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

 سهم سیستم سرمایه داری در تخریب جهان
 های اخیر قاره آمریکا در حاشیه سیل، زلزله و طوفان
 ناصر اصغری 

کارگران اراک، همراه با خانواده هایتان 
 اعتراض را به مرکز شهر بکشانید 

 مردم اراک، از کارگران حمایت کنید  
 اصغر کریمی 

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 "غلط کردم" حکومت در برابر کارگران آذر آب

 مهر روز جهانی معلم میروند ٣١معلمان به استقبال 
 "شهال دانشفر 

 منصور حکمت  تفاوت های ما 
 (٨)گفتگو در باره کمونیسم کارگری  

 ٦٢ صفحه    

کارگران هپکو و آذرآب بار دیگر همزمان و 
 با قدرت به خیابان آمدند 

 ٨ صفحه  

 بازخوانی اعتراضات کارگران هپکو و آذراب
 هپکو تداوم اعتراضات دو سال گذشته

 نسان نودینیان 
 ناامنی محیط کار و قتل کارگران 

 حسن صالحی  

 ٩ صفحه  

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک 
 (   دیوید ریازانف٤٤انگلس)

 پروین محمدی : 
روز به روز چهره ی سرکوب و تحمیل فقر بر 

 میلیونها کارگر عریان تر میشود 

 ٦٩ صفحه  

باید متوقف شود. صدها کودک دستگیر شده ” "طرح جمع آوری کودکان کار
 باید فورا آزاد شوند. 

 محمد شکوهی

مبارزه برای انحالل شوراهای اسالمی کار  جزء الینفک مبارزه برای 
 ایجاد تشکالت  مستقل توده ای است!

 محمد کاظمی 

 ننگ بر ستمگران، ننگ بر سرکوبگران 

 اطالعیه از ٢
 حزب کمونیست کارگری ایران

 شاپور احسانی راد
یورش پلیس هار صاحبان صنایع علیه کارگران 

معنی دارد: یا   اراک، برای طبقه کارگر ایران یک
 مرگ یا زندگی

 تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد ودانشجویان  
 ٦٨ صفحه  
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 درباره مسائل جنبش کارگری
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 داوود رفاهی
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 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 
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 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!

شهههریهور بهار دیه هر    ٨٢ امروز   
کهارگهر کهارههانهه    ٠٣٣٣ حدود  

های آذرآب و هپهکهو در ارا   
همزمان به هیابان آمدند تا علیهه  
ظههلههس و سههتههس سههرمههایههه داران و  
دولههتههشههان اعههتههرا  کههنههنههد.  
کهارگههران هههپههکهو در مهه ههاورت  

"زیههر بههار سههتههس   کههارهههانههه سههرود 
ههوانهدنهد و   نمیهکهنهیهس زنهدگهی" 

کارگران آذرآب عبور و مرور در  
تهههران را مهتهو ه     -جاده ارا  

صدای اعهتهرا  ههود   کردند تا 
را که صدای مییلون ها نهفهر از  
مردم علیه فقر و بیکاری و بهی  
حقو ی و فسهاد و سهتهس ههای  
همه جانبه نظهام اسهالمهی اسهت  
بهه گهود دیه ههران بههرسهانههنهد و  
حکومت را وادار به پاسخ ویهی  

 به هواست های هود کنند. 
 

کههارگههران آذرآب کههه شههاهههد  
حضور تهعهداد زیهادی از اوبهاد  
حکومت بودنهد شهعهار مهیهدادنهد  
کارگر بیچاره کتک زدن نهداره  
و با این شعار سرکوب ران دولهت  
را در حضههور مههردم تههحههقههیههر  
میکردند. فرمانده سهرکهوبه هران  
هطاب به کارگران و در مهقهابهل  
ایههن شههعههار اعههالم کههرد کههه  
هیچهکهح حهد نهدارد بهه شهمها  
برهورد کند ولی لحهظهاتهی بهعهد  
دستور تیراندازی هوایهی داد تها  
با مرعوب کردن کهارگهران آنههها  

و مهو هعهی کهه   را عهقهب بهرانهد 
تیراندازی هوایی هس بی نهتهیه هه  
ماند مزدوران گارد ویژه بها گهاز  
اشههک اور و بههاتههوم بههه جههان  
کارگران افتادنهد و تهعهدادی از  
کههارگههران را مهه ههرو  کههردنههد.  
کارگران یهک صهدا بها شهعهار  
مزدور بروگمشو در مقهابهل آنههها  

ایسهتهادنهد و اعهالم کهردنهد کههه  
فردا برمی هردنهد. دوره مهرعهوب  
کردن کارگران گذشته است ایهن  
حکومت است که با مانور ضهد  

وحشهتهش   "اغتشاشات کارگری" 
از کهارگهران و مهردم بهه سهتهوه  
آمده را به نمایش گذاشته اسهت.  
وحشههیهه ههری امههروز حههکههومههت  
اسالمی علیهه کهارگهرانهی کهه  
مزد ناچیزشان را هس باال کشیهده  

 اند بی جواب نخواهد ماند. 
 

کارگران این دو کارههانهه بهارهها  
دست به ت مع و راهپیمهایهی زده  
اند تا حقوق چهنهدرغهاز ههود را  
که چندیهن مهاه پهرداههت نشهده  
دریافت کنند و کهارفهرمهاهها را  
وادار کنند سههس بهیهمهه ههود را  
پرداهت کنند. کارگهران ههپهکهو  
از زمستهان سهاق  هبهل تهاکهنهون  
دهها بار ته همهع و راههپهیهمهایهی  
کرده اند و کارگهران آذرآب نهیهز  
مبارزات هود را از اردیهبهههشهت  
امساق گسترد داده انهد و ایهن  
چندمهیهن بهار اسهت کهه حهدود  

کارگر این دو کهارههانهه    ٠٣٣٣ 
به ت معات و راهپهیهمهایهی ههای  
همزمان دست میزنند تاچندرغهاز  
حقهوق ههود را کهه یهک دههس  
حقوق مدیران و مقامهات و آیهت  
اللهه هها ههس نهیهسهت از حهلهقهوم  

 مفتخوران بیرون بکشند.  
 

دهها ههزار کهارگهر و مهعهلهس و  
پرستار و بازنشسته در ارا  بها  
مشههکههالت مشههابهههههی دسههت و  
پن ه نرم میکنند، ههزاران جهوان  
بیکار و ههزاران کهارگهر بهیهکهار  
دی ر در ایهن شهههر در فهقهر و  
محرومیت به سر مهیهبهرنهد و بهر  
متن چنین فضایی در این شهههر  

است که کارگران در راهپیمایهی  
هههای شهههههریههورمههاه هههود شههعههار  
میدادند مشهکهل مها حهل نشهه  
ارا   یامت میشه و بها سهرود  
زیر بار ستس نمیهکهنهیهس زنهدگهی،  
فضای حاکس بر مردم زحمتکهش  
و هشم ین در ارا  و سهراسهر  

 کشور را نمایندگی کردند.  
 

افزایش دستمزد باالتر از ههزیهنهه  
سبهد زنهدگهی، پهرداههت فهوری  
حقوق معو ه و رفهع مشهکهالت  
بیمه کارگران، امنیت شهغهلهی و  
نیز کار یا بیمه بهیهکهاری بهرای  
جوانان و بیکاران شهر از جهمهلهه  
مههطههالههبههات فههوری اسههت کههه  
میتواند اکثریت مردم زحمتهکهش  
این شهر را علهیهه ظهلهس و سهتهس  
سههرمههایههه داران و حههکههومههت  
اسالمی شان متحد و یکهپهارچهه  
به میدان آورد. ما بار دیه هر بهر  
حضور هانهواده ههای کهارگهری  
در تهه ههمههعههات اعههتههراضههی کههه  
نههقههشههی کههلههیههدی در تههقههویههت  
مبارزات کارگهران دارد تهاکهیهد  
میکنیهس. از مهردم مهعهتهر  و  
آزادیخواه ارا  نیز مهیهخهواههیهس  
فههعهههاالنهههه از ههههواسههت ههههای  
کارگران حمایت کنهنهد و صه   
آنها را تقویت کهنهنهد. تهنههها بها  
 ههدرت نههیههروی مهها و اتههحههاد و  
همبست هی و بهه مهیهدان آمهدن  
کل نیروی ما است که میهتهوان  
سرمایه داران و حهکهومهتهشهان را  
عقب راند و هواست ههای ههود  

 را به کرسی نشاند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 

 ٦٠٣١ شهریور    ٨٢ 
 ٨٣٦٢ سپتامبر    ٦٣ 

کارگران هپکو و آذرآب بار دیگر 
 همزمان و با قدرت به خیابان آمدند

 حزب کمونیست کارگری ایران  
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

اعتراضات یکساله شما کهارگهران  
هههپههکههو و آذرآب و وحشههیهه ههری  
حکومت علهیهه شهمها، تهوجهه نهه  
تنهها مهردم ارا  بهلهکهه تهوجهه  
بسیاری از کارگهران و مهردم در  
سراسر کشهور را بهه ههود جهلهب  
کرده است. ت مهعهات اعهتهراضهی  

  ٨٣ و    ٨٢ شههمهها در روزهههای  
شههریهور، سهرودهها و شهعهارههای  
شما عهلهیهه مهزدوران حهکهومهت،  
اتحاد و همبست ی تان، شهههامهت  
و پافشاری تان، ههمهچهون نهقهطهه  
درهشانی برای همیشه در تهاریه   
مبارزه عادالنه کارگهران و مهردم  
علیه حکومت اسالمهی سهرمهایهه  
داران و اوباد آنههها تهبهت ههواههد  

 شد.  
 

شما در طوق سالها مبهارزه عهلهیهه  
سرمایه داران و دولت آنها و بهویهژه  
در طوق مبارزات مستمر یهکهسهاق  
گذشهتهه، ته هارب ارزنهده ای در  
اعتصاب و ت مع و جلب حهمهایهت  
مردم بهدسهت آورده ایهد. امها بهه  
موازات این،  ماههیهت حهکهومهت  
اسههالمههی و نههقههش ارگههان هههای  

مختل  آن، از سیستس  ضایی تها  
نیروهای مسلح، از وزارت کهار و  
استانداری تا م هلهح و دولهت و  
سههایههر ارگههان هههای مههحههلههی و  
مرکزی حکومت را روشن تهر از  
همیشه شناهتهه ایهد. سهرود "زیهر  
بار ستس نمیکنیس زندگی" و شعهار  
"مشههکههل مهها حههل نشههه ارا   
 یامت میهشهه" و یها شهعهار "یهه  
اهتالس کس بشه مشکل مها حهل  
مههیههشههه"، بههیههان هشههس و نههفههرت  
اکهههثهههریهههت مهههردم کهههارگهههر و  
زحمتکش ارا  و میلیونهها نهفهر  
در سراسر کشور علیه حکهام دزد  
و جنهایهتهکهاری اسهت کهه بهرای  
چههاپههیههدن کههارگههران بههه نههیههروی  
انتظامی و گارد ویژه و سهرکهوب  
و زندان نیاز دارند. به گله ای از  
آهوندها و آیت الله هها و مسه هد  
و امامزاده برای گهمهراه کهردن و  
تهحهمهیهد مهردم نهیهاز دارنهد. امهها  
تردیدی نداشته باشید کهه شهعهار  
مزدور برو گهمهشهو عهلهیهه گهارد  
سرکوب دولت سرمایهه داران کهه  
در ت مع کارگران آذرآب سهر داده  
شد، فردا توسط میلیهون هها نهفهر  

در سراسر کشهور تهکهرار ههواههد  
شههد. ایههنههرا رهههبههران جههمهههههوری  
اسههالمههی بههیههش از هههر کههح  
میدانند و بیخود نیست که مانهور  
وحشت از اعهتهراضهات کهارگهری  

 برای اوباششان ترتیب میدهند.  
 

هههواسههت هههای شههمهها، پههرداهههت  
فوری حهقهوق مهعهو هه، افهزایهش  
دستهمهزد بهاالتهر از ههزیهنهه سهبهد  
زندگی، امنهیهت شهغهلهی، بهیهمهه  
بههیههکههاری بههرای یههک زنههدگههی  
انسانی، طب رای ان و تهحهصهیهل  
رای ان، آزادی کامل اعهتهرا  و  
ت مع و تشکل، هواست کارگهران  
سایر مراکز کارگری و ههواسهت  
هههزاران جههوان بههیههکههار و هههزاران  
کارگر اهراجهی، ههواسهت ههزاران  
مههعههلههس و پههرسههتههار و کههارمههنههد  
زحمتهکهش و بهازنشهسهته هان ههس  
هست. مهردم ارا  بها ههواسهت  
های شما و مبارزه شما ههمهدق و  
هههس جهههههت هسههتههنههد و جهها دارد  
 اطعانه از شما حهمهایهت کهنهنهد.  
اما کلید جلب حهمهایهت مهردم در  

 دست شما است.  

 
ت معاتهتهان را ههمهراه بها ههانهواده  
هایتان به مرکز شههر بهکهشهانهیهد،  
مردم شهر را به حهمهایهت از ههود  
فرابخوانهیهد و ههرچهه مهیهتهوانهیهد  
هبررسانی کنید. هواست ههایهتهان  
را بهههر پهههالکهههاردههههای بهههزر   
بنویسید و در مهعهر  دیهد مهردم  
 ههرار دهههیههد. نهه ههذاریههد حههامههیههان  
حکهومهت و یها عهنهاصهر فهریهب  
هورده شعارهای مذهبی سردههنهد  
و مردم را از شهمها دور کهنهنهد.  
ایههنههههها کههلههیههد جههلههب تههوجههه و  
هههمههبههسههتهه ههی مههردم و کههلههیههد  
موفقهیهت شهمها اسهت. مهطهمهئهن  
باشیهد کهه بها ایهنهکهار مهزدوران  
حکومت را بهدرجهه زیهادی فهله   
هواهید کرد. بها ایهنهکهار حهمهلهه  
اوبههاد سههرمههایههه داران بههه شههمهها  

 بسیار دشوارتر هواهد شد.  
 

مهها نههیههز در حههزب کههمههونههیههسههت  
کارگری و در تهلهویهزیهون کهانهاق  
جدید با تمام  هوا در کهنهار شهمها  
هستیس. دشمنانتان و شه هردههای  
آنها را افشا مهیهکهنهیهس، ههواسهت  
هایهتهان را ههمهه روزه مهنهعهکهح  
میکنیس، ههبهر اعهتهراضهاتهتهان را  
بدون و فه مهنهتهشهر مهیهکهنهیهس و  
مردم را به حمایت از شما تشهویهد  
مهههیهههکهههنهههیهههس. از مهههردم ارا   
میخواهیس  اطعانه از اعهتهراضهات  
و هواست ههای بهحهد کهارگهران  
 آذرآب و هپکو پشتیبانی کنند.  

 
 اصغر کریمی  

از طههرح حههزب کههمههونههیههسههت  
 کارگری ایران  

 
 ٦٠٣١ شهریور    ٨٣ 
   ٨٣٦٢ سپتامبر    ٨٣   
   

 کارگران اراک، همراه با خانواده هایتان اعتراض را به مرکز شهر بکشانید 
 مردم اراک، از کارگران حمایت کنید  

ما نیز در حزب کمونیست کارگری و در تلویزیون کانال جدید با  

تمام قوا در کنار شما هستیم. دشمنانتان و شگردهاای ننا اا را  

افشا میکنیم، خواست هایتان را همه روزه منعکس مایاکانایام،  

خبر اعتراضاتتان را بدون وقفه منتشر میکنیم و ماردم را باه  

حمایت از شما تشویق مایاکانایام. از ماردم اراا مایاخاواهایام  

قاطعانه از اعتراضات و خواست های بحق کارگاران نررنب و  

 هپکو پشتیبانی کنند.  
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 ٢ صفحه 

بخش وسیهعهی از  هاره آمهریهکها،  
بخصوص جهنهوب شهر هی ایهاالت  
مههتههحههده، مههکههزیههک و جههزایههر  
کارائیب در یکی دو ماه گذشتهه  
شاهد گردبادهای شدید، سهیهل و  
زلزله بوده است. واضح اسهت کهه  
ایههن فهه ههایههح در زمههره بههالیههای  
طبیعی هستند، حتی اگر شواههد  
نشان بدهند اعماق انسان مستقیمها  

انهد. امها    در این ف ایع دهیل بهوده 
انسان  اعدتا باید در جهلهوگهیهری  
و پههائههیههن آوردن شههانههح چههنههیههن  
بالیایی فهعهاالنهه شهرکهت کهنهد.  
کار بشریت امروز ا دام پیش هرانهه  
نبوده، بلکه آنچه را که مشهاههده  

کهنهیهس، ا هدامهات واکهنهشهی    مهی 
 اند.   بوده 

در این یادداشت کهوتهاه بهه چهنهد  
نکته سهیهاسهی در حهاشهیهه ایهن  
ف ایع طبیعی، که نه تنههها جهان  
دهها نفر را تا بحاق گرفته اسهت،  
بلکه حاصل زحمات چندین دههه  
زندگی بقیه را بکلی از بین بهرده  
است اشاره هواهس کهرد. نهکهاتهی  

ههای    مثل غارت مهغهازه و ههانهه 
تههر  شههده، اعههمههاق انسههان در  
ای اد چنین ف ایعی و همچهنهیهن  

ههایهی    عدم عال ه از جهانهب تهوده 
شهونهد و یها    که امروز  ربانی می 

هر آن امهکهان  هربهانهی شهدنشهان  
هست، برای پهایهان دادن بهه ایهن  

 اعماق. 
 

 چرا چپاول؟
بالیای طهبهیهعهی مهثهل طهوفهان،  
هشکسالی، گردبهاد و زلهزلهه در  
چند ساق و یا چند دهه گهذشهتهه  
بهه یهک جههزئ دائههمههی زنههدگههی  

انهد. در کهنهار    مردم تهبهدیهل شهده 
هههمههدردی، اتههحههاد و کههمههک  

های مردم به آسیب دیهدگهان،    توده 
یک هبر تأسه  آور در حهاشهیهه  
هر کدام از ایهن فه هایهع، غهارت  

ها، هانه و کاشانه و امهواق    مغازه 
مردمی بوده کهه مهو هتها مهحهل  

شان را تر  کهرده و بهه    زندگی 

تهوان    اند. نهمهی   پناه اهی پناه برده 
با آن بخش از فهقهیهرانهی کهه بهه  

انهد کهه    چنان مو عیتی رانده شهده 
برای سهیهر کهردن شهکهس ههود و  
کودکانشان، بعضها از مهو هعهیهت  
ناهن ار پیش آمده بهرای دیه هران  

کهنهنهد احسهاس    سوئاستفهاده مهی 
همدردی کرد. امها بهایهد پهرسهیهد  
که وا عا چرا چنین اسهت  چهرا  
این سیهسهتهس بهه شهرایهطهی دامهن  

زنههد کههه انسههانهههههایههی بههه    مههی 
مو عیهت  سهوئاسهتهفهاده کهن از  
مو عیت ضعی  ههمهسهایه هانشهان  

شوند. ایهن بهه اصهطهال     رانده می 
"چپاول ران" چهپهاوله هرانهی چهون  
سران حهکهومهتهههای امهروز دنهیها  
نهیهسهتههنهد. ایههنههها پههاپها دو  و  

بی دوکها نیستند که بیش از    بی 
نیمی از تروت کشور ههود را در  

انهد.    بانهکهههای سهوئهیهح چهپهانهده 
آهوندهای میلیاردی نیستنهد کهه  
هر کدام چندین میلهیهارد دالر از  
حقوق پرداهت نشهده کهارگهران را  

دزدهها    چپاوق کرده است. ایهن دلهه 
انسانهایی هستند که ههود را در  

بهیهنهنهد کهه اگهر    مو عیهتهی مهی 
امروز از این "فهرصهت" بهه دسهت  
آمده استفاده نکنند، معلوم نیهسهت  
فردا نان هشکی سر سفره داشهتهه  

 باشند یا نه!  
اما چپاوق هصلهتهی نهیهسهت کهه  

آیههد.    انسههان بهها آن بههه دنههیهها مههی 
همچنین تربیتی ههس نهیهسهت کهه  
والدینی در کودکی فهرزنهدد را  
برای هبره شدن در آن آماده کنهد.  
چپاوق یهک هصهلهت جهدانهاپهذیهر  

داری است کهه بها    سیستس سرمایه 
غصب حاصل کار کهارگهر و بها  
ر ابتی که این سیستس برای زنهده  

رانهد    مانهدن انسهان را بهه آن مهی 
جزئی از هسهتهی انسهان درمهانهده  

شهود. راه زنهده مهانهدن و راه    مهی 
غلبه بر این مو عیت نهامهنهاسهب،  

داری    عبور از سهیهسهتهس سهرمهایهه 
است که بها مهتهشهکهل شهدن در  
سههطههو  مههخههتههلههفههی، از جههمههلههه  

متشکل شهدن بهرای مهقهابهلهه بها  
توانهد صهورت    بالیای طبیعی می 

 ب یرد. 
 

 تخریب محیط زیست
عمل انسهان بهطهور مسهتهقهیهس بهر  
تخریب محیط زیست تأتهیهر دارد.  
کمتر شهههر بهزرگهی در دنهیهای  
امروز را می تهوان سهراگ گهرفهت  
که نفح کشیدن هوای سهالهس در  
آن ممکن باشهد. ههوائهی را کهه  

کنهیهس، پهر اسهت    ما استنشاق می 
از گازهای شیمیائی کهه بهر اتهر  
آتش زدن فسیلها از جهمهلهه نهفهت  

انهههد. مهههعهههادن و    تهههولهههیهههد شهههده 
کههارهههانهه ههات سههر بههه فههلههک  

ای که ههرگهونهه مهقهررات    کشیده 
ابتدائی بهرای کهاههش گهازههای  
سههمههی و مضههر بههرای مههحههیههط  

زنهنهد و زیهر پها    زیست را دور می 
گذارند، وجب به وجهب دور و    می 

انههد.    بههر مهها را احههاطههه کههرده 
حکومتها بدون در نهظهر گهرفهتهن  
سههالمههتههی مههحههیههط زیسههت، بههه  
سیستس حمل و نقل ساده و سهریهع  

کهنهنهد    اعتنائی می   کس ضررتر بی 
و تماما در اههتهیهار شهرکهتهههای  
اتومبیل سازی مالتی میلهیهاردی  
هستند کهه ههدفهی جهزئ فهرود  
بیشتر و بیشتر اتهومهبهیهل و سهود  

های غهیهر هابهل    بیشتر ندارند. سیل 
کههنههتههرق، سههونههامههی، طههوفههان و  
گههردبههادهههای هههانههمههان بههرانههداز،  

های با  درت بسیار باال کهه    زلزله 
هر ساله جائی از کره زمین را بها  

کههنههنههد،    ههها  یههکههسههان مههی 
محصوق دست بردن بهدون حسهاب  
و کتاب و بدون مقررات سهیهسهتهس  

داری بهه مهحهیهط زیسهت    سرمایه 
انسانهاست برای اتهفها ها بهه بهنهد  
کشیدن بیشتر بشهریهت کهارگهر و  
زحمتکش. هر کسهی کهه و هت  
کههنههد و فههقههط چههنههد سههاعههتههی  
تحقیقات فعاالن محیط زیسهت را  
مرور کند، به سهادگهی مهتهوجهه  

شههود کههه تههخههریههب مههحههیههط    مههی 

زیست و افزایش گازههای سهمهی  
حههاصههل مسههتههقههیههس سههیههسههتههس  

داری است کهه ههیهاههوی    سرمایه 
کنفرانح و نشست بهرگهزار کهردن  
برای کنترق و کاهش دمای کهره  
زمین توسط همانهایی کهه ههود  
دنههیههای را بههه لههبههه نههابههودی  

انههد، جههز سههرگههرم کههردن    کشههانههده 
مهردم مههعههتههر ، چههیههز دیهه ههری  

 نیست. 
 

 عالقه ما برای تغییر
تا آن ا که به فعالیت عهمهلهی و  

گهردد، عهال هه    پیش یرانهه بهرمهی 
برای تغییر در توده مردم کهارگهر  
و زحههمههتههکههش بصههورت یههک  

شهود.    مطالبه پاسیو احسهاس مهی 
امهها بههوریوازی چههپههاولهه ههر و  

اعتنا به آینده بشریت ههرگهونهه    بی 
دسههت داشههتههنههی در ایهه ههاد ایههن  

کههنههد و    شههرایههط را حههاشهها مههی 
روی در غهارت    هشدارها به زیهاده 

و چپاوق منابع طهبهیهعهی کهه بهه  
این وضعیت انه هامهیهده را یهک  

ههوانهد. دانهلهد    دروگ و فریهب مهی 
تههرامهه  در جههواب بههه افههزایههش  

گهههازههههای تهههههههدیهههد کهههنهههنهههده  
(Greenhouse gases)   آن را

هها ههوانهد.    دروگ و فریب چهیهنهی 
بخش وسهیهعهی از مهردمهی کهه  
آلونکهایشان در بهرابهر گهردبهاد و  

های متوسط ههس بها هها     زلزله 
شوند، همانهنهد کسهی    یکسان می 

کههه از تهههرس سهههرد را بهههاال  
گههیههرد و بهها سههوت زدن در    مههی 

هههواهههد بههر    شههبههی تههاریههک مههی 
ترسهش چهیهره شهود، "ایهن یهک  
دروگ و فریب اسهت" را از دانهلهد  
ترام  و امثالهههس مهی پهذیهرنهد.  
هس مها مهردم زحهمهتهکهشهی کهه  
زنههدگههی امههروزمههان بههه کههار در  

هههها، مههههعهههادن و    پهههاالیشههه ههههاه 
کههارهههانهه ههات تههولههیههد کههنههنههده  
گازهای سمی وابسهتهه اسهت، و  
هس سرمایه دارانی کهه بهههس زدن  
سودهای ن ومهی شهان، چهه در  
چین و آمریکا و چه در ایهران و  
آفههریههقههای جههنههوبههی بههه تههخههریههب  

ههواههیهس    طبیعت گره هورده، نهمهی 
در هیچ ونه تهغهیهیهری فهعهاالنهه  

 شرکت کنیس. ما بطور پاسیو  
 

 سهم سیستم سرمایه داری در تخریب جهان
 های اخیر قاره آمریکا در حاشیه سیل، زلزله و طوفان

 ناصر اصغری 
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آنچه این روزها در شهرکهت واحهد  
اتههوبههوس رانههی تهههههران و حههومههه  
می ذرد تبلوری از یک  مبهارزه  
طبقاتی است. در یک طرح ایهن  
مبارزه کارگران شهرکهت واحهد و  
سندیکهای آنههها  هرار دارنهد کهه  
برای دستیابی به یهک زنهدگهی  
شرافتمهنهدانهه و انسهانهی مهبهارزه  
میهکهنهنهد. در راس ایهن مهبهارزه  
فعالیهن کهارگهری نهظهیهرابهراههیهس  
مههددی، رضهها شهههههابههی و داود  
رضوی هستند که از جهان ههود  
مایه گذاشته  و بارها طهعهس تهله   
اسارت در سهیهاه چهالهههای رییهس  
جمهوری اسالمی را چشیده انهد.  
ایههن روزههها رضهها شهههههابههی ایههن  
کارگر جسور و ش اع  نهه تهنههها  
به ت سس کاملی از مهبهارزه حهد  
طلبانه کهارگهران شهرکهت واحهد،  
بلکه همهچهنهیهن بهه یهک فهعهاق  
سراسری جنبش کارگری تهبهدیهل  

 شده است.  
در طههرح دیهه ههر ایههن مههبههارزه  
شورای اسالمهی کهار  هرار دارد  

شورایی که ههمهواره ههمهچهون    –
سدی در مقابل مبهارزه کهارگهران  
عمل کرده است. بها فهرا رسهیهدن  
مضههحههکههه انههتههخههابههاتههی شههورای  
اسالمی، این تشکل دست ساز و  
وابسته حکومتی، مهاههیهت ضهد  
کارگری ههود را بهتهمهام مهعهنها  
آشکار ساهته است. بنا بر اههبهار  
منتشرشده در کهانهاق تهله هرامهی  
سههنههدیههکههای کههارگههران شههرکههت  
واحهد، شهورای اسهالمهی بهه هههر  
ترفندی نظیر تهدید، ههوشهرویهی،  
وعده و وعید به کهارگهران، و در  
نهایت به تهقهلهب  مهتهوسهل شهده  
است تا بتوانهد در یهک نهمهایهش  
مسخهره انهتهخهابهاتهی ههود را بهه  
کارگران تهحهمهیهل کهنهد. کهانهاق  
تههلهه ههرامههی سههنههدیههکههای واحههد  
همچنین از اعماق فشار گسهتهرده  
پلیح امنیتی به نماینده منهتهخهب  
کهارگههران در هههیهات نههظهارت بههر  
انههتههخههابههات فههرمههایشههی شههورای  

اسههالمههی کههار هههبههر داده اسههت.  
ماموران حراست در گهوشهی بهه  »

من گفتند که حکس جلب مهن را  
دادستانی صادر کهرده و مهرا هب  
رفتار هودم باشس درغیر اینصهورت  
بههازداشههت مههی شههوم و و ههتههی  
مطمهئهن شهدم رای اضهافهی بهه  
صندوق ریخته شهده و یها به های  
کارگرانی که از طرح شهرسهتهان  
به سفر زیارتی و سیاحهتهی اعهزام  
شههده انههد رای داده شههده اسههت  
اعترا  کردم و گهفهتهس صهحهت  
انتخابات مورد تایید من نهیهسهت،  
افراد فوق به من هه هوم آوردنهد.  
بعضی افراد و نیروی انهتهظهامهی  
از موضع  درت و بهعهضهی افهراد  
از موضع بهظهاههر دوسهتهی مهانهع  
ان ام وظیفه من بعهنهوان نهمهایهنهده  
مههنههتههخههب کههارگههران در هههیههات  
نظارت بر انتخابات مهی شهدنهد و  
حتی در حضور نماینده اداره کهار  
از من درهواست می کردنهد کهه  
به آرائ برهی کهانهدیهدهها اضهافهه  
کنند تا حد نصاب یک سهوم را  

