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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

 يشود درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ها منتشر م    -نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران         

  ٦٩٣١ شهریور   ٧  سه شنبه، کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٥٨٤ 

  ٩١٦٧ اوت ٩٣

 ٩ صفحه  

 ١ صفحه   

 ٦٩ صفحه 

 ٩ صفحه  

 ٣ صفحه   ٦٦ صفحه  

 ٨ صفحه  

 اخبار کارگری

 بخش ایران: نسان نودینیان 
 رفاهی                    بخش بین المللی: داوود   

 ٦١ صفحه    

 ٤ صفحه    

 ٥ صفحه    

 ٦٩ صفحه   

 ٦١ صفحه   

 ٦٩٣١تقویم اعتراضات کارگری مرداد ماه 
 شهال خباززاده

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
 فردریک انگلس

(٣٩) 
 دیوید ریازانف

"چاقویی که دسته خودش را 
نمی برد و چاقویی که دسته 

 خودش را می برد"  
 کارگران معدن آق دره و مجلس اسالمی

 یاشار سهندی 

در حمایت از محمود بهشتی لنگرودی و ضرورت مبارزه متحدانه برای مقابله 
 با موج جدید سرکوب فعالین صنفی

 جعفر عظیم زاده 

  پرده ٧بازگشایی مدارس در 
 نسان نودینیان 

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 مرداد یک نقطه عطف دیگر ٩٦

 علیه حکم بربریت شالق و علیه امنیتی کردن مبارزات
 "شهال دانشفر 

 منصور حکمت  تفاوت های ما 
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

(٣) 

حرف های فرزند یک معلم  بازنشسته در 
 مرداد بازنشستگان  ٩٦حاشیه تجمع 

 ٦٧ صفحه    

همنوائی مجلس شورای اسالمی با صدور و اجرای 
حکم شالق علیه کارگران معدن آق دره  را قویا 

 محکوم میکنیم
 اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 بازنشستگان تجمع سراسری خود را در مقابل مجلس برگزار کردند 

 فاشیسم عریان جمهوری اسالمی! 
 اعتراض مردم و عقب نشینی مفتضحانه حکومت! 

 علی نجاتی به دادگاه احضار شد
 حکم احضار او باید فورا لغو شود 
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

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

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ٩ صفحه  

وزارت آموووووزپ و شوووورورپ   
حکومت اسالمی اخیرا  ضووابو   
استخدام موعولوموان در حوکووموت  
اسالموی را اعوالم کورد. مووارد  
زیر فق  گوشه هایی از ضووابو   
اعالم شده هستند که قورار اسوت  
بر طبق آنها انسانهای شریو  ایو   
جامعه از کار در شغل موعولوموی  

 محروم شوند:  
اخووتووالالت زنووانوووووی و شووریووود   
ناباروری  موهوای زایود روورت   
بلوغ زودرس یا دیور رس  سوابوقوه  
جووراحووی رحووم  سوورطووان سوویوونووه   

 میورن شدید!  
  ٠١ کوتاهی یو  شوا بویوش از  

 سانتیمتر!  
  ٠١ کمتر بودن تعداد دنودانوهوا از  

 عدد!  
آسیب اعصاب رورت که منوجور  

 به " کراهت منظر" شود!  
جراحی دریوهوه قولوب و سونو   

 کلیه!  
لهجه غلیظ و غیر قابل تغویویوری  
که موانوت تولوفوظ بورخوی حورو   
فووارسووی مووگوول          ق  

 شود!    
 

اینها فق  بوخوش کوو وکوی از  

لیست بلندباالی "بیماریها و نقو   
توووسوو      عضووهووا" هسووتوونود کووه 

متخصصی  شوزشوکوی سوادیسوت  
  ٠١ حکومت اسالمی در ضواب   

رووفووحووه ای وزارت آموووزپ و  
شرورپ ای  حکوموت ردیو  شوده  

از حکومتی که بنیوادپ   اما  اند! 
بوور انووواع تووبووعوویووضووهووا  تووبووعوویوو   
طووبووقوواتووی  جوونووسووی  نوو ادی   

استووار   سیاسی  عقیدتی و غیره  
است  از حکومتی کوه زن بوودن  
نزد آن جرم است  حکووموتوی کوه  
کودکان افغانستوانوی را بوه جورم  
ایوونووکووه شوودرشووان مووتووولوود کشووور  
دیوووووووری اسوووت  از داشوووتووو   
شناسونواموه و اموکوان توحوصویول  
محروم کرده و دسته جمعی آنوهوا  
را موووجوووازات مووویوووکووونووود و  
شووهوورداریووهووایووش ورود شووهوورونوودان  
افغانستانی به شارکها را مومونووع  
موویووکوونوود  انووتووظوواری جووز اعووالم  
ایوونوووووونووه ضوووابوو  بوویوومووارگووونووه  

 فاشیستی نیست. 
 

ای  ی  فاشویوسوم عوریوان اسوت  
که ایونوبوار بوه جوای هویوتولور و  
موسولینی و تبهکاران فاشویوسوت  
و ناسیونالیوسوت قورن بویوسوت  از  

لجنزار حکومت اسالمی در قورن  
بیست و ی  بیرون زده است. در  
ایران اما ی  جونوبوش وسویوت و  
قدرتمند برابری طلب و آزادیوخوواه  
در جووریووان اسووت کووه حووکووومووت  
فاشیست اسالمی را ناگزیر کورد  
فورا عقب نشینی کونود و دسوت  
از شووا درازتوور بووه النووه هووایووش  

 برگردد!  
 

جوووانووان و زنووان و مووردم موودرن   
شیشرو  آزادیخواه و بورابوری طولوب  
جامعه ایران آنهونوان قودرتومونود و  
فوری ای  ضواب  فاشویوسوتوی و  
موالوویووخووولوویوایووی را بووه توومووسووخوور  
گوورفووتوونوود کووه سووران حووکووومووت  
اسالمی مجبور شدند آنرا فورا از  
سایتها بوردارنود. طووری کوه در  
فوارولوه یو  روز از اعوالمووش  

  ٠١ رووفووحووه از فووایوول    ٠ فووقوو   
ای فاشیوسوتوی در سوایوت    رفحه 

آموزپ و شرورپ باقی ماند! اموا  
سطر به سطر آنهوه بواقوی موانوده  
نیز هرکدام به تنهایی سنود یو   
حکومت فواشویوسوتوی و هویوئوت  
حاکمه ای به تمام معنی خبویو   

 و جنایتکار است.  
 

 فاشیسم عریان جمهوری اسالمی! 
اعتراض مردم و عقب نشینی 

 مفتضحانه حکومت!
اعالالالم ضالالوابالالس فالالاشالالیالالسالالتالالی تالالوسالالس جالالمالالهالالوری 
اسالمی، واکنش سریع و قالدرتالمالنالد اعالتالراضالی 
مردم و  عالقالب نشالیالنالی فالوری و مالفالتالضالحالاناله 
حکومت نشانه روشنی از این حقیالقالت اسالت کاله 
جامعه ایران به کمتالر از سالرنالگالونالی حالکالومالت 
فاشیست اسالمی رضایت نمیدهد و با تمام قوا 
 خود را برای به گور سپردن آن آماده میکند. 
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 فاشیسم عریان جمهوری اسالمی!                              اعتراض مردم و عقب نشینی مفتضحانه حکومت! 

جوونووبووش اعووتووراضووی عوولوویووه ایوو   
ضواب  فواشویوتوسوهوای اسوالموی  
آنهنان قوی بوود کوه اسوفونودیوار  
 وووهووواربووونووود رئووویوووس "مووورکوووز  

ریووزی موونووابووت انسووانووی و    بورنووامووه 
فناوری اطالعات وزارت آمووزپ  
و شرورپ" نواگوزیور شود بوا خوفوت  

 اعترا  کند: 
که "تمامی موواردی کوه موورد  

انود  شویوش از    انتقاد قورار گورفوتوه 
هوای اجوتومواعوی    رسیدن به شبکه 

از سوی ای  معاونوت حوذ  شوده  
بود  از جملوه بوخوش موربوو  بوه  

 های زنان."    بیماری 
که  "قسمت مربو  به زنوان کوال  

 حذ  شده است."  

کوه آن ضوووابوو  "ارووال  شوود و  
    مووتوونووش را هووم از روی سووایووت 

 برداشتیم."  
که "قد را هوم اروال  کوردیوم و  
گفتیم متوعوار  بواشود! و دیووور  

 دهیم."    عدد نمی 
که "ی  مورد دیور هوم شومواره  
  شم بود  آن را هم برداشتیم."  

 
هوونوووز کووافووی نوویووسووت کووه  
فاشسیتهای اسالموی لوجونوی را  
که اسوتوفوراغ  مویوکونونود دوبواره  
قورت دهند. کل ای  حکومت بوا  
همه قوانی  اسالمی و فاشیستوی  
اپ باید از رحنه جواموعوه جوارو  
شود. آن جنبشی کوه اجوازه نوداد  

حکومت اسوالموی حوتوی یو   
روز ایووو  افوووکوووار و ضووووابووو   
فاشیستی را در سایتها نوهودارد   
میتواند و باید کل ای  حوکووموت  
را همراه با قووانویو  و موقوررات و  
ضواب  اسوالموی و فواشویوسوتوی  
اپ از جامعه ایران جوارو کونود و  
بر روی ویرانه هایش جواموعوه ای  
سازمان  دهود کوه جوایوی بورای  
ی  مشت مفتخور عقوب موانوده  
و فاشیست که بتوانند خون موردم  
 را در شیشه کنند باقی نماند   

 
که جایی برای دخالت مذهب در  
دولت و آموزپ و شورورپ بواقوی  
نوومووانوود کووه بووجووای مووجووازات  

شهروندانی کوه از آسویوب هوای  
فیزیکی و روحی رنج مویوبورنود و  
به جای تحقیر و موجوازات آنوهوا   
بیشتری  امکانوات را بورای کوار  
مناسب و ی  زنودگوی انسوانوی  
فراهم کند. جاموعوه ای کوه در  
قووبووا  توو  توو  شووهوورونوودانووش  
مسئو  اسوت و بوا از بویو  بوردن  
استگمار و مفتخووری یو  قشور  
اقوولوویووت  امووکووان رفوواه و یوو   
زندگی انسانی توام با مونوزلوت و  

 احترام را فراهم کند.  
 

اعالم ضواب  فاشیسوتوی تووسو   
جمهوری اسالمی  واکنش سوریوت  
و قودرتومونود اعوتوراضوی موردم و   

عقب نشینی فوری و مفتضحانوه  
حکومت نشوانوه روشونوی از ایو   
حقیقت است که جامعه ایوران بوه  
کمتور از سورنوووونوی حوکووموت  
فوواشوویووسووت اسووالمووی رضووایووت  
نمیدهود و بوا توموام قووا خوود را  
بورای بوه گوور سو وردن آن آمواده  

 میکند.  
 

زنده باد آزادی  برابری  حکووموت  
 کارگری! 

سرنوون باد حکوموت فواشویوسوت  
 اسالمی! 

 حزب کمونیست کارگری ایران  
   ٠٩٣١ شهریور    ٤ 
 ٠١٠٢ اگوست    ٠١ 

  ٩٠ از سوواعووت ده رووبوو  امووروز  
موورداد مووعوولوومووان بووازنشووسووتووه   
بازنششستوان تامی  اجوتومواعوی   
کشوری و لشکوری در اقوداموی  
همواهونو  در موقوابول موجولوس  
اسالمی دست بوه توجوموت زدنود.  
بازنشستوان از شهرهای مختولو   
در ای  تجمت شرکت  داشتند. در  
ایوو  حوورکووت اعووتووراضووی حضووور  
معولوموان  کوارگوران و شورسوتواران  
شوواغوول در هوومووبووسووتوووووی بووا  

 بازنشستوان  شمویر بود . 
 

شووعووارهووای بووازنشووسووتوووووان بوویووان  
اعتراض عمیق آنها به بیعودالوتوی   
فقور و نوابورابوری  بویوحوقووقوی و  
اخووتووالس و دسووتووووواه  وو وواو   
حکووموت بوود و بوا شوعوارهوا و  
خوووواسوووت هوووایوووی کوووه بووور  
شالکواردهوایشوان اعوالم شوده بوود  
اکوگووریوت عووظویووم جووامووعوه را در  
مقابل نظام ظالمانه سرمایه داری  
و مفتخووران حواکوم نوموایونودگوی  
کووردنوود. بووازنشووسووتوووووان شووعووار  

 میدادند:  
  ٠ میلیون  حقووق موا    ٤ خ  فقر  

 میلیون  
 معلم زندانی آزاد باید گردد  

معیشت  مونوزلوت  سوالموت حوق  
 مسووووووووولوووووووووم مووووووووواسوووووووووت 
تا حق خود نویوریوم  از شوا نوموی  

 نشینیم  
یه اختالس کم بشه مشوکول موا  
 حوووووووووول موووووووووویووووووووووشووووووووووه  
 حقوق نابرابر  تحمیل فقور بویوشوتور 
ای  همه بی عدالتی هرگز نودیوده  
 مووووووووووووووووووولوووووووووووووووووووتوووووووووووووووووووی  
اگر که ما نبوودیوم  توو اون بواال  

 نبودی  
 ظلم و ستم کافیه سفره ما خالویوه  
و خطاب به نموایونودگوان موجولوس  
اسالمی مویوووفوتونود: سوفوره موا  

 خالیه  شز شما عالیه 
 

افزایش حقوق باالتر از خو  فوقور   
درمان رایوان  تحصیل رایوووان و  
آزادی معلمان زندانی  به موعونوی  
آزادی اسماعیل عبدی و محسو   
عمرانی و شایان دادن به امونویوتوی  
کووردن اعووتووراضووات  از جووموولووه  
خووووواسووووت هووووای مووووحوووووری  
بازنشستوان است. ی  خوواسوت  

دیور بازنشستوان اداره و نوظوارت  
بر رندوق های بازنشوسوتوووی و  
رسیدگی به غارت رندوق هوا و  

 موسسات مالی آنها است.  
 

مبارزات بوازنشوسوتوووان از موهور  
که معلوموان بوازنشوسوتوه    ٣٠ سا   

دست به تجموعوات در شوهورهوای  
مختلو  کشوور زدنود  وارد فواز  
تازه ای شده و بوی وقوفوه اداموه  
داشته است. بازنشستوان شوبوکوه  
های خود را گستورپ داده و در  
مدیای اجتماعی نیز گوروهوهوای  
موخووتولووفووی بوورای توبوواد  نوظوور و  
تصمیم گیری بورای اعوتوراضوات  
خود سازمان داده انود. از جومولوه  

برای تجموت اموروز از شوهورهوای  
مختل  بیانیه دادند و خانواده هوا  
و هوموکواران شواغول خوود را بوه  
شرکت در آن تشویق کردند. نقوش  
زنان در سازماندهوی و حضوور و  
نووقووش فووعووا  آنووان در تووجوومووعووات  
اعتراضی از جمله توجوموت اموروز  
ی  وجه قوابول تووجوه موبوارزات  

 بازنشستوان است.  
 

بازنشتسوان در شایان تجمت اموروز  
قطعنامه خود را قرائت کوردنود و  
س س در رفوفی متحودانوه و بوا  
دادن شعار بطر  میدان بهارسوتوان  
راه یمایی کردند .بازنشستوان بوا  
شعار "تا حق خود نووویوریوم از شوا  

نمی نشینیم" عوزم خوود را بورای  
تداوم مبارزه اعوالم کوردنود و در  
شایان تجمت نیز اعالم کوردنود کوه  

شهریور دست بوه توجوموت    ٩٠ روز  
 خواهیم زد.  

 
خواست های بازنشستوان بیانووور  
خواست های کل طبقه کارگر و  
اکگریت عوظویوم جواموعوه اسوت و  
شایسته حمایوت گورم و فوعواالنوه  
همه مردمی است که ایو  نوظوام  

 را نمیخواهند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
   ٠٩٣١ مرداد    ٩٠ 
 ٠١٠٢ اوت    ٠٠ 

 بازنشستگان تجمع سراسری خود را در مقابل مجلس برگزار کردند 
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 ٤صفحه  

اوائل این هالفالتاله روزنالاماله 
حکومتی اعتالمالاد تالیالتالر زد 
"تبرئه کارگران در مالجاللالس" 
و زیر ایالن عالنالوان گالزارش 
مجلس در مالورد شالالق زدن 
کالالارگالالران مالالعالالدن آق دره  
آورده شالالالده کالالاله تالالالوسالالالس 
علالیالرضالا مالحالجالوب قالرائالت 
گردیده کسی در ایالن مالیالان 
تبالرئاله شالده ناله کالارگالران 
بلکه "قوه قضائیه ماللاللالوم" 
حکومت اسالت کاله شالالق بالر 
تن رنالجالورکالارگالران مالعالدن 
طالیی آق دره کشیده اسالت. 
چاقو کشان حکومت شالهالادت 

الالالعالالمالالوم  دادنالالدکالاله "مالالدعالالی
قانالونالا باله مالوضالود ورود" 
کرده است و "قوه قضالائالیاله 
در این موضود مللوم واقالع 

هالای  شده ...ولی با بالررسالی
 ٣میدانی به عمل آمده، از 

نالفالر  ٨نفالر شالالق خالورده 
کارگر و یک نفر از اهالالالی 

اند اجرای حالکالم  روستا بوده
شالق فقالس تالعالزیالری بالرای 
افراد مذکور در محل دادسرا 
و با لالبالاس در خالفالا  بالا 

نالفالر از مالامالوریالن  ٣حضور 
قضایالی در اتالاقالی بسالتاله 
صورت گرفته است که هالیال  
آثار خونی از اثر شالق بالر 
بدن افالراد مالذکالور مشالهالور 
نبوده اسالت..." و کالارگالران 
تقصیر کارند چرا کاله"هالیال  
اقدامی از سالوی نالمالایالنالده 
كارگران كالارگالاه در جالهالت 

رسانی باله تشالالالیالالت  اطالد
كالالارگالالری اسالالتالالان صالالورت 
نالالالگالالالرفالالالتالالاله" مالالالنالالاللالالالور از 
"تشکیالت کارگری" کسالانالی 
مانند محجوب است که کالار 
اول و آخالالالرش سالالالرکالالالوب 
کارگران است، و در راستای 
هالالمالالیالالن وقالالیالالفالاله مالالقالالدس 
"تحریک کنندگان" را موجب 
سلب آرامش خوانده انالد:"بالا 
تالالوجالاله بالاله تالالبالاللالالیالالغالالات و 

هالالای  بالالرداری رسالالانالاله بالالهالالره
بالالیالالگالالانالاله از ایالالن مالالوضالالود 
عالالوامالالل دیالالگالالری ازجالالمالاللالاله 

کنندگان نیالز مالرثالر  تحریک

باشند که ایالن  در قضیه می
امر موجب تداوم مالوضالود و 
سلب آرامش مالحالل و اخالالل 
در امنیت شغلی کالارگالران و 
کار و تولید مالنالطالقاله شالده 
اسالالالت."و صالالالد الالالالبالالالتالالاله  
کارفرمای محالتالرم وقالایالف 
اش را به خوبی انجام داده 

مالیاللالیالارد  ٣٧٩است چرا که 
ریالالال نالالاقالالابالالل بالاله هالالمالاله 
)عوامل جمهوری اسالمالی در 
منطقه(  دو دستی تالقالدیالم 
کرده که مبادا"شائبه قصالور 
در انالالالالجالالالالام وقالالالالایالالالالف" 
کالالارفالالرمالالای مالالحالالتالالرم مالالعالالدن 
پیش بیالایالیالد، کاله الالبالتاله 
بوی فرار مالیاتی به مشالام 
مالالیالالرسالالد کالاله انشالالاالالاله بالاله 
توفیق اللهی آن هم جالبالران 

 میشود!
 

و بدین گونه است کاله ایالن 
حکم باردیگر ثابت شد کاله 
چاقوی که سالرمالایاله عاللالیاله 
کالالارگالالران بالاله کالالار مالالیالالبالالرد 
هیچوقت دسالتاله خالودش را 
نالالمالالیالالبالالرد، و قالالرار نالالیالالسالالت 
اینگونه هم باشد. مالحالجالوب 
ها خیلالی سالاده از مالنالافالع 
طالالبالالقالالاتالالی خالالودشالالان دفالالاد 
کردند. اما بالعالضالی وقالتالهالا 
محافلی که به عنوان دفالاد 
از طبقه کارگر و "سالرمالایاله 
ستیزی" شدیدوغالال  کالاری 
میکنند کاله حالکالم نالبالریالدن 
دسته چاقو تالوسالس خالودش 
نقض شود. از آن امالامالزاده 
های هستند که عوض شالفالا 

 کور میکنند.
 

مالالحالالفالاللالالی بالاله نالالام "جالالنالالبالالش 
فعالین لغو کارمالزدی" مال الال 
آمده است بار دیگر سرمایاله 
ستیز بودن خودش را ثالابالت 
کالنالالد و در یالالادداشالالتالالی بالاله 
اعتصاب غذایی شالهالابالی و 
کالالروبالالی تالالحالالت عالالنالالوان" دو 
اعتصاب غالذا، وقالتالی کاله 
کارگران در صف دشمن مالی 
جنگند" پرداخته است. خالب 
عالالنالالوان بالاله حالالد کالالافالالی 

گویاست که مالیالخالواهالد چاله 
گفته شود. رضا شهابی یالک 
سندیکالیست معرفی میالشالود 
که:" :" ... در طالول عالمالر 
خالویالالش، بالاله کالالفالن و دفالالن 
جنبش ضالد سالرمالایاله داری 
طبالقاله خالود در گالورسالتالان 
مصالح بورژوازی کالمالک هالم 
کرده است..." وکارگران هالم 
یک طبقه بی خاصیت اسالت 
که " کلید نابودی سالرمالایاله 
در دستش زنگ خورده است، 
در دفاد از فالعالال زنالدانالی 
خود، دست باله هالیال  کالاری 
نالالزد و هالالیالال  نالالدایالالی سالالر 
نداد." دانشجو "کارگر زاده" 
خائن به طبقاله خالود اسالت 
که "سالیالناله چالاو کالروبالی"  
است. با چنین توصیفالی از 
طالالبالالقالاله کالالارگالالر، بالالراسالالتالالی 
روزگار چنین که این محفالل 
میگوید دهشالتالنالاو اسالت و 
طالبالقاله کالارگالر در بالاتالالق 

 سیاه فرو رفته است!
 

کالالالالروبالالالالی ) یالالالالکالالالالی از 
سرکوبگران حکومت جمهالوری 
اسالمی که مورد غضب ولالی 
فقیه دست پرورده خالودشالان 
قرار گرفته( اعتصاب غالذا 
کرد، رسانه های بالورژوازی 
تالا جالالا داشالت آنالرا بالالزر  
کردند و ایالن مالحالفالل مال الال 
ضالالد لالالغالالو کالالار مالالزدی ایالالن 
اتالالفالالاقالالات را بالاله حسالالاب 
"جمعیت ک یری" گذاشته کاله 
کارگالر زاده هسالتالنالد و در 
بیمارستان یا حسالیالن مالیالر 
حسین کردند!معلوم است کاله 
ایشان زیادی تحالت تالاثالیالر 
رسانه های بالورژوازی قالرار 
گرفتند. الالبالتاله اگالر دقالت 
میکردند رسانه های مانالنالد 
بالی بالالی سالی و غالیالالره کالاله 
اعتصاب غذایی کالروبالی را 
پوشش وسیعی دادند ) ایالن 
البته کارشان است و قالرار 
نالالیالالسالالت اخالالبالالار مالالبالالارزاتالالی 
طبقه کارگر را منتشر کنند 
که نمی کنند(  کارگران را 
حامی کسانی مانند احالمالدی 

نالالداد مالالعالالرفالالی مالالیالالکالالنالالنالالد و 
کروبی و میرحسین را متعلق 
به "طبقه متوسس هالوشالیالار 
شهری" میدانند... بگذریالم. 
"جالالمالالعالالیالالت کالال الالیالالر"، آنالالهالالم 
"کارگرزاده" ایالن مالحالفالل از 
کجا آمده است؟ معمای اسالت 
ساده چون قرار اسالت  کاله 
به کارگالران سالرکالوفالت زده 

 شود.
 

رضا شهابی بی شک یکی از 
فعالین پیگیر کارگری برای 
رسیدن به حالقالوق کالارگالران 
است که همین مالوجالب شالده 
به شدت مورد نفرت حکومت 
باشد. با وجود اتمالام دوره 
زندانش، حکومت به  کیالناله 

 ٣١٨تمام او را مجددا باله 
روز زنالالدان مالالحالالکالالوم کالالرده 
اسالالت. و ایالالن مالالوجالالب شالالده 
است که رضالا شالهالابالی باله 
محض ورود به زندان دسالت 
به اعتصاب غذا بزند. بعد 
از چالالنالالدیالالن روز از ایالالن 
اعتصاب غذا، کالروبالی باله 
جالالرم ایالالنالالکالاله مالالیالالخالالواسالالتالاله 
"دوران طالیی امام" را احیا 
کند چالنالد سالالالی اسالت در 
"حصر خانگی" اسالت، دسالت 
بالاله اعالالتالالصالالاب غالالذا زد. و 
چنان که انتلار میرفت بالا 
وجود رسانه هالای وسالیالع و 
قالالدرتالالمالالنالالد بالالورژوازی ایالالن 
اعتصاب غذا به سرعالت در 
بوق و کالرنالا شالد و گالویالی 
هی  کس دیالگالر اعالتالراضالی 
نالالدارد. اعالالتالالصالالاب "شالالیالال  
شالالجالالاد!" کالاله تالالمالالام شالالد 
اعتصاب سی زندانی زنالدان 
رجالالای شالالهالالر کالالرج و رضالالا 
شهابی هی  شد. اگر مجبالور 
بودند در هالمالان یالک روزی 
که شی  مهدی اعتصاب غذا 
کرده بود باله اخالتالصالار باله 
این دو اعتصاب اشاره کنند 
دیگر آنرا هم حذف کردنالد. 
چون همه چیز به خالوبالی و 
 خوشی تمام شده تلقی شد.
در تمام یادداشت این محفل 
یک کلالماله هالم پالیالدا نالمالی 

کنید و یا حتی این حس را 
به شما انتقال نالمالی دهالنالد 
که بالایالد از رضالا شالهالابالی  
حمایت کرد و بالایالد صالدای 
او باشیم بلکه به شدت باله 
کارگران و دانشجویان و از 
جمله خالود شالهالابالی حالماللاله 
میکند. قالرار اسالت قالاهالرا 
ایالالن یالالادداشالالت ر  غالالیالالرت 
طبقه کارگر را بجنباند که 
بالاله روایالالت ایشالالان تالالا از 
باتالق سیاهی که گرفتارش 
شده بیرون بیایید امالا باله 
شدت به هالر چاله فالعالالالیالت 
برای حمایت از رضا شهابی 
میشود حمله مالیالکالنالد و باله 
حمایتهای بالیالن الالماللاللالی از 
رضا شهابی اینگونه تاختاله 
اند:" فاجعه اینجا است.اگر 
کسی در این یالا آن گالوشاله 
دنیا از شهالابالی گالفالت نالیالز 
میلالیالون هالا بالار بالدتالر از 
نگفتن بود. از بالیال  و بالن 
سندیکالیالسالتالی و سالرمالایاله 
سالالا ر و رفالالرمالالیالالسالالتالالی و 
چالالنالالدش آور بالالود. ...ایالالن 
د  ن پالاللالالیالالد فالالروشالالنالالده 
جنبش ضالد سالرمالایاله داری 
طالالبالالقالاله کالالارگالالر بالاله نالاللالالام 
بردگی مزدی ناله کالمالک باله 
شالالهالالابالالی هالالا، نالاله مالالبالالارزه 
طالالبالالقالالاتالالی کالاله کالالمالالک بالاله 
بورژوازی در کندن گور ایالن 

.."، ایشان در  مبارزه است.
کمال بی شرمی مدعالی انالد 
"باتالق سیاه سکوت طالبالقاله 
ما" باعث استمرار وضالعالیالت 
سخت رضالا شالهالابالی اسالت:" 
طبقه مالا، طالبالقاله ای کاله 
کلید نالابالودی سالرمالایاله در 
دستش زنگ خورده است، در 
دفاد از فعال زندانی خالود، 
دست به هی  کالاری نالزد و 

 هی  ندایی سر نداد."
 

