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 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!

بدددنددبدداا تددرددمددعددات  دددرتددمددنددد    
کددارگددران آ رآب و هدد ددکددو در  
اراک و بددرخددورد وحشددیدداندده  
مزدوران حکومت بدا کدارگدران   
تعدادی از مدراکدز کدارگدری و  
تشکل های کدارگدری بدا آندهدا  
اعددالم هددمددبددسددتددگددی کددرده و  
خواهان برخورد  اطع با مسببدید   
 ضرب و شتم کارگران شده اند.  

 
کارگران کدارخدانده آلدومدیدندیدوم  
المهدی در هرمدزگدان پدیدشدگدام  
ای  حرکت بودند و در روزهدای  
گدذشددتده کدارگددران آلدومددیدنددیددوم  
ایددرالددکددو در اراک  مدداشددیدد   
سدددازی اراک  دانشدددردددویدددان  
دانشددددگدددداه اراک  شددددرکددددت  
کنندگان در تظاهدرات روز سدوم  
مهرماه مقابل مرلس اسدالمدی   
سنددیدکدای کدارگدران ندیدشدکدر  
هفت ت ه  سنددیدکدای کدارگدران  
شددرکددت واحددد  اتددحددادیدده آزاد  
کارگران ایران  کمیته پیدگدیدری  
بددرای ایددردداد تشددکددل هددای  
کارگری  کمیدتده هدمداهدندگدی  
برای کمک به ایدرداد تشدکدل  
هددای کددارگددری  جددمددعددی از  
کدددارگدددران سدددندددنددددج  کددداندددون  
مدافعان حقوق کارگر و اندردمد   
کدددارگدددران بدددرق و فدددلدددزکدددار  

کدرمددانشدداه بدده شدکددل شددعددار و  
بددیددانددیدده و پددالکددارد و غددیددره  
همبستگی خود را بدا کدارگدران  
هدد ددکددو و آ رآب اراک اعددالم  
کددرده و بدددرخددورد ندددیدددروهدددای  
سرکوب با کارگران را مدحدکدوم  
کردند و خواهان برخورد  اطع بدا  
مسببی  ضرب و شتم کدارگدران  
شدند. معلمدان و بدازنشدسدتدگدان  
نیز با پوستدرهدایدی از کدارگدران  
ای  دو کارخانه حمایدت کدرده و  
اعددالم کددردنددد کدده کددارگددران  

 اراک را فراموش نمیکنیم.  
 

سنت های پیشرو و ندویدندی در  
سددالددهددای گددذشددتدده در جددنددبددش  
کارگری شدکدل گدرفدتده اسدت  
که هر کدام به سهم خود چدهدره  
تازه ای به جنبش کارگری داده  
و مو عیت ویژه ای برای جنبدش  
کددارگددری ایددردداد کددرده اسددت.  
همبستگی با کدارگدران ندیدز در  
دهدده گددذشددتدده و بدده مددوازات  
گسترش اعتراضات کارگری و  
تغییر در تدوازن  دوای جدامدعده   
شروع به گسدتدرش کدرده اسدت.  
نددقددطدده اوج هددمددبددسددتددگددی بددا  
کارگران  همبسدتدگدی وسدیدع و  
گسترده مردم در سدراسدر کشدور  
با کارگران آتش نشداندی بددندبداا  

فاجعه پالدسدکدو بدود. االن ندیدز  
فدددرصدددتدددی اسدددت تدددا سدددندددت  
همبسدتدگدی را هدرچده بدیدشدتدر  
گسترش دهیدم و ایدندرا ندیدز بده  
یک سنت پایددار و تدوده گدیدر  
تبدیل کندیدم. مدراکدز مد دتدلد   
کددددارگددددری  مددددعددددلددددمددددان و  
بددازنشددسددتددگددان  دانشددرددویددان و  
تشکل ها و نهادهدای مد دتدلد   
پیشرو و مدافع حدقدوق انسدان را  
فددرامددیدد ددوانددیددم بددا تددرددمددع و  
میتینگ و صدور بیانیه و پدیدام  
و تهیه پوستر و به هدر شدکدلدی  
که میتوانند همبستگی خدود را  
با کارگران اراک اعالم کرده و  
ضددرب و شددتددم آنددهددا را بشدددت  

مدهدر ندیدز    ٣١ محکوم کدندندد.  
فرصت منداسدبدی اسدت کده بدا  
تددمددام  ددوا اعددالم کددنددیددم کدده  
کددارگددران هدد ددکددو و آ رآب را  

 فراموش ن واهیم کرد.  
 

زنده باد همبستگی سراسدری بدا  
 کارگران اراک 

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 
    ٣١٣٦ مهر    ٦ 
 ٨١٣٢ س تامبر    ٨٢ 

همبستگی با کارگران اراک گسترش می 
 یابد

همبستگی با کارگران را به یک سنت پایدار 
 تبدیل کنیم!
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!
 ٠ صفحه    

 ٢١٣ انترناسیوناا  
 حمید تقوایی  

سرمایه داری بحححرانحزده و 
کححلححپححتححوکححراسححی اسححالمححی در 

 ایران
ایددد  مصددداحدددبددده بدددر 
مبدندای گدفدتدگدو بدا 
تلویزیون کاناا جددیدد 

 تدوی  شده است
میحالد رابحعحی: نحزدیحک بحه 
چهل سال از عمر جحمحهحوری 
اسححالمححی مححیححگحح رد  حححزب 
کمونیست کارگحری هحمحیحشحه 
این ححکحومحت را یحک ر یحم 
نححامححتححعححار  سححرمححایححه داری 
تعریف کحرده اسحت   ایحن 
نامتعار  بودن حکومت چحه 
ویژگی هائحی بحه اصحتح حاد 
سرمایه داری در ایران داده 
است؟ چگحونحه خحود را بحاز 
تححولححیححد مححیححکححنححد؟ چححرا 
نححتححوانسححتححه اسححت در بححازار 
جهانی  تمام و کمال و یحا 
حححتححی در سححوحح  محححححدودی 

ادغام بشحود؟ایحن اصحتح حاد 
ویحححژه چحححه سحححودی بحححرای 
سرمایه داران و کاربدستحان 

ایحن   اصت اد در ایران دارد؟
سئواالت را امروز با حمحیحد 
 تقوائی در میان میگ رایم 

حححمححیححد تححقححوائححی، حححزب 
همیشه ر یم اسالمی را یحک 
ر یحم نححامحتححعححار  سححرمححایححه 
داری مححعححرفححی کححرده اسححت، 
ر یمی کحه بحه یحک محعحنحی 
سیاست اش بحر اصحتح حادش 
پیشی میگیرد  اولین سئوال 
اینست که آیا این تحعحریحف 
از نظر شما همچنان صحادق 

 است؟  
 حمید تقوائی:

بددلدده  بدده نددظددر مدد  ا ددتددصدداد    
جمهوری اسالمی یک سدرمدایده  
داری نددامددتددعددارج اسددت. اجددازه  
بدهدیدد تدوضدیدح بددهدم کده اید   
نامتعارج بدودن بده چده مدعدندی  
است. نامدتدعدارج بدودن سدیدسدتدم  
طبعا به ای  معدندی ندیدسدت کده  
استثمار ندمدیدکدندد و یدا سدودی  
نصددیددب کسددی نددمددیددکددنددد و یددا  

خددودبدد ددود فددرو مددی پدداشددد.  
همانطدور کده اشداره کدردیدد اید   
ا تصاد نزدیدک بده چدهدار دهده  
اسددت کدده دارد کددار مددیددکددنددد.  
نامتعارج بدودن بده اید  مدعدندی  
است که منطبق بدر هدیدک یدک  
از الگوها و مددلدهدای شدنداخدتده  
شده و رایج سرمایه داری در دنیدا  
نیست و  نمیشود در اید   دالدبدهدا  

 توضیح اش داد. 
در دنیا دو مدا اصدلدی سدرمدایده  
داری وجود دارد و شداخده هدای  
م تلفی از ای  دو مددا اصدلدی.  
یک الگو سرمایه داری دولدتدی  
است. به ای  مدعدندی کده دولدت  

ها و الا دل    صاحب اصلی سرمایه 
صددنددایددع و مددراکددز تددولددیدددی و  
خدماتی بزرگ در یدک کشدور  
اسددت  سددیدداسددتددهددا و طددرحددهددای  
ا تصادی را دولت بدرندامده ریدزی  
میکند  در تعیید  دسدتدمدزدهدا و  
 یمتها و غیره دخالت مدیدکدندد و  
غدیددره. طدبددعددا در ایدد  کشددورهددا  
ب ش خصوصی هم وجود دارد و  

فعالیت میکند ولی ب ش عدمدده  
ا تصاد در دسدت دولدت اسدت و  
سیاستها و شاخصهای ا تدصدادی  
را دولت تعیی  مدیدکدندد. ندمدونده  
بارز ای  مدا سرمایده داریددولدتدی  
در شددوروی و ا ددمددارش بددود. و  
نمونه دیدگدر دولدتدهدای رفداه در  
اسکاندیناوی بودند در دهه هدای  

 شصت و هفتاد میالدی.  
مدا دیگدر سدرمدایده داری بدازار  
آزاد اسددت کدده بددرخددالج مدددا  
سرمایه داری دولدتدی بدر حددا دل  
دخالت دولت در ا تصاد مدبدتدندی  
است و همه چیز را به مکاندیدسدم  
بازار آزاد و ر ابدت مدیدسد دارد  از  
تعیی   یمتها تا سطح دسدتدمدزدهدا  
تا ساعات کار و  رادادهای کدار  
و اسددتدد دددام و اخددراج کددارگددر و  
 وانید  مدربدوه بده بدیدمده هدا و  
بازنشستگی و غیره و غیدره. اید   

از    -مددا در چددندد دهدده اخددیدر  
حدود یک دهه  بل از فروپاشدی  

در دنیا دست بداال پدیددا    -شوروی 
 کرد. 

از لددحدداو تددئددوری ا ددتددصددادی    
مکتب شیکاگو و فدریددمدیدندسدم  
ای  مدا را نمایندگی میدکدندد و  
از لحاو سیاسی مارگارت تداچدر  
و ریگان پدیدشدتدازان اید  حدرکدت  
بودند و امروز کال نئولیبرالیسدتدهدا  
و نئوکانها و احزاب حاکم تقدریدبدا  
در همه کشدورهدا ندمدایدنددگدان و  
طددرفددداران دو آتشدده ایدد  مدددا  
هستند. خصوصیت اسداسدی اید   
مدا ر ابدت افسدار گسدید دتده و  

مددایشددائددی تددمددام و کددمدداا    فددعدداا 
صاحبان سرمایه های خصدوصدی  
و بدندگداهدهدا و بداندکدهدا و کدال  
نهادهای ا تصادی تحت کدندتدرا  
آنان در تعیی  مقددرات و شدراید   
 ا تصادی در هر جامعه است.  

بدد ددصددوا بددعددد از فددروپدداشددی  
شوروی ای  مددا سدرمدایده داری  
بازار آزاد بر دندیدا مسدلد  شدد و  
احزاب و نمایندگان سدیداسدی اش   
تقریبا در هدمده کشدورهدا بدقددرت  
رسیدند. نهادهای جهانی سرمایده  
مثل صندوق بی  الدمدلدلدی پدوا و  

 حمید تقوایی  
 سرمایه داری بحرانزده و کلپتوکراسی اسالمی در ایران

 این م احبه بر مبنای گفتگو با تلویزیون کانال جدید تدوین شده است
  ٢١٣نشریه انترتاسیوناا شماره 

 میالد رابعی 
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 ١ صفحه   

بانک جهانی و باندک اتدحدادیده  
اروپا و غیره همه تدابدع و مددافدع  
ای  مدا هستند وسیاست ریداضدت  
کشی ا دتدصدادی کده امدروز از  
جانب ای  نهادها به همه کشورهدا  
"تددوصددیدده"  و در وا ددع دیددکددتدده  
میشود  بر همدید  مددا مدبدتدندی  

 است.  
هددمددانددطددور کدده اشدداره کددردم در  
چددهددارچددوب ایدد  دو الددگددوی  
اصلی  مدلها و یدا شداخده هدای  
فرعی دیگر هم وجود دارد  مدثدل  
تولید بدرای صدادرات کده چدید   
یک نمونه  آنسدت   و زمداندی  
رفسنرداندی مدید دواسدت مددلدی  
شبیه آنرا در ایران پیاده کدندد کده  
الددبددتدده بددرددائددی نددرسددیددد   و یددا  
ناسیونالیسم ا تصادی کده امدروز  
ترامپ و احزاب راسدت افدراطدی  
در اروپا  نمایندگی میکدندندد در  
برابر گلوبالیزاسیون ا تصادی کده  
احددزاب سددنددتددی   بددور وازی  
طرفدار آن هستند و غیره. به اید   
ترتیب بسته بده ایدندکده سدرمدایده  
مالی جهانی محور  درار بدگدیدرد  
یا بازار داخدلدی و کدال بدرحسدب  
مش صات رابطه بی  سرمایده هدا  
در کشددورهددای مدد ددتددلدد   زیددر  
مدلهائی نیز شکل گرفدتده اسدت  
که زیر شاخه هدائدی از دو مددا  
اصلی سدرمدایده داری دولدتدی و  
بددازار آزاد مددحددسددوب مددیددشددونددد.  
نمدونده ایدندهدا را در کشدورهدای  

 م تل  میتوان مشاهده کرد. 
ا تصداد جدمدهدوری اسدالمدی بدر  
هیچیک از ای  مدلهدا مدبدتدندی  
نیست. اولی  مشاهده اینسدت کده  
سددرمددایدده داری در ایددران از ایدد   
ستون به آن ستون حرکت میکدندد  
و بدددطدددور روزمدددره امدددرش را  
مددیددگددذرانددد   ددبدداتددی در کددارش  
نیست و هیچکس مطمئ  نیدسدت  
در یددکددسدداا و دوسدداا بدعددد چدده  
اتددفددا ددی مددی افددتددد. سددرمددایدده  
گذاری بلند مدت و حتدی مدیدان  
مدت ممک  نیست چون اطمیندان  

 و تضمینی وجود ندارد.  

یددک مددوضددوع بددحدد  و جدددا  
همیشگی در جمهوری اسدالمدی  
مساله خصدوصدی سدازیدهدا بدوده  
است اما آنچه به اسم خصدوصدی  
سددازی از آن صددحددبددت مددیددشددود  
چددیددزی نددیددسددت بددرددز سدد ددردن  
کارخانه هدا و مدندابدع مدالدی و  
پرو ه های هنگفت به  مدقدامدات  
حددکددومددتددی و سددران مددافددیددای  
ا ددتددصددادی کدده سددرمددایدده هددای  
دولتی را هم تحت کندتدرا دارندد.  

هدا    امثاا سرداران س اه و آیدت الدلده 
و وابستگان بیت رهبدری و غدیدره  

های دولدتدی را تدحدت    هم سرمایه 
اخددتددیددار دارنددد و هددم بدد ددش  
خصوصی را و هیچدیدک هدم از  
هیک  انون و برنامه ای تدبدعدیدت  
نمیکنند  مالیاتی نمیدهند  و بده  
کسی جوابگو نیستند. یک ندوع  
هزار فامیل و باندهای مافدیدائدی  
دسددت اندددرکددار هسددتددنددد کدده  
خصوصیت اصلی شان سرب دودی  
و فعاا مایشائی است. آندچده در  
ای  نوع ا تدصداد تدعدیدید  کدندندده  
اسددت تصددمددیددمددات ایدد  سددران  

یدعدندی اسداسدا    -مافیدائدی اسدت 
تصمیمات بیدت رهدبدری و سدران  
سد دداه و بسدیددج کدده کددامدال هددم  

و نده     -دریکدیگر تنیده شده اندد 
برنامه ریزی و سیاستهای دولتدی  
و نه حتی مکداندیدسدمدهدای بدازار  

 آزاد.  
در دا ایدد  ا ددتددصدداد دزدی و  
اختالس و ارتشاء و بدازار  داچداق  
و بازار سیاه و کدال فسداد بدیدداد  
میکند. ا تصادی کده در یدک  
طددرج یددک ا ددلددیددت مددفددتدد ددور  
مالتی میلیداردر را بدوجدود اورده  
است و از سوی دیدگدر کدارگدران  
و توده مردم را بزیر خ  فقر راندده  
است. همانطور کده ابدتددا گدفدتدم  
نامتعارج بودن بده مدعدندی ندبدود  
استثمار و سودآوری نیست بدلدکده  
بددر عددکددس سددودآوری و  ددروت  
انددوزی هدای سدرسدام آور بددرای  
یک ا لیت نداچدیدز و گسدتدرش  
فقر و بیکداری و بدی تدامدیدندی  

ا تصادی برای کارگدران و تدوده  
مردمی که جز ندیدروی کدارشدان  
چیزی برای فروش نددارندد یدک  
خصددوصددیددت سدداخددتدداری  ایدد   
سیدسدتدم اسدت. بده اید  مدعدندی  
تحمیل سد دت تدرید  شدراید  بده  
کارگران و توده مردم کارکد  در  
سددرمددایدده داری ایددران کددامددال   
"مدتددعددارج" اسددت. اید  سددیددسددتددم  
اساسا در خدمت آیت الدلده هدای  
مددیددلددیدداردر و بددیددت رهددبددری و  
سرداران س اه و بسیج   رار دارد و  
ایددنددهددا بدده یددمدد  ایدد  سددیددسددتددم   
 روتهای کالن و نرومی اندوختده  
اند که در تداریدس سدرمدایده داری  

 ایران کم نظیر است.   
 

میالد رابعی: این اصتح حادی 
که وجوهی از آن را توضی  
دادیححد چححه ویححژگححیححهححا و 
مشخ اتی دارد؟ چوور کحار 
محححیحححکحححنحححد و خحححودش را 

 بازتولید میکند؟ 
 حمید تقوائی: 

همانطور که گفتدم اید  ا دتدصداد  
تحت سلطه بدانددهدائدی  درار دارد  
که هر یک بدنباا تولید سدود و  
 روت و  درت بیدشدتدر بدرای دارو  
دسته خود است. و ای  یدکدی از  
دالیل مهم  کشمکش همیشدگدی  
بی  جداحدهدای حدکدومدتدی بدوده  

 است.  
یک مکانیسدم  مدهدم کدارکدرد  
ای  ا تصاد راندت خدواری اسدت.  
یددعددنددی بددرخددورداری تددعدددادی از  
بنگداهدهدا و ندهدادهدای سدرمدایده  
داری از امدددتدددیدددازات ویدددژه.  
ندددهدددادهدددائدددی کددده نددده تدددابدددع  
مکانیسمهای بازار و ر دابدتدندد و  
نه تابدع  دواندید  دولدتدی. در هدر  
مقطع بر مبنای اینکه کدام بداندد  
  -ا ددتددصددادی در کدددام عددرصدده  

مثال صنعت نفت و پدتدروشدیدمدی  
ها  معادن و جدندگدلدهدا  مداشدید   
سازیهدا  مسدکد  و مسدتدغدالت   
سدسازی  واردات و صدادرات و  
بددازار  دداچدداق و بددازار سددیدداه  

  -کاالهدای مد دتدلد   و غدیدره  
دسددت بدداال را دارد شددرایدد  و  
مناسبات و رواب  ا دتدصدادی در  
آن عرصده را تدعدیدید  و عدمدلدی  
میکند.  بده اید  مدعدندی راندت  
خددواری و یددا بددرخددورداری از  
امتدیدازات ویدژه در هدر عدرصده   
یک خصوصیت پایه ای ا تصداد  
جمهوری اسالمدی اسدت. طدبدعدا  
بددرخددورداری از ایدد  امددتددیددازات  
مستلزم اشدغداا مدنداصدب بداالی  
حکومتی و یا ارتباه  ندزدیدک  
با  بیت رهبری وسرداران سد داه و  
امثالهم است. میدانید که س داه و  
بسددیددج حدددود هشددتدداد در صددد  
اا تصداد ایدران را تدحدت کدندتدرا  
خودش دارد و سردارن و مقدامدات  
س اه و بسیج نیز با بدیدت رهدبدری  
ارتباه تنگاتنگی دارند.  آندچده  
در دیگر سیسدتدم هدای سدرمدایده  
داری ارتباطات ش صی و پارتدی  
بدازی ندامدیدده مدیدشدود و یددک  
عددارضدده بددحددسدداب مددی آیددد در  
سددرمددایدده داری اسددالمددی ایددران  
یک خصوصیت نهادیدنده شدده و  
یک شره  و مدکداندیدسدم مدهدم  

 کارکرد آنست.  
یک شاخص و عامل رانت دواری  
و برخورداری از امدتدیدازات ویدژه   
ارز دو ندرخدی اسدت.  مدقدامدات  
حکومتی و وابستگانشدان بدا ارز  
دولتدی مدید درندد و بدا ندر  آزاد  
میفروشند و یا ارز را مسدتدقدیدمدا  
در بازار آزاد میدفدروشدندد و یدک  
شبه سودهای نرومدی بده جدیدب  

 میزنند.  
خصوصدیدات دیدگدر ا دتدصداد در  
ایران ندیدز هدمده در خددمدت مداا  
اندوزی سران مافیای ا دتدصدادی  
 ددرار دارنددد. بددازار  دداچدداق و  
زیرزمینی و سلطه اندحدصداری بدر  
بنادر و فدرودگداهدهدا و واردات و  
صددادرات کدداالهددای اسدداسددی از  
خصوصیات دیدگدر اید  سدیدسدتدم  
مافیائی است  از  اچداق دارو و  
مشروب تا بازار آنتنهای بشقدابدی  
و دیگر کاالهائی که ظداهدرا در  

ایدران مدمدندوع اسدت ولدی عدمدال  
تبدیل شده اسدت بده بدازار دا  و  
سود آری برای باندهای حاکدم و  

 یا وابسته به حکومت.  
 

خصیصه دیگر سدیدسدتدم بداندکدی  
ویژه جدمدهدوری اسدالمدی اسدت.  
بددداندددکدددهدددا و صدددنددددو دددهدددای  

الدددحدددسدددنددده و مدددراکدددز و     ددر  
موسسات مالی رندگدارندگدی در  
ایدران فدعداا اندد کده کده هدیددک  
حساب و کتداب و کدندتدرلدی بدر  
کددارشددان نددیددسددت  یددک شددبدده  
ورشددکددسددت مددیددشددونددد یددا اعددالم  
ورشکستدگدی مدیدکدندندد و پدوا  
مشتریانشان را باال مدیدکدشدندد و  
فدردا دوبدداره تددحددت ندام دیددگددری  
دکانشان را باز میکنند. بداندکدهدا  
و نهادهای مالی ای  کده مدی  
دزدندد ومددی چدداپدندد  و هدر از  
چندگاهی در خودافشداگدریدهدای  
جناحدهدا مدعدلدوم مدیدشدود دسدت  
آ دازاده هدا و کددلده گدندده هددای  

 حکومتی در کار بوده است. 
یک خصدیدصده دیدگدر سدرمدابده  
داری در ایددران مددزایددده هددا و  
مندا صده هدا و خدریدد و فدروش  
سهدام بدازار بدورس اسدت کده از  
پیش نتیره و برندده و بدازندده اش  
تعیی  شده است. اس کوالسیدون و  
اعماا نفو ها و بدندد وبسدتدهدائدی  
کدده  در سددرمددایدده داریددهددای  
متعارج جرم محسوب میشود در  
ایددران شددیددوه رایددج مدداا اندددوزی  

 است.   
از سددوی دیددگددر مددا بددا زمددیدد   
خددواری  دریددا خددواری  جددنددگددل  
خواری  مدعددن خدواری و غدیدره  
مواجه هستیم که بده یدک روندد  
و عملکرد رایج و جدا افدتداده در  

 ا تصاد ایران تبدیل شده است.  
در همه ای  عرصه هدا  اخدتدالس  
و غددارت و دزدی بددوسدددیددلددده  
مقامات و سران حکومتی بدیدداد  
میکند. هر روز بدانددهدای ر دیدب  
 دزدیهای همدیگر را رو میکنند  

 

 حمید تقوایی  
 سرمایه داری بحرانزده و کلپتوکراسی اسالمی در ایران
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 ١ صفحه   

و ا ددالم نددرددومددی ای افشدداء  
مددیددشددود کدده در تدداریددس چدد دداوا  
دولتها نه تدندهدا در ایدران  بدلدکده  
فددکددر کددنددم در هددر کشددوری  

سابقه است. ا الم نرومی اید     بی 
دزدیها  و و احت و بیشرمی بدی  
نظیرمرتکبینش که حتی بدعدد از  
رو شدن دسدتدشدان هدمدچدندان سدر  
پست و مقام خود نشستده اندد در  
هیک جای دنیدا سدابدقده ندداشدتده  
است. فسادی که سرتداپدای اید   
سیستم را فراگرفتده  صدرفدا بده  
سران حکومت مربدوه ندمدیدشدود.  
سیستم اداری و مداشدید  دولدتدی  
در ایران اساسا بدر مدبدندای رشدوه  
کددار مددیددکددنددد.  اگددر غددارت و  
چ اوا سران حکومت   نداشدی از  
حرا و آز آندهدا بدرای  ددرت و  
 ددروت بددیددشددتددر اسددت  مشددکددل  
کارمندان دولتی تامی  معدیدشدت  
است. بدون رشوه کدارمدنددان جدزء  
دولتی نمیتوانندد حدتدی ابدتدداپدی  
تری  حوائج خود و خانواده شان را  
تامید  کدندندد. بده اید  مدعدندی  
ارتشاء یک جدزء الزم کدارکدرد  

 سیستم است. 
همه مش صاتی که بر شمدردم از  
خصددوصددیددات سدداخددتدداری نددظددام  
هستند. سدرمدایده داری در ایدران  
بدون رانت دواری  ارز دو ندرخدی   
سلطه سرادارن نظدامدی بدر بد دش  
اعظم بندگداهدهدا و فدعدالدیدتدهدای  
ا تصادی  بازار  اچاق و انحصدار  
صادرات و واردات  کندتدرا بدندادر  
و فرودگاهها بدوسدیدلده بدانددهدای  
م تل   زمی  خواری و جدندگدل  
خواری و دریداخدواری  و مدعددن  
خواری  اس کوالسدیدون و مدزایدده  
هددا و مددنددا صدده هددای از پددیددش  
تعیی  شدده  و بداالخدره غدارت و   
اختالس و ارتشاء و فسدادی کده  
سرتاپای سیدسدتدم را فدراگدرفدتده   
چددرخددش نددمددیددگددردد. ایددنددهددا  از  

سائیهای سیدسدتدم و    عوار  و نار 
یا ناشی از غل  بودن سیاستها و  
یا سوءمدیدریدت و غدیدره ندیدسدت  
بلکه از خصوصیات ساخدتداری و  

نهادینده شدده سدرمدایده داری در  
 جمهوری اسالمی است.  

ای  سیستم نه بر مبدندای بدرندامده  
ریزی و سیاستهای دولدتدی کدار  
مدددیدددکدددندددد و نددده بدددر اسددداس  
مکانیسمهای بازار  نه در  دالدب  
سرمایه داری دولتی میگنرند و  
نه سرمایه داری خصدوصدی. بده  
نظر مد  مدنداسدب تدرید  عدندوان   
برای ای  سیستم کل توکدراسدی و  
یا دزد سداالری اسدت. در ایدران  
نزدیک به چدهداردهده اسدت کده   
کل توکراسی اسالمی حدکدومدت  

 میکند.  
شما در مقدمه به پیشی گدرفدتد   
سیاست بر ا تصاد اشداره کدردیدد.  
حزب ما بر ای  عقیدده اسدت کده  
در جمهوری اسالمی بده ندوعدی  
سیاست زیر بنای ا تدصداد اسدت.  
ای  نظریه بر ای  وا عیت مدبدتدندی  
است که کل سیستدم ا دتدصدادی  
که خصدوصدیداتدش را بدرشدمدردم   
کددل ایدد  کددلدد ددتددوکددراسددی و  
دزدسددداالری اسدددالمدددی  حدددوا  
سددیدداسددت غددربسددتددیددزی و ضددد  
آمددریددکددائددی گددری  کدده یددک  
خصوصیت استدراتدژیدک و پدایده  
ای حکومت از آغاز بدوده اسدت   
شکل گرفته است. آنچه خدامدنده  
ای ا تصاد مقاومتی مینامدد در  
وا ع همی  دزدسداالری اسدالمدی  
است که از ابتدا حوا سیاسدت بدر  
مرگ بر آمریکا شکل گرفتده و  
سیر  هدقدرائدی خدودش را تدا بده  
امروز طی کرده است. سیستدمدی  
کدده بددتدددریددج مددثددل یددک غددده  
سرطانی رشدد کدرده و بده هدمده  
جامعده چدندگ اندداخدتده اسدت.   
بدون ضد آمریدکدائدی گدری  ارز  
دو نددرخدده نددیددز از ابددتدددا وجددود  
نددمددیددداشددت و بسددیدداری از ایدد   
رانت واریها مدمدکد  ندمدیدشدد. یدا  
بازار  اچاق و زیر زمدیدندی روندق  
اش را تماما از دست مدیدداد. در  
مددورد خددیددلددی از خصددوصددیددات  
دیگری که باالتر بر شدمدردم ندیدز  

 ای  امر صادق است.  

امددروز در حددفددا و تددداوم ایدد   
الله های مدیدلدیداردر و    سیستم آیت 

ا لیت مدفدتد دور حداکدم مدندافدع  
مستقیمی دارندد و اید  خدود بده  
یک فاکتور سیاسی تبدیل شدده  
که در کشمکش جناحها بدر سدر  
برجام و نقش و سلطده ا دتدصدادی  
س اه و کال سیاستهای ا تصدادی   
بددروشددنددی مشدداهددده مددیددکددنددیددد.  
سیستم ا تصادی موجود ضدامد   
منافع و  روت سرسام آور ا دلدیدت  
حاکم است و اینها بدا چدندگ و  
 دندان از ای  نظام دفاع میکنند.  

