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 اخبار کارگری

 بخش ایران: نسان نودینیان 
 رفاهی                    بخش بین المللی: داوود   

پرستاران دست به تجمعات اعتراضی 
 میزنند

 حزب کمونیست کارگری ایران 

 در حاشیه اخبار کارگری 
 نسان نودینیان

 حسن روحانی! فاکت ها چی میگویند! ١١دولت 

 صحبتی با کارگران نیشکر هفت تپه 
 درمورد احضار چهل کارگر دیگر به دادگاه 

 اصغر کریمی  رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران

نفر از فعالین کارگری /معلمی در ١٣١بیانیه 
اعتراض به بازداشت اسماعیل عبدی و 

 فشار بر فعالین به همراه اسامی

حمایت از خواست کارگران و کارکنان آتش نشانی تهران امری فوری 
 و عاجل!

 نسان نودینیان 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 یادداشت سردبیر

 تجمع بازنشستگان از سراسر کشور
 صبح، مقابل مجلس شورای اسالمی ١١مرداد،  ٣١

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 "ملک نجومی تو ما را بی مسکن کرده"

 هزار کارگر شاغل در گروه ملی صنعتی فوالد اهواز ٤اعتصاب 
در ادامه مبارزات قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه، تمامی کارگران 

 بازداشتی آزاد شدند
 شهال دانشفر 

 منصور حکمت  تفاوت های ما 
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

 مرداد  ١١تهران 
 گفتگو با یک پرستار 

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار 
 کرمانشاه      
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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!

سندیکای شما کارگران نیییشیکیر  
هفت تپه در اطالعیه ای گیفیتیه  

نفر دییریر از شیمیا    ٠٤ است که  
نیفیر از    ٠٤ )و طبق خبر دیرری  

شما( به دادگاه احضیار شیده ایید  
میرداد خیود    ٥١ تا صبح یکشنبه  

را بییه دادگییاه شییوی مییعییر ییی  
کیینییییید. اتییهییاش هییمییکییاران شییمییا  
تحریک کارگران بیه اعیتیصیاب  
است. اگر این اتهاش واقعی بیاشید  
این البته مایه ا تحار آنیهیا اسیت  
که ر قیایشیان را بیرای گیر یتین  
حقشان به اعتصاب تشوییق کیرده  
اند. و شما الزش است با تیمیاش قیوا  
از آنها حمایت کینییید و بیا تیمیاش  

 قوا به آنها پشتررمی بدهید.  
 

این احضارها نشیان میییدهید کیه  
احضارها و بازداشت هیای هیفیتیه  
قبیل میو یق نیبیوده اسیت. نشیان  
میدهد که شما نه تنها میرعیوب  
نشده اید و کوتاه نیامده اید بلیکیه  
مییتییحییدتییر از قییبییل دسییت بییه  
اعتصاب زدید و هیمیکیارانیتیان را  
آزاد کردید. امیا اکینیون میبیارزه  
شما و تالی جبهه مقابل شما بیه  
نییقییطییه حسییاسییی رسیییییده اسییت.  
سندیکیای شیمیا میییریویید کیه  
لیست این چهل نفر یا هفتاد نیفیر  
تیییوسیییر میییزدوران حیییراسیییت و  
سیامیک ا شیارم میدییر عیامیل  
کارخانهم تهیه شده اسیت. روشین  
اسییت کییه احضییار کییارگییران بییه  
دادگاه با تبانی مدیریت کارخیانیه  
و دستراه قضایی و ارگیان هیای  
حکومت صیورت گیر یتیه اسیت.  
میخواهند شما را تسلیم کنند تیا  
اجحا ات بیشتری به شما تحمییل  
کنینیدم شیمیشیییر دسیتیریییری و  
اخراج را باالی سر شما نرهیدارنید  
تا به بیحقوقی بیشتر تن بیدهییید.  
اما بدون هیچ تیردییدی شیمیا از  
چنان موقعیتی بیرخیورداریید کیه  
میییییتییوانییییید در اییین زورآزمییایییی  
سربلند و پیییروز بیییرون بیییایییید.  

باالیی ها در اوج بحران و تیفیرقیه  
اندم اعتماد بینیفیسیشیان تضیعییی   
شده و حتی میزدورانشیان نیییز بیه  
مقامات باالتر بیی اعیتیمیاد شیده  
اند. مردش بشدت عصبانی اندم از  
همه طرف صدای اعتیرا  میردش  
بییلیینیید شییده اسییت. و شییمییا در  
ماههای اخیییر در اوج اتیحیاد و  
رزمیینییدگییی بییوده اییید. تصییمیییییم  
بریرید که دادگیاه شیوی را بیه  
یک مو قیت بزرگ بیرای خیود  
تییبییدیییل کیینییییید. هییزاران کییارگییر  
نیشکر و خانواده های شما ییک  

 لشرر بزرگ هستید.  
 

روز یکشنبه کلیه کیارگیران اعیم  
از شاغل و بازنشسیتیهم کیارگیران  
نی بر و کارخانه همراه بیا کیلیییه  
خییانییواده هییای خییود در مییقییابییل  
دادگییاه حییاوییر شییوییید و اعییالش  
کنید اگر قرار است همیکیارانیتیان  
دادگییاهییی شییونیید دادگییاه بییاییید  
علنی باشد و کلیه شیمیا هیم در  
دادگاه حضور داشته باشیید. اگیر  
متحد و یکپارچه تجمع کینییید و  
اییین خییواسییت را مییطییر  کیینییییید  
مطمئن باشید که توان بیرگیزاری  
دادگاه را نخواهند داشیت. روشین  

است که تجمع شما دشیواری هیا  
و هزینه هیای خیود را دارد امیا  
اگر مدیر و ارگانهای حکومیتیی  
حامی او میو یق شیونیدم هیزیینیه  
بعدی که بیایید بیپیردازیید بسیییار  
بیشتر خواهد بود. اینرا همه شیمیا  
میدانید. و اگر شما مو ق شیویید  
درس بزرگی به آنیهیا داده ایید و  
خواست های خود را راحت تر بیه  

 کرسی خواهید نشاند.  
 

روز یکشنبه تجمع هیزاران نیفیره و  
بزرگ خود را در مقیابیل دادگیاه  
شوی برپا داریدم لحظه به لیحیظیه  
با عیکیس و  یییلیم خیبیررسیانیی  
کنید و اعالش کنییید کیه کیلیییه  
اتهامیات نیییروهیای امینیییتیی و  
قضایی علیه کارگران بایید  یورا  
و رسما و کتبا لغیو شیودم اعیالش  
کنید که وثیقه بی وثیقهم حیقیو   
ها باید  یورا و تیمیامیا پیرداخیت  
شود و مدیر عامل و حراستی هیا  

 باید گورشان را گم کنند.  
 

 اصغر کریمی  
رئیییییس هیییییئییت اجییرایییی حییزب  

 کمونیست کارگری ایران 
 م  ٥٩٣١ مرداد ماه    ٥٠ 

 صحبتی با کارگران نیشکر هفت تپه 
 درمورد احضار چهل کارگر دیگر به دادگاه 

 اصغر کریمی 
 رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٧١١٢اوت  ١، ١٣٣١مرداد ماه  ١٤
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مییرداد طییبییق یییک    ٥١ امییروز  
 ییراخییوان از قییبییلم پییرسییتییاران و  
دانشجوییان رشیتیه پیرسیتیاری در  
تهران و در شهرهای مخیتیلی  در  
اعترا  به طر  تیربیییت پیرسیتیار  
بیمارستان دست به تیجیمیع زدنید.  
این تجیمیع در تیهیران در میقیابیل  
وزارت بهداشت برپا شد. هیمیزمیان  
دانشجویان پرستیاری و پیرسیتیاران  
در اصفهانم بینیدرعیبیاس و رشیت  
در مخالفت با اجرای طر  تربیییت  
پییرسییتییار بیییییمییارسییتییانییی زنییجیییییره  
انسانی تشکیل دادند و در اهیواز  
مقیابیل دانشیریاه جینیدی شیاپیور  

 تجمع کردند. 
 

ماموران حیراسیت وزارت   در تهران 
بهداشت از ساعتی قبل از شیرو   

هیایییم    این تجمع با قیراردادن نیرده 
جیلییوی وزارتییخیانییه را مسیدود و  
تالی کردند مانع تجمع پرسیتیاران  
شوند. پرستاران تجمع خیود را بیه  
پارک جینیب وزارتیخیانیه انیتیقیا   
دادنیید و بییا در دسییت داشییتیین  
پالکارد هیاییی خیواسیتیار تیوقی   
طیییر  تیییربیییییییت پیییرسیییتیییار در  

یییییییییمییییارسییییتییییان   هییییا شییییدنیییید.    ب
 

پرستاران میرویینید طیر  تیربیییت  
پرستار بیمارستانی طیرحیی اسیت  
برای تربیت پرستار بیدون میهیارت  
بجای پرستار دوره دیده و ماهیر و  

ایین اسییتییانییداردهییای درمییانییی را  
بازهم پایین تر میاورد و خیدمیات  
بیمارستان ها به بیمیاران را بیییش  
از پیییییش کییاهییش میییییدهیید. اییین  
طرحی است برای تربیت پیرسیتیار  
با حقو  بسیار ناچییزتیر از بیقیییه  
پرستاران و هد ش تعر  بیییشیتیر  
به حقو  چندرغاز کل پیرسیتیاران  
اسییت. اییین طییر  تییعییروییی بییه  
پرستارانم بیمیاران و بیه اکیتیرییت  
مییردش زحییمییتییکییشییی اسییت کییه  
امکان درمان در بیمارستان هیای  
خصوصی و ویژه سرمایه داران را  
نیدارنید و کییل جیامیعییه بیایید در  
 مقابل آن دست به اعترا  بزند.  

پرستاران در سالهای گذشته نیییز   

بارها دست به تجمعات اعتراویی  
زده اند و نه تنها خیواهیان تیوقی   
طر  پرستاربیمارستیانیی شیده انید  
بلکه همچنین به کمبود پیرسیتیار  
در بییییمییارسیتییان هییام  شییار کییار  
زیادم اویا یه کیاری اجیبیاری و  
حقو  های دههیا میییلیییونیی بیه  
برخی پزشکان اعیتیرا  کیرده و  
خیییواهیییان اسیییتیییخیییداش نیییییییروی  
آکییادمیییییک و تییحییصیییییلییکییرده  
پرستارم بیاالبیردن اسیتیانیداردهیای  
بیییهیییداشیییتیییی و درمیییانیییی در  
بیمارستانها و ا زایش حقوقی بیاال  

میییلییییون    ٠ تیر از سیبید هیزیینیه  
 تومانی شده اند.  

 

حزب کمیونیییسیت کیارگیری از   
اعتراوات بحق پرستاران حیمیاییت  
میییییکیینیید و کییلیییییه مییردش را بییه  
همبسیتیریی بیا آنیان و د یا  از  
خواست های آنیان  یرامیییخیوانید.  
درمییان بییرای هییمییه مییردش بییاییید  
رایییرییان شییود و اسییتییانییداردهییای  
پزشکی و درمانی ا زایش ییابید.  
حقو  پرستاران و ساییر کیارکینیان  
بیمارستانها باید حیداقیل از سیبید  

 میلیونی بیشتر باشد.    ٠ هزینه  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 
 م ٥٩٣١ مرداد ماه    ٥١ 
 ٧٤٥٠ اوت    ١   
 

 پرستاران دست به تجمعات اعتراضی میزنند
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 

 ییراخییوان بییه تییجییمییع سییراسییری  
مرداد اولییین    ٩٥ بازنشستران روز  

 راخوان سیراسیری آنیهیا در سیا   
جدید است. ششماه قبل در اسفنید  

ده هیییزار نیییفیییر از    ٣١ سیییا   
بازنشستران در میقیابیل میجیلیس  
تجمع کردند و با شیعیارهیای  ییه  
اختالی کم بشه مشکل میا حیل  

میییلیییون    ٠ میشیه م  خیر  یقیر  

حقو  ما یک میلییون م  میعیلیمم  
بییازنشییسییتییهم کییارگییر اتییحییاد  
ٰ م  معیشت مینیزلیت حیق   اتحاد
مسلم میاسیت م  بیییمیه کیارآمیدم  
درمان رایران اسیت  بیه زنیدگیی  
زیر خر  قر و بیحقوقی و شراییر  
غیر انسانی کیه بیر آنیهیا حیاکیم  

 شده اعترا  کردند. 
   

حییزب کییمییونیییییسییت کییارگییری  
حمایت قاطع خود را از  یراخیوان  
بازنشستران و خواست های بیحیق  
آنها برای حقو  باالی خر  یقیرم  
درمان رایرانم آزادی اعیتیرا  و  
تشیییکیییلم آزادی کیییارگیییران و  
معلمان زندانی از جمله اسماعیییل  
عبدی و پایان دادن بیه امینیییتیی  
کردن اعتراوات اعالش میییکینید.  

خییواسییت هییای بییازنشییسییتییرییان  
خواست های اکتریت عظیم میردش  
است. جیا دارد کیه کیارگیران و  
معلمان و خانواده هایشانم زنیان و  
دانشییجییویییان  ییعییاالنییه در تییجییمییع  
بازنشستران شرکت کینینید و بیه  
هر طریق ممیکین بیا آنیهیا اعیالش  

میرداد    ٩٥ همبستری کنند. روز  
 رصتی است که ص  عظیییمیی  

از مردش به میدان بیییایینید و ایین  
روز را بییه روز بییاشییکییوهییی در  
مییبییارزه بییرای ر ییاه و آزادی و  

 عدالت تبدیل کنند. 
   

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 م ٥٩٣١ مرداد    ٥٩ 
 ٧٤٥٠ اوت    ٠   

 تجمع بازنشستگان از سراسر کشور
 صبح، مقابل مجلس شورای اسالمی ١١مرداد،  ٣١

حزب کمونیست کارگری از اعتراضات بحق پرستاران حمایت میکندد و کدلدیده 
مردم را به همبستگی با آنان و دفاع از خدواسدت هدای آندان فدرامدیدخدواندد  
درمان برای همه مردم باید رایگان شود و استانداردهای پزشکدی و درمداندی 
افزایش یابد  حقوق پرستاران و سایر کارکنان بیمارستانها باید حداقل از 

 میلیونی بیشتر باشد   ٤سبد هزینه 
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 حمایت از خواست کارگران و کارکنان آتش نشانی تهران امری فوری و عاجل!
 نسان نودینیان 

خبر؛  به گزاری خبرنرار اییلینیام  
میرداد میاه سیا  جیاریم    ٥٠ روز  

پنجمین دوره شوراهیای اسیالمیی  
شییهییر و روسییتییا آغییاز بییه کییار  

کینید. ایین تیغیییییر و تیحیو     می 
بیییاعییین نیییریییرانیییی کیییارکییینیییان  

 نشانی تهران شده است.   آتش 
خیییییلییی وقییت اسییت کییه بییرای  
کارکنان آتش نشانی تهرانم بحین  
اجرایی شدن آیین نیامیه مشیاغیل  
سخت و زیان آورم یک میطیالیبیه  

ای کیه پیس    جدی است؛ مطالبیه 
از حییادثییه پییالییسییکییو و شییهییادت  

تیر هیم    تعدادی آتش نشیانم جیدی 
 شده است. 

گیویینید:    آتش نشانان تهرانیی میی 
نشییانییی حییتییی بییه    کییار در آتییش 

عنوان راننده و کمک راننده نیییزم  
شغلی پر از خطر و استیرس اسیت  
و بایستیی آیییین نیامیه مشیاغیل  

آور بیرای تیمیامیی    سخیت و زییان 
کارکینیان آتیش نشیانیی اجیراییی  
شود و همه این کارکنان بتیوانینید  
از مزایای بازنشستریی پیییش از  
مییوعیید اسییتییفییاده کیینیینیید؛ چییه  
کارمندان و چیه کیارگیران؛ چیه  

هییییا و چییییه    عییییمییییلیییییییییاتییییی 
 ها.   غیرعملیاتی 

شورای شهیر تیهیران نیییز پیس از  
هایی در ایین    حادثه پالسکو وعده 

هیا    زمیینیه داده اسیت؛ ایین وعیده 
هنوز تماش و کیمیا  جیامیه عیمیل  
نپوشیده که دوره کار چیهیارمییین  
شییورای شییهییر بییه پییایییان خییود  
نزدییک شیده اسیت؛ حیاال آتیش  
نشانان نرراننید کیه پیس از ایین  
تغییراتم چه اتفیاقیی قیرار اسیت  

هیاییی کیه در    رخ بدهد؛ آیا وعیده 
تب و تاب پالسکو از همیه طیرف  
به آتش نشانان داده شیدم بیا ایین  
تغییرات قرار است بیه  یرامیوشیی  
سپرده شود ییا نیهم ایین میطیالیبیه  
قدیمی روزی به سرانجیاش خیواهید  

 رسید؟ 
 

کارگران و کارکنان آتش نشیانیی  
تهران و تعدادی دیرر از شیهیرهیا  
از جمله مشهد  بیارهیا دسیت بیه  

  ٧٧ تجمع اعتراوی زده انید. در  
کیییارگیییران و    ٥٩٣٠ آذر میییاه  

کارکنان آتش نشانی تیهیران  در  
اعترا  بیه عیدش اجیرای قیانیون  

آور دربیاره    مشاغل سیخیت و زییان 
نشییانیییم در مییقییابییل    حییر ییه آتییش 

شییهیییرداری تیییهیییران تیییجییمیییعیییی  
اعتراوی را برگزار کردند. و در  
ادامه برای تحقق خواسیتیهیایشیان؛  
اجرایی شدن آیین نیامیه مشیاغیل  
سخت و زیان آورم بیرخیورداری از  
مزایای بیازنشیسیتیریی پیییش از  
مییوعییود بییرای کییارمیینییدان و  
کییارگییران عییمییلیییییاتییی و غیییییر  

 عملیاتیم شدند. 
 

کارگران آتش نشانیی کیه بیارهیا  
وعیییده هیییای پیییو  میییزدوران  
شوراهای اسالمیی و مسیئیولییین  
نهادهای آتش نشیانیی را تیجیربیه  
کرده اند. از تغییر این عینیاصیر و  
تصییمیییییمییات آنییهییا نییرییرانیینیید. در  
حکومت اسالمی دزدی و  سیاد  
مسئولین نهادهام  جان و زنیدگیی  
میییلیییونیهیا نیفیر از کیارکینیان و  
مزدبریران جامعه را مورد تهیدیید   

 قرار داده است.  
 

نا امنی میحیییر کیارم پیرداخیت  
نکردن حقو  و مزایام پایییین قیرار  
دادن دستمزدهام در نظر نیریر یتین  
سنوات و مزایام و ...  شیارهیای  
جدی اجتماعی ای است کیه در  
مییحیییییر کییار بییرکییارگییران وارد  
میشودم نریرانیی کیارگیران آتیش  
نشییانییی تییهییران بییا نییرییرانییی و  
اعتراویات میییلیییون هیا نیفیر از  
پرستارانم معیلیمیانم کیارگیران در  
هفت تپهم ماشیین سیازی هیا در  
اراکم  شرکت های مخابیراتییم  
آذر آب اراکم کارخیانیه سیییمیان  
کارونم     کیارخیانیه کیاشیی  

پییاسیییارگییاد گیینیییدمییانم پیییرو ه  
قیییطیییارشیییهیییری اهیییواز)شیییرکیییت  
کیییییسییون(م شییرکییت مییخییابییرات  

گیری آذریین    قزوینم صنایع ریختیه 
اصفهیانم گیروه میلیی صینیعیتیی  
 والدم رانندگان شیرکیت واحید و  
اتییوبییوسییرانییی تییهییران و حییومییهم  

هییای    کییارخییانییه تییولییییید ریییزدانییه 
تییاب اهییان)گییالییسییبییییید( و    شییب 

بازنشستران که از هفته گیذشیتیه  
بییطییور مییداوش در  اعییتییصییاب و  
اعییتییرا   هسییتیینییدم مشییتییرک  

 است.  
 

نگاه هدا بدفدرا کدارگدران 
 آتش نشاتی جلب شده! 

کارگران و کارکنان آتش نشیانیی  
آذرمییاه    ٧٧ تییهییران اعییتییراوییات  

را تیجیزبیه کیرده انید. در    ٥٩٣٠ 
جییریییان آتییش سییوزی سییاخییتییمییان  
پالسکو در تهران و  جیانیبیاخیتین  
تعدادی از کارگران آتش نشیانییم  
نییرییاه هییای جییامییعییه در سییطییح  
میلیونی بطرف آنیهیا جیلیب شید   
مییردش در سییطییح میییییلیییییونییی از  
کارگیران آتیش نشیانیی حیمیاییت  
کردند. بیاد جیانیبیاخیتیریان و در  
حمایت از خیواسیتیهیای کیارگیران  
آتش نشانی ده ها تجمع و میراسیم  
گییرامیییییداشییت بییرگییزار کییردنیید.   
مردش شیراییر سیخیت و زییان آور  
کیییارگیییران آتیییش نشیییانیییی را  
میییییشیینییاسیینییدمبییارهییا اعییتییرا  و  
خواستهای کارگران آنش نشیانیی  

 را مورد حمایت قرار داده اند. 
نررانی کارگران آتش نشیانیی بیا  
مراجیعیه بیه اییلینیا قیابیل حیل و  
عملی نیست. ایلنا ارگانیی اسیت  
در خییدمییت سیییییاسییتییهییای ویید  
کییارگییری دولییت روحییانییی و  
عناصر مزدور شوراهای اسالمیی  
شییهییرتییهییران. چییاره کییارگییران و  
 کارکنان اعترا  و تجمع است.  

