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 بخش ایران: نسان نودینیان    اخبار کارگری
 رفاهی                    بخش بین المللی: داوود   

 ٤ صفحه   ١ صفحه    

دستگیری و فشار بر  فعالین کارگری، معلمان و فعالین عرصه های 
 مدنی و اجتماعی چرا؟

 نسان نودینیان 

 کشتار کولبران را محکوم کنید
 مردم آزادیخواه، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان  

شگردهای شورای اسالمی ، مدیریت و حراست بر ” 
 واحد"  علیه کارگران شرکت

 محمد کاظمی  

طنین شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد 
 در مقابل مجلس  اسالمی

تجمع اعتراضی در مقابل مجلس اسالمی در 
 حمایت از رضا شهابی

 کارگران در هفته ای که گذشت 
" زیر بار ستم -اعتصاب و راهپیمایی کارگران کارخانه هپکو در اراک 

 کنیم زندگی" نمی
 شهریور ٤١تجمعات اعتراضی بازنشستگان در 

 "شهال دانشفر 

 منصور حکمت  تفاوت های ما 
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

(٦) 

 ٢٣ صفحه  

دامنه اعتراض به کشتار کولبران را 
 سراسری کنیم  

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه  

کشته و زخمی  ٧١٤٢ماه سال٨کولبر در  ٤٥١
 شده اند!

نفر زخمی  ٦٥نفر و  ٢٦تعداد کولبران کشته شده   ٧١٤٦در سال 
رضا شهابی و رضا رخشان کدام آسیب  شده اند.  

 پذیرتر است
 یاشار سهندی 

گزارشی از فعالیت تبلیغی در حمایت از 
 کارگران ایران در "روز کارگر" در تورنتو

 حمایت اتحادیه جهانی اینداستریال از کارگران ایران

 حمید تقوایی
 جنبش های اعتراضی، سرنگونی و نقش حزب

های کارگری، هفته دوم  چکیده گزارش
 شهریور ماه

 ٩ صفحه  
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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!

 ١ صفحه    

شهریور کارگران شررکرت    ٤١ روز  
واحد به همراه دانشجویان و دیرررر  
فعالین کارگری و مرعرلرمران در  
مقابل مرجرلر  و بریرابران هرای  
اطراف آن در حرمرایرت از آزادی  
کارگر زندانی رضرا شرهرابری از  
چهره هرای شرنرابرتره کرارگرری  
تجمع کردند. این تجمع در پراسر   
به فرابوان برانرر ربرابره رضرایری  
همسر رضا شهابی در حمرایرت از  
 رضا و بواسته هایش بر پا شد.  

تجمع کنرنردگران در ایرن روز برا  
شعارهای رضا شهابی آزاد برایرد  
گردد، کارگر زنردانری آزاد برایرد  
گررردد، آزادی رضررا شررهررابرری،  
بواست فروری مراسرت، کرارگرر  
می میرد، ذلت نمی پذیرر، سرالم  
بررر کررارگررر، درود بررر شررهررابرری،  
اعررتررراد بررود را فررریرراد زدنررد.  
دامنه این تجمع اعتراضی بعد از  
درگیر با ماموران انرترمرامری بره  
مررترررو کشرریررده شررد و در مررترررو  
صدای کارگر زنردانری آزاد برایرد  
گررررردد، طررررنرررریررررن انرررردابررررت.  
تماهرکنرنردگران در مرتررو بررای  
مردم حاضر تروضریرا دادنرد کره  
رضا شهابی کریرسرت و چررا در  
زندان است. و از اینکره چرررونره  
کارگران بدلیرل نرداشرترن تشرکرل  
بود از پایه ای ترین حقروق برود  

 محرومند صحبت شد.  
گریرری برود    تجمع در حرا  شر رل 

که  ی ی از ماموران انرترمرامری  
دائررر بررا ترروهرریررن و هررتررا رری برره  
معترضران تشرنرا را بره فضرای  
تجمع آورد و هنرررامریرکره  صرد  
دسررتررررریررری یررکرری از اعضررای  
سندیکای واحرد را داشرت ، برا  
اعتراد جمع روبرو شرد. شرر رت  
 نندگان نه تنها اجازه دستریرری  
را ندادند بل ه با وا نش تهاجرمری  
بود صف نیروی انتمامی را بره  
عقب هل دادند. در ادامه چند ده  

نرفررر از مررعررتررضررات برخررشرری از  
بیابان مقابل مرجرلر  را اشر را   
 ررردنررد و بررا سررر دادن شررعررار  

 « ارگر زندانی آزاد باید گرردد »

نسرربررت برره تررعرررضررات نرریررروی  
انترمرامری وا رنرش نشران دادنرد.  

اجررازه   »گررفررتررنررد   مررعررترررضرران مرری 
نررخررواهرریررر داد دوسررترران مررا را  

ایرن مرقراومرت   .«دستریر  رنریرد 
هررمرربررتررسررررری برراعرر  دور شرردن  
نیروی انتمامی از تجمع شرد. در  
ادامه شر ت  نندگان برا حرر رت  
از مررقررابررل مررجررلرر  تررا مررترررو  

آزادی  »بررهررارسررترران، بررا شررعررار  
 «شهابی بواسته فوری مراسرت 

 به این تجمع باتمه دادند. 
در ایرررن ترررجرررمرررع اعرررترررراضررری  
پال اردهای مرترعرددی برا شرعرار  
جای کارگر زندان نریرسرت و در  
رابطه با وضعیت رضا شرهرابری و  
زندانیان سیاسی در زندان رجرایری  

شهر و مشکالت طربرقره کرارگرر  
 در ایران در دست داشتند. 

لینک فیلر تمراهررات برا شرکروه  
در مرقرابرل مرجرلر  در دفرا  از  

 رضا شهابی ضممیه است.  
علیرغر اینکه رضا شرهرابری دوره  
محکومیتش را سپری کرده است  
و با وجود اینکه نامه آزادی اش  

را در پررونرده    ٤١/٦/٤١ به تاری   
بود دیده است، مقامات  ضرایری  
تمامی مدت مربصی پرزشرکری  
وی را غیبت محسوب کرده و او  

روز دیررررر حرربرر     ٤٦٩ را برره   
محکوم کرده اند. در اعتراد بره  
این حکر رضا شهابی از هرفردهرر  
مرداد ماه در اعرترصراب غرذا بره  
سر میبرد و وضرعریرت جسرمرانری  
اش نرررران کرنررنرده اسرت. رضررا  

زنردان    ٤١ شهابی اکنون در سالن  
رجایی شهر منتقل شده است. هرر  
اکنرون کرارزاری در حرمرایرت از  

طنین شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد در 
 مقابل مجلس  اسالمی

تجمع اعتراضی در مقابل مجلس 
 اسالمی در حمایت از رضا شهابی
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همانطور که میردانریرد جرمرهروری  
اسالمی و نرمرام حراکرر برر ایرن  
کشور نه تنها هزاران نفر از مرردم  
زحررمررتررکررش را برره شرر ررل غرریررر  
انسانی کولبری سروق داده اسرت  
بلکه آنها را مدام مورد ترعررد و  
تیراندازی  رار میدهرد، امروالشران  
را مصادره میکنرد و بره اشرکرا   
مختلف آنها را مورد اذیت و آزار  
 رار میدهد. باید در مرقرابرل ایرن  
وحشیرری با تمام  وا ایسرتراد و  
آنرا محکوم کرد. هفته و مراهری  
نیست که ببری از تیراندازی بره  

 کولبران و  تل آنها منتشر نشود.  
آبرین مورد مرربروب بره  رترل دو  
نفر از کولبران برنرام هرای حریردر  
فرجی و  ادر بهرامری از اهرالری  

شرهرریرور اسرت.    ٤١ بانه در روز  
هزاران نفر از مردم بانه در مرقرابرل  
این جنایت به بیابران آمردنرد امرا  
جمهوری اسالمی ایرن ترمراهررات  
حق طلبانه را نیز ترالش کررد برا  
بشرررونرررت در هرررر شرررکرررنرررد.  
سرکوبرران حکومت به جرمرعریرت  
تیراندازی کرردنرد و ترعردادی از  
مردم معتررد ایرن شرهرر بردلریرل  

اصابت گلوله های پرالرسرتریرکری  
مجروح و عده ای نیرز دسرتررریرر  
شدند. امروز مردم سنندج نریرز در  
حمایت از مربرارزه مرردم برانره و  
علیه جنایت حکرومرت دسرت بره  
تررمرراهرررات زدنررد. در شررهرررهررای  
دیرر کردستران نریرز فضرایری از  
بشر و اعترراد شرکرل گررفرتره  
اسرت و جرمررهرروری اسرالمرری بررا  
نمرامری کرردن فضرای شرهررهرا  
تالش میکند مانع حررکرت هرای  
اعررتررراضرری مررردم شررود. مررردم  
میخواهند کشتار کولربرران و هرر  

نو  اذیت و آزار آنرهرا پرایران داده  
شود و بساراتی که به آنهرا وارد  
شده جبران شود. آمران و عرامرالن  
کشتار کولبران از جمله فرمرانردار  
بانه و همه مقاماتی که در برانره  
و سایر شرهررهرای کرردسرتران در  
 تل کولبران نقش دارند بره مرردم  
معرفی و محاکمره شرونرد. کرار  
مناسب یا بریرمره بریرکراری برایرد  
برای کرولربرران ترامریرن شرود ترا  
مجبور به این ش ل غیرر انسرانری  

 نشوند.  
از همه مردم آزادیخواه در سرراسرر  

کشور، از تشکل های کرارگرری  
و سایر تشرکرل هرا و نرهرادهرای  
آزادیرررخرررواه، از دانشرررجرررویررران و  
نرویسررنرردگران و هرنرررمررنردان و از  
کلیه مردم آزاده انتمار مریررود از  
کولبران و بواست های بحق آنرهرا  
حمایت کنند و جنایات حرکرومرت  
علیه این زحمتکش ترین مرردم را  

  اطعانه محکوم کنند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ، ٤١٤٦ شهریور    ٤٦ 
 ٤١٤٧ سپتامبر    ٧   

کرولربرر    ٠١ مراه گرذشرتره    ٩ در  
توسط نیروهای امنریرتری کشرتره  

کولبرر برا شرلریرک    ٤٩ شده اند.  
نرفرر    ٤٤ مستقیر کشته شده اند.  

هر در اثرر سرقروب از ارترفراعرات  
سخت، فررار از دسرت نریرروهرای  
نمامری و تصرادف در جراده هرا  

 کشته شده اند. 
کولبرر زبرمری شرده    ٤١١ حدود   

نفر با شلیرک مسرترقریرر    ٠١ اند.  
نرفرر هرر در    ١١ زبمی شده اند و  

بررا فرررار از دسررت نرریررروهررای  
نررمررامرری، سررقرروب از ارتررفرراعررات  

 سخت و تصادف رانندگی 
 

ترعرداد کرولربرران     ٤١٤٦ در سا   
نرفرر    ٦٠ نرفرر و    ٧٦ کشته شرده  

 زبمی شده اند. 
 

کشتن کولبران تروسرط نریرروهرای  
جمهوری اسالمی جنرایرت عرلریره  
مردم زحمتکرش، جرنرایرت عرلریره  

 کارگران بیکار است.  
کولبری ش ل نیست. بیکراری و  
نداشتن مو عیت ش لی، ابرراج و  
بیکارسازی کولبری را به هرزاران  
نفر از کارگران بیکرار، جروانران و  
مردم زحمت کش ترحرمریرل کررده  

 است! 
 

مردم در شهرهای کردستان علریره  
جنایرت هرای آشرکرار و کشرترن  
کولبران دست به اعتراضات تروده  

 ای در شهرها زده اند.  
  ٤١ و    ٤١ مردم مبرارز برانره در  

شهریور بخیابان آمردنرد و کشرترن  
 کولبران را محکوم کردند.  

مررردم مرربررارز شررهررر سررنررنرردج در  
حمایت از کرولربرران و مربرارزات  
مردم بانره دسرت بره اعرترراد و  

 تماهرات بیابانی زدند. 
شررهرریرور صردهرا نرفرر از    ٤٧ در  

مردم شهر کرمانشراه در حرمرایرت  
از کولبران به اعترراد بریرابرانری  

 دست زدند. 
 

در شررهررر مررریروان و تررعرردادی از  
روستاهای بزرگ روستای "نری"  
و"برده رشره" زنردگری و جرنرایرت  
کشتن کولبران را با اجررای تراترر  
با حضور صدها نرفرر بره نرمرایرش  
درآوردنررد. ا رردام مررردم شررهررر و  
روستاهای مریوان شیوه نوینری از  
اعتراد  و با فررهرنرر غرربری  
در اشکا  تاتر و نمایش بیابرانری،  
سمپاتی و توجه مردم  به حمرایرت  

 از   کولبران را بیشتر کرد. 
 

هرزار نرفرر از مرردم    ٤١ بیرش از  
عصربرانری و نراراضری در برانرره،  
سنندج، مرریروان و کررمرانشراه و  
دیرر شهرهای کردستان  بواهران  
کروترراه کررردن دسررت جرنررایرتررکررار  
نیروهای انتمامی از سر کولربرران  

 شدند.  
بررواسررت هررزاران نررفررر از مررردم  
ناراضی در شهرهرای کرردسرتران،  
 ررطررع کشررتررن کررولرربررران، کررار  
مررنرراسررب و یررا برریررمرره برریررکرراری  

 مناسب است. 
مردم برواهران  آزادی دسرتررریرر  
شدگان و محراکرمره عرامرلریرن و  
آمریرن کشرترار کرولربرران و تریرر  
انرردازی برره مررردم شررهررر شرردنررد.   
برکناری و مرحراکرمره فررمرانردار  
بانه به عنوان باالترین مرقرام رمیرر  
در ایررن شررهررر و دسررتررور دهررنررده  
شلیک به مرردم و دسرتررریرری  
تعدادی از مردم معترد برواسرت  

 مردم در این اعتراضات است. 
 

در سطا سرراسرری کرارگرران در  
 طعنامه های او  مراه مره و در  
تجمعات اعرترراضری از کرولربرران  

حررمررایررت کرررده انررد. بررا شرررو   
اعرترراضرات مرردم در شرهررهررای  
کررردسررترران فررعررالرریررن کررارگررری  
بواهان حمرایرترهرای سرراسرری از  
 مبارزات مردم و کولبران شدند.  

 
جمهوری اسالمی کار کولبران و  
دست فروش ها را  با میلیرتراریرزم  
نمامی، با فشار و کنتر  پلیسری  
توسط اوباش و مزدوران به شرکرل  
جررنررایرری درآورده اسررت. مررردم  
معترد فریراد مریرزدنرد، کشرترن  
کولربررهرا را  رطرع کرنریرد، کرار  
کولربرر از روی نراچراری اسرت،  
جررنررایرری کرررد مررحرریررط کررار و  
زندگی و رفت و آمد  کرولربرران  

 محکوم است. 
   

اعتراد و رو در رویی مردم  برا  
نیروهرای جرمرهروری اسرالمری و  
حمایت از کولبران توده ای شرده.   
هزاران  نفر در شهرها بره بریرابران  
آمرردنررد و صرردای اعررتررراد برره  
جنایت آشکار و کشترن کرولربرران  
را به نمایش گذاشتند. مردم برانره  
و سنندج راه برپایی ترجرمرع هرای  
توده ای، مربرارزه و اعرترراد را  

 نشان دادند.  
 نسان نودینیان 

 ٤١٦٤ شهریور    ٤١ 
 ٤١٤٧ سپتامبر    ٤٤ 
   

 کشته و زخمی شده اند! ٧١٤٢ماه سال٨کولبر در  ٤٥١
 نفر زخمی شده اند.   ٦٥نفر و  ٢٦تعداد کولبران کشته شده   ٧١٤٦در سال 

 کشتار کولبران را محکوم کنید
 مردم آزادیخواه، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان  
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 از صفحه
Workers in Iran  

 کارگران در فیس بوک                               دیدن کنید

آنچه این روزها بر رضرا شرهرابری  
میرذرد تصویری ترمرام عریرار از  
ستمکاری حکومرتری اسرت کره  
در  امت مذهرب اسرالم برا ترمرام  
وجود از سرمایه یعنی از استثمرار  
دفا  میکند. رضا شهابی هزیرنره  
ب  سنرین در همه این سالرهرای  
گذشته پردابته اکنون از جرانرش  
مایره گرذاشرتره اسرت ترا حرق و  
حررقرروق کررارگررران برررای داشررتررن  
تشرررکرررل دفرررا  کررررده بررراشرررد.  
حکومت "عد  عرلری" برا کریرنره  
ورزی تررمررام دارد از او انررتررقررام  
مرریررررریرررد چررون رضررا شررهررابرری  
ساکت و آرام نبوده بلکه یکی از  
صداهای رسرای طربرقره کرارگرر  
ایررران برررای داشررتررن حررق سرراده  
کارگران یعنی تشرکرل مسرترقرل  

 کارگری بوده است.  
 

این گوشه ای از نبرد "آشرکرارا و  
پنهان" طبقه کارگرر ایرران عرلریره  
سرمایه و استثمار اسرت. نربرردی  
که سالهای ابیر آشکرارا تشردیرد  
یافرتره و روزی نریرسرت کره در  
گوشه ای از  این کشور بخرشری  
از کارگران بر علیره سرترمرکراری  
سرررمررایرره دسررت برره اعررتررراد و  
اعتصاب نزنند و ایرن برود گرواه  
زنده بودن و از آن بیشرترر برروشران  
بودند مبارزات کارگران اسرت. و  
حکومت مستاصرل از ایرن مروج  
اعررتررصررابررات و اعررتررراضررات کرره  
حتی هشدار داده میشود که اگرر  
به بواستها رسریردگری نشرود در  
شررهررر  رریررامررت برره پررا مرریررشررود  

نرراامرریرردانرره برره جرران فررعررالرریررن  
کارگری شنابته شرده ای چرون  
رضا شهابی افتاده است تا مرررر  
پی ام داده باشد که شرمرا "آسریرب  
پذیر" هستید و بودتان حالری تران  
نیست! رضا شهرابری درشرکرنرجره  
گاهی به نام "زندان رجایی شرهرر"  
با مبارزاتش به حرکرومرت حرالری  
کرده که این بود حکومت اسرت  
که  "آسیرب پرذیرر" شرده اسرت و  
اعتراضات هر روزه کارگران ترخرر  
ترس را بیشتر از هرمریرشره در د   
مزدوران سرمایه مری کرارد کره  
شورش گرسنررران سرنرر روی  
سررنررر سرررمررایرره بررا رری نررمرری  
گذارد. حکومت تنرهرا بره یراری  
شکنرجره در رجرای شرهررهرا بره  
مصاف فعالین کارگری نریرامرده  
است بلکه اگر دستش رسریرده برا  
نام "فعا  کرارگرری" سرعری دارد  
آسیب پذیری بودش را برا ایرجراد  
هراس و ناامیدی در د  فرعرالریرن  
کارگری بپوشرانرد. رضرا ربشران  
که  بال هر نشان داده است فرعرا   
کررارگررری برره "مررعررنررای ابرر   
کرلرمرره" بررای کرارگرران نریرسررت  
بررلررکرره " دارای افررق طرربررقرراترری  
مشخ  و معریرنری" هرر سرو برا  
حکومت است برخرصروز از نرو   
احررمرردی نرر اد آن اسررت. ایشرران  
معتقد است گرنراه احرمردی نر اد  
تنها این است که مبارزه طبقاتری  

 را لوس کرده است!  
 

رضا ربشان در یادداشتری کروتراه  
در این شررایرط برطریرر کره جران  

کسانی مانند رضرا شرهرابری در  
بطر است و فعالین کرارگرری و  
مررعررلررمرران در آسررتررانرره بررازداشررت  
هستند و فعا  کارگری دیرررری  
محکوم به شرالق شرده اسرت هرر  
سو باحکومت، فعالین کرارگرری  
" از صدر تا ذیلرش" را ایرنرررونره  
مرررعررررفررری مررریرررکرررنرررد  "عررردم  
شررفررافرریررت،درو، وتررزویررر،گررنررده  
شرردنررهررای الررکرری،عرردم انررطرربرراق  
گفتار وکردارو گاها فرومرایررری  
،ادا دراوردن به اسر مربرارزه ،دال   
صفت و منفرعرت طرلرب... برازی  
های برنرک و بری مرزه...." و  
برای اینکه ته د  بواننده بود را  
حسررابرری بررالرری کرررده برراشررد  
مرربررارزات کررارگررران و فررعررالرریررن  
کارگرری بره " یرک حربراب و  
بادکنکی که برزرگ " ترعربریرر  
میکند که  "امرا هریری چریرزی  
درونش نیست." و ادامه مریردهرد "  
دیرر حتا از نوحه بواندن ومرثریره  
سرررایرری هررر کرراری سررابررترره  
نرریررسررت.گررنرراه پرریرردایررش چررنرریررن  
وضعیتی بر عرهرده هرمره مراسرت  
او  از مررن گرررفررترره  شررکررسررت  
نفسی فرمودند!( تا بقیه و شرایرد  
هرررر رفررریرررق نرررابررراب.  الررربرررتررره  
منمرورشران اصرال کرمرونریرسرترهرا  
نیرسرت!(  هرمره مرا بره درجرات  
مختلف درین شکست مقصریرر.از  
نتایا این شکست، افزایش بریرر و  
هراس از هرگونه فرعرالریرت بررحرق  
کررارگررری را بررهررمررراه داشررترره  
است.امروز من نسبت بره ده سرل  
پیش ،ترسهایر بیشتر شرده،ترنرهراترر  

شده ام.و ایرن حر  آسریرب پرذیرر  
بودن در اعماق وجودم ربنه کررده  
است.البرتره ایرن وضرعریرت فرقرط  
شامل من یکی نرمریرشرود بررای  

 همه اینرونه است." 
 

بلکه کسی که وا رعرا شرکرسرت  
بورده رمیرر جرمرهروری اسرالمری  
است. بعد از نرزدیرک بره چرهرار  
دهه کشتار و سررکروب "کرارگرر  
ایرانی" را نتواسته بامروش کرنرد  
این بمانرد کره اکرنرون کرارگرران  
ایران نمایندگرانری دارد شرنرابرتره  
شده برای جامعه و همین هر امرر  
برراعرر  شررده تررررس در وجرررود  
حکومت با همه ظاهر ترسنراکرش  

 النه کند.    
 

تقصیر رضا شهابی این است کره  
شکست را برای حکومت تررجرمره  
کرده اسرت کره ایرن چرنریرن برا  
کینه و عناد و با دوز  و کلرک  
و تهدید به زندان میکشانرنردش و  
در آنررجررا برررای برررد کررردن او  
دورانی حبسی که بپایران رسرانرده  

روز دیرررر ترمردیرد    ٤٦٧ به مدت  
میکنند تا شاید مرقراومرت او را  
درهر بشکنند. رضرا شرهرابری بره  
عررنرروان یررک فرررد زنرردانرری بررا  
اعتصاب غذایش این سترمرکراری  
بی شرمانه را رسوا کرده اسرت و  
در ایررن مرریرران فررعررا  کررارگررری  
دسررت برره  ررلررر برررده و برررای  
کرروچررک جررلرروه دادن مرربررارزات  
امررروز کررارگررران و فررعررالرریررن  
کارگری  البته این امرر در نرزد  

رضا ربشان بی سرابرقره نریرسرت(   
راست و درو، را به زبان دسرتررراه  
اطالعاتری رمیرر ایرنرررونره بریران  
میکرنرد کره  "... نررراهری بره  
ترحرروالت وربرردادهررا دریررن هررفررت  
هشت سا  ابیر در بریرن فرعرالریرن  
کارگری ،نشان دهنده انشرقراق و  
چنرد دسرتررری ،پرراکرنردگری و  
کرردورت برریررن هررمرردیرررررر،کررو ،  
بیشتر ابتیاری بره برارج کشرور  
برای جستجوی زندگری برهرترر ،  
بانه نشینی و کال کروچرک و  
ضرررعررریرررف شررردن نسررربرررت بررره  
گذشته،دستاورد دیرررری برهرمرراه  
نداشته اسرت." ترا دسرتراوردهرای  
همین هفت و هشرت سرالره ابریرر  
جنبش کارگری را هیری شرمرارد  
و تالش و مربرارزات امرثرا  رضرا  
شهابی را برای ارضا بودبرواهری  
و بیشرترر از هرر چریرز " کرو ،  
برریررشررتررر ابررترریرراری برره بررارج از  
کشور" جلوه دهرد. ایرن ادبریرات،  
ادبیات دستراه اطرالعراتری رمیرر  
است و این "حقیقت تلرخری" اسرت  
که برایرد اذعران کررد یرکری از  
فعالین این جنبش رویرایرش را در  
افق طبقاتی مشخ  و مرعریرنری  
هررر سررو بررا نررمررایررنررده اسررالمرری  
سرررمررایرره جسررتررجررو مرریررکررنررد، او  
کامال به به سمت سرمایه کرو   
کرده است   ابتیاری و اجربراری  
اش را مرا نرمریردانریرر( و هرمریرن  
آسیب پذیرش کرده و برای همریرن  
به زبان دشرمرن کرارگرران سرخرن  

 میروید. 
 

 رضا شهابی و رضا رخشان کدام آسیب پذیرتر است
 یاشار سهندی
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انتتتتترنتتاستتیتتونتتال متتی 

 پرسد:  
انتتتتترنتتاستتیتتونتتال: بتترختتورد 
فتتعتتال و دختتالتتتتتگتتر بتته 
مبتارزات واعتتتراضتات حت  
طلبانته جتاری در جتامتعته 
جایگاه محوری و بترجستتته 
ای در فتتعتتالتتیتتتتتهتتای حتتزب 
دارد. حزب در عتیتن حتال 
برای سترنتگتونتی جتمتهتوری 
اسالمی و برقراری جمتهتوری 
سوسیالیستی مبارزه میکنتد. 
ایتتتن دو،چتتته از نتتت تتتر 
اجتماعی و عینی و چته در 
استتتتتراتتتیی و ستتیتتاستتتتتهتتای 
حتتزب،چتته ارتتتبتتاطتتی بتتا 
یکدیگر دارند؟ آیا شکلگیری 
انقالب و سرنگونی جمهتوری 
استتالمتتی ادامتته جتتنتتبتتشتتهتتای 
اعتراضی و حاصتل رشتد و 
ارتقای کمی و کیتفتی آنتهتا 

 است؟
 

 حمید تقوائی:
انقالب ادامه بطری اعرترراضرات    

جاری نیست. مساله محوری هرر  
انقالبی برنرا بره ترعرریرف مسرالره  
 درت سریراسری و برزیرر کشریردن  
حکومت است، امرا جرنربرشرهرای  
جاری حو  بواستهرای مرعریرنری  
شرکررل مرریرررریررنررد و مرطررالربررات  
معینی را در چرهرارچروب نرمرام  
موجود مطرح میکرنرنرد   نرمریرر  
افزایش دستمزدها، لر رو مرجرازات  
اعرردام، سررکرروالریسررر و جرردائرری  
مذهرب از دولرت، دادبرواهری از  
کشرترارهرای دهره شرصررت، لر ررو  
حررجرراب اجرربرراری و آپررارتررایررد  
جرنرسرریرترری، مررمرنروعرریرت پررونررده  
سررازی هررای امررنرریررترری عررلرریرره  
فعالین، آزادی زندانیان سیاسی و  
غیره(. بنابرین از نمر مضرمرون و  
اهداف نمیتوان انقالب را ترداوم و  

یا شکرل رشرد و ارترقراف یرافرتره  
 جنبشهای حق طلبانه دانست. 

 
اما از سروی دیرررر برایرد تروجره  
داشت که ارتباب تنراتنری بیرن  
مبارزات جراری و شرکرلررریرری  
انقالب وجرود دارد. حرلرقره هرای  
این ارتربراب را مریرتروان ایرنرطرور  

 بالصه کرد  
 
سرنرونی طلربری و برواسرت    -٤ 

بزیر کشیدن جرمرهروری اسرالمری  
یک گرایش  وی و گستررده در  
جامعه است و بسیاری از فعالیرن  
جنبشهای مطالباتری سررنرررونری  

 طلب هستند. 
 
فررعررالرریررن و چررهررره هررا و    -٤ 

نهادهای مبارزاتی که در جنبرش  
کارگرری و دیرررر جرنربرشرهرای  
اعررتررراضرری و حررق طررلرربررانرره در  
جامعه فعا  و شنابتره مریرشرونرد  
میتوانند در شرایط انقالبری نرقرش  

 تعیین کننده ای ایفا کنند. 

 
تضرعریرف و برهرر ریرخرتررری    -١ 

صررفرروف رمیررر در اثررر فشررار  
اعتراضات جاری یرک فراکرترور  
 مهر در شکلریری انقالب است. 

 
بسیاری از بواسرترهرائری کره    -۴

در  رالرب مرطرالربرات صرنرفری و  
مدنی مطرح میشود   نمیر لر رو  
آپارتاید جنرسری، آزادی زنردانریران  
سرریرراسرری، برررسررمرریررت شررنرراسرری  
آزادیررهررای سرریرراسرری و مرردنرری،  
سکوالریسر و حتی افزایش چرنرد  
صد درصدی دستمزدها و غریرره(  
عمال موجودیت حرکرومرت را بره  
چالش میکشد و مسرالره برود و  
نبود حکومت را به گفتمران رایرا  
در میران فرعرالریرن و تروده مرردم  

 تبدیل میکند. 
 
” مطالربره “ در موارد متعددی    -۵

مطرح شده در جنبشرهرای جراری  
نمیر بواست جدائی مذهب از    –

دولت، محاکمه آمرین و عامرلریرن  

کشتارهای دهره شرصرت، آزادی  
زندانیان سریراسری، و حرتری لر رو  
آپارتاید جنسی و بررابرری کرامرل  

عمال به معنی بلرع    –زن و مرد  
ید از جمرهروری اسرالمری اسرت.  

جررنرربررشررهررای  “ در ایررن مرروارد   
عمال  ظرف و شرکرل  ”  مطالباتی 

امرکرانرپرذیررر ابرراز وجررود جرنربررش  
سرنرونی در توازن  وای مروجرود  

 هستند. 
 
جنبشهای جاری در تعیرن و     -۶

تدارک سریراسری و اجرترمراعری  
دامرنره و عرمرق،    –انقالب آتری  

بصلت طبقاتی، سرازمرانردهری و  
رهبری، روند پیشروی، و امرکران  

نرقرش    –و شکل پیروزی انقرالب  
 تعیین کننده ایایفا میکنند. 

