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 صنفی سیاسی است
 ناصر اصغری 

 ٧ صفحه  

 کارگران در هفته ای که گذشت
تجمع سراسری هزاران نفره معلمان به مناسبت 

 مهر روز جهانی معلم برگزار شد  ٣١
تجمع بازنشستگان فوالد مبارکه و ذوب آهن 

 اصفهان مقابل استانداری 
 شهال دانشفر 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران: 
زندگی و مرگ محمد جراحی، کیفرخواستی  

تمام و کمال از سوی ما کارگران علیه 
 سرکوب و فقر و فالکت است

محمد جراحی چهره 
محبوب جنبش کارگری 

 درگذشت
 

دانشجویان بهیاری دست 
 به تجمع سراسری زدند

 

 دهه گذشت! ٤
 در باب اهمیت "محمد جراحی" و هزاران نفر از همراهان او

 نسان نودینیان 

 بیکاری یک فاجعه عظیم اجتماعی 
 شهال دانشفر 

 جواب کارگران به مرگ ناحق محمد جراحی
 یاشار سهندی 

 در مورد عضویت محمد جراحی در حزب کمونیست کارگری

 حزب و حزبیت و مرگ محمد جراحی
 مصطفى صابر  

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

 شهال دانشفر 
 محمد جراحی، با سرود انترناسیونال به خاک سپرده شد

چند كلمه پیرامون تحركات آنتی كمونیستی پس از مرگ محمد 
 جراحی

 علی جوادی 
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست.  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

با کمال تاسف و تاارار 
مااحاامااد جااراحاای چااهااره 
شااناااخااتااه شااده جااناابااش 
کااارگااری و کااادر حاازب 
کمونیست کارگاری ایاران 

ساال تاال   ٠١پاس از 
باای وهاافااه در دفااا  از 
طبقاه کاارگار و در راه 
آرمااان رهااایاای بااخااش 
کاامااوناایااساام و پااس از 
چندین ماه دست و پنجاه 
ناارم کااردن بااا ساارطااان 

ماااهااار در  ٠٠اماااروز 
بیمارستاان تاجاریاش در 

 تهران درگذشت. 
 

محمد جاراحای را باطاور 
واهعی جماهاوری اساالمای 
به هتل رسااناد. ماحاماد 
جاااراحااای هاااماااراه یاااار 
دیااریاانااه ا  شاااهاار  
زماااناای در خاارداد سااال 

باه جارم دفاا  از  ٠٠٣١
حقوق کارگران دساتاگایار 
شاد، در زناادان تاابااریااز 
ماااورد ضااارب و شاااتااام 
شدیدی هرار گرفت و در 
یااکاای از باایاادادگاااهااهااای 
حکومت اسالمی باه پانا  
سال زندان محاکاوم شاد. 

پااس از  ٣٩در ماارداد 
گذراندن دوره محکاومایات 

و در حالیاکاه در زنادان 
به بیماری های سارطاان 
تیروئید، دیابت و چربی 
خون مبتاال شاده باود از 
زندان آزاد شد. شاکاناجاه 
گران جمهوری اسالمی در 
طاااول زنااادان مااااناااع 
معالجات او شدند، او را 
بااااارهااااا از داروهااااای 
حیاتی ا  و از معالاجاه 
در بیرون زنادان ماحاروم 
کردند. معالجات او پاس 
از آزادی از زندان بدلیال 
پاایااشاارفاات باایااماااری در 
شاارایاار ااایاار انساااناای 
زندان جمهوری اساالمای، 
مورر واهع نشد و اماروز 

 ٩٥مااهااار در ساان  ٠٠
سالگای در بایاماارساتاان 
تاااجاااریاااش در تاااهاااران 
درگذشات. او و شااهار  
زماااناای هاار دو عضااو 
کمایاتاه پایاگایاری بارای 
ایاااجااااد تشاااکااال هاااای 
کارگری بودند و هار دو 
هاارباااناای جاانااایااتااکاااری 
 جمهوری اسالمی شدند. 

 
محمد جراحی یک کاارگار 
رزماانااده، حاا  طاالااب، 
کماونایاسات و آزادیاخاواه 
بااود و در طااول زناادان 

نیز امیدوار به پایاروزی 
کااارگااران و مااردم باارای 
سرنگونی حکاومات ناحاس 
اسالمی و بارای آزادی و 
سوسیالیسم، باه ماباارزه 
خود ادامه داد. مارگ او 
ضااایااعااه باازرگاای باارای 
جاااناااباااش کاااارگاااری و 
کمونیستی و برای مبارزه 
آزادیخواهانه مردم ایران 
در راه شااکاال دادن بااه 
جامعه ای انساانای، آزاد 

 و برابر است. 
 

حزب کمونیسات کاارگاری 
درگذشت ماحاماد جاراحای 
عزیز را به فارزنادان و 
دوستانش و باه طاباقاه 
کااارگاار و مااردم ایااران 
 صمیمانه تسلیت میگوید. 

 
دریااک کااه عااماار مااحاامااد 
جراحی کوتاه باود، یااد 
او اما بارای کاارگاران و 
مردم آزادیخواه هامایاشاه 
زناده و گاارامای خااواهااد 

 بود. 
 

حزب کمونیسات کاارگاری 
 ایران
 ،٠٠٣١مهر  ٠٠
 ٧١٠٢اکتبر  ٩

محمد جراحی چهره محبوب جنبش 
 کارگری درگذشت

محمد جراحی یک کارگر رزمنده، حق طلب، کمونیست و آزادیخوخواه دخود و در  

طول زندان نیز امیدوار ده پیروزی کارگران و مردم درای سرنگخونخی حختخومخت  

نحس اسالمی و درای آزادی و سوسیالیسم، ده مدارزه وود ادامه داد. مخر  او  

ضایعه دزرگی درای جندش کارگری و کمونیستی و درای مدارزه آزادیخوخوانخانخه  

مردم ایران در راه شتل دادن ده جامعه ای انسانی، آزاد و درادخر اسخت.  حخزب  

کمونیست کارگری درگذشت محمد جراحی عزیز را ده فرزندان و دوسختخانخش و  

 ده طدقه کارگر و مردم ایران صمیمانه تسلیت میگوید. 
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 ١ صفحه  

در سایت "حقوق معلم و کاارگار"  
وکاایاال    –صااالااک ناایااکااباا اات  

دادگستری، مطلبای دارد تاحات  
عنوان "فعالیت صنفی و امانایات  
ملی". او باعاناوان یای وکایال  
حرف می زند که این ناو  حارف  
زدن بااه ویااهه بااه عاانااوان یاای  
وکیل و حاقاوق دان در جااماعاه  
کامال قابل فهم است. اما باحا   
اصلی اینسات کاه روناد واقاعای  
اوضا  با حاقاوق اساالمای  ایاش  
نااماایاارود. از هاامااان ابااتاادا بااایااد  
یادآوری کرد مسائل سایااسای و  
اقتصادی را نمای تاوان بادون در  
نظر گرفتن موضاوعاات اسااسای  
تر در همان جامعه بررسی کرد و  
به منازعه صرف بایان دو فارف  
تنزل داد که باا حاکام دادگااه و  
دادگسااتااری حاال و فصاال ماای  
شوند. در ضامایاماه ایان ناوشاتاه،  
توضیحی در همایان راباطاه مای  
آورم که خوانناده عاالقاماناد مای  

 تواند به آن مراجعه کند. 
 

فعالیت صنفی، فعالیت 
 سیاسی

شاید بشود با افمینان گافات کاه  
در سیستم حاکم بر روابا  تاولایاد  
امااروز، ساایاااساات از اقااتااصاااد و  
مطالبه صنفی جدا نیست. ایانا اا  
عمدا از "سیاست" ب ای "امانایات  
ملی" استفاده می کنم تاا تاوجاه  
خواننده را به این جلاب کانام کاه  
در رواب  سیاسی امروز، امانایات  
ملی رب  مستقیمی به سایااسات  
جااری حااکاام بار جاااماعاه دارد.  
کسی که ربطای بایان فاعاالایات  
صنفی و امنیت ملی نمی بیاناد،  
بااه رابااطااه ای باایاان ساایاااساات و  
مطالبه صنفی قائل نیست. نامای  
شود در تحلیل مسائل صانافای و  
سیاسی باه سایااسات جااری در  

جامعه و نقش دولات و امانایاتای  
که این دولت تاعاریا  و تاعایایان  
می کند و همانانایان باه روابا   

ای کاه حااکاام کاارده    اقاتااصاادی 
است، نپرداخت. اینها به هامادیا ار  
رب  مستقیم دارند که با تأثیر بار  
یکی، مستقیما بر دی ری تاأثایار  
می گذاریم. این ادعاا هازار باار  
بیشتر درباره ایاران تاحات سایاطاره  
جماهاوری اساالمای صادق مای  
کند. باا ایان وصا  در هامایان  
راستاا دو ناکاتاه را باایاد روشان  
کرد: فعالیت صانافای تایاسات   
فعالیت سیاسی تیاسات  و ایان  
دو ت اوناه بار هامادیا ار تاأثایار  

 گذارند    می 
فااعااالاایاات صااناافاای مااورد نااظاار  
کسانی که مطالبه صنفی را از  
مطالبه سیاسی جدا می  نادارناد،  
این است که کارگار و ماعالام و  

خاوار    کال مزدبا ایاری کاه جایاره 
دولت نیست و در تپاول و دزدی  

ای دارد کاه    دست ندارد، مطالباه 
ربطی به سیااسات نادارد. یاعانای  

خواهد که بشود باا    دستمزدی می 
خواهاد.    آن زندگی کرد. بیمه می 
خااواهااد.    امااناایاات شااغاالاای ماای 

مرخصی و فبقه بنادی مشاا ال  
و دستمزد برابر در ازای کار بارابار  

خااواهااد.  اارداخاات    و  اایااره ماای 
خواهد. قاناون    دستمزدهایش را می 

خااواهااد.    کاااری مااتاارقاای ماای 
اش بااه حاداقاال رساااناادن    ماطااالابااه 

حااوادم مااحاایاا  کااار اساات. و  
مطالباتی از این نو . همه ایاناهاا  
بارای دولاتاای کاه خااود حااداقاال  
بزرگترین کارفرماسات، سایااسای  
است. برای دولتی که همه ساران  
ریااز و درشااتااش در نااپاارداخااتاان  
دسااتااماازد کااارگااران، مااعاالاامااان،  
 رستاران و دی ر مزدب یران دسات  

برند؛ برای دولتای    دارند و نفع می 
که هر نو  اعتراضی را با شاالق  

دهاد، هایاا     و زنادان جاواب مای 

ای صنفی صرف نایاسات     مطالبه 
باارای دولااتاای کااه اعااتاارا  بااه  
ناامن بودن محی  کاار، جااماعاه  
را برای سرن ونای آن باه مایادان  

آورد، مااطااالاابااه صااناافاای    ماای 
 یرسیاسی معانای نادارد. بارای  
دولتی که شعار "کارگر زنادانای  
آزاد باید گردد"، یعنی شعاری بار  
علیه امنیتش. امنیت مالای ایان  
دولت و این نظام یعنی شالق زدن  
کااارگااران آق دره و کااارگااران  
شرکت کننده در آکسیون اول ماه  
در سنندج و یا صدور حکم شاالق  

ای ماا اال    بارای فااعاال کااارگاری 
شاا اور احساانای راد. کاارگااری  
که کارگران را باه اعاتارا  باه  
نپرداختن دستمزدها تار ایاب مای  
کند، با امانایات مالای دولات و  
 نظام آن کشور بازی کرده است.  
دولت هانونی عمل کند و 

 به کارگرانش برسد
هدف من از این نوشته نقد نوشتاه  
صالک نیکب ت نیاسات. اماا الزم  
است برای یادآوری تند نکتاه را  
از این نوشته بعنوان ناکااتای کاه  
در سطک وسیاعاتاری جاواب مای  

 خواهند، برجسته کرد. 
نوشته صالک نیکب ت باه ناوعای  
یادآوری کردن وظای  قانونای باه  

تاواناد    دولت و اینکه ت وناه مای 
با قاباول ایانا اوناه مسائاولایاتاهاا  
موقعیت خاود را تاقاویات کاناد،  

باشد. این ذهنیت در باهاتاریان    می 
حالت بی تاوجاهای باه اتافااقاات  
سیاسی تاناد دهاه گاذشاتاه در  
ایااران اساات. رجیاام جاامااهااوری  
اساالمای ایانا اوناه هشادارهاا را  
حتی از نزدیکترین افراد به خاود،  

هاااای    از کساااانااای کاااه دوره 
ای اموردار ممالاکات هام    فوالنی 

بودند )م ل رفسن انی، خاتامای،  
روحاااناای، مااوسااوی، کااروباای   

دانسات    نپاذیارفات؛ تارا کاه مای 
اگار حااتاای نشااان باادهاد کااه از  

موضع سرکوبا اری خاود عاقاب  
کاااناااد،  اااروساااه    نشاایااانااای مااای 

 اش تسریع خواهد شد.   سرن ونی 
صالاک نایاکابا ات مای ناویساد:  
"تعقیب کارگران و معلماان و هار  
قشاار و صااناافاای دیاا اار کااه بااه  
صورت مسالمات آمایاز فاعاالایات  

کناناد باا رو     صنفی جمعی می 
قانون اساسی و آزادی فاعاالایات  

هاا و    احزاب و گروههاا و انا امان 
…". تشاکاالااهااا، مااعااار  اساات  

اشاتابااه کسااانای کاه باه قاانااون  
شوند همین است کاه    متوسل می 

گاااویاااا قاااوانااایااان کشاااوری و  
با اصاوو قاوانایاان در کشااوری  
تحت سلطه حکومتی سرکاوبا ار  
ترجمه  ذیرند. اوال یای مشاکال  
اصلی جامعه با قانون اسااسای و  
دی ر قوانین جاری در کشور ایان  
است که این قوانین اسالمای اناد  
و جامعه از ایان قاوانایان ماتانافار  
است. کاارگار در آن جااماعاه را  
مسلمان و  یرمسلمان می کاناد.  
در همین حد هم شایاعاه و سانای  
کرده است. به شیعه هم که مای  
رساد، حایادری و ناعاماتای ماای  
شود. آزادی و فعالیت احزاب هام  
همینطور. اصال بایاسات و شاش  
قانون اساسی جمهاوری اساالمای  

هاا،    گوید: "احازاب، جاماعایات   می 
های سیاسی و صانافای و    ان من 

ان منهای اسالمی یا اقالایاتاهاای  
شده آزادند، مشارو     دینی شناخته 

به این که اصول استقالل، آزادی،  
وحدت ملی، موازین اساالمای و  
اساس جمهوری اسالمی را ناقا   
نکنند." اصل بیاسات و هافات آن  
هاام ماای گااویااد: "تشااکاایاال  

هاا بادون    اجتماعات و راهپایاماایای 
حااماال سااال ، بااه شاار  آن کااه  
م ل به مبانی اسالم نبااشاد ازاد  

 است". 
 

جای دی ری در ماطالاب صاالاک  
نیکب ت آمده است که دولات باه  
اعتراضاات باعاناوان هشادارهاایای  
ن اه کند. "اعتراضات مساالامات  
آمیز، تون دست ااهاهاای هشادار  
دهنده، مسئولین دلسوز و مادیاران  
ماادباار را مااتااوجااه آفاات هااای  
دست اههای تحت مادیاریات آناان  
ماای کاانااد." دولاات جاامااهااوری  

اسااالماای هاایاانااوقاات خااودش را  
تنین تعری  نکرده اسات. ما اال  
دربااره شاوراهاای اساالمای کااار  

قااناون    ٠٢ سیاه بر سفید در ماده  
شوراهای اساالمای کاار ناوشاتاه  
است: "شورا باید در زمیناه هاای  
اجتماعای باروز حاوادم، ماراجاع  
ذیصال  را مطلع و هماکااریاهاای  
الزم را مااعاامااول دارد." یااعااناای  

 جاسوسی بکنند  
 جمهوری اسالمی و دیگران

برای کسی کاه یای زنادگای  
ای کاااه    بااهااتاااری از تااباااهااای 

جمهوری اسالمی بر او تاحامایال  
خاواهاد، گااهاا شااهاد    کرده مای 

های بی جاا و بای    مقایسه کردن 
ایم. در هامایان ناوشاتاه    ربطی بوده 

صالک نیکابا ات هام شااهاد ایان  
ناویساد: "در    مسئله هستایام. مای 

تمامی كشورهای توسعاه یاافاتاه  
هزینه اندك اعتراضات قانونای در  
مقابل فواید دراز مدت امانایاتای،  
اقااتااصااادی و اجااتااماااعاای آن در  
جهت منافع عمومی قابل تحامال  
تش ایاد داده شاده و در هایا   

هاا را آسایاب    جای دنیا این هزینه 
رسانی به امانایات كشاور تالاقای  

دانام ماناظاور    نکرده اند." من نمی 
نویسنده از "کشاورهاای تاوساعاه  
یافته" تیست. اما اشاتابااه اسات  
کسی جمهاوری اساالمای را باا  
م ال فرانساه و کااناادا و ساوئاد  
مقایسه بکند. این ا در ظاهر هام  
که شده،  لیس ضادشاورش سارا   

فارساتاناد.    اعترا  کارگران نامای 
کاارفارمااا، شااهاردار و فاارمااناادار  

تاواناد باه کاارگار باه دلایال    نمی 
اینکه در افغانستان و یا عراق باه  
دنیا آمده توهین راسیستی بکاناد.  
کودکی که والدینش منتسب باه  

اند، از مادرساه    بهائی و یا افغانی 
شود. به زن باه دلایال    محروم نمی 

ایاانااکااه زن اساات، در ارم بااردن  
 شوند.   تبعی  قائل نمی 

جمهوری اسالمی زن را سارکاوب  
کاااناااد. در ایااان کشاااور    مااای 

 یرمسلمان شهاروناد درجاه تاناد  
اساات. راساایااساام و تاابااعاایاا  در  
قوانین آسمانای اش و در کاتاب  
مقدسش است. برای اینکه یای  
حکومت اسالمی است و تانایان  
حکومت و نظامی با مافاروضاات  

صنفی سیاسی است                                              
 ناصر اصغری
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ابتدائی دنیای امروز که به یامان  
مبارزاتی بی وقافاه کاارگاران و  
مردم آزادی واه که در اوایال قارن  
بیست و اواخر قارن ناوزده در ایان  
کشورهای به اصطال   یاشارفاتاه  
شرو  شدند این نو  حقوق عامالای  
شااده اساات، خااوانااائاای ناادارد.  
جمهوری اسالمی ما ال دیا اران  
نیست، برای همین هم ناه خاودش  

گاذارد و ناه    را به رأی مردم می 
فونکسایاوناهاایاش ما ال دیا اران  
است. برای همایان هام فاعاالایات  
احزاب  یرقانونی است. تشاکایال  
شورا و سندیکا جرم نابا اشاودنای  
است. این نظام ستون اصلی سار اا  
ماندنش نه رجو  به نظر جااماعاه،  
 بلکه تفنگ و سرکوب است.  

 
 چاره چیست؟

در این نوشته ساعای کاردم نشاان  
شود با قاناونا ارائای    دهم که نمی 

مطالبه تاغایایار و اصاال  کارد.  
ای صانافای    شود به ماطاالاباه   نمی 

رسید، بدون ایاناکاه باه سایااسات  
کاری نداشت. اگار کسای مای  
خواهد این راه ت ربه شده را دوبااره  
ت ربه کاناد، حاو خاودش اسات؛  
اما بی ثمری آن باارهاا و باارهاا  

 ت ربه شده است. 
 

کارگر، معلم،  رستار، بازنشساتاه،  
زن و جااوان و  اایااره هامااه بااایااد  
مطالبات خود را ماطار  کاناناد.  
باید سرکوب ماطاالاباات خاود را  
محکوم کنند. اما نباایاد اناتاظاار  
داشااتااه باااشاانااد کااه جاامااهااوری  
اسالمی مطالبات آنها را سیاسای  
تاالااقاای نااکاانااد. اگاار جاامااهااوری  
اسااالماای اعااتاارا  کااارگاار بااه  
وضعیت موجود را سیااسای مای  
دانااد. اگاار مااطااالاابااه کااارگااران  
امااناایاات ماالاای ایاان رجیاام را بااه  
م افره مای انادازد، ایان دیا ار  
امری است که خاود رجیام باایاد  
جواب بدهد. نباید این توهام را از  
کساای  ااذیاارفاات کااه مااطااالاابااه  
سیاسی و صنفی در ایان کشاور  
از هامادیا ار جادا هساتاناد. اگار  
اعتراضمان به سرن ونی این رجیام  
و باه با اطار افاتاادن امانایات آن  

من ر شده است، کاری است کاه  
باید تا به آخر باه  ایاش بارد. راه  

 میانبری وجود ندارد. 
 ٠٢١٢ اکتبر    ١ 

 توضیک 
*** 

ب شی از " یش فاتاار کاتااب در  
نقد اقتصاد سیاسی" نوشته کاارل  
مارکس که جمشید هاادیاان کال  
این " یش فتار" را ضمیمه تارجاماه  

 "کا یتال" کرده است. 
 

مان فالاسافا       رشته تحاصایالای 
حقوق بود، اما ش صا آنرا بعاناوان  
شاخه و تابعی از فلسفه و تااریا   

-٣ کااردم. در سااال    دناابااال ماای 
بااعاانااوان عضااو هاایاائاات    ١٤٨٠ 

تحریریه راینیشه زایتونگ در ایان  
کننده قرار گارفاتام        محظور معذب 

باید درباره آناناه باه ماناافاع        که  
مادی معروف اسات اظاهاار ناظار  

کردم. مابااحا  و ماذاکارات    می 
مطر  در  ارلمان اساتاان رایان در  

هااا و    زماایاانااه دزدی از جااناا اال 
تااقااساایاام امااال  خصااوصاای؛  

ای کاه آقاای فان شاا ار    مباح ه 
[von Schaper]   استاانادار رایان

رسما با راینیشه زایتوناگ دربااره  
وضااع دهااقااانااان ناااحاایااه مااوزل  

[Moselle]   شرو  کارده باود؛ و
هااای مااربااو  بااه    باااالخااره، بااحاا  

هاااای    تااا اااارت آزاد و تاااعااارفاااه 
حمایتی، مارا واداشات تاا تاوجاه  
خود را در وهالاه اول باه مساائال  
اقااتااصااادی مااعااطااوف کااناام. از  
سوی دی ر، در آن ایام کاه نایات  

 االاباا   «به  یش تااخاتان »خیر   
جای دانش و آگااهای دقایاو بار  
تاااناااد و تاااون مساااائااال را  

گرفت، فنینی از سوسیالایازم    می 
و کمونیزم فرانسوی، آمی اتاه باا  
زنااگ خاافاایاا  فاالااساافاای، در  
راینیشه زایتونگ ب وش رسایاد.  
ماان بااه ایاان شاایااوه سااطااحاای و  

گاارایااانااه در  اارداخااتاان بااه    تاافااناان 
اعترا  کردم، و در عیان      مسائل 

حال در جادلای باا الا اماای اناه  
 رده اذعاان    آسبورگر زایتونگ بی 

ام اجاازه    کردم که مطالعات قبلای 
اظااهااار نااظاار درباااره مااحااتااوای  

هاااای سساااوسااایاااالااایااازم     تااائاااوری 
دهاد. و    فرانسوی را به من نامای 

وقتی ناشرین راینیشاه زایاتاوناگ  
دتار این تاوهام شادناد کاه اگار  

تااری سدر قاابااال      ساایاااساات مااطاایااع 
دولت  در  یش گیرند این اماکاان  
وجود دارد که حکم اعدام صاادره  
در مورد روزنامه لغاو شاود، مان  
مشتاقانه از این فرصات اساتافااده  
کردم تا از صحنه عمومی خاارج  
ام    شااوم و بااه افاااق مااطااالااعااه 

 بازگردم. 
اولین کااری کاه باماناظاور دفاع  

هائی که باه ذهانام ها اوم    شی 
آورده بود بدست گارفاتام باررسای  
م دد و نقادانه فلسفه حو ها ال  
بااود. مااقاادماااه ایاان کااار در  

فارانساوی    -های آلاماانای   سالنامه 
در  اریس ماناتاشار    ١٤٨٨ در سال  

شد. تحقیقاتم در این زمایاناه مارا  
باه ایان ناتاایا ااه رساااناد کاه نااه  
مناسبات حقاوقای و ناه اشاکاال  

توان باه    سیاسی هینیی را نمی 
تنهائی، یا بر  ایه خاود و یاا بار  
 ایه بااصاطاال   اروساه شاکاوفاا  
شدن عام ذهن بشر، در  کارد.  
بلکه، برعکس، این منااساباات و  
اشکال ریشاه در شارایا  ماادی  

که کل آناهاا را ها ال،    -حیات  
به  یروی از سرمشاو ماتافاکاریان  
اناا االاایااساای و فاارانسااوی قاارن  
هاایاا اادهاام، مشاامااول و ماادلااول  

قارار   «جااماعاه مادنای »اصطال   
دارناد؛ اماا آنااتاومای    -دهد    می 

این جااماعاه مادنای را باایاد در  
اقتصاد سیااسای جساتا او کارد.  
مطالعه اقتاصااد سایااسای را در  
 اریس شرو  کردم. اما به دساتاور  
آقای گیازو س، وزیار کشاور،  از  
آن ا تبعید شدم، به بروکسل ناقال  
مااکااان کاااردم و ماااطااالااعاااات  
اقتصادیم را در ایان شاهار اداماه  
دادم. ناتایا اه کالای کاه باه آن  
رساایاادم، و از آن  ااس بااه اصاال  
راهنمای من در مطالعات باعادیام  
تبدیل شد، بطور خالصه باه شار   

ها در روند تاولایاد    زیر است: انسان 
اجتماعی موجودیت خود نااگازیار  
بااا یااکاادیاا اار وارد مااناااسااباااتاای  

شااونااد. ایاان مااناااساابااات،    ماای 

مناسبات تولیدی آنهاست، که از  
خواست و اراده ایشاان مساتاقال و  
متناظر با مرحله معینی از رشاد  
ناایااروهااای تااولاایاادی آنااهاااساات.  
م موعه این مناساباات سااخاتاار  
اقااتااصااادی جااامااعااه یااعااناای آن  
زیاارباانااای واقااعاای را تشااکاایاال  

دهااد کااه باار آن روباانااائاای    ماای 
حاااقاااوقااای و سااایااااسااای سااار  

کشااد، و مااتااناااظاار بااا آن      باارماای 
اشااکااال مااعاایااناای از آگاااهاای  

گیرد. شایاوه    اجتماعی شکل می 
هااسات    تولید حیات ماادی انساان 

که تند و تاون  اروساه کالای  
حاایااات اجااتااماااعاای، ساایاااساای و  

کاناد.    فکری آنها را تعایایان مای 
هااا ناایااساات کااه    آگاااهاای انسااان 

شااان را    تاا ااوناا اای مااوجااودیاات 
کند، بلکه ت اونا ای    تعیین می 

موجودیت اجتماعی آنهاسات کاه  
کند. در    شان را تعیین می   آگاهی 
ای از  روسه رشد جااماعاه،    مرحله 

ناایااروهااای تااولاایااد مااادی آن بااا  
مناسبات تولیدی یا ملکی )کاه  
صرفا اصطالحی حاقاوقای بارای  
بیان هاماان مانااساباات تاولایادی  

که تا آن زماان      است  موجودش، 
تارتوبای بارای عامالاکارد ایان  

، دتاار    اناد   آورده   نیروها فراهام مای 
شاااوناااد، و ایااان    تااانااااقااا  مااای 

مناسبات از اشکالی بارای رشاد  
ناایااروهااای تااولاایاادی مااباادل بااه  
قاایااودی باار دساات و  ااای آنااهااا  

شاوناد. آنا ااه دوران اناقااالب    مای 
رساد. تاغایایار    اجتامااعای فارامای 

شالوده اقتصادی جاماعاه دیار یاا  
زود به تحول کل روبناای عاظایام  

انا ااماد. در باررسای ایان    آن می 
گونه تحوالت همواره باایاد تامایاز  
گذارد میان تحول ماادی شارایا   
اقتصاادی تاولایاد، کاه باا دقات  
علوم فبیعی قابل تعیین اسات، و  
اشااکااال حااقااوقاای، ساایاااساای،  
مذهبی، هنری، فالاسافای، و در  
یی کاالم ایادئاولاوجیاکای کاه  

هااا در قااالااب آن باار ایاان    انسااان 
یااباناد و باا          تعار  آگاهای مای 

ماباارزه خاود کاارش را یاکاسااره  
کنند. همانطور که هینکاس    می 

را بر مباناای آناناه خاود دربااره  

گاااویاااد قضااااوت    خاااویاااش مااای 
کنند، تنین دوره تحاولای را    نمی 
توان بر مبنای آگااهای خاود    نمی 

ایان دوره قضااوت کارد. بالاکاه،  
برعکس، این آگاهی را باایاد بار  
مبنای تناقضات حایاات ماادی،  
بر مبنای تعار  ماوجاود مایاان  
نیروهای تاولایادی اجاتامااعای و  
مناسبات تولیدی، تاوضایاک داد.  
  -هااایااا  سااااماااان اقاااتاااصاااادی 

اجتماعی هارگاز  ایاش از آناکاه  
نیروهای تولیدی نااظار بار آن باه  
رشد کامل رسیده باشند از مایاان  

رود؛ و مااناااساابااات باارتاار    نااماای 
تولیدی جدید هرگز  یش از آنکاه  

شاان در    شرای  مادی ماوجاودیات 
تارتاوب جااماعاه قادیام فاراهام  
آمااده و بااه باالااو  رساایااده باااشااد  
جااانشاایااان ماانااااساابااات قاادیااام  