 
تددجددمددع و راه پددیددمددایددی 
کارگران و کدارکدندان آتدش 

نشانی مورد حدمدایدت مدردم 
 است!

مردش در حمایتهای گسیتیرده ای  
کیه یییکیسیا  قیبییل و در جیریییان  
قدردانی و گرامیداشت کیارگیران  
آتش نشانی انجاش دادنیدم اهیمیییت  
کییار و وجییود کییارگییران آتییش  
نشانی را با اکسیونهای حماییتیی  
به نمایش گداشتند. کارگر آتیش  
نشانی چهره ای آشنا برای میردش  
و جامعه اسیت بیه هیمییین دلیییل  
اعترا  و تجمع اعتراویی شیمیا   
باحیمیاییتیهیای صیمیییمیانیه میورد  

 پشتیبانی قرار خواهند گر ت. 
 

شدددرایدددب مدددنددداسدددب بدددرای 
اعدددتدددراض! کدددارگدددران در 
بخشهای مختلف تولدید در 
 اعتراض و مبارزه هستند!

در این نوشته بیه اعیتیرا  هیای  
نسییبییتییا گسییتییرده ای کییه در  
بخشهای مختل  تولیییدی اشیاره  
کیییرد اشم ایییین روزهیییا حضیییور  
اعتراوی کارگرانم پیرسیتیاران و  

معلمان بخشی از شرایر سییاسیی  
و اعتراوی جیامیعیه شیده اسیت.  
اعتراوات گسترده و همیزمیان در  
چند بخش و در اشکا  سیراسیری  
انجاش میشود. شیراییر مینیاسیبیی  
برای به میدان آمیدن اعیتیرا  و  
تجمع کارگران و کارکینیان آتیش  

 نشانی هم آماده است.  
 

تحیقیق خیواسیتیهیای کیارگیران و  
کارکنیان آتیش نشیانیی در گیرو  
حضور  عا  و میدارش  تیجیمیعیات  

 اعتراوی است. 
 

شرکت خانواده هام شیرکیت میردش  
محالت که ایستریاه هیای آتیش  
نشانی در آنیهیا هسیتینیدم تیجیمیع  
اعییتییراوییی را شییکییوهییمیینیید و  

ٰرقدرت میکند.    پ
 نسان نودینیان 

 ٥٩٣١ مرداد    ٥١ 
     ٧٤٥٠ اوت    ٠ 
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 ١ صفحه   

تجیمیع و راهیپیییمیاییی کیارگیران  
عضییو پییرو ه مسییکیین سییپیییییدار  
شرکت واحد در تیهیران بیا شیعیار  
 ملک نجومی تیوم میا را بیی  
مسکن کرده م ادامه اعیتیراویات  
گسترده کارگران نیییشیکیر هیفیت  
تپه و آزادی تیمیامیی کیارگیران  
دستریر شدهم مرخصیی سیه روزه  
محسن عمرانی معلم زنیدانیی در  
بوشهر بدنبا  کارزاری با دو هیزار  
امضا توسر معلمانم و اعیتیرا   
علیه امینیییتیی کیردن میبیارزات  
کییارگییرانم مییعییلییمییان و مییردش  
میعییتییر م اعییتییراوییات گسییتییرده  
کارگری در کارخانجات مختلی   
از جمله سر تیترهای مهیم اخیبیار  
و مسییائییل کییارگییری در هییفییتییه  

 گذشته است.  
 

"ملک نجومی تدو مدا را 
 بی مسکن کرده"

آبان تعیدادی از رانینیدگیان    ٣ روز  
شرکت واحد و خانواده هایشان در  
اعترا  به عیدش تیحیوییل مینیاز   
مسییکییونییی از سییوی تییعییاونییی  
مسکنم در مقابل اداره میرکیزی  
شییرکییت واحیید تییجییمییع کییردنیید.  
اعترا  کارگیران شیرکیت واحید  
به سردواندن میدییران پیرو ه هیای  

اسییت.    ٩ و    ٧ مسیکین سیپیییدار  
درصد میبیلیا خیانیه    ٠٤ کارگران  

هییا را پییرداخییت کییرده انیید امییا  
سالهاست که این پیر ه هیا نیییمیه  

  ٧١٤ کاره رها شده اند. بیییش از  
کییارگییر شییرکییت واحیید میینییتییظییر  
تحویل این خانه هیا هسیتینید. در  
این حرکت اعتراوی کارگران بیا  
پالکاردهایشان و بیا شیعیارهیاییی  
چون؛  مدیر نیجیومیی بیردهم حیق  

مییا هییا را خییورده م  کییارگییران  
بییدارنیدم از دزدی هیا بیییزارنید م  
 مدیر بیی کیفیاییتم عیامیل بیی  
مسکنی است م  ملک نجیومیی  
توم ما را بی مسیکین کیرده م    
یک مسکن مناسبم حق مسیلیم  
ماست م   سنندجی تیو خیوابیه م  
مسکن ما رو آبه م  مسیکین میا  
را ندیدم ایین وویع ادامیه دارد م  
 سنندجی نجومی بردهم حق ماهیا  
را خییورده  اعییتییرا  خییود را بییه  
تبعیض و نابرابریم دزدیها و بیی  
تییامییییینییی خییود اعییالش داشییتیینیید.  
شعارهای کارگران واحید در ایین  
روزم  ریاد اعیتیرا  هیمیه میردش  

 بود.  
 

حقوقهای نجومیم دسیتیمیزدهیای  
چنید بیار زییر خیر  یقیر و بیی  
مسکنیم بخش عظیمی از میردش  
جامعه را به خشم در آورده اسیت.  
بویژه مشکل مسکن کیه بیخیش  
عظیم درآمد خانیواده هیا را میی  
بلعد و بسیاری از مردش نیاتیوان از  
تامین سرپناه را به حاشیه شهیرهیا  
رانده است. دولت در قیبیا  اییجیاد  
تسهیالت بیرای تیامییین مسیکین  
شییایسییتییه انسییان بییرای مییردشم  
مسئو  اسیت. کیارگیران شیرکیت  
واحد در تهران بیا شیعیار مسیکین  
مناسبت حق مسلم ماستم  یرییاد  

 اعترا  کل جامعه بودند. 
 

هزار کدارگدر  ٤اعتصاب 
شدداغددل در گددروه مددلددی 

 صنعتی فوالد اهواز
 

هزار کیارگیر شیاغیل در گیروه  ٠ 
ملی صینیعیتیی  یوالد اهیواز از  

بیست و نهم تییرمیاه در اعیتیرا   
ماه دستیمیزد و    ٠ به عدش پرداخت  

حق بیمه شان و با خواست بیه راه  
ا تادن تولید و حفی  اشیتیغیالشیان  
در اعتصاب به سیر میییبیرنید. بیه  
کارگران وعده داده شده بیود کیه  
ظرف ده روز طلبهیایشیان پیرداخیت  
میشود که خبری نشد. در تجمیع  
دهییم مییرداد اییین کییارگییران راه  
اندازی تولید به برگزاری میجیمیع  
عمومی شیرکیت کیه دو هیفیتیه  
دیرر خواهد بودم میوکیو  شید و  
کییارگییران اعییالش کییردنیید کییه  
کار رما با ایین کیار بیرای خیود  
وقت می خرد. اعتصیاب بیزرگ  
این کارگیران انیعیکیاس گسیتیرده  
ای داشییتییه اسییت. از جیمییلییه در  
عکس العمیل بیه آنم ابیوالیحیسین  
حسن زاده اماش جمعه میوقیت ایین  
شهر بخشی از نماز جمیعیه شیشیم  

میییرداد را بیییه ایییین میییوویییو   
اخییتییصییاو داد و مییقییامییات را  
نسییبییت بییه تییبییدیییل اعییتییراوییات  
کارگران به  بیحیران  هشیدار داد.  
اعتصاب کیارگیران گیروه میلیی  

 اهواز ادامه دارد. 
 

آزادی مددوقددت مددحددسددن 
 عمرانی 

میحییسین عیمییرانیی از مییعیلییمییان    
معتر  در استان بوشیهیر کیه از  

اردیبهشت امسا  در زندان بیه    ٥٩ 
سر می بردم به مدت سه روز بیه  
مرخصی آمد. او بیعید از آزادی  
با بدست گر تن دست نوشته ای  
بیییا خیییواسیییت آزادی  یییوری  
اسییمییاعیییییل عییبییدیم بییار دیییرییر  
حییمییایییتییش را از عییبییدی اعییالش  
داشت. محسن عمرانی پیشتیر در  

حمایت از خواستهیای اسیمیاعیییل  
عبدی در اعترا  بیه امینیییتیی  
کیییردن میییبیییارزات کیییارگیییرانم  
معلمانم و  عالین اجتماعی و بیه  

  ٧٠ تا    ٥٩ زندانی شدن خودی از  
اردیبهشت ماه دست به اعیتیصیاب  
غذا زده بود. محسن عمیرانیی در  
دادگاه بدوی به سه سا  زنیدان و  
دوسا  انفصا  از خدمت میحیکیوش  
شده بود که بدنبا  اعتراویات بیه  
این حکم و تالشیهیای وکیالییشم  
این حکم در دادگاه تیجیدیید نیظیر  
به یکسا  حبس و دوسا  انیفیصیا   
خدمت تقلیل یا ت. در حمایت از  
محسن عمرانی معلمان طومیاری  
اعتراوی انتشار دادند کیه بیییش  
از دو هزار نفر آنرا امضاء کردنید.  
مییعییلییمییان در اییین طییومییار بییر  

 خواستهای برحق خود و  
 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 ملک نجومی تو ما را بی مسکن کرده"

 هزار کارگر شاغل در گروه ملی صنعتی فوالد اهواز ٤اعتصاب 
 آزادی موقت محسن عمرانی 

 در ادامه مبارزات قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه، تمامی کارگران بازداشتی آزاد شدند 
 کارزار علیه طرح بردگی کارورزی 

 شهال دانشفر 
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مییبییارزاتشییان تییاکییییید کییرده و بییه  
امیینیییییتییی کییردن مییبییارزاتشییان و  
محکوش کردن معلمان میعیتیر  بیه  

 زندان اعترا  نمودند.  
 

گفتنی است که اسماعییل عیبیدی  
از رهبران اعتراویات میعیلیمیان کیه  
بدنبا  اعتراواتی گسترده در پنیجیم  
تیرماه با قرار وثیییقیه بیه میرخصیی  

میرداد بیدون    ١ آمده بودم صبح روز  
قرار قبلی بازداشت شد. اسیمیاعیییل  

سا  حکم دارد. همچنییین    ١ عبدی  
روا مسلمی از  میعیلیمیان اسیتیان  
همدان به یکسا  حبس تعلیییقیی بیه  
مدت پنج سا  و طیاهیر قیادرزاده از  

روز حیبیس    ٣٥ معیلیمیان سیقیز بیه  
تعلیقی محیکیوش شیده انید. کیانیون  
صنفی معلمان تهیران طیی بیییانیییه  
ای در ایین هیفیتیه بیه ایین احیکیاش  
اعیتیرا  کیرد. در بیخیشییی از آن  
چنییین آمیده اسیت: میتیاسیفیانیه در  
حالی  عاالن صنفی در شهرستیانیهیا  
م با محکومیییت هیای قضیاییی و  
 شیارهیای امینیییتیی میواجیه میی  
شییونیید و بییاییید شییرایییر سییخییت و  
ناهنجار زندان را تحمیل کینینید کیه  
در کنار آن م شیاهید هسیتیییم کیه  
چپاولرران اموا  عمومی با وثیقیییه  
های میلیاردی از زندان آزاد شیده و  
برخی از آنها حتی آزادانه به تیهیدیید  
دستراه قضایی هیم میی پیردازنید.  
در صورتیکه تنها جرش این میعیلیمیان  
پیریری مطالبات بر حق هیمیکیاران  
و تالی در جهیت ارتیقیا و ا یزاییش  
کیییییفیییییت امییوزی عییمییومییی بییوده  
است.  در این بیانیهم معلمان بر حیق  
پیریری آزادانه میطیالیبیات خیود و  
پیریری ر ع اتهامات امینیییتیی از  
 عیالیییتیهیای میعیلیمیان و د یا  از  
معلمان در بند  در سیراسیر کشیور  

 تاکید کرده اند. 
از سییوی دیییرییر در اییین هییفییتییه  
سیینییدیییکییای شییرکییت واحیید طییی  

اطالعیه ای صدور احکیاش قضیاییی  
برای معلمان را محکوش و خیواسیتیار  
آزادی  وری و بیدون قییید و شیر   
اسماعیل عبدی و محسن عیمیرانیی  
شییده اسییت. در اییین اطییالعیییییه  
سندیکیای واحید هیمیچینییین تیداوش  
برخوردهای امنیتی نسبت به دییریر  
کیارگییران از سیینییدییکییاهییا و سییایییر  
تشکل های مستیقیل کیارگیری از  
جمله احکاش صیادره عیلیییه ابیراهیییم  
مییددیم روییا شییهییابییی و داود  
رووی از اعضای هیات مدیره ایین  
سندیکا  را محکوش کرده و خواهیان  
لغو احکاش صادره علیه آنان و کلیییه  
 عالین کارگری و تیوقی  اذییت و  
آزار کارگران و  یعیالییین کیارگیری  

 شده است. 
 

یییک مییووییو  مییهییم اعییتییراوییات  
مییعییلییمییانم کییارگییران و  ییعییالییییین  
اجتماعی در دو ساله اخیییراعیتیرا   
علیه امنیتی کردن میبیارزات بیوده  
است. وسیعا از این کارزار حیمیاییت  
کنیم. اسماعیل عبیدی بیایید  یورا  
آزاد شود. احیکیاش امینیییتیی صیادر  
شده برای تمامی کارگرانم معلمیان  

 و  عالین اجتماعی باید لغو شود 
 

در ادامدددده مددددبددددارزات 
قدرتمند کارگران نیشکدر 
هددفددت تددپدده، تددمددامددی 
کارگران بدازداشدتدی آزاد 

 شدند
 

روز هفتم مرداد کیارگیران نیییشیکیر  
هفت تپه در هشتمین روز اعیتیصیاب  
متحیدانیه خیودم هیمیچیون روزهیای  
گذشته دست به تجمع در میحیوطیه  
کارخانه زدنید. بیدنیبیا  ایین تیجیمیع  
اعییتییراوییی قییائییم مییقییاش شییرکییت  
سیامک نصیییری ا شیار و میدییر  
کارخانه مومن غریب با حضیور در  

میان کارگران خواهان انتیخیاب سیه  
نفر نماینده از میان کیارگیران بیرای  
میذاکییره شییدنیید. امیا کییارگییران بییا  
اعالش اینکه همینجا صحیبیتیهیاییتیان  
را بکنید حاور به انتخاب نیمیایینیده  
نشدند. آنها که هوا را پیس دییدنیدم  
بییا دادن وعییده آزادی هییمییکییاران  
کییارگییران و پیییییریییییری  ییوری  
ووعیت آنها از کارگران خیواسیتینید  
تا به اعتصاب و تجمیع خیود پیاییان  
دهیینیید. امییا کییارگییران بییا ادامییه  
اعتراوشیان اعیالش کیردنید کیه تیا  
آزادی و بازگشت به کار هیمیکیاران  
خود و رسیدگی به خواسیتیهیایشیانم  
به اعتراواتشان ادامه خواهینید داد.  
در برابر پیا شیاری کیارگیرانم قیائیم  
مقاش مدییر کیارخیانیه بیا تیوجیه بیه  
اهمیت روزهای پنجشنبیه و جیمیعیه  
برای کارگران به عینیوان روزهیاییی  
که مشمو  مزایای اویا یه کیاری  
میشودم کارگران اعتصابیی را زییر  
 شییار گییذاشییتییه و اییین دو روز را  
تعطیل اعیالش کیرد. امیا کیارگیران  
قاطعانه ایستادند و به اعیتیصیابشیان  
ادامییه دادنیید.  در هییمییان روز در  
حالیکه کارگران بازداشت شیدهم در  
دادگاه شوی محیاکیمیه میییشیدنیدم  
حضور تعداد کیتیییری از کیارگیران  
این کارخانه در میقیابیل سیاخیتیمیان  
دادگییاه در حییمییایییت از هییمییکییاران  
بازداشیتیی خیودم آنیهیم در  ضیای  
امنیتی موجودم صحنه زییبیاییی از  
اتحاد و همبستریی را بیه نیمیاییش  

 گذاشت. 
 

بدین ترتیب به دنبا  تداوش اعتیصیاب  
متحدانه کارگران شیرکیت نیییشیکیر  
هفیت تیپیه و پیا شیاری آنیهیا  بیر  
آزادی و بییییازگشییییت بییییکییییار  
همکارانشانم ظهر روز هیفیتیم میرداد  
ده کیارگیر بیازداشیت شیده شیرکیت  
کشت وصنعت نیشکر هفت تیپیه در  
زندان دز یو  بیه اسیامیی رسیتیم و  

حمید عبدلله زادهم احمد و ییعیقیوب  
الکتییرم عیاد  سیمیاعییینم ابیراهیییم  
ظییهیییییریم بییهییزاد نییظییریم صییبییا   
سییواری و احییمیید مییرادی بییا قییرار  

میییلیییونیی و در میییان    ٧٤ کفالت  
استقبا  گرش جمعی از همیکیارانشیان  
آزاد شدند. این کیارگیران در جیرییان  
اعتصاب بزرگ کارگیران نیییشیکیر  
هفت تپه به همیراه خیانیواده هیایشیان  

نفر دییریر از    ١ دستریر شده بودند.  
کارگران بازداشیتیی هیفیت تیپیه بیه  
اسامی رحیم چنانهم کاظم چنانییم  
یاسر حمیدیم احمد میرادی و ییابیر  
هویزه در هیمیان روز چیهیارش میرداد  
که دستریر شده بودندم آزاد شیدنید.  
سندیکای نیشکر هیفیت تیپیه طیی  
بیانیه ای ومن گزاری این خیبیرهیا  
از تمامی کیارگیران و نیهیاد هیا و  
تشییکییلییهییای کییارگییری درداخییل و  
خارج از ایران کیه طیی ایین میدت  
حیمیایییتیهیای خیود را از آنییان ابییراز  

 داشته اندم قدر دانی کرد.  
آزادی تمامی کیارگیران بیازداشیت    

شده هفت تپه یک مو یقیییت میهیم  
در مبارزات این کارگران است. ایین  
مو قیت را بیه کیارگیران نیییشیکیر  
هفت تپه و به خانواده هایشیان و بیه  
همران تبرییک میییریوییم. پیرونیده  
های امنیتی تشیکیییل شیده بیرای  
کارگران بازداشتی هفیت تیپیه بیایید  
بسته شود. بیه رسیمیییت شینیاخیتین  
سندیکای نیشکر هفت تیپیهم پیاییان  
دادن بییه  ضییای امیینیییییتییی اییین  
کارخانهم خاتمه دادن به تیعیقیییب و  
تهدید کارگران معتر  و پیرداخیت  
 وری طلبهای کارگیران شیاغیل و  
بیییازنشیییسیییتیییه و رسیییمیییی کیییردن  
قییراردادهییای مییوقییت از جییمییلییه  
خواستهای  وری کارگران نییشیکیر  
هیفییت تییپییه اسییتم از خییواسییتییهییا و  

 مبارزاتشان قاطعانه حمایت کنیم. 
 
   

کارزار علیه طرح بردگی 
 کارورزی

 
طییر  کییارورزیم طییر  بیییییرییاری  
کشیییییدن از نیییییروی جییوان بیییییکییار  
جامعه اسیت. بیر طیبیق ایین طیر   
کار رما میتواند در قیبیا  پیرداخیت  
یییک سییوش حیییداقییل دسییتییمیییزدم  

  ٩٠ تیا    ٧٩ تحصیلکردگان سینییین  
سالیه را بیه عینیوان کیارورز بیرای  

ماهه بیه میدت    ١ الی    ٠ یک دوره  
دو سا  با معا یت از پرداخت سیهیم  
بیمه به کار گییرد و از کیار آنیهیا  
سییود کییالنییی بییه جیییییب زنیید. در  
اعییتییرا  بییه اییین طییر  بییردگییی  
کاری هم اکینیون کیارزاری بیه راه  
ا ییتییاده اسییت کییه دانشییجییویییان و  
کارگران ص  مهم آنرا را تشیکیییل  
میدهند. از جیمیلیه در ایین هیفیتیه  
نزدیک به چهارصد نیفیر از چیهیره  
های شناخته شده اجیتیمیاعیی طیی  
بیییییانیییییه ای خییواهییان لییغییو طییر   
کارورزی شدند. امضاء کینینیدگیان  
این بییانیییه ویمین اشیاره بیه ابیعیاد  
تعروی که بر اساس ایین طیر  بیه  
کارگران و کیل جیامیعیه میییشیودم  
خواهان لغو آن شیده انید. در بیخیش  
پایانی این بیانیه چنین آمده اسیت:   
در هیییمیییراهیییی بیییا اعیییتیییراویییات  

ی اقشار مختل م که آمیاج    گسترده 
هیاییی هسیتینیدم    حمالت چنین طیر  

مییا امضییاکیینیینییدگییان اییین بیییییانیییییه  
 «طیر  کیارورزی »خواسیتیار لیغیو  

هستیم. همچنیین از آحیاد جیامیعیه  
خواهیم تا نسبت بیه تصیوییب و    می 

هیاییی تیحیت    اجرا شدن چنیین طیر  
خارج کردن جامعه از  »عنوان شعار  

اعترا  کنینید. وسیییعیا بیه   «بحران 
این حرکیت اعیتیراویی بیپیییونیدییم.  

