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 اصغر کریمی  
 تشکلیابی سراسری کارگران

در حمایت از رضا شهابی و زندانیان 
 سیاسی در گوهر دشت 

 کارگران در هفته ای که گذشت 
شهریور تجمع اعتراضی دستفروشان در اهواز  ٢٢

 علیه سرکوبگران شهرداری
مهر، روز جهانی معلم، روز اعتراض  ٣١

 سراسری
 "شهال دانشفر 

 منصور حکمت  تفاوت های ما 
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

 ٦٦ صفحه   (٧)

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را 
 هرچه بیشتر گسترش دهیم 

 شهال دانشفر 
 سخنی به مناسبت  آغاز سال تحصیلی

 ٤ صفحه  

 نسان نودینیان 
 مراسم "تکریم" و فریب کاری دولت دوازدهم! 

 

کار یا بیمه بیکاری خواست اصلی کارگران 
 کولبر 

 ٩ صفحه   عبدل گلپریان 

تجمع در حمایت از زندانیان سیاسی در مقابل 
 نفر ٤زندان گوهردشت کرج و دستگیری 

هیچ قدرت سرکوبی، ما کارگران و معلمان و توده های 
زحمتکش مردم ایران را وادار به تمکین به شرایط 

 مصیبت بار موجود نخواهد کرد
 جعفر عظیم زاده  

تشکل و  ٣١بیانیه مشترک 
نهاد صنفی مدنی در حمایت 

 از کارگران کولبر! 
 ٦٨ 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!

 ٤ صفحه   

 
فعالیتت هتای متتتنتوعتی بترای  
آزادی زندانیتان ستیتاستیی عتلتیته  
فشتتار بتته زنتتدانتتیتتان و عتتلتتیتته  
دستگیری فعالین در ایتران و در  
سطح بین المللی شتکتل گترفتتته  
است. این مبارزه را بتایتد هتر ته  

 وسیعتر گسترش داد.  
 

جتتمتتهتتوری استتالمتتی هتتمتتراه بتتا  
گسترش تعرض به زندگی مترد،ی  
دستگیری کارگران و معلتمتان و  
فعالین سیاسی را نتیتز گستتترش  
داده و زندانیان سیاستی را تتحتت  
فشتتارهتتای بتتیتتشتتتتتری  تترار داده  
است. جمهوری اسالمی در هفتته  
های اخیر از یتکتطتری بتیتش از  

نفر از زندانیان سیاستی را بته    ٠٥ 
زنتدان رجتایتی شتهتر بتا    ٠٥ بند  

شرایطی بسیار غتیتر انستانتی تتر  
منتقل کرده و از طترفتی تتعتداد  
 تتابتتل تتتوجتتهتتی از کتتارگتتران و  
معلمان را دستتتگتیتر کترده و یتا  
بترای آنتهتتا دترونتده ستازی کتترده  

 است.  
 

رضا شهابی را بعد از  تنتد ستال  
گذراندن در زندان مجددا به زنتدان  
بازگردانتدنتد. متحتمتود بتهتشتتتی  

لنگرودی عضتو کتانتون هتیتئتت  
مدیره کانون صنفتی متعتلتمتان را  
دستگیر کردند. اسماعیل عبتدی  
و محسن عمرانیی آتتنتا دائتمتیی  
عبدالفتاح سلطانیی سعید شتیترزاد  
و سعید ماسوریی مهدی فراحی  
شاندیزی زانیار و لتقتمتان مترادیی  
آرش صتتاد تتی و تتتعتتداد  تتابتتل  
تتتوجتتهتتی دیتتگتتر از فتتعتتالتتیتتن  
کارگتریی متعتلتمتان و فتعتالتیتن  
سیاسی و مدنی در زندانند و روز  
گذشته در جریان تجمت  در دفتا   
از زندانیان سیاسی بهنتا، ابتراهتیتم  
زادهی دیمان سالمیی واله زمانی و  
صالح اسعدی هم دستگیر شدنتد.  
در هفته هتای اختیتر هتمت تنتیتن  
برای دهها نفر از کارگتران هتفتت  
تتپته دترونتتده ستازی کترده انتد و  
تعدادی از فعالین از جمله عتلتی  
نجاتی و جتعتفتر عتظتیتم زاده را  
احضار کرده انتد و بترای شتادتور  
احسانی راد حتکتم شتالا صتادر  

 کرده اند.  
 

در مقابل ایتن سترکتوبتگتری هتا  
کارگران شرکت واحتد دستت بته  
تتجتمت  زدنتد و بتا روشتن کتتردن  
 راغ اتتوبتوه هتا و حترکتت بتا  
سرعت دایین خواهان آزادی رضتا  

شهابی و سایر فعالین کتارگتری  
زنتتدانتتی شتتدنتتد. ختتانتتواده هتتای  
زندانیان ستیتاستی در حتمتایتت از  
زندانیان سیاسی دست بته تتجتمت   

نفر از    ٠٧٥ در مقابل زندان زدند.  
معلمتان و کتارگتران و فتعتالتیتن  
اجتماعی و مدنیی بتا طتومتاری  
خواهان دایان دادن به اذیتت و آزار  
زندانیان ستیتاستی و آزادی آنتهتا  
شدند. کارزاری در اعتتتراض بته  
احضار کارگران و احکامتی کته  
علیه آنتهتا صتادر شتده و عتلتیته  
امتنتیتتتتی کتردن اعتتتتراضتات در  
جریان است. جمتعتی از زنتدانتیتان  
ستتیتتتاستتی در بتتنتتتد ده زنتتتدان  
گوهردشت نیز بیش از  تهتل روز  
است دست به اعتصتاب غتذا زده  
تا به فشارها و رفتتتارهتای ضتد  
انستتانتتی اعتتتتتراض کتتنتتنتتد. در  
افغانستان تظاهراتی در حمایت از  
زندانیان ستیتاستی در ایتران و در  
سلیمانیه تظاهتراتتی عتلتیته  تتتل  
کولبران و در دفتا  از زنتدانتیتان  
ستتیتتاستتی ستتازمتتان داده شتتد.  
آکستتیتتون هتتای متتتتتعتتددی در  
شهرهای سوئد و آلمان و انگلیت   
در دفتتا  از زنتتدانتتیتتان ستتیتتاستتی  
برگزار شده و با نهادهای متدافت   
حتتقتتوا کتتارگتتران تتتمتتاه هتتای  

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را 
 هرچه بیشتر گسترش دهیم  
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!
 ٨ صفحه  

یک هفته بیشتر بته شترو  ستال  
تحصیلی با ی نتمتانتده استت. بتا  

  ٠١ شرو  سال تحصیلتی یتش از  
میلیون دانتش آمتوز در متقتاطت   
مختلف تتحتصتیتلتی بته متدرسته  
میروند. بیتش از یتک متیتلتیتون  
معلم و کارمند دولتی نتیتز کتار  
خود را  آغاز متیتکتنتنتد. نتکتتته  
 ابل توجه ایتن استت کته شترو   
سال تحصیلی در ایترانی هتمتانتنتد  
دیگر کشورهای یک امتر روتتیتن  
و معمول نیست بلتکتهی متهتل هتر  
  - یز دیگر ابعاد وسی  اجتماعتی 

ستیتاستی دارد. فتقتر و فتالکتتت  
بتتیتتستتابتتقتته تتتوده متترد، مشتتکتتل  
فرستادن کودکان بته متدرسته را  
در دی دارد؛ هتزیتنته هتای کتمتر  
شکن وسایل تحتصتیتلتیی اختاذی  
هتتای متتداره بتترای متتبتتت نتتا،  

در شرایطی کته بتختش    -کودکان 
عتتتظتتتیتتتمتتتی از جتتتامتتتعتتته بتتتا  
دستمزدهای  تنتد بتار زیتر خت   
فتقتتر و حتتتتی بتا عتتد، دتترداختتت  
بمو   همین  ندر از حقوا روبترو  

ی بیتکتاری متیتلتیتونتی و  -هستند 
محرو،  از هر گونه تامینی و در  
حالتی کته ختبتری از تتحتصتیتل  
رایگان به عنوان یتک حتپ دتایته  
ای در جامعه نیستی شترو  ستال  
تتحتصتیتلتتی بته کتتابتوستی بتترای  
بسیاری از خانواده ها تبدیتل شتده  

 است.  
 

از سوی دیگر معلمان  رار ومتدار  
ادامه اعتتتراضتاتشتان بترای ستال  
جاری را میگذارند. اعتتتراض در  
دانشگاهها نیز در رابطه بتا ستطتح  
بتاالی شتتهتریته هتا و امتکتانتتات  
زیستی  ون خوابگاههتا و غتیتره  
مدتیست که در جریتان استت. از  
اینرو آغاز سال جدید تحصیلی بته  
فضای اعتراض در جامعه شتدت  

 داده است.  
 

هتتر ستتال تتتعتتدادی بتتیتتشتتتتتری از  
کودکان از  رخه تحصیتل ختارج  
می مانند. از جمله طبپ آمتاری  

ستال گتذشتتته    ٠٠ دولتتی طتی  

هتتای    آمتتوزان دوره   متتجتتمتتو  دانتتش 
  ٠١ گتتونتتاگتتون تتتحتتصتتیتتلتتی از  

( بتته  ٠١٧١ متتیتتلتتیتتون  در ستتال  
متیتلتیتون در ستال    ٠١ کمتتتر از  

جتاری رستیتتده استتت. گتتزارشتتات  
دیگر از هفت متیتلتیتون کتود   
خارج از  رخته تتحتصتیتل ستختن  
میگوید. به ایتن ر تمی کتودکتان  
محرو، از تحصتیتل افتغتانستتتانتی  
مقیم ایترانی کتودکتان متحترو، از  
تحصیل که در رواب  صیتغته ای  
به دنیا آمتده و فتا تد "هتویتت و  
شناسنامه " هستند و بسیتاری از  
کتتودکتتان در روستتتتتاهتتا کتته از  
تحتصتیتل متحترومتنتد را اضتافته  
کنیدی ابعاد هولنا  این فتاجتعته  
اجتتتتتمتتاعتتی متتقتتابتتل متتا  تترار  

 میگیرد. 
 

در ایران خبری از تحصیل رایگتان  
نیست و آموزش کامتال کتاالیتی  
است. ادعا میشود که بتر استاه  
 انون اساسی جمهوری استالمتی  
تحصیل تا دایان مقط  دبتیترستتتان  

برای همه رایگان است. امتا ایتن  
فتتقتت  بتتر روی کتتاغتتذ استتت.  
مداره دولتی هم تحتت عتنتاویتن  
مختلفی  تون هتمتیتاری مترد،ی  
متترتتتبتتا از ختتانتتواده هتتا اختتاذی  
میکنند. از جمله برای متبتت نتا،  
کودکان به اسم همیتاری شتهتریته  
میگیرند. ضمن ایتنتکته در طتول  
سال نیز بخش اعظم هزیتنته هتای  
متتدرستته را از والتتدیتتن طتتلتتب  
میکنتنتد و گتاهتا گتزارش شتده  
است که تحویل نتایج امتتتحتانتات  
تحصیتلتی کتودکتان را در گترو  
درداخت این اخاذی هتا  ترار داده  
انتتد. بتتعتتالوهی متتداره  دولتتتتتی  
تتتعتتدادشتتان هتتر روز متتحتتدود تتتر  
میشود و در مداره انتفاعی نتیتز  
هیچ سقفی برای گرفتن شتهتریته  

عتنتوان متهتال ا ن    وجود ندارد. بته 
نتو  تتقتستیتم  ٠٧ مداره ایران بته  

متداره  »شده استت کته شتامتل  
ی  «غتتتیتتتر دولتتتتتتتی »ی  «دولتتتتتتتی 

ی  «نتمتونته دولتتتی »ی  «تیزهوشان »
ی  «تربیت بتدنتی »ی  «امنایی   هیأت »
ی  «متتتتتتعتتتتتتاری استتتتتتالمتتتتتتی »
آمتتتوزان    دانتتتش »ی  «ایتتتهتتتارگتتتران »

ی  «بتتزرگستتاالن »ی  «استتتتتهتتنتتایتتی 
متتداره وابستتتتته بتته نتتهتتادهتتای  »

مداره سماء وابستتته  »ی  «مختلف 
ی  «بتته دانشتتگتتاه آزاد استتالمتتی 

از راه  »ی  «مداره شبانته روزی »
متتداره  »ی  «متتانتتدگتتار »ی  «دور 

استت. بتدیتن   «شبانه »و   «هوشمند 
ترتیب خانواده ها با انوا  و ا ستا،  

گیریتهتا بترای    محدودیتها و سخت 
مبت نا، کودکتانشتان در متدرسته  

 شهال دانشفر
 سخنی به مناسبت  آغاز سال تحصیلی 

یک هفته بیشتر به بازگشایی مدارس نماانادا ا،ابا باا تامااا  ااا از ااارزارهاا   

مبارزاتی برا  حق تحصیل رایگان برا  همه ااداانا دفاع انیا. معلمانا خاناادا  

ها  دانش آمازانا دانشجایان اه خاد با ماعاتامب مشاابا ای بار ،ار آماازش  

رابرایند ا فعالین دفاع از حقاا  ااادو ا در اا ال اال جااماعاه نایارا  ما اا  

اعتراض علیه محرامیب ااداان از تحصیل ا اتعیب ا،فبار تحصایال در ایاران  

ه،تند. برا  فر،تادن ااداانمان به مدر،ه تماا نیرا  خااد را ب،ایان اانایاا ا  

متحدانه در برابر اخاذ  ها  مدارس بای،تیا ا با تجمل اردن در مقابل مادارس ا  

مرااز آمازش ا پرارش ا به اشکال مختلف اعاتاراتای اعاما اانایاا ااه جاا   

ااداان ما مدر،ه ا،ب. خاا،تار جمل شدن ب،اط مدارس خصاصی ا طاباقااتای  

شدن آمازش ا پرارش ا گرفتن حق تحصیل از ااداانماان شاایاا. ایانا اا هاماه  

خاا،ت ا  اعتراتاب همین امراز معلمان نیز ه،با از ماباارزاب آناان ا،ایاعاا  

 حمایب انیا. 
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 شهال دانشفر                                                        سخنی به مناسبت  آغاز سال تحصیلی

روبرویند. مداره غیر دولتی نتیتز  
به مرکز  تادتیتدن بتیتشتتتر مترد،  
تتتبتتدیتتل شتتده استتت. از جتتمتتلتته  
بستتیتتاری از ختتانتتواده هتتا بتتا  
کو کترین نتقتل و انتتتقتالتی بتا  
مشکل دیدا کردن متدرسته بترای  
کودکانشان روبرو می شوند. جتدا  
از اخاذی هتای متدارهی هتزیتنته  
کتاب سرستا، آور استت. هتزیتنته  
نتتوشتتت افتتزار ستترستتا، آور استتت.  
تتهتیتته دتوشتتا  متنتتاستب بتترای  
فصل سرما و گرما برای خانتواده  
ها مشکتل استت و ایتنتهتا هتمته  
مشکالت بخش عظیم جامعته در  
شرو  سال تحصتیتلتی استت. ایتن  
وضتتعتتیتتت متتیتتزان متتحتترومتتیتتت  
کودکان از تحتصتیتل را افتزایتش  

 داده است. 
در جمهوری اسالمی سرانه دانتش  
آموزی حداکهر حتدود بتیتستت و  
هشت هزار تومان در ستال یتعتنتی  
مبلغی در حتدود هشتت دالر در  
سال است. این درحالیست ستاالنته  

  ٠٥٥ تتا    ٠٥٥ اعتباری بالت  بتر  
میلیاردتومان در بودجه استانی و  

نتور در ستطتح    ملی بترای راهتیتان 
شود. در الیتجته    کشور هزینه می 

حتکتومتت نتیتز    ١٩ بودجته ستال  
هتتزار    ٩٥٥٥ متتبتتلتتغتتی بتتیتتش از  

ختدمتات  “ میلیتارد تتومتان بترای  
حوزه عتلتمتیته و نتهتادهتای ویت ه  

را تصویب کردنتد کته  ”  فرهنگی 
همه کارشان گستتترش و تتبتلتیت   
جهل و خرافه مذهبی مورد نتظتر  
حکومت است. یک نتمتونته اش  
اعزا، گله های آخوند به متداره  
است. آنو ت در برابر هر ختواستتته  
و اعتتتتراضتتی از جتتانتتب ختتانتتواده  
های دانش آموزان  و متعتلتمتانی  
حرفشان ایتنتستت کته آمتوزش و  

هتزار    ٠ درورش بتا کستر بتودجته  
میلیاردی روبروستت و نتمتیتتتوانتد  
جوابگو باشد. همان داستختی کته  
نتتوبتتختتت در جتتواب بتته ختتواستتت  
معلمتان شتاغتل و بتازنشتستتته و  
خواست افزایش حقو ها به بتاالی  

 میلیونی داد.    ٠ خ  فقر 
 

جدا از همه این مشتکتالت وضت   

استفتنتا  متتداره استت. طتبتتپ  
گزارشات دولتی در حتال حتاضتر  

درصتتتد متتتداره کشتتتور    ١٥ 
تخریبی و فرسوده هستند و نتیتاز  
به مرمت و بازسازی دارند و هتم  

متتیتتلتتیتتون از    ٠ اکتتنتتون حتتدود  
آموزان در این متداره دره    دانش 

متیتختوانتنتد و جتانشتان در ختطتر  
استتت. بتتعتتالوه ایتتنتتکتته بتتازهتتم  

هتزار    ٠١٥ گزارشات دولتتتی از  
کاله دره در نتقتام متختتتلتف  
کشورکه فا د وسایل گرمتایشتی  
متتنتتاستتب هستتتتتنتتدی حتتکتتایتتت  
میکند . که یک نمونه فتاجتعته  
بارشی آتش ستوزی متدرسته ای  

 در شین آباد بود. 
اما در برابر این وضعیتت جتامتعته  
ستتاکتتت نتتیتتستتت. هتتم اکتتنتتون  
کارزارهای بسیتاری در حتمتایتت  
از حپ تحصیل رایگان برای هتمته  
در جریان است و از جتمتلته یتکتی  
از شعارهای تجمعات اعتتتراضتی  
معلمان ی بازنشستگان و کارگتران  
و یکی از بتنتدهتای  تطتعتنتامته  
هایشان  تتحتصتیتل رایتگتان بتوده  
است. هم نین متمتنتوعتیتت کتار  
کودکان و حپ تحتصتیتل رایتگتان  
موضو  مهم کمپین های حمایتت  
از حتقتوا کتود  و نتهتادهتا و  
تشتتکتتلتتهتتای دفتتا  از حتتقتتوا  
کود  بوده است. هتمتیتن اواختر  
نیز محسن عمرانی معلم زنتدانتی  
در بوشهر طی بیانتیته ای بتر دو  
متتوضتتو  حتتپ تتتحتتصتتیتتل بتترای  

کودکان افغانستانی و تتحتصتیتل  
 رایگان تاکید کرد. 

یک بند مهتم  تطتعتنتامته هتای  
اعتراضی معتلتمتان لتغتو متداره  
خصوصی و رایگان شدن تحصیتل  
در تما، سطوح تحتصتیتلتی استت.  
متتعتتلتتمتتان بتتا شتتعتتار آمتتوزش را  
کاالیی نکنیدی بر طبقتاتتی شتدن  
آموزش و درورش و متحترو، بتودن  
بخش عظیم کودکان این جتامتعته  
از تحصیل با استتتانتدارد انستانتی  

 اعتراض خود را اعال، داشتند. 
بتتدیتتن تتترتتتیتتبی کتتاالیتتی بتتودن  
آموزشی مذهب بته عتنتوان یتک  
رکن مهم آمتوزش در جتمتهتوری  
استتالمتتی و تتتبتتدیتتل آمتتوزش و  
دتترورش بتته یتتک نتتهتتاد کتتامتتال  
امتتنتتیتتتتتی و ایتتدئتتولتتو یتتکی  
تفکیک جنسیتی در متداره و  
تحمیل حجاب بر کودکتانی هتمته  
و همه موضوعات اعتراض مترد،  
 در برابر حکومت اسالمی است.  
تحصیل رایگتان یتک حتپ دتایته  
ای شهرونتدی استت. یتک  تد،  
فوری در این جهت  متمتنتوعتیتت  
اختتاذی از ختتانتتواده هتتای دانتتش  
آموزان است. تحصیل رایتگتان در  
تما، سطوح آمتوزشتی حتپ هتمته  
مرد، است. البته تحصیل رایتگتان  
متتحتتدود بتته نتتپتترداختتتتتن شتتهتتریتته  
نیست. بتلتکته تتحتصتیتل رایتگتان  
بعتالوه رایتگتان بتودن کتتتابتهتای  
درسی و تتمتا، لتواز، تتحتصتیتلی  
متتداره امتتن و کتتافتتی بتترای  

کودکان در تما، محالت شهترهتای  
سترویت  رایتتگتان ایتتاب و ذهتتاب  
بترای رفتتتتن بته متتدرستهی یتتک  
وعتتده غتتذای گتتر، در متتدرستته  
بتترای ایتتنتتکتته کتتود  بتتتتتوانتتد  
تمرکز الز، را برای جذب آمتوزش  
داشته بتاشتد و... را هتم در بتر  
میگیرد. تمامی این حتقتوا بتایتد  
شامل  کودکان افتغتانستتتانتی و  
تتتمتتامتتی شتتهتترونتتدانتتی کتته از  
کشورهای دیتگتر بته ایتران آمتده  
اند نتیتز بشتود. متهتمتتتر ایتنتکته  
خانواده های بسیاری هستند کته  
بتتدلتتیتتل فتتقتتر فتتراوان نتتاگتتزیتترنتتد  
کتتتودکتتتانشتتتان را بتتترای کتتتار  
میفرستند. امتروز آمتار کتودکتان  
کتار بتیتداد متیتتکتنتد. تتحتصتیتتل  
رایگان یعتنتی متمتنتوعتیتت کتار  
کودکان و تامیتن ختانتواده هتای  
آنتتتهتتتا کتتته نتتتاگتتتزیتتتز نشتتتونتتتد  
کودکانشان را از تحصتیتل بتیترون  
بیکشتنتد و راهتی کتار کتنتنتد.  
دولت در  بال ایتن ختواستتتهتا در  

  بال مرد، مسئول است. 
بعالوه خواست ما مترد،ی جتدایتی  
کتتامتتل متتذهتتب از آمتتوزش و  
درورش است. ختواستت متا مترد،  
دایان دادن به کتاالیتی کتردن  و  
طبقاتی شتدن آمتوزش و شترایت   
یتتکتتستتان آمتتوزشتتی بتترای هتتمتته  
کودکان بر اساه استتتانتداردهتای  
عتتلتتمتتی امتتروز بشتتری استتت.  
خواست ما مرد، متدارستی شتادی  
امتتنی متتدرن  و انستتانتتی استتت.  

خواست متا مترد، بتر تیتده شتدن  
بسام آدارتاید جنسی در متداره  
و متنت  حتجتاب بترای کتودکتان  

 است.  
 