ایهههن تهههالد    ٦ .«اههههذ کهههنهههنهههد 
مذبوحانه شورای اسالمی کهار و  
مههتههوسههل شههدن آن بههه تهههههدیههد  
کهههارگهههران بهههرای شهههرکهههت در  
انتخابات فرمایشی و ههمهچهنهیهن  
مهتهوسههل شههدن آن بهه تهقههلهب در  

 « انهونهی »انتخابات برای تثبیت  

هود نشان میدهد که این تشهکهل  
ضههدکههارگههری چههقههدر در مههیههان  
کههارگههران بههی آبههرو اسههت. ولههی  
سواق اینست که شورای اسالمهی  
ازاین همه تالد مهذبهوحهانهه چهه  

 منفعتی میبرد  
بنظر میرسد شورای اسهالمهی بها  
توسل بهه تهههدیهد و تهقهلهب و بها  

هود مهیهخهواههد   « انونی »تثبیت  
ههای بهیهن    بار دیه هر در سهازمهان 

المللی نظیر سازمان جهانهی کهار  
ادعهها کههنههد کههه ایههن شههورای  
اسالمی اسهت کهه سهخهنه هوی  
رسهمههی و مهنههتههخههب  کههارگههران  
شرکت واحد است نه سهنهدیهکهای  

آنان. تانیا و در داههل کشهور بها  
این کار هود ال ویی برای سهایهر  
مراکز کارگری بساز که بهنها بهر  
آن تهنهههها شهوراههای اسهالمهی و  
سایر تشکالت وابسته حکهومهتهی  
هسههتههنههد کههه بههعههنههوان تشههکههالت  
رسههمههی و  ههانههونههی مههیههتههوانههنههد  
تشکیل و ادامهه حهیهات دههنهد.  
بهمین دلیل مقابهلهه و مهبهارزه بها  
این توطئه های شورای اسهالمهی  
شرکت واحد وظیفه ایست بهردود  
کلیه تشکالت مستقل کهارگهری  

 و فعالین آنها. 
مهههبهههارزه بهههرای  تشهههکهههیهههل    

سندیکای کارگران شرکت واحهد  
از همان ابتدا یعنی از ههمهان سهاق  

تبلور کاملی بود از یهک    ٦٠٢١ 
مبارزه طبقاتی  کهه در آن اراده  
کهههارگهههران بهههرای تشهههکهههیهههل  
سندیکای مستقل بطور وحشیهانهه  
ای مههورد سههرکههوب عههوامههل  
حکومت ضدکارگری  جمههوری  

اسالمی  رار گرفت. هوانهنهدگهان   
عال مند بهرای کسهب اطهالع از  
این یورد وحشیانه به سندیهکهای  
نو پای کهارگهران شهرکهت واحهد  
میتوانند به اطالعیه سهنهدیهکهای  
کارگران شرکت واحد در این بهاره  

توطهئهه کهنهونهی    ٨ مراجعه کنند. 
شههورای اسههالمههی و حههکههومههت  
اسالمی که در شکل  مضحکهه  
انتخاباتی توام بها تهههدیهد عهلهیهه  
فعهالهیهن کهارگهری و تهقهلهب در  
پروسه رای گیری هود را  نشهان  
داده اسهههت، در اصهههل ادامهههه  

ههههای اوبهههاد و اراذق    تهههوطهههئهههه 
حکومت اسالمی علیه کهارگهران  

بههرای    ٦٠٢١ ایههران در سههاق   
تشکیل تشکل مستقل کهارگهری  
است. بهمین دلیل مهبهارزه عهلهیهه  
این توطئه توان و انریی، همهدلهی  
و مشههارکههت تههمههام تشههکههالت  
مستقل کارگهری و فهعهالهیهن را  

 میطلبد.  
در این ا باید بهه ایهن مسهلهه ههس  
اشاره کرد کهه تهوطهئهه و تهقهلهب  

شورای اسالمی کار در شهرکهت  
واحد در عین حاق یهکهبهار دیه هر  
دلیل روشهنهی بهر ابهطهاق تهئهوری  

 «فعهالهیهن کهارگهری »باصطال   

نظیر آ ای حسین اکهبهری اسهت،  
که بنا بر آن تشکالت وابستهه بهه  
حکومت نظیر شوراهای اسالمهی  

ههرچهنهد آرام  »کار در پروسه ای  
ولی مداوم از وابسته هی، بسهوی  

پیش میرونهد. بهایهد از    ٠ «استقالق 
پهرسهیهد   «فعالیهن کهارگهری »این  

این چه پروسه  آرام و مهداومهی  
است که در آن شهورای اسهالمهی  
بهها تههقههلههب و تههوطههئههه و تهههههدیههد  
میخواهد هود را بهعهنهوان تشهکهل  
کارگری جا بزند  درضهمهن بهایهد  

گهفهت    «فعالین کارگری »به این  
که این یک دو روئی و دو دوزه  
بهازی اسههت کههه شههمها از یههک  
طرح هواهان آزادی رضا شههابهی  
بههاشههیههد و از تشههکههل مسههتههقههل  
کارگهری دفهاع کهنهیهد امها، از  
طرح دی هر، در مهقهابهل تهوطهئهه  
شورای اسالمی کار در شهرکهت  
واحد مهر سکوت بر لهب بهزنهیهد.  
م ر شما ادعها نهمهیهکهنهیهد کهه  

انه هام  »رضا شههابهی بهه ههاطهر  
ها تهحهمهل    وظای  سندیکایی ساق 

کرده است، پح چهرا در    ١ «حبح 
مقابل شورای اسالمی کهار کهه  
با توطئه و تهدید و تقلهب جهلهوی  
فههعههالههیههت سههنههدیههکههای فههعههالههیههن  
کارگری نظیر رضها شهههابهی را  
سد میکند و بهعهنهوان ههمهدسهتهان  
حراست در لو دادن ایهن فهعهالهیهن  
کارگری عمل میهکهنهد سهکهوت  

 میکنید   
در پایان جا دارد یک بهار دیه هر  
به این مسهلهه اشهاره کهنهیهس کهه  
جههداق بههظههاهههر بههیههن سههنههدیههکههای  
کارگران شرکت واحهد و شهورای  
اسالمی کار در این شهرکهت، در  
اصل مبارزه کارگران ایهران بهرای  
دستیابی و تثبیت تشکل مستهقهل  

مسهئهلهه ای    –کارگهری اسهت  
که درحاق حاضر به یکی از گهره  
گههاهههای پههیههشههرفههت جههنههبههش  
کارگهری در ایهران تهبهدیهل شهده  
است. بهمین دلهیهل مهبهارزه بهرای  
ای اد تشکالت مستقل کارگهری  
و مبارزه برای انهحهالق شهوراههای  
اسالمی، و بهالهطهبهع ههر تشهکهل  
وابسههتههه حههکههومههتههی، دو جههزئ  

 اند.    الینفک یک مبارزه 
 

 محمد کاظمی 
 ٨٣٦٢ سپتامبر  

 
کاناق تل هرامهی سهنهدیهکهای    -٦ 

 کارگران شرکت واحد 
 

https://telegram.me/
vahedsyndica 

وضههعههیههت اسههفههبههار امههروز  »  -٨ 
کارگهران و جهامهعهه کهارگهری،  
نتی ه بهرههوردههای امهنهیهتهی بها  
سندیکاها و تشکل های مستهقهل  

 .«کارگری است 

برون رفت آرام ولی مداوم از  »  -٠ 
 «وابست ی بسوی استقالق 

رضا شهههابهی را فهورا آزاد  »  -١ 
 «کنید! 

 

مبارزه برای انحالل شوراهای اسالمی کار  جزء الینفک مبارزه برای ایجاد 
 تشکالت  مستقل توده ای است!

 محمد کاظمی 
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(  ٦٠٣١ اسهههفههنهههدمههاه سههاق    ٦٦ 
کارگران شرکت هپکهو بهه دلهیهل  
تاهیر شش ماه حقو شهان مهقهابهل  
سهاههتهمهان اسههتهانهداری مهرکههزی  
ت مع کردند و از سوی مسهئهوالن  
استانی وعهده ههایهی بهرای رفهع  
مشکالتشان داده شهد. وعهده هها  
عملی نشدند و کارگران کماکهان  
در وضههع ا ههتههصههادی و مههالههی  

 نامناسبی  رار داشتند.  
اعهتهصهاب    ٣٩ از اوایل دی مهاه  

 کارگران هپکو شروع میشود. 
آبان ماه   با راههپهیهمهایهی در    ٦٦ 

مسیر شرکت تها مهرکهز شهههر و  
تهه ههمههع مههقههابههل مصههلههی ارا    
کارگران نیز هواستهه ههود را بهه  
مسئولین گوشزد کردند. درهمیهن  
رابطهه،مهعهاون ههمهاههنه هی امهور  
ا ههتههصههادی و تههوسههعههه مههنههابههع  

آبهان مهاه    ٦٨ استاندار مرکزی در  
گفت: حقوق مهعهو هه کهارکهنهان  
کارهانه هپهکهو ارا  تها پهایهان  
آبههان مههاه جههاری پههرداهههت مههی  
شود. تا این تهاریهح حهقهوق ههای  

مههیههلههیههارد ریههاق    ١٣ مههعههو ههه بههه  
میرسد. وعده پرداهت تا آههر آبهان  
ماه هس عهمهلهی نشهد، و صهدهها  
کههارگههر بههدون دریههافههت حههقههوق  
ههههایشهههان وعهههده ههههای پهههو   
کههاربههدسههتههان دولههت را تهه ههربههه،  

 کردند. 
 

با راه پیمایی کارگران اعتصهابهی  
کارهانه ماشین سازی هپهکهو در  

و    ٦٩ شهر ارا  در روزههاتهی  
در اعهتهرا  یهه    ٣٩ دی ماه    ٦١ 

پرداهت نکردن حقهوق و مهزایهای  
شغلی، شکل جهدیهد از اعهتهرا   

کههارگههران در مههراکههز صههنههعههتههی   
 ت ربه، شد!  

کارگران هپکهو بهه اعهتهصهاب و  
ت مع در محل شهرکهت ههودشهان  
را مههحههدود نههکههردنههد. آنههههها راه  
پیمایی در شهههر ارا   را بهه  
نمایش گذاشتند. راه پهیهمهایهی در  

هیابانهای شهر مورد توجهه مهردم  
 این شهر  رار گرفت. 

سخنرانهی حهمهیهد رضها احهمهدی  
کارگر کارهانه هپکو در مهقهابهل  
نیروی انتظامی بخش مههمهی از  
آگاهی سیاسی و نیروی تهعهر   
کارگران به نظام سرمایه داری و  
نظام جمهوری اسالمی را صحهنهه  
هههای شههورانهه ههیههز در تههاریهه   
اعتراضات کارگران هپهکهو تهبهت  

از بهاتهوم  »شده است!  حمید رضا ؛ 
شما ترسی نداریس. پهاسه  نهیهروی  
انتظامی به حقوق بشر و هواسهتهه  
مهها کههارگههران ایههنههسههت. آ ههایههان  
نههیههروی انههتههظههامههی اگههر راسههت  
می هویهیهد بهرویهد ایهنهههمهه مهواد  
مههخههدر در شهههههر اسههت را جههمههع  
کنید. زیر دو د یقه میشود مهواد  
مخدر تهههیهه کهرد. ایهنههها یهک  
مشههت کههارگههرنههد کههه پههوق نههان  
شههبههشههان را نههدارنههد. بههازیههچههه  
شخصی بهه اسهس عهطهاریهان شهده  
اند. چهرا اسهتهانهدار صهدایهش در  
نمی آید. آ ای استاندار بهه مهردم  
هیانت کردی. اگر این بسها  را  
داریس از بی عرض ی مسهئهولهیهن  
است. هدا شاهد است و بهه جهان  
تنها دهترم و بچه ای که در راه  
داریس، از باتوم شما تهرسهی نهدارم.  
برویس اوین بهههتهر از ایهن زنهدگهی  
است. همه کارهان ات ارا  از  
بیهن رفهتهه انهد. ایهنه ها شهرکهت  
آوان ان نشد. هپکو ساکت نمانهد.  
آوان ان تعطیل شد.شما از هانهواده  
ههای آن کههارگهران هههبهر داریههد   
صنایع تعطیل شهد. پهیهشه هیهری  
میکردید. آ ایان نیروی انتظهامهی  
کههه بهها تههوم هههود را بههرای مهها  
ن اهداشته ای، جهوان شهههر مها  
ک ا کار گیر بیاورد، در هپهکهو   
امنیت را بها چهه مهی ههواههیهد  
بهر ههرار کهنههیههد ، بهها زور  بهها بهها  
تدبیر  تدبرتان اینسهت  عهطهاریهان  
یکنفر اسهت . راسهت مهیه هویهد  
بروید او را بیاورید. برای ما شها   

و شههانههه مههیههکههشههیههد  عههطههاریههان  
یکهنهفهر اسهت، گهردن کهلهفهت و  

این سخنهان بها   «مفتخور است. .  
ک  زدن کارگهران ههمهراه شهد و  
کههارگههران هههطههاب بههه نههیههروی  
انتظامهی گهفهتهنهد بهاتهومهتهان را  

 بردارید و بروید. 
 

مراکر صنعنی شهههر ارا   بها  
اعتراضات کوبنده ههپهکهو، آذراب  
و  آوان ان مورد توجه کهارگهرادر  

 سطح سراسری  رار گرفته! 
کههارگههران کههارهههانههه آذراب و  
کههارگههران کههارهههانههه هههپههکههو روز  

شهههههریههور در دو    ٨٢ شههنههبههه    سههه 
حههرکههت جههداگههانههه مسههیههرهههای  
ارتباطی شهر ارا  را بسهتهنهد.  
کههارگههران آذراب جههاده ارا  ه  
تهران را به طهور کهامهل مسهدود  
کردند و کارگران هپکو در محهل  

روی ریهل   «شهید بخهتهیهاری »پل  
راه آهن ته همهع کهردنهد. ههواسهت  
کارگران هر دو کارهانه دریهافهت  
دستمزد و مطالبات مهعهو هه ههود  

 و داشتن امنیت شغلی است. 
 

نیروی انتظامی و ادعاهاای 
 پوچ و آشنا

ی ان ویهژه بهرای مهتهفهرق کهردن  
کههارگههران آذراب بههه شههلههیههک  
هوایی متهوسهل مهی شهود و بهر  
تراکس نیروهای انتهظهامهی حهاضهر  

 در محل افزوده می شود. 
فرمانده نظامیان حاضر در مهحهل  
از کارگران می هواههد پهراکهنهده  
شوند. او هطاب به کارگران مهی  

زمان دارید که مو عهیهت  »گوید:  
را تر  کنید. مزاحس کار مهردم  

اید. مردم کار دارند، زنهدگهی    شده 
 «دارند، راه را باز کنید. 

رفههتههار نههیههروهههای انههتههظههامههی بهها  
کارگران، دستفروشان و کهولهبهران  
یک جنح از توسل به سهرکهوب  
اسههت. عههلههیههه  دسههتههفههروشههان  
می ویند؛ "بسا  دستهفهروشهی را  

جمع کنید،  مهانهع رفهت و آمهد  
مردم نشویهد" بها فهرسهتهادن گهلهه  
مزدوران بهه دسهتهفهروشهان حهمهلهه  
میکنند، تا مرز مهر  آنههها را  
کتک کاری میکهنهنهد و بهقهوق  
هههودشههان مههیههخههواهههنههد  نههظههس" را  
بههر ههرار کههنههنههد. بههه کههولههبههران  
می ویند " اچاق" فهرود و آنههها  
را با شلیک مستقیس میهکهشهنهد.  
به  اعتراضهات کهارگهران حهمهلهه  
میهکهنهنهد، یه هان ههای ویهژه را  
بمحل اعترا  و ت مع کهارگهران  

میفرستند و به آنها مهیه هویهنهد ؛   
ایهد. مهردم    مزاحس کار مردم شهده »

کار دارند، زندگهی دارنهد، راه را  
 «باز کنید. 

رفتار نیروهای امنیتی ههه دولهتهی  
دولتها علیه اعهتهصهاب و ته همهع  
کارگران یکسان اسهت، از انهبهان  
کثی  و مشترکشان کهه ههمهانها  
بههکههارگههیههری حههربههه مههردم اسههت  
استفاده میهکهنهنهد. رفهتهار یه هان  
های ویژه حکومت اسهالمهی در  
نیشکر هفت تپه، در آق دره و در  

 ارا   یکی هستند.  
در جاده ارا  هه تهههران بهر روی  

کههارگههران بهها گههاز اشههک آور   
شلیک کردند و تعدادی از آنههها  
را   مهورد ضهرب و شهتهس  هرار  

 دادند.  
 

کارگر بیاااارهک کاتاک زدن 
کاراکتر اعاتاراض  «نداره .

 کارگرا نیست!
کارگهر بهیهچهاره؛ کهتهک زدن  »

عهههکهههح الهههعهههمهههل  «…. نهههداره  
اعتهراضهی کهارگهران در مهقهابهل  
حمله یه هان ههای ویهژه  اسهت.  
فهههههس ایههنههکههه کههارگههر در حههاق  
اعههتههرا  بههویههژه در کشههوری  

استبدادی و سرکهوبه هر بها کهدام   
گههفههتههار و رفههتههار از هههود و  
اعتراضش  دفهاع کهنهد، سهخهت  
نیست. در مهمهلهکهت اسهتهبهدادی  
که کارگر را به جرم اعتصهاب و  
اعترا  شالق میزنند، کهارگهر و  
معلس را ب رم "امنیتی" دسهته هیهر  
و در زنههدان نهه ههه مههیههدارنههد، در  
مملکهت اسهتهبهدادی کهه آزادی  
تشک کهارگهران وجهود نهدارد و  
کارگر از تشکیل تشکل مستقهل  
هههودد مههحههروم اسههت، ضههربههه  
نظامهی، تهیهرانهدازی و ضهرب و  
شهتهس کهارگههر تهوسههط نههیهروهههای  
جنایتکهار یه هان ویهژه بها فهریهاد  
دادهواهی و مظلومانه ای فهریهاد  

کهارگهر  »زده میشهود. فهریهاد    
 «بیهچهاره؛ کهتهک زدن نهداره . 

کههاراکههتههر اعههتههراضههی کههارگههران  
هپکو و آذراب نیهسهت. کهاراکهتهر  
اعتراضات هپکو و آذراب زیهربهار  

 ستس نمیکنیس زندگی است!  

 بازخوانی اعتراضات کارگران هپکو و آذراب
 هپکو تداوم اعتراضات دو سال گذشته

 نسان نودینیان 
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 از صفحه
Workers in Iran  

کارگران در فیس بوک                               
 دیدن کنید

هههواهههیهس کههه ایههن وضهعههیههت    مهی 
تغییر کند. می هواهیس شرایهطهی  
ایهه ههاد شههود کههه شههاهههد هههرروزه  
زلزله و سیل نباشیس. می هواههیهس  
شههرایههط ایهه ههاد شههود کههه هههانههه  
هایمان محفوظ بماننهد؛ امها اگهر  
فههعههاالنههه بههرای تههغههیههیههر در ایههن  
وضعیت شرکت کهنهیهس، ههمهانهنهد  
بریدن شاهه درهتی کهه بهر روی  
آن هسههتههیههس، بههیههکههاری هههود را  

کنیس. کل بهوریوازی    مطالبه می 

هها از ایهن    و کل یهک درصهدی 
مههو ههعههیههت و نههاامههنههی جههامههعههه  

کهنهد و بها سهرعهتهی    استفاده می 
که ان ار فردائی در کار نیهسهت،  

 دهد.   به تخریب طبیعت ادامه می 
 

 چه باید کرد؟
هواهد فکر کهنهد    انسان دلش می 

تالد برای ن ات طبیعت و کهل  
بشههریههت یههک راه حههل سههاده و  
میانبری داشت. مهطهلهوبهتهریهن راه  

بود که با نهوشهتهن یهک    این می 
ای، مههثههال    مههطههلههب در روزنههامههه 

-Op)ای یها آ  ادی    سرمقاله 

Ed)   توسط یک فهعهاق مهحهیهط
زیسهت در نهیهویهور  تهایهمههزی،  
مهردم بسهیهه  مهی شههدنهد و  ههاق  

کهنهدنهد. امها امهور     ضیه را مهی 
زندگی در دنیای وا عی چهنهیهن  

افتند. فعاق کهارگهری،    اتفاق نمی 
فعاق محیط زیست، فعهاق حهقهوق  
زنان و غیره و غیره بایهد پها جهلهو  

ب ذارد و جامعه مخاطب ههود را  
حهوق مههطهالهبههات ههاصههی بسهیهه   
کند. استارت شهورد و  هیهام و  
انقهالب، بها اعهتهرا  بهه غهارت  

ها و با اعترا  به نهابهودی    مغازه 
هههانههه و کههاشههانههه تههوده هههای  
زحههمههتههکههش را بههزنههد. مههردم و  
مخاطبین ههود را دور ههس نه هه  
دارنهد و از هههر پههیهروزی، حههتههی  

ای بهرای    کوچکترین آن هس، پهلهه 
مبارزه و پیروزی بعهدی اسهتهفهاده  

کنند. حهتهی بهرای افهزایهش دو  
درصد حدا ل دستمزد ههس صهدهها  
فههعههاق کههارگههری بههایههد فههعههاالنههه  
شرکت کنند و با ایه هاد نهههاد و  
تشکل مبارزه کنند تا، نهه تهنههها  
این افزایش حاصهل شهود، بهلهکهه  
 پیروزی حاصل شده، پایدار بماند.  

 ٨٣٦٢ سپتامبر    ٨١ 

در استان چهار محاق و بختهیهاری  
کارگرانی کهه در پهرویه احهدا   
تههونههل گههردنههه چههری در مههحههور  
شهههههرکههرد بههه مسهه ههد سههلههیههمههان  
مشههههغههههوق بسههههتههههرسههههازی و  
آرمهوتهوربهنهدی بههودنهد بها حهادتههه  
ریههزد سههقهه  تههونههل مههواجههه  

ههای    شوند. بهراسهاس گهزارد   می 
کهارگهر بهر    ٠ اعالم شده تاکنون  

نهفهر    ٩ اتر این حهادتهه کشهتهه و  
 اند."   دی ر م رو  شده 

 
فقط یک ههبهر سهاده در مهیهان  
صدها هبر دی ر. ان ار نه انه هار  
اینها آدم بودند که کشته شهدنهد.  
حتی اسهامهی کهارگهران کشهتهه  
شده در هبر نیامده اسهت. مهراکهز  
کار در ایران به  تل هاه کهارگهران  

تبدیل شهده اسهت. دلهیهلهش سهاده  
اسههت سههود سههرمههایههه دار صههرح  
نمی کند شرایط ایمهنهی کهار را  
تامین شود. از هانه که به بهیهرون  
می آیی و به سر کار مهی روی  
معلوم نیهسهت کهه زنهده بهر مهی  
گردی یا نه. این وضعیتی اسهت  
که سرمایه داران و حهکهومهتهشهان  
برای ما آفریده اند.  جنایت شها   
و دم ندارد. کشتن شهدن کهارگهر  
بههه دلههیههل  صههور کههارفههرمهها در  
تامین شرایط  ایهمهن کهار عهیهن  
جنایت است . جهنهایهتهی کهه در  
حد کارگر می شهود. عهامهلهیهن  
این جنایت باید حساب پح بدهنهد  
و بعنوان  اتل کارگران محهاکهمهه  
شوند. نود دارو بهعهد از مهر   
سهراب جان کسی را زنهده نهمهی  

کند. باید از  بل فهکهری کهرد.  
بههه  ههوق کههارگههری کههه درایههن  
کلیه  بهرای رفهقهای از دسهت  
رفته اد اشک می ریزد و مهی  
گوید: ما هس انسهانهیهس. زنهدگهی  
حد مان . ایهمهنهی حهد مهاسهت.  
می گه مهی شهه کهه مها ایهن  

 چیزها را نداشته باشیس  
 

و تی کهه کهارفهریهان و دولهت     
اسالمی شان گود شهنهوا بهرای  
تامین امنیت کارگران در محیهط  
کار را ندارند هود کارگهران بهایهد  
با همین دادهواهی به حهرکهت در  
آیند. باید گود کهارفهرمهایهان را  
گرفت. باید نظارت از جانب ههود  
کارگران باشد. کارگران باید دور  
هس جمع شوند و اعالم کننهد کهه  

در شرایط ناامن حهاضهر بهه کهار  
نیستند. بهایهد صهداهها را یهکهی  
کرد و کارفرماها وادار کهرد کهه  

به هواست تامین ایمنهی مهحهیهط  
 کار با استاندارد باال تن دهند. 

 سهم سیستم سرمایه داری در تخریب جهان
 های اخیر قاره آمریکا                                           ناصر اصغری در حاشیه سیل، زلزله و طوفان

 ناامنی محیط کار و قتل کارگران 
 حسن صالحی  
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"غاالااط کااردم" حااکااوماات در 
 برابر کارگران آذر آب

کارگر آذر آب و بهیهش از    ٦٢٣٣ 
هههزار کههارگههر هههپههکههو در شهههههر  
ارا  در اعترا  و جهنهب بهر  
سر دستمزدهای پهرداههت نشهده و  
به سر ت رفته شان و در دفهاع از  
زندگی و معهیهشهتهشهان هسهتهنهد.  

شهریور اعهتهراضهات ایهن    ٨٢ روز  
کارگران به هیابان کشیده شهد و  
فضههای دیهه ههری بههه شهههههر داد.  
عالوه بر هپکو و آذر آب، شهرکهت  
هههای واگههن پههارس، کههمههبههایههن  
سازی و مهاشهیهن سهازی ارا   
در وضعیتی مشابهی  رار دارنهد.  
ارا  به یکی از کهانهون ههای  
داگ اعتراضی تبدیهل شهده اسهت.  
اعههتههراضههات کههارگههران آذر آب  
ارا  و هپکو ادامه دارد و ههس  
اکههنههون شههعههارهههای اعههتههراضههی  
کارگران در فضای شههر طهنهیهن  

 انداهته است. 
مههاه مههزد    ١ کههارگههران آذر آب  

طههلههب دارنههد. هههطههر تههعههطههیههلههی  
کارهانه و بهیهکهاری تهههدیهدشهان  
مهیههکههنهد و مهدتهههههاسهت کههه در  
اعههتههرا  بههه سههر مههیههبههرنههد. در  

شهههههههریهههور     ٨٢ حهههرکهههت روز  
کارگران آذرآب بهرای پهیه هیهری  
هههواسههتهههههایشههان، بهها هههروج از  
کارهانهه بهه سهمهت جهاده تهههران  

  -حرکت کهردنهد و جهاده ارا   
تهران را به طور کهامهل بسهتهنهد.  
همزمان کارگران ههپهکهو نهیهز در  
م هاور مهحهل کهارههانهه ته همهع  
کردند و بها سهرود زیهر بهار سهتهس  
نمی کهنهیهس زنهدگهی، جهان فهدا  
میکهنهیهس در ره آزادی، سهرودی  
که فریهاد اعهتهرا  کهارگهران و  
همه مردم به فقر، بی تهامهیهنهی،  
تبعیض، نابرابری و بهرای داشهتهن  
یک زندگی انسانی اسهت و بها  

فهریهاد ههپهکهو، هههپهکهو، پهیه هیههر  
مطالباتشان شدند و  هط راه آههن  
ارا  را مسههههدود کهههردنههههد.  