 طر  کارورزی باید لغو شود. 
 

 کارگران در هفته ای که گذشت         شهال دانشفر 

http://free-them-now.com
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شما با بقیه پرسدتداران 
مددقددابددل وزارت تددجددمددع 
کددرده بددودیددد مددیددتددونددی 
بگویی برای چه تدجدمدع 

 کردید؟ 
 سوسن: 

ما طبق قرار قبلی کیه  یراخیوان  
داده بودییم امیروز بیرای د یا  از  
ووییعیییییت شییغییلییی و زنییدگییی  
خودمیان اعیتیراویی را سیازمیان  
دادیم و هیمیراه تیعیداد زییادی از  
دیرر پرستاران مقابل وزارت جیمیع  
شدییم. ایین تیجیمیع در بسیییاری  
شهرهای دییریر هیم بیود. الیبیتیه  
ناگفیتیه نیمیانید از هیمیان او  بیا  
مییامییواران حییراسیییت و لییبیییاس  
شخصی برخورد کردیم که سعیی  
در پراکنده کردن ما کردنید ولیی  
ما با تشکیل زنیجیییره انسیانیی و  
همچنین شعارهایمان آنها را وادار  
به عقب نشینی کیردییم. آنیهیا بیا  
درست کیردن نیرده دور وزارت از  
نییزدیییک شییدن مییا جییلییوگیییییری  
کردند ولی ما کیار خیودمیان را  

 انجاش دادیم. 
 

خسییتییه نییبییاشییی. طییر  تییربیییییت  
پرستار بیییمیارسیتیانیی کیه امیروز  
همه از آن حرف میزدند چیست و  
چرا شما با آن میخیالی  هسیتییید  
مرر این باعن نمییشیه ییکیی از  
خواسته های پرستاران که نییروی  
بیییییشییتییری بییه بیییییمییارسییتییانییهییا و  
مکانیهیای پیزشیکیی اخیتیصیاو  

 دهند بر طرف بشه؟  

سوسن: نه عزیزش این هیمیان طیر   
کییییارورزی اسییییت در مییییورد  
پرستاران. این طر  از هیر جینیبیه  
که نراه کنیی بیر عیلیییه میا و  
همه کارگرانی است که وادار بیه  
اییین طییر  میییییشییونیید. دولییت  
میخواهد هر چه بیشتر از نیییروی  
کیار ارزان بیرای ر یع نیییازهییای  
سییرمییایییه داران اسییتییفییاده کیینیید.  
میخواهند با پرداخت مزد کیم بیه  
نیروهایی که هیچ آمیوزشیی هیم  
نمیدهند و اعزاش آنها به امیاکینیی  
متل بیمارستانها هم رو  خواسیتیه  
های میا را خیفیه کینینید و هیم  
اینکه با اینکار میخواهند میا را  
بترسانند که سکوت کنییم و هیم  
اینکه گیفیتیه بیاشینید کیه دارنید  
مسئله بیکاری را حل میکینینید.  
ولی در واقع هیچکیداش از ایینیهیا  
حل نمیشود. میخیصیوصیا اجیرای  
این طیر  در بیییمیارسیتیان هیا و  
مراکز پزشکی برای همه جامیعیه  
مضر است چون نیروهای آمیوزی  
ندیده را میاورنید و ایین سیییسیتیم  
پزشکی و بهداری جامعه را بیهیم  

 میزند. 
 

شما جزو کساندی بدودی 
کده یدک شدعدار و بدندر 
بددزرد دسددتددت بددود کدده 
روش ندددوشدددتددده بدددودی 
معێشت منزلت حق مسلم 
ماست  این شعدار بدرای 

 چه بود؟

 سوسن:
 کر میکنم این شعار  قر مین    

یا ما پرستاران نیست این شعیاری  
اسییت کییه کییال اهییداف هییمییه  
سییتییمییدیییرییان جییامییعییه را در بییر  
میریرد. امروز در ایران بیشیتیر از  
هییر جییا  ییاصییلییه  ییقییر و ثییروت  
پیداست در همین رابطه حیکیومیت  
و سیرمیاییه داران بیرای هیر چییه  
بییشیتیر ثیروت انیدوزی خیود هیم  
مییعییمییشییت مییا را زده انیید و هییم  
اینکه دارند روزانه بیه مینیزلیت و  
شییخییصیییییت انسییانییی مییا حییمییلییه  
میکنند.  کر میکنم ایین شیعیار  
 همه اهداف ما را در بر میریرد. 

 
خودت و بقیده دوسدتدان 
امروز یک پالکارد دیگر 
هم دست پرستاران بدود 
با شعار ما هم از فدقدر 
مینالیم هم از فرق  در 
برخی تجمعات مدعدلدمدان 
شددعدداری هددم بددود کدده 
مددیددگددفددت مددا از فددرق 

 مینالیم نه از فقر 
 

 سوسن: 
آره عزیز ما هم از  یر  و هیم از  
 قر مینالیم شیعیاریسیت حیقیییقیی  

که اکیتیرییت جیامیعیه را در بیر  
میریرد تو خیودت هیم میییدانیی  
اکتریت عظیم جامعیه امیروز زییر  
 قر زندگی میکند و هیمیچینییین  
همین  قر باعین شیده اسیت کیه  
عده محدودی ثروتیهیای کیالنیی  
دست و پا کنند و این همان  یر   
اسییت اییینییدو در ارتییبییا  بییا هییم  
هستند کسی که میریه مین از  
 قر نمینالم و براش مسئیلیه نیییسیت  
دارد خودی را از اکتریت جامیعیه  
جدا میکند و خیود را و کیییس  
خودی را تکه ای جدا از جامعیه  
 ر  مییکینید. ایین بیییشیتیر در  
میان بخشێ از مسئولین میدارس  
و حتی بعضی از معلمان چینییین  
شعیاری داده میییشیه کیه دسیت  
نیروهای اصال  طلیب هیم در آن  
هست که غیر واقعی اسیت. میا  
کارگرانم میعیلیمیانم پیرسیتیاران و  
همه انسانهای تحیت سیتیم بیطیور  
واقییعییی جییدا از خییواسییتییه هییای  
دیررمان باید این دو شعار را سیر  
تیتر خواسته هیاییمیان قیرار دهیییم  
من هر وقت اینها را میییبییینیم در  
تجمعات خیودمیان و کیارگیران و  

 معلمان احساس غرور میکنم 
 

سوسن جان در آخر اگدر 
بخواهی پیامی به بقیه 
مددردم بدددی چدده مددی 

 گویی؟ 
 سوسن: 

امروز همه ما در ییک مسیییر و  
در یک جا گیییر کیرده اییم مین  
 کر میییکینیم بیرای رسیییدن بیه  
هد هایمان این پراکینیدگیی چیاره  
سر نیست مین دوسیت دارش هیمیه  
کارگرانم معلمان و پیرسیتیاران و  
بقیه اقشار تحت ستم در روزهیای  
مشییخییتم مییتییحیید بییرای اییین  
خواسته ها مبارزه کننید بیعیضیێ  
هییا کییارشییکیینییی میییییکیینیینیید و  
میییخیواهینید میا را دنیبیا  نیامیه  
نوشتن و خواهش و تمنا از دولیت  
و وزیر کار بیکیشیانینید ولیی ایین  
راهکار نیست ما باید میتیحید تیر  
به میدان بیاییم و اعتراواتمیان را  
سامان دهیم. نکته ای که اینیجیا  
من عمیقا بیه آن عیقیییده دارش و  
تجربه شیخیصیمیم ایینیرا میییریویید  
ایییجییاد تشییکییلییهییای مسییتییقییل و  
سراسری است میا اگیر بیتیوانیییم  
تشکلهای مسیتیقیل و سیراسیری  
خودمان را بیوجیود آورییم خیییلیی  
راحتتر میتوانیم به ایین اهیدا یمیان  
برسیم. مبارزه ما سیراسیری اسیت  
و تشییکییل مییان هییم میییییتییوانیید  
سراسری باشد. همه تیالیشیمیان را  

 باید برای این به کار اندازیم. 
 

 مرداد    ٥١ تهران  
 گفتگو با یک پرستار 

 
امروز بدنبال تجمع پرستاران فرصتی شد تا با یک دوست پرستار 
گفتگویی داشته باشم  امیدوارم به شناخت خدواندنددگدان از بدرخدی 

مرداد در شهدرهدای  ١١مسائل و مشکالت پرستاران و تجمعی که روز 
 مختلف برگزار شد کمک کند:

امروز همه ما در یک مسیر و در یک جا گیر کرده ایم من فکر میکنم بدرای رسدیددن بده 
هدفهایمان این پراکندگی چاره سر نیست من دوسدت دارم هدمده کدارگدران، مدعدلدمدان و 
پرستاران و بقیه اقشار تحت ستم در روزهای مشخص، متحدد بدرای ایدن خدواسدتده هدا 

 مبارزه کنند 
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  سوال: سندد "اوضداع ١
بین المللی و مدوقدعدیدت 
کددمددونددیددسددم" بددحددران و 
افول سوسیالیدسدم هدای 
بددوراوائددی را بددررسددی 
کددرده و از کددمددونددیددسددم 
کددارگددری، در شددرایددب 
فددروپدداشددی ایددنددهددا و 
تعرض وسیدع بدوراوازی 
به سوسیالیسم، بعندوان 
تنها جریاندی کده افدق 
پدیدشدروی و بدالدنددگددی 
دارد صحبت میکدندد  از 
زمان تصویب این سدندد 
در کددنددگددره سددوم حددزب 
تدداکددنددون چددنددد مدداهددی 
بیشتر ندگدذشدتده اسدت  
اما وقدایدع بدا سدرعدت 
خیره کندندده ای پدیدش 
رفدددتددده اندددد: وقدددایدددع 
لهستان، فدروپداشدی در 
یوگوسالوی، چرخدش در 
مجدارسدتدان، اتدفداقدات 
بسیدار سدریدع در خدود 

شدوروی، و ایدن اواخددر 
بدددرآمدددد تدددوده ای و 
سرکوب خونین در چین  
آیا شما چنین شتابی را 
برای این پروسه تصدور 
میدکدردیدد؟ هدم اکدندون 
اصددددفددددالح "بددددحددددران 
کمونیسم" با تفسیرهای 
مدددداوم رسدددانددده هدددای 
بوراوازی غدرب از ایدن 
وقایع، یک عبارت جدا 
افتاده در افکار عمومدی 
شددده  عددقددیددده شددمددا 
درباره تدحدوالت اخدیدر 

 چیست؟
 

 منصور حکمت: 
 ییکییر میییییکیینییم وقییایییع هییمییییین  
چندماهه اخیییر بیهیتیر از هیرنیو   
اسییتییدال  و بییحییتییی کییه مییا  
میتوانستیم در کنرره سیوش حیزب  
مطر  کنیم صحت تحلیییل هیای  
ما در گزارشی کیه بیه کینیریره  
دادیم را اثبات کرده باشید. حیتیی  
در آن گیزاری هیم میا دوره دراز  
مدتی را برای این دگرگونی هیا  

پیش بینی نمیکردیم. بیا ایینیحیا   
شتاب رویدادهای اخیر واقعا خییره  
کننده است. بنیظیر مین تیحیوالت  
شوروی و به اصطال  کشورهیای  
بلوک شر  با روییدادهیای اخیییر  
چین زوایای مختلفی را از رونید  

عییمییومییی زوا  سییوسیییییالیییییسییم  
بور وائی بنمیاییش میییریذارنید و  
نباید از تیفیاوتیهیای اسیاسیی ای  
که میان آنها وجیود دارد غیا یل  
شییید. بیییعییینیییوان ییییک اردوی  
سوسیالیییسیم بیور وائییم بیعینیوان  

یییک  قییطییب  در جیینییبییش بییه  
اصطال  کمونیستیم سوسیالییسیم  
بور وائی در چین بسیار پیییش از  
این ورشکسته و بی اعتیبیار شیده  
بود. میائیوئیییسیم در هیمیان دهیه  
هفتاد شکست خورد و از صیحینیه  

 یادداشت سردبیر
از این شماره کارگر کمونیست کتاب تفاوتهای ما )گفت و گو در باره کمونیسم کیارگیری( نیوشیتیه مینیصیور  

 حکمت را منتشر میکنیم. 
تفاوتهای ما در جریان مباحن کنرره سوش حزب کمونیست ایران منتشر شد. و در بسوی سوسییالیییسیم دوره دوش  

 منتشر شده است. در سایت منصور حکمت هم قابل دسترس است.   ٥٩١١ آبان    -  ٠ شماره  
 سوا  از منصور حکمت است.   ٧٩ تفاوتهای ما )گفت و گو در باره کمونیسم کارگری( شامل  
 بخش از سوا  و جوابها را منتشر میکند.   ٧تا ٥کارگر کمونیست در هر شماره حدود یک صفحه با ظر یت 

 ٧٤٥٠ اوت    ٠ 

 منصور حکمت  تفاوت های ما
 

 گفتگو در باره کمونیسم کارگری
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 دیدن کنید  از سايت منصور حکمت
http://hekmat.public-archive.net/indexFa.html 

سیاسی خارج شد. کنار کشیییدن  
چین بعد از مائو از هرنو  داعیییه  
سوسیالیستی هم بسییار پیییش از  
این مسجل شده بود. وقایع امیروز  
چین بیشتر نشاندهنده کشیمیکیش  
بیییرای انیییطیییبیییا  میییادی در  
ساختارهای سیاسی و اداری ایین  
کشور با جهت گیریهای بنیییادی  
است که قبال در سیطیح اقیتیصیاد  
سیاسی این کشور و در عیرصیه  
ایدئولو یکی بوجود آمده بود. میا  
در چییییین شییاهیید  ییرجییاش پییروسییه  
هائی هستیم که بسییار پیییش از  
این آغاز شده بود و  ی الحا  بیه  
عییمییر و اعییتییبییار سییوسیییییالیییییسییم  
بور وائی در چین چیه در داخیل  
این کشور و چه در صحینیه بییین  
المللی خاتمه داده بود. بیه ییک  
معنیم بنابراینم وقیاییع امیروز در  
چیین بیا هیمیه بیرجسیتیریی ای  
نسییبییت بییه رویییدادهییای جییامییعییه  
شوروری و تاثیرات آن در صیحینیه  
بین المللی بمراتب کم اهمییت تیر  
است. در شوروی ما بیا چیرخیش  
های تاریخسیازی روبیرو هسیتیییم  
کییه عییالوه بییر تییاثیییییراتییش بییر  
مناسبات سییاسیی و اقیتیصیادی  
بین المللیم پرونیده بسیتیر اصیلیی  
سوسیالیسم بور وائی تاکنونی را  

میبندد. شتاب تحوالت سیییاسیی  
و  ییکییری در شییوروی بسیییییار  
بیشتر از تغییرات اقتیصیادی بیوده  
است. اما روند برگشت نیاپیذییری  
که شرو  شیده و در اولییین قیدش  
 ییی الییحییا  کییل میید  سییرمییایییه  
داری دولتی را ورشکسیتیه کیرده  
استم در انتهای خیودی انیحیال   
کییامییل اردوگییاه بییه اصییطییال   
سوسیالیستی و پایان سوسیالییسیم  
بییور وائییی روسییی را بییه هییمییراه  
دارد. البته این بیلیییه ای نیییسیت  
کییه  ییقییر دامیین بییه اصییطییال   
رویزیونیست ها را گر یتیه بیاشید.  
هییمییراه بییا زوا  اییین جییریییان کییل  
گییرایشییات و تییرنییدهییای شییبییه  
مارکسیستی غیر کارگیری کیه  
به اعتبار انتقاداتشان به این بسیتیر  
اصلی موجودیت پیدا کرده بیودنید  
هییم بیینییظییر میین عییمییرشییان تییمییاش  

 میشود. 
 

آیا این  بحران کمونیسم  یا  پیاییان  
کمونیسم  است؟ راستش من دنییا  
را صحنه جدا  مکاتب نیمیییدانیم.  
تاریخ واقعی تاریخ جینیبیش هیای  
اجتماعی و طبقاتی است. واویح  
است که در این میییان  چیییزی   
شکست خورده و به پیاییان رسیییده  

اسییت. اییین تییحییوالت نییمییودار  
شکست جنبش بور وائی سرمیاییه  
داری دولتی است. بور وازی ایین  
جنبش را کمونیستی نامیده و بیه  
میلیونهیا انسیان بیعینیوان جینیبیش  
کمونیستی شینیاسیانیده اسیت. از  
نظر تاریخی هیم ایین جینیبیش در  
جوار جنبیش کیمیونیییسیتیی رشید  
کیییرده و در طیییی میییراحیییل  

 مشخصی خود را بعنوان بستر  
 

رسمی کمونیییسیم تیتیبیییت کیرده  
اسییت. جیینییبییش سییوسیییییالیییییسییتییی  
کارگریم یعنی کمونیسمی کیه  
پرچم مبارزه ود سیرمیاییه داری  
کارگر در جامعه معیاصیر اسیتم  
در کنار این کمونیسم رسمیی بیه  
حیات خودی ادامه داده و طیبیعیا  
با غلبه این جریان سیرمیاییه داری  
دولتی به مقدار زیاددچار ا یت و  
عقیب نشییینیی شیده. ایین ییک  
جنبش دیرر است که مین از آنم  
هییمییانییطییور کییه مییورد بییحیین  
مانیفست کمونیست استم بعنیوان  
کمونیسم کارگری یاد میییکینیم.  
شکست سوسیالیسم بور وائیی در  
روسیییییه و الجییرش ا ییو  هییرنییو   
سوسیالیسم غیرکارگیری دییریرم  
از ناسیونا  ر یرمیییسیم چی  تیا  

پوپولیسم و غیرهم قیل و قیا  وید  
مارکسیستی بور وازی را تشدیید  
کرده و طبعا کمونیسم کیارگیری  
را هم تحت  شار اییدئیولیو ییکیی  
بیشتری قرار میدهد. امیا بیحیران  
این سیوسیییالیییسیم بیور وائیی نیه  
زمینه های کمونیسیم کیارگیری  
را تضعی  میکند و نه آن را بیه  
بییحییرانییی میییییکییشییانیید. کییامییال  
بییرعییکییسم هییمییانییطییور کییه در  
گزاری به کنرره هم نوشته اش و  
درسمینار او  کمونیسم کیارگیری  
در چند ماه قیبیل تیوویییح دادشم  
دور جییییدیییییدی از مییییبییییارزه  
کمونیستی کارگری در انیتیظیار  
ماست. امروز بستر اصلیی آنیچیه  
کییه رسییمییا کییمییونیییییسییم نییامیییییده  
میشود دارد بیار دییریر بیه درون  
طبقه کارگیر مینیتیقیل میییشیود.  
کمونیسم کارگری بعینیوان ییک  
جیینییبییش اجییتییمییاعییی دوبییاره دارد  
جای واقعی خیود را در جیامیعیه  
پیدا میکند. قیدرت ایین جینیبیش  
عظیم است. برخالف آنها کیه بیه  
خیا  خودشیان پیاییان میارکیس و  
مارکسیسم را اعیالش کیرده انیدم  
میین دوره آتییی را دوره عییروج  
مجدد مارکسیسم میییدانیمم چیرا  
که جنبیش اجیتیمیاعیی کیه ایین  

مارکسییسیم میییتیوانید پیرچیمیش  
بییاشییدم جیینییبییش اعییتییرا  ویید  
سرمایه داری کیارگیرم تیازه دارد  
از شکست پس از انقیالب اکیتیبیر  
و از دهها سا  غلبه حرکت هیای  
شبه سوسیالیستی بیور وازی قید  
راست میکینید. راه دوری نیبیایید  
ر ت. بنیظیر مین دهیه نیود دهیه  
گسییتییری اعییتییراوییات رادیییکییا   
کارگری در کانونهای صنیعیتیی  
اروپای غیربیی و دهیه پیییداییش  
نسییییل جییییدیییییدی از احییییزاب  
کییمییونیییییسییتییی اسییت. احییزاب  
کمونیست کارگری. بینیظیر مین  
مارکسیسم بعنیوان ییک انیتیقیاد  
عمیق و عظیم از جامعه سیرمیاییه  
داریم و بیعینیوان ییک تیئیوریم  
خدشه پذیر و بحران بردار نیییسیت.  
همین وقیاییع امیروز نیییز صیحیت  
مارکسییسیم را ثیابیت میییکینید.  
تئوری انقالب کارگری را  یقیر  
خود جنبش کارگری و پراتیییک  
کییارگییری میییییتییوانیید بییه ثییبییوت  
بیییرسیییانییید. سیییقیییو  جیییرییییانیییات  
غیرکارگری که برای تحقق امیر  
ناسیونالیسمم دموکراسیم ر یرش و  
صنعیتیی شیدن بیه میارکسیییسیم  
آویزان شده بودندم چیزی جیز ایین  

 را اثبات نمیکند. 

