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 اخبار کارگری

 بخش ایران: نسان نودینیان 
رفاهی                    بخش بین المللی: داوود   

 ١ صفحه    

 حزب کمونیست کارگری ایران  
 ده کارگر بازداشتی هفت تپه آزاد شدند 
 کارگران نیشکر در مقابل دادگاه حضور داشتند 

 ٤١ صفحه   

 اعمال فشار بر وثیقه گذاران جعفر عظیم زاده را قویا محکوم میکنیم

 های اجتماعی داری و تداوم تبعیض سرمایه
 ناصر اصغری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های 
یورش شبانه به کارگران نیشکر هفت  –کارگری 

 تپه و بازداشت تعدادی از آنها،محکوم است!

ده نفر از کارگران بازداشتی هفت تپه با سپردن  حمید تقوائی: کمونیسم کارگری پس از منصور حکمت
 کفالت به طور موقت آزاد شدند  
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

همه کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه 
 اعتصاب همچنان ادامه دارد   –آزاد شدند 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران  

هزار کارگر "گروه ملی فوالد  ٤اعتصاب یک هفته ای 
صنعتی اهواز".باید قوه قضائیه حکومت را به عنوان 
 مدیر این واحد تولیدی زیر ضرب اعتراضات گرفت! 

 محمد شکوهی 

 شهال دانشفر  
 کارگران و قراردادهای برده وار  

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 طرح "اصالح" قانون بیمه بیکاری، طرحی دیگر برای تعرض به کارگران

 اعتصاب قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه
 اعتراضات سراسری مناطق هشت گانه شهرداری اهواز ادامه دارد

 شهال دانشفر 

 شهال خباززاده 
 ٦٩٣١تقویم اعتراضات كارگری تیر ماه 

از هر کس به اندازه استعدادش، به هر کس به 
اندازه نیازش که شعار استراتژیک کمونیست ها 

 ست یعنی چه؟   
 مصطفی صابر  

 ٤٣ صفحه  

 ٢ صفحه   

محمود صالحی:ارائه خدمات یا خیانت به 
 کارگران ساختمانی

 کارگران ساختمانی و استادکاران! 

اسماعیل عبدی عضو 
هیات مدیره کانون صنفی 

 معلمان دستگیر شد
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

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

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

طبببببا گببزارشببی کببه بببه حببزب  
مبردادمباه ده    ٧ رسیده است امروز  

نفر از کارگران نیشکر هفبت تبپبه  
که روز سوم مرداد دستگیبر شبده  
ببودنببد بببا ثببیببد ونببیبقببه از زنببدان  

کببارگببر    ٥ دزفببوآ آزاد شببدنببد.  
دیگر بازداشتی نیز ثبال آزاد شبده  
بودنبد. کبارگبران ببازداشبتبی در  
دادگبباه جببمببهببوری اسببالمببی در  
شوش محاکمه شدند و هبمبزمبان  
تعداد ثابل توجبهبی از هبمبکباران  
آنها از نیشکر هفت تپه در مقباببل  
دادگاه دست به تجمع زده ببودنبد  
تا حمایت خود را از رفقبای خبود  

 اعالم کنند.  
 

سببنببدیببکببای کببارگببران کشببت  
وصنعت نیشکر هفت تپه اسبامبی  

نفر از کبارگبرانبی کبه امبروز    ٩ 
آزاده شدند را به ایب  شبرا اعبالم  
کرده است: رستم و حمید عبدلبهبه  
زاده، احبمبد و یبعبقبوب البکب بیبر،  
عادآ سماعی ، ابراهیبم هبهبیبری،  
بهزاد نبربری، صببباا سبواری و  

 احمد مرادی.  
 

طبا گبزارشبی از اتبحبادیبه آزاد  

کارگران ایران، کارگران نبیبشبکبر  
امروز هم به اعبتبصباب و تبجبمبع  
خببود ادامببه دادنببد. طبببببا ایبب   
گببزارش ثببائببم مببقببام شببرکببت از  
کارگران خواست که سه نمبایبنبده  
برای مذاکره انتخاب کبنبنبد امبا  
کببارگببران حببااببر بببه انببتببخبباب  
نماینده نشدند و اعالم کردنبد کبه  
در میان کارگران صبحبببتبتبان را  
بکنید. بدنباآ پافشاری کبارگبران  
مدیر عامل و ثائم مبقبام شبرکبت  
وعده آزادی کارگران را دادنبد و  
از کارگران خواستند به اعتصباب  
پایان دهند اما کارگران ثاطبعبانبه  
اعالم کردند که به اعتبصباب تبا  
آزادی همکارانشان و تحقا سبایبر  
خببواسببت هببای خببود دسببت از  
اعتصباب و تبجبمبع ببرنبخبواهبنبد  
داشت. ایستادگی کارگران ببرای  
آزادی همکارانشان سبب شد کبه  
امبروز ده نبفببر از کبارگببران کببه  
همچنبان در ببازداشبت ببودنبد از  

 زندان آزاد شدند.  
 

حببزب کببمببونببیببسببت کببارگببری  
بببازداشببت کببارگببران نببیببشببکببر و  
پرونده سازی عهیه آنها را شبدیبدا  

محکوم میکنبد و ببه کبارگبران  
ایبب  کببارخببانببه بببدلببیببل اتببحبباد و  
هببمبببببسببتببگببی و رزمببنببدگببی و  
پافشاری بر مطالبات ببحبا خبود  
صمیمانه درود میفرستد و آزادی  
کارگران را کبه ببا مبقباومبت و  
اتحاد کارگران حاصل شبده اسبت  
بببه کببهببیببه کببارگببران و خببانببواده  
هببایشببان تبببببریبب  مببیببگببویببد.  
کببارگببران هببفببت تببپببه جببرمببی  
مرتکب نشده اند کبه مبحباکبمبه  
شببونببد. مببجببرم سببرکببوبببگببران  
کارگرانبنبد و امب باآ سبیبامب   
افشار مدیر عامل مبفبتبخبور کبه  
با حمایت ارگانهبای حبکبومبتبی  
مزد کارگران را ماهبهبا پبرداخبت  
نکبرده اسبت. هبر نبوی ونبیبقبه و  
پرونده سازی عهیه کارگران ببایبد  
مهغی شود، ببه امبنبیبتبی کبردن  
اعترااات باید پایان داده شبود و  
به خواست های کارگران شبالبل  
 و بازنشسته فورا رسیدگی شود.  

 
 حزب کمونیست کارگری ایران  

 ٦٩٩١ مرداد    ٧ 
 ٩١٦٧ ژوئیه    ٩٩ 
 

 ده کارگر بازداشتی هفت تپه آزاد شدند 
کارگران نیشکر در مقابل دادگاه حضور 

 داشتند 
 حزب کمونیست کارگری ایران  
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 ١ صفحه    

تببعبیبا پبایبه و سبتبون دنبیبای  
امروز است. سبیبسبتبم اثبتبصبادی  

هبائبی    امروز مدیون همی  تبعبیبا 
است که بعضا ادعا می کند ببه  
تبعیا پایان داده است. نبه تبنبهبا  
تبعیا اثتصادی ی  پیشبفبر   
و ثانونی است کبه دسبت درازی  
به آن با اشد مبجبازات روببروسبت،  

هبای بببه    ببهبکبه اعبمباآ تبببعبیبا 
اصطالا اجتماعی، م ل تببعبیبا  
بر عبهبیبه زن، رنبگبیب  پبوسبتبان،  
انسانهای منتسب ببه مبذاهبب و  
مبببهبببیبببتبببهبببای  لبببیبببرخبببودی ،  
همجنسگرایان و لیره و لیبره هبم  
زندگی انسبانبهبا را ببه مبعبنبای  
واثعی کبهبمبه تببباه کبرده اسبت.  

ها رسمبا در    جائی که ای  تبعیا 
انبد،    ثوانی  کشوری نبوشبتبه نشبده 

ها آشکبارا اعبمباآ    اینگونه تبعیا 
شوند. در دنیای امروز هباهبرا    می 

لیبرالیسم سیاسی )نه اثتصبادی   
به اندازه کافی دسبتبرورد داشبتبه  
که اینگونه تبببعبیبضبات مصبوببه  
ثانونی نشوند. مبنبتبهبا کبارکبرد  

داری    اثتصادی سیبسبتبم سبرمبایبه 
تبعیا و اعماآ تبعیبا را لبیبر  

کبببنبببد.    ثببباببببل اجبببتبببنببباب مبببی 
هبببای سبببیبببسبببتبببم    تبببئبببوریسبببیببب  

داری و گبرایبش لبیبببرالبی    سرمایه 
انبد،    ای  را نه تنهبا تبئبوریبزه کبرده 

بهکه هر روزه شاهد تصویب شبدن  
بیشتر اینگونه تبعیضات هسبتبیبم.  
شرایط سیاسی اثتصبادی امبروز،  

داری    که حاصل ب  بست سرمبایبه 
دولببتببی و دولببت رفبباه اسببت،  

هبائبی دارد کبه شبایبد    تئوریسیب  
تبریب  آنبهبا مبیبهبتبون    شناخته شبده 

فببریببدمبب  ببباشببد. او در کببتبباب  
 سببببرمببببایببببه داری و آزادی   

گوید که ببرای شبکبوفبائبی    می 
داری کببه آزادی جببز     سببرمببایببه 

جبدائبی نباپبذیبر آن اسبت، نبببایببد  
هیچگونه ثانون و مبقبرراتبی کبه  
تجارت را محدود کنند، به بهبانبه  
راسببیببسببم و تبببببعببیببا، واببع و  

 تصویب شوند. 

نببگببیببزه نببوشببتبب  ایبب  یببادداشببت  
حکمی است که دانبهبد تبرامب ،  
رئیس جمهور آمبریبکبا، اخبیبرا ببر  
عبببهبببیبببه تبببرنبببس جبببنبببدرزهبببا  

(transgender)   در آمبببریبببکبببا
ژوئبیبه    ٩١ صادر کرد. صبح روز  

، ترام  در ی  پبیبامبی  ٩١٦٧ 
تویتری اعالم کبرد کبه  ببعبد از  

هببای ارتببش    مشبباوره بببا ژنببراآ 
آمریکا، ای  ارتبش دیبگبر تبرانبس  
جندرزها را ثبوآ نبخبواهبد کبرد.   
ترام  نمونه زمخت، نتراشبیبده و  

داری    نخراشیده سبیبسبتبم سبرمبایبه 
امروز است. ایب  واثبعبیبت هبیب   
چببیببزی از ایبب  حببقببیببقببت کببم  

کند کبه سبیبسبتبم سبرمبایبه    نمی 
داری با هر گبرایبش و جبنباحبی  
که باشد، ادامه ببقبا  خبودش را  

هبباسببت.    مببدیببون تببداوم تبببببعببیببا 
هببا    بببعببضببی از ایبب  تبببببعببیببا 

پیامدهای اثتصادی مسبتبقبیبمبی  
هبائبی کبه مسبتبقبیبمبا    برای توده 

مورد تبعیا ثبرار مبی گبیبرنبد  
نببدارد. ایبب  مببورد احببتببیبباج بببه  
توایبح دارد کبه ببه آن ببرمبی  

 گردم. 
 

نکته مهم و ثابل یادآوری دیبگبر  
ایبب  اسببت کببه مببا ایببنببجببا از  
جمهوری اسالمی، چی ، روسبیبه  
و حببکببومببتببهببای نببوی عببربسببتببان  
سعودی و شبیبن نشبیبنبان خبهبیب   

زنبیبم کبه آنبجبا هبنبوز    حرف نمی 
روابط ارباب رعیتی ببرثبرار اسبت  
و انسان به معنای موجودی کبه  

معناست. ببهبکبه    حقوثی دارد، بی 
هر چه هسبت احبکبام البهبی، و  
احکام شاهان و ارباببانبی هسبتبنبد  
که برای رعبایباشبان دسبتبوراتبی  

کنند که ثابل تبخبطبی    صادر می 
نیست. م  اینجا از تداوم تبعیبا  

های لبرببی    در سیستم دمکراسی 
زنم که هاهرا لیبرالیبسبم    حرف می 

میراث خوار انبقبالببات ببورژوائبی  
م ل فرانسه و آمریکا و انگبهبیبس  
ادعا می کرد به تبببعبیبضبات ببر  

مبنای جنسیت، مبذهبب، رنب   
 پوست و لیره پایان داده است. 

 
عقب نشینیی از حیمیلیه بیه 

 تبعیضات
انقالب کبیر فبرانسبه ببا  ببیبانبیبه  
حببقببوس انسببان و شببهببرونببد  بببه  

هبا، ثبانبونبا    بسیباری از تبببعبیبا 
خاتبمبه داد. امبا ایب  ببیبانبیبه و  
بیانیه بعبدی کبه مصبوب چبنبد  
ساآ بعد مبجبهبس شبورای مبهبی  
فرانسبه ببود، و ببهبتبر از نسبخبه  
اولیه آن آب ببنبدی شبده اسبت و  
مبببببنببای  بببیببانببیببه حببقببوس بشببر   
سازمان مهل اسبت، حبا مبقبد   
بببودن مببالببکببیببت خصببوصببی را  

ای    برجسته و بر آن تأکیبدی ویب ه 
دارد. همی   حبا  اسبت کبه ببه  
هببمببه تبببببعببیببضببات سببیبباسببی و  
اثببتببصببادی در جببامببعببه دامبب   

زنبد. الزم ببه یبادآوری اسبت    می 

که در همان زمان، کسانی مب بل  
روبسپیر ببه تصبویبب کبنبنبدگبان  
 بیانیه حبقبوس انسبان و شبهبرونبد   
انقالب کبیر فبرانسبه یبادآوری و  

ای کبه    اعترا  کردند که بیانیه 
حا زندگی کبردن و رفباه را در  
نرر نگیرد، کبامبل نبیبسبت و ببر  
 عهیه اش انقالباتی خواهند شد. 

امبا مبنبربور از  حبا مبالبکبیببت  
خصبوصبی  مبالببکبیبت ببر خبانببه  
برای استفاده شبخبصبی و دیبگبر  
امببواآ بببرای اسببتببفبباده شببخببصببی  
نیست که کسی به آن اعتراابی  
ندارد. اعترا  ما به مبالبکبیبتبی  
است که رفاه دیگران را ببه گبرو  
مبی گببیبرد. حببا مببالبکبیببت بببر  
وسائل تولید، بر زمی  و مسبکب   
برای سود و وسائل نبقبهبیبه ببرای  
سبود اسبت کبه مببورد اعبتببرا   

ای است کبه    ماست. ای  حا وی ه 
به همه تببعبیبضبات دیبگبر دامب   

 زند.   می 
 

میراث خواران  بیانیه حقوس انسبان  
و شهروند  شاهبد ثبدرت گبرفبتب   
تبرامب  در ر   ثببدرتبمبنبدتبریبب   

هبای جبهبان هسبتبنبد.    دمکراسبی 
چه شده است که در ای  سیسبتبم  

هبا و    شاهد ثبدرت گبرفبتب  ببوش 
ها، احبزاب دسبت راسبتبی    ترام  

داری در    حافظ سیسبتبم سبرمبایبه 
اروپا، و محدود شدن حا و حقبوس  
بسیاری از به اصطالا شبهبرونبدان  
اثهیتی هستبیبم کبه ببا دهبهبا و  

های نبوشبتبه    صدها ثوانی  و رشته 
و نانوشته، مرئی و نامرئی مبورد  

گبیبرنبدچر چبرا    تبعیا ثبرار مبی 
دولبت نب ادپببرسببت اسببرائببیبل گببل  

 سرسبد همه اینهاستچر 
 

 بحث م  ای  است که برای از  
 

 های اجتماعی داری و تداوم تبعیض سرمایه
 ناصر اصغری
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سرکوب دستفروشان را باید درکنار سرکوب کارگرانی دید که  برای حقوس های 
عقب افتاده خویش مبارزه می کننبد. ببایبد ایب  سبرکبوب در ادامبه حبمبهبه ببه 
کارگران شرکت واحد تهران دید که خواهان حقوس ثانونی خود در مبورد مسبکب  

 بودند . سرکوب دستفروشان امری جدا از سرکوب کل جامعه نیست، 
........... 

 
دستفروشی نه یک امر کاذب بلکه گویای ییک واقیعیییت تیلی  دییگیر از نیظیام 
سرمایه داری است. این پدیده نشان از فقر فزاینده ای است که این نظام بیه 
توده مردم تحمیل کرده است. و تا نظام سرمایه داری سیرکیوب دسیتیفیروشیان 
امری هر روزه حکومت سرمایه است. چه درایران و چه درهر گوشه دیگر جهان. 
دستفروشی یک امر مورد عالقه هیچ مردمی نیست بلکه نتیییجیه گیرسینیه بیودن 
توده وسیعی از مردم است. و این پدیده محو نمی شود جز با نابودی نیظیامیی 
که مسبب آن است و حمایت از دستفروشان در مقابل سیرکیوب خشین آنیهیا ییک 

 وظیفه فوری و عاجل همگان است.

آقایان بگذارید زندانیان سیاسی سخن 
بگویند. بگذارید خانواده های زندانیان 
سیاسی سخن بگویند. بگذارید من بهنام 
ابراهیم زاده که بهترین سالهای زندگی ام 
را در زندان گذرانده ام سخن بگویم. 

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
 بهنام ابراهیم زاده  

بببیبب  بببردن تبببببعببیببا بببر عببهببیببه  
شببهببرونببدان هببیبب  کسببی نبببببایببد  
توهمی به ای  داشبتبه بباشبد کبه  

داری    گویا در سبیبسبتبم سبرمبایبه 
شود تبببعبیبا را ریشبه کب     می 

کرد. کمونیستها در عیب  حبالبی  
که برای ریشه کب  کبردن نبربام  

کبنبنبد،    کار مبزدی مبببارزه مبی 
پرچمدار مببارزه ببر عبهبیبه ریشبه  
ک  کردن تبعیبضبات اجبتبمباعبی  
نیز هستند. لبیبببرالبیبسبم و دولبت  
رفبباه دوران رشببد و شببکببوفببائببی  

داری، بسبیباری را    سیستم سرمایه 
دچار ای  توهم کبرد کبه هباهبرا  

شببود هببم بببر سببود سببرمببایببه    مبی 
افببزود و هببم بببه تبببببعببیببضببات  
اجتماعی پایبان داد. امبا وثبتبی  
که هی  منفذ و حبدودی ببرای  
مانور برای سبرمبایبه نبمبانبد کبه  
بخشی از ارزش ااافه و سود را  
به خود تولید کنندگان ای  ارزش  
ااببافببه بببرگببردانببد تببا صببدای  
اعبتببرااببات را ببخببوابببانببد، بببرای  
فشار آوردن ببه جبامبعبه و ببرای  
اینکه بتوانبد اههبان عبمبومبی را  
متوجه جای دیگری بکند، خبود  
به تبعبیبضبات اجبتبمباعبی دامب   

زند. در آمریکا مسبهبمبانبان و    می 
ها بانی و باعث فبقبر و    مکزیکی 

شبونبد. در    بیکاری ثبهبمبداد مبی 

همبه کشبورهبای دمبکبراسبی و  
لببیبببببراآ بببه مببذهببب مببیببدان داده  

شببود کببه بسبباغ تبببببهببیببغببات    مبی 
ادزن، اد همجبنبسبگبرا و ابد  
پیروان  مبذهبب خبودی  را پبهب   
کند. کارهبا را رسبمبا  زنبانبه و  

کنبنبد کبه ببه  کبار    مردانه  می 
زنانه  دستمزد کمتبری ببپبردازنبد.  
تبببببهببیببغببات بببرتببری طببهبببببانببه در  

هبا    هیچکدام از ایب  دمبکبراسبی 
جرم نیست. صرف ایبنبکبه کسبی  

خواهد خود تعیی  کند که ببا    می 
چه کسی همخواب و هبمبببسبتبر  

 شود.   بشود، جرم می 
 
داری، کبه اسبا  آن نبه    سرمایبه 

دمببکببراسببی و آزادیببهببای بببه  
اصطالا اجتبمباعبی و سبیباسبی،  
بهکه سود و ارزش ااافبه اسبت،  
مجبور است انسانها را در هبمبان  
محدوده اسبتبخبراج ارزش اابافبه  
هم که شده نابرابر کنبد. انسبانبهبا  
نه بر اسا  انسان بودن، بهبکبه ببر  

هببای    مبببنبای ثبدرت و تبوانبائبی 
فیزیکبی، زببانبی کبه سبر کبار  

تواند ببا هبمبکبارش صبحبببت    می 
هایی که مبدرسبه    کند، تعداد ساآ 

و دانشگاه رفته است، جبنبسبیبتبی  
کببه دارد، انببتببخببابببی کببه بببرای  
همبستر خود کرده اسبت و لبیبره  

شوند و    است که دسته بندی می 
به آنها بر ای  مبانبی دسبتبمبزد و  

هببای اجببتببمبباعببی پببرداخببت    بببیببمببه 
شبود. ایبنبهبا    شود و یبا نبمبی   می 

انبد، حبتبی    همه نابرابری و تبعیا 
اگر ما را عادت داده باشبنبد کبه  
چنی  فبکبر نبکبنبیبم. انبگبار آن  
کببس کببه سببالببهببای بببیببشببتببری  

اش    دانشگاه رفته و یا ثد و جب به 
تر است ببر آنبکبس    بزرگتر و ثوی 

که دانشگاه نرفته و یبا مبادرزاد  
اعبیبج جب به اسبت و یبا زن و  

ای    معهوآ و لیره است، حبا ویب ه 
برای داشت  رفاه و زندگی کبردن  
دارد. انگار آن کبس کبه ببابباش  

ای ببر    رئیس جمهور است حا وی ه 
آن کس دارد که ببابباش کبارگبر  
بوده اسبت. هبمبه ایبنبهبا زمبانبی  

شوند کبه سبرمبایبه    تر می   برجسته 
احتیاج به رثابت بیب  انسبانبهبا را  
بببیببشببتببر از گببذشببتببه احسببا   

 کند.   می 
 

هبا هبم عبر     اما همه تبببعبیبا 
نیستند. باالتر گفتبم  ببعبضبی از  

هببا پببیببامببدهببای    ایبب  تبببببعببیببا 
هبائبی کبه    اثتصبادی ببرای تبوده 

مستبقبیبمبا مبورد تبببعبیبا ثبرار  
گبیبرنبد نبدارد.  تبببعبیبا ببر    می 

عهیه سیباهبان دشبمبنبی سبیباه و  

اندازد. به رثابت بیب     سفید راه می 
انبجبامبد.    کارگر سیاه و سفید می 

انسانها را مشغوآ به سبر و کبهبه  
کببنببد و    زدن بببر عببهببیببه هببم مببی 

سرمایه هم کارش را می کنبد و  
ببرد. تبببعبیبا ببر    سودش را مبی 

عببهببیببه زن هببم یبب  چببنببیبب   
کبببارکبببردی دارد. در یببب   
شرکتی تعداد رٶسبای بباالی آن  

تواننبد پبنبجباه پبنبجباه    شرکت می 
سیاه و سفید و یا رنگی  پبوسبتبان  
مبخبتبهببفبی ببباشبنبد. تببعبداد زنببان  

تواند به اندازه تعداد مبردان در    می 
هببای ببباالی مببدیببریببت یبب     رده 

کارخانه باشبنبد. در بسبیباری از  
کشورهای لربی سعبی کبرده و  

انببد کببه    بببعببضببا مببوفببا هببم شببده 
حداثل تعداد زنان نماینده مبجبهبس  
را با مردان برابر بکنند. امبا چبه  
کسی است توهمی داشتبه بباشبد  
که زنان عهی العموم از حبقبوس و  
امببتببیببازات کببمببتببری نسبببببت بببه  
مردان برخوردارند و یبا تبببهبیبغبات  
مببذهبببببی و بببرتببری طببهبببببانببه  
مردساالرانه باعث دامب  زدن ببه  
تمایالت ادزن نشده بباشبد. چبه  
کسی است که نداند هنوز آدمهبا  
بخاطر اعماآ تبببعبیبا تبمبایبالت  
جنسی خود را، حبتبی از والبدیب   

دارنببد.    خبود، مبخببفببی نببگببه مببی 

گبتبوهبای مبخبصبوت جبمباعببت  
فالن ثوم و فالن مبذهبب و فبالن  

و    ٦٧ جنسیت م ل گتوهای ثرن  
 اروپا رای  شده اند.   ٦٩ و    ٦١ 
 

 وظیفه آزادیخواهان
وهیفه ای که در ای  شبرایبط ببر  
عهده کمونیستها و آزادیبخبواهبان  
می افتد، همانبنبد گبذشبتبه ایب   
است که مبببارزه ببر عبهبیبه ایب   
شرایط را شدت ببخبشبنبد. واابح  
است که هیب  فبعباآ در مبیبدان  

تواند همه اینبهبا را در عبیب     نمی 
واحد به پیش ببرد. یکی زنبان را  
برای لغو تبعیا ببر عبهبیبه زنبان  
سازمان می دهد؛ یکی سبیباهبان  
و رنگی  پوسبتبان را بسبیب  مبی  
کند؛ یبکبی ببرای حبقبوس ببهبتبر  
پناهندگی مبی جبنبگبد؛ یبکبی  
برای دستمزد بهتر در کارخبانبه و  
مهد کودک می جنگد؛ یبکبی  
هم گوشه دیگری از کبار را ببه  

برد. اما همه اینها ببایبد    پیش می 
هدف خبود را نباببودی سبیبسبتبم  
تبعیا آفری  تعریج کنند. ببدون  
پایان دادن به روابط کار مزدی و  

داری، ای  سیبسبتبم    سیستم سرمایه 
و ای  رابطه بی  انسانها، همچبنبان  
زندگی را بر بشریت تببباه خبواهبد  

 کرد. 
 ٩١٦٧ ژوئیه    ٩١ 
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 ١ صفحه    

فتح الهه ببیبات رئبیبس  اتبحبادیبه  
کارگران ثراردادی و پیبمبانبی  از  
جمهه زیر مجبمبوعبه هبای خبانبه  
کارگر و تشکهبهبای دسبت سباز  
حکومتی، در اشاره ببه وابعبیبت  
نابسامان ثراردادهای کبار از ایب    

  ٦٩ خبر میدهد کبه از ببیبش از  
میهیون کارگر بیمه شبده تبامبیب   

  ٦٩ اجتماعی در کشبور، حبدود  
میهیبون آن بصبورت ثبراردادی و  
پیمانی کار میکنند. به عببارتبی  

درصبد کبارگبران در    ٩١ روشنتر  
ایران، دارای ثبراردادهبای مبوثبت  
  ٤ کاری هستنبد. ببه گبفبتبه او  

درصبد ببباثبی کببارگبران کببه بببه  
صورت دائبم کبار مبیبکبنبنبد، از  
کارگران ثبدیبمبی و در آسبتبانبه  
بازنشستگی هستبنبد. فبتبح البهبه  
بیات هبمبچبنبیب  از ایب  گبزارش  
مببیببدهببد کببه سببهببم زیببادی از  
ثراردادهای موثت با مبدت زمبان  

مبباهببه    ١ مبباهببه و    ٩ حببداکبب ببر  
هستند و تعداد ای  ثبراردادهبا در  
حباآ افبزایبش اسبت. در گبزارش  
دیگری رحبیبم زاری سبخبنبگبوی  
کمبیبسبیبون اثبتبصبادی مبجبهبس  

هبزار کبارگبر ببا    ٤٥ اسالمی از  
ثراردادهای موثت و حبقبوثبهبای  
بسیار نازآ در وزارت نبفبت سبخب   
میگوید که بسیاری از آنها بیبش  

ساآ است به کبار اشبتبغباآ    ٩١ از  
دارند. و همانجا از تهیه طبرا دو  

سبامبانبدهبی وابعبیبت  »فوریتی  
 «نیروهای ثراردادی شرکت نفبت 

در مجهس خبر میبدهبد. اگبر ببه  
ایبب  گببزارشببات تببکببانببدهببنببده،  
ثراردادهای سفید امضبا  را هبم  
ااافه کنیم، گوشه ای از جهنبم  
سرمایه داری حباکبم ببر ایبران و  
شرایط برده وار کبارگبران را مبی  
بینیم. داسبتبان چبیبسبتچ پباسبن  

 کجاستچ 
عدم ایمبنبی شبغبهبی، جبایبگبزیب   
کردن ثراردادهای موثت به جبای  
ثراردادهای دائمی بخش مبهبمبی  
از تببعببر  سببازمببانببیببافببتببه و  
سیستماتی  جمهوری اسبالمبی  

بر طبببقبه کبارگبر در ایبران ببوده  
است. از جمهه جمهوری اسبالمبی  
از همان بدو روی كار آمبدنبش ببا  
شقه شقه كبردن صبنبعبت نبفبت و  
صببنببایببع وابسببتببه بببه آن چببون  

هبای    پتروشیبمبی هبا و مبجبتبمبع 
بزرگی نریر ایران خبودرو و هوب  

های كبارگبری    آه  و دیگر بخش 
و سپردن هر بخش از کار ببه یب   
پیمانكار، تعر  گسبتبرده ای را  
به کل طبقه کارگر شبروی کبرد.  
بعد ها همی  سبیباسبت در ببخبش  
هببای دیببگببر چببون مببخببابببرات،  
شهرداری ها، آتش نشبانبی، ببرس،  
حتی در آموزش و پبرورش و در  
وزارت بهداشت و بشکل گسبتبرده  
در بخش های خدماتی به شبیبوه  
رایجی تبدیل شد. و هبم اکبنبون  
معهمان و پرستاران زیادی هستبنبد  
کببه بببا ثببرادادهببای مببوثببت و  
پیمانی ببه کبار اشبتبغباآ دارنبد.  
خصبوصبا پبیباده کبردن سبیباسببت  
استخدامهای پیمانی در صبنبعبت  
نبفبت، جبدا از تبحبمبیبل ببردگببی  
کاری بیشتر و  تشدید اسبتب بمبار  
کارگران، به لحاظ به هم ریبخبتب   
سبباخببتببار مببتببمببرکببز و سببراسببری  
صبنبعببت نببفبت و مببتبفببرس کببردن  
کببارگببران ایبب  بببخببش کببهببیببدی  
کببارگببری، بببرای رژیببم اهببمببیببت  
سیاسی نیز داشبت. دلبیبهبش نبیبز  

و نببقببش    ٥٧ تببجببربببه انببقببالب  
کارگران در آن انقالب اسبت کبه  
هببیببچببگبباه از خبباطببره هببا مببحببو  

 نخواهد شد. 
اسبببتبببخبببدامبببهبببای ثبببراردادی و  
بدترینش بصبورت سبفبیبد امضبا،  
عمال بخش عریمی از کبارگبران  
را از پوشش همان ثانون کار ابد  
کارگری و ارتبجباعبی اسبالمبی  
نیز خارج کرد و به جایش تبوحبش  
و بربریت حاکبم شبد. ایب  اتبفباس  
دست کارفرمایان را در کشبیبدن  
بیشتر کار از گبرده کبارگبران ببا  
حداثل دستمزدها و تحمیل بدتریب   
شببرایببط کبباری بببه آنببان ببباز  
گذاشت. تا جاییکه حتی تبعبویبا  

پببرداخببت هببمببان چببنببدرلبباز مببزد  
کارگر به امری رایب  و مبعبمبوآ  
تبدیل شد. با ای  شکبل ببرده وار  
کار، ناامنی شغهی و خطر اخبراج  
ها همواره چماثی بر سبر کبارگبر  
بوده و فشار سنگبیبنبی ببر گبرده  
جمعیبت مبیبهبیبونبی کبارگبران و  
خانواده هایشان تبحبمبیبل شبد. در  
پرتو ای  برببریبت و ببی حبقبوثبی  
مبببطبببهبببا کبببارگبببران، حبببتبببی  
استانداردهای ایمنی کار  نیز ببه  
ثهقرا ببرده شبد و مبحبیبط هبای  
کار ببیبش از ببیبش ببه ثبتبهبگباه  

