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 شروع یک عقب نشینی
 شهال دانشفر

اعتراضات کاارگاری هاما اناان  
گسترده است. یک موضوع داغ  
اعتراض امروز، اعاتاراض عا ا اه  
الیاا ااه حاهاااحاا ااه  ااانااون کااارح  
است. زیر فشار فضای پر تاطا   
اعااتااراضاای در ماا ااان کااارگااران  
هااهاانه تاان مااراااون وزیاار کااار از  
احتماا  پاگ گارفاتان ایان طار   
سخن م گوین. از هم ن رو با ا   
این ههته را به این موضاوع ما ا   

 اختصاص داده ام.  
 

 شروع یک عقب نشینی
منتی استکه الیا اه حاهااحا اه  
 انون کارح به موضوع داغ با ا   
در درون حاکاومات، تشاکا ا اای  
دست ساز دولتی و نا ازدر ما اان  
کارگران تبنیال شانه اسات. ایان  
الی ه که ت اجمی سازمانا اافاتاه  
بااه مااراا ااشاات و شاارایاا  کااار  
کااارگااران اساات، بااا مااوجاای از  
اعتراض روبرو شان. تشاکا ا اای  
کااارگااری اااون اتاا ااادیااه  زاد  
کااارگااران ایااران، سااناانیااکااای  
شرکت واحن و رهباران کاارگاری  
اااون جاارااهاار عااراا اا  زاده در  
م کوم ت   ن سخن گاهاتانان و  
به اعاتاراض عا ا اه  ن فاراخاوان  
دادنن. زیر فشار ایان اعاتاراضاات  
و در عکگ الارامال باه فضاای  
اعتراضی ای که شکل گارفاتاه  

است، تشاکال هاای دسات سااز  
دولتی، خانه کارگری ها و دارو  
دسته های شورای اسامی گ اه  
منن از این هساتانان کاه اعاماا   
نرری در تنر   این الی ه ناکارده  
انن و ههنه تن مراون وزیر کار باا  
منعی شانن باه ایاناکاه الیا اه  
توس  دولت  بل ت  ه شنه اسات،  
گامای عا اش نشاسات و اعاام  
داشاات کااه  اااون جاااماارااه  

باه   «کارفرمایای »و   «کارگری »
تنر   الی ه اهاا   ااناون کاار  
بنون اعما  نرر  ن ا انت ااد دارنان،  
دولاات  ماااده پااگ گاارفااتاان ایاان  
الی ه است. او گهت: حنمایننگاان  

هاااای کاااارگاااری و    تشاااکااال 
کارفرماایای درخاواسات خاود را  
مبنای بار پاگ گارفاتان الیا اه  
اهااااا   ااااانااااون کااااار بااااه  

عالی کار ارائه دهانان تاا    شورای 
در هورت تصویش اعضاای ایان  
شورا، الی ه یاد شنه برای تام ان  
نااراار کااارگااران و کااارفاارمااایااان  
ارجاااع داده شااود و در شااورای  
عالی کاار ماورد باررسای  ارار  

 گ ردح. 
 

نگاهی به این اتاهاا اات نشاان از  
هراس  نان از اوج گ اری با اشاتار  

 اعتراضات و شروع یک ع ش  
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 کارگر کمونيست
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و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ١صفحه   

کشتارهای دهه شصت  و  باویا ه  
 ااتاال عااام زنااناناا ااان ساا اااساای در  

یک فاجره اجتمااعای    ٧٦ تابستان  
و زخ  عم  ی بر پ کر جامره ایاران  
است. زخمی که بنون روشان شانن  
ابراد این فاجره، روشن شنن تاراناد  
و اساااماای و ماا اال خاااکساا اااری  
 ربان ان  ن و بوی ه بم اکمه کش نن  
 مرین و عام  ن  ن التا اام ناخاواهان  

 یافت.  
 

کشتارهای دهه شصت تن اا ماورد  
جنایت حکومت نا اسات. سارکاوب  
کااارگااران و دانشااوااویااان و زنااان  
 زادیخواه در اول ن سالا اای با انرت  
رس نن جم وری اسامی،  تا ا اای  
زنو ره ای در دهاه هاهاتااد، تارور  
رهاابااران و ااا ااره هااای ساا اااساای  
اپوزیس ون در خارج کشور، کشاتاار  
جوانان در خ ابان ا و در س اه ال اا  
و شکنوه گاه ائی نر رک ریاز   

، و سااارکاااوب و  ٨٨ در ساااا   
دسااتااگاا ااری و اعاانام مسااتااماار  
 زادیااخااواهااان و فاارااالاا اان جااناابااش  
کارگری و جنباش زناان و جاواناان  
کااه تااا امااروز ادامااه دارد هاامااه  
فرازهائی از کارنامه  طور و سا ااه  
جنایت و توحش جم وری اساامای  

 است.  
 

اما کشتار دهه شصت از نرر ابرااد  
و دامنه جاناایات، عاماو  سااوت و  
تاااوحاااش، و جاااناااون کشاااتاااار و  
افسارگس ختگی دهشتناکای کاه  
در  ن ن هته است در تاریخ مارااهار  
ج ان ک  نر ر است. تن ا  تل عاام  

کااافاای اساات تااا جااماا ااوری    ٧٦ 
اسامی را در کنار هالاوکااسات و  
نرام فااشا اساتای ها اتا ار و ر یا   
 پارتاین ن ادی در  فری ای جاناوبای  
و حکومت پ نوشه در شا ا ای  ارار  
دهن. دادخواهی از کشتارهای دهه  
شصت دادخواهی از همه جنایات و  
اعنام ا و  ت  ا و شاکاناواه هاا و  
کل توحشای اسات کاه فااشا اسا   
اسامی حااکا  عا ا اه ماردم ایاران  

 مرتکش شنه است.  
 

کشتارهای دهه شصت یک ا انام  

س اسی بود که با هان  ارعااب و  
ع ش راننن مردم و جامره مراتارض  
و برای حهظ حکومتی کاه با اای  
خاود را در خااطاار ماا اانیان هااورت  
گرفت.  اتال عاام دهاه شاصات و  
ک  ه اعنام اا و تارورهاا و کا ا اه  
جنایاتی کاه جاما اوری اساامای  
مرتکش شنه و تا هم ن امروز ع  اه  
مردم مرتکش م اشاود بارای حاهاظ  
س طه ج نمی جاما اوری اساامای  
است. اما ع  رغ  همه کشتارهاا و  
ساارکااوبااگااری هااا، اعااتااراضااات  
اجتماعی و ماباارزات کاارگاران و  
زنان و جوانان منام گسترش یافته و  
امروز حکومات اساامای با اش از  
پا اش تا ات فشاار ناارضاائا ا اا و  
اعتراضات مردم  رار گرفته اسات.  

هماناطاور    -اکثریت عر   مردم ایران 
که بارها در اعتراضات توده ای و  
  ام ای ش ری از جم ه در خ زش  

این     -اعام کرده انن    ٨٨ م   ونی  
حکومت را نم خاواهانان و خاواهاان  
سرناگاونای  ن هساتانان. گساتارش  
جنبش اای اعاتاراضای در عارهاه  
های مخت ف ب انگر گارایاش تاوده  
ای و تاش عاماومای ماردم بارای  
خاهی از شر جم اوری اساامای  

 است.  
 

دادخااواهاای از کشااتااارهااای دهااه  
شصت و ک  ه اعنام ا و جاناایاات  
ر یا  خااود یاکاای از جاناابااشاا ااای  
اعتراضی رو به گسترش و بخاشای  
از جنبش سرنگونی طا ابااناه ماردم  
است. خااناواده هاا و باازماانانگاان  
 ربان ان دهه شصت، وابستگان ک  ه  
افرادی که بانسات جاادان حااکا   
اعنام و شاکاناواه شانه یاا بازنانان  
افتاده و زننگ شان تباه شانه اسات،  
همه زنانانا اان سا ااسای، فاراالا ان  
جنبش ع  ه اعنام، فرال ن جاناباش  
برای  زادی زنانانا اان سا ااسای، و  
همه مردم  زاده ایران خاواهاان روشان  
شنن پارونانه جاناایاات حاکاومات و  
م اکمه ک  ه  مرین و عام  ن این  
جنایات هستنن. این جنبش هار روز  
گسترده تر م شاود و تا ات فشاار  
این جاناباش اسات کاه کشاماکاش  
م ان دارودسته های حکومتی بااال  

گرفته و ناگزیر به افشای گاوشاه  
ای از جنایات خاود شانه انان. اماا  
حتی تاش جناح ائی از حکاومات  
و  ن روهای اسامی رانانه شانه از  
حکومت که با  ابراز ماخاالاهات باا  
بااخااشاای از جاانااایااات حااکااوماات  
متاباوعشاان از باخاشاش و ساازش  
م ی دم م زننن تاشی برای حاهاظ  
و نوات نرام اسامی اسات. ماردم  
ایران نه می بخشنن و نه فاراماوش  
م کننن. همه م امات و مسئولا ان  
کنونی و سابو و اساباو جاما اوری  
اسامی در جنایات حکومت س  ا   
و دخ ل بوده انان و  باایان باه جارم  
 جنایت ع  ه بشریت م اکمه شونن.  

 
ابراد و پا اامانهاای فااجاراه دهاه  
شصت از ایران فراتر م رود. کشتاار  
دهه شصت در ایران از اول ن ناماوناه  
های جنایت و تاوحشای اسات کاه  
امروز از جااناش نا اروهاائای نارا ار  
بوکوحرام و داعش و النصره و غ اره  
شاهن هست  . جاما اوری اساامای  
پ ش کسوت جنبش اسام س اسی،  
و نسل کشی دهه شصت پ شا اراو   
جنایاتی است که امروزه نا اروهاای  
رنگانگ جناباش اساامای عا ا اه  

 بشریت مرتکش م شونن.  
 

با توجه به وا را اات فاون جاناباش  
داخواهی از کشتارهای دهه شصت  

 اعام م کنن:  
  

کشاتااارهااای  دهااه شاصاات یااک  
فاجره اجتماعای و یاک جاناایات  
دهشتنا  ع  ه بشاریات اسات. و  

باایان باه هاما ان عاناوان در ساطا    
ج انی، در افکار عمومی  ج ان ان  
و در نزد دولت اا و نا اادهاای با ان  
الم  ی بارساما ات شانااخاتاه شانه و  

 م کوم شود.  
 

مسئو  و عامل ایان جاناایات کال  
نرام جاما اوری اساامای باا هاماه  
جااناااحاا ااا و دارو دسااتااه هااایااش و  
م امات  ب ی و کنونی حاکاومات  

است. نه تن ا سران حکومت نارا ار   
 خامنه ای و روحانی و رفسنوانی،  

 

پالتفرم جنبش دادخواهی از 
 کشتارهای دهه شصت
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 ٣ صفحه   

  ٥ از صفحه        
نش نی دیگر در ما اابال فضاای  
پر تاط  جنبش کارگاری اسات.  
اما ماجرا ا ست؟ اهانا  ماورد  
نااراار در تااااا اا اار  ااانااون کااار و  
اهاح ه دولات کانامانان؟ خااناه  
کارگری ها و تشک ا اای دسات  
ساز دولاتای در ایان ما اان ااه  
ن اشای دارنان؟ گاام بارانی ماا  
ا ست؟ این ا هماه ماوضاوعاات  
م می است که مختاصارا باه  ن  

 اشاره م کن . 
 

هدد  از ارائدده هیددحدده 
اصالحیه قانون کدار و 

 عکس العمل ها 
اهاح ه  انون کار ارائه شانه باه  
ماااوااا اااگ  ااانمااای در اداماااه  
تاشا اای ر یا  اساامای بارای  
تشاانیاان ریاااضاات ا ااتااصااادی و  
تا اما ال باار با اراناش بار گاارده  
کارگران و کال جااماراه اسات.  
تاااریااخاا ااه ایاان طاار  بااه دوران  
ریاست جم وری احمنی نا اد باه  

بر مای گاردد و پا اش    ٨٨ سا   
نویگ اهاح ه  انون کاار در  ن  
دوره با موجی از اعاتاراض روبارو  
شن و در نت وه مو تا از دساتاور  

ساا     ٨ خارج شن. اکنون پگ از  
در اوضاع س ااسای ماتاهااوتای و  
بننباا  بارجاام و باا هان  جا ب  
سرمایه های داخ ی و خارجای و  
به  و  خودشان ارزان تاماام کاردن  
ناا ااروی کااار، ایاان الیاا ااه ضاان  
کارگری با گستردگی ب شتار و  
 تا  رات جنی تر ارائه شنه است.  
تا ه  اکنون این الی ه با ماوجای  
از اعاااتاااراض روبااارو شااانه و  
تشک ا اای کاارگاری باا اعاام  
ایاانااکااه در ماا اااباال  ن خااواهااناان  
ایستاد اتمام حوت خاود را کارده  
انن. در بارابار فضاای پار تااطا   
جااناابااش اعااتااراضاای کااارگااری  
همانطور که اشاره کردم ههنه تان  
مراون وزیر کار با اعاام ایاناکاه  
این  انون توس  دولت  بل تا ا اه  
شنه است و  اابال پاگ گارفاتان  
است، سری م کنن، جایی بارای  
جا خالی دادن باگا ارد. تشاکال  
های دست ساز حکوماتای ااون  
خااااناااه کاااارگااار و شاااوراهاااای  
اسامی ن ز خود را به با اخاباری  

زده و موضوع را به دفاع جاانااناه  
از  ااانااون کااار ضاان کااارگااری  
حکومت اساامای کشاانانه انان.  
اما جواب این ادعاها را اتا اادیاه  
 زاد کارگران ایاران طای با اانا اه  
ای داده و از ایناکاه ساران خااناه  
کارگر از الی ه اهاحا اه دولات  
خبر داشتنن اما تا ل راه اناتاشاار  
این خبار از ساوی اتا اادیاه  زاد  
کارگران ایران، دست به انتشار  ن  
نزدنن، خبر م نهن. در اطااعا اه  
ات ادیه  زاد گزارش م اشاود کاه  
در پی انتشار این الی ه از ساوی  
ات ادیه در دوازده  ش اریاور مااه،  
خااباارگاازاری ایاا اانااا ناا ااز  ناارا در  
ا ارده  ش ریور منتاشار کارد و  
بننبا   ن بود کاه کاما ا ان خااناه  
کارگر و دیگر نا اادهاای دسات  
ساز کارگری و نا اایاتاا مارااون  
وزیاار کااار جااناااب هااهاانه تاان در  
مورد الی ه اهااحا اه دولات بار  
روی  انون کاار باراه افاتااد. در  
بخشی از اطاع ه اتا اادیاه  زاد  
ان ن  منه است: حاین الیا اه در  
روز سوم مارداد مااه در ماوا اگ  
منتشر و بنست کاما اسا اونا اای  
مترند فرعی و اه ی  ن رسا انه  
اساات. بااا ایااناا ااا  ماا ااوااوب و  
ج ودار زاده که باه عاناوان ساران  
خانه کارگر در ماوا اگ شاورای  
اسامای حضاور دارنان و دیاگار  
الیااه هااای باااالیاای و ماا اااناای  
ن ادهای دست ساز کارگری باه  
شکل بس ار مشمئز کانانانه ای،  
طوری رفتار ما اکانانان و حار   
م زننن که گویا تا هاما ان اانان  
روز پ ش از این مسئ ه بای خابار  

 بوده انن.ح.  
 

جاارااهاار عااراا اا  زاده از رهاا ااران  
کارگری ن ز در عکگ الرمل باه  
ایاان الیاا ااه در گااهااتااگااویاای بااا  
ات ادیه  زاد کارگران ایران انا ان  
ماا ااگااویاان: حا ااتااصاااد یااکاای از  
مرنود کشورهای بس ار ثروتمانان  
دن اا، در ااناان مارحا اه ای از  
رکود و فروپاشی   ارار گارفاتاه  
است که دولت روحانای از یاک  
سو با عوز و التماس بی ساابا اه  
به سرمایه ج انی بارای سارماایاه  
گ اری در ایران و از دیگر سو باا  
گستارش مانااطاو  زاد و تااش  
برای سازماننهی باالتاریان درجاه  
از باردگای کاارگاران طاز طاریاو  
تا  ر  انون کار(، درهند ایاوااد  
ب شت برینی برای سرماایاه داران  
داخ ی و خارجی است تا فارجای  
برای نوات و تاناوم اا ااولاگاری  
ا اولگرانی پ نا بشود که هسات  

  ٨٨ و ن ست ما کارگران را  در  
 سا  گ شته به یاما برده اننح. 

