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 2 صفحه    

 ٩ صفحه  

چرا جامعه ایرانی با کارآفرینان ما 
  بیگانه است؟"
 یاشار سهندی

شاید این از بخت بد سرمایهه   
داران ایران باشد که ههمهزمهان بها  
ظهورشان در جامعه ایران "اندیشهه  
های سوسیالیستی" در ایهران در  
میان طبقه کارکن جامعهه نجه   
گرفت و به سرعهت بهه جهریهانهی  
مهم در معادالت سیاسی جامعهه  
تبدیل شد، و همین سبب شد کهه  
آب خوش از گلوی ایشان پهایهیهن  
نرود. و وقتی که هنوز ظاهرا نهه  
به بار بهود و نهه بهه دار، اولهیهن  
نشریات کارگری و کمونیهسهتهی  
در ایران بها شهعهار "عهمهلهه ههای  
جهان متحد شوید" منتشر شهد و  
واژه "سرمایه دار" به منفور تهریهن  
واژه در میان ادبیات سهیهاسهی و  
تهوده مهردت تهبهدیهل شهد. بسهیههار  
کوشش کردند که برای این واژه  
معادل سازی کنند تا از بهار بهه  
شدت منفی آن در ذههن جهامهعهه  
بکاهند تا اینکه ایهن اواخهر واژه  
"کههارآفههریههن" ابههداک کههردنههد کههه  
خوبخود ایهن واژه انسهان را وادار  
به احهتهرات بهه نهنهیهن شهخه هی  
میکند که ننین صفهتهی بهه او  
اعهه هها شههده اسههت نههرا کههه   
ظاهری نیزی را می آفریهنهد و  

آن نیز "کار" است. که از قهبهل  
آن هزاران نفری به عنوان کهارگهر  
میتوانند مشغول شهونهد و شهکهر  
خهدا را بهه جهها آورنههد کهه کههار  

 دارند! 
 
اما زمانه طهوری شهده کهه    

بههه قههول مههوسههی  ههنههی نهه اد  
ایهنهکهه حهرمهت     اقته هاددان...  

کار) منظور از کهار در ایهنه ها  
سود آوری سرمایه دار اسهت  از  
بین رفته است نکته دردنها  و  
قابل توجهی اسهت. از آن طهر   
مردت مدات در تیتر خبرها با انهواک  

هههای    ههها و وات   ههها، سههرقههت   رانههت 
نشهده    میلیون و میلیاردی پهرداخهت 

شهههونهههد و اخهههبهههار    رو مهههی   روبهههه 
هایشهان    کارآفرینان واقعی و تالش 

شهود..." و    در این هیاهو گم مهی 
به قول خانم رخشان بنی اعهتهمهاد  
"مه  لیظی پیرامون کهارآفهریهنهان  
را پوشانده" و گهروههی دسهت بهه  
کار شدند که این مه  هلهیها را  
کنار بزنند و به جامعه بقبهوالنهنهد  
که سرمایه دار سابق و کارآفریهن  
امروز شایسته ستایش و قدردانهی  

 فیلم    ٦ است. و در این راب ه  

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

 حزب کمونیست کارگری ایران 
اعتصاب بزرگ کارگران ایران ترانسفو ادامه دارد   

 با تمام قوا به یاری آنان برخیزیم  

 ناصر اصغری
 دیسک ترکیه باید جواب آنچه را که غایب است بدهد

 شهال دانشفر               کارگران در هفته ای که گذشت
تجمع کارگران سندیکای واحد با شعار مسکن مناسب 

 حق مسلم ماست

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

مصوبه افزایش مناطق آزاد اقتصادی،  
توسعه، عمران و آبادانی یا استثمار 

 وحشی طبقه کارگر
 

 شهال خباززاده
 سرمایه داران برای کارگر اظهار تاسف نمی کنند!

 شهال دانشفر
سخنی با دوستان کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های 

 کارگری
 حسن صالحی

 معضل بیکاری و بیمه بیکاری
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

مصوبه افزایش مناطق آزاد اقتصادی،  
توسعه، عمران و آبادانی یا استثمار 

 ٢١صفحه وحشی طبقه کارگر         

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار 
اعالم آمادگی دولت برای تسهیل در   کرمانشاه:

 چپاول تتمه معیشتی کارگران
 ٥صفحه 

دادن  داروی اشتباه به محمد جراحی در زندان                    
 ٦صفحه   
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت م الب با نويسندگان آنهاست.  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مجمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 ٧ صفحه    و آشنايانتان برسانيد!

   
امروز پانزدههمهیهن روز اعهته هاب  

نهفهر از کهارگهران    ٠٤٤٤ بزرگ  
ایههران تههرانسههفههو در شهههههر زنهه ههان  
است. این اعته هاب از بسهیهاری  
جهنهبهه هها یهکههی از مهههمهتهریههن  
اعهتهه هابههات کههارگهری در ایههران  
بشمار میرود. کارگران به ت میهم  
دولت مبنی بر فروش بخهشهی از  
سهات کارخانه و کونک سهازی  
آن که بهه مهعهنهی اخهراج تهعهداد  
قابل توجهههی از کهارگهران اسهت  
اعتراض دارند و با قهاطهعهیهت بهه  
اعت اب خهود ادامهه مهیهدههنهد.  
اعتراض قهاطهک کهارگهران بهاعه   
شد که دو کارگر بهازداشهت شهده  

مهرداد پها از نهنهد    ٣١ در روز  
ساعت آزاد شهونهد و ههر نهههار  

مرداد بهه    ٣٦ کارگر اخراجی روز  
سر کار برگردند. عهقهب نشهیهنهی  
حکومت و مدیهریهت مهوفهقهیهتهی  
برای کارگران بود. کهارگهران در  
صفحه فیا بهوکهی خهود اعهالت  
کههردنههد کههه "عههمههل شههتههابههزده و  
بزدالنه مدیریهت مهبهنهی بهر لهغهو  
قرارداد ایهن عهزیهزان را مهحهکهوت  
نههمههوده و بهها قههدرت بههیههشههتههری  
مهه ههالههبههات خههود را خههواسههتههار  

 میشویم".  
 

امهههروز در پهههانهههزدههههمهههیهههن روز  
اعههتهه ههاب، مههعههاون امههنههیههتههی  

اسههتههانههداری زنهه ههان بههه هههمههراه  
مدیرعامل و جمعی از مهقهامهات  
استان در محل ته همهک کهارگهران  
حجور پیدا کهردنهد و در حهالهی  
که خواسته ههای کهارگهران بهی  
پاسخ مهانهده اسهت، از کهارگهران  
خواستند که دسهت از اعهته هاب  
بههردارنههد. کههارگههران تههرانسههفههو بهها  
پافشاری بر ادامه خهواسهت ههای  
خود تا زمانهی کهه بهه خهواسهت  
هایشان رسهیهدگهی شهود، پهاسهخ  
دندان شکنی به مقهامهات اسهتهان  

 و مدیر عامل دادند.  
 

روز گهششهتهه ههیهئهت    ٣١ در طول  
مهدیهره و ارگهان هههای سهرکههوب  
حههکههومههت انههواک تههوطههئههه ههها و  
اقههدامههات سههرکههوبههرههرانههه را در  
دستور گشاشتند امها ههیهاهکهدات  
من ر به خللی در اراده کهارگهران  
بههرای تههداوت اعههتههرا.ههشههان نشههد.  
مدیریت سرویا کارخانه را قه هک  
کرد تا کارگران کمتری خهود را  
به کارخانه برسانند و در ت مهک و  
تح ن هر روزه شهرکهت کهنهنهد.  
سالن  هشاخهوری و سهالهن ههای  
مختله  کهارخهانهه را نهیهز قهفهل  
کهردنههد. امهها کههارگهران بها پههای  
پیاده، با خودروهای خود و یها بها  
آژانا به کارخانه مهیهایهنهد و در  
محوطه باز کارخانه به ته همهک و  
راهپیمایی ادامه میدهنهد. کهانهال  

تلررات کهارگهران بها نهنهد ههزار  
عجو را که برای خبر رسهانهی و  
جلب حمایت مردت ای اد شده بهود  
از دسههت کههارگههران درآوردنههد و  
اعالت کردند که اعته هاب پهایهان  
یافته است اما کارگران ههر روزه  
و بههه اشههکههال مههخههتههلهه  بههه  
خبررسانی درمورد اعت اب خهود  
ادامه میدهنهد، عهکها و فهیهلهم  
منتشر میکنند و از کسبه شهههر  
خههواسههتههنههد کههه خههبههر اعههتهه ههاب  
کارگران را جلهو فهروشهرهاه خهود  
منتشر کنند. اعت اب قهدرتهمهنهد  
کارگران روزنامهه ههای شهههر را  
نیز وادار کرد خهبهر اعهته هاب را  
در صهفههحهات اول خهود مهنههتهشههر  

مهرداد دو نهفهر از    ٣١ کنند. روز  
کههارگههران در اقههدات مشههتههر   
مههدیههریههت و مههراجههک قجههایههی  
حکومت بازداشهت شهدنهد امها از  
ترس گسهتهرش دامهنهه اعهتهراض  
کارگران، م بهور شهدنهد پها از  
نند ساعت آنهها را آزاد کهنهنهد.  
همزمان مدیریت کارخانهه ایهن دو  
نفهر و  کهارگهری کهه مسهئهول  
کمپین جلب حمایت از کهارگهران  
بود و یکهی دیهرهر از کهارگهران  
معتهرض را نهیهز اخهراج کهرد تها  
کهارگههران را مهرعههوب کههنهنههد و  
اعت اب را بخوابانند اما خواسهت  

 آزادی کارگران و بازگشت به 
 

اعتصاب بزرگ کارگران ایران 
 ترانسفو ادامه دارد

 با تمام قوا به یاری آنان برخیزیم 
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  ٩ از صفحه        
مسههتههنههد تهههههیههه شههده کههه  
مهه ههمههوعههه ای شههده  بههه نههات  
"کارستان"، که اولین آن "پهنهبهه و  
آتش" نات دارد.  و ایهن فهیهلهم از  
یک کهار آفهریهن بهه نهات اصهغهر  
حاجی بابا به زندگی او پهرداخهتهه  
میشود که از پهنهبهه فهروشهی بهه  
تاجر آههن و یهک کهارخهانهه دار  
تهبههدیههل مههیههشههود. ایههن فهیههلههم در  
نمایش خ وصی اش د رکهلهوب  
کارآفریهنهان ایهرانهی بهه نهات اتها   
بههازرگههانههی بههه شههدت از سههوی  
ایشان مورد تشویق قرار مهیهرهیهرد  
و اظهار میکنهنهد بهاالخهره یهکهی  
 پیدا شد از درد و رن  ما بروید! 

 
یههادداشههت نههویهها مهه ههلههه    

"تهه هههارت فهههردا" کهههه مههه ههلهههه  
تخ  ی همین کار آفرینان مهی  
باشد در وی ه نامه ای میهنهویسهد   

تهوانهد    مهی  «پنبه تا آتهش »"فیلم  
مخاطب را با رازهای مهدیهریهتهی  
یک کارآفرین صهنهعهتهی ایهرانهی  
آشنا کند، اینکه بخش خ وصی  

ترین اعجهای    با تکیه بر کونک 
خویش و اعهتهمهاد بهه آنهان پهیهش  

رود نه بهراسهاس تهحهت فشهار    می 
قراردادن آنها نهظهیهر اتهفهاقهی کهه  

خهههورده    بهههرای کهههارگهههران شهههال  
" بهه قهول   نندماه گششته افتهاد. 

تهیه کننده فهیهلهم، خهانهم رخشهان  
بنی اعتماد این فیلم در پهی ایهن  

"طبقه ثهروتهمهنهد و   بوده که بفهمد 
"  خههانههم   بههورژوا کهه هها رفههتههه  

اعتمهاد تهاکهیهد مهیهکهنهد کهه "  
طلبی آنها از جنا موفقیت و    جاه 

توسعه است و ثهروت یهک ابهزار  
است برای رسیدن بهه ایهن ههد .  

بابها دسهت آخهر    همین آقای حاجی 
در پا روایتش این احساس را بهه  

کهنهد کهه    تماشانی منتقهل مهی 
دنبال پول برای پول یها پهول بهرای  
لهشت بههردن از ثهروت نههیههسههت، او  

خهواههد مهوفهق بهاشهد. دلهش    مهی 
تپد. دلهش    برای توسعه کشور می 

خواهد صهادرکهنهنهده بهه اروپها    می 
المللی حرفهی    باشد و در س ح بین 

برای گهفهتهن داشهتهه بهاشهد. ایهن  
وی گی اصلی کهارآفهریهن اسهت،  

طلبی بیل گیهتها بهرای    مرر جاه 
پول بود " و یک اقت اد دان کهه  
به شدت از کهلهمهه سهوسهیهالهیهسهم  

نفرت دارد و شب و روز در پی آن  
اسههت کههه راهههی بهه ههویههد کههه  
نرونهه مهیهشهود ایهن واژه را از  
ذهن جامعه پا  کرد و درعهیهن   
کههارگههر را ارزان تههر در اخههتههیههار  
سرمایه دار گشاشت .من ستایهش  
این فیلم  معتر.انه به خانم بهنهی  
اعههتههمهههاد مهههی گههویهههد"وقههتهههی  

گویید تجاد طبهقهاتهی، مهردت    می 
ای ذهنی درباره آن دارنهد و    سابقه 

دار و    احتماال  دوگانه طبقه سرمایه 
کههارگههر در ذهههن آنههههها نههقههش  

بندد. آیا تجادی بین ایهن دو    می 
به اص الح طبقه وجهود دارد  بهه  
نظرت تجادی بین ایهنههها نهیهسهت.  

دار    مههنههافههک کههارگههر و سههرمههایههه 
مشتر  است." بله همه کوشهش  
برای این اسهت کهه احهتهمهاال دو  
گانه این به اص الح دو طبهقهه را  
مههاسههتههمههالههی کههنههنههد. و تههاکههیههد  
میشود که "م هائهب کهارآفهریهن"  
برای این است که مهیهخهواههد بهه  

دوسهتهی و    رود وطهن   هر راهی می 
گهههرایهههی را فهههرامهههوش"    مهههلهههی 
اما پسر همین حاجهی بهابها   نکند. 

که کار پدر را دنبال کهرده اسهت  
میروید عهر  مهلهی امها حهدی  
دارد " ما امانهتهدار آن هسهتهیهم و  

توانیم آن را برداریهم و بهبهریهم.    نمی 
در حالی که یک تاجر سهرمهایهه  

تواند هر کهاالیهی    سیال دارد و می 
را به پول تهبهدیهل کهنهد. ....پها  
کسی که در این مملکت با خون  

سهازد، بها عهر     دل کارخانهه مهی 
ملهی، وطهنهی و مهشههبهی کهار  

اش را در    کههرده، عههمههال  سههرمههایههه 
زمین گشاشهتهه و دیهرهر امهکهان  
تغهیهیهر آن را نهدارد. آیها نهنهیهن  

گشاری نباید مورد حمهایهت    سرمایه 
قرار گیرد  امروز این واحهدههایهی  
که در نقاط مختل  کشور ای هاد  

ایم و نندین هزار خهانهواده را    کرده 
کننهد،    در سراسر کشور تغشیه می 

نههرههونههه مههورد حههمههایههت قههرار  
گیرند  کارآفرین هم تا یهک    می 

..." و نهوه   جایی عر  ملی دارد. 
حاجی بابا .من اعترا  بهه سهود  
آوری تاکید میکند " که در ایهن  

گهیهر    ات را زمهیهن   کار باید سرمایه 
کنی و در اخهتهیهار دیهرهران قهرار  
دهی. بهعهد از آن ههم دیهرهر آن  
صنعت مال تو نیست. سرمایه مها  
دیرر متعلق بهه ایهران اسهت. ...  

گویم صنعت خهانهوادگهی مها    نمی 
بهد بهوده اسهت. ایهن صهنهعهت در  
دورانی شکل گرفته که ایران بهه  
آن نیاز داشته و سودش هم خیهلهی  

سهال    ٣٤ خوب بوده است، ولی در  
گششته و.عیت واقعا  بغرنه  شهده  
است. ... امروز حساب و کتهابهی  

کنیم و فردا همه نیز تهغهیهیهر    می 
کند. اینکه امهروز بهخهواههیهم    می 

درباره آینده صحهبهت کهنهیهم کهار  
دشواری است. ... در کشهور مها  

تهههوان بهههر اسهههاس اصهههول    نهههمهههی 
اقهتهه هادی ت همههیهم گهرفههت. بهها  

توانهیهم    ها می   تمرکز بر کدات مولفه 
ریزی کنیم  ...    برای آینده برنامه 

ما در این آب شهنهاوریهم و تهنههها  
توانیم بکهنهیهم ایهن    کاری که می 

است که دست و پا بزنیم تا کمتهر  
ها بهخهوریهم. ... و    سنگ   به تخته 
پهنهبهه تها  »طور که در فیلم    همان 
تاکید کهردت، آیهنهده بهرای   «آتش 

 "  بینی نیست.   ما قابل پیش 
 

کار آفرینان در تعریه  ایشهان  
شخص سرمهایهه داری اسهت کهه  
وابسته به دولهت نهیهسهت از رانهت  
خواری خبری نیهسهت و ههر نهه  
کهه هسهت جهاه طهلهبهی و وطههن  
دوستی و مهلهی گهرای و پهای  
تهوسهعهه کشهور در مههیهان اسههت.  
ایشان میهرهویهنهد کهه بهیهن کهار  
آفرین و کارگر بح  اعتماد اسهت  
که کار را پیش میبرد نه شهال .  
اما حقیقت ایهن اسهت کهه دولهت  
نه از نوک دیکتاتوری شاهانهه آن  
و نه از نوک دیهکهتهاتهوری شهیهخ  
شیعه مهشههب بسهتهری بهوده کهه  
کار آفرینان به خیهالهی آسهوده بهه  

 سود آوری بپردازند. 
 

ههابهها بههزرگ   اصههغههر حههاجههی ب
خاندان گویا در فیلم به نکته ای  
اشاره میکند سخهت مهورد تهوجهه  
اقت اد دان قرار گرفتهه  " آقهای  

زنهد    بابا همان حرفی را مهی   حاجی 
که امروز دنیای آزاد به آن رسیهده  
اسههت، بههرای بههقهها و تههوسههعههه  
اقت هادی دو اصهل مهههم وجهود  
دارد  آزادی و حاکمیت قانون." و  
مهها کههارگههران نههه سههخههت و  
دردنا  این خهواسهتهه را در   
کردیم که منهظهور از آزادی ایهن  
است که دست کارآفرین باز باشهد  

که ههر جهور خهواسهت اسهته همهار  
کههارگههر را تههوسههعههه بههدهههد و  
حاکمیت قانون منظهور ایهن اسهت  
کههه بههه قههول نههوه حههاجههی بههابهها  
مملکت حساب و کهتهاب داشهتهه  
باشد و بشهود بهرای آیهنهده دورتهر  
برنامه ریزی کرد آنرونهه کهه در  
دوران شههاه و سههردار سههازنههدگههی  
جریان داشت و اینرونه نباشد کهه  
با ت میم یک نفر در دولت ههمهه  
برنامه ها بهم بریزد.امها از سهوی  
دیرر کارآفرینان نسبت بهه دولهت  
هههای تههاکههنههونههی کههم لهه ههفههی  
میکنند نرا که هر قانهونهی کهه  
ت ویب شده و هر شالقی کهه بهر  
پیکر کارگر فرود آمده برای ایهن  
بوده که شهرایها بهرای اسهته همهار  

 کارگران فراهم تر شود.  
 
