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 ٥٥ صفحه  

کارگران، تشکل کارگری، فعال کارگری 
 و حزب طبقه کارگر 

 ناصر اصغری

هر آدم شریفی که بهه فه هر  
آیهنههخه خههود و فهرزنههخانهش بهاشههخ  
بههرای خههالههوههی از و هه ههیههت  
فههالکههتههبههاری کههه سههیههسههتهه   

داری بر دنیا حاک  کهرده     سرمایه 
کهنهخه هههر    لهظه هه شهمههاری مهی 

کمونیستی و هر کهارگهری کهه  
آگاهی طبقاتی داشته باشهخ هه   
وظیفه خهود ته هریهد کهرده کهه  
رسهههالهههت بهههه گهههور سههه هههردن  

داری را بههه سههرانهه ههام    سههرمههایههه 
برسانخه سئوال اما این است کهه:  

 چگونه؟ 
کمهونهیهسهتههها یه  نهمهونهه  
موفق دارنخ که در آن کهارگهران  
انقالب کردنخ و قخرت دولتهی را  

داری در آوردنهخه    از دست سرمایه 
از آن زمان تا بظال بهارهها تهال   

مهان    ای  که دنیهای یهیهرامهون   کرده 
را برای بهتر شخن تغییهر بهخههیه    

تههوانههخ یهه     امهها کسههی نههمههی 
ییروزی چشمگهیهری را در ایهن  
راستا نشان بخهخه دیهویهخ ههاروی  

گویخ ی ی از مخهاطهبهیهنهش    می 
تهوانهخ یهایهان    به او گفته بود مهی 

دنیا را تصهور کهنهخ  امها یهایهان  

داری را نه! ایهن فهر هی    سرمایه 
اسههت کههه هههر بههاری کههه بهها  

شههویهه      شهه ههسههتههی مههواجههه مههی 
رسههخه    تههر بههه نهه ههر مههی   واقهه ههی 
داری چهنهان مهیهخهش را    سرمایه 

کههوبههیههخه کههه شهه ههسههت دادنههش  
انگهار خهیهالهی به هگهانهه بهیهش  
نیسته با این همه تمام نهاامهنهی  
هههای سههیههاسههی  اقههتههصههادی و  

ای را روز بروز شهخیهختهر    اجتماعی 
شهونهخ  ریشهه در ههمهیهن    ه  می 

داری اسهت و بهایهخ تها    ن ام بهرده 
سرنهگهونهی آن تهال  و مهبهارزه  

 کرده 
 

 های در خیابان توده
هها بهه خهیهابهان و    آمخن تهوده 

ت اهرات و اعتهرا هات ههزاران و  
دهها هزار نفره ی  راه و جهواب  
منطقی و واق ی به این و  یهت  
و برای خالوی از این و ه هیهت  

رسخه واق هیهت امها ایهن    بن ر می 
است که در ههمهیهن چهنهخ سهال  
گذشته  در جائهی مه هل مصهر   
 نه هزاران و دهها و وخها هزار  

 

 بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران:
 درمورد کودتای ترکیه و تعرض به حقوق و آزادی های مردم  

(   ٣١) مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس 
 دیوید ریازانف

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 مجلس اسالمی، محل تجمعات اعتراضی هر روزه کارگران 

 شب مصیبت عظما
 نویسنده: جوانمیر مرادی

 

 در حاشیه اخبار کارگری  
 نسان نودینیان

نامه سرگشاده کارگران نفت و گاز گچساران دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت خطاب به حسن 
روحانی،  گامی مثبت و طبقاتی علیه دولت، و مبارزه برای رسیدن به  شرایط شغلی و دستمزد 

 کارگران در ایران!

 نکته اصلی
قاچاق یک صنعت پرسود و سیاست رسمی 

 حکومت است!
 محمد شکوهی

کودتا و ضد کودتا خود حاصل و نشانه  بحران عمیق حکومتی و  تشتت و تفرقهه و 

سردرگمی در صفوف طبقه حاکمه ترکیه است که مدتهاست اساسا حول تقابل میان 

گرایش ناسیونالیسم کمالیستی و شاخه های مختلف اسالمیسم در میهان ههیها  

حاکمه شکل گرفته است. شکست کودتا و تصفیه های بعد از آن قادر به حل و حتی 

تخفیف تقابل میان این گرایشا  نیست بلکه برعکس بحران حکومتی و تشتت و 

 تفرقه در میان باالئی ها را به مراتب تشدید خواهد کرد. 

 در مقابل حمله به دستفروشان باید متحدانه ایستاد! 

 سعید شیرزاد كیست؟
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تظريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت مطالب با نويسنخگان آنهاسته  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به م ني 

 تائيخ مضمون آنها از جانب نشريه نيسته

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 
بیانیه حزب 
کمونیست 

 کارگری ایران:
 

درمووووووووووووووووورد 
کودتای ترکویوه 
و تووعوور  بووه 
حوووووقوووووو  و 
آزادی هووووای 

 مردم 
 

بخنبال ش ست کودتای ن هامهیهان  
ژوئهیهه  مهوج    ٥١ در ترکهیهه در  

دستگیریها و اخراجهای وسهیهو و  
توده ای در این کشور بهه جهریهان  
افتاده استه آخرین گزارشها نشهان  
میخهخ که تا این لظ ه بهیهش از  
ده هزار نفر از ارتشهیهان و قضهات  
و وکههال و کههارمههنههخان دولههتههی  
دستگیر شخه انخه این نشهانهخههنهخه  
اب اد وسیو تصفیه درونی وفهو   
حهه ههومههت از مههخههالههفههیههن دولههت  
اردوغان استه اما جنبهه مهههمهتهر  
مساله  اب اد اجتماعهی سهرکهوب  

ههزار    ٠٦ استه تا کهنهون حهخود  
نههفههر از مهه ههلههمههان و اسههتههادان و  
روسههای دانشههگههاهههههها از کههار  
برکنار شهخه و بسهیهاری از آنههها  
دسهتهگهیههر شهخه انهخ و ایهن آمههار  
لظ ه به لظ هه در حهال افهزایهش  

 استه  
 

دستگیریهها و اخهراجهههای دهههها  
هزار نفره که بهالفهاوهلهه به هخ از  
ش ست کودتا به جهریهان افهتهاد   
این ن هر را اهابهت مهیه هنهخ کهه  
ح ومت اردوغان لیست وسهیهو و  
چنخین ده هزارنفره ای را قهبهل از  
کودتا تهیه کرده و منت ر بهههانهه  
و فروت مناسبی بهرای ته هر   

گسترده بهوده اسهته ایهن شهرایه     
بیانگر بظران ح ومتی عهمهیهق و  
مههزمههنههی اسههت کههه گههریههبههان  
بورژوازی و طبقه حاکمه تهرکهیهه  
را گرفته استه اردوغان فتح اللهه  

گولن و نیروهای طهرفهخار او را   
که ی  شاخه اسهالمهی رقهیهب  
اردوغان را نماینخگی می نهنهخ و  
در ارتش و دستگاههههای دولهتهی  
حضهور و نههفهوی وسهیهه هی دارنههخ   
عامالن کودتا مه هرفهی کهرده و  
آنها را دولت موازی مینامخه امها  
اخراجها و دسهتهگهیهریهههای اخهیهر  
ورفا دولت موازی را هخ  قهرار  
نخاده است بل ه اسهاسها تهالهشهی  
است بهرای سهرکهوب مهخهالهفهیهن  
دولت اردوغهان در درون وهفهو   

 ح ومت و در جام هه  
 

کودتا و  خ کودتا خود حهاوهل  
و نشانه  بظران عمیق ح هومهتهی  
و  تشتت و تفرقهه و سهردرگهمهی  
در وفو  طبقه حاکهمهه تهرکهیهه  
است که مختهاسهت اسهاسها حهول  
تقابل میان گرایش ناسهیهونهالهیهسه   
کههمههالههیههسههتههی و شههاخههه هههای  
مهخههتهلههد اسههالمهیههسه  در مههیههان  
ههیهات حهاکههمهه شه ههل گههرفهتههه  
استه ش ست کودتها و تصهفهیهه  
های ب خ از آن قهادر بهه حهل و  
حتی تخفهیهد تهقهابهل مهیهان ایهن  
گرایشات نیست بله هه بهرعه ه   
بظران ح ومتی و تشتت و تفرقهه  
در میان باالئی ها را بهه مهراتهب  

 تشخیخ خواهخ کرده  
 

از ابتخا روشن بهود کهه کهودتهای  
ن امیان هم ون همه کهودتهاههای  
نهه ههامههی یهه  حههرکههت  ههخ  
مردمی است و اسهاسها تهالهشهی  
است از جانب ژنرالها و اربابهانشهان  
بههرای فههائههق آمههخن بههه بههظههران  
ح ومتهی و بهرای عهقهب رانهخن  
اعترا ات و بازداشتن جهامه هه از  
چهههرخهههش بهههه چههه  و رشهههخ  
س والریسه  و جهنهبهش چه  و  
کارگری در تهرکهیهه در فضهای  
بظران عمیق ح ومتیه شه هسهت  
کههودتهها نههیههز جههخا از تصههفههیههه  
حسابهای درون حهاکهمهیهت  قهرار  
است به همین هخ  ارته هاعهی و  

  خ مردمی کم  کنخه  
 

امروز ح ومت اردوغان دور تهازه  
ای از سهرکهوب مهخهالهفهانهش را  
آغاز کرده و در تهال  آن اسهت  
که ته هر   بهه ابهتهخایهی تهریهن  

حقوق کارگران و مردم تهرکهیهه و  
مههردم بههخههشهههههای کههردسههتههان و  
مخالفان سیاسی ا  را که ییهش  
از کودتا آغاز کرده بود در ابه هاد  
وسیو تر و بهه شه هل وحشهیهانهه  
تری به ییش ببرده در بهرابهر ایهن  
ت ر  بایخ با تهمهام قهوا ایسهتهاده  
این سرکوبگریها بر متن بهظهران و  
تشهتههت داخهلههی طهبههقههه حههاکههمههه  
تههرکههیههه وههورت مههیههگههیههرد و  
تناقصات درونی ح ومت بها ایهن  
بهگهیههر و بهبههنهخهها حهل و فصههل  
نخوهخ شخه بایخ ایهن واقه هیهت را  
در برابر چش  جام هه قهرار داد و  
با تمام توان بهرای شه هل دان بهه  
ی  مقاومهت و ته هر  وسهیهو  
علیه دولت ارودغان و کل ههیهات  
حاکمه ترکیه تهال  کهرده بهایهخ  
دستگیهریهههای وسهیهو را بهه ههر  
بهانه ای وورت بگیرد مهظه هوم  

 کرد و در برابر آن ایستاده  
 

ما از مهردم شهریهد و نهیهروههای  
چ  و س والر ترکیهه در بهرابهر  
ت ر ات ح ومت اردوغهان دفها   
می نی ه ترکیه لهظه هات حسها   
و ت هیهیهن کهنهنهخه ای را از سهر  
میگذرانخه بایخ در مهقهابهل دولهت  
اردوغان با تمام قوا ایسهتهاده ایهن  
کامال ام ان یذیر اسهت کهه بهر  
مههتههن تشههتههت و بههظههران وههفههو   
حهه ههومههت  نههیههروهههای چهه  و  
س والر و کهارگهری در تهرکهیهه  
ح ومت اردوغان را عقب بهرانهنهخ  
و تشخیخ دی تاتهوری در تهرکهیهه  
سری ا به  خ خود  تبخیهل شهود  
و بههه شهه هسههت بههرسهخه بهایههخ بهها  
همبستگی بین الهمهلهلهی و یه   
حرکت و جنبش گسترده جهههانهی  
علهیهه دولهت اردوغهان بهه یهاری  
مردم ترکیه شتهافهته مها کهلهیهه  
احزاب چ  و سازمانههای دفها   
از حقوق انسهانهی  تشه هل ههای  
کارگری و همه مردم شهریهد در  
ایران و در سطح جهان را بهه دفها   
از مردم ترکیه در مهقهابهل دولهت  
 سرکوبگر اردوغان فرا میخوانی ه  

 
 حزب کمونیست کارگری ایران  

ژوئههیههه    ١٥    ٥١٣١ تههیهرمههاه    ١٥ 
 ١٦٥٠ 
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 ٥ صفحه   

  ٥ از صفحه           
ها میلیون نفر هه     نفر  بل ه ده 

به خیابهان آمهخنهخ امها انهگهار در  
دوران بههختههری از دوران حسههنههی  
مبارک هستهیه ه در خهود ایهران  

ها نهفهر در    میلیون   ٨٨ ه  در سال  
اعترا  به و و موجود فق  در  
تهران به خیابهان آمهخنهخ  کهه بهاز  
ه  شاهخ تهغهیهیهر و تهظهولهی در  
راستای حتهی تهغهیهیهر رژیه  هه   
نبودی  چه رسخ به تغییر و  یهت  

اقهتهصهادی جهامه ههه    -سیاسهی  
خاورمیانه و شمهال آفهریهقها یه   
یارچه آتهش و خهون و اعهتهرا   
بود  اما و  یت بهه نه هر حهتهی  

ههای قهبهل از شهرو     بختر از سهال 
 رسخه   اعترا ات "بهار عربی" می 

در همهیهن چهنهخ سهالهی کهه  
زنهیه   ارویها و    ا  حر  می   درباره 

آمهریه ها هه  شهاههخ اعهتهرا ههات  
ع یمی بهودنهخ کهه بهرای چهنهخ  

آمخ که تهغهیهیهر    ماهی به ن ر می 
در تیرر  اسهته مهنهتههها انهگهار  

ای    ی  عنصهر ته هیهیهن کهنهنهخه 
غایب است که در غیاب آن همهه  

  -در ظاهر ه  کهه بهاشهخ    -چیز  
به حالت اولیه و حتی بختهر از آن  
هه  بههرگشهتههه اسهته آن عههنهصههر  
غههایههب را بههایههخ یههیههخا کههرد و  

 ا  حر  زده   درباره 
 

 کنند؟ کارگران چه می
ای را    هر کهمهونهیهسهت جهخی 

کههه در نهه ههر بههگههیههریههخ  نههقههطههه  
ع یمتش کارگر و طبقه کهارگهر  
اسههته الههبههتههه کههه مههنهه ههور آن  

تهوانهخ از    "کمونیست جهخی" نهمهی 
"کارگر" آن موجود فقیر و دسهت  

ای باشخ که مخ نه هر    و یا چلفتی 
ب ضی از چ ها است که بایهخ بهه  
داد  رسههیههخ و از گههرسههنههگههی  

 ن اتش داده 
 

این واق یتی را کهه کهارگهر  
داری با فهقهر و    در جام ه سرمایه 

احتهرامهی و غهیهره و    نخاری و بی 
کهنهخ    غیره دست و ین ه نهرم مهی 

کهنهخه مهنهتههها    کسی ان ار نهمهی 
کارگری که بایخ دنیها را ههمهراه  

تهوانهخ خهود    خود  آزاد کنخ نمهی 
را اسههیههر ابههخی یهه  چههنههیههن  
و  یتی بخانخ  حتی اگر بهر ایهن  

بی احهتهرامهی شهخن بهه خهود   
واقد باشخه برای کهارگهر الهبهتهه  
که مبارزه بایخ برای از بین بهردن  
این شرای  شرو  شود و بها سهال   
الزم و رهبری و هخایت به جا  بهه  
خالوی جام ه از ایهن و ه هیهت  
برسخه در نتی ه بظث ما ف ال بهر  
سر و  یت م یشتی کارگران و  

ههای الزم در    مبهارزه بهرای رفهرم 
داری    چهارچوب جام هه سهرمهایهه 

نیسته بظث ما درباره کهارگهری  
است که قخرت تغییر  نهه حهتهی  
تههغههیههیههر در شههرایهه  مهه ههیههشههتههی  

ا  در تار و یود جامه هه    بالفاوله 
سرمایه داری  بل ه تغهیهیهر دنهیها  

 را دارده 
 

مههارکهه  در اولههیههن جههمههلههه  
"سههرمههایههه" مههی گههویههخ: "اههروت  
جههوامهه ههی کههه شههیههوه تههولههیههخ  
کهههایهههیهههتهههالهههیهههسهههتهههی در آنههههههها  
ح مهفهرمهاسهت خهود را بصهورت  

دههخه"    "کوهی از کاال" نشان مهی 
این اروت و آن "کوههی از کهاال"  
حاول چیزی جز کار کارگر بهر  
روی مهواد خهامهی از طهبهیه هت  
نیسته بخشهی از ایهن اهروت در  
جام ه چماق تظمیق و سهرکهوب  
نه تنها کارگر  بل ه کل جام هه  

شوده اگر کارگر بتهوانهخ ایهن    می 
قخرت خود را دریابخ  داری  دربهاره  

زنیه  کهه    ای حر  می   همان یخیخه 
ما ب نوان ناجی بشریت از آن نهام  

بری ؛ و گرنه کارگر سهیهاههی    می 
شهود کهه    لشگر دانلخ ترام  می 

جام ه شناسان بورژوائی آمهریه ها  
گوینخ بخش قریب بهه اتهفهاق    می 

طرفخاران ترام  از کارگران یهقهه  
آبههی ارویههائههی االوههل آمههریهه هها  
هستنخ که نگران امنیت شهغهلهی  

 انخه   خود شخه 
 

در بخش دیگری از جواب بهه  
سههئههوال "کههارگههران مشههغههول چههه  
کاری هستنخ؟" می شهود نشهان  
داد که در بخش اع    قریهب بهه  
اتفاق مهوارد  کهارگهران مشهغهول  
چانه زدن بر سر امهنهیهت شهغهلهی  
خودشان و اعهتهرا  بهه یهرداخهت  
نشخن دستمزدهای خود هسهتهنهخه  
آن ائی که نهادهائی وجود دارنهخ  
که "نماینخگی" کارگران به آنههها  

سهه ههرده شههخه  سههیههاهههی لشههگههر  
انهخ کهه ههر از    هائی شهخه   اتظادیه 

هائی از جهانهب    چنخگاهی شور  
هههمههیههن کههارگههران بههر عههلههیههه آن  

ههها را شههاهههخ هسههتههیهه ه    اتههظههادیههه 
توان دههها نهمهونهه از شهور     می 

ههای    کارگران را بر علیه اتظهادیهه 
کههارگههری مههوجههود در چههیههن و  

 روسیه و آمری ا شاهخ آورده 
 

بنابر این کارگر را  مه هل ههر  
انسان دیگری  اگر بظهال خهود   
رهههها کهههنهههی  آرزوی روزههههای  
بهتری را خواهخ کرد و ایهن آرزو  
را این ا و آن ا هه  ابهراز خهواههخ  
کرده ایهن امها بهرای تهغهیهیهر نهه  
کافی اسهت و نهه کسهی آن را  

 گیریخه   جخی می 
 

 تشکل کارگری
یهه  رکههن اوههلههی رهههائههی  
کارگر از و  یت موجود  ایه هاد  
تشهه ههل کههارگههری اسههته امهها  
تشههه هههل کهههارگهههری  حهههتهههی  
دم راتیه  و آزادتهریهن نهو  آن  
ههه  بههخههودی خههود هههیهه ههگههونههه  

کنخه وا هح اسهت    ای نمی   م  زه 
که هر چه کارگران بیشتهری در  
هر سهطهظهی مهتهشه هل بهاشهنهخ   

شههان بهههههتههر اسههته دروههخ    و ههو 
کارگهران بهیهشهتهری از سهوئهخ و  
فنالنخ نسبت به کارگران آمریه ها  

ههای خهود مهتهشه هل    در اتظادیهه 
دههخ    هستنخ و شهواههخ نشهان مهی 

کههه شههرایهه  کههاری بهههههتههری از  
کارگران و کل جهامه هه آمهریه ها  

 –  ٥٦ دارنخه هم نین بها ههمهان  
دروخی از کارگران کهه در    ٥١ 

آمههریهه هها مههتههشهه ههل هسههتههنههخ   
مههوقهه ههیههتههشههان بسههیههار بهههههتههر از  
کههارگههران در ایههران اسههت کههه  
تالششان برای متش هل شهخن بها  

شهوده بها ایهن    سرکوب روبرو مهی 
هههمههه کههارگههران در کشههورهههای  
اس انخیناوئی ه  هم هنهان دارنهخ  