ها تنها انا اام      شوند. لذا انسان   نمی 
تکالیفی را در دستاور کاار خاود  

گذارند که از عهده انا ااماش    می 
تار    آیند. زیارا باررسای دقایاو   برمی 

دهد کاه مساالاه    همواره نشان می 
کاناد    خود تنها زمانای باروز مای 

که شرای  مادی حال آن دیا ار  
شکل گرفته یاا الاقال در شارف  

گرفتن است. شمای کالای        شکل 
هاای    ستاری ی  مشتمل بار شایاوه 

تااولاایاادی آساایااائاای، باااسااتاااناای،  
فئاودالای و مادرن باورجوائای را  

های شاخاد    توان بمنزله دوران   می 
  - اایااشاارفاات سااامااان اقااتااصااادی 

اجتماعی جامعه در نظر گارفات.  
شیوه تاولایادی باورجوائای آخاریان  

آمااایاااز سیاااا      شاااکااال ساااتااایاااز 
آناتاااگااونایااسااتاای   ااروسااه تااولاایااد  
اجااتااماااعاای اساات؛ سااتاایااز سیااا  
آنتاگونیزم  نه بمعنای فاردی آن،  
بلکه بمعنای ستیزی که از باطان  
شرای  حایاات اجاتامااعای افاراد  

آیااد. امااا ناایااروهااای     اادیااد ماای 
تولیدی که در تارتوب جاماعاه  

کنناد، شارایا         بورجوائی رشد می 
مادی حل و فصل این ساتایازه را  

آورنااد. و دوران    ناایااز بااوجااود ماای 
ماااقااباال تاااریاا  جااامااعااه بشااری  
بدینسان با این سامان اجاتامااعای  

 رسد.   به  ایان می 

 صنفی سیاسی است                                              ناصر اصغری
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 ١ صفحه   

بحا  بار سار نارک بایاکااری در  
کنار بسیاری از مسائل دی ر باه  
یی موضو  اخاتاالف در مایاان  
حکوماتایاان تابادیال شاده اسات.  
دلیلش نیز به سادگی اینست کاه  
از این لش ر عظیم بیکاری و باه  
مایادان آماادن آناهاا بارای حاو و  
حقوقشان وحشت دارند. از جامالاه  
اخاایاارا عاالاایاارضااا رحااماااناای وزیاار  
کشور در مصاحاباه ای در ناهام  
مهرماه از افزایش نارک بایاکااری  

درصاد    ٠٢ در برخی شهارهاا باه  
س ن می وید. او هامانانایان باا  
گفتن ایاناکاه رقام بایاکااری در  
میان تحصیلکردگان بسیار بااالتار  
از آنانایازی اسات کاه باه فاور  
مااتااوساا  اعااالم ماایااشااود، باار  
ضرورت برگزاری جالاساه ای باا  
رهااباارشااان خاااماانااه ای، باارای  
بررسی "آسیب هاای اجاتامااعای"  

 تاکید میکند. 
در عکس العمال باه ایان گافاتاه  

مهر ناوبا ات ساراسایاماه    ١٠ روز  
گفته های علیرضاا رحاماانای را  
تکذیب کرده و با ادعای ایاناکاه  
نرک بیکاری در تاابساتاان امساال  
کاهش یافته اسات، مارکاز آماار  
را  ماارجااع رسااماای اعااالم آمااار  
باایااکاااری خااوانااد.  امااا جااالااب  
این است کاه باناا بار افاالعاات  
مرکز آمار ایران، نارک "بایاکااری  
کل" نسبت به ساال گاذشاتاه دو  
دهم درصد افزایش یاافاتاه اسات.  
اگاار تااه ایاان آمااارهااا رباا   
مسااتااقاایااماای بااه ماایاازان واقااعاای  
بیکاری و ابعاد فاجعه باارش در  
جامعه ندارد. اگرته این آماارهاا  
از یاااکاااساااو کاااارباااردی بااارای  
نزاعهای درون حاکاوماتای  دارد  
تا با توسل به آنها، شکستاشا اان  
را به سر یکدی ار باکاوباناد و از  
سویی دی ار تاالاشای بارای زیار  
فرش کاردن حاقایاقات واقاعای و  
تکاندهنده بایاکااری در جااماعاه  
است، تا مباادا جاماعایات عاظایام  

میلیونی بیکار کشور مدعی تار  
شود و حو و حاقاوقاش را فالاب  
کند. اما همایان ضاد و ناقایا   
گاااویااای هاااایشاااان و ایاااناااکاااه  
سااا ااانااا اااوی دولااات، سااا ااان  
وزیارکشااور، و وزیاار کااار ساا اان  
مقام دی ر را تاکاذیاب مایاکاناد،  
نشانی بارز از هراس حاکاوماتایاان  
اساات. هااماانااناایاان ایاان مااباااحاا   
جای اه مهم معضل بایاکااری را  
مااقاااباال تشاام مااا ماایاا ااذارد.  
ناا اااهاای بااه آمااار تااکاااناادهاانااده  
باایااکاااری حااتاای از زبااان خااود  
حکومتیان، ن ااهای باه تایازی  
کااه جاامااهااوری اسااالماای بااه آن  
"باایاامااه باایااکاااری" ماایاا ااویااد و  
خواستاهاای کاارگاران از جامالاه  
نکات و مهم تاکیدات ایان باحا   

 است.   
ابعاد فاجعه باار بایاکااری، 

 از زبان خود حکومتیان
آمار بیکاری بیداد میکند و ایان  
آمارها فق  ارقام نیستند. ربیاعای  
وزیاار کااار دولاات روحاااناای فاای  
ساا ااناااناای در باایااساات و هاافااتاام  

کاه    شهریور ماه جاری با ذکر ایان 
  ٨ ٣ بیکاری در ایاران باه رقام  

میلیون نفار رسایاده، اذعاان کارد  
کشااش و  »کااه اقااتااصاااد ایااران  

حل این معضل را نادارد   «ظرفیت 
و هر روز به ص  بیکاران اضافاه  
میشود. او با ایان آماار دادن هاا  
بار دی ر بر روی مساالاه "اتصاال  
به جامعه بین الملال و باازارهاای  
جهانی" که هاماان سایااساتاهاای  
برجام بی فرجام و شکست خاورده  
شااان اساات، تاااکاایااد گااذاشاات.  
سیاستی که یی جاز  ماهام آن  
ارزان سااازی ناایااروی کااار و  
کشایاادن کاار باارده وار از گاارده  
کارگران است. به امید اینکه باه  
قااول خااودشااان ساارمااایااه گااذاران  
داخلی و خارجی را جذب کاناناد  
و حتی برای صابااحای هام کاه  
شااده، باارای خااود فاارجاای  اایاادا  

کنند. ربیعی در این سا اناان، و  
در دل جاانااگ و جاادالشااان بااا  
باندهای رقیب حکومتی، هشادار  
میدهاد کاه اقاتاصااد جاماهاوری  

  ٨ ١ اسالمی توان تولید ساالنه  
در  »و   «میلایاون شاغال را نادارد 

عاارضااه و تااقاااضااا باایااکاااری و  
مااواجااه   «اشااتااغااال بااا مشااکاال 

ایم. او اعالم میکاناد کاه در    شده 
تقااضاا بارای اشاتاغاال در ایاران،  

  ٠٢ ها رشد منفی داشتیم و    سال »
درصد کسری رشد داشاتایام کاه  

 مشکالت زیاد شد.  
بااه گاافااتااه رباایااعاای در "رشااد  
کااالااساایاای" در ایااران، فااقاا   

هازار شاغال هسات    ٨٢٢ ظرفیت  
که میشود با سیااسات "اشاتاغاال"  
که یی نمونه اش هاماان فار   
بی ااری "کاارورزی" اسات، ایان  

هزار بارساد.    ٠٢٢ رقم را نهایتا به  
فاباعااا  ماعااناای واقاعاای "رشااد  
کالسیی" ادامه همین باحاران و  
همین بن بستی اسات کاه در آن  
گاایاار کاارده انااد.  قاابااال هاام   

الاالااه ماایاارفااال  نصاایااری،    نااعااماات 
رئایااس ماارکااز آمااار وزارت کااار  
گفته بود بر اسااس ماعایاارهاای  

او     ال   المللی کاار )آی   سازمان بین 
وضعایات بایاکااری در ایاران در  
نقطه بحرانی قرار دارد. از ساوی  

  ٥٩ اسااافاااناااد    ٠٣ دیااا ااار در  
امیدعلی  اارساا، رئایاس مارکاز  
آمار ایران، نیمی از جمعیت فاعاال  

تاا    ٥٢ هاای    ایران در فاصله ساال 
را بایاکاار اعاالم کارده باود.    ٥٩ 

همننین به گازارش خابارگازاری  
هازار نافاری    ٠٢٢ مهر به جمعیت  

اکناون    ٤٢ متقاضی کار در دهه  
هاازار تاان افاازوده    ٥٢٢ حاادود  
 است.   شده 

در آمااارهااایاای از هااماایاان دساات  
از    ٥٩ درگزارشی در اوائال ساال  

سااوی ماارکااز  ااهوهااش هااای  
  ٠ م لس تعداد بایاکااران کشاور  

هازار نافار اعاالم    ٩٢٢ میلیون و  

شااده اساات. باا ااذریاام کااه در  
آمارهای مربو  به نرک بیکااری،  
کودکان کار جزو جمعیت شاا ال  
مااحااسااوب ماایااشااونااد. تااون در  
جامعه ایران کار کودکان، ما ااز  
و قانونی است و در هامایان آماار  

سااال    ١٩ ساان اشااتااغااال را از  
محاسبه کرده اناد. در حاالایاکاه  

ساال هاناوز باطاور    ١٤ تا    ١٩ سن  
واقعی سن کار نیسات و تانایان  
افرادی باید از اماکاانااتای تاون  
تحصیل رای ان و یای زنادگای  
آسوده و امن برخوردار باشاناد. باه  
عااالوه در ایاان آمااارهااا اشااتااغااال  
ناقد حتی اگر یی نافار فاقا   
یی ساعت در هفته کاار کارده  
باشد، در شمار جاماعایات شاا ال  
کشااور بااه حساااب آمااده اساات.  
همننین کاارگاران فصالای کاه  
فق  نیمی از سال آنهم با حاداقال  
دستمزد و تند بار زیر خا  فاقار  
به کار اشتغاال دارناد، جاایای در  
محاسبات نرک بیکاری نادارناد و  
به لحاظ تاامایان زنادگای در آن  
مدت از سال که کااری نادارناد،  
بشدت در مضیقه بسار مایابارناد.  
ضمن ایناکاه با اش دیا اری از  
همین جماعایات عاظایام بایاکااران  
ناااگاازیاار بااه کااارهااایاای تااون  
دستفروشی، کولباری در مارزهاا  
روی آورده اند که این نیرو ها ناه  
در لاایااسات آمااار باایااکااری قاارار  
دارند و نه امانایاتای بارای تاداوم  
کاارشااان وجاود دارد. باالاکااه بااه  
عکس همواره با حملاه نایاروهاای  
سرکوب شهرداری و باج با ایاران  
مرزی روبرویند و ابعاد جنایات در  
برخورد به آنها باه جاایای رسایاده  
است که کاارزارهاای ماباارزاتای  
ای در حاامااایاات از آنااان بااه راه  
افتاده و اخبارش به سرتیتار ماهام  

 خبر ها تبدیل شده است. 
و باالخره به عاناوان یای با اش  
ماهام از جاماعایات بایاکااران، باه  
حساب نیامدن نیروی عظیام زناان  
خانه دار است. ترا که بار فاباو  
قوانین ارت اعای اساالمای خااناه  
نشینی زن و شوهارداری و باناه  
داری وظیفاه "دیانای" زن اسات.  
اما نیاز جامعه و فشاار جاناباش  
رهایی زن، بااعا  شاده کاه ایان  
جاااناایااان در آمااارهااایشااان باا ااش  

زنانی که ماتاقااضای کاار شاده  
انااد، از جااماالاااه زنااانااای کاااه  
تحصیالت خود را تاماام کارده و  
می واهند وارد بازار کار شاوناد و  
شمارشان نیز باالست، ناگزیر وارد  
محاسباتشاان شاده اسات. و  از  
رکورد دار باودن بایاشاتاریان نارک  
  ٠٢ بیکاری در میان زناان، فای  

 سال اخیر س ن می ویند. 
مهمتر ایاناکاه خابارهاا از اداماه  
وضعایات فااجاعاه باار بایاکااری  
جااوانااان، زنااان و کاال جااامااعااه  

 حکایت دارد.  
از جمله بنابر گزارشات دولتی در  

  ٤٢٢ حال حااضار سااالناه حادود  
التحصیل وارد باازار    هزار نفر فار  

شاوناد کاه نازدیای باه    کار می 
ناایااماای از فااار  الااتااحااصاایااالن  
دانش اهها بیکار هستند. باه ایان  
تعداد باید متقااضایاان کاار بادون  
تحصیالت دانش اهی را نیز باایاد  
اضافه کرد. این درحالیاسات کاه   
در بهترین حالت کمتار از نایامای  
از این جمعایات جاذب باارار کاار  
میشوند و باقی به خایال عاظایام  
بیکاری اضافه میشوناد. گافاتاه  
وزیر کشور مبانای بار بایاکااری  

درصاادی در بااعااضاای از    ٠٢ 
شهرها، اشاره به همایان وضاعایات  

 دارد. 
خصوصا در شرایطی که اقتاصااد  
جمهوری اسالمی باه مارز فالا   
شاادن رساایااده اساات، هاار روز  
کارخان ات بیشتری به تعاطایالای  
کشیده شده و کارگاران بسایااری  
از کار بایاکاار شاده و بار شاماار  
جمعایات بایاکاار کشاور اضاافاه  

 میشود.  
این آمارهاا تاکاانادهاناده اسات و  
محرومیت جمعیت عظیم بیاکااران  
از یی بیمه بیکاری ماکافای و  
بیمه های اجتماعی دیا ار تاون  
درمان رای ان، تحصیل رایا اان و  
تسااهاایااالت الزم باارای تاااماایاان  
مسکن  مساله بایاکااری را باه  
یی فاجعاه بازرا اجاتامااعای  
تبدیل کرده و دامان بسایااری از  

 خانواده ها را گرفته است. 
به عبارت روشنتر، آمار بایاکااری  
در ایران،  فاقا  ارقاام نایاساتاناد.  
 داستان زندگی میلیونها زن و  

 

 بیکاری یک فاجعه عظیم اجتماعی 
 شهال دانشفر 
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مرد و کود  و  ایارو جاوان و  
ابعااد فااجاعاه باار بایاکااری در  
جااامااعااه اساات. در ایاان آمااارهااا  
س ن از جاواناانای اسات کاه باا  
امید فراوانی از تاحاصایال فاار   
شده و وارد باز کاار مایاشاوناد و  
برای آناان کااری وجاود نادارناد.  
یی سونامی عظیم اجاتامااعای  
که جواناان بسایااری را باه کاام  
اعتایااد کشااناده اسات. خااناواده  
های بسیاری را متالاشای کارده  
و کودکان زیاادی را از تارخاه  
تحصیل خارج کرده و به جماعایات  
میلیونی کودکان کار و خایااباان  
اضافه کرده است. ایان آماار هاا  
بعالوه بیاانا ار فشاار اقاتاصاادی  
سانا ایان بار گارده زناان و کاال  
جااامااعااه در حاااکااماایاات رجیاام  

 اسالمی در ایران است. 
از همین رو به معاضال بایاکااری  
در جامعه بایاد باه عاناوان یای  
درد فراگیر اجتماعی نا ااه کارد  
و ناایااروی اعااتااراضاای آن ناایااز  
ابعادی اجتامااعای و مایالایاونای  
دارد. از همین رو  اس  بایاکااری  
میلیونی در جامعه و افزایش هار  
روزه شمار آن، جنبشای ساراساری  

 علیه بیکاری است. 
"بیاماه بایاکااری" جاماهاوری 
 اسالمی، خواستهای کارگران
به گزارش مدیر کل اماور فانای  
بیماه شادگاان ساازماان "تاامایان  
اجتماعی" در تاهاارم ماهار مااه  
جاااری  ایاان سااازمااان در حااال  

هازار نافار    ٠١٠ حاضر فاقا  باه  
بیمه بیکاری  رداخت می کاناد.  
حااال بااا تااوجااه بااه باایااکاااری  
میلیونی در جامعه، اعالم ایناکاه  

هزار نفر مشمول بایاماه    ٠١٠ فق   
بیکاری جمهوری اساالمای شاده  
انااد، بااه مااعاانااای مااحااروماایاات  
جمعیت میلیونی بیکاران جااماعاه  
از باایاامااه باایااکاااری و هاارگااونااه  

 تامینی است.  
بنا بر تاعاریا  ساالانااماه آمااری  
سازمان تأمین اجتماعی در ساال  

مااقاارری باا اایاار باایاامااه  “ ،  ١٣٥٨ 
بیکاری عاباارت اسات از بایاماه  
شده ای است کاه بادون مایال و  
اراده بایاکااره شاده و آمااده کاار  

در فر  جدید ایان قااناون  ”.  باشد 
قید شده است که در  روجه هایای  
کااه از ابااتاادا، زمااان  ااایااان آن  
مشاا ااد اساات،  ااس از  ااایااان  
 روجه، به کارگران بیمه بایاکااری  
تعلو نمی گیرد. این درحالایاسات  

مایالایاون    ١٠ که بنا بر گزارشات  
کااارگاار بااا قاارادادهااای مااوقاات  
کاری به کار گرفته میشاوناد و  
هاامااواره در مااعاار  اخااراج و  

 بیکارسازی قراردارند.  
ایان تااعااریاا  باه روشاناای نشااان  
ماایاادهااد کااه تاایاازی کااه در  
جمهوری اسالمای باه آن "بایاماه  
باایااکاااری" گاافااتااه ماایااشااود،  
درباارگاایاارنااده تااماااماای ناایااروی  
میلیونی عظیم بیکار کشور اعام  
از زن و مارد نایاسات و در واقاع  
ربطی به بیاماه بایاکااری نادارد.  
بلکه بهای بیکار کاردن کاارگار  
از کااار و کاااسااتاان از ابااعاااد  
اجتماعی اخراج هاست. و هامایان  
هم زیر فشار جاناباش اعاتاراضای  
کارگری به دولت تاحامایال شاده  
اسات. مایاازان "باایامااه باایاکاااری"  
جمهوری اسالمی ناتیز و باناابار  

درصاد    ٩٩ قانون میزانش برابر باا  
میان یان حاقاوق دو مااهاه آخار  
کارگر است کاه باا افازایاش ده  
درصد به هر یی از افراد تاحات  
تکفل کارگر، مبلغاش مایاتاواناد  
اضافه شود. البته نباید میازان آن  
از حداقل دساتامازد کاارگار کاه  
خود تنادیان باار زیار خا  فاقار  
است، باال بزناد. بارای شاماولایات  
این "بیمه بیکااری" نایاز کاارگار  

ماه قبل از بایاکاارشادناش،    ٠ باید  
سابقه  رداخت حاو بایاماه داشاتاه  
باشد کاه اگار ما ارد بااشاد تاا  

مااه و اگار ماتااهال    ٣٠ حداقل  
مااه ایان  اول باه او    ٩٢ باشد تا  

تعلو می یرد. حال باا تاوجاه باه  
درصااد مشااا اال    ٥٠ ایاانااکااه  

قراردادی و  یمانی است، هامایان  
تااناادر اااز باایاامااه باایااکاااری هاام  
شامل حال بسیااری از کاارگاران  
نمیشود. و بنابر قانون فاشیاساتای  
جاامااهااوری اسااالماای کااارگااران  
افغانستانی و تاباعاه کشاورهاای  
خااارجاای ناایااز از ایاان باایاامااه  

 محرومند. 
خواست کارگران بیاماه بایاکااری  
برای تمامی افراد بایاکاار آمااده  
به کار اعم از زن و مرد و یای  

 زندگی انسانی است. 
اتحاد علیه فاجعه عاظایام 

 بیکاری
بیاکااری یای درد اجاتامااعای  
است و در تاقاابال باا ایان  ادیاده  
بزرا اجتماعی که آماارش در  
ایران میلیونی است، باید جنبشای  
با همایان اباعااد باه راه اناداخات.  
جناباشای کاه هاماه بایاکااران و  
خانواده هایشان، کاارگارانای کاه  
از کار بیکار میشوناد و خااناواده  
هایشان را در بر ب یرد و برای آن  
باید کل جامعاه را بسایا  کارد.  
مبارزه علیه بیکاری یای رکان  
مهم مبارزه علیه فقر و فاالکات  

 در جامعه است. 
در ایاان جااناابااش، بااطااور واقااعاای  
جااوانااان و خصااوصااا زنااان جااوان  
نیاروی اصالای اش را تشاکایال  
مایاادهاانااد. و انااتااظاار اساات کااه  
 یشتاز ایان حارکات بااشاناد. باا  
تشااکااایااال ان جااای او هاااا و  
کانونهایی علیه بیکاری میاتاوان  
ایاان ناایااروی عااظاایاام مااعااتاار   
اجتماعای را ساازماان داد و باه  

حاارکااات درآورد. مااایاااتاااوان در  
مادیاای اجااتامااعای و تشاکایاال  
گروه های ویهه علیه بیاکااری و  
به راه انداختن گفتمان بر سار ایان  
ماوضااو  و خااواساتااهااای فااوری  
خود نیرو جماع کارد و اعاتارا   
سازمان داد. میتوان فومار هاای  
اعتراضی علیه بایاکااری باه راه  
انداخت که شعاار آن یاا کاار یاا  
بیمه بایاکااری بااشاد و در ایان  
فااومااار هااا اولااتاایااماااتااوم داد و  
خواستار  ااسا ا اویای شاد. ایان  
فومار ها را در تماام ماحاالت و  
در گااروهااهااای تاالاا ااراماای در  
مدیای اجتماعی و در هاماه جاا  
به امضا گذاشت و حول آن نایارو  

 جمع کرد. 
یی گام مهام در کاارزارعالایاه  
بیاکااری، ماتاشاکال شادن حاول  
خواستاهاایای روشان و ساراساری  
است. بیمه بایاکااری ماکافای و  
امروز در گام اول رقامای بااالی  

میالایاون    ٨ خ  فقر، یعنی باالی  
تومان، حو هماه افاراد آمااده باه  

سال اعم از زن و    ١٤ کار باالی  
مرد از حو بارخاورداری از بایاماه  
بیکاری  تا زمانیاکاه ایان افاراد  
بیکارند و اشتغالای  ایادا ناکارده  
اند و  درمان رایا اان، تاحاصایال  
رای اان و تساهایاالت الزم بارای  
تامین مسکن به عنوان حو هاماه  
کارگران و کل جاماعاه،  رئاوس  
اصلی خواستهای ما در جاناباش  

 علیه بیکاری است.  
بااا کااارزاری سااراسااری عاالاایااه  
باایااکاااری و بااا خااواساات باایاامااه  
بیکاری برای همه  و حو داشتان  
کار و یای زنادگای انساانای،  
ص  میلایاونای نایاروی خاود را  

 علیه بیکاری سازمان دهیم. 
در عاایاان حااال بااایااد در مااقاااباال  
بیکارسازیها ایستااد. اخاراج باایاد  
ممنو  شود و کاارگاری کاه باه  

دلیل تعطیلای کاارخااناه از کاار  
بیکار میشود، حاو دارد کاه تاا  
مقطع اشتغال به شغل جادیاد، هار  
ماااهااه بااراباار بااا آخااریاان حااقااوق  
دریافتی اش، مزد دریافت کاناد.  
دولاات مااوظاا  اساات باارای ایاان  
کارگران به لحاظ ت صد یاابای  
و شرایا  کااریاابای تساهایاالتای  
فراهم کاناد. و شاغالای مشااباه  
برای آنان ای اد کند. اینهاا هاماه  
خواستهاایای اسات کاه مایاشاود  
بطور سراسری دور آنها گرد آماد.  
می توان حول آنها در گاروهاهاای  
تل رام در مدیای اجتماعی جاماع  
شد و بر سر این موضوعات ماهام  
کااارزاری اجااتااماااعاای بااه راه  

 انداخت. 
واقعیت اینست که اماروز ماا باا  
جامعه ای روبروییم که اعاتارا   
گساتارده اسات و جانابااش هااای  
اجتمااعای در اشاکاال ما اتالا   
دارند سازمان می یااباناد و جالاو  
می آیاناد.  از جامالاه اعاتارا   
علیه بایاکااری دارد در اشاکاال  
سازمانیافته تری راه خود را  ایادا  
میکند و فاالیاه هاای  آنارا در  
مبارزات جاری کارگری در ایان  
شهر و آن شهر میاتاوان دیاد. ایان  
خیل عظیم بیکاری که نیمای از  
آنرا جاواناان تشاکایال مایادهاناد،  
امااروز یاای باامااب اناافاا اااری  
اعترا  در جاماعاه هساتاناد. در  
متن شارایا   ار تاالفام جااماعاه  
زمینه برای سازماندهی جنباشای  
اجتماعی علیه بیکاری بایاش از  
بیش فراهم است و این  جناباشای  
است که زمینه حمایت اجتماعای  
دارد. بااا اتااکااا بااه ایاان ناایااروی  
عااظاایاام اجااتااماااعاای ماایااتااوان بااه  
تدار  سازماندهی اش رفات و  

 علیه بیکاری متشکل شد. 
 

 بیکاری یک فاجعه عظیم اجتماعی 
 شهال دانشفر 

http://free-them-now.com
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 ١ صفحه   

 شهال دانشفر 
 کارگران در هفته ای که گذشت

 مهر روز جهانی معلم برگزار شد ٠٠تجمع سراسری هزاران نفره معلمان به مناسبت 
 ت مع بازنشست ان فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان مقابل استانداری  

 تجمع اعتراضی در مقابل مجلس اسالمی در حمایت از فراخوان سهیل عربی 

درگذشت محاماد جاراحای تاهاره  
محبوب و شناخته شده کاارگاری  
در سیزدهم مهر ماه خبر دردنا   
و تاس  بار این هافاتاه اسات. در  
گذشت او براستی ضایعه ای در  
جنبش کارگری و بارای جاناباش  
کمونیستی  اسات. جاان بااخاتان  
محمد جراحی را به خانواده اش و  

 به هم ان تسلیت می ویم. 
محمد جراحی همراه باا زناده یااد  
  ٥٨ شاهرک زمانی، که در شهریور  

در زندانهای رجیام اساالمای جاان  
باخت، از بنیان زاران سانادیاکاای  
نااقاااشااان بااود. مااحاامااد جااراحاای  
همننین عضو کمیته  ایا ایاری  
برای ای اد تشکل های کارگری  

باه    ٤٠ بود. او  اول باار در ساال  
دلیل مبارزاتش در دفا  از حاقاوق  

مااه    ١٨ کارگران  بازداشت و به  
حبس محکوم شد و بعد تر با قرار  
وثیقه از زندان آزاد شاد. جاراحای  

و بمدت یای    ٤٢ بار دوم در سال  
ماه در زندان بود. و باالخره او در  

هاماراه باا شااهارک    ٥٢ خرداد سال  
زماااناای و تااعاادادی از فااعااالاایاان  
دانش ویی تبریز دست یر شد و در  
  ٩ بیدادگاههای رجیم اسالمی به  

سااال حاابااس مااحااکااوم گااردیااد.   
محمد جراحی فی نااماه ای از  
زندان حاکام خاود را ناا عاادالناه  
خواند و فعالیتهایش را در دفا  از  
حقوق کارگران برحاو دانسات. او  

ساال را بادون یای روز    ٩ مدت  
مرخصی و در شرای  بسیار س ت  
در زندان مرکزی تباریاز گاذراناد.  
اما محمد جراحی در زنادان نایاز  
هاامااناانااان ایسااتاااد و صاادای  
آزادی واهی و انساانایات باود. از  
جمله با گذاشتن امضای خود در  
زیر بیانیه هایی کاه در دفاا  از  
زندانیان سیااسای و عالایاه اعادام  
می اذاشات، هاماناناان در صا   

 مقدم اعترا  بود. 
محمد جراحی در زندان به بیماری  
سرفان تیاروئایاد ماباتاال شاد. در  

آنموقع تحت عامال جاراحای قارار  
گرفت، اما بعد از عامال جاانایاان  
اسااالماای او را دوباااره بااه زناادان  
بازگرداندناد و اجاازه نادادناد کاه  
تحت کنترل قرار گیرد و حتی به  
او داروی اشتباه دادند. این خبر در  
آن هن ام با ماوجای از اعاتارا   

 روبرو شد. 
 ااس از    ٥٩ جااراحاای در ماارداد  

سالاه    ٩ گذراندن دوره محکومیت  
اش آزاد شد. او  س از آزادی باه  
دلیل بازگشت بیمااری سارفااناش  
در بیمارستانهای تبریز بساتاری و  
 ااس از ماادتاای بااه باایاامااارسااتااان  
شهدای ت ریش در تهران ماناتاقال  

مهر  س از مادتاهاا    ١٣ شد و در  
مبارزه با سرفان در این بیمارستان  
جاان بااخات. در واقاع جاماهااوری  
اسالمی محمد جراحی را به قتال  

 رساند. 
مااحاامااد جااراحاای یاای کااارگاار  
مبارز، کمونیسات و آزادیا اواه و  
کادر حزب کمونیسات کاارگاری  
ایران بود. زندگیش سراسر ماباارزه  
در راه آرمااناهاای انساانای اش و  
برای آزادی و سوسیاالایاسام باود.  

 یاد او همیشه گرامی است.  
ت اماعاات ساراساری هازاران نافاره  
معلمان به مناسبت سیزده مهر در  
تااهااران و بساایاااری از شااهاارهااای  
دیااا ااار، تااا اااماااع اعاااتاااراضااای  
بازنشست ان وصنایع فوالد و ذوب  
آهن اصفهان از دی ار خابار هاای  
مهم اعتراضی در هفتاه گاذشاتاه  

 است.   
تجمع سراساری هازاران 
نفره معلمان به مناسبت 

مهر روز جهانی معلم  ٠٠
 برگزار شد

مهر، روز جاهاانای ماعالام    ١٣ روز  
جمعیت عظیمی از معلمان شا ال  
و بازنشسته در تهران و شاهارهاای  
دی ر گرد آمدند و خواستاهاایشاان  
را  ی یر شدند. در تهران بیاش از  

سه هزار نفر در ماقاابال ساازماان  
برنامه و بودجه ت مع کردند و در  
شهرهای دی ر ت معات در مقابل  
مراکز آموزش و  ارورش بارگازار  

 شد. 
 