 کارگران تبدیل گردید.  
در ثراردادهای پیمانی واع ببدتبر  
است. در ای  شكل ببرده وار كبار،  
كارگران عمال بطور دوبهبه تبوسبط  
دالالن و سرمبایبه داران اسبتب بمبار  
میشوند. دستمزد آنان بسیبار نبازآ  
است و چماس اخبراج نبیبز هبمبواره  
روی سبر كبارگببر ثببرار دارد. در  
مببیببان ایبب  كببارگببران، كسببانببی  
هستند كه سالها با ای  شبكبل از  
استخدام، كار کرده و همچبنبان از  
هرگونه تامی  شغهی مبحبرومبنبد  
و خبببیبببهبببی اوثبببات حبببتبببی از  

برخورداری از هبمبان حبداثبل پبوآ  
بازنشستگی نیز محرومند. چبون  
حببا بببیببمببه کببافببی بببرای آنببهببا  

 پرداخت نشده است.  
بببدیبب  تببرتببیببب در ایبب  جببنببگببل  
سرمایه، بسیاری از حا و حبقبوس  
كارگران نیز سهب مبیبشبود و مبا  
شاهد آنیم كه چند ماه چبنبد مباه  
مزد کارگر را پرداخت نمیكنند و  
به هر شكبهبی كبه مبیبتبوانبنبد از  
مزایای شغهی او میزنند و پبولبش  
را ببباال مببیببكببشببنببد. جببمببهببوری  
اسالمی با اتبخباه ایب  سبیباسبت  
عمال بر پای بخش عبربیبمبی از  
كارگران، آنهم در مراكز ببزر  و  
کهیدی کارگری زنبجبیبر بسبت.  
اعترا  کارگران در طبوآ تبمبام  
ایبب  سببالببهببا بببه اسببتببخببدامببهببای  
پیمانی و شبرایبط نباببراببر کباری  
تحت عنوان پیمانی و رسبمبی در  
واثع تعرای برای پاره كبردن ایب   
زنجیر و در هم شكستب  كبل ایب   
ساختار برده وار کاری در محیبط  

 های کار بوده است. 
آماری که امروز فتح الهبه ببیبات  
و رحببیببم زاری و دیببگببر دسببت  

انببدرکبباران حببکببومببتببی از ابببعبباد  
تکاندهنده ثراردادهبای مبوثبت و  
پیمانی بدست میدهبنبد، در واثبع  
داستان ای  فاجعه ببزرگبی اسبت  
که بر سر کارگران در ایبران وارد  
شده است. ای  در حبالبیبسبت کبه  
کل سیبسبتبم ببا ثبوانبیب  کبار و  
دستگاه ثضایی و کبل دسبتبگباه  
سببرکببوبببش، در خببدمببت بببر پببا  
نگاهداشت  ای  ببهبشبت سبرمبایبه  
داری بببرای صبباحبببببان سببود و  
سرمایه ثبرار دارد.  و در ادامبه  
ای  توحش و بربریت، ارزان سبازی  
نیروی کار در را  سبیباسبتبهبای  

 دولت روحانی ثرار دارد. 
امببا روی دیببگببر ایبب  سببکببه  
مبارزات هر روزه کارگران عبهبیبه  
ای  توحش و بربریت است. جنببش  
عهیه ثراردادهای موثت، جبنبببش  
عهیه ثراردادهای پبیبمبانبی امبروز  
ی  جنبببش ثبدرتبمبنبد و یب   
مببواببوی دائببمببی اعببتببرااببات  
کارگری است. در بستبر چبنبیب   
اعتراااتی است که اعبتبراابات  
کارگری هر روز بیشتر به مراکبز  
کهیدی و مهم کارگری که وزن  

 شهال دانشفر  
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سنگبیبنبی در اثبتبصباد جبامبعبه  
دارند، کشیده میبشبود. در بسبتبر  
چنی  اعبتبرااباتبی و در تبوازن  
ثببوای مبببببارزاتببی ای کببه در  
نتیجه مبارزات کبارگبران و کبل  
جامعه امبروز شباهبدش هسبتبیبم،  
مبی ببیببنبیبم کبه ایبب  کبارگببران  
عهیرلم تکه تبکبه کبردن ببخبش  
های کارشان و حضبور زالبوهبای  
پیمانکار در محبیبط هبای کبار،  
بببه مببدد مببدیببای اجببتببمبباعببی و  
گروههای مبارزاتی شبان ببه هبم  
مببتببصببل شببده و اعببتببرااببات  
سببراسببری سببازمببان مببیببدهببنببد.  
کبببارگبببران تبببوانسبببتبببه انبببد ببببا  
خواستبهبای سبراسبری ای چبون  
ثراردادهای مستقیم کاری و لغبو  
ثراردادهای مبوثبت و پبیبمبانبی،  
  ٤ افزایش دستمزدها به بباالتبر از  

میهیون )نرخ سبببد هبزیبنبه اعبالم  
شببده دولببت ، درمببان رایببگببان،  
تحصیل رایگان برای فرزنبدانشبان،  

حا داشت  مسک  و لبیبره جبهبو  
بیایند و تجمعبات سبراسبری شبان  
را به پا کننبد. نبمبونبه هبایبی از  
چنبیب  اعبتبراابات را در یب   
دهه اخیر در مبببارزات کبارگبران  
نفت و مبراکبز وابسبتبه ببه آن و  
بطور مشخص در پتروشیمبی هبا،  
در میان کارگران مخابرات، ببرس،  
آتشفشانی، پرستاران، مبعبهبمبان و  
بخش های مبخبتبهبج کبارگبری  
شاهد بوده ایم. دو نمبونبه اخبیبرش  
اعتبصباببات سبراسبری کبارگبران  
مببخببابببرات در تببمببام اسببتببانببهببا و  
اعبتببرااببات سببراسببری کببارگببران  
مناطا هشت گانه اهبواز ببر سبر  
خببواسببت ثببراردادهببای مسببتببقببیببم  
اسببت. زیببر فشببار اعببتببرااببات  
کارگران شبهبرداری ببه تبازگبی  

هببببا و    سببببازمببببان شببببهببببرداری 
هبببای کشبببور مبببجبببوز    دهبببداری 

استبخبدام آن گبروه از کبارکبنبان  
ها را که دارای حبداثبل    شهرداری 

سه ساآ سابقه کاری هسبتبنبد را  
صببادر کببرده اسببت. امببا فببقببط   

کببارگببر را بصببورت    ٩١ ثببرارداد 
مستقیم در آورده نبد و کبارگبران  
اعبالم کببرده انببد کبه تبا وثبتببی  
تمامی آنان اسبتبخبدام نشبونبد ببه  

 اعتراااتشان ادامه میدهند. 
 
بنابرای  نفس اینکه مقاماتبی از    

حببکببومببت امببروز بببا بببیببان ایبب   
مشکل و ارائبه آمبار از وخبامبت  
شبببرایبببط کبببار کبببارگبببران ببببا  
استخدامهای مبوثبت و پبیبمبانبی  
هشدار میدهند، نشاندهبنبده فشبار  
فضببای اعببتببرااببی در جببامببعببه  
است. رحیم زارعی از کمبیبسبیبون  
اجتماعی مجهس آماری از اببعباد  
وحشببتببنبباک کببار ثببراردادی در  
نفت سخب  مبیبگبویبد و راه حبل  
 ساماندهی کارگبران ثبراردادی ،  
یببعببنببی پببیببش کشببیببدن بببرخببی  
بهبودهبای جبزیبی و در مبقباببل   

نهادینبه تبر کبردن ایب  سبیبسبتبم  
بردگی در نفت را، ارائه مبیبدهبد.  
اما خواست کارگبران و خبواسبت  
کل جامعه روش  است. کارگبران  
خواستار لغو ثراردادهای موثت و  
جببایببگببزیببنببی آن بببا ثببراردادهببای  
دائمی کاری هستبنبد. کبارگبران  
خببواسببتببار کببوتبباه شببدن دسببت  
پیمانکاران از محیط های کبار و  
استخدام مستقبیبم خبود هسبتبنبد.  
بوی ه با توجه به پبیبشبروی هبای  
جنبش کارگری و نقل سنگیبنبی  
که مبارزات کارگران در فضبای  
سببیبباسببی جببامببعببه دارد، امببروز  
کارگران در بهتری  فرصبت ببرای  
سازمانیابی سراسری تبوده ای و  
تحمیل ثراردادهای جمعی کباری  
بببه دولببت و کببارفببرمببایببان ثببرار  
دارنبد. هبمببانبطببور کببه کببارگببران  
مببیببتببوانببنببد تببجببمببعببات سببراسببری  
هزاران نفره خود را سازمان دهبنبد،  
همانطور که بطور م اآ کبارگبران  

مببخببابببرات اعببتببصبباب سببراسببری  
فرامیخوانند و تجمعات سبراسبری  
بر پا میکنند، مبیبتبوانبد تشبکبل  
توده ای سراسری خبود را اعبالم  
کببنببنببد و بببا کببمبب  مببدیببای  
اجتماعی و حضبور خبانبواده هبا،  
مجامع عمومبی خبود را ببه پبا  
کرده و متبحبد و سبازمبانبیبافبتبه  

 پیگیر خواستهایشان باشند.   
بنابرای  بازهم تاکید مب  ببر امبر  
متشکل شدن ای  کارگران اسبت.  
بببایببد مببتببشببکببل شببد تببا دسببت  
پیمانبکباران را از مبحبیبط هبای  
کاری کوتاه کرد. باید متبشبکبل  
شد تا ببتبوان پبرونبده ثبراردادهبای  
برده وار موثت را ببرای هبمبیبشبه  
بست و باید متشکل شد تبا کبل  
ای  بساغ تبوحبش و ببردگبی را  

 جارو کرد.  
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اسماعیل عبدی که با قرار 
وثییقیه بیه میرخصیی آمیده 

میرداد  ٥بود، صبح امیروز 
بدون قرار قبلیی بیازداشیت 
شد. اسیمیاعیییل عیبیدی از 

در زنیدان  ٣٤خرداد سیال 
سیال حیکیم  ١بسر میبرد و 

دارد. او از دهم اردیبیهیشیت 
ماه امسال در اعتیراض بیه 
صدور احکام امنییتیی بیرای 
فعالین کارگری، معیلیمیان و 
تمامی فعالین اجتیمیاعیی و 
عیییدم رعیییاییییت حیییقیییو  
زندانیان دست به اعتیصیاب 
غیذا زد کییه نییهیایییتیا زیییر 
فشار اعیتیراضیات گسیتیرده 
ای کیییه در حیییمیییاییییت از 
خواستهای وی به پیا شید، 
در پنجم تییرمیاه بیا قیرار 
وثییقیه از زنیدان میرخی  
شیید. قییرار بییود کییه اییین 
مرخصی تداوم داشته باشید 

که بطور ناگهانی در پنجیم 
میرداد مییاه دسییتییگیییییر شیید. 
اسماعیل عبدی بیایید فیورا 

 آزاد شود.
 

یک موضوع مهم اعتیراضیات 
معلمان، کارگران و فعالییین 
اجییتییمییاعییی در دو سییالییه 
اخیراعتراض علیه امنیییتیی 
کردن مبیارزات بیوده اسیت. 
خواست مشخ  این کمیپییین 
کیه اسیتییارت آن از زنییدان 
توسط اسماعیییل عیبیدی و 
جعفر عظییم زاده در دهیم 

زده شد، لیغیو  ٣٥اردیبهشت 
تمامی احکام امنیتی صیادر 
شده برای فعالین کارگیری، 
معیلیمیان و میردم میعیتیرض 
است. و ایین کیارزار ادامیه 
دارد. از جمیلیه هیم اکینیون 
طییومییاری اعییتییراضییی در 
حمایت از محیسین عیمیرانیی 

معلم زندانی در بیوشیهیر در 
جریان است کیه تیا کینیون  
دو هییزار مییعییلییم و فییعییال 
اجتیمیاعیی ایین طیومیار را 
امضاء کیرده انید. میحیسین 
عییمییرانییی یییک سییال حییکییم 
زندان دارد. وسیعا بیه ایین 
کارزار بپیوندیم. اسماعیییل 
عبدی و محسن عمرانیی دو 
معلم معترض زندانی بیایید 
فییورا آزاد شییونیید. تییمییامییی 
زندانیان سیاسی بایید آزاد 

 شوند.
 

کمپین برای آزادی کیارگیران 
 زندانی در ایران

Free Them Now 
shahla.Daneshfar٢@

gmail.com 
 ٣١مرداد  ٥

  ٢١٦٢ژوئیه  ٢٢
 

 اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان
 دستگیر شد 
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پس از اخطارهای رسمی مبببنبی  
بببر مصببادره مببهبب  مسببکببونببی  
پبببرویببب  مبببحبببمبببدی )کبببارگبببر  
بازنشستبه کبارخبانبجبات صبنبایبع  
فهزی و نایب رئیس هیات مبدیبره  
اتحادیه آزاد کبارگبران ایبران  ببه  
عنبوان یبکبی از ونبیبقبه گبذاران  
جعفر عریم زاده، دادستانی تبهبران  
طی اباللیه ای، یکی دیبگبر از  
ونببیببقببه گببذاران ایشببان را  کببه  
کببارگببر بببازنشببسببتببه یببکببی از  
کارخانجات ثدیمی و مهم کشبور  
است تبهبدیبد ببه مصبادره ونبیبقبه  

 مهکی کرد. 
جعفر عریم زاده دبیر اتحادیبه آزاد  
کارگران ایران به عبنبوان انسبانبی  

مسئبوآ، تبوام ببا دلبدلبه ببرای  
ونیقه گذارانش، حاار به پبذیبرش  
رویببه لببیببر ثببانببونببی و اببد  
کارگری دولبت روحبانبی و ثبوه  
ثضائیه نیست و همانطوریکه کبه  
در مصاحبه هایبی کبه در طبوآ  
ساآ گبذشبتبه اعبالم کبرده اسبت  
ثصد تسهیم شبدن داوطبهبببانبه در  
بببرابببر بببی ثببانببونببی هببای ثببوه  
ثضائیه و دولت روحانی را نبدارد  
و حاار به رفت  به زندان نبیبسبت  
مببگببر ایببنببکببه تببحببت بببازداشببت  

 اجباری به زندان منتقل شود. 
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعبمباآ  
فشار بر یبکبی دیبگبر از ونبیبقبه  
گذاران جعبفبر عبربیبم زاده را در  

راستای سیاستهای جدیبد اعبمباآ  
سرکوب ببر عبهبیبه حبا خبواهبی  
جببنبببببش کببارگببری، جببنبببببش  
اعتراای معهبمبان و تبوده هبای  
زحببمببتببکببش و آزاده مببردم ایببران  
ارزیابی میکند که طی روزهبای  
گذشته منجر به ربودن اسمباعبیبل  
عبدی از مقابل منزآ و ببازداشبت  
 گروهی کارگران هفت تپه شد. 

جببعببفببر عببرببیببم زاده، اسببمبباعببیببل  
عبدی، کارگران نبیبشبکبر هبفبت  
تپه و دیگر کارگران و معهمبان و  
توده های به جان آمده مردم ایبران  
کببه تببمببام زنببدگببی و هسببت و  
نیست شان توسط موسبسبه هبای  
مببالببی وابسببتببه بببه حببوزه ثببدرت  

لارت شده است، جرمی جز دفبای  
از هستی و شرافت انسانبی خبود  

 مرتکب نشده اند.  
اما ایبنب  حبکبومبتبی کبه ببا  
ژست مستضعج پناهی و ترجبیبح  
کوخ نشبیبنبان ببر کباخ نشبیبنبان  

را    ٥٧ دسببتبباوردهببای انببقببالب  
مصادره کرد ببیبش از هبر زمبان  
دیببگببری در حبباآ نببمببایببش تببمببام  
عیاری از ماهبیبت خبود اسبت و  
ابائی نبیبز از واردکبردن ابرببات  
تازیبانبه در مبال  عبام ببر گبرده  
کوخ نشینان)کارگبران مبعبدن آس  
دره و روزنامه نگاران و معبهبمبان    
و دستگیری و به زندان افبکبنبدن  
انسانهای شریج و زحبمبتبکبشبی  

چون عبدیها و عربیبم زاده هبا و  
سببرکببوب فببریبباد عببدالببتببخببواهببی  
مببردمببی کببه امببوالشببان تببوسببط  
موسسه های مبالبی وابسبتبه ببه  
حوزه ثدرت به لارت رفبتبه اسبت  
نبببدارد. امبببا اعبببمببباآ چبببنبببیببب   
سیاستبهبایبی تبوسبط یبغبمباگبران  

نه تبنبهبا    ٥٧ دستاوردهای انقالب  
راه به جائی نخواهد برد بهکبه مبا  
کارگران و معهمان و عبمبوم تبوده  
های رنجدیبده مبردم ایبران را ببه  
مصافی تعیی  کننده با واعبیبت  

 موجود خواهد کشاند. 
 –اتحبادیبه آزاد کبارگبران ایبران  

 ٦٩٩١ هفتم  مرداد ماه  

اعمال فشار بر وثیقه گذاران جعفر عظیم 
 زاده را قویا محکوم میکنیم

 اعتصاب همچنان ادامه دارد   –همه کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه آزاد شدند 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران  

صبح امروز بدنباآ تدام اعبتبصباب  
متحدانه کارگران شرکت نیشبکبر  
هبفبت تبپببه و اصبرار آنبهببا بببرای  
ببببازگشبببت ببببکببببار   آزادی و ب
هببمببکببارانشببان، هشببت کببارگببر  
زندانی که از شبانبگباه روز سبوم  
مرداد ماه بازداشت شده ببودنبد در  
میان  استقباآ جمعی از همکباران  
خود و در حبالبی کبه از روحبیبه  
ببباالئببی بببرخببوردارد بببودنببد آزاد  

 شدند. 
بببنببا بببر گببزارشببهببای رسببیببده بببه  
اتببحببادیببه آزاد کببارگببران ایببران،  
کارگران شرکت نیشکر هفت تبپبه  
امروز در هشتمی  روز اعبتبصباب  
متحدانه خود، هبمبچبون روزهبای  
گببذشببتببه دسببت بببه تببجببمببع در  
محوطه کارخانه زدند. بدنباآ ایب   

  ٥/٩ تبا    ١ تجمع که از سباعبت  

صبببح ادامبه داشبت ثببائبم مبقببام  
شرکت سیام  نصبیبری افشبار  
و مدیر کارخانه مهبنبد  مبومب   
لریب با حضور در میان کارگبران  
خواهان انتخاب سه نفر نمایبنبده از  
میان کارگران برای مذاکره شدند  
امبا کبارگببران ببا اعببالم ایبنبکببه  
همینجا صحبتهایبتبان را ببکبنبیبد  
 حاار به انتخاب نماینده نشدند. 

در پی ای  عکس العمل از سبوی  
کارگران،  هر دو نفر ثبائبم مبقبام  
مدیر عامل و مدیر کارخانه طبی  
صحبتهایی با دادن وعبده آزادی  
همکاران کبارگبران و پبیبگبیبری  
فوری واعیت آنهبا از کبارگبران  
خواستند تا به اعتصاب و تبجبمبع  
خود پایان دهبنبد. امبا کبارگبران  
کببه امببروز بببطببور ویبب ه ای در  
اعببتببرا  بببه تببداوم بببازداشببت  

همکاران خود دست به تجبمبع زده  
بودند با رد صحبتهای آنان اعبالم  
کردند ما تبا آزادی و ببازگشبت  
بکار همکارانمان و رسیبدگبی ببه  
دیگر خواستبهبای خبود دسبت از  
 اعتصاب و تجمع نخواهیم کشید. 
در ادامببه ایبب  مببذاکببرات و بببا  
عکس العمل ثباطبعبانبه ای کبه  
کارگران ببویب ه در مبورد آزادی  
فوری همکاران خود نشبان دادنبد  
ثائم مقام مدیر عبامبل کبارخبانبه  
تببالش کببرد بببا اعببالم ایببنببکببه  
روزهای پن  شنببه و جبمبعبه هبر  
هفته، کار را تعطیل خواهیم کبرد  
کارگران را برای ادامه اعتبصباب  
تحت فشار بگذارد. اما کبارگبران  
ببببر روی   ببببا ایسببببتببببادگببببی ب ب
خواستهایشان، اعبتبصباب خبود را  
ادامه و به تجمع شان در محبوطبه  

کببارخببانببه پببایببان دادنببد. الزم بببه  
یادآوری اسبت کبار در روزهبای  
پن  شنبه و جمبعبه هبر هبفبتبه از  
آنببجببا کببه کببار در ایبب  روزهببا  
مشموآ مبزایبای اابافبه کباری  
میشود برای کارگران از اهبمبیبت  

 زیادی برخوردار است. 
بنا بر آخری  گزارشهای رسیده ببه  
اتحادیه آزاد کبارگبران ایبران، در  
پی ایب  ایسبتبادگبی ومبقباومبت  
ثبباطببعببانببه از سببوی کببارگببران  
اعتصابی نیشکر هفت تپبه، هبمبه  
همبکباران ببازداشبتبی آنبان هبهبر  

مبیبهبیبون    ٩١ امروز با ثرار کفالت  
تومانی آزاد شدند. اما کبارگبران  
بببرای دسببتببیببابببی بببه دیببگببر  
خبواسببتبهببای خببود هبمببچبنببان در  
اعتبصباب بسبر مبی ببرنبد و تبا  
لحره مخابره ای  خببر حباابر ببه  

 پایان اعتصاب نشده اند. 
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اببراز  
مسبببرت از آزادی کبببارگبببران  
بازداشتی نبیبشبکبر هبفبت تبپبه و  
تبببببریبب  آن بببه خببانببواده هببا و  
همکاران ای  عزیبزان، پبیبشباپبیبش  
هببر گببونببه تببالش بببرای پببرونببده  
سببازی بببر عببهببیببه آنببان را ثببویببا  
محکوم مبیبکبنبد و ببدیبنبوسبیبهبه  
خواهان  منبع ببی ثبیبد و شبرغ  
تعبقبیبب ثضبائبی آنبهبا، ببر آورده  
کببردن فببوری هببمببه مببطببالبببببات  
کارگران شرکت نیشکر هفته تبپبه  
و به رسمیت شناخت  سبنبدیبکبای  
کببارگببران ایبب  شببرکببت بببزر   

 کشت و صنعت می باشد. 
 –اتحبادیبه آزاد کبارگبران ایبران  

 ٦٩٩١ هفتم مرداد ماه  
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پانزده سیال  محمود احمدی:

از مییرم میینییصییور حییکییمییت 
میگذرد. اولین سئیوالیی کیه 
مطرح مییشیود ایینیسیت کیه 
کمونیسم کارگری امیروز در 

 چه موقعیتی قرار دارد؟
  حمید تقوائی:

در ای  تردیدی نیست که مبر   
منصور حکمت اربه سبنبگبیبنبی  
بود، نه فقط برای حبزب ببهبکبه،  
برای کل جنبش کمونیبسبتبی در  
ایران و در دنیا. منصبور حبکبمبت  
در واثع نماینده و چهره کمونیبسبم  
عصر ما بود. بخبصبوت ببعبد از  
فبروپبباشبی ببهببوک شببرس هببجببوم  
عریمی عهبیبه کبمبونبیبسبم آلباز  
شد. مر  کمبونبیبسبم را اعبالم  
کردند و گفتند دنیا همبیب  اسبت  
که هست و تنها نرام و آلترنباتبیبو  

سرمایه داری است. تمبام     ممک  
تببالببشببشببان را بببکببار بببردنببد کببه  
رادیکبالبیبسبم و آرمبانبخبواهبی و  
ببرابببری طببهبببببی و انسببانببگببرائببی  
عمیا سوسیالبیبسبتبی جبائبی در  
دنببیببا نببداشببتببه ببباشببد. مببنببصببور  
حکمت در پاسن و در ببراببر ایب   
هجوم اد کمبونبیبسبتبی و فبوس  
ارتبببببببجببببببباعبببببببی پبببببببرچبببببببم  

کارگری را بهند کبرد     کمونیسم 
و نشبببان داد کبببه آن نبببوی  

شکبسبتبش      ای که ”  کمونیسم “ 
ببه     را اعالم میکبنبنبد، در واثبع 

رهائی بشریت و به سوسیالیسبم و  
به کمونیسم نوی مارکبس رببطبی  
ندارد. او اعالم کرد با فبروپباشبی  
ببببببهببببببوک شببببببرس تببببببازه،   ب

پیشروی کمونیسم واثعبی،     دوران 
ببببیببببسببببم کببببارگببببری،   کببببمببببون
سوسیالیسمی که میتواند رهائبی  
و آزادی کارگران و بشریت را ببه  

ارمغان بیاورد، آلاز میشود. چبرا  
کببه آن تببحببریببفببات و خببس و  

آن تبببببهببیببغببات و     خبباشبباک و 
عوامفریبی هبائبی کبه سبرمبایبه  
داری دولببتببی را سببوسببیببالببیببسببم  
معرفی میکرد، کنار رفبتبه ببود  
و عهیرلم تهاجم اولبیبه ببورژوازی  
جببهببانببی، زمببیببنببه اجببتببمبباعببی  
مساعدی ببرای سبرببهبنبد کبردن  
کمونیسم نوی مارکس فراهم شبده  

 بود. 
 

پیش بینی منصور حبکبمبت ایب   
بود که دوره یکه تبازی و جشب   
و پایکوبی سرمایبه داری دیبری  

و نیباز بشبریبت ببه   نخواهد پائید  
سوسیبالبیبسبم و کبمبونبیبسبم نبوی  

ببیبش از پبیبش عبیبان   مارکس  
خواهد شد. اگبر ببخباطبر داشبتبه  
باشید در آلباز سباآ دو هبزار در  
یبب  هببمببه پببرسببی مببارکببس  
مبببحبببببببوببببتبببریببب  شبببخبببصبببیبببت  

شببنبباخببتببه شببد. چببنببدی     هببزاره 
نگذشت که بر مت  بحران مبزمب   
اثبببتبببصبببادی و بببب  بسبببت و  
نافبرجبامبی نبطبم نبویب  جبهبانبی  

داری، معهبوم شبد دنبیبا     سرمایه 
بیش از همیبشبه، ببه مبارکبس و  
و   نقد عمیا او و سبوسبیبالبیبسبم  

کببه در بببرابببر     چشببم انببدازی 
 بشریت ثرار میدهد، احتیاج دارد. 
منصور حکمت ای  نبقبد و چشبم  
ببببمببببایببببنببببدگببببی   انببببداز را ن

حببزب کببمببونببیببسببت     مببیببکببرد. 
کارگبری ببر ایب  مبببنبا شبکبل  
گببرفببت و ایبب  حببزب بببعببد از  
درگذشت منصور حبکبمبت او را  

 زنده نگهداشت.. 
 

بعد از منصور حکمت ایب  پبیبش  

جبهبان  “ بینی او که توده مردم و  
ببمبیبدان خبواهبنبد آمبد   ”  متبمبدن 

” لوآ خفته بیدار خواهبد شبد “    و 
به تحقا پیوست. منصور حکمبت  
جن  خهی  را طهوی خونی  نبطبم  
نوی  جهانی نامید و پیش ببیبنبی  
کرد که ارتجاعی تری  نیبروهبای  
ثومی و مذهبی ی  تاز میبدان  
خببواهببنببد شببد. پببس از یببازده  
سپتامبر نوشت جن  تروریسبتبهبا  
آلاز شده است ولبی ایب  شبرایبط  
تببغببیببیببر خببواهببد کببرد و بشببریببت  
متمدن ببپبا خبواهبد خباسبت. ایب   
اتفاس افتاد، منتهی زمبانبی کبه  
متاسفانه خود منصور حکمت در  

جبنبببشبهبای     ثید حبیبات نبببود. 
اعتراای وسیعی در دنبیبا و در  
ایببران شببکببل گببرفببت و زمببیببنببه  
مساعدی ایجاد شد برای ایبنبکبه  
کمونیبسبم مبنبصبور حبکبمبت در  
مرکز سیاست حضور بهم برسبانبد،  
فعاآ بشود، نبیبرو جبمبع کبنبد و  
حقانیت نقبد عبمبیبا و اهبداف و  
سیاسبتبهبایبش را ببه هبمبه نشبان  
بدهد. در ایب  شبرایبط حبزب مبا  
توانست در عرصه های مخبتبهبج  

در خارج و داخبل کشبور     مبارزه 
فببعبباآ بشببود و سببیبباسببتببهببای  
کمونیسم کارگبری را ببه پبیبش  

 ببرد. 
 

تببا آنببجببا کببه بببه شببرایببط ایببران  
مربوغ میشود حبدود یبکبسباآ از  
مر  منصور حکبمبت گبذشبتبه  
بود که دیدیم ابتدا در کبردسبتبان  
و سپس در شهرهای دیبگبر ایبران  
دور تازه و پرتحرکبی در جبنبببش  
کارگری آلاز شد و ای  جبنبببش  
ثدمهای بهندی ببجبهبو ببرداشبت.  

مبتبعبددی     چهره ها و نهبادهبای 

که امروز در جنبش کارگری در  
سطح جامعه فعاآ هستنبد و نبقبد  
و اعببتببرا  و آمبباآ تببوده هببای  
مردم زیر خط فقر را نبمبایبنبدگبی  
میکنند همه در پانزده سباآ اخبیبر  
ثدم بمیدان گذاشتند و حبزب مبا  
در ای  پیشرویها نقش مهمی ایبفبا  
کبرد. هببر نبباهبر مبنببصبفببی کببه  
بخواهد تارین دوره اخبیبر جبنبببش  
کببارگببری را بببررسببی کببنببد،  
نمیتواند حضور و نبقبش فبعباآ و  
مونر حزب ما را نبادیبده ببگبیبرد.  
ای  دو درهم تنبیبده شبده انبد. ببه  
نرر م  اولی  و مهمتری  شباخبص  
در ارزیابی موثعبیبت کبمبونبیبسبم  

سبباآ بببعببد از    ٦٥ کببارگببری،  
درگببذشببت مببنببصببور حببکببمببت،  
جایگاه امروز حزب ما در جنبببش  
کببارگببری ایببران اسببت. مبب  بببه  
یبببکبببایببب  دسبببتببباوردهبببا و  
پیشرویهای حزب در ایب  عبرصبه  
بببببمبببببی پبببببردازم. فبببببکبببببر   ن

کسانی که با مبببارزات     میکنم 
کارگری اندک اشنبائبی داشبتبه  
باشند بخوبی ایب  دسبتباوردهبا و  

ببر     پیشرویها را مبیبشبنباسبنبد و 
در ایب      نقش و جایگاه حزب مبا 
 جنبش بخوبی واثج اند. 

 
حزب ما در عرصبه هبای دیبگبر  

و     مبببببارزه نببیببز پببیببشببرفببتببهببا 
داشبتبه     دستاورهای ارزشبمبنبدی 

است. ما تبوانسبتبه ایبم در ببراببر  
اسببالم سببیبباسببی و دولببتببهببا و  

اسالمی در ایبران و در     نیروهای 
سطح دنیا محکم ببایسبتبیبم و در  
مواردی آنرا به عقب ببرانبیبم. مبا  
توانسته ایم سنگسار را عبمبال در  
ایران متوثج کنیم. یب  نبقبطبه  
درخشببان مبببببارزه مببا عببهببیببه  

سبنببگببسبار، کببمببپبیبب  جبهببانببی و  
ثدرتمند عهبیبه حبکبم سبنبگبسبار  
سکینه محمبدی آشبتبیبانبی ببود  
که با نجات جان او ببه پبیبروزی  
رسید و ای  نقطه عبطبفبی در ببه  
عقب راندن و به شکست کشانبدن  
جمهوری اسالمی در ای  عبرصبه  

 بود. 
 