شونخه از این گذشهتهه    است مار می 
در همان فهنهالنهخ و سهوئهخی هه   
که بخش زیادی از کهارگهران در  

هههای خههود مههتههشهه ههل    اتههظههادیههه 
هستنخ  هی گونهه کهنهتهرلهی بهر  

کهنهنهخ    آن ه که خود تهولهیهخ مهی 
نخارنخه بظث مها در ایهن نهوشهتهه  

درباره ایهن اسهت کهه بهایهخ کهار  
بیشتری کرد که بر این استه همهار  
نقطه یایانی بهگهذاریه  و تشه هل  

توانخ داشهتهه    چه نقشی در آن می 
 باشخه 
 

تشهه ههل ظههرفههی اسههت کههه  
هههای مههتههشهه ههل در آن    انسههان 
هائی را از طریق آن بهه جهلهو    طر  

ههها و    مههی بههرنههخه ایههن انسههان 
بههخههصههوا رهههبههران و هههخایههت  

ههها چههه    کههنههنههخگههان ایههن تشهه ههل 
هائی در ن ر دارنخ  مهمتریهن    طر  

فاکتوری است که در رابهطهه بها  
تش ل کارگری بایخ به آن اشهاره  
کرده رهبهران کهمهونهیهسهتهی کهه  

ههها را در دسههت    رهههبههری تشهه ههل 
تواننخ کسانهی بهاشهنهخ    دارنخ  نمی 

کههه تشهه ههل را فههقهه  بههرای  
متش هل کهردن کهارگهران بهرای  

داری    رهائی از سیهسهته  سهرمهایهه 
خواهنخه کسی ی  چهنهیهن    می 

فردی را به رهبری و نماینهخگهی  
یذیرده اینها رهبرانی هسهتهنهخ    نمی 

کههه در هههر گههام از مههبههارزه  
کارگران حا ر بهوده و در وهد  

 انخه    اول مبارزه بوده 
اگر تاریخ تشه هل کهارگهری  
تا قبل دو سهه دههه گهذشهتهه را  

ای    بخاطر بهظه همهان بهرای لهظه هه 
کنار بگذاری   آن ه که امروز بهه  
نام تش ل و نهادههای کهارگهری  

انخ  حهقهیهقهتها بهه درد    شناخته شخه 
مههبههارزه کههارگههر بههرای رهههائههی  

کهه    –خهورنهخه بهه دالئهلهی    نمی 
تهوانهخ وجههود    یه هی از آنههها مههی 

قوانینی باشخ که متشه هل شهخن  
آزادانه کهارگهران را بهی نهههایهت  

کارگران هنهوز    –کنخ    سخت می 
انهخ از مهوانهو مهتهشه هل    نتوانسته 

شخن عبور کننهخه یه هی از ایهن  
دالئل مه هال در جهاههائهی مه هل  
چین  روسیه و آمهریه ها فشهاری  
است که ف الین کارگهری بهرای  
متش ل کردن کارگران از جهانهب  
نهههههادهههای مههوجههود قههانههونههی  
کهههارگهههران بهههر خهههود احسههها   

کههنههنههخه آنهه ههه کههه بههه نههام    مههی 
های کارگری در چین و    اتظادیه 

انخ  نههادههایهی    روسیه شناخته شخه 
شهود    هستهنهخ کهه بها اکهراه مهی 

گفت ی  درجه از مترس هههای  

"خانه کارگر" بهههتهر هسهتهنهخ؛ و  
دانههنههخ کههه بههرای    کههارگههران مههی 

متش ل شهخن اول بهایهخ از روی  
جنازه ایهن مهتهرسه ههها بهگهذرنهخه  
امروزه این حال روز همه کهارگهران  

 در همه جاست! 
 

 فعال کارگری
ف ال کارگری  به نه هر مهن   
مهمترین فهاکهتهور در جهنهبهش و  
اعترا  کارگری استه منه هورم  
از ف ال کهارگهری کسهی اسهت  
که در کهد کهارخهانهه اعهتهرا   

دههخ و کهارگهران را    سازمان مهی 
بخاطر مسائلی کهه بها آن روبهرو  
هستنخ  در برابر کارفرما مهتهظهخ  

کههنههنههخه فهه ههال کههارگههری    مههی 
توانخ در بیرون از مظی  کهار    می 

ه  کارگران را به طرق مختهلهفهی  
سههازمههان بههخهههخ کههه در ایههران  

ههای زیهادی را مهی تهوان    نمونه 
هههها    نشهههان داده جن جهههنهههبهههش 

الهه ههمههوم تههوسهه  فهه ههالههیههن    عههلههی 
انهخه    سیاسهی در جهامه هه مهطهر  

جنهبهش سهوسهیهالهیهسهتهی تهوسه   
ف الین کارگری این گهرایهش در  
جههنههبههش کههارگههری فههرمههولههه  

شهههوده امهههروز اگهههر افهههق    مهههی 
سوسیالیس  در جنبهش کهارگهری  
بسههیههاری از کشههورههها  هه ههیههد  

افق بودن ف الهیهن    است  بخاطر بی 
کارگری سوسیالیستی است کهه  
خهههودشهههان بهههر سهههر ایهههنههه هههه  

تهوانهخ    سوسیالیهمهسهشهان چهه مهی 
برای کارگهر و جهامه هه به هنهخ   
سهههاق نهههیهههسهههتهههنهههخه فههه هههالهههیهههن  

ای که واق ا در جنهبهش    کارگری 
کارگری دخیلنخ و مشغهلهه شهان  
آزادی کارگران و کل جامه هه از  
موق یت اسفهبهار کهنهونهی اسهت   

تواننخ با هه  بهر سهر مسهائهل    می 
واق ی اختال  ن ر داشته باشهنهخ؛  
امها در نهههایههت بههر سهر مسهائههل  

ای که کم ی به متهظهخ و    فرقه 
مهههتهههشههه هههل شهههخن کهههارگهههران  

کههنههنههخ  وقههتههشههان را تههلههد    نههمههی 
ای اسهت    کننخه این آن یهخیهخه   نمی 

کههه مهها از آن بهه ههنههوان "فهه ههال  
کههنههیهه  کههه    کههارگههری" یههاد مههی 

یه  فهاکهتهور بسهیهار مههه  در  
 ییشروی و افت و خیزهای 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ٩از صفحه         

 ٤صفحه   

 
 جنبش کارگری هستنخه   

گفته  کهه فه هال کهارگهری  
مههمهتهریهن فهاکهتهور در جهنهبهش  
کارگری است  چرا کهه ههخایهت  
کارگران بهرای اعهتهرا   بهرای  
مههتههشهه ههل شههخن  بههرای تههظههزب   
بههرای یههیههشههروی و حههتههی بههرای  
عقب نشینی ه  به وجود چهنهیهن  

 رهبرانی بستگی دارده 
 

 محافل کارگری
مههظههافههل کههارگههری یهه ههی  
دیگر از فهاکهتهورههای مههه  در  
جنهبهش کهارگهری هسهتهنهخ کهه  
بههخون وجههود آنههههها اعههتههرا ههات  
کهههارگهههری بهههه نهههخرت اتهههفهههاق  

افتنخه همه کارخان ات و یها    می 
دیههگههر مههظههیههطهههههای بههزر   
کارگری دارای چنین مظافهلهی  
هستنخه مظهافهلهی مهتهشه هل از  
رهبران و ف الهیهن کهارگهری کهه  
ب ضا از چش  مخیریت و دولهتههها  

ماننهخه ایهن مهظهافهل    مخفی می 
م موال در سازمان دادن کارگهران  
ی  مرکز و به ییروزی رسهانهخن  
اعههتههرا ههات کههارگههری بسههیههار  
موفق و مٶاهر هسهتهنهخه امها بهه  

افتخ کهه بها هه     نخرت اتفاق می 
در ارتباط باشنخ و به همین دلهیهل  

ای کهه در    اعترا ات کهارگهری 
مراکز مختلد کارگری و گاهها  
تقریبا همزمان هه  بها هه  اتهفهاق  

افتنهخ  جهخا از هه  و حهتهی    می 
بخون اطهال  از ههمهخیهگهر اتهفهاق  

 افتنخه   می 
 

کههیهه  مههودی دربههاره ایههن  
مظافل در جنبش کارگری دههه  

قرن گذشته در جنهبهش    ٠٦ و    ٠٦ 
کههارگههری آمههریهه هها و در درون  

گهویهخ    های کارگری مهی   اتظادیه 
که تقهریهبها ههر مهظهیه  کهاری  
ی ی از این مهظهافهل کهارگهری  
رادی ال داشت که در مخالفت بها  

هها و    رفرمیسه  رههبهران اتهظهادیهه 
فخراسیهون کهار آمهریه ها شه هل  

گرفته بودنخ  اما با ه  ارتبهاطهی  
نخاشتنخه می گویخ وجود ههمهیهن  
مظافل و ایخه اوال  اتظادیه هها  
بود که به شه هل گهیهری لهیهبهر  

در سهال   (Labor Notes)نت   
 ان امیخه   ٥٣٠٣ 
 

در خود ایران ه   ه  در دوره  
هها و هه  در دوره    سیهاه یهههلهوی 

تر جمهوری اسهالمهی شهاههخ    سیاه 
ایه     وجود مظافل کهارگهری بهوده 

که  م هال آلهبهرت سهههرابهیهان در  
کتاب خاطرات خهود از آنههها در  

ههها اسهه     ههها و کههارخههانههه   کههارگههاه 
هها    ترین دوره   برد که در مختنق   می 

ههه  اعههتههرا ههات کههارگههری را  
 دادنخه   سازمان می 

 
 حزب طبقه کارگر

ای کههه    فههاکههتههور اوههلههی 
خواه  در این بخش از نوشهتهه    می 

بر روی آن تهککهیهخ کهنه  حهزب  
طبقه کارگهر اسهته فهاکهتهوری  
که با ایهنه هه بهخهش زیهادی از  
ف الین کهارگهری و فه هالهیهن و  

هههای    آکههتههیههویسههتهههههای جههنههبههش 
اجتماعی به آن توجه و سهمه هاتهی  
دارنهخ  امها تهوسه  بهخهش مههه   
دیههگههری از ایههن فهه ههالههیههن بهها  

شههوده    اعههتههنههائههی روبههرو مههی   بههی 
تقهریهبها ههمهه فه هالهیهن چه  و  
کمونیست بر نقش مه  اعهتهرا   
کارگر  ف ال کارگری  مهظهافهل  

ههههای    کهههارگهههری و تشههه هههل 
کارگهری مهتهفهق الهقهولهنهخه امها  
وقتی که بهه تهظهزب کهارگهری  
برمی گردد  بهخهصهوا به هخ از  
فرویاشی دیوار برلین  ب ضا دیهخه  
شههخه کههه از "مسههتههقههل" بههودن و  
حزبی نبودن با افتهخهار یهاد شهخه  
استه باالتر گفت  کهه مها یه   
نمهونهه مهوفهق داریه  کهه در آن  
کارگران انقالب کردنهخ و قهخرت  

داری    دولتی را از دسهت سهرمهایهه 
در آوردنخه آن هه  نهمهونهه روسهیهه  

بهوده مهی شهود بهه ایههن    ٥٣٥٠ 
اشاره کهرد کهه چهه بهر سهر آن  

انقالب آمخ و چهرا چهنهیهن شهخه  
اما این نوشهتهه قصهخ نهخارد وارد  
این بظث بشهوده آنه هه کهه مهخ  
ن ر من است این است که در آن  
واق ه تهاریهخهی یه  عهنهصهری  
که تقریبا در همه جاههای دیهگهر  
غائب بود  حهزب بهلهشهویه  بها  
رهبران تیزبینی بود کهه تهوانسهت  
قخرت را از دست سهرمهایهه داری  
خارج کنخ و قخرت دولتهی را بهه  
دست بگیرده در نتی ه  و به ن هر  
مههن  هههر کسههی بهها هههر درجههه  
دوری و نزدی ی به لهنهیهن و بهه  
حزب بلشوی   و بها ههر درجهه  
انتقاد از اتفاقات به هخ از انهقهالب  

ای کههه بههه    اکههتههبههر و هههر درجههه 
سران ام انقالب روسیه مشه هل و  

توانهخ    ایرادی ه  داشته باشخ  نمی 
یخیخه حزب را کهنهار بهگهذارده و  
بسیاری از کسانی ه  که امهروز  
به این یخیخه بی اعتنا هستنخ  آن  
را از مظاسبات خود بطور کهلهی  
کنار نهگهذاشهتهه انهخ  امها بهرای  
تش یل و وجهود آن شهرایهطهی را  
قائل هستنخ که عمال بهاوری بهه  
آن نخارنخه این بهظه هی اسهت کهه  
بههایههخ جههای دیههگههری بههه یههیههش  
بردهاما تا جهائهی کهه بهه بهظهث  
امروز ما برمهی گهردد  بهایهخ بهر  
فههاکههتههور رو آوری فهه ههالههیههن  
کههارگههری و نههقههش حههزب در  

 مبارزات کارگران تککیخ کرده 
کارگران همه جا در تهالهشهنهخ  
که متش ل شونخه موانو جهلهوی  
یای آنها همیشه سرکوب عهریهان  
نبودهه ی ی از این مهوانهو وجهود  
نهههههادهههائههی اسههت کههه قههانههونهها  
نماینخگی کارگران به آنها س هرده  
شهخه اسهته مشهه هلههی کهه ایههن  
نهادها برای کهارگهران بهه وجهود  

آورنخ فراتر از متهشه هل شهخن    می 
ههههای آزاد    وهههر  در تشههه هههل 

خودشان استه گاهها بهه عهروهه  
تئوری و ایهخئهولهوژی هه  لهبهریهز  

شوده همه این نهادها وابسهتهه    می 
به احزابی دولتی هستنهخ کهه در  
چش  کارگران م تر  و ب ضهی  

از ف الین کارگری ه   مشه هل  
را رابهههطهههه حهههزب و تشههه هههل  

کنخه کارگران کهه    کارگری می 
در چین بر عهلهیهه دولهت مهبهارزه  
می کننخ  اولین سخی که بهایهخ  
از آن بگهذرنهخ  تهقهریهبها ههمهیهشهه  

ههای کهارگهری دولهتهی    اتظهادیهه 
اسههت کههه شههاخهه  کههارگههری  
حزب کمونیست چهیهن اسهته در  

خواهنخ بهر عهلهیهه    روسیه که می 
کههارفههرمهها مههبههارزه کههنههنههخ  بهها  

شونهخ کهه    هایی روبرو می   اتظادیه 
حمایت قانونی دولهت را بها خهود  
دارنخ و در زمان شهوروی  ادامهه  
حزب کمونیست اتهظهاد جهمهاههیهر  
شوروی در میان کارگران بهودنهخ  
که کارگران از آن نفرت داشتهنهخه  

ههای    در آمری ا رههبهران اتهظهادیهه 
کارگری ف الین حزب دمه هرات  
هستنخه در انگلی  ف الین حهزب  
لهههیهههبهههر هسهههتهههنهههخه در یهههونهههان   

ههای کهارگهری طهرفهخار    اتظادیه 
حزب کمونیست یونان  مخهالهفهیهن  

انهخ کهه    سرسخت کارگرانی بهوده 
مظی  کار را به کنترل خهود در  

 انخه   آورده 
 

هر آدم منطقهی بهایهخ به هرسهخ  
که چرا اینگونه شخه است؟ چهرا  
ی  تش ل کارگهری کهه قهرار  
بهود از مهنههافههو کهارگههران دفهها   
کنخ  از سر منافو حزبی  سهر از  
دفا  از سیاستهای  خکارگهری  
در آورده اسههت!؟ بسههیههاری از  
ف الین کهارگهری حسهاب حهزب  
طههبههقههه کههارگههر را از حههزب  
دم رات و حزب لیبر و یها حهزب  
کمونیست فهخراسهیهون روسهیهه و  
حههزب کههمههونههیههسههت چههیههن جههخا  

کننخه اما در بهیهن فه هالهیهن    می 
کارگری آنارشیست  که انصهافها  
ف االنه ه  برای مهتهشه هل شهخن  

کنهنهخ  یه     کارگران تال  می 
رکن اولهی فه هالهیهت آنههها دور  
کردن کهارگهران از حهزب  و نهه  
تنها از احزاب بورژوائی  بل ه از  
تظزب بهطهور کهلهی اسهته تهمهام  

ش ستهای تا به امروز کهارگهران  
گهذارنهخ    را به حساب احهزاب مهی 

 بخون این ه خهود جهواب بهخههنهخ  
چرا علیرغ  ف الهیهت  هختهظهزب  
آنها کهارگهران ههنهوز اسهیهر ایهن  
سیست  انخن! موج تظزب گهریهزی  
بخنبال فرویاشی دیهوار بهرلهیهن در  
بین اعضا و ف الین احزاب چه   

 بر این م ضل افزوده استه 
 

دو مو و  دیگر را کهه بهه  
ایههن بههخههش از نههوشههتههه مههربههوط  

ههای    هستنخ و در جهواب بهخهش 
دیگر همین نوشته هستنخ را بهایهخ  
مههخ نهه ههر گههرفههته اول ایههنهه ههه  
کمونیستهها یهیهشهقهراوالن دخهالهت  

ههای    مستقی  کارگران در تشه هل 
خود بوده انخ و درست از ایهن سهر  
ه  ما ههوادار شهورا و مه هامهو  
عمومی کارگهری هسهتهیه  کهه  
فون سیونهش بهر ر ی مسهتهقهیه   
کارگران استه اجازه بخهیخ بهرای  
تو یهح ایهن مهو هو  بهه یه   
مهه ههال مههفههرط اشههاره کههنهه ه در  
رفرانخوم "خروج بریتانیا از اتظادیهه  
ارویا" ر ی آری و یا نه! مهراجه هه  
دم راتیه  بهه ر ی مسهتهقهیه   

ها  چه در یه     ها بوده توده   توده 
م همهو عهمهومهی و یها شهورای  

نههفههره و چههه در کشههوری    ١٦٦ 
م ل بریتانیای چنخ ده میلهیهونهی  

تهوانهنهخ بهنهابهه فهاکهتهورههای    می 
مههتههفههاوتههی ر ی مههوافههق و یهها  
مخالد به ی  مسئلهه بهخههنهخه  
کههارگههران آن مهه ههمههو عههمههومههی  
هههمههانههقههخر تههظههت تههکاههیههر فضههای  

ههای مهخیهریهت و    جام ه و رسانهه 
دولت مهخیهران هسهتهنهخ کهه کهل  
جام ه بریتانیهاه بهه ههمهان انهخازه  

تواننهخ بهه یهایهان اعهتهصهاب     می 
بخون دستآورد قابل توجهههی ر ی  
بخهنخ که جهامه هه بهریهتهانهیها بهه  
خههروج ایههن کشههور از اتههظههادیههه  
ارویاه ر ی کهارگهران در تشه هل  

توانخ تهظهت    کارگری همانقخر می 
 تکایر ف الین حزب لیبر باشخ که 
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  ٥ ازصفحه  
ههای لهنهخن تهظهت    ر ی توده   

تکایر شهردار سابق آن و یها تهظهت  
تکایر تبلیغات حهزب "بهریهتهانهیهای  
مستقل"ه حزب طبقه کارگر بهایهخ  
تال  کنخ کهه در کهنهار جهلهب  
کردن توجه هر چه بهیهشهتهر تهوده  
های کارگری  تالشهی چهنهخیهن  
برابر ب نخ که ف الهیهن و رههبهران  
کارگری را با خود ههمهراه کهنهخه  
همراه شخن ف الهیهن کهارگهری بها  
حزب طبقه کارگر  ی هنهی ههمهراه  
شهخن مههظههافههل کههارگههری بهها آن  

 حزبه 
 

امهها مسههئههلههه بههرخههورد یهه   
حزب کهمهونهیهسهت جهخی طهبهقهه  
کارگهر بها فه هالهیهن و مهظهافهل  
کههارگههری بسههیههار مههههه  اسههته  
ف هالهیهن کهارگهری در مهظهافهل  
کهههارگهههری مهههکمهههوران حهههزب  
کمونیست در آن مظافل نیستهنهخ؛  
بل ه رهبرانی هستنخ کهه تهال   

