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 در حاشیه اخبار کارگری 
آمارها می گویند از هر چهار ایرانی یکی 

 حاشیه نشین است!

 اصغر کریمی 
 صحبتی با کارگران نیشکر هفت تپه 

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
 فردریک انگلس

(٢٤) 
 دیوید ریازانف

 ساکت و گر نه موجب واکنش می شود!
 یاشار سهندی 

 ٠٧٧هزار مهاجر افغانستانی اخراج شده  ٠٣٧از”وزیر کشور جمهوری اسالمی:
 ”!هزار نفر دوباره به ایران برگشته اند

 محمد شکوهی
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 گفتگو "کارگر کمونیست" با کاظم نیکخواه 
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 "شهال دانشفر 

 منصور حکمت  تفاوت های ما 
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری
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محمود صالحی : صدورحکم شالق علیه 
 کارگران محکوم  است 

جعفر عظیم زاده: محکومیت شاپور احسانی راد و 
دیگر کارگران به حکم شنیع شالق، لقمه ای نیست 
که به آسانی از گلوی سرمایه داری حاکم بر 

 ایران پائین رود

نامه ای اضطراری به نهادهای کارگری و 
 انساندوست در سراسر جهان

 احکام شنیع شالق و زندان را محکوم کنید

 پروین محمدی: 
حکم شالق علیه کارگران دفاع عریان از صاحبان 
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 مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست.  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

سندیکای شما کارگران نیییشیکیر  
هفت تپه در اطالعیه ای گیفیتیه  

نفر دییگیر از شیمیا    ٠٤ است که  
نیفیر از    ٠٤ )و طبق خبر دیگری  

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

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

 قوا به آنها پشتگرمی بدهید.  
 

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

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

 لشگر بزرگ هستید.  
 

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

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

 کرسی خواهید نشاند.  
 

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

 باید گورشان را گم کنند.  
 اصغر کریمی  

رئیییییو هیییییئییت اجییرایییی حییزب  
 کمونیست کارگری ایران 

 ٥٩٣١ مرداد ماه    ٥٠ 
 ٧٤٥٠ اوت    ١   

 اصغر کریمی 
 صحبتی با کارگران نیشکر هفت تپه 
 درمورد احضار چهل کارگر دیگر به دادگاه 
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 ساکت و گر نه موجب واکنش می شود!
 یاشار سهندی

باالخره زد یکی از  "کار آ ریینیان  
مو ق" و البته میحیتیرش حیرف د   
همه کار رمایان محترش جیهیان را  
مکتوب کرد و به شکل کتابچیه  
قوانین در آورد و صیادقیانیه اولیش  
نیوشیت میا هیییچ تضیمییینیی از  
کارگر میانینید سیفیتیه و چیک  
نمی خیواهیییم ولیی هیمییین کیه  
قرارداد را امضیا کیرد هیر عیمیل  
ای مییوجییب واکیینییش وعییکییو  
العمل ما میشود و همه چیز زییر  
نگین انگشتر حیاج خیلیییل اسیت  
وای بییه حییالییی کسییی کییه در  
مورد قوانین که ما خود میدانیییم  
ناعادالنه است هر کو ییک بیه  
دو بکند اخراج است. حاج خیلیییل  
آنقدر زمان برایش مهیم اسیت کیه  
حتی درخواسیت میرخصیی چیون  
موجب اتیالف وقیت و هیدر دادن  
انرژی میشود مبلیغیی از حیقیو   
کسر میییشیود چیون درکیارخیانیه  
ایشان جای برای یلیلیی و تیلیلیی  
نیست و ایشان "آدمی است بسییار  
جدی" و معتیقید بیه حیراش وحیال   
خدا و شکر گذار ذات اقدس الیلیه  
م برای همین هر کو در خیوانیدن  

هیزار تیومیان  ٥٧٤ نماز اهما  کند  
 جریمه خواهد شد.  

 
هیزار تیومیانیی    ٥٧٤ خبر جریمیه  

نماز نخواندن کارگران در شیرکیت  
چسب هیل و قیوانییین شیخیصیی  
کار رمای چهره سیرمیاییه داری  
را به عرییان تیریین شیکیل آن بیه  
نمایش گذاشته است. وزارت کیار  
بیییه "مسیییئیییلیییه ورود" کیییرده و  
درخواست کرده بنیری کیه وعیده  
جریمه بیرای نیخیوانیدن نیمیاز داده  
شییده اسییت پییایییییین آورده شییود و  
بنری از سخنان ائمه اطهار نصیب  
گردد که بر اهمیت نیمیاز گیفیتیه  

اند اولین سوا  در روز قییامیت در  
مورد نماز اسیت و میعیلیوش اسیت  
چنانچه بلد نباشی جهنم با هیمیه  
عذابهایش که پیامبران خدا وعیده  
داده اند منتظر مومینییین اسیت و  
ضمنا انجمن صنفی هم تشیکیییل  
شود! الیبیتیه بیاز نیه هیر انیجیمین  
صنفی؛ بلکیه آن انیجیمینیی کیه  
وزارت میییییگییویییدم در غیییییر اییین  
صورت ییا بیر پشیت  یعیالییینیش  
شال  می نشییینید و ییا میانینید  
رضا شهیابیی هیر چینید زنیدانیش  
تییمییاش شییده امییا دوبییاره بییه سییتییم  
کاری تماش بیه زنیدان بیری میی  

 گردانند.  
 

وزارت کار ییک کیالش نیگیفیتیه  
است که قوانیین شیرکیت چسیب  
هیل "وجییاهییت قییانییونییی" نییدارد و  
قانون کار شخصی نداریم. اینیکیه   
چرا بر این موضوع تاکید نیکیرده   
دلیل آن بسییار روشین اسیت. ایین  
آرزوی دیرین جمیهیوری اسیالمیی  
و ایضا سرمایه در ایران است کیه  
کای میشد شرایطی  یراهیم بیود  
که قوانین را به شکلی که حیاج  
خلیل قوانین شیرکیت چسیب هیل  
را تدویین کیرده اسیت ایشیان هیم  
میتوانستند تنظیم کنند. همیییشیه  
گفته اند حر ی که از د  بیرآیید  
الجرش بیر د  نشییینید! اصیوال در  
شییرکییت چسییب هییل تییبییریییز هییر  
کاری موجب واکنش و عیکیو  
العمل است حتی نگیاه کیردن بیه  
کار رمیا و  یرار کیردن هینیگیاش   
آتییش سییوزی. هییمییه چیییییز جییرش  
مییحییسییوب اسییت و تییو کییارگییر  
مجرمیم چیون کیارگیری. چیرا  
که جیز آن دسیتیه عیظیییم میردش  
هستی کیه چیییزی جیز نیییروی  
کاربرای  روختن نداری و قوانییین  

 روی کاالیت را حاج خیلیییل هیا  
تنظیم میکنند. نفو زندگیی ات  
گروگیان گیر یتیه شیده و دییگیر  
"چانی زنی" معنا ندارد هیر چیه  
ما میگویم همان شیر  اسیت. و  
"داور" که خیود میا ییعینیی حیاج  
خلیل باشیم به تو دستور مییدهیییم  
که با شرایر ما باید کیار کینیی  
حتی اگر حیقیوقیت بیییش از حید  
دیر دادیم تو حق اعتیرا  نیداری  
و حقوقت نیه در حسیاب خیودت  
بییلییکییه در حسییاب سییه نییفییر از  
معتمدین شرکتم که ییکیی ای  
خود ما باشیم نگه داری مییشیود  
تا روزی که میل مان بکشید بیه  
تو بدهیم. وقتی ما تولد خیودمیان  
را جشین میییگیییرییم و بیر میبیل  
سلطنتی مان تکیییه میییزنیییم تیو  
باید خوشحا  باشی وبیه میا گیل  

 هدیه بدهی و گر نه...! 
 

اما آنچه در شیرکیت چسیب هیل  
مکتوب شده قوانینیی اسیت کیه  
همیشه خدا بیه شیکیل نیانیوشیتیه  
اجرا مییشیده گیییرش کیه بیخیاطیر  
دستشویی ر تن کسیی را اخیراج  
نکرده انید امیا هیمیییشیه میوجیب  
واکنش بوده اسیت. درسیت اسیت  
بابت تقاضای مرخصی از حیقیو   
کارگری چیزی کسیر نیگیردییده  
اما به شکلهای دیگری میوجیب  
عکیو الیعیمیل گیردییده اسیت و  
موجبات تیحیقیییر کیارگیر  یراهیم  
بوده است. کار یرمیاییی بیه زبیان  
نیاورده که به مین نیگیاه نییینیداز  
اما عمال وقتی کیار یرمیاییی از  
نگیاه کیارگیری خیوشیش نیییایید  
موجبیات واکینیش ایشیان  یراهیم  
میییییشییود و در "بییلییک لیییییسییت"  
کار رما قرار میگیرد. میگیویینید  
حاج خلیل دچار "نارسیسیم" اسیت  

اییین راسییتییش پییدیییده جییدییید و  
عیییجیییییییبیییی نیییییییسیییت. کیییداش  
کار رمایی است که خود شیفیتیه  
نباشد و ادعا نیکینید میییتیوانسیت  
کار دیگری بکند عو  ایینیکیه  
سرمایه ای را بیه خیطیر بییینیدازد  
چرا که میخواسته سفره ای پیهین  
باشد و چهار تا کارگر لقمیه ای  
ببرند و به هیمییین سیبیب انیتیظیار  
داشییتییه کییه کییارگییر نییه تیینییهییا  
احترامش را داشیتیه بیاشید بیلیکیه  
سپاسگذار ایشان هم باشد و سیوا   
و اعییتییرا  کییارگییر را نییمییک  

 نشناسی قلمداد میکند. 
 

این اما دیید کیار یرمیاییی تینیهیا  
نیستم این دیدگاه نظیاش سیرمیاییه  
داری است کیه شیخیصیییتیهیاییش  
چه به شکل کار رما و چیه بیه  
شکل تئوریسین و چه بیه شیکیل  
دولت همیشه انتظار داشیتینید کیه  
جمعیت کارگر ساکیت بیاشینید و  
سرشان به کارشان بیاشید م وقیت  
تل  نکنند و کار و کار کننید و  
هیچی هم نخواهینید. کیارگیر را  
به هزار قوانین نوشته و نیانیوشیتیه  
به بند میکشند ایین امیا کیا یی  
نیست خیلی دوست دارند که بیی  
پرده و با صراحت تماش هیمیانیی را  
بگویند و اجیرا کینینید کیه حیاج  
خییلیییییل در شییرکییت چسییب هییل  

 میکند. 
 

اما یک جیای داسیتیان اشیکیا   
دارد و این یکی را هیچ کیارییش  
نمیشه کرد! و آن اینیکیه کیارگیر  
انسان است و میییل دارد میانینید  
یک انسان زندگی کند. تیوهییین  
نشنودم تحقیر نیگیرددم مینیزلیتیش  
حفظ شود و معیشت ای  یراهیم  
باشد. و کارگرانیی هسیتینید کیه  

اییین را بییا صییدای بییلیینیید بیییییان  
میکنند؛ مانند رضا شیهیابیی هیا  
و جعفر عظییم زاده هیا و شیاپیور  
احسییانییی رادهییا و بییهیینییاش هییا و  
محمود ها و... و اینجا است کیه  
دولت به میانینید حیاج خیلیییل آن  
روی دیگری را نشان میدهد امیا  
این بار دیکتاتوری ییک طیبیقیه  
را به نمایش میگذارد کیه ییکیی  
از ا ییراد آن طییبیقییه حییاج خیلیییییل  
است. زندانم شکنجیه م اعیداش و  
قتل واکنش وعکو العمل طبیقیه  
حاکم است بیرای سیاکیت کیردن   

 کارگر. 
 

کارگیر نیمیی تیوانینید خیامیوی    
بمانید. ییعینیی بیه عینیوان ییک  
انسییان تییا وقییتییی در بییرپییاشیینییه  
نابرابری بچرخد معیتیر  خیواهید  
بود شاید مدتی صدایش به جیای  
نرسد اما بیاالخیره شینیییده خیواهید  
شد همانیگیونیه کیه حیاج خیلیییل  
 کر مییکیرد هیمیه چیییز تیحیت  
 رمانش است اما  قر انیعیکیاس  
خبر دیکتاتوری ای بسیاطیش را  
بهم ریخته است. قوانین میکیتیوب  
حاج خلیل بیانگر رسیواییی نیظیاش  
سرمایه داری است. و خطاب میا  
کارگران به حاج خیلیییل هیا ایین  
است:" شما نیز سیاکیت و گیرنیه  
موجب واکنش ما خواهد شید!" و  
این را به تجربیه خیونیبیار جینیبیش  
مان ثابت کردیم که واکینیش میا  
یعنی مهار کردن خیوی وحشیی  
گییری سییرمییایییه داری اسییت و  
واکنش ما موجب بیهیروزی تیوده  
مردش است و واکنش آنها میوجیب  

 تباهی نفو زندگی است. 
 
 
 

این اما دید کارفرمایی تنها نیست، این دیدگاه نظام سرمایه داری است که شخصیتهایش چه به شکل کاارفارماا و چاه باه شاکال 
تئوریسین و چه به شکل دولت همیشه انتظار داشتند که جمعیت کارگر ساکت باشند و سرشان به کارشان باشد ، وقت تلف نکنند 
و کار و کار کنند و هیچی هم نخواهند. کارگر را به هزار قوانین نوشته و نانوشته به بند میکشند این اما کافی نایاسات خایالای 

 دوست دارند که بی پرده و با صراحت تمام همانی را بگویند و اجرا کنند که حاج خلیل در شرکت چسب هل میکند.
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 ١صفحه  

کااارگاار کاامااوناایااساات: حاازب 
کمونیسات کاارگاری شاعااری 
دارد بااا مضاامااون ،آزادی، 
برابری، حکومت کاارگاری،. 
تقریبا همه سایااساتاماداران 
از ،آزادی، می گویند. حازب 
کمونیست کارگری ،آزادی، را 
چگونه تعریف و تفسیر می 

 کند؟
 

 کاظم نیکخواه: 
بله این درست اسیت کیه تیقیرییبیا  
هیچ سیاسیتیمیداری نیییسیت کیه  
خودی را طر دار آزادی معیر یی  
نکنید. چیونیکیه خیواسیت آزادی  
یک آرزوی دیرینه و قلیبیی بشیر  
است. اگر به تعیاریی  سینیتیی و  
معمو  آزادی در قاموس اکثر آن  
سییاسیتیمیداران میورد اشیاره خیود  
مراجعه کنید معموال چیزی کیه  
دستگیرتان میشیود ایینیسیت کیه  
آزادی بشرطی میعینیی دارد کیه  
از حد معینی  راتر نرود. میرزهیا  
را مخدوی نکند. و اگیر از ایین  
حد  راتر برود دیگر بلبشو و "بیی  
بند و باری" اسیت. بیرای نیمیونیه  
آموزی داده میییشیود کیه آزادی  
در چارچوب احیتیراش بیه میذهیب  
توده هام احتراش به مقدسات میلیی  
و سیرزمییین و وطینم احیتیراش بیه  
خانوادهم احتراش به عقاید دییگیرانم  
احییتییراش بییه دولییتم احییتییراش بییه  
سییرمییایییهم احییتییراش بییه مییالییکیییییت  
خصیوصیی و خیییلیی چیییزهییای  
شبیه این معنی پیییدا میییکینید.  
شایید سیرراسیت تیریین جیواب بیه  
سوا  شما کیه میی پیرسییید میا  
کمونیستهای کارگری آزادی را  
چگونه تعری  میکنیم این بیاشید  
که بگویم ما آزادی را کمیابیییش  
با همان مفهیومیی کیه ایین نیوع  
جریانات به آن "بی بینید و بیاری"  
میگویند قیبیو  دارییم. آزادی در  
چارچوب مالکیت خصیوصیی و  
مقدسات میذهیبیی و امیتیییازات  

طبقاتی و ملیی و امیثیا  ایینیهیا  
آزادی نیییییسییت. بییلییکییه هییمییییین  
جهنمی است که مردش آرزو دارنید  
از آن خیال  شیونید. بیه هیمییین  
دلیل اسیت کیه شیمیا حیتیی هیر  
دیکتاتور و سرکوبگر و حکیومیت  
خودکامه ای را که نگاه کینییید  
میگوید طر دار آزادی است. میا  
آزادی را بییه مییفییهییومییی کییه  
اکثریت مردش آنرا آرزو میییکینینید  
بطور مشخص و تیعیریی  شیده در  
همه عرصه های زندگی میعینیی  
کرده ایم. آزادی از نظر ما یعینیی  
آزادی بییی قییییید و شییر  بیییییانم  
آزادی هییای بییی قییییید و شییر   
سیاسیم آزادی تشکل و تجمع و  
انییتییقییاد و اعییتییصییابم آزادی از  
زندان و دستگییری و شیکینیجیه.  
یییعیینییی آزادی از تییرس. آزادی  
یعنی رهایی از  قر و محرومیییت  
و نداری. یعنی خیال  شیدن از  
سموش خرا ات مذهبی و دسیییسیه  
مسجد و آخوند و کلییسیا و کیل  
ارتیجیاع عیهید عیتیییقیی. ییعینیی  
آزادی از یییکییه تییازی سییرمییایییه  
داران و ما یای سود و سیرمیاییه.  
بله تعاریی  آزادی بسیییار اسیت.  
امیا بییطییور واقیعییی آزادی یییک  
معنا بیشتر نیدارد. بیدون خیال   
شدن از سلطه سرمایه و اسیتیثیمیار  
و سییرکییوب طییبییقییاتییی نییمییتیییییوان  
ادعیییای آزادی کیییرد. چیییون  
سرکوب آزادی در دنیای کنونیی  
دقیقا در ایینیجیا ریشیه دارد. میا  
این را در "یک دنیای بهتر" کیه  
برنامه حزب کمونیست کیارگیری  
است بروشنی باز کیرده اییم و در  
بندهای مشخصی بیان کیرده اییم  
و بییرای آن مییبییارزه و تییالی  

 میکنیم.  
 

کارگر کمونیست: ،باراباری، 
هم ماطاالاباه ای اسات کاه 
قدمتش حداقل باه اناقاالب 
کااباایاار فاارانسااه و شااعااار 

،آزادی، باارابااری، باارادری، 
اسات. ،بااراباری، ماد ناظاار 
حزب کمونیست کارگاری باا 
،برابری، باورووائای فارقاش 

 در چه است؟
 

 کاظم نیکخواه: 
داسیتیان بیرابیری در میقیایسیه بییا  
آزادی کییمییی مییتییفییاوت اسییت.  
بیگیذاریید او  بیه انیقیالب کیبیییر  
 رانسه اشاره ای کوتیاه بیکینیم و  
بعد بقیه داستان را توضیییح دهیم.  
اییین درسییت اسییت کییه شییعییار  
"آزادیم بیییرابیییریم بیییرادری" از  
انقالب  یرانسیه بیییرون آمید. امیا  
اگر در سیییر ایین انیقیالب دقیت  
کنید متوجه میشوید کیه ییکیی  
از شییعییارهییایییی بییود کییه از د    
اعتراضات خیابانی بیرخیاسیت. آن  
بیخیش از جییامیعیه کیه در واقییع  
بییخییش کییارگییری و کییارکیین و  

چپ جامعه بود و در  رانسیه آن  
زمییان آنییهییا را "سیین کییلییوتییو"  

(sans culottes)   مینامیدنید در
هییییا و    پشییییت سییییر ژاکییییوبیییین 

شخیصیییتیهیای رادییکیا  انیقیالب  
برای تحوالتی عمیق در جیامیعیه  
 شار می آوردند و از جیمیلیه در  
اثر این  شارها حقو  انسیانیی ییا  
حییقییو  بشییر هییم وارد عییرصییه  
سیاسی  رانسه شد. بهیرحیا  ایین  
جنیبیش آزادییخیواهیانیه و بیرابیری  
طلبانه اآبعدا و بتدریج  به صیورت  
یک جنبش چپ و رادییکیا  و  
توده ای کیل اروپیای غیربیی و  
کشورهای صینیعیتیی را در هیم  
نوردید و تیحیوالت پیییشیروییی را  
دامن زد. منظورش اینست کیه در  
انقیالب  یرانسیه هیم ایین اسیاسیا  
جیینییا  چییپ و کییارگییری )در  
حدی که آن زمیان ایین میفیهیوش  
میتوانست معنی داشیتیه بیاشید(  

بود که چنین گفتیمیانیی را وارد  
سیییییاسییت کییرد. بییعییدا در کییل  
کشیورهییای صینییعییتییی غییرب بییا  
تعبیرهای مختلفی حقو  انسانیی  
و آزادی و بیرابیری بیه گیفیتیمیان  

 غالب تبدیل شد. 
 

اما تاریخ به ما میگیویید کیه از  
همان زمان انقالب کبیییر  یرانسیه  
به بعد تماش تالی جریانات اصلیی  
مدا ع سرمایه یعنی جیرییانیات و  
شخصیتها و تئوریسنیهیای راسیت  
و ناسیونالییسیت و میذهیبیی ایین  
بوده است که سعی کننید آزادی  
و بییرابییری را بییه یییک شییعییار  
توخالی تبیدییل کینینید و آنیرا از  
محتوا تیهیی کینینید. از انیقیالب  
 یرانسیه و بیرابییری طیلییبیی تییوده  
مردش  قر برابری در بیرابیر قیانیون  

 را آنهم بعد از جدالهای بسیار  
 

 معنای آزادی، برابری و حکومت کارگری
 گفتگو "کارگر کمونیست" با کاظم نیکخواه  
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نگه داشتند که آنهم خیلی جیاهیا   
مخدوی و میحیدود و سیر و دش  
بییریییده اسییت. امییا از بییرابییری  
اجییتییمییاعییی و بییوییی ه بییرابییری  
اقییتییصییادی خییبییری نیییییسییت و  
بیییرعیییکیییو میییداش شیییکیییاف و  
نابرابریهاست کیه گسیتیری میی  
یییابیید و تشییدییید میییییشییود. پیینییج  
انگشت دست را نشانتان مییدهینید  
تا نابرابریهای واقعیا نیجیومیی در  
ثروت و امکیانیات اجیتیمیاعیی را  

 توجیه کنند. 
 

از نظر میا بیرابیری واقیعیی بیدون  
برابری در استفاده از امیکیانیات و  
ثروتهای اجتماعی بی معنیاسیت.  
برابری از نظر ما یعنی نیه  یقیر  
برابری در برابر قانون و دولیتم نیه  
 قر برابری حقوقی و سیییاسییم  
بلکه امکانات بیرابیر بیرای هیمیه  
مییردش در اسییتییفییاده از ثییروتییهییای  
اقتصادی و امکانات اجتیمیاعیی.  
برابری یعنی ایینیکیه هیمیه میردش  
واقعا شهروندانی بیا امیکیانیات و  
اختیارات برابر باشند. تبعیییب بیر  
اسییاس جیینیییییسیییییت و مییذهییب و  
قومیت و ملیت و ثروت خصیصیه  
جوامع طیبیقیاتیی میوجیود اسیت.  
سیستم سرمایه داری دائیمیا دارد  
این تبعیضات و شیکیا یهیا و نیا  
برابریها را بیه نیفیع ییک اقیلیییت  
تعمیق و تشدید مییکینید. ایین بیا  
نفو زندگی اجتیمیاعیی انسیانیی  
در تناقب است و تا زمیانیی کیه  
این شکا ها و نابرابیرییهیا از بییین  
نیییرود بشیییرییییت وارد زنیییدگیییی  
اجتماعی به مفهیومیی کیه آرزو  

 دارد نخواهد شد.  
 