 
 –میتوان فاکتورهرای دیرررری  

نمیر تضعیف و برهرر ریرخرتررری  
صررفرروف رمیررر در اثررر فشررار  

را نرریررز برره    -اعررتررراضررات جرراری 
لیست فوق اضافه کرد اما فرکرر  

میکنر تا همین حرد بررای نشران  
دادن اهررمرریررت جررایررررراه ترراثرریررر  
جنبشهای اعتراضری در انرقرالب  

 آتی کافی باشد. 
 

نکته اساسی اینست کره گررچره  
انقالب یک تحو  و پدیده عینری  

و غرافرلررریرر  ”  ناگهانی “ و اغلب  
کننده است اما دامنه و عرمرق و  
تو عات و انتمارت و مرهرمرترر از  
همه امر رهربرری و شرکرسرت و  
پیرروزی  آن ترمرامرا بره شررایرط  
سیاسی اجتماعی سالرهرای  ربرل  
از انقالب بستری دارد. هرر چره  
در شرایط پیش از انقرالب مربرارزه  
و اعررتررراد در عرررصرره هررای  
مختلف علیه تبعیض و نرابررابرری  
وسیعتر و  رویرترر براشرد، هررچره  
سیاستهاو بواستهای رادیرکرا  و  
چپ و سروسریرالریرسرتری در ایرن  
اعتراضات نرقرش بررجسرتره ترر و  
ومحوری ترری داشرتره براشرد، و  
 باالبره هر چه جنبش کارگری  

 

 حمید تقوایی 
 جنبش های اعتراضی، سرنگونی و نقش حزب
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 طنین شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد در مقابل مجلس  اسالمی             
 تجمع اعتراضی در مقابل مجلس اسالمی در حمایت از رضا شهابی   

و فعالین و چهره ها و نرهرادهرای  
این جنبش بیشتر در سطا جامعره  
شنابته شده و بانفوذ تر باشند بره  
همان درجه انقالبی کره برر مرترن  
ایررن شرررایررط شررکررل مرریررررریرررد   
متعین تر و عمیقتر و گسترده ترر  
و پیشروی و پیروزی آن مرحرترمرل  

 تر و امکانپذیر تر بواهد بود. 
 

برربرالف    –امروز جرامرعره ایرران  
دوران شاه، و یا جامعره مصرر در  
دوران مربرارک و یرا ترونر  در  

یررک جررامررعرره    -دوره بررن عررلرری 
ساکن و مرخرترنرق نریرسرت. ایرن  

اسرت    ٧ ۵یک دستاورد انرقرالب  
که گرچه بوسیرلره ضرد انرقرالب  
اسالمی درهر کروبریرده شرد امرا  
اجازه نداد جمهوری اسرالمری، برا  
تررمررام ترروحررش و  سرراوتررش در  
سرررکرروب فررعررالرریررن و مرربررارزات  

گرررورسرررتررران  “ مرررردم، شررررایرررط  
را در ایران احیا کرنرد.  ”  آریامهری 

مرربررارزات بررخررشررهررای مررخررتررلررف  
جامعه، از جنبش کرارگرری کره  
برویر ه در سررالرهرای ابرریرر ابرعرراد  
بیسابقه و نقرش بررجسرتره ای در  

جامعه یرافرتره اسرت، ترا مربرارزه  
علیه تبعیضرات جرنرسری، عرلریره  
تررابرروهررا و مررقرردسررات و  رروانرریررن  
مذهبی و بررای مرذهربرزدائری از  
دولرت و جرامرعره، از هرمران برردو  
روی کار آمدن رمیر اسالمری در  
جامعه جریان داشته است و مرردم  
هر روز عرصره هرای اعرترراضری  

نرمریرر دادبرواهری از    –تازه ای  
کشتارهای دهه شصت، اعترراد  
برره تررخررریررب مررحرریررط زیسررت و  
آلررودگرری هرروا، دفررا  از حررقرروق  

را نریرز    -همجنسررایان، و غریرره 
 علیه حکومت گشوده اند. 

 
انقالبی که بر مرترن ایرن شررایرط  
شکل مریررریررد بصروصریرات و  
ابعاد و مریرتروان گرفرت مراترریرا   

سریراسری برود را از    -اجتماعری 
جنبشهای اعتراضی ما برل برود  
برداشت بواهد کرد و هر چه ایرن  
مبارزات رادیکا  تر و گسترده ترر  
براشررنررد انررقررالب نریررز سرابررتررار و  
استخوانبندی محکمتر و  ویترری  
بواهد داشت. درترجرربره مصرر و  
تون  و لیبی و یا حتری انرقرالب  

ایران چنین مراترریرالری وجرود    ٧ ۵
نداشت. بعنوان نرمرونره اگرر ایرران  
زمان شاه و یرا  در مصرر زمران  
مبارک، مرانرنرد جرامرعره امرروز  
ایررران، جررنرربررش عررلرریرره اعرردام و  
بواست و گرایش لر رو اعردام در  
همین ابعادی که در ایرران امرروز  
شاهد آن هستیر وجرود مریرداشرت،  
اعرردامررهررای وسرریررع انررقررالبرریررون  
بسادگی ممکن نمیبود. برعربرارت  
دیرر وی گیهای انقالب و شرکرل  
پیشروی و پیروزی آن  یک امرر  

سریراسری اسرت  کره    -اجتماعی 
کامال به درجه تحرک و سرطرا  
مبارزات و اعتراضات جامرعره در  
شرایط ما ربرل انرقرالب بسرتررری  

 پیدا میکند. 
 

در ایررن مرریرران مسررالرره رهرربررری  
انقالب جرایررراه مرطرلرقرا ترعریریرن  
کننده ای  دارد. رهبری انرقرالب  
نیز مانند دیرررر ویر گریرهرای آن  
امری بلق الساعه نیست. ترجرربره  
همه انقالبرات، از جرمرلره انرقرالب  

و     ٩٩ ایران، بیزش انرقرالبری    ٧ ۵
انقالبات موسروم بره برهرار عررب،  

نشران مریرردهرد کرره  انررقرالب بررا  
رهبری اش زاده نمریرشرود برلرکره،  
حزب یا چهرره رهربرر انرقرالب در  
روند انقالب سرربرلرنرد مریرکرنرد و  
بجرلرو رانرده مریرشرود. و در ایرن  
روندمهمترین عامرلری کره یرک  
حررزب و یررا چررهررره را برره رهرربررر  
انرقرالب برد  مریرکرنرد سرابرقره و  
عملکرد سیاسی اجتماعی او در  
شرایط ما بل انقالب است. اینرجرا  
باز جنبرشرهرا و مربرارزات جراری  
نرقررش تررعریرریرن کرنررنرده ای ایررفررا  
مرریررکررنررنررد. حررزبرری کرره در ایررن  
جنبشها حضور فعا  و مسرترمرری  
داشته باشد، توجه تعداد هرر چره  
بیشتری از فعرالریرن و نرهرادهرای  
مبارزاتی در این جنبشها را بخرود  
جلب کرده براشرد، در سرطرا هرر  
چه وسیعتری شعارها و سیاستهرا  
و اهدافش در د  ایرن جرنربرشرهرا  
گسترش یافته باشد و بره جربرهره  
ها و گرفرترمرانرهرا و سرومه هرای  
مبارزاتی مطرح در جامعه شرکرل  
داده برراشررد، بررهررمرران درجرره برررای  
کسررب  رهرربررر انررقررالب آترری   
آمادگی و شرایسرتررری وشرانر   

 بیشتری بواهد داشت. 
 

البته برای کسب رهبری انرقرالب  
پرریررش شرررطررهررای دیرررررر نرریررز  

مثل مکان و جایرراه    –الزمست  
سیاسی و نفوذ اجتمراعری حرزب،  
کسب اعتبار و اعتماد توده مرردم  
بررعررنرروان برردیررل  رردرت سرریرراسرری،  
عکر  الرعرمرل سرریرع و برمرو رع  
درنقاب عرطرف و ترنردپریرچرهرای  

که بره برحر     –سیاسی و غیره  
مشخ  ما مربوب نمیشرود. امرا  
حتی یکی از عوامل مهر تحرقرق  
این پیش شرطها نیز دبرالرترررری  
فعا  حرزب در جرنربرشرهرای حرق  
طلبانره و ضرد تربرعریرض جراری  
است. به این معنی در استراتر ی  
حزب برای سررنرررونری انرقرالبری  
حکرومرت، مربرارزات اعرترراضری   
جایراه مهر و تعیین کرنرنرده ای  
دارد که بود نراشری از جرایررراه  
وا ررعرری ایررن مرربررارزات در بررود  
جامعه و در مکانیسرر انرکرشراف  
عینی مبارزه طبقاتی در سرطروح  

 و عرصه های مختلف است. 
 

 حمید تقوایی                                                          جنبش های اعتراضی، سرنگونی و نقش حزب

رضرا شررهررابرری و عررلرریرره احررکررام  
امررنررریرررتررری در جرررریررران اسرررت.  
سنردیرکرای شررکرت واحرد طری  
طررومرراری اعررتررراد بررواسررتررار  
حمایت از رضا شهابی شده اسرت.  
تشکلهای کرارگرری مرخرترلرف،  
فعالین و رهبران کرارگرری طری  
برریررانرریرره ای بررازگررردانرردن رضررا  
شهابی به زنردان و حرکرر حربر   
جدید او را محرکروم کررده انرد و  
بواستار آزادی بدون  ید و شررب  
رضررا شررده انررد. طررومررارهررایرری  
اعررتررراضرری از سرروی فررعررالرریررن  
کارگری و معلمان در حمایرت از  
رضررا شررهررابرری و بررواسررتررهررایررش  
منتشر شده است. در سرطرا بریرن  
المللی نیز کنرره اترحرادیره هرای  
کارگری بریتانیرا برواهران آزادی  

فوری و بردون  ریرد شررب رضرا  
 شهابی شد 

دبیرکل کرنرررره اترحرادیره هرای  
کارگری  تی یرو سری(، برانرر  
فرانس  او گرادی، در نامره ای  
بطاب به سفیر ایران در بریرترانریرا،  
از رئی  جمهوری اسالمری ایرران  
بواسته است که فعا  کارگرری،  
رضا شهابی، را فوری آزاد کرنرد  
و تصمیر دولرت مربرنری برر عردم  
پذیرش مربصری پرزشرکری او را  

 محکوم کرده است. 
تررا کررنررون مررارک هررانررکرروک،  
ریرراسررت کشرروری و چررارلرریررز  
فررلرروری، دبرریررر و بررزانرره دار  
کشررروری کرررارگرررران بررردمرررات  
عمومی کانادا، شارون بارو دبریرر  

الرمرلرلرری    کرل کرنرفرردراسریرون بریررن 

های کارگری  آی تری      اتحادیه 
یو سی(، نا سندیکای عمده ی  
کارگران فررانسره، س اف .د.ت   
؛ س. م .ت؛ اونسررا؛ اتررحررادیرره  
سندیکائی سولیدر و اف. اس. او  
 فرررهررنررررریرران( ، سررنرردیررکرراهررای  
کارگران در سوئد از جملره الرش  
لیندگرن، دبیر اتحرادیره سرراسرری  
کررارگررران ترررانسررپررورت سرروئررد   

عضرو( ، آنردرش فرربره    ٦٤١١١ 
دبیر اتحادیه سراسری فرلرز سروئرد  

عضررو (، اتررحررادیرره    ١٤١١١١ ) 
عضرو(،    ٠١١١١١ کمونا  سوئد   

اتحرادیره سرراسرری کرارگرران در  
عضرو(،    ٤١٦٧١٤٧ سوئد  ا .او  

طی نرامره هرایری سررگشراده بره  
مقامات ایران ضمن اعرترراد بره  
بازگرداندن مجدد رضا شهابی بره  

زنررردان و اعرررالم حرررمرررایرررت از  
بواستهای او، اعرترراد برود را  
نسرربررت برره فشررار برره رهرربررران و  
فعالین کارگری و امنیتی کرردن  
مبارزات اعالم داشته و برواسرترار  
آزادی فرروری رضررا شررهررابرری و  
پایان دادن به دستریری فرعرالریرن  
کارگری و اجتمراعری شرده انرد.  
کررارزار عررلرریرره امررنرریررترری کررردن  
مبرارزات از جرمرلره بررای آزادی  
 رضا شهابی با  درت ادامه دارد.  
کررمررپرریررن برررای آزادی کررارگررران  
زندان حرمرایرت  راطرع برود را از  
رضا شهابی و بواستهایش اعرالم  
میکند. با حمایت وسیع از رضرا  
شهابی و پیوستن به کارزار علیره  
امنیتی کردن مربرارزات از رضرا  
شهابی برواسرترار پرایران دادن بره  

اعتصاب غذایش براشریرر و بررای  
آزادی فوری و بدون  ید و شررب  
او تالش کنیر. رضا شهابی برایرد  

 فورا آزاد شود.  
کررمررپرریررن برررای آزادی کررارگررران  

 زندانی 
Shahla.daneshfar ٤@

gmail.com 
ht tp : / / f ree -them -

now.com   
  ٤١   -٤١٤٧ سرررپرررترررامررربرررر    ٠ 

 ٤٧ شهریور 
h t t p s : / /
www.youtube.com/
w a t c h ?

v = ٤y w ٧z ١
cEGLU&feature=yo

utu.be 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

سندیکای کارگران شرکت واحرد  
اتوبوسرانی تهران و حرومره در دو  
اطالعیره جردا گرانره مرنردرج در  
کانا  تلررامی برود از مرجربرور  
کردن کرارگرران ایرن شررکرت در  
رای گیرری فررمرایشری شرورای  
اسالمی ببر داده است. منجرمرلره  
در یکی از این اطالعیه ها آمرده  
است  " با نزدیک شدن بره زمران  
رای گیری نمایشی همه عروامرل  
ریز و درشت مدیریت و حراست برا  
استفاده از انوا  شرررردهرای برود  
نمیر تهدیرد، بروشررویری و وعرده  
وعید برا کرارگرران ترالش دارنرد  
برررای حررفرری مررو ررعرریررت بررود  
مشارکرت بریرشرترری را در رای  
گرریررری نررمررایشرری و تررحررمرریررلرری  
شورای اسالمی کار ر ر برزنرنرد.  
در  سررمررت دیرررررری از ایرررن  
اطالعیه آمده اسرت  " هرمرکراران  

رضا شرهرابری کره پرنرا     شریف، 
سا  زندانی شده و با وجرود اترمرام  

دوره محکومیرت هرنروز از زنردان  
آزاد نشده و به همیرن دلریرل سری  
روز است که اعتصاب غذا کررده  
و نیمی از بدنش بی ح  شرده و  
سر درد و معده درد شردیرد دارد.  
برررای رهررایرری کررارگررران از شررر  
شررروراهرررای اسرررالمرررری کررررار  
فرمایشی و تحمیلی به کارگرران  
بسیار تالش کرده و در این امرروز  
جانش در بطر است. بنرابررایرن در  
برابر فشرار مردیرریرت بررای رای  
گیری زوری مقراومرت کرنریرر و  
نرررررذاریررر جرران فشررانرری هررای  
صورت گرفته برای عدم تشکیرل  

 شورای فرمایشی به هدر برود". 
درهمین جا باید یاد آوری کرنریرر  
کرره بصررومررت و دد مررنررشرری  
شوراهای اسالمی با سرنردیرکرای  
کرارگررران شرررکررت واحررد سررابررقرره  
طرروالنرری دارد. کررارگررران ایررران  
بخصوز کارگران شررکرت واحرد  
هرگز حمله وحشیانره چرمرا رداران  

بانه کارگر و عوامل پلریرسری و  
امنیتی بره سرنردیرکرای شررکرت  

را فررامروش    ٤١٩١ واحد درسرا   
نخواهند کرد  " برانره کرارگرر و  
عوامل تحت فرمانشان شروراهرای  
فرمایشی ده گانه شررکرت واحرد  
و عوامل امنیتی با همرکراری و  
حضرررور پرررررنرررر نررریرررروهرررای  

اردیربرهرشرت    ٤٤ انتمامی در روز  
ماه با اجیر کردن چرمرا ردارهرا از  
او  صبا نوزدهر اردیبرهرشرت مراه  

حمله وحشیرانره و بریررحرمرانره    ٩١ 
ای را با همکاری مدیریرت و رت  
شرکت واحد کره دهرهرا اتروبروس  
برای حرمرل چرمراق هرا و افرراد  
جیره بوار در ابتیار ایرن عروامرل  
سرکوب گذاشتره برود بره مرحرل  
سندیکای کارگران شرکت واحرد  
وا ع در حسن آباد ترهرران بریرابران  
بیام  محل سندیکرای بربرازهرا(  
حرمررلره ور شرردنرد و کررارگرران و  
رانندگان حاضرر در سرنردیرکرا را  

مورد ضرب و شتر  ررار دادنرد و  
اموا  سندیکا را از  بیل کرتراب،  
جزوات و نشریات سنردیرکرا را بره  

 (٤ سر ت بردند".   
 

سندیکای کارگران شرکت واحرد  
شایستری بیشرترریرن حرمرایرت از  
طرررف کررارگررران ایررران و مررردم  
آزادی بررواه و بررابررری طررلرب را  

 دارد.  
 محمد کاظمی  

 ٤١٤٧ سپتامبر سا   
 

 منابع مربوطه  
.کانا  ترلررررامری سرنردیرکرای  ٤ 

 کارگران شرکت واحد 
  https://telegram.me/

vahedsyndica 
. وضعیت اسفبارامروز کارگرران  ٤ 

و جررامررعرره کررارگررری، نررترریررجرره  
بربوردهای امنیتی با سندیکراهرا  
و تشکل های مستقل کرارگرری  

 است. 

" شگردهای شورای اسالمی ، مدیریت و حراست بر علیه کارگران 
 واحد"  شرکت

 محمد کاظمی

 
 محمود صالحی؛  " پرواز را عالمت ممنوع می زنید
 با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید."

 تسلیت به خانواده و رفقای امید شجاعی
امید شجاعی یکتی از کتارگتران   ٦٦شهریور  ٤٨  با کمال تاسف امروز شنبه مورخه

آگاه و از اولین اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهتای کتارگتری در 
جاده مریوان سقز به اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد. امتیتد شتجتاعتی 
اهل روستای موالن اباد بود و در میان دوستان و رفقاء به امید موالن آباد مشتهتور 

شتد. بود و دارای همسر و یک فرزند می بتا  ٤٦٦٤بود. امید متولد اسفند ماه سال 
امید در طول چند سال گذشته ده ها بار توسط اداره اطالعات احضار و بتازداشتت 

ماه زندان تعزیری محکوم شد و محکومتیتت ختود را در  ٤٨شده بود. آخرین بار به 
زندان سقز سپری کرد. جنازه این عزیز با غم واندوه فراوان عصر هتمتان روز بتا 
شرکت صدها نفر از مردم شهرهای سقز؛ دیواندره، مریوان و روستا های منطقه در 

ما جمعی از دوستان و رفقای امید به خانواده او،   موالن آباد به خاک سپرده شد.
از جمله همسرش چیمن خانم؛ پسرش خبات و مادر و پدر گرامیش تسلتیتت عترض 

 می نمایم و خود را در غم از دست دادن آن عزیز شریک می داینم .
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دستگیری و فشار بر  فعالین کارگری، معلمان و فعالین عرصه 
 های مدنی و اجتماعی چرا؟

 نسان نودینیان

جمرهروری اسرالمری و دسرتررراه    
هررای امررنرریررترری و اطررالعرراترری  
کارگران را دستریر میرکرنرنرد ترا  
جلو پیشروی و سازمانیابی آنها را  
بریررنرد. ایرن نرو  اعرمرا  فشرار،  
دستریری و بزندان اندابتن فعالین  
کررارگررری، مررعررلررمرران و فررعررالرریررن  
عرصه های مدنی و اجتماعی در  
بیش از سره دهره گرذشرتره وجرود  
داشته و یکی از چالشهای اصلی  
فعالریرن کرارگرری برا جرمرهروری  
اسالمی است. در مقراطرع و دوره  
هایی فشارها بیشتر میشوند و در  
دوره هایری، و بره هرر انردازه کره  
فشار و اعتراد در دابل کشور و  
در بررررارج از ایرررران تررروسررررط  
سازمانهای سیاسی وجود داشته و  
فعا  بوده، این فشارها کمتر شرده  
و تررخررت ترراثرریررر اعررتررراد برره  
دستریرری هرا مرا شراهرد آزادی  
تعدادی از آنها بوده ایرر. در سرا   

دستریری ها اساسا بدلیرل    ٤١٤١ 
پیوستن کارگران به تشکرل هرای  
کارگری مستقل از تشکرل هرای  
زرد دولتی(  که توسرط فرعرالریرن  
کارگری ایجاد شده، شدت گرفت  
و تعدادی از فعالین شنابتره شرده  
اسماعیل عبدی، جعفر عمیر زاده،   
شاهرخ زمانری، پردرام نصررالرهری،    
رضا شهابی، بهرنرام ابرراهریرر زاده،  
محمرد جرراحری و ... دسرتررریرر  
میشوند. سیاست دستررریرر کرردن  
کارگر و معرلرر مرعرتررد تروسرط  
جمهوری اسالمی به امری آشنا و  
در وا ررع رسرروا شررده تربرردیرل شررده  
است. جمهوری اسالمی کارگرران  
معترد را دستریر میکند و زیرر  
انوا  فشارها  رار میدهد ترا تروده  
کررارگررران را از اعررتررراد کررردن  
پشرریررمرران کررنررد. در ایررن سررطررا  
کارگران  و معلمان ایرن سریراسرت  
جمهوری اسرالمری و ارگرانرهرای  
امنیتی او را ناکام گرذاشرتره انرد.  
کارگران، معلمان و فعالین عرصه  
های مدنی و اجتماعی در دابرل  

زندانها با مردم از طریق اطالعیه و  
بیانیه در تماس هستند. در مرورد  
مسائل سریراسری روز و مصرائرب  
اجتماعی بیکاری، زلزله، اجرالس  
سازمان جهانی کار، روز کرارگرر،  
روز جهانی زن، حقوق کرودک و  
اعتراضرات کرارگرران و مرعرلرمران  
اطالعیه فردی و جرمرعری صرادر  
میکنند و از این طریق برا افرکرار  
عمومی ارتباب سیاسی و انسانری  
بررود را حررفرری کرررده انررد.  ایررن  
انسانها با این همه امیا  و آرزوی  
انسانی  رابرل بریرشرترریرن دفرا  و  

 پشتیبانی هستند.  
 

بسیاری از کارگران زندانی در زیر  
شکنجه، و شررایرط برد زنردان بره  
بیماریهای مختلرفری مربرترال شرده  
اند. زیر همین فشارها است که تا  
کنون تعدادی از کارگران زنردانری  
جانبرابرتره انرد. شراهررخ زمرانری،   
ستار بهرشرتری و افشریرن اسرانرلرو   
بخاطر شکنجه و فشارهای روحی  
رر روانی  شدید درون زنردان  جران  

 سپردند. 
کارگران را بره جررم ترالش بررای  
ایجاد تشکل کارگری از اتحرادیره  
تا سندیرکرا دسرترکریرر کررده انرد!  
کارگران برارهرا و برمرنراسربرترهرای  
مختلف از حقوق انسانی و کرامت  
انسانی بودشان دفرا  کررده انرد.  

های طبقاتری    کارگران باید تشکل 
و مستقل بود را داشرتره براشرنرد.  

داران    مرر نه این است که سرمرایره 
هررای    از انروا  نرهرادهررا و سررازمران 

مختلف و جور واجور برای انباشت  
و مررحررافررمررت از سرررمررایرره بررهررره  

گیرند؟ پ  چررا  کرارگرران،    می 
هرای برود را داشرتره    نباید تشکل 

باشند؟  اکثریت باالیی از فعالیرن  
کارگری در تشکرل هرای زرد و  
دولتی عضو نمیشوند. آنرهرا برانره  
کارگر و انرجرمرن هرای صرنرفری،  
شوراهی اسالمی را  بو  ندارند و  
بره سریراسرترهرای آنرهرا اعرترقررادی  

ندارند. ایرن تشرکرلرهرا را حرامری  
سیاستهای دولت ها در حرکرومرت  
اسالمی میدانند. نمریرخرواهرنرد در  
این تشکل ها رای به بی حقو ری  

 بودشان بدهند.  
حق آزادی تشکل و اعتصاب، حق  
آزادی بریران و انردیشره، ترجرمرع و  
تررحررصررن، حضررور در مرریرردیررای  
اجتماعی و انتشار نشریه و ... از  

ی    حقوق به رسمیت شرنرابرتره شرده 
شهروندان اعر از کارگر و یرا هرر  
صنف و طبقه و گروهی  اسرت و  
هیی ک  را نباید جهت پیریرری  
و مبارزه برای تحصیل آن ها مورد  
پیررد و تهدید و بازداشت  رار داد  
و مررحرراکررمرره و زنرردانرری کرررد.   
حررکررومررت اسررالمرری کررارگررران،  
معلمان و فرعرالریرن عررصره هرای  
مدنی و اجتماعی با این نو  از به  
اصررطررالح اتررهررامررات دسررتررررریررر و  
شرایط فعالیت آنرهرا را امرنریرتری  
میکرنرد. ایرن نرو  رفرترار عرلریره  
مردمی که بواهان آزادی فردی،  
آزادی تشکل و بیان  هستند جررم  
است، دستریری کارگران، معلمان  
و فعالین عرصره هرای مردنری و  
 اجتماعی ا دامی استبدادی است.  

 
کارگران، معلمان و فعالین عرصه  
های مدنی و اجرترمراعری صردای  
کدام اعتراد و بواسرت هسرترنرد،  
آنها میررویرنرد؛ کره  رراردادهرای  
مو ت و نرنررریرن کرار برایرد لر رو  
گردد؛ بره ابرراج و بریرکرارسرازی  
کارگران پایان داده شود. که تا آن  

داری مستقر    زمان که نمام سرمایه 
و پابرجاست، دستمزدهای کارگران  
بایرد، مرترنراسرب برا ترورم وا رعری  
موجود در جامعه و با ار امی که  
باالتر از بط فرقرر اسرت، پرردابرت  
گردد. که داشتن کار و مسرکرن  
مررنرراسررب، برروراک، پرروشرراک،  
بهداشت و درمان تحصیل رایررران،  
مسافرت و تفریا و ... از حرقروق  
مسررلررر و طرربرریررعرری کررارگررران و  

های آنهاست و هیی فردی    بانواده 
از افررراد کررارگررر و زحررمررتررکررش  
جامعه را نباید از این نعمت بشری  
محروم کرد. آنهرا برواهران آزتردی  

 تشکل و آزادی بیان هستند.  
 

کریر  دفرا  و حرمرایرت از رضرا  
شررهررابرری  بررا حضررور کررارگررران،  
معلمان و دانشجویان در مرنرز  او،  

  ٤١ حضور فعا  آنها در تمراهررات  
در مرقرابرل مرجرلر     ٤٦ شهریرور  

اسالمی به نقطه  درتی تبدیل شد  
که فعالین کارگری، مرعرلرمران و  
فعرالریرن عررصره هرای مردنری و  
اجررتررمرراعرری را در دفررا  از بررود  
دلررم و اتکا به هر طبقه ای هرا  
و انسانهای آزادیخواه و انساندوست  

 را تقویت کرده است.  
رضا شهابی مورد حمایت چنردیرن  
اتحادیه بزرگ در اروپا و کانادا و  
استرالیا  ررار گررفرتره اسرت. ایرن  
حمایتها اهمیت باالیی دارند، توجه  
به فعالین کرارگرری، مرعرلرمران و  
فعرالریرن عررصره هرای مردنری و  
اجتماعی دستاورد مرهرمری اسرت.  
جررنرربررش کررارگررری در ایررران بررا  

تالشهایی که در سه دهه گذشتره  
داشته و با شکستن دیوارهرای بره  
اصررطررالح "مررلرری" مررطررالررب و  
بواستهایش را از کانا   طعرنرامره  
هرررررای او  مررررراه مررررره و  
انررترررنرراسرریررونررالرریررسررترری کررردن هررر  
سرررنرروشررترری طرربررقرراترری راه هررا و  
مسیرهای کارساز بسیار مرفریردی  
را در ارتباب و همکاری و حمایت  
و پشتیبانی را بسررانرجرام رسرانرده  
است. در درون جرنربرش کرارگرری  
هر در سه دهه گذشته مرا شراهرد  
عروج پدیده مهمی هستیر که ایرن  
هر تعیین بخشی تعداد زیرادی از  
رهرربررران و فررعررالرریررن  کررارگررری،  
معلمان و فرعرالریرن عررصره هرای  
مدنی و اجتماعی میباشد.   کره  
به چهره های شرنرابرتره شرده ای  
تبدیل شده اند. و این پریرشرروی و  
این دستاورد گام مهمی اسرت در  
موفقیت کارزارهای حمایتری کره  
در چند سا  گذشرتره انرجرام شرده  

 است.  
 نسان نودینیان 

 ٤١٤٦ شهریور    ٤٧ 
 ٤١٤٧ سپتامبر    ٩ 
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کررارزارهررای برریررن الررمررلررلرری در  
پشتیربرانری از کرارگرران ایرران و  
فعالین کارگری زندانی در ایرران  
همچنان ادامه دارند. در روزهرای  
ابیر حرکتهای اعتراضری عرلریره  

ها، دادگاهی کرردن و   بازداشت 
اذیررت و آزار فررعرراالن کررارگررری  
گسترش یافته اسرت. اعرترصراب  
غذای رضا شهابی، عضو هیرئرت  
مدیرره و برزانره دار سرنردیرکرای  
کارگران شررکرت واحرد ترهرران و  

در زنردان    ٤١٤٧ اوت    ٤ حومه، از  
رجایی شهر، و انعکراس گسرتررده  
آن در ایررران و در سررطررا برریررن  
المللی، منجر به سیل اعترراضرات  
در دابل کشور از طرق گوناگرون  
از جرمرلره ترجرمرع و راهرپریرمرایری  
اعررتررراضرری در مررقررابررل مررجررلرر   
جمهوری اسالمی گردیرده اسرت.  
هرررزاران فرررعرررا  کرررارگرررری و  

های مدافع آزادی و   شخصیت 
برابری به این کرمرپریرن در دابرل  
کشور پیوسته اند. بدنربرا  حربر   
مجدد و اعرترصراب غرذای رضرا  
شرهررابرری، چررنرردیرن تشررکررل برریررن  

الملرلری کرارگرری از جرمرلره در  
کانادا، با انتشار نامه ها و بیانیره 

هررای اعررتررراضرری، تشرردیررد   
سرکوب فعاالن کارگری تروسرط  
رمیررر سرررمررایرره داری جررمررهرروری  
اسالمی را محکروم کررده انرد و  
برواسررترار آزادی فرروری و برردون  
 رریررد و شرررب رضررا شررهررابرری،  
اسررمرراعرریررل عرربرردی و دیرررررر  
کارگران زندانی در ایرران شرده ا  

 ند.  
در هررمرریررن راسررتررا، جررمررعرری از  
تشکالت و فعالریرن کرارگرری و  
چپ و کرمرونریرسرت ایررانری در  
تورنرترو، ترحرت عرنروان "کرمریرتره  
هررمررکرراری نرریررروهررای چررپ و  

تورنتو" در رمه روز    –کمونیست  
سپترامربرر    ١ کارگر در تورنتو، در  

، برا تری شررترهرای یرک  ٤١٤٧ 
رنر کره در جرلروی آن آزادی  
کارگران زنردانری و در پشرت آن  
آزادی زندانیان سیراسری در ایرران  
به زبان انرلیسی نوشته شده برود،  

تررراکررت    ٤٠١١ ا رردام برره پررخررش  
تبلی ی به زبان انرلیسی و جرمرع  

آوری پررترریررشررن در حررمررایررت از  
کارگران زندانی، از جرمرلره رضرا  
شهابری و اسرمراعریرل عربردی و  
برای آزادی کرلریره کرارگرران و  
زندانی سیاسی در ایران نرمرودنرد.  

