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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!
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  ٧١٤٢ سپتامبر  ٥

 ٧ صفحه  

 ٤ صفحه   

 ٤٧ صفحه   

 ٩ صفحه  

 ٣ صفحه  

 ٦ ازصفحه  

 ٤٦ صفحه 

 اخبار کارگری

 بخش ایران: نسان نودینیان 
 رفاهی                    بخش بین المللی: داوود   

 ٤١ صفحه    

 ٥ صفحه    

 ٢ صفحه  

 ٤٤ صفحه   

مسئول فاجعه پالسکو و مرگ آنش نشانان جمهوری اسالمی است. در 
 حاشیه گزارش مجلس در باره پالسکو

 محمد شکوهی 

معلمان،  ز نفر ا ٠٣٣بیانیه مشترک بیش از 
 کارگران و فعالین دانشجوئی 

 ٨٠٣٢درحاشیه "ترجمه و ارزیابی پرونده 
 علیه جمهوری اسالمی" 
 محمد کاظمی  

 گزارش جنایتکاران 
 اصغر کریمی  

 کارگران در هفته ای که گذشت 
شهریور مارش اعتراضی کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب در  ٢

 اراک
 اعتراض کارگران و شعار الله اکبر  

 "شهال دانشفر 

 منصور حکمت  تفاوت های ما 
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

(٠) 

 در ادامه کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 ٤٢ صفحه     

زخمی در اثر واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی.  ٠٠کشته و  ١١
 جمهوری اسالمی مسئول مستقیم کشتار دانش آموزان  است.

 محمد شکوهی 

 ٧٤ صفحه   

اعتراضات سراسری کارگران گسترش می 
 یابد 

کارگران هپکو و آذرآب اراک دست به  
 راهپیمایی و تجمع زدند 

    

سخنرانی در مراسم یادمان شاهرخ زمانی و 
 کورش بخشنده در تورنتو

 محسن ابراهیمی 

در تهران، بانه، اصفهان و رشت مردم دست 
 به تظاهرات زدند
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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!

امروز مردم شهر بانه، کارگرران و  
دانشرریررویرران، بررازنشررسررترر رران و  
پرستاران در تیمعات مخترفرد در  
تهران و اصفهران و برانره و رشرت  
تررهرراهرررات هررای بررزررگرری برررپررا  
کردند و عفیه جنایت و بیحقوقری  
و وضعیت مرعریرشرتری اعرتررا   

 کردند.  
 

هزاران نفر از مردم خشم ین برانره  
در اعترا  بره قرترل دو کرولربرر  
امروز در خیرابران هرای شرهرر بره  
حرکت درآمدند و برا سرنرر در  
مقابل تیررانردازی و پررتراب گراز  
اشرررو آور اوبررراب سررررکررروب  
حکومت دست به مرقرابرفره زدنرد.  
طبق گزارشات مختفد از کمیتره  
کردستان حزب حداقل ده نرفرر از  
مردم شهر میروح شده اند و شهرر  
بانه تعطیل شده است. مرردم برانره  
خررواهرران مررعرررکرری و مررحرراکررمرره  
عامفین و آمرین قرترل کرولربرران،  
برکناری کرماندار این شرهرر کره  
مررردم او را بررانرری کرررمرران قررتررل  
کولبران معرکی میکنرنرد، پراپران  
دادن به کشتار کرولربرران، جربرران  
خسارات هرای وارده بره خرانرواده  
های آنها هسترنرد. در مرریروان و  
سررردشررت و برررخرری دیرر ررر از  
شهرهای کردستان خربررهرایری از  
تحرک مردم در پشرتریربرانری از  

 مردم بانه میرسد.  
 

در تهران کارگرران شررکرت واحرد  
کرره تررعررداد قررابررل ترروجررهرری از  
دانشریرویرران و مررعرفررمران آنررهرا را  

همراهی میکردند با شعار زندانری  
سیاسی آزاد باید گرردد و آزادی  
شهابی خواسته کوری مرا اسرت،  
دست به تیمع و راهپیمایی زدنرد،  
خرررواهررران آزادی کررروری رضرررا  
شهابی و سایر زندانیران سریراسری  
شرردنررد و بررا زنرردانرریرران سرریرراسرری  
رجایی شهر اعرالم هرمربرسرتر ری  
کردند. ایرن تریرمرع بره کرراخروان  
ربابه رضایی همسر رضا شرهرابری  
سرازمران داده شرده برود. در ایررن  
تهاهرات مردم مانرع دسرتر ریرری  
توسط سرکوب ران حکومت شدند  
و برای لحهاتی خریرابران مرقرابرل  

 میفس را اشغال کردند.  
 

در تهران در مقابل دکتر روحرانری  
و سازمان برنامه و برودجره و در  
اصفرهران و رشرت برازنشرسرتر ران  
آموزب و پرورب و بازنشرسرتر ران  
ارتش و پرستاران بازنشستره دسرت  
به تیمعات اعتراضی زدند، عفیره  
اختالس شرعرار دادنرد و خرواهران  
رسیدگی کوری به خواست هرای  
خود شدند. برازنشرسرتر ران اعرالم  
کردند تا حق خود ن ریرریرز از پرا  

 نمی نشینیز.  
 

کارگران پروکیل ساوه نریرز امرروز  
دست به اعتصاب و تیمع زدند و  
خررواهرران پرررداخررت کرروری حررقررو   

 های خود شدند.  
 

اینها اکثریت مردمند کره عرفریره  
حکومت بره مریردان آمرده انرد و  
هرررروز حررفررقرره مررحرراصررره عررفرریرره  

مفتخوران و سرکوب ران را تنرر  
تر میکنند. عفرز الرهردی گرفرتره  

هرای    بود روحانیرت را برا شربرکره 
و کرنرسررت مرحراصرره      اجتماعی 

اند این گوشه ای از واقعیرت    کرده 
است اما واقعیت بزرگتر این اسرت  
که مردم در خیابان ها نریرز دارنرد  
کل اوباب دزد و جنایتکار حاکرز  
را محاصره مریرکرنرنرد ترا بسرا   
حکومت اسالمی و نهام استثمرار  
و اخررتررالس و کسرراد و کررقررر و  
مررحرررومرریررت را در هررز بررریررزنررد.  
کرمانده نیروی انرترهرامری اسرتران  
مرکرزی گرفرتره برود تریرمرعرات  
اعتراضی در سرال جراری سره و  
نیرز بررابرر شرده اسرت. امرا برایرد  
اضاکه کررد کره خشرز و نرفررت  
مردم نیز عمیق تر شده و مصرمرز  
تر از همیشه و هرمربرسرتره ترر از  
 همیشه دارند به میدان میایند.  

 
مردم آزادی میخواهند، حرمرت و  
امنیت میخواهند، رکاه و عردالرت  
و برابری میخواهند و بره زوایرای  
مختفد وضعیت موجود اعرتررا   
میکنند و ترردیردی نردارنرد کره  
برررای داشررتررن یررو زنرردگرری  
انسانی حکومت نحرس اسرالمری  
باید گرورب را گرز کرنرد. ایرن  
خواست مشترک و کروری هرمره  

 مردم است.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٤٩٣١ شهریور    ٤١ 
 ٧١٤٢ سپتامبر    ٥   

در تهران، بانه، اصفهان و 
رشت مردم دست به تظاهرات 

 زدند
مردم آزادی میخواهند، حرمت و امنیییت میییخیواهینید، رفیاه و عیدالیت و 
برابری میخواهند و به زوایای مختلف وضعیت موجود اعتراض میکننید و 
تردیدی ندارند که برای داشتن یک زندگی انسانی حکومت نحس اسیالمیی 

 باید گورش را گم کند. این خواست مشترک و فوری همه مردم است. 
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 ٦ صفحه  

عررفرریرره    ٧٥١٢ پرررونررده شررمرراره  
جمهوری اسالمری پررونرده ایسرت  
که توسط "کمیته آزادی انیرمرن"  
سازمان جهانی کرار  بره عرنروان  
بخشی از گرزارب هرا و پررونرده  

مراه    ٤٢ هرای دیر رر در تراریر   
جهت بررسی هریرئرت    ٧١٤٢ ژوئن  

مدیره سازمان جهانی کرار ترهریره  
گردیده اسرت. ایرن پررونرده اخریررا  
توسط کعالین " اتحاد بین المففری  
در حمایرت از کرارگرران درایرران"  
ترجمه و تنهیز و به همراه مقردمره  
ای،کرره حرراوی "ارزیررابرری" ایررن  
پرونده است، بعنوان سند معتربرری  
عفیه حکومت جمهوری اسالمری  
و از طررریررق بسرریرراری از سررایررت  
هررای کررارسرری زبرران در اخررترریررار  

 (٤ عموم قرار گرکته است. ) 
اجررازه دهرریررد ایررن نرروشررترره را بررا  
جمالتی از خود ایرن سرنرد شررو   
کنیز تا آن دسته از دوستانی کره  
خود این سند را نخوانرنرده انرد ترا  
حدودی با محرترویرات ایرن سرنرد  

 آشنا شوند.  
اتحراد بریرن الرمرفرفری درمرعررکری  
اهررمرریررت ایررن سررنررد مرریررنررویسررد:  

، برررای  ٧٥١٢ 'مررطررالررعرره پرررونررده  
کفیه کرعرالریرن کرارگرری ایرران،  
مداکعیرن حرقرو  کرارگرران و از  
جمفه وکالی کارگران بازداشرتری  
و زندانی و نیز کفیره کرنرشر رران  
حررررقررررو  انسررررانرررری ضررررروری  

این پرونده برای نرخرسرتریرن     است. 
پرررس از    ٧١١١ برررار در سرررال  

شکایت تشکالت کارگرری بریرن  
المففی از جمهروری اسرالمری بره  
دلیل سرکوب کعالین و تشرکرالت  
مستقل کارگری و نقض آشرکرار  
مررقرراولرره نررامرره هررای بررنرریررادی  
سازمان جهانی کار، توسط رژیرز  
جمهوری اسالمری، در "کرمریرتره  
آزادی انیرمرن" سرازمران جرهرانری  
کار گشوده شد. از آن زمران ترا  
کنون این پرونده نه تنها همرنرنران  
مفتوح بروده برفرکره برر  هرای  

دیرر ررری از مررروارد نرررقررض و  
سرکوب بیشترر حرقرو  کرارگرران  
در ایران به آن اکرزوده شرده اسرت.  

طری سرال     "اتحاد بین الرمرفرفری" 
و به ویژه در دو سرال   های اخیر  
ضررمررن ترررجررمرره مررتررن   گررذشررترره  

محتوای ایرن    ٧٥١٢ اصفی پرونده  
پرونده را مورد بررسی و نقرد قررار  

آننه باعث شد که مریرددا   داد.  
به این پرونده برپرردازیرز، ایرن اسرت  
که پرونرده در سریرصردوهشرتراد و  

( گرزارب کرمریرتره  ٩٢٧ دومین ) 
جرون    ٤٢ آزادی انیمن به تراریر   

، برطرور کرامرل ترری درج  ٧١٤٢ 
پررونرده    ٤٢١ شده است و از میان  

مروجررود، ایررن پرررونررده بره عررنرروان  
یررکرری از دو پرررونررده مررفررترروح  

اضطراری شناخرتره   بسیارجدی و  
شده و از هریرئرت مردیرره سرازمران  
جهانی کرار درخرواسرت گرردیرده  
که آن را مورد تروجره ویرژه خرود  
قرار دهد' )کفمات برولرد شرده از  
نویسنده ایرن مرقرالره اسرت(. ایرن  
نوشته تاکیرد مریرددی اسرت از  
اهمیت این سند برای اکشراگرری  
عررفرریرره تررزویررر و حرریررفرره گررری  
حکومت ضد کارگری جمهروری  
اسالمی و " تشکالت کرارگرری"  
وابسته به آن و همننین ممراشرات  
سازمان جهانی کار برا ایرن رژیرز  

 جنایتکار.  
 

همانطوری که درمقدمه این سنرد  
آماده است از پراسر  هرای رژیرز  

کرمریرتره     جمهوری اسرالمری بره 
آزادی انیمن، به خوبی می تروان  
پری بررد کره رژیرز دو هرد  را  
بطور تروامران دنربرال مری کرنرد:  
"نخست توجیه و ترداوم وضرعریرت  
موجود و دوم به تراخریرر انرداخرترن  
دائمی تصمیرز سرازمران جرهرانری  
کار در رابرطره برا نرقرض حرقرو   
بنیادی کارگران ایران. اما هرمران  
گونره کره از گرزارب پریرداسرت  
ترررکررنررد هررای رژیررز در نررو   

پاسخ ویی، نتوانسرتره اسرت کره  
کمیته را تغییر دهد، برفرکره   نهر  

کمیته بیش از پریرش برر اجررای  
توصیه های خرود تراکریرد کررده  

 است".  
این سند نشان میدهد که چ ونره  
جمهوری اسالمی از یو طرر   
با توسل به دروغ گویی آشکار و  
از طر  دی ر با پراسر  کرفری   
و مبهز به تالب مرذبروحرانره ای  
درتوجی ه جنرایرات خرود عرفریره  
کعالین کارگری ادامه میرد هرد.  
برای نمونه، رژیز در پاس  بره در  
خواست چرنردیرن سرالره کرمریرتره  
مرربررنرری بررر آزادی کرروری رضررا  
شهرابری و پررداخرت خسرارت بره  
ایشان با دروغ آشکار ادعرا کررده  
است کره "رضرا شرهرابری نره بره  
دلیل کرعرالریرت هرای کرارگرری  
بررفررکرره برره دلرریررل هررمررکرراری بررا  
سررازمرران مرریرراهرردیررن خررفررق تررا  

و حتی در دوران    ٧١٤١ سالهای  
مرررخصرری اسررتررعررالجرری اب کرره  
بهانه بازداشت و حربرس طروالنری  
او شد، محرکروم و زنردانری شرده  

به همین گونه در ارتربرا      است. 
با ابراهیز مددی نریرز رژیرز مری  
گوید محکومریرت او ربرطری بره  
کعالیت های کارگرری نرداشرتره،  

و آقای مددی به دلیل کرعرالریرت  
هررای "ترربررهررکررارانرره" مررحررکرروم و  
زندانی شد". )کفمرات برولرد شرده  

 از طر  نویسنده است( 
 

درمقدمه ایرن سرنرد هرز چرنریرن  
"نتییه گیری هرا   آماده است که 

و توصیه های کمیته نشران مری  
دهد که کمیته تقریبا بطور دقریرق  
از آننه که در رابطه برا مسرایرل  
کارگرری در ایرران مری گرذرد،  
آگاه است و بنابراین پراسر  هرای  
دولت جمهوری اسالمی نتوانسرتره  
است به اهداکی که رژیرز دنربرال  
می کند یراری رسرانرد. برا ایرن  
وجود، از مترن گرزارب پریرداسرت  
که کمیته آزادی انیرمرن، ضرمرن  
ایررنررکرره ادعرراهررا و پرراسرر  هررای  
جمهوری اسرالمری را نرپرذیررکرتره  
است، برا آنرهرا بررخرورد صرراحرت  
آمیزی نیز نداشته است".  الربرتره  
و هرمرانرطروریرکره درایرن مرقردمره  
آماده است  روشرن اسرت کره بره  
عنوان بخشی از سازمان جرهرانری  
کار، که سرازمرانری سره جرانربره  
گراست، انتهار بریرشرترری از ایرن  

 کمیته نمی توان داشت. 
  ٧٥١٢ از زمرران انررتررشررار پرررونررده  

کمریرتره آزادی انریرمرن سرازمران  

جرهررانرری کررار عررفرریرره جررمررهرروری  
  -اسالمی تقریبا دو ماه میر رذارد 

دوماهی پر از التهاب در جرنربرش  
کارگری. درایرن مردت جرامرعره  
ایررران، از یرررو طرررر ،شررراهرررد  
گسترب هر چه بریرشرترر جرنربرش  
کارگرری در اقصرا نرقرا  ایرران  
بوده است. منیمفه در این مردت،  
مررا شرراهررد اعررترررا  بررا شررکرروه  
کارگران دو کرارخرانره آآر آب و  
هپکو در شرهرر اراک بروده ایرز.  
تیمع سراسری باز نشسرتر ران در  

مرداد یکی دیر رر از نرقرا     ٩٤ 
درخشان جنبش کرارگرری درایرن  

ترریررمررعرری کرره    -دوره برروده اسررت 
اتحاد باز نشست ان و شاغرفریرن ،  
اتحاد معفز، کارگر، پرستار را بره  
نمرایرش گرذاشرت. مضرمرون ایرن  
اتحاد و همبست ی اعرتررا  بره  
کل توحش سرمایه داری حراکرز،  
از جرمرفره اعرتررا  عرفریره کرقرر،  
تبعیض، نابررابرری، اخرترالرسرهرا و  
سرکوبها برا خرواسرت مریرعرشرت،  
منزلت و داشرترن یرو زنردگری  
انسانی بود. از طر  دیر رر رژیرز  
درمانده از مقابفه با جنبش رو بره  
گسررترررب کررارگررری، برریررش از  
پرریررش، بررا شررال  و زنرردان برره  
سرررکرروب بسررراغ ایررن جررنرربررش و  

 علیه جمهوری اسالمی"  ٨٠٣٢درحاشیه "ترجمه و ارزیابی پرونده 
 محمد کاظمی  
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کعالین عمفی و رهبران سرراسرری  
آن آمده اسرت. از زمران نر رارب  
گزارب کمیته انیرمرن آزادی ترا  
کنرون مروارد جردیردی از نرقرض  
حقرو  کرارگرران در ایرران برطرور  
مرتب صورت گرکته است. رضرا  
شهابی، به رغز توصیه کرمریرتره،  
دوباره به زندان بررگرردانرده شرده و  
هز اکنون در اعتصاب غرذا بسرر  
مری بررد. شراپرور احسرانری راد،  
عضو هیات مدیرره اترحرادیره آزاد  
کارگران ایران به اترهرام اخرالل در  
نهز عمومی به تحمل شرش مراه  

ضربه شال  محرکروم    ٩١ حبس و  
شررده اسررت. اسررمرراعرریررل عرربرردی  
همننان در حبس اسرت و دهرهرا  
کارگر عدالت خواه در هفرت ترپره  
بازداشت و دادگراهری شرده انرد.  
حکز جفب میدد عرفری نریراتری  

 صادر شده است.  
 
مرروج سرررکرروب اخرریررر جررنرربررش    

کارگری تاکیرد مریرددی اسرت  
که تنها یو اعترا  سرراسرری  
و با پشتوانه اعتصابات سرراسرری  
کارگری است که میتوانرد رژیرز  
را وا دار به یو عرقرب نشریرنری  
جدی نرمرایرد. ایرن ترنرهرا طربرقره  

کرارگرر اسرت کرره برا خروابرانرردن  
مراکز گرهی ومرهرز ترولریردی و  
خدماتی میتواند روح تازه ای در  
جنبش آزادی خرواهری و بررابرری  
طفبی بدمد. و این امرر بریرش از  
پیرش در گررو ایریراد تشرکرالت  
مستقل و توده ای طبقره کرارگرر  
اسررت. تشررکررالت ترروده ای و  
سراسری کره برتروانرنرد نره ترنرهرا  
کررارگررران بررفررکرره تررمررامرری مررزد  
بر رریررران جررامررعرره و برریررکرراران را  
نمایرنردگری کرنرنرد. و ایرن امرر   
بیش از هر زمران دیر رر بره امرر  
اتحاد و همدلی رهبران عرمرفری و  
سراسری طبقه کارگر گره خرورده  

 است.  
 

در اینیا باید به ایرن مسرفره نریرز  
اشاره کنیز که همین قردر عرقرب  
نشینی رژیز چه درمقابل جرنربرش  
کررارگررری درایررران و چرره در   
سرازمرران جررهرانرری کررار برریرش از  
هرچیز مدیون کعالیت کرعرالریرن و  
رهبران عمفی و سرراسرری طربرقره  
کارگر بوده است. رهبران عرمرفری  
و سراسری که برا جسرارت و از  
کدا کاری و مرایره گرذاشرترن از  
جرران و زنرردگرری خررود از یررو  

طر  پررچرز مربرارزات جراری را  
بردوب کشیده و از طرر  دیر رر  
به چهره های جنربرش کرارگرری  
ایران در میامع بین المففی ماننرد  
سازمان جهانی کار تربردیرل شرده  

 اند. 
 

در همین راستا برایرد بره نرقرش و  
سهز کعالین کارگری، سازمرانرهرا  
و احررزاب چررا، رادیررکررال و  
کمرونریرسرتری ،کره در خرارج از  
کشررور و دررابررطرره بررا جررنرربررش  
کررارگرررری درایررران کرررعررالررریرررت  
میکنند، در شرنراسرانردن جرنربرش  
کرررارگرررری و رهررربرررران آن بررره  
سازمانرهرای کرارگرری درغررب،  
اشرراره کررنرریررز. شرررکررت حسررن  
سعیدی در اجالس اخیرر سرازمران  
جهانی کار نشان داد که سازمران  
جهانی کار تنرهرا مرحرفری بررای  
شرررکررت نررمررایررنرردگرران تشررکررالت  
وابسرترره برره جررمرهرروری اسررالمرری  
نیسرت. ایرن اجرالس هرز چرنریرن  
مرررحرررفررری اسرررت بررررای دکرررا   
سررازمررانررهررای طرررکرردار جررنرربررش  
کارگری ایران از کعالین جرنربرش  

(. پرررونررده  ٧ کررارگررری درایررران ) 
عفیه جرمرهروری اسرالمری    ٧٥١٢ 

در اصل شاهد دیر رری اسرت از  
تالب مذبوحانره رژیرز جرمرهروری  
اسالمی در پوشاندن چهرره کرریره  
و ضد کارگری خود در سرازمران  
جهانی کرار در مرقرابرل کشراری  
کره برخراطررر شرانسرانرردن جرنربررش  
کارگری از طر  کفیه نیروهرای  
طرکدار جنبش کارگری در ایرران  
بره رژیرز جرمرهروری اسرالمری و  
سازمان جهانی کار تحمریرل شرده  

 است.   
 

در خاتمه و هز چنان که در سنرد  
آماده است عفی رغز همه مروانرع  
ساختار در سرازمرانرهرایری نرهریرر  
سازمان جهانری کرار، مرداکرعریرن  
جنبش کارگری ایرران در سرطر   
بین المفرفری کرمراکران برایرد ایرن  
کشررار را برره رژیررز جررمررهرروری  
اسالمی و سازمان جرهرانری کرار  
اعرمرال نررمرایرنررد. ایرن مررداکرعریررن  
مرریررترروانررنررد "راه هررکررارهررایرری  

بتوان جمهوری اسرالمری   که   را  
را به دلیل نقض مستمرر و جردی  
مررقرراولرره نررامرره هررای بررنرریررادیررن  

کررد،   سازمان جهانی کار تنبیه  
از جمفه برررسری امرکران ترعرفریرق  
عضویت دولت جمهوری اسالمری  

و اخراج نمایندگان حکومتی کره  
تحت عنوان "هیئت کارگرری" در  
اجالس ساالنره سرازمران جرهرانری  
کار شرکت میکنند )امرا هرز و  
غز شان جفوگیری از طررح شردن  
شررکررایررات جرردیررد عررفرریرره دولررت  
جمهوری اسالمی ایران و بره برن  
بست کشانیدن شرکرایرات جراری  

در دستور کار خرود قررار   است(،  
دهند وبرا صرراحرت و قراطرعریرت  
بیشتری سازمان جهرانری کرار را  

ترحرت کشرار قررار   بیش از پیش  
 دهند'. 

 ٧١٤٢ محمد کاظمی اوت  
 

 منابع مربوطه: 
  ٧٥١٢ .ترجمه و ارزیابی پررونرده  ٤ 

عفیه جرمرهروری اسرالمری"جردی  
تریرن و اضرطرراری ترریرن پررونرده  

 مفتوح در سازمان جهانی کار" 
 
. شرررکررت حسررن سررعرریرردی در  ٧ 

اجالس سازمرانری جرهرانری کرار،  
نررقررطرره درخشررانرری درجررنرربررش  

 کارگری ایران 
 

 علیه جمهوری اسالمی"           محمد کاظمی   ٨٠٣٢درحاشیه "ترجمه و ارزیابی پرونده 

 کارگران هپکو و آذرآب اراک دست به راهپیمایی و تجمع زدند 
 وزیر صنعت و معدن سفر خود به استان مرکزی را ملغی کرد    

  ٢ کارگران کارخانه هپکرو امرروز  
شهریور دست بره راهرپریرمرایری در  
وسررط شررهررر اراک زدنررد و در  
حالیکه شعار میدادند مشکرل مرا  
حل نشره اراک قریرامرت مریرشره  
خیابان مفو در مررکرز شرهرر را  
بستند. بخشی از دستمزد کارگران  
هپکو از دیماه سال قربرل تراکرنرون  

 پرداخت نشده است.  
همزمان با تیمع کارگران هرپرکرو،  
کارگران آآرآب اراک نیز دست به  
تیمع در مقابل سازمان صنرعرت و  
مررعرردن زدنررد و سررپررس بررطررر   
استانداری راهپیمایی کرده و وارد  
محوطه استانداری شدند. کارگران  
آآرآب نریرز شرش مراه مرزد طرفرب  

دارنررد. کررارکرررمرراهررای ایررن دو  
کارخانه بیمه کارگران بره ترامریرن  
اجتماعی را نیز پرداخت نرکررده و  

کارگرر ایرن دو    ٩١١١ نزدیو به  
مرکز با مشکل ترمردیرد دکرتررچره  
هررای خررود روبرررو هسررتررنررد و در  
ماههای گذشته برارهرا دسرت بره  
ترریررمررع و راهررپرریررمررایرری زده انررد.  
راهپیمایی چندماه قربرل کرارگرران  
هپکو و خانواده های آنها در مرکز  
شهر با شعار زیر بار ستز نمیکنریرز  
زندگی انعکاس گسرتررده ای در  
سرطر  کشرور داشرت. ایرن شرعررار  
سپس توسط بازنشرسرتر ران ترکررار  
شد. شعار امروز آنها، مشکرل مرا  
حل نشه اراک قیامت میشه، نیرز  

تکرار شعار کارگران کروالد اهرواز  
است که چند هفته قبل در اهرواز  

 سر داده شد.  
کضرررای شرررهرررر اراک بشررردت  
اعتراضی است. کارگران کمبرایرن  
سازی و ماشیرن سرازی اراک و  
تعداد دی ری از کرارخرانره هرای  
بزر  و کوچو این شهر نیز برا  
مشکالت مشابهی مواجهند. کضا  
در ایرن شرهرر و بررخری دیر رر از  
شهرهای اسرتران مررکرزی چرنران  
اعتراضی است که وزیر صنعت و  
معدن سفر امروز خود به چند شهر  

 استان مرکزی را لغو کرد.  
 

مررقررامررات حررکررومررت بررارهررا برره  

کارگران این مراکز قرول داده انرد  
که به خواست های آنها رسیدگی  
کننرد امرا بررای هرمره کرارگرران  
روشن است که این قرول و قررارهرا  
پشیزی ارزب ندارد. کارگران بایرد  
دسررت برره ترریررمررعررات هررمررزمرران و  
متحدانه بزنند، برا حضرور خرانرواده  
های خود در خیرابران هرای شرهرر  
راهپریرمرایری کرنرنرد و حرمرایرت و  
همبست ی مردم را جرفرب کرنرنرد.  
کضرای اعرتررراضری عررمرومری در  
اراک زمینه حرکت های برزر   
و متحد کارگری را کرراهرز کررده  
است. تنها در این صورت است که  
کارگران موکق میشوند حقو  خود  
را از حفقوم مفتخوران بیرون بکشند  

و خواست هرای خرود را بره آنرهرا  
تحمیل کنند. زیر بار ستز نمیکنیز  
زندگی و مشرکرل مرا حرل نشره  
اراک قیامت میشه و شرعرارهرای  
مشررابررهرری کرره قرردرت و اتررحرراد  
کارگران را نشان بدهد توجه مرردم  
را نیز جفب میکنرد و مرفرترخروران  
حاکز را بره وحشرت مری انردازد.  
کارگران باید با قاطعیت در مقابل  
عناصرری کره سرعری مریرکرنرنرد  
شعارهای مذهبی را در تیرمرعرات  
آنها برجسته کنند و میان کارگران  

 تفرقه بیندازند بایستند.  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٤٩٣١ شهریور    ٢ 
 ٧١٤٢ اوت    ٩١  
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 ٤ صفحه   

برراالخررره پررس از چررنررد مرراه،  
هیئت تحقیق و ترفرحرج مریرفرس  
اسالمی درمرورد شرال  زدن بره  
کارگران معدن طالی آ  دره در  
تکاب گزارب خود را به میرفرس  
ارائرره داد. نررکررات اسرراسرری ایررن  
گررزارب کرره ترروسررط مررحرریرروب  
قرائت شده و مالحهات و توصریره  
های احتمالی او هرز در آن وارد  

 شده به این شرح است:  
 

"قوه قضائیه در ایرن مروضرو   
مررهررفرروم واقررع شررده". "شررال  برره  
کارگران با لربراس بروده و هریر   
آثار خونی برر بردن آنرهرا مشرهرود  
نرربرروده"، "ترربررفرریررغررات وسرریررع ضررد  
انقالب داخفی و خارجی بر عرفریره  
قوه قضائیره  مسرالره را برزر   
کرده و جو را متنشج کرده اسرت"  
و "مرحررکرومرریرن بررعرد از اجرررای  

مرنردی    حکز شال ، به دلیل برهرره 
از عفو مقام مرعرهرز رهربرری در  

  ٧١ بیش از    ٣٥ کروردین ماه    ٤٧ 
انرد و    ساعت در زندان نمانده   ١٢ و  

در این راسرترا عرمرفرکررد ریراسرت  
مرحررترررم دادگسررترری شررهرررسررترران  

 باشد".    تکاب قابل تقدیر می 
 

یعنی کارگران حق شان بروده  
که به جررم اعرتررا  و مرطرابرق  
قوانین حکومت شال  برخرورنرد و  
به زندان و جریمه مرحرکروم شرونرد  
ولی شامل عفو خامنه ای واقرع  
شده اند. شرال  هرز روی لربراس  
بوده و به خون و جرراحرت مرنریرر  
نشررده اسررت، ضررد انررقررالب آنرررا  

 بزر ! کرده است.  
 

