
گذشته طبق اخبار منتوشور شوهه در رسوانوه هوای رسوموی  
کشور  کمتر اوتراض یابل توجه و ما  کارگری از شوموا   
تا جنوب و مرکز و نرب و شور  کشوور بووده اسوت کوه  
کارگران در آن بازداشت و مورد پرونهه سازیواوای امونویوتوی  
یرار نگرفته باشنه. من بهلیل حبه و ووهم دسوتورسوی بوه  
سایتاای خبری جات ارائه آمار دییق   ییواوت در موورد  
این ادوا را که در دولت روحانی   سیاسی امنیوتوی کوردن  
اوتراضات  نقی کارگران ابعاد هر چوه وسویوعوتوری پویوها  
کرده است به کسوانوی مویوسوپوارم کوه در طوو  سوه سوا   
گذشته و سالاای یبل تر اخبوار اووتوراضوات کوارگوری را  
دنبا  کرده انه .  زم است جاوت تونوویور افوکوار وومووموی  
تاکیه کن  هرگونه برخورد با اوتراضات ما  کارگوری در  
سطح کشور به موازات دخالت و ایهامات اولویوه نویوروهوای  
انت امی   در فرمانهاریاا و استانهاریاوا موطورح و ت ومویو   
سازی و ت می  گیری در مورد نحوه مواجه با آناا در ایون  
ناادها   وزارت اطقوات و شورای تامین شار و استوان بوه  
ماابه ناادها و نیروهای تحت امر دولت  ورت میگویورد .  
وقوه بر گسترش ابعاد برخوردهای سویواسوی امونویوتوی بوا  
اوتراضات کارگری در سه سا  گذشته   دولوت روحوانوی  
در یک بهوت گذاری که حهایل درطوو  یوکوی دو دهوه  
ی گذشته بی سابقه بوده است   کوار را بوهانوجوا رسوانویوه  
که سا  گذشته توسط یوه ییوایویوه در اسوتوان خووزسوتوان  
مبادرت به اوقم رسمی ممنوویت اووتوراضوات کوارگوری  
در محل کار نمود . در این موورد نویوز  زم اسوت تواکویوه  
کن  درست است که اوقم رسمی ممنوووویوت اووتوراضوات  
کارگری در محل کار در اسوتوان خووزسوتوان تووسوط یووه  
ییاییه به مراکز کارگری ابقغ شه اما همان طوورکوه در  

گقت  چنین ت میماتوی در بورخوورد بوا اووتوراضوات    ٢ بنه  

 نقی کارگران   ت مویومواتوی موربوو  بوه یووه ییوایویوه  
نیستنه بلکه هر گونه ت می  سازی و ت مویو  گویوری در  
اینگونوه مووارد   کواری اسوت کوه ابوتوها در نواوادهوای  
امنیتی   فرمانهاریاا   استانهاریاا و شورای تامین شواورهوا  
و استاناا به وونووان نواوادهوای توحوت امور دولوت  وورت  
میگیرد و سپه با طی موراحول ییوایوی بوه یوک حوکو   
اجرایی به  میشود. بوا گوذشوت سوه سوا  از وومور دولوت  
روحانی   انلب فوعوالویون مووثور تشوکول هوای  مسوتوقول  
کارگران و معلمان دارای پرونهه هایی با اتاامات سونوگویون  
سیاسی امنیتی و محکومیتاای طویل المهت شوهه انوه .  
اکاریت با ی این فعالین توسط وزارت اطوقووات بوعونووان  
نااد تحت امر دولت بازداشت و بطور کو  سوابوقوه ایوی بوه  
 هدر ه آنان اتاام اجتماع و تبانی بوه ی وه ایوهام وولویوه  
امنیت کشور وارد و با خواست اشه مجازات پرونهه هوایشوان  
به دادگاهاای انققب ارجاع شهه است .در این مورد معویون  
نیز بهوتی که در طو  سه سوا  اخویور در دولوت روحوانوی  
گذاشته شهه است بی سابوقوه و موخوتوو ایون دولوت بووده  
است . به این معنا که ه  تمامی فعوالویون مووثور تشوکول  
های مستوقول  ونوقوی کوارگوران و موعولوموان کوه موورد  
بازداشت و پرونهه سازی یرار گرفته انه بطور بقاسوتواونوایوی  
همگی توسط وزارت اطوقووات مشوموو  اتواوام سونوگویون  
اجتماع و تبانی به ی ه ایهام ولیه امنیت کشوور شوهه انوه  
و ه  وارد کردن این اتاام سنگین به آنوان بوه پوایویون توریون  
سطح ابراز وجود و فعالیت  نقی آناا از یبیول جوموع آوری  
امیا برای دستیابی به موطوالوبوات  ونوقوی   کوموک و  
مشاوره به کارگران   نشست و برخواسوت فوعوالویون تشوکول  
های مستقل  نقی با یکهیگر   تجمعات محهود  ونوقوی  
در محوطه وزارت کارو مجولوه و فوعوالویوتواوایوی در ایون  
سطوح بسط پیوها کورده اسوت .  در رابوطوه بوا م وادیوق  
ادواهای فو  میتوان  حت و سق  آنواوا را بوا گوذاشوتون  
پرونهه        های فعالین تشکل های مستقول کوارگوری  
و کانوناای  نقی معلمان در سه سا  اخیر   در موعورض  
دیه افکار ومومی ثابت کرد و یا  وحوت وسوقو  آن را از  
زبان خود این فعالین شنیه. اموا توا آنوجوایوی کوه در ایون  
رابطه به اینجانب و اتحادیه آزاد کارگران ایوران بورمویوگوردد  
بایه بگوی  من و یاران  به وونووان هومواهونوگ کونونوهگوان  

هزار نقری کارگوران از طوریوق جوموع    ٤٦ طومار اوتراضی  
آوری امیا که آرام ترین و پوایویون توریون سوطوح اووتوراض  
 نقی کارگران میباشه ایهام به اوتراض به زیرپواگوذاشوتون  

یانون کار درمورد افزایش مزد کردیو  و چونوهیون    ٤١ ماده  
بار در اوتراض به وهم توجه و رسیوهگوی بوه خوواسوتواوای  

پنجاه نقره و گاها کوموتور      –این طومار درجمعاای چال  
دست به تجمع در محل وزارت کار زدی  ا انلوب در زموان  

طوی نواموه    ٤٢ دولت یبل  . آخرین بار نیز در اواخور سوا   
ایی به وزیر کار خواهان تجهیه ن ر در مزد م وب توحوقویور  

یانون کوار شوهیو  و اووقم    ٤١ براساس ماده    ٤٥ آمیز سا   
نمودی  در ورت وهم رسیهگی به این خواست بورحوق و در  
اوتراض به یانون شکنی های وزارت کار دست بوه توجوموع  
در محل این وزارت خانه در روز جواوانوی کوارگور خوواهویو   
زد . اما وکه العمل وزارت کار دولوت روحوانوی بوه ایون  
خواست ما   درخواست از وزارت اطقوات برای برخوورد بوا  
ما ا درپرونهه ی اینجانب موجود است   و گسیول فووجوی  



 ١٢٤ شماره      -  چهارم  دوره     13     کارگر کمونيست 

از نیروهای امنیتی در نیمه شب ده  اردیوبواوشوت مواه بوه  
منز  من و یاران  بود که منجر به دستگیری اینجانوب شوه  
که در ادامه به وارد کردن اتاام اجتماع و تبوانوی بوه ی وه  
ایهام ولیه امنیت کشور و دیگر اتاامات امنیوتوی بوه مون  
  محاکمه فرمایشی در دادگاه انققب و محوکوومویوتو  بوه  
شش سا  حبه خت  گردیه.رونهی که اموروز در اووتوراض  
به آن و با خواست پایان دادن به امنیتی کوردن اووتوراضوات  
 نقی کارگران و معلمان و برداشته شهن اتواوام اجوتومواع و  
تبانی به ی ه ایهام ولیه امنیت کشور و دیوگور اتواواموات  
امنیتی از پرونهه های فعالین  نقی کارگران و موعولوموان   
چال و نه روز است در زنهان اوین در اووتو واب نوذا بسور  

 میبرم. 
موخره؛  جناب ایای حسن هقهه تن معواون وزیور کواردولوت  

 جماوری اسقمی 
دنوویووا  دنوویووای انووقووجووار اطووقوووات   رشووه نووو  آسووای  
تکنولو ی ارتباطات و با  رفتن خار  العواده ی شوعوور و  
اگاهی انسان ها از پیشرفته توریون توا ووقوب موانوهه توریون  
کشور های جاان است.اطمینان داشوتوه بواشویوه دولوتواوا و  
حکومتاایی که با این وجوود   هونووز شوعوور و اگواهوی  
کارگران و توده های مردم را دست ک  میگیورنوه و هونووز  
در تقشنه با دروغ و فریب خود را از زیور بوار مسودوولویوت  
م ائبی کوه بورای آنوان ایوجواد کورده انوه خوارج کونونوه  
نمیتواننه شانسی هر چنه مخت ر و ک  بورای دوام و بوقوا  