بله اینچنین است که محفلی 
که قالرار اسالت باله روزگالار 
دهشتناو اعتالراض داشالتاله 
باشد چنالیالن باله سالرکالوفالت 

 کارگران و دانشجویان و 
 

 چاقوی که دسته خودش نمی برد و چاقوی که دسته خودش را می برد!
 یاشار سهندی 
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رضا شهابی می پردازد کاله 
م ال مبارزه طبقاتی را باله 
راه راسالالت هالالدایالالت کالالرده 
باشد. حقیقت این است کاله 
دیدگاه ایشان راسالت تالریالن 
نلرات علالیاله کالارگالران در 
پوشش "سالرمالایاله سالتالیالزی" 
اسالالت. ایشالالان بالاله مالالبالالارزه 
طبقاتالی قالداسالت دروغالیالن 
بخشیده اند تا زمالیالناله ای 
فالالراهالالم بالالاشالالالد کالالاله تالالالا 
میتوانند هر فعال کالارگالری 

که به زبالان ایشالان سالخالن 
نمالی گالویالد و کالل طالبالقاله 
کارگالر را بالا شالدیالدتالریالن 
لالالحالالالن مالالالمالالالکالالن کالالالوبالالالیالالالده 
باشالنالد.مالبالارزات روزاناله و 
وسالالیالالع کالالارگالالران را نالالمالالی 
بالالیالالنالالنالالد امالالا چالالنالالدنالالفالالر از 
همالفالکالران کالروبالی کاله باله 
سالالراغالالش در بالالیالالمالالارسالالتالالان 
رفتند کارگر زاده میخواننالد 
)گیرم که کالارگالرزاده، خالب 
که چی؟!( ایشان کاش یالک 

کالالم از مالالحالالجالالوب هالالا یالالاد 
میگرفالتالنالد کاله چالگالوناله از 
طبقه خودشان دفاد کنالنالد. 
تکفیر کردن و لالجالن پالرت 
کالالردن بالاله سالالوی فالالعالالالالالیالالن 
کارگری فقس به تیز کالردن 
چاقو در دسالتالان بالورژوازی 

 کمک میکند.
 
رضالالا شالالهالالابالالی شالالایسالالتالاله   

بیشترین حمایتها در زنالدان 
است. رضالا شالهالابالی و هالر 

فعال کارگری که در بالیالرون 
از زندان هر دو خشتالی کاله 
به نفع کارگر روی هالم مالی 
چیند قابل دفاد و حالمالایالت 
هستند. رضا شهابی وقالتالی 
در زنالالدان از جالان خالالودش 
مالالایالاله مالالیالالگالالذارد شالالایسالالتالاله 
شدیدترین حمایالتالهالا اسالت. 
بالالاله واقالالالع مالالالبالالالارزات و 
حمایتهای هم طالبالقاله هالای 
رضا شهابی ها در سالالالهالای 
اخالیالر بالوده اسالت کاله ایالالن 

فعالیالن اسالم و رسالم شالان 
بالالالاقالالالی مالالالانالالالده اسالالالت و 
امیدوارانه به مبارزات خالود 
ادامه میدهند.اگر مالبالارزات 
طالالبالالقالاله کالالارگالالر بالالرای ایالالن 
محافل گران می آید مشالکالل 
از کارگران نالیالسالت، ایشالان 
بالالایالالد فالالکالالری بالاله حالالال 

 خودشان بکنند.
 
 
 

 چاقوی که دسته خودش نمی برد و چاقوی که دسته خودش را می برد!                          یاشار سهندی

همنوائی مجلس شورای اسالمی با صدور و اجرای حکم شالق علیه 
 کارگران معدن آق دره  را قویا محکوم میکنیم

 اتحادیه آزاد کارگران ایران  

شس از ماهها تحقیوق و توفوحو    
گوزارپ کومویوسوویوون اجوتومواعووی   

نحووه بورخوورد  »مجلس در مورد   
با کارگوران موعودن روسوتوای آق  

در رووحوو  عوولوونووی   «دره تووکوواب 
مجلس  شورای اسالموی قورائوت  

 شد. 
 

علیرغم اینوکوه در ایو  گوزارپ:  
بر هماهنوی قبلی کوارگوران    -٠ 

با مدیریت و حوراسوت موعودن آق  
دره جهت حل و فصل مشوکوالت  
آنان با کارفرما بورای حضوور در  
محل کارخانه تاکویود شوده اسوت  

رحه گذاشت  بر امتناع غویور    -٠ 
قانوونوی کوارفورموا از موذاکورات  
دسته جمعی کارگوران بور اسواس  

تواکویود    -٩ فصل هفتم قانون کار  
بر محرز بوودن سوهول انووواری و  
عدم انجام اقدامی از سووی اداره  
کار و تعاون محل بوا وجوود الوزام  
قانونی و قیود فووریوت و تسوریوت  
برای رسیدگوی بوه خوواسوتوهوای  
کارگران و حتوی نودادن توذکوری  
از سوی ایو  اداره بوه کوارفورموا  
مبنی بر غیر قانونی بودن بسوتو   
درب کوووارخوووانوووه و راه نووودادن  
کارگران جهت موذاکورات دسوتوه  

قصوور مسوئوولویوو     -٤ جوموعوی   
شهرستوان در اقودام بوه تشوکویول  

جلسه شورای تامی  شهر توکواب  
   -٠ با توجه به حساسیت مسوئولوه  

رحه گذاشت  بر اشتغوا  دائوموی  
تووعوودادی از کووارگووران شوورکووت  
کونوونووده در تووجوومووت در مووعوودن و  
امکان بکار گیری آنان  و حوتوی  
کارگران فصلی  در قسوموتوهوای  

  -١ مختل  معدن در زمان تجموت  
درب معدن فق  بدلیل جلوگیوری  
از ورود سورویوس ایواب و بهوواب  
کارگران توس  کارفرما  بسوتوه  
شده بود و بوا تووجوه بوه ایونوکوه  
دربووهووای دیوووووری بوورای تووردد  
موواشوویوو  االت بووه مووعوودن وجووود  
داشووتووه  لووذا ادعووای کووارفوورمووا  
مووبوونووی بوور انسووداد درب ورودی  
مووعوودن توووسوو  کووارگووران جووای  

بوا تووجوه بوه قورار    -٢ تردید دارد  
داشت  اتاق نوهبانوی در قسوموت  
انوودرونووی درب ورودی و بسووتووه  
بودن آن  ادعای کارفرما موبونوی  
بر حبس و توقی  نوهبان تووسو   
کارگران به سختوی قوابول تصوور  

هیچ مدرکی مبنی بور    -٨ است  
ضرب و شتم و آثار نواشوی از آن  
اعم از شوکوسوتوووی  کوبوودی   
خووراشوویوودگووی و ... بوور عوولوویووه  
نوهبانان و مسوئوولویو  کوارخوانوه  
مشهود نیست و مستندی دائر بور  
همراه داشوتو   ووب و  واقوو و  

گوردد کوه در    سال  رؤیوت نوموی 
وهله نخست مؤیود قصود و نویوت  
کارگران از مراجعه به کوارفورموا  
بوده و لذا با اتهاموات توهودیود بوه  
قتل و تخریب لوبواس هوموخووانوی  

 ندارد. 
 

اما عولویورغوم ایو  اعوتورافوات و  
دیور اعترافات مبنوی بور موحوق  
بودن کارگران معدن آق دره   بوه  

گزارپ کومویوسویوون    ٠١ زعم بند  
اجتماعی موجولوس بوا تووجوه بوه  
اینکه گویا بور خوال  خوبورهوای  
  ٣ منتشره  شالق زنی بور عولویوه  

کارگور موعودن اق دره در موال   
عووام رووورت نووووورفووتووه و ایوو   
کارگوران در خوفوا شوالق خوورده  

انوود  قوووه قضووائوویووه در موووضوووع  
کارگران موعودن آق دره موظولووم  
واقت شده است  و گوزارپ فوقو   
با ی  توریه سواده بوه قواضوی  
شووورونوووده بووورای بوووکوووارگووویوووری  
مجازاتهای جوایوووزیو  بوه جوای  
حکم شالق  آنهم بدلیل حساسویوت  
بعد رسانه ای ایو  حوکوم  قورون  
وسطائی  عوموال بور موحوق بوودن  
ردور و اجورای حوکوم شوالق بور  
علیه  کارگران ای  معودن روحوه  

 گذاشته است. 
 

اتحوادیوه آزاد کوارگوران ایوران بوا  
محکوم کردن همنوائوی موجولوس  
شووورای اسووالمووی بووا روودور و  
اجوورای حووکووم شووالق  عوولوویووه  

کارگران معودن آق دره  گوزارپ  
مذکور را سندی محکم موبونوی  
بر اعما  ستمی دهشتناک علیوه  
کارگران معدن آق دره و توسل بوه  
روودور و اجوورای حووکووم قوورون  
وسطائی شالق برای بوه توموکویو   
واداشووتوو  مووا کووارگووران ایووران  
ارزیابی مویوکونود و بودیونووسویولوه  
خواهان محاکمه علنی آموریو  و  
عوامولویو  سوورکووب و بوه شووالق  
کشیدن کارگران معدن آق دره و  
جبران تمامی خسارتوهوای موادی  
و مووعوونوووی وارده بووه آنووان مووی  

 باشد. 
 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 ٠٩٣١ شهریور ماه    
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 ٧ صفحه  

 پرده اول
مالالعالالیالالشالالت و درآمالالدهالالای 
اقتصادی الال مالالالی)سالبالد 

 هزینه(
سووونووامووی بوویووکوواری  اخووراج  
هووای گسووتوورده و مووحووروموویووت  
میلیونی کودکان یو  مشوکول  
عظویوم موردم در جواموعوه اسوت.  
بیکاری و محرومیت از تحوصویول  
دو فاکتور اجتماعی وو طوبوقواتوی  
هسوتونود کوه زنودگوی عوادی و  
معمولی موردم را در تونووونوای  

 جدی قرار داده اند. 
فووقوور مووادی و دسووتوورسووی  
نداشت  به حقوق مکفی نقش او   
در محرومویوت توحوصویولوی دارد.   
رابطه حقوق های زیر خظ فوقور و  
شوورایوو  کوونووونووی حووقوووق یوو   
خانواده کارگر که درآمود موالوی  
بویوش از یو  مویولویوون توومووان  
دارنوود  بووه  مسووالووه اجووتووموواعووی  
محروم  شدن کودکان از تحصیول  
رب  مستوقویوموی دارد. دسوتوموزد  

 ویوزی    ٠٩٣١ کارگران در سا   
هوزارتووموان اسوت و  ٣١١ بیش از  

درخوشبینانه تری  حالت نوزدیو   
و نیم میلیون دریافتی دارنود   ٠ به  

و اگوور حووقوووق هووا هووم بووموووقووت  
شرداخت شوند  کوارخوانوه  اعوالم  
ورشکستوی نکونونود  اخوراج هوا  
وجود نوداشوتوه بواشونود و توورم و  
قدرت خرید  توغویویور نوکونود   از  

حقوق دریوافوتوی کورایوه مسوکو   
هوزارتووموان    ٣١١ تا  ٨١١ نزدی   

و با احتساب  تامی  سبد غوذا و  
خوراک و نان و گوشت و مویووه   
از حووقوووق هووای دریووافووتووی و  

و نویوم مویولویوون  ٠ خوشبینانه موا  
 وویووزی بوورای توواموویوو  هووزیوونووه  
تحصیل نمی ماند. در اثر  ونویو   
شرای  نامناسب اقتوصوادی اسوت  
که ما شاهد تورک توحوصویول و  
محرومیت جند میلویوون کوودک  

 از تحصیل هستیم.  
 

 پرده دوم
 هزینه های ثبت نام

 ووقوودر بووایوود تووقوودیووم کوونووم   
 هزار تومان.  ٠٠١ 

شوودری کووه بوورای ثووبووت نووام  
فرزندپ در مقابل معاون مودرسوه  

نوودارم   از کووجووا  »:نشووسووتووه    
 .»بیارم 

 
ابوالفضول جولویولوونود : فوقو   

 هزار تومان   ٠٠١ بخاطر  
مردی سوبوزه رو بوا مووهوای  
جوگندمی که مقابل میز معواون  
آموزشی نشسته و رو بوه موعواون  
داشووت  بووا لووبووخوونوودی دوسووتووانووه  

 شرسید: قدر باید تقدیم کنم  
مووعوواون کووه تووا ایوو  لووحووظووه  
مشووغووو  بووه کوواری بووا رایووانووه  
قدیمی مقابولوش بوود  سور بولونود  

کورده و بووا لووبوخوونوود شوواسوو  داد:  
 هزار تومان. ٠٠١ 

مرد سبزه رو شوس از شونویودن  
مبلغ در حالیکوه اخوم هوایوش در  
هم رفوتوه بوودنود ابوتودا نووواهوی  
شرسشور و متعجب بوه جووانوکوی  
که کنارپ نشسته بود انداخته و  
س س شرسید رو به معاون کورده و  

 گفت: شوخی می کنید  
معاون آموزشی با خنده شاسو   
داد : نوه  وه شووخوی  شوارسوا   

  ٠٠١ دادیوود امسووا  بووایوود    ٠١١ 
هوزارتوووموانووش    ٠١١ بودهویوود کووه  

 هزینه کتاب و لباسه. 
موورد کووه حوواال خوونووده از  
سوویوومووایووش مووحووو شووده بووود  بووا  

ندارم   از کوجوا  »:ناراحتی گفت  
 «بیارم. 

معاون آموزشی کوه ایونو   
لبخند از سیمای او هوم رخوت بور  
بسته و نواهی ناراحوت و دلسووز  
جووای آن را گوورفووتووه بووود بووا  
شرمندگی گفت: موا هوم  واره  
ای نوودارم   سووا  گووذشووتووه کوول  
سرانه ای که به مدرسه داده انود  

هووزار تووووموووان بووووده  در    ٠١١ 
حالیکه موا سوه مویولویوون فوقو   
برای تعمیر شووفوا  دادیوم  شوموا  
راضی می شودیود بوهوه هواتوون  
بیان تو زمستان بدون هیچ وسیولوه  

 گرمایشی در کالس بنشینند  
ما هم کوه نوداریوم از جویوب  
خووودمووون هووزیوونووه کوونوویووم  سووا   

مویولویوون    ٠٠ گذشته ای  مدرسه  
هزینه داشتوه  در حوالویوکوه کول  
شولی که به ما بابوت هوزیونوه هوا  

هزار تومان بوده  شوموا    ٠١١ دادن  
 بوید ما  کار کنیم  

خوانوموی  وادری کوه وسو   
دفووتوور سوور شووا ایسووتوواده اسووت بووا  
 شوومووانووی نوووووران و کوونووجووکوواو  
گفتووی مرد سبزه رو با موعواون  

 را دنبا  می کند. 
 

مدیر از او موی خوواهود کوه  
بنشیند اما او ارال ردای مودیور  
را نمی شنود و با  هره ای کوه  
غم و نورانوی عومویوقوی را موی  
توان به وضو  در آن دیود  هوموه  

حواسش به گفتووووی موعواون و  
 ارباب رجوعش است. 

کامال شویوداسوت کوه او نویوز  
مشکل مرد جوگندمی را داشتوه  

  ٠٠١ و قادر به شورداخوت هوزیونوه  
هزار تومانی ثبت نام نیست. بوعود  
از توضیحات معاون غم بیشوتوری  

 بر  هره مرد سبزه رو نشست. 
شاید تا اون موقت فوکور موی  
کرد کوه مودرسوه دسوت بواال را  
گرفوتوه کوه حود موتووسوطوی از  
هزینه ثبت نام از او بووویورد. اموا  
وقتی حساب و کتاب موعواون را  
شنید فهمویود کوه مواجورا جودی  
 است و او  اره ای جز شرداخت   

 

  پرده ٧بازگشایی مدارس در 
 نسان نودینیان 

 

چالش تحصیل رایگان مهمترین عرصه درگیری مردم در سطح میلیونی با رژیم استبداد اسالمی در ایران است. این سطح از مالبالارزه 
را باید جدی گرفت، افشاگری بودجه های میلیاردی و بیلیونی برای صرف در جنگ در جبهه اسالالم سالیالاسالی و حضالور ناللالامالی و 
لجستیکی در منطقه در سوریه و عراق و لبنان و... به اندازه کافی اشنا و در دسترس است، افشای جنایتهای اقتصادی و غالارت 
زندگی مردم برای تقویت اسالم سیاسی و آدمکشان تروریست اسالمی تا اید و دهر درد و رنج مردم را جواب نمیدهد، مهم راه حلی 

 است که از میان اعتراض اجتماعی و طبقاتی جامعه برخاسته میشود. 
چالش تحصیل رایگان با به میدان آمدن فعالین این عرصه که خانواده های ناراضی به وضع تحصیلی فرزندانشان هستند، عماللالی 
است. جبهه وسیع و فعال اعتراضات معلمان و کارگران هم اکنون برای اجرا و عملی شدن این خواست در میدان اسالت. در بالیالشالتالر 
اعتراضات آنها خواست تحصیل رایگان برافراشته شده است. مهم این است این خواست به خواست میلیونی در سازمان جنبالش بالرای 

 تحصیل رایگان ابراز وجود بکند.
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کردن  نی  موبولوغوی نودارد.  
نودارم   »شروع کرد به  انوه زنوی. 

 »کارگرم   دستم خالیه 

نواهم به جووانو  افوتواد    
سورپ در ایو  لووحووظوات کووامووال  
شووایوویوو  بووود  نووووواهووش روی  
شیراهنش ثابت شوده بوود. رودای  
مورد سووبوزه رو در ایو  لوحوظووات  
شایی  آمده بود  انوار ردایوش از  
ته  اهی عمویوق در موی آمود.  

ندارم والله  وگرنه م  از خداموه  »
  .«به مدرسه شسرم کم  کونوم 

نواهم را از مورد گورفوتوم و از  
دفووتوور خووارج شوودم تووا نووووواهووم  
شرمندگوی اپ را رود  ونودان  
نکند. رفتم تا دقایقی بعد بویوایوم  
تووا دیووووور شووکووسووتووه شوودنووش را  
نبینم. رفتم تا بوه ایو  بویونودیشوم  
کووه  وورا موودرسووه مووا مووحووتوواج  
کسی اسوت کوه خوود موحوتواج  

هووزار تووومووان اسووت  نوویووم    ٠٠١ 
ساعت بعد برگشتم. وقتوی شوا را  
به درون دفوتور گوذاشوتوم سور جوا  
خشووکووم زد  موورد بووا جوووانووکووش  
هنوز آنجا بوود  سورپ را شوایویو   
انداخته و در سوکووتوی سونووویو   
نشسته بود   غم سنوینی بر دلوم  
نشوووسوووت. غوووموووی بوووه انوووداره  
شرمندگی شدری زحمت کش در  

  ٠٠١ برابر فرزندپ فق  بوخواطور  
 هزار تومان. 

 پرده سوم
 مدارس متروکه 

یوووکوووی از خوووواسوووتوووهوووای  
اعتراضات دو سه سوا  گوذشوتوه  
مووعوولوومووان خووواسووت بووودجووه و  
امکانات کافی بورای اسوتوانودار  
کووردن موودارس اسووت. بوویووشووتوور  
موودارس بووویوو ه در شووهوورهووای  
کو   و روسوتواهوا موتوروکوه  
هستند   هر لوحوظوه اموکوان فورو  
ریووخووتوو  سوواخووتوومووان موودرسووه هووا   
وجود دارد. طبق اعالم مسوئووالن  

سووووم    آمووووزپ و شووورورپ یووو  
موودارس تووخووریووبووی هسووتوونوود. در  
هووزاران روسووتووا کووودکووان زیوور   

ک رهای  وبی به ادامه تحصیول  
 مشغولند.  

 پرده چهارم
 کودکان کار

کووودکووان کووار از مصووائووب  
مستقیم بویوکواری خوانوواده هوای  
کارکوری اسوت. در خورداد مواه  
امسوا  توعوداد کوودکوان کوار را  
بیش از ی  و نیم میلیون اعوالم  

 کرده اند.  
 

مرکز آمار ایران گوزارشوی از  
وضعیت نویوروی کوار  در سوا   

منتشر کورده  کوه نشوان    ٠٩٣٠ 
موووی دهووود نووور  مشوووارکوووت  

سوا  و    ٠٠ اقتصوادی جوموعویوت  
  ٤٠٢٢ بوویووشووتوور در کوول کشووور  

درروود اسووت و نوور  مشووارکووت  
سا  به بواالتور    ٠١ اقتصادی افراد  

درروود اسووت     ٩٨٢٣ در کشووور  
آمارهایی که بوا توفواضول آن هوا  

دررودی نور     ٩٢٨ باهم به عدد  
مشارکت اقوتوصوادی افوراد بویو   

سوا  در کشوور موی    ٠٠ تا    ٠١ 
رسوویووم. در ادامووه گووزارپ آمووده  

عووالوه بوورایوو  اعووداد    »اسووت   
مرکز آمار ایران گزارشوی هوم از  

  ٠٣ توا    ٠٠ جمعیت شاغلی  بیو   
سا  منتشر کرده و جموعویوت ایو   

هووزار نووفوور    ٠٠١ افووراد را حوودود  
اعالم کرده است  حواال بوا جوموت  
کوردن دو عوودد بوه دسوت آموواده  

  ٠٠ توا    ٠١ ) کودکان کار بیو   
  ٠٣ توا    ٠٠ سا  و کودکان کوار  

مویولویوون نوفور    ٠٢٠ سا ( به عدد  
می رسیم که به نظور موی رسود  
بخش مهوموی از آموار جوموعویوت  

 هستند.  «کودکان کار 
 

کووودکووان کووار نوویووز کووه  
عووموودتووان در موونوواطووق شووهووری  
ساک  هستند  طعوم موحورومویوت  

انود.    خوبی  شیده   در تحصیل را به 
شرای  اقتصادی حاکم بر بورخوی  

هووا موونوجوور بووه بووازموانوودن    خوانوواده 
آموزان از تحصیل و شیوسوتو     دانش 

آنووهووا بووه گووروه کووودکووان کووار  
 شود.   می 

بووا آموودن مووهوور و هوویوواهوووی  
آمووزان در مسویور مودرسوه     دانش 

کووودکووانووی هسووتوونوود کووه در  
هوای شوهور بسوا  کوار و    خیابان 

انود و    کاسبی خود را شوهو  کورده 
حووتووی آموودن مووهوور نوویووز بوواعوو   

شووود تووا دغوودغووه نووان و    نوومووی 
معیشت آنهوا انودکوی کومورنو   
شود. او  مهر برای ای  کوودکوان  
با کی  و کوفوش نوو  کوتواب و  
دفتر جدید و شوق رفت  بوه شوایوه  

 تحصیلی باالتر همراه نیست. 
 پرده پنچم

کالالالالالالودکالالالالالالان بالالالالالالی 
 شناسنامه

هوزار    ٠١١ طبق آمار بیش از  
کودک بی شناسناموه در ایوران  
وجووود دارنوود. اکووگووریووت بوواالیووی  
ازکووودکووان بووی شوونوواسوونووامووه از  

 تحصیل محروم هستند.    
 پرده ششم

 کودکان افغان
نوووووواه نووو اد شووورسوووتوووانوووه و  
تووحووقوویوورآموویووزی کووه در شوورتووو  
سیواسوتوهوای کوگویو  حوکووموت  
اسالمی علیه موهواجوریو  افوغوان  
شوویووش گوورفووتووه شووده  رفووتووار بووا  
کودکان را تحت تاثویور قورار داده  
است.  در بسیاری از مودارس از  
ثووبووت نووام دانووش آموووزان افووغووان  
اجتناب شده یا بابت ثوبوت نوام از  
آنهوا درخوواسوت شورداخوت موبوالوغ  
هوونوووووفووتووی مووی شووود  کووه بووا  
درآموودهووای مووالووی اکووگووریووت  
شهروندان افغان خووانوایوی نودارد.   
که ای   نی  رفتارهایوی بواعو   
ترک تحصویول بسویواری از ایو   
دانش آموزان به عولوت عودم تووان  
مالی خانوواده هوا موی شوود یوا  
اینکه بسیاری از ای  کوودکوان    
مجبور هستند جهت تحصویول بوه  
مدارسی مراجعه کونونود کوه بوا  
محل سکونت آنها فارله بسویوار  

دارد کووه خووود بوواعوو  تووحووموویوول  
هزینه سنووویو  رفوت و آمود بور  
دوپ خانواده های آنوهوا یوا طوی  
مسیر با شای شویواده تووسو  ایو   
کووودکووان و بووروز مشووکووالت و  
خطرات فراوانی برای آنها خوواهود  

 شد . 
 پرده هفتم 

چالالالالالش تالالحالالصالالیالالل 
 رایگان

راه حوول نووجوات کووودکووان از  
محرومیت تحصیلوی موبوارزه ای  
است که امروز باید به ثمر بورسود   
و خواست تحصیل رایوان توحوقوق  
شیدا کند. اعوتوراضوات سوراسوری  

شور وم    ٣١ و    ٣٠ معلمان در سا   
خواست "تحصیل رایوان" را بولونود  
کرد. ایو  خوواسوت اموروز موورد  
توووجووه قوورار گوورفووتووه و بشووعووار  
اعوتوراض طوبوقوواتوی کوارگوران و  
معلموان توبودیول شوده. توحوصویول  
رایوان در ایران ممک  و عومولوی  
است  مهم ای  است ی  جنوبوش  
وسیت توده ای و اجوتومواعوی بوا  
حضور آکتیویستهای علنوی کوه  
موتور محرک و شویوشوبورنوده ایو   
خواست شوند  سازماندهی شوود.   
مادام محرومیت از توحوصویول در  
اثر فقر و شایی  بوودن دسوتوموزد و  
هزیونوه هوای موعویوشوتوی اسوت   
مادام که اعتراض و مبارزه علیوه  
فووقوور و شووایوویوو  بووودن حووقوووق و  
دستمزدها شکل روتی  و گستورده  
ای را بخود گرفته است  زمویونوه  
های مساعدی برای جمت کوردن   
خانواده های دانش آمووزان وجوود  
دارد. جوونووبووش بوورای تووحووصوویوول  
رایوان مسوالوه ای آشونوا اسوت   
موویوولوویووون هووا نووفوور از مووردم از  
محرومیت تحصیلوی فورزنودانشوان  
نوران و ناراضی هستند. میلویوون  
ها نوفور زیور خو  فوقور زنودگوی  
میکنند و میلیونها نوفور خوواهوان  
ادامووه تووحووصوویوول فوورزنوودانشووان  
هسووتوونوود  ایوونووهووا فوواکووتووورهووای  

مسوووواعوووود و مووووادی بوووورای  
سازماندهوی ایو  جونوبوش اسوت   
جنبشی که میتواند در برگویورنوده  
 ند میلیون خانواده  و جووانوانوی  
بوواشوود کووه بووه ادامووه تووحووصوویوول  
کووودک و جوووان مووحووروم از  

 تحصیل  فکر میکنند.  
 