یک هفته بیشتر بته بتازگشتایتی  
مداره نمانده استی بتا تتمتا،  توا  
از کتارزارهتای متبتارزاتتی بترای  
حپ تحصیل رایتگتان بترای هتمته  
کودکانی دفا  کنتیتم. متعتلتمتانی  
ختتانتتواده هتتای دانتتش آمتتوزانی  
دانشجویان که خود با متعتضتالت  
مشابهی بر سر آموزش روبترویتنتد  
و فعالین دفا  از حقوا کتود   
و در وا ت  کتل جتامتعته نتیتروی  
مهم اعتراض عتلتیته متحترومتیتت  
کودکان از تحصتیتل و وضتعتیتت  
اسفبار تحصیل در ایتران هستتتنتد.  
برای فترستتتادن کتودکتانتمتان بته  
مدرسه تما، نیروی خود را بستیتج  
کنیم و متحدانه در بترابتر اختاذی  
های مداره بایستیم و با تتجتمت   
کردن در مقابل مداره و متراکتز  
آموزش و دترورش و بته اشتکتال  
مختلف اعتراضتی اعتال، کتنتیتم  
که جای کتودکتان متا متدرسته  
است. خواستار جمت  شتدن بستام  
متداره خصتتوصتی و طتبتتقتتاتتتی  
شدن آموزش و درورش و گترفتتتن  
حپ تحصیل از کودکانمان شویتم.  
اینها همه خواستهای اعتتتراضتات  
همین امروز معلمان نیز هستتی از  
متتبتتارزات آنتتان وستتیتتعتتا حتتمتتایتتت  

 کنیم.  
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 ١ صفحه   

انترناسیونال: تشکککلکیکابکی 
سراسری کارگران، معلکمکان، 
پرستاران، بازنشستکگکان و 
دانشجویان و سکایکر اقشکار 
جککامککعککه، نککه فککقککط امککری 
عاجل و گرهی بلکه، یکککی 
از بحث های جاری در میان 
فعالین است. شمکا بکر ایکن 
بککاوریککد کککه کککارگککران مککی 
توانند در شکرایکط حکاضکر 
بککرککور سککراسککری مککتککشکککککل 
شکونککد. چککگککونکه مکی تککوان 
موانع این امر ککه در قکدم 
اول فشار نیروهای امنکیکتکی 
رژیم است را خکنک کی ککرد. 
طی ماههای گذشته رهبران 
و فعالین کارگری و معلکمکان 
را با احکام زندان، شکال،، 
تبعید و وثیقه های سنگیکن 
تحت فشار بکیکشکتکری قکرار 
داده انککد. آیککا در چککنککیککن 
شرایری تشکلیکابکی مکمکککن 

 است؟
 

 اصغر کریمی: 
روشتتن استتت کتته ستتد ستترکتتوب  
متتانتتعتتی استتاستتی بتتر ستتر راه  
متشکل شتدن مترد، استت. امتا  
مرد، به همت متبتارزات طتوالنتی  

مدت خودی بسیاری موان  سر راه  
خود را کنار زده اند. اعتصتاب و  
تجم  و شعار دادن علیه مقامتات  
و اختاله های آنتهتای دستتترستی  
به تلویتزیتون هتای ادتوزیستیتون و  
بستتیتتاری شتتبتتکتته هتتای دیتتگتتر  
علمی و غیر مذهبی و یا تتمتاه  
گتترفتتتتتن و دتتاهتتر شتتدن در ایتتن  
رسانه های موسیقی و کتنتار زدن  
حجاب و کنار گذاشتن مذهتب و  
هتتزار  تتیتتز دیتتگتتر هتتم در ایتتن  
مملکت متمتنتو  بتوده امتا مترد،  
همه اینها را عقب زده انتد و ستد  
خفقان را شتکتستتته انتد. آیتا ایتن  
نکته درمورد تشکل نبایتد صتدا  
کند؟ امروز تقتریتبتا هتمته اذعتان  
دارنتتتد کتتته متتتبتتتارزات بستتتیتتتار  
گسترش یافته استی تعرضتی تتر  
شده استی توان سترکتوب تتوست   
حکومت  ابل مقایسته بتا یتکتی  
دو دهه  بل نیتستتی انتبتوهتی از  
فعتالتیتن و رهتبتران کتارگتری و  
اجتتتتتمتتاعتتی در دل متتبتتارزات  
طوالنی مدت خود درورش یتافتتته  
اندی شبکه های اجتماعی نیز بته  
دتترفتتی بتترای متتتتتحتتد شتتدن و  
فعالیتت متبتارزاتتی تتبتدیتل شتده  

استی سوال ساده و سترراستت ایتن  
استتت کتته آیتتا ایتتن فتتاکتتتتتورهتتا  
تغییری در امکان متشکتل شتدن  
هم ایجاد کرده استت یتا نته؟ هتر  
عقل سلیمی حکم متیتکتنتد کته  
موان  امروز به اندازه موان  یتکتی  
دو دهه  بل نیست و در نتتتیتجته  
بتتایتتد ذهتتنتتیتتات گتتذشتتتتته را بتته  
گذشته سپترد و از روزنته هتایتی  
که ایجاد شده و هتر روز بتیتشتتتر  
متتیتتشتتود بتترای متتتتتشتتکتتل شتتدن  
استفاده کرد. ما به متهتابته حتزب  
کمونیست کارگری ایتن تتغتیتیتر  
شرای  را بتد تت و روزانته دنتبتال  
متتیتتکتتنتتیتتمی از نتتزدیتتک کتتلتتیتته  
حرکات اعتتتراضتی را زیتر نتظتر  
داریتتمی بتتا بتترختتی فتتعتتالتتیتتن ایتتن  
حرکات در تماه هستیمی با آنتهتا  
تبادل نتظتر متیتکتنتیتم و بته ایتن  
نتتتتتیتتجتته متتیتترستتیتتم کتته زمتتان  
تشکلیابی در مقیاه متحتلتی و  
سراسریی در اشکتال متختتتلتف و  
در میتان بتختش هتای متختتتلتف  
جتتامتتعتته فتترارستتیتتده استتت. اگتتر  
 یزی عجیب است تصویر برختی  
جریانات  پ است که عین سته  
دهتته  تتبتتل بتتا تتی متتانتتده استتت.  

نتتمتتیتتشتتودی ر یتتم نتتمتتیتتگتتذاردی  
میگیردی سرکوب متیتکتنتدی زود  
استی و هزار مان  را جلو فعالتیتن  
میگذارند که بگوینتد نتمتیتشتود.  
بتتعتتضتتا صتتریتتحتتا متتیتتگتتویتتنتتد تتتا  
جمهوری اسالمی هست نمیشتود.  
اما هتمته فتاکتتتورهتای عتیتنتی  
میگوید که ارزیابی ما است کته  

 زمینی و عینی است.   
 

مان  سرکوب و دستگیری را هتم  
نباید زیاد بتزر  کترد. ستاالنته  
 ند هزار اعتصاب و تتجتمت  در  
کشور صورت متیتگتیترد. هتزاران  
نفر از متبتارزان بترای حتکتومتت  
کامتال شتنتاختتته شتده هستتتنتدی  
هزاران سازمانده اعتصاب و تجمت   
مشغول کارند و بسیاری از آنتهتا  
بتترای حتتکتتومتتت و عتتوامتتلتتش  
شناختتته شتده هستتتنتد و تتعتداد  
محدودی از آنها هم متورد اذیتت  
و آزار  رار میگیرند. ر یتم یتک  
حتترکتتت را متتانتت  متتیتتشتتود یتتا  
سرکوب میکند در مقابلتش صتد  
اعتراض دیگر شتکتل متیتگتیترد.  
امروز هر تک دستگتیتری بترای  
ر یم هزینه سیاسی زیتادی دارد.  

نمیتواند صدهای  ه بترستد هتزاران  
نتفتتر از متتعتتلتمتتان و کتتارگتتران و  
دانشجویان و فعالین اجتماعتی را  
زندانی کند. همین تعداد متوجتود  
فعالین سیاستی و کتارگتری در  
زنتتدانتتهتتا بتته حتتد کتتافتتی متتوی  
دمتتاغتتش شتتده انتتد. نتتمتتیتتختتواهتتد  
خیلی ها را دستگیر کند و فتردا  
بعنوان رهبران سیاسی و متحتبتوب  
مرد، آنها را به جامعه بترگتردانتد.  
شاید هم روزی دستت بته  تنتیتن  
کاری بزند و بته احتتتمتال  توی  
خواهد زدی اما ستالتهتا استت کته  
نتوانسته است. آیا این فترجته ای  
برای فعالین ایتجتاد نتکترده استت  
که گا، بزرگی به جلو بردارنتد و  
دست به کار تشتکتل بته اشتکتال  
مختلفی کانون ها و کمیته ها و  
جم  ها و نتهتادهتای متختتتلتفی  

 بزنند؟  
 

انترناسکیکونکال: یکن مکانکع 
دیککگککر بککرای تشکککککلککیککابککی، 
تفاوت نظرات و اختکالفکات 
فکککعکککالکککیکککن و رهکککبکککران 
اعتراضات اجتماعیاز جملکه 

 درمورد روش ها و 
 

 انترناسیونال می پرسد:
 تشکلیابی سراسری کارگران

 اصغر کریمی

امراز خاشبختانه تعداد را به افزایشی از فعالین اارگار  ا اجاتامااعای  

اعتمادشان به حزب ا ،یا،ب ها ا راهکارها  آن بیاشاتار شادا ا،اب.  

،ممب ،یا،ی ا رفتار  حزب را از نزدیک دیدا اندا در تماس هایشان  

ا در مشاهداتشان متاجه صمیمیب ا در عین حال ا،تاار  ،ایاا،ای ا  

عملی ما شدا اندا به صحب ب،یار  از احکاا ،یاا،ای حازب پای باردا  

اندا حتار فعال حزب در جدل ها  ،یا،ی ا در فعالیب ها  میدانای را  

دیدا اندا تفااب ما با جریاناب دیگر را ب تر ا شفاف تر متاجه شادا اناد  

ا در نتیجه نفاذ فکر  ا ،یا،ی حزب بطار ماحا،اا،ای دارد تا ایایار  

میکند. این فااتار به حزب امک میکند اه در تبادل نظر گ،اتاردا تار باا  

 ماانل ذهنی ا عملی را ب تر بشنا،د ا ،ریعتر بر آن ا غلبه اند.     فعالین 
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راهکارهای تشکلیابی اسکت. 
چگونه می تکوان عکلکیکرغکم 
وجود این تفاوت ها،چگونه 
می توان بکه درک واحکد و 
یکسانی در مکیکان فکعکالکیکن 
بککرای سککازمککانککیککابککی دسککت 
یککافککت و جککنککبککشککی بککرای 

 سازماندهی شکل داد؟
 

 اصغر کریمی:
اختالی نظر در متیتان فتعتالتیتن    

وا عی و طبیعی استت. امتا اوال  
باید تالش کرد تفاهم و نتزدیتکتی  
فکری بیشتری ایجاد کترد. ایتن  
بخشی از تالش ما استت. متانتیتا  
 رار نیست اول اختالی نظر متیتان  
همه فعالین حل شود بعد تشتکتل  
ایجاد شتود. در یتک متمتلتکتت  
هشتاد میلیونیی که بته متعتنتی  
وا عی کتلتمته متیتلتیتون هتا نتفتر  
کارگر و زن و جتوان و غتیتره بته  
اشکال مختلف در حتال اعتتتراض  
هستندی در هر عترصته و زمتیتنته  
ای کلی آد، هم فکر و هتم نتظتر  

هم وجود دارد. سو، اینکته اتتفتاا  
نتظتر متعتتمتوال متو تتعتی بتیتتشتتتتر  
میشود که عده ای حترکتتتی راه  
بیتنتدازنتد تتا عتده بتیتشتتتری بته  
عملی بودن آن  تانت  شتونتد. ایتن  
اصل در همه زمتیتنته هتا صتادا  
است. یعنی با عمل و دتیتشتروی  
و غلبه بر موان ی دیگران را متی  

 توان  ان  کرد.  
 

وا عیت این است کته تتغتیتیتراتتی  
که در شرایت  ایتجتاد شتده استت  
توس  بخشی از فتعتالتیتن هضتم  
شده و توس  بخش بتیتشتتتری از  
فعالین هنوز هضم نشده است. بته  
ایتتن متتعتتنتتی عتتنتتصتتر ذهتتنتتی و  
انسانی از شرایت  عتیتنتی عتقتب  
استتت. تتتالش متتا بتته هتتمتتراه  
فعالینی که  نین تتحتلتیتلتی از  
اوضا  دارندی این است که تتعتداد  
هر ه بتیتشتتتری از فتعتالتیتن را  
متتتتتوجتته تتتغتتیتتیتترات در شتترایتت   
بکنیم. تغییراتتی کته ختود آنتهتا  

 عامل مهم آن بوده اند.  
 

امروز خوشبختتتانته تتعتداد رو بته  
افزایشی از فعالیتن کتارگتری و  
اجتماعی اعتمادشان بته حتزب و  
ستیتتاستت هتا و راهتتکتارهتتای آن  
بیشتر شده است. سالمت سیاستی  
و رفتتاری حتزب را از نتزدیتک  
دیده اندی در تماه هتایشتان و در  
مشاهداتشان متوجه صمیتمتیتت و  
در عین حال استواری سیتاستی و  
عملی ما شتده انتدی بته صتحتت  
بسیاری از احکا، سیتاستی حتزب  
دی برده اندی حضتور فتعتال حتزب  
در جتتدل هتتای ستتیتتاستتی و در  
فعالیت های میدانی را دیده انتدی  
تفاوت ما بتا جتریتانتات دیتگتر را  
بهتر و شفای تر متوجته شتده انتد  
و در نتتتتتیتتجتته نتتفتتوذ فتتکتتری و  
سیاسی حزب بتطتور متحتستوستی  
دارد تغییر میکند. ایتن فتاکتتتور  
به حزب کمک میکتنتد کته در  
    تبادل نظر گسترده تر بتا فتعتالتیتن 

موان  ذهنی و عتمتلتی را بتهتتتر  
بشناسد و سریعتر بتر آنتهتا غتلتبته  

 کند.  
 

یک نکته مهم دیگر را هم بتایتد  
اضتتافتته کتتنتتم. دوره گستتتتترش  
فعالیت حول حتزب هتم بته یتمتن  
تتتغتتیتتیتتراتتتی کتته اشتتاره کتترد،  
فتترارستتیتتده استتت. بتتایتتد جتتنتتب و  
جوشی وستیت  بترای تتحتزب بتراه  
انداخت. کتم نتیتستتتنتد فتعتالتیتن  
کارگری و اجتماعی که هر نتد  
در سازماندهی در عترصته هتای  
ختتاصتتی از متتبتتارزه نتتقتتش  تتابتتل  
توجهی دارندی ولی بدلتیتل در   
متتحتتدود از متتبتتارزه در ابتتعتتاد  
سراسریی مبارزه علیه جبنتش هتا  
و گتترایشتتات متتلتتی استتالمتتی و  
ناسیونالیستتی و دستت راستتتیی  
متتتتتوجتته اهتتمتتیتتت یتتک حتتزب  
سیاسی  پ و فتراگتیتر حتتتی  
برای تقویت همان عرصه فعالتیتت  
ختتود نتتبتتوده انتتد امتتا تتتجتتربتته  

مبارزاتی آنها در ایتن دوره و از  
طرفی گسترش حضتور و نتقتش  
حزب در مبتارزات روزمترهی شترو   
به تغییر ذهنیات آنها کرده استت.  
اینجا نقش فعالین حزب در داختل  
کشور حیاتی میشود. الز، استت  
این تغییرات را بد ت دنبال کتنتنتد  
و ختتود را بتترای دوره جتتدیتتد  
فعالتیتت آمتاده ستازنتد. ضترورت  
حزب و امکان فعالیت حول حتزب  
را بتا فتعتالتتیتن دیتتگتر در متیتتان  
بگذارنتد و تتوجته تتعتداد هتر ته  
بیشتری از آنها به حزب را جتلتب  
کنند. مهم این است که شترایت ی  
ذهتنتیتات و تصتویتر بستیتاری از  
فعالین نستبتت بته حتزب عتوض  
شده است. این را باید دریتافتت و  
کار در این عرصه را بته اولتویتت  
تتبتتدیتل کترد. دوره تشتکتتلتیتتابتتی  
حتتزبتتی و گستتتتترش ستتیتتاستتی و  
تشکیتالتتی حتزب نتیتز دتادتیتای  
تشکلیابی غیر حتزبتی فترارستیتده  

 است.  

 تشکلیابی سراسری کارگران اصغر کریمی
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 مراسم "تکریم" و فریب کاری دولت دوازدهم! 
تجمعات بازنشسته ها بر تارک اعتراضات رادیکال جامعه  

 نشسته است. 
بازنشستگان همسان سازی حتقتوا  
طلب می کنندی وزیتر کتار متی  
گتتتویتتتد در تتتتامتتتیتتتن متتتعتتتاش  
بتازنشتتستتتتتگتتان بتا  تتالتتش هتتای  

 جدی روبرو هستیم 
 

تجمعات بازنشسته ها بتر تتار   
اعتتتتتراضتتات رادیتتکتتال جتتامتتعتته   

 نشسته است.  
بتازنشتستتته هتا فتریتاد متیتزنتنتتد؛  

  ٠ خواهان رسیدن حقتوا هتا بته  »
وزیتر   «میلیون خت  فتقتر هستتتنتد 

در بتتحتتو امتتور   »کتتار گتتفتتتتته  
متتربتتوم بتته تتتامتتیتتن متتعتتاش  

های جتدی    بازنشستگان با  الش 
 «روبرویم 

 
مو عیت ا تصادی بازنشستتته هتا  
در دولت روحانتی روز بتروز بتدتتر  
میشود. روزنه های زندگی امتن  
دوره بازنشستگی مستدود شتده و  
 تتالتتش  تتنتتد متتیتتلتتیتتون نتتفتتر از  
کارگران و کارمنتدان زن و مترد  
بازنشسته برای بقا و حتپ حتیتات  
بتتا دولتتت روحتتانتتیی حتتادتتتر شتتده  

 است! 
 

 پلکان های نفس گیر! 
بازنشستگان در حتدا تل دو ستال  
اختتتیتتتر بتتتارهتتتا در تتتتجتتتمتتتعتتتات  
اعتتتتتتتراضتتتیی اجتتترای فتتتوری  
وغیردلکانی همسان سازی حقتوا  
شان را خواستار شده اندی ربتیتعتی  

هزار متیتلتیتارد تتومتان  ١٠  »گفته  
بار مالی ناشی از کاهش  تدرت  
بتتازنشتتستتتتتگتتان بتتوده کتته امستتال  

میلیارد تومان آن    ٠٠٥٥ توانستیم  
را جبران کنیم و هنتوز راه درازی  

معنای ایتن آمتار   .«در دیش داریم 
آن است که همسان ستازی حتدود  

دلکتان  »سال طول می کشد و   ٠٩ 
 نان نفت  گتیتر استت کته   «ها 

جانی برای بازنشستتته ای نتمتی  
گذارد. می خواهنتد یتک نستل  
کامل از بازنشستگان را بتا تتیت   

آخته فقر و گترستنتگتی رهستپتار  
گتتورستتتتتان کتتنتتنتتد تتتا بتتا  تتطتتره  
 کانی حپ باال کشیده شده آنتهتا  

 را به آنها بازد  بدهند.  
 

سکککابککککقککککه اعککککتککککراضککککات 
 بازنشسته ها 

صتتنتتدوا بتتازنشتتستتتتتگتتی فتتوالد؛  
بحران مالی و کمبود نتقتدیتنتگتی  
در صندوا بتازنشتستتتگتی فتوالد   

شرو  شد. نتتتیتجته    ٠١١٥ از سال  
بتترای هشتتتتتاد و دتتنتتچ هتتزار  
بازنشسته ی سخت تر شدن شترایت   
معتیتشتتتیی بتا دریتافتت نتکتردن  
حتتقتتوا هتتایشتتان بتتود. از ستتوی  
دیگر عد، درداختت هتزیتنته هتای  
درمتتانتتی بتتازنشتتستتتتتگتتان تتتحتتت  
دتتوشتتش صتتنتتدوا بتتازنشتتستتتتتگتتی  
فتتتوالدی رونتتتد ارائتتته ختتتدمتتتات  
درمانی را بتا مشتکتالت عتدیتده  
ای متتتتواجتتتته کتتتترده استتتتت.  
اعتراضات بازنشستگان فتوالد در  

کماکان ادامته دارد.     ٠١١٩ سال  
هتای فتوالدی و    نمتایتنتده کتانتون 

صتنتتدوا  »متعتدنتتی متتیتگتویتتنتد   
بازنشستگی فتوالد تتاکتیتد دارد  
که دول الز، برای درداخت حتقتوا  

 .«بازنشستگان را ندارد 
 

روحتتانتتی    ٠٠ و   ٠٠ دردولتتتتتهتتای  
صندوا بتازنشتستتتگتی کشتوری  
اعال، کرده بود که حدا ل حتقتوا  
بازنشستگان کشوری طی  تهتار  

هزار تومان به یتک    ٠١٥ سال از  
هتتزار تتتومتتان    ٠٠٥ متتیتتلتتیتتون و  

افزایش یافتتته استت. هتمت تنتیتن  
بیش از    ١٩ و    ١٠ طی سال های  

متتیتتلتتیتتارد تتتومتتان بتترای    ٠١٥٥ 
اجرای طرح افزایتش دتلتکتانتی و  
ترمیم حقوا و کتاهتش اختتتالی  
حقوا بازنشستتتگتان کشتوری از  
سوی دولتت یتازدهتم اختتتصتا   

 یافته است. 
وعده هتای التبتتته مصتوب شتده  
 دولت روحانی هنوز عملی نشده.   

بازنشستگان در متاه هتا متهتر و  
شهریور در سطتح ستراستری و در  
مقابل مجل  استالمتی و وزارت  
کار دست به تجمعات اعتتتراضتی  
زده اند. ختواستت بتازنشتستتتگتانی  

ستتازی    اجتترای د تتیتتپ هتتمتتستتان 
هتتای اجتترای  تتانتتون    مستتتتتمتتری 

ختتدمتتات متتدیتتریتتت کشتتوری و  
ای استت.    گسترش خدمات بیتمته 

در عتتیتتن حتتال  بتتازنشتتستتتتتگتتان  
لشتکتری ختواهتان اجترای  تانتتون  
ختتدمتتات متتدیتتریتتت کشتتوری و  
 درداخت معو ات مزدی شده اند.  

شهریور متاهی حتدود    ٠٠ روز شنبه  
هزار نفر از بازنشستگان ستراستر    ٠ 

کشتتور در متتقتتابتتل تتتاالر وحتتدت  
یک تتجتمت  اعتتتراضتی بترگتزار  

 کردند. 
 

انتخاب تاالر وحدت برای بتردتایتی  
تجم  اعتراضی بازنشستتگتان بته  
ایتتن دلتتیتتل بتتود کتته صتتنتتدوا  
بازنشستگتی  صتد داشتت یتک  
مراسم فرمتایشتی در ایتن متحتل  

تتتتکتتتتریتتتتم  »تتتتحتتتتت عتتتتنتتتتوان  
برگزار کتنتد.  ترار   «بازنشستگان 

بتتود در ایتتن متتراستتم فتترمتتایشتتی  
علی ربیعی وزیر کتار از جتمتلته  
سخنرانان باشد. ساعاتی دیتش از  
متتراستتم و بتته دلتتیتتل تتتجتتمتت   
بازنشستگانی آدره برگزاری ایتن  
مراسم را بته تتاالری در بتزرگتراه  

 کرج تغییر دادند.   -تهران  
علیرغم تتغتیتیتر متحتل بترگتزاری  
مراسم فرمایشتیی بتازنشتستتتگتان  
مقابل تاالر وحدت تتجتمتعتشتان را  
بردا داشتند و خواسته هتای ختود  
را در  تتالتتب بتتنتتری دتتالکتتارد و  
 شعارهای هماهنگ بیان کردند.   

 
جمعبندی وزیر کار ربیعی! 
 فریب کاری دولت دوازدهم!

شهریور ربیعتی کته از تتره    ٠٠ 
هزارنفری بازنشستگان بته  ٠ تجم   

تاالری در بتزر  راه تتهتاران تتت  

کرج فراری شده بودی بته هتنتگتا،  
"تکریم" بازنشستتگتان  در متورد  

خوشتحتالتم  »مشکالت آنها گفته   
کتته حتتدا تتل در ایتتن  تتهتتارستتال  
توانستیم صورت مستالته را بتیتان  

ستتختتنتتان بتتی دتتروا و   «کتتنتتیتتم. 
هتتولتتنتتا  ربتتیتتعتتی متتزدور ضتتد  
کتتارگتتر  تتطتتعتتا بتتا جتتواب هتتای  
اعتراضتی بتازنشتستتتگتان جتواب  

 خواهد گرفت.  
 

بتتازنشتتستتتتتگتتان در  تتنتتد ستتال  
گذشته علیه فریب و دروغ هتای  

از متتوضتتعتتی    ٠٠ و    ٠٠ دولتتت  
تعرضی و حپ طلبانه به اعتتراض  
درداخته اند. اعتتراضتات رادیتکتال  
آنتتهتتا بتتر تتتار  اعتتتتتراضتتات  
سراسری در جتامتعته متبتت شتده  

 است.   
ربیعی و دولت دوازدهتم روحتانتی   
بتا اعتتال، ایتتنتتکتته "تتتوانستتتتته انتتد  
صورت مساله مشتکتالت عتدیتده  
بازنشستگان" را بتیتان کتنتنتدی و  
فا د راه حل فوری بترای تتحتقتپ  
مطالبات بازنشتستتتگتان هستتتنتدی  
عتتتمتتتال دشتتتمتتتنتتتی ختتتود بتتتا  
بتتازنشتتستتتتتگتتان را بتته نتتمتتایتتش  
گذاشته اند. دولتها در حتکتومتت  
اسالمی یتد طتوالنتی در غتارت  
صندو های بازنشستگی و بتیتمته  
های اجتتمتاعتی و دتایتیتن نتگته  
داشتتتتتتتن حتتتقتتتوا و متتتزایتتتای  

 بازنشستگان دارند.   
در تجمعات  اعتراضی بازنشستته  

منزلت و معیتشتت  »ها میگویند؛  
ایتن   «مناسب حپ مستلتم متاستت 

خواست بتیتان امتیتال و آرزوهتای  
 ند میلیون بازنشسته هتا استت.  
بازنشسته ها بتایتد بتا متنتزلتت و  
متتعتتیتتشتتت متتنتتاستتب و متتکتتفتتی  
زندگی دوران سالمندی را سپتری  
کنند.   گونگی بترختورد و یتا  
تعامل با دوران ستالتمتنتدی متهتم  
است. ایجاد امید به زنتدگتی در  

میان سالمندانی باال بردن کیتفتیتت  
و شرای  ا تصادی و اجتتتمتاعتیی  
متال  رابتتطتته نتتظتا، حتتاکتتم بتتا  
سالمندان و بازنشتستتته هتا استت.  
در ایران تحت حاکمیت جمتهتوری  
اسالمی اغلب سالمندان به دلتیتل  
شرای  نامطلوب ا تصادی نتا تار  
بتته حضتتور در بتتازار کتتار متتی  
شوند. با وجود اینکه انتظار متی  
رود بتتازنشتتستتتتتگتتی بتتا دوران  
استتتتتراحتتت و ختتروج افتتراد از  

های ا تتتصتادی هتمتراه .    فعالیت 
دغدغه هتای متالتی و نتداشتتتن  
درآمد کافی در دوران کهولتت و  
بازنشستتگتی بستیتار آزار دهتنتده  
است. افزون بر اینی عد، دترداختت  
حقوا ها برای مدتهای طتوالنتی  
ی ناتوانی از تامین معیشتی رفتاه  
و تفریح سبب فشارهای روحتی و  

 جسمی خواهد شد.  
 

فراهم آوردن شرایطی کته بتتتوانتد  
وضعیت مالی بتازنشتستتته هتا را  
بهبود بخشدی ایجاد شرایتطتی کته  
بازنشسته ها بتواننتد او تات ختود  
را به نحو مومر و مهبت در کنتنتد  
و نیز ایتجتاد متحتیتطتی آرا، کته  
بتواند فترد را از دغتدغته هتای  
متتادی و روحتتی دور ستتازد ی  
مهمترین نتیتازهتای ستالتمتنتدان و  
بازنشستگان هستتتنتد. جتمتهتوری  
اسالمی بجای ایجاد این شرایت ی  
بتتا دتترداختتت نتتکتتردن حتتقتتوا و  
مستتتتمتری بتازنشتتستتتتگتتانی و بتتا  
ایتتجتتاد دتتائتتیتتن تتتریتتن ختتدمتتات  
دزشکی و درمانی عمال دشمنتی  
و ستیز عمیقتی بتا ستالتمتنتدان و  
بازنشسته ها را در کارنامه ستیتاه  
ختتتود دارد. ایتتتن نتتتظتتتا، ضتتتد  
 بازنشسته ها و سالمندان است.  