هرا تروسرط    این تراکتها و پرتریرشرن 
کارگران و نرمرایرنردگران اترحرادیره  
های کارگری بخشهای مختلرف  
کانادا، از جمله بخش صرنرعرتری،  
بودروسازی، سابرترمران، هرترل و  
رسرتررورانرهررا، آمرروزش و بردمررات  
عرمرومری، مرورد اسرتررقربرا   رررار  
گرفت و در کمتر از دو سراعرت  
پیش از آغاز رمه هرمررری پرخرش  

ترن ایرن    ٧٠١ گردیدند و بیش از  
پتیشن را امضا کردند. مطالربرات  
مطرح شده در این پتیشرن شرامرل  

 موارد زیر می شد   
 

برراتررمرره یررافررتررن اذیررت و آزار و  
زندانی کردن فعاالن کرارگرری و  

 معلمان در ایران، 
حررق ایررجرراد تشررکررالت مسررتررقررل  

 کارگری و حق اعتصاب، 
محکوم کردن احکام شالق علریره  

 کارگران، 
پرررایررران دادن بررره رفرررترررارهرررای  
ضدانسرانری نسربرت بره زنردانریران  

 سیاسی، 
آزادی رضا شرهرابری، اسرمراعریرل  
عرربرردی و تررمررامرری کررارگررران  

 زندانی و زندانیان سیاسی. 
 

الزم به تروضریرا اسرت کره "روز  
کرارگرر" در کرانرادا و آمرریرکرا،  
بررطررور رسررمرری اولرریررن دوشررنرربرره  
سپتامبر سا  اسرت کره ترعرطریرل  
عمومی نیز می باشرد. اترحرادیره  
های کارگرری در ایرن روز، در  
مراکز شهرها تجمع و رمه بررگرزار  
می کرنرنرد. هرر سرا  یرک ترر  
اصررلرری برررای ایررن روز در نررمررر  
گرفته می شود. تر رمه امسرا ،  
حمایت از کارزار افزایرش حردا رل  

دالر در سراعرت و    ٤٠ دستمزد به  
ت ییر  انون کار به نفع کرارگرران  
بود. او  ماه مه، بره عرنروان روز  
جررهررانرری کررارگررر، در کررانررادا و  
آمریکا کماکان تعطیل عرمرومری  

  ٤١ نیست. امرا بره بصروز در  

سا  ابیر فعالین چپ و پریرشررو  
کارگرری ترالش کررده انرد کره  
تماهراتهای گسترده بیابرانری در  
سطا شهر برگزار کرده و او  مراه  
مه را به عنوان روز وا رعری بریرن  
الررمررلررلرری کررارگررران در کررانررادا  

 تحمیل کنند. 
ما هر سالره در راهرپریرمرایری او   
ماه مه شررکرت فرعرا  داشرتره و  
داریر، امرا برا تروجره بره حضرور  
هزاران کارگر در رمه روز کرارگرر  
تورنتو، در این روز نیرز برا پرخرش  
تررراکررتررهررای ترربررلرریرر رری و طرررح  
مطالبات کرارگرری ترالش مری  
کنیرر برطرور گسرتررده در مریران  
کرارگرران و فرعرالریررن کرارگررری  
اطال  رسانی نموده و هرمرچرنریرن  
برررای جررنرربررش کررارگررری ایررران  

 پشتیبانی جلب نماییر.  
 

کمیته همکاری نیرروهرای چرپ  
 تورنتو  –و کمونیست  

komittabargozari@gmail
.com 

 ٤١٤٧ سپتامبر    ٦ 

گزارشی از فعالیت تبلیغی در حمایت از کارگران ایران در "روز 
 کارگر" در تورنتو
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هفته گرذشرتره، یرک هرفرتره پرر  
  ٤١ تررالطررر اعررتررراضرری بررود و  

آن    شهریور یکی از روزهای مهرر  
بود. از جمله تجمعات اعرترراضری  
برررازنشرررسرررتررررررران کشررروری و  
فرهنری در برابر سازمان بررنرامره  
و بودجه و بازنشستران ارترش در  
برابر دفتر رئی  جمهوری، تجرمرع  
اعتراضری برا شرکروه کرارگرران،  
معلمان، دانشرجرویران در دفرا  از  
رضا شهابی، طنین شعار کرارگرر  
زندانی آزاد باید گردد در مرقرابرل  
مررجررلرر  اسررالمرری، اعررتررراضررات  
مردم بانه در دفا  از دو کولربرری  
که بدست سرکوبرران حرکرومرت  
به  تل رسیدند، تجمع گروهری از  
بازنشسرتررران صرنرعرت فروالد از  
شهرهاي مختلف  شور برا حضرور  
در مقابل سابتمان نرهراد ریراسرت  
جمهوری، با برواسرت رسریردگری  
به مطالباتشان از جرمرلره پرردابرت  
به مو رع حرقروق و هرزيرنره هراي  
درماني شران بره نرمرایرنردگری از  

برررازنشرررسرررتررره، ادامررره    ٩٠١١١ 
اعتراضات کارگران نیشکر هرفرت  
ترپرره و اعررترراضررات گسررترررده در  
کاربانجات مرخرترلرف از جرمرلره  
سرتیترهای مهر ایرن اعرترراضرات  

 است.   
 

اعتصاب و راهتپتیتمتایتی 
کارگران کارخانه هپکتو 

" زیتتر بتتار -در اراک 
 کنیم زندگی" ستم نمی

شهریور برار دیرررر سررود    ٤٤ روز  
همبستری "زیر بار ستر نمیکنریرر  
زندگی" بر فضرای شرهرر اراک  
طنین اندابت. سرودی که فرریراد  
اعتراد کارگران و همه مردم بره  
فرقررر، بری تررامرریرنرری، تربررعرریررض،  
نابررابرری و بررای داشرترن یرک  

زندگی انسانی اسرت. کرارگرران  
کاربانه هپکو از دی مراه سرا   

دستمزدهایشان را به صرورت    ۵
و بررا      کررامررل دریررافررت نررکرررده 

مشکل تمدید دفترچه های برود  
روبرویند. آنها به وضرع نرابسرامران  

 کاربانه اعتراد دارند.  
در اراک عررالوه بررر کررارگررران  
هپکو، کارگرران آذر آب نریرز در  

  ٤٩١١ اعررتررراد انررد. برریررش از  
کارگر آذر آب در هشتر شرهرریرور  

  ٦ در اعتراد به تعویق پرردابرت  
ماه دستمزد بود و مشکل تمدیرد  
دفتر چه های بیرمره درمرانری و  
بالتکلیفی وضع کراربرانره دسرت  
برره تررجررمررع زدنررد و در شررهررر  
راهپریرمرایری کرردنرنرد. عرالوه برر  
هررپررکررو و آذرآب، شرررکررت هررای  
واگن پارس، کرمربرایرن سرازی و  
مرراشرریررن سررازی در اراک در  
وضعیتی مشابه  رار دارنرد شرهرر  
اراک به یکی از کرانرون هرای  
دا، اعتراضات کارگرری تربردیرل  

 شده است.  
 

تتتجتتمتتعتتات اعتتتتتراضتتی 
 ٤١بتتازنشتتستتتتتگتتان در 

 شهریور
شهریور روز پر جرنرب وجروش    ٤١ 

و اعتراضی در سراسر ایران  برود.  
تجمعات اعتراضی بازنشرسرتررران  
مررعررلررمرران کشرروری، لشررکررری،  
پیراپزشکری در مرقرابرل سرازمران  
برررنررامرره وبررودجرره، دفررتررر رئرریرر   
جمهوری ودر شهرهای مرخرترلرف  
ایران از نمونه های آنست.   ربرل  

در    ١٤ از آن بررازنشررسررتررررران در  
سطا سراسری در مقابل مرجرلر   
اسررالمرری تررجررمررع داشررتررنررد و بررا  
شعارهای اعتراضی عرلریره فرقرر،  
تبرعریرض و نرابررابرری، ابرترالس،  

سرررکرروب و امررنرریررترری کررردن  
مبرارزات صردای اعرترراد کرل  

مرررداد    ١٤ جررامررعرره بررودنررد. در  
بازنشستران با شعارهایشان اعرالم  
کرررده بررودنررد کرره اگررر جررواب  

شرهرریرور دوبراره    ١٤ نریرنرد، در  
بازمیرردنرد. عرلریررغرر ایرن  رو   
و رارفرابوان تجمع مقابل سرازمران  

  ٤١ برنامه وبودجره در ترهرران در  
شهریور از طررف "پریرشرکرسروتران"  
داده شد و این یک ناهماهرنررری  
در تداوم مبارزات سراسری برخرش  
های مخترلرف برازنشرسرتررران در  
صفی متحد بود. طبعا جرمرعریرت  
مرریررلرریررونرری برراز نشررسررترره از هررر  
فرصتری اسرترفراده مری کرنرد و  
پیریر بواستره هرا ومرطرالربراترش  
می شود، همران طروری کره در  

شهریروربره تربرعریرض وحرقروق    ٤١ 
هرای نرجرومرری اعرترراد بررودرا  
فریاد زد و به جواب سربراالی نرو  
بخرت کره گرفرتره برود، افرزایرش  
بیشتر حقوق ها نا مرمرکرن اسرت،  
اعتراد داشت. در پایران، ترجرمرع  
با شعار تا حق بود نریریر، از پرا  

 نمی نشینیر باتمه پیدا کرد.  
جنبه  ابل توجه دیرر در حررکرت  

شررهررریررور، ترربررلرریرر ررات    ٤١ روز  
مسمومی بود که گرروه مروسروم  
به "پیشرکرسروتران" عرلریره برخرش  
دیرر از هرمرکراران برود، یرعرنری  
گروه اتحاد برازنشرسرتررران بره راه  
اندابته بودند. تحت عنوان اینرکره  
ایررن گررروه " بررا شرربررکرره هررای  
مرراهررواره ای  چررپ و برررانررداز  
بیرانه" مرتبط است و برای آنرهرا  
فرریررلررر و عررکرر  و گررزارش  
میفرستد، بطور وا عی به فضرای  
امنیتی دامرن زدنرد. البرد یرک  
اشاره شان به کانا  جردیرد اسرت.  
ما همواره سعی کرده ایر صردای  
اعررتررراد بررازنشررسررتررررران و هررر  

اعتراضی در جامرعره براشریرر. از  
  ٤١ جمرلره در رابرطره برا ترجرمرع  

مرداد بررنرامره ای در ترلرویرزیرون  
داشتیر که در نقد سیراسرت هرای  
تفر ه گرایانه و گررایشرات راسرت  
و سازشکار بود. در حرالریرکره آن  
برنامه به درست برر برواسرترهرای  
برحق بازنشستران تاکید داشت و  
با جلوی چشرر گرذاشرترن نرقرطره  

مررداد    ١٤  درت حرکت مرترحرد  
بازنشستران، فرابوانرش ایرن برود  
که برا هرمران شرعرارهرا و هرمران  

مررداد برود در    ١٤ بواسترهرای  
  ٤١ صفی متحد جلرو بریرایرنرد و  

شررهررریررور را برره روز اعررتررراد  
 سراسری و بزرگ تبدیل کند.  

رمیر اسالمی حق تشکل، ترحرزب  
و آزادیهای سیاسی در جامعره را  
سلب کرده است. رمیر مریرکروشرد  
هر حرکت و اعتراضری از سروی  
مردم را بره احرزاب و نریرروهرای  
اپررروزسررریرررون برررویررر ه بررره حرررزب  
کررمررونرریررسررت کررارگررری ایررران و  
کانا  جدید وصل کند و بعرد هرر  
بررا چررمرراق ابررراج و سرررکرروب و  
زندان اعتراضات را عقرب برزنرنرد.  
ترربررلرریرر رراترری از نررو  ترربررلرریرر ررات  
"پیشکوستان" چه بواسته و چره  
نررابررواسررترره هررمررصرردایرری بررا ایررن  
سیاسرت سررکروب اسرت. صرحره  
گذاشتن بر ممنوعیت حق تشکرل  
و تررحررزب و نرربررود آزادی هررای  
سیاسی پرایره ای در جرامرعره و  
کمک بره نرهرادیرنره کرردن ایرن  
سرکوبرری ها اسرت. ایرنرررونره  
تبلی ات یرک مرانرع برزرگ در  
برابر امر متشکل شردن و ترحرزب  

 یابی جامعه است. 
یک وظیفه مهر هر حرزبری کره  
بود را حزب رهرایری جرامرعره از  
شر توحش سرمایه داری میردانرد،  
اینست که صدای اعتراد مرردم  

عررلرریرره ترربررعرریررض، نررابرررابررری و  
سرکوبرررری هرای رمیرر حراکرر  
باشد. در عرصه هرای مرخرترلرف  
نبرد مردم در دفا  از زنردگری و  
معیشتشان حضور فعا  داشرتره و  
همرراه براشرد. برر سرر مسرائرل و  
مشکالت مردم و اعرترراضراتشران  
بح  کند و برا دبرالرت فرعرالرش  
اجازه ندهد که اعتراضرات جراری  
به دنبا  ایرن جرنراح و آن جرنراح  
حکومرتری کشریرده شرود. اجرازه  
نرردهررد کرره ایررن مرربررارزات در  
چهارچوب  وانین اسالمری چرون  
 انرون کرار و  رانرون اسراسری و  
غیره بفه شود. و برا ترعریرن دادن  
به بواستهای رادیکا  و انسرانری  
مرررردم، گررررایشرررات راسرررت و  
سازشکار را بره عرنروان مرانرع از  
سر راه اعرترراضرات مرردم کرنرار  
زنرد. مرردم مرعرتررد حرق دارنرد  
بدانند که کردامریرک از احرزاب  
نررمررایررنررده بررواسررتررهررای رادیررکررا ،  
انسانی و برابری طلبانه آنرهراسرت  
و به آن حزب بپیونردنرد. برنرابررایرن  
پاس  تبلی ات "گروه پیشکوستران"  
دفا  از حق تشکل و حق ترحرزب  
اسرررت. دفرررا  از آزادی هرررای  
سرریرراسرری پررایرره ای در جررامررعرره  
است.  فرابوان به پیوستن وسریرع  
به حرزب کرمرونریرسرت کرارگرری  
ایران و معررفری گسرتررده کرانرا   

 جدید به همه مردم است.  
 
شرهرریرور هرمرانرطرور کره    ٤١ روز  

اشاره شد، بازنشستران ارتش نریرز  
در مقابل دفرترر روحرانری ترجرمرع  
داشتند. نکته  ابل توجره در ایرن   
تجمع شعار اعترراضری آنران برود.  
آنررهررا بررا شررعررار هررای، نرروبررخررت  
استعفاف، استعفا، یرک ابرترالس  
 کر بشه مشکل ما حل میشه،   

 

 کارگران در هفته ای که گذشت 
کنیم  " زیر بار ستم نمی-اعتصاب و راهپیمایی کارگران کارخانه هپکو در اراک 

 زندگی
 شهریور  ٤١تجمعات اعتراضی بازنشستگان در 

 شهال دانشفر 

 ٢٢ صفحه  
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تا حرق برود نررریرریرر از پرا نرمری  
نشینیر، ما بازنشستررانریرر، از جران  
رسترانیر، اگر جواب نریریر دوبراره  
برمیرردیر، صدای اعتراد برود را  
بلند کردند. اعتراد برازنشرسرتررران  

شررهررریررور ادامرره اعررتررراد    ٤١ در  
 مرداد بود.   ١٤ سراسری آنها در  

 
در ادامتته کتتارزار عتتلتتیتته 

 امنیتی کردن مبارزات 
نفر از فعالین معرلرمریرن،    ١١٤ بیانیه  

کررارگررران و دانشررجررویرران و دیرررررر  
فعالین اجتمراعری در اعرترراد بره  
احضار محمود بهشتی عضو کانرون  
صنفی معلمران در ترهرران و عرلری  
نررجرراترری عضررو هرریررات مرردیررره  
سندیکای نریرشرکرر هرفرت ترپره بره  
زندان، نمودی از یک همربرسرتررری  
مرهررر کررارگررری در ادامرره کررارزار  
علیه امنیتی کردن مبارزات اسرت.   
امضرراف کررنررنرردگرران ایررن برریررانرریرره  
بواستار پایان دادن فوری به چرربره  
سرررکرروب و احضررار و بررازداشررت  

 فعالین مبارزاتی شده اند.  
 

در این بیانیه ضمن اشاره به دورترازه  
ای از مرروج احضررار و بررازداشررت  
فعالین اعتراضی، احضرار مرحرمرود  
بهشتی و علی نجاتی بره زنردان و  
محکوم کردن آن، بر ترو رف فروری  
احضار و بازداشت فرعرالریرن تراکریرد  
شده است. ایرن بریرانریره هرمرچرنریرن  
بواسترار پرایران دادن بره امرنریرتری  
کردن اعتراضات کارگران، معرلرمران  
و دیرر ا شار زحمتکش جرامرعره و  

برداشته شدن اتهامرات امرنریرتری از  
پرررونررده هررای فررعررالرریررن کررارگررری،  
معلمان معترد و کرلریره فرعرالریرت  
اجتماعی در بند و ترحرت ترعرقریرب  
 ضررائرری شررده اسررت. ایررن برریررانرریرره  
اولتیماتوم مریردهرد کره در صرورت  
تداوم چنین سیاستهایری بره نراچرار  
اعتراضات برود را گسرتررش و برا  
اتکا به حقوق انسانی و برحق  برود  
بر ابزارهرای اعرترراضری مروثررترری  

  ١١٤ متوسل بواهند شرد. بریرانریره  
نفر فعا  مبارزاتی معلر، کرارگرر و  

دانشجو بطور وا عری بریرانریره مرردم  
علیه سرکوبرریهای رمیر اسرالمری  
و گرامری مرهرر در جرهرت مرترحرد  
کردن صف مبارزه عرلریره امریرنرتری  
کررردن مرربررارزات و دفررا  از حررق  
تشررکررل، حررق اعررتررصرراب و آزادی  
های پرایره ای در جرامرعره اسرت.  
وسیعا به این بیانریره و ایرن کرارزار  

 بپیونندیر.   

 کارگران در هفته ای که گذشت         شهال دانشفر 

حمایت اتحادیه جهانی ایرنرداسرترریرا   
 از کارگران ایران 

والتر سانچرز، دبریررکرل اترحرادیره   
جهانی اینداستریا  طی نامه ای در  
پنجر سپرترامربرر بره مرقرامرات ایرران  
بواستار آزادی کارگرران زنردانری و  
رعایت حقوق بنیادین کارگرران ایرران  

  ٠١ میشود ایرن اترحرادیره بریرش از  
میلیون کارگرر را در برخرش هرای  

  ٤١١ انرمی و تولید در بریرشرترر از  
کشور جهان را در بر مریررریررد. در  
بخشی از این نامه اعتراضی چنریرن  
آمررده اسررت " اتررحررادیرره  جررهررانرری  
اینداستریا  بار دیرر از دولرت ایرران  

  ٩٧ نرامره     بواهرد کره پریرمران   می 
سررازمرران جررهررانرری کررار در مررورد  

آزادی ترجرمرع و حرمرایرت از حررق  »
در    ٤٩ نرامره     ، و پریرمران «تشکل 
زنرری    حررق تشررکررل و چررانرره »مررورد  
را تصویب کرنرد. برواسرت   «جمعی 

روشن ما از دولت شما این است کره  
حقوق کارگرران بررای پریروسرترن بره  

های صرنرفری و    سندیکاها و اتحادیه 
بربورداری از حرمرایرت  رانرونری از  

زنررری جرررمرررعررری و بسرررترررن    چرررانررره 
 راردادهای کار جمعی را تضرمریرن  
کرنرریرد.". مرتررن کرامررل ایررن نررامرره  

 ضمیمه است.  
حرمرایرت هرای ترراکرنرونری از رضررا  
شرهررابری، از اسرمرراعریررل عربرردی و  

محسن عمرانی از معلمان معرتررد،  
عررلرریرره احررکررام صررادر شررده برررای  
محمود بهشتی از اعضرای کرانرون  

سرا     ٤١ صنفی معلمان در تهران با  
حب ، علیه احضرار عرلری نرجراتری  
عضررو هرریررات مرردیررره سررنرردیررکررای  

مراه حربر ،    ٦ نیشکر هفت تپه برا  
علیه حرکرر وحشریرانره شرالق بررای  
شراپرور احسرانری راد عضرو هریررات  
مدیره اتحادیه آزاد، و عرلریره احرکرام  
امررنرریررترری زنرردان برررای فررعررالرریررن  
کررارگررری، مررعررلررمرران و فررعررالرریررن  
 اجتماعی و امنیتی کردن مبارزات  

مررارک هررانررکرروک، ریرراسررت    -
کشوری و چارلیز فلروری، دبریرر و  
بزانه دار کشوری کارگران بدمرات  

 عمومی کانادا 
شارون بارو دبیر کل کنفردراسریرون    -

هرای کرارگرری      المللی اتحادیره   بین 
  آی تی یو سی(،  

پنا سندیکای عمده ی کرارگرران    -
فرانسه، س . ا ف .د .ت ؛  
س . م .ت؛ اونسررا؛ اتررحررادیرره  
سررنرردیررکررائرری سررولرریرردر و اف .  

 ا س. او  فرهنریان( ،  
سندیکاهای کارگران در سوئد از    -

جمله الرش لیندگرن، دبیرر اترحرادیره  
سراسری کارگران ترانسپرورت سروئرد  

عضو( ، آندرش فربه دبیرر    ٦٤١١١ ) 
اتررحررادیرره سررراسررری فررلررز سرروئررد   

عضو (، اتحادیه کرمرونرا     ١٤١١١١ 
عضرو(، اترحرادیره    ٠١١١١١ سوئد   

سراسری کارگرران در سروئرد  ا .او  
 عضو(،    ٤١٦٧١٤٧ 

اتحادیه بین المرلرلری مرعرلرمران، و    -
 عفو بین الملل 

اتحادیه بین المللی ترانسرپرورت آی  -
 تی اف 

رریررانرریرره    - نررفررر از فررعررالرریررن    ١١٤ ب
معلمین، کارگرران و دانشرجرویران و  
دیرر فعالین اجتماعی در اعرترراد  
به احضار مرحرمرود برهرشرتری عضرو  
کانون صنفی معرلرمران در ترهرران و  
علی نجراتری عضرو هریرات مردیرره  
سندیکای نیشکر هفت تپه به زنردان  
بیانیه داده و به سررکروبرررری هرای  

 حکومت اعتراد کردند 
بیانیه جمعی از فعالین کرارگرری    -

و اجرترمراعری در حرمرایرت از رضرا  
شهابی و علیره حرکرر شرالق بررای  

 شاپور احسانی راد 
بیانیه های اعتراضی تشرکرلرهرای  -

کارگری سندیکای واحد، اترحرادیره  
آزاد کررارگررران ایررران، سررنرردیررکررای  
کارگری نقاش البرز، انجمن صنفری  
کارگران برق و فلز کار کررمرانشراه،  
سررنرردیررکررای کررارگررران فررلررزکررار  

 مکانیک، انجمن صنفی معلمان 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

Shahla.daneshfar ٤@

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

now.com   
 ٤٧ شهریور   ٤١  -٤١٤٧ سپتامبر    ٠ 

*** 
اتحادیه  جهرانری ایرنرداسرترریرا  از  

برواهرد کره رهربرران    دولت ایران مری 
درنر آزاد    سندیکایی زندانی را بی 

کند و حقوق بنیادی کار را رعرایرت  
 کند". 
 ٤١٤٧ سپتامبر    ٠ منو،  

رررری،   بررره  آ ررررای حسرررن روحررران
 جمهورجمهوری اسالمی ایران   رئی  

 جمهور حسن روحانی،   جناب رئی  
من این یادداشت را در مقام دبیرکرل  
اتحادیه  جهانی ایرنرداسرترریرا  بره  

نویسر. اینداستریا  بیشتر از    شما می 
پررنررجرراه مرریررلرریررون کررارگررر را در  

های انرمی و تولید در بریرشرترر    بخش 
کشور جهران، از جرمرلره در    ٤١١ از  

کرنرد. از شرمرا    ایران، نمایندگی می 
بواهیر که رهبران سرنردیرکرایری    می 

درنر آزاد کرنریرد، و    زندانی را بی 
رعایت تمام و کما  حقروق برنریرادی  
کار در آن کشرور را هررچره زودترر  

 تضمین کنید. 
ای بره مرا    کنرنرده   های نرران   گزارش 

رسیده است حاکی از اذیت و آزار و  
نیز بازداشت  کرارگرران و رهربرران  

یری بره براطرر    سندیکایی و اتحادیره 

رررنررریرررادی   اسرررترررفررراده از حرررقررروق ب
شان. به همین دلریرل، مرا    سندیکایی 

 ریرد و    بواهان آزادی فروری و بری 
شرب هرمره  کرارگرران و رهربرران  
سررنرردیررکررایرری زنرردانرری، از جررمررلرره  
اسماعیل عربردی و رضرا شرهرابری  

 هستیر. 
اتحادیه  جهانی ایرنرداسرترریرا  برار  

برواهرد کره    دیرر از دولت ایران مری 
سرازمران جرهرانری    ٩٧ نامه     پیمان 

آزادی تررجررمررع و  »کررار در مررورد  
، و  «حرررمرررایرررت از حرررق تشرررکرررل 

حرق  »در مرورد    ٤٩ نرامره     پیمران 
را   «زنرری جررمررعرری   تشررکررل و چررانرره 

تصویب کند. بواست روشرن مرا از  
دولرت شرمررا ایرن اسرت کرره حررقرروق  
کارگران برای پیوستن به سندیکاهرا  

های صنفی و برربرورداری    و اتحادیه 
زنرری    از حررمررایررت  ررانررونرری از چررانرره 

جمعری و بسرترن  رراردادهرای کرار  
 جمعی را تضمین کنید. 

