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 ٦١ صفحه    

 ١ صفحه    

  رضا شهابی باید فورا آزاد شود!
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٣ صفحه    

 ٦١ صفحه   

 در حاشیه اخبار کارگری 
 نسان نودینیان

در باره ابراز وجود کارگران و معلمان در اجالس بین المللی و 
 میدیای  اجتماعی! 

 ٦١ صفحه   

 حکم شالق برای احسانی راد گستاخی علیه همه کارگران است 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
 فردریک انگلس

(١٤) 
 دیوید ریازانف

حزب چه  ٤١قرار "در مورد جنبش  تشکلیابی کارگری" مصوب کنگره 
 میگوید؟

 سوال از حمید تقوائی 

ماموران شهرداری یک دستفروش دیگر را به 
 قتل رساندند

مردم قم جنایت حکومت را با تظاهرات پاسخ 
 میدهند

 اصغر کریمی 
   کارنامه مردم، کارنامه حکومت در دو روز گذشته

 بحث درباره تشکل کارگری
 مصاحبه "کارگر کمونیست" با شهال دانشفر 

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 تجمع سراسری پرستاران

 ٦٩اولین تجمع سراسری بازنشستگان در سال 
 "شهال دانشفر 

 منصور حکمت  تفاوت های ما 
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

(٢) 

 ٤١ صفحه  

حکم شالق برای شاپور احسانی راد توحش 
 و گستاخی است

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
Free Them Now 

 ٦٢ صفحه    
سندیکای کارگران شرکت 
واحد اتوبوسرانی تهران و 

 حومه 

 یادداشتهای سیاسی 
 از اصغر کریمی ـ شهال دانشفرـ نسان نودینیان  

 

 اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف جریان دارد! 
 درصد افزایش یافته است!  ٢١١تجمعات اعتراضی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
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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!

شاپور احسانی راد نماینننده سنابن   
کارگنران پنرولنینل سناوه کنه در  

با شکایت رستمنی    ٤٩ اردیبهشت  
صفا کارلرمای کنارخناننه هنای  
نورد لوله صنفنا و پنرولنینل سناوه  
دستگنینر و بنه اتنهنام تنحنرین   
کارگران نورد لوله صفنا و اخنالل  
در نظم عمومی به زندان محکنوم  
شده بود، امروز بیسنتنم منرداد در  

دادگاه کینفنری سناوه    ١٠١ شعبه  
میلیون تومان جزای ننقندی    ٤ به  
 ضربه شالق محکوم شد.    ٠٠ و  
 

این گستاخی حنکنومنت کن نین   
اسالمی علیه کارگران را باید بنا  
اعتراض گسترده پاسخ داد. ننفن   
مجازات شالق که بر طب  "قاننون  
مننجننازات اسننالمننی" حننکننومننت  
صورت منینگنینرد ین  جننناینت  
آشکار سینسنتنم قضناینی و کنل  
حننکننومننت لنناسنند و تننبننهننکننار  
اسنالمننی اسننت و مننحننکنومننیننت  
ی  کارگر ح  طلب و نمناینننده  
کارگران بنه اینن حنکنم شنننین ،  
جنایتی به مراتب بزرگتنر تنوسن   
حکومت اسالمی سنرمناینه داران  
علیه طنبنقنه کنارگنر اسنت. اینن  
اولین بنار ننینسنت کنه سنینسنتنم  
قضایی حکومت، کارگران را بنه  
شالق محنکنوم منینکننند. خنرداد  

کنارگنر منعنتنرض    ١١ سال قبنل  
معدن طالی آق دره بنا شنکناینت  
کارلرمای مفتخور این منعندن و  
حکم دادگاه حکومنت بنه شنالق  
کشننیننده شنندننند. در سننالننهننای  
گننذشننتننه تننعنندادی از کننارگننران  
اعتصابنی منعندن بنالن ، منعندن  
چادرملو، دو ننفنر از مسنئنولنینن  
انجمن صنفی کنارگنران خنبنازی  
هننای سنننننننندج و تننعنندادی از  
کارگران شرکنت کنننننده در اول  
مه سنندج و کارگران اعتنصنابنی  
تنننعنننداد دینننگنننری از منننراکنننز  
کارگری به شالق محنکنوم شنده  
اننند، هننرچننننند در اکنن ننر مننوارد  

جمهوری اسالمی جنرات اجنراینی  
کننردن احننکننام خننود را نننداشننتننه  
است. امنا ننفن  صندور چنننینن  
احننکننامننی ینن  گسننتنناخننی و  
توهین آشکار علنینه کنارگنران و  
همه مردم ایران است. این احنکنام  
سند آشکار توحش و جنایتکناری  
این حکومت و نفرت و اننزجنار آن  
در میان مردم اینران و هنر انسنان  
شرالتمندی در سطح جهنان اسنت  
که چنین خبرهایی بنه گنوشنش  

 میرسد.  
 

اما شالق تنها شنامنل کنارگنران  
معترض ننمنینشنود. در سنالنهنای  
گذشته بسیاری از جوانان صنرلنا  
به جرم جشن و شادی و یا صنر   
مشننروبننات الننکننلننی بننه شننالق  
محکنوم شنده انند. شنالق ادامنه  
اعدام ها و شکنجنه هنا و سناینر  
جنننننایننات ایننن حننکننومننت بننرای  
سرکوب و ارعاب مردم، تحقینر و  
بی حرمت کردن مردم معترض و  
حفظ حنکنومنت دزدان اسنالمنی  
است و باید از جانب هنمنه منردم،  
هننمننه کننارگننران و مننعننلننمننان،  
دانشجویان و کلیه نویسننندگنان و  
هنرمنندان منعنتنرض و از جناننب  

تننمننامننی نننهننادهننای پننیننشننرو و  
آزادیخواه بشندت منحنکنوم شنود.  
باید با اعتراض گسترده حکومنت  
را تماما عقنب رانند و اینن ابنزار  
قننرون وسننطننایننی را از دسننت آن  
گننرلننت. بنناینند حننکننومننت را در  
الکار عمومی بین المللنی بنینش  
از پننننیننننش رسننننوا کننننرد و  
حکومتهاینی را کنه بنا چنننینن  
حکومتی دست دوستی میدهننند  

 بشدت تحت لشار قرار داد.  
 

حزب کمونیست کارگنری حنکنم  
شالق علیه شاپور احسانی راد را  
قویا محکوم میکند و همه منردم  
آزاده را به اعتراض علیه هنر ننو   
شکنجه ای و تحت هر عنننواننی  
لرامیخواند. حکنم صنادره عنلنینه  
احسننانننی راد اعننم از شننالق یننا  
جزای ننقندی بنایند بندون قنیند و  
شرط ممنو  شنود. شنالق و هنر  
نو  شکنننجنه جسنمنی و روحنی  
علیه زندانیان بایند لنورا و بنرای  

 همیشه ملغی شود.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ١٠٤١ مرداد    ٠٠ 
 ٠٠١١ اوت    ١١   

حکم شالق برای احسانی راد گستاخی 
 علیه همه کارگران است 
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در اعتراض به قتل جنناینتنکناراننه  
مظفر عبناسنی تنوسن  منامنوران  
شهرداری که شب قبنل در شنهنر  

  ٠٠ قم اتفاق التاد، صنبنح امنروز  
مننرداد دسننتننفننروشننان و مننردم  
خشمگین اینن شنهنر بنه خنینابنان  
آمنندننند و بننا شننعننار مننر  بننر  
شهرداری بنه قنتنل اینن کنارگنر  
دسننتننفننروا اعننتننراض کننردننند و  
خواهنان پناسنخنگنوینی منقنامنات  
شننهننرداری و دسننت اننندرکنناران  
جننمننهننوری اسننالمننی شنندننند.  

منرداد    ٠٠ تظاهرات مردم قم شب  
نیز ادامه یالنت. بنننا بنه گنفنتنه  
شاهدان عینی ماموران شهنرداری  
وحشیانه سر منظنفنر عنبناسنی را  
چننننندیننن بننار بننه بنندنننه منناشننیننن  
کوبیدند و او در دم جنان سنپنرد.  
در پالکناردهناینی کنه در دسنت  
مردم بود خواسنتنه شنده بنود کنه  
بننرخننورد مننامننوران شننهننرداری بننا  
دسننتننفننروشننان مننتننوقنن  شننود.  
تظناهنرات منردم قنم امشنب ننینز  

 ادامه یالت.  
 

تکرار قتل و جنایت و تنعنرض بنه  
دستفروشان توس  ماموران پنننجنه  
بک  بندسنت شنهنرداری اینن را  
تاکید میکند که جنایت و قنتنل  
در تمام دستگاهنهنای جنمنهنوری  
اسالمنی ننهنادینننه شنده اسنت و  
برای جلوگیری از اینن جننناینات  
بناینند کننل حننکنومننت را بنه زیننر  
کشننینند. جننمننهننوری اسننالمننی  
حکومت آدمکشان و چاقنوکشنان  
حرله ای است که برای حفناتنت  
از سیستم چپناول خنود دسنت بنه  
هر جنایتی منینزنننند و حنتنی از  
قتل وحشیاننه انسنان زحنمنتنکنش  
بیکار نیز ابایی ندارند. جواب اینن  
جننانننیننان مننبننارزه و تننظنناهننرات و  

 انقالب است.  
 

دهها هزار بنینکناری کنه از هنر  
گونه بیمنه بنینکناری و هنر ننو   

تامینی محنروم شنده انند و کنار  
مننننناسننبننی پننینندا نننکننرده اننند در  
شهرهنای منخنتنلن  بنه کنار پنر  
مشننقننت دسننتننفننروشننی و یننا در  
کردستان به شنغنل پنرمنخناطنره و  
کمر شکن کولبری مشغنولننند و  
بنجننای تننامننینن شنغننل ینا بنیننمننه  
بیکاری و تامین زندگی تنوسن   
حننکننومننت در هننمننه جننا مننورد  
سننرکننوب و تننعننرض مننامننوران  
چاقوکش و سرکوبگر شهردارینهنا  
قرار مینگنینرنند. عنلنی چنرا نی  
یکی از این دستفروشان بنود کنه  
سه سال قبنل تنوسن  آدمنکنشنان  

شهرداری تنهنران در بنرابنر چشنم  
لرزندا مورد ضرب و شتنم قنرار  
گننرلننت و بننه قننتننل رسننینند. در  
خننرمشننهننر نننیننز وقننتننی سننه بننار  
مننتننوالننی بسنناط مننیننوه لننروشننی  
یون  عساکره تنوسن  شنهنرداری  
مصادره شده و منراجنعنه اا بنه  
شهرداری بی پاسنخ منانند دسنت  
به خودسوزی زد و جناننش را از  
دست داد. در کنردسنتنان هنر روز  
کولبران یا مورد تنینرانندازی قنرار  
میگینرنند ینا امنوالشنان مصنادره  
میشود و یا جریمه میشنونند. روز  

نفر از کولنبنران در    ١١ مرداد    ١٤ 

سردشت دستگیر و جرینمنه شندنند  
مرداد در منرز اشنننوینه    ٠٠ و روز  

کولبری به نام عنزالندینن خنالندی  
 را با شلی  گلوله کشتند.  

 
قتل وحشیانه مظنفنر عنبناسنی را  
باید به موضو  اعتراض در هنمنه  
جا تبدیل کرد. حزب کمنوننینسنت  
کننارگننری مننردم قننم و هننمننه  
سازمانهای سیاسی و ننهنادهنا و  
تشکلهای کارگری و آزادینخنواه  
را به اعنتنراض گسنتنرده بنه اینن  
جنایت و جناینات مشنابنهنی کنه  
هر روز و در نقاط مختل  کشنور  

علیه دستفروشان زحمتکش اننجنام  
میشود لرا میخواند. منقنامنات و  
دسنننت انننندرکننناران حنننکنننومنننت  
اسالمی باید پاسخگنو بناشننند و  
محکوم شونند. ننبنایند اجنازه داد  
که جنمنهنوری اسنالمنی از اینن  
 جنایت به سادگی عبور کند.  

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ١٠٤١ مرداد    ٠٠ 
 ٠٠١١ اوت    ١٠   

 ماموران شهرداری یک دستفروش دیگر را به قتل رساندند
 مردم قم جنایت حکومت را با تظاهرات پاسخ میدهند
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رژینم اسننالمنی بننار دینگننر رضننا  
شهابی لعنال انارگنری و عضنو  
هیات مدیره سندینانای انارگنران  
شرات واحد را در روز چهارشننبنه  

مرداد در زندان رجناینی شنهنر    ١١ 
 زندانی ارد.  

 
بنه    ١٠١٤ رضا شهابی در سنال  

جرم از پنینش آمناده "تنبناننی بنه  
قصد اقدام علیه امنیت منلنی" و  
"لعالیت تنبنلنینغنی عنلنینه ننظنام"   
دستگیر و زننداننی شند. در اینن  
مدت تحت انوا  شنانننجنه هنا و  
بنازجننویننی هنا قننرار گنرلننت. بننه  

منناه در سننلننولننهننای    ١٤ منندت  
انفرادی اوین بسر برد و بنه شنش  
سننال حننبنن  و پننرداخننت هننفننت  
میلیون و نیم تومان جریمه ننقندی  
و پنج سال محرومیت از لعنالنینت  
سندیاایی محاوم گنردیند و در  

پننن  از طنننی دوره    ٤٩ سنننال  
محکنومنینت از زنندان آزاد شند.  
سننننندیننکننای کننارگننران واحنند در  

صنبنح  »بیانیه ای گنفنتنه اسنت:  

روز هنجندهنم منرداد شنهنابنی بنه  
همراه یکی از اعضای سننندینکنا  
و همسرا به زندان رجناینی شنهنر  
مراجعه کرد تنا وسناینل خنود را  
تحویل بگیرد و بنا وجنود اینننکنه  
خود ایشان ننامنه آزادی خنود بنه  

را در    ١٠٤٩ شنهنرینور    ٠٩ تاریخ  
پرونده دید اما با بهاننه قنرار دادن  

او را    ١٠٤٠  ینبنت او در سنال  
راهی بند قرنطنینننه کنردنند و تنا  
لننحننظننه تنننننظننیننم خننبننر اطننالعننی  
دیگری از وضعینت او در دسنت  

  .«نیست 
 

در هنفننتنه هننای اخنیننر سنرکننوب  
اعننننتننننراضننننات کننننارگننننری و  
دستنگنینری لنعنالنینن کنارگنری  
گسننتننرا یننالننتننه اسننت و ایننن  
بننخننشننی از تننالا حننکننومننت  
اسننالمننی بننرای عننقننب راننندن  
کارگران و مردمی است کنه هنر  
روز گلوی رژیم را بینشنتنر لشنار  
میدهننند. اسنمناعنینل عنبندی را  
مجددا دستگیر کنردنند، منحنسنن  
عمرانی را که دو سنال قنبنل بنه  

اتهام تبلیغ علینه ننظنام بنه ین   
سال زندان محنکنوم شنده بنود بنه  
زندان اننداخنتننند، حنمنیند شنرقنی  
عضننو سننننندیننکننای لننلننزکننار  
مکانی  را دستگیر کردنند، بنه  
تجم  کارگران اعتصابی نیشنکنر  

ننفنر    ٣٠ هفت تپه حمله کردند و  
از آنان را بنه دادگناه کشنانندنند،  
علی اکبر با انی را همچنان در  
تبعید نگهداشتند، علیه دو منعنلنم  
دیگنر، رضنا مسنلنمنی و طناهنر  
قننادرزاده، حننکننم صننادر کننردننند،  
شاپور احسانی راد را به شنالق و  
جزای نقدی منحنکنوم کنردنند و  
تالا برای بنازگنردانندن منحنمنود  
بهشتی و جنعنفنر عنظنینم زاده بنه  

 زندان را در دستور قرار دادند.  
 

حزب امونیست اارگری زننداننی  
کننردن رضننا شننهننابننی و سننایننر  
لعالین کنارگنری و منعنلنمنان و  
سرکوب اعتراضات بح  منردم را  
قننویننا مننحنناننوم مننینناننننند. رضننا  
شننهننابننی، مننحننسننن عننمننرانننی،  

اسماعیل عبدی، حمید شنرقنی و  
سایر کارگران و معلنمنان زننداننی  
و تمامنی زننداننینان سنیناسنی از  
جمله آتنا دائمی، آرا صادقی و  
گلرخ اینراننی بنایند لنورا و بنی  
هیچ قید و شرطی آزاد شنونند و  
هر نو  پرونده سازی علیه لعالینن  
اعتراضات حن  طنلنبناننه منردم و  
امننینتنی کنردن منبنارزات منردم  

 پایان داده شود.  
 

علیر م هنمنه سنرکنوبنگنری هنا،  
اعتراضنات کنارگنران، منعنلنمنان،  
بازنشستگان و پرستاران به اشکنال  
مختل  و در ابعاد وسیعی جنرینان  
دارد، زننننان و جنننواننننان ننننفننن   
حنننکنننومنننت را گنننرلنننتنننه انننند،  
مالباختگانی که دار و نندارشنان  
توس  دزدان اسالمی و نهنادهنای  
وابسته به حکومنت بناال کشنینده  
شنننده یننن  روز از اعنننتنننراض  
ننایسنتنناده اننند، گننوشنمننالنی دادن  
آمرین به معرو  وسعت بیشنتنری  
یننالننتننه و بننیننش از هننر زمننان  

همبسنتنگنی منینان بنخنش هنای  
مختلن  منردم عنلنینه حنکنومنت  
منحوس اسالمی عمین  تنر شنده  
است. سران حکومت بینش از هنر  
ک  دیگری واقنفننند کنه هنینچ  
درجه از اقندامنات سنرکنوبنگنراننه  
مردم را تسلیم نخنواهند کنرد. در  
چنین شرایطی گسنتنرا منبنارزه  
برای آزادی لعالین کنارگنری و  
زندانیان سیاسی ی  وجنه منهنم  
پیشروی منردم در منبنارزه بنرای  
رهایی از شر حکومنت قناتنالن و  
دزدان اسنننالمننی اسننت. حنننزب  
کننمننونننیننسننت کننارگننری کننلننیننه  
کارگران و مردم آزادینخنواه را بنه  
تحکیم همبسنتنگنی و گسنتنرا  
اعننتننراض بننرای آزادی زننندانننیننان  
سیاسی و مبارزه برای سرنگنوننی  
حننکننومننت منننننفننور اسننالمننی  

 لرامیخواند.  
 

 حزب امونیست اارگری ایران  
 ١٠٤١ مرداد    ٠١ 
   ٠٠١١ اوت    ١٠   

  رضا شهابی باید فورا آزاد شود!

حزب كمونیست كارگری زندانی کردن رضا شهابی و سایر فعالین کارگری و معلمان و سرکوب اعتراضات بحق مردم را قویا مـحـمـوم 
میمند. رضا شهابی، محسن عمرانی، اسماعیل عبدی، حمید شرقی و سایر کارگران و معلمان زندانی و تمامی زندانیان سیـاسـی از 
جمله آتنا دائمی، آرش صادقی و گلرخ ایرانی باید فورا و بی هیچ قید و شرطی آزاد شوند و هر نوع پرونده سازی علیه فعالـیـن 

 اعتراضات حق طلبانه مردم و امنیتی کردن مبارزات مردم پایان داده شود. 
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 اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف جریان دارد! 
 درصد افزایش یافته است!  ٢١١تجمعات اعتراضی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 

اعتصابات در منراکنز بنزر  و  
کوچ  بطور چشمگینری رشند  
کرده و طنول زمنان اعنتنصنابنات  
الزایش یالته است. تنننهنا در دو  
روز گذشته میتوان به اعتصنابنات  

 و تجمعات زیر اشاره کرد:  
 

کننارگننر گننروه    ٩٠٠٠ اعننتننراض  
تنینر    ٠٤ ملی لوالد اهواز که از  

شرو  شده پ  از یکماه همنچنننان  
ادامنه دارد. حننداقننل چننهننار منناه  
حننقننوق کننارگننران پننرداخننت نشننده  
است. کارگران در روزهای اخنینر  
در مقابل شعب بان  ملنی کنه  
کارلرمای کنارخناننه منحنسنوب  

مننرداد    ٠٠ منیننشنود. در تنجننمنن   
کارگران شعار میدادنند: مشنکنل  
ما حل نشه، اهواز قیامت منینشنه  
و در تجنمن  امنروز عنلنینه لسناد  

 شعار دادند.  
اعتراض کارگران سنینمنان کنارون  

تیرمناه شنرو  شنده تنا    ٠٣ که از  
مننرداد ادامننه دارد.    ٠٠ امننروز  
کننارگننر رسننمننی،    ٩١٠ حنندود  

قنننراردادی و روزمنننزد در اینننن  
کارخانه مشغول به کنار هسنتننند  

ماه دستمزد آننهنا    ١١ تا    ٩ که از  
پننرداخننت نشننده اسننت. کننارگننران  
عالوه بر جبران این وقفه خنواسنتنار  

ای خنود بنه    پرداخت معوقات بیمه 
 تامین اجتماعی هستند.  

 
مننننرداد کننننارگننننران    ٠٠ روز  

خودروسازی راین در اعتنراض بنه  
تعوی  پرداخت دستمزدها و اخنراج  

ها در مقابل لرمانداری بم تجنمن   
کردند. صد کارگر این کنارخناننه  
تحت عنوان نبود نقدینگی اخنراج  
شده اند کنه بندننبنال اعنتنراضنات  
کارگران به آنها قول بازگشنت بنه  
کار داده شده و هنمنچنننینن وعنده  
داده شده که طلب های کارگنران  
در شهریور پنرداخنت خنواهند شند.  
کارگران اعالم کرده اند اگنر اینن  
وعده هنا عنمنلنی نشنود منجنددا  
 اعتراض را شرو  خواهند کرد.  

کنارگننران کننارخننانننه بننلننبننریننننن   
منرداد    ٠١ سازی تبریز ننینز روز  

 دست به تجم  اعتراضی زدند.  
 

بازنشستگان نیز لراخوان به تجمن   
مننرداد    ٠١ بنزر  خنود در روز  

داده اند و بخنش هنای منخنتنلن   
بازنشستگان در ننقناط منخنتنلن   
کشور شرو  به لراخوان به تنجنمن   

 در این روز کرده اند.  
 

جم  قابل توجهی از دسنتنفنروشنان  
مرداد در اعنتنراض    ٠٠ قم نیز روز  

بننه قننتننل یننکننی از کننارگننران  
دستفروا بنننام منظنفنر عنبناسنی  
تننوسنن  مننزدوران شننهننرداری ایننن  
شهر با شعار مر  بر شنهنرداری  
 دست به تجم  اعتراضی زدند.  