 
 نسان نودینیان 

 ٠١١٩ شهریور    ٠٩ 
 ٠٥٠٧ سپتامبر    ٠٧ 
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اعتتراض بترای آزادی کتارگتران  
زنتتدانتتیی اعتتتتتراض بتترای آزادی  
تمامی زندانتیتان ستیتاستی ابتعتاد  
گسترده ای بخود گرفته استت و  
بیش از هر و تت ختیتابتانتی شتده  

شتهتریتور بته فتراختوان    ٠٠ است.  
خانم ربابه رضتایتی هتمتستر رضتا  
شهابی تظاهرات با شکوهی بتردتا  
شتتد و شتتعتتار کتتارگتتر زنتتدانتتی  
یزندانی سیاسی طتنتیتن انتداختت.  
اکتتنتتون ستتنتتدیتتکتتای کتتارگتتران  
شرکت واحد در حمتایتت از رضتا  
شهابی و خواستهایش ختطتاب بته  
هتتتمتتتکتتتاران ختتتود فتتتراختتتوانتتتی  

شتهتریتور    ٠٠ اعتراضی برای روز  
داده است. در این فراخوان  تنتیتن  

 آمده است  
"هتتمتتکتتاران گتترامتتی و شتتریتتف  
شرکت واحتدی رانتنتدگتان زحتمتت  
کشی سی و  هار روز است کته  
رضا شتهتابتی رانتنتده حتپ طتلتب  
شترکتتت واحتتد در زنتدان رجتایتتی  
شهر در اعتراض بته عتد، آزادی  
خود د  از دایان دنج ستال زنتدانی  

اعتصاب غذا کترده استت. رضتا  
بتی و تفته و ستختت    ١١ از سال  

کتتوش بتتترای احتتتقتتتاا حتتتقتتتوا  
همکاران از خود فداکتاری کترده  
است و با مبارزات رضا و دیتگتر  
اعضای سندیکا با همراهی ختود  
شماهای در زمینه ارتقاء معتیتشتت  
تان دستاوردهای بزرگی به دستت  

 آمده است.  
به دلیل اعتصاب غذای طتوالنتی  
امروز جان رضا شتهتابتی ختطترات  
جدی مواجه است. بایتد هتمته بتا  
هم برای حفظ جتان ایتن کتارگتر  
حتتپ طتتلتتب تتتالش کتتنتتیتتم و  
متتظتتلتتومتتیتتت او را بتته گتتوش  
مسئولین کشور بترستانتیتم. بترای  

 حمایت از رضا شهابی 
شهریور در ختطتوم    ٠٠  هارشنبه  

بی آر تی  راغ های اتتوبتوه را  
روشن می کنیم وسرعت اتتوبتوه  

کتیتلتومتتتر در ستاعتت    ٠٥ را تا  
 کاهش می دهیم." 

صتتتدای اعتتتتتتتراض کتتتارگتتتران  
سندیکای واحد و رضتا شتهتابتی  

 باشیم. 
از سوی دیگر بترای هتمتیتن روز  
در حمایت از زنتدانتیتان ستیتاستی  
گوهردشت کته در اعتتتراض بته  
وضتت  استتفتتنتتا  زنتتدانتتهتتا در  
اعتصاب غذا بسر میبرند و رضتا  
شهابی به تجم  در مقتابتل زنتدان  
گوهر داشتت فتراختوان داده شتده  

 است.  
 ضیه از این  ترار استت کته روز  

اوت    ١٥ )   ١٩ مترداد    ١ یکشنبه  
( عتوامتتل سترکتتوب ر یتتم  ٠٥٠٧ 

استتالمتتی در زنتتدان گتتوهتتردشتتت  
کرجی در یتک یتورش وحشتیتانته  
تعدادی از زندانیان سیاسی را بتا  
ضرب و شتم و توهتیتن بته ستالتن  

زندان گوهردشتی انتقال دادنتد.  ٠٥ 
د  از این ا دا، زندانیتان متنتتتقتل  

ی  ٠١١٩ مترداد    ١ شده در تاریخ  
اوت( دست به اعتصاب غتذا    ١٠ 

زدند. که در حال حاضر یازده نفتر  
از زندانیان سیاسی گوهردشت بته  

رضتا    -اسامی محمدامیر خیزی  
سعتیتدمتاستوری    –اکبری منفرد  

حستن    -شاهتیتن ذو تی تتبتار    -
 –ابوالقاسم فتوالدونتد    -صاد ی  

 –رضاشتهتابتی    –امیر اضیانی  
 –دتیتا، شتکتیتبتا    -محمدنظری  

سعیدشتیترزاد در اعتتتصتاب غتذا  
بستتر متتیتتبتترنتتد و حتتالشتتان وختتیتتم  
گزارش میشود. اعتراض آنتان بته  
وض  اسفنا  زندانهتا و تشتدیتد  

 فشارها بر آنان است.  
وسیعا از این اعتراضتات حتمتایتت  

 کنیم. 
ما همراه بتا کتارگتران شترکتت    -

واحتتد و تتتمتتامتتی انستتانتتهتتای  
آزادیخواه خواستار آزادی فوری و  
بدون  ید و شرم رضا شتهتابتی و  

روز زنتدان    ١٩١ لغو حکم مجدد  
 وی هستیم. 

متتا هتتمتتراه بتتا ختتانتتواده هتتای    -
زندانیان سیاسی در گتوهتردشتتی  
یتورش بتته زنتتدانتتیتان ستتیتتاستتی و  
شکنجه و آزار سیستماتیک آنتهتا  
در زندان را  اطعانه محتکتو، . و  
از ختتواستتتتتهتتای بتترحتتپ زنتتدانتتیتتان  
سیاسی گوهتر دشتت حتمتایتت و  

 دشتیبانی می کنیم. 
ما دستگیری محمود بهتشتتتی    -

عضو هیات مدیره کانون صتنتفتی  
  ٠٠ معلمان در تتهتران را کته در  

شهریور انجا، گرفت را متحتکتو،  
میکنیم و خواستار آزادی فتوری  
اوی اسمتاعتیتل عتبتدیی متحتستن  
عمرانیی آتنا دائتمتی و تتمتامتی  

 زندانیان سیاسی هستیم. 
ما خواستار لغو تمتامتی احتکتا،  -

امتتنتتیتتتتتی زنتتدان بتترای فتتعتتالتتیتتن  
کارگتریی متعتلتمتان و فتعتالتیتن  
اجتماعتی و دتایتان دادن بته ایتن  

 سرکوبها هستیم. 
متتا صتتدور حتتکتتم شتتالا بتترای  -

شادور احسانی راد عضتو هتیتات  
متتدیتتره اتتتحتتادیتته آزاد را شتتدیتتدا  
محکو، و ختواستتتار متمتنتوعتیتت  

 حکم شالا هستیم. 
کتتمتتپتتیتتن بتترای آزادی کتتارگتتران  

 زندانی 
 ١٩ شهریور    ٠٠ 

Free Them No 

 در حمایت از رضا شهابی و زندانیان سیاسی در گوهر دشت

متعددی صورت گترفتتته استت.  
در سطح بین المللتی تتعتدادی از  
سازمان های کارگری بتا نتامته  
هتتایتتی ختتواهتتان دتتایتتان دادن بتته  
بدرفتاری با کارگتران زنتدانتی و  
زندانیان ستیتاستی و آزادی آنتهتا  
شده اند. عفو بین الملل به تشدیتد  
سرکوب توس  جمهوری اسالمی  
اشاره کرده و بته رفتتتار ر یتم بتا  
زندانیان و بته ستیتستتتم  ضتایتی  
دالمانه در ایتران اعتتتراض کترده  

 است.  
 

این فعالیت ها را باید در ایتران و  
در سطح بین المللی هر ه بیشتتتر  
گستتتتترش داد. کتتارگتترانتتی کتته  
برای دستمتزد ختود و یتا عتلتیته  

بیکارسازی دست به اعتتصتاب و  
تجتمت  و راهتپتیتمتایتی متیتزنتنتدی  
معلمان و بازنشستگانی که بترای  
احقاا حقوا ختود متدا، در حتال  
اعتراض بسر میبرندی دانشتجتویتان  
و زنان و جوانانی که علتیته انتوا   
محرومیت و بتیتحتقتو تی در حتال  
مبتارزه انتدی بترای تتداو، متبتارزه  
خود به دتایتان دادن بته امتنتیتتتی  
کردن اعتراضات و دایان دادن بته  
دستگیری و دترونتده ستازی نتیتاز  

 حیاتی دارند.  
 

  کارگران، مردم آزاده:
هر دستتگتیتری و دترونتده ستازی  
حکومت علیه فعالیتن کتارگتری  

و مدنی بخشی از تالش دستگتاه  
سرکوب حکومت برای مقابله بتا  
شما است. ایتن ابتزار را بتایتد بتا  
گستتتتترش متتبتتارزه بتترای آزادی  
زندانیان ستیتاستی و متقتابتلته بتا  
امنتیتتتی کتردن اعتتتراضتاتی از  
حکومت و دستتتگتاه سترکتوبتش  
گرفت. امروز بیتش از هتر زمتان  
مبارزات شما کارگرانی معلمان و  
بازنشستگانی دانشجویان و زنتان و  
جتتوانتتان بتتا متتبتتارزه بتترای آزادی  
زندانیان سیاسی و علیه امتنتیتتتی  
کتتردن اعتتتتتراضتتات گتتره ختتورده  
است. میتوانیم مان  درونده ستازی  
شویمی میتوانیم مان  دستتتگتیتری  
فعالین اعتصابات و اعتتتراضتات  
شویمی میتوانیم در شترایتطتی کته  

آتش مبارزه مترد، عتلتیته دتلتم و  
فقر و محرومیت تندتر و گستتترده  
تتتر شتتدهی متتبتتارزه بتترای آزادی  
زندانیان ستیتاستی را نتیتز هتر ته  
بیشتر گسترش دهیم و بتا جتلتب  
همبستگی بخش های متختتتلتف  
مرد،ی به شرای  اسفبار زنتدان هتا  
اعتتتتتراض کتتنتتیتتمی کتتارگتتران و  
معلمان زندانی و کلتیته زنتدانتیتان  
سیاسی را از  نتگتال حتکتومتت  
نجات دهیمی مان  دستتتگتیتری و  
احضار فعالین مان شویم و بتا راه  
گسترش مبارزات تتوده ای ختود  

 را هموارتر کنیم.  
 

حزب کمونیست کتارگتری مترد،  
را به شرکت هتر ته فتعتالتتتر در  

متتبتتارزاتتتی کتته بتترای آزادی  
زنتتدانتتیتتان ستتیتتاستتی جتتریتتان دارد  
فرامیخواند. حزب ستازمتان هتای  
کارگتریی ستازمتانتهتای متدافت   
حتقتتوا انستان و نتهتتادهتتای بتتیتتن  
المللتی در ستراستر جتهتان را بته  
گسترش اعتتراض بته جتمتهتوری  
اسالمی و خواست آزادی زندانیتان  
سیاسیی دایان دادن بته احضتار و  
دستگیری فعالین و دایان دادن به  
امتتنتتیتتتتتی کتتردن اعتتتتتراضتتات  

 فرامیخواند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٠٠ ی  ٠١١٩ شهریور    ٠٠ 
 ٠٥٠٧ سپتامبر    

 مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را هرچه بیشتر گسترش دهیم 
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 ٣ صفحه  

شتتهتتریتتور دومتتیتتن ستتال    ٠٠ روز  
گتتترامتتتیتتتداشتتتت یتتتاد شتتتاهتتتر   
ی  تهتره شتنتاختتته شتده   زماِن
کارگری برگزار شد. در ایتن روز  
دوستداران شاهتر  زمتانتی  تهتره  
محبوب وختوشتنتا، کتارگتری بتر  
سر مزار او گرد آمدند ویتادش را  
عزیز و گرامی داشتند . شتاهتر   

در زنتتدان    ١٠ شتتهتتریتتور    ٠٠ در  
رجایی شهر جانباخت. جتمتهتوری  
اسالمی مستول متر  شتاهتر   
زمتتانتتی استتت . یتتاد شتتاهتتر   
فرامتوش نشتدنتی استت. یتاد او  

 گرامی باد! 
تجم  اعتراضی دستتتفتروشتان در  
اهتتوازی ادامتته کتتارزار عتتلتتیتته  
امتتتنتتتیتتتتتتتی کتتتردن متتتبتتتارزاتی  
اعتراضات گستتترده در متحتیت   
های کار و نتمتونته هتایتی  تون  
مبارزات کارگران نیتشتکتر هتفتت  
تپه و تجمت  ستراستری کتارگتران  
متتختتابتترات روستتتتتایتتیی فتتراختتوان  
معلمان شاغتل و بتازنشتستتته بته  

متهتر از    ٠١ تجم  ستراستری در  
سرتیترهای مهم اخبار و مستائتل  
 کارگری در هفته گذشته است. 

 
شککهککریککور تککجککمککع  ٢٢

اعتراضی دسکتکفکروشکان 
در اهککککواز عککککلککککیککککه 

 سرکوبگران شهرداری
دستفتروشتان کتارگتران بتیتکتاری  
هستند که برای دیدا کردن لتقتمته  
نانی بترای زنتده متانتدن بته ایتن  
شتتکتتل روزگتتار متتیتتگتتذرانتتنتتد.  
ماموران دولت بته جتای تتامتیتن  
این کارگران و دتاستختگتویتی بته  
خواستهای آنهای به جای کتار یتا  
بیمه بیتکتاریی هتر روزه بته آنتان  
یورش میتبترنتد. بستاطشتان را بتر  
زمین میریزندی اموالشان را ضتبت   

میکنتنتد و جتنتایتت متیتکتنتنتد.  
دستفروشان اهواز به این وضتعتیتت  
اعتراض دارند و ختواستتتار ایتجتاد  
شرای  الز، برای کار و یتا بتیتمته  

 بیکاری هستند. 
مترداد    ٠٠ اخیرترین این جنایت در  

سال جاری در  م اتفاا افتاد کته  
در جریان آن مظفر عتبتاستی جتان  
باخت که به اعتتراضتی گستتترده  
در شهتر  تم تتبتدیتل شتد. متورد  
 بلتر آنی  تل علی  تراغتی بتود  

در    ١١ متترداد    ٠٩ کتته در روز  
    ستالته   ٠٠ حالیکه به همتراه دستر  
دتتاره در    اش بتته ختتیتتابتتان تتتهتتران 

تهران رفتتته بتودی بتدستت دتنتجته  
بوک  بدستان شهرداری بته  تتتل  
رسید. نمونه های دیگری از ایتن  
سرکوبگری ها حمتالت متتتوالتی  
این جنایتکاران به دستفتروشتان در  
شهرهای متختتتلتف از جتمتلته در  
شتتهتترهتتای جتتنتتوب  تتون اهتتوازی  
آبادانی بندرعباه است که بتارهتا  
و بارها به تظاهرات و اعتتتراضتات  
جوانان دستفروش در ایتن شتهترهتا  
عتتلتتیتته ستترکتتوبتتگتتران شتتهتترداری  
منجر گردیده و در متواردی بته  
اعتراض مرد، یک شتهتر تتبتدیتل  
شده است. بدین ترتتیتب متامتوران  
شتتهتترداری بتتختتش دیتتگتتری از  
نیروی سرکتوب حتکتومتت استت  
که تحت عناویتنتی  تون دتا   
نگاهداشتن  هره شتهترهتا و ستد  
متتعتتبتتر و غتتیتتره هتتر روزه دارنتتد  

 جنایت میکنند.  
مامتوران شتهترداری هتر روزه در  
این شهر و آن شهر دستتتفتروشتانتی  
را کتته بتته ختتاطتتر بتتیتتکتتاری و  
نداشتن هی گونه تامینی ناگتزیتر  
به امرار معتاش از ایتن طتریتپ و  
دست و دا کردن لقمه نانتی بترای  
خود و خانواده شان هستندی متورد  
تعرض و حمله  رار متیتدهتنتد. در  

مقابل بارها در خبرها شتنتیتده ایتم  
کتته متترد، بتته تتتقتتابتتل بتتا آنتتهتتا  
برخاستته و متتتواری شتان کترده  

 اند.  
ستترکتتوبتتگتتری هتتای شتتهتترداری  
نسبت به دستفروشتی هتم اکتنتون  
به کارزاری در ستطتح ستراستری  
شکل داده استت. کتارزاری کته  
در دو سه ساله اخیر فعال بتوده و  
بتتا ختتواستتتتتهتتایتتی  تتون ایتتجتتاد  
تسهیالت الز، برای دستتتفتروشتان  
بتترای ادامتته بتته اشتتتتتغتتالشتتان و  
امنیت شغلی و  رار گرفتن آنتهتا  
تحت دوشش تتامتیتن اجتتتمتاعتی  
جریان داشته استت. از جتمتلته در  
تهران طومارهایی در حتمتایتت از  
دستتتتتفتتروشتتان متتتتترو و عتتلتتیتته  
سرکوبگری هتای شتهترداری بته  
راه افتاده بود. این کتارزار هتا را  
دوباره و با درت بیشتری بته جتلتو  
بیاوریم.با اعتراض وسی  ختود بته  
سرکوبگری هتای شتهترداری در  

  بال دستفروشان خاتمه دهیم. 
 

در ادامه کارزار جهکانکی 
عککلککیککه امککنککیککتککی کککردن 

 مبارزات
کتتارزار عتتلتتیتته امتتنتتیتتتتتی کتتردن  
مبارزات و در دفتا  از کتارگتران  
و متتعتتلتتمتتان زنتتدانتتی و تتتمتتامتتی  
زندانیان سیاسی با  درت به جتلتو  
میرود. این کارزار در ستطتح بتیتن  
المللی نیتز حتمتایتت هتای  تابتل  
توجهی را در بر داشته استت. در  
-این هفته دگی هسن فلستویتک 

معاون اول کنفدراستیتون اتتحتادیته  
ال او بته    -های کارگری نترو   
هتزار    ١٥٥ نمایندگی از بیش از  

نتتتفتتتر از کتتتارگتتتران در ایتتتن  
کتتنتتفتتدراستتیتتون طتتی نتتامتته ای  
سرگشاده به مقامات ایران ضتمتن  

اعتتال، اعتتتتتراض ختتود بتته ادامتته   
آزار و اذیتتت فتتعتتاالن کتتارگتتری  
تتتوستت  حتتکتتومتتت استتالمتتیی  
خواستار دایان دادن بته امتنتیتتتی  
کردن مبارزات کارگرانی معلتمتان  
و متتترد، متتتعتتتتتتترض و آزادی  
کتتارگتتران زنتتدانتتی و فتتعتتالتتیتتن  
اجتماعی شده است. در این نتامته  

نرو  حمتایتت ستیتاستی و    -ال او  
متتعتتنتتوی  کتتامتتل ختتود را از  
کارگران ایتران و ختواستتته هتای  
آنها برای آزادی تشکل و کستب  
حتتتقتتتوا شتتتان بتتتدون تتتتره از  
دستتتتتگتتیتتری و یتتا آزار و اذیتتت  
اعال، داشتت و ضتمتن اشتاره بته  
مواردی از فشار و تهدید رهتبتران  
کارگری و فتعتالتیتن اجتتتمتاعتی  
 تتون وضتتعتتیتتت رضتتا شتتهتتابتتی   
عضو هیتات متدیتره ستنتدیتکتای  
واحد ی علی نجاتتی از اعضتای  
هیات مدیره نیشکر هتفتت تتپته و  
استتمتتاعتتیتتل عتتبتتدی از اعضتتای  
شناخته شده هیئت متدیتره کتانتون  
صنفی متعتلتمتان ایتران  تتهتران(ی  

نتترو     -اعتتال، متتیتتدارد "ال او  
متتعتتتتتقتتد استتت کتته ایتتران از بتته  

 «امنیتت متلتی »اصطالح  وانین  

برای تتوجتیته سترکتوب فتزایتنتده  
فعالیت های مشرو  اتحادیته ای  
و محرو، کردن  ربانیتان سترکتوب  
از حقوا  انونی مناسبی استتفتاده  
می کند. ایتن امتر دتیتامتدهتای  
مخربی برای زندانتیتان و ختانتواده  
های آنها دارد و هتمت تنتیتن بته  
جامعته و ا تتتصتاد ایتران بستیتار  
آسیب می رساند".  در ادامه ایتن  
نامهی ال او نرو  ختواستتتار آزادی  
فوری تمامی فعالیتن کتارگتری  
بازداشتت شتده و لتغتو اتتهتامتات  
وارده بتتر آنتتان شتتده و ختتواستتتتتار  
متو ف کردن سرکتوب کتارگتران  
و اعضتتتای اتتتتحتتتادیتتته هتتتای  

کارگری شتده و اعتال، متیتدارد  
که تا زمانیکه حتقتوا شتنتاختتته  
شده بین المتلتلتی اتتحتادیته هتای  
کارگری و سایر حقتوا بتنتیتادی  
کارگرانی و هتمت تنتیتن تتمتامتی  
تعهدات نتاشتی از عضتویتت ایتن  
کشور در سازمان جتهتانتی کتاری  
رعایت نشودی جنبش بین التمتلتلتی  
اتحادیه های کارگری از جتمتلته  

نرو  هیچ انتخابی بته جتز    -ال او 
کتتارزار عتتمتتومتتی عتتلتتیتته ایتتن  
سرکوب غیر ابل  بول و دالتمتانته  

 در ایران ندارد. 
در ایران نیز کارگران ستنتدیتکتای  
واحد در حمایت از رضا شهابی و  

  ٠٠ با خواست آزادی او در روز  
شتهتریتتور بتا روشتن کتتردن  تتراغ  
متتاشتتیتتن هتتایشتتان و حتترکتتت بتتا  

کتیتلتومتتتر دستت بته    ٠٥ سرعت  
حرکت اعتراضی نمادینتی زدنتد.  
در ایتتن روز عتتلتتیتترغتتم تتتهتتدیتتد   
کتتارگتتران بتته اختتراجی آنتتهتتا بتته  
اعتراض خود ادامه دادند. در ایتن  
هفته هم نین محمود بهشتتی از  
اعضتتای هتتیتتات متتدیتتره کتتانتتون  

ستال    ٠٠ صنفی معلمان تهران بتا  
شتهتریتور دستتتگتیتر    ٠٠ حب  در  

شد. این دستگتیتری بتا واکتنتش  
اعتتتتتراضتتی بستتیتتاری در متتیتتان  
معلمتان ی کتارگتران و فتعتالتیتن  
اجتتتتتمتتاعتتی روبتترو شتتده استتت و  
زمزمه های اعتتتراض در متیتان  

 معلمان شدت گرفته است.  
 

ککککارگکککران مکککخکککابکککرات 
روسککتککایککی بککا خککواسککت 

 قراردادهای دائم
شهتریتور بتیتش از دتانصتد    ٠١ در  

کارگزار مختابترات روستتتایتی از  
استتانتهتای متختتتلتف کشتور بته  
تهران آمدند و با ختواستت انتعتقتاد  

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 شهریور تجمع اعتراضی دستفروشان در اهواز علیه سرکوبگران شهرداری  ٢٢

 در ادامه کارزار جهانی علیه امنیتی کردن مبارزات
 کارگران مخابرات روستایی با خواست قراردادهای دائم 

 مهر، روز جهانی معلم، روز اعتراض سراسری ٣١
 شهال دانشفر 
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 رارداددائتم کتاری و اجترای طترح  
طتتبتتقتته بتتنتتدی مشتتاغتتل تتتجتتمتت   
اعتراضی برگزار کردنتد. ستراستری  
بتتودن ایتتن اعتتتتتراض و ختتواستتت  
 راردادهای دائم از نقام  ابل تتوجته  

 این حرکت اعتراضی است.  
 
مککهککر، روز جککهککانککی  ٣١

مککعککلککم، روز اعککتککراض 

 سراسری
شتتورای هتتمتتاهتتنتتگتتی تشتتکتتلتتهتتای  

  ٠١ صنفی فرهنگیان به بترگتزاری  
مهر روز جهانی معلم فتراختوان داده  
است. معلمان بتازنشتستتته  نتیتز در  
ادامه مبارزاتشان و برای دتیتگتیتری  
خواستته هتای ختود بتر تتجتمت  در  
ساعت ده صتبتح ایتن روز فتراختوان  
داده انتتد. اجتترای  تتانتتون متتدیتتریتتت  
خدمات کشوری تتا بترون رفتت از  

خ  فقری  بتیتمته هتای کتارآمتد و  
درمان رایتگتانی اداره و نتظتارت بتر  
صتتنتتدوا هتتای بتتازنشتتستتتتتگتتیی از  
طتریتتپ انتتتتتختتاب نتمتتایتتنتتدگتتان ختتود  
بازنشستتتگتان بترای رستیتدگتی بته  
اختالتستهتای از جتمتلته ختواستتتهتای  
اعال، شده متعتلتمتان بتازنشتستتته در  
فراخوان هتایشتان استت.  متعتلتمتان  
شاغل و بازنشسته به دستتتمتزدهتای  
زیر خت  فتقتر اعتتتراض دارنتدی بته  

امنیتی کردن مبارزاتشتان اعتتتراض  
دارنتتد و ختتواستتتتتار آزادی فتتوری  
هتتمتتکتتاران زنتتدانتتی ختتود هستتتتتنتتد.  
ختتواستتتتتار دتتایتتان دادن بتته فضتتای  
امتتنتتیتتتتتی در آمتتوزش و دتترورش  
هستند. خواستتار درمتان رایتگتان و  
تحصیتل رایتگتان و دتایتان دادن بته  
کاالیی شدن آمتوزش هستتتنتد. بته  
دزدی هتا و حتقتو تهتای نتجتومتی  
اعتراض دارند و با شتعتارهتایشتان از  

متترداد و    ١٠ تتتجتتمتت  بتتا شتتکتتوه  
تجمعتات دیتگتر ایتن ختواستتتهتا را  
اعتتتال، کتتترده انتتتد. بتتتا  تتتنتتتیتتتن  
خواستهای استت کته متعتلتمتان بته  

متتهتتر روز اعتتتتتراض    ٠١ استتتتتقتتبتتال  
ستتراستتری متتیتترونتتد. ختتواستتتتتهتتای  
معلمانی ختواستتتهتای کتل جتامتعته  
استتت.از اعتتتتتراضتتات آنتتان وستتیتتعتتا  

 حمایت کنیم.  