بازنشاساتا اان لشا اری، کشاور،  
تامین اجتماعی، و وزارت بهداشت  
نیز همباساتا ای خاود را باا ایان  
ت مع اعالم کرده باودناد. در ایان  
ت مع حضور فعاالایان کاارگاری،  
بازنشست ان، دانش ویان و فعالین  
اجتماعی تشم یر باود. در ایان  
روز بار دی ر صدای شعار زندانی  
سیاسی آزاد باید گردد ، بهشتی،  
عبدی، شهابی آزاد باایاد گاردد،  
معلم زندانی آزاد باایاد گاردد در  
خیابانهای افاراف ماحال فانایان  
انداز شد. در این ت معات شرکات  
کنندگان  االکااردهاایای کاه بار  
روی آنها خواستهایشان را ناوشاتاه  
بودند، بدست داشتند و از جامالاه  
شعارهای؛ معلمان زندانی را آزاد  

میلیون، حاقاوق    ٨ کنید، خ  فقر  
ما یی میلیون، ماعالام کاارگار  

دانش وی زندانی آزاد باید گردد،  
جای معلم زندان نیسات، زنادگای  
می واهیم وعده و باهااناه باه ماا  
تحویل ندهید، تحصیل رای اان، و  
ماعاایااشاات، ماانازلاات، حااو مساالاام  
ماست، توجه هاا باه خاود جالاب  
میکرد. همننین ت مع کنندگاان  
شعار میدادند معالام مای مایارد،  
ذلت نامای  اذیارد، تاا حاو خاود  
ن یریم از  ا نمی نشیانایام. بادیان  
ترتیب روز معلم امسال به عاناوان  
یی روز سراسری اعترا  ثابات  
شد. اتفاقی که در سایازده ماهار  
افتاد، در ادامه اعتراضات  رشاور  
کارگران آذرآب و هپکو در ارا   
و در کنار اعتراضات گسترده در  
محی  های کارگری و فضاای  
 ر التهاب جااماعاه، یای اتافااق  
ساایاااساای مااهاام اساات. در ایاان  
اعااتااراضااات کااارگااران و مااردم  
مااعااتاار  هاار روز باایااشااتاار بااا  
خواستهای سراسری خود به جالاو  
آمده و صحنه های درخشاانای از  
اتحاد و همبست ی ماباارزاتای را  

 به نمایش می ذارند.  

تااجاامااع بااازنشااسااتااگااان 
فااو د ماابااارکااه و  وب 
آهاان اصاافااهااان مااقاااباال 

 استانداری 
صبک روز دهم مهر ماه ، شمااری  
از بازنشست ان فوالد ماباارکاه و  
ذوب آهن اصفهان در اعتارا  باه  
تعویو  رداخت حقوق شهریور ماه و  
بااا خااواساات  اارداخاات بااه مااوقااع  
مسااتاامااری هااایشااان در مااقاااباال  
ساختمان استانداری ت مع کردناد.  
یی مشکل ایان باازنشاساتا اان  

 بیمه درمانی آنها است.  
افزایش حقوق ها باه بااالی خا   
فقر، درمان رای ان بارای هاماه و  
تحصیل رای ان برای کودکانشاان  
از جمله خواستهایی است که ایان  
کارگران در ت معات گذشته خود  
اعااالم کاارده انااد. بااازنشااسااتاا ااان  
فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان  
یی ب ش دائمی معتر  بر سار  
حااقااوق  ااایااه ای خااود هسااتاانااد.  

 اعتراضات  ی در  ی این  
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 ٢از صفحه        

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
کارگران انعکاس وسیعی در شاهار  
اصفهان داشته و فضاای شاهار را  

 تحت تاثیر خود قرار داده است.  
تااجاامااع اعااتااراضاای در 
مقابل مجلس اساالمای در 
حمایت از فراخوان سهیل 

 عربی 
روز دهاام مااهاارماااه در  اااساا  بااه  
فراخوان خانم فرن یس مادر سهایال  
عربی ت مع اعتراضی دانشا اویاان  
وکارگران درحاماایات از ساهایال و  
زندانیان سیاسی در مقابل ما الاس  
اسااالماای تاا اامااع کااردنااد. تاا اامااع  
کنندگان خاواساتاار آزادی ساهایال  
عربای، رضاا شاهاابای و تاماامای  
زندانیان سایااسای شادناد. آناهاا در  
سا اانااانشااان اعااتاارا  خااود را بااه  
دست یاری ماعالاماان، کاارگاران و  
فعالین اجاتامااعای اعاالم کاردناد.  
ت مع کنندگان همانانایان عاکاس  
هایی از زندانیان سیاسی از جامالاه  
از سهیل عربی، رضا شهابی، آتاناا  

 دائمی در دست داشتند. 
 

جمهوری اسالمی سهیل را به اتهام  
توهین به مقدسات اسالمی در آباان  

دست یر کرد و او را تاحات    ١٣٥٠ 
انوا  شکن ه های جسمی و روحی  
قرار داد. این وبالا نویس زندانای  
در اعترا  به فشارهای جمهاوری  
اسالمی به خود و خانواده اش دست  
به اعتصاب  اذا زده و جااناش در  
خطر است. ت مع کنندگان در ایان  
حرکت اعتراضی ن رانی خود را به  
وضعیت او اعاالم کاردناد. ساهایال  
عربی و تمامی زندانایاان سایااسای  
باید فورا و بدون قیاد و شار  آزاد  

 شوند. 
 

اعااتاارا  عاالاایااه امااناایااتاای کااردن  
مبارزات امروز یی عارصاه ماهام  
مبارزه کارگاران، ماعالاماان و کال  
جامعه است. در اعتراضات سایازده  
مهر نیز اعترا  عالایاه امانایاتای  
کردن مباارزات و آزادی ماعالاماان  
 زندانی جای اه برجسته ای داشت..  

 

در مورد عضویت محمد جاراحای  
 در حزب کمونیست کارگری 

بدناباال اناتاشاار افاالعایاه حازب  
کمونیست کارگری در ماورد در  
گذشات ماحاماد جاراحای تاهاره  
سارشانااس جاناباش کاارگاری و  
کادر حزب عاده ای باا اناتاشاار  
یی نامه سراسر توهین و افاتارا  
آمیز، عضویت او در حزب را زیار  
سئوال برده اند. اماا مشاکال ایان  
افراد سناد و مادر  عضاویات  
نیست، نفس عضویت یی فاعاال  
ساارشااناااس کااارگااری در یاای  

حزب کمونیستی است. ایاناان در  
سطر اول ادعانامه شاان خاواساتاار  
مدر  شده اند اما سطر دوم باه  
بعد را به س ی  ترین حاماالت و  
تهمت و افترازنی ها علیاه حازب  
اخااتااصاااو داده انااد. ایاان یاای  
ادعااای حااقااوقاای ناایااساات یاای  
حمله هایاساتاریای باه حازب و  
حزبیت کمونیساتای اسات. ایاناان  
که از عضو هی  حازبای ناباودن  

باااودن  ”  مساااتاااقااال از احااازاب ” و 
فضیلتی برای خود ساخته اند باا  
حزب کمونیست کارگری و کاال  

حزب و حزبیت کارگران مشاکال  
 دارند. 

 
اما دوران این نو  حازب گاریازی  
و حزب ستیزی هاا باه سار آماده  
است. ماحاماد جاراحای هاا خاود  
گواه روی آوری فبقه کاارگار و  
فعالین جنبش کارگری به حازب  
و حزبیت کماونایاساتای هساتاناد.  
باازودی روشاان خااواهااد شااد کااه  
محمد جراحی در مورد حزبیات و  
مشاا ااصااا حاازب کاامااوناایااساات  
کارگری تاه ناظاری داشاتاه و  

ت ونه فکر میاکارده اسات اماا  
نه ماا و ناه جااماعاه در اثاباات  
حقانیت حزب به ارائه هیا  ساناد  
و مدرکی نیاز نداریام. سااباقاه و  
اعتبار حزب در جنبش کاارگاری  
و در جامعه بهترین جواب به ایان  

 مدعیان است. 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ١٣٥٠ مهر    ١٩ 
   ٠٢١٢ اکتبر    ٢   

در مورد عضویت محمد جراحی در حزب کمونیست 
 کارگری

 جواب کارگران به مرگ ناح  محمد جراحی
 یاشار سهندی 

جنبش کارگری ایران این شااناس  
را داشاات کااه  ااا گاایااری اش  
همزمان شود با شکال گایاری و  
فعالیت بلشویکهای روسیه و نایاز  
همه شکوه وعظمت انقالب اکتبار  
را لمس کاناد کاه در صادمایان  
سال رد آن هنوز آرمانهاایاش زناده  
است؛  از اولین فعالین کاارگاری  
ایران، محمد  ارواناه  تاا ماحاماد  
جراحی راهی بس فاوالنای فای  
شده و در ایان مسایار بسایااری  
مانند این دو از زنادگای و جاان  
شان مایه گاذاشاتاناد تاا صادای  
 جنبش کارگری را رساتر شود. 

جنبش کاارگاری ایاران در هاماه  
این سالها به شدت سرکوب شاده،  
حاااکاامااان ایااران در یاای قاارن  
گذشته  در هار جاا کاه دسات  
شاان رساایااده، تااردیااد نااکاارده انااد  
ومساتااقاایاام بااه ساایاانااه کااارگااران  
شااالااایااای کااارده اناااد. هاااماااه  
سازمانهای امنیتی شان را بسیا   
کرده اند که فعالین کارگاری را  
به بند بکشند. تا شاید، تا شاایاد  

ایاان جااناابااش را از تااکااا ااو باااز  
بادارنااد؛ تاارا کااه کااارگاار ارزان  
وخاموش الزماه ناظاام ساتاما ار  
سرمایه داری است. اماا جاناباش  
کارگری از حرکت باز ناایساتااده  
است. و در این صد ساله فعالایان  
کارگری به انحا  گوناگاون ایان  
جنبش را نمایندگی کردند.  ایار  
از این هم نمی توانساتاناد کااری  
دی ر بکنند. آن ا کاه اساتا اماار  
است، مقاومت ومبارزه عالایاه آن  
هم هست این را دیا ار اساتا اماار  
گران نمی توانند در  کاناناد.  
فکر میاکاناناد باا بار  اا کاردن  
سازمااناهاای ما اوف شاکانا اه  
وکشااتااار، ماایااتااواناانااد صاادای  
کارگران را خاموش کاناناد. اماا  
نفس زندگی کارگر باه او اجاازه  
ناماای دهاد کااه ساااکاات باااشااد.   
فریاد فبقه کاارگار را فاعاالایان  
کارگری به گوش جاماعاه مای  

 رسانند. 
به یامان تاالاشاهاای و ماباارزات  
فعالینی مانناد ماحاماد جاراحای  

اسااات کاااه اکاااناااون جاااناااباااش  
کاااارگاااری، اعاااتاااصااااباااات و  
اعتراضاات کاارگاران، خاواب از  
تشم سرمایه داران رباوده اسات.  
به همدی ر هشدار مایادهاناد کاه  
سرتان مااناناد کابای زیار بارف  
نکانایاد کاه فاباقاه کاارگار باه  
صحنه ورود کرده اسات. صاحاناه  
تمام در اختیار مازدوران سارماایاه  
ناایااساات گااواه آن خااواناادن ساارود  
انترناسیونال، سارود کاارگاران در  
جای است کاه قارار اسات تارس  
در دل ها بیندازد و  ام عاالام را  
به دل شرکت کنندگان بناشایاناد.  
خواندن سرود در هانا ااماه دفان  
محمد جراحی نه صرفا "تاالاشای  
از سار عابا  بارای دل گارمای  
حضار" که برای ای اد هاراس در  
دل ساتاما اران اسات، کاه نشااان  
دهند مرا رفیو شان  اایاان راه  
نیست. راه ادامه دارد یاعانای تاا  
وقتی در بر  ااشاناه اساتا اماار و  
ستمکاری سرمایاه بانارخاد ایان  
راه تداوم دارد و یارانای از جاناس  

محاماد جاراحای هاا در آن گاام  
خااواهاانااد زد. تاااره ای ناادارنااد  
برای بهتر زنادگای کاردن، بارای  
یاای زناادگاای در خااور یاای  
انسان، برای یای دنایاای باهاتار  
کاری نمی شود کرد اال ماباارزه  
با مسببان و ن هبانان سیه روزی  

 توده مردم.  
 

محمد جراحی را از ما گارفاتاناد  
همان ونه که شاهرک زماانای هاا  
وکوروش ب شنده ها و ... را از  
مااا گاارفااتاانااد. امااا فااعااالاایاان  
کارگاری دیا اری سار و کالاه  
شان  یدا میشود، تهره میشاوناد،  
محبوب میشاوناد. ایان هاماه ناه  
صرفا به خافر این که کارگرناد،  
بلکه بدین خافر که نمادهاای از  
یی جنبش  ار و جاوش خاروش  
هسااتاانااد. جااواب کااارگااران بااه  
مرا ناحو محاماد جاراحای باه  
ساارمااایااه داران و دولاات وحشاای  
اسالمی شان تاداوم اعاتاصااب و  

 مبارزه خواهد بود.  
   



 ١٩٤ شماره      -  چهارم  دوره           کارگر کمونيست 

سااوال: بااحاای کاامااوناایااساام 
کااارگااری در چااه رابااطااه 
مشخصی با چپ ایران هارار 
میگیرد. منظورم اینست کاه 
تا چه حد ایان دیادگااه و 
مااواضااع امااروزتااان را در 
امتداد تحاو ت چاپ ایاران 
میبینید و چاه راباطاه ای 
میان این بحی و ماوهاعایات 
چپ رادیکال ایاران دهساال 

بارهارار  ٩٢پس از انقالب 
 میکنید.

 
 منصور حکمت: 

بنظر من دو مساله را باید از هام  
تاافااکاایاای کاارد. اول رابااطااه  
کمونیسم کارگری بعاناوان یای  
سیستام فاکاری و اناتاقاادی باا  
تکامل فکری و سیااسای تا   
ایران، و دوم، در سطحی مش اد  
تار، روناد ماعاایاناای کااه مااا را،  
بااعاانااوان افااراد مااعاایاان، بااه ایاان  

 دیدگاهها رسانده است. 
 

برای دیدن کماونایاسام کاارگاری  
بعنوان یی حرکت اجتامااعای و  
برای شناخاتان آن باعاناوان یای  
سیستم فاکاری و سایااسای ابادا  
نیازی به رجو  به تا  ایاران و  
تحوالت آن نایاسات. هایا  تایاز  
ویااهه ایااراناای ای در ایاان بااحاا   
نیست. باحا  مان ایاناسات کاه  
سوسیالیسم کارگری یی جریاان  
عاایااناای و مااادی در جااامااعااه  
سرمایه داری اسات و از لاحااظ  
نظری مارکسیسم  رتم آن اسات.  
از نظر تحلیلای باحا  اماروز ماا  
درباره کمونایاسام کاارگاری ابادا  
استنتااجای از تا  ایاران و یاا  
حتی مبارزه فبقاتی در ایران، تاا  
ته رسد به تحاوالت درون حازب  

کمونیست ایاران، نایاسات. بالاکاه  
یی نقطه نظر و یای ارزیاابای  
عام کاماونایاساتای از ماوقاعایات  
جااناابااش فاابااقاااتاای و ساارنااوشاات  
سوسیالیسم بعنوان یای تائاوری  
و یی  راتیی اجتماعی اسات.  
اما واضک است که مان باعاناوان  
یی فرد، و گرایش ماا باعاناوان  
م موعه ای از افاراد، در ماتان  
یی ت ربه سیاسی معین به ایان  
ارزیابی ها و به این نقطه ناظارات  
رسیده ایم. ما فعالین نسال اخایار  
کمونیاسام در ایاران هساتایام، در  
شااکاال دادن بااه فااکاار و عااماال  
سیاسی جنباش ساوسایاالایاساتای  
زمااان خااودمااان در ایاان کشااور  
معین نقش بازی کرده ایم، تبلایا   
کاارده ایاام، سااازمااان داده ایاام،  
مرزبندی ها و وحادت هاائای در  
این ت  رادیاکاال ایا ااد کارده  
ایم. جمعبندی امروز ما، هر قادر  
هاام کااه مااولاافااه هااای عاااماای  
بدست داده باشد، بهرحال تاا آنا اا  
که داریم از تحوالت ذهانای ایان  
اش او حرف میزنیم، در اماتاداد  
 تاری ی ت ربه سیاسی ماست. 

 
اما همین ت ربه سیااسای را نایاز  
نباید فاقا  ماحالای و کشاوری  
تصور کرد. اگر عامال سایااسای  
ایاان افااراد عااماادتااا مااحاادود بااه  
جغرافیای سیاسی معینای باوده،  
بعنوان کمونیست و سوسیاالایاسات  
از معضالت و مشااهادات وسایاع  
تر و جهانی تری تاثیار  اذیارفاتاه  
اند و به آن عکاس الاعامال نشاان  
داده اند. این بنظر من نه فق  در  
مورد ماا در حازب کاماونایاسات  
ایران، بلکه در مورد کل فعاالایان  
ت  ایاران، حاتای آناهاائای کاه  

تصویری فاوق الاعااده کشاوری،  
محلی و محدود از خود و هاویات  
سایاااسای خاود دارناد هام صاادق  

 میکند. 
 

بنظر من دهساال  اس از اناقاالب  
سوق یافاتان تا  ایاران باه    ٩٢ 

یی بازاندیشای اسااسای اماری  
اجااتااناااب نااا ااذیاار اساات. تاا   
رادیکال ایران بی رباطای اش باه  
جامعه را ت ربه کرد، شااهاد ایان  
بود که تمام رادیاکاالایاسام خالاو  
گرایانه و اصال  فلبانه اش ناقاد  
شد و دود شد و هوا رفات،شااهاد  
این باود کاه آناناه کاه باظااهار  
مبنای فکری و عملای کاافای  
ای برای مبارزه قهرمانانه عالایاه  
استبداد سلطناتای باود، تاواناائای  

 اس  وئی به ماقادمااتای تاریان  
مسائل مباارزه سایااسای و گارد  
آوری حداقل نیرو و اتاحااد بارای  
هرنو  اعترا  اجتماعی و حاتای  
هرنو  ابراز وجاود ماحادود فارقاه  
ای را از دسات داده اسات. ایان  
ت ربه، باویاهه بارای قارباانایااناش،  
بطور قطع گرایشی به بازبیانای و  
بازاندیشی ببار میاورد. اما آناناه  
کااه بااه ایاان بااازباایااناای خااواو  
امااروزش و نااتااایاا  امااروزش را  
باا ااشاایااده اساات دیاا اار اوضااا   
ساوساایااالایااساام در مااقاایااس باایاان  
الااماالاالاای اساات. راسااتااش فااکاار  
میکنم خود ت ربه عینی اناقاالب  

  -،  االاابااه ارتاا ااا  بااورجوا   ٩٢ 
اسالمی و کااباوسای کاه ماردم  
ایاااران هاااناااوز دارناااد از سااار  

ماایاا ااذارناانااد، مااحااصااول یاای  
موقعیت جهانی بود و با اصاوو  
مهر بحران سوسیالیسم باورجوائای  
و هرنو  رادیکالیسم  یرکارگاری  
در سطک جهانی را برخود داشات.  
وقایع تین و شوروی و شاکاسات  
قطعی سوسیالیسام باورجوائای در  
برابر ه وم گرایش راست در درون  
بااورجوازی در مااقاایاااس جااهاااناای  
ت  رادیاکاال ایارانای رانااگازیار  
میکند که بازاندیشی اش را در  
مقیاسی جهانای و باا ارجاا  باه  
کال ماوقاعایات ساوسایاالایاسام و  
رادیکالیسم در سطک بین الامالالای  
ان ام بادهاد و حاتای باه تا ارباه  
ایرانی خوددر یای تاهاارتاوب  
جهانی فکر کند. ایناکاار اماروز  
عااماادتااا صااورت گاارفااتااه اساات.  

 یادداشت سردبیر
منتشر شده است. در  ٠٠١٥آبان  - ٤تفاوتهای ما در جریان مباحی کنگره سوم حزب کمونیست ایران منتشر شد. و در بسوی سوسیالیسم دوره دوم شماره 

 سوال از منصور حکمت است. ٧٠سایت منصور حکمت هم هابل دسترس است. تفاوتهای ما )گفت و گو در باره کمونیسم کارگری( شامل 
 ٧١٠٢اوت  ٢بخش از سوال و جوابها را منتشر میکند.   ٧تا ٠کارگر کمونیست در هر شماره حدود یک صفحه با ظرفیت 

 منصور حکمت  تفاوت های ما
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

(٠١)  
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نتای  این جاماعابانادی دارد خاود را  
بصاورت تااغایاایار و تاحااوالت جاادی  
فکری و سازمانای در تا  ایاران  
نشاان مایادهاد. با اش وسایاعای از  
فعالین ت  رادیکال سابو ایاران در  
نتی ه این اوضا  تامااماا باه راسات  
ترخیده اند.  و ولیسم و رادیکالیاسام  
سابو خود را تشیده اناد و باه ایان  
نتی ه رسیده اند که دماوکاراسای و  
ناسیونالایاساماش کام باوده. خایالای  
هایشان  وسته رادیکالیسم  یشینشاان  
را کنار زده اناد و در زیار آن دارناد  
خود را باعاناوان نسال جادیاد مالای  
گراها و دموکراتهای ایرانی کشا   
میکنند و ایان کشا  خاود را باه  
صدای بلند جشان مایا ایارناد. ایان  
جریان به یی سوسیال دماوکاراسای  
و یی لیبرالیسم نوین ایرانی مانا ار  
مایا اردد کااه از  اایاه اجاتامااعاای  
وساایااعاای در درون بااورجوازی ایااران  
برخوردار است. یی جریان اقاتاصااد  
ساز و ضد کارگر و بیزار از هارناو   
انااقااالب. جااریاااناای کااه باااالخااره  
می واهد بورجوازی ایاران را از زیار  
سایه شاه و جبهه مالای و اساالم و  
حاازب تااوده باایاارون باایاااورد و وارد  
مبارزه فبقاتی دنیای اناتاهاای قارن  

 بیستم بکند. 
 

کمونیسم کارگری نیز حاصل یای  
بازبینی است. اینهم جماعابانادی ماا  
از همین دوره و هامایان دنایاا اسات.  
اناقاالب ایاران باناظاار مان عالایار اام  
شکست سیاسی اش بلو  اجتماعای  
و سیاسی عاظایامای را باباار آورد.  
یی نتی ه این انقالب این باود کاه  
شکاف سیاست و اقتصاد در جامعاه  
ایاااران  ااار شاااد. دوران اخاااتااانااااق  
آریامهاری، دوران تاوساعاه سارماایاه  
داری از یکسو و انا امااد روباناای  
سیاسی از سوی دی ر بود. اناقاالب  
قاایااد و باانااد را از روی ساایاااساات  
برداشت ولذا آن تاحاوالت سایااسای،  
بویهه در درون ا وزیسیاون ایاران، کاه  
مدتها بود ضاروری و عایانای شاده  
بود در فااصالاه کاوتااهای، درسات  
مانند فیلم تند شده، رک داد.  اروناده  
جریانات سنتی ا وزیسیون باورجوائای  
بساارعاات باااز و بسااتااه شااد. تاا   
رادیااکااال از تااریاای فاادائاای تااا  
سوسیالیسم خلقای ناو   ایاکاار، در  
ظرف یاکای دو ساال ماطار  شاد،  
توس  جامعه نقد شد و از صاحاناه  
خارج شد. نیروهای فباقااتای جادیاد  
که  شت حصار های اخاتانااق باروز  
ساایاااساای آشااکااار ناایااافااتااه بااودنااد  
میدانادار شادناد. ماهام تار از هاماه  
جااناابااش کااارگااری و در درون آن  

سوسیالیسم کارگری ایران باود. ایان  
ت  ایران را دگرگون کارد. هاماان  
واقعیاتای کاه دولات باورجوائای در  
ایااران را وادار ماایااکاانااد حاارکاات  
شوراهای اسالمای را راه بایاانادازد،  
روی ت  ناسیاوناال رفارمایاسات و  
ضدرجیمی و  یر کارگری ایران هام  
فشار آورد. ناو  جادیادی از تا   
رادیکال شکل گرفت که مشا اصاا  
فشار این سوسیالیاسام کاارگاری را  
منعکس میکرد. حزب کاماونایاسات  
بطور مش د حاصل این ماوقاعایات  

 است. 
 

بنظار مان فار  باحا  کاماونایاسام  
کارگری به معاناای شایاپاور  اایاان  
همزیستی سوسیالیسم کاارگاری باا  
رادیکالیسم ملی و اصاال  فالابااناه  
ا وزیسایاون  ایارکاارگاری در ایاران  
است. باحا  کاماونایاسام کاارگاری  
دیاا اار دقاایااقااا یااعااناای جاادا کااردن  
سرنوشت سوسیالیاسام کاارگاری در  
ایااران از تاا  رادیاااکااال  ااایااار  
کااارگااری ایااران و از تاااریاا  ایاان  
ت . این دی ر مساتالازم گاذاشاتان  
 ایه های ایان جاناباش در ایاران بار  
تاری  جاهاانای خاودش و اساتاناتااج  
موقعیاتاش از ماوقاعایات عاماومای  
کاامااوناایااساام کااارگااری، در قاابااال  

بورجوازی و در قاباال ساوسایاالایاسام  
 یر کاارگاری، در یای ماقایااس  
جهانی است. بازبینی مان، باعاناوان  
یی فرد، از ت ربه دهسال گاذشاتاه  
به این ترتیب مرا باه ناتاایا  کااماال  
متفاوتی رسانده است. ت  ایاران و  
حتی حزب کمونیست ایاران را باایاد  
اززاویاه یای جااناباش فااباقااتای و  
الجرم فارا مالای و از زاویاه یای  
 رتم جهانی بارای تاغایایار جااماعاه  
ن ریست. از ایان زاویاه مایاتاوان در  
برابر سوسیالیسمی که زوال میایااباد،  
به روشنی جناباش ساوسایاالایاساتای  
دی ری را دید که کااماال باربانایااد  
فبقاتی دی ر و در ماتان اعاتارا   
اجتماعی دیا اری قارار دارد، زناده  
است و  اس  دارد. من خود را فاعاال  
این جاناباش مایادانام و مساتاقال از  
اینکه ا اوزیسایاون تا  باورجوازی  
ایاااران اماااروز دربااااره خاااود تاااه  
میاندیشد، مستقل از اینکه جاناباش  
سرمایه داری دولتی در جاهاان تاه  
بسرش آمده است، مستقل از ایاناکاه  
مارکسیسم از نظر اینهاا تاه هسات  
و ته نیست، بعناوان فاعاال جاناباش  
اعترا  اجتماعی کارگر، باایاد باه  
فکر سازمانیابی و رشد این جاناباش  
باشم. بنابراین باا باحا  کاماونایاسام  
کارگری، ما از این ت ربه با  ارتام  

مارکسایاسام و باا اصال قارار دادن  
اعترا  فبقاتی بیرون آمده ایم. ایان  
درست نقطه مقابل حرکت عاماومای  
ت  رادیکال ایران اسات کاه بالاو   
سیاسی اش را دقایاقاا باا صاراحات  
دادن بااه باای اعااتااقااادی اش بااه  
هردوی اینها باه ناماایاش گاذاشاتاه  

 است. 
 

بنظر مان کاماونایاسام کاارگاری از  
یاکااساو و لاایاباارالایااسام و سااوسایااال  
دموکراسی ناویان از ساوی دیا ار  
سنت های ماباارزاتای و گارایشاات  
حزبی اصلی در ا وزیسیون ایاران در  
دوره آتی را تشاکایال خاواهاناد داد.  
تمام احزاب و جریانات ت  ماوجاود  
تحت تاثایار ایان دو جاریاان اصالای  
تغییر شکل میدهند و قاطاب بانادی  
میشوند. تازه این ا بنظر من صحاناه  
سیاست در ایران آنطور که متانااساب  
با واقعیات اقتصادی جااماعاه اسات  
تیده خواهد شد. بیان ایان دوجاریاان  
هرنو  تحزب تحت نام ت  تایازی  
جز جست و خیزهای فرقه ای نسال  
 یاشایان فاعاالایان ا اوزیسایاون ایاران  
ن واهد بود و ابدا مضمون و اهامایات  
 اجتماعی جدی ای  یدا نمیکند. 

   

 منصور حکمت  تفاوت های ما            گفتگو در باره کمونیسم کارگری
(٠١)  

بنظر من طرح بحی کمونیسم کارگری به معنای شیپور پایان همزیستی سوسیالیسم کارگری با رادیکالایاسام مالای و 
اصالح طلبانه اپوزیسیون ایرکارگری در ایران است. بحی کمونیسم کارگری دیگر دهیقا یعنی جدا کاردن سارناوشات 
سوسیالیسم کارگری در ایران از چپ رادیکال ایر کارگری ایران و از تاریخ این چپ. این دیاگار مساتالازم گاذاشاتان 
پایه های این جنبش در ایران بر تاریخ جهانی خود  و استنتاج موهعیتش از موهعیت عمومی کمونیاسام کاارگاری، 

 در هبال بورژوازی و در هبال سوسیالیسم ایر کارگری، در یک مقیاس جهانی است. 
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محمد جراحی از دیارزماانای  
نسااتاابااا فااوالناای بااعاانااوان فااعااال  
کارگری شناخته شده بود. تهاره  
او در مایادیاای اجاتامااعای، در  
اعااتااصاااب و ماایااتاایاانااگ هااا،  
اسااتااواریااش در دفااا  از حااقااوق  
کاارگااران و وجااودش در جاابااهااه  
م الفایان باه زنادگای زیار خا   
فقر، حضاور فاعاالاش در جاباهاه  
مبارزه عالایاه "امانایاتای کاردن"  
فعاالایات کاارگاران، ماعالاماان و  
فعالین اجتماعی، م افای ناباود.  
او باا اساتاواری تاماام در کانااار  
صدها فعال کاارگاری، ماعالاماان  
و... ایستاده بود. او و همراهان او  
خیل عظایام نااراضایاان باه وضاع  
موجود را تشکیل میدهند. صا   
او و آنها فوالنی است، ماحاصاول  
دوره ای مش د از عروج فاباقاه  
کااارگاار در شاارایاا  کاانااوناای  

 هستند.  
 