 
اینها گوشه ای از اعنتنراضناتنی  
است که در مراکنز و شنهنرهنای  
مختل  جنرینان دارد. کنینومنر   
عزیزی لرمانده نیروی اننتنظنامنی  

 استان مرکزی گفته است:  

  ١١١ از ابتدای امسال تناکنننون  »
مورد تجم  در سطح استان داشتنه  
ایم که این میزان نسبت به مندت  

درصد رشند    ٠٩٠ مشابه سال قبل  
داشته است و مسائل کارگری و  
اقتصادی حجم عمده ای از اینن  
تجمعات را بنه خنود اخنتنصنا   

  .«دادند 
 

جمهوری اسالمی تالا مینکننند  
بحران عمی  اقتصادی خود را بنا  
حمله همنه جناننبنه بنه منعنینشنت  
کارگران از سر بگذراند. اخنراج و  
نپرداختن ماهها حقنوق کنارگنران،  
تالا برای کناهنش مندت زمنان  
بیمه ناچیز لعلی کنه بنه بنخنش  

کوچکنی از کنارگنران پنرداخنت  
مینشنود، تنحنمنینل بنی حنقنوقنی  
شدیدتر به کارگران در مننناطنقنی  
مانند عسلویه و پارس جننوبنی و  
مناط  پانزده گانه و دسنتنگنینری  
لعالین کارگری و پروننده سنازی  
عننلننیننه آنننهننا بننرای مننقننابننلننه بننا  
گسترا اعتراضات کارگنری از  
جمله سنیناسنت هنای جنمنهنوری  
اسننالمننی اسننت. در مننقننابننل،  
کارگران اعتصابات و اعتنراضنات  
خننود را گسننتننرا داده اننند و  
مصمم تر و با اعتماد بنف  تر از  
هر زمان دیگر دست به اعنتنراض  
مننیننزنننننند. ابننعنناد اعننتننصننابننات و  

اعتراضات کنارگنری در منراکنز  
مختل  در سطح کشور کارگنران  
را در منوقنعنینتنی قنرار داده کنه  
گام های دیگری به جلو بنردارنند  
و متشکل تر و همبسته تر هنمنراه  
با خانواده های خنود خنود دسنت  
به اعتصابات بزر  منطنقنه ای  
و سراسری بنزنننند و بنا خنواسنت  
های سراسنری و منهنم خنود در  
مقابل کنارلنرمناهنا و جنمنهنوری  
اسالمنی سنننگنربننندی تنازه ای  

 ایجاد کنند.  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ١٠٤١ مرداد    ٠٠ 
 ٠٠١١ اوت    ١٩ 

 

جمهوری اسالمی تالش میکند بحران عمیق اقتصادی خود را با حمله همه جانبه به معیشت کـارگـران از سـر بـگـذرانـد. اخـرا  و 
نپرداختن ماهها حقوق کارگران، تالش برای کاهش مدت زمان بیمه ناچیز فعلی که به بخش کوچکی از کارگران پرداخت مـیـشـود، 
تحمیل بی حقوقی شدیدتر به کارگران در مناطقی مانند عسلویه و پارس جنوبی و مناطق پانزده گـانـه و دسـتـگـیـری فـعـالـیـن 
کارگری و پرونده سازی علیه آنها برای مقابله با گسترش اعتراضات کارگری از جمله سیاسـت هـای جـمـهـوری اسـالمـی اسـت. در 
مقابل، کارگران اعتصابات و اعتراضات خود را گسترش داده اند و مصمم تر و با اعتماد بنفس تر از هر زمان دیـگـر دسـت بـه 
اعتراض میزنند. ابعاد اعتصابات و اعتراضات کارگری در مراکز مختلف در سطح کشور کارگران را در موقعیتی قرار داده که گـام 
های دیگری به جلو بردارند و متشکل تر و همبسته تر همراه با خانواده های خود خود دست به اعتصابات بزرگ مـنـطـقـه ای و 

 سراسری بزنند و با خواست های سراسری و مهم خود در مقابل کارفرماها و جمهوری اسالمی سنگربندی تازه ای ایجاد کنند. 
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 ٢ صفحه   

 بحث درباره تشکل کارگری
 مصاحبه "کارگر کمونیست" با شهال دانشفر 

کارگر کـمـونـیـسـت: از یـک 
سئوال ساده شروع کنم؛ بـه 
نظر شما تشکـل چـیـسـت و 
چه جایگاهی در زنـدگـی و 
رفــاه کــارگــر مــی تــوانــد 

 داشته باشد؟
 

 شهال دانشفر: 
تشکل اساسا حنول منطنالنبنات و  
اعنتنراض صنورت منینگنینرد. بنه  
عننبننارت روشنننننتننر انسننانننهننا حننول  
مطالبات معینی به هنم ننزدین   
میشوند، جم  تشکیل میدهننند و  
متشکل میشوند. به این اعنتنبنار  
تشننکننل حنناصننل شننبننکننه ای از  
رواب  اجتماعنی اسنت کنه حنول  
مسائل و مطالبات معینی شنکنل  
گرلته است و تنداوم آن ننینز بنه  
تداوم این ارتنبناطنات گنره خنورده  
است و بدون آن تشکلی هم وجنود  
نخواهد داشت. اما اجازه دهید در  
مورد جایگاه تشکل در زنندگنی  
و رلاه کارگران بنینشنتنر تنوضنینح  

 دهم. 
تشکل بنرای کنارگنران و بنخنش  
های مختل  منعنتنرض جنامنعنه  
تننر  و ابننزاری بننرای مننبننارزه  
است. اما جایگاه آن برای طنبنقنه  
کارگر بنه عنننوان ین  طنبنقنه  
اجتماعی از تنرلنی بنرای ابنراز  
مبارزه لراتر رلتنه و جناینگناهنی  
طبقناتنی دارد. دلنینلنش ننینز بنه  
روشنی اینست که طبقه کنارگنر  
ی  پدیده عیننی اجنتنمناعنی و  
محصول پینداینش سنرمناینه داری  
است. بندینن منعنننا کنه خصنلنت  
جمعی تولید باعث منینشنود کنه  
سرمایه داری خنود، کنارگنران را  
در واحدهای تنولنیندی گنرد آورد  
تا کار مشترک تنولنیند صنورت  
گیرد. به این اعنتنبنار منوقنعنینت  
اجننتننمنناعننی طننبننقننه کننارگننر بننه  
مبارزات او برای بنهنبنود شنراین   
زندگی اا خصلت سازمانینالنتنه  
تنری منینندهند و امنر مننتنشنکننل  

شدن، جنزینی از سنوخنت و سناز  
طبیعی در درون طنبنقنه کنارگنر  
است. در عین حال ی  خصنلنت  
ذاتی سرمناینه داری تشندیند هنر  
روزه است مار و مسنتنمننند سنازی  
بیشتر کنارگنران و حناکنم کنردن  
توحش هنر چنه بنینشنتنر بنر کنل  
جننامننعننه اسننت. از هننمننیننن رو  
کشمکشی بدون وقفه بین طنبنقنه  
کننارگننر و سننرمننایننه دار بننر سننر  
شرای  لروا نیروی کار و سطنح  
زندگی و معیشتش جاری اسنت.  
در نتیجه امر متشکل شدن بنرای  
کنارگنر ین  ضنرورت حننیناتننی  
برای بهبود دائمی سطح زنندگنی  
اا و معیشتش و بنرای رهناینی  
از کننل ایننن بسنناط اسنن ننمننار و  
بردگی است. تاکید منارکن  بنر  
شعار "کارگران جنهنان منتنشنکنل  
شوید" در پاسخ به همین ضنرورت  
است. و همیشه تاکید ما بنر اینن  
بننوده کننه قنندرت کننارگننران در  

 تشکل آنهاست. 
به عنبنارت روشنننتنر کنارگنر در  
تولید جمعی و در لعالینت روزاننه  
اا است که به منال  مشتنرک  
طبقاتی اا پی مینبنرد. بنه اینن  
می رسد که برای تامین شنراین   
بننهننتننر لننروا نننیننروی کننارا و  
بننهننبننود سننطننح زننندگننی خننود و  
نننناینننند بننننا   خننننانننننواده اا، ب
همسرنوشتانش متحد عمنل کننند  
و متشکل بناشند. کنارگنر بنطنور  
جمعی و در تشکل بعنننوان ین   
طبقه اجتماعی میتوانند در بنرابنر  

داری قند    کارلرما و دولت سرمایه 
علم کند. از همین رو از آ از تنا  
هننمننیننن امننروز ینن  امننر مننهننم  
تشننکننلننهننای کننارگننری، بننهننبننود  
شرای  لروا نیروی کنار اسنت.  
از جمله متشکل شندن کنارگنران  
برای انعقاد قراردادهای جمعی بنا  
صاحبان سرمایه همواره منحنور و  
اساس تنالا و منبنارزه جنمنعنی  
کارگران برای بهبود شراین  کنار  

و زندگی شان بوده اسنت. بنعنالوه  
بسیاری از دستاوردهنای جنننبنش  
کارگری در سطح جهانی که بنه  
صورت قانون بنه سنرمناینه داری  
تحمیل شده است، نتنینجنه هنمنینن  
تالا و مبارزه جمعی و تارینخنی  
طبقه کارگر است. و این تالنشنی  
است که بدون وقنفنه ادامنه دارد.  
در ایران نیز امروز ما شاهد همینن  
روند هستیم. از جمله تشنکنلنهنای  
کننارگننری و مسننتننقننل از دولننت  
نتیجه چنین جنن  جنانناننه ای  
از سوی کنارگنران بنرای داشنتنن  
ح  تشکل بوده است. تشکلهاینی  
که نقش وینهه ای در پنینشنروی  
های جنبش کنارگنری داشنتنه و  

 ی  دستآورد بزر  آن است. 
با همین توضیح مختصر جناینگناه  
تشکل و لعالنینت جنمنعنی بنرای  
ارتقای شرای  زندگنی ننه تنننهنا  
بعنوان ابزار مبارزه بنلنکنه بنعنننوان  
پیش شنرط تنعنینن و قندرتنینابنی  
 طبقاتی کارگران روشن میشود.  
و اگر از جنننبنه هنمنینن جناینگناه  
طبقاتی تشکل برای کنارگنر بنه  
منوضنو  ننگناه کنننیننم، ضننرورت  
تشکل حزبی و حنزب طنبنقناتنی  
کارگران نیز روشنن تنر منینشنود.  
طبقه کنارگنر بنرای رسنیندن بنه  
آزادی و برابری قبل از هنر چنینز  
باید به تقسیم جامعه بنه طنبنقنات  
پایان دهد. به اینن منعنننا طنبنقنه  
کننارگننر بنندون رهننا کننردن کننل  
جامعه از توحش سرمایه داری و  
از تمامی مصائبش خود نیز رهنا  
نخواهد شد. حزب طبقه کنارگنر،  
ابزار و سنازمنان چنننینن ننبنردی  
است. حزب سازمان طبقه کارگنر  
در عننرصننه سننینناسننی و بننرای  

 تصر  قدرت سیاسی است.  
ای کننارگننری،    تشننکننلننهننای تننوده 

منن ننل شننورا و سننننندیننکننا تننر   
اعتراض قندرتنمننندتنر کنارگنر در  

داری و برای تحنمنینل    برابر سرمایه 
شرای  بهتر بنرای لنروا ننینروی  

کارا است. اما با قدرت صنر   
این تشکلها و منبنارزات صنننفنی  
کارگری، طبقه کارگر نمینتنوانند   
قدرت سیاسی را بگیرد. نمیتوانند  
به استن نمنار و بنربنرینت سنرمناینه  
داری خاتمه دهد. برای اینن کنار  

 حزب الزم است. 
بعالوه حزب ابزاری بنرای تنقنوینت  
مبارزات جاری کارگر و پیشنبنرد  
ایننن مننبننارزات تننا رسننینندن بننه  
پنیننروزی اسننت. از جننمننلنه حننزب  
تشکل طبقه کارگر برای منبنارزه  
با گرایشات راسنت و ارتنجناعنی  
در جامعنه و اننوا  سنیناسنتنهنای  
سازشکارانه در جنبش کنارگنری  
است. ابنزار منبنارزه بنا خنرالنه و  
مذهنب و نناسنینوننالنینسنم و قنوم  
گرایی و همنه گنرایشناتنی اسنت  
کننه مننبننارزه کننارگننران را در  
چهارچوب حفظ نظم موجود خفنه  

 میکند. 
با این توضیحات جایگاه حزب بنه  
عنوان سازمان طبنقنه کنارگنر در  
عرصه سیاسی برجسته و ننمناینان  

 است. 
اما جدا از حزب، طنبنقنه کنارگنر  
بننرای نننبننرد دائننمننی اا عننلننیننه  
سرماینه و بنرای بنهنبنود شنراین   
لنروا نننیننروی کنارا نننینناز بننه  
تشکلهای منبنارزاتنی اا دارد.  

نیاز به منبنارزه منتنحند و بسنتنن  
قننراردادهننای جننمننعننی بننه قنندرت  
شورا و سندیکایش را دارد. طبقنه  
کارگر با قدرت تشکلهایش اسنت  
که میتواند به عنوان ی  طبنقنه  
اجتماعی قد علم کند و بنه جنلنو  
بیاید. خصوصا در شنراینطنی کنه  
اعننتننراضننات کننارگننری گسننتننرده  
است، برپایی منجنامن  عنمنومنی  
کارگری ی  رکن دائنمنی اینن  
مبارزات است، خانواده ها هنر روز  
حضنننورشنننان دراینننن منننبنننارزات  
چشمنگنینر تنر منینشنود، رهنبنران  
کارگری هر روز بیشتر به چنهنره  
های سیاسی و اجتماعی جامعنه  
تبدیل میشوند، همه این تنحنوالت  
بایند ننتنینجنه خنود را در بنه راه  
الننتننادن ینن  جنننننبننش گسننتننرده  
بننرای سننازمننانننیننابننی تننوده ای  
کنارگنری بنینان کننند. بنایند در  
روی آوری هنر چنه بنینشنتنر بنه  
حزب و حزبیت خود را بیان کننند.  
اینجاست که ما بر به راه النتنادن  
جنننننبننشننی بننرای سننازمننانننیننابننی  
کارگران در ایران، به عنوان ین   
هننند  در خنننود در جنننننننبنننش  
کارگری تاکنیند دارینم. بنر قنرار  
گرلتنن امنر تشنکنل بنه عنننوان  

 اولویت و هد  لعالین جنبش  
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کننارگننری تنناکنننینند داریننم. و  
قننطننعنننننامننه کنننننگننره دهننم حننزب  
کموننینسنت کنارگنری در منورد  
جنبش تشکل یابی نیز اشناره اا  

 به همین ضرورت بود. 
در هر حنال سنوال روشنن و سناده  
شما، به نظنرم امنروز خنود بنحنث  
مفصلی است و تنوصنینه منن بنه  
همه کسناننینکنه اینن ننوشنتنه را  
مننیننخننوانننننند ایننن اسننت کننه بننه  
گفتگوی نشریه "انترناسیوننال" بنا  
حمید تقنواینی تنحنت عنننوان "در  
مننورد جنننننبننش تشننکننل یننابننی  
کننارگننری" کننه بننحنن ننی بسننیننار  
ارزنده بر سر اینن منوضنو  اسنت،  

 مراجعه کنند. 
 

کــارگــر کــمــونــیــســت: چــرا 
مــعــمــور کــارگــران ایــنــقــدر 
مشکل متـشـکـل مـی شـونـد؟ 
چــرا بــا وجــود ایــن هــمــه 
معضالت اجـتـمـاعـی و ایـن 
همه ظلم و اجحافـاتـی کـه 
بــه کــارگــر در ایــران مــی 
رود، کارگران متشکـل نـمـی 

 شوند؟
 

 شهال دانشفر: 
ی  پاسخ معمول بنه سنوالنی از  
نننو  سننوال شننمننا اینننننسننت کننه  
مننیننگننویننننند سننرکننوب و خننفننقننان  
مشکل و مان  اصنلنی اسنت. از  
نظر من سرکنوب را منینتنوان بنه  
عنننوان منانن  ننام بننرد. ولنی در  
اوضنا  سنیناسنی امنروز اخنتنننناق  
دیگر مان  نیست. ببینید سرمناینه  
داری و ابننزارهننای سننرکننوبننش  
همیشه در وحشت از سازمانینابنی  
و قدرتیابی اعتراضات کنارگنری  

اند، مان  سازمناننینابنی    سعی کرده 
کارگران شوند و از هر لنرصنتنی  
برای در هم شکستن تشنکنلنهنای  
کارگری استفناده کننننند. ین   
نمونه بارزا تناچنر در اننگنلنین   
بود. اما عنلنینر نم آن، کنارگنران  

اننند    جنننننگننیننده و سننعننی کننرده 
تشکلهایشان را شکنل دهننند. در  
ایننران نننیننز مننا شنناهنند تننالا  

کارگنران بنرای منتنشنکنل شندن  
ایننم.  از جننمننلننه بننعنند از    بننوده 

وقننتننی    ١٠ هننای دهننه    سننرکننوب 
بحث از تشکل منینشند، اسنتندالل  
ایننن بننود کننه در تننوازن قننوای  
لعلی منمنکنن ننینسنت و دولنت  
اجازه متشکل شدن نمیندهند. امنا  
بعد جنبشی بنه راه النتناد تنحنت  
عنوان اینننکنه تشنکنل امنر خنود  
کارگران است و ننیناز بنه منجنوز  
ندارد. بعد هم تشکنلنهناینی چنون  
"کمیتنه پنینگنینری بنرای اینجناد  
تشننننکننننلننننهننننای کننننارگننننری"،  
"سننننندیننکننای کننارگننران شننرکننت  
واحد"، "سندیکای نیشنکنر هنفنت  
تننپننه"، "اتننحننادیننه آزاد کننارگننران  
ایران"، "کمیته هماهنگی" و اننوا   
و اقسام نهاد و تشکلهنای دینگنر  
کارگری شنکنل گنرلنتننند و بنا  
رهبران و چهره های شناخته شنده  

 خود جلو آمدند. 
از سوی دیگر کارگران و اسناسنا  
کل جامعه از دیوار اختناق عنبنور  

اند. از جمله تشکل در اینران    کرده 
مننمنننننو  اسننت ولننی کننارگننران  

هایشان را شکل میدهنند و    تشکل 
با سرکوبگری حکومت جنننگنی  
هر روزه دارند. اعتنصناب منمنننو   
است ولی اعتصاب جنزو لنعنل و  
انننفنننعننناالت هنننر روزه جنننننننبنننش  
کنارگنری اسنت و اخنبنار آن در  
صندر خنبنرهنای خنود حنکنومنت  
است. بعالوه مندینای اجنتنمناعنی  
هر نو  سد لیلترین  و سنانسنور  
را پنن  زده و امننروز کننارگننران،  
مننعننلننمننان و مننردم مننعننتننرض از  
مدیای اجتماعی دارند به عنننوان  
ترلی برای سازمانیابی، ارتنبناط  
گیری، گفتمان سازی و منتنحند  
شدنشان سود مینبنرنند. و بناالخنره  
اینننننکننه تشننکننلننهننای کننارگننری  
همانقدر با منانن  سنرکنوب روبنرو  
هستند، که تجمعنات اعنتنراضنی  
کارگری روبرویند و مورد تعنرض  
قرار میگیرد. امنا عنلنینر نم اینن  
کارگران هر روزه جم  میشنونند و  
اعتراض میکنند. بنابنراینن منانن   
اصننلننی بننرای شننکننل گننیننری  

ای سننراسننری    تشننکننلننهننای تننوده 
کارگنری امنروز آننهنم بنا وجنود  

هننای درخشننانننی کننه    پننیننشننروی 
هنای    جنبش کارگری در عنرصنه 

مننخننتننلنن  داشننتننه، از نننظننر مننن  
همانطور که در قطعنامه کنننگنره  
دهم حزب نیز به آن اشاره کنردینم،  
عنندم شننکننل گننیننری جنننننبننش  
تشکلیابی اسنت. جنننبنشنی کنه  

هنای خنود را    اکتیویستها و چهره 
داشننتننه بنناشنند. وتننیننفننه حننزب و  
لعالین چپ و کموننینسنت اسنت  
که با نشان دادن جایگاه طبقناتنی  
و ضرورت حیاتی امر تشکنل، بنا  

هنای جنننبنش    نشان دادن پیشنروی 
ای کنه    کارگری و تحول کینفنی 

پیدا کرده است، ال  روشنننی در  
منقنابنل اینن جنننبنش در زمنیننننه  

ای کنارگنری    سازمناننینابنی تنوده 
 قرار دهند. 

بنابراین وقتی از اینن منننظنر بنه  
امننر سننازمننانننیننابننی کننارگننری و  
شننراینن  مشننخننح بننرای تننحننقنن   
یالتن آن به موضو  نگاه کنننینم،  
هننمننانننطننور کننه اشنناره کننردم  

بینیم که مانن  اصنلنی ننبنود    می 
جنننننبننشننی بننرای سننازمننانننیننابننی  
کننارگننری اسننت. و اگننر چننه  

هنای    لعالین کارگنری در بنخنش 
هنای    مختل  در این جهنت تنالا 

اند، و ثمره مشنخنح    بسیاری کرده 
هنا هنمنینن تشنکنلنهنای    این تالا 

مستقل موجود کنارگنری اسنت   
ولننی هنننننوز از شننراینن  مننوجننود  

 عقبیم. 
از هننمننیننن رو در قننطننعنننننامننه  
"موقعیت ویهه جنبنش کنارگنری"  
در کنگره دهم حزب کنمنوننینسنت  
کارگری ایران نکته اصلی بنحنث  
مننا اینننننسننت کننه بننا تننوجننه بننه  

های جنبش کارگری در    پیشروی 
طول ی  دهه اخینر و بنا تنوجنه  
به ثنقنل سنیناسنی منهنم جنننبنش  
کارگری در اوضنا  پنر تنحنرک  
جامعه، امنروز منا در شنراینطنی  
قرار داریم که ایجناد تشنکنلنهنای  

ای کارگری ممکن است. و    توده 
تاکید اصلی ما  نیز در آننجنا بنر  

تعمی  و گسترا این پیشرویهنا و  
برداشتن گامهنای عنمنلنی بنرای  
تحق  بخشیدن به جهشنی بنزر   
برای شکل دادن به ی  جنننبنش  
وسننینن  و گسننتننرده بننرای ایننجنناد  

ای کارگری بنود.    تشکلهای توده 
اکنون بعد از گذشت چند ماه از  
منقننطنن  تصننویننب آن قننطننعنننننامننه،  
جنننننبننش کننارگننری تننغننیننیننرات  

تری پیدا کنرده و بنه بناور    کیفی 
من امنروز ننه تنننهنا در آسنتناننه  

ای    اینننجننناد تشنننکنننلنننهنننای تنننوده 
سننراسننری کننارگننری، بننلننکننه در  
آستانه لراهم شندن شنراین  بنرای  
رلتن بسوی اعتصابات سنراسنری  
در سطح محلی و کشنوری قنرار  

هنای آن در هنمنینن    داریم و جرلنه 
مدت در مبارزاتی چون مبنارزات  
سراسری کارگران منخنابنرات زده  
شد و به طور واقنعنی در منقنابنل  
کل جننبنش کنارگنری راه نشنان  

 داد. 
اما بنرای روشنن تنر شندن بنحنث  
اجازه بدهیند من نالنی بنیناورم. در  

بنینش از ده هنزار    ٤٣ اسفند    ٠١ 
کارگر بازنشسته از سنراسنر اینران  
جم  شدند و پیگیر خواستهنایشنان  
شدند. طی همینن دو سنه سنالنه  
برپایی تنجنمنعناتنی سنراسنری از  
همین دست را در میان منعنلنمنان،  
پرستناران، کنارگنران ننفنت، آتنش  
نشانان، مخابرات، بنرق، و بنخنش  
های دیگری از کارگنران شناهند  
بوده اینم. مشناهنده سناده هنمنینن  
اتفاقات آنهم در منتنن منوقنعنینت  
متحولی که جنننبنش کنارگنری  
پیدا کرده است، در شراینطنی کنه  
حضننور خنننانننواده هننا هننر روز  
چشمگیر میشود، بنطنور واقنعنی  
نشانگر اینن واقنعنینت اسنت کنه  
امروز بنینش از هنر وقنت اینجناد  
انوا  و اقسام تشکلها و نهنادهنای  
توده ای کارگنری در تنمنام اینن  
بخشها ممنکنن اسنت و بنایند بنا  
تمام قوا برای شکل دادن به آننهنا  

 تالا کنیم. 
این را هم بگنوینم کنه وارد شندن  
تلم و اجحا  به کنارگنر، النزامنا  

بنه تشننکنلننیننابنی و قندرت بننرای  
مبارزه متحد آنان تبدیل نمینشنود.  
لقر و بیحقوقی ممکنن اسنت در  
یکجا به اسنتنینصنال و نناامنیندی  
منتهی شود، اگر در برابر طنبنقنه  
کارگر الن  روشنننی از منبنارزه  
قرار نداشته بناشند. امنا در اینران  
چنین نبوده است و از اینن زاوینه  
نیز وقتی بنه جنننبنش کنارگنری  

انندازینم، اسنتنینصنال را    نگناه منی 
بینید، بلکنه تنعنرض را منی    نمی 

بینیند. تنعنینینن هنر روز بنینشنتنر  
بنینننیند،    خواستها و شعارها را منی 

گسترا هر روز بنینشنتنر دامنننه  
اعتراضات کارگری و جلو آمندن  

هنای بنینشنتنری از رهنبنران    چهنره 
بنینننیند.    محبوب کارگری را منی 

در شننعننارهننا و خننواسننتننهننای  
اعتراضی کنارگنران، بنلننند شندن  
صنندای اعننتننراض کننل جننامننعننه  
علیه لنقنر، ریناضنت اقنتنصنادی،  
بی حقوقی، دزدهای حکومنتنی،  

های نجومی و اعتراض بنه    حقوق 
تبعیض و نابرابری را می بینننیند.  
ثقل سیاسی جنبش کنارگنری بنا  
شننعننارهننای رادیننکننال، چننپ و  
انسانی را در تنحنوالت سنیناسنی  

بینید. و اینننهنا هنمنه    جامعه می 
لاکتورهایی است که بر منمنکنن  

ای    بننودن امننر تشننکننلننیننابننی تننوده 
کننارگننری در شننراینن  سننینناسننی  
امننروز جننامننعننه، بننر ضننرورت  

گیری آنها و ممکن بودننش    شکل 
تاکید صند چننندان منینگنذارد و  
بنرای آن بناینند جننننبننشنی بننه راه  
انداخت. وتیفه مناسنت کنه اینن  
بح ها را به گنفنتنمنان جناری در  
جنبش کارگری تبدینل کنننینم و  
با این کار بنه منانن  اصنلنی در  

ای    برابنر امنر سنازمناننینابنی تنوده 
کننارگننری و امننر تشننکننلننیننابننی  
کارگنری و در راس آن تنحنزب  

 یابی پاسخ دهیم. 
 

مصاحبه بـا شـهـال دانشـفـر 
تــوســص نــاصــر اصــغــری از 
تحریریه کارگر کمونیـسـت، 

 تهیه شده است.

 بحث درباره تشکل کارگری                                        مصاحبه "کارگر کمونیست" با شهال دانشفر
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 ٣ صفحه  

انــتــرنــاســیــونــال: یــکــی از 
قرارهای مصوب کنگره دهـم 

یـابـی  در مورد جنبش تشـکـل
کارگری است. با توجـه بـه 

ای کـــه  مـــبـــارزه گســـتـــرده
مدتهاست در جنبش کارگری 
بــرای بــرخــورداری از حــق 
هـای  تشکل و ایـجـاد تشـکـل

کــارگــری در جــریــان اســت 
عــلــت تصــویــد قــراری در 
مورد تشکلیابی چیست؟ ایـن 
ای  قرار چه فـراخـوان ویـ ه

خطاب به فعالیـن کـارگـری 
و اساسا  جـنـبـش کـارگـری 

 دارد؟
 

 حمید تقوائی: 
مبنا و هد  این قرار شکنل دادن  
به جنبش تشنکنلنینابنی کنارگنران  
است. واضح است کنه منبنارزه و  
تننالا بننرای مننتننشننکننل شنندن و  
ایجناد سنازمنان بنرای منتنشنکنل  
ماندن همزاد طبقه کارگر است و  
در ایران ننینز اینن امنر جنزئنی از  
مبارزات همیشگی کارگران بنوده  
است. اما در اینن قنرار بنحنث بنر  

” جنننبنش “ سر سازماندهی ین   
معین بنرای تشنکنلنینابنی اسنت.  