مهزد    ٣٩ کارگران هپکو از دیماه  
هود را بصورت نا ص گرفته انهد  
و وضهعهیهت نهابسهامهان کهارههانهه  
هطر بیکاری را روی سرآنها  هرار  

 داده است.  
شهههههریههور نههیههروهههای    ٨٢ روز  

سرکوب ر انتظامی هراسنها  از  
گسههتههرد دامههنههه اعههتههراضههات  
کارگران آذرآب،  بهه صه  آنهان  
حمله کهردنهد. کهارگهران نهیهز بها  
شعار مزدور برو گمهشهو و فهریهاد  
بیشرح، بیشرح و ههو کهردنشهان،  
با آنها مقابله کردند. در ایهن روز  
نیروی انتظامی مامورانش را بهه  
هیابان کشیده بود و بها شهلهیهک  
هوایی گلوله های پهالهسهتهیهکهی  
سعی در پهراکهنهدن کهارگهران را  
داشت. اما کارگران ایسهتهادنهد و  
اعالم کهردنهد کهه فهردا نهیهز بهه  
هیابان هواهند آمهد. ایهن چهنهیهن  

شهههههریههور نههیههز    ٨٣ بههود کههه روز  
اعترا  کارگران ادامه داشهت و  
نیروی انتظامی با شلهیهک گهاز  
اشههک آور تههالد کههرد، مههانههع  
ت مع آنان شود و کارگران بها ههو  
کههردن نههیههروی انههتههظههامههی بههه  
اعتراضهشهان ادامهه دادنهد. بهدیهن  
ترتیهب شهههر ارا  بهه صهحهنهه  
اعترا  هیابانی کارگهران آذرآب  
و هپکو با سرکوب ران حهکهومهت  

 اسالمی تبدیل شده است.  
بههخههش بسههیههاری از مههردم شهههههر  
ارا  هههانههواده ههها و بسههتهه ههان  
کارگرانی هستند که در ههپهکهو  
ب و دی ر کهارههانه هات   و آذرّآ
این شهر شاغلنهد و در اعهتهرا   
بسههر مههیههبههرنههد. بههعههالوه اعههتههرا   
کارگران آذر آب و هپکو به فهقهر،  
تههبههعههیههض، نههابههرابههری و دزدی  

هههاسههت. ایههن را کههارگههران در  
مبارزاتشان و با شعهارههای یهک  
اهتالس کس بشه، مشکل ما حهل  
میشه، و با سهرود زیهر بهار سهتهس  
نمیکنهیهس زنهدگهی، بهارهها اعهالم  
کرده اند. اعترا  ایهن کهارگهران  
به کل بسا  جهههنهمهی سهرمهایهه  
داری حههاکههس اسههت. کههارگههران  
آذرآب و هپکو مزدهای به سر هت  
بهرده شههده هههود را مههیههخههواهههنههد.  
هواستار حفظ اشتغالشان هستهنهد.  
در آستانه شروع سهاق تهحهصهیهلهی  
هواستار تحهصهیهل رایه هان بهرای  
فرزندانشهان هسهتهنهد. مسهکهن و  
درمههان رایهه ههان مههیههخههواهههنههد و  
هواستار افزایش حقو ها به بهاالی  

مهیهلهیهونهی  و یهک    ١ هط فقر  
زندگی انسانی هستهنهد و ایهنههها  
هههواسههتهههههای هههمههه مههردم اسههت.  
بازنشست ان در ته همهع سهراسهری  

مرداد هود بر همین هواستههها    ٨٦ 
تاکید گذاشتند. معلمان با همیهن  
هههواسههتههههها دارنههد بههه اسههتههقههبههاق  
بههرگههزاری روز جهههههانههی مههعههلههس  
میروند. کارگران آذرآب و ههپهکهو  
را نباید تنههها گهذاشهت. حهمهایهت  
وسهههیهههع مهههردم ارا  از ایهههن  
مههبههارزات و حههمههایههت کههارگههران  
دی ر مهراکهز کهارگهری در ایهن  
شهر و بهه مهیهدان آمهدن ههانهواده  
هههههای کههههارگههههری در ایههههن  
اعتراضات، و نیز اتحاد کهارگهران  
در برابر هر نوع تفر ه افکنهی ای  
در این شرایط حسهاس گهامهههای  
مهس و تعیین کننده در پهیهشهروی  

 این مبارزات است.  
در هاتمه الزم اسهت بهدانهیهس کهه  
اتههفهها ههی کههه در ارا  افههتههاده  
اسهههت. ولهههولهههه ای در درون  
حکومت انداهته است. کهارگهران  
آذرآب بهها ایسههتههادگههی شههان در  
مههقههابههل سههرکههوبهه ههران حههکههومههت  

کههاری کههردنههد کههه فههرمههانههده  
انههتههظههامههی اسههتههان مههرکههزی در  
برنامه شبکه تهلهویهزیهونهی اسهتهان  
مرکزی حاضر شهد و بهه غهلهط  
کههردن افههتههاد و از کههارگههران  
عذرهواهی کرد. گفتهه مهیهشهود  

شهههریهور عهده    ٨٣ روز چهارشنبه  
ای از ماموران انتهظهامهی ارا   
به دلیل اینکه حاضر بهه شهرکهت  
در سههرکههوب کههارگههران نشههده و  
اعهههالم کهههرده انهههد کهههه "روی  
همهشهههری ههایهمهان بهاتهوم نهمهی  
کشیس" دست یر شده اند. دادستهان  

وگو با مهیهزان بها   ارا  در گفت 
گفتن اینهکهه اشهکهاق در فهقهدان  
"مدیریهت صهحهیهح" اسهت، اعهالم  
کرده است، که در شورای تامیهن  
استان از کهارگهران دفهاع ههواههد  
کهرد. و ایههن چههنهیههن اسههت کههه  
مبارزه متحد و جهانهانهه کهارگهران  
آذرآب جههنههایههتههکههاران را چههنههیههن  
وحشت زده به زانو در آورده اسهت.  
اتههفههاق ارا  بههار دیهه ههر  ههدرت  
اتحاد و مبارزه کارگر را جهلهوی  

 چشس جامعه می ذارد.  
موفقیت کارگران آذرآب در عقهب  
زدن سرکوب هران حهکهومهت بهدون  
شههک نههتههیهه ههه مسههتههقههیههمههی بههر  
مههبههارزات کههارگههران در مههراکههز  
مختل  کارگری و کل جهامهعهه  
هواهد داشت. بها تهمهام  هدرت از  
مبارزات کارگران آذرآب و هپهکهو  

 حمایت کنیس.  
ادامه اعتراضات عالایاه 
 قتل دو کولبر در بانه 

کههولههبههران بههخههشههی ار کههارگههران  
بیکار در شهرهای مرزی هستهنهد  
کههه هههمههواره هههدح سههرکههوب  
حهکههومههت  ههرار داشهتههه انهد کههه  
آهرین مورد آن  تل دو نفر از آنههها  
بنام های حهیهدر فهرجهی و  هادر  

  ٦٠ بهرامی از اهالی بانه در روز  

شهریور است. در اعترا  بهه ایهن  
جنایت اعهتهراضهات گسهتهرده ای  
در شهههههرهههای بههانههه، سههنههنههدج و  
مریوان در کردستان بهه راه افهتهاد  
و در شهرههای دیه هر کهردسهتهان  
نیز فضایی از هشهس و اعهتهرا   
شکل گرفت. مردم هواهان پهایهان  
دادن به کشتار کولبران و هر نهوع  
اذیت و آزار آنههها هسهتهنهد. مهردم  
هواستهار مهعهرفهی و مهحهاکهمهه  
آمران و عامالن کشتهار کهولهبهران  
هستند. هواست کار مهنهاسهب یها  
بیمه بیکاری و پایان دادن به ایهن  
شغل غیر انسانی هواسهت فهوری  

 کولبران است.  
در ادامههه ایههن اعههتههراضههات در  
حمایت از کولبران و در اعهتهرا   

  ٨١ بهه هشهونهت عهلهیهه آنهان در  
شهریور در تهران در میهدان آزادی  
تهه ههمههعههی اعههتههراضههی از سههوی  
تعدادی از فعالین اجتماعی بهرپها  

ان من صهنهفهی    ٦١ شد. همچنین  
کههارگههری بههه اسههامههی انهه ههمههن  
صنفی کهارگهران و اسهتهادکهاران  
ساههتهمهانهی مهریهوان و سهروآبهاد،  
انههه هههمهههن صهههنهههفهههی کهههارگهههران  
ساهتمانی بانه، انه همهن صهنهفهی  
کارگران ساهتمانی سقز، انه همهن  
صههنههفههی کههارگههران سههاهههتههمههانههی  
دیواندره، ان من صنفی کهارگهران  
ساههتهمهانهی کهامهیهاران، انه همهن  
صههنههفههی کههارگههران سههاهههتههمههانههی  
آبادان، ان مهن صهنهفهی کهارگهران  
ساههتهمهانهی گه  کهار مشهههد،  
انههه هههمهههن صهههنهههفهههی کهههارگهههران  
ساهتمانی بوکان، ان من صهنهفهی  
کارگران سهاههتهمهانهی دهه هالن،  
انههه هههمهههن صهههنهههفهههی کهههارگهههران  
ساهتمانی اندیشه، ان من صنهفهی  
کارگهران سهاههتهمهانهی شهههرری،  

 حسن آباد، ان من صنفی  
 

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 غلط کردم" حکومت در برابر کارگران آذر آب
 ادامه اعتراضات علیه قتل دو کولبر در بانه 

 مهر روز جهانی معلم میروند ٣١معلمان به استقبال 
 شهال دانشفر 
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کارگران ساهتمانی نی ریز فهارس،  
موسسه فرهن ی و ههنهری کهانهی  
 شهر کانی سور(، ان مهن صهنهفهی  
کارگری ساهتمانی نهقهاد کهاشهان  
طی بیانیه ای اعترا  ههود را بهه  
 تل دو کولبر در بهانهه اعهالم و از  
هواستهای کولبران و رضا شههابهی،  
کارگر زندانی حمایت و پشتهیهبهانهی  

 کردند.  
در همین رابطه  به فهراههوان سهنهتهر  
مبارزه کارگران و زحهمهتهکهشهان در  
سههلههیههمههانههیههه در عههراق تهه ههمههعههی  
اعههتههراضههی بههر پهها شههد. و تهه ههمههع  
کنندگان در ایهن حهرکهت حهمهایهت  
 اطع هود را از مبهارازت کهارگهران  

 در ایران اعالم داشتند. 
از سوی دی ر سه تهن از اعضهای  
شههبههکههه هههمههبههسههتهه ههی کههارگههری  
هاورمیانه و شهمهاق آفهریهقها مهحهمهد  
حاک  دبیر بیهن الهمهلهلهی اتهحهادیهه  

،  (FNSA)کههارگههری مههراکههش  

سههعههیههد نههعههمههه نههاصههر دبههیههر کههل  
کنفدراسیون عهمهومهی کهارگهران و  
کارکهنهان عهراق و ههدا کهامهل از  
فعالین کارگری در مصهر جهنهایهت  
عههلههیههه کههولههبههران در کههردسههتههان را  
مههحههکههوم و حههمههایههت هههود را از  
کههارگههران زنههدانههی در ایههران اعههالم  
 داشتند. این اعتراضات ادامه دارد.  

 
 ٣١معلمان به اساتاقاباال 

مهار روز جاهاانای ماعالام 
 میروند

تدار  سهراسهری و گسهتهرده ای  
برای برگزاری روز جهانی معلهس در  
جریان اسهت. شهورای ههمهاههنه هی  
تشکلهای صهنهفهی فهرههنه هیهان و  
کانونهای صنفی معلمان شهاغهل و  
مهعهلهمهان بهازنشهسهتهه از شهههرههای  
مههخههتههلهه ، گههروههههههای مههخههتههلهه   
تههلهه ههرامههی از جههمههلههه گههروههههههای  

پی یری هواستهای بازنشست هان از  
شهههههرهههای مههخههتههلهه  و اتههحههاد  

مهههر    ٦٠ بازنشست ان به برگزاری   
روز جهانی معلس فراههوان داده انهد.  
گفتمان بر سر بهرگهزاری بها شهکهوه  
ایههن روز در تههمههام گههروههههههای  
مههبههارزاتههی تههلهه ههرامههی مههعههلههمههان،  
بازنشست ان، کارگران، دانشه هویهان  
بسیار وسیع اسهت و بها پهیهام ههای  
گرمی از این فراهوان اعالم حمایهت  
شده است.  جمله "همهه مهی آیهیهس"  
در پههوسههتههرهههای تههدار  ایههن روز  
بزر  سراسری اعهتهرا  در تهمهام  
این گروه ها نقش بسته است. یهک  
نقطه  هابهل تهوجهه در ایهن تهدار   
دیدن ها فراهوان بهه ههانهواده ههای  
دانش آموزان برای شرکت در ت همهع  

 اعتراضی این روز است.  
  ١ افههزایههش حههقههو ههههها بههه بههاالی    

مهیهلهیهون ههط فهقهر اعهالم شهده از  
سههوی دولههت، تههحههصههیههل رایهه ههان،  

درمهههان رایههه هههان، لهههغهههو مهههدارس  
هصوصی و اعترا  علیه کهاالیهی  
شدن آموزد و پرورد مهحهورههایهی  
اصلی هواستهای معلمان شهاغهل و  
بازنشسته در تهدار  روز جهههانهی  
معلس است. معلهمهان ههمهچهنهیهن بها  
شعارهایی چون جای مهعهلهس زنهدان  
نیست، به امنیتی کهردن آمهوزد و  
پرورد هاتمه دهید، هواستار آزادی  
معلمان زندانی اسهمهاعهیهل عهبهدی،  
محسن عمرانی، مخهتهار اسهدی، و  
محمهود بهههشهتهی هسهتهنهد و لهغهو  
احکام امهنهیهتهی صهادر شهده بهرای  
کههارگههران، مههعههلههمههان و فههعههالههیههن  
اجههتههمههاعههی یههک هههواسههت مهههههس  
آنهههههاسههت. هههواسههتهههههای مههعههلههمههان،  
هواستهای کارگران، بازنشسهته هان،  
دانشهه ههویههان، هههانههواده هههای دانههش  
آمههوزان و کههل جههامههعههه اسههت.  
اعهتههرا  بههه تههبهعههیههض، نههابههرابههری،  
اهتالس ها از جهمهلهه دزدی ههای  

مههیههلههیههادری از صههنههدوق ذهههیههره  
فرهن یان از دی ر محورهای مهههس  
اعتراضات معلمان است. شعارهایهی  

میلیون، حقهوق مها    ١ چون هط فقر  
یک میلیون، بیمه کارآمهد، درمهان  
رای ان است، تحصیل رای هان بهرای  
همه کودکان، حقو ههای نه هومهی،  

فالکت عمومی، یک اهتالس کهس   
بشههه، مشههکههل مهها حههل مههیههشههه،  
معیشت، منزلت، حد مسلس ماسهت،  
معلس، کارگر، پرستهار، بهازنشهسهتهه،  
اتحاد، اتحهاد، شهعهارههای گهویهای  
هههواسههتهههههای مههعههلههمههان شههاغههل و  
بههازنشههسههتههه اسههت کههه بههارههها در  
ت معات و اعتراضاتشان فهریهاد زده  
شده است. معلمان با همین شهعهارهها  
و هواستها به استقبهاق روز جهههانهی  
معلس میروند.  وسیعا اطالع رسهانهی  
کنیس و از فراهوان روز جهانی معلهس  

 حمایت کنیس.  

 کارگران در هفته ای که گذشت         شهال دانشفر 

روز به روز چهره ی سهرکهوب و  
تحمیل فقر بر میلهیهونههها کهارگهر  

 عریان تر میشود  
سالهاست مهر اهراج و بهیهکهاری  
و ورشههکههسههتهه ههی و تههعههطههیههلههی  
کهههارههههانهههه جهههات بهههزر  و  
کوچک، عهدم پهرداههت حهقهوق  

های مهاههیهانهه، عهدم واریهز حهد   
بیمه کارگران و بالتکلی  مهانهدن  
بازنشسهته هی آنهان بهر پهیهشهانهی  
طبقه کهارگهر ایهران نهقهش بسهتهه  
است و تالد و مهبهارزه ههر روزه  
آنان از نامه ن اری تها ته همهع و  
بسههتههن جههاده ههها بههرای تههحههقههد  
زندگی بربهاد رفهتهه شهان جهاری  

 است. 

تاکنون تهمهامهی دسهته هاههههای  
مربوطه بها دادن وعهده و وعهیهد  
توانسته اند برای بقهای عهمهرشهان  
زمهههان بهههخهههرنهههد، بهههدون آنهههکهههه  
کوچهکهتهریهن کهاری بهرای حهل  
مههعههضههل مههیههلههیههونههههها هههانههواده  
کارگری گرفتار در ایهن گهرداب  

 کرده باشند. 
 

زمانی که در تیتهر ههای درشهت  
روزنامه ها اههتهالس و دزدی و  
فرار روسای بانکها با میلهیهاردهها  
تومان و غیب شهدن دکهل ههای  
نفتی و شمش های طهال و لهفهت  
و لیح های پنهان وههالهی شهدن  
صهههنهههدوق ههههای بهههیهههمهههه ای  

و ....هههودنههمههایههی مههیههکههرد و  
میکند پر واضهح اسهت کهه حهل  
گره گمشده ی معهضهل زنهدگهی  

 ما کارگران درک است. 
آ ایان عاجز از گهردانهدن جهامهعهه  
در بههی پههاسههخههی بههه ایههن هههمههه  
جنایت ، در بهرابهر حهد ههواههی  
کارگران به جان آمده از این ههمهه  
فههالکههت ، دسههت بههه سههرکههوب  
عریان در مقابل چشهمهان افهکهار  

 عمومی میزنند. 
جامعه ای کهه در طهوق چهههار  
دهه گوشهش از اههبهار دزدی و  
جنایت و اعهدام و ههودکشهی و  
مههر  عههزیههزانههش در جههاده و  
کارهانه ها تحت نام حواد  کهار  

پر شده اسهت اکهنهون مهی بهیهنهد  
کارگران را در ارا  بهه دلهیهل  
حد ههواههی بها مهاهههها تهحهمهل  
گرسن ی بهدلهیهل عهدم پهرداههت  
دستهمهزد بها مهاشهیهنهههای مهدرن  
سرکوب و نیروهای بیشمار اجهیهر  
شده که هزینه ی تمامهی ایهنههها  
را از جههیههب تههک تههک مهها  
کارگران درآورده اند مورد تهعهر   
وحشیانه  رار داده وتحت نام حفهظ  
امنیت شهر با گاز اشهک آور و  
فهلهفهل و بهاتههوم سهعهی در ههفههه  

 کردنشان هستند. 
 

حاکمهیهنهی کهه صهنهدلهی ههای  
 درتشان را بهه نهام مسهتهضهعهفهان  

تصاحب کردند و همیشه هودشهان  
را وام دار کهههو  نشهههیهههنهههان  
میدانستند اکنون به جایی رسهیهده  
اند که برای حهفهظ  هدرتشهان بها  
تمام چهره ی وا عی شان جهلهوی  
کارگر ایستاده انهد و چهنهب و  

 دندان نشان میدهند. 
اما ما کارگران اجهازه نهخهواههیهس  
داد فهقهر و مهر  را بهه سهفهره  
های هالی مان تحمیل کهنهنهد و  
در برابر اعتراضمان گلوله و زنهدان  
را هههدیههه کههنههنههد. تههاریهه  کههل  
ستم ران گواه همین مسئله اسهت  
که همیشه درب بر همین  پاشهنهه  

 نمیچرهد. 
 ٣١ دوم مهر  

 پروین محمدی : 
روز به روز چهره ی سرکوب و تحمیل فقر بر میلیونها 

 کارگر عریان تر میشود 
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.سوال: گفتیاد ماباارزه و ٣١
مرزبندی فکری و نظری باا 
جریانات سوسایاالایاساتای و 
سااناات هااای بااه اصاا ااالح 
کمونایاساتای را تااباعای از 
تااقاااباال کاامااوناایااساام بااا 
جریانات فکری بانایاادی و 
اصلی در جاماعاه باورئوائای 
مایااداناایاد. ایاان جااریااانااات 
کاداماناد و فاکار ماایاکانایااد 
مشخصا کمونایاسام کاارگاری 
در پیشاروی اش در درجاه 
اول در برابر کادام ایاناهاا 

 قرار میگیرد؟
 

 منصور حکمت : 
آنچه من در پهاسه  سهواالت  
 بلی شما میخواستس تاکید کهنهس  
این بود که کمونیهسهس کهارگهری  
یک جنبش فکری نهیهسهت کهه  
دنههبههاق پههایههه پههراتههیههکههی هههود  
می ردد، برعکح یهک جهنهبهش  
مادی و پراتیکی متمایز اسهت و  
به این اعتبار باید در یهک جهداق  
فکری عظیس در سهطهح جهامهعهه  
نیز حضور داشته باشهد. بهنهابهرایهن  
تههنههههها و ههتههی کههه مهها صهه   
اجتهمهاعهی ههودمهان را، بهعهنهوان  
یک جهنهبهش، در بهرابهر جهامهعهه  
مههوجههود و کههل جههنههبههش هههای  
اعتراضی دی ری کهه از جهمهلهه  
تحت نام سوسیالیسس و کمونهیهسهس  
وجود دارد، به درستی بشهنهاسهیهس  

میتوانیس به یک رویاروئی نظهری  
با این جامعه و این جنبش هها پها  

 ب ذاریس. 
 

کهههمهههونهههیهههسهههس کهههارگهههری،  
مههارکسههیههسههس، یههک انههتههقههاد  
اجتماعی معین به نظام مهوجهود،  
یعنی سرمایه داری، است. انتقهاد  
یههک بههخههش جههامههعههه اسههت.  
انههتههقههادی بههنههیههادی و زیههر و رو  
کننده از جانب طهبهقهه ای اسهت  
که منفعتی در حفظ چههارچهوب  
نظام مهوجهود نهدارد. کهمهونهیهسهس  
کارگری علیه کهلهیهت سهرمهایهه  
داری و نفح وجود آن اسهت. امها  
این تنها انتهقهاد نهیهسهت. از درون  
چهارچوب همین جامعهه مهوجهود  
هس پرچس انتهقهادههای اجهتهمهاعهی  
دیههه هههری ، حهههتهههی  هههبهههل از  
سوسیالیسس کارگری، بهرافهراشهتهه  
شده و جامعه بهوریوائهی را حهوق  
هود  طهبهی کهرده اسهت. ایهنههها  
گرایشاتی هستند که چهارچهوب  
فههکههری و سههیههاسههی جههامههعههه  
بوریوائی را ساهته اند و در عیهن  
حاق، از آن ا که هریک متضمهن  
ال وهای ویژه ای بهرای تهوسهعهه  
سرمایه داری بوده انهد، ایهنه ها و  
آن ا در  باق سیر مشخهصهی کهه  
توسعه سرمایه داری در این یا آن  
کشور و یا این یا آن دوره بهخهود  
گرفته است در موضهع انهتهقهادی  

 رار گرفته اند. بنظر من اصهلهی  
تههریههن ایههن گههرایشههات کههه مهههههر  
هودشان را چه به تفکر رسمی و  
چه به تفکر انتقادی در جهامهعهه  
بوریوائی کوبیده اند عهبهارتهنهد از  
نههاسههیههونههالههیههسههس، دمههوکههراسههی و  
رفههرمههیههسههس. تههاریهه  کههمههونههیههسههس  
کارگری تاری  کشمکش بها ایهن  
جنبهش ههای اجهتهمهاعهی و ایهن  
آرمههانهههههای ریشههه دار جههامههعههه  

معاصهر نهیهز هسهت. بهنهظهر مهن  
سوسیالیسس کارگری در مه همهوع  
تههاکههنههون، مههنهههههای دوره هههای  
کوتاهی، مثال اوائل دهه بهیهسهت  
در آلمان و روسهیهه، در مهقهیهاس  
اجتماعی مهقهههور ایهن جهریهانهات  
شده و حتی از نظهر  هدرت عهمهل  
هود در درون هود طبهقهه کهارگهر  
نیز تا حدود زیادی تحهت الشهعهاع  
این جنبش هها بهوده اسهت. ههود  

این جریانهات اسهاسها نهه شهکهاح  
طههبههقههاتههی در جههامههعههه، بههلههکههه  
شهههکهههافهههههههای عهههیهههنهههی درون  
بوریوازی را نمایندگی میکنهنهد.  
اینها چه تک تهک و چهه در  
امههتههزاج بههاهههس سههرچشههمههه یههک  
سلسله جنبش ههای سهیهاسهی و  
اجتماعی در تاری  مهعهاصهر بهوده  
اند و هریک در مهقهاطهعهی، در  
این یها آن کشهور، دسهت بهاال را  
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پیدا کرده اند و به هط حهاکهس در  
درون هود طهبهقهه بهوریوا تهبهدیهل  
شههده انههد. گههرایشههات مههخههتههلهه   
کمونیسس و سوسیالیسس تاکنهونهی  
بهنهظهر مههن عهمهدتها حهاصهل ایههن  
گرایشات  درتمند غیر کهارگهری  
در جههامههعههه بهها درجههه مههعههیههنههی  
سازد با سوسیالهیهسهس کهارگهری  
بوده است. بسته به ایهنهکهه کهدام  
ایهن گههرایشهات و جههنهبههش هههای  
بنیهادی در شهکهل دادن بهه ایهن  
شاهه ههای سهوسهیهالهیهسهس نهقهش  
بیشتری داشته اند مها بها شهاههه  
های مختلفهی از کهمهونهیهسهس و  
سوسیالیسس روبرو میشویس. عنصهر  
ناسیونالیسس در مائوئیهسهس بشهدت  
 ههوی اسهههت، حههاق آنهههکهههه در  
تروتسکیسس ناسهیهونهالهیهسهس نهقهش  
زیههادی نههدارد و رفههرمههیههسههس و  
دمههوکههراسههی بههرجسههتهه ههی دارد.  
پههوپههولههیههسههس ، مههلههقههمههه ای از  
ناسیونالهیهسهس و رفهرمهیهسهس ویهژه  
کشههور تههحههت سههلههطههه بههود و  
دموکراسی، الا ل درمراحل اولیهه  
آن، سهههس کهمهتهری درآن داشهت.  
چ  نو اساسا محصوق انتقاد بهه  
هط رسمی از زاویه دمهوکهراسهی  
بود. "کمونیسس" روسی، همهانهطهور  
کههه در بههحههب هههای بههولههتههن  
"مارکسیسهس و مسهالهه شهوروی"  
گفتیس، حاصل غلبه ناسیونالهیهسهس  
و رفههرمههیههسههس بههر سههوسههیههالههیههسههس  
کههارگههری بههود و امههروز دارد  
رفهههرمهههیهههسهههمهههش را بهههه نهههفهههع  
دمههوکههراسههی کههنههار مههیهه ههذارد.  
تاری  چ  ایران را که مهطهالهعهه  
مههیههکههنههیههد هههمههیههن سههنههت هههای  
بنیادی انهتهقهاد بهوریوائهی را در  
شکل دادن به انقالب مشروطهیهت،  
جبهه ملی و حهزب تهوده، مشهی  
چریکی و سوسهیهالهیهسهس ههلهقهی  
میبینید. سردمداران این جریانهات،  
امروز که دی ر همهه جهای دنهیها  
گالسهنهوسهت شهده، در ههاطهرات  
سیاسی ههود صهریهحها درونهمهایهه  
جههنههبههش ههها و احههزابشههان را بههر  

مبنای همین گرایشهات بهنهیهادی  
نقد بوریوائی به سرمایه تهوضهیهح  

 میدهند. 
 

این جهریهانهات دسهته هاههههای  
فکری و مکاتب صرح نیستهنهد.  
ایههنههههها جههنههبههش هههای عههظههیههس  
اجههتههمههاعههی و در حههاق جههریههان  
هستهنهد. ایهنههها بهخهشهی از آرائ  
طبقه حهاکهمهه انهد کهه ذههنهیهت  
میلیون هها انسهان را شهکهل داده  
اند، به نیروی مادی تبهدیهل شهده  
اند و مقدرات جامعه مهعهاصهر را  
شکل داده انهد. فشهار ایهنههها بهه  
سوسیالیسس کهارگهری وا هعهی و  
عظیهس اسهت. مها بهعهنهوان یهک  
جههنههبههش مههتههفههاوت در بههرابههر ایههن  
جریانات ایستاده ایس. اههتهالح مها  
بهها گهههرایشهههات مههخهههتهههلههه  در  
سوسیالیسس موجهود و تهاکهنهونهی  
در وا ع انعکاسی از اهتهالح مها  
با این جنبش ها و جریانات وسهیهع  
و  درتمنهد بهوریوائهی اسهت. مها  
برای این جریانات بنیادی سهمهی  
در سههوسههیههالههیههسههس و در انههقههالب  
کارگری  ائل نیستیس. در تغهیهیهر  
عهیههنههی اوضهاع اجههتههمهاعههی کههه  
مههمهههکهههن اسهههت امههر انهههقهههالب  
کارگهری را تسهههیهل یها دشهوار  
کهرده بههاشههد چهرا، امهها در هههود  
جنبش سوسیالیستی کهارگهر نهه.  
مهها یههک جههنههبههش مسههتههقههل  
اجتماعی هستیس در کشمکش بها  
کل سرمایه و با تمام جهریهانهات و  
جههنههبههش هههای انههتههقههادی غههیههر  

 کارگری در این جامعه. 
 

امههروز سههوسههیههالههیههسههس غههیههر  
کارگری در تمام شاهه هایش بهه  
بحران هورده است. عمدتا بهه ایهن  
هاطر که رفرمیسس بعهنهوان یهک  
جریان اجتماعی، و بعنوان سهنهتهی  
کهههه مهههحهههتهههوای ا هههتهههصهههادی  
سوسیالهیهسهس غهیهر کهارگهری را  
تامین میکرد تمام افد هود را از  
دست داده و لذا گرایشات دیه هر،  

دمهههوکهههراسهههی و تههها حهههدودی  
ناسیونالیسس، دست باال پیدا کهرده  
اند. با این ترتیبی که اینها دارنهد  
پیش میروند، شهایهد جهدق نهظهری  
جههدی بهها گههرایشههات تههاکههنههونههی  
چهه  غههیههر کههارگههری اصههال  
موضوعیت هود را از دست بدههد  
و ما صاح و ساده بها گهرایشهات  
مادر طرح بشهویهس. امها بهههرحهاق  
بدرجه ای که جهدق بها ایهنههها و  
مرزبندی با اینها برای شهفهافهیهت  
بهخهشهیهدن بهه حهافهظهه تهاریهخههی  
کههارگههر و نهه ههرشههش بههه جهههههان  
مههعههاصههر ضههروری بههاشههد، مهها  
اهتالح هود را بهر مهبهنهای نهقهد  
همین گرایشات بنیادی تشهکهیهل  
دهههنههده ایههن جههریههانههات تههوضههیههح  

 هواهیس داد. 
 

امروز مد شده است که شهبهه  
مارکسیست ها دنباق این ب هردنهد  
کهه کهدام ایهن مهواد اولهیهه سههه  
گانه در تهیه سوسهیهالهیهسهس شهان  
کس بکار رفته بوده. مهیهخهواههنهد  
سوسیالیسس را دمهوکهراتهیهک تهر  
کنند، برای ناسهیهونهالهیهسهس جهای  
بیشتری در آن باز کنند و غهیهره.  
مکتب هودشان است، ههر کهاری  
بخواهند میتوانند بها آن بهکهنهنهد.  
برای کمونیسهس کهارگهری، امها،  
هی  امتزاجی بها ههیهچهیهک از  
این گرایشات الزم نیست. کهامهال  
بههرعههکههح، و ههت ایههن شههده کههه  
یههکههبههار دیهه ههر، هههمههانههطههور کههه  
کههمههونههیههسههس کههارگههری در  ههبههاق  
جنب اوق ناسیونالیسس را کهوبهیهد  
و در انههقههالب اکههتههبههر پههاسهه   
دموکراسی را داد، یکبهار دیه هر  
در یک مقیاس وسیع اجتهمهاعهی  
کمونیسس را از هرنوع تتهمهه نهفهوذ  

 این جریانات مستقل کنیس. 
 