 
مححیححالد رابححعححی: بححر مححتححن 
شرایوی که توصیف کردید 
طححرب بححرجححام را چححوححور 
محیححشحود تحوضححیح  داد؟ آیححا 
نححفححس وجححود ایححن طححرب  
تحالحشحی از طحر  ححکحومححت 
برای متعار  کردن اصت حاد 
سححرمححایححه داری در ایححران 

 نیست؟
 حمید تقوائی:

برجام و سدرندوشدت آن اندعدکداس    
یک تنا ض پایه ای در ا تدصداد  
و سدیداسدت جدمدهدوری اسدالمدی  
اسددت. از یددک طددرج سددیددسددتددم  
ا تصادی موجود با یدک بدحدران  
و ب  بست مزمد  روبدروسدت کده  
حددکددومددت چدداره ای بددرای آن  
ندارد. بی  باتی و بی آیدنددگدی  
و گدددذران روز بدددروز امدددور و  
کشمکش بی  باندهای مافیدائدی  
حاکم  بر سر چنگ انداخدتد  بدر  
سرمایه ها و امکاندات و مدندابدع  
 روت جدامدعده هدمدزاد اید  ر یدم  
است و ای  یدعدندی یدک بدحدران  
ساختاری و پایدار. اید  وضدعدیدت  
بددرای کددارگددران و تددوده مددردم  
زحمتکش جامعه از هدمدان ابدتددا  
بردز بدیدکداری  تدورم  نداایدمدندی  
ا تصادی و زندگی زیر خ  فدقدر  
حاصلی نداشته است. اما جامعده   
هیچگاه به ای  وضعیت تدمدکدید   
نکرده و تسلیم نشده است. و اید   
به بدحدران ا دتدصدادی حدکدومدت  
خصلتی سیاسی میدهد. جدامدعده  

در حاا انفرار اسدت و حدکدومدت  
بددیددنددد بددرای    خددود را ندداگددزیددرمددی 

جلوگیری از ای  انفرار  یدا بدقدوا  
خوشان  "فتنه بزرگ"  چداره ای  

 بیندیشد. 
از سدوی دیدگدر هدمداندطدور کده    

اشاره کردم جناحدهدا و دارودسدتده  
های حاکم منافع مستقیدمدی در  
  -تداوم سیستم ا تصادی موجدود  

و حتی ادامده غدربسدتدیدزی کده  
دارند و هدر     -ریشه سیاسی آنست 

نوع تغییر در ای  سیسدتدم مدندافدع  
خدطدر مدی      مستقیدم آندهدا را بده 

 اندازد.   
طددرب بددرجددام و نددافددرجددامددی آن  
نشدداندددهددنددده هددر دو جددنددبدده ایدد   
تدددندددا دددض اسدددت. از یدددکدددسدددو  
مدیدد ددواهدنددد  بده بددازار جددهددانددی  
پذیرفدتده بشدوندد و یدک رابدطده  
نسبتا عادی تری با بازار جهاندی  
داشته باشند  بده اید  امدیدد کده  
بحران و ب  بست ا تدصدادیشدان را  
عالج کنند  و یا الا دل تد دفدید   
بدهند  و از سوی دیگر نمیتوانندد  
از ضددددآمدددریدددکدددائدددیدددگدددری و  
غربستیزی بعنوان یدک شدعدار و  
خصددوصددیددت هددویددتددی نددظددامشددان  

 دست بکشند. 
همانطور که گفتم ای  حدکدومدت  
اسدددداسددددا حددددوا سددددیدددداسددددت  
آمریکاستدیدزی شدکدل  گدرفدتده  
است و ای  ب شی از هویدت او و  
اساس اسالم سدیداسدی اسدت کده  
ایدد  حددکددومددت در ایددران و در  
منطقه نمایندگی مدیدکدندد. اید   
مهمتری  مانع بر سر متعادا شددن  
ا تصاد و پذیرفته شدن جدمدهدوری  
اسالمی در بازار جدهداندی اسدت.  
میدانند هر نوع اعدتدداا و کدوتداه  
آمدنی در برابر غرب  فدراخدواندی  
بمردم برای جمع کردن کل بسداه  

 حکومتشان خواهد بود.  
مددانددع دیددگددر کدده خددود زائددیددده   
اسددتددراتددژی غددربسددتددیددزی اسددت   
شکل گیری باندهای مدافدیدائدی  
ا تصادی و منافع مستدقدیدمدشدان  
در حددفددا سددیددسددتددم ا ددتددصددادی  

موجود است. همانطدور کده شداره  
کردم اید  بدانددهدا بدا چدندگ و  
دندان از منافعشان دفاع میکندندد  
و در برابر کمتری  تدغدیدیدری کده  
ای  منافع را ب طر بیاندازد  مدی  

 ایستند.  
اید  تدندا دض مدیدان بد  بسدت و  
فروپاشی ا تدصدادی و وضدعدیدت  
انفرار آمیز موجود از یدکدسدو  و  
اسالم ضدآمریدکدائدی و ا دتدصداد  
مددافددیددائددی کدده حددوا آن شددکددل  
گرفته از سوی دیگر  امدروز در  
کشمکش میان دو جناب روحاندی  
و خامنه ای مدتدردلدی مدیدشدود  
ولددی مسددالدده ریشدده دار تددر و  
 دیمی تدر اسدت. از هدمدان دوره  
بنی صدر ما شاهد ای  وضدعدیدت  

 بحرانی حکومت بوده ایم.  
امروز همه میدداندندد بدرجدام آیدندده  
ای ندددارد. بددویددژه بددا ریدداسددت  
جمهوری ترامپ آیدندده بدرجدام از  
هر زمان تیره تر است. ولی حدتدی  
اگر ترامپ هم انتد داب ندمدیدشدد  
اسدداسددا بدد دداطددر ویددژگددیددهددای  

سیاسی نظام اسالمدی     -ا تصادی 
بدرجددام آیدنددده ای نددداشددت  کددمددا  
ایدددندددکددده تدددالدددشدددهدددای "سدددردار  
سازندگی" در دوره بعد از جندگ  
و  "مدا چینی" و غدیدره ندیدز بده  

 جائی نرسید.   
 

بدده نددظددر مدد  تددنددا ددض بددیدد   
غربستیزی و ضد آمریکائدیدگدری  
جمهوری اسالمی با بحران و بد   
بست ا تدصدادی اش تدا زمداندی  
که اید  حدکدومدت بدر سدر کدار  

 است  راه حلی ندارد.  
 

میالد رابعی: آیا این نشانه 
ضعف و ناتوانی و بن بست 
کل سیسحتحم سحرمحایحه داری 
ایران  نیست که نمحیحتحوانحد 
بححخححاطححر سححود و مححنححفححعححت 
گححححروهححححی کححححوچححححک از 
رانححتححخححواران و مححافححیححای 
اصت ادی در بازار جحهحانحی 

 ادغام بشود؟ 
 حمید تقوائی: 

 حمید تقوایی  
 سرمایه داری بحرانزده و کلپتوکراسی اسالمی در ایران
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امددروز سددرمددایدده داری ایددران را  
همی  گروه کوچک نمایدنددگدی  
میکند. یک سرمایه داری ایدده  
آا و متعارج نداریم که آن کدندار  
ایستاده است و سدیدسدتدم مدوجدود  
جای او را غصدب کدرده اسدت.  
 –اینطور نیست. بدور وای ایدران  
در    -و حتدی بدور وازی جدهداندی 

نداگدزیدر شدد بده    ٧٢ برابر انقالب  
اسالمدیدون مدتدوسدل بشدود. اگدر  
خمینی و دارو دسته اش را بردلدو  
نددرانددده  بددودنددد  آن انددقددالب از  
سرمدایده داری در ایدران چدیدزی  
با ی نمیگذاشت. تیشه بده ریشده  
حکومت و نظام سدرمدایده مدیدزد.  
ای  را بور وازی ایران و دولتدهدای  
سددددرمددددایدددده داری در غددددرب  
میدانستند. و بدهدمدید  دلدیدل  در  
نگرانی و هراس از  درت گدیدری  
چددپ بددود کدده در کددنددفددرانددس  
گددوادولددوی خددمددیددنددی را بددرددلددو  
راندند  النسده کدردندد و بده اید   
ترتیب ب تک جمهوری اسالمدی  

 را بر جامعه حاکم کردند.  
سرمایه داری ایران ناگزیر شد بده  
ای  حکومت  با همه سیاستدهدا و  
ا تصداد و  دواندید  اش رضدایدت  
بدهد  چدون آلدتدرنداتدیدو دیدگدری  

 نداشت و تا به امروزهم ندارد.  
 

میالد رابحعحی: آیحا محیحشحود 
گححفححت کححه بححا سححرنححگححونححی 
جمهحوری اسحالمحی اصحتح حاد 
سرمایه داری ایران تحبحدیحل 
به یحک اصحتح حاد محتحعحار  
میشود  و طبحعحا ایحن خحود 
چه از نظر اصت ادی و چه 
حتی سیاسی یک گام بحجحلحو 

 نخواهد بود؟ 
 حمید تقوائی:

به نظر م  جدمدهدوری اسدالمدی    
نددمدددایددندددده و "دسدددتدداورد" کدددل  
بددور وازی ایددران اسددت. سددرمددایدده  
داری ایران نمیتواندد بده گدذشدتده  
مثال به دوران شداه بدرگدردد. اید   
دیگر ممک  نیست. ای  تدوحشدی  

بدیدندیدد بدرای در  ددرت    که مدی 

ماندن سرمایده در ایدران ضدروری  
اسددت. از انددقددالب مشددروطدده تددا  
امدروز مدا دیدکدتداتدوری بدعدد از  
دیکتاتوری داشته ایم. جدمدهدوری  
اسالمی وحشی تری  و هدارتدرید   
حکومت بور وائی در ایدران اسدت  
و  میتواند و بدایدد آخدریدندش هدم  
باشد. اگدر سدرمدایده داری ایدران  
مددیددتددوانسددت حددکددومددت دیددگددری  
روی کار بدیداورد تدا امدروز اید   
کار را کدرده بدود. آلدتدرنداتدیدوی  
ندارند. نمایندگان بور وازی ایدران  

الدلده هدای مدیدلدیداردر    همید  آیدت 
هستند. امکان ندارد کده طدبدقده  
سرمایده دار در  ددرت بدمداندد و  

 شرای  از ای  بهتر بشود.  
البته منظور م  ای  ندیدسدت کده  
با سرنگونی جدمدهدوری اسدالمدی  
خددودبدد ددود و بدده حددکددم شددرایدد   
ا تصادی چدپ بدقددرت خدواهدد  
رسیدد. در سدیداسدت و تدحدوالت  
اجتمداعدی هدیدک چدیدز مدحدتدوم  
نیست. آینده ایران تماما بسدتدگدی  
دارد به جدالی که هدمدید  امدروز  
بی  کارگران و توده عظدیدم مدردم  
با ا لیت مفت ور حاکم در جدریدان  
است. سرنوشت ای  نبدرد آیدندده را  
تعیی  میکند. ولدی یدک چدیدز  
مسلم است  از ندظدر شداخصدهدای  
عددیددنددی ا ددتددصددادی حددتددی اگددر  
نددیددروهددای دیددگددر بددور اوزی هددم  
روی کدار بدیدایدندد  وضدع بدهدتدر  

 ن واهد شد.  
همانطور که گفتم سرمدایده داری  
ایران در چند دهه اخیر در  دالدب  
جمهوری اسالمی توانسدتده اسدت  
به بقدای خدودش ادامده بددهدد و  
طبعا جواب کارگران وتدوده مدردم  
 ربانی ای  وضعیت تداوم سرمدایده  
داری در اشدکدل دیدگدر ندیدسدت.  
مردمی که بزیر خد  فدقدر راندده  
شده اند  مردمی که مید دواهدندد  
زندگیشان بر مدبدندای خد  رفداه  
تددامددیدد  بشددود و ندده خدد  فددقددر   
مردمدی کده جدمدع شددن بسداه  
مذهب از دولت و از جدامدعده را  
می واهند  مردمی کده خدواهدان  

برابری کامل زن و مرد هسدتدندد   
مردمی که آزادیهای سیداسدی و  
مدنی می واهدندد  اید  مدردم در  
ایستگاه سرمایده داری مدتدعدارج  
که امروزه معنائی بدردز ریداضدت  
کشددی ندددارد نددمددی ایسددتددنددد.   
نمیشود در آزادیهدا را کدمدی بداز  
کرد و بدقدیده اش را دریدد کدرد.  
مردم همه آزادی را مدید دواهدندد.  
نددمددیددتددوان دسددتددمددزدهددا را کددمددی  
افدددزایدددش داد  کدددارگدددر بددده  
دستمزدهای ریاضت کشدانده هدم  
سطح خ  فقر رضایدت ندمدیددهدد   

 همه رفاه را می واهد.   
ا تصاد متعارج به معنی زدن از  
خدمات اجتماعی و باز گدذاشدتد   
دسددت سددرمددایدده هددا در تسددمدده  
کشیدن از گدرده کدارگدران و در  
یک کالم تحمیل استداندداردهدای  
فالکتدبدار مددا ریداضدت کشدی  
مورد نظربانک جهانی است. اید   
مدا متعارج سرمایده  داری در  
دنیای امدروز اسدت. مددلدی کده  
دیدددیددم یددونددان را بدده چدده روزی  

 انداخت.  
 

به نظدر مد  هدر دولدت سدرمدایده  
داری ای ناگزیر است برای سدود  
آوری و انباشت سرمایه ها همدید   
وضعیت مشقت بارموجود را  اید   
بار تحت عنوان و تدبدلدیدغدات ندوع  

 دیگری  تداوم بب شد.  
بنابری  اینطور ندیدسدت کده دولدت  
سرمایه داری بدعددی  بدر فدر   
ایددنددکدده اصددوال شددانددس بددقدددرت  
رسیدن داشته بداشدد  مددا مدثدال  
ا تصاد رفاه سوسیاا دموکدراسدی  

کدندد     اسکاندیناوی را پدیداده مدی 
ای  مدا در همان اسدکدانددیدنداوی  
هددم کددنددار گددذاشددتدده شددده و  
بور وازی جهانی بدرای هدمدیدشده  
آنرا بایگانی کرده اسدت. هدر ندوع  
دولت سرمایه داری در ایدران هدر  
 در هم نیات خیدر داشدتده بداشدد   
ناگزیر است بگدیدرد و بدبدنددد تدا  
بددتددوانددد سددودآوری و انددبدداشددت  

 سرمایه را تامی  کند.  

چند ساا  بدل یدکدی از رهدبدران  
اپوزیسیون راست در همید  کدانداا  
جدید اعدالم کدرد بدعدد از رفدتد   
جمهوری اسالمی باید کمربنددهدا  
را سفت کرد تا بتوانیم کشدور را  
آباد کدندیدم. مدعدندی اید  سدفدت  
کردن کمربندها را همه میدداندیدم.  
ایدد  یددعددنددی  دسددتددمددزدهددای  
ب ورونمیر و بیدشدتدر کدارکدردن و  
کمتر خواست  و رضدایدت دان بده  
فقر و فالکت ای  بدار بده بدهدانده  

بددنددی صدددر      بددازسددازی ایددران  
میگفت "شورا پورا مدالدیدده  بدایدد  
کدددار کدددندددی جددداندددم" و حددداال  
هم الگی های او هدندوز بدقددرت  

 نرسیده  همی  را میگویند. 
به ای  دالیل است که مد  فدکدر  
میکنم راه رهائی مردم ایران خدلدع  
ید کامل سیاسی و ا تصدادی از  
سددرمددایدده داری اسددت در هددمدده  
اشکاا و  البهایش  چه در  دالدب  
اسددددالمددددی و چدددده  ددددالددددب  
ناسیوندالدیدسدتدی و سدلدطدندتدی و  

 غیره.  
 

میالد رابعی: بعنوان آخحریحن 
سئوال این شرایط اصت ادی 
حححاکححم چححه تححاثححیححری روی 
محححبححححارزات کححححارگحححران و 
مححزدبححگححیححران ایححران داشححتححه 

 است؟ 
 حمید تقواپی:

ایدد  شددرایدد   از یددکددسددو بدده    
مبارزات کارگران بدر سدر حدقدوق  

شددان ابددعدداد وسددیددعددی    پددایدده ای 
ب شیده است و از سدوی دیدگدر  
جنبدش کدارگدری را بده مدحدور  
اعتراضات جامعه علیه جمهدوری  
اسددالمددی تددبدددیددل کددرده اسددت.  
ب شهای دیگر جامعه هم  ندظدیدر  
زنددان و جددوانددان و کددال تددوده  
مددردمددی کدده خددواهددان یددک  
زندگی در خور شدان انسدان  درن  
بیست و یکم هستندد  در مدبدارزه  
طبقه کارگر علیه اید  وضدعدیدت  
  ینفع و همراه طبقه کارگر اند. 

امروز در هدمده عدرصده هدا  در    

مبارزه بدرای رفداه  عدلدیده فدقدر   
علدیده مدذهدب  بدرای رهدائدی و  
خالصی فرهنگی جدواندان  بدرای  
برابری زن و مدرد  بدرای تدامدید   
حقوق مردم منتسب به مذاهدب و  
ملیتهای دیگر در ایدران  تدامدید   
حقوق افغانستداندی هدای سداکد   
ایران  و حتی حفا محی  زیسدت  
که جمهوری اسالمدی بده شددت  
مشغوا ت ریب آنست  جنبدشدهدای  
اعتراضی متعددی شکل گرفتده  
اسددت. ریشدده و بدداعدد  و بددانددی  
مصائب مردم نظم سدرمدایده اسدت  
که برای بقای خود به حدکدومدت  
هار و فاسددی ندظدیدر جدمدهدوری  
اسددالمددی نددیددازمددنددد شددده اسددت.  
ازینرو بایدد گدفدت  جدندبدشدهدای  
اعتراضی جداری در وا دع جدلدوه  
هددددای بددددارزی از مددددبددددارزه  

ای هستند که حوا جدداا    طبقاتی 
بی  دو کمپ کار و سرمدایده در  
ایددران بدده شددکددل حدداد و بددارزی  

 جریان دارد.    
 

ای  شرای  جنبش کارگری را بده  
راس جامعه میراندد و در مدحدور  
  -مدبدارزات مدردم  ددرار مدیدددهدد  

همانطور که عمال هم می بیدندیدم  
جنبش کارگری امروز فعدالدتدر و  
منسج تر و متحد تر از هدر زمدان  
دیددگددر  ددد بددرافددراشددتدده اسددت و  
فعالی  ای  جنبش به چهدره هدای  
محبوب و سدر شدنداس در مدیدان  
توده مردم تبدیل شده اند. بر مدتد   
ای  شدراید  جدامدعده بده سدرعدت  
متوجه مدیدشدود تدندهدا یدک راه  
برای رهائی و آزادی وجدود دارد  
و آن سوسیالیسم است. اید  آیدندده  
و چشم اندازی است کده طدبدقده  
کدددارگدددر  و حدددزب او حدددزب  
کمونیدسدت کدارگدری  در بدرابدر  
جددامددعدده  ددرار مددیدددهددد. تددنددهددا  
سوسیالیسدم اسدت کده مدیدتدواندد  
رهائی و آزادی و برابدری و رفداه  
را برای هدمده مدردم  تدامدید  و  
تضمی  کند. راه دیدگدری وجدود  

 ندارد.  

 حمید تقوایی  
 سرمایه داری بحرانزده و کلپتوکراسی اسالمی در ایران
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"عددنددوان ایدد  یددادداشددت  عدداریدده  
گرفته شده از عدندوان یدادداشدتدی  
است که در "سدایدت رادیدوزمدانده"  
منتشر شده است و یک بابای بده  
نام "اسماعیل منصفی" نویسنده آن  
اسددت. هددنددوز یددادداشددت او جددان  
نگرفته هشدار میدهد " شدواهددی  
 وی حاکی از ای  اسدت کده در  
آیدنددده نددزدیددک طددی یددک رونددد  
مش ص یا به صورت یک جهدش  
غیر متر به شاهدد تدالش فدعداالن  
سیاسی و صنفی طدبدقده کدارگدر  
بدرای دگددرگدون کدردن مدعددادالت  
سیاسی خواهدیدم بدود." و بدعدد از  
تحلیل شواهد که از تغییدر کدمدی  
و کددیددفددی طددبددقدده کددارگددر ایددران  
حکایت دارد و ای  که جدمدهدوری  
اسالمی هیک جوابی جز سدرکدوب  
و استثمار افزون تر برای کدارگدران  
ندارد ندویسدندده  دراندتدهدا تداکدیدد  
مددیددکددنددد " هددمددچددنددیدد  نددیددروهددای  

هسدتدندد  ”  مربور “سیاسی م ال   
ای  تغییر بدزرگ را بده رسدمدیدت  
بشناسند و برای آن آمداده بداشدندد   
چرا که دیگر کم و کی  ندیدروی  
طددبددقدده کددارگددر هددمددچددون سددابددق  
ند ددواهددد بددود...  دطددار تداریددس در  
هیک ایستگاهی منتظر هیک فدرد  

 ماند. "    و گروهی نمی 
 

ای  اعتراج ممک  نمی شد اال بده  
ضرب مبارزات گسدتدرده و وسدیدع  
کارگران از جنوب تا شدمداا ایدران  
از شددرق و تددا غددرب ایددران و  

  ٨٣ و    ٨٢ ب صوا در روزهدای  
شهریور در مدرکدز ایدران در شدهدر  
اراک کده یدکدی از " دطددبدهددای  
بدزرگ صددنددعددتدی " ایددران اسددت.  
کارگران ه کو وآ ر آب در اراک  
دست به مبارزات خیابانی زدندد و  
اینرا بود که جمدهدوری اسدالمدی  
بار دیدگدر " آن روی سدگدش" را  
نشددان داد. امددا ایددنددبددار بددا وجددود  
وسددعددت و خشددونددت کدده عددلددیدده  
کدارگدران بدکددار رفدت  کدارگددران  
عقب ننشستند و جلدو اسدتداندداری  
اراک عمال دسدت بده مدحداکدمده  
نددمددایددندددگددان اسددالمددی سددرمددایدده  
پرداختند و جلوه دیگری از مبدارزه  

طبقاتی را به نمدایدش گدذاشدتدندد.  
حکومت مربدور شدد بده سدرعدت  
عقب بنشیند. رسانه های داخدلدی  
و خارجی سرمایده بدا اکدراه تدمدام  
مربور شدند به ای  مبارزات تندهدا  
به یک خبر کوتاه اکتفا نکنند و  
در مورد آن به گزارشدات مدفدصدل  
تددری بدد ددردازنددد هددر چددنددد سددعددی  
کردند که همه چیز را بده گدردن  
"نقص ندا دص خصدوصدی سدازی"  
بیندازند و همه کاسه و کدوزه هدا  
سر مدیر عامل بشکنند  هر چدندد  
پلیس در حمایت از همید  شد دص  
سدر کددارگددران را شددکددسددت وآ ددار  
باطوم را بر بدن شان نقدش زد امدا  
نددهددایددتددا بددرای آرام کددردن جددو  
 "مدیرعامل محترم" بازداشت شد. 

در تداریدس     ٣٦ دو روز آخر شهریور 
جنبش طوالنی و پدر افدت وخدیدز  
کددارگددری  ددبددت شددد بدده عددنددوان  
روزهای کده کدارگدران هدر چدندد  
خود را بدیدچداره خدوانددن  بده اید   
بیچاره گی برخواهیم گشت  امدا  
حددکددومددت را بدده بددیددچدداره گددی  
رساندند تا آن حد که دست نشاندده  
خودرا دستگیر کدردندد. کدارگدران  
درسدد ددنددرانددی هددای درمددقددابددل  
استاندداری اراک از رندج و درد  
خود گدفدتدندد و فدریداد کشدیددندد  
دشددمدد  طددبددقدداتددی شددان پشددت در  
آهنی استداندداری اسدت و پدلدیدس  
چددمدداق سددرمددایدده داران اسددت و  
سیاستهای جمهوری اسدالمدی در  
حددمددایددت از "مددظددلددومددان یددمدد  و  
مدیداندمددار و لددبدندان و فدلددسدطدیدد "  
دروغددی بددیددش نددیددسددت و ددتددی  
کددارگددران در ایددران مددحددکددوم بدده  
گرسنگی هستند و دید  اسدبدابدی  
اسددت تددکددمددیددلددی بددرای سددرکددوب  
کارگران. با اتفدا دات دو روز آخدر  

بده حدق مدیدتدوان اید     ٣٦ شهریور  
ادعای همیشگی را تدکدرار کدرد  
که طبقه کدارگدر در ایدران بدرای  
رسیدن بده خدواسدتده صدندفدی اش  
مددرددبددور اسددت دسددت بدده کددار  
سیاسی بزند و ای  را بیدش از هدر  
کسی دشمناش درک مدیدکدندندد  
که سراسدیدمده وزیدر جدالدشدان بده  
شهر اراک میفرسدتدندد کده پدای  

صددحددبددت "بددی پددروا و صددریددح"  
کارگران بنشیند و هر جوری شدده  
خددودشددان راضددی کددردنددد بددرای  
ساکت کدردن کدارگدران از یدک  
گوشه از دزدیهدای بدی کدرانشدان  
بابدت بددهدی هدای بده کدارگدران  
ب ردازند که مگر آتش بده پدا شدده  

 فرونشانده شود. 
 

یادداشت سایت رادیدو زمدانده بده    
درستی اشاره مدیدکدندد کده بدایدد  
بوروا ی هشیار باشد و آمدادگدی  
اش را داشدتدده بداشددد کده طدبدقدده  
کارگر به مسئله سیاسی و  ددرت  
سدددیددداسدددی ورود پدددیددددا کدددرده  
است.دشدمد  کدارگدران بده  ددرت  
کارگدران بداور دارد امدا هسدتدندد  
کسددانددی کدده خددود را آخددر ضددد  
سددرمددایدده داری مددیدددانددنددد و امددا  
و تی رو به کارگران حرج میزنندد  
چیزی جز سدرزندش و سدرکدوفدت  
زدن بدده کددارگددران ندددارنددد ارائدده  
کددنددنددد. مدددعددی انددد سددرکددوب  
پلیسی بهانه است ای  خدودکدارگدر  
است که دست بده سدرکدوب خدود  
میزند چون تشد دیدص ندمدی دهدد  
یک ب ش کارش "کدار اضدافده"  
اسدت و و دتددی ایدد  را مدیدد دذیددرد  
یعنی خواهان سدرکدوب خدود شدده  
است " اید  درد روزگدار مداسدت.  
طبقه کارگر به هستی طدبدقداتدی  
خود آگاه نیست. ...و تدی کدارت  
را بده کدار الزم و کدار اضدافدی  
تقسیم می کنند  و تو آن را مدی  
پددذیددری  ایدد  سددرکددوب اسددت و  
نیازی بده زنددان و شدکدندرده هدم  
ندددارد..." ایدد  ازآخددریدد  افدداضددات  
کسددانددی کدده ظدداهددرا دربسددت  
ضدسرمایه هستندد. کدارگدر جدلدو  
استانداری دارد فریاد میکشد کده  
دیگر تحمل ای  وضدع را نددارد و  
دشم  اش را می شدنداسدد و اید   
دوستان مدثدال کدارگدران فدراخدوان  
میدهند" .. به خود بگوئیم ظلدم و  
ستم سدرمدایده کدافدی اسدت  بدس  
است  ما دیگر تحمل نمی کنیدم "  
کددارگددر بددیددچدداره زدن ندددارد را  
بزرگ کرده اند و شعار الله اکدبدر  
را بددزرگددش کددردنددد کدده تددو سددر  

کارگر بزندندد تدو چدرا اید  حدرج  
میزنی اید  یدعدندی زمدید  را بده  
دشم  واگذار کردی  شدعدار الدلده  
اکبر لحظه ای است و به سدرعدت  
مددحددو خددواهددد شددد. کسددی کدده  
کارگر را درک نکرده است نمدی  
تواندد بدفدهدمدد کدارگدر در ایدندردا  
خطابش به طرفش اید  اسدت کده  
"تو با همه جبروتت و مد  کدارگدر  
که دستم به هیک جدا بدد ندیدسدت  
برای کدوچدکدتدرید  خدواسدت مد   
یک لشگر مسلح فراهم میکدندی  
ایدد  تددویددی کدده ضددعددیددفددی" اگددر  
کارگر آ ر آبی خودش را بدیدچداره  
میددانسدت کده بده کدوچدکدتدرید   
یورش ماموران پراکنده میشد امدا  
در فیدلدم هدا شداهدد هسدتدیدم کده  
دست به سنگ میبرد و میدان را  
خالی نمی کند. و چدون کدارگدر  
میدان را خالی نکرده است مربدور  
شده اند مدیر عامل مدحدتدرم شدان  
را بازداشت کدندندد. و دسدتده ای  
دیگر که چند و تی بدود گدرد و  
خداکددی بدده پددا کددرده بددودنددد کدده  
حزبی به پا خواهند کرد حاال مداه  
اوا نه  ماه دوم اگدر حدکدومدت را  
نددگددرفددتدده بدداشددنددد یددک کدداری  
خواهند کرد که همه انگدشدت بده  
دهددان بددمددانددنددد و بددرای شددروع تددا  
توانستند علیه کمونیسدتدهدا ندفدرت  
پراکندن و در اولدید  ا ددام مدثدال  
جدی شان بده بدهدانده اعدتدراضدات  
کارگران ه کو و آ ر آب به مدردم  
معتر  شده اند و آنان را مسدئدوا  
سرکوب وشکنره کارگران خواندده  
اند " مردم آزادید دواه بدایدد بدداندندد  
که در صدورت عددم حدمدایدت از  
طبقه کدارگدر ایدران و ندظداره گدر  
بودن سرکوب کارگران و زندداندی  
و شکنره آنها به مدعدندی راه بداز  
کردن ناخواسته بدرای سدرکدوب و  
تعر  به مراتب بیشتر جدمدهدوری  
اسدالمددی بده کددل جددامددعده و بدده  
کوچکتری  تحدرک بدرای آزادی  
و امنیت و رفاهشان بدازتدر خدواهدد  
شد." و آن دیگری هنوز که هندوز  
با  ره بی  دنباا مدبدارزه طدبدقداتدی  
در ایران میگدردد و خدوشدبد دتدانده  
نشانه های از ای  مدورد عدردیدب  

پیدا کرده است  " بنابرای  با توجده  
به ای  مرموعه وسیع و متندوع از  
ابدراز وجدود و حضددور اجدتدمداعددی  
جدنددبدش کدارگددری مددی تددوان بددا  
اطمینان گفت مبارزات کدارگدری  
خصلت نمای مبارزات اجدتدمداعدی  
شدده انددد و جددامدعدده ایدران شدداهددد  
پرولتریزه شددن مدبدارزه اجدتدمداعدی  
است" اما هدندوز شدک دارد کده  
ایدد  مددنددرددر بدده تشددکددیددل حددزب  
طبقاتی از سوی کارگران شدود و  

 امیدوار است اینگونه شود  
 

هزار بار حق با نویسدندده یدادداشدت  
نویس سایت رادیو زمانه است کده  
"  طار تاریس در هیک ایستدگداهدی  
مددنددتددظددر هددیددک فددرد و گددروهددی  

مداندد" ندویسدندده مدذبدور مدی    نمی 
فهمد و کامال درک میکند کده  
کیدفدیدت ورود طدبدقده کدارگدر از  
جنس دیگری است. بدرای هدمدید   
دلش نمی خواهد ای   طدار بده راه  
خود ادامده دهدد. ندویسدندده اکدراه  
دارد که اشاره کند که نمایندگدان  
سیاسی طدبدقده کدارگدر ایدران در  
حزب خدود مدتدشدکدل هسدتدندد و  
سالهاست دارند خدودشدان را آمداده  
میکنند که  درت سیاسدی دسدت  
پیدا کنند. ندویسدندده مدیدداندد اید   
حزب سیاسی تدا دیدر عدمدیدقدی بدر  
جندبدش کدارگدری داشدتده ودارد.  
اگر حرکات توده ای مانند آندچده  
در دو روز آخدر شدهدریدور گدذشدت  
منرر به پیوند حزب کدارگدران بده  
مبارزات توده ای کدارگدران شدود  
سدددندددگ روی سدددندددگ بدددرای  
بددور وازی بددنددد ندد ددواهددد شددد.  
کارگران همیشه نقش مدهدمدی در  
تحوالت سیاسی ایدران داشدتده اندد  

 اما چیدزی    ٧٢ ب صوا در ساا  
  ٧٢ که زمانه کنونی را بدا سداا  

مددتددفدداوت کددرده اسددت کدده حددزب  
سیاسی کارگران آماده است. تنهدا  
کدددافدددی اسدددت پدددرچدددم حدددزب  
کددمددونددیددسددت کددارگددری تددوسدد   
 کدددارگدددران بدددرافدددراشدددتددده شدددود. 