 
هم ن ن سننیکای شرکت واحان  
در ب ان ه ای در م کوم ات ایان  
طاار  ماا اانااویساان: حدولاات باارای  
پاا ااوسااتاان بااه سااازمااان تااوااارت  
ج انی و دریافت وام هاای کاان  
از هننون ب ن الم ی پاو  جا ات  
رونو ا تصاد ب اماار، باطاور یاک  
جانبه و بنون حضور ناماایانانگاان  
وا ااراای ومسااتاا اال کااارگااران بااا  
تاا ا اراتای در  ااناون کاار مای  
خواهن با بی دفاع کاردن و ارزان  
سازی ن روی کاار ساباش جا ب  
سرمایه های خارجی و باه زعا   
خااود ایااواااد رونااو در فضااای  
کساااش و کاااار شاااود. ارائاااه  
دهااناانگااان الیاا ااه بااه جااای  

اشتاالزایی برای لشکار با اکااران  
و اجاارای هاا اا اا   ااانااون کااار،  
مصم  هستانان باا تااا ا ار یاک  
جانبه در ماوادی از  ااناون کاار  
زم نه سود  وری و ساود جاویای  
ب شتر برای کارفرمایان را فاراها   
 ورنان. اهاارار بار تااا اا اراتای در  

،  ١٦ ،  ١٨ ،  ١٠ ،  ٠٨ ،   ٠١ مواد  
ایان  ااناون باه مارانای  …  و   ١٠ 

ح   تاماامای  حا   تاماامای  
دستاوردهای کاارگاران در با اش  
از ن    رن گا شاتاه و هاواومای  
همه جااناباه باه ایان دساتااوردهاا  

 است. ح 
 

در این اطاع ه سننیکاای واحان  
در اعتراض به این تررض  شاکاار  
به مر شت و زننگای کاارگاران،  
باااا اشااااره باااه دزدی هاااای  
م   اردی و رانات خاواری هاای  
م امات دولتی و حاکاوماتای و  
ضامان اعااتاراض بااه با اا ا او اای  
کارگران و سرکوب ا کاارگاران را  
به م اب اه ای ساراساری باا ایان  
طاار  و دفاااع از زناانگاای و  
مر شت خاود فارا خاوانانه و بار  
ات اد و تشکل کارگاران تااکا ان  

 م کنن.  
 

هیددحدده اصددالح قددانددون 
کددار، هیددحدده ای ضددد 

 کارگری 
 انون کار جم وری اسامای، در  
ک  ت خود  انونی ضن کارگاری  
است کاه اسااساش بار تابارا ا   
جناسا اتای،  اومای و ما هابای  
گ اشته شانه اسات.  ااناون کاار  
جم وری اسامی پایه ای تاریان  
ح ون کارگران اون حو تشاکال،  

حو اعتصاب، حو تواما ،  زادی  
باا ااان و  زادیاا ااای پااایااه ای در  
جامره را به رسم ت نمی شنااسان  
و  ااانااون ساارکااوب و بااردگاای  
کارگر است. اماا حاتای هاما ان  
 انون یارانای ایاناکاه جاما اوری  
اسامی ناگزیار باه تان دادن باه  
تصویش ضوابطی برای حاکاما ات  
بر شرای  کار ت ت عنوان  ااناون  
کار شنه، خود ثمره یک ماباارزه  
جاناناه از ساوی کاارگاران باوده  

  ٠٨٧١ است. این  ااناون در ساا   
بااراان از دوره ای کشاامااکااش  
تصویش شان. ماتان اولا اه  ن در  

توس  احمن توکا ای    ٠٨٧٨ سا    
وزیاار کااار و اات ر یاا  اساااماای  
ارائه گردیان کاه اسااساش حانانر  
باب االجارهح گ اشته شانه باود و  
برحاحکام اول ه و ثانویاهح اساام و  
شریرت و  صاص و ترزیار تانویان  
شنه بود. اما بانناباا  ماوجای از  
اعتاراض از ساوی کاارگاران  ن  
طر  ک ایی اول ه کاناار رفات و  

 ااناون کاار    ٧١ ن ایتاا در ساا   
فر ای باه تصاویاش رسا ان. ایان  
 انون ع  رغ  ع ش نش نی هایای  
از سوی ر یا ، در تاوازن  اوای  
اختنان برن از پایان جاناگ ایاران  
و عاااران و سااارکاااوب هاااای  
گسترده، به طب ه کارگر ت ما ال  
شاان. باانناابااا   ن هاامااواره ر یاا   
اسامی در پی باازپاگ گارفاتان  
هم ن حنا ل های ست کاه باه  ن  
ت م ل شنه است. از جم اه تا ات  
عنوان اها  ساختار هنای  نهات  
و ماااراکاااز بااازر  کااا ااا ااانی  
کارگری ب کارسازی ای وس ارای  
در دوران ریاااضاات جااماا ااوری  

 رفسنوانی هورت گرفت و  

 
 ارگران  لیت قانون  ار رژیم اسالمی و این بساط بردگی و توحش را قربرون نردارنردر  رارگرران حر   
تشکن، اعتصاب، برپایی تجمعات اعتراضی را حقوق مسلم خود میدانندر  ارگران به  دن انگ امنیتی به  
اعتراضاتشان در دفاع ا  حقوق پایه ا  و  ندگی و معیشتشان اعتراض دارندر  رارگرران برا مربرار ات  
جانانه شان توانسته اند قدمها  مهمی برا  متشکن شدن بردارند و با اعتراضات هر رو ه خود در برابر  
تعرضات وحشیانه حکومت ایستاده اندر در این میان تشکلها  دست سا  حکومتی و جریانات آبروباخته  
ا  چون خانه  ارگر و شوراها  اسالمی تالش دارند مبار ات  ارگران را به دفاع ا  قانون  رار ضرد  
 ارگر  حا م خالصه  نندر اعتراض  ارگران به  ن این توحش و بردگی و  لیت قانون  رار اسرت و  

 اینان وقیحانه ا  اجرا  "صحیح " قانون  ار سخن میگویندر  



٥٤٣١ شهریور   ٤٣  کارگر کمونيست  4 

 ٤از صفحه         

 ت م ا ا   ب ا   ا م ز ی ن   بدر ا ی   آ ز ا د ی   ادا ر گدر ا ن   ز ندد ا ن ی 

Shahla. Daneshfar2@gmail.com 
now.com-them-http://free 

 
بخش هاای بسا ااری از ماراکاز  
کارگری به پا امااناکااران سا ارده  
شن و بتنریج  راردادهاای ماو ات  
به شکل رایج استخنام ها تابانیال  
گردین. در طرح ای برنی بخاش  
هااای دیااگاار از کااارگااران از  
شمول ت  انون کار کنار گ اشتاه  
شننن. از جما اه در دوره ریااسات  
جم وری خاتمی طای اهااحا اه  
ای بر  انون کاار کاارگااها اای  
زیر ده نهر از پاوشاش  ااناون کاار  
خارج شاننان. سا اگ  اهااحا اه  

باه    ٨٨ دولت احمنی ن اد در سا   
مو گ داده شن که در برگا ارنانه  

(،  ١٠ (، ط ٦ تا  راتی در ماواد ط 
( و ط ١٧ (، ط ٨١ (، ط ١٦ (، ط ١١ ) 

(  انون کار و فصال شاشا   ٠٠١ 
(، ط ٠٨٨  ن به استاثاناای ماوادط 

( این فصال باود.  ٠٨٨ ( و ط ٠٨١ 
که بانناباا  اعاتاراضااتای وسا ا   
مو تاا از دساتاور خاارج شان. و  
اکنون ه  نوبت روحانی است کاه  
این طر  ناتمام ماننه را باه اتاماام  

 برسانن. 
 

"هیحده اصدالح قداندون 
 کار" 

اساس مواد پا اشانا اادی الیا اه  
اهاا   اااناون کااار، بار تااراارض  
باا ااشااتاار بااه مااراا ااشاات و کااار  
کااارگااران و ارزان تاامااام کااردن  
ن روی کار گ اشاتاه شانه اسات.  
 به موادی از  ن نگاهی ب ننازی : 

   الی ه کاناونای    ٠ ماده
حاهااا   ااانااون کااارح  

از مااده    ٠ ح   تبصره  
اساات. باانااا باار ایاان    ٦ 

حاها ح وظ اهاه وزارت  
کار در تر  ن حاناکاثار  
ماانت  اارارداد مااو اات  
منتهی می شود و باه  
ماارااناای  ن اساات کااه  
زمااان کااار در  اارارداد  
ماااو ااات از هااا اااا   
اسااتاااناانارد و ااانااوناای  

تبر ات ناخاواهان کارد.  
در نت وه هر کاارفارماا  
بسته به ن از و خاواسات  
خود زمان اجارای کاار  

 را تر  ن خواهن کرد. 
 

 ماده سوم الی ه  
   ،حاهااا   ااانااون کااار

اضافه شنن تبصاره زیار  
اسات. در    ٠٦ به ماده  

این تبصره انا ان  مانه  
 –اسااات: حتاااباااصاااره  

انان ه تو  ف کارگار  
منور به ماواازات ساه  
ماه حبگ یا ب اشاتار یاا  
بن  از  ن شود کارفرماا  
می توانن  ارارداد کاار  
کارگار را باا پارداخات  
حااو ساانااوات بااه ازای  
هرسا  ساب ه کار یاک  
ماه  خرین ح اون فساخ  
ناااماااایااان. در هاااورت  
مااوااازات کاامااتاار از  
ماا اازان فااون کااارگاار  
بااانون دریاااافااات حاااو  
السری باه کاار سااباو  

 باز می گرددح. 
ایان تاابااصااره رساماا اات دادن  باار  
سرکوب اعتراضات کاارگاری و  
اخراج و ما اروما ات اجاتامااعای  
کارگران باه خااطار ماباارزاتشاان  
برای حو و ح ون خاود اسات. از  
جم ه هم ن امروز در ماواردی از  
اعتراضات کارگری شاهنی  کاه  
با شکایات کاارفارماا کاارگاری  
که بخاطر خواسته اش اعاتاراض  
کرده مورد پ گرد  رار گارفاتاه و  
دستگ ر و زننانای ما اشاود. ایان  
تبصره گ اشتن شمشا ار اخاراج و  
ب کاری بار روی سار کاارگاران  

 مرترض است.  
 

ایان الیا اه تامااماا در    ١ ماده    -
خنمت ساده کردن ب اکاار ساازی  
کارگران ت ات عانااویانای ااون  
تا ا ار سااخاتاار هاناایا  در اثار  
الاازامااات  ااانااون و ماا ااررات یااا  

شرای  ا تاصاادی، اجاتامااعای و  
س اسی و تاا ا ارات گساتارده در  
فااان  وری و تاااراااطااا ااا اااای  
کارخانواات، فساخ  ارار داد باا  
تصم   کم ته انضباطی کاارگااه  
و احاله اخراج کاارگار باه تاوافاو  

 کارگر و کارفرما است. 
این ماده رسم ت دادن ب اشاتار باه  
اخراج ا و تاشی برای امانا اتای  
کردن ب شتر ما ا ا  هاای کاار  
اساات. در ایاان ساا ااسااتاا   ااانااون،  
ناا ااروهااای ساارکااوب، دسااتااگاااه  
 ضائ ه همه و هاماه در خانمات  
دفاع از هااحاباان سارماایاه  ارار  

 دارنن.  
 

 –الیا اه اهااحا اه   ٨ در ماده    -
(  ااناون کاار باا  ١٨ متن ماده ط 

 متن زیر جایگزین می شود: 
در هورت خاتمه  رارداد کاار باه  
عاا اات تااوافااو باا اان کااارگاار و  
کارفرما و یاا فساخ  ارارداد باا  
تصم   کم ته انضباطی کاارگااه  
باین براساس  خریان مازد کاارگار  
به نسبت کارکرد به ازای هرساا   
ساب ه کار  حو سنوات به ما ازان  

روز مزد به کاارگار پارداخات    ٨١ 
 نماین. 
 

  ١٨ به این مرنای کاه در مااده  
 انون کار فر ی کارگر از ل اا   
دریافت ح ون و مستمری نااشای  
از فاوت، با اکااری، تارا ا او، از  
کارافتادگی  ک ی و جزیی ویاا   
م ررات حمایتی و شرای  مارباو   
بااه  ناا ااا  زیاار پااوشااش تاااماا اان  
اجتماعی اگر اه بس اار حانا ال  
و ناا ز  رار م گ رد. اما با ایان  
تا  ر به بی تام نی ماطا او رهاا  

 م شود.  
 

بنین ترت ش ناگااهای باه هاما ان  
انن مورد از تاا ا اراتای کاه در  
الی ه پ شن ادی الیا اه حاهاا   
 انون کارح  منه است، به روشنای  
ابراد تررض طر  ریازی شانه باه  
مر شت و زننگی کارگران را باه  

 نمایش م گ ارد.  
   

کارگران در برابار ایان تارارضاات  
می ایستنن. دل ل روشان  ن نا از  
فضای اعاتاراض اماروز جاناباش  
کارگری و سخنان ضن و نا ا ا   
خود دولت در هراس از گساتارش  
اعتراضات کارگری و از جاما اه  
ب   بر سر امکاان پاگ گارفاتاه  

 شنن، این الی ه است. 
 

 سخن آخر:
کارگران ک  ت  اناون کاار ر یا   
اسامی و این بساا  باردگای و  
توحش را  بو  نانارنان. کاارگاران  
حو تشکال، اعاتاصااب، بارپاایای  
تاواماراات اعاتاراضای را حا اون  
مس   خود م ناننن. کارگاران باه  
زدن اناااگ امااانااا اااتااای باااه  
اعتراضاتشان در دفااع از حا اون  
پایه ای و زننگی و مر اشاتاشاان  
اعااتااراض دارناان. کااارگااران بااا  
مبارزات جانانه شان توانساتاه انان  
 نم ای م می بارای ماتاشاکال  
شنن بردارنن و با اعاتاراضاات هار  
روزه خااود در بااراباار تااراارضااات  
وحش انه حکومت ایستاده انن. در  
این م ان تشک ا اای دسات سااز  
حکومتی و جریااناات  باروبااخاتاه  
ای ااااون خااااناااه کاااارگااار و  
شوراهای اساامای تااش دارنان  
مبارزات کارگران را باه دفااع از  
 انون کار ضن کاارگاری حااکا   
خاهه کننن. اعتراض کاارگاران  
به کل این تاوحاش و باردگای و  
ک  ت  انون کاار اسات و ایاناان  
و ا ا ااناه از اجارای حها ا ا  ح  

  انون کار سخن م گوینن.  
 

یک گام م   در برابر تارارضاات  
ر یا  در پااوشااش اهااا   ااانااون  
کار، بارای ماا کاارگاران پا اش  
کش نن خواستا اای بارحا اماان و  
تاااکاا اان باار حااو تشااکاال، حااو  
اعتصاب و ح ون پاایاه ای ماان  
است. یک گام م   در برابر ماا  

کااارگااران ایسااتااادن در ماا اااباال  
مزدوران خانه کارگر و جاریااناات  
راساات تااوده ایسااتاای و ناا اان  
گااارایشاااات حاااافاااظ ناااراااام و  
ساختارهایش و کنار زدن  نا اا از  

 م ابل مبارزاتمان است.  
 

ما نا از در کاناار اتا اادیاه  زاد  
کاااارگاااران ایاااران، در کاااناااار  
سنانیاکاای شارکات واحان و در  
کاااناااار کاااارگاااران ماااراااتااارض،  
فراخوانمان به مبارزه مت ن ع ا اه  
ترارضاات ر یا  اساامای تا ات  
عنااویانای ااون حاهاا   ااناون  
کاااارح اسااات. و اکاااناااون کاااه  
ا تصادشان ان ن ف ج شانه و از  
سوختان بارجاام و هاماه اما ان و  
تنب رهاایشاان ساخان ما اگاویانان،  
اکنون که در هراس از ماا ماردم  
ان ن به جان ه  افتااده و دزدی  
هاا و جاناایاات یاکانیاگار را رو  
م کننان و اکاناون کاه جاناباش  
اعااتااراضاای کااارگااری هاار روز  
سازماانا اافاتاه باه جا او ما ارود،  
ب ترین فرهت اسات کاه تارارض  
ر ی  را با تررض پااساخ دها ا  و  
حو  خواساتا اای ساراساری ماان  
اون افزایش دستامازدهاا در  انم  
او  سه ما ا ا اون و پاانصان هازار  
تومان، ب مه های اجتماعی ااون  
درمان رایگان، ت ص ل رایاگاان و  
ب مه ب کاری برای همه با اکااران  
و  زادی تشکل، اعتصاب، توما   
و باطل شنن تمامی پرونانه هاای  
تشااکاا اال شاانه باارای کااارگااران،  
مر مان و مردم مرترض و  زادی  
فوری کارگران زنانانای و هاماه  
زننان ان س اسای ماتا ان کانا ا .  
جم وری اساامای را باا  ااناون  
کار و تمامی  وان ن ارتواعی و  
ضن انسانی اش باین به زبالاه دان  

 تاریخ س رد. 
 

http://free-them-now.com
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سران ر ی  جم وری اسامای باار  
هائی باه ماوا اگ    دیگر اهاح ه 

اناان کااه    شااان فاارسااتاااده   اساااماای 
ضااروری ماای کااناان بااار دیااگاار  
درباااره ح ااانااون کااارح نااکاااتاای را  

 تأک ن کن  . 
 

 انون کار یک سنن م    انونای  
داری اسات کاه    در نرام سارماایاه 

رواب  حاک  بر کار و رابطاه با ان  
دار را تانارا ا     کارگر و سارماایاه 

کنن. ب   درباره  ااناون کاار    می 
هاای الزم در هار    و لزوم اهاح ه 

ای از مسائل م   مربو  باه    دوره 
کارگران اسات کاه حاتاماا باایان  
درباااره  ن حاار  زد و تصااماا اا   
گرفت. هاما ان سانانی ها  کاه  
اکنون در ایران به نام  ااناون کاار  
بر رابطه کار و رابطه ب ن کاارگار  
و سرماایاه دار حااکا  اسات، باه  
زننگی مست    کارگر رب  دارد  

 و باین درباره  ن حر  زد. 
 