جریانات شبه سوسهیهالهیهسهتهی  
که تحهت تهاتهیهر ایهن گهرایشهات  
بنیادی بوریوائی شکل گرفتهنهد،  
بناگزیر از نهظهر مضهمهونهی کهل  

مارکسیسس را از متد و فهلهسهفهه  
تهها تههئههوری سههیههاسههی و نههقههد  
ا تصادی اد تحری  کرده و بهه  
چههیههز دیهه ههری مههتههنههاسههب بهها  
نیازهای هود تبدیل کرده اند. در  
سمینار چند ماه  بل در معهرفهی  
بحب کمونیسس کهارگهری سهعهی  
کردم بطور هالصهه در  ههودم  
رااز مههبههانههی پههایههه ای تههئههوری  
مارکح در این  لمروهای اصهلهی  
بهه ههویههس. ایههن درکههی اسههت کههه  
هرکسی که از مهوضهع کهارگهر  
معتر  سراگ نوشتهه ههای ههود  
مارکح برود می یرد. بنهظهر مهن  
اهتالح ما با برداشتهای غلهط و  
رای  از تئوری مارکح به بهنهیهاد  
های آن برمی ردد و نه صرفا بهه  
موضوعات کنکرت تری که در  
سههیههر تههوسههعههه عههمههلههی جههنههبههش  
کمونیهسهتهی بهر سهر راه آن  هرار  
گرفته. من این ا صرفا به چهنهد  

 اهتالح اساسی اشاره میکنس. 
 

اولین تفکیک نظری مها بهه  
نحوه ارزیهابهی تهاریه  تهاکهنهونهی  
مربو  میشود. به نحهوه ای کهه  
کمونیسس گذشته هود را میفهمهد  
و به هود میشناساند. کمهونهیهسهس  
تاکهنهونهی تهاریه  ههود را که ها  
جست و میکند. این نشان میدههد  
که به کهدام گهوشهه وا هعهی در  
جامعه تعلد دارد. من نهمهیهفهههمهس  
چرا ما باید هرکه را زیهر پهرچهس  
داس و چکش دنباق برنامه ریهزی  
ا تصاد ملی وسازمهانهدههی مهزد  
ب هیهری در کشهور ههود رفهتهه،  
هههواسههتههه حههقههوق مههلههی اد را  
استیفا کند، دنبهاق ههوردن نهان و  
لههبههنههیههات ههها  پهها  مههیهههههن  
ههههودد بهههوده، دمهههوکهههراسهههی  
هههواسههتههه، یهها در جههامههعههه "فههرا  
صههنههعههتههی" احسههاس "از هههود  
بی ان هی" کهرده را جهزو تهاریه   
کمونیسس بدانیس، ولهی اعهتهصهاب  
مههعههدنههچههی انهه ههلههیههسههی را کههه  
یکساق تمام با کل بهوریوازی، از  

پلیسش تا  لمزنش، در افهتهاده را  
جزو تاری  یونیونیسس بنویسیس و یها  
جههنههبههش شههورائههی کههارگههری در  
فههالن کشههور را جههزو تههاریهه   
آنارشیسس و آنارکو سندیکهالهیهسهس.  
اولههیههن اهههتههالح مهها بهها کههل  
سوسیالیسس تاکنونی، بنابراین، بهر  
سر هود تاری  کمونیسس است. نهه  
فقط تاری  گذشته، بلهکهه تهاریه   
زنده امروز که در بهرابهر چشهمهان  
همه جریان دارد. برای مها تهاریه   
کمونیسس نه تاری  یک مهکهتهب،  
بههلههکههه تههاریهه  یههک اعههتههرا   
طههبههقههاتههی اسههت. و ههتههی از ایههن  
دریچه ن اه میکنیس، تازه متهوجهه  
میشویس که این جماعت چه بهروز  
هود مکتهب آورده انهد و چهطهور  
امروز سر هود، و تی جهنهبهشهشهان  
بههه انههتههههها رسههیههده، دارنههد پههایههان  
مارکسیسس، یعنی انتقاد کهارگهر  
به سهرمهایهه داری را ههس اعهالم  
میکنند. این ن رد متهفهاوت بهه  
تاری  کمونیسس نهه فهقهط بهاعهب  
میشود سهنهاریهوی تهاکهنهونهی و  
پروبلماتیک ههای تهاکهنهونهی را  
نپذیریس، بلکه همین امروز ههس مها  
را با م موعهه وسهیهع و کهامهال  
متفاوتی از معهضهالت نهظهری و  
عههمههلههی روبههرو مههیههکههنههد کههه  
کمونیهسهس مهوجهود و گهرایشهات  
مههخههتههلهه  آن اصههوال سههراگ آن  
نمیروند. بخشی از اهتالح مها بها  
این جهریهانهات الجهرم ههود را در  
آنچه کهه ایهنههها نهمهیه هویهنهد و  

 نمیفهمند نشان میدهد. 
 

اهتهالح دیه هر بهر سهر ههود  
سوسیالیسس اسهت. سهوسهیهالهیهسهس  
چیست  پاس  ایهن سهواق را ایهن  
تعیین میکند کهه آدم دردد در  
جههامههعههه مههوجههود چههه بههاشههد.  
مارکح، از دریچه منافهع روشهن  
کههارگههری، ایههن درد را نههظههام  
مزدب یری و مالکیت بهوریوائهی  
بر وسائل تولید مهیهدانسهت و لهذا  
سوسیالیسس را بهعهنهوان ههتهس ایهن  

 منصور حکمت  تفاوت های ما             گفتگو در باره کمونیسم کارگری
(٨)  
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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

وضعهیهت، بهعهنهوان لهغهو بهردگهی  
مزدی و ای اد جامعه مبتنی بهه  
مالکیت اشتراکی، تعریه  کهرد.  
مارکح تهوانسهت تهمهام مصهائهب  
بشر را، از بی حقو ی سیاسهی و  
ناامنی ا تصادی تها اسهارت اد  
در چن اق مناسبهات اجهتهمهاعهی  
ظاهرا غیر  ابل در  و هرافهات  
فکری، بر این مبنی نقد کهنهد و  
بشکافد. سوسیالهیهسهس ههالهصهی  
کامل انسان از هرنوع محهرومهیهت  
و اسارت و غلبهه او بهر مهقهدرات  
اجههتههمههاعههی و ا ههتههصههادی هههود  
است.اما همه ایهنههها تهنههها بها از  
میان بردن سرمایه، بعنوان  هدرتهی  
هارج از کهنهتهرق تهولهیهد کهنهنهده  
مستقیس و تهقهابهل آن بها کهارگهر  
مزد ب یر، مقهدور مهیهشهود. امها  
گرایشات دی ر مهعهضهلهشهان ایهن  
نیست. برای بهخهش اعهظهس آنههها  
سوسیالیسس پاس  "آنارشی تهولهیهد"  
در نههظههام سههرمههایههه داری، و یهها  
اسههتههراتههژی هههاصههی بههرای رشههد  
نیروهای مولده است. سهنهتها ایهن  
جریانات از سوسهیهالهیهسهس دولهتهی  
کردن و برنامه ریزی را فهههمهیهده  
اند. سوسیالیسهس ایهنههها بهنهابهرایهن  
پرچس جنبش دی ری در جهامهعهه  
سرمایه داری است که نه از نهقهد  
رابطه کار و سرمایهه، نهه از نهقهد  
نظام مزد ب یری، بهلهکهه از نهقهد  
کس و کاستی ههای تهولهیهدی و  
توزیعهی سهرمهایهه داری کهنهتهرق  
نشده عزیمت میکنند. تهمهایهز مها  
با این کمونیسس غهیهر کهارگهری،  
بنابراین در اسهاس ههمهانسهت کهه  
مارکح در مانیفست کمونهیهسهت  
در نقهد سهوسهیهالهیهسهس بهوریوائهی  
مطر  میکند. اینکه این جهنهبهش  
سههوسههیههالههیههسههس بههوریوائههی پههرچههس  
مههارکههح و مههارکسههیههسههس را  
بههرداشههت، الههبههتههه نشههان  ههدرت  
مههارکسههیههسههس بههه مههثههابههه یههک  

مکتب فکری و  درت کمونیسهس  
کارگری بهعهنهوان یهک جهنهبهش  
اجتماعی بود. امها ایهن هصهلهت  
اجتماعی سوسیالیهسهس بهوریوائهی  
را تغییر نداد. امروز ایهنههها دسهت  
از مارکسیسهس مهیهکهشهنهد چهون  
جنبش شان برای اصال  سهرمهایهه  
داری به طریقی که میخواسهتهنهد  
شکست هورده است. اما مشقهات  
ناشی از نهظهام سهرمهایهه داری و  
نههقههد کههارگههری، چههه در سههطههح  
نظری و چه در پراتهیهک روزمهره  
کل جامعه، به  وت ههود بها هی  
است. اینهکهه نهقهد مها بهه نهظهام  
مهههوجهههود چهههیهههسهههت و الجهههرم  
سوسیالیسس نهفهی چهه اوضهاعهی  
است یک نقطه اهتالح محهوری  
کمونهیهسهس کهارگهری بها شهاههه  
هههای مههخههتههلهه  کههمههونههیههسههس و  
سوسیالیسهس مهعهاصهر اسهت. ایهن  
اهتالح بر سر نقد جامعه مهوجهود  
و بر سر سوسیالیسس بعنهوان یهک  
وضههعههیههت مههعههیههن اجههتههمههاعههی،  
سرچشمه یک سلسله اهتهالفهات  
برنامه ای و سهیهاسهی بهنهیهادی  
میان مها و دیه هران اسهت. ایهن  
هههودد را در بههرنههامههه مهها، در  
تحلیل وظای  انقالب کارگری و  
در دسههتههه بههنههدی نههظههری و  
اجتماعی چ  نشان میدههد. در  
بحب پیرامون ت هربهه شهوروی در  
بولتن ها مها نهمهونهه ای از ایهن  
اهتالح نه هرد رامهیهبهیهنهیهس. در  
ارزیههابهههی تهههاریهه  چهه  ایهههران  
همینطور، در تلقی ما از مهبهانهی  
برنامه یک حهزب کهمهونهیهسهتهی  
همینطور. هیلی از این اهتهالفهات  
نظری و سهیهاسهی را در ههمهیهن  
دوره مههطهر  مهیههکهنههیهس و بههحههب  

 میکنیس. 
 

اهتالح دیه هر مها بها سهایهر  
گرایشات موسوم به کمونیسهت و  

سوسیالیست، یها بهعهبهارت دیه هر  
یک هصلت مشخهه کهمهونهیهسهس  
کههارگههری، مسههالههه بههرهههورد بههه  
اصالحات ا تصادی و اجتهمهاعهی  
و بهه مهبهارزه ا هتهصهادی طهبهقهه  
کارگر است. من این مهعهضهل را  
یکی از اساسی ترین پهایهه ههای  
جدائی شهاههه ههای کهمهونهیهسهس  
مههوجههود از طههبههقههه کههارگههر و  
اعتهرا  کهارگهری و یهکهی از  
زمینه ها ومحهمهل ههای اصهلهی  
انههزوای چهه  رادیههکههاق در دوره  
معاصر میدانس. برای مها مهبهارزه  
ا تصادی کارگر و تالد دائهمهی  
برای بهبود اوضاع طبقه از طهریهد  
تهحههمهیههل اصههالحهات سهیههاسهی و  
ا ههتههصههادی بههه بههوریوازی یههک  
جزئ الیت زای مهبهارزه کهارگهری  
و جهزو داده ههای از پهیهشهی آن  
اسههت. مسههالههه رابههطههه انههقههالب  
کههارگههری بهها اصههالحههات و بهها  
مبارزه جهاری ا هتهصهادی طهبهقهه  
برای ما یک گره گهاه اسهاسهی  
در فعالیت کهمهونهیهسهتهی اسهت.  
سوسیالیسس و کمونیسس تاکنهونهی  
در برابر این مسالهه زمهیهن ههورده  
اسههت. آن جههریههانههاتههی کههه بههه  
اصطال  به مبهارزه ا هتهصهادی و  
مبارزه برای رفرم بها داده انهد، و  
این بیشتر هصلت جهریهانهات ههط  
رسمی کمونیسس تا  هبهل از دههه  

میالدی است، اساسا بهعهنهوان    ١٣ 
جریاناتی رفرمیسهت عهمهل کهرده  
اند. گرایش اینها بهه شهرکهت در  
مبارزه برای اصالحات، نهاشهی از  
حههذح آرمههان و امههر انههقههالب  
کههارگههری از دسههتههورشههان بههوده.  
جنا  چ  بوریوازی همیشهه در  
صحنه مهبهارزه بهرای اصهالحهات  
فههعههاق بههوده و ایههنههههها هههس سههنههت  
سیاسی این بخش جامعهه بهودنهد.  
در مقابل، چ  رادیکالی که بها  
نقد این ههط رسهمهی بهه مهیهدان  

آمهههد، حهههاق چهههه بهههه شهههکهههل  
مههائههوئههیههسههس، و یهها تهها حههدودی  
تههروتسههکههسههیههس، اوال از مههبههارزه  
ا تصادی جهاری طهبهقهه بهریهد و  
کههانهههون فهههعهههالههیهههت را رسهههمههها  
روشنفهکهران جهامهعهه  هرار داد و  
تانیا،  ید اصالحات را زد. اعهالم  
اینکهه "سهرمهایهه داری  هادر بهه  
اصالحات نیست" تبدیل به یهکهی  
از پایه های انقالبی نمائی ایهنههها  
شههد. تههمههام انههقههالبههیهه ههری شههان  
چیهزی جهز تهحهمهیهل اصهالحهات  
ا تصادی و اداری و فهرههنه هی  
به بوریوازی نبود، امها در سهطهح  
نهظههری و در پههراتهیههک عههمههلههی  
مبارزه برای اصالحهات بهه یهک  
کفر در فرهنب سیهاسهی ایهنههها  
تبدیل شد. کمونهیهسهس کهارگهری  
جنبشی برای انقالب کارگهری و  
کمونیستی است. ما این انهقهالب  
را هس اکنون ممکن و در دسهتهور  
میدانیس. اما بعنوان یهک طهبهقهه  
زیر فشار ما برای هردرجه بههبهود  
اوضاع اجتماعی به نهفهع افهزایهش  
ا تدار سیاسی و ا تصادی و بهاال  
رفتن حرمهت انسهانهی کهارگهر و  
زحههمههتههکههش و بههرای هههر درجههه  
گشایش سیاسی و فرهن ی کهه  
مههبههارزه مهها را تسهههههیههل کههنههد  
 اطعانه مبارزه میکهنهیهس. حضهور  
در صحنهه مهبهارزه بهرای بهههبهود  
اوضاع، وضعیت اولیه و داده شهده  
کمونیسس کارگهری اسهت، و نهه  
امههری کههه بههایههد بهها تصههویههب  
 ههطههعههنههامههه هههاصههی در دسههتههور  
بهه ههذارد. مهها هههس حههکههومههت  
کارگری میخواهیس و هس افزایهش  
حههدا ههل دسههتههمههزد، هههس  صههد  
اشتراکی کردن کل وسائل تولهیهد  
را داریههس هههس مههیههخههواهههیههس سههن  
بازنشست هی پهائهیهن بهیهایهد. ههس  
میخواهیس علیه حهکهومهت ههای  
بوریوائی  یام کنیس و ههس بهیهمهه  

بیکاری مهیهخهواههیهس. بهرای مها  
برابری حقو هی زن و مهرد مهههس  
است، جدائی دین از دولهت مهههس  
است، سواد آمهوزی مهههس اسهت،  
بهداشت مهس است، آزادی بیهان و  
حقوق فهردی مهههس اسهت، چهون  
لزوم اینها را از کتاب در نهیهاورده  
ایس بلکه در زندگهی ههرروزه مهان  
بعنوان یک طبقه حح میکنهیهس.  
این آن وجهی از مارکسیسس اسهت  
که چ  رادیکاق غیر کهارگهری  
منفعتی در فهههمهیهدنهش نهداشهتهه  
اسههت. بههقههوق مههارکههح، یههک  
هصههلههت مشههخههصههه کههمههونههیههسههس  
کارگری اینسهت کهه بهرای "بهه  
جههلههو سههوق دادن کههل جههنههبههش  
طههبههقههاتههی" در تههمههام مههراحههل  

 ود ایقش تالد میکند. 
 

در زمینه تئوری تشهکهیهالت،  
رابطه حزب و طبقه، هصهوصهیهات  
حزب طبقاتی، مبهانهی عهمهومهی  
تهههههاکهههههتهههههیهههههک، در  از  
انههتههرنههاسههیههونههالههیههسههس و غههیههره هههس  
اهتالفاتی اساسی بها گهرایشهات  
مختل  سوسیهالهیهسهس تهاکهنهونهی  
داریس. و تی همه اینههها را کهنهار  
هس می ذاریس میبینیس کهه ههرنهوع  
احسههاس هههویشههاونههدی بهها چهه   
رادیکاق برای کمونیسس کارگهری  
گمراه کننده است. اما آنچهه کهه  
بویژه امروز مهس است اینست کهه  
با زواق سهوسهیهالهیهسهس بهوریوائهی  
زمههیههنههه مههنههاسههبههی بههرای ارائههه  
مستقیس و اتهبهاتهی مهارکسهیهسهس  
بوجود آمده. من فکر میکنس ایهن  
هود تا حدود زیادی کهار مها را  
برای "بازتعری " مهارکسهیهسهس از  
طرید رجوع اتباتی به پیکره ههود  

 این تئوری تسهیل میکند. 

 منصور حکمت  تفاوت های ما             گفتگو در باره کمونیسم کارگری
(٨)  
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باید مشخص نمائیس که حهد ریی  
عههمههومههی بههه مههعههنههی حههد ریی  
عمومی برای مردان بود. در مورد  
تفوید این حد به زنان هنوز حهتهی  
فکر هس نشهده بهود. ایهن سهازد،  
بالفاصله توسط اعضای بوریوای  
کههمههیههتههه رفههرمهههههای انههتههخههابههاتههی  
پههذیههرفههتههه شههد. حههد ریی بههه  
کارگرانی داده شهد کهه مسهکهن  

ههر چهنهد    –مشخصهی داشهتهنهد  
کهه بهرایهش یهک    –یک اطهاق  

حدا ل معینی کرایه پرداهت مهی  
کردند. بدین ترتیهب تهقهریهبها ههمهه  
کههارگههران شهههههری، بههاسههتههثههنههای  
تهیدست ترین آنها، که در آنهزمهان  

ای را در    تههعههداد  ههابههل مههالحههظههه 
شهههههرهههای انهه ههلههسههتههان تشههکههیههل  

دادند، دارای حد ریی شهدنهد.    می 
پرولتاریای روستائی هنهوز از حهد  
ریی محروم بود. این حیله زیرکانه  
توسط دیزرائیلی رههبهر مهحهافهظهه  
کاران انه هسهتهان اههتهراع شهده، و  
توسط بوریواهای رفرمیست، کهه  
کارگران را تشویهد مهیهکهردنهد تها  
امتهیهازات را بها در نهظهر داشهتهن  
مبارزه بیشتر برای گسهتهرد حهد  
ریی بپذیرند، بکار گرفته شد. اما  
کارگران روستائی مه هبهور بهودنهد  
بیست ساق دی ر صبر کهنهنهد، در  
حالیکه به کارگرانی که مسهکهن  
دائههمههی نههداشههتههنههد تههنههههها پههح از  
تأتیرات لیبهرالهیهزه کهنهنهده انهقهالب  

 روسیه حد ریی داده شد.   ٦٣٣٩ 
  ٦٢١١   –  ٦٢١٩ در سهههالههههههای  

و ایعی که دارای اهمیت کمتهری  
نبودند در آلمان بو هوع پهیهوسهتهنهد.  
بههرهههورد شههدیههدی بههیههن پههروس و  
اطریش در گرفت. مسهئهلهه مهورد  
بحب مسهئهلهه ههژمهونهی در درون  
آلمان بود. هدح بیسمار  کهنهار  
گههذاشههتههن نهههههائههی اطههریههش از  
کنفدراسیون آلمان، و ترفیع پهروس  
به مهو هعهیهتهی مسهلهط در مهیهان  
ایاالت با یهمهانهده آلهمهان بهود. ایهن  
مشاجره به برهورد مسلهحهانهه بهیهن  
اطریش و پهروس مهنه هر شهد. در  
طی دو یا سه ههفهتهه، پهروس کهه  
تردیدی در مورد مهتهحهد شهدن بها  
ایتالیا عهلهیهه یهک ایهالهت دیه هر  

آلمان نداشت، اطریش را مهتهالهشهی  
کرد و ایاالت کوچهک آلهمهان را  
که به اطریش کمک کرده بهودنهد  

امهیههرنشههیههن هههانههور، شهههههر آزاد    –
 –فرانکفورت، ایالت هح و غیره  

را متصرح گردید. اطریهش بهطهور  
 طع از کنفدراسیهون آلهمهان بهیهرون  
انداهه شده بود. کنفدراسیون آلمهان  
شمالی که تهحهت رههبهری پهروس  
بود تشکیل شد. بیسمار  بهرای  
جلب عهال هه کهارگهران حهد ریی  

 عمومی را اعالم داشت. 
در فرانسه ناپلئون م بور بهه دادن  
امتیازاتی شده بود. چند  انون در  
مورد اتحهاد کهارگهران از لهیهسهت  
 وانین جهنهائهی حهذح گهردیهدنهد.  
پههیهه ههرد سههازمههانهههههای صههنههفههی،  

ههای    ها و انه همهن   هصوصا تعاونی 
کمک متقابل، تخفی  یافت. در  

رو کهه    میان کارگران، جنا  میانه 
کهرد،    بر ابزار  انونی تهأکهیهد مهی 

یافت. از سهوی دیه هر     درت می 
سازمهانهههای بهالنهیهکهسهتهی رشهد  

کهردنهد. ایهنهان بها چهنهب و    می 
الههمههلههل    دنههدان بهها طههرفههداران بههیههن 

جن یدند، و آنان را بهه تهر     می 
عههمههل انههقههالبههی و الس زدن بهها  
حههکههومههت بههنههاپههارت مههتهههههس مههی  

 کردند. 
در سویح کارگهران درگهیهر امهور  

شان بودند و تنها مهههاجهریهن    محلی 
الهمهلهل    کشورههای دیه هر بهه بهیهن 

عال مند بودند. بخش آلمان، تهحهت  
رههههبهههری بهههکهههر کهههه فهههوربهههوت  

(Vorbote)  کرد،    را منتشر می
نقش مرکز را بهرای آن بهخهش از  
کارگران در آلهمهان کهه بهرعهکهح  

الملل بهودنهد،    السالیستها هوادار بین 
 ایفا نمود. 

بفاصهلهه    ٦٢١١ کن ره در سپتامبر  
کمی پح از اینکه پروس اطهریهش  
را شکست داده بهود، و کهارگهران  
ان لیح آنچهه را کهه در آنهزمهان  
بههرایشههان یههک پههیههروزی بههزر   
سیاسی بر بوریوازی می نمود بهه  
دست آورده بودند، در ینو تشکهیهل  
شد. کن ره با یک رسوائی آغهاز  
بکار کرد. عالوه بر پردونهیهسهتههها،  
بالنکیستها نیز از فرانسه آمدنهد و  

آنها نیهز اصهرار داشهتهنهد در کهار  
کن ره شرکت کننهد. اکهثهر آنههها  
دانش ویهانهی بهودنهد بها تهمهایهالت  
بسههیههار انههقههالبههی. بهها وجههودیههکههه  

ای نهداشههتهنههد بسههیههار    اعهتههبهارنههامهه 
کههردنههد.    سههرسههخههتههانههه رفههتههار مههی 

باالهره بطر توهیهن آمهیهزی بهیهرون  
انداهته شدند. حهتهی ایهن شهایهعهه  
وجهود داشهت کهه کهوشهش بهرای  
غرق نمودن آنهها در دریهاچهه ینهو  
صورت گرفت، منتههها ایهن یهک  
افسانه است. اما طهرد آنههها بهدون  
استفاده از نهیهروی مشهت و له هد  
انهه ههام نشههد، و ایههن زمههانههیههکههه  
فرانسویان در جنب فراکسهیهونهی  
درگیر می باشهنهد امهری عهادی  

 است. 
و تی که کار شروع شد، جهنهب  
اصلی بین پرودونیستههها و ههیهأت  
نمایندگی شورای عمومی که از  
اکاربوس و چند کارگر ان لیسهی  

شد در گهرفهت. ههود    تشکیل می 
مارکح نتوانست بهیهایهد. مشهغهوق  
آهههریههن دسههتههکههاریهههههای جههلههد اوق  
"سرمایه" بود. بهعهالوه بهرای کهح  
بیماری که تحت مهرا هبهت شهدیهد  
جاسوسان فرانسوی و آلمهانهی نهیهز  
بود، چهنهیهن مسهافهرتهی مشهکهل  

بههود. امهها مههارکههح گههزارد    مههی 
بسیهار مشهروحهی در مهورد تهمهام  

بایست مورد بهحهب    نکاتی که می 
کن ره  هرار گهیهرد بهرای ههیهأت  

 نمایندگی نوشت. 

هیأت نمایندگی فهرانسهه گهزارد  
بسیهار مهفهصهلهی ارائهه کهرد کهه  
تشریحی بود از عقاید ا هتهصهادی  
پرودون. اعالم داشتند که بها کهار  
زنههان بشههدت مههخههالههفههنههد و ادعهها  
داشتند که هود طبیعت جهای زن  
را نزدیک به مرکز گهرم ههانهواده  
تعیین کرده است؛ و اینهکهه جهای  
زن در هانه است و نه در کارهانه.  
آنههههها ضههمههن اعههالم مههخههالههفههت  

شههان بهها اعههتههصههاب و بهها     ههطههعههی 
ههای کهارگهری، عهقهایهد    اتحهادیهه 

تعاونی و هصوصا سازمان مبادلهه  
بر مبنهای اصهوق مهقهابهلهه بهمهثهل  

(Mutualism)    را مههههطههههر
ههائهی    نمودند. اولین شرایط، توافهد 

بههودنههد کههه تههوسههط تههعههاونههیهههههای  
مختل ، و تأسهیهح اعهتهبهار آزاد،  

گرفهت. حهتهی اصهرار    صورت می 
کردند که کهنه هره سهازمهانهی را  
برای اعتبار بین المللی بهتهصهویهب  
رسههانههد، امهها تههنههههها کههاری کههه  
توانستند ان ام دهند ایهن بهود کهه  

ای را بهتهصهویهب    بتوانهنهد مصهوبهه 
برسانند که به کهلهیهه بهخهشهههای  

کهرد کهه    الهمهلهل تهوصهیهه مهی   بین 
مسئله اعتبار و استحکام بخشیدن  
به همه ان منهای وام کارگهران را  
مورد مطهالهعهه  هرار دههنهد. آنههها  
حتی به دهالهت در تهعهیهیهن طهوق  
روزانه کار تهوسهط وضهع  هوانهیهن  

 اعترا  نمودند. 
آنههههها بهها مههخههالههفههت نههمههایههنههدگههان  

ان لیسی و آلمانی مواجهه شهدنهد.  
این دسته دوم نکته به نکته نکات  
مربوطهه در گهزارد مهارکهح را  
بصورت پیشنهاد مهطهر  نهمهودنهد.  

نهمهود کهه    این گزارد تأکیهد مهی 
الملل عهبهارت بهود    نقش اصلی بین 

از متحد کردن و هماهنب نمهودن  
کوششهای مختل  طبقه کهارگهر  

کهنهد.    که برای منافعش نبرد می 
الزم بود چنین پیونهدههائهی ایه هاد  
گهههردد بهههطهههوریهههکهههه کهههارگهههران  
کشورهای مختل  تهنههها ههود را  
رفید در مهیهدان جهنهب احسهاس  
نکنند، بلکهه ههمهچهنهیهن بصهورت  
اعضای یهک ارتهش آزادیهبهخهش  
عمل نماینهد. الزم بهود در مهوارد  
اعتصهاب کهمهک بهیهن الهمهلهلهی  
سازمان داده شود و از حرکت آزاد  
اعتصاب شکنهان از کشهوری بهه  

 کشوری دی ر ممانعت بعمل آید. 
مارکح بر تحقید علمی در مورد  
وضعیت طبقهه کهارگهر کهه مهی  
بههایسههت بههه ابههتههکههار هههود طههبههقههه  
کارگر تأسیح گردد بعنوان یکهی  
از مهمترین مسائل تأکهیهد نهمهود.  
تمام مطالب جمع آوری شهده مهی  
بههایسههت بههه شههورای عههمههومههی  
فرستاده شوند تا بر روی آنها کهار  
شود. مارکح حتی بطور هالهصهه  
نکات اصلی این بررسی در مهورد  

 طبقه کارگر را متذکر شد. 
  ادامه دارد(   

 (٤٤مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس)
 دیوید ریازان  
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در هفته های اهیهر شهههرداری و  
  ٦١ بههزیسهتهی تهههران بهه ههمهراه  

طهر  جهمهع  “ دست اه حکهومهتهی  
در تهههران را  ”  آوری کودکان کار 

به اجر اگذاشته انهد.در طهوق ایهن  
کود  کهار    ١٣٣ مدت بیش از  

بههازداشههتهه ههاه    ٠ دسههتهه ههیههر ودر  
مرکز یاسر، بعهثهت و شهههدای  »، 

تهحهت نهظهر بهههزیسهتهی    «افسریه 
بهه گهفهتهه   تهران  رار گرفته انهد. 

