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 کارگران در هفته ای که گذشت
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 شهال دانشفر

 من در صف دشمنان کارگران ایستادم، پس هستم!
 یاشار سهندی

مظفر صالح نیا و هاشم رستمی 
 موقتا آزاد شدند 

شکاف طبقاتی، فیش های حقوقی نجومی، اختالس و 
 دزدی در نظام جمهوری اسالمی! 

 
 میز گرد کارگر کمونیست با بهمن زاکر نژاد

و حسن صالحی     
 

 ٤ صفحه  

بیانیه عبدی ــ عظیم زاده  گام اول شکل 
 دادن به اعتراض گسترده!

تاملی بر پیام عظیم زاده پس از آزادی 
 موقت از زندان!

 نسان نودینیان  
ـــ عـ ـیـه زاده   بیانیه عبدی ـ
ـانـی کـارگـر   در آستانـه روز جـه

ـرگـزاری اجـال     ٥٩٣١ سال   و ب
ــن و    «ای ال او » ــوی فضــای ن

ـرده   قابـل وـوجـه در سـسـر گسـت
ای، در میان کارگران و معلمـان  
و  فعالین جنبشهای اجـتـمـاعـی  
ـار وـ ـر    را ایجـاد، و مـوجـب
ـــ   ــی ـ ــمــاع ــوجــر اجــت هــای م
ـیـه   اعتراضی را فراهه کرد.  بیان
ـالــبــار   ــسـ ــی م ــول امــل ــس خ
اعتراضی کارگران و معلـمـان را  
ــه    ــانــی ــی ــه داد.  ب بــیــان و ارائ
ـر خـ    "و میل دسـتـمـزدهـای زی
ــرداخــت بــه مــوقــ    ــر، عــدخ   ــ، ف
ـرده،   دستمزدها در ابـعـادی گسـت
ـلـی   ـیـت شـ  نابودی کامـل امـن
اکثریت قریب به اوفاق کـارگـران  
ـیـد   با قراردادهای مـوقـت و سـف
ـری از   امضا و بـخـش مشـمـ ـی
ـلـفـی   معلمان و ت عناوین مـخـت
ــمــان آزاد، حــ    هــمــمــون مــعــل
ـانـی و   ـیـم التدریس، شـرکـتـی،  
ــری   ــانــی، بــ ــارگــی ــت ــیــش دبس  
ـلـی   معلمان آزاد بامدار  و صی
ــ،ــوق   ــا ح ــر ب ــاقو ــانــس و ب ــس ــی ل
ـیـمـه،   سیصدهزاروومانی و بدون ب
ـرده   ــ ـت ـردن گســ ـــه کــ ـن ــ ـادی ـــهــ ن
شرکتهای  یمان اری در منایـ   
ــتــی و   ــوســ  دول ــت بــزرو و م

ـتـی و غـارر مضـاعـ    ـردول غی
دسترنج کارگران ، گسترش کـار  
ــامــل   ــرای ک ــان، عــدخ اج کــودک
ـرداخـت و   قانون ن اخ هماهنگ  
ـران در مـورد   مصوبار هیار وزی
ـازنشـسـتـه،   فرهن یان شاغـل و ب
ـاعـی   رشد فزاینده مدار  غیرانتف
ــابــودی   ــایــی و ن ــن ــار ام ــی و ه
وــدریــجــی آمــوزش و وــ ــصــیــل  
رای ان، غارر و مپاول مـنـدوق  
ـرخـی دیـ ـر   وامین اجتماعی و ب
ـازنشـسـتـ ـی،   از مـنـدوقـهـای ب
ممـنـوعـیـت ایـجـاد وشـ ـلـهـای  
ـلـمـان و   مست،ل کـارگـران و مـع
ـان،   ـراضـار آن امنیتی کردن اعـت
قس  سوبسید کاقهـای اسـاسـی  
ــد نــان، آب، بــرق، گــاز،   مــانــن
لبنیار و...،ونها گوشه هایی از  
بی عدالتیهـا و شـرایـ  مشـ،ـت  
ـر کـارگـران و   باری است کـه ب

   .«معلمان و میل شده است 
 

ـیـه رودر   ـان ـی اما م ور دوخ ب
ـاسـی،   ـیـن سـی ـال رویی مداوخ فـع
ـلـمـان را بشـ ـل   کارگری و مـع
ــنــه   ــرح و در مــ  ــنــ ــرر د ک
اعتراضار کنـونـی بـه خـواسـت  
ـا اعـالخ   همه گیر وبدیل کـرد. ب
ـیـه کـه از زنـدان   ـان علنی این بی

 های رژیه جمهوری اسالمی 
 

 تیر تجمع اعتراضی  جوانان جویای کار مقابل فرمانداری شهرستان ماهشهر.٢٢
  

های  کارگر معدن سه چاهون در بافق یزد، معوقات مزدی خرداد و مزایای مزدی سال ٠٦٦
 خود را دریافت نکرده اند   ٣٩و  ٣٩
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 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 
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 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 
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y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
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 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت مسالب با نويسندگان آنهاست.  
درج م،اقر در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 وائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

  ٥ از صفحه           
ــتــهــای     ــای ــتــشــر شــد، حــم ــن م

ـرده ای در   بسیار  وسی  و گسـت
ــمــان،   ـل ــعـ ــزان، م مــیــان گــارگ
ـاسـی و   نویسندگان و فعالین سـی
اجتماعی را بـخـود جـلـب کـرد.  

و درود  »ع یه زاده  مـیـ ـویـد   
میفرسته به وشـ ـل و نـهـادهـای  
مست،ل کـارگـری و مـ ـافـل و  
جمعهای کـارگـران در کـارخـانـه  
ـاران عـزیـزخ در اوـ ـادیـه   ها، و ی
ـران کـه دسـت   آزادی کارگران ای
در دست هـه دوشـا دوش کـانـون  
منفی معلمان خـواسـتـی را کـه  
من و اسماعیل عـبـدی عـزیـز از  
ــان دادن و   ــای درون زنــدان حــول  
ــی کــردن اعــتــراضــار   ــیــت امــن
ـرداشـتـه   ـلـمـان و ب کارگران و مـع
ـرونـده   ـتـی از   شدن اوهامار امنی
های کانون مـنـفـی  را مـسـرح  
کردیه و  به یک جنبش عـ ـیـه  
وبدیل کردیه. معلـمـان، کـارگـران  
ـبـش   این خواست را بـه یـک جـن

 .«ع یه وبدیل کردیه 
 

جنبش خـواسـت خـارج کـردن  
ـانـی بـه قصـد   ـب اوهاخ "اجتماع و و
اقداخ علیه امنیـت مـلـی کشـور"  
ــان   ــتــم شــ ــل گــرفــت و بــه گــف
سیاسی ــ اعتراضـی در مـفـو   
ـیـن ایـن   ـال کارگران، معلمان و فـع
ــبــدیــل شــده اســت.    ــا و عــرمــه ه
ـیـشـروی   وبییـن عـ ـیـه زاده از  

اما وا آن جا کـه بـه   »واکنونی   
ـر مـی   ـبـش ب ـار ایـن جـن ـب مسـال
ـاق در   گردد باید ب ویه هنـوز اوـف
خور واملی برای و ،  آن هـا ر   
ـلـمـان   نداده است. هر مند که مـع
ـــی،   ـــداق ـا رســـول ب ـــزرو مــ ب
اسماعیل عبدی، م مود بهشتـی  
لن رودی و علیرضا هاشمی آزاد  
ـانـه اخ   شده اند و من امـروز در خ
هستـه و ایـن بـه نـوبـه ی خـود  
شع  ان یز است اما هـر لـ ـ ـه  
ام ان این که اسماعیـل عـبـدی  

و م مود بهشتی و من بـه زنـدان  
ــاز گــردانــده شــویــه وجــود دارد.   ب
ـراهـیـه   مهمتر از این، هنوز بهناخ اب
زاده و م ـمـد جـراحـی در زنـدان  
هستند و علیرغه هفت سال حبـس  
ـاشـی از   وواخ با رنـج و مشـ،ـت ن
ـیـمـاری   ـاخ و ب ـن بیماری فرزند بـه
ـان هـنـوز آزاد   م مد جراحی،  آن
نشده اند که بایستی فـورا و بـی  

 .«قید و شرل آزاد گردند 

یک ن،سه قدرر  یاخ عـ ـیـه  
زاده موض  فراخوان او خسـاب بـه  
ـارزه   فعالین کارگری، فعالین مـب
ـاسـی و   ـان سـی برای آزادی زندانی
ـبـش کـارگـری   معلمان است. جـن
ـار   ایران فراز و نشـیـب هـای بسـی
زیادی  در سنوار خود دارد. در  
ـنـی در   ـی ـاسـی مـع دوره های سی
ـاسـب قـوا و   ـن ـر و ـی ـی سیاست و و 
ـاسـی   ـبـشـهـای سـی جابجایـی جـن
موجر و با اووریتـه دخـالـت کـرده.  
فراخوان داده  اسـت. ایـن مـوارد  
ـنـد. امـا هـر مـوقـ  در   که هسـت
قامت ماحب جامعه ظـاهـر شـده  
ـنـده خـود را و   واجیرر وعیین کـن
ـاسـی را   مهر دخاوت بر اوضاع سی

کارگر نـفـت  »بجا گذاشته است.  
ـر ســر سـخـت مـا  زاده   «مـا، رهـب

ـیـن   ـی ـر سـر وـع ـنـی ب ـی شرای  مـع
 بود.     ١٥ و لی  ان،لالب  

 
بیانیه عبدی ــ ع ـیـه زاده و  
جنبشی که حـول آزادی عـ ـیـه  
ـــداوخ   ـــت و ـرف ــ ـــ ـــل گ زاده ش
ـراضــی و   ــه اعــتــ ـالــیـــس ــ ــ رادی
مسالباوی است که در سـه دهـه  
گذشته ووس  کارگران و معلمـان   
ـارر زده شـده اسـت.   رادی ال است
ــراو هــر دوره ای در   ایــن اعــت
ـراز   ـنـی اب ـی ـاوـی مـع ـب ش ل مسال
وجود می ند، واجیرار معین خـود  
ـراو   را می ذارد و سنتهـای اعـت
ــنــی   ــاد نــوی ــارزه را در ابــع ــب و م
ـابـی عـ ـیـه   عرضه می نـد. ارزی
زاده از جنبشی کـه در سـه مـاه  

گذشته ش ل گرفت به این شـرح  
ـایـد بـ ـویـه   »است   به این معنا ب

جنبشی که در دول نـزدیـک بـه  
ـتـه   سه ماه گذشـتـه شـ ـل گـرف
ــاز راه و در   ــوز در آغ ــن اســت ه
ـانـه   خوشبینانه ورین حالـت در مـی
ـایسـتـی بـه آن   راهی است کـه ب
جایی خته گـردد کـه کـارگـران  
ـاران و هـمـه ی   ـرسـت ومعلمان و  
زحمت شان قادر به ایجاد وشـ ـل  
های مست،ـل و سـازمـانـدهـی و  
ــلــی و   ــراضــار مــ  ــایــی اعــت ــر  ب
ــابــی بــه   ــی ــت ــرای دس ــری ب ــراس س
مسالبار برح،ـشـان بشـونـد، بـدون  
ـتـی   ـی ـراضـاوشـان امـن این که اعـت
بشود و آنان با اوهامار سـنـ ـیـن  
ــتــی و زنــدان هــای دــویــل   ــی امـن

  .«المدر مواجه گردند 
 

ـنـدوره   ما باید بپذیریه که در ای
ـــ عـ ـیـه   با انتشار بیانیه عبدی ـ
زاده و درح خواسـت خـارج کـردن  
ـانـی بـه قصـد   ـب اوهاخ "اجتماع و و
اقداخ علیه امنیـت مـلـی کشـور"   
ـنـی شـ ـل   ـی سنت مبارزاوی مـع
ـرای ایـجـاد   گرفت و بـه مـرور ب
ــ   ـاسـی ـ وش ل و هماهن ـی سـی
ـر مـیـدارد.   ـر گـاخ ب دب،اوی مـوج
ـلـمـان   همبست ی کارگـران و مـع
بخشی از نتایج این بیانیه  اسـت.  
اقدامار بعدی  امضا دـومـار و  
حمایتهای وسـیـعـی کـه وـوسـ   
نهادهای اجتماعی، معلـمـان کـه  
ـرای آزادی   بش ل گسترده ای ب
ـر جـمـعـی را   ع یه زاده اقداخ موج
ــهــای   ــمــایــت ــد و ح ــجــاخ دادن ان
بخشهایی از مراکـر کـارگـری و  
ــل   ــ  ــن کــارگــری بش ـالــی ــعـ ف
ــر   ــیــشــود و ب ــلــمــوســی دیــده م م
فضای سیاسی و نـزدیـ ـی ابـن  
بــخــش از جــامــعــه کــارگــان و  

 معلمان واجیر گذار شده است.!  
 نسان نودینیان  

 ٥٩٣١ ویر    ٥١ 
 ٦١٥٢ ژوئیه    ١ 

بیانیه عبدی ــ عظیم زاده و جـنـبـشـی کـه حـول آزادی 
عظیم زاده شکل گرفت تداوم رادیکالیـسـم اعـتـراضـی و 
مطالباتی است که در سه دهه گذشته توسط کارگران و 
معلمان رادیکال استارت زده شده است. این اعتراض هـر 
دوره ای در شکل مطالباتی معینی ابراز وجـود مـیـکـنـد، 
تاثیرات معین خود را میگذارد و سـنـتـهـای اعـتـراض و 

 مبارزه را در ابعاد نوینی عرضه میکند.



 ٣٢٤ شماره      -  چهارم  دوره     3     کارگر کمونيست 

 ٣ صفحه   

 شکاف طبقاتی، فیش های حقوقی نجومی، اختالس و دزدی در نظام جمهوری اسالمی! 
 میز گرد کارگر کمونیست با بهمن زاکر نژاد  و حسن صالحی

هـای  ک.ک: ماجرای رسوایی دریافـت
کالن در دولت یـازدهـم مـحـدود بـه 

 ٩های افشا شده نیست، بلـکـه  فیش
هزار فیش از جنس نـجـومـی وجـود 
دارد. این اولین دزدی و اختالس در 
نظام جمهوری اسالمـی نـیـسـت، بـا 
این حال موضوع فیشهای حقوقی در 
میان مردم چنان بـازتـاب گسـتـرده 
ای داشته که سران جمهوری اسالمـی 
راهم ناچار به عکس الـعـمـل کـرده 
است. عـلـت ایـن هـمـه تـوجـه بـه 

 موضوع چیست؟ 

 بهمن ذاکر نژاد:
ــی وــا   ــومــت ــ  ــود مــ،ــامــار ح ازخ
ـلـی سـالـهـاسـت بـه   ـل ـیـن الـم سازمانهای ب
ـابـل   ـرق ـیـک" و غـی ـاو وجود"فساد سـیـسـتـم
امالح بودن فساد در سازمانها و نهـادهـای  
ـا   ـرا  کـرده انـد. و ح ومتی و اداری اعت
ـریـت   ـیـل اکـث آنجا هه که به شناخت و و ـل
ــردد، وــمــاخ کــاربــدســتــان   ــ  ــی ــر م ــردخ ب م
ـا  یـل در   جمـهـوری اسـالمـی از مـدر و
ـتـهـای رژیـه شـریـک   فساد، دزدی و جنای
ـابـت شـود،   هستند م ر این ه عـ ـسـش ج
ـرایـن   ـاب ـن ـابـت نـمـیـشـود. ب که معموق هه ج
رسوایی فیشهای ح،وقی   ـدیـده جـدیـد و  
ـیـسـت.   دور از انت اری برای مردخ نبـوده ون
ـرای   ـتـی ب ـی اما مردخ به درست از هر موقع
ـامـی   ـنـد. سـون وضعی  رژیه استفاده می ـن
فیشهای ح،وقی هه یـ ـی از ایـن مـوارد  
است. روشن است که نتیجـه خـ  و نشـان  
ـرای   کشیدنهای سران جمهوری اسـالمـی ب
ـا حـ،ـوقـهـای   ـارزه ب ی دیـ ـر  ومـوج "مـب
غیرمتعار " که بعد از این ماجرا از دـر   
ـیـه   خامنه ای، دولت، مجلس و قـوه قضـائ
هه براه افتاده بیشتر خـورا  جـوکـهـا ی  

ـیـه خـود رژیـه   مردخ و گسترش مبارزه عـل
ـا   ـارزه واقـعـی ب خواهد بود و نـه یـک مـب

 فساد.   
 