 داشته باشنه. 
خورداد مواه    ٢٠   –زنوهان اویون    ١ بونوه    -جعقر و ی  زاده  

 ١٥٤٣ 
 

محمود بهشتی : جعفرعظیم زاده 
 راآزادکنید

دیروزبه دیهارش رفوتویو .دوسوتوان دیوگوری هو  کوه نوگوران  
سقمتیش بوده وهستونوهآموهه بوودنوه.بوعویوی هوا دلسووزانوه  
ومیطرب دووتش می کردنهبه شکستن اوت اب نوذاوایون  
کووه  وووهایووت شوونووویووهه شووهوجووان وووزیوووزت بووورایووموووان  
ارزشمنهترازهردستاوردی است که به باای ازدسوت دادن آن  
حا ل شوداما باوجودضعف شهیهجسمانی  ضربان ضوعویوف  
نبض وتاکیهپزشکان مبنی براین کوه در وورت خوودداری  
ازخوردن دیگرهی  کاری ازدستشان برنمی آیوه بوراداموه ی  
اوت اب نذاتاح و  نتیجه ورسیهن بوه موقو وودپوافشواری  
می کنه. حقیقتا نمی توان دربورابورایون جواوه ی ضوعویوف  
واراده ی پوو دیون سورتوعو ویوو  فورودنویواورد. بواایون و ووف  
ازیارمان شهن وتعریف وتمجویوهخووشوش نوموی آیوهویواورموان  
وایعی این داستان راکسانی می دانه که ازاوحموایوت کورده  
ومی کننهوالبته همسورموحوتورموش کوه توحومول ایون هوموه  
فشار هنوزکمرش راخ  نکرده واستووارایسوتواده اسوت. اموروز  
 مرگ وزنوهگوی کوارگورزنوهانوی  جوعوقوروو ویو  زاده کوه  
دراوتراض به احکام ناواد نه وانگ های امنیوتوی  بویوش  

روزاست که دراوت واب نوذابوه سورموی بورد دردسوت  ٣٠ از 
مسوو ن ییایی وامنیتوی اسوت. کواش یوبول ازایون کوه  
دیوورشووودت ووموویوومووی موونووطووقووی ووووایووقنووه اتووخوواذ شووود...   

 محمودباشتی لنگرودی 
 
 

 اعتراضات 
 

تککیککر؛ تککجککمککع کککارگککران چککوکککا بککاخککانککواده ٢
دراعترا  به عدم پرداخت حکقکوق وحکق بکیکمکه 

 مقابل کارخانه!

 
کارگران شرکت چوکا برای چنهمین بار موقوابول درب  

 ورودی این کارخانه تجمع اوتراض آمیز انجام دادنه. 
این تجمع کارگران چوکا همراه با خانوادهایشان بود بوه  
ولت وهم پرداخت حقو  و معویات در سا  جواری و واریوز  

شان بوده است . کوارگوران ایون شورکوت از      نشهن حق بیمه 
با حقو  پایه و کسورات بانک ها و بیموه بوا    ٤٤ مردادماه  

هزار تومان زنهگوی کورده انوه    ٢٦٦ الی    ١٣٦ حقو  حهودا  
ی آناا واریز نشهه است و کوارگوران در ایون    ولی هزینه بیمه 

 ماه ها فایه بیمه هستی . 
 

تیر؛ اعتصاب کارگران کارخانه دیز  سکنکگکیکن ٥
 ایران)دسا( 

نقر از کارگران کارخانه دیز  سنگین ایوران ادسوا     ١٦ 
در اوتراض بوه توعوویوق حوقوو  و موزایوای خوود دسوت بوه  
اوت اب زدنه و در محوطه بیرونی کارخانه تجمع کوردنوه.  
کارکنان این شرکت درحالی دست بوه اووتوراض زدنوه کوه  

هوا پورداخوت نشوه و حوتوی پواداش سوا     سه ماه حوقوو  آن 
شان به تعویق افتاد. این اوت اب تووسوط یوکوی از    گذشته 

کارکنان زن این شرکت آناز شه و این زن در اووتوراض بوه  
تمهیه نشهن یوراردادش خوودرو خوود را جولوو درب ورودی  
شرکت متویف کرد و سایر کارکنان نیز بوه هوموراهوی وی  

 پرداختنه.     
 

تکیکر؛ تکجکمککع ککارگککران پککلکی اکککریکل مککقکابککل ٢
 فرمانداری مبارکه

کارگر کارخانه پلی اکوریول ا وقواوان در    ٢٦٦ یش از  
و    ٤٣ اوتراض به وهم دریافت مزد و مزایای مزدی سوا   

خود مقابل فرمانهاری موبوارکوه توجوموع    ٤٤ بخشی از سا   
نوقور از کوارگوران پولوی    ١٦٦ کردنه. کارگران که بیش از  
ساله هسوتونوه و در حوهود    ١ اکریل که دارای یراردادهای  

نقر از کارگران پیمانکاری این شورکوت کوه بوا وجوود    ٥٦ 
هنوز دستمزد و مزایای خوود را    ٤٣ گذشته سه ماه از سا   

انه؛ اوتوراض خوود را اووقم کوردنوه. الوبوتوه    دریافت نکرده 
کارگران پیمانکاری پلی اکوریول موزد و موزایوای موزدی  

 انه.   خود را ه  دریافت نکرده   ٤٤ اسقنه ماه سا   
 
 

تجمعات اعتراضی ککارگکران آزادراه تکهکران بکه 
تن از کارگران را بکه بکهکانکه  ٢٠شما ! کارفرما 

 ایجاد اغتشاش اخراج کرد.
که پیمانکار و سوازنوهه آزادراه   «ارسا ساختمان »شرکت  

ماه پیش معویات مزدی بویوش از    ٤ تاران به شما  است از  
کارگر خود را پرداخت نوکورده اسوت. بوه گوقوتوه ایون  ٥٦٦ 

ماه دستوموزد؛ پورداخوت    ٤ کارگران وقرن  به تاخیر افتادن  
ماه حق اضافه کاری کارگران به هموراه سونووات سوا     ١٦ 
کارگران به تاخیر افتاده است. در زمینه بویوموه توامویون    ٤٤ 

 اجتماوی ه  کارگران دچار مشکل هستنه. 
در اوتراض به پورداخوت نوکوردن حوقوو  هوا توا کونوون  

نوقور از    ١٦ اوتراضات مهاومی انوجوام شوهه اسوت. حوهود  
کارگران این پرو ه  تقریبا دو هقته پیش برای چنهمیون بوار  
تجمع اوتراضی را در حاشیه جاده ایک کیولووموتور بوایوی  
مانهه به سنگان  مقابل دفتر شرکت انوجوام دهونوه کوه در  

تن از کارگران را بوه بواوانوه    ١٢ نتیجه این تجمع؛ کارفرما  
 ایجاد انتشاش اخراج کرد. 

 
راهپیمایی وتجمع کارگران معدن هشونکی مکقکابکل 

 فرمانداری کوهبنان در دومین روز اعتصاب!
تیر اوتراض کارگران معهن هشونی وارد دومویون    ٥ روز  

روز خود شه. در این روز کارگران همزمان با طلووع آفوتواب  
در مقابل معهن و در مسیر جاده کووهوبونوان بوه شواورسوتوان  
زرنه تجمع کردنه و بعه بهلیل اینوکوه پواسوخوی نوگورفوتونوه  
برای یافتن مسدولی که جواب گوی آناا باشه خود را بوه  
مرکز شارستان رسانهنه و با پیاده روی مسیر بازار اموام توا  
فرمانهاری شارستوان کووهوبونوان چونوه سواووتوی مونوتو ور  
پاسخگویی مسدو ن مانهنه . در ایون حورکوت اووتوراضوی  
کارگران با در دست گرفتن پارچه نوشته هوایوی اووتوراض  
خود را بیان کردنه. اوتراض و اوت اب ایون زحوموتوکوشوان  
معادن زنالسنگ اینار شکل و رنگ دیگری گرفتوه بوود  
و حتی آناا با پارچه نوشته هایی خواهان پرداخت حوقوو  و  

 معویات خودبودنه. 
 

 تجمعات کارگران معدن زغا  سنگ کوهبنان
در پی اوتراض کارگران زنا  سونوگ در کووهوبونوان  
نسبت به وهم پرداخت حقوو  وموزایوا ایون بوار اووتوراضوات  
ب ورت تجمع کارگری به داخل شار کووهوبونوان رسویوه و  
کارگران به محل فرمانهاری و دفتر امام جمعه رفتنه. بونوا  

تیر  های زرنه   در روزهای اخیر به دلویول ووهم    ٢ بر خبر  
پرداخت به مویع حقو  کارگران  نعوت زنوا  سونوگ در  
استان کرمان اوتراضات و تجموعوات کوارگوری موتوعوهدی  

 توسط این کارگران  ورت گرفته است. 
 