 منصور حکمت  تفاوت های ما
 

 گفتگو در باره کمونیسم کارگری
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احضار چدهدل کدارگدر 
دیددگددر هددفددت تددپدده 
تددوسددب دادگسددتددری 

 شوش
دنبا  آزادی کارگیران بیازداشیتیی  
شرکت کشت وصینیعیت نیییشیکیر  
هفت تپهم طی چند روز گذشیتیهم  
چهل کارگر دیرر توسر شیعیبیه  
او  دادییاری دادگسیتیری شیوی  
احضیار شیده انید. ایین کیارگیران  

میردادم    ٥١ بایستی روز یکشنبهم  
ساعت هشیت صیبیح در دادگیاه  
حضور یابند. اتهاش اولیه میحیرک  
ذکر شده است. طیبیق اطیالعیات  
رسیدهم این اسامی تیوسیر میدییر  
عامل شرکتم سیامیک ا شیارم  
و با همکاری حراستم تهییه شیده  
و بییه دادگسییتیری شییوی ارسییا   

 گردیده است. 
سندیکای کارگران نیشکر هیفیت  
تپه تهدید واحضار کارگران هیفیت  
تپه و هرگونه پرونده سازی عیلیییه  
همکاران خود و کیارگیران دییریر  
بییخییشییهییا در سییراسییر کشییور را  

 محکوش می کند. 
کلیه اتهامات نیروهای امینیییتیی  
و قضایی علیه کارگران لغو بایید  

 گردند. 
سندیکای کارگران نیشکر هیفیت  

 تپه 
 ٥٩٣١ مرداد ماه    ٥٩ 

 
سنددیدکدای کدارگدران 
ندددیدددشدددکدددر هدددفدددت 
تدپده:پددروندده سددازی 
بددرای کددارگددران را 

 محکوم می کنیم
روز یکشنبه  پنجاه و سه کیارگیر  
کشت وصنعت نیشکر هفیت تیپیه  
در شعبیه ییکیم دادییاری دادگیاه  
شییوی بییه اتییهییاش شییرکییت در  
اعییتییصییابییات اخیییییر وهییمییچیینییییین  
تحریک کارگیران تیفیهیییم اتیهیاش  

شدند وبا سپیردن کیفیالیت و یییش  
حقوقی به طور موقت ازاد شیدنید  
الزش به ذکر اسیت حضیور دییریر  
کیییارگیییران چشیییم گیییییییر بیییود   
سیینییدیییکییای کییارگییران کشییت  
وصنعت هفت تپه هر گونه پیرونیده  
سازی بیرای تیمیامیی کیارگیران  
ودیرر مزد بیریییران را میحیکیوش  

 میکند . 
با امید به همبستری تیمیامیی     

 کارگران 
سندیکای کارگران نیشکر هیفیت  

 تپه 
 ٣١/١/٥١ مورخ      
 

احضار چدهدل کدارگدر 
دیددگددر هددفددت تددپدده 
تددوسددب دادگسددتددری 

 شوش
بدنبا  آزادی کارگران بیازداشیتیی  
شرکت کشت وصینیعیت نیییشیکیر  
هفت تپهم طی چند روز گذشیتیهم  
چهل کارگر دیرر توسر شیعیبیه  
او  دادییاری دادگسیتیری شیوی  
احضیار شیده انید. ایین کیارگیران  

میردادم    ٥١ بایستی روز یکشنبهم  
ساعت هشیت صیبیح در دادگیاه  
حضور یابند. اتهاش اولیه میحیرک  
ذکر شده است. طیبیق اطیالعیات  
رسیدهم این اسامی تیوسیر میدییر  
عامل شرکتم سیامیک ا شیارم  
و با همکاری حراستم تهییه شیده  
و بییه دادگسییتیری شییوی ارسییا   

 گردیده است. 
سندیکای کارگران نیشکر هیفیت  
تپه تهدید واحضار کارگران هیفیت  
تپه و هرگونه پرونده سازی عیلیییه  
همکاران خود و کیارگیران دییریر  
بییخییشییهییا در سییراسییر کشییور را  

 محکوش می کند. 
کلیه اتهامات نیروهای امینیییتیی  
و قضایی علیه کارگران لغو بایید  

 گردند. 
سندیکای کارگران نیشکر هیفیت  

 تپه 
 ٥٩٣١ مرداد ماه    ٥٩ 

 
ده نفدر از کدارگدران 
بازداشتی هفت تدپده 
با سپردن کفالت بده 
طدددور مدددوقدددت آزاد 

 شدند
ده  تین    ٥٩٣١ شنبه هفتم مرداد  

از کارگران بازداشت شده شیرکیت  
کشت وصنعت نیشکر هفیت تیپیه  
در زندان دز و  پس از میحیاکیمیه  
در دادگاه شوی توسیر دادسیتیان  
به طور موقت و با سپردن کفیالیت  
یا  یییش حیقیوقیی از زنیدان آزاد  
شییدنیید.  دروییمیین آقییای ا شییار  
مدیر عامل شرکت نیشکر هیفیت  
تپه به ایین دادگیاه احضیار و در  
مییورد عییدش پییرداخییت مییطییالییبییات  
کارگران وهمچنین بازنشیسیتیریان  

 توویحاتی داد.  
اسییامییی نییه نییفییر از کییارگییران  
بازداشتی به قرار زیر است: رسیتیم  
و حمیید عیبیدلیلیه زادهم احیمید و  
یعقوب الکتیرم عیاد  سیمیاعییینم  
ابراهیم ظیهیییریم بیهیزاد نیظیریم  
صبا  سواری و احیمید میرادی.  
حضور تعداد کتیری از کیارگیران  
هفت تیپیه در میقیابیل سیاخیتیمیان  
دادگاه در حیمیاییت از هیمیکیاران  
بازداشتی خود چشم گیر و نشیان  
دهنده اتحیاد کیارگیران بیا وجیود  
 ضیای امینییییتییی مییوجیود مییی  

 باشد.  
از تمامی کارگران و نهیاد هیا و  
تشیکیلییهیای مسییتیقیل کیارگییری  
درداخییل و خییارج از ایییران کییه  
هیمییواره حییمییایییتییهییای خییود را از  
کارگران وخانیوادهیای آنیان طیی  
این میدت ابیراز داشیتیه انید قیدر  
دانی ومراتب سپیاسیریذاری خیود  

 را اعالش میداریم. 
با امید به همبستیریی تیمیامیی    

 کارگران جهان 

سندیکای کارگران نیشکر هیفیت  
 تپه 

 ٥٩٣١ هفتم مرداد ماه  
 

تداوم بدازداشدتدهدا و 
اذیت و آزار کارگدران 

 نیشکر هفت تپه
همانطور کیه در اطیالعیییه سیوش  

اعیالش نیمیودییمم    ٥٩٣١ مرداد ماه  
بییدنییبییا  تییجییمییعییات اعییتییراوییی  
کارگران شرکت نیشکر هفت تیپیه  
در روزهای اخیییر و بسیتیه شیدن  
جاده بین المللی اندیمشک اهیواز  
توسر کیارگیران در سیوش میرداد  
ماهم ماموران امنیتی و انتظیامیی  

نفر از کیارگیران    ٥١ شبانه حدود  
را دستریر کیردنید. تیا  سیاعیت  
مییخییابییره اییین خییبییر از ا ییراد  
بازداشتی شب گذشتیه اطیالعیی  
در دسییت نیییییسییت وخییانییوادهییای  
بازداشتی همچنیان سیرگیردان بیه  
دنییبییا   ییرزنییدان وهییمییسییران خییود  

 هستند.   
در ادامه بازداشتهای دیروز امیروز  
نیز تعداد پنیج کیارگیر دییریر بیا  
همیاهینیریی حیراسیت شیرکیت و  
مدیر شرکت آقای ا شیار تیوسیر  
نیییییروهییای اطییالعییات وامیینیییییت  
نیروی انیتیظیامیی بیازداشیت وبیه  
مکان های نامعلوش منیتیقیل شیده  

 اند. 
الزش به ذکر است کیه جیوی بیه  
شدت امنیتی بر هفت تپه حیاکیم  
شده است ودر ایین میییان هیئیییت  
مییدیییره سیینییدیییکییا نیییییز بییه طییور  
محیسیوسیی از طیرف نیییروهیای  
امنیتی تحت  شار قیرار گیر یتیه  
اندم به طوری که امیروز بیعید از  
سه ماه که دستیمیزد اردییبیهیشیت  
ماه به حساب کارگران واریز شیده  
اسییت دسییتییمییزد آقییایییان  ییریییدون  
نیکو رم جلییل احیمیدی و قیربیان  

 علیپور پرداخت نشده است.  
سندیکای کارگران نیشکر هیفیت  
تپه ومن محکوش کردن بیازداشیت  

این انسانیهیای شیریی  و زحیمیت  
کشم خواستار آزادی بی قییید و  
شر  تمیامیی ایین عیزییزان میی  
بیییاشییید. میییقیییامیییات بیییه جیییای  
بیییرخیییوردهیییای امییینیییییییتیییی و  
سرکوبررانه الزش است رسیییدگیی  
 ییوری بییه مییطییالییبییات بییرحییق  
کییارگییران را تییحییت تییوجییه قییرار  

 دهند.  
باتشکر از حیمیاییتیهیای تیمیامیی  
تشکلهای کارگری وساییر نیهیاد  

 های مستقل  
سندیکای کارگران نیشکر هیفیت  

 تپه 
 ٥٩٣١ چهارش مرداد  

 
جددمددعددی از کددارگددران 
شرکت نیشدکدر هدفدت 

١تددددددددددددددپدددددددددددددده: ٣ 
کارگرنیشکرهفت تپه 

مردادبده  ١١که دیروز
شدعددبدده اول دادیدداری 
احضارشدندرابایدیدک

ی ازروزهددای سددیدداه 
وتدداریددک درتدداریدد  
جدددامدددعددده کدددارگدددری 

 دانست 
دیییروزکییارگییرانییی بییه دادگییاه  
مراجعه کردند کیه درایین پیانیزده  
مییاه کییه شییرکییت بییه بییخییش  
خصوصی ناکارامدواگذارشیده بیه  
اندازه پانزده سا  زجیرکشیییدن ایین  
ا ییرادطیییی ایییین میییدت بیییارهیییا  
درخصییوو ووییعیییییت خییودبییه  
مسئولین شیهیرسیتیانیی واسیتیانیی  
یییییییییییروهیییییای امییییینیییییییییییتیییییی   ن
وانتظامی.نماینده غیییر یعیا  وکیم  
تییییوان شییییهییییر؛  ییییرمییییانییییدار؛  
استیانیدارو...هیمیه رامیطیلیع کیرده  
بودندجواب اکتیر ایین مسیئیولییین  

 دراین مدت به کارگران یک  
 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ٧٧ صفحه  



 ٢٨٤ شماره      -  چهارم  دوره     11     کارگر کمونيست 

 ٧٤ صفحه   

جملیه بیود: اکیتیر شیرکیتیهیا  
وکیارگیران بیخیشییهیای میخیتیلیی   
کشییورحییقییو  بییاتییاخیییییردریییا ییت  

  ٩٠ میکنند.ظیاهیرا اقیاییان میاده  
قییانییون کییار را ییرامییوی کییردنیید  
وشیاییید دلسییوز تییولیییید وسیرمییایییه  
گذاری هستندولی نیه ایینیریونیه  
نیست وقتی که ازطرف میدییرییت  
نیشکرهفیت تیپیه بیخیاطیررویاییت  
استانداریک ونیم میییلیییاردتیومیان  
به تیم تحت پیوشیش ان پیرداخیت  
مییییییشییود بییاییییدشییاهیییدسییکیییوت  
یییییاشیییییییییییم   یییییداری ب اسیییییتیییییان
ومییورددیییرییروقییتییی دراحضییاریییه  
کییارگییران نییوشییتییه شییده بییدلیییییل  
گییزاری مییامییورییین عییلیییییه شییمییا  
احضارشدید و هیمیه میییدانینیدایین  
لیست توسر قائیم میقیاش شیرکیت  
تییهیییییه شییده وبییا امضییا  ایشییان  
لیست به شعبه ارائه شده و نیامیه  
احضاریه توسیر رئیییس پیاسیریاه  
هفت تپه امضا  شیده وکیارگیران  
شرکت نیییشیکیر ازخیدمیات دادن  

مدیریت شرکت به پاسراه میانینید  
تعمیرات ساختمان این محیل اگیاه  
هستند ولیی ایین راهینیوزمیتیوجیه  
نشدندکه چیرابیایید بصیورت دائیم  
ییکیی ازنیییروهیای ایین پیاسیرییاه 
) ستوان ش( حتی درروزهایی کیه  
اعتراوی درکیارنیییسیت درسیطیح  
شرکیت حضیوردائیم داردمیریرایین  
شرکت کارگاه تیولیییدی نیییسیت  
نییمیییییدانیییییم ایییا بییازرسییی نیییییروی  
انتظامی درجیرییان ایین میوویو   
هست ییابیاهیمیاهینیریی انیهیا ایین  
اقداش صورت میریردچندی پییش  
نیز توسر یکی ازایین میامیوریین  
پییس ازدرگیییییری و ییحییاشییی بییه  
کارگران تیرهیواییی نیییزشیلیییک  
شده بیودوصیدای کیارگیربیجیاییی  
نییرسییییید چییطییوردادسییتییان عییلیییییه  
کیییارگیییران اعیییالش جیییرش کیییرده   
مدیریت شرکت لیست بیه دادگیاه  

نیفیررامیعیر یی    ١٩ ارائه میکنید و 
کردمررکار رمیا درحیادش شیدن  
این اتفیا  نیقیش نیدارد چیراجیای  

شییاکییی ومییتییشییاکییی تییوسییر  
میییقیییامیییات قضیییاییییی شیییوی  
جابجاشدنددیروزاکیتیرکیارگیران بیه  
ایین مییوویو  اعیتییرا  داشییتینیید  
وییمیینییا ا ییرادی دراییین لیییییسییت  
هسیتینید کیه درروزحیادثیه حیتیی  
درسطح استان نبوده ییا میرخصیی  
بییودنیید کییارگییران شییرکییت دراییین  
خصوو  قر بیه خیدا پینیاه بیرده  
وناچارا تنهیا راه بیه دسیت اوردن  
حق قانونی خیودرا اتیحیاددانسیتیه  
وتیجیربیه ثیابیت کیرده کیه دراییین  
شرایر موجود مسئولییین دییواری  

 کوتاهترازکارگر پیدا نکردند. 
جمعی ازکارگران زجیرکشیییده  

 ومظلوش نیشکرهفت تپه 
 

بددیددانددیدده سددندددیددکددای 
کارگران شرکت کشدت 
و صنعت نیشکر هفت 

 تپه 

در مییورد اعییتییراوییات دو روز  
گذشته کارگیران ایین شیرکیت و  
بازداشت پانزده تن از کارگیران در  
شییبییانییرییاه سییوش مییرداد.  عییدش  
رسیدگی بیه خیواسیتیه کیارگیران  
نیشکر هفت تیپیه و بیکیارگیییری  
نیروهای انتظامی علیه کیارگیران  
معتر  محکوش است  کیارگیران  
بازداشت شده باید  یوری و بیدون  

 قید و شر  آزاد گردند  
در پییی اعییتییراوییات کییارگییران  
شرکت کشت و صنعت نیییشیکیر  
هیفیت تیپییه در روزهییای اخییییر و  
بسیتیه شییدن جیاده بییین الییمیلیلییی  
اندیمشک اهواز توسر کیارگیران  
در اعترا  به عدش رسیدگیی بیه  
مطالبات معیو  خیودم نیییروهیای  
پلیس و امنییتیی شیبیانیریاه و از  

سه شنبه سیوش میرداد    ٧٥ ساعت  
مییاه بییا یییوری بییه خییانییه هییای  
کییارگییران پییانییزده تیین از آنییان را  
بازداشت کیردنید. احیمید کیتیییرم  
بهزاد نیظیریم سیییدهیادی تیفیا م  

عبدالروا سرخهم حمیید عیبیدالیلیه  
زاده و دو نفر که ناش شیان صیبیا   
سواری اسیت در بییین بیازداشیت  

 شدگان هستند. 
همکاران ما اعالش کیرده انید کیه  
در صورت عدش پرداخت مطالیبیات  
میعییو  خییود و هیمییچینیییین عییدش  
آزادی کیییارگیییران بیییازداشیییتیییی  
اعتراوات خود را از  ردا از سیر  

 خواهند گر ت. 
 

کارگران نییشیکیر هیفیت تیپیه در  
چندین سا  اخیر بیرای بیه دسیت  
آوردن مطالبات خود بیارهیا دسیت  
به اعترا  و اعتیصیاب زده انید.  
اعتراوات ایین دوره کیارگیران و  
بازنشستران نیشکر هفت تیپیه تیا  
کنون باید به مقامیات نشیان داده  
باشد که عدش توجه و رسیییدگیی  
نسبت به خواسته هیای کیارگیران  
قابل پذیری نیییسیت. اعیتیراویات  

 ما کارگران و بازنشستران  
 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه



٧٩٣١ مرداد ٧١ کارگر کمونيست  12 

 ٧٩ صفحه   

شرکت کشت و صنعت نیییشیکیر  
هفیت تیپیه در دوره اخیییر جیهیت  
رسیدگی  وری به مطالبات زییر  
اسییت:  پییرداخییت دسییتییمییزدهییای  
عقب ا تاده از اردیبهشت تیا تیییر  
امسا ؛ تمدید د ترچه های بییمیه  
تامین اجتماعیم که از  یروردیین  
تا تیر امسا  به دلییل عیدش وارییز  
هزینه آن توسر کیار یرمیا انیجیاش  
نشده است؛ کیارگیران بیازنشیسیتیه  
که آخرین سری آنیهیا در اسیفینید  

بیییازنشیییسیییت شیییده انییید    ٥٩٣١ 
درصید حیق    ٠ کماکان مینیتیظیر  

کار رما می باشند که پیرداخیت  
 نشده است.  

 
عالوه بر مطالیبیات  یوری  یو م  
پروسه واگذاری شرکت به بیخیش  
خصوصیم مورد اعتیرا  شیدیید  

  ٥١ کارگران می باشد.  بیش از  
ماه ایین پیروسیه در جیرییان بیوده  
است و اگیر چیه شیرکیت هینیوز  
بطور کامل به بیخیش خصیوصیی  
واگذار نشده و کیمیاکیان شیرکیت  
عاش محسوب می گرددم لیییکین  
نییاکییارآمییدی بییخییش خصییوصییی  
آنچینیان آشیکیار و میخیرب بیوده  
است کیه در صیورت پیاییان ایین  
پروسه و نهاییی شیدن خصیوصیی  
سازی سرنوشت کل این صینیعیت  
و کیییارگیییران شیییاغیییل آن بیییا  
مییخییاطییرات جییدی تییری روبییرو  
خیواهیید شیید. پییروسییه خصییوصییی  
سازی تا همینجا موجب گیردییده  
که پرداخت دستیمیزدهیا و پیادای  
های کیارگیران بیطیور میداوش بیه  
تیاخیییر ا یتیادهم امینیییت شیغیلییی  
کارگران تضعی  گردیده و حیتیی  

مییزایییای کییاری ابییتییدایییی ای  
همچون لباس کیار و پیوتییین در  
اخیتییییار کیارگییران قیرار نیرییییرد.  
همزمان بیا بیدتیر شیدن وویعیییت  
کییارگییران شییاهیید بییوده ایییم کییه  
حضییور نیییییروهییای امیینیییییتییی و  
انتظامی در میحیییر هیای کیار  
گسترده تر شیده اسیت. اقیدامیات  
سرکوبررانه نیروهیای انیتیظیامیی  
در روزهای اخیر و امیروز پیس از  

انییدیییمییشییک  -بسییتیین جییاده اهییواز 
تیوسیر کیارگیران نشیان میییدهیید  
مقامات حاورند میلیونها هیزیینیه  
برخوردهای امنیتی را میتیحیمیل  
شده اما مزد و مزاییای ابیتیداییی  

 ما کارگران را نپردازند.  
 

واقییعیییییت اییین اسییت کییه تییعییداد  
کیارگییران و کییارمینییدان شییرکییت  

نیشکر هفت تپه از بیاالی هیفیت  
نفر سیقیو     ٠١٤٤ هزار نفر به زیر  

کرده و اکنون اکتیرییت کیارگیران  
شییرکییت بییاالخییت در بییخییش  
کشاورزی را کیارگیران پیییمیانیی  
تشکیل میدهند. بی تردید دولیت  
مسییئییو  اییین تضییییییییغییات و بییی  
حقوقی ها می بیاشید و میوظی   
اسییت در اسییر  وقییت بییه کییلیییییه  
مییطییالییبییات کییارگییران و سییرقییت  
 دستمزدهای ما رسیدگی نماید. 

سندیکای کارگران نیشکر هیفیت  
تپه خواهان آزادی  یوری و بیدون  
قییییید و شییر  کییلیییییه کییارگییران  
بییازداشییت شییده اسییت. سیینییدیییکییا  
تالی خواهد کرد که با انعکیاس  
منظم تیر میبیارزات کیارگیران و  
بازنشستران شرکت توجه جامیعیه  
در کشور و سطح بین المیلیلیی را  

نسبت به مصیائیب میا کیارگیران  
بیش از پیش جلب نمیایید. ویمین  
قدردانی از حمایتهای تاکینیونییم  
ما همچنین از حمایت آی یو اف  

الیمیلیلیی کیارگیران    ) دراسیون بین 
صنایع مواد غیذایییم کشیاورزی  
و خدمات( و کارزار جهانی آن و  
دیرر تشکالت کارگیری کیه از  
هفته پیش در حمایت از کارگیران  
نیشیکیر هیفیت تیپیه و سینیدییکیا  
آغازشده است قدردانی می کنییم  
و خییواهییان تییداوش حییمییایییتییهییای  
کارگری داخلی و بییین الیمیلیلیی  

 هستیم. 
 