در مببباره عبهبیبه اعبدام نبیبز مبا  
دستاوردهای زیادی داشبتبه ایبم.  
کمیته بی  المههی مبببارزه عبهبیبه  
اعدام توانسته است جان خیهی هبا  
را نجات ببدهبد و امبروز مبببارزه  
عهیبه مبجبازات اعبدام ببه یب   
جنبش وسیع در ایران تببدیبل شبده  
است. حتبی ببرخبی از احبزاب و  
نیروهای راست هم مخالفتشبان را  

اعبالم کبرده     با مبجبازات اعبدام 
اند. پرچم ای  مبارزه در دست مبا  
است. نه تنها از لحباظ نبربری و  
سیباسبی ببهبکبه در عبمبل و در  
بببرخببورد بببه مببوارد مشببخببص و  
پرونده های متبعبددی ایب  حبزب  
عهیه احکام اعدام و عهبیبه نبفبس  
مببجببازات اعببدام فببعببالببیببت کببرد  

جمهوری اسالمی را به عبقبب     و 
در سطبح ببیب       نشینی واداشت. 

المههی هم مبا ببویب ه در مبببارزه  
عهیه اسالم سیاسی پبیبشبرویبهبای  

 محسوسی داشته ایم. 
 

سئوال بعدی  محمود احمدی:
من به همین وضیعیییت بییین 
المللی و نقش حزب مربیو  
میییییشییود. یییکییی از مییبییانییی 
کمونیسم کارگری دخالتگری 
و تغیییییر وضیعیییت میوجیود 
اسییت. میینییصییور حییکییمییت در 
رابطه با جنگ تروریستیهیا 
بر این نکته تاکید مییکینید 

حمید تقوائی: 
کمونیسم کارگری 
 پس از منصور حکمت
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 ٤١ صفحه    

کییه بشییریییت مییتییمییدن و 
کییمییونیییییسییمییی از نییوع مییا 
مییتیوانید ایین وضیعیییت را 
عوض کند. از سیوی دییگیر 
 امروز نیروهای اسالمی هار 
تر و وحشی تیر شیده انید 

نیییییروئییی میی ییل داعییش   و
بییمیییییدان آمییده کییه جییلییوی 
دوربینها گردن میزند و در 
تییوحییش و جیینییایییت حیید و 
مرزی نمیشنیاسید. سیئیوالیی 
که ایینیجیا میطیرح میییشیود 
اینست که کمونیسم کارگری 
چه دستاورهائی مشخصا در 
مقابلیه بیا اسیالم سیییاسیی 

 داشته است؟
   حمید تقوائی:

فعالیتهبای ببیب  البمبهبهبی حبزب  
عهیه اسالم سبیباسبی، در سبطبح  
مشخصی به ای  سئواآ شبمبا هبم  
جواب میدهد. امبا یب  جبنبببه  
دیگر و مهمتر، مقابهه توده ای و  
اجتماعی با اسالم سیباسبی اسبت  
که در ادامبه ببه آن هبم خبواهبم  

 پرداخت. 
 

تا آنجا که فعالیتهبای مشبخبص  
حزب مربوغ مبیبشبود حبزب مبا  
توانسته است در موارد مبتبعبددی  
در کشببورهبای لبربببی در ببرابببر  
اسالم سیاسی ببایسبتبد و آنبرا ببه  
عقب براند. بعنوان نبمبونبه مبا در  
کشور کانادا عهیبه دادگباهبهبای  
اسالمی که میخواسبتبنبد الیبحبه  
اش را به تصویب ببرسبانبنبد و ببه  

دادگباهبهبای  ” و    ثوانی  اسالمبی 
بببرای مببهبباجببریبب  از  ”  شببریببعببه 

رسبمبیبت     کشبورهبای اسبالمبزده 
بدهند کمپی  موفقی را به پبیبش  
بببردیببم. دولببت کببانببادا مببجبببببور  

ای  الیحه را پبس ببگبیبرد و     شد 
اعالم بکند به اصل سبکبوالریسبم  

” یبب  کشببور یبب  ثببانببون “ و  
پایبببنبد اسبت. ببا هبمبیب  پبرچبم  

مبا در  ”  ی  کشور ی  ثانون “ 
انگهستان در برابر اسالم سبیباسبی  
ایستادیم. ما به جنبشبی ببه اسبم  

شبکبل دادیبم کبه  ”  اکس مسهبم “ 
دامنه فعالیبت آن از کشبورهبای  
لربی فراتر رفتبه اسبت و امبروز  

اسبالمبزده     حتی در کشبورهبای 
شبباهببد شببکببل گببیببری و اعببالم  
مببوجببودیببت نببهبباد اکببس مسببهببم  

پبیبشبروی دیبگبر فبعباآ     هستیم. 
شدن حبرکبت و کبارزاری تبحبت  

اسببت.  ”  زنببان سببرکببش “ عببنببوان  
زنبببانبببی کبببه از کشبببورهبببای  

نبربیبر عبربسبتببان     اسبالمبزده ای 
سعودی به اروپا آمده اند. زنبانبی  
کبه ثببرببانبی دولبتبهببا و ثببوانبیبب   
اسالمی بوده اند، اما نه ثبرببانبی  

 خاموش و دست و پا بسته آن. 
شببمببا بببه هببهببور داعببش اشبباره  

بهه ما از یکبسبو شباهبد     کردید. 
فعاآ شدن وحشی تری  نبیبروهبای  

سبرمبایبه داری     اسالمی هستیم. 
با بمیدان آوردن ارتبجباعبی تبریب   
نیروهای ثومی و اسبالمبی دنبیبا  

ثهقرا و ببرببریبت کشبیبده      را به 
است، ای  ادامه روندی است کبه  
منصور حکمت طهبوی خبونبیب  آن  
را در مقطع جن  خبهبیب  اعبالم  

ببباز    –کببرد امببا فبباکببتببور تببازه  
همانطبور کبه مبنبصبور حبکبمبت  

سربهند کبردن    -پیش بینی میکرد 
بشریت متمدن در برابر ای  تبوحبش  
است. امروز ی  نیبروی عبربیبم  
چب  اجببتببمباعببی بببمبیببدان امببده  

که ی  نمونه آن سر بهبنبد     است 
کردن جنبش اشغاآ در لرب ببود.  
جبنببببشببی کببه بببروز و نشبانببه و  

تقابل نود و نبه درصبدی   نماینده  
ها در برابر ی  درصدیهبا اسبت.  
امروز ترم نود نه درصبد در ببراببر  
یبب  در صببد وارد فببرهببنبب   

گببفببتببمببان و     سببیبباسببی لببرب و 
افکبار عبمبومبی تبوده مبردم در  

 همه جای دنیا شده است. 
در کشبورهبای     در هبمبان زمبان 

خاورمیانه و شماآ آفریقا انقبالببات  
وسیعی شکل گرفت که به ببهبار  
عرب معروف شد. انقالبباتبی کبه  
با دیکتاتوریهائی تعیی  تبکبهبیبج  
کرد و دیبکبتباتبورهبائبی را ببزیبر  
کشید که ده ها ساآ خبون مبردم  
را در شبیبشبه کبرده ببودنبد. ایب   
جنبشها و انبقبالببات ببه پبیبروزی  
نهائبی و آزادی و رهبائبی تبوده  

نشبانبدهبنبده     مردم نیانجامید ولی 

ای  واثعیت مبهبم ببود کبه تبوده  
های مردم دیگر ثربانیان خامبوش  
و دست و پا بسته نیستبنبد آنبطبور  
که در مقطع جن  خهبیب  و یبا  
در مقطع حمهه ببه افبغبانسبتبان و  

 عراس شاهد بودیم. 
 

امببروز در افببغببانسببتببان جببنبببببش  
وسیعی عهیه ببیبحبقبوثبی مبفبرغ  
زنان براه افتاده اسبت کبه آخبریب   

تبحبت     نمونه اش کارزاری اسبت 
در  ”.  نبام مب  کبجباسبت “ عنوان  

افغانستان نام زنبان ببطبور عبهبنبی  
هکر نمیشود. زنبان ببعبنبوان مبادر  
پسرانشان و یا همسبر شبوهبرانشبان  
شناخبتبه مبیبشبونبد. حبتبی روی  
سن  ثبببر اسبم زنبان را نبمبی  
نویسند. جنبش نام م  کبجباسبت  
عهیه ای  واعبیبت ببمبیبدان آمبده  

 است. 
 

زنبی     در کشوری م ل عربستبان 
بهند میشود و حجاب برمبیبدارد و  
ثرآن را آتش میزند و بعد به اروپبا  
پناهنده میشبود و ببعبنبوان یب   
اکتیویست و چهبره جبنبببش زنبان  
سرکش عهیه اسبالم و ثبوانبیب  و  
اخالثیات اد زن اسالمی سبخب   
میگوید و فعالیت میبکبنبد و در  
واثع خواسبت و آمباآ انسبانبی و  

میهیونها زن در عربستان و     برحا 
در کشبببورهبببای اسبببالمبببزده را  

 نمایندگی میکند. 
در ایبب  نبببببرد بببا اسببالمببیببسببم و  
ثبوانببیب  اسبالمببی جبامببعبه ایببران  
جببای ویبب ه ای دارد. در ایببران  
ی  جنبش وسیع ابد مبذهبببی  
در جریان اسبت و یب  جبنبببش  
گسترده و پیبگبیبر ببرای رهبائبی  
زن. و ای  دو البته کامبال ببا هبم  

 مرتبط اند. 
 

جنبش رهائی زن، جنبببش عبهبیبه  
اعدام، جنبش خالصی فرهبنبگبی  
جببوانببان، جببنبببببش در دفببای از  

سیاسی، عهبیبه تبخبریبب     زندانیان 
و     محیط زیست و لیره و لبیبره، 

بببویبب ه جببنبببببش کببارگببری کببه  
همانطور کبه اشباره کبردم امبروز  

بطور بیسابقه ای گسبتبرش پبیبدا  
و پببرچببم مبببببارزه عببهببیببه     کببرده 

بیحقوثی و فقر و شرایط مشبقبت  
باری که جمهوری اسبالمبی ببه  
کل جامعه تحمیل کرده اسبت را  
برافراشته است، همه اینها اجبزای  
مببخببتببهببج یبب  تببعببر  وسببیببع  
اجببتببمبباعببی عببهببیببه جببمببهببوری  
اسالمی و ثوانی  و اخبالثبیبات و  
نرمهای اسالمی حاکم بر جامعبه  

 است. 
ای  جنبشهبا امبروز چبهبره هبا و  
نهادها و فعالی  شناخته شبده ای  
دارند. فعالینی که ببا تبهبویبزیبون  
کاناآ جدید تبمبا  مبیبگبیبرنبد و  
پیام و خواسبت و فبراخبوانشبان را  
مطرا میکنند. تهویزیون بیست و  
چهار ساعته کانباآ جبدیبد یب   
دستاور ارزشمنبد حبزب مبا اسبت  
که امبروز ببه مبرجبع و تبریبببون  
بسیاری از فعالی  و جبنبببشبهبای  
اعتراای بدآ شده است. از جمهبه  
در برنامه های رودررو کبه خبود  
شما اجرا میکنید فعالی  جبنبببش  
کارگری، فعالی  جبنبببش آزادی  
زندانیان سیاسی، جبنبببش عبهبیبه  
اعدام، جنبش رهائی زن و لبیبره  
با ما تما  میگیرند و از طبریبا  
کاناآ جدید پیام و فراخبوانشبان را  

 به گوش توده مردم میرسانند. 
ای  شرایبط هبم نشباهبنبده شبکبل  
گیری جبنبببشبهبا و حبرکبتبهبای  
اجتماعی عهیه دولتها و نیروهبای  
اسالمی در سطح دنیا و در ایبران  
است و هم بیانیگر نقش و جایگباه  
حببزب مببا در ایبب  جببنبببببشببهببا و  

 مباررزات. 
 

شما در مورد  محمود احمدی:
دستاوردها و پییشیروییهیا و 
حضیییور فیییعیییال حیییزب در 
عرصه های مختلف مبارزه، 
عییلیییییرغییم فییقییدان میینییصییور 
حییکییمییت، تییوضیییییح دادییید. 
موانع و چالشهای حیزب در 

    این دوره چه بوده است؟
  حمید تقوائی:

م  میتوانم بعنوان چالشها ببه دو  
فاکتور و تحوآ مهم کبه ببعبد از  

مر  مبنبصبور حبکبمبت ببا آن  
 روبرو بودیم اشاره کنم. 

 
اولببیبب  چببالببش از دسببت دادن  
منصور حکمت ببود. ببالفباصبهبه  
بببعببد از در گببذشببت مببنببصببور  
حکمت نرراتی در سطبح رهبببری  

بببا      حببزب مببطببرا شببد کببه 
کمونیسم منصور حکمت و جهبت  
گیری و سیاستهای حبزب هبیب   

کامال در نقبطبه     ثرابتی نداشت و 
مقابل آن بود. ای  باعث شبد کبه  
حزب در همان ماههبای اوآ ببعبد  
از درگببببذشببببت مببببنببببصببببور  

وارد یبب  دوره پببر     حببکببمببت 
تالطمی بشبود. اکب بریبت ثبریبب  
باتفاس اعضا، در سطح رهبببری و  

بببا آن نببرببرات     در بببدنببه حببزب، 
موافا نبببودنبد. امبا مبتباسبفبانبه  
بخشی از کبمبیبتبه مبرکبزی، در  
عی  اعبالم عبدم تبوافبا ببا ایب   

عمال در جبببهبه دفبای و     نررات، 
یا تبوجبیبه آن ثبرار گبرفبت. ایب   
اولی  چالش و مبانبع ببر سبر راه  
پیشروی ما بود. بحبث و جبدلبی  
حادی در حزب در گرفبت و مبا  
نهایتا توانستیبم خبط و سبیباسبت  
رادیکاآ حزب را تب بببیبت کبنبیبم  
ولی متاسفانه بخشی از رفبقبای  
ما در همراهی با نماینده و طبرا  
کننده آن نررات از حزب رفبتبنبد.  

انشعاب مخبالبج ببودیبم و     ما با 
همه بحث ما ای  بود کبه ببا هبر  
اختالف نرری میتوانید در حبزب  

حرفتان را ببزنبیبد ولبی     بمانید و 
نهایتبا آن رفبقبا حبزب را تبرک  
کردند و حزب دیگری تبحبت نبام  

 حکمتیست تشکیل دادند. 
 

ای  اولی  مانع و چبالبش ببر سبر  
راه ما بود. حزب نبهبایبتبا از ایب   
چبالببش سببربببهبنببد بببیببرون آمببد. و  
پیشرویها و دستاوردهائی کبه ببه  
آن اشاره کردم همه حاصبل آنسبت  
که ما توانستیم آن نربرات راسبت  
را کامال نقد کنبیبم و ببه کبنبار  
بزنیم و ببه پبیبش ببرویبم. اگبر آن  
 نطرات بر حزب مسهط میشد از  

 

 حمید تقوائی: کمونیسم کارگری پس از منصور حکمت
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 ٤٤ صفحه  

کمبونبیبسبم مبنبصبور حبکبمبت و  
 حزبش چیزی بجا نمیماند.. 

تحبوآ دیبگبر در واثبع نبه یب   
یبب  چببالببش     مببانببع بببهببکببه 

اجبتبمباعبی ببود. هبمبانبطبور کببه  
توایبح دادم ببعبد از درگبذشبت  
منصبور حبکبمبت اعبتبراابات و  
جنبشهبای اجبتبمباعبی وسبیبعبی  
شکل گبرفبت کبه حبزب مبا را  
بمیدان می طهبید. نمونبه خبیبزش  

)کببه مببنببصببور     ٧١ تببیببر    ٦١ 
حکمت آنرا آلاز جنبش تبوده ای  
بببرای سببرنببگببونببی جببمببهببوری  

در سبطببح و     اسبالمببی نببامبیببد  
ابعاد اجبتبمباعبی تبر و تبوده ای  

 گسترش پیدا کرد. بعنوان     تری 
 

تحولبی    ١١ خیزش انقالبی     نمونه 
بسیارعریم تبر و تبوده ای تبر و  

 تیر بود.   ٦١ سیاسی تر از  
 

چرا این یک  محمود احمدی:
 چالش بود؟

  حمید تقوائی:
چببالببش بببود بببه ایبب  مببعببنببی  

زمبیبنبه ببرای دخبالبتبگبری     که 
کمونیسم کبارگبری فبراهبم شبده  
 بود و منصور حکمت متاسفانه  

 
حضببور نببداشببت. کببمببونببیببسببم  

در     کارگری میبایست فبعباالنبه 
ای  جبنبببشبهبا شبرکبت مبیبکبرد،  
پببرچببم شببعببارهببا و خببواسببتببهببا و  

کبمبونبیبسبم     سیاستهای رادیکباآ 
کبارگببری را در دآ آنبهببا بببهببنببد  
مبیبکببرد، در بببراببر تبحبریببفبات و  

نبیبروهبای     تالشهای ارتبجباعبی 
راست سنگر می بست و ببه ایب   
معنی، بقوآ منصور حبکبمبت در  

” ثسمت گود اسبتبخبر سبیباسبت “ 
حضور بهبم مبیبرسبانبد. در یب   
مقیا  وسیع اجتبمباعبی زمبیبنبه  
ای فراهم شده بود ببرای عبمبهبی  
کردن و به پیش بردن سیاستبهبا و  
نررات مبنبصبور حبکبمبت و ایب   
نیروئی ده هبا ببراببر آنبچبه حبزب  

 داشت را، بمیدان می طهبید. 
حزب ما از ایب  چبالبش هبم سبر  

بهند بیرون آمد. اگر مبا در ببراببر  
آن نررات راست نمی ایسبتبادیبم و  
نمیتوانستیم آن چبالبش اوآ را ببا  

طبببعبا در     موفقیت پاسن بدهیبم 
جامعبه و در راببطبه ببا جبنبببش  
کببببارگببببری و مبببببببببارزات و  
اعترااات اجتماعی هبم ببجبائبی  

منصور حبکبمبت را،     نمیرسیدیم. 
بببببببببده   حبببببببببزب مبببببببببا زن

پبببراتبببیببب  و     نبببگبببهبببداشبببت. 
دخالتگبری و فبعبالبیبت پبیبگبیبر  
مورد تاکبیبد مبنبصبور حبکبمبت،  
امروز ی  متد و خط جا افبتباده  

 و ت بیت شده در حزب ماست. 
 

شیمیا حیدود  محمود احمدی:
سیال قیبیل، در نیوامیبیر  ٥

، بییحیید نییزدیییکییی و ٢١٦٢
اتحاد با نیروهای کمونیسم 
کارگری را، مطرح کیردیید. 
سئوالی که پیییش میی آیید 

زمینه های ایین  اینست که 
بحد چه بود و چیه هیدفیی 

  را دنبال میکرد؟
  حمید تقوائی:

مهمتری  عهت طرا ای  بحث ایب   
بود که آن خط و جهتگبیبری ای  
که در حزب کمونیست کارگبری  
بعد از مر  مبنبصبور حبکبمبت  
مطرا شد و نقد و کنبار زده شبد  
و نهایتا ببه انشبعباب و تشبکبیبل  
حزب حکمتیست منبجبر شبد، در  
آن حببزب هببم، کببنببار زده شببد.  

به چه دلیبهبی و ببا چبه     اینکه 
نقدی ببحبث دیبگبری اسبت کبه  
اینبجبا واردش نبمبیبشبوم. در هبر  
حباآ، امبروز نبمبایبنببده آن خبط و  

ی  گبروه کبوچبکبی     سیاست 
” خط رسمبی “ است که خودش را  
حبزب    ٩١٦٩ مینبامبد. در سباآ  

حکمتیست حسباب خبودش را از  
آن خببط جببدا کببرد. ایبب  را هببم  

حتی در مبقبطبع     تاکید کنم که 
انشعاب هم، اک ر ثریب ببه اتبفباس  

آن نبربرات را     رفقای جدا شبده، 
ثبببببببوآ نبببداشبببتبببنبببد و ببببدالیبببل  

انشببعبباب کببردنببد کببه     دیببگببری 
اینجا مورد بحث نبیبسبت. در هبر  
حاآ، مبا خبواسبتبار جبدائبی ایب   

چون بعد از     رفقا از حزب نبودیم 
ی  جدآ یبکبسبالبه، آن نبربرات  

 دیگر جائی در حزب نداشت. 
با جدائبی خبط رسبمبی در سباآ  

، ای  چشبم انبداز در ببراببر  ٩١٦٩ 
ما ثرار گرفبت کبه نبزدیبکبی و  
اتحاد با رفقائی که از حزب جبدا  
شببدنببد، امببر مببمببکببنببی اسببت و  
میتوان در چهارچوب کبمبونبیبسبم  
کارگری و درک و تبهبقبی ای  
که از خبط و نبربرات مبنبصبور  

فعالیت و مبببارزه     حکمت داریم، 
ببحبث     مشترکی را به پیش برد. 

ما ای  بود کبه گبذشبتبه، دیبگبر  
مالک ما نبیبسبت. هبر جبدآ و  
ببحببث و اخببتببالفببی داشببتببه ایببم،  
مربوغ به گذشته است. بحبث ببر  
سر موااع و سیاسبتبهبای امبروز  
نببیببروهببائببی اسببت کببه، خببود را  
طرفدار منصور حکمت و ببرنبامبه  

 ی  دنیای بهتر میدانند. 
 

ییعینیی ایین  محمود احمیدی:
نیروها را میتیعیلیق بیه ییک 

 جنبش میدانستید؟
  حمید تقوائی:

اجازه بدهید تاریبن ثضباوت کبنبد  
کبی جبز  کبدام جبنبببش اسبت.  
جنبش کمونیسم کارگری، آنطبور  
که خبود مبنبصبور حبکبمبت آنبرا  
تعریج میکند و توایح مبیبدهبد،  
حوآ ی  شبخبص و یبا خبط و  
نربر و یبا یب  ببرنبامبه شبکبل  
نگرفته است. بر عبکبس جبنبببش  
کمونیسم کارگری ی  واثعبیبت  

در جبامبعبه     عینی و داده شبده 
چهره هبا و     است و تئوریسینها و 

احببزاب چبب  و کببمببونببیببسببتببی  
بازتاب و ببر آمبده از آن جبنبببش  
عینی هستند. بنابری ، طرفبداری  
از منصور حکمت تعریج جبنبببش  
کمونیسم کبارگبری نبیبسبت، یبا  
حتی طرفداری از ببرنبامبه یب   
دنببیببای بببهببتببر و یببا هببرکسببی  
ببخبودش مبیببگبویبد کببمبونبیبسببت  
کارگری. همانطور که هبر کبس  
خودش را مارکسیست میبدانبد را  
نمیتوان جزو جنبش کبمبونبیبسبتبی  

مببببببببحببببببببسببببببببوب کببببببببرد.  
لیر کبارگبری  ”  مارکسیستهای “ 

کم نیستند. از حزب توده ایران تبا  
انبگبهبیبس  ”  ا  دبهیبو پبی “ حزب  

که طرفدار حس  نصرالبهبه اسبت.  
بهمی  تبرتبیبب هبم طبرفبداری از  
منصور حبکبمبت، و یبا خبود را  
کمونبیبسبت کبارگبری نبامبیبدن،  

 نمیتواند مالک باشد. 
 

مالک ما نه ایدئولوژی  اسبت  
و نببه تشببکببیببالتببی. نببه فببکببر  
مببیببکببنببیببم نببفببس بببزر  شببدن  
تشکیالت و متحد شبدن هبرکبس  
که با هر سیاست ونرری خبودش  
را کبمببونبیببسبت مبیببدانبد، بباعببث  
تقویبت طبببقبه کبارگبرو جبنبببش  
کمونیستی میشود، و نه خبواهبان  
اتحاد حوآ ایبدئبولبوژی و وحبدت  
هببر کببس کببه بببه مببارکببس یببا  
منصور حبکبمبت ثسبم مبیبخبورد  
هسببتببیببم. مببالک مببا سببیبباسببی  
است. مالک ما ایب  اسبت کبه  
جهتگیری و موااع و سیباسبتبهبا  
و پراتی  مبارزاتی هبر حبزب و  
نیروئی در راببطبه ببا جبامبعبه پبر  
تحوآ و پبر جبنبب و جبوش ایبران  
چیست. معیار ما اینست کبه در  
رابطه با جنبش کارگری، جنبببش  
رهائی زن، جنبش اته ئبیبسبتبی و  
ابببد مبببذهبببببببی، جبببنبببببببش  
سببکببوالریسببتببی، جببنبببببش عببهببیببه  
اعببدام، جببنببببببش بببرای آزادی  
زنببدانببیببان سببیبباسببی، جببنبببببش  
دادخواهی از کشتار دهه شصبت،  
جنبببش عبهبیبه تبخبریبب مبحبیبط  
زیسببت، خببیببزش هببای تببوده ای  

و    ١١ مانند خیزش میهیونی ساآ  
لیره و لیره چه میگوئید و چبه  
میکنید. ما مبعبتبقبدیبم ببایبد ببا  
یببب  سبببیببباسبببت رادیبببکببباآ  
کببمببونببیببسببتببی در هببمببه ایبب   
اعترااات شرکت کبرد، آنبهبا را  
سازمان داد و رهبببری کبرد. هبر  
نیروئی در ایب  جبهبت فبعبالبیبت  
کند، عمال نبیبروئبی مبتبعبهبا ببه  
جنبش کمونیسم کارگری اسبت.  
کاری نداریم که در گذشته چبه  

میگفته است و حتبی خبودش را  
طرفدار منصور حکمت میبدانبد و  

 یا نمیداند. 
 

شرغ عضوگیری برای حزب مبا  
ایبب  نببیببسببت کببه بببایببد طببرفببدار  
منصور حکبمبت ببود. ببر خبالف  
رفقائی که خود را حبکبمبتبیبسبت  
مینامند. ما فکر میبکبنبیبم ایب   
ی  اسم ایدئولوژی  است کبه  
با نرریه حزب سبیباسبی مبنبصبور  
حببکببمببت مببغببایببرت دارد. حببتببی  
مارکسیست بودن شرغ عضبویبت  
در حببزب مببا نببیببسببت. هببرکببس  
برنامه ی  دنیای بهتر را ثبببوآ  
داشته باشد و ببرای تبحبقبا ایب   
برنامه و یا بخشی از آن مبببارزه  
کنبد ببه حبزب مبا خبوش آمبده  
اسببت. مببا از کسببی امببتببحببان  
ایببدئببولببوژیبب  نببمببیببگببریببم کببه  
حکمبتبیبسبت هسبت یبا نبیبسبت،  
منصور حکمت را ثبببوآ دارد یبا  
نه و یا حتبی مبارکبس را ثبببوآ  
دارد یا ثبوآ نبدارد. روشب  اسبت  
که حزب کمبونبیبسبت کبارگبری  
حزب مارکسیبسبتبهبا اسبت و ببر  
مبنای نررات مبنبصبور حبکبمبت  
بنا شده، ولی شاخبص مبا تبعبهبا  
ایدئولوژی  نیست. شباخبص مبا  
اینست که پراتی  شما، مبببارزه  
شما و آماآ وخواسته ها و اهبداف  
شببمببا تببا چببه انببدازه بببا آمبباآ و  
اهداف و پراتیب  حبزب کبه در  
بببرنببامببه یبب  دنببیببای بببهببتببر و  
سیاستهای مصوب حبزب مبطبرا  

 منطبا و هم جهت است.    شده، 
بر ای  اسبا ، وثبتبی مبا ببحبث  

مبطبرا    ٩١٦٩ اتحاد را در سباآ  
کردیم، ای ، مشخصا ی  ببحبث  
سببیبباسببی بببود بببر مبببببنببا و در  
چهارچوب دخالتگری و فعالبیبت  
و جهت گیری که حبزب مبا در  

 جامعه به پیش میبرد. 
 

امروز پروژه  محمود احمدی:
 اتحاد به کجا رسیده است؟

 حمید تقوائی:
 

 حمید تقوائی: کمونیسم کارگری پس از منصور حکمت
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م  در همان بح ی که در سباآ   
مبببطبببرا کبببردم، ببببه    ٩١٦٩ 
امر نزدیکی و اتبحباد هبم     موانع 
کردم. یکی از ای  مبوانبع   اشاره  

یببب  نبببوی هبببویبببت تبببراشبببی  
تشکبیبالتبی ببرای خبود ببود در  
دوره ببعبد از مبنبصبور حبکبمبت.  
همی  مبانبع مبتباسبفبانبه، بباعبث  

که رفقای حکبمبتبیبسبت از     شد 
ایب  ببحببث و فببراخبوان اسببتبقبببباآ  
نکنند. آنها با اسم حبکبمبتبیبسبت  
یبب  هببویببتببی بببرای خببودشببان  
ساخته اند که بوی ه امبروز دیبگبر  
از نرر سیاسی معهوم نیسبت چبه  
معنائی دارد. چون بطبور واثبعبی  
خط رسمی، همانطور که خبودش  
ادعا میکند، نماینده حکبمبتبیبسبم  
است و همچنان هبمبان نبربرات و  
جهتگیریها را ادامبه مبیبدهبد. ببا  
ای  هبمبه، حبکبمبتبیبسبم و حبزب  

تبدیل شبده اسبت ببه     حکمتیست 
ی  سابقه و هویتی که ببعبنبوان  
ی  مبانبع اسباسبی ببر سبر راه  

 عمل میکند.    نزدیکی و اتحاد 
آن پیش بینی م  که بعد از جبدا  
شدن خط رسمی ایب  دوحبزب از  
نرر عمهی و سیاسی به یکدیبگبر  
نزدی  خواهند شد، درست ببود.  
ی  نبمبونبه مشبخبص ایب  امبر  
برخورد به جن  عهیه داعش در  
مبوصبل اسببت. خبط رسببمبی بببه  
سیاس همبیبشبه از یب  مبوابع  
اد آمریبکبائبی شبببیبه مبواابع  

” ا  دببهبیبو پبی “ نیروهائی م ل  
حمهه به داعش را محکبوم کبرد.  
ولی حزب حکمتیست ای  موابع  

 را نداشت و مانند حزب ما  
 

برخوردش ای  بود که ای  جبنب   
تروریستها است. اگبر آمبریبکبا و  
متحدینش میخواهند داعش را از  
موصل بیرون کنند، ما نبببایبد در  
مقابهش بایستیم و آنبرا مبحبکبوم  
کنیم. وهبیبفبه مبا نبمبایبنبدگبی  

کردن مردم در ببراببر هبر دو ایب   
ثطبهبای ارتبجباعبی اسبت و نبه  
مبببحببببکببببوم کببببردن جببببنبببب   

شبببببیببه مببواببعببی کببه     آنببهببا. 
منصور حکمت در مورد حمهه ببه  

نبمبونبه هبای     افغانستان داشبت. 
دیگری هبم هسبت کبه ببیبشبتبر  

 توایح نمیدهم. 
 