 تاکید بر جنبش است. 
اولین بند قرار منینگنویند تشنکنل  
صرلا ابزار مبارزه ننینسنت بنلنکنه  
ابزار هویت طبقاتی و اجنتنمناعنی  
طبقه کارگر هنم هسنت. هنوینت  
طننبننقنناتننی کننارگننر در تشننکننل  
کارگران متجلی میشود. کارگنر  
بطور جمعی و در تشکنل بنعنننوان  
ی  طبقه اجتمناعنی قند راسنت  
میکند و در بنرابنر کنارلنرمنا و  
دولنننت سنننرمننناینننه داری قنننرار  
منیننگننیننرد. در ایننران و در هننمننه  

 جای دنیا همینطور است. 
در ایران بویهه در چند سنال اخنینر  
شاهد بوده اینم کنه تنالا بنرای  
ایجاد تشکلهای کارگری در دل  
مبارزات جاری خیلی گسترده تنر  
و پیگیرتر شده اسنت و عنالوه بنر  
نهادهائی که لعالنینن کنارگنری  

ایجاد کرده اند، نهادهائی کنه بنا  
اسم و رسم با چهره های عنلنننی  
و سرشننناس و بنا بنیناننینه هنا و  
موضعگیریهایشان نقشی منهنمنی  
در جنننننبننش کننارگننری دارننند،  
تشکلهای سنراسنری ای منانننند  
کانون صنفی معلمان ننینز شنکنل  
گننرلننتننه اسننت. و یننا تشننکننیننل  
منننجنننامننن  عنننمنننومنننی در دل  
اعتراضات و منبنارزات کنارگنران  
در واحدها و رشته های تنولنیندی  
مختل  وسعت گرلته و منینتنوان  
گفت به ی  سنننت در جنننبنش  
کارگری تبدیل شده است. اینننهنا  
همه تجربیات ذیقنینمنتنی هسنتننند  
کنه بنوینهه در چننند سنال اخنیننر  
جننننبننش کننارگننری بنندسننت آورده  
است. یکنی از دالینلنی کنه در  
چنین مقطعی این قرار را کنگنره  
حزب تصویب کرد همینن شنراین   
هست. منتها اگنر منینخنواسنتنینم  
صرلا تجنربنینات و پنینشنروینهنای  
موجود را تصویر کنیم یا آننهنا را  
تائید کنیم احتیناجنی بنه چنننینن  
قراری نبنود. در دل اینن شنراین   
کنگره حزب انگشت میگذارد بنر  

و ننه صنرلنا  ”  جنبش تشکلیابی ” 
تالا برای متشکل شندن در دل  
مبارزات. قرار میگویند بنا تنوجنه  
به شنراین  مسناعند حناضنر اینن  
کامال امکانپذیرست کنه منا بنه  
ینن  جنننننبننش مشننخننح بننرای  
متشکل شدن و متشنکنل منانندن  
کارگران شکل بدهینم. جنننبنشنی  
که مانند هنر جنننبنش دینگنری،  
م ال جنبش الزاینش دسنتنمنزدهنا،  
لعالین و چهنره هنای خنودا را  
داشته بناشند، پنینشنرواننی داشنتنه  
باشد که امرشان متشنکنل کنردن  
و متشکل نگهنداشنتنن کنارگنران  
باشد در هنمنه سنطنوع و عنرصنه  
هنا، چننه در سننطننح  واحنندهننای  
تولیدی، و چه کارگران بنخنشنهنا  
و رشننتننه هننای تننولننینندی نننظننیننر  
پتروشیمی و ماشین سازی هنا و  
چه کارگران بخشهای خندمناتنی  

که در مراکز تنولنیندی منتنجنمن   
نیسنتننند من نل بنخنشنهنای آتنش  
نشانی، پرستاران، م نل کنارگنران  
شننرکننت واحنند و نننظننایننر آن. در  
شرای  حاضنر اینجناد تشنکنل در  
میان بازنشنسنتنگنان ننینز کنامنال  
امکاننپنذینر اسنت. در هنمنه اینن  
رشننتننه هننا و عننرصننه هننا بنناینند  
لعالینی قدم جنلنو بنگنذارنند کنه  
امر و هد  در خودشان متنشنکنل  

 کردن کارگران باشد. 
 

در شرای  حاضر کارگنران در دل  
مبارزه متشکل منینشنونند. اکن نر  

ها در    قریب باتفاق مجم  عمومی 
دل اعتراضات کارگری تشنکنینل  
میشود. این گام بسینار من نبنتنی  
به جلو است و باید اینن سنننت را  
تنقننویننت کننرد ولننی ایننن کننالننی  
نیست. معموال با لروکنش کنردن  
آن منبنارزه و اعنتنراض مشنخنح  
برپائی مجم  عمومنی و ینا هنر  
نو  تشنکنل دینگنری کنه در آن  
اعتراض شکل گرلته ادامه پنیندا  
ننمننیننکنننند. گنوئننی امنر تشننکننل  

ای در جریان ننینسنت    وقتی مبارزه 
موضوعیت و مطلنوبنینت خنود را  
از دست میدهد و کنار گنذاشنتنه  
میشود و یا تا مبارزه بنعندی بنه  
امری جناننبنی تنبندینل منینشنود.  
معمنوال لعالین جنبش کنارگنری  
پیشروی مبارزات را با خنواسنتنهنا  

و مننطننالننبننات و اینننننکننه چننقنندر  
کننارگننران بننه خننواسننتننه هننا و  
مطالباتشنان رسنینده انند ارزینابنی  
میکننند. اینن شناخنح درسنتنی  
است ولی تنها شناخنح ننینسنت.  
ی  شاخح مهم  دیگر کنه در  
دل همه مبارزات لعالین بایند مند  
نظر قرار بدهند اینن اسنت کنه از  
هننر مننبننارزه کننارگننران چننقنندر  
متشکل تنر بنینرون منی آیننند و  
چقدر متنشنکنل منینمنانننند. اینن  
ینن  مننعننیننار و شنناخننح مننهننم  
پینشنروی طنبنقنه کنارگنر اسنت.  
حتی در مواردی منهنمنتنر از آن  
خننواسننتننی اسننت کننه کننارگننران  
منطننرع منیننکننننننند. ین  لننعننال  
جنبش تشکلیابی از این زاویه بنه  
مبارزات نگاه میکند و پنینشنروی  
و دستاوردهای خودا را بنر اینن  
مبنا ارزیابی میکنند کنه در دل  
هننر مننبننارزه مشننخننح چننقنندر  
کارگران متنشنکنل تنر شنده انند،  
چقدر تشنکنل تنبندینل بنه ین   
سنننننت شننده اسننت، و چننقنندر  
کارگران بندننبنال هنر اعنتنراض و  
مبارزه مشخح، متشنکنل بناقنی  
مانده انند. منا لنکنر منینکنننینم  
جنننننبننش کننارگننری بننه چنننننیننن  
لعالینی احتیاج دارد. هم اکنننون  
لعالنینننی هسنتننند کنه امنرشنان  
متشکل کنردن کنارگنران اسنت،  
ولی باید این امر را گسنتنرده تنر  

کرد، باید این جنبش را منتنعنینن  
کرد و پرچمش را برالراشت و بنا  

بنه  ”  جنبش تشکلیابی “ همین اسم  
آن رجو  کرد. همناننطنور کنه منا  
جننبنش بنرای النزاینش دسنتنمنزد  
داریم باید جنبشی برای متشنکنل  
کردن کنارگنران داشنتنه بناشنینم.  
بنظر من تشکلیابی باید به ین   
هد  و ی  امر در خود لعالنینن  
جنبش کنارگنری تنبندینل بشنود.  
همانطور که بند اول قرار میگویند  
ابراز وجود و بنه اصنطنالع عنرض  
اندام طبقاتی طنبنقنه کنارگنر بنه  
تشکلش وابسنتنه اسنت. کنارگنر  
منفرد نمیتواند بعنوان ی  طبنقنه  
اجننتننمنناعننی ابننراز وجننود کننننند و  
بهمین دلیل برای طنبنقنه کنارگنر  
تشکل ی  امر و هد  در خنود  

 و حیاتی است. 
 

تشکنل بنرای بنخنشنهنای دینگنر  
جامعه ممکن است اینن جناینگناه  
را نداشته باشد ولی بنرای طنبنقنه  
کارگر تشکل لنقن  ین  ابنزار  
مبارزه نیست، بلکنه امنری اسنت  
که لی النننفنسنه اهنمنینت دارد.  
تشکل به طبقه کارگر هنوینت و  
قدرت منیندهند و اجنازه منیندهند  
کننارگننر بننعنننننوان ینن  طننبننقننه  
اجتماعی سر بلند کند و ننظنر و  

 توجه توده مردم، نود و نه  
 

 حزب چه میگوید؟ ٤١قرار "در مورد جنبش  تشکلیابی کارگری" مصوب کنگره 
 سوال از حمید تقوائی 
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درصدیهای جنامنعنه را بنخنودا  
جلب کند و بنعنننوان ننمناینننده و   
مظنهنر رهنائنی کنل جنامنعنه از  
سلطه کاپیتالیسم شناختنه بشنود.  
همه اینها در گرو متشنکنل شندن  
طبقه کارگرست. ما به لنعنالنینن  
هر چه بیشتری نیاز داریم که بنا  
همین دید به امر سنازمنانندهنی و  
تشننکننل یننابننی کننارگننران نننگنناه  
کنند، آستین باال بزنند و در اینن  

 عرصه لعال بشوند. 
 

انترناسیونال: معمور گفتـه 
میشود سرکوب و تعـقـیـد و 
بازداشت فـعـالـیـن کـارگـری 
یک مـانـع اسـاسـی بـر سـر 
تشکلیـابـی کـارگـران اسـت. 
نــظــر شــمــا در ایــن مــورد 
چیست؟ در شـرایـص حـاضـر 
تا چه حد تشکلیابی امکان 

 پذیر است؟
 

 حمید تقوائی: 
سرکوب و اعمنال لشنار و منانن   
تننراشننی هننای حننکننومننت ینن   
واقعیت است امنا اینن جنزئنی از  
تعری  مبارزه  است. معلوم اسنت  
که حکومت طبقه سنرمناینه دار،  
آن هم در  کشورهائی م نل اینران  
که دیکتاتوری و استبنداد سنننت  
سننابننقننه داری اسننت، مننبننارزات  
کارگری را سنرکنوب منینکننند.  
اما مناننعنی کنه دشنمنن اینجناد  
مننیننکننننند را نننمننیننتننوان شننراینن   
نامطلوب و یا  یرمساعد منبنارزه  
مننحننسننوب کننرد. مننقننابننلننه بننا  
لشنارهننای حنکننومننت جننزئننی از  
نبرد ما است و نه شرای  منحندود  
کننننده آن. جنمنهنوری اسنالمنی  
ی  حکومت سنرکنوبنگنر اسنت  
ولی در مقابله با همین حکنومنت  
جننبنش کنارگنری پنینشنروینهنای  
چشمگیری داشته است. مقایسنه  
کنننننینند وضننعننیننت امننروز طننبننقننه  
کارگر را نه حتی با دوران رژینم  

گذشته بلکه با ده سنال و حنتنی  
پنج سال قبل. جننبنش کنارگنری  

تنر    های مختل  تعرضی   در عرصه 
های لنعنال    شده، از نهادها و چهره 

و شننننناخننتننه شننده ای بننرخننوردار  
هنای    هنا و بنیناننینه   است، خواسنتنه 

کننارگننری رادیننکننالننی حننتننی از  
هننای    زننندانننهننا از سننوی چننهننره 

کننارگننری رو بننجننامننعننه اعننالم  
های معینی من نل    میشود، جنبش 

جنبش دسنتنمنزد شنکنل گنرلنتنه  
اسننت، هننمنناهنننننگننی و وحنندت  
بننیننسننابننقننه ای بننیننن مننعننلننمننان و  
پرستاران و بازنشستگنان و دینگنر  
بخشهای طنبنقنه کنارگنر شنکنل  

هنای    گرلته است، لعالین جننبنش 
دیگر نظیر جنبش علنینه اعندام و  
آزادی زندانیان سیاسی به لعالینن  
تننر    جنننننبننش کننارگننری نننزدینن  

اند و با آنان ابراز همبنسنتنگنی    شده 
میکنند، و سرها هر چنه بنینشنتنر  
بطر  جنبش کارگنری چنرخنینده  
است. در رابطه با اتفاقی کنه در  
ساختمان پالنسنکنو النتناد دیندیند  
چگونه جامعه از کنارگنران آتنش  
نشانی تجلیل کرد و آننهنا را در  
آ ننوا گننرلننت. یننا در نننمننونننه  
راهپیمائی کارگران هپکنو دیندینم  
چنننطنننور کنننارگنننران منننعنننتنننرض  
شننعننارهننای سننینناسننی مننطننرع  
میکنند کنه در واقن  حنر  دل  
هننمننه مننردم اسننت. تننمننام اینننننهننا  
علیر م استنبنداد و دینکنتناتنوری  
جمهوری اسالمی و رو در رو بنا  

النتند. بنه منوازات    آن اتفناق منی 
همه این منبنارزات و پنینشنروینهنا  
جنبش تشکلینابنی هنم منینتنوانند  
جنلنو بنیناینند و سنر بننلننند کنننند،  
میتواند پنا بنگنینرد و بنه اینجناد  

ای کننارگننری    تشننکننلننهننای تننوده 
 منجر بشود. 

 
جننمننهننوری اسننالمننی سننرکننوب  
مننیننکننننند ولننی شننراینن  امننروز  

گننورسننتننان  “ بننهننیننچننوجننه شننبننیننه  
یا مصر دوره حسنننی  ” آریامهری 

مننبننارک و تننوننن  در دوره بننن  
علی نیسنت. جنامنعنه دارد منی  
جننوشنند و بننخننصننو  جنننننبننش  
کنارگننری در راس جنننننبننشننهننای  
اعتراضی و ین  سنر و گنردن  
جلوتر از آنها بسینار لنعنال اسنت.  
اگر ده سال قبل کسنی بنه شنمنا  
مننیننگننفننت بنناینند ینن  جنننننبننش  
دسنتننمنزد بنراه اننداخننت و کسننی  
جواب میداد که توازن قنوا اجنازه  
ننمنیندهند و جنمنهنوری اسنالمننی  
نمیگذارد و این به باور عنمنومنی  
لنعنالنینن تنبنندینل منینشند، امننروز  
جنبش دستمزد با خواست حنداقنل  

و نیم میلیون و طومنار    ٠ دستمزد  
چهل هزار امضا و بیانینه عنظنینم  

عننبنندی کننه در واقنن     –زاده  
پالتفرم وحدت کارگر و منعنلنم از  
جمله حول الراینش دسنتنمنزدهنا و  

 حقوقهاست را نمی داشتیم. 
 

بعنوان ی  نموننه دینگنر وقنتنی  
ما بحث تعین بخنشنی را منطنرع  
کردیم مبنی بر اینننکنه لنعنالنینن  
کارگری میتوانند و باید عنلنننی  
لعالیت کنند و جنبش کنارگنری  
بنناینند چننهننره هننای عننلنننننی و  
سرشناس داشته باشننند بنا بنحنث  
ما با این استدالل مخالفت مینشند  
که این از لحاظ امنینتنی درسنت  
نیست، توازن قوا اجازه نمنیندهند و  
شنمنا دارینند کنارگنران را بنخنطننر  
مننیننانننندازینند و  ننینننره. امنننروز  

هنای زینادی از    خوشبختانه چهره 
جنبش کارگری لعالند، محبنوب  
و سرشناس هستنند، اطنالعنینه و  
لراخوان میدهننند و خنواسنتنهنای  

های مردم را بینان    کارگران و توده 
میکنند. همه اینها در جنمنهنوری  
اسالمی و علیر م سرکوبنگنرینهنا  
و عننلننیننر ننم منناننن  تننراشننیننهننای  
جنمنهنوری اسنالمنی انننجنام شننده  

است. بحث ما اینست که جنبنش  
تشکلیابی ننینز منینتنوانند شنکنل  
بگیرد و لعال شود و لنعنالنینن و  

هنا و ننهنادهنای سنرشننناس    چهره 
 خودا را داشته باشد. 

 
گره کار سرکوبنگنری حنکنومنت  
نیست. همانطور کنه گنفنتنم اینن  
صورت مساله مناسنت. بنه ننظنر  
من یکی از ضعفها اینننسنت کنه  
بسننینناری از لننعننالننیننن جنننننبننش  
کارگری تشکلنینابنی را در اینن  
چهنارچنوبنی کنه تنوضنینح دادم   
نمیبینند. بیشتر به تشکل بنعنننوان  
ابنزار مننبنارزه بنرای خنواسننتنهننای  
دیگر کارگران نگریسته مینشنود.  
در حالی که ینکنی از اسناسنی  
ترین و محوری تنرینن خنواسنتنهنا  
ح  تشکل و اینجناد تشنکنلنهنای  
توده ای کارگری است. بنهنمنینن  
دلننیننل مننا بننه اکننتننیننویسننتننهننا و  
لعالینی احتنیناج دارینم کنه قندم  
بجلنو بنگنذارنند و حنول خنواسنت  
تشکل جنبش لعال و پیگیری را  

 سازمان بدهند. 
 

بعنننوان آخنرینن ننکنتنه در منورد  
امکانپذیری تشکلیابی کنارگنران  
در شرای  امنروز بنایند بنه ننقنش  
مدیای اجتماعنی تناکنیند کنرد.  
تجربه معلمان نشان منیندهند کنه  
چننطننور مننیننتننوان از منندیننای  
اجتماعی بنرای منتنشنکنل شندن  
استفاده کرد. متنشنکنل شندن ننه  
لق  در شنبنکنه هنای مندینای  
اجتماعی بلکه بنطنور واقنعنی در  
جامعه. امروزه نه تنننهنا در اینران  
بلکه در تمام دننینا منردمنی کنه  
مینخنواهننند اعنتنراض کننننند از  
طری  مدیای اجتماعنی خنودشنان  
را سازمان میدهند. جنبش اشنغنال  
در  رب و اننقنالبنات منوسنوم بنه  
بنهننار عننرب اسنناسنا بنه کنمنن   
مدیای اجتماعی شکنل گنرلنت.  

بننه طننرینن  اولننی در ایننران هننم  
مدیای اجنتنمناعنی منینتنوانند بنه  
کم  لعالین جنبش کنارگنری  
و دیگر جنبشنهنای حن  طنلنبناننه  
بیاید. تجربنه منعنلنمنان و کناننون  
صنفی میتنوانند النگنوئنی بناشند  
بنننرای بنننازنشنننسنننتنننگنننان، بنننرای  
پرسنتناران، بنرای کنارگنران آتنش  
نشانی، کنارگنران شنهنردارینهنا و  
سننایننر بننخننشننهننای خنندمنناتننی و  

هنای    همنچنننینن کنارگنران رشنتنه 
تولیدی مخنتنلن . در هنمنه اینن  

هننا منندیننای اجننتننمنناعننی    عننرصننه 
مینتنوانند ین  ابنزار کنارآمند و  
موثر لعالین جنبش تشنکنلنینابنی  
بنناشنند. مننندیننای اجنننتننمنناعنننی  
بخنصنو  امنکنان منیندهند کنه  
لعالین کارگری از سنطنح واحند  
تولیدی خنود و حنتنی رشنتنه و  
شهر  خود لراتر بروند. هنمناننطنور  
کنه تنجنربننه ننهنادهنای لنعنالنیننن  
کارگری نشنان منیندهند شنبنکنه  
منندیننای اجننتننمنناعننی و شننبننکننه  
ارتننبنناطننات اجننتننمنناعننی کننه بننه  
کم  آن ایجاد میشود در سطنح  
ی  کارخاننه و رشنتنه منحندود  
نمیماند بلکنه شنهنرهنا را بنه هنم   
پیوند منیندهند و عنمنال شنکنلنی  
سراسری بخود منینگنینرد. امنروز  
بسیاری از اکتیویستها و لعنالنینن  
جنننننبننش کننارگننری بننه صننورت  
سننراسننری مننرتننبنن  هسننتننننند.  
نهادهائی که از لعالین تشنکنینل  
شننده اسننت نشننان مننینندهنند کننه   
تشکنلنینابنی منینتنوانند در ین   
سطح وسنینعنتنری از ین  واحند  
تننولننینندی شننرو  بشننود و بننعنند  

هننایننش را در واحنندهننا و    پننایننه 
های تولنیندی، از جنمنلنه و    رشته 

بویهه با تشکل مجام  عمنومنی،  
مستحکم کند. اینها همه منولنفنه  
های مختلفی است که لنعنالنینن  
جنبش تشکلیابی بنایند مند ننظنر  

 داشته باشند. 

 حزب چه میگوید؟            سوال از حمید تقوائی ٤١قرار "در مورد جنبش  تشکلیابی کارگری" مصوب کنگره 
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اعتراض سنراسنری پنرسنتناران بنه  
طرع پرستار بیمارستاننی و بنرای  
پیگیری خواستهایشان و لنراخنوان  
بنننازنشنننسنننتنننگنننان در سنننراسنننر  
کشننوربننرای تننجننمنن  در مننقننابننل  

منرداد    ٠١ مجل  اسالمی برای  
و جنب و جنوا گسنتنرده بنرای  
بنننرگنننزاری اینننن روز بنننزر   
اعتراضی دو خبر داغ  در هنفنتنه  
گذشته اسنت. اینن اتنفناقنات در  
کنننننار اعننتننراضننات گسننتننرده در  
محی  های کارگری، از جنمنلنه  
ادامننه اعننتننراضننات مننتننحنندانننه و  
قدرتمند کارگران ننینشنکنر هنفنت  
تپه، ادامه اعنتنراضنات کنارگنران  
گنننروه منننلنننی اهنننواز، ادامنننه  
اعتراضات کارگران قطار شنهنری  
اهواز هر ی  به نوبه خود نشناننه  
ای از پننیننشننروی هننای کننیننفننی  
جنننننبننش کننارگننری و لضننای  
تعرضی آن در اوضا  پر جنننب و  

 جوا امروز جامعه است.  
تــجــمــع ســراســری 

 پرستاران
مرداد پرستاران در سراسنر    ١٣ روز  

ایران دست به تنجنمن  اعنتنراضنی  
زدند. لراخوان اعتراض بنرای اینن  
روز از قننبننل داده شننده بننود و  
موضو  محنوری اعنتنراض آننهنا  
مربوط بنه طنرع جندیند پنرسنتنار  
بیمارسنتناننی بنود. امنا منوضنو   
اصلی به طور واقعنی مشنکنالت  
اساسی ای اسنت کنه پنرسنتناران  
سالهاست با آنها درگنینرنند و بنه  
اشکال مختل  پیگینر رلن  آننهنا  
شده اند. قضیه از این قنرار اسنت  
کنه دولننت در ادامننه طننرحننهننای  
تننعننرضننی اا بننه بننخننش هننای  
مختنلن  جنامنعنه، در رابنطنه بنا  

پنرسنتناران ننینز بنا طنرع پنرسنتنار  
بیمارستانی وارد عمل شده اسنت.  
اولنینن صندمنه اینن طنرع اینجنناد  
تفرقه در صفو  پنرسنتناران تنحنت  
عنننننوان مننتننخننصننح و  ننیننر  
مننتننخننصننح اسننت. بننه عننبننارت  
روشنتر در شرایطی کنه کنمنبنود  
پرستار به بحرانی در بیمارستناننهنا  
تبدیل شده است و ی  منوضنو   
اعتراض پرستاران، اضالنه کناری  
های اجباری و بناال بنودن شندت  
کار آنها است، دولنت بنرای ارزان  
تننمننام کننردن نننیننروی کننار در  
بینمنارسنتناننهنا بنه طنرع پنرسنتنار  
بنیننمنارسننتنناننی روی آورده اسننت.  
طب  این طرع نیروی جوان بینکنار  
بدون طنی دوره هنای آمنوزشنی  
پرستاری از طری  بنینمنارسنتنان و  
ی  آمنوزا سنرپناینی بنه کنار  
گرلتنه منینشنونند. ننینروینی کنه  
تحت عنننوان " نینر مناهنر" قنرار  
است بیشترین کنار از گنرده اا  
کشیده شود و پایین تنرینن سنطنح  
مننزد بننه او تننعننلنن  گننیننرد و بننا  
قراردادهای موقت و پینمناننی بنه  
بردگی کشیده شود.  پرستاران و  
دانشنجنویناننی کنه آمنوزا ویننهه  
پرستاری را دیده اند، به این طنرع  
اعتراض دارند و منینگنویننند چنرا  
دولننت از مننیننان نننیننروی بننیننکننار  
مننوجننود در مننیننان پننرسننتنناران و  
پرستارانی که دوره آموزشی خنود  
را تمام میکنند و وارد بنازار کنار  
میشوند،  نیروی خود را تنامنینن  
نننمننیننکننننندد چننرا قننراردادهننای  
پرستارانی که بصنورت منوقنت و  
پیمانی به کار اشتغال دارند، دائنم  
و رسمی ننمنینشنودد و حنرلشنان  
اینست که بنا اجنرای اینن طنرع  
استاندارد درمان در بینمنارسنتناننهنا  

پایین خواهد آمد و جنان بنینمناران  
به خطر می النتند. روشنن اسنت  
که اینها جنبه هایی از تنعنرضنی  
است کنه بنا اینن طنرع بنه کنل  
جامنعنه صنورت منینگنینرد. امنا  
هنوز تمام ابعاد تعنرضنی کنه در  
طرع دولت نهنفنتنه اسنت را بنینان  
نمی کند. از هنمنینن رو خنطنری  

کننه در ایننن مننیننان مننبننارزات  
پرستاران را تهدید میکند، تنفنرقنه  
در صننفننو  مننبننارزاتننی آنننان از  
طری  همنینن طنرع اسنت. روشنن  
است که جن  پرستاران بنا اینن  
نننیننروی بننه کننار گننرلننتننه " ننیننر  
متخصح" یا " یر کارآمد" تحنت  
عنوان پرستار بیمارستان، نیسنت و  

نباید باشد. بلکه جننن  بنر سنر  
توطئه ای است که پشت چنننینن  
طرع تفرقه الکننناننه ای ننهنفنتنه  
اسنت. دولنت بنا اینن طنرع و از  
طری   به کارگیری نینروی ارزان  
" یرماهر" عمال چمناق اخنراج را  

 بر روی سر پرستاران شا ل  
 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 تجمع سراسری پرستاران

 ٦٩اولین تجمع سراسری بازنشستگان در سال 
 شهال دانشفر 

 ٦٦ صفحه  
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گرلتنه و منینکنوشند بنا اینن کنار  
همین دستنمنزدهنای زینر خن  لنقنر   
آنان را نیز مورد حملنه قنرار دهند و  
شرای  سخت تر کاری را به  آننهنا  
تحمیل کند.  پاسخ ما در برابر اینن  
توطئه گری اتحاد مبنارزاتنی هنمنه  
پننرسننتنناران در تننمننام سننطننوع "  
تخصصی" و " یر تخصصی" اسنت.  
پنناسننخ مننا مننبننارزه مننتننحنند هننمننه  
پرستاران علیه زندگی زیر خ  لنقنر  
اسننت. پنناسننخ مننا تنناکننینند بننر  
خننواسننتننهننای سننراسننری ای چننون  
الزایش حقوقها در گام اول باالتنر از  

منینلنینون تنومناننی،    ٩ سبد هزینننه  
کاهش لشار کار بر روی پرسنتناران  
از طری  استخدام پنرسنتنار بنه انندازه  
نیاز جامعه و لنغنو اضنالنه کناری  
هننای اجننبنناری، بنناال بننردن سننطننح  
بهداشت و درمنان در تنمنام منراکنز  
درمانی و درمان رایگان برای هنمنه  
مردم است. بنابراین تمامی کسناننی  
که تحت عنوان پرستار بیمارستناننی  
به کار گرلته شده انند، حن  دارنند  
از ی  زندگنی انسناننی بنرخنوردار  
باشند. بویهه منزینت داوطنلنبنان اینن  
شغل، عالقه مندی آنها به کنار در  
این بخش خدماتی مهم در جنامنعنه  
است و باید به عنوان ننینروی آمناده  
به کار در بخش درمان آموزا الزم  
را ببینند و به کار گنرلنتنه شنونند.  
در مننبننارزه بننرای ایننن خننواسننتننهننا  
پننرسننتنناران، دانشننجننویننان پننرسننتننار و  
نننیننروهننایننی کننه بننعنننننوان پننرسننتننار  
بیمارستان قرار اسنت آ ناز بنه کنار  
کننند، بنایند منتنحنداننه کنننار هنم  
بایستند  و تعرضات رژینم اسنالمنی  

 را عقب زنند.  
پرستاران در تجمعات اعنتنراضنی تنا  
کنونی شان بارها بنر روی گنوشنه  
هایی از این خواستها تناکنیند کنرده  
اند، با شعار معیشت، منزلت ، حن   
مسننلننم منناسننت، بننر داشننتننن ینن   
زندگی انسانی تناکنیند کنرده انند.  