مرا محمد جراحی عکاس  
العمل های احساسای و انساانای   
زیادی را در میدیای اجاتامااعای  
دامن زد، خایالای هاا جاماعای و  
فااردی در مااورد شاا ااصاایاات او  
نوشتند، جای اه ویاهه و ماوثار او  
در جااناابااش کااارگااری را ارج  
نهادند، استواری و  ایبانادیاش باه  
هم فبقه ای هایش به خواسات و  
اعترا  فبقه کارگر را یاادآوری  
کردند، و تاعادادی هام از روی  
نابااوری باا شای و تاردیاد باه  
عضویتش در حزب کمونایاساتای،  
نوشتند  و همه قلمها او را ماقااوم  
زناادان و کااارگاار   اار شااور و  
انقالبی لقب دادند.  و اما؛ آناناه  

میتواند جای اه محمد جاراحای و  
هزاران کاارگار و فاعاال جاناباش  
کااارگااری را تااوضاایااک دهاااد  
یااادآوری و تاااکاایاادی اساات باار  
ات اذ و در دست گرفتن سابای  
کار کمونیستی فعال در جاناباش  

دهاه    ٨ کارگری اا کمونیاساتای  
گذشته   این دوره فوالنای   ار  
تااالفاام ساااده سااپااری نشااده و  
دسااتااااوردهاااای تااااکاااناااونااای و  
 اایااشااروی هااایااش در مساایاار  
سازمانیابی فباقاه کاارگار آساان  
کسب نشده است. محمد جاراحای  
و هزاران نفر از یاران و هام فاباقاه  
ای او محصول و دستاورد اینادوره  

 هستند  
 

جدال فکاری و عامالای ای  
که قدرت فاباقاه کاارگار را در  
دخااالاات و حضااور او بشااکاال  
ابهکتیو، نمایندگی کاناد، از او  
س ن ویاان شانااخاتاه شاده و باا  
ا توریته ای را معارفای کاناد،  
خود نیز تحت  اوشاش باحا اهاای  
مهم و تاازه ای انا اام شاد کاه  
کااارگاار و ساا ااناا ااو و فااعااال  
کارگری را در صحنه سیاسی ااا  
اجاتااماااعای در اشاکااال عالااناای،  
حقایاقای و حاقاوقای در ماقاابال  
جااامااعااه قاارار داد. و بااه ماارور  
کارگر مبارز، فعال و س نا اوی  
اعترا  کارگران و ماعالاماان باا  
نام و عکس و محل فعالیتش باه  
صحنه سایااسات و اعاتارا  در  
جامعه کشیده شاد.  باهاره جاماع  
آوری شده این سبی کار اماروز  
در قامت محمد جراحی و اردوی  
هازاران ناافااری کااارگاار و مااعاالاام  

معترضی را تشکیل میدهند کاه  
نام و مش صات آنها در جااماعاه  
شناخته شده است، اینهاا رهابار و  
س ن ویان تعیین ب اشای فاباقاه  
کارگر هستند که مورد اعاتامااد  
 و باور مردم در جامعه هستند. 

 
مااحاامااد جااراحاای و اردوی  
عظیم همراهان او ماحاصاول دوره  
ای مااعاایاان از عااروج فاابااقااه  
کارگرهستند.  این اردوی عظایام  
محصول خودآگااهای اجاتامااعای  
هستند که می واهند تغییری در  
جامعه بوجود بیااورناد، اباهکاتایاو  
این تغییر را بوجود بیاورناد، و باه  
بیان دی ر حضور آنها تا ارباه ای  
گاراناقاادر از رشاد ساوساایاالاایاساام  
علمی در فاباقاه کاارگار اسات.  
این نیروی عظایام از فاعاالایان و  
ساا ااناا ااویااان؛ ماابااارزه کااردن،  
جست و و تالش بارای تا اماع و  
سازمانیابی، برقاراری ارتاباا  باا  
توده های کارگر، فعالین جناباش  
کارگری و معلمان، جنباش زناان  
و مدافعین حقاوق کاود  و...  
در هر مقطعی وظیافاه دائامای و  
تعطیل نا ذیر آنها را تشکایال داده  

 است.   
 

 یشروی های تاکنونای؛ هار  
باهابااودی، هاار جانااد جاازئای، در  
زندگی کارگران تنایا اه ماباارزه  
انقالبی این اردوی عظیم ماحاماد  

 جراحی و همراهان  او است.  
 تانسایال بااالی اعاتاراضاات  
کااارگااران و مااعاالاامااان در تاادارم  
اعااتااصاااب و ماایااتاایاانااگ هااای  
اعتراضای، خاواساتاهاای شافااف  

برای بهباود ماعایاشات، دفاا  از  
آزادی بیان و تشاکال و ماباارزه  
علیه امانایاتای کاردن فاعاالایات  
کارگران و معلمان و س نا اویاان  
آنها، تلن  افااق هاای فاکاری  
دولاات و تشااکاالااهااای زرد خااانااه  
کااارگاار و شااوراهااای اسااالماای  
کار،  خواست تحاصایال رایا اان،  
بااه مااذاکااره کشاااناادن دولاات و  
کارفرماها با کارگران ماعاتار ،  
باا ااشااهااایاای از قاادرت اعااتاارا   
کارگران را به ناماایاش گاذاشاتاه  
است،  کاه باا هار اعاتاصااب و  
مباارزه و خاواسات حاو فالابااناه  
دولاات و نااهااادهااای ساارمااایااه  

 م بورند جواب و باشند.  
 

جنبش اعتراضی کاارگاران و  
معلمان در صحنه های رو در رو  
و اعاااتاااصااااباااات ماااداوم، در  
میاتایاناگ و سا انارانای هاای  

 رشور آنها در فابریی و ماقاابال  
م لس اسالمی و در خایاابااناهاا  
دورنمای اعتاراضاات رادیاکاال را  

 تضمین کرده است.  
 

و یی  ایاشاروی ماهام ایان  
فی  از سا انا اویاان و رهاباران  
مورد اعتماد جامعه حضاور آناهاا  
در احزاب کماونایاساتای و حازب  
کمونیست کارگری ایاران اسات.  
و درس بزرا عضاویات ماحاماد  
جااراحاای در ایاان باااور عااماایااقااا  
سیاسی اا اجتماعی نهافاتاه اسات  
که کمونیسم ما کارگری هسات  
و کارگران می واهند کمونایاسات  
باااشاانااد و در سااازمااان و حاازب  

 کمونیستی متشکل شوند  
   ١٣٥٠ مهر    ١٢ 
    ٠٢١٢ اکتبر    ٥ 
 
 

 دهه گذشت! ٤
 در باب اهمیت "محمد جراحی" و هزاران نفر از همراهان او

 نسان نودینیان 

 از صفحه
Workers in Iran  

 کارگران در فیس بوک                               دیدن کنید
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 ٤٩ صفحه   

حاازب مااا بااا ماارا رفاایااو  
عزیزمان ماحاماد جاراحای اعاالم  
کرد که یای رهابار کاارگاری  
کمونیسات و یای کاادر حازب  
ماتاااساافااانااه مااا را تاار  کاارده  
اساات.... ایاان افااال  رساااناای و  
بزرگداشت از محماد جاراحای باا  
ن رانی برخی دوستان روبارو شاده  
و البته هامایاناطاور کساانای کاه  
دنیای شان فراتر از رقاابات هاای  
فرقه ای نمی رود را بران ایا اتاه  
تا بر حقیقت و بار حازب خاا   
بپاشند. دسته اول می اویاناد کاه  

کار حزب ما از لحااظ امانایاتای  
درست نبود و حاال هماه کساانای  
کااه هااماارزم و هااماا ااام مااحاامااد  
جاراحای باوده اناد مایااتاوانااناد از  
لحاظ امنیتی ماورد خاطار واقاع  
شوند. تون جاماهاوری اساالمای  
میتاواناد باه اتاهاام عضاویات یاا  
رابااطااه بااا حاازب کاامااوناایااساات  
کارگری باه آناهاا گایار بادهاد.  
دسته دوم هم صاف و ساده ما را  
متهم میکنند خبار سااخاتاه ایام.  
و... ایاان یااادداشاات ماان صاارفااا  
یی اقدام ش صی است و مایلام  

تند کلمه در  اسا  باه دوساتاان  
ن ران و یا هامایاناطاور ماغارضاان  
همزاد  انادار باناویسام. تارا کاه  
فکر میکنم این موضو  اهامایات  
سیاسی فراتری از خود ماوضاو   
دارد. در جواب به دسته اول باایاد  
ب ویم اگر کسی عضو و کاادر  
یی حزب کاماونایاساتای خاالف  
جریان و مماناوعاه در جاماهاوری  
اسالمی بود، برای من قابل فاهام  
اساات کااه بااه دالئاال امااناایااتاای  
عضویت اش را در ماوارد زیاادی  
م فی ن هدارد. اما وقتی او از  
میان ماا رفات باایاد هاناوز هام  
م فی کااری کانایام و هاویات  
حاازباای او را از مااردم ماا اافاای  
کااناایاام  اگاار جااواب ایاان سااوال  
م بت باشد باایاد با اویام دیا ار  
اینرا نمی توان به حساب اخاتانااق  
و سرکاوب و امانایات گاذاشات.  
اینرا دی ار باایاد باه حسااب ایان  
گذاشت که ماا را آناقادر تاحات  
فشار و تعقیب قرار داده اناد کاه  
حتی بعد از مارگاماان هام ماردم  
نباید بدانند که عضو کدام حازب  
و سازمان باودیام  ایان واقاعاا دل  
مرا شکست. دلم بارای خاودماان  

و همه کماونایاساتاهاا ساوخات. و  
خااوشااحااالاام کااه حاازب مااا در  
افالعیه مرا ماحاماد جاراحای  
عزیزمان اعالم کرد که او کاادر  
حزب بوده است. بنظرم ایان ماهام  
است که رهبران علنی کاارگاری  
بتوانند همه جا و باا افاتا اار از  
تااعاالااو شااان بااه حاازب و جااریااان  
ساایاااساای مااورد عااالقااه اشااان  
صحبت کنند و آنرا اعاالم دارناد.  
البته من مایافاهامام کاه شارایا   
امنیتی فعلی همیشه اجازه ایانارا  
نمای دهاد. اماا فاکار مایاکانام  
کااتاامااان کااردن تااعاالااو حاازباای و  
سازمانی حاتای باعاد از مارا  
دیاا اار فاااجااعااه ای اساات کااه  
خودمان برای خودمان آفریده ایام.  
این عادات تحمیل شده از اختانااق  
است. باناظارم باایاد ایان فضاا را  
تغییر داد. حزب و حازبایات بارای  
فبقه کارگر و برای رهایای بشار  
بسیار مهم است و نباید اجازه داد  
که ما را به جاایای باراناناد کاه  
حتی بعد از مرگاماان هام تاعالاو  
حزبی و سازمانای ماان ما افای  
بماند.  اما ما که در مورد تعلاو  
سازماانای کاس دیا اری حارف  

نزده ایم. هرکسی خودش مایاداناد  
تطور جواب مزاحمات هاا و آزار  
جاامااهااوری اسااالماای را باادهااد.  
همننان که تا باحاال داده اسات.  
اما این بار اگار آمادناد باایاد باه  
آنها بیش از  ایاش تاعار  کارد  
که این حو محاماد جاراحای باود  
که کادر هر حزبای کاه خاودش  
دلش می واست باشد. باید از ایان  
حو دفا  کرد و رجیام را عاقاب  
راند. بنظرم زمان  ایاشاروی هاای  
ما فرار رسایاده اسات... اماا در  
مااورد دسااتااه دوم کااه بااواسااطااه  
اعالمیه حازب در ماورد مارا  
محمد جراحی کاماپایانای عالایاه  
حزب ما راه اناداخاتاه اناد فاقا   
میتوانم با اویام ماتااسافام رفاقاا.  
خواهش میکنم از دنیای ماحادود  
تنگ نظرانه بیرون بیایید. در هار  
حال الاقل متوجه بااشایاد کاه از  
زور رقابت حقیر و فرقه ای شاماا  
جزو کمپین جاماهاوری اساالمای  
کااه حاازب و حاازباایاات را باارای  

 کارگر جرم میداند نشوید. 

 حزب و حزبیت و مرگ محمد جراحی
 مصطفى صابر  

مااحاامااد جااراحاای، بااا ساارود  
 انترناسیونال به خا  سپرده شد 

 یادش گرامی باد 
مهر محاماد جاراحای    ١٨ روز  

تهره محبوب کارگری، کاارگار  
رزمنده و کمونیست در گورساتاان  
"وادی رحمات تاباریاز" باا حضاور  
اعضای خانواده، همکاران و جماع  
وساایااعاای از مااردم تاابااریااز، و  
رهنوردان راه آزادی و براباری کاه  
از شهرهای دی ر به تباریاز رفاتاه  

بااودنااد، بااه خااا  سااپاارده شااد.  
  ١٣ محمد جراحی در صاباک روز  

مهر در بیمارستان ت اریاش تاهاران  
جان سپرد، جان بااخاتان او را باه  
خانواده اش، و به هم ان تسالایات  

 می ویم. 
 

مراسم گارامایاداشات ماحاماد  
ماهار باا شاکاوه    ١٨ جراحی، در  

بااود. ساا اان ایاان مااراساام ادامااه  
جناگ عالایاه تاوحاش سارماایاه  

داری بااود. ساا اان ایاان مااراساام  
سوسیالیسم به عناوان راه رهاایای  
و اتحاد و همبست ای کاارگاری  
بااود و در آخاار ناایااز بااا ساارود  
انترناسیونال، سارود هاماباساتا ای  
جهانی کارگران  ایان یاافات. در  
این مراسم باه اداماه راه ماحاماد  
جااراحاای و شاااهاارک زماااناای، دو  
تاهااره مااحابااوب کااماوناایااساات و  
رزمنده جنبش کارگری که جاان  
باختند و بطور واقاعای جاماهاوری  

اسالمی آنها را باه قاتال رسااناد،  
تاکید شد و شارکات کانانادگاان  
عزم جزم خود را برای  اایاان دادن  

 به این بربریت اعالم کردند.  
 

جعفر عظیم زاده، ، ماحاماود  
صالحی، آیت نیافر و علی فاائاز  
 ور از تهره های شانااخاتاه شاده  
کارگری از جمله س اناراناان ایان  
مراسم بودند. محاماود صاالاحای،  
در ایاان مااراساام اعااالم کاارد و  

کسانی مااناناد ماحاماد  »گفت:  
گااه    جراحی و شاهرک زمانی هی  

شاان    میرند تراکه در زندگای   نمی 
اناد. باه    به انسانیت خادمات کارده 

بشریت و فباقاه کاارگار خادمات  
کرده اند. ما این  مها را به نیارو  
تبدیل کنیم عالایاه کساانای کاه  

 «ما را به این روز انداخته اند 

جعفر عظیم زاده در س نارانای  
 اش با اشاره به بیمار شدن محمد  

 

 شهال دانشفر 
 محمد جراحی، با سرود انترناسیونال به خاک سپرده شد

 یاد  گرامی باد
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جااااراحاااای در زناااادان و  
محرومیتش از حو درمان گافات:  

مسئول مرا محمد جراحای و  »
شاهرک زمانی کساانای هساتاناد  

خواهی کارگر را در ایان    که حو 
او فی ایان   «تابند.   مملکت برنمی 

ما کارگران باا  »س نرانی افزود:  
مرا شاهرک زمانای و ماحاماد  

تار از  ایاش    جراحی بسیار مصمام 
خواهی خواهیام کارد و اجاازه    حو 

ن واهیم داد وضعیت موجاود دوام  
  « یدا بکند. 

 
آیت نیافر از کمیته  ی ایاری  
برای ای اد تشکلهای کاارگاری  
در س نرانای خاود مایا اویاد تاا  
آزادی و برابری انساناهاا و ماحاو  
جامعه سرمایه داری این جاناگ  
و مبارزه و اعترا  ادامه خاواهاد  

داشت. تا زمانیکه حقوقهاا یای  
 ن م زیار خا  فاقار بااشاد، ایان  
وضع ادامه خواهد داشات. و یااد  
محمد جراحی و شااهارک زماانای  

 را گرامی داشت.  
 

در گاذشات ماحاماد جاراحای  
براستی ضاایاعاه ای در جاناباش  
کاااارگاااری و بااارای جاااناااباااش  

 کمونیستی است. 
محمد جراحی هماراه باا زناده  
یاد شاهرک زمانی که در شهریاور  

در زندانهاای رجیام اساالمای    ٥٨ 
جااان باااخاات، از بااناایاااناا اازاران  
سندیکای ناقااشاان باود. ماحاماد  
جراحی همننین عضاو کامایاتاه  
 ایاا اایاری باارای ایاا اااد تشااکاال  
های کارگاری باود. او اول باار  

به دلایال ماباارزاتاش    ٤٠ در سال  

در دفااا  از حااقااوق کااارگااران  
ماااه حاابااس    ١٨ باازداشاات و بااه  

محکوم شد و بعدتر با قرار وثیاقاه  
از زندان آزاد شد. جراحی در ساال  

نیز یی ماه در زنادان باود.     ٤٢ 
هاماراه    ٥٢ و باالخره در خرداد سال  

با شاهرک زماانای و تاعادادی از  
فعالین دانش ویی تبریز دستا ایار  
شاد و در بایاادادگااهااهاای رجیاام  

سال حبس محکاوم    ٩ اسالمی به  
گردید. محمد جراحی فی نااماه  
ای از زناادان حااکاام خااود را نااا  
عادالنه خواند، و فعالیتاهاایاش را  
در دفا  از حقوق کارگران بارحاو  

ساال را بادون    ٩ دانست. او مدت  
یی روز مرخصی و در شارایا   
بسیار س تی در زنادان مارکازی  
تبریز گذراند. اما محمد جاراحای  
در زندان نیز هماناناان ایساتااد و  

صدای آزادی اواهای و انساانایات  
بود. از جمله با گذاشتن امضاای  
خود در زیر بیانیه هاایای کاه در  
دفا  از زندانیان سیاسی و عالایاه  
اعدام میا اذاشات، هاماناناان در  

 ص  مقدم اعترا  بود.  
 

محمد جاراحای در زنادان باه  
بیماری سرفان تایاروئایاد ماباتاال  
شد. در همااناماوقاع تاحات عامال  
جراحی قرار گرفت، اماا باعاد از  
عمل جانیان اسالمی او را دوبااره  
بااه زناادان بااازگاارداناادنااد و اجااازه  
ندادند که تحت کنترل قرار گیارد  
و حااتاای بااه او داروی اشااتااباااه  
دادند. این خبر در آن هانا اام باا  

 موجی از اعترا  روبرو شد. 
 اس از    ٥٩ جراحی در مرداد  

سالاه    ٩ گذراندن دوره محکومیت  

اش آزاد شد. او  س از آزادی باه  
دلیل بازگشت بیماری سارفااناش  
در بیمارستانهای تبریز بساتاری و  
 ااس از ماادتاای بااه باایاامااارسااتااان  
شهدای ت ریش در تهران ماناتاقال  

مهر  س از مادتاهاا    ١٣ شد و در  
مبارزه با سرفاان در بایاماارساتاان  
ت ریش جان باخت. بطاور واقاعای  
جمهوری اسالمی محمد جاراحای  

 را به قتل رساند.  
 

محمد جراحی یای کاارگار  
مبارز، کمونیسات و آزادیا اواه و  
کادر حزب کمونیسات کاارگاری  
ایران بود. زندگیش سراسر ماباارزه  
در راه آرماناهاای انساانای اش و  
برای آزادی و سوسیاالایاسام باود.  

 یاد او همیشه گرامی است. 
 شهال دانشفر 
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اتحادیه آزاد کاارگاران ایاران:  
زندگی و مرا محمد جاراحای،  
کیفرخواستای تاماام و کاماال از  
سوی ما کارگران علیه سرکاوب  

 و فقر و فالکت است 
محمد جراحی  س از مااهاهاا  
ایسااتااادگاای در بااراباار باایااماااری  
سرفان، صبک روز  ن  شاناباه در  
بیمارستان تا اریاش درگاذشات و  
دیروز فی مراسم با شکوهای در  
میاان بادرقاه خااناواده و یااران و  
دوستدارانش از شاهارهاای تاباریاز،  
تهران، کرج، سقز، سانانادج، سااوه  

 به خا  سپرده شد. … و 
محمد جراحی تنها به فاصلاه  

ماه  س از آزادی از زنادان، در    ٢ 
فااروردیاان ماااه سااالاا اااری دتااار  
مشکالت جسماانای حااد شاد و  
 ااس از  اایاا اایااری هااای الزم  
 ازشاکاای در خارداد ماااه امسااال  
بدلیل تش ید بایامااری سارفاان  

 کبد بستری گردید. 
ماااحاااماااد در زنااادان دتاااار  
بیماری سارفاان تایاروئایاد شاد و  
بااارهااا باادلاایاال عاادم رساایاادگاای  
 زشکی به وضعایاتاش دسات باه  
اعترا  زد، با این حال ناه تاناهاا  
رسایاادگاای هااای  ازشااکاای الزم  
صورت ن ارفات بالاکاه او را باا  
تنی رن ور و ماریا  تاا آخاریان  
دقایو  ایان دوران ماحاکاومایاتاش  

 در زندان ن ه داشتند. 
 

سااال زناادان بااا    ٩ تااحااماایاال  
شرای  س ت و  ایارانساانای باه  
محمد جاراحای و ماحاروم کاردن  
کردن او از ماراقاباتاهاا  ازشاکای  
الزم و درمااان در فااول دوران  
حباس و ناهاایاتاا اباتاالی او باه  
سرفان کاباد و مارا، ناتایا اه  
بااالواسااطااه ساایاااسااتااهااای ضااد  
کارگری سرمایه داری حاکم بار  

ایران در فول نازدیای باه تاهال  
سال گذشته و مبین بکار گیاری  
ضاد انساااناای تااریاان شااکاالاای از  
سرکوب بار عالایاه حاو خاواهای  
فبقه کارگر ایران است که بویاهه  
در فول نازدیای باه یای دهاه  
گذشته خود را از فریو سارکاوب  
میدانی کاارگاران ایاران از شاهار  
بابی تا شرکات واحاد تاهاران و  
الستیی الابارز و هافات تاپاه و  
هپکو و آذر آب، تا صادور حاکام  
شالق بر علیه اعضاای اتاحاادیاه  
آزاد کااارگااران ایااران در شااهاار  
سنندج و اجرای این حکم شانایاع  
و ضد انسانی در مورد کاارگاران  
معدن آق دره و دی ر کارگران باه  
منصه ظاهاور رساانایاده و اماروز  
درمانده از حفظ جست مستضعا   

 ناهی خود، تمام قد و باا تاهاره  
ای عریان در برابر فباقاه کاارگار  

 ایران ظاهر شده است. 
 

از جان گذشت ی کارگارانای  
همنون محمد جراحی و شااهارک  
زماانای و اعاتاراضاات جساوراناه  
کااارگااران هااپااکااو و آذر آب تااا  
تساالاایاام نااا ااذیااری مااعاالاامااان و  
کااارگااراناای تااون اسااماااعاایاال  
عااباادی، مااحاامااود بااهااشااتاای  
لن رودی، علی اکابار باا اانای،  
محسن عمرانی، ما اتاار اسادی،  
محمود صالحی، رضاا شاهاابای،  
جعفر عظیام زاده و دهاهاا فاعاال  
صااناافاای دیاا اار، ناامااادی از  
ایستادگی فبقه کارگر ایاران در  
بااراباار سااتاام و ساارکااوب و باای  

حقوقی و نو  کوه ی  جنبشای  
عظیم و تاریا ای در ایاران بارای  
 ایان دادن به وضاعایات مصایابات  
بار موجود اسات کاه مایارود در  
مصااافاای تااعاایاایاان کااناانااده بااا  
ستم ران و سرکوب گاران،  ایاام  
آور آزادی و رفاه و باراباری بارای  

 فبقه کارگر ایران باشد. 
 

زندگای  ار مشاقات ماحاماد  
جراحی و فقر و فالکتی کاه در  
فااول دوران حاایاااتااش بااه او و  
خااانااواده اش تااحااماایاال شااد و  
شرایطی که به این انسان عزیاز و  
بزرا از محکومیت به زندان تاا  
دوران حاباس و آزادی و مارا  
گذشت خود یی کایافارخاواسات  
تمام و کمال عالایاه هاماه ی آن  

ستم و فقر و فالکت و سرکاوبای  
است که بر میلیونها کاارگار در  

 ایران تحمیل شده است. 
ما با این کیفارخاواسات و باا  
ابراز همدری عامایاو باا خااناواده  
مااحاامااد جااراحاای و یاااران و  
دوستدارانش اعالم مای داریام ناه  
تنها در برابار از دسات دادن ایان  
فعال برجسته جاناباش کاارگاری  
ایران سر در گریبان ن واهیم کارد  
بلکه  رشور و مصاصام هاماناون  
محمد جراحی و شااهارک زماانای  
باارای خااالااصاای از وضااعاایاات  
مصیبت بار موجود مبارزات حاو  
فلبانه خود را با عاماو و داماناه  

 بیشتری ادامه خواهیم داد. 
اتحادیاه آزاد کاارگاران ایاران  

 ١٣٥٠ مهر ماه    ١٩  –

 اتحادیه آزاد کارگران ایران: 
زندگی و مرگ محمد جراحی، کیفرخواستی تمام و کمال از سوی  

 ما کارگران علیه سرکوب و فقر و فالکت است
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مرا زودرس محمد جاراحای  -١ 
تهره شنااخاتاه شاده و ماحاباوب  
جنبش سوسیالیاسام كاارگاری در  
ایران قالاب هاماه ماا را باه درد  
آورد. محمد جراحی زنادگای اش  
با فقر و است مار و نابرابری و در  
عین حال ماباارزه بارای نااباودی  
فقر و است مار و نابراباری در هام  
تنیده شده بود و از این منظار یا   
تهره شاخد و رادیاااال جاناباش  
سوسیالیسم كارگری بود. محاماد  
جراحی ت سم فردی این واقعایات  
مبارزه فبقه كارگر است كه گااه  
آشاار و گاه  اناهاان اماا در هار  
حال بر علیه وضعیت ماوجاود در  

 جریان است. 
 
علی القاعاده در یا  جااماعاه  -٠ 

آزاد، در جامعه ای كه ابزار بایاان  
و عاقایاده جارم نایاسات، انساانای  
ب افر دیدگاه سیاسی اش به قال  
و زناا ایاار كشایااده نااماایاشااود. در  
جامعه ای كه تحازب آزاد اسات،  
عضااویاات در احاازاب رادیاااااال  
سااوساایااالاایااساات و كاامااوناایااسااتاای  
كااارگااری مااتاارادف بااا زناادان و  
شاااااناا ااه و اعاادام ناایااساات، هاار  

انسانی میتواند تعلو سایااسای و  
تشایاالتای خاود را آگااهااناه و  
بدون هی   ی آمادی باه افاال   
عموم و جامعه بارسااناد. اماا در  
ایاران اسااالم زده و اسااتاابااداد زده  
تنین نیست. بسیاری از فعاالایان  
سیاسی جنبش هاای اجاتامااعای  
ناتارند كه ب شای از عاقاایاد و  
باااورهااای خااود و یااا تااعاالااو  
تشایالتی خود را از تشام رجیام  
و بعضا حتی جامعه و یا ب شای  
از ناازدیااااان و عازیاازان خاود بااه  
درجاتی  نهان كنند. این واقاعایات  
باا ااشاای از مشاا ااصااه ماابااارزه  

 سیاسی در ایران است. 
همه ما میدانیم در هر جااماعاه  -٣ 

فبقاتی ی  مبارزه دائمی عالایاه  
استا اماار و نااباراباری در جاریاان  
است. و در هار جااماعاه ای كاه  
مباارزه مایاان دو قاطاب اصالای  
جامعه در جریان است، كماونایاسام  
ی  گرایش زناده و داده شاده در  
صاافااوف ماابااارزه كااارگاار عاالاایااه  
سرمایه اسات. هار كا اا كاارگار  
برای حقوق خود و جامعه ماباارزه  
میاناد، سار و كالاه مااركاس و  
مانیفست و كاماونایاسام هام  ایادا  

است. الزم نیست ذره بین گارفات  
و با ترا  به دنبال كاماونایاسام و  
كمونیستها در صفوف اعاتاراضای  
كارگران گشات. ایان واقاعایاتای  
است كه حاتای هار مااماور تاازه  
اسااتاا اادام شااده در نااهااادهااای  
سركوب ر به هر فارد كانا ااااوی  
خافر نشان خاواهاد كارد. كاافای  
اساات حااتاای ناایاام ناا اااهاای بااه  
فیلمهای موجود كاه اعاتاراضاات  
كااارگااری را باایااان ماایاااااناانااد،  
باایااناادازیاام تااا بااباایااناایاام تاا ااونااه  
ماموران دست اه سركوب در  اس  
هااار اعاااتاااراضااای باااه دناااباااال  
سااازماااناادهااناادگااان كاامااوناایااساات  

 می ردند. 
 