انتمار ما این است کره دولرت شرمرا  
در راه ایررجرراد شرررایررط و مررحرریررط  
مناسب و مؤثر برای ترممریرن حرقروق  

یری و رعرایرت    سندیکایی و اتحادیره 
 درنر ا دام کند.   کامل آن بی 

 منتمر پاس  سریع شما هستیر. 
 با احترام،والتر سانچز، دبیرکل 

 

 حمایت اتحادیه جهانی اینداستریال از کارگران ایران
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 ٢٩ صفحه   

. ستتوال: ایتتن تتتعتترض ٢
تئتوریتک بتیتشتک متتتضتمتن 
مرزبندی ن تری بتا شتاخته 
های متختتتلتف جتنتبتش بته 
اصطالح کمونیستتی متوجتود 
و همینطور تعیین تتکتلتیتف 
با معضالت و سواالت گرهی 
مطتروحته در ایتن جتنتبتش 
خواهد بود. بعتبتارت دیتگتر 
بتتایتتد روشتتن بشتتود کتته 
کمونیسم کتارگتری بتعتنتوان 
یک دیدگاه و ستنتت متعتیتن 
مارکسیستتی در چته ستایته 
روشنی با سایر ستنتت هتای 
متتدعتتی متتارکستتیتتستتم قتترار 
میگیرد. سوال ما اینست کته 
این جدل و مرزبندی ن ری 
با این جریانات و متکتاتتب 
حول چه محتورهتائتی بتایتد 
متتتتتمتترکتتز بشتتود و از چتته 
 اولویت هائی تبعیت میکند؟

 
 منصور حکمت: 

برذارید او  یرک نرکرتره را  
روشرن کررنرر. عررمرومرا جرریرانررات  
چپ رادیکا  و رتری از مربرارزه  
فررکررری حرررف مرریررزنررنررد برردوا  
مررنررمررورشرران پررلررمرریررک "دربرراره  
مارکسیسر" با سایر شرابره هرای  
چرررررپ اسرررررت. "مررررربرررررارزه  
ایدئولومیک" برای این جرریرانرات  
معنای مرنراظرره درون مرکرتربری  
یافته است. بود ما  بال بریرلری  
اینکار را کرده ایر. من نمریرتروانرر  
اینجا وارد این بشروم کره چررا و  

طی چه روندی مربرارزه فرکرری  
این معنی محدود را پریردا کررده.  
اما باید برویر که این بود جرلروه  
ای از بصلت غیر اجرترمراعری و  
فر ره ای چرپ رادیرکرا  و بره  
اصطالح کمونریرسرت بروده اسرت.  
برای ما مبارزه فکری وجهی از  
مبرارزه طربرقراتری اسرت و الجررم  
پیکاری است عرلریره آراف حراکرر  
در جامعه، آراف هرمران طربرقراتری  
که در جهان مرادی و درعررصره  
پراتیکی به مثرابره یرک طربرقره  
علیره آنرهرا  رد عرلرر کررده ایرر.  
پیکاری علیه افکار و مرکراترب  
و سنت هرای نرمرری برورموائری  
که توانسته اند مرهرر برود را بره  
ذهنیت انسانها در مقریراس دهرهرا  
میلیونی بکروبرنرد. پرلرمریرک برا  
مدعیان مارکسیسرر گروشره ای  
از ایررن مسررالرره هسررت امررا ابرردا  
محور کار نیست و بخرصروز آن  
مرجررائرری نرریرسررت کرره سرریرمررای  
نمری کرمرونریرسرر کرارگرری از  
طریق آن ترسیر مریرشرود. ترعررد  
نمرری کره مرن از آن صرحربرت  
کردم، تعرضی که کرمرونریرسرر و  
سررروسررریرررالررریرررسرررر کرررارگرررری،  
مارکسیسر به مثابه یک جنبرش  
طبقاتی، باید بره آن دسرت برزنرد  
تعرضی علیه سنرترهرای فرکرری  
بنیرادی برورموازی اسرت. سرنرت  
هائی کره اترفرا را هریری داعریره  
مارکسیست بودن هر نردارنرد. مرا  
در صررحررنرره جرردا  فررکررری بررا  

لیبرالیسر و دموکراسی روبرروئریرر،  
بررا نرراسرریررونررالرریررسررر، رفرررمرریررسررر  
وسوسیا  دموکراتیسر، آنارشریرسرر  
و نررمررایررر آنررهررا. راسررتررش فررکررر  
مرریررکررنررر جرردا  بررا شررابرره هررای  
مرردعرری مررارکسرریررسررر هررر برردون  
رجو  به نفوذ عرمریرق ایرن سرنرت  
های اصلی تر نمری و سریراسری  
در تفرکرر و جرهران بریرنری شربره  

 مارکسیست ها ممکن نیست  
 

.سوال: این بحث را بتایتد ٨
بیشتر بشکافید برای آنتکته 
جتدل درون متتکتتتتتبتتی و یتتا 
درون جتتنتتبتتشتتی یتتک جتتزء 
تتتفتتکتتیتتک نتتاپتتذیتتر ستتنتتت 
کمتونتیتستتتی، هتمتان ستنتت 
کمونیستی کارگتری متارکتس 
و لنین هم، بوده استت. متا 
جتتتدلتتتهتتتای متتتارکتتتس و 
مارکسیستتهتا عتلتیته افتکتار 
پرودون و السال را داریتم، 
جتتدل هتتای لتتنتتیتتن عتتلتتیتته 
متفکرین بین الملتل دوم را 

داریم که اتفاقا تتا حتدود 
زیادی مشخصات ستیتاستی و 
فکری لنینیسم را تتعتریتف 
میکند. و بتاالختره مستالته 
رویزیونیتستم را داریتم کته 
بعتنتوان یتک متانتع واقتعتی 
مدتهتا متانتع شتکتل گتیتری 
احزاب مارکسیستی انقتالبتی 
و مانع رشتد ستوستیتالتیتستم 
کارگری واقعی بتوده استت. 
این بعد مبارزه فتکتری چته 
جایگاهی در دیتدگتاه شتمتا 

 دارد؟

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

 یادداشت سردبیر
منتشر شده است. در  ٤٦٦٨آبان  - ١تفاوتهای ما در جریان مباحث کنگره سوم حزب کمونیست ایران منتشر شد. و در بسوی سوسیالیسم دوره دوم شماره 

 سوال از منصور حکمت است. ٧٦سایت منصور حکمت هم قابل دسترس است. تفاوتهای ما )گفت و گو در باره کمونیسم کارگری( شامل 
 ٧١٤٢اوت  ٢بخش از سوال و جوابها را منتشر میکند.   ٧تا ٤کارگر کمونیست در هر شماره حدود یک صفحه با ظرفیت 

 منصور حکمت  تفاوت های ما
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

(٦)  
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 ٢٧ صفحه 

 
 منصور حکمت: 

من جد  درون مرکرتربری، ترا  
چه رسد به درون جنبشی، را ابردا  
رد نمیکنر. اما بیائید ببینیرر ایرن  
جررد  هررا تررا آنررجررا کرره وا ررعررا  
یررکررسرروی آن مررارکسرریررسررر و  
کمونیسر کارگری بوده اسرت در  
چه چهارچوب تراریرخری صرورت  
گرفته و در متن عمومی مبرارزه  
فکری کمونیسر کرارگرری چره  
نررقررشرری داشررترره اسررت. آنررچرره  
مررارکسرریررسررر را مررارکسرریررسررر  
میکند و کمونیسر را کرمرونریرسرر  
مرریررکررنررد مرررزبررنرردی پررلررمرریررکرری  
مررارکرر  بررا پرررودون و السررا   
نیست. انتقاد عرمرومری مرارکر   
برره سرررمررایرره داری و تررفررکررر  
بررورموائرری بررطررور کررلرری اسررت.  
مارکر  ایردئرولرومی آلرمرانری و  
تفکر فلسفی  بل از بود را نرقرد  
مرریررکررنررد. مررتررفررکررریررن ا ررتررصرراد  
سیاسی معاصر و  بل از برود را  
در جزئیات نقد میکند. و مهرمرترر  
از همه اینها دینرامریرسرر جرامرعره  
موجود و عوارد آن، از استثمرار،  
فررقررر، اسررتررعررمررار، برررده داری،  
فحشراف، مرذهرب، دمروکرراسری،  
نرراسرریررونررالسرریررر و غرریررره را نررقررد  
میکند. مارک  بجنر طبقرات  
حاکر و آراف حراکرر برر جرامرعره  
میرود. بردون کرتراب سررمرایره و  
ایدئولومی آلمرانری، نرقرد بررنرامره  
گوتا ممکن نیست و مرکرترب و  
سنت فرکرری ای را نرمریرسرازد.  
مررارکسرریررسررر یررک وضررعرریررت  
ا ترصرادی، سریراسری و فرکرری  
عمومی و حاکر را نقد میکند و  
بررر ایررن مرربررنرری سرررا، مررنررتررقررد  
سطحی و غیر انقالبی ایرن نرمرام  
هررر مرریرررود. برریررن الررمررلررل دوم و  
مناظررات لرنریرن برا آن را مرثرا   
زدیررد. مررن مرریررپرررسررر برردون نررقررد  
امپریالیسر و ناسیونالیسرر و بردون  

نقد دموکراسی بورموائی برعرنروان  
آراف و افررکرراری بررارج سررنررت  
مرارکسریرسرتری چرررونره اصرروال  
چنین تعرضی به بین الرمرلرل دوم  
ممکن میبود. این نقد فراگریرر و  
فرا مکتبی و فرراجرنربرشری برود  
که لنینیسر را بعنوان یرک رگره  
فکری انقالبی و معتبر در بررابرر  
بین الملل دوم شکرل داد. برعرالوه  
این نکته را هر باید اضافره کرنرر  
که مارک  و لنین هردو برود را  
در بررررابرررر گررررایشرررات شررربررره  
سوسیالیستی  درترمرنردی یرافرتره  
بودند. اینها جریاناتی برودنرد کره  
در مررقرریرراس اجررتررمرراعرری تررفررکررر  
کارگر معتررد را ترحرت تراثریرر  
گذاشته بودند. بنمر من هرر جرد   
با جریانرات زنرده دیرررر در درون  
جنبش طبقاتی به معنی وا رعری  
کلمه همواره حیاتی اسرت و ایرن  
را زیر تریرترر مرنراظرره مرکرتربری  

 نمیرذارم. 
مساله رویزیونیسر را برایرد برا  
تفرصریرل بریرشرترری برحر  کررد.  
معنی رویزیونیسر هررچره جرلروترر  
آمده ایر مذهبی تر و فرقرهری ترر  
شررده. برررای کررمررونرریررسررر دوره  
مررارکرر  کرره طرربررعررا مررقررولرره  
رویزیونیرسرر نرمریرتروانسرت مرطررح  
باشد. بررای لرنریرن ترجردیرد نرمرر  
گرررایشررات دیرررررر در تررفررکررر  
مارکسیستی رابطه مستقیمی برا  
جررنرربررش هررای اجررتررمرراعرری و  
نیروهای مادی ای دارد که ایرن  
تجدید نمر طلبی را ایجاب کررده  
اند. بعبرارت دیرررر رویرزیرونریرسرر  
برای لنین پرچر جریرانرات مرادی  
و اجتماعی غیرکارگری معینری  
است که بدوا به اعرتربرار مرکران  
سیاسی و اجتمراعری شران مرورد  
انررتررقررادنررد. در ایررن چررهررارچرروب،  
یررعررنرری در جرردا  بررا حرررکررات  
سیاسی طبقات دیرررر، لرنریرن از  
صحت احکام مارکسیستی دفرا   
میکند و میکوشد مانع ترحرریرف  

مارکسیسرر تروسرط آنرهرا بشرود.  
منمورم اینست کره رویرزیرونریرسرر  
 رربررل از آنررکرره در چررهررارچرروب  
مکتبی و برا ایرن شرابر  کره  
کرردام احررکررام را دسررتررکرراری و  
تحریرف مریرکرنرد مرطررح براشرد،  
بعنوان پررچرر فرکرری مرنرافرع و  
حررررکرررات اجرررترررمررراعررری غررریرررر  
کمونریرسرتری و غریرر کرارگرری  
معنی پیدا میکند. رویرزیرونریرسرر  
به معنی غیر مذهبی آن یرعرنری  
پیدایش جنبش هرای اجرترمراعری  
غیر کمونیستی و غیر کرارگرری  
تحت نام مارکسیسر. شرابره ای  
از جنبش سررمرایره داری دولرتری  
در شوروی تحت نام مارکسریرسرر  
کار کرده و الجررم ترفرسریرر ویر ه  
ای از ایررن تررئروری برردسرت داده  
اسررت. ایررن رویررزیررونرریررسررر اسررت.  
جررنرربررش ضررد اسررتررعررمرراری و  
ناسیونالیستی در چین همینرطرور.  
اینهرر یرک رویرزیرونریرسرر اسرت.  
کمونیسر کارگری در ترقرابرل برا  
ناسریرونرالریرسرر و سررمرایره داری  
دولتی که به اعتبرار برود وجرود  
دارند به جد  با این شرابره هرای  
شبه مارکسیست این جرنربرش هرا  
هررر پررا مرریرررررذارد. امررا هررویررت  

سیراسری و نرمرری آن، برربرالف  
جنبش ضد روزیرونریرسرتری چرپ  
رادیرررکرررا ، از مررررزبرررنررردی برررا  
مائوئیسر یرا مصروبرات کرنرررره  

حرزب شروروی و    ٤٤ و    ٤١ های  
تز راه رشد غریررسررمرایره داری و  
غیره استخراج نمیشود. به عبرارت  
دیرر نف  بصلت درون مکتربری  
حیات فکری چپ رادیکا  وایرن  
وا عیت که اینها هویت وی ه برود  
را برر مربرنرای مررزبرنردی هرای  
نمری با  طب ها و اردوگاهرهرای  
موجود سوسیالیسر و کرمرونریرسرر  
استنتاج مریرکرنرنرد، گرواه ترعرلرق  
هردو به یک جایررراه و حررکرت  
اجتماعی مشترک اسرت. چرپ  
رادیکا  تاکنونی با  رطرب هرای  
مورد انرترقرادش در یرک بسرترر  
مشترک اجتماعری و طربرقراتری  
 رار داشته است. مرزبنردی هرای  
اینها با رویزیونیسر در شروروی و  
چین مکتبری و شربره مرذهربری  
است زیرا در  رلرمررو اجرترمراعری  
نماینده حرکت مستقل و مجزائری  
نربرودنررد و از آرمرانررهرا و اهررداف  
متفاوتی دفا  نرمریرکرردنرد. نرقرد  
اینها به سرمایه داری همران برود،  
تصورشان از سوسریرالریرسرر هرمران  

بود. مشکل اینهرا "انرحرراف" ایرن  
 طب ها از احرکرام نرمرری و یرا  
سیاستها و تاکتیکهای مرعریرنری  
بود. از نمر اجترمراعری هرر هرمره  
شابه هرای چرپ رادیرکرا ، از  
بوردیریرسرر و ترروتسرکریرسرر ترا  
امروز، بعنوان منتقد بستر اصرلری  
و برره اعررترربررار وجررود ایررن بسررتررر  
اصلی، موجودیت پیدا کررده انرد.  
کسی نمیتوانرد ترروتسرکریرسرر را  
مسترقرال و در ترقرابرل ویر ه ایرن  
جریان با جامعه بورموائی ترعرریرف  
کند. این جریان محصرو  فررعری  
همان بستر اصرلری اسرت. روایرت  
ویرر ه ای در هررمرران جررنرربررش  

 اجتماعی است. 
 

بالصره حررفرر ایرنرسرت کره  
اگرچه  طعا کمونیسر کرارگرری  
باید در بررابرر ایرن سرنرت هرا هرر  
حرف بزند، هویت سیراسری آن در  
تقابلش با جامعه بورموائری برطرور  
کلی و برا گررایشرات و جرنربرش  
های سیاسی و اجتماعی اصرلری  
بورموازی در هرر دوره مشرخر   
میشود . شرمرا پرلرمریرک هرای  

 گذشته سنت مارکسیسر و  
 

 منصور حکمت  تفاوت های ما          گفتگو در باره کمونیسم کارگری

 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

مارکس به جنگ غولهای فکری جهان بورژوائی رفت و در جنگ باا اناناهاا ار نا ار  

معنوی پنرور شد. هگل و فوئرباخ، رنکاردو و اسمنت و مانال و ماالاراوس را روی  

رناقضارشان خرد کرد. همنن را راجع به لننن، لوگرامبورگ، رارورساکای، باوخاارنان،  

پرئوبراژنسکی، و بخش رنادی ار رهبران کموننسم در اوائل قرن هنور منروان گفات.  

اما امرور مرفکر و رهبر فکری چپ رادنکال به اعربار روانائی اش در جدل با گراناش  

مجاور و مرربندی درون مکربی با دنگاری ماخااواا و ارق و قارا دارد. فاکارش  

مصرف درون فرقه ای دارد و به اعربار فرقه و جرنانش اهمنت پندا منکند. اگر شاماا  

مائوئنسم را ار صحنه پاک کنند برلهانمی در صحنه رفکر انرقادی باقی نمنماناد. بانا ار  

من رئوری کموننسری، و به انن اعربار رئورنسنن و منرقد کاماوناناسات، بااناد باعاناوان  

منرقدآراء حاکم قد علم کند. باند جهان را برای روده های ع نم وبقه مفهوم کاناد. بااناد  

در شکل دادن به شعور عمومی وبقاری نقش باری کند. و نه اننکه صارفاا راهاناماای  

 حوارنون و پنروان خودش باشد. کموننسم کارگری انن بوده.  
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کمونیسر کارگرری را مرثرا   
زدیررد. بسرریررار برروب امررا مررن  
مرریررپرررسررر امررروز چرره جرردالررهررای  
نمری ای بررای شرکرل دادن بره  
صف انقرالب کرارگرری حریراتری  
اسررت. جرردا  بررا مررائرروئرریررسررر و  
تروتکسیسر و چپ نو و غیره یرا  
با ناسیونالیسر ، تریدیرونریرونریرسرر،  
لرریرربرررالرریررسررر و دمرروکررراسرری،  
رفرمیسر، سوسیرا  دمروکرراسری،  
گورباچفیسر، تاچریسر و غریرره؟  
یعنی برا افرکرارو ترفراسریرری از  
جررامررعرره امررروز کرره ذهررنرریررت  
کارگرران و کرل جرامرعره برطرور  
کررلرری را شررکررل مرریرردهررنررد.  
کمونیسر کرارگرری از مرارکر   
ترا امررروز بررواهرران یررک تررقررابررل  
طرربررقرراترری و هررمرره جررانرربرره بررا  
بررورموازی و جررامررعرره بررورموائرری  
برروده اسررت و نرره صرررفررا حررفرری  
بلوز فرکرری در مرقرایسره برا  

 چپ ترین جریانات مجاور. 
 

اجازه بدهید چند نکته را هرر  
اضافه کنرر. اوال، برایرد دیرد در  
دوره ای که پا به آن گذاشته ایرر  
بود ایرنرهرا چرقردر بره مرارکر   
میچسبند. فعال که بنمر مریرایرد  
هرررمررره برررودشررران یرررا "پرررایررران  
مارکسیسر" را همراه این و آن دم  
گرفته اند، یا سررشران را پرائریرن  
اندابته اند تا ایرن مروج برررذرد.  

کره    ٧١ و اوائل    ٦١ در اوابر دهه  
مارکسیسر در میان روشرنرفرکرران  
مد بود  رطرعرا نریراز بره دبرالرت  
سوسیالیسر کارگرری در مربرارزه  
بر سر حقانیت روایت کارگرری از  
مارکسیسر بیشتر حر  مریرشرد.  
ثررانرریررا، نرربررایررد در تررلرره مرربررارزه  
مررکررترربرری افررترراد. برررای نررقررد  
مائروئریرسرر و پروپرولریرسرر، بررای  
مثرا ، ارجرا  زیرادی بره ایرنرکره  
مارک  وا عا چره گرفرتره اسرت  
الزم نیست. آدم میتواند مستقیرمرا  

سرررا، مرر ررز و هسررترره اصررلرری  
ناسیونالیستی این جرریران بررود و  
آن را افشاف کند. بنمر من زیراده  
روی در جد  "درون مکرتربری" برا  
این گررایشرات برر ابرهرام مروجرود  
دربرراره هرررویرررت و مررروجرررودیرررت  
اجتماعی اینها میافرزایرد. ثرالرثرا،  
همانطور که گفتر، روایات دیرررر  
از مرارکسریرسرر نراشری از سرروف  
تفاهرر و یرا ابرترالف مرعررفرتری  
نیست. اینرهرا ترفرسریرر گررایشرات  
اجتماعی دیررر از مرارکسریرسرر  
بعنوان یک تئوری است، تفرسریرر  
نرراسرریررونررالرریررسررر و رفرررمرریررسررر و  
دموکراسی بعنوان جرنربرش هرای  
اجررتررمرراعرری از یررک مررکررتررب  
فکری و سیاسی. ایرن جرریرانرات  
فرقررط برره مررارکسریررسرر چرنررر  
نیاندابته اند. ناسیونالیرسرر، بررای  
مثا ، یک پایه اش نر ادپررسرتری  
است و ممکن است از این مرجررا  
روایت باصی هرر از دارویرنریرسرر  
بدهد. اما پرلرمریرک در عررصره  
برریررولررومی و تررئرروری تررکررامررل  
طبیعی نه فقط مرزبنردی ایرجراد  
نمیکند، بلکره اصرل ابرترالف را  
میپوشاند. رابعا، رونرق پرلرمریرک  
نمری و بح  "مارک  وا عا چره  
میرفت" تا حدودی هر منعرکر   
کننرده مرخراطربریرنری اسرت کره  
گرایشات غریرر کرارگرری بررای  
تئوری مارک  ایجاد کررده انرد.  
روشنفکر بورموا از ایرن جرد  هرا  
یک حرفه سابته و ایرن حررفره،  
الا ل تا هفرت هشرت سرا   ربرل،  
مستقل از مربرارزه کرمرونریرسرتری  
برای اینها جذابیتی داشت. فرکرر  
میکنر بدرجه ای که مرکز ثرقرل  
فعالریرت کرمرونریرسرتری بره درون  
طبقره کرارگرر مرنرترقرل بشرود و  
بدرجه ای که رهربرران کرارگرری  
به مخاطربریرن اصرلری پرلرمریرک  
نرمررری ترربرردیررل بشررونررد، بصررلررت  
مکتبی مرزبرنردی هرای نرمرری  

کمتر میشود و حالت کالسریرک  
تری، مانند مقابله سوسیالیسرر و  
نراسریرونرالرریرسرر، سروسرریرالریرسرر و  
لیبررالریرسرر و مشرابره آن، برخرود  

 میریرد. 
 

اما بهرحا  حرتری در مربرارزه  
فررکررری بررا جررریررانررات مرردعرری  
مارکسیسر، مبنای اصرلری کرار  
ما باید دیردن انرعرکراس جرنربرش  
های فکری پایره ای برورموائری  
در ترربریرریرن و تررفرسرریرر ایرنررهرا از  
مرررارکسررریرررسرررر و سررریررراسرررت  
کمونیستی براشرد. ترنرهرا و رتری  
کراهت ناسیونالیسر بعرنروان یرک  
تفکر، یک دریچه مرعریرن بررای  
نرریستن به جهان موجود، معرلروم  
شده باشد، تازه میتوان مرحرتروای  
غرررریرررررکررررارگررررری و غرررریررررر  
مررارکسرریررسررترری پرروپررولرریررسررر و  
مائوئیسر را نشان داد. اگر چپری  
وجود داشته باشد، مرانرنرد چرپ  
رادیکا  ایران در دهه هرای ابریرر  
یررا کررل سررنررت پرروپررولرریررسررر و  
مائوئیسر، که به نراسریرونرالریرسرت  
بودن بودش مفتخر هر بود و برهرر  
تقدیر با انزجار ازناسیونالریرسرر برار  
نیامده، پرلرمریرک برا آن برر سرر  
مرررارکسررریرررسرررر و سررریررراسرررت  

 مارکسیستی بودفریبانه و  
 

بیحاصل است. بنمر من برایرد  
چررپ غرریرررکررارگررری را روایررت  
معینری از حررکرات اجرترمراعری  
عمومی تر و اصلی تر برورموائری  
در جامعه در نرمرر گررفرت و در  
متن پاس  فکری وسریراسری ای  
که به این حررکرت عرمرومری ترر  
مررریررردهررریرررر، مرررحرررصرررو  شررربررره  
 مارکسیستی اش را هر بکوبیر. 

 
وباالبره اینرا هر بایرد برررویرر  
که مدترهراسرت مرارکسریرسرر بره  
عنوان یک تئوری به فن و عرلرر  

حرررفررری انسرررجرررام و سرررربرررط  
نراهرداشرترن فرر ره برود تربردیرل  
شده. تئوریسین مرارکسریرسرت بره  
کسرری تررقررلرریررل پرریرردا کرررده کرره  
میتواند پاسر  کسرانری را بردهرد  
که بدوا بود را با او هر مرکرترب  
اعررالم کرررده انررد. برریرررون ایررن  
محیط، بیرون این "بازار" از پریرش  
معلوم، تئوریسین مرربروطره حرتری  
متفکر و مرنرترقرد مرعرتربرر و برا  
نفوذی در جرهران مرعراصرر برود  
نیرسرت. حرتری راسرترش از نرمرر  
کالیبر فکری و ظرفیت معرنروی  
مرعرمرروال مررترفرکررر درجرره دومرری  
اسررت. مررارکرر  برره جررنررر  
غولهای فکری جهران برورموائری  
رفت و در جنر با اینها از نرمرر  
مررعررنرروی پرریررروز شررد. هرررررل و  
فوئرباخ، ریرکراردو و اسرمریرت و  
مررریرررل و مرررالرررتررروس را روی  
تنا ضاتشان برد کرد. هرمریرن را  
راجع به لرنریرن، لروگرزامربرورگ،  
تررررروتسررررکرررری، برررروبرررراریررررن،  
پرئوبرامنسکی، و بخش زیادی از  
رهبران کمرونریرسرر در اوائرل  ررن  
هنوز میتروان گرفرت. امرا امرروز  
متفرکرر و رهربرر فرکرری چرپ  
رادیکا  به اعتبار توانائی اش در  
جررد  بررا گرررایررش مررجرراور و  
مرررزبررنرردی درون مررکررترربرری بررا  
دیرری مخراطرب و ارج و  ررب  
دارد. فکرش مصرف درون فرر ره  
ای دارد و بره اعرتربرار فرر ره و  
جریانش اهمیت پیدا میکند. اگرر  
شما مائوئیسر را از صحنه پراک  
کنید بتلهایمی در صحنره ترفرکرر  
انتقادی با ی نمیماند. بنرمرر مرن  
تئوری کمرونریرسرتری، و بره ایرن  
اعررترربررار تررئرروریسرریررن و مررنررتررقررد  
کمونیست، باید بعنوان منرترقردآراف  
حاکر  د علر کند. باید جهران را  
برای تروده هرای عرمریرر طربرقره  
مفهوم کند. باید در شرکرل دادن  
به شعور عمومی طبقراتری نرقرش  

بازی کند. و نره ایرنرکره صررفرا  
راهررنررمررای حررواریررون و پرریررروان  
بودش باشد. کمونیسر کارگرری  
این بوده. با پیدایش این جرریران و  
بخصوز با شکل گرفتن و ابرراز  
شدن جهان بینی این جریان توسرط  
مارک  و مارکسیسر یک رگره  
انتقادی با برد وسریرع اجرترمراعری  
پیدا شد. پ  ازپیدایش این جرریران  
تلقی جامعه از دولرت، ا رترصراد،  
مذهب، عردالرت، تراریر  و آیرنرده  
بشریت و برالرصره هرمره جروانرب  
جرامرعره بشرری برطرور برازگشررت  
ناپذیری عود شد. االن هرر مرا  
بهمین احتیاج داریرر. چره کسری  
از کمونیسر و از طربرقره کرارگرر  
 بو  میکند که در شرایطی کره  
هر ساعت و ثرانریره سرنرت هرای  
فکری بنیادی جامعه بورموائری،  
از اصرررالرررت مرررالرررکررریرررت ترررا  
نرراسرریررونررالرریررسررر، رفرررمرریررسررر،  
دموکراسی، لیبرالیسر، راسیسر و  
امثرا  آن ذهرن صردهرا مریرلریرون  
انسان را  الب میزنند، با پلمیرک  
کردن با مائوئیسر و تروتسکریرسرر  
و چپ نو و غیره بود را سررگررم  
کند و بود را یک گرایرش زنرده  
فکرری، یرک جرریران انرترقرادی  
معتبر در جهان معاصر بداند. مرا  
باید جرواب فرر ره هرای مردعری  
مررارکسرریررسررر را برردهرریررر. ولرری  
کمونیسر کارگری باید بار دیررر  
برعررنروان یررک انررتررقراد  رردرترمررنررد  
اجتماعری عرلریره افرکرار حراکرر  
برجامعه  د علر کند. ما ایرن را  
میخواهیرر. جرز برا درافرترادن برا  
جهان بورموائی و تفکر برورموائری  
در مقیاس اجتماعی، کرمرونریرسرر  
کارگری بعنروان یرک ترفرکرر و  
جهان بینی برد اجرترمراعری پریردا  

 نمیکند. 

 منصور حکمت  تفاوت های ما          گفتگو در باره کمونیسم کارگری
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آمرار برودجره    -شانزدهرر شرهرریرور 
نشرران    ٤١٤٠ بررانرروارهررا در سررا  

متروسرط    ٤١٤٠ دهد؛ در سا     می 
  ١ هزینه نابال  یک بانوار بره  

هزار تومان در مراه    ٤٧٠ میلیون و 
رسیده است.ایرن ر رر طری یرک  

  ١١١ مریرلریرون و  ١٤ سا  معراد   
هزار تومان اسرت.مریرزان کسرری  
ساالنه بودجره برانروار  مرتروسرط  
درآمد منهای هزینره( مرعراد  برا  

هزار ترومران برود. بریرشرترریرن    ٦١ 
ای    سهر را در بین مخرارج هرزیرنره 

بانوارها، گروه مخارج مسرکرن و  
هرا داشرتره    بوراکی و آشامریردنری 

است.سرطرا درآمرد برانروارهرا در  
مقرابرل ترورم حرفری نشرده اسرت.  
دیرر آمارهای برانرک مررکرزی  

    دهد که بریرش از یرک   نشان می 
چررهررارم بررانرروارهررا هرریرری فرررد  
شاغلی را در برانرواده نردارنرد و  

نیمی از بانوارها تنها یرک فررد  
 شاغل در بانوار دارند. 

 
طرح تکاپو؛ آزاد سرازی مرزد بره  

 هدف تامین امنیت سرمایه 
طرح تکاپرو    -شانزدهر شهریور ماه 

در ششمین جلسه شرورای عرالری  
اشررترر ررا  در دولررت یررازدهررر برره  
تصویب رسید. همچنین این طررح  
یررکرری از طرررحررهررای ا ررتررصرراد  
مقاومتری کشرور مری براشرد.در  

ای براز،     این طرح بره شریروه 
نوعی از آزمایش فضرای کسرب  
و کار با شنراور سرابرترن مرزد و  
پردابت دستمزد به شکل منرطرقره  
ای بره مرنرمرور کراهرش هرزیرنره  
سرررمررایرره گررذار و کررارآفررریررن  
]کارفرما[ پیش بینی شده.لرذا برر  
اساس طرح تکاپو رونرق برخرشری  
به فضای کسب و کار با ارترقراف  

مهارت نیروی کرار بردون ایرجراد  
هرزیررنره اضرافرری بررای سررمررایرره  

متناسب با نیاز کسرب و    گذار 
کررار بررخررش بصرروصرری برررنررامرره  

 ریزی شده است. 
 

تضعیف بنیه ترولریردی کشرور و  
کراهرش شرمرار کرارگرران برخررش  

 صنعت 
برراسراس  -شانزدهر شرهرریرور مراه  

نتایا مررکرز آمرار ایرران، برخرش  
طرور    های ابریرر بره   صنعت در سا  

درصررد از    ١٤ مررترروسررط حرردود  
اشررترر ررا  کشررور را برره بررود  
ابتصاز داده.به عربرارت دیرررر  
رشد بخش صنعت، مرنربرع ایرجراد  
اشت ا  در این بخش نبروده و ایرن  

زایی صنایع بررد    امر موید اشت ا  
شررود. تررعررداد    و کرروچررک مرری 

واحرردهررای فررعررا  صررنررعررترری برره  

بره    ٤١٩١ بصوز از میانره دهره 
شدت افت کرد که این مروضرو   
حررکررایررت از رکررود و بررحررران  

های صنعرتری از    تعطیلی کارگاه 
تاکنون دارد. به دلیرل    ٤١٩٦ سا   

هررای    رونررد تررعررطرریررلرری کررارگرراه 
صنعتی که نشانرر رکود مزمرن  
در بررخررش صررنررعررت اسررت، ترروان  

زایرری واحرردهررای فررعررا     اشررترر ررا  
موجود در برخرش صرنرعرت ترنرز   

 کرده است. 
 