 ووالووش تووحووصوویوول رایوووووان  
مهمتری  عرره درگویوری موردم  
در سووطوو  موویوولوویووونووی بووا ر یووم  
استبداد اسالمی در ایوران اسوت.  
ای  سط  از مبارزه را بایود جودی  
گرفت  افشاگوری بوودجوه هوای  
میلیاردی و بیلیونی برای رور   
در جوونوو  در جووبووهووه اسووالم  
سوویوواسووی و حضووور نووظووامووی و  
لجستیکی در منطقه در سووریوه  
و عراق و لوبونوان و... بوه انودازه  
کافی اشنا و در دسوتورس اسوت   
افشای جنایتوهوای اقوتوصوادی و  
غارت زندگی مردم برای توقوویوت  
اسووالم سوویوواسووی و آدمووکووشووان  
تروریست اسالمی توا ایود و دهور  
درد و رنوووج موووردم را جوووواب  
نمیدهد  مهم راه حلوی اسوت کوه  
از میوان اعوتوراض اجوتومواعوی و  
 طبقاتی جامعه برخاسته میشود.  

 
 الش تحصیل رایوان بوا بوه  
میدان آمدن فعالویو  ایو  عورروه  
کوه خوانوواده هوای نواراضوی بووه  
وضووت تووحووصوویوولووی فوورزنوودانشووان  
هستند  عملی است. جبهه وسیوت  
و فعوا  اعوتوراضوات موعولوموان و  
کارگران هم اکنون بورای اجورا و  
عووموولووی شوودن ایوو  خووواسووت در  
میدان است. در بیشتر اعتراضوات  
آنهوا خوواسوت توحوصویول رایوووان  
برافراشته شوده اسوت. موهوم ایو   
اسووت ایوو  خووواسووت بووه خووواسووت  
میلیونی در سازمان جنبش بورای  
 تحصیل رایوان ابراز وجود بکند. 

 ٠٩٣١ شهریور    ١ 
 ٠١٠٢ اوت    ٠٨ 
 

 نسان نودینیان            پرده ٧بازگشایی مدارس در 

 مر  بر جمهوری اسالمی!                     زنده باد جمهوری سوسياليستی!
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 ٣ صفحه  

تجمت سراسری بوازنشوسوتوووان در  
موورداد مووقووابوول مووجوولووس    ٩٠ 

اسالمی  توداوم اعوتوراض عولویوه  
حکم بربوریوت شوالق و امونویوتوی  
کوووردن موووبوووارزات  اعوووتوووراض  
کارگران نیوشوکور هوفوت تو وه در  
حمایت از هوموکواران اخوراجوی در  
کوونوووار اعووتوووراضوووات گسوووتووورده  
کووارگووری در مووراکووز مووخووتوولوو   

از جملوه اخوبوار و مسوائول   Tکار 
مهم کارگری در هفتوه گوذشوتوه  

 است. 
مرداد یک نقالطاله  ٩٦

 عطف دیگر
مورداد موقوابول موجولوس    ٩٠ روز  

اسوالمووی یووکووی از روزهوای شوور  
جوووپ و خوووروشوووی بوووود کوووه  
بازنشستووان از سوراسور ایوران در  
آنجا جمت شده و با شعارهایشان و  
با ک  زدن هایشان رحنوه هوای  
شرشوری از اتحاد و هموبوسوتوووی  
را به نمایش گذاشوتونود. فوراخووان  
ای  تجمت از قبل داده شده بوود و  
بازنشستوان از سراسور کشوور در  
ای  تجمت شرکت کورده بوودنود و  
زیر بنرهایی که بدسوت داشوتونود   
اسوم شووهوورهوای خووود را نوووشووتووه  
بووودنووود. در ایووو  روز جووودا از  
بازنشستوان تعداد قابول تووجوهوی  
از کارگران و معولوموان شواغول و  
دیور اقشار مردم نیز در حوموایوت  
از فراخوان بازنشسوتوووان شورکوت  
داشتند. ای  اولی  تجمت سراسوری  
بازنشستوان در سا  جاری بوود و  
به نوعی ی  نقطه عطو  بوود.  
در ایوو  حوورکووت اعووتووراضووی بووار  
دیووووور اتووحوواد بووازنشووسووتوووووان و  
شاغلی   اتحواد موعولوم  کوارگور   
شرستار را شاهد بوودیوم. در عویو   
حا   ای  حرکت تاکویود دیوووری  

بوور موومووکوو  بووودن اعووتووراضووات  
سراسری و فوراهوم شودن بسوتوری  
برای ایجاد تشکلوهوای تووده ای  
سراسری بود. همهنی  تواکویودی  
بیشتر بر نقش مدیای اجوتومواعوی  
در گووفووتوومووان سووازی و ارتووبووا   
گیری و گورد آوری نویورو حوو   
خواستهای مشترک و رفوتو  بوه  
سوی اعتراضات سوراسوری بوود.  
در ای  روز آنهیزی که مضوموون  
ای  اتحاد و همبستوی را شوکول  
میداد  اعتراض بوه کول تووحوش  
سرمایه داری حواکوم  از جومولوه  
اعتراض عولویوه فوقور  توبوعویو    
نابرابری  اختالسها و سرکوبهوا بوا  
خواست میعشت  منزلت و داشتو   
ی  زنودگوی انسوانوی بوود کوه  
خود را در شعارهای کوبونوده ای  
کووه فووریوواد زده موویووشوود  بوویووان  
موویووکوورد. از جووموولووه شووعووارهووای  
اعتراضی بوازنشوسوتوووان در ایو   

 روز عبارت بودند از:  
حووقوووقووهووای نووجووومووی  فووالکووت  
عمومی  اگر که م  نوبوودم  توو  
اون باال نبودی  معیشت  منزلوت   
سووالمووت  حووق مسوولووم موواسووت   
دولت  مجلس  خجالت  خوجوالوت   

مویولویوون  حوقووق موا    ٤ خ  فقر  
ی  میلیون  حقوق موا ریوالویوه   
هزینه ها دالریوه  موعولوم زنودانوی  
آزاد بووایوود گووردد  جووای عووبوودی  
زنوودان نوویووسووت  جووای مووحووسوو   
عمرانی زندان نویوسوت  سوفوره موا  
خالیه  شز شوموا عوالویوه  کوارگور  
شاغل بازنشوسوتوه اتوحواد اتوحواد   
حقوق نابرابر  تحمیل فقر بویوشوتور   
یه اختالس کم بشه  مشوکول موا  
حل میشه   ظلوم سوتوم کوافویوه   
سفره موا خوالویوه  ایو  هوموه بوی  
عدالتی هرگز ندیوده مولوتوی  موا  
بازنشستوانیم  از جان رستوانویوم.  

طنویو  ایو  شوعوارهوا در موقوابول  
مجلس و خویوابوانوهوای اطورافوش   
فضای شورشووری از اعوتوراض و  

 مبارزه را به شا کرده بود. 
اعتراض علیه زنودگوی زیور خو   
فقر ی  محور مهم فراخووان بوه  

  ٩٠ تجمت اعوتوراضوی بورای روز  
موورداد بووود کووه روو  عووظوویووم  
بازنشستوان در سراسور کشوور را  
به هم ورل میکرد. از جمولوه در  
قطعنامه گروه بوازنشوسوتوووان بور  
خواستهایوی  وون بورون رفوت از  
خ  فقر یعنی ) وهوار مویولویوون  
تووومووان(  داشووتوو  بوویوومووه هووای  
هووموووووانووی و درمووان رایوووووان و  
برداشت  فشوارهوای امونویوتوی از  
فضاهایشان تاکید شده بود. آنوهوا  
همهنی  خواستار اداره و نوظوارت  
بر رونودوق هوای بوازنشوسوتوووی  
خووود و رسوویوودگووی بووه غووارت  
هرگونه رندوق و موسسوه هوای  
مالی بازنشستوان موانونود جوریوان  
کارت ردرا... شدند. و مضوموون  
ایوو  خووواسووتووهووا شووالکوواردهووا و  

مورداد    ٩٠ شعارهای تجوموت روز  
بازنشستوان را رقم زد. از جومولوه  
در ای  روز شالکواردهوای توبوعو   
تووا کووی  مووا خووواهووان افووزایووش  

میلیون خ  فقر موی    ٤ حقوق تا  
باشیم  تحصیل رایوان حق مسولوم  
فرزندان ماست  توجه ها را بوخوود  

 جلب میکند. 
  ٩٠ در آخر تجمت اعتوراضوی روز  

موورداد  بووازنشووسووتوووووان شووس از  
خواندن قطعنامه شان  در حالیکوه  
شعارهایشان را فریاد میوزدنود  توا  
میدان بهارستان راه یمایی کوردنود  
و قرار مدار ادامه اعتراضوشوان را  
گذاشتند. در بونورهوایشوان اعوالم  
داشتند کوه حواضور بوه موذاکوره  
نیستند و فورا جواب مویوخوواهونود  

و با شعار تا حق خود نویوریوم  از  
شای نمی نشینیم عوزم جوزم خوود  
را برای شیویری خواستهایشان بوه  

 نمایش گذاشتند.   
 

گفوتونوی اسوت کوه اعوتوراضوات  
بازنشوسوتوووان در سوا  گوذشوتوه  
ی  عرره مهم از اعوتوراضوات  
مردم در سط  جامعه علویوه فوقور  
و کل سیستم تبعی  و نوابورابوری  
بود. ی  نمونه بارز آن تجوموت ده  

  ٠٠ هزار نوفوره بوازنشوسوتوووان در  
اسفند سا  گذشوتوه بوود کوه بوه  
عنوان ی  اتفاق سیواسوی موهوم  

میتوان از آن نام بورد.    ٣٠ در سا   
تجمت اعتراضی بازنشسوتوووان در  

مرداد شروع دور جودیودی    ٩٠ روز  
از ای  اعتراضات در سوا  جواری  

 است.  

 
علیه حکالم بالربالریالت 
شالق و علیه امنیالتالی 

 کردن مبارزات
ی  اتفاق مهم دیووور اعوتوراض  
علیه حکم بربوریوت شوالق عولویوه  
شاشور احسانی راد با شعار شوالق  
ممنوع و عولویوه امونویوتوی کوردن  
مووبووارزات و از جووموولووه اعووتووراض  
علیه بازگوردانودن رضوا شوهوابوی   
اسووموواعوویوول عووبوودی و مووحووسوو   
عمرانی بوه زنودان اسوت. در ایو   
هفته دو بیانویوه یوکوی از سووی  
سندیکای کارگران نقواپ اسوتوان  
البرز و دیوووری بویوانویوه ای بوا  
امضای جوموعوی از کوارگوران و  
 معلمان علیه حکم شالق برای  

 

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 مرداد یک نقطه عطف دیگر ٩٦

 علیه حکم بربریت شالق و علیه امنیتی کردن مبارزات
 تجمع اعتراضی کارگران نشکر هفت تپه در حمایت از همکاران اخراجی خود

 شهال دانشفر 

صفحه  
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شاشور احسانی راد و در اعتراض بوه  
بووازگووردانوودن رضووا شووهووابووی داده و  
امنیتی کردن موبوارزات کوارگوران   
معلمان  موردم موعوتورض داده شود.  
سندیکای کوارگوران نوقواپ اسوتوان  
البرز در بیانیه خود ضمو  موحوکووم  
کووردن روودور حووکووم شووالق بوورای  
شاشور احسانی راد  خوواسوتوار لوغوو  
فوووری ایوو  حووکووم و مووموونوووعوویووت  
احکام شالق شده است. در بوخوشوی  
از آن  نیو  آموده اسوت:" موا بورده  
نسیتم. اعتصاب  توجوموت  تشوکول   
برگزاری مراسم او  موه  اعوتوراض  
علیه زورگویی هوای کوارفورموایوان  
همه حقوق شایه ای ماست. اما قووه  
قضاییه در کنار حراسوت و قووانویو   
هر روز ای  حقووق شوایوه ای موا را  
زیر شا میوذارد و هر اعوتوراضوی را  
با عنوان اخال  در امونویوت مولوی و  
غیوره بوا زنودان و اخوراج و احوکوام  
بربریتی  ون شالق شاسو  مویودهود.  
ما به ای  احوکوام اعوتوراض داریوم.   

ما کارگران بوه زنودگوی زیور خو   
فقر اعتراض داریم. به موحوروم بوودن  
از شووایووه ای تووریوو  بوویوومووه هووای  
اجتمواعوی  وون بویوموه بویوکواری   
درمان رایوان و توحوصویول رایوووان  
برای فرزندانمان اعتراض داریوم. موا  
حق اشتغا  داریوم. موا حوق داشوتو   
یوو  زنوودگووی شووایسووه انسووان را  
داریم. ما خواهان برقرای و برسمویوت  
شونواخوتوه شودن کولویوه ایو  حوقوووق  
هستیم   و دستویری  محواکوموه و  
زندانی کردن و شالق زدن و جوریوموه  
کردن کارگران و موعولوموان و موردم  
معترض را که بخاطر مبوارزه بورای  
همی  خوواسوتوهوا و توحوت عونواویو   
امنیتی دستویر و زندانی مویوشوونود  
محکوم میکنیم.  بار دیور تواکویود  
میکنیم موا خوواسوتوار لوغوو حوکوم  
شالق علیه شواشوور احسوانوی راد و  
آزادی فوری و بوی قویود و شور   
رضا شهابوی و دیووور کوارگوران و  
معلمان زندانی و زندانویوان سویواسوی  

هستیم. به محاکمه فوعوالویو  شوایوان  
دهیود. کوارگور زنودانوی   زنودانوی  

 سیاسی آزاد باید گردد." 
 

همهنی  در بخشی از ایو  بویوانویوه  
جمعی از کارگران و معلمان که بوه  
همی  منواسوبوت داده شوده   ونویو   
آمده است: "قوه قضاییه برای ایوجواد  
وحشت و برعلیه منافت و مطوالوبوات  
نیروی کوارموزدی اقودام بوه رودور  
احکامی  ون زندان   تبعید  شوالق  
وتهدید بوه اخوراج از کوار موتووسول  
می شود وای  درحوالوی اسوت کوه  
 وونوویوو  احووکووامووی نوومووی توووانوود  
کارگوران را بوه توموکویو  در بورابور  
ستموریهای سرموایوه داری وادارد   
بلکه عزم طوبوقوه کوارگور را بورای  
مبارزه تا رسیدن به حوقووق قوانوونوی  
خود بیشوتور از گوذشوتوه جوزم موی  
نمایود. در خواتوموه ایو  بویوانویوه بور  
گسوتورپ اعوتوراض عولویوه  ونویوو   
احکامی تاکید گذاشته و خواسوتوار  

لووغووو حووکووم شووالق عوولوویووه شوواشووور  
احسانی راد و تمواموی کوارگوران و  
فعالی  اجتمواعوی و آزادی فووری  
رضا شهابی شوده اسوت. در سوطو   
بی  المللی نیز آی تی ا   اتحادیوه  
  ٠ بوویوو  الووموولوولووی توورانسوو ووورت و  

سندیکای عمده کوارگوران فورانسوه   
س.   .د.ت  س.  .ت  اونسووا   
اتحادیه سندیکائی سوولویودر و ا .  
اس. او )فوورهونوووویووان( بووا انووتوشووار  
بیوانویوه مشوتورکوی خوواهوان آزادی  
رضووا شووهووابووی عضووو سوونوودیووکووای  
شوورکووت واحوود اتوووبوووسوورانووی تووهووران  

 شدند.  
 

تالالالجالالالمالالالع اعالالالتالالالراضالالالی 
کارگران نشالکالر هالفالت 
تالالپالاله در حالالمالالایالالت از 
 همکاران اخراجی خود 
بدنبا  توق  اعوتوراضوات موتوحودانوه  

کارگران نیشکر هفت ت ه کوه شوس  
از هفته ها اعوتوصواب و توجوموعوات  
متوالی بووقووع شویووسوت  مودیوریوت  
شوورکووت بووه جووای رسوویوودگووی بووه  
خووواسووتووهووای آنووان  اخووراج سووازی  
  ٣ کارگران را در دستور گذاشته و  

نفر از آنان را کوه اکوگورا شواغولویو   
بووخووش کشوواورزی و دارای هشووت  
سا  سابقه کار می بواشونود  اخوراج  

  ٠٣ کرده است. رب  روز یکشونوبوه  
موورداد موواه  جوومووعووی از کووارگووران  
مووجووتوومووت نوویووشووکوور هووفووت توو ووه در  
اعتراض به اخراج هوموکوارانشوان در  
مووقووابوول درب ایوو  شوورکووت تووجوومووت  
کردند. به رسمویوت شونواخوتوه شودن  
سندیکای هفت ت ه  شرداخت فووری  
طلبهای کوارگوران  شوایوان دادن بوه  
امنیتی کردن موحویو  کوارخوانوه و  
احضار ها و اخراج هوا خوواسوتوهوای  

 فوری کارگران است.  

 کارگران در هفته ای که گذشت         شهال دانشفر 

اسوموواعویوول عوبوودی را بووا جسوومووی  
آسیب دیده از اعوتوصواب غوذا بوی  
رحمانه به زنودان انوداخوتونود  موعولوم  
برجسوتوه  موحوسو  عومورانوی دوران  
حبس ظالموانوه ای را مویوووذرانود   
علی اکبر باغانی ای  معلوم موقواوم  
و ایستاده بر آرمانش شس از سوالوهوا  
تووحووموول زنوودان در تووبووعوویوود اسووت و  
این  محمود بهشتی لنورودی را  
برای گذراندن  هارده سا  حبس بوه  
زنوودان فووراخوووانووده انوود و مووعوولوومووان  
مسووئووو  و آگوواهووی  ووون رضووا  
مسلمی را به یکسا  حبس و طواهور  

روز حووبووس    ٣٠ قووادرزاده را بووه  
 تعلیقی محکوم کرده اند. 

 ونوویو  تووعورضووی بووه شویووشووووامووان  
مبارزات رنفی معلمان به مووازات  
اعما  فشار بر فعالی  کوارگوری از  
طریق زنودانوی کوردن موجودد رضوا  
شهابی  احضار علی نجواتوی بورای  
تحمل شوش مواه حوبوس و احضوار  

دهووهووا نووفوور از کووارگووران شوورکووت  
نیشکر هفت ت وه بوه دادگواه اموری  
اتفاقی نیست و نشان از دور جودیود  
سورکوووب مووطوالووبوات حوق طولووبوانووه  
معلمان و کارگوران کشوور در شوس  
جایوری روحانی بور اریوکوه قودرت  

 دارد. 
هووموویوو   وونوود روز شوویووش بووود کووه  
کمیسیون اجتماعی مجلس شوورای  
اسالمی در گزارپ خود از فوجوایوت  
معودن آق دره بور رودور و اجورای  
حکم شالق علیه کارگران رنوجودیوده  
ای  معدن موهور توایویود زد و دولوت  
روحانی به عنوان قوه مجریه کشوور  
که اختیار نوهوادهوای انوتوظواموی و  
امنیتی کشور را بدست دارد بوطوور  
ریاکارانه ای با گرفت   ست دولوت  
تدبیر و امید در حا  اتوخواب تودابویور  
امنیتی بویوشوتور بورای موقوابولوه بوا  
اعووتووراضووات روونووفووی کووارگووران و  
معلمان و میلیونوهوا موردم نواراضوی  

ایووران از وضووعوویووت مصوویووبووت بووار  
 موجود است. 

 
تحت  نی  شرایطی و در حوالویوکوه  
در ای  مومولوکوت توحومویول فوقور و  
فالکت بر ما کارگران و معلموان و  
سرکوب اعوتوراضوات بور حوق موان  

شایانی نودارد تونوهوا راه بورای بورون  
رفت از  نی  وضعیت دردنواک و  
غیر قابل توحومولوی  ایوجواد روفوی  
متحد و قدرتمند از ما کوارگوران و  
معلمان و عموم انسوانوهوای عودالوت  
طلب و آزادیخواه با شر م مشوتورک  
خواست شایان دادن به امنیتی کوردن  

اعووتووراضووات روونووفووی و موودنووی و  
برداشته شده اتهواموات امونویوتوی از  
شرونده های همه فعالیو  رونوفوی و  
موودنووی زنوودانووی و تووحووت تووعووقوویووب  

 قضائی است.  
 

 جعفر عظیم زاده 

 در حمایت از محمود بهشتی لنگرودی و ضرورت مبارزه متحدانه برای مقابله با موج جدید سرکوب فعالین صنفی
 جعفر عظیم زاده 
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. .سوال: در مورد ایالن ٣
نالالکالالتالاله آخالالر تالالوضالالیالالح 
بالالالیالالالشالالالتالالالری بالالالدهالالالیالالالد. 
مالالیالالگالالوئالالیالالد کالالمالالونالالیالالسالالم 
کارگری با کمونیالسالم و 
سالالوسالالیالالالالالیالالسالالم مالالوجالالود 
اخالالالتالالالالف و تالالالفالالالاوت 
اجالالالتالالالمالالالاعالالالی دارد و 
اختالف نلری باله تالبالع 
این اختالف اجالتالمالاعالی 
مطرح میشود. میخواهالم 
علت این تاکید و جائی 
کالالاله در بالالالحالالالث شالالالمالالالا 

 داردبیشتر باز بشود.
 

 منصور حکمت: 
کومووونوویوسووم کووارگوری قووبووال  
یووکووبووار خووود را در توومووایووز بووا  
سوسیالیسم های دیووور تووضویو   
داده و بیان کرده است. مانیفوسوت  
کمونیست اساسا بیانیه ای بورای  
همی  کار بود. روپ مارکس در  
مانیفست توفوکویو  اجوتومواعوی  
کوومووونوویووسووم کووارگووری از سووایوور  
گرایشات است و نوه توفوکویو   
مکتبی آن. مارکس آنوجوا  شوس  
از آنکه کمونویوسوم کوارگوری را  
بعنوان یو  حورکوت و جونوبوش  
اجتماعی و ی  عکوس الوعومول  
طبقاتی وی ه به جاموعوه سورموایوه  
داری تووضویو  مویودهود  توفواوت  
های ای  جنبش را با سوسیالیوسوم  
طووبووقووات دیووووور  سوووسوویووالوویووسووم  

فووئووودالووی  بووور وائووی و خوورده  
بور وائی  برمیشمارد. مانیوفوسوت  
کمونیست ای  جریانات را نوه بوه  
مگابوه موکواتوب  بولوکوه بوعونووان  
حرکت هوای طوبوقواتوی موعویو    
حارل شرای  معی  و بورخواسوتوه  
از منفعت های معینوی تووضویو   
میدهد و مرز کمونیسم کارگوری  
را با آنها ترسیم میکند. بوعوبوارت  
دیور موارکوس ازتوقوابول جونوبوش  
های اجتماعوی و تونوهوا بور ایو   
مبنوی از توقوابول آرا  و افوکوار  
سخو  مویوووویود.بورای موارکوس  
کمونیسم کارگری ی  حورکوت  
بالفعل و عینی و اجتمواعوی بوود  
کووه مووقوودم بوور انوودیشووه هووا و  
تالشهای خود او وجوود داشوت و  
حتی فی الحا  رهبران فکوری و  
فرموالسیون های تئووریوکوی هوم  
از خوووود بووویووورون داده بوووود.  
مارکسیسم سر و سامان دادن بوه  
ای  جنبش  مسولو  کوردن آن بوه  
افق و اهدا  روشو  و بوه یو   
نقد عمیق و محوکوم بوه جواموعوه  
موووجووود را هوود  خووودقوورار داد.  
خیلی سریت مارکسیسم به شور وم  

 کمونیسم کارگری تبدیل شد. 
 

ما هم امروز بوا هومویو  روپ  
مانیفست به جهان نواه میکنویوم.  
برای ما کمونیسم کارگری قوبول  
از هوور  وویووز یوو  جوونووبووش  
اجتماعی و عینی است. تنهوا بور  
ایو  موبونوا وارد بوحو  توفوکور و  
سیاست ناظور بور ایو  جونوبوش و  
توومووایووز آن بووا سووایوور گوورایشووات  

سوسیالیستی در جامعه موعوارور  
میشویم. ای  دقیقا عوکوس نوحووه  
نورپ کلیه گرایشات کمونویوسوم  
موجود به مساله است. یوکوی از  
نمودهای جدائی ای  کمونیسوم از  
طووبووقووه کووارگوور و کوومووونوویووسووم  
کارگری همیو  انوکوار عویونویوت  
اجتماعی کوموونویوسوم کوارگوری  
است. برای ایونوهوا سووسویوالویوسوم  
کارگری اشتقاقی از ایدئوولوو ی  
سووسویوالویوسوتوی اسوت. موکوتووب  
سوسویوالویوسوتوی خوالوق اعوتوراض  
سوسیالیستی طبقه کارگر اسوت.  
اینها مارکسیسم را  حوا  بوا هور  
برداشتی که از آن دارند  مونوشوا   
سوسیالیسم کوارگوری مویودانونود.  
رابطه جنبش و تفکور  جواموعوه و  
اندیشه  کامال برای اینهوا وارونوه  
شده است. اگر ایو  موارکسویوسوم  
را تحری  شده و تجدید نوظور شوده  
بدانند  آنوقت ناگوزیورنود عویونویوت  
اعتراض سوسیالیستی کوارگور را  

 انکار کنند. 
 