جامعه ایران نیز از ایان قااعاده  -٨ 

مسااتااناا اای ناایااساات. كاامااوناایااساام  
كارگری ی  گرایش قوی و مهام  
در سااوخاات و ساااز و فااعااال و  
انفعالت همیش ی فباقاه كاارگار  
است. كاماونایاساتاهاا و فاعاالایان  
كمونیسات در جاناباش كاارگاری  
ب شی مهم و  ایار قاابال اناااار  
تحركات صفوف فبقه كاارگاراناد.  
ایناه فعاالایانای مااناناد ماحاماد  

جراحی دارای تعلو حزبی بااشاناد  
و یا در دوره از فعالیات سایااسای  
خود به حزب معینی و در ایانا اا  
باه حاازب كااماونایااسات كاارگااری  
بپیوندند، نه امر ع یب و ناه امار  
ناشناخته ای اسات. خاالف ایان  
واقعیت ع یب است. اگر تانایان  

 نباشد، ع یب است. 
حزب كماونایاسات كاارگاری و  -٩ 

كال كمونیسم كاارگاری یا  ركان  
مهام و تاعایایان كاناناده گارایاش  
رادیاال ساوسایاالایاسام كاارگاری  
اسااات. روی آوری باااه حااازب  
كاامااوناایااساات كااارگااری یاا  اماار  
فبیعی و منطقی برای فاعاالایان  
كارگری است. حزب كاماونایاسات  
كارگری، حزب كارگران  یشارو و  
رادیاال سوسیالیاساتای اسات كاه  
منافع عمومی كل فبقه كاارگار  
را در هاار جاادالاای ناامااایااناادگاای  
میاند.  رتمدار تغییارات جازبای  
روزمره و تاغایایارات بانایاادی در  
جامعه است.  رتمدار اصاالحاات  
هر روزه در زنادگای تاوده هاای  
وسیع ماردم و اناقاالب كاارگاری  
است. از این رو  ایاوساتان اما اال  
محمد جراحی به حزب كمونیسات  
كااارگااری یاا  اماار فااباایااعاای و  

 منطقی است. 
 
اعاالم عالاانای تااعالاو ماحامااد  -٠ 

جااراحاای بااه حاازب كاامااوناایااساات  
كارگری ب شی از  ایبانادی ماا  
كمونیستهای كارگری به حقیاقات  
است. جناباش ماا جاناباش بایاان  
حقایو است. بیان حقایاقات تاعالاو  
تشایاالتای ماحاماد جاراحای باه  
حزب كمونیست كاارگاری از ایان  
ویااهگاای حاازب مااا ساارتشاامااه  
می یرد. این واقعیت كاه ماحاماد  
جراحی در دوره  ایانی عمر كوتااه  
خود به حزب كمونیست كاارگاری  
 یوست، واقعیتی است كاه هایا   
درجه از تحرك آنتی كماونایاساتای  
محافال حااشایاه ای و ماغار   

نمیتواند، آن را م دوش كناد. ماا  
بیان این حاقایاقات را باه ماحاماد  

 جراحی ها مدیونیم. 
 
آیا اعاالم تاعالاو تشااایاالتای  -٢ 

محمد جراحی به حزب كمونیسات  
كااارگااری تاااثاایااری در امااناایاات  
فعالیان كاارگاری نامای انادازد   
واقااعاایاات ایاان اساات كااه تااعاالااو  
تشایالتی و حازبای بسایااری از  
فعالین كارگری و اجتمااعای كام  
و بیش شناختاه شاده اسات. اماا  
آننه به رجیم آدماشان اساالمای  
اجازه نمیدهد به ایان فاعاالایان باه  
این "جارم" تاعار  كاناناد، تاوازن  
قوای سیاسی است و راباطاه ای  
كه این فعالین میان كار علنای و  
كار م فی خود ای اد كارده اناد.  
این رابطه به هر درجاه كاه تاوازن  
قوا در جامعه باه نافاع كاارگار و  
آزادیاا ااواهاای و باارابااری فاالااباای  
تغییر میاند، بایاشاتار و بایاشاتار  
آشاار مایاشاود. بارعاااس آناهام  
صاادق اسات. باه هار درجاه كااه  
جامعه خفقان زده تر میاشاود ایان  
رابطه به جهت عاس خود تغایایار  

 میاند. 
 
ما از كنار فاغاان و اتاهااماات  -٤ 

ساا اایاا  و آنااتاای كاامااوناایااسااتاای  
محافل و جاریااناات حااشایاه ای  
ماایاا ااذریاام. در عااو  باار ایاان  
واقعیت تاكید میانیم كاه فاباقاه  
كارگر با حزبش آزاد میشاود. بااز  
تاكید میانیم كه بارای اجاتانااب  
از آینده ای كه بار دیا ار سالاطاه  
گرایشات وجنبش های ما اتالا   
سرمایه ته در شال سلطناتای و  
اسالمی بر جامعه تحمیل كاناناد،  
تاااماااامااای كاااارگاااران رادیاااااااال  
سوسایاالایاسات، تاماامای رهاباران  
عملی كاارگاری و جاناباشاهاای  
آزادی و برابری زن و مردم باد باه  
حاازب كاامااوناایااساات كااارگااری  
بپیوندند. درهای حزب كمونایاسات  
كارگری برای هماه ایان عازیازان  
باز است. این حزب شماست. ایان  
راهی باود كاه ماحاماد جاراحای  

 برگزید  
 

 علی جوادی 
 ٠٢١٢ اکتبر    ٢ 

چند كلمه پیرامون تحركات آنتی كمونیستی پس از مرگ 
 محمد جراحی
 علی جوادی 
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جعفر عظیم زاده : ننگ ابادی      
 بر ستمگران و سرکوبگران

محمد جراحی  س از ماهها ایستادگی در برابر  بایامااری  
سرفان، صبک امروز در بیمارستان ت ریاش تشام از جاهاان  
فروبست. مرا محاماد دا  نانا ای اسات بار  ایاشاانای  
سرکوب رانی که تاب تاحامال فاریااد عادالاتا اواهای ایان  

ساال تاحات ضاد    ٩ کارگر مبارز را نیاورند، او را به مدت  
انسانی ترین شرای  به زندان انداختند، در زندان مراقباتاهاای  
 زشکی را از او دریا  کاردناد، تاا آخاریان دقاایاو  اایاان  
محکومیتش علیر م جسام بایاماار و رنا اورش، او را در  
زندان ن ه داشتند و محمد به فاصله کمتار از یاکاساال از  
رهائیش از زندان، بر بستر بیمااری افاتااد و اماروز باه یاار  

 دیرینش شاهرک زمانی  یوست. 
مرا محمد هر تند کاه بارای هاماه ماا دردناا  و    

تحمل نا ذیر و  برای جنبش کاارگاری ایاران ضاایاعاه ای  
بزرا است اما، ما در  م از دسات دادن ماحاماد زاناوی  
 م در بغل ن واهیم گرفت و ماحاکام و اساتاوار خاواهایام  
ایستاد و لحظاه ای در ماباارزه بارای تاحاقاو آرمااناهاای  

 بزرگش درنگ ن واهیم کرد.  
 ننگ ابدی بر ستم ران و سرکوب ران 

بدرود رفیقم، بدرود محمد عزیز، بدرود سرو قامت جاناباش    
 کارگری ایران، بدرود، بدرود، بدرود....... 

 
رضا رشیدی فعال کاارگاری: گارامای 
باد یااد و خااطار ماحاماد جاراحای 

 کارگر کمونیست
محمد جراحی درگذشت خبر  بسیار زود در وب ساایاتاهاا    

 منتشر شد 
عضو کمیته  ی یری إی اد تشکلهای کاارگاری باود باه  
دلیل تالش برای متشکل کردن کارگران و ماتاحاد کاردن   
صفوف مبارزه بر علیه سرمایه داری حاکم بر ایاران جااناش  

 را داد.  
شایسته اسات بارای  فاقادان ماحاماد جاراحای  جاناباش  
کارگری و فعالین آن مراسمهایی متحد و دساتاه جاماعای   

 برگزار کنند.  
محمد جراحی  جای اه ویهه ای در جنباش کاارگاری دارد  
و به  اعتبار استقامت و  اایاداری و تاالش بارای ماتاحاد  
کردن کارگران و آگاهی ب شی کمونیستی به کاارگاران،  

 شایسته بیشترین ت لیل هاست.  
متاسفانه محمد جراحی زنده نماند تا در هام  شاکاساتان  
حکومت سرمایه داران در ایاران را بابایاناد  اماا اهامایات  
فعالیتها و تالش و فعالیت کمونیستی محماد جاراحای در  
تاری  جنبش کارگری و سیااسای ایاران ماانادگاار خاواهاد  

 ماند. 
 درود بر محمد جراحی 
 زنده باد اتحاد کارگری 
 زنده باد سوسیالیسم 

 رضا رشیدی فعال کارگری 
 

تال  تبهکارانی کاه شارایار مارگ 
محمد جراحی را فراهام کاردناد باه 

 عکس خود بدل خواهد شد
مبارز وفادار جنبش کارگری ایران محمد جراحی از مایاان  

ساال شارایا  زجارآور زنادان باه ر ام    ٩ ما رفت. تاحامال  
بیماری سرفان، نتوانست او را از ماقااومات و  ایا ایاری  
مبارزه به ضد ستم و اساتا اماار سارماایاه داران حااکام، و  

 «جارم »همراهی با توده های رن  و کار بااز دارد. او باه  

دفا  از تشکل یابی و خواسته های بارحاو کاارگاران، باه  
زندان محکوم شد. حتی از درمان او جلوگیری کاردناد. او  

سال بدون برخاورداری از حاو ماالقاات، در بارابار ناظاام    ٩ 
سرمایه داری حااکام ایساتاادگای کارد.  اس از آزادی،  
صدمات تعمادی جسامای زنادان، ما االای بارایاش بااقای  
ن ذاشت.  س از آزادی، ت ت بیاماارساتاان جاای زنادان را  
گرفت. این روال ضد انسانی که کارگران و فاعااالن را باا  

امانایاتای باه زنادان هاای    –همدستی نهادهای قضاائای  
فوالنی بدون برخورداری از هرگونه حقوقی ماحاکاوم مای  
کنند، کماکان در مورد سایر کارگران فاعاال اداماه دارد:  
قتال زناده یااد شااهارک زماانای در زنادان گاوهاردشات و  

اعتصاب  ذای فوالنی زندانیان معتر  به شارایا  زنادان  
رضا شهابی، سهیل عربی، نظری، اسماعیل عابادی، آتاناا  
دائمی و ... که جانشان را به خاطار اناداخاتاه اناد، از ایان  
جمله است. مسئولایات مارا دردناا  فاراحای شاد   
محمد جراحی بیش از هر تیاز بارعاهاد  مسائاوالن ضاد  
کارگری این نظام اسات کاه او را ماحاروم از اماکااناات  

 درمانی در زندان ن اه داشتند تا از  ای درآید.  
جنبش کارگاران ایاران اگار تاه در از دسات دادن یااران  
رزمند  خود بارها به سوا نشساتاه اسات اماا اهاداف،  
درس های مبارزه و ت ربیات ارزند  آناان را حافاظ و باه  

 نسل نوین  یشرو انتفال می دهد.      
 کارگران  روجه های  ارس جنوبی 

 کارگران  تروشیمی های منطقه ماهشهر و بندرامام 
 فعاالن کارگری جنوب 

 فعاالن کارگری شوش و اندیمشی 
 کرج  –جمعی از کارگران محور تهران  

 Kargaran.parsjonobi@gmail.com ١٣٥٠ مهر ١٣ 
 

جاوید حکمی: درباره عضویت محاماد 
 جراحی در حزب کمونیست کارگری

تنانکه همه می دانند حازب کاماونایاسات کاارگاری در  
افالعیه ای ضمن تسلیت به مناسبات درگاذشات ماحاماد  
جراحی، وی را یکی از کاادرهاای خاود ماعارفای کارده  
است. احساس اولیه من نسبت به این خابار صارف ناظار از  
صحت و سقم ادعای فوق، شع  و شاادی وصا  ناا اذیار  
است. هی  تیز برای من و به نظرم برای هر کاماونایاسات  
مدافع رهایی و آزادی کارگر نمی تاواناد شاورانا ایازتار و  
امیدب ش تر از این باشد که رهباران ماحاباوب و ماعاتاماد  
فبقه کارگر، وابست ی تشکیالتی و سازمانی باه احازاب  
کمونیست فی الحال موجود داشته بااشاناد. بادیاهای اسات  
ایده ال من همانا عضو شدن تمام فباقاه کاارگار در حازب  
متبو  من است. با این همه از ایده ال تا واقاعایات دره ای  
 عمیو وجود دارد که باید با  راتیی کمونیستی  ر شود. 

 
در این میانه اما واکنش بسیاری از کمونیست هاا اعام از  

 صفحه ویژه 
 محمد جراحی

 پیام و مطالب 
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فعالین مستقل و تشکیالتی، باه  اایات عا ایاب و بارایام  
در  ناشدنی است. حتای رفایاقای ناوشاتاه باود ماحاماد  
جراحی آنقدر سطحی نبوده است که عضاو تانایان حازبای  

حاال اگر ثاابات شاد    شود. این دی ر ت ونه برخوردی است. 
محمد جراحی واقعا کاادر حازب فاوق باوده اسات دوسات  
 رخاش ر ما فکر نمی کند  . . . به کنار، حارمات  
این ش صیت شری  و ش ا  فبقاه کاارگار را خادشاه دار  
کرده است. اصال گیریم  . . . ادعاای کاذب کارده  
است. این شع  و شاادی نسابات باه تشاکایاالتای ناباودن  
محمد جراحی ناشی از تیست. تماام آنااناکاه کاه احازاب  
کمونیست کارگری را متهم به  یر کاارگاری باودن مای  
کنند ان ار باه اثاباات فارضایاه هاای خاود دلاباساتا ای  

 بیشتری نشان می دهند تا کارگری شدن این احزاب.  
 

من به سهم خود اعالم می کنم از شانایادن خابار کاادری  
بودن محمد جراحای بای ناهاایات مشاعاوف شادم. ارتاباا   
تشکیالتی فبقه کارگر با احازاب کاماونایاساتای باه ویاهه  
شاخه های م تل  جنبش کمونیزم کاارگاری مای تاواناد  
نوید ب ش روزهای خوشی برای تمام جااماعاه بااشاد. مان  
هی  دلایالای نامای بایانام تشاکایاالتای در قاد و قاامات  
 . .  با تنین قادماتای ادعاای کاذبای را در ایان  
سطک مطر  کند. بای شای تانایان کااری باه  اایات  

احمقانه و الجرم بعید و حتی مای خاواهام با اویام تاقاریاباا  
محال است. فر  من این است افالعیه فوق دایر بر تعالاو  
تشکیالتی محمد جراحی حااوی حاقایاقات اسات و هایا   
نیازی به ارائه سند جهت اثبات این ادعا نیست. هار تاناد  
به نظر می رسد م الفان با واکنش هایاساتاریاکای کاه از  
خود نشان داده اند در صورت اثبات خبر فوق احتماال شارو   
به دشنام دادن به محمد جراحی می کنند تاا عاذرخاواهای  

 از فبقه کارگر و تمام جامعه. 
بهنام ابراهیم زاده: بدرود با محاماد 

 جراحی
 نمی دانم به ته کسی باید تسلیت گفت  

در  روبی  م ین این ستاره جاناباش کاارگاری از مایاان  
 دوستان ورفقایش رفت. 

به خاندان گرامی، به فرزندان ومادر وبرادران شاایساتاه اش،  
به دوستان  ا  باز، به یاران یی دل وهمه همادالن ویااران  

باه فاعاالایان کاارگاری ویاا اعضاای      ورفقای مشفقش 
 ……..کمیته  ی یری ویابه 

مشعلی کاه او      باور نمی کنیم که ما باشیم واو نباشد  
و دی ر یارانش از جمله شاهرک زمانای وکاوروش با اشاناده  
ودی ر عزیزان جانباخته بر افروختند، هاماواره روشان خاواهاد  
ماند. مشعالای کاه کاارش روشاناایای و جالاوداری باوده  

 وهست . 

 رفیو عزیز محمدجان  
نام تو و دی ر یاران عزیزمان از شااهارک عازیاز گارفاتاه تاا  
کوروش ب شنده بر دل و بر صحفه تاری  جناباش کاارگاری  

 همیشه ماندگارخواهد ماند. 
 رفیو خوبم   

امروز که خورشید فلو  کرد تندمین صبک بای تاو آماد،  
در فقدان کسی که خوبی هایش بر کسی  اوشایاده ناباوده  

 ونیست وانکارش  یر ممکن ؛ 
 

محمد در فول سالها فعالیت بدون کمترین حااشایاه ،  ایار  
 از حوزه اش هرگز ننوشت. د د ه اش جز هدفش نبود. 

محمد جراحی از لفاظی و ینیده کردن کلمات در عارصاه  
رسانه رو گردان بود. ساده می نوشت اما ماحاکام وماتایان  
ونافذ وموثرترین حرفها را به ساده ترین شایاوه مای ناوشات  
وبیان می کرد . او تارس از عاقاب افاتاادن از قاافالاه را  
نداشت.او آهسته و یوسته حرکت می کرد. س تکاوش و ار  
تالش وخست ی نا ذیربود. رفیقمان این وناه باود وبااخاوبای  
های بسیار  دی ر که حاال نبودش درجاناباش کاارگاری  

 احساس می شود. 
او هرگز  یش کسی تیزی ن فت وگالیه ای ناکارد اماا  
واقعیت تل  اینکه دی ر در میاان ماا نایاسات .اماا یاادش  
درقلب ما همیشه ماندگار خواهد ماند وراهاش را باا تاماام  
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 قدرت ادامه خواهیم داد. 
وفقدان نبودنش ما را بیشتر از قبال بارای ماطاالاباه گاری  

 مان مصمم خواهد کرد. 
رفیو عزیزامیدوارم مرا شما در شرای  حسااس کاناونای  
ان یزه ومحارکای بااشاد جاهات تاحاکایام روابا  فاعاالایان  
کارگری واتحاد وانسا اام جاناباش کاارگاری وتالانا اری  
محکم وواقعی برای همه کسانی کاه آیاناده ای را نامای  

 بینند تنها به حال وآینده خودشان می اندیشند . 
محمد عزیز  ما فعالین کارگری باه آرماان هاایات وفاادار  
خواهیم ماند ولحظه ای در دفا  از خواست وماطاالاباات بار  

 حو مان کوتاه ن واهیم امد وسکوت ن واهیم کرد . 
 ما به احترام تو ایستاده ایم. بدرود  . . . بدرود   

بهنام ابراهیم زاده وبالا نویس وفعال کاارگاری وکاود   
 و عضو کمیته  ی یری ای اد تشکلهای ازاد کارگری 

 تهران ٥٠ مهرماه  
 

محمد جراحی را از جناباش کاارگاری 
 ایران گرفتند 

محمد جراحی عضو کامایاتاه  ایا ایاری، مادافاع جساور،  
خست ی نا ذیر و مبارز راه آرمانهای فبقه کارگار باعاد از  

سال بدترین و  یر انسانی ترین شرای  زندان هاماراه    ٩ تحمل  
با شکن ه های جسمی و روحی که منت  به سرفان شاد،  
در حالیکه حدود یی سال بود که از زندان و از تاوهایان و  
تحقیر زندانبان و شکن ه گار رهاائای یاافاتاه باود، اماروز  

 درگذشت.   
مرا محمد جراحی یای بااره رقام نا اورده باود. روناد  
مرا او سالها  یش، در دوران بازداشت، شکن اه و زنادان  
شکل گرفت و باا ماحاروم شادناش از ماعاالا اه و حاتای  
داروهائی که خانواده اش با هازیاناه شا اصای تاهایاه مای  

کردند، بیماری او به مرحله بحران و العاالجای رسایاد کاه  
 امروز بعد از سالها تحمل درد، زندگی را بدرود گفت.  

بدون شی مرا محمد جراحی برای جاناباش کاارگاری  
واقعه ای دردنا  و خسارت جبران نا ذیری است. اماا راه  
و آرمان او همننانکه هم اکنون هر روزه در اعاتاصااباات و  
اعتراضات فوفنده کارگران و معلمان شاهد هستایام،  ار ره  
رو است و یاد و خافره او مانند مبارزانی هاماناون شااهارک  
زمانی و کوروش ب شنده همراه لحظه باه لاحاظاه ماباارزات  

 جنبش کارگری ایران خواهد بود.  
ما با از دست دادن هر هم رزمای، بااری گاران بار دوش    

احساس می کنیم. اما مطمئنا بار م از دست دادن آناان را  
با همبست ی و اتحاد قادرتامانادتار خاود بارای رسایادن باه  

 آرزوهایشان، بر خود هموار خواهیم کرد.  
 ١٣/٢/١٣٥٠ جوانمیر مرادی  

 
 محمد جراحی درگذشت

او را کشتند. محمد جاراحای فاعاال کاارگاری کاه اسایار  
حکومت اسالمی بود و زندانبااناان و حااکامایان خاونا اوار  
اسالمی ، در حالیکه او مبتال به سرفان تایاروئایاد باود، از  
آزار و اذیت اش دست بر نداشتاه و باا شاکانا اه روحای و  
جسمی او نه فق  باه خااناواده اش نشاان دادناد کاه تاه  
ظرفیتی در بیرحمای و سانا ادلای دارناد، بالاکاه باا ایان  
سیاست خواستند به کارگران و معلامایان و ماعاتارضایان و  
منزجرین از حکومت اعالم کاناناد کاه ناتایا اه اعاتارا ،  
میتواند به این ا کشیده شود.  افل از اینکه قهرمانای هاا  
و ش اعت ام ال محمد جراحی ها و شاهرک زمانی ها، ناه  
گفتن این قهرمانان در بدترین شارایا  باه حااکامایان انساان  
کش اسالمی، تو دهنی محکمای باه ساران ایان رجیام از  
محافظه کار تا اصال  فلب اشان بوده ، و اعاتاراضاات در  
ایران را گسترده تر و روحیه اعتراضی و تهاجمی را بایاشاتار  

و بیشتر کرده است. روزی نیست کاه در ماقاابال ما الاس  
حاکمین اسالمی و قااتالایان کاارگاران، تاعادادی از ماردم  
معتر  ت مع نکنند. این را همه مردم ایران و ساران وقایاک  
اسالمی شاهدند. مردم ایران  ایه های حاکاومات اساالمای  
را نشانه رفته اند و دیر نیست روزی که با سرنا اونای ایان  
حکومت ، همه به احاتارام شااهارک زماانای هاا و ماحاماد  
جراحی ها بپا خاسته و با نصب م سمه های ایان عازیازان  
در ایران و در دنیا بعنوان یاادباود دوران سا ات ماقاابالاه باا  

 جنبش اسالمی در ایران، نام و یاد آنها جاودانه کنند. 
 مینا احدی 

 
جنبش کارگری ایران محمدجراحی را 

 نیز از دست داد. 
ی حاکمان ضدکارگر کشاتاه شاد تارا    جراحی نیز به اراده 

که بارها و بارها در راه اعازام او از زنادان باه بایاماارساتاان  
مانع ای اد کردند تا سارفاان بار عاماو جااناش باناشایاناد.  

هااای او را درنااوردیااد و خااورد، در      تااومااوری کااه ساالااول 
فلبی برای تهیدستان کااشاتاه شاد.    های م ازات حو   سلول 

داراناه    اما سرفان اعظم و بدخیم، حاکمیت منفور  سرمایاه 
شاان    است که به جان کارگران افتاده ، در کارخانه سرکاوب 

گایارد    شاان مای   کند، نادیده   شان می   کند، به حبس روانه   می 
شاود. جاراحای    شان شادمان مای   شدن   و قطعا از مرا و کم 

نیز همنون افشین اسانلو و شااهارک زماانای تاا سااعااتای  
دی ر به خا  سپرده خاواهاد شاد ولای ناباایاد اجاازه داد  

گاوناه کاه    ی او و آنها مدفاون شاود. هاماان   خواست و اراده 
هنوز حتا خا  خاوران خاار تشام دشاماناان ماردم اسات،  
خا  گور و کفن  کارگران نیاز باایاد ماوجاب وحشات  

نشیاناان بااشاد. کاار ماا ناباایاد شامااره زدن رفاقاای    کاک 
افتند بالاکاه باایاد باه آن    ای باشد که به خا  می   رزمنده 
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ها و شیرزادهاا باا دو  ااره    خاکریزی فکر کنیم که شهابی 
خااردار از    شان از  س سلول و ستون و سایام    وست و است وان 
ی حایاات    ها تا آخرین لحظه   کنند و جراحی   آن  اسداری می 

بار اهامایاات حافاظ و خاالای نااکاردن آن تااکاایاد کارده و  
تاریان    کنند. سن ری مملو از ماردگاانای کاه عااشاو   می 

شان باع  هاراس کاارفارماایاان    زندگان بودند و مرده یا زنده 
 ارت ر و حاامایاان و کاارگازاران دولاتای اسات. ماحاماد  

ای کاه خابار    جراحی را تک یر کنیم تا حتا در همین لحظه 
رسد یای لایاوان آب    مرا او به گوش ام ال ربیعی می 

شان  ایین نرود و باداناناد کاه مارا تان    خوش از گلوی 
کاوشااناادگاان  راه عاادالات  ااایااان راه رو   تااغایاایاار و  

خواهی نیست. زبان ساده، تن شری  و آرماان بازرا    برابری 
شاارافاات    مااقاادار و باای   جااراحاای، کااابااوس اذهااان  باای 

 گران باد.   سرکوب 
 " محمد  زنویان " 

 
 به مناسبت مرگ محمد جراحی

 «مهدی حمیدی »از صفحه فیسبو  آقای  

 یاشاماق بیر آ اج کیمی تی و حر  »
 و بیر اورمان کیمی قارداش اسینا  

 بو حسرت بیزیم... 
 )ناظیم حیکمت  

در زندان تبریز با محماد جاراحای آشاناا شادم،    ٥١ سال  … 

نزدیی یی سال از حبس  ن  ساالاه وی مای گاذشات  
یی  یرمرد ساده و دوست داشتنی کاه خایالای زود بااب  
رفاقت ما باز شد. وقتی به زندان تباریاز رسایادیام، شااهارک  
زمانی را تازه به زندان رجایی شهر تبعید کرده باودناد، کاه  
یی بار برای همیشه رفت و برن شت، فبیاعاتاا یاکای از  
کسانی که بیش از همه ما برای شااهارک دلاتاناگ مای  
شد، جراحی بود و ما تالش بسیار می کاردیام تاا او ایان  

 جای خالی را حس نکند. 
در تمام  یاده روی هاایای کاه در حایاا  کاوتای باناد  
داشتیم با شور و شوق فراوان و با هی ان هر ته تماام مان،  
امیر یا بنه های دی ر را در مورد مسایال روز باه باحا   
می گرفت. همیشه یی  ای ثابت بح  هاای سایااسای  
اتاق بود و با شور و حارارت خااصای از حاقاوق کاارگاران  
دفا  می کرد، می گافات از وقاتای خاودم را شانااخاتام  
کارگر بودم و به مرور که با حو و حقوق خودم آشاناا شادم  
به فرف فعالیت های سندیکایی کشیاده شادم و االن هام  
به همین خافر در زندان هستم، راست می گفت  انا  ساال  
حبس و  یش از آن خبر داشتم که دوبار دی ر هم دساتا ایار  

 .٤٢ و بار دی ر در سال    ٤٠ شده یکی در سال  
در باناد    ٥٢ تندمدت از اوایل حاباس اش را در ساال  …

قرنطینه و تندماه را هم در بند جارایام عاماد زنادان تاباریاز  
)قتل  گذرانده بود، اهل شاوخای و مازا  باود و سااده و  
صمیمی حرف می زد، بعد از تندوقت همسایه هام شادیام  

و من در ت ت باالیی جراحی جای گرفتم و امایار هام در  
ت ت باالیی من، هر شب بعد از خااماوشای مان و امایار  
 ای ثابت بسا  تایی جاراحای باودیام و باعاد هام بارای  
سی ار آخر شب با هم می رفتیم. تانادباار باه شاوخای و  
جدی گفته بود که می خواهد  س از آزادی، من و امایار  
را برای فعالیت سندیکایی به آلمان بفرستد، تاناهاا باه ایان  
شر  که فعالیت سندیکایی داشته باشیام و مان و امایار  
هم به شوخی می گفتیم که ما فق  ساربااز تاو هساتایام  
آقای جراحی. سه تایی قرار گذاشاتاه باودیام کاه باعاد از  
آزادی از زندان بسا  تایی، قلیان و امالات در یاکای از  
 قهوه خانه های تبریز بزنیم که این قرارمان محقو نشد.  

در ایامی که آزادی مشرو  وی بررسای مای شاد هاماه  
بنه های اتاق فار  از تاه دل آرزو مای کاردناد کاه باا  
آزادی مشرو  وی موافقت شود که نشد و جاراحای هاماه  

سال لعنتی را بدون یی روز مرخصی به  اایاان بارد.    ٩ آن  
دقیقا به خافر دارم که آن روز وقاتای باا آزادی مشارو   
جراحی م الفت شد، با رویی گشاده و خانادان گافات کاه  
تا این سن هینوقت مقابل حرف زور سرخم ناکارده ام و از  
این  س هم سرخم ن واهم کرد، من به ایان راحاتای مایادان  
را خالی ن واهم گذاشت. مدام به من و امیر تااکایاد مای  
کرد عروسی تان را ب ذارید برای بعد از آزادی ام و مان  
و امیر هم قول داده بودیم که ازدواج مان بمااناد بارای باعاد  
از آزادی جراحی. وقتی متوجه وجود سرفاان در تایاروئایاد  
جراحی شدیم، همه اتااق مااتام گارفاتاناد تاا زماانای کاه  
متوجه شدیم زیاد جدی نیست و با عامال و  ارتاودرماانای  
برفرف می شود. برای عمل رفت و  ارتاودرماانای شاد و  
اگرته نیازمند مرخصی بود اما نه مسئاولایان قضاایای و  
نه مسئولین زندان حتی با مرخصای اساتاعاالجای وی هام  
موافقت نکردند تا برای یی هفته بیشتر در اتاق قرنطایاناه  
بهداری زندان تبریز بماند. همه ما از این اتافااق عصاباانای  
بودیم تا اینکه برگشت و باز ترکیب اتاو ماان باا جاراحای  

 کامل شد.  
جراحی همه ما راهی کرد و همه ماا آزاد شادیام و فاقا   
جراحی ماند، وقت خداحافظی به من گافات خاداحاافاظای  
نمی کنم می گاویام باه امایاد دیادار تاون خایالای زود  
همدی ر را در بیرون از زندان خواهیم دید، این را هایاناوقات  
فراموش نکردم. این که ته قدر خداحافظی سا ات اسات  
و خداحافظی بی موقع س ت تر وقتی انتظار خداحاافاظای  
نداری و این به "امید دیدار" که امایاد دارد و دیادار تاه  
قدر مسرت ب ش است. تا همین اواخار کاه خابار سارفاان  
جراحی را شنیدم و بعد اینکه  زشکان جاواب کارده اناد و  
همین روزهای آخر که می شد مرا را از تشاماان حااال  
بای فارو اش خاواناد بااور نامای کاردم بارای وی ماتاان  
خداحفاظی بنویسم، اما این روایت مرا باود و حاکاایات  
خداحافظی با کوله باری از خافرات تل  و شایاریان زنادان  
از انسانی که آرمان اش رهایی فاباقاه کاارگار باود. "باه  

 «امید دیدار" رفیو. 
 