بههه عههنههوان یههک شههاهههد    

عینی، به عهنهوان یهک کهارگهر  
که با این کارآفهریهنهان زیهادی از  
همه نوعش  سر و کار داشهتهه ات  
برای یک لحظه هم شده بهخهاطهر  
نمی آورت که یک کهارآفهریهن یها  
صههاحههب کههار یهها کههارفههرمهها یهها  
سرمایه دار یا هر عنوان دیهرهری،  
رفتاری تحقیرآمهیهز بها کهارگهران  
نداشته باشد. شرایا به گونهه ای  
است که کارآفرینان به خود اجهازه  
مههیههدهههنههد هههر گههونههه تههحههقههیههر و  
توهینی را به کارگر روا بدارنهد و  
همه اینها ممکن نیست جز اینکهه  
دولت و تمات دستراه امهنهیهتهی و  
نظامی پشت سر ایشان اسهت کهه  
توانسته اند "کار" را بهه گهروگهان  
بریرند که تا کارگهر زنهدگهی و  
تمات هستهی خهود را در اخهتهیهار  
ایشان برشارد. ظاهرا حاجهی بهابها  
از سر تقه هیهرات کهارگهرانهش در  

گههششههت کههرده امهها    ١٥ سههال  
هههیههاههکهها نههمههی پههرسههد نههرا  
کارگری که سالهها بهرای یهک  
نفر کار میهکهنهد در زمهانهی ههر  
نه نفرت دارد بهر سهر او خهراب  
میکند  نهرا ههیهاهکها فهکهر  
نمی کند نرا کهارگهر در زمهان  
اعته هاب فهکهر مهیهکهنهد زمهان  
تسویه حساب شهخه هی ههم فهرا  

 رسیده است  
    

"اندیشه سوسیالیستی" دشهمهن  
شخ ی با شهخهص سهرمهایهه دار  

ندارد. دشهمهنهی ایهن جهنهبهش بها  
نظامی است کهه انسهانههها را بهه  
طبقات مهتهخهاصهم تهبهدیهل کهرده  
است. دشمنی این جنبش با نهظهات  
طبقهاتهی اسهت کهه بهرای یهک  
دسته قلیلی از انسانها همه گهونهه  
امکانهاتهی فهراههم مهیهکهنهد کهه  
زندگی افسانه ای داشتهه بهاشهد،  

نهفهر بهه انهدازه دو سههوت    ٥١ کهه  
جمعیت جهههان ثهروت در اخهتهیهار  
داشته باشد و میلیاردها انسهان از  
فرط گرسنری و بهی خهانهمهانهی  
نداند شب و روزشان نرونهه طهی  
میشود. زندگهی خهانهدان حهاجهی  
بابا به قیمت تباهی زندگی دههها  
خانواده دیرر تمات شهده اسهت ایهن  
نیزی که خود پسر حاجهی بهابها  
اشاره میکند که دیهرهر بهرایشهان  
نمی صرفد و یکی و یکی دارنهد  
کهوره ههایشهان را خهامهوش مهی  
سازند. و هیاهکها ههم مسهئهول  
دهههههها خههانههواده ای نههیههسههت کههه  
کارشان را از دسهت مهیهدههنهد. و  
همین خاندان با استفهاده از قهانهون  
جاری مهمهلهکهت بهی شهک بها  
کارگران اش قراردادههای مهوقهت  
دارد اگر نرویم سهفهیهد امجها تها  
خیلی راحت خود را از شر کارگر  
ان راحت کند. و .من انتهقهاد بهه  
دولههت مهه ههبههوعههش کههه بههرنههامههه  
مدونی نهدارنهد انهتهظهار دارد اگهر  
کارگری جسارت کرد و زنهدگهی  
اش را طلب کرد به حمایهت از او  
نیروی انتظهامهی اش را گسهیهل  
کند. سند این ادعا را میهتهوان از  
شلیک به کارگران کوره پهزخهانهه  
در دهههه سههی تهها شههلههیههک بههه  
کارگهران درخهاتهون آبهاد در دههه  
هفتاد  و شال  زدن کهارگهران آ   

 دره د ردهه نود  نشان داد.  
 

کار آفرینان برای جامهعهه مها  
بیهرهانهه هسهتهنهد، نهون سهالهیهان  
درازی اسههت در سههایههه تههوجههه  
حکومت های شاه و شیخ از قبهل  
کههار کههارگههران ثههروت انههدوزی  
کردند. این بیرانه گی بهیهش از  
هر کسی متهوجهه خهود نهظهامهی  
است کهه ایشهان سهنهرهش را بهه  
سینه میزنند و آن نظهات طهبهقهاتهی  

 سرمایه داری است. 
* عنوان نوشته بهرگهرفهتهه از  

 م له ت ارت فردا است. 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

  ٢ از صفحه          
 

اعتصاب بزرگ کارگران 
 ایران ترانسفو ادامه دارد

 
کههار آنههههها نههیههز بههه خههواسههت    

کارگران  ا.افه شد و کهارگهران  
پرشورتر از  قهبهل شهعهار دادنهد و  
اعالت کردند تا رسیدن به خواسهت  
های بحقشان به اعته هاب ادامهه  
میدهند و در ته همهک خهود اعهالت  
کردند که باقری و مهومهنهی از  
اعجای هیئت مدیره کارخهانهه را  

  ٣٦ فهههراری مهههیهههدههههیهههم. روز  
مههردادمههاه هههر نهههههار کههارگههر  
اخراجهی بهه کهار بهازگشهتهنهد و  
عقب نشینهی دشهمهنهان خهود را،  
پیروزی برای خود اعهالت کهردنهد  
 و به یکدیرر شادباش گفتند.  

 
خ ههوصههی سههازی و کههونههک  
سازی و اخهراج کهارگهران یهک  
سیاست جهمهههوری اسهالمهی در  
سراسر کشور است و بهخهشهی از  
سههیههاسههت اقههتهه ههادی رژیههم، در  
مههقههابههلههه بهها بههحههران و رکههود  

اقت ادی و در راستای "اقهته هاد  
مقهاومهتهی" کهشایهی اسهت. االن  
بح  بر سهر گهران بهودن نهیهروی  
کار و کاهش دستمهزد کهارگهران  
نهیههز در ارگههان هههای حههکههومههت  
جههریههان دارد. کههارگههران هههرنههه  
بیشتری را دارند از شمول ههمهیهن  
قههانههون کههار ارتهه ههاعههی مههحههروت  
میکنهنهد تها بهیهحهقهوقهی ههرنهه  
بیشهتهری بهه کهارگهران تهحهمهیهل  
کههنههنههد. هههمههزمههان دسههت بههه  
دستریری کارگران فعال میزنهنهد  
و عههلههیههه آنههههها پههرونههده سههازی  
میکنند تا کارگران را به شهرایها  

 بسیار دشوارتر عقب برانند.  
 

در مقابل این سیاست ههای .هد  
کارگری و سرکوبررانه مهیهتهوان  
و باید دست به اقدامی متهحهدانهه  
و سهراسهری زد. کهارگهران ایهران  
تههرانسههفههو یههک نههمههونههه بسههیههار  
درخشههان مههبههارزه را پههیههش رو  
گشاشته انهد. در ههمهه جها بهایهد  
کارگران تمات نیروی خهود را بهه  
مههیههدان بههیههاورنههد. حههکههومههت در  
موقعیت .عیفی به سر مهیهبهرد.  
اختالس ها، دزدی هها و حهقهو   
های صدها میلیونی که بر متهن  

تشدید دعواهای درونی حکومهت  
افشا شده اسهت حهکهومهت را در  
موقعیت .عیفی قرار داده اسهت.  
کارگران میهتهوانهنهد و الزت اسهت  
صفو  خهود را مهتهشهکهل تهر و  
مههحههکههم تههر کههنههنههد و جههبهههههه  
محکمی در مقابهل حهکهومهت و  
کارفرمایان تشکیل بهدههنهد و بها  
خواست های روشن برای افزایهش  
دستمزد، لهغهو خ هوصهی سهازی  
ههها و کههونههک سههازی ههها،  
ممنوعیت اخراج کارگران و پایهان  
دادن بهه ههر نهوک دسهتهرهیهری و  
پرونده سازی علیه کارگران و بها  

خواست افزایهش دسهتهمهزد بهاالی  
خا فقر کهه حهداقهل بهه نهههار  
میهلهیهون تهومهان در مهاه رسهیهده  
است، بها تهمهات نهیهروی خهود بهه  

 میدان بیایند.  
 

حزب کمونیست کارگری .همهن  
حمایت قاطک از مبارزه مهتهحهدانهه  
و شههکههوهههمههنههد کههارگههران ایههران  
ترانسهفهو و خهواسهت ههای بهحهق  
آنهههها، مهردت زنهه ههان و کههارگههران  
مههراکههز کههارگههری در سههراسههر  
کشههور را فههرامههیههخههوانههد بههه هههر  
شکل که میتواننهد بها کهارگهران  
اعت ابی در ایران ترانسفهو اعهالت  
همبستری کهنهنهد. حهزب بهویه ه  
خهههانهههواده ههههای کهههارگهههران را  
فرامیخهوانهد فهعهاالنهه بهه مهیهدان  
بیایند و با تمات قوا به مقهابهلهه بها  
سههیههاسههت ههها و تههوطههئههه هههای  

 حکومت و کارفرما برخیزند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٦٤٣٦ اوت    ٥ ،  ٣١٣١ مرداد    ٣٥ 
 

 ٣ از صفحه  
سرررمررایرره داران 
بررررای کرررارگرررر 
اظرررهرررار تررراسرررف 

 نمی کنند

 
مرتجی منبعای رئیا اتحادیهه  
فخاران استان تهران در خهبهرنهرهار  
خبرگزاری فارس در شمال استهان  

تهران خبر از تع یهلهی نهیهمهی از  
کهارخههانههه هههای تهولههیههد آجههر در  
استان تهران و کهاههش ظهرفهیهت  
نیمی دیرر به یک پهنه هم خهبهر  

ههزار    ١٤٤٤٤ داد. او گهفهت از  
کارگر مشغول بهه کهار در ایهن  

نفر بیکار شده و    ٦٥٤٤٤ صنعت  
فقا دو ههزار نهفهر مشهغهول بهه  

 کارند. 
 

منبعای در سخهنهان خهود مهی  
  ١٤٤ گهههویهههد کهههه در حهههدود  

کارخانهه تهولهیهد آجهر در اسهتهان  
تهران وجود داشته است و با بهیهان  
ایههنههکههه رکههود در ایههن صههنههعههت  

ای    ویهه ه اسههتههان تهههههران لهه ههمههه   بههه 
بزرگ وارد کرده، ت ریهح کهرد   
"مهتهفسهفههانهه ایهن .هربهات بههرای  

داران    گهشاران و کهارخهانهه   سرمهایهه 
 ناپشیر شده است."   جبران 

کارخانه آجهرپهزی تهعه هیهل    ١٤٤ 
شده و رئیها اتهحهادیهه سهرمهایهه  
داران این صنه  بهرای کهارخهانهه  
داران و کارفرمایان اظهار تهاسه   
می کند و نرران .ربات جهبهران  
ناپشیر آنها است. از کسی پهنهههان  
نیست که اک ریت مالهکهیهن ایهن  
کهههارخهههانهههه هههها امهههال  و  
درآمدهای دیرری ب ز کارخهانهه  
های آجرپزی دارنهد. در دورانهی  
هم که بهازار فهروش داشهتهنهد و  
سههی هههزار کههارگههر تههمههات وقههت  
برایشان کار و تولیهد مهیهکهردنهد،  
آنقدر سود کسب کهرده انهد، کهه  
تا آخر عمهر زنهدگهی مهرفهعهههی  
داشته باشهنهد. عهالوه بهر آن ههر  
کههدامشههان مههالههکههیههت زمههیههن و  
تاسیسات کارخانهه را ههم دارنهد  
که خیلی راحت می توانهنهد آنهرا  
 با قیمت های گزا  بفروشند.  

 
اما سرمایه داران دوسهت نهدارنهد  

کارگری که بیکهار    ٦٥٤٤٤ از   
شده اند و نه حق بیمهه بهیهکهاری  
دارنههد و اکهه ههریههت آنههههها حههتههی  
سهرپههنههاههی از خههودشهان نههدارنههد،  
صحبت کننهد. بسهیهاری از ایهن  
کههارگههران حههتههی بههخههشههی از  
دستهمهزدههای ایهامهی کهه کهار  
کههرده انههد، از کههارخههانههه داران  
طلبکارند. این کارگهران بهخهاطهر  
بههیههکههاری امههکههان اسههتههفههاده از  
حههداقههل امههکههانههات بههیههمههه هههای  
تامیهن اجهتهمهاعهی نهدارنهد و در  
صورت مریه  شهدن خهود و یها  
یههکههی از افههراد خههانههواده شههان  
امکان معال ه و درمهان نهدارنهد.  
فههرزنههدان ایههن کههارگههران بههخههاطههر  
بههیههکههاری و فههقههر از امههکههان  
تههحهه ههیههل و حههتههی امههکههان  

برخورداری از  هشا و پهوشها   
 مناسب و مکفی محرومند. 

 
کارگهران کسهی را نهدارنهد کهه  
بههحههالشههان تههاسهه  بههخههورد. آنههههها  
سالها کار کرده و زنهدگهی خهود  
را صر  کسب سود برای یهک  
اقلیت نهانهیهزی کهرده انهد کهه  
حکومت از آنههها حهمهایهت مهی  
کند. کهارگهران بهایهد بهه فهکهر  
خودشان بهاشهنهد و بها تشهکهل و  
مبارزه حق خودشان را از حهلهقهوت  
صاحبان سرمایه و حهامهیهان آنههها  
بههیههرون بههیههاورنههد. داشههتههن بههیههمههه  
بیکاری و اسهتهفهاده از خهدمهات  
اجههتههمههاعههی و بههرخههورداری از  
مسکن مناسب و سایر امکهانهات  
زندگی حق همه کارگران اسهت.  

 این حق را باید گرفت. 

در مقابل این سیاست های .د کارگری و سرکوبررانه میتوان و باید دست به اقدامی متهحهدانهه و  
سراسری زد. کارگران ایران ترانسفو یک نمونه بسیار درخشان مبارزه را پیش رو گشاشته اند. در همه  
جا باید کارگران تمات نیروی خود را به میدان بیاورند. حکومت در موقعیت .عیفی به سهر مهیهبهرد.  
اختالس ها، دزدی ها و حقو  های صدها میلیونی که بر متن تشدید دعواهای درونهی حهکهومهت  
افشا شده است حکومت را در موقعیت .عیفی قرار داده است. کارگران میتوانند و الزت است صفو   
خود را متشکل تر و محکم تر کنند و جبهه محکمی در مقابل حکومت و کهارفهرمهایهان تشهکهیهل  
بدهند و با خواست های روشن برای افزایش دستمزد، لغو خ وصی سازی ها و کونک سازی ها،  
ممنوعیت اخراج کارگران و پایان دادن به هر نوک دستریری و پرونده سازی علیه کارگران و با خواست  
افزایش دستمزد باالی خا فقر که حداقل به نهار میلیون تومان در ماه رسیده است، با تمات نهیهروی  

 خود به میدان بیایند.  
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دیسک ترکیه باید جواب آنچه را که غایب است 
 بدهد

 ناصر اصغری

فرانسه در سهایهت خهود نهوشهتهه  
اسههت کههه روزنههامههه اومههانههیههتههه  
مهه ههلههبههی داشههتههه بهها عههنههوان  

ههای تهر  در    "سندیهکهالهیهسهت 
تالش برانریختن مقهاومهت مهردت  

هها هسهتهنهد".    در کونه و خیابهان 
هر کا و جریانی که در جهائهی  
م ل ترکیه مشغول سازمهان دادن  

ها به مقاومت باشهد، کهاری    توده 
کند و باید حهمهایهت    با ارزش می 

بشود. مهنهتههها ایهن مهقهاومهت و  
توسا سندیکاها برای شهکهسهت  
دادن اردو هان و عهبهور از و.هک  
مههوجههود کههافههی نههیههسههت. نههرا  
کافی نیهسهت  در ایهن مه هلهب  
آمده است  "آرزو نهرکها او هلهو  
)دبهههیهههرکهههل کهههنهههفهههدراسهههیهههون  
سنهدیهکهاههای انهقهالبهی تهرکهیهه  
)دیسک  ، عهلهت ایهن ههرج و  
مرج را انتخابات مهاه ژوئهن مهی  
داند که طی آن "حزب عهدالهت و  
تههوسههعههه" آرا کههافههی را بههرای  
بههرقههراری یههک نههظههات "ریههاسههت  
جههمهههههوری" بههه دسههت نههیههاورد و  
سپا رژیم از هر گونه اتهحهاد بها  

ها و احهزاب خهودداری    دیرر گروه 

کههرد. پهها از آن کشههتههارههها و  
ها آ هاز شهد و تهرکهیهه وارد    قتل 

یک جهو ههرج و مهرج و خهال   
سیاسی گردید. سپا بیست روز  
پههیههش از انههتههخههابههات نههوامههبههر،  
تظاهرات بهزرگ و صهلهح آمهیهز  
سندیکاها و حزب دمکرات خهلهق  
با ان ات یک سو ق د خونهیهن و  
کشتهه شهدن حهدود صهد تهن از  

هها درههم پهاشهیهده    سندیکالهیهسهت 
شد. با سرکوب اپوزیسیون، حهزب  
"عدالت و تهوسهعهه" آرای الزت را  

دست آورد وههمهان جهو پهرتهنهش    به 
 ادامه یافت." 

 
، کهه  ١٥ برای ما نسهل انهقهالب  

شکست آن انهقهالب را دیهدیهم و  
تحوالت "بهار عربی" و اعهتهراض  

در ایهران و ههمهاهنهیهن    ٥٥ سال  
جنبش اشغال و تحوالت بهحهرانهی  

ایهم، بهه خهیهابهان    اروپا را نیز دیهده 
ها بسیار حیاتهی اسهت،    آمدن توده 

هها    اما صر  به خیابان آمدن تهوده 
کافی نیست! انقالب بهدون ورود  

ها به خهیهابهان امهکهان پهشیهر    توده 
نههیههسههتا امهها ایههن فههقهها یههک  

گوشه از ماجراسهت. بهه خهیهابهان  
ههها بههه شهکههسهت جههو    آمهدن تهوده 

رعب و وحشهت و بهی تهفهاوتهی  
کند. مهردت نهاگهههان    کمک می 

بهه نهظههمهی کههه ظههاههرا خهیههلههی  
قدرقدرت بوده شک می کنهنهد.  
رٶسا و رهبران و احزاب پارلمهانهی  
ای که تا نند روز پیش به نهظهر  
مقدس می آمهدنهد، نهاگهههان در  
نشههم جههامههعههه بههه مسههئههولههیههن  
و.عیت بهد مهعهیهشهتهی و ههمهه  
نابسامانی ها بدل می شونهد. در  
واقهک ورود تهوده ههها بهه خهیهابههان  
نوعی مدرسه انقالب اسهت. امها  
برای به شکست کشاندن قلهدری  
م ل اردو هان و جهنهایهتهکهارانهی  
م ل سهران جهمهههوری اسهالمهی،  
توده های مهعهتهرض احهتهیهاج بهه  
سالحی برای به پیروزی رسهانهدن  
اعترا.شان هستند و ایهن سهالح  
نیزی جز  حزب طبهقهه کهارگهر  
نیست. به حزبهی احهتهیهاج هسهت  
کهه اعهتههرا.هات تهوده ههای در  
خههیههابههان را فههرومههولههه کههنههد.  

تهریهن آن    سندیکاها، حتی انقالبهی 
هم، برای به دست گرفتن قهدرت  

شونهدا مهرهر    سیاسی درست نمی 
اینکه کسی به حزب و سهازمهان  

 خودش بروید "سندیکا"! 
 

