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 اخبار کارگری
 بخش ایران: شهال خباززاده

 بخش بین المللی: داوود رفاهی
 ١١صفحه 

 6 صفحه  

 2 صفحه   

 ٣ صفحه  

 حمید تقوایی 
 این بساط را باید در هم کوفت!

 در حاشیه اخبار کارگری    نسان نودینیان!
 پرداخت نکردن حقوق ها!

 ٩صفحه 

 نکته اصلی
 محمد شکوهی! 

سازمان تامین اجتماعی:سود شرکت های "شستا" 
 دوبرابر شد! 

 ٨صفحه 

 دو پیشروی و دو ویژگی مهم جنبش کارگری 
 اصغر کریمی

جنننننبننش کننارگننری  ا نن  از    
کنارگنران منراکنز یننن ننتن   ننا  
خدمات   م لمان و پنرسنتناران و  
سا ر حقوق بگیران زحمتکنش در  
حنناگ گسننتننر  اسننت  مننراکننز  
بیشتری به ا نتنبناب و تن نمن   
دسننت مننیننزنننننند  ا ننتننبننابننا   
طوالن  مد  به  ک نرم تبد نل  
شده  بسیاری از منراکنز بنزر   
یننننن ننتنن  بننه ا ننتننبنناب منن   
پیوندند  بن ن نا یننند ن  منرکنز  
کارگری دست بنه ا نتنبناب و  
ت م  همزمان میزنننند  اتنینادی  
در منینان من نلنمنان و کنارگنران  
شکل گرفته اسنت و در جنر نان  
ا نن  مننبننارزا  هننر روز شنناهنند  
ابتکارا  تنازه ای هسنتنین   هنر  
کدام از ا   فاکتورها مه  اسنت  
و الزم است منورد بنررسن  رنرار  
گنینرد  امننا هندد منن  در ا نن   
نوشته بررس  دو و نگگن  منهن   
جنبش کارگری است: یهره دار  
شدن جنبش کارگنری و ح نور  
خننانننواده هننای کننارگننران در  
ت م ا  ا تراض  کنه منینتنوان  
گفت هر دو به سنننتن  تن نبنینت  
شده تبد ل شنده انند  هندد من   
در ا   نوشته پرداخنتن  بنه هنمنه  
دسننتنناوردهننا و و ننگگنن  هننای  
جنبش کارگری از جمنلنه وجنود  
تشکل های کارگری منتنتنلن   
و مسنتنقنل از دوکنت کنه  نک  

دستاورد مه  جنننبنش کنارگنری  
در ا ران است  نیست  بنینم من   
ا ن ا حوگ دو و گگ  اسنت کنه  

 اشاره کردم   
 

اگننر یننهننره دار شنندن جنننننبننش  
ساگ رنبنل    ٥١ کارگری از حدود  

شروع شده است  ح نور خناننواده  
های کارگری اما اساسا پند نده  
ای مربوط به دو سناگ گنتشنتنه  
است  اهمیت ا   دو در ینینسنت  
و یرا ا   دو و نگگن  را بنا ند  

 برجسته کرد؟  
 

شا د اوکی  یهره شننناخنتنه شنده  
جنبش کارگنری در دهنه هنای  
اخیر میمود یاکین  اسنت کنه  

  ٥٧٣١ ساگ رنبنل در منرداد    ٥١ 
دسننتننگننیننر و بننه ده منناه زننندان  
میکوم شد  حنزب کنمنوننینسنت  
کارگری کمپنین  بنین  اکنمنلنلن   
بزرگ  برای آزادی او سنازمنان  
داد و در پرتو روابط وسی   کنه  
بننا سننازمننان هننای کننارگننری  
جهان  در جر ان کمپی  دفناع از  

تننا    ٣١ کننارگننران نننفننت از آ ر  
ا  ناد کنرده بنود و    ٣١ فرورد    

توجه بی  اکملل  ب   سابقنه ای  
نسبت به وض نینت کنارگنران در  
ا ران جلب کرده بود  منوفنش شند  
 حما ت بسیاری از سازمان های  

 کارگری در سطح جهان را از  

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
(٧١) 

 دیوید ریازانف

 ١ صفحه 

محاکمه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد در دادگاه 
 شهرستان ساوه را قویا محکوم می کنیم  ٢کیفری 
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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  تیريريه
 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 

 مسئوکيت مطاکب با نويسندگان آنهاست   
درج مقاال  در کارگر کمونيست کزوما به م ني 

 تائيد م مون آنها از جانب نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

درصد مردم ایران  ٠٣"  
نان خوردن ندارند و 

 اند" گرسنه
 نما نده وزار  بهداشت  

 
ا نن  آمننار تنننننهننا گننوشننه ای از  
فالکت تیمیل شنده بنه جنامن نه  
ا ران را بنرمنال منینکننند  بنتنش  
ا ظ  آننانن  کنه ننانن   بنرای  
خوردن دارنند ننینز از ابنتندائنینا   
زندگ   تغت ه سناکن  و کنافن    
سرپناه و خانه مناسب  و حندارنل  
وسائل رفناهن  زنندگن  منینروم  
هستند  گرسنگ  و بینکناری و  
گران  زنندگن  اکن نر نت منردم  
ا نننران را در ینننننننگننناگ خنننود  
میفشارد  در ا   آمار ا الم شنده  

است که  ک ینهنارم جنمن نینت   
شهری در ا نران حناشنینه نشنین   

مینلنینون ننفنر    ٥٥ هستند و حدود  
در "سکونتگاه های غیر رسمن "  
و در مناطق  با "بافت نابسنامنان  

 شهری" زندگ  میکنند  

اما ا   هنمنه وارن نینت جنامن نه    
ا ران نیست  آن روی سنکنه ا ن   
فالکت و ب  تامین  حقورنهنای  
ن وم  مقاما  و دزدی هنای  
مننیننلننینناردی آ ننت اکننلننه هننا و  
باندهای مافیائن  حناکن  اسنت   
آخر   گزارشا  از گ  شندن سنه  
فروند نفتنکنش در دوره احنمندی  

مینلنینون دالر    ٥١١ نگاد به ارز   
و دزدی ها و کنالهنبنرداری هنا  
هزاران میلیارد تنومنان در بنننیناد  
شهنیند خنبنر منیندهند و اننتنشنار  
ینی  گزارشاتن  بنه  نک امنر  
 ادی و هنر روزه در جنمنهنوری  

 اسالم  تبد ل شده است     
ا ران کشور فنقنینری ننینسنت  از  
مناب  طبی   سرشار برخورداسنت  
و بتش ا ظ  جنمن نینت جنوان و  
آماده بکار است  اما ثرو  توکیند  
شده بوسیله توده کن نینر منردمن   
که بز ر خط فقر رانده شده اند بنه  
جیبهای گشاد ارلینت نناینینز و  
مفتتوری سنراز نر منینشنود کنه  

کمتر ن  ننقنشن  در تنوکنیند ا ن   
ثرو  ندارند  در کمنتنر کشنوری  
نظیر ا ران فناینلنه  نظنین  بنین   
سطح درآمند و شنرا نط زنندگن   
 ک درید های حناکن  و تنوده  
 ظنین  منردم ینننین   نمنینش و  
آشننکننار و تننکنناننندهنننننده اسننت   
جمهوری اسالم  نه تنها از نظنر  
ت داد ا دامهنا بنلنکنه از کنینا   
میزان غار  و یپاوگ جام ه ننینز  
رکورد دار اسنت  ا ن  بسناط را  
با د درهن  کنوبنیند  د نر ننینسنت  
روزی که اک ر نت  نظنین  راننده  
شده بنز نر خنط فنقنر بنپنا خنینزد   
حکومت آ ت اکله های میلنیناردر  
را بز ر بکشد و به سنلنطنه  نک  
دریدی هنای سنرمنا نه دار در  
ز ر بیرق اسالم و  ا شنل سلطنننت  
و  ننا در هننر شننکننل و  نناهننر  
د گری برای همیشه نقطه پنا نان  

 بگتارد  

 حمید تقوایی 
این بساط را باید در هم 

 کوفت!

خوووووووودنوووووووموووووووا وووووووی 
خووووووودروهووووووای دو 
موویوولوویووارد تووومووانووی و 

 چشم انداز انقالب
به گنزار  راد نو فنردا ا نران  
 ک  از بازارهای پر روننش بنرای  
خودروهای کوکس و گنراننقنینمنت  
نننظننیننر  ب ام و  و پننورشننه و  
مننازراتنن  اسننت  رننیننمننت ا نن   
خودروها به بیش از دو منینلنینارد  
تومان باکغ میشود!   ن  مبلنغن   
منن ننادگ در آمنند  ننک خننانننواده  
کننارگننری در  ننرد بننیننش از  

 دو ست ساگ! 
 

ا   اکبته خبر غنینر منننتنظنره  
ای نیست  باالخره درآمد حناینل  
از حقورهای ن وم  و دزد نهنای  
هنگفت آ ت اکله هنا و منقنامنا   
حکومت  و آرازاده هنا شنان بنا ند  

 ک جائ  خنود را بنه من نر   
نما ش بگتارد  ا ن  جنلنوه ای از  
خننودنننمننائنن   ننک درینند ننهننای  
ماکنتن  منینلنیناردر اسنت کنه از  
تشد د رطبندی بی  کمپ فقر و  
ثرو  و طوفان  که در افنش در  
حاگ شکل گنینری اسنت خنبنری  

 میدهد  
 

سننا ننت راد ننو فننردا از رننوگ  
س یند کنینالز روزننامنه ننگنار  و  
کننارشننننناا ارننتننبننادی طننرفنندار  
جناح روحان     شرا ط ارنتنبناد  
ا ران را شبیه شنرا نط  سناکنهنای  

مننیننداننند و    ١٣ رنبننل از انننقننالب  
 امل ا   وض یت را ننینز دوکنت  
احمدی نگاد و افزا ش ریمت نفنت  
در آن دوره م رف  مینکننند  ا ن   
ه  رابل انتظارست که طنرفنداران  
روحانن  بنا د ندن اتنومنبنلنینهنای  
سوپر کوکس در خیاباننهنا بنه  ناد  

سننوم منند ننر ننت احننمنندی نننگاد  
بینافنتننند  از ننظنر آننهنا مسنئنوگ  
حقورهای نن نومن  و دزد نهنای  
میلنیناردی منقنامنا  ننینز دوکنت  
احمدی نگاد اسنت  تنننهنا ننکنتنه  
درست در ا   تنینلنینل  شنبناهنت  
شرا ط امروز به شنرا نط رنبنل از  

است  انقالب د نگنری    ١٣ انقالب  
در راه  است  اننقنالبن  ننه تنننهنا  
 نننلنننینننه احنننمننندی ننننگادهنننا و  
ایوکگراها بلکه  لیه کنل ننظنام  
جمهنوری اسنالمن ! خنودننمنائن   
خودروهای میلنینارد تنومنانن  در  
خیابانهای تهران در مقابل گرانن   
و بیکاری و دستنمنزدهنای  نک  
یهارم خط فقر از شکنل گنینری  
ینی  انقالب  خبر میدهد  ننوبنت  
 ر  اندام نود و نه درید ها در  
خیابانهای تهران و همه شهنرهنای  

 ا ران بزودی فراخواهد رسید  
 ٦١٥١ او     ٥٣ حمید تقوائ   
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 ٠ صفحه   

 ١از صفحه 
ا   کمپی  جلب کند  بد ننینسنت  
به  ادداشت کوتاه  از منننبنور  

در ا ن     ٣١ حکمت در آبان مناه  
درحناکنینکنه  »زمینه اشاره کنی :  

نورافک  های ین ت حقوق بشنر  
روی "ژورناکیست دگر انند نش" و  
زنننداننن  سننینناسنن  آرننای اکننبننر  
گننننن نن  مننتننمننرکننز شننده اسننت   
زندان  سیاس  میمود یاکین    
کنارگنر منبننارز و حننش طننلنب و  
 ک  از رهبران ایلن  کنارگنران  
خننننبنننناز در کننننردسننننتننننان در  
سیاهچاکهای رژ ن  اسنالمن  در  
شرا ط بسیار نامننناسنب جسنمن   
اسننیننر اسننت  دفنناع از مننیننمننود  
یاکی   اکبته امنر آزاد نتنواهنان  
نیمه ورت و "گز نش " در رسناننه  
ها و نهادهای جنبش بی  اکمللن   
د نناکننو  تننمنندنننهننا و حننتنن   
سازمانهنای ینپ خن ناکنتن  و  
مر وب شده ا ران که مینپننندارنند  
ردر  تا ابند از الی  نمنامنه و  
بننیننت آ ننا   ننظننام و بننرنننامننه  
شامگاه  و شبانگاه  ب  بن   
س  بیرون منینا ند ننینسنت  امنا  
ردرت  به مراتب  ظی  تر پنا بنه  
میدان دفاع از میمنود یناکنین   
گتاشته اسنت  جنننبنش جنهنانن   
طبقه کارگر  از اتنیناد نه هنای  
کننارگننری اروپننا و آمننر ننکننا و  
استراکیا و ژاپ   تا کارگران سنقنز  
و سنندج  جمهوری اسنالمن  بنا  
دستگیری میمنود یناکنین   و  
میمود یاکی  ها   که  کن   
پس از د گر از ا   پس به منینان  
مننینندان مننبننارزه در ا ننران پننا  
میگتارند  کار خود را خنراب تنر  
میکند  هنر تن نر  بنه رهنبنران  
کارگنری در ا نران بنا اننبنوه تنر  
شدن ین  ا نتنراضن  مسنتنقنل  
کارگران در ا ران و رشد جنننبنش  
همبستگ  بی  اکملل  کنارگنری  
پاسن  خنواهند گنرفنت  ا ن  هن   

در   .«جنبش حقنوق بشنر مناسنت 
حاکیکه کمپی  حزب کمنوننینسنت  

کننارگننری بننا مننوفننقننیننت جننلننو  
میرفت ا   اردام به منتاق حنتن   
جر انا  یپ ا ران خو  نیامند   
ا ن ا و آن ا گفتند که بنرجسنتنه  
کردن اس   ک ف ناگ کنارگنری  
ارنندام مسننئننوالنننه ای نننیننسننت و  
امنیت او را به خطنر من  انندازد  
و غیره  حزب اهنمنینتن  بنه ا ن   
درک سنت  و غینر اجنتنمنا ن   
نننداد و کننار خننود  را کننرد   
 ننادآوری کننننن  کننه حننتنن  اسنن   
نو سندگان مقاال  حنزبن  و  نا  
درج  کس آنهنا ننینز بنا تنوجنینه  
رهبر تراش  و فردپرست  و غنینره  

ینپ   «افشاگری »بشد  مورد  
سنتن  رنرار گنرفنت  در آ رمناه  

جم   از کارگران نانوا ینهنا     ٣١ 
ساختمان  و کارگنران بنینکنار و  
کوره پزخانه های سقز ننامنه ای  
خطاب به کارگران جهان درمنورد  
مننیننمننود ینناکننینن  نننوشننتننننند و  

ما از کنارگنران  »فراخوان دادند:  
جهان میتواهنین  کنه بنینشنتنر و  
بیشتر به جمهوری اسالم  ا نران  
فشننار بننینناورننند کننه مننیننمننود  
یاکی  را منداوا کننند و اجنازه  
ندهند که  ک همسنگنرشنان در  
زندان بماند و از ننظنر جسنمن  و  
روح  ز ر فشار و آزار بناشند  از  
راه دور دست همه کارگران جهنان  
را میفشار   و از اتیاد و منبنارزه  
شنمنا سنپناسنگنزار ن   هنمنچنننین   
امیدوار ن  کنه شن نار "کنارگنران  
جهان متید شو د!" به شن نار هنر  

و   .«کنننارگنننری منننبننندگ شنننود 
بند نننننطننر ننش تنوجننه کننارگننران بننه  
مننراجنن ننه بننه سننازمننان هننای  
کارگری د گر کشورها و جنلنب  
همبستگ  بی  اکملل  نیز در دگ  

 ا   کمپی  شروع شد   
 

حزب به کمنپنین  هنای دفناع از  
کارگران  که اح ار  نا تنهند ند  
مننیننشنندننند از جننمننلننه کننارگننران  
نساج  سنندج و یننند ن  منورد  
د ننگننر ادامننه داد  هننر فنن نناگ  

کارگری که بنه زنندان افنتناد و  
خبر  به بینرون درز کنرد حنزب  
کمونینسنت کنارگنری بنه سنرا   
سننازمنننان هنننای کنننارگننری و  
مداف ی  حقوق انسان و همیننطنور  
احزاب پارکمان  و نهادهنای بنین   
اکملل  رفت و نگتاشت فن ناکنین   
کنننارگنننری در زنننندان هنننای  
جمهوری اسالم  ب  نام و نشنان  
بمانند  کمپی  های حنزب منورد  
حما ت فن ناکنین  کنارگنری رنرار  
گرفت و حنتن  سنا نر جنر ناننا   
یپ نیز به درسنتن  و اهنمنینت  
ینین  رو نکنردی پن  بنردنند و  
اردامات  را در ا   راسنتنا شنروع  

 کردند   
 

از  ننکننطننرد جسننار  فنن نناکننینن   
کننارگننری و از طننرد د ننگننر  
حما ت های بی  اکمللن  و طنرح  
مساکه از جانب حزب کموننینسنت  
کننارگننری و سننا ننر اپننوز سننیننون  
یپ و ان کاا یدای فن ناکنین   
کارگری زندان  در رسناننه هنا   
موجب شند کنه اسن  و رسن  و  
 ننکننس و حننتنن  بننیننوگننرافنن   
فن ناکننین  کنارگنری در جننامن ننه  
من کس شود  در ا   راستا خنود  
فن نناکنینن  کننارگنری و منن نلننمننان  
زندان  و در کنار آنها همسنران و  
ا  ای خانواده هنا شنان ننقنشن   
بسیار ارزنده و مه  ا نفنا کنردنند   
ماحایل ا   رو کرد تبد ل شندن  
دهها ف اگ کارگران و م لمان بنه  
یهره های شناخته شده در ا نران  
و ب  ا در سنطنح بنین  اکنمنلنلن   
است  ا   روندی است که ادامنه  
دارد  رسانه ها امنکنان تنمناا و  
مباحبه با آننهنا را  نافنتنه انند   
همسران آنها به افنکنار  نمنومن   
نننامننه مننینندهننننند و مبنناحننبننه  
مننیننکنننننننند و سننازمننان هننای  
کارگری در سطح جهان و حنتن   
بنن نن ننا احننزاب پننارکننمنناننن  و  
شتبنینت هنای شننناخنتنه شنده  
جننمننهننوری اسننالمنن  را بننرای  

آزادی آننننهنننا تنننینننت فشنننار  
میگتارنند  امنروز حنتن  ا نلنننا   
خبرگزاری وابسته بنه جنمنهنوری  
اسالم  که اس  کنارگنر را هن   
 دک مینکنشند  من نبنور اسنت  
اسام  کارگران دستگیر شنده را  

 ا ن ا و آن ا ا الم کند   
 

جننننبنش کننارگنری بند نننننتنرتننیننب  
یاحب یهره منینشنود  اتنفنارن   
که بندال نل منتنتنلن  از جنمنلنه  
فقدان ا   سنت حتن  در جنر نان  

نننیننز نننیننفننتنناده بننود     ١٣ اننقننالب  
 لیرغ   روج جننبنش کنارگنری  
در آن مننقننطنن  امننا کننمننتننر اسنن   
رهننبننران کننارگننری و شننوراهننای  
آنها جا   مطرح شد  دههنا سناگ  
گورستان آر امهری جنلنو شنکنل  
گیری سنت های اجنتنمنا ن  را  
ه  گرفته بود  بهررو امنروز ا ن   
 ننک دسننتنناورد تنن ننبننیننت شننده   
حیات  و ت یی  کننده در جننبنش  
کارگری ا نران اسنت  بنا هنین   
درجه سرکوب  ا ن  دسنتناورد را  
نمیتوان پس گرفت  هر جننبنشن   
و هر حزبن  بنه درجنه ای جنلنو  
مننیننرود و در جننامنن ننه مننطننرح  
مننیننشننود و مننورد تننوجننه رننرار  
میگیرد که رهبنران سنرشننناسن   
داشته باشد  ا    ک منکناننینزم  
داده شده در جام ه است  جام نه  
اسنناسننا از طننر ننش سننتنننننگننو ننان  
جنبش ها و احنزاب و دوکنت هنا  
پیام آنها را میگنینرد  رسناننه هنا  
اطال یه های احزاب  ا دوکت هنا  
را نمیتوانند بلکه با ستنننگنو نان  
و رهبران آنها مباحبه میکننننند   
حت  کنارگنران  نک کنارخناننه  
خودبتنود سنتن  ننمنینگنو ننند و  
نما ندگ  نمنینشنونند ا نننکنار را  
رهبران آنها میکننند  شنتنبنینت  
های شناخته شده  نالوه بنر ا ن   
که بنه  نک جنننبنش  نا  نک  
حزب هو ت بینشنتنری منیندهننند   
 ک اهرم مه  افنکنار سنازی و  
بسیج مردم و اجتما   تنر شندن  