کننخ کارگران را بهرای رفهاه    می 
امروز و برای رهائی از سهیهسهته   

داری  کههه هههخ  حههزب    سهرمههایههه 
طبقه کارگر است سازمان بخههنهخ  
و بههه قههخرتههگههیههری ایههن حههزب  
کم  کننخ و از طهر  دیهگهر  
ه  از قخرت ایهن حهزب بهرای بهه  
یهههیهههروزی رسهههانهههخن مهههبهههارزات  
کارگران کهمه  بهگهیهرنهخه ایهن  

ف الین کارگری اعضا و رههبهران  
حزب طبقه کارگهر هه  هسهتهنهخ؛  

ههای    هم نان ه رههبهران اتهظهادیهه 
کههارگههری در سههوئههخ از رهههبههران  
حههزب سههوسههیههال دمهه ههرات ههه   
هستنخه این ف الین این ا و آنه ها  
با ایهن و یها آن سهیهاسهت حهزب  

تواننخ مخالد باشنهخ و بهرای    می 
تغییر آن بظث کننخ و نه هر کهل  
حههزب را بههه مههخههالههفههت خههود و  

 اوال  آن سیاست جلب ب ننخه 
 

فعال کارگری امروز و 
 تحزب طبقه کارگر

این بظث نهاقهخ خهواههخ بهود  
اگر به مهوقه هیهت امهروز دنهیها و  
اهههمههیههت فههوری تههظههزب طههبههقههه  
کارگر اشهاره نه هنهیه ه در سهی  
چهل سال گذشته دنیا هیه هوقهت  
به انخازه ینج شهش سهال گهذشهتهه  
ناامن نبوده؛ علیهرغه  ایهنه هه در  
همین مخت انقالبات و اعتهر هات  
مهمی را شاهخ بودیه ه عهلهیهرغه   
ایههنهه ههه قههخرت کههارگههر بههاعههث  
سرنگونی حسنی مبارک و بهن  
علی شخ  اما یهک  و نهاامهیهخی  
در ادامه آمخ  نه امیخ به تهغهیهیهر!  
علیهرغه  ایهنه هه قهخرت کهارگهر  
باعث امیخهای زیادی در یهونهان  
شخ  اما ناامیخی بر نهتهیه هه ا   
غلبه کرد! هیه  وقهت بهه انهخازه  
این مخت کارگر در جنه  بهیهن  

تروریستهای اسهالمهی و دولهتهی  
احسا  بی قخرتی ن ردهه ههیه   
روزی نیست که وحو  اسالمهی  
را جائی نخیخه باشیه  بها دسهت و  
دلبازی زنخگی و امنیت جهامه هه  
را تهخیخ نه هرده بهاشهنهخه نهمهونهه  
ترکیه شایهخ بهارزتهریهن آن بهاشهخه  

ای کههه کههارگههر قههخرت    جههامهه ههه 
دارده ف الین و مظافل کهارگهری  

شود نشهان داده    قخرتمنخی را می 
دیس   ی  کنفخراسیون مههه   
و رادی ال کارگری است کهه رد  
یهههایهههش را در بسهههیهههاری از  

شهود    اعهتهرا هات کهارگهری مهی 
دیههههخه امهههها در کههههودتهههها و  

  ١٦٥٠ ژوئهیهه    ٥١  خکهودتهای  
این وحهو  اسهالمهی اردوغهان و  
طرفخران فتح الهلهه گهولهن بهودنهخ  
کههه بههه جههان جههامهه ههه افههتههادنههخه  
ترکیه در این چنخ سهال گهذشهتهه  
وظنه کشم ش بهیهن نهیهروههای  
سههیههاه اردوغههان    ک ک   
داعش و گولن بوده اسهته ههیه   
رد یائهی از کهارگهر و سهیهاسهت  
کههارگههری در ایههن کشههور دیههخه  

شوده واق ها چهنهخ دروهخ از    نمی 
جام ه ترکیه از این و  هیهت بهه  
تنه  آمهخه اسهت!؟ اگهر یه   
حزب کمونهیهسهتهی وجهود داشهت  
کههه خههود  را بههخههشههی از ایههن  
نیروها و سیاست ایهن نهیهروهها بهه  

تهوانسهت    آورد  آیا نمهی   حساب نمی 

در مظالتی از استانبول و تهرکهیهه  
باریگادهای سرخ سازمان بخهخ و  
با این و  یت مقابله کنهخ؟ چهه  
کسی گفتهه اسهت کهه جهامه هه  
ترکیه بهیهن سهه حهزب اردوغهان   
گولهن و   ک ک تهقهسهیه   
شخه؟ در کخام آیهه کهخام کهتهاب  
آسهمههانههی آمههخه اسههت کههه مصههر  
وههظههنههه جههنهه  و جههخال بههیههن  
طههرفههخاران حسههنههی مههبهههارک  
 السیسین و اخهوان الهمهسهلهمهیهن  
باشخ؟ وا ح است کهه در مصهر  
یهه  یههای جههنهه  کههارگههران  
بودنخ  اما این واق ا یه  نهمهونهه  
بسیار گویای استخالل ایهن بهظهث  
اسهت کهه کههارگهری کهه حههزب  
نخاشته باشخ دستهش بهه ههیه هی  
بنخ نیسته فه هال کهارگهری کهه  
حزب کمونیسهت را ابهزار مهبهارزه  
خود نخانهخ  در بهههتهریهن حهالهتهش  
مهه ههل ابههوعههطهها وزیههر کههابههیههنههه  

 السیسی خواهخ شخه 
 

ی  واق یت تلخ دیهگهر ایهن  
اسههت کههه فهه ههالههیههن کههارگههری  
زیادی از سر استیصال به انتخهاب  

آورنخه امها    بین بخ و بختر روی می 
این دور باطلی بیش نهیهسهت کهه  
آزادی واق ی را فقه  بهه تهکخهیهر  

انخازده بایخ از این دور بهاطهل    می 
 عبور کرده 

 

 تو یح 
===== 

 جن دو مههورد از "فهه ههال  
کارگری" را بایخ از بظ همهان جهخا  
کنی ه اول این ه کسهانهی دربهاره  

زنهنهخ    مسائل کارگری حر  مهی 
و ما ب ضا به ناحق به آنها "فه هال  

گههوئههیهه ه دوم    کههارگههری" مههی 
کسانی هستنخ که چون در ایهران  

کهنهنهخ و یها تهازه از    زنخگی می 
انهخ  بهه    ایران به خارج یناهنخه شهخه 

ناحق یز "فه هال کهارگهری" بهرای  
سههههازمههههان و احههههزاب چهههه   

گهیهرنهخه ردیهائهی از ایهن دو    می 
شود در مهبهارزات و    طید را نمی 

اعترا ات کارگری دیهخه یهخیهخه  
"ف ال کارگری" ب خ از تشه هیهل  
حزب کمویست ایران و بهخهصهوا  
تشهه ههیههل حههزب کههمههونههیههسههت  
کههارگههری زیههر نههورافهه ههن قههرار  
گرفت و جایگاه او در جهنهبهش و  
اعترا  کارگری نشان داده شهخه  
این مو و  باعهث ایهن شهخ کهه  
افرادی به نهاحهق بهه خهود لهقهب  
"ف ال کارگری" بهخههنهخه "فه هال  
کهههارگهههری" بهههخهههودی خهههود  
هی گونه مزیتی نهخارد کهه مهن  
این ا از آن دفا  کن ه امها اشهاره  
ور  به این مو و  به ن هر الزم  

 آمخه 
 

 ٠٥٥تحصن قریب به 
کارگرشرکت ایران 

 ترانسفو
ی هی از نهمهایهنهخگهان کهارگهران  
شرکت ایران ترانسفو اظههار کهرد:  
اعترا  کارگران بهخنهبهال فهرو   

دروهههخ از سهههههههام ایهههران    ١١ 
ترانسفورماتور به مهخی مومهنهی  
طاهری و تهغهیهیهراتهی کهه قهرار  
است  در بخش کهارگهری ایه هاد  

 شود  ان ام شخه استه 
وی با اشاره بهه ایهنه هه تهظهصهن  

نفر از کهارگهران از    ١٦٦ قریب به  
شرو  شهخه امها بها    ٣١ مرداد ١ دیروز 

وجود اعترا ات ان ام شخه ههنهوز  
یههاسههخههی از طههر  شههرکههت بههه  

کههنههنههخگههان داده نشههخه    تهه ههمههو 
 استهههه 
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 ٧ صفحه   

  ٥ از صفحه        
کارگران در هفته ای 

 که گذشت
 
 
 
 

 
 شهال دانشفر

رویدادهای برجسته 
 هفته

دفاعیه جعفر عظیم زاده  -
 در بازپرسی دادسرای ساوه

   
کارگران چوب چوکا در  -

 ٢١اعتراض به احضار 
 همکار خود

 
مجلس اسالمی، محل  -

تجمعات اعتراضی هر روزه 
 کارگران

*** 
دفاعیه جعععفعر ععظعیعم 
زاده در بعععازپعععرسعععی 

 دادسرای ساوه
تیرماه ج فر عه هیه     ١٦ وبح روز  

زاده از رههههبهههران کهههارگهههری  
سرشنا  که قبال توس  بهازیهر   
ش به چههار بهازیهرسهی دادسهرای  
شهرستان ساوه  احضار و تفهههمهیه   
اتهام شهخه بهود  مه هخدا به هخ از  

روزه ههمهراه بها    ٥١ ی  مههلهت  
وکیل خود مظمخ عهلهی جهخاری  
فروغی در این بازیرسی حا هر و  
الیظه دفاعی خود را ارائهه داده  
به گزار  منتشر شخه در سهایهت  
اتظاد  در کیفر خواستی کهه در  
دادسرای شهرستان ساوه بر عهلهیهه  
ج فرع ی  زاده تن یه  شهخه اسهت  
به وی چهههار اتهههام "اجهتهمها  و  
تبانی به قصخ اقخام علیه امنهیهت  
کشههههور"  "تشههههویههههش ایهههههان  
عمومهی"  "تهبهلهیهه عهلهیهه نه هام  
جمهوری اسالمهی" و "اخهالل در  
ن   عمومی" وارد شهخه اسهته و  
مصههادیههق ایههن اتههههههامههات در  
کیفرخواست مهذکهور کهمه  و  
مشاوره به کهارگهران اعهتهصهابهی  
کههارخههانههه نههورد و لههولههه وههفهها   
تههظههریهه  کههارگههران کههارخههانههه  
یههروفههیههل سههاوه بههه اعههتههصههاب   

تش یهل اتهظهادیهه آزاد کهارگهران  
ایران  قرار گهرفهتهن در را  ایهن  
اتههظههادیههه و مصههاحههبههه و کههار  
نوشتاری حول مسائهل کهارگهری   

 می باشخه 
 

به این ترتیب جه هفهر عه هیه  زاده  
ی بار دیگر بخاطر مبهارزاتهش در  
دفا  از اعتهرا هات کهارگهری و  
ب نوان رئی  هیات مخیره اتظادیهه  
آزاد کهارگهران ایهران کهه داشهتهن  
تش ل را حق بهخیهههی کهارگهران  
مهیهخانهخ  بها یههرونهخه جهخیهخی بههه  
مظاکمه کشیخه شخه ایهن گهونهه  
اتهامات و زدن ان  امنیتهی بهه  
مبهارزات کهارگهران  مه هلهمهان و  
مردم م تر  مو هو  کهارزاری  
است کهه جه هفهر عه هیه  زاده و  
اسماعیل عبهخی بها بهیهانهیهه ای  
مشههتههرک آنههرا اعههالم داشههتههنههخه  
اعهههتهههرا  ایهههن کهههارزارعهههلهههیهههه  
دستمزدهای چهنهخ بهار زیهر خه   
فقر و تظمیل ریا ت اقهتهصهادی  
بر گهرده جهامه هه و نهیهز عهلهیهه  
سرکوبگری های رژی  اسهالمهی  
است و خواست مشخهخ آن لهغهو  
تهمهامهی یهرونهخه ههای امهنهیهتهی  
تشهه ههیههل شههخه بههرای کههارگههران   
م لمان و مردم م تهر  جهامه هه  
استه  این کارزار بها مهوجهی از  
حمایت اجهتهمهاعهی روبهرو شهخ و  
میرود که بهه جهنهبهشهی بهزر   
حول این خواستها تبخیل شهوده در  
ادامه این کهارزار و در اعهتهرا   

اتهام امنیتهی وارد شهخه بهه    ٤ به  
جهه ههفههر عهه ههیهه  زاده از سههوی  
بازیرسی دادسرای ساوه است کهه  
امروز او برای رد ایهن اتهههامهات  
دفاعیه خود را ارائهه داده جه هفهر  
ع ی  زاده در الیظه دفاعیه خهود  
که حخود سه وفظه بود    مهن  
رد قههاطههو اتهههههامههات وارده  از  
ف هالهیهتهههای مهبهارزاتهی خهود و  
هم نین از ف الیتهههای اتهظهادیهه  
آزادکارگران که درجهت منافو و  
م یشت کارگران تال  میه هنهخ   
دفهها  کههرد و بههر حههق اعههتههرا   
کارگران برای دفا  از مهنهافهو و  
مطالباتشان برای بههبهود زنهخگهی  
خود تاکیخ نموده ج فرع یه  زاده  
در این الیظه  م هخدا بهرخهواسهت  
اولی خود کهه فه هالهیهت ههای  

ونفی نبایخ با اتهامات امنهیهتهی  
 روبرو شود  تاکیخ گذاشته 

 
ن هتهه مههه  حهمهایهت از کهارزار  

ع ی  زاده علیه امنیهتهی    -عبخی 
کردن مبارزات کارگران  م لهمهان  
و مردم م هتهر  جهامه هه اسهته  
دفا  از این کارزار در واقهو دفها   
از حق تش ل  حق اعتصاب  حهق  
ت مو و آزادی های یایهه ای در  
جام ه استه ی  گام مههه  در  
دفهها  از ایههن کههارزار مههظهه ههوم  
کردن احضار جه هفهر عه هیه  زاده  

  ٤ تههوسهه  بههازیههرسههی شهه ههبههه  
دادسههرای سههاوه و وارد کههردن  
اتهامات امنیتی جخیخ به اوسهته  
کههارزار عههلههیههه امههنههیههتههی کههردن  
مبهارزات کهارگهران  مه هلهمهان و  
مردم م تر  جامه هه تها کهنهون  
ییشروی مهمی داشته است  جلهو  
بردن قخرتمنخ این کارزار  دفا  از  
  -بهیهانهیهه مشههتهرک عه هیه  زاده 

عهبههخی یهه  گههام مههههه  بههرای  
آزادی تمامی زنخانیان سیاسهی و  
مبارزه برای آزادیهههای سهیهاسهی  
یهایهه ای در جهامه ههه و داشهتههن  

 ی  زنخگی انسانی استه  
 

کارگران چوب چوکا در  
 ٢١اعتراض به احضار 

 همکار خود
تههیههر مههاه کههارگههران    ١١ روز  

کههارخههانههه چههوب چههوکهها در  
حرکتی متظخانهه در حهمهایهت از  

هم ار احضهار شهخه خهود از    ٥١ 
سوی دستگاه قضایهی دسهت بهه  
ته همهو زدنهخه ایهن کهارگهران بههه  
ش هایهت کهارفهرمها و در ادامهه  
اعهتهرا ههات یه ههمهاههه کهارگههران  
چوب چوکا بخاطر دستمهزدههای  
یرداخت نشخه و خطر بیه هار شهخن  
از کارشان  احضهار شهخه بهودنهخه  
در این روز در حهالهیه هه ته همهو  
کارگهران در بهیهرون از دادسهتهان  
ادامههه داشههت  کههارگههران احضههار  
شخه  در جریان یهاسهخهگهویهی بهه  

  ٠١٦ اتهامات وارده  بر درخواست  
کههارگههر ایههن کههارخههانههه کههه  
ماههاست دستمزد و مزایای خهود  
را طلب دارنخ  یافشاری کهردنهخه  
در نتی ه این حرکهت اعهتهرا هی  

کارگر احضار شخه از سهوی    ٥١ 

دادستان با قرار وایقه آزاد شهخنهخه  
اما کارگران خواستار لغهو یهرونهخه  
ههههای تشههه هههیهههل شهههخه بهههرای  

 هم ارانشان هستنخه 
 

این اتفاق تا همیهن جها حهرکهتهی  
مه  و الگویی برای کل جهنهبهش  
کههارگههری اسههته ایههن حههرکههت  
اعترا ی عملی علیهه امهنهیهتهی  
کردن مبارزات کارگهران بهخهاطهر  
حق و حقوقشان و دسهتهگهیهری و  
ییگرد آنان استه در ایهن حهرکهت  
اعترا ی کارگران چوب چهوکها  
هم اران خود را که تظت عهنهوان  
"نقهش کهلهیهخی" در اعهتهرا هات  
ی ماهه آنان  به مظاکمه کشهیهخه  
میشخنخ  تنها نگذاشتنخ و بها ایهن  
کهار در واقههو از حههق تهه ههمههو و  
اعترا  خهود عهلهیهه زورگهویهی  

 های کارفرما دفا  کردنخه  
 

آنهه ههه کههه در کههارخههانههه چههوب  
چوکا گذشته است  منظصهر بهه  
فههرد نههیههسههته در بسههیههاری از  
کارخان ات از جمهلهه بهافهق یهزد   
م خن آق دره  م خن خهاتهون آبهاد   
و شهههرداری اههواز بها شه هایههت  
کارفرمایهان کهارگهران مه هتهر   
تههظههت یههیههگههرد قههرار گههرفههتههه و  
دسههتههگههیههر و زنههخانههی شههخه انههخه  
کههاری کههه کههارگههران چههوب  
چوکها انه هام دادنهخ و اعهتهرا   
متظخشان در مقابل احضار هها و  
دسههتههگههیههری ههها یههاسههخ ایههن  
سرکوبگهری هها و راههی بهرای  
کههوتههاه کههردن دسههت نهههههادهههای  
سههرکههوبههگههر از مههظههیهه  هههای  
کارگری استه کارگران چهوکها  
نشان دادنخ که با اعترا  متهظهخ  
است که میتوانی  جلهوی احضهار  
و ییگهردههای مهقهامهات دولهتهی  
بایستی ه هم اران زنخانی خهود را  
از زنههخان آزاد کههنههیهه  و فشههار  
بیاوری  تا تهمهامهی یهرونهخه ههای  
امنیتی تش یل شهخه بهرای آنهان  
لغو شوده اتفاقی که در کارخانهه  
چوب چوکا روی داد  در واقهو  
ی  گهام عهمهلهی در راسهتهای  
اجههرایههی کههردن کههارزار عههلههیههه  
امنیتی کردن مبارزات کارگهران   
م لمان و مهردم مه هتهر  اسهته  
کارزاری که ج فر ع هیه  زاده و  

اسماعیل عبخی شهرو  کهردنهخ و  
با حمایت های وسی ی کهه حهول  
خود جهمهو کهرد  مهیهرود تها بهه  
گههفههتههمههان وسههیهه ههی در جههنههبههش  

 کارگری تبخیل شوده  
 

مجلس اسالمی، محل 
تجمعات اعتراضی هر روزه 

 کارگران
مقابل م ل  اسالمی به مظلهی  
بههرای تهه ههمهه ههات اعههتههرا ههی  
کارگران  م لمان  بازنشستگان و  
بخش ههای مهخهتهلهد مه هتهر   
جام ه تبخیل شخه اسهته ههر روز  
در ایهن مهظهل شهاههخ حهرکهت و  
اعههتههرا ههی هسههتههیهه  و در ایههن  
مهه ههان  کههارگههران و جههمهه ههیههت  
م تر ی که به آن ا مهی آیهنهخ  
یه هخیههگهر را یهیهخا مهیه ههنهنهخ و  
فریادشان یه هی مهیهشهوده یه   
نمونه از ایهن اعهتهرا هات ته همهو  
اعترا ی م لمان حق الهتهخریسهی  
و کهارگهران بهازنشهسهتهه وهنهایهو  