در هر حاآ نکته مبورد نبربر مب   
ایببنببسببت کببه در عببیبب  ایببنببکببه  
رفقای حزب حکمتیست عمبال از  
آن نررات و موااع گذشتبه شبان  
دور میشبونبد امبا، یب  هبویبت  

سبالبه ای دارنبد    ٦٥ تشکیالتی  
که عمال مبانبع نبزدیبکبی هبای  

 بیشتر و اتحاد دو حزب است. 
در هر حاآ مانع هر چبه هسبت و  
به هردلیهی، ایب  رفبقبا از ببحبث  
اتحاد استقباآ نکردند. اما از نبربر  
ما بحث و پیشنهاد اتبحباد هبنبوز  
روی مبیبز اسبت. مبا هبمبچبنبان  
خواهان آن هستیبم کبه هبر کبس  
خودش را طبرفبدار ببرنبامبه یب   
دنیای بهتر و مبنبصبور حبکبمبت  
میداند در یب  حبزب فبعبالبیبت  
کند. ببخبصبوت حبزب مبا کبه  
سیاست دخالت فبعباآ در عبرصبه  
هببای مببخببتببهببج اعببتببرااببات  
اجتماعی را دنببباآ مبیبکبنبد ببه  
نیروئی ده ها برابر نیروی مبوجبود  
احتیاج دارد. حزبی که میخبواهبد  
صرفا مواع ببگبیبرد و دنبیبا را  
تفسیر کبنبد و از شبرکبت درهبر  
مبارزه و عرصه ای، به ای  بهانبه  

نیبروهبای راسبت هبم در آن   که  
حضور دارند، احتراز کند و مب بال  

را بببحببسبباب    ١١ کببل خببیببزش  
موسوی و کروببی ببگبذارد، ایب   
نوی احزاب به اعضا و کبادرهبای  
زیادی احتیاج ندارند. ی  گبروه  
ده نببفببره هببم مببیببتببوان چببنببیبب   
موااعی بگیرد و خودش را هبم  
خیهی موفا و رادیبکباآ احسبا   

کببمببونببیببسببم     کببنببد. امببا بببرای 
کببارگببری آنببطببور کببه مببا آنببرا  
میشناسیم و تعبیر و نبمبایبنبدگبی  
مبیببکببنبیببم و پبیبباده و پببراتببیبب   

نبیبروئبی هبزار ببراببر   میبکبنبیبم،  
نببیببروی مببوجببود هببم هببنببوز کببم  
است. به ای  خاطر است کبه مبا  
میگوئیم بحث اتحاد هنبوز بباز و  
روی مببیببز هسببت. ولببی طبببببعببا  
اتحاد امری دوطبرفبه اسبت. ایب   
کامال بستگی به ای  رفبقبا دارد  
که آیا میخواهند در چبهبارچبوب  
ی  حزب واحد فعاآ و دخالتگبر  

و     هبمببدوش مبا مببببارزه کببنبنببد 
همچنان گذشته شان ببر آنبهبا   یا  

سنگینی میکنبد. ایب  سبئبوالبی  
در برابر ای  رفقبا     است که امروز 

 ثرار گرفته است. 
 

روشین اسیت  محمود احمیدی:
کسی که به سیییاسیت و ییا 
تاکیتک معینی اعتقاد دارد 
طبعا تیالش میییکینید آنیرا 
متحقق بکند. سیئیوالیی کیه 
اینجا مطرح میشود ایینیسیت 
که علیرغم اینکه آن رفیقیا 
واکنش م بتی نشیان نیداده 
انیید، شییمییا چییه اقییدامییات 
دیگری را برای پیشبرد این 

 پروژه در نظر دارید؟
 حمید تقوائی:

در یبب  سببطببح عببمببومببی و   
اجببتببمبباعببی بببحببث اتببحبباد یبب   
جهتگیری تبازه ای ببرای حبزب  
مبا اسبت. هبمبانبطببور کبه اشبباره  
کردم ما نه ایدئولوژی و نه طبوآ  
و عر  تشکبیبالتبی را، مبعبیبار  
نزدیکی کمونیسبتبهبا نبمبیبدانبیبم.  
نزدیکی و همجهتی نه تبنبهبا در  
مببیببان نببیببروهببائببی کببه بببعببنببوان  
کبمبونبیبسبم کببارگبری شبنباخبتببه  
میشوند، بهکه درمیبان نبیبروهبای  
جنبش کمونیستی عهی البعبمبوم،  
معیارما برای دوری و نبزدیبکبی،  

از اتحاد ببگبیبریبد تبا ائبتبالف و  
وحدت عمل و لبیبره، مبوابع و  
سیاسبت و پبراتبیب  امبروز ایب   
نیبروهبا اسبت. ایب  یب  جبهبت  
گببیببری اسببت کببه مببا دنببببباآ  
مبیببکبنببیبم و در ایبب  راسببتبا هببر  
اثدامی که الزم بباشبد را، انبجبام  
خواهیم داد. ما حباابریبم ببا هبر  
نیروئی برای فعبالبیبت مشبتبرک  
در همه عرصه ها و جبنبببشبهبای  
مبارزاتی که برشمردم ائبتبالف و  
همکاری کنیم و کنار یبکبدیبگبر  

 ثرار بگیریم. 
ما با افبراد و     در ای  میان بحث 

محافهبی کبه طبرفبدار مبنبصبور  
حکمت و ببرنبامبه یب  دنبیبای  

کبه هبیب      بهتر هستند، اینسبت 
چیزی جدائی شبمبا از حبزب را  
توجیه نمیکند. فعالی  و افبراد و  
مبحبافبهبی در ایبران و در خببارج  
کشور هستند که بعد از منبصبور  

و جبدا  ”  مسبتبقبل ”  حکمت بطور  
از احببزاب فببعببالببیببت مببیببکببنببنببد.  
فراخوان ما مشخصا به ای  رفبقبا  
اینست که به حبزب کبمبونبیبسبت  

ای  رفقا نبیبز     کارگری بپیوندید. 
بعضا تئوریهائی در توجیه حبزببی  
نبودن و عدم حزبیت ساخته انبد و  
اینکه گویا کمونیبسبم کبارگبری  

پبراکبنبده     بعد از منصور حکمبت 
و متالشی شده است و شخبص و  
یا محفل آنان منصور حبکبمبت را  
نمایندگی میکند. ای  هبم یب   
نوی سابقه و هویت تبراشبی ببرای  
خود و جمع و محفل خبود اسبت.  
هبمبانبطبورکبه در امبر اتبحباد دو  
حزب نیز ای  هویت تراشبی هبای  
تشکیالتی یب  مبانبع اسباسبی  

ی  وهبیبفبه مبا نبقبد و     است. 
 مقابهه با چنی  نرراتی است. 

اما منرور مب ، از ایبنبکبه ببایبد  
دیببد حببزب حببکببمببتببیببسببت چببه  

ببحبث و     میگبویبد، مبرببوغ ببه 
پیشنهاد مشخصی اسبت کبه در  

مبطبرا کبردم. هبمبه    ٩١٦٩ ساآ  
مببیببدانسببتببیببم کببه اتببحبباد امببری  
نیست که در عر  چنبد مباه و  
حتی یکی دوساآ اتفباس ببیبفبتبد.  
ای  امر ببه یب  رونبد و یب   

نستبا طوالنی نبیباز دارد.     پروسه 
ولببی آن بببحببث مببیببتببوانسببت بببه  

مببذاکببره و     جببهببسببات مببتببعببدد 
همنرری و دیالوگهای بیبشبتبر و  
بحث ها و سبمبیبنبارهبای عبهبنبی  
حوآ مسبالبه نبزدیبکبی و اتبحباد  
منجر بشود. ای  اتفاس نیفتباد. در  
ایبب  سببطببح، حببزب مببا، دیببگببر  
نمیتواند بطور یبکبطبرفبه اثبدامبی  
بکبنبد. ولبی در یب  مبقبیبا   
وسیعتر اجبتبمباعبی مبیبتبوانبیبم و  
وهیفه داریبم ایب  خبط را دنببباآ  

 کنیم. 
مهمتری  عامهی که میتبوانبد در  
ای  جهت مونر باشد پبیبشبروی و  
ثدرتبگبیبری ببیبشبتبر خبود حبزب  
است. هر چبه حبزب مبا ببتبوانبد  
فعالیت خود را گسترش ببدهبد و  
سبببیببباسبببتبببهبببا و شبببعبببارهبببا و  

کمونیسم کارگری را در     اهداف 
سبببطبببح وسبببیبببع تبببر و ببببطبببور  

در جنبش کبارگبری و     فعالتری 
در سایر جنبشهای اعتبراابی ببه  
پیش ببرد، گبوشبهبا ببیبشبتبر بباز  
خواهد شد. هبر چبه ببیبشبتبر در  

کبه     عمل مشبخبص بشبود کبه 
جهتگیری و سیباسبتبهبای حبزب،  

حکبمبت     از مقطع مر  منصور 
تببا امببروز، در خببدمببت تببقببویببت  
کمونیسم کبارگبری ببوده اسبت،  
بببهببمببان نسبببببت زمببیببنببه هببای  
نزدیکی بیشتر و نهایتا اتبحباد دو  
حببزب، بببیببشببتببر فببراهببم خببواهببد  

به ای  مبعبنبی هبمبه چبیبز     شد. 
 هنوز بعهده ماست. 

   

 حمید تقوائی: کمونیسم کارگری پس از منصور حکمت



٤٩٣١ مرداد ٤١ کارگر کمونيست  12 

 ٤٩ صفحه 

 اول تیر
* کارگران میدان نفبتبی آهر  
ایالم واثع در شهرستان مبهبران در  
ثالب شرکتهای سروک وشرکبت  
تببوسببعببه آب وگبباز دسببت بببه  
اعببتببصبباب زدنببد. اعببتببرا  ایبب   
کبارگبران بببرای دریبافببت حبقببوس  
معوثه سبه مباه اوآ سباآ جباری  

 وعیدی بوده است. 
* در ادامبببه تبببجبببمبببعبببات  
اعبتببرااببی مببتببحببدانببه کببارگببران  
نیشکر هفت تپبه ببخباطبر تبعبویبا  
پببرداخببت دسببتببمببزدهببایشببان و در  
اعببتببرا  بببه امببنببیببتببی کببردن  

  ٩١ کارخانه، کبارفبرمبا از ورود  
کارگر ای  کارخانه تحت عبنبوان  
ایببنببکببه اعببتببرااببات را رهبببببری  
میکردند، جبهبوگبیبری کبرد. در  
عبکبس البعبمبل ببه ایب  ثبهببدری  
کافرما کارگران همانروز مبقباببل  
مدیریت مجتمع دست ببه تبجبمبع  
اعببتببرااببی زدنببد. بببدنببببباآ ایبب   
اعتبراابات مبتبحبدانبه کبارگبران  
موفا ببه ببازگبردانبدن هبمبکباران  

 اخراجی خود شدند.  
 

 تیرماه  ٩
* کببارگببران فضببای سبببببز  
شهرداری بجنورد در اعتبرا  ببه  
    عدم پرداخت حقوس عبقبب افبتباده 
خبببود و ببببرای پبببیبببگبببیبببری  
ثببراردادهببایشببان بببا شببهببرداری،  
مقابل استانداری خراسان شبمبالبی  

 دست به تجمع زدند. 
* کارگران بخش خصبوصبی  
مببخببابببرات مشببهببد در ادامببه  
اعتراااتشان دست به تبجبمبع زده  
و اعبالم کبردنبد کبه حباابر ببه  

 ادامه کار نیستند.  
کبببارگبببر    ٦٩١ * حبببدود  

اخراجی صبا فوالد زاگر  ببرای  

پی گیری واعیت شغهیشان ودر  
  ٦٩١ اعترا  به اخراج ناگهبانبی  

نفبر از هبمبكبارانشبان در مبقباببل  
ساختمان اداره صبنبعبت، مبعبدن و  
تببجببارت اسببتببان چببهببار مببحبباآ  
بختیباری تبجبمبع کبردنبد. یب   
خببواسببت فببوری ایبب  کببارگببران  
بببازگشببت بببه کببار کببارگببران  

 اخراجی بود. 
نفر از کبارگبران    ٩١ * حدود  

خدماتی مبنبطبقبه دو شبهبرداری  
آببادان در اعببتبرا  ببه سبه مبباه  
دستمزدشان دست از کار کشبیبده  

 و تجمع کردند.  
 

 تیر ماه ٤
* جببمببعببی از کببارکببنببان  
شرکتی دانشبگباه خباتبم االنبببیبا  
بهبهان جهوی فرمانبداری تبجبمبع  
کردند. ای  تجمبع اعبتبراابی در  
پی تصبمبیبم مبقبامبات دانشبگباه  
مبنی بر اخراج نیروهای شرکبتبی  

ماه تابسبتبان سباآ    ٩ دانشگاه  در  
 جاری شکل گرفته بود. 

* تببعببدادی از نببیببروهببای  
شببرکببتببی راهببداری گببیببالن در  
مقابل ساختمان استانداری گیبالن  
در اعترا  ببه اخبراجبهبا تبجبمبع  

 کردند.  
نببفببر از    ٥١ * بببیببش از  

کارگران پبیبمبانبی فضبای سبببز  
منطقه سه شبهبرداری آببادان، ببار  

های اعبتبراابی خبود    دیگر تجمع 
را در مقابل ساختبمبان شبهبرداری  
از سر گرفتند. گروهی دیبگبر از  
ایب  کبارگبران روز ثبببل مبقبابببل  
ساختمان مرکزی شهرداری اهبواز  
تجمع کرده بودنبد. اعبتبرا  ایب   
کببارگببران بببه تبباخببیببر افببتببادن  

 دستمزدشان بود. 
   

 تیر ماه ٢
* جمعی از کارگران مبعبدن  

گل گهر دراعتبرا  ببه    ٩ شماره  
بالتکهیفی شغهی ومبعبیبشبتبی و  

ماه حقبوس خبود    ٤ به عدم پرداخت 
دست به تجمع در جباده سبیبرجبان  

 به گل گهر زدند. 
* کارکنان شرکت مخاببرات  
مشبببهبببد، در هبببفبببتبببمبببیببب  روز  
اعتراااتشان، مبقباببل اداره کبار  
ای  شبهبر تبجبمبع کبردنبد. یب   
خواست ای  کارگران اجرای طبرا  

بندی مشالل بود. خواسبت      طبقه 
مببهببم دیببگببر آنببهببا ثببراردادهببای  
مستقیبم کباریسبت کبه خبواسبت  
کببارگببران مببخببابببرات در تببمببام  

 شهرهاست.  
* کببببارگببببران اخببببراجببببی  
دوکارخانبه صبببا فبوالد زاگبر   
وبرفاب دراعتبرا  ببه ببیبکباری  
وببرای ببازگشببت ببکببار،هبمبزمببان  
مقابل استانبداری چبهبارمبحباآ و  
بختیاری تجمع کردند. زیر فشبار  
ای  حبرکبت اعبتبراابی، كبه ببه  
مببدت سببه روز ادامببه داشببت،  
مببدیببرکببل تببعبباون، کببار و رفبباه  
اجتماعی چهارمحاآ و بخبتبیباری  
مببجبببببو شببد بببه كببارگببران وعببده  
رسببیببدگببی بببه خببواسببت آنببهببا را  

 بدهد. 
 

* کببارگببران بببازنشببسببتببه  
اسفندماه  نیشکرهفت تپبه ببدلبیبل  
بد ثولیهبای مبکبررکبارفبرمبا در  
مببقببابببل درب شببرکببت تببجببمببع  
اعبببتبببراابببی ببببرگبببزارکبببردنبببد.  
مدیراموراداری درای  تجمع اعبالم  

درصبد سبهبم    ٤ کردکه مشکبل  
نببفببرکببارگببران بببالتببکببهببیببج    ٩٤٦ 

شرکت ومشکبل دفبتبرچبه هبای  
درمببانببی کببارگببران، بببامببوافببقببت  

 تامی  اجتماعی حل شود. 
 

 تیر ماه ٨
* کارگران شرکت مبرا  در  
جببباده رامبببیبببان ببببه شببباهبببرود،  

  ٦١ دراعترا  ببه عبدم پبرداخبت  
ماه دست از کار کشیده ومبقباببل  

 شرکت تجمع کردند. 
 

 تیرماه ٦١
*  کببارگببران هببپببکببو در  
اعبببتبببرا  ببببه عبببدم پبببرداخبببت  
دستمزدهایشبان دسبت ببه تبجبمبع  
اعتراای زدند. ای  كبارگبران ببا  
راهپیبمبایبی و نشبسبتب  ببر روی  
زمیب  و مسبدود کبردن خبیباببان  
اعببتببرا  خببود را نسبببببت بببه  
مشبببکبببالت ایببب  شبببرکبببت و  
کارخانجات دیگر در شهبر اراک  
و عدم پرداخت حقوس و مبعبوثبات  

 خود اعالم کردند.  
* ببیبش از دویسبت نبفبر از  
کارگران نورد و پروفیبل سباوه در  
شیفت بعد ازههر، در اعترا  ببه  

مباه    ٥ عدم پرداخت نزدیب  ببه  
دسببتبببمببزدشبببان دسبببت از کبببار  

كببارگببر ایبب     ٩٤١١ کشببیببدنببد.  
مبباه ببببود     ٥ كببارخببانببه هببا   

دسببتببمببزدهببای خببود را دریببافببت  
 نکرده بودند.  

کبببارگبببر    ٦٩١ * حبببدود  
اخراجی صببا فبوالد زاگبر  ببه  
همراه خانواده هبایشبان ببرای پبی  
گیری واعیت شغهیشبان مبقباببل  
ساختمان استانداری چهبار مبحباآ  
بختیاری تجمع کبردنبد. خبواسبت  
آنبببهبببا ببببازگشبببت فبببوری ببببه  

 سرکارشان بود.  
* کارکنان شرکت مخاببرات  
بنا به فراخوانی از ثبل داده شبده  
در شببهببرهببای مببخببتببهببج اسببتببان  

لرستان دست از کبار کشبیبدنبد و  
در اعترا  به عدم اجبرای طبرا  

بببنببدی مشببالببل تببجببمببع    طبببببقببه  
کردند. آنان خواستار اجرای طبرا  

بندی، عقد ثرارداد مستبقبیبم    طبقه 
با مبخباببرات و تبامبیب  امبنبیبت  
شغهی و در نهایت، رفع تبببعبیبا  
بببودنببد. كببارگببران مببعببتببر  در  
شهرهای مبخبتبهبج لبرسبتبان، در  
مببقببابببل ادارات مببخببابببرات و در  
فضاهای سرپوشیده جمع شدنبد و  

 پیگیر خواستشان شدند. 
* گببروهببی از صببیببادان بببه  
همراه ناخبدایبان لبنب  هبا و ثبایبا  
های صیادی بنبدر دیبر واثبع در  
اسببتببان بببوشببهببر در اعببتببرا  بببه  
تبخبریبب ادوات صبیبادی تبوسببط  
کشتی های کج روب و کاهبش  
درآمد خود، در مقاببل سباخبتبمبان  

 فرمانداری تجمع کردند. 
* کبببارگبببران کبببارخبببانبببه  

آهبب  اردبببیببل بببا تببجببمببع در    هوب 
مببقببابببل اسببتببانببداری اردبببیببل،  
خواستار پرداخبت حبقبوس مبعبوثبه  

 ماهه خود شدند.    ٦١ 
* کارگران عمبهبیباتبی نبفبت  

هببای مببخببتببهببج    کببه در شببرکببت 
پببیببمببانببکبباری مشببغببوآ بببه کببار  
هستند، نسبت به سختی کبار در  
گرمای سوزان خوزستان اعتبرا   

 كردند. 
   

 تیر ماه ٦٦
* بیش از یکصد معبهبم آزاد  
از سراسر کشور به تهران آمدنبد و  
در مقابل مجهس تبجبمبع کبردنبد.  
ی  خواست مهبم ایب  مبعبهبمبان  
استخدام در آمبوزش و پبرورش و  
ببرخبورداری از شبرایببط مبعبهبمببان  

 استخدامی.  
 

 شهال خباززاده 
 ٦٩٣١تقویم اعتراضات كارگری تیر ماه 
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 ٤١ صفحه 

نفراز نباهبران جبهباد    ٦١١ *  
کشاورزی کهگیهویه و بویراحبمبد  
کببه هببمببه مببراحببل گببزیببنببش و  

انبببد،    اسبببتبببخبببدام را انبببجبببام داده 
دراعترا  به بالتکهیفی و نبببود  
اعتبار برای اشتغاآ که منجر ببه  

است، در مبقباببل    بیکاری آنها شده 
 استانداری دست به تجمع زدند. 

* کارگران کارخانه لبولبه و  
نوردصفا در اعبتبرا  ببه حبدود  
چهارماه مطالبات مزدی پرداخبت  
نشده اعصاب کبردنبد. ببه دنببباآ  
بببرپببایببی چببنببد نببوبببت اعببتببرا ،  
سبرانببجبام کبارفببرمببا حبباابر شببد  
ی  ماه از مبعبوثبات کبارگبران  

 ای  کارخانه را پرداخت کند. 
* بیش از چند صبد نبفبر از  
کارکنبان شبرکبت مبخباببرات در  
مشهد، همدان، شیراز و شهرهایبی  
از اسبتبان لبرسبتبان و خبوزسبتبان،  
دست از کار کشیبدنبد و مبقباببل  

های ای  سازمبان تبجبمبع    ساختمان 
کردند. كارگران خواستار اجبرایبی  
شدن طرا طبقه ببنبدی مشبالبل  
در مببخببابببرات، عببقببد ثببرارداد  
مستقیم و تامی  امنبیبت شبغبهبی  

 بودند. 
* گروهی از کارگران طبرا  
عبمبهبیبات سبمبپباشببی درخبتبان و  
فضبای سببببز شببهببر نببهباونببد، در  
اعترا  به عدم دریافت مزد مباه  
ثبببببل خببود مببقببابببل سبباخببتببمببان  

 شهرداری تجمع کردند. 
 

 تیر ماه ٦٢
کببارگببر    ٩١١ * بببیببش از  

کارخانه مباشبیب  سبازی هبپبکبو  
اراک در اعببتببرا  بببه عببدم  
دریافت دستمزد و عبمبهبی نشبدن  
وعده کارفرما مبنی ببر پبرداخبت  
مطالبات معوثه، در مقابل مسیبر  
ورودی کارخانه مباشبیب  سبازی  

 هپکو تجمع کردند. 
* تببعببدادی از کببارگببران  
پاالیشگاه کرمانشاه تحت عبنبوان  

اعبتبصباب و اعبتبرا    ‟عامالن ” 
در ایبب  واحببد صببنببعببتببی، اخببراج  

شببدنببد. کببارگببران بببه واگببذاری  
پاالیشگباه کبرمبانشباه ببه ببخبش  

 خصوصی اعترا  داشتند. 
* کبببارگبببرانبببی کبببه از  

خببرداد تببوسببط کببارفببرمببای  ٩٩ 
کببارخببانببه پبباالیببش رولبب  واریببان  

بودنبد خبواسبتبار      لوشان اخراج شده 
 بازگشت به کار خود شدند.  

 
 تیرماه ٦٩

* کارگران شرکتی نیبروگباه  
سیکل ترکیبی جهرم در اعتبرا   
به پبرداخبت نشبدن چبنبد مباه از  
دستمزدهایشان و با خواست تحقبا  
مطبالببباتشبان مبقباببل سباخبتبمبان  

 اداری تجمع کردند. 
* جمعی از کبارگبران واحبد  
گببوشببت زیبباران در شببهببرسببتببان  
آبی  در اعترا  به عدم تمبدیبد  
ثرارداد خود در مبقباببل درب ایب   
واحببد تببولببیببدی گببوشببت تببجببمببع  

 کردند. 
کبببارگبببر    ٩١١ * حبببدود  

کارخانه هپکو اراک ببه نشبانبه  
اعترا  به مبحبقبا نشبدن وعبده  
پبرداخبت مبطبالببباتشبان از سبوی  
کارفرما، فاصهه محل کبارخبانبه  
تا ساختمان استبانبداری و مبیبدان  
مببببرکببببزی شببببهببببر اراک را  

 راهپیمایی کردند. 
* کارگران کارخانه کباشبی  
و سرامی  آیدا سرام، صبببح روز  

تیر ماه در مقابل اسبتبانبداری    ٦٩ 
خبببراسبببان جبببنبببوببببی تبببجبببمبببع  

مباه    ٥ کردند .تاخیر در پبرداخبت  
مطبالبببات مبزدی و ببه تبعبویبا  
افتبادن حبا ببیبمبه کبارگبران ببه  
سازمان تأمی  اجبتبمباعبی دلبیبل  
ایب  اعببتبرا  بببر حبا کبارگببران  

 بود. 
 

 تیر ماه ٦٤
* کارگران اخبراجبی ببخبش  
خدمات منطقه آزاد اروند، که در  
شهرداری خرمشهر شالل ببودنبد،  
دراعترا  به اخراج خبود و عبدم  
دریافت مزد معوثه و با خبواسبت  

بببازگشببت بببه کببار در مببقببابببل  
سازمان منطقه آزاد ارونبد تبجبمبع  

 کردند. 
* اعبببتبببرا  کبببارگبببران  
کببارخببانببه ریببنبب  سبباز مشببهببد  

ای کبارفبرمبا    تبوجبه   نسبت به بی  
بببه مببطببالبببببات کببارگببران ادامببه  

 داشت . 
 

نببفببر از    ٩١ * بببیببش از  
کببارگببران شببرکببتببی شببالببل در  
مببحببیببط هببای ورزشببی اسببتببان  
همبدان نسبببت ببه عبدم پبرداخبت  
مطالبببات مبزدی خبود اعبتبر   

 كردند.  
 تیر ماه ٦٥
نفر از کبارگبران    ٩١١ * حدود 

بازنشسته نیشكر هفت تبپبه ببرای  
رفع مشکالت بازنشستگبی خبود  
مببقببابببل سبباخببتببمببان فببرمببانببداری  
شهرستان شوش تجمع کردند. ایب   

 سومی  تجمع ای  كارگران بود. 
 

 تیر ماه ٦٢
* ببببدنببببببباآ اعبببتبببراابببات  

تیر ماه شبروی    ٦١ كارگران، كه از  
شببده بببود، کببارخببانببه هببپببکببو در  
اراک موثتا تعطیل اعالم شبد و  
کارگران آن ببرای دو هبفبتبه ببه  
 مرخصی اجباری فرستاده شدند. 

بی آرتی سامانبه      * رانندگان 
    به عهبت عبدم پبرداخبت   ٧ خط    ٤ 

شارژ ب  هایشان ببا روشب  کبردن  
هببببمبببباهببببنبببب  چببببرالببببهببببای  
اتوبوسهایشان دسبت ببه اعبتبرا   

 زدند.  
* کببارکببنببان مببخببابببرات در  
لببرسببتببان كببه بببرای پببیببگببیببر  
خواسبتبهبایشبان از جبمبهبه اجبرای  
طبرا طببببقبه بببنبدی مشبالببل و  
اجببرای ثببراردادهببای مسببتببقببیببم  
کبباری تببجببمببع كببرده بببودنببد، بببا  
دربببهببای بسببتببه اداره مببخببابببرات  
روبرو شدند. مقامات ای  کبار را  
کردند تبا جبهبوی گسبتبرش ایب   
اعببتببرا  را سببد كببنببنببد. امببا  

گبیبرم  ” كاركنان با سر دادن شعبار  

که تهدید کنید گیرم کبه اخبراج  
کنید با اتحاد سراسری شرکتیبهبا  

به اعتبرا  خبود   ‟چه می کنید 
در هبر دو طببرف درب كببارخبانببه  

 ادامه دادند. 
 

 تیر ٦٨
نببفببر از    ٦٥١ * بببیببش از  

کارکنان شرکت مخابرات منطقبه  
فار  از شبهبرسبتبانبهبا و مبراکبز  
مختهج استان فبار  دراعبتبرا   
به عدم اجرای طرا طبقبه ببنبدی  
مشالل ، تنزآ گروه های شغبهبی  
کببارکببنببان پببس از خصببوصببی  
سببازی مببقببابببل درب اداره کببل  

 کارای  استان تجمع کردند. 
* کببارگببران شببرکببت اداره  
راهداری و حمل و نبقبل اصبفبهبان  
  ١ در اعترا  ببه عبدم پبرداخبت  

مبباه حببقببوس مببقببابببل اسببتببانببداری  
 اصفهان تجمع کردند. 

 
* بعد از گبذشبت حبدودا دو  
مبباه از بببرپببایببی اجببتببمبباعببات  

بازنشسته نیشبکبر    ٩٤٦ اعتراای  
هببفببت تببپببه کببه هببر روزه بببرپببا  

شد، سر انجام کارفرما هزیبنبه    می 
بببازنشببسببتببگببی آنببان را پببرداخببت  

 کرد.  
 

 تیر ٢٤
* گببروهببی از کببارگببران  
بببازنشببسببتببه صببنببعببت فببوالد در  
اعبببتبببرا  ببببه عبببدم پبببرداخبببت  
مطالبات بر حا خبود، از اثصبی  
نقاغ کشبور ببا سبفبر ببه تبهبران  
مقابل ساخبتبمبان دفبتبر مبرکبزی  
صندوس فوالد تجمع كبردنبد. ایب   
چندمی  تبجبمبع اعبتبراابی ایب   
كارگبران در شبش مباه گبذشبتبه  

 بود. 
* کارگران کارخانه منبیبزیبم  
فردو  همزمان با سبفبر عصبمبت  
سرفرازی معاون امور اثبتبصبادی  
استاندار خبراسبان جبنبوببی جبهبت  
بازدید از خبط تبولبیبد کبارخبانبه،  

مباه    ١ دراعترا  به عدم پرداخت  

ماه حبا ببیبمبه واخبراج    ٤ حقوس ، 
تعدادی از همبکبارانشبان اجبتبمبای  

 کردند. 
کارگر اخراجی معبدن    ٩٥ *  

خاک سرخ هرمز بدنباآ تعطیبهبی  
ناگهانی معدن و در اعتبرا  ببه  
ای  اخراجهبا دسبت ببه تبجبمبعبی  
اعتراای در مبقباببل ببخبشبداری  
جببزیببره هببرمببز زدنببد. زیببر فشببار  
اعترا  کارگران بخبشبدار هبرمبز  
ثببوآ داد كببه بببه ایبب  مببواببوی  

 رسیدگی كند. 
* بیش از سبیبصبد کبارگبر  
شالل در مجتمع نبیبشبکبر هبفبت  
تببپببه، بببا بببرپببایببی اجببتببمبباعببی  
اعببتببرااببی در مببقببابببل دفببتببر  
کببارفببرمببا خببواسببتببار پببیببگببیببری  

 مطالبات معوثه خود شدند. 
 

 تیر ٢٥
* کارگرا ن اتوببوسبرانبی در  
اعترا  به نداشت  امنیت شغبهبی  
وثراردادهای پیمانی، سبطبح نبازآ  

مباه    ٤ حقوثها و تعویا پبرداخبت  
حقوس خود دست به تجبمبع زدنبد.  
ثبال نیز ای  کارگبران در هبمبیب   
رابطه تبجبمبعبات مبتبعبددی ببرپبا  

 کرده بودند..  
 

* بببیببش از پببانصببد نببفببر از  
کبببارگبببزاران صبببنبببدوس ببببیبببمبببه  
کشاورزی از سبراسبر کشبور ببه  
تهران آمبدنبد و در اعبتبرا  ببه  
بالتکهیفی شبغبهبی خبود مبقباببل  
سازمان مدیریت و ببرنبامبه ریبزی  

 کشور تجمع کردند.  
* کارگران کبارخبانبه آهرآب  
اراک در اعببتببرا  بببه تببعببویببا  
پرداخت نیمی از دستمزد اسفند و  
دسببتببمببزد مبباهببهببای فببروردیبب ،  
اردیبهشت ، خرداد و تبیبر مباه و  
خهج وعده های مبدیبریبت دسبت  
به ی  راهبپبیبمبایبی اعبتبراابی  
زدند. کارگران عبهبیبرلبم حضبور  
نیروهای امنیتی به حرکبت خبود  

   ٦١ ادامه دادند. كارگران روز  
 

 شهال خباززاده 
 ٦٩٣١تقویم اعتراضات كارگری تیر ماه 
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خرداد نبیبزمبقباببل سباخبتبمبان   
استانداری مرکزی تبجبمبع کبرده  

 بودند. 
 

 تیر ٢١
نبببفبببر از    ٤١١ * حبببدود  

کارگران کارخانه کبیبان تبایبر در  
اعترا  به تعویا پرداخت دو مباه  
دستمزد و کاهش تبولبیبد و خبطبر  
بیکارسبازی در مبحبوطبه مبحبل  

 کار خود تجمع کردند. 

نببفببر از کببارگببران    ١١ *   
کارخانه رول  نببباتبی پبار  ثبو  
در اعببتببرا  بببه عببدم پببرداخببت  
دستمزدهایشان از اردیبهبشبت مباه  
تا کنون و همچبنبیب  ببخبشبی از  

خود و    ٩٥ دستمزد بهم  ماه ساآ  
نببیببز مبببببهببم بببودن سببرنببوشببت  
بازگشایی کارخانه و بیکار شبدن  
از کببارشببان در مببحببوطببه ایبب   

 کارخانه تجمع کردند. 
 