ونها وجه جدید قضیه بنـ ـرخ ایـن اسـت  
که متهمین این  رونده، که وـعـدادشـان کـه  
هه نیست، دی رافراد نزدیک به حـ ـومـت  
ـابـک زنـجـانـی   ـری و ب امثال شهـراخ جـزای
ـا   ـر اسـا  روابـسـی ب و ... نیستنـد کـه ب
افرادی درون ح ومـت، کـه مـعـمـوق هـه  
ـاردهـا   ـی ناشناخته میمانند، ووانسته باشند مل
ـرایـن حـ،ـوق   ـلـ ـه اکـث ـنـد ، ب اختال  کـن
ـران   ـامـار و مـدی ـریـن مـ، ب یران! عالـی و
ـا اسـه و رسـه و   ـنـد کـه ب ح ومتی هست
مدر  دزد از آب درآمده انـد و مـدار   
ـرادر   دزدیهایشان در دست مـردخ اسـت. از ب
ـان   رئیـس جـمـهـور کـه یـ ـی از قـهـرمـان
ـنـده مـاداخ   مذاکرار هسته ای بوده، وا نمای
ـنـهـا در   ـامـه کـیـهـان. ای العمررهبر در روزن
حالی که با وقاحتی بی ماننـد کـارگـر و  
معله را بـه جـرخ خـواسـت افـزایـش حـ،ـوق  
ـنـد، ازامـالح   زندان می ننـد وشـالق مـیـزن
ــا   ــا امــولـ ــرا در ایـن خـوان یـ ــم دـلــب و

 شریک بوده اند.  
 

ـاشـد   ف ر نمی نه کسی شک داشته ب
که افشای ح،وقـهـای نـجـومـی، بـه روال  
ــنــگ   ــر، در ادامــه ج ــی ــال اخ ــدیــن س ــن م
باندهای ح ومت بوده اسـت. در هـر حـال  
علنی شدن فساد با منین حـجـمـی، آنـهـه  
درمیان سسوح باقی کاربدستان ح ـومـت،  
ـادی خـواهـد   برای کل ن اخ هزینه هـای زی
ـر   ـنـف داشت که مهمترینش عمی  ور شـدن و
ـا   ـا ب ـارزه آنـه ـرش مـب مردخ ازرژیـه و گسـت

عامالن ف،ر وفالکتشان که سرمـایـه داری  
هار اسالمی است، خـواهـد بـود. امـا ایـن  

رفسـنـجـانـی و    -هزینه برای جناح روحانی 
ـر   ـیـشـت کل دی  امالح دلبان ح ومتی ب
ــن جــنــاحــی اســت کــه   ــود. ای خــواهــد ب
ــه   ــت ــون"،" شــایس ــان ــرمــمــدار"حــاکــمــیــت ق  
ساقری" و"مبارزه با فساد و رانت در نـ ـاخ  
ـا   اداری و اقتصادی" رژیـه بـوده اسـت و ب
ـیـت   ـا از انـ ـصـار ب وعده خارج کردن رانته
ـ،ـه   رهبری و سپاه ووانستـه بـخـشـی از دـب
متوس  و بورژوازی خارج از حـ ـومـت را  
در بزن اههای سیاسی و اجتماعی با نـ ـاخ  
همراه کند. همان بخشی که امیـدوار اسـت  
در مارموب جـمـهـوری اسـالمـی امـالح  
ـرای نـفـس   ـر ب ـیـشـت شده کـمـی فضـای ب
ـری   ـیـشـت ـر از آن سـهـه ب ـت کشیدن و مـهـم
ـتـصـادی داشـتـه   درو،سیه رانتها وام ـان اق
ــا جــمــهــوری   ــاخ مشــ ــلــش ب ــاشــد، و وــم ب
ـاح خـامـنـه   اسالمی "ومامیت خواهـی" جـن
ـا رسـوایـی فـیـشـهـای   ای و سپاه اسـت. ب
ح،وقی که بخش زیادی از آنها متعلـ  بـه  
ـتـی و امـالح   مدیران و متـخـصـصـیـن دول
دلبان درون حـ ـومـت بـوده، از ایـن  ـس  
مت،اعد کردن همان بخش از دب،ه متـوسـ   
ـاح   ـلـ ـیـن ایـن جـن و بورژوازی هه برای مب
کار آسانی نخواهد بـود، مـراکـه عـالرغـه  
داعیه وـوان امـالح رژیـه بـه یـک رژیـه  
ـلـوخ شـد   متعار  سرمایه داری، عمـال مـع
در زمینه فساد و دزدی، امـالح دـلـب و  

 امول گرا از یک گوهرند.  
 
 
 
 

 
ــت  ــی ــل ــی! اق ــح ــن صــال ک.ک: حس
ناچیزی از حـقـوه هـای مـیـلـیـونـی 
برخوردار هستند، و اکثریت جامعـه

 ٩درصــدی هــا  بــا مــزدهــای ٣٣) 
بــرابــری زیــر خــط فــقــر زنــدگــی 
میکنند! جواب جامعه به این شکـا  

 طبقاتی چی باید باشد؟

 حسن صالحی: 
به ن رخ اولین موضـوعـی کـه  ـس از  
افشای حـ،ـوق هـای نـجـومـی بـه فـ ـر  
شهروندان عادی جامعه خـسـور مـی کـنـد  
همین م،ایسه ای است که شما بدان اشـاره  
ـرنـد   کردید. مرا عده ای نجومی مـی گـی
ـری  مـرا سـهـه   و عده ای بـخـور و نـمـی
کسانی که ازکله س ر وا بوق سگ کـار  
می کنند دستمزدهای مند برابر زیر خـسـر  
ــا   ــردن ب ــرخ ک ــنــمــه ن ــه و   ــت ــر و دس ــ، ف
گرسن ی و نداری است و عده ای دیـ ـر  
ـیـونـی و مـنـد مـد   ـل ح،وق های دهها می

 میلیونی و زندگی در ناز و نعمت   
 

ـا نـجـومـی کـه حـاق   مسئله ح،ـوق ه
ـنـد   دی ر به آن "فیش گیت" هـه مـی گـوی
ـایـی بـوده و   نو  کوه بخور و بـمـاه ه
ـری اجـتـمـاعـی در   ـراب ـاب هست که عـمـ  ن
جامعه را بوضوع نشـان مـی دهـد. بـویـ ه  
این ه امروز در دنیای اینترنت هـیـچ مـیـز  
را نمی ووان  از مشه جامعه  نـهـان کـرد.  
 افشای ح،وق های نجومی این ام ان را  

 

 
فکر نمیکنم کسی شک داشته باشد که افشای حقوقهای نـجـومـی، بـه روال 
چندین سال اخیر، در ادامه جنگ باندهای حکومت بوده است. در هـر حـال 
علنی شدن فساد با چنین حجمی، آنهم درمیان سطـو  بـا ی کـاربـدسـتـان 
حکومت، برای کل نظام هزینه های زیادی خواهد داشـت کـه مـهـمـتـریـنـش 
عمیق تر شدن تنفر مردم ازرژیم و گسترش مبارزه آنـهـا بـا عـامـالن فـقـر 
وفالکتشان که سرمایه داری هار اسالمی است، خواهد بود. اما این هـزیـنـه 

رفسنجانی و کل طیف اصال  طلبان حکومتی بـیـشـتـر  -برای جنا  روحانی
 خواهد بود. 
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ــمــان،   ــعــل ــه کــارگــران، م ب
 رستاران و بازنشست ـان و اقشـار  
ـا حـ    که در آمد می دهد که ب
خواهی بیشتری نسبت به حـ،ـوق  
ـری   ـر خـسـر فـ، ها و دریافتی زی
ـنـد. هـر وقـت کـه   اعتـراو کـن

ــل   ــداق ــش ح ــزای کــارگــران از اف
ـا   ـیـون و ی دستمزد در حد سه میل
سه میلیون و نیه وومان حر  زده  
ـانـه   اند مدافعان ن اخ همـیـشـه بـه
آورده اند که این شدنی نیـسـت و  
به اقتصاد شو  وارد مـی آورد  
ـا حـ    و غیره. مردخ می ووانند ب
به جانبی بیشتری  مـدایشـان را  
بلند کنند که مسور ح،وق هـای  

ــجــومــی و یــا افــزایــش     ٦١١ ن
ــنــدگــان   ــای ــتــمــزد نــم درمــدی دس

ــتــش هســت   مـجــلــس کــه مــ ــب
ـتـصـاد وارد نـمـی   شوکی بـه اق
ـنـ ـه نـوبـت بـه   ـی کند ولـی هـم
ـارمـی رسـد   ـرسـت کارگر، معله،  
ـایـی و کشـش دادن   اقتصاد وـوان
سه و نیه میلیـونـی دسـتـمـزد بـه  
ـاگـهـان مشـمـه   آنها را نـداره و ن

 اقتصاد خشک می شود ! 

 
ـنـد کـه   مردخ بخوبی می دان
ـر کـوهـی از   ـتـی کـه ب ـی این اقل
جرور نشسته اند در عوو ف،ر و  
سیه روزی ست که نصـیـب آنـهـا  
شده است. از همین رو قزخ اسـت  
ـا مـدای   که در هر اجتمـاعـی ب
ـابـ  و   بلند خواسته شـود کـه مـن
ـایـد   ام انار اقتصـادی کشـور ب

  ٬ مسـ ـن   ٬ برای وامـیـن غـذا 
ـیـن   بهداشت و آمـوزش و هـمـمـن

ـر و نـداری   ـ، جارو کردن بسال ف
ب ارگرفته شود و نه فربه کـردن  
ـرووـهـای   ـنـدان  ج زورمندان و جرووـم
افسانه ای کسانی که از دـریـ   
ش ل ناشری  مفتخـوری  ـول بـه  
ـرداخـت   جیب زده اند باید مـر   
ـاده   ـت دستمـزدهـای بـه وـعـویـ  اف
کارگران شود. باید دستـمـزدهـا و  

ــی کــارگــران و مــردخ   دریــافــت
ـایـد   زحمت ش افزایش  یدا کند. ب
ـاول شـده و   از قبل  ـولـهـای مـپ
منای  واراج شده بیمه بی اری بـه  
همه بی اران و افراد آمـاده بـ ـار  
ــاج   ــت ــایــ  ــایــد م ــرداخــت شــود  ب  
ـیـمـت ارزان   عمومـی مـردخ بـه ق
ـایـد   وامین گردد  سـاعـار کـار ب
ـاســب   ـابـد  مسـ ـن مـن کـاهـش ی
برای مردخ فراهه شود و آمـوزش  
ـار مـردخ   ـی و دب رای ـان در اخـت

گذاشته شود   ایـن حـ  مـاسـت  
ـتـخـوری هـای   که در م،ابل مـف
حاکمان مدای مبارزه جـویـی و  
ـر   اعتراو خود را هـر مـه رسـاو

 کنیه  
 

ـر ایـن هـا واضـر   اما عالوه ب
ــا و   ــ،ــشــه عــمــل ه اســت کــه ن
ــا   ــارزه ب ــب دـرحــهــای دولــت در م
ـیـسـت   مفاسد اقتصادی میـزی ن
که ما به آن دلخوش کنیه. مـرا  
که اینـهـا هـمـه دزدنـد و دزدهـا  
نمی ووانند بـه دزدی یـ ـدیـ ـر  
ــنــد مــ ــر آنــ ــه   ــیــدگــی کــن رس
ـر از   م بت از سهه خواهی بیشـت
خان ی ما در میان باشـد. شـالـوده  
جمهوری اسالمی سـرمـایـه داران  
در ایران بر فساد و دزدی اسـتـوار  

 است. این را همه می دانند.  
 

ــد   ــای ــ ــال  مــا نــب بــا ایــن
مپاول ران را راحت ب ذاریـه. مـا  
ـیـه کـه بـخـواهـیـه   هزار بار مـ ـ،
کسانی که ل،مه را از دهان بمـه  
ـرور   های ما گرفته انـد و بـه ج

ــرفــی و    ٬ خــود افــزوده انــد  مــع
ـر ایـن   ـراب م اکمه شوند  مـا در ب
ــی   ــوان شــا  ــعــن ــ ــران ب ــاول مــپ
ـایـد ظـاهـر شـویـه و   خصومی ب

ـرونـده آنـهـا، و   علنی  ردن  ـل  
ـار شـویـه.   م ا مه آنها را خـواسـت
ـیـه کـه در هـر   ما هزار بار م ـ،
ـار   ـارزه ای خـواسـت اعتراو و مـب
بازداشت و م اکمه مـتـهـمـیـن و  
کل سران رژیـه یـعـنـی کسـانـی  
ــئــول   ــا مس ــیــم ــ، ــت شــویــه کــه مس
 بدبختی و ون دستی ما بوده اند   

 
ــاری کــه   ــ،ــت ب ــرایــ  مش ش
اکنون بر زندگی ووده های مـردخ  
ـرو و قـدرر   حاکه است ونها با نی
خود کارگران و مردخ زحمـتـ ـش  
ـان و کسـب آزادی و   به نـفـ  آن
رفاه دگرگون خواهـد شـد  و ایـن  
ـا سـرنـ ـونـی رژیـه   مبارزه جـز ب
فـاسـد و ســرکـوبـ ــر جــمـهــوری  
ــرار حــ ــومــت   ــ، ــت اســالمــی و اس
کارگری و حـاکـه شـدن واقـعـی  
ــ    ــ ــش بــر شــرای مــردخ زحــمــت
زندگی اجتماعی شـان سـرانـجـاخ  
ـافـت  قرخ    یروزمندی نـخـواهـد ی
ـروی خـود را   ـی است در این راه ن

 هر مه مت دور به میدان آوریه. 
 
 

مسئله حقوه ها نجومی که حا  دیگر به آن "فیش گیت" هم می گویند نـوک 
بخور و بچاپ هایی بوده و هست که عمق نابرابری اجتماعی در جـامـعـه را 
بوضوع نشان می دهد. بویژه اینکه امروز در دنیای اینترنـت هـیـی چـیـز را 
نمی توان  از چشم جامعه پنهان کرد. افشای حقوه های نجومی این امـکـان 
را به کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان و اقشار کـم در آمـد مـی 
دهد که با حق خواهی بیشتری نسبت به حقوه ها و دریـافـتـی زیـر خـطـر 

 فقری اعتراض کنند. 

 
 

مــن در صــف دشـــمــنـــان 
کــارگــران ایســتــادم، پــس 

 هستم!
 
ــس     کــارگــران ایســتــادخ،  
 هسته! 
 