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه چوکا:
تیور  کوارگوران خشوموگویون کوارخوانوه ی    ١  بح روز  

چوکا که ماهااست حقو  دریافت نکرده انه در اووتوراض  
به حیور مهیر وامل این کارخانه در شرکت  با تخو  مورغ  
به وی حمله کردنه. بنا بر خبر مهیر وامل کارخانه  موهیور  
بخش ماشین آ ت کارخوانوه را کوه تونواوا یوک سوا  بوه  
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بازنشستگی خود زمان داشت را تووویویور داده و یوکوی از  
کارکنان معمولی را به ونوان مهیور ایون بوخوش یورار داده  
است. این جابجایی و وهم دریافت مواهواوا حوقوو  مووجوب  
خش  و و بانیت کارکنان چوکوا شوه. در ایون حورکوتوی  
اوتراض تعهادی از کارگران از خشو  ایونوکوه مواهواواسوت  
حقویی نگرفته انه با چوب به مهیر بوخوش مواشویون آ ت  
حمله کردنه و تعهادی نیز نیز به دفتر مهیر وامل رفوتوه و  
وی را با تخ  مرغ مورد حمله یرار دادنه و او را بوا پوای  
پیاده از کارخانه بیورون کوردنوه و اجوازه نوهادنوه بوا خوودرو  
کارخانه را تر  کنه.این برای چاارمویون بوار اسوت کوه  

ی چوکا در سا  جاری دست بوه توجوموع    کارگران کارخانه 
 و اوتراض می زننه. 

 
تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه 

 نساجی شین بافت 
نقر از کارگران نسواجوی شویون    ٢٣ خرداد تعهاد    ٥١ روز  

 بح بوا توجوموع در موقوابول اداره    ١١ تا    ١ بافت از ساوت  
کار سننهج  خواهان بوازگشوت بوه کوار خوود شوهنوه. ایون  

ماه یبل بوسیلوه کوارفورموا اخوراج و بورای    ٠ کارگران که  
دریافت بیمه بیکاری معرفی شهه بودنه؛ بوعوهاز پوایوان ایون  
مهت  جات پیگیری وضعیت کاری شان در موقوابول اداره  

 کار تجمع کردنه. 
به گزارش کمیته هماهنگی برای کوموک بوه ایوجواد  
تشکلاای کارگری در پاسر مسدولویون اداره کوار وونووان  
کرده انه که کوارفورموا در موعورفوی کوارگوران بوه بویوموه  
بیکاری  دچار نووی اشتباه شهه و بایه کارگران بوه موهت  

ماه به بیمه بیکاری موعورفوی موی کورد. هو  چونویون  ١١ 
گقته انه که نماینهه کارفرما جاوت پویوگویوری مشوکوقت  
کارگران در ویت مقرر  ایهام  زم به ومول نویواورده و بوایوه  
مشکقت آناا در کمیسون استان بوررسوی شوود . ایون در  
حالی است که کارگران می گوینه کارفرما به آناا تعواوه  
کرده بود که بعهاز اتوموام موهت بویوموه بویوکواری  بوه سور  
کارهای شان باز موی گوردنوه. بونوا بوه گوقوتوه کوارگوران  
نساجی شین بافت  این کارخانه هنور مشوو  بوه کواراسوت  
و تولیه را ادامه می دهه و ایون تورفونوه کوارفورموا  تونواوا  
برای بویوکوارسوازی آنوان اسوت. در طوو  موهت اووتوراض  
کارگران  نماینهه کارفرما آیوای مواونوهس آزادی در ایون  

 اداره حیور داشت. 
 

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آدنیه مشهد
تیر جمعی از کارگوران کوارخوانوه آدنویوه بورای    ١ روز  

دومین روز در محل كارخانه در اوتراض بوه ووهم پورداخوت  
حقو  و دستمزدشان تجمع كردنه. كوارگوران درا یون توجوموع  
اوقم كردنه تا رسیهن به خواسته های شان به توجوموع خوود  

 ادامه می دهنه. 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

درصدی درمقام ٧١٢٣ایران با نرخ بیکاری برآودی
 چهارم جهان!
های بیکاری کشورهای موخوتولوف نشوان    جهیهترین نر  

دهه  اوضاع نامناسب بازار کار در برخی منواطوق اروپوا    می 

ماننه یونان و اسپانیا همهونوان وجوود دارد  در وویون حوا   
شرایط اشتوا  در تایلنه و سونوگواپوور مونواسوب اسوت. بوه  

تیرمار  بررسی جهیهترین توییرات نور  بویوکواری  ٣ گزارش  
در کشورهای مختلف جاان نشان می دهه کوه وضوعویوت  

در وه و    ٢٤٤٤ بیکاری در برخی مناطق ماننه یوونوان بوا  
در ه؛ همهنان در شرایط نوامونواسوب یورار    ٢٦٤٤ اسپانیا با  

در وه و    ٢٠٤١ دارد. همهنین این نر  در آفریقای جنوبی  
در وه اسوت.    ١١٤٥ نر  برآوردی برای ایران نیز به مویوزان  

در وه شوهه و از آنسوو    ١٦٤٢ نر  بیکاری در منطقه یورو  
  ٥٤٣ در وه  سووئویوه    ٤٤٠ در برخی مناطق ماننه نرو  با  

  ٥٤٤ در وه و موالوزی بوا    ٥٤٤ در ه  هونوگ کونوگ  
در ه؛ شرایط مناسب توری در بوازار کوار حواکو  اسوت.  
وضعیت مناسب نر  بیکاری در برخی کشوورهوای دیوگور  

در وه     ٥٤٤ در ه  کوره جونووبوی    ١٤٤ ماننه سنگاپور با  
در ه نیز یوابول مشواهوهه    ٥٤٢ تایلنه یک در ه و  اپن با  

 است. 
 

هزار کارگر دراستان زنجان  ٥اخراج بیش از 
 طی سا  گذشته!

مووهیوورکوول کووار و رفوواه اجووتووموواوووی اسووتووان زنووجووان  
گقت :آمار کارگران اخراجی و بیکار شهه در سا  گوذشوتوه  

 نقر بوده است.   ٢٥٦ هزار و    ٣ در این استان   
 

درصکدی  ٠٢رئیکه اداره ککار قکائکن: افکزایکش 
 اخراج کارگران در واحدهای صنعتی قاین

های  ونوعوتوی یوایون در    میزان اخراج کارگران در واحه 
سه ماهه او  امسا  نسبت به مهت مشوابوه سوا  گوذشوتوه  

در ه افزایش یافته است. وی افزود: میزان شوکوایوات    ٢٦ 
های تولیهی واستقاده کننهگان از بویوموه بویوکواری    از واحه 
ماهه او  امسا  نسبت به مهت مشوابوه سوا  یوبول  ٥ نیز در  

در ه افزایش داشوتوه اسوت ووولوت آن هو  مشوکوقت  ٥٦ 
انوه توعوهیول نویورو    های ایت ادی است که مجبور شوهه   واحه 

داشته باشنه. وی کاهش میزان تولیه کارخانوه وووهم کوار  
ها با ظرفیت کامل را دلیل اخوراج و توعوهیول نویورو    کارخانه 

ونوان کرد و گقت: معمو  با این شرایط کاری هور واحوه  
نویوروی خوود را کو     ٤ توا    ٥ تولیهی به  ورت میانگین  

 انه.   کرده 
 

 وفوالد بافق تعطیل شد مجمتع آهن
از مجتمع فو د زاگرس کارخانه نورد و مویولوگورد ایون  

 نقر بیکار شهنه.    ٥٦٦ واحه تولیهی تعطیل و بیش از  
 
 هزار شغل در این دولت از دست رفت ٢٢٥

تسنی :حسن روحانی اخیرا  اوقم کورده  طوی سوه سوا   
هوزار اشوتوووا  خوالوو ایوجواد    ٥٤٦ گذشته یک میلیون و  

گوویوه     شهه است  ولی گزارش رسمی مرکز آمار ایران موی 
نوقور از جوموعویوت شوانول    ١٦١ هزار و    ٠١٣ طی این مهت  

نوقور هو  بوه جوموعویوت    ٤٦٤ هزار و    ٥٢٥ کشور ک  شه و  
بیکار کشور افزوده شهه است. بر  اسواس گوزارش رسوموی  

  ١٦٤٤ برابور     ٤٢ مرکز آمار ایران  نر  بیکاری در تابستان  
  ٤٤ در وه در زمسوتوان    ١١٤١ در ه بوده اسوت کوه بوه  