امروز نیز با  قدرت اتحادشنان اسنت  
که میتوانننند تنعنرضنات حنکنومنت  
اسالمی را عقب زنند. خنواسنتنهنای  
پرستاران، خنواسنتنهنای هنمنه منردم  
اسننت. وسننیننعننا از اعننتننراضننات و  

 خواستهای آنها حمایت کنیم. 
اولین تجمع سـراسـری 
بازنشستگـان در سـال 

٦٩ 
بازنشستگان برای ساعنت ده صنبنح  

مننرداد  بننرای پننیننگننیننری    ٠١ روز  
خواستنهنایشنان لنراخنوان بنه تنجنمن   
سراسری در مقابل مجل  اسنالمنی  
را داده اند. هفتنه ای کنه گنذشنت  
در واقننن  هنننفنننتنننه تننندارک اینننن  
گردهمایی بزر  و سنراسنری بنود  
و معلمان و پرستناران بنازنشنسنتنه و  
بازنشستگان از دیگنر بنخنش هنا از  
شهرهای منخنتنلن  بنیناننینه داده و  
شرکت خود در این تجم  اعتراضنی  
بزر  را اعالم داشتند و این جنننب  
و جوا در سنطنح سنراسنری بنه پنا  
شده است. به گفته بنازنشنسنتنگنان،  
در نتیجه اعتراضاتی کنه در چننند  
سننال گننذشننتننه داشننتننه اننند، دولننت  
متقبل شده است که در بازه زمناننی  

ساله، حقوق بازنشستگان همنطنراز    ٣ 
سنال بنرای    ٠١ شود و نیز بنعند از  

اولین بنار در الینحنه بنودجنه بنرای  
بازنشستگان، ردی  بنودجنه در ننظنر  
گرلته شده است. اما این را کالنی  
ندانسته و خنواسنتنار اجنرای کنامنل  
قانون مندینرینت خندمنات کشنوری  

 هستند.  
در کارگروههای بازنشستگان بنرای  
پیگیری خواستنهنایشنان اعنالم شنده  
است کنه دولنت منکنلن  اسنت از  

وتر  بنازه زمناننی     ٤١ ابتدای سال  
دوساله، نابرابری موجود، بین حنقنوق  
بازنشستگان کشوری ولشنکنری در  
سنوات مختلن  را تنعندینل ننمنایند.  
همنچنننینن بنرای جنبنران منعنوقنات  

حنناصننل از اجننرای ننناقننح قننانننون  
خدمات کشوری، این ما به تنفناوت  

پنرداخنت    ١٩٠٠ تا سنال    ٤١ از سال  
 شود. 

امننا تننوده وسننینن  بننازنشننسننتننگننان  
میگویند چرا بازه زمانی دو سنالنه،  
ده سال انتظار ب  نیستد از جنمنلنه  
در بیانیه گروه اتحاد بنازنشنسنتنگنان  

منرداد    ٠١ به مناسبت تنجنمن  روز  
چنینن آمنده اسنت: "در آ ناز سنال  
مقدار ناچیزی بنه حنقنوقنهنا النزوده  
شد و به واقن  "حن  منا را نندادنند،  

امننننا      طننننرع لننننالکننننت دادننننند" 
بنازنشنسنتنگنان هنمنچنننان زینر خن   
لقری هولناک قرار دارند و دینگنر  
تناب و تننحننمنل ننامننه ننگننارینهننا و  

 مذاکرات لرسایشی را ندارند." 
در این بیانیه و لراخنوان آننهنا بنرای  
تجم  در مقابل مجل  چنینن آمنده  
است:" گروه اتنحناد بنازنشنسنتنگنان،  
چنانچه از ننامنش مشنخنح اسنت  
همه بازنشستگان اعنم از کشنوری،  
لشکری و تامین اجنتنمناعنی را در  

بننا تننوجننه بننه عنندم      بننرمننی گننیننرد 
دستیابی به مطالبات خود که بنرون  
رلت از خ  لقر و داشتن بینمنه ای  
کارآمد و رایگان و حنفنظ سنالمنت  
صندوق های بازنشستگی بنوده، بنا  
برگزاری تنجنمنعنی خنواسنتنه هنای  
خود را مجددا بنه مسنئنوالن ینادآور  

 می شود.". 
در ادامننه ایننن بننیننانننیننه هننمننه    

بازنشستگان و خاننواده هنایشنان  را  
به شنرکنت وسنین  در اینن حنرکنت  
اعتراضی لراخواننده و منینننویسند:"  
اکنون با شعار خ  لقر سنه و ننینم  
میلنینون، حنقنوق منا ین  و ننینم  
میلیون با صنداینی رسنا در تنجنمن   

در منقنابنل    ١٠ مرداد سناعنت    ٠١ 
مجل  شرکت می کنننینم. سنپن   
چند تن از بازنشستگان قطعنامه را  
به مسئوالن ارائه خواهند کرد و تنا  
پایان شهریور در انتظار پاسخنگنوینی  

مسئوالن خواهیم ماند و در صنورت  
عدم توجه به خواسته های برحقنمنان  
به تجمعات و تحصن روی خنواهنینم  

 آورد.". 
سه بند مهم قطعنامنه پنینشنننهنادی  
گروه اتحاد بازنشستگان بنرون رلنت  
از خ  لقر یعنی  )چهار میلنینون ،   
داشتن بیمه های همگانی و درمنان  
رایننگننان و بننرداشننتننن لشننارهننای  
امنننننیننتننی از لضنناهننای لننعننالننیننت  
آنهاست. در خاتمه قنطنعنننامنه آننهنا  
چنین آمده است:" این خنواسنتنه هنا  
ازطری  تعدادی از بازنشسنتنگنان بنه  
مسئوالن ارائه می گردد وخنواسنتنار  
پاسخگویی آنان به منطنالنبناتنمنان از  
طری  ی  رسانه عمومی تا آخرینن  
روز شهریور هستیم.  چننناننچنه بنه  
مطالبات منا پناسنخ مننناسنب داده  
نشود کماکان به تجمعات و تحصنن  

 ادامه خواهیم داد.". 
در کننار اینن لنراخنوان دادن هنا و  
اعالم خواست ها بصورت قطعننامنه،  
گفتمان ها بر سر اعتراض سنراسنری  

مرداد در گنروهنهنای    ٠١ برای روز  
مبارزاتی بازنشستنگنان در مندینای  
اجننتننمنناعننی قننابننل تننوجننه اسننت.   
میگویند با توجه به تجربیات قبنلنی  
دیگر مذاکره ونماینده لنرسنتنادن در  
کار ننخنواهند بنود. بنلنکنه جنمنعنی  
خواهند ایستاد. میگوینند تنننهنا راه  
اعالم مهلت برای پاسنخنگنوینی بنه  
خواستنهنایشنان اسنت و اگنر پناسنخ  
نگیرند، دوباره جم  خنواهننند شند و  
اعتراض خواهنند کنرد. منینگنویننند  
خالی بودن صندوق بازنشستگی بنه  
آنها ربطی ندارد و سخنشنان خنطناب  
به بطحاینی وزینر جندیند آمنوزا و  
پرورا اینست که  آقای بنطنحناینی  
شما معاون مدیریت و برنامنه رینزی  
وزیر قبلی لانی بودیند و ینکنی از  
اعضای هیات مدیره صندوق ذخنینره  
لرهنگیان چرا با حضور شنمنا تنمنام  
موجودی صندوق ذخیره  نارت شند  

و شما سکنوت کنردیند و چنگنوننه  
شمنا را بنه عنننوان وزینر منعنرلنی  
کردندد و بدین ترتیب به دزدی هنا  

 و اختالس ها اعتراض دارند. 
در چنینن لضناینی از اعنتنراض و  
مبارزه است کنه بنازنشنسنتنگنان بنه  

  ٠١ استقبنال تنجنمن  سنراسنری روز  
 مرداد میروند. 

نکته قابل توجه در چنینن لضناینی  
پننیننامننهننای هننمننبننسننتننگننی بننا  
بازنشستگان است. از جنمنلنه گنروه  
معلمان نوزده اسفند طی بیاننینه ای  
حنننمننناینننت خنننود را از لنننراخنننوان  
اعتراضی بازنشستگان اعالم داشنتنه  
و مینویسند: "نظر به ایننکنه اهندا   
صن  بازنشسنتنگنان وشنا نلنینن در  
ی  راستا وباهم مرتنبن  هسنتننند.  
بنابراین دسنت دردسنت هنم و دوا  
دردوا بننازنشننسننتننگننان لننرهننیننخننتننه  
متحد و یکصدا در صنفنی منتنحند  

  ٠١ لریاد عدالت خواهی مان را در  
منرداد بننه گننوا مسنئننولنیننن مننی  

 رسانیم.". 
خنالننصنه کننالم ایننننکننه  اعننتننراض  
اصلی بازنشنسنتنگنان، اعنتنراض بنه  
زندگی زیر خ  لقر، به تبنعنینض و  
نابرابری ، به منحنرومنینت از بنینمنه  
های اجتماعی و درمنان راینگنان ،  
بننه اخننتننالس هننا و حننقننوقننهننای  
میلیاردی و بی تامینن منطنلنقنشنان  
بعد از سالها کار و مشنقنت اسنت.   
و این صدای اعتراض کنل جنامنعنه  
است و باید وسنینعنا از آن حنمناینت  
کرد. آخرین تجم  بازنشنسنتنگنان در  

بود. تجمعی که ده هنزار    ٤٣ اسفند  
ننفننر در آن شنرکننت داشنتننننند و بننا  
شعارهای ی  اخنتنالا کنم بشنه  
  ٩ مشکل ما حل میشه، خ  لنقنر  

میلیون، حقوق منا ین  منینلنینون،  
معیشت، منزلت، ح  مسلم ماسنت،  
اعتراضشان به زندگی زیر خ  لنقنر  

 را اعالم داشتند. 

 کارگران در هفته ای که گذشت         شهال دانشفر 

http://free-them-now.com
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. سوال: بنظر میرسد کـه ٢
حزب کمونیـسـت ایـران هـم 
همپای دنیای بیرون خـودش 
ــحــورت  ــخــوش ت ــت دارد دس
مهمی میشود. فکر میکنم نه 
فقـص اعضـاح حـزب بـلـکـه 
حتی هرناظر خـارجـی کـه 
ادبیات ما را دنبال میـکـنـد 
ــس از  ــ ه در دوره پ ــوی ب
کنگره سوم متوجه تنش هـا 
و یا حتی کشمکش هایی در 
درون حزب کمونیست ایـران 
میشود. همین گـزارشـی کـه 
به کنگره سوم عرضه کـرده 
اید و سـخـنـرانـی تـان در 
کـــنـــگـــره پـــیـــرامـــون آن، 
مــقــارتــی کــه در مــورد 
ــت حــزب در درون  ــی ــال ــع ف
طبقه کارگر و فعالـیـت مـا 
در کــردســتــان در نشــریــه 
کمونیست چاپ شـده اسـت، 
بـحــث عضــویـت کــارگــری و 
غــیــره هــمــه شــواهــدی بــر 
وجــود ایــن تــنــش هــاســت. 
ـــن  ـــاره ای نـــظـــرتـــان درب
موقعیت چیـسـت و تـا چـه 
حد بحث کمونیسم کـارگـری 
در این چـهـارچـوب مـطـر  

 است و اهمیت دارد؟

 منصور حکمت: 
حزب کمونیست ایران هم نظیر هنر  
حننزب سننینناسننی واقننعننی دیننگننر  
جناحها و گرایشات چپ وراسنت  
و مرکز دارد. کشنمنکنش منینان  
این گرایشات به اشکال منخنتنلن   
از بدو تشکیل حزب وجود داشنتنه  
اسننت. در واقنن  ایننن گننرایشننات  
مننحننصننول لشننارهننا و تننمننایننالت  
واقعی اجنتنمناعنی انند وراسنتنش  
 یاب آنها بنایند منوجنب تنعنجنب  
باشد. اما در چند سنال اخنینر، و  
بننویننهه در یننکننسننال گننذشننتننه  

روینناروئنننی و شنننکنننا  منننینننان  
گننرایشننات در درون حننزب، بننه  
دالئل سیاسی کامال قابنل لنهنم،  
الننزایننش پننینندا کننرده اسننت. ایننن  
شرای  ننه لنقن  مسنتنقنینمنا بنه  
مسالنه کنمنوننینسنم کنارگنری و  
مباح ات ما در این دوره منربنوط  
است، بلکه نهایتا انعکناس هنمنان  
واقعیات اجنتنمناعنی و سنیناسنی  
است که در پاسخ به سوال قنبنلنی  
از آن صننحننبننت کننردم. بننحننث  
کمونیسم کارگنری از وضنعنینت  
حزب کمونیست اسنتنننتناج نشنده.  
این بحث تبینینننی اسنت از پناینه  
ای ترینن مسنائنل کنمنوننینسنم و  
سوسیالیسم معاصر. اینن مسنائنل  
مسنننتنننقنننل از حنننرکنننت حنننزب  
کمونیست ایران بهرحال جلوی هنر  
کمونیستی قرار دارد و بنایند بنه  
نحوی پاسخ بگیرد. اما در عنینن  
حال کمونیسم کارگری نگرا و  
بح ی است که از طر  گنراینش  
چپ در حزب منطنرع منینشنود.  
نقدی است به باورها و روا هنا  
و ننظنرینات گنرایشنات دینگنر در  
حزب. نقدی است به منوقنعنینتنی  
کننه ایننن گننرایشننات بننه حننزب  
کمونیست ایران تحمیل میکننننند.  
بحث کموننینسنم کنارگنری "چنه  
باید کرد" و پنالتنفنرم سنیناسنی و  
عملی ویهه ای را جنلنوی حنزب  
میگذارد که با تبیینن گنرایشنات  
دیگر از مسائل و دورنمای حنزب  

 متفاوت است. 
 

از طننر  دیننگننر، مننوقننعننینننت  
گننرایشننات دیننگننر هننم در طننول  
سالهای اخیر دستخوا تغیینراتنی  
شده است. همان روند جهانی کنه  
سننوسننیننالننیننسننم  ننیننرکننارگننری را  

درمقیاس جنهناننی بنه بنن بسنت  
کشیده است، در داخل حنزب هنم  
گنننرایشنننات سنننوسنننینننالنننینننسنننتنننی  
 یرکارگری را دچار بنی النقنی  
میکند. بنابراین ما شناهند ین   
روند واگرائی در درون حزب بنوده  
ایم. چپ و راست و مرکز امنروز  
بیش از هنروقنت بنا دورننمناهنای  
قابل تمیز در کشنمنکنش بنا هنم  

 قرار گرلته اند. 
 

اگر بخواهنم منوقنعنینت امنروز را  
برایتان تشنرینح کنننم و مضنمنون  
اجننتننمنناعننی و روننند واگننرائننی  
گرایشات مختل  در درون حنزب  
را توضیح بدهم باید دربناره حنزب  
کمونیست بطنور کنلنی صنحنبنت  
کنننننم و مننوقننعننیننت تنناریننخننی و  
اجتماعنی ای کنه حنزب در آن  
قرار گرلته است. وضعیت لعنلنی  
حاصل ی  روند تکاملنی اسنت  
که باید عوامل و شنراین  دخنینل  

 در آن را شناخت. 
 
. سوال: بـخـش مـهـمـی از ٣

این گـفـتـگـو دربـاره حـزب 
کـمــونــیـســت و تــحــورت آن 
خواهد بود. اما فکر میکـنـم 
بهتر است وقـتـی وارد ایـن 
مــبــحــث بشــویــم کــه بــدوا 
ــم  ــس ــی ــون ــم ــاره خــود ک درب
کارگری بیشتر صحبت کـرده 
باشیم. قصد من اینجا ایـن 
نیست کـه وارد مضـامـیـنـی 
بشـویــم کــه قـبــال اثــبــاتــا 
توضیح داده شده اند، بلکه 
میخواهم زوایای خـاصـی از 
این بحث را روشـن کـنـیـد.. 
عبارت کمونیسم کارگری در 
میان مـا مـعـانـی مـخـتـلـفـی 
پیدا کرده اسـت. در واقـع 
ــرا در  ــم آن ــا ه ــم خــود ش

ظرفیت های مـخـتـلـفـی بـه 
کار برده اید: بعـنـوان یـک 
دیدگاه و نگرش و یا حـتـی 
مکتد، بعنوان یـک جـنـبـش 
مادی اجتماعی، بعنوان یـک 
گرایش سـیـاسـی و یـا یـک 
جنبش حزبی و غیره. سوال 
من اینست که از نظر شـمـا 
کدام این تعابیر دقیـق تـر 
است و یـا در بـحـث شـمـا 

 اساسی تر است؟
 

 منصور حکمت:
پناسننخ ایننن سننوال خننینلننی سنناده    

است. من "کمونینسنم کنارگنری"  
را بجای کلمه "کمونیسنم" بنکنار  
میبرم. به این دلنینل کنه کنلنمنه  
کمونیسم آن خصلت طبقاتی وینهه  
را که در آستانه انتشار مانیفنسنت  

داشنت در    ١١٩١ کمونیسنت در  
زمنان مننا دیننگنر از دسننت داده.  
کلمه کنمنوننینسنم در آن هنننگنام  
متراد  با سوسیالیسم کنارگنری  
بود. انگل  در همنان دوره عنلنت  
انننتننخنناب ایننن عنننننوان را بننرای  
پرچمی که با مناننینفنسنت بنلننند  
کردند دقینقنا بنه هنمنینن تنرتنینب  
تننوضننیننح مننینندهنند. مننارکنن  و  
انگل  برای تنعنرین  لناصنلنه و  
اخننتننال  خننود بننا سننوسننیننالننیننسننم  
 یرکارگری زمان خود عنننواننی  
را کنه جنننبنش سنوسنینالنینسنتنی  
کننارگننری بننه خننود داه بنننود  
برگزیدند. هر کنلنمنه مناننینفنسنت  
کمونیست راج  بنه اینننسنت کنه  
این بیانیه سوسیالینسنم کنارگنری  
است و این جریان وینهه طنبنقناتنی  
دربننناره جنننهنننان و جنننامنننعنننه و  
سوسیالنینسنم هنای منوجنود چنه  
دارد میگنویند. اگنر منارکن  و  

انگلن  امنروز زننده منینشندنند و  
میدیدند که چگنوننه هنمنینن ننام  
کننمننونننیننسننم تننوسنن  جننریننانننات  
اعتراضی و شبه سوسنینالنینسنتنی  
طبقات دیگر بدست گرلنتنه شنده  
است، آننوقنت منطنمنئنننا لنکنری  
بحال عنوان مانیفست کموننینسنت  
و کلمه کمنوننینسنم بنطنور کنلنی  
میکردند. شاید م ل منن صنفنت  
"کارگری" را انتهنای آن اضنالنه  
میکردند که کامال مضمون اینن  
کتاب و جنبش اجتماعنی ای را  
که این کنتناب بنیناننینه اا بنود  

 برساند. 
 

با این توضیح پاسخ من بنه اصنل  
سوالتان روشن است. همانطور کنه  
کننمننونننیننسننم در تننرلننیننت هننای  
مختل  منعنننی پنیندا منینکننند،  
ی  دیدگاه و مکتب و جنننبنش  
اجتماعی و جریان حزبی و  نینره،  
کمونیسم کارگری هم، کنه اسنم  
دقی  همین پدیده در انتنهنای قنرن  
بیستم است، به همه اینننهنا رجنو   
میکند و هنمنه اینن منعناننی را  
بننخننود مننیننپننذیننرد. کننمننونننیننسننم  
کارگری در تنمنام اینن وجنوه بنا  
آنچه که در نیم قرن اخیر دنیا بنه  
آن نننام کننمننونننیننسننم داده اسننت  
متفاوت است. منکنتنب دینگنری  
اسننت، جنننننبننش دیننگننری اسننت،  
احننزاب نننو  دیننگننری را ایننجنناب  
میکند، تاریخ منتنفناوتنی داشنتنه  
اسننت، اصننول و پننرنسننیننپننهننای  
دیننگننری دارد و  ننیننره. پننیننکننار  
برای کمونیسم کارگنری بنر سنر  
نشان دادن این تنفناوتنهنا و سنر و  
سننامننان دادن بننه ایننن جنننننبننش  

 اجتماعی متفاوت است. 

 یادداشت سردبیر
منتشر شده است. در  ٤٣٩١آبان  - ١تفاوتهای ما در جریان مباحث کنگره سوم حزب کمونیست ایران منتشر شد. و در بسوی سوسیالیسم دوره دوم شماره 

 سوال از منصور حکمت است. ٢٣سایت منصور حکمت هم قابل دسترس است. تفاوتهای ما )گفت و گو در باره کمونیسم کارگری( شامل 
 ٢١٤٧اوت  ٧بخش از سوال و جوابها را منتشر میکند.   ٢تا ٤کارگر کمونیست در هر شماره حدود یک صفحه با ظرفیت 

 منصور حکمت  تفاوت های ما
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

(٢)  



 ٣٨٤ شماره      -  چهارم  دوره     13     کارگر کمونيست 

کارگران فـورد اهـواز بـه  -
تجمعات هر روزه در مـرکـز 
 اهـــواز ادامـــه مـــیـــدهـــنـــد. 
کارگران کارخانه بلبـریـنـ  
ــه  ــز دســت ب ــری ــب ســازی ت

 اعتراض زدند. 
 
جمعی از کارگران فلـزکـار  -

ــت  ــرک ــف وعــده ش ــه خــل ب
تعاونی مسـکـن در تـحـویـل 

هایشـان اعـتـراض  آپارتمان
ـــــــــــــــــــــــد.  ـــــــــــــــــــــــردن  ک

عسـلـویـه ٤٣کارگران فـاز  -
در مقـابـل ورودی ایـن فـاز 
تــجــمــع اعــتــراض بــر پــا 
ـــــــــــــــــــــــد.  ـــــــــــــــــــــــردن  ک

کارگران اخـراجـی شـرکـت  -
شهرک صنایع دریایی ساحل 
 ارونـــد تـــجـــمـــع کـــردنـــد. 

کــارگــران شــرکــت پــتــرو  -
پایدار ایران دست به تجمع 

 اعتراضی زدند. 
 
ــف  - ــل ــت ــخ ــای م ــخــش ه ب

بازنشستـگـان بـه فـراخـوان 
ـــع روز  ـــجـــم ـــرداد  ٣٤ت م

 مـــــــیـــــــپـــــــیـــــــونـــــــدنـــــــد. 
فعـال مـدنـی  ١١١بیش از  -

ــانــیــه ای  ــی بــا انــتــشــار ب
خواهان منع ازدوا  کودکـان 

 سال شدند. ٤١زیر 
  
مردم هر روز دیـن گـریـز  -

تر میشـونـد. از زبـان آیـت 
 الـــلـــه امـــجـــد بشـــنـــویـــد: 

بچه ها دین گـریـز شـده  »
اند؛ دین ستـیـز شـده انـد  
بعضی از مـا آخـونـدهـا بـه 
خاطـر پـول و دنـیـا هـمـه 
چـیـز را زیـر پـا گـذاشـتــه 

«ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم .   