 
 
 

 آماده باش: ورود طبقه کارگر"
 یاشار سهندی 
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 ٩ صفحه  

اعتراضات اخیدر کدارگدران آ رآب  
و ه کو نقطه تازه ای در جدندبدش  
کارگری است.  ای  اعدتدراضدات  
 درتمندد را بدایدد در فضدای پدر  
تالطم سیاسی امروز جامعده  درار  
داد تا اهمیت آندهدا بدهدتدر درک  
شود. اید  اتدفدا دات در فضدایدی  
که اعترا  علیه اختدالس هدای  
حکومتی و رانت خواری هدایشدان  
به شعدار خدیدابداندی تدبددیدل شدده  
است  شعارهایی که در ترمدعدات  
مدد ددتددلدد  کددارگددران  مددعددلددمددان   
بازنشدسدتدگدان  و در تدردمدعدات  
اعتراضی مالباختگدان کداسد دید   
بدده عددنددوان شدداکددیددان خصددوصددی  
دزدی هددددای مددددیددددلددددیدددداردی  
حکومتیان در شهرهای مد دتدلد   
در خددیددابددانددهددا مددیددشددنددویددم  روی  

 میدهد.  
 

ای  اتفا ات در فضایی بده و دوع  
مددی پددیددوندددد کدده جددامددعدده بددا  
چهارشنبه های بدون حرابدش بدر  
نفی عملی و کامل حراب  اید   
پرچم حکومت آپدارتدایدد جدندسدی  
کمر بسته اسدت.  تدا جدایدیدکده  
فسیل هایی چدون عدلدم الدهددی  
ا عان میدکدندندد کده حدرداب را  

 نمیتوان اجباری کرد. 
اید  اتددفدا دات در شدرایددطدی ر     

میدهد کده مدبدارزه بدرای آزادی  
زندانیان سیداسدی ابدعداد جددیددی  
ب ود گرفته است و شعار زنداندی  
سیاسی آزاد بدایدد گدردد  جدای  
کارگر  جای معلم زندان ندیدسدت   
هر روز در اید  تدردمدع و در آن  
ترمع و در مقابل زندان و مردلدس  
اسالمی  طدندید  اندداز اسدت. و  
باالخره ایندکده  اید  اتدفدا دات در  
شددرایددطددی روی مددیدددهددد کدده  
اعددتددراضددات کددارگددری هددر روز  
گسترده تر میشود و جنبش هدای  
اعتراضدی سدازمداندیدافدتده تدر بدا  

کدارزارهدای مدبدارزاتدی شدان بدده  
جلو گام برمیدارند و انسداندیدت را  
فریاد میزنند. مدثدالدی دیدگدر از  
همی  دسدت در هدمدید  روزهدای  
اخیر  پاسس گستدرده بده فدراخدوان  
شورای همداهدندگدی تشدکدلدهدای   
صنفی مدعدلدمدان بدرای سدیدزدهدم  
مهر ماه  روز جهانی معلم اسدت.  
به ای  مناسبت از معلمان شداغدل  
و بددازنشددسددتدده  گددرفددتدده تددا  
بازنشستگان لشگری و کشدوری  
و تامی  اجتماعدی از تدهدران  و  
شهرهای م تل  با پوسترهدایشدان  
کدده بددر روی آنددهددا شددعددارهددای  
اعتراضی عدلدیده فدقدر  گدراندی   
تبعیض و علیه سدرکدوبدهدا ندقدش  
بسته اسدت  فدراخدوان داده و بده  
اسددتددقددبدداا یددک روز اعددتددرا   
سراسری مدیدروندد و مدیدگدویدندد   

 همه می آییم.  
 

از سوی دیگدر اید  اتدفدا دات در  
شددرایددطددی روی مددیدددهددد کدده  
جدالهای درون حدکدومدت از هدر  
و ت عمدیدق تدر و ریشده ای تدر  
است و در برابر ای  موج  درتمدندد  
اعتراضی در دفاع از زنددگدی و  
معیدشدت و بدرای داشدتد  یدک  
زنددددگدددی انسددداندددی  مدددیدددشدددود  
استیصالشان را دید. نمونه بدارزش  
بدددرخدددوردشدددان بددده اعدددتدددراضدددات  
کددارگددران آ رآب و هدد ددکددو در  
اراک است. از نزدیکتر ندگداهدی  

 به ای  اعتراضات داشته باشیم. 
 

در آذر آب و هپکو 
 چه گ شت

مددبددارزات کددارگددران آ ر آب و  
ه کو از اعترا  به دستمدزدهدای  
پرداخت نشده و خطر بیدکدار شددن  
از کددار شددروع شددد. در طددوا  
یکساا اخیر ای  کارگدران  بدارهدا  
و بددارهددا در اعددتددرا  بدده ایدد   

وضعیت برده وار کاری دسدت بده  
ترمدع زده اندد و هدربدار بدا دادن  
وعده هایی  آنها را سردواندده اندد.  
  ٦ در حاا حاضر کارگدران آ رآب  

ماه مزد طلب دارندد و کدارگدران  
بدطدور کدامدل    ٣٧ ه کو از دیماه  

مددزدشددان را نددگددرفددتدده انددد و  
کارگران هر دو کارخانه در خدطدر  

  ٨٢ بددیددکدداری  ددرار دارنددد. روز  
شهریور کارگران اید  دوکدارخدانده  
یدددعدددندددی حددددود سددده هدددزار  
کارگرهمدزمدان بدا یدکددیدگدر بده  
خیابان آمده و دست بده تدردمدع و  
اعترا  زدند. نیدروی اندتدظدامدی  
به ص  آنان یورش بدرد   شدوندش  
را به خیابان کشید و محل تردمدع  
کددارگددران آ رآب بدده درگددیددری  
خیابانی کارگران با سدرکدوبدگدران  
تددبدددیددل شددد.  در ایدد  حددمددلدده  
وحشیانه سدرکدوبدگدران بده صد   
کارگران گداز اشدک آور زدندد    
شلیک هوایی کدردندد و و دتدی  
کارگران ه کو تالش کدردندد بده  
کمدک هدمدکدارانشدان در آ رآب  
بشتابند  بدا گداز اشدک آور بدا  
آنها مقابله شد. اما در برابر هدمده  
ای  وحشدیدگدیدری هدا کدارگدران  
عقب ننشدسدتدندد و  درار و مددار  
ادامه اعتراضشان بدرای روز بدعدد  

 را گذاشتند.  
بدنباا ایستادگی جانانه کدارگدران  
در مقابل سرکوبگران و اندعدکداس  
گسترده ماجرا در سدطدح شدهدر و  
در دیگر محی  هدای کدارگدری  
بالفاصه فرمانده ندظدامدی اسدتدان  
مرکزی به غل  کدردن افدتداد و  
در صدددا و سددیددمددای جددمددهددوری  
اسالمی از کارگران عدذرخدواهدی  
کرد. بعد هم  دادستان ای  اسدتدان  
و ندمدایدندده مدردلدس اسدالمدی و  
نهادهای دست ساز حکومدتدی و  
مقدامداتدی از اید  دسدت  تدحدت  
عنوان اینکه مشکل در مددیدریدت  

بدوده اسددت و بددایددد خددواسددتددهددای  
کارگران پداسدس گدیدرد  نداگدزیدر  
شدند  عقب بنشیدندندد. بدعدد هدم   
بدنباا حرکدت اعدتدراضدی پدندردم  
مهر ماه ه کدو کده هدمدزمدان بدا  
سفر ربدیدعدی وزیدر کدار بده اید   
شهر  دوباره مسیر ریل راه آهد  را  
بسددتدده بددودنددد  سددراسددیددمدده اعددالم  
کدردندد کده از طدریدق واگددذاری  
تسهیالت بانکی  حقدوق مدعدو ده  
کارگران آ رآب پرداخت میشود و  
مدیریت ای  کارخانه ندیدز تدغدیدیدر  
خواهد کدرد و بد دشدی از مدزد  
معو ه ه کو هم پرداخت میشدود.  
بددگددذریددم کدده در جددریددان ایدد   
کشاکش ها  گوشه دیدگدری از  
رانت خواری هدایشدان در اید  دو  
کارخانه برمال  شدد.  کدارگدران  
هم ایستاده اند و میگویدندد وعدده  

 ها باید عمل شود.  

 
حکومتیان عقب نشسدتدندد  چدون  
زمددزمدده اعددتددرا  در دیددگدددر  
کارخانرات شهر از جمله آواندگدان  
که با مشکالت مشابدهدی دسدت  
و پنره نرم مدیدکدندندد  بداال بدود.  
چون در ادامه اش میتوانسدت بده  
وارد مدیددان شددن خداندواده هدای  
کددارگددران و گسددتددرش دامددندده  
اعتراضات به کل شهدر مدندتدهدی  
شود. کل ای  ماجرا  یک اتدفداق  
سیاسی مهم اسدت کده از تدوازن  

  وای سیاسی امروز جامعه  
 

حکدایدت دارد. اید  اتدفدا دات در  
عی  حداا بدیدش از بدیدش  ددرت  
اتحاد کارگران را مدقدابدل چشدم  
جامعه میگذارد و در مقابل کدل  

 کارگران راه نشان میدهد.  
جالب اینراست که بدعدد از اید     

 شهال دانشفر 
 اتفاق مهمی که در آذرآب و هپکو روی داد
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 از صفحه
Workers in Iran  

کارگران در فیس بوک                               
 دیدن کنید

ماجراها  عدلدیدرغدم وعدده و وعدیدد  
دادن به ایدندکده بد دشدی از طدلدب  
کارگران آ رآب پرداخت خدواهدد شدد   
و اعددالم ایددنددکدده آنددهددا  ددرار اسددت  
سرکار بازگردند  شداهدد ادامده اید   
اعتراضات هستیدم.  از جدمدلده روز  
اوا مددهددرمدداه کددارگددران هدد ددکددو در  
اعترا  به یورش وحشیدانده ندیدروی  
انتظامی دست به تدردمدع زدندد. در  
ای  ترمع کدارگدران در سد دندراندی  
هایشان صدای اعترا  خدود را بده  
تبعیض  نابرابری و به سرکدوبدگدری  
نیروی انتظدامدی بدلدندد کدردندد. از  
جمله یکی از س نرانان خدطداب بده  
نیروی انتظامی گفت  "شما نیدروی  
انددتددظددامددی کدده بدده صددورت مددا  
گددازاشددک آور زدی  بددچدده ات  
امروز با لباس نو و وسایل تحریر ندو  
به مدرسه رفت  م  خوشحدالدم کده  
بچه تدو بدا لدبداس ندو بده مددرسده  
رفددت  امددا مددیدددانددی کدده فددرزنددد  
همکار م  اینرا بغلش نشسته و از  
تحصیل محروم اسدت." و سد دندران  
دیگری در اعدتدرا  بده سدرکدوب  
یگان ویژه و با خشم تمام از ایدندکده  
چدگددوندده کددل دم و دسددتدگدداه ایدد   
حکومدت و ندیدروی سدرکدوبدش در  
خدمت سدود صداحدبدان سدرمدایده و  
دزدان مدیدلدیداردی اسدت و ایدندکدده  
چگونه  با چماق مذهب جامعده را  
سرکوب و چ اوا میدکدندندد  فدریداد  
اعتراضش را بدلدندد کدرد و گدفدت   

"دزدا خیالشون راحت  ای  پدلدیدس و  
استاندار بدا اونداسدت. مد  خدرج زن  
وبچم را نمیتونم بدم اما اخدبدارو بداز  
می کنی میانمار  لبنانه.  صددای  
ما را هدمده دندیدا شدندیدد  ولدی در  
تلویزیون ما فدقد  اخدبدار لدبدندان و  
میانمار  غدزه و... اسدت  و فدریداد  
میزند   "زن و بدچده مد  گدرسدنده  

سداا  ٣٠١١ اند...امدام حسدید  مداا  
پیش است  شما امروز مدیدزندیدد تدو  

 سر و کله زن و بچه م   
ای  فدریدادهدا بدطدور وا دعدی فدریداد  
اعددتددرا   و کددیددفددرخددواسددت هددمدده  
کارگران و همه مدردم عدلدیده فدقدر   
تبعیض   نابرابری و جهندم سدرمدایده  
داری حدداکددم اسددت. اعددتددراضددات  
کارگران آ رآب و ه کدو تدا هدمدید   
جا دسدتداوردهدای درخشداندی بدرای  

 کل کارگران و مردم دارد.  
 

 تجارب و دستاوردها
اولی  ترربه ارزنده مبارزات  درتمدندد  
کارگران آ ر آب و هد دکدو   نشدان  
دادن امکان دست زدن به تدردمدعدات  
هماهنگ و  درتمدندد کدارگدران در  
کارخانرات م تل  در سطح یدک  
شهر و یا یک رشته معی  تولدیددی  
اسدددت. در اراک کدددارگدددران دو  
کارخانه آ ر آب و ه کدو کدندار هدم  
ایستادند و دامنه چنی  اعتراضاتدی  
میتواند شهر بدزرگ اراک را کده  
یک مرکز بزرگ کارگدری اسدت  

در بدربدگدیدرد. امدروز اراک اتدفداق  
افددتدداد   فددردا  ددزویدد  و در تددمددام  

 شهرها میتواند باشد.  
 

ترربه دیگر اید  اعدتدراضدات نشدان  
دادن  درت اتحاد کارگران  آنهدم در  
توازن  وای سیاسی امدروز جدامدعده  
در تقابل با سرکوبگری هدای ر یدم  
و گارد ویژه اش است. ایسدتدادگدی  
جانانه کارگران آ رآب و هد دکدو در  
مقابل نیروی انتظامدی و در عدید   
حاا اعدتدرا  بده یدورش وحشدیدانده  
گارد ویدژه  یدک درس مدهدم اید   
اعتراضات برای خود اید  کدارگدران  
و کددل جددامددعدده اسددت. پددیددام ایدد   
اعترا  به کل حکدومدت اید  بدود  
که دیگر جان بده لدب کدارگدران و  
کددل مددردم رسددیددده اسددت و کددوتدداه  

 ن واهند آمد. 
 

سومی  ترربه مهم  شدکدل گدیدری  
یک همبستگی وسدیدع کدارگدری  
در حمایدت از اید  کدارگدران و در  
بددرابددر نددیددروی سددرکددوب حددکددومددت  
است. خصوصا شکل گیری چندید   
شکلی از اتحاد و همبستدگدی کده  
در آن کددددارگددددران از دیددددگددددر  
کارخانرات جدمدع شدوندد  پدالکدارد  
بدست بگیرند و اعالم حمایت کندندد   
نوی  و بیسابقه است.  در ای  رابدطده  
کددارگددران آلددومددیددنددیددوم هددرمددزگددان  
پیشتداز بدودندد و بدا جدمدع شددن و  

بدددسددت گددرفددتدد  پددالکدداردی در  
همبستگی با کارگران آ رآب و در  
اعددتددرا  بدده سددرکددوب نددیددروی  
انتدظدامدی بده دیدگدر کدارگدران راه  
نشددان دادنددد. بدددنددبدداا آن کددارگددران  
آلومیندیدوم اراک  مداشدید  سدازی  
اراک  جمع هایی از کدارگدران در  
سنندج با گرفت  پدالکداردهدایدی در  
محکومیت یورش نیروی انتدظدامدی  
بدددده کددددارگددددران آ رآب  اعددددالم  
همبستگی کردند. معلمدان ندیدز در  
تدددارک روز جددهددانددی مددعددلددم بددا  
پوستری که روی آن ندوشدتده شدده  

مهر کدارگدران آ رآب    ٣١ است  که  
و ه کو را فراموش نکنیم  بده اید   
همبستگی ها پیوستند. هدمدچدندید   
در تددرددمددع اعددتددراضددی کددارگددران  
سندیکای واحد و جدمدع هدایدی از  
فددعددالددیدد  کددارگددری  مددعددلددمددان   
دانشرویان و فعالی  اجدتدمداعدی در  
حمایت از رضا شدهدابدی در مدقدابدل  
وزارت کار تهران  یک شعار تردمدع  
کنندگان در حدمدایدت از کدارگدران  
آ رآب و ه کو بود و ندمدونده آخدراید   
همبستگی هدا تدردمدع اعدتدراضدی  
دانشرویان صنعدتدی اراک در روز  
چهارم مهر ماه در محوطده اصدلدی  
دانشگاه اسدت. اید  حدمدایدت هدا و  
همبستگی هدا ادامده دارد. ضدمد   
ایددنددکدده رهددبددران و چددهددره هددای  
سرشناس و  تشکل های مد دتدلد   
کارگری  با بیانیه های اعتدراضدی  

خود یدورش بده صد  کدارگدران را  
مددحددکددوم کددرده و بددا مددبددارزات  
کددارگددران آ رآب و هدد ددکددو اعددالم  
حمایت کردند. ای  همبسدتدگدی هدا  
بده سدهدم خدود یدک  دددرتدندمدایددی  
بزرگ کارگری است عدلدیده فدقدر   
تبعیض  نابدرابدری  و بدرای داشدتد   

 یک زندگی شایسته انسان.   
 

اینها همه ترارب و دسدتداوردهدای    
مدهدم مدبدارزات کدارگدران آ رآب و  
ه کو است که گامدهدای بسدیداری  
جنبش کارگری را به جلو بدرد. تدا  
جایدیدکده امدروز مدیدتدواندیدم از اید   
اعتراضات بده عدندوان یدک ندقدطده  
عط  صحبت کنیدم. طدبدعدا  وارد  
میدان شدن خانواده های کدارگدری   
مبارزات ای  کارگدران را وارد فداز  
دیگری خواهد کرد و بده آن ابدعداد  
اجددتددمدداعددی تددری خددواهددد داد.  
خصوصا کدارگدران هد دکدو تدردربده   
مبارزات ساا گذشته شان را دارندد.  
مبارزاتی که یدک اتدفداق سدیدای  

بدود و بده مدیددان    ٣٧ مهم در ساا  
آمدن خانواده هدا ندقدش مدهدمدی در  
پددیددشددروی آنددهددا و تددحددمددیددل عددقددب  
نشینی هایی به حکومتیان داشدت.  
در مو عیت امدروز اعدتدراضدات اید   
کارگران جایگاه خانواده هدا  مدهدم  
تر و برجسته تر مدیدشدود. زندده بداد  
کارگران آ رآب و هد دکدو  زندده بداد  

 همبستگی کارگری.  

 شهال دانشفر                    اتفاق مهمی که در آذرآب و هپکو روی داد
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ترمع های اعتراضی معلمان    
تازه نیستند. معلمان در چند سداا  
گذشته در اشدکداا مد دتدلد  در  
ترمع های اعدتدراضدی بدزرگ و  
محلی دست به اعترا  زده اندد.  
اعتدراضدات مدعدلدمدان بد دشدی از  
پیشروی های سیاسی دد اعتراضی  
مزدبگیران  جدامدعده اسدت عدلدیده  
دولت و کل نظام سرمایه حکومت  
اسددالمددی. اعددتددراضددات مددعددلددمددان  
خدواسدت  هدای روشد  و شدفداج  
کارکنان و مزدبگیران را علیه فقر  
و زندگی زیر خ  فقر به مصداج  
کشید. اعترا  معلمان مهمتدرید   
خواست و بشدت انسانی و عمدیدقدا  
اجدتدمداعددی و حددق طدلدبددانده "حددق  
تحصیل رایگان" برای کودکدان را  
در مقابل دولت و جامعه  رار داد   
تحدصدیدل رایدگدان را بده خدواسدت  
 اصلی و شعار کل جامعه درآورد.  
خواست های معلمان خدواسدت  
های اکثریت مردم است. معدلدمدان  

 اعالم کرده اند  

میاییم که به حقوق زیدر خد   
 فقر نه بگوییم  

مددیددایددیددم کدده بدده آمددوزش و  
 پرورش غیر آزادانه نه بگوییم  

میاییم تا از تحصدیدل رایدگدان  
 برای همه دفاع کنیم  

میاییدم تدا از درمدان رایدگدان  
 دفاع کنیم  

میاییم کده بده بدندد کشدیددن  
بهشتی و عدبددی و عدمدراندی نده  

 بگوییم  
میاییم که بده دسدتدگدیدری و  
 آزار معلمان و کارگران نه بگوییم  
میاییم که به وحشدیدگدری در  

 ه کو و آ رآب نه بگوییم  
میاییم تدا بده تضدیدیدع حدقدوق  

 کارگران نه بگوییم  
میاییم که به کشتار کولدبدران  

 نه بگوییم  
میاییم که به ت ریب مدحدید   

 زیست نه بگوییم  
میاییدم کده بده تدبدعدیدض نده  

 بگوییم  

میاییم که بده اتدالج دارایدی  
هایمان در سوریه و عراق و لدبدندان  

 نه بگوییم  
میاییم بده بده اخدتدالس هدا و  

 حقوق های نرومی نه بگوییم  
 

بددازخددوانددی بدد ددشددهددایددی از  
 اعتراضات معلمان  

در روز هددای سدده شددنددبدده و  
دی و اوا بدهدمد     ١١ چهارشنبه  

ماه  معلمان در بیشتری  اسدتداندهدا  
در اعترا  به وضعیت ندامدنداسدب  
معیشت و مندزلدت وامدندیدت خدود  
دست به اعتصاب سراسدری زدندد.  
پیش درآمد فراخوان به اعدتدصداب   
طومار اعتراضی معلمان با بدیدش  

امضا در هشتم دی مداه    ٦١١١ از  
بود که برای رئیس مرلس ارسداا  

 کرده بودند. 
دامنده اعدتدصداب گسدتدرده و  
مورد استقباا  رار گرفدت و تدوده  
وسیعی از معلمدان در آن شدرکدت  
کردند. اعتصاب در شهر تهران در  

مددددددددددددددددددددندددددددددددددددددددداطددددددددددددددددددددق  
 ٣٢ ٣٢ ٣٠ ٣٣ ٣١ ٣ ٢ ٢ ٦ ٧ ٨ 

و شهرستان های استان تدهدران    ٣٣ 
نواحی رباه کریم  شهریار و شدهدر  
 دس مالرد  ورامدید  وپداکددشدت   
روده  و بومه  و از اسدتدان هدای  
اصفهان  گیدالن  شدیدراز  هدمددان   
لددرسددتددان  خددراسددان  سددیددسددتددان و  
بددلددوچسددتددان  خددوزسددتددان  عددلددی  
الدد ددصددوا شددهددر خددرمشددهددر    
کردستدان سدقدز  بدانده و مدریدوان   
آ ربایران  یزد و کرمان و سدمدندان  

 صورت گرفت. 
نیازهای آموزش و پدرورش بدا  
بودجه نداچدیدز دولدت هدمداهدندگ  
نیسدت. در اید  رابدطده مدعدلدمدید   

هدمده کدارشدنداسدان و  “ میگویند   
مسئوالن به ای  نکته ا عان دارندد  
که سرمایه گذاری در آمدوزش و  
پرورش یک امدر بددیدهدی و الزم  
است از ای  رو در همه کشورها به  
آن توجه خاا می شود. چرا کده  
تربیت نیدروی انسداندی بده عدندوان  

ب ش مهمی از سرمایه هر کشور   
بر عدهدده آمدوزش و پدرورش مدی  
بدداشددد از ایدد  رو بددایددد سددرمددایدده  
گذاری در ای  ب ش مدورد تدوجده  
مسددئددوالن  ددرار بددگددیددرد. در حدداا  
حاضر خواسته های معلمان فدقد   
مددنددتددهددی بدده حددقددوق و مددزایددا و  
مطالبات ش صی نیست بلکه مدا  
خواستار توجه وا عی مسئوالن بده  
آموزش و پرورش و ندیداز هدای آن  

 ”.هستیم 
مشددکددل شددغددلددی  رفدداهددی و  

یک معدلدم نده  “ امنیتی معلمی    
کارانه ی ماهیانه دارد نه اضدافده  
کار  نه حق مسک  دارد و نه حدق  
ایاب و  هاب  نده حدق مدرمدوریدت  
دارد و نه حق شیفت  نه ب  خدریدد  
کاال دارد و نه کمک های غدیدر  
نقدی ماهیانه  نه پاداش آخر سداا  
دارد و نده مدانددندد شدرکدت هددای  
دولتی پاداش بست  حساب ها  نده  
مانند برخی از کارکنان  وام های  
چند ده میلدیدوندی بدا درصددهدای  

معلمان با شروع سداا تدحدصدیدلدی  
مدهدر    ٣١ فراخوان ترمدع در روز  

روز جددهددانددی مددعددلددم داده انددد و  
بددازنشددسددتددگددان و بدد ددش هددای  
دیگری از کارگران  پدرسدتداران و  
دانشردویدان و مدردم ندیدز از اید   
فددراخددوان اسددتددقددبدداا کددرده انددد.  
معلمان بده خداندواده هدای داندش  
آموزان نیز فراخدوان داده اندد کده  
در اید  تدرددمدع شدرکددت کدندنددد.  
خواست هدای مدعدلدمدان خدواسدت  
های اکثریت عظدیدم مدردم اسدت  

میلیدون    ٠ از افزایش حقوق باالی  
و تددحددصددیددل رایددگددان و درمددان  
رایگان تا آزادی معلدمدان زندداندی  
و پایان دادن بده امدندیدتدی کدردن  
اعتراضات  از اعترا  بده دزدی  

ها و اختالس ها تدا اعدتدرا  بده  
تبعیضات. جا دارد با تمام  دوا از  

مهر کده  درار اسدت    ٣١ فراخوان  
در شهرهای م تل  برپدا شدود و  
از خددواسددت هددای مددعددلددمددان و  

 بازنشستگان حمایت کنیم.  
 

اتددحددادی کدده مددیددان مددعددلددمددان   
بدددازنشدددسدددتدددگدددان  کدددارگدددران و  
پددرسددتدداران و دانشددرددویددان شددکددل  
گرفته است اتفا ی بسدیدار مدهدم  
در تاریس مبارزه طبقاتی در ایدران  
اسدت. مدردم بدیدش از هدر زمددان  
احساس همسرنوشتی با یکددیدگدر  
میکنند  خواست های مشترکدی  
دارند  دشمنان مشترکی دارندد و  
سرنوشت مشترکی آنها را بده هدم  

مهدر مدیدتدواندد    ٣١ پیوند میدهد.  
ترلی اتحادی بدزرگ و عدمدیدق  
میان اسدتدثدمدارشدونددگدان  عدلدیده  
استثمارکنندگان  میان اکثدریدتدی  
که از همه چیز محدروم شدده اندد  
عددلددیدده سددرکددوبددگددران و دزدان و  

 مفت وران میلیاردر باشد.  
 

یک وجه مهم ای  همبستگدی و  
همسرنوشتی حمایت از کدارگدران  
مددراکددزی اسددت کدده در سددراسددر  
کشور برای احقاق حقدوق پدایدمداا  
شده خود بده مدیددان آمدده اندد و  
مورد تدهداجدم سدرکدوبدگدران  درار  
میگیرند  دستگیر میشوند  علیده  
شان پرونده سازی میشود  بدعدضدا  
مثل کارگران نیشکر هدفدت تد ده  

اخراج میشوند  مانند دستدفدروشدان  
بساه ناچیزشان مصادره مدیدشدود  
و یا مانند کولبران جانشدان هددج  
 رار میدگدیدرد. تدازه تدرید  مدورد  
یددورش بددیددرحددمدداندده بدده کددارگددران  
کارخانه های آ رآب و ه دکدو در  
اراک بددود کدده بددرای بددیددرون  
کشیدن حقوق عقب افدتداده خدود  
از حلقوم سار ی  دست بده تدردمدع  

  ٣١ زده بودند. جدا دارد کده روز  
مهر در همه شهرها پالکاردهدایدی  
در همبستگی با ای  کدارگدران و  
در محکومیت ضرب و شتدم آندان  
برافراشدتده شدود و  داطدعدانده بده  
سددرکددوب و امددنددیددتددی کددردن  

 مبارزات اعترا  شود.  
حزب کمونیست کارگری کدلدیده  

معلمان و بازنشستگان و خداندواده  
هایشان  کلیه خانواد هدای داندش  
آموزان  کدارگدران و پدرسدتداران و  
دانشرویان  فعالی  مدبدارزه بدرای  
آزادی زندانیان سدیداسدی و سدایدر  
فعالی  اجتماعی را فدرامدید دواندد  

مدهدر در    ٣١ که در تدردمدعدات  
سراسر کشدور شدرکدت کدندندد و  
اتحاد و همبسدتدگدی خدود را بده  
نمایش بگذارند. اعالم کندیدم کده  

مهر "همه می آیدیدم". اعدالم    ٣١ 
کدنددیددم کدده در کددنددار کددارگددران  

 ه کو و آ رآب ایستاده ایم. 
   