گررزارب مرریررفررس و امررثررال  
محیروب کره مسرئرولریرت خرانره  
کارگرر حرکرومرت را دارد و در  
نقش وکیل مداکع کارگران ظاهرر  
میشود، کارکرما را تبرئره کررده،  
برای قوه قضائیره کره حرکرز بره  
شال  زدن کارگرران و جرریرمره و  
زنرردانرری کررردن آنررهررا داده دایرره  

مهربان تر از مادر شرده و ارگران  
ها و مقامات حکومت را که در  
گررزارب از آنررهررا اسررز برررده شررده  
مررورد دکررا  و تررقرردیررر قرررار داده  
است. در مقابل این کرارگرران آ   
دره اند که مطابق قانون مریرازات  
اسالمی شایستره شرال  و زنردان  
بودند ولری ضردانرقرالب داخرل و  
خارج بدلیل تبفیغات وسیعش کرار  
دسررت مرریررفررس داده و آنررهررا را  
میبور به تحقیق و تفحرج کررده  
اسررت. امررا هرریررئررت مرریررفررس و  
محریروب از تررس ضرد انرقرالب  
توصیه میکنند که "بهتر برود بره  

ای مرروضررو ،    جرهررت برعررد رسررانره 
قاضی پرونده بره جرای مریرازات  

هررای    شررال  از دیرر ررر مرریررازات 
 نمود".      تعزیری استفاده می 

 
یرو نررکرترره دیرر رر در ایررن  
گزارب جفب توجه میرکرنرد و آن  
شکایت کرارکررمرا از کرارگرری  
است که بدلیرل زورگرویری هرای  
کارکرما و انوا  کشار اقرترصرادی  
و بیحقوقی اقردام بره خرودزنری و  
خودکشری کررده اسرت. گرزارب  
هریررئررت تررحررقرریرق مرریررفررس نررفررس  
شکایت کرارکررمرا را زیرر سروال  
نمیبرد، می وید خودزنی با یرو  
تکه شیشه و سطحی بروده و بره  
نرروعرری وانررمررود مرریررکررنررد کرره  
خودکشی محسوب نمیشده و ایرن  
تبفیغات ضد انقالب است که آنررا  

کررارکرررمررا      بررزر  کرررده اسررت! 
محکوم نیست این کرارگرر اسرت  
که بدلیل خودزنی مررترکرب جررم  

 شده است.  
 

سرتاپای این گزارب بریرانر رر  
هیئت حاکمه ای بغایت بیرشررم و  
جررنررایررتررکررار اسررت. کررقررط نرر رراه  
سرمایه دار به کارگر نیست ن راه  
مشتی جنرایرترکرار بره کرارگرران  
اسررت. از مررحرریرروب، چررمرراقرردار  
شناختره شرده حرکرومرت کره در  
اوایل سرر کرار آمردن جرمرهروری  

اسالمی به خانره کرارگرری کره  
به همت کارگران مبارز و چرا  
شکل گرکته بود حرمرفره کررد و  
نقش مسرترقریرمری در حرمرفره بره  
کارگران شررکرت واحرد و برریردن  
زبان یو کارگر داشت تا هیئرت  
تحقیق میفس و خود میرفرس ترا  
قوه قضاییه و رئیرس دادگسرترری  
تررکرراب و نرریررروی انررتررهررامرری و  
کرماندار تا خامرنره ای و قرانرون  
میازات اسرالمری هرمره پریر  و  
مهره های یو ماشین جنایت و  
سرمایه داری اسرالمری انرد کره  
دست به دست هز مریردهرنرد کره  
کارگر را کو  اسرترثرمرار کرنرنرد،  
اعترراضرش را سررکروب کرنرنرد،  
عفیه اب قانون وضع کننرد و در  
رسانه هایشان موضو  را هر طرور  
خواستند جفوه دهند. کارکرما هرز  
در مررعرریررت ارگررانررهررای دولررت و  
قانون دسرت بره هرر بریررحرمری و  
کثاکتی عفیره کرارگرران مریرزنرد  
اما در مقابل ارگانها و مرقرامرات  
مختفد به حد کاکی سخاوترمرنرد  
است. ببینید رشوه های کارکررمرا  
نصیب کدام ارگانها و شرخرصریرت  

 های حکومت شده است:  
 

"با استناد بره مردارک ارائره  
شده از سروی مردیرریرت مرحرتررم  
شرکت پویا زرکران )کرارکررمرای  
معدن(، از بدو کرعرالریرت و شررو   

  ١٩ مربرفر     ٤٩٣١ کار ترا سرال  
هررای    مرریررفرریررارد ریررال برره ارگرران 

مختفد دولتی و نهامی از قبیرل  
کرررمررانررداری تررکرراب، سررازمرران  
صنعت معدن و تیرارت اسرتران و  
شهرستران، شرهررداری شرهررسرتران  
تکاب، نیروی انرترهرامری، دکرترر  
یررکرری از نررمررایررنرردگرران مررحررترررم  
میفرس نرهرز شرورای اسرالمری،  
کمو به دکتر عفما، بخرشرداری  

هررای    تررخررت سررفرریررمرران، هررمرریرراری 
کرمانرداری، برخرشرداری، پرفریرس  
پیش یری، کمیته امداد و هیئرت  
رزمندگان اسالم شهرستان ترکراب  

های شرورای اسرالمری    و همیاری 
بهزیستی تخت سرفریرمران، سرفریرد  
کاری مسید و احردا  مسریرد  

پرداخرت و  …  روستای دورباب و  
یا هزینره شرده کره در بسریراری  

و تررردیررد و     مروارد جررای سرروال 
رسرد    باشد و به نهر مری   شبهه می 

با پرداخت برخی مبال  به بعرضری  
انرد    ی دولتی، خرواسرتره   ها   از ارگان 

از زیررر بررار پرررداخررت مرربررالرر   
هررنرر ررفررترری از حررقررو  مررعررادن،  
مالیات و عروار  دولرتری کررار  

درصرد    ٧١ ترا    ٤١ نمایند و شاید  
 اند".    دین خود را ادا نموده 

 
گزارب مرحریروب و هریرئرت  
تحقیق میفس صرکنهر از ایرنرکره  
توضریر  مریردهرد چر رونره سرود  
حرراصررل از اسررتررثررمررار وحشرریررانرره  
کارگران مریران طربرقره حراکرز و  
ارگان های سرکوب و مذهبی و  
بوروکراسی اب تروزیرع مریرشرود،  
مکانیزم های درونی یو دولرت  
سرررمررایرره داری آنررهررز از نررو   
اسالمی اب را نیز خریرفری خروب  
نشان مریردهرد. روشرن اسرت کره  
چ ونه پفیس و نیروی انترهرامری  

و کرماندار و شهردار و بخشردار و  
امام جمعه و نمایندگان میفرس و  
کمیته امرداد و دکرترر عرفرمرا! و  
غیره و غیره دسرترشران در جریرب  
کارکررمرا اسرت، و حرتری بررای  
پرکردن جیب خود میتواننرد رشروه  
ای ب یرند و کراله برزرگری هرز  
سررر صررنرردو  دولررت برر ررذارنررد و  

  ٣١ تا    ٢١ کارکرما را از پرداخت  
درصررد عرروار  و مررالرریررات برره  
دولت خودشران کرراری  بردهرنرد.  
روشن است که هرمره ایرن ارگران  
ها کنار کارکررمراهرای مرحرتررم!  
قرار مریر ریررنرد، شرال  و زنردان  
برررای کررارگررری کرره مررزاحررز  
کارکرما میشود صادر مریرکرنرنرد  
و تازه موقعری کره ترحرت کشرار  
"ضد انقالب " میبور به تحقیرق  
میشوند همه حواسشان هست کره  
مرربررادا ارگررانرری، مررقررامرری و  
کررارکرررمررایرری یررا پرریررش نررمرراز  
مسیدی مهرفروم! واقرع شرود. و  
این حکایت رابرطره حرکرومرت برا  
کفیه کارکرمایان اسرت و رابرطره  
حکومت و کارگر نیز برر هرمریرن  

 اساس تعیین میشود. همه جا  
 

 اصغر کریمی  
 گزارش جنایتکاران 
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ایررن بررده بسررترران هررا مرریرران  
کررارکرررمرراهررا و ارگرران هررا و  
کرمرانردهران و مرقرامرات و امرام  
جرمررعرره هررا وجررود دارد. کرراکرری  
است کره کرارکررمرا سرهرز امرام  
خوبی به امام جمعره بردهرد و دم  
کرمانده انتهامی یا رئیس دادگراه  
در محل را ببیند یا مسریردی را  
تعمیر کنرد ترا آخرونرد مرحرل در  
مکان مفررح ترری سرر برنردگران  
خدا شیره بمالد. در همره جرا ایرن  
کارگرانند که بدلیل اعتررا  بره  
باال کشیدن حقوقشان و کسراد و  
اجحاکات هرروزه کارکرما تروسرط  
نیروی انتهامی دست یر میشونرد  
و توسط قوه قضاییه و برر اسراس  
قوانین کار و میازات اسالمی و  
سایر قوانین حرکرومرت مرحرکروم  
مریرشرونرد. عریرن ایررن رابرطره در  

معدن یورت و هفت تپره و کروالد  
و نفت و آتش نشانی و مروسرسره  
کاسپین و چسب هل و هرپرکرو و  

 همه جا عمل میکند.  
 

گزارب امرا بره دو حرقریرقرت  
مررهررز اعررترررا  مرریررکررنررد و ایررن  
مهمترین نکتره گرزارب مریرفرس  
است. درگزارب یرو پرارگررا   
در مررریررران بررره کشرررار "ضرررد  
انقالب " اشاره میرشرود. اآعران  
میکنند که بررای ایرنرکره "ضرد  
انقالب " نتوانرد اسرترفراده کرنرد  
بررهررتررر بررود برره کررارگررر شررال   
نمیزدند. این امتیاز ناخواستره ای  
است که به "ضد انقالب " داده  
میشود. ضدانقالبی کره هرر روز  
طرررح هررایرری را برره شررکررسررت  
کشانده است، وادارشان کررد کره  

سن سار را که یکری از احرکرام  
صری  قرآن و اسالم اسرت برخراطرر  

مرتروقرد کرنرنرد،      مصال  نرهرام! 
کشار بیحریرابری در مریران آنرهرا  
ولوله بیندازد و بحث اعردام مرواد  
مخدری ها در مریران آنرهرا براال  
ب یرد. اگر این "ضد انرقرالب "  
نبود چه جنرایرت هرای دیر رری  
که نمیکردنرد. و ثرانریرا گرزارب  
میفس اگر ارگانهرای مرخرترفرد  
حکومت و کارکرما را در یرو  
جبرهره قررار مریردهرد، کرارگرر و  
"ضد انقالب " را هز کرنرار هرز  
می ذارد. و ایرن دومری کرفریرد  
درک نکته اول و کرفریرد درک  
مررهررمررتررریررن رونرردهررای سرریرراسرری  
جرامرعره اسرت. کرارگررر و "ضررد  
انرررقرررالب " یرررا اپررروزیسررریرررون.  
کشمکش طبرقراتری، کشرمرکرش  

مرریرران اپرروزیسرریررون و حررکررومررت،  
اپرروزیسرریررون برره مررعررنرری طرربررقرره  
کارگر، زنان و جروانران و احرزاب  
سرن ونی طفرب، هررروزه اسرت و  
درمورد هر موضو  اجترمراعری و  
سیاسی کوچو و بزرگی مرهرر  
خررود را مرریررزنررد. از حرریرراب تررا  
حررقررو  کررارگررر، از مررذهررب تررا  
آزادی های سیاسی، از اعدام ترا  
زندان اوین و زندانی سریراسری، از  
زنرردگرری خصرروصرری مررردم تررا  
ازدواج سرفریرد و روابرط جرنرسرری  
میان مردم، از اختالس ترا حرقرو   
های نیرومری، از هرمربرسرتر ری  
جهانی با کارگران و مرردم ایرران  
تا دسترسی به ماهواره و اینتررنرت  
و ورزب و مرروسرریررقرری و دروس  
مدارس و صردهرا مسرالره دیر رر  
موضو  جدال سیاسری عرمریرق و  

گسررترررده و هررمرره روزه در ایررران  
است. و در همه ایرن زمریرنره هرا  
این اپوزیسیون، به هرمران مرعرنری  
وسیع کفمه، است کره حرکرومرت  
را گرام بره گرام از سرنر ررهرای  
ایرردئررولرروژیررو و سرریرراسرری اب  
عقب میراند و بندهرای سررکروب  
را شل میکند و امتیاز می ریررد.  
سرنوشت جامعره و جرنرایرترکراران  
بیشرمری را کره در مریرفرس و  
دولت و سیستز قضرایری و بریرت  
رهبری و ارگران هرای نرهرامری  
حرکررومررت نشررسررترره انررد، هررمرریررن  
کشمکش بزر  طبقاتی تعیریرن  

 میکند.  
----------   

 

 گزارب جنایتکاران                                                             اصغر کریمی  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!                     زنده باد جمهوری سوسياليستی!

گزارب کمیسریرون عرمرران مریرفرس  
جمرهروری اسرالمری دربراره کراجرعره  

ادوات گرمرایشری  »پالسکو می وید: 
کشررری غررریررررمررریررراز و    و سررریرررز 

غیراستاندارد عامل حریق بوده اسرت.  
مرالررو و مردیررر سرراخرتررمرران، اتررا   
اصنا  و اکراد صنفری، اسرترانرداری  
و کررمرانرداری ترهرران، وزارت کرار،  
سازمان برنامه و برودجره و سرازمران  
مدیریت بحران کشوردی رر مرقرصرران  

مریرزان نرقرش هرر  ».«حادثه هسرترنرد 
گانه حرادثره    یو از مقصرهای هفت 

صرالح قرانرونری    باید در مرراجرع آی 
از دیر ررر عرروامررل  «مشرخررج شررود. 

اصفی حریرق و ریرزب سراخرترمررررران،  
عدم وجود استانداردهای الزم ایمرنری  
در سریرسرتررز هرای برر  صرنرعرترری،  
روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظرت،  
هشدار دهرنرده و تریرهریرزات اطرفرا   

 حریق در ساختمان پالسکو. 
الزم به تروضریر  اسرت کره در ایرن  
گزارب اسمی از بنیاد مسرترضرعرفران  

که مالو پالسکرو برود بره مریران  
” مرالرو ” نیامده و کقرط بره عرنروان 

 اشاره شده است. 
نزدیو بره هشرت مراه از کراجرعره  
ریزب ساختمان پرالرسرکرو و کشرتره  

نفردیر رر از    ١ آتش نشان و    ٤١ شدن  
مردم می گذرد. در طول ایرن مردت  
مقامرات اسرترانرداری، کررمرانرداری،  
شهرداری و آترش نشانری ترهرران، بره  
همراه بنیاد مستضعفان کره مرالرو  
پالسکو مری براشرد ترمرام سرعری و  
تالششان را بررای خرارج کرردن ایرن  
نهاد به عنوان مقصر و عامل اصفری  
این کاجعه بره کرار گررکرترنرد. بری  
شرمانه اعالم کرردنرد کره اسرترفراده  
غیر مریراز از وسرایرل گررمرایشری  
توسط کارگران عرفرت آترش سروزی  
بوده است. حتی در هرمریرن گرزارب  

 هز این را تاکید کرده اند. 
در اثر اصرار و پاکشاری بازماندگران  
این حادثه و کشرار اکرکرارعرمرومری،  
یو ماه بعد از حرادثره، حرکرومرت  

” کمیسیون ترحرقریرق “ اعالم کرد که  
برای بررسری ایرن مروضرو  تشرکرل  
میدهرد.حرکرومرت بررای آرام کرردن  
اوضا  وعده داد که هرمره کرارگرران  
شاغل در پالسکو را بریرمره خرواهرد  
کرررد و خسررارات بررازمررانرردگرران را  
پرداخت خواهد کرد. که این کرار را  
هز نکردند. طبق اعتررا  اداره کرار  

کرارگرردر    ٤١١١ تهران نزدیو بره  
این کاجعه بیکار شده اند. خبرری از  

 پرداخت بیمه بیکاری نیست. 
حکومت و باندهایش گرزارب   بارها  

تهیه کردند و هر باند و دار و دسرتره  
حکومتی با اعمال کشرار بره ترهریره  
کنندگان گرزارب حرادثره، بره ترقرال  
اکتادند موضو  را به نرفرع خرودشران  
تغییر بدند. در این میان بویژه برنریراد  
مستضعفان بیشترین کشرارهرا را بره  
کمیرسرسرون حرکرومرتری وارد آورد.  
حرتری درهرمریرن گرزارب شرکرسرترره  
وبسته که داده اند نرام برنریراد را از  

 گزارب حذ  کرده اند. 

کرره  ”  مررقررصررر اصررفرری “ ایررن هررفررت  
گزارب از آنها اسز برده است، تاکیرد  

میزان نقش هر یرو  »می کند که: 
گانه حرادثره برایرد    از مقصرهای هفت 

رررونررری    در مرررراجرررع آی  صررالح قررران
 «مشخج شود. 

 
 مهمترین این مراجع بیت رهبری و  

 

 مسئول فاجعه پالسکو و مرگ آنش نشانان جمهوری اسالمی است. در حاشیه گزارش مجلس در باره پالسکو
 محمد شکوهی 
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شییهییریییور مییارش  ٢
اعیتییراضییی کییارگییران 
دو کارخانه هپکیو و 

 آذرآب در اراک  
شرهرریرور    ٢ صب  روز چهارشنبره  

کارگران دو کارخانه هپکو و آآر  
آب اراک در اقردامری جرداگرانره  
به صورت همزمان در اعترا  بره  
نامشخج بودن وضعیت مطالبرات  
مزدی مرعرو  خرود و وضرعریرت  
بالتکفریرد کرارخرانره در مرقرابرل  
سرراخررتررمرران اسررتررانررداری ومرریرردان  

 شهدای اراک تیمع کردند.  
کارگران کارخانه آآر آب اراک  

مراه مرزد طرفرب    ١ نرزدیرو بره  
دارند. و کارگران کارخانه هپرکرو  

مطالربرات    ٣٥ نیز از دی ماه سال  
مزدی خود را به صرورت کرامرل  

اند. آنها هرمرنرنریرن    دریاکت نکرده 
بدلیل عدم پرداخت حق بیمره شران  
با مشکل تمدید دکرتررچره هرای  
خود روبرویند.  در رابرطره برا ایرن  
مررعررضررالت کررارگررران قرربررال نرریررز  
تیمعات مشابرهری بررپرا کررده و  

 پی یر خواستهایشان شده بودند. 
شهریور کرارگرران ایرن دو    ٢ روز  

کارخانه در حالیکه بنرها یری برا  
آرم کررارخررانرره شرران در دسررت  
داشتند، در صفری برا شرکروه در  
وسط شهر مارب رکتند و شرعرار  
دادند. در این روز کارگران هپکرو  
خیابران مرفرو را بسرترنرد و برا  
شررعررار مشررکررل مررا حررل نشرره،  
اراک قیامت میشه، بار دی ر برا  
مقامات مسئول اتمام حیت کررده  
و حررق و حررقرروقشرران را طررفررب  
کردند. کریاد خشم ین کرارگرران  
هپکو در وسرط شرهرر اراک در  
ایررن روز یررادآور اعررتررراضررات بررا  
شکوه آنها در سال گرذشرتره برود.  

اعترراضراتری کره برطرور واقرعری  
نررقررطرره عررطررفرری در مرربررارزات  

 بود.   ٣٥ کارگری در سال  
یکسال قبل کرارگرران هرپرکرو در  
وسررط شررهررر اراک راهررپرریررمررایرری  
کردند و با شرعرار زیرر برار سرترز  
نمی کرنریرز زنردگری، جران کردا  
مرریررکررنرریررز در ره آزادی، سرررود  
آزادگی سردادند و این شرعرار بره  
سرود همبست ی در اعرترراضرات  

از جرمرفره     ٣٥ کارگری در سال  
بره شرعرار هررزاران برازنشرسرتره در  

  ٧٧ تریرمررع اعررترراضرری آنررهرا در  
تربردیرل شرد. در    ٣٥ اسفند سرال  

شررهررریررور    ٢ حرررکررت اعررتررراضرری  
کارگران با شعار مشکل ما حرل  
نشرره، اراک قرریررامررت مرریررشرره،  
صرردای خشررز و اعررترررا  کررل  
کارگران و کل جامعره را عرفریره  
توحش سررمرایره داری حراکرز و  
زورگویی هایشان اعرالم کرردنرد.  

مرررداد    ٧١ شررعرراری کرره روز  
هرزار کرارگرر گرروه    ١ امسال نیز  

مفی کوالد در حرکت اعترراضری  
شان در اهواز آنرا کرریراد زدنرد. و  
این چنین است کره اعرترراضرات  
کارگران به خیابان کشیده شرده و  
کارگران اتمام حیرت مریرکرنرنرد.  

  ٤٢١١ در هشتز شهریور بیرش از  
کارگران آآر آب در راهرپریرمرایری  
شرکت داشتند و پریر ریرر طرفرب  
هایشان بودند. این تنها هرپرکرو و  
آآرآب نیست بفکه شررکرت هرای  
واگن پارس، کرمربرایرن سرازی و  
مرراشرریررن سررازی در اراک در  
وضعیتی مشابه قرار دارند و برنرا  
بر خبرها شرایرط صرنرایرع برزر   
استان مرکزی به گونه ای اسرت  
که هر چند وقت یو بار شراهرد  
تیمعات اعتراضی کرارگرری در  
استان هستیز و هرز اکرنرون شرهرر  

اراک به یکی از کرانرون هرای  
داغ اعتراضات کارگرری تربردیرل  

 شده است. 
اعررتررراضررات گسررترررده در شررهررر  
اراک حرکرایرت از کرراهرز بررودن  
زمینه برای اعتراضرات هرمرزمران  
کررارگررری در ایررن شررهررر اسررت.  
بعالوه بخرش عرهریرمری از مرردم  
شهر وابست ان همین کرارگررانری  
هستند که در ایرن کرارخرانریرات  
در اعررترررا  و مرربررارزه انررد و  
بیشترین زمینه جفب همبرسرتر ری  
کررارگررری در شررهررر اراک را  
میتواند شکل دهد. در اییاد ایرن  
هررمرربررسررترر رری خررانررواده هررای  
کارگران نقش برجستره ای دارد.  
بررنررابرررایررن هررمررانررطررور کرره در  
اعتراضرات کرارگرران هرپرکرو در  
سال گذشته شراهرد نرقرش ارزنرده  
خرانررواده هررای کررارگررران بررودیررز،  
اکنون نیز نه تنها در هپکو بفرکره  
در آآر آب و دیرر ررر مررراکررز  
کارگرری در ایرن شرهرر کره در  
اعررترررا  هسررتررنررد، خررانررواده هررا  
میتوانند نقش برجسته ای داشرتره  

باشند. در عین حال اترکرای ایرن  
کارگران به تصمیز گیرری هرای  
جمعی در میامع عمرومری شران  
و ارتررربرررا  کرررارگرررران ایرررن  
کارخانیات با یکدیر رر و ترالب  
بررررای مرررترررحرررد کرررردن صرررد  
اعررتررراضرراتشرران از جررمررفرره نررقررطرره  
تاکیدات دیر رری اسرت کره بره  
ایررن مرربررارزات مرریررترروانررد قرردرت  

 بخشد.  
 

اعتراض کارگیران و 
 شعار الله اکبر

کارخانه آآر آب یکی از مرراکرز  
پررر جررنررب و جرروب اعررتررراضررات  
کررارگررری اسررت. ایررن کررارگررران  

ماه است مزد نر ررکرتره    ١ اکنون  
اند و بدلیرل  عردم پررداخرت حرق  
بیمه شران تروسرط کرارکررمرا بره  
تامین اجتماعی با مشکل تمردیرد  
دکرترر چره هرای درمرانرری خررود  
روبرویند. اکنون مدتی اسرت کره  
در تیمع و اعترا  بسر مریربررنرد  
و از جمفه امسال چنردیرن برار در  

خررداد    ٤٢ اواخر اردیبرهرشرت مراه، 
مررداد  ٤٥ تیرماه و    ٩٤ و    ٧٥ ماه،  

با تیمع و راهپیمایی بره پررداخرت  
نشدن مطالبات و حق و حقروقشران  
اعترا  کردند. آخرریرن مرورد آن  
روز هشت مرداد ماه برود. یرکری  
از شرعررارهرای کرارگررران آآر آب  
اراک در حرکت اعترراضری ایرن  
روزشان، شرعرار الرفره اکربرر برود.  
طرح این شعار از سوی کرارگرران  
جررای مررکررث دارد و الزمسررت  
بحثی روی آن داشته باشیز. سرال  

مررردم برررای رهررایرری از شررر    ٥٢ 
سررال حررکررومررت    ٥١ خررفررقرران  

شرراهررنررشرراهرری، در اعررترررا  برره  
تبعیض و نابرابری و برای داشرترن  
یو زندگی بهتر برا شرعرارهرای  
مر  بر شاه، زنردانری سریراسری  
آزاد باید گردد، به خیابان آمردنرد.  
اما در آن هن ام ارتیا  اسرالمری  
با کریب وحدت کفمه شرعرار الرفره  
اکبر را به خیابان آورد و برا ایرن  
شعار جرمرهروری اسرالمری را برر  
 مردم غالب کردند. با این شعار  

 

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 شهریور مارش اعتراضی کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب در اراک   ٢

 اعتراض کارگران و شعار الله اکبر
 بازنشستگان همچنان پیگیر خواستهایشان هستند

 شهال دانشفر 

صفحه    ٨ صفحه  
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به جامعه حمفه کرردنرد و روزنرامره  
ها را بستند و تشکفهایمان را مرورد  
حمفه قرار دادند. برا ایرن شرعرار بره  
زنان حمفه کردند و بر روی صرورت  
زنانی که حیاب برر سرر نرکرردنرد،  
تی  کشیدند و اسید پاشیدند. با ایرن  
شعار حیاب را اجباری کرردنرد. برا  
این شعار قرمره کرش هرا و اوبراب  
حزب الفه را برای سرکوب مبرارزات  
مردم به خیابان ها ریخترنرد. برا ایرن  
شعار اعردام و جرنرایرت کرردنرد. و  
خالصه اینکه با این شعار انقالبرمران  
را به شکست کشاندنرد. امرروز هرز  
نیروهای حاکظ نهام  و دارو دسرتره  
های شورای اسالمی چی، هر جرا  
که می بریرنرنرد کرنرتررل اوضرا  از  
دستشان خارج میشود، مریرکروشرنرد  
تا این شعار را به میدان آورند. مری  
کوشند با سردادن این شعار و آوردن  
عرررکرررس خرررامرررنررره ای و سرررران  
جنایتکارحکومت، رنر مذهبی و  
حکومتی به اعتراضات کارگران و  

مردم معتر  بزنند. بعضا با کرریرب  
اینکه گویا با ایرن شرعرار اعرتررا   
آنان حاشیه امنیتی بیشتری خرواهرد  
داشت، آنرا بره جرفرو مریربررنرد. امرا  
اینهز کریبی بیش نریرسرت. امرنریرت  
ما در حرکت متحد ما، در شررکرت  
کعال خانواده ها و جفب همبسرتر ری  
مردم و اعترا  هر چه قدرتمند ترر  
ماست. نباید اجرازه بردهریرز کره برا  
چنین کریب کاری هایی و برا ایرن  
شعار صد اعترراضرمران را مرترفرر   
کنرنرد. سرردادن شرعرار الرفره اکربرر  
خریدن عمر برای جمهوری اسرالمری  
است. شعار الرفره اکربرر، شرعرار مرا  
مردم بررای داشرترن یرو زنردگری  
انسانی نیرسرت. شرعرار مرا بررابرری  
است و خواست قرفربری ترو ترو  
ما جارو شدن کرل بسرا  سررمرایره  
داری وحشی حاکرز، از بریرن برردن  
استثمار و تبعیض و برپایی جرامرعره  

 ای انسانی است. 
 