 کارگران در هفته ای که گذشت         شهال دانشفر 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!                     زنده باد جمهوری سوسياليستی!

ختتواستتت اصتتلتتی و متتحتتوری  
کارگران کتولتبتر مترزی کته بته  
مطالبه ای جا گیتر تتبتدیتل شتده  
استتی کتتار یتتا بتیتتمتته بتتیتتکتتاری  
است. این ختواستت نتافتی دیتگتر  
مطالبات تاکنونی آنان مبنتی بتر  
تضمین امتنتیتت شتغتلتیی جتبتران  
خستتارات متتالتتی و جتتانتتی بتته  
ختتانتتواده هتتای آنتتانی متتحتتاکتتمتته  
آمرین و عاملین کشتار کتولتبتران  
کتته در روزهتتای اختتیتتر متتدا، از  
سوی مرد، معترض بانه و مترد،  
دیگر شهترهتا فتریتاد زده متیتشتد  

 نیست.  
 

 تتطتتعتتا بتتایتتد تتتمتتامتتی ختتواستتت  
کولبران هم نان بعنوان مطالتبتات  
آنان از سوی حکتومتت استالمتی  
داسخ بگیرد امتا آنت ته کته ایتن  
نوشته می خواهد بعنوان راه کتار  
اصتتلتتی بتترای دتتایتتان دادن بتته  
کولبری بر روی آن تاکید کتنتدی  

 کار یا بیمه بیکاری است. 
 

آمتتار بتتیتتکتتاری در شتتهتترهتتای  
درصتتد    ٠٥ کتتردستتتتتان بتتیتتش از  

بترآورد شتتده استتت. ایتتن آمتتار بتتا  
توجه به بتن بستت و بتحتران روز  
افتتزون ا تتتتتصتتادی و ستتیتتاستتی  
حکومت اسالمیی متدا، در حتال  
افزایش استت. کتارگتران کتولتبتر  
بخشی از خیتل وستیت  کتارگتران  
بیکار شده هستند کته یتا شتغتل  
خود را در امر تعطیتلتی کتارختانته  
ها و دیتگتر متراکتز تتولتیتدی از  
دست داده انتد و یتا کتارگترانتی  
هستنتد کته هتر روز بته نتیتروی  

 بازار کار اضافه شده اند. 
 

بتتر بستتتتتر بتتیتتکتتاریی فتتقتتر و  
تنگتدستتتی تتحتمتیتل شتده نتظتا،  
اسالمی حاکم بر جتامتعته بتویت ه   
تحمیل آن بر نتیتروی کتارکتن از  
یک سو و از سوی دیگر بنا بته  

شرای  و متو تعتیتت جتغترافتیتایتی  
شتهتترونتدان ستاکتتن و بتتیتکتتار در  
شهرها و روستاهتای نتوار مترزی  
سبب شده است که هتزاران انستان  
شریف و زحمتکش در این منطقته  
برای تامتیتن متعتیتشتت زنتدگتی  
ختتود و ختتانتتواده هتتایشتتانی بتته  
مرگبارترین و بترده وارتتریتن کتار  

 بنا، کولبری تن دهند. 
 

کسانیکه از طریپ کولبری امترار  
معاش میکنندی هیپتگتاه شتیتفتتته  
این شغل کته نتمتیتشتود نتا، آنترا  
شغل گذاشت نبوده و نیستند. تتن  
دادن به سرما و گرما با عبتور از  
راههای صعب العبور که به  تتتل  
گاه کولبران مترزی تتبتدیتل شتده  
استی نه تنها آرزوی آنتان نتیتستت  
بلکه برعک  خواهان دست یابتی  
بته کتتار متتنتاستتب و در صتتورت  
مواجه شدن با بیکتاری از بتیتمته  
بیکاری بهرمند شونتد. کتارگتران  

کتتولتتبتتر متترزی ختتواهتتان یتتک  
زندگی شایسته و انسانی مطتابتپ  
با معیارهای مدرن و متتتمتدنتانته  

 دنیای امروز هستند. 
 

دتیتتداستت کته شتمتتشتیتتر دو لتبتته  
حکومت اسالمیی یعنی تحتمتیتل  
شرایت  بترده وار و جتهتنتمتی بته  
بتیتتکتاران در متنتتاطتتپ متترزی از  
یک سو و از سوی دیتگتر ستود  
جتتویتتی بتتانتتدهتتا و کتتاربتتدستتتتتان  
حکومت اسالمی در نوار مترزی  
از  بل دسترنج کولبرانی عتامتلتی  
برای تن ندادن حکا، اسالمتی بته  
خواست آنان یعنی کتار یتا بتیتمته  
بیکاری خواهد بود. اما علتیترغتم  
اینی دای فشردن بر مطالتبته کتار  
یا بیمه بتیتکتاری بتعتنتوان دتر تم  
خواست و مطالبه اصلی آنان و بتا  
حتتمتتایتتت گستتتتترده تتتوده ایی بتتا  
دست زدن به اعتصاب عتمتومتیی  
تداو، اعتراضات و تتجتمتعتات در  

شهرهای راه اندازی تشتکتلتی کته  
بتواند خواست هتای کتولتبتران را  
بکرسی بنشاندی متیتتتوان آنترا بته  
مفتخوارن اسالمی تحمتیتل کترد.  
تتتجتتربتته اعتتتتتصتتابی تتتجتتمتت  و  
اعتراضتات روزهتای اختیتر نشتان  
داد که مقامتات حتکتومتتتی در  
هراه از شعله ور شتدن هتر  ته  
بتتیتتشتتتتتراعتتتتتراضتتات متترد،ی از  
محاکمه  اتتالن کتولتبتران ستختن  
گفتند. تحقپ و بکرستی نشتانتدن  
مطالبه کار یا بیمه بتیتکتاری را  
با تداو، و گستتترش حترکتتتهتای  
اعتتتتتراضتتی متتیتتتتتوان از حتتلتتقتتو،  
مفتخوران اسالمی بیرون کشتیتد.  
تنها با به ممر نشتستتتن ختواستتی  
کتتار یتتا بتتیتتمتته بتتیتتکتتاری بتترای  
کولبران است که میتوان بته ایتن  

 شغل کشنده دایان داد.  
 
   ١٩ شهریور    ٠٠ 
 ٠٥٠٧ سپتامبر    ٠٠ 

کار یا بیمه بیکاری خواست اصلی کارگران 
 کولبر 
 عبدل گلپریان 
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. سوال: کامال درسکت اسکت. 
هککمککیککن نککحککوه نککگککرش بککه 
تئکوری و واکایکظ نکظکری 
کمونیسم کارگکری خکودگکواه 
ین جدائی فککری جکدی از 
چپ غیرکارگکری تکاککنکونکی 
است. مکنکتکهکا مکمکککن اسکت 
گفته شود که این بکحکث را 
تازه امکروز مکیکتکوان ککرد، 
یککعککنککی در شککرایککرککی کککه 
سککوسککیککالککیککسککم بککورژوائککی 
هکمککانکرککور کککه در گککزارش 
کنگره هم گفتکه شکده اسکت 
در شککاخککه هککای مککخککتککلککظ 
خودش به بن بست رسکیکده. 
امروز ضد رویزیونیسکم فکی 
نفسه چیز زیکادی را بکیکان 
نمیکند و نمیتواند شاخصکی 
از حقانیت ین جریان و یکا 
روشی برای تعریظ کردن و 
حدادی کردن هویت سیکاسکی 
و نکککظکککری یکککن جکککریکککان 
کمونیستی انکقکالبکی بکاشکد. 
امککا اگککر خککودتککان را در 
موقعیت سی چهل سال قکبکل 
بککگککذاریککد، بککا سککیککرککره 
اردوگاه شبه سوسیالکیکسکتکی 
در شوروی بر کل ذهنکیکت و 
پراتین کمونیستها، آنوقکت 
آیا نمیشد گفت که پیدایش 
هککر جککریککان کککمککونککیککسککتککی 
واقککعککی و در واقککع رشککد 
کمونیسم ککارگکری بکعکنکوان 
ین حرکت حزبی از مکجکرای 
یکککککن مکککککبکککککارزه ضکککککد 
رویزیونیستی میکگکذرد؟ آیکا 

بکککککرای سکککککنکککککت ضکککککد 
رویککزیککونککیککسککتککی بککویکک ه در 
چهار دهه اخکیکر جکائکی را 
در تاریخ کمونیسم ککارگکری 

 قائلید؟
 

 منصور حکمت: 
حتما در  و همینطور طترح  
دیدگاه ما در شترایت  امتروز بته  
نسبت سی  هل سال  بل بستیتار  
ساده تر شده. در این تردیتد نتدار،.  
حتی این را هم میتپتذیتر، کته در  
شترایتطتی کته جتتنتبتش سترمتایتته  
داری دولتتی در شتوروی هتنتوز  
مو عیت کتاذب ختود را بتعتنتوان  
کلتیتددار متارکستیتستم از دستت  
نداده بودی کتمتونتیتستم کتارگتری  
ودایف بیشتری از جن  "متبتارزه  
ضد رویزیونیستی" میداشتت. امتا  
اوضا  آن دوره در اصل بحو متن  
تفاوتی ایجاد نمیکند و لزومتا بته  
 ضاوت مهبتی درباره آن جریانتات  
مشخصی که در طتول ایتن دوره  
با این بستر رسمی در افتتتادنتد و  
از آن جدا شدند منجر نمیتشتود. و  
یا اینها را لزوما به ستوستیتالتیتستم  
کارگری به مهابه یتک جتنتبتش  
و یا یک جهان بینی نزدیک تتر  
و یا در آن ستهتیتم تتر نتمتیتکتنتد.  
اتفا ا و تتی بتطتور مشتخت  بته  
محتوای اجتتمتاعتی و انتتتقتادی  
این جریانات متنتتتقتد اردوگتاه بته  
اصتطتالح ستوستیتالتیتستتتی نتگتاه  

میکنیم میبیتنتیتم دتیتدایتش ختود  
ایتتنتتهتتا مصتتادی دورتتتر شتتدن  
کمونیسم به مهابه یتک تتئتوری  
و یک جنبش از دتایته طتبتقتاتتی  
خودش شده. مائتوئتیتستم متنتتتقتد  
سوسیتالتیتستم روستی استتی امتا  
ختتتودش بتتتهتتتمتتتان انتتتدازه غتتتیتتتر  
مارکسیستی و غتیتر کتارگتری  
استتت.  تتپ نتتو هتتمتتیتتنتتطتتوری  
تتتتروتستتتکتتتیتتتستتتم هتتتمتتتیتتتنتتتطتتتوری  
اوروکمونیسم هتمتیتنتطتوری جتریتان  
طتترفتتدار آلتتبتتانتتی هتتمتتیتتنتتطتتوری  
سوسیالیسم خلقی همتیتنتطتور. در  
وا   دشت این جریانتات انتتتقتادی  
جدائی سوسیتالتیتستم رادیتکتال از  
کارگر و کمونیسم کتارگتری را  
با وضوح بیشتری متیتتتوان دیتدی  
 را کته ایتنتهتا دتیتشتیتنته یتک  
انتتقتتالب کتتارگتتری عتتظتتیتتم را  
نتتداشتتتتتنتتد و بتتوضتتوح در ستتطتتح  
جتتامتتعتته در کتتانتتون هتتای غتتیتتر  
کتتارگتتری دتتیتتدا شتتدنتتد و جتتا  
گتترفتتتتتنتتد. از نتتظتتر اعتتتتتقتتادی  
بنیادهای سوسیالیتستم بتور وائتی  
در روسیه هی و ت توست  ایتنتهتا  
نتتتقتتتد نشتتتد. تصتتتویتتترشتتتان از  
سوسیالیسم و مالکیت اشتتتراکتی  
هتتمتتان  تتیتتزی استتت کتته آنتتهتتا  
داشتند. و تتی بته اختتتالفتاتشتان  
نگاه میکنید منفعت هتای غتیتر  
کتتارگتتری روشتتن آنتتهتتا و نتتفتتوذ  
گتترایشتتات فتتکتتری و ستتیتتاستتی  

بتتور وائتتی را بتتوضتتوح در آنتتهتتا  
میبینید. انتتتقتاد اوروکتمتونتیتستمی  
مائوئیسم و دودولیسم به این بستتتر  
رسمی کتامتال نتاستیتونتالتیتستتتی  
استتت. انتتتتتقتتاد تتتروتستتکتتیتتستتمی  
لتتیتتبتترالتتیتتستتم  تتپ و  تتپ نتتو  
انتقادی از متوضت  دمتوکتراستی  
است. از نظر عملی و اجتتتمتاعتی  
این جریانات انتتتقتادی بته متیتدان  
آمدن کارگر در بترابتر ایتن  تطتب  
رستتمتتی را ابتتدا نتتمتتایتتنتتدگتتی  
نمیکردند. برعک ی رادیکتالتیتستم  
ستتیتتاستتی ایتتنتتهتتا هتتمتتراه بتتود بتتا  
دانشجوئی شتدن و روشتنتفتکتری  
شدن نیروی فعاله آنها با متنتتتقتل  
شدن کانون توجه به متارکستیتستم  
به دانشگاهها و محی  اعتتتراض  
دانشجوئی.اینها دتر تم اعتتتراض  
کتتارگتتری را هتتیتت تتو تتت دستتت  
نگرفتند. اینتهتا ابتدا گترایشتاتتی  
نبودنتد کته حتامتل و ستازمتانتده  
اعتراض سوسیالیستی کارگر بته  
سوسیالیسم بور وائتی در روستیته  
باشند.کمااینتکته و تتتی بتعتد از  
 ندین ستال ایتن  تطتب رستمتی  
تر  میخورد و زیر فشتار هتای  
عتتیتتنتتی ا تتتتتصتتادی و حتتمتتالت  
بتتتور وازی طتتترفتتتدار بتتتازار بتتته  
اضتتمتتحتتالل کشتتیتتده متتیتتشتتودی  
کتارگتران را نته زیتر دتر تم ایتتن  
جریانات انتتتقتادی بتلتکته حتتتی  
بدبین به سوسیالیسم بتطتور کتلتی  

دیدا میتکتنتیتم. اگتر کتمتونتیتستم  
کارگری صفبندی ای در بترابتر  
این  طتب هتا بتوجتود آورده بتودی  
امروز ما شاهتد  تنتگ انتدازی  
کلیسا و محافظته کتاری جتدیتد  
به جنبش کارگری روبه رشتد در  
کشورهای اردوگاه شوروی و یتا  
رها شدن اعتتتراض کتارگتری در  
ارودای غربی در دستت ستوستیتال  
دموکتراستی و تتریتدیتونتیتونتیتستم  

 نمیبودیم. 
 

میشود بته ستی  تهتل ستال  
 تتبتتل بتترگشتتت و ودتتایتتف "ضتتد  
رویتتزیتتونتتیتتستتتتتی" کتتمتتونتتیتتستتم  
کارگریی ودایفی کته در وا ت   
بتتا در هتتم کتتوبتتیتتده شتتدن و بتته  
اضمحالل کشیده شدن احزاب ایتن  
سنت هتیت تگتاه بتدستت گترفتتته  
نشدی را شناخت. امتا بتنتظتر متن  
یک  نیتن متبتارزه ای تتوست   
ستتوستتیتتالتتیتتستتم کتتارگتتری ابتتدا  
خصوصیات نتظتری و دتراتتیتکتی  
ای را که  پ رادیکال متنتتتقتد  
روستتیتته دتتیتتدا کتترد بتتختتود نتتمتتی  
دذیرفت. این  پ رادیکال بتنتظتر  
من هیتچ ستهتم مستتتقتیتمتی در  
تتتاریتتخ کتتمتتونتتیتتستتم کتتارگتتری  
ندارد.در تاریتخ دتیتدا شتدن یتک  
سوسیالیسم رادیکال و میتلتیتتتانتت  
 تترای در تتتاریتتخ ستتوستتیتتالتتیتتستتم  

 کارگری نه.  
 

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

 کارگران در فیس بوک                               دیدن کنید

  ٠٠ صتتبتتح روز    ١ از ستتاعتتت  
شهریور بنا بر فتراختوانتی ختانتواده  
هتتای زنتتدانتتیتتان ستتیتتاستتی در  
گوهردشت کته در اعتتتراض بته  
وضتت  استتفتتنتتا  زنتتدانتتهتتا در  
اعتصاب غتذا بستر متیتبترنتد  و  
رضتا شتهتتابتی در متتقتابتل زنتتدان  
گوهر داشتت بتردتا شتد. در ایتن  
حرکت اعتراضی بتهتنتا، ابتراهتیتم  
زادهی واله زمانیی دیمان سالمی و  

 صالح اسعدی دستگیر شدند. 
در تتتجتتمتت  ایتتن روز تتتعتتدادی از  
فعاالن اجتمتاعتی وکتارگتری بتا  
یتتک شتتاختته گتتل جتتلتتوی درب  
زندان رجایی شهر برای حمایت از  
زندانیتان ستیتاستی در اعتتتصتاب  
غذای این زندان حاضر شتدنتد. و  
خانواده های زندانیان ستیتاستی را  

 همراهی کردند.  
حتوالتی ستتاعتت دوازده دتهتر در  
حالیکه تجم  کنندگتان متنتتتظتر  
بازگشت خانتواده هتای زنتدانتیتان  
اعتصابتی از متال تات بتودنتد از  
سوی مأموران انتتتظتامتی جتهتت  
دراکنتده شتدن تتحتت فشتار  ترار  
گتتترفتتتتتتتنتتتد.  آنتتتان بتتتا دادن  
اخطارهایی خواستار دراكنتده شتدن  
تجم  كنندگان شتدنتد و از آنتجتا  
كه تجم  با موفقیتت انتجتا، شتده  

بود و آخرین دسته های متال تات  
كتنتنتدگتان در حتال بتیترون آمتتدن  
بودند؛ متحتل را تتر  کتردنتد.   
این تجم  در ایتن هتنتگتا، متورد  
یتتورش نتتیتتروهتتای ستترکتتوبتتگتتر  
انتظامی  رار گرفت و متأمتوران  
حین دراکنده کردن جمعتیتت ا تدا،  
به ضب  گوشی متوبتایتل بترختی  
از تجم  کنندگان كردنتد کته بتا  
واکنش اعتراضی جمعتیتت روبترو  
شتتتد. متتتأمتتتوران كتتته در دتتتی  
دستگیری یتیتی از دختتتران در  
حتتال فتتیتتلتتم گتترفتتتتتن بتتودنتتد بتتا  
اعتراض شدید تتجتمت  كتنتنتدگتان  
مواجه شدند كه منجر به رهتایتی  
او شد. اما در این بین گوشی او  
را ربودند که بتا عتکت  التعتمتل  
مجدد تجم  کنندگتان متواجته و  
در این هنگا، واله زمتانتی عضتو  
هیات مدیره ستنتدیتکتای نتقتاشتان  
استتان التبترز دستتتگتیتر شتد. در   
اعتراض به این دستگیری تتجتمت   
کتنتنتتدگتان شتتعتار داده و فتریتتاد  
متتیتتزدنتتد "ولتتش کتتنتتیتتدی متتگتته  
 یکار کردهی اختاله کتردهی بته  
بتت تته متترد، تتتجتتاوز کتتردهی  تترا  

بریتن.  ستپت  دت  از    دارین می 
دتتایتتان تتتجتتمتت  در متتقتتابتتل زنتتدان  
نیروهای انتتتظتامتی بتا تتعتقتیتب  

تتتجتتمتت  کتتنتتنتتدگتتان در مستتیتتر  
بازگشتی سه نفر دیتگتر از آنتانی  
بتهتتنتا، ابتتراهتیتتم زاده از فتتعتالتتیتتن  
شناخته شتده کتارگتری کته بته  
تتتازگتتی از زنتتدگتتی آزاد شتتده  
استی و دیمان ستالتمتی و صتالتح  
اسعدی را  نیز بازداشتت کترده و   

باغستتان بترده و    ٠١ به کالنتری  
از آنجا هتمته آنتهتا را بته دتلتیت   
امنیت میدان نبوت انتتقتال دادنتد.  
که بنا بر ختبتر  ترار استت فتردا  
جهت تعیین تتکتلتیتف بته دادسترا  

 برده شوند.   
شتهتریتور بته روال    ٠٠  هارشنبه  

هر  هتارشتنتبته روز متال تات بتا  
زنتتدانتتیتتان ستتیتتاستتی بتتود و بتته  
بسیاری از زندانیان حتی زندانتیتان  
اعتصابی مال ات حضتوری داده  
شتتده بتتتود. در ایتتتن متتتال تتتات  

نفتر بته    ٠ مشخ  شد که به جز  
استتامتتی ستتعتتیتتد شتتیتترزادی رضتتا  
شهابیی سعید دورحیدر و متحتمتد  
نظری ی اعتصاب دیگر زنتدانتیتان  
سیاسی به اتما، رسیده است. امتا  
همه زندانیان سیاسی بر مطالتبتات  

 خود تاکید دارند.  
 ضیه از این  ترار استت کته روز  

اوت    ١٥ )   ١٩ مترداد    ١ یکشنبه  
( عتوامتتل سترکتتوب ر یتتم  ٠٥٠٧ 

استتالمتتی در زنتتدان گتتوهتتردشتتت  
کرجی در یتک یتورش وحشتیتانته  
تعدادی از زندانیان سیاسی را بتا  
ضرب و شتم و توهتیتن بته ستالتن  

زندان گوهردشتی انتقال دادنتد.  ٠٥ 
د  از این ا دا، زندانیتان متنتتتقتل  

ی  ٠١١٩ مترداد    ١ شده در تاریخ  
اوت( دست به اعتصاب غتذا    ١٠ 

زدند. اکتنتون  تیتزی کته هتمته  
وی ه زندانیان اعتتصتابتی    زندانیان به 

بر آن تاکیتد دارنتدی ایتنتستت کته  
هنوز به خواستهای آنها دتاستختی  
داده نشده استت و حتتتی متعتدود  

هایتی هتم کته وارد بتنتد    روزنامه 
شتد اکتنتون متمتنتو  شتده و    متی 

امکتان ختریتد از فتروشتگتاه نتیتز  
وجتتود نتتدارد. در ایتتن دیتتدارهتتا  
زندانیان اعتصابی از تتمتا، افترادی  
شخصیت ها و فعاالن کتارگتریی  
معلمانی زنان و دانشجتویتان و ...   

هتا را تتنتهتا    که در این متدت آن 
نتتگتتذاشتتتتتنتتد تشتتکتتر و  تتدردانتتی  

 نمودند. 
متتا هتتمتتراه بتتا ختتانتتواده هتتای    -

زندانیان سیاسی در گتوهتردشتتی  
یتورش بتته زنتتدانتتیتان ستتیتتاستتی و  
شکنجه و آزار سیستماتیک آنتهتا  
در زندان را  اطعانه محتکتو، . و  
از ختتواستتتتتهتتای بتترحتتپ زنتتدانتتیتتان  

سیاسی گوهتر دشتت حتمتایتت و  
دشتیبانی می کنیم و ختواستتتار  
آزادی فوری و بدون  ید و شترم  

 آنان هستیم. 
ما خواستار دستگیری محتمتود    -

بهشتی عضو هیات مدیره کتانتون  
صنفی معلمان در تتهتران را کته  

شهریور انتجتا، گترفتت را    ٠٠ در  
محتکتو، متیتکتنتیتم و ختواستتتار  
آزادی فتتوری اوی استتمتتاعتتیتتل  
عبدیی متحتستن عتمترانتیی آتتنتا  
دائمی و تمامی زندانیان سیتاستی  

 هستیم. 
ما خواستار لغو تمتامتی احتکتا،  -

امتتنتتیتتتتتی زنتتدان بتترای فتتعتتالتتیتتن  
کارگتریی متعتلتمتان و فتعتالتیتن  
اجتماعتی و دتایتان دادن بته ایتن  

 سرکوبها هستیم. 
متتا صتتدور حتتکتتم شتتالا بتترای  -

شادور احسانی راد عضتو هتیتات  
متتدیتتره اتتتحتتادیتته آزاد را شتتدیتتدا  
محکو، و ختواستتتار متمتنتوعتیتت  

 حکم شالا هستیم. 
کتتمتتپتتیتتن بتترای آزادی کتتارگتتران  

 زندانی 
 ١٩ شهریور    ٠٠ 

Free Them No 
shahla.daneshfar ٠@

gmail.com 

تجمع در حمایت از زندانیان سیاسی در مقابل زندان گوهردشت 
 نفر ٤کرج و دستگیری 
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شهریور محمود بهتشتتتی    ٠٠ امروز 
از معلتمتان عضتو هتیتات متدیتره  
کانون صنفی تهران در منزل ختود  
دستگیر و راهی زندانتی شتد. او  

سال حکم دارد. در رابتطته بتا    ٠٠ 
این دستگیتر جتعتفتر عتظتیتم زاده  
رئی  هیات مدیتره اتتحتادیته آزاد  

 کارگران ایران مینویسد  
 

هتتیتتچ  تتدرت ستترکتتوبتتیی متتا  
کارگران و معلمان و تتوده هتای  
زحمتکش مرد، ایتران را وادار بته  
تمکین به شترایت  مصتیتبتت بتار  

 موجود نخواهد کرد 
 

بدنبتال متاهتهتا اعتمتال فشتار بتر  
ومیتقته گتذار متحتمتود بتهتشتتتی  

لتتتنتتتگتتترودی و متتتقتتتاومتتتت و  
ایستادگی این معلم بترجستتته در  
تمکین به آرا صادره غیر  تانتونتی  
زنتتدانی دتتهتتر امتتروز وی تتتوستت   
متتامتتوریتتن دادستتتتتانتتی تتتهتتران  

 بازداشت و به زندان منتقل شد. 
بتتازداشتتت متتحتتمتتود بتتهتتشتتتتتی  
لتتنتتگتترودی بتتر  دیتتگتتری از  
ستترکتتوب عتتدالتتتتتختتواهتتی متتا  
کارگران و متعتلتمتان ایتران را در  
تداو، سرکوب فعالین صنفی کته  
بدنبال گذر از انتتتختابتات ریتاستت  
جمهوری و بند و بست جناحهتای  
حکومتتتی در متقتابتلته بتا متوج  
اعتراضات صنفی و مدنتی آغتاز  

 شده استی ورا زد. 
 