م   است که اوال این را در نارار  
گاارفاات کااه هاار  ااانااون کاااری  
حاهل توازن  وای ب ن کارگار و  

دار و بااه یااک مااراانااا    ساارمااایااه 

 –حاهل توازن  اوای سا ااسای  
طب ااتای در جااماراه اسات. هار  

ی پ شن ادی ه  حاهال    اهاح ه 
یک ان ن تاوازن  اوائای اسات.  
ورن پااره کاناوناای ح ااناون کااارح  
ر ی  اسامی، گراه یک سانان  
بردگی ماطا او کاارگاران اسات،  
خود حااهال یاک دوره ماباارزه  
کارگران در عا اش رانانن الیا اه  
حدرباب اجارهح احمن توک ای اسات  
که در ب بوحه سرکوبا اای دهاه  
شصت و ان ا  شوراهاا و دیاگار  

هاااای کاااارگاااری  و    تشاااکااال 
دسااتااگاا ااری و اعاانام فاارااالاا اان  
کارگری  صن داشتنن حاتای ناام  
کارگر را ن ز از  وان نشاان حا    
کننن! کارگران نزدیک به یاک  
دهه مبارزه کاردنان کاه ر یا  و  
الی ه ناویساان،  ن الیا اه را باه  

 بایگانی س ردنن. 
اما این ح انون کاارح، حاتای اگار  
کسی فکر کنن انن گام ج وتار  
از الی ه حدرباب اجارهح اسات ها ،  
یک  انون کار ارتوااعای اربااب  

رعاا ااتاای اساات کااه تشااکاال    –
کاااارگاااری را باااه رسااامااا ااات  

شناسن،  زادی اعاتاصااب را    نمی 
 اابااو  ناانارد، و کااارگاار را بااه  
مس مان و غ رمس مان و خاارجای  

کنان. ظااهارا    و خودی ت س   می 

 ااانااوناای اساات درباااره زناانگاای  
روزمره بخش وس رای از جااماراه  
که نه تن ا ه  اگاوناه دخاالاتای  
در تنوین  ن نناشته، ب اکاه حاتای  
اجازه اظ ارنرار دربااره  ن را نا از  
ناانارناان! تااراانادی ارباااب باارای  

 رعایایشان  انون وض  کرده انن! 
توانان ایان    با این وهف سئوا  می 

باشن که اارا کاارگار در ماورد  
 ااانااون کاااری بااه ایاان درجااه  
ارتاااوااااعااای حااار  بااازنااان و  

های پ اشانا اادی در  ن    اهاح ه 
 را به خود مربو  بنانن؟ 

 
برای کارگران ایران و بنابه تورباه  

ای    زننگی فاکاتاباار و باردگای 
که بر  ن ا تا اما ال شانه، جاای  
شکای ناماانانه کاه اگار هارفاا  
منترر حلطفح حکومت ان بماانانان،  
ه    انونی در این کشاور و باا  
این وضر ت و این ر یا ، باه ناها   

شود. هم ان  ااناون     ن ا وض  نمی 
کاری ه  کاه ظااهارا بار روابا   
کار ناظر و حااکا  اسات، یاک  
 انون کاار باااایات ارتاوااعای و  
ضاانکااارگااری اساات کااه حااتاای  
ناا ااادهااای دساات ساااز ر یاا  و  
پااادوهااای حخااانااه کااارگاارح هاا   

تاوانانان ادعاا کانانان  ااناون    نمای 
کااااری اسااات کاااه کاااارگاااران  

پ یرفته باشنن. باالتر به اخاتاصاار  
اشاره کردم که اگر مباارزه یاک  
دهه کارگران نبود،  اناون کااری  
به مراتش ارتواعی تار از هاما ان  
ورن پاره کناونای را  ااناون کاار  
مای کاردنان! درسات باه هاما اان  
خاطر کارگران باین باا تاماام  اوا  
در بااارابااار هاااار اهااااحااا ااااه  

ای کاه  صان داشاتاه    پ شن اادی 
بااااشااان زنااانگااای کاااردن سااااده  

تر کانان    کارگران را از این ه  تباه 
و  ن این تباهی را  انونی باکانان،  
مت نانه بایستنن و به  ن اعتاراض  
بکننن. کارگران درباره این  ااناون  

تار کاردن    کار و خواب و خ ا  تباه 
ایستنان اارا کاه    شان می   زننگی 

هاار بااناانی را کااه بااه ضاارر  
کارگاران تااا ا ار بانهانان، یاک  
زنو ر دیگری بر پاای کاارگاران  

کانانان. هار ااه    را  اناونای مای 
ب شتر بی حا او ای کاارگاران را  

کانانان. در ناتا اواه     انونای مای 
هاای    و تی که دربااره اهااحا اه 

پاا ااشااناا ااادی حااکااوماات حاار   
زناا اا  و بااه  ناا ااا اعااتااراض    ماای 
کن  ،  صنمان نه دفاع حتای    می 

ضمنای از  ااناون کاار فارا ای،  
ب که اعتراض به  ااناونای کاردن  

حاا ااو اای    هاار اااه باا ااشااتاار باای 
کااارگااران اساات.  صاانمااان ایاان  
است که هر اه ب شتر  اوانا انای  
را بر رواب  کار حاک  کن ا  کاه  
حاهل مست ا ا  ماباارزه کاارگار  
است. روابطی که حاهل انانیان  

 رن ماباارزه کاارگاران در ساطا   
باگاام    الما ا ای اسات کاه گاام   ب ن 

ارتواع را عا اش رانانه و رفااه را  
حا او ای    جایگزین ریااضات و بای 

 کرده است. 
 

هاای    کارگران در برابار اهااحا اه 
ایساتانان    پ شن ادی اخ ر ها  مای 
هااا هاا     ااارا کااه ایاان اهاااحاا ااه 

های پ ش ان  صان    ماننن اهاح ه 
بنتر کردن شرایا  کاار باه ضارر  

داران و    کارگر و به ناها  سارماایاه 
ا او  هر اه ب شتر کاارگاران را  

انن. کارگاران    دارنن و پ شن اد شنه 
اماااا هااارفاااا در بااارابااار ایااان  

ها برنوان ماراتارضا انای    اهاح ه 
کااه بااه ایاان وضااراا اات رضااایاات  

ایسااتااناان  باا ااکااه    اناان، نااماای   داده 
کننن که جاماراه را    اعتراض می 

در برابر تارارض با اشاتار باه کال  
کارگران و کل جامره به ما انان  
ب اورنن و رفاه و زننگی با اتار را  

کننن و تاش خواهنان    مطالبه می 
کرد این رفاه و زننگای با اتار را  
 انون بکننن. تاش خواهنان کارد  
تشکل مست ل خاود را باه ر یا   
ت م ل کنانان کاه ابازاری اسات  
برای تضم ن ایان  ااناون کاار و  

 تا  ر و اها   ن. 
 ١١٠٧ س تامبر    ٠١ 

 ما و اصالح "قانون کار"
 ناصر اصغری

 
با اکاه بسا ااری از مسائااولا ان و  
عام  ن مست    این جنایت هاناوز  
جزء م امات دولتی و مصنر کار  

 هستنن.  
   

هاااماااه اطااااعاااات در ماااورد  
کشتارهای دهه شصت باین ع نی  
بشود و در اخاتا اار جااماراه  ارار  
بگ رد. تراناد  ارباانا اان، اساامای  
 نان، تاریاخ و ااگاوناگای با اتال  
رس نن و م ل خاکس اریشان باایان  

 اعام بشود.  
 

باین در سط  ب ن الاما ا ای ها اات  
هااای صیصااا  باارای تاا اا اا ااو و  
روشن کردن جازئا اات مارباو  باه  
کشتارهای دهه شاصات تشاکا ال  
بشاود. هاامااه  مااریاان و عاااماا اا اان  

مست    و غ ر مست    این جنایات  
بااایاان شااناااسااائاای و مااراارفاای و  
بازداشات شاونان و باه ما ااکاماه  

 کش نه شونن.  
 

جم وری اساامای    ١١٠١ در سا   
در دادگاااه باا اان الااماا اا اای ایااران  
تریبونا ، که با شرکت ح او اناناان  
ب ن الم  ی و تارانادی از خااناواده  
های  ربان ان کشتار دهه شصت و  
زنااناناا ااان ساا اااساای در  ن دوره  
تشک ال شان، باه نسال کشای و  
جاناایات عاا ا اه بشاریاات ما اکااوم  
گردین. اکنون بر زم نه اعترافاات  
اخ ر م امات حکومت ما اتاوان و  
باین توجه ج انا اان را ماواندا باه  
دادگاه ایران تریاباوناا  و ناتاایاج و  
تصم مات  ن ج ش کرد و دولت ا و  
ن ادهای ب ن الم  ی را به پا یارش  

احکام دادگاه و پ اگارد ما ااماات  
 جم وری اسامی واداشت.  

 
جم وری اساامای باایان باخااطار  
کشتارهاای دهاه شاصات و کال  
پروننه  طورش در جاناایات عا ا اه  
بشریت از جانش دولت ا و ن ادهاای  
ب ن الم  ی م کوم شود و از نارار  
ساا اااساای تاا ااریاا  گااردد. رواباا   
س اسی و دی  ماتا اک دولاتا اا و  
ن اادهاای با ان الاما ا ای باایان باا  
جم وری اساامای  اطا  شاود و  
سران  ن مورد پ گرد  رار بگ ارنان.  
دولت ا و ن ادهای ب ن الم  ی بایان  
در برخورد به جاما اوری اساامای  
همان سا ااساتا اائای را در پا اش  
بگ ارنان کاه در  اباا  حاکاومات  
 پااارتااایاان  فااریاا ااای جاانااوباای در  
سال ای  خر  ن حاکاومات اعاماا   

 م کردنن.  
  

فاجره و زخ  عم و  کشاتاارهاای  
دهه شصت ن ایتا با برا نن ناراام   
جم وری اسامی و م اکمه همه  
م اماات و مسائاولا ان  ن الاتا اام  
خواهن یافت. جاناباش دادخاواهای  
مردم ایران از  تل عام دهه شصات  
جنبش مر نی با هن  بما ااکاماه  
کشاا اانن ماا ااامااات جااماا ااوری  
اساااماای و جاازئاای از جااناابااش  
سرنگونی ط بانه مردم ایران اسات.  
حزب کمون ست کارگری خاود را  
یک نا اروی فاراا  ایان جاناباش  
م نانان، پا اگا اراناه بارای تا ا او  
اهنا   ن مبارزه م کنن، و از همه  
خانواده ها و بازماننگان  ارباانا اان  
جم وری اسامی،  فرال ن جنبش  
ع  ه اعنام و جنبش بارای  زادی  

زننان ان س اسی و همه ماردم  زاده  
ایااران ماا ااخااواهاان بااه جااناابااش  
دادخااواهاای از کشااتااارهااای دهااه  

 شصت ب  ونننن.   
 

حاازب هاامااه مااردم  زاده جاا ااان و  
ن روهای متر ی را به حاماایات از  
جااناابااش دادخااواهاای مااردم ایااران،  
کمک به ت  و اهانا  مشاخا   
این جنبش و حمایت همه جانبه از  
ماباارزات مااردم ایاران باارای بازیاار  
کش نن جاما اوری اساامای فارا  

 م خوانن.  
 

 حزب کمون ست کارگری ایران 
س اتاامابار    ٠٨ ،  ٠٨١٨ ش ریور    ١٨ 

 ١١٠٧ 
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 کار یا بیمه بیکاری حق مسلم مردم است! 
 دست مزدوران حکومت از زندگی دستفروشان کوتاه

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
مررررررررررتضررررررررروی: 
از"عررذرخررواهرری" 
ترررررا پررررررونرررررده 
تخرلرفرات ترامریرن 

 اجتماعی!

برن از حع رخواهی مرتضاویح از  
خامنه ای و بازماننگان جاناایاات  
ک ریز ، این هاهاتاه حاکاومات  
ماارتضااوی را بااه خاااطاار پااروناانه  
تاخاا ااهااتااش در سااازمااان تاااماا اان  
اجتماعی ، به دادگاه غ رعا انای  
برد. موضوع این ج سه غ رع نای  
در باره تخ هات در سازمان تام ان  
اجااتااماااعاای و رساا اانگاای بااه  
شکایات کارگران از این ساازماان   
بود.در کاناار ایان ماوضاوع  دو  

  ٠٨٨ واگا اری  »ات ام دیگروی،  
و   «شرکات باه بااباک زناواانای 

های هنیه به مارااون    ارایه کارت »
او  ری گ دولات سااباو و بارخای  
ناماایانانگاان ماوا اگح از جاما اه  
ات امات وارده باه مارتضاوی در  
دوره ریاستش بر این سازمان مای  

 باشن.  
 

تا اونوایی که به ساب ه ایاناواور  
م اکمات حکومتی بر م اگاردد  
در دوسااا  گاا شااتااه سااه مااورد  
دادگااه در ماورد رسا انگای باه  
پااروناانه تااخاا ااهااات ماارتضااوی در  

سازمان تام ن اجتمااعای بارگازار  
شنه که در هر ساه  دادگااه باه  
نت وه نرس نه و با اعاام ایاناکاه:  
مساتانانات نااکاافای اسات و...  

 حکمی هادر نکرده بود. 
عبااس پاالا ازدار کاه یاکای از    

شاااکاا ااان ایاان پااروناانه اساات در  
ج سات  ب ی در ایان دادگااه در  
دوسا  گ شته مانعای شانه باود  
که در ماجرای اهنای کارت باه  
نمایننگان و وام ها باه باانانهاای  
حاکااومااتای،  دادگااه فاا ا  بااه  
یکی دو ماورد پارداخاتاه باود و  
ب  ه تخ هات از نرر وی هنوز بااز  

 است. 
 

مرتضوی در پاسخ باه اتا ااماات  
بانن پاالا ازدار باه وی  درجاریاان  

گاهاتاه    ١١  بان ساا     ١٨ دادگاه  
بود: در ابتانای جا اساه ناماایانانه  
دادسااتااان کاا ااهاارخااواساات هاار دو  
موضوع را  رائت کرد و باناا باه  
تشخ   رئ گ دادگاه ابتنا گاروه  
پال زدار شامل عباس پاالا ازدار و  

ماانافاا  وی و اااناان نااهاار    وکا اال 
دیااگاار از جااماا ااه مصااطااهاای  

همنانی، حاج م مود عطاار    تر  
همنانی به وکاالات   اای    و تر  

ترابی و سایر افراد گروه پاالا ازدار  
کااه از بااناانه شاااکاای بااودناان،  

شاان را ماطار  کاردنان.    شکاایات 
ها دو موضوع بود کاه    شکایت  ن 

در دو بنن از سوی دادستان ت اران  
بررسی شن  یکی افترا و دیاگار  

ها اعتاراض کاردنان کاه    اینکه  ن 
عامال    شان بازرسی باه   ارا از منز  

 منه است که پگ از ته    اتا اام  
 بننه از خود دفاع کردم. 

 
مرتضوی در باره  خاریان مارحا اه  
رس نگی به پروننه اش در ماورد  
تخ هات تام ن اجتماعی از جما اه  

شاارکاات    ٠٨٨ ماااجاارای فااروش  
تاما ان اجاتامااعای باه زناواانای  
گهته بود: حه   فروشی نبوده و  
تخا اهای را اناواام ناناده ایا .  ن  

نامه در مارحا اه باازپارسای    تهاه  
من  پ گارد زده شان و ماواردی  
ه  که مورد ایراد بود کارشانااس  
رسمی دادگستری نرر داده اسات  
کااه هاا اا  تااخاا ااهاای از طاار   
منیرعامل هورت نگرفاتاه اسات  
و ه   خسارتی به ساازماان وارد  
نشنه و ه   شرکتی ها  فاروش  

 نرفته و منت ل نشنه استح. 
تااا ایاانااوااا ساااباا ااه رساا اانگاای  
حکومتی به ماوضاوع تاخا اهاات  
مرتضوی در تااما ان اجاتامااعای  
بود که به نت واه ای نارسا انه و  
مرتضوی باا حاعاتامااد باه ناهاگ  
خاصح که مورد حمایت بانن ب ات  
رهبری و احامانی نا ادیا ااسات،  
خودش را ایان اتا ااماات تابارئاه  

 کرده است. 
 

در ادامه رس نگی حاکاومات باه  
پااروناانه تااخاا ااهااات ماارتضااوی در  
سازمان تااما ان اجاتامااعای، روز  

ش ریور یک بار دیاگار    ١٦ شنبه  
دادگاااه غاا اارعاا ااناای ماارتضااوی  
باارگااازار شاان. در ایاان ماااورد  

هامانانای وکا ال    مصطهی تار  
ماانافاا  تااراانادی از کااارگااران    

شااااکااای در پااارونااانه تاااامااا ااان  
اجتماعی از رد اعاتاراض سارا ان  
مرتضوی به بارخای از بانانهاای  
گزارش کارشناسی پروننه تاما ان  
اجتماعی خبار داد. طاباو اعاام  
وی مارتضاوی کاه باه گازارش  
تخا اهاات از تااما ان اجاتامااعای  
اعااتااراض داشااتااه و گااویااا ایاان  
اعتراض وی در دادگااه رد شانه  
است و  رار شنه در  یانانه حاکا   
ن ایی دادگاه در این مورد هاادر  

شود.وی  در خااتاماه گاهاتاه :  
گااازارش تاااکااامااا ااا ااای در رد  
اعااتااراضااات ماارتضااوی اساات و  
پروننه در اخت اار  ااضای دادگااه  
 رار گارفاتاه و در شار  هانور  

 حک  است.  
 