بازنشستگان همیچینیان 
پیگیر خواسیتیهیایشیان 

 هستند
بازنشست ران اسرتران ترهرران، الربررز،  
قزوین، قز و شهرهای اقماری بررای  
پی یری خواسرترهرایشران بره تریرمرع  

  ٤١ برررای سرراعررت ده صرربرر  روز  
شهریور در مقابل سازمان بررنرامره و  
برودجره کرراخرروان داده انررد. وسرریرعررا  
اطررال  رسررانرری کررنرریررز.  در ایررن  
کراخوان گفته شرده اسرت کره ایرن  
کرررراخررروان اسرررترررانررری اسرررت و  
برازنشررسرترر ران در دیر ررر اسررترانررهررا  
میتوانند به کراخور مروقرعریرت خرود  
در مقابرل اسرترانرداریرهرا و صرنردو   
بازنشست ی تریرمرع نرمرایرنرد و در  
صرورت تررمررایررل بره اعررتررراضرری در  
تررهررران بررپرریررونرردنررد. برردیررن ترررترریررب  
بررازنشررسررترر رران بررازهررز برره ترردارک  
اعررتررراضرری گسررترررده و سررراسررری  
میروند. وسیعا اطال  رسانی کنریرز.  

اولین تیمع سراسری برازنشرسرتر ران  
مررداد بررپرا    ٩٤ در سال جراری در  

شد که به نوعی یو نقطه عرطرد  
بود. در این حرکت اعرترراضری برار  
دی ر اتحاد بازنشست ان و شاغفیرن،  
اتحاد مرعرفرز، کرارگرر، پررسرترار را  
شاهد بودیز. مضمون ایرن اترحراد و  
همبست ی اعترا  به کل تروحرش  
سرررمررایرره داری حرراکررز، از جررمررفرره  
اعررترررا  عررفرریرره کررقررر، ترربررعرریررض،  
نابرابری، اختالسها و سررکروبرهرا برا  
خواست میعشت، منرزلرت و داشرترن  
یو زندگی انسانی بود. از جرمرفره  
در این روز شرعرارهرای حرقروقرهرای  
نیومی، کالکت عمومی، اگر کره  
مررن نرربررودم، تررو اون برراال نرربررودی،  
معریرشرت، مرنرزلرت، سرالمرت، حرق  
مسررفررز مرراسررت، دولررت، مرریررفررس،  
  ١ خرریررالررت، خرریررالررت، خررط کررقررر  

میفیون، حقو  مرا یرو مریرفریرون،  
حقو  ما ریالیه، هزینره هرا دالریره،  
معفز زندانی آزاد باید گرردد، جرای  

عبدی زندان نیست، جرای مرحرسرن  
عمررانری زنردان نریرسرت، سرفرره مرا  
خرالریره، پرز شرمرا عرالریره، کرارگررر  
شاغل بازنشسته اتحاد اتحاد، حقرو   
نابرابرر، ترحرمریرل کرقرر بریرشرترر، یره  
اختالس کز بشه، مشرکرل مرا حرل  
میشه ، ظفز ستز کاکیه، سرفرره مرا  
خالیه، این همه بی عدالرتری هررگرز  
ندیده مفتی، ما بازنشستر رانریرز، از  
جان رست انیز در مقابل مریرفرس و  
خیابرانرهرای اطرراکرش سررداده شرد.  

مرررداد    ٩٤ شررعررارهررای ترریررمررع  
بازنشرسرتر ران در مرقرابرل مریرفرس  
اسالمی، خرواسرترهرای آنرهرا را بره  
روشنی بیان میرکرنرد. خرواسرترهرای  
بازنشست ان خواستهای هرمره مرردم  
است. از مربرارزات و خرواسرترهرای  

 بازنشست ان وسیعا حمایت کنیز. 

 کارگران در هفته ای که گذشت         شهال دانشفر 

شخج خامنه ای مری براشرد. بره  
درخواست خامنه ای اسرز برنریراد و  
نقش آن در کل ماجرا را از روز اول  
ایررن کرراجررعرره خررط زدنررد،بررانرردهررای  
قدرتمند پشت سرر بریرت رهربرری و  
بنیاد مستضعفان، باند مقابل، یعرنری  

کرز  “ نهادهای دولتی را مرترهرز بره  
کردند،مترقرابرال  ” کاری وبی توجهی 

رررتررری شرررهررررداری،   رررانررردهرررای دول ب
مرالرو  “ استانداری و نرهرادهرایرش  

یعنری برنریراد را مسرئرول  ”  ساختمان 
 پاسخ ویی اعالم کردند. 

بدین ترتیب هر برانرد حرکرومرتری آن  
دی ری را مسئول و پاسخ ودر ایرن  
ماجرا اعرالم کررد. برازمرانردگران و  
اککارعمومی هز متوجه شدنرد کره  
انتهاری از حرکرومرت بررای روشرن  
شدن موضو  نربرایرد داشرت.برعرد از  
ماهها وقت خریردن نرهرایرترا برعرد از  
گررذشررت برریررش ازهررفررت مرراه، ایررن  
گزارب را ترهریره و اعرالم کرردنرد.  
همانطوریکه کره انرترهرار مریررکرت،  
حکومت و برانردهرای رنر رارنر رش  
موضو  را کش داده و وقت خرریردنرد  

تا کضا و جرو اعرترراضری مروجرود  
بررخرروابررد و بررا ارائرره ایررن گررزارب،  
رررازمرررانررردگررران ایرررن کررراجرررعررره و   ب

نرمرایرنرد.  ”  آرام  ”  اککارعرمرومری را 
سیاست کثیفری کره حرکرومرت در  
باره هر کاجعه و اتفا  ایرنریروری در  

 پیش می یرد. 
کره  ”  هرفرت مرقرصرر اصرفری “ اعالم  

گررزارب برره آن اشرراره کرررده اسررت،  
تررالب دیرر ررری برررای ترروجرریرره و  
مختومه اعالم کردن پرونده پالسرکرو  
می براشرد.ایرن گرزارب قررار نربرود  
مترهرمران و عرامرالن را پرای مریرز  
محاکمه کشانده و حق برازمرانردگران  
را در نرهرر بر ریررد. بریرشرترر یرو  
نمایش حکرومرتری اسرت. چررا کره  
تررهرریرره کررنررنرردگرران ایررن گررزارب و  
کمیسیونری کره بررای آن سرازمران  
رررانررردهرررای   داده انرررد، خرررود از ب

وابسته به مراکز مرترعردد     حکومتی 
قرردرت در جررمررهرروری آدمررکررشرران  
اسالمی سررمرایره مری براشرد، کره  
خودشان در تحمیل کیایع ایرنریروری  
به کرارگرران و مرردم یرد طروالنری  

 دارند. 
در این شرکری نریرسرت کره مرترهرز  
اصفی کاجعره پرالرسرکرو و کشرترار  
رررنررریررراد   ررران و مرررردم ب آترررش نشررران
مستضعفران بره عرنروان مرالرو آن  
می باشد.نهادهای دی ر حکومرتری  

… بویژه آتش نشانی و شرهررداری و 
در رده های بعدی قرار دارند. بنریراد  
عفیرغز هشدار های برخی بانردهرای  
حکومتی مبرنری برر نراامریرن برودن  
ساختمان پالسکرو و وجرود کرمربرود  
هررای جرردی در آن، هرریرر  مرروقررع  
نخواست اقدامات پیشر ریررانره بررای  
جفوگریرری از ایرن کراجرعره، نرهریرر  

نرروسررازی و تررامرریررن     اقرردامررات 
استاندارد وحداقل های ایمینری کرار  

را در دسرترور خرودب  …  در محل و 
 ب ذارد. 

میفس، دولت، نهادها و ارگرانرهرای  
حکرومرتری، بره یرو مرعرنرا کرل  
جمهوری اسالمی، حکومت تحمریرل  
کقر و کالکت و در این مورد شرایرط  
ناامن کار بر گرده کارگران و مرردم  
هستند. قوانین و سیراسرترهرایری کره  

ایررنررهررا تصررویررب وبرره اجرررا مرری  
گذارند،تحمیل بدترین شرایط کار، و  
نرراامررن تررریررن مررحرریررط کررار برررای  
کارگرران و مرردم، و بردسرت آوردن  
بیشترین سود برای سرمایره هرایشران  

 می باشند. 
رررهرررادهرررای   کرروتررراهررری دولرررت و ن
حکومتی از اقدامات نیات کروری،  
در اختیار ن ذاشتن تیهریرزات مردرن  
آنش نشرانری و..عروامرفری مرهرمری  
بودند که مر  آنش نشانان و مرردم  
عادی را رقز زدنرد. بره ایرن مرعرنرا  
همه این نهادها و در راس همه آنرهرا  
بنیاد مستضعفان، عامالن و عرامرران  
اصفی و مرترهرز ایرن جرنرایرت مری  
باشند. هرتوجیهی کره حرکرومرت و  
باندهایش در ایرن مرورد بریراورد، در  
این شکی نیست که کل حرکرومرت  
جمهوری اسالمی، از بریرت رهربرری  
گرکته ترا دولرت، و در ایرن مرورد  
ررنرریرراد مسررتررضررعررفرران، از   مشررخررج ب
مسررئرروالن و مررتررهررمرران ردیررد اول  
کشررتررار پررالررسررکررو مرری برراشررنررد.  
حکومت وباندهایش براحتری ترن بره  

پاسخ رویری و روشرن کرردن ابرعراد  
پررنررهرران ایررن جررنررایررت دسررت نررزده و  
نخواهد زد. بازماندگان ایرن کراجرعره  
چاره ای جز این نردارنرد کره بررای  
روشن کردن کوتاهی های حکومرت  
در ایررن مرراجرررا،و ازهررمرره مررهررمررتررر  
پرداخت خسارت به بازماندگان،دسرت  
بره اعرترررا  و مرربرارزه بررزنرنرد. در  
مواردی هز بدرسرت دسرت بره کرار  
زده انررد. در کررنررار ایررن مرروضررو   
پررداخرت بریرمره بریرکراری بره هرمره  
کارگران بیکار شده در ایرن جرریران  
ایررن کرراجررعرره بررایررد خررواسررت دیرر ررر  
کارگران و مردم و بازمرانردگران ایرن  
کاجعه براشرد. جرمرهروری اسرالمری  
کقط زبان زور و مبرارزه و اعرتررا   
کارگرران و مرردم را مری کرهرمرد.  
کقط و کقط از این طریق مری شرود  
به خواستها و مطالبات برازمرانردگران  

 دست یاکت.راه دی ری نیست. 
 

 محمد شکوهی 
 ٤٩٣١ شهریور    ٢ 
 ٧١٤٢ اوت    ٩١  
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 ٤١ صفحه  

چررنررد مشررخررصرره مررهررز جررنرربررش  
 کارگری ایران در دهه اخیر 

با سالم به هرمره شرمرا عرزیرزان و  
 خیفی خوب آمدید 

امروز این جا جمع شده ایز ترا یراد  
دو کررعررال و رهرربررر کررارگررری  
کمونیست، خوشنام و محبروب را  
گرامی بداریز که تا پای جان برا  
یرررکررری از هرررارترررریرررن و ضرررد  
کارگرترین حکومتهای سررمرایره  
داری جررهرران مررعرراصررر مرربررارزه  

 کردند. 
دو رهبری که هز در زنردگریرشران  
و هررز در مرررگشرران خررار چشررز  
 جمهوری اسالمی سرمایه بودند. 

ایررن حررقرریررقررت را تشرریرریررع جررنررازه  
باشکوهشان نشان داد کره در آن  
جمعیتی زیاد به تهردیرد پراسرداران  
اسالمی اعتنا نکردند و با شرعرار  
"شاهرخ معفز ماست، راه شراهررخ  
راه ماست" و سرود انرتررنراسریرونرال  
رهبران سرسخت و مرحربروب خرود  

 را بدرقه کردند. 
ظرراهرررا شرراهرررخ و کررورب برره  
مر  طبیعی در گرذشرتره انرد.  
اما چه کسی نمریردانرد کره ایرن  
پاسداران سررمرایره برودنرد کره در  
چررهررره شرراهرررخررهررا و کررورشررهررا  
کررابرروس مررر  خررود را مرری  
دیدند و بره هرر قسراوتری و هرر  
رآالتی دست میرزدنرد ترا صردای  
 بفند این رهبران را خاموب کند. 

کراموب نکنید که شراهررخ کره  
حتی یو روز هز ورزب درزنردان  
را کرررامرروب نررمرریررکرررد یررکرربرراره  
"سکته مغزی میکند"! او برارهرا  
هشرردار داده بررود کرره از طررر   
بازجویانش تهدید به مرر  شرده  
بود "به صورتی کره هریرنرکرس  

 بویی هز نبرد"! 
در مورد کورب هز کقرط مرکران  
سکته قفبی اب خرارج از زنردان  
بود اما میردانریرز کره حرکرومرت  
پاسدار سرمایره پریرش از سرکرتره  

قفربری او از ترعرقریرب و زنردانری  
کردن وآزارب حتی بعد از عرمرل  
 باز قفب هز دست برنداشته بود. 

قرراتررالن اصررفرری ایررن دو رهرربررر  
کارگرری بری ترردیرد حرکرومرت  

 اسالمی سرمایه است.  
اجازه بدهید در این وقرت کرز بره  
چررنررد مشررخررصرره مررهررز جررنرربررش  
کررارگررری اشرراره بررکررنرریررز کرره  
زندگی و مربرارزه ایرن دو رهربرر  
کررارگررری هررز ترریررسررمرری از  

 آنهاست.  
( مرریرردانرریررز کرره برره یررمررن  ٤ 

دیکتاتوری سفطرنرتری واسرالمری  
طبقه کرارگرر ایرران از یرکری از  
مهمترین وحیاتی تریرن ابرزارهرای  
مرربررارزه خررود یررعررنرری تشررکررل و  
مخصوصا تشکل سرراسرری تروده  

 ای محروم است. 
درسررالررهررای اخرریررر تررالب برررای  
متشکل شدن به اشکال مرخرترفرد  
به یو نقطه مرکزی جدال میران  
رهرربررران کررارگررری و حررکررومررت  
سرمایه داران تربردیرل شرده اسرت.  
کورب و شراهررخ دو نرمرونره از  
تعداد زیرادی رهربرران کرارگرری  
هسررتررنررد کرره از تررالب برررای  
متشکل کردن طبقه خرود خسرتره  
نمیشدند حتی زمانی که احرکرام  
سررنرر رریررن دسررترر رراه قضررایرری  
ضدکارگر باالی سرشران برود یرا  

 در زندان بودند. 
( جنبربرش کرارگرری ایرران در  ٧ 

  ٧٢ نریررز قرررن بررعررد از کرودتررای  
مرداد همیرشره از داشرترن چرهرره  
هررای سرریرراسرری شررنرراخررترره شررده  
محروم بروده اسرت. امرا در دهره  
اخیر ابرراز وجرود شرخرصریرترهرای  
کارگری به یرو پردیرده جردی  
سرریرراسرری ترربرردیررل شررده اسررت.  
رهبرانی که اسمشان، زندگینرامره  
شان، کعالیتهایشران نره کرقرط در  
ایران بفکه در سط  جهان شناختره  
شده است. رهبرانی که امرروز در  

میان بخشهای مهمری از طربرقره  
کررارگررر جررهرران شررنرراخررترره شررده  

 هستند. 
زمانی هر دگر اندیرش دمرکررات  

اسالمی کره مرثرال برا    -و مفی  
دوستان سابقش در حکومت شراخ  
به شاخ میشد و گذرب به زنردان  
مرریرراکررترراد کررورا تررعررداد زیررادی  
صاحب در نهادهای حقو  بشرر و  
بی بی سری و صردای آمرریرکرا  
پیدا میکرد که برایش کمپیرن راه  
میانداختند درحالیرکره هرمرانروقرت  
ممکرن برود کرعرالریرن کرارگرری  
زیادی در زندانهای حکرومرت در  
بند بودند بدون اینکره رسرانره ای  

 در موردشان حر  بزند. 
این دوره به گذشرتره ترعرفرق دارد.  
جنربرش کرارگرری ایرران در ایرن  
قفمرو خیز بزرگی برداشتره اسرت.  
عفیرغز سرکوب شدید تشکفهرای  
زیادی را سرازمران داده و دهرهرا  
 رهبر کارگری بیرون داده است. 

طربررقرره کررارگررر بررا چررهررره هررای  
سرررشررنرراسررش در ایررران و جررهرران  
نمایندگی میشود و کورا میتوانرد  
حررمررایررت جررهررانرری کسررب کررنررد.  
آخرین نرمرونره بریرانریره مشرتررک  
جعفرر عرهریرز زاده و اسرمراعریرل  
عبدی بود که تروجره زیرادی را  
به مطالبرات و جرایر راه جرنربرش  
کارگری جفرب کررد. کرورب و  
شاهرخ هرز دو ترا از ایرن چرهرره  
های محربروب کرارگرری برودنرد  
کرره یررادشرران هررمرریررشرره گرررامرری  

 خواهد بود. 
روشن است که طبقه کرارگرر برا  
چررهرررهررای سرررشررنرراس چررا و  
رادیکالش بهتر مریرتروانرد جرنربرش  
کرارگررری و مررطرالرربرراترش را در  
سط  جامعه نماینردگری کرنرد و  
بررهررتررر و مرروثرررتررر مرریررترروانررد در  
روندهای سیاسی جامعره دخرالرت  

 کند.  
( یررو مشررخررصرره جرردیررد،  ٩ 

تیمعات و اعترراضرات مرترحرد و  
 سراسری است. 

اگررر چرره هررنرروز خرریررفرری از  
اعتراضات و اعتصابات پرراکرنرده  
هسترنرد امرا کرعرالریرن و رهربرران  
کررارگررری ترروانسررترره انررد روی  
خررواسررتررهررای مشررترررک ترراکرریررد  
کررنررنررد و اعررتررراضررات مررتررحررد  
وسررراسررری مررهررمرری را سررازمرران  

 دهند. 
چند نمونه زیر کره در سرالرهرای  

 اخیر رخ داده اند: 
تیمع اعتراضی سراسری معفمران  
بازنشسته در مرقرابرل مریرفرس و  
 نهادهای دولتی در همین هفته. 

ترریررمررع و اعررتررصرراب هررمررزمرران  
کررارگررران مررعررادن در کرررمرران و  

 کوهبنان، آزادشهر و رامیان. 
تیمع کارگران پتروشریرمری هرای  
ماهشهر، عسفرویره و هرفردیرنرر  
خفیج کارس در مقابل وزارت نفرت  

 و میفس 
اعررترررا  هررمررزمرران کررارگررران  
پتروشیمی هرای اراک، تربرریرز،  

 اصفهان 

( یو پدیده نوین وبسیار مرهرز  ١ 
دیرر ررر حضررور خررانررواده هررای  
کرررارگرررری در اعرررترررراضرررات  

 کارگری است. 
حضور خانواده ها قردرت جرنربرش  
کارگری کرارگرری را چرنردیرن  
برابرمیکند. اعرتررا  کرارگرری  
را بسرعت به کوچه و خریرابران و  
جامعره وصرل مریرکرنرد و بررای  
حرمررایررت از آن سرمررپرراتری بررخررش  
وسرریررعرری از جررامررعرره را جررفررب  
میکند. درست بره هرمریرن دلریرل  
کارکرماها و حکومترشران بشردت  
از حضرور خرانرواده هرا در کرنرار  

 کارگران هراس دارند. 
در سالهای اخریرر ترعرداد زیرادی  
اعترا  کارگرری وجرود داشرتره  
کره خررانرواده هررا در آنررهرا نررقررش  

 داشته اند. 
 نمونه ها: 

اعترا  کارگران سنرر مرعردن  
باکق با حضور خرانرواده هرا بررای  
آزادی هز رزمانشان که اسرترانردار  
 و امام جمعه و نهادهای سرکوب  

 

 سخنرانی در مراسم یادمان شاهرخ زمانی و کورش بخشنده 
 در تورنتو)کانادا(

 محسن ابراهیمی 
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 ٤٤ صفحه  

 را میبور به عقب نشینی کرد. 
اعترا  کارگران نریرشرکرر هرفرت  
تپه، کیان تایرر، پرترروشریرمری هرا  
که خرانرواده هرا در آنرهرا حضرور  

 داشتند. 
اعترا  بازنشت ان کوالد کره در  

کارگر بازنشسته هرمرراه    ٥١١١ آن  
با خانواده شان به نرمرایرنردگری از  

هررزار بررازنشررسررترره شرررکررت    ٣١ 
 داشتند. 

کررارگررران آلررومرریررنرریرروم الررمررهرردی  
دربندرعباس که به خانواده هرا و  
مررردم شررهررر کررراخرروان دادنررد و  

نفر در تیمعشان درمرقرابرل    ٩١١١ 
 استانداری شرکت کردند. 

( یو وجره مشرخرصره دیر رر  ٥ 
اعررتررراضررات کررارگررری اخرریررر  
درگرریررری بررا نررهررادهررای دولررترری  

 است. 
میدانریرز در ایرران ترحرت سرفرطره  
جمهوری اسرالمری هرر اعرتررا   
ساده کارگری میرتروانرد کرورا برا  
دخرررالرررت دولرررت و نررریرررروهرررای  

سرکوبش مرواجره شرود و شرکرل  
تررقررابررل کررارگررران بررا دولررت و  
 نهادهای دولتی به خود ب یرد. 

عررالوه بررر ایررن، سررالررهرراسررت کرره  
کررعررالرریررن و رهرربررران کررارگررری  
رادیکال اعتراضات را از مرحردوده  
محل کار بریررون مریربررنرد و بره  
مقابل نهادهای دولرتری سررمرایره  
مررثررل مرریررفررس و دکررتررر رئرریررس  
جمهور و وزارت کار مریرکرشرنرد.  
مرریرردانررنررد کرره طررر  حسرراب  
سیراسریرشران حرکرومرت سررمرایره  
است. چنین اعرترراضراتری عرمرال  
پیش در آمردی بررای رویرارویری  
سراسری با کل قردرت سریراسری  
است که دیر یا زود کررا خرواهرد  

 رسید. 
( در سررالررهررای اخرریررر رهرربررران  ١ 

کارگری چا و کمونریرسرت بره  
هررر مررنررراسرربررترری در قررامرررت  
سخن وی رهرایری کرل جرامرعره  

 ظاهر شده اند. 
آنررهررا بررا صررراحررت از حررقررو   

کودکان، آزادی و بررابرری زنران،  
آزادی زندانیان سیراسری، جرنربرش  
عفیه اعدام، آزادی بیان، بهرداشرت  
و درمان رای ان برای هرمر ران و  

 غیره دکا  کرده اند. 
رهبران کارگری از جمفه شراهررخ  
و کورب امضا کننده بیانریره هرا  
و قطعنامه هایی مثل قرطرعرنرامره  
های اول مه هستند که در آنرهرا  
مثل سخن وی طبقه و جنربرشری  
ظاهر شده اند که میخواهرد هرمره  
جامعه را از هرگونره نرابررابرری و  

 ستز و تبعیض نیات دهد. 
( مرریرردانرریررز کرره مررعررمرروال در  ٢ 

بحرانهای حکومتری کرورا سرر و  
کفه چند دوجین حرزب سریراسری  
)اسالمی، مفی، مفی اسرالمری،  
دمکرات، نراسریرونرالریرسرت( پریردا  
میشود کره بره نرام هرمره مرفرت  
میخواهند سر کارگر و اکرثرریرت  
محروم جامعره کراله بر رذارنرد و  
عمرال نرهرز طربرقراتری حراکرز را  

 نیات دهند. 

در کررنررار سرررکرروب حررکررومررترری  
همینها به هزار و یرو نریررنرر  
سیاسی دست میبرند ترا کرارگرر  
حزب گریز شرود  ترا کرعرالریرن و  
رهررربرررران کرررارگرررری در حرررزب  
رادیکال وکمونیرسرتری مرترشرکرل  
نشوند  تا طبرقره کرارگرر نرتروانرد  
دست به قدرت سیاسی بربررد  ترا  
طرربررقرره کررارگررر برره نرریرررروی  
جنبشهای غیر کارگرری تربردیرل  

 شوند. 
اما عفیرغز همه ایرن ترالرشرهرای  
اردوی سرمایه، ترعرداد زیرادی از  
رهرربررران و کررعررالرریررن رادیررکررال و  
کمونیسرت بره جرایر راه حریراتری  
حزبی رادیکال و کرمرونریرسرت در  
مبارزه رهاییبخش خود واقرفرنرد و  
صمیمانه تالب میکنند تعداد هرر  
چه بیشتری از کعالین کرارگرری  
در حررزبرری بررا برررنررامرره و هررد   
رهایی از نهام کار مزدی مترحرد  

 شوند. 
تررالب برررای تررحررزب سرریرراسرری  

کررمررونرریررسررترری یررو گرررایررش  
بسیارزنده درمیان رهبران رادیرکرال  

 و سوسیالیست کارگری است. 
برره عررنرروان کررالم آخررر، هررمرره  
مشخصه هایی که در باال اشراره  
کردم، مشرخرصره هرا و دغردغره  
هررای یررو جررنرربررش و سررنررت  
رادیکال، چا و سوسریرالریرسرتری  
است. کرورب و شراهررخ هرز در  
این سنت جای داشتند و ترا پرای  

 جان برایش مبارزه کردند. 
 یادشان گرامی باد 

توضی : این مترن پریرشرنرویرس و  
مرربررنررای سررخررنرررانرری در مررراسررز  
بررزرگررداشررت شرراهرررخ زمررانرری و  
کررورب بررخررشررنررده اسررت کرره در  

سرروم    -٤٩٣٥ مررهررر    ٤٧ ترراریرر   
در شرهرر ترورنرترو    ٧١٤١ اکتربرر  

 برگذار شد. 
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معلمان،  کارگران و فعالین ز نفر ا ٠٣٣بیانیه مشترک بیش از 
 دانشجوئی 

بیش از سیصد نفر از معلمان 
و کیییارگیییران و فیییعیییالییییییین 
دانشجوئی با صدور بیییانیییه 
مشییتییرکییی احمییار مییحییمییود 
بییهییشییتییی لیینییگییرودی و عییلییی 
نجاتی را محکوم و خیواهیان 
تیییوفیییف فیییوری احمیییار و 
 بازداشت فعالین صنفی شدند
احمییار مییحییمییود بییهییشییتییی 
لنگرودی عمو کانون صینیفیی 
معلمان تهران  و علی نجاتی 
عمو هیئت مدیره سنیدییکیای 
کارگران  نیشکر هیفیت تیپیه 
،را محکوم و خواهان پیاییان 
دادن فوری به چرخه سرکیوب 
و احمار و بازداشت فعیالییین 

 صنفی هستیم
در شرایطی که چهار سال از 
روی کار آمدن دولت روحانیی 
گذشته  و در حالیکیه هینیوز 
ذره ای گشایش در زندگی میا 
معلمان و کارگران رخ نیداده 
و هیچیک از میطیالیبیات بیر 
حق ما بر آورده نشده است و 

توام بیا چینییین وضیعیییتیی، 
اسماعیییل عیبیدی و میحیسین 
عمیرانیی در لیول میاهیهیای 
گذشته بیه زنیدان انیداخیتیه 
شییده انیید و  عییلییی اکییبییر 
باغانی و عزیز فیاسیم زاده 
را تیبیعییید کیرده انید، بیار 
دیگر دور تیازه ای از میو   
احمار و بیازداشیت فیعیالییین 
صنفی آغاز شیده اسیت و در 
لییول دو مییاه گییذشییتییه بییا 
اعییمییال فشییار بییر وثیییییقییه 
گذاران جعفیر عیظیییم زاده، 
بازگرداندن رضا شهیابیی بیه 
زندان، صیدور حیکیم عیلیییه 
رضا مسیلیمیی و فیادرزاده و 
حکم زنیدان و شیالع عیلیییه 
شاپور احسانی راد، اعیمیال 
فشییار بییر داوود رضییوی و 
ابییراهیییییم مییددی، احمییار 
گییروهییی کییارگییران شییرکییت 
نیشکر هفت تپه به دادگاه و 
اینک احمار محمود بهشتی و 
عییلییی نییجییاتییی بییه زنییدان، 