 یزی که بر متن اینهمته یتورش  
گسترده و بی و فته بته فتعتالتیتن  
صنفی و متدنتی  تابتل مشتاهتده  
استی این است که نته تتنتهتا در  
این مملکت  رار نیست حتتی ذره  
ای از متتطتتالتتبتتات بتتر حتتپ متتا  
کتتارگتتران و متتعتتلتتمتتان و دیتتگتتر  
زحمتکشان شاغل و بازنشسته بتر  
آورده شود بلکه توا، با متوج تتازه  
ای از یورش به سفره های ختالتی  
ما از طریپ گرانی خزنتده هتزیتنته  
های زنتدگتی و اجترائتی کتردن  
طتترحتتهتتایتتی از  تتبتتیتتل طتترح  
کارورزی و تالش بترای انتجتمتاد  
دستتتتمتتزدهتتای سترکتتوب عتتریتتان و  
گسترده اعتنتراضتات صتنتفتی در  
دستور کتار حتکتومتتتگتران  ترار  

 گرفته است. 
ایتتنتتک و بتتیتتش از هتتر زمتتان  
دیگری و به نحو بی سابقته ایی  
دولتتت و کتتل ارکتتان  تتدرت در  
ایرانی دیگر حتی  تادر نتیتستتتنتد  
 ست اداره کنندگان جامعه را بته  
خود گیرند و بته شتکتل کتامتال  
عریانی در متقتابتل متطتالتبتات و  
فریاد حپ خواهی ما کتارگتران و  

متتعتتلتتمتتان و دیتتگتتر تتتوده هتتای  
میلیونی زحتمتتتکتش مترد، ایتران  
 رار گرفته اند و تتالش دارنتد بتا  
حربه گسترش و تعمیتپ سترکتوب  
و  ل  و  م  فعتالتیتن صتنتفتی و  
مدنیی میلیونها کارگر و متعتلتم  
و انسان زحمتکش این جتامتعته را  
وادار به تتمتیتکتن بته شترایت  بته  
 غایت مصیبت بار کنونی کنند. 
امتا آیتا متیتشتود یتک جتامتعته  
هشتاد میلیونی را آنهم در عصتر  
آگاهی و تو   باالی انستانتهتا از  
زندگی و زیستنی در گترستنتگتی  
و بی تامینی مطلپ فرو برد و از  
آن طری زبان از کا، آنتان کشتیتد  

 و وادار به تمکین شان کرد؟ 
 

بتتازداشتتت متتحتتمتتود بتتهتتشتتتتتی  
لتتنتتگتترودی و بتته بتتنتتد کشتتیتتدن  
اسماعیل عبدیی رضتا شتهتابتیی  
محسن عمرانی و احضار و درونتده  
سازی علیته یتکتایتک فتعتالتیتن  
صنفی و مدنی در سطح کشتوری  
درونده سازی دسته جمعی عتلتیته  
کارگران کارخانه هایی هتمت تون  
نیشکر هفت تپهی کشتتار جتنتایتت  

بار کولبران و تعرض وحشیانته ی  
روزانه بته دستتتفتروشتانی تتوا، بتا  
غارت صندو های بتازنشتستتتگتی  
و انتتدوختتتتته صتتدهتتا هتتزار متترد،  
زحمتکش ایران در موسسته هتای  
مالی وابستته بته حتوزه  تدرت و  
گستتتتترانتتدن ستتایتته شتتو، فتتقتتر و  
فالکت بر زندگی میلیونتهتا نتفتر  
از تتوده هتای زحتمتتتکتش مترد،  
ایتترانی بتتعتتالوه ورشتتکتتستتتتتگتتی و  
تعطیلی روزمره مراکز تولتیتدی و  
صنعتی و بیکاری روزمره هتزاران  
کارگر و بتی افتقتی متیتلتیتونتهتا  
جوان برای برخورداری از شتغتل و  
زندگی مناسب و هتزار و یتک  
معضل الینحل اجتماعتی دیتگتری  
سیمائی از یک جامتعته هشتتتاد  
میلیونی توسعه یافته و امتروزی  
است که هیچ  درت سرکوبی را  
یتتارای نتتگتته داشتتتتتن آنی تتتحتتت  
شتترایتت  دهشتتتتتنتتا  متتوجتتود  

 نخواهد بود. 
 

 جعفر عظیم زاده  
 ٠١١٩ شهریور ماه    ٠٠ 
 

هیچ قدرت سرکوبی، ما کارگران و معلمان و توده های زحمتکش 
مردم ایران را وادار به تمکین به شرایط مصیبت بار موجود 

 نخواهد کرد
 جعفر عظیم زاده  

بازداشب محماد ب شتی لنگراد  ا باه باناد اشایادن  

ا،ماعیل عبد ا رتا شا اابایا ماحا،ان عامارانای ا  

احتار ا پراندا ،از  علیه یکایک فعالین صنافای ا  

مدنی در ،طح اشارا پرانادا ،ااز  د،اتاه جاماعای  

علیه اارگران اارخانه هایی همچان نیشکر هفب تپاها  

اشتار جنایب باار ااالاباران ا تاعارض احشایااناه    

رازانه به د،تفراشانا تاااا باا غاارب صانادا ا اا   

بازنش،تگی ا انداخته صدها هزار مردا زحاماتاکاش  

ایران در ما،،ه ها  مالی ااب،ته به حازا  درب ا  

گ،تراندن ،ایه شاا فقر ا فماب بر زندگی میلایاانا اا  

نفر از تاادا هاا  زحاماتاکاش ماردا ایارانا باعاماا  

ارشک،تگی ا تعطیالای رازمارا ماراااز تاالایاد  ا  

صنعتی ا بیکار  رازمرا هزاران اارگر ا بای افاقای  

میلیان ا جاان برا  برخااردار  از شا ال ا زنادگای  

منا،ب ا هزار ا یک معتل الینحل اجتماعای دیاگارا  

،یمائی از یک جامعه هشتاد میلیانی تا،عه یاافاتاه ا  

امراز  ا،ب اه هیچ  درب ،راابی را یاارا  ناگاه  

 داشتن آنا تحب شرایط دهشتناو ماجاد نخااهد باد. 
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 ٣١بیانکیکه مشکتکرک 
تشکل و نهاد صنکفکی 
مدنی در حکمکایکت از 

 کارگران کولبر!
با سلب حپ حیات از کتولتبتران و  
کارگران امنیت جامعته تضتمتیتن  

 نخواهد شد . 
 جان برای نان 
 نان برای جان

کتتارگتتران کتتولتتبتتر انستتان هتتای  
شتریتفتی هستتتنتتد کته بته دلتیتتل  
بیکاری و نتبتود شترایت  کتاری  
مناسب و شغلی دایدار در استتتان  
هتتای متترزی در ازای دریتتافتتت  
مزدی نا تیتز بتا وجتود ختطترات  
بسیار ختود را بته دستت کتوران  
حوادث می سپارند و در سختریتن  
شرای  موجتود بترای رستیتدن بته  
لقمه ای نتان ی در ایتن راه  تد،  
میگذارند و متاسفانه بتیتشتتترشتان  
به سالمتی به مقصد نمی رستنتد  
و جتتان ختتود را از دستتت متتی  

 دهند . 
به هیچ وجه کولتبتران متوجتودات  
خطرناکی نیستنتد کته بتایستتتی  
فق  با گتزیتنته متر  بتا انتهتا  
روبتترو شتتویتتم بتتلتتکتته کتتولتتبتتران  
کتتارگتتران بتته ستتتتتوه آمتتده ای  
هستند که به عتلتت بتیتکتاری و  
نبود شغل و عد، توسعه یافتگتی  
منطقه ی تقسیم ناعادالنه متروت و  
بی توجهی مسولین به نتیتازهتا و  
در وا تت  اهتتمتتال ختتواستتتتته هتتا و  
مطالبات مرد، ی کولبری به آنتهتا  

 تحمیل شده است .  
(  ١٠ و    ٠١ طبپ  انتون   متاده  

دولت به مهابه تصمیم گتیترنتده و  
هدایت جامعه در مستیتر رشتد و  
توسعه یافتگی  تنتد مستولتیتت  
مهم را در  بال احتاد جتامتعته بتر  

 عهده دارد . 
 

  دولتت متودتف استت بترای    ٠ 
 شهروند ایرانی شغل ایجاد کند .  

  دولتتت متتودتتف استتت بتترای  ٠ 
شتتهتترونتتدان مستتکتتن و ستتردتتنتتاه  
مناسب و هتمت تنتیتن تتحتصتالت  

 رایگان فراهم کند . 
علی الرغم اینکه متاسفانه دولتت  
درمستتیتتر فتتقتتر زدایتتی وتتتوستتعتته  
نتوانسته برنامه هتایتش را تتحتقتپ  
ببخشد وتکرار کشتار کتولتبترانتی  
که به ناحپ  تا تا ت تی نتامتیتده  
متتی شتتونتتد بتته یتتک متتعتتضتتل  
وتهدید روانی برای جامعه تبتدیتل  

 شده است. 
 

کارگران و کولبران بتدون داشتتتن  
تشکالت کتارگتری ختود و بتی  
بتتهتتره از بتتیتتمتته و بتتیتتمتته هتتای  
بیکاری از متظتلتو، تتریتن و بتی  
حقوا ترین بخش طبقه کتارگتران  
ایران هستند که همانند هتمته ای  
کارگران د تار استتتهتمتار و بتی  
توجهی شده اند .کارگترانتی کته  
از سر گرسنگی نا ارند سالمتت  
و زنتتدگتتی ختتود را بتته ختتطتتر  

 بیندازند . 
و اما در این  تنتد روز تتمتامتی  
دنیا شاهد مظلومیتت و شتهتادت  
کارگران کولبر بانه و دو کتارگتر  
ساختمانی سنندج که بر امتر بتی  

تتتوجتته ای مستتولتتیتتن بتته آتتتش  
کشیده شده اند بودند کته بتاعتو  
داغدار شدن خانواده این کتارگتران  
شد مطما با دیدن اینگونته متوارد  
زخمی عمیپ در دل طبقه کارگتر  
ایران بته وجتود ختواهتد امتد کته  
کتتارگتتران اگتتاه ایتتن شتترایتت  را  

 فراموش نخواهند کرد . 
ما امضا کننتدگتان ایتن بتیتانتیته  
همت تون انتجتمتنتهتا و نتهتادهتای  
مدنی و صنفی ضمتن هتمتدردی  
با خانواده دو کارگر کولتبتر بتانته  
ای و کتتارگتتر ستتاختتتتتمتتانتتی  
ستتنتتنتتدجتتی ختتواستتتتتار متتجتتازات  
عاملین این دو حادمه و هم نتیتن  
خواستار دیگیری شرایت  کتارگتر  
رضا شهتابتی کته در اعتتتصتاب  

 غذا به سر میبرد می باشیم . 
تت انجمن صتنتفتی کتارگتران و    ٠ 

استادکاران ساختمانتی متریتوان و  
تت انتتجتتمتتن صتتنتتفتتی  ٠ ستتروابتتاد   تتت ت

..   ١ کارگران ستاختتتمتانتی بتانته  
انتتتجتتتمتتتن صتتتنتتتفتتتی کتتتارگتتتران  

.. انتتجتتمتتن  ٠ ستتاختتتتتمتتانتتی ستتقتتز  
صتتنتتفتتی کتتارگتتران ستتاختتتتتمتتانتتی  

.. انتتجتتمتتن صتتنتتفتتی  ٠ دیتتوانتتدره  
کارگران ستاختتتمتانتی کتامتیتاران   

.. انتتجتتمتتن صتتنتتفتتی کتتارگتتران  ٩ 
.. انتتجتمتتن  ٧ ستاختتتتمتانتتی آبتتادان  

صنفی کارگران ساختمانی گتچ  
..انتجتمتن صتنتفتی  ١ کار مشهتد  

کتتارگتتران ستتاختتتتتمتتانتتی بتتوکتتان   
..انتتجتتمتتن صتتنتتفتتی کتتارگتتران  ١ 

.. انتجتمتن  ٠٥ ساختمانی دهگالن  
صتتنتتفتتی کتتارگتتران ستتاختتتتتمتتانتتی  

.. انتتجتتمتتن صتتنتتفتتی  ٠٠ انتتدیشتته  
کارگتران ستاختتتمتانتی شتهترریی  

..انتجتمتن صتنتفتی  ٠٠ حسن آبتاد  
کتتارگتتران ستتاختتتتتمتتانتتی نتتی ریتتز  

..موسسه فرهتنتگتی و  ٠١ فاره  
هنری کانی  شهر کتانتی ستور(  

.. انجمتن صتنتفتی کتارگتری  ٠٠ 
ستتاختتتتتمتتانتتی نتتقتتاش کتتاشتتان  

..انتتجتتمتتن صتتنتتفتتی کتتارگتتران  ٠٠ 
ستتتاختتتتتتتمتتتانتتتی شتتتوش دانتتتیتتتال 

.. انتتتجتتتمتتتن  ٠٩  ختتتوزستتتتتتتان(  
 کارگران ساختمانی بجنورد 

اتحاد و همبستگی تنهتا راه حتل  
 نجات کارگران می باشد . 

 ١٩/٩/٠٠ 



 ٨٤٤ شماره      -  چهارم  دوره     15     کارگر کمونيست 

 
اعتراض کارگران معدن زغال سنگ طزره 

 به پرداخت نشدن معوقات مزدی! 
نفر از کتارگتران شتیتفتت    ٩٥٥ شهریور حدود    ٠٩ صبح روز  

هتای متعتادن    صبح معدن زغال سنگ طزره از زیرمجموعته 
زغال سنگ البرز شر ی نسبت به تعویپ دو ماه مطتالتبتات  
مزدی خود و خلف وعده های کارفرمتا متعتتترض شتدنتد.  
کارگران میگویند دیش از این دستمزد خرداد متاه ختود را  

 اند.   د  از سه ماه تاخیر در دنجم مرداد ماهی دریافت کرده 
بته    ١١ واحد زغال سنگ البرز شتر تی از فتروردیتن ستال  

آهن اصفهان واگذار شده به همتیتن دلتیتل ایتن شترکتت    ذوب 
دربتتاره متتنتتابتت  متتالتتی و دتترداختتت متتطتتالتتبتتات کتتارگتتران  

 کند.   گیری می   تصمیم 
 

 ٧٤صکدور رای بککازگشکت بککه کککار بککرای 
کارگر معترض پاالیشگکاه سکتکاره خکلکیک  

 فارس
نفر ازکارگران اختراج شتده دتاالیشتگتاه    ٧٠ شهریور    ٠٩ روز  

ستاره خلیج فاره بدنبال اعتراضاتی کته داشتتتنتد و طترح  
شکایت در اداره کار بندرعباهی توانستتتنتد رای بتازگشتت  
خود را به هیات تشخی  اداره کار بتنتدر عتبتاه تتحتمتیتل  

شهریور صتادر شتد. بتدیتن تترتتیتب    ٠٠ کنند. این رای در  
مدیریت داالیشگاه ستاره خلیج فاره به عنوان کتارفترمتای  
این مجموعه مودف شده است کته عتالوه بتر بتازگتردانتدن  
حرفه کارگران معترضی مطالبات مربوم به حتپ بتیتمته و  

 دستمزد ایا، معو ه را به آنها درداخت کند. 
کارگری هستند که مدیتریتت  ١٧ کارگر بخشی از    ٧٠ این  

جدید داالیشگاه ستاره خلیج فتاره  صتد دارد مستئتولتیتت  
آنها را به شرکت دیمانکاری واگذار کتنتد. ایتن کتارگتران  
که دیش از این توانسته بودند از طریتپ شترکتت در آزمتون  
استخدامی وضعیت استخدامی خود را به حتالتت  ترار داد  

گتویتنتد بته دلتیتل اعتمتال فشتار    مستقیم تبدیل کنندی می 
اند. داالیشتگتاه    مدیریت از حضور در محل کارشان من  شده 

نفت ستاره خلیج فاره اعال، کرده که  رار است کتارگتران  
مورد نظر برای گذرانتدن یتک دوره متهتارتتی سته ستالته  
اعزا، و د  از اتما، دوره به کار سابپ ختود در دتاالیشتگتاه  

 بازخواهند گشت. 
 

اعتصاب وتجمعات کارکنکان بکیکمکارسکتکان 
آبکاد دراعکتکراض بکه عکدم  رحیکمکی خکرم

 پرداخت ماه ها مرالباتشان

شهریوری کتارگتران ختدمتاتتی بتیتمتارستتتان    ٠٠ صبح شنبه  
آبتاد دراعتتتراض بته عتد، دترداختت متاه هتا    رحیمی ختر،  

هتای طتری  ترارداد دانشتگتاه    مطالباتشان از طری شترکتت 
علو، دزشتکتی لترستتتانیدستت از کتار کشتیتده و متقتابتل  

ی گتذشتتته   بیمارستان تجم  کردند. بنا بر خبر طی هتفتتته 
کارکنان بخش درمانی این بیمارستان از جتمتلته کتارکتنتان  
آزمایشگاهیی رادیولو ی و دیرادزشکی نیز دراعتتتراض بته  

شتان دستت   ماه کارانه   ١ کاری و   ماه اضافه   ٩ عد، درداخت  
به اعتصاب وتجم  زدند. به گفته آنتان ستهتم دتزشتکتان از  

درصتد استت در حتالتی کته فتقت   ١١ ها   درآمد بیمارستان 
درصد آن سهم درسنل اداری و درمتانتی استت. و یتک  ٧ 

 اعتراض آنان به این تبعیض و نابرابری فاحش است. 
 

کارخانه ابکرصکنکعکتکی و  ٢تجمع كارگران 
 نازنخ مقابل درب استانداری قزوین 

شهریور جمعی از کارگران شترکتت ابتر صتنتعتتتی    ٠٠ روز  
ستالته در دریتافتت    ٩ ایران و نازنخ به علتت بتالتتکتلتیتفتی  

مطالبات خود ختواستتتار ا تدا، مستئتوالن در ایتن زمتیتنته  
از شترکتت نتازنتخ    ١٥ شدند.به گفته کارگران آنها از سال  

اند ولی تاکنون سنوات بازنشستگیی حتقتوا      بازنشسته شده 
و مزایای کارگری خود را دریتافتت نتکترده و از شترکتت  
طلب دارند. شرکت نازنخ از دو ستال دتیتش تتعتطتیتل شتده  

ها و وستایتل ایتن شترکتت بته فتروش    است. و تما، دستگاه 
 رفته و طلب کارگران درداخت نشده است. 

تجم  کارگران وکارکنان شرکت یکتا فتوالد اصتفتهتان بتا  

درو ه راه اهن کرمانشاه خسروی بمدت یک سال مطتالتبتات  
وحقوا خود را دریافت نکرده انتد. آنتهتا در رابتطته بتا ایتن  

 موضو  بارها تجم  کرده و جوابی نگرفته اند. 
 

اعتراض رانندگان خروط تنکدرو شکرککت 
واحد بکرای آزادی رضکا شکهکابکی رانکنکده 

 زندانی سندیکایی
شتهتریتوردر اعتتتراضتی  ٠٠ رانندگان شترکتت واحتد امتروز  

مسالمت آمیز خواستار آزادی رضا شهتابتی عضتو زنتدانتی  
 سندیکای واحد شدند. 

بتتنتتابتتردرختتواستتت ستتنتتدیتتکتتای کتتارگتتران شتترکتتت واحتتد ی  
از ابتدای صتبتح بته  BRTشهریور رانندگان خطوم  ٠٠ امروز 

نشانه اعتراض به زندانی کردن مجدد رضا شتهتابتی عضتو  
هیئت مدیره سندیکای واحتد کته درستی وشتشتمتیتن روز  
اعتصاب غذا بسر میبرد  راغ هتای اتتوبتوه هتایشتان را  

کتیتلتومتتتر کتاهتش  ٠٥ روشن کردند و سرعت اتوبوه ها را 
دادند. البته از یک روز  بل عوامل امنیتتتی و حتراستتتی  
شرکت واحد آماده بودند و روز  بل یکی ازرانندگانتی کته  
اعالمیه ی اعتراضی را در بین رانندگتان دتختش متیتکترد  
توس  گشتی های واحد دستتگتیتر و بته دتلتیت  امتنتیتت  
دایگاه هشتم تحویتل داده شتد و امتروز بتا دترونتده ستازی  
امنیتی ها با  رار کتفتالتت در دادسترای اویتن آزاد شتد ی  
امروز هم عوامل مدیریتی و امتنتیتتتی بتطتور شتمتگتیتر و  

حضتور داشتتتنتد و تتعتدادی از  BRTمرتتب در ختطتوم  
رانندگان معترض را از خطوم بیرون کردند و بته تتعتدادی  

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

 رفاهی
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از اعضای فعال سندیکا هم که شناختتته تتر بتودنتد اجتازه  
تردد در خطوم را ندادند و البته که این ا دامات نتتتوانستت  
تامیری بر خاموش کردن  راغ متعتتترضتیتن بتگتذارد و در  
نوبت عصر تعداد بیشتری از رانتنتدگتان بته ایتن اعتتتراض  

شهریور ماه هم رانندگان شرکتت واحتد بته  ٠٠ دیوستند . در  
همراه دانشجویان و دیگر فعالین کتارگتری و متعتلتمتان در  
مقابل مجل  بهارستان دست بته راه دتیتمتایتی و اعتتتراض  
برای رضا شهابی زدند .سندیکای کارگران شترکتت واحتد  
 خواستار آزادی بی  ید وشرم این عضو سندیکا میباشد. 
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه 

 شهریور ماه ٠٠ 
 

اعتصاب رانکنکدگکان سکرویکس هکای رفکت 
وآمدکارگران مجتمع کشت و صکنکعکت هکفکت 

 تپه 
شهریور رانندگان سرویت  هتای رفتت و آمتد    ٠٠ دهر روز  

کارگتران متجتتتمت  نتیتشتکتر هتفتت تتپته در اعتتتراض بته  
دستمزدهای معو ه خود دست از کار کشتیتدنتد و بستمتت  
 سمت تترابتری شترکتت حترکتت کتردنتد. دت  از متدتتی  
 ندنفر بنمایندگی از همه وارد محوطته شترکتت شتدنتد و  

 آنها  ول درداخت  سمتی از مطالباتشان را دادند. 

 
دومین روزدورجکدیکد اعکتکصکاب ککارگکران 

 کارخانه سیمان مسجدسلیمان 
شهریوری کارگران کارخانه سیمان مسجدسلتیتمتان    ٠٥ از روز  

دراعتراض به توختالتی در آمتدن وعتده کتارفترمتا متبتنتی  
بردرداخت ماه ها مطالباتشانی دوباره دست از کار کشتیتدنتد  
وطی این دوروز مقابتل اداره کتار مستجتدستلتیتمتان ودفتتتر  
بهارستان نشین این شهرتجم  کردنتد. ایتن واحتد صتنتعتتتی  

کارگر رسمی  راردادی و روزمزد دارد کته در    ٠٧٥ حدود  
متاه متزد    ٠ این میان کارگران رسمی و  راردادی متعتادل  

متاه متطتالتبتات    ٠٧ معو ه و کتارگتران روزمتزدی حتدود  
مزدی درداخت نشده؛ طلبکارند. به گفتتته کتارگتران طتبتپ  
رای هیئتت تشتختیت  اداره کتاری کتارفترمتا متودتف بته  

ای کتارگتران    درداخت همه مطالبات معو ه مزدی و بتیتمته 
شده اما تاکنون کارفرما بتا ادعتای نتداشتتتن استتتطتاعتت  
مالی از این حکم تمکین نکرده است. جتدا از ایتن طتلتبی  
کارگران بابت سنوات دو سال گتذشتتته و بترختی متزایتای  
دیگر همانند سبد کاال نیز طلبکارنتد. کتارگتران ختواستتتار  

 درداخت فوری طلبهایشان هستند. 
 

تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه نکورد 

 پروفیل ساوه
شتهتریتوری کتارگتران نتورد دتروفتیتل ستاوه    ٠٠ روزسه شنبه  

ماه حقوا و ختلتف وعتده هتای  ٩ دراعتراض به عد، درداخت 
کارفرما دست به تجم  مقابل کارخانه وفرمتانتداری زدنتد.  
به گفته کارگران آخرین درداختی آنها مربوم به بهتمتن متاه  

است . بنتا بتر ختبتر در ایتن روز فترمتانتدار ستاوه    ١٠ سال  
باحضور در بین تجم  کنندگان اعال، کرد کته متقترر شتده  
تا دنج شنبه ایتن هتفتتته بتختشتی از متطتالتبتات کتارگتران  
درداخت شود. کارگران خواستتار دترداختت فتوری تتمتامتی  

 طلبهایشان هستند. 
 تجم  کارگران سازمان دسماند واجرائیات شهرداری اهواز  

شتهتریتوری کتارگتران ستازمتان دستمتانتد    ٠٠ روزسه شتنتبته  
اهوازدراعتراض به عد، درداخت یک ماه حقوا خود مقتابتل  
ساختمان مدیریت دسماند تجتمت  کتردنتد.ایتن کتارگتران روز  

شهریور نیز مقابل ساختمان شتورای شتهتر اهتوازتتجتمت     ٠٥ 
کتترده بتتودنتتد. بتتدنتتبتتال تتتجتتمتتعتتات اعتتتتتراضتتی ایتتن  
کارگرانیعبدالزهرا سنواتی عضتو شتورای استالمتی شتهتر  
اعال، کرد که بر اساه جلسات و توافقات انجا، شتده  ترار  
است حقوا آنها دتری یتک هتفتتته آیتنتده دترداختت شتود.  