کارگر کمونیست: وقتای کاه 
یااک شااهاارونااد مااطااالاابااه 
،حاکااوماات کاارگااری، را ماای 
بیند، چه برداشتای داشاتاه 
باشاد؟ باخاصاور اگار باه 
معنای معمول کلمه ،کاارگار، 
نااباااشااد. آیااا ایاان هاامااان 
حااکااوماات کااارگاارهااا اساات؟ 
 سوسیالیسم است؟ چیست؟

 
 کاظم نیکخواه: 

بییگییذارییید او  اییین را بییروشیینییی  
تاکید کنم که ما کیمیونیییسیتیهیا  
جامعه را بدون حکومیت و دولیت  
میخواهیم و  کر میییکینیییم ایین  
کامال عملی است و تیا زمیانیی  
که بشر بیه جیاییی نیرسیییده کیه  
بدون حاکمیییت و حیکیومیتیگیران  
زندگی اجتماعی داشیتیه بیاشیدم  
هینیوز رهیایییی و آزادی مییعینییی  
نخواهد داشت. یعنیی اگیر بیطیور  
واقعی آزادی و بیرابیری واقیعیی  
اجتماعی برای همه مردش عمیلیی  
شود دولت و حیکیومیتیی کیه بیر  
مردش حکومت کند الزش نیییسیت.  
امیییا در میییورد "حیییکیییومیییت  
کییارگییری" بییاییید بییگییویییم کییه  
حکومت کیارگیری از نیظیر میا  
بیان دییگیری بیرای ییک دولیت  
سوسیالییسیتیی اسیت. حیکیومیت  
کارگری حاکمیت توده کارگیران  
نیست و حتی به مفیهیوش راییجیی  
کییه تییاکیینییون بشییر دولییتییهییا و  
حکومتها را تجربیه کیردهم ییک  
حییکییومییت نیییییسییت. "حییکییومییت  

کییارگییری" نییاش دیییگییری بییرای  
"جمهوری سوسیییالیییسیتیی" اسیت  
که  در واقع بعنیوان دولیت گیذار  
نوعی سیازمیانیدهیی جیامیعیه در  
مییقییابییل نیییییروهییایییی اسییت کییه  
میییییخییواهیینیید نییظییم طییبییقییاتییی را  
بازگردانند. تاکیید بیر کیارگیری  
بودن این دولت یا این حکومت بیه  
دلیل ترکیب نیییروهیای تشیکیییل  
دهنده آن نیست. بلیکیه تیاکیییدی  
اسییت بییر خصییلییت و مییاهیییییت  
طبقاتی آن که ضید اسیتیثیمیار و  

 ضد سرمایه داری است.     
 کر نمیکنم این واقعیییت اکینیون  
دیگیر نیییاز بیه اسیتیدال  زییادی  
داشته باشد که دولتهای میوجیود  
هیمییگییی ابییزار حییاکییمیییییت یییک  
اقلیت یعنی طبقه سرمایه دار بیر  
اکیثییرییت جییامیعییه هسییتیینید. اییین  
دولتها ستون مالکیت خصیوصییم  
مدا ع سیستم سود و اسیتیثیمیار و  
ابزار اساسی حفیظ و حیراسیت از  
این سیستم هستینید. شیمیا هیییچ  
دولتیی را پیییدا نیمیییکینییید کیه  
نماینده یک اقیلیییت سیتیمیگیر و  
استثمارگر نباشد.  یقیر میقیاطیع  
کوتاه و استثنایی ای در تیارییخ  
وجود دارد که دولت بطور واقیعیی  
در دست میردش بیوده اسیت میثیل  
کمون پاریو یا دولت بیر آمیده از  
انقالب اکیتیبیر روسیییه. امیا ایین  
جالب است که تماش تئوریسنیهیا و  
آکادمیسییینیهیا و  یییلیسیو یان و  
جامعه شناسان رسیمیی ییا بیهیتیر  
است بگویم غیر کارگری و غیییر  
کمونیست وجود دولت را بیعینیوان  
یک نیاز اساسی جامیعیه بشیری  

 ر  میگیرند. گویا اگیر دولیت  
وجود نداشته باشد بلیبیشیو و بیی  
نظمی و جنایت و دزدی و جرش و  
 ساد همه جا را خواهید گیر یت.  
یک ذره حقیییقیت در ایین بیحی   
وجود ندارد. حقیقت ساده ایینیسیت  
همه ایین نیاهینیجیارییهیا در ابیعیاد  
وسیع بصورت آشکار و نیهیان هیم  
اکنون بر دنیا حاکم اسیت. روشین  
اسییت کییه جییامییعییه طییبییقییاتییی و  
آرایییش طییبییقییاتییی مییوجییود بییرای  
حفظ همین دزدیها و چیپیاولیهیا و  
یکه تازیهای سرمایه داران قیطیعیا  
به دولت و حیکیومیت نیییاز دارد.  
اما بشر آزاد و بیرابیر بیه دولیت و  
حکومت از هیییچ نیوع آن نیییاز  
ندارد. کل دورانهای طبقیاتیی ییا  
دوره های دولتمداری انسان را در  
واقع بیایید دوره پیییشیا تیارییخیی  
انسان نیاش نیهیاد کیه بیایید از آن  
عبور کرد و تیردییدی نیدارش کیه  
بشر به ناگزیر از آن عبور خیواهید  
کییرد و جییامییعییه را بییگییونییه ای  
دیگری سازمان خیواهید داد کیه  
تک تک ا راد جامیعیه بیعینیوان  
انسیییانیییهیییاییییی بیییرابیییر در امیییور  
اجییتییمییاعییی دخیییییل میییییشییونیید و  

 تصمیم میگیرند. 
 

بنظرش این حقیقت را امیروز بیییش  
از هر زمان مییشیود لیمیو کیرد.  
مدیای اجتماعیی و ایینیتیرنیت و  
ارتباطات روزمره و جهیانیی ا یراد  
بشر در دوره کنونیی دارد طیالییه  
های سازمان جامعه آینده و بیدون  
حکومتها و طبقات حیاکیم و آقیا  

هیاییی    باالسیرهیا را هیم از جینیبیه 

نشان میدهد. بیهیرحیا  حیکیومیت  
کارگری نوعی آراییش اکیثیرییت  
مردش برای چنین گیذار تیارییخیی  
ای اسیت. حیکییومیت کیارگییری  
تضمین کننده پیشروی و پییروزی  
انقالب کارگری و سوسیالیسیتیی  
است. حکیومیت کیارگیری اهیرش  
آزادی بییرای تییک تییک مییردش  
است. حکومت کارگری اهرش بیر  
پا کردن جامیعیه ای اسیت بیدون  
استثمار و ستم طبقاتی و تبعییب  
اقتصادی و سیاسی و اجتیمیاعیی  
و جیینییسییی و مییلییی. حییکییومییت  
کارگری اهرش ریشیه کین کیردن  
استثیمیار در جیامیعیه بیا انیقیالب  
سوسیالییسیتیی اسیت. حیکیومیت  
کارگری یعنی میردش مسیلیح در  
شوراهای خود که از مینیزلیت و  
ر ییاه و آزادی و بییرابییری بییرای  
تک تک ا یراد جیامیعیه د یاع  
میکند. این چینییین حیکیومیتیی  
همانطور کیه اشیاره کیردش روشین  
است که با تیمیاش حیکیومیتیهیای  
تاکنونی که حیاکیمیییت اقیلیییت  
ستمگیر و اسیتیثیمیارگیر هسیتینید  
متفاوت و در واقع متضیاد اسیت.  
و به همییین دلیییل حیکیومیت بیه  
مفیهیوش دقیییق کیلیمیه نیییسیت و  
بیتیدریییج جییای خیود را بییه خییود  
مدییرییتیی اجیتیمیاعیی در ییک  

 جامعه آزاد و برابر خواهد داد. 
 

مصاااحاابااه تااوساا  ناااصاار 
اصغری از اعضای تحریریاه 
کارگر کمونیست تهیاه شاده 

 است.

 معنای آزادی، برابری و حکومت کارگری
 گفتگو "کارگر کمونیست" با کاظم نیکخواه  

و تییاتییر و راه پیییییمییایییی هییای  
خییابیانییم ابیتیکیاراتیی نیا آشینیا  
نیستند. جمع کیردن و میتیشیکیل  
کردن هزاران نفر از مردمییکیه در  
حاشیه شهرها زندگی میییکینینیدم  
جمع کردن و سازمانیدهیی ده هیا  
هییزار کییارگییر اخییراجییی و چیینیید  
میییییلیییییون جییوانییان تییحییصیییییلییکییرده  

نیازمند ابتکارات زنیده ای اسیت  
که همه با هم احسیاس قیدرت و  
غرور برای رهاییم در میبیارزه را  

 دارند. 
 

از حییاشیییییه شییهییرهییا     ١٠ قیییییاش  
استارت زده شید. امیا بیه  یرجیاش  
نرسید. حاشیه نشیینیان و حیلیبیی  

آبادها ریشه کن نشدند. امیروز بیا  
دهییه ا ییزایییش    ٠ سییپییری شییدن  

 بیشتری هم داشته است.  
 

امام امروز در شرایطیییکیه طیبیقیه  
کارگر و هزاران  عا  ناراضی بیه  
ستم طبقاتی در جیامیعیه حضیور  
دارند. هزاران سخنگوی آگیاه بیه  

دهییه    ٠ میینییا ییع طییبییقییاتییی در  
گذشته عروج پیدا کرده انید. دور  
از انتظار نیخیواهید بیود اگیر کیه  
جنبش طبقاتی بیا آرمیان آزادیم  
برابری و حکومت کیارگیری بیه  
شعار اصلی مییلیییون هیا نیفیر از  
مییردش تییبییدیییل شییود. انییقییالب  
کارگری و ه مونی سیییاسیی ییی  

اجتیمیاعیی طیبیقیه کیارگیر نیییاز  
 انسانی و  وری است. 

 
 ٥٩٣١ مرداد    ٩٥ 
      ٧٤٥٠ اوت    ٧٧ 
 

 است! شیندر حاشیه اخبار کارگری                                                           آمارها می گویند از هر چهار ایرانی یکی حاشیه ن
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درصاااادی  ٤٢٧رشااااد 
اعتراضات کاارگاری در 

 سطح استان مرکزی
میرداد سیردار کیییومیر     ٧٩ روز  

عزیزی  رمانده انتظیامیی اسیتیان  
مرکزی در جیمیع خیبیرنیگیاران از  

درصیدی اعیتیراضیات    ٧٠٤ رشد  
در سطیح ایین اسیتیان کیه حیجیم  
عیییمیییده آنیییهیییا را اعیییتیییراضیییات  
کارگری به خود اختیصیا  داده  
استم سخین گیفیت. ایین گیفیتیه  
عیییزییییزی از هیییراس رژییییم و  
 رماندهانش از  ضای اعتراضیی  
جامعه حیکیاییت دارد. ایین آمیار  
گییوشییه کییوچییکییی از اتییفییا   
شورانگییزی را کیه هیر روزه در  
این جامعه شاهدی هستییمم بیییان  
میکینید. اعیتیراضیات کیارگیری  
گسترده است و هیر روز اشیکیا   
تعرضی تری بخود میییگیییرد. از  
جمله در همین هفتیه اعیتیراضیات  

هزار کارگر گروه ملیی  یوالد    ٠ 
اهواز و تجمعات هر روزه شیان در  
وسر شهرم  ضای سیییاسیی ایین  
شهر را متفاوت کرده بیود. و در  
کنار همه اینها  راخوان سیراسیری  
بازنشستگان به تیجیمیع بیزرگشیان  

مییییرداد بییییا    ٩٥ بییییرای روز  
خواستهای مهمی چیون ا یزاییش  

  ٠ حقوقهیا بیه بیاالی خیر  یقیر  
میلیون تومان و درمان راییگیان و  
پییایییان دادن بییه امیینیییییتییی کییردن  
مبارزات تحرک گستیرده ای را  
بییرای بییرپییایییی یییک تییجییمییع  
اعتراضی سراسیری بیه پیا کیرده  
اسییت. از سییوی دیییگییر  ضییای  
اعییتییراضییی مییردش در شییهییرهییای  
مختیلی  و بیه مینیاسیبیت هیای  
گوناگون اسیت. از جیمیلیه ییک  
نمیونیه ای اعیتیراضیات هیر روزه  
مالباختگان و راهیپیییمیاییی هیا و  
تجمعاتشان در شهرهای میخیتیلی   

است که شعارهای آنهیام صیدای  
اعییتییرا  کییل جییامییعییه عییلیییییه  
اختالس های حکومیتیییان اسیت.  
نمونه دیگری اعتراضات هیر روزه  
مردش علیه میحیرومیییت از اولیییه  
ترین نیازهای زندگیشان و نیمیونیه  
آن در این هفیتیه در شیهیر دز یو   
بخاطر معضل کمبیود آب اسیتم  
که به درگیری مردش این شهر بیا  
نیروی انیتیظیامیی مینیجیر شید و  
مردش با شعارهایی چون ما هیمیه  
با هم هستیمم نیییروی انیتیظیامیی  
خجالتم خجالت بیا سیرکیوبیگیران  
حکومت درگیر شدند. همیچینییین  
چهارشنبه های بیدون حیجیاب و  
جنگ آشکار زنیان میعیتیر  بیا  
حییجییاب اییین پییرچییم و سییمییبییل  
حییکییومییت اسییالمییی و ابییعییاد  
اجیییتیییمیییاعیییی ایییین اعیییتیییرا م  
کییارزارهییای اعییتییراضییی عییلیییییه  
تفکیییک جینیسیییتیی از جیمیلیه  
اسییتییادیییوش هییای ورزشییی بییرای  
همهم طومارهای اعتراضی علییه  
ازدواج کودکان این قانون بیربیرییت  
اسییالمیییم کییارزار در د ییاع از  
حقو  کودکیان و حیق کیودکیان  
برای ر تن به میدرسیه م کیارزار  
علیه امنیییتیی کیردن میبیارزاتم  
اعییتییراضییات دانشییجییویییان عییلیییییه  
اخاذی های دانشگاههیا و بیرای  
حق تیحیصیییل راییگیان و صیدهیا  
نمونه دیگر از همین دستم ابیعیاد  
تحوالت عظییمیی را کیه در راه  
اسییت بییه نییمییایییش میییییگییذارد.  
تییحییوالتییی کییه در آن جیینییبییش  

 کارگری ثقل مهمی دارد.  
مشکل ما حل نشه اهواز قییامیت  

 میشه 
هیزار کیارگیر گیروه    ٠ این شعار  

میییلیییی  یییوالد اهیییواز اسیییت.  
شیییعیییارهیییای اعیییتیییراضیییی ایییین  
کارگران در وسیر شیهیرم  کی   
زدن و شییعییار تییوکم تییانییکم  

 شییفییشییهم بییطییور واقییعییی اعییالش  
جیینییگ کییارگییران عییلیییییه  ییقییرم  
بیحقوقیم بی تامینی و جهنیمیی  
است که جمهوری اسالمی به پیا  
کرده است. یکسا  قبل کیارگیران  
هییپییکییو در وسییر شییهییر اراک  
راهپیمایی کردند و با شیعیار زییر  
بار ستم نمی کنیم زندگییم جیان  
 دار میکنیییم در ره آزادی وای  
از این وضعم وای از ایین وضیعم  
سرود آزادگی سیردادنید و شیعیار  
آنهیا بیه سیرود هیمیبیسیتیگیی در  
اعتراضات کارگری از جمیلیه بیه  
شعار هزاران بازنشسته در تیجیمیع  
اعتراضی آنیهیا در روزهیای آخیر  

تییبییدیییل شیید. امییروز    ٣١ سییا   
کارگران گروه ملی اهواز بیا ایین  
شعیارهیام دارنید صیدای خشیم و  
اعیتییرا  کییل کیارگییران و کییل  
جامعه را علیه تیوحیش سیرمیاییه  
داری حییاکییم و زورگییویییی و  
قلدری هاییش اعیالش میییکینینید.  
کارگران گروه ملی  یوالد اهیواز  

ماه دستیمیزد در    ٠ بخاطر دستکم  
اعترا  به سر میبرند. دور جدیید  
اعتراضات کارگران گیروه میلیی  

تیییر    ٧٣ صنعتی  والد اهیواز از  
میاه دسیتیمیزد پیرداخیت    ٠ بخاطر  

نشیده و طیلییبیهیایشیان بیابیت حییق  
سنوات و خطر بیکارسازیهیا آغیاز  
شیید اسییت. در شییرایییطییی کییه  
اعتراضات کارگران گیروه میلیی  
صنعتی اهواز هر روز تعرضی تیر  
میییییشییود و کییارگییران بییر روی  
خواستهایشان پا شاری میکینینیدم  
مدیریت در همدستی بیا حیراسیت  
به ابزار سرکوب دسیت بیرده و ده  
نفر از کارگیران از جیمیلیه رحیییم  
سعیدیم طیار  خیلیفییم غیرییب  
حریزاویم کریم سییاحییم عیبیاس  
چلداویم علی اکبر پنیاهینیدهم را  

مرداد بازداشت شیدنید    ٧٠ در روز  
که بعید بیا گیر یتین تیعیهید آزاد  

گییردیییدنیید. امییا کییارگییران بییه  
اعتراضاتشان ادامه میدهینید. روز  

نیییفییر از ایییین    ١٤ مییرداد    ٧١ 
کیییارگیییران بیییرای پیییییییگیییییییری  
خواستهایشان بیه تیهیران ر یتیه و  
مقابل مجلو تجمع کردند. صی   
مییتییحیید و قییدرتییمیینیید کییارگییرانم  
اتکای آنها به مجمع عمیومیی و  
تصمیم گیری های جمعی شیانم  
شییرکییت خییانییواده هییا در اییین  
اعتراضات از جملیه حیلیقیه هیای  
کلیدی برای تداوش قدرتیمینید ایین  

 اعتراضات است. 
تییبییلیییییغییات کییثییییی  شییوراهییای  
اسالمیی و خیانیه کیارگیرییهیای  

 رژیم 
یییییک کییییارزار دا  خییییانییییه  
کارگرییهیای و دارودسیتیه هیای  
شوارهای اسالمیم این نهیادهیای  
دست ساز حیکیومیتیی در هیفیتیه  
های اخیرم کارزار د اع از عیلیی  
ربیعی وزیر کیار دولیت روحیانیی  
است. ایینیان در دوره مضیحیکیه  
انتخابات پشت سر روحانی سییینیه  
زدند و امروز سنگ ربیعی جیالد  
را تییحییت عیینییوان "وزیییر دلسییوز  
کارگر" به سییینیه میییزنینید. امیا  
کییارنییامییه سیییییاه عییلییی ربیییییعییی   
کسی که از مهره های شنیاخیتیه  
شده اطالعات رژییم و شیکینیجیه  
گر بوده مثل تیک تیک دییگیر  
سران حکومتی برای مردش روشین  
است. او وقتیی وزییر کیار دولیت  
روحانی شدم گفت:"من هینیوز بیه  
روایتی و از زاوییه دییگیری هیم  

جیا    کنیم. هیمییین   کار امنیتی می 
اش باید با بحران کیار و    که نشسته 

بحران اجتیمیاعیی میقیابیلیه کینیم.  
کنید جلوگییری از ایین     کر می 

 ای است؟".   ها کار ساده   بحران 
علی ربییعیی درسیت گیفیت. در  
دوره ای که جینیبیش اعیتیراضیی  
کارگری چنین با قدرت به جیلیو  

گاش برمییداردم بیه وزارییی چیون  
وی نیییییاز اسییت کییه در کییار  
امنیتی کردن این اعتراضیات هیم  
خییبییره بییاشیینیید. امییا در مییقییابییل  
جنبشی اعتراضی علیه امنیییتیی  
کیییردن میییبیییارزات در میییییییان  
کییارگییرانم مییعییلییمییان و مییردش  
معتر  به راه ا یتیاده اسیت کیه  
هر روز ابعاد اجتماعی تری پیییدا  

 میکند.  
کارزار د یاع از "عیلیی ربیییعیی"  
جایگاه تشکلهای بیانید سیییاهیی  
خانه کارگر و شوراهای اسالمیی  
را به عنوان نهادهایی حکیومیتیی  
به روشین نشیان میییدهید.  بیایید  
بسیییا  آنیییهیییا و وزییییر کیییار  
"دلسوزشان" علی ربییعیی و کیل  
حاکمیت جانیان اسالمی را جیارو  

 کرد.  
ماارداد روز تااجاامااع  ٣٣

بااااازرس ساااااراساااااری 
 بازنشستگان 

مییرداد م روز اعییتییرا     ٩٥ روز  
سیراسییری بییازنشیسییتیگییان  بییرای  
پیگیری خواستهایشان در میقیابیل  
مجلو اسالمی است. این تجیمیع  
بیییزرگ اعیییتیییراضیییی تیییوسیییر  
بازنشستگان  یرهینیگییم تیامییین  
 اجتماعیم پرستارانم و لشگری  

 
بصورت سراسیری در سیاعیت ده  

مییرداد در مییقییابییل    ٩٥ صییبییح  
مجلو اسالمی برگزار میشود و  
بازنشستگان از سراسیر کشیور در  
تییدارک بییرگییزاری آن هسییتیینیید.  
بازنشستگان در بیانیه هیایشیان از  
شهرهای مختل  هیمیکیاران خیود  
در سراسر کشورم  همکاران معلیم  
شییاغییل  و خییانییواده هییا را بییه  
شرکت در این روز  رامییخیوانینید.  
گروههای معلمان از جمیلیه گیروه  

  ٥٣ مییعییلییمییان  

 کارگران در هفته ای که گذشت
 درصدی اعتراضات کارگری در سطح استان مرکزی ٤٢٧رشد 

 مرداد روز تجمع بزرس سراسری بازنشستگان   ٣٣
 شهال دانشفر 

صفحه   ٢ صفحه   
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اسفند اعیالش هیمیبیسیتیگیی بیا ایین  
 راخوان کیرده انیدم  وسیییعیا خیبیر  
رسییانییی کیینیییییم. گییروه اتییحییاد  
بازنشستیگیان طیی قیطیعینیامیه ای   
پیشنهادی بیر سیر خیواسیت  بیرون  

ر ت از خر  یقیر ییعینیی؛ )چیهیار  
میلیون تومان(م داشتن بیییمیه هیای  
همگانی و درمان رایگان و برداشتین  
 شارهای امنیتیی از  ضیاهیایشیان  
تاکید کرده و اعالش کیرده انید کیه  

چنانچه به مطالبات آنها پاسیخ داده  
نشود به تجمیعیات و تیحیصین خیود  
ادامه خواهند داد. آنیهیا هیمیچینییین  
خواستار اداره و نظیارت بیر صینیدو   
های بازنشستگی خود و رسییدگیی  

بییه غییارت هییرگییونییه صیینییدو  و  
موسسه های مالیی بیازنشیسیتیگیان  
مانند جرییان کیارت صیدرا... شیده  
اند. مجموعه این خواستها مییتیوانید  
مضمون پالکاردهای اعتراضی ایین  

تیییجیییمیییع اعیییتیییراضیییی بیییزرگ و  
شعارهای کوبنده آنیان عیلیییه  یقیرم  
بیحقیوقییم اخیتیالس هیا و داشیتین  
یک زندگی انسیانیی بیاشید. زنیده  

 باد بازنشستگان 

 کارگران در هفته ای که گذشت         شهال دانشفر 

علییرغیم اعیتیراضیات گسیتیرده در   
مقابل حکم شال  و اجرای آن علییه  
کارگران معدن آ  دره م بیار دییگیر  
دستگاه قضائی حکم شنیع و غیییر  
انسییانییی شییال  را عییلیییییه شییاپییور  
احسیانییی راد  از اعضییای هیییییات  
مدیره اتحادیه آزاد کارگران اییران و  
نماینیده سیابیق کیارگیران کیارخیانیه  

 پرو یل ساوه صادر کرد. 
جدای از اینکه شاپور احسیانیی راد  
هیچ جرمی جز د اع از معییشیت و  
بدیهی ترین حقیو  انسیانیی خیود و  
همیکیارانیش میرتیکیب نشیده اسیتم  
صدور حکم شال  در قرن بیییسیت و  
یییک بییا تییمییامییی پیییییشییر ییتییهییای  
زنیدگیی اجیتیمییاعیی  بشیر امییروزم  
توهین به شیان و مینیزلیت انسیان و  
زنییده کییردن دوران بییربییریییت و بییرده  

 داری است. 
اما در مقابل بی پاسخیی سیرمیاییه  
داران به کارگران حیق طیلیب و بین  
بست سیییسیتیم میوجیود در میقیابیل  
پاسخ به این هیمیه جینیاییت در حیق  
میلیونها کارگر )دستمزد زییر خیر  
مرگ ممیلیونها کیارگیر طیلیبیکیار  
حیقیو  میعیوقیه وبیییکیارو اخیراجییی  
مهزاران کشیتیه بیه عینیوان حیواد   
کارمدهیهیا کیارگیر زنیدانیی طیوییل  
المدت بعلت اعیتیرا  بیه ایین بیی  
حقوقیی و...(  سیییسیتیم قضیائیی  
ایران بی پرده و عیرییان بیه د یاع از  

 مفت خوران و دزدان برآمده است. 
در عصییری کییه رسییانییه و اطییالع  
رسییانییی بییه حییدی اسییت کییه هییر  
 ییردی بییه آن دسییتییرسییی دارد و  
میبیینید کیه چیطیور کیار یرمیاییی  

میییییلیییییارد    ١١٤٤ )رسییتییمییی صییفییا( 
تومان اختالس مییکینید و بیعید بیه  
عنوان کارآ رین نمونه مورد تجیلیییل  
قرار میگیرد اما آشیکیارا حیقیو  و  
دستمزد کارگران زیر مجیمیوعیه ی  
خود را ماهها پرداخت نمیکنیدم حیق  
بیمه ی کسر شده از حقو  آنان  را  
به تامین اجتماعی نمیدهد و هیزاران  
خیییانیییواده کیییارگیییری  را دچیییار  
 روپاشی و نابودی میکندم بیا ایین  
حا  دستگاه قضائی در مقیابیل ایین  
حقیقت آشکار در میقیابیل چشیمیان  
میلیونها انسیانم کیارگیری را کیه  
صدایش علیه  ایین وضیعیییت ضید  
انسانی بیلینید میییشیود بیه زنیدان و  

 شال  محکوش میکند. 
 

کامال آشکار است که احکاش قیرون  

وسییطییایییی و زنییدان و دادگییاهشییان  
مختص ما کارگران است و دییگیر  
به جائی رسیده اند کیه آشیکیارا بیر  
عیلیییییه کیارگییرانییی کیه صییدایشییان  
بدلیل گرسنگی بلند میشیود حیکیم  
شال  میدهند و در مالعیاش آنیرا بیه  
اجرا در میاورند تا هیییچ کیارگیری  
نییتییوانیید نییظییم و امیینیییییت صییاحییبییان  
سیییرمیییاییییه را بیییرای غیییارت و  
چپاولگری به خطر اندازدم وگرنه بیا  
این همه آمار و ارقاش اختیالس هیای  
سربه  لک کشیییدهم چیطیور اسیت  
که شیاهید صیدور و اجیرای حیکیم  
شال  بر علیییه کیار یرمیای دزد و  
 اختالس گر در مالعاش نمی شویم. 