 حزب کمونیست کارگری ایران 
    ٣١٣٦ مهر    ١ 
 ٨١٣٢ س تامبر    ٨٧ 
 

 مهر روز معلم، در حمایت از کارگران اراک  ٣١

روز اعتراضی معلمان و  ٣١٦٩مهر  ٣١
 بازنشسته ها شعار و سنت های روبجلو

 نسان نودینیان
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پایی  جهت خرید خودرو و آپارتمدان  
حق اوالد برای یک معلم  ”. “ دارد 
هزار تومان است. و یا معلمدان    ٨٧ 

چیز به ندام حدق مسدکد  نددارندد.  
هیک وامی نمی توانندد از طدریدق  
اموزش و پرورش دریافت کندندد و  
یا چیزی به نام ب  کداال کده در  
دیگر سازمان ها مرسدوم اسدت در  

 ”.میان معلمان وجود ندارد 
معلمی  استفاده از حق مستقیم  
بیمه را ندارند. بیمه طالیدی دولدت  
به معلمی  و جواب معلمی  به آن   

باور کنید ای   ”  یکی از معلمی    
بیمه  بیمه برنز هم نبود چه بدرسدد  
به بیمه طالیی    رواا کدار بددید   
شکل است که اگر کسی بدیدمدار  
شد باید به پزشک مراجعه کند و  
خود هزینه را بد دردازد. سد دس بدا  
دریافت فاکتور و ارائه آن به اداره  
اموزش و پرورش منتظر نتیرده آن  
بماند. اداره آموزش و پدرورش ندیدز  
ای  فاکتورها را به بیمه می دهدد  
تا آنها طی ارزیابی که انرام می  
دهند ا دام نمایند حاا اینکه کدی  
و چه زمانی هزیدنده هدای اندردام  
شده به معلمان برگردانده شود و آیا  
آن هزینه انرام شده کامدل خدواهدد  

 بود یا خیر  الله اعلم. 
د  ٣ نددقددطدده  دددرت اعددتددصدداب  

طومار با بیش از شش هزار امضدا  
در سطح سراسدری  زمدیدنده هدای  
فددراخددوان بدده اعددتددصدداب و طددرب  
مطالبات اعتصاب را فراهم کدرد.  
طدومدار شددش هدزار امضددا عدمددال  
 درت تدوده ای اعدتدصداب بدرای  
بسیج و شرکدت تدوده وسدیدعدی از  
معلمی  را  فراهم ندمدود. جدامدعده  
معلمی  را بسیج و زمدیدنده بسدیدار  
مسددداعددددی در سدددازمدددانددددهدددی  

د استقباا گسدتدرده  ٨ اعتصاب بود.  
و شددرکددت وسددیددع مددعددلددمددیدد  در  
اعتصاب بدا دامدنده جدغدرافدیدایدی  
سددراسددری اعددتددصدداب  مددطددالددبددات  
معلمید  را در جدامدعده بدرجسدتده  
کرد. اعتصاب اعتماد به ندفدس و  
اعددتددمدداد بدده  دددرت جددمددعددی و  
د  ١ سددراسددری را تددقددویددت کددرد.  

همزمانی اعتدصداب مدعدلدمدید  بدا  
کم ید  آزادی مدعدلدمدان زندداندی   
د  ٠ رسوا بدا ی ومحمدود بدا دری.  

اعتصاب سدراسدری مدعدلدمدید  در  

شرایطی فراخوان داده شده و مدورد  
حمایت و پشتیباندی  درار گدرفدتده  
که کارگران و پدرسدتداران درگدیدر  
اعترا  و مدبدارزه بدرای افدزایدش  
دستمزدها و  راردادهای آخدر سداا  

 هستند. 
 

اعتصاب معلمان اعدتدرا  بده  
وضعیت معدیدشدتدی  پدایدید  بدودن  
 حقو ها و عدم امنیتی شغلی بود 

خواستهای معلمان در بدیداندیده  
ها و  طعندامده هدا در تدردمدعدات  
اعدتددراضددی اعددتددصداب بددر مددحددور  
افزلیش حقو دهدا  رفداه خداندواده و  
حفا کرامت انسانی و شغلی بوده  

 است. 
ای  روزها  پرستاران در سدطدح  
سددراسددری درگددیددر اعددتددرا  بدده  
وضعیت شغلی ندا امد  و پدایدید   
بودن دستمزدها هستند. اعدتدصداب  
معدلدمدید  افدق و دورندمدای ا ددام  
سدددراسدددری را در روحدددیدددات و  
تصمیمات پرستاران تقویت و عدمدال  
راه را نشان داد. پدرسدتداران اعدالم  
کرده اند که در ترمع روز پرسدتدار 
 پنچم اسفند  شرکت نمدیدکدندندد.  

دسددامددبددر    ٣٠ آ ر مدداه    ٨١ در  
  اعترا  پرستاران در چند  ٨١٣٠ 

شدهدر تدهددران  اصدفدهددان و مشدهددد  
نفدر از پدرسدتداران  ٢١١ برگزار شد.  
های دولتی و خصوصدی    بیمارستان 
هددای تددهددران  اصددفددهددان     از اسددتددان 

مازندران و گیالن مقابل ساختدمدان  
ریاست جمهوری در تدهدران تدردمدع  
کردند. بیاندیده تدردمدع پدرسدتداران   
مددهددلددت اجددرا و عددمددلددی شدددن  

اسدفدندد روز    ٧ خدواسدتدهدایشدان را  
پددرسددتددار اعددالم کددردنددد. مددحددمددد  
شریفی مقدم عضو شورای عدالدی  
نظام پرستاری کشور با اعالم اید   

علدی رغدم گدذشدت  »خبر گفت   
بیش از یک ماه از ترمع گسترده  
پددرسددتدداران در شددهددرهددای بددزرگ  
کشور هنوز هیک ا دام مثبتدی از  
سوی دولت صورت نگرفته اسدت.  
اما با گذشت یک ماه نده تدندهدا  

های داده شده به انرام نرسیدد    وعده 
بلکه ا دامات اخیر وزارت بهداشت  
نشان می دهد به گونه ای دیدگدر  
 رار است حرفه ی پرستاری را بدا  

 .«مشکالت جدی مواجه کدندندد 

اعدتددرا  پددرسدتدداران بدا بد  بسددت  
ا دامات دولت وارد دوره جدید شده  
است. اعتصاب سراسری  راه حدل  
ممک  و عدمدلدی و مدوفدق بدرای  
ادامه اعتراضات گسترده پرستداران  

 میباشد. 
جمعبندی  معلمدید  بدا یدک  
ا دام جمعدی و بدا امضدا طدومدار  
شش هزار نفری استارت اعدتدرا   
به وضعیت بد معدیدشدتدی  پدایدید   
بودن دستدمدزد و عددم رفداه بدرای  
خانواده هایشان را زدند. مرلدس و  
دولت از گرفت  طومار و  دبدت آن  
خوداری کردند. معلمی  در تقدابدل  
بددا سددمدداجددت و بددرخددورد مددزوراندده  
مرلس و دولدت  بده اعدتدصداب و  
ترمع اعتدراضدی پدرداخدتدندد. اید   
ا دددام مددهددم و جددواب تددعددرضددی  
معلمدید  در سدطدح سدراسدری بده  
مراس و دولت بود. اعدتدصداب و  
ترمعات اعتراضی معلمید  در ده  
ها شهر و بویژه در مناطق وسیعی  
در تهران  رسانه هدا و مدردلدس و  
دولت را در مو عیت دفاعدی  درار  
داد. تعدادی از رسانه ها اعتصاب  
معلمدید  را مدندعدکدس کدردندد و  
نهدادهدای دولدت هدم مدردبدور بده  
عکس العمل شدند. رو در رویدی  
زمددیددنددی و وا ددعددی شددروع شددده.  
فضای سیاسی د اجتماعی جامعه  
مددتددوجدده نددارضددایددتددی عددمددیددق و  
سراسری بیش از یک میلیون نفدر  
از معلمی  در سطح سراسری شدده  

است. پایی  بدودن دسدتدمدزدهدا در  
سطح عمومی  مدعدیدشدت و رفداه  
کارگران  مدعدلدمدید   پدرسدتداران و  
مزدبگیران را تحت تا یر  رارداده و  
زندگی آنها را به ویراندی کشداندده  
است. جنبش کارگری در یکسداا  
گدذشدتده بدا پدتدانسدیدل بداالیدی و  
بشکل مداوم در مراکز تولیددی و  
صنعدتدی دسدت بده اعدتدرا  زده  
است. ترمع و اعدتدصداب بشدکدل  
مداوم برای افدزایدش دسدتدمدزدهدا   
علیه پرداخت نکردن دستدمدزدهدا و  
علیه بیدکدارسدازی جدریدان داشدتده  
اسددت. پددرسددتدداران بددا تددرددمددعددات  
سددراسددری بددرای تددامددیدد  حددقددوق  
مکفی و امنیت شغلی در سدطدح  
سددراسددری اعددتددرا  کددرده انددد.  
دستمزد مکفی  امدندیدت شدغدلدی   
رفاه خانواده  اشتغاا برای بیدش از  
دو میلیون از جوانان آمداده بدکدار   
بیمه بیکاری و تو   بیکارسازی  
ها  خواست و مطالبات مشدتدرک  
جددامددعدده اسددت. زمددیددندده هددای  
هماهنگی و ایراد شبدکده ای از  
معلمی   پرستاران و کدارگدران بده  
مددنددظددور فددراخددوان بدده اعددتددصدداب  
عمومی در سطح سراسری فدراهدم  

 است. 

 روز اعتراضی معلمان و بازنشسته ها شعار و سنت های روبجلو                               نسان نودینیان ٣١٦٩مهر  ٣١



١٩٩١ مهر ١١ کارگر کمونيست  12 

: اجحازه بحدهحیحد  ٣٣سوال 
یک لحظه به نکحتحه صحبحلحی 
که درباره کمونیسم کارگری 
و اصححالحححات گححفححتححیححد بححر 
گردیم  بحنحظحر محن ایحنحجحا 
الاصل در نظر اول تناصضی 
به چشم میایحد  در پحاسح  
به سوال صبلی، و همینوحور 
البتحه در سحمحیحنحارتحان در 
بحححاره ایحححن محححوضحححو ، از 
دموکراسی و ناسیونالیسم و 
رفرمیسم با یک بار محنحفحی 
صحبحت کحردیحد  ایحنحهحا را 
جریانحاتحی در تحقحابحل بحا 
سححوسححیححالححیححسححم کححارگححری 
دانستحیحد  از طحر  دیحگحر 
اهمیتی را که برای محبحارزه 
بححرای اصححالحححات صححائححلححیححد 

تاکید میحکحنحیحد  ایحنحهحا را 
چوور با هم وفق میدهیحد؟ 
آیا یکی محتحضحمحن دوری از 
جنبش های دمحوکحراتحیحک و 
اصالب طحلحبحانحه و دیحگحری 
مستلزم نحزدیحکحی بحه آنحهحا 

 نیست؟
 

 من ور حکمت: 
ای  نکته خیلی مهمی اسدت.  
فکر میکنم ای  تنا ض در ندحدوه  
ای اسددت کدده چددپ رادیددکدداا  
تاکنونی به مساله اصدالحدات در  
جامعه سرمایده داری ندگدریسدتده  
اسددت. اگددر  ددبددوا کددنددد کدده  
اصالحات خوب است  آنو ت خدود  

را ناگزیر به در آغدوش گدرفدتد   
اپوزیسیون بور وائی میبیندد  کده  
گویا صاحب امتیاز مبدارزه بدرای  
اصالحات است  و اگر ب واهد از  
ای  اجتناب کدندد  اگدر بد دواهدد  
نددیددروی مسددتددقددلددی در صددحددندده  
سیاسی بداشدد  آندو دت بدایدد زیدر  
ارزش اصالحات بزند و بده یدک  
جریان مالی ولدیدائدی مدندزوی در  
حدداشددیدده جددامددعدده و بددی تددا ددیددر  
بددراوضدداعددعددیددنددی تددبدددیددل بشددود.  
سوالی که هست اید  اسدت کده  
کارگر و جنبدش کدارگدری چده  
نقص مادرزادی دارد که به زعدم  
اینها خود نمدیدتدواندد راسدا پدرچدم  
اصددالحددات اجددتددمدداعددی را نددیددز  

بدردارد   درحدالدی کده وا دعدیددت  
د یقا عکس ای  تصدور را  دابدت  
کرده . همانطور که گفتم بدهدبدود  
اوضاع ا دتدصدادی و سدیداسدی و  
فرهنگی در چدهدارچدوب هدمدید   
جامعه موجود امر دائمی کارگدر  
و سوسیالدیدسدم کدارگدری اسدت.  
پیش فر  وجود آن بعنوان یدک  
جریان اندقدالب اجدتدمداعدی اسدت.  
چرا بدسدت گدرفدتد  پدرچدم رفدع  
ستدم مدلدی بدایدد کدارگدر را بده  
ناسیونالیسم بعدندوان یدک امدر و  
یک جنبش اجتماعی ب شدی از  
بدور وازی نددزدیدک کددندد  چددرا  
خواست گسترش حقوق سدیداسدی  
انسان در جدامدعده مدوجدود بدایدد  

کددارگددر را دنددبدداا دمددوکددراسددی  
بور وائی  بعدندوان یدک جدندبدش  
سر و تده دارو پدرچدم دار طدبدقده  

 حاکم  بفرستد  
 

بنظر م  اشکاا  تا آنردا کده  
داریددم در سددطددح نددظددری حددرج  
میزنیم  بر سر نگرش غیر مدادی  
وغیر تاری ی چدپ رادیدکداا از  
جددامددعدده اسددت. چددپ فددرامددوش  
مددیددکددنددد کدده آراء حدداکددم در  
جامعه  و پدرنسدیدپ هدائدی کده  
حتی بظداهدر از  ات بشدر مدایده  
گرفته اند  آراء و پرنسیپ هدای  
طبقده حداکدمدندد  ایدندهدا اشدکداا  
مش ص و متعینی هسدتدندد کده  

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

 یادداشت سردبیر
منتشر شده است  در  ٣١٩١آبان  - ٥تفاوتهای ما در جریان مباحث کنگره سوم حزب کمونیست ایران منتشر شد  و در بسوی سوسیالیسم دوره دوم شماره 

 سوال از من ور حکمت است  ٣١سایت من ور حکمت هم صابل دسترس است  تفاوتهای ما )گفت و گو در باره کمونیسم کارگری( شامل 
 ٣١٣٧اوت  ٧بخش از سوال و جوابها را منتشر میکند    ٣تا ٣کارگر کمونیست در هر شماره حدود یک صفحه با ظرفیت 

 من ور حکمت  تفاوت های ما
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

(٦)  

سوسیالیسم کارگری در تالش برای آزادی سیاسی و اصالحات اجتماعی جنبشی قائم به ذات است. مباارز  ماا بارای  

سازماندهی انقالب اجتماعی، انقالب کارگری، باعث نمیشود که جنبش ما صحنه مبارز  برای بهبود دائمی اوضاع را  

به جنبش های اجتماعی طبقات دیگر واگذار کند. در همین قلمرو هم، یعنی در قلمارو ماباارز  بارای باهاباود اوضااع  

 سیاسی واقتصادی مردم، سوسیالیسم کارگری یک آلترناتیو و یک مدعی مستقل است. 

به این معنی است که من سوسیالیسم کارگری را نه فقط در جدال با جامعه بورژوائی، بالا اه در جادال باا ماناتاقادیان  

بورژوای جامعه بورژوائی و جنبش های غیر کارگری برای مشروط کردن و اصالح کردن جامعه بورژوائی میبیانام.  

دقیقا از آنجا که به بهبود اوضاعسیاسی و اقتصادی اهمیت میدهیم، نمیتوانیم عرصه مبارز  برای آن را باه جاناباش  

هائی واگذار کنیم که دم برید  ترین و مسخ شد  ترین تغییرات را وعد  میدهند. و تاز  با این کار کل سیستم موجود را  

 از زیر نقد پراتی ی طبقه کارگر در میبرند و ابقاء می نند. 
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بور وازی در  الب آنها آرماندهدای  
بشر را ترسم کدرده اسدت. آزادی  
یددک امددر و آرمددان اسددت امددا  
دمددوکددراسددی جددنددبددش بددور وازی  
برای آزادی است و مدبدتدندی بدر  
نگرش محددود بدور وا بده آرمدان  
آزادی است. دمدوکدراسدی یدک  
جنبش اجتماعی معی  اسدت. بدا  
تددفددسددیددر خدداصددی از انسددان  از  
جامعه و مناسباتی که باید درآن  
بر رار باشد. دموکراسی عدندواندی  
برای آزادید دواهدی بدطدور کدلدی  
نیست  بلدکده روایدت خداصدی از  
آزادیدد ددواهددی اسددت کدده بدد ددش  
معیدندی از جدامدعده  بدور وازی   
بدست داده اسدت. کدارگدر آزادی  
را می واهد  اما چرا بایدد روایدت  
بور وازی از آن را بد دذیدرد و بده  
جنبش بور وازی برای آن مدلدحدق  
شود. دموکراسی حالدت خداصدی  
از سوسیالیسم ندیدسدت. تصدویدری  
دو بعدی و سیاسی از آرماندهدای  
  -سدده بددعدددی و اجددتددمدداعددی  

ا تصادی کارگر ندیدسدت. یدک  
حالت عدام اجدتدمداعدی اسدت  بدا  
پیش فدر  هدای ا دتدصدادی و  
اجتدمداعدی خدودش. دمدکدراسدی  
بعنوان یدک مدقدولده را بدایدد در  
کتاب فدرهدندگ سدیداسدی پدیددا  
کرد. بعنوان یک جدندبدش  امدا   
موضوع دمدوکدراسدی دیدگدر نده  
فقد  سدیداسدت  بدلدکده انسدان و  
جامعه انسانی بطور کلی با همده  
ابددعدداد ا ددتددصددادی  سددیدداسددی   
حقو ی اداری  و اخال ی و غدیدره  
آن است. اگر دموکراسی بدعدندوان  
یک جنبش خود را به سیاست و  
اداره جامعه مدحددود مدیدکدندد و  
ظددداهدددر یدددک حدددرکدددت بدددرای  
اصالحدات سدیداسدی و اداری را  
ب ود میگدیدرد بدرای آنسدت کده  
مو عیت ا تصادی و اجدتدمداعدی  
موجود را فر  گرفدتده و ابدقداء  
میکند. دموکراسی هم به مثدابده  
یددک جددنددبددش  درسددت مددانددنددد  
سوسیالیسم کارگری  درباره کدل  

جامعده و هدمده ابدعداد آن حدکدم  
میدهدد و نده فدقد  سدیداسدت و  
حددقددوق سددیدداسددی فددرد. بدده ایدد   
عددنددوان سددوسددیددالددیددسددم کددارگددری  
بدددعدددندددوان یدددک جدددندددبدددش بدددا  
دموکراسی بعنوان یدک جدندبدش  
مکمل هدم ندیدسدتدندد  بدلدکده در  
کشمکش با هم  رار دارندد. رشدد  
سوسیالیسم کارگری بدون شدک  
به مدعدندای افدوا دمدوکدراسدی   
ناسیونالیسم و غیره بعنوان جندبدش  

 های اجتماعی خواهد بود. 
 

دموکراسی به مدثدابده یدک  
آرمان  ترسم و تبیی  ویژه ای از  
آزادی بطور کلی است. ای  نحدوه  
ویژه ای است که تدارید دا یدک  
طبقه معی   بور وازی  از آزادی  
س   گفته است. مارکسیسم هدم  
از آزادی تبیید  خدودش را دارد.  
تبیید  مدارکسدیدسدتدی از آزادی  
انسان و رابطه فرد و جامدعده ندقدد  
کوبنده ای از دمدوکدراسدی ندیدز  
هست. مدارکدس از انسدان شدروع  
میکدندد و نده از کدمدیدت هدا و  
اکثریت و ا دلدیدت هدا. در وا دع  
تنها راهی کده بدور وازی بدرای  
سازش بدا آرمدان آزادی انسدان و  
برابری انسانها دارد  همید  اسدت.  
یعنی تحکیم مو عیت نابرابر آندهدا  
در تددولددیددد  و دادن ظدداهددری از  
برابری صدوری و حدقدو دی بدید   
افراد. نقطه عزیمت دمکراسی نده  
انسان بمثابه یک موجودیدت داده  
شده  معتبر و مقدس  بلدکده فدرد  
است  بدعدندوان یدک واحدد  دابدل  
شمارش. انسان در دموکراسی بده  
رای تقلیل مییابد. دموکدراتدهدای  
ما امروز فراموش میکدندندد کده  
به رسمیت شناخته شدن کارگر و  
زن و مهاجر و سرخ وست و سدیداه  
پوست بعنوان آحاد  ابل شدمدارش   
و شموا یدافدتد  دمدوکدراسدی بده  
ایدندهدا خدود حدداصدل دهددهدا سدداا  
مبارزه غیر دموکراتیک انساندهدا  
با دموکراسی های موجدود بدوده  

است  که تدازه در بد دش اعدظدم  
دمددوکددراسددی هددائددی کدده  ددبددلدده  
اینهاست  هنوز عملی نشده. تدازه 

دموکراتهای ایدراندی در خدارج    -
کشور برای مثداا یدادشدان رفدتده  
اسددت کدده خددودشددان در مددهددد  
دمددوکددراسددی بددعددنددوان مددهدداجددر  
کددوچددکددتددریدد  رائددی در هددمددان  
انت اب چند سداا یدکدبدار مدیدان  
میتران ها و لوپ  ها و تاچدرهدا و  
کیناک ها ندارند. و تدازه تدردیدد  
ندارم که ب ش اعظمشدان مدعدادا  
چدندیدد  حددقدی را بددرای مددهداجددر  
افغانی در ایران دموکدراتدیدکدشدان  
 ائل ن واهند بود. اینها فدرامدوش  
میکنند که یدک رای  یدعدندی  
رای یددددک انسددددان  بددددرای  
دموکراسی همانقدر بدی ارزش و  
کددم تددا ددیددر اسددت کدده بددرای  
استبدادی ترید  ندظدام هدا و اید   
نشانه بی ارزشی انسان  به مثابده  
انسان  برای دمدوکدراسدی اسدت.  
ایدندهدا فدرامدوش مدیدکدنددندد کدده  
چددگددوندده بددور وازی از هددمددیدد   
مفهوم دموکراسی و رای هدرجدا  
که امر حدقدوق بشدر بده مدعدندی  
وا ددعددی کددلددمدده  و امددر بددرابددری  
انسانها  بدطدور وا دعدی بده پدیدش  
کشیده شده است  علیده آزادی و  
مبارزه آزادی خواهانه سود جستده  
است. اینها فراموش میکنند کده  
دموکراسی در هرلحدظده تدنداسدب  
 وائی است کده مدیدان انسدان بدا  
جامدعده ضدد انسداندی بدور وازی  
بر رار شده اسدت. مد  ایدندردا از  
بح  اصلی مارکسیسم در مدورد  
رابطه آزادی سدیداسدی و حدقدوق  
فردی با زیدربدندای ا دتدصدادی و  
ضددددرورت دگددددرگددددون کددددردن  
ا تصادی جدامدعده بدرای تدحدقدق  
آزادی سیاسی انساندهدا مدیدگدذرم  
چدددون فدددکدددر مدددیدددکدددندددم هدددر  
 مارکسیستی ای  را از بر است. 

 
بهرحاا ما کمونیسدتدهدا بدرای  
آزادی خواه بودن ندیداز بده سدازش  

با دموکراسی و الهام گدرفدتد  از  
آن نداریم. ما منتقد دمدوکدراسدی  
از موضع آزادی و برابری انسانهدا  
هستیم. برای مدا انسدان مدبدندی  
است. نام آزادی خواهی مدا  ندام  
اعتقاد ما بده حدقدوق جدمدعدی و  
فردی انسانها  و پرچم مبارزه مدا  
بددرای بددر  ددراری ایدد  آزادی و  
برابری  سوسیالیسم اسدت. مدا از  
حقوق انسدان  نده فدقد  در بدعدد  
حقدو دی و سدیداسدی  بدلدکده در  
بنیدادی تدرید  ابدعداد ا دتدصدادی  
دفدددداع مددددیددددکددددنددددیددددم چددددون  
سوسیالیستیم. و اید  یدک اصدل  
پددرنسددیدد ددی مدداسددت حددتددی اگددر  
بددور وازی از تددمددام مددردم جددهددان  

 علیه ای  حقوق رای بگیرد. 
 

در مورد ناسیونالیسدم مسدالده  
از ای  هم روش  تر است  زیرا اید   
یکی حتی کدلدمده مد دفد  ویدا  
روایت نیمبدنددی بدرای یدکدی از  
آرمانهای حق طلدبدانده و بدرابدری  
طلبانه انسدان هدم ندیدسدت. ندگداه  
کنید ببینیدد کده نداسدیدوندالدیدسدم  
بددرای مددردم مددحددروم جددهددان چدده  
پددیددامددی دارد. تددمددام مضددمددون  
ناسیونالدیدسدم حدمدایدت از طدبدقده  
حاکمه خود است. در استثمدارش   
در جنگدش  در رواج خدرافداتدش   
در ندددقدددض حدددقدددوق انسددداندددش.  
ناسیونالیسم بعنوان یدک جدندبدش  
و یک حرکت سدیداسدی ابدزاری  
بددرای تددعددیددیدد  تددکددلددیدد  درونددی  
بددور وازی در سددطددح جددهددانددی و  
کشمکش ب ش هدای مد دتدلد   
ای  طبقده بدر سدر سدهدم بدری از  
پروسده اندبداشدت سدرمدایده اسدت.  
ناسیونالیسدم ایددئدولدو ی رسدمدی  
ام ریدالدیدسدم بدوده اسدت. ایدندکده  
ناسیونالیسم بدور وازی در کشدور  
تحت سلطده  یدا در مدیدان مدلدل  
تحدت سدتدم  خدود را در مدقدطدع  
محدودی در تاریس در تدقدابدل بدا  
وجوهی از ام ریالیسم یافته اسدت  
بدددداعدددد  شددددده کدددده چددددپ  

غیرکارگری که خدمدیدره خدودش  
را ایدد  ندداسدیددونددالددیددسدم مددیددسددازد  
دددددرای   حسددددداب ویدددددژه ای ب
ناسیونالیسم باز کند و تدطدهدیدرش  
کند. اما کارگر کدمدوندیدسدت  و  
مارکسدیدسدم  در نداسدیدوندالدیدسدم  
شمایل بور وازی را میبینند و نده  
هیک چدیدز دیدگدری را. بدعدندوان  
یددک تددفددکددر و یددک تددمددایددل   
ناسیونالیدسدم بدندظدر مد  جدزو آن  
خرافات دوران جاهلیت بشدر اسدت  
که باید از آن خالا شد. از ندظدر  
فکری ناسیونالیسم یدعدندی بدریدده  
شدن انسانها از خصلت مشدتدرک  
انسددداندددی و جدددهددداندددی شدددان.  
ناسیونالیسم با اصل اصالت انسدان  

 تنا ض دارد. 
 

مدددداحصددددل اجددددتددددمدددداعددددی  
ناسیونالیسم هم بهرحاا تکه تدکده  
شدددن طددبددقدده کددارگددر و ضددعدد   
اردوی اندقدالب کدارگدری اسدت.  
کارگری که برای ایندکده خدود  
را یک انسدان و یدک کدارگدر  
تدددوصدددیددد  کدددندددد  خدددودش را  
بریتانیایی  تامیدل  هدنددی و یدا  
ایرانی و غیره میداند  فی الدحداا  
گددردنددش را بددرای پددذیددرش یددو   
بردگی و بی حقدو دی خدم کدرده  
است. تعصب ناسیونالیستی بندظدر  
م  عاطفه ای براسدتدی شدرم آور  
اسددت و ندده فددقدد  هددیددک نددوع  
خوانائی با سوسیالیسم کدارگدری  
ندددارد  بددلددکدده اصددوال بددا هددرنددوع  
اعتالی مدعدندوی انسدان مدغدایدر  

 است. 
 

رفرمیسم ظداهدرا آن جدریداندی  
است کده مدیدتدواندد نشدان بددهدد  
اوضاع مادی را بهبود میب دشدد.  

سداعدت بده    ٣٦ باالخره روزکار از  
سداعدت رسدیدده    ٢ ساعت و    ٣١ 

است  باالخره چیزی به اسم بیدمده  
بیدکداری یدکدرداهدائدی تصدویدب  
شده. باالخره دارند به تدعددادی از  
بچه های ما واکس  میدزندندد  و  

 من ور حکمت  تفاوت های ما             گفتگو در باره کمونیسم کارگری
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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

غیره. م  اینها را امتیازی بدرای  
جنبش های رفرمیستی نمدیدداندم.  
تک تک ای  اصدالحدات را بدا  
تمام وجدود مدید دواهدیدم  امدا آن  
جریان اجدتدمداعدی کده شدفداعدت  
انسان را پیش بور وازی مدیدکدندد  
و با  دوا دسدت ندزدن بده بدندیداد  
جامعه موجود و با توجیده اسداس  
اید  ندظدام  امدتدیدازات جدزئدی از  
بور وازی میگیرد جنبش کدارگدر  
انتهای  رن بیستم نمیتواند بداشدد.  
رفرمیسم افق مدبدارزه کدارگدری  
برای تغدیدیدر جدامدعده را کدور و  
محدود مدیدکدندد. اصدالحدات تدا  
کنونی حداصدل مدبدارزه و فشدار  
انقالبی کارگر و تدوده مدحدروم و  
بیحقوق جامعه اسدت. رفدرمدیدسدم  
ای  مبارزه و ای  فشدار را مدهدار  
میزند. سدوسدیدالدیدسدم کدارگدری  
خود مسقیما و بدون نیاز به هدیدک  
واسطه ای میتواند برای تدحدمدیدل  
اصالحدات بده بدور وازی مدبدارزه  
کند. برای ما اما ای  اصدالحدات  
تنها گوشه ای از آنچیدزی اسدت  
که جنبش ما به تدحدقدق آن  دادر  
است. اگر بددسدت مدا بدود  اگدر  
بدسدت کدارگدر و سدوسدیدالدیدسدم  
کارگری بود  هدر چدندد د دیدقده  
کودکی در سودان و بنگالدش و  
در گددتددوهددای پددایددتدد ددت هددای  
دموکراسی و رفرم از بی غذائدی  
و بی دوایی نمیمرد  اگدر بددسدت  
ما بود غذا و پوشاک و مسکد   
و سددواد و بددهددداشددت و امددنددیددت  
ا ددتددصددادی مددانددنددد هددوایددی کدده  
تندفدس مدیدکدندیدم رایدگدان و در  
دسترس بود. اگر بدسدت مدا بدود  
شکوفائی خال دیدت تدک تدک  
انساندهدا  و نده بدقداء  بده  داندون  
اساسی جامدعده تدبددیدل مدیدشدد.  
اینها همده هدمدید  امدروز مدقددور  

است. هیک ابهامی در ای  مدورد  
نباید داشت.  درت تولدیددی بشدر  
امروز بدردائدی رسدیدده اسدت کده  
بددقدداء مشددقددات ا ددتددصددادی و  
اجتمداعدی را دیدگدر بدهدیدچدوجده  
نمیتوان به چیزی جز مدنداسدبدات  
اجددتددمدداعددی مددوجددود ربدد  داد.  
رفرمیسم همید  را از چشدم مدا  
دور نگهمیدارد. اندتدظدار انسدان را  
از تغییر پائی  مدیداورد  اعدتدرا   

 را ساکت میکند. 
 