سندیکای کارگران نیشکر هیفیت  
 ها   تپه 

 ٥٩٣١ سوش مرداد  
 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 اتحادیه آزاد کارگران ایران  

پدددیدددام یدددکدددی از 
کارگران نیشکر هفت 
تدددپددده بددده کددداندددال 
اتدددددحدددددادیددددده آزاد 

 کارگران ایران
 

واگذاری شرکت بجای تولیید  
شکرکار رما بنیا داره کیه بیرای  
هرکارگریک پرونده تشکیییل بیده  
ظیییاهیییرا دادگیییاه شیییوی هیییم  
باواگذاری نیشیکیرهیفیت تیپیه بیه  
بخش خصوصی واگذارشده وطبیق  
لیست ارسالیی میدییرییت شیرکیت  
احضیییارییییه بیییرای کیییارگیییران  

میفرسته؛ کارگران امیروز نسیبیت  
به احضارنکیردن عیوامیل اصیلیی  
اعتراوات یعنی مدیریت شیرکیت  
ییییید.واقیییییعیییییا   یییییودن شیییییاکیییییی ب
دیییوارکییوتییاهییتییرازکییارگییران پیییییدا  

 نمیشه. 
 

احضددار و مددحدداکددمدده 
دسته جمعی کارگران 
رنددجدددیدددده شددرکدددت 
نیشکر هفت تدپده را 
قویا محکوم میکدندیدم 
و خواهدان مدحداکدمده 

کددارفددرمددا و کسددانددی 
هسدددتدددیدددم کددده در 
نهادهای امدندیدتدی و 
قضائی با احضدار و 
بددازداشددت کددارگددران، 
تددکددیدده گدداهددی بددرای 
ستمگریهای کارفدرمدا 

 شده اند
دادگسییییتییییری شییییوی و  
راهییروهییای آن امییروز یییکییی از  
شلوغ ترین و پر مشغله تیریین روز  
های کیاری خیود را پشیت سیر  
گذاشت. امروز بیییش از ییکیصید  

کارگر شرکت نیشکر هیفیت تیپیه   
در این بیدادگاه حاور شده بیودنید  
تا تاوان حق خیواهیی خیود را بیه  
ورب و زور احضار و میحیاکیمیه  
پس دهند تا اگیر از گیرسینیریی  
نیییییز جییان دادنیید و اگییر از سییر  
اسیتییییصییا  و درمییانییدگیی بییرای  
گذران زندگیم خیانیواده هیایشیان  
نیییییز از هییم  ییروپییاشییییید و اگییر  
 ییرزنییدانییش نیییییز از تییحییصیییییل  
بازماندند و برای لقمه ای نیان بیه  
خیییییل کییودکییان کییار و خیییییابییان  
پیوستند باز هم جیرائیت اعیتیرا   
برای دریا ت حق الزحیمیه کیاری  
که ماهها پیییش انیجیاش داده انید  

 نداشته باشند. 

کیارگیر رنیجیدییده    ١٩ امروز  
نیشکر هیفیت تیپیه کیه روزهیای  
بسیار سیخیت و عیذاب آوری را  
تواش بیا  یالکیت نیاشیی از عیدش  
دریا ت دستمزدهایشان  در طیو   
ماههای گیذشیتیه سیپیری کیرده  
بییودنیید بییا احضییاریییه شییعییبییه او   
دادیاری دادگسیتیری شیهیرسیتیان  
شوی در این محل حاویر شیدنید  
تا بدلیل اعترا  به عدش پیرداخیت  
دسیتیمییزدهیای نییاچیییزشییان مییورد  
بییازجییوئییی و پییرونییده سییازی و  
بییازداشییت قییرار گیییییرنیید. امییا  
هییمییکییارانشییانم آنییان را تیینییهییا  

   ١٩ نرذاشتند و به تعداد   
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  ١٩ کییارگییر احضییار شییدهم  
کییارگییر دیییرییر نیییییز در مییحییل  
دادگسییتییری شییهییرسییتییان شییوی  
حاویر شیدنید و بیا سیپیردن قیرار  

میییلیییون تیومیانییم     ٧٤ کفیالیت  
آزادی موقیت هیمیکیاران خیود را  
ومانت کردند. به غل و زنیجیییر  
کشیدن کارگران نیییشیکیر هیفیت  
تپه از طریق احضار و بازجوئیی و  
بازداشت در حالی ادامه دارد کیه  
بدنبا  هفته ها اعترا  از سیوی  
ایین کیارگییرانم کیار ییرمییا  ییقییر  
بییخییش بسیییییار کییوچییکییی از  
مطالبات آنها را پرداخیت کیرده و  
اییینییک بییا اتییکییا بییه نیییییروی  
سرکوب و قوه قضائیییه در صیدد  
دادن درسییی بییه آنیان  اسییت تییا  
دیرر کارگری جیرائیت اعیتیرا   

به بردگی و  قر و گرسینیریی و  
عیدش پیرداخییت دسیتیمییزد نیداشیتییه  

 باشد. 
 

  ٩٣ اینک حیکیومیتیی کیه  
سا  پیش با داعیییه مسیتیضیعی   
پناهی و ترجیح کوخ نشییینیان بیر  
کاخ نشینان زماش امور را در ایین  
مملکت بیدسیت گیر یت در حیا   
زدن شییال  بییر گییرده کییارگییران  
معدن آ  دره و بیریییر  و بیبینید  
کارگرانی است که در نیییشیکیر  
هییفییت تییپییه و جییای جییای اییین  
کشورم  قر دسیتیمیزد کیاری را  
که ماهها پیییش انیجیاش داده انید  

 طلب کرده اند. 
 

اما آنچیزی که کیار یرمیای  

نیییییشییکییر هییفییت تییپییه و دولییت و  
 حکومت حامی ای از درک آن  
عاجزند این اسیت کیه دییریر  
دوران بییرده داری و بییه غییل و  
زنجیر کشیدن انسانها و تیحیمیییل  
بیراری و گرسنری بیر آنیان بیه  
پایان رسیده است و اگیر امیروز م  
هزاران کیارگیر شیرکیت نیییشیکیر  
هفت تپه و کارگران دیرر میراکیز  
بزرگ صینیعیتیی در خیوزسیتیانم  
خییییابییانیهییای شیهییر شیوی را در  
اعترا  به چنین اقداش ننیرییینیی  
از سییوی نییهییادهییای قضییائییی و  
امنیتی اشغا  نیمیییکینینید نیه از  
آنییروسییت کییه بییه اییین ووییعیییییت  
ننگ آلود تمکین کرده اند بلیکیه  
آنان در حا   یرو خیوردن خشیم و  
انزار خود از شرایر مصیییبیت بیار  

کنونی هستند که دیر یا زود بیا  
تداوش سیاست سرکوب اعتراویات  
و مطالبات کیارگیریم هیمیچیون  
آتشفشانی مهیییب  یوران خیواهید  

 کرد. 
اتحادیه آزاد کیارگیران اییرانم  

  ١١ احضار و بیازداشیت بیییش از  
نفر از کارگران شیرکیت نیییشیکیر  
هفت تپه را که از زمان اعیتیرا   
آنییان در جییاده بییییین الییمییلییلییی  
اندیمشک اهواز صورت گیر یتیه  
است قویا محکوش میییکینید و بیا  
تاکید بر میحیاکیمیه کیار یرمیای  
شرکت نیشکر هفیت تیپیه بیدلیییل  
عییدش پییرداخییت دسییتییمییزدهییای  
کارگران این شرکت و میحیاکیمیه  
کسانی که در نهادهای قضیائیی  
و امنیتی با احضیار و بیازداشیت  

کارگیرانم تیکیییه گیاهیی بیرای  
تداوش ستم گریهای کار رما شیده  
انیییدم از هیییمیییه سیییازمیییانیییهیییای  
کییارگییری و حییقییو  بشییری در  
سییرتییاسییر جییهییان و کییارگییران و  
تشکلهای مستقل کیارگیری در  
کشییور میییییخییواهیید تییا در بییرابییر  
ستمی که بر کیارگیران رنیجیدییده  
شرکت نیشکر هفیت تیپیه اعیمیا   
میییشییود سیکییوت نیکیینینید و بییا  
اعتراوات وسیع و متحدانه خیودم  
حق خواهی آنان را مورد حیمیاییت  

 قرار دهند. 
 

اتحادییه آزاد کیارگیران اییران  
 ٥٩٣١ مردادماه    ٥١  –

 
 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه      

بددددا دفدددداع از 
مدددددددددددبدددددددددددارزات 
شدددددجددددداعدددددانددددده 
کددارگددران هددفددت 
تدددپددده و فدددوالد 
اهددواز اتددحدداد و 
هبستگدی خدود را 
تعمیق و گستدرش 

 بخشیم 
 

کارگران مبدارز هدفدت تدپده 
ماه ها است مدبدارزات خدود 
را برای گرفتن حقوق غصب 
شده از جمله حقوق های به 
تعویق افتاده چندین مداهده 
به پدیدش مدی بدرندد  ایدن 
کارگران چه در گدذشدتده و 
چه هم اکدندون شدیدوه هدای 

مدرن و کارسازی در جریدان 
مبارزات و اعتراضدات خدود 
تجدربده کدرده و حداال بده 
سددنددتددهددای ارزشددمددندددی در 
جنبش کارگری ایران تبدیل 
گشته اند  به همراه داشتن 
خدداندددواده هدددای خدددود در 
تجمعات اعتراضی خیاباندی 
که عالوه بر تقویت صدفدوا 
رویاروئی با کارفرمایدان و 
حامدیدان آندان،  در جدلدب 
حمایت های عدمدومدی ندقدش 
بسددزائددی داشددتدده انددد و 
همچنیدن دفداع از رهدبدران 
بازداشتی خود که تا آزادی 
آنها کوتاه نیامده اندد، از 
جمله تجارب کارگران هدفدت 

 تپه هستند 
 

عددالوه بددر کددارگددران هددفددت 
تددپدده، تددقددریددبددا بدده طددور 
همزمان کارگران گروه مدلدی 
صدددندددعدددتدددی فدددوالد ایدددران 
)کارخانه ای که سده هدزار 
میلیارد تومان آن اختالس و 
غددارت شدددد چددندددیددن روز 

مددتددوالددی در اعددتددراض بدده 
عدددم پددرداخددت سدده مدداه 
دستمزد و تعفیل شدن خب 
تولید این کدارخدانده دسدت 
به اعتصاب زده اندد  ایدن 
کارگران نیز مانند کارگران 
هفت تپه از سنت هدمدراهدی 
کدددردن خددداندددواده هدددا و 
کشدداندددن مددبددارزاتشددان بدده 
بیرون از کارخانه، به حدق 
استفاده کرده اند  اعتصاب 

روزه ماهدهدای بدهدمدن و  ١٣
اسفند سال قبل و تجمع با 
همراهی خانواده های آندهدا 
در مقابل استانداری نمدونده 
مدوفدقددی بددود کده کدارگددران 
توانستند بخشدی از حدقدوق 
مددعددوقدده خددود را دریددافددت 

 کنند 
 

حدداال بدده خدداطددر تددجددارب 
مدوفدقدی کدده ایدن کدارگددران 
بخصوص کارگران هفت تپه 
در جریان مبارزات طوالندی 
و مدداوم خددود کسدب کددرده 
اند و حاضر به تسدلدیدم و 

سکوت در برابر گرو گرفتده 
شددددن ) غصدددب حدددقدددوقد 
حقوقشان توسب کارفدرمدای 
تددحددت حددمددایددت دسددتددگدداه 
قضائی و پلیس ندیدسدتدندد، 
دستگاه قضائدی، پدلدیدس و 
دیگر نیروهای ضد کارگر و 
حددامددی بددی چددون و چددرای 
کارفرمایان به عبد  تدندهدا  
راه چاره را در یدازداشدت و 
اخراج رهبران اعدتدراضدات 
یافتده و سدراسدیدمده بدرای 
ایجاد رعب و وحشت اقددام 
به بازداشت دسدتده جدمدعدی 

 آنان می کنند 
 

کدارگدر  ١١بازداشت بیش از 
که تنها خواستشان دریافدت 
دسترنج ماه ها زحمتی است 
که از قدبدل کشدیدده اندد، 
قبدل از هدر چدیدز نشدانده 
عمق بحدران و فدلدج کدامدل 
اقدددتدددصدددادی در سدددایددده 
دزدیددهدددا،اخدددتدددالس هدددا و 
چدپدداول هددا اسدت کده ایددن 
گددوندده صدداحددبددان قدددرت و 

ثدددروت را در پدددرداخدددت 
چندرغاز حقوق چهداربدرابدر 
زیددر خددب فددقددر کددارگددران 

 ناتوان ساخته است 
مدوفدقددیدت هددر اعدتددصداب و 
اعتدراض کدارگدری تد ثدیدر 
مستقیم در بدهدبدود شدرایدب 
کار و زنددگدی هدمده بدخدش 
هدای طدبدقده کدارگدر دارد  
دفاع از اعتراض هر بخشی 
از کددارگددران، راه ایددجدداد 
اتحاد مستحکم تر و ایدجداد 
تشددکددل هددای سددراسددری و 
قددرتدمدندد را بدر روی مدا 
خواهدد گشدود  امدروز ایدن 
موقعیت را کدارگدران هدفدت 
تپه و فوالد اهواز در برابر 
ما گذاشته اندد  بدا تدمدام 
قدرت از کارگران هفت تپه 
و فوالد اهواز و هر تدجدمدع 
و اعتراض کدارگدری دیدگدر 

 دفاع کنیم 
 

انجمن صنفی کارگران بدرق 
و فدددلدددزکدددار کدددرمدددانشددداه      

١١/١/١٣٣١   
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 ٧١ صفحه  

 

بددازگددرداندددن 
اسدددمددداعدددیدددل 
عدددبددددی بددده 
زنددددددددان و 
تداوم تعقیدب 
قضددددایددددی و 
حددبددس سددایددر 
فددعددالددیددن را 
مددددددحددددددکددددددوم 

 میکنیم  
مییرداد م    ١ صییبییح پیینییجییشیینییبییه  

اسماعیل عبدی دبیییرکیل سیابیق  
وعضییو ارشیید کییانییون صیینییفییی  
معلمان ایران که پس از اعتصیاب  

روزه    ٩١ غییییذای سییییخییییت  
درمییرخصییی بسییر مییی بییرد از  
مقابل منزلیش تیوسیر میامیوریین  
امنیتی به شیوه ای غیرمعمو  و  
دور از شان و مینیزلیت وجیاییریاه  
معلمین م بازداشیت ومیجیددا  بیه  

زنییدان اوییین میینییتییقییل    ٩١٤ بیینیید  
 گردید. 

بییازداشییت مییجییدد وبییازگییردانییدن  
اسماعیل عبدی به زنیدانم ادامیه  
حبس معلمان حق طلبی هیمیچیون  
محسن عیمیرانیی م تیبیعیییدعیلیی  
اکبرباغانی و  شیار بیربیهیشیتیی  
وجیییعیییفیییر عیییظیییییییم زاده  یییعیییا   

روز حییکییم  ٣٥ کییارگییریمصییدور  
تعلییقیی بیمیدت سیه سیا  بیرای  
طاهر قادر زاده و یکسا  تعلیییقیی  
برای روا مسلیمیی درچیارچیوب  

 شییار بییر  ییعییالییییین صیینییفییی و  
تییعییروییی گسییتییرده بییه میینییا ییع  
مییعییلییمییان و کییارگییران بییرای بییه  
سکوت وادارکردن و تمکییین آنیان  
به شرایر سخت و مشقت باری ا  
ست که هر روزه به آنها تیحیمیییل  
می شود و زندگی رابیرای آنیهیا  

 سخت وطاقت  رسا کرده است. 
بدین جهت ما معلمان و کارگیران  

اسییفیینیید م د ییا  از    ٥٣ درگییروه  
عبدی وسیاییر عیزییزان دربینید و  
تحت  شیار و میحیرومیییت را م  
د ا  از معیشت و بهبیود شیراییر  
زندگی همه مزدبریییران جیامیعیه  
میدانییم کیه میورد تیعیر  بیی  
مهری مسوالن قرارگر تیه انید .  
هیمییسییرنییوشیتییی مشییتیرک هییمییه  
معلمانمکارگران ومزدبریران میارا  
در د ا  برای آزادی ایین میعیلیم  
مقاوش و میطیالیبیاتیش مصیمیم تیر  

 میکند. 
ما بخشی از این میزد بیریییرانیی  
هستیم که صیدای حیق طیلیبیانیه  
ومطیالیبیه گیری خیودمیان راکیه  
امییروز بییرای د ییا  از سییطییح  
معیشت و بهبود شراییر زنیدگیی  
مان تالی کرده و متحمل هیزیینیه  
هییای سیینییرییییینییی میییییشییونیید را  

 انعکاس میدهیم. 
حضیور میوثییر هیمیه تشیکیلیهییای  
مسییتییقییل کییارگییری و بییویییژه  
کانونهای صینیفیی میعیلیمیان در  
سییراسییر کشییور بییرای مییحییکییوش  
کیردن وجیلیوگیییری ازادامیه اییین  
 شارها و اعیمیا  میحیدوییت هیا  
وتییالی هییمییه اییین تشییکییل هییا  
بمنیظیور اییجیاد شیراییر اییمین و  
آزادانه برای  عالیتیهیای صینیفیی  
جهت پیییریییری میطیالیبیات حیق  
طلبانه معلمان و کارگیران وهیمیه  
مزدبیریییران جیامیعیهم بیه امیری  
عییاجییل و حیییییاتییی بییرای ادامییه  

 زندگی مان تبدیل شده است. 

همانرونه که مرخصیی و آزادی  
موقت اسماعیل عیبیدی حیاصیل  
ایستادگی و مقاومت ایین میعیلیم  
برجسیتیه و میبیارزات و حیمیاییت  
های گسترده معلمان و کیارگیران  
ایران و پشیتیییبیانیی سیازمیانیهیای  
مستقل بین الملیلیی بیود ایینیک  
نیز آزادی دوباره اسماعیل عبیدی  
در گرو حمایت های ما معیلیمیان  
وکییارگییران و ا ییکییار عییمییومییی  
جامعه ایران و وجدانیهیای آگیاه و  

 بیدار در سرتاسر جهان است. 
اسییمییاعیییییل عییبییدی از  ییعییالییییین  
برجسته و محبوب جنبش صنیفیی  
معلمان اییران هیمیراه بیا میحیسین  
عمرانی و سیاییر  یعیالییین تیحیت  
 شار م هیچ جرمی جز د یا  از  
حقو  صنفی خود و همکیارانشیان  
و د ییا  از حییق یییک زنییدگییی  
انسانی مطابق استانداردهای بشیر  
امروزی برای ما و  یرزنیدان ایین  

 جامعه مرتکب نشده اند. 
اسیفینید در    ٥٣ ما اعضاء گیروه  

میرداد  ١ جلسه هم اندیشی میورخ  
بیا حضیور سیرکیار خیانیم مینیییره  

عبدی هیمیسیر آقیای اسیمیاعیییل  
عییبیییدی وییمییین قییدردانیییی از  
حمایتهای بموقع و بیییدرییا هیمیه  
تشکل های مستقل کیارگیری و  
معلمیان کیه ازنیخیسیتییین دقیاییق  
بازداشت مجدد اسماعیل عیبیدی  
در کناراین خیانیواده و هیمیکیاران  
حضییوری مییوثییروپییرشییورداشییتییه  
اندمسپاسریزاری میی نیمیاییییم و  
ومن اینکه لحظه ای در حماییت  
برای رهائی اسماعییل عیبیدی و  
محسن عیمیرانیی و لیغیو احیکیاش  
قادر زاده ممسلمی وعظییم زاده و  
حمایت از میعیلیمیان و کیارگیران  
دربند و تحت  شار دریا نخواهیییم  
کرد. همه تشکل هیای صینیفیی  
معلمیانم کیارگیرانم دانشیجیوییانم  
نهاد هیای اجیتیمیاعیی میدنیی م  
شییخییصیییییت هییا وسییازمییانییهییای  
مستیقیل بییین الیمیلیلیی را بیرای  
کمک به پیاییان دادن بیه ادامیه  
این ووعیت غیر قابیل قیبیو   یرا  
میخوانیم.و تالشهای ما تیالی و  
کیینییشییی اسییت صیینییفییی و از  
تالشهای صینیفیی حیق طیلیبیانیه  

معلمان و کارگران همواره حماییت  
 می نماییم. 