  ٢١٤١ افزایش یافته است. نور  بویوکواری جووانوان نویوز از  
  ٤٤ در وه در زمسوتوان    ٢٤٤١ بوه    ٤٢ در ه در تابستان  

   ٤٢ رسیهه است. این گزارش حواکوی اسوت  در توابسوتوان  
نوقور    ١٠١ هوزار و    ١٣٤ میلیون و    ٢٤ جمعیت فعا  کشور  

نقر آناا شوانول و    ٢٤٤ هزار و    ١٤١ میلیون و    ٢٢ بوده که  
نقر ه  بیوکوار بووده انوه. در    ٠٢٤ هزار و    ٣٠٥ میلیون و    ٢ 

  ٤٠٥ مویولویوون و    ٢٤ ه  جمعیت فعا  کشور    ٤٤ زمستان  
  ١٥١ هوزار و    ٣١٠ میلیون و    ٢١ نقر بودنه که    ١١٦ هزار و  

نقور بویوکوار بووده    ٥٥ هزار و    ١١١ میلیون و    ٢ نقر شانل و  
نوقور از    ١٦١ هوزار و    ٠١٣ انه. بنابراین  در دولت یازده    
نوقور هو     ٤٦٤ هزار و    ٥٢٥ جمعیت شانل کشور ک  شه و  

 به جمعیت بیکار کشور افزوده شهه است. 
 
های تزریقی و دارویی  کارگرشرکت فراورده٧٢

 اخراج شدند!
نوقور    ٥٦ های تزریقی و دارویی در حهود    شرکت فراورده 

از کارگران خود را په از اتوموام یوراردادهوایشوان در پوایوان  
 خرداد ماه اخراج کرد. 

 
کارخانه فتاح میانکدوآب تکعکطکیکل وککارگکرانکش 

 بیکارشدند!
مهیروامل فوتواح مویوانوهوآب بوا اشواره بوه توعوطویولوی  

نوقور بوه  وورت مسوتوقویو  و    ٢٤ کارخانه  افزود  بیش از  
چنهین نقر به  ورت نیرمستقی  در این شورکوت فوعوالویوت  
داشتنه.شرایط به وجود آمهه سوبوب شوهه توا نویوروهوا را در  

و سپه به هقوت نوقور توعوهیول    ١٢ یکی دو سا  گذشته به  
 کنی  ولی امسا  دیگر کامق به حالت تعطیلی درآمهه 

 
 کارگرپردیه سرام پاژ!٠٢٢بیکاری

کارخانه پردیه سرام پا  در استان خراسان رضووی کوه  
در زمینه ساخت انواع کاشی وسرامیک فعالویوت دارد بوه  
دلیل آنهه از سوی کارفورموا انوجوام توعومویورات ونووسوازی  

شوود  موویوتوا توعوطویول شوهه اسوت    ماشین آ ت ونوان می 
کوارگور کوارخوانوه    ٠٣٦ کارگور از موجومووع    ٤٦٦ وحهود  

 انه.   مویتا بیکار شهه 
 
های صنعتکی تکاکسکتکان اخکراج  کارگر سیستم ٥٥

 شدند
کارگر یرار دادی کارخانوه توولویوه کونونوهه موخوازن  ٣٣ 

وایع در کیلوموتور دو   «های  نعتی   سیست  »نقتی وگازی  
 تاکستان به یزوین اخراج شهنه. 

 
کارگر در پی تکعکطکیکلکی یکک واحکد  ٧٢٢بیکاری 

 صنعتی در بافق
در روزهای گذشته مجتمع معوهنوی  ونوعوتوی آهون و  

کارگر آن بویوکوار    ٥٦٦ فو د بافق تعطیل شهه است و همه  
 انه.   شهه 

 
کارخانه پار  الکترونیک سیرجکان بکطکورککامکل 

 کارگرباقی مانده اش هم بیکارشدند!٠٢تعطیل و
کارخانه یطعات پارس الکترونیک هماننه شورکوت ارج  

نوقور از جووانوان    ٤٦ بهلیل وهم حمایت دولت تعطیل شه توا  
سیرجانی بیکار و کارخانه نوستالژی پوارس الوکوتورونویوک  

 به تعطیلی کشانهه شود. 
 



 ١٢٤ شماره      -  چهارم  دوره     15     کارگر کمونيست 

هکای صکنکعکتکی  کارگرکارخانکه سکیکسکتکم٥٥اخراج 
 تاکستان
کارگر یورار دادی کوارخوانوه توولویوه کونونوهه  ٣٣ اخراج  

وایوع در   «هوای  ونوعوتوی   سویوسوتو  »مخازن نقتی وگازی  
مواه حوق  ١ مواه حوقوو   ٤ کیلومتر دو تاکستان به یزوین بوا  

بیمه وحق ویهی معویه. در این واحه تولیهکونونوهه موخوازن  
کارگر مشوو  بوه کوار هسوتونوه    ١٦٣ نقتی وگازی حهود  

اما از ابتهای تویور مواه جواری بوه دلویول آنوهوه از سووی  
وونووان شوهه اسوت؛ توعوهاد   «کمبود منابع مالی »کارفرما  

کارگر یرار دادی این کوارخوانوه بوا مویوانوگویون سووابوق  ٣٣ 
سوا  پوه از خواتوموه یورارداد موویوت    ١٠ کاری یک تا  

 کارشان اخراج شهنه. 
 
کارگکر قکراردادی پکار  نکنکوپکان تکنکککابکن  ٠٢

 اخراج شدند
نوقور از    ١٦ شرکت تولویوهی پوارس نودووپوان تونوکوابون  

ماهه داشوتونوه اخوراج    ٥ تا    ١ های    کارگرانش را که یرارداد 
کوورده اسووت. پووایوویوون آمووهن تووعوورفووه واردات  پووایوویوون بووودن  
نقهینگی  افزایش یویوموت موواد اولویوه و رکوود در بوازار  

نقر از کوارگورانوش را اخوراج    ١٦ موجب شهه تا این شرکت  
 کنه. 
 

 گزارش
کارگران شهرداری هوشکمکنکد صکفکایکی مکدیکر ککل 

 شهرداری اهواز را به عذرخواهی وادار کردند.
کارگر بوازداشوتوی آزاد    ٢٦ در نتیجه اوتراض کارگران  

و یکماه از طولوبواوای کوارگوران پورداخوت شوه. کوارگوران  
خواستار لووو پورونوهه هوای ییوایوی تشوکویول شوهه بورای  
همکارانشان و تمامی طلباایشان هسوتونوه. بونوا بور خوبورهوا  
هوشمنه  قایی موهیور کوانوون اداره کوار اهوواز در یوک  
وقب نشینی بزرگ در نشست"ه  انهیشی با رسانه هوا" در  
سالن جلسات این اداره کول چونویون مویوگوویوه:" بوازداشوت  
کارگران شارداری اهواز نیریانونوی بوود و اگور مووضووع  
حل نشود پرونهه را در هیات های حل اختوقق طورح کورده  
و حقو  کارگران را از این طریق دنبا  می کونویو ." سوپوه  
توضیح داده و میگویه:"شکایوتوی از کوارگوران شواورداری  

بوه اداره کوار نورسویوهه اموا پویوش از بوازداشوت    ٤ منطقه  
کارگران جلساتی با شاوردار اهوواز و مسووو ن شواورداری  

برگزار کردی  کوه شواوردار اهوواز یوو  داده بوود    ٤ منطقه  
مشکل را حل کونوه." و اداموه مویوههوه و مویوگوویوه:"بوه  
شارداری اوقم شهه بود که محواسوبوات اشوتوبواه و حوقوو   
کارگران نادیهه گرفته شهه است.". بهنبوا  ایون سوخونوان او  
میگویه:" اوتراض کارگران شارداری اهواز امنیتی نوبوود   
بلکه مطالبه کارگران کامق  نقی و به حق بوود کوه بوه  
آن جنبه امنیتی داده شه.". او در خاتموه مویوگوویوه:" توموام  
مسوو ن و دست انهرکاران بوازداشوت کوارگوران شواورداری  
اهواز بایه از آن ها وذرخواهی و دلجویی کننه.".  وقوایوی  
با اووقم ایونوکوه کسوانویوکوه حوقوو  کوارگوران را نوادیوهه  
میگیرنه بایه بوازداشوت و موواخوذه شوونوه   ضومون ارجواع  
کارگران به یانون میگویه:"بر اساس مستونوهات  شواورداری  
اهواز و پیمانکار تخلف کرده انه. کارگران شاورداری اهوواز  
می تواننه درباره تخلقات شارداری به اداره کوار شوکوایوت  