به نرر می رسن که مرتضوی و  
باننهای حاامای اش و در راس  
همه  ن ا ب ات رهاباری ماتا ااعان  
شنه انن که برن از حع ر خاواهای  
مرتضویح،موضوع تخا اهاات وی  
در تام ن اجتمااعای را فا اصا اه  
بنهنان. باه دناباا  حعا رخاواهایح  
مرتضوی و فشار باننهای دولات  
روحاااناای و باارخاای باااناانهااای  
مو سی،حنو زدنا ااح باه حاماایات  
خاااماانااه ای از ماارتضااوی باااال  
گرفته  وخامنه ای ه  ها  را  
در این دینه هر جوری شنه پارونانه  
ماارتضااوی را مااخااتااومااه اعااام  
نماین. طاباراا باا در نارار داشات  
حمایت هم شگی خاماناه ای از  
جانی مرتضوی. ارا کاه پارونانه  
مرتضوی پارونانه خااماناه ای ،  
احمنی نا اد و باانانهاایشاان، از  
جنایاات کا اریاز  گارفاتاه تاا  
تخ هات گسترده دزدان حکوماتای  
در تام ن اجتماعی باوده کاه باه  
اننازه کافی به این بانن حکومات  
لطمه وارد کرده اسات. بارخای از  
باننهای رهباری تاا  ناواا پا اش  
رفااتااه اناان کااه خااواسااتااار اعاانام  
مرتضوی برای حنواتح جم اوری  

 اسامی هستنن.  
 

این فشار های داخ ای در کاناار  
فشار افکار عاماومای جااماراه   
نهارت و انازجاار ماردم از جاانای  
مرتضوی که هامازماان ناهارت و  
انزجار از کال ناراام اسات، با ات  
رهاابااری و باااناانهااای حاااماای  

مرتضوی را مت اعن کارده اسات  
که تا دیر نشنه این پروننه که باه  
ضرر نرام اسات باه ناتا اواه ای  
برسن. اینکه دادگاه اه حاکامای  
هااادر خااواهاان کاارد، بسااتااه بااه   
کشمکش باننهای حکاوماتای و  
باا اات رهاابااری و هاامااه دزدان و  
جان ان شریک و سا ا ا  در ایان  
پااروناانه دارد.از ایاان نااراار باا اات  
رهبری بشنت ت ت فشار است و  
بانن هاای دولاتای ها  در هاند  
استاهااده خااص خاودشاان از ایان  
ماااجاارا بااوده و بااه مااراانااایاای  
ماارتضااوی یااک پااای باا ااران  
مشااروعاا اات نااناشااتااه ناارااام شاانه  
اساات. بااه احااتاامااا  زیاااد ایااناا ااا  
مرتضوی را به جریمه و اناهاصاا   
از خنمات دولتی م اکاوم کارده  
و به حاش ه امن باانانهاای دزدان  
حکومت خواهنن برد. کاری کاه  
تا حاال کرده انان. ساراناواام ایان  
پروننه هر اه باشن، هار حاکامای  
هادر شود، در این شکی ن اسات  
که جم وری اسامی حکاومات،  
ماااارتضااااوی هااااا، احااااماااانی  
ناا ادهااا،الجااوردیاا ااا، ناا ااریاا ااا،  
پاورماا اماانی هااا،ری شاا اری و  
گ انی ها  و ده ا جنایتاکاار و  
عناهر  دمکش و جانی و دزد و  
در راس همه  ن ا ب ت رهاباری و  
شخ  خامنه ای می بااشان.اماا  
پروننه جنایاات و دزدیا اای کال  
سران حکومت  نازد ماردم هاناوز  
باز است.هماه ساران و ما ااماات  
ب نن حکومت دستگ ر و به اتا اام  
ارتکاب جنایت ع  ه بشریت باایان  
م اکمه گردنن.حک  وا ارای در  
همه این پروننه ها را ماردم هاادر  

 خواهنن کرد. 
 م من شکوهی 

 ١١٠٧ س تامبر    ٠٨ 
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 ٨ صفحه   

اش یک ل ره بود و تاماام     همه 
شاان     طره بتن کاه هار کانام   ١١ 
تن وزن داشتنن، از س ف تاونال    ١ 

ماتاروی کا اانشاا ار رهااا شانناان،  
کاارگار    ١ روی زم ن افتادنن و  

را زیاار خااودشااان لااه کااردناان.  
 ن شش هرا نر منتارار   «فاطمه »

نااا اااامااان.   «رضاااا »نشاااسااات،  
ی کاارگار اا اارشاناباه،  «رضا »

هب  رفات    ٦ ه     ١٨ ش ریور    ٠٦ 
تا کنار ب  ه کارگرها، کار خا   

متروی ت ران را پا اش بابارد و    ٧ 
و   «هاادی »،  «غاامارضاا »مثل  

 و ت برنگشت.   ه    «احمن »
 
رضاا با ارامای   همسر     »فاطمه «

شانه در    یکی از کارگران کشاتاه 
حادثه ریزش س ف تونال ماتاروی  
کاا ااانشاا اار، حاااال راهاای اردباا اال  
است تا برود باالی مو گ هاهاتا   

هاایای    همسرش بنش نن  باا اشا  
که هنوز به در اسات، دلای کاه  
منترر است و صهنای کاه هاناوز  

ف من که ااطاور     رام نشنه و نمی 
  ٦  «رضااا » ن روز ااا ااارشااناابااه،  

هب  از در ب رون رفات و دیاگار  
 «فااطاماه »شاش بارناگاشات.    ٦ 

سالگای او را  ٠٨ ساله که در  ١١ 
در نسا ا  شا ار   «رضاا »به خانه  

کری  فارساتاادنان، هاناوز ها     ربا  
ساالاه  ٨٨ ی  «رضا »دانن کار    نمی 

د   اا ااه باود  او حااال فا ا   

داناان شااوهااری داشاات کااه    ماای 
و    ٧ بود، پنر دو با اه   «کارگر »

سالاه  نا اا باود و... و حااال  ٠١ 
او   «ناباودن »دیگر ن ست. نابااوری 

 «فاطاماه »شود از هنای    را می 

گاویاان:    جاا کااه مای   فا اما اان   ن 
کاگ ها  نا اامان کاه     خر ه   »

تس  تی بگاویان. مان هاناوز ها   
 دان  که اه شن.   نمی 

 
سا  کارگار باود    ٠١ رضا ب رامی  

ساا     ٠١ های زیادی از این    و سا  
های مترو، زیار  زما ان    را در تونل 

و با کارگران زیادی گ رانن کاه  
ها پ اش    خ  مترو را برای ت رانی 

بردنن. حاال خااناواده او از هاهاتاه  
حاا  عازادار ناباودن او    پ ش تا باه 

گاویانان: در ایان    هستانان و مای 
روز از مساائااوالن شاا اارداری،  ٦ 

اعضای شورای ش ر و ماتاروی  
ت ران کسی سراغشان را نگرفاتاه  

، هاماسار او  «فاطمه عزیز »است.  
که دیروز مراس  هاهات او را در  
اردباا اال باارگاازار کاارد، حاااال از  

گوین، و تی که خابار    حالش می 
مر  همسر جاواناش را بارایاش  

ونا ا      ن روز تا ساعت دو » وردنن:  
ظ ر که باه او زناگ زدم، سار  
کار بود و با ه  ه بت کاردیا .  

بارانازظا ار کاه    ٨ برنش ساعت  
دوباااره بااه او زنااگ زدم، دیاانم  

دهان، هاراای    موبای ش  نتن نمای 
پشت سر ه  شماره را گرفتا ، در  

دسترس نبود  گهتا  شاایان ااون  
طوری شانه،    داخل تونل است، این 

شاش    ٨ ولی برنش که ساعت از  
گ شت و ن امن، نگران شانم. باه  
همه هاماکاارهاایاش زناگ زدم،  

داد، شرکت ها     کسی جواب نمی 
کاه باران کا ای    طور. تا این   هم ن 

زنااگ زدن، یااک نااهاار تاا ااهاان  
شرکت را جواب داد و گهت کاه  

انان، گاهات    او را به ب مارستان برده 
خااودتااان باارویاان باا اامااارسااتااان  

جا و گاهاتانان    ک ریز . رفت   ن 
باین بروم ب مارستان ک انش ر،  خار  
سر ه  گهتنن فوت شانه و دنا اا  

 «دور سااااارم اااااارخااااا اااااان. 

درهاامااه   «رضااا »و   «فاااطاامااه « 
هااای بااراان از ازدواجشااان    سااا  

 «فااطاماه »مستأجر بودنن، حااال  

ساالاه و    و نا ا    ٨  « ریا »هست  با  
مااهااه کاه فارزناانان  ٧  « رما اتاا »

 ن اینن و حاال دیگر پانر نانارنان:  
رضا را در  برستان نسا ا  شا ار  »

خااا  کااردیاا . ماان هاانااوز هاا   
شوکه هست ،  رام و  ارار نانارم.  
از همان و تی که خبرمرگاش را  
شن نم، ش ارم  اطا  شانه و شا ار  

ام بانها . ماانانم    ننارم که به ب ه 
اه کانا . او را خا ا ای دوسات  

دانا  باایان باه    داشت  و حاال نامای 
های  اه بگوی . بگاویا  ااه    ب ه 

شاان کااه پاانرشااان م رد و ایاان  
های جوانی را اطور بنون او    سا  

 رد کن . 

هاااا از    در ایااان ساااا   فااااطاااماااه 
 های خطرناکی کاه رضاا   خاطره 

هاای ماتارو تاراریاف    درباره ریازش 
کرد، ک  نشانا انه باود ولای    می 

کرد، هاما ان    ه   و ت فکر نمی 
ها یک روز بای جاان یاار    ریزش 

گااهاات    ماای »اش شااود:    زناانگاای 
باار    کارم خطرنا  اسات، دو ساه 

گهته بود ک  ماننه تاونال ریازش  
کاردم    کنن ولی مان فاکار نامای 

یک اا از بازر  اسات، کاار  
دانسات    است دیگار. خاودش مای 

که هم شه درخطر بود، ولی مان  
کردم، اون کار و تاونال    باور نمی 

و دو   «فااطاماه «  «را ننینه باودم. 
فرزننش حاال به خااناه پانری او  

ای کاه یاک    انان  خااناه   برگشته 
پاانر مااریاا  دارد کااه کااارگاار  
ساختمانی اسات و حااال با اکاار  
اسات و از و ااتای خااباار ماار   

 انن، افسرده شنه.   دامادش را  ورده 
 

؛ خانه آخدر ٢٥١قطعه 
 غالمرضا و  هادی 

بارادر باودنان    و هادی   غامرضا 
دو برادر کارگار کاه دسات  خار  
ه  کارشان، جاانشاان را از  نا اا  

و هاادی   گرفتنن.  غاامارضاا  
تازه یک ههته باود کاه   «ع  زاده 
ماتاروی تا اران رفاتاه    ٧ به خ   

کار بودنن و  ن    بودنن   ن ا سرویگ 

رضاا  »روز ا ارشنبه ه  و اتای  
با ال   «پا اکاور »دین که   «ب رامی 

مکان کی از کار افتاده، به  نا اا  
اطاع داد تا با اایانان مشاکال را  

کاار را   «هاادی »رف  کننن  او   
باه   «غامرضاا »شروع کرد و برن  

کاامااکااش رفاات. هاانااوز ااا اازی  
نگ شته باود کاه یاک هانای  
م  ش همه جا را بارداشات،  نا اا  
به س ف ناگااه کاردنان و تاا باه  

هاای    خودشان با اایانان، زیار باتان 
هاای    سناگا ان مااناننان و ساگ 

هاا باا    احمار باران از سااعات   ها  
شان، جای  ن اا را از    ب نی     نو  

زیار خاروارهااا سانااگ و خااا   
 نشان دادنن. 

 
خانواده ع  زاده حاال یاک هاهاتاه  
است که عزادارنن. بارای هاما ان  
ه  است که هنای برادر بازر   
و پسرخاله  ن ا درسات از سا اناه  

بااریاانه     یاان و بااریاانه   باا اارون نااماای 
گااویااناان کااه دوساات ناانارناان    ماای 

خبرنگاری به خاناه  نا اا بارود و  
حاا  و روز ماادر و پانر پا ار و  

و   «غاامارضاا »دره  شاکاساتاه  
را بب انان  پانر و ماادر   «هادی »

ای که حااال    ساله ٨٨ و    ١٧ دوپسر  
انن که در    دونهر از انن کارگری 

هااای    سااا  گاا شااتااه، تااوناال   یااک 
مااتااروی تاا ااران، جااان  ناا ااا را  

 انن.   گرفته 

 کارگران مدفون شهر 
 حسن صالحی

شده در حادثه متروی کیانشهر  اسدت کده  های کارگران کشته وگو با خانواده مقدمه: گزارشی که در اینجا می آید خالصه ای از گفت
طی ان چهار کارگر متاسفانه جان باختند. نویسنده این این گزارش الناز محمدی است و  این مطلب در روزندامده شدهدروندد چدا  

 ایران منتشر شده است.
در مدیای رسمی کمتر سرنوشت کارگرانی که بدلیل شرایط ناامن کار کشته می شوند، مورد توجه قرار می گیدرد و یدا سدرندوشدت 
دردناک خانواده های این کارگران به تصویر کشیده می شود. این گزارش از این نظر کار با ارزشی است. جان چهار کارگر متروی 
کیانشهر قربانی شد چرا که شهرداری تهران و پیمانکارانش برای جان و امنیت کارگران پشیزی ارزش قائل نیستند. خودشان مدی 
گویند که "دقت و کیفیت فدای سرعت" شده است و به عبارت درست تر جان انسانها فدای سود شده اسدت چدرا کده هدزیدنده هزم 
صر  امنیت کار نمی شود. حضرات برای حفظ ظاهر هم حتی حاضر نشدند که در مراسم سوگواری کارگران جان بداخدتده شدرکدت 

کارگر کارگاه مترو کیانشهر درکدندار مدرگ دو  ٤شود؛ مرگ  بار نیست که مرگ کارگران حفاری مترو خبرساز می کنند. این نخستین
کارگر مترو شهران درخرداد امسال نشان از دارد که شرایط ایمنی کارگران بشدت نامساعد است. شهرداری تهران و پیمداندکداراندش 

 بدلیل قصور در تامین شرایط ایمن کار مسئول مرگ این چهار کارگر هستند و باید در مقابل آن از هر نظر جوابگو باشند. 
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و خررافرى اعرم از نره تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است. عليرغم رواج ايرده هراى قردرگررايرا
زندگى واقعى و  ند،مذهبى و غير مذهبى حتى در دنياى باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکن
کره دنريراى فرردا  مريردعمل روزمره توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک اميد و باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر است. اين ا
چند و چرون دنريراى  يينميتواند از محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشد، اين اعتقاد که عمل امروز انسان ها، چه جمعى و چه فردى، در تع

ر چريرز بره کمونيسم کارگرى قربرل از هر  فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حرکت توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد.
   ضرورى و ميسر است. ان،اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد انسان هاى بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن يک آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست خود انس

 يک دنياى بهتر

  ٧از صفحه        
ماا ااماان عاا اا اازاده، باارادر باازر   
 ناا اااساات کااه خااودش هاا  در  

کنان. او    های مترو کار می   پرو ه 
گوین، دو بارادرش کاه حااال    می 

دیگر ن ستنن، خا ا ای و ات باود  
کار ب ل ماکاانا اکای    که سرویگ 

بودنن و  ن روز ه  بارای سارویاگ  
 ن  »ب ل مکان کی رفته باودنان:  

شااود.    روز پاا ااکااور خااراب ماای 
ای در باا اال    پاا ااکااور وساا اا ااه 

هاا را    مکان کی اسات کاه باتان 
کانان.  ن ماو ا  رانانانه    خرد مای 

زنن که پ کور از کاار    زنگ می 
رونان    افتاده و دو بارادر مان مای 

که  ن را درست کننان. درهاما ان  
متار  ٠٨١ تا    ٠١١ ح ن س ف تونل  

کنن.  ن روز من تاباریاز    ریزش می 
وناا اا  شااش    بااودم  ساااعاات سااه 

پسردایی من زنگ زد و گاهات:  
اناان،    هااایاات تصاااد  کاارده   داداش 

خودت را سری  برسان ت ران،  مانم  

دینم فاوت کاردنان، گاهاتانان در  
تونل این اتهان افتااده. ماا هاناوز  

دان ا  اتاهاان د ا ا اا ااه    ه  نمی 
کانام      بوده، در این منت ه  ه   

از مساائااوالن شا اارداری و شااورا  
ن امننن تا تس  تی به ما بگویانان  
یا توض   بنهانان کاه مااجارا از  

 اه  رار بوده است.. 
 