مووا جوونووبووش اجووتووموواعووی و  
اعتراض کارگری علیوه جواموعوه  
موجود را مبنا قرار میدهیم. اگور  
امووروز آن مووارکسوویووسووم و آن  
کمونیسم حزبی ای که هدایت و  
سر و سواموان دادن بوه اعوتوراض  
سوسیالیوسوتوی کوارگور را هود   
خود قرار داده بود دیور به عوقوب  
رانده شده و کمونیسم موجود امور  
اجووتووموواعووی دیوووووری را دنووبووا   
میکونود  ایو  تونوهوا بوه موعونوی  
تضعی  و سور در گوموی و بوی  

رهبری ایو  حورکوت اجوتومواعوی  
است و نه محو آن. اگر موارکوس  
هم امروز زنده میشد و به جاموعوه  
نواه میکرد و اعتراض کوارگوران  
را میودیود  بواز هوم دسوت بوکوار  
نوشت  ی  مانیفست کموونویوسوم  
کووارگووری موویووشوود کووه شوور ووم  
اعتراض سوسیالیستی کوارگور را  
بلند کند و بوه ایو  جونوبوش  در  
تقابل با کل سوسیالیسم طوبوقوات  
دیووووور  کووه مووتوواسووفووانووه نووام  
مووارکسوویووسووت هووم روی خووود  
گذاشته اند  افق و دورنما و نوقود  
بوودهوود. مووا امووروز مووارکووس را  
نداریم  اما جنوبوش اجوتومواعوی و  
طوووبوووقووواتوووی خوووود را داریوووم و  
خوشبختانه نفوب عمویوق موارکوس  

در آن را بصورت تمایل غریوزی و  
دیور "خودبخودی" کارگر موبوارز  
به مارکسیسوم هوم داریوم. بوحو   
کموونویوسوم کوارگوری بورای موا  
یووعوونووی بوولوونوود کووردن شوور ووم ایوو   
جونووبووش و اعووتوراض اجووتووموواعووی  
متفاوت و نه ابداع یو  گورایوش  
و مکتب دیووور در  وهوار ووب  
سنت کمونیسم موجود. شاس  موا  
بووه ایوو  کوومووونوویووسووم شوواسووخووی  
اجتماعی است  نقد ما عمولوی و  
اجتماعی است  موضوع کوار موا  
متفاوت اسوت. شواسو  موا هوموان  
شاسخی اسوت کوه بوه بوور وازی  
بطور کلی میدهیم: برشائی یو   
جنوبوش قودرتومونود کوموونویوسوتوی  

 کارگری. 

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

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 (   دیوید ریازان ٤٩)

توسس ناصر اصغری از اعضای تحریریه کارگر کمونیست تهیه  »مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس«ستون 
 میشود. 

بووعوودهووا ارووو  اسوواسووی ایوو   
اساسنامه مورد تصویوب کونوووره  
قرار گرفت. یوکوی از توغویویورات  
اساسی که به ابوتوکوار موارکوس  
رورت گورفوت  عوبوارت بوود از  
حووذ  سوومووت رئوویووس شووورای  
مرکزی  و یا آنطوری که بعودهوا  
نامیوده شود  شوورای عومووموی.  
تجربه اتحادیه عمومی کوارگوران  
آلمان که تووسو  السوا  سوازموان  
داده شده بود  کلیوه دردسورهوائوی  
را که با ای  سمت کامال بیفوایوده  
هوومووراه بووود نشووان داد. شووورای  
عوومووومووی اکوونووون بوورای اداره  

کورد.    جلساتش رئیس انتخاب موی 
ای    به مسائل جاری توس  جلوسوه 

از دبوویووران سووازمووانووهووای موولووی  
مختل   در هوموکواری بوا یو   

 دبیرکل  رسیدگی میشد. 
 

اساسنامه بی  الملل بوارهوا در  
توواریوو  جوونووبووش بوویوو  الووموولوولووی  
کووارگووری مووورد اسووتووفوواده قوورار  
گرفوتوه اسوت. موحودوده نووشوتوه  
حاضور اجوازه موطوالوعوه جوزئویوات  
تغییرات گوونواگوونوی را کوه در  
طو  هشت سوا  در آن داده شود  

دهد. اساسنامه بی  الملول در    نمی 
اپ تغویویور نویوافوتوه    خطو  ارلی 

باقی مانود. در اواخور کوار بویو   
الملول او   قودرت بویوشوتوری بوه  
 شورای عممی تفوی  شده بود. 

مسئلوه ارولوی موورد تووجوه  
شوورای موووقوت عووبوارت بووود از  
فراخواندن کنوره بی  المولول. ایو   
امر موجب مباح  شدیودی شود.  
مارکس بر ای  نوظور بوود کوه در  
ابووتوودا بووایوود کوولوویووه کووارهووای  
مقدماتی تکمویول شوود  طووری  
که کشورهای مختل  ابتودا ایو   
فررت را داشته باشند کوه خوود  
را کمی با مسائلی که در بورابور  

الملل قرار دارد آشنوا سوازنود و    بی  
توجهی به سوازموانودهوی کونونود.  

هوا  بورعوکوس  بوا قورار    انولیسی 
دادن موووونووووافووووت جوووونووووبووووش  
تریدیونیونیوسوتوی خوود موقودم بور  
همه  یوز  خوواسوتوار فوراخووانودن  
فوری کنوره بوودنود. موهواجوریو   
فرانسوی در شورای عموموی بوا  

 آنان متحد بودند. 
 

کل مسئله با ی  مصالوحوه  
  ٠٨١٠ خوواتوومووه یووافووت. در سووا   

یوو  کوونووفوورانووس  و نووه یوو   
کوونوووووره  بوورگووزار گووردیوود. ایوو   
کنفرانس در لنودن بورگوزار شود و  
بطور عموده بوه مسوئولوه بوررسوی  
گزارشات و ترتیب دستور جولوسوه  
کنوره بوعودی شورداخوت. در ایو   
کنوفورانوس سوویوس  انووولوسوتوان   
بل یو  و فورانسوه نوموایونودگوی  
میشدند. اوضاع  ونودان مسواعود  

رسید. تصومویوم گورفوتوه    بنظر نمی 
ای بوورای موواه مووه    شوود کوونوووووره 

 فراخوانده شود.   ٠٨١١ 
 

در آلوومووان  عوولوویوورغووم وجووود  
اتووحووادیووه عوومووومووی کووارگووری   
اوضاع باز هم بدتر بود. السوا  در  

کشوتوه    ٠٨١٤ اوت    ٩١ دوئلی در  
شد. بر طبق اساسناموه اتوحوادیوه   
برنارد بکر که از توانائی و نوفووب  
کمی بورخووردار بوود بوه ریواسوت  

 ٠٨٢٠ رسید. جی. بی. شوایتوز ) 
(  سوووردبووویووور ارگوووان  ٠٨٩٩   –

موورکووزی اتووحووادیووه "سوووسوویووا   
دمکرات" از نفوب بسیار بیوشوتوری  
بووورخووووردار بوووود. اموووا بوووزودی  
مخالفتهای شدید بر سور مسوائول  
سیاست داخلی بیو  او و یولوهولوم  
لیبکنشت  کوه مودت کووتواهوی  
بود بعضویت هیئوت توحوریوریوه در  
آمده بود  بوجود آمد. موارکوس و  
انولس که موافقت کورده بوودنود  
بوورای ایوو  روزنووامووه بوونووویسوونوود   
بووزودی مووجووبووور شوودنوود هوور نوووع  
ارتباطوی را بوا آن عولونوا انوکوار  

نمایند. مهرین  سوعوی کورد از  
گوفوت    شوایتز حمایت نموایود  موی 

در ای  مورد مارکس و انووولوس  
گوووفووتوونووود. اموووا    نووادرسووت مووی 

مهرین  در اشوتوبواه بوود. هوموه  
فاکتها عولویوه وی سوخو  موی  

 گویند. 
قبال دیدیم که نقائصی جودی  
در توواکووتوویووکووهووای السووا  وجووود  
داشت و اینکه او بوه خوود اجوازه  

هووای غوویوورقووابوول    داده بووود حوویوولووه 
قبولی را در رابطه با دار و دسوتوه  
حاکوموه بوکوار گویورد. شووایوتوزر  
حتی از ای  هم فراتور رفوت. وی  
به انتشار سلسله موقواالتوی دسوت  
زد که همانطور کوه موهوریونو   

کوونوود  بووواسووطووه    خووود اقوورار مووی 
شوان در بورابور    فروتنی  اشلوسوانوه 

بووویوووسوووموووارک تووو ثووویووور بسووویوووار  
نوواخوووشووبیوونوودی بوووجووود آوردنوود.  
مهرین  بر مبنای ای  نظر کوه  
گویا با در نظور گورفوتو  شورایو   
قانونی مووجوود  بوکوار گورفوتو   

ها الزمند  کووشویود    اینوونه شیوه 
تا ای  عمل را توجیه نماید. ادعوا  
میشد که لیوبوکونوشوت  انوقوالبوی  

تووانود خوود را بوا    قدیوموی  نوموی 
شرای  تطبیق دهد  و بدیو  دلویول  

اپ    دوستان و آمووزگواران قودیوموی 
را علیه شوایوتوز توحوریو  کورده  
بود. شووایوتوزر و لویوبوکونوشوت از  
یکدیور جدا شدند. لیبکنوشوت از  
حمایوت موارکوس و انووولوس  و  

شوان  نوظویور    حتی مخالفی  دیرینوه 
توووانسووتوونوود بووا    هووس  کووه نوومووی 

هووای شوووایووتووزر موووافووقووت    شوویوووه 
نمایند  برخووردار بوود. انوقوالبویوون  
قدیمی حوزب شووایوتوز را "حوزب  

 بیسمارک" لقب داده بودند. 
بهنووام تشوکویول کونوفورانوس  
لندن دوستان مارکس در آلمان نوه  

ای داشتند و نوه سوازموانوی    نشریه 
واقعی. طرفداران السا  از سور و  
کووار داشووتوو  بووا بوویوو  الووموولوول  
خودداری کردند. در نوتویوجوه ایو   

هوا تونوهوا از طوریوق    تفرقه  آلمانی 
مهاجری  قدیمی آلمان کوه در آن  
زمان ساک  انولستوان و سوویوس  
بودند  در بی  الملول نوموایونودگوی  

 می شدند. 
در کنفرانس لندن روشو  شود  

الومولول بسویوار    که وضت مالی بی  
رسویود    وخیم بود. اینطور بنظر موی 

که در طو  ی  سا  تمام تونوهوا  
دالر جموت آوری شوده بوود.    ٠٠١ 

  ٩٩ جمت درآمد و موخوارج حودود  

لیره استرلینو  بوود. بوا  ونویو   
درآموودی انووجووام فووعووالوویووت در  
سطحی وسویوت دشووار بوود. ایو   
درآموود حووتووی بوورای شوورداخووت  

تووریوو  مووخووارج بسووخووتووی    ضووروری 
 کفایت می کرد. 

 
در طوی بوحوگوهوای شویوراموون  

هووای    دسووتووو کووار  عوودم توووافووق 
دیوری بی  فرانسویان مقیم لونودن  
و فورانسووویوانووی کووه تشووکویووالت  

کوردنود    شاریس را نماینودگوی موی 
بظهور شیوست. فرانسویان نموایونوده  
تشووکوویووالت شوواریووس مووخووالوو   
شوورداخووتوو  بووه مسووئوولووه اسووتووقووال   
لهستان بودنود  زیورا آن را اموری  

دانسووتوونوود.    روورفووا سوویوواسووی مووی 
مهاجری  فرانسوی بنوبه خود  بوا  

هوا     ششتیبانی بورخوی انووولویوسوی 
خواستار ای  بوودنود کوه مسوئولوه  
مذهب در دستور روز قرار گویورد.  
مصرانه خواستار جنوی قاطوعوانوه  
علیه تعصبوات موذهوبوی بوودنود.  
مارکس مخالفت خود را بوا ایو   
اموور اعووالم داشووت. او مووبوونووای  
مخالفت خود را بور ایو  اعوتوقواد  

 سلیم قرار داد که با در نظر  
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گرفت  اینکه شیوندهائی کوه  
جوونووبووش کووارگووری کشووورهووای  

داشوت    مختل  را بوهوم نووواه موی 
هنوز ضعی  بودند  تزریق مسئولوه  
مذهب ارطکاکهای غویورالزموی  
را ایجاد می نموود. اموا وی در  

 اقلیت باقی ماند. 
 

یکسا  سو وری شود قوبول از  
اینکه کنوره او  فراخوانده شوود.  
در ای  فارله تعدادی وقایت مهوم  
بووقوووع شوویوووسوتوونود. ایوو  سووا  در  
انووووولووسووتووان سووا  بوورخووود شوودیوود  

هووای    سوویوواسووی بووود. اتووحووادیووه 
 کارگری انولستان  که بوسیله 

 
کوووارگووورانوووی کوووه عضوووو    

شورای عموموی بوودنود رهوبوری  
شدند  موبوارزه سورسوخوتوی را    می 

تور بوه شویوش    برای حق رأی وسیت 
کونویوم کوه    بردند. تکرار موی   می 

الومولول    ای  مبارزه تحت هدایت بیو  
گوورفووت. مووارکووس    رووورت مووی 

نهوایوت سوعوی خوود را کورد توا  
کارگران انولیوسوی را از توکورار  

شان مانوت شوود.    اشتباهات قدیمی 
خواست بطور مسوتوقول  بودون    می 

درگیر شدن در اتحوادی گورفوتوار  
کننده با رادیکالها  بجن  خوود  
ادامه دهنود. اموا در اوایول سوا   

گوورایووش قوودیوومووی دوبوواره    ٠٨١١ 
گورایشوی کوه در    –ظاهور شود  

ای    دوران  ارتیسم  ونوان رودموه 
را بر جنبش کوارگوری انووولویوس  

سووبووب شوود و هوونوووز هووم توو ثوویوور  
آورپ را بور آن دارد. از آنورو    زیان 

که حق رأی هموانی هد  بوود   
رهبران شرولتاریا  بوخوشوی بوخواطور  
مالحظات مالی  با رادیکوالوتوریو   

دموکوراسوی کوه    –بخش بور وا  
حق رأی عمومی را در بورنواموه  
خوود داشوت وارد تووافوق شودنوود.  
کووووموووویووووتووووه مشووووتوووورکووووی از  

تووریوو  عوونوواروور بوورای    گووونوواگووون 
شیشبرد ای  نبرد تشکیل شود. در  
ای  کمیتوه دموکوراتوهوای بسویوار  
محترمی نظیر شوروفسوور بویوزلوی  
شرکت داشوتونود. در ایونوجوا نویوز  
نمایندگان بوه اروطوال  مشواغول  

وکوالی    –آزاد شرکت داشوتونود  
دادگستری  قضات  نوموایونودگوان  

بور وازی کو    موتووسو  و  
خصورا توجواری کوه  از هوموان  
ابتدا به سوازپ موتوموایول بوودنود.  
موبووارزه بووه سووبوو  انوووولوویووسووی  
رورت گورفوت. مویوتویونوووهوا و  
تظاهرات سازمان داده شودنود. در  

لووونووودن شووواهووود    ٠٨١١  وئوویوووه  
تور از آنوهوه    تظاهراتی بود عوظویوم 

که حتی در زمان  ارتیسم دیوده  
بود. حکومت بواالخوره قوانوت شود  
که دادن امتیاز اموری غویورقوابول  

 اجتناب بود. 
 

باید بخاطر بیواوریوم    اکنون می 
   ٠٨٩١ که شس از انقالب  وئویوه  

جنبش قدرتمندی برای فورموهوای  
شارلمانی در انولستان بوجود آموده  

بود. اوج توموام ایو  جوریوان یو   
سوووازپ بوووود. کوووارگوووران بوووه  

توریو  وجوهوی فوریوب    نابخشوودنوی 
خوردند و حق رأی تونوهوا تووسو   
بور وازی رنعی بدسوت آمود. و  
اکنون دوباره  ونویو  شود. آنووواه  
که حکومت عقب نشویونوی خوود  
را اجتناب ناشذیر یافت  و زموانوی  

ای    که کارگوران شوهوری روحویوه 
تهدید کننده داشتند  سوازشوی را  

وسعت دادن حوق   –شیشنهاد نمود  
رأی تا جوائوی کوه شورولوتواریوای  

 شهری را در برگیرد. 
 

 )ادامه دارد( 

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 (   دیوید ریازان ٤٩)

طبق اخبار رسیده به کم ی  بورای  
  ٠ آزادی ارگران زندانی به تواریو   

حوکوم احضوار عولوی    ٣١ شهریور  
نووجوواتووی از رهووبووران سوونوودیووکووای  
نوویووشووکوور هووفووت توو ووه بووه دادگوواه  
انوووقوووالب اسوووالموووی شوووهوووری  
اندیمش  رادر شد. طوبوق ایو   
ابالغیه علی نجاتوی بوایود ظور   

روز خوووود را بوووه دادگووواه    ٠ 
 اندیمش  معرفی کند. 

مبارزات کارگران نیوشوکور هوفوت  
ت ه در مواهوهوای گوذشوتوه بورای  
رسیدن بوه خوواسوتوهوای خوود از  
قبیل دستموزهوای عوقوب افوتواده   
تمدید دفتر ه های بیمه توامویو   
اجووتووموواعووی  اموونوویووت شووغوولووی  
کووارگووران بووا دسووتووووویووری و  
دادگاهی شدن کارگران و تشدیود  
جو شلیسی و امنیتوی روبورو شوده  
است. از جمله بدستوور کوارفورموا  

نفور از کوارگوران    ٣ اجازه ورود به  
داده نشد که در اعوتوراض بوه آن  

مرداد دسوت    ٠٣ کارگران در روز  
مورداد    ٠٠ به تجمت زدند. قبل در  

نووفور از ایوو     ٠٩ مواه از آن نوویووز  
کوارگوران دادگواهوی شودنود کوه  
بدنبا  تجمت اعتراضوی کوارگوران  
در مقابل دادگاه شوپ  همه آنوهوا  

با قورار کوفوالوت آزاد شودنود. در  
ادامه ای  اتفاقات است که عولوی  
نجواتوی بوه دادگواه احضوار شوده  
اسووت. احضووار عوولووی نووجوواتووی  
مصداق دیوری از امنیتی کوردن  
مبوارزات کوارگوران  موعولوموان و  
مردم معتورض اسوت. بوه احضوار  
علی نوجواتوی وسویوعوا اعوتوراض  
کنیم. حکم احضار علی نوجواتوی  
باید لغو شود. تمامی احوکواموی  
امنیتی رادر شده برای فوعوالویو   
کارگوری  موعولوموان و فوعوالویو   

 اجتماعی باید لغو شود. 
کووارگووران نوویووشووکوور هووفووت توو ووه  
خواستارشورداخوت فووری طولوبوهوا   
دائمی شدن قراردادها  شایوان دادن  

بووه اموونوویووتووی کووردن فضووای  
کارخانه و خاتمه دادن به تهدید و  
دستووویوری فوعوالویو  کوارگوری  
اسووت. مووبووارزات و خووواسووتووهووای  
کارگران نیوشوکور هوفوت تو وه توا  
کنون بوا حوموایوت هوای خووبوی  
روبوورو شووده اسووت. از جووموولووه  
تشکلوهوایوی  وون اتوحوادیوه آزاد  
کارگران ایران  سندیکای شرکوت  
واحد  انجومو  رونوفوی کوارگوران  
برق و فلز کار کرمانشاه  کمیوتوه  
هماهنووی بورای ایوجواد تشوکول  
های کارگری از موبوارزات ایو   
کارگران حمایت کورده و احضوار  
کووارگوووران مووعوووتووورض در ایووو   
کارخانه را محکوم کرده انود. در  

سط  بی  الومولولوی  
نووویوووز اتوووحوووادیوووه آی یوووو ا   
) فدراسیون بی  المللوی اتوحوادیوه  
هووووای کووووارگووووران غووووذایووووی   
کشوواورزی و..( کوووارزاری در  
حمایت از کارگران نیشکور هوفوت  
ت ه و خواستهوایشوان اعوالم کورده  
است. کنوره سوراسوری اتوحوادیوه  
های کارگری انولیس نیوز طوی  
بیانیه ای از مطالوبوات کوارگوران  
شرکت نیشکر هفت ت وه حوموایوت  
کوورده و خووواهووان لووغووو احووکووام  
شلیسی بر عولویوه کوارگوران شوده  

 اند.  
کووموو وویوو  بوورای آزادی کووارگووران  
زندانی نیز حمایت قواطوت خوود را  

از خواستها و مبوارزات کوارگوران  
نیشکر هفت ت ه اعوالم داشوتوه و  
خواستار لغو فوری حکوم احضوار  
علی نجاتی بوه دادگواه و شوایوان  
دادن به ای  احضار ها و تهودیودهوا  
است. تشکل حق مسلم کوارگوران  
است. سندیکای نویوشوکور هوفوت  
 ت ه باید به رسیمت شناخته شود.   
کووموو وویوو  بوورای آزادی کووارگووران  

 زندانی 
 ٠١٠٢ اوت    ٠٤    ٣١ شهریور    ٠ 

Shahla.daneshfar ٠@
gmail.com 

h t t p : / / f r e e -t h e m -
now.com   

 

 علی نجاتی به دادگاه احضار شد        حکم احضار او باید فورا لغو شود
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 مرداد ٦
آهو     * کارگران خ  و ابونویوه راه 

انوودیوومووشوو  شوورکووت تووراورس  
دراعتراض به عدم شرداخوت  ونود  
ماه حقوقشان دست از کارکشویوده  
و مقابل فرمانوداری انودیوموشو   

 تجمت کردند. 
                                                           

* کارگران مناطق هشوت گوانوه  
شهرداری اهواز کوه بوه مونوظوور  

  ٠٢ تبدیل وضعیت استخدامی از  
تیر ماه آغواز شوده بوود  بواز هوم  
دست بوه توجوموت زدنود. خوواسوت  
شرداخت فوری حقوقهای موعووقوه  
یوو  موووضوووع دیووووور اعووتووراض  
کوارگوران مونواطووق هشوت گوانووه  

 شهرداری اهواز بود. 
 

و    ٣٤ * کارگران بازنشسته سا   
شوورکووت    ٣٠ اسووفوونوود موواه سووا   

نوویووشووکوور هووفووت توو ووه  در تووداوم  
اعتراضات ماهها و هوفوتوه هوای  
گذشته خود  بار دیور بوا توجوموت  
در سال  کنفرانس کارخانه دسوت  
به اعتراض زدند. مموانوعوت هوای  
کارفورموا و اسوتوفواده از نویوروی  
سرکوب حراست برای  ونودمویو   
بووار نووتوووانسووت مووانووت از ورود  
کوارگووران بووازنشووسووتووه بووه مووحوول  

 شرکت شود.  
بدنبا  ای  موفقیوت کوارگوران در  
سال  کنفرانس کوارخوانوه توجوموت  
کردند. در ای  روز جلوسوه ای بوا  
قائم مقام شرکت برگزار شود. در  
ای  جلسه نوهوایوتوا موقورر شود توا  
آخوریوو  قسو  سوونووات کووارگووران  

در موهور مواه    ٣٤ بازنشسته سا   
سالجاری شورداخوت و نسوبوت بوه  
واریووز سووهووم  ووهووار درروودی  
کووارفوورمووا بووه روونوودوق سووازمووان  

  ٠٠١ توواموویوو  اجووتووموواعووی بووابووت  
کارگر بازنشسته اسفند مواه سوا   

  طوی سوه روز آیونوده اقودام    ٣٠ 
 شود. 

* تعدادی از کوارگوران بویوکوار  
عرب زبان دشوت عوبواس موقوابول  

درب ورودی شرکتهای رهوسوتور  
در اعوتوراض   ((OIECو اوی   

به بیکواری بوا خووابویودن جولووی  
درب شرکت خواهوان اسوتوخودام و  
اشووتووغووا  خووود شوودنوود. کووارگووران  
بیکوار از هور گوونوه تورددی بوه  
داخل شرکت مموانوعوت بوه عومول  

 آوردند.  
 

 مرداد  ٣
* کوارگوران هو وکوو شوس از دو  
هووفووتووه موورخصووی اجووبوواری بووه  
سوورکووارشووان بووازگشووتوونوود. ایوو   
کارگران به تعطیلی کوارخوانوه و  
تعویوق شورداخوت دسوتوموزدهوایشوان  

 اعتراض داشتند. 
 

 مرداد ٩
* کارگران مناطق هشوت گوانوه  
شوهوورداری اهووواز دوموویوو  هووفووتووه  
اعتوراضوشوان را نسوبوت بوه عودم  
تووبوودیوول وضووعوویووت قوورارداشووان از  
شیمانی به مستقیم با ادامه تجموت  
مقابل استانداری خووزسوتوان آغواز  

هوزار کوارگور    ٠ کردند. بیش از  
شیمانی فضوای سوبوز شوهورداری  

خواسوتوار توبودیول وضوعویوت      اهواز 
قراردشان از شیمانی بوه مسوتوقویوم  

 هستند. 
 

ساله کارخانوه    ٩٤ * ی  کارگر 
داروسووووازی رشووووت هوووونوووووووووام  
تمیزکاری و شستشوی دسوتووواه  
دارو سووازی د ووار مسووموووموویووت  
دارویووی شوود وجووانووش را ازدسووت  

 داد. 
 

 مرداد ٣
* بدنوبوا  یوورپ شوب گوذشوتوه  
موواموووریوو  اموونوویووتووی بووه موونوواز   
کارگران شرکت نیشکر هفته تو وه  

نووفوور از    ٨ و بووازداشووت تووعووداد  
نوفور    ٠ کارگران  رب  امروز نیز  

دیور در محل کارخانه بوازداشوت  
نووفوور از    ٠٩ شوودنوود. تووا آن روز  

کارگران دسوتووویور شوده بوودنود.   