سددوسددیددالددیددسددم کددارگددری در  
تددالش بددرای آزادی سددیدداسددی و  
اصالحات اجتماعی جنبشی  ائدم  
به  ات اسدت. مدبدارزه مدا بدرای  

سازماندهی اندقدالب اجدتدمداعدی   
انقالب کارگری  باع  ندمدیدشدود  
که جندبدش مدا صدحدنده مدبدارزه  
برای بهبود دائمدی اوضداع را بده  
جنبش های اجدتدمداعدی طدبدقدات  
دیگدر واگدذار کدندد. در هدمدید   
 لمرو هم  یعنی در  لمرو مدبدارزه  
بددرای بددهددبددود اوضدداع سددیدداسددی  
وا تصدادی مدردم  سدوسدیدالدیدسدم  
کارگری یک آلترناتیدو و یدک  

 مدعی مستقل است. 
 

به ای  معنی اسدت کده مد   
سوسیالیسم کارگری را نه فدقد   
در جدداا بدا جدامدعده بدور وائدی   
بددلددکدده در جددداا بددا مددنددتددقدددیدد   

بددور وای جددامددعدده بددور وائددی و  
جنبش های غیر کارگری بدرای  
مشدروه کدردن و اصدالب کددردن  
جامعه بور وائی میبیدندم. د دیدقدا  
از آندددردددا کددده بددده بدددهدددبدددود  
اوضدداعسددیدداسددی و ا ددتددصددادی  
اهمیت میدهیم  نمیتوانیدم عدرصده  
مدبددارزه بددرای آن را بدده جددنددبددش  
هائی واگذار کنیم کده دم بدریدده  
تری  و مسس شده ترید  تدغدیدیدرات  
را وعده میدهندد. و تدازه بدا اید   
کار کل سیستم موجود را از زیدر  
نقد پراتیکدی طدبدقده کدارگدر در  

 میبرند و ابقاء میکنند. 
آیدا اید  بده مدعدندی بدرخددورد  
خصومت آمیز یا کدنداره گدیدرانده  

در  باا حرکات غدیدر کدارگدری  
بددرای اصددالحددات اسددت  ابدددا.  
نمیتوان در صحدنده مدبدارزه بدرای  
یک تغییر بدود و بده دیدگدراندی  
که  حاا با هر مندفدعدتدی  هدمدان  
تددغددیددیددر و یددا بدد ددشددی از آن را  
می واهند چنگ و دنددان نشدان  
داد. بددحدد  مدد  ایددنددرددا بددر سددر  
مناسبات جنبش های اجتدمداعدی  
باهم و مناسبات هریک از ایدندهدا  
با مردم و بویژه با طبدقده کدارگدر  
اسدددت. اخدددتدددالج بدددندددیدددادی  
سددوسددیددالددیددسددم کددارگددری بددا  
گدددرایشدددات اصدددالب طدددلدددبدددانددده  
غدیدرکددارگدری بددایدد خددود را در  
تدالش مدا بدرای مددحددود کددردن  
نفو  آنها و حاکم نشدن افدق آندهدا  
بر کل جندبدش اجدتدمداعدی بدرای  
تغیدیدر اوضداع نشدان بددهدد. اید   
دیگر تابعی از  درت سوسیالیدسدم  
کددارگددری بددرای ایددفددای نددقددش  
بعنوان یک آلترناتدیدو وا دعدی در  
صددحددندده عددمددل سددیدداسددی اسددت.  
مبارزه بدرای از بدید  بدردن سدتدم  
ملی باید تقویت شود و در عدید   
حاا افق ناسیونالیسدتدی و  ددرت  
اجتماعی ناسیونالدیدسدم تضدعدید   
بشدددود  مدددبدددارزه بدددرای آزادی  
سیاسی باید گسترش پیدا بکدندد   
بدون آندکده تدوهدم بده جدمدهدوری  
خواهی و پارلمانتاریسم بدور وائدی  
گسترش پیدا بکدندد. کدمدوندیدسدم  
میتدواندد در راس جدندبدش بدرای  
اصالحات و رفع ستم ملی باشدد   
یددک نددیددروی فددعدداا در مددبددارزه  
بدهددبدود اوضدداع جدداری کددارگددران  
باشد  اید  جدندبدش هدا را عدلدی  
العموم به جلو سدوق بددهدد  بددون  
آنکه به رفرمیسم و ناسیوندالدیدسدم  
آوانس بدهد وبه آنها مدیددان رشدد  

 بدهد..   

 من ور حکمت  تفاوت های ما             گفتگو در باره کمونیسم کارگری
(٦)  



 ٠٩٤ شماره      -  چهارم  دوره     15     کارگر کمونيست 

هدای کدارگددری    مسدئدلده اتدحدادیده 
شدیدتری  مباحثات را برانگید دت.  
فرانسویان به اعتصاب و هدرگدونده  

ای در    مقاومت سازمدان داده شدده 
برابر کارفرمایان اعترا  کدردندد.  

بایست تنها از طدریدق    کارگران می 
تعاونیها در جستروی رهائی خدود  
باشند. نماینددگدان لدنددن  بدعدندوان  
یک ضد پیشنهاد  بر آن ب ش از  
گدددزارش مدددارکدددس کددده بددده  

پرداخدت    های کارگری می   اتحادیه 
اصرار نمودند. ای  مسئله بتصویدب  
کنگره رسید  اما سوتفاهمی کده  

الدمدلدل    در موارد دیگر مقررات بدید  
اوا پیش آمده بود در اینمدورد ندیدز  
بوجود آمد. برای مدتدی طدوالندی  

دانسدت.    کسی مت  اصلی را نمدی 
ها از طدریدق یدک تدرجدمده    آلمانی 

نددامددقددبددوا کدده در فددربددورت بددکددر  
منتشر شد از آن اطدالع داشدتدندد   

ای حتدی    فرانسویان از طریق ترجمه 
بدتر از ترجمه آلمانی  از آن مطدلدع  

 بودند. 
همه آنچه که توس  مدارکدس در  
"فقر فدلدسدفده" و در "مداندیدفدسدت  

هدای    کمونیست" در مورد اتدحدادیده 
کارگری بعدندوان هسدتده اسداسدی  
سازمان طبقاتی پرولدتداریدا گدفدتده  
شده بود  توس  وی بشکدلدی بداز  

تر در  طعندامده تدکدرار    هم  اطعانه 
گشته بود. همچندید  بده مسدائدل  

هددای کددارگددری و    روز اتددحددادیدده 
نقصانهای مش صه زماندیدکده بده  
سازمانهای صنفی محدود تدبددیدل  

شدددندد  اشدداره شددده بدود. ایدد     مدی 
ندکدتده را از کدمدی ندزدیدک تددر  

 بررسی کنیم. 
های کارگری چده    منشاء اتحادیه 

بود  چگونه تکامل یافتند  آندان  
نتیره مبارزه بی  سرمدایده و کدار  

بدداشددنددد. در ایدد     دسددتددمددزدی مددی 
مددبددارزه کددارگددران خددود را در  

یابند.    شرایطی بسیار نامساعد می 
سرمایه نیروئی اجتماعی است که  

داران مدتدراکدم و    در دست سرمدایده 
متمرکز شده است. کدارگدر تدندهدا  
نیروی کارش را در اخدتدیدار دارد.  
لذا هرگونه صدحدبدتدی از  درارداد  

دار و کارگر تندهدا    آزاد بی  سرمایه 

یددک لددفدداظددی مددزخددرج اسددت.  
زمانیکه پدیدروان پدرودون از یدک  

زدند      رارداد آزاد و عادالنه دم می 
شان را از مدکداندیدسدم    صرفا نادانی 

داری بدده    پددروسدده تددولددیددد سددرمددایدده 
نمدایدش گدذاشدتدندد.  درارداد بدید   

تواندد بدر    سرمایه و کار هرگز نمی 
مبنائی عادالنه بوجود آید  حدتدی  

ای    بنابر معیارهای اخال ی جامعه 
که امکاندات مدادی مدورد ندیداز  
زندگی و کار را در یک طرج و  
ندیدروی مدولدده زندده را در طددرج  

دهد. در پشدت فدرد    دیگر  رار می 
ای  رار    دار نیروی اجتماعی   سرمایه 

دارد. تنها چدیدزی کده کدارگدران  
برای مقابلده بدا اید  ندیدرو دارندد   
تعداد است. اما ای   درت تدعدداد   
توده از طریق تفر ه بی  کدارگدران   
که بوسیله ر ابدت بدرای مشداغدل  

گدردد  از بدید     ایراد و حفا مدی 
ای که در    میرود. لذا اولی  مسئله 

گدیدرد    برابر طبقه کارگر  درار مدی 
از میان برداشت  ر ابت است. بدی   

هدای کدارگدری از    ترتیب اتحادیده 
کددوشددشددهددای داوطددلددبدداندده خددود  
کارگران برای کنار گذاشدتد   یدا  
حدا دل تد دفدید   اید  ر دابدت  و  
بوجود آوردن شرای  برای  راردادی  
که آنانرا  ادر سازد از حدد تدندهدا  
یدک بددرده فدراتددر رونددد  مددنددشدداء  
گرفتند. مسئلده فدوری آندهدا بده  
نیازهای معمولی  به پدیددا کدردن  
طر ی برای جلوگیدری از غصدب  

های الیندقدطدع سدرمدایده  بده    کردن 
مسئله دستمزدها و سداعدات کدار  
محدود مدیدشدد. بدرخدالج ابدرازات  
پرودونیستها  ای  فعالیت نه تدندهدا  
کامال درست است  بلکه فعالیتی  

باشد. تدا زمداندیدکده    واجب نیز می 
نظام کنونی تدولدیدد وجدود داشدتده  
باشد ای  فعالیت غیر ابل اجتدنداب  
است. ای  فعالیت میدبدایدد از اید   

تدر گدردد. و    فراتر رود و عمدومدی 
ای  امر تنهدا از طدریدق تدعدلدیدم و  
تربیت و اتحاد بی  المللی کارگران  

 ممک  است. 
های کدارگدری ندقدش    اما اتحادیه 

دیددگددری را کدده دارای اهددمددیددت  
کنند کده    کمتری نیست  ایفا می 

  ٣٢٦٦ پیروان پرودن آن را در سداا  
هددمددان حددد کددم فددهددمددیدددنددد کدده  

  ٣٢٠٢ آمدددوزگدددارشدددان در سددداا  
هددای    فددهددمددیددده بددود. اتددحددادی 

کارگری بطور ناخودآگداه بدعدندوان  
و هنوز هدم    –نقاطی عمل کردند  

کدده سددازمددانددهددای    –کددنددنددد    مددی 
کددارگددری بدددورشددان مددتددبددلددور  

شوند. نقش آندهدا یدادآور ندقدش    می 
همبائیهای خودم تار و کدمدوندهدا  

بداشدد.    در تکامدل بدور وازی مدی 
اگر آنان در جنگ چریدکدی بدید   
سددرمددایدده و کددار واجددب الددوجددود  

باشند  بعنوان عوامل سدازمدان    می 
داده شده در الغای خود نظدام کدار  
دستمزدی اهمیت حتی بیشتری را  

 باشند.   دارا می 
هدای کدارگدری    مترسفانه اتحدادیده 

هنوز بطور واضح اهدمدیدت کدامدل  
ایدد  جددنددبدده نددقددش خددویددش را در  

اندد.    تکامل اجتماعی در ندیدافدتده 
آنددهددا کدده خددیددلددی زیددادی جددذب  
مبارزات صرفا مدحدلدی و فدوری  

بداشدندد  هدندوز    خود با سرمایه می 
نیروی فعالیتشان را عدلدیده ندظدام  

داری دستمزدی بدطدور کدامدل    برده 
اند. بدی  ترتیب است    تش یص نداده 

که آنهدا خدود را از جدندبدشدهدای  
عددمددومددی و سددیدداسددی دور نددگدداه  

 دارند.   داشتند  و هنوز هم می   می 
مارکس به عالئم مش صی اشداره  

دادندددد    کدددرد کددده نشدددان مدددی 
های کارگری ظاهرا آغداز    اتحادیه 

بده بدیددار شدددن و درک رسدالددت  
نددمددودنددد. ایدد     تداریدد ددی خددود مددی 

عدددالئدددم را وی در شدددرکدددت  
های کارگری انگلیس در    اتحادیه 

مبارزه برای بدست آوردن حق رأی  
عمومی  و همچنی  در مصوباتی  

شددان در شددفددیددلددد    کدده در کددنددگددره 
بتصویدب رسدانددندد  کده تدوصدیده  

هددای    نددمددودنددد هددمدده اتددحددادیدده   مددی 
کارگری به بی  الملل بد دیدونددندد   

 مشاهده نمود. 
در خاتمه  مارکس که تدا آندزمدان  
توپ انده خدود را مدتدوجده پدیدروان  
پرودون نموده بود  تریدیونیسدتدهدای  
خالص و ساده را مورد خطاب  رار  
داد و آنها را بدرای تدمدایدلدشدان بده  

مدحددود ندمدودن خدود بده مسدائددل  
دستمزد و ساعت کار مورد انتقداد  
 رار داد. مارکس ترکید نمود کده  

شددان     عددالوه بددر مسددائددل ابددتدددائددی 
ها باید بیاموزند که بعندوان    اتحادیه 

مراکز آگداه سدازمدانددهدی طدبدقده  
کدارگدر بدرای رهدائدی کدامدلدش   

بدایسدت بده هدر    عمل نمایندد. مدی 
جنبش اجتماعی یا سدیداسدی کده  

بدداشددد    خددواسددتددار ایدد  هدددج مددی 
بایست خود را    کمک رسانند. می 

بعنوان رزمندگان و نمایندگان همه  
طبقه کارگر در نظر گیدرندد و بدر  
ای  مبنی عمل نمایند  باید هدمده  
کارگران را به درون صدفدوج خدود  

بددایددد بددطددور    جددلددب نددمددایددنددد. مددی 
خسددتددگددی ندداپددذیددری بدده مددنددافددع  

های صنایدعدی کده    کارگران رشته 
در آنها کمتری  دستمزدها پرداخدت  

شود  مثال کارگران مزارع که    می 
بعلت خداا بدودن شدرایدطدی کده  

پردازند مدحدکدوم    تحت آن بکار می 
 درتدی هسدتدندد  عدال دمدندد    به بی 

هدای کدارگدری    بداشدندد. اتدحدادیده 
باید تمام جهان را  داندع سدازندد    می 

که نه تنها تنگ نظر و خدودخدواه  
نیستند  بلکه برعکس هددج آندان  
آزاد سدداخددتدد  مددیددلددیددونددهددا انسددان  

 ستمدیده است. 
رویددهددمددرفددتدده بددحددثددهددای پددیددرامددون  

هددای کددارگددری کدده در    اتددحددادیدده 
کنگره  نو صورت گرفدت بسدیدار  
مهم بودند. ندمدایدنددگدان لدنددن از  
موضع خود با توانائی بسیار دفداع  
کردند. از نظر آنها  طعنامه تدندهدا  
استنتاجی بود از گزارش جامدع و  
مشروب مارکس  کده مدتدرسدفدانده  
تنها برای آنها شناختده شدده بدود.  
حددتددی زمددانددیددکدده سددواالتددی کدده  

بایست به کنگدره ارائده شدوندد    می 
توس  شورای عمومدی بده بدحد   
گددذارده شددده بددودنددد  اخددتددالج  
نظرهای جددی بدوجدود آمدد. لدذا  
مارکس به ارائه گزارش مشروحی  
در برابر شورا کده در آن اهدمدیدت  

های کارگری را در پروسه    اتحادیه 
داری تشدریدح کدرده    تولید سرمدایده 

بود پرداخت. وی از اید  فدرصدت  
استفاده کرد تدا بصدورتدی بسدیدار  

عامیدانده تدئدوری جددیدد ارزش و  
اش را بددددده    ارزش اضدددددافدددددی 

مدد دداطددبددیددنددش عددرضدده دارد  و  
مناسبات درونی دستمزد  سدود  و  
 یمت را برای آنها تدوضدیدح دهدد.  
صورت جلدسدات اید  نشدسدتدهدای  
شددورای عددمددومددی  بددا جدددیددت  

تدوانسدت مدورد    عمیقشان کده مدی 
غبطه موسسات علمی بدور وائدی  
باشد  انسان را تدحدت تدر دیدر  درار  

دهد. تمامی ای  دانشمندی و    می 
علم در خدمت طبقه کارگدر  درار  

 گرفت.   می 
نمایندگان لدنددن بدا مدهدارتدی نده  
کمتر از ای  از پیشنهداد مدارکدس  

سداعدتده    ٢ مبنی بر روزانده کدار  
دفاع کردند. در مقابل نمایدنددگدان  
فرانسه  باتفاق مارکس بر ای  نظر  

شددره هددر    بدودنددد کدده یددک پددیدش 
کوشش دیگر برای بهبود و آزادی  

شدرطدی کده    طبقه کارگر  و پیدش 
بدون آن هر کوششی بیثمر خدواهدد  
بود  عبارت بود از محدود ساختد   
 انونی طوا روزانه کار. الزم بدود  
سالمت و نیری جسدمداندی طدبدقده  

اکثریت وسیع هر ملتی    –کارگر  
حفا گردد و همچنی  امدکدان    –

تددکددامددل فددکددری و تددبددادا نددظددر  
اجتدمداعدی و فدعدالدیدت سدیداسدی  
برایشان تضمی  گردد. به تدوصدیده  
شورای عمومدی  کدندگدره روزانده  
کددار هشددت سدداعددت را بددعددنددوان  
حداکثر  انونی اعالم داشدت. اید   
محدود کردن روزانه کار به هشدت  
ساعت یکی از مطالبات کارگران  
در ایاالت متحده بود. کنگره  نود  
ای  خواسته را در پدالتدفدرم طدبدقده  
کارگر سراسر جهان گنراند. کدار  
شب تنها در موارد استدثدندائدی در  

هددای صددنددعددت و مشدداغددل    شدداخدده 
خاصی که د دیدقدا تدوسد   داندون  
مش ص شده بدودندد  مدرداز بدود.  

آا  حذج هرگونه کار شب    امر ایده 
 بود. 

  ادامه دارد  
مدخدلدی بدر زنددگدی و آ دار  
مارکس و انگلدس تدوسد  نداصدر  

 اصغری تهیه میشود.  

 (٥٤مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس)
 دیوید ریازان  
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 شهریور ٥
* کولبدران در پدیدرانشدهدر بدا  
خواست بازگشایی معبر مرزی در  
مسیر ورودی تمرچی  در ابدتددای  
جاده منتهی به شهر پیرانشهر ا دام  
به ترمع اعتراضی کرده و جاده را  

 بستند.  
 

* تددایسددی رانددان شددهددرهددای  
شیراز و یدزد و ایدالم بدرأی رفدع  
مشكالت خود دست به اعدتدصداب  

 و اعترا  زدند. 
 

* جمعی از رانندگان شدرکدت  
تاکسیرانی ویژه فرودگاه مدهدرآبداد  
دراعتدرا  بده ادغدام در شدرکدت  
فراگشت دست از کارکشدیدده ودر  

اید     ٦ و    ٠ اطراج ترمیناا های  
فرودگاه در محلی موسوم به دپدو  

 ترمع کردند. 
 

 شهریور ٤
* حدددود سددیددصددد نددفددر از  

های فشدار  دوی    اپراتورهای پست 
برق سراسر کشور به تهران آمدند و  
مقابل وزارت نیرو تدردمدع کدردندد.  
اعضددای شددورای هددمدداهددنددگددی  

های فشدار  دوی    اپراتورهای پست 
که در ترمع حضور داشتدندد. اید   
یارگران اعالم داشتند یه آندهدا بده  
نماینددگدی از طدرج هشدت هدزار  
اپراتور فشار  وی به تدهدران آمدده  
بودند تا بدرای چدنددمدید  بدار بدا  
برگزاری تدردمدع  پدیدگدیدر حدقدوق  

  انونی خود باشند. 
 

 شهریور ٩
* بددازنشددسددتددگددان فددوالد در  
ادامه ترمعات اعدتدراضدی  دبدلدی  
خود در مقابل در ورودی مدردلدس  
به اعتراضدات خدود ادامده دادندد.  
آنددهددا در ایدد  تددرددمددعددات خددواهددان  
پرداخت حدقدوق و مدعدو دات خدود  

 شدند. 

 
بدحدر  ” * یارگران یشتدیدراندی  

بددرای سدومددید  روز   ‟نددیدم هدرمدز 
متوالی ترمع یردند. ای  یدارگدران  
خواستار پرداخت حقوق و مدزایدای  

 دستكم چهار ماه خود بودند. 
 

* جدددمدددعدددیدددت زیدددادی از  
بازنشستگان صنعت فدوالد کشدور  
در مقابل ساختدمدان ندهداد ریداسدت  
جمهوری ترمع یردند و خدواسدتدار  
رسیدگی به مطالبات خود شددندد.  
در ای  ترمع بازنشستگدان  یده از  
شهرهای کرمان  اصفهان  مشهدد   
مبارکه  زیرآب  طدبدس  سدمدندان   
    شاهرود  سنگرود راهی تهران شدده 
بودند  خواهان پدرداخدت بده مدو دع  

های درمداندی خدود    حقوق و هزینه 
 شدند. 
 

سددازی    * کددارگددران کشددتددی 
بددرای   ‟بددحددرگسددتددر ندددیددم هددرمددز ” 

سومی  روز متوالی  مدقدابدل درب  
اصلی مرتمع در بندرعباس ترمع  
کدددردندددد. کدددارگدددران در ادامددده  
اعتراضات دو روز گدذشدتده شدان   
ب اطر تعویق پدرداخدت دسدت کدم  
چهار ماه مزد و ایدرداد و دفده در  
دریافت برخی مزایای شغلی شدان  
مدقدابدل ورودی مدحدل کدار خددود  

 ترمع کرند.  
 

نفر از کدارگدران    ١١ * حدود  
کارخانه ندوظدهدور تدولدیدد کدندندده  
  ٣ دستماا کاغذی نرمه از ساعت  

در    ٣٢ صبح تدا حدوالدی سداعدت  
مداه    ٢ اعترا  به عددم پدرداخدت  

مزد و عدم واریز حق بیمده شدان و  
نیز تعطیلی کدارخدانده و خدطدر از  
دست دادن شغل خود در مدحدوطده  

 کارخانه ترمع کردند.  
 

 شهریور ١
* مددعددلددمددان حددق الددتدددریددس  
کوهدشدت دراعدتدرا  بده بدیدكدار  

سازیها  مقابل ساختمان آمدوزش و  
 پرورش ای  شهرستان ترمع کردند.  

 
* جددوانددان مددتددقدداضددی کددار  
شددددهددددرسددددتددددان م ددددهددددربددددرای  
باردیگدراعدتدراضدشدان رانسدبدت بده  
بیکاری بنمایش گذاشتند ومقدابدل  
دفتر نماینده مرلدس اسدالمدی در  
ای  شهرستان تدردمدع کدردندد. اید   

کمیدتده  -جوانان که کمیته ای بنام 
اشدددتدددغددداا جدددواندددان شدددهدددرسدددتدددان  
م ددهددرایددرددادکددرده انددد خددواهددان  
اشتغاا جوانان در صنایدع مدندطدقده  

 شدند. 
 

* کارگران دو کارخانه ه کو  
وآ ر آب اراک در ا ددددامدددی  
جداگانه بده صدورت هدمدزمدان در  
اعددتددرا  بدده نددامشدد ددص بددودن  
وضعیت مطالبدات مدزدی مدعدوق  
خود مقابل ساخدتدمدان اسدتداندداری  
ومددیدددان شددهدددای اراک تددرددمددع  
کردند.  کارگران ای  دو کارخانده  
پیش از اید  ندیدز بدرای دریدافدت  
مطالبات خود و خطر به تعدطدیدلدی  
کشیده شدن کارخانه شان ترمعات  

 مشابهی را برپا کرده بودند. 
 

 شهریور ٦
* کارگران پرو ه  طارشهدری  
اهواز شرکت کیسون  بدرای سدی  
و هشتمی  روزمتوالی به اعتصداب  
و ترمع اعتراضیشان مقابل شرکت  
کیسون ادامه دادند.  آندهدا اعدالم  
یردند که حدود یدک سداا اسدت  
که کارفرما  شدرکدت کدیدسدون   

کدارگدر را    ١١١ حقدوق بدیدش از  
پرداخت نکرده و از ای  رو معیشت  

 هایشان به خطر افتاده است.   خانواده 
 

 شهریور ٣٣
نددفددر از    ٧١١ کددم    * دسددت 

کارگران ب ش صنعتدی مدردتدمدع  
ت ه از روز پدندردشدندبده     نیشکر هفت 
شددهددریددور مدداه بددابددت    ٣٣ تددا روز  

مطالبات مزدی ماهدهدای خدرداد   
تیر و مرداد و وضدعدیدت ندامدعدلدوم  
مزایای پاداش و بهره وری خود در  
دو ساا گذشتده  در اعدتدرا  بده  

 بردند.   سر می 
 

بدددرداری    * کدددارگدددر بدددهدددره 
پاالیشگاه ستاره خدلدیدج فدارس در  
اعددتددرا  بدده نددامشدد ددص بددودن  
وضعیت شغدلدی خدود  بدار دیدگدر  
مددقددابددل اداره کددل کددار اسددتددان  

 هرمزگان ترمع کردند. 
 

* کارگران معدن شماا شدرق  
رامیان  ملک آرام   دراعترا  بده  

مدداه حددقددوق و    ٠ عدددم پددرداخددت  
پرداخت نا ص حق بیمده  دسدت از  
کددار کشددیدددنددد و در دومددیدد   
روزاعتصابشان مقابل فدرمداندداری  

 رامیان ترمع کردند. 
 

* شددهددرداری خددرمشددهددر در  
مقابل ترمع اعدتدراضدی یدارگدران  
شهرداری عدقدب نشدیدندی یدرده و  
پرداخت حدقدوق یدارگدران را وعدده  

 داد. 
 

* رانددندددگددان مسددافددربددری  
دهدشت مقابل فرماندداری تدردمدع  

 یردند. 
 

کدار و  »* کارگران شرکدت  
شدهدرداری    ٢ مدندطدقده   «ابتدکدار  

کرج   در اعترا  به عدم پرداخت  
ماه حقدوق مدعدو ده در حدوالدی    ١ 

شهرداری کدرج دسدت بده تدردمدع   
 زدند 

 
 شهریور ٣١

* اعددددتددددرا  کددددارگددددران  
شهر اهدواز در    ٢ شهرداری منطقه  

ماه معو ات مدزدی    ٠ اعترا  به  
 خود وارد دومی  روز خود شد. 

 
نفر از نیروهدای    ٣١١ * حدود  

شاغل در پاالیشگاه ستداره خدلدیدج  
فارس برای پیگیری اعتراضاتشان  
و وضعیت نابسامدان شدلدغدی خدود  
مقابل مدردلدس شدورای اسدالمدی  

 ترمع کردند. 
 

* کدددارگدددران  دددراردادی و  
بازنشسته کارخدانده پدارسدیدلدون در  
اعترا  به تعویق پرداخت حقوق و  
حق سنوات بازنشستگدی خدود در  
مقابل اداره کل کداروتدعداون ورفداه  
اجتماعی خرم آباد اسدتدان لدرسدتدان  

 ترمع کردند.  
 

 شهریور  ٣٥
* کارگران پروفدیدل سداوه در  
اعددتددرا  بدده تددعددویددق پددرداخددت  

 حقو شان ترمع کردند. 
 

* در پشددتددیددبددانددی از رضددا  
  -شهابی و دیگر زندانیان سدیداسدی 

تدرددمددع پددر شددكددوهددی در مددقددابددل  
مرلس اسالمی در تهدران بدرگدزار  
شد. ترمع کنندگان شعار  کارگر  
زندانی آزد باید گردد را سر دادند.   
ای  ترمع به فراخدوان خداندم ربدابده  
رضایی همسر رضا شهابدی اندردام  

 گرفت. 
 

 شهریور  ٣٦
* کارگران شهرداری کاج از  
تدوابدع شدهدرسددتدان اردا در اسدتددان  
چهارمحاا و ب تیاری  دراعترا   
به بروز نشدن حقوق وعدم پدرداخدت  

مددداه از حدددقدددو شدددان دسدددت    ٢ 
ازکارکشیده ومدقدابدل فدرمداندداری  

 اردا ترمع کردند.  
 
 

 شهریور ٣١
* کارگران کارخانده سدیدمدان  
مسددرددد سددلددیددمددان دراعددتددرا  بدده  
توخالی در آمدن وعدده کدارفدرمدا  
مدددبدددندددی بدددرپدددرداخدددت مددداه هدددا  

 شهال خباززاده
 ٦٩تقویم اخبار کارگری شهریور ماه 
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مطالباتشان  دوباره دسدت از کدار  
کشیدند وطی دوروز مدقدابدل اداره  
کددار مسددرددد سددلددیددمددان ودفددتددر  

 بهارستان ای  شهرترمع کردند.  
 