گوین که بارادرهاایاش    پم من می 
گرفته و هار    ح ون کارگری می 

 باااد تاا ااران    دو درماانااطاا ااه دولاات 
اناان  هاار دو بااا    مسااتااأجاار بااوده 

ت ص ات دیا ا ا ، هار دو ازدواج  
یاک دخاتار   «غامرضا »کرده و  

 ساله دارد.   یک 
م مود ک امنش پسرخاله ایان دو  

 نا اا  اباا  »گاویان:    برادر ه  می 
ه  به هورت م طارای در ماتارو  

  ٠٨ کار کرده بودنن ولی اخ را از  
ش ریور تازه رفتاه باودنان در ایان  

هااادی      کااردناان.   خاا  کااار ماای 

باود.    ٧١ و غامرضاا    ٧١ متولن  
ساالاه    غامرضا یک دختار یاک 

مااه باود ازدواج  ٧ هااادی    دارد و  
کارده بااود. در ایان ماانت هاامااه  

کاگ    انان. ها ا    فام ل داغان شنه 
ن امن تا از ماا دلاواویای کانان،  

 کگ توض  ی به ما نناد.   ه   
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هیحه اصالیحه قانون 
کار،تالش دولت برای سفت 
 وسنگین ترکردن همان یوغ

 
 بخش اول

 
 قانون کارموجود؛

 
برای اکثریت کارگران ایاران کاه  
ازجانش دولت اودستگاها اای  ناان  
بااااسااتااناااد بااه مااهاااد  ااانااون  

کارموجودنزدیک به ا ل  ساا   
است م کوم به زننگای مشا ات  
باردرسط  پنج برابرزیرخ  ف ارشانه  
اناانوهاارگااونااه اعااتااراضااشااان بااه  
وضااااااااااااااااارااااااااااااااااا ااااااااااااااااات  
مااراا ااشاات،باا ااکاااری،ماا ااروماا اات  
ازب مه ب کاری وغ ره را با تاوسال  
بااه هااماا اان  ااانااون کااارساارکااوب  
م کننن،اگره  حتی  انون کااررا  
نخواننه بااشانان باه وضاو   اابال  
در  است که  انون کارموجاود  
را نم شود به ها ا اوجاه اا ازی  
غاا اارازجااوازی  ااانااوناای باارای  
ساارکااوب ویااک کاا ااهاارخااواساات  

 ع  ه خود ت  ی کرد. 
 

اااااااااون کاااااااااارکاااااااااه    اااااااااان
امروزدراکثرکشورهای جا اان باه  
عاانااوان یااک ضاارورت باارای  
بر راری یک رابطه ضابطه مانان  
درارتبا  بااخاریانوفاروش نا اروی  
کاااار مااا اااان سااارماااایاااه داران  
وکااارگااران کشااورهااای تاا اات  
حاکم ت نرام سرمایه داری کاه  
ضامن تأم ن حنا   ای زنانگای  
کارگران دراا اارااوب سا اساتا   
باا ااره کشاای واسااتااثاامااارازطااباا ااه  
کارگرتوس  سرمایه داری بااشان  
در منه است، بل ازهاراا ازحااهال  
نبردهای کارگران بااکاارفارماایاان  
درطو  تاریخ حاکاما ات سارماایاه  
داری ازدوران اناا ااب هاانارااتاای  

تابه امروزاست. ان اب هاناراتای  
کااه باااکاانااارزدن ساانااتاا اااورواباا   
تول نی ارباب رعا اتای  وپا اشاه  
وری خردوپراکننه باعا  تاواما ا   
کاااااااااااااااااااااااااارگاااااااااااااااااااااااااران  
دربخش اومراکزمتمارکازهاناراتای  
گردین،عما شرای  مبارزه دساتاه  
جااامااارااای واجاااتااامااااعااای بااارای  
بااا ااارهااامااانااانی ازاماااکااااناااات  
ب تروبرخورداری ازس   با اشاتاری  
ازدساتاارنااج خااودراباارای کااارگااران  
فراه  ساخت. یکی ازپ اروزیا اای  
طب ه کارگرج انی ت م ل  ااناون  
کاربه سرمایه داری است کاه تاا  
 بل از ن س اساتا  اساتاثامااروبا اره  
کشاای ازپاا یاارش حاانا اا اا ااای  
مر شتی،رفاهی، ماوزشای،سااعات 

ساااعاات( ٨ کااارماا اانود روزانااه ط 
،مااااااااامااااااااااناااااااااوعاااااااااا اااااااااات  
کارکودکان،مزدبرابرزناان بااماردان  
دربرابرکاربرابروغ ره سرباززده باود.  
امروزه دولاتا اای سارماایاه داری  
حاک  به وی ه درغارب درناتا اواه  
ماابااارزات طااوالناای کااارگااران  
جااواماا  خااود ماا اازم بااه پاا یاارش  
وبااار ورده کاااردن باااخاااشااا اااائااای  
ازماااطاااالاااباااات کاااارگاااران کاااه  
دراسااناااد ااواناا اان کاااربااه هااورت  
 اعانه در مانه وباه ثابات رسا انه  
گردینه انان کاه عانو  از نا ااباه  
راحتی بارای نارااما اای حااکا   
ماا ااساارناا ااساات. هااراااناان کااه  

درهااورت مااتاا اانناابااودن هااف  
مبارزات کارگری دربرابرسا اساتا   
حاک ،دستآوردهای رسم ت یافاتاه  
طب ه کاارگاردر اوانا ان کاار اابال  
دست کاری ویاتابانیال کاردن  ن  
به  انونای کااماااضانکاارگاری  
وکااا اااهااارخاااواساااتااای عااا ااا اااه  
کارگران، نگونه که اماروزدرایاران  

 شاهن  ن هست   خواهنبود. 
 

اگااارااااه ماااباااارزات طااابااا اااه  
برای تثابا ات  ٨٦ کارگربرنازان اب 

مااطااالاابااات وحاا ااون مااطااروحااه  
درجریان ان اب متاو اف ناگاردیان  
اااااوجااااودفضااااای ساااارکااااوب   وب
شاانیاانوهااماا ااناا اان مااورد یااورش  
 رارگرفاتان تشاکا ا ااوشاوراهاای  
کارگری تش وتااب حاو طا ابای  
وس   خواهی کارگران ازدساتارناج  
خااود درماا اااباال تاااش سااازمااان  
یافته نرام سارماایاه داری بارای  
بازگرداننن س ست  ب ره کشای باه  
دوران ارباب رع تی ک م کوشا ان  

راازادبا ااات  «کاارگار »حاتای وا ه  
رایج ح   کانانوباه جاایاش وا ه  

 راردهن،هاما اناان اداماه  «مزدور »
یافت واین طب ه هاماواره ازحا اون  
وهویت اجتماعی خود بای و اهاه  
دفاع نموده،اما انون کارموجود باه  
ل ا  ما اتاوا حااهال ماباارزات  
طب ه کارگرایران ن ست. این سنان  

بااااه تصااااویااااش  ٧١ کااااه سااااا  

رساا اانازلاا ااا  پاا یاارش رابااطااه  
تول نی ای که یکطر   ن یاک  
اکثریت  اطا  کاارگارکاه دارای  
هااویاات طااباا اااتاای ایااکااه بااایاانبااه  
رسم ت شناخته شاود،درحاالا اکاه  
 بل از ن سا اساتا  حااکا  تااش  
م کرد انکارش کنن،برای طابا اه  
کارگر یک دستاورد و پ اشاروی  
بود. اما طابا اه کاارگارایاران باه  
خاطاروجاودخاها اان وسارکاوبا اای  
شاانیاان کااه اجااازه باارخااورداری  
از نرت کافی برای تااا ا ارتاوازن  
 ااااوا بااااه سااااود خااااود را  
نم ناد،نتوانست طب ه حاک  را باه  
پ یارش ماطاالاباات خاود ناماایان.  
درنااتاا ااوااه  ن اااه کااه زیاارجاا اان  
کتاب  انون کار بنون ه  اگاوناه  
دخااالاات ناامااایااناانگااان وا ااراای  
کارگران وتانا اا باا ناراروماطااباو  
خاااواسااات کاااارفااارماااایاااان باااه  
تاا ااریااردر ماانوبااه تصااویااش رساا اان  
تماما درضنیت بااماناافا  طابا اه  
کارگر رارگرفت باه طاوری کاه  
موادوتبصره های  انون کاریاا باه  
هااراحاات و  شااکااارا درتاا اااباال  
خااواساات ومااطااالاابااات کااارگااری  
هستنن ویا با ایواد اب امات  اابال  
تهاسا ارودرزهااوماناافا ی دربا ا اه  
موادوتبصره ها بااز ها  درماوا ا   
الزم به سود کارفرمایان  اابا ا ات  

 مرناتراشی دارنن. 
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 ٥٣ صفحه  

 فصل پنو  
 لمان. ماارکاگ و    ٠٨١٨ ان اب  

انگ گ در ایالات رایان. تاأسا اگ  
ناااوی رایاااناااش زایاااتاااوناااگ.  
گتشالاک و ویا ا ا . اتا اادیاه  
کااارگااران کاا اان. ساا اااساات و  
تاااکااتاا ااکاا ااای نااوی رایااناا ااش  
زایتونگ. استهاان باورن. تااا ا ار  
تاکاتا اک ماارکاگ. شاکاسات  
ان اب و اختا  نرر در حلا اگ  

 کمون ستح. انشراب 
 

حمان هست کمون ستح تن اا اانان  
روز  بل از ان اب فوریه ماناتاشار  
شااان و ساااازماااان حجااااماااراااه  
کمونا اساتایح تانا اا در ناوامابار  

تکم ل شن. حجامراهح کاه    ٠٨١٦ 
هااای پاااریااگ، لااناانن و    از گااروه 

بروکسل تشک ل شانه باود تانا اا  
ارتابااطااات ضاارا ااهای باا بارخاای  

هااای کااواااکااتاار  لااماااناای    گااروه 
 داشت. 
 

این امر بخودی خود کاف ست تاا  
نشان دهن که ن اروهاای ساازماان  

های  لمانی حجااماراه    یافته بخش 
کمون ستیح کاه ماارکاگ مای  
بایست از طریو  ن اا عامال کانان  
کاما ناا ز باودنان. انا ااب در  

در پاااریااگ    ٠٨١٨ فااوریااه    ١١ 
شر ه ور شن، داماناه  ن بسارعات  
به  لاماان کشا انه شان. در ساوم  
مااارس در کاا اان، شاا اار اهاا اای  
ایالت راین، اا ازی نارا ار  ا اام  

ای بو وع پ وسات. ما ااماات    توده 
ش ری موبور شاننان فاراخاوانای  
برای شاه پروس ت  ه نماینن   ناان  
از وی استانعاا ناماودنان تاا ایان  
 شوب را مورد توجه  رار دهان و  
امت ازاتی اعطا نماین. دو نهار در  

رأس این   ام ک ن  رار داشاتانان،  
یکی گتشالک، طب بی کاه در  
باا اان فاا اارا و کااارگااران کاا اان  
ماا اابااوباا اات بساا اااری داشاات، و  

 ٠٨٠١ دیگری  گوست ویا ا ا  ط 
  ٠٨ (، افسر سااباو. در  ٠٨٦٨   –

مارس ان اب در وین در گارفات  
هاامااان ماااه بااه باارلاان    ٠٨ و در  
 رس ن. 
 

در تمام ایان مانت ماارکاگ در  
بروکسل بود. دولت ب  یاک کاه  
نمی خواست در سرنوشت س طنات  
 وئ ه س    باشن، بر م ااجاریانای  
که م    بروکسال باودنان یاورش  
برد، مارکگ را دستگ ار کارد و  
بهاها اه اانان سااعات او را از  
کشور خارج ناماود. ماارکاگ باه  
پاریاگ رفات. یاکای از رهاباران  
حکومت مو ت فرانسه، فردیناانان  

(، کاه  ٠٨٧٧   –  ٠٨١١ ف وکون ط 
از سردب ران روزنامه ای باود کاه  
انگ گ برایش م اله می ناوشات،  
 با مارکگ را دعوت کرده باود  
کااه بااه فاارانسااه باارود و اعااام  
داشااتااه بااود کااه در ساارزماا اان  
فرانسه که دیگر  زاد شانه اسات،  

های حکومت  ب ای    ک  ه اباغ ه 
 باطل و بی اعتبار می باشنن. 

ای باروکسال، کاه    کم اتاه حاوزه 
کم ته لننن پگ از  غاز ان ااباات  
در  اااره اروپااا تاامااام اخااتاا ااارات  
خویش را بنان تهوی  کارده باود،  
اخاتا اارات خاود را باه ماارکاگ  
منتا ال ناماود. در ما اان تاراناد  
کث ر کاارگاران  لاماانای کاه در  
پاریگ توم  کرده بودنن، اختاا   
نررهای بس اری در مورد اوضااع  

های ماخاتا اف    بوجود  من و گروه 
سازمان داده شننن. یکای از ایان  

گروه ا ت ت نهوص باکاونا ان باود  
کااه هاامااراه بااا شاااعاار  لااماااناای،  

 –  ٠٨٠٦ گاائااور  هاارو  ط 
ای برای تشکا ال    (، برنامه ٠٨٦٨ 

سازمانی مس   و حم ه به  لاماان  
 طر  ریزی کرده بود. 

 
مارکگ کوشا ان  ناان را از ایان  
کار منصر  کنن. وی پ شنا ااد  
کرد که  ن ا تک تک به  لماان  
برونن و در جریانات ان ابای  ناواا  
شرکت جوینن. اماا بااکاونا ان و  
هرو  بر برنااماه  انیامای خاود  
بااا اای ماااناانناان. هاارو  یااک  
گردان ان ابی سازمان داد و  نارا  
به مرز  لاماان بارد کاه در  ناواا  
بااطااور کاااماال شااکااساات خااورد.  
مااارکااگ هاامااراه بااا باارخاای از  
رف ایش توانستنن خود را به  لماان  
بارسااناانان و در نا اا  ماخااتا ااف  
ا اااماات گاازیاانااناان. مااارکااگ و  

 انگ گ به ایالت راین رفتنن. 
باین باخااطار داشاتاه بااشا ا  کاه  
باااخاااش  لاااماااانااای حجااااماااراااه  
کمون ستایح دارای ها ا اگاوناه  
سازماانای ناباود. تانا اا هاوادران  
ماانااهااردی وجااود داشااتااناان. اااه  
کاری برای مارکگ و انگ گ و  

مانن؟ تا اریاباا    رف ایشان با ی می 
ا ل سا  برن از ایان و اایا  کاه  

رود،    شاار   ن در ایاانااوااا ماای 
انگ گ کوش ن تاکت اکا اائای را  

  ٠٨١٨ که او و مارکگ در ساا   
کاردنان بارای    در  لمان دنباا  مای 

رف ای جوان تشری  کنن. باه ایان  
سئوا  کاه حاارا او و ماارکاگ  
بوای اینکه باه بارلان بارونان در  
ایااالاات رایاان، در کاا اان، بااا اای  
ماننننح وی جواب روشان زیار را  
داد:  نان ایالت رایان را اناتاخااب  

کااردناان زیاارا از نااراار هااناارااتاای  
تکامل یافته تریان باخاش  لاماان  
بااود. زیاارا تاا اات ناارااام  ااواناا اان  

ما اراثای از انا ااب    –ناپ ئونی  
 رار داشات. باناابارایان    –فرانسه  

توانستنن  زادی عمل با اشاتار    می 
و عرهه وس رتری را برای تب  ا   
و ترویج اناتاراار داشاتاه بااشانان.  
براوه، ایالت راین از عنصر  اابال  
ماحره پارولاتااریاائای بارخاوردار  
بود. درست است که خاود کا ان  

ترین نا اا  ایاالات    از هنرتی شنه 
این نبود، اما از لا اا  اداری و  
از هر ج ت دیگر، مارکاز ایاالات  
بااود. کاا اان، نسااباات بااه زمااان،  

 –جمر تی  اابال تاوجاه داشات  
هشتاد هزار نهر. م مترین هنرات  
ماش نی  ن تصاها اه شاکار باود.  
هنرت ادک ن ساازی، عا ا ارغا   
اهم تش، به ماش ن زیاادی نا ااز  
نناشت. هنراتای نسااجای کا ان  
بطور مشخ  از البرف ن و باارمان  
ع ش بود. ب ر ترت ش، مارکاگ و  
انااگاا ااگ دالیاال مااوجاا اای باارای  
باارگاازیاانن کاا اان بااراانااوان ماا اال  
ساااکاااونااات خاااود داشاااتااانااان.  

خواستنان باا تاماام  لاماان در    می 
خااواسااتااناان    ارتاابااا  باااشااناان  ماای 

روزنامه ن رومنانی باوجاود  ورنان  
تا بصورت تریاباونای بارای تاماام  
کشور عمل کنن و بنرار  نا اا از  
این ل اا  کا ان مانااساش تاریان  
م ل بود.  یا در این ایالات ناباود  
که اول ن ارگاان ما ا  سا ااسای  

  ٠٨١١ بور وازی  لاماان در ساا   
انتشار یافته بود؟ منتی بود کاه  
ک  ه کارهای م نماتی اناتاشاار  
ان ان ارگاانای در جاریاان باود.  
مارکگ و انگ گ ماوفاو شاننان  

ای را کاه در حاا     کنتر  نشریاه 

سازماان داده شانن باودن بانسات  
 گ رنن. 
 