سیستر بانکی  تعطیلی کاربرانره  
 ها و امنیت ش لی 
  ٧٤ از سرا     -شانزدهر شهریور ماه 

تاکنون سهر بخش کشراورزی از  
  ٤٩ کرل تسررهریررالت بررانرکرری از  

درصرررد    ٧ درصرررد بررره حررردود  
  ٤٩،٤ رسرد، برخرش صرنرعرت    می 

از کررل    ٧٤ درصررد را در سررا   

تسهیالت برانرکری گررفرت و در  
  ٤٠ این سرهرر بره حردود    ٤١ سا   

درصد رسیرد یرعرنری چریرزی در  
سرهرر  …  حدود نصرف ر رر اولریره 

هرررای    درصررردی برررانرررک   ٤،٦ 
برره    ٤١٤١ بصرروصرری در سررا   

…هرا   درصد از کرل سرپررده   ٧٤،٧ 
رسیرد. یرعرنری سرهرر تسرهریرالت  

هررای    برانررکرری برره سررمررت بررانررک 
هرای    آیرد، برانرک   بصوصی مری 

بصرروصرری بررا آن پررو  تررجررارت  
کنند و به همین دلیل در اوج    می 

ورشکستری صنعت، کرف سرود  
درصرد    ١١ های کشور بره    بانک 
 رسد   می 
 

 ها و مطالبات وکال   چالش 
مرهرمرترریرن    -شانزدهر شهریور مراه 
های وکال برا    مشکلی که کانون 

آن مواجه هستند بح  اشرتر را  و  

 های کارگری، هفته دوم شهریور ماه چکیده گزارش
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تامین معریرشرت وکرال اسرت..در  
غیاب اتحادیه وکال کره مرنرافرع  
صنفی وکال را پیررریرری کرنرد،  
مشررکررالترری از ایررن  سررر وجررود  
بواهد داشت. اترحرادیره صرنرفری  

شرود؛    وکال با  انون تشکیل نرمری 
با همکاری بود وکرال تشرکریرل  

به دلیل اینکه اتحرادیره  … شود   می 
وکال وجود ندارد، نمارت صرنرفری  
بر وکال نیست و کسری نریرسرت  
که به مشرکرالت صرنرفری آنرهرا  

 رسیدگی کند. 
 
 تجمع بازنشستران ارتش   

جرمرعری از  -پانزدهر شرهرریرور مراه 
برازنشرسرتررران ارترش در مرقرابرل  
سرررابرررترررمررران کررروثرررر نرررهررراد  

جمهوری تجمع کردند. ایرن    ریاست 
هرایری از    کنندگان دربواست   تجمع 

جمله تسریع در اصالح و دائرمری  
شدن  رانرون بردمرات مردیرریرتری  
کشرروری و ارتررقررای وضررعرریررت  

 معیشتی بود داشتند. 
 

افزایش  ریرمرت هرا و مرعریرشرت  
 بانوارهای کارگری 
هرای      گزارش -پانزدهر شهریور ماه 

رسمی بانک مررکرزی حرکرایرت  
از آن دارد که در هفتره مرنرترهری  

شهریورماه،  یمرت مرر، و    ٤١ به  
گوشت  رمز افزایش یافته اسرت.  

درصرد    ١.١ بهای برنا نیز معاد   
افررزایررش را ثرربررت کرررده اسررت.  
همچنین در گرروه سربرزی هرای  

  ١.٠ تازه بهای لوبیا سبز مرعراد   
درصد افزایش و بهای سایر ا رالم  

درصررد تررا    ١.١ ایررن گررروه برریررن  
 درصد افزایش داشت.   ٤٠.٤ 

مطالبه کارکنان دانشررراه عرلروم  
 پزشکی استان گیالن 
کررارکررنرران  -پررانررزدهررر شررهررریررورمرراه 

دانشراه عرلروم پرزشرکری گریرالن  
بیش از یرکرسرا  مرعرو ره مرزدی  
دارند. معاون توسرعره مردیرریرت و  
منابع دانشررراه عرلروم پرزشرکری  
گیالن از پردابت نشردن بریرش از  

یررکررسررا  مررطررالرربررات بررخررشرری  
ازکارکنان علوم پزشکری گریرالن  

 ببرداد 
 

کرارگررران صرنررعررت بررودورسررازی  
 بواستار امنیت ش لی هستند 

تشرکریرل    -پانزدهرر شرهرریرور مراه 
نهادهای صرنرفری کرارگرری در  

هرررای برررودروسرررازی و    شررررکرررت 
سازی، برازگشرت نریرروهرای     طعه 

تعدیرل شرده]ابرراج شرده[، ترو رف  
هرای جرذب    هرای شررکرت   فعالیت 
تررریررن    برره عررنرروان اصررلرری …  نرریرررو 

مطالبات کرارگرران برودورسرازی  
 یادشده است. 

 
رررریرررران     ادامرررره مرررربررررارزه مرررررب

 دبستانی   پیش 
مربیان پریرش    -پانزدهر شهریور ماه 

دبستانی در برربری از اسرترانرهرا  
هررمررچررنرران در بررالتررکررلرریررفرری برره  

برند و نسبت بره وضرعریرت    سرمی 
استخدامری برود مرعرتررضرنرد.در  
ادامررره ترررجرررمرررعرررات مرررربررریررران  

دبسررتررانرری در اسررتررانررهررای    پرریررش 
شرهرریرور مراه    ٤١ مخترلرف، روز  

مربریران پریرش دبسرترانری اسرتران  
کرمانشاه مقابل استانداری تجرمرع  

 کردند. 
 

کارگران و فعاالن سندیکرایری را  
 آزاد کنید ! 

امرروز  -  -چهاردهر شرهرریرور مراه 
چهاردهر شهریور، مقابل مرجرلر   
بهارستان در اعتراد به وضرعریرت  
کارگر زندانی سندیرکرایری رضرا  

روز است در  ٤٩ شهابی که امروز  
اعتصاب غرذا در زنردان رجرایری  
شهر بسر میبرد با حضور فرعراالن  
صرنرفری و مردنری بررگرزار شرد.  
نیروهای انرترمرامری مسرترقرر در  
محل با بربورد بشن برای پرایران  

 ”.دادن به این تجمع تالش کردند 
 

تاراج دارایی و اندوبته چند نسرل  
 کارگران 

    شرسرترا -چهاردهر شهریور مراه  
گرذاری ترممریرن    شرکرت سررمرایره 

اجررتررمرراعرری وضررعرریررت سررودآوری  
برروبرری نرردارد و بررا کرراهررش  

…  رو شررررده   سررررودآوری روبرررره 
درصد افت سرود    ٠٦ که    طوری   به 

ویر ه در    داشتند.این افت سرود بره 
برره  ٤١٤١ تررا    ٤١٤١ هررای    سررا  

شستا وارد شد.ت ییر پایه پولری و  
نرریرراز برره نررقرردیررنررررری از سرروی  

بررابرری    هرا و افرزایرش سره   شرکت 
 یرمرت ارز براعر  شرد مرجرمرو   

ها، در سرا     میزان سود این شرکت 
درصرردی    ٠٦ بررا کرراهررش    ٤١٤١ 
مریرلریرارد    ٤١١ به دوهرزارو      سود، 

هرایری بررای    تومان بررسرد.بررنرامره 
هرای شررکرت    عرضه زیرمجموعره 

گذاری تممین اجرترمراعری    سرمایه 
در بورس در هماهنری برا برنریراد  
مستضعفان و برخرش بصروصری  

 طراحی شده است. 
 

ادامه اعترصراب کرارگرران پررومه  
  طارشهری اهواز 

کرارگرران    -چهاردهر شهریور مراه 
پرومه  طارشهری اهواز شاغرل در  
شرکت کیسون به عردم دریرافرت  
کررامررل مررزد یررکررسررا  ابرریررر  
بوداعترراد کرردنرد.مردیررعرامرل  
سازمان  طار شهری اهواز گفرت   
تقریبا پرومه  رطرار شرهرری اهرواز  
راکررد اسررت. هررنرروز هررر ایررن  
کارگران نسبت به نرحروه پرردابرت  

 ها اعتراد دارند   حقوق 
 

در حمایت از کرولربرران مرحرروم و  
 زحمتکش 

  ٤١ روز    –چهاردهر شهریور ماه  
بار تروسرط    شهریور ماه به دو کوله 

هنر مرزی تیر انردازی شرد و  
در اعررتررراد برره ایررن حررادثرره،  

هررای کررولرربررران و مررردم    بررانررواده 
محلی بانره مرقرابرل فررمرانرداری  
بانه تجمع کرردنرد. ترجرمرع مرردم  
بانه در اعتراد بره کشرتره شردن  

هرر ادامره    ٤١ دو کولربرر امرروز  

 یافت. 
 

 تجمع بازنشستران کشوری 
صربرا    –چهاردهر شهرریرور مراه  

روز چهاردهر شهریور جرمرعری از  
برازنشررسررتررررران کشرروری مررقررابررل  
سازمان برنامه و بودجه در مریردان  
بهارستان تجرمرع کرردنرد. در ایرن  
ترجررمرع برازنشررسررترررران مررخرتررلررف  
کشرروری ازجررمررلرره مررعررلررمرران و  
فررهرنررریران برازنشرسرتره شررکرت  
کردنرد. برواسرت برازنشرسرتررران،  

سررازی    اجرررای د رریررق هررمررسرران 
هررا، اجرررای  ررانررون    مسررتررمررری 

برردمررات مرردیررریررت کشرروری و  
ای اسرت.    گسترش بدمات بیرمره 

در عررریرررن حرررا  جرررمرررعررری از  
بازنشستران لشکری صبا امرروز  
مقرابرل نرهراد ریراسرت جرمرهروری  
تررجررمررع کررردنررد. بررواسررت ایررن  
بازنشستررران نریرز اجررای  رانرون  
برردمررات مرردیررریررت کشرروری و  

 پردابت معو ات مزدی است. 
 

عرررترررراد کرررارگرررران رهررریرررار  
 گسترنوین 

کاربرانره   –چهاردهر شهریور ماه  
در شرهررک   «رهیار گسترنرویرن »

صررنررعررترری حرریرردریرره شررهرررسررترران  
تاکستان از اردیبهرشرت مراه سرا   
جاری مو تا فرعرالریرت ترولریردی  
بود را متو ف کررده و ترمرامری  

کررارگررر آن  برره جررز سرره    ١٠ 
نرهبان( تا پرایران مررداد مراه بره  

انرد. کرارگرران    مرور بریرکرار شرده 
گرویرنرد  در زمران      معتررد مری 

مان در کاربانه؛ کارفررمرا    اشت ا  
برردون عررقررد  رررارداد از مررا کررار  

بواست و پ  از شش ماه ترا    می 
شش سا  کار هرمرچرنران حردا رل  

کرردیرر کره      حقوق را دریافت مری 
آنررهررر برریررن سرره تررا شررش مرراه  
 براساس سابقه کرار( بره ترابریرر  
افتاده است. کرارگرران هرمرچرنران  

به همرراه سرنروات    ٤٠ عیدی سا   
و سایر مزایای ش لی برود را از  

 کارفرما طلبکارند. 
 

اعررتررراد کررارکررنرران ابررراجرری  
 مخابرات کرمان 

از آنرجرا    –چهاردهر شهریور ماه  
نفر از پررسرنرل شررکرتری    ١٩ که  

مررخررابرررات کرررمرران حرراضررر برره  
امضررای  رررارداد غرریررر ررانررونرری  
نبودند و برواسرترار اجررای طررح  

بندی مشراغرل شرده برودنرد،    طبقه 
در ابتدای بهمن ماه سا  گرذشرتره  
از کار بریرکرار شردنرد؛ کرارگرران  
معترد برا وجرود ایرنرکره حرکرر  
اداره کار مبنی برر برازگشرت بره  

اداره      کار را در دست دارند، ولری 
مخابرات کررمران از ادامره کرار  
این کارگران ممرانرعرت بره عرمرل  

 آورده است. 
 

حررق بررربرررورداری از مسرررکرررن  
 مناسب و ارزان 

هر اکرنرون    -چهاردهر شهریور ماه 
طبق آمار، سهر مسکن در سربرد  

درصد است، در حرالری    ١٧ بانوار  
ترا    ٧١ که در شهرها این عدد به  

مرا  …  درصد هر رسیده اسرت   ٩١ 
میلیون حاشیه نشین داریرر و    ٤٤ 

حتی دهکهای میانی با مشکرل  
 مسکن مواجه هستند. 

 
حمایت از فعاالن سنردیرکرایری در  

 بند 
کررانررون  “ -سرریررزدهررر شررهررریررور مرراه 

صنفی معلمران رضرا شرهرابری از  
اعضای ارشد سندیکای شررکرت  
واحد اتوبوسرانی ترهرران و حرومره  
در اعررتررراد برره صرردور احررکررام  
غیر انونی و بد رولری دادسرترانری  
از برریررسررت روز پرریررش در زنرردان  
گوهردشرت دسرت بره اعرترصراب  

کرانرون صرنرفری  … غذا زده اسرت 
معلمان، ضمن اعالم همبرسرتررری  
بررا سررنرردیررکررای شرررکررت واحررد  
بواهان رسیدگی هر چه سریرعرترر  
به وضعیت رضا شهابی و ازادی  

 ”.وی می باشد 

 های کارگری، هفته دوم شهریور ماه چکیده گزارش
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کارگران  الیباف بواستار پوشرش  

 بیمه هستند 
طررح بریرمره  -سیزدهر شهریور ماه  

بافندگان فرش دسرتربراف سرراسرر  
کشور هنوز اجرایی نشده و سرهرر  
بریررمره کررارفررمررا و چررررونررررری  
پررردابررت ان برره لررحررا   ررانررونرری  
مشخ  نیست. بافنردگران فررش  
دستباف در کشور بیش از یرک  
و نیر میلیون تن هسرترنرد کره از  
پوشش بیمه بارج محرسروب شرده  
و سهر بیرمره کرارفررمرا ی آنرهرا  

 واریز نمی شود. 
 

اعتصاب کارگران شهرداری بیرلره  
 سوارم ان 

کرارگرران  -سیرزدهرر شرهرریرور مراه 
بدمات شهرداری بیله سوارمر ران  
وا ع در استان اردبیل، دراعرترراد  

مراه    ٤ به عدم دریافت بریرش از  
مرزد بررود از جررمرع آوری زبرالرره  
درسطا شهر بودداری کرده و در  
مقربرل سرابرترمران شرورای شرهرر  

 تجمع کردند. 
 

 بواسته کارگران معدن زرشوران 
تررو ررف  -سرریررزدهررر شررهررریررور مرراه  

استخراج مراده مرعردنری درمرعردن  
زرشروران و عردم ترمردیررد  رررارداد  
کارگران سبب بالتکلیفی بانرواده  
هررای کررارگررران شررده اسررت .نرره  
دولت و نه پیمانکار هیچیک بره  
مطالبه و حقوق کرارگرران تروجره  

کرراران، بررا شرررایررط    نرردارنررد.مررعرردن 
 سخت معیشتی مواجه هستند 

 
برررداری    تررجررمررع کررارگررران بررهررره   

 پاالیشراه ستاره بلیا فارس 
 

جمعری از    –سیزدهر شهریور ماه  
بررداری پراالیشررراه    کارگران برهرره 

ستاره بلیرا فرارس در اعرترراد  
نسبت به نامشخ  بودن وضعیرت  

شهریرور    ٤١ ش لی بود، صبا روز 
ماه بره ترهرران آمردنرد و مرقرابرل  
سابتمان مجل  ترجرمرع کرردنرد.  
کررارگررران مررعررترررد در آزمررون  

استخدامی که در دی مراه سرا   
برگزار شد، توانستنرد از سرا     ٤٤ 

گذشته در این واحد پرترروشریرمری  
برره صررورت  رررارداد مسررتررقرریررر  
مش و  کارشوند امرا در نرتریرجره  
جرابررجررایرری مرردیررریررت پرراالیشررررراه  
ستاره بلریرا فرارس از حردود دو  
ماه پیرش، بررای تر ریریرر  ررارداد  
استخدامی تحت فشار کرارفررمرا  

 اند.    رار گرفته 
 

اعرررترررراد کرررارگرررران پرررررومه  
 «ارگ  دیر بر  »مرمت 

پرایررراه    –سیزدهر شهرریرور مراه  
میراث فرهنری ارگ به عرنروان  
کارفرما هرنروز برابرت مرطرالربرات  
مربوب به دو ماه دستمزد پردابرت  
نشده با کارگرران تسرویره حسراب  
نکرده است. کرارگرران مرعرتررد  

گوینرد بره دلریرل مشرکرالت    می 
مررالرری دیرررررر  ررادر برره گررذران  
زندگی بود نریرسرترنرد و ایرن در  
حالی است که اگر این وضرعریرت  
بیشتر از این استمرار پریردا کرنرد؛  

نام برچره هرایشران در     ادر به ثبت 
مدرسه نخواهند بود. همچنین بره  
    دلیل پرردابرت نشردن حرق بریرمره 

ها ترمردیرد    کارگران، دفترچه بیمه 
 نشده است. 

 
اعترصراب کرارگرران کشرترارگراه  

 مر، سبزوار 
  ٤١ روز    –سیزدهر شهریرور مراه  

شهریور ماه کارگرران کشرترارگراه  
مر، سربرزوار در اسرتران برراسران  
رضرروی در اعررتررراد برره عرردم  
پردابت مرطرالربرات مرزدی برود  
دست از کار کشیدنرد. کرارگرران  

گویند  بریرن یرک    معترضین می 
تا چند ماه دستمزد پردابت نشرده  
داریر و شرایط معیرشرتری مرا بره  
علت این تابیر با مشکل مرواجره  

 شده است. 
 

تررجررمررع کررارگررران  ررراردادی و  
 بازنشسته نساجی پارسیلون 

  ٤١ روز   –سیزدهر شرهرریرور مراه  
شهرریرور مراه کرارگرران نسراجری  

پارسیلون برم آباد مقابل سابتمران  
اداره کررل تررعرراون کررار ورفرراه  
اجتماعی استران لررسرتران ترجرمرع  
کردند. بیش از یک سرا  و نریرر  
اسررت کرره کرراربررانرره پررارسرریررلررون  
تعطریرل اعرالم شرده و کرارگرران  

ی که از زمران ترعرطریرلری     رارداد 
انرد،    کاربانه تاکنون بریرکرار شرده 

وضعیت ش لی مشخصی نردارنرد  
و مطالبات مزدی بودرا دریرافرت  

اند. کارگران بازنشستره ایرن    نکرده 
واحد نساجی که ترعرداد آنرهرا بره  

رسرد، از    نفر مری   ٦١ تا    ٠١ حدود  
حدود دو سا  پیش که بازنشسرتره  

اند هنوز سنوات بازنشستررری    شده 
انرررد.    بررود را دریررافررت نررکرررده 

کررارگررران رسررمرری کرره دارای  
سرا  هسرترنرد،    ٤١ سوابق براالی  

گررویررنررد در صررورترری کرره    مرری 
کارفرمای جدید بتواند مطالربرات  

ای آنرهرا را پرردابرت    معو ه بیمره 
کند امکان بازنشسته شردن پریردا  

 کنند.   می 
 

تجرمرع مرربریران پریرش دبسرترانری  
 استان گلستان 

صربرا    –سیزدهرر شرهرریرور مراه  
شررهررریررور مررربرریرران پرریررش    ٤١ روز 

دبستانی استان گلرسرتران مرقرابرل  
اسررتررانررداری ایررن اسررترران تررجررمررع  

دبسرترانری    کرردنرد. مرربریران پریرش 
بررواسررتررار ایررن هسررتررنررد کرره در  
سابتار آمروزش و پررورش جرذب  
شوند و به همین دلریرل برارهرا در  

هررای مررخررتررلررف تررجررمررع    اسررترران 
 اند.   کرده 

 
کررارگرررران واحررردهررای ترررولررریرررد  

افزار امرنریرت شر رلری مری    نوشت 
 بواهند! 

ریرریرر   -دوازدهررر شررهررریررور مرراه 
افرزار و    اتحادیه فروشندگان نوشت 

  ٠٠ لوازم مهندسی تهران گرفرت   
درصد لوازم الرترحرریرر مرورد نریراز  
دابرررلررری برررا واردات ترررامررریرررن  

شررود.ازصررنررعررت تررولرریرردی    مرری 
التحریر حمایت صرورت نرمری    لوازم 

گیرد. اکنون واحدهای ترولریردی  

التحریر در کشور با ظررفریرت    لوازم 
پایین به کار مش ولند؛ در حرالری  

هرا تروان ترامریرن    که این کاربانره 
درصدی بازار دابرلری    ٩٠ تا    ٩١ 

 را دارند. 
 

 اعتراد کارگران شهرداری تبریز 
کرارگرران    -دوازدهر شهرریرور مراه 

بخش های مرخرترلرف شرهررداری  
ترربررریررز مرراه هرراسررت کرره مررزد و  
مررزایررای بررود را بررطررور کررامررل  
دریافت نکرده اند.کارگران پیریرر  
حررررقرررروق مررررعررررو رررره بررررود  
هستند.پیرریرری حرقروق مرعرو ره  
متعا با برا ترهردیرد مرواجره مری  
شررود. شرررکررت هررای شررهرررداری  
تامین مالی می شونرد امرا ایرن  
 پو  به دست کارگران نمی رسد. 

 
 تبعیض جنسیتی در بازار کار 

در نخستریرن    -دوازدهر شهریور ماه 
المللی بازار کرار کره    کارگاه بین 

با حضور وزیر کار و دستیار ویر ه  
جمهروری بررگرزار    ا تصادی ریی  

شد، اعرالم گرردیرد نرترایرا نشران  
دهرد در دسرترمرزد سراعرتری،    می 

دسترمرزد مرردان بریرشرترر از زنران  
  ١ است. نررخ بریرکراری زنران از  

بره حردود    ٤١٧٠ درصد در سرا   
افزایرش    ٤١٤٠ درصد در سا     ٤١ 

یررافررترره ونرررخ برریررکرراری زنرران بررا  
ابتالف فراحشری براالترر از نررخ  

بیکاری مردان است، این ابترالف    
سا  گذشته افزایش یرافرتره    ٤١ در 

و از نامساعدتر بودن نسبی برازار  
کار کشور بررای زنران حرکرایرت  

 دارد. 
 

تررجررمررع کررارگررران شررهرررداری  
 برمشهر 

کررارگررران  -دوازدهررر شررهررریررور مرراه 
بدمات شرهرری و فضرای سربرز  
شهرداری برمشهر نسبت به عردم  
دریافت بیش از سره مراه حرقروق  
بررود اعررتررراد کرررده، درمررقررابررل  
سابتمان شهرداری این شهررسرتران  

 تجمع کردند. 
 

برریررکرراری گسررترررده کررارگررران    
 استان اصفهان 

طبق آبرریرن  -دوازدهر شهریور ماه  
  ٤٠ آمار استاندار اصفهان در سا   

  ٤٤،٤ مرریررزان برریررکرراری کشررور 
درصد بود و این در حرالری اسرت  
کررره مررریرررزان بررریرررکررراری در  

درصرد بروده اسرت    ٤١،١ اصفهران 
در استانی با هشت هزار واحرد  … 

صنعتی و کرارگراهری، چرنردیرن  
سررا  اسررت کرره رکررود، افررزایررش  
تررولرریررد و صررادرات را برررهررر زده  
اسررت و اصررفررهرران ترروان افررزایررش  
فرررصررت هررای شرر ررلرری بررود را  

 ندارد. 
 

مشرررکرررل بررریرررکررراری وکرررالی  
 دادگستری 

کار وکالرت و  -دوازدهر شهریورماه 
بطور کلی  ضرایری در ایرران برا  

رو اسرت.    به   ای رو   مشکالت عدیده 
و  … شر رل   از سویری مراهریرت ایرن 

نبود امنیرت شر رلری و اسرترقرال   
هرمره ایرن    الزم از سروی دیرررر 

گرفتاری ها کار را دشروار مری  
سرررازد. سرررالرررهررراسرررت مشرررکرررل  

کرراری و کررمرربررود حررقرروق    برری 
زندگی وکرال را برا مشرکرالتری  

 مواجه سابته است. 
 

اعتراد کارگران و کسربره بررد  
 پالسکو 

 
جمعری از    –دوازدهر شهریور ماه  

کسبه سابتمران پرالرسرکرو بررای  
چررنرردمرریررن بررار در مررقررابررل ایررن  
سابتمان مخروبه ترجرمرع کرردنرد.  
بعد از گذشت هشت ماه از حراثره  
پالسکو هرنروز آجرری روی آجرر  
گررذاشررترره نشررده و کرراری برررای  
کارگرران و کسربره نرکرردنرد بره  
طوریکه تکلیف م ازه هرا روشرن  
نیسرت. وعرده هرا در حرد حررف  

 با ی مانده است. 
 

اعتصاب کارگرران مرعردن مرلری  
 آرام 

جرمرعری از    -دوازدهر شهریور مراه 

 های کارگری، هفته دوم شهریور ماه چکیده گزارش
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کارگران معدن ملی آرام وا رع در  
شهرستان رامیان ، دراعرترراد بره  

مراه مرزد و حرق    ١ عدم دریافت  
بیمه در مقابل فرمانداری رامریران  
تررجررمررع کررردنررد.کررارگررران مرری  
گویند؛ به دلریرل پرردابرت نشردن  
حق بیرمره،هریری دفرتررچره بریرمره  

 بدمات درمانی نداریر. 
 

تررجررمررع کررارکررنرران مررخررابرررات  
 روستایی بوزستان 

  ٤٤ روز    –دوزدهر شهرریرور مراه  
شررهررریررور کررارگررزاران مررخررابرررات  
روستایی استان بوزسرتران کره از  
شررهرررهررای اسررترران گررردهررر آمررده  
بودند، مقابرل شررکرت مرخرابررات  

ای استان بوزستران ترجرمرع    منطقه 
کردند. کارگزاران بواسترار عرقرد  
 رارداد دائر و نیز بواستار اجررای  

 بندی مشاغل هستند.   طرح طبقه 
 

اعررتررراد دانشررجررویرران بررورسرریرره  
 دانشراه نفت 

 –دوازدهرررر شرررهرررریرررور مررراه  
دانشجویان دانشراه نفت نسبت بره  
وضعیت نامشرخر  اسرترخردامری  

اند. دانشجویران    بود اعتراد کرده 
گوینرد در دفرتررچره    معترد می 

انتخاب رشتره  ررار بروده پر  از  
فار، الرترحرصریرلری جرذب وزارت  
نفت شویر امرا اکرنرون مشرخر   

ای برای استخردام    شده که بورسیه 
 در کار نیست. 

 
دامه مبارزه کارگرران کراربرانره    

 آذر آب 
کرارگرران    –دوازدهر شهریور ماه  

مراه    ٠ این کاربانه که بریرش از  
است مطالبات مزدی طلربرکرارنرد  
برررواسرررترررار رسررریررردگررری بررره  

های صنفری برود شردنرد    بواسته 
ای و    هرای بریرمره   بردهری     مسئرلره 

برررانرررکررری و از سررررگررریرررری  
های کاربانه از جمله ایرن    فعالیت 

مررطررالرربررات اسررت. هررمررچررنرریررن  
کررارگررران مررعررترررد در ادامرره  

های بود با مرراجرعره بره    پیریری 

سابرترمران صرداوسریرمرای اسرتران  
مرکزی، نسبت به اظهاراتی کره  
شب گذشته از زبران کرارفررمرای  
این واحد صنعرتری مرنرترشرر شرده  

 است، انتقاد کردند. 
 
اعتراد نرهبانان میادیرن مریروه    

 بار تهران   و تره 
نرهربرانران    –دوازدهر شهریور ماه  
برار ترهرران از    میادین مریروه و ترره 

عدم پرردابرت مرطرالربرات مرزدی  
سا  گذشته بود انتقاد کرردنرد و  
گفتند با وجود تبردیرل وضرعریرت،  
هنوز مزایای مزدی شرامرل حرا   

است و از سرا  گرذشرتره    ما نشده 
 عیدی و سنوات طلبکاریر. 

 
 اعتراد کارگران حفاری شما  

کرارگرران    –دوازدهر شهریور ماه  
هرایری    حفاری شما  نرران زمزمره 

هستند که از ترعرطریرلری پرایررراه  
بررهررشررهررر  ایررن شرررکررت برربررر  

دهد و در صرورت ترعرطریرلری    می 
این پرایررراه، پررسرنرل آن بریرکرار  

شررونررد و ایررن اتررفرراق سررا     مرری 
گذشته نیز برای ترعردادی دیرررر  
از کارکنان این شررکرت رخ داده  
اسررت. در عرریررن حررا  کررارگررران  
حفراری شرمرا  از عردم پرردابرت  
مررعررو ررات مررزدی بررود انررتررقرراد  
کردند و گفتند  از سا  گرذشرتره  
مطالبرات مرزدی پرردابرت نشرده  

 داریر. 
 

ارگرران هررای امررنرریررترری راهرربرررد  
 تامین امنیت سرمایه 

وزیررر    –یررازدهررر شررهررریررور مرراه  
اطررالعررات در جررلررسرره شررورای  

وگوی برخرش بصروصری و    گفت 
دولرررت گرررفرررت امرررنررریرررت برررایرررد  

گرذاران    ای بررای سررمرایره       گونه   به 
فراهر شود که آنان فقط دغردغره  
کار داشته باشند.وزیر اطرالعرات،  

گذاران را سررداران عررصره    سرمایه 
 ا تصادی دانست. 

 
تجمع رانندگان مسرافرربرری بررون  

 شهری دهدشت 
،رانرنردگران  -یازدهرر شرهرریرور مراه 

اتروبروس و مریری    -برون شرهرری 
شرررهررررسرررتررران دهررردشرررت    -بررروس 

دراعرترراد بره وضرعریرت پرایرانرره  
مسافربری این شرهرر و نرداشرترن  
بیمه در مقابل فرمانداری ترجرمرع  
کردند.رانندگان برواسرترار ایرجراد  
استراحتررراه مرنراسرب در پرایرانره  

 مسافربری هستند. 
 

آزاد سازی  ریرمرت هرا و مریرزان  
 دستمزد 

مرعراون امرور  -یازدهر شهریور مراه 
ا ررتررصررادی و بررازرگررانرری وزارت  
صنعت با بیان اینکره برخرشرنرامره  
حذف درج  یمت از روی کراالهرا  
در راسترای ر رابرتری شردن برازار  
اسررت،گررفررت مررقرررر شررده تررا از  
ابررترردای مررهرررمرراه برره صررورت  
آزمررایشرری درج  رریررمررت ترروسررط  

کرنرنردگران روی سره گرروه    تولید 
کاالیی بیسکوییت، شریرریرنری و  
شکالت،چیپ  ومواد سلولزی از  
جمله دستما  کاغذی حذف شرود  

کاالها در برازار      و  یمت این گروه 
 ر ابتی تعیین شود. 

 
بررواسررترره کررارکررنرران سررازمرران  

 دامپزشکی 
 

مرعراون    –یازدهرر شرهرریرور مراه  
دفتر بهداشت و مدیریت بریرمراری  
هرررای مشرررتررررک سرررازمررران  

برا تروجره بره  ”  دامپزشکی گفت  
بودجه های کر و جرمرعریرت براال  

درصرد رسرالرت    ٤١١ نمی توانیر  
بریرشرترر  ”. های بود را اجرا کنریرر 

کارکنان سازمان دامپزشرکری بره  
صررورت  ررراردادی مشرر ررو  برره  
کارند.مزایایی ماننرد حرق بریرمره  
شامل بسیاری از پرسرنرل شراغرل  
نمی شود.پررسرنرل برا مشرکرالت  
مررعرریررشررترری دسررت برره گررریرربرران  

 هستند. 
 