هزار کانـال عـمـومـی  ٥٥٥ -
تلگرام فارسـی زبـان وجـود 
دارد و رکـورد انـتـشـار یـک 
میلیارد مـطـلـد در تـلـگـرام 

فارسی شکستـه شـد. بـخـش 
قابل توجهی از این کـانـال 
ها و این مـطـالـد در نـقـد 
حکومـت و دیـن و دفـاع از 
 مــــبــــارزات مــــردم اســــت. 

ــر در  ٩١  - ــر و پس ــت دخ
اطراف اصفهان با زیـر پـا 
گــذاشــتــن خــص قــرمــزهــای 
اســالمــی حــکــومــت، اســتــخــر 
پارتی سازمان دادند، شـنـا 
کــــردنــــد و بــــه رقــــ  
پرداختند. دستگاه قضـایـی 

نــفــر را  ٩١حــکــومــت ایــن 
دستگیر کرد. فکر مـیـکـنـنـد 
ــرای  ایــن درس عــبــرتــی ب

   دیگران است؟
 
دســـت پـــرورده هــــای  -

قالیباف در شـهـرداری قـم، 
راننده وانتی را که مشـغـول 
فروش میوه بـود، بـه قـتـل 
رساندند. مردم در اعتراض 
بـه ایـن جـنـایـت دسـت بــه 
تجمع زدنـد. مـدیـر روابـص 
عـمـومـی شـهـرداری قـم کــه 
جــرات نــمــیــکــنــد بــه ایــن 
جــنــایــت اعــتــراف مــیــکــنــد 
میگوید: ماموران سـد مـعـبـر 
شهرداری قم به یک رانـنـده 
وانت میوه فروش به خاطـر 

دهند کـه  سد معبر تذکر می
شـود  منجر به واکنش وی مـی

و رانـنـده وانـت اقـدام بـه 
شکستن شیشه خودروی خـود 

کند. ایـلـنـا وابسـتـه بـه  می
جمهوری اسالمی کـه شـغـلـش 
ــر  ــه س ــدن ب ــی ــال ــره م ــی ش
کارگـران اسـت نـیـز نـه از 
قتل بلـکـه از فـوت کـارگـر 
  صحبت میکند اما اشتـبـاهـا!
مــیــگــویــد شــاهــدان عــیــنــی 
ــل  ــل قــت ــوران را عــام ــام م
میدانند. گیریم فقص تذکـر 
داده اند. این چـه تـذکـری 
ـــن کـــارگـــر  اســـت کـــه ای

زحمتکش بالفاصـلـه جـانـش 
را از دست داده اسـت! مـردم 
قــم در اعــتــراض بــه ایــن 
جنایت دست به تـظـاهـرات 
ــر  ــرگ ب ــار م ــد و شــع زدن

 شهرداری دادند. 
 
محـسـن عـمـرانـی و رضـا  -

ــی  ــدان ــاره زن ــی دوب ــاب ــه ش
ــــــــــــــــــــــــد.   شــــــــــــــــــــــــدن

دستگاه قضـایـی اسـالمـی  -
شاپور احسـانـی راد را بـه 
 شالق و جریمه محکوم کـرد. 

ــبــران  ٤٧  - ــول ــفــر از ک ن
شهرستان سردشـت بـه جـرم 
نداشتن کار و دست زدن بـه 
کــولــبــری دادگــاهــی و بــه 
پـــرداخـــت پـــانصـــد هـــزار 
تومان جریمه نقدی محـکـوم 
شدند. از آنها تعهد گرفتند 
که دیگر دست بـه کـولـبـری 

 نزنند. 
 
در تربت جام جـوانـی را  -

به جـرم نـوشـیـدن مشـروب 
 شالق زدند. 

اورژانـس حـکـومـت اطـالع  -
داد کــه تــا بــامــداد امــروز 

نـفـر بـدلـیـل  ٣٩٢یکشنبه 
مسمومیت ناشی از نشت گـاز 
کلر به دو بیمارستان دزفول 
ارجاع داده شـدنـد. ایـنـهـم 
یــکــی دیــگــر از مــحــصــورت 
ـــــــــــــــت.  ـــــــــــــــوم ـــــــــــــــک  ح

جمعی از فضال! و مدرسین  -
حوزه علمـیـه قـم در نـامـه 
سرگشاده ای مکارم شـیـرازی 

عالیمقام حـکـومـت را  فاضل!
 ٤٥١در مـورد بـار کشـیـدن 

میلیون درر نـاقـابـل مـورد 
ـــــد.   ســـــوال قـــــرار دادن

دادســتــان قــزویــن بــرای  -
مقابله با رشد بـیـحـجـابـی، 

های اجرایی  کارکنان دستگاه
ــت ــرک ــی را  و ش ــت ــای دول ه

موظف به رعـایـت پـوشـش 
اسالمی کرده و خص و نشـان 
کشیده است که با متخلـفـان 

شــود.  بــرخــورد قضــایــی مــی
متخلفان! نـفـس حـکـومـت را 
 ٣١بریده اند و مـیـگـویـنـد 

ســــال مشــــغــــول بــــودیــــد 
نـــتـــوانســـتـــیـــد حـــار هـــم 
نــمــیــتــوانــیــد و آیــت الــلــه 
هایتان هم دارنـد بـه ایـن 
ناتوانی اعتراف میکـنـنـد و 
 تســـلـــیـــم مـــا مـــیـــشـــونـــد. 

مسعود شجاعـی و احسـان  -
حا  صفی را بدلیل شـرکـت 
در یک مسابقه فـوتـبـال بـا 
تیم اسرائیـل از حضـور در 
تیم مـلـی فـوتـبـال مـحـروم 
کردند. شجاعی در کلیپی از 
حقوق کودکان و مـهـاجـریـان 
افــغــانســتــانــی و حــق زنــان 
برای شـرکـت در اسـتـادیـوم 
های ورزشی و عـلـیـه فسـاد 
 در سیستم صحبت کرده بود.

 
هــرکــدام از ایــن خــبــرهــا 
عــرصــه ای از جـــنــ  و 
کشمکش طبقاتی میان مردم 
و حکومت را نشان مـیـدهـد. 
حکومتی فاسد که در بحران 

دست و پا میزنـد و هـرروز 
تــوانــش در رویــارویــی بــا 

 مردم کاهش می یابد.
 

ابعاد جن  وسیعی که میـان 
کارگران و مردم زحمـتـکـش، 
میان زنان و جوانان، مـیـان 
مخالفان حکومت و حـکـومـت 
در جریان است را میتوان از 
اعــتــراف کــیــومــر  عــزیــزی 
فرمانده نـیـروی انـتـظـامـی 
 استان مرکزی هم دریافت: 

از ابتدای امسال تـاکـنـون »
مورد تـجـمـع در سـطـح  ٤٤١

استان داشتـه ایـم کـه ایـن 
میزان نسبت به مدت مشابه 

درصـد رشـد  ٢١١سال قبل 
داشـــتـــه اســـت و مســـائـــل 
کارگری و اقـتـصـادی حـجـم 
عمده ای از این تجمعات را 
 .«به خود اختصاص دادند

ــقــاومــت زنــان در  ابــعــاد م
مقابل حجاب و بی حقـوقـی 
های دیـگـر و پـا گـذاشـتـن 
روی خص قرمزهای اسـالم و 
خدا و فرهن  اسـالمـی هـم 

 در آمار نمیگنجد. 
 

  کارنامه مردم، کارنامه حکومت در دو روز گذشته
 اصغر کریمی 
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 ٦١ صفحه  

 شهال دانشفر
جانـیـان شـهـرداری یـک 
دستفـروش را در وسـص 
خـیــابـان قـم بـه قـتــل 

 رساندند
روز بیست و ینکنم منرداد مناه  
جنایتی تکاندهنننده در قنم اتنفناق  
التاد. آنهم قتل ین  دسنتنفنروا  
تننوسنن  جننانننیننان شننهننرداری بننود.  
باورکردننی اسنت کنه لنردی بنه  
خاطر بیکاری، بخاطر محنرومنینت  
از هر نو  تامیننی، منینکنوشند از  
طری  دستفروشی زندگی بگنذرانند  
تا بلکه لقمه نانی به منزل ببنرد و  
بعند بندسنت ین  مشنت جناننی  
چنین وحشیانه به قنتنل منینرسند.  
در اعتراض به اینن جننناینت منردم  
قم با شعار منر  بنر شنهنرداری  
شبانه به خیابنان آمندنند و تنجنمن   

مننرداد نننیننز    ٠٠ کننردننند. روز  
دستفنروشنان منینوه لنرشنو تنجنمن   
اعننتننراضننی کننرده و خننواسننتننار  

 پاسخگویی شدند. 
همراه بنا منردم قنم، هنمنراه بنا  
دسننتننفننروشننان در قننم بننه ایننن  
وحشننگننیننری و تننوحننش وسننیننعننا  

 اعتراض کنیم.  
برادر لردی که به قتل رسنینده  
میگوید حنکنومنت تنعندادی الت  
گردن کلفت اسنتنخندام کنرده کنه  
چند ماشین از اینهنا رینخنتننند در  
خننیننابننانننی کننه بننرادر مننن مننیننوه  
لروشی میکرد با ی  واننت کنه  
مخارج زندگی لرزندان و خناننواده  
اا را تهیه کنند، بنه او گنفنتننند  
بساط کارا را جنمن  کننند و او  
مخالفت و مقاومت کرد سنرا را  
محکم یکی از این گردن کلفتنهنا  
به شیشه ماشین اا زد و او در  
دم جان سپنرد. بندننبنال اینن اتنفناق  
منننردم حننناضنننر در منننحنننل بنننا  

اعتراضشان نفرت عمی  خود را از  
این جنایت که بدست سرکنوبنگنران  
شننهننرداری انننجننام گننرلننت ابننراز  

 کردند.  
ایننن اولننیننن بننار نننیننسننت کننه  
سننرکننوبننگننران شننهننرداری جنننننایننت  
میکنند. نمنوننه قنبنلنی آن عنلنی  

  ١١ چننرا ننی بننود کننه در روز  
در حنالنینکنه بنه هنمنراه    ٤٠ مرداد  
اا بننه خننیننابننان      سننالننه   ١٩ پسننر  
پنارس در تنهنران رلنتنه بنود،    تهران 

بنندسننت پنننننجننه بننوکنن  بنندسننتننان  
شننهننرداری بننه قننتننل رسننینند. بننا  
اعننتننراض وسننینن  خننود بننه ایننن  

 سرکوبگری ها خاتمه دهیم. 
خوشبخنتناننه در دو سنه سنال  
اخیر کارزارهای خوبی در حمناینت  
از دستفروشان با خواستهایی چنون  
ایجاد تسنهنینالت الزم بنرای آننان  
برای ادامه به اشتغالشان و امنینت  
شغلی و قرار گرلتنن آننهنا تنحنت  
پوشش تامنینن اجنتنمناعنی بنه راه  
التاده اسنت. از جنمنلنه در تنهنران  
طننومننارهننایننی در حننمننایننت از  
دسننتننفننروشننان مننتننرو و عننلننیننه  
سرکوبگری های شهرداری به راه  
التاده بود. این کارزار ها را بنایند  
دوباره و باقدرت بیشتری بنه جنلنو  
آورد. اعتراض ما به جناینتنی کنه  
در قم روی داد، میتوانند منقندمنه  
ای بنناشنند بننرای بننه راه الننتنناده  
کننارزاری قنندرتننمننننند در دلننا  از  
دستفروشان این بخش از کنارگنران  
بیکار و محروم جامعه با شعار ینا  
کار یا بنینمنه بنینکناری، امنننینت  
شغلی برای دستفروشنان و لنراهنم  
شننندن امنننکننناننننات الزم بنننرای  
اشنننتنننغنننالشنننان بننناشننند. راسنننم  
گرامینداشنت کنارگنر دسنتنفنروا  
جانبناخنتنه در قنم را بنه صنحنننه  
اعتراض وسنین  خنود عنلنینه اینن  

 جانیان تبدیل کنیم. 

 یادداشتهای سیاسی
 از اصغر کریمی ـ شهال دانشفرـ نسان نودینیان  

 

 اصغر کریمی
 یک اصالحیه کوچک: 

بچه ها دینن گنرینز شنده      آیت الله امجد گفته است: 
اند  دین ستیز شده اند/ بعضنی از منا آخنونندهنا بنه  

 خاطر پول و دنیا همه چیز را زیر پا گذاشته ایم. 
اوال لق  شما آخوندها نیستید آقنازاده هنا و کنت و  
شلواری هایتان هم هستند. ثانینا لنقن  پنول خنوری  
نکرده اید. ثال ا لق  بچه ها و جنواننان دینن گنرینز  
نشده اند. رابعا این حر  تنازه ننینسنت خنینلنی وقنت  
است این اتفاق در مغز استخوان جامعه النتناده اسنت  
و حتی سراغ نوه هایتان هم رلته است. امنا راسنتنش  
را بخواهید قیاله های شمنا بنرای دینن گنرینزی و  

 دین ستیزی کالی است. 
 

گیریم که نه یک وزیر بلکه ده وزیر 
 روحانی هم زن باشند 

گیریم که نه ی  وزیر بلکه ده وزینر روحناننی هنم  
زن باشند. گیریم که خود رئی  جنمنهنور هنم ین   
موثث اسالمی میبود. اما مگنر چنننینن زنناننی از  
قماا همان زنان محجبه ای کنه امنر بنه منعنرو   
میکنند نمیبودند! مگر چنین زنانی طنرلندار ازدواج  
مرد با چهار زن، طنرلندار صنینغنه، طنرلندار ازدواج  
کودک، طرلدار حجاب اجباری و دهها قاننون ضند  
زن حکومت و اجرای قوانین اسالمی نمیبنودنند! اینن  
شاید برای بزک کردن چهره ام ال روحناننی منفنیند  
باشد و در دهان شیرین عبادی هم آب راه بنینفنتند و  
دو خردادی ها به به و چنه چنه کننننند امنا منردم  
ایران جواب اینها را سالها است با اردنگنی داده انند.  
حتی علم الهدی را مجبور کرده اند بگویند حنجناب  

 با اجبار نمیشود. 
 

آماری که هفت سال مخفی نگهداشته 
 شد

 مرکز پ وهشهای مجلس میگوید:
 ٠٠١٩ آگوست  
درصد دانش آموزان با جنن  منخنالن  رابنطنه    ١٩/٠ 

درصد همنجنننسنگنرا بنوده    ١١/٣ جنسی داشته اند و  
درصد دانش آمنوزان روابن     ٤٠ اند یعنی جمعا حدود  

داشته اند. این گزارا نتیجه تنحنقنین  از  ”  نامشرو  “ 
داننش آمنوز دخنتنر و پسنر دوره    ٣٣٣ هزار و    ١٩١ 

 است.   ١١ -١١ متوسطه در سال تحصیلی  

 اعترالات بزرگی در این گزارا است: 
در ایران به پنینروزی کنامنل  ”  هجمه لرهنگی  رب “ 

 رسیده است. 
درصد نسل جوان از جمله لنرزنندان و ننوه هنای    ٤٠ 

آیت الله ها و مقامات حکنومنت تنره بنرای قنواننینن  
درصد بقیه هم الزاما ربنطنی    ١ اسالم خرد نمیکنند. ) 

 به حکومت و قوانینش ندارند . 
سال تالا حکومت بنرای حناکنم کنردن ارزا    ٠٣ 

 های اسالمی شکست خورده است. 
ایدئولوژی حاکم، علنینر نم اننحنصنار رسناننه ای و  
سرکوب سیستماتین  منردم، قنبنل از سنرننگنوننی  

 حکومت از مردم شکست خورده است. 
یعنی همه جا در هر خانه و مندرسنه و دانشنگناه و  
محل کاری، در هر کوچه و خیابان و در هنر جنمن   
و محفلی حکومت و عواملش خود را منزوی و در  

 تقابل با مردم میبینند. 
تاکید مجددی بر این حقیقت منهنم اسنت کنه اینران  
جامعه ای اسالمی نیست و با هیچ بگیر و ببننندی  

 اسالمی نمیشود. 
این رلراندمی توس  خود رژیم است کنه منینگنویند  
 حکومت مشروعیت ایدئولوژی  و سیاسی ندارد. 

روحننیننه مننایننوس و درهننم کننوبننیننده شننده مننقننامننات  
حکومت و اراذل و اوباا مسلح شان کنه بندون اینن  
آمار هم از عم  واقعیات جامعه خنبنر دارنند را ننینز  

 نشان میدهد. 
اینن ینن  انننقننالب سننینناسنی نننیننسننت امننا انننقننالب  
لرهنگی عمیقی است که در تنار و پنود جنامنعنه  
ریشه دوانده و همچنان در حنال تنعنرض و پنینشنروی  

درصد ینعنننی تنقنرینبنا کنل جنامنعنه. در    ٤٠ است.  
کشورهای  ربی هم آمار بنایند چنینزی در هنمنینن  
حدود باشد. این تحول با هیچ درجه سرکنوبنی قنابنل  

 بازگشت نیست. 
آنها که حکومت را تا اینجا عقب رانده اند، بقینه راه  

 را هم تا سرنگونی حکومت خواهند رلت.* 
 

 نسان نودینیان
تهران؛ شـهـردار "جـنـگـجـو" شـهـردار 

 "صلح جو"
 س  زرد برادر شغال

 شهردار "جنگجو" شهردار "صلح جو" اصطالع  
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 یادداشت سیاسی 

جدید مفسرین بنی بنی سنی  
است در ارتباط با شنهنردار جندیند  

 تهران! 
محمد عنلنی ننجنفنی "صنلنح  
جو" در اطاق شهنردار "جنننگنجنو"  

 محمد باقر قالیبا ، نشست! 
صننلننح جننو و جنننننگننجننو در  
حکومت اسنالمنی ینکنی اسنت!  
پنناسننداران اسننالم سننینناسننی بننا  
آرمانهای اسالمنی، آرمنان هنای  
قصا  و بنیادگرایی برای حفنظ  
حنناکننمننیننت سننینناه تننریننن رژیننم  

 سرکوبگر در سطح جهان! 
آنننچننه تننفنناوتننهننای اینننننهننا را  
برجسته منینکننند، جننناع بننندی  
های درونی هیئت حاکمه اسنت.  
شننهننردار جنننننگننجننو از طننینن   
اصولگرا و صنلنح جنو از طنین   

 اصالع طلب! 
تهران با جمعیتی نزدین  بنه  
ده میلیون شهر منهنمنی اسنت. و  

 mega cityدر ردینن  مننگننا  

شهرهای دننینا قنرار دارد. بنرای  
رسیدن به قدرت و وارد شندن بنه  
دایره هیئت حاکمه شنهنر منهنمنی  
است. محنمنود احنمندی ننهاد بنا  

سنال شنهنرداری تنهنران    ١ سابقه  
رئی  جمهور شد، و محنمند بناقنر  
قالیبا  چند بار کاندیند ریناسنت  
جمهوری شد و در نیمه راه عنقنب  

 نشست! 
اما، تهران با جمعیت نزدین   

میلیون بنرای کنارگنران و    ١٠ به  
منردم در ایننران شننهننری بننزر ،  
مهم بنا کنارننامنه ای پزنر از  
تحوالت سنیناسنی و اعنتنراضنی  
است. شهر شکا  طبقاتی، شنهنر  
اعتراضنات کنارگنران، منعنلنمنان،  
دانشنجننوینان و پنرسننتنناران. تننهننران  

بننا راه پننیننمننایننی هننای    ١٠٣١ 
میلیوننی بنا بنرینگنادهنای سنرخ  
انقالبی، تصر  پادگانهنا تنوسن   
مننبننارزیننن انننقننالبننی منناشننیننن  
حکومتنی رژینم پنهنلنوی هنا را  

درهم کوبید. تنهنران راه پنینمناینی  
بننزیننر کشننینندن عننکنن     ١٠١١ 

  ١١ خامنه ای جنایتکنار، تنهنران  
ای حینا کنن،    با شعارهای خامنه 

ای    مملکت رو رها کنن، خنامنننه 
قاتله، والیتش باطلنه، منر  بنر  
جننمننهننوری اسننالمننی، رهننبننر مننا  
قاتله، والینتنش بناطنلنه، دانشنجنو  
می میرد ذلت نمیپذینرد، زننداننی  
سنننیننناسنننی، آزاد بنننایننند گنننردد  

 و ...و... 
احمدی نهاد، قالیبا ، نجفنی  
منتخب مردم نیستننند. اینننهنا از  
قماا ضند اننقنالب اسنالمنی از  
قمناا اوبناا اسنالمنی کنه در  
خننندمنننت بنننقنننا و حننناکنننمنننینننت  
جنایتکارترین رژیم لاشینسنتنی ننن  

 اسالمی، قرار دارند، هستند. 
 س  زرد برادر شغال است. 

 نسان نودینیان  
 ١٠٤١ مرداد    ٠٠ 
 ٠٠١١ اوت    ١١ 

 
به بهانه سه دستیار 

 ٤٢زن در دولت 
 حسن روحانی!

حسننن    ١٠ بنناالخننره دولننت  
روحانی سه زن را بعنوان دسنتنینار  

 معرلی کرد. 
برای ما کنه بنه کنل ننظنام  
اسالمی اعتراض دارینم، وزینر زن  
در دولننت دهننم احننمنندی نننهاد،  
معاونین و دستیاران زن در دولنت  

حسن روحانی، رژینمنی    ١٠ و    ١١ 
تحمیل شده اسالمی به جمعنینتنی  

میلیون جمعیت، بنا    ١٠ با بیش از  
سابقه ای هنزاران سنال تنحنمنینل  
ک ی  ترین سیاستهای اسنالمنی  
به زننان، کنه شناهند قصنا  و  
سنننننگننسننار و تننحننمننیننل حننجنناب  
اجباری و جنداینی جنننسنینتنی و  
دست دوم قرار دادن زن در جامعنه  
را تجربه کرده ایم! ابدا خبنر خنینره  

 کننده ای نیست! 
 

مننعننصننومننه ابننتننکننار، لننعننیننا  
جنیدی و شهیننندخنت منوالوردی  
بننخننشننی ازبنندنننه و حننفننظ اسننالم  
سیاسی و ستوننهنای منحنکنمنی  
برای بنقنا و حناکنمنینت سنیناه و  
 ک ی  حکومت اسالمی هستند. 

 
اینها مندالنعنینن ین  اصنل  
قران "قصا " هستنند. "قصنا "  
جزو آرمناننهنای اسنالمنی اینننهنا  

 است! 
 خبر خیره کننده نیست! 

تنها مزایای این اننتنخناب بنه  
کارگزاران آیت الله های بی بنی  
سی میرسد که با آب و تناب بنه  
پوشش خبری "سنه دسنتنینار" زن  

 مشغولند. 
 نسان نودینیان 

   ١٠٤١ مرداد    ١١ 
 ٠٠١١ اوت   ٤   

طننبنن  اعننالم دادسننتننانننی بننه  
همسر آقنای رضنا شنهنابنی، اینن  
کنارگننر زحننمننتننکنش زننندانننی تننا  

بنایند در زنندان    ٤١/١٠/١١ مورخ  
 باشد. 

بننا وجننود اینننننکننه مننرخصننی  
پزشکی جزء ایام زندان منحنسنوب  
می شود دادستانی پنننج مناه از  
مرخصی پنزشنکنی اینن کنارگنر  
زحمتکش زندانی را که پنینش از  
این مورد تایید پزشکنی قناننوننی  
قرار گرلته بود   یبت محنسنوب  
کرده است. عالوه بر این در حنینن  
گذراندن زنندان بنا پنروننده سنازی  
مجدد، دادگاه شهابی را ینکنسنال  
دیگر منحنکنوم بنه حنبن  کنرده  

اسننت کننه بنناللنناصننلننه پنن  از  
محکومیت قبلی به اجرا در منی  
آید و شهابی باید یکسنال و پنننج  

  ٤١/١٠/١١ ماه دیگر و تا مورخ  
 در زندان باشد. 

 
ادعای دادستانی منبنننی بنر  
پنج ماه  ینبنت از منحنکنومنینت  
حننبنن  شننش سننالننه شننهننابننی در  
حالنی صنورت منی گنینرد کنه  
ایشان پ  از منراجنعنه بنه زنندان  
نامه آزادی و اتمام منحنکنومنینت  
شش ساله خود را کنه بنه تنارینخ  

بوده اسنت در پنروننده    ٤٩/٠١/١١ 
زننندان دیننده اسننت. شننهننابننی روز  

منرداد مناه، وارد    ١١ چهارشنبه،  

زندان رجایی شهر شند و تنا اینن  
لننحننظننه خننانننواده و هننمننکنناران او  
 امکان تماس با وی نداشته اند.  
سندیکای کنارگنران شنرکنت  
واحد تداوم لشار بنر سننندینکنا و  
زندانی کردن عضو هینات مندینره  

سندیکا را به شدت محکوم منی  
کننننند و خننواهننان آزادی لننوری  
رضا شهابی و لغو احکنام صنادره  
علیه او و دیگر اعضنای هنینات  
مدینره سننندینکنا آقناینان ابنراهنینم  
مننننددی و داود رضننننوی و  

کارگران و کنشنگنران کنارگنری  
 0زندانی می باشد. 

 
سندیکای کنارگنران شنرکنت  

 واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
 ١٠٤١ مرداد ماه    ٠١ 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران: تداوم فشار بر سندیکای 

 کارگران شرکت واحد   اعمال فشار بر رضا شهابی
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از آنرو کنه اینن حنکنم بنعندا  
نقطه حنرکنت سنخنت تنرینن عندم  

الملل اول شد، بایند    ها در بین   توال  
 آنرا توضیح دهیم. 