* کارگران نورد پروفیل سداوه  
مداه    ٦ دراعترا  به عدم پرداخت  

حدقددوق و وعدده هددای تدو خددالددی  
کارفرما دست بده تدردمدع مدقدابدل  
کارخانه وفرمداندداری زدندد.  بده  
گفته کارگران آخری  پرداختی آنها  

 بود.    ٣٧ مربوه به بهم  ماه ساا  
 

 شهریور  ٣٣
* حدود یكصد نفر از پدرسدندل  
شریت م ابرات اهواز در خدیدابدان  
ییان پارس مقابدل شدریدت تدردمدع  
یدردندد. ایدد  یداریددندان نسددبدت بدده  
اوضدداع نددابسددامددان شددغددلددی خددود  

 معتر  بودند. 
 

* کارگران سازمدان پسدمداندد  
اهوازدراعترا  بده عددم پدرداخدت  
یددک مدداه حددقددوق خددود مددقددابددل  
ساختمان مدیریت پسدمداندد تدردمدع  

  ٨١ کددردنددد. ایدد  کددارگددران روز  
شهریور نیز مقابل ساختمان شورای  

 شهر اهوازترمع کرده بودند. 
 

 شهریور  ٣٣
* بنا به فراخوان خانواده های  
زندددانددیددان سددیدداسددی یدد  تددرددمددع  
اعتراضی در مقابل زنددان گدوهدر  
داشت بدرپدا شدد. در اید  حدرکدت  
اعتراضی بهنام ابراهیدم زاده  والده  
زمانی  پیمدان سدالدمدی و صدالدح  
اسعدی دستگیر شددندد.  بدندا بده  
اخبار بدهدندام ابدراهدیدم زاده و والده  

 زمانی آزاد شده اند  
  

* تعدادی از دستدفدروشدان در  
اهواز در اعترا  بده ا یدت و آزار  
ماموری  شهرداری دست به ترمدع  

 زدند. 
 

* بنابردرخواسدت سدنددیدکدای  
کارگران شرکت واحد   راندنددگدان  
خطوه صبح به نشانه اعترا  بده  
زندانی شدن مردد رضا شدهدابدی   

عضو هدیدئدت مددیدره سدنددیدکدای  
واحد  چرا  های اتوبوس هدایشدان  
را روش  کردند و سرعدت اتدوبدوس  

 کیلومتر کاهش دادند.  ٨١ ها را 
  

* رانددندددگددان سددرویددس هددای  
رفدت و آمددد کددارگدران مددرددتددمددع  
نیشکر هفت ت ده در اعدتدرا  بده  
دستمزدهای معو ه خود دسدت از  
کار کشدیددندد و بسدمدت  سدمدت  
ترابری شرکت حرکت کردند. پدس  
از مدتی چند نفر بنمایدنددگدی از  
همه وارد محوطه شرکت شددندد و  
شریت  دوا پدرداخدت  سدمدتدی از  

 مطالبات ای  یارگران را داد. 
 

 شهریور  ٣٤
* بازنشستدگدان بد دش هدای  
م تلد   بدندا بده فدراخدواندی  در  
شهرهای تهدران  مشدهدد  سداری   
تبریز  یرمانشاه و خرم ابداد تدردمدع  
اعتراضی بر پا یدردندد و خدواهدان  

 پیگیری خواستهایشان شدند. 
 

* کدددارگدددران خددددمددداتدددی  
آبدداد    بددیددمددارسددتددان رحددیددمددی خددرم  

دراعترا  به عدم پرداخت ماه هدا  
هدای    مطالباتشان از طرج شدرکدت 

طددرج  ددرارداد دانشددگدداه عددلددوم  
پزشکدی لدرسدتدان  دسدت از کدار  
کشیده و مقابل بیمارستدان تدردمدع  

 کردند.  
  

* جمعی از کارگران شدرکدت  
ابر صنعتی ایران و نازنس به عدلدت  

سدالده در دریدافدت    ٦ بالتکلیفدی  
مددطددالددبددات خددود مددقددابددل درب  
استاندداری  دزوید  تدردمدع یدردندد  
وخواستار ا ددام مسدئدوالن در اید   

 زمینه شدند.  
   
  شهریور ٣٩
نفر از کارگدران    ٦١١ * حدود  

شیفت صبح معددن زغداا سدندگ  
هدای مدعدادن    طزره  از زیرمرموعه 

زغاا سنگ البرز شر دی  نسدبدت  
به تعویق دو ماه مطالبدات مدزدی  
خود و خل  وعده های کدارفدرمدا  

 اعترا  یردند. 

 
* هددفددتدداد و چددهددار نددفددر  
ازکارگران اخراج شدده پداالیشدگداه  
سددتدداره خددلددیددج فددارس بدددنددبدداا  
اعتراضاتی کده داشدتدندد و طدرب  
شکایت در اداره کار بدنددرعدبداس   
توانستند رای بازگشت خود را بده  
هیات تشد دیدص اداره کدار بدنددر  
عباس تحمیل کنند. ای  رای در  

شهریور صادر شد. بدی  ترتیب    ٨٧ 
مدیریت پاالیشدگداه سدتداره خدلدیدج  
فارس به عنوان کدارفدرمدای اید   
مرموعه مدوظد  شدده اسدت کده  
عالوه بر بازگرداندن حرفه کارگران  
معتر   مطالبات مربوه بده حدق  
بیمه و دستمزد ایام مدعدو ده را بده  

 آنها پرداخت کند. 
 

* جمعی از اعضدا اتدحدادیده  
آزاد کددارگددران ایددران و فددعددالددیدد   
صنفی با حضدور در مدندزا رضدا  
شهابی همبستگی خدود را بدا او  

 اعالم کردند. 
 

* بدنباا اعتراضدات روزهدای  
کدارگدر    ٨٠١١ شهریور    ٨٢ و    ٨٦ 

شدهدریددور    ٨٣ مدعددن طدرزه   روز  
ماه طدلدب خدود را    ١ یک ماه از  
 دریافت یردند. 

 
 شهریور ٣٧

 
* کارگران بدیدکدارشدده صددر  

آباد بهمراه خاندواده بدرای    فوالد خرم 
حفا اشتغالشان واعترا  به عددم  

ماه حقوق و حدق بدیدمده    ٦ پرداخت  
شان ترمع کدردندد ومداندع ازخدروج  

آالت از یارخانده    ترهیزات و ماشی  
شدند. ای  کارگران  بل از ای  در  

شهریور در مقابدل اسدتداندداری    ٨٨ 
  ٠ ترمع داشتند. ای  کدارخدانده از  

 شهریور تعطیل شده است. 
 

* کددارگددران شددرکددتددی و  
استیراری اداره کدل راهدداری و  
حددمددل و نددقددل جدداده ای اسددتددان  
آ ربایردان شدر دی دراعدتدرا  بده  

مدداه حددقددوق و    ٦ پددرداخددت نشدددن  
بالتكلیفی وضعیت شدغدلدی خدود   
دست از کدار کشدیدده و مدقدابدل  

 استانداری ترمع کردند. 
 

* کارگران کارخانه آ رآب در  
اعترا  به عدم پدرداخدت مداه هدا  
حددقددو شددان هددمددزمددان بددا مددرددمددع  
عمدومدی شدرکدت صدندایدع آ رآب  
برای تعیی  هیئت مدیره دسدت بده  

 ترمع زدند. 
 

* دورجدید اعترا ت کارگدران  
کاخانه سیمان کارون یک هدفدتده  
را پشت سر گذاشت. ای  کارگران  
از اردیددبددهددشددت امسدداا حددقددوق و  
 مزایای خود را دریافت نکرده اند.  

 
 

 شهریور  ٣١
 

* کارگران کارخانه آ رآب در  
مراورت محل ای  کارخانه تردمدع  
کردندد. کدارگدران مدعدتدر  کده  
مدتدیدسدت جدویدای دسدتدمدزدهدای  
پددرداخددت نشددده خددود و وضددعددیددت  
بالتکلیفشان هستندد  بدا خدروج از  
کارخانه به سمت جاده تهران به راه  

تهران را بده    -افتاده و جاده اراک  
طددور کددامددل بسددتددنددد. هددمددزمددان  
کارگران هد دکدو ندیدز در مدرداور  
 محل کارخانه خود ترمع داشتند. 

در همی  روز کارگران هد دکدو  
نددیددز مسددیددر راه آهدد  را بسددتددنددد.  

  ٣٧ کارگران هد دکدو از دی مداه  
مزد خود را کامل دریافت ندکدرده  
اند و در وضعیدت مشدابده آ ر آب  
 رار دارند. طی اید  روزهدا شدهدر  
اراک   بدده شددهددر اعددتددراضددات  
 گسترده کارگری تبدیل شده بود. 

 
* جمعی از کدارگدران پدرو ه  

هزار هکدتداری دشدت    ٠٦ آبرسانی  
سیستان دراعترا  به عدم پرداخت  
ماه ها مدطدالدبداتشدان دراداره کدار  

 زابل  ترمع کردند.  
 

* گدددروهدددی از کدددارگدددران  
  ٨٠ -٨٨ پیمانکاری شاغل در فاز  

کنگان در بوشهر برای پدیدگدیدری  
مدعدو ددات مدزدی خدود دسددت بدده  

 اند.    ترمع اعتراضی زده 
 

* سرپرست اور انس شدهدرضدا  
کدارگدر  ٠ از کشدتده وزخدمدی شددن 

کارخانه ارکدان شدیدمدی شدهدرک  
رازی شهرضا بدنباا انفرار مد دزن  

 اسید خبرداد. 
 
 

 شهریور ٣٦
 

* ندددیدددروهدددای سدددریدددوبدددگدددر  
جددمددهددوری اسددالمددی بدده تددرددمددع  
یارگران آ رآب و هد دكدو در شدهدر  
اراك با گدلدولده   گداز آشدک و  
باتوم به ص  یارگران حمله یردندد  
 و چند نفر از آنها را زخمی یردند.  

 
* ی  یارگر یارخدانده تدولدیدد  
روغ  و فراورده های نفتی شریدت  
صنعدتدی فدردر گدرمسدار در ا در  
انفدردار در یدكدی از واحدد هدای  
تولیدی ای  یارخانه جان خود را از  

 دست داد. 
 

* هشت کارگردرحاد ه ریزش  
تددونددل گددردندده چددری در مسددیددر  

مسددرددد     -ارتددبدداطددی شددهددرکددرد  
سددلددیددمددان کشددتدده  زخددمددی و یددا  

 مفقوداال رشدند. 
 

* مددالددبدداخددتددگددان مدد سددسدده  
کاس ی  در تدردمدع بدعدد از ظدهدر  

روحددانددی  ” امددروزشددعددار دادنددد    
روحانی سوریه را رها ک  فکدری  

 ‟به حاا ما ک . 
  

دو کارگر در حاد ه سقدوه   *
به م زن آموندیداک در شدهدرک  

 صنعتی شیراز جان باختند. 
 
 

 شهریور ١١
 

* یدددارگدددران گدددروه مدددلدددی  
صنعتی فوالد ایران در پدی خدلد   
وعده مسدئدولدید  و عددم پدرداخدت  
حقوق معو ده شدان دسدت از یدار  

 یشیدند. 

 ٦٩شهال خباززاده            تقویم اخبار کارگری شهریور ماه 
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now.com-them-http://free 

 

 آخرین خبر ها از کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات
آخححریححن خححبححر هححا از 
کمپیحن عحلحیحه امحنحیحتحی 

 کردن مبارزات
دستگیری مظفحر صحالح  

 نیا
فشار برای بازگحردانحدن 
جعفر عحظحیحم زاده بحه 

 زندان
پایان اعتح حاب غح ای 

 رضا شهابی
بهنام ابراهیم زاده آزاد 

 شد 
 واله زمانی آزاد شد

مددهددرمدداه اعددتددصدداب    ٧ امددروز    -
غذای رضا شهابدی در اعدتدرا   
بدده حددکددم دسددتددگدداه  ضددایددی  

روز دیدگدر    ٣٦٢ حکومت مبنی بر 
حبس بیشتر  وارد پنراهمدید  روز  
اعتصداب غدذایدش را پشدت سدر  
گددذاشددت. بدددلددیددل نددگددرانددی از  
وضعیت جسمانی وی سندیدکدای  
شرکت واحد  سدنددیدکدا ندیدشدکدر  
هفت ت ه و کمدیدتده هدمداهدندگدی  
برای کمک بده ایدرداد تشدکدل  
های کارگری طی بیانیه هدایدی  
حمایتی از وی و خدواسدتدهدایدش   
خواستار پایان دادن بده اعدتدصداب  

غذایش شدند. به گدزارش کدانداا  
تلگرام سندیدکدای شدرکدت واحدد  
اتوبوسرانی تهران شهدابدی در اید   
روز  با اتدکدای بده حدمدایدتدهدای  
وسیدعدی کده در داخدل و خدارج  
کشور از خدواسدتدهدایدش صدورت  
گرفته و خدواسدت هدمدکداراندش   
پس از آن که یکی از مدقدامدات  
 ضددایددی  ددوا رسددیدددگددی بدده  

هدایدش را داد  "بده طدور    خواستده 
مشروه" بده اعدتدصداب غدذایدش  

 خاتمه داد.  
 

روز چهارشنبه چهارم مهر مداه    -
مظفر صدالدح ندیدا عضدو هدئدیدت  
مدیره اتحادیه آزاد کارگدران ایدران  
در مددحددل کددار خددود در شددهددر  
سنندج توسد  دو مدامدور لدبداس  
ش صی  بدون ارائده هدیدچدگدونده  
کددارت شددندداسددی  سددنددد و یددا  
مدرکی بدازداشدت گدردیدد و در  
مقابل اصرار فرزندش بدرای عدلدل  
و دالیل بازداشت وی  گفتده شدد  
برای اطالع از وضعیت پروندده ی  
مظفر  به دفتر ستاد خدبدری اداره  
اطالعات سنندج مراجعه کدندندد.  
و و تی همسدر وی بدرای روشد   
شدددن وضددع مددظددفددر صددالددح نددیددا  
مراجعه کرد  به او گفته شد کده  

روز آیدندده بدرای پدیدگدیدری    ٧ تا  

وضددع هددمددسددرش بدده ایدد  اداره  
مراجعه نکند. مظفر  بال ندیدز در  

دستگدیدر و  بدعدد از    ٣٧ اوا تیر  
روز با گذاشتد  و دیدقده    ٨١ حدود  

به طور مو ت آزاد شدده بدود. او  
در    ٣٧ مددهددرمدداه سدداا    ٨٢ در  

دادگاه انقالب سنندج محاکمده و  
از اتهدامدات امدندیدتدی مدطدروحده  

 تبرئه گردید. 
مدهدرمداه     ٠ از سوی دیگر در روز  

دادستانی تهران طی ابالغیده ای  
به و یقه گذار جعفدر عدظدیدم زاده  
دبیر هیدات مددیدره اتدحدادیده آزاد  
کارگران ایدران  اعدالم کدرد کده  
دستور ضدبد  مدندزا مسدکدوندی  
وی صادر شدده اسدت و طدی ده  
روز آینده ضب  آن  طعدی خدواهدد  
شددد. بددا ایدد  فشددارهددا  صددد  
بازگرداندن جعفدر عدظدیدم زاده بده  

 زندان را دارند.  
جعفر عظیم زاده دهم اردیدبدهدشدت  
ساا گذشته همدراه بدا اسدمداعدیدل  
عبدی  بدنباا اعدتدصداب غدذای  

روزه در اعترا  به امدندیدتدی    ٦١ 
کدددردن مدددبدددارزات و در پدددی  
اعتراضات گسترده داخدلدی وبدید   
المللی  با وعده اعاده دادرسدی و  
رسیدگی به خواسدت هدایدش آزاد  
شد. اما پس از ارجاع پدروندده اش  

دیددوان عددالددی     ١١ بدده شددعددبدده  

کشور  ای  شعبه ا ددام بده رد آن  
کرد. جعفر عظیم زاده از رهدبدران  
کددارزار عددلددیدده امددنددیددتددی کددردن  
مبارزات است. او با اتهاماتدی از  

سداا حدکدم زنددان    ٦ همی  دست  
دارد. بددا تددمددام  ددوا از او و  
اعتراضدش بده احدکدام امدندیدتدی  
علیه فعالی  کارگری  معلمان و  
فعالی  اجتماعی حمایت کندیدم و  
اجددازه ندددهددیددم کدده بدده زندددان  

 بازگردانده شود. 
بددا کددمدداا مسددرت بدده اطددالع  -

میرسانیم که روز ششم مدهدر مداه  
واله زمانی عضدو هدیدات مددیدره  
سندیکای کارگران نقاشان اسدتدان  
البرز که در ترمع اعتراضدی روز  

شهریور در حمایت از زنداندیدان    ٨٨ 
سیاسی گدوهدردشدت و اعدتدرا   
آنان به وضدع اسدفدنداک زندداندهدا  
دستگیر شده بود  آزاد شدد.آزادی  
او را بددده خددداندددواده اش  بددده  
همکارانش و به همگان تدبدریدک  

 میگوییم. 
روز دوم مهر ماه بهندام ابدراهدیدم    -

زاده از چهره های شدنداخدتده شدده  
کارگری که در ترمع اعتراضدی  

شدهدریدور در حدمدایدت از    ٨٨ روز  
زندانیان سدیداسدی گدوهدردشدت و  
اعترا  آنان به وضدع اسدفدنداک  
زندانها دسدتدگدیدر شدده بدود  آزاد  

شد. آزادی او را به بهدندام عدزیدز   
به پسرش ندیدمدا کده بده مدبدارزه  
متحد برای همه زندانیان در بدندد  
فددراخددوان داده بددود و بدده هددمدده  
خانواده و وابستگدان بدهدندام و بده  

 همگان تبریک میگوییم. 
بیش از سیصد ندفدر از مدعدلدمدان   
کارگران و فعالی  دانشروئدی در  
اعددتددرا  بدده احضددار مددحددمددود  
بهشتی لنگرودی و علی نرداتدی  
و خواست تو   فوری احضدار و  
 بازداشت فعالی  اجتماعی است.   
کددمدد ددیدد  بددرای آزادی کددارگددران  
زندانی خواستار آزادی فدوری و  
بدون  ید و شره  رضدا شدهدابدی   
مددظددفددر صددالددح نددیددا  اسددمدداعددیددل  
عبدی  محس  عمرانی  محدمدود  
بدهدشدتدی  مد دتدار اسددی  آتدنددا  
دائددمددی فددعدداا دفدداع از حددقددوق  
کددودک  حددقددوق زن و عددلددیدده  
اعدام  و تمامی زندانیان سیاسدی  
اسددت. کددمدد ددیدد  بددرای آزادی  
کارگران زندداندی خدواسدتدار لدغدو  
تمامی احکام امنیتی صادر شدده  
برای فعالی  کارگری  معلمان و  

 فعالی  اجتماعی است. 
کددمدد ددیدد  بددرای آزادی کددارگددران  

 زندانی 
Free Them Now 

 ٣٦ مهر  ٦ 

http://free-them-now.com
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تححجححمححش بححازنشححسححتححگححان فححوالد      
مبارکه و ذوب آهحن اصحفحان محقحابحل 

 استانداری 

صبح روز دهم مهر ماه   شماری از بدازنشدسدتدگدان فدوالد  
مبارکه و  وب آه  اصفهان در اعترا  به تعویدق پدرداخدت  
حقوق شهریور ماه و با خواست پرداخت به مو ع مسدتدمدری  
هایشان در مقابل ساختمان استانداری ترمع کردندد. یدکدی  

 مشکل ای  بازنشستگان بیمه درمانی آنها است. 
افزایش حقوق ها به باالی خ  فقر  درمدان رایدگدان بدرای  
همده و تدحدصدیدل رایدگدان بدرای کدودکدانشدان از جدمدلده  
خواستهاییست که ای  کارگران در ترمعات گدذشدتده خدود  

 اعالم کرده اند. 
 

تجمش و اعت اب کارگران شرکت مهندسحی 
 آب و خاک طرب عتابیه

مهر کارگران شرکت مهندسی آب و خداک طدرب    ٧ روز  
مداه حدقدوق عدقدب    ٦ عتابیه بی  سوسنگرد و هویزه بدلیدل  

و دو مداه مدابده الدتدفداوت    ٣٦ مانده از فروردی  تا شهریور  

اعتصاب و مقابدل درب کدارگداه تدردمدع و    ٣٧ و    ٣٠ ساا  
بسته اند. اید  کدارگدران تدا رسدیددن بده مدطدالدبدات خدود  
اعتصاب اعالم کرده اند. کارگاه پرو ه عتابیه که شدرکدت  
آب و خاک جزو پیمانکاران جهاد نصر میباشد   و "احدیدا  

هزار هکتدار اراضدی کشداورزی طدرب هدای    ٧٧١ اراضی  
رهبری " را انرام میدهد . شرکت مهندسی آب و خداک  

ندفدر    ٠١١ تاکنون با حددود    ٣٨ در پرو ه " عتابیه " از ساا  
تداکدندون    ٣٧ پرسنل فعالیت دارد. که به مرور از مهر ساا  

به اخراج کارگران و دیدگدر پدرسدندل دسدت زده و ندیدروی  
نفر رسیده است که آنها ندیدز در حداا    ٢١ با یمانده به حدود  

 اخراج کردن میباشند . 
 

اعحتححراس رسححانححه ای کحارگححران شحرکححتححی 
 پایانه مسافربری زاهدان 

مهر  کارگران شدرکدتدی پدایدانده مسدافدربدری زاهددان  ٠ روز 
مداه حدقدوق واخدراج  ٧ اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخدت  

دونفر از همکارانشان رسانه ای کدردندد. اید  کدارگدران در  
  ٧ نامه اعتراضی خود به عدم پرداخت حقوق و مدطدالدبدات  

ماه از نیمساا گذشته و اخراج دو نفدر از هدمدکدارانشدان بده  
  و عددم  «رامدید  ریدگدی »و   «حسی  شدهدرکدی »اسامی  

پرداخت معو ات ساا گذشته شان اشاره کدرده و خدواسدتدار  
 پاسس فوری شده اند. 

 
اعتراس رسحانحه ای کحارگحران شحهحرداری 

 کرمانشاه 
مهر   کارگران شهرداری کرمانشاه اعدتدراضدشدان را    ١ روز  

مداه حدقدوق رسدانده ای کدردندد.  ١ نسبت به عدم پدرداخدت  
هدا    کارگران روزمزد و شرکتی شهرداری کرمدانشداه از مداه 

پیش نسبت به عدم پرداخت معو ات خود معتر  بدودندد و  
مدو دع حدقدوق و    اعترا  خود را نسبت به عدم پرداخدت بده 

 مطالبات خود اعترا  دارند. 
 

بحرداری محعحتحرس اخحراجحی  کارگران بهحره
پاالیشگاه ستاره خلیح  فحارس بحا وعحده 

 وزار ت کار به بندرعباس بازگشتند
برداری معتر  اخراجی پداالیشدگداه    مهر  کارگران بهره ٠ روز 

ستاره خلیج فارس پس از دو روز تردمدعدات اعدتدراضدی در  
تهران با وعده وزارت کار مدبدندی بدر پدیدگدیدری بدازگشدت  

مدهدر بده    ٧ بکارشدان  راهدی بدنددرعدبداس شددندد. و روز  
مداه    ٧ اعتراضاتشان به بیکارسازی ها و تدعدویدق پدرداخدت  

مداه دسدتدمدزد    ٧ دستمزد در بندرعباس ادامه دادند. ب اطر  

معو ه در بندرعباس ترمع کردند.  رارداد کداری تدمدامدی  
ای  کارگران که پیش از ای  از طریق آزمدون اسدتد ددامدی  
منعقد شده بود در پایان شهریور ماه به اتمام رسیده اسدت و  
از هددمددان زمددان تدداکددنددون در وضددعددیددت سددرگددردانددی بدده  

 برند.   سرمی 
مهر صدها کارگدر پداالیشدگداه سدتداره خدلدیدج    ١ صبح روز  

مهر کدارگدرپدیدمداندکدار راه اندداز ندفدت    ١ فارس صبح روز  
ستاره خلیج فارس شرکت اویکو و رانندگان سدرویدس ایداب  
و  هاب در اعترا  به عدم پرداخت ماه ها حقوق ونداشدتد   
امنیت شغلی دست از کار کشیده وترمع کرده بودندد. اید   
کارگران میگویند ما از نیروهدای  دراردادی اید  شدرکدت  
هستیم و  ریب به دوساا در ای  شدرکدت مشدغدوا بده کدار  
هستیم که هر سه ماه یکبار  راردادها تمدید می کدندندد و  
در وا ع تضدمدید  شدغدلدی ندداریدم. اعدتدرا  کدارگدران و  
رانندگان شرکت راه انداز نفت ستاره خلدیدج فدارس شدرکدت  

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

 رفاهی
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اویکو به دلیل تاخیر چند ماهه حدقدوق اسدت کده در سداا  
جاری هرماه ای  کارگران حقوق هدای خدود را بدا تداخدیدر  
دریافت می کنند صدورت گدرفدتده اسدت. اید  کدارگدران  
بدلیل اعتصاب رانندگان که آنها نیز ماهها مدزد ندگدرفدتده  
اند  با هزینه ش صی بده شدرکدت آمدده بدودندد. کدارگدران  
پیمانکاری ای  شرکت میدگدویدندد کده آندهدا از ندیدروهدای  
 راردادی ای  شرکت هستدندد و  دریدب بده دوسداا در اید   
شرکت مشغوا به کار هسدتدندد کده هدر سده مداه یدکدبدار  
 راردادها تمدید می شود و در وا ع تضمی  شغلدی نددارندد.  

شرکدت فدوالد صدبدا    ٣٠ به گفته کارگران در مهرماه ساا  
درخواست جذب نیرو کرد که آنها در آزمون شرکت کدردندد  
و یک ساا بعد مردد تست گرفتند اما تاکنون خبدری از  
نتایج نیامده است و حتی به استانداری هدم مدراجدعده کدرده  
اند. اما کسی جوابگو نیست. ای  درحالدیدسدت کده هدزاران  

 نفر با پارتی و بدون آزمون سر کار رفته اند. 
 

تحجحمحش کحارگحران شحرکحت آب و فحاضحالب 
 روستایی شهرستان کرمانشاه 

مهر جمعی از کدارگدران شدرکدت آب و فداضدالب    ١ روز  
روستایی شهرستان کرمانشاه دراعدتدرا  بده عددم پدرداخدت  

 مطالبات وبیمه نبودن مقابل مرلس ترمع کردند. 
 

 ترمع اعتراضی کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان  
مهر  جدمدعدی ازکدارگدران ندیدروگداه سدیدکدل    ٠ روزسه شنبه 

ترکیبی بهبهان دراعترا  به عددم پدرداخدت مدطدالدبداتشدان  
مقابل ای  نیروگاه ترمع کدردندد. بدندا بدر خدبدر پدیدمداندکدار  
شرکت م نا بویلر با نیروگاه سیکل ترکدیدبدی  دراردادی را  
منعقد کرده است و ای  پیمانکار نیز برای کار لولده کشدی  

مدیدلدیدارد رالدو    ٨١ با پیمانکار دیگری  راردادی به مبدلدد  
منعقد کرد ه است که او حقوق و مدزایدای کدارگدران زیدر  

ندفدر هسدتدندد پدرداخدت    ٣٣١ مرموعه خود را که در حدود  
نددکددرده اسددت. ایدد  چددنددیدد  اسددت کدده کددارگددران را بددیدد   

پیمانکاران م تل  پاسکاری میکنند و مزدشان را مداهدهدا  
 به سر ت میبرند. 

 
هحای   تجمش اعحتحراضحی کحارگحران جحایحگحاه

 سوخت اهواز
هدای    مدهدر جدمدعدی از کدارگدران جدایدگداه ١ پیش ازظهر روز 

سوخت اهوازدراعترا  به نداشدتد  امدندیدت شدغدلدی تدحدت  
عنوان خصوصی سازی  مقابدل سداخدتدمدان شدرکدت مدلدی  

های نفتی ایران ای  شهرترمع کردندد. بدندا بدر    پ ش فرآورده 
های سوخت اهدواز بدا    نفر از کارگران جایگاه   ٠١ خبر حدود  

  ٣٨ در آستانه اخراج  رار گرفته اند.  ابل یادآوری است کده 
جایگاه در سطح خدوزسدتدان از سدوی سدازمدان خصدوصدی  

هدا    سازی کشور به ب ش خصوصی واگذار شده ای  جایگداه 
 کارگر دارند.   ٢١ حدود  
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اعت اب وتجمش کارگران فضای سبحز یحزد 
مقابل ساختمان شورای شحهحر و شحهحرداری 

 ماه حقوق٣دراعتراس به عدم پرداخت
ندفددر از    ٨١١ مددهدر  ١ از سدداعدات اولدیدده صددبددح روزدوشددندبدده 

کارگران سازمان پارک ها و فضای سبدز شدهدرداری یدزد  
ماه حقوق دست از کدارکشدیدده  ٨ دراعترا  به عدم پرداخت  

ومقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری ترمع کدردندد.بدندا  
نفر کدارگدر فضدای سدبدز یدزد دو مداه    ٠١١ بر خبر حدود  

است حقوق نگرفته اند. در ای  حرکت اعتراضی کدارگدران  
پس از  دوا مسداعدد مسدووالن شدهدرداری بدرای پدرداخدت  

صبح مو تدا بده تدردمدع خدود    ٣٣ مطالبات آنها  در ساعت  
 پایان دادند. 

 
مهر: اعتراس کارگران بلبرینح  سحازی  ٥

تبریزبحدلحیحل پحرداخحت نشحدن شحش محاه 
 حقوق

 
تجمش مالباختگان صدرا نحفحت پحارسحیحان 

 مهر ٥اصفهان مقابل دادگستری 
  ٦ ماه استکه درگیر دادستانی شدعدبده    ٢ مالباختگان حدود  

  ٨١١١ مطهری اصفهان هستند ولی کسی جوابگو نیسدت.  
 نفر در گیر ای   ضیه هستند. 

 
تجمش اعتراضی مالباخحتحگحان پحاالیشحگحاه 

 صدرا نفت پارسیان
صبح روز دهم مهرماه مالباختگان پداالیشدگداه صددرا ندفدت  

 پارسیان در مقابل استانداری شهر اصفهان ترمع کردند. 
 