تههیههرمههاه بههوده    ١٠ فههوالد در  
بازنشستگان فهوالد در اعهتهرا   

و یهادا       به عخم یرداخت حهقهوق 
شان از حخود دو سهال    بازنشستگی 

یههیههش  تهه ههمهه ههات خههود مههقههابههل  
 انخه   م ل  را آغاز کرده 

 
الههتههخریسههی ههه  بهها    مهه ههلههمههان حههق 

خواست استخخام خود در آمهوز   
و یرور  و در اعهتهرا  بهه عهخم  
اجرای مصوبه م ل  مبهنهی بهر  

التخریسی ت همهو    جذب م لمان حق 
کرده بودنخه قبال نهیهز ته همه هات  
مشترک م لهمهان بهازنشهسهتهه و  
بازنشهسهتهگهان وهنهایهو فهوالد را  
داشتی  که در آن ش ار خه  فهقهر  
سههه مههیههلههیههون حههقههوق مهها یهه   
میلیون و خواست بهیهمهه درمهانهی  
رایگان  اعهتهرا  ایهن دو بهخهش  
مه  جام ه را به ه  ییونخ داد و   
ت ربه ای برای اعترا ات متظهخ  
کههارگههری در مههقههابههل مهه ههلهه   

 اسالمی بوده  
جخا از اتفاقات برجسته فوق  در    

ادامهههه اعهههتهههرا هههات گسهههتهههرده  
کارگری  اعهتهرا هات بسهیهاری  
در کارخان ات مختلد روی داد  
 و ا زجمله سرتیترهای مه  اخبار 
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 ٥ از صفحه          

  2 از صفحه              
اعترا ات کارگران  م لمهان در    

هفته گهذشهتهه بهوده یه  وجهه  
قابل تهوجهه در ایهن اعهتهرا هات  
ت ر ی  بودن آنهاست کهه بهیهش  
از هر چیز فضای اعترا هات در  
تمامی مراکز کارگری را نشهان  
میخهخه ب نهوان یه  نهمهونهه در  
ایهن ههفهتهه کهارگهران شههههرداری  
کههنهوج بهخهاطهر یهرداخهت نشهخن  
دستمزدهایشان درب شههرداری را  

یههلههمههب کههردنههخه لههیههسههتههی از  
اعترا ات کارگهری کهه اخهبهار  
آنها بهه رسهانهه هها کشهیهخه شهخه  
اسههت را در زیههر مههی خههوانههیههخ:  
یههلههمههب کههردن درب شهههههرداری  
توس  کارگران کهههنهوج بهخهاطهر  
نهه ههرداخههتههن دسههتههمههزدههها  تهه ههمههو  

گهری    کارگران بازنشستهه ریهخهتهه 
ماشین سازی تبریز مهقهابهل اداره  
کههار  تهه ههمههو کههارگههران کههارتههن  
سازی ایران در مظوطه کارخهانهه   

اعههتههرا  سههه روزه کههارگههران  
یتروشیمی یردی  در اعترا  بهه  
دشوار تر شخن شهرایه  کهاری و  
سطح نازل حقوقشان  ت مهو بهیهش  
از هههزار مهه ههلهه  نهههههضههت سههواد  
آموزی در مقابل م ل  و تهخاوم  
این اعترا ات  ته همهو اعهتهرا   
کارگران قهنهخ اههواز در مهقهابهل  
اسههتههانههخاری  تهه ههمههو اعههتههرا ههی  
کارگران یار  ال تری  تهههران   
تهه ههمههو اعههتههرا ههی جههمهه ههی از  

م لمان بازنشسته در کهرمهانشهاه   
تهه ههمههو اعههتههرا ههی کههارگههران  
کههارخههانههه یههارسههیههلههون  تهه ههمههو  
اعهههتهههرا هههی کهههارگهههران رویههها  
یالستی  سننخج  ت مو همزمهان  

کارگر م موعه طهالی آق    ٨٦٦ 
دره  ت مو اعهتهرا هی کهارگهران  
کههاشههی زریههن خههراسههان مههقههابههل  
فههرمههانههخاری تههربههت حههیههخریههه   
اعتهصهاب کهارکهنهان بهخهشهههای  

آههن تهههران     مختهلهد شهرکهت راه 

ت مو کارگران مهخهابهرات اسهتهان  
گیالن مقابهل مهخهابهرات اسهتهان   
تههه هههمهههو رانهههنهههخگهههان سهههازمهههان  
اتوبوسرانی کهرج دراعهتهرا  بهه  
عخم یرداخت یه هسهال حهقهوق در  
مقابل ساختمان شورای شهرکهرج   
واعتصاب کارکنان شههرداری در  
ایستگاههای اتهوبهو  تهنهخرو در  

 تهران وههه 
 

 
 شب مصیبت عظما

 نویسنده: جوانمیر مرادی
هر ماه که م موال یارانه    ١١ شب  

نههقههخی بههه حسههاب سههریههرسههتههان  
خههانههوارهههای ایههرانههی واریههز مههی  
گردد  چنخ وقتی است ب خ از آن  
که طیب نیا وزیر اقتصاد آن را به  
شب مصیبت ع مای دولت اعالم  
کرد  با این عنوان شناخهتهه مهی  

 شوده 
 

طهر  حهذ   ٨٣ از دی مهاه سهال  
یارانه ها با ترفنخ هخفمنخ سهازی  
آن و با ابزار یرداخت مبله نهاچهیهز  

هزار تومان یارانه نقخی به ههر  ٤١ 
نفر کلیخ خورد و امهروز یهرداخهت  
همین چنخرغاز در ازای به جیهب  
زدن بخیهی ترین حقوق مهردم  بهه  
ی  مصیبت بزر  و شب واریز  
آن به حساب سریرستان خهانهوارهها  
نیز به شب یهر از کهابهو  بهرای  
کسانی م ل طیب نیا تبخیل شخه  
استه حق استفاده از یارانه که در  
خیلی از کشهورههای یهیهشهرفهتهه  
غههربههی در قههالههب بههیههمههه هههای  
اجتماعی از جمله بیمه بی هاری   
آموز  و بهخاشت و درمان رایگان  
و کههمهه  هههزیههنههه هههای دیههگههر  
م یشتی به همه افراد جامه هه و  
از میان آنان به همهه کهارگهران و  
م لمان و بقیهه افهراد کهارکهن و  
مزدبگیر ت لق گرفهتهه اسهت  در  
ایران به رسمیت شناخهتهه نشهخه و  

تکمین همه هزینه های زنخگی به  
خود افراد مظول گردیخه استه آن  
ه  در شرایطی که برای اک ریهت  
انسههانهههههای جههامهه ههه  کههارگههران   
م لمان  بازنشستگان  بیه هاران و  
بههقههیههه مههزدبههگههیههران بههه خههاطههر  
دستمزدهای چهار برابر زیهر خه   
فقر و بختر از آنها میلیونها بی هار  
که مظروم از ههمهیهن حهقهوق زیهر  
خ  فقر قادر به سیر کردن ش ه   
خود و اعضها  خهانهواده ههایشهان  

 نیستنخه 
 

با نادیخه گرفتن رشخ گهرانهیهههای  
هر روزه اقالم  روری م یشهت و  
فق  با رجو  به میزان رشخ تهورم  

تها  ٨٣ اعالم شخه رسمهی از سهال  
امروز به راحتی می توان به ربوده  
شخن میزانی که از سهفهره ههای  
خانوارها در ازای مهبهلهغهی کهه  
امروز دیگر ارزشش دههها دروهخ  
نسبت به سال شرو  یرداخت یارانه  
ها کمتر شخه  یی برده تورم اعالم  

دروخ     ١ ١٥ م ادل    ٣٦ شخه سال  
دروخ  سهال    ١٦٠١ م ادل  ٣٥ سال  
  ٣١ دروخ  سال    ١٤٠٠ م ادل    ٣١ 

  ٣٤ دروههخ  سههال    ٥١٠٠ مهه ههادل  
ه     ٣١ دروخ و سال    ٥٥٠٣ م ادل  

ههزار    ٤١ دروخ اسهته اگهر    ٥١ 
تومان یارانه نقخی از زمان شهرو   
نسهبههت بهه رشههخ تههورم طهی ایههن  
سالههها  یه هنهی افهت ارزشهش را  
مظاسبه کنی   ارز  ف لی مبله  

  ٥٦٤٣٤ یههارانههه نههقههخی بههرابههر بهها  
قهیهمهت نهان    ٨٣ تومان استه سال  

تومان بود و حهاال    ٤٦٦ سنگ   
تومان اسهته بهنهزیهن کهه    ١٦٦٦ 

نقش مستقی  و ت یین کننهخه ای  
در میزان هزیهنهه ههای خهانهوارهها  

بهود و    ٥٦٦ دارد  نرخ هر لیتر   
تهومههان اسههته اگههر    ٥٦٦٦ حهاال  

فق  میزان یولی که برای خهریهخ  
نان برای هر نفر در طی ی  ماه  
با هر روز ی  نان سهنهگه  در  
ن ر بگیری   هزینه تکمین نهان ههر  

هزار تومان یرداخت    ٠٦ نفر در ماه  
می گردده ی نی حخود شش برابر  
ارز  یهارانهه ای کهه بهه خهاطهر  

ههزار    ٤١ افزایش تورم ارزشش از  
  امههروز بههه    ٨٣ تههومههان سههال  

 تومان تنزل یافته است ه   ٥٦٤٣٤ 
 

با این حال است کهه مهقهامهات و  
مسؤالنی ماننخ طیب نیا از شهب  
یرداخت یارانه ها به عهنهوان شهب  
مصیبت ع همها بهرای دولهت نهام  
می برنخه در ایران کهه از بهیهمهه  
بهیهه ههاری  آمههوز   بهههههخاشههت و  
درمهان رایههگههان کههه حههق مسههلهه   
همگانی است خبری نهیهسهت  از  

سه  انخکی که عموم از    ٨٣ سال  
درآمههخهههای عههمههومههی در قههالههب  
یارانه های کاالئی دریافت مهی  
کردنخ  گرفته شهخه ههمهان سههه   
انخک که از درآمخهای عمومی  
به مردم ت لق می گرفت از نه هر  
ارز  ریالی بسیار بیشتر از مبله  

هزار تومانی یارانه نقخی بهود    ٤١ 
که فشارهای نهاشهی از تهکمهیهن  
مهه هها  بههرای افههراد جههامهه ههه را  
نسبت به ب خ از حذ  یهارانهه هها  
کمتر کرده بهوده شهایهخ اگهر بهه  
دقت تمام سهههمهی کهه افهراد از  
حذ  یارانه های کاالها از دست  
داده انخ مهظهاسهبهه شهود  مهبهالهه  
وههخههها هههزار تههومههانههی و حههتههی  
بیشتری از سفره ههایشهان قهایهیهخه  

ههزار تهومهان    ٤١ شخه و در ازایش  
تهومهان    ٥٦٤٣٤ با ارز  برابر بها  

دریهافهت مهی    ٨٣ نسبت به سال  
کنخ که آنه  زیر تیه حذ  کامل  

 قرار گرفته استه 

 
اکههنههون بهها ایههنهه ههه ده ههها هههزار  
مههیههلههیههارد تههومههان از مههظههل آزاد  
سازی قهیهمهتههها و انهخاخهتهن بهار  
گرانی بهر گهرده دهههها مهیهلهیهون  
اعضا  فقیر و در سطح زیهر خه   
فقر جام ه به جیب دولهت رفهتهه  
است  اما باز ه  ادعا مهی شهود  
که منابو کافی بهرای یهرداخهت  
چنخرغاز یارانه نهقهخی نهیهسهت و  

میلیون نفر    ١٠ بایخ بزودی حخاقل  
از لیست یارانه بگیران حذ  شونخ  

میلیون نفر به عهنهوان    ١ که ابتخا  
اروتمهنهخ در لهیهسهت حهذ  قهرار  
گرفته انخه م یار اروتهمهنهخ بهودن  
نیز به گفته ربهیه هی وزیهر کهار   

میلیون تومان    ١١ درآمخ بیشتر از  
خانوادگی در سال اسهت! حهخاقهل  
مبلغی کهه امهروز سهنهخ ااهبهات  
اهروتههمهنههخ بهودن خهانههواده از نهه ههر  
ربی ی است  کمتر از میزان خه   

  ١ کهه    ٣٤ فقر اعالم شهخه سهال  
هزار تومان در ماه    ١٦٦ میلیون و  

ههزار تهومهان    ٤٦٦ میلیون و    ١٨ و 
نفهره    ٤ در سال برای ی  خانواده  

  ١١ بوده حهاال چهطهور شهخه کهه  
میلیهون درآمهخ سهاالنهه در زمهره  
اروتمنخان قرار گهرفهتهه  مهمه هن  

میلیهون    ١١ است ربی ی میانگین  
تومان دستمزد بخشی از کارگران  
و کههارمههنههخان خههو  شههانهه  بهها  
حههقههوقهههههای وههخههها مههیههلههیههونههی  

  ١٤٦ مخیرانش از جهمهلهه حهقهوق  
میلیون تومانهی مهاههیهانهه مهخیهر  
عامل بان  رفاه کهارگهران کهه  

میلیون    ٨٨٦ میلیارد و    ١ در سال  
تومان می شهود را مه هیهار قهرار  
داده باشخ و از این لظها  حهق بها  
ربههیهه ههی اسههت کههه اگههر درآمههخ  

میلیونی خانواده های    ١١ سالیانه  
  ١ زیههر خهه  فههقههر را بهها درآمههخ  

میلیون تهومهانهی    ٨٨٦ میلیارد و  
مههخیههر عههامههل بههانهه  رفههاه زیههر  
م موعهه وزارتهخهانهه تهظهت امهر  
ربی ی جمو و س   م خل گیهری  
شود میانگین آن ی  میلیارد و  

هزار تهومهان    ١٦٦ میلیون و    ٤١٠ 
می شود و طبی ی است که ایهن  
مبله درآمخ فق  از آن اروتمهنهخان  
است و بهایهخ نهامشهان از لهیهسهت  

 یارانه بگیران حذ  گردد! 
 

حاال بایخ منت هر بهود کهه بهرای  
میلیهون نهفهر دیهگهر از    ١٥ حذ   

لیست یارانه ها  چه مهیهزان خه   
  ١١ اروتمنخ بودن به یایین تهر از  

میلهیهون تهومهان درآمهخ سهالهیهانهه  
ف لی کشانخه خهواههخ شهخ و در  
نهایت همه مهزدبهگهیهران مشهمهول  
قانهون کهار  مهقهرری بهگهیهران و  
مستمری بگیرا ن بهازنشهسهتهه بها  
دستمزد های چهار برابر زیر خه   

  ٠ فقهر و طهبهق گهفهتهه ربهیه هی  
مههیههلههیههون کههارگههر مشههغههول در  
کارگاههای کهوچه  خهارج از  
شمول قانون کار با دسهتهمهزدههای  

هزار تهومهان در مهاه و    ١٦٦ زیر  
مهیهلهیهون و    ١ طبق آمار رسهمهی  

میلیون نفر    ٥٨ هزار بی ار و    ٠٦٦ 
حاشیه نشهیهن و مهیهلهیهونههها نهفهر  
فالکت زده دیگهر کهه در ههیه   
آمار رسمی ای موجود نیسهتهنهخ   
با مظاسبات کارشناسهان دولهتهی  
چه طوری در فرمول مظهاسهبهات  
قرار داده می شونخ که حتهی بها  
وجود بی درآمخی مطهلهق در رده  
اروتمنخان و بی نیازان از دریهافهت  
یارانه نقخی جای خواهنخ گهرفهت  
و آن زمان  یایان مصیبت عه همها  

 خواهخ بوده 
 
 ٣١ مرداد    ٥ 
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مدخلی بر 
زندگی و آثار 
کارل مارکس و 
 فردریک انگلس

(٢٣) 
 دیوید ریازانف

اظهار این ه انسان منشها  یه   
جهانبینی جخیخی است نهاکهافهی  

بهایهخ جهنهبهه    رسهخه مهی   بن ر مهی 
اجتماعی در مفهوم انسان تککهیهخ  

بهایههخ به ههنههوان    گهردده انسهان مههی 
مظصول ی  انه هشها  مه هیهن  
اجتماعی در نه هر گهرفهتهه شهود  
که در زمینه اجتماعی مه هیهنهی  
کههه بههطههور خههاا قشههربههنههخی و  
افتراق یافتهه  شه هل گهرفهتهه و  
یهههرور  یهههافهههتهههه اسهههته ایهههن  
قشربنخی و افهتهراق مهظهیه  بهه  
طبقات مشخخ چهیهزی نهیهسهت  
که در آغاز زنخگی انسهان وجهود  
داشته باشخ  بل ه نهتهیه هه یه   
رونهههخ انههه هههشهههافهههی طهههوالنهههی  

باشخه بهررسهی نهظهوه بهوقهو     می 
ییوستن این رونخ تهاریهخهی نشهان  

دهخ که این رونخ همیهشهه در    می 
ای بهوده اسهت بهیهن    نتی ه مبارزه 

ا خاد  بین تضهادههائهی کهه در  
مرحله مشهخهصهی از انه هشها   

 اجتماعی یخیخار گشته استه 
 

مارک  خود را بهه ایهن مهظهخود  
ن رده او مفرو ات دیگر فلسفهه  
فوئرباخ را مورد انتقاد قهرار داده  
وی عنصر انقالبی جهخیهخی کهه  

 –بر یایه نقخ واق یت استوار بهود  
را در فهلهسهفهه    –ف الیت عملی  

ای تهزریهق    ورفا تئوری  انخیشه 
 نموده  
 

فوئرباخ ماننخ مهاتهریهالهیهسهتهههای  
آموخهت کهه    فرانسوی چنین می 

انسان مظصول مظی  و ت لهیه  و  
تربیت است  ع   ال مهل وجهود  
بر ش ور استه لذا انسان بهخانسهان  
که وجود دارد  با سر  دسهت  یها  

و غهیهره و مشهخهخ از خهانهواده  
حیوانات  بصورت نوعی دستهگهاه  

شهخ کهه تهظهت    حسا  دیخه مهی 
تکایرات و عهمهل طهبهیه هت بهر او  
قههرار داشههته کههلههیههه افهه ههار و  

ههای او انه ه ها  طهبهیه هت    ایخه 
استه لهذا بهنهابهر نه هر فهوئهربهاخ  

رسیهخ کهه انسهان    چنین بن ر می 
تنها عنصری مهنهفه هل  گهیهرنهخه  
مطیو انهگهیهزشهههائهی اسهت کهه  

 طبی ت تکمین می کنخه 
 

مارک  ییشنهاد دیهگهری را در  
برابر این ی  قهرار داده وی بهر  

کهرد کهه    این ن ر یافشهاری مهی 
گهذرد     هر چه در درون انسان می 

تغییهرات خهود انسهان  نهه تهنههها  
م لول تکایر طبی ت بروی انسهان   
بل ه حتی بیشتر م لهول عه ه   
ال مل انسان نسبهت بهه طهبهیه هت  

باشخه این چهیهزی اسهت کهه    می 
آورده    ت امل انسان را بوجود مهی 

حیوان شبه انسان اولیه در مهبهارزه  
دائمی خویش برای بقها  خهود را  
تههنههههها بههطههور مههنههفهه ههل تههظههت  

هههائههی کههه از جههانههب    انههگههیههز  
آمخ قرار نخاد  بهله هه    طبی ت می 

نسبت به طبی ت عه ه  اله همهل  
نشان داد  او طبهیه هت را تهغهیهیهر  
داده با تغییهر دادن طهبهیه هت  او  
شرای  موجودیت خویش را تغیهیهر  

وی هههمهه ههنههیههن خههود را    –داد  
 تغییر داده 

 
بهخیههنهگههونهه مهارکهه  عههنهصههری  
انقالبی و ف ال در فلسفه منفه هل  
فهوئهربههاخ وارد نهمهوده مهارکهه    
مشخخ از فوئرباخ  بر ایهن نه هر  
بود که کهار فهلهسهفهه نهه تهنههها  
ت بیر این جهان  بل ه ههمه هنهیهن  

بایسهت    تغییر آن استه تئوری می 
بهها عههمههل هههمههراه بههاشههخه انههتههقههاد  
واق یتها  انتقاد این جهان  و نفهی  
آن می بایست با کهار مه هبهت و  
ف هالهیهت عهمهلهی ههمهراه بهاشهخه  
بههخیههنههگههونههه مههارکهه  فههلههسههفههه  