  ٠٨ گفته میشود دستور بازداشت  
نفر دیور رادر شوده بوود. روبو   

موورداد کووارگووران بووازداشووتووی    ٤ 
توس  قواضوی سورخوه بوازجوویوی  
شدند و علیرغم خوواسوت خوانوواده  
ها با آزادی آنهوا بوا قورار وثویوقوه  
موافقت نشد. کوارگوران شورکوت  
نیشکر هوفوت تو وه هوموهونوان در  
اعووتووصوواب بووودنوود.  یووکووی از  
خواستهای مهم کوارگوران آزادی  
فووووری وبوووی قووویووود و شووور   

 همکارانشان بود. 
 

 مرداد  ٣
* کارگران شرکت نیشکور  کوه  
به مطالبات خوود دسوت نویوافوتوه  
بوودنود  هومووهونوان بووه اعوتوصوواب  
متحدانه خود اداموه دادنود. شوب  

نوفور از کوارگورانوی کوه    ٠ قبل  
بووازداشووت شووده بووودنوود بووا قوورار  
کفالت آزاد شدند که میبوایسوتوی  
روز شنبوه هوفوتوم مورداد مواه در  
دادگسووتووری شووهوورسووتووان شوووپ  
حضور شویودا مویوکوردنود. اموا از  

کارگر دیوور توا ایو     ٨ سرنوشت  
 تاری  خبری در دست نبود. 

 
ساله كارخوانوه    ٠٩ * ی  کارگر 

نئوشان در سوادكوه شوموالوی بوراثور  
سقو  از شیروانی با ارتفاع بویوش  

مووتوور  جووانووش را ازدسووت    ٠٠ از  
 داد. 

 
 مرداد ١

* جمعوی از کوارگوران کواشوی  
احسووان موویووبوود در اعووتووراض بووه  
تعطیلی کارخانه و بیکوارسوازیوهوا  

ماه حوقووق وحوق    ٤ وعدم شرداخت  
بیوموه و وعوده هوای بوی عومول  
کارفرما  دست به توجوموت زدنود.  
کارگوران از نووروز توا آن تواریو   

موویوولوویووون تووومووان مووزد    ٠ فووقوو   
گرفته بودنود و بویوموه آنوهوا نویوز  

 تمدید نشده بود.  
* درادامووه اعووتووصوواب روزسوووم  
مردادماه  کوارگوران گوروه مولوی  

روونووعووتووی فوووالد ایووران بوورای  
ششمی  روزمتوالی دراعتراض بوه  
عدم شرداخت سه مواه دسوتوموزد و  
تووعووطوویوول شوودن خوو  تووولوویوود ایوو   
کارخانه دست به اعتصاب زدنود.  

 ای  اعتراضات ادامه دارد. 
 مرداد  ٧

* جوومووعووی از کووارگووران اداره  
ونووقوول اسووتووان      راهووداری و حووموول 

ارفهان دراعوتوراض بوه نوداشوتو   
امنیوت شوغولوی وقورارداد کواری  

ماه حقوق مقوابول    ٣ وعدم شرداخت  
استانداری ارفهان تجمت کوردنود.  
خطر بیکارسازی آنوهوا را توهودیود  
میکند. به کوارگوران وعوده داده  
شد که ظر  ده روز آینده به آنوهوا  
جووواب خووواهوونوود داد. اعووتووراض  

 کارگران ادامه دارد. 
 

* جوومووعووی از کووارگووران شوورو ه  
قطارشهری اهواز شرکت کیوسوون  
دراعووتووراض بووه عوودم شوورداخووت  
یووکووسووا  حووقوووقشووان مووقووابوول  
اسووتووانووداری خوووزسووتووان تووجوومووت  

  ٠٠ کردند. کارگران تا ای  تاری   
مووواه موووزد طووولوووب داشوووتووونووود.  
اعتراضات کارگوران شورو ه قوطوار  

 شهری اهواز ادامه دارد. 

 
نوفور از کوارگوران    ٤٢١ * حدود  

شاغل در کارخانه سیموان کوارون  
مسووجوود سوولوویوومووان  در ادامووه  
اعتراضات دو هوفوتوه شویوش شوان   
که در اعتراض به عودم شورداخوت  
حداقول سوه مواه موزدشوان شوروع  
کرده بودند  امروز نویوز دسوت بوه  
اعتصاب زدنود. ایو  اعوتوراضوات  

 ادامه دارد. 
 

* کارگران  وب و فلوز اردکوان  
 وفا در اعتراض به بیش از شنوج  
مواه حووقووق شوورداخووت نشووده خووود  
مقابل استوانوداری یوزد دسوت بوه  
توجوومووت زدنوود. ایوو  کووارگووران در  
اعتراض به عدم شرداخت دسوتوموزد  
و مووطووالووبووات خووود تووجوومووعووات  
متعددی در مقابل فرمانداری بور  
شا کرده بودند. تجمت قوبولوی آنوهوا  
در سوم مرداد ماه بود. کوارگوران  
عالوه بر دستمزد  از سا  گذشوتوه  
نیز مطالبات مزدی شرداخت نشوده  

 دارند. 
 

هزار نفر از کوارگوران    ٤ * حدود  
شوواغوول در گووروه موولووی فوووالد  
رووونوووعوووتوووی اهوووواز  در اداموووه  
اعووتووراضووات خووود کووه از یوو   

 ٦٩٣١تقویم اعتراضات کارگری مرداد ماه 
 شهال خباززاده 
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هفته شویوش شوروع کورده بوودنود   
فعالیت شغلی خوود را موتووقو   
کردند. ای  کارگران بوابوت سوایور  

هوای    مطالبات مزدی و حق بیوموه 
شوورداخووت نشووده نوویووز طوولووب کووار  
هسووتوونوود  و در حووا  حوواضوور بووا  
مشکول تومودیود نشودن دفوتور وه  

های تامیو  اجوتومواعوی نویوز    بیمه 
 روبرو هستند. 

 
* رووبوو  امووروز  بوودنووبووا  تووداوم  
اعووتووصوواب مووتووحوودانووه کووارگووران  
شرکت نیشکر هفت ت ه و ارورار  
آنها برای آزادی و بازگشت بکوار  

کوارگور زنودانوی    ٨ همکارانشان   
آزاد شدند. در ادامه ایستادگی و  
مووقوواومووت قوواطووعووانووه از سوووی  
کارگران اعتصابی نیشکور هوفوت  
ت ه  همه کارگران بوازداشوتوی توا  

  ٠١ ظهر آن روز با قورار کوفوالوت  
میلیون توموانوی آزاد شودنود اموا  
اعوووتوووصووواب کوووارگوووران بووورای  
دستیابی به سایر خوواسوتوهوایشوان  

 ادامه یافت. 
 

 مرداد ٣
* در اعتراض به شورداخوت نشودن  
مووطووالووبووات مووزدی خووود  حوودود  

نفر از کوارگوران کوارخوانوه    ٠١١ 
روغ  نباتی شارس قو در موقوابول  
دفتور موالو  کوارخوانوه توجوموت  
کوردنوود. ایوو  کوارگووران   عووالوه  
داشت  مشکل تمودیود دفوتور  وه  
های بیمه های تامی  اجتمواعوی  
خوووود  دسوووتوووموووزد مووواه هوووای  

و    ٣١ اردیوبووهوشووت  خوورداد  توویور  
بخشی از دستمزد بهم  مواه سوا   

خود را نیز تا تنظیم ای  خوبور    ٣٠ 
 هنوز دریافت نکرده بودند. 

 
* رانوونوودگووان عضووو تووعوواونووی  
مسک  شرکت واحد اتووبووسورانوی  
تهران و حووموه در اعوتوراض بوه  
عدم اجرای تعهد شرکوت موبونوی  
بر ساخت  خانه هوای مسوکوونوی  
بوورای کووارگووران  شوورو ه هووای  

شوردیوس کورج  در    ٩ و   ٠ س یدار  
مقابل اداره مرکزی شرکت واحود  
واقت در خویوابوان هونوووام توجوموت  

 کردند. 
 

* کووارگووران کووارخووانووه تووولوویوود  
توواب فووراهووان    هووای شووب   ریووزدانووه 

گالسبید دراعتراض به توعوطویولوی  
موقت ای  واحود توولویودی وعودم  
شرداخت ماه ها حقوق وحوق بویوموه  
جلوی درب محل کارشان اجتمواع  
  ٨ کووردنوود. ایوو  کووارگووران رو ز  

مورداد نوویووز مووقووابوول فوورمووانووداری  
 فراهان تجمت اعتراضی داشتند.  

 
 مرداد ٦١

* جمعی از جووانوان موتوقواضوی  
کار شهرستان منهر  با خواسوت  
اشتغا  در رنایت منطوقوه موقوابول  
فرمانداری ای  شهورسوتوان توجوموت  

 کردند. 
 

* شووورسوووتوواران و دانشووجوووویوووان  
شرستواری بوا توجوموت در موقوابول  
بیمارسوتوان الوغودیور ابوهور  حضوور  
وزیر بهداشت در ای  شهورسوتوان را  
به رحنه اعوتوراض خوود توبودیول  
کرده و خواستار لغوو آئویو  نواموه  
طر  تربیت شرستار بویوموارسوتوانوی  
شدند. توجوموت کونونودگوان بوا در  
دسووت داشووتوو  شووالکوواردهووایووی  

 اعتراضشان را اعالم داشتند. 
 

کووارگوورگووروه موولووی    ٤١١١ *  
روونووعووتووی فوووالد ایووران درادامووه  
اعتصاب و تجموعوات اعوتوراضوی  
داموونووه دارشووان نسووبووت بووه عوودم  
شووورداخوووت  وووهوووارمووواه حوووقووووق  
وبووالتووکوولوویووفووی شووغوولووی مووقووابوول  
ساختموان مودیوریوت ایو  شورکوت  
تجمت کردند. دورجدید اعوتوصواب  

توویوورموواه    ٠ ایوو  کووارگووران از  
آغازشد. کارگران خواستار حوقووق  
معوقه و راه افوتوادن خو  توولویود  
کووارخووانووه و حووفووظ اشووتووغووالشووان  

 بودند. 
 

نفر از موعولوموانوی    ٤١١ * حدود  
در خووزسوتوان در    ٣٠ که در سوا  

آزمووون اسووتووخوودامووی آموووزپ و  
شوورورپ شووذیوورفووتووه شووده بووودنوود   
دراعوووتوووراض بوووه وضوووعووویوووت  

اسوتوخودامویوشوان در موحول تواالر  
اجتماعات مطهری اهوواز توجوموت  
کردند. معلمان آزمون استخداموی  

 خواستار استخدام خود شدند. 
 
 مرداد ٦٦

نفر از کارگران کارخوانوه    ٠٤١ *  
کاشی شواسوارگواد گونودموان در  
اعتراض به قطت گاز ای  شورکوت  
و خطر تعطیلی کارخانه و بویوکوار  
شوودن از کوووار خوووود موووقوووابووول  
فرمانداری بروج  تجوموت کوردنود.  
کارگران توجوموت کونونوده موقوابول  
فرمانداری خوواسوتوار ورول گواز  
ای  شرکت از سووی مسوئوولویو   
شدند. ای  تجمت با وعده مقاموات  
به حل مشکل کوارخوانوه مووقوتوا  

 شایان یافت. 
 

نوفور از    ٤٢١ * اعتوراض حودود  
کووارگووران شوواغوول در کووارخووانووه  
سیمان کارون مسجد سلیمان  کوه  
از دو هفته شیش شروع شوده بوود   
هنوز ادامه دارد. کوارگوران  بوه  
عدم شرداخت دسوت کوم سوه مواه  
مزد و مشکول تومودیود دفوتور وه  
 های بیمه خود  معترض بودند. 

 
* جوومووعووی از کووارگووران شوورو ه  
قووطووارشووهووری اهووواز  شوورکووت  
کوویووسووون  درادامووه اعووتووصوواب  
واعوتوراضوواتشوان نسووبوت بووه عوودم  
شرداخت ی  سا  حقوق  در ایو   
روز بار دیور موقوابول اسوتوانوداری  
خوزستان تجمت کردند. در توجوموت  
ایو  روز یووکووی از کووارگووران بووا  
ریخت  بنزی  بر روی خوود قصود  
خود کشی داشت که همکارانوش  
جلوی او را گرفتند. ای  دهومویو   
روز بووود کووه کووارگووران تووجوومووت  

 میکردند.  
 

* شرسوتواران شورکوتوی مووسوسوه  
آوای سالمت در اهواز بوا توجوموت  
در مقابل دانشواه علوم شوزشوکوی  
اهواز  خواستار تسریت در شورداخوت  
معوقات و مطالبات یو  سوالوه  
خود شدند. ای  شرستاران خواسوتوار  
روشوو  شوودن وضووت اسووتووخوودام و  

قرارداد کاری مستقیم و شورداخوت  
 فوری طلبهایشان بودند. 

 
 مرداد ٦٣
نفر از کوارگوران    ٠١١ * بیش از  

آب و فووواضوووالب روسوووتوووایوووی  
خوزسوتوان در اعوتوراض بوه عودم  
شرداخت بموقت حقوقشان دسوت از  
کووار کشوویووده ودرمووحوووطووه ایوو   

 شرکت تجمت کردند. 
* جمعوی از کوارگوران رونوایوت  

گوری آبریو  اروفوهوان در    ریخوتوه 
اعووتووراض بووه بووالتووکوولوویووفووی در  
وضووعوویووت شووغوولووی خووود مووقووابوول  
سوواخووتوومووان دفووتوور موودیووریووت ایوو   
شرکت تجموت کوردنود. کوارگوران  
 خواستار حفظ اشتغا  خود شدند. 

 
 مرداد    ٦٣

* جمعی از شرستاران بیوموارسوتوان  
کوثر با تجمت مقابول اسوتوانوداری  
سمنان نسبت به عدم شرداخت مواه  
هووا مووطووالووبووات خووود اعووتووراض  

 کردند.  
 

* دانشجوویوان رشوتوه شورسوتواری  
دانشووووواه هووای دولووتووی و آزاد  
بجنورد برای اعتراض بوه اجورای  
طر  تربیت شرستاران بیمارسوتوانوی  
و بویوان موطوالوبوه خوود از وزارت  
بهداشت جلوی درب اسوتوانوداری  

 خراسان شمالی تجمت کردند. 
 

* جمعی از دانشجویان شرستواری  
و شوورسووتوواران مووراکووز عوولوومووی و  
درمانی هرمزگوان بوا توجوموت در  
مووحوووطووه بوویوورونووی دانشووکووده  
شرستواری بونودرعوبواس  بوه طور   
موووسوووم بووه تووربوویووت شوورسووتووار  
بیوموارسوتوانوی اعوتوراض کوردنود.  
شرکت کنندگان در ایو  توجوموت  
شعارهایی از جمله: "نه به عوقوب  

ساله" و "نه بوه توربویوت    ٠١١ گرد  
شرستار بویوموارسوتوانوی" در دسوت  

 داشتند. 
 

* شرستاران در اهوواز در موقوابول  
دانشووواه جوونودی شواشووور توجومووت  

 کردند. 
 

* جمعی از دانشجویان شرستواری  
شیرازبا در دست داشتو  شوالکوارد  
و دست نوشته هایی بوه مصووبوه  
وزارت بهداشت  درمان و آمووزپ  

 شزشکی اعتراض کردند. 
 

* تجمت شرسوتواران در توهوران در  
مقابل وزارت بهوداشوت بورشوا شود.  
در رشت و ارفهان نیوز شورسوتواران  
با تجمت اعتراض خود را به طور   
شرستار بیمارستانی اعالم کوردنود.  

 ای  اعتراضات سراسری بود.  
 

* کوارگوران روسوتوایوی شورکوت  
مخابورات قوزویو  دراعوتوراض بوه  
نووداشووتوو  اموونوویووت شووغوولووی و  
بالتکلویوفوی موقوابول اسوتوانوداری  
تووجوومووت کووردنوود. ایوو  کووارگووران  
همهنی  به نواروشونوی وضوعویوت  
حقوق و بیمه و قراردادهوایشوان بوا  
شوورکووت مووخووابوورات اعووتووراض  

 داشتند. 
 

* کووارگووران کووارخووانووه آبرآب  
اراک دراعتراض به تووخوالوی در  
آموودن وعووده هووای کووارفوورمووا  
ومسئولی  استان مرکزی موبونوی  
بوور شوورداخووت مووطووالووبوواتشووان و  
دراعووتووراض بووه تووعوولوویووق یووکووی  
ازهمکاران معوتورضوشوان از کوار   
دست به توجوموت زدنود. کوارگوران  
کارخانه آبرآب اراک طوی مواه  
های خرداد و تیر دراعوتوراض بوه  
عدم شرداخوت مواه هوا حوقووقشوان  
دست به اعوتوصواب  راهو ویوموایوی  
وتجمعات اعتوراضوی موتوعودد در  
محل کارشان  در میدان مرکوزی  
شووهوور و در مووقووابوول اسووتووانووداری  
مرکزی زدند وهربار بدنبوا  وعوده  
و وعوویوود کووارفوورمووا ومسووئووولوویوو   
استان مرکزی بوطوور مووقوت بوه  
اعتراضوشوان خواتوموه دادنود. ایو   

 اعتراضات ادامه دارد. 
 

* جمعی از دانشجویان شرستواری  
شیراز با در دست داشت  شوالکوارد  
و دست نوشته هایی بوه مصووبوه  

 شهال خباززاده        ٦٩٣١تقویم اعتراضات کارگری مرداد ماه 
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وزارت بوووهووداشوووت و درمووان و  
 آموزپ شزشکی اعتراض کردند. 

 
* جمعی از دانشجویان شرستواری  
و شوورسووتوواران مووراکووز عوولوومووی و  
درمانی هرمزگان  بوا توجوموت در  
مووحوووطووه بوویوورونووی دانشووکووده  
شرستواری بونودرعوبواس  بوه طور   
تووربوویووت شوورسووتووار بوویوومووارسووتووانووی  

 اعتراض کردند. 
 

* دانشجوویوان رشوتوه شورسوتواری  
دانشووووواه هووای دولووتووی و آزاد  
بجنورد برای اعتراض بوه اجورای  
طر  تربیت شرستاران بیمارسوتوانوی  
و بویوان موطوالوبوه خوود از وزارت  
بهداشت جلوی درب اسوتوانوداری  

 خراسان شمالی تجمت کردند. 
 

* شرستاران بیمارستان کوثرنسبوت  
بوووه عووودم شووورداخوووت مووواه هوووا  
مطالبواتشوان موقوابول اسوتوانوداری  
سمنان به ی  تجمت اعوتوراضوی  

 دست زدند. 
 

* کارگوران شوهورداری کوهونووج  
دراعتراض به عدم شرداخت بمووقوت  

 حقوقشان دست به تجمت زدند. 
 

* جوووموووعوووی از کوووارکووونوووان  
اتوبوسرانی مشهد دراعوتوراض بوه  
عدم شرداخت ماه ها حق بیوموه در  
موویوودان شووهوودا ایوو  شووهوورتووجوومووت  

 کردند. 
 

* کوارگوران روسوتوایوی شورکوت  
مخابورات قوزویو  دراعوتوراض بوه  
نووداشووتوو  اموونوویووت شووغوولووی و  
بالتکلویوفوی موقوابول اسوتوانوداری  
تجمت کردند. شویوش از ایو  نویوز  

 ICTکارگران روستایی و دفاتر  

های دیور دسوت    در تهران و استان 
بووه تووجوومووعووات مشووابووهووی زده و  
خووواسووتووار احووقوواق حووقوووق خووود  

کنندگان هموهونویو     اند. تجمت   شده 
خواستار اجرای قوانوون بوودجوه در  
خصوووپ شوورداخووت حووق بوویوومووه و  
انووعووقوواد قوورارداد مسووتووقوویووم بووا  

 مخابرات هستند.  

 
* در شاسو  بوه یو  فوراخووان   
شوورسووتوواران و دانشووجووویووان رشووتووه  
شرستاری در تهران و در شهورهوای  
مخوتولو  در اعوتوراض بوه طور   
تربیت شرستار بیمارستان دسوت بوه  
تجمت زدند. ای  تجوموت در توهوران  
در مقوابول وزارت بوهوداشوت بورشوا  
شد. همزمان دانشجویان شرستواری  
و شرسوتواران در اروفوهوان  اهوواز   
بجنورد  شیراز بندرعباس و رشوت  
در مخالفت با اجرای طر  تربویوت  
 شرستار بیمارستانی تجمت کردند. 

 
 مرداد ٦١

* کارگوران شورو ه قوطوارشوهوری  
اهوازشرکت کویوسوون بوه توجوموت  
مقابل استانداری خوزستوان اداموه  
دادند. ای  تجمت در اعوتوراض بوه  

موواه حووقوووق    ٠٠ شوورداخووت نشوودن  
 کارگران بوده است.  

 
* جوموعوی ازکوارگوران اخوراجوی  
شرکت شهرک رونوایوت دریوایوی  
ساحل اروند برای بازگشت بوکوار  
واعووتووراض بووه عوودم شوورداخووت  
مطوالوبواتشوان موقوابول سواخوتوموان  
سازمان منطوقوه آزاد ارونود واداره  

 کار تجمت کردند.  
 

 مرداد ٦٧
نفر از کوارگوران    ٠١١ * بیش از  

گروه ملی رنعتوی فووالد اهوواز  
برای دومی  روز شویواشوی موقوابول  
ساختوموان بوانو  مولوی شوعوبوه  

 امانیه شهر اهواز تجمت کردند. 
 

 مرداد ٦٨
* کارگوران گوروه مولوی فووالد  

توا    ٠ اهواز در اعتراض به تعویوق  
ماه دسوتوموزد و عودم شورداخوت    ٨ 

تووا    ٣٠ حووق سوونووواتشووان از سووا   
کنون  در  هارراه نادری در شهور  
اهواز تجمت کردند. دو روز قوبول  

نوفور از    ٠١١ از ای  نیز بویوش از  
ای  کوارگوران موقوابول سواخوتوموان  
بان  ملی شعبوه اموانویوه شوهور  
تووجوومووت داشووتوونوود. اعووتووراضووات  

کارگران گروه ملی اهوواز اداموه  
 دارد. 

 
 مرداد  ٦٣

* کارگران شرکت شترو شوایوداردر  
عسولوویوه در اعوتوراض بوه  ٠٩ فاز 

تووعووویووق شوورداخووت  وونوود موواه  
دستمزدها و وعده های تو خوالوی  
مدیریت در موقوابول ورودی فواز  

 تجمت اعتراضی بر شا کردند.    ٠٩ 
  
 مرداد٣٦

* مردم قم در اعتراض بوه قوتول  
کارگر دستفروپ توس  مامووران  
جنایتکار شهرداری تجمت کردنود.  
آنها شعار "مر  بر شهوردار" سور  

 دادند. 
 

کوارگورکوارخوانوه    ٠٣١ * حودود  
بلبرین  سازی تبریز بوه توعوویوق  

ماه حقوق و حق بویوموه    ٤ شرداخت  
و بالتکلیفی شغلی خوود موقوابول  

 فرمانداری تجمت کردند. 
 

*کووارگووران گووروه موولووی فوووالد  
اهووواز در اعووتووراض بووه تووعووویووق  

مواه دسوتوموزد    ٤ شرداخت دستکم  
خود دور جدیدی از اعتراضواتشوان  
را شوروع کوردنود. ایو  کوارگوران  

مورداد  در اداموه    ٠٠ رب  روز  
شیویری مطالبوات موزدی خوود   
بصورت نوموادیو  بوا شوهو  کوردن  
سفره خالی مقابل ساختمان شعوبوه  
مرکزی بوانو  مولوی در شوهور  
اهواز دوباره خواهان شورداخوت ایو   
مطالبات شدنود. کوارگوران گوروه  

مورداد نویوز بوا    ٠١ ملی در روز  
حضوووووردرمصووووالی مووووهوووودیووووه  
اهووووازوحووومووول شوووالکووواردهوووایوووی   
اعوووتوووراضوووشوووان را نسوووبوووت بوووه  
بالتکلیفی شغلی وعودم شورداخوت  

ماه دسوتوموزدشوان اعوالم کورده    ٤ 
 بودند. 
 

 مرداد ٣٣
کووارگوور گووروه    ٤١١١ * حوودود  

موووولووووی اهووووواز در ادامووووه  
اعتراضاتشان در اموانویوه موقوابول  

 بان  ملی تجمت کردند.  
 

* تعدادی از دستوفوروشوان مویووه  
در شهور قوم در مویودان مویووه و  

بار ای  شوهور در اعوتوراض بوه    تره 
قوووتووول هوووموووکوووارشوووان تووووسووو   
سرکوبوران شوهورداری دسوت بوه  
تووجوومووت زدنوود. در ایوو  حوورکووت  
اعووتووراضووی تووجوومووت کوونوونوودگووان  
خواستار شواسوخوووویوی موقواموات  

مورداد    ٠٠ شهرداری شدنود. روز  
همکار ای  کارگران توس  یوکوی  
از ماموری  جنایتوکوار شوهورداری  
به قتل رسویود. در بورابور حورکوت  
اعتراضی دستوفوروشوان در روبو   

موووورداد  موووواموووووران    ٠٠ روز  
شهرداری قم منکر جونوایوت خوود  
شده و بیوشورموانوه وقووع هور نووع  
درگوویووری ای بوویوو  موواموووران  
سرکوبور سد معبر و فرد مقوتوو   

 را تکذیب کردند.  
 

* کارگران خودروسازی رای  در  
اعووتووراض بووه تووعووویووق شوورداخووت  
دستمزدها و اخراج هوا در موقوابول  
فرمانداری بم تجوموت کوردنود. در  
ای  کارخانه توحوت عونووان نوبوود  
نقدینوی رد کارگر اخوراج شوده  
بووودنوود کووه بوودنووبووا  اعووتووراضووات  
 کارگران به سر کار بازگشتند. 

   
* کارگران کارخانه بولوبوریونو   
سوووازی توووبوووریوووز در دومووویووو   
روزاعوووتوووراضوووشوووان نسوووبوووت بوووه  
بالتکلیفی شوغولوی وموعویوشوتوی   
مووقووابوول اسووتووانووداری آبربووایووجووان  
شرقی تجوموت کوردنود. در اداموه  
ای  اعتراضات قرار شود کوه ایو   

ماه توحوت    ١ کارخانه برای مدت  
شوشش هیئت حموایوت از رونوایوت  

 قرار گیرد.  
 

 مرداد ٣٩
* کارگوران گوروه مولوی فووالد  
اهوووازدر اعووتووراض بووه تووعووویووق  

مواه دسوتوموزد    ٤ شرداخت دستکم  
خود بازهم تجمت کردند. روز قوبول  
از آن تووجوومووت اعووتووراضووی ایوو   

کارگران در مقابل بوانو  مولوی  
 برگزار شده بود. 

 
* کوارگوران سویوموان کوارون در  
اعووتووراض بووه تووعووویووق شوورداخووت  
دستمزدها و خطر بیوکوار شودن از  
کارشان در بیست و هشتمیو  روز  
اعوتوراضواتشوان دسوت بوه توجوموت  

  ٠٠ زدنوود. ایوو  اعووتووراضووات از  
 تیرماه شروع شده بود. 