 تیر ٢٢
شماری از کارگران کبارخبانبه  
بببهبببببریببنبب  سببازی تبببببریببز در  
اعببتببرا  بببه پببرداخببت نشببدن  
مطالببات مبزدی خبود دسبت از  
کار کشیده ودر محوطه کارخانبه  

 اند.   تجمع کرده 
 

 تیر، ٢٨
کارگران بازنشبسبتبه وشبالبل  
شرکت نیشکر هبفبت تبپبه ببازهبم  

دست به تجمع اعبتبراابی زدنبد.  
  ٩٥ بازنشسته هبای اسبفبنبد مباه  

درصبد    ٤ بخاطر پبرداخبت نشبدن  
سببهببمببیببه كببارفببرمببا بببه تببامببیبب   
اجتماعی، و کارگران شبالبل در  
اعترا  به تبعبویبا پبرداخبت سبه  
 ماه دستمزد خود، تجمع کردند. 

 
 تیر ٩٦

* کببارگببران کشببتببارگببباه  
صنعتی ببجبنبورد دراعبتبرا  ببه  

عدم پرداخت ماه ها حبقبوس وحبا  
 بیمه دست از کار کشیدند. 

نبببفبببر از    ٧١١ * حبببدود  
گببانببه      ١ کببارگببران مببنبباطببا  

شهرداری اهواز از جبمبهبه ببخبش  
خدمات و فضای سبز با خواسبت  
تبدیل ثراردادهای پیمانی آنها ببه  
ثراردادهای مستبقبیبم در مبقباببل  
سبباخببتببمببان مببرکببزی شببهببرداری  

 تجمع کردند.  
 

 شهال خباززاده 
 ٦٩٣١تقویم اعتراضات كارگری تیر ماه 

یورش شبانه به  –کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 
 کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت تعدادی از آنها،محکوم است!

بر اسا  اطبالعبیبه خبببری سبوم  
سندیکای نیبشبکبر هبفبت  “ مرداد  
و در پبی اعبتبرا  هبای  ”  تپه  

روز گذشتبه کبارگبران مبعبتبر   
نبیبروهبای پبهبیبس  ”  ای  مجتمع،  

وامنیتی شبببانبگباه و از سباعبت  
سه شنبه سوم مبرداد مباه ببا    ٩٦ 

یبورش بببهبخبانببه هبای کبارگببران  
پببانببزده تبب  از آنببان را بببازداشببت  

همچنی  سندیکبا هبفبت  ”  کردند. 
تپبه امبروز چبهبارم مبرداد اعبالم  

تا ساعت مخاببره ایب   ”  کرد که  
خبببببر از افببرادبببازداشببتببی شببب  
گذشته اطالعی در دست نبیبسبت  
وخانبوادهبای ببازداشبتبیبهبمبچبنبان  
سببرگببردان بببه دنببببباآ فببرزنببدان  

عبالوه ببر  ”  وهمسران خود هستند. 
در ادامه بازداشتهبای دیبروز  “ ای   

امروز نیز تعداد پن  کارگر دیبگبر  
باهماهنبگبی حبراسبت شبرکبت و  
مدیر شرکت آثای افشبار تبوسبط  
نیروهایاطالعات وامنبیبت نبیبروی  
انتبربامبی ببازداشبت وببه مبکبان  

 های نامعهوم منتقهشده اند.  
واثعیت ایب  اسبت کبه ببازداشبت  
شبانه و امروز کارگبران نبیبشبکبر  
هببفببت تببپببه، بببخببشببی از رونببد  
سببرکببوبببی اسببت کببه صبباحبببببان  

سرمایه و حاکبمبیبت آنبهبا، ببرای  
مقابهه ببا کبارگبران مبعبتبر  و  
مطالبات آنها، در پبیبش گبرفبتبه  
اسبت. در مباه هبای اخبیبر سبباآ  

، مبارزه و رویارویی کبارگبران  ٩١ 
شببالببل و بببازنشببسببتببه مببجببتببمببع  
نیشکر هفت تبپبه ببرای گبرفبتب   
مطالبات شان، یکی از خبببرهبای  
هفتگی کارگری در ایبران ببوده  
اسببت. امببا در ایبب  مببدت، ایبب   
سرمایه داران و حباکبمبیبت ببودنبد  
که به شکل های مختهج تبالش  
می کردند که با وعده و وعبیبد  
و یا سبرکبوب و ارعباب، پباسبن  
 خواسته های کارگران را ندهند. 

گسترش اعترااات کبارگبران در  
روزهای گذشته و حضور خبانبواده  
هببای کببارگببری و خببارج شببدن  
تجمع آنها از محیبط کبارخبانبه و  

انبدیبمبشب ،    –بست  جاده اهواز  
باعث شد که مدیریت اعالم کنبد  
که ببخبشبی از مبطبالبببات آنبهبا  
پببرداخببت شببده اسببت. کببارگببران  
نیشکر هفت تپه ببار دیبگبر نشبان  
دادند که تنها با اتکا ببه نبیبروی  
همبستگی کارگری و هبمبراهبی  
خانواده های شان می توانبنبد ببه  
 مطالبات خود دست پیدا کنند. 

یورش شبانه به منزآ کبارگبران و  
بازداشت گستبرده آنبهبا، واکبنبش  
سرمایه داری حاکم ببه اتبحباد و  
همبستگی کارگران نیشکر هفبت  
تپه است. بدون تردید کبارگبرانبی  
کبه انببدوخبتبه حبدود یبب  دهببه  
تجربه مبببارزاتبی و تبالش ببرای  
” مببتببشببکببل شببدن خببود در  

را دارنبد،  ”  سندیکای هفت تبپبه  
در ای  دوره هبم مبی تبوانبنبد ببا  
هببمبببببسببتببگببی و اتببحبباد، آزادی  
فببوری هببمببکبباران شببان را در  
اولویت خواستبه هبای خبود ثبرار  

 دهند. 

اما کارگران نیبشبکبر هبفبت تبپبه  
نیاز ببه حبمبایبت وسبیبع و هبمبه  
جانبه دیگر کارگران ایبران دارنبد.  
الزم اسبت کبه ببه شبکبل هبای  
مببخببتببهببج از خببواسببتببه هببا و  
مبطبالبببات کبارگبران هبفبت تبپبه  
پشببتببیبببببانببی شببود و درخببواسببت  
آزادی همه بازداشتبی هبا دیشبب  
و امروز ای  مبجبتبمبع، ببه یب   
خببواسببت فببوری و هببمببگببانببی  
کارگبران و هبمبه تشبکبل هبای  
کارگری داخهی و ببیب  البمبهبهبی  

 تبدیل شود. 
 

ما جمعی از کارگران و فبعبالبیب   
کببارگببری کببه در کببمببیببتببه  
هماهنگی برای کم  به ایجباد  
تشکل های کارگبری گبرد هبم  
آمده ایبم، ابمب  پشبتبیبببانبی از  
خواسته های کبارگبران نبیبشبکبر  
هفت تپه، دستگیرهبای دیشبب و  
امروز تعدادی از آنها را مبحبکبوم  
می کنیم. کارگران زندانی ببایبد  
بببدون ثببیببد و شببرغ آزاد شببونببد.  

 جای کارگران در زندان نیستر 
کمیته هماهنگی ببرای کبمب   
به ایجاد تشکل هبای کبارگبری  

 ٦٩٩١ چهارم مرداد   –
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هبزار نبفبر از کبارگبران    ٤ حدود  
شالل در  گروه مبهبی صبنبعبتبی  
فوالد اهواز  از حدود ی  هبفبتبه  
پیش در اعترا  به عدم دریبافبت  
ماهها دستمزدهای معوثبه؛ عبدم  
پرداخت حا بیمه، کار را تبعبطبیبل  
کرده و دسبت ببه اعبتبصباب زده  
انببد.در اثببدامببی دیببگببر سببازمببان  
تامی  اجتماعی دفبتبرچبه هبای  
بیمه کارگران را ببه ببهبانبه عبدم  
واریز حا بیمه از طرف کبارفبرمبا  
تمدید نکرده است. ببعبد از یب   

و     هببفببتببه اعببتببرااببات مببداوم 
اعببتببصبباب کببارگببران، کببارفببرمببا  
هببنببوز پبباسببخببی بببه مببطببالبببببات  

 کارگران نداده است. 
در راببببطبببه ببببه اعبببتبببصببباب  
جاری،یبکبی از کبارگبران گبروه  
مببهببی صببنببعببتببی فببوالد بببه  
نببمببایببنببدگببی از سببایببریبب  در  

وگو با ایسنا ، ببا اشباره ببه    گفت 
تجمع کارگران ایب  کبارخبانبه در  
روزهای گذشته گفبتبه اسبت: از  

بخش از کارخانبه    ٩ هفته گذشته  
تببولببیببد نببدارد و کببارگببران در  
اعترا  به عبدم پبرداخبت حبقبوس  

کنند و تبولبیبد را    خود، کار نمی 
 متوثج کرده اند. 

وی افببببزود: کببببارگببببران در  
هایی که مواد اولبیبه وجبود    بخش 

دهبنبد و    دارد، اجازه تبولبیبد نبمبی 
ها نیبز کبه تبولبیبد    برخی از بخش 

وجبود دارد، کبارگببران ببه دلببیببل  
پرداخت نشدن حقوس، اجبازه خبروج  

دهند و خبواسبتبار    تولیدات را نمی 
پرداخت حقوس و مبطبالبببات خبود  

 هستند. 
  

الزم بببه تببواببیببح اسببت کببه  
کارگران ایب  واحبد تبولبیبدی در  

ماههای گذشته نیز در اعبتبرا   
به عدم پرداخت دستمزدها و بیبمبه  
بببرای چببنببدمببیبب  ببباردر بببرابببر  
استبانبداری خبوزسبتبان دسبت ببه  
تجمع اعبتبراابی زده ببودنبد. آن  
مببوثببع کببارفببرمببا و مسببئببوالن  
حکومتی وعده هایی مبببنبی ببر  
پرداخت مطالبات داده ببودنبد کبه  

 عمهی نشده است. 
بعد از گذشت ی  هفته از ایب   
اعببتببرااببات کببارگببران در اواخببر  
اردیبهشت ماه امسباآ؛ کبارفبرمبا  
با پررویی تمبام اعبالم کبرده کبه  
دارایی ها و وجوهات نبقبدی ایب   
شرکت؛ به دلیل مرتببط ببودن ببا  

هببببزار  ٩ مببباجبببرای اخبببتبببال   
میهیباردی مبعبهبونبم نبببوده و تبا  
روش  شدن ایب  مبوابوی کباری  

 نمی توانند بکنند. 
در دور ثبببببببببببببببببببهبببببببببی  

کارفرمای ای  واحبد   اعترااات  
تولیبدی ببه کبارگبران مبعبتبر   
گفته بود کبه : ایب  شبرکبت ببه  
آنها وعبده پبرداخبت دو حبقبوس و  
مببزایببا را داده کببه بسببیبباری از  
کارگران با ای  تصمیم مبخبالبفبت  
کرده و خواستار پرداخت تبمبامبی  

 معوثات خود هستند . 
کارفرما و مقبامبات دولبتبی هبر  
کدام به نوبه خود در صدد توجیبه  
عدم پاسخگویی ببه خبواسبتبهبای  
کارگران بر آمبده انبد. مبقبامبات  
محهی در اسبتبانبداری خبوزسبتبان  
در توجیه عدم پاسخبگبویبی شبان  
به خواستهای کارگران معبتبر ،  
در رسانه های حکبومبتبی اعبالم  
کرده اند که : گروه مبهبی فبوالد  

هببای    اهببواز یببکببی از شببرکببت 
احبببداث شبببده تبببوسبببط گبببروه  

گذاری امیبر مبنبصبورآریبا    سرمایه 

در اهببواز اسببت کببه پببس از  
هبببزار    ٩ مببباجبببرای اخبببتبببال   

هبای    میهیاردی و مصادره شرکبت 
اکبنبون    متبهبم اصبهبی پبرونبده هبم 

مدیریت ای  کارخبانبه ببا نبربارت  
 شود .   ثوه ثضائیه انجام می 

مقامات ثوه ثضبائبیبه حبکبومبت  
که مبدیبریبت فبعبهبی ایب  واحبد  
صنعتی را در دست دارند نبیبز از  
دادن هر گبونبه پباسبن روشب  ببه  
خواستها و مبطبالبببات کبارگبران  
خبببودداری کببببرده اسببببت. در  
اعترا  به ایب  ببالتبکبهبیبفبی و  
عدم پاسخگویی ثوه ثضبائبیبه ببه  
خبببواسبببتبببهبببای کبببارگبببران، در  
ماههای گبذشبتبه ایب  کبارگبران  
دست به اعترااات گسبتبرده ای  
زده اند. اعبتبصباب یب  هبفبتبه  

هزار کارگر ای  کبارخبانبه    ٤ اخیر  
در ادامببه اعببتببرااببات ثبببببهببی و  
برای نقد کردن دستمزدها، روشب   
شدن مواوی ثراردادهبای کبار و  
پرداخت حا بیمه توسط کارفبرمبا  
و تمدید دفبتبرچبه هبای تبامبیب   

 اجتماعی می باشند. 
ثوه ثضائیه کبه در حباآ حباابر  
مدیر و مال  ای  واحد تولبیبدی  
مببی ببباشببد بببایببد پبباسببخببگببوی  
کببارگببران ببباشببد.ثببوه ثضببائببیببه  
حکومت در رابطه با ارتببباغ ایب   
واحد تولیدی با مبتبهبان اخبتبال   

و گبروه دزدان     هزار میهیاردی   ٩ 
حکومبتبی امبیبر مبنبصبور آریبا،  
برای متبهبمبان ایب  ببانبد دادگباه  
برگزار کرده و پوآ های ایبنبهبا را  
مصادر کرده و ببه خبزانبه دولبت  
واریز کرده است. حاال که مبوثبع  
پرداخت دسبتبمبزد هبای مبعبوثبه  
کارگران می رسد، ببی شبرمبانبه  
ادعا می کنند  که پوآ ندارند و  

هنوز واعیت ایب  مباجبرا روشب   
نشبده اسبت و در نببتبیبجببه نبمببی  
تبوانببنببد پبباسببخببی بببه مبطببالبببببات  

 کارگران بدهند.  
ای  ی  درو  مبحبا اسبت.    
گروه مهی فوالد صنعتبی اهبواز   
پببوآ دارد و زیبباد هببم دارد. بببه  
اعتراف خود باندهای حبکبومبتبی  
تولیدات و فروش در ساآ گذشبتبه  
خوب بوده و درآمبدهبای زیبادی  
برای کبارفبرمبا داشبتبه و ارزش  
سهام ای  کارخانه در ببور  رشبد  

درصدی داشته اسبت. عبالوه    ٦٦ 
بر ای  مصادره دارایی ها و امبواآ  
 گبببروه مبببنبببصبببورآریبببا  کبببه از  
سببهببامببداران اصببهببی ایبب  واحببد  
تببولببیببدی بببوده،ببباز بببه اعببتببراف  
ثببااببی سببراج مسببئببوآ پببرونببده  

هزار میهبیباردی، ببیب     ٩ اختال   
میبهبیبون یبورو پبوآ    ٧١١ تا    ١١١ 

نقد شده و ببه حسباب حبکبومبت  
ریخته شده است. ادعبای  روشب   
نبودن واعیت دارایی ها و مناببع  
مببالببی  ، یبب  درو    بببی  
شرمی و وثاحتی ببیبش نبببوده و  
نیست. پوآ هست به اندازه کافبی  
هم است که حقوس های مبعبوثبه  

هزار کارگر را ببپبردازنبد. امبا    ٤ 
حکومت دزدان و دولبت ثباتبالن،  
به همراه ثوه ثضائیه که مبالب   
ای  گروه صنعبتبی مبی بباشبنبد،  
پوآ ها را دزدید و صبرف هبزیبنبه  
های دیگر حبکبومبت و لبفبت و  
ریس و دزدیهایشان مبی کبنبنبد.  
سرمایه داران وحشبی اسبالمبی/  

ایرانی در دزدی، لارت، چبپباووآ  
دستمزدهای کارگران ید طوالنبی  
دارنببد. در ایبب  مببیببان کببارگببران  
چاره ای جز مبارزه و اعتبراابات  

ببببقببببد کببببردن   مبببدام   بببببرای ن
دستمزدهای معوثه شبان نبدارنبد.  

ببطبور   در ای  میان کارگران باید  
مشخص ثوه ثضائیه حکومبت را  
که مال  و مبدیبر فبعبهبی ایب   
واحببد تببولببیببدی مببی ببباشببد،زیببر  

 ارب بگیرند. 
دم و دستگاه آدمکشی جمبهبوری  
اسالمی کبه االن مبدیبریبت ایب   
کارخبانبه را دسبت دارد را ببایبد  
وادار کبرد کبه ببه خبواسببتبهببای  
کارگران پباسبن ببدهبد. کشبانبدن  
اعببتببرااببات بببه مببقببابببل دم و  

ثوه ثضائیه حکبومبت و   دستگاه  
حضببور خببانببواده هببا و فببرزنببدان  
کببارگببران در ایبب  اعببتببرااببات؛  
اصببرار و پببافشبباری بببرای نببقببد  
کردن فوری دستمزدهای معبوثبه  
و سایر مطالبات برحا کبارگبران،  
آن نیرویی واثبعبی و اجبتبمباعبی  

می تواند پاسخگبویبی     است که 
حکومت به مطالبات را به دولبت  
دزدان و ثبباتببالن، مشببخببصببا ثببوه  

 ثضائیه تحمیل نماید. 
زنببده بببا اعببتببصبباب و مبببببارزات  
گسترده کارگبران   گبروه مبهبی  

 فوالد صنعتی اهواز  
 محمد شکوهی 

 ٩٩   ٦٩٩١ مرداد    ٧   
 ٩١٦٧ جوالی    
 

هزار کارگر "گروه  ٤اعتصاب یک هفته ای 
ملی فوالد صنعتی اهواز".باید قوه قضائیه 
حکومت را به عنوان مدیر این واحد تولیدی 

 زیر ضرب اعتراضات گرفت! 
 محمد شکوهی 
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خبرهبا از یبکبسبو از طبرحبهبای  
مختهج دولت برای تعر  بیشبتبر  
بببه کببارگببران و کببل جببامببعببه  
حکایت دارد، و از سبویبی دیبگبر  
از اعببتببرااببات و اعببتببصببابببات  
گسترده کارگری. طرا  اصبالا   
ثانون بیبمبه ببیبکباری جبمبهبوری  
اسببالمببی، اعببتببصبباب بببزر   
کببارگببران نببیببشببکببر هببفببت تببپببه،  
اعتصاب سراسری مناطبا هشبت  
گانبه شبهبرداری اهبواز ببا طبرا  
خبببواسبببت  مسبببتبببقبببیبببم شبببدن  
ثراردادهای کاری  شان از جبمبهبه  
سرتیبتبرهبای ببرجسبتبه ایب  خبببر  

 هاست. 
طیرح "اصییالح" قییانییون 
بیمه بییکیاری، طیرحیی 
دیگر برای تیعیرض بیه 

 کارگران
کریم یاوری مدیرکل  حمبایبت از  
مشالل و بیمبه ببیبکباری وزارت  
کار  دولت روحانی در سخبنبرانبی  
اش در سال  اجتماعات اداره کبار  
استان اردبیل، گبوشبه کبوچبکبی  
از طببرا اصببالا ثببانببون  بببیببمببه  
بیکاری  که تعرابی دیبگبر ببه  
زندگی کارگران و کبل جبامبعبه  
است، خبر داد. او در سبخبنبانبش  
گفت :  فهسبفبه وجبودی  ثبانبون  

  ١١ بیمه بیکاری  کبه ببه سباآ  
گردد ببه مبنبربور جبببران    باز می 

خسارت ناشی از جن  تحمیهبی  
بببود . او، نسبببببت کببل مببقببرری  
بگیران بیمه ببیبکباری جبمبهبوری  
اسالمی را، نسبت به کبل ببیبمبه  
پببردازان مشببمببوآ ثببانببون کببار و  
تامی  اجتماعی، دو درصد اعبالم  

  ٩٩١ کرد که ای  تعداد به حدود  
هزار نفر مبیبرسبد. یبعبنبی  ببیبمبه  
بیکاری  جمهوری اسالمی تنبهبا  

هزار نفر از میهیبونبهبا    ٩٩١ شامل  
نیروی ببیبکبار در جبامبعبه شبده  
است. اکبنبون از کباهبش مبدت  
استفاده از مقرری بیمه ببیبکباری  
بببا اسببتببدالآ مسببخببره گسببتببرش  
دامنه پوشش آن سخ  میگویبنبد.  
یاوری افزود:  مطابا جبدوآ مباده  
هببفببت ثببانببون بببیببمببه بببیببکبباری،  
کارگران مجرد حداثل شبش مباه  
و حداک بر سبی و شبش مباه، و  

مباه    ٦٩ کارگران متأهل حبداثبل  

و حداک ر پنجباه مباه، ببا داشبتب   
شرایط سابقه پرداخت حا بیبمبه و  
بیمبه ببیبکباری و سبایبر شبرایبط  
مندرج در ثانون، که بدون میل و  
اراده از کار بیبکبار شبده بباشبنبد،  
مقرری بیبمبه ببیبکباری دریبافبت  

کنند. . اما او جزئیات بیشتبر    می 
 ای  طرا را برمال  نکرد. 

 
بدی  ترتیب در حالیکه ببه خباطبر  
اثتصاد به ب  بسبت رسبیبده رژیبم  
اسالمبی، هبر روز کبارخبانبجبات  
بیشتری به تعطیهی کشبیبده شبده  
و کببارگببران از کببار بببیببکببار  
میشونبد، ببحبث ببر سبر کباهبش  
مدت پرداخبت هبمبیب  چبنبدرلباز  
پولی است که تحت عنوان  بیمبه  
بیکاری  پبرداخبت مبیبشبود. امبا  
 بببیببمببه بببیببکبباری  جببمببهببوری  

 اسالمی چیستچ 
واثببعببیببت ایببنببسببت کببه در ایببران  
نیروی آمباده ببه کبار ببیبکبار از  
بیمبه ببیبکباری و از هبر گبونبه  
تببامببیبب  دیببگببری چببون درمببان  
رایگان، امکبانبات ببرای تبامبیب   
مسک  و تحصیبل رایبگبان ببرای  
فببرزنببدانشببان مببحببرومببنببد. بببیببمببه  
بیکاری جمهوری اسالمی، خبیبل  
عریم میهیونی نبیبروی آمباده ببه  
کار را در ببر نبمبی گبیبرد و ببر  

مقرری ببگبیبر ببیبمبه  “ طبا ثانون  
بیکاری عبارت از بیمه شبده ای  
است که بدون میل و اراده بیبکبار  

ایبب   ”.  شببده و آمبباده کببار ببباشببد 
آشکبارا نشبان مبیبدهبد کبه ایب   
ثانون ربطی ببه ببیبمبه ببیبکباری  
ندارد و تمامی کارگران بیکار را  
در بببر نببمببیببگببیببرد. بببنببابببرایبب ،  
چندرلازی که به عبنبوان ببیبمبه  
بیکاری پرداخت میشود، در واثبع  

بهایی اسبت کبه ببرای کبم سبر  
وصدا تبمبام کبردن ببیبکبارسبازی  
کببارگببران پببرداخببت مببیببشببود.  
فراموش نشود که همبیب  مبیبزان  
بیمه بیکاری را هم کبارگبران ببا  
مبارزاتشان به جمهوری اسبالمبی  
تحمیل کرده انبد. هبمبانبطبور کبه  
ای  مقام حکومتبی اهعبان کبرده  
است، ایب  ثبانبون ببعبد از پبایبان  
جن  هشت ساله ایبران و عبراس  
تصویب شبد. ایب  ثبانبون وثبتبی  
تصویب شد که دیگر ببهبانبه ای  
به اسم جن  باثی نمانده بود تبا  
با تبوسبل ببه آن کبارگبران را از  
خواستهایشان عقب ببزنبنبد، و ببه  
ناچار زیر فشار جامبعبه ای کبه  
خواستهبایبش را طبهبب مبیبکبرد،  
مجبور شدند به آن گردن بگبذارد.  
در مببقببطببعببی کببه مببوجببی از  
بیکارسازی ها به راه افتباده ببود،  
برای جهوگیری از پبی آمبدهبای  
اجببتببمبباعببی آن، ایبب  ثببانببون را  
تصویب کردند تا بیکارسازی هبا  
را ارزان تببمببام کببنببنببد و از سببر  
بگذراند. اکنون میخواهنبد مبدت  
شمولیت همی  چیزی که ببه آن،  
 بیمه ببیبکباری  مبیبگبویبنبد را،   

 کاهش دهند.  
 

میزان پولی که تحبت عبنبوان      
بیمه بیکاری  ببه کبارگبران داده  
میشود حتی، از حداثل دسبتبمبزد  

که خود چند بار زیبر    -کارگران  
کبمبتبر اسبت و    -خط فقبر اسبت 

درصد متوسط حقبوس  ٥٥ میزان آن  
شبده اسبت کبه ببر    و دستمزد بیمه 

اسا  تعداد افراد تحت تکفبل تبا  
درصبد، ثباببل    ٦١ نفر و هر نفر    ٤ 

افزایش است، مشروغ بر آنکبه از  
حداثل دستبمبزد هبمبان سباآ کبه  

توسط شورای عالی کار تبعبیبیب   
  ١١ شود کمتبر نببباشبد و از    می 

شده نیز ببیبشبتبر    درصد حقوس بیمه 
نباشد. بگذریم که پرداخت همبیب   
را هم در بسیباری از اوثبات مباه  
ها به تعویا مبی انبدازنبد. ببرای  
شبمبولببیبت هبمبیبب  مببببهب  بسبیببار  
نبباچببیببزی کببه بببه اسببم بببیببمببه  
بیکاری میپردارند، بایبد از هبفبت  

 خوان رستم گذشت. 
 

حباآ در شبرایبطبی کبه اثبتبصبباد  
جمهوری اسالمی ببه مبرز فبهب   
شببدن رسببیببده اسببت؛ هببر روز  
کارخانجات بیشتری به تعبطبیبهبی  
کشیده شده و کارگران ببیبشبتبری  
از کار ببیبکبار مبیبشبونبد، ببرای  
دانش آموختگانی کبه وارد ببازار  
کار میشوند، کاری وجبود نبدارد  
و بحث ببر سبر ببحبران ببیبکباری  
جوانان و سونامی بیکاری اسبت،  
محرومیت جمعیت عریم بیبکباران  
از ی  بیمه بیکاری مبکبفبی و  
در کنار آن بیمه های اجبتبمباعبی  
دیبگببر، مسببالبه بببیبکبباری را بببه  
ی  فاجعبه ببزر  اجبتبمباعبی  
تبدیل کرده و دامب  بسبیباری از  
خببانببواده هببا را گببرفببتببه اسببت.  
بیبکباری گبریبببان خبیبل عبربیبم  
میهیون ها نفر را که از هبرگبونبه  
تامینی محرومند، گرفتبه اسبت.  
در چببنببیبب  شببرایبطببی اسببت کببه  
دولببت از  اصببالا ثببانببون بببیببمببه  
بیکباری  و کبوتباه کبردن زمبان  
پرداخت آن ببه کبارگبران از کبار  
بیکار شده، ببه ببهبانبه گسبتبرش  
دامنه شمولیت ببیبمبه ببیبکباری،  
سخ  میبگبویبنبد. از یبکبسبو در  
هببفببتببه اخببیببر طببی مصببوبببه ای   

هبای    مبحبدودیبت پبرداخبت حبقبوس 

نجومی به مقامات ارشد دولبتبی  
را لغو کردند و از سویبی دیبگبر،  
حتی برای ای  حداثل پبولبی کبه  
تحت عنوان  بیمه بیبکباری  ثبرار  
است ببه کبارگبر پبرداخبت شبود،  
چنی  خواب و خبیبالبهبایبی دیبده  
اند. و ای  پولی است کبه اسباسبا  
منبع مبالبی آن، خبود کبارگبران  
هستند. ببه ایب  مبعبنبا کبه هبر  

درصبد    ٩٩ درصبد )    ٩١ ماهبه  
درصبد کبارگبر     ٧ کارفبرمبا و  

بابت بیمه کبارگبران ببه صبنبدوس  
 تامی  اجتماعی  واریز مبیبشبود.  
و ای  در حالیبکبه اسبت کبه هبر  
روز گزارشات جبدیبدی از دزدی  
هبای مبیببهبیبباردی شبان ببر مببال  
میشود، پولهای هنگفتبی صبرف  
مذهب و خرافه و دم و دسبتبگباه  
سرکوب و جبنبایبتبشبان مبیبشبود.  
میهیاردها پبوآ صبرف نبیبروهبای  
تروریسم اسالمی و حبزب البهبه و  
سرپا نبگباه داشبتب  رژیبم هبایبی  
چون  بشار اسد و لیره میشود و  
آنوثت بیشرمانه هر روز با طبرا و  
تببوطببئببه جببدیببدی زنببدگببی و  
 معیشت مردم را نشانه میروند.  

روش  است که کارگران در ببراببر  
ای  تعبر  خبواهبنبد ایسبتباد. از  
جببمببهببه یبب  عببرصببه دائببمببی  
اعبببتبببرا  در کبببارخبببانبببجبببات،  
اعترا  عهیه بیکبارسبازیبهباسبت.  
اعترا  عهیه ببیبکباری دارد در  
اشکاآ سازمانیافته تری ببه جبهبو  
می آید. طالیه هایش را اینجبا و  
آنجا دیده ایبم. ایب  خبیبل عبربیبم  
میهیونی بیکاری که  نبیبمبی از  
آنبرا جبوانبان تشبکبیبل مبیبدهبنببد،  
امببروز یبب  بببمببب انببفببجبباری  
 اعترا  در جامعه است. جنبش  

 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 طرح "اصالح" قانون بیمه بیکاری، طرحی دیگر برای تعرض به کارگران
 اعتصاب قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه
 اعتراضات سراسری مناطق هشت گانه شهرداری اهواز ادامه دارد

 شهال دانشفر 

 ٤٢ صفحه    
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عهیه بیکاری، جنببشبی اسبت کبه  
زمینه حمایت اجتمباعبی دارد و ببا  
اتکا به ای  نیروی عریم اجتمباعبی  
میتوان به تدارک آن رفت. یا کبار  
یا بیمه بیکاری پاسن ما کبارگبران  
به تعرای به اسبم  اصبالا ثبانبون  
ببیببمبه بببیبکبباری اسببت. جبمببهببوری  
اسالمی را باید با تمام طبرا هبا و  
 ثوانینش به زباله دان تارین انداخت. 