اعتحراس محعحلحمحان کحردسحتحان عحراق بحه 
 وضعیت بد معیشتی

مهر  صدها معلم در ا لیم کردستان عراق  مدقدابدل وزارت  ٣ 
 آموزش و پرورش ای  افلیم عراق ترمع کردند. 

معلمان مدعدتدر  مدقدابدل اداره آمدوزش و پدرورش اسدتدان  
سلیمانیه ترمدع کدردندد و بده مدقدامدات هشددار دادندد در  
صورتی که تا یک ماه بعد مشدکدالت مدعدیدشدتدی آندهدا  

 های درس حاضر ن واهند شد.   برطرج نشود  سر کالس 
هدای آندهدا    آموزان و خداندواده   ای  از دانش   معلمان  در بیانیه 

در ا لیم کردستان خواستند که در پیدگدیدری مدطدالدبداتشدان   
 آنها را یاری دهند. 

ای  معلمان به کداهدش  دابدل تدوجده دسدتدمدزد و مدزایدا و  
همچنی  تاخیر در پرداخت مطالبات مدزدی خدود اعدتدرا   

 دارند. 
معلمان سلیمانیه پیش از ای  نیز بارها ترمعدات اعدتدراضدی  
برگزار کرده و خواستار ارتقای وضعیت شغلی و معیدشدتدی  

 اند.   خود شده 

 

 کارگران
مهحلحت ده روزه بحرای ضحبحط محنحزل 
وثیقه گح ار جحعحفحر عحظحیحم زاده و 
بازداشت مظفر صال  نحیحا را صحویحا 

 محکوم میکنیم
دیروز چهارم مهر ماه در حالدیدکده دادسدتداندی تدهدران طدی  
ابالغیه ای به و یقه گذار جدعدفدر عدظدیدم زاده اعدالم کدرد  
دستور ضب  منزا مسکونی وی صادر شده اسدت و طدی  
ده روز آینده نسبت به ضب   طدعدی آن ا ددام خدواهدد شدد   
مظفر صالح نیدا از اعضدای هدیدات مددیدره اتدحدادیده آزاد  

 کارگران ایران نیز در شهر سنندج بازداشت شد. 
جعفر عظیم زاده دبیر هیات مددیدره اتدحدادیده آزاد کدارگدران  
ایران  دهم اردیبهشدت سداا گدذشدتده هدمدراه بدا اسدمداعدیدل  

روزه در اعدتدرا  بده    ٦١ عبدی  بدنباا اعتصاب غدذای  
امنیتی کردن فعالیتهای صدندفدی و در پدی اعدتدراضدات  
گسترده داخلی وبی  المدلدلدی  بدا وعدده اعداده دادرسدی و  
رسیدگی به خواسدت هدایدش آزاد شدد امدا پدس از ارجداع  

دیوان عالی کشور  ای  شعبه ا ددام    ١١ پرونده اش به شعبه  
 به رد آن کرد. 

ا دام به ضب  دارائی کارگران از سوی دادستانی تدهدران و  
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تالش گسترده و بی و فه نهاهای  ضائی و امنیتدی بدرای  
بازداشت و به زنددان اندداخدتد  فدعدالدید  صدندفدی و پدروندده  
سازیهای فردی و جمعی علیه کارگران  در حالی پدس از  
انت ابات ریداسدت جدمدهدوری بدا شددت و حددت هدر چده  
بیشتری ادامه دارد کده هدم غدارتدگدران هدزاران مدیدلدیدارد  
تومانی امواا کارگران در صدنددوق تدامدید  اجدتدمداعدی و  
دیگر صندو های بازنشستگی کارگران و مدعدلدمدان و هدم  
چ اولگران دارائی هدای صددهدا هدزار ندفدر از مدردم ایدران  
توس  موسسات مالی وابسته به نهدادهدای  ددرت  نده بده  
مردم معرفی میگردند و نه به پای میدز حداکدمده کشدیدده  

 میشوند. 
چیزی که بر مت  چ اوا و غارت بی و دفده دسدتدرندج مدا  
کارگران و  روتهای اجدتدمداعدی مدردم ایدران از سدوئدی و  
یورش گسدتدرده بده اعدتدراضدات کدارگدری و بدازداشدت و  
احضار فعالی  صنفی  بیش از هر زمان دیگری بده عدریدان  
تری  شکلی خودنمائی میکند  ای  است که نده تدندهدا در  
ای  مملکت  رار نیست حتی  ره ای از مطدالدبدات بدر حدق  
ما کارگران و معدلدمدان و دیدگدر زحدمدتدکدشدان شداغدل و  
بازنشسته بر آورده شود بلدکده تدوام بدا اید  غدارتدگدریدهدا و  
تعر  هر روزه به سفرهای خالی مدا کدارگدران  سدرکدوب  
هر چه عریانتر و گسترده تر اعتراضات صدندفدی و مددندی  
نیز به نحوه کم سابقه ای در دستور کار حکومتگدران  درار  

 میگیرد. 
ات ا  چنی  سیاستهائی از سوی دولت و نهادهدای  ددرت   
چیزی جز اعالم یک رو در روئی و مصدافدی عدریدان بده  
ما کارگران و مردم ایران نیست. رو دروئی و مصافی کده  
طی ماههای گذشته و در پس انت ابات ریاست جدمدهدوری  
در جای جای کشور از نیشکر هفت ت ه تا شرکدت هد دکدو  
و آ ر آب و تا مقابل مرلس و وزارت کار و  دوه  ضدائدیده   
تا شهرهای کردستان بدلیل کشتار جنایت بار کدولدبدران  بدا  
ص  آرائی متحدانه کارگران و معلمان و دیگر تدوده هدای  
زحمتکش مردم ایران در سدوئدی و ندیدروهدای سدرکدوبدگدر  
مرهز به انواع ابزار االت مدرن سدرکدوب در سدوی دیدگدر   
هر روز ابعاد پر دامنه تری به خود میگیرد و میرود تدا در  
صورت تداوم سیاستهای تاکنونی از سوی حدکدومدتدگدران   
شرای  موجود به مصافی تعیی  کننده ما بی  کارگدران و  

 مردم زحمتکش ایران و حکومت تبدیل گردد. 
اتحادیه آزاد کارگران ایران با مدحدکدوم کدردن تشددیدد کدم  
سابقه سرکوب اعتراضات کارگری و احضدار و بدازداشدت  
فعالی  صنفی و بدا جدلدب تدوجده مدردامدع بدید  الدمدلدلدی  
کارگری و حقوق بشری به گسترش و تعمیدق کدم سدابدقده  
دامنه سرکوب در پس انت ابات ریداسدت جدمدهدوری عدلدیده  
فعالی  صنفی و اعتراضات بر حق کارگران و دیگدر ا شدار  
زحمتکش مردم ایران  اعالم میدارد در برابر بازداشت جدعدفدر  
عظیم زاده و یا تحمیل زندان به او از طدریدق ضدبد  مدندزا  
و یقه گذار و تداوم بازداشت مظفر صدالدح ندیدا از اعضدای  
هیات مدیره اتحادیه در شهر سنندج ساکت ن واهد نشدسدت  

 و دست به مبارزات گسترده ای علیه آن خواهد زد. 
 ٣١٣٦ پنرم مهر ماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
واله زمانی عضو سندیکای کحارگحران 
 نقاش البرز به صید وثیقه ازاد شد

شدندبده  شدشدم      بعدازظهر پدندج   ٨.٧ واله زمانی امروزساعت  
مهر پس از تحمل شانزده روز حبس در زندان  دزا حصدار بدا  

 میلیونی ازاد شد    ٧١  ید و یقه 

شدهدریدور در حدالدیدکده    ٨٨ واله زمانی در روز چهارشندبده  
تعدادی از فعالی  صنفی و مدنی برای اعالم همبسدتدگدی  
و همدردی با خانواده های زندانیان اعدتدصدابدی در مدقدابدل  
زندان گوهردشت حضدور داشدتدندد مدورد یدورش ندیدروهدای  
امنیتی  رار گرفتند و بهنام ابراهدیدم زاده  پدیدمدان سدالدمدی   
نیز بده هدمدراه وی بدازداشدت کده آندان در طدی روزهدای  

 گذشته ازاد شدند و امروز نیز واله زمانی ازاد گردید 
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضم  تبریک به واله زمداندی و  
خانواده و دوستداران وی اعالم میدارد حمایت و پشدتدیدبداندی  
از زندانیان اعتصابی و همددردی بدا خداندواده هدای ندگدران  
آنها  از بدیهی تری  حقوق انسانی و اجدتدمداعدی اسدت کده  
نمی توان هیک فردی را از بروز آن مورد تهاجم و بدازداشدت  

 و محاکمه  رار داد  
 ٣٦ مهر    ٦ اتحادیه آزاد کارگران ایران   

 

اعت اب غ ای رضحا شحهحابحی بحوحور 
 مشروط متوصف شد

رضا شهابی راندندده زحدمدتدکدش شدرکدت واحدد کده بدرای  
رساندن فریاد دادخواهی اش به گوش همگان و مسدئدولدید   
مربوطه در مورد عدم رعایت بدیهی تدرید  حدقدوق انسداندی  
اش از سوی دادستانی تهران و نیروهای امنیتی بده نداچدار  
اعتصاب غذا کرده بود  با تدوجده بده ایدندکده مدقدام ارشدد  
امنیتی به ایشان در حضور خانواده  وا داده اسدت در اسدرع  
و ت به خواسته اش رسیدگی می شود  همدچدندید  جدهدت  
پایان دادن به دا نگرانی های خانواده  هدمدکداران  خدواسدت  
سندیکای شرکت واحد و دیگدر سدنددیدکداهدا و تشدکدالت  
کارگری داخلی و بی  المللی  فعالی  کارگری  معدلدمدان   
بازنشستگان  دانشرویان و دوستدارانش در سراسر جدهدان در  

اعالم کرد اعتدصداب غدذایدش    ٣١٣٦ پنرم مهر    ٨٣ ساعت  
 را بطور مشروه متو   می کند. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حدومده  
حمایت کامل و همه جانبه از خدواسدتده هدای آ دای رضدا  
شهابی عضو هیات مدیره سندیکا که برای آن پدندرداه روز  
است اعتصاب غذا کرده و جانش را به خطر اندداخدتده اسدت  

 اعالم می دارد. 
علی رغم اینکه وضع جسمی ای  کدارگدر زندداندی بسدیدار  
خطرناک است  و بدندابدر مشداهددات خداندواده کده در روز  
چهارشنبه پنج مهر با ایشان مال ات داشتند  رضا به دلدیدل  
پنراه روز اعتصاب غذا با وجود آسیب های شدید جسدمدی  
نداشدی از زمدان دسددتدگدیددری و بدازجددویدی کدده از طددرج  
نیروهای امنیتی بر او وارد شده است نیاز مدبدرم بده درمدان  
فوری و بستری شدن در بیمارستان دارد  اعالم کدرده اسدت  
چنانچه به دادخواهی اش در بازه زمانی معقوا رسدیددگدی  

 نشود مرددا اعتصاب غذا خواهد کرد. 
سندیکای کارگران شرکت واحد از هدمدراهدی و حدمدایدت    

های سندیدکداهدا و تشدکدالت کدارگدری داخدلدی و بدید   
المللی  دانشرویان  بازنشدسدتدگدان  مدعدلدمدان و دوسدتدداران  
سندیکا و رضا شهابی در مدت اعدتدصداب غدذا  ددرداندی  
می کند و خواستار تدام حمایت هایشان بدرای ندردات جدان  

 ای  کارگر ستم دیده است. 

http://free-them-now.com
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 سندیکای کارگران شرکت واحد   
 

مظفر صال  نیا عضو هیحات محدیحره 
اتحادیه آزاد کارگران ایران دستگیحر 

 شد
مظفدر صدالدح ندیدا    ٠/٢/٣٦ امروز سه شنبه    ٣١/٣٧ ساعت  

عضو هئیت مدیره اتحادیده آزاد کدارگدران ایدران در مدحدل  
کار خود در شهر سنندج توس  دو مامور لباس شد دصدی   
بدون ارائه هیچگونه کارت شناسی  سدندد و یدا مددرکدی  
بازداشت گردید  و در مقابل اصرار  فرزندش برای عدلدل و  
دالیل بازداشت وی  گفتده شدد بدرای اطدالع از وضدعدیدت  
پرونده ی مظفر صالح نیا به  دفتراطالعدات سدتداد خدبدری  

 سنندج مراجعه کنند. 
همسرمظفر صالح نیا بالفاصله برای پدیدگدیدری بدازداشدت    

وی بدده  ایدد  سددتدداد مددراجددعده کددرد امدا جددواب روشدد  و  
مش صی به او ندادند و اخطار کردند تدا  پدندج روز آیدندده  
 برای پیگیری وضعیت همسرش به ای  اداره مراجعه نکند 

اتحادیه ازاد کارگران ایران با محکوم کردن بازداشت مظدفدر  
صالح نیا  نگرانی عمیق خود را از بازداشتهدای خدودسدرانده  
فعالی  کارگری و بددون دلدیدل و مددرک و مسدتدنددات  
 انونی  به هر بهانه ای اعدالم  و  خدواهدان روشد  شددن  
فوری وضعیت مظفر صالح نیا و آزادی بدون  دیدد و شدره  

 ای  فعاا کارگری است. 
 ٣١٣٦ چهارم مهر ماه    -اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکحار 
کرمانشاه : بهنام ابراهیم زاده آزاد 
شد  برج و باروی زنحدان در بحرابحر 

 اراده توده ای تاب مقاومت ندارد
هنوز زمانی بسیار اندک از بازداشدت بدهدندام ابدراهدیدم زاده  
عضو کمیته پیگیری برای ایراد تشکدل هدای کدارگدری  
و فعاا حقوق کودک  واله زمداندی عضدو هدیدئدت مددیدره  
سندیکای نقاشان البرز و پیمان سالمی فعاا اجتماعدی کده  
در حمایت از زندانیان سدیداسدی در حداا اعدتدصداب غدذای  
زندان گوهردشت کرج به همراه خداندواده هدای آندان تدردمدع  
کرده بودند  نگذشته بود که بدا وجدود اعدتدراضدات وسدیدع  
کارگران در کارخانه ها و سطح خیدابداندهدا و دفداعدیدات و  
حمایتهای داخلی و بید  الدمدلدلدی از فدعدالدید  کدارگدری   
معلمی  سیاسی و اجتماعی اعتصدابدی دربدندد  کده خدود  
طوفان براه انداخته است  اعتراضات بده بدازداشدت اید  سده  
فعاا کارگری و اجتماعی و خواسدت آزادی فدوری آندهدا   
سهمگینی طوفان براه افدتداده بدر سدر آمدرید  و عدامدلدید   
بازداشت و زندانی کردن و اعماا فشار برفعالی  زندداندی را  

 شدت ب شید. 
در چنی  شرایطی است که نگهدداری بدهدندام ابدراهدیدم زاده  
بیشتر از ای  در زندان  به صرفه نبوده و ناچار بده آزادی او  
می گردند. آزادی بدهدندام ابدراهدیدم زاده بدرای خداندواده او  
م صوصا پسرش نیما از لحظات شادی بد دش و هدیدردان  
آفری  بود. ما به نیما که بسدیدار دلدتدندگ و ندگدران پددر  

مبارزش بدود و بده خداندواده مدقداومدش  آزادی بدهدندام را  
 تبریک می گوئیم. 

اما در همی  حاا واله زمداندی و ده هدا فدعداا کدارگدری   
معلمی  سیاسی و اجتماعی دیگر در بددتدرید  شدراید   در  
حالیکه تعدادی هنوز در اعتصاب غذا بسر مدی بدرندد  در  
زندان هستند. آزادی هر یک از آندهدا در گدرو تدوسدعده و  
تعمیق مبارزات ما کارگران  معلمان و همه انساندهدای حدق  

 طلب و آزادی واه است.  
انددرددمدد  صددنددفددی کددارگددران بددرق و فددلددزکددار کددرمددانشدداه       

 ١/٢/٣١٣٦ 
 
 

 گزارش
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 سر تیتر وصایش اجتماعی و کارگری 
هدای صدندفدی فدرهدندگدیدان    یانیه شورای هماهنگی تشکدل 

ایران درباره جدلدوگدیدری از بدازگشدایدی مددرسده کدودکدان  
 افغانستانی در شاهدیه یزد 

 
 فواد زندی از فعالی  کارگری شهر سنندج  بازداشت شد 

کشته شدن یک پدر و فرزند در درگیری پدلدیدس ایدران در  
 ایرانشهر 
 

 پرداخت معو ه مزدی کارکنان ایکو   
 

تحص  س رده گذاران موسسه ارمدان الدبدرزایدراندیدان کده بده  
مالباختگان  کاس ینی در کندار سداخدتدمدان مدرکدزی  دوه  

  ضائیه پیوست  
 
 ساا   ١٧ بار در    ١١ آوری کودکان کار و خیابان     جمع 

ساله متهم به  تل ملدیدکدادخدتدر بدچده هشدت    ٣٠ کودکی  
 ساله دستگیر شد  

 
های صدندفدی فدرهدندگدیدان    بیانیه شورای هماهنگی تشکل 

ایران درباره جدلدوگدیدری از بدازگشدایدی مددرسده کدودکدان  
 افغانستانی در شاهدیه یزد 

ممانعت معدودی از اهالی شهر شاهدیه یزد از بدازگشدایدی  
مدرسه ابتدایدی جدهداد خداا کدودکدان افدغدانسدتداندی در  
ن ستی  روز مهرماه ساا جاری یادآور مشدکدل فدرهدندگدی  

هاست دام  ما را گرفتده اسدت و بدا    بزرگی است که ساا 
سکوت  انکار و یا توجیه هم چیزی از زشتی آن کداسدتده  

شود. بررسی ها و گزارش هدای اولدیده مدندتدشدر شدده    نمی 
نشان می دهد عدم مدیریت و سدازمدانددهدی درسدت داندش  
آموزان ایرانی و افغانسدتداندی از سدوی مدقدامدات مسدئدوا  

 موجب بروز ای  مشکالت شده است . 
مسدالدده مددهدداجدرت و  دانددونددی یددا غددیددر دانددونددی بددودن آن   
پناهندگی و موجه یا غیرموجه بودن آن مسدائدلدی مدربدوه  

توان کودکان را بده خداطدر    به دنیای بزرگساالن است و نمی 
هدا مدرتدبد  بدا    هدا و یدا تدوافدقدات دولدت   تصمیم والدید  آن 

مرزهای سیاسی از حق برخورداری از تحصیدل  آمدوزش و  

مددرسدده مددحددروم کدرد. آمددوزش و پددرورش مددقدددمدداتددی و  
تحصیالت دوره عمومی حق همه کودکان است و رندگ و  

 شناسد.   نژاد و زبان و تابعیت سیاسی نمی 
 ید و شره به حقوق کودکان و از جدمدلده    پایبندی تام و بی 

هدای یدک    حق آنان برای برخورداری از آموزش از شداخصده 
کده آمدوزش    جامعه سالم  انسانی و پیشرو است و همچنان  

و پرورش و مقامات مسئوا در کشدور بده ندمدایدنددگدی از  
توانند اجازه دهند والدی  مداندع    جامعه و وجدان عمومی نمی 

گدیدری    التعلیم خدود شدوندد  تصدمدیدم   تحصیل کودکان واجب 
درباره حق تحصیل کودکدان مدهداجدر و پدنداهدردو و شدیدوه  

هدا را در مددارس    آموزش آندان و اصدل بددیدهدی ادغدام آن 
توان به عالیق و باورهای نادرسدت بدیدگدانده    عمومی را نمی 

ستیز مسئوالن و بدرخدی شدهدرونددان نداآگداه و غدیدرمسدئدوا  
 موکوا کرد. 

تدواندد بده خداطدر پدذیدرفدتد  چدندد    جامعه ایران هرچند مدی 
میلیون پناهدردوی افدغدانسدتداندی و عدرا دی در سده دهده  
گذشته از جهاتی به خود ببالد اما متاسفانده در کدارندامده  
ما در ای  مورد  نقاه سیداه و غدیدر دابدل دفداعدی هدم در  

پناه مهاجر و پناهروی افغدانسدتداندی    برخورد با شهروندان بی 
وجود دارد که باید بابت آن شرمسار بداشدیدم و بدا ندگداهدی  

ایم بکوشدیدم مداندع تدکدرار رفدتدارهدای    نقادانه به آنچه کرده 
زشت و غیرانسانی با برادران و خواهران افدغدانسدتداندی خدود  

ای برای شروع بهتر از بدازبدیدندی ندقدادانده    شویم. و چه نقطه 
هدای مدا در بدرخدورد بدا کدودکدان    رفتار و تصمیم سدازی 

 التعلیم    افغانستانی واجب 
های صدندفدی فدرهدندگدیدان ایدران    شورای هماهنگی تشکل 

کند و از مقامات مسئوا در آمدوزش و پدرورش    تاکید می 
خدواهدد کده بددندا بددر وظدیددفده  اتددی خدود و فدار  از    مدی 

  ٨٣ و    ٨٢ مالحظات سیاسی و عقیدتی و بدرابدر بدا مدواد  
های حقوق کودک که ایران هم به آن پدیدوسدتده    کنوانسیون 

است و همچنی  بدرابدر بدا  دواندید  داخدلدی دربداره آمدوزش  
رتدبده    کودکان در س  آموزش و تدوصدیده مدقدامدات عدالدی 

کشور و تعهدات اخیر خود  بدون هیک  ید و شدرطدی حدق  
همه کودکان ساک  ایران را بدرای تدحدصدیدل بده رسدمدیدت  
بشناسند و در راستای آموزش و فرهنگ سدازی جدامدعده  

 محلی مهاجر پذیر ا دام نماید. 
 

برابر با مطالعات آکادمیک مدتداخدر و تدردربدیدات مدوفدق  
کشورهای پدیدشدرو در امدر آمدوزش و پدرورش چدنداندکده  

دانیم سیاسدت جدداسدازی مددارس بدر اسداس اسدتدعدداد    می 
تحصیلی یا سالمت روانی و جسدمدی داندش آمدوزان و یدا  
احیانا توانایی مالی  سیاستی نادرست و غیرعملی بدوده و  
اینک کشورهای پدیدشدرو در امدر آمدوزش و پدرورش  از  

اندد. در    سیاست اختصاصی سدازی مددارس دسدت کشدیدده 
چنی  شرایطی سیاست نژادپرستانه تدفدکدیدک مددارس بدر  
اساس تفکیک  ومی و تحت عدندوان جدداسدازی مددارس  
اتباع بیگانه یا عنوانی همچون  طدبدی سدازی مددارس در  
لوای تفاوت فرهنگی  سیاستی مطلقدا غدیدر دابدل دفداع و  

تدابدد و    آور است. چنی  سیاستی هیک توجیهدی بدرندمدی   شرم 
آمدوزان و نده مددیدران مددارس و یدا سدایدر    نه والدی  داندش 
توانند و ندبدایدد خدواهدان یدا مدردری چدندید     مقامات نمی 

 های ضد آموزشی شوند.   سیاست 
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های صنفی فرهندگدیدان ایدران بده    شورای هماهنگی تشکل 
نمایندگی از جامعه معلمان کشور  رویدداد شدهدر شداهددیده  

آمدیدز و ندفدرت    یزد را محکوم می کندد و رفدتدار تدعدصدب 
پراکنانه برخی از شهروندان ای  شهر را مدایده تداسد  مدی  
داند لذا از آموزش پرورش یزد و مقامات وزارت آمدوزش و  

خواهد با جدیت و بدون مسامحده در اید  مدورد    پرورش می 
تدر طدرب غدلد     موضع بگیرند و ضمد  لدغدو هدرچده سدریدع 

گتوسازی برای کودکان افغانستانی  طدرب  دطدبدی شددن  
مدارس  مستدندد بده  دواندید  مدوجدود در بدرابدر هدرگدونده  
مقاومت بیگانه ستیزانه برخی از هدمدوطدندان و یدا احدیداندا  
همکاران ناآگاه فرهنگی بایستدندد و اجدازه نددهدندد حدقدوق  

پدنداه افدغدانسدتداندی در درجده    کودکان مهاجر و پناهنده بدی 
ن ست و آبروی آموزش و پرورش و مدعدلدمدان شدرید  ایدران  
 ربانی تعصبات غل  و رفدتدار غدیدر مددندی گدروهدی از  

 هموطنان ناآگاه شود. 
 

خشونت پلیس یحگحان ویحژه بحا بحازداشحت 
 شدگان

های تابعه بدزرگدتدرید     ت ل  مالی صندوق  خیره و شرکت   
 ت ل  مالی در طوا تاریس کشور است 

مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مردلدس  
هدای تدابدعده    گفت  ت ل  مالی صندوق  خدیدره و شدرکدت 

بزرگتری  ت ل  مالی در طدوا تداریدس کشدور اسدت  اگدر  
    هدا روشد  شدود بده اید  مسدئدلده   تمامدی ابدعداد فدعدالدیدت 

 رسیم.    می 
زاهدی به فعالیت بانک سرمایه اشاره و تصدریدح کدرد  از  

هدزار مدیدلدیدارد    ٣ هزار میلیارد وام بداندک سدرمدایده     ٣١ 
برای افراد گدیدرندده      مشکوک الوصوا بوده و اعتبارسنری 
های بسیاری را شداهدد    وام نبوده است و سوء استفاده و رانت 

 بودیم. 
 
کردگحان بحاالتحر از نحر   بیکاری تح یل 

 متوسط
 گو با ایسنا    و   رحمانی فضلی  وزیر کشور در گفت 

درصد بیدکداری در کدل کشدور بده    ٣٨ علیرغم اعالم ر م  
صورت میانگی   شاهد هستیم کده در بدرخدی از شدهدرهدا  

درصد رسیده است. مترسفانه در بدید     ٦١ میزان بیکاری به  
های ما ر م بیکاری بسیار باالتر از آندچده کده    تحصیلکرده 

 شود  است.   به طور متوس  اعالم می 
 
 

این خانواده جزو آمارها 
 نیست

داندد  کدوچدک و    در ای  خانه هیک کس سدندش را ندمدی 
 «رد مددرز »بددزرگ هددم ندددارد. پسددران خددانددواده از تددرس  

رود و    ها بده کدار مدی   اصطالحی که برای اخراج غیرایرانی 
اند. دخدتدرهدا هدم یدک    نشی  شده   اتهام غیرایرانی بودن  خانه 

گیرندد. چدنددسداا پدیدش    روز خیالی برای خودشان تولد می 
زنندد کده    هم برای رئیس جمهور نامه نوشتند اما حدس می 

 به دستش نرسیده و هیک و ت ن وانده باشد. 
 

ای خاکی که شدایدد    به گزارش ایسنا  پس از عبور از جاده 
کیلومتری بیشتر از تهران فداصدلده ندداشدتده بداشدد بده    ٣٧ 

رسدیدم     ای خدلدوت مدی   یک گاوداری در انتدهدای کدوچده 
ای در دهدی ندزدیدک چدهدارداندگده. سدمدت راسدت    کوچه 

اندد  کدوهدی از ندان خشدک    گاوداری اتدا دکدی سداخدتده 
ای    تدر پسدر بدچده   جا کنار دیوار تلنبار شده و آن طدرج   همان 

 مشغوا غذا دادن به گاوهاست. 
 

بی" همراه دختراندش جدلدوی در ایسدتداده. بدا وجدود    "ناز بی 
بدیدندد  روبدوسدی و سدالم و    آنکه اولی  بار است ما را مدی 

اسدت و      سدوخدتده   اش آفدتداب   کند. چهره   علیک گرمی می 
اند. همراه دو تد  از خدیدرید  بده سدمدت    دستانش پینه بسته 

شدویدم. بدی    اتا ی کوچک و ساده اما مرتب هددایدت مدی 
نشدیدندندد  رفدتدارشدان    بی و دخترهایش دور تا دور اتاق مدی 

رود     بودن از یدادمدان مدی   آنقدری گرم است که حس غریبه 
بدی اسدت.    البته اینرا خانه "زهدرا" دخدتدر بدزرگدتدر نداز بدی 

بی اصالتا اهل سدیدسدتدان و بدلدوچسدتدان اسدت امدا در    بی 
سدالده    ٣٨    ٣١ گرگان بزرگ شده و زندگی کدرده اسدت.  
دهد. شدوهدرش    بوده که پدرش او را به علت فقر  شوهر می 

گدویدد     برد. مدی   های اطراج گرگان می   پزخانه   او را به کوره 
 «کردیم.   زدیم و کار می   آید فق  خشت می   تا یادم می »
 

اش را به هم  دالب کدرده    چهارزانو نشسته  دستان چروکیده 
و با نگاهی که دیگر روب نددارد بدا سدرش بده دخدتدراندش  

االن هدمده دلشدوره داریدم و  »گدویدد     کند و مدی   اشاره می 
لهره شیریدندی دارد     .«نگرانیم همی  دوتا دختر هستند...  

کرد تا متوجه تک تک کلماتی کده بده    باید کمی د ت  
 برد بشویم.   کار می 

 
داندد چدندد    بی بیسواد با اینکه شناسنامه دارد  ندمدی   ناز بی 

 ساله است. 
 

پدزخدانده سد دت کدار    ها در کوره   ناز بی بی از اینکه آن ساا 
کرده ناراحت نیست اما از اخالق بد همسرش هنوزم بدعدد از  

مددام خشدت  »گدویدد     کند و مدی   گذشت سالها گالیه می 
زدیم  از ای  کوره به آن کوره. وضع خوبی ندداشدتدیدم و    می 

اخالق شوهرم خیلی بد بود. او شناسنامه ندداشدت و و دتدی  
ام    گفدت در خدانده پددری   پرسیدم مدارکش کراست می   می 

است  اما با پدر و مادرم دعدوا و فدرار کدردم و آندهدا هدم  
 «اند.   ام را نگه داشته   شناسنامه 

 
ناز بی بی هیک و ت خانواده همسرش را ندیده اسدت. پدندج  
دختر و دو پسر دارد. ماجرای ازدواج آنها را اینگونده روایدت  

ای وجدود    مدتها بود مطمئ  شده بودم شناسنامه »کند     می 
ندارد و نتوانستم برای هیک کدام از کودکداندم شدنداسدندامده  

مدو دع    بگیرم. شوهرم  دخترانم را به همردیفان خودش داد. آن 
ای  طور نبود کده بدتدواندم اعدتدرا  کدندم. زیدردسدت او و  
کوچک بودم. چشم به هم زدم و دیدم برای دخدتدر بدزرگدم  
زهرا داماد آورده  او ایرانی و از آشدندایدان بدود امدا او هدم  

های م  شدنداسدندامده ندداشدت. شدوهدرم  دخدتدر    مانند بچه 
دومی و سدومدی را هدم شدوهدر داد. دامداد دوم و سدوم  

 «افغانی بودند. 
 