 
 مرداد ٣٣
کوارگور طور     ٠١١ * بویوش از  

فوالد زرند ایرانیان شرکوت فووالد  
تکنیو  در اعوتوراض بوه عودم  
شرداخت دسوتوموزد خوود دسوت از  
کووار کشوویووده وبووهوومووراه خووانووواده  
هایشان مقوابول کوارخوانوه توجوموت  
کووردنوود. ایوو  تووجوومووت بووا وعووده  
مقامات مسئوو  مووقوتوا خواتوموه  
یافت. خواست کارگوران شورداخوت  

 به موقت حقوقشان بود.  
 

* کارگوران شورو ه قوطوارشوهوری  
اهوازشرکت کویوسوون  وهوارمویو   
هفته اعتوراضوشوان را نسوبوت بوه  
عودم شورداخووت بویوش از یوکوسووا   
حوقوووق  بوواتووجووموت در کووارگوواه و  
بسووتوو  درهووایووش آغوواز کووردنوود.  
اعتراضات از سوم مرداد ماه سوا   

 جاری آغاز شده بود.  
 

نوفور ازکوارگوران    ١١ * بیوش از  
گروه ملی فوالد ایران در بویوسوت  
وهشتمی  روز اعتراضشوان نسوبوت  
بوه بووالتووکولوویووفووی شوغوولووی وعوودم  
شرداخت  ند مواه موطوالوبواتشوان   
راهی تهران شدند ومقابل مجولوس  
توووجوووموووت کوووردنووود. دور جووودیووود  

  ٠٣ اعتراضات ایو  کوارگوران از  
 تیر ماه شروع شده بود.  

 
 مرداد ٣٣

* کارگران شرکت راه انودازی و  
  (oicoبهره برداری رنایت نفوت) 

شووارس جوونوووبووی    ٠٨ و ٠٢ در فوواز  
دراعتراض به عدم شرداخت حوقووق  
دسووت از کووار کشوویووده وتووجوومووت  

 شهال خباززاده        ٦٩٣١تقویم اعتراضات کارگری مرداد ماه 
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 کردند. 
 

 مرداد ٣٨
نفر ازکارگران شوهورداری     ٢١ *  

اندیموشو  دراعوتوراض بوه عودم  
مواه    ٨ ماه حوقووق و    ٠٩ شرداخت  

حووق بوویوومووه  مووقووابوول شووهوورداری  
 مرکزی ای  شهر تجمت کردند.  

 

* جمعوی از کوارگوران شورکوت  
آب و فاضالب روستایی بوهوبوهوان  
  ٤ در اعتراض بوه عودم شورداخوت  

ماه حقوق معوقوه خوود دسوت از  
کار کشیده و در محوطه شرکوت  

 تجمت کردند.  
 

* کارگران گروه ملی اهوواز در  
ادامه تجمعات اعتراضی خود در  

موقوابول اموانویوه روبوروی بوانوو   
 ملی تجمت کردند.  

 
 مرداد ٣٣ 
نفر از مربیان شیوش    ٠١١ * حدود  

دبسووتووانووی آموووزپ و شوورورپ  
لرستان دراعتراض به بالتکولویوفوی  
استخدامی دسوت بوه توجوموت در  

 خرم آباد زدند.  

 
بورداری    * جمعی از کارگران بهره 

شاالیشواه ستاره خلویوج فوارس در  
اعووتووراض بووه مشووخوو  نووبووودن  
وضووعوویووت شووغوولووی خووود مووقووابوول  
سوواخووتوومووان اسووتووانووداری اسووتووان  

 هرمزگان تجمت کردند. 
 

 مرداد ٩٦

      
* همزمان با اعتوراض سوراسوری  
بازنشستوان برای دسوتویوابوی بوه  
خووواسووتووهووایشووان روودهووا نووفوور از  
معلمان بازنشسته  بوازنشوسوتوووان  
تامیو  اجوتومواعوی  شورسوتواران و  
لشوووووری در مووقووابوول مووجوولووس  
شورای اسالمی دست بوه توجوموت  

 زدند.   

 شهال خباززاده      ٦٩٣١تقویم اعتراضات کارگری مرداد ماه 

 :٣١/٣/٩٦امروز برای من
از پله های مترو همراه مادرم  
با  می آمالدیالم، چشالم هالایالم 
 دنبال چشمهای آشنا میگشت،

چشالالم هالالایالالی کالاله صالالداقالالت،  
انسانیت و مالهالربالانالی جالریالان 
همیشگی اش بود، باید دنبال 
طرح رنج کشیالدگالی در چشالم 
ها هم میگشتم، پر بالود، در 
مترو و بیرون مترو پر بود از 
ایالالن چشالالم هالالا، چشالالم هالالای 
آشنای معلم، به مامان گفالتالم، 
می بینالی مالعاللالم هالا از چالنالد 
فرسخی معلوم اند،که  معلمنالد 
و این همالیالشاله بالرایالم جالذاب 
بوده،مامان میگفت بگرد شایالد 
تو هم معلالم هالایالت را پالیالدا 
کالردی،راسالتالش بالالرایالم فالرقالالی 
نمی کرد،هر معاللالمالی مالیالدیالدم 
مادر خودم و پدرم بود،آینالده 
خودم بود،و آینه خودم،دوسالت 
داشتم معلم های شاغل را هالم 
ببینم،برعکس تجمالعالات قالبالل 
مالالعالاللالالم شالالاغالالل هالالم بالاله چشالالم 
میخورد،در طول تجمع چندین 
نفر با کالنالایاله باله شالاناله ام 
مالیالالزدنالالد کالاله خسالتالاله نالالبالالاشالالی 
بازنشسته، یا که بازنشالسالتاله 

 ای مگه شما؟
مامان میگفالت جالواب شالان را 
بده، بگو که بخاطر مادران و 
پدرانت آمده ای، بگو کاله مالا 

آینده تو هستیم،بگو بالخالاطالر 
خودت هالم آمالدی،امالا جالایالش 
نبود،جای فریاد حالق خالواهالی 

 بود آنجا،
و دیگه اینکه فقس اینها نبود 
د یالالل آمالالدنالالم،دوسالالت داشالالتالالم 
بگویم تمام آنچاله دیالده ام و 
بر زندگی ام در یک خالانالواده 
فرهنگی گذشته،از زمانالی کاله 
خودم معلم شدم،از زمانی کاله 

مالالالاهالالالگالالالی مالالالهالالالدکالالالودو  ٩از 
گذاشتنم،چون مالعاللالم هالا حالق 
مالالرخصالالی زایالالمالالان ان زمالالان 
نداشتند،اینکه چون سالاکالن و 
مالالتالالولالالد اهالالواز بالالودیالالم و در 
شرایس طاقت فرسای گالرمالای 
جالالنالالوب مالالادرم شالالاغالالل بالالود 
چندین بالار مالادرم بالا چالادر 
اجباری که قالانالون آمالوزش و 
پرورش برای مالعاللالمالان در ان 
سال ها بود،شاهد غش کالردن 
یا با چادر زیر دوش رفالتالنالش 
بودم،اینکه از زمانالی کاله باله 
تهران مهاجرت کالردیالم طالبالق 
قوانین،می بایسالت مالامالان در 
مالالنالالاطالالق مالالحالالروم حالالاشالالیالاله ی 
تهران آموزش میداد،و انالوقالت 
ها را در محروم تریالن بالخالش 
های اطراف ری درس داد،مالن 
وبرادرم م ل بچه هالای دیالگالر 
بزر  نشدیم،کارهای مالدرساله 
مان وبخشی از کارهای خالاناله 

بالا مالا بالود حالتالی ثالبالت نالالام 
مدرسه با خالودمالان بالود،هالیال  
وقت ازجلسات اولیالا مالربالیالان 
خالالالاطالالالره ای از حضالالالورش 

صالالبالالح  ٦٦نالالداشالالتالالم، سالالاعالالت 
شالب باله خالاناله  ٧میالرفالت و 

مالالیالالرسالالیالالد،و وقالالتالالی مالالیالالرسالالیالالد 
مامان میشد،میرفالت یالکالراسالت 
آشپزخانه،گاهی یادش میرفالت 
مالالقالالنالالعالاله اش را درآورد،مالالعالاللالالم 
ادبیات بود و هست،پالای گالاز 
می ایستاد و مالن انشالاهالا را 
بلند می خواندم،دیکته ها را 

 تصحیح میکردم،
به خاطرات واتفالاقالات روزی 

 که گذرانده گوش میکردم،
به تالش هایش نگاه میالکالردم 
کالاله چالالطالالور در آن مالالنالالاطالالق 
محروم جلوی ازدواج های زود 
هالالالنالالالگالالالام شالالالاگالالالردانالالالش را 
میگرفت،و چقدر اشک میریخت 
وقتی نمی توانست شرایس رو 
برای ما و آنها تغییر دهد،به 
اینکه با چاله ووقالی نالیالمالا و 
فروغ و شاماللالو،و... بالرایشالان 
می خالوانالد،بالرایشالان داسالتالان 
مالالیالالخالالوانالالد،هالالرمالالدرسالاله ای کالاله 
میرفت کتابخالاناله اش رازنالده 
مالالالی کالالالرد،بالالالچالالاله هالالالایالالالش 

 راکتابخوان میکرد،
وقالالت و پالالول خالالریالالد لالالبالالاس 
نداشت در مهمانی ها هالم بالا 

یونیفرم مالدرساله مالی آمالد،باله 
هر سختالی کاله بالود در کالنالار 
کارش وهزینه های با ودرامد 
کم لیسانسش را گالرفالت بالرای 
اندو ارتقای حقوقش،اما باز 
هم حالقالوق زحالمالات مالادر،باله 
میزان کارش نبالود،باله مالیالزان 
زندگی و شغلی که دوسالت مالی 
داشت نبود،و اینکه همیشاله و 
حتی حا  آرزوی سقفالی بالرای 
خالالود داشالالتالالن را بالاله دوش 
کشیده،و اینکه حالا  هالم کاله 
بالالالالالالالالالالالالازنشالالالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالالالتالالالالالالالالالالالاله 
است،بازننشسته...،و مالجالبالور 
است بخاطر شرایس اقتصالادی 
سخت هرروز هالفالتاله در غالیالر 
انالالتالالفالالاعالالی درس دهالالد،و از 
آرزوهایش بگالویالد کاله چالقالدر 
سالالالفالالالر رفالالالتالالالن را دوسالالالالت 
دارد،چقالدر زنالدگالی هالایالی و 
رویاهایی در سالر داشالتاله کاله 
هالالالیالالال  وقالالالت بالالاله آن هالالالا 
نالالالرسالالالیالالالده،ایالالالنالالالهالالالا مالالالنالالالت 
نالالالیالالالسالالالت،ایالالالنالالالهالالالا غالالالرولالالالنالالالد 
نالالالیالالالسالالالت،ایالالالنالالالهالالالا واقالالالعالالالیالالالت 
است،همین گذشته است،همالیالن 

 حا ست،
هالالمالالیالالن حالالا یالالی کالاله کالالنالالارم 
مینشیند و مالی گالویالد ن مالن 
عاشق شغلم هستم ،اما بالیالنالا 
تو هی  وقت م ل من زنالدگالی 

 نکن،...

و من منگ می مالانالم کاله چاله 
 کنم؟

 چه چیزهایی دیده ام؟
بالالا زنالالدگالالی ام و انالالتالالخالالابالالم 

 واهدافم چه کنم؟
من حالدود دو سالال پالیالش در 
تعدیل نیرو از مدرسه بالیالرون 
شالالدم،امالالا مالالعالاللالالمالالی را رهالالا 
نالالالکالالالردم،در مالالالدارس آزاد و 
غیرانتفاعی باله مالعاللالم هالا و 
دانالالالالالالالش آمالالالالالالالوزان درس 
میدهالم،گالاهالی هالم خصالوصالی 
تدریس میکنم،هی  سهمیاله ی 
فالالالرزنالالالد فالالالرهالالالنالالالگالالالی بالالالرای 
استخدامم نالدارم،امالا بالرایالش 

 در تالشم،
 

 به شغلم ایمان دارم،
اینکه شرایس نابسالامالان اسالت 
من رو از حرکت و هالدفالم دور 

 نمی کنه،
ایمان دارم که اتحاد ما و هم 
بسالالتالالگالالی مالالعالاللالالم شالالاغالالل و 
بازنشسته درکنارهم،صالرفالا  
شالالرایالالس مالالارو بالالهالالبالالود نالالمالالی 
بخشد،بلکه شرایالس نساللالی را 

 سامان میدهد،
 

نسلی را مالیالسالازد،نساللالی آگالاه 
،شاد،سالم،در رفاه اجتماعالی 
و اقتصادی... همبستگالی مالان 

 مانی

مرداد بازنشستگان ٩٦حرف های فرزند یک معلم  بازنشسته در حاشیه تجمع   
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سازی بحرگستر هرمز  تجمع کارگران کشتی
 وارد سومین روز شد

بورای   «سوازی بوحورگسوتور نودیوم هورموز   کشوتوی »کارگران  
سومی  روز موتووالوی  موقوابول درب ارولوی موجوتوموت در  

 بندرعباس تجمت کردند. 
شهریور کارگران کشتی سازی بحر گسوتور از    ١ رب  روز  

در   «بوحورگسوتور نودیوم هورموز   »های شرکت    زیر مجموعه 
ادامه اعتراضات دو روز گوذشوتوه شوان  بوخواطور توعوویوق  
شرداخت دست کم  هار ماه مزد و ایجاد وقفه در دریوافوت  
برخی مزایای شغلی شان مقابل ورودی موحول کوار خوود  
تجمت کرند. در ادامه ای  حرکت اعتراضی و وعوده هوای  

 مدیریت کارگران موقتا به تجمت خود خاتمه دادند. 
 

کولبران پیرانشهری دست به تجمع 
 وبستن جاده زدند

شهریور کولبران در شیرانشهر با خوواسوت بوازگشوایوی    ٤ روز  

معبر مرزی که حدود دو ماهی است مسودود شوده اسوت   
در مسیر ورودی تمر ی  در ابتدای جاده منتهی بوه شوهور  
شیرانشهر اقدام به تجمت اعتراضی کرده و جواده را بسوتونود.  
در نتیجه ای  حرکت جمعی از مسوئووالن شوهورسوتوانوی از  
جمله فرمانده س اه شیرانشهر در محل حاضر و وعده رایوزنوی  
با مسئوالن مربوطوه جوهوت بوازگشوایوی موعوبور مورزی را  
دادند. س س در جلسه ای که به همی  مونوظوور در موحول  
سال  اجتماعات فرمانداری شویورانشوهور بورگوزار شود  و بور  
اساس گزارشات اعالم شده تصمیم گرفته شد تا نسبوت بوه  
حل تعرفه واردات و همهنی  بازگشایی هور  وه سوریوعوتور  
معبر مرزی با مسوئووالن اسوتوانوی و از جومولوه مسوئووالن  

 مرزبانی شهرستان و استان رایزنی و مشورت شود. 
کولبران بخشی از کارگران بیکار هستند کوه در مورز بوه  

کار شر مخاطره کولبری مشغولند و همواره بوا سورکووب و  
تیراندازی ماموران انتظامی روبرو بوده اند. و ایو  مووضووع  
اعتراضات وسیعی را برانویخنه و به کارزاری در حوموایوت  

 از ای  کارگران تبدیل شده است. 
 
 

 تجمع بازنشستگان فو د ادامه دارد
شهریور  بازنشستوان فوالد در اداموه توجوموعوات    ١ دوشنبه  

اعتراضی قبلی خوود در موقوابول در ورودی موجولوس بوه  
 اعتراضات خود ادامه دارند 

بازنشستوان فوالد در ای  تجمعات خواهان شورداخوت حوقووق  
 و معوقات خود شدند. 

سوومویوو  روز اعووتوراض و توجومووت شوی در شوی كولورگووران  
 كشتیرانی "بحر ندیم هرمز"  

ای  كارگران خواستار شرداخوت حوقووق و موزایوای دسوتو وم  
 هار ماه خود هستند كوه از طور  مسوئوولویو  دولوتوی و  

 كارفرما شرداخت نشده است. 
 

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فو د 
از سراسر کشور مقابل دفتر ریاست 

 جمهوری
رب  امروزجمحیتی زیادی از بازنشستوان رونوعوت فووالد  
کشور در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهووری  خوواسوتوار  
رسیدگی به مطالبات خود شدند.ای  تجمت از بازنشسوتوووان  
که از کرمان  ارفهان  مشهد  موبوارکوه  زیورآب  طوبوس   

انود  خوواهوان    سمنان  شاهرود  سونووورود راهوی توهوران شوده 
 های درمانی خود هستند.   شرداخت به موقت حقوق و هزینه 

آنها در توضی  مطوالوبوات خوود اعوالم کوردنود : در حوا   
حاضر مستمری مرداد ماه ما به تاخیر افتواده و در عویو   

تاکنون بخشوی از موطوالوبوات موربوو  بوه    ٣٠ حا  از سا   
اجرای احکام معلق شده حوق سورشورسوتوی و حوق سوخوتوی  

 کارمان شرداخت نشده است. 
همهنی  بوازنشوسوتوووان رونوعوت فووالد کشوور خوواسوتوار  

سازی مستمری هموه بوازنشوتوووان هوموصونو  خوود    همسان 
هستند که از حدود شنج سا  قوبول تواکونوون نسوبوت بوه آن  

 ترتیب اثری داده نشده است. 
 

 

های فشار  تجمع مجدداپراتورهای پست
 قوی برق

شنجم شوهوریوور مواه  حودود سویوصود نوفور از اشوراتوورهوای  
های فشار قوی برق سراسر کشور به توهوران آمودنود و    شست 

 مقابل وزارت نیرو تجمت کردند. 
هوای فشوار    اعضای شورای هماهنوی اشوراتوورهوای شسوت 
گوویونود: بوه    قوی که در تجمت اموروز حضوور دارنود  موی 

نمایندگی از طر  هشت هزار اشراتور فشار قوی بوه توهوران  
آمدیم تا برای  ندمی  بار بوا بورگوزاری توجوموت  شویووویور  
حقوق قانونی خود باشیم.با وجود موجووزهوای الزم از اداره  
امور استخداموی کشوور  وزارت نویورو نسوبوت بوه توبودیول  

هوای فشوار قووی بورق    وضعیت اشراتورهای شاغل در شست 
کند  ما خواستار ای  هستیم که هر وه سوریوعوتور    اقدام نمی 

 ای  تکلی  قانونی انجام شده و تبدیل وضعیت شویم. 
 

اعتصاب و تجمع تاكسی رانان در 
 شهرهایی شیراز و یزد و إیالم 

شووهووریووار توواكسووی رانووان ایوو  شووهوورهووا بوورأی رفووت    ٤ روز  
 مش الت خود دست اعتصاب و اعتراض زدند. 

 
اعتصاب و تجمع اعتراضی رانندگان 
شرکت تاکسی ویده فرودگاه مهرآباد 
 نسبت به ادغام در شرکت فراگشت

شهریور جمعی از رانندگان شورکوت تواکسویورانوی  ٤ رب  روز 
وی ه فرودگاه موهورآبواد دراعوتوراض بوه ادغوام در شورکوت  
  ٤ فراگشت دست از کارکشیده ودر اطرا  ترمیونوا  هوای  

 ای  فرودگاه در محلی موسوم به دشو تجمت کردند.   ١ و  
براساس گوزارپ مونوتوشوره  ایو  رانونودگوان تواکسوی کوه  

نفر می رسد از ساعت های اولویوه    ٠١١ تعدادشان به حدود  
روبو ( هویوچ گوونوه خودمواتوی بوه    ٤ دیروز )از سواعوت  

مسافران فرودگاه مهرآباد نداده اند و ضم  تاکید بور ادغوام  
نشدن با شرکت تاکسیرانی فراگشت  خواسوتوار رسویودگوی  

 فوری به وضعیت خود شدند. 
سوالوه    ٠١ یکی از تجمت کنندگان بوا اشواره بوه بویوش از  

سابقه کار در شورکوت تواکسوی ویو ه فورودگواه موهورآبواد  
گفت:  ند ماهی است مدیران شرکت فراگشوت موهورآبواد  
درخواست ادغام ای  شرکت را با شرکت تواکسوی ویو ه بوه  
مسئوالن بی ربو  داده انود و بوه جود شویووویور مووضووع  

 هستند. 
به گفوتوه وی  ایو  ادغوام مشوکوالت فوراوانوی را بورای  
رانندگان تاکسی شرکت وی ه ایجاد خواهد کرد و تواکونوون  
نیز تالپ های نمایندگان شان برای حل مشکل بوه جوایوی  

 نرسیده است. 
راننده دیوری با اشواره بوه قووانویو  سوازموان تواکسویورانوی  
گفت: ای  قوانی  تاکید بر تبدیل تاکسی از شرایود و آردی  
به خودروهای با مد  باالتر نظیر سمند و شورشویوا دارد  اموا  
بیشتر خودروهای شرکت فوراگشوت موهورآبواد خوودروهوای  
شراید و آردی هستند که به لحاظ کیفویوت  ارائوه خودموات  

 را به مسافران با مشکل مواجه می کند. 
وی ادامه داد: استفاده از خودروهای مود  شوایویو  تووسو   
شرکت فراگشت مهرآبواد بورخوال  آئویو  نواموه و قووانویو   

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بی  المللی: داوود رفاهی  
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سازمان است  اما متاسفانه مسئوالن هیچ توجهوی بوه ایو   
 موضوع نمی کنند. 

فردی که خود را نماینده رانندگان شورکوت تواکسوی ویو ه  
معرفی کرد  نیز گفت: شرکت تاکسیرانی ویو ه فورودگواه  

سوالوه    ٠٤ تاسیوس شود و سوابوقوه ای    ٠٩٤٠ مهرآباد سا   
سا  شیش شرکت دیوری با نوام فوراگشوت    ٠١ دارد  حدود  

مهرآباد به رورت موازی وارد شبکوه خودموت رسوانوی بوه  
مسافران فرودگاه شد و از آن زمان مشکالت معیشتوی بوه  

 دلیل تعدد تاکسی و نبود مسافر ایجاد شد. 
وی ادامه داد: باوجود نر  یکسان کرایه تاکسی هوای دو  
شرکت  از لحاظ نووع خوودرو ) شورایود و آردی(  سوابوقوه  
شرکوت و هوموهونویو  درجوه کویوفویوت  خودموات شورکوت  
تاکسیرانی وی ه موهورآبواد در درجوه بواالتوری قورار دارد و  
توانسته رضایت مسافران را جلب کونود اموا بورخوی سوعوی  
  ٠ دارند با استفاده از البی و فشوارهوای بویورون سوازموانوی  

شرکت را با هم ادغام کنند و حتی موافقت های ضومونوی  
 مسئوالن فرودگاه را نیز گرفته اند. 

شورکوت مووجوب    ٠ وی با اعالم ایو  موطولوب کوه ادغوام  
درگیری و نزاع بی  رانندگان خواهد شد  خواطورنشوان کورد:  
برخی می خواهند از نشان تجاری ) بورنود( تواکسوی ویو ه  
فرودگاه مهرآباد به نوفوت خوودشوان اسوتوفواده کونونود و ایو   

 مهمتری  دلیل تجمت رانندگان معترض است. 
 منبت خبر   اتحادیه آزاد كارگران 

 

 کارگران

درخالالواسالالت سالالنالالدیالالکالالا بالالرای امضالالا 
طومار، در همالبالسالتالگالی بالیالشالتالر بالا 
 کارگر زحمتکش زندانی، رضا شهابی
 کارگران  معلمان   شرستاران   دانشجویان  فعالی  مدنی 

همانطور که می دانید رضوا شوهوابوی از اعضوای هویوئوت  
مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی توهوران و  
حومه در زندان رجایی شهر دسوت بوه اعوتوصواب غوذا زده  
است. جرم رضا شهابی و دیور اعضای سونودیوکوای واحود  
ایجاد تشکل مستقل از دولت و کارفرما بورای دسوتویوابوی  
به مطالباتشان بوده است  که الوبوتوه بوه ایو  دلویول اخوراج   
بازداشت و حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته انود. رضوا  
شهابی یکی از کارگران عضو سندیکا است که به همویو   

بازداشت و محوکووم بوه شونوج سوا  زنودان    ٨٣ دلیل در سا   
گردید. شهابی در حی  گوذرانودن دوره موحوکوومویوت شونوج  
ساله مجددا به دادگاه فراخوانده شد و بسیار نواعوادالنوه بوه  
ی  سا  زندان دیور محکوم گردید. ای  کوارگور زنودانوی  
به دلیل ردمات جسمی ناشی از بورخوورد خشو  موامووران  
امنیتی در حی  دستویری و بازجویی در دو مرحلوه توحوت  
عمل جراحی از ناحیه گردن و کمر قورار گورفوت و بودلویول  
عدم تحمول حوبوس  مورخصوی شوزشوکوی ایشوان از سووی  
شزشکی قانونی مرحله به مرحله تا شایان حبس مورد تایویود  
قرار گرفت. اما مسئولی  امنیتی و قضوایوی در اقوداموی  
غیر قانونی تمامی مدت مرخصی شزشکی رضوا شوهوابوی  
را غیبت محسوب کرده و اعالم کرده اند کوه او بوایسوتوی  

روز دیور در زندان بماند. رضوا در اعوتوراض بوه ایو     ٣١٨ 
برخورد غیر قانونی و نواعوادالنوه از زموان ورود بوه زنودان  

روز اسوت کوه در    ٠٨ دست به اعتصاب غذا زده اسوت و  
 اعتصاب میباشد. 

ما امضا کنندگان ای  بیانیه بوه شودت نوووران جوان رضوا  
شهابی هستیم. نجات جان رضا شهوابوی در گورو حوموایوت  
همه ما است. به همی  دلیل از همه کارگوران  موعولوموان    
شرستاران   دانشوجوویوان و فوعوالویو  مودنوی و اجوتومواعوی  
درخواست داریوم کوه بورای نوجوات رضوا شوهوابوی بوه موا  
ب یوندند و با امضای ایو  نواموه حوموایوت خوود را از ایو   

 کارگر زندانی اعالم نمایند. 
 رضا شهابی باید فوری و بدون قید و شر  آزاد گردد! 