بییه هییمییییین دلیییییل اسییت کییه مییا  
کارگران میییگیوئیییم کیل سیییسیتیم  
میوجیود از دادگیاه و زنیدان و قییوه  

قضائیه و اجرائیه و مقینینیه کیه بیه  
ظییاهییر بییرای ایییجییاد نییظییم و اداره  
جییامییعییه بییر پییا شییده انیید تییمییامییا  
دستگاههایی هستند برای بیرقیراری  
نظم و امنیت صیاحیبیان سیرمیاییه و   
به تمکین کشاندن ما کیارگیران در  

 مقابل استثمار و غارتگری آنان. 
امام در این سیوی چینییین نیظیم و  
امنیتیم اراده متحدانه ما کیارگیران  
قرار دارد که اجازه نخواهید داد ایین  
نظم غارتگیرانیه هیر بیالئیی را کیه  
میخواهد بر سر طبقه کارگر بیییاورد  
و برای حیفیظ و بیقیا چیپیاولیگیری  
هایشم کارگران حق طلبی همیچیون  
شاپور احسیانیی راد را بیه زنیدان و  
حکم قرون وسطائی شال  میحیکیوش  

 و آنرا به اجرا در بیاورد. 
 ٣١ مرداد    ٧٩ 

 پروین محمدی: 
 حکم شالق علیه کارگران دفاع عریان از صاحبان سرمایه است

 

به همین دلیل است که ما کارگران میگوئیم کل سیستم موجود از دادگاه و زنادان و قاوه 
قضائیه و اجرائیه و مقننه که به ظاهر برای ایجاد نظم و اداره جاماعاه بار پاا شاده 
اند تماما دستگاههایی هستند برای برقراری نظم و امنیت صااحاباان سارماایاه و  باه 

 تمکین کشاندن ما کارگران در مقابل استثمار و غارتگری آنان.
اما، در این سوی چنین نظم و امنیتی، اراده متحدانه ما کارگران قرار دارد کاه اجاازه 
نخواهد داد این نظم غارتگرانه هر بالئی را که میخواهد بر سر طبقه کارگر بیااورد و 
برای حفظ و بقا چپاولگری هایش، کارگران حق طلبی همچون شاپور احسانی راد را به 

 زندان و حکم قرون وسطائی شالق محکوم و آنرا به اجرا در بیاورد.

http://free-them-now.com
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 ٣ صفحه   

رحمانی  ضلیی وزییر کشیور  
سا  گیذشیتیه   جمهوری اسالمی: 

هیییزار نیییفیییر از اتیییبیییاع    ٠٩٤ 
ا غان به ایین کشیور   «غیرمجاز »

هیزار    ١٤٤ بازگردانده شدندم امیا  
نییفییر از آنییهییا دوبییاره بییه ایییران  
بازگشتند.وی در مجلو تیککییید  

بییه  »کییرد کییه اییین وزارتییخییانییه  
صورت جدی سیامیانیدهیی اتیبیاع  

را در دسیتیور   «غیرمجاز بیگیانیه 
 کار خود دارد. 

مقاش دیگر حکیومیت کیه در  
” اتبیاع بیییگیانیه “ بخش مربو  به  

وزارت کشور جمهیوری اسیالمیی  
مشغو  طر  متصیوییب و اجیرای  
سیاستهیای ضید انسیانیی اخیراج  
مهاجرین ا غانستانی میی بیاشیدم  

اداره جیات  ” تاکید می کند که  
کار و کیار یرمیاییان در صیورت  

شینیاسیاییی  “ طیر      عدش اجیرای 
بیا  ”  اشتغا  غیرمجاز اتباع بیگانیه 

جرایم هینیگیفیتیی روبیرو خیواهینید  
شد. همزمان اداره جات میرزبیانیی  
جییمییهییوری اسییالمییی در مییرز  
مشترک ایران و ا غانستیان و در  
همکاری با سازمان میلیلم اقیداش  

مرکز بیازگشیت  “ به برپایی دهها  
میییعیینییی  ” داوطییلییبییانییه مییهییاجییرییین 

اردوگاههای اجباری و زندانیهیای  
 وی ه اخراج کرده اند. 

سیییاسیتیهیای     در ادامیه ایین 
و     ضد انسانی اخراجم دستگیری 

سییرکییوب جییمییعیییییت میییییلیییییونییی  
مهاجرین ا غانستانی میقیییم اییران  
است که رحمیانیی  ضیلیی وزییر  
کشور جمهوری اسالمیم بیالنیی  
از اجرای ایین سیییاسیتیهیای ضید  
انسییانییی حییکییومییتییش ارائییه داده  
است.جنیاب وزییر گیفیتیه کیه از  

هزار میهیاجیر ا یغیانسیتیانیی    ٠٤٤ 
  ١٤٤ اخراج شده در سا  گذشتیهم  

هزارنفر دوباره بیه اییران بیازگشیتیه  

انیید! هییر تییوجیییییهییی و تییهییدیییدی  
وزیییر کشییور بییکیینییدماییین     کییه 

اعترا ی به شکست سییاسیتیهیای  
حکومت در اخراج مهاجریین میی  
باشد. این نشان می دهد که ایین  
جمعیییت میییلیییونیی کیه بیخیش  
بییزرگییش در ایییران بییدنیییییا آمییدهم  
زندگی جهنمی سراسر سیرکیوب؛  
تیحیقییییر و تییبیعییییب و راسییییسییم  

و ن اد پیرسیتیانیه رژییم را     دولتی 
تحمل کردهم دههیا میحیدودییت و  
بییی حییقییوقییی مییطییلییق را روزانییه  
تحمل کرده و میی کینیدم ییک  
مقاومت و مبارزه برای میانیدن و  
زنیدگیی کیردن در اییران را حییق  
خود دانسته و حیاضیر بیه تیرک  
ایران علیرغم هیمیه سیییاسیتیهیای  
راسیستی و ن ادپرستانهم سرکیوب  
و تحقیر و توهییین روزانیه تیوسیر  
حکومت نبیوده و نیییسیت. ییک  
مییقییاومییت و مییبییارزه بییزرگ و  
اجتماعیی کیه در د یاع از حیق  
ماندن و زندگی کردن در ایران را  
بییه حییکییومییت دزدان و قییاتییالن  
دو اکتو تحمییل کیرده اسیت. از  
این مبارزه و مقاومت بیایید د یاع  
کیییرد و صیییدای اعیییتیییرا  و  
خیواسیتیهیای انسیانیی ای را بییه  

 گوی جهانیان رساند. 
بعد از روی کار آمیدن دولیت  
روحانی سیاست اخراج میهیاجیریین  
ا غانسیتیانیی میقیییم اییران شیدت  
گر ت. دولیت و حیکیومیت بیی  
شرمانه ادعا کیردنید کیه حضیور  

بیییکیاری  “ ا غانستانی ها عیلیت  
می بیاشید و شیروع بیه  ”  گسترده 

تییبییلیییییا و جییو سییازی بییرعییلیییییه  
مهاجرین شاغل در اییران کیرده و  
نهایتیا اخیراج دهیهیا هیزار نیفیری  
کییارگییران شییاغییل را در دسییتییور  
خود گذاشتند.دولت روحانیی سیه  
سا  پیش با وقاحت وبی شیرمیی  

که اگیر میو یق بیه  ”  اعالش کرد: 
اخراج کیارگیران شیاغیل میهیاجیر  

میییلیییون    ٧ شودم خواهد توانست  
در این راستیا  ”:.  شغل ایجاد نماید 

همه ارگیانیهیا نیظیامیی و اداری  
حکومت حمالت گسیتیرده ای را  
بییه کییارگییران شییاغییل در بییخییش  
هییای سییاخییتییمییانم مییعییدن و راه  
سییازی و سیید سییازی و بییخییش  
خیییدمیییات در دسیییتیییور خیییود  

 گذاشتند. 
در این میدت دولیت روحیانیی  

بیر سیییاسیت ضید     بارها وبیارهیا 
کییارگییری و ضیید انسییانییی ای  
تاکید کیرده و اعیالش کیرده کیه  

شناسایی اشتغا  غیرمجیاز  “ طر   
تا اخیراج کیارگیران  ”  اتباع بیگانه 

شاغل در بیخیش هیای ییاد شیده  
 ادامه خواهد داشت. 

در همین راسیتیا دولیت دهیهیا  
تبصرهم قانون و مقررات به قوانییین  
ضد انسانی و ن ادپرستانه موجیود  
قبلی شیان بیرای تسیهیییل اخیراج  
این جمعیت اضا ه کرده تا بیلیکیه  
بتوانند اخیراج گسیتیرده جیمیعیییت  
میلیونی کیارگیران و میهیاجیریین  

ا غانستانی مقیم ایران را سیازمیان  
بدهند. اینکه وزیر کشور بیا بیی  
شرمی و وقاحت اعالش می کینید  

هزار نفر از مهاجیریین اخیراج    ١٤٤ 
شده دوباره به ایران بر گشتیه انیدم  
اعترا ی است به شیکیسیت هیمیه  
سیاستهای ضد مهاجری و ضید  
کارگری برعیلیییه ایین جیمیعیییت  
میلیونی ساکن اییران. میبیارزه و  
مقاومت این جمعیییت میییلیییونیی  
علییه سیییاسیتیهیای راسیییسیتییم  
نیی ادپییرسییتییانییه و سییرکییوبییگییرانییه  
جیمیهییوری اسییالمیی هییر روز در  
گوشه و کنار اییران ادامیه دارد.  
شاید اطال  کردن جنیبیش میانیدن  
و حییق ادامییه زنییدگییی در ایییران  
برای این مبیارزه اجیتیمیاعیی ایین  
جیمییعییییت بییجیا و درسییت بییاشیید.  
جنیبیشیی کیه در بیطین جیامیعیه  
میلیونی مهاجریین ا یغیانسیتیانیی  
مقیم ایران به پا خواسته و  یرییاد  
ماندن و حق زندگی و اقامیت در  
ایران را سرلوحه شعیارهیاییش قیرار  
داده است.هر چینید در نیگیاه او   
این جنبش سازمانی نداردم د یتیر  
و دستکی نداردم اما در جینیبیش  

و جوی زنیدگیی روزانیهم در هیر  
لحظهم سرکارم محلهم کارخانیه و  

… در بییطیین جییامییعییه ایییران و  
جیینییگییی نییابییرابییر بییا حییاکییمییان  
اسالمی را به پیش می برد. ایین  
مقاومیت و میبیارزه در عیمیل و  
دو اکیتیو حیق میانیدن و کیار و  
زندگی در ایران را بیه حیکیومیت  
آدمکشان اسالمی سرمایه تحمییل  

 کرده است. 
سیییییاسییت ضیید کییارگییریم  
راسیییییسییتییی و نیی اد پییرسییتییانییه  
حییکییومییت عییلیییییه کییارگیییران  
ا غانستانی چیز تیازه و جیدییدی  
نیست. در طو  بیش از سیه دهیه  
گذشته جمهوری اسالمیی دهیهیا  
قانونم تبصره و مصوبه در اییجیاد  
محدودیت برای کیار و زنیدگیی  
علیییه ایین جیمیعیییت میییلیییونیی  
تصویب و به اجیرا گیذاشیتیه شیده  

 است. 
یکیی از بیهیانیه هیای رژییم  
بیییرای حیییمیییلیییه بیییه کیییارگیییران  
ا ییغییانسییتییانیییم ادامییه رکییود و  

اشتغیالیزاییی  “ گستری بیکاری و  
مییی بییاشیید.  ”  بییه شیییییوه دولییت 

هزار مهاجر افغانستانی اخراج  ٠٣٧از”وزیر کشور جمهوری اسالمی:
 ”! هزار نفر دوباره به ایران برگشته اند ٠٧٧شده 

 محمد شکوهی 
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یک عیلیت بیحیران     سیاستی که 
اقتصیادی حیکیومیت و اقیتیصیاد  
زمین گیر شیده ای و بیه طیرییق  
اولیی گسیتیری بییییکیاری را بییه  
حضیییورو اشیییتیییغیییا  کیییارگیییران  
ا غانستانی نسبت می دهید. ایین  
یییک سیییییاسییت کییامییال نیی اد  
پییرسییتییانییهم راسیییییسییتییی و ضیید  
کارگری می بیاشید. سیییاسیتیی  
که تیالی دارد طیبیقیه کیارگیررا  
شیییقیییه شیییقیییه کیییردهم بیییحییی   

را  ”  کارگرخودی و غییر خیودی “ 
راه انداخته و در صیدد تیحیرییک  
طبقه کیارگیر بیرعیلیییه حضیور و  
اشییتییغییا  میییییلیییییونییی کییارگییران  
ا غانستانی می باشد.اساسا هیمیه  
دولییت هییای سییرمییایییه داری در  

” خیارجیییان “ مقاطع رکود و بحران  
و کییارگییران خییارجییی را عییامییل  
بحیران دانسیتیه تیا بیدیین وسیییلیه  
کارگران کشور خودی را عیلیییه  
کارگران خارجی تیحیرییک کیرده  
و در قییدش بییعییدی دسییتییمییزدهییای  
پائییین را بیه کیارگیران تیحیمیییل  
نییمییاییینیید. در اییین میییییان دولییت  
روحانی و کل حکومت جمهیوری  
اسالمی هیم از ایین قیاعیده جیدا  
نیست! دامین زدن بیه هیییسیتیری  

اشیغیا   ”  ضد کارگری به بیهیانیه  
توسر کیارگیران خیارجییم  ”  شغل 

ایییجییاد مییحییدودیییت در کییار و  
زندگی مهاجیرانم تینیگیتیر کیردن  
زنیدگییی و مییعییییشییت بیرای اییین  
جمعیت میییلیییونیی و در نیهیاییت  
دسیییتیییگیییییییری وسیییرکیییوب ایییین  
کییارگییرانم یییک بییخییش جییدایییی  
ناپذیر سیاستهای دولت روحانی و  

 کل حکومت می باشد. 
  

جمعیت میییلیییونیی کیارگیران  
ا غانستانی شاغل در ایران جیزئیی  
جدایی ناپیذییراز طیبیقیه کیارگیران  
ایران می بیاشینید. ایین بیخیش از  
طبقه کارگر در بدترین شیراییر و  
زیییر شییدیییدتییرییین سییرکییوب هییا و  
قوانین حیکیومیتییم در سیه دهیه  
گذشته و با دستمزدهای بیخیور و  
نمیر بدون هیج حق و حقوقی کیار  
کرده و به ثیروت جیامیعیه ا یزوده  

است. تینیهیا سیهیم ایین جیمیعیییت  
سرکیوب و سیییاسیت هیای نی اد  
پرستانه و راسیییسیتیی حیکیومیت  
بییوده اسییت. حییق اییین جییمییعیییییت  
میلیونی است کیه از چینیدرغیاز  
حق و حقو   عال موجیود در ایین  

 جامعه استفاده نماید. 
 

سیاستهای راسیییتیی و نی اد  
پرستانه حکومت علیییه جیمیعیییت  
میلیونی کیارگیران ا یغیانسیتیانیی  
مقیم ایران را باید بشدت میحیکیوش  
کرد. طبقه کارگر و میردش اییران  
نییبییاییید در د ییاع از حییق مییانییدنم  
اقامت و اشتیغیا  هیم طیبیقیه ای  
های خیود در اییران بیی تیفیاوت  
مانده و سکوت نماید. ایین ییک  
وظیفه انترناسیونیالیییسیتیی طیبیقیه  
کارگر ایران است که در د یاع از  
این جمعیت میلیییونیی بیه میییدان  
آمده و بیا حیمیاییت از کیارگیران  
ا غانستانی در برابر سیاست هیای  
ضد کارگری حیکیومیتم نیمیونیه  
ای از هییمییبییسییتییگییی طییبییقییاتییی  

 کارگران را به نمایش بگذارد. 
ماندن درایرانم کار و زنیدگیی  
و بییرخییورداری از حییق و حییقییو   
شهروندیم حیق مسیلیم جیمیعیییت  

و میهیاجیریین   میلیونی کارگیران  
ا غانستانی مقیم ایران می بیاشید.  
برای تحمیل این حق و حیقیو  بیه  
دولت دزدان و قاتالن و آدمکشیانم  
باید طبقه کارگر در مقابل دولیت  
سرمایه داران اسالمیم هم طیبیقیه  
ای هایش را تنها نگذاشیتیه و در  
د اع از این جیمیعیییت میییلیییونیی  
دسییت بییه اعییتییرا  و مییبییارزه  
بزند.اگر قرار است کسیی از ایین  
مملکت اخراج شودم آن جیمیهیوری  
اسالمی اسالمی سیرمیاییه دارانم  
دولت دزدانم قاتالن و سرکوبیگیران  
مردش ایران و مهاجرین ا غانستانیی  

 می باشد. 
 

 محمد شکوهی 
 م  ٥٩٣١ مرداد    ٧٠ 
 ٧٤٥٠ اوت    ٥١ 
 

هزار مهاجر افغانستانی  ٠٣٧از”وزیر کشور جمهوری اسالمی:
 ”! هزار نفر دوباره به ایران برگشته اند ٠٧٧اخراج شده 

 محمد شکوهی 

 کارگران و تشکل های کارگری :
علیرغم اعتراضات گسترده در مقابل 
حکم شالق و اجرای آن در چند ساال 
گذشته علیه کارگران از جمله سوسن 
رازانی، شیوا خیر آباادی، کاارگاران 
معدن آق دره و.... بار دیگر دستگاه 
قضائی حکم شنیع و غایار انساانای 
شالق را علیه کارگر شااپاوراحساانای 
راد از اعضای هیات مدیره اتحادیاه 
آزاد کااارگااران ایااران صااادر کاارد. 
صدور این نوع احکام علیه کاارگاران 
معترض به وضع ماوجاود ناه تاناهاا 
نمی تواند ما کارگران را از خواسات 
و مطالبات به حق خاود بااز دارد، 
بلکه هر حکمی که علیه ما کارگاران 
صادر شود عزم ما را جازم تار مای 
کند. با صدور این نوع احکام قرون 
وسطایی از سوی قوه قضائیه توهام 
تعدادی از کارگران که فکر می کنند 
از طااریااق مساائااودن ماای شااود بااه 
خواست و مطالبات کارگران رسایاد، 
از بین خواهد رفت. سرمایه داران و 
دولت حامای یشاان از وحشات نامای 
داند چکار کناناد باه هار تارفانادی 
متوسل می شوند تا طبقه کارگار را 
مارعااوب کااناانااد. احضااار، تااهاادیااد  
اخراج از کار  شایعه پراکنی عالایاه 
کااارگااران   فشااار بااه خااانااواده   
بازداشت موقت  حکم زندان طودنای 
مدت  حکم تعلایاق،جاریاماه ناقادی، 
شالق زدن به تن کارگر و در بعاضای 
مااورد اعاادام  هاایااز کاادام از ایاان 
فشارها نتوانستاه کاارگاران آگااه و 
پیاشارو را مارعاوب و آناان را باه 
تمکین در مقابل اساتاثاماار سارماایاه 
داران و دولت حاامای یشاان کاناناد. 
کارگران ایران همراه با هام طاباقاه 
های خود در سراسر جهان علیه ایان 

احکام قرون وستایی سکوت نخواهند 
کرد و به هر شکل ماماکان اعاتاراض 
خود را نسبت به چنین احکامی غیار 
انساااناای ابااراز ماای دارنااد. دولاات 
سرمایه داری ایران کاارگاران را باه 
جرم اینکاه درخاواسات حاقاوق هاای 
معوقه خود را دارند زنادان و آناان 
را به شالق محکوم می کنند. اماا در 
مقابل سرمایه داران و مافاتاخاورانای 
که تمام امکانات مالی این کشور را 
در اختیاردارند  تشویق و باه آناان 
امتیاز می دهند تا بیشتر کارگار را 
استثمار کاناناد. ایان نااباراباری در 
کشوری که ما ساکن آن هساتایام هار 
روز بیشتر و بیشتر شده. ایان اسات 
که کارگران آماده هستند باه زنادان 
بروند و حتی اعدام شوند ، اما یک 
لحظه در ماقاابال سارماایاه داران و 

 حامیانشان سکوت نکنند.
 

در شرایاطای کاه نااباراباری حااکام 
باشد و هر روز فااصالاه طاباقااتای 
بیشتر گردد، مبارزه عالایاه آن یاک 

 وظیفه است
٤٠/٥/٤٢ 

 محمود صالحی

 محمود صالحی : 
صدورحکم شالق علیه کارگران محکوم  

 است 
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 از صفحه
Workers in Iran  

 کارگران در فیس بوک                               دیدن کنید

جعفر عظیم زاده: محکومیت شاپور احسانی راد و دیگر کارگران به حکم 
شنیع شالق، لقمه ای نیست که به آسانی از گلوی سرمایه داری حاکم بر 

 ایران پائین رود

اینجا در ایرانم عیالوه بیر ایینیکیه  
باالترین درجه از استثمار بر طبیقیه  
کییارگییر تییحییمیییییل شییده اسییت و  
میلیونها کارگر با دسیتیمیزدهیای  
چندین برابر زیر خر  قر بیه کیار  
واداشته میشوند و اخیراج و نیبیود  
امنیت شیغیلیی و بیی تیامییینیی  
بیداد میکند با اینحا م آنیجیا کیه  
آنان کارد به استخوانشان میییرسید  
و در مقاش د اع از هستیی و بیقیا  
خود بیر میی آیینید و  یرییادشیان  
برای درییا یت میزد کیاری کیه  
ماهها  قیبیل انیجیاش داده انید در  
میایدم بیال یاصیلیه بیا صیفیی از  
نیروهای امنیتییم گیارد ویی ه و  
جناب سرهنگها و سیربیازان بیاتیوش  
بدست در میحیل اعیتیرا  خیود  

مواجه و بدنبا  آن با خاکیرییز قیوه  
قضائییه بیه عینیوان دسیتیگیاهیی  
بییرای احضییار و بییازجییوئییی و  
محکوش کردن بیه زنیدان و شیال   

 روبرو میشوند.   
 

اما به شال  کشییدن تین عیرییان  
کارگران زجر دیده میعیدن آ  دره  
در مالء عاش و اجیرای نیمیایشیی  
از بربریت قرون وسطائی در مقابیل  
چشمان جهانیان و یا محکومیییت  
کییارگییران چییادرمییلییوم بییا ییقم  
پتروشیمی رازیم سیمان لوشیان و  
 عالین صنیفیی هیمیچیون شیاپیور  
احسیییانیییی راد کیییه در سییین  
بازنشستگی با کمری خیمیییده از  
 قر و  الکت نفیو میییکیشید و  

باید بیدلیییل حیق خیواهیی میورد  
ضربات تازیانه قرار بگیردم لیقیمیه  
ای نیییییسییت کییه بییه آسییانییی از  
گلوی سرماییه داری حیاکیم بیر  

 ایران پایین رود. 
مگر میشود هم کارگران و تیوده  
های زحمتکش مردش کشوری را  
بیا وجیود ثییروتیهییای عییظییییم زیییر  
زمینیم آنیهیم در عصیر انیفیجیار  
اطالعات و تباد  آرا و ا کیار در  
جهانی پیشر ته و مدرن گیرسینیه  
نگه داشتم دستمزدشان را ماهیهیا  
پیرداخیت نییکیردم رنیج و میحینییت  
بیکاری و بیی تیامییینیی را بیر  
میلیییونیهیا جیوان تیحیمیییل کیردم  
بازنشستگان را پو از سیی سیا   
کار و زحمت در اوج  یالکیت و  

بییی تییامییییینییی نییگییه داشییتم  
کارگران را با اخراجهای  لیه ای  
بیکار و آواره خیابانها نمود و هیم  
زبان اعترا  این میلیونهیا انسیان  
را به ضرب و زور زنیدان و شیال   
از کاش کشید؟ اگر در تاریخ بشیر  
و در همین جهان معاصر دولیت و  
سیستمی توانسته است با چینییین  
رویکردیم دوامیی داشیتیه بیاشید  

 اینجا نیز چنین خواهد شد!! 
 

کسییانییی کییه سییر در تییوبییره  
غارتگری بی وقفیه ی هسیت و  
نیییییسییت یییک جییامییعییه هشییتییاد  
میلیونی  رو بیرده انید غیا یل از  
آنند که نه تنهیا زنیدان و شیال م  

بییلییکییه هیییییچ ابییزار  سییرکییوب  
دیگیری نیییز قیادر بیه خیامیوی  
کردن حق خواهیی میا کیارگیران  

 ایران نخواهد شد. 
 

اگییر امییروز چیییییزی بییرای مییا  
کارگران ایران از ماحصل کیار و  
زحیمییت و تییولییییید ثییروت در اییین  
مملیکیت بیاقیی میانیده اسیت آن  
چییزم تینیهیا و تینیهیا زخیمیهیای  
ملتهب و درمان ناپذیر گرسنیگیی  
و بی تامینیم سیرکیوب و زنیدان  
و ضربات تازیانه بر پیکر میاسیت  
که دیر یا زود همچون آتشفشانیی  

 سهمگین سر باز خواهد کرد. 