آنننهننا و رنندرتننمننننندتننر شنندن آنننهننا  
 هستند   

 
امروز فقط جنبش مل  اسالمن   
و سلطنت طلب ها و جبهه منلن   
ی  ها نیستند که ینهنره هنای  
شناخته شده دارنند  کنارگنران و  
احزاب کمنوننینسنت و ینپ هن   
یهره های شناخنتنه شنده دارنند   
کنمنونننینسن  کنارگنری و بنتننش  
پیشرو جنبش کارگری میندان را  
برای آنها خاک  نگتاشت و اجنازه  
نداد که کنارگنر و آزاد نتنواهن   
ب  یهره و ب  هو ت بماند  ا ن   
از نظر طبنقناتن   نک دسنتناورد  
تار تن  و منهن  بنرای جنننبنش  
کارگری در ا ران اسنت  کنافن   
است جنبش کنارگنری امنروز را  
با دو دهه ربل منقنا سنه کنننین    
امروز جنننبنش کنارگنری بسنینار  
مت ی  تنر  دارای تشنکنل هنای  
مننتننتننلنن  و شننتننبننیننت هننای  
متتل   دارای بیانیه های منهن   
سنینناسنن  مننطنناکنبنناتنن  و بسننیننار  
هو ت دارتر است و وزنه سیناسن   
به مراتب روی تنری نسنبنت بنه  

 گتشته دارد   
   

اما و گگ  و دستناورد د نگنر و  
بننه هننمننان اننندازه مننهنن   ح ننور  
خانواده های کارگران و م نلنمنان  
در ت م ا  ا تراض  اسنت کنه  
از مننقننطنن  تننیننبنن  هننمننسننران  
کنارگنران بنازداشننت شنده من نندن  
سنگ آه  بافش در منرداد سناگ  

وارد فاز تازه ای شند  رنبنل    ١٧ 
از آن نیز ا  ای خناننواده هنای  
کارگران کیان تا ر و پتروشنینمن   
ها و بو گه نیشکر هنفنت تنپنه در  
ت م ا  ا تراض  شرکنت کنرده  
بننودننند  هننمننسننران و  ننا سننا ننر  
ا  ای خانواده هنای کنارگنران  
زندان  نیز نقش مهم  ا فا کنرده  
بننودننند امننا تننیننبنن  بننافننش ا نن   

 رو کرد مبارزات  را به جای  
 

سوال  ٧١اگر چهره دار شدن جنبش کارگری از حدود 
قبل شروع شده است، حضور خانواده های کارگری اما 

 اساسا پدیده ای مربوط به دو سال گذشته است

دو پیشروی و دو ویژگی مهم 
 جنبش کارگری 
 اصغر کریمی
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 ٣از صفحه         

 ١صفحه   

 
 د گری برد  ف ای شهر بافش  

را برای یند   روز کامال تنینت  
تنناثننیننر رننرار داد  بننه ا ننتننبنناب  
کارگران نینز جنان تنازه ای داد   
ا ننتننبنناب و تننیننبنن  هننمننزمننان  
خننانننواده هننا مننقننامننا  مننتنن نندد  
حنکنومننتن  را بنه بنافنش و  ننزد  
کشاند  کارگران بنازداشنتن  آزاد  
شدند و ا تنبناب بسنینار رسناننه  
ای تر شد  ا   تیبن   نرفنینت  
بنناالی ننننقننش خنننانننواده هنننای  
کارگری را به خوب  نشنان داد   
بدنباگ ا   تیب  ح نور خناننواده  
ها در ت م ا  ا تراض  شنتناب  

 بیشتری گرفت    
 

در ارد بنهنشنت امسناگ کنارگنران  
آکومینیوم اکمهدی در بننندر نبناا  
گام د گری به جلو بنرداشنتننند و  
بننه خننانننواده هننا و مننردم شننهننر  
فراخوان دادند که در ت من  آننهنا  

ارد بهشنت امسناگ در    ٥١ در روز  
مقابل استانداری شرکت کننننند   
حدود سه هنزار ننفنر بنه فنراخنوان  
آنهنا پناسن  من نبنت دادنند و در  
ت م  کارگران آکومینیوم شنرکنت  
کردند  ربل از آن کارگنران آتنش  
نشان  تهران ا نالم کنرده بنودنند  
که در ت م شان خانواده هنا ننینز  
شرکت میکنننند  خناننواده هنای  
دهها مرکز کارگری د نگنر ننینز  
در ت م ا  شرکت کردند  ارندام  
بنرجسنتننه د ننگنر ح نور خنانننواده  
های کارگران کنتورسازی اکنبنرز  

  ١٧ در درون کارخانه در اسنفننند  
بود  کارگران شرکت واحد تنهنران  
و خانواده ها شان در تهران نینز در  
مرداد امساگ دست به راهپیمنا ن   
زدنند  بنه ح نور خناننواده هنای  
کارگران یوکا  سیمنان دهنلنران   
کننارگننران شننهننرداری بننروجننرد و  
بندرانزک   نورد کوکه یفا  م نادن  
اکبنرز شنررن   پنابنداننا و  نور    
نننهنناکسننتننان سنننننننندج  کننارگننران  
پینمناننکناری پنتنروشنینمن  هنای  

نسنناجنن  مننازننندران       منناهشننهننر  
کننارگننران ارفنن  سننازان در مننس  
سننریشننمننه  کننارگننران  ننک و  
 ک دشت مرغاب  ماشی  کنننت  
سمنان  کاش  گیالنا  کشنت و  
ین ت میان آب و دهنهنا منرکنز  

کننارگننری د ننگننر و هننمننینننننطننور  
خانواده های من نلنمنان ننینز بنا ند  

 اشاره کرد   
 

نکته مه  ا   است که ا   رونند  
بننطننور تبننا نندی ادامننه دارد و  
 لیرغ  همه ض   ها   که در  
ا   زمنینننه وجنود دارد امنا بنه  
 ک دستاورد و سنننت تن نبنینت  
شده تنبند نل شنده و منینرود کنه  
یننهننره د ننگننری بننه جنننننبننش  
کارگری بندهند  تنینبن  بنافنش  
 ننرفننیننت بنناالی خننانننواده هننا و  
تاثیرا  حنیناتن  ح نور آننهنا را  
نشان داد  یند خانواده کنارگنری  
موفش شدند ف نای  نک شنهنر  
را تغییر بدهنند و کنوال ن  منینان  

کننارگننر منن نندن و مننردم    ١١١١ 
شهر بشوند  با ا   تیب  منبنارزه  
کارگنران پنوشنش اجنتنمنا ن  و  
رسانه ای بیشتری پنیندا کنرد و  
توان سرکوب را پا ین  آورد  امنا  
اهمیت ا   مساکه هنمنچنننین  در  
ا نن  اسننت کننه کننارگننر را از  
کارخانه بیرون میاورد و به وسنط  
جام نه منینبنرد  طنبن نا ا ن  بنه  
شننرطنن  اسننت کننه زنننان در  
ا تراضا  نقش مهمتر ومینوری  
تری  مانند بافش  داشته بناشننند   
همسنران کنارگنران هنننوز اکن نرا  
نقش  حاشینه ای دارنند  تن نداد  
کم  از آنها به میدان آمده اند و  
نقش  که بنا ند و منینتنوانننند را  
هنوز ا فا نکنرده انند  منینتنوانننند  
همزمنان بنا ا نتنبناب در شنهنر  
تیب  کنند  در ت من نا  بنرای  
کننارگننران و مننردم سننتنننننراننن   
کننند  بنه منردم شنهنر فنراخنوان  
بنندهننننند  حننتنن  در مننتاکننرا   
شرکت کنند و با رسناننه هنا ن   
کنه یندای آننهنا را مننن نکننس  
میکنند مباحنبنه کننننند  بنا ند  
امیدوار بود که در جنر نان  نمنل  
ا   ض   ها برطرد منینشنود و  
ا ن  بننو ننگه و ننیننفننه کننارگننران و  
همسران آگاه و پیشنرو آننان اسنت  
که نقش همسران کارگنران را در  
جای شا سته خود رنرار بندهننند   
در ا   یور  است کنه زمنینننه  
طرح مطاکبا   منومن  تنر ننینز  
بیشتر فراه  میشود و کارگر هنر  
یه بیشتر به  نوان نما نننده کنل  

جامن نه ا نهنار وجنود منینکننند   
یننهننره د ننگننری از خننود نشننان  
مننینندهنند  رنندر  بننیننشننتننری در  
مقابله با کارفرماها و دوکت پیندا  
منیننکنننند و منورنن نیننتنش  ننو   
میشود  تشکل هنای کنارگنری  
و ت دادی از رهبران شناخته شنده  
کنننارگنننری از طنننر نننش طنننرح  
مطاکبا   نمنومن  جنامن نه ا ن   
نقش را بدرجه ز ادی ا نفنا کنرده  
اند اما توده های کارگر  هنزاران  
و هننزاران کننارگننری کننه منندام  
ا تباب میکنند نیز با د در ا ن   
نقش  اهر شوند  در ا ن  حناکنت  
است که کارگر نه یرفا ب نننوان  
توکید کننده بلکنه بن نننوان  نک  
طبقه اجتما   با خنواسنت هنای  
اجتما   و سیاس  و  نمنومن   
در مقابل طنبنقنا  د نگنر  نر   
اندام مینکننند و جنا نگناهنش در  
جننامنن ننه و در مننقننابننل دوکننت و  
سرما ه داران  نو  منینشنود و  
رادر میشود  قب نشیننن  هنای  
بزرگ  به جبهه مقابل خنود وارد  

 کند   
 

ضرورت مقابله سراسری با 
 دولت و سرمایه داران 

 
دو نننکننتننه مننهنن  د ننگننر در ا نن   
زمینه را نیز با د برشمنرد   نکن   
اوضاع کنون  و ت ر  وسنین ن   
که سرما ه داران و دوکنتنشنان بنه  
کارگران شنروع کنرده انند  نا در  
حاگ ادامه آن هسنتننند از جنمنلنه  
بیکارسازی هنای وسنین   خنارج  
کردن کارگران از شنمنوگ هنمنین   
رانون کار ارت ا   و اسنتن نمنار  
وحشننیننانننه تننر کننارگننران  تننال   
برای کاهش ریمت ننینروی کنار  
ف  اکیاگ یند بار ز ر خط فنقنر   
ز ر سواگ رفت  سوابش کارگنران و  
م  ل تامی  بازنشستنگن  آننهنا  

و دستگیری هنای وسنین  و هنر  
روزه ف اکی  ا تبابا  و رهنبنران  
کارگری  مقابله بنا ا ن  هن نوم  
وسی  نینازمننند بنه منیندان آمندن  
کل نیروی طبقه کنارگنر اسنت   
ا تبابا  پراکنده هریند وسنین   
و طوالنن  مند  کنارگنران کنه  
م موال ه  با دستاوردها   همنراه  
است  رنادر بنه منقنابنلنه بنا ا ن   
ت ر  همه جانبه نیست  سرما نه  
داری ا نننران بنننار بنننینننران و  
ورشکستگ  ارتنبنادی خنود را  
میتواهد بنر سنر کنارگنر خنراب  
کننننند و کننارگننران در ابنن ننادی  
سراسری و با تمنام رنوا بنا ند بنه  
مقابله با آن برخیزند  هنمنراه شندن  
خننانننواده هننای کننارگننران  ننک  
 اردام حیات  در ا   راستا است   

 
نکته دوم تشکل های کنارگنری  
و ا تبابا  بزر  و سنراسنری  
اسننت  بننه ضننرور  مننقننابننلننه  
سراسری و ردرتمند طبقه کارگنر  
با سرما ه داری بینران زده و در  
حاگ ت ر  اشناره کنردم  در ا ن   
زمننینننننه نننیننز هنن  یننهننره هننای  
شنناخنتنه شنده کنارگنری و هن   
ح ور خانواده هنا اهنرم منهنمن   
بننرای ا ننتننبننابننا  سننراسننری و  
شننکننل گننیننری تشننکننل هننای  
کارگنری اسنت  هن  ا نتنبناب  
سراسری و ه  تشکل هنای تنوده  
ای نیز نیازمند توازن روا   بهتنر  
از شرا ط کننونن  اسنت  ح نور  
وسی تر و اکنتنینوتنر خناننواده هنا  
تننوازن رننوا را  ننو  مننیننکننننند   
همسران کارگران پنابنپنای ح نور  
در تنن ننمنن ننا  بننا نند در شننکننل  
گیری تشنکنل هنای کنارگنری  
نیز نقنش بنازی کننننند و  نک  
پنای آن بناشنننند  ا ن  بنا سننننت  
اتیاد ه ای امروز خوانا ن  نندارد  
اما ررار نینسنت کنارگنر خنود را  

اسینر ا ن  سنننت کننند  و فن   
اکیاگ در ا ران کارگران نشان داده  
اننند کننه سنننننت هننای نننو ننننن    
سیاس  تر و طبقات  تری را بنه  
کار میگیرند  از طنرح خنواسنت  
های سراسری جام نه تنا تنال   
برای جلب همبستنگن  منردم در  
ا ران و طبقه کارگر جهان  و در  
افتادن با کلیت نظام سنیناسن  و  
ارتبادی حاک   ا نها مشنتنبنه  
 نننک جنننننننبنننش راد نننکننناگ و  
سوسیاکیست  است که بنا سنننت  
اتیاد ه های کارگری در غنرب  
تفناو  آشنکناری دارد و ننقنطنه  
رو  جنبش کنارگنری در ا نران  
هننمننیننننن ننا اسننت  وجننود حننزب  
کننمننونننیننسننت کننارگننری کننه در  
شکل گیری ا   سنت هنا ننقنش  
مهم  داشنتنه و کنارگنر را در  
مقابل کل سرمنا نه و حنکنومنت  
اسالم  ا  نما ندگ  مینکننند   
 ک نقطه رو  اساسن  کنارگنر  

 در ا   مملکت است   
 

اگر به میدان آمندن ینهنره هنای  
کارگری به امری پت رفنتنه شنده  
ای در میان فن ناکنین  کنارگنری  
تبند نل شنده امنا درمنورد ننقنش  
خانواده ها هنننوز ا نننرا ننمنینتنوان  
گنفنت   نناهنرا بنا نند در منراکننز  
مت دد و بو گه منراکنز کنلنیندی   
خانواده ها نقش  شبیه بنه ننقنش  
خانواده های کارگران بافش پنیندا  
کنند تا فن ناکنین  کنارگنری بنه  
اهمیت ا   مساکنه وارن  شنونند   
اما ا   مسیری اسنت کنه طن   
خواهد شد  ه  حزب کمنوننینسنت  
کارگنری بنا تنمنام رنوا بنه ا ن   
تننال  ادامننه مننینندهنند و هنن   
خوشنبنتنتناننه امنروز بنتنشن  از  
فنن نناکننینن  کننارگننری در مننراکننز  
متتل  به اهنمنینت آن پن  بنرده  
 اند  بتدر ج و با مشاهده تاثیرا   

امرو  فقط جنبش ملی اسالمی و سلطنت طلب ها و جبهه ملی چی ها نیستند  ه چهره ها   
شناخته شده دارند.  ارگران و اح اب  مونیست و چپ هم چهره ها  شناخته شرده دارنرد.  
 مونیسم  ارگر  و بخش پیشرو جنبش  ارگر  میدان را برا  آنرهرا خرانری نر ر اشرت و  
اجا ه نداد  ه  ارگر و آ ادیخواهی بی چهره و بی هویت بماند. این ا  نظر طبرقراتری یر   
دستاورد تاریخی و مهم برا  جنبش  ارگر  در ایران است.  افی است جنبش  رارگرر   
امرو  را با دو دهه قبل مقایسه  نیم. امرو  جنبش  ارگر  بسیار متعین تر، دارا  تشکل  
ها  مختلف و شخصیت ها  مختلف، دارا  بیانیه ها  مهم سیاسی مرطرانربراتری و بسریرار  

 هویت دارتر است و و نه سیاسی به مراتب قو  تر  نسبت به گ شته دارد. 
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 ٠ ازصفحه  

عبدی همین ظاهر شدن بعنوان یک نیروی سیاسی، بعنوان نماینده مطالبات کل جامعهه بهود   -یک دستاورد مهم حرکت عظیم زاده
آنها در بیانیه اشان علیه وارد کردن اتهام امنیتی به فعالین صنفی اعالن جنگ دادند  این خواست کل جامعه بود  شکهل مهعهیهن و 
تخفیف یافته ای از شعار عمومی و رادیکال "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" را طرح کردند  حسن این شهعهار ایهن اسهت کهه بهرد 
وسیع و اجتماعی دارد  خیلی ها میتوانند این شعار را مطرح کنند و برای آن مبارزه کنند  این شعار همچنهیهن مشهروعهیهت بسهیهار 

 زیادی در سطح جهانی و افکار عمومی دارد و همه را پشت خود بسیج میکند 

 
آن سننا ننر فنن نناکننینن  کننارگننری و   

 رهبران ا تبابا  نیز آنرا به کار  
خواهند گرفت  ا   سننتن  اسنت  
که  لینرغن  ا نننکنه در منراحنل  
ابتدا   خود میباشد اما به پد نده  
ای ت بیت شده تبد نل شنده و بنه  

 ک دسنتناورد منبنارزاتن  منهن   
تبد ل شده است  با تنغنینینر تنوازن  
رننوا کننه خننود ا نن  امننر  ننک  
فاکتور آن است  و بنا بنه منیندان  
آمدن توده هنای منردم در  نک  
برآمد سیاس  خنواهنین  د ند کنه  
یننگننونننه رهننبننران سننرشننننناا  

کنننارگنننری و خننناننننواده هنننای  
کننارگننران نننقننشنن  تننار ننتنن  در  
جنبش آزاد تنواهناننه منردم بنرای  
رها   از است منار و سنرکنوب و  
بییقور  بازی خنواهننند کنرد و  
در هر شهر و منطقه ای  در هنر  
مننیننتننینننننگ و راهننپننیننمننا نن  و  

تظاهرات  ینهنره هنای شننناخنتنه  
شده کارگری  رهبران ا تبنابنا   
و ا  ننای خننانننواده هننای آنننهننا  
نننقننشنن  بننارز خننواهننننند  ننافننت   
تیرکا  امروز تدارک سنیناسن   
و  هنن  و تشنکنینالتن  آن روز  
خواهد بنود و جنا دارد فن ناکنین   

کنننارگنننری و تشنننکنننل هنننای  
کارگری با تمام روا به ا ن  رونند  

 کمک کنند   

 ١از صفحه 
محاکوموه جوعوفور 
عووظوویووم زاده و 
شواپووور احسووانووی 
راد در دادگوواه 
 ٢کووووویوووووفوووووری 

شهرسوتوان سواوه 
را قویا موحوکووم 

 می کنیم
 

یننبننح امننروز دوشنننننبننه هشننتنن   
شهر ور مناه بنر اسناا ابنالغنینه  

  ٦ دادگناه کنینفنری    ٥١٥ ش به  
شهرستان ساوه  ج فر  نظنین  زاده  
و شاپور احسان  راد از ا  نای  
هننیننا  منند ننره اتننینناد ننه ازاد  
کارگران ا نران بنه هنمنراه وکنینل  
خننود مننیننمنند  ننلنن  جننداری  
فروغن  در ا ن  شن نبنه حناضنر  

 شدند  
 

شاک  پرونده های ج فنر  نظنین   
زاده و شاپور احسانن  راد در دو  
دادگنناه کننیننفننری و امنننننیننتنن   
شننهننرسننتننان سنناوه  کننارفننرمننای  
کارخانه نورد و کوکنه ینفنا من   

  ٥١٥ بناشنند  در دادگنناه شنن ننبنه  
ساوه که یبنح امنروز    ٦ کیفری  

ا ن  دو فنن نناگ کننارگننری در آن  
ح ور پیندا کنرده بنودنند وکنینل  
کارخانه نورد و کنوکنه ینفنا ننینز  
شرکت داشت و آنان با اتنهنامنا   
بر ه  زدن نظ   نمنومن   جن نل  

 نننننوان از طننر ننش مشنناوره بننه  
کارگران ا تباب  ا   کنارخناننه  
و تشننو ننش ا هننان  ننمننومنن  بننا  
مبنناد ننش تشننکننیننل و منند ننر ننت  
اتننینناد ننه آزاد کننارگننران ا ننران   
تیر ک کارگران کارخاننه ننورد  
و کننوکننه یننفننا بننه ا ننتننبنناب و  
ف اکیتهای ینف  از ربنینل دادن  
مشاوره به کارگران ا تبنابن  و  
مباحبه ها و ننوشنتنارهنای آننان  
در مورد مسنائنل کنارگنری بنه  

 میاکمه کشیده شدند  
 

در ا   جلسه ی میاکمه هنر دو  
  و هیا  مد ره اتنیناد نه آزاد  
کارگران ا ران با تشر ح وضن نینت  
فالکتبار کنارگنران و هنمنراهن   
دوکتهای متتلن  و وزار  کنار  
با کارفرمنا نان در تنینمنینل بن   
حقور  بر آنان  بنا رناطن نینت از  
حننقننانننیننت و رننانننوننن  بنننودن  
ف اکیتهای اتنیناد نه دفناع و بنر  
حننش بننرخننورداری کننارگننران از  
تشکلهای مسنتنقنل ینننفن  در  
میل کنار و در بن ند سنراسنری  