   
اعییتییصییاب قییدرتییمیینیید 
کارگران نیشکر هیفیت 

 تپه
هفته گبذشبتبه، هبفبتبه اعبتبراابات  
جانانه کارگران نیشبکبر هبفبت تبپبه  
بود. کبارگبران هبفبت تبپبه در ایب   
هفته اعتصاب ببزرگشبان را ببر پبا  
کردند، با خبانبواده هبایشبان تبجبمبع  
کببردنببد، جبباده بسببتببنببد و حببا و  
حببقببوثشببان را طببهببب کببردنببد. ایبب   
اعترااات از اعبتبرا  ببه تبعبویبا  
پرداخت سه ماه دسبتبمبزدشبان شبروی  
شد، اما اکنون کبارگبران نبه تبنبهبا  
حقبوثبهبای پبرداخبت نشبده خبود را  
طهب میکنند، بهکه بر حبا داشبتب   
تشببکببل و بببه رسببمببیببت شببنبباخببتبب   

سندیکایشان تاکیبد مبیبکبنبنبد، ببه  
امنیتی کردن مبحبیبط کبارخبانبه و  
مبجبهبز کبردن ببخبش هبای آن ببه  
دوربی  هبای مبداربسبتبه ببا هبدف  
کنترآ آنها در محیط کار اعبتبرا   
دارند و به وجود حبراسبت و دخبالبت  
نببیببروی انببتببرببامببی در کببارخببانببه  
معتراند. همچنی  یب  خبواسبت  
کارگران نیشکر هفت تبپبه پبرداخبت  

درصد بیمبه تبمبامبی    ٤ فوری سهم  
کارگران بازنشسته و رفبع مشبکبل  
پرداخت مستمری آنها ست. اکبنبون  
حبببکبببومبببت اسبببالمبببی ببببه روش  
همیشگی به اببزار سبرکبوب دسبت  
برده است. از جبمبهبه ببدنببباآ یبورش  
شبانه ماموری  امنیبتبی ببه مبنبازآ  
کارگران شرکت نیشکر هبفبتبه تبپبه  
در روز سوم مرداد ماه که همبراه ببا  
  ١ خانواده هایشان تجمع داشبتبنبد،   

نفر از کارگران به اسبامبی  احبمبد  
ک بیبر، ببهبزاد نبربری، سبیبدهبادی  
تفاا،  عبببدالبرابا سبرخبه، ببرادران  
عبببدالبهبه زاده)دو ببرادر  و صببباا  
  ٥ سواری و صبح روز چهارم مرداد  

نفر دیگر به اسامی رحبیبم چبنبانبه،  
کاهم چنانی، یاسر حمیدی، احبمبد  
مرادی و یاببر هبویبزه در کبارخبانبه  

دستگیر شدند. بنا ببر آخبریب  خبببر  
نفر در همان روز آزاد شبدنبد.      ٥ ای   

نفر در لیبسبت    ٩٦ گفته میشود که  
بازداشتی هبای نبیبروی انبتبربامبی  
ثرار داشته اند. در مقابل اعبتبصباب  
کببارگببران هببفببت تببپببه ادامببه دارد.  
کارگران هفت تپه و خبانبواده هبای  
بازداشت شدگان، پیبگبیبر وابعبیبت  
کارگران دسبتبگبیبر شبده هسبتبنبد.  
یبب  خببواسببت فببوری کببارگببران   
آزادی فببوری وبببی ثببیببد و شببرغ  

 همکارانشان است. 
اعببتببرااببات ثببدرتببمببنببد کببارگببران  
نیشکر هفت تپه اکنون در موثعبیبت  
حساسی ثبرار دارد. وسبیبعبا از آن  
حمایت کنیم. اخبار ای  اعبتبراابات  
را رسانه ای کنیم و ببا حبمبایبت و  
پشتیبانی ثاطع خود از مبببارزات و  
خببواسببتببهببای آنببان، در کببنببارشببان  
بایستیم و خواستار آزادی فبوری و  
بببدون ثببیبببد و شبببرغ کببارگبببران  
بازداشتی شویم. اتبحباد مبببارزاتبی  
کببارگببران، تصببمببیببم گببیببری هببای  
جمعبی آنبان در مبجبمبع عبمبومبی  
برای متحد بباثبی مبانبدن، حضبور  
فببعبباآ خببانببواده هببای کببارگببران،  
حمایت مردم شهر از ایب  مبببارزات،  

در ای  مقطبع حسبا  از مبببارزات  
کارگران نیشکر هفت تپه، کبهبیبدی  

 و حیاتی است.  
آی یو اف ) فدراسیون بی  البمبهبهبی  
اتحبادیبه هبای کبارگبران لبذایبی،  
کشببباورزی و..  کبببارزاری در  
حمایت از کارگران نیشکر هفت تپبه  
و خواستهایشان اعبالم کبرده اسبت.  
سایت خبری بی  المههی کبارگبری،  
لیبر اسبتبارت نبیبز پبتبی شبنبی در  
حمبایبت از خبواسبتبهبا و مبببارزات  
کارگران نیشکر هفت تبپبه ببر روی  
سایت خود گذاشتبه اسبت. صبدای  
اعترا  کارگران نیشکر هفبت تبپبه  

 در سطح جهانی باشیم. 
 

اعییتییراضییات سییراسییری 
میینییاطییق هشییت گییانییه 
شهرداری اهیواز ادامیه 

 دارد
هفته گبذشبتبه، هبفبتبه اعبتبراابات  
سراسری مناطا هشت گبانبه اهبواز  
بود. گروههایی از ای  کارگران هبر  

هزار نبفبر از    ٥ روز به نمایندگی از  
همکارانشان جمع شدند و خبواسبتبار  

تبدیل ثراردادهای پیمبانبی خبود ببه  
ثراردادهای مستقیم کباری شبدنبد.  
اعببتببرااببات کببارگببران شببهببرداری  
اهببواز و خببواسببت مببهببمببشببان کببه  
خواست بخش عریمی از کبارگبران  
در ایران است، اهبمبیبت دارد و الزم  
است وسیعا اطبالی رسبانبی کبنبیبم.  
کارگران شهبرداری تبا هبم اکبنبون  
دستاوردهای خوبی داشبتبه انبد، از  
جمهه زیر فشار اعترااات آنبان، ببه  

هببا و    تببازگببی سببازمببان شببهببرداری 
هبببای کشبببور، مبببجبببوز    دهبببداری 

اسببتببخببدام آن گببروه از کببارکببنببان  
ها که دارای حبداثبل سبه    شهرداری 

ساآ سابقه کاری هستند را، صبادر  
کرده است، اما تبا ایب  لبحبربه نبه  
شهرداری و نه شبورای شبهبر اهبواز  
هی  پاسخبی در خصبوت دسبتبور  
العمل فوس به کبارگبران نبداده انبد.  
شببهببرداری اهببواز فببقببط اثببدام بببه  

نبفبر از کبارگبران    ٩١ استخدام تنها  
کرده است. کارگران شهبرداری ایب   
را تفرثه افبکبنبی دانسبتبه و اعبالم  
کرده اند کا تا وثتی تبمبامبی آنبان  
استخدام نشبونبد ببه اعبتبرااباتشبان  

 ادامه میدهند. 

 کارگران در هفته ای که گذشت         شهال دانشفر 

ده نییفییر از کییارگییران 
بازداشتی هفت تپه بیا 
سپردن کفالت به طیور 

 موقت آزاد شدند
شیینییبییه هییفییتییم مییرداد 

ده کییییارگییییر  ٦٩٣١
بازداشیت شیده شیرکیت 
کشت وصنیعیت نیییشیکیر 

هییفییت تییپییه در زنییدان 
دزفول پس از محاکیمیه 
در دادگاه شوش توسط 
دادستان به طور موقت 
و با سپردن کفالت ییا 
فیش حقوقی از زنیدان 
آزاد شییدنیید. درضییمیین 
آقیییای افشیییار میییدییییر 

عامل شیرکیت نیییشیکیر 
هییفییت تییپییه بییه اییین 
دادگییاه احضییار و در 
مییورد عییدم پییرداخییت 
مییطییالییبییات کییارگییران 
وهمچنین بازنشستیگیان 

 توضیحاتی داد.
  

اسییامییی نییه نییفییر از 
کارگران بازداشتیی بیه 
قرار زیر اسیت: رسیتیم 
و حمید عبدللیه زاده، 
احمد و یعقوب الک یر، 
عیییادل سیییمیییاعییییییین، 
ابییراهیییییم ظییهیییییری، 
بهزاد نیظیری، صیبیاح 
سواری و احمد میرادی. 
حضور تعداد ک یری از 
کارگران هفت تیپیه در 
مقابل ساختمان دادگاه 
در حمایت از همیکیاران 
بیازداشیتیی خیود چشییم 
گیییییر و نشییان دهیینییده 
اتییحییاد کییارگییران بییا 
وجیود فضیای امینیییتیی 

 موجود می باشد. 
از تمیامیی کیارگیران و 
نهاد هیا و تشیکیلیهیای 
مستقل کارگری درداخل 
و خارج از اییران کیه 
همواره حمایتهای خیود 
را از کیییییارگییییییران 
وخانوادهای آنان طیی 
این مدت ابراز داشیتیه 
اند قدر دانی ومیراتیب 
سییپییاسییگییذاری خییود را 

 اعالم میداریم.
 

با امید به همبیسیتیگیی 
 تمامی کارگران جهان

سیینییدیییکییای کییارگییران 
 نیشکر هفت تپه

ده نفر از کارگران بازداشتی هفت تپه 
با سپردن کفالت به طور موقت آزاد 

 شدند  
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
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ای  روزهای هیئت مدیبره انبجبمب   
صنفی کبارگبران و اسبتبادکباران  
ساختمانی سقز با پخش اطالعبیبه  
ای به کارگران عضو آن انبجبمب   
نوید داده که منبعد مبی تبوانبنبد  
در چنبد مبرکبز شبهبر از جبمبهبه  
مطب چند دکتر؛ اسبتبخبر شبنبا،  
سونوگرافی، بان  مهی، ببیبمبه  
ایران، بیمه کارآفری ، نوشت افبزار  
و آزمایشگاه ببیبمبارسبتبان تبامبیب   
اجتماعی با معرفی نامه کتبببی  
انببجببمبب  صببنببفببی چببنببد درصببد  
تخفیج دریافت کنند. به اسبتبنباد  
اطالعیه انجم  صبنبفبی، هبیبئبت  
مدیبره ببا مسبئبوالن ببیبمبارسبتبان  
تامی  اجتماعی توافا کبرده انبد  
هر روز ی  نفر بیمه شبده عضبو  
انببجببمبب  را جببهببت آزمببایببش بببه  
بیمارستان تامی  اجتمباعبی ببدون  
نوبت معرفی کنند. با تبوجبه ببه  
اههارات هبئبیبت مبدیبره در حباآ  
حاار انجم  صنفی کبارگبران و  
استاد کاران ساختمانی شهر سبقبز  

هببزار نببفببرعضببو    ٤١١١ تببعببداد  
دارندرر اگر برای هر عضبو ببیبمبه  

نفبر را در نبربر    ٩ شده ی اصهی  
هبزار    ٦٩ بگیریم، جمعیتی معادآ  
 نفر را شامل میشود. 

ای  اطالعیه در شرایطی مبنبتبشبر  
گببردیببده کببه سببازمببان تببامببیبب   
اجتماعی در مباه، یب  سبوم از  
دسترن  ما کبارگبران را ببعبنبوان  
حا بیمه وصوآ می کند، تبا در  

از    ٥٤ مقابل، ببه اسبتبنباد مباده  
ثانون سازمان تامیب  اجبتبمباعبی   
بیمه شدگان و افراد خانبواده آنبهبا  
از زمانی کبه مشبمبوآ مبقبررات  
ای  ثانبون ثبرار مبی گبیبرنبد در  
صببورت مصببدوم شببدن بببر انببر  
حوادث یا ابتال  به بیمباری مبی  
تببوانببنببد از خببدمببات پببزشببکببی  
استفاده نمایند. خدمات پبزشبکبی  
شامل کبهبیبه اثبدامبات درمبانبی  

بیمبارسبتبانبی تبحبویبل   –سرپائی  
داروهای الزم و انجبام آزمبایشبات  
تشخیصی می باشد.   ببایسبتبی  
به بیمبه شبده اصبهبی و خبانبواده  

 تحت تکفل او ارائه دهند. 
ولی با کماآ تاسج چند نفر کبه  
خود را بعنوان نبمبایبنبده کبارگبران  
ساختبمبانبی ببه اههبان عبمبومبی  
معبرفبی کبرده انبد در راسبتبای  
منافع مسئوالن سبازمبان تبامبیب   
اجتماعی می خواهند بیبمبه شبده  
گببان را بببه مببراکببز درمببانببی  
خصوصی تشویا کنند. نبمبایبنبده  
به اصطالا کارگران ساخبتبمبانبی  
به جای اینبکبه کبارگبران ببیبمبه  
شببده را بببه مببراکببز خصببوصببی  
تشویا و آن مراکز خصبوصبی را  
نهادینه کننبد؛ چبرا ببه سبازمبان  
تبامبیب  اجبتبمباعبی فشبار نبمببی  
آوردند تا برابر اساسنامبه سبازمبان  
تامی  اجتمباعبی ببه ببیبمبه شبده  
گببان خببدمببات ارائببه دهببنببدچ  
اعضبای هببیبئببت مبدیببره انبجببمبب   
صببنببفببی کببارگببران سبباخببتببمببانببی  
چطور به خود اجازه می دهند تبا  
به ای  شکبل ببه طبببقبه کبارگبر 
) بیمه شده گان  خیانت کننبد و  
ای  تبخبفبیبج چبنبد درصبدی را  
نهادینه کبنبنبد. امبروز در اکب بر  
شهر هبای ایبران مبراکبزی ببنبام  
کهینیکهای تخصصی دایبر شبده  
و خدمبات آن ببهبتبر از پبزشب   
های خصوصی و هزیبنبه آن نبیبز  
ببببه نسبببببببت پبببزشببب  هبببای  
خصوصی خیهی کمتر اسبت. آیبا  
نمایندگان کارگران ساختمانبی از  
درک مضببرات ایبب  اثببدامشببان  
عاجز اند چ یا از سوی مسئولبیب   
سبازمبان تبامببیب  اجبتببمباعببی بببه  
اعضای هیئت مدیره چبرا  سبببز  
نشببان داده انببد تببا در راسببتببای  
اهداف و برنامه های سازمان کبه  
هببمببانببا تببعببدیببل و پببایببیبب  آوردن  

خدماتی به ببیبمبه شبدگبان اسبت  
که برابر ثوانی  موجبود، سبازمبان  
تامی  اجتماعی مکهج اسبت ببه  
آنببان ارائببه نببمببایببد، مببی ببباشببد.  
سازمان تبامبیب  اجبتبمباعبی سباآ  
هاست به طبریبا مبخبتبهبج ثصبد  
دارد با نهادینه کردن ایب  اهبداف  
به بیمه شدگان و کارگران تفهبیبم  
نببمببایببد تببا بببجببای رفببتبب  بببه  
بیمارستانها و مبراکبز دولبتبی ببه  
مراکز خصوصی رجوی کبنبنبدچچ  
آیا چنی  فعالیبتبهبایبی از جبانبب  
تعدادی از نمبایبنبدگبان کبارگبران  
در انجم  های صنفی کبارگبری  
مصداس خیانت به بیمه شبده گبان  

 سراسر ایران نیستچ 
 بیمه شدگان محترم: 

وثتی سازمان تامیب  اجبتبمباعبی  
درصد از حقوس ما کبارگبران    ٩١ 

را بعنوان حا بیمه ماهیانه وصبوآ  
مببی کببنببدچ پببس آن سببازمببان  
مببوهببج اسببت کببهببیببه خببدمببات  
درمانی را ببه طبور رایبگبان در  
اخبتببیببار مبا بببیببمببه شببده گببان و  
خببانببواده هببای مببا ثببرار دهببنببد.  
نبمبایبنببده ببه اصببطبالا کبارگببران  
ساختمانی ببا افبتبخبار اطبالعبیبه  
  ٩ پخش کرده انبد کبه در طبوآ  

ساآ گبذشبتبه ببه اعضبای خبود  
 خدمات ارائه داده اندرررچچ 

اعضببای مببحببتببرم انببجببمببنببهببای  
صنفی کبارگبران و اسبتبادکباران  
ساختمانی استان کردستان، لطبفبا   
به تعرفه های پزشکی زیبرتبوجبه  
کنید و خود شبمبا در ایب  مبورد  

 ثضاوت نماید. 
ویزیت پزش  متخصص ببدون  -٦ 

هبزار    ٩٥ دفترچه و آزاد مبببهب   
 تومان . 

ویزیت پزش  مبتبخبصبص ببا  -٩ 
 هزار تومان .   ٩٥ دفترچه  

ویزیت پزش  مبتبخبصبص در  -٩ 
درمانگباه آزاد و ببدون دفبتبرچبه  

 تومان .   ٦٩٩١١ 
ویزیت پزش  مبتبخبصبص در  -٤ 

  ٩٩٥١ درمببانببگبباه بببا دفببتببرچببه  
 تومان . 

ویزیت پبزشب  عبمبومبی در  -٥ 
  ٦١١١١ درمانگاه بدون دفبتبرچبه  

 تومان . 
ویزیت پبزشب  عبمبومبی در  -١ 

  ٩٦١١ درمببانببگبباه بببا دفببتببرچببه  
 تومان . 

ویزیت پزش  فبوس تبخبصبص  -٧ 
بببدون دفببتببرچببه در درمببانببگبباه  

 تومان .   ٦١١١١ 
ویزیت پزش  فبوس تبخبصبص  -١ 

  ٤١١١ در درمانگاه ببا دفبتبرچبه  
 تومان . 

با توجه ببه اطبالعبیبه صبادره از  
سوی هیئت مدیره انجم  صنبفبی  
کارگران ساختمانی هر مریا ببه  
استناد توافقنامه هیئبت مبدیبره و  

هببراز تببومببان  ٩١ پببزشبب  بببایببد  
پرداخت کنند. ای  درحالبی اسبت  
که همان پبزشب  در درمبانبگباه  

تومان دریبافبت مبی    ٩٩٥١ مبه   
 کند. 

ای  چه نوی خبدمباتبی اسبت کبه  
هیئت مدیره با افتخار هبر روز آن  
را تبهی  و اطبالعبیبه صبادر مبی  
کننبد. هبیبئبت مبدیبره کبارگبران  
سبباخببتببمببانببی آنببقببدر خببود را در  
خدمت سازمان تامی  اجبتبمباعبی  
ثرار داده اند کبه اطبراف خبود را  
نمی بینند و بخاطر اینبکبه یب   

درصببد    ٩١ پببزشبب  خصببوصببی  
کمتر از کارگران عضبو انبجبمب   
صنفی هزینه دریبافبت کبنبد؛ ببه  
هر کاری ت  می دهند، از جمهبه  
بیمه نمودن کبارگبران شبالبل در  
مببطببب هببای خصببوصببی بببنببام  
کارگر ساختمانی رر یعنی هیئبت  
مدیره بیشتر به پبزشبکبان خبدمبت  
می کنند تا ببه اعضبای خبودرر 
  ٩١ چچ پبزشبکبانبی کبه در روز  

نفر بیمار را ویبزیبت مبی    ٤١ الی  
کنند منشبی هبای خبودشبان را  
بیمه نمی نمایند و از سهبم ببیبمبه  
کارگران ساختمانی استفباده مبی  

 کنندرر 
طی روزهای گذشته اخببباری از  
حقوس نبجبومبی مبعباون سبازمبان  
تامی  اجتماعی که مبهغی ببالب   
ببر بببیبسببت و هبفببت مببیبهببیببون و  
هشصد وپبنبجباه و شبش هبزار و  
ششصد وپنجاه و دو تبومبان ببود،  
رسببانببه هببای داخببهببی مببنببتببشببر  
گببردیببد، عببالوه بببر ایبب  حببقببوس  
میهیونی مبه  وام دریبافبتبی ایب   
آثا از صندوس سازمان چهار صبد  
وهشتاد میهیون تومان بوده اسبت.  
ثسمت جالب ای  ماجرا ایب  اسبت  
که جناب آثای مبعباون هبر مباه  
مبهغی معبادآ پبانصبد و هبفبتباد  
هزار تومان از وامشان را پبرداخبت  
می کنند یبعبنبی مبعباون عبزیبز  

سباآ مبرحبمبت مبی    ٩١ پس از  
نمایند و بدهی خود رابه صبنبدوس  

 ما کارگران پس می دهند. 
چرا هیئت مبدیبره انبجبمب  هبای  
صببنببفببی اسببتببان کببردسببتببان )بببه  
اصطالا  کارگری ببه ایب  ببی  
عدالتی اعترا  نمی کنند و در  
مقابل آن سکوت کرده انبدچ چبرا  
بایستی فعالیتهایی را که کبمبتبر  
از خببیببانببت نببیببسببت بببه عببنببوان  
کببارنبببامبببه درخشبببان خببود ببببه  
کارگران ثبالبب کبنبنبدچ ببه چبه  
هدفی چ با کدام انگبیبزه چ چبرا  
کارگران را برای اعترا  به ایب   
واعیت آماده نمی کبنبنبدچ چبرا  
رو به کارگران و ببیبمبه شبدگبان  
اعالم نمی کنند که هیب  یب   
از مسببئببولببیبب  سببازمببان تببامببیبب   
اجتماعی خود عضو سازمبان مبا  
نبیبسبتبنبد و تببنبهبا ببرای چبپبباوآ  
صندوس مبا کبارگبران ببه آن جبا  

 ٩/٥/٩١ اعزام شده اندچ      
 

 محمود صالحی:ارائه خدمات یا خیانت به کارگران ساختمانی
 کارگران ساختمانی و استادکاران!
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 از صفحه
Workers in Iran  

 
 کارگران در فیس بوک                               دیدن کنید

 مصطفی صابر: 
ای  شعار بطور خالبصبه  ببراببری  
واثببعببی بببیبب  انسببانببهببا را بببیببان  
میکبنبد. ببرای ایبنبکبه انسبانبهبا  
واثعا از فبرصبت هبای ببراببر در  
زنببدگببی اجببتببمبباعببی بببرخببوردار  
ببباشببنببد، الزم اسببت کببه هببمببه  
وی گیهای فبردی آنبهبا در نبربر  
گرفته شود. ثابهبیبت هبا و تبوان  
هر عضو جبامبعبه، و هبمبیبنبطبور  
نبیبازهببای وی، طبببعببا بببا افببراد  
دیگر متفاوت است. ی  جامعبه  
حقیقتا انسانی تمامبی نبیبازهبای  
ی  فبرد را ببدون هبیب  چشبم  
داشتی و به بهتری  وجبه تبامبیب   
مببیببکببنببد. در عببو  تببوان و  
استعداد هر فرد را در هبر حبدی  
که باشد در جبهبت شبکبوفبایبی  
زندگبی اجبتبمباعبی ببه خبدمبت  
میگیرد. مبنای رواببط انسبانبهبا  
در چنی  جامعه ای نه مالکبیبت  
است و نه رنب  و جبنبس و نبه  
هی  تبببعبیبا و تبمبایبز دیبگبر.  
ثانون اساسی ایبنبجبا عبببارت از  

آزادی و اختیار فرد از یبکبسبو و  
هببمبباهببنببگببی و وحببدت فببرد و  

 جامعه از سوی دیگر است. 
 

چبنببیبب  مببنبباسببببات مببتبعببالببی و  
خالثی ببیب  فبرد و جبامبعبه در  
نرام سرمبایبه داری نبمبی تبوانبد  
بببرثببرار شببود. چببرا کببه اسببا   
برابری بورژوایی منباسبببات ببازار  
و مبادله کاالها اسبت.  کباالهبا  
بر پایه ارزش مبادله، یعبنبی کبار  
اجتماعا الزمی که ببرای تبولبیبد  
شان صرف شده، مبادله میشبونبد.  
انسانها هم بر اسبا  ارزشبی کبه  
تولید میکنند یا در اختیبار دارنبد  
تعریج میشوند. باالخره باید ببرای  
هر چیزی بپبردازیبد و یبا کسبی  
باید برایبتبان ببپبردازد. وای ببحباآ  
روزی که نداشته باشید ببپبردازیبدر   
اما حتی همی  مبادله برابرها هبم  
در جامعه سرمایه داری صبوری  
و ثالبی است. یبعبنبی در یب   
مورد اساسی و تعیی  کننده کبه  
بببنببیبباد کببل زنببدگببی و تببولببیببد  
اجببتببمبباعببی اسببت، ایبب  مبببببادلببه  

برابرها عمال نقا میبشبود. آنبهبم  
وثتی است که کارگبر کباالیبش  
یعنی نیروی کبارش را ببه ببازار  
مببیبببببرد و  بببه سببرمببایببه دار  
میفروشد. در ای  مبادلبه کبارگبر  
حببتببی اگببر تببمببام ارزش نببیببروی  
کارش را هم بگبیبرد، بباز وثبتبی  
که سرمایه دار ایب  نبیبروی کبار  
را مصرف میکند ارزشی ببیبشبتبر  
از آنچه برای ارزش نبیبروی کبار  
پرداختبه ببدسبت مبی آورد؛ کبه  
همبان سبود مبرببوطبه بباشبد. در  
نتیجه مبببادلبه ببراببرهبا در ببازار  
عمال به تصاحب بالعو  ثبدرت  
خالثه کار و تولید بشری تبوسبط  
طبقه سرمایه دار منجر مبیبشبود.  
منشا  هبمبه ببدببخبتبی هبا و از  
جمهه نابرابری های وحشبتبنباکبی  
که اکنون با آن مبواجبه هسبتبیبم  
همی  است. اینکه چبنبد ده نبفبر  
میهیاردر در دنیا ببه انبدازه نصبج  
تببمببام مببردم دنببیببا نببروت دارنببد،  
نتیجه طبیعی و نباگبزیبر هبمبیب   

مبببادلبه  “ برابری بورژوایی یعنبی  
 در بازار است. ” برابرها 

 
برای پایان دادن ببه ایب  ببرببریبت   
ناشی از حاکمیت بازار و سرمایبه  
و مالکیت خصوصی ببایبد شبعبار  

از هرکس به اندازه ثباببهبیبتبش و  “ 
را  ”  به هرکبس ببه انبدازه نبیبازش 

متحقا کرد. برای ای  کبار ببایبد  
کل مناسبات اجتماعی تولبیبد را  
عو  کبرد. ببایبد از ببورژوازی  
سهب ثدرت سیاسی و اثبتبصبادی  
کبرد. ببایببد کبل وسبائببل تبولببیببد  
اجتماعی به تبمبهب  اشبتبراکبی  
جامعه در بیاید. باید ببه خبریبد و  
فببروش نببیببروی کببار و بببردگببی  
مزدی پایبان داد. ببایبد کبار ببه  
فبعببالببیببتببی داوطبهبببببانببه و آزاد و  
حقیقتا خالس تبببدیبل شبود. ببایبد  
بازار و مبادلبه و کباال و پبوآ و  
بان  و سرمایه و است مار را ببه  
موزه عصر ماثببل تباریبن سبپبرد.   
باید تبولبیبد نبروت اجبتبمباعبی و  
توزیع آن در خدمت تعالی فبرد و  

 جامعه ثرار گیرد. 
 

بعنوان نکته پایبانبی ببگبویبم کبه  

از هبرکبس ببه انبدازه  “ ای  شعبار  
ثابهیتش و ببه هبرکبس ببه انبدازه  

اخببتببرای کببمببونببیببسببتببهببا  ”  نببیببازش 
نیست. ای  شعار ثبل از مبارکبس  
نیز مطرا بود، هبرچبنبد او نبقبش  
اساسی در توایح و  تبوده گبیبر  
کردن آن داشت. هرکس کبالهبش  
را ثاای کند خود مبیبتبوانبد ببه  
ایبب  شببعببار بببرسببد. هببیبب  چببیببز  
طبیعبی تبر از ایب  نبیبسبت کبه  
ی  جامعه انسبانبی ببیبدریب  از  
تمام اعضایش مستقل از تبوان و  
هرفیت آنها نگهداری کنبد و در  
عببو  افببرادی کببه در چببنببیبب   
جامعه ای پرورده میبشبونبد تبمبام  
استعداد ها و خالثیت هبای خبود  
را بیدری  در خدمت تعبالبی هبمبه   
ثرار دهند. اهمیت مارکس ببویب ه  
در ای  بود که نشان داد چبگبونبه   
ای  آرزو و آرمان دیرینه بشبر کبه  
در شببعببار فببوس مسببتببتببر اسببت  
میتواند در دنیای واثعی متحبقبا  

 شود. 
 
 

از هر کس به اندازه استعدادش، به 
هر کس به اندازه نیازش که شعار 
استراتژیک کمونیست ها ست یعنی 

 چه؟   
 مصطفی صابر  
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تجمع اعتراضی کارگران روغن 
 نباتی پارس

نبفبر از    ٦١١ مبرداد حبدود    ٩ صبح روز    ٦٦ از ساعت  
کارگران کارخانه رول  نباتی پار  ثبو، در اعبتبرا  ببه  
پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود امبقباببل شبرکبت نبهباآ  
گل مال  کارخانه تجمع کبردنبد. ببه گبفبتبه کبارگبران  

و بخبشبی از دسبتبمبزد    ٩١ دستمزد، اردیبهشت، خرداد، تیر  
آنهبا پبرداخبت نشبده اسبت. تبعبداد کبل    ٩٥ بهم  ماه ساآ  

 نفر است.    ٦٥١ کارگران کارخانه رول  ثو بیش از  
همچنی  بخاطر عدم پرداخت حا بیمه کارگران، آنها ببا  
مشکل تمدید دفتر چه های بیمه های تامی  اجبتبمباعبی  
خود روببرو هسبتبنبد. در جبواب کبارگبران گبهبرخ آهرمبی  
کارفرمای کارخانه اببط شبدن امبواآ کبارخبانبه تبوسبط  
بان  مهت را بهانه می آورد. کارگران میگبویبنبد ببدهبی  
های کارفرما به آنها ربطی ندارد. آنها در ثباآ کاری کبه  

 انجام داده اند، مزدشان را میخواهند. 
 

تجمع اعتراضی کارگران اداره 
 راهداری اصفهان 

مردادماه، جمبعبی از کبارگبران  ٧ پیش از ههر روزشنبه  
ونقل اسبتبان اصبفبهبان دراعبتبرا  ببه    اداره راهداری و حمل 

مباه  ٩ نداشت  امنیت شغهی وثراردادکباری وعبدم پبرداخبت  
حبقبوس مببقباببل اسبتبانببداری اصبفببهبان تببجبمبع کبردنبد.ایبب   

ساآ داشته و کسانبی  ٦٦ الی  ٦١ کارگرانالهب سابقه باالی  
شبونبد. امبا    ماه دیگر بازنشبسبت مبی   ٩ الی    ٩ هستند که  

خطر بیکارسازی آنها را تهدید میکند. به گفتبه کبارگبران  
درصد نیروهایی که در لیست بیکارسازی ثبرار دارنبد،    ٩١ 

نبفبر    ٦١١ نفر کارگر راهداری هستند که حدود    ٧١١ حدود  
ماه اسبت حبقبوس    ٩ نگهبان و بقیه راهدار و راننده هستند و  

نگرفته اند. کارگران به سطح نازآ حقوس اعتبرا  دارنبد و  
میگویند که میانگی  حقوس آنها ی  میهیون تومان اسبت  
که به هی  وجه کفاف زندگیشان را نبمبیبکبنبد. کبارگبران  
میگویند که ثراردادهای آنها سفید است و ثراردادی ببرای  
امضا  به آنها نداده اند. به کارگران وعبده داده شبده اسبت  
که هرف ده روز آیبنبده ببه آنبهبا جبواب دهبنبد. اعبتبرا   

 کارگران اداره راهداری اصفهان ادامه دارد. 
 

تجمع اعتراضی کارگران پروژه 
 قطارشهری اهواز

روزشنبه هفتم مبردادمباه، جبمبعبی از کبارگبران پبروژه  
ثطارشهری اهواز )شرکت کبیبسبون  دراعبتبرا  ببه عبدم  

پرداخت یکساآ حقوثشان مقابل استانداری خوزستان تبجبمبع  
کردند. در ای  شرکت بیشتر کارگران باالی ده ساآ سباببقبه  
کر دارند اما همواره با مشکل پبرداخبت نشبدن دسبتبمبزد و  

  ٦٩ دیگر حا و حقوثشان با مشکل روبرو بوده اند و اکنون  
ماه مزد طهب دارند. شرکت کیسون با گفت  اینکبه پبولبی  
برای پرداخت حقبوس نبدارد و اگبر اعبتببباری ببه شبرکبت  
بدهند، با آنها تسویه حساب خواهد کرد، پاسن کارگبران را  
نمیدهد. به گفته کارگران هم اکنون پبروژه ثبطبار شبهبری  

کیهومتر مسبیبر    ٩٩ اهواز لیر فعاآ است. ای  خط به طوآ  
زرگان تا بقایی را شامل مبی شبود. پبیبمبانبکبار مبتبروی  

کبار    ٦٩١٥ اهواز شرکت چینی کیسون است که در ساآ  
را تحویل گرفت و ثرار بود آن را پن  ساله به اتمام ببرسبانبد  

درصد پبیبشبرفبت    ٩١ ساآ، تنها    ٦١ اما ای  طرا با گذشت  
 داشته است. 