اما به شالق کشیدن تن عاریاان کاارگاران زجار دیاده 
معدن آق دره در مالء عام و اجرای نمایشی از بربریات 
قرون وسطائای در ماقاابال چشاماان جاهاانایاان و یاا 
محکومیت کارگران چادرملو، بافق، پاتاروشایامای رازی، 
سیمان لوشان و فعالین صنفی همچون شاپور احساانای 
راد که در سن بازنشستگی با کمری خمیده از فاقار و 
فالکت نفس میکشد و باید بدلایال حاق خاواهای ماورد 
ضربات تازیانه قرار بگیرد، لقمه ای نیاسات کاه باه 
آسانی از گلوی سرمایه داری حاکم بار ایاران پاایایان 

 رود.
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.سوال: آیا به این ترتیاب ٢

بااحااو کاامااوناایااساام کااارگااری 
هاامااان تاام قاادیااماای تاار 
،بااازگشاات بااه مااارکساایااساام 

 اصیل، نیست؟
 

 منصور حکمت: 
خیر. کمونیسم کارگری قطعیا از  
نظر  کری و تئورییکیی چیییزی  
جز مارکسیسمم همانیطیور کیه از  
کییالییسیییییکییهییای مییارکسیییییسییم  
مستفاد میشودم نیست. امیا ایین  
نحوه  رمولبندی مسالیهم ییعینیی  
"رجعت به مارکسیسم اصیییل" از  
نقطه نظر بیحی  میا نیه صیحیییح  
اسییت و نییه ابییدا آن مییعییضییالت  
 کری و عملی ای را که تیحیت  
عیینییوان عییمییومییی کییمییونیییییسییم  
کارگری به آن میییپیردازییم بیییان  
مییکینید. بیه چینید دلیییل: اوالم  
"رجعت به مارکسیسم"  ی نفیسیه  
به نوعی موضعگیری  کیری و  
تئوریک را به ذهن میاورد. کیل  
جیینییبییش بیییه اصییطییال  "ضییید  
رویزیونیستی" در مراحل مخیتیلی   
وشیاخیه هیای میخییتیلیی  خییودی  
ادعائی جز این نداشت. کمونیسیم  
کیییارگیییری مییید  دییییگیییری از  
جییریییانییات ضیید رویییزیییونیییییسییتییی  
نیست. قبال وقتی چنیین تیبییییین  
اساسا عقیدتی و  یکیری ای از  
هویت و کار خودمان داشتیم اسیم  
جریان خیودمیان را "میارکسیییسیم  
انقالبی" گذاشته بودیم که دقییقیا  
هییمییییین خییاصیییییت و ییاداری بییه  
ارتدوکسی را تیداعیی میییکیرد.  
کمونیسم کارگری گویای ییک  

تعلق اجتماعی و به تبع آن ییک  
حرکت  کری است. کیمیونیییسیم  
کیارگییری بییر سیر سییازمیانییدهییی  
حرکت سوسیالیستی  یی الیحیا   
موجود طبقه خاصی استم طبیقیه  
کارگر. مارکسیییسیم هیم دقیییقیا  
بعنوان پرچم همین سنت طبیقیاتیی  
بیرای مییا مییطییر  اسییت. ثییانیییییام  
کسی میتواند به چییزی رجیعیت  
کند که قیبیال از آن جیدا و دور  
شده باشد. واقعیت هم اینست کیه  
جریانی که خود را در متن تارییخ  
کمونیسم غییرکیارگیری و الجیرش  
غیرمارکسیستی معاصر شناختیه  
است برای جدائیی از ایین سینیت  
باید به مارکسیسم"رجعیت" کینید.  
باید از نظر  کری و ییا از نیظیر  
اجتماعی به موضع و میوقیعیییت  
دیگری برگردد. بحی  میام امیام  
اینست که کمونیییسیم کیارگیری  
یک حرکت وجیرییان اجیتیمیاعیی  
متمایز از جینیبیش کیمیونیییسیتیی  
غییرکیارگیری تیاکینیونیی اسیت.  
سیرجییای خییودی اسییت. تییئییوری  
مارکسیسم ابتدا در میتین هیمییین  
سوسیالیسم کارگری پییدا شید و  
برای دوره ای احزاب کمونیسیتیی  
کیییارگیییری در عییییییین حیییا   
سییخیینییگییویییان و اتییوریییتییه هییای  
مارکسیسم زمان خود بیودنید. بیا  
تحوالت در بییین الیمیلیل دوشم بیا  
غلبه ناسیونالیسم و ر رمییسیم در  

م بیا رشید  ٧٤ روسیه اواخیر دهیه  
ناسیونالیسم چپ در کشیورهیای  
تحت سلطیه و بیویی ه بیا انیقیالب  
چینم با پیییداییش "میارکسیییسیم  
غربی" و سپو چپ نوم گاش بیه  
گیییاش کیییاربسیییت اجیییتیییمیییاعیییی  

مارکسیسم عو  شد و جینیبیش  
های اجتماعی غیرکیارگیری در  
اشیکییا  مییخیتییلیی  بییه مییفییسییرییین  
رسمی مارکسیسم تبدییل شیدنید.  
تغییر کاربست اجتماعی تیئیوری  
های مارکو بدون دست انیدازی  
بییه مییحییتییوای آنم مییحییتییوای  
کارگری و انقالبی بی ابیهیاش آنم  
ممکن نبود. برای جریانی که از  
درون این سنت ها در آمده هیرنیوع  
تییوجییه بییه مضییمییون واقییعییی و  
طییبییقییاتییی مییارکسیییییسییم رجییعییت  
محسوب میشود. بعیبیارت دییگیر  
من مساله را بر سیر روشینیگیری  
 ییکییری نییمیییییبییییینییم. کییمییونیییییسییم  
کارگری از نظر  یکیری ییعینیی  
مارکسیسم و از نیظیر اجیتیمیاعیی  
یییعیینییی جیینییبییش اعییتییرا  ضیید  
سرمایه داری کارگر. این جنبیش  
عیییینیی اسیت و آن تیئییوری هییم  
موجود اسیت. اگیر از درون ایین  
جنبش حرف بزنیم آنیوقیت مسیالیه  
بر سر سازماندهی این جینیبیش و  
ناظیر کیردن تیمیاش و کیمیا  ایین  
تئوری بر آن است. ثالثیام  یرمیو   
"رجعت بیه میارکسیییسیم" هسیتیه  
اصلی بح  امروز میا را از قیلیم  
میاندازد. ما در جهانی میتیفیاوت  
و در دورانییییی مییییتییییفییییاوت  
مییارکسیییییسییت هسییتیییییم. خییود  
مارکو هم مییبیایسیت امیروز بیا  
همان متد و بیا هیمیان مینیفیعیت  
طبقاتی حر هائی درباره این دنیییا  
و این وضعیت مییزد. رجیعیت بیه  
مارکسیسم برای خیییلیی هیا بیه  
میییعییینیییای تیییکیییرار احیییکیییاش و  
 ییرمییولییبیینییدی هییای پییایییه ای  
مارکسیستی است. برای جنیبیش  

مام برای کمونیسم کارگری کیه  
هرگز تجدید نظری در این احکیاش  
و تحلیل هیای پیاییه ای نیکیرده  
استم مساله حیاتی تر کیاربسیت  
مارکسیسم بعنوان ییک نیقید بیه  
جهان امروز و نیروهای طیبیقیاتیی  

 و سیاسی موجود در آن است. 
 

خییالییصییه کییالش اییینییکییه  ییرمییو   
رجعت به مارکسیسم واقعیی ابیدا  
چهارچوب نقد و بح  امیروز میا  
را بیییان نیمیییکینید. اگیر پیاییه و  
هویت اجتماعی جنبیش را دسیت  
نییخییورده و ثییابییت  ییر  کیینیییییمم  
آنوقت میشد قطعا از رویزییونیییسیم  
و مبارزه ضد رویزیونیستی بعنیوان  
مقوالتی مربو  بیه ایین جینیبیش  
طبقاتی سخن گفت. امیا وقیتیی  
کل این جنبشم یا در هیرصیورت  
اردوگاه های جهانی آنم دیگر بیر  
حیییرکیییت هیییای طیییبیییقیییاتیییی  
غیرکارگری اسیتیوار شیده اسیتم  
مساله در سیطیح نیظیریم ییعینیی  
رجعت بیه ایین ییا آن تیئیوری و  

مبارزه با این یا آن تیجیدیید نیظیرم  
بییاقییی نییمیییییمییانیید. کییل بیینیییییاد  
اجتماعی کمونیسم موجودم و بیه  
تبع آن اندیشه ایم را بیایید نیقید  
کرد. این نقد را بیایید از میوضیع  
حرکت اجتماعی متفاوتی انیجیاش  
داد. کیییمیییونیییییییسیییم میییارکیییوم  
کمونیسم کارگریم قبل از آنیکیه  
اندیشه های سیوسیییالیییسیم غیییر  
کارگری زمان خود را نقید کینید  
و  راخوانی به تغییر عقاید بدهیدم  
جایگاه اجتماعی آنهیا را بیعینیوان  
حرکات غیییرکیارگیری تیوضیییح  
دادم و در میقیابیل آنیهیا جینیبیش  
اجییتییمییاعییی طییبییقییه کییارگییر و  
اعترا  سوسیالیستی کیارگیر را  
قرار داد. مارکو از درون ییک  
جیینییبییش اجییتییمییاعییی مییتییفییاوت  
سوسیالیسم معاصر خود را نیفیی  
و نقد کرد. این کاری اسیت کیه  
ما میخواهیم امروز با طر  بیحی   

 کمونیسم کارگری بکنیم. 
 

 

 دیدن کنید  از سايت منصور حکمت
http://hekmat.public-archive.net/indexFa.html 

 یادداشت سردبیر
منتشر شده است. در  ٣٣٠١آبان  - ٢تفاوتهای ما در جریان مباحو کنگره سوم حزب کمونیست ایران منتشر شد. و در بسوی سوسیالیسم دوره دوم شماره 

 سوال از منصور حکمت است. ٤٣سایت منصور حکمت هم قابل دسترس است. تفاوتهای ما )گفت و گو در باره کمونیسم کارگری( شامل 
 ٤٧٣٠اوت  ٠بخش از سوال و جوابها را منتشر میکند.   ٤تا ٣کارگر کمونیست در هر شماره حدود یک صفحه با ظرفیت 

 منصور حکمت  تفاوت های ما
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

(٣)  



٣١٣١ مرداد ١٣ کارگر کمونيست  12 

 ٣١ صفحه   

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 (   دیوید ریازان ٠٧)

بد بود اگر مارکیو میجیبیور  
بییییه تییییکیییییرار اعییییالمیییییییییییه  
سیوسییییالییییسییتییهیای  یرانسییوی و  
انگلیییسیی میی گیردیید و اگیر  

شد بگوید که میا بیایید    وادار می 
بخاطر حقیقتم عیدالیت و اخیال   
برای سوسیالیسم مبارزه کینیییم و  

چینیانیکیه آنسیان زییبیا در    –نه  
 –خطابه ا تتاحیه بیان کرده بیود  

باین خاطر که سوسیالیسم امیری  
اجییتیینییاب نییاپییذیییر اسییت و بییطییور  
منطیقیی از خیود شیراییطیی کیه  

داری ایجاد شیده و    توسر سرمایه 
از خود موقعییت طیبیقیه کیارگیر  

شود. این لغات بطیرزی    ناشی می 
که توسر مارکو بکار گیر یتیه  
شده بودند صر ا چینییین میعینیی  

دادنید کییه اعضیای انیجیمیین    میی 
بایست در    المللی کارگران می   بین 

رابییطییه بییا یییکییدیییگییر بییر اسییاس  
حقیقتم عیدالیت و اخیال  ر یتیار  
نمایند. یعنی به یکدیگر و یا بیه  

ای که به آن تعلق داشیتینیدم    طبقه 
خیانت ننمایندم یکدیگر را  یرییب  
ندهند و اعمالشان بر مبنیای رو   
ر ییاقییت بییاشیید و غیییییره. بییجییای  
اصولیی کیه سیوسیییالیییسیتیهیای  
تخیییلیی میبینیای خیواسیت خیود  
برای سوسیالیسم قرار داده بیودنیدم  
اییین مییفییاهیییییم اکیینییون بییوسیییییلییه  
مارکو به قوانین اساسی کیردار  
در درون خیییود تشیییکیییییییالت  

 شد.   پرولتاریائی تبدیل می 
ای کیه    لییکین بینیابیر نیکیتیه 

اکیینییون مییورد بییحیی  اسییتم اییین  
بایست بعنوان میبینیائیی    اصو  می 

الملیل در    برای کردار اعضای بین 
روابطشان با همه ا یرادم بیدون در  
نییظییر گییر ییتیین نیی ادم مییذهییب یییا  
ملیتم عمل کنند. و ایین  یاییده  
کمیتیری نیداشیت. بیایید بیخیاطیر  
داشته باشیییم کیه در ایین زمیان  
جنگ داخلی در ایاالت میتیحیده  
در گر تیه بیود و ایینیکیه میدت  
کمی قبلم شوری لهستیان بیطیور  
قطعی درهم کوبیده شیده بیود؛ و  
اینکه ارتشهای تزار  یتیح قیفیقیاز  

رساندنید؛    را با مو قیت بانجاش می 
و اینکه ستم میذهیبیی هینیوز در  
سرتاسر اغلب کشورهای میتیمیدن  

گر ت؛ و اینکیه حیتیی    انجاش می 
در انگلستان تیازه در اواخیر دهیه  
پنجاه به یهودیان حقیو  سیییاسیی  
داده شده بود؛ و اینکه نه تنها در  
روسیه بلکه در کشورهای دییگیر  
اروپائیی نیییز هینیوز ییهیودییان از  
حیقیو  مییدنیی کیامییل بیرخییوردار  
نبودند. بورژوازی هنوز بیه اصیو   
"جاودانه" اخال  و عدالیتم حیتیی  
در مورد ا راد طبقه خیودشیان در  
کشییورهییای خییودشییانم تییحییقییق  
نبیخیشیییده بیود. در میورد ا یراد  
سایر کشورها و یا ملیییتیهیام ایین  
اصو  به توهین آمیزتریین نیحیوی  

 شدند.   پایما  می 
نکیتیه میربیو  بیه حیقیو  و  
وظای م بیشتر قابل اعترا  بیود.  
هیچ مناسیبیت و دلیییلیی وجیود  
نداشت که از هر عضیو خیواسیتیه  
شود که برای حقو  خود بیعینیوان  
یییک انسییان و بییعیینییوان یییک  
شهروند بجنگید؛ نیه تینیهیا بیرای  
خودم بلکه برای دیگران بجنیگید.  
در اییینییجییا مییارکییو عییلیییییرغییم  
مهارت دیپلوماتیک  راوان خیودم  

ای    مجبور شده بود امتیییاز جیدی 
به نمایندگان مهیاجیریین انیقیالبیی  
 رانسوی که در کمیییتیه بیودنیدم  

 بدهد. 
الزش است چنید نیکیتیه را در  
مورد انقالب کبیر  رانسه بخیاطیر  
آوریم. یکی از اولییین اقیدامیاتم  
اعییالش حییقییو  بشییر و حییقییو   
شهروندی بود. بورژوازی انقیالبیی  

ای عییلیییییه اشییرا یییییت    در مییبییارزه 
صاحب زمییین و عیلیییه میطیلیق  
العنانی کیه هیمیه امیتیییازات را  
بیخیود اخیتیصییا  داده و کیلییییه  
وظای  را بدیگران تحمیییل نیمیوده  
بودم خواسیت بیرابیریم بیرادری و  
آزادیم خواست برسمیت شنیاخیتین  
حقو  سلب نشدنی هر انسانم هیر  
شهروندم را مطر  ساخته بیود. در  
میان این حقو م بیر حیق میقیدس  

غیییییرقییابییل تییردییید مییالییکیییییت  
خصوصی بطور خا  تکییه شیده  
بود. آنجا که مالکیت طبقه سیوش  
)عواش( مطر  بودم این حیق بیدون  
هیچگونه تردید از جانب اشیرا یت  
و قدرت سلطینیتیی میورد تیجیاوز  

 قرار می گر ت. 
 

ژاکوبنها  یقیر تصیحیییحیات  
مختصری در این اعالمیه حیقیو   
وارد کیردنید. نیکیتیه میربیو  بیه  
تقدس مالکیت خصیوصیی دسیت  
نخورده باقی مانید. اعیالمیییه در  
رابطه با سیاست رادییکیالیتیر شیدم  
زیرا بر حق مردش به شوری کیردن  

گیذارد و اخیوت هیمیه    صحه می 
نیمیود. در ایین    ملل را تککید میی 

شکل بیعینیوان "اعیالمیییه حیقیو   
" یییا "اعییالمیییییه حییقییو   ٥٠٣٩ 

روبسپیر" شناخته شیده اسیت و از  
بصورت بیرنیامیه    ٥٣٩٤ آغاز سا   

 انقالبیون  رانسوی در آمد. 
 

از سییوی دیییگییرم هییواداران  
مازینیی بیر پیذییر یتیه شیدن ایین  

ورزیییدنیید.    بییرنییامییه اصییرار مییی 
مازینی در کتاب معرو یش بینیاش  
"دربیاره وظیاییی  انسییان"م کییه بییه  
انییگییلیییییسییی تییرجییمییه شییدهم در  
انگستان از محبوبیت وسیعیی در  
بیین کیارگیران بیرخیوردار گشیتیه  
بودم هم آهینیگ بیا شیعیار خیود  

و در تضیاد بیا    –"خدا و میردش"  
میاتیرییالیییسیتییهیای  یرانسیوی بییا  
اعالمیه حقیو  بشیرشیان کیه بیر  
مبنای بیرهیان و طیبیییعیت پیاییه  

مییفییهییوش    –گییذاری شییده بییود  
وظیفهم مفهوش تعهدم را از جیانیب  
خدا بعنوان شر  اسیاسیی اخیال   
ایده آلیستی انسان در وی نیهیاده  

 شدهم مطر  ساخت. 
ما اکنون ماخیذ ایین  یرمیو   

 یهیمیییم: هیییچ    مارکیو را میی 
حییقییی بییدون وظیییییفییهم و هیییییچ  

ای بدون حیق وجیود نیدارد.    وظیفه 
مییارکییوم تییحییت  شییار بییرای  
مشییتییمییل کییردن خییواسییتییهییای  

اعالمیه حقو م از مشیاجیره بییین  
هیا اسیتیفیاده     رانسویان و ایتالیائی 

کرد تا در  رمو  خود تمایز بییین  
ایین خیواسییت و خییواسیت قیبییلییی  
بییورژوازی را بییرجسییتییه سییازد.  
پرولتاریا نیییز خیواسیتیار حیقیوقیش  

بییاشییدم امییا از ابییتییدا اعییالش    مییی 
دارد که وی حقی برای  یرد    می 

بدون وظیفه متقابل وی نسبت بیه  
 پذیرد.   جامعه نمی 

 
زمانی کیه چینید سیا  بیعید  
اساسنامه میورد بیررسیی میجیدد  

گر تم مارکو تیوصیییه    قرار می 
کرد کیه تینیهیا لیغیاتیی کیه بیه  

کیردنید    اعالمیه حقو  اشیاره میی 
حییذف گییردنیید. حییکییم در مییورد  
حقیو  و وظیایی  حیفیظ شیدم و  
بییعییدهییا در بییرنییامییه ار ییورت در  
شکل حقو  برابر و وظیایی  بیرابیر  

 گنجانده شد. 
 

اکانااون باه مااطااالاعااه خااود 
 اساسنامه می پردازیم.

این انجمن بدین مینیظیور    – ٥ 
تشکیل شده است کیه میحیمیلیی  
مرکزی برای ارتبا  و همکیاری  
بییییین انییجییمیینییهییای کییارگییران در  
کشورهای مختل  وجیود دارنیدم  
و هییدف مشییتییرکییی را دنییبییا   

کیینیینییدم یییعیینییی حییمییایییتم    مییی 
پیشر تم و رهائی کامل طبیقیات  

 کارگرم ایجاد نماید.   
 
ناش این انجیمین "انیجیمین    –  ٧ 

 بین المللی کارگران" خواهد بود. 

 
هر ساله ییک کینیگیره    –  ٩ 

عییمیییومیییی کییارگیییران کیییه از  
هیای انیجیمین    نمیایینیدگیان شیعیبیه 

شود مینیعیقید خیواهید    تشکیل می 
گییردییید. کیینییگییره بییاییید آمییا   
مشترک طبقه کارگیر را اعیالش  
داردم و بیه اقییدامیات الزش بییرای  
پیشبرد مو قیت آمیز کار انجیمین  
بییین الیمییلیلیی میبییادرت ورزدم و  
شورای عمومی انجمن را تعییییین  

 نماید. 
 
هر کنگره وقت و محیل    –  ٠ 

برگزاری کنگره بعدی را تعییییین  
نماید. نمایندگان بیدون هیییچ    می 

دعوت مخیصیوصیی در زمیان و  
مییحییل تییعیییییییین شییده اجییتییمییاع  

کیینیینیید. شییورای عییمییومییی    مییی 
تواند در صورت لزوش محیل را    می 

تغییییر دهیدم امیا قیدرتیی بیرای  
بتعویق انداختن زمان جلسه نیدارد.  

هییای    کیینییگییره سییالیییییانییه کییرسییی 
شورای عمومی را تعیییین کیردهم  

نیمیایید.    اعضای آن را انتخاب می 
شورای عمومی که بیدیینیتیرتیییب  

شیود قیدرت خیواهید    انتخاب میی 
داشییت تییعییداد اعضییای خییود را  

 ا زایش دهد. 
کنگره عمومی در جیلیسیات  

ای از    ای گیزاری عیلینیی   ساالنه 
 ییعییالیییییتییهییای سییاالنییه شییورای  
عمومی را دریا ت خواهد نیمیود.  

تیوانید در    شیورای عیمیومیی میی 
 شرایر اضطراری کنگره  
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 مرس بر جمهوری اسالمی!    
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!  

 ٣٤ صفحه 

عییمییومییی را قییبییل از دوره  
 منظم ساالنه  راخواند. 