کننه و ما آمادگی داریو  در وورتوی کوه شواورداری بوه  
پرداختی های مورد ن ر کارگران و مورد تاییه ما تمکویون  
نکنه این موضوع را به  ورت یانونوی دنوبوا  کونویو .". و  
این درخالیوسوت کوه طوی حوکوموی از سووی دادسوتوانوی  
خوزستان اوقم شهه است که به هر گونه تح ن کوارگوری  
برخورد میشود. و کارگران برای شکایت ولیه پیوموانوکواران  
خود فقط میتواننه به دادگستری شار موراجوعوه کونونوه. و  
در چنین شرایطی تجمعات کارگران شواورداری بورپوا شوه.  
اظاارات مهیر کل اداره کار اهوواز بوطوور وایوعوی نوتویوجوه  
مبوارزات مووفوق کوارگوران شواورداری اهوواز و هوراس از  
انعکاس وسیوع ایون اووتوراضوات در فیوای پور مولوتواوب  
اوتراضی در خوزستان و اساسا در تومواموی موحویوط هوای  
کارگری است. این اظاارات در وین حوا  ووقوب نشویونوی  
مقامات حکومتی در مقوابول کوارزاری اسوت کوه وولویوه  
امنیتی شهن مبارزات کارگران  معلمان و تمامی فوعوالویون  
اجتماوی و سیاسی به راه افتاده است و آنازگرانش جوعوقور  
و ی  زاده از رهوبوران کوارگوری و اسومواوویول ووبوهی از  
رهبران اوتراضات معلمان بود نه که بیانیه اش را از زنوهان  
دادنه و خواستار لوووو توموام پورونوهه هوای موقوتووحوه بورای  
کارگران  معلمان و فعالین سیاسی تحت ونووان "اخوق  در  
ن   و امنیت ملی شهنه. کارزاری که به گقتمانی وسویوع  
در میان کارگران تبهیل شه و حمایت های بسویواری را در  
ایران و از سوی ناادهای کارگری و انسانهوست در سوطوح  

کوارگور    ٢٦ جاان را در پوی داشوت. اکونوون لوووو پورونوهه  
بازداشتی شاورداری اهوواز از جومولوه خوواسوتواوای فووری  

 کارگران شارداری اهواز است. 
 
کارگران نورد لکولکه اهکواز سکه مکاه حکقکوق  ٠٢٢

 نگرفته اند
اهوواز      کارگران رسمی و یراردادی کارخانه نوورد لوولوه 

در استان خوزستان دست ک  توا سوه مواه موزد موعوویوه از  
کوارگوری کوه    ٤٦٦ کارفرمای خود طلبکارنه. از مجموع  
نوقور رسوموی و    ١٦٦ در این واخه  نعتی مشوو  کوارنوه  

کارگر دیگر به واسطوه پویوموانوکوار مشوووو  کوارنوه.    ٢٦٦ 
برپایه این اطقوات معویات موزدی کوارگوران رسوموی توا  

مواه و در موقووابول مووطولوبووات موزدی کوارگووران    ٥ حوهود  
شوود.گوقوتوه    مواه بورآورد موی   ٠ پیمانکاری تا نزدیک بوه  

شود مهیریت و مالکیت کارخانه نوورد لوولوه اهوواز در    می 
به بخش خ و ی واگذار شه و مسدله به تواخویور    ٤٥ سا   

افتادن مطالبات ایون کوارگوران از زموانوی آنواز شوه کوه  
 مهیریت جهیه با مسدله کمبود نقهینگی روبرو شه. 

 
احضار رسو  بداقی عضو کانون صنفی مکعکلکمکان  

 به دادگاه
  ١٦٥٥ رسو  بهایی با خره بطورکتوبوی بوه شوعوبوه ی  

دادگاه کیقری یهوسی وایع درونک احیوارشوه ایشوان کوه  
بوه ی وهدیوهاربواموحوموودبواوشوتوی راهوی  ٤٣ در اردیباوشوت  

بیمارستان هزارتخت خوابی شهه بود توسط هقت هشوت نوقور  
لباس شخ ی ازجمله دوتن ازحراست بیموارسوتوان بوه شوهت  
موردضرب وشت  یورار گورفوتوه و سوپوه موجورم شونواخوتوه  

واویون بوه    ١٤١ ساوت بازداشت درکقنتری    ١٢ شه وپه از 
ییه کقالت آزادشهه بود  ایشان برای یورائوت کویوقورخوواسوت  

  ١٦٥٥ در شوعوبوه ی    ٤٣ بایستی روز شونوبوه دوم مورداد  
حاضر شود پیشتر بهایی بارها بطور تلقنوی احیوارشوهه بوود  
اما به دلیل نیریانونی بوودن احیوار تولوقونوی ازرفوتون بوه  
دادگاه خودداری کرده بود. رسو  بوهایوی اردیوبواوشوت مواه  
امسا  په از هوقوت سوا  حوبوه  بوهون حوتوی یوک روز  

 مرخ ی از زنهان اوین ازاد شه. 
 منبع:سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
 مظفر صالحی نیا بازداشت شد

م قر  الحی نیا ویوو هویودوت موهیوره اتوحوادیوه آزاد  
تووسوط نویوروهوای    ٤٣ تیر    ١ کارگران ایران امروز سه شنبه  

امنیتی شار سننهج بازداشوت گوردیوه. طوبوق خوبور رسویوهه  
بوعوه از ظواور اموروز نویوروهوای اداره اطوقووات    ٣ ساوت  

سننهج م قر  الحی نیا را در موازه خوود بوازداشوت کورده  
انه. م قر حین حیور م موران بوا هوموسورش تومواس موی  
گیرد و می گویه دارن مرا نزد هاش  رستوموی موی بورنوه.  
همسر م قر بقفا له به ستاد خبوری بورای کسوب اطوقع  
از همسرش می رود اما م موران ستاد خبری می گوویونوه  
م قر در بازداشتگاه نیروی انت واموی اسوت. او سوپوه بوه  
نیروی انت امی مراجعه می کنه کوه آنواوا موی گوویونوه  
ستاد خبری دروغ به شما گقته هموسورتوان هوموانوجوا اسوت.  
بعه از این از سر دوانی ستاد خبری  م قر تلقنی از سوتواد  
خبری با هموسورش تومواس موی گویورد. سوپوه یوکوی از  
م موران ستاد خبری گوشی را از مو وقور موی گویورد و  
تلقنی از همسر م قر می خواهه که تلقنی که مو وقور از  
آن برای تلگرام استقاده می کنه را به ستاد خبری بویواورد.  
یاد آوری می گردد که هاش  رستمی از اویواء کومویوتوه  
هماهنگی برای کمک به ایوجواد تشوکولواوای کوارگوری  
چنه روز پیش توسط نیروهای اطقواتی سنونوهج بوازداشوت  
گردیهه و ه  اکنون زیر بازجوئی یورار دارد. اتوحوادیوه آزاد  
کارگران ایران ادامه فشوارهوا بور فوعوالویون جونوبوش طوبوقوه  
کارگور را در راسوتوای بوی افوقوی و بون بسوت در حول  
بحراناای موجود در ایران می دانوه و بور ایون بواور راسور  
است که مسؤ ن تناا چاره خود  را در مقابل انوتو وارات و  
خواستاای ومومی  از آنجا که پاسخی برای آن نهارنه بوه  
وارونه در سرکوب و بگیر و بوبونوه فوعوالویون و انسوانواوای  
معترض یافته انه.  جنبش اوتراضی طووفوان وار در حوا   
از بن کنهن موانع  سر راهش است. نسی   سالیان گوذشوتوه  

 امروز به طوفان تبهیل شهه است. 
 

بازداشت مظفر صالحی نیا و هکاشکم رسکتکمکی را 
 محکوم می کنیم!