سیییییاسییت اعییمییال سییرکییوب 
گسترده علیه فعالین صینیفیی 
به تنها سیاست حاکم در بیر 
خورد به مطیالیبیات بیر حیق 
مییعییلییمییان و کییارگییران کشییور 

 تبدیل شده است.
اتخاذ چنین سیاستی از نظر 
ما امما کنندگان این بیانیه 
در عین حال که بیانگر ایین 
اسییت کییه دولییت بییه جییای 
رسیییییدگییی بییه مییطییالییبییات 
انباشته و بدیهی میعیلیمیان و 
کارگران،  سیاست سرکوب و 
تحمیل فقر و فالکت بیییشیتیر 
بر آنها را در پیییش گیرفیتیه 
است بلکه همچنییین بیییانیگیر 
این وافعیت اسیت کیه هینیوز 
هیچ تغییری در این میمیلیکیت 
در عمل به تعهدات فیانیونیی 
دولییت جییمییهییوری اسییالمییی از 

میاده  ٤فبیل عمل  به بینید 
اعالمییه جیهیانیی حیقیوع  ٨٠

میییقیاع  ٨٨ماده  ١بشر، بند 
حقوع مدنی و سیاسی، میاده 

میقاع حیقیوع افیتیصیادی،  ٢
اجییتییمییاعییی و فییرهیینییگییی ، 

المیلیلیی  اساسنامه سازمان بین
  ٢٨نامه شیمیاره  كار ،مقاوله
 ٨٢نییامییه شییمییاره  و مییقییاولییه
المللی كار فیابیل  سازمان بین

 مشاهده نیست.
لذا میا جیمیعیی از فیعیالییین 
صنفی و میدنیی بیا میحیکیوم 
کردن احمار محمود بیهیشیتیی 

لنگرودی و علی نیجیاتیی بیه 
زندان و با تاکید بر توفیف 
فییوری احمییار و بییازداشییت 
فییعییالییییین صیینییفییی، خییواهییان 
پایان دادن به امنیتی کیردن 
اعتراضات کارگران و معلمان 
و دیییگییر افشییار زحییمییتییکییش 
جییامییعییه و بییرداشییتییه شییدن 
 اتهامات امنیتی از پرونده 
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های فعالین صنفی و میدنیی 
در بیینیید و تییحییت تییعییقییییی  
فمائی هستیم و بدینوسییلیه 
اعییالم میییییداریییم در صییورت 
تداوم چنین سیاستهایی، بیه 
نیاچیار اعیتیراضیات خیود را 
گسترش و با اتکا به حیقیوع 
انسانی و فانیونیی خیود بیه 
ابزارهای اعتراضی موثرتری 

 متوسل خواهیم شد.
داریییوش -٨فییرشییییید هییکییی -١

-٤فرهاد شیخی -٠ترکاشوند 
ییدالیلیه -٠نرگس میحیمیدییان 

سیکییینیه بیافیری  -٦بافری  
نسیریین -٢میالد هما پیور -٨

-١٣شهناز هاشمیی-٨بهمن پور
سیعییید -١١سعیید حیق پیرسیت

 -١٠داود رضیییوی-١٨رضیییاییییی
فیالیمیه  -١٤تهمینه خسیروی

-١٦ناهید فتحعلیان-١٠مرادی
سییوسیین -١٨شییهییییین مییقییامییی

 -١٨امیییییره حسییییینیی -١٢رهیا
میحیبیوبیه  -٨٣پروین محیمیدی
جییییوادلییییعییییل -٨١فییییرحییییزادی

-٨٠ناهید خداجو -٨٨محمدی
میهیرنیوش -٨٤جعفرعظیم زاده
کییییییییومییییر  -٨٠حیییییییید زاده

میییحییمییید حسییین -٨٦سییلیییوکیییی
-٨٢نسریین جیوادی -٨٨پوره

غییالمییرضییا -٨٨شیییییدا حییقیییییق
حسیین شیاه -٠٣غالمی کندازی

 -٠٨تییقییی نییور بییخییش-٠١پ 
میحیمیدعیلیی -٠٠رحمان بیییگیی
مییظییفییر صییالیی  -٠٤زحیمییتییکییش

علی  -٠٦ربابه رضایی-٠٠نیا
-٠٢علیی کیامیییاب-٠٨فروتن

کیییییومییر  -٠٨رضییا بییازونیید
-٤١اصغر کاظمییان-٤٣بازوند

میییحیییمییید -٤٨رضیییا رحیییییییمیییی
-٤٤میحیسین بیازونید-٤٠سیوری

هیییرمیییز -٤٠اییییر  امیییراییییی
-٤٨تیمور بیازونید-٤٦امرایی

شییهییاب -٤٢تیییییمییورپییورحسییییین
-٠٣میراحمد سیوری-٤٨بازوند

جییمییشییییید -٠١مییحییمییدبییازونیید
-٠٠مییرشیادامیراییی-٠٨امرایی

میییلیییک -٠٤فیییرامیییرزرحیییمیییانیییی
-٠٦داراب سییوری-٠٠امییرایییی

کییاظییم -٠٨فییرشییاد گییراونیید 
عیییبیییدالیییحیییسییییییین -٢سیییوری
مییر رضیا شیمیسیی -٠٨بازوند
-٦١فییدرت پییورحسیین-٦٣زاده

اسیفینیدییار -٦٨حسین باباییی
-٦٤حسن جمالی-٦٠دیناروند

سییلیییییم -٦٠حسییییین امییرایییی
اصییییییالن -٦٦رومیییییییییییییانییییییی

روح انییگیییییز -٦٨رومیییییانییی
والیییه -٦٢نیییوشیییادی میییقیییدم

-٨٣جیلیییل احیمیدی-٦٨زمانی
زهیرا -٨١محمد حیییدری میهیر

محمد رشید مشیییر -٨٨فیاض
میهیدی -٨٤میالدجنت-٨٠وماهی

پیییییییام -٨٠حیییاجیییی حیییاجیییی
هیییییییوا نیییفیییش -٨٦فیییتیییحیییی
-٨٢فییرح حییاتییمییی-٨٨بیینییدی

صیغیری -٨٨فریدون نیکو فیرد
فیییالیییمیییه -٢٣شیییرل الیییدیییین

بهنیام -٢٨محمد کرد-٢١بهمنی
افشییییییین -٢٠ابیییراهیییییییم زاده

-٢٠مصطفی پیوره-٢٤مبارکی
داریییوش -٢٦شییییرییین احییمییدی

-٢٢داود کیرییمیییان-٢٨پوییا
آوات -٢٨میییهیییدی الیییییییاسیییی

مییهییدی فییوامییی -٨٣یییوسییفییی
-٨٨مییهییدی سییلیییییمییی-٨١پییور

-٨٠ایراندخت خیلیب بیابیاییی
شییهییرام -٨٤غییالمییعییبییاس لییک

-٨٦رضا تبیرییزی-٨٠جلیلیان
منییهه -٨٨فرزاد عابدی شجاع

زهییییرا پییییور -٨٢فییییروزنییییده
عیییزت الیییلیییه -٨٨جیییعیییفیییری
-١٣١حیامید فیرخ-١٣٣سلیمانی

حییمییییید -١٣٨بیییییهن نییجییفییی
-١٣٤مهناز بیهیادری-١٣٠پرویز

میحیمید رضیا -١٣٠سینیا نیوری
-١٣٨حسن ابراهیمی-١٣٦ملکی

مانیا -١٣٢حسین ابراهیم پور
-١١٣سروش دارابیی-١٣٨اسدی

صییفیییییه -١١١مییحییمیید مییردانییی
-١١٠رضا صیاحیبیی-١١٨بسیم

ژیییییال -١١٤افسیییر کییییریییییمییییی
شییا پییور احسییانییی -١١٠خیییییر
 -١١٨سجاد جلییلیییان -١١٦راد

 -١١٨مجید لک -١١٢علی ترک
ام  -١٨٣عییظیییییم جییانییبییزرگییی

نیییرگیییس -١٨١لییینیییبییییییین لیییک
الییییهییییه -١٨٨جییییانییییبییییزرگییییی

نیییییاهییییییییییید -١٨٠ورمیییییزییییییار
سیید عیلیی میییر -١٨٤محمودی

اسیییفییینیییدییییار -١٨٠حسییییییینیییی
-١٨٨علی محمد بییات١٨٦لک

امییییییید -١٨٢نیییادر نیییظیییری
-١٠٣کمال نیادری-١٨٨عظیمی

حسییینیعیلیی -١٠١لیال سبحیانیی
حسییییییییین -١٠٨مییییرادخییییانییییی
لییییاهییییر -١٠٠مییییرادیییییانییییی

آرام کیییییییانیییی -١٠٤فیییادرزاده
-١٠٦پییروییین ویسییی-١٠٠پییور

شیبینیم -١٠٨محمد سلیمیانیزاده
سییییییییینییییا -١٠٢بییییهییییار فییییر
مییییرتمییییی -١٠٨سییییلییییمییییانییییی

-١٤١براتعلی ودرزی-١٤٣مالکی

رحیییم -١٤٨نورالله بیرخیوردار
یییییییاسییییییمیییییین -١٤٠امییییییییییییری

صییییییالح -١٤٤صییییییحییییییراکییییییار
-١٤٦مییقیم داییاری-١٤٠آزادی

کیمیال -١٤٨محمود خسرو بیگی
میییییرییییییم -١٤٢کیییییارچیییییانیییییی

نییور مییحییمیید -١٤٨بییروجییردی
اشییرل میییییر -١٠٣بیییییرانییونیید

-١٠٨بهنام محمدی-١٠١نظیری
فیربیان -١٠٠رحمان عابدیینیی

مصیییطییییفییییی -١٠٤عیییلییییییییپییییور
مصیییییطیییییفیییییی -١٠٠شیییییوکیییییت

گیییییییاللیییییییه -١٠٦ربییییییالیییییییی
حیییییییییییدر -١٠٨فیییییربیییییانیییییی

حسیییییین -١٠٢فییییییربییییییانییییییی
الیییییییییییاس -١٠٨فیییییربیییییانیییییی

زهیییییییرا -١٦٣فیییییییربیییییییانیییییییی
ادریییییییس -١٦١فییییییربییییییانییییییی

ارش -١٦٨فییییییییربییییییییانییییییییی
عییالیییییه افییدام -١٦٠مییحییمییدی
سییییییییا ر  -١٦٤دوسییییییییت

الیییییهیییییه  -١٦٠میییییجیییییییییییدی
یییییزدان  -١٦٦مییییفییییاخییییری
مییییحییییمیییید  -١٦٨مییییجیییییییییدی
آرمییییین فیییییم  -١٦٢شییهییسییوار
میییییرتمیییییی  -١٦٨امییییانیییییی
کیییوهسیییتیییان  -١٨٣سیییییییفیییی
سییییید زانیییییار -١٨١خییالییدیییان

آرمیییان سیییاعییید -١٨٨نیییوری
 ایر  سعیدی -١٨٠پناه
 -١٨٠سییامییان صییادفییی -١٨٤

فیردیین  -١٨٦افبال وزیرییان
پییییرسییییتییییو  -١٨٨سیییییییییدی
مییحییمیید امییییین  -١٨٢حیییییدری
شیییریین میییر  -١٨٨مفیاخیری

عیینییایییت  -١٢٣شییجییاع وحییییید
مییهییشییییید شییییی   -١٢١وثییوفییی

میییییینییییییصییییییوره  -١٢٨زاده
فیییالیییمیییه  -١٢٠فیییرحیییزادی
میینییصییوره  -١٢٤فییتییوگییرافییی

مییحییسیین  -١٢٠میینییصییور نییهاد
سیییهیییییییال  -١٢٦عیییمیییرانیییی
پیییرویییین  -١٢٨سیییییییاوشیییی

عیلیییرضیا تیییر  -١٢٢توکلیی
نصییرالییلییه تیییییر  -١٢٨انییداز

غییییییییییالم  -١٨٣انییییییییییداز
ایر  کیرییمیی  -١٨١کوارکوهی

-١٨٠مسعود حاجیوند-١٨٨پور
-١٨٤مییحییمیید حسییییین گییودرزی

گلیی -١٨٠محمدرضا میراحمدی
مییییرزا رضییا -١٨٦پیوراحییمیدی
معصومه نیییک -١٨٨میرزاوندی
١آبیییییییییادی مسییییییییییلییییییییییم -٨٢

سیییییییییروس -١٨٨میییجییییدآبیییادی
گیییل میییحیییمییید -٨٣٣میییحیییبیییتیییی
مقداد لک فاسیم -٨٣١معصومی

 علی روزبهانی -٨٣٨آبادی
حیبییی  -٨٣٤علی نجیفیی -٨٣٠

مییییحییییمیییید  -٨٣٠بیییینییییافییییی
اکیییییبیییییر  -٨٣٦جیییییراحیییییی
جیییوانیییمیییییییر  -٨٣٨ییییزدانیییی
حسییییییییییییین  -٨٣٢مییییییرادی

مییییرییییید  -٨٣٨آدرگشییییسیییی 
 -٨١١رحیم بسیاک -٨١٣سازور

زیینی   -٨١٨سید احمد شیقیی
شیییییهییییینیییییاز  -٨١٠کشیییییوری
حسییییین شییاهییی  -٨١٤سیگییونیید

-٨١٦امییییید آریییایییی-٨١٠زاده
حسین -٨١٨عارل فاتحی ویان

ژالییییه روح -٨١٢سییییعیییییییییدی
_  ٨٨٣سعید بیافیری-٨١٨زاد

_  تیحیسییین ٨٨١احمد براری
فیییییاسیییییم -٨٨٨مصیییییطیییییفیییییی

٨تییییییییییییوکییییییییییییلییییییییییییی ٨ ٠-
-٨٨٤عییبییدالییرضییاخییوانسییاری

جییالل -٨٨٠کییمییال کییریییونیید
-٨٨٨عباس لیک-٨٨٦کریوند

نیادر لیک -٨٨٢محمود حسینی
سیمیییه ییعیقیوبیی -٨٨٨معروفی
رضیا -٨٠١اکیرم عسیگیری-٨٠٣

اکیییبیییر -٨٠٨سیییییییف آبیییادی
صیییییمییییید -٨٠٠گیییییرجیییییییییییان
خیییییداییییییار -٨٠٤پیییییورمییییینییییید
لیییییییییییبیییییه -٨٠٠صیییییادفیییییی
.عیییییییابییییییید ٨٠٦خیییییییدادادی

عییییلییییی -٨٠٨سییییهییییرابییییونییییدی
عییییلییییی -٨٠٢سییییهییییرابییییونییییدی

_ مصییییلیییی  ٨٠٨گییییراونییییدی
_  میییجییییییید ٨٤٣حسیییامیییی
_ افیییبیییال  ٨٤١کیییرییییمیییی
_  عییییلییییی ٨٤٨رحیییییییییمییییی
_  رضیییییا ٨٤٠امیییییراییییییی
_ کیییییرییییییم ٨٤٤امیییییراییییییی
_ میییال میییراد ٨٤٠امیییراییییی
_ عیبیدالیکیرییم ٨٤٦فربیانیی
_ مییییحییییسیییین ٨٤٨صییییفییییری

_ احییییمیییید ٨٤٢بییییازوونیییید
٨بیییییییییییییییازوونییییییییییییییید ٤ ٨ _
_ ٨٠٣بییییییافییییییربییییییازوونیییییید
_ ٨٠١نییاصییرعییبییدی گییراونیید

_ میحیمیود ٨٠٨البرز بازوونید
_ عنیاییت الیه ٨٠٠حسن زاده

_  کییییرم ٨٠٤حسیییین زاده
_ سییییید کییریییم ٨٠٠بییازوونیید

_  میییییییرزا ٨٠٦رومیییییییانیییی
_ اسییییید ٨٠٨رومیییییییییییانیییییی
_ نیییورکیییرم ٨٠٢رومیییییییانیییی

_ شییمییس الییدییین ٨٠٨سییوری
_ بییافییر حسییییین ٨٦٣سییوری
_ عیییلیییی احیییمییید ٨٨٣زاده

_ سییییید عییلییی ٨٨١امییرایییی
_ حییییمیییییییید ٨٨٨بیییازوونییید

_  بیییهیییروز ٨٨٠گیییراونییید
_ شیییهیییاب ٨٨٤فیییرییییدونیییی
_ بسیییییا  ٨٨٠نصیییییییییییری
_ عیییییلیییییی ٨٨٦امیییییراییییییی
_ شیییرعیلییی ٨٨٨تیرکیاشیونید
_ حییییامیییید ٨٨٢بییییازوونیییید
_ مییییییییینییییا ٨٨٨بییییازوونیییید
_ میییعیییتیییصیییم ٨٢٣حیییییییدری
_ سییییید هییاشییم ٨٢١اخییرتییی
 خواستار

_ صیییدفیییه میییالیییکیییی ٨٢٨
_ حسییییییییین ٨٢٠فیییییییییرد

_  اسیییریییین ٨٢٤رزافیییییییان
_  حیامید کیهینیه ٨٢٠صمدی

_ مییییحییییمییییود ٨٢٦پییییوشییییی
_ سییییید حسییام ٨٢٨بیلییورچییی
_  سییییتییییار ٨٢٢امیییییییینییییی
_  بییییرزان ٨٢٨رادمیییینییییش
 _ سیروان ارد ن٨٨٣صیادت
_ ٨٨٨_ جعفر تیراب زاد٨٨١

_ رضیییا ٨٨٠روزبییه نیییقیییدی
_  مییییحییییمیییید ٨٨٤سییییاکییییی
_ عییلییی صییفییر ٨٨٠عییبییاسییی
_ رفیییییییییییه ٨٨٦خیییییانیییییی

_ غییییالم ٨٨٨کیییییییییشییییانییییی
_  ٨٨٨_ علی تیرک٨٨٢ساکی

_ شیاهیپیور ٠٣٣رفیه کیشانی
 ساکی
_ ٠٣٨_ ایییر  جیییییرانییی٠٣١

_ تیوران ٠٣٠ابراهیم سیاکیی
_ محسن حیق ٠٣٤خدابنده لو

_ ٠٣٦_عزیز حق جو٠٣٠منش
_  میهیرنیوش ٠٣٨مریم زیرک
_ عیییییییسیییی ٠٣٢حیییییییدرزاده
_ میییییهیییییری ٠٣٨شیییییرییییییدی
_ ٠١١نیادر کیرد-٠١٣احمدزاده

سیلیمیان  -٠١٨جمال شرییعیتیی
_ شییییهییییییییین ٠١٠حییییاتییییمییییی
_ گییییالویییییه ٠١٤حییییاتییییمییییی
_مییینیییوچیییهیییر ٠١٨حیییاتیییمیییی
_ فیییییاسیییییم ٠١٢امیییییامیییییی
_بیییییخیییییتیییییییییییار ٠١٨زادسیییییر

_اسییمییاعیییییل ٠٨٣رنییجییبییریییان
_ ٠٨٨_هاجر محبیی٠٨١محبی

میهیرداد -٠٨٠جمیل کریم زاده
-٠٨٠مسعود هروی-٠٨٤ارکیش

علی شیمیسیی -٠٨٦رضا پاپی
-٠٨٢علیی کیاهیکیش-٠٨٨وند

مسییعییود -٠٨٨میینیییییر دهییقییان
-٠٠١شیوا کلهر-٠٠٣محمودوند

 یداله خدایاری

 معلمان،  کارگران و فعالین دانشجوئی ز نفر ا ٠٣٣بیانیه مشترک بیش از 
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. سوال: اهمیتی را که به ٦
تفکیک اجتماعی کمونیییسیم 
کارگری و تقدم تحلیلیی آن 
به هرنوعمرزبندی عقیدتیی 
و سیاسیی میییدهییید کیامیال 
میفهمم. اما اینجا بهیرحیال 
دو سییوال اصییلییی مییطییرح 
میشود. اول جیاییگیاهیی کیه 
به این ترتیی  تیئیوری، و 
مرزبندی تئوریک با شیاخیه 
های دیگر مدعی مارکسیسیم 
و سییوسیییییالیییییسییم، در اییین 
دیدگاه پیدا میکند و دوم، 
موضوعاتی که بنیظیر شیمیا 
یک چنین جدال نیظیری ای 
باید حول آن متمرکز شیود. 
در رابیطیه بیا سیوال اول، 
یعنی مساله جایگاه تیئیوری 
و جدال تئوریک، میخیواهیم 
توجهتان را به ایین نیکیتیه 
جل  کینیم کیه در جینیبیش 
کمونیستی مقابل فرار دادن 
تئوری و جنبش ییک شیییوه 
برخورد فدییمیی اسیت. آییا 
فکر نمیکنید که بحث امروز 
شما به این متهیم شیود کیه 
در همین چهیارچیوب فیکیری 
فدیمی چپ دارد تاکییید را 
از تئوری برمیییدارد و روی 

 جنبش میگذارد؟
 

منصور حکمت: البته ممکرن  
است بحث من به خیفری چریرزهرا  
متهز شود از جمفه "تقردم جرنربرش  
به ترئروری"، یرا "اکرونرومریرسرز"،  
ترقردیرس "خرودبررخرودی" در بررابررر  
آگاهی و غیرره. برنرهرر مرن ایرن  

خصفت نمرائری هرا از برحرث مرا  
بیش از آنرکره چریرزی راجرع بره  
مضمون نهرات مرا و نرواقرج آن  
ب رویرد، ترفرکرر قرالربری مرنرترقرد  
احتمرالری مرا را نشران مریردهرد.  
بررحررث ابرردا بررر سررر "تررئرروری یررا  
جررنرربررش" نرریررسررت. سرروال اصررفرری  
ایرنررسررت: "کرردام جرنرربررش". تررمررام  
صحبت ما برر سرر ایرنرسرت کره  
شاخه های مختفد سوسریرالریرسرز  
ترراکررنررونرری مسررتررقررل از داس و  
چکشی که روی پرچمشان بروده  
و نام مارکس یرا لرنریرن کره ورد  
زبانشان بوده، عمدتا جنبرش هرای  
اجتماعی طبقات ناراضری دیر رر  
برای اصالحات و تغریریررات غریرر  
سوسیالیستی بوده اند. اینرکره در  
این جنبرش هرا ترئروری و عرمرل  
سیاسی احزاب چه رابطره ای برا  
هز داشته اند، کدام تحت الشرعرا   
دیرر ررری قرررار گرررکررترره وغرریررره  
میتواند در درون خرود ایرن سرنرت  
ها مورد بحث باشد. بحث مرا برر  
سر تعفق بره جرنربرش اجرترمراعری  
دی ری است کره در کرنرار ایرن  
سوسیالیسز غریررکرارگرری وجرود  
داشررترره و دارد، هررز بررا تررئرروری  
متفاوت خودب و هز با پراتریرو  
خودب، اتفاقا در ایرن جرنربرشری  
که ما از آن صحبرت مریرکرنریرز،  
یررعررنرری کررمررونرریررسررز کررارگررری،  
تئوری و جنبش قابرل ترفرکریرو  
برره عرررصرره هررای قررائررز بررذات  
نیستند. برحرث ترقردم ترئروری بره  

جنبش یا جنربرش بره ترئروری در  
سیستز ککری مرا مرعرنری پریردا  
نمیکند. اینهرا سرطروح مرخرترفرد  
ابرررراز وجرررود یرررو حررررکرررت  
اجرتررمرراعری واحرردنرد. بررنرهررر مررن  
هرکس مانیفست کرمرونریرسرت را  
دقیق بخوانرد مریرفرهرمرد کره ایرن  
بریرانریره یرو جرنرربرش اعرترررا   
کارگری است و نه طرح خرطرو   
یو جامعه شناسی عفمی، کره  
هرررکررس بررترروانررد مسررتررقررل از آن  
جررنرربررش اعررترررا  طرربررقرراترری برره  
تدریس و یا تدقیق آن بپردازد و بره  
 رشته ای در خود تبدیفش کند. 

 
بررنررهررر مررن سرررنرروشررترری کرره  
مارکسیسز از نهر تئوریو پریردا  
کرررده، پررروبررفررمرراترریررو هررای  

تررئرروریررکرری کرره در درون سررنررت  
مارکسیستی تراکرنرونری مرطررح  
شده و مربرنرای مررزبرنردی هرای  
خطو  و گرایشات و قطرب هرای  
مختفد در جرنربرش مروسروم بره  
جنبش کمونیستی قررار گررکرتره،  
جرردا از سرررنرروشررت اجررتررمرراعرری  
مارکسیسز و کاربست طربرقراتری  
ای که این ترئروری عرمرال پریردا  
کرررده قرررابررل درک نررریررسرررت.  
هررمررانررطررور کرره یررو دیرردگرراه  
کفسفی و سیاسی، یو مکرترب  
ککری، جدا از پایه هرای مرادی  
  -اجتماعی و ضروریرات تراریرخری 

طبقاتی اب قابل ارزیابی نیرسرت،  
مسائفی که در درون آن مرکرترب  
به پیش رانده میشرود و مروضرو   
جدل قرار می یرد هز بردون ارجرا   

به منفعت های اجتمراعری پشرت  
آن قرررابرررل درک نررریرررسرررت.  
مارکسیسز بعنوان یرو ترئروری  
و مررکررتررب انسرریررام درونرری ای  
دارد، مررررترررردی دارد و برررره  
استنتاجات معرفروم و مشرخرصری  
درباره جامعه، سیراسرت، و عرمرل  
مبارزاتی مریررسرد. مرارکسریرسرز  
بعنوان یو ترئروری بره اعرتربرار  
خود قابل مطالعه و قرابرل درک  
اسررت. جرردل و مرررزبررنرردی درون  
مکتبی وقتری براال مریر ریررد و  
مساله تفسیرهای مختفد و گراه  
متناقض از ایرن ترئروری وقرتری  
مررطرررح مرریررشررود کرره مسررالرره  
کاربست ایرن ترئروری در جرهران  
 واقعی مطرح میشود و تمایالت  
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(٠)  

تئوری و مبارزه تئوریک برای سوسیالیسم کارگری مکان بسیار پر اهمیت و تعیعیعیعن  

کننده ای دارد.اما برای ما مارکسیسم ابزار نقد است. ابزار شناختن عمیق ترین ریشع   

های مصائبی است ک  بشر بطور کلی و کارگر بطور اخص در ایعن اعامعیع  تعاعربع   

میکند. ابزار کسب یک خودآگاهی عمیق ااتماعی و تعاریعخعی بعرای کعارگعر و در   

امکاناتی است ک  برای تحول اامی  مواود واود دارد. اینها خواص اثبعاتعی تعئعوری  

مارکس است ک ، در غیاب کاربست های غیعر کعارگعری تعاکعنعونعی اا، معیعتعوانسعت  

مستقیما بدرون اامی  و طبق  برده شود و یک صف آرائی فکری قدرتمند در بعرابعر  

آراء حاکم در اامی  بواود بیاورد. کمونیسم کارگری باید یک اریان قدرتمند فعکعری  

در اامی  باشد. در برابر گرایشعات و تعمعایعکت فعکعری بعنعیعادی بعورروازی، نع عیعر  

لیبرالیسم، دموکراسی، ناسیونالیسم، اومانیسم، سوسیال دموکعراسعی و غعیعره، و نع   

صرفا روایت دیگری از مارکسیسم در برابر اریاناتی ن یر مائوئیسم، تعروتسعکعیعسعم،  

 سوسیالیسم روسی و یا چپ نو. این آن اایگاهی است ک  ما ب  تئوری میدهیم. 
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گرایشات اجتماعی مرخرترفرد  
برای پاسخ وئری بره مرعرضرالت  
ویررژه خررود سررراغ ایررن تررئرروری  
مرریرررونررد. برررای مررثررال تررئرروری  
مررارکررس نررهررر مررعرریررنرری دربرراره  
انقالب کمونیستی،شرایرط ترحرقرق  
آن و وظرایرد آن داده اسرت، امرا  
پروبفماتیو سوسیالیسز در یرو  
کشور بر متن یرو کشرمرکرش  
ترراریررخرری و اجررتررمرراعرری مرریرران  
گرایشات زنده در انرقرالب روسریره  
بر سر توسعه اقرترصرادی روسریره  
بوجود میاید. مرارکرس بره روب  
معین و مرعرفرومری رابرطره بریرن  
قیمت و ارزب در جامعه سرمرایره  
داری را در کررترراب سرررمررایرره  
توضی  داده اسرت، امرا مرعرضرل  
"تربرردیرل ارزب برره قرریرمررت هررای  
تولید" تنها در متن یو شررایرط  
تاریخی و اجرترمراعری مرعریرن و  
توسط جریانات اجتماعری مرعریرن  
به یو پروبفماتریرو ترئروریرو  
تبدیل میرشرود. ترز دیرکرتراتروری  
پرولتاریا، مساله رابرطره زیرربرنرا و  
روبنا و نحوه تاثیر گرذاری ایرنرهرا  
بر یکدی ر، سوسیالیسز و برازار و  
غیره که هریو سرچشرمره جردل  
های مرهرز و طروالنری در درون  
سنت به اصطالح مرارکسریرسرتری  
بوده اند نیز بدون درک مرنرفرعرت  
های اجتماعی پشت آنها و بردون  
شناخت این امر کره ایرن جردل و  
پروبفماتیو تئوریو قرالرب چره  
کشمکش عینی اجرترمراعری ای  

 است، قابل بحث نیست. 
 