تجمع دوبراره رانرنردگران تراکسری  

 بی سیر تهران 
شمراری از    –یازدهر شهریور ماه  

رانندگران شررکرت تراکسری بری  
سیرر ترهرران دراعرترراد بره ابرذ  
مبلغ ثابت به عنوان کمیسیرون از  
سرروی ایررن شرررکررت در مررقررابررل  
سازمان تاکسیرانی تهرران ترجرمرع  
کردند. شرکت تاکسی بی سریرر  

هرزار    ٤١١ تهران مراهرانره حردود  
تومان از رانندگان دریرافرت مری  
کند و در صرورت عردم پرردابرت  
ایررن مرربررلررغ از سرروی رانررنررده،  
کارنامه و پرروانره کرار تراکسری  

 صادر نمی شود. 
 

اعتصاب کارگران نیشرکرر هرفرت  
 تپه 

بریرش از    –یازدهر شهرریرور مراه  
کرارگرر صرنرعرت کشرت و    ٠١١ 

صنعت نیشکر هفرت ترپره، صربرا  
شهریور مراه در اعرترراد    ٤٤ روز 

برره عرردم پررردابررت مررطررالرربررات  
مزدیشان دست از کار کشریردنرد.  
دلیل این اعتصاب پردابرت نشردن  

هرای بررداد، تریرر و    دستمزد مراه 
مرداد و وضعیت نامعلوم مرزایرای  

برررداری دو سررا     پرراداش و بررهررره 
 گذشته عنوان شده است.  

 
اعتراد کارگران کاربانه کریران  

 تایر 
کراربرانره    –یازدهر شهریور مراه  

  ٤٤١١ کیان تایر مطالبات حردود  
مراه بره    ٤ کارگر را که به مدت  

تررعررویررق افررترراده اسررت را هررنرروز  
 پردابت نکرده است . 

 
کرارگررران طرررح راه آهررن اردبرریررل  

 بالتکلیف هستند 
ده هرا کرارگرر    -دهر شهریور ماه 

پرومه راه آهن اردبیل مزد چرنردیرن  
مرراه بررود را دریررافررت نررکرررده و  

مریرلریرارد  ٤٤ بالتکلیف هستنرد.از  
تومان اعتبار بررای اجررای پررومه  

آهن اردبیل تنها هفت مریرلریرارد    راه 
تومان تخصی  یافت که برا ایرن  
وضعیت اعتربراری و ترخرصریر   

نامناسب آن امیدی به تکمریرل و  
اندازی این پرومه حیاتی اسرتران    راه 

 اردبیل وجود ندارد. 
 

آهرررن    بصررروصررری سرررازی ذوب 
 اصفهان در اولویت دولت 

در اولریرن ا ردام  -دهر شهریور مراه 
وزارت صنعت، مرعردن و ترجرارت  
بعد از تودیع و مرعرارفره وزرایرش  
ترر رریرریررر شرررایررط مررالررکرریررترری و  

هرای کرالن در    مدیریرتری برنررراه 
کشرور اسرت.در نرخررسرترریرن گررام  

آهرن    اولتیماتومی دو ماهه به ذوب 
اصررفررهرران داده شررده تررا برررنررامرره  

بریرنری    اجرایی مناسربری را پریرش 
 .   کند 
 

تعطیلی واحرد هرای ترولریردی و  
 صنعتی استان آذربایجان غربی 

ده هررا واحررد    -دهررر شررهررریررورمرراه 
تولیردی و صرنرعرتری در اسرتران  
آذربایجان غربی در رکرود بروده و  
شمار زیادی نیز ترعرطریرل شردنرد.  
مررعرراون سرریرراسرری، امررنرریررترری و  
اجرتررمرراعرری اسررترانرردار آذربررایررجرران  
غربری گرفرت  مشرکرالت واحرد  
های تولیدی و صنرعرتری اسرتران  
در کرارگرروهرهرای ویر ه برررسری  
می شود.حدا رل هرفرت ترا یرازده  
هزار کارگر در استان بیکرار شرده  

 اند 
اعررتررراد کررارکررنرران شرررکررت  

 مخابرات استان آذربایجان غربی 
شرررکررت    -دهررر شررهررریررور مرراه 

مخابرات استان آذربایرجران غرربری  
اجرای طرح طبقه بندی مشراغرل  

کرنرد.    و  انون کار را رعایت نمری 
برواسررت کرارگررران اجررای طرررح  
طربرقره برنردی مشراغرل، انرعرقرراد  
 رارداد مستقریرر برا مرخرابررات و  
رفع تبرعریرض اسرت. در شررکرت  
مخابرات ایران، ترفراوت حرقروق و  
مزایرا بریرن پررسرنرل شررکرتری و  
رسمری بسریرار زیراد اسرت و بره  
عرربررارت دیرررررر،  ررانررون کررار  

مررزد یررکررسرران اجرررایرری    یررکررسرران 
 شود.   نمی 

 های کارگری، هفته دوم شهریور ماه چکیده گزارش
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تجتمتع اعتتتراضتی کتارگتزاران متختابترات 
روستایی کشور در مقابل شرکت مختابترات 

 ایران
 کارگران شعار میدهند   رارداد مستقیر حق مسلر ماست 

شهریور بیرش از پرانصرد کرارگرزار    ٤٤ صبا روز    ٤ ساعت  
مخابرات روستایی از استانهای مختلرف کشرور بره ترهرران  
آمدند و با بواست انعقاد  رارداددائر کاری و اجررای طررح  

 طبقه بندی مشاغل تجمع اعتراضی برگزار کردند. 
کارگزاران مخابررات روسرترایری پریرش از ایرن نریرز برارهرا  
تجمعات اعتراضی بررگرزار کررده و برواسرترار رسریردگری  
شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات به اوضا  شر رلری برود  

 اند.   شده 
 

 تجمع دوباره کارگران نیشکر هفت تپه 

مراه پرردابرت نشردن    ١ شهریور پر  از   ٤٤ صبا  ٤٤ ساعت  
حقوق برداد، تیر و مرداد کرارفررمرای نریرشرکرر در یرک  
ا دام بی سابقه در تاری  نیشکرهرفرت ترپره فرقرط ا ردام بره  
پردابت تنها حقوق ثابت کارگران کررد کره ایرن مروضرو   
باع  شد که کارگران بخش های مختلف شررکرت، غریرر  
از کشرراورزی کرره برریرررون کررارگرراه و درمررزار  مشرر ررو   
بکارهستند بصورت بود جوش و هر صدا ابرتردا از جرلروی  
کاربانه و سپ  درب مردیرریرت شررکرت ا ردام بره ترجرمرع  

کنند. در برابر این تجمع اعترراضری  رائرر مرقرام مردیرریرت  
شرکت با  لدری اعالم کرد  هررکر  شررایرط مروجرود را  
نمیتواند تحمل کند استعفا بدهد و از شررکرت بررود . ایرن  

 سخنان با اعتراد شدید کارگران مواجه شد. 
 

تجتمتع اعتتتراضتی کتارگتزاران متختابترات 
روستایی کشور در مقابل شرکت مختابترات 

 ایران
شهریور بیرش از پرانصرد کرارگرزار    ٤٤ صبا روز    ٤ ساعت  

مخابرات روستایی از استانهای مختلرف کشرور بره ترهرران  
آمدند و با بواست انعقاد  رارداددائر کاری و اجررای طررح  

 طبقه بندی مشاغل تجمع اعتراضی برگزار کردند. 
کارگزاران مخابررات روسرترایری پریرش از ایرن نریرز برارهرا  
تجمعات اعتراضی بررگرزار کررده و برواسرترار رسریردگری  
شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات به اوضا  شر رلری برود  

 اند.   شده 
تجمع اعتراضی معتلتمتان حت  التتتدریستی 
مازندران نسبت به عدم تبدیتل وضتعتیتت 

 مقابل استانداری
شهریور حدود صد نفر ازمرعرلرمران حرق    ٤٤ پیش از ظهر روز  

التدریسی اسرتران مرازنرداران دراعرترراد بره عردم تربردیرل  
وضعیت مقابل استانداری تجمع کردند.این معرلرمران طربرقره  
مصوبه ای که دو سا   بل به اسرترانرهرا ابرال، شرده اسرت  

باید استخدام میشدند. بواست آنها تبدیل وضعیت حرقرو ری  
هزار نیروی حق التردریسری و    ٤٠ و استخدام آنهاست. حدود  

نهضت سوادآموزشری در مرازنردران مشر رو  برکرارنرد کره  
 بواهان تبدیل وضعیت هستند. 

 
آبتادان ٧تجمع کارگران شهترداری متنتطتقته

متاه حتقتو  ٥دراعتراض به عدم پترداختت
 مقابل ساختمان منطقه آزاد اروند

شرهرریرور، کرارگرران شرهررداری مرنرطرقره    ٤٤ روز یکشنبه  
مراه حرقروق مرقرابرل    ٠   ٠ آبادان دراعتراد به عدم پردابت ٤ 

سابتمان منطقه آزاد اروند،تجمع کردند. ایرن کرارگرران زیرر  
نمر شرکت بهکار شیوا پیمانکار سازمان منطقه آزاد ارونرد  

  ٤ در بخش هرای بردمرات شرهرری و پسرمرانرد مرنرطرقره  
شهرداری آبادان مش و  کار هستند و مدت پنا مراه اسرت  
که حقوق دریافت نکرده اند. ضمن اینکه سازمان مرنرطرقره  

 اخبار کارگری
 بخش ایران   نسان نودینیان 

 بخش بین المللی  داوود رفاهی  

شهریور در تهران. قرار داد مستقیم اجرا باید گردد.  ٤٦عکسی از تجمع اعتراضی کارگران مخابرات روستایی در   
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آزاد اروند بواستار بیکارسازیها و کراهرش سراعرت اضرافره  
کاری کارگران است که با توجه به حرجرر براالی کرار و  
سطا ناز  حقو ها، فشار سنرین تری بر زندگی آنرهرا وارد  

 میشود و کارگران به این موضو  اعتراد دارند. 
 

مهر روز جتهتانتی  ٤٦فراخوان به برگزاری 
 معلم

شورای هماهنرری تشرکرلرهرای صرنرفری فررهرنررریران بره  
مهر روز جهانی مرعرلرر فررابروان داده اسرت.    ٤١ برگزاری  

معلمان بازنشسته نیز برای پیریری بواستهرایشران ایرن روز  
 را اعالم کرده اند.وسیعا اطال  رسانی کنیر 

 مصوبه روز جهانی معلر * 
*مجمع عمومی شورای همراهرنررری برا اکرثرریرت آرا در  
راستای پیریری اهداف صنفی و آموزشی تصرویرب نرمرود  

مرهرر، بره    ٤١ اکتبر مصرادف برا    ٠ که روز جهانی معلر،  
پیریری بودجه عادالنه برای آموزش و پررورش ابرترصراز  
دهد و در راستای براال برردن سرهرر آمروزش عرمرومری در  

برای کیفیت بخشی به آمروزش در مردارس  ٤٧ بودجه سا   
و بهبود معیشت معلمان و بازنشسترران، مرقررر گرردیرد در  
روز_جهانی_معلر در سراسر کشور با هردف تراثریررگرذاری  
بر تصمیر سازان اعتراد میدانی در سرراسرر ایرران بررگرزار  
گردد، که جزییات آن متعا با در بیانیره ی رسرمری اعرالم  

 بواهد گردید.* 
 شورای هماهنری تشکلهای صنفی فرهنریان ایران 

 ٤٦/١٦/٤٦ چهارشنبه  
 

متهتر  ٤٦فراخوان معلمان بازنشسته برای 

 روز جهانی معلم
معلمان بازنشسته در ادامه مبارزاتشران و بررای پریررریرری  

مرهرر روز جرهرانری مرعرلرر    ٤١ بواسته های بود برای روز  
فرابوان به تجمع داده اند. از جمله گرروه پریرشرکروسرتران در  

شهریور و گرروه اترحراد برازنشرسرتررران طری    ٤١ تجمع روز  
بیانیه ای این فررابروان را داده انرد. مرترن فررابروان گرروه  
اتحاد بازنشستران را در زیر میخوانید. بواستهای معرلرمران  
بازنشسته بواستهای همه مردم است. وسیعا از آن حرمرایرت  

 کنیر و ببر این فرابوان را رسانه کنیر 
 فرابوان گروه اتحاد بازنشستران 

مرداد بازنشستران در مقابل مجل  برواسرتره    ١٤ در تجمع  
های بود را مطرح کردند و تا پایان شهریور فررصرت دادنرد  

 نا مسئوالن پاس  دهند. 
با توجه به پاس  نامناسب مسئوالن نسبت به مطالبات، مرا  
بازنشستران کشوری، لشرری و تامین اجرترمراعری بررای  

 رسیدن به بواسته های بود  
اجرای  انون مدیریت بدمات کشوری تا برون رفرت از    -٤ 

 بط فقر 
 بیمه های کارآمد و درمان رایران   -٤ 
اداره و نمارت بر صندوق های بازنشستررری، از طرریرق    -١ 

انتخاب نمایرنردگرانری مرو رت و چرربشری کره از سروی  
بازنشسترران بررگرزیرده مری شرونرد؛ بررای رسریردگری بره  

 ابتالس از صندو ها و موسسات مالی بازنشستران. 
در مرقرابرل مرجرلر     ٤١ مهر سراعرت  ٤١ بنابراین در تاری   

تجمع بواهیر کرد و از کلریره برازنشرسرتررران دعروت مری  
 کنیر به این تجمع که دادبواهی همه ماست بپیوندند. 

 "گروه اتحاد بازنشستران"  
 ٤٦/٦/٤٠ 

 
شهریتور ادامته اعتتتراضتات کتارگتران  ٤٢

کتارختانته  وب آهتن اردبتیتل نستبتت بتته 
 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

اعتراضات کارگران کاربانه ذوب آهرن اردبریرل نسربرت بره  
بالتکلیفی ش لی ومعیشتی علیرغر وعده هرا وشرعرارهرای  

کرارگرر ایرن    ٤٤١ مسئوالن طراز او  استان ادامه دارد. از  
نفر آنها ابراج شده اند و کارگران در اعرترراد    ٩٩ کاربانه  

ماه حقوق طلب دارنرد    ٤٧ به سر میبرند. بربی کارگران تا  
و تنها یک سوم مطرالربرات کرارگرران بره صرورت چرک  
پردابت شده است. و به گفته مدیر کل اداره کار اسرتران ،  
کارگران ابراجی برای دریافت "بیمه بیکراری" کره حرتری  
از همان دستمزد چند بار زیر بط فرقرر نریرز کرمرترر اسرت،  
معرفی شده اند. کارگران به این ابراج ها و تعطیرلری کرار  

 و عدم پردابت طلبهایشان اعتراد دارند. 
 

 ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه
کارگران بخش نعتی مجتمع نریرشرکرر هرفرت ترپره از نرهرر  
شهریور بخاطر سه ماه مزد پرردابرت نشرده و حرق بریرمره و  
وضع نامعلوم مزایای پاداش و برهرره وری در اعرترراضرنرد.  

شهریور مدیریت شرکت ا دام به توضیا فریرشرهرای    ٤٦ روز  
حقوق پرسنل نمود تا کرمری اوضرا  آرام گریررد. امرا پر   
ازدریافت فیش هرای برردادمراه کرارگرران مرتروجره شردنرد  
اضافه کاری انها منمورنشده اسرت. ایرن مروضرو  براعر   
بشر کارگران و اعترصراب آنرهرا شرد. برالفراصرلره تروسرط  
مدیریت شرکت فیرشرهرا جرمرع اوری وفریرشرهرای جردیردبرا  

 اضافه کاری توضیا شد. 
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از سوی دیرر ابیراطی برخرشرنرامره ای تروسرط مردیرریرت  
 شرکت اضافه کاری تمام نیروهای روزمزدی  طع شد. 

 
تجمع سراسری بازنشستگان صنعتت فتوالد 

 مقابل دفتر روحانی
شهریور گروهی از بازنشستران صرنرعرت فروالد از    ٤٦ روز  

شهرهای مختلف  شور با حضور مرقرابرل سرابرترمران نرهراد  
ریاست جمهوری، بواستار رسیدگی به مرطرالربرات برود از  
جمله پردابت به مو ع حقوق و هزینه هرای درمرانری برود  

 شدند.  
  ٤٠١ شهریور برگزار شرد کره در آن    ٠ تجمع  بلی آنها در  

نفر از کارگران بازنشسته فروالد ن از شرهررهرای کررمران،  
اصفهان، مشهد، مبارکه، زیرآب، طب ، سمنان، شراهررود و  
سنررود راهی ترهرران شردنرد و بره نرمرایرنردگری از طررف  

بازنشسته فوالد در مقابرل دفرترر روحرانری ترجرمرع    ٩٠١١١ 
 داشتند.  

بازنشستران فوالد بابت حقوق مردادماه و اجرای احرکرامری  
و در ارتباب با حق سرپرستی و حق سرخرتری  ٤٤ که از سا   

کار آنها معلق مانده است، طلربرکرارنرد. لر رو برودگرردانری  
صندوق فوالد، مکلف کردن دولت بره اجررای ترعرهردات و  
پردابت مطالبات  انونی بازنشستران فوالد و نریرز پرردابرت  

های درمانی بازنشستررران فروالد و    به مو ع حقوق و هزینه 
سازی مستمری بازنشستران  ردیرمری ترر از جرمرلره    همسان 

بواسرت هرای برازنشرسرتررران صرنرعرت فروالد اسرت. ایرن  
 اعتراضات ادامه دارد 

 
دبستتتانتی  تجمع اعتراضی متربتیتان پتیتش

استان کرمانشاه نستبتت بته بتالتتکتلتیتفتی 
 استخدامی مقابل استانداری

دبسرترانری اسرتران    شهریور، مرربریران پریرش   ٤١ پیش ازظهرروز 
کرمانشاه دراعتراد به بالترکرلریرفری اسرترخردامری مرقرابرل  

دبستانی تجمع کرنرنرده    استانداری تجمع کردند. مربیان پیش 
سا  سابقه کار هنوز در بالتکلیفی اسرترخردامری بره    ٤١ با  

برند،بواستار روشن شدن تکلیرف اسرترخردامری برود    سر می 
 شدند. 

 
اعتصاب کارگران کشتتتارگتاه متره بتیتهت  

متاه ٦سبزواردراعتراض به عدم پرداختت 
 حقو  برای دومین شب متوالی

شهریور کارگران کشرترارگراه مرر، بریرهرق سربرزوار    ٤١ روز  
  ١ برای دومین شب متوالی دراعترراد بره عردم پرردابرت  

ماه حرقروق دسرت از کرارکشریرده وترجرمرع کرردنرد.بردنربرا   
ها برای کشترار بره کشرترارگراه    اعتصاب این کارگران مر، 

کارگر از برردادمراه  ٤١١ شهرستان نیشابور منتقل شد.حقوق  
نشده است.کارگران میرویند ترا زمرانری    سا  جاری پردابت 

که مطالربراتشران پرردابرت نشرود،اعرترصراب ادامره برواهرد  
 داشت. 

 
بترداری  دومین روزاعتراض کارگتران بتهتره

پاالیشگاه ستاره خلیج فتارس در تتهتران 
 مقابل وزارت نفت

برداری پراالیشررراه سرتراره    شهریورماه، کارگران بهره   ٤١ روز  
بلیا فارس برای دومریرن روز مرتروالری بره اعرترراضرشران  
درتهران نسبت به تحمیل  رارداد پیمانکاری برجرای  ررارداد  

 مستقیر ادامه دادند ومقابل وزارت نفت تجمع کردند. 
نرفرر از نریرروهرای شراغرل در    ٤١١ بنا بر اببار منتشر شده 

پاالیشراه ستاره بلیا فارس با وجرود آنرکره هرنروز  ررارداد  
شرهرریرور اجرازه ورود    ٤٤ کار با این پاالیشراه دارند از روز  

آنها به پاالیشررراه داده نشرده اسرت. در اعرترراد بره ایرن  
موضو  این کارگران پ  از مراجعره بره اداره کرار اسرتران  
هرمزگان، استانداری این استان و دیرر نهادهرای مرحرلری،  

شهریور در مقابل مجل  شرورای اسرالمری ترجرمرع    ٤١ در  
 کردند. 

 

 کارگران
دامنه اعتتراض بته کشتتتار کتولتبتران را 

 سراسری کنیم
کشتار کارگرران بریرکرار سرالریران سرا  اسرت کره تروسرط  

نیروهای انتمامی و با حمایت دستررراه هرای امرنریرتری و  
 ضائی در هر نقطه ای از ایران صرورت مری گریررد. اگرر  
ممکن است بسیاری از این نو  کشتار به دالیل گرونراگرون  
از جمله رسانه ای نشدن آنرهرا در براطرره عرمرومری جرای  
نررفته باشند و به عبارت درست ترر عرمروم از و رو  آنرهرا  
بی ببر مانده است، اما کشتار بریرکراران براترون آبراد، بره  
گلوله بستن بریرکراران شرهرروئری برهربرهران و کشرتره شردن  

بریرکرار   «علی چرراغری »کشته شدن   «مرتضی فرجی نیا »
بریرکرار   «عربراس مرمرفرری »دستفرروش ترهررانری، کشرترن  

دستفروش در  ر و کشتار هر هرفرتره ای بریرکراران مررزی  
موسوم به کولبران که تعدادشان طی دو سه سرا  ابریرر بره  
صدها نفر رسیده است،  ابل فراموشی نیسترنرد. ایرن انسران  

مقابلره برا مرخرالن نرمرر، بره  »کشی  انونی تحت عناوین  
پراسر    «مخاطره اندازان امنیت، حراست از مررزهرا و غریرره 

سیستمی است که ناتوان از بررآورده نرمرودن ابرتردائری ترریرن  
بواست ده ها میلیون انسان حق طلب کره داشرترن کرار یرا  

 بیمه بیکاری برای ادامه حیات است، می باشد. 
به  دمت تالش بیکارشدگان و بیکاران که برای بره دسرت  
آوردن یک لقمه نان ناچار به انجام تحقیرآمیزترین کرارهرا و  
در مناطق مرزی هرمرراه برا مرخراطررات جرانری شرده انرد،  
محاصرات کارگران و بیکاران مرعرتررد و در نرهرایرت بره  
گلوله بستن آنها و همچنین کشتن دستفروشان در مریرادیرن  
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و بیابان های شهرها و کولبران مرزی جریان داشرتره و در  
مقابل، دزدی ها، ابتالس ها، چپاو  و غیرره در آرامرش و  
زیر چتر حمایت آمرین و عاملین شلریرک بره مرترقراضریران  

 یک لقمه نان انجام گرفته است. 
میلیون ها انسران بریرکرار و فرا رد درآمرد کره نراچرار بره  
دستفروشی در کنار بیابان ها می شوند یرا در مررزهرا برا  
به بطر اندابتن جران برود زیرر برار حرمرل کراال در ازای  
چندرغاز مزد کمرشران برر مری گرردد، اگرر از امرکران  
تممین حدا ل نیازهای زندگی بربوردار براشرنرد، اگرر کرار  
داشته باشند یا بربوردار از بیمه بیکاری باشند، یرقریرنرا بره  
چنین کارهای بدور از شمن انسران روی نرمری آورنرد. ایرن  
میلیون ها انسان حق دارنرد شراغرل یرا برربروردار از بریرمره  
بیکراری براشرنرد. آمرریرن و عرامرلریرن کشرترار بریرکراران،  

 دستفروشان و کولبران باید معرفی و مجازات گردند. 
انررجررمررن صررنررفرری کررارگررران برررق و فررلررزکررار کرررمررانشرراه  

 ٤٩/٦/٤١٤٦ 
 
شهریتور ادامته اعتتتراضتات کتارگتران  ٤٢

کتارختانته  وب آهتن اردبتیتل نستبتت بتته 
 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

اعتراضات کارگران کاربانه ذوب آهرن اردبریرل نسربرت بره  
بالتکلیفی ش لی ومعیشتی علیرغر وعده هرا وشرعرارهرای  

کرارگرر ایرن    ٤٤١ مسئوالن طراز او  استان ادامه دارد. از  
نفر آنها ابراج شده اند و کارگران در اعرترراد    ٩٩ کاربانه  

ماه حقوق طلب دارنرد    ٤٧ به سر میبرند. بربی کارگران تا  
و تنها یک سوم مطرالربرات کرارگرران بره صرورت چرک  
پردابت شده است. و به گفته مدیر کل اداره کار اسرتران ،  
کارگران ابراجی برای دریافت "بیمه بیکراری" کره حرتری  
از همان دستمزد چند بار زیر بط فرقرر نریرز کرمرترر اسرت،  
معرفی شده اند. کارگران به این ابراج ها و تعطیرلری کرار  

 و عدم پردابت طلبهایشان اعتراد دارند. 
 
 

 گزارش
اتحادیه ی خدمات عمومی آلمان ختواهتان 

 آزادی رضا شهابی شد 
اتحادیه بردمرات هرمرررانری آلرمران،  اترحرادیره کرارگرری  
"وردی"( که از بزرگترین سرنردیرکراهرای کرارگرری آلرمران  
است، باانتشار نامه ای بطاب به علی بامنه ای و حسرن  

کره او را    -روحانی، بواهان آزادی فوری رضرا شرهرابری  
بروانرده اسرت شرد. بره گرزارش    -صدای حقوق کارگرران  

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، مرترن ایرن  
 نامه به شرح زیر است  

 آیت الله سید علی بامنه ای گرامی، 
 ا ای رئی  جمهور روحانی گرامی، 

صردای حرقروق    -ما بواهان آزادی فوری رضرا شرهرابری  
 هستیر!   -کارگران  

به نمایندگی از اترحرادیره کرارگرری "وردی"   اترحرادیره  
بدمات همرانی آلمران( مرا برواهران آزادی فروری رضرا  
شهابی هستیر. ما با تمام وجود حمایت و همبسترری برود  
را با رضا شهابی، که هر اکنون در اعتراد به شکنجره و  
بدرفتاری که نسبت به او به عنوان یک فرعرا  کرارگرری  
و دمکراتیک انجام گرفته در اعرترصراب غرذا بسرر مری  

 برد، اعالم می داریر.  
اتحادیه کارگری وردی، عضو فدراسیون کارگران حرمرل و  
نقل اروپا  ای تی اف( می باشد. این فدراسیون، تشکرلری  
اتحادیه ای و فرراگریرر در اروپرا اسرت و اترحرادیره هرای  
کارگری در کشورهرای عضرو اترحرادیره اروپرا، "مرنرطرقره  
ا تصادی اروپا"، اروپای مرکزی و اروپای شر ی را ترحرت  
پوشش بود دارد. این فدارسیرون بریرش از سره مریرلریرون و  

اتحادیه حرمرل و نرقرل    ٤١١ پانصد هزار کارگر متشکل در  
کشور اروپایی را در بر می گریررد کره در برخرش    ١٤ در  

های زیر به کار اشت ا  دارند  راه آهن، حمرل و نرقرل جراده  
ای و لجیستیک، حرمرل و نرقرل دریرایری، آبرراهرای درون  
مرزی، هواپیمایی، بنادر، ماهیریری و جرهرانرررردی. مرا  
بواهان به رسمیت شنابته شردن و ارج گرذاری بره ترالش  

 انسان ها هستیر. 
بهمین دلیل ما از مقامات ایران می بواهیر همره ا ردامرات  
الزم را برای آزادی فوری و بی  ید و شرب رضا شرهرابری  
که بعلت کوشش هایش در دفرا  از حرقروق کرارگرران در  

 زندان بسر می برد، انجام دهند.  
رضا شهابی عضرو هریرئرت مردیرره سرنردیرکرای کرارگرران  

،  ٤١٤٧ اگروسرت    ٤ اتوبوسرانی تهران و حومره، در تراریر   
مجددا بازداشت شده است. بنا به اظرهرارات دادسرترانری بره  

در    ٤١٤٩ دسامبرر سرا     ٤٤ همسر رضا شهابی، او باید تا  
زندان بسر ببرد. تداوم حب  رضرا شرهرابری، نرقرض آشرکرار  
تعهدات بین المللی دولرت ایرران اسرت. برازداشرت فرعرالریرن  
کارگری به دلیل فعالیت هرای آنران در دفرا  از مرنرافرع  
کارگران، آشکارا به معنی دست درازی به حرقروق مردنری  
بطور کلی و حقوق سندیکایی بطور اب  مرحرسروب مری  
شود. "کمیته آزادی انجمن" سازمان جهانری کرار پریرش از  

http://free-them-now.com
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این از شما بواسته بود که حکر آ ای شهابی را مرنرترفری  
 اعالم کنید و او را بیش از این در زندان نراه ندارید. 

ما از شررایرط وبریرر زنردان کره برازداشرت شردگران در آن  
 رارداده شده اند، سخت نررانیر و بیر به برطرر افرترادن جران  
آنها را داریر. ما دولت شما را پاسخرو و مسئو  بدتر شردن  

رررریررررر.                                                                                     وضررررعرررریررررت بررررازداشررررت شرررردگرررران مرررری دان
به بازداشت باتمه دهیرد! رضرا شرهرابری را آزاد کرنریرد و  

 نسبت به وضع بد سالمتی او انسانی بربورد کنید.                                             
 با احترام، 

 کریستینه بهله 
 عضو هیئت مدیره فدرا  

 
دومین سال گرامیداشت یاد شاهرخ زمانتی 

 چهره شناخته شده کارگری
دوستداران شاهرخ زمرانری ایرن چرهرره مرحربروب وبروشرنرام  
کارگری بر سر مرزار او گررد امردنرد ویرادش را عرزیرز و  

در زنردان    ٤١ شرهرریرور    ٤٤ گرامی داشتند . شراهررخ در  
رجایی شهر جانبابت. جرمرهروری اسرالمری مسرو  مررگ  

 شاهرخ زمانی است . 
 