تاکید کنردنند  در ا ن  جنلنسنه    
وکیل کارخانه نورد و کوکه ینفنا  
تننال  کننرد بننا نننام بننردن از  
ا تراضا  بر حش کارگنران ننورد  

کوکه یفا به  نننوان شنور   و  
وارد کردن اتنهنامناتن  از رنبنینل  
تننتننر ننب و آتننش سننوزی در  
کارخاننه بنه کنارگنران  و ربنط  
دادن آنها به شاپور احسان  راد و  
ج فر  ظی  زاده ارندام بنه سنیناه  
نما   از ف اکیتهای بنر حنش ا ن   
دو ف اگ کارگری بکنند کنه بنا  
پاستهای راط انه ای از سنوی  
مینمند  نلن  جنداری فنروغن   

 مواجه شد  
 

در پا ان ا   جلسه ی منیناکنمنه  
یبح امروز تنا    ٥١ که از سا ت  

 نهنر ادامنه داشنت    ٥٦ سا نت  
رننناضننن  دادگننناه ادامنننه ا ننن   
میاکمه را بنه جنلنسنه د نگنری  
موکوگ کرد   الوه بنر تشنکنینل  
پرونده و میاکمنه ا ن  دو فن ناگ  

کیفنری    ٥١٥ کارگری در ش به  
ساوه با اتنهنامنا  بنر هن  زدن    ٦ 

نظ   نمنومن   جن نل  نننوان از  
طننر ننش مشنناوره بننه کننارگننران  
ا تباب  ننورد و کنوکنه ینفنا و  
تشو ش ا هان  مومن    پنروننده  
د گنری ننینز بنر  نلنینه آننان بنا  
اتهاما  اجتماع و تبان  به ربند  
اردام  لیه امنیت کشور و تبلنینغ  
 لیه نظام جمهوری اسنالمن  در  

شننن نننبنننه اوگ دادگننناه اننننقنننالب  
شهرسنتنان سناوه گشنوده شنده و  
طبش ابالغیه ا ن  دادگناه جن نفنر  
 ظی  زاده و شاپور احسنانن  راد  

شهر ور مناه    ٥١ ررار است در روز  
جنناری در ا نن  دادگنناه مننورد  

 میاکمه ررار بگیرند    
 

شناپننور احسننانن  راد  و جنن نفننر  
 ننظننینن  زاده در پنن  ا ننتننبنناب  
کارگران ننورد و کنوکنه ینفنا در  

     ١١ اواخر ارد بهشت مناه سناگ  
در ارتننبنناط بننا ا نن  ا ننتننبنناب  
دستگیر و هنر کندام بنه تنرتنینب  

روز بنازداشنت    ٥١ و    ٦١ پس از  
در سنلنوگ اننفنرادی و بنازجنوئن   
های مت دد از سنوی منامنور ن   

  ٦١١ امننننیننتنن  بننا رننرار وثننیننقنه  
مننیننلننیننون تننومنناننن  آزاد شنندننند   
تشنکنینل دو پنروننده کنینفنری و  
امنیت  بر  نلنینه ا ن  دو فن ناگ  
کارگری در شهرستنان سناوه  در  
حاک  یور  گرفنتنه اسنت کنه  
ج فر  ظی  زاده با حنکن  شن نبنه  

دادگاه انقالب تهران با هنمنان    ٥١ 
اتننهننامننا  مشننابننه دو دادگنناه  
کیفری و انقالب شهرستنان سناوه  
به شش ساگ زندان منینکنوم شنده  
است و در حناگ حناضنر پنس از  
گتراندن نزد ک به هشت ماه از  
مد  ا   میکنومنینت در زنندان  

  ١٧ او    بدنباگ ا تباب غنتای  
روزه ا  در بینرون از زنندان بسنر  

 میبرد  
 

میاکمنه ا ن  دو   نو هنینا   
مد ره اتیاد ه آزاد کارگران ا نران   
با اتهاما  مت ندد امنننینتن  در  

پ  ا تباب غتای ج فر  ظنین   
زاده و اسما یل  بدی و شنکنل  
گیری جنبش   ظین  بنر  نلنینه  
امنیت  کردن ا تراضا  ینفن   
کارگران و م لمنان  ینینزی جنز  
دهان ک   به افکار  موم  و  
میلیونها کارگر و م ل  از سنوی  
دستگاههای امنیت  و ر نائن   

 نیست  
 

اتیاد نه آزاد کنارگنران ا نران بنا  
میکوم کنردن ا نمناگ سنیناسنت  
سرکوب  و  وارد کردن اتهامنا   
امنیت  بر ف اکنینتنهنای ینننفن   
کننه از زمننان روی کننار آمنندن  
دوکت روحان  بطور گسنتنرده ای  
از طر ش شکا ت کارفنرمنا نان از  
کارگران در سراسرکشور به پینش  
برده میشود ا الم میدارد نه تنهنا  
بننکننارگننیننری اشننکنناگ مننتننتننلنن   
سرکوب و برخوردهای امنننینتن   
با ا تراضا  ینف    ره ای از  
 زم و اراده منا کنارگنران بنرای  
دفنناع از حننقننوق انسنناننن  مننان  
نتواهد کاست بلکه روز بنروز بنر  
 مش و دامنه ا نتنراضنا  منا و  
نفر  و اننزجنارمنان از وضن نینت  
موجود خواهد  افنزود  تشنکنل   
ت م   ا تباب و سنازمنانندهن   
ا تراضا  سراسری  حنش مسنلن   
و خدشه ناپت نر مناسنت و هنین   
ردرت  نمیتواند تنوام بنا تنینمنینل  
ب  حقور  و فقر و فالکنت روز  
افننزون بننر مننا کننارگننران  منناننن   

 ا تراضا  بر حش ما بشود  
 

 –اتیاد نه آزاد کنارگنران ا نران  
 ٥٧١١ هشت  شهر ور ماه  
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 ٧ صفحه 

از آن ا که تار   سوسیناکنینسن  و  
جنبش کنارگنری آکنمنان تنوسنط  
نو سندگان و روزننامنه ننگنارانن   
نننوشننتننه شننده اسننت کننه اغننلننب  
امکان نوشت  مقناالتن  را بنرای  
مطبو ا  و  نا   نو شندن در  
دفاتر مکاتبات   ا منطنبنو ناتن   
داشتند  آنان ینی  نتی ه گنینری  

هننای    اننند کننه "کننمننیننتننه   کننرده 
مکاتبات " ییزی بیش از دفناتنر  
مکاتنبناتن  ننبنودنند  بنرای آننان  

رسننینند کننه    ینننننینن  بنننننظننر منن  
مننارکنننس و اننننگننلنننس دفنننتنننر  

ای در بننروکسننل    مننکنناتننبنناتنن  
تشنکنینل داده بنودنند و از آنن ننا  

های یاپن  و ننامنه بنه    ا المیه 
فرستادند  و  ا بنه رنوگ    خارج م  

ا  در منورد    مهر نگ در نوشته 
 مارکس:  

 
"مارکس و دوستانش کنه دارای  
ارگان  از خود نبودند کوشنیندنند  
تا ا   خالم را تا حند امنکنان بنا  

هنای یناپن   نا    توسل بنه ننامنه 
تک یر شده پر ننمنا ننند  در  نین   
حاگ آنها کوشیدند که برای خنود  
ارتننبنناطننا  دائننمنن  در مننراکننز  
بزرگ  که کمونیستهنا در آنن نا  
ارامت داشتنند تنیمنین  ننمنا ننند   
ا نچنی  دفناتنر منکناتنبناتن  در  
بروکسنل و کننندن وجنود داشنت   
دفتر مشابه  ررار بود در پار نس  
تشکیل شود  مارکس بنه پنرودن  
نامه نوشت و خواستار هنمنکناری  

 وی شد " 
 

با وجود ا   کافیست کنه پناسن   
پنرودن بننا تنوجننه کنمنن  بنیننشنتننر  
خوانده شود تا مشاهده گردد کنه  
وی دربننناره ینننینننزی کنننامنننال  

منتنفنناو  از دفننتنر منکناتننبناتنن   
کننند  و    م موکن  ینینبنت من  

اگر بیاد بیاور   که ا   نامنه بنه  
مننارکننس مننتنن ننلننش بننه تننابسننتننان  

است  آنگناه بنا ند ینننین     ٥١١١ 
نتی ه گیری کنین  کنه مندتنهنا  
ربل از ا نکه مارکس د وت  را  
از هیی  نما نندگن  کننندن بنرای  
پیوست  به جام ه  داکت در افنت  

که خود تا آنزمان د نگنر    –کند  
  در کننندن   –از بی  رفنتنه بنود  

بروکسل و پار نس سنازمناننهنائن   
وجنود داشنتنننند کنه ابنتنکنارشننان  
بالنشنک از منارکنس سنریشنه  

 گرفته بود  
 

بند نننتنرتنینب در ننینمنه دوم سنناگ  
در بروکسل  ک کنمنینتنه    ٥١١١ 

مننرکننزی مننکنناتننبنناتنن  بسننیننار  
مننننظنمنن  وجننود داشننت و هنمننه  
گننزارشننا  بننه آننن ننا فننرسننتنناده  

شدند  ا   کمنینتنه از تن نداد    م  
ای   و که برخن     رابل مالحظه 

از آنهنا کنارگنر بنودنند تشنکنینل  
شد  همچنی  کمیتنه پنار نس    م  

وجود داشت که تنوسنط اننگنلنس  
سازمان  نافنتنه بنود و فن ناکنینت  
شد دی بی  ین تکناران آکنمنانن   

داد  و نیز کمیته کننندن    ان ام م  
بود که توسط شاپر  باور و منوگ  
فوق اکتکر که شش ماه بن ند بنه  
بروکسل آمد تا احتمناال مبنراننه  
از مارکنس بنتنواهند کنه   نو  
جننامنن ننه  ننداکننت شننود  رهننبننری  

گشننت  امننا آننطننور کننه در    من  
ژانننو ننه    ٦١ ای بننه تننار نن     نننامننه 

شنود  ا ن     نشان داده من    ٥١١٣ 
موگ نه ب ننوان ننمنا نننده جنامن نه  
 داکت  بنلنکنه بن نننوان ننمنا نننده  
کمیته مکاتباتن  کنمنوننینسنتن   

آمده بود  و او شتبا آمد تنا در  
مننورد وضنن ننیننت اننن ننمنن  کننننندن  

 گزار  بدهد  
 

کتا با د ینی  نتی ه کنننین  کنه  
داستان  که تنوسنط اننگنلنس در  
مورد تشکیل جام ه کمونیسنتن   
آغاز شد و هننوز از کنتنابن  بنه  

شنود     کتاب د گنر منننتنقنل من  
 ییزی جز افسانه نیست  

 
کار سازمانده  مارکس تنوسنط  
میققی  کال از نظر افتاده اسنت   
در تیقیش آنها مارکس متفنکنری  
منزوی است   ک  از جاکنبنتنر ن   

های شتبینت او فنرامنو     جنبه 
شده اسنت  اگنر رنرار بنود ننقنش  

و ننه    –مهم  را در منارکنس  
در طننوگ نننیننمننه دوم    –انننگننلننس  

ساکهای یهل ب نوان گرداننننده و  
اکننهننام بننتننش کننلننیننه کننارهننای  
تدارکات  ا نفنا کنرد  تشنتنین   
ندهی   سه   ظیم  را کنه وی  

و    ١١   –  ٥١١١ ب دا در ساکهای  
در طننوگ دوران بننینن  اکننمننلننل اوگ  
ب نوان سازمانده ا فا کنرد  درک  

 کرد      نم  
 

احنتننمنناال بنن نند از د نندار مننوگ از  
زمناننینکنه منارکنس    –بروکسل  

هنا    اطمینان  افت که اک ر کنندنن  
کنینننگ رهنا    خود را از نفو  و نت 

بود کنه بنه ابنتنکنار    –اند    ساخته 
کننمننیننتننه بننروکسننل تبننمننینن  بننه  

ای در کنننندن    فنراخنوانندن کنننگنره 
گننرفننتننه شنند  بننینن ننهننای پننیننش  

ای و بننرخنننورد بننیننن     کنننننگننره 
گرا شا  متتلن  آغناز گشنت   
ا   جر ان در پار س  که اننگنلنس  

کنرد  از هنمنه    در آن ف اکیت من  

جا بدتنر بنود  انسنان بنا خنوانندن  
های انگلس در میینابند کنه    نامه 

وی سیاستمداری توانا بود  م نال  
زمان  که وی نه تنننهنا منوفنش  
شد افراد متزکزگ را متقا د کنند   
بلکه برخ  را "بنا زبنردسنتن " و  
برخ  د گر را با "کلنک" جنلنب  

ای    نمنا ند  ا ن  کنار را پنینروزی 
بننرای خننود دانسننت و کننمننیننتننه  
بروکسل را بطنور رسنمن  از ا ن   

 امر مطل  نمود  
 

در    ٥١١٣ کنگنره در تنبناسنتنان  
کننننندن تشننکننیننل شنند  مننارکننس  
ح ننور نننداشننت  و ننلننهننلنن  وکنن   
کمونیستهای بروکسل و اننگنلنس  
کننمننونننیننسننتننهننای پننار ننس را  

کننردننند  تنننننهننا    ننمننا ننننندگنن  منن  
نننمننا ننننندگننان منن نندودی ح ننور  
داشننتننننند  امننا ا نن  امننر بننا ننم  
تشننو ننش کسنن  نشنند  تبننمننینن   
گننرفننتنننننند تننا در "اتنننینناد نننه  
کننمننونننیننسننتننهننا" مننتننینند شننوننند   

کنه    –همانطوری کنه اننگنلنس  
 ناهنرا فنرامنو  کنرد کنه وی  
کمیته کمونینسنتن  پنار نس کنه  
خننود آن را تننیسننیننس کننرده بننود  

بنه منا     –کنرد    نما ننندگن  من  
دهد ا    ک ت د ند    اطمینان م  

سننازمنناننندهنن  "اننن ننمنن   ننداکننت"  
ای    رنند ننمنن  نننبننود  اسنناسنننننامننه 

تبو ب شد که اوکنین  پناراگنراد  
آن بطور واضنح و مشنتن  ا نده  
اساس  کمونیس  انقالب  را بنینان  

 دارد    م  
"هننندد انننن نننمننن  سنننرننننگنننونننن   
بورژوازی  حاکمیت پروکتنار نا  از  
میان برداشت  جنامن نه بنورژوائن   
کننهنننننه مننتننکنن  بننه خبننومننت  
طبقات   و استقرار جامن نه ننو ن   

بندون طننبننقننه و بنندون منناکننکننیننت  
 خبوی  است " 

 
اساسنامه بطنور منورنت تبنو نب  

با ست بنرای بنینم و    شد  و م  
باالخره تبو ب در کنگره بن ندی  

هنای جنداگنناننه داده    بنه کنمننینتننه 
 شود  
 

ایل "سانتراکیسن  دمنکنراتنینک"  
پا ه سازمنان رنرار داده شند  بنرا  
  ا واجب بود که ا تنقناد خنود  
را به کمونیس  ا نالم ننمنا ننند و  
مطابش با اهداد سازمان زنندگن   
کنند  گروه من نیننن  از ا  نا   

 –هستنه    –واحد ایل  سازمان  
دادند  ا ن  کنمنون    را تشکیل م  

شد  ترکیب آنها حنوزه    نامیده م  
ای    ساخت که کمیته حنوزه   را م  

هننای    خننود را داشننتننننند  حننوزه 
متتل  تیت کنترگ  نک حنوزه  
خننار رهننبننری کننننننننده مننتننینند  

هننای رهننبننری    شنندننند  حننوزه   منن  
کننده در مقابل کمیته منرکنزی  

 مسئوگ بودند  
 

ا   سنازمنانندهن  بن ندا ببنور   
اکننگننوئنن  بننرای هننمننه احننزاب  
کمونینسنتن  طنبنقنه کنارگنر در  
مراحل اوکیه تکاملشنان در آمند   
ا   اما خبویینتن  داشنت کنه  
ب دا ناپد ند شند  وکن  هنننوز تنا  
اوا ل ساکنهنای هنفنتناد در آکنمنان  

شند  کنمنینتنه منرکنزی    د ده م  
اتیاد ه کنمنوننینسنتنهنا از طنرد  
کنگره انتتاب نشده بود  انتتناب  
ا   مقام  ب ننوان منرکنز رهنبنری  

ای    کننده ایل   به کمیته حنوزه 
 هر شهری که از طرد کنگره  

 

مدخلوی بور زنودگوی و آثوار کوارل 
 مارکس و فردریک انگلس

(٧١) 
 

 دیوید ریازانف
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تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است. عليرغم رواج ايوده 
هاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در دنياى باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريوک بوه نوحووى 
عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده هاى وسيع مردم هوموواره حواکوى 
از يک اميد و باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر است. اين اميد که دنويواى فوردا مويوتووانود از 
محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشد، اين اعتقاد که عمل امروز انسان ها، چه جمعى و چوه فوردى، 
در تعيين چند و چون دنياى فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حورکوت تووده هواى 

کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعوتوقواد انسوان هواى بويوشوموار و   وسيع مردم را جهت ميدهد.
   نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن يک آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و ميسر است.

 يک دنياى بهتر

 
بن نننوان منقنر کنمنینتنه منرکننزی  
تنن ننیننینن  شننده بننود  تننفننو نن   

گرد ند  اگنر کننندن اننتنتناب    م  
شنده بننود  آنننگناه سنازمننان حننوزه  
کندن  ک کمیتنه منرکنزی کنه  
حدارل پنج   و داشت اننتنتناب  

کرد  ا   امر تماا نزد نکن     م  
را با  ک سازمنان منلن  وسنین   

 نمود    برای آن ت می  م  
کنگره همچنی  تبنمنین  گنرفنت  
کنننه طنننرحننن  بنننرای  نننک  
"مرامنامه کموننینسنتن  ببنور   
سئواگ و جواب" که من  بنا سنت  

برنامه جام ه بشود تهنینه گنردد   
با ست طرح خنود    ای م    هر حوزه 

را به کنگره ب دی ارائنه ننمنا ند   
 الوه بر ا   تبمی  گنرفنتنه شند  

هننا    ای بننرای تننوده   کننه روزنننامننه 
منتشر گردد  ا ن  اوکنین  ارگنان  
طبقه کنارگنر بنود کنه خنود را  

نامیند  ا ن      لنا "کمونیست" م  
ارگنننان شنننش مننناه رنننبنننل از  
"مانیفست کمنوننینسنت" منننتنشنر  
شد  وک  از همان زمنان شن نار   
ا   بود: "کارگران همه کشنورهنا  

 متید شو د!" 
انتشار ا   روزنامه هرگز از اوکین   

شنمناره آزمننا شن  فنراتننر ننرفننت   
مقاال  آن بنطنور  نمنده تنوسنط  
ا  ای اتیاد ه کمونیستهنا کنه  
در کننننندن زننندگنن  منن  کننردننند  
نوشته و یاپ شد  مقاکه ایلن   
به شیوه ای بسینار  نامنه پسننند  
نگاشته شده بود  مقاکه در بیانن   
سنناده بننه خبننویننیننا  سننازمننان  
جد د کمونیست  و تفاوتنهنای آن  
با سازمناننهنای و نت کنینننگ و  
سازمانهای فرانسوی اشناره من   
کرد  هی  اشاره ای بنه انن نمن   
 داکت نشده بود  مقناکنه خناین   
به کنمنوننینسنت فنرانسنوی اتنین   

نننننه    (   ٥١١١   –  ٥٣١١ کنننناب
 (Utopia)نو سنده "ناک ناآبناد"  

م رود "ا کار ا" اخنتنبنار داده  
کنابنه    ٥١١٣ شده بنود  در سناگ  

تبلیغ و ترو ج زنده و پنر جنننب و  
جوش  را آغاز نمود تنا کسنانن   
را که  الرمند بنه منهناجنر  بنه  
آمر کا بودند را بسینج کننند کنه  
روی زمننینن  بننکننر آننن ننا  ننک  
"آبادی کمنوننینسنتن " بنر اسناا  
خطوط  کنه وی در "ا نکنار نا"  
ترسی  کرده بود بنننا ننهننند  وی  
حت  سفری خار به کننندن کنرد  
بننه ا نن  امننینند کننه بننتننواننند  

کمونیستهای آن ا را بسوی خنود  
جلب کند  مقاکه فوق ا   برننامنه  
را تیت انتقادی کامنل رنرار داد  
و کارگنران را تشنو نش ننمنود تنا  
اروپا را تنرک ننکننننند  ز نرا در  
اروپا بود که کمونیس  اوگ بنررنرار  

شد  مقاکه طنوالنن  د نگنری    م  
بود که  ناهنرا تنوسنط اننگنلنس  
نوشته شده بود  در خناتنمنه  نک  
بررسن   نمنومن  اجنتنمنا ن  و  
سیاس  آمده بود که بدون شنک  
توسط نما نده بنروکسنل  و نلنهنلن   

 وک   نوشته شده بود  
  ادامه دارد( 

اتوووحوووادیوووه آزاد 
کارگران ایوران  
"نووه" بووه قووانووون 

 انتقامجویی!
 

بخشش درآخرین 
 لحظه       !