(نسیریین  ٧ (محیمید حسین پیوره  ٥ 
( ٠ (تهیمییینیه خسیروی  ٩ جوادی  

(غیالمیعیبیاس  ١ نسرین بهمن پیور  
(جیواد لیعیل میحیمیدی  ١ غالمی  

(سییهیییییال  ١ (شییهییییین مییقییامییی  ٠ 
( ٥٤ (بهناش محیمیدی  ٣ سیاوشی  

(عییبییدالییلییه  ٥٥  ییرشییییید هییکییی  
(مییجییییید گیینییودی  ٥٧ صیییییادی  

( ٥٠ (سعییید رویاییی  ٥٩ مشهد  
(منوچهر خیطیییر  ٥١  اطمه بازیار  

(صیال   ٥٠ (نرگس محمیدییان  ٥١ 
( ٥٣ (عیارف  یاتیحیی  ٥١ آزادی  

(زیبا ابیراهیییمیی  ٧٤ غیاش نعمتی  
(شیهینیاز  ٧٧ (بهناش ابراهیم زاده  ٧٥ 

( ٧٠ (مصطفی پیوره  ٧٩ هاشمی  
(رحمان بیییریی  ٧١ حسین کرمی  

(کییرد  ٧٠ (میینیییییره عییبییدی  ٧١ 
(مسعود آذری خیییاوی  ٧١ محمد  

(میحیمیدعیلیی  ٩٤ (علی پیروز  ٧٣ 
(حسین شاهیی زاده  ٩٥ زحمتکش  

(سیعییید  ٩٩ (مجتبی ابطیحیی  ٩٧ 
 (پروین توکلی ٩٠ باقری  

 

نفر از فعالین کارگری دددد  معلمی در اعتراض به ١٣١بیانیه 
 بازداشت اسماعیل عبدی و فشار بر فعالین به همراه اسامی
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نفر از فعالین کارگری دد معلمی در اعتراض به بازداشت اسماعیل ١٣١بیانیه 
 عبدی و فشار بر فعالین به همراه اسامی

(مسییعییود  ٩١ ( یییال خیییییر  ٩١  
(حسییین شیاه پییری  ٩٠ شیفیییعییی  

(جیعیفیر  ٩٣ (پرویین میحیمیدی  ٩١ 
(شییاپییور زنییریینییه  ٠٤ عییظیییییم زاده  

(عییییلییییی  ٠٥ احسییییانییییی راد  
( ٠٩ (هاشم خواسیتیار  ٠٧ کامیاب 

(حییمییییید  ٠٠ حسییییین روییایییی  
( الیه  ٠١ (قاسم کیرییمیی  ٠١ پرویز 

( ٠١ (رزگار محمدییان  ٠٠ روحزاد  
(میییحیییسییین  ٠٣ میییبیییشیییر نیییادری 

(مرییم  ١٥ (ناهید خداجو  ١٤ مرادی 
( ١٩ (سیمین ملکیی ١٧ حق شناس 

(علی نیجیاتیی  ١٠ ا شین مبارکی 
(رو  انیییریییییییز نیییوشیییادی  ١١ 

( ١٠ ( ییاطییمییه مییرادی  ١١ مییقییدش 
(زیییینیییب  ١١ حسییین رزاقیییییییان  

(پییروییین اسییفیینییدیییاری  ١٣ سییپییهییری 
(علی لیکیی  ١٥ (پروانه قربانی ١٤ 
(شیییبییینیییم  ١٩ (ش.ش.جیییوکیییار ١٧ زاده 

(مییییر آقیا رویا زاده  ١١ بیهیار یر  
(شییهییاب  ١٠ (مییرییید سییاطییور  ١١ 

( ١٣ (اکرش رحییم پیور  ١١ کاردان  
( ٠٤ امیرحسیین میحیمیدی  یرد  

(میحیمید رویا  ٠٥ ساناز اله یاری  
( ٠٩ (آراش قیادری  ٠٧ رمضانیزاده  

(سییید جیواد  ٠٠ عتمان کرییمیییان  
(مییحییبییوبییه  ٠١ مییکییی آبییادی  

(منصوره  یرحیزادی  ٠١  رحزادی  

( ٠١ (سید حسین رئیییس زاده  ٠٠ 
(یدالیلیه بیاقیری  ٠٣ سکینه باقری  

(غالمروا غالمیی کینیدازی  ١٤ 
(سیارا  ١٧ (علی اکبر بیاغیانیی ١٥ 

( ١٠ (مهناز بهیادری  ١٩ ملک   
(مییحییمیید صییدیییقییی  ١١ دریییانییورد  

(رحیییم  ١٠ (طاهر قادر زاده  ١١ پور 
(مییهییرنییوی حیییییدرزاده  ١١ امیییییری 

(سییپییهییر  ٣٤ (حییمییییید رحییمیتییی  ١٣ 
( ٣٧ (عییلییی نییازی  ٣٥  ییرهییمیینیید 

(جیلیییل  ٣٩  رحناز حسییینیی پینیاه 
(کیییییییییییومیییییرش  ٣٠ رحیییییمیییییانیییییی 

( ٣١ (پروین سیلیییمیی  ٣١ سلوکی 
(مییحییسیین  ٣٠ تییهییمییاسییب سییهییرابییی 

(عیییلیییی اصیییغیییر  ٣١ کیییامیییبیییر 
(صییدیییقییه مییالییکییی  ٣٣ اسییالمییی 

( ٥٤٥ (رحمان عیابیدیینیی  ٥٤٤  ر 
(مییحییمیید  ٥٤٧ مصییلییح حسییامییی  
ییییادریییییان  (داریییییوی  ٥٤٩ جییییواد ن

( ٥٤١ (علیی حیاج ٥٤٠ ترکاشوند  
(خیلیییل غیفیار  ٥٤١  رزانه ملکیی 

( ٥٤١ (شهیرییار نیادری  ٥٤٠ زاده  
(میخیتیار  ٥٤٣ یزدانبخیش هینیری  

(میییییالد صییفییری  ٥٥٤ کسییرایییی  
(سیتیار زار   ٥٥٧ (لیال ملکی ٥٥٥ 
(آری  ٥٥٠ (زییینییب دهییقییانییی ٥٥٩ 

(مییریییم زیییرک  ٥٥١ صییادقییی  
( ٥٥٠ (چیینییور قییادر زاده  ٥٥١ 

(ییاسیمین  ٥٥١ هادی لطیفیی نیییا  
(روا غضینیفیری  ٥٥٣ صحرا کار  

(میرییم  ٥٧٥ (گودرز شفیعیییان ٥٧٤ 
(اسییمییاعیییییل  ٥٧٧ سیییییا  پییور  

(آراش  ٥٧٩ کییییییییبییییییییوتییییییییری  
(مصطیفیی شیوکیت  ٥٧٠ محمدی 

(عییلیییی  ٥٧١ (حییمییییید لییقییا ٥٧١ 
( ٥٧١ (میحیمید یرجیی ٥٧٠ هیمیتیی 

(قیییدرت  ٥٧٣ میییهیییردادرویییاییییی  
 (مهدی  تحی ٥٩٤ رستمی   

 

محمدعدلدی جدداری فدروغدی 
زاده و  )وکیل جعفر عدیدیدم

شدداپددور احسددانددی رادد در 
تماس تلفنی با ایلنا گفدت: 
آخرین جدلدسده مدحداکدمده و 
آخرین دفاعیات مربوط بده 

اسفندد  ٧١موکلین در تاری  
در دادگدداه  ٣١مدداه سددال 

شهرستان ساوه به  ٧کیفری 
عمل آمدد و حدتدی در ایدن 
جلسه، شهودی که از طدرا 
کارفرما معرفی شده بودند، 
بده ندفدع مدوکدلدیدن شدهددادت 
دادنددد و وکددیددل کددارفددرمددا 
)شدداکددید نددیددز در جددلددسدده 
دادگاه اعالم داشت از ابتددا 

گونده شدکدایدتدی عدلدیده  هیچ
 زاده نداشته و ندارد  عییم

 
فددروغددی افددزود: اتددهددامددات 
مددوکددلددیددن بددنددده در ایددن 
پددرونددده، تشددویددش اذهددان 
عمومی، اخالل در ندیدم و 
مشدددابددده آن اسدددت کددده 

القاعده بایستدی ردرا  علی
مدددت یددک هددفددتدده پددس از 
آخرین جلسه، حدکدم صدادر 
شددودو ولددی مددتدداسددفدداندده 
 ١عدلدیدرغدم گدذشدت حددود 

مدداه، هددنددوز هددیددچ حددکددمددی 
 صادر نشده 

 
ایددن وکددیددل دادگسددتددری بددا 
بیان اینکه فضدای کدلدی در 

هددای  بددرخددورد بددا پددرونددده
کارگری نسبت به قبل کمدی 

بدددهدددتدددر شددددهو گدددفدددت: 
خوشبختانه در این فداصدلده 
موکلین نسبت بده اتدهدامدات 
تبلیغ علیه نیدام و اقددام 
علیده امدندیدت مدلدی کده در 
شعدبده اول دادگداه اندقدالب 

 ١١اسالمی ساوه هر یک به 

سددال حددبددس مددحددکددوم شددده 
بودند، با رسیدگی دقیق و 

دادگداه  ٨عادالنه در شعبه 
تجدیدنیر اسدتدان مدرکدزی 
تبرئه شدند و امدیددواریدم 

سداوه  ٧کدیدفدری  ١١١شعبه 
نیز بدا تدوجده بده ایدندکده 

گونه دلیلی در پدروندده  هیچ
علیه موکلین وجدود نددارد، 

تر حدکدم بدرائدت  هرچه زود
هددا را در چددهددارچددوب  آن

 قانون صادر کند 

ماهه در صدور احکام جعفر  ١محمد علی جداری فروغی: تاخیر 
 عییم زاده و شاپور احسانی راد
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 ٧١ صفحه 

در ارتییبییا  بییا اعییتییراوییات  
کییارگییری و مییوقییعیییییت طییبییقییه  
کارگیر در دولیت ییازدهیم حسین  
روحانی مطالب میتینیوعیی را از  
زوایای مختل  اقتصاد سیییاسیی  
دولیت یییازدهیمم دولییت یییازدهییم و  
چالش بیکاریم دولت ییازدهیم و  
بیازنشیسییتیکییانم دولییت یییازدهیم و  
اعتراوات کیارگیران و میعیلیمیان  

 و... مورد بررسی قرار داده ایم. 
 

سیا  گیذشیتیه صیحینیه    ٠ در  
سیاسی جیامیعیه بیا اعیتیرا  و  
اعتصاب کیارگیرانم میعیلیمیان و  
پییرسییتییاران رقییم خییورد. صییدهییا  
اعتصابم چند ده هیزار اعیتیرا   
در شکل راه پیمایی و تجمع بیرپیا  
شییدنیید. خییواسییتییهییای شییفییاف تییر  
شییدنیید. ا ییزایییش دسییتییمییزدهییا بییه  
میزان باالتر از خر  قر سیراسیری  

 شد.  
در د ا  از آزادی  تشیکیل و  
بیییییان و بییرای آزادی  ییعییالیییییت  
 عیالییین کیارگیریم میعیلیمیان و  
 عالین عرصیه هیای اجیتیمیاعیی  
ییر   کییارزارهییای مشییتییرک و ٰپ
شوری انجیاش شید. میخیالیفیت بیا  
امنیتی کردن  عالیت کارگیرن و  
مییعییلییمییان و ... بییه  ییرهیینییگ  
سییییاسییی و اعییتییراوییی جیینییبییش  

 اعترا  طبقاتی تبدیل شد. 
خییواسییت تییحییصیییییل رایییرییانم  
یکی از خواستیهیای تیعیرویی و  
درعین حا  طبقاتی بیود کیه در  

سییا  گییذشییتییه    ٠ اعییتییراوییات  
 برا راشته شد. 

پیییییشییروی هییای جیینییبییش  
کارگران و معلمان در چینید سیا   

 گذشته برجسته بوده اند. 
تییجییمییع هییای سییراسییری و  
هییمییزمییان مییعییلییمییان و کییارگییران  
دسیییتیییاورد نیییویییین ایییینیییدوره از  

 اعتراوات است.  
تییییجییییارب و درسییییهییییای  

اعتراوات کیارگیران و میعیلیمیان  
هدف مستقیم این نوشته نیییسیت.  
در این بخش از ستون در حیاشیییه  
اخبار کارگری به منظور بررسیی  
موقعیت کارگران و میعیلیمیان در  
دولییت یییازدهییم بییخییشییهییایییی از  
گفیتیمیان هیای نشیرییات خیودی  

 دولت روحانی را مرور کرده اش. 
 

 روزنامه مشر ؛  
دولت یازدهم کیارگیران را بیه  

 روز سیاه انداخته است 
  ٧٠١ کارگران ایرانی تیقیرییبیا  

دالر در ماه دریا ت میی کینینید  
دالر در روز اسیت.    ١.٣ که حدود  

این مزد در دنیا یکیی از پیایییین  
ترین نیرخ دسیتیمیزدهیا میحیسیوب  

 می شود. 
روحانی دوبار در یک هیفیتیه  
اخیر از کارگیران سیییلیی خیورد.  
یکی در روز کیارگیر بیا صیدای  
اعترا  هیزاران کیارگیر در حیرش  
اماش و دیرر در میعیدن زمسیتیان  
یورت آزادشهر که معدنچیانی بیه  
خاطر بی مباالتی وزارت کیار و  
وزارت صنعت و معدن جانشیان را  
از دست دادنید تیا مشیکیالتشیان  

 صد چندان شود.  
 

دبیییییییر جیییامیییعیییه اسیییالمیییی  
 کارگران استان اصفهان 

در طو  این چهار سیا  اکیتیر  
جات ما به رکود کشیییده    کارخانه 

شد و بعضا به علیت رکیود زییاد  
درصید    ٠٤ تعطیل شیدنیدم تیقیرییبیا 

هیاییی کیه مشیغیو  بیه    کارخیانیه 
 عالیت بودنید نیییز زییر ظیر یییت  

کنینید. عیدش    اسمی خود کار می 
تولید سبب کیمیبیود اشیتیغیا  در  
جیامییعییه و سییبییب گسییتییری روز  

شیود. ییش از    ا زون بیکاری میی 
درصد کارگران ما در بیخیش    ٣١ 

کینینید و    خصوصی  عالییت میی 
اکییتییرا دارای قییرارداد مییوقییت  

هسییتیینیید و در شییرایییر  ییعییلییی  
کییارگییر رسییمییی زیییادی وجییود  
نداردم کارگران قراردادی نیییز بیا  
کمتریین بیهیانیه )بیه طیور میتیا   
نقدینری کم و بدهیکیاری زییاد(  

 شوند .   توسر کار رما اخراج می 
 

احمدرویا میعییینیی نیمیایینیده  
کارگران در شورای عیالیی کیارم  
معتقد است: کیارگیران میا روی  
خر  الکت زندگی میی کینینید  

 و نه خر  قر. 
 

دستمزدها در دولت روحاندی
 میلیوند٤)خب فقر بیش از 

 هزار تومان     ١١٣     ٥٩٣٩    
 هزار تومان   ٠٥٧     ٥٩٣٠ 
 هزار تومان   ١٥٧    ٥٩٣١ 
 هزار تومان   ٣٩٤    ٥٩٣١ 

 «نسیییم آنیالیین »به گیزاری  

روزنامه اعتماد نوشت: میدییرکیل  
توسعه اشتغا  و سیییاسیتیریذاری  

سیازی    بازار کار در حالی از ارزان 
قیمت نیروی کیار پیرده بیرداشیت  
کییه در سییه سییا  گییذشییتییه و  
بیییراسیییاس آمیییارهیییای رسیییمییییم  
دستمزد واقعی کارگران در اییران  

درصد کیاهیش داشیتیه و از    ٧/١ 
سوی دیرر سهم مزد نیروی کیار  

شییده کییاال در    در قیییییمییت تییمییاش 
 کشورم رقمی ناچیز است. 

 
 اسیب های اجتماعی

مییعییاون امییور اجییتییمییاعییی  
سازمان بهیزیسیتیی اسیتیان تیهیران  

هییای ایییرانییی    درصیید خییانیواده   ٠١ 
های اجتیمیاعییینیدم    خاستراه آسیب 

انید ییا در    یعنیی ییا آسیییب دییده 
معر  آسیب قیرار دارنید. احیمید  
خییاکییی در نشییسییت قییربییانیییییان  
خییامییوی کییه بییرای بییررسییی  

آزاری بیرگیزار شیده بیود    کودک  
گفته بر اساس تیحیقیییقیات انیجیاش  
شده در ایران سه نیو  زنیدگیی و  

درصییید    ٧١ خیییانیییواده دارییییم.  
هییای ایییرانییی زنییدگییی    خییانییواده 

دارند یعینیی میو یق و   «بهشتی »
درصیید  ١٤ هییمییراه یییکییدیییرییرنیید.  

هییای ایییرانییی زنییدگییی    خییانییواده 
دارنید و   «برزخی و بییینیابییینیی »

هیای    درصید خیانیواده   ٧١ زندگی  
اسیت و ا یراد   «جهینیمیی »ایرانی  

خیواهینید سیر بیه تین    خانواده میی 
 یکدیرر نباشد.  

 
کیییارگیییرانم  ”  حیییق مسیییکییین 

 همچنان در هاله ای از ابهاش 
کییارگییرانم  ”  حییق مسییکیین “ 

یکی دیرر از مواردی است کیه  
همچینیان در هیالیه ای از ابیهیاش  
باقی میانیده اسیتم چیرا کیه در  
دی ماه سیا  گیذشیتیه بیود کیه  
توا قی بین نمایندگیان کیارگیران  
و کار رمایان درباره ا یزاییش حیق  
مسییکیین کییارگییران در شییورای  
عالی کار صیورت گیر یت. لیذا  
پس از آن وزییر کیار بیه عینیوان  
رئیس شورای عیالیی کیار نیامیه  
ای به معاون او  رئیییس جیمیهیور  
نوشت و از وی خواست در اولییین  
 رصت صورتجلسیه ا یزاییش حیق  

هیزارتیومیان    ٠٤ به    ٧٤ مسکن از  
را در دسیتیور    ٣٠ از ابتدای سا   

بررسی هییات وزییران قیرار دهید.  
ها از نامه وزییر کیار    اما حاال ماه 

به جهانریری می گذرد و هیییچ  
خبری از مصیوبیه هیییات وزییران  
درباره توا ق نمایندگیان کیارگیران  
و کار رمایان در دسیت نیییسیت.  
جالب تر آن کیه مسیئیوالن وزارت  
کار نیز بارها بیر پیییریییری ایین  
مووو  در دولت تاکیید کیرده و  
از سییوی وزیییر کییار و مییعییاون  
روابر کار وزارتخانه در یکیی دو  
مرحله اعالش شد کیه حیاال زمیان  
مناسبی بیرای تصیوییب ا یزاییش  
حییق مسییکیین کییارگییران تییوسییر  

 دولت نیست  

 نرخ بیکاری
بییه گییزاری ا ییکیییارنییییییوزم  
علیروا زاکانی کاندیدای جبیهیه  
ییییتییییخییییابییییات   مییییردمییییی در ان

جیییمییهییوری در کییانیییا     ریییاسییت 
تلررامی خیود نیوشیت: گیزاری  
رسمی بانک مرکزی حاکیی از  

  ٥٤ ا زایش نرخ بیکاری جمعییت  
درصید در    ١.٣ سیالیه از    ٥٠ تا  

درصد در پایییز    ٥٧.١ به    ٣٧ سا   
 است.   ٣١ 

 
زاکانی تصیرییح کیرده اسیت:  
این ارقاش ییعینیی در دولیت آقیای  

هیاییی کیه    روحانی تعداد خیانیواده 
به سبب تنری معیشتم  یرزنیدان  

ساله خود را بیه دنیبیا     ٥٠ تا    ٥٤ 
اند و البته میو یق بیه    کار  رستاده 

انیدم دوبیرابیر شیده    یا تن کار نشده 
 است. 
 

افزایش شکاا و ندابدرابدری 
 در جامعه در دولت روحانی

شقاقی شهری گیفیت: طیبیق  
اعالش بانک جهانیم رتبیه  سیاد  

  ٥٧٤ در پیاییه    ٣٤ ایران در سیا   
بیه    ٣١ قرار داشت کیه در سیا   

رسییییید. اییین آمییارهییا هییم    ٥٩٥ 
دهنده شکاف و نیابیرابیری در    نشان 

جامعه است. نسیم آنالیین: وحییید  
شییقییاقییی شییهییری اقییتییصییاددان و  
عضییو هیییییات عییلییمییی دانشییرییاه  
خییوارزمییی دربییاره وعییده رئیییییس  

کین کیردن    جمهور پییرامیون ریشیه 
 قر مطلق اظیهیار کیرد: آمیارهیا  

م  ٣٤ دهیید در سییا     نشییان مییی 
بود کیه ایین    ٤.٩١ وریب جینی  

  ٤.٩٣ رقم در سیا  گیذشیتیه بیه  
درصید ثیروتیمینید  ٥٤ رسید و سهم  

جامعه نسبت به  قیرترین در سیا   
  ٣١ بود که در سیا     ٥٥.٤٣ م  ٣٤ 
 ا زایش... ٥٧.٠١ به  

 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 حسن روحانی! فاکت ها چی میگویند! ١١دولت 
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 کودکان کار

سارا روایی از  عاالن حیقیو   
کودکان به خیبیرگیزاری  ایسینیا   
گفته است کیه طیبیق آمیارهیای  
رسمی در ایران حدود دو میییلیییون  
کودک کار وجود دارد. ایین در  
حالی اسیت کیه بیه گیفیتیه ایین  
 عا  حیقیو  کیودکیان آمیارهیای  

میییلیییون    ٠ غیررسمی از وجیود  
کییودک کییار در ایییران خییبییر  

دهند. کودکان کار در اییران    می 
 یییروشییییم    بیییییییشیییتیییر بیییه  گیییل 

گیردی و دود       روشیم زبالیه   دست 

کردن اسپند  مشغو  هستینید. در  
روزهای اخیر خبیرگیزاری  اییلینیا   
به نقل از  رانک ایمانی  رییییس  
گییروه امییور آسییییییب دیییدگیییان  
اجتیمیاعیی سیازمیان بیهیزیسیتیی   
نوشت در ایران تینیهیا ییک سیوش  
کودکان کار تحت نیظیر سیازمیان  
بهزیستی قیرار دارنید. بیه گیفیتیه  
سییوسیین مییازیییار ییر یییکییی از  
اعضای این نهاد حیامیی حیقیو   

هیای    کودکانم در بیرخیی اسیتیان 
ایران میانیرییین سینیی کیودکیان  

سیا  اسیت.    ٥٧ گیرد تینیهیا    زباله 
طبق گزاری اخیر سازمان خیییرییه  

 کودکان را نجیات دهییید م اییران  
کشیور جیهیان در    ٥٠٧ در میان  

هیای     یهیرسیت  کیودکیی   ١٤ رده  
 دزدیده شده  قرار دارد.  