خالصه حرکز اینست که ایرن  
جرردل هررا و مررعررضررالت و گررره  
گاههای نهری ناشی از غرور و  
تفحج عالمانه و ابتدا بره سراکرن  
در تررئرروری مررارکررس و یرراکررتررن  
"ابهامات و ناروشنی های" آن بره  
مثابه یو مکتب نیست، برفرکره  
حاصل نحوه ویرژه ای اسرت کره  

جررریررانررات اجررتررمرراعرری مررخررتررفررد  
کوشیده اند مارکسیسرز را برکرار  
ببندند. ممکن است این جردل هرا  
واقعا ما را متوجه وجودناروشرنری  
هائی در خود تئوری کرده باشرد.  
شخصا چرنریرن اعرترقرادی نردارم،  
اما حتی در این حالت نیز مسالره  
اساسری نره ترفرسریرر برردار برودن  
تئروری، برفرکره وجرود مرفرسرریرن  
متفاوت و وجرود مرنرفرعرت هرای  
مرررهرررز اجرررترررمررراعررری در ارائررره  
ترررفرررسررریررررهرررای گرررونررراگرررون از  
مارکسیسز است. بنهر مرن ترمرام  
مصریربرتری کره برر سرر ترئرروری  
مارکس نازل شده نراشری از ایرن  
است که جنبش های اجرترمراعری  
گوناگون کوشریرده انرد آن را بره  
ابزاری تبدیل کنند برای پیرشربررد  
اموری که این تئوری کی نفسره  
برررا آنرررهرررا سرررازگرررار نررریرررسرررت.  
مارکسیرسرز ترئروری اقرترصرادی  
برای محاسبه ارزب ها و قریرمرت  
ها و رسیدن به معادالت ریراضری  
برای اییاد توازن میران دپرارترمران  
های تولیدی نیست. اگرر کسری  
در ایرن ظررکریررت برخرواهرد از آن  
استفاده کند، طربرعرا برایرد در آن  
دست بربررد، و طربرعرا بردون نرقرد  
تررئرروری ارزب مررارکررس، و یررا  
تبدیل کردن مارکس به ریرکراردو  
این کار مقدور نریرسرت. راسرترش  
برررنرررهرررر مرررن برررخرررش اعرررهرررز  
پرروبرفرمراتریررو هرای نرهرری در  
سنت مرارکسریرسرتری تراکرنرونری  
ریشه در کشرمرکرش جرریرانراتری  
دارد کرره هسررترره اصررفرری ایررن  
تئوری، یعنی نقد سرمرایره داری  
و ضرورت انرقرالب کرارگرری، را  
کنار گذاشته اند و کروشریرده انرد  
از ایررن تررئرروری یررو جررامررعرره  
شناسی عفمی و یرا یرو عرفرز  
اقترصراد آلرتررنراتریرو بررای جرنراح  
چا بورژوازی درست کننرد، یرا  
از آن توجیرهرات ترئروریرو بررای  

بیان زمینی ترین مرنرفرعرت هرای  
غریررر کررارگررری، نرراسریررونررالریررسررز  
روسی و چینی، اختالکات کررقره  

 ای و غیره، بسازند. 
 

بنابراین وقتی از من راجع بره  
نحوه برخورد به تئوری میپررسریرد،  
الزم اسررت مرررز خررود را بررا ایررن  
کاربست اسرکروالسرتریرو و یرا  
اپررورتررونرریررسررترری از مررارکسرریررسررز  
روشررن کرررده برراشررز. تررئرروری و  
مررربرررارزه تررررئررروریرررو برررررای  
سروسریرالریرسررز کرارگرری مرکرران  
بسیار پر اهمیت و تعیریرن کرنرنرده  
ای دارد.اما برای ما مارکسیسرز  
ابزار نرقرد اسرت. ابرزار شرنراخرترن  
عمیق ترین ریشه های مصرائربری  
اسررت کرره بشررر بررطررور کررفرری و  
کارگر بطور اخج در این جامرعره  
تیربه میکند. ابزار کسرب یرو  
خودآگاهی عمریرق اجرترمراعری و  
تاریخی بررای کرارگرر و درک  
امکاناتی است کره بررای ترحرول  
جامعه موجود وجود دارد. ایرنرهرا  
خواص اثباتری ترئروری مرارکرس  
اسرت کره، در غریراب کراربسرت  
های غیرر کرارگرری تراکرنرونری  
اب، میتوانست مسترقریرمرا بردرون  
جامعه و طبقه برده شود و یرو  
صد آرائی ککری قردرترمرنرد در  
برابر آرا  حاکز در جامعه بروجرود  
بیاورد. کمونیسز کرارگرری برایرد  
یو جریان قدرتمرنرد کرکرری در  
جامعه باشد. در برابر گرایشات و  
تررمررایررالت کررکررری بررنرریررادی  
بررورژوازی، نررهرریررر لرریرربرررالرریررسررز،  
دمرروکررراسرری، نرراسرریررونررالرریررسررز،  
اومانیسز، سوسیال دموکرراسری و  
غیره، و نه صرکا روایرت دیر رری  
از مارکسیسز در برابر جرریرانراتری  
نهیر مرائروئریرسرز، ترروتسرکریرسرز،  
سوسیالیسز روسی و یا چا نرو.  
این آن جای اهی است که ما بره  

 تئوری میدهیز. 

 
ببریرنریرد، مرا آمرده ایرز و از  
مشخصات اجتماعی و طربرقراتری  
کمونیسز صحبت کررده ایرز. مرا  
ایرن را گرفرتره ایرز کره قربرل از  
اینکه این سوال مطرح براشرد کره  
"کمونیست ها چره مریر رویرنرد"،  
ایررن مسررالرره مررطرررح اسررت کرره  
کررمررونرریررسررز پرررچررز کرردام بررخررش  
جامعه و کدام طربرقره اسرت. مرا  
گفته ایز که کمونیرسرز را ترنرهرا  
بعنوان جنبش اعترراضری کرارگرر  
حاضریز بفهمیز و ترنرهرا در مرترن  
اعترا  اجتماعی این طبقره ترازه  
میتوان کمونیسز را بعرنروان یرو  
مکتب و یو دیدگاه و ترئروری  
انررقررالبرری درک کرررد و برررایررش  
مرربررارزه کرررد. در مررقررابررل، ایررن  
عکرس الرعرمرل پریرش آمرده کره  
"تئوری چه میرشرود.". مرن ایرن  
را عکس العمل طربریرعری هرمران  
بخش و طبقه اجتماعری و هرمران  
سنت سیراسری مریردانرز کره دارم  
نقدب میکنز. کرمرونریرسرز بررای  
سوسیالیسز رادیکال موجود یرو  
تئوری است. تنزل دادن کمونیرسرز  
به یرو دسرتر راه کرکرری عرام  
المنفعره، "عرفرز تراریر "، و غریرره  
کانالری اسرت کره از طرریرق آن  
روشنفرکرر چرا گررای برورژوا،  
بررروروکررررات اصرررالح طرررفرررب،  
ناسیونالیست و دموکرات چریرنری  
و بولیویایی و ایررانری، دارد خرود  
را نسرربررت برره مررارکسرریررسررز و  
کمونیسز مانند کرارگرر صراحرب  
حق میکند. وقتی ما میر روئریرز  
کمونیسز تنرهرا بره مرثرابره یرو  
جررریرران کررارگررری شررایسررترره ایررن  
عنوان است، مریر رویرنرد ترئروری  
چه میشود. برنرهرر مرن مرنرهرور  
ایررنررهررا ایررنررسررت کرره "مررا چرره  
میشویز". بنهر من ما ترازه داریرز  
تررئرروری را سررر جررای واقررعرری  
خودب قرار میدهیرز. اگرر ایرنرهرا  

اینقدر را از مرارکرس نرفرهرمریرده  
باشند که کمونیسز یو جنربرش  
اعترقرادی نریرسرت، برفرکره یرو  

طربرقراتری    -جنربرش اجرترمراعری  
مررعرریررن اسررت، یررو حرررکررت  
کررارگررری اسررت، آنرروقررت ابررراز  
ن رانی شان بحال تئوری در بررابرر  
بحث کمونیسز کرارگرری نربرایرد  
جدی گرکته شود. همین نرقرد بره  
بحث مرا یرعرنری درک نرکرردن  
اساس مارکسیسز به مثابه یرو  
تئوری.ب رذاریرد بر رویرز ترئروری  
"چه مریرشرود". ترئروری از ابرزار  
ابررهررام تررراشرری، از ابررزار ترروجرریرره  
مناکع غیر کرارگرری ترحرت نرام  
مررارکسرریررسررز، از ابررزار ترروهررز  
پراکنی نسربرت بره جرنراح چرا  
بررورژوازی، از وسرریررفرره کسررب  
برتری تحصیل کردگان حتری در  
درون احررزاب مررارکسرریررسررترری، و  
امثالهز، به هرمران نرقرد کروبرنرده،  
کارگری، عمیق و مطفرعرانره ای  
تبدیل میشود که در کالرسریرو  
های مارکسیرسرتری مریربریرنریرز.  
تئوری بار دی ر بره یرو سرالح  
برنده در نربررد طربرقراتری تربردیرل  
میشود. به ادعانامه اکشراگررانره،  
روشن، شفا  و قرابرل درکری از  
جامعه موجود و تمام مرکرانریرسرز  
هررای بررهرراهررر پرریررنرریررده آن. برره  
نیروئری مرادی در جرامرعره کره  
آهنیت کارگر معتر  در جرهران  
مرعرراصررر را شرکررل خررواهررد داد.  
بحث کمونیرسرز کرارگرری بررای  
خود ما حاصل تعرمرق ترئروریرو  
زیراد بروده و وظرایرد ترئروریررو  
متنرو  و بسریرار جردی ترری از  
گررذشررترره را در برررابررر مررا قرررار  
میدهد. بحث کمونیسز کارگرری  
تازه به ما چهارچوبی داده اسرت  
که بتوانیز برر مربرنرای آن یرو  
تعر  تئوریو وسریرع را شررو   

 کنیز. 

 منصور حکمت  تفاوت های ما          گفتگو در باره کمونیسم کارگری

 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!
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 ٤٥ صفحه   

اعترا  عفیه حکز شال  شراپرور  
احسانی راد عضو هریرات مردیرره  
اتررحررادیرره آزاد کررارگررران ایررران،  
اعررترررا  برره بررازگررردانرردن رضررا  
شررهررابرری عضررو هرریررات مرردیررره  
سررنرردیررکررای واحررد برره زنرردان و  

روز    ٣٧٢ مررحررکررومرریررت او برره  
دی ر، اعترا  به احضرار عرفری  
نرریرراترری از رهرربررران سررنرردیررکررای  
نیرشرکرر هرفرت ترپره بره دادگراه،  
اعرررتررررا  بررره کشرررار بررررای  
بازگرداندن مرحرمرود برهرشرتری از  
اعضررای هرریررات مرردیررره کررانررون  
صنفی معفمان،  ادامره برازداشرت  
اسررمرراعرریررل عرربرردی از رهرربررران  
شناخته شده اعتراضات معفمان و  
محسن عمرانی معفز معتر  در  

بوشهر و اعتررا  عرفریره تشردیرد  
کشارها بر روی رهبران کرارگرری  
و کعالریرن اجرترمراعری از جرمرفره  
سرتیرتررهرای اعرترراضرات عرفریره  
امنیرتری کرردن مربرارزات اسرت.  
خواست مشخج این کرارزار لرغرو  
تمامی احکام زندان برای کعالریرن  
کارگرری، مرعرفرمران و کرعرالریرن  

 اجتماعی است. 
 
کارگران، مرعرفرمران و کرعرالریرن    

اجتماعی با بریرانریره هرایشران، برا  
طررومررارهررایشرران، بررا نررامرره هررای  
اعررتررراضرری برره نررهررادهررای برریررن  
المففی و با شعارهای اعرترراضری  
شان در تیمعات اعترراضری شران  
و برا خرواسرترهرای آزادی کروری  

رضا شهابی، اسماعریرل عربردی،  
مرحرسررن عرمرررانری، لررغرو احضررار  
عفی نیاتی به دادگاه، مرتروقرد  
کررردن کشررار بررر روی مررحررمررود  
بهشتی بررای برازگرردانردن او بره  
زندان اعترراضرات خرود را عرفریره  
امنیرتری کرردن مربرارزات اعرالم  
مرریرردارنررد. از جررمررفرره در ترریررمررع  
اعتراضی سراسری بازنشرسرتر ران  
یکی از شعارهایی کره داده شرد  
خواست آزادی کروری اسرمراعریرل  
عبدی و محسن عمرانری دو ترن  
از معفمان زندانی و آزادی هرمره  
زندانیان سیاسی برود. هرمرنرنریرن  
در هررفرترره گررذشرترره سررنردیررکررای  
کارگران نقاب استان الربررز طری  
دو بیرانریره خرواسرترار لرغرو حرکرز  

شررال  شرراپررور احسررانرری راد و  
آزادی رضا شهابری شرد. برعرالوه  
جمعی از کرارگرران و مرعرفرمران  
عفیه حرکرز شرال  بررای شراپرور  
احسانری راد و در اعرتررا  بره  
بازگرداندن رضا شرهرابری بریرانریره  
داده و  برره امررنرریررترری کررردن  
مبرارزات کرارگرران، مرعرفرمران و  
 مردم معتر  اعترا  کردند.  

یررو نرررمررونرره مررهررز از ایرررن  
اعرترراضرات، پریرام هرمربرسرتر ری  
سندیکای نیشکر هرفرت ترپره بره  
بیست و هفتمین کن رره جرهرانری  
آی یو ا  )کردراسریرون اترحرادیره  
های کارگری بخشهای صرنرایرع  
کشررراورزی، مرررواد غرررذایررری،  
هتفداری، رستروران، تروزیرع مرواد  

غذایی وتنباکو ( اسرت کره  از  
سپرترامربرر    ٤ اگوست تا    ٧٣ تاری   
در شررهررر ژنررو، برررگررزار    ٧١٤٢ 

میشود.  سندیکای نیشکر هفرت  
تپره در ایرن پریرام ضرمرن آرزوی  
موکقیت برای کن ره آی یرو ا   
از اینکه بدلیل مرحردودیرت هرای  
امنیتی تحمیل شده بعنروان یرو  
عضو این اتحادیه امکان شررکرت  
در این کن ره جرهرانری را نردارد،  
 ابراز تاسد کرده و مینویسند:  

" از زمان راه اندازی سرنردیرکرای  
کررارگررران نرریررشررکررر هررفررت تررپرره،  
اعضای هیئت مدیرره و کرعرالریرن   
سندیکا و بسریراری از کرارگرران  

 هفت تپه هد  آزار و اآیت و  
 

 در ادامه کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
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جمهوری اسالمی باید از سازمان جهانی کار اخرا  گردد. کارگران 
و معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند. 
کلیه پرونده هایی که علیه فعالین جنبش های مختلف اعتراضی 

 تشکیل شده باید بدون استقنا و بی فید و شر  لغو شود.

پی ردهای قانونری قررار گررکرتره  
اند. در هفته هرای اخریرر شراهرد  
اقدامات سرکوب رانه عفیه ده هرا  
تن از کارگران نیشکر هرفرت ترپره  
و تشدید کشار بر سرنردیرکرا بروده  

نرفرر    ١١ ایز. از جرمرفره بریرش از  
کرارگرر نریرشرکررر هرفرت ترپره در  
روزهای اخیر به دلیل شررکرت در  
اعتصاب و هرمرنرنریرن بره اترهرام  
"تحرریرو کرارگرران" دادگراهری  
شده اند. همننین، شعربره اجررای  
احکام دادگاه انقالب اندیمرشرو،  

  ٧١٤٢ اگرروسررت    ٧١ در ترراریرر   
طی ابالغیه ای به آقرای عرفری  
نرریرراترری، عضررو هرریررات مرردیررره  
سندیکا، از او خواسته اسرت کره  

روز خررود را برررای    ٥ در ظررر   
اجرای حکز زندان معررکری کرنرد  
در غیراینصورت بازداشت خرواهرد  
شد. عفی نریراتری برا اترهرامرات  

مراه حربرس مرحرکروم    ١ واهی به  
شده اسرت". در ادامره ایرن پریرام  
چنین آمرده اسرت:"طربرق گرزارب  
های رسیده، ده ها ترن دیر رر از  
کارگران نیشکر ممکن اسرت بره  
زودی برره دلرریررل شرررکررت در  
اعتصابات اخیر دادگاهی شرونرد.  
همرنرنریرن اعضرای دیر رری از  
هیئت مدیره سندیرکرا بره دادگراه  
احضار شده اند. ایرن اعرترصرابرات  
به دلیل پرداخت نشدن دسرترمرزد و  
مررزایررای کررارگررران شرراغررل و  
بازنشست ان نیشکر هرفرت ترپره و  
در اعترا  بره رونرد خصروصری  
سازی شرکت به وقو  پیوسرترنرد.  

خصوصی سازی شرکت از جمفره  
موجب شده اسرت کره کرارگرران  
امنیت شغرفری خرود را از دسرت  
بدهند، دستمزدهایشران برا تراخریرر  
پراخت شود و نیروهای انترهرامری  
در محیط کار مستقرر گرردنرد.".  
در این پیام به وضع برخرش هرای  
دی ری کرارگرری اشراره شرده و  
چنین آمده است: "متاسرفرانره، در  
بخش های دی ر کرارگرری نریرز  
شرایط مشابره ای حراکرز اسرت.  
سندیکای کارگران شرکت واحرد  
اتوبوسرانی ترهرران و حرومره نریرز  
بطور دائز مورد اآیت و آزار قررار  
می گریررد. هرز ایرنرو، آقرای  
رضا شهابی، عضو هیئرت مردیرره  

اگروسرت    ٣ این سندیکا، از تاری   
، در زندان رجایی شرهرر در  ٧١٤٢ 

اعتصاب غذا به سر مری بررد.".  
در خاتمه سندیکای نیشکر هفرت  
تپه در پیام خود به کن ره آی یرو  
ا  خررواسررتررار مررحررکرروم کررردن  
حکومت اسالمی برخراطرر نرقرض  
مستمر حقو  کرارگرران در ایرران  
شده و مینویسد:"ما از نماینردگران  

مریرن کرنر رره    ٧٢ منرترخرب در  
جهانی آی یو ا  درخواست مری  
کنیز که نرقرض مسرترمرر حرقرو   
کارگران در ایرران و برازداشرت و  
اآیرت و آزار کررارگررران نرریررشررکررر  
هرفرت ترپره را مرحررکروم کررنرنررد.  
اقدامات کروری شرمرا از جرمرفره  
تصویب یو قطعنامه اضطرراری  
در این کن ره بسیار یاری دهرنرده  
خواهد برود.از هرمره شرمرا بسریرار  

سررپرراسرر ررزاریررز و برررایررترران آرزوی  
 موکقیت و پیروزی داریز." 

 
قبال نیز تشرکرل هرای مرخرترفرد  
کررارگررری چررون اتررحررادیرره آزاد  
کارگران ایران، سندیرکرای واحرد،  
کررمرریررترره پرریرر رریررری و کررمرریررترره  
هررمرراهررنرر رری و چررهررره هررای  
سرشناس کارگرری چرون پررویرن  
مررحررمرردی، مررحررمررود صررالررحرری،  
شرراپررور احسررانرری راد، جرروانررمرریررر  
مرادی طی بیانیه هرایری احضرار  
و ترهردیرد کرعرالریرن کرارگرری و  
معفمان معتر  را محکروم و برر  
احکام وحشریرانره شرال  و زنردان  
اعترا  خود را اعالم کررده انرد.  
در این هفته نیز جعفر عهریرز زاده  
رئیس هیات مدیرره اترحرادیره آزاد  

سرال    ١ کارگران ایران کره خرود  
حکز زندان دارد طری دو بریرانریره  
اعررترررا  خررود را عررفرریرره کشررار  
آوردن بر محمرود برهرشرتری بررای  
برررازگرررردانررردن او بررره زنررردان و  
بازگرداندن رضا شهابی بره زنردان  
و سرباز زدن از پاسر  گرفرترن بره  
 خواستهای برحق او اعالم داشت.  
در سط  بین المففی نیرز آی تری  
ا ، اتررحررادیرره برریررن الررمررفررفرری  

سنردیرکرای عرمرده    ٥ ترانسپورت،  
کارگران کرانسه، س.   .د.ت   
س. ژ.ت  اونسرررا  اترررحرررادیررره  
سندیکائی سولیدر و ا  اس. او  
)کرهن یان( واترحرادیره کرارگرران  
خدمات عمومی کانادا با انترشرار  
بیانیه هایشان خواهان آزادی رضرا  

شهابی عضو سندیکرای شررکرت  
 واحد اتوبوسرانی تهران شدند.  

 
در شرررایررطرری کرره اعررتررراضررات  
کارگرری، هرر روز گسرتررده ترر  
میرشرود و نرمرونره هرای برارزب  
تیمع سراسری برازنشرسرتر ران در  

مرررداد در مررقررابررل مرریررفررس    ٩٤ 
اسالمی با شعار های اعترراضری  
شرران عررفرریرره کررقررر، ترربررعرریررض و  
نابرابری و راهپریرمرایری کرارگرران  
گروه صنعتی مفی در اهرواز در  
دو هفتره قربرل برا شرعرار ترو ،  
تررانررو ، کشررفررشرره و شررعررار  
کارگران هپکو در ایرن هرفرتره برا  
شعار مشرکرل مشرکرل مرا حرل  
نشره، اراک قرریرامررت مرریرشرره و  
راهپیمایی آنها و  کرارگرران آآر  
آب اراک در روز هشتز شرهرریرور  
در شهر اراک اسرت، جرمرهروری  
اسالمی بر کشار ها و تهدیرداترش  
بررر روی کررعررالرریررن و رهرربررران  
کارگری و کرعرالریرن اجرترمراعری  
شدت داده اسرت. کرارزار عرفریره  
امنیتری کرردن مربرارزات، یرو  
پاس  مهز ما در ترقرابرل برا ایرن  
تعرضات و جرفرو برردن قردرترمرنرد  
مبارزاتمان است. با ترمرام قروا بره  
کررارزار عررفرریرره امررنرریررترری کررردن  
مبرارزات کرارگرران، مرعرفرمران و  
کرعررالریررن اجرتررمراعرری برپرریرونرردیررز.  
خواستار لغو کوری حکز برربرریرت  
شال  برای شاپور احسانری راد و   
قاطعانه خواستار لغو حکرز شرال   
ایررن شررکررل شررنرریررع مرریررازات  

اسالمی که تحقیر آشکار بشریرت  
اسررت، بشررویررز. خررواسررتررار آزادی  
کوری رضا شرهرابری، اسرمراعریرل  
عبدی، مرحرسرن عرمررانری، آترنرا  
دائررمرری کررعررال دکررا  از حررقررو   
کودک، حقو  زن و عفیه اعردام  
و تمامی زندانیان سیاسی شرویرز.  
احضار عفی نیاتی به دادگراه و  
کشررار دائررز بررر روی کررارگررران  
معتر  نیشکر هفت تپه و کشرار  
برای بازگرداندن محمود بهرشرتری  

 به زندان شویز.  
 

کمرپریرن عرفریره امرنریرتری کرردن  
مبارزات با خواست لرغرو ترمرامری  
احکام امنیتی صرادر شرده بررای  
کعرالریرن کرارگرری، مرعرفرمران و  
کعالین اجتماعی و آزادی کروری  
کررارگررران، مررعررفررمرران زنرردانرری و  
تمامی زندانریران سریراسری ادامره  
 دارند. صدای این کارزار باشیز. 

 شهال دانشفر 
 

کررمررپرریررن برررای آزادی کررارگررران  
 زندانی 

 ٧١٤٢ اوت    ٩١ ،  ٣١ شهریور    ٢ 
Shahla.daneshfar ٧@

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

now.com   
 

 در ادامه کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات                                          کمپین برای آزادی کارگران زندانی
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بر اساس اخبار و گزارشیات 
 ١٣حییکییومییتییی روز جییمییعییه 

شییهییریییور اتییوبییوس حییامییل 
دانییش آمییوزان هییرمییزگییانییی 

اردوی “ بییرای شییرکییت در 
در شییهییرسییتییان ”  فییرزانییگییان

واژگون شده که لیی  داراب 
تین  ٠٠تن کشتیه و  ١١آن 

نیفیر  ١٠زخمی شدند. حال 
از دانییش آمییوزان مییجییروح 
وخیم گزارش شده است.ایین 

 ٣٠:٠٢حییادثییه در سییاعییت 
 –بامداد در میحیور داراب 

فبل از روستای  -بندرعباس
اتییفییاع  «فییلییعییه بیییییابییان»

افتاده. این دانش آموزان از 
شیهیرهیای رودان و مییینییاب 
استان هرمیزگیان بیه سیمیت 
داراب در حیییییییرکیییییییت 
بودند.براساس اعالم پلییس 

راننده اتوبوس در ایین   راه
حادثه در دم جیان بیاخیتیه 

 است.
مسئیول ایین کشیتیار وزارت 
آموزش و پرورش و جمهوری 

 اسالمی می باشند.
اعزام دانش آمیوزان تیوسی  
حکومت به انیواع و افسیام 
اردوهیییای حیییکیییومیییتیییی بیییا 

جیهیل و تیحیمیییل  محتیوای 
راهیییان “ خرافات اسالمی از 

اردوی “ گییرفییتییه تییا ”  نییور
یک سیییات ضید ”  فرزانگان

انسانی آموزش و پیرورش، 
ویییک حییربییه و اجییبییار در 

تحصیل دانیش  مسیر ادامه 
آموزان می باشد. ارزیابی و 
نییمییره گییذاری چییگییونییگییی و 
نحوه شیرکیت و بیه پیاییان 
رساندن این اردوها تیاثیییر 
مهمی در روند ارتقای میورد 
نظر حیکیومیت بیرای ادامیه 
تحصیل دارد. بیه میعینیاییی 
یک میاده درسیی ثیابیت در 
ارزش گییذاری در سیییییسییتییم 

 آموزشی حکومت می باشد.
آمییییوزش و پییییرورش و 
بییانییدهییای سییهیییییم در اییین 
ماجرا هر ساله دهها هیزار 
نفر را جیمیع کیرده و ایین 

راه میی   معرکه گیرییهیا را
اندازند. تا به امروز دههیا 
مورد واژگیونیی اتیوبیوس در 
این ماجراها اتفاع افیتیاده 
و دهها دانیش آمیوز کشیتیه 
شده اند.وسایل حمل و نقیل 
و اتوبوس هیاییی کیه میورد 
اسییتییفییاده فییرار میییییگییرنیید 
عمدتا اسیتیانیدارد پیائییین 
دارند و امن نیستینید. ولیی 
برای حکومت امنیت و جیان 
دانش آموزان اهمیتی ندارد. 
اما این اردوها چه هسیتینید 

 و چه می کنند؟
 
مهدی فیییا از میعیاونیان  

وزارت آموزش و پیرورش و 
اردوهیای “ مسئول بیرگیزاری 

حکومت در ایین    ” فرزانگان
 باره میگوید:

 
بطور کلی هدل از برگیزاری 
اردوهیییای دانیییش آمیییوزی 

گیری شخصیت اجتماعی  شکل
دانش آمیوزان اسیت کیه در 
بسییتییر آن رشیید دییینییی، 
اخالفیی، عیلیمیی، ورزشیی، 
هنری و حتی افتصادی نییز 
اتفاع می افتد.در کنار ایین 
آموزش ها دوره های هیوییت 
-تشکیالتیی و هیوییت میلیی

دینی هم برای اعما ارائیه 
خییواهیید شیید. امسییال در 
اردوهای ملی فیطیبیی بیرای 
نخستییین بیار کیارگیاهیهیای 
حییفییت و تییفییسیییییر سییوره 
حجرات برای تمامیی اعمیا 
و مربیان پیشتاز و فیرزانیه 
برگزار میی شیود کیه بیرای 
بییرگییزیییدگییان نییهییایییی اییین 
رفابت جوایز ارزنده ای در 

 نظر گرفته شده است.
در پییایییان دوره هییا بییرای 
تمامی اعماء پیشیتیازان و 

کینینیده در  فرزانگان شیرکیت
اردوهای ملی فطبی گیواهیی 
مهارتی و میعیرفیتیی صیادر 
خواهد شد که ثبت نیام در 
گییروه هییای تشییکیییییالتییی 
)پیشتازان و فرزانگیان( را 

در سال تحصییلیی آیینیده )
( امیییکیییان پیییذییییر ٨٨-٨٦

خواهد کرد. همچنیین بیرای 
همه مربیان شیرکیت کینینیده 
در اردوهییای مییلییی فییطییبییی 

سییاعییتییه ضییمیین  ٠٨دوره 
خدمت و گیواهیی حمیور در 

 نظر گرفته شده است.
روشن است که حکیومیت چیه 
اهییدافییی از بییرگییزاری اییین 
اردوهییا دارد. مییغییرشییویییی، 

و آداب و  آموزش خزعبالت 
رسوم میذهیبیی وییهه دانیش 
” آموزان؛ و از همه میهیمیتیر

میورد    ” آموزش های اسالمیی
نظر حکومت بیرای تیربیییت 
فیییرآن خییییوان و مییییداح 

انییتییخییاب شییرکییت   و  .!
کنندگان در این اردوها بیر 
اساس معییارهیای حیکیومیتیی 
صورت میگرد. میعیییارهیاییی 

در خدمت حفت سیستیم   که
آمییوزشییی اسییالمییی و ضیید 
انسانی حکومت میی بیاشید. 
سرمایه گذاری حیکیومیت در 
بخش دانش آموزان و جل  و 
حییذب دانییش آمییوزان بییه 
تشکیالتهای میذهیبیی، ییک 
سیییییاسییت ثییابییت آمییوزشییی 
حکومت می باشید. اردوهیای 
نامبرده نیز این اهیدال را 

 تعقی  می کنند.
 