 

کارگر پتارس ختودرو بترای رستیتدن بته 
 سرویس شرکت جانش را گذاشت

شرهرریرور    ٤٩ اتحادیه آزاد کارگران ایران   صبا روز شنربره  
محمد رضا واحدی از کارگران شررکرت پرارس برودرو    ٤٦ 

در شهرک اندیشه در حا  حر ت به سمت سروی   برا یر   
 بودرو ی نیسان تصادف و فوت  رد 

طبق اببار ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران ، مرحرمرد  
سا  سابرقره کرار    ٤٤ ساله با بیش از    ١٦ رضا واحدی جوان  

در  سمت نرهبانی شرکت پارس برودرو برر اثرر مرنرفرعرت  
 طلبی آنان جانش را از دست داد 

طبق گزارشات ارسا  شده ،شرکت پارس برودرو بره براطرر  
 اهش هزینه در روزهای ترعرطریرل سررویر  هرای ایراب و  

 ذهاب را به میادین شهرها  اهش می دهد . 
در حالی  ه پرسنل نرهربرانری ترعرطریرلری نردارنرد و برایرد    

 سروی   امل داشته باشند . 
محمد رضا واحدی  نیز صبا روز شنبره بررای رسریردن بره  
محل سروی  در روز ترعرطریرل در اثرر تصرادف جرانرش را  

 گذاشت تا سودجویان ،سود بیشتری ببرند 
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضرمرن ابررازهرمردردی و عررد  
تسلیت بره برانرواده ی مرحرتررم مرحرمرد رضرا واحردی و  
همکارانش ، بربورداری از سروی  ایاب و ذهراب ایرمرن و  

 کامل را بدیهی ترین حقوق اولیه کارگران میداند 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ٤٦ شهریور    ٤١ 
 

هتتتای  چتتتکتتتیتتتده گتتتزارش
کتتارگتتری، هتتفتتتتته دوم 

 شهریور ماه
 

هدفمندی یارانه ها کاهش قدرت خرید 
 خانوار های کارگری

نشران    ٤١٤٠ آمار بودجه بانوارها در سرا    -شانزدهر شهریور 
مرتروسرط هرزیرنره نرابرالر  یرک    ٤١٤٠ دهد؛ در سا     می 

هرزار ترومران در مراه رسریرده    ٤٧٠ مریرلریرون و   ١ بانوار به  
هرزار    ١١١ میلیون و  ١٤ است.این ر ر طی یک سا  معاد   

تومان است.میزان کسری ساالنه بودجه برانروار  مرتروسرط  
هرزار ترومران برود.    ٦١ درآمد منهای هرزیرنره( مرعراد  برا  

ای برانروارهرا، گرروه    بیشترین سهر را در بین مخارج هرزیرنره 
هررا داشررترره    مررخررارج مسررکررن و برروراکرری و آشررامرریرردنرری 

است.سطا درآمد بانوارها در مقابل تورم حفی نشرده اسرت.  
دهد کره بریرش از    دیرر آمارهای بانک مرکزی نشان می 

چهارم بانوارها هریری فررد شراغرلری را در برانرواده      یک 
ندارند و نیمی از بانوارها تنها یک فرد شاغل در برانروار  

 دارند. 
 

طرح تکاپو؛ آزاد سازی مزد به هدف 
 تامین امنیت سرمایه

طررح ترکراپرو در شرشرمریرن جرلرسره    -شانزدهر شهریور مراه 
شورای عالی اشت ا  در دولت یازدهر بره تصرویرب رسریرد.  
همچنین این طرح یکی از طرحهرای ا رترصراد مرقراومرتری  

ای براز، نروعری     کشور می باشد.در این طرح به شیوه 
از آزمایش فضای کسب و کار با شنراور سرابرترن مرزد و  
پردابت دستمزد به شکل منطقره ای بره مرنرمرور کراهرش  
هزینه سرمایه گذار و کارآفریرن ]کرارفررمرا[ پریرش بریرنری  
شده.لذا بر اساس طررح ترکراپرو رونرق برخرشری بره فضرای  
کسب و کار با ارتقاف مرهرارت نریرروی کرار بردون ایرجراد  

متناسب با نیراز کسرب    هزینه اضافی برای سرمایه گذار 
 و کار بخش بصوصی برنامه ریزی شده است. 

 
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش 

 شمار کارگران بخش صنعت
براساس نتایا مرکز آمار ایران، برخرش  -شانزدهر شهریور ماه  

درصرد    ١٤ طور متوسرط حردود    های ابیر به   صنعت در سا  
از اشت ا  کشور را به بود ابتصاز داده.به عبارت دیرررر  
رشد بخش صنعت، منبع ایجاد اشت ا  در این برخرش نربروده  

زایری صرنرایرع بررد و کروچرک    و این امر مویرد اشرتر را  
شود. تعداد واحدهای فعرا  صرنرعرتری بره بصروز از    می 

بره شردت افرت کررد کره ایرن مروضرو     ٤١٩١ میانه دهه 
های صنرعرتری از    حکایت از رکود و بحران تعطیلی کارگاه 

ترراکررنررون دارد. برره دلرریررل رونررد تررعررطرریررلرری    ٤١٩٦ سررا   
های صنعتی که نشانرر رکرود مرزمرن در برخرش    کارگاه 

زایی واحدهای فرعرا  مروجرود در    صنعت است، توان اشت ا  
 بخش صنعت تنز  کرده است. 

 
سیستم بانکی  تعطیلی کارخانه ها و 

 امنیت شغلی

تراکرنرون سرهرر برخرش    ٧٤ از سرا     -شانزدهر شهریور مراه 
درصد بره حردود    ٤٩ کشاورزی از کل تسهیالت بانکی از  

درصرد را در سرا     ٤٩،٤ رسد، بخش صنعت    درصد می   ٧ 
این سرهرر    ٤١ از کل تسهیالت بانکی گرفت و در سا     ٧٤ 

درصد رسید یعنی چیزی در حدود نصف ر رر    ٤٠ به حدود  
های بصروصری در سرا     درصدی بانک   ٤،٦ سهر  … اولیه 

رسید. یعنی سرهرر  … ها   درصد از کل سپرده   ٧٤،٧ به    ٤١٤١ 
آیرد،    های بصروصری مری   تسهیالت بانکی به سمت بانک 

کرنرنرد و بره    های بصوصی با آن پرو  ترجرارت مری   بانک 
همین دلیرل در اوج ورشرکرسرتررری صرنرعرت، کرف سرود  

 رسد   درصد می   ١١ های کشور به    بانک 
 

 ها و مطالبات وکال چالش
هرای    مهمترین مشرکرلری کره کرانرون   -شانزدهر شهریور ماه 

وکال با آن مواجه هستند بح  اشت ا  و ترامریرن مرعریرشرت  
وکال است..در غیاب اتحادیه وکرال کره مرنرافرع صرنرفری  
وکال را پیریرری کرنرد، مشرکرالتری از ایرن  سرر وجرود  
بواهد داشت. اتحادیه صرنرفری وکرال برا  رانرون تشرکریرل  

بره  … شرود   شود؛ با همکاری بود وکرال تشرکریرل مری   نمی 
دلیل اینکه اتحادیه وکال وجود ندارد، نرمرارت صرنرفری برر  
وکال نیست و کسی نیست که به مشکالت صنرفری آنرهرا  

 رسیدگی کند. 
 

 تجمع بازنشستگان ارتش 
جمعی از بازنشستران ارتش در مرقرابرل  -پانزدهر شهریور ماه 

جرمرهروری ترجرمرع کرردنرد. ایرن    سابتمان کوثر نهاد ریاسرت 
هایی از جمله تسریع در اصرالح و    کنندگان دربواست   تجمع 

دائمی شدن  انون بدمات مردیرریرتری کشروری و ارترقرای  
 وضعیت معیشتی بود داشتند. 

 
افزایش قیمت ها و معیشت خانوارهای 

 کارگری
های رسمری برانرک مررکرزی      گزارش -پانزدهر شهریور ماه 

شرهرریرورمراه،    ٤١ حکایت از آن دارد که در هفته منتهی به  
 یمت مر، و گوشت  رمز افزایش یافته است. بهرای بررنرا  

درصد افزایش را ثبت کرده است. همچرنریرن    ١.١ نیز معاد   
  ١.٠ در گروه سبزی های تازه بهرای لروبریرا سربرز مرعراد   

درصرد    ١.١ درصد افزایش و بهای سایر ا الم این گروه بین  
 درصد افزایش داشت.   ٤٠.٤ تا  
 

مطالبه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
 استان گیالن

کارکنان دانشراه علوم پزشکری گریرالن  -پانزدهر شهریورماه 
بیش از یکسا  معو ه مزدی دارند. معاون توسعه مردیرریرت  
و منابع دانشراه علوم پزشکری گریرالن از پرردابرت نشردن  
بیش از یکسا  مطالبات بخشی ازکارکنان علروم پرزشرکری  

 گیالن ببرداد 
 

کارگران صنعت خودورسازی خواستار 
 امنیت شغلی هستند
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تشکیل نهادهرای صرنرفری کرارگرری    -پانزدهر شهریور ماه 
سرازی، برازگشرت    هرای برودروسرازی و  رطرعره   در شررکرت 

هرای    نیروهای ترعردیرل شرده]ابرراج شرده[، ترو رف فرعرالریرت 
ترریرن مرطرالربرات    به عنوان اصرلری …  های جذب نیرو   شرکت 

 کارگران بودورسازی یادشده است. 
 

 دبستانی ادامه مبارزه مربیان پیش 
مربیان پیرش دبسرترانری در برربری از    -پانزدهر شهریور ماه 

بررنرد و نسربرت بره    استانها همچنان در بالتکلیفی به سرمی 
وضعیت استخدامی بود مرعرتررضرنرد.در ادامره ترجرمرعرات  

  ٤١ دبسرترانری در اسرترانرهرای مرخرترلرف، روز    مربیان پیرش 
شهریور ماه مربیان پیش دبستانی استان کررمرانشراه مرقرابرل  

 استانداری تجمع کردند. 
 

کارگران و فعاالن سندیکایی را آزاد 
 کنید !

امروز چهراردهرر شرهرریرور، مرقرابرل  -  -چهاردهر شهریور ماه 
مجل  بهارستان در اعتراد به وضرعریرت کرارگرر زنردانری  

روز اسرت در  ٤٩ سرنردیرکررایری رضرا شرهرابری کره امرروز  
اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر بسر مریربررد برا حضرور  
فعاالن صنفی و مدنی برگرزار شرد. نریرروهرای انرترمرامری  
مستقر در محل با بربورد بشن بررای پرایران دادن بره ایرن  

 ”.تجمع تالش کردند 
 

تاراج دارایی و اندوخته چند نسل 
 کارگران

گرذاری    شررکرت سررمرایره     شرسرترا -چهاردهر شهریور ماه  
تممین اجتماعری وضرعریرت سرودآوری بروبری نردارد و برا  

درصد افرت    ٠٦ که    طوری   به …   رو شده   کاهش سودآوری روبه 
ترا    ٤١٤١ هرای    ویر ه در سرا    سود داشتند.این افت سود بره 

به شسترا وارد شرد.تر ریریرر پرایره پرولری و نریراز بره  ٤١٤١ 
برابری  یرمرت ارز    ها و افزایش سه   نقدینری از سوی شرکت 

  ٤١٤١ ها، در سرا     باع  شد مجمو  میزان سود این شرکت 
مریرلریرارد    ٤١١ بره دوهرزارو      درصردی سرود،   ٠٦ با کاهش  

هرای    هایری بررای عررضره زیررمرجرمروعره   تومان برسد.برنامه 
گرذاری ترممریرن اجرترمراعری در برورس در    شرکت سرمرایره 

هماهنری با بنیاد مستضعفان و بخش بصروصری طرراحری  
 شده است. 

 
ادامه اعتصاب کارگران پروژه قطارشهری 

 اهواز
کارگرران پررومه  رطرارشرهرری اهرواز    -چهاردهر شهریور ماه 

شاغل در شرکت کیرسرون بره عردم دریرافرت کرامرل مرزد  
یکسا  ابیر بوداعتراد کردند.مدیرعامرل سرازمران  رطرار  
شهری اهواز گفت  تقریبا پرومه  طرار شرهرری اهرواز راکرد  
است. هنوز هرر ایرن کرارگرران نسربرت بره نرحروه پرردابرت  

 ها اعتراد دارند   حقوق 
 

 در حمایت از کولبران محروم و زحمتکش
شرهرریرور مراه بره دو    ٤١ روز    –چهاردهرر شرهرریرور مراه  

بار توسط هنر مرزی تیر اندازی شد و در اعرترراد    کوله 
های کولربرران و مرردم مرحرلری برانره    به این حادثه، بانواده 

مقابل فرمانداری بانه تجمع کردند. ترجرمرع مرردم برانره در  
هرر ادامره    ٤١ اعتراد به کشته شردن دو کرولربرر امرروز  

 یافت. 
 

 تجمع بازنشستگان کشوری
صربرا روز چرهراردهرر شرهرریرور    –چهاردهر شهریرور مراه  

جمعی از بازنشستران کشوری مقابرل سرازمران بررنرامره و  
بودجه در میدان بهارستان ترجرمرع کرردنرد. در ایرن ترجرمرع  
بازنشستران مختلف کشوری ازجمله معلمان و فرهرنررریران  
بازنشسته شرکت کردنرد. برواسرت برازنشرسرتررران، اجررای  

هرا، اجررای  رانرون بردمرات    سازی مسرترمرری   د یق همسان 
ای اسرت. در    مدیریت کشوری و گسترش بردمرات بریرمره 

عین حا  جمعی از برازنشرسرتررران لشرکرری صربرا امرروز  
مقابل نهاد ریاست جمهوری ترجرمرع کرردنرد. برواسرت ایرن  
بازنشستران نیز اجرای  انون بدمات مدیرریرت کشروری و  

 پردابت معو ات مزدی است. 
 

 عتراض کارگران رهیار گسترنوین
در   «رهریرار گسرتررنرویرن »کاربانه    –چهاردهر شهریور ماه  

شهرک صنعتی حیدریه شهرستان تاکستان از اردیربرهرشرت  
ماه سا  جاری مو تا فعالیرت ترولریردی برود را مرترو رف  

کارگر آن  به جز سه نرهبان( تا پرایران    ١٠ کرده و تمامی  
انرد. کرارگرران مرعرتررد    مرداد ماه بره مررور بریرکرار شرده 

مان در کاربانه؛ کارفرما بردون    گویند  در زمان اشت ا      می 
بواست و پ  از شرش مراه ترا    عقد  رارداد از ما کار می 

کرردیرر      شش سا  کار همچنان حدا ل حقوق را دریافت مری 
که آنهر بین سه تا شش مراه  برراسراس سرابرقره کرار( بره  

بره    ٤٠ تابیر افتاده است. کارگران همچنان عریردی سرا   
همراه سنوات و سایر مزایای ش رلری برود را از کرارفررمرا  

 طلبکارند. 
 

اعتراض کارکنان اخراجی مخابرات 
 کرمان

نرفرر از پررسرنرل    ١٩ از آنجرا کره    –چهاردهر شهریور ماه  
شرکتری مرخرابررات کررمران حراضرر بره امضرای  ررارداد  

برنردی    غیر انونی نبودنرد و برواسرترار اجررای طررح طربرقره 
مشاغل شده بودند، در ابتدای بهمن مراه سرا  گرذشرتره از  
کار بیکار شدند؛ کارگران معترد با وجود ایرنرکره حرکرر  
اداره کار مبنی بر بازگشرت بره کرار را در دسرت دارنرد،  

اداره مخابرات کررمران از ادامره کرار ایرن کرارگرران      ولی 
 ممانعت به عمل آورده است. 

 
 ح  برخورداری از مسکن مناسب و ارزان

هر اکنون طبق آمار، سرهرر مسرکرن    -چهاردهر شهریور ماه 
درصد است، در حالری کره در شرهررهرا    ١٧ در سبد بانوار  

  ٤٤ مرا  …  درصد هرر رسریرده اسرت   ٩١ تا    ٧١ این عدد به  
میلیون حاشیه نشین داریر و حرتری دهرکرهرای مریرانری برا  

 مشکل مسکن مواجه هستند. 
 

 حمایت از فعاالن سندیکایی در بند
کانون صنفی معلمان رضا شهرابری از  “-سیزدهر شهریور ماه 

اعضای ارشد سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانری ترهرران و  
حومه در اعتراد به صدور احکام غیر رانرونری و برد رولری  
دادستانی از بیست روز پیش در زندان گوهردشت دسرت بره  

کانون صرنرفری مرعرلرمران، ضرمرن  … اعتصاب غذا زده است 
اعالم همبسترری برا سرنردیرکرای شررکرت واحرد برواهران  
رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت رضا شهابری و ازادی  

 ”.وی می باشد 
 

کارگران قالیباف خواستار پوشش بیمه 
 هستند

طرح بیمه بافنردگران فررش دسرتربراف  -سیزدهر شهریور ماه  
سراسر کشور هنوز اجرایی نشده و سهر بریرمره کرارفررمرا و  
چرونری پردابت ان به لحا   انرونری مشرخر  نریرسرت.  
بافندگان فرش دستباف در کشرور بریرش از یرک و نریرر  
میلیون تن هستند که از پوشش بیمه بارج مرحرسروب شرده  

 و سهر بیمه کارفرما ی آنها واریز نمی شود. 
 

 اعتصاب کارگران شهرداری بیله سوارمغان
کرارگرران بردمرات شرهررداری بریرلره  -سیزدهر شهریرور مراه 

سوارمر ران وا رع در اسرتران اردبریرل، دراعرترراد بره عردم  
مراه مرزد برود از جرمرع آوری زبرالره    ٤ دریافت بیرش از  

درسطا شهر بودداری کرده و در مقبل سرابرترمران شرورای  
 شهر تجمع کردند. 

 
 خواسته کارگران معدن زرشوران

تو ف استخراج ماده معدنری درمرعردن  -سیزدهر شهریور ماه  
زرشوران و عدم تمدید  رارداد کارگران سربرب برالترکرلریرفری  
بانواده های کارگران شده است .نه دولت و نره پریرمرانرکرار  
هرریررچرریررک برره مررطررالرربرره و حررقرروق کررارگررران ترروجرره  

 کاران، با شرایط سخت معیشتی مواجه هستند   ندارند.معدن 
 

برداری پاالیشگاه  تجمع کارگران بهره 
 ستاره خلیج فارس

 
بررداری    جرمرعری از کرارگرران برهرره   –سیزدهر شهریور مراه  

پاالیشررراه سرتراره برلریرا فرارس در اعرترراد نسربرت بره  
شرهرریرور    ٤١ نامشخ  بودن وضعیت ش لی بود، صبا روز 

ماه به تهران آمدند و مقابل سابتمان مجل  تجمع کرردنرد.  
کارگران معترد در آزمون استرخردامری کره در دی مراه  

برگزار شد، توانستند از سا  گذشته در ایرن واحرد    ٤٤ سا   
پتروشیمی به صورت  رارداد مستقیر مش و  کارشونرد امرا  
در نتیجه جابجایی مدیریت پاالیشراه ستاره بلیا فرارس از  
حدود دو ماه پیش، برای ت ییر  ررارداد اسرترخردامری ترحرت  

 اند.   فشار کارفرما  رار گرفته 
 

ارگ  «  اعتراض کارگران پروژه مرمت
 »قدیم بم 

پایراه میراث فررهرنررری ارگ بره    –سیزدهر شهریور ماه  



 ٧٨٤ شماره      -  چهارم  دوره     25     کارگر کمونيست 

 از صفحه
Workers in Iran  

 کارگران در فیس بوک                              دیدن کنید

عنوان کارفرما هنوز بابت مرطرالربرات مرربروب بره دو مراه  
دستمزد پردابت نشده برا کرارگرران تسرویره حسراب نرکررده  

گرویرنرد بره دلریرل مشرکرالت    است. کارگران معترد مری 
مالی دیرر  ادر به گذران زندگی بود نیسترنرد و ایرن در  
حالی است که اگر این وضعیت بیشتر از این استمررار پریردا  

نام بچه هایشان در مدرسه نخواهنرد برود.    کند؛  ادر به ثبت 
کرارگرران،      همچنین بره دلریرل پرردابرت نشردن حرق بریرمره 

 ها تمدید نشده است.   دفترچه بیمه 
 

 اعتصاب کارگران کشتارگاه مره سبزوار
شرهرریرور مراه کرارگرران    ٤١ روز    –سیزدهر شهریرور مراه  

کشترارگراه مرر، سربرزوار در اسرتران برراسران رضروی در  
اعتراد به عدم پردابت مطرالربرات مرزدی برود دسرت از  

گویند  بین یرک ترا    کار کشیدند. کارگران معترضین می 
چند ماه دستمزد پردابت نشده داریر و شرایط معیشتری مرا  

 به علت این تابیر با مشکل مواجه شده است. 
 

 تجمع کارگران  راردادی و بازنشسته نساجی پارسیلون 
شرهرریرور مراه کرارگرران    ٤١ روز   –سیزدهرر شرهرریرور مراه  

نساجی پارسیلون برم آباد مقابل سابتمان اداره کرل ترعراون  
کار ورفاه اجتماعی استان لرستان تجمرع کرردنرد. بریرش از  
یک سا  و نیر است که کاربانه پارسیلون ترعرطریرل اعرالم  

ی که از زمان ترعرطریرلری کراربرانره    شده و کارگران  رارداد 
اند، وضعیت ش لی مشرخرصری نردارنرد و    تاکنون بیکار شده 

انررد. کررارگررران    مررطررالرربررات مررزدی بررودرا دریررافررت نررکرررده 
ترا    ٠١ بازنشسته این واحد نساجی که تعداد آنها به حردود  

رسد، از حدود دو سرا  پریرش کره برازنشرسرتره    نفر می   ٦١ 
انرد.    اند هنوز سنوات بازنشستری بود را دریافت نرکررده   شده 

سرا  هسرترنرد،    ٤١ کارگران رسمی که دارای سوابق باالی  
گویرنرد در صرورتری کره کرارفررمرای جردیرد برتروانرد    می 

ای آنرهرا را پرردابرت کرنرد امرکران    مطالبات معو ه بریرمره 
 کنند.   بازنشسته شدن پیدا می 

 
تجمع مربیان پیش دبستانی استان 

 گلستان
شهریور مرربریران پریرش    ٤١ صبا روز   –سیزدهر شهریور ماه  

دبستانی استان گلستان مقابل استانداری این استران ترجرمرع  
دبستانی بواستار ایرن هسرترنرد کره در    کردند. مربیان پیش 

سابتار آموزش و پرورش جذب شوند و به همین دلیل برارهرا  
 اند.   های مختلف تجمع کرده   در استان 

 

افزار  کارگران واحدهای تولید نوشت
 امنیت شغلی می خواهند!

افرزار    ریی  اتحادیه فروشندگران نروشرت -دوازدهر شهریور ماه 
درصرد لروازم الرترحرریرر    ٠٠ و لوازم مهندسی تهران گرفرت   

شرود.ازصرنرعرت    مورد نیاز دابرلری برا واردات ترامریرن مری 
التحریر حمایرت صرورت نرمری گریررد. اکرنرون    تولیدی لوازم 

التحریر در کشور با ظررفریرت پرایریرن    واحدهای تولیدی لوازم 
ها توان ترامریرن    به کار مش ولند؛ در حالی که این کاربانه 

 درصدی بازار دابلی را دارند.   ٩٠ تا    ٩١ 
 

 اعتراض کارگران شهرداری تبریز
کرارگرران برخرش هرای مرخرترلرف    -دوازدهر شرهرریرور مراه 

شهرداری تبریز ماه هاست که مزد و مزایای بود را برطرور  
کامل دریافت نکرده اند.کارگران پیریر حقوق معو ه برود  
هستند.پیریری حقوق معو ه متعا با با تهدید مواجره مری  
شود. شرکت های شهرداری تامین مالی مری شرونرد امرا  

 این پو  به دست کارگران نمی رسد. 
 

 تبعیض جنسیتی در بازار کار
الرمرلرلری برازار    در نخستین کارگاه بیرن   -دوازدهر شهریور ماه 

کار که با حضور وزیرر کرار و دسرتریرار ویر ه ا رترصرادی  
جرمرهروری بررگرزار شرد، اعرالم گرردیرد نرترایرا نشران    ریی  
دهد در دستمزد ساعتی، دستمزد مردان بیشرترر از زنران    می 

بره    ٤١٧٠ درصرد در سرا     ١ است. نرخ بیکاری زنران از  
افررزایررش یررافررتره ونرررخ    ٤١٤٠ درصررد در سررا     ٤١ حردود  

بیکاری زنان با ابتالف فاحشری براالترر از نررخ بریرکراری  
سرا  گرذشرتره افرزایرش    ٤١ مردان است، این ابترالف   در 

یافته و از نامساعدتر بودن نسبی برازار کرار کشرور بررای  
 زنان حکایت دارد. 

 
 تجمع کارگران شهرداری خرمشهر

کارگران بردمرات شرهرری و فضرای  -دوازدهر شهریور ماه 
سبز شهرداری برمشهر نسبت به عدم دریافت بیرش از سره  
ماه حقوق بود اعتراد کرده، درمقابل سابتمان شرهررداری  

 این شهرستان تجمع کردند. 
 
 بیکاری گسترده کارگران استان اصفهان 

طبق آبرین آمار استاندار اصرفرهران در  -دوازدهر شهریور ماه  
درصرد برود و ایرن در    ٤٤،٤ میزان بیکاری کشور   ٤٠ سا   

درصد بروده    ٤١،١ حالی است که میزان بیکاری در اصفهان 
در اسررتررانری بررا هشررت هررزار واحررد صرنررعررترری و  … اسرت  

کارگاهی، چندین سا  است که رکود، افرزایرش ترولریرد و  
صادرات را برهر زده است و اصفهان تروان افرزایرش فررصرت  

 های ش لی بود را ندارد. 
 

 مشکل بیکاری وکالی دادگستری
کار وکالت و بطرور کرلری  ضرایری در  -دوازدهر شهریورماه 

رو است. از سویی مراهریرت    به   ای رو   ایران با مشکالت عدیده 
و نبود امنیت ش لری و اسرترقرال  الزم از سروی  … ش ل   این 

همه این گرفتاری ها کرار را دشروار مری سرازد.    دیرر 
کاری و کمبود حقوق زنردگری وکرال    سالهاست مشکل بی 

 را با مشکالتی مواجه سابته است. 
 

 اعتراض کارگران و کسبه خرد پالسکو
جمعی از کسبه سابتمان پرالرسرکرو    –دوازدهر شهریور ماه  

برای چندمین بار در مقابل این سابتمران مرخرروبره ترجرمرع  
کردند. بعد از گذشت هشت ماه از حراثره پرالرسرکرو هرنروز  
آجری روی آجر گذاشته نشده و کراری بررای کرارگرران و  
کسبه نکردند به طوریکه تکلیف م ازه ها روشرن نریرسرت.  

 وعده ها در حد حرف با ی مانده است. 
 

 اعتصاب کارگران معدن ملچ آرام
جمعی از کارگران مرعردن مرلری آرام    -دوازدهر شهریور ماه 

  ١ وا ع در شهرستان رامیان ، دراعتراد بره عردم دریرافرت  
ماه مزد و حق بیمه در مقابل فررمرانرداری رامریران ترجرمرع  
کردند.کارگران می گویند؛ به دلریرل پرردابرت نشردن حرق  

 بیمه،هیی دفترچه بیمه بدمات درمانی نداریر. 
 

تجمع کارکنان مخابرات روستایی 
 خوزستان

شررهررریررور کررارگررزاران    ٤٤ روز    –دوزدهررر شررهررریررور مرراه  
مخابرات روستایی استان بوزستان که از شرهررهرای اسرتران  

ای    گردهر آمده بودند، مقرابرل شررکرت مرخرابررات مرنرطرقره 
استان بوزستان تجمع کرردنرد. کرارگرزاران برواسرترار عرقرد  

بندی مشراغرل     رارداد دائر و نیز بواستار اجرای طرح طبقه 
 هستند. 

 
 اعتراض دانشجویان بورسیه دانشگاه نفت

دانشجویان دانشراه نفرت نسربرت بره    –دوازدهر شهریور ماه  
انرد.    وضعیت نامشخ  اسرترخردامری برود اعرترراد کررده 

گویند در دفترچره انرترخراب رشرتره    دانشجویان معترد می 
 رار بوده پ  از فار، التحصیلی جرذب وزارت نرفرت شرویرر  
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ای بررای اسرترخردام در    اما اکنون مشخ  شده که بورسیه 
 کار نیست. 

 
 ادامه مبارزه کارگران کارخانه آ ر آب

کارگران این کاربانه کره بریرش از    –دوازدهر شهریور ماه  
ماه است مطالبات مزدی طلبکارند بواسترار رسریردگری    ٠ 

هرای    بردهری     های صنرفری برود شردنرد مسرئرلره   به بواسته 
هرای کراربرانره از    ای و بانکی و از سرگیری فعالریرت   بیمه 

جمله این مطالبات است. همچنین کرارگرران مرعرتررد در  
هررای بررود بررا مررراجررعرره برره سررابررتررمرران    ادامرره پرریررررریررری 

صداوسیمای استان مرکزی، نسبت به اظهاراتری کره شرب  
گذشته از زبان کارفرمای این واحد صنعتی مرنرترشرر شرده  

 است، انتقاد کردند. 
 

بار  اعتراض نگهبانان میادین میوه و تره
 تهران

برار    نرهبرانران مریرادیرن مریروه و ترره   –دوازدهر شهریور ماه  
تهران از عدم پردابت مطالبات مرزدی سرا  گرذشرتره برود  
انتقاد کردند و گفتنرد برا وجرود تربردیرل وضرعریرت، هرنروز  

است و از سرا  گرذشرتره    مزایای مزدی شامل حا  ما نشده 
 عیدی و سنوات طلبکاریر. 

 
 اعتراض کارگران حفاری شمال

کرارگرران حرفراری شرمرا  نرررران    –دوازدهر شهریور مراه  
هایی هستند که از تعطیلی پایررراه برهرشرهرر  ایرن    زمزمه 

دهد و در صرورت ترعرطریرلری ایرن پرایررراه،    شرکت ببر می 
شوند و این اترفراق سرا  گرذشرتره نریرز    پرسنل آن بیکار می 

برای تعدادی دیرر از کارکنان این شرکت رخ داده اسرت.  
در عین حرا  کرارگرران حرفراری شرمرا  از عردم پرردابرت  
معو ات مزدی برود انرترقراد کرردنرد و گرفرترنرد  از سرا   

 گذشته مطالبات مزدی پردابت نشده داریر. 
 
ارگان های امنیتی راهبرد تامین امنیت  

 سرمایه
وزیرر اطرالعرات در جرلرسره شرورای    –یازدهر شهریور ماه  

وگوی بخش بصوصی و دولرت گرفرت امرنریرت برایرد    گفت 
گذاران فراهر شرود کره آنران فرقرط    ای برای سرمایه       گونه   به 

گرذاران را    دغدغه کار داشته باشند.وزیر اطالعات، سرمرایره 
 سرداران عرصه ا تصادی دانست. 

 
 تجمع رانندگان مسافربری برون شهری دهدشت   

اتوبوس و مریری    -،رانندگان برون شهری -یازدهر شهریور ماه 
شهرستان دهدشرت دراعرترراد بره وضرعریرت پرایرانره    -بوس 

مسافربری این شهر و نداشتن بیمه در مرقرابرل فررمرانرداری  
تجمع کردند.رانندگان بواستار ایجاد استراحرتررراه مرنراسرب  

 در پایانه مسافربری هستند. 
 