 
مادر داغدار "دکینراحنمندی" جنوان  
سنننننننندجنن  کننه در  ننک نننزاع  
خیابان  با دوستنش کشنتنه شنده  
بود  دوم شهر ور مناه هنننگنامن   
که ماموران اجرای احکام طنناب  
دار را بر گنردن منقنتنوگ جنفنت و  
جور من  کنردنند و هنمنه ینینز  
آماده اجرای حک  بود  دکیرانه بنا  

منن  بننتننشنن  ا نندامننش  »گننفننتنن   
از حنس اننتنقنامنگنینری   «نکننیند 

 گتشت  
 

اگریه ا ن  بنتنشنش در آخنر ن   
ثانیه های زندگ  جنوان "رناتنل"  

وپس ازبارها وبارهنا منرده و زننده  
شدن شبانه روزی وی دراسنار   
زندان  یور  گرفنت   بنیناننگنر  
فاینلنه گنرفنتن  منردم از حنس  
کینه و انتقام و   و نه گنفنتن   

 به ا دام است   
 

جامن نه ای خسنتنه و منتنننفنراز  
ا دامهای بسینار حنتن  منادری  

داغد ده که جواننش را در  نک  
نزاع اتفار  و ناخواستنه از دسنت  
منیندهند شن نا ناننه بنه گنتشننت  

 وامیدارد  
 

جنندا از گنننتشننت فننداکننناراننننه  
وشننورانننگننیننزبننازمنناننندگننان  آنننچننه  
درا   تبمی  انسان   جنلنب ننظنر  
میکند  تال  ف اکین  کنارگنری  

سنندج برای جنلنوگنینری ازا ندام  
وگرفت  جان  ک جنوان د نگنراز  
طر ش رنانن  کنردن خناننواده جنان  
باخته برای گتشت ازحنس ننفنر   
وانتقام و   سنت کنه نشنان از  
ح ورتاثیرگتار ف اکی  کنارگنری  

 در  ریه های اجتما   دارد  
 

ا    مل انسان  بسیارتناثنینرگنتار  
که بارها وبارها از طرد خناننواده  
های مقتوگ در جام ه ان ام شنده  
و تال  انسناننهنای بسنینار بنرای  
ران  کردن بازماندگان به بتنشنش  
از  نکننطنرد نشنان مننیندهنند کننه  
جام ه حنس کنینننه و اننتنقنام و  
ا دام را نمیتنواهند و از طنرفن   
نشان میدهد که واگتاری اختینار  
ب هده خانواده های بشد  منتناثنر  
و داغننداری کننه  ننز ننزشننان را  
ازدست داده اند  تنینت  نننوان "  
اوکیای دم " برای تبمی  گنینری  
در مورد سرنوشت "رناتنل" بشند   
با  ک سیست  حقور   مبنتننن   
برجرم شناس  و دادگاه منبفناننه  
و در ح ور هیئت منبنفنه   در  

 ت اد است  
 

بننه پنناا رنندرداننن  از گننتشننت  
فداکارانه خناننواده "دکنینراحنمندی"  
ونتی نه بنتنش بنودن تنالنشنهنای  
ف اکی  کنارگنری و مندنن  روز  

شهر ورماه   تن ندادی    ١ پن شنبه  
ازا   ف اکی  کارگنری و مندنن   
همراه با منردم شنهنر سننننندج بنا  
ح ور خنود در منینل  آرامنگناه  
مقتوگ " دکیراحمدی" را گنلنبناران  
کردنند و بند نننوسنینلنه اسنتنقنبناگ  
نماد   جام ه را برای جلوگنینری  
از ا نندامنن  د ننگننر بننه نننمننا ننش  

 گتاشتند  
 
بننار د ننگننر ضننمنن  ابننراز شنن نن     

انگیز تر   خرسند ها بواسطه ا ن   
گتشت انسان   با ند گنفنت کنه  
ا نندام و ربننار و کشننتنن  و  
انتقام نو ن  راه پنینشنگنینری از  
ا نگونه اتفنارنا  ننینسنت  د نگنر  

 بس است!! 
 اتیاد ه آزاد کارگران ا ران 

 ١١ شهر ور    ١ 



٥٣٩١ شهریور    ٩  کارگر کمونيست  8 

  
 نکته اصلی

 میمد شکوه  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
 
 
 
 
 
 
 

سوووازموووان توووامووویووون 
اجوووتووومووواعوووی سوووود 
شرکت های "شسوتوا" 

 دوبرابر شد! 
 
سانه های حکومت  ا   هفته از دوبرابر شدن شنود شنرکنت  ر 

های "شستا" ز ر م مو ه سازمان تامی  اجنتنمنا ن   خنبنر  
دادند  در ا   گزاشا  آمده اسنت:" نمنلنکنرد شنرکنت هنای  
سرما ه گتاری تامی  اجتما   شستا( که تا پیش از روی  
کارآمدن دوکت  ازده  غیرشفاد و بناضنرروز نان هنمنراه بنود   

  ٧٥٣٧١٣ ( ف اکیت دوکت تدبیروامیندبنه  ٥٧١٦ -١١ درسه ساگ  
میلیارد ر اگ رسیده است  سود ا   شرکت ها در یهار سناکنه  

 میلیارد ر اگ بود"/   ٥٣٣٧١١ برابر با  ٥٧١٥ تا   ٥٧١١ 
 

ا   بتش  از گزار  مرتبط با شستا و شنرکنت هنای ز نر  
م مو ه ا  که همه ز ر یتر سازمان تامی  ا جتما   ررار  
دارند م  باشد  به ا تراد ا   گزارشا  سود ا   شرکت ها  

برابر شد است اما شستنا    ٦ در دردوره سه ساکه دوکت روحان   
ییست و تامی  اجتما   با راه اندازی ا   دار و دسته ینه  

 اهداف  را ت قیب م  کند؟ 
 

"شستا"  شنرکنت هنای سنرمنا نه گنتاری سنازمنان تنامنین   
شرکت    ٥٧١ اجتما   م  باشد که در برگیرنده نزد ک به  

و م مو ه توکیدی است که در بتش توکید دارو و ت هینزا   
پزشک   یندوق های بازنشستگ  و بیمه ها و بتش هنای  
د گر توکیدی ف اکیت میکنند م  باشد   ک کنسرن  ظی   
ماک  که تامی  اجتما   راه انداخته است "ف اکیتهای" ا ن   
م مو ه در دوره ر است جنانن  منرت نوی منتنهن  جنننا نا   
کهر زک افزا ش ب  سابقه ای  افت ماجرا از ا   ررار بود   
در  ک یرخش رل  و زد وبند بنین  دوکنت احنمندی ننگاد و  
مرت وی دهها شرکت دوکنتن  بنه ا ن  سنازمنان اهندا شند   
مرت وی پروژه "سودآور کردن تامی  اجتما  "  که ینینزی  
جز مبادره و حراج سرما ه های ا ن  سنازمنان ننبنود  را در  

  ٥٦١ دستور گتاشت  خودشان گفتند سرما ه ننقندی بناالی  
هزار میلیارد تومان  ا   سازمان در بنتنش هنای منتنتنلن   
بنورا  از خننر نند سننهننام و اوراق بنهننادارتننا خننر نند و فننرو   
کارخان ا  دوکت  به کار میگرند تا سازمان تامی  اجتما    
را"سود آورتر"کرده و ب  شرمانه اد ا کنردنند کنه هنمنه ا ن   

کارها را به دکیل "باالبون هز نه های ا   سنازمنان و جنبنران  
کسری بودجه ا " در پرداخت هزنینه درمنان  بنه اجنرا من   

 گتارند  
همزمان با ا   سیاست باندهای شر ک در ا   غار  سرما ه  
های تامنین  اجنتنمنا ن  کنه پنوگ کنارگنران و منردم من   
باشد دزد های افسانه ای  را سازمان دادند  هزاران مینلنینارد  
تومان دارا   های نقدی و غیر نقدی ا   سازمان را رسنمنا  
دزد دند  در کنار ا   دوکار  باندهای دزدان حکومت در ا    
سازمان  حمال  گسترده و سازمانیافته برای زدن از خدما   
بیمه ای و درمان  میلنینوننهنا کنارگنر و منردم را بنه اجنرا  
گتاشتند  اساا ا   رفرم ها  که در جهت " سنودآور کنردن  
تامی  اجتما  " بود با تبو ب و بنه اجنرا گنتاشنتن  دهنهنا  
مبوبه و تببره پیرامون نیوه و میزان برخورداری بیمه شدگان  
از بیمه های ا   سازمان کلید خورد   ک بهانه د نگنر ا ن   
سازمان اد ای"باال بودن هز نه های دوا و درمنان" بنود کنه  
ا نها اد ا کردند برای پرداخت هز نه های دوا و درمان بنا ند  
ریمت خدما  ارائه شده را باال برده  سرما ه های ا   سازمان  
را "سودآورتر" نموده تا در آ نده با مشکل کمبود ماک  روبنرو  

 نشوند بود  
 

ازجمله اردامات  که ا   سازمان  تبو ت کنرده  من نلنس و  
دوکت اوک  داده اند وبتشا رانون ه  شده و به اجرا گنتاشنتنه  

 شده است م  توان به موارد ز ر اشاره کرد  
باال بردن هز نه های ارامت و بستری شدن در بیمارستانهنای  
دوکت   میدو ت زمان  استفاده از دفتریه های بیمنه هنای  
درمان    دم پرداخت هز نننه هنای دنندان پنزشنکن    نمنل  
جراح  باالبردن حش وز ت بیماران در بیمارستانها میدود ت در  
ارائه دارو و درخواست پرداخت هز نه دارو توسط بیماران و   در  
 ک کالم خبوی  سازی طب و گران تر کنردن خندمنا   

 درمان  م  باشد  
بد   ترتیب دزدان تامی  اجتما   با همراه  دوکت و م لس  
دست به غار  و یپاووگ سازماننینافنتنه سنرمنا نه هنای ا ن   

 سازمان زدند  
 

ا الم دوبرابنر شندن سنود شنرکنت هنای شنسنتنا بندون ا ن     
سیاستهای مبادره سرما ه های ا   سازمان و تیمیل گران   
های هر یه بیشتر بر گرده میلیونها کارگر بیمه شده و زدن  
از امکانا  خدما  بیمه ای ممک  نبود  حش بیمه ای کنه  
ماهانه از حقوق میلنینوننهنا کنارگنران و کنارکنننان جنامن نه  
اتوماتیک کسر میشود تبد ل به سرما ه ای  ظی  برای ا    
سازمان شده است  دوبرابر شدن سود ا   شرکتها در کنار سود  
های افسانه ای هزاران میلیاردی  که ا   سازمان وباندها ش  
بدست م  آورد  نتی ه سیاسنت خبنوین  سنازی  زدن از  
خدما  بیمه ای و درمان  برای کارگران  و منردم و گنران  
کردن کل هز نه های  دوا و درمان من  بناشند  دسنتنرسن   
کارگران و مردم به دوا و درمان و اسنتنفناده از بنینمنه هنای  
درمان  ا   سازمان در طوگ همنین  مند  سنه سناکنه دوکنت  

درید در مقا سه با  ک دهنه رنبنل    ١١ روحان  نزد ک به  
کاهش  افته است  اخراج و بیرون انداخت  یدها هزار کارگر  
از سیست  پوشش بیمه های درمان  گتاشت  موان  رانون  در  
برابر میلیونها کارگر مبن  بنر یننندن و ینون اسنتنفناده از  

خدما  بیمه ای  برای م اگ پرداخت بیش از دوساگ حش بیمه  
به ا   سازمان  دسترس  میلیونها نفر به خدما  درمانن  را  
رسما رط  کرده است  در ا   میان تبان  کارفرما ان و دوکت  
در مورد بست  رراردادهای کار و اشتغاگ مورت   با م شده  
تا میلیونها کارگر که ررارداد دائ  ندارند  از پنوشنش بنینمنه  
بیرون بیفتند خود باندهای دوکت  و وزار  کار به ا   موضوع  
ا تراد کرده اند  میلیونها کارگر  لیرغ  ا نکه حش بیمه از  
حقوق شان کسر میشود  هی  تامی  درمنانن  و بنینمنه ای  
ندارند  ا ن ا سودهای میلیاردی نبیب دوکت و کارفرمنا نان  
میشود  سازمان تامی  اجتما   و دوکت وباندهای رنگارنگ  
حکومت  غار  و یپاووگ سیستماتیک سرمنا نه هنای ا ن   
سازمان که پوگ و سرما ه میلیونها کارگر و کارک  جامن نه  
م  باشد را مدتهاست آغاز کرده اند  دوکت روحان  همسو با  
دزدان تامی  اجتما   پروژه های ناتمام دزدان حکومنتن  از  
دوران احمدی نگاد را ادامه م  دهند  سه  میلیونها کارگنر  
درا   میان خارج شدن از پوشش خدما  بیمه ای و درمان  و  
پننرداخننت هننز نننننه هننای گننران دوا و درمننان از یننننندغننار  
دستمزدها شان شده است  میلینوننهنا کنارگنربندرسنت بنه ا ن   
وض یت م ترضند  کارگران با د در برابر سیاستهای غار  و  
مبادره سرما ه های ا   سازمان ساکت ننشسته و دست بنه  
ا ترا  بزنند برخورداری از بیمه های درمان   مکف  برای  
همه مردم  دسترس  به امکانا  بهداشت و درمنان  پنوشنش  
همه ارشار مردم و بتش های متتل  کارگری در استفاده از  
امکانا  بیمه ای حش ب  یون و ینرای هنمنه کنارگنران و  
مردم م  باشد  برای بدست آوردن همه ا   خواستها کارگران  
و مردم یاره ای جز اتیاد و همبستگ  و گستر  مبارزا   
سراسری ندارند  حش و حقوق میلیونها کارگر را با د از حلقوم  
سازمان تامی  اجتما   و همه بانندهنای دزدان حنکنومنتن   
بیرون کشید سرما ه ا   سازمان ماگ کارگران است و با د در  
دست کارگران و برای سرو سامان دادن به بیمه های درمان   
و بیمه های اجتما   با پوشش همه گیر برای همه کارگران  

 و مردم به کار گرفته شود  
 
 

اعالم دوبرابر شدن سود شر ت ها  شستا بدون  
این سیاستها  مصادره سرمایه ها  این سا مران  
و تحمیل گرانی ها  هرر چره بریرشرترر برر گررده  
میلیونها  ارگر بریرمره شرده و  دن ا  امرکرانرات  
خدمات بیمه ا  ممکن نبرود. حرب بریرمره ا   ره  
ماهانه ا  حقوق میلیونهرا  رارگرران و  رار رنران  
جامعه اتوماتی   سر میشود تبدیل به سرمایه ا   
عظیم برا  این سا مان شده است. دوبرابر شدن  
سود این شر تها در  نار سرود هرا  افسرانره ا   
ه اران میلیارد    ه این سرا مران وبرانردهرایرش  
بدست مری آورد  نرتریرجره سریراسرت خصروصری  
سا  ،  دن ا  خدمات بیمه ا  و درمانی،بررا   
 ارگران  و مردم و گران  ردن  ل ه ینه هرا    

 دوا و درمان می باشد. 
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 ٥٤ صفحه  

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

 پرداخت نکردن حقوق ها!
 

پرداخت نکنردن حنقنوق هنا  نک  
یاکش دائم  کارگران و خناننواده  
ها شان در مراکز توکیندی اسنت   
آمار و ت داد ا تراضا  کنارکنران  
 لیه پرداخت نشدن حقوق و مزا نا  

 هر روز بیشتر میشود   
 

خانواده های کارگری با مشکنل  
در افت حقوق هنا شنان گناهنا تنا  
 کساگ درگیر هستنند و م ناد  
بر  ندم دسنتنرسن  بنه حنقنوق و  
تامی  زندگ  با بیکاری و  ندم  
اشننتننغنناگ فننرزننندانشننان مننواجننه  

  ٥١ هستنند  وجنود ننزد نک بنه  
میلیون جوان تیبیلکرده بنینکنار   
مشکال  خانواده های کارگنری  

 دویندان شده است  
 

دوکننت روحنناننن  بننا ارننتننبنناد  
ورشننکننسننتننه ا   بننا تننیننمننیننل  
بننیننشننتننر نن  ر نناضننت ارننتننبننادی   
کاری جز رجز خنوانن  در منورد  
شرا ط ارتبادی  منلنکنرد رنابنل  
توجه  در گشنا نش ارنتنبنادی   
ف ای سیناسن  و آزادی هنای  

 فردی از خود نشان نداده است   
 

حنکنومننت اسنالمنن  هن  اکننننون  
فشننار ا ننتننراضننا  مننزدبننگننیننران  
جام ه را بشد  بنر پنینکنر خنود  
احسناا مننینکنننند  منردم شناهنند  
فایله  میش تر خنود بنا  ننظنام  
حاک  جمهوری اسالم  سنرمنا نه  

 هستند  
سرنگون  ا ن  ننظنام و بنررنراری  
جام ه ای آزاد و سوسیناکنینسنتن   
جواب روش  ما بشرا ط کنننونن   

 است  
 

آمار حقنوق هنای پنرداخنت نشنده  
گوشه ای از تنوحنش جنمنهنوری  

 اسالم  نن سرما ه است   
 شهریور٨

کارگران کارخانه بتناری سنازی  

جناده  ٦ درکنینلنومنتنر   «مهر ا ران »
مناه  ١ نیشنابنور بنه مشنهند طن   

گننتشننتننه دسننتننمننزدی در ننافننت  
 اند    نکرده 

 DMTمزد کنارگنران شنرکنت  

وابسته به کارخاننه پنلن  اکنر نل   
در سنناگ جنناری پننرداخننت نشننده  

کننه   DMTاسننت  کننارگننران  
ننفنر بنرآورد    ٧١١ ت داد آننهنا تنا  

گو ند که دستنمنزد    شود  م    م  
و مزا ای مزدی آنها از فنرورد ن   

 ماه پرداخت نشده است  
نفر از کنارگنران     ٦٥١ ماه حقوق  ٧ 

خدمات  شاغل در بنتنش هنای  
مننتننتننلنن  شننهننرداری خننرمشننهننر  

 پرداخت نشده است  
حقوق ده هنا ننفنر از  کنارگنران  
شننهننرداری رشننت پننرداخننت نشننده  

 است 
ماه  حقوق ود نگنر  ١  دم پرداخت  

زه کشن     مطاکبا  کارگران بتش 
 مترو شیراز! 
 شهریور ٧

منناه گننتشننتننه حننقننوق و    ١ در  
مننزا ننای کننارگننران شننهننرداری  

 بروجرد پرداخت نشده است   
مننناه از حنننقنننوق کنننارگنننران    ٧ 

 شهرداری آبادان پرداخت نشده  
 کساگ حقوق کارگران کنارخناننه  

 فوالد  اسوج  پرداخت نشده 
 شهریور٦

ماه حقوق و منزا نای بنینش از    ١ 
نفر از کنارگنران  من ندن    ٥١١١ 

  غاگ سنگ طرزه پرداخت نشده 
ننفنر از کنارگنران    ٦١١١ بیش از  

من نتنمن  نن  شنکنر هنفنت تنپننه  
گو ند که کارفرمای ف نلن     م  

ا   م تم  ین ت  و کشناورزی  
ماه من نورنا     ١ هنوز بابت دو تا  

مننزدی پننرداخننت نشننده بننه آنننهننا  
 بدهکار است  
 شهریور ٤

ینننننا نن   »کننارگننران کننارخننانننه  

وار  در شهنرسنتنان   «غتا   حمیل 
مناه گنتشنتنه  ١ تو سنرکنان طن   

 اند    حقور  در افت نکرده 
   ٥٧١١ ماه از سناگ    ١ با گتشت  

شنهنرداری    ١ پینمناننکنار نناحنینه  
اهواز مزا ای مزدی کارگنران را  
به یور  کامل پنرداخنت ننکنرده  

سننت کننه    اسننت  ا نن  در حنناکنن  
مد رکل کار ا ن  اسنتنان گنفنتنه  

 «آشنکنار »تتلنفنا  پنینمناننکنار  

 است  
ننفنر    ٥٦١ یند   ماه است حقوق  

از کننارگننران کننارخننانننه کنناشنن   
میبد پرداخت نشده  مننبن  ننار ن   

 نیوز( 
ا لنا: کارگران شاغل در م تنمن   
توکیدی کار ن  اهنواز در اسنتنان  
خوزستان دست ک  تاسه ماه منزد  
منن ننورننه از کننارفننرمننای خننود  

 طلبکارند  
ماه حنقنوق کنارگنران روزمنرد    ١ 

 شهرداری کرمانشاه پرداخت نشده 
بننه کننارگننران    ٥٧١١ در سنناگ  

کارخانه پارسیلون خرم آباد حنقنوق  
 و مزا ا پرداخت نشده 

ماه حقوق کارگران بنینکنارشنده    ١ 
کارخانه آ ر ت  تنبنر نز پنرداخنت  

 نشده 
در  کساگ گتشته حقوق و منزا نا  
و بنینمنه بنینکناری بنه کنارگنران  
کارخانه فنوالد زاگنرا پنرداخنت  

 نشده 
ماه حقوق و مزا ای کنارگنران  ٥١ 

کارخاننه سند ند ر نتنتنه گنر در  
 اسالم شهر پرداخت نشده 

حنندود     ١١ در خننرداد و تننیننر  
کارگر م دن سنننگ آهن   ١١١١ 

بافش من نورنا  منزدی پنرداخنت  
 نشده دارند! 