وزارت آموزش و پیرورش و 
مسیئیول  دولت و کل نیظیام 

مستقیم کشیتیار ایین دانیش 
آموزان میباشد. سییاسیتیهیای 
کقییفیی کیه ایینیهیا دارنید، 
باعث و بانیی ایین فیجیاییع 
می باشند. خیانیواده هیا و 
بازماندگان فربیانیییان ایین 
جیینییایییت بییاییید حییکییومییت و 
آمییوزش و پییرورش را زیییر 
فشییار گییرفییتییه و خییواهییان 
روشن موضوع شده، خواهیان 
معرفی عیامیالن و مسیئیو ن 

 این جنایت شوند.
 محمد شکوهی

 ،١٠٨٦شهریور  ١٣
 ٨٣١٨اول سپتامبر  

زخمی در اثر واژگونی اتوبوس دانش آموزان  ٠٠کشته و  ١١
هرمزگانی. جمهوری اسالمی مسئول مستقیم کشتار دانش آموزان  

 است.
 محمد شکوهی 
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شهریور: تجمع کارگران پروفیل سیاوه  ١٤

 به علت نگرفتن حقوع 
شهریور کارگرران پرروکریرل سراوه در اعرتررا  بره    ٤١ روز  

 تعویق پرداخت حقوقشان تیمع کردند. 
 

شعار کارگر زندانی آزاد بیایید گیردد در 
 مقابل مجلس

شهریور در تهران مقابل میفس: هرمرایرش پررشرور    ٤١ امروز  
در برابر میفس رژیز در پشتیبانی از رضا شهابی و دیر رر  

تیمع کنندگان شعرار مریردهرنرد کرارگرر    -زندانیان سیاسی 
 زندانی آازد باید گردد. 

روز گذشته خانز ربابه رضایی همسر رضرا شرهرابری عضرو  
هیات مدیره سندیای واحد اعالم کرد که برای نیات جران  
رضا امروز در مقابل میرفرس خرواهرد برود و از کرارگرران  

 سندیکای واحد خواستار حمایت شد 
 

شهر  ٢اعتصاب کارگران شهرداری منطقه 
 اهواز 

شرهرر اهرواز    ٢ شهریور کارگران شهرداری منطرقره    ٤٩ روز  
ماه معوقات مزدی خود وارد دومیرن روز    ١ در اعترا  به  

 خود شد. 
 

تییجییمییع کییارگییزاران مییخییابییرات روسییتییایییی 
 خوزستان با خواست فراردادهای دائم 

شهریور تعدادی از کارگزاران مخرابررات روسرترایری    ٤٧ روز  
استان خوزستان که از شهرهای استان گردهز آمرده برودنرد،  

ای استان خروزسرتران تریرمرع    مقابل شرکت مخابرات منطقه 
کردند. کارگزاران خواستار عقد قرارداد دائز طربرق مصروبره  

های وزارت کار و نیز خرواسرترار اجررای    میفس و بخشنامه 
 بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار هستند.   طرح طبقه 

 
اعتراض کارگران پا یشگاه ستاره خلیییب 

 فارس به مجلس کشید
نرفرر از نریرروهرای شراغرل در    ٤١١ شهریور حدود    ٤٩ روز  

پاالیش اه ستاره خفیج کارس برای پی یرری اعرترراضراتشران  
و وضعیت نابسامانی شفغی خود مقرابرل مریرفرس شرورای  

 اسالمی تیمع کردند. 
نرفرر از نریرروهرای شراغرل در    ٤١١ بنا بر اخبار منتشر شده 

پاالیش اه ستاره خفیج کارس با وجرود آنرکره هرنروز قررارداد  
شرهرریرور اجرازه ورود    ٤٤ کار با این پاالیش اه دارند از روز  

آنها به پاالیش راه داده نشرده اسرت. در اعرتررا  بره ایرن  
موضو  این کارگران پس از مراجعه بره اداره کرار اسرتران  
هرمزگان، استانداری این استان و دی ر نهادهرای مرحرفری،  

شهریور در مقابل میفس شرورای اسرالمری تریرمرع    ٤٩ در  
 کردند. 

به گفته کارگران روز جمعه در حالی که در خروابر راه در  
حال استراحت بودند، کردی با تو تو کرارگرران ترمراس  
گرکت، خود را از نیروهرای حرراسرت پراالیشر راه مرعررکری  
کرد و اعرالم کررد کره "هرمریرن امرروز برایرد بره شررکرت  
پیمانکار مرراجرعره کررده و اقردام بره امضرای قررارداد برا  
پیمانکار کنند، در غیر این صرورت از کرردا جرفروی ورود  
آنها به محل کارشان در پاالیش اه گرکته خرواهرد شرد.پرس  
از آن صب  روز شنبه مثل روزهای گذشتره بررای ورود بره  
محل کار خود به درب اصرفری پراالیشر راه سرتراره خرفریرج  
کارس مراجعه کردند ، از ورود آنها به محوطره پراالیشر راه  

شرهرریرور سرال    ٩٤ جفوگیری شد. این کارگران ترا تراریر   
جاری قرار داد کاری با پراالیشر راه دانرد و در حرالریرکره  
هنوز زمان قرارداد آنها بره سرر نررسریرده از ورود کرارگرران  
جفوگیری شده است. بدنبال این مراجررا کرارگرران بره اداره  
کار استان مراجعه کرده و شکایتی تنرهریرز کرردنرد. و در  

شهریور جفوی مریرفرس    ٤٩ ادامه این اعترا  کارگران در  
تیمع کردند. این کارگران توسط آزمون اسرترخردامری سرال  

جذب این شرکت شده اند و پس از گرذرانردن مروکرقریرت  ٣٧ 
آمیز دوره آموزشی و آزمایشی و گررکرترن ترییریردیره هرای  
الزم از مدیرعامل وقت شرکت نفت سرتراره خرفریرج کرارس،  
اکنون میخواهرنرد قرراردادهرای اسرترخردام رسرمری برا ایرن  
شرکت امضا کنند، اما نه تنها این کار صرورت نر ررکرتره  
بفکه از ورود آنها به محل کارشان جفوگریرری شرده اسرت.  
از کارگران خواسته شده است کره بره شررکرت پریرمرانرکرار  
کعال در پاالیش اه مراجعه کرده و قررارداد برا ایرن شررکرت  

 امضا کنند. 
 

تییجییمییع اعییتییراضییی کییارگییران کییارخییانییه 

 پارسیلون
شرهرریرور    ٤٩ ظرهرر روزدوشرنربره    ٤٧ صب  تا    ٣ از ساعت  

کارگران قراردادی و بازنشست ه کرارخرنره پرارسریرفرون کره  
قدمتی بیش ازچهل سال دارد وبزرگترین ترولریردکرنرنرده نر   
نایفون در خاورمیانه است، در اعترا  بره ترعرویرق پررداخرت  
حقو  و حق سنوات بازنشست ی خود در مقرابرل اداره کرل  
کاروتعاون ورکاه اجتماعی خرم آبراداسرتران لررسرتران تریرمرع  

ایرن کرارخرانره    ٣١ ترا ٢٢ کردند. در این کارخانه درسالهای  
کارگر آن هرز    ٧١١ به تدریج به تعطیفی کشیده شد و حدود 

 چنان سرگدران بدنبال مطالبات خود و کارشان هستند. 
 

اعتراضات کارگران شرکت آذرآب اراک به 
جلوی درب صیدا وسیییمیای میرکیز اسیتیان 

 رسید. 
کارگران به پخش صحبت های دیشرب مردیرر عرامرل ایرن  

 شرکت معتر  هستند  
 تیمع قبفی این کارگران در هشتز شهریور بود.  
مراه مرزد    ١ کارگران کارخانه آآر آب اراک نزدیرو بره  

طفب دارند. آنها همننین بدلیل عدم پرداخت حق بیمره شران  
با مشکل تمدید دکترچه های خود روبرویند. در رابرطره برا  
این معضالت این کارگران قبال نیز تیمعات مشابهی بررپرا  
کرده و پی یر خواستهایشان شده برودنرد.در هشرترز شرهرریرور  

کارگران آآر آب در وسط شهر راهرپریرمرایری    ٤٢١١ بیش از  
 شرکت داشتند و خواهان طفبهایشان شدند.  

این تنها هپکو و آآرآب نیست بفرکره شررکرت هرای واگرن  
پارس، کمربرایرن سرازی و مراشریرن سرازی در اراک در  
وضعیتی مشابه قرار دارند و بنا بر خبرهرا شررایرط صرنرایرع  
بزر  استان مرکزی به گونه ای است که هر چند وقرت  
یو بار شاهد تیمعات اعرترراضری کرارگرری در اسرتران  
هستیز و هز اکنون شهر اراک به یرکری از کرانرون هرای  

 داغ اعتراضات کارگری تبدیل شده است. 
 

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المففی: داوود رکاهی  
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 همبستگی کارگری
جمعی از اعضا اترحرادیره آزاد کرارگرران ایرران و کرعرالریرن  
صنفی با حضور در منزل رضا شهابی همبست ری خرود را  

رضا شهابی و همه کعالین صرنرفری و    -با او اعالم کردند  
 مدنی در بند آزاد باید گردند 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه بیابیت 

 معوفات مزدی
نفر از کارگرران برخرش صرنرعرتری مریرترمرع    ٥١١ کز    دست 

  ٤٤ تپه از روز پرنریرشرنربره گرذشرتره ترا امرروز    نیشکر هفت 
شهریور ماه بابت مطالبات مزدی ماهرهرای خررداد، تریرر و  
مرداد و وضعیت نامعفوم مزایای پاداب و برهرره وری خرود  

 برند.   در دو سال گذشته، در اعترا  به سر می 
زیر کشار این اعتراضات کرارکررمرا وعرده پررداخرت مرعرادل  

شرهرریرور را و    ٤٤ یو ماه از معوقات مزدی بررای روز  
پرداخت باقیمانده طفبهای کارگران را تا هرفرتره دیر رر داده  

 است. 
کارگران اعالم کرده اند اگر امروز این وعده عرمرفری نشرود  

سیرامرو  »به اعتراضشان ادامه خواهند داد. در این زمینه  
قائز مقام مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هرفرت   «اکشار 

تپه با گفتن اینکه در بخش عمفریرات کشرت ایرن شررکرت  
نفر نیروی انسانی مشرارکرت دارنرد،    ٤١١ بیش از یکهزار و  

اعالم کرد که حداقل بخشری از مرطرالربرات کرارگرران ترا  

 یو هفته آینده پرداخت خواهد شد. 
 

بیرداری پیا یشیگیاه سیتیاره  کارگران بهیره
 خلیب فارس دوباره تجمع کردند

بررداری پراالیشر راه سرتراره    کارگر برهرره   ٣٢ شهریور    ٤٤ روز  
خفیج کارس در اعترا  نسبت به نامشخج بودن وضرعریرت  
شغفی خود، مقابل اداره کل کار استان هرمزگان بار دیر رر  

هرای    شهریرور کرارت   ٤٤ تیمع کردند. بنا بر خبر صب  روز  
آوری شرده برود و در    حضور و غیاب آنها برار دیر رر جرمرع 

اعترا  به این عمل کارکرما کارگرران در ایرن روز بررای  
دومین بار دست از کار کشدیه و تریرمرع کرردنرد. تریرمرع  
قبفی آنها بدنبال جمع شدن کارتهای حضور و غریرابشران در  

مرداد در مقابل استانداری، انریرام گررکرت کره دوبراره    ٧٢ 
 سرکار بازگشتند.  

جالرب ایرنریراسرت کره کرارکررمرای ایرن شررکرت بردنربرال  
شهرریرور مراه و زیرر کشرار    ٤٤ اعتراضات این کارگران در  

این اعتراضات، منکر اخراج ها شرده و اعرالم کررده اسرت  
که این اکراد به دلیل سن و تیربه کرز در حروزه انررژی و  

توجهی به رکتارهای سرازمرانری تصرور اخرراج شردن را    بی 
 اند اما در واقع اتفا  خاصی نیفتاده است.    داشته 

این کارگران از طریق شرکت در آزمون استخدامری کره در  
برگزار شد، توانستند از سرال گرذشرتره در    ٣٧ دی ماه سال  

این واحد پتروشیمی به صرورت قررارداد مسرترقریرز مشرغرول  
کارشوند. اما در نتییه جابیایی مدیریت پرایشر راه سرتراره  

خفیج کارس از حدود دو مراه پریرش بررای ترغریریرر قررارداد  
استخدامی و مرعررکری شردن بره پریرمرانرکرار ترحرت کشرار  

اند. قراردادهای کعفری آنرهرا ترا پرایریرز    کارکرما قرار گرکته 
سال جاری اعتبار دارد و به گرفرتره کرارگرران در نرتریریره  
طر  قرارداد شدن آنان با پیمانکار مزایای مرزدی کرنرونری  

 شان به صورت چشم یری کاهش خواهد یاکت. 
 

اعتصاب وتجیمیعیات اعیتیراضیی کیارگیران 
پروژه فطارشهری اهواز)شرکیت کیییسیون(

 علیرغم وعده و وعیدها ادامه دارد
روز پنیشنبه نهز شهریور ماه، کارگران پرروژه قرطرارشرهرری  
اهواز)شرکت کیسون(برای سی هشترمریرن روزمرتروالری بره  
اعتصاب ،تیمع اعتراضیشان مقابل شرکت کیسون وبسرترن  
ورودی کارگاه ادامه دادند. کارگران می وینرد کره حردود  
یو سال است که کارکرما )شرکت کیسون( حقو  بریرش  

کارگر را پرداخت نرکررده و از ایرن رو مرعریرشرت    ٩١١ از  
هایمان به خطر اکتاده است. در این مدت چیرزی جرز    خانواده 

هرای کرودکرانرمران را    ایز و دی ر تحمل اشرو   وعده نشنیده 
نداریز. کارگران در پاس  به تروصریره دادسرتران مربرنری برر  
اعالم شکایت جهت پی یری به روال حرقرو  اعرالم کرردنرد  

 که شکایت ما همین تیمع است. 
 

تجمع اعتراضی میعیلیمیان حیق الیتیدرییس 
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کوهدشت نسیبیت بیه بیییکیارشیدن میقیابیل 
 آموزش و پرورش

شهریور،معفمان حق التدریس کوهدشت دراعرتررا  بره    ٢ روز 
عدم بکارگیری وازدست دادن کارشران، مرقرابرل سراخرترمران  
آموزب و پرورب این شهرستان تیمع کرردنرد.ایرن مرعرفرمران  
یو سال به عنوان نیروی شرکتی و دوسال به عنروان حرق  
التدریس مشغول به خدمت هستند ، اکرنرون درآسرترانره ی  
شرو  سال تحصیفی، از سروی اداره ی آمروزب و پررورب  
کوهدشت با اعالم عدم نیاز مواجه شده اند. نریرروهرای حرق  
التدریس در سایر شهرستران هرای لررسرتران و دیر رر نرقرا   
کشور مشکل به کرارگریرری نرداشرتره و ایرن رونرد ترنرهرا  

 گریبان یر حق التدریس های کوهدشت است. 
 

 جنبش علیه بیکاری
ادامه تیمعات اعتراضی جوانان متقاضی کرار شرهررسرتران  

 م هرنسبت به بیکاری 
شهریور، جوانان مترقراضری کرار شرهررسرتران    ٢ روزچهارشنبه 

م هربرای براردیر رراعرترراضرشران رانسربرت بره بریرکراری  
بنمایش گذاشتند ومقابل دکتر نماینده میفرس اسرالمری در  

 این شهرستان تیمع کردند. 
به گزارب یو منبع خبری محفی،این جوانان که کمریرتره  

کمیته اشتغال جوانان شهرستان مهررایریرادکررده انرد  -ای بنام 
 خواهان اشتغال جوانان در صنایع منطقه هستند. 

 
کارگران هپکو: مشکل ما حل نشیه، اراک 

 فیامت میشه
: تیمع اعرترراضری و راهرپریرمرایری کرارگرران  ٣١ شهریور   ٢ 

 هپکو در وسط شهر اراک 
كارگران هپكو اراک خیابان مفو را بسرترنرد و شرعرار   

 میدهند: مشکل ما حل نشه،شهر قیامت میشه 
بدین ترتیرب کرارگرران هرپرکرو دوبراره بره خریرابران آمردنرد.  
اعترا  کارگران کارخانه هپکو به عردم پررداخرت کرامرل  

اسرت. در ایرن روز    ٣٥ دستمزدهایشران از دی مراه سرال  
 کارگران آآر آب اراک نیز راهپیمایی داشتند. 

 
: راهپیمایی کارگیران هیپیکیو ٨٦شهریور ٢

 در وس  شهر اراک
کارگران هپکو دوباره به خیابان آمدند. اعرتررا  کرارگرران  
کارخانه هپکو به عدم پرداخت کرامرل دسرترمرزدهرایشران از  

 است.   ٣٥ دی ماه سال  
 در این روز کارگران آآر آب اراک نیز راهپیمایی داشتند. 

 
تجمع اعیتیراضیی کیارگیران دو کیارخیانیه 

 هپکو و آذرآب در اراک در یک روز 
شرهرریرور مراه( کرارگرران دو    ٢ صبر  روز چرهرارشرنربره ) 

کارخانه هپکو وآآر آب اراک در اقردامری جرداگرانره بره  
صورت همزمان در اعترا  به نرامشرخرج برودن وضرعریرت  
مطالبات مزدی معو  خود مقابرل سراخرترمران اسرترانرداری  

 ومیدان شهدای اراک تیمع کردند. 
نرفرر    ٤٢١١ بنا بر خبر در تیرمرع آآر آب اراک دسرترکرز  

شرکت داشتند. کارگران این دو کارخانه پیش از ایرن نریرز  
برای دریاکت مطالبات خود و خطرر بره ترعرطریرفری کشریرده  

 شدن کارخانه شان تیمعات مشابهی را برپا کرده بودند. 
مراه مرزد    ١ کارگران کارخانه آآر آب اراک نرزدیرو بره  

طفب دارند. و کارگران کارخانه هپکو نیز از دی مراه سرال  
مطالبات مزدی خرود را بره صرورت کرامرل دریراکرت    ٣٥ 

اند. کارگران این دوکارخانه همننریرن برابرت پررداخرت    نکرده 
حق بیمه شان به تامین اجتماعی طفبکرارنرد و برا مشرکرل  

 تمدید دکترچه های خود روبرویند.  
در این روز کارگران آآرآب ابتدا مرقرابرل سرازمران صرنرعرت،  
معدن و تیارت و در ادامره برعرد از راهرپریرمرایری مرقرابرل  
استانداری حضرور یراکرتره و از در ورودی وارد مرحروطره  
استانداری شدند. ی ان حفاظت داخل استانداری به مرنرهرور  
جفوگیری از ورود کارگران به داخل ساختمان مرحراکرظ در  

 ورودی را کشیدند . 
کارگران شرکت آآرآب اراک امسال چندیرن برار در اواخرر  

مررداد  ٤٥ تیرماه و    ٩٤ و    ٧٥ خرداد ماه،    ٤٢ اردیبهشت ماه، 
با تیمع و راهپیمایی به پرداخت نشدن مرطرالربرات و حرق و  

 حقوقشان اعترا  کرده بودند. 

بنا بر خبرها شرایط صنایع بزر  استان مرکزی بره گرونره  
ای است که هر چرنرد وقرت یرو برار شراهرد تریرمرعرات  
کارگری و تعطیفی واحدهای تولیدی استان و راهپریرمرایری  

 اعتراضی کارگران در وسط شهر هستیز. 
 

 تجمع کارگران دستمال کاغذی نرمه 
نفر از کارگران کارخرانره نروظرهرور    ٩١ شهریور حدود    ١ روز  

صربر  ترا    ٣ تولید کننده دستمال کاغذی نرمه از سراعرت  
مراه مرزد    ٢ در اعترا  به عدم پرداخت    ٤٢ حوالی ساعت  

و عدم واریز حق بیمه شان و نیز تعطیفی کرارخرانره و خرطرر  
 از دست دادن شغل خود در محوطه کارخانه تیمع کردند.  

مرداد توسط مدیریت کرارخرانره    ٤ بنا بر خبر این کارخانه از  
تعطیل اعرالم شرده اسرت امرا هرنروز ایرن مروضرو  مرورد  

 های مسئول قرار ن رکته است.   مواکقت مقام 
نفر از کارگران قرراردادی کرارخرانره    ٤٥ از سویی در حدود  

نوظهور مرداد ماه امسال از کار بیکار شدند. بدیرن تررتریرب  
کارگران اخراجی کارخانه نوظهور و کارگران براقری مرانرده  

مراه مرعروقرات    ٢ نفر هستند،    ٤٢ در کارخانه که در حدود  
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)کررودیرن    ٣٥ ماه از آن مربو  به سرال    ٥ مزدی دارند که  
تا مرداد( است. بعالوه حدود سره مراه از حرق بریرمره آنرهرا  
پرداخت نشده است. از کارگران باقی مانده در کارخرانره در  

نفر قراردادی و الربراقری رسرمری هسرترنرد کره در    ٩ حدود  
کرنرنرد.    های ن هبرانری و انربرار کرارخرانره کرار مری   بخش 

کارگران باقی مانده کارخانه نوظهور بیشتر از بیرسرت سرال  
سابقه کار دارند و تعداد ان شت شمراری از آنرهرا برایرد برا  
استفاده از قانون سختی زیان آور، زودتر از موعد برازنشرسرت  
شوند اما با تعطیفی کارخانه هرز اکرنرون امروال کرارخرانره  

هایش توقریرد شرده اسرت و    نوظهور به منهور پرداخت طفب 
دادسرای شهید مطهری مسئرول رسریردگری بره شرکرایرات  

 طفبکاران این کارخانه است. 
کرارگرر    ٧١١ در حردود    ٣٧ کارخانه نوظهروری در سرال  

داشت که به تدریج تعداد کارگران آن کاهش یاکت و حراال  
 کارگر در این کارخانه باقی مانده است.   ٤٢ تنها  

سال گذشته یو جفسه با حضور مسئوالن سازمان ترامریرن  
اجتماعی و اداره کار در کارخانه نوظهور برگزار شد ترا برا  

ای و ترخرصریرج وام    در نهر گرکتن بخشودگی های بیمره 
کز بهره بخشی از مشکالت کارخانه برطر  شرود امرا برا  

این وجود مشکالت کارخانه نوظهور به مرور تشدید شرد و  
 حاال کار به تعطیفی کارخانه رسیده است. 

 

 کارگران
حرل همان حرل بود، باب دل ما   لییک 

 بر آن اعتباری هیچ بود!
 )ببخشید که کمی شعر اصفی را پیناندم(! 

ام البنین ابراهیرمری اشرکرور عضرو هریرئرت مردیرره کرانرون  
 صنفی کرهن یان گیالن 

در ممفکتی زندگری مری کرنریرز کره آدمرهرایرش وقرتری  
مسئولیتی ندارند بسیار زیبا حر  می زنند و اگرر کسری  
نشناسدشان، خیال می کند با یو روشنفرکرر ترمرام عریرار  

 طر  است.  
سخنان جناب دانش آشتیانی در مرراسرز ترکرریرز خرودب و  
معارکه وزیر جدید، دل آدم را می ب رر د و عروضرش آه  

 غیض از نهاد آدم برمی آورد!  
یعنی آقای وزیر، شرمرا در طرول دوره وزارت تران ایرنرقردر  

سازمان! آموزب و پرورب را می شناختید و مرا مرعرفرمران  
بی خبر دور جهان می گشتیز!. یعرنری ایرن هرمره مرطرفرع  
بودید از مسائل و مشکالتش و ما تشنه لبران پری وزیرری  

 کارآمد بودیز!. 
 جناب وزیر سابق! 

همه این حرکهایی را که زدید، همان حرکهاییست که مرن    
و بسیاری از همکارانز بخاطر به زبان آوردن شان یرو خرط  
در میان احضار می شدیز به واحد حراست اداره جرهرت پراره  
ای از توضیحات! تو تو جمالتی که گرفرتریرد، هرمران  
دردهایی است که همکاران صدیق من برخراطرر جسرترن راه  
درمان شان، هز اکنون یا گرکتار زندان اند، یرا تربرعریرد، یرا  
تعفیق، و یا احضار و به بند کشیده شدن میردد و چرنردیرن  

 باره!  
نه، جناب وزیر قبفی! باورم نمی شرود کره ایرن حررکرهرا از  
اعتقادات شما سرچشمه گرکته باشرد. عرقریرده انسرانری آن  
چیزیست که تماما به عمل درآید وگرنره اسرمرش مریرشرود  
شعار. ب ذارید کقط یو مرورد را برا هرز مررور کرنریرز   
کرموده اید: "باید مدرسه امروز مرا برتروانرد بره کرودک و  

 نوجوان قدرت تفکر بیاموزد نه اکزایش محفوظات." 

http://free-them-now.com
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حرکهای قشنر می زنید، حرکهایی که چرنرر بره دل  
هر دردمند معفمی می اندازد،)ببخشید که ناخرواسرتره یراد  
آن خواننده را در آهنتان زنده کردم!( اما من شخصرا دقریرقرا  
بخاطر همین گفته شما چند بار ناچار شدم پرفره هرای سره  
طبقه اداره محل خدمتز را باال بروم تا پراسرخر روی کسری  
باشز که پشت میز دایره حراست نشسته بود با دکمره هرای  
تا زیر گفو بسته که بی شو بسیار مراقب برود برنردهرای  
بخشنامه وزارتخانه ای حضرتعالی را بی کز و کراسرت و  
مو به مو اجرا کند تا خدانکرده مورد بازخواست باالدسرتری  

 ها قرار ن یرد. 
هر دوی ما می دانیز که حرکهایی که در مراسرز ترکرریرز  
و معارکه وزرا ایراد کررمرودیرد عریرن درسرتری و حرقریرقرت  
محض است، همننین هرر دوی مرا مری دانریرز کره ایرن  
جمالت را شما از البالی مطالبات معفمان دردآشرنرا بریررون  
کشیده اید، اما در این مریران، کرر  بریرن مرن و شرمرا در  
اینست که شما کقط حرکش را زدید و برایتان دست زدنرد و  
آکرین گفتند و مراسز تکریرز برا دعرای صرفر  جرویرانره و  
مسالمت آمیز جنابعالی به خوبی و خوشی خراترمره یراکرت،  
اما من که عمال میخواسرترز تروی کرالس قردرت ترفرکرر  
شاگردانز را باال ببرم و آهن شان را روشن کنز تا از چرنربرره  
تقفید و پیروی محض خالص شوند و قردرت نرقردپرذیرری و  
انتقاد از دی ران در آنها تقرویرت یرابرد، دسرت نرهرادنرد روی  
گفویز و تهدید کردند و مرتب وظیفه مرعرفرمری مررا یرادآور  
شدند که همانا صرکا تدریس محترویرات )بری مرحرتروای(  
کتاب درسی تالیفی می براشرد  چریرزی کره مرن آن را  
آخرین کارم در کالس می دانستز و در عرو  بریرشرترریرن  
تالشز بر شناساندن شاگردانز به خودشان بعنوان یو انسران  
بود و آگاهانیدن آنها به حق و حقو  انسانی شان، زیررا براور  

 داشتز من حقیقتا یو معفمز نه صرکا یو مدرس. 
سالهای ابتدایی تدریسز بنرا را برر مربرارزه گرذاشرترز، امرا  
مشکل اینیا بود که اساس منطق مبارزه من برر گرفرتر رو  

 استوار بود و  منطق دوستانتان مشت.  
در نهایت وقتی دیدم ما هنوز بر سر اساسی ترریرن مسرئرفره  
که همان وظیفه معفمی براشرد، برا هرز زمریرن ترا آسرمران  
اختال  نهر داریز و مهمتر از آن، قردرت تصرمریرز گریرری  
چ ونه بودن من در دستان اکراد ترحرت کررمران شرمراسرت،  
ناچار تقاضای بازنشست ی کردم، چون دیدم نه مشرت زن  
خوبی هستز و نه مشت خورم مفس است. با خرودم گرفرترز:  
کعال منطق گفت و در این مکان جرواب نرمری دهرد، برایرد  
 صبورانه متمرکز شد به زیرساخت تا شاید وقتی دی ر... 