هاای    اما این نشریاه ارگاان گاروه 
دمکرات بود. بنینگونه باود کاه  
انگ گ کوش ن تا تشاریا  ناماایان  
کااه ااارا از  ن بااراانااوان ارگااان  
دمکراسی ناام ما اباردنان. ها ا   
سازمان پرولتری وجود ناناشات و  
 ن ا دو راه را می توانستنن دناباا   

یا تشک ل فوری یاک    –کننن  
حزب کمون ست، یاا اساتاهااده از  
سازمان ای دمکرات ک موجاود   
او  از طریو ماتا ان کاردن هاماه  
 ن ا، و  نگاه حرکات از داخال از  
طریو انت اد و تارویاج و عاما ای  
کردن تاوانیان ساازماان و جا اش  

ای کاه  اباا    های کارگری   گروه 
به سازمان ای دمکرات ک ترا او  
نناشتنن. ش وه دوم اناتاخااب شان.  
این امر مارکگ و انگ اگ را در  
برابر حات ادیه کارگران ک انح کاه  
بافاه ه پاگ از ساوم ماارکاگ  
تااوساا  گااتااشااالااک و ویاا اا اا   
ساااازماااان داده شااانه باااود، در  
موضری ک  و ب ن نادرسات  ارار  

 داد. 
 

گتشالک یک پزشک بود کاه  
در ماا ااان تاا اا اانسااتااان کاا اان از  
م بوب ت بس اری برخاوردار باود.  
وی کمون ست ناباود. نارارات او  
ب شتر باه نارارات ویاتا ا اناگ و  
پ روان مکتش وی نازدیاک باود.  
ان ابی خوبی بود، ولی باراحاتای  
تاا اات ساا ااطااه احساااس  اارار  

گرفت. از نرر فردی کسای    می 
شان از او ایارادی    بود کاه نامای 

 گرفت. او گراه با برنامه  
 

مدخلری برر زنردگری و آثرار کرارل 
 مارکس و فردریک انگلس

(٠٢) 
 

 دیوید ریازانف
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  ٣ از صفحه  
 شن، اما    مشخصی راهنمائی نمی 

ب ن کافی ماناتا ان دماکاراسای  
بااود کااه در اولاا اان سااخاانااراناای  

اش در ش رداری بگاویان:    عمومی 
 ی  اون هاماه    حمن بنام مردم نمی 

ایااان ناااماااایااانااانگاااان از ماااردم  
باشنن  نه، من با شاماا تانا اا    می 

بنام ماردم زحاماتاکاش ها ابات  
کن .ح او ب ن طب ه کاارگار و    می 

مردم در کل تهاوت  ائل بود. بار  
ا اانامااات اناا اااباای پااافشاااری  

کاارد، امااا از  نااوااا کااه    ماای 
جااماا ااوریااخااواه بااود، خااواسااتااار  

هاای    فنراس ونی از همه جم وری 
 لمان بود. ایان یاکای از ناکاات  
اساااساای اخااتااا  باا اان او و  
مارکگ بود. انومنی که تاوسا   
وی تأس گ شانه باود، حاتا اادیاه  
کارگران کا انح، بازودی تا اریاباا  

تمام عناهر پرولتری شا ار را در  
برگرفت. ت ریبا ههت هازار عضاو  
داشاات. ایاان، باارای شاا ااری بااا  
جاامااراا اات هشااتااار هاازار نااهااری،  

 عندی اشمگ ر بود. 
 

انااوااماان کااارگااران کااه تااوساا   
گتشالک رهبری م شان بازودی  
بااا سااازماااناای کااه مااارکااگ و  
انگ گ به  ن تارا او داشاتانان در  

جنا   رار گرفات. باا وجاود ایان  
باین توجه داشته باش   کاه درون  
ایاان سااازمااان وساا اا  کااارگااران،  
عناهری وجود داشاتانان کاه باا  
گتشالک تهاوت داشتنان. ماثاا  
اگاار اااه مااو  و شاااپاار عضااور  
حات ادیه کارگرانح بودنن، اماا باا  
مارکاگ و اناگا اگ در ارتاباا   
نزدیک  رار داشتنن. باین ترتا اش  
باازودی دو فااراکساا ااون در درون  

ات ادیه تشکا ال شان. ولای ایان  
ماانان کاه در    وا ر ت با ای مای 

کنار حاتا اادیاه کاارگاران کا انح  
انومن دمکرات کی وجاود داشات  
که مارکگ و انگ گ و دیاگاران  

 از اعضای  ن بودنن. 
 طادامه دارد( 

با حم ن ت وایی در ارتبا  با یکسا  برن از برجام مصاحبه ای را انوام داده، نشریه کارگر کمون ست جواب به یاکای از    ٧٦٨ نشریه انترناس ونا  شماره  
 سوال ای حم ن ت وایی را در این شماره منتشر م کنن. 

 
انترناسیونال: برخال  وعده هایی که از طر  دولت داده میشد، اجرای برجام تاثدیدری در بدحدران اقدتدصدادی حداکدم در ایدران 
نداشته، بیکاری و تعطیلی مراکز مختلف صنعتی و تولیدی، گسترش یافته و فقر و فالکت روز بروز شدیدتر میشود، آیدا مدیدتدوان 

 گفت که برجام شکست خورد؟
 

حم ن ت وائی: امروز همه م ناننن که ه   ک از وعنه هائی که در مورد برجام داده شن عم ی نشنه است. این را حتی ما ااماات حاکاوماتای  
برجام نه تن ا برای دولت روحانی و گشایش ا تصادی مورد نرر او ب که برای کارگران و توده ماردم نا از  ”  عاینی ا تصادی “اعترا  م کننن.  

 .ه   بوده است. اما در ارزیابی از برجام ونتایج  ن باین مرنی وا ری این تواف نامه را از وعنه وع نها و تب  اات حو   ن جنا کرد 
نتایج ا تصادی برجام و حتی انترارات و تو رات م امات و وعنه وع نهائی که بر این مبنی داده م شود از دو جناباه کااماا ماتاهااوت  اابال  
ارزیابی است: از جنبه رف  موان  کارکرد سرمایه ها و سود وری  ن ا و از جنبه رف  مشکات توده مردم نرا ار گارانای و با اکااری و فا ار و  

به مرنی رف  موان  کارکرد سرمایه هاا مساتا ازم  ”  گشایش ا تصادی “ غ ره. این دوجنبه  کاما از ه  متهاوت و حتی متنا   با یکنیگرنن.  
پ اده کردن تمام و کما  س است ای ریاضت کشی ا تصادی است. سرمایه گ اری در ایران زمانی جا اب و ساود  ور خاواهان باود کاه یاک  

 ن روی کار ارزان و خاموش با باالترین نرخ استثمار و کمترین امکان و توان اعتراض و حو ط بی، در بازار ایران تضم ن شنه باش 
د. و این  بوز ت م ل ف ر و ب   و ی ب شتر به توده کارگر مرنائی ننارد. منرور روحانی و کل م امات حاکاوماتای از گشاایاش ا اتاصاادی  
هم ن جنبه فراه  کردن شرای  برای سرمایه گ اری ا و ج اب کردن بازار ایران برای سرمایه داران است. جاما اوری اساامای نا از ماانانان هاماه  

یان  دولت ای سرمایه داری اینطور تب    م کنن که با براه افتادن ارخ سرمایه ها وض  کارگران و توده مردم ن ز ب تر خواهن شن. ح  ا اتای در ا 
تب  اات ن ست. حتی اگر برجام تماما اجرا شود در ب ترین حالت با شرایطی نر ر وضر ت  بل از ت ریم ای ا تصادی مواجه خاواها ا  باود. ماا  
بارها گهته ای  که مشکل ا تصادی جم وری اسامی از ت ریم ا ناشی نشنه است که با رف  ت ریم ا  رف  بشود. بخصوص باین تاوجاه داشات  

جم وری اسامی را به مراتش  تشنین کرده است. و فاائاو  ”  ف ج ا تصادی “ که  ریش به  ده سا  ت ری  ا تصادی ب ران و به  و  خود م امات  
 . منن بر این شرای  و براه انناختن ارخ ای سرمایه  تن ا با تشنین استثمار و ب ره کشی از کارگران امکان پ یر خواهن بود 

 
برجام به هر نت وه ای برسن  مساله ب کاری، گرانی و بی تام ن ا تصادی کارگران و توده مارم حال ناخاواهان شان. با اباود شارایا   

 .مر شتی مردم در گرو نهی س طه سرمایه و سرمایه داران بر م نرات ا تصادی وس اسی جامره است 
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خرررررررررررروج 
بریتانریرا از 
اترررحرررادیررره 
اروپررررررررررررا  
بررررررحررررررران 

 چپ
برای مانتای خاروج باریاتاانا اا از  
اتا ااادیااه اروپااا از اهاا اای تااریاان  

اخبار ج ان بود. یکی از دوساتاان  
،  Asbjørn Wahlاروپائی من،  

که یکی از ماطاالاباش را اانان  
سا  پ ش بارای نشاریاه حکاارگار  
کمون ستح ترجاماه کارده باودیا ،  
مط ش کوتاهی در این بااره دارد  
کاه ایاان ماوضااوع را بااه با ااران  

دهان.    اپ در اروپاا نسابات مای 
می گوین بانون شاک تارس از  
هووم موج موج پانااهانانگاان باه  
بریتان ا و حب گانه هاراسایح یاک  
دلاا اال ماا اا  روی  وری بااخااش  
زیادی از کارگاران ها  باه رأی  
دادن به کم  ن حخاروجح باود  اماا  

هاا    نه در  ن سطا ای کاه رسااناه 

بزرگش کردنن. واهل س استا اای  
ات ادیه اروپا در تررض به حا اون  
کارگران بننبا  با ارانا اای دهاه  

 رن گ شته را برمی شاماارد    ٦١ 
و نت وه می گ رد کاه رأی ناه  
کارگران را می شود اعاتاراضای  

 به این س است ا ترجمه کرد. 
واهل نت وه می گ رد که تانا اا  
با باه خا ااباان  وردن تاوده هاای  
وس   کارگر و زحماتاکاش اسات  
کاااه مااای شاااود جااا اااوی  ن  
س است ای نئول ابارالای اتاخااص و  
تصویش شنه توس  ات ادیاه اروپاا  
را گرفت. س است اایای کاه ابانا  
امکان تا  ر باا رأی و پاارلاماان  
برایشان با ی نماننه  س استا اایای  
که باع  اعتراض کارگران شانه  
و س است ایی که اپ اروپاائای  
برنااماه و  لاتارنااتا اوی بارای  ن  

 ننارد. 
 

مط ش واهال ناکاات دیاگاری را  
ن ز مطر  مای کانان کاه  اابال  
ب   انان، اماا  نا اه را کاه او  
ب ران اپ اروپا می دانن، یاک  

مشاهنه جانی و ناگاران کانانانه  
است که اپ رادیکا  و نساباتاا  
ضر ف اروپا باین فاکاری جانی  

 برای  ن بکنن. 
 

 
 

بزرگرترریرن 
اعررررترررررا  

در 
هرای  زندان

ایرررررررررررا ت 
 متحده

گاازارش   theinterceptسااایاات  
داد کاه بازرگاتاریان اعاتاراض و  
اعتصاب زنانانا اان در  ماریاکاا،  
که بانناباا  یاک دوره ساازماان  
دادن از طااریااو  ااااااا اای وارد  
کردن ت هن دساتای، اساتاهااده از  
رسانه های اجتماعی و شاباکاه  
فرال ن در ب رون که باا فاراالا ان  

در داخااال زنااانان در ارتاااباااا   
هستنن، وارد دوم ن هاهاتاه خاود  

  ١ شاان. ایاان اعااتااصاااب روز  
س تامبر و با خاودداری زنانانا اان  
برای حااضار شانن بار سار کاار  

ساا ااتااامااباار    ١ شااروع شاان. روز  
سالگرد اعاتاصااب بازر  ساا   

است. حالزم   Atticaزننان    ٠١٦٠ 
به یاد وری است کاه زنانانا اای  
 مریکا، که  باا دربااره شارایا   
کار در  نوا برای نشریه حکارگار  
کمون ستح ماطا اش ناوشاتاه ایا ،  
یکی از پر در مانتاریان هانارات  

 شنه است.( 
 

در ب ان ه ای که توس  فاراالا ان  
و سازماننهننگان این اعاتاصااب  
منتاشار شانه اسات،  مانه اسات  
که: حهن  این اعاتاصااب پاایاان  
دادن به برده داری س ستماتا اک  
در  مااریااکاااساات کااه هاانااوز در  
زننان ای ایان کشاور در جاریاان  

است.ح گزارش فاون باه نا ال از  
حکم ته ساازماانانهای کاارگاران  
زننانیح می گوین کاه زنانانا اان  

ایاالات سارای کارده انان    ١١ در  
دست به اعاتاصااب بازنانان، اماا  
 ن ه که تاکنون فرال ان ماوفاو  
به دریافت خابار ماوثاو  ن باوده  

هاازار کااارگاار    ١١ اناان، حاانود  
  ١١ ایالات ط   ٠٠ زننانی در حنا ل  

زننان( دست به اعاتاصااب زده و  

تاکاتا اکا اای ماتاهااوتای ااون  
اعتصاب غا ا و شاورش اتاخااص  
کرده انن. فرال ن گهتاه انان کاه  
مااأمااوران زنااناناا ااا باانناابااا  ایاان  
اعتصاب شارایا  بسا اار ساخات  
تری را بر ع ا اه زنانانا اان وضا   

 کرده انن. 
 

زناناناا اان و شابااکااه فاارااالا اان و  
سازماننهنانگاان ایان اعاتاصااب  

خااواسااتااه اناان کااه اعااتااصاااب و  
مطالبات  نا اا هار ااه با اشاتار  
پوشاش خاباری داده شاود  اارا  
که بس اری از رسااناه هاای باه  
اهطا  اه ی جاماراه  ماریاکاا  
به این خبر اعتنائی نمی کنان و  
با گاردها و زننانبااناان هامانسات  

 شنه انن. 
 

 کامنتهای کارگری
 ناصر اصغری
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 شهریور ٠٢
 

کارگر معترض اخراج شده  ١٢دستگیری 
 از کارخانه پارا خودرو!

کاارگار ماراتارض اخاراج شانه از    ١٧ بنا بر خبر دریافتای، 
کااارخااانااه اتااومااباا اال سااازی پااارس خااودرو بااا شااکااایاات  
دفتررئ گ جاما اوری دساتاگا ار شاننان.ایان کاارگاران در  
اعتراض به اخراجشان از کاار باارهاا در ما اابال ماوا اگ  
 اسامی، وزارت کاار و دفاتار روحاانای تاواما  کارده و  
خواستار بازگشت به کار و رس نگی به مشکاتشاان شانه  
بودنن.کارگزاران دفتر روحانی به این کارگران پ ش از ایان  

کاارگار    ٦١١١ گهته بودنن : شمارا سرتاان را باریاننان تاا  
اگر این کاارگاران اخاراجای دوبااره  … دیگر کارخانه بترسنن 
باازگاردنان!!..... با ا اه  ”  پارس خاودرو “ به سر  کار خود در  

م شونن و ناما اشاود جاما   ”!!  پررو و مطالبه گر “ کارگران  
 کرد! 

 
ماه حقوق کارگران  ٤عدم پرداخت 

 شهرداری لوشان!
گروهی از کارگران ش رداری ش ر لوشان، هب  اماروز در  
اعتراض به انن ماه از مرو ات مزدی خود دست از کاار  

نان. حا اون    کش نه و در م ابل ش رداری ش ر تاواما  کارد 
ماه پرداخت نشنه اسات. ایان    ١ کارگر ش رداری    ٦٨ حنود  

های خرداد ، تا ار، مارداد، خاود    کارگران هنوز دستمزد ماه 
انن و حاو با اماه  نا اا دو مااه اسات کاه    را دریافت نکرده 

 پرداخت نشنه. 
 
 شهریور ٠٢

 
تجمع اعتراضی کارگران شرکت حمل و 

 المللی خلیج فارا  نقل بین
الاما ا ای خا ا اج فاارس    کارگران شرکت حمل و نا ال با ان 

دراعاااتاااراض باااه عااانم پااارداخااات حااا اااون،حاااو بااا اااماااه  
ودیگرمطالباتشان درست به توم  م ابل ساختمان مانیاریات  
شرکت دراسامش رزدنن. حنود دو مااه اسات کاه حا اون  

نهر از کارکنان پرداخت نشنه و از زمان تا اویال    ١١١ حنود  
وری و    این شرکت تاوسا  مانیاریات جانیان کااراناه، با اره 

کاری و حتی پو  نااهاار پارسانال پارداخات نشانه و    اضافه 
 عاوه بر  ن ب مه کارکنان ن ز  ط  شنه است. 