 ابیت و آزار فعالی  کارگری و معلمان متوق  باید گردد! 
لطفا برای امضا طومار  اسامی خود را بوه آدرس تولووورام  

@pvsyndica   و یوووووووا آدرس ایووووووومووووووویووووووول
vsyndica@gmail.com  .ارسا  نمایید 

https://telegram.me/vahedsyndica 
 

بالاله خالالواسالالتالالهالالای رضالالا شالالهالالابالالی و هالالمالاله 
زندانیان در حال اعتصالاب غالذای زنالدان 
 رجائی شهر باید به فوریت رسیدگی شود

روز از اعتصاب غذای جمعوی از زنودانویوان سویواسوی    ٩١  
زندان رجائی شهر گذشت. تحمیل سی روز گورسونوووی بوه  
جمت کگیری از زندانیان که خواستی جوز رعوایوت بودیوهوی  
تری  حقوق انسانی خود ندارند  بوازی بوا جوان انسوانوهوایوی  
است که طبق استانداردهای حوقووق بونویوادی انسوانوهوا در  
جهان امروز  نه حقوق انسانی شان در مراحل دستووویوری و  
بازجوئی و اثبات اتهام رعایت شده است و نه در دادگواهوی  
مستقل و با قضاتی مستقل مورد محاکوموه قورار گورفوتوه  

 اند. 
گذشته از اینها  آنان در اعتراض به انتقا  به سالنوی دیووور  
با شرای  بدتر و نحوه انتقا  و بدرفوتواری در حویو  انوتوقوا    
دست به اعتوصواب غوذا زده انود و ایونو  بودلویول یو   
خواست بدیهی و مسولوم کوه  ویوزی جوز رعوایوت حوقووق  
انسانی شان به عنوان ی  زندانی نمی بواشود جوانشوان در  

 معرض خطرات جدی قرار گرفته است. 
عالوه بر ای  زندانیان  رضوا شوهوابوی عضوو هویوات مودیوره  
سندیکای کوارگوران شورکوت واحود نویوز در اعوتوراض بوه  

روز حبس مضواعو   از بودو ورود    ٣١٨ تحمیل غیرقانونی  
به زندان رجائی شهر دست به اعتصاب غوذا زده و ایونو   

روز است که علیورغوم رودموات جسوموانوی نواشوی از    ٠٣ 
اعتصاب غذاهای قبلی و شورایو  بوازجووئوی و زنودان  در  

 اعتصاب غذا بسر می برد. 
تحمیل اعتصاب غذا به زنودانویوان رونوفوی و سویواسوی از  
طریق زیر شا گذاشت  بودیوهوی توریو  حوقووق انسوانوی آنوان   
مصداق بارز شکنجه و انتقام کشی از انسوانوهوای شوریوفوی  

 است که حاضر به تسلیم در برابر ظلم و ستم نشده اند. 
ای  زندانیان فرزندان ما مردم ایران هستند که این  بودلویول  
شرای  غیر قابل تحمل زندان رجائی شهر و دفواع از حوقووق  
انسانی شان دست به اعتصاب غوذا زده انود و جوانشوان بوا  
بی تفاوتی حکومتوران در معرض خطرات جدی و جوبوران  

 ناشذیری قرار دارد. 

شایان دادن به  رخه اعتصاب غذاهوای موکورر و توحومویول  
شکنجه گرسنوی و به خوطور افوتوادن جوان شوریو  توریو   
انسوانوهووا در زنودانوهووای کشووور  در گوورو حووموایوت موا از  
خواستهای ای  عزیزان و دام  زدن به جنبشی بوزر  حوو   
برداشته شدن اتهامات امونویوتوی از شورونوده هوای فوعوالویو   
رنفی و سیاسوی و رعوایوت بوی  وون و  ورای حوقووق  
انسانی همه زندانیان با جرائم موخوتولو  در زنودانوهوا کشوور  

 است. 
 ٠٩٣١  هارم شهریور ماه   –جعفر عظیم زاده  

 
پالالیالالام بالاله کالالنالالگالالره جالالهالالانالالی آی یالالو اف
)فدراسیون اتحادیه های کارگری بخشهای 
صنایع کشاورزی، مواد غذایی، هتلالداری، 

 رستوران، توزیع مواد غذایی وتنباکو (
 ایران  –از سندیکای کارگران نیشکر هفت ت ه  

 ٠١٠٢ اگوست    ٠٢   برابر با  ٠٩٣١ شهریور    ٠ 
 دوستان و همکاران عزیز  

مویو     ٠٢ درودهای گرم و شیام همبستوی ما به مناسبوت  
  ٠ اگووسوت توا    ٠٣ کنوره جهانی آی یوو ا   از تواریو   

در شهر  نو  را بو وذیوزیود. کونوووره بسویوار    ٠١٠٢ س تامبر  
موفقی را برای شیشوبورد مونوفوعوت کوارگوران و تشوکوالت  
کارگری در سراسر جهان آرزومندیم. می دانیم که بایود در  
کنار هم ایستاده تا حوموالت کوارفورموایوان  شورکوت هوای  
سرمایه داری و دولتها به حقوق و دسوتواوردهوای کوارگوران  

 را به عقب برانیم. 
متاسفانه ما به عنوان ی  تشکل عضو آی یو ا  نوموی  
توانیم در ای  گردهم آیی مهم با شما باشیم. هموانوطوور کوه  
بسیاری از شما موموکو  اسوت موطولوت بواشویود  بوه دلویول  
محدودیتهای زیادی که به ما تحمیل شده اسوت از جومولوه  
جو امنیتی باال در کشوور  موا نوموی تووانویوم بوه عونووان  
نمایندگان سندیکا آزادانه فعالیت و یا سفر داشوتوه بواشویوم.  
از زمان راه اندازی سندیکای کارگران نیشکور هوفوت تو وه   
اعضای هیئت مدیره و فوعوالویو  سونودیوکوا و بسویواری از  
کارگران هفت ت ه هد  آزار و ابیت و شیوردهوای قوانوونوی  
قرار گرفته انود. در هوفوتوه هوای اخویور شواهود اقوداموات  
سرکوبورانه علیه ده ها ت  از کارگران نیشکر هفت تو وه و  

نوفور    ١١ تشدید فشار بر سندیکا بوده ایم. از جمله بیوش از  
کارگر نیشکر هفت ت ه در روزهای اخیر به دلویول شورکوت  
در اعتصاب و همهونویو  بوه اتوهوام "توحوریو  کوارگوران"  
دادگاهی شده اند. همهنی   شعبه اجورای احوکوام دادگواه  

طوی    ٠١٠٢ اگووسوت    ٠٤ انقالب اندیموشو   در تواریو   
ابالغیه ای به آقای علوی نوجواتوی  عضوو هویوات مودیوره  

روز خوود را    ٠ سندیکا  از او خواسته است کوه در ظور   
برای اجرای حکم زندان معورفوی کونود در غویورایونوصوورت  
  ١ بازداشت خواهد شد. علی نجاتی با اتهاموات واهوی بوه  

ماه حبس محکوم شده است ودر گذشته نیز بارها دستووویور  
و زندانی شده بود  و ای  حکم علی رغوم بویومواری قولوبوی  
ایشان و تجویز شزشکان مبنی بور عودم حضوور در موحویو   

 های استرس زا رادر شده است. 
طبق گزارپ های رسیوده  ده هوا تو  دیووور از کوارگوران  
نویوشووکور مووموکو  اسوت بوه زودی بوه دلوویول شوورکوت در  
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اعتصابوات اخویور دادگواهوی شوونود. هوموهونویو  اعضوای  
دیوری از هیئت مدیره سندیکا به دادگاه احظوار شوده انود.  
ای  اعتصابات به دلیل شرداخت نشودن دسوتوموزد و موزایوای  
کارگران شاغل و بازنشستووان نویوشوکور هوفوت تو وه و در  
اعووتووراض بووه رونوود خصووورووی سووازی شوورکووت بووه وقوووع  
شیوستند. خصوری سازی شرکت از جومولوه مووجوب شوده  
است که کارگران امنیت شغلی خود را از دسوت بودهونود   
دستمزدهایشان با تاخیر شراخت شود و نویوروهوای انوتوظواموی  
در محی  کار مستقر گردند. متاسفوانوه  در بوخوش هوای  
دیوور کوارگوری نویوز شورایو  مشوابوه ای حواکوم اسوت.  
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حووموه  
نیز بطور دائم مورد ابیت و آزار قرار می گیرد. هومویونو    
آقای رضا شهابی  عضو هیئت مودیوره ایو  سونودیوکوا  از  

  در زندان رجایی شهر در اعتوصواب  ٠١٠٢ اگوست    ٣ تاری   
 غذا به سر می برد. 

می  کنوووره جوهوانوی آی    ٠٢ ما از نمایندگان منتخب در  
یو ا  درخواست موی کونویوم کوه نوقو  مسوتومور حوقووق  
کارگوران در ایوران و بوازداشوت و ابیوت و آزار کوارگوران  
نیشکر هفت ت ه را محکوم کنند. اقدامات فوری شوموا از  
جمله تصویب ی  قطعنواموه اضوطوراری در ایو  کونوووره  

 بسیار یاری دهنده خواهد بود. 
از همه شما بسیار س اسوزاریم و برایتان آرزوی موفوقویوت و  

 شیروزی داریم. 
 در همبستوی 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت ت ه 
 

علی نجاتی توسس شعبه یکم دادگالاه 
اجرای احکام دادگسالتالری انالدیالمالشالک 
برای تحمل شش مالاه حالبالس احضالار 

 شد
علی نوجواتوی کوارگور اخوراجوی و عضوو هویوئوت مودیوره  
سندیکای کارگران کشت و رنعت هفت ت ه دوم شوهوریوور  
توس  شعبه یکم اجرای احکوام دادگسوتوری انودیوموشو    

 احضار شد  
با مراجعه نیروهای امنویوتوی اطوالعوات    ٣٤ نجاتی در سا   

س اه به منز  وی دستویر و به بازداشتوواه سو واه شووپ و  
س س س اه اندیمش  برده شد و بعود از طوی کوردن دوران  
بازداشت و بازجوویوی تووسو  اطوالعوات سو واه کوه بومودت  

روز در انفرادی ای  نهاد رورت گرفت به زنودان کوارون  ٠٠ 
 منتقل شد. 

نجاتی مجددا توس  دادگاه انقالب دزفو  احضار و توفوهویوم  
میلیون تومانوی آزاد شود و دیوروز   ٠١١ اتهام شد و با وثیقه  

 دوم شهریور ماه برای تحمل شش ماه حبس احضار شد . 
ردور شش ماه حکم علیه علی نوجواتوی و احضوار او بوه  
زندان در شرایوطوی روورت گورفوتوه اسوت کوه ایو  فوعوا   
شناخته شده جنبش کارگری ایران د وار بویومواری قولوبوی  
است و یکبار عمل جراحی قلب انجام داده است و  توحومول  

 زندان برای او خطرات جبران ناشذیری دارد. 
اتهاماتی که علی نجاتی در رابطه با موحوکوومویوت شوش  

ارتوبوا  بوا    -  ٠ ماهه اپ وارد کرده انود عوبوارتونود از:   
فعا  کردن جنبش کوارگوری در    -٠ فعالی  خارج از کشور  

موارس  ٨ برگزاری مراسم او  ماه موه و  -  ٩ شما  خوزستان  
دایرکردن کتابخانوه موادر در انودیوموشو  و بورگوزاری  -٤ 

 جلسات هفتوی سندیکای هفت ت ه 
نیز به دلیل فعالویوت هوای    ٨٨ ای  فعا  کارگری در سا    

بوه    ٠٩٣١ رنفی  به شش ماه حبوس و موجوددا در سوا   
یکسا  زندان محکوم شد که ای  مودت را در زنودان فوجور  

 دزفو  گذراند. 
در شوعوبوه  وهوارم دادگواه انوقوالب    ٣٠ همهنی  در سوا   

دایوه دایوه وقوت  »سنندج بوه اتوهوام خووانودن آهونو  لوری 
شرونده ایی برای نجاتوی موفوتوو  شود کوه بوا قویود  «جنوه 

 کفالت آزاد شدند. 
 ٠٩٣١ سوم شهریور ماه    -اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
محمود صالحی :  کارگالران ن بالیالماله 

 شدگان.
بنابه اخبار شخش شده از کانا  فرموانودار شوهور سوقوز  قورار  

آقوای عولوی ربویوعوی    ٠٦١٦٣١ است امروز شنجشنبه مور   
وزیر وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی به شهرسوتوان سوقوز  
بیاید تا کلن  توسعه بیمارستان سازمان تامی  اجتومواعوی  
را بزند. نکته جالب ای  است که سازمان تامی  اجوتومواعوی  
با سرمایه ما کارگران و بیمه شدگان تاسیس شده و دولوت  
محترم با توجه به اظهارات مسئوالن سازموان مویولویوارد هوا  
تومان به سازمان ما بدهوکوار هسوتونود. اموا وزیور موحوتورم  

 جهت کلن  زنی بیمارستان به سقز تشری  می آورد.  
 آقای وزیر محترم : 

به جای اینکه افتخار کلونو  زنوی بویوموارسوتوان توامویو   
اجتماعی را که ی  سازمان عمومی و غیر دولتی اسوت  

 نصیب خود کند  لطفا" بدهی سازمان را شرداخت کنید. 
به نظر ما آقای وزیور بوایود بوه اداره توعواون  کوار و رفواه  
اجتماعی شهرستان سقز مراجعه کنود و بوالن فوعوالویوت آن  
مرکز را بررسی کند. وقتوی بوه بوالن آن اداره رسویودگوی  
کرد   آن وقت موتووجوه خوواهود شود کوه انوجومو  هوا ی  
کارگری و تعاونی هوای مسوکو  بوه بوخوش خوانووادگوی  
تبدیل شده و سالهاست که هیچ گونه مجوموت عومووموی و  
یا انتخاباتی در آن ) بوه اروطوال  ( تشوکول هوا روورت  

 نورفته است.  
 سئوا  از آقای وزیر ای  است  

مور وزارت شما برای کلیه انوجومو  هوا و توعواونوی هوای  
مسک  ی  نوع اساسنامه تدوی  نکرده است   آیوا بوه آن  
اساسنامه ها که خود تودویو  کونونوده آن هسوتویود٢اعوتوقواد  

دارید  اگر جواب مگبت است   را سرشورسوت موحوتورم اداره  
تعاون  کار و رفاه اجتماعی شهرستان سقز آن را اجورا نوموی  
کند. !! مور به استناد اساسنامه تدوی  شده و توحومویولوی  
 هر انجم  و یا تعاونی مسک  موظ  نیستند که هر سوا   
ی  بار مجمت عمومی تشکیل دهند و گزارپ عومولوکورد  

 خود را به استحضار اعضا  برسانند !! 
 

 گزارش
 

ابوالفضل جلیلوند : فالقالس بالخالاطالر 
 هزار تومان ٣٣١

مردی سبزه رو با موهای جووگونودموی کوه موقوابول مویوز  
معاون آموزشی نشسته و رو به معاون داشت  با لوبوخونودی  

 دوستانه شرسید: قدر باید تقدیم کنم  
معاون که تا ای  لحظه مشغو  به کاری با رایانوه قودیوموی  

هوزار  ٠٠١ مقابلش بود  سر بلند کرده و با لبخند شاس  داد:  
 تومان. 

مرد سبزه رو شس از شنیدن مبلغ در حالیکه اخم هوایوش در  
هم رفته بودند ابوتودا نووواهوی شورسوشووور و موتوعوجوب بوه  
جوانکی که کنارپ نشسته بود انداخته و س س شرسویود رو  

 به معاون کرده و گفت: شوخی می کنید  
معاون آموزشی بوا خونوده شواسو  داد : نوه  وه شووخوی   

  ٠١١ بودهویود کوه    ٠٠١ دادیود امسوا  بوایود    ٠١١ شارسا   
 هزارتومانش هزینه کتاب و لباسه. 

مرد که حاال خنده از سیمایش محو شده بود  بوا نواراحوتوی  
 «ندارم   از کجا بیارم. »:گفت  

معاون آموزشی که این  لبخند از سیوموای او هوم رخوت  
بر بسته و نواهی ناراحت و دلسوز جای آن را گورفوتوه بوود  
با شرمندگی گفت: ما هم  اره ای ندارم   سوا  گوذشوتوه  

هوزار تووموان    ٠١١ کل سرانه ای که به مودرسوه داده انود  
بوده  در حالیکه ما سه میلیون فق  برای توعومویور شووفوا   
دادیم  شما راضی می شدید بهه هاتون بیوان توو زمسوتوان  

 بدون هیچ وسیله گرمایشی در کالس بنشینند  
ما هم که نداریم از جویوب خوودموون هوزیونوه کونویوم  سوا   

میلیون هزینه داشتوه  در حوالویوکوه    ٠٠ گذشته ای  مدرسه  
هوزار تووموان    ٠١١ کل شولی که به ما بابت هزینه ها دادن  

 بوده  شما بوید ما  کار کنیم  
خانمی  ادری که وس  دفوتور سور شوا ایسوتواده اسوت بوا  
 شمانی نوران و کنجکاو گوفوتووووی مورد سوبوزه رو بوا  

 معاون را دنبا  می کند. 
مدیر از او می خواهد که بنوشویونود اموا او اروال رودای  
مدیر را نمی شنود و بوا  وهوره ای کوه غوم و نووورانوی  
عمیقی را می توان به وضو  در آن دید  همه حوواسوش بوه  

 گفتووی معاون و ارباب رجوعش است. 
کامال شیداست که او نویوز مشوکول مورد جووگونودموی را  

هزار تومانی ثوبوت نوام    ٠٠١ داشته و قادر به شرداخت هزینه  
نیست. بعد از توضیحات معاون غم بیشتری بر  وهوره مورد  

 سبزه رو نشست. 
شاید تا اون موقت فکر می کرد که مدرسه دسوت بواال را  
گرفته که حد متوسطی از هزینه ثبوت نوام از او بووویورد.  
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اما وقتی حساب و کتاب موعواون را شونویود فوهومویود کوه  
ماجرا جدی است و او  اره ای جز شرداخت  کوردن  ونویو   

نودارم  کوارگورم    »مبلغی ندارد. شروع کرد به  انه زنوی. 
 .«دستم خالیه 

 
نواهم به جوان  افتاد   سرپ در ایو  لوحوظوات کواموال  
شایی  بود  نواهش روی شیراهنش ثابوت شوده بوود. رودای  
مرد سبزه رو در ای  لحظات شایی  آمده بود  انوار رودایوش  

ندارم واللوه  وگورنوه مو   »از ته  اهی عمیق در می آمد.  
 «از خدامه به مدرسه شسرم کم  کنم. 

نواهم را مرد گرفتوم و از دفوتور خوارج شودم توا نووواهوم  
شرمندگی اپ را رد  ندان نکند. رفتم تا دقوایوقوی بوعود  
بیایم تا دیور شکسته شدنش را نوبویونوم. رفوتوم توا بوه ایو   
بیندیشم که  را مدرسه ما محتاج کسی اسوت کوه خوود  

هزار تومان است  نیم ساعوت بوعود بورگشوتوم.    ٠٠١ محتاج  
وقتی شا را به درون دفتر گذاشتم سر جا خشوکوم زد  مورد  
با جوانکش هنوز آنجا بود  سرپ را شوایویو  انوداخوتوه و در  
سکوتی سنوی  نشوسوتوه بوود   غوم سونووویونوی بور دلوم  
نشست. غمی به انداره شرمندگی شدری زحوموت کوش در  

 هزار تومان.   ٠٠١ برابر فرزندپ فق  بخاطر  
 سکانس دوم 

 ٠٩٣١ خرداد    ٠٣ 
 نام را ندارند     مدارس حق دریافت وجه هنوام ثبت 

سخنووی کمیسیون آموزپ مجلس گفت: هویوچ مودرسوه  
آمووزان    نام دانوش   دولتی حق دریافت وجه اجباری هنوام ثبت 

 در مدارس را ندارد. 
خبرگزاری فارس: میرحمایت میرزاده سخنووی کمیسویوون  
آموزپ و تحقیقات مجلس شوورای اسوالموی در خصووپ  

   «نوام در مودارس   آموزان هنوام ثوبوت   دریافت وجه از دانش »
اظهار داشت: کم  مردم به مدارس منت قانونی نودارد و  

انود. وی اداموه    مردم نیز تاکنون به مدارس کومو  کورده 
داد: از آن طر  نیز هیچ مدرسه دولتی نویوز حوق دریوافوت  

آمووزان در مودارس را    نوام دانوش   وجه اجباری هونوووام ثوبوت 
ندارد. سخنووی کمیسیون آموزپ مجلس افوزود: آمووزپ  
و شورورپ بوازرسوانوی در ایو  خصووپ قورار داده اسوت و  

هایی را اعالم کورده    ادارات آموزپ و شرورپ نیز شماره تلف  
 اند.   و در مدارس نصب کرده 

آمووزان اگور مشواهوده    میرزاده تاکیود کورد: اولویوای دانوش 
کنند که در مدارسی بر خال  قانون و از روی اجوبوار    می 

هوا تومواس    شوود  بوا ایو  شومواره   از آنها وجهی دریافت موی 
 گرفته و یا به بازرسی مراجعه کنند. 

که ای  موضوعی نیست که نویواز بوه ورود    وی با بیان ای  
ای کوه    مجلس و وضت قانون داشته بواشود  گوفوت: بوودجوه 

شوود مشوکول آمووزپ و    برای آموزپ و شرورپ بسته موی 
کند و از ابتدا معلووم اسوت کوه بوودجوه    شرورپ را حل نمی 

در نظر گرفته شده بر اساس عومولوکورد نویوسوت و کسوری  

 دارد. 
 مدرسه حق دریافت وجهی را از اولیا  ندارد 

دولوت هووم سوورانوه ای انودک در حود روفوور بوه مودرسووه  
دهد  مدرسه  ه کند  اولیوایوی کوه نودارنود    اختصاپ می 

کووه  ووه کسووی دقوویووقووا     ووه کوونوونوود  و سوووا  آخوور ایوو  
شاسخووست  آیا گوپ شنوایی برای شنیدن  ونویو  حور   

 هایی هست  
 سکانس سوم 

 زمانی در آینده 
دختر و شسر زورگیر در غرب تهران دستوویور شودنود.  ونود  

هوزار    ٠١١ مدرسه  وووونوه بوا سورانوه ای    -سوا   ی   
مویولویوون تووموان    ٠٠ تومانی مدرسه ای را اداره کند کوه  

 خرج دارد  
وقتی مسوولی  می دانند وضت سرانه مدرسه اینوهونویو   -دو 

است  وونه در بوق کرنوا موی دمونود کوه مودرسوه حوق  
 دریافت هیچ وجهی را از اولیا  دانش آموزان ندارد  

عدم حمایت از شوهورونودانوی کوه بوه دلویول مشوکوالت  -سه 
مالی از تحصیل بازمانده و وارد خویوابوان موی شوونود  بوی  
آنکه توان کافی برای ورود موفق و سوالوم بوه جواموعوه را  
داشته باشند   قودر در روی آوردن ایو  افوراد بوه اعوموا   
خال  قانون موثر است   آیا خود ما نیستیم که جووانوان را  

 دهیم    به طر  بزه کاری سوق می 
 
 

حالالرف هالالای فالالرزنالالد یالالک مالالعالاللالالم  
مرداد  ٩٦بازنشسته در حاشیه تجمع 

 بازنشستگان
 :٣١٦٠٦٩٠ امروز برای م  

از شله های مترو همراه مادرم  باال می آمدیم   شوم هوایوم  
 دنبا   شمهای آشنا میوشت  

 شم هایی که روداقوت  انسوانویوت و موهوربوانوی جوریوان    
همیشوی اپ بود  باید دنوبوا  طور  رنوج کشویودگوی در  
 شم ها هم میوشتم  شر بود  در مترو و بویورون موتورو شور  
بود از ای   شم ها   شم های آشنای موعولوم  بوه مواموان  
گفتم  می بینی معلم ها از  ند فرسخی معولووم انود کوه   
معلمند و ای  همیشه برایم جذاب بوده مامان میوفت بووورد  
شاید تو هم معلم هایت را شیدا کردی راستش بورایوم فورقوی  
نمی کرد هر معلمی میدیدم مادر خوودم و شودرم بوود آیونوده  
خودم بود و آینه خودم دوست داشتم معولوم هوای شواغول را  
هم ببینم برعکس تجمعات قبل معلم شواغول هوم بوه  شوم  
میخورد در طو  تجمت  ندی  نفور بوا کونوایوه بوه شوانوه ام  
میزدند که خسته نباشی بازنشسته  یا که بوازنشوسوتوه ای  

 موه شما  
مامان میوفت جواب شان را بده  بوو که بخاطر موادران و  

شدرانت آمده ای  بوو که ما آینده تو هستیوم بوووو بوخواطور  
خودت هم آمدی اما جایش نبود جای فوریواد حوق خوواهوی  

 بود آنجا  
و دیوه اینکه فق  اینها نبود دالیول آمودنوم دوسوت داشوتوم  
بوویم تمام آنهه دیده ام و بر زندگوی ام در یو  خوانوواده  
فرهنوی گذشته از زمانی که خودم معلم شودم از زموانوی  

ماهوی مهدکودک گذاشتنم  ون معلم ها حوق    ٩ که از  
مرخصی زایمان ان زمان نداشوتونود ایونوکوه  وون سواکو  و  
متولد اهواز بودیم و در شورایو  طواقوت فورسوای گورموای  
جنوب مادرم شاغل بود  ندی  بار مادرم با  ادر اجوبواری  
که قانون آموزپ و شرورپ برای موعولوموان در ان سوا  هوا  
بوود شواهود غوش کوردن یوا بوا  وادر زیور دوپ رفوتونوش  
بودم اینکه از زمانی که به تهران موهواجورت کوردیوم طوبوق  
قوانی  می بایست مامان در مونواطوق موحوروم حواشویوه ی  
تهران آموزپ میداد و انوقت ها را در موحوروم توریو  بوخوش  
های اطرا  ری درس داد مو  وبورادرم موگول بوهوه هوای  
دیور بزر  نشودیوم کوارهوای مودرسوه موان وبوخوشوی از  
کارهای خانه با ما بود حتی ثبت نام مدرسوه بوا خوودموان  
بود هویوچ وقوت ازجولوسوات اولویوا موربویوان خواطوره ای از  

شوب بوه    ٢ رب  مویورفوت و    ٠٠ حضورپ نداشتم  ساعت  
خانه میرسید و وقوتوی مویورسویود مواموان مویوشود مویورفوت  
یکراست آش زخانه گاهوی یوادپ مویورفوت موقونوعوه اپ را  
درآورد معلم ادبیات بود و هست شای گواز موی ایسوتواد و  
م  انشاها را بلونود موی خووانودم دیوکوتوه هوا را تصوحویو   