این حکم چه چنینز را نشنان  
دادد هنند  واالی انننقننالب    مننی 

پننرولننتنناریننائننی آزادی اقننتننصننادی  
طبقه کارگر بود. این هد  تنننهنا  
از طننرینن  سننلننب مننالننکننیننت از  
انحصارگران ابزار تولید، از طنرین   
الننغننای هننرگننونننه حنناکننمننیننت  
طبقاتی، قابل اکتساب بود. ولنی  

توانست انجنام    این امر چگونه می 
شودد آیا سوسیالیسنتنهنای "نناب"  
و آنارشنینسنتنهنا در بنی اهنمنینت  
کردن مبارزه سیاسی درست منی  

 گفتندد 
ای بنود    نه. این پاسنخ ننظنرینه 

که توس  منارکن  تندوینن شنده  
بود. منبنارزه طنبنقنه کنارگنر در  
زمینه سیاسی همناننقندر اهنمنینت  

اا در زمننینننننه    دارد کننه مننبننارزه 
اقتصادی. سازمان سنیناسنی الزم  
است. جنبش سنیناسنی پنرولنتنارینا  
باید بطور نناگنزینر خنود را بسن   
دهد. منتها این نبایند بنه عنننوان  
چیزی مستقل در ننظنر گنرلنتنه  
شود  آنطوری که تنوسن  بنورژوا  
دمکراتها و روشنفنکنران رادینکنال  

شنود. اینننان    در نظر گنرلنتنه منی 
تنها به تغییر اشکال سیاسنی، بنه  
تننیسننینن  جننمننهننوری عننالقننمننننند  

خواهنند هنینچ چنینز    هستند. نمی 
در مورد مسائل اساسی بشننونند.  
باین دلیل بود که مارک  تیکیند  
کننرده بننرای پننرولننتنناریننا جنننننبننش  
سیاسی تنهنا ین  وسنینلنه بنود  
بنننرای بننندسنننت آوردن اهننندا   
بزرگش، و این کنه اینن جنننبنش  
جنبشی کمکی بود. در حقنینقنت  
این اتهار "مانیفست کمنوننینسنت"  

کنه    –یا حتی خطابه التتناحنینه  
در آن صریحا اعالم شده بنود کنه  
هنند  اسنناسننی طننبننقننه کننارگننر  
 –کسب قندرت سنیناسنی اسنت  

 واضح و مشخح نبود. 
درست اسنت کنه پنینشنننهناد  

بصننورتننی کننه تننوسنن  مننارکنن   
تنظینم شنده بنود بنرای اعضنای  
انگلیسی بین الملل بسینار واضنح  
بود. اساسنامه بزبنان اننگنلنینسنی  
نوشنتنه شنده بنود و منارکن  از  
الفاتی اسنتنفناده کنرده بنود کنه  
چارتیستهای ساب  و آوننینسنتنهنا،  
که اعضای کمیته بودنند، بنا آن  
آشنائی کامل داشتند. در رابنطنه  

بایست بیاد بیاوریم کنه    با این می 
نزا  چارتیستها با آوننینسنتنهنا بنه  
طور عمنده بنر اینن زمنینننه قنرار  
داشت که آونیستها تنننهنا "هند   

گنرلنتننند و    عالی" را در نظر می 
بر نادیده گرلتن مبنارزه سنیناسنی  

ورزینندننند. زمننانننیننکننه    اصننرار مننی 
چارتیستها منننشنور را بنا شنش  
نننکننتننه مننعننرولننش مننطننرع کننرده  
بودند، آونیسنتنهنا آننهنا را منتنهنم  
نمودند به اینکه سنوسنینالنینسنم را  

انند. آننگناه    کامال لرامنوا کنرده 
چارتیسنتنهنا بنننوبنه خنود اتنهنار  
داشننتننننند کننه بننرای ایشننان نننیننز  
مننبننارزه سننینناسننی هنند  اصننلننی  
نبود. بدین ترتیب بیست سال قنبنل  
چارتیستها حکمی را طرع کنرده  
بودند که اکنون توسن  منارکن   

شد. چارتیستها بر اینن    تکرار می 
عقیده بودند که برای آنها منبنارزه  

ای اسنت بنرای    سیناسنی وسنینلنه 
رسیدن به هند ، و ننه هند  در  

توان دید چرا ننظنرینه    خود. لذا می 
مارک  مخنالنفنتنی در کنمنینتنه  
برنیانگیخت. تنها چند سال بنعند،  
آننگناه کنه منبناحن نات داغ بنیننن  
باکونینیستها و منخنالنفنانشنان در  
گرلت، این نکته بصورت مسئنلنه  
مابه النزا  درآمد. باکونینینسنتنهنا  

هنای    بر این نظر بودند کنه کنلنمنه 
ای" در اصنل در    "بعننوان وسنینلنه 
انند و منارکن     اساسننامنه ننبنوده 

عمدا بنعندا آننهنا را پنننهناننی در  
اسنناسنننننامننه جننا کننرده اسننت تننا  
مفهوم خود را از سیاست در بنینن  
الملل بچپاند. شکی ننینسنت کنه  

هننای "بنننعننننننوان    حننذ  کنننلننمنننه 
ای"، معنای این ننکنتنه را    وسیله 

دهند. در تنرجنمنه    کال تغییر منی 
لرانسوی اساسنامه این لغنات در  

 واق  حذ  شدند. 
سوتفناهنم کنوچنکنی بنوجنود  

تنوانسنت بنه آسناننی    آمد که منی 
تننوضننیننح داده شننود، امننا در  
گرماگرم بنرخنوردهنای گنروهنی،  
به اتهنام واهنی عنلنینه منارکن   
مننبنننننی بننر تننقننلننب و جننعننل در  

المنلنل منننجنر شند.    اساسنامه بین 
زمانی که اساسنامه ترجمنه شنده  

ای" در    بود، کلمات "بعنوان وسیله 
چاپ لرانسوی ننینامنده بنودنند.  
مننتننن لننرانسننوی چنننننیننن اسننت:  
"رهائی اقتصادی طبنقنه کنارگنر  
آن هد  عالی است کنه جنننبنش  

باید تحت تبنعنینت آن    سیاسی می 
قرار داشته بناشند." اینن امنر الزم  

رسید، تنا تنوجنه پنلنین     بنظر می 
کننه هننر جنننننبننش    –بننننناپننارت  

سنیناسنی منینان کنارگنران را بننا  
 –ننگننریسنت    شن  بسنیننار مننی 

جلب نشود. در آ از کنار پنلنین   
در واق  هنواداران لنرانسنوی بنینن  
المنلنل را بنینشنتنر عنالقنمننند بنه  
اقتصاد میدانست تا به سنیناسنت.  
دقننینننقنننا در هنننمننینننن زمنننینننننننه  
بالنکیسنتنهنا کنه "سنیناسنتنمندار"  
بودند نیز هنواداران بنینننوای بنینن  
الملل را بنعنننوان "اکنوننومنینسنت"  

 مورد حمله قرار می دادند. 
مسئله باز هنم بنه اینن دلنینل  
که این ترجمه نادرست لنرانسنوی  
اساسنننامنه در بنخنش لنرانسنوی  
سوی  تک یر شده و از آننجنا در  
کلیه کشورهائی که مردم آن بنا  
زبننان لننرانسننه آشنننننائننی بسننیننار  

اینتنالننینا، اسنپناننینا و    –داشنتننند  
توزی  گنردیند، شندت    –بلهی   

یالت. بعد خنواهنینم دیند کنه در  
اولننیننن کنننننگننره عننمننومننی کننه  
اساسنامه موقنت بنینن النمنلنل را  
تصننویننب نننمننود، هننر کشننور آن  
متنی را پنذینرلنت کنه در بنرابنر  
خود داشت. بین الملل اول لقنینرتنر  
از آن بود که بنتنوانند اسناسنننامنه  
اا را در سه زبان چناپ کننند.  

حتی متن اننگنلنینسنی تنننهنا در  
هزار نسخه چاپ شد که بنزودی  
نننناینننناب گننننردینننند. گننننیننننوم   ن

(Guillaume)  یننننکننننی از ،
ترین مخالفینن منارکن ،    سرسخت 

تنر از هنمنه    و کسی که پیگنراننه 
مننارکنن  را مننتننهننم بننه جننعننل  

کنرد، در ننوشنتنه خنود بنننام    می 
"تنناریننخ بننیننن الننمننلننل" اطننمننینننننان  

دهد که وی تنننهنا در سنال    می 
بننرای اولننیننن بننار مننتننن    ١٤٠٣ 

انگلیسی را که حناوی کنلنمنات  
ای" بنود دیند! او    "بعنوان وسنینلنه 

تننوانسننت    خننواسننت مننی   اگننر مننی 
مدتها قنبنل از آن خنود را قنانن   
سازد که مارک  متقنلنب ننبنود،  
اما این امر تغییر مهمی در سنینر  

کنرد. بنخنوبنی    وقای  ایجناد ننمنی 
واقفیم که در حالیکه تمام تواهنر  

دهنند کننه    اینننننطننور نشننان مننی 
طننرلننهننای دعننوا در اصننول از  

کننننند،    برنامه واحدی دلنا  منی 
خشنننوت آمنینزتنرینن منخنالنفنتنهنا  

تواند بر سر مسئله تاکتنین     می 
 بوقو  بپیوندد. 

اسنناسنننننامننه حنناوی نننکننتننه  
دینننگنننری بنننود کنننه گنننرچنننه  
آنننارشننیننسننتننهننا بننه آن اعننتننراض  
نننکننردننند، امننا از نننقننطننه نننظننر  
منننارکسنننینننسنننم اینننجننناد شننن   

ایننم کننه    نننمنناینند. یننادآور شننده   مننی 
مارک  برای رسنیندن بنه تنوالن   
در بین عناصر بسیار گونناگنوننی  
که در ترکینب کنمنینتنه شنرکنت  
داشتند، مجبور بود بر سر بنرخنی  
نکات مصالحه نماید. این امر ننه  
در خطابه النتنتناحنینه، بنلنکنه در  
اساسنامه صنورت گنرلنت. بنعندا  

هنا چنه    خواهیم دید این مصنالنحنه 
 بودند. 

درست پ  از ارائنه اصنولنی  
که بر مبنای آن اعضای کمینتنه  

سنپنتنامنبنر    ٠١ مننتنخنب جنلنسنه  
تصمیم به تیسی  اننجنمنن    ١١١٩ 

بین النمنلنلنی کنارگنران گنرلنتنه  
بودند، مارک  چنین ادامنه داد:  

النمنلنلنی    "اولین کنگره انجمن بنینن 

کارگران اعالم می دارد که اینن  
المللی و کلیه انجمننهنا    انجمن بین 

و الننراد وابسننتننه بننه آن، رلننتننار  
خویش را نسبت بنه ینکندینگنر و  
نسبت به همه مردم، صرلنننظنر از  
رن ، نهاد یا ملنینت، بنر اسناس  
حقیقت، عندالنت و اخنالق، منی  

 نهند.  
این کنگره وتینفنه هنر کن   

داننند کننه نننه تنننننهننا بننرای    مننی 
خویش، بلکه برای هر لردی کنه  

کننند    اا عنمنل منی   به آن وتیفنه 
خواسنتنار حنقنوق ین  انسنان و  
ی  شهنرونند گنردد. ننه حنقنی  

ای بندون    بدون وتیفه، و نه وتیفنه 
 ح ." 

هننای مننارکنن  در    مصننالننحننه 
چننه نننکنناتننی اسننتد مشنناهننده  

کنیم که در اینن منورد خنود    می 
وی به اننگنلن  چنننینن ننوشنت:  

هنای منن تنوسن     "کلیه تنوصنینه 
سوکمنینسنینون پنذینرلنتنه شندنند.  
مجبور شدم در اساسنامنه بنرخنی  
عننبننارات را در مننورد "حنن " و  
"وتیفه" و هنمنینننطنور "حنقنینقنت،  
اخالق و عدالت" بنگنننجناننم، امنا  

انند کنه    تمام اینننهنا طنوری آمنده 
 رود ضرری برسانند".   احتمال نمی 

و این در حقیقت لاجعه آمنینز  
نبود. بخنودی خنود هنینچ چنینز  
هنولننننناکننی در لنغننات حننقننیننقننت،  
عدالت و اخالق وجنود نندارد  هنر  
آینه اگر تشخیح دهینم کنه اینن  
منفنناهننیننم، مننفنناهننیننمننی جنناودانننه،  
 یرقابنل تنغنینینر، و مسنتنقنل از  

بناشننند.    شرای  اجنتنمناعنی ننمنی 
مارکسیسم حنقنینقنت، عندالنت و  

کننند  تنننهنا    اخالق را نفنی ننمنی 
کنننند کنه تنطنور ایننن    ثنابنت منی 

مفاهیم توس  تنکنامنل تنارینخنی  
گردد و اینکه طنبنقنات    تعیین می 

اجتنمناعنی منخنتنلن  مضنامنینن  
 مختلفی را در آنها می بینند. 

 
 )ادامه دارد  
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!    
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!  

یکی از دسنتناوردهنای منهنم  
جنبش کنارگنری در ین  دهنه  
گذشته ابراز وجود علنی لعنالنینن  
کارگری و معلمان اسنت. ینکنی  
از نتایج منلنمنوس و قنابنل اتنکنا  
حضور لعالنینن کنارگنری رابنطنه  
آنها بنا جنننبنش کنارگنری بنینن  
المللی است. این دسنتناورد منهنم  
است تاکنون تاثینرات منهنمنی را  
در سننناخنننتنننار اعنننتنننراضنننی و  
اعتنمنادکنارگنران بنه لنعنالنینن و  
سننخنننننوگننویننان دردرون  جنننننبننش  
کارگری و معلمنان را بناال بنرده  

 است.  
سندیکای کنارگنران شنرکنت  
واحد  خنبنر منربنوط بنه شنرکنت  
حسن سعیدی و سید رسول طالنب  
منقندم در اجنالس کنننفندراسنیننون  
اتحادیه های کارکنان عنمنومنی  

 ترکیه را منتشر کرده است.   
به دعنوت     ٤١ خرداد    ٠٠ در  

سندیکاهنای کنارگنری لنرانسنه  
)کننلننکننتننیننو  از سننننندیننکننای  
کارگران شرکت واحد اتوبوسراننی  
تننهننران و حننومننه جننهننت شننرکننت  
دری  صد و شنشنمنینن اجنالس  

،    (ilo)سننازمننان جننهننانننی کننار  
حسن سعیدی به عننوان ننمناینننده  
سندیکای کارگران شرکت واحند  
اتوبوسرانی تهران بنه ژننو  سنفنر  

 کرده است.  
در     ٠٠١٠ در منناه مننارس  

پنجاهمین کنگره سنندینکنای س  
ژ ت لرانسه، که  در شهر تنولنوز  
با شرکت بنینش از هنزار ننفنر از  
نمایندگان اینن اتنحنادینه بنرگنزار  
شننند، تنننعننندادی از لنننعنننالنننینننن  

سندیکائی از کشور های دینگنر  
جهان هم دعنوت شنده بنودنند تنا  
مننیننهننمننان ایننن کنننننگننره بنناشننننند.  
نمایندگانی از لعناالن کنارگنری  
کشننور هننای تننوننن ، بننرزیننل،  
سنننننگننال ، ژاپننن، رومننانننی، و  
رئننونننیننون و از ایننران مننحننمننود  
صنننالنننحنننی لنننعنننال سنننرشننننننناس  
کارگری هم شرکت داشنت. اینن  
کننگنره هنمنبنسنتنگنی کنارگنران  
سننننندیننکننای س ژ ت را بننا  
کنننارگنننران اینننران اعنننالم و از  

 مطالبات آنها حمایت کرد.   
 

اگر حضور لعالین کنارگنری  
و معنلنمنان دراجنالس و کنننگنره  
های بین المللی تنوانسنتنه رابنطنه  
جنبش کارگنری در اینران را بنه  
جنبش کارگنری در سنطنح بنینن  
المللی وصل کند. حضور لعالینن  
کارگنری، منعنلنمنان و لنعنالنینن  
مدنی در میدیای اجنتنمناعنی بنا   
حضننور در  مصنناحننبننه هننا  و  
میزگزدها  خود نیز لاکتور منهنم  
و درخشننانننی اسننت در جننهننت  
معرلی تعداد هر چه بیشتنری از  

 آنها است.  
 

منا در چننننند سننال گننذشننتننه  
شاهدیم که لعالینن کنارگنری و  
معلمان از طرین  ارتنبناطنات بنینن  
المللنی در ارتنبناط بنا سنرکنوب  
جنبش کارگری توس  نهنادهنای  
حکومت اسنالمنی، پناینینن بنودن  
دستمزدها و رابنطنه نناعنادالننه و  
اسننتنن نننمننار وحشننی کننارگنننران  
قننراردادهننای سننفننینند امضننا، نننا  

امنی محین  کنار، منحنرومنینت  
کارگنران ومنعنلنمنان از تشنکنینل  
اتحادیه های مسنتنقنل از دولنت،  
سلنب آزادی بنینان و هنمنچنننینن  
امنننننیننتننی کننردن لننعننالننیننت هننا،  
وضنعننیننت سننینناسنی و امنننننیننتننی  
کارگران و معلمان را بنه جنننبنش  
کارکری در سطح بنینن النمنلنلنی  
گزارا داده اند. با این لعالنینتنهنا  
اسننت کننه  ده هننا سننننندیننکننا و  
اتحادیه های بزر  از وضنعنینت  
معینشنتنی، دسنتنمنزد و امنننینت  

 کارگران مطلعند!  
 

دستگیری کارگران ومعلنمنان  
و حمایتهای جنبش کنارگنری و  
معلمان در سطح بین المللی بنرای  
آزادی آنها و زیر منگنه گذاشتنن  
حننکننومننت اسننالمننی خننود نننیننز  
عرصه ای جدی از رابطه لعالینن  
در داخنل اینران بنا جنامنعنه بنینن  

 المللی است.  
 

به هر درجه حضنور کنارگنران  
و معلمان در اجالس بین النمنلنلنی  
وسننینن  تننر شننود، بننه هننر درجننه  
حضور آنها در میدیای اجتمناعنی  
در مصاحبه و میزگردها بنینشنتنر  
شننود، جنننننبننش آزادیننخننواهننی و  
سوسیالیستی در اینران بنا دروازه  
های باز و شکنولناینی منینتنوانند  
رابطه اا را با جنبنش کنارگنری  
و آزادیننخننواهننانننه در سننطننخ بننیننن  
 المللی نزدی  و محکم کند.  

 
دوران انننزوای جنننننبننش هننای  
طبقاتی، کارگران و معلمنان بسنر  

آمده، جنبش کنارگنری در اینران  
قائم بذات تواناینی هنای بناالینی  
برای رابطه نزدی  بنا کنارگنران  
در سطح بینن النمنلنلنی را کسنب  
کرده است. لعال کارگری، لعنال  
معلنمنان، لنعنال جنننبنش بنرابنری  
زنان، لعال حقوق کودکان، لنعنال  
زیست محیطی و لنعنال جنننبنش  
علیه اعدام در ایران زیادند ده هنا  
و صدها ننفنر هسنتننند، از درک  
طننبننقنناتننی و سننینناسننی بنناالیننی  
برخوردار هستند، با دسنتناوردهنای  

آشننا و آننرا    ٠١ دنیای امروز قرن  
برای تسهیل مبنارزه طنبنقناتنی و  
سننینناسننی در جننهننت مننعننرلننی  
خواستهای امنروزشنان، در جنهنت  
تقویت لعالینتنهنایشنان، در جنهنت  
رسیدن به تشکل های مستقنل از  
دولننت و بننرای آزادی بننیننان و  

 تشکل بکار میگیرند.  
 

در حکومت اسالمی که هنر  
تحرک و هر اقدام بنرای رلناه و  
ح  آزادی و تشکل امنیتی و بنا  
سرکوب و زنندان روبنرو منینشنود،  
در کشور استبدادی در ایران کنه  
کنارگنر از حضننور در مننیندیننای  
اجتماعی در سنطنح کشنوری و  
محلی منحنروم اسنت، بنیناننینه و  
لننراخننواهننای آنننهننا در مننینندیننای  
اجتماعی و روزننامنه هنا پنخنش  
نمشوند و حضور سیاسی کنارگنر  
و معلنم تنابنوی سنیناسنی اسنت،  
حضور و ابراز وجود کناررگنران و  
معلمان در اجنالس بنینن النمنلنلنی  
جننواب مننحننکننمننی اسننت بننه  
سانسنورهنای کشنور اسنتنبندادی  
 حکوکت اسالمی در ایران است. 

 ١٠٤١ مرداد    ٠٠ 
 ٠٠١١ اوت    ١٠ 

 

 در حاشیه اخبار کارگری
در باره ابراز وجود کارگران و معلمان در اجالس بین المللی و میدیای 

 اجتماعی! 
 نسان نودینیان 
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هزار کارگر  ١مرداد: ادامه اعتراضات  ٢٣

 گروه ملی اهواز
 کارگران شعار میدهند: توپ، تان  ، لشفشه ... 

مرداد کارگران گروه منلنی اهنوازدر اعنتنراض بنه    ٠٠ روز  
ماه دستنمنزد خنود بنازهنم تنجنمن     ٩ تعوی  پرداخت دستکم  

کردند. روز قبل از آن تجم  اعنتنراضنی اینن کنارگنران در  
مقابل بان  ملی برگزار شد. کارگران گروه منلنی اهنواز  

مرداد ننینز در ادامنه پنینگنینری منطنالنبنات    ٠١ صبح روز  
مزدی خود بصورت نمنادینن بنا پنهنن کنردن سنفنره خنالنی  
مقابل ساختمان شعبه مرکزی بان  ملی در شنهنر اهنواز  

 خواستار پرداخت طلبهایشان شدند. 
هزار کارگر و کنارمننند شنا نل در گنروه منلنی    ٩ حدود  

لوالد اهواز از چندین سال پیش مطالبنات منزدی خنود را  
 کنند.   با تاخیر دریالت می 

 
هزار کارگر گروه ملی  ١ادامه اعتراضات 

 اهواز
کارگران شعار میدهند: مشکل ما حل نشه، اهواز قینامنت  

 میشه 
مننرداد کننارگننران گننروه مننلننی اهننواز در ادامننه    ٠٠ روز  

 اعتراضاتشان در امانیه مقابل بان  ملی تجم  کردند.  
کارگران گروه ملی لوالد اهنواز در اعنتنراض بنه تنعنوین   

مناه دسنتنمنزد خنود دور جندیندی از    ٩ پرداخت دسنتنکنم  
اعتراضاتشان را شرو  کرده اند. اینن کنارگنران صنبنح روز  

مرداد نیز در ادامه پیگنینری منطنالنبنات منزدی خنود    ٠١ 
بصورت نمادین با پهن کردن سفره خالی مقنابنل سناخنتنمنان  
شعبه مرکزی بان  ملی در شهر اهواز خواستار پنرداخنت  

 آن شدند. 
هزار کارگر و کنارمننند شنا نل در گنروه منلنی    ٩ حدود  

لوالد اهواز از چندین سال پیش مطالبنات منزدی خنود را  
 کنند.   با تاخیر دریالت می 

 
داران میوه فروش قم در  تجمع وانت

 اعتراض به مرگ همکارشان
مرداد تنعندادی از دسنتنفنروشنان    ٠٠ صبح روز    ٤ از ساعت  

بار این شهنر در    میوه لروا در شهر قم در میدان میوه و تره 
اعتراض به قتل همکارانشان توس  سرکوبنگنران شنهنرداری  

 دست به تجم  زدند.. 
در این حنرکنت اعنتنراضنی تنجنمن  کننننندگنان خنواسنتنار  
پاسخگویی مقامات شهرداری شدند. این معترضان کنه بنا  
در دست داشتن پالکارد، خواستار توق  بنرخنورد منامنوران  

گنویننند:    سد معبر شهرداری بنا دسنتنفنروشنان شندنند، منی 
بایستی علت مر  همکار ما به دقت مشنخنح شنود و  

 شهرداری در این زمینه به ما پاسخ بدهد. 
منرداد هنمنکنار اینن کنارگنران تنوسن  ینکنی از    ٠١ روز  

مامورین جنایتکنار شنهنرداری بنه قنتنل رسنیند. در بنرابنر  
منرداد،    ٠٠ حرکت اعتراضی دستنفنروشنان در صنبنح روز  

ماموران شهرداری قم منکر جنایت خود شده و بنینشنرمناننه  
وقو  هر نو  درگیری ای بنینن منامنوران سنرکنوبنگنر سند  
معبر و لرد مقتول را تکذیب کنرده انند. اینن اعنتنراضنات  

 ادامه دارد. 
 

 تجمع شبانه دستفروشان در قم
مرداد: تجم  شبناننه منردم قنم در اعنتنراض بنه قنتنل    ٠١ 

کارگر دستفروا توس  منامنوران جننناینتنکنار شنهنرداری.  
 تجم  کنندگان شعار میدهد: 

 مر  بر شهرداری 
 
مرداد: تجمع اعنراضی کارگران گروه  ٢٢

 ملی اهواز 

مننرداد کننارگننران گننروه مننلننی اهننواز در ادامننه    ٠٠ روز  
 اعتراضاتشان در امانیه مقابل بان  ملی تجم  کردند.  