 
 اردیبهشت ٠٢

حقوقهای پرداخت نشده کارگران رجا و 
 خطر اخراج و افزایش ساعات کار

دستمزد مردادماه ب ش از ا اارهان کاارگار پا امااناکااری  
فنی، بارن و ماوتاوریسات رجاا پارداخات نشانه و مانیاران  

های پ مانکاری در مورد زمان د ا او پارداخات ایان    شرکت 
انن. مرو ات مازدی کاارگاران    ای نناده   مطالبات ه   وعنه 

ها متا ر اسات و بارخای    پ مانکاری ترم رکار در ش رستان 
از ایاان کااارگااران سااه ماااه اساات کااه دسااتااماازد خااود را  

انن. نناشتن امن ت شا ای، خاطار اخاراج و افازایاش    نگرفته 
ساعات کار هستنن کارگران این کارخانه را ماورد تا انیان  

  رار داده است. 
 
نفر مصدوم در انفجار در کارخانه  ٧

 روغن قزوین 
ای در    براثر انهوار تااناکار حاامال روغان در در کاارخااناه 

  -منط ه رامشان استان  زوین طم نوده جاده  انیا   ازویان  
رشت( ههت نهر مصنوم شننن. م زان سوختگی ا اار ناهار  

درهان گازارش شانه اسات. بار    ١١ از مصنوم ن تا حنود  
اساس گزارش های منتشر شنه پنج ناهار از  نا اا کاارگار  

ساالاه وی    ٠١ کارخانه و دو نهر دیگر رانننه تانکر و فرزنن  
هستنن. بر اساس  خرین گازارشاات دو ناهار از مصانوماان  

 جان خود را از دست داده انن. 
 

کارخانه   ادامه اعتراضات کارگران
 اکریل اصفهان پلی

نهر از کارگران کارخانه پ ای اکاریال اهاها اان    ٧١١ حنود  
در اعتراض به مرو ات مزدی و ن ز تاراطا ا ای واحانهاای  
زیر موموعه این کارخاناه ما اابال سااخاتاماان اساتااناناری  

  ١١١١ توم  کردنن. این کارگران به نماینانگای از طار   
کارگر شاغل در کاارخااناه پا ای  کاریال ایان تاواما  را  

  ٨    تشک ل دادنن. کارگران کارخانه پ ی اکاریال اهاها اان 
ماه مطالبات مزدی پارداخات نشانه طا اباکاارنان کاه ایان  
مسئ ه در مورد کارگران شاغل در واحنهای ا امااری ایان  

شاود. از اباتانای مااه جااری    ماه بر ورد می   ٧ کارخانه تا  

تاکنون فرال ت کارخانه پ ی اکریل متاو اف شانه اسات و  
 خطر ب کاری کارگران را ت نین می کنن. 

 
حقوقهای کارگران راه سازی سوادکوه 

 پرداخت نشده
کااارگااران راه سااازی سااوادکااوه در اعااتااراض بااه عاانم  

سا  ماطاالابااتشاان دسات باه تاواما   ١ ماه ح ون و ٨ پرداخت 
 م ابل دفترشرکت اویو  زدنن. 

 
کارگر  ٢٠١حقوق و حق بیمه ومطالبات 

 شهرداری سی سخت پرداخت نشده
ش رداری سی سخت در استان کا اکا ا اویاه وباویار احامان  

را    ١١ دستمزد شش ماه گ شته ومطالبات مربو  به ساا   
کاارگار بصاورت    ٠١١ هنوز دریافت ناکارده انان. حانا ال  

رسمی،  راردادی و پ مانی در شا ارداری و ساازماانا اای   
ساا  ساابا اه کاار    ٠٨ تا    ٧ وابسته کار می کننن که ب ن  

تنا اا ماباالا  جازئای بصاورت    ١١ دارنن. از اسهنن ماه سا   
ع ی ال ساب به کارگران پرداخت شنه است. شا اردار حاو  

 ب مه کارگران در این منت را ن ز پرداخت نکرده است. 
 

مصدومیت شدید کارگر جوان براثر 
 سقوط  در ساختمان در حال احداث!

یک کارگار سااخاتاماانای جاوان باراثار سا او  در یاک  
طااباا ااه در حااا  احااناخ، وا اا  درخاا ااابااان    ٠٨ ساااخااتاامااان  

ماهنرا، خ ابان ش رازی داار مصنوم ت شانیانشان. ایان  
ساالاه از طابا اه ساوم سا او  کارد و دااار    ١٧ کارگر  

  مصنوم ت شن. 
 

کارگر شهرداری  ١کشته وزخمی شدن 
 تهران در حین کار براثرتصاد !

هب  دو کارگر افاااانساتاانای فضاای ساباز    ٨ در ساعت  
ش رداری که در حاا   با ااری باودنان، باراثار تصااد  باا  
اتومب  ی که با سرعت زیاد در حاا  حارکات باود، شانیانا  

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  ش ا خباززاده 

 بخش ب ن الم  ی: داوود رفاهی  
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مورو  شننن. یاکای از کاارگاران باراثار شانت جاراحاات  
 درگ شت.  

 
 شهریور ٠٢

تجمع اعتراضی معلمان در مقابل صندوق 
 ذخیره فرهنگیان 

شا اریاور هامازماان باا اناتاشاار عاز  و    ١٦ هب  روز شنبه  
بركناری منیر هننون صخ ره فرهنگ ان و هائا ات مانیاره  ن  
ترنادی از مر مان در اعتراض به ا نامات مانیار عاامال و  
اعضای هئ ت منیره در م ابل ساخاتاماان ایان هانانون در  
خ ابان  رنی توم  اعاتاراضای بارگازار كاردنان. هاما انا ان  

واحانی فاوالدشا ار    ٠١١١ ترنادی از مرترضان باه پارو ه  
اهه ان که هنوز به تر نات  ن عمل نشانه اسات اعاتاراض  

 هایی را به همراه داشتنن.   کرده و دست نوشته 
 
 
 شهریور ٠٢

پاسداران دو کولبر را در مرز پیرانشهر 
 به قتل رساندند

ی مارزی پا ارانشا ار    ترنادی از کولبران ک رد در ماناطا اه 
مورد اهابت ت ر ن روهای مس   حکومتی  ارار گارفاتانان  
که در نت وه  ن دو کولبارجاوان باه شانت زخامای شاننان.  

غربی عامال تا ارانانازی    هنگ مرزی س اه استان  صربایوان 
به کولبران بوده اسات. ماردم ما ا ای  ناان را باه ماراکاز  
درمانی ش ر اومان در ا     ک ردساتاان ماناتا ال کاردنان.  

که فرزنن لا اماان بار    یکی از کولبران جوان به نام ها  بوره 
اثر شنت جراحات وارده ناشی از اهابت گا اولاه باه نااحا اه  
سر و گردن،  بل از بستری شانن، جاان خاود را از دسات  

لاوح از تاوابا  باخاش    داد. او از اهاالای روساتاای حساوغاان 
مرکزی پ رانش ر بود. خورش ن خساروی کاولابار دیاگارکاه  

اکنون در یک مرکز ب مارستانی در ااوماان ماراالاواه    ه  
شود، گهته است: ن روهای سا ااه در ماکاانای باه ناام    می 

حاا اااانرح باارای مااا کااماا ان گا اشااتااه بااودنان کااه بااراثاار  
پراکنی  ن ا، ها  پاگ از مصانوما ات و از تارس    گ وله 

دستگ ری، خود را از ارتهاع کوه به پای ان پارت کارد. ایان  
ماه اخ ر است که بار اثار    ا ارم ن کولبر در کمتر از یک 

ش  ک مست    ن روهای مس   حکومتی جان خاود را از  
 دهن.   دست می 
 شهریور ٠٢

کارگران اخراجی پارا خودرو با شکایت 
 نهاد ریاست جمهوری بازداشت شدند

جمری از کارگران اخراجی پارس خودرو طی هاهاتاه هاای  
گ شته در اعتراض به اخراج خاود باارهاا در ما اابال نا ااد  
ریاست جم وری توم  کرده انن. در پی توم  شنبه ب اساتا   
ش ریور سه تن از  نان با شکایات نا ااد ریااسات جاما اوری  
توس  عوامل ن روی انترامای باازداشات و پاگ از ارجااع  
 نان به دادسرای ناح ه یازده  برن از سااعااتای باا دساتاور  
 اضی کش ک  زاد شننان. ایان کاارگاران در مااه هاای  
گ شته پ گ ری های زیادی را از طاریاو ماوا اگ، وزارت  

کار و ن اد ریاست جم وری بارای باازگشات باکاار اناواام  
داده انن که با عنم رس نگی مسئوالن تاوامارااتای را نا از  

 برگزار کرده انن. 
 

با پافشاری کارگران مدیر عامل چوکا 
 برکنارشد!

بننبا  پافشااری کاارگاران ایاران ااوکاای تاالاش و پاگ  
اننین ماه از  غاز اعتراض سرانواام یاکای از ما اماتاریان  
مطالبات  نان م  و شن و منیر عامل این کارخانه بارکاناار  

کاارگارماراتارض اخاراجای    ٨ گردین. اما ازبازگشات باکاار 
کارگر مرترض این کاارخااناه    ٠٨ وبسته شنن پروننه  ضایی 

خبری درم ان ن ست. منیرعامل برکنار شنه ااوکاا دسات  
کارگارماراتارض ایان کاارخااناه زده باود. وی    ٨ به اخراج  

کارگرمرترض این کارخاناه شاکاایات کارده  ٠٨ هم ن ن از  
مااردادماااه سااا  جاااری بااه دادگسااتااری  ١٦ بااود کااه روز 

ش رستاان رضاوانشا ار احضاار شاننان.  کاارگاران ااوکاا  
های ت ر ومرداد طا اباکاارنان. و حاو    ک  ح و  ای ماه   دست 

ب مه های  ن ا به ساازماان تااما ان اجاتامااعای باا تااخا ار  
پرداخت م شود که موجش م شود، دفاتارااه هاای با اماه  

 کارگران تمنین نشود. 
 

کارگر کارخانه  ١کشته وزخمی شدن 
 سیمان دورود براثرآتش سوزی!

براثر  تشسوزی در کارخانه س مان دورود یکی از کاارگاران  
بنام حم ن رسو  خانای جاان خاود را از دسات داد. یاک  
کارگر دیگر ن ز بنام م من لشنی داار سوختاگای شانیان  

 شن که به ب مارستان منت ل گردین. 
 

 شهریور ٠٢
تزه  اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت
به افزایش اجاره بهای منازل 

 سازمانی! کوی
های روزهاای اخا ار کاارگاران ماواتاما     در ادامه اعتراض 

ت ه گروهی دیگر از کاارگاران در اعاتاراض باه    ن شکرههت 
افزایش اجاره ب ای منااز  کاوی ساازماانای در ما اوطاه  

در اعاتاراض باه     کارخانه توم  کردنن. تاواما  کاارگاران 
مساتا ار     واحن ساازماانای   ٧١١ افزایش اجاره ب ای ب ش از  

 ت ه هورت گرفت.   شکر ههت   در موتم  نی 
 

کارگران برای گرفتن حقوقهای عقب 
 افتاده خودشان دست به کار شدند

کارگران و کارکنان ط بکار سن تنگ سارخ یااساوج کاه   
ماه ها ح ون و مطالبات خاود را دریاافات ناکارده انان در  
ا نامی  صن داشتنن تو  زات شرکت پ مانکار ایان سان را  
بابت ط ش خود ضب  کننن. این کارگران و کارکاناان سان  
تنگ سرخ ماه ها و روزهای گ شته اانانیان باار ما اابال  
استانناری ک گ  ویه و بویراحمن توم  کاردنان و خاواساتاار  
دریافت مطالبات و ح ون ع ش افتاده خود از پا امااناکاار و  
شرکت مربوطه شننن که جواب  ان  کانانانه ای از ساوی  
پ مانکار و مسئوالن استانناری دریافت نکردنان.  نا اا    
با حضور در کارگاه شرکت پ مانکاری تناگ سارخ  صان  
داشتنن یکنستگاه ب ل م کان کی را باابات طا اش کااری  
خود از پ مانکار ببرنان کاه باا اطااع پااساگااه اناتاراامای  

این ب ل م اکااناکای تاو ا اف و باه پااساگااه     تنگ سرخ 
 تنگ سرخ منت ل شن. 

 
خودکشی کارگراخراجی کارخانه نیک 

 الیا  دیواندره!
یک کارگر کارخانه گونی بافی نا اک الا اا  دیاوانانره  
که کارفرمای او را از کار ب کاار و اخاراج کارده باود باا  

  ١٨ مصر   رص برنج خودک شای کارد. ناام ایان کاارگار  
ساله بسطام  زایی اعام شنه است. وی ا ار فرزنن داشات  

مااه    ٦ که دو تن از  ن ا ف ج مادرزاد هستانان. وی حانود  
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اخراج شنه بود و ه   امکانی برای تام ن مرااش خاود و  
 خانواده اش نناشت.  

 
 اعتراض کارگران روغن گلناز کرمان  

نهر از کاارگاران کاارخااناه هاناایا  غا ایای    ٨١١ ب ش از  
گ ناز کرمان مررو  به کارخانه روغن نابااتای گا انااز از  

ش ریور با توم  در م ال ورودی کاارخااناه خاواساتاار    ١٨ 
دریافت ح ون مرو ه خود هستنن. کارگران مرترض اماروز  

ش ریور باا  ارار دادن خاودروهاای خاود جا اوی درب    ١١ 
ورودی کارخانه را بساتانان. تاواما  عاتاراضای اماروز ایان  
کارگران باه اساتااناناری کارماان کشا انه شان. کاارگاران  
خردادماه  خرین ح ون خود را از کاارخااناه دریاافات کارده  

درهن کارگران اخراج شنه و به  ن ا ح ون پارداخات    ٨١ انن.  
نشنه است. ب انه کارفرما نناشتن ماواد اولا اه اسات ولای  
انبار کارخانه پر است. به اعتراضات ساه مااهاه کاارگاران  
ه   پاساخای داده نشانه و مسائاوالن کاارخااناه خابار از  

 ترط  ی کارخانه روغن نباتی گ ناز  کرمان داده انن. 
 

آتش سوزی در پتروشیمی مبین و 
 کارگر ٤مصدومیت 

براثر  تشسوزی در ایستگاه ت   ل فشار پتاروشا امای مابا ان  
در منط ه وی ه پارس جنوبی  تاش ساوزی اا اار کاارگار  
مصنوم شننن. یکی از موروحان باه دلا ال شانت جاراحات  

 های ناشی از سوختگی به ش راز اعزام شنه است 
 

 شهریور ٠٢
تجمع اعتراضی کارگران پست های فشار 
 قوی دراعتراض به قولهای توخالی

کارگاران پسات هاای فشاار  اوی بارن در اعاتاراض باه  
توخالی در منن وعنه وزارت ن رومبنای بارتابانیال وضارا ات  
دست به توم  م ابل ساختمان برن ماناطا اه ای خاوزساتاان  
زدنن. ایان تاواما  در راساتاای احا اان حاو اپاراتاورهاا در  
اعتراض به تبر ضات موجود در م ان  ن ها و عانم اجارای  
وعنه وزارت ن رو مبتنی بر هانور  ارارداد کاارگاری دایا   
برگزار شن. در دو سا  گ شته اانانیان مارتاباه تاواماراات  
اعتراضی توس  ایان کاارکاناان هانارات بارن در ما اابال  
مو گ و وزارت ن رو هورت گرفت که در ن ایت ماوا اگ  

 نااار به دخالت شن تا این  ض ه را سامان دهن. 
 

ستاره در  ٥کارگریک هتل  ٢٠٠اخراج
 مشهد

ستاره برن از دو ساا     ٨ کارگر شاغل در یک هتل     ٨١١ 
کار اخراج شننن. به این کارگران کاه از اردیابا اشات ساا   

در این هتل تا ات ناام کاارورز کاار مای کاردنان در    ١٨ 
هزار تاوماان حا اون    ٨٨١ ساعت کار در روز ف      ١ م ابل  

و مزایا پرداخت م شن و حتی حو ب ماه  نا اا ها  پارداخات  
نشنه است.  به این کارگران به نام کار ماوزی مااهااناه باه  

هازار تاوماان باه عاناوان    ٨٨١ ساعت کار در روز    ١ ازای  
شانه و حاتای با اماه  نا اا نا از    ح ون و مزایا پرداخت مای 

پرداخت نشنه است. کارفرما از این کارگران اک، ساهاتاه  
و نامه های سه ن امضا گرفته تا  نا اا اماکاان اعاتاراض  

 نناشته باشنن. 
 

تجمع کارگران کارخانه سیمان آریا 
اندیمشک دراعتراض به عدم پرداخت ماه 

 ها حقوق!
کارگران کارخانه س مان  ریا اننیمشک دراعتراض به عانم  
پرداخت ماه ها ح ون دست به تواما  جا اوی درب ورودی  
کارخانه زدنن. کارگران مرترض ضمن توما  جا اوی درب  
ورودی کارخانه مان  ورود سایر کاارکاناان باه ما ال کاار  
خود شننن. این کاارگاران اانان مااه اسات کاه حا او ای  
دریااافاات نااکاارده اناان. تااوااماا  کاانااناانگااان کااه کااارگااران  
پ مانکاری کارخانه س مان  ریا می باشانان، اانان مااهای  
است ح ون  ن ا پرداخت نشنه و کسی جوابگوی مطاالاباات  
 نان ن ست. کارگاران ماراتارض ضامان تاواما  در ورودی  
کارخانه مان  ورود ساایار کاارکاناان باه ما ال کاار خاود  

 شننن. 
 