بر اساس خبری کوه اتوحوادیوه آزاد کوارگوران مونوتوشور  
کرده  روز گذشته م قر  الحی نیا ویوو هویودوت موهیوره  
اتحادیه آزاد کارگران ایران  توسط نیروهای امونویوتوی شواور  

بوعوه از    ٣ سننهج بازداشت گردیه.  بر طبق این خبر ساوت  
ظار روز سه شنبه نیروهای اداره اطقوات سونونوهج مو وقور  
 الحی نیا را در موازه خود بوازداشوت کورده انوه. مو وقور  
حین حیور م موران با همسرش تماس می گویورد و موی  
گویه دارن مرا نزد هاش  رستمی می برنه. هوموسور مو وقور  
بقفا له به ستاد خبری برای کسوب اطوقع از هوموسورش  
می رود اما م موران ستاد خبری می گوویونوه مو وقور در  
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بازداشتگاه نیروی انوتو واموی اسوت. او سوپوه بوه نویوروی  
انت امی مراجعه می کنه کوه آنواوا موی گوویونوه سوتواد  
خبری دروغ به شما گقته همسرتان همانوجوا اسوت. بوعوه از  
این از سر دوانی ستاد خبری  م قر تلقنی از ستاد خوبوری  
با همسرش تماس می گیرد. سپه یکی از م موران سوتواد  
خبری گوشی را از م قر می گیرد و تولوقونوی از هوموسور  
م قر می خواهه که تلقنی که م قر از آن بورای تولوگورام  
استقاده می کنه را به ستاد خبری بیاورد.  ووقوه بور ایون  
در روزهای گذشته فعا  اجتماوی   هاش  رستمی نویوز در  
شار سننوهج بوازداشوت شوهه اسوت. کومویوتوه هومواهونوگوی  
دستگیری م قر  الح نیا و هواشو  رسوتوموی را موحوکووم  
کرده و خواسوتوار آزادی ایون فوعوالویون  اسوت.  کومویوتوه  
  -هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگوری  

 ١٥٤٣ /٤ /٢ 
 

ککارگکر  ٢٢ماهه در پرداخت دسکتکمکزد  ٠تاخیر 
 پیمانکاری مترو شیراز

 
  ٣ کارگران شرکت پیمانکاری درسا ساختمان  شونوبوه ا 

تیر ماه  به ایلنا گزارش دادنه که با وجود پیگیوری موهاوم  
آنان برای دریافت به مویع دستمزدشان  پیمانکار  بوخوش زه  

ماه دستمزد کارگران را به همراه وویوهی  ١ کشی این پرو ه  
 کنه.   پرداخت نمی ٤٤ وپاداش سا   

 اخبار بین المللی
 

اتحادیه اروپا توسکط   های مالی رد  کمک -اروپا 
 سازمان پزشکان بدون مرز

سازمان پزشکان بهون مرز اوقم کرد کوه در اووتوراض  
و ترکیه درخ وی پونواهوجوویوان    اتحادیه اروپا  به توافقنامه 

کمکاای مالی اتحادیه اروپوا و کشوورهوای ویوو آن را  
نخواهه پذیرفت. با این ت می  پیش بیونوی موی شوود کوه  
سازمان پزشکان بهون مرز حهود شو وت مویولویوون یوورو از  
وایهیاایش را از دست بههه. کمیسیون اروپوا گوقوتوه اسوت  
که ت می  اخیر سازمان پزشکان بهون مورز هویو  تواثویوری  
در برنامه های کمک رسانی به پناهجوویوان نوهارد. طوبوق  
توافقنامه بین دولت ترکیه و اتحادیه اروپوا هوموه مواواجوران  
نیریانونی که از او  فروردیون سوا  جواری از تورکویوه بوه  
جزایر یونان رفته بودنه و درخواست پناهنهگی آناوا رد شوهه  
بود  بایه اخراج شونه و بوه تورکویوه بوازگوردانوهه شوونوه. بور  
اساس این توافقنامه  به ازای هر یک پونواهوجووی سووری  
که به ترکیه بازگردانهه می شود  اتحادیه اروپا بایوه یوک  
پناهوجووی سووریوه ای را کوه در تورکویوه بوا درخوواسوت  
پناهنهگیش موافقت شهه است  اسکوان دهوه. بسویواری از  
سازماناای امهادرسان از جمله کمیساریای والی سوازموان  
ملل برای پناهنهگان و سازمان پزشکان بوهون مورز بوا ایون  
توافقنامه مخالقت کرده انه. کمیساریوای ووالوی سوازموان  
ملل برای پناهنهگان گقته است که بر اساس وظویوقوه اش  
بر نحوه اجرای این توافقنامه ن ارت خواهوه کورد. سوازموان  
پزشکان بهون مرز که در زمینه کمک به پنواهوجوویوان هو   

مواواجور را کوه در دریوای    ١٤٦ فعا  است روز چاارشنبه  

مهیترانه گرفتار شهه بودنه و خطور نور  شوهن آنواوا وجوود  
 داشت نجات داد. 

 
 تداوم اعترا  و ااعتصابات کارگری -فرانسه 

دیهار نماینهگان اتحادیه های کارگری بوا موقوامواوای  
بووهون نووتوویووجووه بووه پووایووان رسوویووه تووا   فوورانسووه  دولووت 
سراسری و گسوتورده در فورانسوه اداموه   اوت اب  همهنان 

داشته باشه. اوت اباا و اوتراضاای سراسوری در فورانسوه  
باوث شهه است کوه در جوریوان بورگوزاری بوازیواوای جوام  
ملتاای اروپا  بسیاری از بخشاای خوهموات وومووموی از  
جمله حمل و نقل بوا اخوتوق  موواجوه شوود. دلویول ا ولوی  
اوتراضاای سراسری در فورانسوه تووویویورات گسوتورده ای  
است که دولت در یوانین کار اوما  کرده است. توا کونوون  
توقوشواوای دولوت بورای موتووقواووه کوردن اتوحوادیوه هووای  
کارگری به دست کشیهن از اوت اب بهون نوتویوجوه موانوهه  
است. فیلیک موارتویونوز  رئویوه " س   ت " یوکوی از  
بزرگترین اتحادیه های کارگری په از دیهار با وزیور کوار  
فرانسه گقت: "ما با پیشناادهوایوی بوه ایونوجوا آموهیو . راه  
حلاای پیشناادی خود را به دولوت ارائوه کوردیو  اموا موا  
دولت نیستی . در این شرایط هی  دلیلی بورای پوایوان دادن  
به ت اهرات خودمان یا اوت اباایی که برنامه ریزی کورده  
ای  وجود نهارد ". په از ایون کوه دولوت فورانسوه ت ومویو   
گوورفووت  ا ووقحووات جوونووجووالووی یووانووون کووار را بووا وجووود  
اوتراضاای گسترده ت ویوب کونوه  بوخوشواوای موخوتولوف  
 نعت و ایت اد این کشور شاهه اوت اب سوراسوری بووده  
انه. توییورات یوانوون کوار شوامول طویوف گسوتورده ای از  

سواووت کوار    ٥٣ ا قحات می شود. از جمله توییرات در  
هقتگی و آسان تر شهن شرایط بورای اخوراج کوارمونوهان از  

 سوی کارفرمایان. 
 

ها در  جاده  تظاهرات علیه نا امنی -افغانستان 
 کشور

چنه نقر در درگیری بیون موعوتورضوان بوه نواامونوی در  
افوانستان و ماموران پلیه در کوابول زخوموی شوهنوه. روز  

خرداد  چنه  ه تن در اوتراض بوه آنوهوه کوه    ٢١ جمعه   
هوای    ناتوانی و کوتاهی دولت در حقظ امونویوت در شواهوراه 

خوانهنه  در مرکز کابل دسوت بوه تو واهورات    افوانستان می 
زدنه. شماری از فعا ن مهافع حقو  بشر  حوامویوان حوقوو   
زنان  اویای ناادهای جامعه مهنی و نماینهگان موجولوه  
افوانستان در این تو واهورات  کوه نوزدیوک ارگ ریواسوت  
جماوری و ی ر سپیهار  مقر رئیه اجورایوی  بورگوزار شوه   

هوای وایوع در    های اخویور  شواهوراه   شرکت داشتنه. در هقته 
مناطق زیر نقوذ گروه طالبان در مرکز و شموا  افوووانسوتوان  

نو وامویوان    شاهه افزایش گروگانگیری مسافران توسط شوبوه 
این گروه بوده است. چنه هقته پیش  طالبان چواول نوقور را  
در و یت ینهوز ربودنه. این دومین مورد از گروگوانوگویوری  
در این و یت بوود. طوالوبوان توا کونوون توعوهادی از ربووده  

انوه و    شهگان را آزاد کرده  چنه نقر از آنان را به یتل رسانوهه 
شوومووار دیووگووری را هوونوووز در گووروگووان خووود دارنووه.  
ت اهرکننهگان بوا انوتوقواد از رئویوه جومواووری و رئویوه  

هوا    اجرایی  خواستار ایهام موثر دولت برای آزادی گوروگوان 
و بریراری امنیت در کشور بوودنوه. بوه گوزارش خوبورنوگوار  

سی در کابل  ت اهرکننهگان ی ه نزدیک شوهن بوه    بی   بی 
ی ر سپیهار  مقر رئیه اجرایی  و ارگ ریاست جومواووری  
را داشتنه اما ماموران پلیوه از حورکوت آنوان جولووگویوری  

 کردنه. 
در درگیری بین موامووران و گوروهوی از موعوتورضوان   
تعهادی از ت اهرکننوهگوان زخوموی شوهنوه. در پوایوان ایون  

ای یرائت شه که در آن ت اهرکونونوهگوان    ت اهرات  یطعنامه 
خواستار ایهام موثر برای آزادی مسافران ربوده شوهه تووسوط  