 
شییورای عییمییومییی از    –  ١ 

کارگران کشورهای مختل  کیه  
المللی نیمیایینیدگیی    در انجمن بین 

شیود. شیورا    اندم تشکییل میی   شده 
از میییییییان اعضیییای خیییودی  
مکمورین الزش بیرای انیجیاش امیور  

دارم دبییر کیلم دبیییران    نظیر خزانه 
مییربییو  بییه امییور کشییورهییای  
مییخییتییلیی  و غیییییرهم را انییتییخییاب  

 نماید.   می 

شورای عمومیی ییک    –  ١ 
مییسسییسییه بییییین الییمییلییلییی بییییین  
گییروهییهییای مییلییی و مییحییلییی  
مختل  انجمین تشیکیییل خیواهید  
دادم بطوریکه کارگران هر کشیور  

شیان    بطور دائم از جنبشهای طبیقیه 
در تماش کشورهای دیگیر میطیلیع  
گردند؛ و ایینیکیه تیحیقیییقیی در  
مییورد وضییعیییییت اجییتییمییاعییی  
کشورهای مخیتیلی  اروپیا بیطیور  
همزمان و تیحیت رهینیمیود واحید  
انجاش شود؛ که مسیئیلیه مینیا یع  
عمومیی میورد بیحی  در ییک  

کشور در بین همه مطر  گیردد؛  
و اییینییکییه آنییگییاه کییه اقییدامییات  

میثیال    –عملی  وری الزش باشد  
 –الیمیلیلیی    های بین   در مورد نزاع 

عمل انجمنهای وابستهم هیمیزمیان  
و هییمییگییون بییاشیید. آنییگییاه کییه  
میینییاسییب بیینییظییر رسییدم شییورای  
عییمییومییی ابییتییکییار عییمییل ارائییه  
پیییییییشییینیییهیییاد بیییرای طیییر  در  

هییای مییلییی یییا مییحییلییی    انییجییمیین 
مختل  را بدست خواهد گیر یت.  
برای تسهیل ارتیبیاطیاتم شیورای  
عیمیومیی بیه تیهیییه گیزاری در  

 ورزد.    واصل معین مبادرت می 
از آنیرو کیه میو یقیییت    –  ٠ 

جنبش کارگران در هیر کشیوری  
تیوانیید جییز از طییرییق قییدرت    نیمییی 

اتحاد و اتفا  تیکمییین گیردد؛ در  
حالکیه از سیوی دییگیرم میفییید  

الیمیلیلیی    بودن شورای عمومی بین 
باید به مقدار زیادی بیه ایین امیر  
بستگی داشته باشد که آییا بیایید  
بییا مییعییدودی مییراکییز مییلییی  

هیای کیارگیری و ییا بیا    انجیمین 
های میحیلیی    تعداد کثیری انجمن 

ارتبا  با هیم سیر    کوچک و بی 

و کییار داشییتییه بییاشیید؛ اعضییای  
الیمیلیلیی بیایید نیهیاییت    انجمن بیین 

کوشش خوییش را بیرای میتیحید  
ساختن انجیمینیهیای غیییرمیرتیبیر  

شیان    کارگران کشورهای مربیوطیه 
در تشکیالتی ملیم کیه تیوسیر  
ارگانهای میرکیزی نیمیایینیدگیی  

 شوندم بکار بردند.   می 
 )ادامه دارد( 

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 (   دیوید ریازان ٠٧)

شییاپییور احسییانییی راد  کییارگییر  
اخراجی و نماینده سابق کیارگیران  
پرو یل ساوهم از اعضای اتحیادییه  
آزادی کییارگییران ایییران کییه در  

به اتهاش تیحیرییک    ٣٠ اردیبهشت  
کارگران نورد لوله صفیا و اخیال   
در نظم عمومی به زندان محکیوش  
شده بودم در روز بیستیم میرداد ) 

  ٥٤٥ ( در شعیبیه  ٧٤٥٠ اوت    ٥٥ 
دادگاه کیفری سیاوه بیه  حیکیم  
وحشیانه سی ضربه شیال  و نیه  
میییییلیییییون تییومییان جییزای نییقییدی  

 محکوش شد. 
رضا شهابی عضو هیییات میدییره  
سندیکای کارگران شرکت واحید  
کییه بییه دلیییییل ضییرب و شییتییم  
مییامییوران امیینیییییتییی در زمییان  

بازداشت و بازجویی ای در سیا   
( از نییاحیییییه  ٧٤٥٤ )ژوئیین    ٣٣ 

گردن و کمیر میورد آسیییب قیرار  
گییییر ییییتییییه بییییودم در دوران  
محکومیتش دو بار تیحیت عیمیل  
جراحی قرار گر ته و سه میاه در  
مرخصی استعالجی بود. اکینیون  
دادستیان تیهیران ایین سیه میاه را  
بییهییانییه کییرده و رضییا را بییرای  

  ٣ گذراندن آن در هفدهیم میرداد ) 
( راهیی زنیدان کیرده  ٧٤٥٠ اوت  

 است.  
میرداد )او  اوت( حیمییید  ٥٤ روز  

شرقیی از اعضیای سینیدییکیای  
کارگران  لز کار مکانیک  در  

 کرج دستگیر شد.  
اسییمییاعیییییل عییبییدی از رهییبییران  

اعتراضات میعیلیمیان و دبیییرکیل  
سابق کانون صنفی معلمیان اییران  
کییه پییو از اعییتییصییاب غییذای  

روزه درمیرخصیی بسیر    ٩٣ سخت  
  ٧٠ می بردم در پنجم مردادمیاه ) 

( دستگیر و  به بنید  ٧٤٥٠ ژوئیه  
زندان اوین منیتیقیل گیردیید.    ٩١٤ 
 سا  حکم دارد.   ١ او  

محسن عمرانی از معلیمیان شیهیر  
بوشهر بعد از سیه روز میرخصیی  

ژوئیییه( بیه    ٩٥ در نهیم میرداد ) 
زندان بازگردانده شید. او ییکیسیا   

 حکم دارد.  
جعفر عیظیییم زاده رئیییو هیییات  
مدیره اتحیادییه آزاد کیه بیعید از  
اعتراضات بسیار با قید وثییقیه از  
زندان مرخص شدم زییر شیار دائیم  

برای بازگرداندن بیه زنیدان اسیت.  
سیا  حیکیم دارد. میحیمیود    ١ او  

بهشتی از معلمان کانون صینیفیی  
سیا  حیکیم زییر  شیار    ١ نیز با  

 دستگیری قرار دارد. 
اخیرا دو میعیلیم میعیتیر  طیاهیر  

روز حکم تعلییقیی    ٣٥ قادرزاده به  
برای سه سا  و رضا مسلمی بیه  
سه سیا  حیکیم تیعیلیییقیی زنیدان  

 محکوش شده اند. 
اوت    ١ میرداد )   ٥١ روز یکشنبه  

کییارگییر کشییت و    ١٩ (  ٧٤٥٠ 
صنعت نیشکر هفت تپه بیه اتیهیاش  
شییرکییت در اعییتییصییابییات اخیییییر  
کارگران نیشکر هفت تیپیه بیرای  
گر تن حقو  های پرداخت نشیده  
شییان احضییار شییدنیید و بییعیید از  

اعتراضات کارگران این کارخیانیه  
 با قرار وثیقه آزاد شدند. 

این درحالیییسیت کیه هیم اکینیون  
تییعییداد بسیییییاری از  ییعییالییییین و  
رهییبییران کییارگییری و مییعییلییمییان  
معتر  و  یعیالییین اجیتیمیاعیی  
بخاطر مبارزاتشیان احیکیاش زنیدان  
دارند و خطر دستیگیییری آنیهیا را  

 تهدید میکند.  
اعیتییراضییات کییارگییری گسییتییرده  
استم کیارگیران بیرای پیاییه ای  
تییرییین حییقییوقشییان چییون گییر ییتیین  
دسییتییمییزدهییای پییرداخییت نشییدهم  
داشییتیین حییق تشییکییل و حییق  
اعییتییصییاب و اعییتییرا  عییلیییییه  
دستیمیزدهیای زییر خیر  یقیر در  
اعییتییرا  هییر روزه هسییتیینیید م  
جمهوری اسیالمیی بیرای عیقیب  
زدن کارگران و تیحیمیییل شیراییر  
سیخیت تییر میعییییشیتیی بیه آنییانم  
 شارهای خود علییه  یعیالییین و  
رهبیران کیارگیری را شیدت داده  
اسییت. کییارگییران در ایییران بییه  
حمایت وسیع بییین الیمیلیلیی نیییاز  

 دارند.  

 نامه ای اضطراری به نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان
 احکام شنیع شالق و زندان را محکوم کنید
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کییمییپییییین بییرای آزاد کییارگییران  
زندانی با اضطراری بودن شیراییر  
جنبش اعیتیراضیی کیارگیری بیر  
خواسیتیهیای  یوری زییر تیاکییید  
داشییتییه و خییواسییتییار حییمییایییت و  

 همبستگی شماست: 
 

حکم وحشیانه شال  برای شیاپیور  
احسانی راد میحیکیوش کینییید و  
خواستار لیغیو ایین حیکیم و ر یع  
اتهامات امینیییتیی از او شیویید.  
شییال  اییین شیییکییل مییجیییازات  

 اسالمی باید ممنوع شود. 
سازمان جهانی کیار )آی ا  او(  
را زیییر  شییار قییرار دهییییید کییه  
جمیهیوری اسیالمیی اییران را بیه  
خاطر  نقب پایه ای ترین حیقیو   

کارگران و اسیتیانیداردهیای بییین  
 المللی محکوش کند.  

خیواسییتیار آزادی  ییوری و بییدون  
قییییید و شییر  رضییا شییهییابیییم  
اسییمییاعیییییل عییبییدیم مییحییسیین  
عمرانیم حیمییید شیرقیی و آتینیا  
دائمی از  عالین د یاع از حیقیو   
کییودک و حییقییو  زن و  ییعییا   

سیا  حیکیم    ٠ علیه اعداش که با  
 در زندان استم شوید. 

 
بخواهیید کیه تیمیامیی زنیدانیییان  
سیاسی  ورا آزاد شوند. تیمیامیی  
احکاش امنیتی صیادر شیده بیرای  
کیارگییرانم مییعییلییمییان و  ییعییالییییین  
اجتماعیی لیغیو شیود. احضیار و  
تهدید رهبران و  عالین کیارگیری  

و مردش معتر   یورا میتیوقی   
 شود.  

ما ضمن قیدردانیی از حیمیاییت  
هییای هییمیییییشییگییی شییمییا از  
مییبییارزات کییارگییران در ایییرانم  
منتظر اقداش و پاسخ سرییع شیمیا  
هستیم. شما میتوانید با نیوشیتین  
نامهم با پیامهای تصیوییریم بیا  
 ییراخییوان بییه کییارزار و بییه هییر  
شییکییل  و ابییتییکییار دیییگییر  
همبستگی خود را بیا کیارگیران  

 ایران اعالش کنید. 
 

کمپیین بیرای آزادی کیارگیران  
 زندانی 

Free Them Now 
   

 م کنیدحکونامه ای اضطراری به نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان                                      احکام شنیع شالق و زندان را م

کارگران علیه 
حکم برباریات 
شااااااااالق و 
 دستگیری ها

حکم شالق شاپور احسانی راد 
ناامااایاانااده سااابااق کااارگااران 
پروفایال سااوه و از اعضاای 
هیات مادیاره اتاحاادیاه آزاد 
کااارگااران ایااران بااا واکاانااش 
اعتراض بسیاری روبارو شاده 
است. شاپور احساانای راد در 
بایاسااتام ماارداد مااه از سااوی 

دادگاه کیفری سااوه  ٣٧٣شعبه 
به حکم وحشیانه سی ضارباه 
شالق محکوم شاد. در واکاناش 
به این حاکام جاناایاتاکااراناه 
عاالاایااه شاااپااور احساااناای راد 
اتحادیه آزاد کارگران ایران و 
اناجامان صانافای بارق و فالاز 
کرمانشاه بیانیاه داده و باه 
آن اعااتااراض کاارده انااد. در 
بخشی از بیانیه اتحادیه آزاد 
کارگران ایران تحت عناوان ، 
در برابر حکم قرون وسطائای 
شالق بر علیه شاپور احسانی 
راد با تمام توان ایساتاادگای 
خااواهاایاام کاارد، چااناایاان آمااده 
است:، صدور چنین حکمی بار 

علیه شاپور احسانی راد بیش 
و پیش از اینکه بیانگر وجود 
قوه قضائیه و دادگاهی برای 
سااتاااناادن حااق کساای در ایاان 
مملکت بااشاد بایااناگار وجاود 
دستگاهای اسات کاه تاماام و 
کاامااال در خاادماات دزدان و 
غارتگران است و هر درجه از 
حق خواهی کارگران را حاتای 
اگر در حد توصیه بااشاد باا 
زنااادان و شااااالق پاااااساااا  
میدهد.،. در آخر بیانایاه بار 
مبارزه قااطاع عالایاه چانایان 
احکام وحشایااناه ای تااکایاد 
شااااده و چااااناااایاااان آمااااده 
است:،اتحادیاه آزاد کاارگاران 
ایران، علایارغام ایاناکاه ایان 
حکم نهائی نیست و در دادگاه 
تجدید ناظار قاابال تاجادیاد 
نظر خواهی اسات اماا نافاس 
صدور چنین حکم شنیاعای بار 
علیه شاپور احساانای راد را 
یک گستاخی بی شرمانه علیه 
حااق خااواهاای طاابااقااه کااارگاار 
ایااران ارزیاااباای ماایااکاانااد و 
بدینوسیله اعاالم مایادارد باا 
تماام تاوان و عالایارغام هار 
هزینه ای که متوجه ما اعضا 
اتحادیه آزاد کاارگاران ایاران 
بشود در مقابل آن ایساتاادگای 
خااواهاایاام کاارد و در سااطااح 
گسترده ای باا جالاب تاوجاه 
مجامع بین المللی کاارگاری و 

حقوق بشری به صدور چانایان 
حکامای و تاجاماع در ماقاابال 
نااهااادهااای حااکااومااتاای اجااازه 
نخواهیم داد تن رنجور شاپور 
احساااناای راد آماااج ضااربااات 
تازیاناه ساتاماگاران بشاود.،. 
بیانیه انجمن صنفی کارگاران 
برق و فلز کار کرمانشاه نایاز 
صدور حکم شالق برای شاپور 
احساااانااای راد و گساااتااار  
دستگیری ها را محاکاوم کارده 
و در بخشی از آن چنین آماده 
است: ،انجمن صنفی کاارگاران 
بارق و فالااز کااار کاارمااانشاااه 
ضمن تاکید بر لغو این حاکام 
جنایاتاکااراناه و آزادی هاماه 
فعالین در کلیه عارصاه هاای 
اجتماعی بر ایساتاادن عالایاه 
این تعرضات تاکیاد کارده و 
ماایاانااویسااد:،مااا کااارگااران و 
معلمان همچنانکه تاکاناون در 
مقابل این تعرضات شنیع باه 
حقوق و کرامت انساانای خاود 
ساکت ننشسته ایم، نسبت باه 
ادامااه چااناایاان اعاامااال غاایاار 
انساااناای ای بااا گاارد آوری 
ناایااروی ماایاالاایااوناای خااود و 
همچنین با جلب حمایت تاوده 
ای و اتااااکااااای بااااه آن، 
قدرتمندتر مقابالاه خاواهایام 
کرد.،. در هامایان راباطاه دو 
تن از چاهاره هاای شانااخاتاه 
شده کارگری پرویان ماحامادی 

عضو هیات مدیریه اتاحاادیاه 
آزاد کارگران ایران و ماحاماود 
صالحی از رهبران کارگری در 
شهر ساقاز طای بایاانایاه ای 
احکام شنیع شالق را ماحاکاوم 

 کرده اند.
در ساطاح بایان الامالالای نایاز 
سندیکاهای کارگری در سوئاد 
نسبت باه دساتاگایاری هاا از 
جمالاه دساتاگایاری اسامااعایال 
عبدی ، رضا شهابی و احکام 
زندان برای فعالایان کاارگاری 
چون اباراهایام ماددی و داود 
رضوی اعتراض کارده  و در 
بخشی از بایاانایاه آن چانایان 
آمده است:،ماا ضامان ماحاکاوم 
کااردن صاادور حااکاام قاارون 
وسطایی شالق و تشدید فشار 
علیاه فاعاالایان اتاحاادیاه ای 
خااواسااتااار نااکااات زیاار ماای 

 باشیم:
آزادی بی قید و شرط هماه  •

 فعالین اتحادیه ای زندانی
همه ا حکا م علیه فعاالایان  •

اتحادیه ای می باایسات لاغاو 
 گردد.

ایران می بایسات باه هاماه  •
مقاوله ناماه هاای پاایاه ای 
ساااازماااان جااااهاااانااای کااااار 
)آی.ال.او( احترام گذاشته و 

 آنها را اجراء نماید.
به رفتار بیرحماناه نسابات  •

به فعالین سندیکایای و دگار 

انادیشااان باایااد پاایااان داده 
 شود.،

 
کمپیان بارای آزادی کاارگاران 
زندانی طی نااماه ای اخاباار 
دستگیری فعالایان کاارگاری و 
مااعاالاامااان مااعااتاارض، احااکااام 
امااناایااتاای صااادر شااده باارای 
بسیاری از فعالین کاارگاری و 
عرصه های مختلاف ماباارزات 
اجااتااماااعاای و حااکاام قاارون 
وسطایای و وحشایااناه شاالق 
برای شاپور احساانای راد را 
رسانه ای کرده و طای نااماه 
ای اضااطااراری از تااماااماای 
نااااهااااادهااااای کااااارگااااری و 
انساااناادوساات و در سااراساار 
جهان خواستار واکناش ساریاع 
بااه ایاان ساارکااوبااگااری هااا و 
توحش جانیان اساالمای شاده 
است. کارزار عالایاه امانایاتای 
کااردن ماابااارزات کااارگااران، 
معلمان و فعالین اجاتامااعای، 
کارزار علیه شاالق و خاواسات 
مااماانااوعاایاات شااالق ایاان شااکاال 
وحشیااناه ماجاازات اساالمای، 

 ادامه دارد. 
کمپیان بارای آزادی کاارگاران 

 زندانی
Free Them Now -

now.com   
 ٤٠مرداد  ٤٠ -٤٧٣٠اوت  ٣٠



 ٤٨٤ شماره      -  چهارم  دوره     15     کارگر کمونيست 

 ١ صفحه    

حاشیه نشینان در شهرها ا یزاییش  
پیدا کرده. شکیاف طیبیقیاتیی در  
یر تصیوییرتیر   شهرهای بزرگ ُپ
شده. بیی سیرپینیاهیا در حیاشیییه  
شهرها بیشتر از هر دوره ای دییده  

 میشوند.  
 

قییالیییییبییاف  در اردیییبییشییهییت مییاه  
اعییالش کییرده اسییت کییه    ٥٩٣١ 

بیست و پنج مییلیییون اییرانیی در  
  قر مطلق به سر می برند.  

 
از لیزوش     ٥٧ روحانی رئیو دولت  

  ٥٤ بهبود وضیعیییت میعیییشیتیی  
پیذییر    میلیون نفر از قشرهای آسیب 

 جامعه سخن گفته. 
 

( نشیان از  ٥٩٣٩ بررسی ها )سا   
هییزار    ٥١ آن دارد کییه حییدود  

کارتن خواب و بیی خیانیمیان در  
درصید    ٥١ تهران وجود دارد کیه  

از این ا راد را زنیان بیی خیانیمیان  
تشکیل می دهند. در بیین ا یراد  
بی خانمیان از هیمیه گیروه هیای  

سا  گر ته تا بیییش    ٥٣ سنی از  
سا  مشاهده می شود امیا    ٣٤ از  

بیشتر ا راد بی خانیمیان در گیروه  
 سا  هستند.    ٠٤ تا    ٩١ سنی  

 
جمعیت میلیونی شهرهیام مسیالیه  
دستمزدهایم پایییین بیودن حیقیو   

و نیییم  ٠ برابری خر  قیر)   ٠ ها تا  
میلییون خیر  یقیر(م روی آوری  
کارگران بیکار به شهرهام چالیش  

روحییانییی را چیینیید    ٥٧ دولییت  
ییعییدی کییرده اسییت.  بییحییران   ُب
مسکنم دزدیدن سپرده های میردش  
که دار و ندارشان را برای رسیییدن  
به سرپینیاه در اخیتیییار میا یییای  
بانک های مسکن گذاشته انیدم  
مسکن و بیرخیورداری از سیرپینیاه  

منیاسیب  را بیا مشیکیل جیدی  
 روبرو کرده است.  

 
علی رنجی پورم روزنیامیه نیگیار  
در ارتبا  بیا حیاشیییه نشییین هیا  

 میگوید؛ 
دولت دوش حسن روحانیم از هیر  »

ای کیه بیاشیدم در    گروه و دسیتیه 
حوزه شیهیری دسیت بیه گیرییبیان  

ها خواهید    یکی یا همه این چالش 
 بود: 

های مالیی و اقیتیصیادی:    چالش 
هم تهران و سایر کالنشهرها و هیم  
مدیریت شهری به شیدت درگیییر  

انیید.    چییالییش بییزرگ اقییتییصییادی 
شهرهای کوچیک کیه چیییزی  
نداشته و ندارندم اما آنچیه مسیلیم  
است چرخ اقیتیصیاد در تیهیران و  

نیه بیرای میردش  -سایر کالنشهرها  
بیه راحیتیی    -و نه بیرای میدییران 

نییخییواهیید چییرخییییید. بییه هییر حییا   
طبیعی است وقتی نییم دهیه بیار  
اقیییتیییصیییاد ییییک کشیییور روی  

وسییاز شییهییری    هییای سییاخییت   شییانییه 
شیودم شییهیرهییا بییه    گیذاشیتییه مییی 

جای آنکه مولید و زنیده و پیوییا  
هیای    باشندم تبدیل به سیییاهیچیالیه 

شوند که تمیاش مینیابیع ییک    می 
کشییور را در خییود بییلییعیییییده و  

 بلعند.   می 
طبق آمار معیتیبیر تیمیاش اقیتیصیاد  
ایران از رکیود درآمیده اسیت جیز  
بخش مسکن و بیعییید اسیت کیه  
چند سیا  دییگیر هیم در بیییایید.  
برآورد حداقلی وزیر مسکن دولیت  

میییلیییارد    ٥٤٤ ییازدهیم خسیارت  
های خیالیی    دالری از ساخت خانه 
هیا بیمیانیدم    است. بیاقیی خسیارت 

هاییی کیه امیروز شیکیل    خسارت 
ای بختیک بیحیران بیانیکیی    ساده 

اسییت کییه بییه واسییطییه رونییق  

مالیخیولیییاییی مسیکین بیه جیان  
اقییتییصییاد ایییران ا ییتییاد و کسییی  

داند کیی و چیگیونیه    درست نمی 
 دست به سر خواهد شد. 

هییای اجییتییمییاعییی: آنییچییه    چییالییش 
گفته شد یک روی سکه بیحیران  
اقییتییصییاد اسییتم روی دیییگییری  

تیر اسیت.    کنینیده   تر و نگران   بحرانی 
یییییحیییییران   روی دییییییگیییییری ب

نشییییینییی و زنییدگییی در    حییاشیییییه 
های  رسوده است که تیحیت    با ت 

تاثییر بیحیران اقیتیصیادی در ایین  
ها شدت گر ته. آمار دقیقیی    سا  

درباره جمعیت ساکن در مینیاطیق  
هیای  یرسیوده    ای و بیا یت   حاشیه 

هییای    نیییییسییتم امییا بییرآورد مییقییاش 
رسمی حکایت از آن دارد کیه از  
هر چهار ایرانی یکی در حیاشیییه  
شهرها یا با ت  یرسیوده زنیدگیی  

کند. آمار عجیبی استم امیا    می 
از اینجا به بیعیدی هیر آنیچیه از  

رسد عیجیییب نیخیواهید    خبر      بحران 
 بود. 

هییایییی کییه بییاز هییم روی    بییحییران 
شان اعتیاد و  قیر و انیواع و    ساده 

های اجتمیاعیی اسیت    اقساش آسیب 
شان وقتی خیود را    و روی پیچیده 

نشان خواهد داد که خدای نکیرده  
بالیی از آسمان بر سر شهرها نیاز   

هییای  ییرسییوده و    شییود و بییا ییت 
نشییییین هییمییییین قییابییلیییییت    حییاشیییییه 

ناچیزشان را نیز برای زنیدگیی از  
 .«دست بدهند 

 
روحییانییی بییا    ٥٧ و  ٥٥ دولییت  

اقتصاد بیمار! درگیر است. بییمیار  
شییدن اقییتییصییاد و بییار سیینییگییییین  

و    ٥٥ ناکامی اقتصیادی دولیت  
روی دوی میلیون ها نیفیر از    ٥٧ 

مییردش و کییارکیینییان جییامییعییه  
 سنگینی میکند.  

 

شکاف طبقاتی یا  قر مطلق کیه  
به میلیونهیا نیفیر از کیارگیران و  
کارکنان جامیعیه تیحیمیییل شیدهم  
نییتیییییجییه شییرایییطییی اسییت کییه  

دهییه    ٠ حیکییومییت اسییالمییی در  
گییذشییتییه بییا سیییییاسییت هییای  
میلیتاریزش نیظیامییم بیا سیییاسیت  
های حمیاییتیهیای میییلیییاردی و  
بییلیییون تیومیانیی از دارو دسیتیه  
هیای اسیالمییی و  حییزب الییلییهم  
وجود دزدان حر ه ای در هیییئیت  
حاکمهم حضیور  یعیا  اخیتیاپیوس  
سپاه پاسداران با کنتر  اقتیصیاد و  

 هیراشی نظامی ایم است. 
 

خبر ازدییاد حیاشیییه نشییینیان در  
شهرهام ا زایش بیکیاران و اخیراج  
سازی ها اگر که تازه نیییسیتینیدم  
اما تبعات اجتماعی و طیبیقیاتیی   
شییرایییر اقییتییصییادی کیینییونییی را  

 منعکو میکند. 
 

اعتراضات کارگیرانم بیازنشیسیتیه  
هام معلمان و پرستاران در جیرییان  
است. ایین اعیتیراضیات گسیتیرده  
هستینید. میطیالیبیات اعیتیراضیات  
شفاف و روشن هستنید. اکیثیرییت  
قریب به اتفا  اعتیراضیات عیلیییه  

پرداخت نکردن دستمزدها و علیییه  
نیا امیینییی مییوقییعیییییت شییغییلییی و  

 بیکارسازی هام هستند. 
 

راه حییل پییایییان دادن بییه حییاشیییییه  
نشینیم نیییاز بیه ییک جینیبیش  
طبقاتی گسترده دارد. جینیبیشیی  
طبقاتی که بتواند میلیون ها نیفیر  
از مردش حاشیه نشینان در شهر را  
به قیاش طبقاتی و به میبیارزه ای  
رادیییکییا  خیییییابییانییی بییکییشییانیید.  
سازمانیدهیی جینیبیش میبیارزه بیا  
حاشیه نشیینییم جینیبیش میبیارزه  
علیه بیکاری و میبیارزه بیا  یقیر  
مطلقم در گیرو حضیور  یعیالییین  
اجتماعی است که بیتیوانینید امیر  
مردش ساکن در حاشیه نشینیی را  
به  رهیاییی از شیراییر میوجیود  

 هدایت کنند.  
 

مبارزه با حاشیه نشینی و میبیارزه  
علیه بیکاری امر مردمیی اسیت  
که از  قیر و شیکیاف طیبیقیاتیی  
موجود رنج میبرنید. ایین جینیبیش  
میییییتییوانیید بییا شییرکییت و حضییور  
کارگرانم دانشجویان بشکیل تیوده  
 ای سازماندهی شود. موزیک  

 

 در حاشیه اخبار کارگری 
 آمارها می گویند از هر چهار ایرانی یکی حاشیه نشین است!

 نسان نودینیان
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 مرداد: تجمع سراسری معلمان ٣٣

مرداد صیدهیا بیازنشیسیتیه در    ٩٥ از ساعت ده صبح امروز  
  -مقابل مجلو شورای اسالمی دست به تیجیمیع زده انید  
  -هر لحظه به تعیداد تیجیمیع کینینیدگیان ا یزوده میییشیود  

پالکاردهای تبعیب تاکیم ما خواهان ا یزاییش حیقیو  تیا  
میلیون خر  قر می باشیمم تحصیل رایگان حیق مسیلیم    ٠ 

 رزندان ماستم توجه ها را بخود جلب میکند. در زییر بینیر  
ها اسم شهرهای مختلفی که معلمان بازنشسته از آنجیا بیه  

 محل آمده اند نوشته شده است. 
 