مسئله حزب طبهقهه کهارگهری و  
گههرفههتههن قههدرت سههیههاسههی، کههه  
آلترنهاتهیهو طهبهقهه کهارگهر اسهت،  

کهنهدا    برای همه جاها صد  مهی 
اما در مورد ترکیهه دیسهک در  
فههکههر ایهه ههاد جههبهههههه اسههت. در  
م لب فو  به نقهل از اومهانهیهتهه  
آمده است  "آرزو نهرکها او هلهو  

گوید از این رو اندیشه ایه هاد    می 
یک جبهه با شرکت سندیکاهها،  
کههارگههران ونههیههروهههای دمههکههرات  
بوجود آمد. این جبهه ههمهاهنهیهن  
نیاز به اتحاد با احزاب دمهکهرات  
دارد. تهحهوالت سهیهاسههی مها را  

دارد کهه بهه مهبهارزات    براین می 
خود شتاب بیشتری بدههیهم و در  

هها دسهت بهه    ها و خهیهابهان   کونه 
مقاومت بزنیم." من با اتهحهاد بها  
احزاب و نهیهروههای دمهکهرات و  
سکوالر برای در ههم شهکهسهتهن  
قلدری اردو ان و جهنهبهش اسهالت  
سیاسی هیهاهرهونهه مهخهالهفهتهی  

ندارت و اتهفهاقها آن را یهک کهار  
دانهم. امها    مهم و .روری هم می 

مسئله این اسهت کهه نهبهایهد بهه  
بازگشت به دوره قبهل از کهودتها  
ر.ایت داد. زندگهی در تهرکهیهه  
قبهل از کهودتها آرمهان و آرزوی  
واالی هههیههر کههارگههر و هههیههر  
انسانی نبود کهه بهرای زنهدگهی  
کردن ارزشی قائهل اسهت. یهک  
نیروی انقالبی م ل دیسک بایهد  
در فکر فراتهر رفهتهن از تهرکهیهه  
قبهل از کهودتها و حهتهی فهراتهر  
رفههتههن از سههکههوالریسههم قههبههل از  
اردو ان باشهد. او.هاک سهیهاسهی  
امروز ترکیه حاصل سیهاسهتهههای  
دوره قههبههلههی اسههت کههه نشههان  

دهد دیرر کهارسهاز نهیهسهت.    می 
سیاسهتهی دیهرهر بهایهد جسهت و  
بههرای آن سههیههاسههت، بههایههد ابههزار  
درست آن را سهاخهت کهه ههمهان  

 حزب طبقه کارگر است. 
 ٦٤٣٦ اوت    ٥ 

 ٢صفحه از 
انجمن صنفیی کیارگیران 
بییییرق و فییییلییییزکییییار 

اعیییالم   کیییرمیییانشیییاه:
آمییادگییی دولییت بییرای 
تسهیل در چپاول تتمیه 

 معیشتی کارگران
 

مههحههمههد ر.هها کههارگههر دبههیههرکههل  
اشههتههغههال وزارت کههاربههه عههنههوان  
نماینده دولت در نشست تخ  هی  
نقش سیاستهای حداقهل دسهتهمهزد  
کارآفرین در صنایک کهونهک و  
متوسا که با حجور کارفرمایهان  
بهخههش خ ههوصههی و مههدیههران در  
مههحههل اتهها  بههازرگههانههی بههرگههزار  

گردید با توجیه و ادعای ایهنهکهه  
هزینه نیروی کار باال است و ایهن  
امر باع  وجود بیکاری گسهتهرده  
در جامهعهه گهردیهده، اعهالت کهرد  
دولت این آمادگی را دارد تها بهه  
منظور اشتغالزائی از طریق تغیهیهر  
دادن شیوه تعیین دستمزد، نهیهروی  
کار ارزان قهیهمهت را در اخهتهیهار  
ههههرههههشارد!   کههههارفههههرمههههایههههان ب

برنامه دولت برای جلوگهیهری از   
افزایش دستمزد ساالنهه کهارگهران  
حتی م ابهق بها نهرو تهورمهههای  
کشائی و  یر واقعی اعهالت شهده  
تههوسهها مههرکههز آمههار و بههانههک  

سال پیش تاکهنهون    ١٥ مرکزی از  
به بههانهه ههای مهخهتهله  جهمهلهه  
جنگ، تحریم ، نبود نقهدیهنهرهی،  
بحران اقت ادی و  هیهره مهو.هوک  

جدیدی نیست و ههر سهالهه تهقهال  
کرده سیاست ان ماد دسهتهمهزد را  
عملی نماید که این سیهاسهتههها و  
طرحهای .د کارگری ههمهیهشهه  
با اعهتهرا.هات وسهیهک کهارگهری  

  ٠٤ مواجه گردیهده و بها امجها   
هزار نفهری طهومهار اعهتهراض بهه  
پایین بهودن دسهتهمهزدهها در سهال  

بهه یهک نهقه هه تهعهیهیههن    ٣١٣٣ 
کننده رسید و بعد از آن، افهزایهش  
دستمزد بخ وص بعد از انهتهشهار  
بیانیه تشکلهای واقعی کارگری  
در راب ه با میزان دسهتهمهزد بهرای  

به سه هه بهاالتهر از خها    ٣١ سال  
ههزار    ١٤٤ مهیهلهیهون و    ١ فقهر ) 

تومان  به یکی از اصهلهی تهریهن  
ههقههیههه   مهه ههالههبههات کههارگههران و ب
مزدبریران تبدیل شده اسهت. امها  

نشست مشکور زمینه نینهی ای  
است کهه فهراتهر از مهمهانهعهت از  
افزایش دستمزد متناسهب بها نهرو  
تههورمههی کههه رسههمهها اعههالت مههی  
گردد را ههد  قهرار داده اسهت.  
اعالنی است از طهر  دولهت بهه  
نمایندگهی از کهارفهرمهایهان کهه  
میزان نهار بهرابهر زیهر خها فهقهر  
بودن دستمزد فعلهی کهارگهران را  
هههم بههر نههمههی تههابههد. بههرای مهها  
کارگهران شها هل و بهیهکهار کهه  
ت ربهه نهزدیهک بهه نهههار دههه  
توجیه گری مقامات در تهحهمهیهل  
فقر و گرسنری بر خود را داریهم  
به خوبی و بها اطهمهیهنهان کهامهل  

ههزار    ٥٣٦ می دانیم که دستمزد  
تومانی کارگر ههزیهنهه گهزا  و  
مههانههک از رونههق اقههتهه ههادی و  

دزدیهههای     اشتغالهزائهی نهیهسهت. 
هزاران میلیاردی باندها، حهقهوقههها  
و پاداشهای صدها و مهیهلهیهاردهها  
تومانهی مهدیهران، عهامهل بهحهران  
اقههتهه ههادی و اخههراج سههازیههههها و  

میلیونی و دسهتهمهزد    ٣٤ بیکاری  
نهار برابر زیر خها فهقهرهسهتهنهد.  
برای خن ی نمودن این طهرح .هد  
ههها   انسههانههی کههه قههرار اسههت ب
دستبردی جدید به آنهاهه بهعهد از  
نهار دهه نپاول بهرای کهارگهران  
باقی مانده است عملی گردد، بها  
تمات توان مبهارزه کهنهیهم و صه   
اعههتههراض خههود را مههتههحههدتههر و  
مستحکم ترکنیم. ان من صهنهفهی  
کهههارگهههران بهههر  و فهههلهههزکهههار  

 ٣١ مرداد    ٣٥   -   کرمانشاه 
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معضل بیکاری و 

  بیمه بیکاری

آمار بهیهکهاری در ایهران خهیهلهی  
مغهشهوش اسهت. ولهی بها یهک  
نراه به دور و بهر ههم مهی شهود  
فهمید که در کشور پن  تا شهش  
میلیون بهیهکهار داریهم. در مهیهان  
تههحهه ههیههل کههرده ههها هههم آمههار  
بیکاری خیلهی بهاالسهت. سهئهوال  
این است که این بیکاران نرونهه  
 معاش خود را تامین می کنند  

  
در کشورههای اروپهایهی کسهی   

کههه بهه ههور  ههیههر ارادی از کههار  
بیکار می شود بهیهمهه بهیهکهاری  
دریافت می کنهد و مهیهزان ایهن  

بیمه بیکاری آنقدر هست کهه از  
پا خرج و برج زنهدگهی بهر آیهد.  
کسانی هم که برای اولین آمهاده  
وارد شدن به بهازار کهار هسهتهنهد  
ننهانهاهه نهتهوانهنهد کهاری پهیهدا  
کنند از طریهق سهیهسهتهم تهامهیهن  
اجتماعی معاش آنها تامین مهی  

 شود. 
  

در ایران ههم الهبهتهه یهک بهیهمهه  

بیکاری فکهسهنهی هسهت. آمهار  
ههزار    ٦١٤ می گوید که امسال  

نفری از بیمه بهیهکهاری اسهتهفهاده  
کرده اند که این نسبت به تهعهداد  
کههل بههیههکههاران رقههمههی خههیههلههی  
نانیزی اسهت. بهیهمهه بهیهکهاری  

شامل بیکهاران   جمهوری اسالمی 
تازه وارد بهه بهازارکهار نهمهیهشهود،  
شامل بخش زیادی از کهارگهران  
که تحت پهوشهش قهانهون کهار و  

تامین اجتماعی نهیهسهتهنهد نهظهیهر  
کارگران کارگاههای کهونهک  
و همین ور کارگران مهاجر نهمهی  
شههود. مههیههزان بههیههمههه بههیههکههاری  

مههیههانههرههیههن   درصههد  ١١  مههعههادل 
مهاههه آخهر ههر بهیهمهه   ١ دریافتی 

شده است. ایهن مهبهلهت بسهتهه بهه  
اینکه شمها نهنهد فهرزنهد داشهتهه  
باشیهد روی کها هش مهی تهوانهد  

درصهد افهزایهش   ٥٤  حهداکه هر   تا 
م ال اگر مهیهانهرهیهن     پیدا کند. 

حقو  سه ماه شما یک میهلهیهون  
تومان بوده بیمه بیکاری شمها در  
بهترین حالت معادل همان حهداقهل  

تهومهان در    ٥٣٦  دستمزد یهعهنهی 
ماه می شهود. حهاال بهمهانهد کهه  
نقدر برای دریافت همین مهیهزان  

  هم باید کلی دوندگی کنید. 
خیلی روشن است که ایهن بهیهمهه  
بههیههکههاری جههوابههرههوی مشههکههل  
بیکاران نیست. برای حل مشکهل  
بیکاری یا باید شغل ای هاد کهرد  
و یا جامعه موظ  است مهعهاش  
بیکاران را تهامهیهن کهنهد. بهرای  
ن ات دادن زنهدگهی بهیهکهاران از  
ننرال گرسنری و مهحهرومهیهت  
درجامعه باید قانون بیمه بیکهاری  
موجود به نهفهک بهیهکهاران تهغهیهیهر  

  کند.  
بیمه بیکاری باید بهالاسهته ها  بهه  

صرفنهظهر از    -همه بیکاران کشور 
ملیت و تابعیت، جنسیت، سهابهقهه  
کههار، نههوک قههرارداد کههار و نههوک  
اشتغال قبلی فرد پرداخت گهردد.  
هر کا که نات خهود را بهعهنهوان  
آماده بکار ثبت مهی کهنهد بهایهد  
مشمول پرداخت بهیهمهه بهیهکهاری  
بشود. پرداخت بیمه بیکاری بهایهد  
برای هر مدت که بیکهار مهوفهق  
به یافتهن کهار نشهده اسهت بهدون  

  قید و شرط ادامه یابد. 
هر نوک موانک فنی و اداری کهه  
دریافت بیمه بیکاری را دشهوار و  
پیایده میکند بهایهد لهغهو شهود.  
بههیههمههه بههیههکههاری صههدقههه و وات  
نیست، یک حق مسلم شههرونهدان  
در جههامههعههه اسههت. حههقههی کههه  

صههدههها بههرابههر آن را   شهههههرونههدان  
پیشاپیش بها کهار ههر روزه خهود  
پههرداخههت کههرده اسههت. بههیههمههه  
بیکاری باید نهیهازههای زنهدگهی  
بیکاران و خهانهواده ههای آنههها را  
تههامههیههن کههنههد و بهها حههداقههل  
دستمهزدی کهه خهودش نهنهدیهن  
برابر زیر فقر است نبایهد مهقهایسهه  
شههود. اسههتههانههدارد بههایههد تههامههیههن  
زندگی فرد بیکار و خهانهواده اش  

 باشد. 
  
 

 

بیمه بیکاری باید بالاستثاء بره هرمره 
صرفنظر از ملیت و  -بیکاران کشور

تابعیت، جنسیت، سرابر ره کرار، نرو  
قرارداد کار و نو  اشرترغرال قربرلری 
فرد پرداخت گردد. هر کس که نام 
خود را بعنوان آماده بکار ثبت مری 
کند برایرد مشرمرول پررداخرت بریرمره 
بیکاری بشود. پرداخت بیمه بیکاری 
باید برای هر مدت که بیکار مروفرق 
به یافتن کار نشده است بدون قریرد 

  و شرط ادامه یابد.

دادن  داروی 
اشتباه بره مردرمرد 
جرررررراحررررری در 

 زندان

 
بنا بر آخرین خبرهای مهنهتهشهر شهده  
و.عیت جسمانی محمد جراحهی از  
نهره های شناخته شهده کهارگهری  
در زندان تبریز مختل شده اسهت. در  

بررسی های پهزشهکهی، عهلهت ایهن  
مسئله دادن داروهای اشتبهاههی بهه  
او تشههخههیههص داده شههده اسههت کههه  
یک ماه پهیهش در زنهدان بهرای او  
ارسههال شههده اسههت. بههی حههالههی و  
 یرفعال شدن دسهتهرهاه گهوارش او  
از جههمههلههه عههوارض ایههن داروهههای  

 اشتباه بوده است.  
 

دادن داروی اشههتههبههاه بههه مههحههمههد  
جراحی بخشی از بهی تهوجهههی بهه  
و.هههعهههیهههت زنهههدانهههیهههان و رفهههتهههار  
جنایتکارانه حکهومهت اسهالمهی در  
زندانهاست. محروت کهردن زنهدانهیهان  
سههیههاسههی از دارو و درمههان، آزار  
دائمی آنان زیر شکنه هه جسهمهی و  
روحههی داسههتههان تههبههاهههی و بههعههجهها  
مرگ خاموش زندانیان سیاسی در  
زندانهای رژیهم اسهالمهی اسهت. و  
هههمههه ایههنههههها در حههالههی صههورت  
میریرد که با انگ های امنیهتهی  

کارگران، معلمان، و مردت مهعهتهرض  
را کههه اعههتههرا.ههش بههه فههقههر، بههی  
تامینی و خفقان و سهرکهوب اسهت،  
بههرای داشههتههن تشههکههل خههود و  
آزادیهای پایه سیهاسهی در جهامهعهه  
مبارزه میکننهد و خهواسهتهار یهک  
زندگی انسانی هستند، با تههدیهد و  
پههیههرههرد و احههکههات زنههدان روبههرو  

 میشوند. 
محمد جراحی یکی از ایهن صهدهها  
نمونه است که بخاطر مهبهارزاتهش و  
بخاطر تهالش بهرای ایه هاد تشهکهل  

سهال و نهیهم اسهت در    ١ کارگری  
زندان است. او تمات دوره پن  سهال و  
نههیههمههه خههود را بههدون حههتههی یههک  
ساعت مهرخ هی گهشرانهده اسهت و  
تنها بیست روز از مهحهکهومهیهتهش  
باقی است. و این در حالیهسهت کهه  
بارها پزشرهان مهتهخه هص وی بهر  
روی درمان وی در خهارج از زنهدان  

 تاکید کرده اند.  
 

محمد جراحهی ههم پهرونهده شهاههرو  
زمانی است که سهال گهششهتهه بهه  
طهههرز مشهههکهههوکهههی در زنهههدان  
گوهردشت کرج جان باخت و بنا بهر  
خبر منتشهر شهده از سهوی کهانهون  
مههدافههعههان حههقههو  کههارگههر گههفههتههه  
میشود کهه نهتهایه  آزمهایهش ههای  
پهزشههک قههانهونههی، مههرگ وی را  
 هیههرطههبههیههعههی نشههان داده اسههت. و  
اکنون شاهد دادن داروی اشتبهاه بهه  

 محمد جراحی هستیم. 
 

محمد جراحی از بهیهمهاری سهرطهان  
تیروئید رن  می برد و  ایهن دوره را  
تماما در زندان و در شرای ی سخهت  
گشرانده است. او باید ب ور منظهم و  
هر روزه داروهای خاص این بیمهاری  

 را م ر  کند.  
صدای اعترا.مان را به این جنهایهت  

آشکار در زندانهای رژیهم اسهالمهی  
بلند کنیم. محمد جراحی باید فهورا  
آزاد شهود. و تهرتهیهبهات الزت بهرای  
معال ه و درمان وی بها شهرایها و  
اسهتههانههدارد انسهانههی و قهابههل قههبههول  

 فراهم شود.  
 

لغو احکات امنیتی برای کهارگهران،  
معلمهان و مهردت مهعهتهرض، آزادی  
تشکل، اعت اب، ت همهک و..حهقهو   
پایه ای همه مردت اسهت. کهارگهران  
زندانی و تمامی زندانهیهان سهیهاسهی  

 باید فورا آزاد شوند. 
 

کههمههپههیههن بههرای آزادی کههارگههران  
 زندانی 

  ٦٤٣٦ اوت   ٦ ،  ٣١ مرداد    ٣٦ 
S h a h l a . 
Daneshfar2@gmail.com 
h t t p : / / f r e e -t h e m -

now.com 



 ٧٢٤ شماره      -  چهارم  دوره     7     کارگر کمونيست 

مدخلی برر 
زنرردگرری و 
آثار کرارل 
مررارکررس و 
فررررردریررررک 

 انگلس
(٥١) 

 
 دیوید ریازانف

مهها در تههعههریهه  تههاریههخ جههنههبههش  
های نههل    کارگری به اوایل سال 

ایهم. پها از شهکهسهت مهه    رسیده 
، دیرر وجود جامهعهه عهدل  ٣٥١٣ 

بعنوان سازمانی مرکهزی خهاتهمهه  
یههافههت. بهههههر تههرتههیههب، پهها از  

، هیارهونهه ردی  ٣٥٠٤ سالهای  
از وجود یا فعالیهت آنههها بهعهنهوان  
سههازمههانههی مههرکههزی، یههافههت  

شههود. تههنههههها اجههتههمههاعههات    نههمههی 
مستقلی باقی ماندند که تهوسها  
اعجای سهابهق جهامهعهه سهازمهان  

شههدنههد. یههکههی از ایههن    داده مههی 
 اجتماعات در لندن تشکیل شد. 

اعجای دیرر جهامهعهه عهدل بهه  
سههویهها فههرار کههردنههد. ویههلهههههلههم  

 Wilhelm)ویهههتهههلهههیهههنهههگ  

Weitling)  ( ٣٥٦٠   –  ٣٥٤٣   
از بانفوذترین افراد این عده اسهت.  

اش خهیهاطهی بهود،    او کهه حهرفهه 
یکی از اولین انقالبیهون آلهمهان از  
میان پرولتاریای صهنهعهتهکهار بهود  
کههه مههانههنههد بسههیههاری دیههرههر  
صنعتکاران آلمهانهی آن زمهان، از  
شههری بهه شهههر دیهرهری سهفهر  

وی    ٣٥١١ کههرد. در سههال    مههی 
خود را در پاریا یهافهت، امها در  

بود که در آن ا به هور    ٣٥١٥ سال  
طههوالنههی اقههامههت گههزیههد. او در  
پاریا عجو جامعه عهدل شهد و  
خههود را بهها آمههوزشهههههای هههوگههو  

،  (Hugo Lamennais)المنهه  
مبلت سوسیالیسهم مهشههبهی، سهن  
سیمون و فوریهر آشهنها نهمهود. در  

آن ا او همانهیهن بها بهالنهکهی و  
پیروانش مالقات کهرد. در اواخهر  

وی بنا به درخهواسهت    ٣٥١٥ سال  
ای نوشت بنهات "بشهر    رفقایش جزوه 

ب ورتی کهه هسهت و ب هورتهی  
که باید باشد" که در آن بدفاک از  

 عقاید کمونیستی برخاست. 
در سویا ویتلینگ و نهنهد تهن  
از یههارانههش، پهها از کههوشههشههی  
نههامههوفههق بههرای تههبههلههیههت بههیههن  

هههها، دسهههت بهههکهههار    سهههویسهههی 
ههائهی در بهیهن    سازماندهی گهروه 

کههارگههران و مهههههاجههریههن آلههمههانههی  
نههوشههتههه    ٣٥٠٦ شههدنههد. در سههال  

ههههای    اصههلهههی خهههود "تجهههمهههیهههن 
هماهنری و آزادی" را مهنهتهشهر  
کرد. در این کتاب وی نظریهاتهی  

بیان داشهتهه    ٣٥١٥ را که در سال  
بود را در جزئیات بیشهتهری بسها  

 داد. 
 

ویههتههلههیههنههگ کههه تههحههت تههفثههیههر  
بالنکی قرار داشهت نهظهراتهش بها  
نظرات دیرر اوتهوپهیهسهتهههای عهم  
ع ر خویش از ایهن نهقه هه نهظهر  
مهتههفههاوت بههود کههه او بههه گههشار  
مسالهمهت آمهیهز بهه کهمهونهیهسهت  
اعتقاد نداشت. جامعه جدید، کهه  
طرح آن در جهزئهیهات تهوسها وی  
تهیه شهده بهود، تهنههها از طهریهق  

توانست تهحهقهق    استفاده از زور می 
یهابهد. ههر نهه جهامهعهه مهوجهود  
زودتر از میان بهرود، مهردت زودتهر  

شوند. بهتریهن شهیهوه ایهن    آزاد می 
نهظهمهی اجهتهمهاعهی    است که بهی 

موجود را به آخرین حد بهرسهانهیهم.  
هههر نههه بههدتههر، بهههههتههر! بههنههظههر  

تهریهن    ویتلهیهنهگ قهابهل اطهمهیهنهان 
تههوان    عههنهه ههر انههقههالبههی کههه مههی 

م مئن بود جهامهعهه کهنهونهی را  
ترین قشهر    کند، پست   متالشی می 

پرولتاریا، لومپن پرولتاریا، من همهه  
 حتی دزدان بود. 