 
 معلمانو
  ٥٥ سییا  دوره دولییت  ٠ در  

روحانیم  معلمان در اعیتیرا  و  
ناروایتی بوده اند. ده هیا نیفیر از  
آنها دستریر و زندانیی شیده انید.   
مییعییلییمییان بییرای ر ییاه و حییقییو    
مییکییفییی و اسییتییانییدار کییردن  
امکانات آموزشی و برای تامییین  
امنیت شغلی مبیارزه میییکینینید.  

مییبییارزه عییلیییییه امیینیییییتییی کییردن  
 عالیت های اعتراوی میعیلیمیان  
که توسر نهادهیای امینیییتیی ییی  
پلیس جمهوری اسیالمیی اعیمیا   
میشوددر ابیعیار سیراسیری میورد  
حمایت های وسیع قرار میریییرد.  
روند اعتراوات معلمان در جیرییان  
است. خواستهیای میعیلیمیان حیو    

بیییییمییه کییارآمیید حییق مسییلییم  »
همسان سیازی حیقیو   »    م «ماست 

    م «بازنشستریان خیواسیتیه میاسیت 
تییعیییییییین ووییعیییییت نیییییروهییایییی  »

    م «خدماتی در نظاش رتیبیه بینیدی 
جای معلم کیالس درس اسیتم  »

پیو  هیای اخیتیالس  »    م «نه زندان 
 «شده صندو  ذخیره را برگردانیید 

پرداخت پادای پیاییان خیدمیت  »و  
م  «بال اصله پس از بازنشیسیتیریی 

 هستند. 
 
حسن روحیانیی بیا    ٥٥ دولت    

تییحییمیییییل  ییالکییت و ریییاوییت  
  ٥٧ اقتصادی بپایان رسییو دولیت  

حسن روحانی ادامه سیییاسیتیهیای  
 است.    ٥٥ دولت  
 - ٥٩٣١ مرداد    ٥١ 
 ٧٤٥٠ اوت   ٠    
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 حسن روحانی   اکت ها چی میرویند                         ٥٥ دولت     

دوسییتییان و هییمییراهییان عییزیییز م  
 پیشکسوتان پیشرو  

همیانیطیور کیه مسیتیحیضیر میی  
باشید برای اسیتیییفیای حیقیو  از  
دست ر ته خود راههای بسیییاری  
را آزموده ایم و در سا  جدیید نیییز  
م تییا کیینییون مسیییییر مییذاکییره و  
رایزنی را پیش گر ته ایم م ولیی  
بر هیچکس پوشییده نیییسیت کیه  
پشتوانه قوی و میحیکیم میذاکیره  
یک تجمع وسیع و عظیم خیواهید  

 بود . 

تا کنون دولت متقبیل شیده : در  
سییالییه حییقییو     ١ بییازه زمییانییی  

بازنشستیریان را هیمیتیرازی و از  
سییا  بییرای    ٩٠ طیر ییی بییعیید از  

اولین بار ردی  بودجیه در الییحیه  
بودجه برای بازنشستران در نیظیر  

 گر ته شده  
ولی اینها کیا یی نیییسیت م میا  
خواهان اجرای دقیییق و صیحیییح  
قانون مدیریت خیدمیات کشیوری  
هستیم و مهمتیریین خیواسیتیه میا  
این است کیه قیانیون بیا در نیظیر  

گر تن منا ع بیازنشیسیتیریان در  
 مجلس به تصویب برسد . 

از اییین رو در کیینییار مییذاکییره و  
رایزنی م ما پیشکسوتان هیمید  و  
مییتییحیید در تییجییمییعییی سییراسییری  
شییرکییت کییرده و یییکییبییار دیییرییر  
وظایی  دولیت و میجیلیس را در  
برابر قشر عظیمی از ملیت ییادآور  

 می شویم . 
 

و تا گر تن حق قانیونیی خیود از  
 پای نخواهیم نشست . 

از آنجا که همواره شاغلیین عیزییز  
درخواست همراهی با پیشکسوتیان  
را داشییتییه و از طییر ییی آییینییده  
اقتیصیادیشیان نیییز بیا میو یقیییت  
پیشکسوتان ارتبا  مستقیییم دارد  
م از دوستان شیاغیل نیییز دعیوت  
میکنیم تا در این حرکت عیظیییم  

 ما را همراهی نمایند  
 

  ٩٥ وعییده مییا :روز سییه شیینییبییه  
-صییبییح   ٥٤ میرداد مییاه سییاعییت  

 مقابل مجلس شورای اسالمی  

منتظر حضور سبز شمیا هیمیراهیان  
 همیشه هستیم . 

آخریین تیجیمیع بیازنشیسیتیریان در  
بود. تیجیمیعیی کیه ده    ٣١ اسفند  

هزار نفر در آن شرکت داشیتینید و  
با شعارهای ییک اخیتیالی کیم  
بشه مشکل ما حل مییشیهم خیر  

میلیونم حیقیو  میا ییک    ٠  قر  
میلیونم معییشیتم مینیزلیتم حیق  
مسلم میاسیتم اعیتیراویشیان بیه  
زندگی زییر خیر  یقیر را اعیالش  

 داشتند. 

فراخوان به تجمع کشوری بازنشستگان:کانال پیشکسوتان پیشرو با انتشار مدندتدندی فدراخدوان بده تدجدمدع کشدوری 
 ٣١بازنشستگان داده است                    فراخوان تجمع کشوری )اولین تجمع سال 



٧٩٣١ مرداد ٧١ کارگر کمونيست  18 

مرداد: اخباری از اعتراضات کدارگدری  ١١
 و اعتراضات سراسری پرستاران

مردادمجمعی از کیارکینیان اتیوبیوسیرانیی مشیهید  ٥١ روز 
دراعترا  به عدش پرداخت ماه ها حق بیمه در میدان شیهیدا  

 این شهرتجمع کردند. 
کارگران شهرداری کهنوج دراعترا  به عیدش پیرداخیت  

 بموقع حقوقشان دست به تجمع زدند. 
تجمع اعتراوی پرستاران بیمارستان کوثرنسبت به عیدش  

 پرداخت ماه ها مطالباتشان مقابل استانداری سمنان 
دانشجویان رشته پرستاری دانشراه های دولتیی و آزاد  
بجنورد برای اعترا  بیه اجیرای طیر  تیربیییت پیرسیتیاران  
بیمارستانی و بیان مطالبه خود از وزارت بیهیداشیت جیلیوی  

 درب استانداری خراسان شمالی تجمع کردند. 
 

تجمع اعتراضی پدرسدتداران بدیدمدارسدتدان 
کوثرنسدبدت بده عددم پدرداخدت مداه هدا 

 مفالباتشان مقابل استانداری سمنان
ذمردادمجمعی از پرستاران بیمارستان کوثر سمنیان  ٥١ روز 

با تجمع مقابل استانداری سمنان نسیبیت بیه عیدش پیرداخیت  

ماه ها مطالبات خود اعترا  کردند. پرستیاران حیاویر در  
میاهیه  ٥٥ این تجمع که نوشته هایی با مضمون   مطالبات  

پرسنلی کجاست؟  بیه دسیت داشیتینیدم بیه عیدش پیرداخیت  
 ماهه کارانه های خود اعترا  داشتند. ٥٥ 

 
تجدمدع دانشدجدویدان پدرسدتداری خدراسدان 

 شمالی جلوی درب استانداری
مردادمدانشجویان رشته پرستاری دانشیریاه هیای    ٥١ روز 

دولتی و آزاد بجنورد برای اعترا  به اجرای طیر  تیربیییت  
پرستاران بیمارستانی و بیان مطالبه خود از وزارت بیهیداشیت  

 جلوی درب استانداری خراسان شمالی تجمع کردند. 
 

تجمدع اعدتدراضدی دانشدجدویدان دانشدکدده 
 پرستاری بندرعباس

مردادمجمعی از دانشجویان پرستاری و پرسیتیاران    ٥١ روز 
مراکز علمی و درمانی هرمزگانم بیا تیجیمیع و تشیکیییل  
زنجیره انسانی در میحیوطیه بیییرونیی دانشیکیده پیرسیتیاری  
بندرعباسم به طر  موسوش به تربیت پرستیار بیییمیارسیتیانیی  
اعترا  کردند.شرکت کنندگان در این تیجیمیع و زنیجیییره  
انسانیم کاغذهایی در دست داشیتینید کیه بیر روی آنیهیا  

سالیه  و  نیه بیه  ٥٤٤ شعارهایی از جمله:  نه به عقب گرد  
 تربیت پرستار بیمارستانی  به چشم می خورد. 

 تجمع اعتراضی پرستاران در اهواز
مرداد پرستاران در اهیواز در میقیابیل دانشیریاه    ٥١ روز  

 جندی شاپور تجمع کردند. 
 

تجمع اعتراض آمیز دانشجویان پرستاری 

 شیراز
مردادمجمعی از دانشجویان پرستاری شییرازبیا در    ٥١ روز 

دست داشتن پالکارد و دسیت نیوشیتیه هیاییی بیه مصیوبیه  
 وزارت بهداشتم درمان و آموزی پزشکی اعترا  کردند. 

تجمع پرستاران در تهران در مقابل وزارت بهیداشیت بیرپیا  
شد. در رشت و اصفهان نیز پرستیاران بیا تشیکیییل زنیجیییره  
انسانی اعترا  خود را به طر  پرستار بیمارسیتیانیی اعیالش  

میرداد سیراسیری بیود.    ٥١ کردند. اعتراوات پرستاران در  

پرستاران بازنشسته نیز برای تجمع سراسیری بیازنشیسیتیریان  
 مرداد  راخوان داده اند.   ٩٥ در  

 
تجدمدع اعدتدراضدی کدارگدزاران روسدتدایدی 
 شرکت مخابرات قزوین مقابل استانداری

مییردادمکییارگییزاران روسییتییایییی شییرکییت  ٥١ ظییهییرروزی 
مخابرات قزوین دراعترا  به نیداشیتین امینیییت شیغیلیی و  
بالتکلیفی مقابل استانداری تجمع کیردنید. ایین کیارگیران  
هییمییچیینییییین بییه نییاروشیینییی ووییعیییییت حییقییو  و بیییییمییه و  
قراردادهایشان با شرکت مخابرات اعترا  دارند و خواسیتیار  
قرارداد مستقیم هستند و این خواسیت سیراسیری کیارکینیان  

 مخابرات است. 
 

ازسرگیری اعتراضات کارگدران کدارخدانده 
 آذرآب اراک 

مییردادم کییارگییران کییارخییانییه آذرآب اراک    ٥١ روز 
دراعترا  بیه تیوخیالیی در آمیدن وعیده هیای کیار یرمیا  
ومسئولین استان مرکزی مبنی بر پیرداخیت میطیالیبیاتشیان  
وتعلیق یکی ازهمکاران معتروشان از کارم دست به تجمیع  

 زدند. 

 اخبار کارگرد
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود ر اهی  
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کارگران کارخانه آذرآب اراک طی ماه های خیرداد و  
تیر دراعترا  به عدش پرداخت ماه ها حیقیوقشیان دسیت بیه  
اعتصابم راهپیمایی وتجمعات اعتراوی متعیدد در میحیل  
کارشان م در میدان مرکزی شهر و در میقیابیل اسیتیانیداری  
مرکیزی زدنید وهیربیار بیدنیبیا  وعیده و وعییید کیار یرمیا  
ومسئولین استان مرکزی بطیور میوقیتیی بیه اعیتیراویشیان  

 خاتمه دادند. شمه ای از این اعتراوات به قرار زیر است. 
کارگران کارخانه آذر آب اراک در او  خیردادمیاه سیا   
جیاری درهیفییتیمیییین روزاعیتییصیابشیان دراعیتیرا  بیه عییدش  

ماه حقو  راهی مرکزشهر اراک شدند ودرمیییدان    ٩ پرداخت 
صنعت تجمع کردندوبدنبا  وعده پرداخت مطالیبیاتشیان طیی  

دوهفته به اعتصابشان خیاتیمیه دادنید. دوهیفیتیه بیعید ازایین  
خیردادمیاه بیدلیییل خیلی  وعیده    ٥١ تاریخم آنهیا در تیارییخ  

مییاهیه شییدن حییقیو  مییعیوقیه شیان مییقیابییل    ٠ کیار یرمییا و 
استانداری مرکزی تیجیمیع کیردنید. در هیمییین رابیطیه در  

تیرماه دسیت بیه راهیپیییمیاییی زدنید و دوبیاره راهیی  ٧١ روز 
مرکزشهر اراک شدند تا اعتراواتشان رادرسیطیح گسیتیرده  

 تری بنمایش برذارند.  
تیرماهم کیارگیران کیارخیانیه آذرآب اراک    ٩٥ روز شنبه 

مییاه  ١ درادامییه اعییتییراوییاتشییان نسییبییت بییه عییدش پییرداخییت  
حقو مبازهم مقابل استانداری مرکزی تجمع کردند وبیدنیبیا   
وعده و وعیدها مبنی بر پرداخت مطالباتشان بیطیورمیوقیتیی  

به اعتراواتشان خاتمه دادند. ازآن تاریخ تابه امروز نه تینیهیا  
مطالباتشان بطورکامل پرداخت نشد بلکه یکی از کارگیران  

 معتر  این واحد تولیدی نیز از کار معلق شد. 
توخالی در آمدن وعده و وعیدهای کار رما ومسیئیوالن  
استان مرکزی ونیزتعلیق از کار یکی از کارگران معیتیر   

میرداد کیارگیران ایین    ٥١ دالیل تجمع اعتراوی دوباره روز  
 کارخانه بود. این اعتراوات ادامه دارد. 

 
 تجمع دانشجویان پرستاری شیراز

جمعی از دانشجویان پرستاری شیرازبا در دسیت داشیتین  
پالکارد و دست نوشته هایی به مصیوبیه وزارت بیهیداشیتم  
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 درمان و آموزی پزشکی اعترا  کردند. 
 

 کارگران کارخانه آذرآب اراک
کییارگییران کییارخییانییه آذرآب اراک طییی مییاه هییای  
خردادوتیردراعترا  به عدش پرداخت ماه ها حقوقشیان دسیت  
به اعتصابمراهپیمیاییی وتیجیمیعیات اعیتیراویی در میحیل  
کارشانممیدان مرکزی شهر ومقیابیل اسیتیانیداری میرکیزی  

 زدند 
 

 تجمع دانشجویان پرستاری هرمزگان
جمعی از دانشجویان پرستاری و پرستاران مراکز علیمیی  
و درمانی هرمزگانم با تجمع و تشکیل زنجیره انسیانیی در  
محوطه بیرونی دانشکده پرسیتیاری بینیدرعیبیاسم بیه طیر   

 موسوش به تربیت پرستار بیمارستانی اعترا  کردند. 
 

تجمع دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه 
 های دولتی و آزاد بجنورد

دانشجویان رشته پرستاری دانشراه های دولیتیی و آزاد  
بجنورد برای اعتیرا  بیه اجیرای طیر  تیربیییت پیرسیتیاران  
بیمارستانی و بیان مطالبه خود از وزارت بیهیداشیت جیلیوی  

 درب استانداری خراسان شمالی تجمع کردند. 
 

تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان 
 کوثر

تجمع اعتراوی پرستاران بیمارستان کوثرنسبت بیه عیدش  
 پرداخت ماه ها مطالباتشان مقابل استانداری سمنان 

 تجمع کارگران شهرداری کهنوج 
کارگران شهرداری کهنوج دراعترا  به عیدش پیرداخیت  

 بموقع حقوقشان دست به تجمع زدند. 

 
 تجمع کارکنان اتوبوسرانی مشهد

مردادمجمعی از کیارکینیان اتیوبیوسیرانیی مشیهید  ٥١ روز 
دراعترا  به عدش پرداخت ماه ها حق بیمه در میدان شیهیدا  

 این شهرتجمع کردند. 
 

تجمع اعتراضی کارگزاران روستایی شرکت 
مخابرات قزوین نسبت به نداشتن امنیت 
شغلی و بالتکلیفی استخدامی مقابل 

 استانداری
مردادمکیارگیزاران روسیتیاییی شیرکیت  ٥١ ظهرروزیکشنبه 

مخابرات قزوین دراعترا  به نیداشیتین امینیییت شیغیلیی و  
 بالتکلیفی مقابل استانداری تجمع کردند. 

  ١٤ براساس گزارشات منتشرهمدر این تجمع که بیش از  
نفر حضور داشتندم معتروان ومین بیرگیزاری ایین تیجیمیع  
خواستار رسیدگی مسؤوالن استان به ووعیت کنونی خیود  

کنندگان در این تجمع به خبیرنیریاران    شدند. یکی از شرکت 
گفت: ما نسبت به روشن شدن ووعیت حقو  و هیمیچینییین  
قییراردادهییایییمییان بییا شییرکییت مییخییابییرات اعییتییرا  داریییم و  

خواهیم مسؤوالن به داد ما برسند. این معتیر  میقیابیل    می 
استانداری قزوین از نبود اطیمییینیان شیغیلیی بیرای خیود و  

ای گالیه داشیتیه و عینیوان کیرد: واقیعیا ایین نیو     خانواده 
برخورد با کارگزاران روستایی به نیاحیق اسیت چیرا کسیی  

رسیانید. پیییش از ایین    صدای ما را به گوی مسؤوالن نمی 
در تییهییران و   ICTنییییز کییارگییزاران روسییتییایییی و د ییاتییر  

های دیرر دست به تجمعات مشابهی زده و خیواسیتیار    استان 
شییود بیییییشییتییر    انیید. یییادآور مییی   احییقییا  حییقییو  خییود شییده 

کنندگان خواستار اجرای قیانیون بیودجیه در خصیوو    تجمع 
پرداخت حق بیمه و انعقاد قیرارداد مسیتیقیییم بیا میخیابیرات  

  ١٧ هستند. حرف اصلی این ا راد ایین اسیت کیه در بینید  
آمده است: مخابرات باید طبق قیانیون کیار    ٣٧ قانون بودجه  

قرارداد مستقیم منیعیقید و بیییمیه   «کارگزاران روستایی »با  
سنوات گذشته آنها را پرداخت کند که به گفتیه آنیهیا ایین  

 کار تا امروز انجاش نشده است. 
 

 تجمع پرستاران مقابل وزارت بهداشت
تجمع پرستاران مقابل وزارت بیهیداشیت در اعیتیرا  بیه  

میرداد طیبیق ییک    ٥١ امروز  «تربیت پرستار بیمارستانی »
 راخوان از قبلم پرستاران و دانشجویان رشتیه پیرسیتیاری در  
تهران و در شهرهای مختل  در اعتیرا  بیه طیر  تیربیییت  
پرستار بیمارستان دست به تجمع زدند. این تجمیع در تیهیران  
در مقابل وزارت بهداشیت بیرپیا شید. هیمیزمیان دانشیجیوییان  
پرستاری و پرستاران در اصفیهیانم بینیدرعیبیاس و رشیت در  
مخالفت با اجرای طر  تربیت پرستار بیمیارسیتیانیی زنیجیییره  
انسانی تشکیل دادند و در اهواز میقیابیل دانشیریاه جینیدی  

 شاپور تجمع کردند. 
در تهران ماموران حراست وزارت بیهیداشیت از سیاعیتیی  

هیایییم جیلیوی    قبل از شرو  ایین تیجیمیع بیا قیراردادن نیرده 
وزارتخانه را مسدود و تالی کردند مانع تیجیمیع پیرسیتیاران  
شوند. پرستاران تجمع خود را بیه پیارک جینیب وزارتیخیانیه  
انتقا  دادند و با در دست داشتن پالکیارد هیاییی خیواسیتیار  

 ها شدند.   توق  طر  تربیت پرستار در بیمارستان 
پرستاران میرویند طر  تربیییت پیرسیتیار بیییمیارسیتیانیی  
طرحی است برای تربیت پرستار بدون مهارت بجای پرسیتیار  
دوره دیده و ماهر و این اسیتیانیداردهیای درمیانیی را بیازهیم  
پایین تر میاورد و خدمات بیمارستان ها به بیماران را بیییش  
از پیش کاهش میدهید. ایین طیرحیی اسیت بیرای تیربیییت  
پرستار با حقو  بسیار ناچیزتر از بقیه پیرسیتیاران و هید یش  
تعر  بیشتر به حقو  چندرغاز کل پیرسیتیاران اسیت. ایین  
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طر  تعروی به پرسیتیارانم بیییمیاران و بیه اکیتیرییت میردش  
زحمتکشی است که امکان درمیان در بیییمیارسیتیان هیای  
خصوصی و ویژه سرمایه داران را ندارند و کل جامعیه بیایید  

 در مقابل آن دست به اعترا  بزند. 
پرستاران در سیالیهیای گیذشیتیه نیییز بیارهیا دسیت بیه  
تجمعات اعتراوی زده اند و نه تنها خیواهیان تیوقی  طیر   
پرستاربیمارستانی شده اند بلکه همچنین به کمبود پیرسیتیار  
در بیمارستان هام  شار کار زیادم اوا ه کاری اجیبیاری و  
حقو  های دهها میلیونی به برخی پزشکان اعترا  کیرده  
و خواهان استیخیداش نیییروی آکیادمیییک و تیحیصیییلیکیرده  
پرستارم باالبردن استیانیداردهیای بیهیداشیتیی و درمیانیی در  

  ٠ بیمارستانها و ا زایش حقوقیی بیاال تیر از سیبید هیزیینیه  
 میلیون تومانی شده اند.  