  ١٣٣ مقامات بهههزیسهتهی حهدود  
کود  از اوق ههفهتهه گهذشهتهه  

انهد    آوری شده   تاکنون در تهران جمع 
کههه در ایههن مههیههان کههودکههان  

 «اردوگاه ورامین »افغانستانی به  

و کههودکههان ایههرانههی نههیههز بههه دو  
ارجهاع  «مرکهز یهاسهر و بهعهثهت  »

شدند.دست اههای حکومهتهی در  
توجیه دست یری کهودکهان کهار  

از آن ا که ایهن  ”  مدعی شده اند: 
کههودکههان مههو ههع روبههرو شههدن بهها  
ماموران و گشتهای شههرداری و  
بهزیستی فرارکرده اند، دسهته هیهر  
شده و به این مراکز منهتهقهل شهده  

 ”.اند 
 

در ایههن مههیههان هههانههواده هههای  
کودکان دست یهر شهده در چهنهد  
روز گهذشهتهه دنهبهاق پهیهدا کهردن  

فههرزنههدانشههان بههوده و بههارههها بههه  
شهرداری وبهههزیسهتهی و مهراگهز  
ن هداری کودکان دست هیهر شهده  
مراجعه کرده و ههنهوز مهوفهد بهه  
دیدار با بچه های دسهته هیهرشهده  

 شان نشده اند. 
 

برهوردههای وحشهیهانهه و سهخهت  
  ٦١ گههیههریهههههای بهههههزیسههتههی و  

دست اه نامبرده حکومتی به ایهن  
دست یرشدگهان بهاعهب اعهتهرا   
این هانواده ها شده است. ههانهواده  
های کودکان دسته هیهر شهده در  
چههنههد روز گههذشههتههه هههر روز بههه  

تها   مراکز یاد شده مراجعه کهرده  
بچه هایشان بشونهد.     جویای حاق 

بهزیستی و شهرداری تا به امهروز  
اجازه دیدار ههانهواده بها کهودکهان  

 شان را نداده است. 
الزم به توضی  است کهه مهراکهز  
یههاد شههده بهههههزیسههتههی شههبههیههه  
اردوگاههای اجباری با کهمهتهریهن  
امکانات و بدتریهن شهرایهط بهرای  
کودکان دست یر شده می باشهد.  
بههه اعههتههراح بههرهههی بههانههدهههای  
حههکههومههتههی اذیههت و آزار، سههوئ  
استفهاده ههای جهنهسهی، مهفهقهود  
شهدن کههودکههان در ایههن مههراکههز،  

 امری عادی می باشد. 

در ایههن مههیههارن روز یههکههشههنههبههه  
مقامات حکومت در تهران اعهالم  
کردند که کودکان دست یر شهده  
افههغهههانسهههتهههانهههی بهههه مهههرزههههای  

انتهقهاق داده   «دوغارون و میلک »
هواهند شد تا با همکهاری دولهت  
افغانستان به ایهن کشهور عهودت  

کههودکههان     داده شههونههد. درمههیههان 
دست یر شده کودکهانهی هسهتهنهد  
که ا امت دائس ایران را داشهتهه و  
تنهها جهرمشهان کهار کهردن بهوده  

 است. 
 

علیرغس اعهتهراضهات گسهتهرده در  
مدیای اجتماعهی و اعهتهراضهات  
هر روزه ههانهواده ههای کهودکهان  

کهود     ١٣٣ دست یر شده هنوز  
دست هیهر شهده در اردوگهاههههای  
بهزیستی زندانی بوده و آزاد نشهده  
انهههد. ههههانهههوده هههها نههه هههران و  

صبح تا شب در مهقهابهل     سردرگس 
مراکز یاد شده بهزیسهتهی ته همهع  
کهههرده و ههههواههههان دیهههدار بههها  
کههودکههانشههان مههی بههاشههنههد، کههه  
هههههههههههزیسهههههتهههههی   مهههههامهههههوران ب

 میشوند.    مانع 
در برابر سیاستهای ضد کهود   
و ضههد انسههانههی بهههههزیسههتههی و  

دسهههتههه هههاه    ٦١ شهههههههرداری و  

حکومتی که این حهمهالت را بهه  
کودکان کهار سهازمهان داده انهد،  
باید یهک اعهتهرا  مهردمهی و  

 وسیع و گسترده را سازمان داد. 
حهقهوق     سازمانها و فعالین مدافع 

کهود  نههبههایههد نههظههاره گههر ایههن  
جنایت سازمانیافته حهکهومهت در  
حد به این کودکان باشهنهد. بهایهد  
اطالع رسانی وسیع کرد. بایهد در  
برابر مراکز نه هههداری کهودکهان  
دست یر شده ته همهع و اعهتهرا   
کههرده و هههواهههان آزادی وبههاز  
گرداندن این کودکان بهه ههانهواده  
هههایشههان شههد. دفههاع از حههقههوق  
کههود  مههلههیههت و نههژاد نههمههی  
شههنههاسههد. هههمههه ایههن کههودکههان  
 ربانیان سیستس وحشهی سهرمهایهه  
داری اسالمی و فقر تحمیل شهده  
از طرح جهمهههوری اسهالمهی بهر  

صهدهها     جامعه ایران می باشنهد. 
هزار کود  کار در ایران تهحهت  
بدترین و ضد انسانی ترین شهرایهط  
نههاچههار بههه کههار شههده و نههان آور  
هانواده هایشان شده اند. جهمهعهیهت  
بههزرگههی کههه هههر روز مهههورد  
وحشیانه ترن حمالت حکومهت در  

 محل کار و هیابان  رار دارد. 
جای این کودکان در کهارگهاه و  
کار در هیابان نیست. بهرههوردای  

از یههک زنههدگههی بهها امهکههانههات  
واستانداردهای الزم، حد تحصهیهل  
و ا امت، حهد بهی چهون چهرای  
ایههن کههودکههان مههی بههاشههد.کههار  
کود  باید ممنوع شود.حمهالت  
وحشیانه بهزستی و حکهومهت بهه  
کهودکههان کههار شهدیههدا مهحههکههوم  

طر  جمع آوری کهودکهان  “ است.  
باید فورا برچیده شود. همهه  ”  کار 

کودکان دست هیهر شهده بهایهد بهه  
 هانواده هایشان برگردانده شوند. 

جمهوری اسالمی و سیهاسهتهههای  
ضد کود  و ضد انسهانهی اد  
عامل بوجود آمدن پدیده کهود   
کار می باشد. طبیعی است کهه  
جمهوری اسالمی براحتی تهن بهه  
این مطالبات نخهواههد داد. تهنههها  
زور اعههتههرا ، هههمههبههسههتهه ههی و  
مهبههارزه ههانههواده ههای کههودکههان  
دست یر شده و حمایت مردم ایهران  
از این اعتراضات برحد مهیهشهود؛  
جههلههوی تههعههر  حههکههومههت بههه  
کههودکههان کههار را گههرفههت و  
کودکهان دسهته هیهر شهده را آزاد  

 کرد. 
 

 محمد شکوهی 
 ٦٣ ،  ٦٠٣١ شهریور    ٨٢ 

 ٨٣٦٢ سپتامبر  

باید متوقف شود. صدها ” "طرح جمع آوری کودکان کار
 کودک دستگیر شده باید فورا آزاد شوند. 

 محمد شکوهی
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دو روز است که کهارگهران ارا   
در مههیههدان جههنههب هسههتههنههد ایههن  

در        در سوریه نیست جنب     جنب 
است        هیانهای و جاده های ارا  

در مههقههابههل کههارحههانههه و در دق  
اسهت، ایهن      کارهانه ههای ارا  

یورد وحشیانه به کارگران ارا   
و دسههتهه ههیههری، تههحههت تههعههقههیههب  
 راردادن و بازداشتهههای رههبهران و  
فعالین صنفی ، تعر  به زندانیان  
مههدنههی و اجههتههمههاعههی بههرای مهها  
زحمتکشان یک معنا بیشتر ندارد  
و این پیام این است نه تنها و عهی  
به مطالبات و هواسته ههای شهمها  
به معیشت و منزلت شما نخواههیهس  
گذشت بلکه سرکوب وحشیهانهه و  
عریان در دستور ماسهت و پهلهیهح  
هههای حههافههظ مههنههافههع زالههوهههای  
مفتخور با مهاشهیهن ههای مه هههز  
سههرکههوب جههاده و هههیههابههان را بههر  
کارگران بستند و چهههره زشهت و  
هار سرمایه داری را بها ضهرب و  
شتس و کتک زدن و شکستن سهر  
و دست و پای کارگران زحمتکش  
بار دی ر اما این بار بسیهار و هیهح  
تر به نمایش گذاشتند ، انها امهده  

بودند که این ماشین های زرههی  
را به ر  کارگران ههپهکهو      سرکوب 

بکشند و انها را بترسانند اما نمی  
دانستند که کارگران هپکو چهنهان  
ماشین االت غوق پیکر راه سهازی  

ایهن مهاشهیهن      تولید می کنند که 
ههای سههرکهوب در دیههدگهاه انههههها  
بسی مسخهره،حهقهیهر و کهوچهک  

 هستند  
 

اسههت کههه کههارگههران      ایههنه ههونهه     و 
 هرمان ارا  به ایهن غهارته هران،  
اهتالس ران و صاحبان صهنهایهع و  
بانکها و به نمهایهنهدگهان سهیهاسهی  
انها درس دادند کهه دیه هر تهاریه   
مصرح این پیام بسر امده اسهت و  
انها باید بدانند در شعله اتش هشس  

 کارگران سوزانده هواهند شد،  
امههادگههی و مههقههاومههت کههارگههران  
ارا  روشههن سههاهههت. کههارگههران  
ایران در این جنب نهابهرابهر بهازنهده  
نههخههواهههنههد بههود، کههارگههرانههی کههه  
ماهها ست حقوق ن رفتهنهد دهههها  
دفعه اعتصاب و ت مع و اعتهرا   
کردند به همه مهراجهع مهربهوطهه و  
اداری، مذهبی و سیاسی شکایت  

بردند اما اهر و عا بت با ان ههمهه  
وعده و وعید دیهدنهد کهه دزدان و  
غارت ران بیشتر می هورند و می  
برند امها سهههس انههها از زنهدگهی،  
بهیهکههاری و گهرسهنهه هی اسهت و  
و تی فریادشان از این ههمهه سهتهس  
بلند شد سهس شان شد پلهیهح ضهد  
اغتشاد ، باتوم، گاز اشهک اور  

 و یورد وحشیانه به کارهانه، 
اما این پلیح نهیهز تها چهه مهو هع  
هواهد توانست در مقابل ههواسهتهه  
های حد طلبانه دستمزد کارگهران  

 ایستادگی کند 
در حههالههیههکههه مههیههدانههنههد دزدان و  
غارت ران چه کسانهی هسهتهنهد و  
زحمتکشانی که بها عهرق جهبهیهن  
هود کار و تولید می کنهنهد چهه  

 می هواهند،  
انها هواهند دانست که چه کسی  
دزد و چهه کسهی صهاحهب ههانهه  

 است 
 

امروز کارگران ایران دی هر حهاضهر  
نیستند بیش از این اینهمه ذلهت و  
هفت را تحمل کنند و ت معهات و  
اعتصابات و اعترا  های بیشمار  

انها داق بر ایهن اسهت کهه تهههاجهس  
علیهه سهرمهایهه داری مهتهعهفهن و  
پهوسهیهده را شهروع کهرده انهد، مهها  
کههارگههران ایههران هههرگههز ایههن بههی  
حرمتی را فرامود نخواهیهس کهرد  
و در مقابل این تهههاجهس عهریهان و  
وحشیانه، مقابله هواهیس کرد و بهه  
اساس و بنیاد ساهتارهای سرمایهه  

 تعر  هواهیس کرد 
اری ، اکنون این کارگران هستنهد  
با مهقهاومهت و دفهاع از شهرح و  
حیثیت و نان هود بزودی پلیح را  
وادار به عقهب نشهیهنهی و تسهلهیهس  

 هواهند کرد 
فریاد و مقاومت کهارگهران ارا   
که نمهی ههواههنهد زیهر بهار سهتهس  
زندگهی کهنهنهد اکهنهون سهرلهوحهه  
مبارزات رو به اعتهالی کهارگهران  

 ایران است 
کارگرانی که دستمزدهای معو ه  
هود را می هواهند، کار و امنیت  
و اسایش می هواهند، معیشهت و  

 منزلت می هواهند 
 

کههارگههرانههی کههه یههک زنههدگههی  
انسانی را حد هود میداند و دی هر  

نه تنها ذره ایی از حد هود کوتهاه  
نخواهند امد بلکه حد ههود را بها  
زور از گلوی چپاول ران سهرمهایهه  

 دار بیرون هواهد کشید 
کارگهران ههپهکهو و اذراب ارا   
 هرمانان طبقه کارگر ایران هستند  
و انها میدانهنهد کهه بهزودی ههمهه  
کارگران ایران دست در دست انههها  
هواهند گذاشت و بهرای ههمهیهشهه  
طومار سرکوب پهنهههان و اشهکهار  
سرمهایهه داری را درههس ههواههنهد  

 پیچید. 
برگرفته از تل رام اتحادیه آزاد  

 کارگران ایران  

 شاپور احسانی راد
یورش پلیس هار صاحبان صنایع علیه کارگران اراک، برای طبقه کارگر 

 معنی دارد: یا مرگ یا زندگی  ایران یک

بنا بر اههبهار مهنهتهشهره، دیهروز  
کارگران آذر آب در پهی  بسهتهن  

تههران و کهارگهران    –جاده ارا   
هپکو بدنباق ت مهع در مهحهل پهل  
بختیاری، مورد تهههاجهس وحشهیهانهه  
نیروهای گارد ویژه  رار گرفتهه و  
تعداد  ابل توجهی از آنهان بشهدت  

 مصدوم و راهی بیمارستان شدند. 
امروز نیز این نیروها، پیشاپیش  
این دو کارهانه را مورد مهحهاصهره  
 رار داده و در محل کارههانهه بهار  
دی ر کهارگهران آذر آب را مهورد  

 ه وم  رار دادند. 
گسیهل سهنه هیهن و گسهتهرده  
نههیههروهههای گههارد ویههژه بهها انههواع  
ت هیزات مهدرن سهرکهوب بهر سهر  

نزدیک به سه هزار کارگر این دو  
کههارهههانههه در شههرایههطههی صههورت  
مههیهه ههیههرد کههه ایههن کههارگههران  
ماهههاسهت بهدلهیهل عهدم دریهافهت  
دستمزدهایشان با فقر و گرسن هی  
حادی دست بهه گهریهبهانهنهد و در  
آستانه ساق تحصیلی جدید  ادر به  
تهیه حدا ل ناچیزی از امهکهانهات  
الزم برای فرستادن فرزندان هود به  

 مدرسه نیستند. 
صهه  آرائههی صههدههها نههیههروی  
گارد ویژه ی تا بن دنهدان مسهلهح  
در برابر کارگران آذر آب و هپکهو،  
اعالم جن ی آشکار و نهههائهی از  
سوی کسانی بهه طهبهقهه کهارگهر  
ایران است که با یست مستضعه   

پناهی و بوسه بر بازوان کهارگهران  
 هدرت را بهدسههت    ٩٢ در انهقهالب  

گرفتند  و امروز پح از گهذشهت  
نزدیک به چهل ساق از آن مقهطهع  
تهاریهخهی، ضهربهات بهاتهوم بهر سههر  
کارگران گرسنه ای فرود میاورند  
که چیزی جهز دریهافهت دسهتهرنه   
چنهدیهن مهاههه ههود را مهطهالهبهه  

 ندارند. 
کارگران و مهردم زحهمهتهکهش  

 ارا  
عدم پرداهت مهاهههها دسهتهرنه   
نزدیک به سهه ههزار کهارگهر آذر  
آب و هپکهو و پهاسه  بهه آنهان بها  
گارد ویهژه و گهاز اشهک آور و  
ضربات باتوم، چیزی نهیهسهت کهه  

محدود به این کارگران باشد. ایهن  
وضعیت امروز مشموق مهیهلهیهونههها  
کارگر در سراسر کشور و اکثریت  
باالئی از کارگران  صنایع سبک  
و سن ین در شهر صنعتی ارا   
است و این فهقهط نهیهروی مهتهحهد  
ماست که میتواند مانعی بهزر   
در برابر سرکوب حد ههواههی مها  
کهارگههران ایهه هاد و سههتهمهه هران و  
دزدان و غارت ران را وادار به عقب  
نشینی در بهرابهر ههواسهتهههای مها  

 بنماید.  
همانقدر که فریاد حد هواههی  
کارگران آذر آب و ههپهکهو، فهریهاد  
حد هواهی همه ما کهارگهران در  
شهر ارا  و در سهرتهاسهر کشهور  

است، سرکوب و یهورد وحشهیهانهه  
به آنان نیز،  تهعهر  و حهمهلهه بهه  
همه ما کارگران در شهر ارا  و  

 در سراسر کشور است.  
به اعترا  کارگران آذر آب و  
هپکو بپیوندیس، به هر طرید ممکن  
آنان را مورد حمایت متحدانه ههود  
 رار دهیس  و با نیروی مهتهحهدمهان  
هواهان تحقد فهوری ههواسهتهههای  
آنها و محهاکهمهه فهوری کسهانهی  
بشهویهس کهه طهی دیهروز و امههروز  
کارگران آذر آب و هپکو را مهورد  

 حمالت  وحشیانه هود  رار دادند. 
 

 –اتحادیه آزاد کارگران ایهران  
 ٦٠٣١ شهریور ماه    ٨٣ 

 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حمله وحشیانه نیروهای گارد ویژه به کارگران آذر آب و هپکو 
 ننگ بر ستمگران، ننگ بر سرکوبگران  
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بر هفته تپه در مقاابال  تجمع کارگران نی
 استانداری خوزستان

نهفهر از کهارگهران    ٨٣٣ صبح امروز دوم مهههر مهاه حهدود  
و صنعت هفت تپه در اعهتهرا       م تمع کشت     بر   فصلی نی 

ای هود از سهوی کهارفهرمها    به محقد نشدن مطالبات بیمه 
مقابل ساهتمان استانهداری ههوزسهتهان ته همهع کهردنهد. بهه  
گفته کارگران بیش از ده میلیارد تومان از حد بیهمهه آنههها  

.پهرداههت نشهده اسهت.    ٣٨ تها    ١٢ در فاصهلهه سهالهههای  
همچنین به تاهیر افهتهادن چهنهدمهاه مهطهالهبهات مهزدی و  
وضعیت نامعلوم پرداهت حد بهربرداری سالهای گذشتهه از  
دی ر مطالبات کارگران حاضر در در اجهتهمهاع روز جهاری  

 بوده است. 
بهرای    ٣٠ بنا بر هبرها شماری از ایهن کهارگهران در سهاق  

پی یری مطالبات هود به تهران آمده بودند، که بهدنهبهاق آن  
مهیهلهیهارد تهومهان بهرای    ٨٩ ای مهبهله     دولت طی مصوبه 

پرداهت حد بیمه آنها اهتصاص داد که تا این لحظه مهبهله   
میلیارد تومان از اعتبارات تعیهیهن شهده تهوسهط دولهت    ٦٩ 

پرداهت شده و در نتی ه احکام بازنشست ی برای شهمهاری  
از آنها صادر گردید. حاق در صورت پرداههت مهابهقهی حهد  

مهیهلهیهارد تهومهان    ٦٣ بیمه فصوق بیکاری آنها که حهدود  
بهر    کارگر فصهلهی نهی ٠٩٣ کارگر از م موع  ٦٢٣ شود    می 

شوند، اما چهنهد سهاق اسهت    کنونی میتوانند بازنشسته می 
آنها را سر میدوانند و جوابی بهه کهارگهران داده نهمهیهشهود.  

ای در سهوابهد ایهن    گفتنی است که وجود فهاصهلهه بهیهمهه 
کارگران به آن دلیل است کهه امهکهان بهرداشهت مهحهصهوق  

بهر بهه صهورت    شکر تنها در نیمی از ساق، کارگران نهی   نی 
فصلی مشغوق به کارند و به همین دلیل حد بیمه آنان نهیهز  

شود. این هود یهکهی دیه هر    تنها نیمی از ساق پرداهت می 
 از معضالت این کارگران است. 

 
اعااتااراض کااارگااران پاایاامااانااکاااری مااعاادن 
کرومیت اسفندوقه به بیکار شدن سه نفر 

 از همکارانشان
روز دوم مهر ماه جمعهی از کهارگهران مهعهدن کهرومهیهک  
اسفندو ه که به واسطه شرکت پیمانکاری مهکهانهیهزاسهیهون  

به کهار اسهتهخهراج کهرومهیهک در ایهن مهنهطهقهه   «جل ه »
معدنی در کرمان اشتغاق دارنهد، در اعهتهرا  بهه بهیهکهار  
شدن سه نفر از همکاران هود و پرداههت نشهدن بهخهشهی از  

شان مقابل ساهتمان استانداری و اداره کهل    ی   مطالبات مزد 
کار استان کرمان ت مع کهردنهد. ایهن کهارگهران عهالوه بهر  
تعوید پرداهت حدود دو ماه دستمزدو ههواسهت پهرداههت بهه  

بهنهدی مشهاغهل    مو ع دستمزدها به عدم اجرای طر  طبهقهه 

نیز معتر  هستند. هواست دی ر آنهها بهازگشهت بهه کهار  
سه نفر از همکارانشان است کهه از روز یهکهس مهههرمهاه از  
ورود آنها به محل کارشان ممهانهعهت شهده اسهت. تهوضهیهح  
کارفرما در این رابطه اینست که این کارگهران  هراردادشهان  
تا پایان شهریور ساق جاری بوده و به دلیل اینکه مهرتهبها در  
م موعه معدن "اعتشاد و بی نظمهی" ایه هاد کهرده انهد،  
تمدید نشده است. در اعترا  به این موضوع کارگهران ایهن  
معدن دست از کار کشیده و هواستار تمدیهد  هرار داد سهه  

 همکارشان هست.  
زیر فشار این اعهتهراضهات مهدیهریهت وعهده داده اسهت کهه  

روز دی ر دسهتهمهزد مهعهو هه آنههها پهرداههت    ٦٩ حداکثر تا  
میشود. کارگران هواستار پرداهت فوری آن و بهازگشهسهت  

 به کار همکارانشان هستند و اعترا  ادامه دارد. 
 

در  ١تجمع كارگران معترض معدن شماره 
اعتراض به بیكاار شادن و اساتافااده از 

 نیروهای غیر بومی در معادن سیرجان
سهیهرجهان در    ٠ صبح روز دوم مهرماه کارگران معدن شماره  

اعترا  به بیکار شدن از کار و عهدم تهمهدیهد  هراردادههای  
 آنها در مقابل فرمانداری این شهر ت مع کردند. 

 
یک اتفاق مهم: همباساتاگای باا کاارگاران 

 آذرآب و هپکو
بیانیه حمایتی دانش ویان در ارا  در حمایت از کهارگهران  

 آذر آب و هپکو 
 ت مع دانش ویی در حمایت از کارگران مظلوم شهر ارا  

ظهر اجتماع دانش هویهان    ٦٨ مهرماه ساعت    ١ روز سه شنبه  
صنعتی ارا  در محوطه اصلی دانش اه اطهراح حهو (  
در حمایت از کارگران مظلهوم و زحهمهت کهش شهههرسهتهان  
ارا  برگزار هواهد شد که در ایهن اجهتهمهاع بهیهانهیهه ای  

 دانش ویی از طرح دانش ویان دانش اه  رائت هواهد شد. 
 

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

 رفاهی
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شهریور: دو تجمع هامازماان کاارگاران  ٢٨
 کارخانه آذرآب و هپکو در اراک

شهریور کارگران کارهانه آذرآب در در مه هاورت    ٨٢ امروز  
محل این کارهانه ت مع کهردنهد. کهارگهران مهعهتهر  کهه  
مدتیست جویای دستمزدهای پرداهت نشده هود و وضعهیهت  
بالتکلیفشان هستند، با هروج از کهارههانهه بهه سهمهت جهاده  
تهران به راه افتاده و باعب بسهتهه شهدن الیهن ورودی شهههر  

تهههران را بهه طهور    -ارا  شده و کارگهران جهاده ارا   
کامل بستند. همزمان کارگران هپکو نیز در م هاور مهحهل  

 کارهانه هود ت مع داشتند.  
هس اکنون شعارهای اعتراضی کارگهران در فضهای شهههر  
طنین انداهته است. نیروی انتظامی با هراس و محهتهاطهانهه  
تالد دارد به ت مع هاتمه دهد. کارگران آذر آب بهیهش از  

ماه مزد طهلهب دارنهد. و ههطهر تهعهطهیهلهی کهارههانهه و    ١ 
بیکاری تهدیدشان مهیهکهنهد. ایهن کهارگهران روز گهذشهتهه  
همزمان با برگزاری م مع عمومی شهرکهت بهرای تهعهیهیهن  
مدیره نیز ت مع داشتند. بنا بهر ههبهرهها در عصهر ایهن روز  
شرکت آذرآب درصدد بود تا از طرید برگهزاری مه همهع بهه  

ساق مدیر عامل و هیات مدیره را بهه    ٨ صورت مخفیانه تا  
 صورت تابت ن ه دارند. 

در همین روز کارگران هپهکهو مسهیهر راه آههن را بسهتهنهد.  
مزد هود را کامل دریهافهت    ٣٩ کارگران هپکو از دی ماه  

نکرده اند و در وضهعهیهت مشهابهه آذر آب  هرار دارنهد. ههس  
اکنون شهر ارا  ، به شهر اعتراضات گستهرده کهارگهری  

 تبدیل شده است. 
 

کاارگاران آذر آب و هااپاکاو در اراک بااه 
 اعتراضاتشان ادامه میدهند

روز سوم مهرماه کارگران آذر آب ارا  و هپکهو در ادامهه  
هایشان حهاضهر شهدنهد و بهه    اعتراضاتشان در محل کارهانه 

هاطر تعوید پرداهت ماهها دستمزدشان و ههطهر تهعهطهیهلهی  
کارهانه و بیکار شدن از کار، و یورد ماموران انهتهطهامهی  
به اعتراضات آنان در بیست و هشتس شههریهور ههمهچهنهان در  

ماه دسهتهمهزد طهلهب    ١ اعتصاب بسر بردند. کارگران آذرآب  
دارند و بدلیل عدم پرداهت حد بیمه شان، با مشکل تهمهدیهد  
دفترچه هایشان روبرویند و بیکار شدن از کار نهیهز آنههها را  

دستهمهزد    ٣٩ تهدید میکنند. کارگران هپکو نیز از دی ماه  
هود را کامل دریافت نکرده انهد و بها مشهکهالت مشهابهه  
کارگران آذرآب درگیرند. اعتراضات این کارگران و یهورد  
وحشیانه نیهروی انهتهطهامهی انهعهکهاس وسهیهعهی در مهیهان  
کارگران و کل جامعه داشته و با حمایت ههایهی از سهوی  
تشکلهای کارگری چون سندیکای نهیهشهکهر ههفهت تهپهه،  
اتحادیه آزاد کارگران ایران، سنهدیهکهای واحهد و کهارگهران  
آلومنیوم ساز المهدی و ارا  روبهرو شهده و بهه مهوضهوع  
بحب داغی در مدیای اجتماعی تبدیهل شهده اسهت. فشهار  
اعههتههراضههات کههارگههران هههپههکههو و آذرآب و زمههزمههه هههای  
اعترا  در دی ر کارهان ات شهر ارا  که آنهها نهیهز بهه  
مشکالتی از همین دست روبرویند، باعب شد که فهرمهانهده  
نیروی انتظامی در صدا و سیمای جمهوری اسالمهی عهذر  
هواهی کند و بازار وعده دادن اکنون داگ شهده اسهت. امها  
کارگران هواستار پرداهت فهوری طهلهبهههایشهان و امهنهیهت  

شلغی هود هستند. کارگران هپکو در همین رابهطهه در اوق  
مهر مهاه مهقهابهل اسهتهانهداری جهمهع شهدنهد. کهارگهران در  
سخنرانی هایشان صدای اعترا  هود را بهه سهرکهوبه هری  
نیروی انتظامی بلند کردند. یهکهی از سهخهنهرانهان در ایهن  
ت مع می وید: شما نیروی انتظهامهی کهه بهه صهورت مها  
گازاشک آور زدی، بچه ات امروز با لبهاس نهو و وسهایهل  
تحریر نو به مدرسه رفت، اما میدانی کهه فهرزنهد ههمهکهار  

 من این ا بغلش نشسته و از تحصیل محروم است. 
سخنران دی ری در اعترا  به سرکهوب یه هان ویهژه و بها  
هشس تمام از اینکه چ ونه بها چهمهاق مهذههب جهامهعهه را  

 سرکوب و چپاوق میکنند می وید:  
 دزدا هیالشون راحت، این پلیح و استاندار با اوناست 

من هرج زن وبچس را نمیتونس بدم،اما اهبارو باز مهی کهنهی  
 میانمار، لبنان.. 

 دزدا هیالشون راحت، این پلیح و استاندار با اوناست! 
صدای ما را همه دنیا شنید، ولی در تلویزیون مها فهقهط    -

 اهبار لبنان و میانمار، غزه و... است! 
 زن و بچه من گرسنه اند... 

ساق پیش است، شما امهروز مهیهزنهیهد  ٦١٣٣ امام حسین ماق  
 تو سر و کله زن و بچه من! 

فریهاد کهارگهران آذرآب و ههپهکهو، فهریهاد اعهتهرا  ههمهه  
کارگران و کل مردم علیه فقر، تبعیض ، نهابهرابهری و ایهن  

 جهنس سرمایه داری حاکس است. 
 از مبارزات کارگران آذرآب و هپکو وسیعا حمایت کنیس. 

 
تجمع اعتراضی کارگران هپکو علیه یگاان 

 ویژه
 دزدا هیالشون راحت، این پلیح و استاندار با اوناست 

من هرج زن وبچس را نمیتونس بدم،اما اهبارو باز مهی کهنهی  
 میانمار، لبنان.. 

 دزدا هیالشون راحت، این پلیح و استاندار با اوناست! 
صدای ما را همه دنیا شنید، ولی در تلویزیون مها فهقهط    -

 اهبار لبنان و میانمار، غزه و... است! 
 زن و بچه من گرسنه اند... 