 کارگر میگویند وعده ب  استی حقو مان را میخواهیم. 
 
شهریور تجمع اعتراضی دسکتکفکروشکان  ٢٢
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 در اهواز علیه سرکوبگران شهرداری
دستفروشان کارگران بیکاری هستند که برای دتیتدا کتردن  
لتتقتتمتته نتتانتتی بتترای زنتتده متتانتتدن بتته ایتتن شتتکتتل روزگتتار  
میگتذرانتنتد و دولتت بته جتای تتامتیتن ایتن کتارگتران و  
داسخگویی به خواستهای آنتهتای بته جتای کتار یتا بتیتمته  
بیکاریی هر روزه به آنان یتورش متیتبترد. بستاطشتان را بتر  
زمتیتن متیتریتزد و ضتبت  متیتکتنتد و جتنتایتت متیتکتنتد.  
دستفروشان اهواز به این وضعیت اعتراض دارند و ختواستتتار  

 ایجاد شرای  الز، برای کار و یا بیمه بیکاری هستند. 
مترداد ستال جتاری در  تم    ٠٠ اخیر ترین این جتنتایتت در  

تبدیل شد که در جریان آن مظفر عباسی جان بتاختت و بته  
اعتراضی گسترده در شهر  م تبدیل شد. متورد  تبتلتتتر آن  

در    ١١ مترداد    ٠٩  تل علتی  تراغتی بتود کته در روز  
دتاره در    اش به خیابان تهران     ساله   ٠٠ حالیکه به همراه دسر  

تهران رفته بودی بدست دنجه بوک  بتدستتتان شتهترداری بته  
 تل رسید. نمونه های دیتگتری از ایتن سترکتوبتگتری هتا  
حمالت متوالی این جنایتکاران به دستفروشان در شتهترهتای  
مختلف از جمله در شهرهتای جتنتوب  تون اهتوازی آبتادانی  
بندرعباه است که بارها و بارها به تظاهرات و اعتتراضتات  
جوانان دستفروش در این شهرها علیه سرکوبگران شتهترداری  
منجر گردیده و در مواردی به اعتتراض مترد، یتک شتهتر  
تبدیل شده است. بدین تترتتیتب متامتوران شتهترداری بتختش  
دیگری از نتیتروی سترکتوب حتکتومتت استت کته تتحتت  
عناوینی  ون دا  نگاهداشتن  هره شهرها و سد متعتبتر  

 و غیره هر روزه دارند جنایت میکنند.  
متتامتتوران شتتهتترداری هتتر روزه در ایتتن شتتهتتر و آن شتتهتتر  
دستفروشانی را که به خاطر بیکاری و نداشتن هتیت تگتونته  
تامینی ناگزیر به امرار معاش از این طریتپ و دستت و دتا  
کردن لقمه نانی برای خود و خانتواده شتان هستتتنتدی متورد  
تعرض و حمله  رار میدهند. در متقتابتل بتارهتا در ختبترهتا  
شنیده ایم که مرد، به تقابل با آنتهتا بترختاستتته و متتتواری  

 شان کرده اند.  
سرکوبگری های شهردار نسبت به دستفروشی هتم اکتنتون  
به کارزاری در سطح سراسری شکل داده استت. کتارزاری  
که در دو سه ساله اخیر فعال بوده و با خواستتتهتایتی  تون  
ایجاد تسهتیتالت الز، بترای دستتتفتروشتان بترای ادامته بته  
اشتغالشان و امنیت شغلی و  رار گرفتن آنها تحت دتوشتش  
تامین اجتماعی جریان داشتتته استت. از جتمتلته در تتهتران  
طومارهایی در حتمتایتت از دستتتفتروشتان متتترو و عتلتیته  
سرکوبگری های شهرداری به راه افتاده بتود. ایتن کتارزار  
ها را دوباره و با درت بیشتری به جلو بتیتاوریتم.بتا اعتتتراض  
وسیت  ختود بته سترکتوبتگتری هتای شتهترداری در  تبتال  

 دستفروشان خاتمه دهیم. 
 
شهریور رانکنکدگکان شکرککت واحکد در  ٢٢

حمایت از همکار زندانی خود رضا شهابکی 
ککیکلکومکتکر و چکرا  روشکن  ٢١با سرعکت 

 حرکت میکنند! 
در میدان انقالب رانندگان شرکتت واحتد تتهتدیتد بته اختراج  
شدند. اما کارگران به اعتراضشان و حرکت بتا  تراغتهتای  

 روشن ادامه دادند 

در فراخوان برای حرکت اعتراضی سندیکای واحد  تنتیتن  
 آمده است  

"همکاران گرامی و شریف شرکت واحدی رانتنتدگتان زحتمتت  
کشی سی و  هار روز است که رضا شهتابتی رانتنتده حتپ  
طلب شرکت واحد در زندان رجتایتی شتهتر در اعتتتراض بته  
عد، آزادی خود د  از دایان دنج سال زندانی اعتصتاب غتذا  

بی و فه و سخت کوش بترای    ١١ کرده است. رضا از سال  
احقاا حقوا همکاران از خود فتداکتاری کترده استت و بتا  
مبارزات رضا و دیگر اعضای سندیکا بتا هتمتراهتی ختود  
شماهای در زمینه ارتقاء معیشت تان دستاوردهتای بتزرگتی  

 به دست آمده است.  
به دلیل اعتصاب غذای طوالنی امروز جان رضتا شتهتابتی  
خطرات جدی مواجه است. باید همه با هم برای حفتظ جتان  
این کارگر حپ طلب تالش کنیم و متظتلتومتیتت او را بته  
گوش مسئولین کشور بترستانتیتم. بترای حتمتایتت از رضتا  

 شهابی 
شهریور در خطوم بتی آر تتی  تراغ هتای    ٠٠  هارشنبه  

  ٠٥ اتوبوه را روشن می کتنتیتم وسترعتت اتتوبتوه را تتا  
 کیلومتر در ساعت کاهش می دهیم." 

 
 تجمع پرسنل شرکتی مخابرات اهواز 

شهریور حدود صد نتفتر از دترستنتل شترکتتتی    ٠٠ صبح روز  
مخابرات اهواز در ختیتابتان کتیتان دتاره متقتابتل شترکتت  

 مخابراتِ خوزستان تجم  کردند. 
گویند  خواستار عقد  رارداد مستتقتیتم و    کنندگان می   تجم  

بندی مشاغل هستیم. یکتی از حتاضتران    اجرای طرح طبقه 
گوید  مگر متا  ته    در تجم  به نمایندگی همکارانش می 

ها داریم کته بتایتد شترایت  بستیتار بتدتتری    فر ی با رسمی 
داشته باشیم؛ دستمزدمان بسیار دایین استی همان را هتم بته  

دتردازنتدی امتنتیتت شتغتلتی هتم نتداریتم. دت  از    مو   نمتی 
برگزاری تجم ی معترضان در شرکت مخابرات حتاضتر شتده  
و به گفتگتو بتا متقتامتات شترکتت متختابترات ختوزستتتان  

 درداختند 
کارکنان شرکتی مخابرات دیش از این نیز بارها نستبتت بته  

 اند.   اوضا  نابسامان شغلی خود تجم  کرده 
 

تجمع اعتراضی ککارگکران سکازمکان آب و 
فککاضککالب اسککتککان کککرمککانشککاه مککقککابککل 

 استانداری
در هفته گذشتهی کارگران سازمان آب و فتاضتالب استتتان  
کرمانشاه دراعتراض به نداشتن امنیت شغلیی سطح دتایتیتن  
حقوا وعد، درداخت بمو   مطالباتشان متقتابتل استتتانتداری  
تجم  کردند. خبراین تجم  که با دخالت نیروی انتتتظتامتی  

نتفتر از کتارگتران متعتتترض دتختش شتده بتودی  ٠ وبازداشت  
تکذیبیه نیروی انتتتظتامتی متبتنتی بتربتازداشتت را بتدنتبتال  
داشت. بنا بر خبر بدنبال تجم  اعتراضی کارگتران ستازمتان  
آب و فاضالب استتتان کترمتانشتاهی متبتلت  دو متیتلتیتارد و  
ششصد میلیون ریال از طری سازمان آب و فاضالب استتتان  
به حساب دیمانکتاران بترای دترداختت حتقتوا متعتو ته ایتن  

 کارگران واریز شد. 
 

اعتصاب و  تکجکمکع ککارگکران شکهکر ککاج 
دراعتراض به بکروزنشکدن حکقکو، وعکدم 

 ماهه اش مقابل فرمانداری اردل٧پرداخت
شهریور کارگران شهرداری کاج از تواب  شتهترستتتان    ٠١ روز  

اردل در استان  تهتارمتحتال و بتختتتیتاریی دراعتتتراض بته  
متتاهتته اش دستتت    ٧ بتتروزنشتتدن حتتقتتوا وعتتد، دتترداختتت  
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ازکارکشیده ومقابل فرمانتداری اردل تتجتمت  کتردنتد. ایتن  
ماه است کته حتقتوا نتگترفتتته انتد و    ٧ کارگران بیش از  

حتی بر اساه مصوبه شتورای عتالتی کتار دستتتمتزدشتان  
 اضافه نشده است. 

 کارگران
 

هکیککچ قکدرت سککرکککوبکی، مککا کککارگککران و 
معلمان و توده های زحمتکش مردم ایکران 
را وادار به تمکین به شرایط مصیبت بکار 

 موجود نخواهد کرد
 

شهریور محمود بهشتی از معتلتمتان عضتو هتیتات    ٠٠ امروز 
مدیره کانون صنفی تهران در منزل خود دستتگتیتر و راهتی  

ستال حتکتم دارد. در رابتطته بتا ایتن    ٠٠ زندانی شتد. او  
دستگیر جعفر عظیم زاده رئی  هیات متدیتره اتتحتادیته آزاد  

 کارگران ایران مینویسد  
هیچ  درت سرکوبیی ما کارگران و معلمان و تتوده هتای  
زحمتکش مرد، ایران را وادار به تمکین به شرای  مصتیتبتت  

 بار موجود نخواهد کرد 
بدنبال ماهها اعمال فشار بر ومیقه گذار متحتمتود بتهتشتتتی  
لنگرودی و مقاومت و ایستادگی این متعتلتم بترجستتته در  
تمکین به آرا صادره غیر  انتونتی زنتدانی دتهتر امتروز وی  
توس  مامورین دادستانی تهران بازداشت و به زندان منتتتقتل  

 شد. 
بازداشت محمود بتهتشتتتی لتنتگترودی بتر  دیتگتری از  
سرکوب عدالتخواهی ما کارگران و متعتلتمتان ایتران را در  
تداو، سرکوب فعالین صنفی که بدنبال گذر از انتتتختابتات  
ریاست جمهوری و بند و بست جتنتاحتهتای حتکتومتتتی در  
مقابله با موج اعتراضات صنفی و مدنی آغاز شتده استتی  

 ورا زد. 
 یزی که بر متن اینهمه یورش گستترده و بتی و تفته بته  
فعالین صنفی و مدنی  ابل مشاهده استی ایتن استت کته  
نه تنها در ایتن متمتلتکتت  ترار نتیتستت حتتتی ذره ای از  
مطالبات بر حپ ما کارگران و معلمان و دیگر زحمتتکتشتان  
شاغل و بازنشسته بر آورده شود بلکه توا، با متوج تتازه ای  
از یورش به سفره های خالی ما از طتریتپ گترانتی ختزنتده  
هزینه های زندگی و اجرائی کتردن طترحتهتایتی از  تبتیتل  
طرح کارورزی و تالش برای انجماد دستتمتزدهتای سترکتوب  
عریتان و گستتترده اعتنتراضتات صتنتفتی در دستتتور کتار  

 حکومتگران  رار گرفته است. 
اینک و بیش از هر زمان دیگری و بته نتحتو بتی ستابتقته  
ایی دولت و کل ارکان  درت در ایرانی دیتگتر حتتتی  تادر  
نیستند  ست اداره کنندگان جامعه را به خود گیرنتد و بته  

شکل کامال عریانی در متقتابتل متطتالتبتات و فتریتاد حتپ  
خواهی ما کارگران و معلمان و دیگر توده های میلتیتونتی  
زحمتکش مرد، ایران  رار گرفته اند و تالش دارند بتا حتربته  
گسترش و تعمیپ سرکوب و  ل  و  م  فعالیتن صتنتفتی و  
مدنیی میلیونها کارگر و معلتم و انستان زحتمتتتکتش ایتن  
جامعه را وادار به تمیکن به شرای  به غایت مصتیتبتت بتار  

 کنونی کنند. 
اما آیا میشود یک جامعه هشتاد متیتلتیتونتی را آنتهتم در  
عصر آگاهی و تو   باالی انسانها از زنتدگتی و زیستتتنی  
در گرسنگی و بی تامینی مطلپ فرو بترد و از آن طتری  

 زبان از کا، آنان کشید و وادار به تمکین شان کرد؟ 
بازداشت محمود بهتشتتتی لتنتگترودی و بته بتنتد کشتیتدن  
اسماعیل عبدیی رضا شهابیی محسن عمرانی و احضتار و  
درونده سازی علیه یکایک فعالین صتنتفتی و متدنتی در  
سطح کشوری درونده سازی دسته جتمتعتی عتلتیته کتارگتران  
کارخانه هایی هم ون نیشکر هفت تپهی کشتار جنایتت بتار  
کولبران و تعرض وحشیانه ی روزانه به دستفروشانی تتوا، بتا  
غارت صندو های بازنشستتتگتی و انتدوختتته صتدهتا هتزار  
مرد، زحمتکش ایران در موسسه هتای متالتی وابستتته بته  
حوزه  درت و گستتترانتدن ستایته شتو، فتقتر و فتالکتت بتر  
زندگی میلیونها نفر از توده های زحتمتتتکتش مترد، ایترانی  
بعالوه ورشکستگی و تعطیلی روزمتره متراکتز تتولتیتدی و  
صنعتی و بیکاری روزمتره هتزاران کتارگتر و بتی افتقتی  
میلیونها جوان برای برخورداری از شغل و زندگی متنتاستب  
و هزار و یک معضل الینحل اجتماعی دیگری سیمتائتی از  
یک جامعه هشتاد میلیونی توسعه یافته و امتروزی استت  
که هیچ  درت سرکوبی را یارای نگته داشتتتن آنی تتحتت  

 شرای  دهشتنا  موجود نخواهد بود. 
 ٠١١٩ شهریور ماه    ٠٠  –جعفر عظیم زاده  

 

داستان زندگی شاهرخ زمانی، ین حماسه 
 است

 شهال دانشفر 
شاهر  زمانی از  هتره هتای شتنتاختتته شتده و متحتبتوب  

شهتریتور جتانتبتاختت. متر  او کته    ٠٠ کارگری در روز  
یکپار ه شور زندگی بود ناگهانی اتفاا افتتاد و هتمتگتان  
را تکان داد. شاهر  سمبل آزادیخواهی و انسانیت در تتمتا،  
طول زندگی و مبارزه اشی  ته در بتیترون و یتا در درون  
زندان بود. شاهر  را بخاطر مبتارزاتتش در دفتا  از حتقتوا  

سال حتکتم    ٠٠ کارگر و حقوا انسانها زندانی کردندی به او  
زندان دادند. او را در زندان زیر بیشتریتن فشتار و شتکتنتجته  
ها  رار دادند. از این زندان به آن زندان و از ایتن بتنتد بته آن  
بند تبعیدش کردند. بارها و بارها جانش را تتهتدیتد کتردنتدی  
اما شاهر  در هرجا و در هر شرایطی ندای آزادیختواهتی را  
سر داد و دیامش اتحاد و تشکل بود. شاهر  برای جتانتیتان  
اسالمی امان نگذاشته بود. دیامهای تیز و کوبتنتده اش از  
زندانی علیه اعدا،ی علیه سرکوبگری های ر یتمی در دفتا   
از حقوا زنتدانتیی در دفتا  از حتقتوا کتارگتری متعتلتم و  
مبارزات برحپ مرد،ی یک آن حتکتومتت استالمتی را رهتا  
نکرد و هم ون تیغی در  شم ر یم بود.آخرین دیا، شتاهتر   
خطاب به معلمان بخاطر مبارزات درخشانشان و در حتمتایتت  

 از معلمان زندانی بود. 
کسانی  تون شتاهتر   تهتره درون زنتدانتهتا را دگترگتون  
کردند. شاهر  سخنران برگزاری اول ماه مته هتا در زنتدان  
بود. او از درون زندان با بیانیه هایش صدای هتمته زنتدانتیتان  
سیاسی و زندانیان در بند بود. شاهتر  در ایتن بتیتانتیته هتا  
کل توحش سرمایه داری حاکم را به  الش متیتکتشتیتد و  
علیه کل دستگاه  ضایی حکومت و بتیتدادگتری هتایتشی  
سخن میگفت و یکد، آرا، نداشت. داستان زنتدگتی شتاهتر   

 یک حماسه بود. 

http://free-them-now.com
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با شنیدن خبر درگذشت شاهر ی انتگتشتت اتتهتا، از ستوی  
کارگران و همبندانش و از سوی همگان بستوی حتکتومتت  
اسالمی نشانه رفت. حتری هتمته ایتنتستت کته جتمتهتوری  
اسالمی مسئول جتانتبتاختتتن و متر  اوستت. حتکتومتت  
مسئول جان زندانیان سیاسی و همه زنتدانتیتان دربتنتد استت.  
ر یمی که کارگر را بخاطتر متبتارزه بترای ختواستتتهتایتش  
بتترحتتقتتش بتته استتارت متتیتتگتتیتتردی ستتالتتهتتا او را در زنتتدان  
نگاهداشته و از اولتیته تتریتن امتکتانتات زیستتتی متحترو،  
میکندی زندانی را زیر شکنجه روحتی و جستمتی هتر روز  
 رار داده و بدن و جانش را به تحلیل مببرد و حتتتی دارو و  
درمان را از او می بردی. متهم اصلی و مسئول هر آستیتبتی  
است که به زندانی وارد آید. کارنامه این حکتومتتی دتر از  
جنایت و کشتار است. این ر یم زیتر شتکتنتجته آد، کشتتته  
استی کسانی  ون ستاربهتشتتتیی اکتبتر متحتمتدیی رضتا  
محسنیی هدا صابری زهرا کادمیی متحتستن دکتمته  تیی  
منصور راددوری افشین اسانلو و علیرضا کرمتی ختیترآبتادی  
در همین زندان رجایی شهر و بدست این حکومتت بته  تتتل  
رسیده اند. از اینروست که امروز خانتواده شتاهتر  شتکتایتت  
دارند و خواستار رسیدگتی بته عتلتت متر  او در زنتدان  

 هستند. 
شاهر  عزیز را از دست دادیمی امتا نتکتتته  تابتل تتوجته و  
شورانگیز در این میانی داسخ کارگتران و جتامتعته بته ایتن  
جنایت است. فریاد اعتراض عتلتیته جتمتهتوری استالمتی و  
دست اندرکاران آن در زندان و در بتیترون از زنتدان بسترعتت  

 بلند شد و در ایران و همه جهان طنین انداز شد. 
تشکتل کتارگتریی اتتحتادیته آزاد کتارگتران ایترانی    ٧ دیا،  

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهی سندیکتای کتارگتران  
نقاش استان البرزی کانون مدافعان حقتوا کتارگتری کتمتیتتته  
دیگیری ایجاد تشکلهای کارگریی کتمتیتتته هتمتاهتنتگتی  
برای کمک بته ایتجتاد تشتکتلتهتای کتارگتری و هتیتات  
بازگشائی سندیکای کارگران نقاش تهران تحت عنوان متا  
متر  شتتاهتر  زمتانتی را بتته دتر تتمتی بترای اتتتحتاد و  
همبستگی کارگری که او دیشتازش بود تتبتدیتل ختواهتیتم  

ی حکایت از باز شدن سرفصتل جتدیتدی در متبتارزات  ” کرد 
 کارگری است. 

عتلتت متر  شتاهتر   “ در بخشی از این بیانیه آمده است   
را متقتامتات رستمتی هتر  ته اعتال، کتنتنتد از نتظتر متا  
مسئولیت مستقیم آن تماما بر عهده کسانتی استت کته بتا  
تحمیل برده وارترین شرای  بتر متا کتارگترانی حتپ تشتکتل  
یابی و مبارزه برای یک زندگی بهتر را نیز از متا ستلتب  

های شریف و بزرگی هم ون شاهتر  زمتانتی    کرده و انسان 
 و ادامه میدهد  ”. ها افکنده اند   را به گوشه زندان 

شاهر  زمانی هیچ جرمی جز دفا  از حتقتوا هتم طتبتقته  “ 
ای هایش مرتکب نشده بود. او نه صاحب منصب بتودی نته  
اختاله کرده بودی نه کو کترین لطمه ای بته کستی زده  
بود و نه شریک دزدان و غارتگران بتود. او یتک کتارگتر  
نقاشی از اعضای شورای نمتایتنتدگتان کتمتیتتته دتیتگتیتری  
ایجاد تشتکتلتهتای کتارگتریی عضتو هتیتات بتازگشتائتی  
سندیکای کارگران نقاش و عضو افتتتختاری ستنتدیتکتای  
کارگران نقاش استان البرز و از بنیان گذاران متعتنتوی ایتن  

بته دلتیتل    ٠١١٥ سندیتکتا بتود کته در خترداد متاه ستال  
مبارزاتش برای احقاا حقوا کتارگتران بته زنتدان افتکتنتده  

شد. امتا زنتدان بترای انستان جستور و بتزرگتی هتمت تون  
شاهر ی دتایتان متبتارزه و حتپ طتلتبتی نتبتود. او در طتول  

سال دوران زندانی تا آختریتن نتفت  هتایتش در    ٠ نزدیک به  
های دو نفره زندان گوهردشتی لتحتظته ای از    یکی از سلول 

مبارزه و حپ طلبی باز نایستتاد. نته دیتوارهتای زنتدانی نته  
دادگاهی نه سرکوب و نه اعمال فشتار از ستوی متامتوریتن  

هتای    امنیتی و زندانبانان  ادر به زدن مهر ستکتوت بتر لتب 
نمائیی بتا جستارت و    شاهر  نشدند. او بدون ذره ای بزر  

جتوئتی طتبتقته    صالبت بی نظیرش مظهر مقاومت و متبتارزه 
و بتدیتن  ”  کارگر ایران برای خالصی از ستم و استهمار بود. 

تتترتتتیتتب کتتارگتتران بتتا  تتنتتیتتن عتتظتتمتتتتتی یتتاد شتتاهتتر  را  
 گرامیداشتند. 

نظیر همین کلمات را در بتیتانتیته هتای بستیتاری کته در  
گتترامتتیتتداشتتت یتتاد شتتاهتتر  متتنتتتتتشتتر شتتده و در وا تت   
کیفرخواستی علیه توحش حکومت سرمایه داری حتاکتم و  

 کل ماشین سرکوب و جنایتش استی را می بینیم. 
از جمله بیانیه زندانیان سیاسی دستتگتاه دو رجتایتی شتهتری  
بیانیه کانون صنفی معلمانی بتیتانتیته جتمتعتی از زنتدانتیتان  

زنتدان اویتنی بتیتانتیته رهتبتران    ٧ سیاسی و امتنتیتتتی بتنتد  
کارگری  ون جعفر عظیم زادهی و شخصیت های سیتاستی  

 و احزاب سیاسی مختلف است. 
در روز بعد از مر  شاهر  زندانیان سیاسی نیز در ستالتن  

زندان رجایی شهر کرج یاد او را گترامتیتداشتتتنتد و از    ٠٠ 
مبارزات شاهر  و از ختاطتراتشتان بتا او گتفتتتنتد و سترود  

 تاریخی مرغ سحر را خواندند. 
شهریور روز ودا  با شاهر  و روز خاکسپاری دتیتکتر او    ٠٠ 

در آرامستان وادی رحمت تبریز بود. علیرغم تهدیتد ختانتواده  
اش و تماه تلفنی اطالعات ر یم با فعالین کتارگتری در  
شهرهای کردستان و تهران و سایر نتقتام و تتهتدیتد آنتان و  
ایجاد فضای امنیتیی جمعیتی نزدیتک بته هتزار نتفتر در  
مراسم خاکسپاری شاهر  که متفاوت از هر متراستم دیتگتر  

بودی شرکت داشتند و سالن از جمعیت در شده بود. در آنتجتا  
کارگرانی از تشکلهای مختلف کارگتری  تون اعضتا و  
فعالین سندیکای کارگران نتقتاش استتتان التبترزی کتمتیتتته  
دیگیری ایجاد تشکلهای کارگریی کتمتیتتته هتمتاهتنتگتی  
برای کمک به ایجاد تشکلهتای کتارگتریی ستنتدیتکتای  
کارگران شترکتت واحتد تتهترانی کتانتون متدافتعتان حتقتوا  
کارگری اتحادیه آزاد کارگتران ایتران و جتوانتان دانشتجتو و  
کارگرانی از راه دور گرد آمده بودند تا عتز، جتز، ختود را  

 برای ادامه راه شاهر  اعال، کنند. 
مراسم خاکسپاری شاهر ی مراستم دعتا و  ترآن ختوانتی و  
عزاداری نبود. سخنرانان این مراسم از دستت دادن شتاهتر   
زمانی را ضایعه بزر  و تاسف انتگتیتزی بترای جتنتبتش  
کارگری و جنبش آزادیخواهی مرد، دانستتتنتد. امتا اعتال،  
داشتند که با مر  وی زانتوی غتم در بتغتل نتختواهتنتد  
گرفتی بلکه با ادامه مبارزاتشان راه وی را دنبتال ختواهتنتد  
کرد. مراسم شاهر  مراسم تتجتدیتد عتهتد کتردن کتارگتران  
برای مبارزه برای دنیایی بهتر بود. صتدای گتریته در ایتن  

تشکل کارگری و با اعال، اینتکته    ٧ مراسم با  رائت بیانیه  
مر  شاهر  عتزیتزمتان را بته دتر تمتی بترای اتتحتاد و  
همبستگی کارگری برای رهائی از ستم و استتهتمتار و بتر  
دائی دنیائی بهتر تتبتدیتل ختواهتیتم کتردی شتکتستتته شتد.  
شرکت کننتدگتان در ایتن متراستم بتا شتعتارهتای شتاهتر   
زمانیی تو معلم ماییی شاهر  زمتانتی راهتت ادامته داردی  
درود بر شاهر  زمانی. عهد و  رار ختود را بترای متبتارزه  
برای همان آرمانهایی که شتاهتر  بتختاطترش جتان بتاختتی  

 گذاشتند. 
گزارش منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایتران از  
مراسم خاکسپاری شاهر ی گزارش لحظتاتتی شتورانتگتیتز و  
تاریخی از جنبش کتارگتری ایتران استت کته ایتن  تنتیتن  
رهبرانش را ارج میدارد و عز، خود را بترای دستتتیتابتی بته  
برای آزادی و برابری و دنیایی بدون ستم و استتتهتمتار نشتان  
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 میدهد. 
در  نین فضایی از اعتراض و خشتم شتاهتر  زمتانتی در  

آرامستتتان وادی رحتمتت تتبتریتز بته    ١٠  طعه    ٠٧ بلو   
 خا  سپرده شد. یادش گرامی باد. 