تجمع ماربایاان پایاش دبساتاانای اساتاان 
لاارسااتااان دراعااتااراض بااه بااالتااکاالاایاافاای 

 استخدامی در خرم آباد
نییفیر از میربییییان پییییش دبسییتیانییی  ٧٤٤ میردادمحیدود  ٧٣ روز 

آمیوزی و پیروری لیرسیتیان دراعییتیرا  بیه بییالتیکیلیییفییی  
استخدامی دست به تجمع در خرش آباد زدند.به گفته تیجیمیع  

به خاطر نداشتین رشیتیه میرتیبیر    ٣٠ کنندگان آنها در سا   
به کار گیری نشدند اما در سا  گیذشیتیه دسیتیورالیعیمیلیی  
صادر شد که در آن اختیار استخداش مربیان جا مانیده پیییش  
دبستانی را به مدیران کل آموزی و پیروری واگیذار کیرد.  

نیفیر از    ٧٤٤ اما تاکنون هیچ اقدامی صورد نیگیر یتیه و  
مربیان پیش دبستانی در لیرسیتیان کیمیاکیان بیال تیکیلییی   

 هستند. 
گفتنی است که بدنبا  اعتراضیات بسیییاری کیه میربیییان  
حق التدریو در سطح سراسری داشته اندم بر اساس تیبیصیره  

تعیین تکلی  استیخیدامیی کیه بیه تصیوییب    ٥٠ ماده    ٥٤ 
مجلو رسیدم وزارت آموزی و پروری میکیلی  اسیت کیه  
مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آمیوزشیی و  

را کیه از طیرییق  ٣٥ حق التدریسان غیرمستمر قبل از سیا   
شرکتهای عمومیی ییا خصیوصیی بیا آمیوزی و پیروری  
همکاری داشته اندم به منظور تکمین نیروی حق الیتیدرییو  
با عناوین معلم )آموزگار یا دبیر(م مربی پرورشیم میربیی  
بهداشت و مشاور با توجه به رشته تحصیلی )منیحیصیر بیه  
دوره متوسطه(م میقیطیع تیحیصیییلیی )حیداقیل کیاردانیی(م  
جنسیتم نیییاز مینیطیقیه ای و سینیوات هیمیکیاری بیا آن  

 وزارتخانهم ب به کار گیرد. 
 
ماارداد: تااجاامااع جاامااعاای از کااارگااران  ٤٤

پادیشگاه ساتااره خالایاس فاارس ماقاابال 
 استانداری
بیرداری    میرداد جیمیعیی از کیارگیران بیهیره   ٧٣ صبیح روز  

پاالیشگاه ستاره خیلیییج  یارس در اعیتیرا  بیه مشیخیص  
نبودن وضعیت شغلی خود میقیابیل سیاخیتیمیان اسیتیانیداری  

 استان هرمزگان تجمع کردند. 
نیفیر از    ٣٤ به گفتیه ایین کیارگیرانم میعیتیرضیان شیامیل  

برداری پاالیشگاه ستاره خلییج  یارس در    کارکنان واحد بهره 
شهر بندرعباس هستند که از روز شنبهم بیییسیت و هشیتیم  

های حضور و غیاب آنها به دسیتیور میدییرییت    مرداد کارت 
آوری شده و در نتیجه آنهیا از ورود بیه    جدید پاالیشگاه جمع 

اند. این کارگران در دی میاه سیا     محل کارشان منع شده 
بیودنید کیه      در یک آزمون استخدامی شیرکیت کیرده   ٣٧ 

پو از اعالش قطعی نتایج این آزمیون از حیدود ییک سیا   
قبل به صورت کیارگیر قیرارداد مسیتیقیییم؛ در پیاالیشیگیاه  

آوری    سییتییاره خییلیییییج  ییارس مشییغییو  کییار شییدنیید. جییمییع 
های حضور و غیاب کارگران موردنظیر در راسیتیای    کارت 

تبدیل وضعیت استخدامی و غیرمستقیم شیدن قیراردادهیای  

کاری صورت گر ته است و این در شیراییطیی اسیت کیه  
قراردادهای شغلی آنها تیا ابیتیدا و انیتیهیای  صیل پیاییییز  

 اعتبار دارد. 
در نتیجه تبدیل شدن قراردادهای استخدامی ایین کیارگیران  
از حالت مستقیم به پیمانکاریم مطالبات میزدی آنیهیا بیه  

یابدم میدییرییت پیاالیشیگیاه    صورت قابل توجهی کاهش می 
برای آنها میان تبدیل وضیعیییت و پیییمیانیکیاری شیدن ییا  

ای بیاقیی    تسویه حساب و  سخ رابطه کیاری هیییچ چیاره 

است. از همین روسیت کیه کیارگیران تصیمیییم بیه    نگذاشته 
 تجمع اعتراضی گر ته اند. این اعتراضات ادامه دارد. 

 
تااجاامااع اعااتااراضاای کااارگااران شااهاارداری 

 اندیمشک
 ییر از از کییارگییران شییهییرداری    ٠٤ مییردادم   ٧٣ شیینییبییه 

میاه  ٣ میاه حیقیو  و ٥٩ اندیمشک دراعترا  به عدش پرداخت 
حق بیمهم مقابل شهرداری مرکزی این شهر تجمع کیردنید.  
تعدادی از این کارگران به خیبیرنیگیاری گیفیتینید:پیرداخیت  
نشدن حیقیو  و بیییمیه مشیکیالت بسیییاری بیرای آنیان و  

 خانوادهایشان موجب شده است. 
 

اعتصاب و تجمع کارگران شارکات ایاکاو)
oico)*  پارس جنوبی ٣١و٣٠در فاز 

روزبیست وپنجم مرداد ماهم کارگران شرکیت راه انیدازی و  
پیارس  ٥٣ و ٥٠ در  یاز   (oicoبهیره بیرداری صینیاییع نیفیت) 

جنوبی دراعترا  به عدش پیرداخیت حیقیو  دسیت از کیار  
 کشیده وتجمع کردند. 

 (OICO)*شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت  

با هدف مدیریتم بهره برداری و راه انیدازیم نیگیهیداری و  
های آموزشی در صنایع نفتم گاز و پیتیروشیییمیی در    دوره 
به عنوان یک شرکت سهامی خا  در تیهیران    ٥٩٣٣ سا   

ثیبیت گییردیید. ایین شیرکیت از زییر گیروه هیای شیرکییت  
در   OICOمهندسی و ساختمان صنایع نفت میی بیاشید.  

راه اندازی پروژه های عظیم میانینید طیر  تیوسیعیه میییدان  
سیییری   NGLو پیروژه    ٥٤ و    ٣ گازی پارس جنوبی  از  

شرکت داشت و همچنیین در طیر  هیای تیوسیعیه میییدان  
حضیور    ٧٥ م و  ٧٤ م  ٥٣ م  ٥٠ م  ٥٧ گازی پارس جنوبی  از  

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود ر اهی  

مرداد: تجمع سراسری معلمان ٣٣  
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دارد. این شرکت اولین شرکت خصوصی ایرانیی اسیت کیه  
 راه اندازی کرده است.  NGL Siriطرحی مانند  

 
اعتصاب وتجاماع کاارگاران شارکات آب و 

 فاضالب بهبهان 
مردادمجمعی از کیارگیران شیرکیت آب و  یاضیالب  ٧٣ روز 

میاه حیقیو   ٠ روستایی بهبهان در اعترا  به عدش پیرداخیت  
معوقه خود دسیت از کیار کشیییده و در شیرکیت تیجیمیع  
کردند. کارگران میگویند در دو تا سه سا  گذشته سیابیقیه  
پرداخت نشدن حقو  بین یک تا سه ماه را تیجیربیه کیردییم  

ماه کشیده شده است. کار یرمیا دو میاه اسیت    ٠ اکنون به  
به آنها وعده داده میشود و خبری نیست و تا وقیتیی جیواب  

 نگیرند اعتصاب ادامه خواهد داشت.  
مردادماه نیز کارکنان شیرکیت آب و    ٥٠ گفتنی است که  

 اضالب روستایی خوزستان برای مطالیبیه پیرداخیت حیقیو   
معوقه خود در سیاخیتیمیان ایین شیرکیت در اهیواز تیجیمیع  

 اعتراضی برپا کردند. 
 

کاااارگاااران گاااروه مااالااای اهاااواز باااه 
 اعتراضاتشان ادامه میدهند

میرداد کیارگیران گیروه میلیی اهیواز در ادامیه    ٧٣ امروز  
تجمعات اعتراضی خود در مقابل امیانیییه روبیروی بیانیک  

 ملی تجمع کردند. 
میاه    ٠ هزار گروه ملی  یوالد اهیواز بیخیاطیر دسیتیکیم    ٠ 

دستمزد در اعترا  به سر میبرند. دور جیدیید اعیتیراضیات  
تیر بیخیاطیر    ٧٣ کارگران گروه ملی صنعتی  والد اهواز از  

ماه دستمزد پرداخت نشده و طلبهایشان بابت حیق سینیوات    ٠ 
 و خطر بیکارسازیها آغاز شد است. 

شعارهای اعتراضی این کارگران در وسیر شیهیر اهیواز از  
جمله شعارهای مشکل ما حل نشهم اهواز قیامیت میییشیهم  
ک  زدن و شعار توکم تیانیکم  شیفیشیهم بیطیور واقیعیی  
اعالش جنگ کارگران علیه  قرم بیحقوقی و بی تیامییینیی  
است. یکسا  قبل کارگران هیپیکیو در وسیر شیهیر اراک  

راهپیمایی کردند و بیا شیعیار زییر بیار سیتیم نیمیی کینیییم  
زندگیم جان  دار میکنیم در ره آزادی وای از ایین وضیعم  
وای از این وضعم سرود آزادگی سردادند و شیعیار آنیهیا بیه  
سرود همبستگی در اعتراضات کارگری از جمله به شیعیار  
هزاران بازنشسته در تجمع اعتراضی آنیهیا در روزهیای آخیر  

تبدیل شد. امروز کارگران گروه ملی اهواز با ایین    ٣١ سا   
شعارهام دارند صدای خشم و اعترا  کل کارگران و کیل  
جامعه را علیه توحش سرمایه داری حاکم و زورگیوییی و  

 قلدری هایش اعالش میکنند.  
در شرایطی که اعتراضات کارگران گروه میلیی صینیعیتیی  
اهواز هر روز تیعیرضیی تیر میییشیود و کیارگیران بیر روی  
خواستهایشان پا شاری میکنندم مدیریت در هیمیدسیتیی بیا  
حراست به ابزار سرکوب دست برده و ده نفر از کیارگیران از  
جمله رحیم سعیدیم طار  خلفیم غرییب حیرییزاویم کیرییم  
سیاحیم عباس چلداویم علی اکبر پینیاهینیدهم را در روز  

مرداد بازداشت شدند که بیعید بیا گیر یتین تیعیهید آزاد    ٧٠ 
گردیدند. اما کارگران به اعتراضاتشان ادامه میدهنید. روز  

نییفییر از اییین کییارگییران بییرای پیییییگیییییری    ١٤ مییرداد    ٧١ 
 خواستهایشان به تهران ر ته و مقابل مجلو تجمع کردند. 

ص  متحد و قدرتمند کارگرانم اتیکیای آنیهیا بیه میجیمیع  

عمومی و تصمیییم گیییری هیای جیمیعیی شیانم شیرکیت  
خانواده ها در این اعتراضات از جمله حلقیه هیای کیلیییدی  

 برای تداوش قدرتمند این اعتراضات است. 
 
ماارداد روز تااجاامااع باازرس سااراسااری  ٣٣

 بازنشستگان 
مرداد م روز اعترا  سراسری بازنشیسیتیگیان بیرای    ٩٥ روز  

پیگیری خواستهایشان در مقابل میجیلیو اسیالمیی اسیت.  
این تجمع بزرگ اعتراضی توسر بازنشستگان  یرهینیگییم  
تامین اجتماعیم پرستارانم و لشیگیری بصیورت سیراسیری  

مرداد در مقابل میجیلیو اسیالمیی    ٩٥ در ساعت ده صبح  
برگزار میشود و بازنشستگان از سراسر کشیور در تیدارک  
برگزاری آن هستند. بازنشیسیتیگیان در بیییانیییه هیایشیان از  

شهرهای مختل  همکاران خود در سراسر کشورم همیکیاران  
معیلیم شیاغیل و خیانیواده هیا را بیه شیرکیت در ایین روز  

  ٥٣  رامیخوانند. گروههای معلمان از جمله گروه معیلیمیان  
اسفند اعالش همبستگی با این  راخیوان کیرده انیدم شیورای  
هماهنگی تشکل های صنفی  رهنگیان و کانون صینیفیی  
معلمان گیالن در حمایت از این  راخیوان بیییانیییه داده انیدم  
وسیعا خبر رسانی کنیم. گروه اتیحیاد بیازنشیسیتیگیان طیی  
قطعنامه ای پیشنهادی بر سر خواست بیرون ر یت از خیر  
 قر یعنی؛ )چهار میلیییون تیومیان(م داشیتین بیییمیه هیای  
همگانی و درمان رایگان و برداشتن  شارهای امینیییتیی از  
 ضاهایشان تاکید کرده و اعالش کرده اند که چنیانیچیه بیه  
مطالبات آنها پاسخ داده نشود به تجمعات و تیحیصین خیود  
ادامه خواهند داد. آنها همچنین خواستار اداره و نیظیارت بیر  
صندو  های بازنشستیگیی خیود و رسیییدگیی بیه غیارت  
هرگونه صندو  و موسسه های مالی بازنشستگان میانینید  
جریان کارت صدرا... شده انید. میجیمیوعیه ایین خیواسیتیهیا  
مییتیوانید مضیمیون پیالکیاردهیای اعیتیراضیی ایین تیجیمیع  
اعتراضی بزرگ و شعارهیای کیوبینیده آنیان عیلیییه  یقیرم  
بیحقوقیم اختالس هیا و داشیتین ییک زنیدگیی انسیانیی  

 باشد. زنده باد بازنشستگان 
 

اعتصاب وتجمع خانوادگی کارگران طار  
 فودد زرند ایرانیان 

کارگیر طیر     ٧٤٤ مردادماهم بیش از    ٧٠ صبح روزسه شنبه 
 والد زرند ایرانیان)شرکت  والد تکنیک( در اعتیرا  بیه  
عدش پرداخت دست از کار کشیده وبهیمیراه خیانیواده هیایشیان  
مقابل کارخانه تجمع کردند. این تجمع بیا وعیده میقیامیات  
مسئو  موقتا خاتمه یا ت. این کارگران خواسیتیار پیرداخیت  
به میوقیع حیقیوقشیان هسیتینید. کیارگیران  یوالد زرنید در  
اسفندماه سا  گذشته نییز در واکینیش بیه پیرداخیت نشیدن  
دستمزدهایشانم به مدت چند روز دست بیه اعیتیصیاب زده  

 بودند. 
 

آغاز چهارمین هفاتاه اعاتاراض کاارگاران 
 پرووه قطارشهری اهواز

مردادم کیارگیران پیروژه قیطیارشیهیری اهیواز ٧٠ روزسه شنبه 
)شرکت کیسون( چهارمین هفته اعتراضشان را نسیبیت بیه  
عدش پرداخت بیش از یکسا  حیقیو م بیاتیجیمیع در کیارگیاه  

 وبستن درهایش آغاز کردند. 
اعیتییراضییات کییارگییران پییروژه قییطیارشییهییری اهییواز)شییرکییت  
کیسون( نسبت به عدش پرداخت بیش از ییکیسیا  حیقیوقشیان  
از سوش مرداد ماه سا  جاری آغیازشید.ایین کیارگیران طیی  
سه هفته گذشته بارها مقابل استانداری تجیمیع اعیتیراضیی  
برپاداشتند اما تا کنون پاسخ نگر ته اند و کیار یرمیا نیییز  
کارگران معتر  را به اخراج تهدید کیرده اسیت. کیارگیران  
میگویند تا پاسخ نگیرندم ایین اعیتیراضیات ادامیه خیواهید  

 داشت.  
میرداد کیارگیران تیجیمیع خیود را در کیارگیاه    ٧٠ در روز  

شرکت کیسون برگزار کرده و درهیای کیارگیاه را مسیدود  
کردند. تجمعات قبلی انها مقابیل اسیتیانیداری بیوده اسیت.  

کارگر شرکت کیسون )پیمانکار قطارشیهیری اهیواز(    ٩٧٠ 
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ماه است که حقو  خود را دریا یت نیکیرده انید. و در    ٥٥ 
  ٩٤ یکسا  گذشته آنهم زیر  شار اعترا  کارگیران تینیهیا  

میلیون ریا  علی الحساب به ایین کیارگیران پیرداخیت شیده  
 است. این اعتراضات ادامه دارد. 

 
دومایان روز تاجاماع اعاتاراضای کاارگااران 

 کارخانه بلبرینگ سازی تبریز
مرداد کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبیرییز در    ٧٧ روز  

دومین روزاعیتیراضیشیان نسیبیت بیه بیالتیکیلیییفیی شیغیلیی  
ومعیشتیممقابل استانداری آذربایجان شرقی تجمع کیردنید.  
در ادامه این اعتراضات قرار شد کیه ایین کیارخیانیه بیرای  

ماه تحت پوشش هیئیت حیمیاییت از صینیاییع قیرار    ١ مدت  
گر ت. که ظاهرا قرار است از میحیل بیودجیه ای کیه در  
اختیار "هیات حماییت از صینیاییع" قیرار میییگیییردم حیقیو   
معوقه کارگران پرداخت شود. کارگران هیمیچینیان پیییگیییر  

 طلبهایشان هستند. 
 

 تجمع اعتراضی کارگران آبفار خوزستان
نفیر از کیارگیران آب و  یاضیالب    ٥٤٤ مردادم بیش از  ٥٠ 

روستایی خوزستان در اعیتیرا  بیه عیدش پیرداخیت بیمیوقیع  
 حقوقشان دست از کار کشیده ودراین شرکت تجمع کردند. 

ییکییی از کییارگییران شیرکییت آب و  ییاضییالب روسییتییایییی  
وگیو بیا    خوزستان به نمایندگی از سایر کارگیران در گیفیت 

های پایانی سیا     خبرنگاریم اظهار کرد: این شرکت از ماه 
میاه    ٠ ییا    ٩ تاکنون همواره حقو  کارکنان خود را بیا    ٣٩ 

تاخیر و به صورت مقطعی پیرداخیت کیرده اسیت کیه ایین  
کینید. وی ا یزود:    مساله  شار زیادی را به میا وارد میی 

هیام عیدش وجیود    دلیل پرداخت با تاخیر ییا میقیطیعیی حیقیو  
اعتبارات کا ی و اراییه بیودجیه الزش از سیوی مسیئیوالن  
دولت به شرکت آب و  اضالب روستایی خیوزسیتیان اسیت.  

تنها سه حقیو  بیه کیارگیران    ٣١ وی تصریح کرد: در سا   
ها را به صورت میقیطیعیی و بیه    پرداخت شد. شرکت حقو  

کند. در بیرخیی    ماه یکبارم پرداخت می   ٠ تا    ٩ صورت هر  
از مواقع نیز تنها حقو  یک ماه را بیه کیارگیران پیرداخیت  

کند. امسا  نیز اولین حقو  در خردادمیاه پیرداخیت شید    می 
میاه بیود. وی ادامیه داد:    که مربو  بیه حیقیو   یروردیین 

مشکالت عدش پرداخت حقو  یا مقطعی پرداخیت کیردن آن  
به کارگیران حیدود سیه سیا  اسیت کیه شیراییر را بیرای  
کارگران شرکت آب و  اضالب روستایی خوزستیان سیخیت  
کرده است. باید اقدامی انجاش گیییرد تیا ایین مشیکیل بیه  

ای حل شود. وی خاطرنشیان کیرد: وضیعیییت    صورت ریشه 
هیا دارییم. بیرخیی از کیارگیران    بحرانی در پیرداخیت حیقیو  

هییایشییان مصییادره شییده اسییت و حییتییی تییعییدادی بییه    خییانییه 
اند. باید به این وضعییت رسیییدگیی    مسا رکشی روی آورده 

شود زیرا تحت  شار هستیم و شرایر زندگی بسییار دشیوار  
است. یکی دیگیراز کیارگیران حیاضیر در ایین تیجیمیع بیه  

نیفیر پیرسینیل    ٣٤٤ یک هزارو  حدوو  خبرنگاری گفت:  
ان و کارکنان آبدارم رانینیده هیا  گر ر کا آبفار خوزستان اعم از  

تیاکینیون بیرخیی چیهیار میاه و    ٣٩ و اداریم از پایان سا   
میاه و کیارکینیان اداری    ٥٧ بعضی کارگران و راننده هیا  

 حدود پنج ماه معوقه حقو  طلب دارند. 

 
بااازهاام وعااده تااوخااالاای بااه کااارگااران 
شهرداری سردشت وعدم پرداخات مااه هاا 

 حقوق وحق بیمه شان!
بازهم وعده مسئوالن شهرداری سردشت مبنیی بیر پیرداخیت  

 چندین ماه حقو  وحق بیمه کارگرانش توخالی در آمد. 
های میخیتیلی     کارگر شهرداری سردشت که در بخش   ٧٤٤ 

خدماتی و  ضای سبز مشغو  به کار هستنیدم از ابیتیدای  
سا  جاری تا اوایل مرداد میاه هیییچ دسیتیمیزدی درییا یت  
نکرده بودند؛ در نهایتم اوایل مرداد ماه حقو   روردیین میاه  

 به حساب این کارگران واریز شد. 
د تر شهرداری سردشت وعده داده بود که تیا آخیر تیییرمیاهم  

کینید کیه ایین وعیده    سه ماه از مطالبات را پیرداخیت میی 
عملی نشد. کارگرانی که از ابیتیدای سیا  جیاری  یقیر  

اند در اعترا   از شراییر میوجیود    یک ماه دستمزد گر ته 
گویند: نباید بار مشکالت سازمان شهیرداری بیر دوی    می 

 کارگران باشد. 
های شهیرداری در    شهرداری سردشت کمبود بودجه و بدهی 

دوره شهردار قبلی را دلیییل تیاخیییر در پیرداخیت دسیتیمیزد  
 کارگران عنوان کرده است. 

در عین حا  کارگران شهرداری سردشت عالوه بر تاخییر در  
هیای    دریا ت مطالبات مزدیم از عدش پیرداخیت حیق بیییمیه 

های اخیر میراجیعیه بیه    خود اعترا  دارند و گفتند: در ماه 
نیتیییجیه    های بیمه بی   تامین اجتماعی برای تعویب د ترچه 

های بیمه بسیاری از کارگران دیگر اعیتیبیار    بوده و د ترچه 
 ندارد. 
 

 کارگران
 

کارگران گروه ملی فودد ایاران درپاایاان 
 هفته چهارم اعتراضشان به تهران آمدند

نیفیر ازکیارگیران گیروه میلیی    ١٤ مرداد م بیش از    ٧٠ روز  
 والد ایران در بیست وهشتمین روز اعتراضیشیان نسیبیت بیه  
بالتکلیفی شغلی وعدش پرداخت چندماه مطالیبیاتشیانمراهیی  
تهران شدند ومیقیابیل میجیلیو تیجیمیع کیردنید. دور جیدیید  

 تیر ماه شروع شده است.    ٧٣ اعتراضات این کارگران از  
شرکت گروه ملی صینیعیتیی  یوالد اییران واقیع در اهیوازم  
عالوه بر پیاییه سینیوات کیارگیران بیه میدت چیهیار سیا م  
مطالبات مزدی حدود چهار هزار کارگر خود را در چیهیار  

 ماه متوالی اخیر پرداخت نکرده است. 
 

کارگران گروه ملی فاودد بارای پایاگایاری 
خواستهایشاان هار روزه تاجاماع کارده و 

 طلبهایشان را طلب میکنند. 
هزار کارگر گیروه میلیی صینیعیتیی    ٠ شعارهای اعتراضی  

اهواز در وسر شیهیرم کی  زدن و شیعیار تیوکم تیانیکم  
 شفشهم حسیاب میا پیر نشیهم ییک اخیتیالس کیم بشیهم  
مشکل ما حل میشهم مشکل ما حل نشیه اهیواز قیییامیت  
میشهم بطور واقعی اعالش جینیگ کیارگیران عیلیییه  یقیرم  

بیحقوقیم بی تامینیی و جیهینیمیی اسیت کیه جیمیهیوری  
اسالمی به پا کرده است. یکسا  قبل کارگران هیپیکیو در  
وسر شهر اراک راهپیمایی کردند و با شعار زیر بیار سیتیم  
نمی کنیم زندگیم جان  دار میکنیم در ره آزادی وای از  
این وضعم وای از ایین وضیعم سیرود آزادگیی سیردادنید و  
شعار آنها به سرود همبستگی در اعتراضیات کیارگیری از  
جمله به شعار هزاران بازنشسته در تجمع اعتراضی آنیهیا در  

تیبیدییل شید. امیروز کیارگیران گیروه    ٣١ روزهای آخر سا   
ملی اهواز با این شعارهام دارند صیدای خشیم و اعیتیرا   
کل کارگران و کل جامعه را علیه توحش سیرمیاییه داری  

 حاکم و زورگویی و قلدری هایش اعالش میکنند.  
میاه    ٠ کارگران گروه ملی  والد اهیواز بیخیاطیر دسیتیکیم  

میرداد: ادامیه    ٧٩ دستمزد در اعترا  بیه سیر میییبیرنید.  
کارگیران شیعیار  -هزار کارگر گروه ملی اهواز   ٠ اعتراضات  

 میدهند: توکم تانک م  شفشه ... 
 