ای فهههوئهههربهههاخ را بهههه    انهههخیشهههه 

ای ف ال تهبهخیهل کهرده بها    فلسفه 
بایسهت    م موعه ف الیتهایمان می 
مهان را    درستی انخیشه و بهرنهامهه 

اابت کنی ه هر چه با کهارآمهخی  
بیشتر عقایخمان را در عهمهل وارد  
کنی   هر چه زودتهر آنههها را در  
واق یت ت سه  بهخهشهیه   بهههمهان  

شهود    انخازه این امر مسل  تهر مهی 
کهه واقه هیهت عهنهاوهر  ههروری  

ای که خهودمهان    برای حل مسئله 
را با آن مواجه کرده بودی   بهرای  

ای کهه طهر  ریهزی    ان ام برنامه 
 کرده بودی   را در خود داشته 

خطوط عمومهی ایهن انهتهقهاد بهه  
فههوئههربههاخ بسههیههار زود تههوسهه   
مارک  تن ی  شخه بوده بهررسهی  
عمهیهق مسهیهر افه هار مهارکه   

دهخ کهه چهگهونهه وی    نشان می 
به ایخه اساسی خود کهه تهخقهیهق  
آن او را بهه کهمهونهیهسه  عهمهلهی  

 هخایت کرد  رسیخه 
 

مههارکهه  در جههخل خههویههش بهها  
روشنف ران آلمان  کهه وی خهود  
از مههیههان آنههان بههرخههاسههتههه بههود   
کههوشههیههخ تهها ورشهه ههسههتههگههی  
ش ارهای قهخیهمهیهشهان را ااهبهات  

 نمایخه 
 

مارک  به آنها گفت ما همه بهر  
سر این امر کهه واقه هیهت آلهمهان  
اطرا  مها  یهروسهی کهه در آن  
زنخگی بخینگونه دشهوار اسهت و  
آزادی انهخیشهه و آمهوز  وجههود  
نخارد  فی نفسه مه هر  چهیهزی  
کامال غهیهرجهذاب اسهت  تهوافهق  
داری ه کوچ ترین شه هی وجهود  
نخارد که چنان ه مها نهخهواههیه   
مردم آلهمهان بهه تهه ایهن بهاطهالق  
مخو  فرو رونخ  این جههان مهی  

 بایخ تغییر داد شوده 
 

مارک  یرسیهخ: امها ایهن جهههان  
تهوانهخ تهغهیهیهر داده    چگهونهه مهی 

شود؟ ام هان بهوجهود آمهخن ایهن  
تغیهیهر مهته هی اسهت بهه وجهود  
ی  گروه  ی  دسته از مهردم   

در جام ه آلمان  که با تار و یهود  
وجودشهان عهالقهمهنهخ بهه بهوجهود  

 آوردن این تغییر باشنخه 
 

مارک  گروههای مخهتهلهفهی را  
که در درون جام ه آلهمهان وجهود  
داشتنخ بترتیب مورد مطال ه قهرار  

اشهرافهیهت  بهوروکهراسهی     –داد  
بورژوازیه وی بخین نتی ه رسیهخ  
که حتی گهروه آخهری  بهرخهال   
بههورژوازی فههرانسههه کههه نههقههش  
انقالبی ای بخان یراهمهیهتهی ایهفها  
نمود  قادر نبود نقش "طبهقهه آزاد  
کننخه" را که ن ام اجتهمهاعهی را  

 کامال تغییر دهخ  ب هخه گیرده 
اگر نه بورژوازی  ی  چه طبهقهه  
دیگری می توانست این وظهیهفهه  
را عهخه دار شوده و مارک  کهه  
در آنزمان غرق در مطال ه تهاریهخ  
و شههرایهه  مههوجههود فههرانسههه و  
انگلستان بود بخین نتیه هه رسهیهخ  

ای بهود    که یرولتاریا تنهها طهبهقهه 
کههه دارای رسههالههت اجههتههمههاعههی  

 واق ی ای بوده 
 

  ٥٨٤٤ لذا مارک  حتی در سال  
ن ریه اوهلهی خهویهش را مهطهر   

ای که تهوانهائهی آنهرا    نمود: طبقه 
بایخ مسئولیت رههائهی    دارد و می 

مههردم آلههمههان و تههغههیههیههر نهه ههام  
اجههتههمههاعههی را بهه هههههخه گههیههرد  
یههرولههتههاریههاسههت ههه چههرا؟ زیههرا  
یرولتاریا طهبهقهه ای از مهردم را  

دهخ که نف  شرایه     تش یل می 
وجههودیههش تهه ههسهه  تههبههاه تههریههن  
چههیههزیسههت کههه در جههامهه ههه  
بهورژوائهی کهنههونهی وجهود دارده  

ای    هی  طبقه دیگری در مرحهلهه 
بخین یستی از مخارج اجهتهمهاعهی  
قرار نگرفته و بار مابقی اجهتهمها   
را بههخیههن سههیههنههگههی احسهها   

کنخه در جائی ه وجود تهمهام    نمی 
طبقات دیگر جام ه بر ماله هیهت  
خصووی بنا شخه  یهرولهتهاریها از  
ایهن مههالهه ههیههت مههظههروم اسههت و  

ای بهه    نتی تا کوچ ترین عهالقهه 
حفظ ن ام کنونی نخارده و لی هن  

یرولتاریا از رسهالهت خهویهش آگهاه  
ای    نیست و از عل  و فلسفه بهههره 

نخارده وی موتهور تهمهام جهنهبهش  
رهائی بخش خواهخ شخ ههر آیهنهه  
که با این آگاهی  با این فلسهفهه  
در آمیزد  ههر گهاه کهه شهرایه   
الزم جهت رههائهی ا  را درک  
کنخ  ههر گهاه کهه نهقهش قهابهل  
ستایشهی را کهه بهه عهههخه ا   

 نهاده شخه درک کنخه 
ایههن نههقههطههه نهه ههر انههظههصههارا  
مههههارکسههههیههههسههههتههههی اسههههته  
سوسیالیستهای تخیلی بهرجسهتهه  

 –  ٥٠٠٦ کلود سن سیمهون     –
 –  ٥٠٠١ ن  شارل فوریه   ٥٨١١ 
ن  و خصووا رابرت اون   ٥٨١٠ 
تا قهبهل از    –( ٥٨١٨  – ٥٠٠٥ 

آنزمان توجه خویهش را مه هطهو   
به "یرجم یت ترین و مظتاج تهریهن  

نههمههوده    –یههرولههتههاریهها    –طههبههقههه"  
بودنخه اما آنها بروی این فر هیهه  
کهارکههرده بههودنهخ کههه یههرولهتههاریهها  
ورفا سهتهمه هش تهریهن طهبهقهه   
طبقه ای که بیش از همه مهورد  
اهانت و خفت قرار گرفهتهه  مهی  
باشخ و می بایست به او کمه   
شود و این کم  مهی بهایسهت  
توس  طبقات باالتر و بافرهنه   
تر وورت گهیهرده آنههها در فهقهر  
یرولتاریا تهنههها فهقهر را مشهاههخه  
کردنخه و ام انات انقالبی نهفتهه  
در این فقر کهه مهظهصهول فسهاد  
جههامهه ههه بههورژوائههی اسههت را  

 دیخنخه   نمی 
 

مارک  اولهیهن کسهی بهود کهه  
متذکر شخ یرولتاریا ورفا طهبهقهه  
ستم ش نیست  بل هه جهنهگهنهخه  
ف ال علیه نه هام بهورژوائهی نهیهز  

ایسهت کهه در    می باشخ؛ طهبهقهه 
کلیه شرای  وجهودیهش بهه تهنههها  
عههنههصههر انههقههالبههی در جههامهه ههه  

 بورژوائی بخل می شخه 
 

  ادامه داردن 
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  ٥ از صفحه         
در مقابل حمله 
به دستفروشان 
باید متحدانه 

 ایستاد!
 

نان مردم را به گروگان گرفتهه و  
امنیهت و آسهایهش و رفهاه را از  
زنخگی میلیونههها ایهرانهی عهمهال  
سلب کرده انخ و با بیشرمی تهمهام  
به دستفروشان و مردمی کهه در  
بختریهن شهرایه  مهیهخهواههنهخ نهان  
بخور و نمیری بخست آورنهخ  نهیهز  
حهمههلههه کهرده و هههمهه دارایههی و  
سرمایه کارگر دستفرو  را بههه   
میریزنخ و علیه دستفهروشهی رجهز  
میخواننخ و یاسخ این سهوال سهاده  
را نههمههیههخهههنههخ کههه بههرای ادامههه  
حیات و سیر کردن ش   خهود و  

 خانواده  چه بایخ کرده 
جمهوری اسالمی دستفروشهی را  
منو کرده و م ازات دستفهروشهان  
زنخان و جریمه نقخی اعهالم کهرده  

 استه  
قههانههون    ١١ بههنههخ یهه  مههاد   

شهههههرداری ههها سههخ مهه ههبههر و  
دستفروشی در ییاده روها را مهنهو  
و برای دستفروشان نهیهز مه هازات  
هایی تا ی  ماه حب  و یه   

هزار تومان جهزای    ١٦٦ میلیون و  
 نقخی ت یین کرده استه" 

هر از چهنهخگهاههی سهر و کهلهه  
مامورین ح ومتی در جهیهابهانههها  
ییخا مهیهشهود کهه بها وقهاحهت و  
شناعت تمام به دستفروشان حمهلهه  
می ننخ در آخریهن مهوارد  مه هال  
در تهههران  مهامهوریهن حه هومههت  
اسالمی با حهمهلهه رعهخ آسها بها  
باتوم و شوکر و یهنه هه بهوکه    
دستفروشان و گاها فهرزنهخان آنههها  

 را بشخت زخمی کرده انخه  
رفتار سرکوبگرانهه حه هومهت بها  
دستفروشان چنان شنیو است کهه  
ی ی از مقامات ح ومت عهلهنها  
میگویخ با ین هه بهوکه  حهمهلهه  

 ن نیخههه  
مظهمهخ حهقهانهی  عضهو شهورای  
شهر تهران  می گویخ : اگر چهه  
قانون به شهرداری اجهازه بهرخهورد  
بهها دسههتههفههروشههان و جههمههو آوری  

کسب و کار آنهان را مهی دههخ   
اما  مکموران شهرداری نیز نبهایهخ  
با ین ه بوکه  بهه دسهتهفهروشهان  
حمله کننخ و اعهتهبهار و آبهروی  
آنان را در مقابل فرزنهخان شهان از  

 بین ببرنخه" 
 

در گههزارشههی کههه ایسههنهها بههطههور  
مههه هههال از یههه  حهههمهههلهههه بهههه  

  ٥١٣٤ دستفروشان در ماه اسفهنهخ  
 نوشت  چنین آمخه است: 

  ١٠ روز دوشهنهبهه    ٥٠:١٦ ساعت  
نفر از مهامهوران    ٥٦ بهمن  حخود  

بان برای برخورد بها    حری    -شهربان  
    شهاسهی     سخ م بر  با دو ماشهیهن 

بلنخ كهه ههیه  ااهری از شهمهاره  
منطقهه و نهاحهیهه شهههرداری بهر  
روی آنههههها نههبههود و فههقهه  آرم  
شههرداری داشهتهنهخ  بهه خهیهابهان  

آزادی آمههخنههخ و بههه شهه ههلههی  
 ههربههتههی  مشههغههول بههرخههورد بهها  

هههای    فههروشههان و چههرخههی   دسههت 
مقهابهل خهروجهی مهتهرو شهادمهان  
شخنخه برخوردی كه در نهایت بهه  
درگیری و م رو  شخن شهمهاری  

 از دستفروشان من ر شخه 
 

چنخ نفهر از شهاههخان حها هر در  
وظنه درگیری نیز بها اشهاره بهه  
استفاده ماموران از باتوم و شهوكهر  
كه در حاداه اخهیهر نهیهز گهزار   
شهخه بهود  گهفهتهنهخ: مهتهاسهفهانههه  
مههامههوران شهههههرداری بههخون بههیههان  
تذكر و هشخار و بخون مهقهخمهه از  

ها ییاده شخنخ و شهرو  بهه    ماشین 
    بره  ریخهتهن و واژگهونهی چهرخ 

ها كردنخ كه این كار بهاعهث    دستی 
درگهههیهههری شهههخه بههها ادامهههه  

ها كهه مهوجهب مه هرو     درگیری 
شخن چنخ تن از فروشنخگان شهخ   
ماموران شهههرداری بها رههاكهردن  

شهان وهظهنهه را تهر     خودروههای 
كردنخ و مردم نهیهز بها تهمها  بها  
اورژان  برای مخاوای مه هروحهان  

 اقخام كردنخه 
 

حههمههلههه بههه دسههتههفههروشههان و بههی  
حههرمههتههی بههه آنههان سههیههاسههت  
سرکوبهگهرانهه ای اسهت کهه بها  
اعترا  دستفروشان و مردم روبهرو  
مههیههشههوده  روزانههه از گههوشههه و  
کههنههار ایههران خههبههر حههمههلههه بههه  
دسهتهفههروشهان مهطهر  مهیههشهود و   
هم نین اعترا ات فوری مهردم  
و حا رین در مظله مهتهاسهفهانهه  
در چهنهخیهن مهورد  دسهتهفهروشهان  
دست به خودسوزی و خهودکشهی  

زده انخه آخرین موارد خهودسهوزی  
 در تاریخ 

خودسوزی امهیهر    ٥١٣٤ اسفنخ    ٠ 
ی  دستفهرو  جهوان در تهههران  
که روسری فروشی می رد  بهود  
کههه بهه ههخ از حههمههلههه مههامههوریههن  
حهه ههومههتههی خههود را آتههش زده  
ههمهه ههنههیههن خهود سههوزی یههونهه   

و    ٥١٣١ عساکره در اسفنخ مهاه  
که بها    ٣٤ مر  او در فروردین  

ی  جنبش اعتهرا هی گسهتهرده  
 در خرمشهر همراه شخه 

   
 
برای مشهتهی لهمه هن مهفهتهخهور    

اسالمی که حقوقهای نه هومهی  
گرفته و با لفت و لی  و دزدی  
و اسههلههظههه و زنههخان بههر مههردم  
ح ومت می ننخ  این سهوال کهه  

حهه ههومههت کههخام راه حههل را در  
مههقههابههل دسههتههفههروشههان مههیههگههذارد  
مطر  نهیهسهت   مههه  تهرسهانهخن  
مههردم و قههخر قههخرتههی کههردن و  
ادامه حیات خودشان اسهته بهایهخ  
در مههقههابههل ایههن سههرکههوبههگههریههههها  
ایستاد و نامه اعترا ی بیهش از  

ف ال مهخنهی یه  نهمهونهه    ١٦٦ 
خوب اعتهرا  در ایهران بهه ایهن  

 تشب ات ح ومتی استه 
 

——- 
بههه گههزار  ایههلههنهها  جههمهه ههی از  

ای    ف االن مخنی بها ارسهال نهامهه 
سههرگشههاده بههه مصههوبههه اخههیههر  
شورای شهر تههران در رابهطهه بها  

ی    نهامهه   اوال  اساسنامه و آئهیهن 
شرکت شهههربهان کهه اخهتهیهارات  

دهخ و    وسی ی به این شرکت می 

دسههتههفههروشههی را ههه  ردیههد بهها  
ت خی گری تلقهی کهرده اسهت   

 اعترا  کردنخه 
 

هایی از این نامه که بهه    در بخش 
امضههای بههیههش از یههانصههخ نههفههر  
خطاب بهه مهقهامهات مسهئهول از  
جمله سران سه قوه نهوشهتهه شهخه   

ی اخههیههر    آمههخه اسههت: مصههوبههه 
در   -شورای اسالمی شهر تهران  

اوال  اساسنهامهه و  »خصوا    -
 «ی شهرکهت شهههربهان   نهامهه   آئیهن 

اقخامی در جهت ظهاههر حهقهوقهی  
بخشیخن بهه تهبه هیهه و تهههخیهخ  
کههرامههت انسههانههی بههوده اسههته  

کهه بهه جهههت   ای   مصهوبهه 
 رورت اقتصادی دسهتهفهروشهی   
تکایرگذاری بر م یشت جم یهتهی  
قابل توجه  حساسیت شهرونهخان و  

روی رد حمایتی شهرونخان نسهبهت  
به دستفروشان و نیاز شهرونخان بهه  
خریخ از آنههها در عهمهل نهیهز بها  
ناکامی روبرو خواهخ شخ و فهقه   

ی ت ار ات اجهتهمهاعهی    بر دامنه 
و نار هایهتهی شهههرونهخان خهواههخ  

هههای    افههزود و بههه دلههیههل تههخههلههد 
ی    حههقههوقههی مههتهه ههخد در رویههه 

نههویسههی     حههقههوقههی  اوههول قههانههون 
تخالد با قانون اساسی و قهوانهیهن  
باالدستی  نقه اول تهفه هیه   
قوا و سلسله مراتب قانهونهگهذاری  

سههازی مههرز امههور    و مههخههخو  
حاکمیتی و امور مهظهلهی  مهی 

توان از آن با لفظ نهاقهانهون یهاد   
 نموده 

 
در ادامه نهامهه  همهن بهرشهمهردن  
ایههرادات ایههن مصههوبههه از جههمههلههه  
وخور جواز برخورد با دستفروشهان  
و سههلههب آزادی شههغههلههی و حههق  
ماله هیهت آمهخه اسهت:  هروری  
است که در راستای حهفهاظهت از  
قانهون اسهاسهی و سهایهر قهوانهیهن  
جاری و حاک  بر مو هو   دفها   
از کههرامههت انسههانههی و رعههایههت  

ی شهورای    قس  و عخل  مصوبهه 
اسالمی شهههر تهههران بها عهنهوان  

نهامهه    اوال  اساسنامهه و آئهیهن »
 لغو شوده  «شرکت شهربان 

 
در یایان این نامه آمخه اسهت: در  
وورت عهخم اقهخام مهقهتهضهی و  
مناسب  شاههخ تشهخیهخ اتهفهاقهات  
تههلههخ در شهههههر نهه ههیههر اتههفههاقههات  

آمخه در شههر اههواز  تهبهریهز     ییش 
  ٥١ ی    خهههرمشهههههههر  مهههنهههطهههقهههه 

شهرداری تهران  بزرگراه آزادگهان   
دولههتههخههواه  خههیههابههان جههمهههههوری   
متروی گلبر  و موارد مته هخد  
در خصههوا خههخشههه بههه حههقههوق  
انسههانههی دسههتههفههروشههان  حههواد   

دار شهخن افه هار    ناگوار و جریظهه 
عمومی خواهی  بود که با تهوجهه  
به شرایه  اقهتهصهادی نهاشهی از  
رکههود  بههیهه ههاری و تههورم و بهها  
ایهه ههاد شههوک اقههتههصههادی و  

ها و جامه هه     اجتماعی به خانواده 
یذیهر نهخهواههخ    بینی   تب ات آن ییش 

 بوده 
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 نکته اصلی

 مظمخ ش وهی 

 
 
 
 
 
 
 
 

قاچا  یک صنعت پرسود و 
 سیاست رسمی حکومت است!