 آزاد سازی قیمت ها و میزان دستمزد
مرعراون امرور ا رترصرادی و برازرگرانری  -یازدهر شهریور ماه 

وزارت صنعت با بیان اینکه بخشنامه حذف درج  ریرمرت از  
روی کررراالهرررا در راسرررترررای ر رررابرررتررری شررردن برررازار  

است،گفت مقرر شرده ترا از ابرتردای مرهررمراه بره صرورت  
کنندگران روی سره گرروه    آزمایشی درج  یمت توسط تولید 

کاالیی بیسکوییت، شریرریرنری و شرکرالت،چریرپر  ومرواد  
سلولزی از جمله دستما  کاغذی حذف شود و  ریرمرت ایرن  

 کاالها در بازار ر ابتی تعیین شود.     گروه 
 

 خواسته کارکنان سازمان دامپزشکی
معراون دفرترر برهرداشرت و مردیرریرت    –یازدهر شهریور ماه  

برا  ”  بیماری های مشترک سازمران دامرپرزشرکری گرفرت  
  ٤١١ توجه به بودجه های کر و جمعیت باال نرمری تروانریرر  

بریرشرترر کرارکرنران  ”. درصد رسالت های بود را اجرا کرنریرر 
سرازمران دامرپرزشرکری بره صرورت  رراردادی مشر رو  بره  
کارند.مزایایی مانند حق بیمه شامرل بسریراری از پررسرنرل  
شاغل نمی شود.پرسنل با مشکالت مرعریرشرتری دسرت بره  

 گریبان هستند. 
 

تجمع دوباره رانندگان تاکسی بی سیم 
 تهران

شماری از رانندگان شرکت تراکسری    –یازدهر شهریور ماه  
بی سیر تهران دراعتراد به ابرذ مربرلرغ ثرابرت بره عرنروان  
کررمرریررسرریررون از سرروی ایررن شرررکررت در مررقررابررل سررازمرران  
تاکسیرانی تهران تجمع کردند. شرکت تراکسری بری سریرر  

هزار تومان از رانرنردگران دریرافرت    ٤١١ تهران ماهانه حدود  
می کند و در صورت عدم پرردابرت ایرن مربرلرغ از سروی  

 راننده، کارنامه و پروانه کار تاکسی صادر نمی شود. 
 

 اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
کارگر صرنرعرت کشرت    ٠١١ بیش از   –یازدهر شهریور ماه  

شرهرریرور مراه در    ٤٤ و صنعت نیشکر هفت تپه، صبرا روز 
اعتراد به عدم پردابت مطالبات مرزدیشران دسرت از کرار  
کشیدنرد. دلریرل ایرن اعرترصراب پرردابرت نشردن دسرترمرزد  

های برداد، تیر و مرداد و وضعریرت نرامرعرلروم مرزایرای    ماه 
 برداری دو سا  گذشته عنوان شده است.   پاداش و بهره 

 
 اعتراد کارگران کاربانه کیان تایر 

کاربانه کیان تایر مرطرالربرات حردود    –یازدهر شهریور ماه  
ماه به تعویق افرتراده اسرت    ٤ کارگر را که به مدت    ٤٤١١ 

 را هنوز پردابت نکرده است . 
 

کارگران طرح راه آهن اردبیل بالتکلیف 
 هستند

ده ها کارگر پرومه راه آهرن اردبریرل مرزد    -دهر شهریور ماه 
چندین ماه بود را دریافت نکرده و بالترکرلریرف هسرترنرد.از  

آهرن اردبریرل    میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پررومه راه ٤٤ 
تنها هفت میلیارد ترومران ترخرصریر  یرافرت کره برا ایرن  
وضعیت اعتباری و تخرصریر  نرامرنراسرب آن امریردی بره  

اندازی این پرومه حیاتری اسرتران اردبریرل وجرود    تکمیل و راه 
 ندارد. 

 
 آهن اصفهان در اولویت دولت   بصوصی سازی ذوب 

در اولین ا ردام وزارت صرنرعرت، مرعردن و  -دهر شهریور ماه 

تجارت بعد از ترودیرع و مرعرارفره وزرایرش تر ریریرر شررایرط  
های کرالن در کشرور اسرت.در    مالکیتی و مدیریتی بنراه 

آهرن اصرفرهران    نخستین گام اولتیماتومی دو مراهره بره ذوب 
 .   بینی کند   داده شده تا برنامه اجرایی مناسبی را پیش 

 
تعطیلی واحد های تولیدی و صرنرعرتری اسرتران آذربرایرجران  

 غربی 
ده ها واحد تولیدی و صنرعرتری در اسرتران    -دهر شهریورماه 

آذربایجان غربی در رکود بوده و شمار زیادی نریرز ترعرطریرل  
شدند. معاون سیاسری، امرنریرتری و اجرترمراعری اسرترانردار  
آذربایجان غربی گفت  مشکرالت واحرد هرای ترولریردی و  
صرنرعررتری اسرترران در کرارگرروهررهرای ویر ه برررسرری مرری  
شود.حدا ل هفت تا یازده هزار کارگر در استان بیکرار شرده  

 اند 
 

 اعتراد کارکنان شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی 
شرکت مخابرات استان آذربرایرجران غرربری    -دهر شهریور ماه 

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و  رانرون کرار را رعرایرت  
کند. برواسرت کرارگرران اجررای طررح طربرقره برنردی    نمی 

مشاغل، انعقاد  رارداد مستقیر با مخابرات و رفع تربرعریرض  
است. در شرکت مخابرات ایران، تفاوت حقوق و مرزایرا بریرن  
پرسنل شرکتی و رسمی بسریرار زیراد اسرت و بره عربرارت  

 شود.   مزد یکسان اجرایی نمی   دیرر،  انون کار یکسان 
 

سر تیتر وقایع اجتماعی و کارگری 
 ساعت گذشته ٧١در 

 
ادامه تجمع کارگزاران مخابرات روستایی 
سراسر کشور مقابل ساختمان مرکزی 
 شرکت مخابرات برای دومین روزمتوالی

تجمع اعتراضی کارگران سازمران آب و فراضرالب اسرتران  
 کرمانشاه مقابل استانداری 

 
اعرترصرراب وتررجرمرع کرارگررران شرهررر کرراج دراعرتررراد برره  

ماهه اش مقابل فررمرانرداری  ٧ بروزنشدن حقوق وعدم پردابت 
 ارد  

 
تجمع اعتراضری کرارگرران فضرای سربرزشرهررداری آبرادان  

ماه حقوق مقابل سابتمان سرازمران پرارک  ١ نسبت به عدم  
 ها و فضای سبزتهدید به ابراج از کارکارگران معترد 

 
 ماه کارانه پرستاران شرکتی همدان ٤ عدم پردابت  

 
کارگر پارس بودرو برای رسیدن به سروی  شرکت جرانرش  

 را گذاشت 
درصدی مررگ هرای حروادث  راردراسرتران    ٤١١ افزایش  

 مازندران طی سا  جاری 
 

ناپدید شدن یک کرارگرر حرفراری چراه نرفرت در مسرجرد  
 سلیمان 
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مرگ یک کارگر سابتمانی دراراک بردنربرا  سرقروب از  
 ارتفا  
 

 مرگ سیر بان اداره برق جاسک براثر برق گرفتری 
 

کارگر مقنی درحادثه ریزش  نات در روسرترای  ٤ جان بابتن 
 ساق زاوه 
 

تحصن سپرده گذاران کاسپین در مرقرابرل  روه  ضرایریره در  
 شهریور   ٤١ تهران /  
 

اعتراد ناجیان غرریرق دریرا در رودسرر بره عردم پرردابرت  
 دستمزد 
 

 شود   های غله به بخش بصوصی واگذار می   تمام شرکت 
کارگران شهرداری کوت عبدالله برای دومیرن روز پریراپری  

 روبروی درب شورای شهر تجمع کردند 
 
واحد صنعتی در آستانه تعطیلری/ چررا برانرک  ٤١١ بالغ بر  

 رود؟!   مرکزی زیر بار اجرای  انون نمی 
 

تجمع اعتراضی کارگران سازمان آب و 
فاضالب استان کرمانشاه مقابل 

 استانداری
در هفته گذشته، کارگران سازمان آب و فراضرالب اسرتران  

کرمانشاه دراعتراد به نداشتن امنیت ش لی،سرطرا پرایریرن  
حقوق وعدم پردابت بمو ع مطالباتشان مرقرابرل اسرترانرداری  

 تجمع کردند. 
شرهرریرور رسرانره ای شرد،  ٤١ براساس گزارشری کره امرروز 

کارگران سازمان آب و فاضالب استران کررمرانشراه دربرال   
هفته گذشته دراعتراد به بطر ابراج از کار، سطا پرایریرن  
حقوق وپردابت نشدن ماه ها حقوشان،دست به تجمع مرقرابرل  

 استانداری کرمانشاه زدند. 
نرفرر  ٤ ببراین تجمع که با دبالت نیروی انتمامی وبرازداشرت 

از کارگران مرعرتررد پرخرش شرده برود،ترکرذیربریره نریرروی  
 انتمامی مبنی بربازداشت را بدنبا  داشت. 

بنابه همیرن گرزارش،بردنربرا  ترجرمرع اعرترراضری کرارگرران  
سازمان آب و فاضالب استان کرمانشاه ، مبلغ دو میرلریرارد  
و ششصد میلیون ریا  از طررف سرازمران آب و فراضرالب  
استان به حساب پیمانکاران برای پردابت حقوق معو ره ایرن  

 کارگران واریز شد 
 

اعتصاب وتجمع کارگران شهر کاج 
دراعتراض به بروزنشدن حقو  وعدم 

 ماهه اش مقابل فرمانداری اردل٢پرداخت
شررهررریررور(،کررارگررران شررهرررداری کرراج از ترروابررع  ٤٤ روز   

شهرستان ارد  در استان چهارمحا  و بختیاری، دراعرترراد  
مرراهرره اش دسررت  ٧ برره بررروزنشرردن حررقرروق وعرردم پررردابررت 

 ازکارکشیده ومقابل فرمانداری ارد  تجمع کردند. 
به گرزارش یرک مرنربرع بربرری مرحرلری،یرکری از ایرن    

مراه اسرت کره بره    ٧ کارگران تجمع کننده گفت  بیش از  
ما حقوق نداده اند و همچنین بر اساس  انون کرار افرزایرش  

 حقوق نداشتیر. 
وی با بیان اینکه همه ما با مشکالت مالی روبرو هسرتریرر  
و هیچیک از مسئوالن وضعیت ما را درک نمی کرنرنرد،  
گفت  نه پیمانکار، نه مسئوالن شرهررداری و نره اعضرای  
شورای شهر کاج سرشران بررای ایرن کرارگرران درد نرمری  

 کند، آنها فقط به فکر جیب بودشان هستند. 
یکی دیرر ازاین کارگران معترد بیران داشرت  آیرا آ رای  
شهردار کاج یا دیرر مسئولین شهررسرترانری برودشران مری  
توانند یک ماه بدون حقوق زندگی کند، کرارگررانری کره  
تنها محل درآمدشان از این راه اسرت، سرزاوار نریرسرت کره  

 حقو شان پردابت نشود. 
وی ادامه داد  این کارگران همه سرپرست بانواده و دارای  
زن و فرزند هستند و درآمدی جزف ایرن راه نردارنرد و بردون  
شک نیاز به درمان دارند و این اجحاف و ظلمی است کره  

 در حق آنها می شود. 
   

ماه کارانه پرستاران ٦دم پرداخت  
 شرکتی همدان

 ماه کارانه پرستاران شرکتی همدان پردابت نشده است. ٤ 
براساس گزارشراتری کره امرروز رسرانره ای شرد،وضرعریرت  

مراه    ٤ برار اسرت و آنرهرا حردودا   کاری پرستاران بسیار اسرف 
 درصدش پردابت شده است.   ٠١ پیش کارانه و آن هر  

   

 دامنه اعتراض به کشتار کولبران را سراسری کنیم 
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صد در صدی مرگ های حوادث 
 كاردراستان مازندران طی سال جاری

مرگ و میر ناشی از حروادث  رار در چرهرار مراهره  
امسا  دراستان مازندران نسبت به مدت مشرابره سرا   ربرل  

نفر در چهار مراهره سرا   ٤٧ درصد افزایش یافت و از    ٤١١ 
 نفر در سا  جاری رسیده است.   ١١ گذشته به  

 
 درصدی مصدومین حوادث کار ٢رشد 

مدیر کل پزشکی  انونی استران در بصروز مصردومریرن  
نرفرر    ٤٧١ )   ٤٩٧ چهار ماهه حوادث کار گرفرت   ترعرداد  

نفر زن( نرفرر در ایرن چرهرار مراهره بره مرراکرز    ٤١ مرد و  
پزشکی  انونی استران مرراجرعره کرردنرد کره ایرن ر رر در  

 درصد افزایش داشت.   ٧ مقایسه با مدت مشابه سا   بل  
 
ناپدید شدن یک کارگر حفاری چاه نفت  

 در مسجد سلیمان
یک کارگر حفاری چاه نفت در مسجد سلریرمران از ظرهرر  
شنبه هفته جاری در کروهسرتران هرای مسرجرد سرلریرمران   

 مفقود شده است. 
درهمین رابطه صادق سالمت معاون امرداد و نرجرات هرال   

ساله تبعه چین به نرام چچرنرر    ١٠ احمرگفت  این کارگر  
چانر چونچ پ  از تمام شدن کار برود تصرمریرر گررفرت  
بدون همراهی با سایر همکاران بود و پیراده از مرحرل کرار  
به سمت استراحتراه بود حرکت کند که در آبریرن ترمراس  
تلفنی که شنبه ساعت یک ظهر با هرمرکرار برود داشرت  
 اعالم کرد که در کوهستان مسیر بود را گر کرده است. 

وی گفت  از شامراه شنبه جست وجرو بررای یرافرترن ایرن  
کارگر در کوهستان های مسرجرد سرلریرمران آغراز شرده و  
یک بالررد و سر های زنده یاب بره مرحرل اعرزام شرده  
 اند اما هنوز این کارگر حفاری چاه نفت پیدا نشده است. 

معاون امداد و نجات جمعیت هال  احمر بوزسرتران از ترداوم  
جست و جو برای یافتن کارگر گمشده در منطقه ترل برزان  
شهرستان مسجدسلیمان به صورت هوایری و زمریرنری بربرر  

 داد. 
سالمت، بابیان اینکره چرانرر چرون در یرک کرمرپرانری  
چینی پیمانکار دکل های حرفراری در مسرجرد سرلریرمران  
مش و  کار است، افزود  با توجه به گستردگی و وسرعرت  
منطقه و کوهستان های سخت گذر، از برالررررد و سرر  
زنده یاب برای یافتن این فرد استفاده می شرود کره هرنروز  

 پیدا نشده است. 
 
 

مرگ یک کارگر ساختمانی دراراک بدنبال 
 سقوط از ارتفاع

سرالره هرنرررام  ٠٤ شهریور(،یک کارگر سابتمرانری ٤٤ روز   
کار در اراک با سقوب از ارترفرا  جران برود را از دسرت  

 داد. 
د یقه روز گرذشرتره در پری اعرالم    ١١ و    ٤١ حدود ساعت  

مبنی برر سرقروب کرارگرری از    ٤٤١ مرکز فوریت سامانه  
سابتمران در حرا  سرابرت در شرهررسرتران اراک عروامرل  
انتمامی و امدادی جهت بررسی موضو  در محرل حراضرر  

 شدند. 

سرالره در  ٠٤ با بررسی به عمل آمده مشخ  شد کرارگرری 
هنرام کار در سابتمان در حا  سرابرت بردنربرا  سرقروب از  

 ارتفا  جان بود را از دست داده است. 
 

مرگ سیم بان اداره بر  جاسک براثر 
 بر  گرفتگی

شهریور،سیر بان تعمیررات اداره بررق جراسرک چرهرار  ٤١ روز 
روز پ  از برق گرفتری حین کاردربریرمرارسرتران،جرانرش را  

 ازدست داد. 
رئی  اداره برق شهرستان جاسک گفت  چرهرار روز پریرش  

سرالره برخرش ترعرمریررات برخرش    ١١ ابراهیر نوتراش سیمبان  
لیردف در روستای سدیی به علت شروک الرکرترریرکری و  
سقوب از تیرق برق دچار حادثه شرد کره پر  ازانرترقرا  بره  

 بیمارستان محمدی بندرعباس، امروز صبا فوت شد. 
محمود انصاری افزود  علت مرگ سرقروب از تریرربررق و  

 جراحات شدید بوده است. 

 
 

 بین المللی
اعتتتصتاب کتارگتران متک  -ت انگلستتتان ٤

 دونالد با خواست افزایش دستمزد
دونرالرد    ای مرک   کارکنان دو شعبره از فرروشررراه زنرجریرره 

سپتامربرر در    ١ سابقه از روز دوشنبه    انرلی  در ا دامی بی 
 شان دست به اعتراد زدند.   اعتراد به وضعیت حقو ی 

های کمبریا و کرریرفرورد    تن از کارکنان شعبه   ١١ کر    دست 
انرلی  در این اعتصاب شرکت دارند. معترضریرن برواهران  

پرونرد در سراعرت    ٤١ کرر    امنیت ش لی و پرردابرت دسرت 
رررررره   عررررررنرررررروان دسررررررتررررررمررررررزدشرررررران هسررررررتررررررنررررررد.   ب

ایان هودسون رئی  انجمن مواد غذایی و اتحادیه کرارگرران  
وگو با بربررنررراران ضرمرن    در گفت  (BFAWU)انرلی   

دونرالرد گرفرت  اکرنرون    حمایت از تصمیر کارکنران مرک  
هرایری    زمان ت ییر فرارسیده است. از پیش کارکنان رستروران 

دونرالرد مرجربرور برودنرد تررا وضرعریررت نرابررابررر    نرمریرر مرک 
شان را تحمل و در محل کرار ترحرقریرر شرونرد. امرا    حقو ی 

ا دام امروز شجاعانه و تاریخی است. یرکری از کرارکرنران  
وگو با شبکره بربرری اسرکرای نریروز    دونالد در گفت   مک 

دونرالرد دشروار اسرت. عرلرت    گفت  کار کردن بررای مرک 
اینکه من امروز اعترصراب کرردم ایرن اسرت کره احسراس  

گرریرررم. برریررش از    انرردازه کررافرری حررقرروق نررمرری   کررنررر برره   مرری 
دونرالرد در سرراسرر    هرای مرک   میلیون نفر در فروشرراه   یک 

کنند که از این میزان حدود یکصردهرزار ترن    جهان کار می 
در انرررلریر  بره مشر رو  بره کرار هسرترنرد. بره گرزارش  

هررای    هررای انرررررلرریررسرری، سررایررر کررارکررنرران شررعرربرره   رسررانرره 
دونالد نیز در نمر دارند تا ا دام مشرابرهری را صرورت    مک 

ها تن از کارکنان این فرروشررراه    دهند. شنبه گذشته نیز ده 
های کارگری در مرقرابرل مرقرر    ای و اعضاف اتحادیه   زنجیره 
دونالد در لندن تجمع کرده بودند. معترضین همچرنریرن    مک 

در نمر دارند تا در مقابل پارلمان دست به اعرترراد برزنرنرد.  
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر نیز ضمن اعرالم حرمرایرت  

دونرالرد، ترمکریرد کررد کره    از ا دام کارکنان معترد مک 
 ها منصفانه و بایستی مورد تروجره  ررار گریررد.   بواسته آن 

دونرالرد در    این بررای اولریرن برار از زمران گشرایرش مرک 

اسرت کره کرارکرنرانرش اعرترصراب    ٤٤٧١ انرلی  در سا   
  کنند.   می 
 
ها از اجترای  افزایش نگرانی -تت فرانسه ٧

 قانون جدید کار
ها حاکی از آن است که حردود دو سروم    ترین نمرسنجی   تازه 

شهروندان فرانسه بر این باورند که با به اجرا درآمردن  رانرون  
جدید کار، زمینه بررای ابرراج کرارمرنردان و کرارگرران از  

 تر از گذشته بواهد شد.   ها بسیار ساده   سوی کارفرما 
پیش از اعالم محورهای مهر اصالح و ایجاد تر ریریررات در  
 ررانررون کررار فرررانسرره، "س م ت"، یررکرری از بررزرگررتررریررن  

های کارگری در این کشور، برای یک ترمراهررات    اتحادیه 
سپتامبر فرابوان داده برود. ایرن    ٤٤ بزرگ بیابانی در روز  

های کرارگرری مرورد    فرابوان هنوز ازسوی تمامی اتحادیه 
 حمایت  رار نررفته است. 

انرد برا بره اجررا    حدود دو سوم شهروندان فرانسره هرر گرفرتره 
درآمدن  انون جدید کار، زمینه بررای ابرراج کرارمرنردان و  

ترر از گرذشرتره    هرا بسریرار سراده   کارگران از سوی کارفرمرا 
 بواهد شد. 

در واکنش به طرح اصالح  انرون کرار، حرزب راسرتررررای  
بواهان فرانسه که حزب اپوزیسیون دولت امرانروئرل    جمهوری 

کند  این اصرالحرات    شود، تاکید می   ماکرون محسوب می 
سر و صدای زیادی به پا کرده است اما در نرهرایرت شراهرد  

 نتیجه چندانی نخواهیر بود. 
گررای فررانسروا    چرپ     استفان لوف ل  سخرنررروی دولرت 

هوالند( هر با انرترقراد از طررح ارائره شرده، مرترذکرر شرد   
اینرونه اصالحات منجر به ایرجراد شررایرط مرنراسرب بررای  

 تولید کار بیشتر نخواهد شد. 
 
هتتای کتتارگتتری از  تتتتتت حتتمتتایتتت اتتتحتتادیتته٦

 قطر - کارگران مهاجر مقیم این کشور 
هرای حرقروق بشرری از    های کرارگرری و سرازمران   اتحادیه 

انرد براتروجره بره آنرچره کره    سازمان جهانری کرار برواسرتره 
گرذرد، مراده    اکنون بر سر کارگران بارجی در  طرر مری   هر 
را دربصوز حرمرایرت از هرمره    ٤٠٩ نامه شماره    مقاوله   ٤٤ 

 هایشان به اجرا برذارد.   کارگران بارجی و اعضای بانواده 
 طع رابطه میان  رطرر و کشرورهرای عرربری مروجرب شرده  
صدها هزار کارگر بارجی در  طر نتوانند هریری ارتربراطری  

شرود    های بود داشته باشند. از طرفی گفته مری   با بانواده 
که دولت ایرن کشرور پر  از تریرره شردن روابرط برود برا  
کشورهای دیرر کارگران آنها را مرورد اذیرت و آزار  ررار  

هرا اجرازه برروج بره آنرهرا    دهد و با گررفرترن پراسربرورت   می 
 دهد.   نمی 
با داشتن اصرو  و  رواعردی در    ٤٠٩ نامه    مقاوله   ٤٤ ماده  

هایشان، آنها را دربرابر هررگرونره    حمایت از کارگران و بانواده 
کرنرد و حرقروق    جویی به علت  طع روابط مصرون مری   انتقام 

 کند.   آنان را حفی می 
هرای کرارگرر مصرر کره    برداد ماه امسا  دبیرکل اتحادیره 

اعزام نموده، از تشکیل کرمریرتره     کارگران زیادی را به  طر 
وزارترخرانره برا هردف پریررریرری    ٠ العاده متشرکرل از    فوق 

تحوالت مربوب به  طع روابط دیپلماتیک مصر برا  رطرر و  
 تاثیر آن بر کارگران ببر داده بود. 

 



 ٧٨٤ شماره      -  چهارم  دوره     29     کارگر کمونيست 

توقف بترنتامته حتمتایتت از  -تت آمریکا ١
 کودکان مهاجر بدون مدرک 

جف سشنز وزیر دادگستری آمریکا اعالم کررده کره دولرت  
ایاالت متحده، برنامره حرمرایرت از جروانران مرهراجرری کره  
دارای اسناد هویتی و مهاجرتی نیستند را متو رف برواهرد  

 کرد. 
سرپرترامربرر  دیرررر جروانرانری کره    ٧ آ ای سشنز گفته از  

مدارک ا امتی ندارند نخواهند توانست بررای اسرترفراده از  
 مزایای این برنامه که "داکا" نام دارد، دربواست بدهند.  

در عین حرا ، بره گرفرتره وزیرر دادگسرترری آمرریرکرا، در  
وضعیت کسانی که هر اکنون از این مزایرا اسرترفراده مری  

 ماه آینده ت ییری ایجاد نخواهد شد.   ٦ کنند، تا حدا ل  
این برنامه حمایتی، که از دستاوردهای مهر دوران ریراسرت  

  ٩١١ جمهوری باراک اوباما محسوب مری شرود، حردود  
هزار نفر از جوانانی که فا د مدارک مرعرتربرر مرهراجررتری  

 بودند را تحت حمایت  رار می داد.  
دو روز پیش بربی رسانه های آمریکا ببر داده برودنرد کره  
دونالد ترامپ، رئی  جمهور آمریکا، در نرمرر دارد بررنرامره  
حمایت از جوانان مهراجرری کره دارای اسرنراد هرویرتری و  

 مهاجرتی نیستند را مل ی کند. 
آ ای ترامپ روز سه شنبه در بیانیه ای گفت کره "مرایرل  
به تنبیه کودکان نیست، کودکانی کره بریرشرتررشران حراال  
افراد بزرگسا  هستند" و افزود  "امرا مرا برایرد تشرخریر   
دهیر که آمریکا کشرور فررصرت هراسرت چرون کشروری  

 است که  انون در آن حاکر است." 
بنا بر گزارش ها  ترامپ به کنرره این کشرور شرش مراه  
فرصت داده تا این برنامه را با برنامه ای دیررر جرایرررزیرن  

سپتامبر پل رایان، رئریر     ١ کند و کاخ سفید روز یکشنبه  
 کنرره، را از این تصمیر آ ای ترامپ باببر کرده است. 

گفته شده هفته گرذشرتره آ رای رایران از رئریر  جرمرهرور  
آمریکا بواسته تا برنامه"داکا" را مل ی نکند چون چرنریرن  

ای افرراد بسریراری را در مرعررد مشرکرالت  ررار    گزینه 
دهد. وی گفته این مهاجران را والدینشران بره آمرریرکرا    می 
اند و آنها جای دیرری جز آمریکا را به عرنروان برانره    آورده 

 شناسند.   بود نمی 
برنامه "داکا" که در زمان باراک اوبرامرا، رئریر  جرمرهرور  
سابق آمریکا، بره اجررا در آمرد بره حرمرایرت از جروانرانری  

پردازد که دارای سند هویتی و مهاجرتی نیستند و برا    می 
شود تا از کشور ابرراج نشرونرد و    حمایت از آنها باع  می 

همزمان برای آنها امکان کار و فررصرت ترحرصریرل فرراهرر  
 آورد. 

 
اعتتتتتراض کتتارگتتران  -تتتتتت آمتتریتتکتتا ٥

  ای  های های زنجیره رستوران
ای    هرای برود ران در رسرتروران زنرجریرره   استفاده از ماشیرن 

هرا بره مشرترریران مروجرب    آمریکرا بررای رسرانردن سرفرارش 
اعررتررراد کررارگرررانرری شررده اسررت کرره بررا اسررتررفرراده از  

 موتورسیکلت این کار را برعهده داشتند. 
  ٤١١ شود که در در سراسر آمریکا بیش از    تخمین زده می 

هرا بره    هزار کارگر در بدمات مربوب بره رسرانردن سرفرارش 
مشتریان، مش و  به کار باشند که بیش از نیرمری از آنرهرا  

آنها ضرربره مرعریرشرتری    سرپرست بانواده هستند و بیکاری  
 شود.   به کارگران محسوب می    بزرگی 

شبکه تلویزونی فاک  نیوز آمریکا که با تعردادی از ایرن  
سرپرترامربرر    ٦ کارگران صحبت کرده است؛ روز چهارشنبره  

 گزارشی از نارضایتی این کارگران پخش کرد. 
ای    یک نفرر از ایرن کرارگرران کره در رسرتروران زنرجریرره 

به گزارشرررر فراکر  نریروز     کند   "دومینوز پیتزا" کار می 

گررفررترره اسررت کرره برریررکرراری هررزاران کررارگررر آن هررر در  
هایی کره برود را حرامری ایرجراد اشرتر را  بررای    رستوران 

دانرنرد امرری غریرر انسرانری    طبقات کر درآمد جامعه مری 
کرنرد    است و ضربه بزرگی به جوانان آمریرکرایری وارد مری 

التحصیلی از دانشراه هیی کراری بره جرز    که پ  از فار، 
ها به در بانره مشرترریران پریردا    های رستوران   رساندن سفارش 

 اند.   نکرده 
ای "دانرکرن    یک کارگر دیرر نیز که در رستوران زنرجریرره 

الرو رو     کند ضمن ابراز نرررانری از  رریرب   دونات " کار می 
بودن بیکاری برود بره فراکر  نریروز گرفرت کره دانرکرن  

هزار شرعربره    ٤١ دونات  در سراسر آمریکا در سراسر آمریکا  
هرا از ایرن ترکرنرولر ی    دارد تصور کنید اگر در تمام شعبره 

هرای آنران    استفاده شود چه بالیی سر کرارگرران و برانرواده 
 آید.   می 

ترریرن شرعربره رسرتروران    کارگر جوان دیرری که در  دیمری 
ای "برگر کینر"در شهر میرامری ایرالرت فرلروریردار    زنجیره 

کند به فاک  نیوز گفت  دونالد تررامرپ رئریر     کار می 
های انتخاباتی ریاست جمرهروری    جمهوری آمریکا در ر ابت 

ترین حامی کارگران معرفی کررده و حرتری    بود را اصلی 
که حزب جمهوری بواه از ایرن بره برعرد حرزب     گفته بود 

کارگران آمریکاست اما مشخ  نیست که چررا حراال در  
 مقابل این اتفا ات سکوت کرده است. 

ای    مراهرواره     های برودران برا اسرترفراده از سریرسرترر   ماشین 
جی.پی.اس کار می کنند و هر اکنون تروسرط کراربرانره  

آیرنرده نرزدیرک      شوند و در   تسال موتورز و گوگل تولید می 
های فسیرلری    باتوجه به بر ی بودن و عدم استفاده از سوبت 

و عدم نیاز به راننده به صرورت گسرتررده در سرراسرر دنریرا  
 گیرند.   مورد استفاده  رار می 