جمعی از کارگران هپكو با راه پهیهمهایهی    ٦٠٣١ مهر    ٦ روز  
به محل استانداری استان مرکزی رفته و دست بهه ته همهع  

 زدند. 
 

تجمع اعتراضی روز دوم مهر ماه. پرسنال 
شرکت خلیج فارس در جاده ساوه ، میدان 

 نماز و بستن جا 
با واگذار شدن این شهرکهت بهه بهخهش "هصهوصهی" بهخهش  
زیادی از مهزایهای شهغهلهی کهارگهران حهذح شهده اسهت.  

 کارگران به حقو های زیر هط فقر اعترا  دارند. 
 

تجمع اعتاراضای کاارگاران شارکات واحاد 
ودانشجویان وتعدادی از معلمان وفاعاالایان 

 کارگری در حمایت از رضا شهابی 
مهر به فراهوان سنهدیهکهای واحهد    ٠ از ساعت ده صبح روز  

ت معی اعتراضی در حمایت از رضا شهابی عضهو ههیهات  
مدیره این سندیکا در مقابل وزارت کار برپا شهد. کهارگهران  
شرکت واحد، دانش ویان و تعدادی از معهلهمهان و فهعهالهیهن  
کارگری در آن شرکت داشهتهنهد.  هبهل از آن نهیهز ته همهع  

  ٦١ دی ری به فراهوان ربابه رضایی ههمهسهر او در تهاریه   
شهریور ماه مقابل م هلهح بهرپها گهردیهد و شهعهار کهارگهر  
زندانی آزاد باید گردد، رضا شهابی در مهقهابهل مه هلهح و  

 هیابانهای اطرافش طنین انداهت. 
مرداد در اعترا  به بازگرداندن مه هدد    ٦٢ رضا شهابی از  

روز حهبهح    ٣١٢ وی به زندان و مهحهکهوم کهردن وی بهه  
دی ر در اعتصاب غذا بسر میبرد و حهالهش وههیهس گهزارد  

 میشود. 
علیرغس اینکه رضا شهابی دوره محهکهومهیهتهش را سهپهری  
کرده است و با وجود ایهنهکهه نهامهه آزادی اد بهه تهاریه   

را در پرونده هود دیده اسهت، مهقهامهات  ضهایهی    ٣١/١/٨١ 
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تمامی مدت مرهصی پزشکی وی را غهیهبهت مهحهسهوب  
روز دی ر حبح مهحهکهوم کهرده انهد.    ٣١٢ کرده و او را به  

زندان رجایی شهر مهنهتهقهل    ٦٣ رضا شهابی اکنون در سالن  
شده است. هس اکنون کارزاری در حمایت از رضها شهههابهی  
و علیه احکام امنیتی در جریان است. سنهدیهکهای شهرکهت  
واحد طی طوماری اعهتهرا  ههواسهتهار حهمهایهت از رضها  
شهابی شده است. تشکلهای کارگری مختل ، فعهالهیهن و  
رهبران کارگری طی بیانیه ای بازگردانهدن رضها شهههابهی  
به زندان و حکس حبح جهدیهد او را مهحهکهوم کهرده انهد و  
هههواسههتههار آزادی بههدون  ههیههد و شههر  رضهها شههده انههد.  
طومارهایهی اعهتهراضهی از سهوی فهعهالهیهن کهارگهری و  
معلمان در حمایت از رضا شهابی و هواسهتهههایهش مهنهتهشهر  
شده است. در سطح بین المللی نیز کنه هره اتهحهادیهه ههای  
کارگری بریتانیا هواهان آزادی فوری و بهدون  هیهد شهر   

 رضا شهابی شد 
دبیرکل کن ره اتحادیه ههای کهارگهری  تهی یهو سهی(،  
هانس فرانسح او گرادی، در نامه ای هطاب به سفیهر ایهران  
در بریتانیا، از رئیح جمهوری اسالمی ایران ههواسهتهه اسهت  
که فعاق کارگری، رضا شهابهی، را فهوری آزاد کهنهد و  
تصمیس دولت مبنی بر عدم پذیرد مرهصی پزشکهی او را  

 محکوم کرده است. 
تا کنون مار  هانکو ، ریهاسهت کشهوری و چهارلهیهز  
فلوری، دبهیهر و ههزانهه دار کشهوری کهارگهران ههدمهات  
عمهومهی کهانهادا، شهارون بهارو دبهیهر کهل کهنهفهدراسهیهون  

های کارگری  آی تی یهو سهی(، نه       المللی اتحادیه   بین 
سندیکای عمده ی کارگران فرانسه، س. اح .د.ت؛ س.  
ی.ت؛ اونسا؛ اتحادیه سندیکائهی سهولهیهدر و اح. اس. او  
 فرهن یان( ، سندیکاهای کهارگهران در سهوئهد از جهمهلهه  
الرد لیندگرن، دبیر اتحادیه سراسری کارگران تهرانسهپهورت  

عضههو( ، آنههدرد فههربههه دبههیههر اتههحههادیههه    ١٦٣٣٣ سهوئههد   
عضو (، اتهحهادیهه کهمهونهاق    ٠٦٠٣٣٣ سراسری فلز سوئد   

عضو(، اتحهادیهه سهراسهری کهارگهران در    ٩٣٣٣٣٣ سوئد   
عضهو(و دنهیهح مهارتهیهنهز،عضهو    ٦١١٢١٦٢ سوئد  اق.او  

کمیته همبست ی بین المللی اتحهادیهه کهارگهران ههدمهات  
ا نتاریو طهی نهامهه ههایهی سهرگشهاده بهه  -عمومی کانادا 

مقامات ایران ضمن اعترا  بهه بهازگهردانهدن مه هدد رضها  
شهابی به زندان و اعالم حمایت از هواستهای او، اعهتهرا   
هود را نسبت به فشار به رهبهران و فهعهالهیهن کهارگهری و  
امنیتی کردن مبهارزات اعهالم داشهتهه و ههواسهتهار آزادی  
فوری رضا شهابی و پایان دادن بهه دسهته هیهری فهعهالهیهن  
کارگری و اجتماعی شده اند. کارزار علیه امنیتهی کهردن  
مبارزات از جمله برای آزادی رضا شهابی با  هدرت ادامهه  

 دارد.  
 کمپین برای آزادی کارگران زندان 

 
کااارگاار مااعاادن طاارزه تااوانسااتاانااد  ٢٤١١

پرداخت یکماه از طلبهایشان را تاحامایال 
 کنند

شهههریهور کهارگهران    ٨٢ و    ٨١ بدنباق اعتراضات ا روزهای  
ماه طلب آنههها    ٠ شهریور یک ماه از    ٨٣ معدن طرزه ، روز  

پرداهت شد. این کارگران دسهتهمهزدهها مهاههههای مهرداد و  
شهریور را هنوز ن رفته اند و هواستهار بها هی طهلهبهههایشهان  

 هستند. 
 

تجمع اعتراضی کارگران پروئه آبارساانای 
سیستان نسبت به عدم پرداخت مااه  دشت 

 ها م الباتشان دراداره کارزابل
ههزار    ١١ شهریور جمعی از کارگهران پهرویه    ٨٢ روزگذشته  

هکتاری دشت سیستان دراعترا  به عدم پرداهت مهاه هها  
نفر در ایهن    ٨٨٣٣ مطالباتشان دراداره کارزابل،ت مع کردند.  

 پرویه کار میکنند. 
 
 ٢٤-٢٢شاهاریااور: کاارگاران فاازهاای  ٢٨

کنگان در بوشهر دست به اعتصاب زدند و 

 درب اصلی این دو فاز را بستند
شهریور گروهی از کارگران پیمهانهکهاری شهاغهل    ٨٢ صبح  

کن ان در بوشهر برای پی هیهری مهعهو هات    ٨١ -٨٨ در فاز  
اند. ایهن کهارگهران    مزدی هود دست به ت مع اعتراضی زده 

از اردیبهشت ماه دستمزدی ن رفته اند. حدود ههفهتهاد نهفهر  
پهرداههت نشهده    ٣٩ هستند و حد بیمه آنها نهیهز از اسهفهنهد  

 است. 
 

تاجامااع خاااناوادگاای کااارگاران بایااکاارشااده 
 آباد کارخانه صدر فوالد خرم

آبهاد    شهریور، کارگهران بهیهکهارشهده صهدر فهوالد ههرم ٨٢ روز 
بهمراه هانواده برای حفهظ اشهتهغهالشهان واعهتهرا  بهه عهدم  

ماه حقوق و حد بیمه شان ت مهع کهردنهد ومهانهع    ١ پرداهت  
آالت توسط طلهبهکهارشهدنهد.    ازهارج کردن ت هیزات و ماشین 

شههههریهور در مهقهابههل    ٨٨ ایهن کهارگههران  هبههل از ایههن در  
شهریور تعهطهیهل    ١ استانداری ت مع داشتند. این کارهانه از  

 شده است. 
 

اعااتااصاااب وتااجاامااع کااارگااران شاارکااتاای و 
استیجاری اداره کال راهاداری و حامال و 

 نقل جاده ای آذربایجان شرقی 
شهریور، کارگران شرکتی و اسهتهیه هاری اداره کهل  ٨٢ روز 

راهداری و حمل و نقل جاده ای اسهتهان آذربهایه هان شهر هی  
مهاه حهقهوق وبهرای تهبهدیهل    ١ دراعترا  به پرداهت نشدن  

وضعیت،دست از کار کشیده و مقهابهل اسهتهانهداری ته همهع  
کردند.به گفته کارگران حقوق پایه ی آنها در سهاق جهاری  
حدود یک میلیون تومان است که تا کنون هی  مهبهلهغهی  

مهیهلهیهون تهومهان  ٦٩ به آنها داده نشهده و کهارگهران حهدود  
دریافتی معو ه دارند. کارگران همچنین بهه بهالتهکهلهیهفهی  

سهاق    ٨٣ شغلی هود اعترا  دارند. از جمله کارگهری بها  
سابقه ی کار نیز شرکتی است و تکلی  مشخصهی نهدارد  
و مدیران جدید نیز نیروها را بهه عهنهوان کهارکهن راههداری  
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 نمی شناسند. 
تجمع کارگران کارخانه آذرآب همزمان باا 
مجمع عمومی شرکت برای تاعایایان هایا ات 

 مدیره
روزدوشنبه بیست وهفتهس شهههریهورمهاه، کهارگهران کهارههانهه  
آذرآب در اعهتهرا  بهه عهدم پهرداههت مهاه هها حهقهو شهان  
همزمان با م مع عهمهومهی شهرکهت صهنهایهع آذرآب بهرای  
تعیین هیئت مدیره دست به ت مع زدنهد.بهنها بهر ههبهرهها در  
عصر ایهن روز شهرکهت آذرآب درصهدد بهود تها از طهریهد  

ساق مدیهر عهامهل    ٨ برگزاری م مع به صورت مخفیانه تا  
و هیات مدیره را به صورت تابت ن ه دارند. کهارگهران ایهن  

  ٣ شرکت در اعترا  به عدم پرداهت حقوق هود بهه مهدت  
 ماه، دست به اعترا  زدند. 

دورجدیداعتصاب کارگران کارههانهه سهیهمهان کهارون یهک  
 هفته راپشت سرگذاشت 

روزدوشنبه بیست و هفتس شهههریهورمهاه، دورجهدیهد اعهتهرا ت  
کارگران کاهانه سیمان کارون یهک ههفهتهه را پشهت سهر  
گذاشت. ایهن کهارگهران از اردیهبهههشهت امسهاق حهقهوق و  

کهارگهر در ایهن    ١١٩ مزایای هود را دریافت نکهرده انهد.  
کارهانه به کار اشتغاق دارند. و نزدیک بهه دو مهاه اسهت  
که کارگران بدلیل عدم پرداهت مهزدشهان حهاضهر بهه کهار  
نیستند. کارفرما نیز کارهانه را تعطیل کهرده و از ههفهتهه  

 پیش سرویح رفت و آمد کارگران نیز لغو شده است. 
 

 کارگران
 پروین محمدی :

روز بااه روز چااهااره ی ساارکااوب و 
تحمیل فاقار بار مایالایاوناهاا کاارگار 

 عریان تر میشود 
سالهاست مهر اهراج و بیکاری و ورشکست ی و تعطهیهلهی  
کارهانه جات بزر  و کهوچهک، عهدم پهرداههت حهقهوق  
های ماهیانه، عدم واریز حد  بیمه کارگران و بهالتهکهلهیه   
ماندن بازنشست ی آنان بر پیشانی طبقه کارگر ایهران نهقهش  
بسته است و تالد و مبارزه هر روزه آنان از نهامهه نه هاری  
تا ت مع و بستن جاده ها برای تحقد زنهدگهی بهربهاد رفهتهه  

 شان جاری است. 
تاکنون تمامی دست اههای مربوطه با دادن وعده و وعهیهد  
توانسته اند برای بقای عمرشان زمهان بهخهرنهد، بهدون آنهکهه  
کوچکترین کاری برای حل مهعهضهل مهیهلهیهونههها ههانهواده  

 کارگری گرفتار در این گرداب کرده باشند. 
زمانی که در تیتر ههای درشهت روزنهامهه هها اههتهالس و  
دزدی و فرار روسای بانکها با میلیاردهها تهومهان و غهیهب  
شدن دکل های نفتی و شمش های طهال و لهفهت و لهیهح  

http://free-them-now.com


٦٩٤١ مهر ٩ کارگر کمونيست  20 

هههای پههنهههههان وهههالههی شههدن صههنههدوق هههای بههیههمههه ای  
و ....هودنمایی میکرد و میکند پر واضح اسهت کهه حهل  

 گره گمشده ی معضل زندگی ما کارگران درک است. 
آ ایان عاجز از گرداندن جامعه در بی پاسخی به ایهن ههمهه  
جنایت ، در برابر حد هواهی کارگران به جان آمهده از ایهن  
همه فالکت ، دست به سرکوب عریان در مهقهابهل چشهمهان  

 افکار عمومی میزنند. 
جامعه ای که در طوق چهار دهه گوشش از اههبهار دزدی  
و جنایت و اعدام و هودکشی و مر  عزیهزانهش در جهاده  
و کارهانه ها تحت نام حواد  کهار پهر شهده اسهت اکهنهون  
می بیند کارگران را در ارا  بهه دلهیهل حهد ههواههی بها  
ماهها تحمل گرسن ی بدلهیهل عهدم پهرداههت دسهتهمهزد بها  
ماشینهای مدرن سرکوب و نیروهای بیشمار اجیر شهده کهه  
هزینه ی تمامی اینها را از جیب تک تک مها کهارگهران  
درآورده اند مورد تعر  وحشیانه  رار داده وتحت نهام حهفهظ  
امنیت شهر با گاز اشک آور و فلهفهل و بهاتهوم سهعهی در  

 هفه کردنشان هستند. 
حاکمینی که صندلی های  درتشان را به نام مستضهعهفهان  
تصاحب کردند و همیشه هودشان را وام دار کهو  نشهیهنهان  
میدانستند اکنون به جهایهی رسهیهده انهد کهه بهرای حهفهظ  
 درتشان با تمهام چهههره ی وا هعهی شهان جهلهوی کهارگهر  

 ایستاده اند و چنب و دندان نشان میدهند. 
اما ما کارگران اجازه نخواههیهس داد فهقهر و مهر  را بهه  
سفره های هالی مان تحمیل کنند و در بهرابهر اعهتهراضهمهان  
گلوله و زندان را هدیه کنند. تاریه  کهل سهتهمه هران گهواه  
همین مسئله است که ههمهیهشهه درب بهر ههمهیهن  پهاشهنهه  

 نمیچرهد. 
 ٣١ دوم مهر  

 
بیانیه اتحادیه آزاد کارگاران ایاران 

پیرامون حمله وحشایااناه نایاروهاای 
گارد ویاژه باه کاارگاران آذر آب و 

ننگ بر ستمگران، ناناگ بار  -هپکو 
 سرکوبگران

بنا بر اهبار منتشره، دیروز کارگران آذر آب در پی  بسهتهن  
تهران و کارگران هپهکهو بهدنهبهاق ته همهع در    –جاده ارا   

محل پل بختیاری، مورد تهاجس وحشیهانهه نهیهروههای گهارد  
ویژه  رار گرفتهه و تهعهداد  هابهل تهوجهههی از آنهان بشهدت  

 مصدوم و راهی بیمارستان شدند. 
امروز نیز این نیروها، پیشاپیش ایهن دو کهارههانهه را مهورد  
محاصره  رار داده و در محل کارهانه بار دیه هر کهارگهران  

 آذر آب را مورد ه وم  رار دادند. 
گسیل سن ین و گستهرده نهیهروههای گهارد ویهژه بها انهواع  
ت هیزات مدرن سرکوب بر سر نزدیک به سه هزار کهارگهر  
این دو کارهانه در شهرایهطهی صهورت مهیه هیهرد کهه ایهن  
کارگران ماههاست بدلیل عدم دریافت دسهتهمهزدههایشهان بها  
فقر و گرسن ی حادی دست به گریبانند و در آستانه سهاق  
تحصیلی جدید  ادر به تهیه حدا ل ناچهیهزی از امهکهانهات  

 الزم برای فرستادن فرزندان هود به مدرسه نیستند. 
ص  آرائی صدها نیروی گارد ویژه ی تا بن دندان مسهلهح  
در برابر کارگران آذر آب و هپکو، اعالم جنه هی آشهکهار و  
نهائی از سوی کسانی به طبقه کارگر ایران اسهت کهه بها  
یست مستضع  پناهی و بهوسهه بهر بهازوان کهارگهران در  

 درت را بهدسهت گهرفهتهنهد  و امهروز پهح از    ٩٢ انقالب  
گذشت نزدیک به چهل ساق از آن مقطع تاریخی، ضهربهات  
باتوم بر سر کارگران گرسنه ای فرود میاورند کهه چهیهزی  

 جز دریافت دسترن  چندین ماهه هود را مطالبه ندارند. 
 کارگران و مردم زحمتکش ارا  

عدم پرداهت ماهها دسترن  نزدیک بهه سهه ههزار کهارگهر  

آذر آب و هپکو و پاس  به آنان با گارد ویژه و گهاز اشهک  
آور و ضربات باتوم، چهیهزی نهیهسهت کهه مهحهدود بهه ایهن  
کارگران باشد. این وضعیت امروز مشموق میلیونها کهارگهر  
در سراسر کشور و اکثریت بهاالئهی از کهارگهران  صهنهایهع  
سبک و سن ین در شهر صنعتی ارا  است و این فهقهط  
نیروی متحد ماست که میتواند مانهعهی بهزر  در بهرابهر  
سرکوب حد هواهی ما کهارگهران ایه هاد و سهتهمه هران و  
دزدان و غهارته هران را وادار بهه عهقهب نشهیهنهی در بهرابهر  

 هواستهای ما بنماید.  
همانقدر که فریاد حد هواهی کارگران آذر آب و ههپهکهو،  
فریاد حد هواهی همه ما کارگهران در شهههر ارا  و در  

سرتاسر کشور است، سرکوب و یورد وحشیانه به آنان نهیهز،   
تعر  و حمله به همه ما کارگهران در شهههر ارا  و در  

 سراسر کشور است.  
به اعترا  کارگران آذر آب و هپکو بپیوندیس، به ههر طهریهد  
ممکن آنان را مورد حمایت متحدانه هود  رار دههیهس  و بها  
نیروی متحدمان هواهان تحقد فوری ههواسهتهههای آنههها و  
محاکمه فوری کسانی بشویهس کهه طهی دیهروز و امهروز  
کارگران آذر آب و هپکو را مورد حمالت  وحشهیهانهه ههود  

  رار دادند. 
 

 ٦٠٣١ شهریور ماه    ٨٣  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

فااراخااوان سااناادیااکااای شاارکاات واحااد 
تهران و حومه به تجماع در ماقاابال 
 وزارت کار در حمایت از رضا شهابی 
راننده زحمت کش شرکت واحد اتوبوسرانهی، رضها شهههابهی  

تهالد    ٢٠ که به برای دفاع از حهقهوق کهارگهران از سهاق  
های فراوان کرده است. و متاسفانه به دلیهل ههمهیهن تهالد  
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ها با پرونده سازی محکوم به شش ساق زندان شده اسهت. و  
علی رغس پایان محکومیت حبح، همچهنهان او را زنهدانهی  
کرده اند. و ایشهان بهه دلهیهل اعهتهرا  بهه زنهدانهی شهدن  
فرا انونی اعتصاب غذا کهرده و در چهههل پهنه همهیهن روز  
اعتصاب غذا  رار دارد و جانش شهدیهدا در مهعهر  ههطهر  

 است. 
سندیکا از همه ههمهکهاران گهرامهی درههواسهت دارد بهرای  
رساندن صدای مظلومیت رضا شهابی به مسوالن کشهور و  
آزادی این کارگر زحمت کش حد طلهب سهنهدیهکهایهی روز  

صبح در مهقهابهل وزارت کهار    ٦٣ دوشنبه سوم مهر ساعت  
به آدرس هیهابهان آزادی چهههار راه بهههبهودی حضهور بهههس  

 رسانند. 
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

 
واله زمانی و باهاناام اباراهایام زاده 

 آزاد باید گردند
واله زمانی طی تماسی تلفنی با هانواده اد اعهالم کهرده  
است در زندان  زق حصار محبوس اسهت. بهه بهنهد کشهیهدن  
این فعاق جنبش کارگری ایران در زنهدان  هزق حصهار نشهان  

 از تالد برای آزار و اذیت و اعماق فشار بیشتر به اوست. 
واله زمانی و بهنام ابراهیس زاده نه تهنههها جهرمهی مهرتهکهب  
نشده اند بلکه به تعهد انسانی و طهبهقهاتهی ههود در  هبهاق  
رضا شهابی، سعید شیرزاد و دی ر زنهدانهیهان اعهتهصهابهی و  

 هانواده های رن  دیده آنها عمل کرده اند. 
بازداشت این دو فعهاق کهارگهری جهنهبهش کهارگهری ایهران  
بدلیل همراهی و همهبهسهته هی بها ههانهواده ههای زنهدانهیهان  
اعتصابی، تعرص به بدیهی ترین و ابهتهدائهی تهریهن حهقهوق  
انسانی و اجتماعی یک جامعه هشتاد میلیونی است کهه  

حدا ل ترین نشانه های وجود انسانهیهت را در ایهن جهامهعهه   
 نشانه گرفته است. 

همه بها ههس و مهتهحهدانهه ههواههان رسهیهدگهی فهوری بهه  
هواستهای رضا شهابی و آزادی فوری و بی  ید و شهر   

 واله زمانی و بهنام ابراهیس زاده شویس. 
 ٦٠٣١ اوق مهر ماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
بیانیه اتحادیه آزاد کارگاران ایاران 
پیرامون حمله وحشایااناه نایاروهاای 
گارد ویاژه باه کاارگاران آذر آب و 

ننگ بر ستمگران، ناناگ بار  -هپکو 
 سرکوبگران

بنا بر اهبار منتشره، دیروز کارگران آذر آب در پی  بسهتهن  
تهران و کارگران هپهکهو بهدنهبهاق ته همهع در    –جاده ارا   

محل پل بختیاری، مورد تهاجس وحشیهانهه نهیهروههای گهارد  
ویژه  رار گرفتهه و تهعهداد  هابهل تهوجهههی از آنهان بشهدت  

 مصدوم و راهی بیمارستان شدند. 
امروز نیز این نیروها، پیشاپیش ایهن دو کهارههانهه را مهورد  
محاصره  رار داده و در محل کارهانه بار دیه هر کهارگهران  

 آذر آب را مورد ه وم  رار دادند. 
گسیل سن ین و گستهرده نهیهروههای گهارد ویهژه بها انهواع  

ت هیزات مدرن سرکوب بر سر نزدیک به سه هزار کهارگهر  
این دو کارهانه در شهرایهطهی صهورت مهیه هیهرد کهه ایهن  
کارگران ماههاست بدلیل عدم دریافت دسهتهمهزدههایشهان بها  
فقر و گرسن ی حادی دست به گریبانند و در آستانه سهاق  
تحصیلی جدید  ادر به تهیه حدا ل ناچهیهزی از امهکهانهات  

 الزم برای فرستادن فرزندان هود به مدرسه نیستند. 
ص  آرائی صدها نیروی گارد ویژه ی تا بن دندان مسهلهح  
در برابر کارگران آذر آب و هپکو، اعالم جنه هی آشهکهار و  
نهائی از سوی کسانی به طبقه کارگر ایران اسهت کهه بها  
یست مستضع  پناهی و بهوسهه بهر بهازوان کهارگهران در  

 درت را بهدسهت گهرفهتهنهد  و امهروز پهح از    ٩٢ انقالب  
گذشت نزدیک به چهل ساق از آن مقطع تاریخی، ضهربهات  
باتوم بر سر کارگران گرسنه ای فرود میاورند کهه چهیهزی  

 جز دریافت دسترن  چندین ماهه هود را مطالبه ندارند. 
 کارگران و مردم زحمتکش ارا  

عدم پرداهت ماهها دسترن  نزدیک بهه سهه ههزار کهارگهر  
آذر آب و هپکو و پاس  به آنان با گارد ویژه و گهاز اشهک  
آور و ضربات باتوم، چهیهزی نهیهسهت کهه مهحهدود بهه ایهن  
کارگران باشد. این وضعیت امروز مشموق میلیونها کهارگهر  
در سراسر کشور و اکثریت بهاالئهی از کهارگهران  صهنهایهع  
سبک و سن ین در شهر صنعتی ارا  است و این فهقهط  
نیروی متحد ماست که میتواند مانهعهی بهزر  در بهرابهر  
سرکوب حد هواهی ما کهارگهران ایه هاد و سهتهمه هران و  
دزدان و غهارته هران را وادار بهه عهقهب نشهیهنهی در بهرابهر  

 هواستهای ما بنماید.  
همانقدر که فریاد حد هواهی کارگران آذر آب و ههپهکهو،  
فریاد حد هواهی همه ما کارگهران در شهههر ارا  و در  

سرتاسر کشور است، سرکوب و یورد وحشیانه به آنان نهیهز،   
تعر  و حمله به همه ما کارگهران در شهههر ارا  و در  

 سراسر کشور است.  
به اعترا  کارگران آذر آب و هپکو بپیوندیس، به ههر طهریهد  
ممکن آنان را مورد حمایت متحدانه هود  رار دههیهس  و بها  
نیروی متحدمان هواهان تحقد فوری ههواسهتهههای آنههها و  
محاکمه فوری کسانی بشویهس کهه طهی دیهروز و امهروز  
کارگران آذر آب و هپکو را مورد حمالت  وحشهیهانهه ههود  

  رار دادند. 
 ٦٠٣١ شهریور ماه    ٨٣  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 شاپور احسانی راد

یورش پلیس هار صااحاباان صاناایاع 
علیه کاارگاران اراک، بارای طاباقاه 

معنی دارد: یا مرگ   کارگر ایران یک
 یا زندگی

دو روز است که کارگران ارا  در میدان جنهب هسهتهنهد  
در ههیهانهههای و جهاده        در سوریه نیست جنب     این جنب 

است در مقابهل کهارحهانهه و در دق کهارههانهه        های ارا  
است، این یورد وحشیانه بهه کهارگهران ارا       های ارا  

و دست یری، تحت تعقیب  راردادن و بازداشتهای رهبهران و  
فعالین صنفی ، تعر  به زنهدانهیهان مهدنهی و اجهتهمهاعهی  
برای ما زحمتکشان یک معنا بیشتر ندارد و این پیهام ایهن  

است نه تنها و عی به مطالبات و هواسهتهه ههای شهمها بهه  
معیشت و منزلت شما نخهواههیهس گهذشهت بهلهکهه سهرکهوب  
وحشیانه و عریان در دستور ماست و پهلهیهح ههای حهافهظ  
منافع زالوهای مفتخور با ماشین ههای مه هههز سهرکهوب  
جاده و هیابان را بر کارگران بستند و چهههره زشهت و ههار  
سرمایه داری را با ضرب و شتس و کتک زدن و شهکهسهتهن  
سر و دست و پای کارگران زحمتکش بهار دیه هر امها ایهن  
بار بسیار و یح تر به نمایش گذاشتند ، انها امده بودنهد کهه  

را به ر  کارگهران ههپهکهو      این ماشین های زرهی سرکوب 
بکشند و انها را بترسانند اما نمی دانستهنهد کهه کهارگهران  
هپکو چنان ماشین االت غوق پیکر راه سازی تهولهیهد مهی  

این ماشین های سرکوب در دیدگهاه انههها بسهی      کنند که 
 مسخره،حقیر و کوچک هستند  

اسهت کهه کهارگهران  هههرمهان ارا  بهه ایهن      این هونهه     و 
غارت ران، اهتالس ران و صاحبان صنایع و بهانهکههها و بهه  
نمایندگان سیاسی انها درس دادند که دی ر تاریه  مصهرح  
این پیام بسر امده است و انها باید بهدانهنهد در شهعهلهه اتهش  

 هشس کارگران سوزانده هواهند شد،  
امههادگههی و مههقههاومههت کههارگههران ارا  روشههن سههاهههت.  
کارگران ایران در این جنب نابرابهر بهازنهده نهخهواههنهد بهود،  
کارگرانی که ماهها ست حقهوق نه هرفهتهنهد دهههها دفهعهه  
اعتصاب و ت مع و اعترا  کردند به همه مراجع مهربهوطهه  
و اداری، مذهبی و سیهاسهی شهکهایهت بهردنهد امها اههر و  
عا بهت بها ان ههمهه وعهده و وعهیهد دیهدنهد کهه دزدان و  
غارت ران بیشتر می هورند و می برند امها سهههس انههها از  
زندگی، بیکاری و گرسن ی است و و تهی فهریهادشهان از  
این همه ستس بلند شد سهس شان شد پلیح ضد اغهتهشهاد ،  

 باتوم، گاز اشک اور و یورد وحشیانه به کارهانه، 
اما این پلیح نیز تا چه مو ع هواههد تهوانسهت در مهقهابهل  
 هواسته های حد طلبانه دستمزد کارگران ایستادگی کند 

در حالیکه میدانند دزدان و غارت ران چه کسانی هسهتهنهد  
و زحمتکشانی که با عرق جبین هود کهار و تهولهیهد مهی  

 کنند چه می هواهند،  
انها هواهند دانسهت کهه چهه کسهی دزد و چهه کسهی  
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 از صفحه
Workers in Iran  

 کارگران در فیس بوک                              دیدن کنید

 صاحب هانه است 
امروز کارگران ایران دی ر حهاضهر نهیهسهتهنهد بهیهش از ایهن  
اینهمه ذلت و هفت را تحمل کنند و ت معات و اعتهصهابهات  
و اعترا  های بیشمار انها داق بهر ایهن اسهت کهه تهههاجهس  
علیه سرمایه داری متعفن و پوسیده را شروع کرده انهد، مها  
کارگران ایران هرگز این بی حرمتی را فرامهود نهخهواههیهس  
کرد و در مقابل این تههاجهس عهریهان و وحشهیهانهه، مهقهابهلهه  
هواهیس کرد و به اسهاس و بهنهیهاد سهاههتهارههای سهرمهایهه  

 تعر  هواهیس کرد 
اری ، اکنون این کارگران هستند با مهقهاومهت و دفهاع از  
شرح و حیثیت و نان هود بزودی پلیح را وادار بهه عهقهب  

 نشینی و تسلیس هواهند کرد 
فریاد و مقاومت کارگران ارا  که نمی هواهنهد زیهر بهار  
ستس زندگی کنند اکنون سرلوحه مبارزات رو بهه اعهتهالی  

 کارگران ایران است 
کارگرانی که دستمزدهای معو ه ههود را مهی ههواههنهد،  
کار و امنیت و اسایش می هواهند، مهعهیهشهت و مهنهزلهت  

 می هواهند 
کارگرانی که یک زندگی انسانی را حد هود مهیهدانهد و  
دی ر نه تنها ذره ایی از حد هود کوتاه نخواهند امد بهلهکهه  
حد هود را با زور از گلوی چپاول ران سهرمهایهه دار بهیهرون  

 هواهد کشید 
کارگران هپکو و اذراب ارا   هرمانان طبقه کارگهر ایهران  
هستند و انها میدانند که بزودی همه کارگران ایهران دسهت  
در دست انها هواهنهد گهذاشهت و بهرای ههمهیهشهه طهومهار  
سرکوب پنهان و اشکار سهرمهایهه داری را درههس ههواههنهد  

 پیچید. 
 برگرفته از تل رام اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
کارگران حق طلب آذر آب و هاپاکاو، 
در شهر اراک باا " گالاو لاه " و " 
 باتوم " مورد استقال قرار گرفتند!