ـ،ـت ایـن اسـت کـه در     ح،ی

دی مبارزار اخیر خیلی میـزهـا  
ـنـ ـه   و ییر کـرده. بـخـصـون ای
ـران   ـب جنبش کارگری در سسر ره
ــش   ــعــرضــی جــنــب آن مــهــره و
کارگری را به نمایـش گـذاشـت.  
ــابــت کــرد کــه   ــارزار ج ــب ایــن م
ــمــان   رهــبــران کــارگــران و مــعــل
ـر جـامـعـه   میتوانند به عنوان رهـب
ـارزه   مسرح باشند دی ر م نه مـب

ـری جـامـعـه فـ،ـ    در سسر رهـب
ــمــا و فضــالی   ــ  عــل ــخــت م
ـلـ ـه اکـنـون   بورژوازی نیـسـت ب
دب،ه کارگر سخنـ ـوی خـودش  
ـلـی   را دارد که اوفاقا مدایش خـی
ـا   ـر کـه ب ـارزه اخـی بلند است. مـب
اعتصاب غـذایـی عـ ـیـه زاده و  
عبدی ش ل گرفت بر سر نـفـس  
ــ ــه    ــود بــل ــصــاب غــذا نــب اعــت

ـیــ  و انسـانـی بــه   ـراو عـم اعـت
ح ومتی سرکوب ـری بـود کـه  
میخواهد مدای کارگر) مه در  
ن،ش کارگر کارخانه مه درن،ـش  
معله و ...( را خاموش سـازد. و  
این دور از مبارزه جابت کـرد کـه  
ـران خـامـوش   مدای کارگر در ای
ـروز   ـلـ ـه روز ب ـیـسـت ب شدنـی ن
رساور هه میشود. اگر ایـن مـدا  

رضا رخشان را ناراحـت مـیـسـازد  
ـرای ایشـان نـداریـه   ما راه حلی ب
ـانـه کـه   جز یک وـومـیـه دوسـت
یک ن اهی بـه خـودش بـ ـنـد  
ـروز   ـر از دی که مرا هر روز بیـشـت
ــ،ــه   ــب ــان د ــن دارد در مــ  دشــم

 کارگر جا خوش می ند  

تیر تجمع اعتراضی  جوانان جـویـای کـار مـقـابـل فـرمـانـداری شـهـرسـتـان ٢
 ماهشهر.

جمعی از کارگران پتروشیمی بندر امام به همراه تعدادی از جـوانـان جـویـای 
کار ماهشهر در اعتراض به مـعـ ـل بـیـکـاری در مـنـطـقـه مـاهشـهـر مـقـابـل 
فرمانداری این شهر تجمع کردند. تجمع کنندگان که تعداد آنـهـا حـدود صـد 
نفر است، خواسته اصلی خود را ایجاد اشتغال در مـنـطـقـه و جـذب جـوانـان 
بومی در پروژه های نفت، گـاز و پـتـروشـیـمـی عـنـوان کـردنـد. بـه گـفـتـه 
معترضان، با وجود چندین شرکت پتروشیمی در مـاهشـهـر، تـعـداد زیـادی از 
جوانان بومی این شهر بیکار هستند و برای کار مـجـبـورنـد کـه راهـی نـقـا  

 دیگر کشور بشوند.
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
ـیـونـی   ـل ب ث فیشهای ح،وقی می
ـلـه   ـان داا اسـت.  از جـم هممـن
ــ ه   بــرنــامــه گــفــت و گــوی وی
ــیـمــای   ـلـویــزیـونــی مـدای و س و

جمهوری اسالمی در شنبـه شـب  
هـای    ویرماه به موضوع فـیـش   ٥٩ 

ح،وقی اختصان داشت. در ایـن  
برنامه م مدی رئیس کمیـسـیـون  

ـلـــس شـــورای    ٣١ امـــل   مـــجــ
ـران    ٣١١ اسالمی به   نفر  از مـدی

ـیـمـه و    در بخش  ـانـ ـی، ب هـای ب
های دولتی با ح،وق هـای    شرکت 

"نامتعار " ، یـعـنـی حـ،ـوقـهـای  
ـیـونـی و مـنـد مـد   مند ده میل
میلیونی اشاره داشت. و هـر مـه  
ــشــتــر شــدر   ــزاعــهــایشــان  بــی ن
می یرد، بر لیست دزدان اضـافـه  
ــشــود و بــســور واقــعــی ایــن   ــی م
ـان   ـرای بـه مـی سرآغازی اسـت ب
کشیده شدن  ای دزدان بزرگتـری  
مون خامنـه ای و وـک وـک  
ـلـه در   سران این ح ومت. از جـم
ـاهـو  در   جریان این جنجال  و هـی
ـانـک و   این هفته مدیران مهار ب
ـیـه روسـای   ـ، مفدر حسینـی و ب
ـر بـه   ـاگـزی مندوق ووسعه ملـی ن
ـا رسـوایـی ای   استعفا شدند. و ب
ـتـخـار  دولـت   که بوجود آمـده اف
ــیــل   ــور وشــ  ــت ــنــســت کــه دس ای

ــیــ  و   ــ، ــرای وــ  ــیــســیــونــی ب کــم
بررسی موضوع  را داده اسـت و  
ـنـسـت کـه دـرفـداران   خنده دار ای
ـتـه   دولت نیز می وشـنـد ایـن آشـف

ـا هـا را بـه حسـاب   بازار اسـتـعـف
 کارنامه مثبت روحانی ب ذارند. 

 
ـیـز حـ  و   ـان مـردخ ن در ایـن مـی
ح،وقشـان را مـیـخـواهـنـد و ایـن  
ـان   موضوع به ب ث داغی در مـی
مردخ وبـدیـل شـده اسـت.  یـک  
ـتـه   نمونه قابل وـوجـه در ایـن هـف
ـازنشـسـتـه بـه   ـلـمـان ب فراخوان مـع
وجم  برای ساعت ده مـبـر روز  

ویر در م،ابل مـجـلـس اسـت.    ٦٦ 
ـیـن آمـده اسـت:   در این بیانیه من
"با ووجه به اججا  دردناکی کـه  
ـر   از دولت قبل وا کنون گریبانـ ـی
ما بوده و هست و با وجود این ـه  
ــای   ــالــه ــران دــی س ــت ــا بــه از م
ــای   ــوقــه ــ، ــادی از لــذر ح ــم ــت م
ـر روز افـزون   نجومی به قیمت ف،
ــرخــوردار گــردیــده انــد ولــی   مـا ب
کمترین ووجهی به درخواسـتـهـای  
ـبـعـیـ ،   ـرای رفـ  و م رر مـا ب
بهبود وض  اسفنا  معـیـشـت ،  
ــت   ــد،  ــرداخ ــه نــا کــارآم ــم بــی

و رهایی مـا    ٥٦١ مسالبار ماده  
ـر مـرخـهـای   از دست و  ا زدن زی

سن ین خ  شدید ف،ر نشـد، لـذا  
ـرای رسـیـدن بـه   برای  افشاری ب
ــرحــ  خــود در   ــای ب ــتــه ه خــواس
ــس بــه هــه مــی   ــل ــابــل مــج ــ، م

ـراهـیـه    یوندیه.". قبلتر نیز بهناخ اب
ـامـه   زاده و م مد جراحی دـی ن
ــا ایــن مــوضــوع   ای در رابــســه ب
اعالخ داشتند که مـ ـونـه اسـت  
ـر عـ ـیـه   که کسانی مون جـعـف
ــان   ــنــدگ ــن ــنــگ ک ــاه زاده از هــم

ـر سـر    ٠١ دومار   هـزار کـارگـر ب
خواست افزایش دسـتـمـزد هـا در  
زندان است و ماحبان ح،وقی هـا  
نجومی و این دزدی های کـالن  
منیـن آزاد مـیـ ـردنـد. آنـهـا در  
ـر خـواسـت افـزایـش   نوشته خود ب
ـیـون و   ـل دستمزد به سسر سـه مـی
 انصد هزار وومان کـه رقـه خـ   
ــر اعــالخ شــده دولــت اســت و   ــ، ف
درمان رای ان و و صـیـل رایـ ـان  

 واکید کردند. 
 

ـیـجـه   ـت خالمه کالخ این ه یک ن
بالفصل نزاعهای درون حـ ـومـت  
ـاردی و   ـی ـل بر سـر دزدیـهـای مـی
سونامی ح،وقهای نجومی شـدر  
ـان   گرفتن فضای اعتراو در مـی
ـار رو   مردخ است. اما مردخ خواست
ــنــد.   ــا هســت شــدن هــمــه دزدی ه

ـاول   خواهان رو شدن دزدیهـا و مـپ
سران ح ومت در وماخ سـسـوح و  
رو شدن فیش های ح،وقی سـران  
سپاه  اسداران و سعیـد مـروضـوی  

ــن   هــا و وــک وــک ســران ای
 ح ومت هستند.  

 
ن ته مهه اینـجـاسـت کـه شـدر  
گرفتن نزاعهای درون ح ومـتـی  
بر سر دزدی هایشان و در  س آن  
ش ست  وماخ ن،شه و ودابیر بـعـد  
از برجامشان و  فلج شدن اقتصـاد  
جمهوری اسالمی، بـه مـخـمـصـه  
ـرای کـل حـ ـومـت   ای جـدی ب
ــتــن   ــبــدیــل شــده اســت. و در م و
ــن شــرایــســی اعــتــراضــار   ــی مــن
کارگری گسترده ور از هـر وقـت  
ـبـش هـای   ـرود. جـن ـیـش مـی به  
ــهــا و   ــواســت ــمــاعــی بــا خ اجــت
ـلـو مـی   مسالباوشان دارنـد بـه ج
ایند  و یک ویـ گـی مـهـه ایـن  
اوضاع قد عله کردن کـارگـران و  
ــدســت   رهــبــران کــارگــری بــا ب
گرفتن خواستهای کل جامـعـه و  
ـلـوی مـ ـنـه   قرار گرفتـن در ج
ـلـه   سیاسی جامعـه اسـت. از جـم
ــارزار   یــک نــمــونــه آشــ ــارش ک
ـارزار   ـتـی کـردن مـب ـی علیه امـن
ــان اســت. و   ــلــم ــران و مــع ــارگ ک

اکنون که ب ث بر سر ح،ـوقـهـای  
نجومی است، یک عرمه مـهـه  
ـیـه   ـراو عـل این اعتراضـار، اعـت
ف،ر و فالکتی است که زنـدگـی  

و معـیـشـت کـل جـامـعـه را بـه  
ـلـه   وباهی کشـیـده اسـت. از جـم
ـر سـر خـواسـت افـزایـش   جنبش ب
ـیـون و   دستمزدها به سسر سه میل
 انصد هزار وومان در قـدخ اول و  
ـایـی مـون   مبارزه برای  خواسـتـه
و صیل رای ان و درمان رایـ ـان،  
ــت.  و   ــشــی جــاری اس ــب جــن
کارگران و معلمان مـ  امـلـی  
ـاد   ـری آنرا وشـ ـیـل مـیـدهـنـد.  ف
رسای این جنبش را با شعار خـ   
ف،ر سه میلیون حـ،ـوق مـا یـک  
میلیون در آخرین وجم  اعتراضـی  
ــا   ــراه ب ــتــه هــم ــازنشــس ــان ب ــلــم مــع
ــایـ  فـوق در   ـازنشـســتـ ــان مـن ب
ـیـدیـه. امـروز   م،ابل مـجـلـس شـن
ـاد   زمینه برای رساور شدن این فری
از سوی کـارگـران و کـل مـردخ  
فراهه ور است.  با دـومـار هـای  
اعتراضی و بر ایی وجمعار خـود  
ـتـی و ...   در م،ابـل مـراجـ  دول
ـر   ـراضـمـان را مـتـ ـد و م  اعت

 کنیه.  
 شهال دانشفر  

 بحث داغ حقوقهای نجومی
 شهال دانشفر

در این میان مردخ نیز ح  و ح،وقشان را میخواهند و این موضوع به ب ث داغی در میان مردخ وبدیل شده اسـت.  یـک نـمـونـه  
ـانـیـه    ٦٦ قابل ووجه در این هفته فراخوان معلمان بازنشسته به وجم  برای ساعت ده مبر روز   ویر در م،ابل مجلس است. در ایـن بـی

منین آمده است: "با ووجه به اججا  دردناکی که از دولت قبل وا کنون گریبان یر ما بوده و هست و با وجود این ه از ما بـهـتـران  
دی سالهای متمادی از لذر ح،وقهای نجومی به قیمت ف،ر روز افزون مـا بـرخـوردار گـردیـده انـد ولـی کـمـتـریـن وـوجـهـی بـه  

ـایـی    ٥٦١ درخواستهای م رر ما برای رف  وبعی ، بهبود وض  اسفنا  معیشت ، بیمه نا کارآمد،  رداخت مسالبار مـاده   و ره
ما از دست و  ا زدن زیر مرخهای سن ین خ  شدید ف،ر نشد، لذا برای  افشاری برای رسیدن به خـواسـتـه هـای بـرحـ  خـود در  

 م،ابل مجلس به هه می  یوندیه.".  
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 ٥ از صفحه          

 ٣ صفحه   

 
 

ـــف  ـــن در ص م
ـــــــان  دشـــــــمـــــــن
ـــــــــران  ـــــــــارگ ک
ایســتـــادم، پـــس 

 هستم!
 یاشار سهندی

ـر عـ ـیـه زاده   با آزادی جـعـف
مبارزه ای کـه او و اسـمـاعـیـل  
ـاریـخـی شـان   ـیـه و ـان عبدی با بی
شروع کرده بـودنـد بـه قـول خـود  
ـ،ـسـه   جعفر ع یه زاده بـه یـک ن
ــارگــران و   ــارزه ک ــب عــســ  در م
ـارزه   معلمان وبدیل شد و ایـن مـب
ــه زاده در   ــ ــی ــه ع ــون ــ  ــمــان ه
گفت وبا رادیو ندا واکید می ـنـد  
ـان   ـایــ ـلـــه بـــه  ــ ـرحــ در ایـــن مــ

من ف ر می کنه کـه   نرسیده :" 
ـیـه.   هنوز مـا در آغـاز راه هسـت
ـان   ـای درسته که سر مسالبـه ی  
ـردن   ـــی کــ ـت ــ ـی ــ ـن ــ ـــه ام دادن ب
اعتراضار مـنـفـی کـارگـران و  
معلمان و برداشته شدن اوـهـامـار  
ـیـن   ـال امنیتی از  رونده هـای فـع
منفی و مدنی یه جنبش ع ـیـه  
ــتــه ولــی   ــرف بــه واقــ  شــ ــل گ
واقعیت اینه که هنوز بـه لـ ـا   
ــونــی هــیــچ اقــداخ در خــور   ــان ق
واملی برای رسـیـدگـی بـه ایـن  
موضوع انجاخ نشده. .... بـه ایـن  
معنا من ف ر می کنه که ایـن  
جنبش وازه در آغـاز راهـیـه کـه  
ــرخ بــه   ــایســتــی بــه نــ  ــا ب ــت ــای نــه
ــه بشــه کــه ایــن   ــت ــایــی خ اونــج
ــن   ــده فــعــالــی اوــهــامــار از  ــرون
کارگری برداشته بشه. کـارگـران  
در ایران هممنین در ن،ـال دیـ ـر  
ـادر بشـن وـجـمـ  بـ ـنـن،   دنیا ق
اعتصاب کنن، راهپیمایی کـنـن،  
وش ل های مست،ل خودشـون رو  
ــا   ــنـ ــه ب ـاشــن، بـدون ای داشـتــه ب
اوهامار امنیتـی و زنـدان هـای  
دویل المدر رو بـه رو بشـن. بـه  
ـبـش   هر حال از ن ر مـن ایـن جـن

 ادامه خواهد داشت." 
 