شاهر  جان باختی اما نگاهی به اتفا اتی کته در هتمتیتن  
 ند روز و بدنبال مر  او گذشته استی حتکتایتت از ایتن  
دارد که این موضو  برای حکومیت اسالمتی گتران تتمتا،  

 خواهد شد. 
نباید بگذاریم و نمیگذاریم که جمهوری اسالمی بستادگتی  
از این جنایت عبور کند. مر  شاهر  را بته اعتتتراضتی  
جهانی علیه سرکوبگریهایی ر یم اسالمی و کتل متاشتیتن  
سرکوب و جنایتتش تتبتدیتل کتنتیتم. بتا بترگتزاری متراستم  
گرامیداشت شاهر  در شهرهای مختتلتفی بتا طتومتارهتای  
اعتراضیی با تماه با سازمانهای کتارگتری و نتهتادهتای  
انساندوست در سراسر جهانی با دیکت هتای اعتتتراضتی در  
ایرانی در مقابل درب زنتدانتهتا و متراجت   تدرت جتمتهتوری  
اسالمی و در خارج کشور در مقابتل ستفتارت ختانته هتای  
این حکومت و بته هتر شتکتلتی کته متیتتتوانتیتمی صتدای  
اعتراضمان را به این جنایت بلنتد کتنتیتم. ختواستتتار آزادی  
فوری همه کارگران زندانی و زندانتیتان ستیتاستی از زنتدان  
شویم. خواستار درمان و مداوای زندانیان بیمتار و ا تدامتات  
اضطراری در  بال جان و زندگی آنها شتویتم. اجتازه نتدهتیتم  
که جمهوری اسالمی به جنایاتش در زندانتهتا ادامته دهتد.  
خواستار بتازرستی نتهتادهتای بتیتن التمتلتلتی از زنتدانتهتای  
جمهوری اسالمی و دتایتان دادن بته ایتن جتنتایتات شتویتم.  
مر  شاهر  زمانی یک هشتدار استت و بترای ایتنتکته  
نگذاریم که  نین جنایتی باز هم تکرار شودی بته استتتقتبتال  
کارزاری گسترده برای آزادی تمامی زندانیتان ستیتاستی و  

 باز کردن درب زندانها برویم. 
 یاد شاهر  زمانی گرامی باد 

 
تشکل و نهاد صنفی مدنکی در  ٣١بیانیه مشترک 

 حمایت از کارگران کولبر!
با سلب حک  حکیکات از ککولکبکران و 
کککارگککران امککنککیککت جککامککعککه ت ککمککیککن 

 نخواهد شد .
 جان برای نان 
 نان برای جان

کارگران کولبر انسان های شریفی هستتتنتد کته بته دلتیتل  
بیکاری و نبود شرای  کاری مناسب و شتغتلتی دتایتدار در  
استان های مرزی در ازای دریافت مزدی نا یز بتا وجتود  
خطرات بسیار خود را به دست کوران حوادث می سپارنتد و  
در سخترین شرای  موجود برای رسیدن به لقتمته ای نتان ی  
در این راه  د، میگذارند و متاسفانه بیشترشان به ستالمتتتی  

 به مقصد نمی رسند و جان خود را از دست می دهند . 
به هیچ وجه کولبران موجودات ختطترنتاکتی نتیتستتتنتد کته  
بایستی فق  با گزینه مر  با انتهتا روبترو شتویتم بتلتکته  
کولبران کارگران به ستوه آمده ای هستتتنتد کته بته عتلتت  
بیکاری و نبود شغل و عد، توسعته یتافتتتگتی متنتطتقته ی  
تقسیم ناعادالنه مروت و بی توجهی مسولین بته نتیتازهتا و  

در وا   اهمال خواسته ها و مطالبات مرد، ی کتولتبتری بته  
 آنها تحمیل شده است .  

( دولتت بته متهتابته تصتمتیتم  ١٠ و    ٠١ طبپ  انون   ماده  
گیرنده و هدایت جامعه در مسیر رشد و توستعته یتافتتتگتی  
  ند مسولیت مهم را در  بال احاد جامعه بر عهده دارد . 

  دولت مودف است برای شهروند ایترانتی شتغتل ایتجتاد    ٠ 
 کند .  

  دولت مودف است برای شتهترونتدان مستکتن و ستردتنتاه  ٠ 
 مناسب و هم نین تحصالت رایگان فراهم کند . 

علی الرغم اینکه متاستفتانته دولتت درمستیتر فتقتر زدایتی  
وتوسعه نتوانسته برنامه هایش را تتحتقتپ بتبتختشتد وتتکترار  
کشتار کولبرانی که به ناحپ  ا ا  ی نامیده می شتونتد  
به یک معضل وتهدید روانی بترای جتامتعته تتبتدیتل شتده  

 است. 
کارگران و کولبران بدون داشتن تشکالت کارگری ختود و  
بی بهره از بیمه و بیمه های بیکاری از مظلو، ترین و بتی  
حقوا ترین بخش طبقه کارگران ایران هستند کته هتمتانتنتد  
همه ای کارگتران د تار استتتهتمتار و بتی تتوجتهتی شتده  
اند .کارگرانی که از سر گرسنتگتی نتا تارنتد ستالمتت و  

 زندگی خود را به خطر بیندازند . 
و اما در این  ند روز تمامی دنتیتا شتاهتد متظتلتومتیتت و  
شهادت کارگران کولتبتر بتانته و دو کتارگتر ستاختتتمتانتی  
سنندج که بر امر بی توجه ای مسولتیتن بته آتتش کشتیتده  
شده اند بودند که باعو داغدار شدن خانواده ایتن کتارگتران  
شد مطما با دیدن اینگونه موارد زخمی عمیپ در دل طبتقته  
کارگر ایران به وجود خواهد امتد کته کتارگتران اگتاه ایتن  

 شرای  را فراموش نخواهند کرد . 
ما امضا کنندگان این بیانیه هم ون انجمنها و نتهتادهتای  
مدنی و صنفی ضتمتن هتمتدردی بتا ختانتواده دو کتارگتر  
کولبر بانه ای و کارگر ساختتمتانتی ستنتنتدجتی ختواستتتار  
مجازات عاملیتن ایتن دو حتادمته و هتمت تنتیتن ختواستتتار  
دیگیری شرای  کارگر رضا شهابی که در اعتتصتاب غتذا  

 به سر میبرد می باشیم . 

تت انجمن صنفتی کتارگتران و استتتادکتاران ستاختتتمتانتی    ٠ 
تت انجمن صنفتی کتارگتران ستاختتتمتانتی  ٠ مریوان و سرواباد  

..  ٠ ..  انجمن صنفی کتارگتران ستاختتتمتانتی ستقتز  ١ بانه  
.. انتجتمتن  ٠ انجمن صنفی کارگران ساختتتمتانتی دیتوانتدره  

.. انجمتن صتنتفتی  ٩ صنفی کارگران ساختمانی کامیاران   
.. انتجتمتن صتنتفتی کتارگتران  ٧ کارگران ساختمانی آبادان  
..انتجتمتن صتنتفتی کتارگتران  ١ ساختمانی گچ کار مشهد  

..انجمن صنفی کارگتران ستاختتتمتانتی  ١ ساختمانی بوکان   
.. انجمن صنفی کارگران ساختتتمتانتی انتدیشته  ٠٥ دهگالن  

.. انجمن صنفی کارگران ساختتمتانتی شتهترریی حستن  ٠٠ 
..انجمن صنفی کارگران ساختمانی نی ریتز فتاره  ٠٠ آباد  
..موسسه فرهنگی و هنری کانی  شهر کتانتی ستور(  ٠١ 
.. انجمن صنفی کارگری ساختتتمتانتی نتقتاش کتاشتان  ٠٠ 
..انجمن صنفتی کتارگتران ستاختتتمتانتی شتوش دانتیتال ٠٠ 

 .. انجمن کارگران ساختمانی بجنورد ٠٩  خوزستان(  
اتحاد و همبستگی تتنتهتا راه حتل نتجتات کتارگتران متی  

 باشد . 
 ١٩/٩/٠٠ 

 

 گزارش
 
شکککهکککریکککور تکککجکککمکککع سکککراسکککری  ٢٢

 بازنشستگان
شتهتریتور بتازنشتستتتگتان بتنتا بتر    ٠٠ از ساعتت ده صتبتح  

فراخوانی  بلی و برای دیگیری خواستهایشان در تتهتران و  
شهرهای دیگر از جمله در مشهدی ساریی تبریزی کرمتانشتاه  
و در خر، آباد دست به تجم  زدند. در تهران نزدیک بته دو  
هزار نفر از آنها در مقابل تاالر وحدت تجم  کردند. در ایتن  
تجم  بازنشستگان از استانهای مرکزیی اصتفتهتان ختراستان  
جتتنتتوبتتی؛ ختتراستتان شتتمتتالتتی؛ ختتراستتان رضتتوی؛ گتتیتتالن؛  
مازندران؛ کرمانشاه؛ تهران و البرز شرکت داشتند. بتیتش از  
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 از صفحه
Workers in Iran  

 کارگران در فیس بوک                              دیدن کنید

 دو هزار نفر در این تجم  شرکت داشتند. 
 شعارهای تجم  کنندگان در این روز  

میلیونی حقوا ما یک میلتیتونی دتلتم و ستتتم    ٠ خ  فقر  
کتافتیته ستفتره متا ختالتیتهی تتا حتپ ختود نتگتیتریتم از دتا  

نشینتیتمی یتک اختتتاله کتم بشته مشتکتل متا حتل    نمی 
کنندگان بتنترهتای بتزرگتی بتا ختود هتمتراه    شه. تجم    می 

داشتند. از جمله بنری با مضمون یک اختاله کم بشته ی  
میلیونی حقوا متا یتک    ٠ مشکل ما حل میشهی خ  فقر  

میلیونی هر وعده که دادندی همه باد و هوا بود  تابتل تتوجته  
بود. در این حرکت اعتراضی مأموران سرکوبگر انتتظتامتی  

کنندگان در مقابل تتاالر وحتدت تتهتران را متحتاصتره    تجم  
کردند تا مان  از گسترش این حترکتت اعتتتراضتی شتونتدی  
اما بازنشستگان به تجم  خود ادامه دادند. این تتجتمت  کته  

 رار بود در مقابل استانداری انجا، شود با مخالفتت نتیتروی  
انتظامی مواجه شد. بتازنشتستتتگتان هتمت تنتان در متقتابتل  

 استانداری ایستاده اند. 
در ساری بازنشستگان در مقابل استانداری جم  شدنتد کته  
نیروی انتظامی در محل حاضر شد و با داره کتردن بتنترهتا  
اجازه تجم  نمیداد. در مشهد ی ختر، آبتادی و ختر، آبتاد در  
مقابل استتتانتداریی در یتزد و کترمتانشتاه متقتابتل کتانتون  
بازنشستگی و در تبریز در مقابل تاالر معلم بتازنشتستتتگتان  

 تجم  کردند.  
بازنشستگان به دستمزدهای زیر خ  فتقتر اعتتتراض دارنتد.  
به امنیتی کتردن متبتارزاتشتان اعتتتراض دارنتد. ختواستتتار  
آزادی فوری همکاران زندانی خود هستند. خواستتتار دتایتان  
دادن به فضای امتنتیتتتی در آمتوزش و دترورش هستتتنتد.  

خواستار درمان رایگان و تحصیل رایگتان و دتایتان دادن بته  
کاالیی شدن آموزش هستند. بته دزدی هتا و حتقتو تهتای  
نجومی اعتراض دارنتد و بتا شتعتارهتایشتان در تتجتمتعتات  

مترداد ایتن    ١٠ مختلفی که داشته اندی از تجم  با شتکتوه  
ختواستتتهتا را اعتال، کتردنتد. ختواستتتهتای بتازنشتستتتگتتان  
خواستهای همه مرد، استی وسیعا از آن حمایت کتنتیتد. بتا  
همین خواستها معلمان شاغل و بازنشسته بترای دتیتگتیتری  

متهتر روز    ٠١ اعتراضاتشان به استقتبتال تتجتمت  ستراستری  
 جهانی معلم میرونند. وسیعا اطال  رسانی کنیم. 

 شهال دانشفر 
 ١٩ شهریور    ٠٠ 

خواهان آزادی فوری محمکود بکهکشکتکی 
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 شویم
محمود بهشتی عضو کانون صنفی معلمان بعتد از اعتمتال  
فشارهای فراوان از سوی متقتامتات  ضتائتی و زنتدان در  
آستانه اول مهری زمان بازگشائی مداره در متنتزل ختودش  

 بازداشت و روانه زندان اوین گردید. 
بازداشت این فعال جنبش معلتمتان بتعتد از بتازداشتت هتای  
گسترده کارگران معترض و ربودن و بتازگتردانتدن فتعتالتیتن  
کارگری و معلمین در این مقط  از سال و بعد از فتراختوان  

مهر که بی تتردیتد    ٠١ معلمان برای برگزاری روز معلم در  
بر گستردگی دامنه مبتارزات و اعتتتراضتات کتارگتران و  

 معلمان خواهد افزودی صورت گرفته است. 
با تداو، اعتراضات گسترده کارگران و معلمان برای احتقتاا  
حقوا اولیه مانند درداخت به مو   دستمزد و متمتانتعتت از  
بیکارسازی و در برابر آن ناتوانی طری های متقتابتل حتتتی  
در حفظ مشاغل متوجتود و دترداختت متعتو تات متزدی و  
هم نین تأمین همین فضاهای آمتوزشتی و متداره غتیتر  
استانداردی طبیعی است که حمله به فعالینی تنها راه بتا تی  

 مانده و  ابل تصور برای مسببان وض  موجود باشد. 
تا امروز نتیجه سرکوب های تعقیب و احضتارهتای بتازداشتت  
ها و بازگرداندن مجدد فتعتالتیتن بته زنتدان بترای مستبتبتان  
شرای  حاضری تحمل فشارهای رو بته گستتترش داختلتی و  
بین المللی و برای کارگرانی معلمان و دیتگتر متعتتترضتانی  
انسجا، و اتحاد و در  ضرورت بتر استتتمترار  تدرتتمتنتدانته  
مبارزات برای به عقب راندن تعرضات به حتیتات و متعتاش  
خود و دفا  از حپ آزادی اعتتتصتاب و اعتتتراض و آزادی  
فعالین به عنوان دیش شرم های تحتقتپ ختواستتته هتایشتان  

 بوده است. 
محمود بهشتی و دیگر فعالین زنتدانتی را بتایتد بتا  تدرت  

 همبسته و متحدانه خود آزاد کنیم. 
انتتجتتمتتن صتتتتتفتتی کتتارگتتران بتترا و فتتلتتزکتتار کتترمتتانشتتاه      

 ٠١/٩/٠١١٩ 
 

بککازداشککت وزنککدانککی کککردن مککحککمککود 
بهشتی لنگرودی ع و کانون صکنکفکی 

 معلمان  را قویا محکوم می کنیم
 

در آستانه شرو  سال تحصیلی معلم دلسوز محمود بهتشتتتی  
لنگرودی در منزلش توس  نیروهای دادستانی بتازداشتت و  
به زندان اوین منتقل شده است. دیش از ایتن نتیتز متعتلتمتان  
دلسوز که فرزندان کشور را آموزش متی دهتنتد بته دلتیتل  
دفا  از حتقتوا صتنتفتی ختود  بتارهتا زنتدانتی شتده انتد.  
اسماعتیتل عتبتدی و متحتستن عتمترانتی دیتگتر متعتلتمتان  
زحمتکش در ماه های اخیر بتازداشتت و بته متحتکتومتیتت  
های طوالنی متدت متحتکتو، شتده انتد و در زنتدان متی  

 باشند. 
متاسفانه درسالهای اخیر فشار بر فعاالن صنتفتی متعتلتمتان  
بیشتر شده وبجای اینکه درآستانه سال تحصیلی جتدیتد ایتن  
معلمان که آیتنتده ستازان جتامتعته را آمتوزش متی دهتنتد  
درکاله دره باشند؛ هتم اکتنتون بترای دفتا  از متنتافت   

 صنفی همکاران شان در زندان بسر می برند.  
سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت و زنتدانتی کتردن  

آ ای محمودبهشتی لنگرودی و دیگر معلمین در زنتدان را  
 ویا محکو، می کند و خواستار آزادی بی  تیتد و شترم  

 تمامی فعالین صنفی و کارگری می باشد.  
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 

 
بککیککانککیککه اتککحککاد بککازنشککسککتککگککان بککه 

 مناسبت بازگشایی مدارس
 نزدیک می شویم.   ١٩ _١٧ به اغاز سال تحصیلی  

سیستم آموزشی در ایتران یتک فتاجتعته و تترا دی شتده  
است. با بازگشائی مداره یک بار دیگر این تترا دی در  

 مرکز توجه جامعه  رار می گیرد. 
هم نان بی شمارند کودکانی کته بته کتاله و متدرسته  
دسترسی ندارند؛ اکهریت عظیم کتودکتان کتار و ختیتابتانی  
کودکان روستتائتی و کتودکتان متهتاجتر افتغتانستتتانتی از  
تحصیل محرو، هستند. بنا بر آمار رسمی هر ستالته تتعتداد  
زیادی از دانش آموزان به دلیل فقری تر  تتحتصتیتل متی  
کنندی بیش از یتک ستو، متداره متختروبته و یتا درحتال  
تخریب می باشندی بیشتر کالسها از استانداردهای ایتمتنتی  
و بهداشتی بی بهره هستند. آمتوزش و دترورش بته امتری  
تجاری تبدیل شده و گرفتن شهریه های گزای در متداره  
از خانواده ها در  الب کمک به مدرسه با انتوا  تترفتنتدهتا  

 به یک سنت تبدیل گشته است.  
در آن سوی ماجرا اما معلمین آگاه برای اعتتتراض بته ایتن  
وضعیت و در دفا  از حقوا انسانی صنفی خود بتا دترونتده  

 سازی و احکا، زندان و تبعید و اخراج روبرو هستند. 
امروز مافیای آموزشی تحت نتا، هتای گتونتاگتون متروت  
اندوزی می کند و هیچ نهاد و مسئولی کنترلی بتر آنتهتا  
ندارد. این مافیا در آزادی کتامتل  تون زالتو ختون مترد،  
محرو، و اولیای دانش آموزان را به شیشه کرده و ستیتستتتم  

آموزشی کامال طبقاتیی هر د،  هره شنی  خود را بتیتشتتتر  
 می نمایاند. 

سیستم آموزش و درورش دیگر رایگتان نتیتستت و دولتت بتا  
 انون اساستی را    ١٥ گسترش روند خصوصی سازیی اصل  

که آموزش رایگان تا دایان دوره متوسطته استاه آن استتی  
 عمال زیر دا گذاشته وآن را نقض می کند. 

سال تحصیلی با  نین شرایطی آغتاز متی شتود؛ آغتازی  
که باجنبش معلمان نیروی تازه ای می گتیترد و حتمتایتت  
همه جانبه خانواده های دانش آموزان و کل جامعه را متی  

 طلبد. 
هتمته متعتلتمتان در    تحصیل رایگان در همه سطوح و آزادی  

بند و به کاله برگرداندن معلمان اختراجتی و تتبتعتیتدی و  
تامین معیشت بازنشستگان از دایه ای تتریتن ختواستتتهتا و  

 جزء بدیهی ترین حقوا است.  
ما بازنشستگان به همراه همکاران شتاغتل و دانتش آمتوزان  

 وخانواده آنها به استقبال سال تحصیلی جدید می رویم! 
به امتیتد ستال تتحتصتیتلتی دتر بتار بترای هتمته متعتلتمتانی  
بازنشستگان و دانتش آمتوزان ... بته امتیتد اجترایتی شتدن  
تحصیل رایگان برای همته ستطتوح جتامتعته ... بته امتیتد  
داشتن فضای آموزشی استاندارد برای همته دانتش آمتوزان  

 در سراسر کشور ... . 
در خاتمه از آنتجتایتی کته یتکتی از ختواستتتهتای اصتلتی  
معلمان و تمامی بازنشستگان همتواره تتحتصتیتل رایتگتان و  
کوتاه شدن دست بخش خصوصی منفعت طلتب از آمتوزش  
بوده و هست و  تنتیتن ختواستتتی طتبتعتا ختواستت درونتی  
خانواده های دانش آموزان نیز می بتاشتد از ختانتواده هتای  

مهر روزمعتلتم ( یتاریتگتر  ٠١ عزیز انتظار می رود در تجم   
 بوده و برای کسب مطالبات برحپ ندا سر دهند.  

 به امید موفقیت! 
 ١٩ شهریور    ٠٩ 
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 "گروه اتحاد بازنشستگان" 
 

گککزارشککی دربککاره آخککریککن وضککعککیککت 
کارگران کارخانه کنتکورسکازی بکقکلکم 

 یکی از کارگرانش
 کارگر کارخانه کنتورسازی:

هتای فتروردیتنی    کماکان  سمتی از حتقتوا متاه   ١٩ در سال  
هتای تتیتر و مترداد    اردیبهشت و خرداد و حقوا کامتل متاه 

ستبتب عتد، دترداختت حتپ بتیتمته    درداخت نشتده استت و بته 
 شود.   دفتر ِ بیمه کارگران تمدیداعتبار نمی 

 
در  ند سال گذشته مدیریتت و تت شترکتت ستوءمتدیتریتت  

ها بته اختراج    خود را به گردن کارگران انداخته و با تهدید آن 
و معرفی تعدادی از آنان به مقامات امنیتی و همت تنتیتنی  
با واردکردن اتهتامتاتتی هتمت تون تتحتریتک کتارگتران بته  

کتتردن    اعتتتراض بترای متعتو تات ختودی ستعتی در ستاکتت 
شتدن متاجترا بترای متقتامتات    کارگران نموده که بتا روشتن 
 امنیتی به مقصودش نرسید. 

 
 تانتون استاستی    ٠٠ سازی بر اساه اصل    د  از خصوصی 

ی شرکت کنتورسازی به فردی واگتذار شتد.  ٠١١١ در سال  
د  از گذشت  ند سال و سوءمدیریت خود و فترزنتدش بته  
عنوان مدیرعاملی شرکت د ار کمبود نقدینگی گتردیتد و  
برای جبران این مشکل شرو  به عتمتلتیتات در بتوره کترد  

تومان بتود و    ٠٥٩   یمت هر سهم در زمان واگذاری دولت  
تتومتان  ٠١٠٥ هتای نتمتایشتی  تیتمتت آن بته    بعد از افتتتاح 

بودن آن  تیتمتت    افزایش یافت كه با اطال  مرد، از غیروا عی 
تومان كاهش یافت؛ ولی بتعتد از ا تدامتاتتی ختا   ١٥٥ به 

تتومتان رستیتد(. هتیتئتت    ١٥٥٥ باره به     یمت هر سهم به یك 
مدیره از این راه به سود هنگفتی رسید؛ تا ایتنتکته در ستال  

به شکایت سازمان بوره متدیترعتامتل شترکتت روانِت    ١٠ 
شدن این امر اعتتتراضتات کتارگتری    ای   زندان شد و با رسانه 

بته دلتیتل متعتو تات    ١٠ شدت بیشتری دیدا کرد. در ستال  
فراوان حقوای کارگران دست به تجم  در شتهترستتتان التبترزی  

جمعه و متجتلت  شتورای استالمتی      استانداریی دفتر اما، 
هتای    بتار ختود ستفتره   دادن وضتعتیتت استف   زدند و برای نشان 

هتای ختالتی    خالی دهن کردند. ولی در نهایت با همین سفره 
  ١٠ به استقبال سال نو رفتند. با این حالی در انتتتهتای ستال  

فق  مبل   هارصد هزار تومان به حستاب کتارگتران واریتز  
 شد. 
 

هتای ختردادی    از حتقتوا متاه   ١٠ خوب است بدانیدی از ستال  
هتای    تیری مردادی شهریوری مهر و آبان و حتقتوا کتامتل متاه 

آذری دی ی بهمنی اسفند و دو ماه عیدی کارگران کمتاکتان  
 درداخت نشده است. 