 
م اون "ستاد مبارزه با قاچاق کاال و   علیر ا گلستانی زاده  
تیرماه ییرامون "الیظه قانون جهخیهخ    ١١ ارز" ح ومت که روز  

  ١٦ فهقه    مبارزه با قاچاق "وظبت می رد گفتهه اسهت :  
شهودهاز    میلیارد دالر برای مبازره با قاچاق کاال یرداخت می 

به ب خ درآمخهای حاول از مبارزه با قاچاق کاال    ٥١٣١ سال  
میلیارد دالر برای مبارزه با قاچاق    ١٦ به خزانه واریز و فق   

شود که این اتفاق عمال دسهت مها را در سهتهاد    یرداخت می 
بسته استه هم نین مبله حق کشد یا یادا  آنی نیروهای  
انتطامی و ن امی در قانون جهخیهخ مهنهتهفهی شهخه کهه ایهن  

 توانخ در انگیزه مبارزه با قاچاق تاایرگذار باشخه   مو و  می 
 

میلیارد دالر    ١٦ این مقام ح ومتی گالیه کرده و  میگویخ  
از مظل درآمخهای مبارزه با قاچاق توس  ح ومت به امهر"  
مبارزبا قاچاق" اختصاا داده میشود که میهگهویهخ کهافهی  
نیستهبه همین خاطر بانخهای قاچاق ی دولتی الیظه ای در  
دست تهیه دارنخ که قرار است در مه هله  تصهویهب شهخه و   

 سه  قاچاق یان افزایش یابخه 
 

عامل مه   اولی رشخ و گستر  سازمانیافته قاچهاق در    
کشور خهود حه هومهت اسهته ایهنههها ههمهخیهگهر را "بهرادارن  
قاچاق ی انقالب اسالمی" خطاب می کننخه این همهه کهه  
در مورد قهاچهاق  بهبهخهشهیهخ ایهن ته هارت یهرسهود و مههه   
ح ومتشان حر  می زنخ  در مورد دهها مش ل اقتصهادی  
ن یر افزایش رکود اقهتهصهادی  رشهخ چهنهخ دروهخ مهنهفهی  
اقتصاد  گستر  ورش ستگهی کهارخهانه هات و واحهخههای  
تولیخی و به طبو آن بی ارسازی میلیونی نبود حخاقل ههای  
برخورداری مردم از بهخاشت و درمان و ههه چانه نمی زنهنهخه  
چون امرشان نبوده و نیسته قاچاق ی  وهنه هت در دسهت  
ح ومت و عالوه بر این  یرسود تر از هر عروه دیگر اقتصاد  

 مافیایی می باشخه 
 

درآمخهای حاول از قاچاق کاال و ارز از م اری قانونی و  
با حمایت مافیای بزر  اقهتهصهادی کهه در ههمهه ارکهان  
ح ومت ف الیت می کنخ آنقخر ن ومی و براحتی بخست می  

میلیارد دالر بهودجهه    ١٦ آیخ که ح ومت بی شرمانه برایش  
اختصاا می دهخه طهبه ها درآمهخههای حهاوهل از قهاچهاق  
همانطوری ه از سخنان این مقام ح ومت برمی آیخ  چهنهخیهن  
برابر بودجه اختصاا داده شخه به امهر "مهبهارزه بها قهاچهاق"  

 توس  ح ومت می باشخه 
 

" ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز" در واقو یه  کهنهسهرن  
ع ی  با سازمان مافیایی با هزارن قهاچهاقه هی وابسهتهه بهه  
بانخهای ح ومتی دارده ی  ون ت تمام عیار و یهر سهود  

میلهیهارد دالربهودجهه بهیهن    ١٦ برای ح ومت می باشخه این  
عمله و اکره و نیروهای این سازمان و نهیهروی انهته هامهی و  
بانخهای شری  در این ت ارت یهرسهود  یه هنهی ارگهانهههای  
اولی قاچاق ی ح ومت توزیو میشوده ایهنههها "یهیهگهرامهر  
مبارزه با قاچاق" کاالها توس  برادران قاچاق ی شهان مهی  

 شونخهاین یروسه به ش ل زیر سازمان می یابخه 
 

کاالهای قاچاق را در ی  اقخام نمایشی از انبارها  اس له    
های غیر م از  بنادر ویژه قاچاق وابسته به س اه و بسیج  و  
دهها سوراخ و منفذ ورودی دولتی و قانونی ت بیه شخه توس   
بانخهای ح ومتی  برادارن قاچاق ی شهان تهوقهیهد کهرده   
چنخ مامور خرده یا را دستگیر و با دادن یاداشی بهه عهنهوان  
"بازخریخ" عزل کرده  کاالهای قاچاق را  ب  کرد و آمار و  

 ارقام "کشق کاالی قاچاق" ارائه می دهنخه  
 

همزمان بانخهای دیگر ح ومت همین کاالهای توقید شهخه  
را از طریق مافیای قاچاق ح ومت در وزارت خهانهه ههای  
ت ارت  بازرگانی  جهاد سازنخگی  بنیاد شهیخ دهها شرکت  
وابسته به س اه وبسیج اداره جات گمرکات ح ومت وهه وارد  

  ١٦ چرخه توزیو در بازارها می نهمهایهنهخه حه هومهتهی کهه  
میلیارد دالر برای "مبارزه با قاچاق" هزنیه می کنخ و بهی  
شرمانه از واریز درآمخها به خزانه مرکزی حه هومهت گهالیهه  

میلیارد دالربرای "مبارزه بها قهاچهاق" که     ١٦ می کنخ که  
است  خود گویای درآمهخههای چهنهخ ده مهیهلهیهاردی بهرای  
ح ومت قاچاق یان استهون ت قاچاق یر سودترین عهروهه  
ف الیت اقتصادی ح ومت می باشخه به همهیهن خهاطهر هه   

 مخام برا  هزینه می کننخ و طر  و نقشه می کشنخه 

ح   قاچاق و درآمخهای آن به اعترا  نوبخهت سهخهنهگهوی  
  ٥٦    ٣١ دولت روحانی سه برابر بودجه عمرانی دولت در سال  

برابر بودجه بهخاشت و درمان    ١ برابر بودجه آموز  و یرور    
برابر بودجه ای اد اشتغال می باشخهکل بودجه عمرانی    ٥١ و  

  ١٦٦ که دولت برای امسال اعالم کرده رقمی نهزدیه  بهه  
هزار میلیارد تومان می باشخهاینها فق  گوشه ای از حساب  
و کتاب های بانخهای ح ومتی است که در جریان مباحث  

 به بیرون درز کرده استه   ٣١ مربوط به تصویب بودجه سال  
 

این آمار و ارقام مربوط به سه  سال گذشته دولهت روحهانهی   
می باشخه قاچاق ی  سیاست رسمی ح ومت می بهاشهخه  
رشخ و گستر  قاچاق نتی هه سهازمهانهخههی و ههخایهت ایهن  
ون ت یرسود توس  بانخهای دولت روحانی  در توافق با بیت  
رهبری و مافیای بزر  قاچاق در را  ن هام مهی بهاشهخه   
برای اینها اقتصاد ی نی همینهیه  نهتهیه هه بهالفصهل ایهن  
سیاست اقتصادی ح ومت  سازمانخهی گرانی های سرسام  
آورو تظمیل قیمت های باال بر اقتصاد  هزینه ها و م یهشهت  
مردم می باشخه قاچاق همه چیزو بازاریابهی بهرای خهریهخ و  
فرو  کاالهای توقید شخه با چنخین برابر قیمت تمام شهخه   
تسل  بر چرخه بازار همه کاالها  در نتهیه هه  گهران کهردن  
قیمت کاالها و مایظتاج عمومی در بازار می باشخهدر تقسی   
کار قاچاق یان ح ومتی   بانهخههای دولهتهی  و بهویهژه "  
سازمان های واردات دولتهی" بهخهش مهربهوط بهه کهاالههای  
اساسی را در کنترل خود دارنخه این تقهسهیه  کهار بهانهخههای  
قاچاق یان می باشخه ی  نتی ه بالفصل آن گهران کهردن  
روزمره قیمت کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم می باشخه  
دولت روحانی با هم اری شرکای قخرتمنخ  در را  نه هام  
"ت ی  بازار قیمت ها" را در دست دارنخه سهیهاسهت عهمهومهی  
اینها سازمانخهی و مخیریت و تظمیل گرانی ههای ههر چهه  
بیشتر بر گذران و م یشت مردم می باشخه سهود حهاوهل از  
واردات قاچاق را با قیمتهای چنخین برابری که این بهانهخهها  
همین کاالها را در بازار بفرو  می رساننخ  حساب کنیخ تا  
متوجه اب اد ن ومی درآمخهای ح ومت از قبل ون ت تمام  
عیار یر سود قاچاق شویخه دولت روحهانهی  کهل حه هومهت  
جمهوری اسالمی  دولت و ن ام  ح ومتقاچاق یان و دزدان  
می باشخهبرای یایان دادن به این و  یت دولت دزدان وقاتالن  
و آدم شان سالمی سرمایه را بایهخ بهه زیهر کشهیهخه راههی  

 دیگری نیست 
 ممخ ش وهی  

 ١٦٥٠ ژوئیه    ١١ 
 

تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بووده اسوتع عولويوراو  روا  
ايده هاى قدرگرايانه و خرافى اع  از مذهبى و اير مذهبى حتى در دنياى باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هوريوک بوه 
نحوى عال  ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده هاى وسيع مردم هموواره 
حاکى از يک اميد و باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر اسوتع ايوا امويود کوه دنويواى فوردا 
ميتواند از محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشد، ايا اعتقاد که عمل امروز انسان ها، چه جمعوى و 
چه فردى، در تعييا چند و چون دنياى فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حورکوت 

کمونيس  کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعوتوقواد انسوان هواى   توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهدع
   بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختا يک آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و ميسر استع

 يک دنياى بهتر



 ٥٢٤ شماره      -  چهارم  دوره     11     کارگر کمونيست 

 
ایههنه هها  «بهخهشههههایهی از نههامهه؛  

گه ههسههاران اسههت  شهههههری کههه  
اههروتههش بههاعههث اههروتههمههنههخی  
کشور  است و خود در فهقهر و  
فالکت استه  کهارگهرانهی کهه  
در ون ت نفهت مشهغهول کهارنهخ  
بههیههشههتههریههن سههههه  در تههولههیههخ و  
استخراج این اروت را دارنخ ولهی  
سهمی از آن نخارنخه  در ابهتهخای  
شرو  ریاست جهمهههوریهتهان و در  
بخو ورود رای به ابهطهال مصهوبهه  
تبخیل و  یت نیروهای شرکتهی  
به قرارداد مستقی  دادیخ کهه در  
دولهت قهبهل تصهویهب شهخه بههود   
گناه این مصوبه آن بهود کهه در  
دولت قبهل بهه سهرانه هام رسهیهخه  
بهههودهدولهههت قهههبهههل بههها تهههمهههام  
اشهتهبهاههاتهش در ایهن مهورد بههه  
درستی گام برداشته بود و قانهون  
برده داری را نهقهه کهرده بهوده  
آقای رئی  جمههور؛ شهمها خهود  
حقوق دانیخ و خوب میخانیخ کهه  
این مصوبه اگر ه  خال  قهانهون  
بههود قههابههلههیههت اوههال  را دارا  
بودهچرا دولت شمها بهه مه هله   
الیهظهه ارائهه نهه هرد تها قههوانهیههن  
اوال  شهونهخ ولهی مهتهاسهفهانهه  
هی  اقخامی حتی در ش ار هه   
نههخیههخیهه  و ایههن اقههخام در ابههتههخا  
شیرینی تخبیر و امهیهخ را در دل  
کههارگههران زهههر کههرده  آقههای  
رئی  جمهور؛ قط ا فیهش ههای  
حقوقی ن ومی مخیران نفتهی را  
مالح ه کرده ایخهآیا مهیهلهی بهه  
دیههخن فههیههش هههای حههقههوقههی  
کههارگههران نههفههتههی داریههخ؟ و آیهها  
تظمل دیخن داریهخ؟ قهطه ها اگهر  
مشاهخه کنیخ در یشت این ارقهام  
چهره م صومانه کهودکهانهی را  
خواهیخ دیخ که لهبهخهنهخ بهه لهب  
نخیخه انخه کارگرانی را خهواههیهخ  

درجهه و    ١٦ دیخ که در گرمهای 
طههاقههت فههرسههای جههنههوب عههرق  
مههیههریههزنههخ ولههی ارقههام فههیههش  

حقوقیشان به اشهتهبهاه در فهیهش  
دیگری ابت شهخه اسهته آقهای  
رئی  جمهور؛ شما که تصهویهب  
می نیخ مهخیهران نهفهتهی جهنهوب  

ریههالههی    ١٤٠٦٦٦٦٦٦ حههقههوق  
دریافت کهنهنهخ و کهار آنههها را  
کههلههیههخی یههنههخاشههتههیههخ آیهها بههرای  
کههارگههران نههفههت جههنههوب ههه   

 امتیازی تصویب کردیخ؟ 
 

کارگران میگوینخ؛ ش هار دولهت  
"تخبیر" و "امهیهخ" سهرابهی بهیهش  
نیسته و نبوده آنها عمهال دوری  
از این دولهت و شه هارههایهش را  
اعههالم کههرده انههخه دولههتههی کههه   
موق یت شغلی آنها را بسهرانه هام  
نرسانخه  دولهتهی کهه مصهوبهات  
دولت قبلی را تنها و تنها بخلهیهل  
جههنهه  و دعههوای جههنههاحههی  
مس وت گذاشته استه دولهتهی  
که در سه سال  گذشتهه ههزاران  
گارگر را به دلیل اخهراج سهازی  
در مههراکهز کهار و کههارخهانههه و  
یروژه های ساختمانی بهه اردوی  
میلیونهی بهیه هاری رواده کهرده  
اسهههته دولهههتهههی کهههه ایههه هههاد  
فروتهای شغلی برای فهرزنهخان  
کارگران و مزدبگیران جام هه را  
 به سطح زیر وفر رسانخه استه  

 
بههرای کههارگههران نههفههت و گههاز  
گ ساران فیش ههای حهقهوقهی  
نههه هههومهههی دولهههتهههی هههها  و  
بورژواهای مهفهتهخهور خهود نهیهز  
مههبههارزه ای طههبههقههاتههی اسههته  
کارگران در این نامه اعترا هی    
فیش های حقوقی   زیهر خه   
فقر خودشان را به عروه ای از  
مبارزه با ن ام و دولهت روحهانهی  

 سوق داده انخه   
 

در شرایطی هه حهخاقهل دسهتهمهزد   
کارگران کمتر از ی  مهیهلهیهون  
تومان است  و خ  فقر زیهر سهه  
و نی  میلیون است  فهیهش ههای  

حهقههوقههی مههیههلهیههونههی مههخیههران و  
رئی  و روسای ادارات در دولهت  
روحانی عمق ش ا  طبقاتهی و  
فههاوههلههه طههبههقههاتههی اکهه ههریههت  

دروهخی    ٣٣ شهرونخان جهامه هه  
در وهخی ههان  ٥ هان با اقلیت   

 را به نمایش میگذارده 
 

کارگران  یرستاران و م لمهان در  
ن ام جمهوری اسالمی بهارهها و  
بهه ههرات نههامههه و طههومههارهههای  
اعههتههرا  بههه شههرایهه  کههار و  
دستمزد و ایمنی مظیه  کهار و  
دستگیری و سهرکهوب و عهلهیهه  
امههنههیههتههی کههردن اعههتههصههاب و  
تشهه ههل و اعههتههرا  و تهه ههمههو  
کارگری  نوشته و بهه دولهت و  

 کارفرماها داده انخه  
توسل به نامه سرگشهاده تهوسه   
کارگران و اعالم کهیهفهرخهواسهت  
بش ل عهلهنهی سهنهتهی دیهریهنهه  
استه در غهیهاب تشه هل ههای  
کارگری  ات ادیهه کهارگهری و  
شوراهای کارگران نوشتن نهامهه  
سههرگشههاده خههود ابههزاری اسههت  
برای یوشش مطالبهه و خهواسهت  

 کارگرانه  
 

برررسی موردی بهیهانهیهه  نهامهه  
های سهرگشهاده و طهومهارههای  
امضا شخه بخوبی  بهه مها ایهن  
ت ربه را یادآوری می نخ که بهه  
مرور و با عمیق شخن اعترا هات  
کارگران و مه هلهمهان مهظهتهوا و  
مضمون نامه های سهرگشهاده و  
طههومههارههها  تهه ههر ههی تههر و بهها  
خواستهای طهبهقهاتهی کهنه هرت  

 تری  بیان و ییگیری میشونخه 
بیانیه  عهبهخی هههه عه هیه  زاده   

اجهتهمها   “ برای خارج کردن اتهام  
و تبانی به  قصهخ اقهخام عهلهیهه  

طومارههای  ”  امنیت ملی کشور 
اعترا ی یرستاران و مه هلهمهان   

هزار امضا کارگران و  ٤٦ طومار  
اسهتهان و    ٨ ف الین کارگری از  

مراکر کارگهری بهرای افهزایهش  
دسههتههمههزدههها و نههامههه سههرگشههاده   
کارگران نفت و گاز گه هسهاران  
دراعههتههرا  بههه عههخم تههبههخیههل  
و  هیهت شهغهلهی نهمهونهه ههای  
برجسته از اقخامات اعترا هی و  
مبارزه کارگران و م لملن علهیهه  
و و موجود  حقوق و دستمزدهها  

 و امنیت شغلی است!  
 نسان نودینیان  
/////////////// 

 متن کامل نامه؛ 
نامه سرگشاده کارگران نهفهت و گهاز  
گ ساران دراعترا  بهه عهخم تهبهخیهل  

 و  یت خطاب به حسن روحانی! 
جههمهه ههی از کههارگههران نههفههت و گههاز  
گ ساران در آستانه سفر رئی  جمههور  

انخ که از من ر    ای را منتشر کرده   نامه 
 گذرد؛   شما خواننخگان می 

 
 متن این نامه به شر  زیر است؛ 

ریاست مظهتهرم جهمهههور جهنهاب آقهای  
 دکتر روحانی 
 با عر  سالم 

اکنون که ی  از چنخ سهال از شهرو   
ریاست جمهوریتان به شهههر گه هسهاران  

 قخم گذاشتیخ خخا را شاکری ه 
آقای رئی  جمهور؛ایهنه ها گه هسهاران  
اسههت شهههههری کههه اههروتههش بههاعههث  
اروتمنخی کشهور  اسهت و خهود در  

 فقر و فالکت استه 
 

کارگرانی که در ون ت نفت مشغهول  
کارنهخ بهیهشهتهریهن سههه  در تهولهیهخ و  
اسههتههخههراج ایههن اههروت را دارنههخ ولههی  

 سهمی از آن نخارنخه 
 

آقای رئی  جمهور؛ در ابهتهخای شهرو   
ریاست جمهوریتان و در بهخو ورود رای  
بهه ابههطههال مصههوبههه تههبههخیههل و هه ههیههت  
نیروهای شرکتی به قرارداد مسهتهقهیه   
دادیخ که در دولت قبهل تصهویهب شهخه  
بود گناه این مصهوبهه آن بهود کهه در  
دولت قبل به سران ام رسیخه بهودهدولهت  
قبل با تمام اشتباهاتش در ایهن مهورد  
به درستی گام برداشتهه بهود و قهانهون  

 برده داری را نقه کرده بوده 
آقای رئی  جمهور؛ شمها خهود حهقهوق  
دانیخ و خوب میخانیخ که این مصهوبهه  
اگر ه  خال  قانون بود قابلیت اوال   
را دارا بودهچرا دولت شما بهه مه هله   
الیظه ارائه نه هرد تها قهوانهیهن اوهال   

شونخ ولی متهاسهفهانهه ههیه  اقهخامهی  
حتی در ش ار ه  نخیخیه  و ایهن اقهخام  
در ابتخا شیرینی تخبیر و امیخ را در دل  

 کارگران زهر کرده 
آقای رئی  جمهور؛ قط ا فیهش ههای  
حهقهوقهی نه هومهی مهخیهران نهفهتهی را  
مالح ه کرده ایخهآیا مهیهلهی بهه دیهخن  
فیش های حقهوقهی کهارگهران نهفهتهی  

 داریخ؟ و آیا تظمل دیخن داریخ؟ 
قط ا اگر مشاهخه کنیخ در یشهت ایهن  
ارقام چهره م صومهانهه کهودکهانهی را  
خواهیخ دیخ که لبخهنهخ بهه لهب نهخیهخه  
انخهکارگرانی را خواهیهخ دیهخ کهه در  

درجهه و طهاقهت فهرسهای    ١٦ گرمهای 
جنوب عرق میریزنخ ولهی ارقهام فهیهش  
حقوقیشان به اشتباه در فیهش دیهگهری  

 ابت شخه استه 
 

آقای رئی  جمهور؛ شما کهه تصهویهب  
می نیخ مخیران نهفهتهی جهنهوب حهقهوق  

ریالی دریافت کهنهنهخ و    ١٤٠٦٦٦٦٦٦ 
کار آنها را کلیخی ینخاشتیخ آیا بهرای  
کارگران نهفهت جهنهوب هه  امهتهیهازی  

 تصویب کردیخ؟ 
 

در دولت قبهل چهنهخ وهبهاحهی وزارت  
نفت بخون وزیر اداره شخ و رئی  جمهور  
شخصا در کنار ریاست جمهوری وزیهر  
نفت ه  بهود ههر چهه بهگهویهیه  خهال   
قانون بود ولی اابات کردنخ که کار و  
ون ت بخون مخیر خواهخ چرخیخ ولهی  

 بخون کارگر هرگز! 
 