 های افوانستان شهنه.   طالبان و استقرار امنیت در شاهراه 
 
اککیکنکاوا بکر عکلکیکه   تظاهرات در جزیره -ژاپن 

  حضور نیروهای آمریکایی
شمار زیادی از ساکنان جزیره اوکیناوا در جونووب  اپون  

 وئن در اووتوراض بوه حیوور نو وامویوان    ١٤ روز یکشنبه  
آمووریووکووایووی در ایوون نوواحوویووه دسووت بووه توو وواهوورات زدنووه.   
ت اهرکننهگان به طور مشخو به حوادثوه توجواوز و یوتول  
زنی بویوسوت سوالوه تووسوط یوکوی از نویوروهوای نو واموی  

 آمریکایی در ماه آوریل سا  جاری اوتراض دارنه.  
در مراس  امروز ت اهرکننهگان به احتورام فورد یوربوانوی  
یک دییقه سکووت کوردنوه. در مویوان تو واهورکونونوهگوان  

  ٢٦٦٢ کاترین جین فیشر  زن اسوتورالویوایوی کوه در سوا   
توسط یک ن امی آمریکایی در نزدیکی پایوگواه دریوایوی  
یوکوسوکا مورد تجاوز یرار گرفته بود نیز حیوور داشوت.  
جزیره اوکیناوا یکی از جباه هوای ا ولوی نوبورد  اپون در  

  ٣٦ جنگ جاانی دوم بشمار می رفت. اکونوون در حوهود  
هزار تبعه آمریکایی در این جزیره زنهگی می کونونوه کوه  

هزار نقر از آناا را نویوروهوای نو واموی تشوکویول موی    ٢٠ 
تجواوز و یوتول دخوتوری    ١٤٤٣ دهنه.  پیش از این در سا   

ساله در این جزیره توسط تعهادی از نیروهوای نو واموی    ١٢ 
 آمریکایی باوث خش  بسیاری از ساکنان شهه بود. 

 
کشته شکدن تکعکدادی از پکنکاهکجکویکان  -ترکیه 

 توسط مرزبانان ترکیه
گروه های ناظر و فوعوا ن حوقوو  بشور موی گوویونوه  

پناهوجووی سووری را    ١١ نیروهای مرزی ترکیه دست ک   
که ی ه ورود نیریانونی به مورز تورکویوه را داشوتونوه بوه  
ضرب گلوگه کشتنه. فوعوا ن سووریوه موی گوویونوه ایون  

 وئون روی داد. گوروه فوعوا ن    ١٤ تیرانهازی روز یکشنبوه 
سازمان ن ارت بر وضعیت حقو  بشور سووریوه  مسوتوقور در  
لنهن می گویه اکار یربانویوان اهول یوک خوانوواده بووده و  
دست ک  دو زن  و چاار کود  همراه آناا بووده انوه. ایون  
گزارش از سوی چنهین منبع به ت ییه رسیوهه اسوت. گوروه  

شارونه نیورنو واموی    ٠٦ فعا ن سوری می گویه تا کنون  
سوریه هنگام وبور از مرز ترکیه  در تویورانوهازی مورزبوانوان  
تر  به یتل رسیهه انه.  وزیر خارجه ترکیه روز یوکوشونوبوه  
اوقم کرد کشورش ومها به پناهوجوویوان تویورانوهازی نوموی  
کنه. با این حا  برخی رسوانوه هوا شوموار کشوتوه شوهگوان  
سوری را تا هشت نقر گزارش کرده انه. هو  اکونوون خویول  
و یمی از پناهوجوویوان سووری در تورکویوه زنوهگوی موی  
کننه. بسیاری از پناهجویان سوری نیوز از طوریوق تورکویوه  

 می خواهنه خود را به کشورهای اروپایی برساننه. 
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سابقکه آمکار پکنکاهکجکویکان و  افزایش بی -جهان 
 آوارگان

به گزارش آ انه ووالوی پونواهونوهگوان سوازموان مولول  
متحه  تعهاد بیجاشهگوان در جواوان بور اثور درگویورهوا بوه  

سابقه رسیهه است. در بیانیه سا نه سازمان مولول    مرزی ک  
متحه به مناسبت روز جاانی پناهجویان  گوقوتوه شوهه کوه  

میلیون نقر گذشته است. بویوش    ٠٦ تعهاد پناهجویان از مرز  
از نیمی از این تعهاد از سه کشوور سووریوه  افوووانسوتوان و  
سومالی هستنه.  بر اساس اوقم این سازموان در انوتواوای  

هوزار نوقور بور اثور    ٥٦٦ میلیون و    ٠٣ سا  گذشته میقدی  
ها آواره  پناهنهه و یوا در کشوورهوای خوود بویوجوا    درگیری 

میولویوون نوقور    ٣ انه که این آمار از سا  گذشته تاکنون    شهه 
افزایش یافته است. به گقتوه ایون سوازموان  ایون آموار بوه  

نقور از سواکونوان ایون کوره    ١١٥ نقر در مقابل هر    ١ معنی  
خاکی است. همزموان رئویوه آ انوه ووالوی پونواهونوهگوان  
سازمان ملل متحه گقته است درحالوی کوه اروپوا درگویور  

هوراسوی در ایون    بحران پناهجوویوان اسوت  فیوای بویوگوانوه 
گیرد. به گوقوتوه موقواموات     منطقه بوجود آمهه و ریشه می 

هجوم پناهجویان که از زمان جنگ دوم جواوانوی تواکونوون  
های راستگرا و اتوخواذ    سابقه بوده  به یهرت گرفتن گروه   بی 

کونوه. بوه گوقوتوه    های ضهمااجرتی کوموک موی   سیاست 
ای بوحوران    سازمان ملل متحه  ولیرن  پوشش وسیع رسوانوه 

در وه پونواهونوهگوان جواوان در    ١٠ پناهجوویوان در اروپوا   
کشورهایی با درآموههوای موتووسوط و یوا کو   سوکونوی  

هزار پونواهوجوو در    ٣٦٦ میلیون و    ٢ انه ترکیه با آمار    گزیهه 
 هر این فارست یرار دارد و پاکستان و لبنان به ترتیوب در  

 های بعهی هستنه.   رده 
 

 دولت مجبور به عقب نشینی شد -فرانسه 
ممنوویت جنجا  برانگویوز راهوپویوموایوی سونوهیوکواهوای  

  ٢٥ مخالف یانون کار در پاریه که برای روز پونوجوشونوبوه  
 وئن اوما  شهه بود  برداشته شوه. وزارت کشوور فورانسوه  
در جلسه روز چاارشنبه با روسای سنهیکاها  ضمن ووقوب  
نشینی از موضع پیشین  به مخالقان ا وقحوات در یوانوون  
کار مجوز برگزاری راهپویوموایوی موذکوور را داد  اموا در  
محهوده میهان باستی و در مسویور کووتواهوتوری.  تووویویور  
موضع دولت از ممنوویت به محهودیت په از آن  وورت  

گرفت که ت می  پیشین با انتوقوادهوای زیوادی حوتوی در  
بین ه  حزبی های نخست وزیر روبرو شه. کریستویون پواو    
نماینهه سوسیالیست در پارلمان فورانسوه موی گوویوه: "ایون  
ت می  نخست وزیور یوک اشوتوبواه تواریوخوی اسوت. بورای  

است که ت اهرات سونوهیوکواهوای  ١٤٣١ نخستین بار از سا   
بزرگ حقو  بگویوران مومونووع موی شوود. ایون  ایوهاموی  
کامق نابجاست." یک هقته مانهه به رای گویوری سونوای  
فرانسه درباره یانون کار ا قح شهه آخرین نو ورسونوجوی هوا  
نشان می دهه که این جنبش اوتراضی حمایت اکاوریوت ا 

 در ه  فرانسویاا را به همراه دارد.   ٠٦ 
 های کوتاه خبر

 ترکیه
 وئن  هها نقر از نیوروهوای سوکوو ر    ١٤ روز یکشنبه  

در ترکیه در اوتراض به دولت این کشور و حمله اسوقموی  
ها به یک فروشگواه مووسویوقوی در اسوتوانوبوو  دسوت بوه  
ت اهرات زدنه. ت اهرکننهگان با شعار "همه بوا هو  وولویوه  
فاشیس " ولیه دولت اسقمگرای این کشور اوتراض کورده  
و "رجب طیب اردونان"  رئیه جماوری تورکویوه را "دزد و  
یاتل" خطاب کردنه. پلیه تورکویوه بوا گواز اشوک آور و  
ماشین آب پاش به ت اهرکننهگان حومولوه کورده و بوا آنوان  

 وئون دهواوا نوقور از نویوروهوای    ١١ درگیر شه. روز شنبه  
اسقمی در ترکیه به یک مووازه فوروش سوی دی هوای  

 موسیقی حمله کرده و آن را تخریب کردنه. 
 