کارگران گروه ملی لوالد اهنواز در اعنتنراض بنه تنعنوین   
مناه دسنتنمنزد خنود دور جندیندی از    ٩ پرداخت دسنتنکنم  

اعتراضاتشان را شرو  کرده اند. اینن کنارگنران صنبنح روز  
مرداد نیز در ادامه پیگنینری منطنالنبنات منزدی خنود    ٠١ 

بصورت نمادین با پهن کردن سفره خالی مقنابنل سناخنتنمنان  
شعبه مرکزی بان  ملی در شهر اهواز خواستار پنرداخنت  

 آن شدند. 
هزار کارگر و کنارمننند شنا نل در گنروه منلنی    ٩ حدود  

لوالد اهواز از چندین سال پیش مطالبنات منزدی خنود را  
 کنند.   با تاخیر دریالت می 

 
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه 

 بلبرین  سازی تبریز
کنارگنرکنارخناننه بنلنبنریننن     ١٤٠ مرداد حندود ٠١ روزشنبه 

ماه حقوق و حن  بنینمنه و    ٩ سازی تبریز به تعوی  پرداخت  
 بالتکلیفی شغلی خود مقابل لرمانداری تجم  کردند. 

 

 اخبار کارگرد
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود رلاهی  

 اعتراض کارگران گروه ملی فورد اهواز با پهن کردن سفره خالی
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اعتراض کارگران گروه ملی فورد اهواز 
 با پهن کردن سفره خالی

کارگران گروه ملی لوالد اهنواز در اعنتنراض بنه تنعنوین   
مناه دسنتنمنزد خنود دور جندیندی از    ٩ پرداخت دسنتنکنم  

اعتراضاتشان را شرو  کرده انند. اینن کنارگنران صنبنح روز  
مرداد در ادامه پیگیری مطالبات مزدی خود بصنورت    ٠١ 

نمادین با پهن کردن سفره خالی منقنابنل سناخنتنمنان شنعنبنه  
مرکزی بان  ملی در شهر اهنواز خنواسنتنار پنرداخنت آن  

 شدند. 
مننرداد نننیننز بننا    ٠٠ کننارگننران گننروه مننلننی در روز  

حضننوردرمصننالی مننهنندیننه اهننوازوحننمننل پننالکنناردهننایننی،  
  ٩ اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی شغلی وعدم پنرداخنت  

 ماه دستمزدشان اعالم کردند. 
هزار کارگر و کنارمننند شنا نل در گنروه منلنی    ٩ حدود  

لوالد اهواز از چندین سال پیش مطالنبنات منزدی خنود را  
 کنند.   با تاخیر دریالت می 

هنای اقنتنصنادی    شرکت ملی لوالد ایران یکنی از بنننگناه 
گذاری امیرمننصنور آرینا اسنت کنه    متعل  به گروه سرمایه 

هننزار    ٠ پنن  از پننیننگننیننری قضننایننی منناجننرای اخننتننالس  
میلیاردی در حال حاضنر منالنکنینت آن بنه بنانن  منلنی  

 واگذار شده است. 
 

اعتراض کارگران شرکت پترو پایدار 
عسلویه در پی معوقات  ٤٣ایران در فاز 

 مزدی
عسنلنوینه در اعنتنراض بنه  ١٠ مرداد کارگران لناز    ١٤ روز  

تعوی  پرداخت چند ماه دستمزدها و وعده هنای تنو خنالنی  
تنجنمن  اعنتنراض بنر پنا    ١٠ مدیریت در مقابل ورودی لاز  

 کردند.  
میدان گازی پنارس جنننوبنی منینان    ١٠ قرارداد توس   لاز  

بننه عنننننوان کننارلننرمننا و   «شننرکننت نننفننت و گنناز پننارس »
های پنتنروپنایندار اینراننینان،    کنسرسیومی متشکل از شرکت 
 مپنا و صدرا منعقد شده است. 

 
تجمع کارگران اخراجی شرکت شهرک 
 صنایع دریایی ساحل اروند 

منرداد،جنمنعنی ازکنارگنران شنرکنت شنهنرک  ١١ روزدوشنبه 
صنای  دریایی ساحل اروندبرای بنازگشنت بنکنار واعنتنراض  
به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل ساختمان سازمان مننطنقنه  

مناه اسنت    ٤ آزاد اروندواداره کار،تجم  کردند.این کارگنران  
که از سوی شرکت اخراج شده و سنننوات و عنیندی آننهنا  
پرداخت نشده است.شرکت صنای  دریایی ساحل اروند حنتنی  
اضاله کار کارگران را ننینز پنرداخنت ننکنرده اسنت. و بنه  
گفته کارگران هر کندام بنینش از صند منینلنینون رینال از  
شرکت طلب دارند که زیر لشار اعتراضات آننان اداره کنار  
سازمان منطقه آزاد اروند ابتداء دستور پرداخت ح  و حنقنوق  
آنها را صادر کرد. اما به ی  باره این دستور پ  گنرلنتنه  

سال سابقنه کنار در    ١٠ تا    ١ شد.. هر کدام از آنها بیش از  

 شرکت را دارند. 
از اردیبهشت ماه سال گذشته شرکت صنای  ساحنلنی ارونند  

کارگر را اخراج کرده است. در این روز پن  از حضنور  ١٣٠ 
نیروی انتظامی در محوطه ساختمان سازمان منننطنقنه آزاد  
اروند، کارگران برای پیگیری مطالبات خنود بنه اداره کنار  

 سازمان منطقه آزاد اروند مراجعه کردند. 
 
مرداد: کارگران گروه ملی فورد اهواز  ٤١

 به اعتراضشان ادامه میدهند
مننرداد کننارگننران گننروه مننلننی لننوالد اهننواز در    ١١ روز  

ماه دستمزد و عدم پنرداخنت حن     ١ تا    ٣ اعتراض به تعوی   
تا کنون، در چهارراه نادری در شنهنر    ٤١ سنواتشان از سال  

ننفنر    ٣٠٠ اهواز تجم  کردند. در دو روز قبل از آن بیش از  
از این کارگران مقابل ساختمان بان  ملی شعنبنه امناننینه  
شهر تجم  داشتند. شرکت منلنی لنوالد اینران کنه شنمنار  

رسنند در گننذشننتننه از    هننزار نننفننر مننی   ٩ کننارگننران آن تننا  
گنذاری    های اقنتنصنادی منتنعنلن  بنه گنروه سنرمناینه   بنگاه 

شنده کنه پن  از مناجنرای    امیرمنصور آریا محسنوب منی 
هزار میلیاردی ، مندینرینت منوقنت آن بنه قنوه    ٠ اختالس  

قضاییه محول و در حال حاضر نیز مالکینت آن بنه بنانن   
ملی واگذار شده است. اعتراضنات کنارگنران گنروه منلنی  

 اهواز ادامه دارد. 
 

کارگران گروه ملی فورد اهواز برای 

داران میوه فروش قم  تجمع وانت
 در اعتراض به مرگ همکارشان 
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 دومین روز تجمع کردند
گروه ملی صنننعنتنی لنوالد  »نفر از کارگران    ٣٠٠ بیش از  
ماه است حقنوقنی ننگنرلنتنه انند و حن     ١ تا    ٣ که   «اهواز 

  ١١ پرداخت نشده است  صبح روز    ٤٠ سنواتشان نیز از سال  
مرداد برای دومین روز پیاپی مقابل ساختمان بان  منلنی  

 شعبه امانیه شهر اهواز تجم  کردند. 
این کارگران در روز گذشته نیز در مقابل ینکنی دینگنر از  
ساختمانهای شعبه مرکنزی بنانن  منلنی اینران واقن  در  

 متری شهر اهواز تجم  کرده بودند.    ٠٩ خیابان  
هنزار    ٩ شرکت ملی لوالد ایران که شمار کارگران آن تنا  

های اقتصادی منتنعنلن  بنه    رسد در گذشته از بنگاه   نفر می 
شنده کنه    گذاری امیرمنصور آریا محسوب می   گروه سرمایه 

هنزار منینلنیناردی ، مندینرینت    ٠ پ  از ماجرای اختنالس  
موقت آن به قوه قضناینینه منحنول و در حنال حناضنر ننینز  

 مالکیت آن به بان  ملی واگذار شده است. 
 

اعتراضات کارگران پروژه قطارشهری 
 اهواز)شرکت کیسون(

مننرداد، کنارگننران پننروژه قنطننارشننهننری اهننواز ١١ صنبننح روز 
)شرکت کیسون  با تجمن  منقنابنل اسنتناننداری خنوزسنتنان  
دومین هفته اعتراضشان نسبت بنه عندم پنرداخنت بنینش از  
یکسال حقوقشان را پشت سرگذاشتند. به گنفنتنه کنارگنران  

ماه است به آنها حقوق پرداخت نشنده اسنت. کنارلنرمنا    ١٠ 
نیز کارگران معترض را به اخراج تهدید میکند. زینر لشنار  
اعتراضات کارگران جلسات متعددی در معاونت عنمنراننی،  
بازرسی و حراست استانداری به پا شده است و بنه تنازگنی  

منینلنینون و    ٤ پیمانکار )شرکت کیسون  بنه هنر کنارگنر  
هزار ریال پرداخت کرده که مبلغ نناچنینزی در منقنابنل  ٣٠٠ 

میزان مطالبات آنهاست و کنارگنران هنمنه طنلنبنهنایشنان را  
میخواهند. پیمانکار این شرکت موت  شده است تنا تنر   
ی  ماه مطالبات کارگران را پنرداخنت کننننند. کنارگنران  
 میگویند دیگر وعده ب  است. این اعتراضات ادامه دارد. 

 
بازگشت به کار کارگران اخراجی 

 خودروسازی راین
منرداد کنارگنران خنودروسنازی راینن در    ٠٠ روز گذشنتنه  

اعتراض به تعوی  پرداخت دستمزدها و اخراج ها در منقنابنل  
لرمانداری بم تجم  کردند . در این کارخانه تنحنت عنننوان  
نبود نقدینگی صد کارگر اخنراج شنده بنودنند کنه بندننبنال  
اعتراضات کارگران به سر کار بازمیگنردنند. بنه کنارگنران  
وعده داده شده است که طلبهای آنها بابت دستمزد و عنیند  
و پاداا در شهریور پرداخت خنواهند شند. کنارگنران اعنالم  
کننرده اننند کننه اگننر ایننن وعننده هننا عننمننلننی نشننود بننه  

 اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. 
 

 روزه کارگران سیمان کارون ٢١اعتراض 
مرداد کنارگنران سنینمنان کنارون در اعنتنراض بنه    ٠٠ روز  

تعوی  پرداخت دستمزدها و خطر بیکار شدن از کنارشنان در  
بیست و هشتیم روز اعتراضاتشان دست به تنجنمن  زدنند.اینن  

 تیرماه شروغ شده است.   ٠٣ اعتراضات از  
کنارگنر  ٩١٠ بنا بر خبنر در اینن کنارخناننه سنینمنان حندود  

رسمی، قراردادی و روزمزد مشغول به کار هستننند کنه از  
ماه پیش پرداخت دستمزد کارگران پنینمناننی وروز    ١١ تا    ١ 

مزدی به تعوی  التاده است. همچنینن دسنتنمنزد کنارگنران  
رسمی و قراردادی این کارخانه حدود چهار ماه بنه تناخنینر  
التاده است.کارگران این کارخانه عالوه بر جبران اینن وقنفنه  

ای خود به تامین اجنتنمناعنی    خواستار پرداخت معوقات بیمه 
هستند. در این رابطه این کارگران بارها تجم  کنرده انند و  
هر بار کارلرما با وعده و وعنیند بنرای خنود وقنت خنرینده  

 است.  
لعالیت این واحد تولیدی از ی  ماه قبل به بهاننه خنرابنی  
کوره متوق  شده و در حال حاضنر بنه دلنینل خنالنی بنودن  
سیلوها کاری برای انجام دادن ندارند. و کنارگنران ننگنران  
 از دست دادن کار خود هستند. این اعتراضات ادامه دارد. 

 
 

 کارگران
 

در برابر حکم قرون وسـطـائـی شـالق بـر 
علیه شاپور احسانی راد بـا تـمـام تـوان 

 ایستادگی خواهیم کرد
  ٠ کنینفنری    ١٠١ بر اساس دادنامه صادره از سوی شعنبنه  

دادگستری شهرستان ساوه، شاپور احسانی راد عضو هنینات  
مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بنه اتنهنام اخنالل در ننظنم  
  ٤ عمومی به تحمل شش ماه حنبن  بنا قنرار تنبندینل بنه  

 ضربه شالق محکوم شد.   ٠٠ میلیون تومان وجه نقد و  
این حکم در حالی بر علیه شاپور احساننی راد صنادر شنده  

  ٤٩ است که در ارتباط با اعتصاب اردینبنهنشنت مناه سنال  
کارگران نورد و لوله صفا، دو پرونده جداگانه شنامنل ین   
پرونده با اتهامات "تشویش اذهان عمومی" و "اخالل در ننظنم  

دادگسنتنری سناوه و    ٠ کنینفنری    ١٠١ عمومی" در شعبه  
پرونده دیگری با اتهامات "تنبنلنینغ عنلنینه ننظنام جنمنهنوری  

اسالمی" و "اجتما  و تبانی به قصد اقندام عنلنینه امنننینت  
کشور" در شعبه اول دادگاه انقالب سناوه بنر عنلنینه شناپنور  
احسانی راد و جعفر عظیم زاده تشنکنینل و آننان عنلنینر نم  
صدور یازده سال حکم زنندان از سنوی شنعنبنه اول دادگناه  

  ١٠١ انقالب، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند و در شنعنبنه  
ساوه نیز، شهودی را که کارلرما بر عنلنینه اینن    ٠ کیفری  

کارگران حاضر کرده بود اتهار داشنتنه بنودنند کنه شناپنور  
احسانی در جم  کارگران لق  گفته است "از ح  خنودتنان  

 دلا  کنید". 
عالوه بر اینها، صدور حکم زندان و حنکنم قنرون وسنطنائنی  
شالق بر علیه شاپور احسانی راد به عننوان کنارگنری کنه  
همکاران سابقش را لق  به دلنا  از حن  شنان در منقنابنل  
مظالم کارلرما توصیه کنرده اسنت، در شنراینطنی صنورت  
گرلته که کارلرمایی کنه از وی شنکناینت کنرده اسنت  
علیر م اختالس شش هزار مینلنینارد تنومناننی و عنلنینر نم  
اینکه هم اکنون نیز ماهها از حقوق کارگران ننورد و لنولنه  

 صفا را پرداخت نکرده است، راست راست میگردد. 
 

صدور چنین حکمی بر علیه شاپور احسناننی راد بنینش و  
پیش از اینکه بیانگر وجود قوه قضائیه و دادگناهنی بنرای  
ستاندن ح  کسی در این منمنلنکنت بناشند بنیناننگنر وجنود  
دستگاهی است کنه تنمنام و کنمنال در خندمنت دزدان و  
 ارتگران است و هنر درجنه از حن  خنواهنی کنارگنران را  
حتی اگر در حد توصنینه بناشند بنا زنندان و شنالق پناسنخ  

 میدهد. 
دستگاه قضائی که کارگران معدن آق دره را بنه جنرم حن   
خواهی در موقعیت کارگرانی گنمنننام در منالء عنام بنه  
شالق کشیند، اگنر امنروز بنتنوانند ینکنی از چنهنره هنای  
محبوب و شناخته شده جنبش کارگری اینران را بنه شنالق  
کشد آنوقت سرکوب و جاری کردن احکام قنرون وسنطنائنی  
شالق در ح  کارگران، موقعیتی دیگر در تحمینل بنردگنی  
بر طبقه کارگر ایران پیدا خواهد کنرد و هنر درجنه از حن   
خواهی ما کارگران با گستاخی لزونتر و درجنه سنرکنوب  

 بسیار بیشتری پاسخ خواهد گرلت. 

 اعتراضات کارگران پروژه قطارشهری اهواز)شرکت کیسون(
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تحادیه آزاد کارگران ایران، علیر م اینکه این حکم ننهنائنی  
نیست و در دادگاه تجدید نظر قنابنل تنجندیند ننظنر خنواهنی  
است اما نف  صدور چنین حکم شنیعی  بر علنینه شناپنور  
احسانی راد را ی  گستناخنی بنی شنرمناننه عنلنینه حن   
خواهی طبقه کارگر ایران ارزیابی مینکننند و بندینننوسنینلنه  
اعالم میدارد با تمام توان و عنلنینر نم هنر هنزینننه ای کنه  
متوجه ما اعضنا اتنحنادینه آزاد کنارگنران اینران بشنود در  
مقابل آن ایستادگی خواهیم کرد و در سنطنح گسنتنرده ای  
با جلب توجه مجام  بین المللی کارگری و حنقنوق بشنری  
به صدور چنین حنکنمنی و تنجنمن  در منقنابنل ننهنادهنای  
حکومتی اجازه نخواهیم داد تن رنجور شاپنور احسناننی راد  

 آماج ضربات تازیانه ستمگران بشود. 
 ١٠٤١ مرداد ماه    ٠١  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 

صدور حکم نهایی دادگاه برای جعفر 
 عظیم زاده و شاپور احسانی راد

جداری لرو ی از روند رسیدگی م بت به پرونده دو لنعنال  
 کارگری و صدور حکم نهایی دادگاه خبر داد. 
زاده و شناپنور    محمدعلی جداری لرو ی، وکیل جعفر عظیم 

راد، در تماس تلفنی با ایلنا گفت: پ  از گنذشنت    احسانی 
ماه از آخرین جلسه دادگاهز رسیدگی، روز پننج شنننبنه    ٣ 

دادگناه    ١٠١ هفتنه گنذشنتنه، دادننامنه صنادره از شنعنبنه  
 ساوه به من ابالغ شد.   ٠ کیفری  

زاده    جداری لرو ی الزود: در این حکم صادره، جعفر عظنینم 
از کلیه اتهامات پرونده که اخالل در نظم عنمنومنی، جنعنل  
عنوان و تشویش اذهان عمومی بود، به طور کامنل تنبنرئنه  

راد ننینز از دو اتنهنام تشنوینش اذهنان    شد. شاپور احسناننی 
عمومی و جعل عنوان تنبنرئنه و بنه اتنهنام اخنالل در ننظنم  

میلیون تومان جنزای ننقندی بندل از    ٤ عمومی به پرداخت  
 ضربه شالق محکوم شد.   ٠٠ شش ماه حب  و  

این وکیل دادگستری با بیان اینکه هنینچ دلنینلنی دال بنر  
محکومیت شناپنور احسناننی راد در پنروننده ننبنوده اسنت،  
گفت: امیدوارم در دادگاه تجدیدننظنر حنکنم تنبنرئنه وی را  

 بگیریم. 
جداری لرو ی در پایان تاکید کرد که روند رسیدگنی بنه  
پرونده این دو لعال کارگری من نبنت بنوده اسنت و شنراین   

هنای صنننفنی حناکنم    مسناعندتنری در بنرخنورد بنا پنروننده 
 است.   شده 
 

سندیکای کارگران شرکنت واحند تنهنران: تنداوم لشنار بنر  
سندیکای کارگران شرکت واحد / اعنمنال لشنار بنر رضنا  

 شهابی 
طب  اعالم دادستانی به همسنر آقنای رضنا شنهنابنی، اینن  

بنایند در    ٤١/١٠/١١ کارگر زحمتکش زننداننی تنا منورخ  
 زندان باشد. 

با وجود اینکه مرخصی پزشکی جزء ایام زنندان منحنسنوب  
می شود دادستانی پننج مناه از منرخصنی پنزشنکنی اینن  
کارگر زحمتکش زندانی را که پیش از اینن منورد تناینیند  
پزشکی قانونی قرار گرلته بود   نینبنت منحنسنوب کنرده  
است. عالوه بر این در حین گذراندن زندان با پنروننده سنازی  

مجدد، دادگاه شهابی را یکسال دیگر منحنکنوم بنه حنبن   
کرده است که باللاصله پ  از محکومیت قبلنی بنه اجنرا  
در می آید و شهابی باید یکسال و پنننج مناه دینگنر و تنا  

 در زندان باشد.   ٤١/١٠/١١ مورخ  
ادعای دادستانی مبنی بر پنج ماه  یبت از منحنکنومنینت  
حب  شش ساله شهابی در حالی صورت منی گنینرد کنه  
ایشننان پنن  از مننراجننعننه بننه زننندان نننامننه آزادی و اتننمننام  

  ٤٩/٠١/١١ محکومیت شش ساله خود را کنه بنه تنارینخ  
بننوده اسننت در پننرونننده زننندان دیننده اسننت. شننهننابننی روز  

مرداد ماه، وارد زندان رجایی شهر شد و تنا    ١١ چهارشنبه،  
این لحظه خاننواده و هنمنکناران او امنکنان تنمناس بنا وی  

 نداشته اند.  
سندیکای کارگران شرکت واحد تداوم لشار بر سنندینکنا و  
زندانی کردن عضو هنینات مندینره سننندینکنا را بنه شندت  
محکوم می کند و خواهان آزادی لوری رضنا شنهنابنی و  
لغو احکام صادره علیه او و دیگنر اعضنای هنینات مندینره  
سندیکا آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی و کنارگنران و  

 کنشگران کارگری زندانی می باشد. 
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

 ١٠٤١ مرداد ماه    ٠١ 
 

بازگرداندن رضا شهابی به زندان را 
 قویا محکوم می کنیم

صبح امروز رضا شهابی عضو هنینئنت مندینره سننندینکنای  
کارگران شرکت واحد تهران با اخطار دادستناننی بنه وثنینقنه  
گذارا برای ضب  وثیقه، به زندان بازگردانده شند. اعنمنال  
لشار از سوی دادستانی تهران  بر روی وثینقنه گنذار رضنا  
شهابی در حالیکه صورت گرلنتنه اسنت کنه وی بندننبنال  
گذراندن دوران محکومیتش بطور قنطنعنی از زنندان آزاد و  
برگه آزادی اا نیز در پرونده او در  زنندان رجنائنی شنهنر  
وارد شده بود. اما در طول مناهنهنای گنذشنتنه دادسنتناننی  
تهران، مرخصی دوران استعالجی وی را که بنه مندت سنه  
ماه در دو منرحنلنه عنمنل جنراحنی گنردن در دوران زنندان  
مشمولش شده بود نادیده گرلت و از طری  اعمال لشنار بنه  
وثیقه گذارا، رضا شهابی را برای تحمل سنه مناه حنبن   

 دیگر به زندان بازگرداند.  
رضا شهابی همچنان که در دوران زندان یکی از زننداننینان  

مقاوم صنفنی بنود پن  از آزادی ننینز بنه خنواسنت عندم  
لعالیت صنفی از سوی نهادهای قضائی و امنننینتنی تنن  
نداد و همین مسئله، این نهادها را بر آن داشت تا عنلنینر نم  
آزادی قطعی وی، او را با هد  به تمنکنینن واداشنتنن، بنار  

 دیگر روانه زندان کنند.  
بازگرداندن رضا شهابی به زندان در حالی صنورت گنرلنتنه  
است که طی هفته ها و ماههای گذشته موج دیگنری از  
سرکوب لعالیتهای صنننفنی و حن  خنواهنی کنارگنران و  
معلمان از نیشکر هفت تپه تا بازداشت حمید شنرقنی عضنو  
سندیکای للزکار مکانی  و به زندان اننداخنتنن منحنسنن  
عمرانی، تداوم حب  اسماعیل عبدی و تبعید عنلنی اکنبنر  
با انی و صدور احکام زندان تعلیقی بر علیه دیگر لعنالنینن  
صنفی معلمان همچون رضا مسلمی و طناهنر قنادر زاده و  
تالا برای به زندان بازگرداندن محمود بنهنشنتنی و جنعنفنر  

 عظیم زاده آ از شده است. 
بی تردید همچنان که در طنول سنالنهنای گنذشنتنه، هنینچ  
شکلی از سرکوب و بگیر و ببند و پرونده سازی بنر عنلنینه  
لعالین صنفی، کارگران و معلمان ایران را، لنحنظنه ای از  
مبارزه برای تحق  مطالباتشان باز نداشته اسنت، منوج تنازه  
سرکوب نیز نه تنهنا قنادر بنه وارد کنردن خندشنه ای بنه  
پیشروی مبارزات ح  طلبانه طبقه کنارگنر اینران ننخنواهند  
شد بلکه مبارزات جاری کارگران، معلمان، بنازنشنسنتنگنان،  
پرستاران و دیگر بخشهای زحمتکش مردم ایران را بنینش از  

 پیش به هم پیوسته تر خواهد کرد. 
اتحادیه آزاد کارگران اینران بنازگنردانندن رضنا شنهنابنی بنه  
زندان و گسترا موج سرکوب برعلیه ح  طلبی کنارگنران  
و معلمان را قویا محکوم میکند  و بدینننوسنینلنه بنا جنلنب  
توجه مجام  بین المللی کارگری و سنازمناننهنای حنقنوق  
بشری به تداوم و تشدید سنیناسنت سنرکنوب لنعنالنینتنهنای  
صنفی در ایران، از کنارگنران و منعنلنمنان و تشنکنلنهنا و  
نهادهای مستقل صنفی میخنواهند تنا بنینش از پنینش در  
صفی متحد و یکپارچه، خواهان پناینان دادن بنه سنیناسنت  
سرکوب و امنیتی کردن لعالنینتنهنای صنننفنی و مندننی،  
آزادی کارگران و معلمان دربند و مننن  تنعنقنینب قضنائنی   
همه کسانی بشوند که بدلیل لعالیتهای صنفنی و مندننی  

 دارای پرونده های قضائی و حکم زندان هستند. 
 ١٠٤١ مرداد ماه    ١١   -اتحادیه آزاد کارگران ایران  
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حمایت کنـگـره سـراسـری اتـحـادیـه هـای 
کارگری انگلیـس از مـطـالـبـات کـارگـران 

 شرکت نیشکر هفت تپه
در طی لراخنواننی کنننگنره سنراسنری اتنحنادینه هنای  

منینلنینون عضنو و اتنحنادینه هنای    ١ کارگری انگلی  از  
معلمان و کارگران خواست که از مطالبات کارگنران هنفنت  
تپه دلا  کنند. در لراخوان آمده اسنت: کنارگنران شنرکنت  
نیشکر هفت تپه و سندیکای آنها خنواهنان پنرداخنت حنقنوق  
های معوقه،پناداا و بنهنروری و بنه رسنمنینت شننناخنتنن  
سندیکای و نمنایننندگنان خنود و تنوقن  خصنوصنی منی  