نفر از این کارگران باه  ٠٧مرداد  ٤٥روز 

 تهران رفته و مقابل مجلس تجمع کردند.
مرداد کارگران گروه ملی در مقابل بیانیک میلیی    ٧٩ روز  

میرداد    ٧٥ برگزار شد. کارگران گروه ملی اهواز صبح روز  
نیز در ادامه پیگیری مطالبات مزدی خود بصورت نمیادیین  
با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختیمیان شیعیبیه میرکیزی  
بانک ملی در شهر اهواز خواسیتیار پیرداخیت طیلیبیهیایشیان  

 شدند.  
در شرایطی که اعتراضات کارگران گروه میلیی صینیعیتیی  
اهواز هر روز تیعیرضیی تیر میییشیود و کیارگیران بیر روی  
خواستهایشان پا شاری میکنندم مدیریت در هیمیدسیتیی بیا  
حراست به ابزار سرکوب دست برده و ده نفر از کیارگیران بیا  
اسامی رحیم سعیدیم طار  خلفیم غریب حریزاویم کیرییم  
سیاحیم عباس چلداویم علی اکبر پینیاهینیدهم را در روز  

مرداد بازداشت و بعد با گر تین تیعیهیدی آنیهیا را آزاد    ٧٠ 
 کردند. اما کارگران به اعتراضاتشان ادامه میدهند. 

کارگران گروه ملی صنعتی اهواز پیشیتیر در بیهیمین میاه  “ 
م در مقابل اسیتیانیداری ایین شیهیر بیرای میطیالیبیات  ٥٩٣١ 

مزدی خود دست به تجمع زدند که بیه آنیهیا وعیده هیاییی  
داده شدم ولی به آنها عمل نشد. سپو کیارگیران اقیداش بیه  

روز کیردنید و پیو از    ٥٠ بستن درب شیرکیت بیه میدت  
دریا ت مطالبات مزدی دو ماه خیود درب شیرکیت را بیاز  
کردند. پو از این واقعه که چهار ماه میی گیذردم هینیوز  
طلبهای کارگران پرداخت نشیده اسیت. در خیردادمیاه سیا   
جاری بعد از خل  وعده مسئولین مجیددا کیارگیران دسیت  
به تجمع مقابل استانداری زدند که تهدید بیه بیازداشیت هیم  
شده بودند. بدین ترتیب دور جدید اعتراضات کارگران گیروه  
ملی صنعتی اهواز بدلیل خیلی  وعیده هیای داده شیده از  

 تیر ماه دوباره آغاز شد. این اعتراضات ادامه دارد.   ٧٣ 
 

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: ماوج 
اخراج سازی و احضار کاارگاران نایاشاکار 

 هفت تپه ادامه دارد
 

بدنبا  توق  اعتراضات صنفی از سوی کارگیران وشیرکیت  
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نیشکر هفت تپه که پو از هفته ها اعتصاب و تیجیمیعیات  
متوالی بوقوع پیوستم میدییرییت شیرکیت در طیو  ده روز  
گذشته به جای رسیییدگیی بیه خیواسیتیهیای آنیانم اخیراج  
سازی کارگران را در دسیتیور گیذاشیتیه و طیی روزهیای  

نفر از آنان کیه اکیثیرا شیاغیلییین    ٣ گذشته دست به اخراج   
بخش کشاورزی  و دارای هشیت سیا  سیابیقیه کیار میی  

نفر از این کارگیران اخیراجیی از جیمیلیه    ٧ باشند زده است.  
روز در میقیطیع اعیتیصیاب    ٩ کسانی هستنید کیه میدت  
 کارگران تحت بازداشت بودند. 

 
این اخراج سازیهیا در حیالیی از سیوی کیار یرمیا صیورت  
میگیرد که از طرف دیگرم احضار کیارگیران میعیتیر  بیه  
دادستانی شیوی نیییز ادامیه دارد. الیبیتیه اتیخیاذ چینییین  
سیاستی از سوی کار رما تازگی نیدارد و از بیهیمین میاه  

که شرکت به بخش خصوصی واگیذار شیده اسیت    ٣٠ سا   
کار رما قوانین خود ساخته خود را هیمیچیون کیار یرمیای  
چسب هل بر شرکت حاکیم نیمیوده و بیا قیانیون شیکینییم  
شرایر بسیار سخت و غیر قابل تحیمیلیی  را بیر کیارگیران  

 شرکت تحمیل کرده است. 
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هیفیت تیپیه سیر بیرآوردن  
کار رماهایی همچون کار یرمیای چسیب هیل و شیرکیت  
نیشکر هفته تپه را در تداوش و نیتیییجیه سیییاسیت سیرکیوب  
مطالبات صنفی کیارگیران در سیراسیر اییران میییدانید کیه  
اییینییک کییار ییرمییایییان میییییتییوانیینیید هییمییچییون یییک دولییت  
خودمختارم قوانین خود ساخته و حکومت خا  خود را بیر  
کارگران مراکز مختل  تولییدی در سیطیح کشیور حیاکیم  

 کنند. 
ما تداوش این وضعیییت را غیییر قیابیل تیحیمیل میییدانیییم و  
بدینوسیله با تاکید بر  پایان دادن بیه وضیعیییت حیاکیم بیر  
شرکت نیشکر هفت تپه و بازگشت بکار همکاران اخیراجیی  
خودم خواهان توق  تهدید و اخراج و پیرونیده سیازی عیلیییه  
تمامی کارگران در سراسر کشور هسیتیییم و احیکیاش غیییر  
عادالنه ی شال  و حبو بر علیه  کیارگیران میعیتیر  از  
جمله شاپور احسیانیی راد و زنیدانیی کیردن میجیدد رضیا  

 شهابی را قویا محکوش میکنیم. 
 

میرداد    ٧٣   –سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپیه  
 ٥٩٣١ ماه  
 
 

 گزار 
 تپه  نگاهی به زندگی کارگران نیشکرهفت

سازی و تیبیعیاتیش؛تیقیرییبیا از    خصوصی   ساله به   ٩ اعترا   -
که شرکت به بخیش خصیوصیی واگیذار شیده بیه    ٣٠ سا   

تناوب شاهد اعتراضاتی از سیوی کیارگیران بیازنشیسیتیه و  
ایم. کمبیود نیقیدیینیگیی و اجیرا نشیدن    شاغلین شرکت بوده 

مواد متعددی از قانون کار درباره پرداخت به موقیع حیقیو   
و دستمزد منجر به بیروز اعیتیراضیاتیی در بییین کیارگیران  

پرداخت نشدن مطالبات بازنشیسیتیگیان و میطیالیبیات  …  شده 
ای کارگران از جیمیلیه ایین تیعیهیدات وصیو     مزدی و بیمه 

 نشده است.  
های صورت گر ته در این کارخانهم بیرخیی    در پی اعترا  

یییییک  …] انییید   کیییارگیییران از کییییار تیییعییییلییییییییق شییییده 
کینینید    تپه می گوید[ مرتبا تیوجیییه میی   کارگرنیشکرهفت 

که در این شرایر نباید از مطالبات کیارگیری حیرف زد و  
باید از تولید حمایت کرد. اما به چه قیمتی؟ به قیمیت لیه  
شدن کارگر؟! ما چیزی در حدود سه ماه است که حیقیو   

 دانند یعنی چه?    ایم؟ این آقایان می   نگر ته 
میاه    ١ محدود کردن قراردادهای کاُر از یک سا  بیه  -

  ١ و مجبور کردن کارگران به اینیکیه اگیر قیرار دادهیا را  
حیدود  … توانیم حقوقتیان را پیرداخیت کینیییم   ماهه کنید می 

نیفییر از کییارگیران از کیار اخیراج یییا مییعیلیق از کییار    ٩٤ 
نفر کیارگیر را بیرای ییک    ١٩ سابقه نداشته که  … اند   شده 

اعترا  صنفی به دادگاه ببرنید. آن کسیی کیه سیبیب و  
عامل این اتفاقات است باید پاسخگیو بیاشید و بیه دادگیاه  

درجیه و    ١٤ -١١ احضار شودم نه کارگری که در دمیای  
 کند.    درجه کار می   ٣٤ رطوبت باالی  
قانون کار و پیرداخیت بیه میوقیع حیقیو  و    ٩٠ اجرای ماده  

پرداخت حقو  خرداد و تیر همه پرسنیل و بیهیمین و اسیفینید  
ماه بین کیارگیران    ٣ کارگران روزمزدم پرداخت شدن   ٣٠ سا   

از  یروردیین میاه تیا آذرمیاه کیه تیخیلی     ٣١ روزمزد سا   
عالی کیار اسیتم لیحیار نیکیردن    آشکار از مصوبه شورای 

روزمییزد    ٣١ پییایییه سیینییوات ا ییزایییش حییقییو  سییاالنییه سییا   
عالی کار(م نیداشیتین لیبیاس کیار    )برخالف مصوبه شورای 

بینیدی    طی دو سا  گیذشیتیهم لیحیار نیکیردن طیر  طیبیقیه 
کارگاه برای کارگران روزمزد و میوقیتم پیرداخیت نیکیردن  

از جیمیلیه میطیالیبیات کیارگیران ایین    ٣١ و    ٣٠ پادای سا   
هیزار نیفیر  ٩ تیعیدادشیان بیه بیییش از  …  شرکیت اسیت کیه 

 رسد.    می 
گوید: بیه خیاطیر اوضیاع    یکی از کارگران این شرکت می 

بد مالیم خیلی جاها حسیاب د یتیری بیرای خیرییدهیامیون  
داریم. باور کنید این چند وقته نانوایی شرکیت هیم بیه میا  

دهد. خییلیی از کیارگیران نیان قسیطیی از    نان قسطی نمی 
ترین میخیارج زنیدگیییمیون    ما از ابتدایی …  گیرن   نانوایی می 

اندازی نداریم چون اکثر ما حقوقمیان زییر    محرومیم. ما پو 
درصید    ٣٤ تیا    ٠٤ بیییش از …  خر  الکت استم نیه  یقیر 

عینیوان حیقیو  درییا یت    کارگران حداقل قیانیون کیار را بیه 
کنند. اغلب اجاره نشین هستند و صاحب خیانیه میرتیب    می 

توانی اجیاره را بیه میوقیع پیرداخیت    دهد اگر نمی   اخطار می 
 …  کنی برو بیرون 

 برگر ته از گروه تلگراش اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

فراخوان سندیکاهای فرانسوی برای آزادی 
 رضا شهابی

پنج سندیکای عمده ی کارگران  یرانسیهم س. اف .د.ت  
؛ س. ژ .ت؛ اونسا؛ اتحادیه سندییکیائیی سیولیییدر و اف.  
اس. او ) رهنگیان( با انتشار  راخوان مشیتیرکیی خیواهیان  
آزادی رضییا شییهییابییی عضییو سیینییدیییکییای شییرکییت واحیید  

 اتوبوسرانی تهران شدند.  
 سندیکاهای  رانسوی در  راخوان خود نوشته اند: 

رضا شهابی یکی از مسئوالن سندیکای کارگران شیرکیت  
واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار دیگر زندانی شده اسیت.  

به دلیل د یاع از حیق اعیتیصیاب و حیق    ٧٤٥٤ او در سا   
ایجاد تشکالت کیارگیری مسیتیقیلم بیه شیش سیا  زنیدان  

 محکوش شد. 
او که در سا  گذشته به دالیل پزشکی آزاد شیده بیودم در  

اوت مجبور شد که برای گیذرانیدن سیه میاه بیاقیی    ٣ روز  
مانده از محکومیتشم و به رغم گزاری پزشکی مبنی بیر  
عدش نگهداشتن ای در زندانم خود را به زندان رجائیی شیهیر  

 معر ی کند. 
مقامات ایرانی به این هم کیفیاییت نیکیردنید و بیه بیهیانیهء  

م یک سا  دییگیر بیر  ٧٤٥١ آزادی او در سا    «عدش تطابق »
 مدت زندان او ا زودند. 

اوت و پیو از ورود بیه زنییدانم    ٣ رضیا شیهیابیی از روز  
 اعتصاب غذا کرده است. 

این محکومیت نقب آشیکیار کینیوانسیییون هیای اسیاسیی  
سازمان جهانی کار است. در حالی که جمهوری اسیالمیی  
ایران خود عضو این سازمان وابسته به ساازمان ملل میتیحید  

 است. 
سازمان های سندیکائی  رانسه امضا کننده این  یراخیوانم  

 خواهان آزادی  وری رضا شهابی هستند. 
این سندیکاهام رهبران دولت ایران را مسئیو  وخیامیت قیابیل  
پیش بینی وضع سالمتی او می دانینید. وضیع سیالمیتیی  
رضا شهابیم به خاطر شرایر نامناسب دوره هیای پیییشییین  
زندان ای و به خاطر ر تارهای غییرانسیانیی کیه میتیحیمیل  

 شدهم هم اکنون بسیار بد است. 
سندیکاهای  رانسه همچنین آزادی دیگر  یعیاالن زنیدانیی  
که به خاطر  عالیت های سندیکائی در زندان به سیر میی  
برندم از جمله اسماعیل عبدی معلمم را خواسیتیارنید. آزادی  
آن هییا و نییییز لییغیو مییحییکییومییییت زنییدان دیییگییر اعضییای  
سندیکای کارگران شرکت واحد از جمله ابراهییم میددی و  

 داود رضوی امری ضروری است. 
 ٧٤٥٠ اوت    ٥١ پاریو  

 سندیکاهای : 
 س. اف .د.ت؛ 

 س. ژ.ت؛ 
 اونسا؛ 

 اتحادیه سندیکائی سولیدر؛ 
 اف. اس. او ) رهنگیان( 

 
مایالایاون کاودک تاا  ٢از ترک تاحاصایال 

 درصدی دانش آموزان ٣٢اعتیاد 
 

گردان و دخانیییات مصیرف    آموزان مواد روان   درصد دانش   ٥٠ 
هیا تیوسیر نیوجیوانیان سیاخیتیه    گیردان   میکنندم  برخیی روان 

میلیون کیودک و نیوجیوان تیحیصیییل را رهیا    ٠ شود م   می 
 کردند 

 
جامعه شناس و عضو هیات عیلیمیی      امیرمحمود حریرچیم 

دانشگاه عالمه طبیاطیبیائیی دربیاره عیلیت شیییوع مصیرف  
گیردان و ر یتیارهیای پیرخیطیر میییان    دخانیات و میواد روان 

آموزان دوره متوسطه گفت: مسئله اصیلیی ایین اسیت    دانش 
تیر و    های اجتیمیاعیی در اییران در حیا  جیوانیانیه   که آسیب 

هیای    تر شدن است.طبق تحقیقاتی کیه میرکیز پی وهیش   زنانه 
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آمیوزان تیا    درصید از دانیش ٥١ مجلو هم انجاش دادهم باالی  
سالگی و دوره متوسطه به نوعی رابطه جینیسیی  ٥١ قبل از  

گیردان بیرای آنیهیا بیه    کینینید ییا میواد روان   را تجربیه میی 
های مختل  در دسترس قرار دارد و توسر بیرخیی از    شکل 

 شود.   آنها نیز استفاده می 
 

گیردان در نیوجیوانیان    او با اشاره به اینکه مصرف میواد روان 
گیفیت:      م   شیود   عمدتا از کمک به درس خوانیدن آغیاز میی 

آموزان برای شب بییداری و درس خیوانیدن      بسیاری از دانش 
کنند و ر ته ر ته به آن اعیتیییاد    قر  و مواد مصرف می 

های دوستی را نیییز نیبیایید    کنند. البته نقش گروه   پیدا می 
هیای    نادیده گر تم زیرا نوجوانان بیشترین تاثیییر را از گیروه 

 گیرند.   دوستی می 
 

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی با تاکیید بیر  
ایینیکیه جیامییعیه حیا  حیاضییر اییران بیه سییوی تیفیرییحییات  

گفیت:  یرصیت تیفیرییحیات      پذیر حرکت کرده استم   ریسک 
مخصوصا نوجوان مهیا نیست و تیفیرییح      سالم برای جامعهم 

هیمیچینییین      هیا گیران اسیتم   سالم برای بسیاری از خیانیواده 
آمییوزان را بییا    هییا وقییت خییالییی دانییش   بییرخییی از خییانییواده 

کنند که همه این میوارد    های تقویتی درسی پر می   کالس 
گردان و دخانیات را بییشیتیر    به گرایش نوجوانان به مواد روان 

کند. نوجوانان از کداش امکانیات ر یاهیی بیه خصیو     می 
تیوانینید    میی     در مناطق محروش که تعدادشان کم هم نییسیتم 

استفاده کنند؟ متاسفانه نوجوانان هیچ امکانات ر یاهیی و  
شیان اردو بیرگیزار    حتیی میدارس هیم بیرای     تفریحی ندارندم 

 کنند.   نمی 
 
    های میجیازیم   حل کنتر  نوجوانان برای استفاده از شبکه   راه 

 سانسور نیست 
 

حریرچی ا زود: وقتی نوجوان امکانات نیدارد بیا دو چیییز  
گیردان    او  دخانیاتم میواد روان     کندم   سر خودی را گرش می 

هیای میجیازی    های مجازی است. شبیکیه   و دیگری شبکه 
هیای جینیسیی    در حا  حاضر در ایران بیشتر به کنیجیکیاوی 

دهد البته راه حل این مسئله سیانسیور    نوجوانان ما پاسخ می 
هایی بیرای اسیتیفیاده    نیست. در کشورهای دیگر محدودیت 

کودکان و نوجوانان قائل شدند کیه آنیهیا از سیوی والیدیین  
  ١ شوندم اما متاسفانه در کشور ما کودکیان از    کنتر  می 

سالگی با تبلت و در راستای آن  ضیای میجیازی    ١ الی  
ها کودکان با ایین  ضیا      شوند. در ابتدا برای بازی   آشنا می 
بیرد    شوندم اما ر ته ر ته آنها را بیه سیمیتیی میی   آشنا می 

هیا    که راجع به مسائل جنسی کنجکاو و به دنیبیا  عیکیو 
رونید کیه آسیییب جیدی روانیی    های مستهجین میی   و  یلم 

 برای آنها در پی دارد. 
 

های ایرانی درک اسیتیفیاده از    او گفت: چند درصد خانواده 
هیای میجیازی را دارنید؟    وسایل ارتبا  جمیعیی و شیبیکیه 

بیشتر والدین خودشان درگیر همین  ضا هستندم بنابرایین از  
توان اقداش میوثیری کیرد. بینیابیرایین    ها هم نمی   طربق خانواده 

 پذیر شده است.   جامعه ما درتفریح کردن ریسک 
 

گیردان ییا دخیانیییات    آموزان میواد روان   درصد دانش ٥٠ حدود  
 کنند   استفاده می 

 
استاد دانشگاه عالمه طباطبائی درباره انتشیار آمیار دربیاره  

گردان و دخیانیییات    میزان اعتیاد و مصرف مواد مخدرم روان 
توان از نیوجیوانیی بیه صیورت مسیتیقیییم دربیاره    گفت: نمی 

مصرف سوا  کردم بنابراین آمارگیری و آسیب شنیاسیی در  
این حیطه باید به صورت غیرمستقیم انجاش شود. از طیر یی  

    کینینیدم   نوجوانان گاهی اسم آن چیزی را که مصیرف میی 
توان از خیود آنیهیا آمیاری پیرسییید.    گذارند و نمی   مواد نمی 

های مسئو  هم ایین آمیارهیا را    آموزی و پروری و دستگاه 
شیان بید اسیت ییا بیه    کنندم زیرا برای دسیتیگیاه   منتشر نمی 

 اصطال  ا ت دارد. 
 

او ا زود: معاونان آموزی و پروری منکر مصرف دخانیییات  
گییردان تییوسییر دانییش آمییوزان هسییتیینیید و    یییا مییواد روان 

درصد کمی از دانیش آمیوزان بیه ایین مسیائیل      گویندم   می 
درصید    ٥٠ الیی    ٥٩ گرایش دارندم در صورتی که حیدود  

کنینید. در حیالیی    آموزان مواد و دخانیات مصرف می   دانش 
اگر آموزی و پروری بخواهد این مسئلیه را قیبیو  و طیر   
کند در نهایت از دیگر نهادها توقع دارد بیه ایین میوضیوع  
رسیدگی کنند و در نهایت راه حلی هم برای پیشیگیری از  

 این مسائل ندارند. 
 

گییردان مصییر ییی نییوجییوانییان تییوسییر    بییرخییی مییواد روان 
 شود   آموزان ساخته می   دانش 

 
های انجاش شیدهم بسیییاری از    حریرچی گفت: طبق پ وهش 

شیود.    آموزان توسر خود آنها ابیداع میی   مواد مصر ی دانش 
آمیوزان خیودشیان از داروهیام    متاسفانه در حا  حاضیر دانیش 

کنند. متاسیفیانیه ایین میوضیوع    گردان درست می   مواد روان 
شودم زیرا کاری از دست دولت ییا    قاچا  هم محسوب نمی 

آید. در گذشته ا راد به اصطال  سیاقیی    کسان دیگر برنمی 
هیا حضیور    ها یا جلوی دبیرسیتیان   هایی مثل پارک   در مکان 

کیردنیدم امیا امیروز    آمیوزان را آلیوده میی   داشتند که دانیش 
آموزان ساخیتیه و بییین    بخشی از این مواد توسر خود دانش 

آمیوزان دربیییین خیودشییان    شییود. دانییش   خیودشیان تیوزیییع میی 
طور برای هم ایین میواد    کنند و همین   یکدیگر را مطلع می 

هیا و  ضیای    کنند. همچنین استفاده از سایت   را  راهم می 
هیا اطیالعیات    شود آنها از این ر یتیار   مجازی نیز باع  می 

درستی نداشته باشند و  کر کنند موادی مثل آمفیتیامییین  
 شود و اعتیاد آور نیست.    قر باع  سرخوشی می 

 
او تاکید کرد: از سوی دیگر ما شاهد ا زاییش دوپییینیگ  

آمیوزان هیم بیه عیلیت    آموزی هستیمم بسیاری از دانش   دانش 
 شارهای درسی که از سوی خانواده و میدارس میتیحیمیل  

گردان بیرای انیرژی بیییشیتیر    شوند به مصرف مواد روان   می 
بیینیییم بسیییاری از    آورند. در حالی که امروز می   روی می 

التحصیالن این جامعه بیکار هستند. البته تبلییا دولیت     ار  
نیز در این زمینه بی تاثیر نیست وقتی همه مدییران و وزرا  

شوند که مدرک تیحیصیییلیی    از میان کسانی انتخاب می 
کینید. در    باال دارند این موضوع برای مردش توقع ایجاد میی 

صورتی کیه نیوجیوان و جیوان میا در درجیه او  نیییاز بیه  
امیدواری نسبت به آینده دارد و متاسفانه مسیئیوالن کشیور  

روند زیرا خیودشیان مسیبیب آن    زیربار این  ضای ناامید نمی 
 هستند. 

 
 میلیون کودک و نوجوان تحصیل را رها کردند   ٠ 
 

شینیاسیی گیفیت: آمیوزی و پیروری ایین    این استاد جامعیه 
گونه کیار پیرورشیی    گیرد و هیچ   مسئولیت را به عهده نمی 

خیانیه  یقیر میحیور    ایین وزارت     دهیدم   در مدارس انجاش نمیی 
کینید کیه آن هیم بیه درسیتیی انیجیاش    آموزی را اجیرا میی 

دهید. آمیوزی بیایید هیمیراه بیا میهیارت انیجیاش شیود.    نمیی 
آمییوزان بییاییید مییهییارت زنییدگییی و بییرقییراری ارتییبییا     دانییش 

اجتماعی را یاد بگیرند و این یکی از دالیلی است کیه در  
سیا     ٥١ آموز زیر    شود چهار میلیون دانش   نهایت باع  می 

تحصیل را رها کنند. کسانی هیم کیه در حیا  تیحیصیییل  
 هستند تحت  شارند. 

 
تواند نوجوانیان را    حریرچی ا زود: یکی از مسائلی که می 

کیار داوطیلیبیانیه اسیت و ییاد      از همه این موارد دور کندم 
رییزی    گر تن کمک به دیگران. این موضوعات با بیرنیامیه 

تیوان    آموزی و پروری باید انجاش شیود. بیه طیورمیثیا  میی 
آمیوزان بیرای حیمیاییت از    اردوهایی برگزار کرد کیه دانیش 

آمیوز بیه    زیست  عالییت کینینید. زمیانیی کیه دانیش   محیر 
داشته بیاشید ر یتیه      عنوان یک نوجوان احساس مفید بودنم 

گیییییرد کییه    هییایییی کییه بییرای او شییکییل مییی   ر ییتییه ارزی 
های درسیتیی خیواهید بیود. تینیهیا کیار پیرورشیی و    ارزی 

هیای    آمیوزان کیالس    رهنگی آموزی و پروری برای دانیش 
قرآن استم اما این کا ی نیست و همه مسائل دییگیر رهیا  

 شده است. 
 