به گفته کارگران ثبببل از عبیبد فبطبر امسباآ مبببهب   
هزار تومان و نیز پس از اعترااات کارگران مبببهبغبی  ٩١١ 

در حدود ی  میهیون تومان به آنها پرداخبت شبده اسبت و  
های ای  شرکت به کبارگبرانبش    ای  میزان مجموی پرداختی 

 از شهریور ماه ساآ گذشته تاکنون بوده است.  
کارگر اشتغاآ ببه کبار    ٤١١ در ای  شرکت نزدی  به  

دارند. در رابطه با ای  مواوی بارها تجمع و اعترا  کبرده  
اند و کارفرما با ثهدری پوآ آنها را نمیدهد و هر وثبت نبیبز  
اعترا  میکنند تهدید به اخراجشان میکننبد. اعبتبراابات  

 کارگران پروژه ثطار شهری اهواز ادامه دارد. 
 

ای کارگران سیمان  اعتراض دو هفته
 کارون

نفر از کارگران شالل در کارخانبه سبیبمبان    ٤٧١ حدود  
اکنبون    کارون )مسجد سهیمان  از حدود دو هفته پیش تا هم 

در اعترا  به عدم پرداخت دست کم سه ماه مزد دست ببه  
اعتصاب زدند. جدا از ای  طهب، کارگبران سبیبمبان کبارون  

هبای پبرداخبت نشبده    بابت سایر مطالبات مزدی و حا بیمبه 
نیز بستان کار هستند و در ای  رابطه اداره تامی  اجتمباعبی  

حاار به تمدید دفترچه بیمه آنهبا نبیبسبت. عبالوه ببر ایب   
کارگران بابت سنوات دو ساآ گبذشبتبه و ببرخبی مبزایبای  

انبد. در اعبتبراابات    عرفی همانند سبد کاال مبحبروم شبده 
خبرداد    ٩٦ ثبهی به کارگران وعده داده شده بود کتا تارین  

ماه مطالبات آنها پرداخت شود. اما عمهی نشد. از هبمبیب   
رو کارگبران اعبتبراابات خبود را از سبر گبرفبتبنبد. ایب   

 اعترااات ادامه دارد. 
 

تجمع اعتراضی کارگران چوفا نسبت 
 به بالتکلیفی شغلی

مرداد کارگران چوب و فهز اردکان )چوفبا  در    ٧ روز  
اعترا  به بیش از پن  ماه معوثات مزدی پبرداخبت نشبده  
خود مقابل اسبتبانبداری یبزد دسبت ببه تبجبمبع زدنبد. ایب   
کارگران در اعترا  به عدم پرداخت دستمزد و مبطبالبببات  
خود تجمعاتی متعددی در مقابل فرمانبداری ببر پبا کبرده  
اند. تجمع ثبهی آنها در سوم مرداد ماه بود. از ثرار معبهبوم،  
ای  کارگبران عبالوه ببر دسبتبمبزد، از سباآ گبذشبتبه نبیبز  
مطالبات مزدی پرداخت نشده دارنبد؛ ببرای مب باآ عبیبدی  

است. فرمانداری اردکان اعبالم    پرداخت نشده ٩٥ آنها در ساآ  
کرد؛ در تجمع چهبارشبنبببه گبذشبتبه ببه کبارگبران وعبده  

شببده اسببت.کببارگببران مببیببگببویببنببد وعببده      رسببیببدگببی داده 
 نمیخواهیم، دستمزدمان را میخواهیم 

 
نفر کارگران گروه  ٤١١١اعتراض 

 ملی فوالد صنعتی اهواز 
هزار نفر از کبارگبران شبالبل در گبروه مبهبی    ٤ حدود  

اکبنبون    صنعتی فوالد اهواز از حدود ی  هفته پیش تا هبم 
در اعترا  به عدم دریافت حقوس، فعالیت شغهبی خبود را  

 اند.   متوثج کرده 
هبزار کبارگبر دارد کبه از  ٤ ای  واحد صنعتبی حبدود  

حدود ی  هفته پیش تاکبنبون اعبتبرا  خبود را ببرگبزار  
 اند.   کرده 

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بی  المههی: داوود رفاهی  
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جدا از ای  ای  طهب، کارگران گروه مهبی فبوالد اهبواز  
هبای پبرداخبت نشبده    بابت سایر مطالبات مزدی و حا بیمبه 

نیز بستان کار هستند، از ثرار معهوم هر کارگر نزدی  ببه  
کار اسبت و در حباآ حباابر ببه ببا    میهیون تومان بستان   ٥ 

های تامی  اجتماعی نبیبز    مشکل تمدید نشدن دفترچه بیمه 
 روبروست. 

شبود کبه تبا ببه    به نقل از کارگران معتر  گفته می 
ای  لحره از جانب کارفرما هی  پاسن روشنی به آنهبا داده  

 نشده است. 
طبا اههارات ای  کارگران معتر ، گروه مهبی فبوالد  

هببای احبداث شبده تببوسبط گببروه    اهبواز یبکببی از شببرکبت 
گذاری امیر منصورآریا در اهواز اسبت کبه پبس از    سرمایه 

هبای    هزار میهیاردی و مصادره شبرکبت   ٩ ماجرای اختال   
اکنون مدیریت ای  کارخانه با نبربارت    متهم اصهی پرونده هم 
 شود.   ثوه ثضائیه انجام می 

 
تجمع اعتراضی کارگران کاشی 
احسان میبد نسبت به تعطیلی 

 کارخانه
اخراج تعدادی از کارگران معتر  ای  واحبد تبولبیبدی  

 وتهدید به اخراج تعدادی دیگر از کارگران معتر  
مرداد جمعی از کارگران کاشبی احسبان مبیبببد    ١ روز  

در اعترا  به تعطیهی کبارخبانبه و ببیبکبارسبازیبهبا وعبدم  
ماه حقوس وحبا ببیبمبه ووعبده هبای ببی عبمبل    ٤ پرداخت  

کارفرما،نماینده مجهس اسالمی ومسئوالن طبراز اوآ شبهبر  
واستان، دست به تجمع زدند. به گفته کارگران از نبوروز تبا  

میهیون تومان مزد گرفته اند و بیمه آنها نبیبز    ٦ کنون فقط  
مدید نشده است. و هبم کبنبون هبم مبی خبواهبنبد تبعبداد  
 دیگری را از کار اخراج کنند. اعترا  حا کارگر است 

 
ادامه اعتصاب کارگران گروه ملی 

 صنعتی فوالد ایران 
روزسوم مردادماه، کارگران گروه مهی صنبعبتبی فبوالد  
ایران برای ششمی  روزمتوالی دراعترا  ببه عبدم پبرداخبت  
سه ماه دستمزد و تعطیل شبدن خبط تبولبیبد ایب  کبارخبانبه  
دست به اعبتبصباب زدنبد. جبالبب ایبنبجباسبت کبه حبمبیبد  
محمودی مدیر عامل ای  کارخانه در گفتگویی ببا ایبهبنبا  
از پرداخت حقوس معوثه کارگران و راه اندازی تبولبیبد خبببر  
میدهند. و کارگران فورا گفته های او را تکبذیبب کبردنبد  

 و ای  اعترااات ادامه دارد. 
 

های  تجمع اعتراضی کارگران گلخانه
فرودگاه یاسوج نسبت به بالتکلیفی 
شغلی مقابل استانداری کهگیلویه و 

 بویراحمد
هبای فبرودگباه یباسبوج    مردادماه، کارگبران گبهبخبانبه ٤ 

نبفبر از کبارگبران    ٦٤١ دراعترا  به بالتکهیفبی شبغبهبی  
مقابل استانداری کهگیهویه و بویراحمد تبجبمبع اعبتبراابی  

 برپاکردند. 

هبا: ثبرار داد ایب     یکبی از کبارگبران  ایب  گبهبخبانبه 
ساآ از فبعبالبیبت ایب     ٧ ساله است و تاکنون    ٦٤ ها    گهخانه 
سباآ دیبگبر    ٧ گذرد اما عهی رلبم ایبنبکبه    ها می   گهخانه 

برای فعالیت ای  واحدها مانده مبدیبریبت فبرودگباه یباسبوج  
 خواستار جابه جایی واحدها شده است. 

 
آغازدومین هفته اعتراض کارگران 
مناطق هشت گانه شهرداری اهواز 

 علیه نا امنی شغلی!
سه شنبه سوم مردادماه،کارگران منباطبا هشبت گبانبه  
شهرداری اهواز دومی  هفته اعترااشان را نسببت ببه عبدم  
تبدیل واعیت با ادامه تجمع مقابل اسبتبانبداری خبوزسبتبان  

 آلاز کردند. 
در ای  باره یکی از کبارگبران حباابر در ایب  تبجبمبع  

هبزار کبارگبر پبیبمبانبی فضبای سبببز    ٥ گفت: ببیبش از  
تبدیل واعیت ثرارداشان از پبیبمبانبی ببه      شهرداری اهواز،  

مستقیم هستند و تا ایب  لبحبربه از جبانبب اسبتبانبداری و  
مببدیببریببت شببهببرداری اهببواز پبباسببن مشببخببصببی بببه ایبب   

 های ما داده نشده است.   خواسته 
یکی دیگراز کبارگبران پبیبمبانبی شبهبرداری اهبواز ببا  

هبا کبار در ایب  واحبد از هبمبه    تاکید بر اینکه بعد از ساآ 
هبای مبوثبت    بهره بوده و از ثبرارداد   مزایای ثانونی کار بی 

ایبم، گبفبت: از مسبئبوالن    خود ببا پبیبمبانبکبار خسبتبه شبده 
خواهیم تا در مبقبام    استانداری وشهرداری مرکزی اهواز می 

کارفرمای اصهی نسبت به تبدیل ثراردادهای اسبتبخبدامبی  
 اثدام کند. 

 
مرداد: اعتراض رانندگان شرکت  ٣

واحد سندیکای کارگران شرکت واحد 
 اتوبوسرانی تهران و حومه,

 مه  نجومی تو ما را بی مسک  کرد 
اعترا  رانندگان عضو تعاونی مسکب  شبرکبت واحبد  

پبردیبس کبرج    ٩ و ٩ نسبت به عدم ساخت پروژه های سپیدار  
در مقاببل اداره مبرکبزی شبرکبت واحبد واثبع در خبیباببان  

ساآ پروزه مسک  سپیدار نیبمبه کباره رهبا    ٤ هنگام. بعد از  
شده است. کارگران شرکت واحد بارها در ای  رابطه تبجبمبع  

 کرده اند.  
 کارگران شعار میدهند: 

 مدیر نجومی برده، حا ما ها را خورده 
 کارگران بیدارند از دزدی ها بیزارند 

 مدیر بی کفایت عامل بی مسکنی است 
 مه  نجومی تو ما را بی مسک  کرده 
 ی  مسک  مناسب حا مسهم ماست 
 سنندجی تو خوابه ، مسک  ما رو آبه 

 کارگران
ده نفر از کارگران بازداشتی هفت تپه با سپردن 

 کفالت به طور موقت آزاد شدند
ده کبارگبر ببازداشبت شبده    ٦٩٩١ شنبه هفبتبم مبرداد  

شرکت کشت وصنعت نیشکر هفبت تبپبه در زنبدان دزفبوآ  
پس از محاکمه در دادگاه شوش توسط دادسبتبان ببه طبور  
موثت و با سپردن کفالت یا فبیبش حبقبوثبی از زنبدان آزاد  
شدند. درام  آثای افشار مدیر عبامبل شبرکبت نبیبشبکبر  
هفت تپه به ای  دادگاه احضبار و در مبورد عبدم پبرداخبت  
 مطالبات کارگران وهمچنی  بازنشستگان توایحاتی داد.  
اسامی نه نفر از کارگران بازداشتی به ثرار زیبر اسبت:  
رستم و حمید عبدلهه زاده، احمد و یعبقبوب البکب بیبر، عبادآ  
سماعی ، ابراهیم ههیری، بهزاد نبربری، صببباا سبواری و  
احمد مرادی. حضور تعداد ک یری از کارگبران هبفبت تبپبه  
در مقابل ساختمان دادگاه در حمایت از همکاران بازداشبتبی  
خود چشم گیر و نشان دهبنبده اتبحباد کبارگبران ببا وجبود  

 فضای امنیتی موجود می باشد.  
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از تمامی کارگران و نهاد ها و تشبکبهبهبای مسبتبقبل  
کارگری درداخل و خارج از ایران که هبمبواره حبمبایبتبهبای  
خود را از کارگران وخانوادهای آنان طبی ایب  مبدت اببراز  
داشته اند ثدر دانی ومراتبب سبپباسبگبذاری خبود را اعبالم  

 میداریم. 
 با امید به همبستگی تمامی کارگران جهان 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 
 ٦٩٩١ هفتم مرداد ماه  

 
پنج نفر از کارگران بازداشیتیی شیرکیت نیییشیکیر 

کیارگیران هیمیچینیان در   –هفت تپه آزاد شدنید 
کییارگییر  ٨اعییتییصییاب هسییتیینیید و از سییرنییوشییت 
 بازداشتی دیگر اطالعی در دست نیست

امروز پنجم مرداد ماه، چهار روز از اعتصاب یکپبارچبه  
و متحدانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گذشت و آنبان  
بدلیل بازداشت همکاران خود و عدم رسیدگی به مطبالبببات  

 شان همچنان مصمم به تداوم اعتصاب هستند. 
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگبران ایبران،  

نفر از کبارگبرانبی کبه صبببح دیبروز در مبحبل    ٥ دیشب  
کارخانه بازداشت شده بودند با ثبرار کبفبالبت آزاد شبدنبد و  
ثرار اسبت روز شبنبببه هبفبتبم مبرداد مباه در دادگسبتبری  
شهرستان شوش حضور پیدا کنند. اما همچنان از سرنبوشبت  

کارگری که با یبورش شبببانبه مبامبوران امبنبیبتبی ببه    ١ 
منازلشان در روز سوم مرداد ماه بازداشت شده بودند خبببری  

 در دست نیست. 

بنا بر اههارات شاهدان عینی که دیروز هنبگبام انبتبقباآ  
ای  هشت کارگر در دادگستری شوش حضور داشتنبد آنبان  
در زمان حضور در دادگستری بشدت گرسنه و تشنبه ببوده  
اند. بطوریکه که از زمان بازداشت ببه آنبان هبیب  لبذائبی  
داده نشده بود و آب نیز به اندازه نبیباز در اخبتبیبارشبان ثبرار  

درجه شهر شوش ببدلبیبل    ٥١ نگرفته بود و آنها در گرمای  
گرسنگی و تشنگی شدید در وابعبیبت جسبمبانبی بسبیبار  
نامناسبی ثرار داشتند و بطور مبرتبب از مبردم حباابر در  

 آنجا،  تقااای آب میکردند. 
تحمیل ای  درجه از واعیت اد انسانی ببر کبارگبران    

بازداشتی شرکت نیشکر هبفبت تبپبه در حبالبی اسبت کبه  
کارفرمای ای  شرکت نیز در اثبدامبی ابد انسبانبی تبر،  
معیشت خانواده های آنان را ببه گبرو گبرفبتبه و از واریبز  
همان مبه  اندکی که به حسباب سبایبر کبارگبران ریبخبتبه  

 کارگر بازداشتی خودداری کرده است.   ٦٩ شده، به حساب  
بنا بر آخری  گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کبارگبران  
ایران، تالشهای تاکنونبی خبانبواده هبا و هبمبکباران هشبت  
کارگر بازداشتی برای کسب اطالی از وابعبیبت و مبحبل  
نگهداری آنان نتیجه ای نداده است و در ای  میان نبمبایبنبده  
شهر شوش سید راای نوری نیز عهیرلم تقااای خبانبواده  
هبا ی کببارگبران بببازداشببتبی بببرای پبیببگببیببری واببعببیببت  
عزیزانشان، جوابی به آنان نداده و همچنان سبکبوت اخبتبیبار  

 کرده است.  
اتحادیه آزاد کارگبران ایبران ببا مبحبکبوم کبردن تبداوم  

بازداشت هشت کارگر شرکت نیشکر هبفبت تبپبه و تبالش  
جهت پرونده سازی برای همه کارگرانی که شبانبگباه سبوم  
و صبح روز چهارم مرداد دستگیر شده انبد اعبالم مبیبدارد:  
ادامه سیاستهای سرکوبگرانه و اد انسبانبی کبه در حبا  
کارگران زجر دیده شرکت نیشکر هفت تپه در جبریبان اسبت  
نه تنها هره ای در عزم و اراده ای  کارگران و ما کبارگبران  
ایران برای دستیابی به حقوس انسبانبی مبان خبهبهبی ایبجباد  
نخواهد کرد بهکه بیش از پیش ببر خشبم و انبزجبار مبا از  
واعیت موجود دام  خواهد زد و ما کارگران ایبران را ببه  
مصافی تعیی  کننده با وابعبیبت مصبیبببت ببار مبوجبود  

 خواهد کشاند. 
 ٦٩٩١ پنجم مرداد ماه    -اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
آخرین اخبار از کارگران بازداشتی شرکت نیشکیر 

آزادی فیوری و بیی قییید و شیر    –هفت تپه 
کارگران زندانی شرکت نیشکر هفت تپه، خواسیت 

 همه ما کارگران ایران است
بدنباآ یورش شبانه ماموری  امنیتی به منازآ کارگبران  
  ١ شرکت نیشکر هفته تپه در روز سوم مبرداد مباه، تبعبداد  

نفر از آنان بازداشت و در ادامه ای  بازداشتبهبا صبببح امبروز  
نفر دیگر در محل کارخانه بازداشت شبدنبد. اسبامبی    ٥ نیز  

کارگرانی که دیشب ببازداشبت شبدنبد ببه شبرا زیبر مبی  
سیبدهبادی تبفباا    -٩ بهزاد نرری    -٩ احمد ک یر    -٦ باشد:  

ببرادران عبببدالبهبه زاده)دو     -١ و    ٥ عبدالراا سبرخبه    -٤ 
صباا سواری ) هر دو نبفبر آخبر دارای    -  ١ و    ٧ برادر  و  
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 اسم و فامیل مشابه هستند  
همچنی  اسامی پن  کبارگبری کبه صبببح امبروز در  

رحبیبم    -٦ محل کارخانه بازداشت شدند به شرا زیر اسبت:  
احمد مبرادی    -٤ یاسر حمیدی    -٩ کاهم چنانی    -٩ چنانه  

 یابر هویزه   -٥ 
بنا بر اههار کارگران شرکت نبیبشبکبر هبفبت لبیبسبت    

کارگرانی که ثرار بود توسط نیروهای امنبیبتبی ببازداشبت  
نفر از آنهبا دسبتبگبیبر    ٦٩ نفر بوده اند که تاکنون    ٩٦ شوند  

شده اند و پیبگبیبری خبانبواده هبای آنبان در مبورد مبحبل  
 نگهداری عزیزانشان به جائی نرسیده است. 

بنا بر ای  گزارش صبببح امبروز کبارگبران ببازداشبتبی    
توسط ثاای سرخه بازجویی شبدنبد و عبهبیبرلبم خبواسبت  

 خانواده ها، با آزادی آنها با ثرار ونیقه موافقت نشد. 
کارگر شرکت نیشکر هفت تپه و دسبتبور    ٦٩ بازداشت  

نفر دیگر، در حالی در دستور کبار نبیبروهبای    ٦١ بازداشت  
امنیتی ثرار دارد که کارگران شرکت نیبشبکبر هبفبت تبپبه  
همچنان در اعتصاب هستند و یکی از خبواسبتبهبای مبهبم  

 آنان آزادی فوری وبی ثید و شرغ همکارانشان است. 
اتحادیه آزاد کارگبران ایبران ببا مبحبکبوم کبردن تبداوم  

کارگر شرکت نبیبشبکبر هبفبت تبپبه و صبدور    ٦٩ بازداشت  
نفر دیگر اعالم میدارد: اعبتبصباب  و    ٦١ دستور بازداشت  

تجمع حا مسهم کارگران است و هی  نیروئی نمیبتبوانبد ببر  
ای  حا انسانی و اجتماعی ما کارگران آنهبم در شبرایبطبی  
که کارگران شرکبت نبیبشبکبر هبفبت تبپبه سبه مباه اسبت  
دستمزدی دریافت نکرده اند و بدیهی تری  حبقبوس انسبانبی  
آنان بطور سیستماتی  در حاآ پایماآ شدن است خدشبه ای  

 وارد کند. 
خواست آزادی فبوری و ببی ثبیبد و شبرغ کبارگبران  
بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه نه تنها خواست همبکباران  

و خانواده های ای  کارگران،  بهکه خواست فوری همه مبا  
 کارگران در سرتاسر ایران نیز هست. 

کارگران زندانی شرکت نیبشبکبر هبفبت تبپبه آزاد ببایبد  
 گردند 

 ٦٩٩١ مرداد ماه    ٤  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

سییركییوب اعییتییراضییات كییارگییری بیین بسییت هییای 
 گشایدخودساخته نظام سرمایه داری را نمی

بار دیگر سرمایه داران خشم خود را از  بسبت هبای ببه  
وجود آمده توسط سود طهبی هایشان بر سر كبارگبران فبرود  
آوردند و دست به بازداشت و دستگیری كارگران معبتبرابی  

 خواهند . زدند كه چیزی جز حا مسهم خویش نمی 
كارگران نیشكر هفت تپبه كبه چبنبد مباه اسبت حبقبوس  
ودستمزدی دریافت نكرده اند و سرمایبه داران ببه اصبطبالا  
خصوصی و در حقیقت وابستگان به ثدرت کبه تبنبهبا  ببه  
دنباآ لارت و چبپباوآ ایب  مبوسبسبه ببزر  اثبتبصبادی،  

هبای بباارزش ایب   تعطیهی و به دنببباآ آن تصباحبب زمبیب  
شرکت هستند، )همانند همه خصوصی سبازی هبا    ببه  
نبردی رو یا روی در آمدنبد و در ایب  صبحبنبه نبیبروهبای  
نرامی و انترامی و دستگاه ثضائی به كم  لارتبگبران و  

گران آمده دست به ببازداشبت و سبركبوب كبارگبران  اختال  
زنند و  از سبوی دیبگبر مبدیبران خصبوصبی شبرکبت  می 

سراسیمه بخشی از حقوس و دسبتبمبزد عبقبب افبتباده فبقبط  
برخی از کارگران را پرداخت می کبنبنبد تبا ببیب  صبفبوف  

 متحد کارگران تفرثه ایجاد کنند . 
كارگران و زحمتكشان كه در سراسر ایران از اجبحباف و  
لارتگری سرمایه داران وابسته به ثدرت و نروت به تبنب   
آمبده و بببه طببور مببدام بببرای دسببتبیبباببی ببه حبا حبقببوس  
ودستمزدها و حفظ اشتغالشان دست به اعتراابات گسبتبرده  

زنند، مدام با سركوب و ارعباب نبیبروهبای امبنبیبتبی و  می 

شوند. آخبریب  نبمبونبه آن یبورش شبببانبه  ثضائی مواجه می 
ماموری  امنیتی به منازآ کارگران شرکت نیبشبکبر هبفبتبه  
تپه در روز سوم مرداد ماه،  و ادامه ای  ببازداشبتبهبا صبببح  

 روز بعد و ... 
اما  بقیه کارگرانی که در لیست بازداشبت ثبرار دارنبد  
به همراه سایر کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همچنبان در  
اعتصباب هسبتبنبد و آزادی فبوری و ببی ثبیبد و شبرغ  
همکارانشان نیز به سایر خواسته هایشان ااافه شبده اسبت.  
در ای  اعترا  و اعتصاب، خبانبواده هبای کبارگبران نبیبز  

 دوشادوش اعتصابیون در تالشند. 
كارگران و زحمتكشان و وجدان هبا ببیبدار انسبانبی ایب   

كنند. کارگران برای احقاس حبقبوس  یورش ها را محكوم می 
خود تنها به نیروی مبببارزاتبی و مبتبحبدان خبود مبتبكبی  
هستند و هی  شكی ندارند كه تنبهبا ببا اتبكبا ببه نبیبروی  

توانند حا وحقوس از دسبت رفبتبه  مبارزاتی طبقه كارگرمی 
 خود را باز ستانند. 

 پس بار دیگر اعالم می کنیم: 
بر خورد امبنبیبتبی ببا مبطبالبببات ببه حبا             -

 کارگران  راه به جایی نمی بردر 
راه حل انسانی مشکالت مبزدی کبارگبران،            -

 پرداخت دسترن  شان است و نه باتوم و زندانر 
کارگران از زندان نبیبز چبون مصباف شبالس            -

 وگوشت ، تجربه ها آموخته اندر 
تنبهبا راهن نباگبزیبر،  آزادی کبارگبران و            -

 رسیدگی به خواسته های آنان استر 
حا ایجاد تشکلن کارگری کبه مسبتبقبل            -

از ثدرت و نروت باشد از حقوس اولیه کارگران است کبه در  
حقوس بنیادی  کار و مقاوله نامه های جهانی پذیرفته شبده  

 است. 
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آزادی ایجاد تشکبل / آزادی اعبتبصباب و            -
 ی کارگران استر تری  حقوس نهادینه شده اعترا  از بدیهی 

خصوصی سازی ، بیکارسازی کبارگبران و            -
گبان سبرمبایبه و ببایبد  نابودی صنایع است به نفع نوکیبسبه 

 متوثج شودر 
 پس تکرار می کنیم : 

 جای کارگران زندان نیستر 
کارگران هفت تپه بی هبیب  ثبیبد وشبرطبی ببایبد آزاد  

 شوند و خواسته های آنان باید تامی  گردد. 
 کانون مدافعان حقوس کارگر   
 

ربودن اسماعیل عبدی از مقابل منزلش را قویا 
محکوم میکنیم و خواهان آزادی فوری این معلم 

 برجسته هستیم
صبح امروز اسماعیل عبدی عضو ارشد کانون صنبفبی  
معهمان مه ایران که بدنبباآ اعبتبصباب لبذائبی سبخبت در  
مرخصی بسر می برد از مقابل منزلبش تبوسبط مبامبوریب   

 زندان اوی  منتقل گردید.   ٩٥١ امنیتی ربوده و به بند  
 

اسماعیل عبدی در حالی پس از ربوده شدن توسط ایب   
ماموری  به زندان اوی  منتقل شد که همسر و فرزندانش تبا  

زنبدان اویب ، سباعبات بسبیبار    ٩٥١ زمان تما  وی از بند  
سخت و طاثت فرسائی را گذرانده و دچار لبطبمبات روحبی  

 شدیدی شدند. 
اسماعیل از فعالی  برجسته و محبوب جنبببش صبنبفبی  
معهمان ایران است و هی  جرمی جز دفای از حقوس صنبفبی  
خود و هبمبکبارانبش و دفبای از حبا تبحبصبیبل رایبگبان و  
استاندارد فرزندان ما کارگران و مردم ایبران مبرتبکبب نشبده  

 است. 
کسانی که امروز اسماعیل عبدی را از مقابل منبزلبش  
ربودند نه افرادی خودسر، ببهبکبه مبجبمبوعبه ای از یب   
سیستم سرکوب هستند که در مال عام بر گبرده کبارگبران  
معدن آس دره شالس زدند و همی  سبه روز پبیبش ببا یبورش  
شبانه به منازآ کارگران زجر کشیده نیشکر هبفبت تبپبه در  
میان وحشت و واماندگبی هبمبسبر و فبرزنبدانشبان، آنبان را  

 بازداشت و به نقطه نامعهومی منتقل کردند. 
آزادی موثت اسماعیل عبدی حاصبل  ایسبتبادگبی و  
جانفشانی ای  معهم برجسبتبه و مبببارزات مبا کبارگبران و  

  ٩١ معهمان ایران بود. اسماعیل بدنببباآ اعبتبصباب لبذائبی  
روزه و با حمایت و مبارزات ثاطعانه ما کارگران و معهبمبان  
ایران ببه آلبوش گبرم خبانبواده و هبمبکباران و یباران خبود  

 بازگشت.  
و ایبنب  آزادی دوبباره اسبمبباعبیبل عبببدی در گببرو  
مبارزات متحدانه ما کارگران و معهمان و افکار عبمبومبی  
مردم  شریج ایران و وجبدانبهبای ببیبدار در سبرتباسبر جبهبان  

 است. 
اسماعیل عبدی برای مبا در اتبحبادیبه آزاد کبارگبران  
ایران، مرهر درایت، ایستادگی و مقاومبت ببرای خبالبصبی  
طبقه کارگر  از واعیت مصیبت بار مبوجبود اسبت و مبا   
دوشادوش معهمان و عموم مردم آزاده ایبران، لبحبربه ای در  
مبارزه برای رهائی اسماعبیبل از ببنبد سبتبمبگبران درنب   

 نخواهیم کرد. 
 ٦٩٩١ پنجم مرداد ماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 

 گزارش
بیانیه کانون صنفیی فیرهینیگیییان الیییگیودرز در 

 حمایت از محسن عمران
 فرهنگیان گرامی 

تاسج آور است که سارثان سباببقبه دار ببا ونبیبقبه سبه  
میهیون تومانی آزادانه در شهر می چرخند و باعث مبر   
کودک هشت ماهه می شونبد، اخبتبال  گبران ببا تباراج  
نروت مردم و تبدیل آن به امالک شخبصبی، ونبیبقبه هبای  
سنگی  را تامی  کرده و در کنار خانواده هبایشبان زنبدگبی  
می کنند و م الهای فراوانی از ای  دست و اما در چنبیب   
شرایطی  محس  عمرانی  معهم دلسوز و شبریبج ببوشبهبری  
به دلیل اعترا  مدنی به وابعبیبت نبابسبامبان آمبوزش و  
مشکالت عدیده آن، در حکمی ناعادالنه از سوی دستبگباه  
ثضا در زندان به سر می برد و پس از آزادی نبیبز دو سباآ  

 از تدریس محروم خواهد بود. 
عهمی آزاده و با احسا  مسئولیت اجتمباعبی، کبه ببه  
دلیل شرایط نامناسب زندان به بیماری پبوسبتبی و ثبارچبی  
مبتال شده و از درمان محروم است و پس از آزادی نیز حبا  
حضور در کال  در  را نخواهد داشت. در واثع در هبر دو  

 حاآ از حقوس حقه خود محروم شده است. 
حکم ناعادالنه برای عمرانی و بی تفاوتی دولت تبدببیبر  
و امید و عدم حمایت از عمرانی و سایر فعاالن صبنبفبی ببا  
وجود شعارهای پرطمطراس انقالبی و انتخاباتی ببرای حبفبظ  

منزلت معهمان، تناثضی ناخوشایند برای جامعه فبرهبنبگبی  
ساخته است که ثطعا ببه از دسبت رفبتب  هبرچبه ببیبشبتبر  

 سرمایه اجتماعی کشور منجر خواهد شد. 
برداشت  نگاه امنیتی از فعاالن صنفی نه تبنبهبا بباعبث  
مخدوش شدن امنیت مهی نخبواهبد شبد، ببهبکبه ببه جبذب  
معهمان و ایجاد امنیت برای آنها و فراهبم سباخبتب  زمبیبنبه  
شناخت و بیان آسیب هبای نبربام امبوزشبی کشبور جبهبت  

 بهبود شرایط کم  مونری خواهد نمود. 
کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز با توجه به هبمبه ایب   
مسایل، برخورد ناعادالنه ای که با ای  معهم عزیبز صبورت  
گرفته را به شدت محکبوم کبرده و خبواسبتبار رسبیبدگبی  
سریعتر به واعیت محس  عمرانی و تجدیدنبربر در احبکبام  

 صادره می باشد. 
 کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز 

 
 

دفییتییرچییه هییای بیییییمییه کییارگییران شییرکییت واحیید 
اتوبوسرانی تهران و حومه تمدید اعیتیبیار نیمیی 

 شود
در روزهای گذشته همکارانی که برای تمدید اعبتبببار  
دفترچه های بیمه به تامی  اجتماعی مراجبعبه کبرده انبد؛  
به همکاران گفته شده به دلیل اینکه مدیریت شرکبت واحبد  
حا بیمه کارگران را به حسباب تبامبیب  اجبتبمباعبی واریبز  
 نکرده است دفترچه های بیمه را تمدید اعتبار نمی کنیم. 
ای  در حالیست که مدیریت ناکارآمد شرکت واحبد هبر  
 ماه سهم بیمه کارگر را از حقوس کارگران کسر می کند. 
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در حاآ حاار دفترچه های بیمه گروهی از هبمبکباران  
اعتبار ندارد و برای درمان مجبببور هسبتبنبد هبزیبنبه هبای  

 بیشتری پرداخت کنند. 
همه همکاران ممک  است بزودی با عدم تمدید اعبتبببار  
دفترچه های بیمه مواجه شوند. الزم است همکاران ببه هبر  
نحوه ممک  به مدیریت های در دستبر  خبود مبراجبعبه و  
اعترا  خود را به عدم تمدید دفترچه های درمانی اعبالم  

 دارند. 
ثطعا چنانچه مشکل تمبدیبد اعبتبببار دفبتبرچبه هبای  
درمانی کارگران برطرف نشود. از آنجا که سنبدیبکبا دفبای  
از حقوس کارگران را وهیفه خود می داند بنابرایب  واکبنبش  

 های اعتراای مناسب صورت خواهد داد. 
برگرفته از کاناآ تهگرام سندیکبای کبارگبران شبرکبت  

 واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
 

جان بیاخیتین کیارگیر جیوان كیارخیانیه نیئیوپیان 
 سوادکوه براثر سقو  از ارتفاع

ساله كارخانه نئوپبان  ٩٩ مرداد ،ی  کارگر ٥ روزگذشته) 
در سوادكوه شمالی برانر سقوغ از شیروانی با ارتبفبای ببیبش  

 متر،جانش را ازدست داد. ٦٩ از  
 

جان باختن کارگرکارخانه داروسازی رشت براثیر 
 مسمومیت دارویی

سبالبه کبارخبانبه    ٩٤ مرداد، یب  کبارگبر ٩ عصر امروز 
داروسازی رشت هنگام تمیزکاری و شبسبتبشبوی دسبتبگباه  
دارو سازی دچار مسمومیت دارویی شد وجانش را ازدسبت  

 داد. 
 