و همین ادامه دار بـودن ایـن    

جنبش است کـه  هـرا  بـه دل  

ــ ــه   ــده. امــا ایــن بــرخــی افــ ــن
ح ومـت هـراسـان شـود کـامـال  
ـارزه   منس،ی می آید. بهرحـال مـب
ای به راه افتاده که هدفـش ایـن  
است مماق سرکوب به بهانه "بـه  
ـیـت مـلـی"  را   خسر افتادن امـن
ـرد   میخواهد از دست حاکمان ب ی
و ح ومت هه البتـه دسـت روی  

ـر عـ ـیـه   دست ن ذاشته و جـعـف
زاده را دوباره به اوـهـامـار واهـی  
ـیـدادگـاهـی   امنیتی این بار در ب
ــاوه احضــار   ــر س دیـ ــری در شـه
کرده وا به زعه خود واکید کـرده  
باشند میزی و ییر نـ ـرده اسـت!  
ـنـ ـه یـک کسـی وـ ـت   اما ای
عنوان "فعـال کـارگـری" از ایـن  
مبارزه هراسان شود و خـود را بـه  
در و دیوار ب وبد که جابت کـنـد  
هیچ میزی و ییر ن رده و هـیـچ  
دستاوردی مبارزار اخیر نـداشـتـه  
ــعــی   ــی ــ ــاه اول امــال دــب در ن
نیست. اما "فعال کارگـری" کـه  
ـــه داران و   ـای ـرمــ ـان ســ ــ ـــه زب ب
سرکوب ران سرمایه حر  مـیـزنـد  
ــر    ــر ایــن اســت کــه د ــانــ  نش
ـاشـد   میتواند "فعـال کـارگـری" ب
ــو خــواســت و مــبــارزه   امــا جــل
کــارگــران بــر ســر آن خــواســت  
بایستیـد. اگـر بـه  ـدیـده "فـعـال  
کارگری" به عـنـوان یـک امـر  
ـتـوانـد   م،د  ن اه نشود در  می
فعال کارگری باشد امـا مـجـیـز  
گویی دولتی مانند احمدی نـ اد  
باشد، آن اه مـخـالـفـت خـوانـی و  
بیشتر از آن دشمـنـی مـریـر اش   
ــن   ــعــالــی بــا مــبــارزار اخــیــر ف
کارگری  کامال دبیعی به ن ـر  
خواهد رسید. رضا رخشان نـمـونـه  
گویایی از دشمنی یـک "فـعـال  
ـارزار کـارگـران   کارگری" با مـب

 است. 

 
ـرفـت   همانسور که انت ـار مـی
ــارزار   ــب ــیــدا شــدنــد م کســانــی  
ـلـمـان را وـخـسـئـه   کارگران و مـع
ـنـد "کـه   کنند اینجاو آنجا نـوشـت
این مبارزه منجر به این نشده کـه  
کارگران کارخانه ای اعـتـصـاب  
ـان وـوده   کنند، باعث حرکتی مـی

ـرای   کارگران نشده، این حرکـت ب
مسرح کـردن فـردی بـوده و در  
ـنـی را   ـی بهترین حالت وش ل مـع
میخواهند بزرو جلـوه بـدهـنـد."  
اما رضا رخشان گویا در خـلـور  
خودش قسه خورده یک ونه جلـو  
ــد،   مــبــارزار کــارگــران بــایســت
ـا بـه   ـلـو انـداخـتـه و خودش را ج
ـرای هـمـیـن هـمـه   مشه بیاییـد ب
حرفهای که دیـ ـران یـواشـ ـی  
ـاد   ـری ـا داد و ف می فتند ایشان ب
ـلــو   ــیـ ـنـد کـه شـایــد ج ـان م ـی ب
ـرد و بـدیـن   مبارزار اخیر را ب ـی
ـاشـد.    گونه خـودی نشـان داده ب
ـر سـر لـ ـو   برای همین  مبارزه ب
ـارزه   ـتـی را  مـب ـی اوهـامـار امـن
فردی جعفر ع یه زاده مـعـرفـی  
می ند که با اعتصـاب غـذا در  
 ی اعاده دادرسی  رونـده خـودش  

و جعفر ع ـیـه زاده گـوشـه   بود  
ـرود   مشمـی بـه ایـن دارد کـه ب
ــر   ــب ــد اک ــن ــان ــارج از کشــور م خ
گنجی!  و نهایتا هه بـه خـودش  
ـران)!( مـــ ده   ـتـــه دیـــ ــ ـبــ و الــ

ــ،ــ    دادنــد :  ــب مــه خــوب کــه د
ـارزه   کارگر ایران این مبارزه را مـب
ــت و  ــیــروزی و   ــدانس ــود ن خ
شــ ــســت خــود را بــه آن ومــل  
ـنـ ـونـه   ـا ای ن رد." خب اگر واقـع
ـ،ـه   ـر بـه دـب است که مبارزه اخی
ـلـوخ   ـیـسـت مـع کارگـر مـربـول ن
ــدر   ــن ق ــســت مــرا ایشــان ای نــی
ـر   ـاخ جـعـف برافروخته هستند کـه ن

ـارزه   ـر ایـن دوره مـب ع یـه زاده ب
ــیــچ   ــیــدرخشــد  و ه کــارگــران م
ـران   ـارگــ ـرای کــ ـاوردی بــ ـتــ دســ
ــیـوه وزارر   نـداشـتــه  مــرا بــه ش
ادالعار میخواهد ال،ا کنـد کـه  
ـا   نهایتا این  رونده سـازی اسـت و
ـاهـنـدگـی   ـن ـا"   "در آن سوی آبـه
ـاشـد   ب یرد! گیرخ که اینـ ـونـه ب

همین فردا مبر همـ ـان مـسـلـ   
ـر عـ ـیـه زاده بـه   شوند که جعـف
ــتــه اسـت. کســی کــه   خـارج رف
ـنـه   برای ح ومـت اسـالمـی سـی
ما  می ند باید هه بـه مشـه  
کارگران خا  بپاشد وا مجـبـور  
ــرا  نشــود کــه  هــمــه   ــت بــه اع
کسانی کـه مـجـبـور بـه وـر   
ایران شدند بخـادـر ایـن بـود کـه  
ـران   ـنـد در ای دی ر نـمـی وـوانسـت
ـر از آن جـان   کاری ب نند و بـدو
ـا سـازمـان   شان در خـسـر بـود  و
ـار را   دهندگان ش نـجـه و کشـت
وسهیر کرده باشند. گیرخ کـه بـه  
ـر   ـلـی هـمـیـن امـروز جـعـف هر دلی
ع یه زاده برود خارج یا کال ایـن  
ــد امــا   مــبــارزه را وــر  کــن
ـاور   ـر ب همان ونه کـه خـود جـعـف
ـردی و   ـارزه فــ ـبــ دارد ایـــن مــ
ـارزه   ـلـ ـه مـب ـبـوده ب خصومی ن
ـاکـنـون مـوفـ    جمعی بود کـه و

 بوده هر مند در اول راه است. 
 

ـان هشـــــدار   ـا رخشــــ رضــــ
میدهد:"به راستی اگـر کـارگـران  
ـ،ـه خـود   این مبارزه را مبارزه دـب
ـاامـیـدی هـیـچ   ـنـد بـه جـز ن بدان
ـاز   نتیجه ای نخواهند گـرفـت." ب
ـارزه ای کـه   هه معلوخ نیست مب
ــجــه آن   ــی ــه ایشــان نــت ــه گــفــت ب
ـریـن بـهـبـودی بـه نـفـ    "کوم ت
دب،ه کارگـر" نـداشـتـه و ایشـان  
آمار میخواهد که مند درمد از  

ـر ایـن اعـتـصـاب   کارگران درگـی
ــیــده  درکــداخ   ــرس غــذا شــدنــد و 
کارخانه در  ـی اعـتـصـاب غـذا  
ـتـه   وش ل کارگری شـ ـل گـرف
ــه   ــودش را از و مــرا دارد  خ
ــا بــه   ــرون مـیــ ــنــد و ــی ــراهــن ب ـی  
کـارگـران هشـدار دهـد کـه ایــن  
ـنـد   مبارزه را متعل  بـه خـود نـدان
ــیـجـه ای   ـت ـاامـیــدی ن کـه جـز ن
ــا جــز ایــن اســت کــه   نــدارد  آی
ــارزه در مــیــان کــارگــران و   ــب م
معلمان به کمک شـبـ ـه هـای   
اجتماعی منع س شد و  همـیـن  
هه باعث شد که مدای کـارگـر  
در جهان    وا  وسیعی یابد و  
بزرگترین او ادیه های کارگـری  
به  شتیبانی از اعتصـاب غـذای  
ـرای   جعفر و اسماعیل برخیزند و ب
اولین بار به مراحت مسرح کننـد  
ـایـد از   که جمهـوری اسـالمـی ب

ILO    اخراج شود. ی ی برود در
گوش ایشان )جوری کـه ایشـان  
 س نیفتـد( بـه آرامـی بـ ـویـد:  
ـرای   "روزی که ووده کـارگـران ب
ـنـد عـ ـیـه   حمایت از کسی مـان
ـنـد و مـثـال   ـای ـی زاده به مـیـدان ب
ـنـد دیـ ـر آن روز   اعتـصـاب کـن
ـنـد   ـان ـرای حـ ـومـتـی م جای ب
ـاقـی نـمـی   جمهوری اسـالمـی ب
ـایـت از   مانند که ایشـان در حـم
ـنـه   رئیس جمهور مهر  رور آن سـی
ــد و بــرای رئــیــس   مــا  کــن
جمهوری کلید ساز آن نامه و لـه  
ــان   ــر ایش ــنــویســد." اگ خــواهــی ب
واقعا در  ی این است کـه بـدانـد  
ـان   ـارزار در مـی انع ا  این مـب
ـر از   کارگران م ونه اسـت بـهـت
ـرسـد مـرا   ـپ جمهوری اسـالمـی ب
مجبور شد ولـو بـه دـور مـوقـت  
ع یـه زاده را آزاد کـنـد. و نـه  
ـرسـد   ـپ شاید بهتر باشد از خودش ب
مبارزه ای که به زعه ایشـان در  
میان کارگران انع اسی نـداشـتـه  
ـنـد   مرا به خودش و دی رانی مـان
خودش دلداری میدهد کـه "مـه  
ـران ایـن   خوب که دب،  کـارگـر ای
مبارزه را مبارزه خـود نـدانسـت و  
 یروزی و ش ست خود را بـه آن  
ومل ن رد" و خـود را مـجـبـور  
میبیند که این ونه رسوای عـالـه  

 سازد که من در م  دشمنان 
 

حقیقت این است که در طی مبارزات اخیر خـیـلـی چـیـزهـا تـغـیـیـر کـرده.  
بخصوص اینکه جنبش کارگری در سطح رهبران آن چهـره تـعـرضـی جـنـبـش 
کارگری را به نمایش گذاشت. این مبارزات ثابت کرد که رهبران کارگران و 
معلمان میتوانند به عنوان رهبر جامعه مطر  باشند دیگر صحنه مبـارزه در 
سطح رهبری جامعه فقط مختص علما و ف الی بورژوازی نیست بلکه اکـنـون 

 طبقه کارگر سخنگوی خودش را دارد که اتفاقا صدایش خیلی بلند است.



 ٣٢٤ شماره      -  چهارم  دوره     7     کارگر کمونيست 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ٨ صفحه   

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

یک همبستگی پر 
 شور و تاریخی

ـر عـ ـیـه زاده از   خبر آزادی جعـف
ـال   ـب ـا ، آنـهـه بـدن ـران سـرشـن رهب
ـلـو   ـرای ج مبارزه ای سـرسـخـت ب
ـراو   بردن کارزاری مهه که اعـت
ـارزار   ـتـی کـردن مـب ـی آن به امـن
ـلـمـان و کـل مـردخ   کارگران، مع
است، موجی از شادی را در  ـی  
ـادی   ــ ـــن ش ـاخ ای ــ ـی ــ ـــت.   داش
شوران یز، او اد و هـمـبـسـتـ ـی  
بود. او اد کارگران و معلمـان، و  
ـلـ ـه اوـ ـاد دـیـ    نه ونها این ب
ـرسـر   ـلـفـی از مـردخ ب های مـخـت
خواستهایی اساسی شان بود. روز  

ویر بـعـد از آزادی از زنـدان،    ٥٥ 
جعفر و اکرخ رحیه  ـور هـمـسـرش  
ــذیــرای گــرخ   ــه خــود   در خــان
ـانـه بـه   ـاق مردمی بودند که مشـت
ـار دیـ ـر   ـا ب دیدار آنها میرفتند و
ـرو   ـا جـعـف همبسـتـ ـی خـود را ب
ـیـز کـه   خواستهایش و با  اکـرخ ن
ـراو   ـاخ لـ ـ ـار ایـن اعـت در وـم
ـنـد و ایـن   همراه بـود، اعـالخ کـن
دیدار ها و وجدید عهد کـردن هـا  

 هممنان ادامه دارد.  
 

ــامــهــای بســیــاری از ســوی   ــی  
نهادهای اجتماعی و شـخـصـیـت  
های سیاسی آزادی جعفر عـ ـیـه  
ـنـد و دـیـ    ـت زاده را وبریک گف
ــران،   ــارگ ــلــفــی از ک ــت ــای مــخ ه
معلمان، دانشجویان، مادرانی کـه  
ـار ایـن   ـای ـان جـن فرزندانشان قربانی
ــادر و   ــلــه م ــنــد، از جــم ــت حــ ــوم
ــلــه   ــار بــهــشــتــی، شــع ــت ــر س خــواه
ـاری و    اکراون مادر ریـ ـانـه جـب
ــرانــی از   ــان و کــارگ ــلــم ــیــز مــع ن
ـانـهــای دور بـه دیــدارش   شـهـرسـت

ـروزی را ارج   ـی شتافتنـد و ایـن  
 گذاشتند. 

 
در این دیدارها واکیدار بر اوـ ـاد  
ـلـمـان و وـجـدیـد   کارگـران و مـع
 یمان برای دفاع از خواسته هـای  
بر ح،ی بود که در بیانیه عـ ـیـه  

ـر آزادی    -زاده   ـنـی ب عبـدی مـب
ـیـن   ـال بی قیـد و شـرل هـمـه فـع
ـیـن   کارگری و معلمان و هـمـمـن
ـرونـده هـای   ل و امنیتـی کـردن  
فعالین کارگری و معلمیـن آمـده  

 است.  
 