ماجرای زندگی ناز بی بی از روزی که دختر سدومدش را  
شدود. دامداد    کنند وارد فاز غمبار جدیددی مدی   عروس می 
ها کدار کدندد و او را بددون    داند نامزدش در کوره   سوم می 

برد. ناز بی بدی بدا شدوهدرش    برگزاری مراسم عروسی می 
هدا    شود و از آن روز دیدگدر سدر کدوره   وارد بح  و جدا می 

 دهد.   رود و به دخترانش هم اجازه نمی   نمی 
 

گیرد برای کار به تهدران بدرود     بی تصمیم می   شوهر ناز بی 
آورد و نداز    او دو پسر کوچکش را با خودش به تهدران مدی 

 مانند.   بی بی و دخترها در گرگان می 
 

شدوهدرم بده شدهدرک  »گدویدد     بی بدی در اید  بداره مدی 
آمدد بده    صنعتی چهاردانگه آمد. آن اوایل خوب بود و مدی 

کدردندد  امدا بدرایدم    زد. سه نفری کارگری مدی   ما سر می 
گدفدت و کدم    آورند  خیلی درو  می   سواا بود چرا پوا نمی 

گدفدتدندد شدوهدرت    کم رفت و آمدش کم شد. اطرافیانم مدی 
در تهران ازدواج کرده . گدفدتدم " مدرد اسدت  زن بدگدیدرد   

هایدم را بددهدد."    عیبی ندارد. به شره آنکه خرج م  و بچه 
آمد. دامادهایم پیگیر شددندد    اما دیگر سالی یکبار هم نمی 

و متوجه شدند او معتاد شده  وضع خوبی نداشت و دوسدت  
هم نداشت کسی او را ببیند. یک بار کده بده خدانده آمدده  

شدود کده    سداا مدی   ٣٧ بود شبانه فرار کرد و حاال شدایدد  
 .«رفته و گم شده است 

 
از زهرا دخدتدر بدزرگ نداز بدی بدی دربداره پددرشدان سدواا  

هیدک خدبدری از پددر ندداریدم   دبدال  »گوید     کنم. می   می 
کرده ولدی آندهدا    دانستیم با خواهر و برادرش زندگی می   می 

رفت و آمدی با ما ندارند و فق  یکبدار کسدی را دیددیدم  
دانیم و مطمئ  ندیدسدتدیدم    که پدرم گفت عمویتان است  نمی 

راست گفته  یا نه. با ای  حاا برادرهایم بدرای پدیددا کدردن  
بدودندد و    عمو به گرگان رفتند اما انگار از آن محله رفتده  

نتوانستیم پیدایشان کنیم. شاید پنج شش ساا باشد کده بده  
 .«شناسیم   ایم و هیک کس از فامیل را نمی   تهران آمده 

 
دهد  تمام امید ما به عمدویدمدان بدود. شدندیدده    او ادامه می 

خدواسدتدیدم از طدریدق او    بودیم او شدنداسدندامده دارد و مدی 
دار شویم اما انگار آب شدده رفدتده تدوی زمدید      شناسنامه 

 هیک ا ری از او نیست. 
 

 ترسند از خانه بیرون بیایند   می  «بی   ناز بی »خانواده  
 

در تمام مدت دو دختر جوان که معلوم است هدر دو کدمدتدر  
اند و با د دت ندگداهدم    رویم نشسته   ساا س  دارند رو به   ٨١ از  
گدویدد     کندد و مدی   کنند. ناز بی بی به آنها اشاره می   می 

ایدد  دو تددا خددواسددتددگددار ایددرانددی داشددتددنددد امددا و ددتددی  »
روندد. االن    شنوند شدنداسدندامده نددارندد مدی   خواستگاران می 

خواهندد بده افدغدان بدروندد    خواستگار افغانی دارند ولی نمی 
خدورم. دو پسدر    شدان را مدی    شوهر کنند   خدیدلدی غصده 

بزرگ هم دارم ولی از ترس آنکه آنها را به خاطدر ندداشدتد   
آیدندد و    مدرک بگیرند و رد مرز کنند  از خانه بیرون ندمدی 

 کنند.    کار نمی 
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کندندد و    "نسیبه" و "جمیله" هر دو در یک کارگاه کار می 
گیرند تا کرایده و خدرج    روی هم حقوق یک کارگر را می 

خدداندده مددادرشددان را کدده در روسددتددای دیددگددری هددمددان  
هاست را بدهند. ناز بی بی ساا تولدد هدیدک کددام    نزدیکی 
  ٣٦ ٣٧ زندندد    ها را یادش نیدسدت. آندهدا حددس مدی   از بچه 

سدالشددان بدداشددد. بده  ددوا خددودشددان  الددکددی یددک روز را  
شدان اصدال    گیرند. یدکدی   اند و جش  تولد می   مش ص کرده 

به مدرسه نرفته و فق   رآن خواندن بلد است و دیگدری دو  
ساا به مدرسه رفته است اما از ساا سوم دیگر مدرسده بده  

گوید که یدکدبدار    دهد درس ب واند. نسیبه می   او اجازه نمی 
چند ساا پیش برای دکتر احمدی نژاد ندامده ندوشدتده امدا  

 شاید هیک و ت او آن را ن وانده باشد. 
 

از دخترها که تا ای  لحظده سداکدت بدودندد و فدقد  ندگداه  
خواهم وارد بدحد  شدوندد و دربداره خدودشدان    کردند می   می 

ترکد. اشدک از چشدمدان    حرج بزنند  اما بغض هر دو می 
گدویدد     شود. نسدیدبده مدی   ناز بی بی و زهرا هم سرازیر می 

شناسنامه نداشت  و درس ن وانددن خدیدلدی سد دت اسدت   »
نشدیدندیدم    توانیم دوست پیدا کنیم. بدا هدر دخدتدری مدی   نمی 

روی  بده    پرسند کالس چندمدی  دانشدگداه مدی   سریع می 
خاطر همی  دوسدت ندداریدم بدیدرون بدرویدم. اگدر هدم بدرویدم  

ترسیم ما را بگیرند و چدون مددرک ندداریدم بدگدویدندد    می 
افغان هستیم و رد مرزمان  کنند و به افغانستان بفرسدتدندد.  

شویم و با تدرس    آید م فی می   در کارگاه هم تا بازرس می 
 .«کنیم   و لرز کار می 

 
تدا کدالس  »گدویدد     رسد مدی   جمیله که بزرگتر به نظر می 

دوم را خواندم. درسم خوب بود اما چون شناسنامه ندداشدتدم  
دیگر اجازه ندادند به مدرسه بروم. سر کدوره بدودم و گدریده  

تدواندم بده مددرسده بدروم. مدادرم گدفدت    کردم چرا ندمدی   می 
دهدیدم اجدازه بددهدیدد    خواهیم پدوا هدم مدی   کارنامه هم نمی 

دخترم درس ب واند اما اجدازه  نددادندد و گدفدتدندد بدرایشدان  
شود. خیلی برای مدرسه رفت   وق داشدتدم امدا    دردسر می 

طوری توی  و م خورد که دیگر دوست ندارم به آن مدو دع  
 «ها فکر کنم   

 
زهرا دختر اوا خانواده  است که عالوه بر به دوش کشدیددن  

اش  در خانه خودش نیز بدا کدوهدی    مشکالت خانواده پدری 
از مشکالت و دردها روبروست. از روحدیده خدوبدی کده در  

کدندد و    کدندم. خدوب صدحدبدت مدی   ظاهر دارد تعرب مدی 
امروزی است. مرا ب است خواهرهای کوچدکدتدر خدوب از  

اش را توی بغدل گدرفدتده    ما پذیرایی کنند و دختر سه ساله 
 تا بازیگوشی نکند. 

 
همسرش یک ماه پدیدش حدید  کدار در گداوداری دچدار  

شکند  بده هدمدید  خداطدر    شود و لگ  پایش می   سانحه می 
خواهد اما با پدادرمدیداندی    صاحب گاوداری عذر آنها را می 
دهدد تدا هدمدسدرش خدوب    خیری  دوماهی به آنها و ت مدی 

گدویدندد اگدر خدوب هدم بشدود دیدگدر    شود. هدرچدندد مدی 
تواند مثل گذشته خوب کار کند. همسر زهرا به خدانده    نمی 

اش رفته  و "مهرداد" پسر بزرگترشان را با خود بدرده    مادری 
بلکه از بار م ارج خانواده کاسته شود. حاال خدرج زهدرا را  

دهند و مدعدلدوم ندیدسدت بدا    هم خواهرهای کوچکترش می 

سددرآمدددن مددهددلددت آن اتدداق کددوچددک گددوشدده گدداوداری  
 شود.   سرنوشتشان چه می 

 
او با ای  حاا بیش از آنکه نگدران خدودش بداشدد بده فدکدر  

تواند درس بد دواندد.    اش است که نمی   ساله   ٣٨ مهرداد  پسر  
زهددرا از تددالددشددش بددرای فددرسددتددادن مددهددرداد بدده مدددرسدده  

ها ازدواج کرده اند و چدون    خواهرهایم با افغانی »گوید     می 
آنها کارت و پاس ورت دارند  بچه هایشان بده مددرسده مدی  
روند. اما شدوهدرم مداندندد مد  شدنداسدندامده نددارد  الدبدتده  
پسرعمویش شناسنامه دارد و شاید بدتدواندیدم از اید  طدریدق  
برای مهرداد شناسنامه بگیریم اما متاسدفدانده بدا آندهدا هدم  
ارتباه نداریم و پیدا کردنشان س ت است. همه مدا  را بده  

اند و هیک کدس دوسدت نددارد بدا مدا    خاطر پدرم طرد کرده 
 .«رفت و آمد کند 

 
اخدیدرا بدرای  دبدت ندام مدهدرداد بده  »دهدد     زهرا ادامه می 

مدرسه رفتم  گفتند برای او  بدرگده کدفدالدت بدیداور. بده  
دانستم باید یا م  یا شدوهدرم حدتدمدا    فرمانداری رفتم و نمی 

یکی مان مدرک داشته باشیم. آنرا به م  گفتدندد زودتدر  
برو  اگر ندروی زندگ مدی زندیدم بده حدراسدت رد مدرزت  
کنند. مهرداد خیلی دوست دارد به مدرسه بدرود. مدهدرمداه  

روندد    شود ناراحت است که دوستاندش مددرسده مدی   که می 
تواند. و تی بیدرون از او مدی پدرسدندد مددرسده    اما او نمی 

روم. چدون خدردالدت    گدویدد مدی   رود یا نه به درو  مدی   می 
کشد. خیلی ناراحت است و و تی شنید شما به ایدندردا    می 
آیید صلوات نذر کرده و دوست دارد شناسدندامده داشدتده    می 
 .«باشد 

 
حاا و هوای زندگی در حواشی تهران خوب نیست و هدندوز  

کنی که شاید وضدعدشدان از    توانی کسانی را پیدا می   می 
روستانشینان مناطق محروم برخی استانها هدم بددتدر بداشدد.  
خانواده ناز بی بی فقد  یدک ندمدونده از صددهدا خداندواده  
ایرانی بدون شناسنامه است که دسدت روزگدار آندهدا را بده  

ای که روزگداری مدحدقدرانده را    تهران کشانده است  خانواده 
گذارنند و نه تنها از همه امکانات رفاهی  درمداندی و    می 

اند بلکه به علت نداشت  شناسدندامده    آموزشی جامعه محروم 
کدندندد  تدرس    همه عمرشان را با ترسی بزرگ سد دری مدی 

دستگیری و اخراج از سرزمی  مادری. آنها در هدیدک آمدار  
گیرند و جزء جمعیدت ایدران ندیدسدتدندد.    و سرشماری جا نمی 

هدای    اینها نسلی پر از حسرت  محرومیت  آسدیدب و بدغدض 
 فروخورده اند. 

 
یکی از همان بازماندگان از تحصدیدل اسدت کده   «مهرداد »

 رار شده بدود دولدت بده آندهدا کدمدک کدندد تدا از مدهدر  
جانمانند. مهرداد پنج ساا است از مدهدر جدامداندده و حداال  

گدویدد اگدر    برای رفت  به مدرسه نذر کرده و مدادرش مدی 
روزی بشنود شناسندامده دار شدده از خدوشدحدالدی سدکدتده  

کند. کورسوی امید در خداندواده نداز بدی بدی هدندوز    می 
خاموش نشده و تنها آرزویشان در ای  دندیدا اید  اسدت کده  

 شان  بت شود.   یک روز هویت ایرانی 
 

بی برای کدمدک مسدئدوالن و خدیدران    آدرس خانواده ناز بی 
برای تهیه مدارک هویتی و رفع بازماندگی از تدحدصدیدل  

 فرزندانش نزد ایسنا محفوو است. 
 

 ایسنا  فاطمه اسماعیلی 
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 از صفحه
Workers in Iran  

 کارگران در فیس بوک                              دیدن کنید

 کاراگران هپکو و اذراب با وزیر کار بی پروا سخن گفتند

به گزارش روزنامه هدمدشدهدری در  
پی اعتراضات کارگدران دو غدوا  
صنعتی اراک که از چندی  مداه  
پیش به صورت مقطعی بدرگدزار و  
هر بار با وعده پیگیری و پرداخدت  
مطالبات  ارام شده اسدت  امدا در  
هفتده گدذشدتده  تدردمدع هدمدزمدان  
کارگران ه کو و ا راب تا جدایدی  
ادامه یافت که به مداخله ندیدروی  
انتظامی نیز منرر شد و سدراندردام  
در ن ستی  روز هفته جداری پدای  
وزرای صنعت  کار و ا تدصداد بده  
همدراه روسدای بداندک مدرکدزی   
سازمان خصدوصدی سدازی  امدور  
مالدیداتدی  تدامدید  اجدتدمداعدی و  
نمایندگدان مدردلدس  ندمدایدنددگدان  
کارگران ه کو  ا راب و اسدتدانددار  
مرکزی  نشستی در محدل وزرات  

 صنعت برگزار کردند 
 

در ادامدده ایدد  نشددسددت  روز سدده  
شنبه  ربیعی وزیدر  کدار پدس از  
سفر خدود بده اراک بده مدندظدور  
بررسی برخوردهای پیدش امدده بدا  
کارگران ه کو و ا راب در گفتگو  
بدا پددایددگداه اطددالع رسدانددی دولددت  
گفت  کارگران ا راب و ه کو بی  
پروا و با صراحت با مد  صدحدبدت  
کردند و از اینکه مدورد ضدرب و  
شتم  درار گدرفدتده اندد بده شددت  

 دل ور بودند 
کارگران ه کو که امروز مقاومت  
و رشادت و شراعت شان در مقابل  
 وه  هریه زبانزد خاا و عام شدده  
است و برای خواست مطالبات خود  
اعددم از حددقددوق هددای مددعددو دده   
م الفت بدا خصدوصدی سدازی و  
تمدید دفترچه بیمه و... چدنددید   
ساا است  دهدرمداندانده در مدقدابدل  
کارفرمایان غدارتدگدر ایسدتدادگدی  
می کنند بده یدمد  اید  دالوری   

باع  شدند که ابعاد تازه ایدی از   
بحران ای  دو غوا صنعتی تدوسد   

 مرلس علنی شود 
اوا اینکه  افشا و رو شددن پشدت  

  ٣١ پرده واگذاری شرکت ه کو بده 
میلدیدون تدومدان بده فدردی فدا دد  
اهلیت از طرج سازمان خصدوصدی  

 سازی  
دوم اینکه  بر اساس اظهارت سعید  
باستداندی سد دندگدوی کدمدسدیدون  
صنایع و معادن  مدیر ا راب یک  
فرد بورس باز بوده و ت صص الزم  
را در اداره کدردن شدرکدتدی مدثدل  
ا راب را نداشته است و از هدمدید   
رو نیز بازداشت شده که نتدوانسدتده  
است وضعیت داخدلدی شدرکدت را  
  ٦ سامان دهد و متاسفانه کارگران  

مداه حددقدوق دریددافدت نددکدرده انددد   
باستانی ضم  انتقاد از خصوصدی  
سازی  وزارت صدندعدت و مدعددن   
 وزارت کشور و دارایی  تهدید کرد 
تقداضدای تدحدقدیدق و تدفدحدص از  
سازمان خصدوصدی سدازی را بده  

 جریان می اندازد 
و همچنی  امروز چهارشنبه  پدس  
از  رائت تدذکدر کدتدبدی اعضدای  
کمیسیون در جلسه علنی  از نامه  
به روحانی برای رسیدگی فدوری  

 به وضع کارگران خبر داد 
راستش اید  اعدتدصداب  تدردمدع و  

و تدحدسدید       اعترا  شدکدوهدمدندد 
برانگیز کارگران هد دکدو و ا راب  
بود که باعد  شدد ابدعداد فسداد   
رانت واری و بحرانی عظیمی کده  
موجب ورشکستگی کارخانرات و  
بددیددکدداری و اخددراج صدددهددا هددزار  
کارگر در ایران شد ب وبی اشکدار  
کند که اکنون حتی ماموریت سه  

حلی      وزیر ا تصاد نیز نمی تواند راه 
 برای ان ارائه دهد 

برای تایید ای  مطلدب بدد ندیدسدت  

واکنش  محمد جعفری رئیس اتاق  
اراک را پدس از نشدسدت وزرای  

 ا تصادی بشنویم. 
وی می گوید و تی صنایعی در  

چنینی    کشور ما دچار حواشی ای  
می شوند اغلب مدوارد جدلدسداتدی  

تصمیماتی احساسی      برگزار شده و 
تحت تا یر مسدائدل اجدتدمداعدی و  
امنیتی ای  حدواشدی اتد دا  مدی  
شود که لزوما  ادر به رفدع ریشده  
ای مشکالت ن واهند بدود و اید   
برنامه ها فراتر از یدک مسدکد   

 مقطعی ن واهند بود 
مطمئنا ابعاد فروپاشی صنایع ایران  

    مطلب تشریح     را نمی توان در یک 
کرد اما از دو فاکتور علل بحدران  

ا راب        در دو غوا صنعتی ه کو و 
  ٣١ که یکی را بده  دمد  بد دس  

میلیون تومان  که  حدتدی انددازه  
 بهای  

درب ورودی کارخانه نمی باشد و  
واگددذاری دیددگددری بدددون مددراحددل  
 انونی و  بصورت ا تصاد رفا تی  
به یک بورس باز  نشان می دهدد  

  ١٢ فروپاشی صنایع ایران در اید   
ساله از بندیداد پدهدلدوی تدا بدندیداد  
مستکبران فق  در ا در چد داوا و  
غارتدی صدورت گدرفدتده کده در  
تاریس هیک سدابدقده ایدی بدرای ان  

 نمی توان یافت 
سرمایه داری عقب مانده ایران بدا    

ارزان کردن نیروی کار  صنایدع را  

دوشیده اند و ضم  بده جدیدب زدن  
سددودهددای سددرشددار انددهددا  را بدده  
فددرسددودگددی و ورشددکددسددتددگددی  
کشاندند و عا ب نیز با خصولدتدی  
 سازی چوب حراج  به صنایع زدند 
و امدا اعدتدصدابدات  تدردمدعدات و  
اعتراضات و صراحت و بی پروایی  

ا راب و صددهدا      کارگری ه کو و 
نمونه مشابه در ساا نشان میدهدد   
جددنددبددش کددارگددری ایدد  هددمدده  
غددارتددگددری و چدد دداوا را تددحددمددل  
ن واهد کرد و با تمام توان و  درت  
خواهان حقوق و مطالبات انبداشدتده  

 خود است 
 شاپور احسانی راد  

 ٣٦ مهر    ٦ 
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نامه اعتراضی جو هدارتدمد  دبدیدر  
کدددل شدددورای اتدددحدددادیددده هدددای  
کارگری وندکدوور و حدومده  بده  
پددایددمدداا کددردن حددقددوق پددایدده ای  

 کارگران در ایران 
بدددنددبدداا تددمدداس مسددعددود ار نددگ  
عضو کم ی  برای آزادی کارگران  
زندانی در کانادا و در پداسدس بده  
نامه های درخواستی ای  کمد دید   
برای حمایت از کدارگدران زندداندی  
در ایران   جو هدارتدمد  دبدیدر کدل  
شورای اتحدادیده هدای کدارگدری  
ونکدور و حدومده طدی ندامده ای  
سرگشاده به روحانی اعترا  خود  
را به پایماا کردن حقوق پدایده ای  
کارگران در ایران اعدالم کدرد. او  
در ای  نامه ضم  اشاره بده مدوارد  
مش صی چون دستدگدیدری رضدا  
شددهددابددی عضددو هددیددات مدددیددره  
سندیکدای واحدد و وضدع ندگدران  
کننده او در زنددان  صددور حدکدم  
وحشددیدداندده شددالق بددرای شدداپددور  
احسانی راد  دستگیری سه معدلدم  
معتر  اسماعیل بعدی  مدحدسد   
عمرانی و محمود بهشتی و صدور  
احکام زندان برای طاهر  ادرزاده و  
رضا مسلم دو ت  دیگر از معلمان   
و فشار بر روی جعفر عدظدیدم زاده  
عضو اتحادیه آزاد کدارگدران ایدران  
برای بازگرداندن او بدرای سد دری  

ساا حکم زندانش و علی    ٦ کردن  
نراتی از سنندیکای نیشکر هفت  

ماه حکم خواستدار پدایدان    ٦ ت ه با  
دادن به ادامه نقض حقوق پایه ای  
کارگران و آزادی فوری دستگدیدر  
شدگان شده است. ترجمه فدارسدی  
و مت  اصلی ای  ندامده ضدمدیدمده  

 است. 
کددمدد ددیدد  بددرای آزادی کددارگددران  

 زندانی 
 ٨١٣٢ س تامبر   ٨٧    ٣٦ مهر    ١ 

*** 
نامه سرگشاده جو هدارتدمد  دبدیدر  
کدددل شدددورای اتدددحدددادیددده هدددای  
سراسری کارگری ونکور و حومه  

 در کانادا 
 به روحانی رئیس جمهور ایران 

موضوع  نقض حقوق کارگدران در  

 ایران 
از طدرج شدورای اتدحدادیده هددای  

  ٦١ کارگری ونکور و حومه کده  
هزار کارگر را در بر میگیرد  م   
ای  نامه را مدیدندویسدم تدا عدمدیدق  
تددریدد  نددگددرانددی خددود را دربدداره  
سرکوب فعاالن کارگری به دست  

 حکومت شما اعالم کنم.  
ما بویژه آزار و فشارهای زیدر را   

بر روی شهرونداندتدان کده بد داطدر  
حددقددوق پددایدده ای خددود مددبددارزه  

 میکنند  محکوم میکنیم  
رضا شهابی عضو سدنددیدکدای    -

کددارگددران شددرکددت واحددد کدده در  
بشدت مورد ضرب و    ٨١٣١  وئ   

شتم  رار گرفت. دو باره بده زنددان  
بازگشسته است و به بهانه ایدندکده  
حکم زندان  بلدی خدود را کدامدل  
نگذرانده است  به دستور دادسدتدان  
در هشددتددم مدداه اوت در زندددان  

روز    ٣٦٢ نگاهداشته شده و بدایدد  
دیگر در حبس بداشدد. و رضدا در  
اعددتددرا  بدده ایدد  مددوضددوع در  
اعددتددصدداب غددذا بسددر مددیددبددرد و  

 وضعیت جسمانی اش بد است. 
شاپور احسانی راد از اتدحدادیده    -

آزاد کارگران ایران که در یدازدهدم  
توس  شعبده صدد    ٨١٣٢ ماه اوت  

و یک دادگاه انقالب اسالمی بده  
مدیدلدیدون    ٣ سی ضدرب شدالق و  

جریمه نقدی محدکدوم شدده اسدت.  
 ای  حکم بی حد وحشیانه است. 

اسماعیدل عدبددی یدک فدعداا    -
شناخته شدده مدعدلدم کده پدس از  

روزه    ١٢ یک اعدتدصداب غدذای  
 وئیه    ٧ آزاد شده بود و ا دوباره در  

سداا    ٦ دستگیر شد. او بده   ٨١٣٢ 
زندان محکوم شده و به زندان اوید   

 منتقل شده است. 
عدلددی نددردداتددی از سددندددیددکددای   -

کارگران نیشدکدر هدفدت تد ده کده   
ماه حبس محکوم شده است و    ٦ به 
کارگدر دیدگدر اید  کدارخدانده     ٢١ 

برای شدرکدت در اعدتدصدابدات در  
مورد دستمزدهدای پدرداخدت نشدده  

 بازداشت شدند. 
محدسد  عدمدراندی یدک فدعداا    -

معتر  معلم در شهر بوشهدر کده  

 وئیه دستگیر شدده اسدت.    ١٣ در  
 و یکساا حکم زندان دارد 

جعفر عظیم زاده عضو اتدحدادیده    -
آزاد کدارگددران ایدران کده بددعدد از  
کارزاری جهانی در  دبداا و دیدقده  
آزاد شد  زیر فشار دائم اسدت کده  

سداا حدبدس    ٦ برای گدذرانددن    ٦ 
 ناعادالنه اش به زندان بازگردد.  

محمود بدهدشدتدی عضدو دیدگدر    -
کانون صنفی معدلدمدان کده بدرای  

ساا حکم زندانش    ٣٠ س ری کردن  
 دستگیر شده است.   

طاهر  ادرزاده و رضا مسلم دو     -
فعاا معلم که به تدرتدیدب بده سده  
ماه و سه ساا حبس محکوم شدده  

 اند. 
ای  نامها تنهدا تدعدداد کدمدی از    

فعاالن و رهبران  معلمان و فعداالن  
اجتماعی هستند کده در مدعدر   

 تهدید و دستگیری  رار دارند. 
ما ادامه پایماا کردن حقوق پایده   

ای کارگران  در ایران را محدکدوم  
می کنیم و مصدرا تداکدیدد داریدم  
که هر چه زودتر  به آزار و ا یدت  
ای  کارگران پایان دهید و آندهدا را  

 فورا آزاد کنید.  
 با احترام  جو هارتم   

دبیر کل شدورای اتدحدادیده هدای  
کددارگددری ونددکددور و حددومدده در  

 کانادا 
روندددوشدددت  کدددمدددیدددتددده اجدددرایدددی   

VDLC 
 ٨١٣٢ س تامبر   ٣٠ 
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 Hassan Rouhani  
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Islamic Republic of 
Iran Palestine Avenue, 
Pasteur St., Pasteur 
Sq. Tehran, Islamic 

Republic of Iran  
E -m a i l : 
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 D e a r  P r e s i d e n t 

Rouhani:  
 Su b j ec t :   R i gh t s 
Violations  Workers in 

Iran  
 On  beha l f  o f  t h e 
V a n c o u v e r  a n d 
D i s t r i c t  L a b o u r 
Council, representing 

 ١١١ ٦١  workers in our 
region of Canada, I 
write to express our 
deepest concern about 
the oppression of 
worker activists at the 
h a n d s  o f  y o u r 

government.   
 W e  s p e c i f i c a l l y 
c o n d e m n  t h e 
fo l lowing  abuses 
against your citizens 
for their efforts to 
improve union and 

workers’ rights:   
 - Reza Shahabi of the 
Union of Workers of 
Tehran and Suburbs 
United Bus Company 
was seriously beaten 
by security agents first 

in June  ٨١٣١   .He was 
subsequently returned 
to jail on the excuse 
t h a t  h e  h a s  n o t 
finished his previous 
prison term because 
he was on medical 
leave .   Now wi th 
order  of  Tehran ' s 
prosecutor he has been 
held in prison since 

August  ٨١٣٢ ,  ٢  and 

sentenced to  ٣٦٢  more 
days.  In protest of this 
unfair sentence Reza 
immediately began a 
hunger strike and is 
now in  very poor 

physical condition.   
 - Shapur Ehsani Rad 
from the Free Union 
of Workers of Iran 
w a s  d e t a i n e d  o n 

August  ٨١٣٢ ,  ٣٣  by 

Branch  ٣١٣  of the 
Court of Saveh and 

sentenced to  ١١  lashes 
and fined nine million 

Toman ( ٨٢٠١ dollars).  
This is excessive and 

cruel punishment.   
 - Esmail Abdi is a 
well-known teacher-
ac t i v i s t  w ho  w as 

released after a  ١٢  day 
hunger strike, but then 
arrested again on July 

 ٨١٣٢ ,  ٧   .He has been 

sentenced to  ٦ years in 
j a i l  and  has  been 
transferred to Evin 

Prison.   
 - Ali Nejati of the 
workers’ union of 
Haf t  Tapeh  Can e 
Sugar industry was 

sentenced to  ٦ months 
in jail.  An additional 

 ٢١  workers from this 
company have been 
d e t a i n e d  f o r 
participating in strikes 
regard ing  unpa id 

wages.   
 - Mohsen Omrani is a 
teacher union activist 
from Bushehr city 
who was  taken  to 
prison after three days 

leave on July  ١٣   .He 
has been sentenced to 

one year in jail.  
 - Jafar Azimzadeh of 
the Free Union of 
Workers of Iran was 
released on bail after 
worldwide protests, 
but remains under 
constant pressure to 
complete an unfair 

sentence of  ٦ years.   
 - Mahmoud Beheshti 
from the Teachers’ 
Trade Association is 
also under arrest to 
and being required to 

complete a  ٣٠ year jail 
sentence.   

- Taher Ghaderzadeh 
and Reza Moslem, 
both teacher activists, 
have been sentenced 

to  ١  months and  ١ 
years respectively.   

 These names are just 
a few of the many 
labour activists and 
leaders, teachers, and 
social justice activists 
w h o  h a v e  b e e n 
imprisoned or under 
threat of arrest for 

their struggles.  
 We condemn this 
ongoing violation of 
the basic workers’ 
rights in Iran and urge 
you to expedite the 
release and end of 
harassment to these 

individuals.  
 Yours truly,   

 J o e y  H a r t m a n 
President  

 cc: VDLC Executive. 
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