 امضا: یو معفز تمام وقت 
 ٤٩٣١٣١٣٢ 

 
 گزارش یک دیدار:
هیای پیاییییز را بیا رضیا  امیدوارم ترشی

 درست کنم
دختر رضا شهابی در ادامه در ارتبا  برا وضرعریرت پردرب  
در ادامه اعرترصراب غرذایرش گرفرت: برار آخرری کره بره  
مالقاتش رکتیز بابا موقع برگشتن به سفول زنردان از شردت  

 ضعد اکتاد. 
هرای    کروچره   بیدارزنی: صب  جمعه بود و مرا کروچره پرس 

کردیرز. نشرانری    گفتی دوستانه طی می   و   جیحون را با گا 

ای شرفروغ    کردم که اشتباه نیامده باشیز. محرفره   را ن اه می 
های وسرط کروچره    های تنر و باریو و جوب   با کوچه 

بسرت   که نشان از قدیمی بودن این محفه داشرت. بره برن 
ای    گفنین رسیدیز. دنبال پالک برودیرز کره در براز خرانره 

مان را جرفرب کررد. حردس زدیرز پرالک مرورد نرهرر    توجه 
ماست. با سالم بفرنردی وارد شردیرز و ربرابره رضرایری بره  

بوسی کردیز و او مرا را    مان آمد. با خوشرویی دیده   استقبال 
ای کوچو اما صمیرمری برا    دعوت به نشستن کرد. خانه 

ی خانه پالستیو برزرگری پرر از    پذیر. گوشه   اهالی مهمان 
ی تررشری    ادویه و کففل و زردچوبه و دیر رر وسرایرل ترهریره 

وجود داشت. خانز رضایی همسر رضا شهابی، با لبرخرنردی  
آورد و صرحربرت را شررو  کرردیرز. از    مهربان برایمان چای  

رود.    ی رضا شهابی پرسیدیز که چطور پریرش مری  پرونده 
هنوز پیشرکت چرنردانری نرداشرتره و اوضرا  هرمران  »گفت:  

است که بود. اول گفته بودند باید بیاید سه ماه براقریرمرانرده 
انرد.    ی زندانش را برود اما حاال حرکشان را عرو  کررده  

اند و حرکرمری را کره در    سه ماه را به پنج ماه اکزایش داده 
های زندان اوین، نامرربرو  بررای    گذشته، سر جریان شفوغی 

اند، یو سال! حکرمری    او بریده بودند دوباره ع ف ز کرده 
که تا حاال هی  خربرری از آن نربرود. برا احرترسراب ایرن،  

اند یو سرال و پرنرج مراه برایرد برمرانرد، هرمرنرنریرن    گفته 
انرد و برایرد    های پزشکی را هز غیبت حساب کرده   مرخصی 

روز دیر رر هرز در زنردان    ٣١٢ عالوه بر یو سال و نریرز،  
گرردد و    اما او امیدوار بود که رضا شهابری بررمری  .«بماند 
های پاییز امسرال را دوبراره برا هرز درسرت خرواهرنرد    ترشی 

از وقتی کره رضرا از شررکرت  »کرد. ربابه رضایی گفت:  
واحد اخراج شده ما نه بیمه داریز و نه حقو . بررای گرذران  
زندگری ایرن مرغرازه را زدیرز. چرنردان هرز کرروب نردارد.  
مشتریان ما بیشتر دوستان هسرترنرد امرا هرر کسری مر رر  
چقدر ترشی و رب  و مربا الزم دارد. در مالقرات قربرفری  

گفت اگر سختتان است و کرروب هرز نرداریرز کره    رضا می 
کایده ای ندارد، تعطیفش کن. به او گفترز اگرر ترعرطریرفرش  
کنیز از کیا بیاورم برخروریرز، زنردگری خررج دارد. دو ترا  

شوند و خرج دانش راهشران هرز    کرزندمان امسال دانشیو می 
هرا    چه عالری کره برنره »ما با خوشحالی گفتیز:   .«هست 

برفره دخرتررم برا مرعردل  »خانز رضایی گرفرت:   .«قبول شدند 
باالیی که داشت بدون آزمون وارد دانش اه تهران شد. پسررم  

او اضراکره کررد:   .«شود انشاالفه   هز کنکور داد و قبول می 
پسرم خیفی کرمرو کرار مرن اسرت. صربر  و شرب او  »

رود مغازه و من ترشی و مربا و این چریرزهرا را درسرت    می 
پرسیدیز از مسئولین کسی به سراغرتران نریرامرده   .«کنز   می 

برای پی یری یا کمو یا دلیویی. ربابه خرانرز درحرالری 
نه هی  کسی نریرامرده  »نوشید گفت:    که چایش را می  

مان شده که مرا بره    به سراغمان. کقط وزیر کار پی یر بیمه 
او گفتیز اول جان رضا را نیرات بردهریرد، جرانرش در خرطرر  

هرا درسرت شرده ولری    مان ترازگری   ی سالمت  است. بیمه 
هرای درمران را کراهرش    ای نردارد و چرنردان هرزیرنره   کایده 
خرواهریرز کرقرط آزادی رضرا را    دهد. ما هینری نرمری   نمی 
هرا برا مروترور    خواهیز. قبال  که رضا آزاد برود شرب   می 
هرا را )تررشری و مرربرا و    های مشرترری   رکتیز سفارب   می 

رساندیز به دستشان اما حراال کره    رب  و این چیزها( می 
طوری سفرارب قربرول کرنریرز.   توانیز این   نیست دی ر نمی 

 .«سخت شده کار 

از خانز رضایی پرسیدیز تا حاال پیش آمده کسی بره عرمرد  
نره  »مزاحز کسب و کارتان شود. و ایشان در جواب گفت:  

واقعا  هی  کسی تا حاال مزاحمتی برای کسب و کرار  
و زندگی ما نداشته است و خدا را شکر زندگی مرا بردون  

مرن و  »برعرد هرز ادامره داد:   .«این دردسرها مری گرذرد 
ام دوست نداریز کسی از زنردگری و شررایرط مرا و    خانواده 
ی تبرفریرغراتری   طور زندانی بودن رضا سو استفاده  همین 

گرویرد    کند. رضا اهل این چیزها نیست و بره مرا هرز مری 
 .«ها نشویز   که قاطی تبفیغات جناح 

بره او گرفرتریرز خریرفری سرخرت اسرت برا دو نروجروان کرره  
شود ایرن شررایرط را پریرش    زودی شرو  می   دانش اهشان به 

خررواهررد. گررفررت:    ی برراالیرری مرری   برربررریررد. صرربررر و روحرریرره 
طور اسرت امرا امریردمران بره آزادی رضرا    دقیقا  همین »

انرد    است. سه هفته است که به ما مرالقرات حضروری داده 
شرود و کرقرط    گرویرنرد نرمری   رویرز مری   ولی هر بار که مری 
حرس    بینیز. دست راست و ان شترانرش بری   کابینی او را می 

شده و حال خوبی ندارد. ما کقط آزادی و سرالمرتری رضرا  
 .«خواهیز   را می 

دختر رضا شهابی در ادامه در ارتبا  برا وضرعریرت پردرب  
در ادامه اعرترصراب غرذایرش گرفرت: برار آخرری کره بره  
مالقاتش رکتیز بابا موقع برگشتن به سفول زنردان از شردت  

 ضعد اکتاد. 
در پایان این دیدار دو جفد کتاب از طرر  گرروه بریردارزنری  
به خانز ربابه رضایی و هرمرسرر گررانرقردرب رضرا شرهرابری  

 تقدیز شد. 
 
 

درخواست همسر رضا شهابی از رانینیدگیان 
 و کارگران شرکت واحد

رضا شهابی راننده زحمتکش و حرق طرفرب شررکرت واحرد،  
بیست و شش روز است که اعرترصراب غرذا کررده اسرت و  

 سمت چا بدن او بی حس شده و جانش در خطر است. 
برای نیات جان و آزادی رضا روز سره شرنربره چرهراردهرز  
شهریور ساعت ده صب  به میفس بهارستران مرراجرعره مری  
کنز. و از تمامی رانندگان و کارگران شرکت واحد انرترهرار  

 دارم همراه و یاری رسان من و صدای رضا باشند. 
همسر رضا شهابی، راننده زحمتکش و حرق طرفرب شررکرت  

 واحد اتوبوسرانی 
 

سیییر تیییییییتیییر وفیییاییییع 
اجتماعی و کیارگیری در 

 ١١سییاعییت گییذشییتییه) ٨٤
 شهریور(

کارگر معتر  شرکت مخابررات را اخرراج وسرپرس راهری  
 بیمارستان کردند 

کارگران میتمع  نیشکرهفت ترپره هرنروزدارنرد تراوان دکرا   
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 ازحقو  خودرامیپردازند 
راهپیمایی وتیمعات اعتراضی کارگرران کرارخرانره آآر آب  

 درخیابان های شهر اراک 
اعتصاب کارگران معدن مف  آرام رامریران دراعرتررا  بره  

ماه حقو  وپرداخرت نراقرج حرق بریرمره بررای  ١ عدم پرداخت 
 دومین روز متوالی 

وعده پرداخت حقو  کارگران شرهررداری خررمشرهرر پرس از  
 تیمع اعتراضیشان مقابل شهرداری 

بیش از سیصرد نرفرر از مرعرفرمران و کرارگرران و کرعرالریرن  
دانشیوئی با صردور بریرانریره مشرتررکری احضرار مرحرمرود  
بهشتی لن رودی و عفی نیاتی را بره زنردان مرحرکروم و  
خواهان توقد کوری احضار و برازداشرت کرعرالریرن صرنرفری  

 شدند 
اعترا  رسانه ای کارگران حفاری شمال  نسبرت بره عردم  

 پرداخت مطالباتشان 
کابوس بیکاری همراه با این کارگران)اعتررا  رسرانره ای  
کررارگررران حررفرراری شررمررال  نسرربررت برره عرردم پرررداخررت  

 مطالباتشان( 
برارنسربرت بره عردم    اعترا  ن هبانان میرادیرن مریروه و ترره 

 پرداخت مطالباتشان رسانه ای شد 
تیمع  اعتراضی راننردگران مسراکرربرری دهردشرت مرقرابرل  

 کرمانداری 
کارگر کارخانه کوالد نرطرنرزبرراثرر تررکریردگری  ٥ سوخت ی  

 قالب مواد مذاب 
کارگرمعدن صفاشهربدنبال تصراد  سررویرس  ٤٩ مصدومیت  

 رکت وآمدشان 
 مر  دلخراب  کارگر کارخانه آجر دهدشت 

یو کودک کارمیروح حادثه انفیارکوره پزخرانره وایرقران  
 جان باخت 

درخواست همسر رضرا شرهرابری از رانرنردگران و کرارگرران  
 شرکت واحد 

 آتش به جان جن ل های بفو  سرکیروزآباد اکتاد 
شرهررداری    ٢ مرنرطرقره   «کار و ابترکرار  »کارگران شرکت  

ماه حقو  معروقره در    ٩ کرج،  در اعترا  به عدم پرداخت  
 حوالی شهرداری کرج دست به تیمع  زدند 

 آتش سوزی در ترمینال جنوب٣ انبار تغذیه در آتش سوخت 
 تیمع تعهدنامه داران پدیده 

راهپیمایی سپرده گذاران کاسپین از وزارت اقرترصراد دارای  
 قضاییه   بسمت قوه 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران 
اعتصاب کارگران معدن ملیچ آرام رامیییان 

میاه حیقیوع ٤دراعتراض به عدم پیرداخیت
وپرداخت نافص حق بییمیه بیرای دومییین 

 روز متوالی
شهریور(،کارگران معدن شمال شر  رامریران  ٤٤ ازصب  روز ) 

مراه حرقرو  و  ١ )مف  آرام(، دراعرتررا  بره عردم پررداخرت 
پرداخت ناقج حق بیمه،دسرت از کرار کشریردنرد وامرروزدر  
دومین روزاعتصابشان مقرابرل کررمرانرداری رامریران تریرمرع  

 کردند. 
به گزارب یرو مرنربرع خربرری مرحرفری،جرمرعری از ایرن  
کارگران گفتند:کروردیرن امسرال هرز مرقرابرل کررمرانرداری  

تیمع کردیز و مدیر شرکت با وعده هایی مبنی بررایرنرکره  
تا چند ماه آینده تمامی معوقات پرداخت می شرود مرا را  

مراه هریر     ١ دوباره به کار برگرداند ولی بعد از گردشرت  
 وعده ای عمفی نشد. 

تعدادی دی ر از کارگران ادامه می دهند: بیمه هرای مرا  
ناقج است و درصورت احتیاج به پزشو هریر  دکرتررچره  

 بیمه ای خدمات درمانی نداریز. 
یو کارگر دی ر می گوید: قبو  بر ، گاز و تففرن در  
حال قطع شدن است و توان پرداخت نداریز و حرتری خرطرو   

 تففن ما در معر  کروب قرار گرکته است. 
درهمین رابطه،جواد صادقرفرو کررمرانردار شرهررسرتران رامریران  
گفت: طی تماس تففنی با مدیرعامل آن شرکت قررار شرده  

شهریور مطالبات آنها پرداخت شرود و در حرال رکرع    ٧٥ تا  
 مشکل بیمه آنها هستیز. 

 
 

محمود صیالیحیی؛ بیی احیتیرامیی بیه 
زندانیان سیاسی بی احترامی به کیل 

 جامعه است.
 کارگران، مردم آزاده: 

این روزها بحث در مورد زندانیان سیراسری واعرترصرابری بره  
بحث روز در کل جرامرعره تربردیرل شرده و انسرانرهرای کره  
سرشان به تنشان ارزب دارد، نر رران وضرعریرت جسرمری و  
روحی زندانیانی هستند کره دراعرتررا  بره بررخرورد غریرر  
انسانی ماموران زندان در زمان بازرسی از وسایرفرشران اقردام  
به اعتصاب غذا کردند. کسانی که یو سال زندان رکرتره  
باشند صد درصد زمان بازرسی های ماموران زنردان را بره  
خاطر دارند که چطور مغول وار به بندها و امروال زنردانریران  
حمفه می کنند و هر چیزی جفو دسرترشران براشرد از بریرن  
می برند و یا آن را می دزدند. وقتی زندانیران ایرن تروحرش  
ماموران را مشاهده می کنند به ناچار برای ایرنرکره جرفرو  
آن وحشی ری را ب یرند و یرو برار دیر رر آن را ترکررار  
نکنند اقدام به اعتصاب غذا می کنرنرد. ) یرعرنری ترنرهرا  
صالح زندانی در مقابل هر گونه حق کشی(ما می دانریرز  
که هی  وقت مسئوالن زندان به درخواست زنردانریران تروجره  
نمی کنرنرد و بره هریر  کردام از درخرواسرت آنران جرواب  
نخواهند داد. وقتی زندانی با نوشتن نرامره و صرحربرت برا  
مسئوالن زندان هی  نتییه ای ن یرند، از روی نراچراری و  
در اعترا  به وضعیت مروجرود در داخرل زنردان اقردام بره  
عتصاب غذا خواهند کرد. زندانی از جان و روح خود مرایره  
می گذارد تا اینکه با او برخورد انسانی کنند. بره هرمریرن  
دلیل است که حمایت از زندانیان سیاسی و اعرترصرابری بره  
یو وظیفه در جامعه تبدیل خواهد شدو مرا نریرر برایرد در  
مقابل این بی حقوقی نسبت به زندانیان سکوت نکنیز. مرا  
باید به هر شکل ممکن صدای اعترا  مان را در سرراسرر  
جامعه گسترب دهیز. خانواده زندانیان نیرز برایرد رسرمرا" از  
مسئوالن زندان طرح دعروی کرنرنرد و اعرالم کرنرنرد کره  
مسئول جان زندانیان اعتصابی هستنرد و هرر گرونره اترفرا   
ناگوار به عرهرده آنران اسرت. مرا نریرو مری دانریرز کره  
مسئوالن قوه قضائیه به شکایت خانواده زندانیان سیراسری و  
اعتصابی رسیدگی نمی کنند.) ایرن ترنرهرا جرهرت اطرال   

 است( ا 
 ٤٩٣١٣٣١ ز پست کیس بوکی محمود صالحی .  

 

 گزارش
 

سیالیه کیییفیرخیواسیت  ١٤جانباختن کودک 
لبقاتی ما علیه حکومت اسالمی سیرمیاییه 

 است.
پیزخیانیه  کودک کاری که در حیادثیه کیوره

 وایقان مجروح شده بود؛ جان باخت
 
کودک کار چهارده ساله کره در حرادثره   «سوزان عمری »

پزخانه وایقان دچار سوخت ی شردیرد شرده برود،    انفیار کوره 
 دربیمارستان جان باخت. 

این کودک کار حدود چهار روز در بریرمرارسرتران بسرترری  
بود اما به دلیل شدت جراحات، پزشکران نرتروانسرترنرد او را  

 نیات دهند و در نهایت جان خود را از دست داد. 
روز چهارشنبه هشتز شهریورماه، چهار نرفرر حریرن کرار در  
کوره آجرپزی شهر وایقان دچار حادثه و سروخرتر ری شردیرد  

 شدند 
  ٩٥ منابع خبری، هویت این چهارنفر را شرهرال مرحرمردزاده  

سرالره    ٤١ ساله، سوزان عمری    ٤١ زاده    ساله، کاطمه ابراهیز 
 ساله اعالم کردند   ٤١ و سازگار عمری  

 
 تد و ننر بر نهام سرمایه 

 سرن ون باد رژیز جنایتکار اسالمی 
 
 
 

اعییتییصییاب و راهییپیییییمییایییی کییارگییران 
 کارخانه هپکو در اراک

 کنیز زندگی.... "   "زیر بار ستز نمی 
 شهال دانشفر 
شهریور بار دی ر سرود همربرسرتر ری "زیرر برار    ٤٤ یکشنبه  

ستز نمیکرنریرز زنردگری" برر کضرای شرهرر اراک طرنریرن  
انداخت. سرودی که کریاد اعترا  کارگران و هرمره مرردم  
به کقر، بی تامینی، تبعیض، نابرابری و جرهرنرز جرمرهروری  

 اسالمی است. 
مرطرالربرات    ٣٥ کارگران کارخانه هپکو نیز از دی ماه سال  

انرد. آنرهرا    مزدی خود را به صورت کامرل دریراکرت نرکررده 
همننین بدلیل عدم پرداخت حق بیمه شان با مشکل تمردیرد  

 دکترچه های خود روبرویند. 
شهریور برگزار شرد. در    ٢ تیمع قبفی این کارگران در روز  

آن روز کارگران هپکو خیابان مفو را بستنرد و برا شرعرار  
مشکل ما حل نشه، اراک قیامت مریرشره، برار دیر رر برا  
مقامات مسئول اتمام حیت کررده و حرق و حرقروقشران را  
طفب کردند. کریاد خشم ین کارگران هپکو در وسط شرهرر  
اراک در این روز ها یادآور اعتراضات برا شرکروه آنرهرا در  
سال گذشته است. اعتراضراتری کره برطرور واقرعری نرقرطره  
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 از صفحه
Workers in Iran  

 کارگران در فیس بوک                              دیدن کنید

 بود.   ٣٥ عطفی در مبارزات کارگری در سال  
یررکررسررال قرربررل کررارگررران هررپررکررو در وسررط شررهررر اراک  
راهپیمایی کردند و برا شرعرار زیرر برار سرترز نرمری کرنریرز  
زندگی، جان کدا مریرکرنریرز در ره آزادی، سررود آزادگری  
سردادند و این شعار به سرود هرمربرسرتر ری در اعرترراضرات  

از جمفه به شعار هزاران بازنشسرتره در    ٣٥ کارگری در سال  
تربردیرل شرد. و    ٣٥ اسفند سال    ٧٧ تیمع اعتراضی آنها در  
شهریور این کارگرران برا شرعرار    ٢ در حرکت اعتراضی روز  

مشکل ما حل نشه، اراک قیامت میشه، صردای خشرز و  
اعترا  کل کارگرران و کرل جرامرعره را عرفریره تروحرش  
سرمایه داری حاکز و زورگرویری هرایشران اعرالم کرردنرد.  

هزار کرارگرر گرروه    ١ مرداد امسال نیز    ٧١ شعاری که روز  
مفی کوالد در حرکت اعتراضی شان در اهرواز آنررا کرریراد  
زدند. و این چنین است که اعتراضات کارگران به خریرابران  

 کشیده شده و کارگران اتمام حیت میکنند.  
اکنون در اراک عالوه بر کارگرران هرپرکرو، کرارگرران آآر  

کرارگرران آآر آب در    ٤٢١١ آب نیز در اعتراضند. بیش از  
ماه دسرترمرزد    ١ هشتز شهریور در اعترا  به تعویق پرداخت  

خود و مشکل تمدید دکرترر چره هرای بریرمره درمرانری و  
بالتکفیفی وضع کارخانه دست به تیمع زدنرد و در وسرط  
شهر راهپیمایی کردنند. و این تنها هپکرو و آآرآب نریرسرت  
بفکه شرکت های واگن پارس، کمباین سرازی و مراشریرن  
سازی در اراک در وضعیتی مشابه قررار دارنرد و برنرا برر  
خبرها شرایط صنایع بزر  استان مررکرزی بره گرونره ای  
است که هر چند وقت یو بار شاهد تیمعات اعرترراضری  
کارگری در استان هستیز و هرز اکرنرون شرهرر اراک بره  
یکی از کانون های داغ اعتراضات کارگری تربردیرل شرده  

 است. 
اعتراضات گسترده در شهر اراک حکایت از کرراهرز برودن  
زمینه برای اعتراضات هرمرزمران کرارگرری در ایرن شرهرر  
است. بعالوه بخش عهیمی از مردم شهر وابستر ران هرمریرن  
کارگرانی هستند که در این کارخرانریرات در اعرتررا  و  
مبارزه اند و بیشترین زمینه جفب همبست ی کرارگرری در  
شررهررر اراک را مرریررترروانررد شررکررل دهررد. در ایرریرراد ایررن  
همبست ی خانواده های کارگران نقش بررجسرتره ای دارد.  
بنابراین همانطور که در اعتراضات کارگران هپکرو در سرال  
گذشته شاهد نقش ارزنده خرانرواده هرای کرارگرران برودیرز،  
اکنون نیز نه تنها در هپکو بفکه در آآر آب و دی ر مرراکرز  
کارگری در این شهر که در اعترا  هستنرد، خرانرواده هرا  
میتوانند نقش برجسته ای داشرتره براشرنرد. در عریرن حرال  
اتکای این کارگران به تصمیرز گریرری هرای جرمرعری در  
میامع عمومی شان و ارتبا  کارگران این کارخانیات برا  

یکدی ر و تالب برای متحد کردن صد اعرترراضراتشران از  
جمفه نقطه تاکیدات دی رری اسرت کره بره ایرن مربرارزات  

 میتواند قدرت بخشد. 
 

بیانیه کیانیون صینیفیی میعیلیمیان در 
 حمایت از رضا شهابی

کانون صنفی معفمان طی بیانیه ای همبست ی خود را برا  
رضا شهابی از اعضای هیات مدیره سندیکرای واحرد کره  
از هفدهز مرداد در اعترا  به برازگرردانردانرش بره زنردان و  

روز زنردان در اعرترصراب غرذا    ٣١٢ محکوم کردن وی به  
بسر میبرد اعالم کرده است. در این بیانیه کرانرون صرنرفری  
معفمان ضمن اشاره به کشار بر روی کرعرالریرن کرارگرری و  
معفمان از جمفه زندانی شدن اسماعیرل عربردی و مرحرسرن  
عمرانی از معفرمران مرعرترر  و کشرار بررای برازگرردانردن  
بهشتی به زندان همبست ی خرود را برا سرنردیرکرای واحرد  
اعالم داشته و خواستار ر آزادی کوری رضا شرهرابری شرده  

 است.  
 در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: 

"رضا شهابی از اعضای ارشرد سرنردیرکرای شررکرت واحرد  
اتوبوسرانی تهران و حومره در اعرتررا  بره صردور احرکرام  
غیرقانونی و بدقولی دادستانی از بیست روز پیش در زنردان  
گوهردشت دست به اعترصراب غرذا زده اسرت. ایرن عضرو  
هیات مدیرره سرنردیرکرا کره برخراطرر بریرمراری برا دسرترور  
دادستانی در مرخصی متصل به آزادی به سر مری بررد و  
طول دوره درمانش بایستی جز دوره محکومیتش مرحرسروب  
می شد بعد از احضار از سوی دادستانی و مرعررکری خرود  
به زندان با اتهام جدید روبرو شرده اسرت و از آنریرایری کره  
کسی پاسخ وی شرایط موجود نیسرت ،نراچرار دسرت بره  
اعتصاب غذا زده است و جرانرش در خرطرر اسرت. ایرن در  
حالی است که وی را به بندی منتقل نموده اند کره پریرش  

زندانی بخاطر کقدان حداقل های اولیره زنردگری    ٧١ از وی  
در بند، دست به اعتصاب غذا زده انرد و وضرعریرت نر رران  

 کننده ای بر این بند حاکز است." 
یکی از عفل اعتصاب غذا برای کعاالن صنفی شرایرط برد  
زندان و احکام ناعادالنه است و کرعراالن صرنرفری مرعرفرمران  
تاکنون هزینه های زیادی در ایرن زمریرنره پررداخرت نرمروده  

زنردان اویرن  ٩٥١ اند. اسماعیل عبدی در بند کو  امنیرتری  
مانند رضا شهابی از دستررسری بره ترفرفرن و مررخصری و  
امکانات اولیه محروم اسرت. مرحرسرن عرمررانری در زنردان  
بوشهر از حداقل امکانات پزشکی برخوردار نیست. محرمرود  
بهشتی لن رودی عفی رغرز وعرده هرای دادسرترانری، هرر  

لحهه با خطر بازگشت به زنردان روبرروسرت و عرفری اکربرر  
باغانی در تبعید به سر مری بررد و کرعراالنری چرون رضرا  
مسفمی و طاهر قادرزاده با احکام جردیرد بره حربرس هرای  
تعفیقی محکوم شده اند و عرزیرز قراسرز زاده دیر رر کرعرال  

 صنفی سال جدید را باید در تبعید آغاز کند ." 
 در خاتمه بیانیه چنین آمده است: 

"کانون صنفری مرعرفرمران، ضرمرن اعرالم هرمربرسرتر ری برا  
سندیکای شرکت واحد خواهان رسیدگی هر چره سرریرعرترر  
به وضعیت رضا شهابی و ازادی وی می براشرد . و براور  
دارد که با انتساب اتهامات واهی به کعاالن صنرفری نرمری  
توان روند مطالبه محوری اکثریت قشر زحمترکرش جرامرعره  
را متوقد نمود. از نهر ما بایستی هر چه سریع تر احرکرام  

 حبس  
ناعادالنه معفمان دربند و تبعیدی بدون قید و شر  مرفرغری  
گردد. تنها در این صورت است که تشکل هرای صرنرفری  
می توانند با شرو  سال تحرصریرفری پریر ریرر مشرکرالت و  

 مطالبات بر جای مانده صنفی و آموزشی باشند." 
کارزار عفیه امرنریرتری کرردن مربرارزات ادامره داد. رضرا  
شهابی، اسماعیل عبدی ، مرحرسرن عرمررانری و ترمرامری  
کعالین اجتماعری برایرد کرورا آزاد شرونرد. کشرار برر روی  
محمود بهشتی برای بازگرردانردن وی بره زنردان و احضرار  
عفی نیاتی باید متوقد شود. ترمرامری احرکرام امرنریرتری  
زندان برای کعالین کارگری، معفمان و مردم معترر  برایرد  

 لغو شود. 
 
 

جای رضا شیهیابیی و دییگیر فیعیا ن 
 اتحادیه ای در زندان نیست!