کارگران ف ای سبنز شنهنرداری  
مناه حنقنوق پنرداخنت  ١ ن  ر نز   
 نشده دارند 

کارگران ف ای سبنز شنهنرداری  
مناه  ٣ آبناد بنمند     خنرم   ٧ منطقنه  

 حقوق در ابفت نکرده اند 
مننننننناه  ٧  ننننننندم پنننننننرداخنننننننت 

 کارگر راه آه  شماگ! ٥١١ حقوق 
ننفنر از کنارگنران ا ن  واحند    ٦١ 

  ١١ ین ت  از بنهنمن  مناه سناگ  
بنن ننز دسننتننمننزد ارد ننبننهننشننت منناه  

انند  ا ن     حقور  در نافنت ننکنرده 
کارگران  الرغ  در افنت ننکنرده  

  ١١  یندی وپنادا  پنا نان سناگ  
ماه بیمه خنود    ١ هنوز بابت حدود  

به تامی  اجتما   از کنارفنرمنا  
 طلبکارند  

کننارگننر کنارخننانننه فننوالد    ٥١١  
مناه منزد و    ٥١ اکبرز نزد ک به  

 حش بیمه م وره طلبکارند  
منناه حنننقنننوق و منننزا نننای    ٥١ 

کارگران و کارمننندان شنهنرداری  
 کهنوج پرداخت نشده   

مننننننناه  ٧  ننننننندم پنننننننرداخنننننننت 
 هزارکارگرکارخانه آ ر آب  ٦ حقوق 

ننفنر    ١١١ ماه حقوق و مزا ای   ٧ 
از کننارگننران ینننننا نن  یننوب و  

پننرداخننت   «یننوکننا »کناغننت ا ننران  
 نشده 

ماه حقوق و مزا ای کنارگنران    ١ 
 متابرا  کرمان پرداخت نشده 

حننقننوق و سنننننوا  کننارگننران  
بننازنشننسننتننه کننارخننانننه نننازننن  در  
رننزو نن  از یننننند منناه گننتشننتننه  

 پرداخت نمیشود 
کنارگنر من ندن سنه    ١١١ حدود  

یاهون در بنافنش  نزد  من نورنا   
مزدی خرداد و منزا نای منزدی  

خننود را    ١١ و    ١٧ هننای    سنناگ 
 در افت نکرده اند 

نفر از کارگران سنمنوم  نلن     ٦١ 
کش ا   واحد ین ت  از بنهنمن   

بنن ننز دسننتننمننزد    ١١ منناه سنناگ  
ارد بهشت ماه حنقنورن  در نافنت  

 اند    نکرده 
سنوا  شغل  کارگران کنارخناننه  

 پرداخت نشده  «فوالد رزو   »
حنش اضنافنه کناری    ١١ از ساگ  

فنننوالد  »کننارگنننران کنننارخننناننننه  

 پرداخت نمیشود  «رزو   
ماه حقوق کنارگنران خندمناتن   ٧ 

وف ای سبز شنهنرداری آزادشنهنر  
 استان گلستان پرداخت نشده 

ماه حنقنوق و منزا نای شنغنلن   ١ 
کارکنان اداره راه و شنهنرسنازی  

 سیستان وبلویستان پرداخت نشده 
ماه حقوق کنارگنران شنهنرداری  ٧ 

شهر حر از تواب  بنتنش منرکنزی  
 شهرستان شو  پرداخت نشده 

  ١١ منناه حننقننوق ٥١  نندم پننرداخننت 
کننارگننر  ننمننران اننند ننش بنندنننبنناگ  

 ت طیل  شرکت 
مننناه حنننقنننوق  ٥١  ننندم پنننرداخنننت 

کارگران شرکنت  نمنران انند نش  
 گیلوار 

منناه حننقننوق    ١  نندم پننرداخننت  
کننارگننران شنناغننل سنننننگ بننری  

 های بروجرد 
منناه از تننورنن     ٥٧ بننا گننتشننت  

ف اکیت کارخانه سد د ر تته گنر  
( در اسنتنان  ١١  ارد بهشت مناه  

تننهننران  هنننننوز منن ننورننا  مننزدی  
کننارگننران ا نن  واحنند یننننن ننتنن   

 پرداخت نشده 
پرداخت نشدن دسنتنمنزد و حنقنوق  

نننفننر از کننارگننر منن ننادن    ١١١ 
خبوی  شهرستان کوهنبنننان از  

 ماه ١ ساگ تا  ٥ 
 دم پرداخت من نورنا  و حنقنوق  
هننای منناهننهننای اخننیننر بننتننش  
خبوی   م ادن  زغاگ سنننگ  

 شهرستان کوهبنان 
منناه حننقننوق  ١ پننرداخننت نشنندن  

 کارگران شهرداری بروجرد 
ماه حنقنوق  ٥١ تا  ٥١ پرداخت نشدن  

گنری    کارگران کنارخناننه ر نتنتنه 
 سد د 

مننننننناه  ٧  ننننننندم پنننننننرداخنننننننت 
کننارگننرپنناال شننگنناه  ٥١١١ حننقننوق 

 ستاره خلیج فارا بندر باا 
ماه حقوق کنارگنران  ١  دم پرداخت 

 شرکت  سیر و حرکت ا ستگاه 
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 ٥از صفحه  

 ٩ از صفحه  

صرفنظر از ملیت و تابعیت، جنسیت، سابقه کار، نوع قورارداد کوار و نووع  -بیمه بیکاری باید بالاستثاء به همه بیکاران کشور
اشتغال قبلی فرد پرداخت گردد. هر کس که نام خود را بعنوان آماده بکار ثبت می کند باید مشمول پرداخت بیمه بیوکواری 

 بشود. پرداخت بیمه بیکاری باید برای هر مدت که بیکار موفق به یافتن کار نشده است بدون قید و شرط ادامه یابد.

 
 اکملل  سرخس   آه  بی    راه   

منناه حننقننوق وحننش  ٧  نندم پننرداخننت 
بنننینننمنننه کنننارگنننران شنننهنننرداری  

 کرمانشاه 
ماه حقوق کارکنننان  ٧  دم پرداخت 

بیمارستان دانشگاه  لوم پزشنکن   
  اسوج 

ماه حقوق کنارگنران  ١  دم پرداخت 
 شهرداری کازرون 

  ٦١ در کارخانه رنند منمنسننن    
ماه حقوق  مزا ا و حتن  سنننوا   
خدمت کارگران  پنرداخنت نشنده  

 است 
شرکت های پیمانکاری رجنام از  
فرورد ن  مناه منطناکنبنا  منزدی  

 اند   کارگران را پرداخت نکرده 
کنارگنر    ١١ کارگر شاغل و   ٦١١ 

مناه    ١ بازنشسته کارخانه شیشنه  
ب د از ت طیل  ا   واحد تنوکنیندی  
بننا وجننود ینندور حننکنن  تننورننینن   

انند    امواگ کارخانه هنوز ننتنوانسنتنه 
مطاکبا  م وره حنقنورن  و حنش  

 سنوا  خدمت خود را در افت 
کننارگننر شننرکننت    ٧١١ حنندود  

 «ارسنا سناخنتنمنان »پیماننکناری  

منناه    ١ بننزر  راه تننهننران در  
 ان   گتشته حقور  در افت نکرده 

ماه حقوق و حش بیمه کارگنران    ٣ 
کارخاننه کناشن  زر ن  خنراسنان  

 پرداخت نشده 
ماه حقوق و حنش بنینمنه حندود    ١ 

نننفننر از کنارگننران کننارخننانننه    ١١ 
 فوالد و یدن دورود پرداخت نشده 

کارگران کارخانه پارسنینلنون خنرم  
مناه اسنت کنه    ٧١ آباد رر ب به  

 حقور  در افت نکرده اند 
مناه  ٧ مناه حنقنوق و ٣  دم پنرداخنت 

حش بیمه کارگران شهرداری سن   
 ستت 

ماه حقوق کنارگنران  ١  دم پرداخت 
 شهرداری د واندره 

مناه حنقنوق آتنش  ٧  دم پنرداخنت  
 نشانان شهرداری رشت 

 دم پرداخت ینند ن  مناه حنقنوق  
 کارگران شهرداری مرند 

ماه حقوق کنارگنران  ٧  دم پرداخت 
 پیمانکاری شهرداری دزفوگ 
و    ١١ حننقننوق و مننزا ننای سنناگ  

  ٦١١ بینش از    ١١ بتش  از ساگ  
کننارگننر کننارخننانننه پننلنن  اکننر ننل  

 ایفهان پرداخت نشده 
ماه حنقنوق کنارگنران کنارخناننه  ٧ 

د زگ سنننگنین  ا نران دسنا( آمنل  

 پرداخت نشده 
ماه حقوق کنارگنران  ١  دم پرداخت 

 شرکت فوالد زرند ا رانیان 
مناه حنقنوق وحنش  ١  دم پرداخنت  

کنارگنر پنینمناننکناری  ١١  یدی  
 مترو شیراز 

کننارگننر شننرکننت    ٧١١ حنندود  
در   «ارسا سناخنتنمنان »پیمانکاری  

ماه گتشته حنقنورن  در نافنت    ١ 
 اند    نکرده 

ماه حقوق کارکنننان  ٧  دم پرداخت 
شننرکننت ارتننبنناطننا  ز ننرسنناخننت  

 شرر     آ ربا  ان  
ماه حقوق کارگران ار  رند ن   ١ 

 ب  پرداخت نشده 
منناه حننقننوق  ١ تننا ٧  نندم پننرداخننت 

 کارگران واحدهای ین ت  را   
شننرکننت  “ کننارکنننننان شننرکننتنن   

سنه  ”  های ین تن  ا نالم   شهرک 
مناه منطنناکنبننا  مننزدی پننرداخننت  

 نشده دارند 
مننناه حنننقنننوق    ١  ننندم پنننرداخنننت 

کارگران  ک  از شنرکنت هنای  
راهداری وابسته بنه اداره کنل راه  

 و شهرسازی مازندران 
مناه حنقنوق وحنش  ٧  دم پرداخنت  

بیمه کارگنران شنرکنت شنهنرک  
 های ین ت  ا الم 

کارگران نورد کوکه اهواز در سنه    
 ماه مزد م وره طلبکارند 

پرداخت نکنردن بنمنورن  حنقنوق و  
 مزا ا توسط کارفرما و دوکت  

 
 
 
 

یووورش بووه 
مووووووراسووووووم 
تولد سوتوار 
بهشتی لکه 
نوووووووونوووووووو  
دیگری بور 
دامووووووووووووون 
سوووورمووووایووووه 

داری 
حوواکووم بوور  
 ایران است

 
 

امروز پن   شهر ور ماه روز تنوکند  
کارگر مبارز ستار بهشتن  بنود   
مننادر سننتننار بننهننشننتنن  بننرای  

گنرامننینداشننت  نناد  ننز نز فنرزننند   
رهرمانش از انسانهنای شنر ن  و  
ازاد ننتننواه بننرای گننرامننیننداشننت  
تننوکنند  د ننو  کننرده بننود و  
بننزر  زنننان و مننردان ز ننادی  

برای شرکت در ا   مراسن   نازم  
منزگ پندری ا ن  کنارگنر جسنور  
شده بنودنند  امنا ا ن  منراسن  از  
هننمننان سننا ننا  اوکننیننه شننروع بننا  
تهاج   مامور    امنیت  مواجنه  
شد و سیر بهشت   نز نز خنواهنر  
ستار بنهنشنتن ( و هنمنسنر  در  
همان سا ا  اوکیه بازداشت و از  

ح ننور دهننهننا انسننان شننر نن  و  
آزاد تواه در ا   مراس  منمنانن نت  

 ب مل آمد  
 

ینی  برخوردی بنا منراسن  تنوکند  
انسان  که ز ر دستان منامنور ن   
رسم  دوکت جمهنوری اسنالمن   
جانش را از دست داد ییزی جنز  
بیانگر وحشنت حنکنومنتنگنران از  
طبقه کارگر ا ران و  اد و خناطنره  
فننرزننندان در خنناک خننفننتننه آن  

 نیست  
 

دسننتننگننیننری سننیننر بننهننشننتنن  و  
همسر  و تیمیل رنج و منینننت  
م ا   بنر منادری وارسنتنه و  
فرزند از دست داده  ککنه ننننگ  
د گری بر دام  حکومت  اسنت  
که بر دو  آرمناننهنای انسنانن   

بردگ  مین  را بنر    ١٣ انقالب  
 طبقه کارگر ا ران تیمیل کرد  

 
دور نننیننسننت روزهننا نن  کننه  
کارگران و مردم ا نران دسنت بنه  
بنازخنواسنتنن  تنار نتنن  از ا ننننان  
خننواهننننند زد  امننا تننا آنننروز مننا  
کیظه ای در دفاع از شنرافنت و  

حننقننوق انسنناننن  خننود درنننگ  
 نتواهی  کرد  

 
سیر بهشت   ز نز و هنمنسنر     

ب  درنگ آزاد بنا ند گنردنند و  
با د دوکت روحان  به  نننوان رنوه  
م ر ه کشور از گوهنر  شنقن    
ا   مادر بزر  طنبنقنه کنارگنر  
ا ران برای  مل امروز منامنور ن   
ا   ترخواه  کند و به فور نت  
دادگنناهنن  ینناکننیننه بننا ح ننور  
نما نده های تشکنهنای مسنتنقنل  
کارگری برای رسیدگ  به رتنل  
ستار بهشتن   نز نز تشنکنینل و  
آمران و مرتکبی  ا   جنننا نت بنه  

 سزای  مل خود برسند  
 

عصر  –جعفر عظیم زاده 
روز پنجم شهریور ماه 

١٠٩١ 
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 شهریور ٨
در نتیجه اعتراض کارگران، "کارگران 

 ممنوع الورود" وارد رازی شدند
 کارگران همچنان در اعتراض بسر میبرند

شهر ور در هشتنمنین  روز از ا نتنراضنا  کنارگنران    ١ روز  
پتروشیم  رازی  کارفرما ده کارگر کنارخناننه را منمنننوع  
اکورود ا الم داشت  در برابنر ا ن  زورگنو ن  کنارگنران در  
مقابل درب م تم  رازی جم  شدند و ا الم کردند کنه تنا  
ده همکار ممنوع اکورود آنان وارد نشوند آنها ننینز دسنت بنه  
کار نتواهند زد  ا   ا تراضا  بتاطر  ندم اجنرای طنرح  
طبقه بندی مشاغل و سطح نازگ دستمزدها به پا شده بنود   

شنهنر نور بنا فنرمنان    ١ ز ر فشار ا   ا تراضا   بر روز  
مد ر ت ده کارگر ممنوع اکنورود  وارد من نتنمن  شندنند و  

کارگری که منقنابنل درب تن نمن  کنرده    ٧١١ بدنباگ آنها  
بودند مسرور از موفقیت خنود وارد کنارخناننه شندنند  امنا  
کارگران که خواسته ای داشنتننند و بنتناطنر  دسنت بنه  

شنهنر ننور بننا نشنسننتن  در    ١ ا نتنرا  زده بنودننند  امننروز  
 دفترهای کارشان به ا تباب خود ادامه دادند  

بنا بر خبر ا   کارگران  از جمله کارگران  هستند کنه در  
بتش ت میرا  نیروگاه حرارت  ز ر م نمنو نه پنتنروشنینمن   

های کنارفنرمنا    رازی مشغوگ کارند و ازا نکه تاکنون و ده 
در خبور برطرد شدن ا رادا  طرح طبقه بندی مشناغنل  

  ملیات  نشده و به سطح نازگ حقورها شان ا ترا  دارند  
به گفته کارگران با اجرای طرح طبقه بنندی مشناغنل در  

و همنان زمنان  نوامنل      ا تراضات  یور  گرفت  ١٦ ساگ  
مد ر ت در مقام کارفرما و نده دادنند کنه مشنکنال  را  
برطرد خواهند کرد  وک  هی  اردامن  ینور  ننگنرفنتنه  

 است  
 

 شهریور ١
ماه  ٨کارگران پروژه زهکشی مترو شیراز 

 حقوق نگرفته اند
مناه حنقنوق و    ١ زهنکنشن  منتنرو شنینراز    کارگران بتش  

 یدی و پادا  ساگ گتشنتنه را طنلنبنکنارنند  تن نداد ا ن   
نفر است  شرکت ارسا ساختمان که پیماننکنار    ١١ کارگران  

پروژه زهکش  رطار شهری اهنواز ننینز هسنت  حناضنر بنه  
رنطنار     پرداخت مطاکبا  کنارگنران ننینسنت و مسنئنوکنین  

شهری و سازمان آب و فاضنالب شنهنر شنینراز بنه  نننوان  
تاکنون هنین  ارندامن  در   کارفرمای ایل  و نا ر پروژه 

 مقابل ا   شرکت پیمانکاری نکرده اند  

 

 شهریور ٦
تجمع اعتراضی کارگران خدماتی 

 شهرداری رشت 
گروه  از کارگران خدماتن  شنهنرداری شنهنر رشنت  در  
ا ترا  به پرداخت نشدن یند ماه حنقنوق خنود دسنت بنه  
ا تباب زده و با پیاده روی در خیابانای شهر در  کن  از  

نند  حندارنل دسنتنمنزد و حنش    میاد   ایل  شهرت م  کنرد 
بیمه سه ماه ا   کارگران که در مننناطنش منتنتنلن  شنهنر  

به کار جم  آوری زبناکنه مشنغنوگ کنارنند  پنرداخنت     رشت 
نشده است  ا   در حاک  است کنه شنهنرداری رشنت سناگ  

ز نر     جاری بینش از  نک منینلنینارد تنومنان بنه مند نران 
 م مو ه خود پادا  داده است  

 
ماه حقوق کارگران شهرداری بروجرد  ٦

 پرداخت نشده است 
حدود دو ست نفر از کارگران شهرداری بروجرد در ا نتنرا   

ماه حقورشان دست از کنار کشنیندنند و    ١ به  دم پرداخت  
هنای    مقابل شهرداری ت م  کردند  ا   کارگران در بنتنش 

متتل  خدمات  و ف ای سبز شهرداری بنروجنرد مشنغنوگ  
به کار هستند  حش بینمنه ا ن  کنارگنران ننینز بنه تنامنین   

هنای بنینمنه    اجتما   وار ز نشده و آنها در ت و   دفترینه 
خود با مشکل مواجه هستند  ب د از یند سنا نت تن نمن   
در مقابل شهرداری  کارگران به سمت فرماننداری بنروجنرد  
رفته و درمقابنل فنرمناننداری اجنتنمناع کنردنند  مسنئنوالن  
شهرداری و فرمناننداری از دادن هنر گنوننه پناسنتن  بنه  

 کارگران خودداری کرده اند  
 

مرگ یک کارگر مجتمع صنعتی بر اثر 
 رانش خاک 

سناکنه در    ٧١  بداکمطلب حمزه ی یادق آبنادی کنارگنر  
م تم  ین ت  م ندنن  روی تنینران کشنتنه شند  راننش  

 دپوی خاک  لت وروع ا   سانیه ا الم گرد ده است  

 
یک کارگر در کارخانه قند شیروان کشته 

 شد
ساکه در کارخانه تنوکنیند شنکنر در شنهنر    ١١  ک کارگر  

شیروان در استان خراسان شماک  در هنننگنام کنار در اننبنار  
شکر جان خود را از دسنت داد   نلنت ورنوع ا ن  وارن نه  
سقوط ا   کارگر به داخل ری  اننتنقناگ شنکنر و خنفنگن   
گزار  شده است    نام ا ن  کنارگنر کنه اهنل روسنتنای  

 رضا آباد از تواب  شیروان است  " م   ع" ا الم شده است  
 

تجمع اعتراضی کارگران "دی ام تی" پلی 
 اکریل در مقابل فرمانداری مبارکه!

نفر از کارگران شرکت دی ام تن  وابسنتنه بنه پنلن     ٧١١ 
اکر ل ا ران در مقابل فرمانداری مبارکه دسنت بنه تن نمن   
ا تراض  زدند  ا ن  کنارگنران از فنرورد ن  مناه تناکنننون  
حقوق در افت نکرده اند و مسئوکی  شرکت از پاستنگنو ن   

 به کارگران خودداری م  کنند  
 

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان 
 ماه حقوق!٠نسبت به عدم پرداخت

آبنادان    ٦ کارگر ان بتنش خندمناتن  شنهنرداری منننطنقنه  
مناه حنقنوق دسنت بنه تن نمن   ٧ درا ترا  به  دم پنرداخنت 

مقابل ساختمان ا   شهرداری زدند  پیمانکار  کنارگنران را  
تهد د کرده است که در یور  ت م  و ا تنرا   از کنار  
اخراج م  شوند   از ده  مهرماه تا بیست  بهمن  مناه سناگ  
گتشته  بیمه   یدی و منزا نای ا ن  کنارگنران پنرداخنت  

 نشده است  
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فوالد 
 یاسوج در مقابل استانداری!