 
ههمهاهنهیههن در سهویهها بهود کههه  

 Michael)میکائیل باکهونهیهن  

Bakunin)  ( ٣٥٥٦   –  ٣٥٣٠   
با ویهتهلهیهنهگ مهالقهات کهرد و  
بهرخههی از عهقههایهد وی را جههشب  
نمود. بخاطر دستریری و تعقهیهب  
قجائی که علیهه ویهتهلهیهنهگ و  

پیروانهش آ هاز گشهت بهاکهونهیهن  
مورد ظهن قهرار گهرفهت و بهرای  
همیشه از کشور خود تبعید شهد.  
ویههتههلههیههنههگ پهها از گههشرانههدن  

  ٣٥٠٠ دورانی در زنهدان در سهال  
به آلمان تحویل داده شهد. پها از  
یههک دوره سهههرگهههردانهههی، وی  
باالخره به لندن رفت و ورودش بهه  
آن ا با شادی جشن گرفتهه شهد.  
به افتخار ویتلینهگ مهیهتهیهنهگ  

ای وسیعی ترتیهب داده شهد.    توده 
در این میتینگ سوسیالیستهها و  
نههارتههیههسههتهههههای انههرههلههیههسههی، و  
همانهیهن آلهمهانههها و فهرانسهویهان  
مهاجر شرکت کردند. ایهن اولهیهن  

الهمهلهلهی در    میتینگ بزرگ بیهن 
لندن بود. این میتینگ شهاپهر را  
بفکر سازماندههی یهک انه همهن  

الههمههلههلههی، "انهه ههمههن دوسههتههان    بههیههن 
دمکرات همه مهلهل"، در اکهتهبهر  

انداخت. هد  این انه همهن    ٣٥٠٠ 
بههرقههراری مهه ههدد ارتههبههاط بههیههن  
انقالبیون همه ملیتها، مسهتهحهکهم  
کردن حا برادری بین خهلهقههها و  
کسب حقو  اجتماعی و سیاسهی  
بود. در رأس این جهریهان شهاپهر و  

 رفقایش قرار داشتند. 
ویتلینگ حدودا یکسال و نیهم در  
لههنههدن مههانههد. در اوایههل کههار  
ویتلینگ در م هامهک کهارگهری  

آن ا که همه نوک مهو.هوک در    –
مههورد وقههایههک جههاری بهها شههور و  

گرفهت    عالقه مورد بح  قرار می 
کهرد.    تفثیر بسیاری اعمال مهی   –

وی اما بزودی با مخالفت شهدیهد  
روبههرو شههد. رفههقههای قههدیههمههی او  
شاپر، هنریک باور و ژوز  مهول  
طی اقامهت بسهیهار طهوالنهی تهر  
خود همه نیز را در مورد جنبهش  
کهههارگهههری در انهههرهههلهههیههها و  
 آموزشهای آون فرا گرفته بودند. 
بنابر نظهر ویهتهلهیهنهگ پهرولهتهاریها  

ای جدا با منافهک طهبهقهاتهی    طبقه 
مشخص نهبهود. پهرولهتهاریها تهنههها  
جزئی از بهخهش تهههیهدسهت مهردت  
سههتههمههدیههده بههود. در بههیههن ایههن  
تهیدستان لومپن پرولتاریا انهقهالبهی  
تههریههن عههنهه ههر بههود. وی هههنههوز  
مشغول جار زدن عقایدش مهبهنهی  
بر اینکهه دزدان و راههزنهان قهابهل  

ترین عهنهاصهر در جهنهگ    اطمینان 
بهاشهنهد،    علیه نهظهات مهوجهود مهی 

بود. او اهمیت زیادی برای تبلهیهت  
قههائههل نههبههود. آیههنههده را ب ههورت  

ای کمونیستی که تهوسها    جامعه 
گروه کونکی از مردان هوشمنهد  

کهرد.    شود ت ویر مهی   هدایت می 
ههها تههوسههل بههه    بههرای جههلههب تههوده 

کمک مشهب را امری اجهتهنهاب  
دید. مسیح را پهیهشهقهدت    ناپشیر می 

کمونیسم می دانست و کمونیسهم  
را ب هورت مسهیهحهیهت مهنهههای  
آناهه بهعهدهها بهدان ا.هافهه شهده  

 کرد.   ترسیم می 
 

برای در  بهتر اصه هکهاکهاتهی  
کههه بههعههدا بههیههن ویههتههلههیههنههگ و  
مارکا و انرهلها بهوجهود آمهد،  

خوبست بخاطر داشته بهاشهیهم کهه  
او کهارگههری بهود بسهیهار تهوانهها،  
خههودآمههوخههتههه و بههرخههوردار از  
اسهتههعههداد ادبهی، امهها فهلهه  شههده  
بوسیله تمات محدودیهتهههای افهراد  

 خودآموخته. 
 

یک خودآموخته به ایهن گهرایهش  
دارد که بکوشد تا از مهغهز خهود  

الهعهاده نهویهن بهیههرون    نهیهزی فهو  
ای    آمههورده و دسههتههرههاه پههیههاههیههده 

اختراک نماید. وی  البا مهحهکهوت  
به اینست کهه خهود را در و.هک  

ای بیابد، نظیر اینکه پها    سفیهانه 
از صر  کار فراوان، آمهریهکهائهی  
را کش  کهنهد کهه مهدتهههاسهت  

 کش  شده است. 
 

یک خودآموخته ممکن است در  
جسههتهه ههوی یههک مههتههحههر   
جاودانی باشد. ممکن اسهت وی  

ای اختراک نماید که تهوسها    وسیله 
آن فرد بتواند در یک نشم بهههم  
زدن دانشمند شود. ویتلیهنهگ بهه  

هها تهعهلهق    این دسته از خودآموخته 
خواست یک نهظهات    داشت. او می 

آموزشی بوجود آورد که انسان را  
قههادر سههازد در مههدت بسههیههار  
کوتاهی بهر ههمهه عهلهوت تسهلها  

خههواسههت یههک زبههان    یههابههد. مههی 
وار    جهانی اخهتهراک نهمهایهد. نهمهونهه 

اسهت کهه کهارگهر خههودآمهوخهتههه  
دیههرههری بههنههات پههیههیههر پههرودون  

(Pierre Proudhon)  ( ٣٥٤٣ 
 ، نهیهز بهرای حهل ایهن  ٣٥٦١   –

مسئله کوشش نهمهود. در مهورد  
ویههتههلههیههنههگ بههعههجههی اوقههات بههه  

شد تشخیص داد کهه    سختی می 
دههد.    نه نیزی را تهرجهیهح مهی 

نه نیزی برایهش عهزیهزتهر اسهت  
کههمههونههیههسههم یهها یههک زبههان    –

جهههههانههی. وی، یههک پههیههامههبههر  
واقعی، هیر انتقهادی را تهحهمهل  

کرد. بی اعتهمهادی خهاصهی    نمی 
نسبت به افهرادی داشهت کهه از  
طریق کتاب آموزش یافته بهودنهد  
و به این سرگرمهی وی بها نهظهر  

نهرهریسهتهنهد.  )ادامهه    شک می 
 دارد  
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 ١ صفحه   

کمیهتهه پهیهرهیهری بهرای ایه هاد  
تشههکههل هههای کههارگههری طههی  
بههیههانههیههه ای بههحهه ههی را بههر سههر  
اعت اب  شای جعفر عظیهم زاده  
از رهبران سرشناس کارگری بهاز  
کرده  است که  قابل نفهد جهدی  
است. از همین رو الزت دیهدت کهه  
من نیز به نوبه خود در این بهحه   
وارد شوت. اولین نهکهتهه ای کهه  
الزت میدانم تاکید کهنهم ایهنهسهت  
که نق ه قوت حهرکهتهی کهه بها  
بیانیه اسماعیل عبهدی و جهعهفهر  
عظیم زاده شروک شد، خود بیهانهیهه  
مشتر  آنها بود و نه اعته هاب  
 شا. این حرکت بها بهیهانهیهه ای  
محکم و روشهن و پهیهشهرو آ هاز  
شد، بر اتحاد معلمان و کهارگهران  
تاکید گشاشت، بها اعهتهراض بهه  
ریا.ت اقت ادی و دستمهزدههای  
زیر خها فهقهر بهر داشهتهن یهک  
زندگی انسانی برای همه تاکهیهد  
گشاشت و خهواسهت مشهخه هش  
باطل کردن پرونده های مفهتهوحهه  
برای کارگران، معلهمهان و مهردت  
معترض تحت عهنهوان "اخهالل در  
نظم و امهنهیهت مهلهی بهود. ایهن  
کارزار  سرآ از حرکتی شد کهه  
انعکاس بسیهار گسهتهرده ای در  
ایران و در س ح جهانی داشهت و  
حمایت و پشتیانی عظیمی را بهه  
نفک کارگران و مهعهلهمهان ایهران و  
عههلههیههه جههمهههههوری اسههالمههی بههر  
انریخت. این نق ه قهوت حهرکهت  
جعفهر عهظهیهم زاده و اسهمهاعهیهل  
عبدی بود. و هر کارگر آگاههی  
باید این را ببیند و آنهرا سهکهویهی  
بههرای پههیههشههرویهههههای بههعههدی و  
مبهارزات بهعهدی کهارگهران قهرار  

 دهد.  
 

اما ظاهرا دوستان ما در کهمهیهتهه  
پیریری همین نهکهتهه و ههمهیهن  
جنبه را متوجه نیستنهد. دوسهتهان  
کمیته پیریری نند صهفهحهه در  

نقد اعت اب  شای جعفر عهظهیهم  
زاده نوشته اند و بنظر مهیهرسهد از  
اینکه در این حرکت بوی ه جهعهفهر  
عظیم زاده و همانین اسهمهاعهیهل  
عبدی به نهره ههایهی شهنهاخهتهه  
شههده تههبههدیههل شههدنههد، نههارا.ههی  
هستند. مینویسند "بهایهد پهرسهیهد  
که این فرصت تاریخی نهرهونهه  
کش  شد  آیا این فرصت ههای  
تاریخی هیهر گهاه در بهیهرون از  
زندان مههیها نهخهواههد شهد  )    
ساختن این فرصت تاریخی تهنههها  
از ذهن هایی تهراوش مهی کهنهد  
که بدنبال نهههره سهازی بهودنهد.  
 بت سازی و نهره سازی....."  

از هههمههیههن جههمههالت دلههخههوری و  
نههار.ههایههتههی دوسههتههان کههمههیههتههه  
پیریری آشکهارا بهیهرون مهیهزنهد.  
گههویهها رهههبههر کههارگههری بههایههد  
ناشناخته و پشت صحنه بمهانهد و  
اگر جلو افتاد و سینه سهپهر کهرد  
و بهها تههاکههیههد بههر خههواسههتهههههای  
طبقاتی دست به مبارزه زد، بهت  
سازی و نهره سهازی ای کهرده  
اسههت کههه گههنههاه کههبههیههره اسههت.  
تشکل کارگری ای که بهنها بهر  
تعری  و همان ور که از اسهمهش  
پههیهههداسهههت بهههرای "پهههیهههرهههیهههری  
تشکلههای کهارگهری" تشهکهیهل  
شده است، از اینکه یهک فهعهال  
کارگری بها پشهتهیهبهانهی دهههها  
تشکل کهارگهری و مهیهلهیهونههها  
کارگر در س ح جامعه شهنهاخهتهه  
شود، ناراحت میشود و انرا تهحهت  
عههنههوان "بههت سههازی و نهههههره  

 سازی" مردود اعالت میکند.  
از نههظههر دوسههتههان نههویسههنههده ایههن  
بیانیه، اعهته هاب  هشای جهعهفهر  
عظیم زاده قابل نقهد اسهت، نهون  
به نیابت  از خواسهتهی عهمهومهی  
حهرکههتهی فههردی را آ هاز کههرده  
است و میهنهویسهنهد " بهر گهزیهدن  
حرکت های فردی و خود محهور  
قرار دادن ، تنها عدت اعهتهقهاد بهه  

حرکت ها و اعترا.ات عمهومهی  
اسههت، کههه از سههر نههاتههوانههی در  
سههازمههانههدهههی و سههازمههان یههابههی  

 کارگران نشات می گیرد .". 
 

با این گفته ننین بهر مهی آیهد    
که ظاهرا اگر اعت هاب  هشا بها  
خواست فردی باشد، قهابهل قهبهول  
است، با ایهن اسهتهدالل کهه  در  
مواقعی تنها گزینه زندانی اسهت  
و میتواند  بسهیهار ههم مهوفهق و  
رزمههنههده هههم بههاشههد.  امهها اگههر  
اعههتهه ههاب  ههشای از خههواسههتههی  
عمومی حرکت کنهد، خهواسهتهی  
کههه خههواسههت هههمههه مههعههلههمههان،  
کارگران و کهل جهامهعهه اسهت،  
مههردود اسههت. "فههردگههرایههی و  

 خودمحوری " است و.. 
 

در حالیکه ب هور واقهعهی درسهت  
برعهکها اسهت. ایهن یهک امهر  
بدیهی است که حرکتی کهه بها  
بهیهانهیههه و خههواسهت عههمهومهی و  
جمعی شروک میشود قابل حمایهت  
بیهشهتهر و جهدی تهری اسهت تها  
حههرکههتههی کههه تههنههههها بههر یههک  
خهواسههت فههردی تههکهیههه دارد. و  
رهبر کسهی اسهت کهه خهواسهت  
عمومی کارگران یها جهامهعهه را  
نمایهنهدگهی کهرده و در جهلهوی  

ص  اعهتهراض جهامهعهه حهرکهت  
میکند.  کارگهران بهایهد رههبهران  
خود را قهدر بهدانهنهد و دسهت در  
دست هم بدهنهد آنههها را جهلهوی  
اعترا.هات خهود قهرار دههنهد تها  
نیرویی به حرکت در آیهد. نهقه هه  
قدرت اسماعیل عبهدی و جهعهفهر  
عظیهم زاده ههمهیهن بهود کهه در  
ننین جایراهی قرار گرفهتهنهد و  
اتفاقا همین نق ه قدرت است کهه  
از سوی کسانی از جمله کمیهتهه  
 پیریری به نقد کشیده میشود.  
اما سوال  من از دوستان کمهیهتهه  
پیهرهیهری  ایهنهسهت کهه فهرض  
کنید که نکته شما درست اسهت  
و جعفر عظیم زاده خواسهتهه اسهت  
بههه عههنههوان یههک رهههبههر جههلههوی  
صهحهنهه سهیهاسههی جهامههعهه قههرار  
برهیهرد، ایهرادش نهیهسهت  نهرا  
شما جلو نمی آییهد تها  در راس  
جنبشی قرار گیرید  نه ایهرادی  
دارد که دههها کهارگهر و فهعهال  
کارگری در س ح ایران  و جهههان  
شههنههاخههتههه شههده شههونههد  آیهها ایههن  
رویکرد، در امتداد همان بیهنهشهی   
نیست که همواره نقش کهارگهر و  
اساسا نه  را در نهههارنهوب  
مبارزه روز و در بهترین حالهت بهه  
عهنههوان یههک گهروه فشهار مههی  
بههیههنههد کههه کههاری بههه رهههبههری  

جامعه بها آرمهانهههای کهارگهری  
 ندارد.  
 

دوستان آن نیزی که شما بهه آن  
مههیههرههویههیههد فههردگههرایههی و خههود  
محوری ، مهن بهه آن مهیهرهویهم  
تعین یهابهی و اجهتهمهاعهی شهدن  
رهبران کارگری. این اجهتهمهاعهی  
شدن از نان شب بهرای کهارگهران  

 الزت تر است. 
 

در کارزار علیه امهنهیهتهی کهردن  
مبهارزات کهارگهران، مهعهلهمهان و  
مردت معترض، اسماعیهل عهبهدی  
و جعفر عظیم زاده بهه عهنهوان دو  
رهبر اجتماعی قد علم کهردنهد و  
عهظهیهم زاده بها مههبهارزه ای سههر  
سههخههتههانههه ، و پههافشههاری بههر  
خههواسههتهههههایههی کههه در بههیههانههیههه  
مشتر  آنهان آمهده بهود، نهقهش  
مهههههمههی داشههت در ایههنههکههه ایههن  
کارزار جنبشی اجتماعی را حهول  
خود شکل دهد. جنبشی کهه دو  
صهه  اصههلههی اش کههارگههران و  
معلمان هسهتهنهد و طهیه  ههای  
وسیعی از جامعه را بسوی خهود  
کشاند. دوستان این ادعا نیهسهت.  
این را در بیانیه های حمایتهی از  

 سوی تشکل های مختل   
 

سخنی با دوستان کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل 
 های کارگری

 شهال دانشفر 

دوستان آن چیزی که شما به آن میگویید فردگرایی و خود محوری ، من به آن میگویم 
تعین یابی و اجتماعی شدن رهبران کارگری. این اجتماعی شدن از نان شب برای 

 کارگران الزم تر است.
در کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردت معهتهرض، اسهمهاعهیهل عهبهدی و جهعهفهر  
عظیم زاده به عنوان دو رهبر اجتماعی قد علم کهردنهد و عهظهیهم زاده بها مهبهارزه ای سهر سهخهتهانهه ، و  
پافشاری بر خواستهایی که در بیانیه مشتر  آنان آمده بود، نقش مهمی داشت در ایهنهکهه ایهن کهارزار  
جنبشی اجتماعی را حول خود شکل دهد. جنبشی که دو ص  اصلی اش کارگران و معلمان هسهتهنهد و  
طی  های وسیعی از جامعه را بسوی خود کشاند. دوستان این ادعها نهیهسهت. ایهن را در بهیهانهیهه ههای  
حمایتی از سوی تشکل های مختل  کارگری، کانون های صهنهفهی مهعهلهمهان شهههرههای مهخهتهله  ،  
نهادهایی نون کانون نویسندگان و علیه اعدات و نهادهای دفهاک از حهقهو  زنهان و لهیهسهتهی بهزرگهی از  
اتحادیه های کارگری و شخ یت هایی سیاسی و ن  در س ح جهان و طومار اعتهرا.هی نهنهد ههزار  
امجا و... همه دیدیم. از همین رو و بدرست کمیته شما در کوران این حرکت ، حهمهایهت گهرت خهودش را  

 اعالت کرد و ننین نقدهایی را به میان نیاورد و به این موج پیوست. 
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  ٨ از صفحه   
 

کارگری، کانهون ههای صهنهفهی  
معهلهمهان شهههرههای مهخهتهله  ،  
نهادهایی نون کانون نویسندگهان  
و علیه اعدات و نهادهای دفهاک از  
حقو  زنان و لیسهتهی بهزرگهی از  
اتههحههادیههه هههای کههارگههری و  
شخ یت هایی سیاسی و نه   
در سهه هههح جههههههان و طههومهههار  
اعترا.ی نند ههزار امجها و...  
همه دیدیم. از همین رو و بهدرسهت  
کمیته شما در کوران این حهرکهت  
، حمایهت گهرت خهودش را اعهالت  
کرد و ننین نقدهایی را به میهان  

 نیاورد و به این موج پیوست. 
 

این کارزار آناهنهان گسهتهرده بهود  
که صدای آن در اجالس سهازمهان  
جهانی کار امسال نهیهز انهعهکهاس  
پهههیهههدا کهههرد، تههها جهههایهههیهههکهههه  
کنفدراسیون بین المللی  اتحهادیهه  
های کارگری)آی تی یو سهی   
اعهال ت داشههت کهه نههمهایهنهدگههان  
واقعی کارگران از ایهران مهحهمهد  
جراحی، جعفر عظیم زاده و بهههنهات  

 ابراهیم زاده هستند. 
 

بهنهابهرایههن کهارزاری کههه جهعهفههر    
عظیم زاده یکی از رهبرانهش بهود  
و سرسختانه برای آن جنرید و بهر  
سر خواستهایش م ر اسهت،  نهه  
فردی بود، نه نشهات گهرفهتهه از  
عهدت اعههتهقهاد بهه حهرکهت هها و  
اعترا.ات عمومی و نهه نشهانهه  
ناتوانی در سازماندهی و سازمهان  
یابی کهارگهران، بهلهکهه بهعهکها  
هههمههانهه ههور کههه اشههاره کههردت  
کارزاری قدرتمند بود که موجهی  
از حمایت را بهدنهبهال داشهت. ایهن  
کارزار اعترا.ی را سهازمهان داد  

 که ابعادی 
 
 
اجتهمهاعهی پهیهدا کهرد. در ایهن    

کارزار ما فعالین و رههبهرانهی را  
دیدیم کهه بهه خهیهابهان آمهدنهد و  
پالکاردهایی را بدست گرفتنهد و  
شعار زندانی سهیهاسهی آزاد بهایهد  
گردد را سر دادند. در این کهارزار  

مههادرانههی را کههه فههرزنههدانشههان  
قربانیان این حکومهتهنهد را دیهدیهم  
که جلهو آمهدنهد و گهفهتهنهد کهه   
دیرر دور هم جمک نمهیهشهویهم کهه  
فقا از دردهایمان بروییم، بهلهکهه  
جمک مهیهشهویهم تها بهه  دفهاک از  
زندانیان سیاسهی و عهلهیهه اعهدات   
برخیزیم و از مبارزه علیه امنیهتهی  
کههردن مههبههارزات مههردت دفههاک و  

 پشتیبانی میکنند.  
 

بعد از آزادی جهعهفهر عهظهیهم زاده  
موج مهردمهی را دیهدیهم کهه در  
بیمارستهان و در خهانهه بهدیهدارش  
رفههتههنههد و در ایههن دیههدارههها بهها  
خواستها و مهبهارزات او ته هدیهد  
عهد کردند، ب هوریهکهه مهحهوطهه  
بیمارستان سهیهنها بهه مهحهلهی از  
ته همهک و دیهدار جهمهک ههایهی از  
فعالین اجتماعی از عرصه ههای  
مختل   تهبهدیهل شهده بهود کهه  
بعجا از شهههرههای دیهرهر بهرای  
دیدار جعفر عظیم زاده می آمهدنهد  
و تهعهداد بسهیهار جهمهعهیهت دیهدار  
کننده، موجهب ازدحهات در سهالهن  
مالقات شده بود و  این بیهسهابهقهه  

 بود. 
 