 خواست های پرستاران: 
 توق  طر  پرستاربیمارستانی 

ر ع کمبود پرستار در بیمارستیان هیا و کیاهیش  شیار  
 کار 

 استخداش نیروی آکادمیک و تحصیلکرده پرستار 
 لغو اوا ه کاری های اجباری 

 میلیون تومانی   ٠ حداقل حقو  باال تر از سبد هزینه  
 باالبردن استانداردها بهداشتی و درمانی در بیمارستانها 

 درمان رایران برای همه مردش 
 

گری آذرین  تجمع کارگران صنایع ریخته
 اصفهان 

گیری    مرداد جمعی از کارگران صناییع رییخیتیه   ٥٠ روز  
آذرین اصفهان در اعترا  به بالتکلیفی در ووعیت شغیلیی  
خود و کارخانه مقابل ساختمان د تر مدییرییت ایین شیرکیت  

 تجمع کردند. 
به گفته کارگرانم تولید کارخانه خوابیییده و کیار یرمیا  
به تعدادی از آنها پیشنهاد خاتمیه کیار داده و آنیهیا را بیه  
بیمه بیکاری حواله میدهد. این در حالییسیت کیه آنیهیا بیه  

هیای    دلیل غیرواقعی بودن احکاش شغلی ثبت شده در لیسیت 
بیمه سازمان تامین اجتماعی بسیاری از کارگران مشیمیو   
قانون مشاغل سخت و زیان آور نیستند. کارگران خیواسیتیار  

 حف  اشتغا  خود هستند. 
 
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاشی 
پاسارگاد نسبت به قفع گازمقابل 

 فرمانداری بروجن
نفر از کارگران کیارخیانیه    ٧٠٤ ظهرروزیازدهم مردادماهم  

کاشی پاسارگاد گندمان در اعتیرا  بیه قیطیع گیاز ایین  
شرکت و خطر تعطیلی کارخانه و بیکار شدن از کیار خیود  
مقابل  رمانداری بروجن تجیمیع کیردنید. کیارگیران تیجیمیع  
کننده مقابل  رمانداری خواستار وصل گاز این شیرکیت از  
سوی مسئولین شدند. قطعی گاز این کیارخیانیه بیه عیلیت  
بدهی کارخیانیه صیورت گیر یتیه اسیت. کیارگیران عیلیییه  
بیکارسازی ایستاده اند. این تجمع با وعده مقامات بیه حیل  

 مشکل کارخانه موقتا پایان یا ت. 
 

اعتصاب صدها کارگر کارخانه سیمان 
 کارون ادامه دارد

مرداد کارگیران کیارخیانیه سیییمیان کیارون بیه    ٥٥ روز  
اعتصابشان ادامه دادنید. در بیرابیر ایین اعیتیراویات میدییر  
عامل کارخانه سییمیان کیارون اعیالش کیرده اسیت کیه در  
صورت کارگران بیه سیر کیار ییک میاه حیقیو  میعیوقیه  
کارگران طی یک هفته و کلیه میعیوقیات آنیان تیا پیاییان  
شهریور ماه پرداخت میشود. کارگران میرویند در بیرابیری  
کاری که انجاش داده اند باید دستمزدشان  ورا پرداخت شیود  

نیفیر از    ٠٠٤ و هیچ شر  و شروطی را قبو  ندارند. حدود  
کارگران شاغل در کارخانه سیمان کارون )مسجد سلیمیان(  

اکینیون در اعیتیرا  بیه عیدش    از حدود دو هفته پیش تا هیم 
پرداخت دست کم سه ماه مزد و مشکیل تیمیدیید د یتیرچیه  

 های بیمه خود در اعترا  به سر میبرند. 
 

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران پرواه 
 قفارشهری اهواز)شرکت کیسوند

مییردادجییمییعییی از کییارگییران پییرو ه    ٥٥ صییبییح روز  
قیطییارشییهییری اهییواز)شییرکییت کیییییسییون(درادامییه اعییتییصییاب  
واعتراواتشان نسبت به عدش پرداخت یک سا  حقو  بیرای  
باری دیرر مقابل اسیتیانیداری خیوزسیتیان تیجیمیع کیردنید.  
کارگران میرویند واقعا کارد به استخوانشان رسیده است و  
در تجمع این روز یکی از کارگران با ریختن بنزین بیر روی  
خود قصد خود کشی داشت که همکیارانیش جیلیوی او را  
گر تند. ده روز است کیه ایین کیارگیران هیر روزه تیجیمیع  
میکنند و کار رما نیز با تیهیدیید کیارگیران میعیتیر  بیه  
اخراج پاسخ کارگران را نمیدهید. کیارگیران میییریویینید تیا  
وقتی طلبهایشان پیرداخیت نشیودم اعیتیراویات آنیهیا ادامیه  

کیارگیر بیه کیار    ٩٠٤ خواهد داشت. در این شرکت حدود  
 اشتغا  دارنند.  

کار رما با تهدید به اخراج کارگران گیفیتیه اسیت کیه  
درصد کل طلب ییکیسیالیه کیارگیران را پیرداخیت    ٧٤ ابتدا  

خواهد کرد و مابقی طلب آنها را هیر چیهیار میاه ییکیبیار  

بصورت قسطی می پردازند. کارگران میریویینید بیدون هیر  
 گونه قید و شرطی تمامی طلبهایشان را میخواهند.  

  ٣١ و    ٣٠ م  ٣٧ م  ٣٤ م  ١٠ به گفته کارگران در سالهای  
کارگران بسیاری از این شرکت اخراج شده اند. تعداد اخیراج  

صد نفر بوده است. و اکینیون هیر کیداش    ٣١ شدگان در سا   
 میلیون و پانصد هزار تومان طلب دارند.   ٣ از کارگران  

 
پرستاران شرکتی در اعتراض به عدم 
پرداخت مفالبات خود دست به تجمع 

 زدند
پرستاران شرکتی موسسه آوای سیالمیت در اهیواز بیا  
تجمع در مقابل دانشراه عیلیوش پیزشیکیی اهیوازم خیواسیتیار  
تسریع در پرداخت معوقات و میطیالیبیات ییک سیالیه خیود  
شدند. مطالبات این پرستاران در ییک سیا  اخیییر پیرداخیت  

 نشده است.. 
آزمون استیخیدامیی بیرای    ٣٩ به گفته پرستاران در سا   

جذب پرستاران برگزار شد که در حییین آزمیون مسیئیولییین  
اعالش کردند که این استخدامی بیه صیورت قیراردای میی  
باشد که پس از گذراندن گزیینیش و ورود بیه بیییمیارسیتیان  

میاهیه شیرکیتیی    ٩ معلوش شد که این قراردادها به صورت  
 است. 

مشکل دیرر آنیهیا پیرداخیت حیقیو م کیارانیه و دییریر  
مزایای شغلی آنها با تاخیر است. ومن اینکه هیییچیریونیه  
امنیت شغلی ای نیز ندارند. اکنیون قیرییب بیه ییک سیا   
است که معوقات و مطالبات پرستیاران شیرکیتیی پیرداخیتیه  
نشده و با پیریری های مستمر آنهیا شیرکیت اعیالش کیرده  

ماه است که کارانه پرستاران آماده پرداخت است امیا    ٩ که  
دانشراه اقداش به پرداخت این معوقات نیمیی کینید. بیه ایین  

 ترتیب پرستاران را پاسکاری میکنند.  
از سوی دیرر بیمارستان ها آنان را جز نیییروهیای خیود  
نمی دانند و از جمله برای دریا ت گواهی کسر از حیقیو   
می بایست به د تر شرکت مراجعه و درخیواسیت گیواهیی  

روز زمیان    ٥٤ کسر از حقو  دهند که بیرای درییا یت آن  
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الزش است زیرا این گواهی ها از تهران صادر میی گیردنید.  
پرستاران شرکتی خواستیار روشین شیدن وویع اسیتیخیداش و  
 قرارداد کاری مستقیم و پرداخت  وری طلبهایشان هستند. 

 
تجمع اعتراضی پرستاران و دانشجویان 
پرستاری ابهر نسبت به طرح تربیت 

 پرستار بیمارستانی
مرداد پرستاران و دانشجویان پرستاری بیا تیجیمیع    ٥٤ روز 

در مقابل بیمارستان الغدیر ابهرم حضور وزیر بهداشت بیه ایین  
شهرستان را به صحنه اعترا  خود تبدیل کرده و خیواسیتیار  
لغو آئین نامه طر  تربیت پرستار بیمارستانی شدند. تیجیمیع  
کنندگان با در دست داشتن پالکاردهاییی اعیتیراویشیان را  
اعالش داشتند. بیمارستان تازه تاسیس الغیدییر ابیهیر کیه روز  
گذشته تیوسیر وزییر بیهیداشیت ا یتیتیا  شید جیز لیییسیت  

نیفیر    ٩٤ بیمارستان هایی می باشید کیه بیه دنیبیا  جیذب  
پرستار بیمارستانی هستند و این درحالییسیت کیه دانشیکیده  

نیفیر و در جیوار ایین    ١٤ پرستاری و مامایی با ظیر یییت  
 بیمارستان می باشد. 

 
کارگر گروه ملی  ٤١١١ادامه اعتصاب 

 صنعتی فوالد ایران 
روزدهییم مییردادمییاهم کییارگییران کییارگییران گییروه مییلییی  
صنعتی  والد ایران درادامه اعتصاب و تجمعات اعتراویی  
دامنه دارشان نسیبیت بیه عیدش پیرداخیت چیهیارمیاه حیقیو   
وبالتکلیفی شغلی مقابل ساختمیان میدییرییت ایین شیرکیت  

  ٧٣ تجمع کردند. دور جیدیید اعیتیصیاب ایین کیارگیران از  
تیرماه آغازشده است. کارگران خواستار حقو  معوقیه و راه  

 ا تادن خر تولید کارخانه و حق  اشتغالشان هستند. 
محمود حسینی قائم مقاش گروه ملی صینیعیتیی  یوالد  
ایران راه اندازی تولید را به تشکیل مجمع عمومی شیرکیت  
حواله میدهد. کارگران میرویند این مجیمیع عیمیومیی دو  
هفته دیرر خواهد بود و میخواهند تیا آن وقیت بیرای خیود  
زمان بخرند. در تجمعات قبلی به کیارگیران وعیده ده روزه  
برای پرداخت دستمزدهای پرداخت نشده داده شیده بیود کیه  

 عملی نشد. 
 

  ٣١ تجمع اعتراوی معلمان آزمیون اسیتیخیدامیی سیا   
 دراهواز 

نفر از معلمیانیی کیه  ٠٤٤ صبح روزدهم مرداد ماهمحدود  
در خوزستان در آزمون استخدامی آموزی و پیروری    ٣١ در  

پذیر ته شدنم دراعترا  به وویعیییت اسیتیخیدامیییشیان در  
محل تاالر اجتماعات مطهری اهواز تجمع کردند.به گیفیتیه  

آزمون استیخیدامیی تیوسیر وزارت  ٣١ این معلمان م در سا   
آموزی و پروری برگزار شد و قرار بر این بود ا راد پذیر تیه  
شده به صورت پیمانی جذب آموزی و پروری شوند امیا از  
سوی وزارت آموزی و پروری اعالش شده که این ا راد بایید  
به صورت حق التدریس مشغو  بیه کیار شیونید.هیم اکینیون  
ا راد قبو  شیده در آزمیونم در حیا  گیذرانیدن دوره هیای  
آموزشی هستند و خواستار روشن شدن وویع شیغیلیی خیود  
هستند. به گفته حرج چلداوی معاون پژوهشمبرنامه رییزی  
و منابع انسانی اداره کل آموزی و پروری خوزسیتیان طیبیق  

قانون این نیروها در سازمان مدیریت و برنامیه رییزی ردیی   
 استخدامی دارند و به صورت پیمانی استخداش می شوند. 

او میروید دستوری مبنی بر استخداش حیق الیتیدریسیی  
این ا راد اعالش نشده و مقرر بوده است کیه ا یراد پیذییر یتیه  
شده دراین آزمون استخدامی دوره پودمانی خود را از میهیر  
امسا  آغاز کنند. اما به دلیل کیمیبیود نیییروی میعیلیم در  
خوزستان قرار شد تا پیش از پایان دوره پودمانی از او  مهیر  
به صورت حق التدرییس بیر سیر کیالس درس بیرونید. دوره  
پودمانی این ا راد از تابستان آغاز شده و تا نییمیه زمسیتیان  
امسا  ادامه خواهد داشیت. میعیلیمیان آزمیون اسیتیخیدامیی  

 خواستار استخداش خود هستند. 
 

تجمع جوانان متقاضی کارشهرستان 
 مهربرای اشتغال 

مردادمجمعیی از جیوانیان میتیقیاویی  ٥٤ پیش از ظهرروز 
هربا خواست اشتغا  در صینیاییع مینیطیقیه میقیابیل   کار ٰم
 رمانداری این شهرسیتیان تیجیمیع کیردنید. زییر  شیار ایین  
اعترا  محمد موسوی  رماندار و علوی رئیس اداره کیار  
هردر جمع تجمع کنندگان حاور شیدنید و بیا   شهرستان ٰم
توویحاتی از ووع خراب شیرکیت هیام از میوویو  طیفیره  
ر تند. در حالیکه جوانان کار میخواهند تامین میخواهینیدم  
مقامات حکومتی تحت عنوان نیروی بومی و غیر بیومیی  
سعی میکنندم بین کارگران بیکار تفرقه ایجاد کنند. و بیا  
انداختن کارگران بیکار  بوحی  به جای کیارگیران بیییکیار  
 غیر بومی  شرایر را برای استیتیمیار بیییشیتیر کیارگیران و  
بکار گیری از نیروی ارزانتر کار  راهم کنند. اما خیواسیت  

 کارگران یا کار یا بیمه بیکاری است. 
 

تددعدددادی از رانددندددگددان شددرکددت واحددد 
اتوبوسرانی تدهدران وحدومده امدروز ندهدم 
مرداد در مقابل اداره مرکزی شرکت واحدد 

 دست به تجمع اعتراضی زدند
امروز نهم مرداد ماه تعدادی از رانندگان شیرکیت واحید  
به علت عدش تحویل مناز  مسکونی خود از سوی تعیاونیی  

و سیی در  ٥٠ صیبیح تیا  ٥٤ مسکن شرکت واحد از ساعت  
مقابل اداره مرکزی شرکت واحد واقع در خیییابیان هینیریاش  

و سیی ایین  ٥٠ دست به تجمع اعتراوی زدند و تا ساعیت  
 اعتراوات ادامه داشت. 

رانندگان پالکادر های به همراه داشتند که شعیارهیاییی  
بروی آنها نوشیتیه بیود نیدکیه از بیی کیفیاییتیی میدییرییت  
وشهردارتهران سخن میرفت و رانندگان مرتبا شعارهاییی از  
قبیل )مسکن ما را ندید این ووع ادامه دارد( )سنینیدجیی  
نجومی برده حق ماها را خورده()تسهیالت مسکن را میدییر  
چپاو  کرده()ملک نجومی تو ما را بی مسیکین کیرده( 
)مدیر بی کفایت عامل بی مسکنی ()کارگیران بیییدارنید  

 از دزدی ها بیزارند(را سر میدادند. 
کارگران عضو پرو ه سپیدار دو وسیه هسیتینید کیه در  

عضو دارد و بیش از چیهیار سیا  از زمیان    ٠٤ حا  حاور  
تحویلش گذشته و متاسفانه بیعید از چینید سیا  اعیتیرا   
مقابل شورای شهر و شهرداری تا کنون رانینیدگیان نیتیییجیه  
مطلوبی نرر یتیه انید و خیانیه هیایشیان نیییمیه سیاخیتیه و  
بالتکلی  رها شده است و مرتبا عوامل مدیریت و تیعیاونیی  
از نبود بودجه و اعتبار سخن مییریویینید در صیورتیی کیه  

در صد ساخیت را پیرداخیت کیرده  ٠٤ تا    ١٤ رانندگان تقریبا  
 اند. 

در پایان این اعترا  مدیر عامل تعاونیی و بیازرس در  
جمع معتروین حضور پیدا کردند و همان مشکالت قیبیلیی  

 را تکرار کردند. 
سندیکای کارگران شرکیت واحید اتیوبیوسیرانیی تیهیران  

 وحومه 
 

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه تولید 
 تاب فراهان  های شب ریزدانه

هیای    مردادم کارگران کارخانه تولیید رییزدانیه ٣ صبح روز 
تاب اهان)گالسبید(دراعترا  به تعطییلیی میوقیت ایین    شب 

واحد تولیدی وعدش پرداخت ماه ها حقو  وحق بیمه جیلیوی  
درب محل کارشان اجتما  کردنید. در عیکیس الیعیمیل بیه  
اعتراوات کارگرانم بختیاری نژاد مدیر عامل شیرکیت بیه  
نرهبانی اعالش کرده بود که کارگران را به داخل کیارخیانیه  
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راه نییدهینیید و کیارگییرانیی کییه قصیید اعییتیصییاب دارنیید و  
 میخواهند مشکل ساز شوند وارد کارخانه نشوند. 

میرداد نیییز میقیابیل  یرمیانیداری    ١ این کارگران رو ز  
 راهان تجمع اعتراوی داشتند . کارگران تیولییید رییز دانیه  
های شب تاب  راهیان چینید روز قیبیل بیا تیعیطیییل شیدن  

میاه    ١ کارخانه تحت عنوان نبود مواد اولیهم برای پیریری  
حقو  معوقهم از مدیرعامل شرکت راهیداران شیکیاییتیی را  
تنظیم کرده و تحویل اداره کار دادند. زیر  شار اعیتیراویات  
کارگران قرار ناگزیر کار رما عقب نشست و قرار شید کیه  
قرارداد جدیدی با کارگران تنظیم شود و ییک میاه حیقیو   
معوقه آنان واریز شودم کارگران نیز از دهیم میرداد مشیغیو   

 کار شوند. 
 

 کارگران
فراخوان "تالش برای 

هدای  مقابله با طدرح
 ضد کارگری"

 های شما، مشکل ماست! حل راه
 

دهند؛ شاید هم ماهی سیصد تومن بیدهینید    دستمزد نمی 
و بدون بیمه و بدون آیینیدهم سیر کیارمیان بیریذارنید  تیالی  

کنی از هر راهیم توجیه و لیطی  کیار یرمیا را جیلیب    می 
ات دارد؟  دلخوی نبای  نیروی کیار بیعیدی    کنی که نره 

آورد؛ درست همانیطیور کیه تیوم جیاییریزیین    را به جایت می 
 کارگر قبلی شدی و او بیکار شد. 

 
هییای    هییا کییه شیینیییییدیم کییابییوس نیییییسییت  طییر    اییین 

میقییامیات اسیت: طیر  کیارورزیم طییر    «زایییی   اشیتییغیا  »
 آموزیم طر  آموزی پرستار بیمارستانی و...   مهارت 
ها برای شیاغیالن خیطیرنیاک اسیت و بیرای    این طر    

 بیکاران سرابی بیش نیست. 
 

هیای    تر شده اسیت. بیا ایین طیر    بحران اقتصادی عمیق 
خواهند بحران را بیییش از پیییشم بیه دوی    رنرارنگ می 

طیر   »ی کارگر بیندازند. صاحبان سود و سیرمیاییهم    طبقه 
اند و همین دستیمیزدهیای    را بازیا ت کرده  «استاد یشاگردی 

ی امینیییت    اند. ته میانیده   سوش خر  قر را نشانه گر ته   یک 
 خواهند سربکشند.   شغلی را هم می 

 

تیپیهم بیا یقم میخیابیرات    درهم هپکوم هیفیت   به کارگران آ  
ی    سازی یی میادر هیمیه   ی خصوصی   و... نراه کنید. برنامه 

شیان نشیانیده    های م بیکارشان کرده و به خاک سیییاه   این طر  
 است. 

شان کنید  کارگران آن واحدهام هنوز تسیلیییم    دوباره نراه 
مانند مردمی که در بیرابیر   .«نه  »اند؛ ما هم بروییم:    نشده 

های شمام مشکیل    حل   راه »ایستادند؛ بروییم:    ٧٤ -سران جی 
 ماست 
 

ها تالی کنیمم چاره بیندیشیییمم    برای مقابله با این طر  
صیدا    گو کنییمم بیپیییونیدییم و ییک   و   بشنویمم بنویسیمم گفت 

 بروییم: 
 

 های ود انسانی باید لغو شوند   این طر  
 
مددحددسددن عددمددرانددی بدده زندددان  

 بازگشت 
عمرانی بعد از عدم موافقت 
دادستانی  با ادامه ی مرخصی 

 به زندان بوشهر بازگشت