حاازب کاامااوناایااساات ایااران: کااارگااران 
مباارز یااد هامارزم طاباقااتای خاود 

 محمد جراحی را گرامی می دارند
ماهارمااه، ماحاماد جاراحای کاارگار  ١٣ صبک روز  ن شنبه  
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کمیته  ی یری بارای ایا ااد تشاکالاهاای  “ مبارز و عضو  
سال زندان و دست و  نا اه نارم    ٩ ، بعد از تحمل  ” کارگری 

سال ی و باعاد  ٩٤ کردن با بیماری سرفان تیروئید، در سن  
دهە تالش در راە رهایی فبقە کارگر در بایاماارساتاان    ٣ از  

ت ریش تهران درگذشت. اخبار رسیده از شهر تبریاز، زادگااه  
ماهارمااه    ١٨ این کارگر مبارز حاکی است که روز جمعه  

، باا حضاور اعضاای  ” محمد جاراحای “ مراسم خاکسپاری  
خانواده و همکاران و یاران و جاماع زیاادی از کاارگاران و  

، تبریاز بارگازار  ” وادی رحمت “ فعالین برجسته کارگری در  
شد. در این مراسم همرزمان وی و افرادخانواده اش یاد ایان  
عزیز جانباخته را گرامی داشتند. در این ماراسام فاعاالایان  
کارگری،محماود صاالاحایاو جاعافار عاظایام زاده باا ایاراد  
س نانی ضمن ابراز همدردی با خانواده محمد جاراحای، باا  
اشاره به فرازهائی از زندگی  ر از تالش و مبارزه وی، باه  
دست یری فعالین کاارگاری و باه شارایا  ضاد انساانای  
حاکم بار زناداناهاائای کاه ایان انسااناهاای شاریا  در آن  
ن هداری می شاوناد، اعاتارا  کاردناد. آناهاا باه خاافار  
فشارهائی که در زندان بر محمد جراحای روا داشاتاه شاده  
بود، رجیم را در تشدید بیماری و سرانا اام در مارا وی  

 مسئول دانستند. 
محمد جراحی به دلیل فعالیت های کاارگاری و دفاا  از  

باا    ١٣٥٢ حقوق هم فبقه ای های خود، از خرداد ماه سال  
اتهامات بی  ایه و اساس، همراه رفیو و همرزماش شااهارک  
زمانی دست یر و در بیدادگاه رجیام باه  انا  ساال حاباس  
محکوم شد. در فول دوران زندان علیر م تاالاشاهاائای کاه  
برای رهائی وی از زندان در داخال و خاارج کشاور انا اام  
گرفت، رجیم اسالمی با یی کینه جوئی فباقااتای،ایشاان  
را تا  ایان دوران محکومیتش در زندان ن اه داشت و حاتای  
حاضر به دادن مرخصی استعالجی به وی که گااهای در  

 زندانهای جمهوری اسالمی معمول است، نشد. 
محمد جراحی در زندان به بیماری  ده تیروئید مبتاال شاد.  
سطک نازل آزمایشهاو خاودداری مسائاولایان زنادان از ارائاه  
خدمات اولیه  زشکی، موجب تشدید بایامااری وی شاد و  
سران ام به دلیل ناباودن ماراقاباتاهاای  ازشاکای الزم، ایان  
بیماری که در روزهای ن ستآشکار شدناش مای تاوانسات  
کنترل شود، به یی  ده سرفانای تابادیال شاد. در تاماام  
مدت  ن  سال زندان باا وجاود اباتاال باه تانایان بایامااری  
مهلکی به محمد جراحی اجاازه مارخصای و درماان داده  
نشد و یی بار هم که به دلیل وخامت حالش با دساتاباناد  
و  ابند از زندان به بیمارستاان ماناتاقال شاده باود، آناناناان  
مورد اذیت و آزار و توهین مامورین همراه قرار گارفات کاه  

 دی ر حاضر نشد به بیمارستان مراجعه کند. 
این اولین باری نبود که کارگر مبارزی به خافار دفااه از  
منافع هم فبقه ای هایش، در زندان به تنیان سارناوشاتای  
دتار می شد.افشین اسانلو، فعال کارگری و از اعضاای  

، در ساال  ” هیئت مؤسس سندیکای رانندگان میان شهری “ 
دست یر شد. وی بادون وجاود هایا  مادرکای در    ١٣٤٤ 

یای دادگااه نااماایشای و فای تاناد دقایاقاه باه اتاهااام  
ساال حاباس در    ٩ باه  ” اقدام علیه امنیت ملی “ساخت ی  

و باعاد    ١٣٥٠ زندان رجائی شهر کرج محکوم شد. در سال  
از تحمل تهار سال زندان، در حالیکه به زمان آزادی خاود  
نزدیی می شد، به فرز مشکاوکای اعاالم شاد کاه باه  
دلیل سکته قلبای درگاذشاتاه اسات. کاارگار جاانابااخاتاه  
شاهرک زمانی نیز که در تمام مدت  ن  ساالاه حاباس اش  
از مرخصی محروم بود، در زندان به شکل مشکوکی جاان  
خود را از دست داد. هم اکنون نیز رضاا شاهاابای کاارگار  
زندانی دی ر به دلیل اعتصاب  ذای  انا ااه روزه اش، باا  
وجود وضعیت وخیم جسمی، در شارایا  باد زنادان باه سار  

می برد. ایان در حاالای اسات کاه عالای ر ام تاوصایاه  
 زشکان معال  برای ادامه معال ه ، به بیمارستان ماناتاقال  

 نشده است. 
دست یری و آزار فعالین کارگری در ایران همناناان اداماه  
دارد. فعالین کاارگاری را در بادتاریان شارایا  هاماراه باا  
محکومین دادگاههای عادی و در م وف تاریان زنادانای  
ایران ن هداری می کنند. آنها حتی از سطاک بسایاار ناازل  
خدمات  زشکی و درمانی که در اختیار زنادانایاان عاادی  
قرار دارد، محروم هستند. محمد جاراحای در نااماه ای از  
زندان، شرایا   ایار انساانای حااکام بار آن را ایان گاوناه  

 توصی  می کند: 
من محمد جاراحای، کاارگار زنادانای و عضاو کامایاتاه  “ 

 ی یری ای اد تشکل های کارگری هستم. مان بایاش از  
دو سال است در زندان تبریز به سر می بارم. درزنادان دتاار  
بیماری  ده خوش خیم تیرویید شدم. هانا اام ماراجاعاه باه  
بیمارستان با دستبد و زن یر به  ا تاناان از تاوهایان و باد  
رفتاری زندانبان و ماموران هماراه، اذیات و آزار شادم کاه  
دی ر راضی به مراجعه به بیمارستان نیستم.هام اکاناون باه  
افال  می رسانم که مرا باه دالیال واهای باه شاش ساال  
زندان محکوم کردند. من یی کارگرم و کلایاه فاعاالایات  
هایم در جهت تشکایال سانادیاکاا و دیا ار تشاکال هاای  

هااای کااارگاری و    کاارگاری باوده اسات. ایا اااد تشااکال 
نامه سازمان جهانی کاار آزاد اسات.    سندیکا فبو مقاوله  

دولت جمهوری اسالمی ایران هم عضو این سازمان جهاانای  
است و متعهد به ان ام این مقاوله نااماه هاا اسات. ایا ااد  

های واقعی از ابتدایی تاریان حاقاوق    سندیکا و دی ر تشکل 
هاا    ما کارگران است. من یی کارگرم و تا ای اد تشاکال 

 ”و سندیکا فعالیت خواهم کرد. 
” قاتال هاای خااماوش ” مرا زندانیان بیمار در زندان، که  
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نام گرفته اند، در ردی  قتل عمدهای آشکاار جاای مای  
گیرند. تنها با اعترا  متحدانه و همزمان در بایارون زنادان  
هاست که می توان رجیم جمهوری اسالمی را وادار کارد  
که از این جنایات آشاکاار دسات باردارد. کاارگازاران ایان  
رجیم سران ام در فردای انقالب م ازات شاایساتاه خاود را  

 از کارگران و مردم عدالت واه دریافت خواهند کرد. 
ماحاماد  -اعالمیه حزب حکماتایاسات 

جااراحاای فااعااال هاادیااماای کااارگااری 
 درگذشت 

با کمال تاس  رفیو محمد جراحای از فاعاالایان بااسااباقاه  
جنبش کارگری ایران، امروز  ن شنبه سایازدهام ماهارمااه،  
بدلیل بیماری سرفان در بیمارستان ت ریش تهران تشام بار  

 جهان فرو بست. 
  ٩ رفیو محمد جراحی ب رم دفا  از حقوق کارگران بمادت  

سال زندانی شد. او سالم به زندان رفت و در فاول زنادان از  
جمله دتار بیماری اختالل  ده تیاروئایاد و ساپاس بادناباال  
 یشرف بیماری به سرفان تیروئید ماباتاال شاد. جاماهاوری  
اسالمی علیر ام  ایاشارفات بایامااری باه وی مارخصای  
استعالجی هم نداد و آگاهانه با سرفان بدون درمان وی را  
از  ای درآوردند. ماحاماد جاراحای در فااصالاه کاماتار از  
یکسال از آزادیش، م ددا حالش در هفته های گذشتاه باه  
وخامت نهاد و بعد از ماههاا تاحامال رنا  سارفاان، اماروز  

 درگذشت. 
حکمتیسات مساباب مارا    –حزب کمونیست کارگری  

رفیو محمد جراحی را جمهوری اسالمی میداناد. شااهارک  
زمانی و کورش ب شنده و محماد جاراحای از فاعاالایانای  
هستند که یا در زندان کشتاه شادناد و باا باعاد از زنادان  
جانشان را از دست دادند. حزب به خااناواده ماحاتارم رفایاو  
محمد جراحی، دوستان و هامارزماان و جاناباش کاارگاری  
ایران صمیمانه تسلیت می وید. اماروز جاناباش کاارگاری  
ایران یکی از فعالین شری  و ماقااوم و سارسا ات مادافاع  
حقوق و آزادی کارگران و ماردم زحاماتاکاش را از دسات  
داد. جای خالی رفیو محمد را باید باا گساتارش ماباارزه  
کارگری علیه جمهوری اسالمی و نظم آبروباخته سارماایاه  
داری، با سازماانادهای و تشاکال و تاالش بارای اهاداف  
واالئی  ر کرد که محمد جاراحای هاا و هازاران فاعاال و  
رهبر عملی و  یشرو و کمونیست جنباش کاارگاری بارای  

 آن مبارزه کرده اند. 
رفیو محمد جراحی عزیز، بادرود  ناام تاو در اوراق زریان  
جنبش کارگری ایران ماانادگاار خاواهاد شاد. یااد رفایاو  

 محمد جراحی گرامی است  
 حکمتیست  –حزب کمونیست کارگری  

 ١٣٥٠ مهر    ١٣  – ٠٢١٢ اکتبر    ٩ 
محمد جراحی ماا را تاناهاا گاذاشات

 )پیام جمعی(
 محمود صالحی 

 کارگران؛ مردم آزادی خواه: 
ساال    ٩ محمد جراحی یکی از فعاالن کارگری که مدت  

به اتهام دفا  از فبقه کاارگار در زنادان باود و در زنادان  
دتار انوا  مریضی شده بود. متاسفانه اماروز  انا اشاناباه  

ماه دست و  ن ه نارم کاردن باا    ٩ بعد از    ١٣/٢/٥٠ مورک  
مریضی سرفان در بیمارستان شهادای تا اریاش در تاهاران  

 جان باخت. 
ما ضمن تسلایات باه جاناباش کاارگاری ایاران ؛ جاهاان؛  
دوستان و خانواده محمد جراحی خود را در  ام و انادوه آن  

 عزیز مبارزشریی می دانیم. یادش گرامی  
از فرف ع اماان اسامااعایالای ؛ سااماان با اشاناده، کااوه  
حکیمی، سید علی حسینی ، مروارید شریا   اور؛ عازت  
نصری ، ن یبه صالک زاده ، یادالالاه صامادی و ماحاماود  

 ١٣/٢/٥٠ صالحی  
 منبع : صفحه فیسبو  

 
کمیته پیگیری ایاجااد تشاکال هاای 
کارگری:هلب محمد جاراحای  فاعاال 

 کارگری از تپش ایستاد !
 ٥ افالعیه شماره   

در کمال اندوه خبر یافتیم که قلب  ر تپش محماد جاراحای  
فعال کارگری و عضو کمیتاه  ایا ایاری ایا ااد تشاکال  
های کارگری و همرزم زناده یااد شااهارک زماانای صاباک  

در بیمارستان ت ریاش از تاپاش    ١٣٥٠ مهر    ١٣ شنبه    ٩ روز 
 ایستاد. 

محمد جراجی، سه دهه از زندگی اش را در راه مباارزه باا  
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 برنامه حزب کمونيست کارگری             را بخوانيديک دنيای بهتر     

ستم سرمایه و اعتالی جنبش کارگری گذراند و در ایان  
راه بارها دست یر و زندانی شد که  خریان باار باه مادت  

سال بدون حتی یای روز مارخصای در زنادان باود. و    ٩ 
همان ا بود که به علت عدم رسیدگی درمانی به بیامااری  
مبتال شد و  س از آزادی از زندان نیز درماناش باه جاایای  

 نرسید و امروز در بیمارستان در گذشت. 
محمد جراحی نمونه ای از صدها فعال کارگری باود کاه  
در راه مبارزه برای بهبود شرای  زندگی فبقه ی کاارگار  
جان باخت. بی شی قوه قضاییه و ساازماان اماور زنادان  
ها در این مرا دخلیند و باید  اس  و باشناد. تارا کاه  

 سرفان را همین ها به جان او انداخته بودند. 
فبقه ی کارگران ایران، کنش ری ماقااوم و دلساوز را و  
کمیته  یا ایاری ایا ااد تشاکال هاای کاارگاری یاار و  

 همرزمی باورمند را از دست داده اند. 
ما این ضایعه ی اسفنا  را به خانواده بزرا جراحای و  

 به کارگران و زحمتکشان ایران تسلیت می گوییم. 

بدیهی است که یاد محمد جاراحای هاماواره باا کاارگاران  
خواهد بود و عزم همرزمانش را برای رسیدن به جامعاه ای  
عاری از ستم و برخوردار از رفااه و شاایساتاه ی زیساتان  

 بیشتر خواهد کرد. 
 یادش گرامی و راهش  ر رهرو باد 

 کمیته  ی یری ای اد تشکل های کارگری 
 ١٣٥٠ مهر    ١٣ 

 محمد جراحی در گذشت!
مهرماه، محمد جراحای کاارگار ماباارز و    ١٣ صبک امروز  

عضو کمیتهپی یری، بعد از تاحامال ساالاهاا رنا  زنادان و  
بیماری تشم از جهان فروبست. ماحاماد جاراحای کاه باه  
  ٥٢ دلیل فاعاالایات هاای کاارگاری از خارداد مااه ساال  

دست یر و به  ن  سال حبس محکوم شده بود در فایامادت  
اسارت به بیماری تایاروئایاد دتاارشاد. بایامااریای کاه در  
صورت عدم درمان می تواند تبدیال باه سارفاان تایاروئایاد  
شود و در مورد محمد نیزتنین شد. در تاماام مادت  انا   

سال زندان با وجود ابتال به تنینبیماری ماهالاکای باه وی  
اجازه مرخصی و درمان ندادند و یی بار هم که باه دلایال  
وخاااماات حااالااش بااا دسااتااباانااد و  اااباانااد از زناادان بااه  
بیمارستانمنتقل شاده باود، آناناناان ماورد اذیات و آزار و  
توهین مامورین همراه قرار گارفات کاه دیا ار راضای باه  
مراجعه به بیمارستان نشد. اینننین باود کاه شاماع وجاود  
نازنین محمد جراحی ذره ذره آب شد و سران اام خااماوشای  
گرفت؛ تا بار دی ر شاهد عمو کینه و عداوت سرماایاه و  
ایادی آن به کارگران و فعالین صدیاو جاناباش کاارگاری  

 باشیم. 
همننان که دو سال قبل شااهارک زماانای دیا ار کاارگار  
صدیو و خست ینا ذیر جنبش کارگری نایاز کاه در تاماام  
مدت  ن  ساله حباس اش از مارخصای ماحاروم باود، در  
زندان به شکل مشکوکی جان خود را از دسات داد. هام  
اکنون نیز رضا شهابی کارگر زنادانای باه دلایاالعاتاصااب  
 ذای  ن اه روزه اش در اعتارا  باه ماحاکاومایات  ایار  
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روزه خود، با وجود وضعیت وخیام جسامای، در    ٥٠٤ قانونی 
شرای  بد زندان به سر می برد. ایان در حاالای اسات کاه  
علی ر م توصیه  زشکان ماعاالا  بارای اداماه ماعاالا اه  
رضا، هنوز او به بیمارستان مناتاقال نشاده و تاه بساا باار  

 دی ر شاهد فاجعه ای از این دست باشیم. 
کارگران! مردم آزاده و وجادان هاای 

 آگاه و بیدار ایران وجهان!
روزی نیست که شااهاد با ایار و باباناد و زنادانای شادن  
کارگران و معلمان آگاه، فعالیان کاارگاری و اجاتامااعای  
نباشیم. این واقعیتی است که اینقبیل زندانیان تاناهاا آزادی  
خود را ازدست نمی دهند، بلکه به دلیلشرای  بسیار سا ات  
و نامطلوب زندان، به سالمتی جسمی و روانیازنادانایاان نایاز  
آسیب وارد می شود. زندان های ایاران اماروز در واقاع باه  
قتل اه کاارگاران آگااه و ماباارز و فاعااالن کاارگاری و  
اجتماعی تبدیل شده است. بی جهت نایاسات کاه ماحاماد  
جراحی در نامه ای از زندان، شرایطغیر انساانای حااکام بار  

 آن را این گونه توصی  می کند: 
من محماد جاراحای، كاارگار زنادانای و عضاو كامایاتاه  »

 ی یری ای ادتشال های كارگری هستم. من بیش از دو  
سال است در زندان تباریازباه سار مای بارم. درزنادان دتاار  
بیماری  ده خوش خیم تیرویید شدم. هانا اام ماراجاعاه باه  

بیمارستان با دستبد و زن یر به  ا تاناان از تاوهایان و باد  
رفتاری زندانبان و ماموران هاماراه، اذیات و آزار شادم كاه  

 دی رراضی به مراجعه به بیمارستان نیستم. 
هم اكنون به افال  می رسانم كه مرا باه دالیال واهای باه  
شش سال زندان محاوم كردند. من یی كاارگارم و كالایاه  
فعالیت هایم در جهت تشایلسندیاا و دی ار تشااال هاای  

هایکارگاری و سانادیاکاا    كارگری بوده است. ای اد تشکل 
نامه سازمان جاهاانای کاار آزاد اسات. دولات    فبو مقاوله  

جمهوری  اسالمی ایران هام عضاو ایان ساازماان جاهاانای  
است و متعهد به ان ام این مقاوله نااماه هاا اسات. ایا ااد  

های واقعی از ابتدایای تاریان حاقاوق    سندیکا و دی رتشکل 
هاا و    ما کارگران است. من یککارگرم و تا ای ااد تشاکال 

 «سندیکا فعالیت خواهم کرد. 

محمد جراحی با افت ار خود را یی کارگر مای خاواناد،  
کارگری که د د ه تشکل یابی هم فبقه ای هاایاش را  

 داشت. به راستی که او کارگری آگاه و مبارز بود. 
کمیته هماهن ی برای کامای باه ایا ااد تشاکال هاای  
کارگری، فقدان اینعزیز را به خانواده و دوستان و هاماراهاان  
وی تسلیت می گوید و بر ادامه راه این کارگار صادیاو و  
 ی گیر جنبش کارگری، یعنی تالش برای ای اد تشاکال  

 های کارگری تاکید می نماید. 
 یادش گرامی 

کمیته هماهن ی برای کامای باه ایا ااد تشاکال هاای  
 ١٣/٢٢/٥٠   -کارگری  

 شورای همبستگی کارگران دماوند
با کمال تاس  سنا ار ماباارزه کاارگاران وآزادیا اواهاان و  
برابری فلبان یکی دی ر از فاعاالایان جساور و خساتا ای  
نا ذیرش را از دست داد. مرا ناحو و تحامایالای ماحاماد  
جراحی ایمان و اراده همرزمانش را ماحاکاماتار و جساورتار  
کرد. و این سن ر روز بروز با واقعیت حااکامایات سارماایاه  

تر می شود. به خااناواده اساتاوار ماحاماد    روبرو و مستحکم 
جراحی و تمام دلسوزان انسانیت و فاباقاه کاارگار تسالایات  

 می گوییم و یادش برای میشه زنده و جاودان است 
سااناادیااکااای کااارگااران شاارکاات واحااد 

 اتوبوسرانی تهران و حومه;
 ننگ بر عاملین مرا فعال کارگری محمد جراحی 

زنده یاد محمد جراحی  ن  سال به دلیل مبارزه بارای دفاا   
از حقوق کارگران زندانی شد. و حتی حقوق اولیاه وی باه  
عنوان یی زندانی رعایت ن ردید. مراجعه به  ازشای را  
از وی دری  کردند و به دلایال عادم تشا ایاد باه ماوقاع  
سرفان، به فاصله کمتر از یکسال  س از آزادی باه دلایال  
 یشرفت بیماری، مراقبت های  زشکی موثر واقاع نشاد و  

 متاسفانه یارانش را تنها گذاشت. 
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سندیکای کارگران شارکات واحاد اتاوباوسارانای تاهاران و  
حومه یاد این فعال کارگری را گارامای مای دارد و باه  

 خانواده و دوستان و یارانش تسلیت عر  می کند. 
سندیکای کارگران شارکات واحاد اتاوباوسارانای تاهاران و  

 حومه 
 ٥٠/٢٢/١٨ 

باارای مااحاامااد جااراحاای کااه دماای از 
مبارزه علیه ستم و استثمار باه دور 

 نماند!
جراحی فق  یی نام و یی خافره ن واهد باود  جاراحای  
فق  یی یار و همراه گرامی ن واهد باود  او ناه تاما ایال  
یی قهرمان، که خود یی راه بود، راهی که فاراساویاش  
صلک و نان و آزادی است  او یی افو درخشاان در جاهاان  

 بی عدالتی و تبعی  بود و خواهد ماند.  
مرا او یی مرا ساده نبود بالاکاه از جاناس مارا  
انسان هایی است که در راه حماایات از کاارگاران و تاماام  
مزدب یران دمی ننشستند .او به دلیل هامایان تاالاشاش از  
فرف صاحباان زر و زور باه زنادان افاتااد و در اثار بای  
توجهی زندانبانان جوانی و سالمتی خود را از دسات داد.  
امروز وی نمرده است بلکه یاد وخافره اش در تای تای  

 ما باقی است. 
 راهش  ر رهرو  

 ”گروه اتحاد بازنشست ان “
 ٥٠/٢/١٨ 

رحمان گلچهره: محماد جاراحای،خاود 
 نمرد! شما، او را کشتید!

شما مدافعان نظم حاکم سرمایه در ایران، تمام ارکان تاار و  
 ودتان، در اوج رذالت و ستم ری علیه انساانایات ،آ شاتاه  

 به خون محمد جراحی ست  
جاراحای را باه باناد کشایادیااد تاا فاریااد حاو فالابای و  
آزادی واهی کارگر و جامعه معتر  علیه ستم و نکاباتای  
که سالها بر زندگی شان رقم زده اید را، باه باناد کشایاده  

 باشید. 
بربریت ضد بشری تان را در زندان، بار جسام و جاان او روا  
داشتید، تا کینه توزانه ترین نایاات اساتا اماارگاراناه تاان را  
علیه منافع فبقه کارگر و نیروی کارمزدی ماعاتار  باه  

 رک کشیده باشید. 
با به مرا کشانیدن جراحی ، البته که ماا را  اما ایان  

 ساختید، و قلب مان را به درد آوردید. 
اما بیهاوده مای  اناداریاد باا باه کاام مارا کشاانایادن  
کارگری مبارز و  رتالش، فریاد و قدم های اعترا  ماان  
را خاموش خواهید ساخت،همان ونه که باا باه خااماوشای  
بردن ستار بهشتی و شاهرک زمانای ماا ناه تاناهاا سااکات  
ننشستیم ،که بیش از هر زماان و هارباار گساتارده تار باه  

 میدان آمدیم. 
 و اکنون، به ضرب آهنگ رجه ما گوش کنید، 

مدت هاست باا جساارتای ماتاحاداناه تار ، در یای هام  
سرنوشتی ،علیه ستم ری شما مدافعان سرمایه و بارباریات  
، و برای رهایی انسان از تمام فقر و خون و من االبای کاه  

 ارمغان شماست،به ص  شده قد علم کرده ایم.  

ماهاار ، در روز    ١٣ ماا ناایاروی کاارماازدی،حاتاای امااروز) 
خاموشی جراحی، با اراده ای مصمم، متحداناه ،فاریاادماان  

 رساتر بود. 
 شما، مدافعان نظم سرمایه و سرکوب  

 تمام ظلم و بی عدالتی تان ،  
 تمام بیشرمی های نفرت آورتان ، 

 در ک  جامعه  اس  خواهد گرفت. 
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری 

خارج کشور: محمد  –در ایران 
جراحی کارگر مبارز از میان ما 

 رفت!
 ”آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند 
 رفتند و شهر خفته ندانست کیستند 

 فریادشان تموج ش  حیات بود 
 تون آذرخش در س ن خویش زیستند 

 مر ان  رگشود  توفان که روز مرا 
 دریا و موج و س ره برایشان گریستند 

 ا ” سترون شده است خا  “می گفتی ای عزیز   
 اینی ببین برابر تشم تو تیستند  

 هر صبک و شب به  ارت توفان روند و باز 
 ”باز آخرین شقایو این با  نیستند.  

 محمد رضا شفیعی کدکنی 
محمد جراحی فعال کارگری وعضاو کامایاتاه  ایا ایاری  
ای اد تشکل های کاارگاری ، یاکای از یااران زناده یااد  

قالاب  ار    ١٣٥٠ ماهار   ١٣ شاهرک زمانی، امروز  ن شناباه  
تااپااشااش از حاارکاات باااز ایسااتاااد. مااحاامااد جااراحاای،  
کارگرمبارزی بود که بارای رهاایای خاود و فاباقاه اش  
دقیقه ایی از  ای ننشست. او دست یر و تاوسا  مازدوران  

ساال زنادان    ٩ جمهوری جاهال و سارماایاه اساالمای، باه  
محکوم شد. او در حالیکه در زنادان باه بایامااری سارفاان  
مبتال شده و مورد بی توجهی مسئوالن زندان قارار گارفات  
دوران محکومیت زندان را به  ایان  رساند. محماد جاراحای  
دردوران بازداشت تحت هی  گونه معال ه ای قارارنا ارفات  
و از امکان مرخصی  درمانی  هم محروم شاد. جاماهاوری  
اسالمی او را از زندانیان سیاسی جدا کرده باود و در باناد  
به اصطال  متادون حباس کارده باود و در دوران زنادانای   
حتی برای یی روز هم به او مارخصای داده نشاد.  بای  
توجهی جانیان مزدور در زندان در امر معال ه و فشاارهاای  
جسمی و روانی تحامالای بار او، از  دالئال اصالای باروز  
بیماری، تشدید آن بود و سران ام سبب مرا ناا باهانا اام  

 این فعال مبارز کارگری شد. 
مرا هر فعال کارگری، تنفروانزجار هم فبقه ایاهاایاش و  
رهروان راه آزادی و باراباری را نسابات باه ناظاام جاهال و  
سرمایه اسالمی ایران عمایاقاتار ناماوده، و انا ایازه ماباارزه   
مداوم و  ایا ایارتاری را در آناهاا را تاقاویات مای کاناد.  
جمهوری اسالمی همواره درتاالش باوده وهسات کاه عازم  
راس  فعالین کارگری را با زندانی نمودن و تحت شکنا اه  
قراردادن در زندان  در هم شکند. سرکوب اران اساالمای باا  
فر  و بر نامه ایی از قبل فراحی شده، اماروز ایان ناقاشاه  
شوم را درمورد یکای دیا ار از کاارگاران زنادانای )رضاا  
شهابی  مای خاواهاناد باه اجارا در آورناد  باا ماباارزه و  

اعتراضات وسیع خود نباید اجازه داد، با ادامه اسارت رضاا  
شهابی در زندان جمهوری اسالمی فاجعه ای جبران ناا اذیار  

 دی ری برای جنبش کارگری ایران رک دهد. 
در     -ما نهادهای همبست ی با جاناباش کاارگاری ایاران 

خارج کشور از دست دادن محمد جراحی فاعاال کاارگاری  
مبارز را به همه یااران و خااناواده ی او و نایاز باه هاماه  
فعالین جنبش کارگری ایران تسلایات مای گاویایام. و باا  
عزمی راس  می کوشیم با تاداوم ماباارزه یااد عازیازان و  
رهروان جنبش کارگری که امروز در میان ما نایاساتاناد را  

 گرامی بداریم  
 

یاد محمد جراحی و تمامی جان باخت ان راه رهایی فاباقاه  
 کارگر گرامی باد  

 نابود باد نظام سرمایه و جهل جمهوری اسالمی  
 ٠٢١٢ اکتبر    ٩ برابر با    ١٣٥٠ مهر    ١٣  ن شنبه  

خاارج    –نهادهای همبست ی با جنبش کارگری در ایاران  
 کشور 

حزب سوسیالیست انقالبی: بمناسابات 
جااانااباااخااتاان کااارگاار ماابااارز مااحاامااد 

 جراحی
قالاب    ١٣٥٠ ماهار    ١٣ شاناباه    ٩ با کمال تاس  صبک روز 

 ا  و انسان دوستی همسن رماان، ماحاماد جاراحای، در  
بیمارستان ت ریش از تپش باز ایستاد. محمد جراحای عضاو  

کمیته  ی یری ایا ااد تشاکال  ” جنبش فبقه کارگر وعضو 
 بود. ” های کارگری 

رفیو محمد جاراحای ساه دهاه از زنادگای اش را وقا   
مبارزه با ستم سرمایاه داری و جاماهاوری اساالمای ضاد  
کارگری و کمی به اتحاد و اعتالی جاناباش کاارگاری  
نمود. در این راه بارها دست یر و زندانای شاد، کاه آخاریان  

ساال بادون حاتای یای روز مارخصای در    ٩ بار به مدت  
 زندان باقی ماند. 