 شهریور ٠٢

اعتراض کارگران پیمانکاری منطقه 
پارسیان نسبت به تبعیض در پرداخت 

 حقوق 
کارگران واحنهای منط ه عم ا ااتای پاارسا اان دراعاتاراض  
نسبت به تابارا ا  در پارداخات حا اون دسات باه تاواما   
درفرمانناری المرد زدنن. این کارگران خواهان این هساتانان  
که در ف ش ح و ی  نان  یاتا  هاای مازدی ویا ه شارایا   
کاری خاص ماننن بانی  ب و هاوا، حاو مساافات، حاو  

 ماموریت و... اضافه شود. 
 

کارگر ٤٠٠ماه حقوق ٧عدم پرداخت
 نگهبانی قطار شهری اهواز!

کاارگاار باخااش حاراساات فا اازیااکای شاارکاات    ١١١ حانود  
پ مانکاری ک سون در پرو ه  طار شا اری اهاواز از با امان  
ماه سا   بل ح ون نگرفته انن. عاوه بر  ن باابات پارداخات  

های خود طا اباکاارنان و باه دلا ال    نشنن به مو   حو ب مه 
    بنحسابی پ مانکار، سازمان تااما ان اجاتامااعای دفاتارااه 

کانان. نازدیاک    های  ن ا به هورت ماهانه تمنین مای   ب مه 
نهر از این کارگران بابت بخشی از مزایاای مازدی    ٠٨١ به  

حاو ساناوات، حااو مارخصای، عا اانی و پااداش ماربااو   
از شاارکاات پاا اامااانااکاااری  ااباا اای    ١٠ تااا    ٨٦ هااای    سااا  

 ط بکارنن.  
 

کارگران اخراجی پارا خودرو با شکایت 
 نهاد ریاست جمهوری بازداشت شدند

جمری از کارگران اخراجی پارس خودرو طی هاهاتاه هاای  
گ شته در اعتراض به اخراج خاود باارهاا در ما اابال نا ااد  
ریاست جم وری توم  کرده انن. در پی توم  شنبه ب اساتا   
ش ریور سه تن از  نان با شکایات نا ااد ریااسات جاما اوری  
توس  عوامل ن روی انترامای باازداشات و پاگ از ارجااع  
 نان به دادسرای ناح ه یازده  برن از سااعااتای باا دساتاور  

  اضی کش ک  زاد شننن. 
این کارگران در ماه های گ شته پ گ ری های زیاادی را  
از طریو مو گ، وزارت کار و ن اد ریاست جم اوری بارای  
بازگشات باکاار اناواام داده انان کاه باا عانم رسا انگای  

 مسئوالن تومراتی را ن ز برگزار کرده انن. 
 

اقدام کارگران سد تنگ سرخ یاسوج 
 برای دست یابی به مطالباتشان!

کارگران و کارکنان ط بکار سن تنگ سارخ یااساوج کاه   
ماه ها ح ون و مطالبات خاود را دریاافات ناکارده انان در  
ا نامی  صن داشتنن تو  زات شرکت پ مانکار ایان سان را  
بابت ط ش خود ضب  کننن. این کارگران و کارکاناان سان  
تنگ سرخ ماه ها و روزهای گ شته اانانیان باار ما اابال  
استانناری ک گ  ویه و بویراحمن توم  کاردنان و خاواساتاار  
دریافت مطالبات و ح ون ع ش افتاده خود از پا امااناکاار و  
شرکت مربوطه شننن که جواب  ان  کانانانه ای از ساوی  

بارایان   پ مانکار و مسئوالن اساتااناناری دریاافات ناکاردنان. 
اساس کارگران و کارکنان با حضاور در کاارگااه شارکات  
پ مانکاری تنگ سارخ  صان داشاتانان یاکانساتاگااه با ال  
م کان کی را بابت ط ش کاری خود از پا امااناکاار بابارنان  

ایان با ال     که با اطاع پاساگااه اناتاراامای تاناگ سارخ 
 م کانکی تو  ف و به پاسگاه تنگ سرخ منت ل شن. 

 

 بین المللی

ها  کشته و مجروح شدن ده -بنگالدش 
  کارگر در آتش سوزی در یک کارخانه

بانانی    سوزی در یک کارخااناه بساتاه   حنا ل ده نهر در  تش 
اناان. گااهااتااه شاانه دلاا اال ایاان    در باانااگااادش کشااتااه شاانه 

سوزی، اناهاواار دیاگ باخاار  ن باوده اسات. پا ا اگ     تش 
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ناهار در یاک    ٠١١ بنگادش گهاتاه اسات نازدیاک باه  
کاردنان کاه    ساختمان ا ارطب ه در ش ر تونگی کاار مای 

انهوار روی داد. حنا ل سی نهار در ایان اناهاواار زخامای  
انن. یک م ام پ  گ بنگادش خبر کشته شنن ده ناهار    شنه 

را در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه تائ ن کارده و گاهاتاه  
شانگاان باه دلا ال ایان کاه ایان    است کاه تاراناد کشاتاه 

سوزی هناوز کاناتار  نشانه، افازایاش خاواهان یاافات.      تش 
هاای بااناگاادشاای رعاایاات    شارایا  ایاامانای در کاارخاااناه 

شونن و ان ان حاوادثای اغا اش در ایان کشاور روی    نمی 
ساوزی در    ناهار در یاک  تاش   ٠٨ دهنن. ساا  پا اش    می 

ناهار در    ٠٠١ ها     ١١٠١ کارخانه کشته شننن و در ساا   
ای در حومه پایتخات جاان خاود را    سوزی در کارخانه    تش 

 از دست دادنن. 
 

در حمله هوایی نیروهای ائتال   -یمن 
غیرنظامی ١٠در شمال یمن دست کم 
 کشته شدند

در جریان دو حم ه هوایای نا اروهاای ائاتاا  باه رهاباری  
غا ارناراامای  ١١ عربستان سرودی در شما  یمن دست کا   

کشته و ده ا نهر ه  زخمی شننن. این حمات روز شاناباه  
س تامبر روی داد  اولی کارگرانی را هان   ارار داد    ٠١ 

که در منط ه ب ت سرنان در شما  هنرا در حا  حهر اااه  
 ب بودنن. حم ه دوم ها  زماانای روی داد کاه سااکاناان  
روستایی در  ن حوالی به م ل حادثه رفته باودنان. یاکای  
از  ن اا دربااره حاما اه دوم اانا ان گاهات: حبارای ناواات  
مصنومان به م ل تاس سات حهاری  ب رفتاه باودیا  کاه  
هواپ ماها ما را بمباران کردنان. ح باه گاهاتاه ساخاناگاوی  
ائتا  ظاهرا این تاس سات با تو ا ازات پارتااب ماوشاک  
اشتباه گرفته شنه است. گارااه نا اروهاای ائاتاا  ادعاا  
می کننن که به غ رنرام ان حم ه نمی کننان، اماا طای  

یک سا  گ شته بارها مکاان هاای غا ارناراامای نارا ار  
ب مارستان ا، منارس و خااناه هاای مساکاونای هان  ایان  

 حمات  رار گرفته انن. 
 

 شورش مردم در یک روستا -چین 
 ور    پ  گ ضن شورش در روساتاای ووکاان باا گااز اشاک 

 ع  ه مرترضان وارد عمل شنه است. 
گا اری شا ارت    روستای ووکان که اهاالای  ن باه مااهای 

حازبای در    دارنن، زمانی به عنوان الگوی دموکراسی تک 
دهان    شن. تصااویار ویانیاویای نشاان مای   ا ن مررفی می 

 ور با روساتاائا اان    ماموران پ  گ ضن شورش با گاز اشک 
کننن و  ن ا در م ابل  جار و باطاری باه ساوی    م اب ه می 

انان    سای گاهاتاه   بای   کننن. روستائ ان به بای   پ  گ پرتاب می 
کاه      های الست کی ه  اساتاهااده کارده   که پ  گ از گ وله 
هایی در م ان مردم شنه اسات. شامااری    باع  بروز جراحت 

از اهالای روساتاای ووکاان باه زنانانای کاردن کانخانای  
انتخابی این روستا در ههته پ ش مراتارض باودنان. اهاالای  

  ١١٠٠ هزار نهر جمرا ات دارد، در ساا     ٠٨ این روستا که  
های و ت م  ی را به فساد ماتا ا     ه  پگ از  ن که م ام 

کاردنان، دسات باه تارااهاارات زدنان و دولاات ما ا ای در  
ای به  ن ا اجازه داد تا برای انتاخااب    ساب ه   نش نی ک     ع ش 

کنخنای روستا، بنون کنتر  حزب حاک ، انتخابات بارگازار  
ناهار را تاا کاناون    ٠٨ کننن. پ  گ ا ن تائ ن کرده کاه  

سای    بای   بازداشت کرده است. یکی از اهالی روستا باه بای 
گهته است که پ  گ ضن شاورش در ورودی ایان روساتاا  

تاوانان باه روساتاا وارد یاا از  ن    مست ر شنه و کسی نمای 
به عنوان کانخانای    ١١٠١ خارج شود. ل ن زولو ن، در سا   

این روستا انتخاب شن. او ههته پ ش به ات ام فساد باه ساه  
سا  زننان م کوم شن اما هم نان از ما اباوبا ات بسا اار  

گاویانان اعاتارافاات    باالیی برخوردار است. هواداران او مای 
هاای او باا    ت ویزیونی   ای ل ن به زور گرفته شنه و اتا اام 

 انن.   های س اسی مطر  شنه   انگ زه 
از سر گرفته شدن اعتراضات  -فرانسه 

 خیابانی به تغییر قانون کار
با پایان گرفتن ترط اات تاابساتاانای در کشاور فارانساه،  
هزاران نهر از مردم ش رهاای ماخاتا اف از جاما اه پااریاگ،  
مارسی و نانت بار دیگر به خ ابان اا  ماننان، تاا اعاتاراض  
خود را به تا  رات گسترده در  ااناون کاار نشاان بانهانان.  
یکی از ات ادیه های کارگری شمار مرتارضاان در شا ار  
پاریگ را ا ل هزار نهار تاخاما ان زده اسات. ناماایانانگاان  
ات ادیه های کارگری گهته انن که به مبارزه عا ا اه ایان  
تا  رات ادامه خواهنن داد. تااا ا ارات  ااناون کاار شاامال  
ط ف گساتارده ای از اهااحاات مای شاود: از جاما اه  

ساعات کاار هاهاتاگای و  ساان تار شانن    ٨٨ تا  رات در  
شرای  برای اخراج کارمننان از ساوی کاارفارماایاان. ساا   
 یننه م ادی انتخابات ریاست جاما اوری فارانساه بارگازار  
می شود. دولت فرانسه تاش می کنن با تاا ا ار  اوانا ان  
کار، کارفرمایان را به استخنام تارغا اش کانان تاا باتاوانان  
وعنه خود مبنی بر رساانانن ما ازان با اکااری باه زیار ده  
درهن را عم ی کنن. فرانسوا اوالنن،  ینانه سا ااسای خاود  
را به این وعنه گره زده بود و گهته بود که اگر موفاو باه  
انوام این کار نشود در انتخابات ریااسات جاما اوری  یانانه  

  ٠٨ شرکات نامای کانان. در تارااهارات روز پاناواشاناباه  
س تامبردر پاریگ، ن روهای پا ا اگ تااش کاردنان کاه باا  

 خودروهای  ب پاش مرترضان را متهرن کننن. 
 

تظاهرات گسترده در مادرید  -اسزانیا 
 در اعتراض به سنت گاوبازی

هزاران نهر در ش ر مادرین، پایتخت اس ان ا در اعاتاراض  
به سنت گاوبازی در ایان کشاور، باه خا ااباانا اا  ماننان.  
مرترضان پاکاردهایی در دست داشتنن که بار روی  نا اا  

 
 

از سر گرفته شدن اعتراضات خیابانی به تغییر قانون کار -فرانسه   
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جمات اعتراضی از جم ه حگاوبازی، منرسه بای رحامای  
ح یا ح گاوبازی، شرم م ی ح نوشته شنه بود. با وجاود ایان  
که سنت گاوبازی در اس ان ا نسبت به گ شته کامارناگ  

ماراساا     ١١١١ تار شاانه اسات، هاما ااناان ساااالناه حانود  
گاوبازی در مناطو مخت ف کشور برگزار می شود. تاازه  
ترین نررسنو  ا نشان مای دهانان کاه حاماایات ماردم از  

 مراس  گاوبازی نسبت به گ شته کمتر شنه است. 
 

شهردار به اتهام  ١٢برکناری  -ترکیه 
 حمایت از   ک ک و همکاری در کودتا

ش ردار منتخش در ناواحای ماخاتا اف    ١٨ پگ از برکناری  
ترک ه از سوی دولت اردوغان، گروهی از سااکاناان شا ار  
دیاربکر ا نام به برپایی تراهرات کردنن. این تارااهارات باا  
دخالت پ  گ همراه شن و به درگ ری انواما ان. بار اسااس  
گزارش ها شماری از مرترضان تاوسا  پا ا اگ باازداشات  
شنه انن. دولت ترک ه، ش ارداران ما ا ای ماناتاخاش را باا  
ادعای ارتبا  و حمایت از پ     و یاا هاماکااری  
در کودتای نافرجام از کار برکنار کرده و باه جاای  نا اا  

افرادی را که مورد تائ ن دولت هستانان، ماناصاوب کارده  
است. اکثر ش رداران برکنار شنه در مانااطاو کارد نشا ان  

حازب  »ش ردار برکنار شنه به    ١١ جنوب شرن فرا  بودنن.  
شا اردار دیاگار    ١ وابسته هستنن و   «دموکرات ک خ و ها 

ن ز به حمایت از فت  ال ه گولن و همکااری در کاودتاای  
نافرجام ماتا ا  شانه انان. رجاش طا اش اردوغاان، رئا اگ  
جم وری ترک ه ههته گ شته از  غاز کاما ا ان ماباارزه باا  
ن روهای حزب کارگران کاردساتاان طپ    ( خابار  
داد و گهت که برکناری ن روهای دولتی وابساتاه باه ایان  
گروه ن ز در هاما ان راساتاا هاورت مای گا ارد. پاگ از  
کودتای نافرجام ترک ه، دولت اردوغان با ادعاای ما اابا اه  
با حتاروریسا ح و دفااع از کشاور نسابات باه سارکاوب و  
  باااازداشااات گساااتااارده ماااخاااالاااهااااناااش ا ااانام کااارد. 

ب شتر بازداشت ا در این منت از م ان گروه هاا و افارادی  
بوده که دولت  ن ا را به همکاری با فاتا  الا اه گاولان و  

 حزب کارگران کردستان مت   کرده است. 
 
 

شمار قربانیان جنگ از مرز  -سوریه 
 گذشت  هزار تن ٢٠٠

دینه بان ح ون بشر سوریه در تازه تاریان  ماار خاود اعاام  
کرد که شمار  ربان ان ب ش از پناج ساا  جاناگ خااناماان  

هزار تن گا شاتاه اسات. دیانه باان    ٨١١ سوز در سوریه از  
ح ون بشر سوریه، یک ن اد غ ر دولتی فراا  در زما اناه  
ح اون بشار اسات کاه مارکاز  ن در لانانن  ارار دارد و  
اطاعاتش را از مناب  داخ ی سوریه و  مارهای دولاتای و  

گ رد. این مارکاز روز ساه شاناباه    الم  ی می   ن ادهای ب ن 
س تامبر در جنینترین  ماار خاود اعاام کارد، کاه از    ٠٨ 

،  ١١٠٠ ها در سوریه در اواس  ماارس    زمان  غاز درگ ری 
هزار تن از  نا اا    ١ انن که    هزار تن کشته شنه   ٨١١ ب ش از  

انن. در  ماار    در یک ماه گ شته جان خود را از دست داده 
پ ش ن دینه بان ح ون بشر سوریاه کاه هشاتا  اوت اعاام  
شن و شاامال کشاتاه شانگاان تاا مااه  وئا اه باود  ماار  

 هزار تن بود.   ١١١ ها    کشته 
 
 

دادخواهی از کشتارهای دهه شصت و کلیه اعدامها و جرنرایرات 
رژیم خود یکی از جنبشهای اعتراضی رو به گسترش و بخرشری 
از جنبرش سررنرگرونری طرلربرانره مرردم اسرت. خرانرواده هرا و 
بازماندگان قربانیان دهه شصت، وابستگران کرلریره افررادی کره 
بدست جالدان حاکم اعدام و شکنجه شده یا بزندان افرتراده و 
زندگیشان تباه شده است، همه زندانیان سیاسی، فعالین جنبش 
علیه اعدام، فعالین جنبش برای آزادی زندانریران سریراسری، و 
همه مردم آزاده ایران خواهان روشن شدن پررونرده جرنرایرات 
حکومت و محاکمه کلیه آمرین و عاملین این جنایات هسرترنرد. 
این جنبش هر روز گسترده تر میشود و تحت فشار این جنربرش 
است که کشمکش میان دارودسته های حکومتی با  گررفرتره و 

 ناگزیر به افشای گوشه ای از جنایات خود شده اند. 
 پالتفرم جنبش دادخواهی از کشتارهای دهه شصت