و بههاالخههره ایههنههکههه ایههن کههارزار  
همان ور که خهودتهان نهیهز یهادآور  
شده اید متحهد کهنهنهده دو صه   
معلمان و کارگهران بهود. یهکهسهر  
ایهن کهارزار زنهدان، یهک سههرش  
ایران و سر دیررش در جهان بهود.  
بنابراین نه تنها اعهتهرا.هات را از  
خیابان جمک نکرد بلکه  جنهبهشهی  
را حول خود شکل داده اسهت کهه  
تازه آ از شهده اسهت و گسهتهرش  

 خواهد یافت.  
این کارزار همانین یک نهقه هه    

عظه  در جهنهبهش کهارگهری و  
جههنههبههش بههرای ازادی زنههدانههیههان  
سیاسی بود. بدنبال ننین کهارزار  
قههدرتههمههنههدی اسههت کههه امههروز  
کارگر حق به جانب تر به مسهالهه  
امنیتی کردن مبارزاتش اعتهراض  
میکند و معهنهای ایهن اعهتهراض  
دفهههاک از حهههق تشهههکهههل، حهههق  
اعت اب و آزادی های پهایهه ای  
در جامعه است. یک نمهونهه اش  

مبارزه کارگران شهههرداری اههواز  
بود که وقهتهی ههمهکهارانشهان را  
دستریر کردند، ایستهاده و اعهالت  
کردند که تا آزاد نشوند محهل را  
تههر  نههمههیههکههنههنههد و بههعههد هههم  
خواستار لغو پرونده های تشهکهیهل  
شههده بههرای آنههان شههدنههد. و ایههن  
مو.وک هر روز بیشتر به گفتهمهان  

 مردت تبدیل میشود. 
 

زیهههر فشهههار نهههنهههیهههن کهههارزار  
قهدرتهمهنهدی بهود کهه حهکهومهت  
ناگزیر شد با خواست اولیه جهعهفهر  
عظیم زاده و قول بهررسهی مه هدد  
پههرونههده وی، او را مههوقههتهها آزاد  
کههنههد. و ایههن یههک مههوفههقههیههت  

 بزرگ بود. . 
 

بنابراین دوسهتهان اگهر قهرار اسهت  
نیزی جنبش کارگهری را جهلهو  
بههبههرد، نههرههاه کههردن بههه ایههن   
دستاوردها و تقویت و جهلهو بهردن  
این کهارزار اسهت. ههد  مهن از  
این نوشهتهه و وارد شهدن در ایهن  
بح  نیز همین بود و  انتهظهار مها  
از شما نیز همین است.  خه های  
آشکار است که ایهن دسهتهاوردهها  
را نبینیم  و آنوقت یهک تشهکهل  
کارگری  از دریهاهه اعهته هاب  
 شا به آن نراه کند و آنهرا کهنهار  
بزند و فکر کند کهه درسهی بهه  
طبقه کهارگهر داده اسهت. بهودنهد  
کسههانههیههکههه سههعههی کههردنههد بهها  
محوری کردن اعهته هاب  هشا ،  
مههو.ههوک اصههلههی ایههن کههارزار و  
اعتراض جعفر عهظهیهم زاده را بهه  
حههاشههیههه بههبههرنههد و جههوابشههان را  
گرفتند. بودند کسانیهکهه سهعهی  
کههردنههد از ایههن سههر مههبههارزه و  
خواست او را به بیراهه بهرنهد، امها  
حههاصههلههی نههداشههت، نههون تههمههات  
تاکیدات خود جعفر عظیم زاده از  
درون زندان و اسماعیل عهبهدی از  
بیروی از زندان خواستهای بیهانهیهه  
 مشترکی بود که داده بودند .  

بعالوه اینکه  اعت اب  شا نقه هه  
قدرت این حرکت نهبهود. زنهدانهی  
در شرای ی ناگزیر میشود که بهه  
ایههن ابههزار دسههت بههبههرد. وظههیههفههه  
ماست که با جلب ههمهبهسهتهرهی  

جهانی و حمایت از خواستهای او  
فشههار را از روی دوش زنههدانههی  
برداریم  و تالش ههمهه مها  نهیهز  

 همین  بود.  
 

مهها نههظههراتههمههان را در رابهه ههه بهها  
اعت اب  شا به روشهنهی گهفهتهه  
ایم و در موردش نوشهتهه ایهم. در  
جههریههان ایههن کههارزار نههیههز هههمههه  
تالشمهان ایهن بهود کهه نهرهشاریهم  
خواستهای برحق و مهههمهی کهه  
این عزیهزان بهدسهت گهرفهتهه انهد،  
تحت الشهعهاک مسهالهه اعهته هاب  
 شا قرار گیهرد و بهه نهوبهه خهود  
سههعههی کههردیههم پههاسههخ هههمههه  
کسانیکه بها کشهانهدن بهحه  بهه  
مو.هوک اعهته هاب  هشا، عهمهال  
جههایههرههاه مهههههم ایههن کههارزار را  
نمیدیهدنهد و یها آنهرا بهه حهاشهیهه  
میبردند، بدهیم. تمهات تهاکهیهدمهان  
به جعفر عظیم زاده نهیهز ایهن بهود  
که با اتکا به جنبش قدرتهمهنهدی  
که حول کارازاری کهه آنههها بهه  
راهش انداخته انهد، بهه اعهته هاب  
 شایش خاتمه دهد، و تهاکهیهدمهان  
بر ادامه قدرتمند این اعتهراض بهه  
اشههکههال دیههرههر و بهها بههرپههایههی  
تهه ههمههعههات اعههتههرا.ههی و جههلههب  
حمایت وسیک جهههانهی بهود.  در  
هشههتههم تههیههرمههاه بههود کههه وقههتههی  
سالمتی جعفر عظهیهم زاده را در  
خه ههر دیههدیههم اعههالت کههردیههم کههه  
ادامهه زنههدگهی و مهبههارزه او در  
گرو ختم اعهته هاب  هشا اسهت.  
امهههها پههههافشههههاری او را بههههر  
خههواسههتهههههایههش ارج گههشاشههتههیههم و  
میهرهشاریهم. و وظهیهفهه خهودمهان  
میدانستیم که با جلب وسیعهتهریهن  
حمایت هها در سه هح جهههان ایهن  
فشار را از روی او برداریم. و ایهن  
ننین بود که با تالش ههمهه مها  
یک حمایت وسیک بهیهن الهمهلهلهی  

 شکل گرفت.  
 

از نظرمن دفاک از جهعهفهر عهظهیهم  
زاده و خههواسههتهههههایههش، دفههاک از  
دستاوردهای کارزار مهمی اسهت  
کههه  او و اسههمههاعههیههل عههبههدی  
شروعش کهردنهد. کهارزار عهلهیهه  
امنیتی کردن مبارزات کارگهران،  

معلمان و مردت معترض و بهاطهل  
شدن پرونده های امنیتی تشکهیهل  
شده برای انهان و ایهن کهارزار را  
یک گات عملی در مبارزه بهرای  
ازادی کارگران زندانی مهیهدانهیهم.  
توصیه من بهه دوسهتهان کهمهیهتهه  
پیریهری نهیهز ههمهیهن اسهت کهه  
جای شما همانرونه که در خهالل  
این حرکت دیدیم بهایهد در کهنهار  
جعفهر عهظهیهم زاده و اسهمهاعهیهل  
عهبهدی بهاشهد. کهار شهمها بهایههد  
تقویت این حرکت باشهد نهه نهفهی  
آن. این آن نهیهزی اسهت کهه از  
شما و از همه فعالهیهن کهارگهری  
انتظار میرود. هر نقد راهرهشهایهی  
که روشنی ای به مسیر حهرکهت  
کهارگههران بههیهنههدازد قههابهل تههقههدیههر  
است. اما صمیمانهه بهرهویهم نهقهد  
شما راهی نمیرشاید و نهوری بهه  
مسیهر کهارگهران نهمهی افهکهنهد.  
انتظار از شما و همه تشهکهلهههای  
کارگری اینست کهه مهحهکهم از  
خههواسههتهههههای بههیههانههیههه مشههتههر   
اسماعیل عبدی و جعهفهر عهظهیهم  
زاده حمایت کنید و خواستار لهغهو  
کامل پرونده های .د کهارگهری  
تشههکههیههل شههده عههلههیههه جههعههفههر و  
اسماعهیهل و مهحهمهد جهراحهی و  
بهنات ابراهیم زاده و همه کهارگهران  
شوید. این آن نیزی است کهه از  
یک تشکل کهارگهری رادیهکهال  
م ل کمهیهتهه پهیهرهیهری انهتهظهار  

 میرود.   
 

اجازه ندهیم که مباحه هی از ایهن  
دست، اهدا  اصلهی ایهن کهارزار  
را به حاشیهه بهرد. در تهداوت ایهن  
کارزار، حمایت از جهعهفهر عهظهیهم  
زاده و محکوت کهردن مهحهاکهمهه  
  ٠ دوبههاره او از سههوی شههعههبههه  

بازپرسی ساوه  و منتهسهب کهردن  
اتهامات امنیتی جهدیهدی بهه او،  
خههواسههت آزادی فههوری مههحههمههد  
جراحی و لغو پرونده ای امنهیهتهی  
تشههکههیههل شههده بههرای فههعههالههیههن  
کههارگههری، مههعههلههمههان و مههردت  
مههعههتههرض خههواسههتهههههای فههوری  
ماست، با قدرت این خواسهتههها را  

 به جلو بریم.  
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کارگران در هفته ای  
 که گذشت
 شهال دانشفر

 ٩٩ صفحه  

 
 
 
 
 

نراهی به سرتیترهای مهم اخبهار  
در هفته گهششهتهه از فجهای پهر  
الههتهههههاب اعههتههرا.ههات گسههتههرده  
کهههارگهههری حهههکهههایهههت دارد.  
اعترا.اتی که به لحاظ کهیهفهی  
هر روز قدمی جلوتر می گهشارد.  
از جههمههلههه در ایههن اعههتههرا.ههات  
خواستههای سهراسهری کهارگهری  
کههه در واقههک خههواسههتهههههای کههل  
جامعه است ههر روز بهیهشهتهر بهه  
جلو می آید و با اشکهال نهویهنهی  
از سازمانیابی و همبهسهتهرهی در  
میان کهارگهران و نهقهش خهانهواده  
های کارگران در این اعتهرا.هات  
روبههرویههیههم. تهه ههمههک کههارگههران  
سندیکای شرکهت واحهد مهقهابهل  
شهههههرداری بهها شههعههار مسههکههن  
مناسب حق مسلم ماسهت، ادامهه  
اعتهرا.هات پهر قهدرت کهارگهران  
ایههران تههرانسههفههو، پههایههان مههوقههت  
اعته هاب هه هده روزه کهارگهران  
کشت و صنعت مهاباد بها یهک  
عهقههب نشههیهنههی اولههیهه از سههوی  
مدیریت و اعترا.ات ههر روزه در  
کارخان ات مختل  بیهانهرهر ایهن  
فجا و ایهن حهال و ههواسهت. در  
این نوشتهه از نهزدیهکهتهر بهه ایهن  
سرتیترهای مهم خبهری نهرهاههی  
می اندازیم و مهروری بهر آخهریهن  
اخبار از کارزار عهلهیهه امهنهیهتهی  
کردن مبارزات کارگران، معلهمهان  

 و مردت معترض داریم. 
 

تییییجییییمیییی  کییییارگییییران 
سندیکای واحد با شعار 
مسکن مناسب حق مسلیم 

 ماست
  ٠٤٤ مههرداد بههیههش از    ٣٦ روز  

کارگر شرکت واحد که بعجا بهه  
همراه خانواده هایشان آمهده بهودنهد  
در مقابل شههرداری تهههران جهمهک  
شدند و پیریهر مهعهجهل مسهکهن  
خههود شههدنههد. ایههن حههرکههت بهها  
فراخوان قبلی سندیکای واحهد و  
با عنوان جالب "بیایید برای خهانهه  
دار شدن متحد شویم" و بها اعهالت  

اینکه با لهبهاس ههای فهرت و بهه  
همراه خانهواده هها جهمهک خهواههنهد  
شد، بر پا شد. شعار محوری ایهن  
حرکت شعار مسکن مناسب حهق  
مسلم ماست، بود. شهعهاری کهه  
خواست بخش عظیم جامعه اسهت  
و سراسری است و این یک وجهه  
مهم این حرکت بود. جالهب اسهت  
مههعههلههمههان در اعههتههرا.ههاتشههان از  
تح یل رایران گفتند، مهعهلهمهان  
بازنشسته و بازنشستهرهاه صهنهایهک  
فههوالد در تهه ههمههک اعههتههرا.ههی  
هههمههزمههانههی کههه نههنههدی پههیههش  
داشتند، شعار "درمان رایران حهق  
مسهلهم مههاسهت" را فههریهاد زدنههد،  
حمایت کنندگان از کمپین علهیهه  
امهههنهههیهههتهههی کهههردن مهههبهههارزات  
کههارگههران، مههعههلههمههان و مههردت  
مهعههتههرض و در دفههاک از جههعههفههر  
عظیهم زاده ههنهرهامهیهکهه او در  
زندان بود، شعار "کارگر زنهدانهی،  
زندانی سیاسی آزاد بهایهد گهردد"  
را دادند و امروز می بهیهنهیهم کهه   
کارگران سندیکهای واحهد شهعهار  
مسکن مناسب حق مسلم ماسهت  
را می دهند. و این نشهانهرهر جها  
بههاز کههردن بههیههشههتههر شههعههارهههای  
 سراسری در س ح جامعه است. 

نههکههتههه جههالههب دیههرههر حههرکههت  
اعترا.ی کارگران شرکت واحهد،  
اعههتههراض آنههان  بههه حههقههوقهههههای  
ن ومی و بهی تهامهیهنهی مه هلهق  
کارگران بود با شعار وعهده ههای  
درو ین، حقوقهای ن ومی بهود.  
و این یک اعهتهراض اجهتهمهاعهی  
اسههت کههه قههبههال نههیههز مههعههلههمههان  
بازنشسته در ته همهک اعهتهرا.هی  
شان مهقهابهل مه هلها در شهعهار  
هایشان ابراز داشتند. ایهن صهدای  
اعتراض کل جهامهعهه اسهت کهه  
امروز معترض تر و حق به جهانهب  
تههر خههواسههتهههههای خههود را طههلههب  

 میکند. 
 

شعار قابل تهوجهه دیهرهر در ایهن  
حهههرکهههت اعهههتهههرا.هههی، شهههعهههار  
"اعت اب یادت نهره" بهود. اشهاره  
کههههارگههههران بههههه اعههههتهههه ههههاب  

بهود کهه    ٥٠ قدرتمندشان در سال  
براستی نق ه ع فهی در جهنهبهش  
کارگری بود و طنهیهن آن نهنهان  
گسترده بود که اخبارش به س هح  

 جهانی کشیده شد. 
 

عالوه بر اینها شعهارههای زیهر در  
فجای مقهابهل شهههرداری تهههران  
طنین انداز بود  مدیر بی کفهایهت  
نمی خواهیم نمی خواهیم و مهدیهر  
خیانت می کند شهردار حهمهایهت  
می کنهد ،شهههردار شهههر تهههران  
توجه توجه، کارگران بهیهدارنهد از  
حههق کشههی بههیههزارنههد، قههالههیههبهها   
قههالههیههبهها  امههروز و فههردا نههکههن  
مشکل ما را حل کهن، کهارگهرا  
درد دارن مشهکهل مسهکهن دارن،  
خ وصی رو رها کن ، فهکهری  
به حال ما کن، شهردار تهران مها  
 ، بودجه مسکن نه شد  و...  

 
اعتراض کارگهران شهرکهت واحهد  
به سردواندن مهدیهران پهروژه ههای  

بهود. پهروزه    ١ و    ٦ مسکن سپیدار  
درصهد    ٥٤ هایی کهه کهارگهران  

مبلت خانه ههای آنهرا داده انهد و  
نندین سال اسهت مهتهوقه  شهده  

  ٦٦٤ اسهت. و اکههنههون بههیههش از  
کههارگههر شههرکههت واحههد مههنههتههظههر  
تحویل این خانه ها هسهتهنهد، امها  

درصد کار این پهروژه    ٠٤ بیش از  
ها ان ات نشهده و نهیهمهه سهاخهتهه  
باقی مانده اند و جواب کهارگهران  
را هههم نههمههیههدهههنههد. زیههر فشههار  
اعتراض کارگران در این روز سهه  
نههفههر از آنههان بههه اسههامههی داود  
ر.وی، حسن سعیدی و مهحهمهد  
رمجههانههی بههه نههمههایههنههدگههی از  
کههارگههران مههعههتههرض بهها شههورای  
اسالمی شهر ت مک داشهتهنهد کهه  
وعده داده شد که در کوتاههتهریهن  
زمان به خواسته های آنان جهواب  
داده خواهد شد. تاکیهد کهارگهران  
این بود که تا پایان حهل مشهکهل  
مسکن همانان به اعترا.هاتشهان  
ادامه خواهند داد. بنا بهر خهبهرهها  
مقامات مسهئهول در ایهن روز بها  
ا.ههافههه کههردن سههاعههات کههار  
رانههنههدگههان شههرکههت واحههد تههالش  
کردند که مانک پیوستن آنههها بهه  
این حرکت اعترا.ی شونهد. امها  
خههبههر ایههن تهه ههمههک اعههتههرا.ههی و  
شههعههارهههای پههرشههور کههارگههران  
انههعههکههاس بسههیههاری در مههیههان  
کارگران شرکت واحهد در بهخهش  

 های مختل  تهران داشت.  

حقوقهای ن ومی، دسهتهمهزدههای  
ننهد بهار زیهر خها فهقهر و بهی  
مسکنی، بخش عظیمی از مهردت  
کل جامعه را بهه خشهم در آورده  
است. بوی ه مسکن بخش عهظهیهم  
درامد خانواده ها را می بهلهعهد و  
بسیاری از مردت ناتوان از تهامهیهن  
سرپناهی برای خهود بهه حهاشهیهه  
شهرها رانده شهده انهد. از جهمهلهه  
آخرین آمارهای دولهتهی از وجهود  

مهیهلهیهون حهاشهیهه نشهیهن در    ٣٣ 
تهران و کسانیکه خانه و مسکهن  
خود را از دست داده انهد گهزارش  

 میدهند. 
 

دولت در قبهال ایه هاد تسهههیهالت  
برای تهامهیهن مسهکهن شهایسهتهه  
انسان برای مهردت مسهئهول اسهت.  
کارگران شرکت واحهد در تهههران  
با شعار مسهکهن مهنهاسهبهت حهق  
مسلم ماست، فریاد اعتراض کهل  

 جامعه بودند.  
 

اعییتییراضییاد گسییتییرده 
کارگران ایران ترانسفو 

 کارگر ٠٤٤٤با 
 

یک خبر مهههم ههفهتهه گهششهتهه  
کههارگههر ایههران    ٠٤٤٤ اعهتهه ههاب  

تههرانسههفههو اسههت. ایههن حههرکههت  
مرداد شهروک شهد    ٠ اعترا.ی در  

و  راهههپههیههمههایههی نههمههادیههن ایههن  
کارگران در محوطهه شهرکهت در  
ایههن روز، قههدرت بههزرگ ایههن  
کارگران را به نمهایهش گهشاشهت.  
اعهههتهههراض ایهههن کهههارگهههران بهههه  
کونک سازی کهارخهانهه و در  
پههیههش بههودن بههیههکههارسههازیههههها و  
تعر.ات بهیهشهتهر بهه زنهدگهی و  
معیشتشان اسهت و ههنهوز ادامهه  
دارد. مقامات دولتی که ته هربهه  

هزار کهارگهر مهعهدن    ١ اعت اب  
بافق یزد در سال گششته را دارنهد  
که توانست شهری را به حهرکهت  
در آورد،  فورا به تکاپو افتهادنهد.  
سههعههی کههردنههد بهها شههعههارهههای  
انحرافی نون ترانسفو بهه زنه هان  
متعلق است و سر دادن شعارههای   
الله اکبر و صهلهوات اعهتهراض را  
به انحرا  بهکهشهانهنهد و فجهای  
رادیکال اعتراض را قبجه کنهنهد.  
حتی فراتر از این افهرادی کهانهال  

تلررامی کمپین حمایت مهردمهی  
از گروه ایران تهرانسهفهو را بهدسهت  
گرفتند و سراسهیهمهه خهبهر پهایهان  
اعت اب این کارگهران را دادنهد.   
تا از انهعهکهاس اجهتهمهاعهی ایهن  
اعترا.ات جلهوگهیهری کهنهنهد و  
جههلههوی هههمههبههسههتههرههی بهها ایههن  
کارگران را بریرند. امها آنههها از  
طریق مدیای اجتماعی و صفهحهه  
فیا بهوکهی خهود مهرتهب خهبهر  
رسانی کرده، اخبار و گهزارشهات  
خبرشان را درج کردند. عهکها و  
فههیههلههم گههشاشههتههنههد، خههبههر پههایههان  
اعت اب را تکشیب کهردنهد و بهر  
ادامههههه مههههبههههارزات خههههود و  
 خواستهایشان تاکید گشاشتند.  