 نگرانی خانواده محمد جراحی از وضعیت وی
 بیانیه شماره ی  

  ٥ محمد جراحی عضو کمیته پیگیری پس از تبحبمبل  
از زنبدان مبرخبص    ٩٥ ساآ زندان ، در شبهبریبور مباه سباآ  

 گردید . 
وی جهت پیگیری مداوای خود ، که از ناحبیبه گبردن  
)لدد تیرویید  و همچنی  کبد ، در زندان از آن رن  میبببرد  

 ، به درمان خود پرداخت . 
بارها و بارها نسبت به عدم رسیدگی به درمان خبود از  
سوی زندان تبریز اعترا  کرده بود .نتیجه ای نیبز ببدسبت  
نیاورده بود . البته عدم رسیدگی به درمان زندانیان عبمبومبا  
امری عادی اسبت .زیبرا کبه جبان و زنبدگبی انسبان در  
جمهوری اسالمی برایشان بی ارزش است . جبان زنبدانبیبان  
سیاسی عالوه بر اینکه برایشان بی ارزش اسبت ، از ببیب   
رفت  ی  انسان مخالج و مببارزه عبیب  ارزوی حباکبمبان  

 است . 
عدم رسیدگی الزم و کافی جهت درمان زندانی نبقبا  
آشکار حقوس انسانی ،شهروندان به شمار میرود . عبالوه ببر  
ان شکنجه ای است آشبکبار کبه سبالمبت زنبدانبی را ببه  

 گروگان میگیرند. 
بی توجهی عمدی هم ببرای ببهبببود نبیبافبتب  مبحبمبد  
جراحی که با هزینه خانواده اش انجام شبده ببود . دارویبی  

 دیگر را به او میخوراندند . 
نتیجه ای  اعماآ و رفتار لیبر انسبانبی وحشبت انبگبیبز  
اینگونه پیش رفته است که عالوه بر سرطان کبببد ، لبدد  

تیروئید نیز دردی دیگر بر سرطان و افبزایبش ثبنبد خبون و  
فشار خون را موجب گردیده است .چنانکه او بیش سه مباه  

 است که در بستر بیماری به سر میبرد . 
متاسفانه واعیت درمان روز ببه روز دچبار وابعبیبت  

روز بسبتبری    ٤ خطرناک گردیده است .چنبانبکبه پبس از  
شدن در بیمارستان شهدای تجریش تهران ، مجددن به تبببریبز  

 فرستاده میشود . 
ما کارگران ،خانواده ، اعضبای کبمبیبتبه پبیبگبیبری ،  
دولت و ثوه ثضاییه را مسئوآ واعیت نگران کننده مبحبمبد  

 جراحی ،زندانی سیاسی سابا میدانیم . 
اخبار درمان محمد جراحی ای  کارگر مبارز و انقبالببی  

 را به اطالی خواهیم رساند  
 ٩١/٥/٧ 

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران 
 

بیانیه کانون صنفی معیلیمیان اسیتیان تیهیران در 
محکومیت صدور احکام ناعادالنه قضیاییی بیرای 

 محسن عمرانی ، رضا مسلمی و طاهر قادرزاده
 همکاران گرامی ، مهت شریج ایران 

در حالی کبه در آسبتبانبه تشبکبیبل دولبت دوازدهبم و  
انتخاب وزیر جدید اموزش و پرورش ثرار داریبم ، فشبار ببر  
فعاالن و تشکههای صنفی مستقل ، همچنبان ادامبه دارد.  
ای  در حالی است که در کارزار تبهیغات انتخابباتبی ، هبر  
دو جناا سیاسی کشور ، با ارایه وعده های گونباگبون در  

حوزه اموزش و پبرورش ، سبعبی در جبهبب آرای جبامبعبه  
فرهنگی داشتند .وعده هایبی کبه ببه نبربر مبی رسبد ،  

 همچون گذشته ، با پایان انتخابات فراموش می شود. 
حتما از یاد نبرده ایم که حا فبعبالبیبت ازادانبه تشبکبل  
های صنفی و ایجاد امنیت فرهنگی و تبببدیبل فبرهبنب   
امنیتی به امنیت فرهنگی ، از وعده هایی بود که ببارهبا  
ازسوی مسئوالن دولت تدبیر وامید ، چه در دولبت ثبببل و  
چه در کارزرا انتخاباتی از تریبون های رسمی اعالم شد ،  

 با ای  حاآ همچنان موانع گذشته پابرجاست. 
همچنی  ، در حالیکبه ببیبش از نبه مباه از ببرگبزاری  
مجامع عمومی کانونهای برخی از استانها مبی گبذرد ،  
کماکان خبری از تایید انتخابات انجام شده نیست و ببرخبی  
استانهای کشور نیز از برگزاری مجامع عبمبومبی خبود ،  
همچنان محروم مانده اند . عالوه ببر ایب  ، شباهبد احضبار  
تعدادی از فعاالن صنفی به دادگباهبای ثضبایبی و تبداوم  

 زندان تعدادی دیگر از ان ها هستیم. 
در ای  میان ، فعاالن صنفی ، در شبهبرسبتبانبهبا ، ببه  
دلیل عدم دسترسی ببه امبکبانبات رسبانبه ای الزم ،هبهبم  
مضاعفی را متحمل شده و بعضبا در ببی خبببری کبامبل  
جامعه فرهنگی ، به تحمل حبس های ناعادالنه مبحبکبوم  

 می شوند. 
از میان انها محس  عمرانی معهم و فعاآ صنبفبی اهبل  
بوشهر است که از اردیبهشت ماه ساآ جباری در زنبدان ببه  
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سر می برد.وی که به واسبطبه فبعبالبیبت هبای مبدنبی و  
صنفی خود به ی  ساآ زندان و دوساآ انفصاآ از خبدمبت  
و محرومیت از شغل مبعبهبمبی مبحبکبوم شبده اسبت ، در  
شرایط نا مناسب زندان ، به ببیبمباری پبوسبتبی و ثبارچبی  
مبتال شده و متاسفانه از درمانهای الزم نیز ، محروم مبانبده  

 است . 
عالوه بر محس  عمرانی ، راا مسبهبمبی از فبعبالبیب   
صنفی خوشنام و از معهمبان اسبتبان هبمبدان اسبت کبه در  
سکوت خبری رسانه ای متحمل حببس شبده اسبت . وی  
که از اعضای فعباآ کبانبون مبعبهبمبان هبمبدان و شبورای  
هماهنگی تشکههای صنفی سراسر کشور اسبت ،ببواسبطبه  
فعالیت های صنفی و اطالی رسانی در جبهبت پبیبگبیبری  
مطالبات صنفی معهمان به یکساآ حبس تعهیقی ببه مبدت  

 پن  ساآ محکوم شده است . 
عالوه بر محس  عمرانی و راا مسهمی فعاآ صبنبفبی  
دیگری که در همی  روزها بواسطه فعالیت هبای صبنبفبی  
با محکومیت ثضایی مواجه شده است ، طاهبر ثبادرزاده ،  
معهم و عضو انجم  صنفی کردستان /سقز است. وی کبه  
از فعاالن صنفی خوشنام استان کردستان مبی بباشبد ، ببا  

 روز زندان تعهیقی مواجه شده است.   ٩٦ حکم ناعادالنه  
متاسفانه ، در حالی فعاالن صنفی در شهرستانها ، ببا  
محکومیت های ثضایی و فشارهای امنیتی مواجه مبی  
شوند و باید شرایط سخت و ناهنجار زندان را تحبمبل کبنبنبد  
که در کنار ان ، شباهبد هسبتبیبم کبه چبپباولبگبران امبواآ  
عمومی با ونقیه هبای مبیبهبیباردی از زنبدان ازاد شبده و  
برخی از انها حتی ازادانه به تهدیبد دسبتبگباه ثضبایبی هبم  
می پردازند. در صورتیکه تنها جرم ای  معهبمبان پبیبگبیبری  
مطالبات بر حا همکاران و تالش در جهت ارتقا و افبزایبش  

 کیفیت اموزش عمومی بوده است . 
لذا ، کانون صنفی معهمان تهران ، ام  مبحبکبومبیبت  
صدور احکام ثضایی برای فعاالن صنبفبی از جبمبهبه رابا  
مسهمی و طاهر ثادرزاده ، خواهان ازادی بی ثبیبد و شبرغ  
محس  عمرانی از زندان بوده و تاکید می کند کبه ادامبه  
ای  روند ناعادالنه و تبببعبیبا امبیبز ، ببیبش از پبیبش ،  
موجبات ببی اعبتببباری دسبتبگباه ثضبایبی ، در افبکبار  

 عمومی و فرهنگیان کشور را فراهم می کند. 
متاسفانه ، به نرر می رسد ، با وجود همه هشبدارهبا ،  
عزمی به تغییر رویبه هبای کبنبونبی در مبیبان مسبئبوالن  
ثضایی وجود ندارد و بازداشت مجدد اسماعیل عبدی ، از  

 مصادیا ای  ادعا ست. 
در همی  راستا ، ام  یباداوری مسبئبولبیبت دولبت در  
دفای از حقوس شهروندی ، بر اسا  ثانون اساسی کشبور ،  
کانون صنفی معهمان بر حا پبیبگبیبری ازادانبه مبطبالبببات  
صنفی تاکید کرده و از دولت دوازدهم می خواهبد کبه ببه  
وعده های داده شده خود در تبهیغبات انبتبخبابباتبی پبایبببنبد  

 باشد. 
بدون ش  ، حداثل انترار فرهنگیان ، مواع گبیبری  
صریح مسئوالن دولتی ، در مواجهه با نقا مبکبرر حبقبوس  

 شهروندی فعاالن صنفی است . 
با ای  وصج و با وجود همه موانع پیش روی ، تشبکبل  
های مستقل صنفی و ازجمهه کانون صنفی معهمان تبهبران  
، همچنان در مسیر ثانونی و با پشتوانه حبمبایبت مبعبهبمبان  
کشور ، پیگیر رفع اتهامات امبنبیبتبی از فبعبالبیبت هبای  
صنفی ، و دفای از معهبمبان در ببنبد ، در سبراسبر کشبور  

 خواهد بود. 
 کانون صنفی معهمان ) تهران   

 
خواهان آزادی کیارگیران آمیوزشیی ممیعیلیمیان  از 
زندان و لغو احکام قضایی صیادره عیلیییه آنیان 

 هستیم
کارگران آموزشی )معهمان  از جمهبه اثشبار شبریبج و  
زحمتکشن جامعه هستبنبد کبه ببا کبمبتبریب  امبکبانبات  
موجود فرزندان ای  مرز و بوم را آموزش می دهند امبا ببه  
دلیل پاییب  ببودن دسبتبمبزد از حبداثبل نبیبازهبای انسبانبی  

http://free-them-now.com
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محرومند. انوای استخدام های ثراردادی، حا البتبدریسبی و  
پیمانی هم چون دیگر بخش های کارگری امنیت شبغبهبی  
ای  زحمتکشان را نابود کرده است و خواسته های صبنبفبی  

 شان نادیده گرفته می شود. 
به جای پاسخگویی به مطالبات و رفع مشکبالت ایب   
ثشر زحمتکش فرهنگی و آموزشی با تشبکبالت صبنبفبی  
معهمان و اعبتبراابات آنبان ببرخبوردهبای خشب  پبهبیبسبی،  

 امنیتی و ثضایی صورت می گیرد. 
آثای اسماعیل عبببدی، عضبو هبیبات مبدیبره کبانبون  
صنفی معهمان تهران که بعد از اعتصاب لذا و بستری در  
بیمارستان با ثید ونیقه به مرخصی آمبده ببود پبنب  شبنبببه  
پنجم مردادماه در مقابل منبزآ تبوسبط مبامبوران امبنبیبتبی  
دستگیر و به زندان اوی  منتقل شده اسبت. آثبای مبحبسب   
عمرانی دیگر فعاآ صنفی معبهبمبان در ببوشبهبر ببه دلبیبل  
اعترااات صنفی با وجود شبرایبط نبامسباعبد جسبمبی از  
اردیبهشت ماه ساآ جاری در زندان به سر مبی ببرد. اخبیبرا  
یکی دیگر از فعاالن صنفی معهمان آثبای طباهبر ثبادرزاده  
به سه ساآ حبس تعهیقی محکوم شبده اسبت و هبمبچبنبیب   
تعداد دیگر از فعاالن صنفبی مبعبهبمبان احضبار و ببا ثبرار  
کفالت موثتا آزاد شده اند و دائما فعالی  صنفبی مبعبهبمبان  

 تهدید به زندان می شوند. 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوببوسبرانبی تبهبران و  
حومه کهیه احکام ثضایی صادره عبهبیبه مبعبهبمبان سبراسبر  
کشور را محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و ببدون  
ثید و شرغ اسماعیل عبدی و محس  عمرانی می بباشبد.  
سندیکای واحد همچنیب  تبداوم ببرخبوردهبای امبنبیبتبی و  
احکام ثضایی نسبت به دیگر کبارگبران از سبنبدیبکباهبا و  
سایر تشکل های مستقل کارگری از جمهه احبکبام صبادره  
عهیه آثایان ابراهیم مددی، راا شهابی و داود رابوی از  
اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شبرکبت واحبد را  
محکوم نموده و خواهان لغو احبکبام صبادره عبهبیبه آنبان و  

 کهیه فعالی  امور کارگری و صنفی می باشد. 
اهیت و آزار کارگران و فعالی  کارگری مبتبوثبج ببایبد  

 گرددر 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوببوسبرانبی تبهبران و  

 حومه 
 ٦٩٩١ هشتم مرداد ماه ساآ  

 
 آزادی موقت محسن عمرانی 

محس  عمرانی از فعالی  معهمان در استان بوشبهبر کبه  
از اردیبهشت امساآ در زندان به سبر مبی ببرد، ببامبوافبقبت  
دادستانی استان از نبهبم مبردادمباه ببه مبدت سبه روز در  
مرخصی خواهد بود. محس  عمرانی پیشتبر در هبفبتبه ی  
معهم امساآ در اعتبرا  ببه زنبدانبی شبدن خبود و دیبگبر  
فعالی  و امنیتی کردن مببارزات ده روز را در اعبتبصباب  
لذا به سر برد. محس  عمرانی در حالی محکومیبت خبود  
را سپری می کند که دادگباه ببدوی او را ببه سبه سباآ  
زندان و دوساآ انفصاآ از خدمت محکوم کرده ببود. ببدنببباآ  
اعترااات به ای  حکم و تالشهای وکالی وی در دادگباه  
تجدید نرر حکم محس  عمرانی به یکساآ حببس و دوسباآ  

 انفصاآ خدمت تقهیل یافت. 
 

 بیوگرافی محسن عمرانی
 مختصری درباره محس  عمرانی معهم زندانی 

در روسبتبای    ٥١ شهریور    ٩١ محس  عمرانی در تارین  
شاهیجان از توابع بوشکان شهرستان دشتستان استان ببوشبهبر  
و در ی  خانواده پرجمعیت ببا پبدری کشباورز و مبادری  
خانه دار متولد شد. وی آموزگار رسبمبی مبقبطبع دبسبتبان  

 ساآ    ٩٤ ) پایه پنجم   و با سابقه فعالیت  
می باشد.محس  عمبرانبی ببه مبوسبیبقبی و تباریبن و  

  ٩٦ تبا    ١٩ جامعه شناسی عالثه بسیار داشت. او از سباآ  
در عسهویه مشغوآ به تدریس شد و در ایب  سبالبهبا تبالش  
بسیاری برای حفظ زبان مادری و در عبیب  حباآ آمبوزش  
زبان فارسی ببه دانبش آمبوزان دو زببانبه در دبسبتبانبهبای  

 عسهویه کرد. 
عمرانی در همی  زمان ،با جدیت تمام به دفای از حقبوس  
دو ت  از معهمانی که در عسهویه مبورد ابرب و شبتبم و  
اهانت ثرار گرفته بودند پرداخت و بخاطبر هبمبیب  مبوابوی  
توسط اطالعات بوشهبر ببازداشبت شبد و پبس از سبه روز  

جبهبت    ٩٩ بازجویی های مبکبرر، آزاد شبد. وی از سباآ  
تدریس به شهرستان بوشهر منتقل شد. او همچنی  در تبمبام  
مدت تدریس )در عسهویه و بوشهر  بارها به دفای از حقبوس  
کارگران مرهوم برخاست و در جهت احقاس حا کارگبران در  

 کنار آنها ایستاد. 
و    ٤٩٩ موارد اتهامی محس  عمرانی، موابوی مبواد  

از ثانون مجازات اسالمی تحت عناوی  عضبویبت در    ٥١١ 
گروه های معاند نرام و فعبالبیبت تبببهبیبغبی عبهبیبه نبربام،  
مجموعان شش ساآ حبس بود كه در دادگباه تبجبدیبدنبربر  
استان با تالش وکالی مجربی چون آثایبان حسبیب  تباج و  
امیر رئیسیان و عادآ مقد  و به واسطه فقدان ادله كبافبی  
، وی از اتبهبام عضبویبت در گبروه هبای مبعبانبد تبببرئبه  
شد .اتهام دیگر وی مطالب و مقاالت مطروحه در ایمبیبهبهبا  
و رایانه شخصی بوده که بنابر تشخیص ثاای، به تبحبمبل  
یکساآ حبس بابت فعالیت تبهیغی عهبیبه نبربام و دو سباآ  
ممنبوعبیبت از مشبالبل آمبوزشبی در آمبوزش و پبرورش  
محکوم شد . حبس یکسالبه مبحبسب  عبمبرانبی از تباریبن  

در زندان بوشهر آلاز شد. محس  عمرانبی ببه    ٦٩٩١/٩/٦٩ 
  در حبمبایبت  ٩١ اردیبهشت    ٩٤ تا    ٦٩ مدت یازده روز )از  

 از اسماعیل عبدی اثدام به اعتصاب لذا کرد. 
 محس  عمرانی بیمار است فریاد او باشیم. 

نفر بیانیه حمایتی مبحبسب  عبمبرانبی را    ٩١١١ بیش از  
امضا کرده اند شما هم به جمع حامیبان مبحبسب  عبمبرانبی  

 بپیوندید. 

 بین المللی 
 

  عقب نشییینیی دولیت در پیی -ی لهستان ٦
 اعتراضات مردم

رئیس جمهور لهستان ثانون اصالا ثوه ثضبائبیبه کشبور  
ها هزار نفر از مردم لهستان عهیه ایب  ثبانبون    را وتو کرد. ده 

دست به اعترا  زده بودند. اتحادیه اروپبا نبیبز ببا تصبمبیبم  
دولت لبهبسبتبان در خصبوت اصبالحبات در ثبوه ثضبائبیبه  

 مخالفت کرده بود. 
  ٩٤ آندری دودا، رئیس جمهبور لبهبسبتبان روز دوشبنبببه  

ژوئیه  در برابر اعترااات مبردم ایب  کشبور و مبخبالبفبت  
اتحادیه اروپا ت  به تسهیم داد و مصوبه مجهس در زمبیبنبه  

 اجرای اصالحات در ثوه ثضاییه ای  کشور را وتو کرد. 
به ای  ترتیب مصوبه اخیر مجهس لبهبسبتبان مبببنبی ببر  
کاهش شمار ثضات دادگاه عالی و همچبنبیب  انبتبخباب و  

 تایید ثضات توسط دولت ای  کشور نامعتبر اعالم شد. 
مصبوببه از سبه مصبوببه پبارلبمبان    ٩ آندری دودا عمال  

لهستان در رابطه با اصالحات ثوه ثضائیه را برای ببازببیبنبی  
 و اصالا به پارلمان پس فرستاد. 

هببا هببزار نببفببر از مببردم لببهببسببتببان در اعببتببرا  بببه    ده 
های حزب حاکم ای  کشور  حزب ثانبون و عبدالبت     برنامه 

هبا    کار است، به خبیباببان   گرا و محافره   که ی  حزب مهی 
 آمده بودند؛ اعتراااتی که چندی  هفته ادامه داشت. 

معتراان بر ای  باور بودند که با اجرای اصبالحبات در  
رود و اصل جبدایبی سبه    ثوه ثضائیه، استقالآ آن از بی  می 

 شود.   ثوه مجریه، ثضائیه و مقننه در انر آن مخدوش می 
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اتحادیه اروپا نیز با صراحت تمام مبخبالبفبت خبود را ببا  
 های پارلمانی اعالم کرده بود.   اجرای ای  مصوبه 

ها تبوسبط آنبدری دودا،      مردم لهستان وتوی ای  مصوبه 
رئیس جمهور ای  کشور را به عنوان پیبروزی ببزر  مبردم  

ها توسبط رئبیبس    ارزیابی کردند. به دنباآ وتوی ای  مصوبه 
جمهور نرخ برابری ارز مهی لهستان نسبت به یورو افبزایشبی  

 ثابل مالحره یافت. 
کارشناسان معتقدند که افبزایبش ارزش زلبوتبی، واحبد  

گذاران اروپبایبی    پوآ لهستان به عهت کاهش نگرانی سرمایه 
 از افزایش تنش بی  ای  کشور و اتحادیه اروپا بوده است. 

تظاهرات در حیمیاییت از دو  -ی ترکیه ٢
 معلم اعتصابی

صدها نفر در آنکارا پایتخت ترکبیبه در حبمبایبت از دو  
معهم که دو ماه پیش ببه دلبیبل اعبتبصباب لبذا ببازداشبت  

 شدند، دست به تراهرات زدند. 
هبای آب    پهیس ترکیه با استفاده از گاز فهفل و ماشیب  
تب  از    ١١ پاش به تراهرکنندگان حمهه کبرده و دسبتبکبم  

معتراان را بازداشت کرد. ای  دو معهم که از سوی دولبت  
ترکیه از کار برکنار شدند، از چهار ماه پیش در اعبتبرا   
به ای  اثدام دست به اعبتبصباب لبذا زدنبد امبا ببه اتبهبام  
وابسببتببگببی بببه یبب  حببزب چببپببگببرا بببازداشببت شببدنببد.  
دادستانهای ترکیه که مسئوآ رسیدگی به پبرونبده ایب  دو  
معهم شده اند بیست سباآ حبببس را ببرای آنبهبا از دادگباه  

 خواستار شده اند. 
تداوم اعیتیراضیات میردم و  -ی ونزوئال ٩

 رفتار خشونت آمیز پلیس
ژوییه،  کاراکبا   پبایبتبخبت ونبزوئبال    ٩٩ روز یکشنبه  

یکبار دیگر صحنه درگیری پهیس با تراهرکنندگانبی ببود  
که در اعتبرا  ببه تصبمبیبم  نبیبکبال   مبادورو، رئبیبس  
جمهورای  کشور برای بازنویسی و تغییر ثانبون اسباسبی آن  

 کشور راهپیمایی کردند. 
در ای  تراهرات، گارد مهی ونزوئال برای جهوگیبری از  
راهپیمایی هزاران ت  از مخالفان رئیس جمبهبوری ببه طبرف  
ساختمان دیوانعالی کشور در کاراکا ، به گاز اش  آور  

 های الستیکی متوسل شد.    و گهوله 
هبای اخبیبر در اعبتبرا  ببه تصبمبیبم    معتراان در ماه 

نیکال  مادورو برای برگزاری انتخابات ی  مجمع مهبی  
که وهیفه تهیه پیش نویس ثانون اساسی جدیبد ونبزوئبال را  
برعهده میگیرد، به خیابان های پایتخت آمبده و تبرباهبرات  
کردند. تراهراتی که الهب با مداخهه پهیس اد شبورش و  
نیروهای گارد مهی ونبزوئبال ببه خشبونبت کشبیبده شبده و  

 شماری کشته و زخمی بجا گذاشته است.  
های نبزدیب  ببه چبهبار مباه گبذشبتبه در    در ناآرامی 
نبفبر کشبتبه و هبزاران نبفبر زخبمبی و    ٩٧ ونزوئال دستکم  
 اند.   بازداشت شده 

مییعییتییرضییان در کییابییل  -ییی افییغییانسییتییان ٤
 خواستار استعفا رهبران حکومت شدند

صدها معتر  هوادار جبنبببش مبوسبوم ببه  رسبتباخبیبر  
تغییر  با راهپیمایی در کابل، خواستار استیضاا و اسبتبعبفبا  

 اند.   رهبران حکومت وحدت مهی افغانستان شده 
ای    ای  معتراان در پایان راهپیمایی خود در ثبطبعبنبامبه 

نوشتند که محمداشرف لنی، رئیس جبمبهبوری حبکبومبت  
وحدت مهی به دلیل ناتوانی در برثراری امنیت، نبتبوانسبتبه  

 حقوس شهروندان را تامی  کند. 
اند کبه در ایب  مبورد    آنها از مجهس نمایندگان خواسته 

ثانون اساسی با رهبری حکبومبت ببرخبورد    ١٩ مطابا ماده  
کند، چرا که از نرر نویسندگان ثعطنامه، ناتوانبی رهبببران  
حکومت در تأمی  امنیت و حقوس شهرونبدان  جبرم  شبمبرده  

 شود.   می 
ثانون اساسبی تصبریبح شبده کبه مبجبهبس    ١٩ در ماده  

تواند رئیبس جبمبهبوری را مبتبهبم ببه ارتبکباب جبرایبم    می 
ادبشری، خیانت مهی یا جنایبت کبنبد، ولبی در صبورت  
وارد بودن چنی  اتهام رسیدگی به آن از صبالحبیبت دادگباه  

 ای است که شرایط برگزاری آن بسیار پیچیده است.   وی ه 
    آنار حکیمی، از برگزارکنندگان ای  راهبپبیبمبایبی مبی 
گوید که حکومت وحبدت مبهبی ببه دلبیبل شبهبیب  ببه  
معتراان در ماه جوزا/خرداد مرتکب  جنایبت بشبری  شبده  
ولی هی  اثدامی برای معرفی ثاتبالن مبعبتبرابان عضبو  

  رستاخیز تغییر  نکرده است. 
گبویبد کبه مبعبتبرابان      آثای حکیمی همچنیب  مبی 

خواستار استعفای آثای لنی و همچنی  عبدالهه عببدالبهبه،  
رئیس اجرائی و حنیج اتمر، مشباور امبنبیبت مبهبی رئبیبس  

 اند.   جمهوری شده 
دادستانی افغانستان به دنباآ ای  رویداد، فعالبیبت ژنبراآ  
گل نبی احمدزی، فرمانده گارنیزیون کابل و ژنبراآ حسب   
 شاه فرو ، فرمانده پهیس کابل را به حالت تعهیا در آورد. 

کییارگییر  ٦٢جییانییبییاخییتیین  -ییی هیینیید  ٥
 ساختمانی در بمبئی

به گزارش  رویترز  در جبریبان ریبزش یب  سباخبتبمبان  
کارگر جبان    ٦٧ چهار طبقه در منطقه  گتاک پار  بمبئی  

 خود را از دست دادند. 
نبفبر    ٦٧ ی  مقام شهرداری بمبئی با تائید جان باخت   

ت  نیز پس از بیرون کشیدن از زیبر آوار ببه    ٦٦ تصریح کرد  
بیمارستان منتقل شده اند. وی با بیان اینکه عبمبهبیبات آوار  

برداری از محل حادنه همچبنبان ادامبه دارد تصبریبح کبرد  
کامیون خاک و آوار ای  ساختمان منتقبل شبده    ١١ تاکنون  

است . ای  مقام شهرداری ببمبببئبی تصبریبح کبرد احبتبمباآ  
 افزایش تعداد جان باختگان ای  حادنه وجود دارد. 

الزم به هکر است که ساختمان های فبرسبوده و نبببود    
استاندارد و ایمنی هر چند وثت یکبار در هنبد بباعبث وارد  
آمدن تهفات جانی و مالی مبی شبود. درمباه مبه، ریبزش  
دیوار ی  خانه در هند به هنگام برگزاری جش  عبروسبی  

 کشته برجای گذاشت.   ٩٤ 
میلیون کودک یمنی از   ٢ی سازمان ملل: ١

 برند سوءتغذیه حاد رنج می
درصبد    ١١ مسئوالن سازمان مهبل اعبالم کبردنبد کبه  

کودکان یم  به دلیل جن ، ببیبمباری و گبرسبنبگبی ببه  
 های بشردوستانه فوری نیازمندند.   کم  

مسئوالن اجرایی سه آژانس مرتبط با سازمبان مبهبل در  
ای مشترک در پایان مامبوریبت خبود اعبالم کبردنبد    بیانیه 
هبای بشبردوسبتبانبه    درصد کودکان یم  به کبمب    ١١ که  

 فوری نیازمندند. 
در ادامه ای  بیانیه تاکید شده است: حدود دو مبیبهبیبون  

برند و ای  مسبالبه    کودک یمنی از سو تغذیه حاد رن  می 
 دهد.   آنها را در معر  ابتال به وبا ثرار می 

مدیران سازمان جهانی بهداشت، برنامه جبهبانبی لبذا و  
یونیسج تمام مبنباطبقبی کبه نبیبروهبای ائبتبالف مبتبجباوز  

های مردمی در یبمب  ببه    عربستان و همچنی  ارتش کمیته 
 دست دارند، بازدید کردند. 

آنها در گزارش خود تاکید کردند که کبودکبان حبتبی  
هبای ایب  کشبور نباببود    توانند نفس بکشند و زیرساخت   نمی 

 شده است. 
رو اسبت    یم  با بدتری  موج بیماری وبا در جهبان روببه  

شبود تبا پبایبان سباآ جباری    به طوری که پیش بینی مبی 
 هزار ت  به ای  بیماری مبتال شوند.   ١١١ حدود  
 
 