کارگران کارخاننه فنوالد  ناسنوج  در ا نتنرا  بنه  ندم  
در افت حقوق های خود  همزمنان بنا ینهنارمنین  نشنسنت  

ر زی اسنتنان در جنلنوی منینل اسنتناننداری    شورای برنامه 

 اخبار کارگری
 بتش ا ران:  شهال خباززاده 

 بتش بی  اکملل : داوود رفاه   
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کهگیلو ه و بو راحمد ت م  کنردنند  ا ن  کنارگنران  نک  
ساگ است که حقوق نگرفته اند و با ا نکه حنکن  پنلنمنب و  
توری  امواگ کارخانه را دارند  وک  هی  منقنام و ننهنادی  

 برای پرداخت طلبهای کارگران اردام نمیکند  
 

 ٢خاکبرداری غیراصولی و جان باختن
 کارگرجوان

دو کارگنر جنوان در منرودشنت بنراثنر ر نز  د نواره گنود  
متر در ز ر آوار مدفون و جان خود را از    ١ برداری به  مش  

دست دادند   مسئوالن آتش نشانن  دکنینل ا ن  سناننینه را  
خاکبرداری غیر ایوک  و  دم ر ا ت ایوگ ا منن  ا نالم  

 کرده اند  
 

 اعتراض کارگران معدن ذغال سنگ طرزه
کنارگنر منن ندن  غناگ سنننگ طنرزه در    ٧١١ بنینش از   

ا ترا  به پرداخت نشدن یند   ماه حقوق خنود درمنقنابنل  
ساختمان اداری ا   م دن در شاهرود ت م  کردند   تن نداد  

ننفنر اسنت و تناکنننون    ٥١١١ کارگران ا   م دن بینش از  
 یند   ت م  ا تراض  داشته اند  

 
 شهریور  ٤

ماهه دستمزد کارگران صنایع  ٤تعویق 
 غذایی حمیل در تویسرکان 

وارنن  در   «یننننا نن  غنتا نن  حنمننیننل »کنارگننران کنارخننانننه  
ماه گنتشنتنه حنقنورن  در نافنت  ١ شهرستان تو سرکان ط   

کنارگنر مشنغنوگ کنارنند     ٥٦١ اند  در ا   کارخاننه    نکرده 
بتش  از بیمه کارگران به تامی  اجتنمنا ن  ننینز پنرداخنت  

  نشده است  
 

متری کارگر جوان به کانال  ١٢سقوط 
 کولر 

نیمه شب گتشته  کارگر رستوران  به داخل کنانناگ کنوکنر  
متری آن افنتناده بنود  سنقنوط کنرد کنه بنا    ٥٦ در  مش  

کمک آتش نشانان نن نا   نافنت و بنه منراکنز درمنانن   
منتقل شد  ا   وار ه در بزرگراه شنهنیند ینراغن   خنینابنان  

 زمزم در تهران اتفاق افتاد  
 

شهرداری اهواز  ٤حقوق کارگران منطقه 
 بطور کامل پرداخت نمیشود

  ١ مناه از سناگ جند ند  پنینمناننکنار نناحنینه    ١ با گنتشنت  

شهرداری اهواز منزا نای منزدی کنارگنران را بنه ینور   
ست کنه مند نرکنل    کامل پرداخت نکرده است  ا   در حاک  

اسنت    «آشنکنار »کار ا   استان گفته تتلفنا  پنینمناننکنار  
مناه از    ١ کارگران میگو ند که پیمانکار با وجود گتشت  

بنه ینور  کنامنل پنرداخنت   ساگ  مزا ای مزدی آنها را  
نکرده است  آنطور که اداره کار استان اهنواز بنه کنارگنران  
گفته  پیمانکار ملزم است از ابتدای امساگ به آننهنا در هنر  

هنزار تنومنان بنا    ١١١ منینلنینون    ٥ ماه یینزی در حندود  
احتساب منزا نای منزدی  دسنتنمنزد پنرداخنت کننند  امنا  

اکیساب به آنها کمتنر از ا ن  ررن     پیمانکار به یور   ل  
نفر از کارگران شنهنرداری    ٣١ پرداخت کرده است  در حدود  

آمنینز منقنابنل    اهواز سه ماه پنینش  نک تن نمن  مسناکنمنت 
برگزار کردند  که همان روز با شنکنا نت    ١ شهرداری ناحیه  

نفر از آنها بنازداشنت شندنند و فن نال بنا رنرار    ٦٥ پیمانکار  
 وثیقه آزاد هستند  

 
 شهریور  ٣

تجمع کارگران اخراجی شرکت نیشکر 
 میان آب مقابل فرمانداری شوش!

جم   از کارگران اخراج  شرکت کشت و ین ت نیشنکنر  
میان آب برای بنازگشنت بنکنار دسنت بنه تن نمن  منقنابنل  
فرمانداری شو  زدند  ا ن  اخنینرا تن ندادی از کنارگنران  
فبل  بتش کشاورزی را به بنهناننه تن ند نل اخنراج کنرده  

 است  
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاشی 

 در میبد
در سا ات  که م اون سنیناسن   امنننینتن  و اجنتنمنا ن   
استاندار  زد برای افتتاح پروژه های هفته دوکنت در منینل  
فرمانداری میبد ح نور داشنت  ده هنا ننفنر از کنارگنران  
 ک کارخانه توکیدی کاش  و سرامیک برای پنینگنینری  
مطاکبا  و حقوق و منزا نا شنان  منقنابنل فنرمناننداری ا ن   

 لیرغ  و ده های داده شده  حنقنوق    شهرستان ت م  کردند  
 یند   ماه گتشته ا   کارگران پرداخت نشده است   

 
 ٤١٣کارخانه سیمان کارون تعطیل شد و  

 کارگر سرگردان هستند
کننیننلننومننتننری    ١٦ کننارخننانننه سننیننمننان کننارون وارنن  در 

مس دسلیمان  شهرستان گلگیر( به بهانه بیران در منننابن   
مرداد مناه منورنتنا تن نطنینل   شود  از اوگ    ماک   نوان م  

کارگنر شناغنل در  ١١١ ا الم شده است و در نتی ه تمام   
ا   واحد توکیدی سرگردان هستند  ا ن  کنارگنران کنه تنا  

های متتل  رسم   رنراردادی  روز    پیش از ا   به یور  
مناه    ٥٦ سنه تنا     مزد و پیمانکاری مشغوگ کار بودند بی  

 مزد م وره طلبکارند  
 

ادامه اعتراضات کارگران فوالد زاگرس 
 مقابل مجلس

در حاکیکه یهارمی  روز از ت م  ینف  کنارگنران فنوالد  
زاگرا در تهران برگزار شده است  کارگران فنوالد زاگنرا  
از ادامه سرگردان  خود در تهران خبر دادند  ا ن  کنارگنران  

انند     که برای ه دمی  بار از رروه کردستان بنه تنهنران آمنده 
در سه روز گتشته از وزار  کار پاستن  ننگنرفنتنه انند و  
امروز  سوم شهر ور مناه(  منقنابنل من نلنس شنورا تن نمن   

کارگر شب گتشنتنه را در بنهنشنت زهنرا    ٦١ اند  ا      کرده 
 اند    سپری کرده 

  
 شهریور ٢ 

تجمع اعتراضی کارگران قرارداد موقت 
 بندر امام به همراه خانواده هایشان

کارگران ررارداد مورت بندر امام به همراه خناننواده هنا شنان  
در ا ترا  به شرا ط نامناسب مزدی منقنابنل فنرمناننداری  
ا   شهر دست به ت م  زدند  در ا ن  اجنتنمناع ا نتنراضن   

نفر از کارگران ررارداد منورنت شناغنل در واحندهنای    ٣١١ 
پتروشیم  بندر امام در ا نتنرا  بنه آننچنه کنه تنبن نین   
مزدی میان کارگران رسم  و مورنت منننطنقنه و نگه امنام  
 نوان م  شود شرکت داشنتننند  ا ن  کنارگنران در سناگ  
گتشته نیز در مقابل اداره کنار منننطنقنه و نگه ارنتنبنادی  

( ت نمن  کنرده و بنا ام نای ننامنه مشنتنرکن   ٥  سا ت  
خطاب به رئیس اداره کار منطقه و گه ارتبادی بننندر امنام  

هنا شنان    با انتقاد از  دم رسنیندگن  مسنئنوالن بنه خنواسنتنه 
 خواستار اجرای مطاکبا  خود شده بودند  

 
اعتراضات کارگران روزمرد شهرداری 

ماه ٤کرمانشاه نسبت به عدم پرداخت
 حقوق!

حقوق و مطاکبا  کارگران روزمزد شهرداری کنرمنانشناه از  
ماه پرداخت نشده است  تن نداد    ١ ارد بهشت امساگ به مد   

نفر است  کارگران ا نتنراضنا  خنود را    ٥١١ ا   کارگران  
بار ها مطرح کرده اند وک  ب ز و ده ییزی از مسنئنوکنین   

 نگرفته اند   
 

ادامه تجمعات کارگران اخراجی کارخانه 
سیمان دهلران باخانواده برای بازگشت 

 بکار وپرداخت مطالباتشان!
ت دادی از کارگران اخراج  کارخناننه سنینمنان دهنلنران بنه  
همراه خانواده ها شان به دادگستری ا   شهرسنتنان منراجن نه  
کرده و خواستار ا ماگ رانون درباره حک  بازگشنت بنه کنار  
خود شدند  با وجود رأی بازگشت بنه کنار د نوان  نداکنت  
اداری  دادگستری و اداره کار  کارخانه سیمان دهنلنران بنه  
احکام یادرشده تمکی  نکرده است  تن نداد ا ن  کنارگنران  

 نفر است    ١١ بیش از  
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ادامه تجمع مربیان پیش دبستانی و 
آموزشیاران نهضت سواد آموزی مقابل 

 مجلس
ت م  سر اک  جم   از آموزشیاران نه ت سواد آمنوزی و  

آنها بنا ح نور   مربیان پیش دبستان  مقابل م لس برپاشد  
در مقابل م لس شورای اسالم  خواستار ت یی  تنکنلنین   
وض یت استتدام  خود و تن نینین  تنکنلنین  اسنتنتندامن   

 م لمان حش اکتدر س هستند  
 

اخراج بیش از سی تن از کارگران شرکت 
 آستان قدس رضوی در خراسان شمالی

شرکت آستان ردا رضوی که  ک  از بزرگتر ن  شنرکنت  
های پیمانکاری و  نمنرانن  اسنت بنینش از سن  تن  از  
کارگران خود را در خراسان شماک  بنا وجنود ادامنه پنروژه   
بدون ارائه هی  دکینلن  اخنراج کنرد  سنابنقنه خندمنت ا ن   

 بوده است     ساگ   ٥١ تا    ٧ کارگران برای ا   شرکت بی   
کارگران م  گو ند  دکیل ایل  ا   گوننه اخنراج هنا در  
ا   شرکت  نداشت  ررارداد و  ندم پنرداخنت حنش بنینمنه از  
طرد شرکت است  کنارگنران اخنراج شنده از بنتنش هنای  
سرو س کاری اتومبیل و کارگران ساده اجرا   و یند تن   

 ه  از رانندگان ماشی  های سنگی  بوده اند  
  

  شهریور ٧
تجمع کارگران کارخانه نازنخ مقابل 

 استانداری قزوین
کارگران کارخناننه نسناجن  ننازنن  اسنتنان رنزو ن  روز اوگ  
شهر ور در جلوی درب استانداری رزو   ت م  کنردنند  ا ن   
کارگران کارخانه نازن  استان رزو   که به نما ندگ  تنمنام  

  ٦١ هنا بنه    کارگران ا   شرکت ت م  کرده بودند تن نداد آن 
مناه    ٣ رسید  ا   کارگران به پرداخت نشدن بیش از    نفر م  

 حقورهای خود ا ترا  دارند   
  

 کارگر ساختمانی دچار حادثه شد
به دکیل فرو ر تت  د وار گودبرداری شده منزگ مسنکنونن   

سناکنه ز نر آوار    ١١ در خیابان افش شهر ب نورد  کنارگنری  
ماند که با کمک نیروهای اتش نشان  از ز نر آوار خنارج  
شد و خوشبتتانه زنده ماند ا شان پس از خنروج از ز نر آوار  
به بیمارستان امام  ل  ا   شهر منتقل شد و مشتن  شند  

 از یند جا دیار شکستگ  است  
 

مرگ کارگر آتشبار معدن فلورین طبس در 
 کار  حادثه

  ٦      ک کارگر آتش بنار من ندن سنننگ فنلنور ن  شنمناره 
شهرستان طبس در اثر انف ار ناگهان  یاکهای آتنش بناری  

 «حس  فاطنمن   »جان خود را از دست داد  نام ا   کارگر 

گنتاری تنوسن نه    ا الم شده است که برای شرکت سنرمنا نه 

  ٥١:٥١ کار م  کرد   ا ن  حنادثنه حندود سنا نت     نور 
شنهنرسنتنان     ٦ ی    در م دن سنگ فنلنور ن  شنمناره    یبح 

 طبس دراستان خراسان جنوب  رخ داد    
   

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی 
شهرداری یاسوج مقابل ساختمان شورای 

 شهر!
نفر از کارگران خدماتن  شنهنرداری  ناسنوج بنه دکنینل    ١٧ 

اخراج از کار مقنابنل شنورای اسنالمن  ا ن  شنهنر تن نمن   
کردند  پنینمناننکنار انن نام کنارهنای خندمناتن  شنهنرداری  
مناربه ا   کار را با ریمت پائین  گرفته است و بنه ا ن   

 بهانه دست به اخراج کارگران زده است  
 

تجمع کارگران کارخانه پارسیلون خرم 
آباد دراعتراض به عدم پرداخت حقوق 

 مقابل استانداری!
روز دوشنبنه اوگ شنهنر نور جنمن ن  از کنارگنران کنارخناننه  
پارسیلون خرم آباد برای یننندمنین  بنار در سناگ جناری بنا  
ت م  در مقابل استانداری کرستان خواستار در نافنت حنقنوق  
و مزا ای م وره خود شدند  برخ  ازا ن  کنارگنران ا نهنار  
داشتند: کارگران ا   کارخانه به رغ  و ده های مسنئنوالن  

 تاکنون دستمزدی در افت نکرده اند  
 

سومین روز تجمع اعتراضی کارگران 
 بیکارشده کارخانه آذریت در تهران
مناه  ١ کارگران شرکت آ ر ت تبر ز در ا ترا  بنه تن نو نش  

حقوق و بالتکلیف  در وض یت شغل  خود از روز شننبنه   
مرداد ماه( تاکنون در تهران به سر م  برند  کنارگنران    ٧١ 

ننفنر    ١١ حاضر در ت من  امنروز کنه تن ندادشنان بنینش از  
ماه است کنه ننه منزدی بنه منا    ١ اند:    گزار  شده  گفته 

پرداخت شده و نه تکلی  شغلمان روش  اسنت بنرای هنمنین   
توجه  م مو ه مد نر نت    از سه روز ربل در ا ترا  به ب  

کارخانه به تهران آمده ا   تا از سهامداران ایلن  کنارخناننه  
 پیگیر مطاکباتمان شو    

 
 

دومین روز تجمع اعتراضی کارگران 
کارخانه فوالد زاگرس در مقابل وزارت 

 کار
کننارگنر بننارنیننمنانننده فنوالد زاگنرا بننرای پننینگننیننری    ٦١ 

دومنین      مطاکبا  مزدی خود به تهران آمنده انند و امنروز 
روز متواک  است که مقابل وزار  کار جنمن  من  شنونند   
ا   کارگران اهل منطقه رروه کردستان هستند    نکن  از  

گو د: در حاگ حاضنر  نک سناگ تنمنام اسنت    کارگران م  
ا   و بالتکلیفین  و در ا ن   نک سناگ    که دستمزد نگرفته 

ا    امنا    دریقا ه ده بار برای ت م  و ا ترا  به تهران آمده 
 تا کنون هی  پاس  روشن  به ما داده نشده است  

ادامه اعتراض کارگران بیکار شده سدید 
 ریخته گر در تهران

ت دادی از کنارگنران کنارخناننه سند ند ر نتنتنه گنر بنرای  
ننفنر از    ١ پیگیری مطاکبا  مزدی خود به تهنران آمندنند   

کارخانه سد د ر تته گر  ینبنح امنروز     کارگر ١١ م موع  
پس از طوالن  شدن روند پرداخت مطاکبا  م وره خنود بنه  
دفتر ماکک جد د رسمت  از زمی  های واگنتار شنده ا ن   

  ١١ واحد ین ت  در تهران آمدنند  در حناگ حناضنر حندود  
بنرنند و در  نین     کارگر با سابقه در بالتکلیف  به سر من  

آنها بنه هنمنراه     ماه مزا ای مزدی وبیمه ای   ٥١ حاگ هنوز  
 پرداخت نشده است    ١١  یدی ساگ  

 
کارفرمای فوالد البرز از ورود کارگران 

 جلوگیری کرد
 آغاز دومین روز تجمع اعتراضی کارگران

به دنباگ اجتماع ا تراض  روز گتشته کنارگنران کنارخناننه  
فوالد اکبرز در استان رزو    کارفرمای ا   واحد یننن نتن   

نفر از کنارگنران اجنازه ننداد تنا طنبنش    ٥١١ یبح امروز به  
رواگ همیشه وارد منینل کنار خنود بشنونند  کنارگنران در  
واکنش به ا   رفتار کارفرما بنرای دومنین  روز منتنواکن   
ت م  ا تراض  برپا کردند  به دننبناگ خناتنمنه تن نمن  روز  
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گتشته مد ر ت فوالد اکبرز در منقنام کنارفنرمنا بنه آننهنا  
گفته بود: از ا   پس برای ح ور در کارخناننه بنا ند فنرد  
فرد کارگران  ک ت هدنامه کتنبن  را ام نا کننند کنه  
براساا متن  آن کسن  حنش نندارد نسنبنت بنه وضن نینت  
موجود مزدی م تنر  شنود  دکنینل ا نتنرا  کنارگنران  

مناه منزد من نورنه و  نیندی    ٣ فوالد اکبرز  دم در افت  
مناه حنش    ٥١ بنه هنمنراه پنرداخنت نشندن    ١١ وپادا  ساگ  

کارگران به تامی  اجتما   است کنه کنارفنرمنا از     بیمه 
 پرداخت آن به کارگران خوداری م  کند  

 
 مرداد ٣٧

مرگ یک کارگر چاهکن بر اثر 
 گرفتگی برق

متری یاه دینار بنرق    ٥١ ساکه در  مش    ١١  ک کارگر  
 گرفتگ  شد وجان خود را از دست داد  

 ا   کارگر  تب ه افغانستان بوده است  
 
 

موحوومووود صووالووحووی  بوویووموواران 
خاص و یاوه گووی مسوالوو ن 

 مربوطه
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

حکا ت تکراری است اما  مش موضوع و تلت  ابن ناد  
آن برای بیماران نارسا   کلیوی د اکیزی( هنمنواره تنازه و  
دردناک است فرسوده بودن دستگاههای د اکینز منا را بنا  
مشکال  ز ادی مواجه کرده است ا   در حاک  است کنه  
ما بیماران روز به روز فرسوده تر شده و م  شنو ن   دردی  
که ما بیماران کلیوی به آن دیار شده ا    پنا نانن  نندارد  
و هر روزه باز توکید م  شود به شکل  که د نگنر تنوان و  
انرژی ما را تیلیل برده و هنین  امنیندی بنه بنهنبنود ا ن   
وض یت وجود ندارد  تنها راه بار  مانده برا مان ا ن  اسنت  
که با د با همان دستگاه های فرسوده بسناز ن  و بسنوز ن    
وار یت ا   است که ا   دستگاهها به  نکن  از ا  نای  
بدن ما تبد ل شده اند اکبته ا   دستگاهها نیز من نل کنلنینه  
های ما فرسوده و تقر با از کار افتاده اند هر بنار کنه بنه  

میل استقرار ا   دستگاههای بنن نل منراجن نه منینکنننین   
بالجبار با د درد ورن   غنینره رنابنل تبنوری رو تنینمنل  
کنی  که ت ر   آن ز اد آسان نیست اگنر روزی  نکن  از  
ا   دستگاه ها بدون مشکل کار کنند  آن روز بنرای منا  
م اگ زدن  است متاسفانه یاره ای ه  نیسنت جنز ا نننکنه  
 ا با د ا   مشکال  را تیمل کنی  و  نا ا نننکنه منر   
زود هنگام رو ربوگ نما   ما بیماران کلیوی و د اکینزی بنه  

اک الج کشنور بنا مشنکنال      نوان بتش  از بیماران ی ب 
هنای سنننگنین  دارو     فراوان  از جمله پرداخت مداوم هز ننه 

 آزما ش ا اب و  هاب و   مواجه هستی    
بننا ا نن  وجننود مسننئننوالن وزار  بننهننداشننت و درمننان  
بتبور مسئوالن سازمان تامی  اجنتنمنا ن  هنر روز در  
مباحبه های خود با رسانه هنا ا نالم من  کننننند کنه  
هز نه بیماران خار را گان و هی  گنوننه وجنهن  از آننان  
در افت نم  شود اما در دنیای وار   ا هارا  مسنئنوالن  