آقای رئی  جمهور؛ شما چه تهخبهیهر و  
 امیخی برای کارگران داریخ؟ 

 
همه میخانی  با ش ار ههیه  مشه هلهی  
حل نخواهخ شخ ی  از آن بهیهزاریه هدر  
عمل خهواههانهیه  کهه مه هخدا تهبهخیهل  
و  یت نهیهروههای شهرکهتهی آغهاز و  
قانون همسان سهازی حهقهوق کهارگهران  
اجرا شود که قهطه ها تهااهیهر آن را در  
افزایش روحیه کارگهران و نهتهیه هه آن  
افزایش بهره وری و ییشرفهت اقهتهصهاد  
کشور عهزیهزمهان اسهت را بهه عهیهنهه  

 خواهی  دیخه 
 والسالم 

 
جههمهه ههی از کههارگههران شههرکههت نههفههت  

 گ ساران 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

نامه سرگشاده کارگران نفت و گاز گچساران دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت خطاب به حسن 
روحانی،  گامی مثبت و طبقاتی علیه دولت، و مبارزه برای رسیدن به  شرایط شغلی و دستمزد 

 کارگران در ایران!
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نامه سرگشاده کارگران نفت 
و گاز گچساران دراعترا  به 
عدم تبدیل وضعیت خطاب به 

 حسا روحانی!

جم ی از کارگران نفت و گاز گه هسهاران در آسهتهانهه  
سفر روحانی نامه ای داده و اعترا  خود را در خصهوا  
عخم تبخیل و  یت آنها و استخخام مستقی  در وزارت نهفهت  
 اعالم داشتنخه در بخهشهی از نهامهه چهنهیهیهن آمهخه اسهت: 
آقای رئی  جمهور؛ شما کهه تصهویهب مهیه هنهیهخ مهخیهران  

ریالی دریافهت کهنهنهخ و    ١٤٠٦٦٦٦٦٦ نفتی جنوب حقوق  
کار آنها را کلیخی یهنهخاشهتهیهخ آیها بهرای کهارگهران نهفهت  
جنهوب هه  امهتهیهازی تصهویهب کهردیهخ؟ در آخهر نهیهزایهن  
کارگران بر خواست خود تاکیخ کرده و مهیهنهویسهنهخ:"آقهای  
رئی  جمهور؛ شما چه تخبهیهر و امهیهخی بهرای کهارگهران  
داریخ؟ همه میخانی  با ش ار هی  مشه هلهی حهل نهخهواههخ  
شخ ی  از آن بیزاری هدر عمل خواهانی  که مه هخدا تهبهخیهل  
و  یت نیروهای شرکتی آغهاز و قهانهون ههمهسهان سهازی  
حقوق کارگران اجرا شود که قط ا تاایر آن را در افهزایهش  
روحیه کارگران و نتی ه آن افزایش بهره وری و یهیهشهرفهت  
 اقتصاد کشور عزیزمان است را بهه عهیهنهه خهواههیه  دیهخه 

 والسالم"ه 
 

 مرداد:  ٣
 «ارگ قدیم بم»کارگران پروژه مرمت 

 چهار ماه حقوق نگرفته اند
چهههار مهاه   «ار  قخیه  به  »کارگر یروژه مرمت    ٥١٦ به  

حقوق یرداخت نشخه استه هم نین بخاطر این ه کهارفهرمها  
حق بیمه کارگران را ن رداخته است اداره تامیهن اجهتهمهاعهی  
از ت ویه و تمخیخ دفهتهرچهه ههای درمهانهی کهارگهران و  

  خانواده هایشان خودداری می کنخه 
 

در معدن سنگ آهن بافق حقوق خرداد ماه 
 کارگر پرداخت نشده٠٥٥٥
کارگر م خن سن  آههن بهافهق    ٠٦٦٦ دستمزد خرداد ماه  

هنوز یرداخت نشخه استه مسئوالن کهارخهانهه قهول داده انهخ  
 مطالبات کارگران تا نیمه مرداد ماه یرداخت شوده 

 
تجمع اعتراضی کارکنان آلومینیم المهدی 

 و هرمز
نفر از کارکنان شرکت آلومینیوم الهمهههخی و    ٥١٦ بیش از  

هرمز در اعترا  به ح   اخراج خود در مقابل اسهتهانهخاری  
هرمزگان در بنخرعبا  دست به ت مو زدنخه ایهن کهارگهران  

 تا هی خه سال سابقه کار دارنخه   ١ بین  
 
 مرداد: ١

کارگران معدن همکار راور دست به 
  اعتصاب زدند

کارگر م خن همه هار راور در اعهتهرا  بهه ایهنه هه    ٤٦٦ 
حقوق آنها از اردیبهشت ماه تاکنون یرداخت نشخه  دست بهه  
اعتصاب زدنخه کارفرما ی نی شرکت زغال سن  بها ایهن  
بهانه که شرکت فوالد اوفهان یول زغال خریخاری شهخه را  

 ن رداخته از دادن حقوق کارگران خودداری می کنخه 
 

 ١تجمع اعتراضی کارگران منطقه 
 شهرداری آبادان 

  ١ ت خادی از کارگران فضای سبز و خهخمهاتهی مهنهطهقهه  
مههاه    ٠ شهههههرداری آبههادان دراعههتههرا  بههه عههخم یههرداخههت  

حقوق حق بیمه ودیگرمطالباتشان  در مقابل خانه بههارسهتهان  
نشین در آبادان دست به تظصن زدنخه عیهخی و سهنهوات و  
یادا  یایان سال این کارگران و هم نهیهن حهق بهیهمهه ایهن  

 کارگران به تامین اجتماعی یرداخت نشخه استه 
 

کارگران اخراجی فوالد سازان برای 
 دریافت طلب های خود، اجتماع کردند

کارگران اخراج شخه کارخانه "فهوالد سهازان فهرآیهنهخ" بهرای  
دریافت دستمزدهای یهرداخهت نشهخه خهود در مهقهبهل درب  
ورودی کارخهانهه در مهالرد تهههران اجهتهمها  کهردنهخه ایهن  

کهه بهیه هار شهخه    ٣١ کارگران می گوینخ که از فروردین  
انخ  تاکنون نتوانسته انخ دستمزدهای عقب افهتهاده خهود را  

نهفهر و ههر کهارگهر بهطهور    ٤٨ بگیرنخه ت خاد این کارگران  
میلیون تومان از کارفرما طلهبه هار اسهته بهه    ١٦ متوس   

دلیل یرداخت نشخن حق بیمه این کارگهران  سهازمهان بهیهمهه  
های اجتماعی از یرداخت بیمه بی اری به آنههها خهودداری  

 می کنخه 
 

 مرداد: ٢
مصدوم شدن کارگران براثر انفجار در 

 خط لوله انتقال گاز 
براار اوابت تیغه ی  بهولهخوزر بهه لهولهه انهتهقهال گهاز در  
روستای یران یرویز شهرستان یلخختهر انهفه هار مهههیهبهی رخ  
داده گفته میشود کهه در ایهن انهفه هار بهولهخوزر بهه ههوا  

یرتا  شخه استه از سرنوشت راننخه بولخوزر اطهالعهی داده  
نشخه و آمار دقیقی از ت خاد مصخومهیهن یها قهربهانهیهان ایهن  
حاداه اعالم نشخه استه مسئوالن بیمارستهان امهام یهلهخخهتهر  

نفر از مصخومین به آن بیمارستان منهتهقهل    ١١ گفته انخ که  
نهفهر در بهیهمههارسهتهان بسهتهری هسهتهنههخه    ٣ شهخه انهخ کهه  

مصخومین که از کارگران و ساکنین منطقه هستنخ دچهار  
سوختگی و یا مسمومیت شخه انهخه یه  مهورد مصهخوم  
شخن ه  بخاطر ش ستگی یا استه عهمهلهیهات راه سهازی   
خاکبرداری و انف ار دینامیت در مظلی ان ام میشهود کهه  
خ  انتقال گاز از آن ا عبور می کنخ و به کهارگهران و از  
جمله راننخه بولهخوزر اطهالعهاتهی در ایهن مهورد داده نشهخه  

 استه  
 

جان باختن یک کارگر ساختمانی حین 
 کار دراهواز براثرگرمازدگی!

مخیر درمان دانشگاه علوم یزش ی جنخی شایور اههواز  از  
مر  ی  کارگر ساختمانی به دلیل ف الیهت در ههوای  

ریزی مغهزی شهخ    گرم خبر داد و گفت: این فرد دچار خون 
 و جان خود را از دست داده 

 
کارگر بیکار شده گلریس ابهر  ٣٧٥

 حقوقهایشان را طلبکارند
مهاه    ٣ کارگر بیگار شخه کارخانه گلری  ابهههر تها    ١٠٦  

ت هطهیهل شهخه    ٣٤ حقوق طلب ارنخه این کارخانه از دی ماه  
و اعهتهرا هات کهارگهران بهرای دریهافهت دسهتهمهزدههایشهان  
تاکنون بی نتی ه مانخه استه به واحب کارخانه گهلهریه   

میلیارد تهومهان جهایهزه وهادراتهی داده شهخه    ٤ نزدی  به  
میلیارد تومان وام بان هی گهرفهتهه    ١١ است  هم نین وی  

میلهیهارد تهومهان تسهههیهالت بهانه هی بهرای یهرداخهت    ١ و  
حقهوقهههای کهارگهران در اخهتهیهار  گهذاشهتهه شهخه ولهی  
کارگران تاکنون چیزی دریهافهت نه هرده انهخه  کهارگهران  
گلری  تاکنون بیست بار ت مو اعترا ی داشهتهه انهخ کهه  

تهیهر در مهقهابهل فهرمهانهخاری ابهههر بهوده    ١٦ آخرین آن روز  
فرمانخار قول داده است که ظر  ی  هفته بهه مشه هالت  
این کارگران رسیخگی کنخه این کارگران تاکنون چهنهخیهن  

 بار از این وعخه ها و قول ها از مسئوالن شنیخه انخه 
  

 تیر: ٣٢
ماه حقوق وعیدی ٠عدم پرداخت 

 سازی طبس! کارگرکارخانه کک ٢٣٥
کارگر کارخانه ک  سهازی طهبه  بهیهش از مهاه    ٥١٦ 

هه  بهه آنههها    ٣١ است که حقوق نگرفته انخه عیخی سهال  
 یرداخت نشخه استه  

 
فرو ریختن دیوار سوله و مصدوم شدن 

 کارگر
براار فروریختن دیوار سوله سیلوی غالت در روستای یه هه  
س ود یه  کهارگهر زخهمهی شهخه ایهن روسهتها از تهوابهو  

  شهرستان راز و جرگالن در خراسان شمالی استه  
 
 

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  شهال خباززاده 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  
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 تیر: ٣٥

شریف ساعد پناه به اداره اطالعات 
 سنندج احضار شد

بنا به خبر اتظادیه آزاد کارگران ایران : شرید سهاعهخ یهنهاه  
به اداره اطالعات شهر سننخج احضار و مورد بازجوئی قهرار  
گرفت به دنبال احضار شرید ساعخیناه عضو هیئهت مهخیهره  
اتظادیه آزاد کارگران ایران توس  اداره اطهالعهات سهنهنهخج   

وبح به اطالعات سننخج مراج ه نموده و تها    ٣ وی ساعت  
ساعت ی  و یانزده دقیقه ب خ از ظهر مورد بازجوئی قهرار  
گرفهتهه اسهته شهریهد سهاعهخیهنهاه بهه خهاطهر شهرکهت در  
گلگشت حمایت از ج فر ع ی  زاده و ههمه هنهیهن دیهخار بها  
خانواه او در زمهان اعهتهصهاب غهذا و عه ه  گهرفهتهن بها  

و ههمه هنهیهن     یالکارد "جان ج فر ع ی  زاده در خطر است" 
در مورد اتظادیه آزاد کارگران ایران زیر فشهار و بهازجهوئهی  
بازجویان اداره اطالعات قرار داشته استه بازجویان عالوه بهر  
اعمال این فشارها  از شرید خواسته انخ که ت هخ بهخههخ در  

 هی  ت م ی شرکت ن نخه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کارگران معترض غذای پتروشیمی پردیس 
 را تحریم کردند

نهفهر کهارگهران قهرارداد    ٣٦٦ تها    ٨٦٦ بر این اسا   حخود  
تیرماه تهاکهنهون    ١٠ رسمی یتروشیمی یردی  از روز دوشنبه  

به دلیل آن ه که تغییر ناعادالنه زمان شیفت ههای کهاری  
های غذایهی وهبهظهانهه     شود  از ام انات وعخه   نام برده می 

ناهار و شامی کهه تهوسه  کهارفهرمها تهوزیهو مهی شهود   
انخه آنها به تغییراتی که توس  کارفرمها در    خودداری کرده 

نوبت های کاری آنان داده شخه  مه هتهر هنهخه ایهن تهغهیهیهر  
 شیفت موجب کاهش دستمزد کارگران میشوده 

 
ادامه اعتصاب کارگران کارخانه کارتن 

 سازی ایران!
کارگران کارخانهه کهارتهن سهازی ایهران واقهو در شهادآبهاد  
استان تهران در ادامه تظری  غذای سه روزه واعهتهصهاب روز  
گذشته خود   من خهودداری از رفهتهن بهرسهرکهارشهان در  
مظوطه این واحخ تولیخی ته همهو کهردنهخه یهرداخهت نشهخن  
ا افه کاری ها و درج نشخن عناوین شغلهی کهارگهران در  
اح ام شغلی از جمله مواردی اسهت کهه کهارگهران بهه آن  

 اعترا  دارنخه 
 

تجمع اعترضی کارگران بازنشسته 
 گری ماشین سازی  ریخته

گهری مهاشهیهن    شماری ازکارگران بازنشسته کارخانه ریختهه 
سازی تبریز با ت مو مقابل ساختهمهان اداره کهار ایهن شهههر  

  ١١ خواستار دریافت سنوات یایان خخمت خود شهخنهخه حهخود 
از کارگران بازنشسته این واحخ تولیخی که از اسهفهنهخ     نفر 

انهخ ههنهوز      به مرور بازنشسته شخه   ٣٤ تا اسفنخ    ٣١ ماه سال  
انخ سنوات یایان کار خهود را دریهافهت کهنهنهخه بهه    نتوانسته 

  ١٦ گفته کارگران میزان طلب هر ی  از کارگران حهخود  
 میلیون تومان می شوده 

 
کارخانه تولید لوازم خانگی آدنیس طلب 

 کارگران را نمی پردازد
این کارخانه ت طیل شخ و تالشهای کارگران ایهن کهارخهانهه  

میلیون تهومهان از کهارفهرمها طهلهبه هار    ١٦ تا    ٥٦ که بین  
هستنخ  برای ووول دستمزدهایشان تاکنون ب ایهی نهرسهیهخه  
استه این کارگران برای دریافت طلب های خود شه هایهت  

 کرده انخه  
 

دبستانی  تجمع آموزشیاران و معلمان پیش
 مقابل مجلس 

جم ی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مه هلهمهان یهیهش  
دبستانی برای ت یین ت لید و ه هیهت اسهتهخهخامهی خهود  
برای چنخمین بار در مقابل م ل  شورای اسالمی ت همهو  
کردنخه آنها خواستار حقوق ههای عهقهب افهتهاده خهود نهیهز  

 هستنخه 
 
 تیر: ١٢

مرگ دو کارگر براثر گازگرفتگی در شهر 
 صنعتی کاوه ساوه 

دو کارگر در حین تخلیه فا الب شرکهت رانهی در شهههر  
ون تی کاوه به علت مسمومیت شخیخ براار استنشاق گهاز  

 جان خود را از دست دادنخه 
 

مرگ کارگر مصدوم در مجمتمع مس 
 میدوک

م تمو م  میهخوک در شهمهال شهههر   ی ی از کارگران  
باب  بخاطر جراحات وارده در مظهل کهار در بهیهمهارسهتهان  

  ١٠ درگذشته این کارگر که احمخ ریاحی نام داشهت روز  
تیر در کارخانه تغلیظ در اار برخورد با دستگهاه لهیهفهتهراک  
دچار ش ستگی از ناحیه یا و لگن مشود و به بیمهارسهتهان  

 منتقل میگردده  
 
 تیر ١٢

 مرگ کارگ بر اثر برق گرفتگی
ساله به هنهگهام کهار    ١٨ بر اار برق گرفتگی ی  کارگر  

ههای زرنهخیهه دچهار    در یشت بام منزلی در ی ی از مهظهلهه 
برق گرفتگی شخ و جان خود را از دست داده هنگهام بهردن  

متری داربست به یشهت بهام  لهولهه بهه کهابهل    ٠ ی  لوله  
فشار قوی که از نزدی ی منزل مظل حهاداهه عهبهور مهی  
کنخ  برخورد کرده و این کارگر ایهزوگهام کهار دچهار بهرق  

 گرفتگی شخه و جان س ارده 
 

 تیر: ١٢
دفاع کارگران ساختمانی از زنان 

 دستفروش در مقابل ماموران شهرداری 
با حمله ماموران شهرداری به زنان دستفرو  چنهخ کهارگهر  
ساختمانی به دفا  از زنان دستفرو  یهرداخهتهنهخه در واقه هه  
ی ی از کارگران توس  یه هی از مهامهوران شهههرداری از  

 ناحیه سر زخمی شخه 
 

بازداشت یک کارگر بخاطر اعتراض به 
 شهردار

ماه است که حقوق نهگهرفهتهه    ٠ کارگران شهرداری لنگرود  
انخه ی ی از کارگران بخاطر اعترا  به شهههردار بهازداشهت  

 و ب خ از چنخ ساعت آزاد شخه 
 

روزه کارگران کارخانه کاشی ١اعتصاب
 میبد 

کارگران کارخانه کاشی میهبهخ در اعهتهرا  بهه نهخاشهتهن  
امنیت شغلی بخلیل قرار دادههای یه همهاه و عهخم یهرداخهت  

تهیهرمهاه دسهت بهه  ١٠ حقوق و مزایای خودازعصر روزشهنهبهه 
اعتصاب زدنخ و خ  تولیخ این کارخانه را ت طهیهل کهردنهخه  
بخنبال وعخه مخیران شهرکهت  کهارگهران ایهن واحهختهولهیهخی  

 تیرماه به اعتصابشان خاتمه دادنخه ١٠ عصرروز 
 

اعتصاب چندروزه کارگران شهرداری 
صالح آباد دراعتراض به شرایط کاری 

 وعدم پرداخت مطالباتشان!
کارگران شهرداری والح آباد که چنخ ماه اسهت حهقهوق و  
مزایای خود را دریافت نه هرده انهخ  چهنهخ روز اسهت کهه  
دست بهه اعهتهصهاب زده انهخ و از جهمهو آوری زبهالهه هها  
خودداری کرده انخه جهمهو شهخن انهبهوه زبهالهه هها در شهههر  

 موجب اعترا ات مردم شخه استه 
 

تجمع کارگران معترض کارخانه قند و 
 تصفیه شکر 

جم ی از کارگران کارخانه قنخ و تصفهیهه شه هر اههواز در  
اعترا  به و  یت نام لوم شغلی و عهخم یهرداخهت حهقهوق  

  ٤٥ هایشان مقابل ساختمان استانخاری اهواز ت مو کهردنهخه  
نفر کارگر رسهمهی ایهن کهارخهانهه از اسهفهنهخ مهاه حهقهوق  

کهارگهران ههنهوز    ٣٤ انخه عالوه بر آن عهیهخی سهال    نگرفته 
یرداخت نشخه استه عالوه بر دستمزد  حق بیمه کارگران بهه  
تامین اجتماعی نیز یرداخت نشخه است  هم نیهن دفهتهرچهه  
های درمانی کارگران فاقخ اعتبار اسهته بهه گهفهتهه آنهان  