 باشند.  
کنگره اتحادیه های کارگری انگلی  لین  کمنپنینن  
را هم در همان صفحه گذاشنتننند: جنهنت امضنای طنومنار  

//:httpsلننطننفننا بننه لننیننننن  زیننر مننراجننعننه کنننننینند:  
www.iufcampaigns.org/campaigns/

show_campaign.cgi… 
 
 

 رضا شهابی آزاد باید گردد.
کارگران ، زحمتکشان و آزادی خواهان زندانی منینشنونند و  
اختالس گنران و دزدان امنوال منردم آزاداننه بنه  نارت و  
چپاول کارگران و زحمتکشان و مردم ادامه می دهنند، هنر  
کارگر و معلم و پرستاری ح  انسانی و طبنقناتنی خنود را  
مطالبه کند ، احضار ، دستگیر ، محاکمه و زنداننی منی  
شود ، از این بابت است که به بهانه اجرای قاننون و تنحنت  
شرای  گروگان گیری )وثیقه آزادی موقت،  رضا شهنابنی  

 مجددا" به زندانی بر گردانده می شود. 
کارگران هفت تپه را دسته ، دسته احضار و زننداننی منی  
کنند، اسماعیل عبدی را زندانی می کنند، کنارگنران آق  
دره را شالق می زنند ، کارگران معدن یورت را از طنرین   
عدم هزینه برای امنننینت کناری بنه کنام منر  بنردنند،  
سرمایه شرکت های تنولنیندی را آقنازاده هنا ، مندینران و  
روسای ادارات باال کشیده در مقابل صد هنا هنزار کنارگنر  
حقوقهای شان منعنوقنه منی شنود ، بنازنشنسنتنگنان پن   
اندازهای شان  ارت می شود ،  نارت گنران منوسنسنات  
مالی و بان  ها را به ورشستگنی کشناننده ، منوجنودی  
سپرده گذاران را صفر می کنند ، از ی  طر  بنا  نارت  
و اختالس و رشوه گنینری بناعنث اضنمنحنالل تنولنیند شنده  
میلیون ها کارگر و دانشجو، و ... را بیکار می کننننند و  
در مقابل با طنرع هنای اسنتن نمنار گنراننه مضناعن  کنار  
ورزی، استاد و شاگردی ، کار آزمایشی، حذ  بنینمنه هنا  
، حذ  استخدام رسمی و تحمینل قنرارداد هنای منوقنت و  
سفید امضا و ... به  ارت و است مار شدیندتنر کنارگنران ،  
معلمان ، دانشجویان و کودکان و زننان دهنهنا بنار بنینشنتنر  
دامن می زنند، برای حفظ امنینت  نارت گنران لنعنالنینن  
کارگری و معلمی و آزادینخنواهنان زننداننی منی شنونند.  
قوانین در چنین جامعه ای ضد کارگران و زحمتنکنشنان و  

 آزادیخواهان است. 
ما سوال می کنیم چرا مسئولین تنعناوننی هنای مسنکنن  
کارگران شرکت واحد که نه تنها در اننجنام وتناین  خنود  
جهت تحویل خانه های کارگران شنرکنت واحند کنوتناهنی  

کرده و پول کارگران را حی  و میل کردند محاکمنه ننمنی  
شوند و آزادانه به تخلفات گذشته خود ادامه می دهننند در  

 مقابل رضا شهابی زندانی می شودد 
چرا مسئولین بان  ها و موسسات مالی که با طنرع هنا  
و نقشه های  ارت گرانه سپرده های مردم را بناال کشنینده  
اند آزادند و هنوز در مسند قدرت هستند و محاکنمنه ننمنی  
شوند در مقابل مال باخته ها هر روز همنه گنوننه سنرکنوب  
می شوندد چرا مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت تنپنه  
که سال هاسنت کنارگنران را آزار داده و چنپناول کنرده و  
حقوق شان را بار ها و بارها معوقه کرده و به اننهنا تنوهنینن  
می کند آزاد است ولی کارگران کنه حنقنوقشنان را منی  
خواهند احضار و محاکمه می شوندد چرا صاحبنان منعندن  
یورت که با عدم هنزینننه کنردن بنرای لنوازم اینمنننی جنان  

کارگر شده اسنت هنننوز    ٩٠ کارگران باعث مر  بیش از  
آزاد است و در  ارت و جنایت علیه کارگران شرین  جنرم  
است، در عوض کارگران منعندن ینورت منجنبنور بنه عنذر  
خواهی و دچار تعوین  حنقنوق و اننوا  سنرکنوب هنا منی  

 شوندد و چرا ...د 
ما کارگران سندیکای نقاشان استان البرز بنرگنردانندن رضنا  
شهابی به زندان را شدیدا" محکوم منی کنننینم و خنواهنان  
آزادی بی قید و شرط و لنوری او و دینگنر کنارگنران و  
معلمان و زحمتکشان زندانی هستیم . ما گرلتن وثینقنه در  
مقابل آزادی موقت را ، گروگان گنینری دانسنتنه و گنرو  
کشی از طری  توقی  اسناد و اموال مردم به عنوان وثنینقنه  
را عمل ضد انسانی و ضد آزادی دانستنه اینن عنمنل ضند  
آزادی را محکوم می کنیم ، بنا براین منا خنواهنان حنذ   
این سنت و رسم ضد انسانی گروگان گیری از کنل سنطنح  

 محاکم هستیم. 
 

 رضا شهابی آزاد باید گردد. 
 کارگران و معلمان زندانی آزاد باید گردند. 

 کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد. 
 سندیکای نقاشان استان البرز 

 ١٠٤١ / ٣ /  ١٤ 

Haft Tapeh sugar workers in Iran are fighting for their wages, 
pensions and rights! 
 
Workers at the giant Haft Tapeh sugar cane plantation and mill 
complex in the southern city of Shush have always had to fight for 
their wages and their rights. In 2008, workers formed an 
independent union - affiliated to the IUF - following a 42-day 
strike to demand long-standing wage arrears. Union leaders have 
endured arrest, prison and blacklisting. The workers and their 
union again face repression as they demonstrate to claim massive 
wage and benefit arrears.  
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با دفاع از مبارزات شـجـاعـانـه کـارگـران 
هفت تپه و فورد اهواز اتحاد و هبستگـی 

 خود را تعمیق و گسترش بخشیم
 انجمن صنفی کارگران برق و للز کار کرمانشاه 

با دلا  از مبارزات شجاعانه کارگران هنفنت تنپنه و لنوالد  
 اهواز اتحاد و هبستگی خود را تعمی  و گسترا بخشیم 

کارگران مبارز هفت تپه مناه هنا اسنت منبنارزات خنود را  
برای گرلتن حقوق  صب شده از جنمنلنه حنقنوق هنای بنه  
تعوی  التاده چندین ماهه به پیش می برند. اینن کنارگنران  
چه در گذشتنه و چنه هنم اکنننون شنینوه هنای مندرن و  
کارسازی در جریان منبنارزات و اعنتنراضنات خنود تنجنربنه  
کرده و حاال به سنتهای ارزشمندی در جنننبنش کنارگنری  
ایران تبدیل گشته اند. به همراه داشتن خناننواده هنای خنود  
در تجمعات اعتراضی خیابانی که عالوه بر تقویت صنفنو   
رویاروئی با کارلرمایان و حامیان آننان، در جنلنب حنمناینت  
های عمومی نقش بسزائی داشته اند و همچننینن دلنا  از  

رهبران بازداشتی خود که تا آزادی آنها کوتاه ننینامنده انند،  
 از جمله تجارب کارگران هفت تپه هستند. 

عالوه بر کارگران هنفنت تنپنه، تنقنرینبنا بنه طنور هنمنزمنان  
کارگران گروه ملی صنعتی لوالد ایران )کارخانه ای کنه  
سه هزار میلیارد تومان آن اختالس و  نارت شند  چننندینن  
روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستنمنزد و  
تعطیل شدن خ  تولید این کارخانه دست به اعنتنصناب زده  
اند. این کارگران نیز مانند کارگنران هنفنت تنپنه از سنننت  
همراهی کردن خانواده ها و کشاندن مبنارزاتشنان بنه بنینرون  

روزه    ١٤ از کارخانه، به ح  استفاده کنرده انند. اعنتنصناب  
ماههای بهمن و اسفند سنال قنبنل و تنجنمن  بنا هنمنراهنی  
خانواده های آنها در مقابل استانداری نموننه منولنقنی بنود  

که کارگران توانستند بخشنی از حنقنوق منعنوقنه خنود را  
 دریالت کنند. 

حاال به خاطر تجارب مولقی که این کنارگنران بنخنصنو   
کارگران هفت تپه در جریان مبارزات طوالنی و منداوم خنود  
کسب کرده اند و حاضر به تسلیم و سکوت در بنرابنر گنرو  
گرلته شدن )  صب حقوق  حقوقشان توسن  کنارلنرمنای  
تحت حمایت دستگاه قضائی و پلین  ننینسنتننند، دسنتنگناه  
قضائی، پلی  و دیگر نیروهای ضد کارگر و حنامنی بنی  
چون و چرای کارلرمایان به عبنث تنننهنا راه چناره را در  
یازداشت و اخراج رهبران اعتراضات یالته و سراسیمنه بنرای  
ایجاد رعب و وحشت اقدام به بازداشت دسنتنه جنمنعنی آننان  

 می کنند. 
کارگر که تنها خنواسنتنشنان درینالنت    ٣٠ بازداشت بیش از  

دسترنج ماه ها زحمتی است که از قبل کشنینده انند، قنبنل  
از هر چیز نشانه عم  بحران و للج کنامنل اقنتنصنادی در  
سایه دزدیها،اختالس ها و چپاول ها اسنت کنه اینن گنوننه  
صاحبان قدرت و ثنروت را در پنرداخنت چننندر ناز حنقنوق  

 چهاربرابر زیر خ  لقر کارگران ناتوان ساخته است. 
مولقیت هر اعتصاب و اعتراض کارگری تیثنینر مسنتنقنینم  
در بهبود شرای  کار و زندگی هنمنه بنخنش هنای طنبنقنه  
کارگر دارد. دلا  از اعتراض هر بخشی از کنارگنران، راه  
ایجاد اتحاد مستحکم تر و ایجاد تشکل هنای سنراسنری و  
قدرتمند را بر روی ما خواهد گشود. امروز اینن منوقنعنینت  
را کارگران هفت تپه و لوالد اهواز در بنرابنر منا گنذاشنتنه  
اند. با تمام قدرت از کارگران هفت تنپنه و لنوالد اهنواز و  

 هر تجم  و اعتراض کارگری دیگر دلا  کنیم. 
انننجننمننن صنننننفننی کننارگننران بننرق و لننلننزکننار کننرمننانشنناه  

 ١١/٣/١٠٤١ 

 بین المللی
تحصن پناهجویان افغان مقابل  -ـسوئد ٤

 پارلمان 
تعدادی از پناهجویان الغانستانی با تنحنصنن در ننزدینکنی  
پارلمان سوئد در استنکنهنلنم، خنواسنتنار تنوقن  رونند اخنراج  
پناهجویان از این کشور شدند. این تحصنن از روز پناننزدهنم  
مرداد آ از شده و هنوز تاریخی برای پایان آن اعنالم نشنده  

ای بنه رئنین  کنل اداره    ننامنه  است. اینن گنروه بنا ارسنال 
هنایشنان    مهاجرت سوئد اعالم کردند " تا زمانی که خواستنه 
 محق  نشود، به اعتراض خود پایان نخواهد داد. "  

تحصن کنندگان نسبت بنه النزاینش منوارد رد درخنواسنت  
 پناهندگای پناهجویان الغانستانی معترض هستند 

 

مفقود شدن هشت کارگر  -روسیه  . ٢
 معدن 

  ١٣٠ به گزارا بی بنی سنی هنننگنامنی کنه بنینش از  
کارگر در داخل معدن الماس روسینه در حنال کنار بنودنند،  
بخش زیرزمینی معدن را آب گرلت و هشت کارگر منعندن  
ننننند.   در پنننننی ایننننن حنننننادثنننننه منننننفنننننقننننود شننننندن
به گفته شرکت "آلروسا" که این معدن متعلن  بنه آن اسنت  
بسیاری از کارگران معدن "میر" در شنرق سنینبنری ننجنات  

ها دربناره اینن کنه منکنان    اند. با این حال، گزارا   داده شده 
معدنچیان گمشده مشخح شده صنحنت نندارد و جسنتنجنو  
برای آنها ادامه دارد. گزارا شده کنه  نواصنان وارد اینن  
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 از صفحه
Workers in Iran  

 کارگران در فیس بوک                              دیدن کنید

 اند.    منطقه شده 
ننفنر ننجنات داده    ١٩٠ این شرکت گفته است که تاکنننون  

اند. به گفته کارشناسان معدن باز مجاور منعندن منینر،    شده 
که تبدیل به ی  گودال بزر  شنده و بنزرگنتنرینن حنفنره  
حفاری در جهان است دیگر عملیاتی نیست، زینرا جنای آن  
را معدن زیر زمینی گرلته است. اما پر شدن حفنره بنزر   
معدن قبلی با آب، احتماال باعث وارد شدن آب به یکنی از  
ایستگاه های پمپاژ معدن لنعنال شنده اسنت. وزارت امنور  

هنزار منتنر    ٠٠٠ اضطراری روسیه گفته اسنت کنه حندود  
  ١٠٠ مکعب آب وارد این گودال بزر  شنده کنه منعنادل  

 استخر شنای المپی  است. 
 
هزار کشته  ٤١بیش از  -. افغانستان ٣

 های یک سال اخیر  در درگیری
خبرگزاری "پنهواک" النغنانسنتنان اعنالم کنرد، در جنرینان  

  ١٩ درگیری های یکسال اخیر در الغانستان، ننزدین  بنه  
هزار نفنر دینگنر زخنمنی شنده    ١٠ هزار تن کشته و بیش از  

ماه اخیر هر روز به طنور منتنوسن     ١٠ اند. بدین ترتیب، در  
اند. پینشنتنر دلنتنر    تن در الغانستان کشته و زخمی شده   ١١ 

شندگنان    نماینندگنی سنازمنان منلنل در ننینز شنمنار کشنتنه 
را بناالتنرینن رکنود    ٠٠١١ ماه ننخنسنت     یرنظامی در شش 

 اعالم کرد.    ٠٠٠٤ شده در الغانستان پ  از    ثبت 
ها و شمار رو به الزایش قنربناننینان    این میزان باالی درگیری 

های حقوق بشری نسبت بنه بنازگشنت    باعث شده تا سازمان 
پناهجویان الغانستانی از اروپا به کشورشنان هشندار داده و  

 خواستار لغو چنین سیاستی شوند. 
 

هزار کارگر  ٩اعتصاب  -ـ مصر ١
 ریسندگی و بافندگی مهلال

هنزار کنارگنر ریسننندگنی و    ١ اوت بیش از    ١ روز دوشنبه  
درصند    ١٠ بالندگی مهلال در اعتراض بنه عندم درینالنت  

پاداا که توس  ژنرال سیسی رئین  جنمنهنور اینن کشنور  
 وعده داده شده بود، دست از کار کشیدند. 

حاکم ایالت  ربیه که مهلال در آن واق  شنده اسنت، تنالا  
کرد که کارگران را متقاعد کند تا به سر کار بنازگنردنند،  

گویند که بدون ی  برنامه زمان بننندی    کارگران می     ولی 
شده که ضامن پرداخت معنوقنات آننان بناشند بنه کنار بناز  

 نخواهند گشت. 
نیروهای امنیتی در محل کار به حال آماده بناا هسنتننند  
تا در صورت خارج شدن کنتنرل اوضنا  از دسنتنشنان، وارد  

 عمل بشوند. 
 

کردن سنت بیرون   غیر قانونی -ـ نپال ٥
 کردن زنان هنگام قاعدگی
هنا در دوران    مجل  نپال سنت اجبار زنان به خنروج از خناننه 

قاعدگی )پریود  را عملی  یرقانونی و منجنرمناننه اعنالم  
 کرد. 

براساس قانون تازه مجل  نپال، هر شخصی که زننی را بنه  
دلیل قاعدگی مجبور به تنرک خناننه کننند بنه سنه مناه  

 شود.   دالر جریمه می   ٠٠ زندان و پرداخت  
شنود،    این سنت که در زبان محلی "چائوپاتی" نامنینده منی 

هنگامی برجسته شد که دو زن که به دلیل هنمنینن سنننت  
مجبور به ترک خانه و خوابیدن در اتاقکی منتنروکنه شنده  

 بودند، جانشان را از دست دادند. 
براساس ی  سنت قدیمی هندویی، زنناننی کنه وارد دوره  

انند،    شنونند، و ینا تنازه لنرزنند بنه دننینا آورده   قاعدگی می 
شوند. به هنمنینن    ناپاک و یا عامل بدشانسی محسوب می 

دلیل بسیاری از این زنان در این دوران منجنبنور بنه تنرک  
هنای منتنروکنه و ینا طنوینلنه    خانه و زندگنی در اتناقن  

 شوند.   می 
از سنوی دولنت ننپنال    ٠٠٠٣ این سننت قندینمنی در سنال  

ای بنرای آن در     یرقانونی اعالم شده بود اما هیچ جنرینمنه 
نظر گرلتنه نشنده بنود و هنننوز در بسنیناری از مننناطن   

 شود.   روستایی  رب نپال اجرا می 
در یکی از این موارد ماه گذشته ی  دختنر ننوجنوان کنه  

اا، مجبور به خوابیدن در اتاقنکنی شنده    در دوران قاعدگی 
 بود، به دلیل مارگزیدگی درگذشت. 

سنالنه در دسنامنبنر سنال    ١٣ پیش از وی نیز ی  دخنتنر  
پ  از آن که در اتاقکی متروکه بنه دلنینل سنرمنا،    ٠٠١١ 

آتش روشن کرده بود تا گرم شود، بر اثر خفگنی جنان خنود  
 را از دست داد. 

گویند که باید این قناننون را    حامیان اقدام جدید پارلمان می 
به طور مناسب به اجرا درآورد. اگرچه آننهنا در عنینن حنال  
اذعان دارند که لرهن  جامعه در این باره ننینز ننینازمننند  

 تغییر است. 
براساس ی  گزارا حقوق بشری از سوی وزارت خنارجنه  
آمریکا و بر پایه ی  تحقی  انجام شده در اینن کشنور در  

درصد زنان بنینن    ١٤ میالدی منتشر شده است،    ٠٠١٠ سال  
 دهند.   سال، در نپال این سنت را انجام می   ٩٤ تا    ١٣ 
 

هشتمین روز اعتصاب  -ـ اسرائیل ٩
 تفاهت -کارکنان بانک میزراهی 
    تنفناهنت در حنالنی   -اعتصاب کارکنان بان  میزررهنی  

وارد هشتمین روز خود منینشنود کنه هنینچ چشنم انندازی  

  برای توال  بین کارگران و کارلرمایان دیده نمیشود. 
گویند که کارلرمناینان از امضنا    کارگران این موسسه می 

  ٠٠١١   -  ٠٠١١ قننرارداد بننه روز شننده کننار بننرای سننال  
خودداری میکنند، که این امر شنراین  و منوقنعنینت کنار  

 کارمند این موسسه را تحت تاثیر قرار میدهد.   ٩٠٠٠ 
    روز قبل طرلین به توالقی که در آن الزایش تندرینجنی     سه 

تضمین میکنرد، ننزدین     ٠٠٠٠ پاداا کارگران را تا سال  
نماینده کارگران بدلنینل گنننجنانندن دو بننند      شده بودند ولی 

"نننداشننتننن حنن ز اعننتننصنناب تننا پننایننان منندت قننرارداد و  
 بازنشستگی داوطلبانه" از امضا  این قرارداد سر باز زدند. 

این بان  چهارمین بان  بزر  در اسنرائنینل بنه شنمنار  
 میرود. 

 
معوقه مزدی هزاران کارگر در  -ـ قطر ٧

 این کشور
الملل که در زمینننه دلنا  از حنقنوق بشنر    سازمان عفو بین 

کند بار دیگر نسبت به سنرننوشنت کنارگنراننی    لعالیت می 
هناسنت کنه دسنتنمنزدهنای      کنند و ماه   که در قطر کار می 
 اند، هشدار داد.   خود را دریالت نکرده 

این کارگران که ا لب خنارجنی و بنینشنتنر از کشنورهنای  
آسیای جنوب شرقنی و کشنورهنای عنرب زبنان هنمنچنون  

  ٠٠٠٠ های مربوط به جنام جنهناننی    مصر هستند، در پروژه 
هنا بنه عنلننت    کننننند. امنا پنینشننرلنت اینن پنروژه   کنار منی 

های اقنتنصنادی کشنورهنای عنربنی هنمنجنوار قنطنر    تحریم 
 متوق  شده است. 

هزار نفر اسنت و هنرکندام از    ١ تعداد این کارگران بیشتر از  
ماه تا ی  سال منعنوقنات منزدی    ١ این کارگران بیش از  
دسننتننمننزدهننای کننارگننران قننطننری،      دارننند. عنندم پننرداخننت 

خانوادهای آنان که اک را از اقشار لرودست هستنند را ننینز  
 متاثر ساخته است. 

هنای    در عین حال بابت سالمتی کارگران قنطنری ننگنراننی 
الملنلنی وجنود دارد. اینن    های بین   موجهی از سوی سازمان 

ها از این حیث حائز اهنمنینت اسنت کنه بنا اینننکنه    نگرانی 
دسترسی به مواد  ذایی برای شهروندان قطنری آسنان شنده  
است اما کارگران با توجه به عندم درینالنت دسنتنمنزدهنای  

  های سالم نیستند.    خود قادر به تهیه  ذا و آشامیدنی 
بسیاری از این کارگران که آمار مشخصی به دلنینل عندم  
همکاری کارلرمایان از آن وجود ندارد، مایل بنه بنازگشنت  

سننت کننه    بننه کشننورهننای خننود هسننتننننند ایننن درحننالننی 
 های آنان در اختیار کارلرمایانشان است.   گذرنامه 
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بنا بر خبر محمد علی جدار  فروغی  
و یل شاپور احسانی راد و جعفر عظیم  

نماینده سابق   اده، شاپور احسانی راد   
 ارگران پروفیل ساوه  ه در اردیبهشت  

با شکایت رستمی صفا  ارفرما     ٤٩ 
 ارخانه ها  نورد لوله صفا و پروفیل  
ساوه دستگیر و به اتهام تحریک  ارگران  
نورد لوله صفا و اخالل در نظم عمومی به  
 ندان محکوم شده بود، در رو  بیستم  

دادگاه  یفر  ساوه به     ١٠١ مرداد در شعبه  
حکم وحشیانه  سی ضربه شالق و نه  
میلیون تومان ج ا  نقد  بدل ا  شش ماه  
محکوم شد. گناه شاپور احسانی راد دفاع ا   
حقوق  ارگران در برابر حکومت و  
سرمایه داران مفتخور است. به این  
بربریت و توحش باید وسیعا اعتراض  نیم.  
حکم شالق علیه  ارگر معترض توهین به  
همه  ارگران و مردم است. جمهور   
اسالمی باید بداند و ببیند  ه با این احکام  
موجی ا  خشم و نفرت را علیه خود به  

 جریان می اندا د.  
مجا ات شالق توهین به بشریت است.  
شالق  دن كارگر به جرم اعتراضش  
برا  داشتن یک  ندگی انسانی آنهم در  
اول قرن بیست و یكم، پا گذاردن رو  تمام  
دستاوردها  انسانی و حقوقی بشریت  

سر وب را    رژیم شالق و تاكنون است.  
 باید به  یر  شید.  

 
در سال ها  گذشته نی   ارگران معدن  
طال  آق دره در تکاب به جرم اعتراض  
به عدم پرداخت دستم دها  معوقه شان به  
شالق محکوم شده بودند و اجرا  آن حکم،  
موجی ا  تنفر و اعتراض را در جامعه به  

 دنبال آورد. 
 
این احكام در تاریخ این جامعه و كل تاریخ   

بشریت به عنوان یك ننگ و یك لكه سیاه  
علیه حکومت اسالمی و سرمایه داران  
مفتخور   ه ا  قبل آن  ارگران را میچاپند  

دادگاهی  ه برا   ارگران    ثبت میشود.  
معدن طال  آق دره و جوانانی  ه به  
قوانین ارتجاعی اسالمی تن نمیدهند و  
خواهان  ندگی ا  شاد و انسانی هستند و  
برا   ارگر معترضی چون شاپور  
احسانی راد  ه  ارگران نورد لوله صفا او  
را رهبر و سخنگو  اعتراضشان خواندند،  
 حکم شالق صادر  رده،  باید تعطیل شود.  

 
فضا  اعتراضی جامعه آنقدر قو  هست   

 ه به حا مین  ثیف اسالمی اجا ه ندهد  
یک بار دیگر شالق اسالمی شان را بلند  
 نند. با اعتراض قدرتمند مان علیه  حکم  
وحشیانه شالق برا  شاپور احسانی راد،  
ع م ج م خود را برا  ریشه  ن  ردن  
 امل قانون شالق و ممنوعیت آن اعالم  

 نیم. اعتراضمان را جهانی  نیم و به  این  
حکومت نشان دهیم  ه بیش ا  قبل رسوا  
خواهد شد. سیاست و قانون شالق را باید با  
 ل حا مین اسالمی به  باله دان پرتاب  

  رد. 
  مپین برا  آ اد   ارگران  ندانی 

Free Them Now 
Shahla.daneshfar ٢@gmail.com 

http://free-them-now.com   
 ٤٩ مرداد    ٢٠  -٢٠١٢ اوت    ١١ 