 
بههدیههن تههرتههیههب کههارگههران ایههران  
ترانسفو هم اکنون با جدال سهخهت  
و پرقهدرتهی اعهتهرا.هات خهود را  

  ٣١ جلو میبهرنهد. از جهمهلهه روز  
مرداد، دو نهفهر از کهارگهران ایهن  
کارخانه آقایان رحیمی و نهعهلهبهنهد  
زن انی از کهارگهران بها سهابهقهه  
کارخانه که مسئولهیهت کهمهپهیهن  
جههلههب حههمههایههت از مههبههارزات  
کارگهران را بهر عهههده داشهتهنهد،  
بازداشت شدند که بعدا زیر فشهار  
اعهتههراض کههارگههران بهها وسههاطههت  
برخی مقامات حکومتی پها از  
نند ساعت آزاد شدنهد. امها ایهن  
کهارگههران از کههار اخههراج و حههق  
شرکت آنان در ت مهک اعهتهرا.هی  
کههارگههران سههلههب شههده اسههت.  
کههارگههران بهها شههعههارهههایههی نههون  
مههومههنههی ، بههاقههری فههراری ات  
میدهیم. همکاران محتهرت اتهحهاد،  
اتههحههاد در بههرابههر ایههن تههعههر.ههات  
ایستاده و باقدرت به مهبهارزه شهان  

 ادامه میدهند. 
 

آناه در ایران تهرانسهفهو مهیهرهشرد  
یک هشدار است. نظیر ایهن بهلهوا  
را ممکن اسهت در ههر که های  
دیرر هم  بر پا کننهد تها جهلهوی  
اعترا.ات کارگران را بهرهیهرنهد.  
میکوشند با الله اکبهر گهفهتهن و  
صههلههوات سههر دادن اعههتههراض را  
رنگ حکومتی بزنند، بها شهعهار  
های قومی در مهیهان کهارگهران  

 شکا  بیندازند و  یره. راه  
 



 ٧٢٤ شماره      -  چهارم  دوره     11     کارگر کمونيست 

 ٩1 از صفحه  

 حقوق کودکان
 حق هر کودک به یک زندگی شاد، ایمن و خالق. 

نوی کودکان و نوجوانان را، در باالترین سطح ممکن، مع تضمین رفاه و سعادد هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگی، با جامعه است. دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکاناد رشد مادی و
 تضمین کند. 

 از وضعیت خانوادگی.  تقلپرداخت کمک هزینه های الزم و ارائه خدماد رایگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی، برای تضمین استاندارد باالی زندگی کودکان و نوجوانان مس
 قرار گرفتن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکاناد خانوادگی، تحت تکفل دولت و زندگی و تربیت آنها در نهادهای مدرن و پیشرو و مجهز. 

 . ایجاد مهد کودک های مجهز و مدرن به منظور برخورداری همه کودکان از یک محیط زنده و خالق تربیتی و اجتماعی، مستقل از شرایط خانوداگی
 برابری حقوقی کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند. 

 سال.  ٢٦ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر 
 ار روانی و ارعاب کودکان. آز ممنوعیت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارا و موسساد آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی. ممنوعیت اکید تنبیه بدنی. ممنوعیت فشار و

 مقابله قاط  قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب میشود. 
ظیر آموزش، تفریح، و شرکت در فعالیت های ، نتعقیب و مجازاد قانونی کسانی که به هر طریق و به هر توجیه مان  برخورداری کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنی و اجتماعی خویش

 اجتماعی مخصوص کودکان گردند.  يک دنياى بهتر برنامه حزب کمونيست کارگرى
 

 
 

مقابله بها ههمهه ایهن تهوطهئهه هها  
متحهد مهانهدن کهارگهران بهر سهر  
خواستهههایشهان و مهنهزوی کهردن  
گرایشات راست و نهادهای دسهت  
ساز حکومتی است. راه مهقهابهلهه  
متکی بودن به م مهک عهمهومهی  
کارگران و ت میم گیری جمهعهی  
و شهرکهت وسهیهک خههانهواده هههای  
کارگران در اعترا.ات اسهت. راه  
مقابله شکل دادن به همبسهتهرهی  
کارگری نظیر کهاری اسهت کهه  
کههارگههران ایههران تههرانسههفههو تههالش  
کردند در کانال تهلهرهرامهی خهود   
ان ات دهند و با اطالک رسهانهی از  
اعههتههرا.ههات و خههواسههتهههههایشههان  
کوشیدند همبستری وسیک جهلهب  
کنند. و وقتهی ههم کهه تهوطهئهه  
گرانهه بهرای قهبهجهه کهردن ایهن  
کانال تلرهرامهی تهالش شهد، دو  
هزار کارگران ایران ترانسفهو از آن  
خود را بیرون کشیدند و بهر تهداوت  
اعترا.اتشان تاکهیهد گهشاشهتهنهد.  
درسهای این اعت هاب قهدرتهمهنهد  

 را باید آموخت. 
 

توطئه کیارفیرمیا بیرای 
خییاتییمییه اعییتییراضییاد 
کارگران کشت و صنیعیت 

 مهاباد
کییارگییران در تییدارک از  

سییرگیییییری اعییتییراضییاتشییان 
 هستند

 
خبرها ابتهدا حهاکهی از ایهن بهود  

روزه    ٣٠ کههه در پههی تهه ههمههک  
اعههتهه ههاب کههارگههران کشههت و  
صنعهت مهههابهادا آنههها بها یهک  
عههقههب نشههیههنههی اولههیههه از سههوی  
مدیریت کارگران این کارخانه بهه  

اعت ابشان پهایهان داده انهد. امها  
خبرهای بعهدی از ایهن حهکهایهت  

مههاه    ٣٠ دارد کههه  نههه تههنههههها  
دستمزد عهقهب افهتهاده کهارگهران  
پرداخت نشده بلکه حهتهی جهلهسهه  
ای که به آنههها وعهده داده شهده  
بههود، تهها خههواسههتهههههایشههان مههورد  
بررسی قرار گیرد، برگزار نشهد و  

نفر از کارگران به بهانه پهایهان    ٥٤ 
مهرداد مهاه از    ٣٤ قرادادشهان از  

 کار اخراج شدند.  
قههرار بههود سههیههزدهههم مههرداد مههاه  
جههاری تههعههدادی از کههارگههران  
کشت و صنعت دیرهر شهههرههای  
ایههران بههه اعههتهه ههاب ههه ههده روزه  
کارگران کشت و صنعت مههابهاد  
در اعتهراض بهه تهعهویهق پهرداخهت  
حههقههوقهههههایشههان، بههپههیههونههدنههد و بهها  
کارگران مهابادی هم دا شهونهد.  
اما هراس از وقوک نهنهیهن اتهفها   
مههههمههی و هههراس از ادامههه ایههن  
حرکت اعترا.ی و تبدیهل آن بهه  
حههرکههتههی سههراسههری در صههنههایههک  
کشت و صنعت، باعه  شهد کهه  
کارفرما فریبکارانه وعهده ههایهی  
دهد، تا به شکهلهی فجها را آرات  
کههنههد. از جههمههلههه قههرار شههد کههه  
کارگران مهر هداری بها دریهافهت  
نک هایهی از سهوی سهرمهایهه  
گشار جدید این م تمهک تها پهایهان  

مه هالهبهاتشهان    ٣٦ نیمه اول .سال  
پرداخت شهود. بها ایهن وعهده هها  
کارگران موقتا به اعت اب خهود  
خاتمه دادند. امها حهدود دویسهت  

ههای    کارگهر شها هل در شهرکهت 
نهارگانه سهبهز مهههابهاد شهامهل  
کشت و صنعت مهاباد، مه هتهمهک  
دامههداری و صههنههعههتههی مهههههابههاد،  
مهه ههتههمههک هههمهها مههر  مهههههابههاد و  

مهاه    ٣٠ سردخانه زمزت مهاباد تا  
دبسهتههمهزد خههود را طههلهب دارنههد.  
کههارگههران نههیههز در تههدار  از  

سرگیری اعترا.اتشهان هسهتهنهد.  
خواست کارگران پهرداخهت فهوری  
طلبهایشان و بهازگشهت بهه کهار  

 کارگران اخراجی است. 
 

وعده های شفاهی کهارفهرمهایهان،  
راههی بههرای عههقههب زدن مههبههارزه  
کارگهران و تهفهرقهه افهکهنهی در  
اعترا.ات آنهان اسهت. از ههمهیهن  
روست که کارگران بهارهها اعهالت  
کههرده انههد کههه وعههده شههفههاهههی  
کافهی نهیهسهت و بهاوری بهه آن  
ندارند. باید وعده ها کتبی شهود.  
رسما از رسانه هها اعهالت شهود و  
اگر وعده پرداخت مزدشهان اسهت،  

 فورا نک های واریز شود. 
 

از سرگیری ت معات اعهتهرا.هی،  
هم دا شدن کهارگهران کشهت و  
صنعت شهرهای دیرر و پیوسهتهن  
به آنههها، شهرکهت فهعهال خهانهواده  
هههای کههارگههران در تهه ههمههعههات  
اعهههتهههرا.هههی و پهههیهههرهههیهههری  
خههواسههتهههههایشههان و حههفهه  اتههحههاد  
کارگران از طریق برپهایهی مهنهظهم  
م امک عمومی و ت میم گیهری  
های متحهدانهه شهان بهرای تهداوت  
مبارزات خود، پاسهخ عهمهلهی بهه  

 توطئه گریهای کارفرماست. 
 

در ادامه کمپییین عیلیییه 
امنیتی کیردن میبیارزاد 
کییارگییران، مییعییلییمییان و 

 مردم معترض
 

کمهپهیهن عهلهیهه امهنهیهتهی کهردن  
مبهارزات کهارگهران، مهعهلهمهان و  
مههردت مههعههتههرض و بهها خههواسههت  
مشخص باطل شدن پهرونهده ههای  
قجایی تشکیهل شهده بهرای آنهان  
مدتی است که جاری است و بهه  

جلو میرود. در جریان سهابهقهه ایهن  
کمپین هستید و میدانید که  بها  
بیانیه مشتر  جعفر عظهیهم زاده  
از رهبران شناخته شهده کهارگهری  
و اسهمهاعهیهل عهبهدی از رههبهران  
معلمان معترض شروک شهده و بها  
حمایت وسهیهعهی پهاسهخ گهرفهت.  
مسالهه اصهلهی بهرای مها امهروز  
تداوت ایهن کهارزار بهعهنهوان یهک  
گات مهم در دفاک از حق تشهکهل،  
حههق اعههتهه ههاب و آزادی هههای  
سیاسی پهایهه ای در جهامهعهه و  
بههرای آزادی زنههدانههیههان سههیههاسههی  
اسهت. دیهدیههم کهه نههرهونهه زیههر  
فشار اجتماعی این کارزار جهعهفهر  
عظیم زاده مهوقهتها از زنهدان آزاد  
شد. اما دوباره از سوی بازپهرسهی  
ساوه با پرونده ای دیرهر و بهازههم  
با اتهاماتی امنیتی نهون اخهالل  
در نظم وامنیت ملی به بازپهرسهی  
ساوه کشیده شد. بهنها بهر آخهریهن  
خبر پرونده جعهفهر عهظهیهم زاده بهه  

  ٦ دادگهاه کهیهفهری    ٣٤٣ شعبه  
سههههههههاوه ارسههههههههال شههههههههده  

مهههحهههمهههدعههلهههی جهههداری  »اسههت. 
، وکیل او در تماسی بها  «فرو ی 

سایت خبری دولتی ایهلهنها اعهالت  
کرد که با تهوجهه  بهه مشهخهص  
شههدن مههرجههک قجههایههی، جهههههت  
م العه پرونده و اطهالک از مهفهاد  
کهیهفههرخهواسههت صهادره بهه ههمههراه  

  ٣٤٣ جعفر عظیم زاده بهه شهعهبهه  
ساوه خهواههد رفهت. و    ٦ کیفری  

اظهار امیدواری که با تهوجهه بهه  
اینکه تنها علت این مهحهاکهمهات  
مههبههارزه او بههرای حههقههو  بههرحههق  
کارگران است، به زودی از تهمهات  

 اتهامات تبرئه خواهد شد.  
و عالوه بر جعفر عهظهیهم زاده ههم  
اکههنههون کههارگههران، مههعههلههمههان و  
فههعههالههیههن سههیههاسههی بسههیههاری بهها  
اینرونه اتهامات پهرونهده دارنهد و  

تحت پیررد و فشار دائهمهی قهرار  
 دارند و یا در زندانند.  

 
محمد جهراحهی از دیهرهر نهههره  
های شناخته شده کهارگهری کهه  
هم اکنهون در زنهدان تهبهریهز بسهر  
میبرد، یکی از این صدها نهمهونهه  
ایست که بهخهاطهر مهبهارزاتهش و  
بخاطر تالش برای ای هاد تشهکهل  

سال و نیم حکم زنهدان    ١ کارگران  
گرفته است و تنها بیسهت روز از  
این حکم باقی مانده است. بنا بهر  
آخههریههن خههبههرهههای مههنههتههشههر شههده  
و.عیت جسمانی محمد جهراحهی   
در زندان تبریز خوب نیهسهت و در  
بررسی های پزشکی، عهلهت ایهن  
مسئله دادن داروههای اشهتهبهاههی   
کههه یههک مههاه پههیههش در زنههدان  
برای او ارسال شده، تشخیص داده  
شده است. دادن داروی اشتبهاه بهه  
محمهد جهراحهی بهخهشهی از بهی  
توجهی به و.هعهیهت زنهدانهیهان و  
رفهتههار جههنهایههتههکههارانهه حههکههومههت  
اسالمی در زندانهههاسهت. مهحهروت  
کردن زندانیان سیاسهی از دارو و  
درمههان، آزار دائههمههی آنههان و زیههر  
شکن ه جسهمهی و روحهی قهرار  
دادنشان داستان تباههی و بهعهجها  
مرگ خاموش زندانیان سهیهاسهی  
در زندانهای رژیم اسالمی اسهت.  
باید به حمایت از محمهد جهراحهی  
 و همه زندانیان سیاسی شتافت. 

حمایت از محمد جراحی، حمهایهت  
از جعفر عظیم زاده ، حهمهایهت از  
کارزار مهم لغو اتهامات امنیهتهی  
نون "اخهالل در نهظهم و امهنهیهت  
ملی" است. وسهیهعها از  بهیهانهیهه  
مشتر  جهعهفهر عهظهیهم زاده بها  
اسمهاعهیهل عهبهدی و از کهارزار  
بههرای لههغههو اتهههههامههات امههنههیههتههی  

 حمایت کنیم. 
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 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

 مصوبه افزایش مناطق آزاد اقتصادی،  توسعه، عمران و آبادانی یا استثمار وحشی طب ه کارگر

 
 صورت مساله؛  

قهانهون نهرهونهرهی اداره    ٣ ماده  
صههنهعههتههی  -مهنههاطهق آزاد تهه هاری 

جههمهههههوری اسههالمههی م ههوب  
  ٦٣ م لا اسهالمهی در تهاریهخ  

اههدا  تشهکهیهل    ٣١٥٦ شهریهور  
صهنهعهتهی را  -مناطق آزاد ت هاری 
کند  تسهریهک    به شرح زیر بیان می 

در ان ات امور زیربنایی، عمهران و  
آبادانی، رشد و توسعه اقت هادی،  

گشاری و افهزایهش درآمهد    سرمایه 
عمومی، ای اد اشهتهغهال سهالهم و  
مولد، تنظیم بهازار کهار و کهاال،  
حجور فعال در بازارهای جهههانهی  

ای، تهولهیهد و صهادرات    و من قهه 
کاالهای صنعتی و تهبهدیهلهی و  

مهنه هقهه  ٥ ارائه خدمات عمومی.  
  ٦ آزاد در کشور وجود دارد کهه  

های سازندگهی    تای آنها در دولت 
و اصالحات ای اد شدند و یهکهی  

ایهنهک    نه اد. ههم   در دولت احمدی 
دولت روحانهی خهواسهتهار ا.هافهه  

مهنه هقهه آزاد    ١ کردن یهکه های  
من قهه آزاد فهعهال  ٥ جدید است.   

کهیهش،      در کشور عهبهارتهنهد از  
قشم، نابهار، انزلی، ارس، ارونهد  

 و ماکو. 
 

دولت روحانی  طهی یهک سهال  
اخیر با ارائه لوایحی به مه هلها،  
خواستار ا.افه شدن نند من قهه  
آزاد جدید شهده اسهت  جهاسهک،  
بوشههر، مهههران، ایهنهاهه بهرون و  
اردبیل.  دولت روحانی بها ایه هاد  

من قه ویه ه آزاد و ته هاری    ٣٣ 
  ٣١ تیر ماه   ٦١ جدید که در تاریخ  

در م لا مورد تائید نماینهدگهان  
قههرار داد، ایهه ههاد مههنههاطههق آزاد  
ت اری هه صهنهعهتهی  سهیهسهتهان،  
بوشهر، آبر قو ، گاساران ، فسها  
و مریوان و بانهه ههم بهه مهنهاطهق  

 آزاد ت اری سن ا  شدند.  
 
 

 

نظر خودی های 
درون حاکمیت 
و نزدیک به 

 دولت روحانی؛ 
تشکلهههای زرد از جهمهلهه خهانهه  
کههارگههری ههها و انهه ههمههن هههای  
صنفی  این الیهحهه را یهکهی از  

ههه ههوت  »اقههدامههات دولههت بههرای  
خوانده و   «نندگانه به قانون کار 

مناطهق آزاد و  »عنوان کرده اند   
وی ه به منهاطهق آزادی اسهته همهار  

شود تا سهرمهایهه    کارگران بدل می 
داران امنیت سرمهایهه گهشاری را  

و میرویند  ایهن   .«به دست آورند 
الیحه یهکهی از اقهدامهات دولهت  

ه وت نندگانه بهه قهانهون  »برای  
است و عهنهوان کهرده انهد    «کار 
مناطق آزاد و وی ه بهه مهنهاطهق  »

آزادی اسههتهه ههمههار کههارگههران بههدل  
شود تا سرمایه داران امهنهیهت    می 

سههرمههایههه گههشاری را بههه دسههت  
و در  خ هوص شهرایها   .«آورند 

کهارگههران مهنههاطههق آزاد تهه ههاری  
 میرویندا  

سنوات خهدمهت و یهک مهاه    -٣ 
مرخ ی یک کارگهر در سهایهر  
نقاط ایران برای یهک سهال کهار  
کردن از کارفرمای خهود مهعهادل  
یک ماه حقو  به عنوان سهنهوات  
خدمت و یک ماه مرخ ی مهی  
بههاشههد ولههی حههقههو  سههنههوات و  
مرخ ی یک کارگر شا هل در  
منهاطهق آزاد و ویه ه اقهته هادی  

 روز است.   ٣١ تنها  
در مههنههاطههق آزاد نههه الههزامههی  -٦ 

برای بیمه شهدن کهارگهران وجهود  
تهوانهنهد    دارد و نهه کهارگهران مهی 

نسبت به تشکیهل نهههاد صهنهفهی  
 خود اقدات کنند. 

ه در حالی که در بیهرون از ایهن  ١ 
مههنههاطههق بههه واسهه ههه فههعههالههیههت  

های تشخیص و حل اختهال     هیت 
امکان بازگشت به کهار کهارگهر  

دارد، در مهحهدوده      اخراجی وجود 
منهاطهق آزاد و ویه ه اقهته هادی  

 ننین امکانی وجود ندارد. 
ت ارب مهنهاطهق دیهرهر نشهان    -٠ 

درصههد    ٦٤ داده کههه بههالههت بههر  
کههارگههران در مههنههاطههق آزاد از  
حداقل دستهمهزد م هوب شهورای  
عالی کار برخوردارند و این مهبهرت  
اسهت کهه در ایههن مههنهاطههق ایههن  
مقدار دستمزد برای تهامهیهن نهیهاز  
هههای اولههیههه زنههدگههی کههارگههران  
کافی نیست کهه صهد در صهد  
این مقدار دستمزد با شرایها کهار  

هههای زنههدگههی در ایههن    و هههزیههنههه 
 مناطق همخوانی ندارد.  

مصاف اصلی 
 کارگران

برای کارگران دو راهی انهتهخهاب  
مههنههاظههق آراد آری یهها نههه وجههود  

 ندارد.  
و   «خهانهه کهارگهر »اگر خودیهها  

بههه   «انهه ههمههن هههای صههنههفههی »
اصهه ههالح نههرههران "قههانههون کههار"  
هستند و نررانند که مناطق آزاد  

ه وت نندگانه بهه قهانهون کهار  »
از جهانهب دولهت روحهانهی!   «است 

اما، برای کارگران مس ل)ثهابهت  
شههده  اسههت کههه "قههانههون کههار"  
جمهوری اسالمی حامی مهنهافهک  
کههارگههران نههیههسههت. بههرای آنههههها  
مبرهن است که مهواد زیهادی از  
قانهون کهار جهمهههوری اسهالمهی  
موانک و سدهایی ای اد کرده کهه  
نتوانند به دستمزد مکفی م هابهق  
اسههتههانههداردهههای زنههدگههی امههروز  
دسترسی پیدا کننهد. بهرای آنههها  

و تعیین حداقل دستهمهزد   ٠٣ ماده  
)  الزات کارفهرمهایهان بهه رعهایهت  
حههداقههل دسههتههمههزد  آشههنهها و در  

دهه گششته بها ایهن  ٠ نزدیک به  
مههاده و مههشاکههرات سههه جههانههبههه  
دولهت. کهارفهرمها و تهعهدادی از  
حلقه بروشههای نهظهات اسهالمهی  
که نماینده خود گمارده کهارگهران  
شده اند،  درگیر و در مبهارزه ای  

 دائمی و پیریر بوده اند.     
مناطق آزاد تهوسها دولهت ههای  
رفسهههنههه هههانهههی)سهههازنهههدگهههی و  

اصالحهات  دولهت احهمهدی نه اد 
)مستهجهعهفهیهن  دولهت روحهانهی 
)امید و کلهیهد  آ هاز و بهزرگ  

 شده است.  
 