 مربوطه کامال" کتب و دور از حقیقت است  
مسئوالن اد ا م  کننند کنه ارائنه خندمنا  تنینو نل  
داروهای الزم به بینمناران خنار از جنمنلنه هنمنوفنینلنینهنا   

  د اکیز بیمار های ی نب اکن نالج  MSتاالسمیها  پیوند ها   
و سرطان  را گان و هی  گونه هز نه ای از ا ن  بنینمناران  

 در افت نم  شود   
 جهت اطالع مردم : 

در شهرما سقز ت داد ز ادی زن  مرد و جوان د ناکنینزی  
وجود دارند که همگ  وبدون است نام با مشکال  منوجنود  
دست بگر بانند وتا زمان  که انسان شتبا" با ا ن  جنمن   
رو برو نشود به  مش فناجن نه پن  ننتنواهند بنرد ورنتن  از  
نزد ک با مشکالتشان آشنا شو د آن ورت اسنت کنه پن   
خواهید برد که یطور  ک  نده انسنان بن  ب نا نت بنا  
وجود ا نکه یورتها شان م ل کنو نر خشنک و هنمنانننند  
ز فران زرد است برای زنده ماندن م بورند و بنا ند بنا ینه  

 مشکالت  دست وپنچه نرم کنند   
مشکال  بیماران خار تنها  نکن  دو تنا ومند  آن  
میدود نیست تا ساده از کنننارشنان بنگنتر ن   منا بنینمناران  
خار تا کیظه ای که خون در رگها مان جار ست  با د بنا  

 ا   مشکال  دست و پن ه نرم کنی   
تیمل درد و آزار ناش  از هربار د اکینز مند  منر  ن   
نننا مننینندود کننه پننا نناننن  ننندارد و رننرار گننرفننتنن  ز ننر  

بنرا نمنان سنتنت  ” دستگاههای فرسوده  که تیمل آن وارن نا 
وجانفرسا است ستت تر ا نکه هی  امیدی به پنا نان آننهنا  

 ه  وجود ندارد   
مسئوالن مربوطه هر بارا الم م  کننننند کنه" کنلنینه  
خدما  به بیماران خار را گان است و اما ا ن  مسنئنوالن  
هی  ورت به آن خدما  اشاره نم  کنند و ننمن  گنو ننند  
که ارائه یه نوع خدمات  به بیماران خار را نگنان اسنت   
ا   درست است که خدما  در بنتنش د ناکنینز بنرای منا  
را گان است و هی  گونه وجه  بنابنت آن در نافنت ننمن   

 کنند  
واما  ببینی  خدما  را نگنان در آن بنتنش بنرای منا  

 بیماران یه خدمات  است 
ویننل بننه دسننتننگنناه د نناکننیننز:   دسننتننگنناه    -٥ 

د اکیز دستگاه  است که  نمنل جنداسنازی منواد سنمن   
مانند اوره و آمونیاک رو از خون ان نام من  دهند از ا ن   
دستگاه ب نوان جانشین  برای کلیه در ینور  ننارسنا ن   

  ا از کار افتادن آن مورد استفاده ررار میگیرد (  
هر گونه تز ش آمپوگ در بتش د اکیز را نگنان اسنت     -٦ 

 ندد  ١ هر روز برای ینبنیناننه  نک کنینوان شنینر و    –٧ 
–  ١ بسکو ت را گان به بیماران تیو نل داده من  شنود   

نهار روزهای که بیماران به بیمارستان منراجن نه منینکننننند  
را گان است  واما! ب    ورت ها نهاری که را نگنان بنه  
ما بیماران تیو ل داده م  شود ایال" رابل استفاده نینسنت  
و هی  کس ه  در ا   مورد جوابگو ننینسنت ا نننهنا تنمنام  
خدمات  است که مسئوالن به طور را گان در اخنتنینار منا  
بیماران خار ررار م  دهند مسئوالن  که به بهاننه هنای  
متتل  در مباحبه های خود رو بنه  نمنوم ا نالم من   
 کنند که کلیه خدما  برای بیماران خار را گان است   

از سوی د گر بنرای هنر کندام از منا دفنتنرینه ای  
یادر کرده اند که روی آن نوشته شده   بینمناری خنار(  
ا   دفتریه هی  گونه ارز  خدمات  برای منا نندارد هنر  
زمان پزشک برای ما دارو ت و ز کند  با د اجنبنارا" آن را  
در داروخانه ی که در بیمنارسنتنان مسنتنقنر اسنت تنینو نل  
بگیر    برای تنینو نل دارو بنا ند سنا نت هنا در اننتنظنار  
بمانی   گوئ  داروی که به منا تنینو نل من  دهننند در  
کارخانه ای توکید میشود که در همی  بیمارستان مسنتنقنر  
است!!!آنقدر در انتظار م  مانی  که انسان فکر م  کننند  
که دارو در  ک  از اطارهای بیمنارسنتنان در حناگ تنوکنیند  
شدن است و زمان م  خواهد تا بدست ما بینمناران بنرسند   
تازه ب د از آن همه انتظار اگر شانس با بیمنار رو بنیناورد و  
مسئوگ نسته پیچ  آن روز مشنکنل شنتنبن  ننداشنتنه  
باشد  دارو را تیو ل م  دهننند  هنر زمنان بنه داروخناننه  
مراج ه م  کنی  با د د ا کنی  که سیستن  درسنت کنار  
کند مسئوگ سیست  در داورخانه ح نور داشنتنه بناشند  در  
غیر ا   یور  با د یند بار به داروخانه مراج ه کنین  تنا  

 داروهای مورد نیاز خود را تیو ل بگیر     
در ب    موارد  ا سا ت بستنه اسنت و  نا دفنتنرینه  
آنال   نشده است به همی  خاطر بنا ند یننند ن  بنار جنهنت  
تیو ل دارو به بیمارستان مراجن نه کنننین  و هنر بنار بنا ند  
هز نه رفت وبرگشت به داروخانه را پنرداخنت کنننین   تنازه  
اک ر اورا  تیت ا    نننوان کنه داروهنای تن نو نز شنده  
خارج  هستند داروی مورد نیاز شما وجود نندارد  شنامنل  

 بیمار های خار نیست و    پوگ در افت میکنند   
حاگ بماند که بیمارستان با پزشکن  تنازه کنار رنرارداد  
من قد م  کند که هی  ورت به آزما شن  کنه هنر مناه  
توسط پرسنل بتش د اکیز از منا بن نمنل من  آ ند  اینال"  
توجه نم  کنند  بلکه از مر   سئواگ م  کند که ینه  
نوع داروی نیاز دار د متاسفانه یند نفر از پزشنکنان بنتنش  
د اکیز تنها و یفه شان مهر کردن پنروننده اسنت  ورنتن  از  
مسئوالن سئواگ م  شنود کنه آن ینه وضن ن  اسنت ؟  
یراحتا ا الم م  کنند که" هی  پزشک  با منا رنرارداد  
من قد نم  کند و به دکیل میروم بودن منطقه ما بنا ند بنا  

 پزشکان تازه کار بساز   و   " !!  
تازه ت دادی از زننان و منردان بنینمنار از روسنتناهنای  
اطراد برای د اکیز به بیمارستان سقز مراج نه من  کننننند  
که نسبت بما بینمناران داخنل شنهنر مشنکنال  بنینشنتنری  
دارند ا   افراد ب    ورت ها به خاطر ا نکه سنر سنا نت  
به د اکیز برسند با د شب را در مسافرخاننه و  نا در خناننه  

 اروام خود بسر برند  



 ٠٣٤ شماره      -  چهارم  دوره     15     کارگر کمونيست 

اگر  ک زمان بتواهی  داروهای مورد نیاز خنود را از  
داروخانه ای که در بنینمنارسنتنان مسنتنقنر اسنت خنر نداری  
نکنی  و به داروخانه های سطح شهر مراج ه کنی   بن ند از  
سا ت ها سرگردان  به بهانه های واه  از جنمنلنه تنار ن   
به روز نیست  ت داد رنرر هنا مشنتن  ننینسنت  منا بنا  
بیماران خار ررارداد نندار ن   سنینسنتن  کنار ننمن  کننند   
مسئوگ را انه ح ور ندارد و ده ها بهاننه د نگنر منر ن  را  
م بور به خر د دارو به یور  آزاد م  کننننند  منر  ن   
که تازه از ز ر دستگاه د اکیز خارج شده و تنینمنل ا سنتنادن  

 را سر پا نیز از دست داده است  
متاسفانه نوع مر    ما برای  ک دوره یننند مناهنه  
و  ا یند ساکه نیست  کل خانواده از دسنت منا بنه سنتنوه  
آمده انند و وارن نا" تنینمنل ا ن  هنمنه آ ناب و  هناب بنه  
بیمارستان را ندارند و خود ما ه  بن ند از د ناکنینز تنوان راه  

 رفت  وسر پا ا ستادن را ندار    
م  خودم از کارافتاده سازمان تامی  اجتما ن  هسنتن   
و ساکهاست دفتریه سازمان تامی  اجتما   دارم و از آن  
استفاده م  کن   ورت  دفتریه م موک  داشت  ازهر ننظنر  
بهتر بود و هر زمان به داروخانه ها مراج نه من  کنردم بنا  
ا   مشکال  که امروز برای منا درسنت کنرده انند روبنرو  

 نبودم  
و در اخر به نوبه خود از پرسنل بتش د اکیز بیمنارسنتنان  
امام خمین  سقز تشکر م  کن  و بنه هنمنه ا ن   نز نزان  

 دستمر زاد میگ     
 ٧/١/١١ 

 
بهنام ابراهیوم زاده زنودانوی  

سیاسی و فوعوال کوارگوری بوا 
پایان یافتن دوران مورخیوی 
خود به زندان رجوایوی شوهور 

 بازگشت
شهر ور بهنام ابراهی  زاده فن ناگ کنارگنری  بن ند    ٣ روز  

 از پا ان مرخب  ا  به زندان رجا   شهر برگردادنده شد  
تیرماه با وثیقنه شنشنبند    ٦٦ بهنام ابراهی  زاده در تار    

میلیون تومان  جنهنت حنل و فبنل مشنکنال  بنینمناری  
 فرزند  و بیمار های خود  به مرخب  ا زام شده بود  

 لیرغ  یند بار مراج نه بنهنننام بنه دادسنتنانن  بنرای  
تمد د مرخب  به منظور م اک ه خود و کمک به حنل و  
فبل مشکال  مربوط به بیماری تنها فنرزنند  ننینمنا و  

شنهنر نور بنه  ٣ بیماری ستت مادر  بالخره روز  کنشنننبنه  
 زندان بازگشت 

در زنندان اسنت   نلنینرغن     ١١ بهنام ابراهی  زاده از ساگ  
ساگ حکم  که د اشت در حنکن  جند ندی    ١ سپری کردن  

به هفت ساگ و ده ماه زندان د گر منینکنوم شنده اسنت  او  
 ک ف اگ کارگری و ف اگ دفاع از حقوق کودک اسنت   
با اتهامات  امنیت  به او احنکنام زنندان داده شنده اسنت   
 ک خواست بهنام ابراهی  زاده کغو احکام زندان بنااتنهنامنا   

 امنیت  و کغو حکم  است که به او داده شده است  
 

 برگرفته از پا گاه خبری خانواده بهنام ابراهی  زاده 
 

احضارمجدد مظفورصوالوی نویوا 
وهوواشووم رسووتوومووی بووه دادگوواه 

 سنندج
مظفر یناکنح ننینا   نو    ١١ شهر ور    ٣ امروز  کشنبه  

هیئت مد ره اتیاد ه آزاد کارگران ا نران در پن  اح نار نه  
تلفن  روز ربل ش به  ک  دادگاه انقالب سنندج  سنا نت  

یبح به ا   ش به مراج ه و دفا یا  خود را نسبت بنه  ٥٥ 
اتهاما  همیشگ  و تکراری وارده را منبننن  بنرتشنکنینل  
اتیاد ه آزادکارگران ا ران و م وز ف اکیت آن ونیوه ارتنبناط  

 ا  در ا   تشکل کارگری  ارائه نمود  
 

به فایله نیمسا ت ب د هاش  رستمن  هن  در هنمنین   
ش به حاضر و درمنورد فن ناکنینت هنای کنارگنری تنینت  

 پرسش ررارگرفت  
 

منهنرمناه    ٥٣ پس از پا ان ا   جلنسنا   دادگناه بنرای  
 بمنظور ادامه میاکمه ورت م دد داده است  

 
تنوسنط منیمنوران    ١١ مظفر یناکنح ننینا روز اوگ تنینر  

  ٥١ اطال ات  سنندج در میل کار  بازداشت و بن ند از  
میلیون تنومنانن  بنه هنمنراه هناشن     ١١ روز با سپردن وثیقه  

  ٥١ رستم  که او ه  ربل از مظفر بازداشت شده بود  روز  
تیر آزاد گرد د  اتهاما  وارده توسط دستگناه ر نائن  بنه  
مننظننفننر    ننو ننت در اتننینناد ننه آزاد کننارگننران ا ننران و  
ف اکیتهای کارگری و برای هاش  رستم  نیز ف اکینتنهنای  

 کارگری  نوان گشته است  

 
ا     و هیئت مد ره اتیاد ه آزاد کنارگنران ا نران در  

نیز در پ  اح ار ه ش به یهار بنازپنرسن     ١١ مردادماه    ١ 
دادگاه سنندج سا ت  ک و س  دریقه بن ند از  نهنر بنه  
ا   ش به بازپرس  مراجن نه و آخنر ن  دفنا نینا  خنود را  

 نسبت به اتهاما  وارده بر خود  ارائه نموده بود  
 

اتیاد ه آزاد کارگران ا ران ضم  تناکنیند بنر حنقناننینت  
مسل  موجود ت وف اکیتهای خنود در دفناع از منطناکنبنا   
حش طلبانه کارگران   برای حتد ا   اتهاما  پوچ و بن   
اساا از پرونده هنای ا ن  فن ناکنین  بنا جند ند نت منبنارزه  
خواهدکرد    و ت در هر تشکل  و هر نوع ف اکنینتن  در  

 راستای دفاع از حقوق انسان  حش همه افرادجام ه ست  
 

اتیاد ه آزادکارگران ا ران ضنمن  منینکنوم کنردن ا ن   
رو ه و رفتار مراج  امنیت  و ر ا   نسبنت بنه فن ناکنین   
کارگران که در راستای ا  اد ر ب و فشار و منیندود نت  
به ف اکی  ینف  یور  میگیرد  به همراه همه بتنشنهنای  
طبقه کارگر  کنلنینه تشنکنلنهنا  سنازمناننهنا و ننهنادهنای  
کارگری و مداف  حقوق انسان  در ا نران و جنهنان بنرای  
خن   نمودن هر گنوننه فشنار و ار ناب  نلنینه فن ناکنین   
کارگری به و گه مظفر یاکح ننینا و  هناشن  رسنتنمن  از  
طر ش تال  برای گسترده تر و ردرتمند تنر کنردن جنننبنش  
حتد اتهامت امنیت   لیه ف اکی   تمام تنوان خنود را بنه  

 کار خواهد گرفت  
 اتیاد ه آزاد کارگران ا ران 

 ١١ شهر ور   ٣ 
 

نسرین سپی بنی 
 قربانی شد

 
حدود دو هفته ربل خبری حاوی مر  نسنر ن  سنپن   
بن  در اردام  دردناک و تکنان دهنننده پنتنش گنرد ند   

سناکنگن  در    ٦١ ساکنه در سن     ٥١ نسر   مادر کودک   
بنه    ١١ منزکش در شهر د واندره کردستان روزنوزده  منرداد  

 زندگ  خود پا ان داد  
 

نسر   آن گونه که در  کس به  ادگار ماننده ا  رخ  
نمائ  م  کنند  زنن  ز نبنا و شناداب و ینهنره شناد   
بیانگر سرشار بودن از امنیندهنا و آرزوهنا اسنت  او بنرای  
رسیدن به آرزوها ش با پشت پا زدن به سننتنهنا و بناورهنای  
 هد  تیق  ضد زنانه گام در راه دشوار منبنارزه گنتاشنتنه  
بود و از کسنانن  بنود کنه بنه ر شنه هنای مبنائنب و  
دردهای اک ر ت جام ه و بنه طنر نش اوکن  زننان وارن  و  
مبارزه برای زدودن آالم از یهره انسناننهنا را تنننهنا راه حنل  
انسان  م  دانست  نسر   از متاکفی  خنودکشن  بنود و  
آن را راه حل پا ان دادن به رن ها نم  دانست  امنا انسنانن   
بنا ا ن  تنفنکنر و سنرزنندگن  و فنن ناگ در  نرینه هننای  
ا تراض  برای تغییر شرا ط غنینر انسنانن    نکنبناره خنبنر  

 خاتمه دادن به زندگیش توسط خود  منتشر م  گردد! 
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نسر   ربل از هنر ینینز رنربنانن  رنواننین   سنننتنهنا و  
باورهای را ج در دنیا   شد که خود او به  نوان   نوی  
از اک ر ت انسانهای میبور در آن هی  نقش  در تن نینین   
آن روانی  و شکل دادن به باورها و سنتها ش ندارنند   نلنت  
مر  نسر   ر شه در وارونگ  دنیائ  دارد که ننابنرابنری  
در همه  ریه ها  ارتبادی  سنیناسن  و اجنتنمنا ن (    
انسان درجه دوم بودن زن و تمکین  کنننننده زن بنه منرد را  
رسمیت م  بتشد و در کنار دهها روانی  و سن  تبن نین   
آمیز د گر که نه تنننهنا زننان بنلنکنه اکن نر نت انسناننهنای  
کارک  جام ه را از ابتدائ  تر   حقوق و مهمنتنر از هنمنه  

 حش حیا  و ز ست  پا ماگ م  کند  
 

اگر بیکاری نبود  اگرفقر نبود  اگر زن انسنان بنودن و  
برابر بودنش با مرد به رسمیت شناخته م  شد  اگنر زن از  
نظر ماک  استقالگ داشنت و ربنطنه ا  بنا منرد شنر نک  
زندگیش رابطه ای از سنر  شنش و  نالرنه و ننه از سنر  
نایاری به خاطر کوتاه بودن دستش بنه حنکن  رنواننین  از  
امکانا  اجتما   در زمیننه تنیمنین  من نینشنت بنه منرد  
وابسته و یش  در انتظار نبود  ما هی  ورت شاهد فن نا ن   
خودکش  انسانها بنتنبنور انسنان سنرکنش و جسنوری  

 مانند نسر   نبود    
 

از د د  امیاننه و تنوجنینهنا  حنقنورن  جناری دال نل  
خودکش  نسر   هریه باشند  ره ای  نوامنل دخنینل در  
شکل دادن شرا ط غیر انسانن  حناکن  بنر زنندگن  دهنهنا  
میلیون انسان که  الوه بر به نناامنیندی سنوق دادن افنراد  

م موک  ز ادی  ا   زن م تر  و فن ناگ را ننینز بنا تنمنام  
شاداب   سرزندگ  و  شش ورز ش به انسانیت و بتنبنور  
به فرزند  به نها ت درجه استیباگ و سنیناهن  کشنانند و  

 رربان  کرد را تبرئه نتواهد کرد  
 

ان م  یننفن  کنارگنران بنرق و فنلنزکنار کنرمنانشناه  
جانباخت  دردناک نسر   سپ  بن  را ضنا ن نه ای بنرای  
جنبشهای کارگری و زنان که او از فن ناکنینننش بنود من   
داند و ضم  ابراز تیس   میش و تسلیت به همسر و فنرزنند  
و بستگان و دوستانش خود را در غ  از دسنت رفنتن  ا ن   

 انسان دوست داشتن  شر ک م  داند  
 

 گرام  باد  اد نسر   سپ  بن  
 

 ان م  ینف  کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 
 
 
 

نامه افشاگرانه یکی از کارگران تبدیل 
وضعیت شده قرار داد موقت پتروشیمی 

بندر امام به اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 همراه با اسناد -

 به نام خدا 
با سالم خدمت مد ر ت میترم اتنیناد نه آزاد کنارگنران  

 ا ران 
ا ن انب  ک  از هزاران نفری هست  که طبنش مبنوبنه  

از وضن نینت    ٥٧١٥ هیا  وز ران در دوکنت رنبنل در سناگ  
پیمانکاری به رراردادی مد  مورت تبد ل وضن نینت پنیندا  
کردم  فشار ارتبادی   ا  ت و آزار مسئوکین  و مند نر نت  
ارشد پتروشیم  بندرامام   اتهام زن  و رهر و بن  منهنری  
شد د آنان    ریه را آنقدر بر ما و ا ن  گنروه از پنرسنننل  
تنگ و تنگ تر کرد که به نایار کاسه یبر و تنینمنل  
را بر ما کبر ز کرده و م بور به نگناشنتن  ا ن  دگ ننوشنتنه  