ـانـش را در   جعفر ع یه زاده سخـن
خساب به کسانیـ ـه بـه دیـدارش  
رفتند و در  اسخ به حمایت هـای  
ع یمی که در ایران و در سـسـر  
ـایـش شـده   جهان از او و خـواسـتـه
بود، منین شروع می ند: "و امـا  

ـا   روز اعـتـصـاب    ٢٩ در رابسـه ب
غذا که با اسماعیل عبدی عزیـز  
ـر   آنرا آغاز کردخ مایله با واکیـد ب
ـبـش    یش امی مـهـره هـای جـن
ــاوــی   ــ، ــب ــاد د ــان در اوــ  ــم ــل مــع
کارگران و معلمـان، اعـالخ کـنـه  
هر مند که در دـول ایـن مـدر  
روزهــای بســیــار ســخــت و  ــر  
مش،تی را  شت سر گذاشته امـا  
ـریـن   این مدر در عین حال زیبا و
ـریـن روزهـای عـمـر   و  رشـ ـوه و
ـر   ـا و   ـب  نجاه ساله مـن بـود. زی
شـ ـوه بـه ایـن لـ ــا  کــه ایــن  
ـا هـمـت کـارگـران و   اعتصـاب ب
ـان و   معلمان، وش لهای منفی آن
فعالیـن مـدنـی و اجـتـمـاعـی و  
ـ،ـه کـارگـر بـه   جنبش جهانی دب
ــ،ــســه   ــبــش بــزرو و ن ــن یــک ج
ـ،ـه   ـارزه دـب ـاریـخ مـب عسفی در و
ــردیــد.   ــدیــل گ ــب ــر ایــران و ــارگ ک

ـیـن مـنـشـا   ـ، جنبـشـی کـه بـه ی
و ـوقر انسـانـی و بـزرگـی در  
دست یابی کارگران و معلـمـان و  
ـر   ـار ب ـب زحمت شان ایران به مسـال
ح  شان خواهد شد." او در ادامـه  
سخنانش می وید: "وا آن جـا کـه  
ـر مـی   ـبـش ب به مسالبار این جـن
ـاق در   گردد باید ب ویه هنـوز اوـف
خور واملی برای و ،  آن هـا ر   
ـلـمـان   نداده است. هر مند که مـع
ـــی،   ـــداق ـا رســـول ب ـــزرو مــ ب
اسماعیل عبدی، م مود بهشتـی  
لن رودی و علیرضا هاشمی آزاد  
ـانـه اخ   شده اند و من امـروز در خ
هستـه و ایـن بـه نـوبـه ی خـود  
شع  ان یز است اما هـر لـ ـ ـه  
ام ان این که اسماعیـل عـبـدی  
و م مود بهشتی و من بـه زنـدان  
ـاز گــردانــده شـویــه وجــود دارد.   ب
ـراهـیـه   مهمتر از این، هنوز بهناخ اب
زاده و م ـمـد جـراحـی در زنـدان  
ـرغـه هـفـت سـال   ـی ـنـد و عـل هست
ـاشـی   حبس وواخ با رنج و مش،ت ن
ـیـمـاری   از بیماری فرزند بهناخ و ب
ـان هـنـوز آزاد   م مد جـراحـی، آن
نشده اند که بایستی فـورا و بـی  
قید و شرل آزاد گـردنـد. بـه ایـن  
معنا باید ب ویه جنبشی کـه در  
دول نزدیک به سه ماه گـذشـتـه  
ش ل گرفته است هنوز در آغـاز  
ـریـن حـالـت   راه و در خوشبینانـه و
در میانه راهی است که بایسـتـی  
ــردد کــه   ــتــه گ ــایــی خ بــه آن ج
ـاران و   ـرسـت کارگران ومعلمان و  
ـادر بـه   هـمـه ی زحـمـتـ ـشـان ق
ـ،ـل و   ایجاد وشـ ـل هـای مسـت
ـراضـار   سازماندهی و بر ایی اعـت
م لی و سراسری برای دستیابـی  
به مسالبار برح،شان بشوند، بـدون  
ـتـی   ـی ـراضـاوشـان امـن این که اعـت

بشود و آنان با اوهامار سـنـ ـیـن  
ــتــی و زنــدان هـای دــویــل   ــی امـن
ـا   المدر مواجه گردنـد." سـپـس ب
ــایــی مــون   ــتــه ــر خــواس ــیــد ب ــاک و
ــا   افـزایـش دسـتـمــزدهـا مـسـابــ  ب
استانداردهای زندگی امـروزی و  
ـر، حـ    مزد برابر در ازای کار براب
ـ،ـل   بر ایی اعتصاب، وش ل مسـت
و وجود امنیت ش لی مـیـ ـویـد:  
"من به نوبه ی خـود بـه عـنـوان  
ـنـش   یک جزء کـومـک از جـب
ع یه دب،ه کارگر مه در زنـدان  
باشه و مه بیرون از زندان، لـ ـ ـه  
ـرای وـ ـ،ـ  ایـن   ـارزه ب ای از مـب
مسالبار دست بر نخواهه داشـت.  
ـرای دسـت   این مبارزه و وـالش ب
ـریـن   یابی به مسالباومان بدیـهـی و
ح  ماست و هیچ قـدروـی نـمـی  
وواند این ح  را از ما کارگران و  
معلمان سلب کند و به ما ب ویـد  
نان نـخـواهـیـد و خـواهـان بـهـبـود  

 شرای  زندگی خود نشوید." 
 

ـان،   جعفر ع یه زاده با ایـن سـخـن
راه ار ادامه این کـارزار عـ ـیـه  
ـرار   اجتماعی  را م،ابل جامـعـه ق
داد. هممنین اسمـاعـیـل عـبـدی  
ـا   ـراه ب به عنـوان کسـی کـه هـم
ـرکـا ایـن   جعفر بیانیه داده و مشـت
کــارزار را اعــالخ کــرده انــد، بــه  
ـاکـیـد   ـارزه و کرار بر وداوخ این مـب
کرده است. او ادیه آزاد کارگـران  
ایران نیز دی بیانیه ای در رابـسـه  
با احضار مجدد جعفر ع ـیـه زاده  
ـیـن   ـانـی سـاوه مـن ووسـ  دادسـت
مینویسد: "ما بـه نـوبـه خـود در  
ـا   ـران ب او ـادیـه آزاد کـارگـران ای
واکید و امرار بر و ـ،ـ  خـواسـت  
ــتــی کــردن   ــی ــن ــان دادن بــه ام ــای  
اعتراضار مـنـفـی کـارگـران و  

معلمان و برداشته شدن اوـهـامـار  
ـیـن   ـال امنیتی از  رونـده هـای فـع
منفی و مدنی اعالخ میداریه در  
ـابـل هـر گـونـه اقـدامـی کـه   م،
منجر به بازگردانـدن ایـن عـزیـزان  
ـرد   ــ ـی ـــ ــ ـــدان مـــورر ب ـــه زن ب
ایستادگی خواهیه کـرد." و ایـن  
ــای   ــایــت ه ــروــو حــم کــارزار در  
وسیعی که هـمـراه داشـتـه اسـت،  
حول خود جنبشی را شـ ـل داده  
ـلـو   است که هر روز گامی بـه ج
ـایـد   ـبـش را ب برمـیـدارد. ایـن جـن

 قدرومند به جلو برد. 
 

ـیـه   واقعیت اینست که کارزار عـل
امنیتی کردن مبارزار کارگـران،  
ـاوردهـای   معلمان وا همین جا دست
ـبـــش   ــ ـن ـرای جــ ـنـــدی بــ ارزشـــمــ
کارگری و کل جـامـعـه داشـتـه  
است و ن،سـه عـسـفـی بـزرو و  
واریخی است. این کارزار نـمـادی  
ـلـمـان و   از او اد کارگـران و مـع
ـرای کـل   یک  یشروی بزرو ب
جامعه است. بوی ه آزادی جـعـفـر  
ــعــد از مــبــارزار   ــه زاده ب عــ ــی
ـایـت   سرسختانه او و در نتیجه حـم
ـران و در   های وسی  از داخـل ای
ــی از وی و از   ــهــان ــر ج ــس س
ـروزی مـهـه   ـی خواستهایش یک  
برای همه ما بوده و گـامـی بـه  

 جلو است.  
 

ــه زاده   ــی ــر عــ  ــا آزادی جــعــف ام
ـتـه   موقتی اسـت. در هـمـیـن هـف
دادگاهی دی ر برای او با هـمـان  
ـیـت   اوهامار "اخالل در ن ه و امـن
ملی" وش یل شده است، و خـسـر  
بازگرداندن او، اسماعیل عبدی و  
 م مود بهشتی به زندان هممنان  
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کارگران در هفته ای که 
 گذشت

 
ــنــ ــه هــه   وجــود دارد. بــعــالوه ای
اکنون بهناخ ابراهیه زاده، مـ ـمـد  
جراحی، م فر مالر نیا و رسـتـه  
ــن   ــه فــعــالــی هــاشــمــی از جــمــل
ـنـد کـه بـخـادــر   کـارگـری هسـت
ـتـی   ـی مبارزاوشان و با انـگ امـن

 در زندانند. 
 

ـر     ـیـه احضـار جـعـف اعتـراو عـل
ـرسـی دادسـرای   ع یه زاده به باز 
ــری خــواســت لــ ــو   ــیــ ــی ــاوه،   س
ومامی  رونده های وش ـیـل شـده  
ـلـمـان و مـردخ   برای کارگران، مع
ـنـی مـون   ـاوی معترو وـ ـت عـن
اخالل در ن ه و امنیت ملـی  در  
ـنـد جـمـ    ـان ـلـفـی م اش ال مـخـت
آوری دومار و ایستادن در م،ابـل  
مدور منین احـ ـامـی و اعـالخ  
خواست آزادی فـوری کـارگـران  
زندانی بهناخ ابراهیه زاده، مـ ـمـد  
ـر   جراحی، هاشه رستمـی و مـ ـف
مال ی نیا و انـعـ ـا  مـدای  
این اعتراضار در سسـر جـهـان و  
ـلـی   ـل ـیـن الـم جلب حمایت هـای ب
ـلـی و   همه و همه گامـهـای عـم
مهه برای وداوخ قدروـمـنـد کـارزار  
ـارزار   ـتـی کـردن مـب ـی علیه امـن

ــمــان و مــردخ   ــعــل کــارگــران، م
 معترو است. 

 
محاکمه دوباره 
جعفر عظیم زاده 
تحت عنوان 
"اقدام علیه 
 امنیت ملی"

ـر عـ ـیـه زاده    ٥٠ مبر   ویر جـعـف
ــارگــری در   ــا  ک ــن ــرش ــر س ــب ره
حالی که ونها سه روز از آزادی  
موقت وی می ـذشـت و بـعـد از  

روز اعـتـصـاب در وضـعـیـت    ٢٩ 
ـرد، از   ـب جسمانـی بـدی بسـر مـی
ــرســی   ــاز  ــار ب ــبــه مــه ســوی شــع
دادگســتــری شــهــرســتــان ســاوه   
احضار شد. علیرغه این وضـعـیـت  
ـر عـ ـیـه زاده در   در این روز جعف
این باز رسی حاضر و به او وفهیـه  
ـرسـی   ـاز  اوهاخ شد. در ادامه این ب
ـرای   جعفر بدلیل ضع  جسمانی ب
ـلـت   ارائه دفاعیار درخواسـت مـه
کرد و قرار شد که او  دفاعیـار  
ـتـه دیـ ـر بـه ایـن   خود را دو هـف
ـر   باز رسـی ارائـه دهـد. در کـیـف
ـرای   ــه در دادســ ـتـــی ک ــواســ خ
ــه   ــی ــهــرســتــان ســاوه بــر عــل ش
جعفرعسیه زاده ون یـه شـده اسـت  

ـاخ "اجـتـمـاع و   ـار اوـه به وی مـه
ـیـت   وبانی به قصد اقداخ علیه امن
ـان   ـــ ــــش ا ه کشــــور"، "وشــــوی
ـیـه نـ ـاخ   ـیـه عـل ـل ـب عمومـی"، "و
جمهوری اسالمـی" و "اخـالل در  
ن ه عمومی" وارد شـده اسـت. و  
مصادی  این اوهامار کـمـک و  
مشاوره به کـارگـران اعـتـصـابـی  
ــا،   ــانــه نــورد و لــولــه مــف ــارخ ک
ــه   وــ ــریــک کــارگــران کــارخــان
ــصــاب،   ــه اعــت ــل ســاوه ب  ــروفــی
وش یـل اوـ ـادیـه آزاد کـارگـران  
ایران، قرار گـرفـتـن در را  ایـن  
ــه و کــار   ــه و مصــاحــب اوــ ــادی
نوشتاری حول مسائـل کـارگـری  

 اعالخ شده است.  
 

اوهامار وارد شده بر جعفر ع ـیـه  
زاده در باز رسی ساوه، مربول بـه  
ـرای او در    رونده وش یـل شـده ب
جریان مبارزار با ش وه کارگـران  
نورد و لوله مفا بر سر ح،وقهـای  
ـرای خـواســت   ـرداخــت نشــده و ب  
ــا اســت. در   ــمــزده ــت افــزایــش دس
ـراضـار در اواخـر   جریان ایـن اعـت
اردیبهشـت مـاه سـال گـذشـتـه و  
دست یـری شـا ـور احسـانـی راد  
ـره اوـ ـادیـه آزاد   عضو هیار مدی
کارگران ایران بود که ع یـه زاده  
ـری   ــ ـت ــ ـا حضـــور در دادگس ــ ب
ـری آزادی   شهرستان ساوه و  ی ـی

ــه اول   ــور در مــ ــل شــعــب شــا 
ـان   ـری شـهـرسـت باز رسی دادگسـت

روز    ٦١ ساوه دست یر و به مدر  
ــو    ــفــرادی مــ ــب ــول ان در ســل
ــوان   گــردیــد. ســپــس وــ ــت عــن
ـانـی بـه قصـد اقـداخ   "اجتماع و وب
ـیـه   علیه امنیت کشور و وبلیه عل
ن اخ جمهوری اسالمی" مـتـهـه و  
با وجی،ه ی صد میلیـون وـومـانـی  

 آزاد شد.  
 

ـنـده   جعفر ع یه زاده در اواخر اسـف
نیز با همین اوهـامـار بـه    ٣٩ ماه  

شش سال زندان م  وخ شـده بـود  
ـیـد حـ ـه در دادگـاه   ـای که  با و

ـان مـاه    ٥٥ وجدید ن ر در     ٣٠ آب
ـــن   ـــد. و ای ـــدان ش ـــی زن راه
ـاریـخ   درحالیسـت کـه از هـمـان و
بازداشتش وا کنون بـسـور مـ ـرر  
از سوی دادستانـی سـاوه احضـار  
شده و هد  آن وارد کـردن فشـار  
ـال ایـن   ـب مضاع  بر اوسـت. بـدن
ماجراهاست کـه عـ ـیـه زاده در  

  ٠ وــیــر احضــار شــد.    ٥٠ روز  
اوهامی که به او وارد شده اسـت،  
ـتـی کـردن   ـی از مصادی  بارز امـن
ـلـمـان و   ـارزار کـارگـران، مـع مب
مردخ معترو جامعـه اسـت. ایـن  
ـریـن   اوهامار وعرو به  ایه ای و
ــک   ــوق و آزادی هــای ی حــ،
جامعه یعنـی حـ  وشـ ـل، حـ   

اعتصاب، ح  وجم ، حـ  آزادی  
بیان و ... اسـت. ایـن اوـهـامـار  
درعین حال وعرضی بـه اوـ ـادیـه  
آزاد کارگران ایران که ع یه زاده  
ـنـوان   رئیس هیار مدیره آنست، بـع
وش لی که ن،ـش درخشـانـی در  
ـراضـی    یشروی های جنبش اعـت
ـتـوان گـفـت   کارگران و امروز مـی
در مبارزه کل جامعه دارد، مـی  

 باشد.  
 

ــهــامــار بــر   ــن او وارد کــردن ای
ـر عـ ـیـه زاده در   ـارزار جـعـف مب
ــی ســاوه،   ــان ــی دادســت بــاز ــرس
ـر ادامـه کـارزار   واکیدی دی ر ب
ـارزار   ـتـی کـردن مـب ـی علیه امـن
ــمــان و مــردخ   ــعــل کــارگــران، م

 معترو جامعه  است.  
 

اعتراو علیه احضار جعفر ع یـه  
زاده به باز رسی دادسرای سـاوه و  
ـیـت   اوهاماوی مون اقداخ علیه امن
ـیـه   ـره عـل و وبلیه علیه ن اخ و غی
او وع،ب زدن ها، یک گاخ مـهـه  
ـتـی   در  یشروی کارزار علیه امنی
کــردن مــبــارزار کــارگــران و  

 معلمان است.  

کارگر معدن سه چاهون در بـافـ   ٠٦٦در حدود 
یزد، معـوقـام مـزدی خـرداد و مـزایـای مـزدی 

خود را دریـافـت نـکـرده انـد  ٣٩و  ٣٩های  سال
نفر از آنها مقابل فرمانداری باف  تـجـمـ   ٠٦که 

 تـیـر ٢٢کردند. این کارگران پس از تجم  امـروز
مقابل فـرامـانـداری بـافـ  مـوفـ  شـدنـد مـزد و 
 مزایای مزدی اردیبهشت خود را دریافت کنند.

 

http://free-them-now.com
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 تیر: ٢٢
کــارگــران مــعــتــرض  فــو د 

 زاگرس به تهران رفتند

 
ـروه    ٦١ امروز مبر   کـارگـر فـوقد زاگـر  کـه از ق

ـراو بـه مـاه  ـان بـه وـهـران رفـتـه انـد، در اعـت هـا    کردسـت
بالو لیفی م،ابل وزارر کار وجم  کـردنـد. ایـن کـارگـران   
یازده ماه است ح،وق ن رفته اند و مسئولین به وعده هـای  

شرکت فـوقد زاگـر     ٣٦ خود عمل ن رده اند.  در اسفند  
وـوسـ  سـهـامـداران عـمـده ایـن شـرکــت شـامـل مـنــدوق  
ـان   ـازنشـسـتـ ـی کـارکـن بازنشست ی کشوری، مـنـدوق ب
فوقد و سازمان وامین اجتماعی ، منـ ـل اعـالخ گـردیـد.  