 
به علت  یش یری عامدانه  و جنایتکارانه ماقااماات رجیام  
از مداوای به موقع او در زندان و همنانایان اعاماال آزار و  
ای اد  فشار و محدودیت مداوم، متاسفانه رفیو محاماد باه  
انوا  بیماریها مبتال گردید. از اینرو  س از آزادی از زنادان  
نیز با  آن جسم ضعی  و بیمار و آزرده دوران زنادان قادرت  
و توان مقاومت و مقابله باا بایامااریاهاایاش، از جامالاه  باا  
 سرفان را  از دست داده بود و سر آن ام دیروز جانباخت. 

 
حزب سوسیالیست انقالبی این ضاایاعاه اسافاناا  را باه    

خانواده محترم جراحی، به کمیته  ی ایاری ایا ااد تشاکال  
های کارگری، به همرزماان ایشاان و باه جاناباش فاباقاه  
کارگر ایران صمیمانه تسلیت می وید. ما هامانانایان درود  
می فرستیم به همه فعالین و شرکت کنندگان کاه اماروز  
در مراسم خاکسپاری این انسان شری  و آزادیا اواه شارکات  

 نمودند. 
 

محمد جراحی نه اولین فعال جنبش ما بوده کاه جااناش را  
در راه آزادی فبقه کارگر و انسانیت فدا کرد و ناه آخاریان  
نفرهم خواهد بود. مرا تنین فعالینای باه عازم و خشام  
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جنبش سوسیالیستی فبقاه کاارگار عالایاه ناظاام  فااساد  
 سرمایه داری خواهد افزود. 

 
ماا بااا  اای فشااری باار تاداوم آرماان آزادی، باراباری و  
سوسیالیسم و تالش بی وقفه برای نابودی جاماهاوری ضاد  
کارگری اسالمی سرمایه داران یاد این عزیز هم جاناباشای  

 خود  را همواره گرامی خواهیم داشت  
 

 زنده باد محمد جراحی  
 مرا بر جمهوری اسالمی 

 حزب سوسیالیست انقالبی ایران 
 ١٣٥٠ مهر    ١٣ 
 ٠٢١٢ اکتبر    ٠ 

کمپین دفا  ار رضا شهابی و دیاگار 
زندانایاان سایااسای ، گاوتانابارگ ا 
سوئد: تسلیت به طبقه کارگر ایران 

 در فقدان محمد جراحی
محمد جراحی نقاش ساختمان، عضاو سانادیاکاای ناقااشاان  
ساختمانی، عضو کمیته  ایا ایاری بارای ایا ااد تشاکال  
های کارگری و زندانی سیاسی نیز به خیل جانابااخاتا اان  
جنبش مبارزاتی فبقه ی کارگر  یوست. کارگر شاریافای  
که سال ها عمر خود را در سایااهاناال هاای رجیام ضاد  
کارگری گذراند، در آخر مرا را هم باه سا اره گارفات.  
بی شی مرا او لکه ی نن ی بر  یشانای رجیام ایاران  
است. اما  رسش امروز و  س از مارا ماحاماد جاراحای  
تیست  به نظر شما قرعه ی بعدی به نام کادامایای از  
رهبران کارگری در ایران رقم خواهد خورد  دیروز  شااهارک  
زمانی را در سیاهنال های رجیم سرمایه از دسات دادیام.  
محمود صالحی با بیماری هاای کشاناده فاعاال بایارون از  
زندان دارد روزمرگی خاود را ساپاری مای کاناد. عالای  
ن اتی با جراحی قلب، خود را سر ا ن اه داشته  و هار روز  
بیم آن می رود او را هم برای تندمین بار در  شات مایالاه  
های زندان محصور کنناد. رضاا شاهاابای باا  انا ااه روز  
استقامت خود اعتصاب  ذایش را مشرو   اایاان داد ولای  
او هم حال و روز خوشی ندارد و نه تنها به منزل  فارساتااده  
نمی شود، بلکه از رفتن به بیمارستان هم منع می شاود و  
کماکان در زندان بسر می بارد. باایاد کااری کارد. باایاد  
اقدامی عااجال ناماود تاا دیاکار در ساوا نافار باعادی  

 ننشینیم. 
محمد جراحی در زندان به بیماری سرفان تایاروئایاد ماباتاال  
شد و از زندان با  اابانادی کاه بار تا اتاش زده باودناد باه  
بیمارستان انتقال یافت و تحت عمال جاراحای قارار گارفات  
اما دجخیمان قوه ی قضائی با مرخصای درماانای او  اس  
از عااماال جااراحاای مااوافااقاات نااکااردنااد و او را بااه زناادان  
بازگرداندند. او که از بیماری سارفاان رنا  مای بارد، باه  
دلیل عود کردن بیماریش در بیمارستان تبریز بساتاری شاد،  
اما  س از تش یاد وخایام باودن حاال ماحاماد، او را باه  
بیمارستان ت ریش در تهران انتقال دادند و در این بیماارساتاان  
م ددا مورد عمل جراحی قرار گرفت. اماا  او باه کاماا  

   س از مادت   ٠٢١٢ اکتبر    ٩ )   ١٣٥٠ مهر    ١٣ رفت و در  
ها مبارزه با بیماری سرفان سران ام قلب ماالمال از عشاو  

به مبارزه و فبقه کاارگار بارای هامایاشاه  ایساتااد و باا  
مرا خود ثابت کرد که در مقابل رجیم حاامای سارماایاه  

 داری می توان تا به آخر ایستاد و سر خم نکرد. 
کمپین دفا  از رضا شهابی و دی ار زنادانایاان سایااسای ،  
گوتنبرا ا ساوئاد،  جاماهاوری اساالمای را باه عاناوان  
رجیمی ضد کارگر، عامل مرا این عزیز مای دانایام و  
آن را محکوم می کینیم. بدینوسایالاه باه خااناواده ماحاماد  

 جراحی  و فبقه کارگرایران تسلیت می وییم. 
یاد و خافره ی همه جانباخت ان در راه جاناباش کاارگاری  

 گرامی باد و راهشان  ر رهرو باد. 
کمپین دفا  از رضا شهابی و دی ار زنادانایاان سایااسای ،  

 گوتنبرا ا سوئد 
 ٠٢١٢ اکتبر    ٩ برابر با    ١٣٥٠ مهر    ١٣  ن شنبه  

پیام سازمان راه کارگر به منااسابات 
 درگذشت محمد جراحی فعال کارگری

رجیم ضدکارگری جمهوری اسالمای، عاامال تاماام کاش  
 کردن  این فعال  رشور جنبش ت  ایران است  

مهرماه محمد جاراحای در بایاماارساتاان    ١٣ صبک  ن شنبه  
ت ریش در حالیکه قرار بود او را عمل کنند درگاذشات. او  

 دتار بیماری سرفان تیروئید شده بود. 
محمد جراحی یکای از فاعاالایان شانااخاتاه شاده جاناباش  

کمیته  ی یری ای اد تشاکالاهاای  “ کارگری ایران و عضو  
و یااکاای از یاااران ناازدیاای رفاایااو  ”  مسااتااقاال کااارگااری 

در تبریاز باه    ١٣٥٢ جانباخته شاهرک زمانی بود. او در سال  
جرم فعالیتهای کاارگاری و نایاز اتاهااماات امانایاتای در  
ارتبا  با فعالیتهای کاماونایاساتای دساتا ایار شاد. رجیام  
اسالمی سرمایه داری، برای تحقیر و تحت فشاار قاراردادن  
محمد او را در بند معتادان زندان تباریاز مساتاقار کارد. در  
بیدادگاه ضدکارگری، او را باه حاباس قاطاعای ماحاکاوم  
نمودند. او در فول دوران جبس متوجه اختالالت تیاروئایادی  
شد، اما جنایتکاران رجیم از فراهم کردن امکانات درماانای  
برای او خودداری ورزیادناد و از دادن هار ناو  مارخصای  
استعالجی ممانعت نمودند. محمد جراحی سران اام باعاد از  

آزاد    ٥٩ گذراندن  ن  سال حباس و فشاار در مارداد مااه  
شد، در حالیکه خیلی زود دریافت بایامااری تایاروئادی او  

 یی  ده سرفانی است. 
حامیان جنبش کارگری مستاقال ایاران در داخال و خاارج  
سعی کردند با جمع آوری کمی مالی اماکاان ماعاالا اه  
او را فراهم کنند. در  ی همایان تاالاشاهاا در بایاماارساتاان  
ت ریش بستری شد تا عمل جراحی روی او صاورت گایارد  
اما به دلیل وخامت حالش، او را به اتاق مراقاباتاهاای ویاهه  
منتقل کردند که متاسفانه در همانا اا جاان خاویاش را از  

 دست داد. 
این اولین بار نیست که رجیم اسالمای و زناداناباانااناش، باا  
بی توجهی به وضعیت جسمی زندانیان بیمار بویهه فاعاالایان  
کارگری و زندانیان سیاسی مقاوم، موجبات قتل تادریا ای  
آنها را فراهم میکناد. ماحاماد جاراحای هاماناون شااهارک  
زمانی و دی ر فعالایان کاارگاری ایاران خااری در تشام  
رجیم حافظ منافع سرمایه داران و آقاازاده هاای مایالایااردر  

بود. با قتل خاموش محمد جاراحای  ”  جن  خوب “ مدعی  
متاسفانه جنبش کارگری و جاناباش کاماونایاساتای ایاران  

یکی از استوارترین یاران خود را دی ر در صافاوف خاویاش  
ندارد. اما ما یقین داریام کاه یااد و راه او هاماواره تاداوم  
خواهد داشت و هزاران محاماد جاراحای دیا ار در جاناباش  
کارگری و ت  ایران قدم به عرصه ماباارزه بارای آزادی  

 و برابری خواهند گذاشت. 
سازمان ما همدردی عمیو خویش را به خانواده، دوساتاان و  
همرزمان محمد جراحی عزیز اعالم میاکاناد و خاود را در  

  م شان شریی میداند. 
زنده باد یاد و راه ماحاماد جاراحای فارزناد شا اا  فاباقاه    

 کارگر ایران 
 سرن ون باد رجیم اسالمی سرمایه داری ایران   
 زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم   

 کمیته مرکزی سازمان راه کارگر 
 ٠٢١٢ اکتبر    ٩  – ١٣٥٠ مهر    ١٣   

ناصر بابامایاری: باه یااد عازیازان 
محمد جراحی ها که جانشان را پس 
از سالها ماباارزه در راه رهاایای از 
هید استثمار و بندگی بنوعی بدسات 

 حاکمان سرمایه از دست دادند!
قلاب مااالماال از    ٠٢١٢ اکتبر    ٩ با نهایت تاس  و تاثر در  

امید به زندگی و ماباارزه فاعاال جاناباش کاارگاری ایاران  
 محمد جراحی برای همیشه از تپش باز ایستاد. 

محمد جراحی ساالاهاای فاوالنای از عامار خاود را وقا   
مبارزه در راه آزادی و رهاایای کاارگاران و اقشاار ماحاروم  

 جامعه نمود. 
فار  از اینکه ساالنه هزارن انسان اعم از کاود  و جاوان  
و  یر با مرا تدری ی نااشای از فاقار و فااقاه و ساو   
تغذیه جان عزیزشان را از دست میدهاناد. فاار  از ایاناکاه  
ساالنه هزاران انسان در حوادم نااگاوار نااشای از ناامانای  
محی  کار و زندگی جانشان به شیوه های اسافاباار ناظایار  
آننه در معدن ز ال زمستان یورت بوقو   یوسات و ده هاا  
کشته و م رو  به جای گذاشت، گرفته مایاشاود. فاار   
از اینکه ساالنه هزران نفر بدلیل نبود اشاتاغاال و بایاکااری  
ناشی از وضعایات فاالکاتاباار اقاتاصاادی کاه ایان رجیام  
ضدانسانی با تنگ انداختن بر شریان اقتصادی مامالاکات  
بر جامعه اعمال نموده کارگران را راهای مارزهاای صاعاب  
العبور نموده تا با کار مزدی ناتیز موسوم به کولاباری در  
میله های مرزی با مارا دسات و  انا اه نارم کاناناد،  
کماینکه کمتار روزی هسات ماا شااهاد خابار کشاتاه و  
زخمی شدن انسانهایی که تنها برای امرار ماعااش باه ایان  
منافو مرزی روآورده بدست ماموران اجیر و گاماارده شاده  
رجیم نباشیم. فار  از همه تبعیضات و نابرابریهایی کاه ایان  
رجیم به لحا  ملیتی و مذهبی و جنسیاتای تاولایاد و بااز  
تولید نموده. فار  از اینکه ساالناه هازاران و شاایاد ده هاا  
هزار انسان دامن یر  دیده رو به رشد اعتیاد شده و قارباانای  
میشوند که خود سران ایان رجیام هادفاماناد در اشااعاه آن  
برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرده اناد. فاار  از ایاناکاه  
ساالنه هزاران نفر به دلیل وجود قوانایان و ناظاام اخاتاا اوس  
اسالمی و ضاد زن در ایان مامالاکات قارباانای قاتالاهاای  
ناموسی میشوند که این رجیم حافظ و  ااسادار آن باوده و  
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هست. فار  از ده ها و صدها  دیده مصیبت بار دی ار کاه  
ناشی از اوضا  فالکتبار و وخیام سایااسای و اجاتامااعای  

سال است سایاه شاوماش را بار ایان    ٣٤ ایست که بیش از  
مملکت کشیده و عامل و مسبب آن این رجیم است.  شات  
همه این  دیده ها اعاماال شاده بار جااماعاه، ساود انادوزی  
اقلیتی مفت ور از صاحبان سرمایه خاوابایاده کاه بار هاماه  
معیشت و زندگی تاوده هاای ماردم تاناگ اناداخاتاه و  
همنون زالو دارند خون کارگران و دیا ار اقشاار ماحاروم و  
ستمدیده این جامعه را می مکند. ساالنه صدهاا و هازاران  
نفر زن و مرد این ا و آن ا در گوشه و کنار این مامالاکات  
تنها و تنها به دلایال ماباارزه و اعاتاراضااشاان باه تانایان  
وضعیتی و دقیقا به خافر دفا  از هامایان اباتادائای تاریان  
حقوق  ایمال شده که در قبال آن سکوت نکرده و اعاتارا   
میکنند با گلوله  اس  می یرند یا راهی  شت میله هاای  

 زندان میشوند. 
محمد جراحی هم دقایاقاا باه خاافار ماباارزه عالایاه وضاع  
موجود و به خافر حمایت از ابتادائای تاریان حاو و حاقاوق  
 ایمال شده از همنوعان خود، به خافر اعاتارا  باه حاقاوق  
معوقه همسرناوشاتاان خاود، باه خاافار اعاتارا  باه کاار  
کودکان، به خافر اخراج سازی و بایاکاارساازی کاارگاران،  
به خافر ستمی که حافظان سرمایه بر همناوعااناش اعاماال  
کرده بودند بارها دست یار و اذیات شادناد. تاا ایاناکاه در  
آخرین بار دست یری به  ن  سال حاباس ماحاکاوم و رواناه  

سال را بار ام شاکانا اه، اذیات و آزار و    ٩ زندان گردید و  
مریضی و آنهم بدون برخوردار بودن حتی از حداقل اماکاات  
 زشکی و رسیدگی به وضیعایات جساماانای کاه ناهاایاتاا  
من ر به این شد دتار سارفاان گاردد  شات مایالاه هاای  
زندان سپری کرد. در بیان واقع رجیم زندان را به قتالا ااهای  
با مرا برنامه ریزی شده برای کارگران رزمنده و جساور  
تبدیل کرده. که حاتای باعاد از آزادی هام بادلایال اثارات  
مرگبار فشار و شکن ه های جسمی و روانی زنادگایاشاان  
را تهدید کند. بر کسی دی ر  وشیده نایاسات جاراحای هاا  
دوران سپری کردن زندان را که با شکن ه و اذیت و آزار و  
امرا  ناشی از آن سپری میکنند عامل و مسبب اصالای  
مرا و جان از دست دادنشان کسی جز سران همیان رجیام  

 ضد بشری نیست. 
این روزها که جنباش کاارگاری ایاران یاکای دیا اری از  
فعالین خست ی نا ذیر و رزمنده خود را در صفاوف اش از  
دست داده ضمن اباراز هامادردی باا خااناواده اش و هاماه  
همرزمانش این ضایعه بزرا را بایستی با اداماه راهاش و  
با تالش بیش از  یش جهت هر ته وسیعتر متشکال کاردن  
فبقه کارگر  ر کند. به عبارتی گسترش و تحکایام روناد  
مبارزاتی و اعتراضات کارگری که خصوصا در این تاناد  
ماه اخیر این جنبش بدان  اا گاذاشاتاه و دارد تشام اناداز  
روشنتری از مبارزه را به لحاظ عملی در تاقاابال باا ناظاام  

 ترسیم و ت ربه میکند. 
زنده با یاد محمد جراحی، شاهرک زمانی و کورش ب شاناده  
ها و همه کارگران  یشرو و همرزمانشان که در ایان راه باا  
مایه گذاشتن از جانشان  رتم آزادی واهی و برابری فلابای  
را به ر م فضای خفاقاان و اساتاباداد حااکاماان کامااکاان  

 برافراشته ن ه داشته اند. 
 یاد عزیزش همیشه گرامی و راهش  ر راهرو 

  رتوان باد جنبش کارگری ایران 
 ناصربابامیری   ٢٩٠١٢٠٠٢١٢ 

کمپین دفا  از مبارزات کاارگاری در 
 ایران: هتل خامو  محمد جراحی

محمد جراحی  س از سالها مبارزه و تحمل زندان و آسایاب  
های ناشی از شیوه های سرکوب رانه جماهاوری اساالمای  
شمع وجودش خاموشای گارفات. او در زنادان ماباتاال باه  
سرفان شد و محرومیت از دارو و درمانآسیب هاای جاباران  
نا ذیری بر سالمتی اش وارد کرد. با این همه اساتاواری و  
 ایداریش تا دم مرا از اوتهره ای مانادگاار در جاناباش  
کارگری آفرید. م موعه این شرای  گاواه آنسات کاه جاز  

 قتلی خاموش توس  
رجیم، نامی دی ر بر مرگش نمی توان داد. او از میاان ماا  
ربوده شد و اما هنوز تنبش کاارگاری باا هاماان شارایا   
روبرو است. رضا شهابی بدنباال  اایاان مشارو  اعاتاصااب  

  ذا ، در انتظار سرنوشتی نامعلوم رها 
شده است. شکن ه گران نه تناهاا باه وعاده هاای خاویاش  
عمل نکرده و رضا را آزاد نکرده اند بلکه از دساتارسای او  
به درمان که  اس از اعاتاصااب  اذای فاوالنای اماری  
حیاتی است جلوگیری کرده اند. این عمل هی  ماعاناایای  
جز رها کردن او درمعر  صدمات  یر قابل جبران  اس از  
گرسن ی فوالنی ندارد. تصور بازجویان و دیا ار عاوامال  
امنیتی براین است که مدافعین رضا شهابی  راکاناده شاده  
اند و میتوان او را در انزوا باه مارگای خااماوش ماحاکاوم  
نمود. ت ربه قتل شااهارک زماانای و ماحارومایات ماحاماد  
جراحی از ماداوا و عاواقاب مارگابااری کاه مانا ار باه  
خاموشی او شد و دهها مورد از تانایان تضایایاقاات  ایار  
انسانی به ما آموخته است که حتی یی لحظاه فاعاالایان  
کارگری وزندانیان سیاسی را تا آزادی کامل نباایاد تاناهاا  
ب ذاریم. ما در استکهلام ضامان بازرگاداشات یااد ماحاماد  
جراحی و ادامه راهش همه آزادی واهان ومدافعایان جاناباش  
کارگری را به ادامه مبارزه بارای تاحاقاو خاواساتاه هاای  
اعتصابیون و کارگران زندانی  و زنادانایاان سایااسای فارا  
می وانیم. رضا شهابی بدون قیاد و شار  فاورا باایاد آزاد  
شود و به امکانات درماانای مانااساب دسات  ایادا کاناد.  
جمهوری اسالمی تا تحقو این خواساتاه باایاد وسایاعاتار از  
قبل مورد تهاجم بین المللی آزادی واهان و مدافعین جناباش  
کارگری قرار گیرد. یاد محمد جاراحای وشااهارک زماانای  

 ماندگار و راهشان  ر رهرو باد 
 

 مرا برحکومت سرمایه داری جمهوری اسالمی 
 کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد 

 زندانهای سیاسی برتیده باید گردد 
 زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم 

 کمپین دفا  از مبارزات کارگری در ایران 
 ٠٢١٢ اکتبر    ٩   – ١٣٥٠ مهر    ١٣  ن شنبه   

سازمان فدائیان )اهلیات(: جاماهاوری 
 اسالمی هاتل محمد جراحی است
 رضا شهابی را آزاد کنید

صبک امروز سیزده مهرماه محمد جراحی کاارگار ماباارز و  

 یشرو در اثر ابتال به سرفان تیروئید در بیمارستاان تا اریاش  
تهاران درگاذشات. وی کاه تاوسا  ماقااماات جاماهاوری  
اسالمی تندین بار دستا ایار و زنادانای شاده باود، بارای  

هماراه باا رفایاو و هاماسانا ار خاود    ٥٢ آخرین بار در سال  
در    ٥٩ کارگر مبارز شاهرک زمانی دست یر شد و تا ساال  

 زندان مرکزی تبریز بدون حتا یی روز مرخصی بسر برد. 
های زندان به بیماری سرفان مبتال شاد.  اس از    او در سال 

عمل جراحی در بیاماارساتاان تاباریاز، ماقااماات جاماهاوری  
اسالمی با مرخصی درمانی وی موافقت نکرده و  اس از  
عمل او را به زندان بازگرداندند که همایان مساالاه ماوجاب  

 تشدید بیماری وی شد. 
هاای زنادان    وی که عضو سندیکای نقاشان باود، در ساال 

ای خطاب به سندیکاای ناقااشاان سااخاتاماانای در    در نامه 
در فاول ایان مادت باه  “ رابطه با بیماری خود نوشته بود:  

سال  و وضعیات ناامانااساب زنادان    ٩٩ دلیل شرای  سنی ) 
هاایای اعام از    تبریز از نظر تغذیه و باهاداشات باه بایامااری 

ام. ولای    سرفان تیروئید، دیابت و تاربای خاون دتاار شاده 
متأسفانه تا به حال اقدامات مناسبی از فارف مسائاولایان  

هایم ان ام نا ارفاتاه اسات.    زندان در راستای درمان بیماری 
خافر اباتاال  باه بایامااری سارفاان    شایان ذکر است بنده به 

ام و فبو ناظار    تیروئید یکبار مورد عمل جراحی قرار گرفته 
 زشکان مت صد مراحل درمانی باید در بایارون از زنادان  

رو این انب با تکمیل  روناده  ازشاکای     ی یری شود. از این 
خود و ارسال آن به  ازشاکای قااناونای جاهات صادور ناظار  
کارشناسی مبنی بر عدم تحمل حبس اقادام کارده باودم و  

ماه از فرف مسائاولایان امار  ااسا ای    ٩ اکنون با گذشت  
 ام.   دریافت نکرده 

ساال گاذشاتاه از    ٠ باید عنوان کانام ایانا ااناب در فای  
ام و حتی  س از عمل جراحای تایاروئایاد    مرخصی بهره نبرده 

و علیر ام ناظار  ازشاکاان مابانای بار اساتاراحات کاامال،  
مسئولین زندان از اعطای مرخصای اساتاعاالجای باه باناده  
خودداری و بالفاصله  س از عمل جراحی به زندان مناتاقال  

از زنادان آزاد شاد    ٥٩ مرداد    ١٥ محمد جراحی در  ”. ام   شده 
ماه بعد درگذشت. جمهوری اسالمای قااتال    ١٨ و کمتر از  

فور که قاتل رفیو و هاماسانا ار    محمد جراحی است همان 
 او شاهرک زمانی است. 

 رونده محمد جاراحای باود    شاهرک زمانی کارگر مبارز و هم 
های قرون وسطایی جمهوری اسالمی نایاز    که حتا در زندان 

در زناادان    ٥٨ دسات از مابااارزه نااکاشاایاد و در شااهاریااور  
 گوهردشت جان باخت. 

هم اکنون رضا شهابی کارگر مبارز شارکات واحاد تاهاران  
بارد. وی هافاتاه    در وضعیت بسیار وخیم جسمی بسار مای 

روز    ٩٢ ی مقامات دولتی باعاد از    گذشته و در  ی وعده 
به فور مشرو  به اعتصاب  ذای خود خاتمه داد. اماا از  
آن زمان تاکنون حتا به وضعیت جسمی او نایاز رسایادگای  

روز اعتاصااب  اذا    ٩٢ ست که بعد از    نشده و این در حالی 
 های فوری  زشکی بیرون از زندان دارد.   او نیاز به مراقبت 

های جمهوری اسالمی در خاطار    جان رضا شهابی در زندان 
 است. 

قیاد و    سازمان فدائیان )اقلیت  خواستار آزادی فوری و بی 
شر  رضا شهابی و دی ر کاارگاران و ماعالاماان درباناد و  

 تمامی زندانیان سیاسی است. 
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سازمان فدائیان )اقلیت  جمهوری اسالمی را مساوول هار  
داند که جان و سالماتای رضاا شاهاابای را باه    اتفاقی می 
 خطر اندازد. 

هاای آگاااه    ی انساان   ساازماان فادائایاان )اقالایات  از هااماه 
قایاد و    خواهد تا از رضا شهابی و خاواسات آزادی بای   می 

های خاود بارای آزادی او    شر  او حمایت کرده و بر تالش 
 بیافزایند. 

برقرار باد حاکاومات    –سرن ون باد رجیم جمهوری اسالمی  
 شورایی 
 باد سوسیالیسم   زنده  –باد آزادی    زنده 

 داری   نابود باد نظام سرمایه 
 سازمان فدائیان )اقلیت  

 ١٣٥٠ مهرماه    ١٣ 
 حکومت شورایی  –آزادی   –نان   –کار  

اطالعیاه اتاحااد بایان الامالالای باه 
 مناسبت درگذشت محمد جراحی

شنیدن خبر ناگوار درگذشت محمد جاراحای، دلاماان را باه  
درد آورده است. همه می دانیم کاه تاه رنا  هاایای ایان  
رفیو گرامی در راه مبارزه برای آزادی فاباقاه کاارگار باا  

 دلیری تحمل کرد. 
محماد جاراحای از ماباارزیان جاناباش کاارگاری ایاران و  

” کمیته  ی یری ای اد تشکال هاای کاارگاری “ اعضای  
باه هاماراه زناده یااد شااهارک    ١٥٥٢ بود که در خرداد ساال 

زمانی و تعدادی از فعالین دانش ویی دست یار شاد و باه  
خافر فعالیت های کارگری به  ن  ساال زنادان ماحاکاوم  

 گردید. 
محمد جراحی که  ن  سال حکم خاود را در زنادان تاباریاز  
گذراند، در زندان به سرفان بدخیم تیاروئایاد دتاار شاد. در  
ابتدا ب شی از  اده تایاروئایاد ماحاماد جاراحای باه دلایال  
سرفانی بودن فی عمل جراحی در بیمارستانای در تاباریاز  
برداشته شد. بنا به ناتاایا  قاطاعای آزماایاش هاا و فاباو  
تش ید کمیسیون  ازشاکای، ضاروری باود کاه ماحاماد  
جراحی هر ته زودتر در بیاماارساتاانای در خاارج از زنادان  
بستری و تحت درمان قرار گیرد و آزاد گردد. اما باه ر ام  
تش ید  زشکان معال  و  ی یری خانوده محمد جاراحای،  
مقامات زندان و مراجع قضایی جاماهاوری اساالمای اجاازه  
بساتااری شاادن و درمااان او در خااارج از زناادان را صااادر  
نکردند. عدم صدور مرخصی درمانی برای محمد جاراحای  
و آزاد نکردن او جان وی را به خطر انداخت و امکان عاالج  
و بهبودی در زمان مناسب را از او کااماال سالاب کارد.  
روشن است که جدا از علت  درگذشت محماد جاراحای در  

در بیمارستان تا اریاش، رجیام ضادکاارگار    ١٣٥٠ مهر    ١٣ 
جمهوری اسالمی ایران مسئول مساتاقایام ایا ااد شارایاطای  
است که ماحاماد جاراحای را باه کاام مارا کشاانایاد.  
مقایسه تصویر جراحی  ایاش از زنادان و  اس از آن خاود  
گواهی ست از صدمات شادیادی کاه باه ایان رفایاو در  

 مدت حبس وارد شده بود. 
 

نباید اجازه داد جان هی  یی از فعاالایان کاارگاری ایاران  
بار دی ر در زندانها و کشتارگاههای جاماهاوری اساالمای  
به خطر بیافتد. باید با تاماام تاواناماان بارای آزادی فاوری  

کلیه فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسای بایاش از  
  یش تالش کنیم. 