 کارگران و هس سرنوشتان ! 
 –ههمهانههطهور کهه اطهالع داریهد درروز ههای سهه شهنههبهه  

، کهارگهران    ٨٣/٣١/٦٠٣١ و روز چهارشنبه    ٨٢/٣١/٦٠٣١ 
آذرآب و هپکو ، در شهههر ارا  ، در پهی عهدم دریهافهت  
دستمزد های چندین ماه، درسطح شهرارا  و محهل کهار،  
دست به اعترا  زده اند. بر اساس تصاویرمنهتهشهر شهده در  
رسانه های اجتماعی، متاسفانه این حد ههواههی کهارگهران  
، با گلوله ، گاز آشک و باتوم پاس  گرفته است و چهنهد  

 نفر از کارگران زهمی شده اند .  

این چندمین بهار اسهت کهه کهارگهران درشهههر ارا  در  
اعترا  به پایماق شدن حد و حقوق اولهیهه ههود، دسهت بهه  
اعترا  میزنند و هر بار مسئولین اسهتهانهی وعهده داده انهد  
که مشکل آنها حل هواهد شد. اما وا عیت ایهن اسهت کهه  
این وعده های توهالی، نانی بهه سهفهره کهارگهران اضهافهه  
نکرده است. مسئولین و حافظان نهظهام سهرمهایهه داری ههر  
و ت با اعترا  ما کارگران روبرو می شوند برآنند کهه بها  
این گونه وعده ها ، هشس ما کارگران را فرو نشانهنهد؛ امها  
باید دانسته شود که صبر و تهحهمهل مها کهارگهران حهد و  
مرزی دارد! اگر این حد و مرزبه هس بریهزد ، مها ههمهچهون  
آتش فشان فوران هواهیس کرد ودر چنهیهن شهرایهطهی ههیه   
چیز یاری مقاومت دربرابراین هشس آتهش فشهانهی نهخهواههد  

 بود .  
 کارگران و هس سرنوشتان در شهر ارا  ؛ 

ما کارگران نیشکر هفت تهپهه ضهمهن حهمهایهت از ههواسهت  
های به حد شما ، حمله سرکوب گهرانهه پهلهیهح و یه هان  
های ضد شور و زهمی کردن کارگران را شدیهدا مهحهکهوم  
می کنیس. ما باور داریس که برای احقاق حهقهوق و داشهتهن  
نان و آزادی و برای داشتن یک زندگی شایسته، بهایهد در  
کنار هس باشیس و با ههمهدلهی ، اتهحهاد و ههمهبهسهته هی از  
منافع طبقاتی هود به دفاع برهیزیس . و ت آن رسیهده اسهت  
که ما کارگران در هر ک ا که هستیس در ارتهبها  بها ههس  
باشیس و برای رسیدن به هواست هایمان دست به ا دام ههای  
مشتر  بزنیس . مها کهارگهران نهیهروی بهزرگهی در ایهران  
هستیس ، ضع  ما درعدم اتحاد وهمبست ی ماست ، پهح  
برای رسیدن به ههواسهت ههایهمهان در ارتهبها  بها ههس  هرار  
ب یریس و متحدانه از شرق وغهرب ، شهمهاق و جهنهوب ، از  

 مطالبات هود به دفاع برهیزیس . 
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

  کارگران در فیح بو      Workers in Iran عکح  
 

 ١بیانیه شماره       
زندانیان سیاسی باید از حقوق مسلم 

 خود برخوردار باشند !
بهنام ابراهیس زاده ، واله زمهانهی و پهیهمهان سهالهس  کهه در  

در مهقهابهل زنهدان گهوههر دشهت دسهته هیهر    ٣١ شهریور  ٨٨ 
شدند .تنههها در حهمهایهت از درههواسهت زنهدانهیهان در حهاق  
اعتصاب غذا و همراهی با هانواده هایشان  ت مع کهردنهد .  
ت مع حد مسلس شهروندان است . دولهت و دیه هر  هوا حهد  
تعر  به اجتماعات مردم را ندارند .بویژه آنکه ایهن ته همهع  
مسالمت آمیز بوده است . ههانهواده هها و مهردم حهد دارنهد  

برای جان انسانهای در بند از درهواست به حد آنها حمهایهت  
 نمایند . 

سلب حد اعهتهرا  بهرای دریهافهت دسهتهمهزدههای مهعهو هه  
کارگران و دی ر مطالهبهاتشهان مهنه هر بهه دههالهت نهیهروی  
انتطامی و نیروی ضد شهورد مهی شهود و ایهن از نهظهر  

 حقوق شهروندی و آزادی اجتماعات پسندیده نیست. 
 در زندان هس حقو شان از آنها سلب می شود.   

"تامین رفاه اجتماعی همهراه بها امهنهیهت و آزادی  " حهد  
مسلس ماست و تا آن را بدست نیاوریس ، کوتاه نمهی آیهیهس و  

 سکوت نخواهیس کرد.  
برای دریافت دستهمهزد مهعهو هه مهان مهار را دسهته هیهر و  
بازداشت می کنند .در زندان هس مانند بیرون بهیهرون حهقهوق  
مسلس ما را تامین نمی کنند . برای تحقد  حهقهو همهان تها  
مرز جان باهتن معتر  می شویس ، حاضر به اجرای آیهیهن  
نامه های نوشته هودتان نیز نیستید.حاضر به اجرای  هانهون  

 اساسی هس نیستید. 
اجرای منشور سازمهان بهیهن الهمهلهل کهه آنه ها ههس عضهو  

 هستید . رعایت نمی کنید. 
پح میخواهید : چپاوق و اهتالس و غهارت ادامهه داشهتهه  

میلیون انسان را به گروگان گهرفهتهه ایهد    ٢٣ باشد. زندگی  
 و  رویه هودتان را تداوم می بخشید . 

نه این شدنی نیست و هی  جامعه ای آن تحهمهل نهکهرده و  
 به آن گردن نخواهد گذاشت . 

ما هواهان آزادی فوری دست یهرشهدگهان اههیهر هسهتهیهس و  
 می گوییس که جای کارگر و معلس، زندان نیست.  

عضهو کهمهیهتهه پهیه هیهری ایه هاد    -جای بهنام ابراهیس زاده 
سهاق در    ٢ زندان نهیهسهت. او    -تشکل های کارگری ایران 

زندان بوده و پح از آزادی از زندان باید در کنهار ههانهواده و  
فرزند بیمارد باشد نه این که دوبهاره دسهته هیهر و زنهدانهی  
شود! جای والهه زمهانهی و پهیهمهان سهالهس، زنهدان نهیهسهت.  
همچنان که جای اسماعیل عهبهدی و مهحهمهود بهههشهتهی  

معلهمهانهی کهه بهرای حهقهوق    -لن رودی و محسن عمرانی 
زندان نیست. ههمهچهنهان کهه    -صنفی هود دست یر شده اند 

راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهههران و    -جای رضاشهابی  
 زندان نیست.   -حومه 

به جای دست یری و زندانی کهردن کهارگهران و مهعهلهمهان  
معتر ، به در هواست ها و مطالبهات  هانهونهی و بهر حهد  

 شان رسیدگی کنید.  
بدیهی است که  وه  ضاییه و سازمهان زنهدان هها در  هبهاق  
تندرستی و جان زندانهیهان مسهوولهنهد و بهایهد آن را بهعهههده  

 ب یرند. 
 کمیته پی یری ای اد تشکل های کارگری 
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ضاارب و جاارح کااارگااران آذر آب و 
هپکو اراک توسط پلیاس را ماحاکاوم 

 می کنیم
کارگران آذر آب و کارگران هپکهو ارا  تهنههها بهه دلهیهل  
اعترا  نسبت به عدم پرداهت چندین مهاه از حهقهوق شهان  
توسط نیروی های ضد شورد پلیح سهرکهوب شهدنهد. آیها  
این  درت سرکوب و دستور  ضایی که برای عهقهب رانهدن  
کارگران همچنان فهعهاق اسهت و درسهالهههای اههیهر حهتهی  
صدور احکام سن ین زندان و شالق و جهریهمهه ازسهوی  هوه  
 ضاییه علیه کارگران حد ههواه و حهد طهلهب و فهعهالهیهن  
کارگری و معلمان صادر کرده است و حتی در برابر چهههل  
و چهار روز اعتصاب غذای کارگر زندانهی رضها شهههابهی  
بی تهفهاوت اسهت. اراده ای ههس بهرای بهرههورد بها دالالن  
ا تصادی و دزدان میلیاردی و فساد مسئولهیهن رده بهاالی  

  و کارفرمهاههایهی کهه ههون کهارگهران را    حکومتی دارد 
می مکند وحقو شان را در بعضی مهوارد تها یهکهسهاق ههس  
نداده اند و چند ماه یهکهبهار حهقهوق انهدکهی بهه کهارگهران  
میدهند؛ اراده ای برای برهورد با این عوامل ههودی وجهود  
دارد   طعا سرکوب وبرهوردهای امنیتی با هواسهتهه ههای  
بحد کارگران نمی تواند کارگران را ازحد هودشهان مهحهروم  

 کند. 
سندیکای کهارگهران شهرکهت واحهد اتهوبهوسهرانهی بهرههورد  
هشونت آمیز با کارگران کهارههانهه ههای آذر آب وههپهکهو  
ارا  را بشدت محکوم میکند و از تهمهام تشهکهل ههای  
مستقل کهارگهری و نهههادههای مهدنهی و دانشه هویهی و  
معلمان میخواهد ایهنه هونهه بهرههوردههای هشهونهت بهار بها  
کارگران زحمت کش را محکهوم کهنهنهد و جهامهعهه را بهه  
اتحاد علیه زورگویان و رانت ههوران دعهوت کهنهنهد. تهمهام  
مزد ب یران، اعس از کارگهران و مهعهلهمهان و دیه هر ا شهار  
جامعه که حهقهوق دریهافهت مهی کهنهنهد بشهدت زنهدگهی  
دشواری را می گذرانند چه رسهد بهه کهارگهرانهی مهانهنهد  
کارگران آذرآب و هپکو که ماههههاسهت حهقهو هی دریهافهت  

 نکرده اند. 
سندیکای کارگران شرکت واحد حد اعترا  و ته همهع را  
حد مسلس کارگران می داند وبرهورد هشن وپلیهسهی را بها  
کارگران کارهانه های آذرآب و هپکو بشدت محکهوم مهی  
کند وهواستار رسهیهدگهی بهه وضهعهیهت ایهن کهارگهران و  
محاکمه کارفرمای این کارهانه هها بهرای عهدم پهرداههت  

 حقوق کارگران است. 
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

 
 

 گزارش
 

کارگران کارخانه آذراب و کاارگاران 
 ٢٨شاناباه  کارخاناه هاپاکاو روز ساه

شااهااریااور در دو حاارکاات جااداگااانااه 
مسیرهاای ارتابااطای شاهار اراک را 

 بستند. 
کارگران آذراب جهاده ارا  هه تهههران را بهه طهور کهامهل  

شهههیهد  »مسدود کردند و کارگهران ههپهکهو در مهحهل پهل  
روی ریههل راه آهههن تهه همهع کهردنهد. ههواسههت   «بهخهتههیهاری 

کارگران هر دو کارههانهه دریهافهت دسهتهمهزد و مهطهالهبهات  
 معو ه هود و داشتن امنیت شغلی است. 

ی ان ویژه برای متفرق کردن کارگران به شهلهیهک ههوایهی  
متوسل می شود و بر تراکس نیروهای انتظامهی حهاضهر در  

 محل افزوده می شود. 
کهارگهر کهارههانهه آذراب چهههار مهاه اسههت    ٢٣٣ ههزار و  

اند. کارهانه آذراب در حاق حاضر بها کهمهتهر    دستمزد ن رفته 
کهنهد و کهارگهران کهه در    درصد ظرفیت کهار مهی   ٨٣ از  

های اهیهر ته همهعهات    معر  بیکار شدن  رار دارند در هفته 
 اند.   مختلفی برگزار کرده و در شهر ارا  راهپیمایی کرده 

دور جدید اعتصاب و اعتراضات آنان از روز یکشهنهبهه آغهاز  
 شده که امروز، دوشنبه نیز ادامه داشت. 

کارگران هواستار پرداهت شدن دسهتهمهزدهها، بهرطهرح شهدن  
ای و بههانهکههی کههارههانههه و از    ههای بهیههمهه   بهدهههی     مسهالهه 

 های آن هستند.   سرگیری فعالیت 
 

کااارگااران هااپااکااو: زیاار بااار سااتاام 
 کنیم زندگی  نمی
کارگر کارهانه هپکو از زمستان ساق گهذشهتهه    ٣٣٣ حدود  

ای ههود را دریهافهت    تاکنهون مهطهالهبهات مهزدی و بهیهمهه 
اند. مدیریت هپکو در تیر ماه کهارگهران ههود را کهه    نکرده 

 اند به مرهصی اجباری فرستاد.   هاست دستمزد ن رفته   ماه 
امروز کارگران هپهکهو بهرای چهنهدمهیهن بهار بهه اعهتهرا   

بهر   «شهیهد بهخهتهیهاری »ها روی پل    هیابانی روی آوردند. آن 
آهن را مسدود کهردنهد و شهعهار سهر    ریل راه آهن ت مع و راه 

کهنهیهس    کنیس زندگی، جان فدا مهی   زیر بار ستس نمی »دادند:  
 «….در راه آزادگی  

آذراب و هپکو دو واحد از واحدهای صنعتی بزر  اسهتهان  
مرکزی هستند که با بحران نقدین ی و تهولهیهد رو بهه رو  

 شده اند. 
بنها بهر اظهههارات مهقهامهات رسهمهی، شهش واحهد بهزر   

 برند.   صنعتی استان مرکزی در بحران به سر می 
شهریور، ستاد ا تصهاد مهقهاومهتهی اسهتهان    ٦٣ روز یکشنبه  

هههای    مههرکههزی بههرای رسههیههدگههی بههه وضههعههیههت کههارهههانههه 
پهارس، سهایهنها و    سازی ارا ، هپکو، آذراب، واگهن   ماشین 

 ایرالکو جلسه تشکیل داد. 
این شش واحد صنعتی بهزرگهتهریهن واحهدههای تهولهیهدی از  

واحد تولیدی بها وضهعهیهت بهحهرانهی ایهن    ٢٣ م موع حدود  
ههاسهت دسهتهمهزد کهارگهران ههود را    استان هستند کهه مهاه 

 پرداهت نکرده اند. 
در نشست ستاد ا تصاد مقاومتی استان تاکید شد سیهسهتهس  
بانکی به تنهایی  ادر به حل مشکل این واحدها نهیهسهت و  
حههل مشههکههالت واحههدهههای صههنههعههتههی اسههتههان مههنههو  بههه  

 گذاری هارجی است.   سرمایه 

 
 ازنیشکرهفت تپه تپه چه خبر ؟

کارگرنیشکرههفهت تهپهه تهوسهط کهارفهرمها اههراج    ٦١ تعداد 
شههدنههد.اهههراج فههلههه ای کههارگههران روزمههزدشههرکههت پههح  

اههواز ههمهچهنهان    -ازاعتصابات اهیروبستن جاده اندیمهشهک 
ادامهه دارد وکههارفهرمهای شههرکهت درحههاق انهتهقههام گهیههری  

نفرازاین کارگران دربخش بهانهک    ٦٦ ازکارگران است. تعداد 
ماشین االت وسه نفرازانها درکارهانه تولیدشهرکهت مشهغهوق  
بههکههاربههودنههد بههدلههیههل نههوع  ههرارداد  روزمههزدی( ونههداشههتههن  
 راردادهرزمان که کارفرمای این شرکت اراده کنهدبهراحهتهی  
بدون توجه به وضعیهت ههانهوادگهی انهههاوبها کهوچهکهتهریهن  
مسئله وبدون رای کمیتهه انضهبهاطهی وبصهورت دسهتهوری  

 ا دام به اهراج کارگران میکند. 
 

کارگر کارخانه ارکان ٤کشته وزخمی شدن 
شایامای شاهارک رازی شاهارضااا درحاادثااه 

 انفجار مخزن اسید
شهریور،سرپرست اوریانح شهرضا از کشهتهه وزههمهی  ٨٢ روز 
کارگر کارهانه ارکان شیمی شهر  رازی شهههرضها  ١ شدن 

 بدنباق انف ار مخزن اسید،هبرداد. 
 

جااان باااخااتاان یااک کااارگااردرحااادثااه 
انفجاارکاارخااناه روغان و فارآورده هاای 

 نفتی شهرک صنعتی فجرگرمسار
مسئوق آتش نشانی گرمسار گفت: بر اتر انف ار در یهکهی  
از واحد های تولهیهدی روغهن و فهرآورده ههای نهفهتهی در  
شهر  صنعتی ف ر یک کهارگهر جهان ههود را ازدسهت  

 داد. 
 

کاارگار ٨کشته،زخمای ومافاقاوداالثارشادن 
 درحادثه ریزش تونل گردنه چری

کهارگهردرحهادتهه ریهزد تهونهل گهردنهه چهری در مسهیههر  ٢ 
مسه هد  سهلهیهمهان کشهتهه،زههمهی    -ارتباطهی شهههرکهرد  

 ومفقوداالترشدند. 
 

 سر تیتر وقایع اجتماعی و کارگری 
ارا  عهزم  -کارگران کارهانه آذرآب با بسهتهن جهاده تهههران 

راسخشان را درراه دسهتهیهابهی بهه مهطهالهبهاتشهان بهنهمهایهش  
 گذاشتند 

 
کارگران معتر  کارهانه هپکوباته همهع درمسهیهر راه آههن  
هشمشان را نسبت به بهالتهکهلهیهفهی شهغهلهی  ومهعهیهشهتهی  

 بنمایش گذاشتند 
 

پههارس جههنههوبهی عسهلههویههه  ٨١ و ٨٨ اعهتههصهاب کهارگههران فهاز 
 دراعترا  به عدم پرداهت حقوق وحد بیمه 

 
 کارگر شرکت هورا  دام الوند هیدج ٠ مر  دلخراد  

 
کارگر درحادته ریزد تهونهل  ٢ کشته،زهمی ومفقوداالترشدن  



٦٩٤١ مهر ٩ کارگر کمونيست  24 

 گردنه چری 
 

کهارگهر کهارههانهه ارکهان شهیهمهی  ١ کشته وزهمهی شهدن  
 شهر  رازی شهرضا درحادته انف ار مخزن اسید 

 
کهارگهر کهارههانهه ارکهان شهیهمهی  ١ کشته وزهمهی شهدن  

 شهر  رازی شهرضا درحادته انف ار مخزن اسید 
 

مهیهلهیهاردی    ٨ شرکت ابر صنعتی ایران  زویهن بهدههکهاری  
 صاحب شرکت به کارگران 

 
ههای    هها بهه کهارگهاه   هطر کو  کودکهان کهار از ههیهابهان 

 زیرزمینی 
 

مردی در اسالم آباد غرب دو کود  و همسر ههود را بهه  
  تل رساند و سپح هودکشی کرد 

 
مالباهت ان مؤسسه کاسپین در ت مع بعهد از ظهههر امهروز  

شهریور شعار می دههنهد: روحهانهی روحهانهی    ٨٢ سه شنبه  
 سوریه را رها کن فکری به حاق ما کن 

 
کش  جسد دهتر بچه چهارساله در مهالرد/ آتهار کهود   

 آزاری بر بدن کود  
 

 فقر برجسته ترین عامل در تر  تحصیل دانش آموزان 
 

کودکان کار بقیه کهالنشهههرهها ههس تها یهک مهاه دیه هر  
 شوند   دست یر می 

 
اعترا  شدید هواداران تیس فوتباق تراکتور به دولت بهخهاطهر  

 نابودی دریاچه ارومیه، در استادیوم 
 

 کارگران شهرداری مریوان: شرمنده هانواده هود هستیس . 
 

کارگران پاالیشگاه رجایای هاناوز حاقاوق 
 اردیبهشت را دریافت نکرده اند.

کارگران در کم  شهید حاجهبهی  دو روز اسهت کهه در  
اعتصاب بسر می برند و پیمانکار حتا به سرکار ههس نهمهی  
آید. کارگران دیروز گیت هوابه هاه رابسهتهنهد تهاههیهچهکهح  

 سرکار نرود. 
کهارگههران سههتهاره ههلههیه  ، سههلهحههشهور،آبههادراههان دسهتههمههزد  

 اردیبهشت ماه را دریافت نکرده اند. 
   

 دستگیری کودکان کاردرتهران؟!
طی روزهای گهذشهتهه تهعهدادی از کهودکهان کهار تهحهت  

دسهته هیهر شهده انهد.  «طر  ساماندهی کودکان کهار »لوای 
هها نهیهز در مهورد ارگهان    نهادهای مربوطه حتی به هانواده 

دست یرکننده، محل ن هداری و تصمیمات آتی مربهو  بهه  
 کودکان، پاسخ و نیستند. 

وضعیت هانواده ها بسیار آشفته است و بسیهاری از والهدیهن  
دانهنهد فهرزنهدانشهان که ها هسهتهنهد.    این کودکان حتی نمی 

احتماق رد مرز کودکان مهاجر افغانستانی هس وجهود دارد.  
کهنهنهد    هانواده بسیاری از این کودکان در ایران زندگی مهی 

و مشخص نیست پح از رد مرز چهه اتهفها هی بهرای آنههها  
 هواهد افتاد. 

بههار    کهودکههان کهار ایهن  «سهامهانهدههی »گسهتهردگهی طهر   
شهههریهورمهاه،    ٨٣ تر از دفعات گذشته است و دوشنبه،    وسیع 

احمد هاکی، معاون امور اجهتهمهاعهی سهازمهان بهههزیسهتهی  
وگو با هبرگزاری مهههر از ههمهکهاری    استان تهران در گفت 

دست اه و نهاد ازجهمهلهه فهرمهانهداری تهههران و نهیهروی    ٦٦ 
انتظامی در این طر  هبر داده است. ههاکهی در هصهوص  

کودکهان کهار و ههیهابهان گهفهت:   «آوری   جمع »ادامه پرویه  
ههای    شده، این طهر  در مهاه   های ان ام   ریزی   براساس برنامه »

 «آتی ادامه هواهد داشت. 

کهود  کهار بهه  ٦٠٦ درهبرها آمده است که دریک روز  
  ٢٣ دستور فرماندار تهران دست یر شده اندو  از ایهن تهعهداد  

نفر کود  کار افغانستانی پیهش از ارجهاع بهه مشهاور و  
مددکار، به دستور مستقیس یکهی از مسهئهوالن بهاالمهرتهبهه  
مرتبط با این طر  به اردوگاه ورامهیهن مهنهتهقهل شهده و در  

 ص  ردمرز هستند. 
کهود  کهاردر اردوگهاه  ٦١٣ هبردی ری حهاکهی ازحضهور 

 عس رآباد است. 
به گفته احمد هاکی، مهعهاون امهور اجهتهمهاعهی سهازمهان  

و   «بهعهثهت »،  «یهاسهر »بهزیستی استان تهههران، سهه مهرکهز  
و همچنین دو مرکز  رنهطهیهنهه، آمهادگهی پهذیهرد   «شهدا »

کودکان کار و هیابان را دارنهد کهه ههر مهرکهز ظهرفهیهت  
کود  را دارد و با توجهه بهه تهعهداد    ٩٣ تا    ١٣ ن هداری  

  ٢٣ باالی کودکان کار، تعداد افراد این مراکز به بیهش از  
 رسد.   نفر می 

آزاری اسهت و بها    دست یری کودکان مصداق بارز کود  
نامه حقوق کهود  در تهعهار     بندهای مختلفی از پیمان 

آزاری جرم عمومی مهحهسهوب    است. براساس  انون کود  
رو شهود، مهوظه     شود و هر کح که با این پدیده روبهه   می 

به اعالم آن است و نیازی بهه شهاکهی هصهوصهی در ایهن  
 پرونده نیست. 

 
 
کارگر در حادثه سقوط به ماخازن  ٢

آمونیاک در شهارک صاناعاتای شایاراز 
 جان باختند

در زمان مونتای  طعات، یک  طعه به درون مخهزن حهاوی  
آمونیا  افتاده بود و کهارگهر اوق بهرای بهیهرون آوردن آن  
 طعه تالد می کهنهد کهه بها وجهود پهایهیهن بهودن سهطهح  
آمونیا  در مخهزن، وی دچهار یه  زدگهی شهد و جهان  

 باهت 
کارگر دوم نیز برای نجات هماکاارش 
وارد مخزن شده و باه هامایان شاکال 

 دهد/ایرنا جان خود را از دست می
 

شرکت های پیمانکاری که درعسلویه و کنه هان مشهغهوق  
فعالیت هستهنهد بهه تهازه گهی دسهتهمهزد مهاه اردیهبهههشهت  

 کارگران را پرداهت کردند. 
 

اعتصاب کارگران خادماات شاهاری و 
فضای سبز کماکان ادامه داردوموجاب 
انااباااشااتااه شاادن زبااالااه و طااغاایااان 

 فاضالب در س ح شهر شده است.
روز اسهت    ٩ به گزارد یک منبع هبری محلی، بیش از  

شهود، بسهیهاری از    آوری نمهی   ها در سطح شهر جمع   که زباله 
ههای    مناطد کوت عبدالله چند روزی اسهت کهه بها زبهالهه 

    کنند،  کهه تهبهعهات بهدی بهرای مهحهیهط   انباشته سر می 
 زیست و بهداشت عمومی در پی دارد. 