معجل اصلی نهظهات اسهالمهی و  
دولتها عدت شکوفایی اقت هادی،  
بههیههکههاری مههیههلههیههونههی و وجههود  

مهههیهههلهههیهههون از  ٥ نهههزدیهههک بهههه  
تح یلکرده ههایهی هسهتهنهد کهه  
بدون وجود فرصت ههای شهغهلهی  

 وارد بازار کار شده اند.  
 

دولت یازدهم روحانی با یهکهی از  
بزرگترین معجل بیکاری درگهیهر  
است. برجات نتوانست باری از وزن  
سنرین مشکل بیهکهاری را کهم  
کند. بیکاری و عدت شکوفهایهی  
اقت ادی در مناطق آزاد ته هاری  
و در سهه ههح سههراسههری در ایههران  
یکسان هستند. اخراج سازی فهلهه  
ای کههه مهها هههر روز شههاهههدش  
هستیم، تع یلی کهارخهانهه هها و  
مههراکههز تههولههیههدی و صههنههعههتههی  
مشکل اساسی نهظهات جهمهههوری  
 اسالمی و دولت روحانی است.  

 
نشم انداز شکوفایی اقته هادی،  
گستهرش طهرح ههای عهمهرانهی،  
اشههتههغههال و بههیههکههارسههازی بههرای  
اقهته ههاد ویههران در ایهران در حههد  
صفر است. این حد از ناامیهدی و  
سراب بودن اشتغال و شهکهوفهایهی  
را روزانه کاربدستان نظات و دولهت  

 همه جا جار میزنند.  
 

در کنار اقت اد ویهران، افهتهجهاح  
مالی و اختالس، دزدی و فهیهش  
های حقوقی میلیونی و زنهدگهی  
فرعونی اقلیت یک درصدی هها  
و حاکمان نظات اسالمی، بر ابهعهاد  
نههابسههامههانههی، بههن بسههت و عههدت  
اعتمهاد بهه سهرمهایهه گهشاری از  
جانب بانهک  و کهنهسهرن ههای  
خههارج از ایههران را کههاهههش و از  
سههرمههایههه گههشاری در ایههران دور  

 کرده است. 
 

ههه   در مههنههاطههق آزاد تهه ههاری ه
اقت ادی قانون توحش و است مهار  
دولت)بعنوان بزرگترین کارفهرمها   
و کههارفههرمههاهههای بههورژوا بههدون  
مرزهای استهانهدارد قهوانهیهن کهار  
بههرنههیههده شههده و مههزد و حههقههو   
کههارگههران بهها نههمهها  تهههههدیههد و  
ارعاب تعهیهیهن و زنهدگهی نهنهد  
برابری زیر خا فهقهر را بهر آنههها  
تحمیل میکنند، جواب کهارگهران  
در س ح سهراسهری و بهه شهکهل  
محلی  اعتراض و مهبهارزه بهرای  
خواستهای آزادی تشکل مستهقهل  
از دولت، تشکیل شورا و اتحهادیهه  
و پایان دادن بهه امهنهیهتهی کهردن  
 اعت اب و ت مک کارگران است.  

 
در شرایا کنهونهی مهبهارزه بهرای  
افزایش دستمزدها باالی خا فقهر  
و دور انداخهتهن حهداقهل دسهتهمهزد  

ههزار    ٥٣٦ م وب شورایعالی کار 
تومهان، سهراسهری کهردن حهداقهل  
دستمزد باالی سه و نیم مهیهلهیهون  
تومان، مبارزه برای بیمه بیکهاری  
، عرصه های مهبهارزه سهراسهری  

 کارگران است.  
 

و در س ح پایه ایا دولت و نظهات  
جههمهههههوری اسههالمههی بشههکههل  
سازمانیافته و آگاهانه ای بهرای  
اسهههیهههر کهههردن کهههارگهههران در  
ههه   نههارنههوب قههوانههیههن اسههالمههی ه
سرمایه قدت بر مهیهدارد. تهحهمهیهل  
دستمزد نههار بهرابهری زیهر خها  
فقر، سلب حقو  و بیمه بیهکهاری  
از نند میلیون کارگر و جهوانهان  
تح یلکرده بیکار،  سلهب آزادی  
تشکل های کارگران مستهقهل از  
دولت، امنیتی کردن اعهتهرا.هات  
و مبارزه کارگران، دسترهیهری و  
زندانی کردن فعهالهیهن کهارگهری  
اقدامات شاخهص هسهتهنهد، نهاره  
پایه ای طبقه کارگر و فهعهالهیهن  
کههارگههری تههالش بههرای تههحههزب  
سیهاسهی و ایه هاد سهازمهانهههای  
 کارگری مستقل از دولت است.   

 ٦٤٣٦ اوت  ٥ 
   ٣١٣١ مرداد    ٣٥ 
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تیجییمیی  اعیتییراضییی میعییلییمییان بییازنشییسییتییه 

 فرهنگی مقابل وزارد کار
مهرداد حهدود صهد نهفهر از بهازنشهسهتهرهان    ٣٥ صبهح روز  

فرهنری مقابل درب اصلهی وزارت کهار ته همهک کهردنهد.  
گویند  پا از سالها خهدمهت در    بازنشستران فرهنری می 

هههای درس، از    آمههوزش و پههرورش و تههدریهها در کههالس 
بریم و خواهان افزایش عهادالنهه    مشکالت معیشتی رن  می 

سهازی مسهتهمهری بهازنشهسهتهرهان    هها و ههمهسهان   مستهمهری 
هستیم.این بازنشستران پیش از این نیز ت معات اعتهرا.هی  
مختلفی در اعتراض بهه و.هعهیهت مهعهیهشهتهی خهود بهرپها  
کردند. از شعارهای مهم آنان افزایش حهقهوقههها بهه بهاالی  

   خ ر فقر و درمان رایران بود.  

 
اعتصاب کیارگیران پیتیروشیییمیی فیرآورش 

 بندرامام.
 

مرداد کارگران بخهش تهعهمهیهرات شهرکهت    ٣٥ از صبح روز  
فرآورش پتروشیمی بندر امات با درخواسهت اجهرای یهکهسهان  
سازی حقو  و مزایا برای کارهای همتراز و مشابهه دسهت  

مهرداد نهیهز    ٣٦ به اعت اب زدند.این کارگران در روز شنبه  
بهمین منظور همراه با کارگران سایر شرکتهای پتروشهیهمهی  

 بندر امات دست از کار کشیدند. 
 

تجم  اعتراضی پیرسیتیاران بیییمیارسیتیان 

امام سجاد یاسیوج دراعیتیراض بیه عیدم 
مییاهییه مییقییابییل  ٥پییرداخییت مییطییالییبییاد 

 استانداری!
 

مرداد جمعی از پهرسهتهاران بهیهمهارسهتهان امهات    ٣٥ صبح روز  
ماه حهقهو  خهود    ١ س اد یاس  در اعتراض به عدت پرداخت  

در مقابل استانداری ت مک کردند. به گفته پهرسهتهاران آنههها  
از طهریهق آزمهون قهرار داد مهعهیهن  ٣٦ در ششم تیرماه سال  

بهه عهنهوان نهیهروی    ٣١ پشیرفتهه شهدنهد و در اواخهر سهال  
شرکتی جشب بیمارستان امات س اد یاسوج شهده انهد. و از  
زمان جشب در این بیمارستان تاکنون با مشکالت فهراوانهی  
حقو  ماهانه خود را دریهافهت کهرده انهد و ههر بهار بهرای  
گرفتن آن باید مقابل استانداری ته همهک داشهتهه بهاشهنهد و  
اعترا.ی بکنند تا م الباتشان را دریافت کنند. از جهمهلهه  
آخرین حقوقی که دریافت کرده اند، اسفندماه سال گهششهتهه  
بود است که مبلغی تحت عنوان عیدی و سنوات بهه آنهان  
پرداخت شد. اما در سال جهاری تهاکهنهون مه هالهبهات آنههها  

 پرداخت نشده و مرتب وعده میدهند. 
 
 

اعتصاب وتجم  کارکنان شرکتی مخابراد 
 ٣هرمزگان دراعتراض به عیدم پیرداخیت

 ماه حقوق وحق بیمه!
 
مرداد کارکنان مرکز اطالعات تلفن ههرمهزگهان )   ٣٥ روز  
  در اعتراض به پرداخت نشدن سه مهاه حهقهو  و حهق  ٣٣٥ 

ههای ایهن مهرکهز از    بیمه دست از کار کشیدند و سهرویها 
 دسههههههههههههههتههههههههههههههرس خههههههههههههههارج شههههههههههههههد. 

ههای دیهرهر مهخهابهرات از جهمهلهه    همانین کارکنان بخش 
TCT  ها، نرهداری شبکه ههوایهی،    ، سیمبان ٦٤٦٤ ، مرکز

نرهبانی، نیروهای خدماتی، امور مشترکان، ههمهراه اول و  
دبیرخانه از دیرر نیروهای معترض هستند که از نخسهتهیهن  

کاری در این روز کهار را تهعه هیهل کهرده و در      ساعات  
محل شرکت مخابرات استان هرمزگان حا.ر شهده انهد.ایهن  

شود، بخهشهی    نفر برآورد می ٦٤٤ افر اد که تعداد آنها حدود  
 نیروی شرکتی استان هستند .   ٥٤٤ از حدود  

 
اعتیراض کیارگیران میاشییین سیازی اراک 

 نسبت به رکود درکارخانه!
 
سازی ارا " نسبت به رکهود    مرداد  کارگران "ماشین   ٣٥ 

در کارخانه و خها بهیهکهاری از کهار در اعهتهراض بسهر  
میبرند. از جمله در پروسه کوتاه نند ماهه سهه بهار مهدیهر  
عامل شرکت عوض شده است و به گفته کارگران در ایهن  
میان دارودسته های مختل  با پارتی بهازی و  هیهر کهار  
استخدات ها را به پیش میهبهرنهد. و به هور مه هال یهکهی از  
اعجای هیئت مدیره از بستران نهزدیهک وزیهر آمهوزش و  

هها در شهرکهت    جایی   پرورش بوده و از قدرت خود برای جابه 
 کههههههههههههنههههههههههههد.   اسههههههههههههتههههههههههههفههههههههههههاده مههههههههههههی 

و این درحالیست که کارخهانهه بهه حهال رکهود در امهده و  
 کارگران نرران و.عیت شغلی خود هستند. 

 
چهارمین روز اعتصیاب کیارگیران میاشییین 
سازی تبریزدراعتراض به خصوصی سازی 

 و بالتکلیفی شغلی ومعیشتی!
 

مرداد اعترا.ات کارگران ماشین سهازی تهبهریهز    ٣٥ کروز  
به خ وصی سازها و عدت پرداخت نهنهد مهاه دسهتهمهزد و  
بالتکلیفی شغلی شان وارد نههارمهیهن روز خهود شهد. بهه  
گفته کارگران در نشستی که قبال با فرماندار و اسهتهانهدار  

روز    ٣١ در کارخانه داشتند، وعده داده شده بود که ظهر   
روز    ٣١ طلبهایشان پرداخت خواهد شد، اما یک هفهتهه از  

که وعده داده اند، گششته است و ههنهوز خهبهری نهیهسهت.  
 کارگران بر این وعده ها باور ندارند. 

 
 مرداد ٢١

تجم  کارگران پلی اکیرییل در اعیتیراض 
 ماه دستمزدهای پرداخت نشده ٣به

حدود سی د نهفهر از کهارگهران شهرکهت پهلهی اکهریهل در  
اعتراض به سه مهاه مه هالهبهات مهزدی پهرداخهت نشهدهادر  
مقابل اسهتهانهداری اصهفهههان ته همهک کهردنهد. ایهن ته همهک  

صبح آ از شده و تها ظهههر ادامهه  ٣٤ از ساعت     اعترا.ی 
کهارگهر در ایهن    ١٤٤ داشته است. وعلیر م اینکه حهدود  

ته ههمههک شههرکههت داشهتههنههد امهها هههیهر یههک از مسههئههوالن  
 استانداری حا.ر به مشاکره با کارگران معترض نشدند. 

 
 تحصن کارگران قند یاسوج ادامه دارد

کارگران درب اصلی کارخانه را بستند و مانک ورود رئهیها  
 به کارخانه شدند! 

مرداد کارگران قند یهاسهوج دسهت بهه    ٣٣ صبح  ٦ ازساعت  
ت مک زده وبهابسهتهن درب اصهلهی مهانهک ورود رئهیها بهه  

  ١١ کارگر کارخانه قهنهد یهاسهوج    ١٥ کارخانه شده اند. از  

 اخبار کارگری
 بخش ایران   شهال خباززاده 

 بخش بین المللی  داوود رفاهی  
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صبح امروز تح ن کرده و بها بسهتهن درب    ٦ نفر از ساعت  
اصلی مانک ورود رئیا به کارخهانهه شهدنهد. دلهیهل اصهلهی  

سهال گهششهتهه    ٣٤ تح ن این کارگران پرداخت نشدن حقو   
خود تاکنهون و مشهخهص نشهدن حهق سهههامهداران در ایهن  
کارخانه و سیر قهقرایی در این دو سهال در کهارخهانهه قهنهد  
اعالت شده است. متح نین خهواسهتهار بهرکهنهاری حهبهیهبهی  

  ٣٥ مدیرعامل کارخانه قند شده اند و می گوینهد نهرا از  
میلیارد بودجه سالهای گششته کارخانه حق کارکهنهان داده  

 نشده است.  
مدیر عامل کارخانه می گوید که کارگران این کهارخهانهه  
تنها مزایای نند ماه گششته و حقو  خهرداد و تهیهرمهاه را  

های گهششهتهه    طلب دارند و سایر م الباتشان مربوط به سال 
 و در دوران مدیریت من نیست. 

امروز تح ن به جلوی بانک ت هارت رسهیهده و کهارگهران  
گویند تا تعیین تکهلهیه  نهههایهی بهه ایهن رونهد ادامهه    می 
 دهیم.   می 
 

 مرداد ٢٦
جان باختن یک کارگر ساختمانیی بیرا یر 

 ریزش آوار دراصفهان!
ساله در هنرات تخریهب سهاخهتهمهانهی    ١٦ یک کارگر جوان  

 در خیابان عسرریه اصفهان جان خود را از دست داد. 
   
  

ساله بر ا ر سقوط  ٣٣مرگ کارگر 
 دستگاه پرا در اراک!

ای بر اثر سقوط دسهتهرهاه پهرس در یهک    ساله   ١١ کارگر  
شرکت تولیدی در ارا ، به شدت م دوت شهد و پها از  
انتقال به بیمارستان فوت کرد. این کهارگهر عهنهوان مسه ول  
بخش یک شرکت تولیدی مشغول به کار بود کهه بهر اثهر  
سقوط دستراه پرس به شدت م روح و پها از انهتهقهال بهه  

  بیمارستان جان خود را از دست داده است. 
 

کشته و زخمی شدن سه کارگر در انفیجیار 
 خط لوله گاز گناوه

سهالهه    ٦٠ براثر انف ار در خا لوله گاز گناوه یک کارگر  
بنات امیر بایرامی بخاطر شدت جهراحهات وارده جهان سهپهرد.  
دو کارگر دیرر نیز که شدیدا دنار سوخهتهرهی شهده انهد،  
 در بههیههمههارسههتههان گههنههاوه بههوشهههههر بسههتههری هسههتههنههد. 

 
 

احضار مجدد فعاالن صنفی آسفالت طیوا 
 به دادگاه

اکبر علیپور، رئیا انه همهن صهنهفهی کهارگهران نهادرمهلهو  
)شرکت آسفالت طوس ، از احجار خود و نهنهد تهن دیهرهر  
 از فههههعههههاالن صههههنههههفههههی ایههههن واحههههد خههههبههههر داد. 

ای دریهافهت کهرده    به گفته علیپور، صبح امهروز احجهاریهه 
است که باید ه دهم شههریهور مهاه بهه شهعهبهه اول دادگهاه  
 تههه ههههدیهههدنههههظهههر اسهههتههههان یههههزد مههههراجهههعههههه کههههنههههد. 
علیپور با بیان این کهه بهرای نهنهد تهن دیهرهر از فهعهاالن  

نادرملو نیز احجاریه مشابه فرستاده شهده و درعهیهن حهال  
هیر اطالعی از علت این احجهار نهداریهم، افهزود  در فهرت  

شکایت شرکت آسهفهالهت  »احجاریه، در محل علت احجار،  
 ذکههههههههههههر شههههههههههههده اسههههههههههههت.  «طههههههههههههوس 

وی ادامه داد  این در حالی اسهت کهه در مهاجهرای سهال  
برای نند تن از کارگهران نهادرمهلهو پهرونهده قجهایهی    ٣١ 

نهفهر    ١ ههمهه بهه جهز    ٣٠    ساخته شد و پا از آن در سال 
نفر هم حکم تعلیقی گرفهتهنهد،    ١ تبرئه شدیم و در نهایت آن  

 دلیل این احجار م دد سوال برانریز است. 
 

تجم  اعیتیراضیی کیارگیران میییدان گیازی 
 تنگه بیجار

بیش از صد نفر از کارگران مهیهدان گهازی تهنهرهه بهیه هار  
مهاه    ١ مقابل وزارت نفهت ته همهک کهردنهد. ایهن کهارگهران  

معوقات مزدی پرداخت نشده دارند. این کهارگهران بهه عهدت  
استخدات نیروهای بومهی در ایهن مهیهدان گهازی اعهتهراض  
دارند و خواستار رسیدگی مسئوالن وزارت نفت به و.عهیهت  
 شههههغههههلههههی و مههههعههههیههههشههههتههههی خههههود هسههههتههههنههههد. 

 
گیری  کارگران شاغل و بازنشسیتیه رییخیتیه

 ماشین سازی تبریز تجم  کردند
نفر از کهارگهران شها هل و بهازنشهسهتهه ریهخهتهه گهری    ١٤ 

ماشین سازی تبریز بودند در اعهتهراض بهه پهرداخهت نشهدن  
باقیمانده م البات دوران اشتغهال خهود در بهیهرون کهارخهانهه  

گری مهاشهیهن سهازی تهبهریهز ته همهک کهرده بهودنهد.    ریخته 
همانین در مهورد اعهتهراض کهارگهران شها هل ایهن واحهد  

شود که پهرداخهت نشهدن طهلهب مهزد    صنعتی نیز گفته می 
 های گششته دلیل شکل گیری این اجتمهاک بهوده اسهت.   ماه 

نهفهر    ٦٦٤ تعداد کارگران شا ل در این کارخانه تها حهدود  
شود که بیشتر آنها از زمان واگشاری مدیهریهت و    برآورد می 

مالکیت ایهن کهارخهانهه بها مشهکهل در یهافهت بهه مهوقهک  
اند. این ت مک در نهههایهت بها وعهده    م البات خود روبرو شده 

 پیریری مسئوالن مربوطه خاتمه یافت. 
 

تجم  اعیتیراضیی کیارگیران پیییمیانیکیاری 
 پتروشیمی بندر امام 

به گزارش اتحادیه آزاد کهارگهران ایهران، کهارگهران تهعهمهیهر  
ونرهداری شرکت های تشکهیهل دههنهده مه هتهمهک بهزرگ  
پتروشیمی بندرامات شامل شرکت ههای فهرآورش، بسهپهاران،  
کیمیا، آب نیرو و شرکت خوارزمی از صبهح امهروز بهدلهیهل  
بی نتی ه ماندن یکسال پیریری و مهشاکهره بهرای تهحهقهق  

ازکهار     م البات قانونی شان به هور یهکهپهارنهه ای دسهت 
ههههههههههههههههههههههههههههههههههد.   کشههههههههههههههههههههههههههههههههههیههههههههههههههههههههههههههههههههههدن
این اعت اب بدنبال آن آ از شد که عهلهیهر هم مهشاکهرات و  
مراجعات مکرر این کارگران به کارفرمای اصلهی مهبهنهی  
بر اجرای م هوبهه وزارت کهار در مهورد یهکهسهان سهازی  
حقو  و مزایا در مشا ل و فهعهالهیهتهههای مشهابهه اعهم از  
کارکنان رسمی یا پیمانکار، این مشاکرات با دالیهل واههی  

کارفرمای اصلی کهه     از سوی کارفرما بی نتی ه ماند. 
مهیهبهاشهد بهه ایهن    ( NPCشرکت ملی صنایک پتروشیمی) 

بهانه که پتروشیمی زیر م موعه وزارت نهفهت اسهت و نهه  

وزارت کار، عمال این کارگران راکه مشمولین قهانهون کهار  
هستند از شمول مزایای این م وبه محروت کهرده اسهت بهه  
همین دلیل این کارگران نه از مهزایهای کهارکهنهان رسهمهی  
وزارت نفت استفاده میکننهد و نهه از ایهن قهبهیهل مهزایهای  
هههههههههههیهههههههههههن وزارت کهههههههههههار.    مشهههههههههههمهههههههههههول

بعد از ظهههر امهروز     بنا بر این گزارش، بدنبال این اعت اب 
طی مشاکراتی که مابین مسئولین حراست پهتهروشهیهمهی و  
نمایندگان کارگران صورت گرفهت مهقهرر گهردیهد از فهردا  
صبح با میان یرری حهراسهت مه هتهمهک، مهشاکهرات بهرای  
تحقق م وبه وزارت کار مبنی بر یکسان سازی حهقهو  و  
مزایا در مشا ل و فعالیتهای مشابه و نحوه اجهرائهی شهدن  
آن بین مدیریت کارفرمای اصلی و نهمهایهنهدگهان کهارگهران  
 آ هههههههههههههههههههههههههههههههههاز شهههههههههههههههههههههههههههههههههود. 
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده بهه اتهحهادیهه ازاد کهارگهران  
ایران، بدنبهال وعهده فهو  از سهوی حهراسهت پهتهروشهیهمهی،  
کارگران اعت ابی بعد از ظهر امهروز بهر سهر کهارههایشهان  
بازگشتهنهد و اعهالت نهمهودنهد در صهورت عهدت پهیهشهرفهت  
مشاکرات برای تحقق خواست هایشان، بار دیهرهر اعهته هاب  

 را از سر خواهند گرفت. 
 