 میکردم  
 به خاطرات واتفاقات روزی که گذرانده گوپ میکردم  

به تالپ هایش نواه میکوردم کوه  وطوور در آن مونواطوق  
محروم جولووی ازدواج هوای زود هونوووام شواگوردانوش را  
میورفت و  قدر اش  میوریوخوت وقوتوی نوموی تووانسوت  
شرای  رو برای ما و آنها تغییر دهد به اینکه با  وه بوقوی  
نیما و فروغ و شوامولوو و... بورایشوان موی خووانود بورایشوان  
داستان میخواند هرمدرسه ای که میرفوت کوتوابوخوانوه اپ  

 رازنده می کرد بهه هایش راکتابخوان میکرد  
وقت و شو  خرید لباس نداشت در مهمانی ها هم با یونویوفورم  
مدرسه می آمد به هر سختی کوه بوود در کونوار کوارپ  
وهزینه های باالودرامد کوم لویوسوانسوش را گورفوت بورای  
اندک ارتقای حقوقش اما باز هم حقووق زحوموات موادر بوه  
میزان کارپ نبود به میزان زندگی و شوغولوی کوه دوسوت  
می داشت نبود و ایونوکوه هومویوشوه و حوتوی حواال آرزوی  
سقفی برای خود داشت  را به دوپ کشیوده و ایونوکوه حواال  
هم که بازنشسته است بازننشسته... و مجبور است بوخواطور  
شرای  اقتصادی سخت هرروز هفته در غیر انتفواعوی درس  
دهد و از آرزوهایش بووید که  قدر سفر رفوتو  را دوسوت  
دارد  قدر زندگی هایی و رویاهوایوی در سور داشوتوه کوه  
هیچ وقت به آن ها نرسیده اینها منت نیست ایونوهوا غورولونود  
نیست اینوهوا واقوعویوت اسوت هومویو  گوذشوتوه اسوت هومویو   

http://free-them-now.com
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 حاالست  
همی  حاالیی که کنارم مینوشویونود و موی گوویود   مو   
عاشق شغلم هستم  اموا بویونوا توو هویوچ وقوت موگول مو   

 زندگی نک  ... 
 و م  من  می مانم که  ه کنم  

  ه  یزهایی دیده ام  
 با زندگی ام و انتخابم واهدافم  ه کنم  

م  حدود دو سا  شیش در تعودیول نویورو از مودرسوه بویورون  
شوودم امووا مووعوولوومووی را رهووا نووکووردم در موودارس آزاد و  
غوویوورانووتووفوواعووی بووه مووعوولووم هووا و دانووش آموووزان درس  

میدهم گاهی هم خصوری تدریس میکنوم هویوچ سوهومویوه  
ی فرزند فرهنوی برای اسوتوخوداموم نودارم اموا بورایوش در  

 تالشم  
 به شغلم ایمان دارم  

اینکه شرای  نابسامان است م  رو از حرکت و هودفوم دور  
 نمی کنه  

ایمان دارم که اتحاد ما و هوم بسوتوووی موعولوم شواغول و  
بازنشسته درکنارهم رورفوان شورایو  موارو بوهوبوود نوموی  

 بخشد بلکه شرای  نسلی را سامان میدهد  
نسلی را میسازد نسلی آگاه  شاد سالم در رفواه اجوتومواعوی  

 و اقتصادی... همبستوی مان مانی 
 
 

نوشته محسن عمرانی معاللالم زنالدانالی از بالوشالهالر 
درباره وضع تحصیل کودکان افالغالان در آسالتالاناله 

 سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس
 حقوق کودکان مرز نمی شناسد 
 کودکان بی وطن هستند 

خطو  فرضی به روی نقوشوه جوغورافویوا بوه نوام مورز کوه  

امروزه متاسوفوانوه جوای خوود را بوه سویوموهوای خواردار و  
دیوارهای بتونی داده است  نباید ما را از ای  حوقویوقوت دور  
کند که کودکان بدون در نظر گرفت  محل تولد و ن اد بوه  
تمامی کره خاکی تعلق دارند و در هر کوجوای دنویوا بوایود  
حقوق اولیه آنها رعایت شود. با تووجوه بوه زموان ثوبوت نوام  
مدارس و در آستانه سا  تحصیلی جدید   امیودوارم مودیوران  

 ما   به دور از هر گونه نواه  
ن اد شرستانه و توام با تحوقویور  بوا روی بواز دانوش آمووزان  

در    - ه مهاجور قوانوونوی و  وه غویور قوانوونوی -افغان را  
مدارس ثبت نام کنند. همه ما می دانیم کوه در بسویواری  
از مدارس از ثبت نام دانش آموزان افغان اجوتونواب شوده یوا  

بابت ثبت نام از آنها درخواست شرداخت مبالغ غویور قوانوونوی  
می شود  که ای   نی  رفتارهایی باع  ترک توحوصویول  
بسیاری از ای  دانش آمووزان بوه عولوت عودم تووان موالوی  
خانواده ها می شود یا اینکه بسیواری از ایو  کوودکوان    
مجبور هستند جهت تحصیل به مودارسوی موراجوعوه کونونود  
که با محل سکونت آنوهوا فوارولوه بسویوار دارد کوه خوود  
باع  تحمیل هزینه سنوی  رفت و آمود بور دوپ خوانوواده  
های آنها یا طی مسیر با شای شیاده توس  ای  کوودکوان و  

 بروز مشکالت و خطرات فراوانی برای آنها خواهد شد . 
 

اینجانوب از تومواموی موعولوموان آگواه  انسوانوهوای آزاده و    
کانونهای رنفی و تشکلهای مستقول کوارگوری توقواضوا  
میکنم با راه اندازی کم ی  ها و گوروهوهوای حوموایوتوی از  
کودکان افغان حمایت کنند و اجازه ندهنود کوه زیور سوایوه  
اتفاقات سیاسی و اجتماعی  و بی  المللی   ایو  کوودکوان  
بی گناه فراموپ شوند   بدون ش  موا بوا کومو  هوم  
می توانیم شرایطی را فراهم کنیم که کودکان افغوان سوا   
تحصیلی جدید را در کنار دیور کودکان بوا شوادی شوروع  

 کنند. 
کودکان افغان را فورامووپ    -به امید ساخت  فردایی بهتر    
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 نکنیم. 
 ٣١ مرداد    -محس  عمرانی معلم بوشهری 

 
فشالالار و تالالهالالدیالالد دادسالالتالالانالالی بالالرای 

 بازگشتم به زندان !!!
سا  گذشته شس از سه بار اعتصواب غوذا و موتوعواقوب آن  
وخامت اوضاع جسمانی و نووورانوی هوای شوزشوکوی   بوا  
موافقت دادستانی   از بیمارستان مستقیما به منز  آمودم و  

 بنا بود ای  روند تداوم داشته باشد. 
شس از گذشت ی  ماه   اولی  نامه ی ضبو  وثویوقوه بوه  
دست وثیقه گذار رسید . به همراه وی به دادستوانوی رفوتوم  
و گفتم آماده ی بازداشت هستم . دستوور دهویود بوازداشوتوم  

 کنند. 
جناب حاجیلو دادیار وقوت نواظور بور زنودان و نوموایونوده ی  
دادستان در امور زندانیان سیاسی   مودعوی شود کوه موا  
بازداشت نخواهیم کرد و رویه ی ما ایو  گوونوه نویوسوت و  
بهتر است که خودتان به زندان برگوردیود. بوه ایشوان گوفوتوم  
که م  موظ  بودم که خودم را بوه دادسوتوانوی موعورفوی  

 کنم و  نی  کردم  حا  خود دانید. 
 گفتند که فعال به منز  برگردید تا خبرتان کنیم. 

به همی  ترتیب نامه های دوم   توا شونوجوم   هوریو  بوه  
فارله ی ی  ماه به دستمان رسویود و بوا وجوود عووض  
شدن نماینده ی دادستان و آمدن جناب حواجوی مورادی بوه  
جای جناب حاجیلو   همی  روند تکرار می شد و مو  بوه  
وظیفه ی قانونی خوود در ارتوبوا  بوا موعورفوی خوود بوه  
دادستانی عمل کردم و آن ها هم اررار بر ای  داشتونود کوه  

 خودم   بدون سروردا به زندان بازگردم. 
هر بوار نویوز بوه دادسوتوانوی اخوطوار دادم کوه در روورت  
بازگرداندنم به زنودان و از اولویو  روز بوازداشوت دسوت بوه  

 اعتصاب غذای خش  خواهم زد. 
 بود.   ٣٠ آخری  باری که به دادستانی رفتم بهم  ماه سا   

جناب حاجی مرادی به محو  دیودنوم گوفوت کوه جونواب  
بهشتی   وقتی ما با شما کاری نوداریوم  ورا بوه ایو  جوا  

 مراجعه می کنید  
گفتم شس  را نامه ی ضب  وثیقه می فرستیود   شواسو   
داد که ای  نامه ها به رورت معمو  و در سویوکول اداری  
ارسا  می شود . االن دستور می دهم کوه دیووور بورایوتوان  

 نامه هم نفرستند. 
و از آن تاری  به بعد   نه نامه ای برایمان ارسوا  شود و نوه  

 تماس و تهدیدی. 
بعد از اعتصاب غذای اخیر جناب عبدی   بوه درخوواسوت  
خود شان ) اسماعیل عبدی ( بوه هوموراه موادر و وکویول  
ایشان ) جناب تاج ( و دبیر کل کانون تهران به دادسوتوانوی  
رفتیم و شس از گفت و گوو   جونواب حواجوی مورادی در  
حضور  هار نفر قو  دادند که در رورتی که اسماعویول    
اعتصاب غذایش را بشکند   شس از بوازگشوت بوه زنودان    
ظر  حداکگر سه روز به وی   مرخصی طووالنوی مودت    

 مشابه آن  ه که برای م  جریان دارد داده خواهد شد. 
در ای  جلسه هم هیچ اشاره ای مبنی بر بوازگوردانودن بونوده  

 به زندان نشد. 
جناب عبدی با تصمیم شخصی و با اعتمواد بوه وعوده ی  

جناب حاجی مرادی اعتصابش را شکوسوت و طوی مودت  
مرخصی از هر گونه فعالیتی خودداری کرد تا بوهوانوه ای  
به دست حضرات نیفتد اما وعده ها عملی نشد و ایشوان را  

 از درب منز  ربودند و به زندان اوی  برگرداندند. 
حدود یو  مواه و انودی شویوش   جونواب تواج   وکویول  
مشترک بنده و آقای عبدی به بنوده اعوالم کورد کوه در  

 دادستانی حکم جلبم را به ایشان نشان داده اند. 
طی ده روز گذشته   دو بار   نفراتی از طور  دادسوتوانوی  
به منزلمان آمدند و از مدیر و سرایدار ساختمان   در بواره ام  
شرسش هایی را مطر  کرده اند و عجیب ای  کوه بوا وجوود  

 حضورم در منز  با خودم گفت و گویی نکردند. 
امروز رب    مجددا از دادستانی تماس گرفوتونود و اعوالم  
کردند که دستوور ضوبو  وثویوقوه روادر شوده اسوت و در  

روز شوس از ابوالغ کوتوبوی    ٠١ رورتی که زندانی   ظر   
حکم   به دادستانی مراجعه نکند   ضب  وثیقه عملویواتوی  

 خواهد شد. 
 تصمیم بنده همان است که قبال اعالم کرده ام. 

از آن جا که حتی به گفته ی خود حضورات   ایو  گوونوه  
شرونده سازی هوا و احوکوام   در شورایو  خواپ دوره ی  
احمدی ن اد رادر شده و هیچ گونه موبونوای حوقووقوی و  
قانونی ندارد   خودم را ملزم به تمکی  ایو  گوونوه احوکوام  

 ناعادالنه نمی دانم. 
م    ی  معلم هستوم   یو  فوعوا  رونوفوی و عضوو  
هیات مدیره ی ی  تشکل قانونی به نام کوانوون رونوفوی  

 معلمان. 
حقیقتا   کدام کشور عوقوب افوتواده ی جوهوان سووموی را  
سراغ دارید که برای معلمانش   احکامی  نیو  ظوالوموانوه  

 رادر کرده باشد. 
سووا  زنوودان   بوورای فووعووالوویووت روونووفووی   موودنووی و    ٠٤ 

 قانونمند !!! 
آن هم در جامعه ای کوه جونوایوتوکواران و رانوت خوواران و  
مفسده جویان   در آرامش کامل به اعموا  خوال  مشوغوو   

 هستند  !!!  
با ای  ور    در موعد مقرر به دادستانی خواهوم رفوت و  
قطعا با شای خود به زندان باز نخواهم گشت    را کوه نوه  
حکم را قانونی می دانم و نوه حوکوم دهونودگوان را دارای  
شایستوی مقام قضاوت و همان گونه که بارها گفته ام    
قطعا به احکام دادگاه های غیر قانونی و فورموایشوی ای  
که به نام انقالب   نزدی  به  هول سوا  اسوت بوه جوای  
عد    ظلم می گسترانند ت  نخوواهوم داد و بوا آراموش و  
اطمینان   به راه و هدفی که انتخاب کرده ام ادامه خوواهوم  
داد و مسووالن سه قوه را مسوو  هر حادثوه ای موی دانوم  

 که از ای  لحظه به بعد ممک  است برایم اتفاق بیفتد. 
 والسالم 

 محمود بهشتی لنورودی 
 ٣١٦١٦١ 

 

 بین المللی
 
هالا هالزار  راهپیالمالایالی ده -ال آمریکا ٦

در   نالالفالالر بالالر عالاللالالیالاله نالالداد پالالرسالالتالالی
 بوستون

ها هزار نفر در شهر بوستون آموریوکوا عولویوه نو ادشورسوتوی    ده 
هزار نوفور    ٤١ تظاهرات کردند. به گفته شلیس بوستون حدود  

 در ای  راه یمایی شرکت داشتند. 
هوایوتوان    هوا بوه خوانوه   "نازی       تظاهرکنندگان شعار می دادند: 

 و "اینجا جایی برای نفرت وجود ندارد. " “برگردید.  
ای  راه یمایی در مقابل تظاهرات "دفاع از آزادی بیوان" کوه  

های افراطی سازماندهی شده بود برگزار شود.    توس  راست 
نفر شرکت کرده بودند. بوا    ٠١١ در ای  تظاهرات تنها حدود  

اینکه شلیس برای جودا کوردن دو گوروه در موحول حضوور  
ای مویوان دو طور  روی    های شراکنوده   داشت اما درگیری 

نفر را بوازداشوت    ٠٢ کم    داد. نیروهای امنیتی آمریکا دست 
 کردند. 

ها کسوی زخوموی نشود. شوهوردار و    در جریان ای  درگیری 
رئیس شلیس بوستون نیز از نحوه برگزاری راهو ویوموایوی ابوراز  
رضایت کردند. رئیس شلیس بوستون در بخشوی از سوخونوان  
خود گفت: "هیچ کس زخمی یا کشته نشد  خسارتی هوم  

 به بار نیامد. امروز  روز زیبایی برای شهر ماست" 
دونالد ترامپ  رئیس جمهوری آمریکا نویوز کوه بوه خواطور  
موضت گیری خود در قبا  حوادث شارلوتزویل مورد انتوقواد  
شدید مخالفان قرار گورفوتوه اسوت بوا ارسوا  توویویوتوی بوه  
راه یمایی بوستون واکنش نشان داد و گفوت راهو ویوموایوانوی  
که در بوستون علیه "تعصب و نوفورت سوخو  گوفوتونود" را  

 تحسی  می کند. 
هوای افوراطوی و    آقای ترامپ بعد از درگیری میان راسوت 

مخالفان آنها در شهر شارلوتزویل که در جریان آن ی  نوفور  
کشته شد گفته بود که هر دو طر  ماجرا مقوصور بوودنود.  

 ای  موضت گیری انتقاد شدید مخالفان را برانویخت. 
 
قالالانالالون   دادگالالاه عالالالالالی -الالال هالالنالالد ٣

 طالقه" را متوقف کرد  اسالمی "سه
ی    سوتویوزانوه   تری  دادگاه هند باالخره به توق  قانوون زن   عالی 
طالقه" رأی داد. بر اساس ای  قانون کوه بورگورفوتوه از    "سه 

توانند با گوفوتو  سوه بواره    شریعت اسالمی است  مردان می 
 کلمه "طالق" همسران خود را طالق دهند. 

خوواهوان هونود بورای لوغوو    ها تالپ زنان و برابری   شس از سا  
اوت دادگواه    ٠٠ شونوبوه    طالقه" سرانجوام روز سوه   قانون "سه 

عالی ای  کشور رأی به توق  اجرای ای  قوانوون داد. ایو   
خبر ی  شیروزی بزر  برای زنان مسلمان هنودوسوتوان بوه  

ها برای تغییر قانون طوالق در جوهوت    رود که سا    شمار می 
 اند.   برابری جنسیتی تالپ کرده 

به گزارپ خبرگزاری رویترز  قاضی کاهار دربواره تصومویوم  
دادگاه گفته است: "ای  ی  مورد بسویوار حسواس اسوت   

گوذاری    ایم که قوانوون   ه   ما دولت هند را به سمتی هدایت کرد 
 مناسب و درخوری در ای  مورد انجام دهد. " 

طالقه" به مدت شش مواه بوه    به گفته ای  قاضی قانون "سه 
آید و در ای  مدت دولت هند باید یو     حالت تعلیق در می 

 قانون درخور برای طالق تهیه کند. 
طالقه" که برگرفته از شریعت اسالموی اسوت بوه    قانون "سه 

دهد که تنهوا بوا گوفوتو  شوفواهوی و    مردان ای  حق را می 
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 کارگران در فیس بوو                              دیدن کنید

باره کلمه "طالق" هموسوران خوود را طوالق دهونود. زنوان    سه 
انود کوه بسویواری از آنوهوا تونوهوا از طوریوق    مسلمان گفوتوه 

اپ به ای  طوریوق از سووی شووهورانشوان    اسکایپ یا واتس 
 اند.   مطلقه شده 

 
کالالاهالالش دسالالتالالمالالزد  -الالال بالالریالالتالالانالالیالالا ٩

 کارکنان بخش دولتی
دهود کوه سوطو  دسوتوموزد    مطالعاتی در بریتانیا نشوان موی 

ها و سایر کارکنان بخش دولوتوی    ها  شرستاران  شزش    معلم 
طی  ند سا  اخیر کاهشی محسووس داشوتوه اسوت. ایو   

را شوامول    ٠١٠٠ توا    ٠١١٠ تحوقویوقوات در بوازه زموانوی  
هوا    دهد در طو  ای  مدت دستمزد معلوم   شود و نشان می   می 

به ازای یو  سواعوت کوار  سوه شوونود کواهوش یوافوتوه  
است.نتیجه ای  مطالعات در روزنامه گاردی  مونوتوشور شوده  

تر در ای  گزارپ مواجورا    است. ای  روزنامه به رورت جزئی 
حواضور بوه    و همهنی  خبر داده ای  موضووع درحوا     را شر  

  الش بزر  کابینه تبدیل شده است. 
 
تلاهرات کارگالران در  -ال آرژانتین ٣

 اعتراض به سیاست های ریاضتی
دهها هزار ت  از کارگران و هوموهونویو  اعضوای اتوحوادیوه  
های مهم کارگری در آر انتی  با راه ویوموایوی در خویوابوان  
های شایتخت ای  کشور و با درخواست اشتغا  زایی بیوشوتور  
از سوی دولت  به سیاستهای ریاضوتوی رئویوس جوموهووری  
راسوتووووورای آر انووتوویوو  اعووتوراض کووردنوود. اتووحووادیووه هووای  
کارگری در آر انتی  می گویند که سویواسوتوهوای رئویوس  
جمهوری ای  کشور علویوه مونوافوت کوارگوران بووده اسوت.  
جدیدتری  اطالعات در مورد وضت اشتغا  در آر انتی  نشوان  
می دهد که نر  بیکاری در ای  کشوور در سوه مواه او   

دررد افزایش یافته است. ای  در حوالویوسوت    ٣٢٠ امسا  به  
  ٢٢١ که ای  آمار در سه ماه شایانی سا  گذشته مویوالدی  

 دررد بوده است. 
 
"کالارزار زنالان بالرای  -ال افغانستان ٣

تغییر" تالش برای ممانعت از ازدواج 
  دختر  زیر سن قانونی

شماری از نهادهای مدافت حقوق زنان کمو ویونوی را جوهوت  
جلوگیری از ازدواج دختران زیر سو  قوانوونوی در هورات در  

    اند. ای  کارزار در اداموه بورنواموه   غرب افغانستان راه انداخته 

 "زنان در راستای تغییر" آغاز شده است.  
رود و بور    های مختل  افغانسوتوان موی   ای  کارزار به والیت 

های اجتومواعوی زنوان هور والیوت    ها و  الش   اساس خواست 
 کند   موضوع کارزارپ را انتخاب می 

شیش از ای ٢ ای  کارزار در کابل و بامیان اجورا شوده اسوت.  
در کابل موضوع "کارزار زنان در راستای تغییر" مشوارکوت  

هوای    سیاسی زنان و در بوامویوان دسوتورسوی زنوان بوه موقوام 
 مدیریتی بوده است. 

هوایوی کوه بوه دلویول    زنان در والیت هرات به خاطر خشونوت 
شوونود     ازدواج اجباری و زیر س  قانونی با آن رو به رو موی 

خواستند موضوع ای  کارزار دادن آگاهی در همی  زمویونوه  
 باشد.  

ها نفر از زنان سالومونود  شومواری از موردان و بورخوی از    ده 
دخترانی که در کودکی وادار به ازدواج شوده بوودنود گورد  

هوای اجوبواری بویوشوتور    هم آمدند توا دربواره عوواقوب ازدواج 
 بدانند. 

زهرا رحمانی مسئو  نهاد حوقووق بشوری "احورم" در هورات  
سوا      هوای کوالن   می گوویود: "اموروز دلویول حضوور خوانوم 

ها و شماری از موردان ایو     )مادربزر (   مادران  مادرکالن 
خواهیم از طریق آنان شیام خوود را    ولسوالی ای  است که می 

هوا     برسانیم و بووییم که یکوی از دالیول ارولوی خشوونوت 
هوای    هوای زنوان هومویو  ازدواج   هوا و خوودسووزی   خودکشی 

 اجباری است و باید از آن خودداری شود." 
ای  نهاد به دخترانی که در سنویو  شوایویو  وادار بوه ازدواج  

 دهد.    حقوقی می     اند مشورت   شده 
هوای زیور سو     روحینا باور از مسوئووالن "احورم" هوم ازدواج 

 داند.    های خانوادگی می   قانونی را دلیل عمده خشونت 
گوید دخترانی که "در سنی  نوه   وهوارده و شوانوزده    او می 

کنند در واقت هنوز طفلنود. وقوتوی کوه    سالوی ازدواج می 
شوونود و خشوونوت را در موقوابول خوود حوس    بزرگوتور موی 

کنند و ایو  مونوجور بوه قوتول یوا    کنند ایستادگی می   می 
 شود."   خودسوزی زنان می 

  ٣ گوید کوه در    رد  که در ای  کارزار شرکت کرده می 
 سالوی توس  شدرپ وادار به ازدواج شده بود. 

او گفت: "به ای  خاطر که شدرم تنها بود. برادر هم نداشوتوم.  
کرد کوه زنودگوی    کارو بار نداشتیم و دولت هم کم  نمی 

ما درست شود. شدرم مجبور شد که مورا بوه عوقود کسوی  
 بیاورد." 

هنوز آمار دقیقی از شمار افرادی که در هورات در غورب  
انود در دسوت    افغانستان  در کودکی وادار بوه ازدواج شوده 

 نیست.  
هوای    شمار دقیقی از زنان و دخترانوی کوه در اثور خشوونوت 

انود نویوز ثوبوت نشوده    اند یا آسیب دیوده   خانوادگی کشته شده 
 است.  

  ٠٩٣٠ هوای موحولوی هورات در سوا     اما به گوفوتوه موقوام 
زن در هورات اقودام بوه خوودکشوی    ٣١١ خورشیدی حدود  

انود. هور ونود    اند. از ای  میان حدود سی نفر جان باختوه   کرده 
شود که آمار های دقیقی در ای  بواره هوم ثوبوت    گفته می 
 نشده است. 

 
فالعالا ن حالقالوق زنالان  -ال مراکش  ١

علالیاله تالعالرضالات جالنالسالی باله زنالان 
 تلاهرات کردند

شس از تعرض جنسی  ند شسر نوجوان بوه یو  دخوتور در  
شهر کازابالنکای مراکش  فوعواالن حوقووق زنوان در  ونود  

عولوویوه توعورضوات جوونوسوی بوه زنوان در   شوهور ایو  کشوور 
 اعتراض کردند.  مراکش 

نوفور کوه    ٩١١ گزارپ خبرگزاری فرانسه  نوزدیو  بوه    به 
اوت در کوازابوالنوکوا    ٠٩ ها زن بودند  هارشونوبوه    بیشتر آن 

دست به گردهمایی علیه توعورضوات جونوسوی بوه زنوان در  
جامعه مراکش زدند. تظواهورات مشوابوهوی نویوز بوا حضوور  

 دفتر در شهر ربا  برگزار شد.   ٠١١ 
زدند: "لوبواس    تظاهرکنندگان در مرکز کازابالنکا فریاد می 

عامل تجاوز نیست"  "ما ترسی نداریم! "  "افکار عومووموی  
 را آزاد کنید"  "قوانی  برای مردان  تجاوز برای زنان". 

اوت ویودئوویوی در موراکوش بور    ٠١ روز یکشنبه گذشته   
های اجتماعی منتشر شد که در آن نشوان داده    روی شبکه 

شد ی  گروه نوجوان در اتوبوسی به ی  دختور جووان    می 
ساله تعرض جنسی کرده و سعی در برهنه کوردن او و    ٠١ 

 دست زدن به اندام او داشتند.  
در میان تظاهرکنندگانن کازابالنکا  ند هنرمند زن نویوز  
حضور داشتند. از جمله فاطم عیاشی  بازیور و فویولوموسواز  
و أم غی  بنت رحراوی  معرو  به "أم"  خواننده موردموی  

 مراکش. 
اعوتونوا    فاطم عیاشی گفت: "کسی نباید به ای  مسائل بوی 

 شود."   باشد. ای  موضوع به همه ما مربو  می 
شود مسوکووت    او افزود اگر از ای  اقدام فیلمی گرفته نمی 

ماند و معلوم نیست که در جامعه تعورض جونوسوی بوه    می 
 زنان تا  ه میزان بیشتر است اما شنهان مانده. 

براساس آمار رسمی در موراکوش از هور سوه زن یوا دخوتور  
شوونود.    مراکشی دو نفر قربانی تعرض جنسی و تجاوز موی 

های عمومی از جمله جواهوایوی اسوت کوه خشوونوت    مکان 
 فیزیکی علیه زنان بیشتر مشهود است. 