در کنار تلنبار شدن و ته همهع زبهالهه هها مهعهضهل طهغهیهان  
فاضالب ها نیز اضافه شهده اسهت و شهاههد سهرازیهر شهدن  
فاضالب در کوچه و ههیهابهان ههای مهرکهز شهههر کهوت  

 عبدالله هستیس. 
در شهر کوت عبداللهه ههیهابهان ههای زیهادی بها مهعهضهل  
آب رفت ی معابر و سرازیهر شهدن فهاضهالب هها در سهطهح  
هیابانها مواجه هستند، سخت تر آنکه این فاضهالب هها در  
برهی نقا  به منازق مسکونی برگشت می هورد و بهوی  
متعفن و عوار  بهداشتی آن وارد حریس ههانهه ههای مهردم  

 کوت عبدالله هس می شود. 
پرویز سامری رئیح شهورای شهههر کهوت عهبهدالهلهه دربهاره  
اعتصابات اهیر کارگران شهرداری کوت عهبهدالهلهه گهفهت:  
کارگران شهرداری کوت عبدالله حقوق ههود را تها مهرداد  
ماه دریافت کردند و مشکل بیمه آنها نیز حل شهده اسهت و  
ت مع اعتراضی کارگران به دلهیهل پهرداههت نشهدن حهقهوق  
نبود بلکه به دلیل طبقه بندی مشاغل کارگران اسهت کهه  

 در  رارداد آنها نبود و پیمانکار حاضر نیست به آنها بدهد. 
پرویز سامری به ت مع دوبهاره کهارگهران شهههرداری کهوت  
عبدالله اشهاره کهرد و گهفهت: ته همهع امهروز مهربهو  بهه  

نفر آنها حهقهوق    ٨١ الی    ٨٣ کارگران فضای سبز است که  
ن رفتند و بقیه حقوق دریافت کردند که در این باره نیهز بها  
پیمانکار جلسه داشتیس و  هرار اسهت امهروز حهقهوق آنههها را  

 پرداهت کند. 
رییح شورای شهر کوت عبدالله با بیان اینکه پیهمهانهکهاران  
فضای سبز و هدمات شهری عو  نمهی شهونهد، گهفهت:  
آ ای ن   پور پیمانکار هدمات شهری در منها صهه بهرنهده  
شد و  رارداد آن تحت بررسی است و می ههواههیهس  هرارداد  

 ماه با آن ببندیس که  رارداد آن هنوز تصویب نشده است.   ١ 
پرویز سامری در جواب به این سواق مبنی بهر ایهنهکهه اگهر  
کارگران شهرداری حقوق دریافهت کهردنهد، دلهیهل  ته همهع  
زباله و طغیان فاضالب در کوت عبدالله چهیهسهت، گهفهت:  
به دلیل اینکه هیلی از مبال   هرارداد پهیهمهانهکهاران را کهس  
کردیس و هیلی ها را تعدیل کردیس و پیمانکاران با ایهن کهار  
می هواهند شورای شهر را تحت فشار  رار بدهند کهه مها  

 برای منافع مردم کوتاه بیایس. 
وی عنوان کرد: معضل ت مع زباله در حاق پی یهری اسهت  
و نیروی انتظامی و فرمانداری وارد ایهن  ضهیهه شهد کهه  
شهرداری و پیمانکار را بهه دلهیهل عهدم جهمهع آوری زبهالهه  
جریمه هواهند کرد و آنها را موظ  می کنند تا زبالهه هها  

 را جمع آوری کنند. 
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تاجاامااع اعاتااراضاای کاارگااران پااروئه 

سایاساتاان نسابات باه  آبرسانی دشت 
عدم پرداخت ماه ها ما االابااتشاان 

 دراداره کارزابل
ههزار    ١١ شهریور(،جمعی از کارگهران پهرویه  ٨٢ روزگذشته  

هکتاری دشت سیستان دراعترا  به عدم پرداهت مهاه هها  
 مطالباتشان دراداره کارزابل،ت مع کردند. 

برپایه گزارد منتشره، تهعهداد کهارگهران شهاغهل در پهرویه  
شود، بیشهتهر    نفر برآورد می   ٨٨٣٣ آبرسانی دشت سیستان تا  

این کارگران با مشکل پرداهت نشدن به مهو هع مهطهالهبهات  
مزدی مواجه هستند و استمرار همین مسئله باعب شهد تها  

نفر از این کارگران برای پی یری سه ماه مزد مهعهو هه    ٨٣ 
و سایر مطالبهات پهرداههت نشهده ههود روز گهذشهتهه  سهه  

 شهریور( به اداره کار زابل مراجعه کنند.   ٨٢ شنبه،  
عالوه براین کارگران یاد شده از اینهکهه بهه دلهیهل پهرداههت  
نشدن اعتبارات مالی روند اجرای پرویه متو   شهده اسهت،  

 معتر  شدند. 
 
 

 بین المللی
 
نافار در دنایاا  ٣١از هر  -اا جهان ٣

 یکی غذای کافی ندارد
گهویهد مهیهزان    سازمان ملل متحد در گزارد تازه هود مهی 

گرسن ی در سراسر جهان بعد از گهذشهت بهیهش از یهک  
 دهه افزایش شدیدی داشته است. 

درصهد از مهردم جهههان    ٦٦ بر اساس این گهزارد اکهنهون  
نفر( به غذای کهافهی دسهتهرسهی    ٦٣  بیش از یکی از هر  

 ندارند. 
در گزارشی که پن  آیانح وابسته به سازمهان مهلهل تهههیهه  

  ٢٦٩ اند، گفته شده اسهت کهه سهاق گهذشهتهه حهدود    کرده 
میلیون نفر به اندازه کافی غذا نداشتند. این تهعهداد شهامهل  

 ساق است.   ٩ میلیون کود  زیر    ٦٩٩ حدود  
  ٠٢ نسبت به سهاق  هبهل از آن    ٨٣٦٢ به این ترتیب در ساق  

 میلیون نفر به تعداد گرسن ان جهان اضافه شده است. 
در ایههن گههزارد آمههده اسههت کههه ایههن پههدیههده بها افههزایههش  

های مسلحانه در سرتاسر جهان و بها پهیهامهدههای    درگیری 

 مشکالت ا تصادی و تغییرات ا لیمی مرتبط است. 
در بخشی دی ر آمده شمار گهرسهنه هان در سهاق گهذشهتهه  
میالدی در حالی به شهدت افهزایهش یهافهتهه کهه تهامهیهن  

تها حهدی    ٨٣٦١ نیازهای مردم به مواد غهذایهی در سهاق  
 بهبود یافته بود. 

'وضعهیهت امهنهیهت ههورا  و   در این گزارد تحت عنوان 
نوشته: "ما نمهی تهوانهیهس ایهن هشهدارهها را نهادیهده   '  تغذیه 

توانیس به هدفمان برای پهایهان دادن    ب یریس و تنها زمانی می 
دست یابهیهس، کهه    ٨٣٠٣ به گرسن ی و سوئ تغذیه تا ساق  

با تمام عواملی که امنیت تهغهذیهه و تهامهیهن ههورا  را  
 تهدید می کنند مقابله کنیس." 

این پن  سازمان در گزارد هود بهه سهودان جهنهوبهی اشهاره  
می کنند که بهخهش ههایهی از آن در اوایهل سهاق دچهار  

  حطی شد. 
طبد این گزارد نه تنها امکان بازگشت این وضهعهیهت بهه  
سودان جنوبی وجود دارد، بلکه مناطد بحران زده دیه هر در  
شماق شرق نی ریه، سومالی و یمن نیز ممکهن اسهت دچهار  

  حطی شوند.   
 

اعتصاب پزشاکاان و  -ا افغانستان ٢
کارمنادان ماراکاز درماانای در شاهار 

 آباد جالل
آبهاد، در    پزشکان و کارمندان مراکز درمانی در شهههر جهالق 

شرق افغانستان در اعترا  به ناامنی دسهت بهه اعهتهصهاب  
 اند.   کاری زده 

آبهاد    سی در جهالق   بی   زی، هبرن ار محلی بی   الله رحیس   ذبیح   
ههای    شهریور بیمهارسهتهان   ٨٢ گوید از صبح روز دوشنبه،    می 

ها و سایر مهراکهز درمهانهی    دولتی و هصوصی، داروفروشی 
های اوریانهح ههدمهات عهرضهه    اند و تنها بخش   مسدود شده 

 کنند.   می 
پزشکان، پرستارها و داروها فروشانی که در این اعهتهصهاب  

گویند که تههدیهدههای امهنهیهتهی،    کاری شرکت دارند، می 
 ربایی، سر ت صبر آنها را به سر رسانده است.    تل، آدم 

سهی    بهی   واحدالله حبیبی، دکتر بیمارستان ننه هرههار بهه بهی 
گفته: "در شهری که در روز روشهن بهه سهوی مها بهمهب  

دههنهد،    ربهایهنهد و آزار مهی   کهنهنهد، مها را مهی   پرتا  مهی 
 توانیس کار کنیس".   نمی 

رئیح اتحادیه هدمات بهههداشهتهی گهفهتهه تها زمهانهی کهه  
مشکل امنیتی حل نشود، معترضان به اعهتهصهاب کهاری  

 دهند.   ادامه می 
 
تاظااهارات اعاتاراضای  -اا آمریکا ١

 شهروندان سنت لوئیس
سپهتهامهبهر تهظهاههرات    ٦٢ به گزارد "یورونیوز" روز یکشنبه  

در "سنت لوئیح" در اعترا  به تبرئه مامور پهلهیهسهی کهه  
یک فرد سیاهپوست را کشته بهود بهه درگهیهری کشهیهده  
شد. درجریان این تظاهرات که در مهنهطهقهه ته هاری سهنهت  
لوئیح بهرگهزار شهد، پهلهیهح بهرای مهتهفهرق کهردن ته همهع  
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!                     زنده باد جمهوری سوسياليستی!

کنندگان از گلوله های پالستیکی و باتوم استهفهاده کهرد.  
تظاهرکنندگان نیز ا دام به پرتاب اشیا مخهتهله  بهه سهوی  
پلیح کردند. در نتی ه این درگهیهری پهلهیهح تهعهدادی از  

 تظاهرکنندگان را دست یر کرد.  
این تظاهرات در اعترا  بهه تهبهرئهه "جهیهسهون اسهتهاکهلهی"  
برگزار شد. او متهس به کشهتهن "المهار اسهمهیهت" شهههرونهد  

 بود.    ٨٣٦٦ سیاهپوست، در تعقیب و گریز ساق  
این نخستین نا آرامی در اعترا  به برهورد هشونهت آمهیهز  
پلیح با سیاهپوستان در سنت لوئیح نیست. پیش از ایهن و  

، شهر "فرگوسن" به مدت دو ههفهتهه شهاههد  ٨٣٦١ در ساق  
تظاهرات در اعترا  به کشته شدن "مهایهکهل بهراون" جهوان  

 ساله سیاهپوست به دست پلیح بود.   ٦٢ 
 
میلیاون کاودک  ٣٥٢وجود  -اا جهان ٤

 کار
  ٨٩ بر اساس ارزیابی سازمهان بهیهن الهمهلهلهی کهار، حهدود  

میلیون نفر در سراسر جهههان بهه بهردگهی و کهار اجهبهاری  
واداشته شده اند. ایهن سهازمهان در گهزارشهی کهه بهه ایهن  
منظور تهیه کرده آورده است که این کهارگهران در عهرصهه  

ههای کشهاوری    ها و زمین   کار ساهتمانی، کار در کارهانه 
 یا به شکل مستخدم هان ی به بردگی گرفته شده اند. 

بخش زیادی از این افراد از کشورهای دیه هر بهه صهورت  
 اچا ی به مقاصد مورد نظر سودجویان منتقل شهده انهد و  
در کشورهای مقصد به هی  وجه اجازه کهار و یها حهتهی  

  تردد هس ندارند.  
در این گزارد آمده است: " با تهوجهه بهه ایهن کهه بهخهش  

داری مهدرن بها مهههاجهرت ارتهبها  دارد بهههبهود    اعظس برده 
مدیریت وضهعهیهت مهههاجهران در حهفهاظهت از  هربهانهیهان و  
جلوگیری از کار اجباری می تهوانهد نهقهش مهههمهی ایهفها  

 کند" 
ای کهه یهک    سازمان بین المللی کار در گزارد جداگانهه 

روز پح از این گزارد تهیه کهرده اعهالم کهرده اسهت کهه  
میلیون نفر کود  کهار در جهههان وجهود دارد کهه    ٦٩٨ 

تقریبا معادق یک نفر از ههر ده کهود  جهههان اسهت و  
تقریبا نیمی از آنها در کارهای هطرنا  مشغوق بهه کهار  

 هستند. 
 
دوماایاان تااظاااهاارات  -اااااا فاارانسااه ٥

 سراسری مخالفان قانون کار 
  ٨٦ مخالفان و منتقدین  انون جدیهد کهار روز پهنه هشهنهبهه  

سپتامبر باز هس بعنوان اعترا  علیه این  انون به هیهابهانههها  
سرازیر شده اند.  رار است رئیح جمهور فهرانسهه در جهلهسهه  
شورای وزیران فرمان های مربو  به  انون کهار را امضهائ  

 کند. 
فراهوان برای تظاهرات اعتراضی روز پن شنبه مانند هفهتهه  
گذشته از سوی سندیکاههای " کهنهفهدراسهیهون عهمهومهی  
کار"، " همبست ی" ، "فدراسیون سندیکایهی مهتهحهد" و "  
اتحادیه ملی دانشه هویهان فهرانسهه" صهادر شهده اسهت. بهر  
اساس گزارشها، بامداد روز پن شنبه عملیات راه بهنهدان در  
جهاده هها از سهوی شههمهاری از اعههتهرا  کهنههنهدگهان در  
شهرهای "کومپین"، "نانسی" "روان" و "هاور" براه افتاده بهود  
و در "نیح" ترامواها و اتوبوس ها با شعارهها عهلهیهه  هانهون  

 کار مزین شده بودند. 
تظاهرات اصلی اما بعد از ظهر در پاریح آغهاز شهده اسهت  
و در آن رهبران سندیکهاههای مهخهاله   هانهون کهار و یان  
لو  مالنشون، رئیح حزب" "فهرانسهه نهافهرمهان" شهرکهت  
کرده است. یان لو  مالنشون در آغاز تهظهاههرات پهاریهح  
به هبرن اران گفت تهظهاههرات آمهروز فهقهط آغهازی بهرای  
جنبش ها و تظاهرات وسیعتر در آیهنهده اسهت. حهزب تهحهت  
رهبری آ ای مالنشون برای روز شنبهه فهراههوان تهظهاههرات  

 داده است. 
امانوئل ماکرون، رئیح جمهور فرانسهه روز سهه شهنهبهه در  

نیویور  هطاب به مخالفان  انون کار در فهرانسهه گهفهت  
دمکراسی به معنای سرازیر شدن به هیابان نیست و او در  

 برابر فشارهای تظاهرکنندگان تسلیس نخواهد شد. 
 
 
هازار  ٣٤سارناوشات  -اا آماریاکاا ٣

کارگر و کاارماناد شارکات "تاویاز آر 
 ای از ابهام آس"در هاله

ههای    شرکت "تویز آر آس"، یکهی از بهزرگهتهریهن کهمهپهانهی 
آمریکایی تولیدکننده اسباب بهازی اعهالن ورشهکهسهته هی  

هزار کارگر و کهارمهنهد دارد کهه بهه    ١١ کرد.این شرکت  
ای از ابهههام فهرورفهتهه    این ترتیب سرنوشت همه آنها در هاله 

 است. 
ههای گهونهاگهون    های پیشرو در زمینهه   ورشکست ی شرکت 

در آمریکا موجی از انهتهقهادات را در پهی داشهتهه اسهت؛  
چراکه این شهرکهت حهدا هل در آمهریهکها از بهازار فهرود  

سهاق گهذشهتهه بهه تهعهداد    ٦٣ مناسبی برهوردار است و در  
 کارگران آن افزوده شده است. 

های ا تصادی موجب بیهکهاری کهارگهران    با این حاق بحران 
ای کهه بهدون حهمهایهت    و کارمندان آنها شده است به گونهه 

توانند به تهولهیهد    های دولتی و تسهیالت نام برده، نمی   بانک 
 ادامه دهند. 

گذاری کی کی آر و بین کهپهیهتهاق بها    های سرمایه   صندوق 
مشارکت شرکت مهعهامهالت امهال  "ورنهیهدو ریهالهیهتهی  

را بههه   «تههویههز آر آس »شههرکههت    ٨٣٣٩ تههراسههت" در سههاق  
مهیهلهیهارد    ١ مالکیت هود درآوردند. ارزد این نقل و انتقاق  

میلیون دالر گزارد شده است. با این وجهود انه هام    ١٣٣ و  
این معامله به باالرفتن میزان بدهی این کهمهپهانهی مهنه هر  

 شد. 
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کاااارگاااران و ماااردم 
 آزاده 

شهههریهور    ٨٣ و    ٨٢ دیروز و امروز  
گارد ویژه جمههوری اسهالمهی بهه  
ت مع کارگران آذرآب ارا  کهه  
در اعهههتهههرا  بهههه بهههاالکشهههیهههدن  
دستمزدهایشان ت مع کرده بودند با  
باتوم و گاز اشک آور و گهلهولهه  
های پالستیکی حمله کرد و عده  
ای را مهه ههرو  سههاهههت. جههرم  
کارگران این است که بهه ههیهابهان  
آمده بودند تا دستمزدهای ههود را  
که به اندازه یک روز درآمهد آیهت  
الههلههه ههها و مههدیههران و مههقههامههات  
حکومتی نیست مطهالهبهه کهنهنهد.  
آمده بودند تا علیه نپرداهتهن سهههس  
بیمه هود توسط کارفرما و بهرای  
تامین امنیت شغلی صهدایشهان را  
به گود بقهیهه مهردم بهرسهانهنهد و  

بهیهرحههمهانهه مهورد حههمهلهه اوبهاشههان  
 حکومت  رار گرفتند.  

 
این بیشرمی و جهنهایهت حهکهومهت  
علیه کارگران را کل جامعه بهایهد  
محهکهوم کهنهد. نهبهایهد اجهازه داد  
مشتی مفتخهور کهه شهغهلهی جهز  
اهتالس و تحمیل فقر و بیحقهو هی  
به اکثریت زحمتکش جامعه ندارند  
برای سر پا ن هداشهتهن حهکهومهت  
منفور هود دست به ههر جهنهایهتهی  
بزنند. دیروز کارگران نیشکر هفهت  
تپه را مورد هه هوم  هرار دادنهد و  
دهها نفر از آنههها را بهه بهیهدادگهاه  
کشاندند،  بل از آن کهارگهران آق  
دره را به شهالق بسهتهنهد و امهروز  
سرکوب ران هود را سراگ کارگهران  
ارا  فرستادند. کارگهرانهی کهه  
بههدلههیههل سههر ههت مههاهههههها حههقههوق  
چندرغازشان حتی امکان تهامهیهن  

حدا ل نیاز فرزندان محصل هود را  
در شروع ساق تهحهصهیهلهی نهدارنهد.  
کارنامه این حکومت پهر اسهت از  
جنایت در حد کهارگهران از شهالق  
زدن آنها تا زندانهی کهردن رههبهران  
کارگهری و مهعهلهمهان مهعهتهر .  
حکومتی که میهلهیهارد مهیهلهیهارد  
صهههرح ههههس پهههالهههکهههی ههههای  
جنایتکارد در سوریهه و عهراق و  
لبنان و فلسطین میهکهنهد و تهمهام  
سران و مقامات  و آیت الله هایش  
کهههارنهههامهههه ای پهههر از دزدی  

 میلیاردی دارند.  
 

اعترا  کارگران اعترا  همه ما  
است و حمله به آنها حمله به ههمهه  
ما است. کارگران رفاه و امهنهیهت  
شغلی میخواهند، طب و تحصهیهل  
رای ان میخواهند، بیمهه بهیهکهاری  
مههیههخههواهههنههد، آزادی اعههتههرا  و  

اعتصاب و تشهکهل مهیهخهواههنهد،  
حرمت و منزلت میخواهند و اینهها  
هواست های شما اکهثهریهت مهردم  
این کشهور اسهت. ههواسهت ههای  
همه شما کارگهران و مهعهلهمهان و  
بههازنشههسههتهه ههان اسههت. هههواسههت  
جوانانی است که نه کهاری دارنهد  
نههه بههیههمههه ای بههه آنههههها پههرداهههت  
میشود. این صه   هدرتهمهنهدتهر از  
همیشه به میدان آمده است و نقش  
مهمی در پیشهروی کهل جهامهعهه  
دارد. این ص  شهایسهتهه حهمهایهت  
هههمههه مههردمههی اسههت کههه  صههد  
سههرنهه ههونههی حههکههومههت نههنهه ههیههن  

 اسالمی را دارند.  
 

با تمام  وا باید این ص  را عهلهیهه  
ا لیت حاکس تقویت کهرد. جهنهایهت  
حکومت علیه کارگران نبایهد بهی  
پاس  بمهانهد. از کهارگهران کهلهیهه  

مراکز کارگری، از بازنشسهته هان  
و مهههعهههلهههمهههان، دانشههه هههویهههان و  
نویسندگان، ههنهرمهنهدان پهیهشهرو و  
ورزشههکههاران آزاده و از کههلههیههه  
نهههههادهههای مههدافههع حههقههوق انسههان  
میخواهیس حمله به کارگران ارا   
را  اطعانه مهحهکهوم کهنهیهد و بها  
هههواسههت مههعههرفههی و مههحههاکههمههه  
فرماندهان و مقاماتی که دسهتهور  
سههرکهههوب کهههارگههران را دادنهههد،  
همبسته هی تهان را بها کهارگهران  
معتر  آذرآب و هپکو در ارا   

 تقویت کنید.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ، ٦٠٣١ شهریور    ٨٣ 
 ٨٣٦٢ سپتامبر    ٨٣  
  

 وحشیگری حکومت علیه کارگران اراک را محکوم کنید 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

کارگران آلومهیهنهیهوم الهمهههدی در  
هرمزگان ضمن اعالم همبسهته هی  
با کارگران آذرآب ارا ، ههواههان  
برهورد  اطع با مسببین ضهرب و  
شتس آنها شدند. ایهن ا هدام بسهیهار  
شکوهمند را باید در سراسر کشور  

 به یک سنت تبدیل کرد.  
 

جههنههبههش کههارگههری در سههالهههههای  
گذشته بهه سهنهت ههای نهویهن و  
شههکههوهههمههنههدی دسههت زده اسههت.  
حضور هانواده های کهارگهری در  
اجتماعات اعتراضی، همبسهته هی  
میان کارگران و معلمان که هرروز  
عههمههد و دامههنههه بههیههشههتههری پههیههدا  
میکند، همبست ی دانش ویهان بها  

کارگران، معلمان و بازنشسهته هان،  
مبارزه متحد و همزمهان کهارگهران  
هپکو و آذرآب ارا ، دسهت زدن  
بهه اعهتهراضهات سهراسهری تهوسهط  
کارگران مخابرات و فشهار  هوی  
برق، معهلهمهان و بهازنشهسهته هان و  
بخهش ههای دیه هری از جهنهبهش  
کارگری، کمپین علیهه امهنهیهتهی  
کردن اعتراضات و مهبهارزه بهرای  
آزادی کارگران و معلمان زندانهی،  
همبست ی باشکوه مردم تهههران و  
سایهر شهههرهها بها کهارگهران آتهش  
نشانی بدنبهاق فهاجهعهه پهالهسهکهو،  
هههوانههدن سههرودهههایههی کههه یههادآور  

است و انقالب    ٩٢ روزهای انقالب  
آتههی را یههادآوری مههیههکههنههد در  

راهپیمایی های کارگران، بهیهانهیهه  
های کارگران و معلمان زندانی و  
تشکل های کارگری، اینها ههمهه  
سنت های ارزشمهنهدی اسهت کهه  
چهره تازه ای و وزن سیاسهی تهازه  
 ای به جنبش کارگری داده است.  

 
ا دام کارگران آلومینیوم الهمهههدی  
در نوع هود تازه و بسیار مهس است  
و مههقههدمههه یههک جههنههبههش وسههیههع  
همبست ی کهارگهری اسهت. جها  
دارد ایههن ا ههدام تههوسهط کهارگههران  
مراکز مختل  کارگری در سراسر  
کشور و بهطهور مشهخهص شهرکهت  
های واگن پارس، کمباین سهازی  
و ماشین سازی ارا ، به عهنهوان  

شیوه ای از ههمهبهسهته هی بها ههس  
طبقه ای های هود بدست گرفتهه  
شود و هر تعرضی به کارگران بها  
موجی از اعترا  به سرکوبه هران  
و همبست ی بها کهارگهران پهاسه   

 داده شود.  
 

کارگهران آذرآب و ههپهکهو ارا   
شایسته بیشترین حهمهایهتهنهد. بهایهد  
آمرین و سازماندهندگان حملهه بهه  
کهارگههران مهعههرفههی و مههحهاکههمههه  
شوند. هبرها حاکهی از بهازداشهت  

کارگر این دو کارهانه اسهت.    ٦٨ 
کارگران بازداشهتهی بهایهد فهورا و  
بدون هی   ید و شرطی آزاد شوند  
و به هواست های کهارگهران بهایهد  

فورا جواب داده شود. همبسته هی  
با کارگران آذرآب و ههپهکهو گهام  
مهمی در اتهحهاد کهارگهران بهرای  
مقابله با سهرمهایهه داران و دولهت  

 سرکوب ر آنها است.  
 

زنههده بههایههد کههارگههران آلههومههیههنههیههوم  
 المهدی در هرمزگان 

زنده باد همبسته هی سهراسهری بها  
 کارگران ارا  

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٨٦ ،  ٦٠٣١ شهریور    ٠٣ 
 ٨٣٦٢ سپتامبر    

 زنده باد کارگران آلومینیوم هرمزگان
 حزب کمونیست کارگری ایران 
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تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد ودانشجویان وتعدادی از معلمان 
 وفعالین کارگری در حمایت از رضا شهابی  

مههر بهه    ٠ از ساعت ده صبح روز  
فراهوان سندیکای واحد ته همهعهی  
اعههتههراضههی در حههمههایههت از رضهها  
شهابی عضهو ههیهات مهدیهره ایهن  
سندیکا در مقابل وزارت کار برپها  
شههد. کههارگههران شههرکههت واحههد،  
دانش ویان و تعدادی از معلمان و  
فعالین کهارگهری در آن شهرکهت  
داشتنهد.  هبهل از آن نهیهز ته همهع  
دی ری به فراهوان ربابه رضهایهی  

شهریور ماه    ٦١ همسر او در تاری   
مقابل م لح برپا گردید و شهعهار  
کارگر زنهدانهی آزاد بهایهد گهردد،  
رضا شهابی در مقابل مه هلهح و  
 هیابانهای اطرافش طنین انداهت. 

مههرداد در    ٦٢ رضهها شهههههابههی از  
اعترا  به بازگرداندن م دد وی  
به زندان و محکوم کهردن وی بهه  

روز حبح دی ر در اعتصاب    ٣١٢ 
غذا بسر میهبهرد و حهالهش وههیهس  

 گزارد میشود. 

علیرغس اینکه رضا شهههابهی دوره  
محکومیتش را سپری کرده اسهت  
و با وجود اینکه نامهه آزادی اد  

را در پهرونهده    ٣١/١/٨١ به تاری   
هود دیده است، مقامهات  ضهایهی  
تمامی مدت مهرهصهی پهزشهکهی  
وی را غیبت محسوب کرده و او  

روز دیهه ههر حههبههح    ٣١٢ را بههه  
محکوم کرده انهد. رضها شهههابهی  

زندان رجهایهی    ٦٣ اکنون در سالن  
شهر منتقل شده است. هس اکهنهون  
کههارزاری در حههمههایههت از رضهها  
شهابی و علیه احکام امنیتهی در  
جریان است. سهنهدیهکهای شهرکهت  
واحههد طههی طههومههاری اعههتههرا   
هواستار حمایت از رضها شهههابهی  
شده است. تشکهلهههای کهارگهری  
مههخههتههلهه ، فههعههالههیههن و رهههبههران  
کههارگههری طههی بههیههانههیههه ای  
بازگرداندن رضا شهابی به زندان و  
حکس حبح جدیهد او را مهحهکهوم  

کرده اند و ههواسهتهار آزادی بهدون  
 ههیههد و شههر  رضهها شههده انههد.  
طومارهایی اعهتهراضهی از سهوی  
فعالین کارگهری و مهعهلهمهان در  
حههمههایههت از رضهها شهههههابههی و  
هواستهایش منتشر شده اسهت. در  
سطح بیهن الهمهلهلهی نهیهز کهنه هره  
اتحادیه های کارگهری بهریهتهانهیها  
هواهان آزادی فوری و بدون  هیهد  

 شر  رضا شهابی شد 
 

دبیرکهل کهنه هره اتهحهادیهه ههای  
کارگری  تهی یهو سهی(، ههانهس  
فرانسح او گرادی، در نهامهه ای  
هطاب به سفیر ایران در بریتانیا، از  
رئیهح جهمهههوری اسهالمهی ایهران  
هواسته است که فعاق کهارگهری،  
رضا شهابی، را فوری آزاد کند و  
تصمیس دولت مبنی بر عدم پذیرد  
مرهصی پزشکی او را مهحهکهوم  

 کرده است. 

تهها کههنههون مههار  هههانههکههو ،  
ریاست کشوری و چارلیز فلوری،  
دبیر و هزانه دار کشوری کارگران  
هدمات عمومهی کهانهادا، شهارون  
بههارو دبههیههر کههل کههنههفههدراسههیههون  

های کارگهری      المللی اتحادیه   بین 
 آی تی یو سی(، ن  سندیهکهای  
عمده ی کهارگهران فهرانسهه، س.  
ح .د.ت س .ت؛ اونسا؛ اتحهادیهه  
سندیکائی سولیدر و اح. اس. او  
 فههرهههنهه ههیههان( ، سههنههدیههکههاهههای  
کارگران در سوئد از جمهلهه الرد  
لیندگرن، دبیر اتهحهادیهه سهراسهری  
کههارگههران تههرانسههپههورت سههوئههد   

عضو( ، آندرد فربه دبیر    ١٦٣٣٣ 
اتحادیهه سهراسهری فهلهز سهوئهد   

عضههو (، اتههحههادیههه    ٠٦٠٣٣٣ 
عضهو(،    ٩٣٣٣٣٣ کموناق سوئد   

اتهحههادیههه سههراسههری کههارگههران در  
عضهو(و    ٦١١٢١٦٢ سوئد  اق.او  

دنههیههح مههارتههیههنههز،عضههو کههمههیههتههه  

همبست ی بین الهمهلهلهی اتهحهادیهه  
ا  -کارگران هدمات عمومی کانادا 

نتاریو طی نامه هایهی سهرگشهاده  
به مقامات ایران ضمن اعترا  به  
بازگرداندن م دد رضا شهابی بهه  
زندان و اعالم حمایت از هواستهای  
او، اعترا  هود را نسبت به فشار  
به رهبران و فعالهیهن کهارگهری و  
امنهیهتهی کهردن مهبهارزات اعهالم  
داشته و ههواسهتهار آزادی فهوری  
رضهها شهههههابههی و پههایههان دادن بههه  
دست یری فهعهالهیهن کهارگهری و  
اجتماعی شده اند. کهارزار عهلهیهه  
امنیتی کردن مبارزات از جهمهلهه  
برای آزادی رضا شهابی با  درت  

 ادامه دارد.  
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندان 