ـرر    ٦١١ بدنبال آن حدود   کارگر این شرکت اخراج شدند. مـ،
نفر از کارگـران بـه مـنـ ـور انـجـاخ امـور    ٦١ شده بود که  

ـیـت ادامـه    جاری و حفظ و حراست از دارایـی  ـال ـا بـه فـع ه
ـرداخـت گـردد کـه    دهند و مزایای آن  ها ووس  سهامداران  

 اند.   وا کنون سهامداران از اجرای این مصوبه دفره رفته 
 

یک کارگر دیگـر در پـتـروشـیـمـی مـارون 
 قربانی سانحه کاری شد

ـرکـیـدگـی و آوـش   ٦٥ مبر امروز )  سـوزی    ویر( براجر و
ـروشـیـمـی مـارون   NGLخ  لوله مایـعـار گـازی   ـت در  

 ی ی از کارگران کشته شد.  
 

 ٢٢١تـجــمــع اعــتــراضـی کــارگــران مــرکــز 
 مخابرات کرمان 

ـرای    ٥٥١ کارگران مرکز   ـرار کـرمـان امـروز ب مـخـاب
مـاه از دسـتـمـزد    ٠ دومین روز در اعتراو به عدخ دریافت  

خود م،ابل مخابرار شهید مفتر کرمان وجم  کردنـد. ایـن  
ـنـد و    ١١ کارگران که در حدود   مـاه  مـزد و    ٠ نفر هست

ـر از   ـنـد.  بـه غـی ـبـ ـار هسـت ـرداخـت نشـده دـل مزایای  
ـرار کـرمـان، دسـت   ٥٥١ کارگران معترو واحد   کـه     مخـاب

خدماوی این مـجـمـوعـه      نفر از نیروهای  یمانی بخش   ٥١١ 

خـود از    ٣٠ ماه ح  اضافه کاری و سنوار سـال    ٢ بابت  
ـابـت بـخـشـی از    کارفرما دلب ارند عالوه بر همه ایـن  ـا ب ه

مزایای مزدی مربول بـه سـه مـاهـه اول سـال جـاری از  
کارفرما دلب دارند.  کارگران ووسـ  یـ ـی از اعضـای  
ـا   ـایـد ب هیار مدیره شرکت مخابرار وهدید شـده انـد کـه ب
ـر ایـن مـورر   ـنـد مـرا کـه در غـی همین شرای  کار کـن

 مم ن است اخراج شوند. 
 
کارگر کارخانه آذرآب دستمـزد هـای  ٢٦٦٦

 خود را طلبکارند
دستمزد دو هزار کارگر کارخانه آ رآب که بـه مـورر  
 یمانی وقرار دادی مش ـول کـارنـد  ازفـروردیـن مـاه سـال  
ـر   ـرداخـت نشـده اسـت. عـالوه ب جاری به مورر کـامـل  
واخیر یک ماهه در  رداخت دستمـزد کـارگـران در خـرداد  
ـبـهـشـت مـاه را   ماه، کارفرما نیمی از ح،وق فروردین واردی
ـنـد کـه   به کـارگـران بـدهـ ـار اسـت. کـارگـران مـیـ ـوی

ـیـت    ٠١١ حدود  ـانـه وـ ـت مسـئـول نفر از کارگران این کارخ
ـر   یک شرکت  یمان اری فعالیت دارند و در نتیجه بـه غـی
ـایـد بـه آنـهـا   از حداقل مزد از دریافت سایر مزایایی کـه ب

ـراردادی  ٥٥١١ بهره هستند. ح  بن    وعل  ب یرد بی  کارگر ق
به واخیر افتاده وکـارگـران    ٣٠ این کارخانه از مهر ماه سال  

ـافـت    یمانی نیز از ابتدای سال جاری ح  بـن خـود را دری
ـیـمـه    ن رده  ـرداخـت نشـدن بـخـشـی از حـ  ب اند. به دلیـل  

های درمانـی وـعـداد    کارگران به وامین اجتماعی دفتر مه 
ـار شـده اسـت.   ـب ـاقـد اعـت زیادی از کارگران هه اکـنـون ف
ـرو گـاهـی   ـی شرکت آ ر آب ارا  در زمینه وولید منای  ن
ـنـج   و اقیش اهی  با بیش از دوهزار کارگر  در کیلومتر  

 جاده ارا   به وهران فعالیت دارد. 
 
 «های صنعتی سیستم»نفر از کارگران  ٥٥

در تاکستان از ابـتـدای تـیـر مـاه جـاری 
 اند.  بیکار شده

ـر رسـیـده    ٢١ وعداد کارگران این کارخانه به کمتر از   نف
خـود را    ٣١ که عالوه بر دریافت ن ردن مزد، عیدی سال  

ـر مـعـوقـار مـزدی    از کارفرما دریافت ن رده  اند. عـالوه ب
ماه است ح  بیمه کارگران به وامـیـن اجـتـمـاعـی    ١ حدود  

  رداخت نشده است. 
 

 تیر: ٢٦
دو کارگر دچار گاز گرفتگی شـدنـد، یـک 

 کارگر قربانی شد
ـر از کـارگـران یـک    ٥٥ حوالی سـاعـت   مـبـر دونـف

شرکت  یمان اری که مسئولیت م وده سـازی شـهـر   
ـالـهـای فـاضـالب   را بر عهده دارد حین وخلیه ی ی از کـان
شهر  منعتی این شهر دمـار حـادجـه گـاز گـرفـتـ ـی  

ـاخ   ـیـخـانـی »شدند. ی ی از کارگران بن کـه   «مسـعـود عـل
برای نجار جان هم ار خود وارد کانال شده بود در مـ ـل  

دهد و کارگر بـعـدی کـه بـه    حادجه جان خود از دست می 
ـان ولـی   ـیـمـارسـت شدر دمار گاز گرفت ی شده بودند به ب

 کنند .   عصر خرمشهر انت،ال  یدا می 

 تجمع اعتراضی کارگران معدن سه چاهون
ـافـ  یـزد،    ٢١١  کارگر  یمانی  معدن سه ماهون در ب

  ٣٠ و    ٣٩ هـای    دستمزد های خرداد و مزایای مزدی سـال 
ــافــت نــ ــرده انــد.   ــابــل    ١١ خــود را دری ــ، ــا م ــر از آنــه نــف

فرمانداری باف  وجم  کردند.  س از این وجـمـ  کـارگـران  
 دستمزد و مزایای مزدی اردیبهشت خود را گرفتند. 

 
تجمع کارگران بیکار شـده حـفـاری نـفـت 

 شمال
وعدادی از کارگران بی ار شده حفاری نفـت شـمـال در  
ـر کـارفـرمـای امـلـی وـجـمـ  کـردنـد. وـعـداد   م،ابل دفت
ـرارداد   ـان ق ـای کارگران بی ار شده هفتاد نفر است. به دلیل  
کارفرما، قرارداد ش لی ایـن کـارگـران فسـخ شـده اسـت.  
ـامـار در خـرداد مـاه وعـده   بدنبال اعتراضار کارگران مـ،
ـاقصـه   ـرنـده مـن دادند وا کارگران بی ار شـده در شـرکـت ب

 مش ول به کار شوند ولی این وعده عملی نشده است. 
 

قــربــانــیــان حــوادل کــاری در لــرســتــان 
 افزایش یافت

ـان از افـزایـش   ـرسـت ـان ل مدیر کال  زش ی قانونی اسـت
ـر داد.    ٠٦٢١ میزان قربانیان حوادث کـاری بـه مـیـزان   خـب

ـرق   س،ول از بلندی، امابت جسـه سـخـت، سـوخـتـ ـی، ب
ـریـن عـوامـل مـرو    گرفت ی و کمبود اکسی ن از مـهـه  و

 ناشی از حوادث کار اعالخ شده است. 
 

 بیکارسازی در فو د قزوین
 «فـوقد قـزویـن »کارگر قراردادی کارخانـه    ٦١ حدود  

اخراج شدند. دستمزدهای دو ماه اخیر این کـارگـران و حـ   
ـرداخـت   اضافه کاری آنها از شهریـور مـاه سـال گـذشـتـه  

نفر و در بهمن مـاه سـال    ٥٦١ نشده است. در خرداد ماه نیز  
 نفر دی ر از کارگران اخراج شده بودند.   ٥١١ قبل  
 
 

 تیر:  ٩٣
آتش سوزی پتروشیمـی بـوعـلـی سـیـنـا و 

 مصدومیت کارگران
به گفته رئیس سازمان بهداشت  و درمان منعت نـفـت  

ـا     ٩ اهواز در دول   ـن روز آوش سوزی  تروشیمی بوعلـی سـی
 نفر از کارگران  مصدوخ شدند.   ٩٩ 

 
 مصدوم شدن یک کارگر ساختمانی

ـر سـ،ـول در یـک   ـراج یک کارگر ساختمانی جـوان ب
ـان   ـیـمـارسـت ساختمان نیمه وـمـاخ در وـهـران مصـدوخ و در ب

 بستری شد. 
 
 

 مرگ کارگرکارخانه فو د مبارکه!
ـلـ    ی ی از کارگران ناحـیـه نـورد سـرد در کـارگـاه ق
ـلـی کـه اعـالخ   ـی اندود حین فرزکاری بر روی غلتک بـدل

 نشده است، جان خود را از دست داد. 

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  شهال خباززاده 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  
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 تیر: ٩١

کارگران پیمانی آبفای گرگان و سـه مـاه 
 دستمزد دریافت نشده

ـانـی شـاغـل در شـرکـت آب وفـاضـالب   کارگران  یـم
گرگان در استان گلستان که زیر ن ر  یمانـ ـار بـه عـنـوان  
ـیـت   ـال وعمیرار و خدمار نصب در سسر شـهـر گـرگـان فـع

انـد. وـعـداد    کنند از سه ماه  یش ح،وق دریافـت نـ ـرده   می 
نفر اعالخ شده اسـت. کـارگـران    ٥١١ این کارگران در حدود  

ـاخ   ـانـ ـارو نـه آبـفـای گـرگـان در مـ، ـیـم می گویند نه  
ـرداخـت دـلـب   ـیـت   کارفرمای املی هـیـمـ ـداخ مسـئـول

 گیرند.    مزدی کارگران را بر عهده نمی 
 

 تیر: ٩١
 ساله ٠٦مرگ کارگر 

ـنـجـه    ١١ یک زن کارگر   ـ،ـه   ساله در مشهـد در دـب
ـاخ بـه   ـردب یک ساختمان مس ونی ساختمان مس ونی از ن
روی س،   ارکینک س،ول کرد و جان خـود را از دسـت  

 داد.  
 

 تیر ماه: ٩٩ 
تــجــمــعــات اعــتــراضــی کــارکــنــان راه و 

 شهرسازی سیستان وبلوچستان 
ـان   ـان اداره راه و شـهـرسـازی سـیـسـت جمعی از کارکـن
وبلومستان دراعتراو نسبت به عدخ  رداخت ماه هـا حـ،ـوق  
و وضعیت استخدامیشان دست به وجم  م،ابل اداره کـل راه  
و شهرسازی و دفتراماخ جمعه زاهدان زدند. در ایـن وـجـمـ   
ـا   ـایـی ب ـتـن نـوشـتـه ه جمعی از کارکنان با در دست گـرف

 «من شرمنده خانواده خود هسته آقـای مسـئـول! »مضمون  

ـرداخـتـی هـا اعـالخ و   اعتراو خود را نسـبـت بـه عـدخ  
ـرو اداره   خواستار رسیدگی آن شدند. نماینده کارکنان معـت
ـان   راه و شهرسازی سیستان وبلومستان علت وجـمـ  کـارکـن

ـان عـنـوان کـرد و    ٦ را عدخ دریافت ح،وق   سـالـه کـارکـن
ـر امـاخ جـمـعـه   ـت ـتـه در دف ـاف گفت: اغلب افـراد حضـور ی
ـرانـی حـ،ـوق خـود را   قراردادی بوده و از دـرح هـای عـم

سـال اسـت کـه نـه    ٦ دریافت می کنند. او گفت حـدود  
ونها ح  و ح،وق کارکنان به موق   رداخت نشده و اضـافـه  
ـر   ـرایشـان واریـز نشـده اسـت و اکـث کار و ماموریتی هـه ب
 خانواده های کارکنان به سختی امرار معاش می کنند.  
ـنـده   ـازنشـسـتـ ـی آی وجم  اعضای مندوق حمایت و ب
سازدر اعتراو به وخلفار ایـن مـنـدوق و مـ ـرومـیـت از  

 م،ررار وامین اجتماعی! 
 

ــت و  ــای ــم ــدوه ح ــع اع ــای صــن ــم ــج ت
 بازنشستگی آینده ساز

نفر از شاغلین و بازنشـسـتـ ـان    ٦١١ ظهر امروز بیش از  
ـنـده سـاز در   و ت  وشش مندوق حمایت و بازنشست ـی آی
ـریـت   اعتراو به وخلفار این مندوق، م،ابل ساختـمـان مـدی
منعتی واق  در شهر  والفجر وهران،وجم  کردند. وـجـمـ   

ـانـونـی    کنندگان می  ـرق گویند از ن ر ما ایـن مـنـدوق غـی
      است و مسئوقن سازمان وامین اجتماعی و وزارر کـار از 

ـال را مـی  ـ، ـت ـایـد اجـازه ایـن ان ـب دادنـد. ایــن    هـمـان زمـان ن
ـر    معترضین مهه  ورین مسالبار خود را نـ ـارر مـجـمـعـی ب

ـافـیـت در مـورد ادـالعـار مـالـی   عمل رد مـنـدوق، شـف
ـازنشـسـتـ ـان و مسـتـمـری   مندوق و افزایش مسـتـمـری ب
ـامـیـن اجـتـمـاعـی اعـالخ   ب یران بر اسا  قوانین سازمان و
ـازنشـسـتـ ـی   ـرارر ب ـنـد کـه مـ، کردند. معترضین می ـوی

آور برای بیمه شدگان این مـنـدوق بـه    مشاغل سخت و زیان 
ـازنشـسـتـ ـان سـخـت و    درستی اجرا نمی  شود و مستمری ب

ـرازان آن  ـت ـر از هـم ـت ـار کـم هـا در    زیان آور این مندوق بسـی
 وامین اجتماعی است. 

 
اعتراض کارگران شهرداری شـهـر حـر در 

ماه حـقـوه ٩شوش نسبت به عدم پرداخت 
 وحق بیمه!

وعدادی از کارگران شهرداری شهر حر از ووابـ  بـخـش    
ـرداخـت شـدن حـ،ـوق و   ـار   مرکزی شهرستان شوش خواست

 بیمه سه ماهه خود شدند. 
 

پرداخت طلب مهمانداران اخـراجـی رجـا  
 با چک مدت دار!

دستمزدهای ع،ب افتاده مهمانداران اخـراجـی رجـاء بـه  
شـود. ایـن کـارگـران    مورر مک مدر دار  رداخـت مـی 

ـار مـجـبـور بـه امضـای   ـب مجبورند قبل از دریافـت مـسـال
شوند. در ماههای آغـازیـن سـال    های وسویه حساب می   فرخ 

جدید موج اخراج نیروهای  یمان اری رجاء در بخـش هـای  
 خدمار، مهمانداری و فنی شدر گرفته است. 

 
تــجــمــع در اعــتــراض بــه اخــرا  بــدون 

 دریافت سنوات و مزایا 
ـابـل   ـامـن الـ ـجـج در مـ، جمعی از  ار نان موسسـه ج
ـراضـی زدنـد.   استانداری خراسان رضوی دست به وجم  اعت
این موسسه مدوی قبل منـ ـل شـد و کـارمـنـدانـش بـدون  

 دریافت سنوار و مزایا اخراج  رده است.  
    