 نمودم   
همانگونه که مستی ر هسنتنیند دوکنت دهن  در سناگ  

مبوبه ا   به اتفاق رناطن  آرام در هنینا  وز نران    ٥٧١١ 
خود به تبو ب رساند که م نمنون ا ن  مبنوبنه بنرینینده  
شدن تمام  شرکتهای پیمانکار   بود که کنار آننهنا بنه  
شکل مستمر بوده و پروژه ا   نم  باشد   بنر طنبنش ا ن   
مبوبه تمام  نفرات  که در ا نگونه کارگاهنهنا مشنغنوگ  
به کار بودند   م  با ست با شنرکنت پنینمناننکناری خنود  
تسو ه حساب کرده و بطور مسنتنقنین  و بندون واسنطنه ی  
شرکت پیمانکار با کارفرمای اینلن  خنود رنرارداد من   
بستند    ک  از ا   کارگاهها   وزار  نفنت و  نکن  از  
ز ر شاخه های خود   ن  شرکت مل  ینا   پتروشنینمن   
بود که متاسفانه بدکیل مافیا   بودن روابط داخل  آن ز نر  
بار اجرای ا   مبوبه نرفت که اگر خاطرتان مناننده بناشند  
  کننار بننه ا ننتننبنناب سننراسننری و گسننتننرده کننارگننران  
پنیننمنانننکنناری پننتنروشننیننمن  بنننندرامننام منناهشنهننر و د ننگننر  
شرکتهای پتروشیم  مستقر در منطقه و گه ارتبنادی ا ن   
شهرستان ین ت  کشیده شد   سنرانن نام بنا فشنار دوکنت  
ورت و کش و روا های فراوان و ت و   دو وز ر ننفنت و  

  ا ن  شنرکنت بنه    ٥٧١١  ک مد ر مناب  انسان  در ساگ  
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ننفنر از    ٦١١١ نایار م بور به اجرای مبوبه شد و حدودا  
پرسنل ا   پتروشیم  تبد ل وضن نینت از پنینمناننکناری بنه  

مستنقنینمنا    ٥/٥/٥٧١٥ ررارداد مد  مورت گرد دند   و از  
 با خود کارفرمای ایل  ررارداد ام ام کردند   

دریقا از فردای آن روز بود که تب ی  ها بنا شند  و  
غ ب هزاران بار بیشتر از زمان پیمناننکناری شنروع شند    
که بطور خالیه به برخ  از آن موارد بنه شنکنل آ نتن  وار  

 اشاره م  شود : 
اد اهای مسئوکی  ارشد شرکت درخبنور ننینروهنای  

 ررارداد مد  مورت : 
نن   شماها به ما تیمیل شده ا د و یون هنین  رد ن   ٥ 

بودجه ا   برای شما در نظر گرفته نشنده   پنس فنقنط و  
فقط برای شرکت جز ضرر و ز نان مناکن  هنین  سنودی  

 ندار د   
ن     ا   نفرا  با ورودشان بنه من نمنو نه ننینروهنای  ٦ 

شرکت    حش و حنقنوق منا ننینروهنای رسنمن  را از منا  
 گرفته ا د و به خود اختبار   داده ا د   

ن     نفرا  مد  مورنت بندکنینل غنینررناننونن  بنودن  ٧ 
وض یت رراردادی شدنشان   هیچگونه مزا ای حنقنورن  و  
رفاه  شامل آنها نم  شود و به همی  شکل که بوده انند  
بار  م  مانند و هیچگاه درجه شغل  و  نا حنقنورنینشنان  
تغییر نم  کند   حت  نفرات  که در طوگ مند  اشنتنغناگ  
خود ادامه تیبیل داده و به مدارک باالتر ننائنل آمندنند    
به هی  وجه مدرک جد دشان ا ماگ نشده و نمن  شنود و  
همان مدرک روز اوگ استتدام منالک اسنت و         و  
بسیاری موارد د گر که متاسفانه بدکیل زننننده بنودن آننهنا  
رادر به بیانشان نم  باش    ا   م  ال  در حناکن  بنرای  
ماها اتفاق افتاده است کنه شنتنبن  کنه خنود شنرکنت  
بوسیله آزمون آن را به شکنل رنرارداد مند  منورنت جنتب  
م  کند   رد   اسنتنتندامن  آن  نینننا بنرابنر بنا رد ن   
استتدام  پرسنل  است که بوسیله مبوبه هنینا  وز نران  
و با دستور مستقی  شت  رئیس دوکت ورت و وز ر ننفنتنش  
جتب شده اند   با ا   تفاو  که به نفنرا  جنتب شنده ی  
آزمون  که هیچگونه سابقه ا   در ین نت ننفنت تنا روز  
استتدام خود نداشته انند   تنمنامن  منزا نای حنقنورن  و  
رفاه  بطور کامل داده م  شود   کینکن  شنتنبن  کنه  

ساگ و ب  ا بیشتر از  مر خود را در ا ن  یننن نت و    ٥١ 
  ١١ شهری با آکودگ  بسیار باال و دمنای هنوای بناالی  

سپری کرده و کوکه باری از دانش و ت نربنه ی کناری را  
به همراه داشته و پست  و بلندی های ا   ین ت پینچنینده  
را با گوشت و پوست و خون خود پشت سر گنتاشنتنه اسنت  
  تیمیل  و اضاف  بوده و هی  ییزی به آن ت نلنش ننمن   
گیرد  ا   مشکال  بارها با مند نر نت ارشند پنتنروشنینمن   
مطرح شده که متاسفانه هی  نتی ه ا   حناینل ننگنرد ند  
و ا شان به یراحت ا هار داشنتننند کنه هنرکنس نناراضن   
است م  تنوانند بنا شنرکنت تسنو نه حسناب کنرده و بنه  
پیمانکاری برگردد   در ضنمن  منا هنرزمنان کنه ینالح  
بدانی  م  توانی  به خدمت شت  پا ان داده و او را اخنراج  
کنی    ا   مورد به یراحت در مت  رنرارداد شنمنا  نننوان  
شده است   نها تا هی  راه  جز گرفنتن   نک وکنینل و  
شکا ت پتروشیم  بندرامام به منراجن  رناننونن  بنرای منا  
بار  نماند   که پس از ان ام ا   کار موارد   نل حناینل  

 شد : 
ن در مرحله اوگ شکا ت پتروشیم  بننندرامنام بنه اداره  ٥ 

کار درخبور مغا ر  پرداخت حقنوق و منزا نا در  نک  
نوع ررارداد   کنه اداره کنار پنس از بنررسن  مندارک و  
شواهد موجود رای به میکومیت پتروشیم  بنندرامنام داد  

   وک  پتروشیم  از اجرای حک  امتناع کرد   
ن    در مرحله دوم شکا ت پتروشنینمن  بننندرامنام بنه  ٦ 

دادگاه ر ا   بندرامام درخبنور  ندم اجنرای حنکن  و  
رای اداره کار   که ا   مرج  ر ا   نیز پنس از بنررسن   

های فراوان   رای به میکومنینت پنتنروشنینمن  بننندرامنام   
داد وک  باز پتروشیم  از اجرای حک  امتننناع کنرده و بنه  
حک  یادره ا ترا  کرده که کار به دادگاه تن ند ند ننظنر  

 کشیده شد   
نن درمرحله سوم دادگاه ت د د نظر   حک  ینادر شنده  ٧ 

ربل  را تا ید کنرده و جنهنت اجنرای آن بنه پنتنروشنینمن   
بندرامام ارساگ نمود که ا نبار نیز مد ر امل پتروشینمن  از  
اجرای حک  به راحت  امتناع کرده و حنکن  را بنه هنمنراه  
نامه ا   که تمام موارد آن کنتب من  بناشند بنه د نوان  

  داکت اداری ارساگ م  کند   
نن در مرحله یهارم د وان  داکت اداری   اجرا  نا  ندم  ١ 

اجرای حک  را منوط به نظر اداره کنار من  کننند   کنه  
اداره کار با مدارک و ادکه ی راننونن  درنینش و روشن     
م ددا رای به میکومیت بننندرامنام من  دهند و اجنرای  
حک  را از مرج  ر ا   طلب م  کند   کنه دادگناه بنا  
ت یی  مهلت  ک هفته ا   خواسنتنار اجنرای حنکن  من   
شود   که پس از پا ان  ک هفته هیچگوننه حنرکنتن  از  
جانب شرکت اتفاق ننینافنتناده و مند نر نامنل پنتنروشنینمن   
بندرامام همچنان با ردر  از اجرای رای دستنگناه ر نا ن   

 خودداری و سرباز م  زند   
ن     نها تا دادگناه ر نا ن  بننندرامنام بندکنینل  ندم  ١ 

اجرای حک  در مهلت ت نینین  شنده ی  نکنهنفنتنه ا ن     
میلنینون    ١١ پتروشیم  بندرامام را میکوم به پرداخت مبلغ  

تومان جر مه م  کند که باز ننینز  نلنینرغن  ا ن  مسناکنه  
متاسفانه مد ر ت ا   پتروشیم  همچنان بر نظنر شنتنبن   
خود و  دم اجرای حک  و تسناوی پنرداخنت حنقنورنهنا در  

  ک نوع ررارداد ایرار م  ورزد   
ا ن انب از طرد تمام  پرسنننل و هنمنکناران منینتنرم  
ررارداد مد  مورت م بور به نگار  ا   دکنوشنتنه ننمنودم  
به ا   امید باشد که شت   نادگ و فنر نادرسن  یندای  
ا   مظلوم جور و سنتن  کشنینده را بشنننود و دسنتنمنان را  

 گرفته و به ساحل ن ا  برساند   
الزم به  کر است که تمام  اسناد و مندارک منوارد  

 کر شده به همراه ضمیمه ی ا   نامه م  باشد                                                                                     
نننننننا تشنننننننکنننننننر و سنننننننپننننننناا فنننننننراوان                                                                                               ب

از طرد پرسنل ررارداد مد  مورت پنتنروشنینمن  بننندرامنام  
 ماهشهر 

                                                                                                                             
 ٥/١/١١ 

همچنی   ادآور م  شود که ا   پرسنل به دکنینل  ندم  
اجرای احکام  اد شده ی باال از جانب مد ر ت پتنروشنینمن   

بطور متینداکشنکنل    ٦/١/١١ بندرامام   روز سه شنبه مورخ  
با تمام  نفرا  و به همراه احنکنام ینادره و بنا مندارک  

یننبننح در مننقننابننل فننرمننانننداری    ١ مسننتننننند در سننا ننت  
بندرماهشهر ت م  نموده و اجرای حک  خود را از فنرمنانندار  

 ا   شهر طلب م  کنند   
 

 بین المللی 
 

تداوم اخراج سازیهای گسترده  -آمریکا 
 های کامپیوتری در شرکت

هزار کارمند خود را در سنراسنر جنهنان    ٥١ شرکت سیسکو 
کند که م ادگ با بیست دریند از ننینروی کنار    اخراج م  

ای در سنراسنر جنهنان    ا   شرکت سازنده ت هینزا  شنبنکنه 
طور رسنمن  ا نالم    است   سیسکو هنوز ا   موضوع را به  

نکرده  اما ربد دارد  رد یند هفته آ نده جنز نینا  آن را  
جنای    پنس بنه    ا الم کند  شرکت سیسکو ربد دارد ازا ن  

افنزار    افزار در زمینه تنوکنیند ننرم   تمرکز یرد برساخت ستت 
انندازی     ه  ف اکیت کند و برای ا   کنار ننیناز بنه پنوسنت 

دهن  من ندد سناخنتنار و    استتدام افراد جند ند و سنازمنان 
هنای ا ن  کنار    تشکیال  خود دارد   اهرا  ررار است هز نه 

هزار نیروی کار تیمی  شود  افنوگ بنازار    ٥١ از طر ش اخراج  
ها شرکت فناوری در آمنر نکنا را    های اخیر ده   را انه در ساگ 

م بنور بنه اخنراج ننینروی کنارکنرده اسنت  ازجنمنلنه ا ن   
پ  و ا ننتنل اشناره      توان به ما کروسافت  اچ   ها م    شرکت 

و درارندامن     ٦١٥١ کرد  ما کروسافت در جنوالی سناگ  
هنزار ننفنر از    ٥١ هنای فننناوری    سابقه در میان شرکت   ب  

تدر ج اخراج نمود  پس از ان اچ پن     نیروی کار خود را به 
ا نالم ننمنود  نرد    ٦١٥١ با رکوردشکن  م دد در ساگ  

هزار نفر از کنارمنننداننش را از کنار بنینکنار    ٧٧ سه ساگ  
هنزار    ٥٦ کند  سپس ا نتل در آور ل گتشته از اخنراج    م  

درید از ننینروی کنار    ٥٥ کارمند خود خبر داد که م ادگ  
اکنننون در    ا   شرکت در سراسر جهان است  سنینسنکنو هن  

 هزار کارمند دارد    ٣١ دنیا حدود  
 

 ٨٤صدور حکم بازداشت برای  -ترکیه 
 استاد دانشگاه

اسنتناد دانشنگناه ا ن     ١١ دادستان ترکیه حنکن  بنازداشنت  
کشور را به    همکاری با فتح اکله گنوکن  ینادر کنرده  
است  به گزار  خبرگزاری فرانسه به نقل از خنبنرگنزاری  

اسنتنان    ٥٣ هنای    دوغان ترکیه ا   افراد  اساتنیند دانشنگناه 
ت  از ا   اسناتنیند    ٦١ ترکیه هستند  بر اساا ا   گزار    

 بننرننند    بننرای بننازجننو نن  در بننازداشننت بننه سننر منن  
انند بنینشنتنر ا ن  افنراد     از طرف  مناب  ترک ا الم کنرده 

اساتید دانشگاه سل نوق در شنهنر رنوننینه وارن  در منرکنز  
ترکیه هستند  ا   در حاک  است که دادگاه ترکیه  حنقن   
گوگبل رئیس پیشی  ا ن  دانشنگناه را ننینز از منظنننوننان  
همکاری با فتح اکله گوک  به شمار آورده است کنه گنفنتنه  

 شنود منغنز منتنفنکنر کنودتنا در تنرکنینه بنوده اسنت    م  
در شهر رونینه سناخنتنه شند و    ٥١٣١ دانشگاه رونیه در ساگ 

مندرسنه  ناکن     ٦١ مدرسه  اک      ١ دانشکده     ٥١ دارای  
انستیتو   ک مرکز آموزش  موسنینقن     ١ آموز  شغل    

 مننننننرکننننننز تننننننیننننننقننننننیننننننقننننننا  اسننننننت    ٥٧ و  
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  ٥١٦٧ هنزار دانشن نو و    ١٦ ا   دانشگاه همچنی  باکغ بنر  
 کننننننننننننننادر  ننننننننننننننلننننننننننننننمنننننننننننننن  دارد  

در تب یدی خنودخنواسنتنه    ٥١١١ آنکارا گوک  را که از ساگ  
کند   امل ایل  کودتای بنامنداد    در امر کا زندگ  م  

تیر م  دانند  اگنرینه گنوکن  هنر گنوننه ارتنبناط بنا    ٦١ 
 کنننودتنننای اخنننینننر در تنننرکنننینننه را رد کنننرده اسنننت  

ا   در حاک  است که گوک  بارها هر گوننه دسنت داشنتن   
در ا   کودتا را رد کرده و هشدار داده کنه ا ن  اتنهنامنا   

تواند  ک  از شگردهای حزب حناکن  تنرکنینه  حنزب    م  
 داکت و توس ه( برای تیکی  جا گاه خود در رأا رندر   

 باشد  
 

اکثر اسرائیلی ها و  -خاورمیانه 
فلسطینی ها همچنان خواستار صلح 

 هستند
 ک نظرسن   تازه که نتا ج آن روز دوشنبه مننتنشنر شند   
نشان م  دهد که اک ر ت اسرائیل  ها و فنلنسنطنیننن  هنا  
همچنننان خنواسنتنار ینلنین  هسنتننند کنه  نک کشنور  
فلسطین  در کنننار اسنرائنینل تناسنینس شنود  آخنر ن  دور  
متاکرا  یلح خاور میانه حدود دو ساگ پیش به شنکنسنت  
انن نامنینند  بنه گنزار  خننبنرگنزاری آسننوشنینتنندپنرا  ا نن   
نظرسن   تازه مشترک را  ک دانشمند  نلنوم سنیناسن   
اسرائیل  همراه با  ک تیلیلگر افکار  موم  فلسطنیننن   

دریند    ١٥ ان ام داده است  بر اساا نتا ج ا   نظرسن ن    

درید اسرائیل  ها از راه حل ینلنح دو    ١١ فلسطین  ها و  
کشوری  تاسیس کشور فلسنطنیننن  در کنننار اسنرائنینل(  

ننفنر از    ٥٦١١ حما ت م  کنند  در ا   نظرسن   حندود  
نفر در طنرد فنلنسنطنیننن     ٥٦١١ مردم اسرائیل و نیز حدود  

 شرکت داشتند  
 

تظاهرات صدها هزار تن به  -شیلی 
 منظور افزایش حقوق بازنشستگی

به گزار  رو تنرز یندهنا هنزار تن  از منردم شنینلن  روز  
او  با برپا   ا تراضا  خنینابنانن  در سنراسنر    ٦٥  کشنبه 

ا   کشور  خواستار ایالح سناخنتنار ننظنام بنازنشنسنتنگن   
  بتش خبوی  و افزا ش حقوق مستمری بگیران شدند  

و زمنان    ٥١١١ بر اساا سنینسنتن  کنننونن  کنه از دهنه  
د کتاتوری آگوستو پینوشه آغاز شده بنود  شنش یننندوق  

منینلنینارد دالر از    ٥١١ بازنشستگن  خبنوین  کنننتنرگ  
دارا   ها را در شیل  بنه دسنت گنرفنتنه انند  منتناکنفنان  
 ملکرد ا   سیست  م  گو ند ا   نوع نظام بازنشستنگن    
کارکنان را وادار م  سازد تا در آمند خنود را بنه جنینب  
یندوق ها   بر زنند کنه بنه فنکنر ررن  زدن  نک دوران  
بازنشستگ  مرفه برای همه شیلیا   هنا در دوران پنینری  

ستنگوی سازمان دهننندگنان     و ساکتوردگ  آنان نیستند  
ما از رئیس جمهنور و دوکنت وی      ا   تظاهرا  ا الم کرد: 

انتظار دار   تا باب متاکره با شهرونندان را بنگنشنا ند و بنه  
حرد دگ مردم گو  دهد و فقط به دنباگ مننافن  یننندوق  

های بازنشستگ  خبوی  نباشند   سنازمنان دهننندگنان  
م  گو ند تنها در سانتیاگو پنا نتنتنت  حندود سنینبند و  
پن اه هزار ت  در ا   ا تنراضنا  شنرکنت کنردنند  پنلنینس  

  میل  شمار آنها حدود هشتاد هزار ت  تتمی  زده اند  
میشل باشلت رئیس جمهور شیلن  پنینشنتنر طنرحن  را بنرا   
افننزا ننش پنننننج درینندی مشننارکننت دوکننت در پننرداخننت  
بازنشستگ  مطرح کرده بود  اجرای ا ن  طنرح حندود سنه  
میلیارد و هشتبد میلیون دالر در سناگ هنز نننه دارد کنه  
دوکت  ک و نی  میلیارد دالر آن را پنرداخنت من  کننند   
وک  م ترضان خواستار برییده شدن کامنل ننظنام کنننونن   

  بازنشستگ  در کشور هستند  
 

سوء تغذیه نیم میلیون کودک  -آفریقا 
 ساکن در اطراف دریاچه چاد

حدود نی  میلیون کودک ساک  در اطنراد در ناینه یناد  
 دیننننار هسننننتننننننننند   «سننننوم تننننغننننت ننننه حنننناد »بننننه  

یندوق کودکان سازمان ملل متید با انتشار ا ن  آمنار در  
گزارش  تاکید داشنتنه کنه شنرا نط ا ن  کنودکنان تناثنینر  

 ارداما  گروه اسالمگرای بوکوحرام در منطقه است  
ا   کودکان ساکنان یهار کشور یاد  نین نر  ننین نر نه و  
کامرون در اطراد در ایه یاد هستنند کنه اکنننون تنینت  
 کنننننننتنننرگ شنننبنننه ننننظنننامنننینننان بنننوکنننوحنننرام اسنننت  

  ٧١١  ونیس  ا الم کرده که برای مقابنلنه بنا ا ن  بنینران  
میلیون دالر کمک ماک  نیاز است ا ن  درحناکنینسنت کنه  

درید از منبنلنغ    ٥٧ میلیون دالر   ن     ١٥ ا   سازمان تنها  
مورد نیاز را در افت کرده است  آدر ان ادوارد  سنتنننگنوی  
 ونیس  م  گو د: ما با واکند ننن  منواجنه هسنتنین  کنه  
بسیار بیمار هستنند و حنتن  رنادر بنه حنرکنت ننینسنتننند   
کودکان  که یورتها شان ورم دارد و یش  هنا شنان گنود  
رفته که نشانه روشن  از سوم تغت ه است  نیاز به ارندام و  
حما ت بیشتر از سوی همه ما به  نننوان حنامنینان حنقنوق  
بشر است تا بتوانی  به طور موثرتری به ا   جم ینت آسنینب  
پت ر کمک کنی   یندوق کودکان سازمان منلنل منتنیند  
  ونیس ( در ا   گزار  همچنی  م  افنزا ند  ا ن  گنروه  

منورد از    ٧١ اسالم  ا طن  سناگ جناری منینالدی در  
کودکان برای ان ام بمب گتاری های اننتنیناری اسنتنفناده  

مورد و سناگ پنینش    ١١    ٦١٥١ کرده است  ا   رر  در ساگ  
 از آن یهار مورد بوده است  
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