 مرداد ٢٠
مطالباد کارگران کشت و صنعیت میهیابیاد 

نفر کیارگیران اخیراج  ١٤پرداخت نشد و 
 شدند 

کارگران کشت و صنعت مهاباد برای دریافت طهلهب ههای  
خود به مدت دو هفته در مهحهوطهه مه هتهمهک نهادر زده و  
تح ن کردند. این تح ن با برگزاری جهلهسهه وعهده ههای  
مسئولین پایان یافت اما نه تنها طلبهای کارگران پهرداخهت  

نفر از آنها نیز در این هفته توسا کهارفهرمها    ٥٤ نشده بلکه  
 اخراج شده اند. 

ههای    حدود دویسهت نهفهر از کهارگهران شها هل در شهرکهت 
نهارگانه سبز مهاباد شامهل کشهت و صهنهعهت مهههابهاد،  
م تمک دامداری و صنعتی مهههابهاد، مه هتهمهک ههمها مهر   

ماه م البهات مهزدی    ٣٠ مهاباد و سردخانه زمزت مهاباد تا  
 پرداخت نشده دارند. 

 
کیارگیرمیعیدن زغیال  ٣کشته وزخمی شدن 

 سنگ قشالق آزادشهر!
براثر سقوط باال بر در معدن ز ال سنگ قشال  شهههرسهتهان  
آزاد شهر واقک در شر  استان گلستان یک کارگرکشهتهه و  
دو کارگردیررزخمی شدند. این حهادثهه بهخهاطهر پهاره شهدن  
سیم بوکسل باالبر رو داد. نات کارگر جان باخته قهربهانهعهلهی  
علیخانی اعالت شده است. نات کارگران  المر.ا گیهلهکهی  
و حسین دوانلو اعالت شده اسهت کهه بهخهاطهر جهراحهات در  

 بیمارستان بستری شده اند. 
 

اعتصاب وتجم  کیارگیران شیهیرداری آزاد 
مییاه ٣شیهیردراعیتیراض بیه عیدم پیرداخیت

 حقوق!
جمعی از کهارگهران خهدمهاتهی وفجهای سهبهز شهههرداری  
آزادشهر استان گلستان در اعتراض به عدت پهرداخهت حهقهو   
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هایشان دست از کارکشیده و مقابهل سهاخهتهمهان شهههرداری  
 این شهر ت مک کردند. 

نفر هستند تحت مسئولهیهت    ٣٦٤ این کارگران که در حدود  
یک شرکت پیمانکاری جمک آوری زباله و رسهیهدگهی بهه  
فجای سبز را به عهده دارند. اما سه ماه دستمهزد خهود را  
از کارفرما طلبکارند. مسهئهوالن شهههرداری آزاد شهههر در  
پاسخ به اعتراض کارگهران گهفهتهه انهد کهه ههمهه صهورت  

های مالی شرکت پیمانکاری را به موقک پهرداخهت    و.عیت 
کنند واین پیمانکار اسهت کهه در پهرداخهت مه هالهبهات    می 

 کند.   مزدی کارگران ق ور می 
 

اخراج بعد از اقیدام بیه خیودکشیی ییک 
 کارگر ستاره خلیج فارا 

مهاه    ٠ یک کارگر پیمانکاری ستاره خلی  فارس به دلیل  
نررفتن دستمزد اقدات به خودکشی کرد.. کارگهر مهشکهور  
که در یکی از شرکت های پیمانکاری زیرشهاخهه شهرکهت  
فالت مشغول به کار است، همانند بهیهش از ههزار کهارگهر  

ماه دستمزد پرداخهت نشهده دارد. او از    ٠ پیمانکاری دیرر  
ساعت ده صبح ، باالی یک مکان مرتفک رفهتهه و اعهالت  

خواهد از فرط استی ال اقهدات بهه خهودکشهی    کرده که می 
کند. این کارگر بعد از وعده مدیران شرکت پائین مهیهدیهد.  
نند ساعت بعد با این کارگهر تسهویهه حسهاب مهیهشهود و  
طلبهای او پرداخت میشود. گفته میشود که ایهن کهارگهر  

 بعد از تسویه حساب اخراج شده است. 
 
 

  مرداد ٢١
تجم  بازنشستگان هما مقابل دفتر 

 مرکزی شرکت هواپیمایی 
نفر از بازنشستران ایران ایر در اعتراض بهه عهدت    ٥٤٤ حدود  

دریافت حقو  های معوقه خود اجتماک کردند. ایهن ته همهک  
صهبهح مهقهابهل دفهتهر مهرکهزی ههواپهیهمهایهی    ٣ از ساعت  

جمهوری اسالمی واقک در من قه مهرآباد آ هاز شهد. و تها  
 ظهر ادامه داشت.  

مه هالهبهات پهرداخهت    ٣٠ بازنشستران می گویند  از سهال  
نشده داریم و عالوه بر این، بهه عهلهت کهمهبهود نهقهدیهنهرهی  

تهنههها ن ه      صندو  بازنشستری هواپیمایی، تا این لحظه 
مسهههتهههمهههری تهههیهههرمهههاه بهههه بهههازنشهههسهههتهههرهههان پهههرداخهههت  

است.بازنشستران هما مهی گهویهنهد تها زمهان پهرداخهت    شده 
م البات و توجه مسئولین صندو  بازنشستری هواپیمهایهی  
به خواسته های آنها، به اعهتهرا.هات خهود ادامهه خهواههنهد  

 داد. 
 زاده مشخص شد  دادگاه جعفر عظیم

، وکهیهل جهعهفهر عهظهیهم زاده  «محمدعلی جداری فرو ی »
  ٠ گفت  طبق پیامک رسیده از سایت قوه قجاییه، شهعهبهه  

بازپرسهی دادسهرای عهمهومهی و انهقهالب سهاوه بها صهدور  
  ٣٤٣ کیفرخواست، پرونده جعفر عهظهیهم زاده را بهه شهعهبهه  

 شهرستان ساوه ارسال کرده است.   ٦ دادگاه کیفری  

وی افزود  با توجه به مشخص شدن مرجک قجهایهی، ظهر   
دو سه روز آینده جهت مه هالهعهه پهرونهده و اطهالک از مهفهاد  

کهیهفهری    ٣٤٣ کیفرخواست صادره به همراه موکلم به شعبه  
 ساوه مراجعه خواهم کرد.   ٦ 
 

 مرداد ٢٢
وعده پرداخت یک ماه حقوق به کارگیران 

 اعتصابی سد حوضیان الیگودرز!
پا از اعته هاب کهارگهران سهد حهو.هیهان الهیهرهودرز در  

سهال سهنهوات،    ٦ ماه حقو  و    ٦ اعتراض به پرداخت نشدن  
مرداد آ هاز شهد، جهلهسهه ای بها حجهور مهعهاون    ٦ که از  

فرماندار، رئیا اداره کارشهرستان ،مه هری سهد حهو.هیهان  
کارگران اعت اب کننده در سالهن سهد     ،مدیران وجمعی از 

 کارگاه سد حو.یان تشکیل گردید.  
علی محمد ملک محمودی معاون فرماندار الیرهودرز در  

روز آیههنههده یههک مههاه  ٣١ ایههن جههلههسههه وعههده داد  ظههر   
به کارگران پرداخت می شود تا متعاقهبها بها تهههیهه     حقو  

آنههها     اورا  مشارکت سایر م البات وحقوقهای عقب مانده 
 پرداخت.     نیز 

 
ساله بدنبال گیر کیردن ٠٤مرگ یک کارگر

 در بین کابین آسانسور باری!
ساله بدنبال گیر کردن سرش در بین کهابهیهن  ٠٤ یک کارگر 

 آسانسور باری در خیابان ملت، کونه نورایی جان باخت. 
 م دوت شدن یک کارگر براثر سقوط باالبر 

طبقه نیمه کاره، کارگر جهوانهی کهه    ٦٦ در یک ساختمان  
در حال انتقال بار با استفاده از بهاالبهر بهود بهخهاطهر سهقهوط  
باالبر از طبقه منفی دو به طبقه منفهی پهنه  داخهل بهاالبهر  
محبوس شده و دنار م دومیت شد. ایهن کهارگهر تهوسها  
ماموران آتهش نشهانهی از داخهل بهاالبهر بهیهرون آورده و بهه  

 بیمارستان منتقل شد. 
 
مرداد: اعتصاب چینید روزه کیارگیران  ٢١

شییهییرداری آزادشییهییردراعییتییراض بییه عییدم 
 پرداخت ماه ها حقوق!

نند روزی است که کارگران شهرداری آزاد شهههر بهخهاطهر  
تعویق پرداخت حقوقهایشان در اعت اب بسهر مهیهبهرنهد. روز  

مرداد من ور باقری شههردار ایهن شهههر در پهاسهخ بهه    ٣٦ 

علت مک آوری نشدن زباله ها در ایهن شهههر در پهاسهخ بهه  
خبرگزاری ها میروید "پهیهمهانهکهار قهبهلهی بهه بهعهجهی از  
کارگران بدهکار است و کارگران بهرای وصهل طهلهب خهود  
ههههههههههد."  ههههههههههودن  اعههههههههههتهههههههههه ههههههههههاب کههههههههههرده ب
بدین ترتیب شههرداری کهارگهران را بهه پهیهمهانهکهار حهوالهه  

 میدهند و کارگران نیز حق و حقوقشان را میخواهند. 
 
 

 مرداد ٢٢
حتی پس از صدور حکم قضایی، طلبهای 

 کارگران آدنیس پرداخت نمیشود
کارگران کارخانه لوازت خانری آدنهیها در مشهههد کهه از  

تع یل شده، مهاهههها حهقهو  و حهقهو سهنهوات و    ٣١ اسفند  
عیدی و پاداش از کارفرما طلبکارند. پا از اعهتهرا.هات  
مکرر و پیریری کارگران حهکهم مهحهکهومهیهت کهارفهرمها  
توسا مقامات قجایی صادر شهد. امها اجهرای احهکهات و  
دادگستری تاکنون از ان ات هر اقدامی برای .هبها امهوال  
کارفرما و پرداخت طلب های کهارگهران، خهودداری کهرده  

 است. 
 

  مرداد ٢٤
مرگ دلخراش یک کارگیر کیارخیانیه بیتین 

 نجف آباد!١سازی شهرک صنعتی شماره 
یک کارگر کارخانه بتهن سهازی در شهههر  صهنهعهتهی  

ن   آباد، در بین ده هها تهن دپهو شهن و مهاسهه    ٦ شماره  
مدفون وجان باخت. به علت فشار و ح م بسهیهار زیهاد دپهو  
شن و ماسه به یکباره دستراه شن کش سقوط کهرده و بها  
ایستراه بتن ساز داخل کارخانه برخهورد مهیهکهنهد کهه ایهن  
برخورد باع  بهم خوردن تعادل اتاقک فرمان ایستراه بهتهن  
ساز می شود و در نتی ه افتادن این کارگر از اتهاقهک و  
سقوط وی به ناله شن و ماسه و مدفون شدن بیهن ده هها  

سهاعهت    ٥ تن شن و ماسه می گردد. جنازه وی بهعهد از  
تالش ماموران آتش نشانی از بین ده ها تهن شهن و مهاسهه  

 خارج شد. 
   

 مرداد ٢٤
 مرگ یک کارگر ساختمانی در قزوین 

کهاره، بهه مهرگ یهک    ریزش آوار در یک ساختمان نهیهمهه 
کارگر ساختمانی در خیابان ان اری قزوین ان امیهد.  ایهن  

ساله افغان که در محهل گهودبهرداری مشهغهول    ٦٤ کارگر  
کار بود بخاطر ریزش دیواره در زیر خا  مهدفهون گهردیهد  

 و جان باخت. 
 
کارگر ریختیه گیری میاشییین سیازی   ١٦٤

 تبریز دو ماه مزد طلبکارند
 انتظار دو ساله بازنشستران برای سنوات  

گهری مهاشهیهن سهازی    ریخهتهه »کارگر    ٦٦٤ دستمزد حدود  
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در استان آذر بای ان شرقی دو ماه است که به تاخهیهر  «تبریز 
افتاده است و در عیهن حهال کهارگهرانهی کهه در دو سهال  

اند هنهوز مهوفهق    گششته از این واحد صنعتی بازنشسته شده 
اند. حق بیمه این کارگران نهیهز    به دریافت سنوات خود نشده 

 پرداخت نشده است. 
از کارگران بازنشسته این واحد تهولهیهدی کهه   نفر    ١١ حدود 

بهه مهرور بهازنشهسهتهه   ٣٠ تا اسهفهنهد     ٣١ از اسفند ماه سال 
اند سنوات پایان کار خهود را دریهافهت    اند هنوز نتوانسته     شده 

صهبهح روز سهی     کنند. تعدادی از این کارگران بازنشسته 
ات تیر ماه در مهقهابهل سهاخهتهمهان اداره تهعهاون کهار ورفهاه  
اجتماعی این شهرستهان یهک ته همهک اعهتهرا.هی بهرگهزار  

 کردند.  
 مرداد ٢٤

مصدومیت کارگران پتروشیمی بوعلی 
 برا ر سوختگی

واحد پارازایلین م تمک پتروشیمی بهوعهلهی بهنهدر مهاهشهههر  
باردیرر دنار آتش سوزی شد اگرنه بنا بر اعهالت رسهمهی  

ههها حههاکههی از    شههود امهها شههنههیههده   ایههن حههادثههه مهههههار مههی 
م دومیت شماری از کارگران این واحد صهنهعهتهی اسهت.  

نفر براثر تماس با مهاده شهیهمهیهایهی پهارازیهلهیهن    ٣ دست کم  
 اند.   دنار م دومیت سوختری شده 

 
 مرداد ٩

سه کارگر در زنجان دچار سوختگی 
 شیمیایی شدند
های پزشکهی زنه هان    رئیا مرکز مدیریت حوادث و فوریت 

سه نفر در شهر  صهنهعهتهی روی زنه هان دنهار   گفت   
 م دومیت سوختری شیمیایی شدند. 

علیر.ا زراعتای از وقهوک یهک فهقهره آتهش سهوزی در  
صهبهح دیهروز)   ٣ شهر  روی خبر دادو افهزود  سهاعهت  

ای که در شهههر  صهنهعهتهی روی    مردادماه  در حادثه ٣ 
زن ان به وقوک پهیهوسهت، سهه نهفهر از کهارگهران یهکهی از  

 واحدهای تولیدی دنار سوختری شیمیایی شدند. 
و    ١٦ سهالهه    ١٠ وی اظهار کرد  ایهن سهه کهارگهر مهرد  

ساله بودند که دنار سوختری از قسمهت سهر و گهردن  ٦٥ 
شدند. زراعتای افزود  علت حهادثهه ههنهوز مهعهلهوت نشهده  
ولی به احتمال زیاد نقص فنی باع  وقوک این حهادثهه شهده  

 است. 
 

اعتصاب کارگران شرکت هرای 
پنجگانه مجترمرع پرترروشریرمری 

 بندرامام در ماهشهر 
مرداد کارگران پیمهانهکهاری شها هل در    ٣٦ از صبح امروز  

کیمیها و    ٬ آب نیرو   ٬ بسپاران   ٬ پتروشیمی های فرآورش 
خوارزمی م تمک پتروشیمی بندرامات در ماهشهر دسهت بهه  

 اعت اب زدند. 
این کارگران از سال گششته در ارتباط با م البات خهود بها  
کارفرماهای اصلی این شرکتها بارها اعتراض کهرده و بها  
مقامات مسئول مشاکره و نشست داشتهه انهد، بهخهاطهر بهی  

مههرداد    ٣٦ نههتههیهه ههه بههودن ایههن مههشاکههرات از صههبههح روز  
اعت ابات یک پارنه خود را از سر گرفتند. بنا بهر خهبهر  
منتشر شده در تلررات اتحادیه آزاد کهارگهران ایهران در ایهن  
روز کارگران واحدهای تهعهمهیهرات شهرکهتهههای پهنه هرهانهه  
م تمک پتروشیمی بندرامهات ههر کهارخهانهه در مهحهل کهار  

 واحدهای تعمیراتی خود دست ازکارکشیده اند. 
یک خواست مهم این کهارگهران خهواههان افهزایهش سه هوح  
دستمزدههایشهان اسهت. بهخهش بسهیهاری از ایهن کهارگهران  
علیر م تخ ص و مههارت کهاری بهدلهیهل پهیهمهانهی بهودن  
کارشان حداقل دستمزد را میریرند و به آن اعتهراض دارنهد.  

  ٣٤٤ شرایا کار آنان دشوار است و بعجا ناگزیر بهه انه هات  
ساعت ا.افه کاری هستند، تا بتوانند به سهخهتهی ههزیهنهه  

 های اولیه خانواده شان را تامین کنند. 
 

گررزارت تررکررمرریررلرری اعررتررصرراب 
امروز کارگران پیمانکراریرهرای 

 مجتمع پتروشیمی بندر امام
اتحادیه آزاد کارگران ایران  کهارگهران تهعهمهیهر ونهرهههداری  
شرکت های تشکیل دهنده مه هتهمهک بهزرگ پهتهروشهیهمهی  
بندرامات شامل شرکت های فرآورش، بسپاران، کیهمهیها، آب  
نیرو و شرکت خوارزمی از صبح امروز بدلیهل بهی نهتهیه هه  
ماندن یکسال پیریری و مشاکره بهرای تهحهقهق مه هالهبهات  

 قانونی شان ب ور یکپارنه ای دست ازکار کشیدند. 
این اعت اب بدنبال آن آ از شد که عهلهیهر هم مهشاکهرات و  
مراجعات مکرر این کارگران به کارفرمای اصلی مهبهنهی  
بر اجرای م هوبهه وزارت کهار در مهورد یهکهسهان سهازی  
حقو  و مزایا در مشا ل و فهعهالهیهتهههای مشهابهه اعهم از  
کارکنان رسمی یا پیمانکار، این مشاکرات با دالیهل واههی  
از سوی کارفرما بی نتی ه ماند. کارفرمای اصهلهی کهه  

مهیهبهاشهد بهه ایهن   ( NPCشرکت ملی صنایک پتروشیمی) 

بهانه که پتروشیمی زیر م موعه وزارت نهفهت اسهت و نهه  
وزارت کار، عمال این کارگران راکه مشمولین قهانهون کهار  
هستند از شمول مزایای این م وبه محروت کهرده اسهت بهه  
همین دلیل این کارگران نه از مهزایهای کهارکهنهان رسهمهی  
وزارت نفت استفاده میکنند و نهه از ایهن قهبهیهل مهزایهای  

 مشمولین وزارت کار.  
بنا بر این گزارش، بدنبال این اعت اب بعهد از ظهههر امهروز  
طی مشاکراتی که مابین مسئولین حراست پهتهروشهیهمهی و  
نمایندگان کارگران صورت گرفهت مهقهرر گهردیهد از فهردا  
صبح با میان یرری حهراسهت مه هتهمهک، مهشاکهرات بهرای  
تحقق م وبه وزارت کار مبنی بر یکسان سازی حهقهو  و  
مزایا در مشا ل و فعالیتهای مشابه و نحوه اجهرائهی شهدن  
آن بین مدیریت کارفرمای اصلی و نهمهایهنهدگهان کهارگهران  

 آ از شود. 
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده بهه اتهحهادیهه ازاد کهارگهران  
ایران، بدنبال وعهده فهو  از سهوی حهراسهت پهتهروشهیهمهی،  
کارگران اعت ابی بعد از ظهر امهروز بهر سهر کهارههایشهان  
بازگشتهنهد و اعهالت نهمهودنهد در صهورت عهدت پهیهشهرفهت  
مشاکرات برای تحقق خواست هایشان، بار دیرهر اعهته هاب  

 را از سر خواهند گرفت. 
 ٣١٣١ مرداد ماه    ٣٦  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

کار یا بیمه بیکاری حق مسلم 
 مردم است! 

دست مزدوران حکومت از 
 زندگی دستفروشان کوتاه