دستمزد های کارگران سـدیـد ریـخـتـه گـر 
 ماه پرداخت نشده ٢٩پس از 

ـیـت کـارخـانـه سـدیـد    ٥٩ با گذشت   ـال ماه از ووق  فـع
ـان وـهـران، هـنـوز  ٣٠ ریخته گر )اردیبهشت مـاه   ( در اسـت

برای  رداخت معوقار مزدی کارگران این واحـد مـنـعـتـی  
گوینـد: کـارفـرمـا    ها می   اقدامی مورر ن رفته است.  آن 

ـانـه وـعـداد حـدود    ٣٠ در سال   از مجموع کارگران این کارخ
ـرارداد کـاراخـراج کـرد کـه هـه  ٩١  کارگر را  س از وماخ ق

اکنون این کارگران با  رداخت ح  بیمه واریز نشـده خـود از  
ـیـمـه   ـرری ب ـافـت  مـ، م ل هزینه شخصی موفـ  بـه دری

 اند.   بی اری شده 
کارگر نیز که در شهریور ماه سـال گـذشـتـه    ٠١ حدود  

اند که هـمـ ـی    با اوماخ قرار داد کار از این واحد اخراج شده 
ـا   ـیـن سـه و ـار حـ،ـوقـی زمـان    ٠ هنوز ب ـب مـاه از مـسـال

ـاقـی    ٠٠ اشت الشان را از کارفرمـا دـلـب دارنـد.   کـارگـرب

ـا بـه امـروز    ٣٠ مانده این کارخانه نیزاز فروردین ماه سال   و
اند. بـجـز بـخـشـی    ویر ما( هیچ ح،وقی دریافت ن رده   ٥٠ ) 

  ٥٢ ازدستمزد فرودین ماه سال گذشته کارفرما دسـت کـه  
را بـه ایـن کـارگـران بـدهـ ـار    ٣٠ ماه مزد و  اداش سال  

 است. 
 

 تیر: ٩٩ 
کارگـرمـعـادن سـنـگ آهـن در  ٥٦٦٦اخرا  
 ماه ٠طول 

دبیرکل انجمن وولیدکنندگان و مادرکنندگان سـنـگ  
ـاکـنـون   نـفـر    ١١١١ آهن ایران گفت: از دی ماه سال قبل و

ـاسـی   ـرضـا سـی ـی در معادن اخراج شده اند. این مسئله را عـل
راد در مجم  عمومی عادی سالیانه انجمن وولیدکننـدگـان  

 و مادرکنندگان سنگ آهن ایران مسرح کرد. 
 

اعتصاب وتجمع کـارگـران شـهـرداری آزاد 
مـاه  ٩شهر در اعتراض به عدم پرداخت 

 حقوه!
جمعی از کارگران خدماوی وفضـای سـبـز شـهـرداری  
ـراو بـه عـدخ در ومـول   ـان در اعـت آزادشهر استان گـلـسـت
ـابـل سـاخـتـمـان   ـاوشـان دسـت از کـارکشـیـده و مـ، ـب مسـال
شهرداری این شهر وجم  کردند. ایـن کـارگـران کـه حـدود  

ـانـ ـاری    ٥٦١  ـیـم نفر هستند و ت مسئولیت یک شرکت  
در سسر شهر آزاد شهر به جم  آوری زبالـه ورسـیـدگـی بـه  

ماه مزد خـود را از کـارفـرمـا  ٩ فضای سبز مش ولند اما  
 دلب ارهستند. 

 در یزد یک کارگر زیرآوار کشته شد 
بر اجر فروریختن ساختمان سه دب،ه در حـال سـاخـت در  
ـار شـدنـد   شهر یزد در روز گذشته،  نج کارگر در آوار گرفت
ـان نـجـار   که با والش ماموران آوش نشانی مهار نفر از آن

ـر    ٥٥ یافتند.  و جسد یک کارگر هه  س از   ساعت از زی
 آوار بیرون کشیده شد. 

 
اعتراض کارکنان قرارداد مستقیم هما به 

 پائین بودن دستمزد
ـرارداد   ـان ق ـر از کـارکـن مبر امروز حـدود دویسـت نـف
ـابـل مـجـلـس وـجـمـ    مست،یه هما  از ساعت ده مـبـر مـ،
ـیـن   ـاد و ب ـرآب کردند. این کارکنان که در فرودگاههای مـه
ـیـن   المللی اماخ خمینی مش ول به کار هستند، نسبت به  ای
ـراو دارنـد. آنـهـا مـی   ـای خـود اعـت بودن دستمزد و مـزای
ـیـه هـمـا   ـ، ـرارداد مسـت ـان ق گویند: وضعیت ش لی کـارکـن
ــواهــان   ــت و کــارکــنــان قــراردادی، خ ــ  اس ــخ نــامش

سازی ح،وق و مزایا با نیروهای رسمی هستند. آنـهـا    همسان 
ـا نـه   دفترمه وامین اجتماعی دارند اما مسالبار مزدی آنه
برمبنای  مصوب شورای عالی کار که به شیوه م اسـبـه  

 شود.   ح،وق کارکنان دولت اعمال می 
 

 کارگر کارخانه کاچیران ٢٢٦اخرا  
ــاری حــداقــل   ــال ج ــاه س ــروردیــن م ــارگــر    ٥٦١ از ف ک

ـران »کارخانه وولید مر  خیادی   اخـراج شـده انـد.   «کـامـی
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ـیـدی حـدود     ٠١١ کـارگـر دائـمـی و   ١١ در این واحـد وـول
ـتـدای   ـنـد امـا از اب کارگر قرار دادی مش ول به کار هسـت
ـانـه   فروردین ماه سال جاری وا هه اکنـون کـارفـرمـا بـه بـه

ــروش مــ ــصــوقر » ــازار ف ــر از    ٥٦١ وــعــداد   «رکــود ب نــف
اند. کارگـران اخـراج    کارگران  س از اوماخ قرارداد اخراج شده 

 سال ساب،ه کار دارند.    ٥١ وا    ٥١ شده بین  
 

 کارگر کارخانه اکسید منیزیم ٠٦اخرا  
نفر از کـارگـران کـارخـانـه    ٢١ ماه گذشته حدود    ٢ در  

اکسیدمنیزیه در شهرستان سربیشه خـراسـان جـنـوبـی اخـراج  
 اند.    شده 

 
مــاه حــقــوه کــارگــران  ٩عــدم پــرداخــت 

آهـن  شرکتی سیـر و حـرکـت ایسـتـگـاه راه
 المللی سرخس! بین

ـیـن   کارگران شرکتی سیر و حرکت ایست ـاه راه آهـن ب
ـریـب بـه   ـافـت    ٠ المللی سـرخـس ق مـاه اسـت حـ،ـوق دری

اند. هممنین کارگران شرکتی سیر و حرکت سـرخـس    ن رده 
ماهه اول ایـن سـال را    و سنوار سه   ٣٠ ح،وق خردادماه سال  

 از این شرکت دلب ارند.   
 

 تیر: ٩٢
مـاه حـقـوه وحـق بـیـمـه  ٩عدم پرداخت 

 کارگران شهرداری کرمانشاه!
کـارگـرایـن شـهـرداری دـی  یـک مـاه     ٥١١ اخراج 
 گذشته! 

کارگـر خـدمـاوـی وفضـای سـبـز شـهـرداری  ٢١ حدود  
ــانشــاه کــه وــ ــت نــ ــارر دو شــرکــت   ــ،ــه دو کــرم ــنــس م

ـیـت مـی  ـار مـزدی     یمان اری فعال ـب ـابـت مـسـال ـنـد ب کـن
ـتـه کـارگـران بـه    رداخت نشده سه ماه دلب ـارنـد. بـه گـف
ـیـز   ـا ن ـیـمـه آنـه میزان سه ماه دستمزد  رداخت نشـده، حـ  ب
ـلـی و وجـود   هنوز واریز نشده است. آنها از عدخ امنیت شـ 
ـنـ ـه دـی   ـنـد و ای قراردادهای موقت سفید امضا میـ ـوی

ـر از هـمـ ـارانشـان در    ٥١١ یک ماه گذشته دست که   نـف
مجموعه مناد  شهرداری کرمانشاه ش لـشـان را از دسـت  

 اند.    داده 
مــاه حــقــوه کــارگــران  ٥عــدم پــرداخــت
 شهرداری کازرون!

مـاه حـ،ـوق کـارگـران    ١ فار  زی گـزارش داد کـه  
 شهرداری کازرون  رداخت نشده است. 

 

 بین المللی 
تـظـاهـرات هـزاران نـفـر در  -بریتانیا 

 اعتراض به خرو  از اتحادیه اروپا
ــراو بـه ر ی   ـنــدن در اعـت ـان ل ــر از سـاکــن هـزاران نـف
ـا وـ ـاهـرار کـردنـد.   بریتانیایی ها به خروج از او ادیه ارو 
ـرمـمـهـای   ـا حـمـل   شرکت کنندگان در این راه  یمایی، ب
ـا دوسـتـت داریـه" و   او ادیه ارو ا و سر دادن شعارهای "ارو 
ـا در   ـی ـان "بریتانیا می ماند"، حمایت خود از باقی ماندن بریت

 او ادیه ارو ا را ابراز کردند. 
ـرخـوردهـای   ی ی از شرکت کنندگـان مـی گـویـد: "ب
ـرسـتـی و   زننده ای که در سراسـر کشـور بـه خـادـر نـ اد 

 بی انه هراسی اوفاق می افتد، قابل و مل نیست. " 
ی ی دی ر از شرکت کنندگان می گوید: "مـن مـی  
ـا نـمـی   خواهه به مردخ نشان دهه که ما او ادیه ارو ا را ره
ـاز داریـه، خـدمـار بـهـداشـت   ـی کنیه، ما به او ادیه ارو ا ن

به او ادیه ارو ا نیاز دارد. اگـر رفـت و   (NHS)هم انی  
آمد آزاد شهروندان وجود نداشت، هیمـ ـس در مـ ـل کـار  

 من در جنوب لندن کار نمی کرد." 
یک شرکت کننده دی ـر مـی گـویـد: "ده درمـد از  
ـنمـیـن مـی   ـا و بودجه دانش اههای بریتانیا را او ادیـه ارو 
ـاسـتـهـای   ـا سـی کند، و من ف ر نـمـی کـنـه دولـت مـا ب
ـرای هـمـیـن، فـ ـر   ـاشـد. ب ریاضتی اش قادر به جبران آن ب
ـاوری و   ـن می کنه این وبعار بسیار بدی برای عـلـوخ و ف

 و ،ی،ار در بریتانیا خواهد داشت." 
ی ی دی ر از شرکت کنندگان نیز مـی گـویـد: "اگـر  
ـایـد   ـیـه، ب ما مهد دموکراسی و دموکراسی  ارلمانی هسـت
ـنـد کـه   یک انتخابار دی ر برگزار کنند، نمی شود بـ ـوی

 ، مون به مردخ دروا گفتند." “مردخ حرفشان را زده اند “
ـاسـی     ـرانـه سـرا، و فـعـال سـی باب گلدا ، خواننـده، و

ـنـدگـان در ایـن راه   ـایـت از شـرکـت کـن ایرلندی نیز با حم
ـرنـت و    یمایی، خساب به آنان می گوید: "می روید در اینت
خشمتان را  یش همف رانتان خالی می کنید و فـ ـر مـی  
ـاوردی   ـاوری داشـتـه ایـد. ایـن هـیـچ دسـت کنید که دسـت
ـان   ـت ـان ـا دوسـت ـیـد. ب نیست. ف،  خودوان را خالی مـی کـن
ـا   بروید در خیابانها، در کالجها، و واقعا  کنش ری کنیـد. ب
ـیـمـد   ـیـد و بـفـه مردمی که به خروج ر ی داده اند حر  بزن
ـاعـد   ـ، ـیـد آنـهـا را مـت مرا این کار را کرده اند و سعی کن

 کنید که مه بسا وصمیه اشتباهی گرفته اند." 
ـا از   ـی ـان ـت ـری ـرای خـروج ب به دنبال برگزاری همه  رسی ب
او ادیه ارو ا، ش افهای اجتماعی در این کشور به شـ ـل  

 بارزوری به نمایش در آمده است. 
 

تــظــاهــرات بــزرگ  -فــرنســهااســ ــانــیــا 
 همجنس گرایان در پاریس و مادرید

ـرغـه وـهـدیـدار   ـا، ب هزاران نفر در مادرید،  ایتخت اسپانی
ـار و   احتمالی و کمتر از یک ماه  س از ویرانـدازی مـرگـب
ـلـوریـدای   خونین در یک کلوه همجنس رایان در ایالـت ف
ـان بـه   آمری ا، در راهپیمایی بزرو روز شنب  هـمـجـنـسـ ـرای

 خیابانها سرازیر شدند. 
حمایت و واکید بر ح،وق همجنس رایان از اهـدا  ویـ ه  
ـایـی در   ـیـم راهپیمایی امسال مادرید بود، که بزرگترین راهپ

 نوع خود در ارو ا م سوب می شود. 
ـایـی گـفـت:   ـیـم ـپ ی ی از شرکت کنندگان در ایـن راه
ـراخ بـه   "ما در ن اخ آموزشی و بهداشتی خـود خـواهـان احـت
ـنـد   وفاور ها و ونوع هستیه. کودکان ما اولین نسلـی هسـت
ـر بـزرو   که در جامعه اسپانیا در نـ ـامـی وسـاوی گـراو
می شوند و مش لی با قوانین مربودـه نـخـواهـنـد داشـت.  
ـنـوع و   اما شهروندان دی ر و ن اخ ما بایستی که به امل و
ـیـز   وفاور احتراخ گذاشته و همانند دی ر خانواده ها به مـا ن

 بدیده احتراخ بن رند." 

ـان   ـی ـان ـرب ـا ق در راهپیمایی  اریس نیز شرکت کنندگان ب
حادجه ویراندازی در اورقندوی آمـریـ ـا هـمـدردی کـردنـد،  
حادجه ای در ماه ژوئن که در آن فرد مـهـاجـه حـاضـران را  
در یک کلوه شبانه همجنس رایان در شـهـر اورقنـدو بـه  

 نفر را ستاند.    ٠٣ رگبار گلوله بست و جان  
 

یـک سـوم کـودکـان عـراقـی بـه  -عراه 
دوستانه نیاز فوری و مبرم  های انسان کمک
 دارند

ـرش جـنـگ و   ـا گسـت بر اسا  ارزیابی سازمان ملل ب
خشونت در عراق خسرار گوناگونی کودکان این کشـور را  

کند. به گزارش یونیـسـ  یـک سـوخ کـودکـان    وهدید می 
ـرخ    های انسان   عراقی به کمک  ـاز فـوری و مـب ـی دوستانه ن

ورین گـزارش مـنـدوق کـودکـان سـازمـان مـلـل    دارند. وازه 
ـاره وضـعـیـت کـودکـان عـراقـی روز   مت د )یونیس ( درب

ـر عـنـوان "بـهـای    ٩١ ویر/    ٥١ شنبه،    گذشته ) نج  ژوئن( زی
  ردازند" منتشر شد.   گزافی که کودکان می 

ـان افـرادـی گـروه    بنابر این گـزارش هـجـوخ اسـالخ  گـرای
دولت اسالمی )داعش ساب ( به مناد  وسیعی در شـمـال  
ـرون رانـدن آنـهـا   ـی ـرای ب و غرب عراق و عملیار ن ـامـی ب

ـادـ  ایـجـاد کـرده کـه    وضعیت "فاجعه  ـاری" در ایـن مـن ب
 کودکان از قربانیان املی آنها هستند. 