نفر بودی  که نیمی از ایهن جهمه هیهت    ٨٦ ییش از این حخود  
انهخ و در    طی چنخ سال گذشته بازنشسته وبهاز خهریهخ شهخه 

  ٣٥ این میان کارگران غیر شاغلی ه  هستنخ که از سهال  
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تاکنون به دلیل یرداخت نشهخن ههزیهنهه سهخهتهی کهار خهود  
 سرگردان وخور اح ام بازنشستگی خود هستنخه 

 
اعتصاب کارگران کارخانه رویا پالستیک 

 سنندج
کارگران کارخانهه "رویها یهالهسهتهیه " واقهو در شهههرک  

سننخج در اعترا  به دستمزدهای یهایهیهن    ٥ ون تی شماره  
و نصهب دوربهیهن ههای مهخار بسهتهه در نهقهاط ایهن واحهخ  

کارگران مه هتهر  دو شهیهفهت   تولیخی  اعتصاب کردنخه  
کاری کارخانه را ت طیل کرده و خواستار افزایش حهقهوق و  
برداشته شخن دوربهیهن هها شهخنهخه در یهی ایهن اعهتهصهاب   
دوربین های مظل سروی  بهخاشتی و رخهته هن کهارگهران  
برداشته شخه   کارگران هم هنهیهن مهوفهق شهخنهخ خهواسهت  
افزایش حقوقشان را به کارفرما تظمهیهل کهنهنهخه گهفهتهنهی  
است که مخیر کارخانه رویا یالستی  به تازگی در تهمهام  
نقاط این واحخ تولیخی از جمله سروی  های بهخاشتی نهیهز  

 دوربین مخار بسته نصب کرده بوده 
 

 بیا المللی
سازی اندام جنسی زنان و  ناقص -جهان 

 آزاری' است دختران، 'کودک

ریی  ونخوق جم یت سازمان ملل مهتهظهخ  نهاقهخ کهردن  
آزاری" خهوانهخه اسهته    انخام جنسی یا ختنه زنان را "کودک 

این اولین بار است کهه سهازمهان مهلهل مهتهظهخ از عهبهارت  
سهازی انهخام جهنهسهی    آزاری" برای تووید نهاقهخ   "کودک 

کنخ در حالی کهه ایهن عهمهل مه همهوال    دختران استفاده می 
شوده باباتونخ اوسوتیمهههیهن      "نقه حقوق بشر" تووید می 

ای    ریی  ونخوق جم یت سازمان ملل متظخ در مصهاحهبهه 
سی گفته است هی  عذری برای بریهخن قسهمهتهی    بی   با بی 

از بخن هی  شخصی یذیهرفهتهه نهیهسهت و ایهن عهمهل بهایهخ  
های ف ال در زمینه حقوق زنان اسهتهفهاده    متوقد شوده گروه 

کننخ و این عمل را مه هلهه کهردن و    از واژه ختنه را رد می 
خواننخه انخام جنهسهی بهیهش    سازی انخام جنسی زن می   ناقخ 

میلیون زن و دختر در سراسر جهههان نهاقهخ شهخه و    ١٦٦ از  
هایی از آن بریخه شخه استه این زنان قربانهی یه هی از    بخش 

انخه ساالنه حخود دو میلیون نفر نهیهز بهه    چهار نو  ختنه بوده 
شهوده خهتهنهه دخهتهران بسهتهه بهه نهو     این ت خاد ا افه می 

شود  اما عمهختها بهیهن    فرهن  در سنین مختلد ان ام می 
هها هه  دخهتهران    سالگی استه در برخی فرهنه    ٥١ تا    ٤ 

شهونهخهبهر    در نوزادی یا درسهت قهبهل از ازدواج خهتهنهه مهی 
سهازی انهخام    اسا  گزار  رسهمهی سهازمهان مهلهل نهاقهخ 

کشور جهان م مول است و عهمهختها در    ١٣ جنسی زنان در  
بخش غربی  شرقهی و شهمهالهی آفهریهقها  بهرخهی مهنهاطهق  

شوده این عمل در مهیهان بهرخهی    خاورمیانه و آسیا ان ام می 
های مهاجر مقی  ارویا  آمری ا شمالی و اسهتهرالهیها    از گروه 

که به تازگی در خصهوا خهتهنهه   نیز رایج استه تظقیقی 
اسهتهان ههرمهزگهان     ٤ زنان در ایهران مهنهتهشهر شهخه اسهت   

ههایهی    کرمانشاه  کردستان و آیربای ان غهربهی را از اسهتهان 
 شوده   شمرد که این عمل در آنها ان ام می   برمی 

 
 

یک قتل ناموسی دیگر، قتل  -پاکستان 
 توسط برادرش یک مدل معروف

قنخیل بلوچ  مخل یاکستانی که در ایهن کشهور بهه کهیه   
کارداشیان یاکستان م رو  شخه  به قتل رسیخه سخنهگهوی  
یلی  یاکستان اعالم کرد که خان  بلوچ تهوسه  یه هی از  

تیر در خانه او بود  کشهتهه    ١١ شش برادر  که جم ه شب  
شخه به ن ر می رسخ این مخل یهاکسهتهانهی قهربهانهی یه   
قتل ناموسی شخه باشخه قنخیهل بهلهوچ کهه نهام اوهلهی او  
فوزیه ع ی  است  در یی انتشار تصاویری از او با مهفهتهی  

ههای    قوی  ی ی از روحانیان مسلمان یاکستهان در شهبه هه 
اجتماعی خبرساز شخه قنخیل درباره این ع ه  گهفهت کهه  

گیرنخ  ههمهراه    در ماه رمضان که مسلمانان عموما روزه می 
با این روحانی نوشیخنی و سهیهگهار مصهر  کهرده یه  از  
انتشار این ع    دولت یاکستان اس  مهفهتهی قهوی را از  
کمیته رویهت ههالل مهاه حهذ  کهرده بهلهوچ کهه سهاکهن  
کراچی بود اخیرا به دلیل افهزایهش تهههخیهخهها بهه یهنه هاب  
بازگشته بوده به گفته برخی منابو  برادر قهنهخیهل یهیهش از  
این از او خواسته بود حرفه مهخلهیهنه  را کهنهار بهگهذارده  
سخنگوی یلی  یاکستان اعالم کرد که بهرادر قهنهخیهل بهه  
نام وسی  که شب در خانه آنها خوابیخه بهود یه  از کشهتهن  
خواهر  فرار کرده یلی  در حهال حها هر در جسهته هوی  

 بردار این مخل یاکستانی استه 
ای دارده    های نهامهوسهی در یهاکسهتهان رواج گسهتهرده   قتل 

زن به دالیلی از جملهه دفها  از شهرافهت    ١٦٦ ساالنه حخود  
خانوادگی و نامو  به دست اعضای خانواد خود بهه قهتهل  

 رسنخه   می 
 

هزار کارگر بدلیل   اعتصاب سه -بحرین 
 تعویق در دریافت دستمزد

به گزار  روزنامه بظرینی "مراه البظریهن" حهخود سهه ههزار  
کارگر آسیایی که مشغول کار در ی ی از شهرکهت ههای  

ژویهیهه بهه    ٥٠ خصووی در بظرین هستنخ  روز ی هشهنهبهه  
دلیل تاخیر در یهرداخهت حهقهوق سهه مهاه خهود در خهیهابهان  
االستقالل در شهر عیهسهی اعهتهصهاب کهردنهخ و خهواسهتهار  
یرداخت حقوق م وقه خود شخنخه کارگران شهرکهت کهنهنهخه  
در این اعتصاب گفتنخ کهه و ه هیهت یهرداخهت حهقهوق در  
شرکتی که مشغول به کار هستنخ  بخ اسهته ایهن شهرکهت  
حقوق آن ها را به مخت سه ماه یرداخت ن رده و همیهن امهر  
باعث شخه کهه آنههها بهه لهظها  تهامهیهن مه ها  خهود بها  
مش الت بسیاری روبه رو شونخه این افراد هم نیهن اعهالم  
کردنخ که بهرای دریهافهت حهقهوق شهان تهال  کهردنهخ بها  
مسئوالن شرکت تما  بگیرنخ اما موفق نشخنخ بهه ههمهیهن  
خاطر در اعهتهرا  بهه او ها  بهخ کهاری شهان دسهت بهه  
اعتصاب زدنخه احمخ الظای ی مخیر اداره ن هارت در وزارت  
کار بظرین گفت که اعتصاب این کهارگهران بهه دلهیهل بهه  
تاخیر افتادن حقوق سه ماه شان بوده و ی  از وهظهبهت بها  
دو طر  شرکت و کارگران  وزارت توانسته مش ل آنهها را  

ههای ایهن شهخهخ از طهر     حل کنهخه از وهظهت گهفهتهه 
 کارگران هنوز گزارشی دریافت نشخه استه 

 
سرکوب و اخراج سازی گسترده  -ترکیه 

 کودتای نافرجام  در پی
هزار و دویست نفر از کهارمهنهخان وزارت آمهوز     ٥١ ترکیه  

این کشور را به خاطر آن هه ارتهبهاط بها گهروه مهرتهبه  بها  
کودتا علیه دولت خوانخه  از کار ت لیق کرده اسهته وزارت  

ای در این مورد وادر کهرده اسهته    آموز  ترکیه اطالعیه 
انهخه    هنوز مشخخ نیست چه افرادی از کهار بهرکهنهار شهخه 
  ٥١٦٦ شورای آموز  عالی ترکیه ه  به روسای بیهش از  

دانشگاه کشور دستور داده تا است هفها دههنهخه ته هلهیهق ایهن  
عهلهی یهیهلهخریه      گهیهرد کهه بهن   افراد ی  از آن وورت می 

الهلهه گهولهن را    وزیر ترکیه وعهخه داد حهامهیهان فهتهح   نخست 
کن" خواهخ کرده گولن  شخهصهیهت مهذههبهی مهقهیه     "ریشه 

آمری ا دخالت در اقخام برای کودتا را رد کهرده امها دولهت  
ترکیه و حامیانش او را به دست داشتن در این طر  مهتههه   

انخهتا کنون هزاران سهربهاز و یهلهیه  و مهقهام رسهمهی    کرده 
ها از کهار    بازداشت شخه و شمار زیادی از قضات و دادستان 

انخه  در این حال زیخ رعخ حسهیهن  کهمهیهسهر    خود ت لیق شخه 
حقوق بشر سازمان ملل متظخ با ابهراز نهگهرانهی از ته هلهیهق  
ف الیت قضات و دادسهتهانهان در تهرکهیهه از دولهت تهرکهیهه  
خواسته است تا به حاکمیت قانون احترام گذاشته و حهقهوق  
بشر را رعایت کنهخه او از تهرکهیهه خهواسهتهه اسهت تها بهه  
بازرسان مستقل اجازه دسترسی به افهراد بهازداشهت شهخه را  
بخهخه کمسیر حقوق بشر سازمان مهلهل مهتهظهخ ههمه هنهیهن  
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مطر  شخن بظث برگردانخن م ازات اعهخام را عهقهبهگهردی  
 برای این کشور دانسته استه 

 
 

افزایش جرم و جنایت و  -کانادا 
 استفاده از سالح گرم

موسسه آمهار کهانهادا اعهالم کهرد شهاخهخ شهخت جهرم و  
جنایت همراه با خشونت که میزان جرائ  خشونت آمیز را بهر  

شهش    ١٦٥١ حسب جم یت انخازه گیری می کنخ  در سال  
دروخ افزایش یافته است و موارد قهتهل  اقهخام بهه قهتهل و  
جرای  استفاده از سال  گرم بیشتهر شهخه اسهته ایهن مهنهبهو  
اعالم کرد همراه با اقخام به قتل  جهرایه  مهرتهبه  بها سهال   

دروههخ    ١١   در مههخت یهه  سههال  ١٦٥١ گههرم در سههال  
افزایش یافته استه این افزایهش جهرم و جهنهایهت در غهرب  
کانادا مظسو  بوده اسهته مهتهوسه  جهرم و جهنهایهت در  

 –استان های مانیتوبا  ساس اچهوان  آلهبهرتها و بهریهتهیهش  
کلمبیا و در سهرزمهیهن ههای شهمهال غهربهی و یهوکهان در  
مقایسه با میزان متوس  جرم و جنایت در سطح مهلهی  بهه  

در سرزمین ههای شهمهال     طور گسترده ای باال رفته استه 
غربی و یوکان که نسبت جم یت بومی های سرخ یهوسهت  
همراه با نابرابری های اجتماعی بهاالتهر اسهت  از سهال هها  
ییش میزان جرم و جنایت نیز به طور قابل توجهی بهاال بهوده  
استه جرم و جنایت در یوکان چهار بهرابهر بهیهشهتهر از کهل  
کانادا استه اما افزایش اقخامات جنایی در سهال گهذشهتهه  
به ویژه در استان آلبرتا به طور قهابهل تهوجهههی چشهمهگهیهر  

   بوده  

 
بحران بناهندگی همچنان  -لبنان 

 گیرد قربانی می
ژویهیهه خهبهر    ١٥ سازمان یزش ان بخون مرز بامخاد ین شنبه  

داد که اجساد بیست و دو مهاجر از جمله بهیهسهت و یه   
زن و ی  مرد در یه  قهایهق السهتهیه هی در مه هاورت  
سواحل لبنان یافت شخه اسهته بهنها بهر ایهن گهزار  قهایهق  
مهاجران ساعتی ی  از ترک ساحل بهه مهقهصهخ ایهتهالهیها  
واژگون شخه استه یزش هان بهخون مهرز اعهالم کهرد قهایهق  
های امخادی این سازمان که در دریای مخیتهرانهه در حهال  
گشت زنی بوده انخ  موفق شخه انخ نزدیه  بهه دویسهت و  
نه تن از سرنشینان دو قایق دیگر و از جمله ین اه کهودک  
را ن ات دهنخه بنا بر گزار  ها بیشتر سرنشینان قایقههها را  

 اتبا  گینه و نی ریه تش یل می دهنخه 
 

ها بر سر مرگ جوان  درگیری -فرانسه 
 پوست ادامه دارد سیاه

ا وآز فهرانسهه بهرای دومهیهن  -سهور -ها در شهر ب م ون   درگیری 
ها ی  از مهر     شب متوالی ادامه داشته استه درگیری 

مرد جوان سیاه وستی که در یاسگاه یلی  بود  آغاز شهخه  
م تر ان به سوی یلی  کوکتل مولوتد یهرتهاب کهردنهخه  
آنها هم نین تال  کردنخ ساخهتهمهان شهورای شهههر را بهه  

انهخه یهلهیه     آتش ب شنخه تا کنون هشت نفر بهازداشهت شهخه 
گویخ ایهن جهوان سهیهاهه هوسهت روز    ا وآز می -سور -شهر ب م ون 

ژوییه به علت حمله قلهبهی درگهذشهته او در    ٥٣ شنبه    سه 
این شهر که در سهی کهیهلهومهتهری شهمهال یهاریه  اسهت   

گویهنهخ کهه او    بازداشت شخه بوده اما دوستان این جوان می 
در سالمت بهوده و کهته  خهورده بهوده قهرار اسهت روز   

ژوییه  کالبخش هافهی وهورت گهیهرده یهازده    ١٥ ین شنبه  
سال ییش  به دنبهال مهر  دو نهوجهوان کهه تهال  کهرده  
بودنخ مانو از بازداشت خود تهوسه  یهلهیه  شهونهخ  حهومهه  

هایی از فرانسه بهه مهخت دو ههفهتهه شهاههخ    یاری  و بخش 
 هایی بوده   ها و درگیری   ناآرامی 

 
ها کودک از  محرومیت میلیون -جهان 

 تحصیل
بر اسا  آخهریهن مهطهاله هات سهازمهان یهونسه هو  بهه رغه   

  ١٠١ ییشرفت هایی در زمهیهنهه آمهوز  در جهههان ههنهوز  
میلیون دختر و یسر از رفتن بهه مهخرسهه مهظهروم هسهتهنهخه  

سهالهه    ٥٠ تا    ٥١ میلیون نوجوان    ٥٤١ یونس و گفته است   
که دبیرستانی مظسوب می شونخ از تظصهیهل در مهخار   
مظروم هستنخه از جهمهلهه دالیهل ایهن مهو هو  اجهبهار ایهن  
نوجوانان در گردانخن چرخ زنخگی و کار کردن آن ههاسهته   
هم نین در بسیاری از کشهورهها بهرای ایهن گهروه سهنهی  
اجبار تظصیل وجود نخارده از سوی دیهگهر بهیهش از یه   
سوم جم یت این کودکهان در کشهورههایهی زنهخگهی مهی  
کننخ که در آن ها جن  و درگیری های ن هامهی وجهود  
دارده گفتنی است که این رق  باز ه  نسبت بهه آمهار سهال  

  ١٦٦٠ میالدی کاهش داشته  با این حهال از سهال    ١٦٦٦ 
به این سو  رونخ ییشرفت در مقابله به کاهش بهیهسهوادی و  

 حق تظصیل در جهان به شخت کنخ شخه استه 

سعید شیرزاد 
 كیست؟

س یخ شیرزاد   ف ال حقوق کودکان بوده و در زمهیهنهه 
آموز  کودکان کار و خیابان و کم  به مشه هالت 

خهرداد  ٥١آموزشی کودکان ف الیت می رده س یخ در
در مظل کار خود در یاالیشگاه تبریز دستگیر٠  ٥١٣١

به زنخان اوین منتقل و بارها در طول بازجوی تهخیخ به 
در شه هبهه  ٣٤شهریور  ١٥اعخام شخه دادگاه س یخ   

دادگاه انقالب تهران به ریهاسهت وهلهواتهی یه  از  ٥١
گذشت یانزده ماه از تاریخ بازداشتش برگزار شهخه وی 

اقخام تبانی به قصد  اجتما  و ”در نهایت با اتهامات " 
سال حب  ت زیهری مهظه هوم  ١ر" به علیه منیت کشو 

  زمانی که ٣٥مرداد ماه سال  ١٥شخه س یخ قبال در 
برای امخاد و کم  رسانهی بهه مهردم زلهزلهه زدگهان 
آیربای ان شرقی به اهر رفته بود  بازداشهت و یه  از 

میلیون تومانی از  ٥٦روز با قیخ کفالت  ٥٣گذرانخن 
زنخان آزاد شخه س یخ شیرزاد بخلیل این یرونخه در ش به 

سال حب  ت هلهیهقهی مهظه هوم  ٥دادگاه انقالب به  ١٠
شخهاتهام تهبهلهیهه و فه هالهیهت عهلهیهه نه هام از طهریهق 
فهه ههالههیههتهههههای فههیههسههبههوکههی و داشههتههن گههرایشههات 
مارکسیستی بیان شخه بوده س هیهخ در مهخت زنهخانهش 

چنخ بار در اعترا  به و  یت زنخان و اخیرا به همراه 
امیر امیرقلی  آر  وادقی  بهنام مهوسهیهونهخ  عهلهی 

م زی و وحیخ ویادی در حمهایهت از خهواسهتهه ههای 
 ج فر ع ی  زاده چنخ روز دست به اعتصاب غذا زده 

 س یخ در زنخان رجایی شهر کرج زنخانی می باشخه
ههایهش بهیهشهتهر آشهنها  از نهامهه  با س یخ از طریق ی ی

  ١٣T٤UbM/http://bit.lyشوی : 

طومارهای زیر از سوی حامیان س یخ شیرزاد و امهیهر 
امیرقلی تهیه و در اختیار كمیته مبارزه بهرای آزادی 

 زنخانیان سیاسی قرار گرفته استه 
ما از شما دعوت می نی  این طومهارهها را در سهطهح 

 وسی ی یخش کنیخه
 لین  طومارس یخ شیرزاد

http://www.ipetitions.com/petiti…/
prisonnotforchildactivists 

این طومارها را امضا کرده و از ده نفر از دوستان و  -
خانواده و آشنایانتان بخواهیخ این دو طهومهار را امضها 

 کننخه
فیهسهبهوک این دو طومار را روی سایت وبال  و  -

 و تویتر جهت امضا منتشر کنیخه 
اگر با تش ل و سازمانی کار می نیخ از آنههها  -

بخواهیخ این دو طومار را در سایت ایهنهتهرنهتهیهشهان 
 قرار بخهنخه

 
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در 

 ایران