الالعیه اتحادیه های کارگری سیوئید در 
 مورد زندانی کردن فعالین کارگری ایران:

 رونوشت به : 
 رهبر جمهوری اسالمی ایران، سید عفی خامنه ای · 
 رئیس جمهور ایران، حسن روحانی · 
 رئیس قوه قضائیه ایران، صاد  آمفی الرییانی · 
 وزیر کار، عفی ربیعی · 
 دادستان کل کشور، محسن اژه ای · 
 دبیر حقو  بشر جمهوری اسالمی، محمد جواد الرییانی · 
 سفارت جمهوری اسالمی ایران در سوئد · 
 وزیر امور خارجه سوئد، مال وت والستروم · 
 گزارش ر و یژه سازمان مفل ایران · 
کنفدراسیون بین المففی اتحادیه هرای آزاد کرارگرری ،  ·  
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 آی.تی.یو.سی 
بازگشت ایران به میامع بین المففی متراسرفرانره برا برهربرود  
شرایط کعالیت در اتحادیه های مستقل و آزاد هرمرراه نربروده  
است. متعاقبا یو گزارب تیره در مرورد شررایرط واقرعری  
انسانهایری کره در ایرن تشرکرل هرا بررای احرقرا  حرقرو   

 مزدب یران مبارزه می کنند، ارائه میشود. 
رضا شهابی عضرو هریرئرت مردیرره سرنردیرکرای کرارگرران  

دسرتر ریرر    ٧١٤١ شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه در ژوئن  
سرالره او یرو سرال دیر رر    ٥ حکز زندان    ٧١٤١ شد. سال  

تمدید شد. رضا برای معالیه پزشکی صردمرات نراشری از  
شکنیه های زندان بطور موقت در مقابل سپردن وثیقره آزاد  
شده است. اما بدون آنکه معالریرات پرزشرکری رضرا پرایران  
یاکته باشد او میددا به زندان احضار شرده اسرت. رضرا بره  
همراه وکیل خویش به مقامات امنیتی مراجرعره کررده امرا  
آنها امر کرده اند که او باید به زندان بازگردد. این گفتر رو  

 هنوز ادامه دارد. 
کروریره    ٤٤ در حکز ارسالی دادستان دادگاه انقالب ترهرران  

به عنوان آخرین مهفت بازگشت به زندان به او ابرالغ    ٧١٤٢ 
شده است. الزم به تاکید است کره رژیرز ایرران در مرقرابرل  
کشارهای بین المففی اتحادیه های کرارگرری کشرورهرای  
دی ر رسما اعالم کرده که رضا شهابی آزاد بوده و بره سرر  
کار قبفی خویش بازگشته است. ایرن گرزارب دولرت ایرران  

 کامال غفط است. 
الزم به تذکر است که برای ابراهیز مددی و داود رضروی،  
هر دو عضو هیئت مردیرره سرنردیرکرای کرارگرران شررکرت  
اتوبوسرانی تهران، نیز حکز بازگشت کوری به زنردان بررای  

 ساله زندان صادر شده است.   ٥ گذراندن دوره  
سرال زنردان خرویرش    ٥ بهنام ابراهیز زاده نیز پس از گذراندن  

سال دیر رر    ٢ با دریاکت حکز جدید زمان جبس او به مدت  
 تمدید گردید. 

جعفر عهیز زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایرران نریرز بررای  
دادگراه شرهررسرتران    ١ سال زندان به شعبره    ٥ گذراندن حکز  

 ساوه کراخوانده شده است. او اکنون تحت تعقیب میباشد. 
  ٣ محمود صالحی دبیر سابق انیمن صنفی خبازان سقر بره  

سال زندان محکوم شده است اما بدلیل شررایرط پرزشرکری و  
نیاز به انیام دیالیز کفیه ها در بیرون از زنردان مری براشرد  

 نیز اخیرا به دادگاه کراخونده شده است. 
  ١ اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معرفرمران ایرران، بره  

سال زندان محکنوم شده است. محمود بهرشرتری لرنر ررودی  
سرال زنردان    ٤١ سخن وی کانون صنفی معفمان ایرران بره  

محکوم شده است و سه عضرو دیر رر هریرئرت مردیرره ایرن  
سرال    ١ ترا    ٥ کانون برای کعالیت های اترحرادیره ای بره  

 زندان محکوم شده اند. 
اینها نشانه های برارز عردول کرامرل از احرتررام نرهرادهرای  
قضایی ایران به پایه ای ترین مفاد حقرو  بشرر و سرازمران  

 بین المففی کار است. 
سازمان سراسری کارگران سوئد، اتحادیره کرمرونرال سروئرد   
اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئرد و اترحرادیره کرفرز سروئرد  
تعقیب و زندانی کردن کعالین مستقل و آزاد اترحرادیره ای  

 را محکوم می کنند. 
 ما خواستار نکات زیر میباشیز: 

 آزادی بی قید و شر  همه کعالین اتحادیه ای زندانی 

همه احالم عفیه کعرالریرن اترحرادیره ای مری برایسرت لرغرو  
 گردد. 

ایران می بایست بره هرمره مرقراولره نرامره هرای پرایره ای  
سازمان جهانی کار )آی.ال.او( احترام گرذاشرتره و آنرهرا را  

 اجرا  نماید. 
به رکتار بیرحمانه نسبت به کرعرالریرن سرنردیرکرایری و دگرر  

 اندیشان باید پایان داده شود. 
 

 کارل پتر، دبیر سازمان سراسری کارگران سوئد )ال.او( 
 توبیاس باودین  دبیر اتحادیه سراسری کمونال سوئد  

الرب لیندگرن، دبیر اتحادیه سراسری کارگران تررانسرپرورت  
 سوئد  

 آندرب کربه، دبیر اتحادیه سراسری کفز سوئد 
 ایران   -ترجمه از پالتفرم اتحادیه های کارگری سوئد 

 عضو،   ٤١١٢١٤٢ ال.او  
 عضو،   ٥١١١١١ اتحادیه کمونال  

 عضو   ١٤١١١ اتحادیه ترانسپورت  
 عضو می باشند.   ٩٤٩١١١ و اتحادیه کفز سوئد  

 

فطعنیامیه اضیطیرای ای 
یو ال در همبستیگیی بیا 
  كارگران نیشكرهفت تپه

در پاس  به نامه همبست ی سندیکای نیشرکرر هرفرت ترپره  
به کنرگه آی یو ا  کره در ژنرو بررگرزار مریرشرود، روز  

كن ره کردراسریرون بریرن الرمرفرفری    ٧١٤٢ جمعه یكز سپتامبر  
کارگرران صرنرایرع مرواد غرذایری، کشراورزی و خردمرات  
قطعنامه اضطراری زیر را با حمایت قاطع اعضای شررکرت  
کننده تصویب کرد. این قطعنامه در حمایت از مربرارزت و  
خواستهای کارگران نریرشرکرر هرفرت ترپره و مرحرکرومریرت  
دست یری ، احضار و کشار به کعالریرن کرارگرری در ایرن  

 کارخانه است. 
 زنده باد همبست ی جهانی کارگری 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

   ٧١٤٢ سپتامبر    ٩ 
*** 

قطعنامه اضطراری در همبست ی با سنردیركرای کرارگرران  
 نیشکر هفت تپه در ایران 

کن ره همبست ی کامرل خرود را برا کرارگرران مریرترمرع  
نیشکر هفت تپه در ایران که در پاس  به مبارزه خرود بررای  
پرداخت حقو  و دستمزد پرداخت نشرده و مرزایرای ترامریرن  
اجتماعی و به رسمیت شناختن اتحرادیره شران، از اعضرای  

، در مرعرر  آزار و اآیرت هرای  IUFوابسته به)آ یو ا (  
جدید قرار گرکتنرد ، اعرالم مری کرنرد . طری مراه اوت 

تن از کارگران شاغل و بازنشسته دستر ریرر و    ١١ )مرداد(  
به اتهام اعتصاب و اعتراضات کارگری به زندان مرحرکروم  
شده اند. کن ره خواستار آزادی کوری و بی قریرد و شرر   
تمام دست یر شدگان، پرداخت کامل حرقرو  و دسرترمرزد و  
مزایای معوقه کارگران و به رسرمریرت شرنراخرترن اترحرادیره  

 کارگران نیشکر هفت تپه می باشد. 

 

 المللی بین
 
زنان فوانین اسالمی ضدّ  -ی عربستان ١

 زن را به چالش میکشند
پفیس عرربسرتران سرعرودی ترحرقریرق دربراره ویردئرویری کره  

هرای ایرن کشرور نشران    رانندگی یرو زن را در خریرابران 
 دهد آغاز کرد.    می 

هرای اجرترمراعری قررار گررکرتره و    این ویدئو بر روی شبکه 
شرونرد و    نشان می دهد زنی سوار خودرو شاسی بفرنرد مری 

های شهر الخفیی در شمال عرربسرتران رانرنردگری    در خیابان 
کند. این زن برای ایرنرکره شرنراسرایری نشرود بره طرور    می 

کامل چهره خود را پوشانده و عینرو آکرترابری بره چشرز  
 دارد.  

پفیس عربستان مالو خودرو را پیدا کررده و او را ترحرت  
رسد برا تروجره بره بری    بازجویی قرار داده است. به نهر می 

احتیاطی کیفمبردار در مرخرفری کرردن پرالک، مرامروران  
انرد مرالرو خرودرو را    امنیتی سعودی به راحتی توانسرتره 

شناسایی کنند. به گفته پفیس عربستان تا کنرون دو مررد  
 و دو زن در ارتبا  با این ویدئو بازجویی شده اند.  

در عربستان سعودی زنان اجازه رانندگی ندارند و ترا کرنرون  
اند دسرتر ریرر و    بارها کسانی که این مقررات را نقض کرده 

دو زن    ٧١٤١ اند. به عنوان نمرونره در سرال    روانه زندان شده 
هرای ریرا     کعال مدنی که عفیه این مقرررات در خریرابران 
روز زنردان    ٢٩ اقدام به رانندگی کرده بودند دست یر و بره  

 محکوم شدند.  
دهی شده به عدم اجرازه رانرنردگری    نخستین اعترا  سازمان 
گرردد، زمرانری کره    بررمری   ٤٣٣١ زنان در عربستان به سال  

زن در اعترا  به مقررات سخت ریررانره ایرن کشرور در    ١٢ 
های پایتخت رانندگی کرردنرد. مرقرامرات امرنریرتری    خیابان 

عربستان این اکراد را دست یر و گذرنامره آنرهرا را تروقریرد  
 کردند.  

 
 
بییرگییزاری راهییپیییییمییایییی  -ییی اسییپییانیییییا ٨

چندصدهیزار نیفیری  ضید تیروریسیم  در 
 بارسلون

صدها هزار نفر از مردم اسرپرانریرا، در واکرنرش بره حرمرالت  
هفته پیش نیروهای داعش در داخل و اطرا  بارسفرون، کره  

نرفرر مرنریرر شرد، راهرپریرمرایری    ٤٥ به کشته شدن حداقرل  
 کردند. 

در پیشاپیش صفو  راهپیمرایران برارسرفرون، پرارچره نروشرتره  
بزرگی قرار داشت که روی آن، شرعرار "مرن نرمری تررسرز"  

 وجود داشت.  
روز پیش، در خیابانی توریستری در برارسرفرون، ونری بره    ٣ 

نرفرر را کشرت. کرمری برعرد در    ٤١ میان جمعیت رانرد و  
اتفاقی مشابه در شهر کمبریفز ماموران پفیس پنج مرهرنرون  

 حامل کمربندهای انفیاری را در یو خودرو کشتند. 
زنی که در برخورد با ایرن خرودرو زخرمری شرده برود نریرز،  

 کمی بعد در بیمارستان درگذشت. 



 ٦٨٤ شماره      -  چهارم  دوره     25     کارگر کمونيست 

جنایتکاران اسالمی داعش مسئولیت حمفه برارسرفرون را بره  
نفرر نریرز زخرمری    ٢١ عهده گرکت که در جریان آن، بیش از  

 شدند.  
گوید عوامل حمفه مرگبار اخیر بارسرفرون،    پفیس اسپانیا می 

با مواد منفیره را به بناهای تراریرخری    نقشه حمالت بزرگتر  
 های گردش ری مهز این شهر داشته اند.   و جاآبه 

 
تظاهرات همسران عصبیانیی  -ی فرانسه ٠

 نظامیان فرانسوی در پاریس
چند صد نفر از همسران نهامیان کرانسوی، در اعتررا  بره  
"شرایط اسرفرنراک" کراری در ارترش کررانسره، ترهراهررات  

  ٧١ اعتراضی برگزار کردند. این تهراهررات، امرروز شرنربره  
اوت در پاریس برگزار شرد و سرازمرانردهری آن، بره عرهرده  
سازمانی به نام "زنان عصبانری سرربرازهرا" برود کره حردود  

 عضو دارد.   ٥٧١١ 
مرسده کرپن، یکی از برنامه ریزان تهاهررات امرروز، گرفرت  
برررخرری از نرریررروهررای "ضررد تررروریسررز" ارتررش کرررانسرره، در  
اقامت اه هرای مررطروب و آلروده بره شرپرش و سروسرو  

 سکنی داده شده اند. 
بعد از حمفه اسالم رایان تندرو به دکتر نشریه شرارلری ابردو  

هرزار سرربراز را    ٢ ، دولت کرانسه بیرش از  ٧١٤٥ در ژانویه  
مامور حفاظت از مکان های معرو  و مرراسرز عرمرومری  

 کرده است. 
به گزارب رسانه های کرانسوی، جمعه شب یرکری از ایرن  

 سربازها، خود را با شفیو گفوله کشته است. 
همسران نهامی های کرانسوی، در خصروص مروضروعرات  
گوناگونی ن ران هستند که یکی از مهمترین آنها، کرقردان  
حمایرت کراکری از خرانرواده هرای کسرانری اسرت کره از  

 عوار  روانی ناشی از عمفیات نهامی رنج می برند.  
مرسده کرپن، که همسر او پس از بازگشرت از اکرغرانسرتران  
از چنین عوارضی رنج می برد، در همیرن ارتربرا  گرفرت:  
"ما خود را کامال درمانده احساس می کنیز. نرمری دانریرز  
چطور باید با شرایطمان کنار بیاییز و از شوهرانمان حرمرایرت  
کنیز." خانز کرپن در مصاحبه ای تفویزیونی تاکیرد کررد:  
"ما می خواهیز عدم آسایش، اضطراب و خشرز خرودمران را  

 نشان بدهیز." 
وی با اشاره به مشکرالت خرانرواده هرای کشرتره شردگران  
ارتش کرانسه گفت که همسران برخی از این اکرراد، نراچرار  

ماه بعد از مر  شوهرر خرود،    ٩ تا    ٧ می شوند در عر   
خانه های سازمانی را ترک کنند و کمو بسیار کرمری  

 از ارتش دریاکت می کنند.  
مشکالت سیستز پرداخت حرقرو  نرهرامریران کررانسروی، از  
دی ر موضوعات اعترا  همسرران آنرهراسرت. نراکرارآمردی  
این سیستز، در حدی بوده که در موارد متعدد بره اشرتربراه،  
به نهامیان حقو  اضاکی پرداختره شرده و سرپرس، از آنرهرا  

 خواسته شده تا مابه التفاوت را به ارتش بازگردانند.  
 
راهپییمیاییی هیزاران دانیش  -ی پاراگوئه ٤

 آموزان با درخواست اصالح نظام آموزشی
هزاران دانش آموز پاراگوئه ای با انیام یرو راهرپریرمرایری  
در آسونسیون پایتخت کشرور، برار دیر رر خرواسرترار انریرام  

 اصالحات در نهام آموزشی پاراگوئه شدند. 
به گزارب شبکه تفه سور، دانش آموزان در ایرن ترهراهررات  

اوت برگزار شد، پیامی جردی بره      ٧٣ که روز سه شنبه  
انریکه ریرا  وزیر آموزب این کشور دادند مبنی برر ایرنرکره  
بر خواسرترشران بررای اعرمرال اصرالحرات جردی در برخرش  
آموزب ایرن کشرور پراکشراری مری کرنرنرد.دانرش آمروزان  
معتر  در سومین راهپیمایی اعترا  آمیز خود کهررسرتری  
از خواست های خرود را بره وزارت آمروزب و عرفروم ایرن  
کشور برای اصالحات در بخش آموزب ارائه دادنرد کره از  
جمفه آنها درخواست اکزایش هرزیرنره هرا در برخرش آمروزب  
 اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت. 
کدراسیون مفی دانش آموزان دبیرستانی پاراگوئره خرواسرترار  
بودجه بیشتر برای تاسیسات زیربنایی مرربرو  بره آمروزب،  
تغذیه ها مکرمرل دانرش آمروزان و دسرتررسری بریرشرترر بره  
 ترررریررررهرررریررررزات کررررنرررری پرررریررررشرررررکررررترررره اسررررت. 

درصد از تولید ناخالرج داخرفری را در    ٩.٥ پاراگوئه حدود  
بخش آموزب سرمایه گذاری می کند که بسیار پرایریرنرترر  
از مرریررزان مررترروسررط هررفررت درصرردی اسررت کرره سررازمرران  
کرهن ی و آموزشی مفرل مرترحرد )یرونسرکرو( بررای ایرن  
بخش در بودجه کشورهرا ترعریریرن کررده اسرت.راهرپریرمرایران  
همننین خواستار اکزایش حقو  معرفرمران و کرمرو هرای  
مالی دولتی برای خرید ابزارهای کنری پریرشررکرتره تروسرط  
مدارس شردنرد. دبسرتران هرا و دبریررسرتران هرا در سرراسرر  
پراراگروئره بشردت بره نروآوری و کرنراوری هرای برهرترر و  
همننین بودجه برای اقردامرات کروری در جرهرت بررآورددن  
نیازهای دانش آموزان نیاز دارند. چند روز پیش نریرز دانرش  
آموزان در این کشرور دسرت بره اعرترصراب زدنرد و دانرش  

مدرسه در خیابان ها راهپیرمرایری کرردنرد    ٤٧١ اموزان حدود  
و خواستار اعمال اصالحات در نهرام امروزشری ایرن کشرور  

این در حالیرسرت کره مرعرفرمران پراراگروئره ای نریرز   شدند. 
پنیشنبه گذشته بطور جداگانه اعتصاب کردند و خرواسرترار  

 درصدی حقو  خود شدند.   ٩١ اکزایش بیش از  
 
 ها دست به تظاهرات زدند بیخانمان - ٠

هزاران نفر در اعترا  به ادامه وضعریرت برد مرعریرشرتری و  
اجتماعی آوارگان و بی خرانرمران هرا در ایرترالریرا، در "رم"،  

در این تهاهررات شرمرار   پایتخت این کشور تهاهرات کردند. 
زیادی از ایتالیایی های بی خانمان نیرز بررای بررخرورداری  
از حق مسکن و حقو  شهروندی شرکرت داشرترنرد. پرفریرس  
  ٩ ایتالیا دو هفته پیش ساختمانی را در شرهرر رم کره در  

نفرر از آوارگران بری    ٢١١ سال گذشته تحت کنترل بیش از  
سرپناه بود تخفیه کرد و شماری از آنران را مرورد ضررب و  

 شتز قرار داد و تعدادی را نیز دست یر کرد. 
 
میدرسیه  ٨٠٣اعیتیصیاب  -ی صربسیتیان ٦

 درروز آغازسال تحصیلی 
اتحادیه صنفی آموزب و پررورب صرربسرتران از اعرترصراب  

مدرسه در سراسر کشور، در روز آغاز سال تحرصریرفری    ٢٥١ 
 جدید این کشور درسی خبر داد. 

یاسنا یانکووی  رئیس اتحرادیره صرنرد آمروزب و پررورب  
صربستان با اعالم این خبر اکزود، اعضای این اترحرادیره در  

ظهر روز جمعه اول سپتامبر نریرز ترهراهرراتری در    ٤٧ ساعت  
چند شهر صربستان در اعترا  وضع نامرنراسرب کرارکرنران  
آموزب و پرورب این کشور برگزار می کنند.یانکووی  برا  
اشاره به اینکه در اول سپتامبر در پفه هرای مرقرابرل وزارت  
آموزب و پرورب در بف راد هرمرایرش خربرری بررگرزار مری  
شود، گفت که این اعتصاب کقط آغازی بر کعالیت هرای  
سندیکایی است. وی اکزود که تا چهارم سرپرترامربرر بررای  
اتحادیه صنفی آموزب و پرورب معفوم خواهد شرد کره آیرا  
پیشنهادهای ارائه شده در پیرش نرویرس قرانرون مرربرو  بره  
کارکنان آموزب و پرورب در دوایر دولرتری پرذیررکرتره مری  
شود و یا اینکه برای دولت مهز نیست. برنرا بره اطرالعریره  
اتحادیه صنفی کارکنان آموزب و پررورب صرربسرتران، در  

کرالس درسری    ٢١١ سال تحصیفی جدید این کشور حردود  
نسبت به سال گذشرتره کرمرترر کرعرالریرت خرواهرنرد کررد و  

نفرر نریرز در آمروزب و پررورب    ٥٢١ همننین چهارهزار و  
از آنرهرا    ١١١ مازاد بر نیاز هستند که طی تابستان امسال  

رررررررد.  ررررررروده ان ررررررردون کرررررررار ب  شررررررراغرررررررل ب
در اتحادیه صنفی آموزب و پرورب صربستران گرفرتره شرده  

درصررد زیررر  ٤٧ کرره حررقررو  کررارکررنرران آمرروزب و پرررورب  
میان ین حقو  سایر ادارات دولرتری در سرطر  ایرن کشرور  
است. اتحادیه کارگری مستقل صربستان نیرز در اعرتررا   
به وضع کارکرنران ادارات دولرتری ایرن کشرور، بررای روز  

 سپتامبر تهاهرات سراسری اعالم کرده است.   ١ دوشنبه  
 
تین دییگیر از  ٨٣٣بیییش از  -ی ترکیه ٨

 کارکنان دولت از کار برکنار شدند
 

اوت    ٧٥ براساس مصوبه هیئت دولت ترکیه که روز جمعره  
ترن    ٣١١ در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، بیش از  

دی ر از کارکنان دولت در چارچوب پاکسازی هایری کره  
آغراز شرده اسرت، از کرار    ٧١٤١ پس از کودتای ناکرجام  

 برکنار شدند. 
براساس مصوبه دی ری که بره مروازات آن مرنرترشرر شرد،  
دست اه اطالعاتی ترکیه از ایرن پرس دیر رر بره نرخرسرت  
وزیری وابسته نیست و تحت نهارت ریاست جرمرهروری قررار  

 خواهد داشت. 
نفری که روز جمعه از ادارات دولتری بررکرنرار    ٣٧٢ در بین  

شرردنررد، نررهررامرریرران، دانشرر رراهرریرران و کررارکررنرران وزارت  
 دادگستری، وزارت کشور و وزارت امور خارجه قرار دارند. 
به گزارب خبرگزاری کرانسه از آنکرارا، مرقرامرات تررکریره  

 ژنرال ارتش را برکنار کردند.   ٤١ همننین  
براساس این مصوبه همننین سه انیمن و سره رسرانره کره  
اساسا در منطقه کردنشین جنوب شررقری تررکریره مسرترقرر  

 هستند، نیز تعطیل شدند. 
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نفر از کارگران کشرار قروی برر     ٩١١ در روزهای گذشته  
همکرار خرود، برازنشرسرتر ران    ٢١١١ به نمایندگی از طر   

کوالد از شهرهای مختفد و کارگران مخابررات روسرترایری  
دست به تیمع زده و خواهان پرداخت حرقرو  مرعروقره و یرا  

 تغییر وضعیت استخدامی شده اند.  
 

کرارگرر کشرار قروی بررر  برره    ٩١١ روز پرنرریرز شررهرریررور  
اپرراترور کشرار قروی برر  از    ٢١١١ نمایندگری از طرر   

شهرهای مختفد به تهران آمده و در مقابل وزارت نریررو در  
تهران دست به تیمع اعتراضی زدند. کارگران کشرار قروی  
بر  خواهان تبدیل وضعیرت خرود بره قررارداد مسرترقریرز برا  
وزارت نیرو هستند و بارها برای تحقق خواسرت خرود دسرت  

 به تیمعات سراسری زده اند.  
نفر از کارگران بازنشسته کوالد نیز روز پنیز شرهرریرور    ٧٥١ 

از شهرهای کرمان، اصرفرهران، مشرهرد، مربرارکره، زیررآب،  
طبس، سمنان، شاهرود و سن رود راهی تهران شردنرد و بره  

برازنشرسرتره کروالد در مرقرابرل    ٢٥١١١ نمایندگی از طر   
دکتر روحانی تیمع کردند. بازنشست ران اعرالم کرردنرد ترا  
مشکالت آنها حل نشود به تیمعات اعتراضی خرود ادامره  
خواهند داد. بازنشست ان کوالد برابرت حرقرو  مرردادمراه و  

و در ارتربرا  برا حرق    ٣٤ اجرای احکامری کره از سرال  
سرپرستی و حق سرخرتری کرار آنرهرا مرعرفرق مرانرده اسرت،  
طفبکارند. لغو خودگردانی صندو  کوالد، مرکرفرد کرردن  
دولت به اجرای ترعرهردات و پررداخرت مرطرالربرات قرانرونری  
بازنشست ران کروالد و نریرز پررداخرت بره مروقرع حرقرو  و  

سرازی    های درمانی بازنشرسرتر ران کروالد و هرمرسران   هزینه 

مستمری بازنشست ان قدیمی تر از جرمرفره خرواسرت هرای  
بازنشست ان صنعت کوالد است. برازنشرسرتر ران روز شرشرز  
شهریور نیز در مقابل ساختمان میفس و سازمان بررنرامره و  

 بودجه دست به تیمع اعتراضی زدند.  
 

هفته قبل نریرز برازنشرسرتر ران آمروزب و پررورب، ترامریرن  
اجتماعی، کشوری و لش ری دست به تریرمرع در مرقرابرل  
میفس شرورای اسرالمری زدنرد و در تریررمراه کرارگررات  
مخابرات دست به اعترصراب سرراسرری زدنرد و در بررخری  
شهرها همزمران تریرمرع کرردنرد و قررار تریرمرع برعردی را  
گذاشتند. به این موارد الزم اسرت تریرمرعرات اعرترراضرات  
سراسری معفمان را نیز که به اشکال مختفد از تریرمرع ترا  

 جمع آوری طومار و غیره جریان دارد اضاکه کرد.  
اینها اعتراضاتی سراسری است که توسط بخش هرایری از  
کارگران که در شهرهای مختففری زنردگری مریرکرنرنرد و  
خواست مشابهی دارند جریان دارد. این اعتراضات پیرشرروی  
قابل توجهی در جنبش کارگری است و زمریرنره را بررای  
شکل دادن به تشکل سراسری هررکردام از ایرن برخرش هرا  
کراهز میکند. نفس این اعتراضات کره بشرکرل سرراسرری  
صورت می یرد و اینکه صدها کارگر بره نرمرایرنردگری از  
هزاران همکار خود دست به تیمع میزنند نشان میدهرد کره  
کارگران شبکه های وسیعی در سط  کشور ایریراد کررده  
اند و همراه با حضور کعال در گروههای مدیای اجترمراعری  
بدرجاتی بر پراکندگی خود غفبه کرده ند. گام برعردی نره  
تنها گسترب این اعرترراضرات و تریرمرع هرمرزمران هرزاران  
کارگر از نقا  مختفد کشور و هرمرراهری خرانرواده هرای  

آنها، بفکه همننین گام برداشتن برای اییاد تشرکرل هرای  
سراسری کارگری اسرت کره یرو پریرشرروی برزر  و  

 تاریخی محسوب میشود.  
 

جمهوری اسرالمری راه حرفری بررای ترخرفریرد مشرکرالت  
کارگران ندارد و تالب میکند برحرران عرمریرق خرود را برا  
هیوم بیشتر به زندگی کارگران تخفید بردهرد. ایرن ترنرهرا  
دورنمایی است که حکومت در مقابل کرارگرران قررار داده  
است. بعالوه گسترب تیمعات کرارگرری کره طربرق آمرار  
حکومتی در سال جاری به سه و نیز برابر سال قبل رسریرده  
است و گسترب اعتصابرات کرارگرری در سرراسرر کشرور  
شرایط را به نفع مبارزات متحدتر و گسترده تر کرارگرران و  
متشکل شدن آنان کراهرز کررده اسرت. حرزب کرمرونریرسرت  
کارگری، کارگران در سراسر کشرور را بره ترالب هررچره  
وسیعتر برای متشکل شدن کرامیخوانرد. برهرردرجره تشرکرل  
های خود را اییاد کنیز، میتوانیز متحردترر و قردرترمرنردترر  
دست به اعتصابرات برزر  و سرراسرری برزنریرز و هریروم  
مفتخوران حاکز را عقب برانیز. حزب کعالیرن کرارگرری را  
به تماس کعالتر برای همفکری و تبادل نرهرر بررای ایریراد  

 تشکل های کارگری کرامیخواند.  
 زنده باد اعتصابات و تیمعات سراسری کارگران 

پیش بسوی اییاد تشکل هرای تروده هرای کرارگرران در  
 سراسر کشور 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٤٩٣٢ شهریور    ٢ 
 ٧١٤٢ اوت    ٩١ 

 اعتراضات سراسری کارگران گسترش می یابد