 مقدونیه
اوتراضات خیابانی در موقوهونویوه از اوایول مواه جواری  
 وئن ولیه دولت این کشور آناز شهه و هقوتوه هواسوت کوه  

 وئون    ٢١ در پایتخت مقهونیه ادامه دارد. روز سوه شونوبوه  
دهاا هزار نقر در "اسکوپیه"  پایتوخوت موقوهونویوه در اداموه  
اوتراضات ولیه دولت کوه "انوقوقب رنوگوی" خووانوهه موی  
شود  دست به ت اهرات زده و ساختمان وزارت دادگسوتوری  
این کشور را رنگ پواشوی کوردنوه. موعوتورضوان خوواسوتوار  
برکناری "نیکو  گروفسکوی" نوخوسوت وزیور موقوهونویوه و  
برگزاری دادگاه وموموی بورای موقواموات فواسوه دولوتوی  
هستنوه. در مواهواوای گوذشوتوه افشوای فسواد گسوتورده  
مقامات ارشه و شنود گسوتورده موکوالوموات موردم تووسوط  
دولت محاف ه کار  موجی از اوتراض و تو واهورات را بوه  

 دنبا  داشته که تاکنون نیز ادامه دارد. 
 
 ترکیه

جمعی از مردم ترکیوه در اووتوراض بوه بوازداشوت سوه  
روزنامه نگار و اسوتواد دانشوگواه در اسوتوانوبوو  دسوت بوه  
ت اهرات زده و نقض آزادی بیان توسط دولت این کشوور را  
محکوم کردنه. ت اهرکننهگان با سوردادن شوعوار "در بورابور  
فشارها سر خ  نمی کنی " ایوهاموات سورکووبوگورانوه دولوت  
ترکیه را محکوم کردنه. دولت ترکیوه "اردو  اونوهراونولوو"   
نماینهه گزارشگران بهون مرز  "احمه نسین"  روزنواموه نوگوار  
و "شبن  کرور فینجانوجوی"  اسوتواد دانشوگواه را بوه اتواوام  
همکاری با نشریه "اوزگور گونهم" و حمایت از آن در بورابور  
سانسور  بازداشت کورد. دولوت تورکویوه ایون نشوریوه را بوه  

 ارتبا  با پ کا کا متا  کرده است. 
 

 مکزیک
 وئون هوزاران موعولو  و دانشوجوو در    ٢٦ روز دوشنوبوه  

موکووزیوک در اووتووراض بوه بورنوواموو  ا ووقحووات دولووت در  
به خیابان هوا رفوتونوه.  در   آموزش  برای دومین روز  بخش 

ادامه این اوتراضات در مونوطوقو  "واخواکوا" در ایون کشوور   
نیروهای پلیه مکزیک بار دیگر به ت اهرکننهگان حمولوه  
و با آنان درگیر شهنه. روز یکشنبه نویوز در جوریوان حومولوه  

نقر جان خود را از دسوت دادنوه    ١ پلیه به ت اهرات معلمان  
نقر دیگر زخمی شهنه. معلمان و دانشوجوویوان    ٣٦ و بیش از  

مکزیک نسبت به طورح دولوت بورای خ وو وی سوازی  
 مهارس و بخش آموزش معترض هستنه. 

 
 ترکیه

ترکیه در استانبو  برای پوراکونوهن گوروهوی کوه   پلیه 
 وئن برای ر ه سا نه همجنسگرایان توجوموع    ١٤ روز یکشنبه 

کرده بودنه گاز اشک آور و گولوولوه هوای پوقوسوتویوکوی  
 شلیک کرد. 

در این تجمع در میهان استقق  گروهای همجنسوگورا و  
پولویوه    ٥٦٦ تراجنسی پرچ  های رنگین خود را در حیور  

ضهشورش به نمایش گذاشتنه. پولویوه تورکویوه در جوریوان  
 تجمع روز یکشنبه در استانبو  یازده نقر را بازداشت کرد. 

 
 

حضورچشمگیرمالقات 
کنندگان ازجعفرعظیم 
زاده در شصتمین روز 

 -از اعتصاب غذا
 بیمارستان سینای تهران
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فقر و شکاف 
 طبقاتی!

در میان شلونی و همامه شب در یوكوی از شولووغ توریون  
میهان های شار تاران آن كوچه ای پر از حج  تواریوكوی و  
فقر است. كوچه ای به اس  اورا  چی ها. كوچه ای كوه  
همهون ایویوانووسوی تواریوی در مویوان هورج و مورج شواور  
فراموش شهه است. در ایون كووچوه روزهوای چواوارشونوبوه  
كارتن خواب ها  منت رهستنه تا شب خود را بوا یوی وووهه  
نذای گرم سر كننه و پزشی به وضعویوت آنواوا رسویوهگوی  

 كنه.  
 

 «پوایوان كوارتون خووابوی »حا  چنه ویتی است كوه گوروه  

روزهای چاارشنبه در آشپزخانه ای كوه اسو  مواوربوانوی را  
برای آن انتخاب كرده انه برای این افراد نذای گورم تواویوه  

 می كننه و شب هنگام بین آناا توزیع می كننه.  
 

داوطلبان توزیع نذا كه از مردم وادی هستنه با یوی وووهه  
نذای گرم چنه ساوتی از شب را در كونوار آنواوا سوپوری  
می كننه. هر چاارشنبه افرادی كه تمایل به تور  اووتویواد  
دارنه با استقاده از ون هایی كه در اخوتویوار گوروه اسوت بوه  

 كمک تر  اوتیاد منتقل می شونه.  
 

فیش های حقویی میلیونی در خهمت مشتی از حواکوموان  
پست و مقتخور   از بیت رهبری و سپاه پاسوهاران توا دولوت  

 و حوزه های ولیمه و بور واها یرار دارد. 
 

در دولت روحانی فا له طبقالتی هر روز بیشتر و بر توعوهاد  
 تایهست و نهار جامعه افزوده میشود. 

 
 انسانی است.   «پایان کارتون خوابی »ابتکار  

 
اما از بین بردن فقر و نهاری  بیکاری میلویوونوی و فوروش  
کودکان در شک  موادر در ایوران توحوت حواکومویوت ر یو   
فاشیست اسقمی  با "التیوام" و دادن یوک وووهه نوذای  

 گرم  وملی نیست.  
 

چاره ما سرنگونی و بزیر کشویوهن ایون نو وام اسوقموی ووو  
 سرمایه داری است!  

 
 

میلیارد و ٢
میلیون ریال ٠٤٤

 ناقابل! 
  ٢ از حقو  های ولی  هیی مهیورووامول بوانوک رفواه   

میلیون ریا  بازگشت داده شه. ایلنا نووشوتوه    ٤٦٦ میلیارد و  
میلیون تومانانایابول  بوه  ٢٤٦ معلوم نیست این    .«وودت »

کجا برگشته ! این سوا  مردم در جامعه است. مسالوه ایون  
است دزدی و چپاو  و نوارت در ایوران توحوت حواکومویوت  
جماوری اسقمی یک و دو  وه و هوزار موورد نویوسوت.  
حقویاای نوجووموی هو  در ردیوف ایون دزدی  و نوارت  

 زنهگی کارکنان جامعه است.   
مساله این است که زنهگی مردم و ایتو واد آنواوا  رفواه و  
کرامت مردم  تقریح و شادی  تح یل کودکان و فور وت  
شولی جوانان تح یلوکورده بوهسوت یوک مشوت نوارتوگور  
حرفه ای و بشکل سازمانههی شهه  زیر چنگ اخوتواپووس  
 بیت رهبری و سپاه پاسهاران و دولت بگروگان گرفته شهه!  
ایناا! این جنایتکاران حرفه ای ت ومویو  گورفوتوه انوه! موا  

  ١٦٦ مردم را از بین ببرنه! کودکان در شک  مادر یوقویوموت  
هزار تومان بقروش برود  زنهگوی موان را چوپواو  و  ٢٦٦ تا  

نارت کننه. و فیش های حقوییشان را میلویوونوی کونونوه!  
ارتش و نیروی انت امی  دادگاه و یوانین ییایی اسوقموی  
حافظ منافع شان هستنه. مهافعین حوقوو  انسوانوی را بوه  
اتاام "بخطر انوهاخوتون امونویوت مولوی" دسوتوگویور و بوزنوهان  

 مینهازنه! این ن ام استبهادی جماوری اسقمی است!  
خوشبختی و سعادت ما میلیوناا نقر از مردم در گورو بوزیور  
انهاختن و سرنگونی این ن ام کاویوف و دزد و جونوایوتوکوار  
اسقمی است! کارهای زیادی انجام شهه  پویوشوروی هوای  
زیادی کرده ای   فتح ناایی یله سورنوگوونوی در گورو اراده  
برای زنهگی انسانی  رفاه اجتماووی و امونویوت و شوادی  

 برای همگان است!  
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