 
ی شتختصتی بته عتنتوان مشتاور  ١٩ بعد از تعطیالت نتوروز  

مالی و مدیر کارخانه معرفی شد و بتا حتمتایتت کتلتیِت  
ادارات استان و شهرستان البرزی  ول مساعد دادی اگر تتولتیتد  

اندازی شودی هر ماه با درداخت حقوا جاریی بتختشتی از    راه 
شتود. در نتهتایتت    ی نتیتزی دترداختت متی ١٠ معو تات ستال  

کارگران با وساطت شهردار و ت مشغول کار شتدنتد؛ متدیتر  
بته او    ١٠ جدید د  از مدتی عنوان کرد مطتالتبتات ستال  

مربوم نیستت! در متقتابتلی کتارگتران از طتریتپ متجتاری  
 انونی و با دیشنهاد تتمتامتی مست والن استتتانی ا تدا، بته  

کتردنتد و    ١٠ جمعتی بترای متعتو تات ستال    شکایت دسته 
موفپ به گرفتن رأی  طعی به نف  خود از ادارِ کتار و  
ارجا  آن بته دادگستتتری و متتتعتا تب آن تتو تیتف امتوال  

ماندِ شرکتت بترای کتارگتران شتدنتد. متتتأستفتانتهی    با ی 
جتای احتقتاا حتقتوا کتارگترانی رئتیت     مدیریت شرکت بته 

شورای شرکت و دبیر شتورا را تتهتدیتد بته اختراج کترده و  
تمدید  رارداد کار را منوم به استعفا از شورا نمودنتد. دت   
از استعفای این دو از ورود آنان به شرکت جلوگیری شتد و  
د  از گذشت یک ماهی هر دو را از کتار اختراج کتردنتد.  

ماهی با سته متاه حتقتوا    ٠ آ ای مدیر جدید د  از گذشت  
از ادامِ هتمتکتاری انصترای    ١٩ معو ه کارگرانی در سال  

داده و با برداشت حقوا خود شرکت را تر  کرده و عتلتت  
های عاملتی از حستاب جتدیتد    گیری خود را برداشت   کناره 

 شرکتی بدون هماهنگی با ویی اعال، نمود. 
 

در اواخر مردادماهی سومین مدیر به سمت مشتاور متالتی و  
مدیر کارخانه جایگزین شد. او وعتده داد شترکتت در حتال  
واگذاری است و خریداران احتمالی از بنیاد مستتتضتعتفتان و  
بتانتک دتاستارگتاد بتا هتمتراهتی مست والن استتتانتداری و  

انتد. بتا وستاطتت    فرمانداری البرز به شرکت مراجتعته کترده 
تعدادی از کارگران بتا ستابتقتهی کتارگتران شترو  بته کتار  
نمایشی کرده تا وضعیت کارخانه را هم تنتان فتعتال نشتان  

کتمتاکتان  ستمتتتی از    ١٩ دهند. در حال حاضری در ستال  
های فروردینی اردیبهشت و خرداد و حقوا کتامتل    حقوا ماه 

ستبتب عتد،    های تیر و مرداد درداختت نشتده استت و بته   ماه 
درداخت حپ بیمه دفتر ِ بیتمته کتارگتران تتمتدیتداعتتتبتار  

 شود.   نمی 
 

هتای تتأمتیتن    هم نینی بدهتی شترکتت بته دارایتیی بتانتک 
های بتزر  و کتو تک بتالت  بتر    اجتماعی و دیمانکاری 

هتتای     تنتدصتد متلتتیتارد تتومتان استت و تتمتامتتی دستتتگتاه 
امکاناتی تجهیزات و خطوم تولید شرکت کتنتتتورستازی و  
رسا نور که زیر مجموعِ شرکت کتنتتتورستازی استت(در  

 الذکر است.   تو یف طلبکاران فوا 
 

شودی در  ند ستال گتذشتتته متدیتریتت    در دایانی یادآور می 
و ت شرکت سوءمدیریت خود را به گردن کارگران انتداختتته  

ها به اخراج و متعترفتی تتعتدادی از آنتان بته    و با تهدید آن 
مقامات امنیتتی و هتمت تنتیتنی بتا واردکتردن اتتهتامتاتتی  
هم ون تحریک کارگران به اعتراض برای معو تات ختودی  

شتدن    کردن کتارگتران نتمتوده کته بتا روشتن   سعی در ساکت 
 ماجرا برای مقامات امنیتی به مقصودش نرسید. 

 
این وضعیت کارگران شرکت کتنتتتورستازی استت کته در  

کتتفتتایتتتتتی تتتمتتا، متتدیتتران و مستت والن شتترکتتت    آتتتش بتتی 
 سوزند .   کنتورسازی می 

 به داد ما کارگران کنتورسازی برسید! 
 شنود!   کسی صدای ما را نمی 
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فراخوان گروه اتحکاد بکازنشکسکتکگکان 

اکتکبکر( روز جکهکانکی ٢مهر) ٣١برای 
 معلم

مردادی بازنشستگان در مقابل مجل  خواستتته    ١٠ در تجم   
های خود را مطرح کردند و تا دایان شهریتور بته مستئتوالن  

 فرصت دادند که داسخ دهند. 
با توجه به داسخ نامناسب و ناعادالنه مسئتوالن نستبتت بته  
مطالبات بازنشستگانی ما بازنشستگان کشتوریی لشتگتری  

 و تامین اجتماعی برای رسیدن به خواسته های خود  
اجرای  انون مدیریت خدمات کشوری تا برون رفتت از    -٠ 

 خ  فقر 
 بیمه های کارآمد و درمان رایگان   -٠ 
اداره و نظارت بر صندوا های بازنشستتگتیی از طتریتپ    -١ 

انتخاب نمایتنتدگتانتی متو تت و  ترخشتی کته از ستوی  
بازنشستگتان بترگتزیتده متی شتونتد؛ بترای رستیتدگتی بته  

 اختاله از صندو ها و موسسات مالی بازنشستگان. 
در متقتابتل ستازمتان    ٠٥ مهر ستاعتت  ٠١ بنابراین در تاریخ  

برنامه و بودجه تجم  خواهیم کرد و از کلیه بتازنشتستتتگتان  
دعوت می کنیم به این تجم  که دادخواهی همته متاستت  

 بپیوندند. 
 "گروه اتحاد بازنشستگان"  

 ١٩/٩/٠٠ 
 

تجمع در حمایت از زندانیان سیاسکی 
در مقابل زندان گکوهکردشکت ککرج و 

 نفر ٤دستگیری 
شهریور بنا بر فراخوانتی ختانتواده    ٠٠ صبح روز    ١ از ساعت  

های زندانیان سیاسی در گوهردشتت کته در اعتتتراض بته  
وض  اسفنا  زندانها در اعتتصتاب غتذا بستر متیتبترنتد و  
رضا شهابی در مقابل زندان گوهر داشت بردا شتد. در ایتن  
حرکت اعتراضی بهنا، ابراهیتم زادهی والته زمتانتیی دتیتمتان  

 سالمی و صالح اسعدی دستگیر شدند. 
در تجم  این روز فعاالن کتارگتری و اجتتتمتاعتی کته بته  
دنبال دعوت حامیان "كمپین دفا  از زنتدانتیتان اعتتتصتابتی"  

صتبتح در كتنتار    ١ صورت گرفت؛ جمتعتیتتتی از ستاعتت  
خانواده هایی كه برای مال ات آمده بتودنتد در بتیترون درب  
مال ات گرد هم آمدند و خانواده های زندانیان ستیتاستی را  
همراهی کردند. تجم  کنندگانی دیا، هایی در حتمتایتت از  
زندانیان متی دادنتد و ختانتواده هتا ضتمتن تشتیتر از ایتن  
همبستگی با تجم  كنندگان درباره ی زندانیان و وضتعتیتت  

 آنان به گفتگو می درداختند.  
دتهتر ادامته داشتت و تتجتمت     ٠٠ این وضعیت تا ستاعتت  

کته متنتتتظتر بتازگشتت ختانتواده هتای    کنندگان در حتالتی 
زندانیان اعتصابتی از متال تات بتودنتد از ستوی متأمتوران  
انتظامی جهت دراکنده شدن تحت فشار  رار گرفتتنتد. آنتان  
با دادن اخطارهایی خواستار دراكنده شدن تتجتمت  كتنتنتدگتان  
شدند و از آنجا كه تجم  بتا متوفتقتیتت انتجتا، شتده بتود و  
آخرین دسته های مال ات كننتدگتان در حتال بتیترون آمتدن  

  ٠٠ بودند؛ محل را تر  کردند. ایتن تتجتمت  در حتوالتی  
دهر مورد یورش نیروهای سرکوبگر انتظامی  ترار گترفتت  

و مأموران حین دراکنده کتردن جتمتعتیتت ا تدا، بته ضتبت   
گوشی موبایل برخی از تجمت  کتنتنتدگتان كتردنتد کته بتا  
واکنش اعتراضی جمعیت روبرو شد. متأمتوران كته در دتی  
دستگیری ییی از دختران در حال فیلم گترفتتتن بتودنتد بتا  
اعتراض شدید تجم  كنندگان مواجه شدنتد كته متنتجتر بته  
رهایی او شد. اما در این بین گوشی او را ربتودنتد کته بتا  
عک  العمل مجدد تتجتمت  کتنتنتدگتان متواجته و در ایتن  
هنگا، واله زمانی عضو هیات مدیره ستنتدیتکتای نتقتاشتان  
استان البرز دستگیر شد. در اعتتراض بته ایتن دستتتگتیتری  
تجم  کنندگان شعار داده و فریتاد متیتزدنتد "ولتش کتنتیتدی  
مگه  یکار کردهی اختاله کردهی بته بت ته مترد، تتجتاوز  

برین. سپ  دت  از دتایتان تتجتمت  در    کردهی  را دارین می 
مقابل زندان نیروهای انتظامی با تعقیب تجتمت  کتنتنتدگتان  
در مسیر بازگشتی سه نفر دیگر از آنانی بهنا، ابتراهتیتم زاده  
از فعالین شناخته شده کارگری که به تازگی از زنتدگتی  
آزاد شده استی و دیمان سالمتی و صتالتح استعتدی را نتیتز  

باغستان بترده و از آنتجتا    ٠١ بازداشت کرده و به کالنتری  
همه آنها را به دلی  امنیت میدان نبوت انتتقتال دادنتد. کته  
بنا بر خبر  رار است فردا جهت تعیین تتکتلتیتف بته دادسترا  

 برده شوند.  
شهریور به روال هر  هارشنتبته روز متال تات    ٠٠  هارشنبه  

با زندانیان سیاسی بود و بته بستیتاری از زنتدانتیتان حتتتی  
زندانیان اعتصابی مال ات حضوری داده شده بتود. در ایتن  

نفر بته استامتی ستعتیتد    ٠ مال ات مشخ  شد که به جز  
شیرزادی رضا شهابیی سعید دورحتیتدر و متحتمتد نتظتری ی  
اعتصاب دیگر زندانیان سیاسی به اتما، رستیتده استت. امتا  

 همه زندانیان سیاسی بر مطالبات خود تاکید دارند.  
  ١٥ )   ١٩ مترداد    ١  ضیه از این  رار است که روز یکشنبه  

( عتوامتل سترکتوب ر یتم استالمتی در زنتدان  ٠٥٠٧ اوت  
گوهردشت کترجی در یتک یتورش وحشتیتانته تتعتدادی از  
زندانیان سیاسی را با ضترب و شتتتم و تتوهتیتن بته ستالتن  

زندان گوهردشتی انتقال دادند. د  از این ا دا، زنتدانتیتان  ٠٥ 
اوت( دستت بته    ١٠ ی  ٠١١٩ مرداد    ١ منتقل شده در تاریخ  

ویت ه    اعتصاب غذا زدند. اکنون  یزی که همه زندانیتان بته 
زندانیان اعتصابی بر آن تاکید دارندی اینست کته هتنتوز بته  
خواستهای آنها داسخی داده نشتده استت و حتتتی متعتدود  

شد اکنون ممنتو  شتده و    هایی هم که وارد بند می   روزنامه 
امکان خرید از فروشگاه نیز وجتود نتدارد. در ایتن دیتدارهتا  
زندانیان اعتصابی از تما، افرادی شتختصتیتت هتا و فتعتاالن  
کارگریی معلمانی زنان و دانشتجتویتان و ... کته در ایتن  

 ها را تنها نگذاشتند تشکر و  دردانی نمودند.   مدت آن 
ما همراه با خانواده های زندانیان سیاسی در گوهتردشتتی    -

یورش به زندانیان سیاسی و شکنجه و آزار سیتستتتمتاتتیتک  
آنها در زندان را  اطعانه محکو، . و از ختواستتتهتای بترحتپ  
زندانیان سیاسی گوهر دشت حتمتایتت و دشتتتیتبتانتی متی  
کنیم و خواستار آزادی فتوری و بتدون  تیتد و شترم آنتان  

 هستیم. 
ما خواستار دستگیری محتمتود بتهتشتتتی عضتو هتیتات    -

  ٠٠ مدیره کانون صتنتفتی متعتلتمتان در تتهتران را کته در  
شهریور انجا، گرفت را محکو، میکنیم و ختواستتتار آزادی  
فوری اوی اسماعیل عبدیی محسن عمرانیی آتنا دائتمتی و  

 تمامی زندانیان سیاسی هستیم. 
ما خواستار لغتو تتمتامتی احتکتا، امتنتیتتتی زنتدان بترای  -

فعالین کارگریی معلمان و فعالین اجتماعی و دتایتان دادن  
 به این سرکوبها هستیم. 

ما صدور حکم شتالا بترای شتادتور احستانتی راد عضتو  -
هیات مدیره اتحادیه آزاد را شتدیتدا متحتکتو، و ختواستتتار  

 ممنوعیت حکم شالا هستیم. 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 ١٩ شهریور    ٠٠ 
Free Them No 

shahla.daneshfar ٠@gmail.com 
 
 

زندانیان سیاسی و بکهکنکام ابکراهکیکم 
 زاده را آزاد کنید !

کارگران و مردم آگاه! همانرور که مرکلکع 
 ١٣شهریور  ٢٢هستید، در روز چهارشنبه 

تجمعی در اعالم همبستگی با زندانیان در 
اعتصاب غذا  ، به همراه خانکواده هکای 
آنان در مقابل زنکدان گکوهکردشکت  شکککل 

 گرفته بود.
نیروهای امنیتی بالفاصله وارد عمل  شدنتد وتتعتدادی  
 از تجم  کنندگان را بازداشت کردند وگوشیهای شخصی  
افراد را ضب  و سه نفر از این تجم  کتنتنتدگتان را بته  

  ٠١ بتاغستتتان شتهتریتار انتتتقتال دادنتد.  در    ٠١ کالنتری  
شهریور واله زمانی ی دیمان سالم و بهنا، ابراهیم زاده تتوست   

 نیروی انتظامی تحویل دادگاه انقالب کرج شدند . 
د  از بی خبری از وضعیت این عزیزانی بهنا، ابتراهتیتم  

شهریور ماه با خانتواده ختود تتمتاه گترفتتته    ٠٧ زاده امروز  
 است . 

وی  هم اکنون در بند اطالعتات زنتدان گتوهتر دشتتی  
 زندانی است. 

 
بهنا، ابتراهتیتم زاده کتارگتر بتیتکتار و عضتو کتمتیتتته  

  ١ اردیبهشت امسال ی  دت  از    ٠٠ دیگیری است . وی در  
 سال از زندان گوهردشت آزاد شده بود . 

دو هفته  بل از دستگیری خبر بازگشت سرطان تتنتهتا    
 فرزندش را به او داده بودند .  
 جای کارگر زندان نیست . 

زندان جای کارفرمایانی است که دستمزد کتارگتران را  
درداخت نمی کنند و با این کارشانی معیشت خانواده هتا را  

 به خطر می اندازند. 
زندان جای اختاله کنندگان و  پاولگران  متال مترد،  
استی که  د  انداز نا تیتز مترد، را از کتف شتان ربتوده  

 اند . 
 کارگر زندانی  زندانی سیاسی آزاد باید گردد.  

 کمیته دیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران . 
 ٠١١٩ شهریور    ٠٧ 
 

 ی رضا شهابی دیدار با خانواده
شماری از اعضای هیئت دبتیتران کتانتون نتویستنتدگتان  

ی رضتا شتهتابتی فتعتال کتارگتری    ایران امروز بتا ختانتواده 
ویتکتمتیتن    زندانی دیدار کردند. رضا شهابی امروز وارد  هل 

 روز اعتصاب غذای خود شد.  
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ی دلتیتل اعتتتصتاب    رضایی همسر شهابی در باره     ربابه 
غذای او گفت  سیستم  ضایتی زمتانتی را کته رضتا در  
مرخصی درمانی بوده به حکم او اضافه کترده استت. ایتن  
دوره بیش از نهصد روز است. هتمت تنتیتن متحتل گتذرانتدن  
حب  ایشان در اوین تعیین شده اما او را بته زنتدان رجتایتی  

اند. رضا در اعتراض به این دو مورد به اعتتتصتاب    شهر برده 
 غذا دست زده است. 

در این دیدار علیرضا آدینتهی عتلتیترضتا جتبتاریی رضتا  
دتور    اله متهتدی   خندانی رحیم رسولیی علیرضا عباسی و روح 

دبتتیتترانی و عتتلتتی کتتاکتتاونتتد متتنتتشتتی    از اعضتتای هتتیتتئتتت 
دبیران کانون حضور داشتند و همه بر حمایتت از رضتا    هیئت 

 ید و شرم  و سری  او تاکیتد کتردنتد.    شهابی و آزادی بی 
فعالیت در سندیکا و اتحادیه و انجمن جتزو حتقتوا متدنتی  
هر ک  است و نباید بتابتت آن متحتاکتمته شتود و کتیتفتر  

تردید هر  ه حمایت از زندانیان صنفیی ستیتاستی    ببیند. بی 
تر باشتد آنتهتا کتمتتتر متجتبتور بته    و عقیدتی بیشتر و  وی 

ی اعتتتراض    شوند. ایتن شتیتوه   استفاده از اعتصاب غذا می 
هتتای جتتدی بته ستتالمتتت    کته از نتاگتتزیتتری استتت آستیتتب 

 زند.   اعتصاب کننده می 
 بیست وهفتم شهریور  

 
 

 بین المللی
 

اعکتکصکاب و تکظکاهکرات  -فرانسکه 
 سراسری علیه اصالح قانون کار

 
ها شتهتر فترانسته از    تظاهرات علیه اصالح  انون کاری در ده 

سپتامبر بتعتد    ٠٠ جمله داری  دایتخت این کشور سه شنبه  
از دهر برگزار شد. همزمان در اعتتتراض بته ایتن متوضتو   
 ند اعتصاب عمومی نیز آغاز شده است. ایتن نتختستتتیتن  
اعتراض در این ابعادی از زمتان روی کتار آمتدن امتانتوئتل  

 عنوان رئی  جمهوری فرانسه است.   ماکرون به 
در این تظاهرات معترضان به سوی دلی  اشتیتاء متختتتلتف  
درتاب کردند و دلی  با گاز اشک آور و ماشین آب دتاش  

نتفتر    ١٥٥ با معترضان مقابله کرد. دلی  گفته است حدود  
که صورتشان را دوشیده بودنتد بته تتعتدادی از تتابتلتوهتای  
تبلیغاتی و دنجره های سر راه شان آسیب زدند. سنتدیتکتاهتا  
از حضور بیش از شصت هزار نفر در این اعتراض ختبتر داده  

هتزار نتفتر  ٠٠ اندو مناب  وزارت کشور فرانسه این تعتداد را  
 اعال، کرده اند. 

سپتامبتر شتروعتی بتر    ٠٠ ها و تظاهرات سه شنبه    اعتصاب 
های سراسری در این کشور است که طتبتپ دتیتش    اعتراض 
 شود.    سپتامبربرگزار می   ٠٠ ها در تاریخ    بینی 

هتای عتمتومتی در فترانسته در    از سوی دیگری اعتصتاب  
بخش های مختلف نیز از شب گتذشتتته آغتاز شتده استت.  
شبکِ حمل و نتقتل عتمتومتیی شترکتت هتوادتیتمتایتی "  
ایرفران  " و شتبتکته هتای تتلتویتزیتونتی فترانسته در ایتن  

ها حضور دارند. ستنتدیتکتاهتای کتارگتری هتم از    اعتصاب 
کارمندانی دانشجویان و دانش آموزان خواستتته انتد کته بته  

 اعتصاب و تظاهرات بپیوندند. 

امانوئل ماکرون دیش از این تظاهرات در سخنتانتی تتوهتیتن  
هتا    های و تیتح   آمیز گفته بود که  صد ندارد در مقابل " تنبل 

 ها " عقب نشینی کند.   و افراطی 
اصالح  انون کار برای امانوئل ماکرون رئتیت  جتمتهتوری  
فرانسه  تالتش متهتمتی استت کته او امتیتدوار استت بتا  
اصالحات مورد نظرش بتا بتیتکتاری گستتترده در فترانسته  

 مقابله کند. 
نخستین درو ه مهم برای امانوئل ماکترون کته بتختشتی از  

 برنامه دیشنهادی او در جریان مبارزات انتخاباتی است. 
اصالحات  انون کار مورد نظر دولت ماکرون آنت تنتان کته  
تشریح شده در دی انعطای دذیر کردن بتازار کتار استت بته  
شکلی که شرکت ها بتوانند راحت تر دستت بته استتتختدا،  

 یا اخراج نیروی کار بزنند. 
هتمتت تنتتیتن در ایتتن  تتانتون متذاکتترات متتیتان کتارگتتران و  
کارفرمایان که در اصالحات  انون کتار در دوره فترانستوا  
اوالند به رده یا شاخه حرفه مورد نظر محتدود شتده بتود را  
محدود تر کرده است بطوری که اکنون ایتن متذاکترات بته  

 داخل شرکت ها خالصه می شود. 
هم نین در وضعیت استتعتفتای ختودختواستتته کتارگتران ی  
 انون کار مورد نظر ماکرون شرای  را بترای کتارفترمتایتان  

 سهل تر می کند. 
هم نین سندیتکتاهتا در فترانسته نتگتران آن هستتتنتد کته  
تغییرات در  انون کار باعو شود که کارفرمایان از بستتتن  
 راردادهای نامحدود خودداری کنند و  رادادهتای متحتدود  

 و درو ه ای گسترش یابد و امنیت شغلی متزلزل شود. 
 

راهپیمکایکی در گکرامکیکداشکت  -شیلی 
یککاد قککربککانککیککان کککودتککای نککظککامککی 

 پینوشه
 

حدود دنج هزار نفر از مرد، شیلی در راهتپتیتمتایتی ستاالنته  
برای یادبود  ربانیان دیتکتتتاوری نتظتامتی در ایتن کشتور  
شرکت کردند که به درگتیتری بتیتن تتظتاهترکتنتنتدگتان و  
تتتتتتجتتتتتتامتتتتتتیتتتتتتد.  تتتتتتیتتتتتتروهتتتتتتای دتتتتتتلتتتتتتیتتتتتت  ان  ن
تظاهرکنندگان با حمل تصاویری و دار ته نتوشتتته هتایتیی  

خواستار دریافت خبر از سترنتوشتت افتراد نتادتدیتد شتده در  
 سالهای دیکتاتوری نظامی شدند.  

به گزارش ختبترگتزاری هتای در جتریتان ایتن راهتپتیتمتایتیی  
نیروهای دلی  با ماشین آب داش و شلتیتک گتاز اشتک  
آور به تظاهرکنندگان حمله کترده و شتمتاری را بتازداشتت  

های دفا  از حتقتوا    کردند. این راهپیمایی به دعوت انجمن 
های افراد زندانی یتا نتادتدیتد شتده در متدت    بشر و خانواده 

  ٠٠ دیکتاتوری  نرال "آگوستو دینوشه"ی هر سال در تتاریتخ  
 سپتامبر برگزار می شود.  

  ٠٠ "سالوادور آلنده"ی رئی  جمهور ستوستیتالتیتستت شتیتلتی  
در دی کودتای نظامی آمریکایتی در ایتن    ٠١٧١ سپتامبر  

کشور سرنگون شد. بر استاه آمتارهتای رستمتیی در دوره  
دیکتاتوری دینوشهی حدود سه هزار و دویستت نتفتر عتمتدتتا  
افراد  پ و کمونیست در شیلی کشته یا ناددید شتدنتد و  

هزار نفر نیز در بازداشت گاهها تحت شکتنتجته    ١١ نزدیک  
 و اذیت و آزار روانی  رار گرفتند. 

 
اعتصاب کارکنان حکمکل و  -ایتالیا 

  نقل عمومی
 

اعتصاب کارکنان بخش حمل و نتقتل عتمتومتیی شتهتر ر،  
دایتخت ایتالیا را د تار هترج و مترج و تترافتیتک هتای  
 ستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتگتتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتتتتتتن کتتتتتتتتتتتتتتتترد. 
در دی فراخوان اتحادیه های کارگری ایتالیای حمل و نتقتل  
عمومی دایتختت ایتن کشتوری شتامتل اتتوبتوه هتای تترا،ی  
متروی اتوبوه ها و  طارهتای بترون شتهتری از صتبتح روز  

ستاعتت دستت بته    ٠ ستپتتتامتبتر بته متدت    ٠١  هارشنبه  
 اعتصاب زدند.  

این اعتصاب باعو ایجتاد صتف هتای طتویتل در متقتابتل  
ایستگاه های ترافیک های سنگین و سرگردانی مستافتران  
شد. اتحادیه های کارگری دلیل برگزاری ایتن اعتتتصتاب  
را اعتراض علیه تصمیمات شرکت حمل و نتقتل عتمتومتی  
مقامات موسو، به 'اتتک' ختوانتده کته بتا بتدهتی هتای  
انباشته شده خودی در آستانه ورشکستگتی  ترار گترفتتته و  

هزار کارمند آن نیز در خطر از دستت دادن شتغتل ختود    ٠٠ 
  رار دارند. 