ـ،ـل از ایـن گـزارش مـی       آسوشیتد  نـویسـد، در    پر  به ن
یک سال و نیه گذشته وـعـداد کـودکـان عـراقـی کـه در  

ـنـد یـک    معرو آسیب  های گوناگون ناشی از جنگ هست
 هزار نفر افزایش یافته است.   ٩١١ میلیون و  

ـار نـ ـامـی    یونیس  برآورد می  ـی ـل کند که در  ی عـم
ـری  هـا در ادـرا     آزادسازی فلوجه و شدر گـرفـتـن درگـی

ـانـواده   مومل، شمار کودکانی که وضعیـت مـعـیـشـتـی خ
 رسد.   هزار نفر می   ٠١١ آنها وخیه شده به هفت میلیون و  

این وعداد حدود دو سوخ کل کودکان عراقی را شـامـل  
ـیـسـ ، عـراق را یـ ـی از خـسـرنـا    می  ـریـن    شوند. یـون و

ـرای کـودکـان وـومـیـ  کـرده و در   کشورهـای جـهـان ب
کند که کودکان عراقـی بـدون    گزارش وازه خود واکید می 

این که گناهی مرو ب شده باشند گرفتار آوش جـنـگ و  
 اند.   خشونت شده 

دهـد کـه در    مندوق کودکان سازمان ملل هشدار مـی 
هزار کود  عراقـی، یـک    ٢١١ حال حاضر سه میلیون و  

ـر    سوخ کودکان این کشور، با آسیب  ـاگـونـی نـ ـی های گـون
ــاری در   ــب وـجــاوز، آزار جـنــســی، ربــوده شــدن، شــرکـت اج

 ها، مجروح شدن و مرو روبرو هستند.   جبهه 
 

گـروهـهـای اسـالمـی مـتـهـم بـه  -سوریـه 
 جنایات جنگی شدند

ـیـه ای   سازمان عفو بین الملل مست،ر در بریتانیا در بیان
گفت جبهه النصره، جنبش اسـالمـی احـرار شـاخ، نـورالـدیـن  

ـار جـنـ ـی و    ٥٢ -زن ی، جبهه شاخ و فرقه  مرو ب "جنای
 دی ر موارد ن،  قوانین انسانی بین المللی می شوند." 

ـای   ـ، ـری فیلیپ لوور، مدیر برنامه خاورمیانه و شـمـال آف
ـان در ایـن   ـرنـ ـامـی عفو بین المللی گفت: "بسیاری از غـی
ور  دائمی هستند که اگر عمل رد گروه هایی را کـه در  
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ـیـمـی   ـان سـر  قدرر هستند را ن،د کنند یا از دسـتـورار آن
 کنند آدخ ربایی در انت ارشان است." 

ـایـی   گزارش اخیر عفو بین الملل بر اسا  مصـاحـبـه ه
ـا بـخـش    ٥١ از حدود   ـالـی ادلـب ی فردی که در استان شـم

هایی از حلب زندگی یا کار می کنند نوشتـه اسـت. ایـن  
 مناد  زیر کنترل شورشیان است. 

ـنـج   موارد ن،  ح،وق بشر دی مهار سـال و وـوسـ   
ـتـه اسـت   گروه شورشی که در باق  کر شـد مـورر گـرف
که برخی از آن ها ووس  آمـریـ ـا و دیـ ـر قـدرر هـای  
ـلـل در ایـن   ـیـن الـم منس،ه ای حمایت می شـونـد. عـفـو ب
ـا از ارسـال   ـلـی مـی خـواهـد و ـل گزارش از حامیان بین الم

 سالح به گروه های  کر شده خودداری کنند. 
 

اعـتـراضـات عـلـیـه کشـتـن یـک -آمریکـا 
 سیاه وست به دست پلیس

ـا   ـان ـیـزی برای دومین شب متوالی مدها نفر در ایالت لـوئ
ـپـوسـت وـوسـ    ـاه در همان ن،ـسـه ای کـه یـک مـرد سـی
ماموران مـهـار و بـه ضـرب گـلـولـه کشـتـه شـد وـجـمـ   

 اعتراضی برگزار کرده اند. 
ـابـل   ـنـگ مـ، ـی ـرل عزاداران، دوستان و بست ان آلتون اسـت
م ازه ای در شهر "بتان روژ" جایی کـه او مـبـر روز سـه  

 ژوییه کشته شد جم  شدند.   ١ شنبه  
ـاهـان ارزش دارد"   بعضی و اهرکنندگان شعار "جان سـی

 سر دادند و خواستار عدالت شدند. 
ـتـشـر شـد    ٢ روز مهارشنبه   ژوییه ویدئوی جـدیـدی مـن

ـیـس    ٩٥ که کشم ش میان این مرد   ـل ساله با دو مامـور  
 را نشان می داد. 

در این ویدئو آقای استرلینگ درحالی دیده مـی شـود  

که روی زمین مهار شده و در همین زمان مندیـن گـلـولـه  
به او شلیک می شود. با این حال مدای بعضـی گـلـولـه  
ـری از   ها بعد از مرخیدن دوربین و خارج شدن م نه درگـی

 کادر شنیده می شود. 
آقای استرلینگ که  نج فرزند دارد در م نـه حـادجـه  
درگذشت و ساعاوی بعد اولین ویدئو از مـ ـنـه مـرو او  
ـاخ هـای   ووس  یک ره ذر منتشر شـد. دو مـامـور بـه ن
ـاری   ـیـک بـه مـرخصـی اجـب بلین ساقمونـی و هـووی ل

 فرستاده شده اند. 
ــرده اســت کــه   ــا اعــالخ ک ــریــ  ــری آم ــت وزارر داگس
و ،ی،ار ح،وق مدنـی را شـروع کـرده و جـان بـل ادواردز  

 فرماندار لوئیزیانا خواستار آرامش شده است. 
نفر در م ل و اهرار کـردنـد    ٦١١ سه شنبه شب حدود  

ـا روی داد.   ـی و روز مهارشنبه ناآرامی هایـی در فـیـالدلـف
 نفر در این شهر یک جاده شلوا را بستند.   ٥١ حدود  

ـرسـر و   ـنـگ در ادامـه حـوادث   ـی ـرل مرو آقای است
ـیـس کـه   ـل مدای مرو سیاهپوستان به دسـت مـامـوران  
باعث اعتراضار و ب ث در سـسـر مـلـی شـده روی مـی  

 دهد. 
نفر بـه دسـت    ٥١١١ ها، هر سال بیش از    براسا  گزارش 

ـر کسـانـی کـه     لیس این کشور کشته می  ـیـشـت شوند و ب
  وست هستند.   اند، سیاه   کشته شده 

 
 اعتصاب گسترده معلمان -انگلستان 

اعتصاب معلمان در اعتراو به کـاهـش بـودجـه هـای  
ـلـی   آموزشی و دستمزدهـا ، هـزاران مـدرسـه را بـه وـعـسـی

 کشاند . 

ـر   اعتراو به کاهش بودجه مـدار  و رونـد مـنـفـی اج
ساعـتـه    ٦٠ معلمان اعتصاب     کاهش بودجه ها بر آموزش، 

ـبـه   ـیـه آغـاز کـردنـد.   ١ خود را از مبر روز سـه شـن  ژوی
 

ـرور، کـاهـش بـودجـه مـدار    ـلـی مـی به نوشته روزنامه دی
موجب شده است بر شمار دانش آموزان کال  هـا افـزوده و  
ـر شـــــود.  ـــــش وــــ ـی ــــ ـان ب ـــــمــــ ـل ـایـــــ  مـــــعــــ  وظــــ

 
ـیـ ـی مـورگـان،   او ادیه معلمان ان لیس در نامه ای بـه ن
وزیر آموزش از وی خواسته است وا درباره کـمـبـود بـودجـه  
ـرا   ـنـد زی مدار  و وضعیت دستمزد معلمان، به گفت و بنشی
ــر آمــوزش دارد.  ــفــی ب ــن ــر م ــونــی ، اج ــن  ادامــه رونــد ک
ـا، ارائـه   در این نامه آمده است در  ـی کـاهـش بـودجـه ه
موضوعار درسی م دود، ووجه به نیازهای درسـی دانـش  
ـلـه،   آموزان که ور و کال  های در ، به علت کمبود مـع

ـنـی   شلوا ور شده است به گونه ای کـه امـ ـان جـایـ ـزی
 .  معلمانـی کـه بـه مـرخصـی مـی رونـد، وجـود نـدارد  

امـروز     روزنامه دیلی اکسپر  نـوشـت در  ـی اعـتـصـاب 
ـیـس وـعـسـیـل شـد.    ١٦ معلمان،    درمـد از مـدار  انـ ـل

ـبـه     ٦٢ او ادیه معلمان ان لیس اعالخ کرده است در روز شن
ویر ماه نیز در اعتراو به کاهش بودجه هـا در  ـی وـداوخ  
اقتصاد ریاضتی و گسترش ن اد رستی، و اهرار سـراسـری  
برگزار خواهد کرد و برکناری دولـت مـ ـافـ ـه کـار ایـن  

 کشور را خواستار خواهد شد. 
ـان شـبـ ـه بـهـداشـت و    یش ور نیز  زش ان و کـارکـن

 درمان ان لیس در اعتراو به کاهش دستمزدها و وداوخ  
 



 ٣٢٤ شماره      -  چهارم  دوره     13     کارگر کمونيست 

ـتـصـادی اعـتـصـاب هـای   ـاضـت اق اجرای سیاسـت ری
 ش ل دادند.    خیابانی را    زنجیره ای و اعتراضار 

 
افزایـش اعـتـراضـهـا در آسـتـانـه -برزیل 

 الم یک ریو
ـا حـدود   ـانـی ریـو در حـالـی و بازیهای المپیک وابست
یک ماه دی ر آغاز می شود که این شهر دی مـنـد روز  

 گذشته با موجی از اعتراو مواجه بوده است. 
ریودو ژانیرو، نخستین شهر آمری ای جنوبی اسـت کـه  
ـازیـهـا روز   میزبان بازی های المپیک خـواهـد بـود. ایـن ب

 مرداد ماه( آغاز می شود.   ٥١  نجه ماه اور ) 
ـر از کـارگـران در    ٢ مهارشنبه شب،  ـا نـف ژوییـه مـده

ـرو اقـداخ   ـی اعتراو به عدخ  رداخت دستمزدها در ریـودو ژان
 کردند که به خشونت و درگیری با نیروهای   و اهرار  به 

 

  لیس انجامید. 
دیزی اولیویرا، معله یک مدرسه دولتی اسـت کـه در  
ــ،ــوق کــارگــران   اعــتــصــاب اســت، مــی گــویــد: "دولــت ح
ـیـک خـرج   ـپ ـرای الـم ـا ب بازنشسته را نمی  ردازد و  ول آنـه
می کند. می گذارند مردخ در بیمارستانها جان خـود را از  
دست بدهند و بـه جـای آن درآمـدهـای عـمـومـی، مـر   

 المپیک شود" 
ـراو   مند روز  یش نیز نیروهای  لیس این شهر در اعـت
ـر در   ـاخـی ـیـز و به دستمزد  ایین، شرای  نامساعد ش لی و ن
 رداخت ح،وقشان، در فرودگـاه شـهـر ریـو وـجـمـ  کـردنـد.  
ـروز   ـاره ب ـایـی را درب ـیـس، نـ ـرانـی ه اعتراو نیروهای  ل

 مش الوی در وامین امنیت بازیها ایجاد کرده است. 
 

 های کوتاه خبر

 اردن
با امتناع م،امار اردن از عرضه آب و غـذا بـه حـدود  

ـلـه    ٥١  هـزار کـود  در کـمـپ    ٩١ هزار سوری از جـم
ــال شــرقــی ایــن کشــور،   ــای شــم ــان" واقــ  در مــرزه "رکــب
ـازگشـتـه انـد.     ناهجویان به نامار به داخل خا  سوریـه ب
ـان حـ،ـوق بشـر،   به گفته ی ی از اعضای سازمـان دیـده ب
ـان ایـن   ـاهـجـوی ـن دولت اردن کمک های غذایی و دارویی  
ـیـز   کمپ را به دور کامل قس  کرده و دسترسی بـه آب ن
به میزان م دودی وجود دارد. سازمان  زش ـان بـدون مـرز  
وضعیت این  ناهجویان را "سرافـ ـنـدگـی بـزرو جـامـعـه  

ـاهـجـوی    ٢١١ بین الملل" نامیده است. اردن، میزبان   ـن هزار  
سوری است و مرزهای مسدود شده در شـمـال شـرقـی ایـن  
کشور، ونها مسیر دسترسی آوارگـان سـوری گـریـخـتـه از  

 جنگ و خشونت، به خا  این کشور است. 
 

مظفر صـالـح نـیـا و 
هاشم رستمی موقتـا 

 آزاد شدند
ـر    ٥٣ امروز شنبه   ـی ـا عضـو  ٥٩٣١ و ـی مـ ـفـر مـالـر ن

هیئت مدیره او ادیه آزاد کارگران ایران و هـاشـه رسـتـمـی  
ـرای    ١١ فعال کارگری با سپردن وجی،ه   میلیون وـومـانـی ب

هر یک، به دور موقت از زندان سنندج آزاد شـدنـد. اوـهـاخ  
ـتـهـای کـارگـری و عضـویـت   ـی ـال ـا، فـع ـی م فر مـالـر ن
دروش ل به زعه دست اه قضائی غیر قانونی او ادیـه آزاد  
ـتـهـای   ـی ـال ـیـز فـع کارگران ایران و اوهاخ هـاشـه رسـتـمـی ن

 کارگری اعالخ گردیده است. 
ـ،ـه هـا   ـی اوهامار وارده به این فعالین و گرو گرفتن وج

ـان وـوسـ  دسـتـ ـاه   ـیـ  آن وا زمان م اکمه و وعیین و ل
ـر از ایـجـاد   قضائی، به وضوح آش ار است که هدفی غـی
ـر از   ـیـشـت ـرش ب رعب و وحشت به من ور ممانعت از گسـت
 یش اعتراضار ح  دلبانه کارگران، معلمان و بخـشـهـای  
ـیـت در   ـال ـال نـمـی کـنـد. فـع معترو دی ر جامعه را دنب
ـا   وش لهای کارگری و از جمله او ادیـه آزاد کـارگـران ب
هد  دفاع از ح،وق انسانی و برای و ییر شـرایـ  زنـدگـی  
ـانـونـی و سـزاوار   ـر ق ـرغـی با دستمزد مهار برابر زیر خ  ف،
ـانـون   ـر هـمـیـن ق ـر مـت وع،یب، زندان و غیره است، امـا زی
دزدیهای هزاران میلیاردی و مپاول افسار گسیخته انـجـاخ  
ـانـون حـ،ـوقـهـا و   ـاز هـه مـسـابـ  هـمـان ق می گیرد و ب
ـریـن    اداشهای مدها میلیون وومانی بـه بـی خـامـیـت و

 افراد و ت عنوان مدیران و غیره  رداخت می گردد. 
او ادیه آزاد کارگران ایران آزادی موقت م فر مـالـر    

نیا و هاشه رستمی را به خانواده ها و دوستان آنان و هـمـه  

ـرای حـذ  ایـن   کارگران مبارز وبریک مـی گـویـد و ب
ـا   ـیـن ب ـال اوهامار  وچ و بی اسا  از  رونده های ایـن فـع
ـیـن از هـمـه کـارگـران،   جدید مبارزه خواهد کرد. هـمـمـن
معلمان و مزدب یران و وش لها و نـهـادهـا و سـازمـانـهـای  
مداف  ح،وق انسانی و کلیه مزدب یران در سسر داخلـی و  
ـاخ وـوان بـه ایـن رویـ ـرد   ـا وـم بین المللی مـی خـواهـد ب
ـری   واکنونی دست اههـای قضـائـی نسـبـت بـه بـ ـارگـی
ـانـه   ـب ـتـهـای حـ  دـل ـی ـال اوهامار امنیتی و بی رب  با فع
انسانها، به قصد سرکوب و من وب کردن بـخـشـهـای بـه  
ــان و   ــلــم ــامــعــه بــخــصــون کــارگــران، مــع ــتــوه آمــده ج س

 مزدب یران اعتراو کنند 
 او ادیه آزاد کارگران ایران 

 ٣١ ویر    ٥٣ 
 