آموزان و به کیارگیییری    او ادامه داد: باال بردن مهارت دانش 
های آنها نیازمند کار گروهی است. کیار گیروهیی    استعداد 

های دوستی سیالیم    باید به آنها نیز آموزی داده شود تا گروه 
آموزان و  یرزنیدانیمیان    برای آنها ایجاد شود. ما باید به دانش 

گفتن یاد دهیم. متاسیفیانیه  یرزنیدان میا در خیانیه و  ”  نه “ 
بیگیویینیدم  ”  نه “توانند با چیزی مخال  کنند و    مدرسه نمی 

های مستهیجین    گردان و شبکه   بنابراین به مواد مخدر و روان 
 گویند.   اجتماعی و ر تار پر خطر جنسی نیز نه نمی 

 
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائیی گیفیت: میا  

ریزی چه در خانواده و چیه در میدرسیه    توانیم با برنامه   می 
به  رزندانمان بیاموزیم به سمت چییزهیاییی حیرکیت کینینید  
که در ابتدا برای خودشان و در نهایت برای جامیعیه میفییید  
باشد. مفید بودن هم صر ا دکتر بودن نیستم بیلیکیه انسیان  

تواند اثرگذار بیاشید. مسیئیوالن بیایید    در امور مختلفی می 
نگری خود را در رابیطیه بیا نیوجیوانیان و مسیائیل جیامیعیه  

درصید بیه    ٧٤ تیا    ٥١ اصال  کنند. میتیاسیفیانیه سیالیی  
شیود کیه بیا حیرف و    های اجتماعی ما اضا ه میی   آسیب 

شود. متاسیفیانیه    سازمان ایجاد کردن این مشکالت حل نمی 
یکی دیگر از مشکالت مسیئیوالن عیدش ارتیبیا  بیا میردش  

تیوانید    ها کوتاه مدت است و نمی   است. متاسفانه همه برنامه 



 ٤٨٤ شماره      -  چهارم  دوره     21     کارگر کمونيست 

هیای اجیتیمیاعیی بیاشید و مشیکیالت    پاسیخیگیوی آسیییب 
 اجتماعی روز به روز در حا  ا زایش است. 

 

صاادور حااکاام شااالق باار 
علیه شاپور احسانی راد 
و تااحااماایاال اعااتااصاااب 
غذابه رضاا شاهاابای را 

 قویا محکوم میکنیم

با وجود اعتراضات گسترده در سالهای گذشته در میقیابیل  
حکم شال  واجرای آن علیه کارگران م متاسیفیانیه ایین بیار  
قوه قضاییه حکم شنیع شال  برعلیییه شیاپیور احسیانیی راد  

 عضو هیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صادر کرد. 
صدور این دسته از احکاش بر علیه کارگران و زحیمیتیکیشیان  
که درجهت استیفای حقو  ازدست ر ته خیوییش میعیتیر   

 هستند به هیچ وجه عادالنه نیست .  
قوه قضاییه برای ایجاد وحشت و برعلیه منا ع و مطالیبیات  
نیروی کارمزدی اقداش به صدور احیکیامیی چیون زنیدان م  

 تبعیدم شال  وتهدید به اخراج از کار متوسل می شود  
واین درحالی است که چنین احکامی نمی تواند کیارگیران  
را به تمکین در برابر ستمگریهای سیرمیاییه داری وادارد م  
بلکه عزش طبقه کارگر را برای مبارزه تا رسیدن بیه حیقیو   

 قانونی خود بیشتر از گذشته جزش می نماید . 
 شار وارده از طرف قوه قضاییه بر وثییقیه گیذاران  یعیالییین  
صنفی وکارگری م بازگرداندن رضا شهابیی عضیو هیییات  
مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تیهیران  
و حومه بعداز اتماش محکومیت به زندان را ناشی از هیراس  
و خصومت علیه تالی کیارگیران بیرای تیغیییییر وضیعیییت  
وجودشان مو در د اع از منا ع مالکان و مدا عیان سیرمیاییه  

 میدانیم . 
تحمیل اعتصاب غیذا بیه رضیا شیهیابیی درزنیدان بیاوجیود  
بیماریم خود مهر تاییدی از ظلم وستیم دسیتیگیاه قضیاییی  

برعلیه کارگران درجهت سنگ اندازی ومیخیالیفیت بیا حیق  
 خواهی کارگران در ایران می باشد . 

درهمین راستا ما جمعیی از کیارگیران و میعیلیمیان ضیمین  
اعترا  و ابراز نارضایتی نسیبیت بیه صیدور حیکیم شیال   
علیه شاپور احسیانیی راد وتیمیاش کیارگیران ومیزد بیگیییران  
قاطعانه خواستار لغو مجازات شال  در پرونده های  عیالییین  
صنفی وکارگری و آزادی رضا شهابی با توجه به شیراییر  

 جسمانی ایشان هستیم .  
 جمعی از  عالین کارگری و معلمی   -  ٧٣ /  ١ /  ٥٩٣١ 

تهیمییینیه خسیروی  -  ٩ جعفرعظیم زاده -٧ محمد حسن پوره  -٥ 
ا شییین  -٠ محمد کیرد  -١ نسرین بهمن پور  -١ الدوزهاشمی -٠ 

ناهییید  -٥٤ داریوی ترکاشوند   -٣ مصطفی پوره  -٣ مبارکی  
 نسرین جوادی -٥٥ خداجو  

رو   -٥٠ منوچهیر خیطیییر )رشینیو(  -٥٩ مریم محمدی  -٥٧ 
 اطمه میرادی  -٥١ شهین مقامی  -٥١ انگیز نوشادی مقدش  

رحیمیان بیییگیی  -٥٣ اکرش نصیریان  -٥٣ بهناش ابراهیم زاده  -٥٠ 
 علی نجاتی -٧٥ حسین شاه پری  -٧٤ 
امیییره  -٧٠ امیر حسین محمدی  یرد  -٧٩ صال  آزادی  -٧٧ 

 ساناز اللهیاری -٧١ عبدالله صیادی  -٧١ حسینی  
-٧٣ پرویین میحیمیدی   -٧٣ محمود بهشتی لنگرودی  -٧٠ 

عینیاییت  -٩٥ مینیصیوره  یرحیزادی  -٩٤ محبوبه  یرحیزادی  
 یرهیاد  -٩٠ جلیل رحیمیانیی  -٩٩ سهیال سیاوشی  -٩٧ وثوقی  
مسیعیود  -٩٠ شبنم بهار ر  -٩١ تهماسب سهرابی  -٩١ شیخی  
والیه  -٠٤ عثمیان کیرییمیییان  -٩٣ عارف  اتحی  -٩٣ شفیعی  
-٠٩ میهیرنیوی حیییدرزاده  -٠٧ مجتبی ابطحی  -٠٥ زمانی  

-٠١ ژاله رو  زاد   -٠١ سارا سیاهپور  -٠٠ اسکندر لطفی   
ناهیید  یتیحیعیلیییان  -٠٣ مریم حق شناس  -٠٠ مهناز بهادری  

میحیمید عیلیی  -١٥ نصیرت ییزدانیی  -١٤ حسین کرمی  -٠٣ 
 زحمتکش 

میحیسین عیمیرانیی  -١٠ بهناش محمدی  -١٩ مریم زیرک  -١٧ 
اکیرش رحیییم پیور  -١٠ بهراش گرگان  -١١ محسن مرادی   -١١ 
میحیمیود  -١٤ پیرویین اسیفینیدییاری   -١٣ زینب سپهری  -١٣ 

علیی اصیغیر اسیالمیی  -١٧ محمد حبیبی  -١٥ صدیقی پور  
شیاپیور  -١١ عیلیی اکیبیر بیاغیانیی    -١٠ رحیم امییری  -١٩ 

-١٣ گودرز شیفیییعیییان  -١٠ علی حسینی  -١١ احسانی راد  
-٠٥ نرگیو میحیمیدییان  -٠٤ مرید سازور    -١٣  ر  حاتمی  
  اطمه بازیار -  ٠٧ آراش قادری  

سیعییید  -  ٠١ مسیعیود اسیالمیدوسیت  -  ٠٠ سوسن رها  -  ٠٩ 
حسین  -  ٠٣ ثیرییا نیور  -  ٠٠ علی لیکیی زاده  -  ٠١ باقری  
میییرزا    -٣٥  رشید هیکیی  -  ٣٤ سپهر  رهمند  -  ٠٣ رزاقیان  

حییمییییید پییرویییز  -  ٣٩ شییهییاب کییاردان  -  ٣٧ آقییا رضییا زاده  
ییاسیمین صیحیرا  -  ٣١ محسن کامبر  -  ٣١ _علی نازی  ٣٠ 

رحییمییان  -٣٣ سییعییییید رضییایییی  -٣٣ سییارا مییلییک  -٣٠ کییار  
حیمییید  -٣٧ قاسم کیرییمیی  -٣٥ هاشم خواستار  -٣٤ عابدینی  
-٣١ هادی لطیفیی  نیییا   -٣٠ حسین رضایی  -٣٩ رحمتی  

حسین حاتیمیی  -٣٠ غالمرضا غالمی  -٣١ سید جواد مکی  
میظیفیر صیالیح نیییا  -٥٤٤ رضا غضنفری  -٣٣ ژیال خیر  -٣٣ 

  -٥٤٩ ا سیانیه عیظیییم زاده  -٥٤٧ مصطفی شوکت    -٥٤٥ 
-٥٤١ جیواد لیعیل میحیمیدی  -٥٤٠ جواد کریمی بختیاری  

محمد رضیا رمضیان  -٥٤٠ علی پیروز  -٥٤١ مجید گنودی  
-  ٥٥٤ لیال عظییم زاده  -  ٥٤٣ مختار کسرایی  -  ٥٤٣ زاده  

جواد گرگییین  -  ٥٥٧ علی کامیاب  -  ٥٥٥ مسعود نیکخواه  

 پور 

 بین المللی
 
نفر یکنفر مبتاال باه  ٣٤٧از هر  -ا یمن ٣

 وبا است
آنچه بر دشواری و درد و رنج یمنی ها ا زدوه و شیراییر را  
در این کشور درگیر جنگ داخلی وخیییم تیر کیرده تینیهیا  

 سفیر گلوله ها و بمباران ها نیست. 
و      شیوع وبا در برخی از مناطق یمن اکنون بیشتر از گلیولیه 

بمباران و کمبود مواد غذاییم جان یمنی ها را تهدیید میی  
 کند. 

تیر اسیت. روییت صیحینیه    شرایر در برخی از روستاها وخییم 
هایی که در آن برخی از روستائیان ییمینیی اسیتیفیرا  میی  
کنند و خود را به زحمت به مرکز به اصیطیال  بیهیداشیتیی  

 می رسانند چندان غریب و عجیب نیست. 
تیریین امیکیانیات    بسیاری از مراکز بهداشتی هم از ابیتیداییی 

محرومند و پزشک سرش بیمار را از شیاخیه درخیتیی میی  
 آویزد. 

سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی نسبت بیه شیییوع  
دهد و مقامات و مسئوالن میی گیویینید از    وبا هشدار می 

 سرعت شیوع وبا شگفت زده اند. 
می گوید بیم از این دارد کیه   سازمان صلیب سرخ جهانی 

 یمنیم یک نفر مبتال به وباست.   ٥٧٤ از هر  
میییالدی    ٧٤٥٤ پو از شیوع وبا در کشور هاییتی در سا   
هیزار نیفیر را    ٣ که بدنبا  زمین لرزه ویرانگرم جان بیش از  

گر تم یمن اکنون کشوری است بیشترین شمار میبیتیالییان  
 به این بیماری کشنده را دارد. 

بنا به آمار سازمان جهانی بهداشتم وبیا در ییمین از آورییل  
هیزار نیفیر را    ٧ سا  جاری میالدی تا به امروز جان حدود  

هزار نفر نیییز بیه    ٠٤٤ گر ته است. گمان می رود بیش از  
 این بیماری مبتال شده باشند. 

هیزار    ٥٤ جنگ داخلی یمن تیا بیه امیروز جیان بیییش از  
میییلیییون    ٩ غیرنظامی را گر ته است. درگیری ها حیدود  

میلیون نفری ایین کشیور را از خیانیه و    ٧١ نفر از جمعیت  
 کاشانه خود آواره کرده است. 

میلیون ییمینیی غیذای    ٠ بر اساس آمار سازمان ملل متحد  
مییلیییون کیودک از سیوء    ٧ کا ی ندارند و از این شمارم  

 تغدیه شدید رنج می برند. 
 
اعتصاب سراساری کاارمانادان  -اا لبنان ٤

 دولتی 
به گزاری "رویترز" همزمان با بیرگیزاری جیلیسیه گیفیتیگیو  
درباره قانون موسوش به دستمیزد و میزاییا در کیاخ رییاسیت  
جمهوریم شهرهای مختلی  لیبینیان از جیمیلیه بیییروت روز  

اوت شاهد اعتصاب سراسری کارمندان دولیتیی    ٥٠ دوشنبه  
 بود. 

معترضان خواستار اجرایی شدن "قیانیون دسیتیمیزد و میزاییا"  
بر اساس قانون جدیدم دستیمیزد کیارمینیدان در هیمیه   شدند. 

رتبه ها و گروه های شغلی ا زایش می یابد. با تیوجیه بیه  
سا  گذشته دستمزد کیارمینیدان    ٥٤ اینکه طی نزدیک به  
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و کارکنان بیخیش هیای دولیتیی هیییچ گیونیه ا یزایشیی  
نداشتهم تصویب این قانون از مدتها پیش به عنوان میطیالیبیه  
عمومی قشرهای مختل  مردش به وی ه شاغیالن در بیخیش  
های دولتی میطیر  بیوده اسیت. میعیتیرضیان بیا اقیداش بیه  
اعتصاب سراسری خواستار ا زایش دستمزدهای خیود میی  

 باشند. 
تظاهرات علیه نااادپارساتای  -اا آمریکا ٣

 و ترامپ در واشنگتن و نیویورک
هزاران نفر در شهرهای واشنگتن و نیییوییورک بیا بیرپیاییی  

بیار طیر یداران بیرتیری    تظاهرات نسبت به ر تارهای خشونیت 
ن ادی سفیدپوستان اعترا  کرده و عیلیییه تیرامیپ شیعیار  
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید.   سیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییردادن
تظاهرکننیدگیان بیا حیمیل پیالکیاردهیاییی هیمیچیون "رژییم  
ترامپ/ پنو باید برود"م "ن ادپرستی را در هیم بشیکینیییم"م  

 علیه ن ادپرستی و ترامپ اعترا  کردند.  
  ٥٧ گروههای ن اد پرست و راستگرایان ا راطی روز شینیبیه  

اوت در ویرجینیا با مخالفان ن اد پرستی درگییر شیدنید. در  
تن کشیتیه و دهیهیا نیفیر    ٩ جریان این درگیری ها دستکم  

 مجرو  شدند.  
خودروم جمعیتی از میخیالیفیان   در جریان این اعتراضاتمیک 

ن ادپرستی را زیر گر ت که منجر بیه کشیتیه شیدن ییک  
 تن گردید. 

 
اعتصاب گساتارده رانانادگاان  -اا فنالند ٢

  قطار در سراسر کشور
ساعته قرار اسیت از عصیر دوشینیبیه    ٩٤ اعتصاب گسترده  

ساعت ادامه ییابید. ایین اعیتیصیاب در    ٩٤ اوت بمدت    ٥٠ 
هیای خصیوصیی    اعترا  به اجازه دادن دولیت بیه شیرکیت 

  گیرد.   برای رقابت با شرکت دولتی راه آهن صورت می 
انتظار میرود که در اثر این اعتصاب بدلییل اسیتیفیاده میردش  

م تیرا یییک سینیگییین در سیطیح    از وسایر نقلیه شیخیصیی 
 ها بوجود بیاید.   شهر 

سازمان حمل و نقل  نالند از مردش خواسته است کیه بیرای  
ر تن به محل کار از دوچرخه و اتوبوس استفاده بیکینینید و  

 یا با پای پیاده بروند. 
کارگران نگران از دست دادن شغل خیود بیدلیییل وارد شیدن  

های جدید در رقیابیت بیا شیرکیت راه آهین دولیتیی    شرکت 
 هستند. 
 
لغو قانون معافیت مجازات در  -اا لبنان ٥

  صورت ازدواج با قربانیان تجاوز جناسای
و گستر  موج دفاع از حاقاوق زناان در 

 کشور های اسالم زده
پارلمان لبنان رای به لغو قانون بح  برانگیزی داد کیه بیه  
ا رادی که اقداش به تجاوز جنسی میی کینینید اجیازه میی  

 داد در صورت ازدواج با قربانیم از مجازات معاف شوند. 
بنا بر گزاری خبرگزاری رسمی این کشورم طر  لیغیو ایین  

هیای پیارلیمیان    قانون در ماه  وریه توسر یکی از کمیسیون 
لبنان تهیه شده بود و این طر  در انتظیار رای نیمیایینیدگیان  

 پارلمان بود. 

میییالدی    ٠٤ قانون "ازدواج با قربانی تجاوز جنسی" از دهه  
تا کنون در لبنیان اجیراییی بیود. میخیالیفیان ایین قیانیون را  

تیوصییی       هیای میردسیاالرانیه   دستورالعملی بر اساس نگیری 
 کردند.   می 

قانیون میجیازات لیبینیانم بیرای عیامیل    ١٧٧ بر اساس ماده  
سا  زندان در نظر گر یتیه شیده اسیت و    ٠ تجاوز جنسی تا  

اگر قربانی این تجاوز دارای مشکلی  یزیکیی ییا ذهینیی  
باشدم مجازات ا زایش خیواهید ییا یت. امیا در ادامیه ایین  
قانونم در بندی آمده بود که اگر متجاوز بیا قیربیانیی خیود  

 ازدواج کندم تعقیب کیفری متوق  می شود. 
طر داران این قانون که عمدتا ساکنان مینیاطیق میحیا یظیه  
کار لبنان بودندم بر این نکته تیاکییید داشیتینید کیه ازدواج  

 آبروی زن و خانواده او را حفظ خواهد کرد. 
لغو قانون "ازدواج با قربانی تجاوز جنیسیی" پیو از سیالیهیا  
مبارزُ  عاالن حقو  بشر و مدا عان حقو  زنان در لیبینیان  

 عملی شد. 
هیای اخیییر نیییز    میالدی و در هفته   ٧٤٥٠ مراکش در سا   

کشورهای اردن و تونو قوانین مشابهی را لیغیو کیرده انید  
با این وجود همچنان در هفت کشور جهان عربم این قیانیون  

 در حا  اجرا است. 
در ماه مه سا  گذشته میالدی نیز پارلیمیان بیحیریین بیرای  
لغو قانون مشابهی رای داد هیرچینید کیابییینیه ایین کشیور  
هنوز مصیوبیه پیارلیمیان را تیایییید نیکیرده اسیت. در نیظیاش  
پارلمانی لبنانم مصوبات مجیلیو بیرای الزش االجیرا شیدنم  

 نیازی به تایید دولت ندارند. 
کارشناسیان میوج اییجیاد شیده بیرای لیغیو ایین قیانیون در  
خاورمیانیه را نیتیییجُی گسیتیری آمیوزی زنیان و اطیالع  

هیای اجیتیمیاعیی میی    های گسترده از طریق شبکیه   رسانی 
 دانند. 

در میان کشورهای غیرعربیم  لیپین به عینیوان کشیوری  
 با جمعیت عمدتا کاتولیک همچنان قانون مشابهی دارد. 

بر خالف موج جدید اییجیاد شیده در ایین بیاره در مینیطیقیه  
خاورمیانهم دولت ترکیه در نوامبر سیا  گیذشیتیه میییالدی  

هزار مرد که متهم به تجاوز به دخیتیران    ٩ پیشنهاد داد که  
بودندم در صورت ازدواج با قربانیییان ایین تیجیاوزهیام تیبیرئیه  
شوند. اعتراضات گسترده مردمی در این کشورم درنیهیاییت  

 دولت ترکیه را وادار به انصراف از این تصمیم کرد. 
  ٧٤٥١ حزب حاکم عدالت و تیوسیعیه هیمیچینییین در سیا   

ای با موضوع "قانون تجاوز جینیسیی" تیهیییه    الیحه  میالدی 
که بر اساس آن مردی که به دختری زیر سن قانیونیی   کرد 

تجاوز کردهم در صورت ازدواج با قربانیم مجازات نیخیواهید  
شد. دولت در نهایت به دلییل اعیتیرا  شیدیید گیروهیهیای  
منتقد و همچنیین طیر یداران حیقیو  زنیان و کیودکیانم از  

 تصویب آن در پارلمان خودداری کرد. 
 
شاماار آوارگاان ایان  -اا سودان جنوبای ٠

 میلیون نفر گذشت ٣کشور از مرز 
شمار آوارگانی که از سودان جنوبی به اوگیانیدا پینیاه آورده  

 اند از مرز یک میلیون نفر گذشت. 
سازمان ملل متحد ضیمین انیتیشیار گیزارشیی در ایین بیاره  
اعالش کرد که روزانه صدها نفر از خانواده هام نیاامیییدانیه و  
برای  رار از جنگ داخلی از مرز دو کشور میی گیذرنید.  

این سیازمیان در گیزاری خیود ا یزود کیه سیازمیان هیای  
بشردوستانه منابع مالی بسیار محدودی برای تامیین میواد  

 غذایی و اسکان این پناهجویان در اختیار دارند. 
درگییییری هییا در سییودان جیینییوبییی بییه بیزرگییتییرییین بییحییران  
پناهندگان در قاره آ ریقا پو از نسل کشی روانیدا در سیا   

 میالدی تبدیل شده است.   ٥٣٣٠ 
درصد پناهجویان را زنان و کیودکیان تشیکیییل    ٣١ بیش از  

می دهند. مهاجران تماش دارایی خود را که میعیمیوال بیییش  
از چند تکه لبیاس نیییسیت بیرداشیتیهم کیودکیانشیان را در  
آغوی گر ته و پو از طی مسا تیی بسیییار طیوالنیی از  
پل های چوبی نزدیک مرز گذشته و وارد اوگیانیدا میی  

 شوند. 
سودان جنوبی که دارای ذخایر غنیی نیفیت اسیت در سیا   

میالدی و پو از اعالش استقال  از سودانم بیه جیوان    ٧٤٥٥ 
ترین کشور جهان تبدیل شد اما  ساد میالیی و اخیتیال یات  
قومی منجر شد که درگیری های داخیلیی گسیتیرده ای  

 در این کشور بوجود آید. 
میییییالدی نیییییروهییای و ییادار بییه سییالییوا    ٧٤٥٩ از سییا   

کیرمایارادیتم رئیییو جیمیهیوری و طیر یداران ری ییک  
ماچارم معاون پیشین او بیا ییکیدییگیر در حیا  جینیگینید؛  
جنگی که تا کنون دهها هزار کشته بیرجیای گیذاشیتیه و  

میییلیییونیی ایین کشیور را    ٥٧ حدود یک سوش از جمعیت  
 مجبور به  رار از خانه هایشان کرده است. 

سا  گذشته با شدت گر تن درگیری های خونیین در پیی  
نقب قرارداد صلحی که تحت  شار دولتهای غربی میییان  
دو طرف درگیری امضا شده بودم شمار مهاجران بیار دییگیر  
بطور قابل توجهی ا زایش یا ت. عالوه بر اینم خشکیسیالیی  
گسترده نیز باع  شد که بخش قابل توجهی از این کشیور  

 دچار قحطی شود. 
اگرچه از شمار جان باختگان ناآرامی های سودان جینیوبیی  
آمار دقیقی در دست نیست اما بینیا بیر گیزاری دییده بیان  
حقو  بشر مستقر در این کشورم تنها در  اصلیه میاهیهیای  

غیرنظیامیی در خشیونیتیهیای    ٣٣٠ مه تا ژوئیه سا  جاری  
این کشور کشته شده اند که بخش عمده ایین کشیتیار نیییز  

 توسر نیروهای دولتی انجاش شده است. 
 
کارگران شرکت اداره کناناده  -اا اسپانیا ٠

اعاالم ضارب  (Aena)فرودگاه ها، آیناا 
 ادجل کردند

کارگران این شرکت اعالش کردند که چننیکیه پیییشیر یتیی  
در مذاکرات با کار رمایان مشاهده نشود از نیمه سپیتیامیبیر  
دست به اعتصاب خواهند زد. خیواسیت کیارگیران ا یزاییش  

 دستمزد و بهبود شرایر کار اعالش شده است. 
روزهم گفته انید کیه در    ٧١ این کارگران با اعالش اعتصاب  

صورت عدش پیشر ت در مذاکرات ظرف چند هیفیتیه آیینیده  
از نیمه سپتامبر اعتصاب خود را آغاز میکننید. اعیتیصیاب  
آنها  قر در روزهای تعطیل آخر هفته و روزهیای تیعیطیییل  

خواهد بود و تا آخر سیا  جیاری میییالدی ادامیه      عمومی 
 خواهد یا ت. 

هیا    هم اکنون کارگران یه شرکت دیگر اداره کننده  یرودگیاه 
 بناش ایولین در  رودگاه بارسلون در حا  اعتصاب هستند. 