 
اتحاد بین المللی درگذشت  ام انا ایاز زناده یااد ماحاماد  
جراحی را به خانواده و یاران ایشان و به فبقه کاارگار ایاران  
صمیمانه تسلیت می گوید. ما خود را در این ایاام سا ات  
در کنار این عازیازان مای دانایام و تانادرساتای و آراماش  
خافرشان را آرزو داریام. فاباقاه جاهاانای ماا باه داشاتان  
مبارزی استوار و ثابت قدم تون ماحاماد جاراحای افاتا اار  
می کند؛ نام محمد جراحی در تاریا  ماباارزات کاارگاران  
ایران برای محو سرمایه داری و برقراری آزادی و باراباری  
 و سوسیالیسم با حروفی درشت و درخشان ثبت شده است. 

 درود بر محمد جراحی 
 ٠٢١٢ اکتبر   ٩ 

کمیته پیگیاری ایاجااد تشاکال هاای 
کارگری: هلب محمد جراحای  فاعاال 

 کارگری از تپش ایستاد !
 ٥ افالعیه شماره   

در کمال اندوه خبر یافتیم که قلب  ر تپش محاماد جاراحای  
فعال کارگری و عضو کمیاتاه  ایا ایاری ایا ااد تشاکال  
های کارگری و همرزم زناده یااد شااهارک زماانای صاباک  

در بیمارستان ت اریاش از تاپاش    ١٣٥٠ مهر    ١٣ شنبه    ٩ روز 
 ایستاد. 

محمد جراجی، سه دهه از زندگی اش را در راه ماباارزه باا  
ستم سرمایه و اعتالی جنبش کارگری گذراناد و در ایان  
راه بارها دست یر و زندانی شد که  خریان باار باه مادت  

سال بدون حتی یای روز مارخصای در زنادان باود. و    ٩ 
همان ا بود که به علت عدم رسیدگی درمانی به بیامااری  
مبتال شد و  س از آزادی از زندان نیز درمااناش باه جاایای  

 نرسید و امروز در بیمارستان در گذشت. 
محمد جراحی نمونه ای از صدها فعال کارگری باود کاه  
در راه مبارزه برای بهبود شرای  زندگی فبقاه ی کاارگار  
جان باخت. بی شی قوه قضاییه و سازمان امور زندان هاا  
در این مرا دخلیند و باید  ااسا ا او بااشاناد. تارا کاه  

 سرفان را همین ها به جان او انداخته بودند. 
فبقه ی کارگران ایران، کنش ری ماقااوم و دلساوز را و  
کمیته  یا ایاری ایا ااد تشاکال هاای کاارگاری یاار و  

 همرزمی باورمند را از دست داده اند. 
ما این ضایعه ی اسفنا  را به خانواده بزرا جاراحای و  

 به کارگران و زحمتکشان ایران تسلیت می گوییم. 
بدیهی است که یاد محماد جاراحای هاماواره باا کاارگاران  
خواهد بود و عزم همرزمانش را برای رسیدن به جاماعاه ای  
عاری از ستم و برخوردار از رفااه و شاایساتاه ی زیساتان  

 بیشتر خواهد کرد. 
 یادش گرامی و راهش  ر رهرو باد 

 کمیته  ی یری ای اد تشکل های کارگری 
 ١٣٥٠ مهر    ١٣ 

حزب حکمتیست)خر رسمی(: ماحاماد 
 جراحی درگذشت!

ماحاماد    ٠٢١٢ با کمال تاس  صبک امروز  انا ام اکاتابار  

جراحی یکی از فعالین دلسوز فبقه کارگر ایاران، باعاد از  
مدتی فوالنی دست و  ن ه نرم کردن با بیمااری سارفاان،  

 درگذشت. 
محمد جراحی یکی از فاعاالایان کاارگاری صامایامای و  
کمونیست بود. او سالهاای فاوالنای از عامار خاود را در  
دفا  از آزادی و برابری و برای تامین جامعه ای انساانای  
سپری کرد و به همین جرم  از فرف  جاماهاوری اساالمای  

 سال زندانی شد.   ٩ 
محمد جراحی یی سال  یش از   ایان مدت محکاومایات،   
معلوم شد سرفان دارد و برای معال ه باید آزاد شاود. اماا  
مقامات قضایی جنایتاکاار و شاکانا اه گاران جاماهاوری  
اسالمی که خاموش شدن صادای او را مایا اواساتاناد و  
برای همین او را به بند کشیده بودناد، از آزادی او ساربااز  
زدند. سران ام و بعد از  ایان دوره زندان و گذشت تناد مااه  
از آزادی، بدلیل  یشرفت سارفاان، قالاب ماهاربااناش بارای  
همایاشاه از فاپاش ایساتااد  و در بایاماارساتاان تا اریاش  

 درگذشت. 
با مرا محمد جراحی، فاباقاه کاارگار ایاران و جاناباش  
 سوسیالیستی یکی از فعالین دلسوز خود را از دست داد. 
حزب حکمتیست)خ  رسمی  درگذشت محمد جاراحای را  
به کارگران ایران، به همه آزادی واهان، به رفقاا و یااران او،  
و همننین به بست ان و خانوده عزیز و گارامای جاراحای،  

 تسلیت  می وید. 
 یاد محمد جراحی همیشه گرامی است 
حاکاماتایاسات )خا   -دبیر خانه حزب کمونیست کاارگاری 

 رسمی  
 ٠٢١٢ اکتبر    ٩ 

حسن رحمان پناه: درگاذشات ماحاماد 
جراحی، فاعاال کاارگاری و زنادانای 

 سیاسی
  ١٣ شانابە    ٩ بنابه گزارشات منتشر شادە ، صاباک اماروز  

محمد جراحی کارگر سوسیالیست و عضاو    ١٣٥٠ مهرماه  
و فاعاال  ”  کمیته  ی یری ای اد تشکال هاای کاارگاری “ 

سیاسی که به دلیل وضعیت وخیم جسمی به تهاران اناتاقاال  
 ی ت ریش درگذشت. ”شهدا “یافته بود، در بیمارستان  

این فعال کارگری به بیماری سرفان تیروئید مبتاال باود و  
با مشکالت جسمی دی ری نیز دسات و  انا اه نارم مای  

ساە دهە فاداکااراناه  ”  محمد جراحی ”  کرد. کارگر مبارز  
و صادقاناه در صافاوف جاناباش کاارگاری بارای تاحاقاو  
آرمانهای واالی سوسیاالایاساتای ماباارزه کارد. ایشاان در  
بدترین شرای  مالی و باا جسامای بایاماار، اماا ماقااوم و  
خستکی نا ذیر، زندگی خاود را فادای آزادی و رهاایای  
فبقه کارگر از ستم نظام ظالمانه و ضد انساانای سارماایاه  
داری نمود . محمد جراحی در بدترین شرای  زنادان تاباریاز،  
تمامی  ن  سال حبس را بدون مرخصی ساپاری کارد. ایان  

ساال    ٩ فعال کارگری و زنادانای سایااسای، فای مادت  
حبس، زیر شدیدترین اذیت و آزار و شکن اه هاای جسامای  
و روحی  قرار گرفت ، اما در برابر جانیان اسالمای هارگاز  
سر تعظیم فرود نیاورد. زندان و فشارهای جسمی و روحای  
، بی توجهی مقامات رجیم نسبات باه بایامااریاش و اجاازە  
ندادن به معال ە  زشاکای در خاارج از زنادان ،مانا ار باه  
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مشکالت جسمی عدیده و تسریع مرگش گاردیاد. ماحاماد  
جااراحاای از یاااران ناازدیاای فااعااال کااارگااری رزمااناادە و  
جانباخته، شاهرک زمانی بود که در زنادان تاوسا  قااتاالن  
اسالمی شرای  مرگش فراهم و باه دلایال ساکاتە قالابای  
جانباخت. با مرا محمد جراحی جنباش کاارگاری ایاران  
یکی دی ر از یاران و فعالین راستین و رزماناده خاود را از  

 دست داد. 
ضمن گرامیاداشات یااد فاداکااری و از خاودگاذشاتا ای  
فراموش نشدنی محمد جراحی با تنی رن ور و ماریا  در  
زندانها ، مرا نابهن ااماش را باه خااناوادە ، دوساتاان ،  

کمیتە  ی ایاری ایا ااد تشاکال  “ بست ان و همرزمانش در  
و کل جنبش فبقاتی و ساوسایاالایاساتای  ”  های کارگری 

تسلیت گفتە و خود را در  م و انادوە آناان شاریای مای  
 دانم . 

 حسن رحمان  ناه 
 ١٣/٢/١٣٥٠ 

سایت آزادی بیان: جاناباش کاارگاری 
 محمد جراحی را هم از دست داد

متاسفانه فبقه کارگر ایران ٠ رهبران و فعاالایان کاارگاری  
و تشکالت مستقل کارگری و ب صوو کمیته  ایا ایاری  
یکی از یاران فعال و  ی یر خود را از دسات داد. ماحاماد  
جراحی یکی از تهره های شناخته شده جنباش کاارگاری  
امروز بعد از مدتها دست و  ن ه نرم کردن با بیمااری دیاده  

 از جهان فرو بست. 
محمد جراحی سالها از عمر خود را در زناداناهاای ما اوف   
رجیم ضد کارگری جماهاوری اساالمای گاذراناد .باعاد از  
شاهرک زمانی و کورش ب شنده ٠ محمد جراحای ساومایان  
فعال کارگری است که بعد از مارخصای از زنادان و باه  
علت بیماری و شرای  س ت زندانهای جمهوری فاشایاسات  
اسالمی  جان خود را از دسات مایادهاد. بایاشای ماتاهام  
درجه اول و عامال مارا ایان عازیازان  در مارحالاه اول  
جمهوری اسالمی و حامی سرمایه در ایران است . ضامان  
محکوم کردن جمهوری اسالمی بعنوان عامل مارا ایان  

به خانواده محمد جراحی ٠ دوساتاان و رفاقاا و  … عزیزان  
 فبقه کارگر ایران تسلیت می وییم. 
 یادش گرامی و راهش  ر رهرو باد 

 زنده باد سوسیالیسم 
بهروز خباز: این مارگ را جاماهاوری 
اسالمی به محاماد جاراحای تاحامایال 

 کرد!
رفیو محمد جراحی بعد از سه دهاه ماباارزه کاارگاری و  
 س از جدالی س ت با بیماری سرفان صباک اماروز ماا را  
تر  کرد، در جسم او قابال از زنادان خاباری از سارفاان  
نبود، زندانی شدن او در بناد ماعاتاادیان در مااه هاای اول  
همراه با شکن ه های جسمای و روحای باود، ماحاماد در  

باه سانادیاکاای کاارگاران    ٥٠ نامه ای  در شهریور ساال  
 نقاش می نویسد: 

ایااناا ااانااب مااحاامااد جااراحاای فااعااال کااارگااری و عضااو  “ 
سال فعالیت سانادیاکاایای    ٣٠ سندیکای نقاشان با قریب به  

خاافار دفاا  از حاقاوق کاارگاران    هستم که به دفاعاات باه 

ام. ایانا ااناب در    بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار گارفاتاه 
به اتهاام فاعاالایات در دفاا  از حاقاوق    ٥٢ خرداد ماه سال  

کارگران توس  اداره افالعات تاباریاز باازداشات و  اس از  
ماه بازداشت توأم با شکن اه و آزار و اذیات    ٠ نزدیی به  

جسمی و روحی توس  دادگاه اناقاالب تاباریاز فای یای  
ام و    سال حبس تعزیری ماحاکاوم شاده   ٩ حکم ناعادالنه به  
سال اسات در زنادان مارکازی تاباریاز    ٠ هم اینی بیش از  

 مشغول گذراندن محکومیت خود هستم. 
ساال  و    ٩٩ در فول این مدت باه دلایال شارایا  سانای ) 

وضعیت نامناسب زندان تبریز از نظر تغذیاه و باهاداشات باه  
هایی اعم از سرفان تیروئید، دیابت و تاربای خاون    بیماری 

ام. ولی متأسفانه تا به حال اقدامات مناسابای از    دتار شده 
هاایام انا اام    فرف مسئولین زندان در راستای درمان بیماری 

خاافار اباتاال  باه    ن رفته است. شایان ذکار اسات باناده باه 
بیماری سرفان تیروئید یکاباار ماورد عامال جاراحای قارار  

ام و فبو نظر  زشکان ماتا اصاد ماراحال درماانای    گرفته 
رو ایانا ااناب باا    باید در بیرون از زندان  ی یری شود. از این 

تکمیل  رونده  زشکی خود و ارسال آن به  زشکی قااناونای  
جهت صدور نظر کارشناسی مبنی بر عادم تاحامال حاباس  

مااه از فارف    ٩ اقدام کارده باودم و اکاناون باا گاذشات  
ام.  باایاد عاناوان کانام    مسئولین امر  اس ی دریافت نکرده 

ام و    سال گذشته از مرخصی بهره نایارده   ٠ این انب در فی  
حتی  س از عمل جراحی تیروئید و علیر م ناظار  ازشاکاان  
مبنی بر استراحت کاامال، مسائاولایان زنادان از اعاطاای  
مرخصی استعالجی به بنده خودداری و بالفاصالاه  اس از  

 ”.ام   عمل جراحی به زندان منتقل شده 
براساس آن ته که محمد جراحی نوشتاه اسات او را مای  
توان همانند بسیاری دی ر همنون شاهرک زمانای در زماره  
قربانیان خاموش زندانیان سیاسی نامید. جمهوری اساالمای  
با امتنا  از رسیدگی  زشکی زندانیان سیاسی، آناان را باه  
سوی مرا هدایت می کند و در واقاع باه ایان شاکال  
 م الفان خود را در زندان و بیرون از آن به قتل می رساند. 
ما محمد جراحی و شاهرک زمانی را از دست دادیم، بایاایام  
ن ران رضا شهابای، ساهایال عاربای، اسامااعایال عابادی،  
محسن عمرانی، سعید شیرزاد و دیا ار زنادانایاان سایااسای  
که به شدت در معر  خطر هستاناد بایاانادیشایام، باه ایان  
فکر کنیم که تطور می توانیم دست عوامل امنایاتای را  

 از سر این عزیزان کوتاه کنیم. 
آخرین بار که با رفیو محاماد جاراحای صاحابات کاردم از  
آرزوهایش و از سوسیالیسم گفت که تا آخرین لاحاظاه او را  
همراهی خواهد کرد،  او من و دی ر فعالیان کاارگاری را  
به رفاقت و همبست ی برای اهداف جنبش کاارگاری فارا  

 خواند. 
من این ضایاعاه بازرا را باه خااناواده، رفاقاای ماحاماد  
جراحی در سندیکای کارگران نقاش و کمایاتاه  ایا ایاری  
تشکل های کارگری تسلیت می گویم و مای دانام کاه  
تنها و تنها سازماندهی و تشکل یاابای در مسایار اهاداف  
 جنبش کارگری می تواند این  م بزرا را التیام دهد. 

بهزاد سهرابای: هالاب رفایا  ماحاماد 
جراحی برای همیشاه از تاباش بااز 

 ایستاد

محمد جراحی فعال کارگری وعضاو کامایاتاه  ایا ایاری  
ای اد تشکل های کارگری ، یاروهمرزم زناده یااد شااهارک  

قالاباش بارای    ١٣/٢٢/١٣٥٠ زمانی، اماروز  انا  شاناباه  
همیشه  از تبش بازایستاد. محمد جراحی، کاارگارماباارزی  
بود که درراه رهاایای فاباقاه کاارگارورفاع اساتا اماارانساان  
ازانسان برای یی لحظه از  ای ننشست و باه ایان دلایال   

سال زنادان    ٩ توس  بیدادگاه های رجیم جهل و سرمایه، به  
محکوم شده بود. او در شرایطی دوران ماحاکاومایات زنادان  
را به  ایان  رساند که از بیماری تیروئید رن  می بارد و او  
دردوران بازداشت تحت هی  گونه معال ه ای قارارنا ارفات  
و ازهاایااناا ااونااه امااکاااناای باارای ماارخصاای  درماااناای  
برخوردارنشد. بی شی عدم رسیدگی و عدم ماعاالا اه او  
در زندان ، شکن ه هاای جسامای و روانای، فشاار هاا و  
استرس های وارده  توس  حامیان ناظاام سارماایاه داری ،  
بازجویان وشکن ه گران جمهوری جهل و سرمایه اساالمای  
ایران،عامل بسیار مهمی درمرا نا به هن ام  ایان رفایاو  

 مبارزه بوده است . 
با ابرازتنفروانزجارعمیو وبی  ایان خود نسبت به ناظاام جاهال  
و سرمایه اسالمی ایران، که عامل مرا محماد جاراحای  
بوده، باید یاد آورشوم که حافظان سرمایه داری درایاران باا  
نقشه هایی از  یش تعیین شده و با تمام امکااناات ماوجاود 
)حااتاای دادن داروهااای ماارا باااردردوران بااازداشاات بااه  
زندانیان   درتالش بوده وهستند کاه کاارگاران و فاعاالایان  
کارگری که در امرمبارزه تالش گارهساتاناد را باه شایاوه  
هااای گااوناااگااون بااه قااتاال باارساااناانااد. ایاان نااقااشااه شااوم،  
امروزدرمورد رضا شهابی دارد صورت می گایارد ، ناباایاد  
اجازه داد با ادامه بازداشت رضا شهاابای ، شااهاد فااجاعاه  

 ای دی ر برای جنبش کارگری ایران باشیم  . 
در این ا به رسم کارگران ، درمقابل تالش ها ،فاداکااریاهاا  
، جسارت و از خاود گاذشاتا ای هاای ماحاماد جاراحای،  
درامر یشبرد مبارزه فبقاتی کاارگاران ، سارتاعاظایام فارود  
آورده و فقدان و از دست دادن این رفیو عزیز را باه خااناواده  
ی او وجنبش کارگری ایران تسلیت می گویم؛ همانانایان   
از یاد ن واهیم برد کاه سانات جاناباش کاارگاری باه ماا  
آموخته است که سازماندهی و بااز هام ساازماانادهای آن  
 راهی است که میتواند ما را به سر منزل مقصود برساند. 
یاد محمد جراحی و تمامی جان باخت ان راه رهایی فاباقاه  

 کارگر  از است مار  نظام سرمایه داری گرامی باد. 
 ٠٢١٢ اکتبر    ٩ برابر با    ٥٠ مهرماه    ١٣ بهزاد سهرابی ،  

الحزب الشیوعی العاماالای الایاسااری 
العراهی: نعی محمد جراحی الاقاائاد 

 العمالی و الناشر الشیوعی!!
حسب البیان الصادر من الحزب الشیوعی العمالی األیارانای  

المصادف یوم ال میس الامااضای تاوفای    ٠٢١٢ \١٢ \٩ فی  
محمد جراحی القائد العمالی و الافاعاال الشایاوعای و احاد  

 سنه.   ٩٤ کوادر الحزب الشیوعی العمال األیرانی فی عمر  
ناضل محمد جراحی ثالثین سنه متتالایاه و وبااصارار ضاد  
ال مهوریه األسالمیه فی ایران و لام یا اضاع لسایااسااتاهام  
للحظه و احده و کان مع رفاقاه و خااصاه شااروک زماانای  
ینضالون من اجل قیاده و تنظایام الاعاماال فای ایاران، اناهام  
کانو من مؤسسی ل نه متابعه ای اد التنظیمات العماالایاه.  



 ١٩٤ شماره      -  چهارم  دوره     29     کارگر کمونيست 

اعتقل من قبل ال ماهاوریاه األساالمایاه باتاهاماه نشاافااتاه  
العمالیه و الدفا  عن العمال و حکم ب اماساه ساناوات فای  
س ان تاباریازو واجاه الاتاعاذیاب داخال السا ان بشاکال ال  
انسانی،اثنا  تواجده فی السا ان اصایاب بامار  السارفاان   
لکن ال مهوریه األسالمیه منعه من العالج  خاارج السا ان  
و حرمه من العالج الضروری و عندما افلو سراحه الامار   
کان منتشرا بشکل ادت الی وفاته یوم ال مایاس الامااضای  

، فی الحقیقه قاتله الاحاقایاقای های  ٠٢١٢ \١٢ \٩ المصادف  
 ال مهوریه األسالمیه فی ایران. 

نحن ندین ال مهوریه األسالمیه و ناتاهاماهاا باقاتال ماحاماد  
جراحی، و نعلن تضامننا مع القاده العماالایایان و السا اناا   
السیاسیین و الطبقه العمله األیرانیه ماره اخاری. و ناطاالاب  

 بافالق سرا  الس نا  السیاسیین فورا. 
و نقدم احر التعازی لعائله محمد جاراحای  و اصادقاائاه و  
رفاقه و کل اعضا  الحزب الشیوعی العمالی األیارانای، و  
بتضامننا و نضالنا األممی ندیم النضال للوصول الی اهادف  

 محمد جراحی  لتحقیو الحریه و المساواه و األشتراکیه. 
 الم د و ال لود لمحد جراحی    

 عاشت األشتراکیه 
 الحزب الشیوعی العمالی الیساری العراقی 

 ٠٢١٢ \١٢ \٠ 
جوانمیر مرادی:  محمد جراحی را از 

 جنبش کارگری ایران گرفتند
محمد جراحی عضو کامایاتاه  ایا ایاری، مادافاع جساور،  
خست ی نا ذیر و مبارز راه آرمانهای فبقه کارگر باعاد از  

سال بدترین و  یر انسانی ترین شرای  زندان هاماراه    ٩ تحمل  
با شکن ه های جسمی و روحی کاه ماناتا  باه سارفاان  
شد، در حالیکه حدود یای ساال باود کاه از زنادان و از  
توهین و تحقیر زندانبان و شکن ه گر رهائای یاافاتاه باود،  

 امروز درگذشت. 
مرا محمد جراحی یای بااره رقام نا اورده باود. روناد  
مرا او سالها  یش، در دوران بازداشت، شکن اه و زنادان  
شکل گرفت و باا ماحاروم شادناش از ماعاالا اه و حاتای  
داروهائی که خانواده اش با هزیاناه شا اصای تاهایاه مای  
کردند، بیماری او به مرحله بحران و العالجای رسایاد کاه  

 امروز بعد از سالها تحمل درد، زندگی را بدرود گفت. 
بدون شی مرا محمد جراحی برای جاناباش کاارگاری  
واقعه ای دردنا  و خسارت جبران نا ذیری است. اماا راه  
و آرمان او همننانکه هم اکنون هر روزه در اعاتاصااباات و  
اعتراضات فوفنده کارگران و معلمان شاهد هستیام،  ار ره  
رو است و یاد و خافره او مانند مبارزانی هماناون شااهارک  
زمانی و کوروش ب شنده همراه لحظه به لاحاظاه ماباارزات  

 جنبش کارگری ایران خواهد بود. 
ما با از دست دادن هر هم رزمای، بااری گاران بار دوش    

احساس می کنیم. اما مطمئنا بار ام از دسات دادن آناان  
را با همبست ی و اتحاد قدرتمندتر خاود بارای رسایادن باه  

 آرزوهایشان، بر خود هموار خواهیم کرد. 
 ١٣/٢/١٣٥٠ 

 شورای همبستگی کارگران دماوند
با کمال تاس  سنا ار ماباارزه کاارگاران وآزادیا اواهاان و  
برابری فلبان یکی دی ر از فاعاالایان جساور و خساتا ای  

نا ذیرش را از دست داد. مرا ناحو و تحامایالای ماحاماد  
جراحی ایمان و اراده همرزمانش را ماحاکاماتار و جساورتار  
کرد. و این سن ر روز بروز با واقعیت حااکامایات سارماایاه  

تر می شود. به خااناواده اساتاوار ماحاماد    روبرو و مستحکم 
جراحی و تمام دلسوزان انسانیت و فاباقاه کاارگار تسالایات  

 می گوییم و یادش برای میشه زنده و جاودان است 
سااناادیااکااای کااارگااران شاارکاات واحااد 

 اتوبوسرانی تهران و حومه;
 ننگ بر عاملین مرا فعال کارگری محمد جراحی 

زنده یاد محمد جراحی  ن  سال به دلیل مبارزه بارای دفاا   
از حقوق کارگران زندانی شد. و حتی حقوق اولیاه وی باه  
عنوان یی زندانی رعایت ن ردید. مراجعه به  ازشای را  
از وی دری  کردند و به دلایال عادم تشا ایاد باه ماوقاع  
سرفان، به فاصله کمتر از یکسال  س از آزادی باه دلایال  
 یشرفت بیماری، مراقبت های  زشکی موثر واقاع نشاد و  

 متاسفانه یارانش را تنها گذاشت. 
سندیکای کارگران شارکات واحاد اتاوباوسارانای تاهاران و  
حومه یاد این فعال کارگری را گارامای مای دارد و باه  

 خانواده و دوستان و یارانش تسلیت عر  می کند. 
سندیکای کارگران شارکات واحاد اتاوباوسارانای تاهاران و  

 حومه 
 ٥٠/٢٢/١٨ 

باارای مااحاامااد جااراحاای کااه دماای از 
مبارزه علیه ستم و استثمار باه دور 

 نماند!
جراحی فق  یی نام و یی خافره ن واهد باود  جاراحای  
فق  یی یار و همراه گرامی ن واهد باود  او ناه تاما ایال  
یی قهرمان، که خود یی راه بود، راهی که فاراساویاش  
صلک و نان و آزادی است  او یی افو درخشاان در جاهاان  

 بی عدالتی و تبعی  بود و خواهد ماند.  
مرا او یی مرا ساده نبود بالاکاه از جاناس مارا  
انسان هایی است که در راه حماایات از کاارگاران و تاماام  
مزدب یران دمی ننشستند .او به دلیل هامایان تاالاشاش از  
فرف صاحباان زر و زور باه زنادان افاتااد و در اثار بای  
توجهی زندانبانان جوانی و سالمتی خود را از دسات داد.  
امروز وی نمرده است بلکه یاد وخافره اش در تای تای  

 ما باقی است. 
 راهش  ر رهرو  

 ”گروه اتحاد بازنشست ان “
رحمان گلچهره: محماد جاراحای،خاود 

 نمرد! شما، او را کشتید!
شما مدافعان نظم حاکم سرمایه در ایران، تمام ارکان تاار و  
 ودتان، در اوج رذالت و ستم ری علیه انساانایات ،آ شاتاه  

 به خون محمد جراحی ست  
جاراحای را باه باناد کشایادیااد تاا فاریااد حاو فالابای و  
آزادی واهی کارگر و جامعه معتر  علیه ستم و نکاباتای  
که سالها بر زندگی شان رقم زده اید را، باه باناد کشایاده  

 باشید. 
بربریت ضد بشری تان را در زندان، بار جسام و جاان او روا  
داشتید، تا کینه توزانه ترین نایاات اساتا اماارگاراناه تاان را  

علیه منافع فبقه کارگر و نیروی کارمزدی ماعاتار  باه  
 رک کشیده باشید. 

با به مرا کشانیدن جراحی ، البته که ماا را  اما ایان  
 ساختید، و قلب مان را به درد آوردید. 

اما بیهاوده مای  اناداریاد باا باه کاام مارا کشاانایادن  
کارگری مبارز و  رتالش، فریاد و قدم های اعترا  ماان  
را خاموش خواهید ساخت،همان ونه که باا باه خااماوشای  
بردن ستار بهشتی و شاهرک زمانای ماا ناه تاناهاا سااکات  
ننشستیم ،که بیش از هر زماان و هارباار گساتارده تار باه  

 میدان آمدیم. 
 و اکنون، به ضرب آهنگ رجه ما گوش کنید، 

مدت هاست باا جساارتای ماتاحاداناه تار ، در یای هام  
سرنوشتی ،علیه ستم ری شما مدافعان سرمایه و بارباریات  
، و برای رهایی انسان از تمام فقر و خون و من االبای کاه  

 ارمغان شماست،به ص  شده قد علم کرده ایم.  
ماهاار ، در روز    ١٣ ماا ناایاروی کاارماازدی،حاتاای امااروز) 

خاموشی جراحی، با اراده ای مصمم، متحداناه ،فاریاادماان  
 رساتر بود. 

 شما، مدافعان نظم سرمایه و سرکوب  
 تمام ظلم و بی عدالتی تان ،  

 تمام بیشرمی های نفرت آورتان ، 
 در ک  جامعه  اس  خواهد گرفت. 

محمد ازنویان: یاد و تال  ماحاماد 
 جراحی، همیشه با ماست.

جنبش کارگری ایران محمدجراحای را نایاز از دسات داد.  
ی حاکمان ضدکارگر کشاتاه شاد تارا    جراحی نیز به اراده 

که بارها و بارها در راه اعزام او از زنادان باه بایاماارساتاان  
مانع ای اد کردند تا سارفاان بار عاماو جااناش باناشایاناد.  

هااای او را درنااوردیااد و خااورد، در      تااومااوری کااه ساالااول 
فلبی برای تهیدستان کااشاتاه شاد.    های م ازات حو   سلول 

داراناه    اما سرفان اعظم و بدخیم، حاکمیت منفور  سرمایاه 
اساات کااه بااه جااان کااارگااران افااتاااده ، در کااارخااانااه  

کانااد،    شاان ماای   کااناد، بااه حااباس روانااه   شااان مای   سارکاوب 
شاان    شادن   گایارد و قاطاعاا از مارا و کام   شان مای   نادیده 

شود. جراحی نیز هاماناون افشایان اساانالاو و    شادمان می 
شاهرک زمانی تا ساعاتی دی ر باه خاا  ساپارده خاواهاد  

ی او و آنهاا مادفاون    شد ولی نباید اجازه داد خواست و اراده 
گونه که هنوز حتاا خاا  خااوران خاار تشام    شود. همان 

دشمنان مردم است، خا  گور و کافان  کاارگاران نایاز  
نشینان باشد. کار ما نباایاد شامااره    باید موجب وحشت کاک 

افتناد بالاکاه    ای باشد که به خا  می   زدن رفقای رزمنده 
ها و شایارزادهاا    باید به آن خاکریزی فکر کنیم که شهابی 

شان از  اس سالاول و ساتاون و    با دو  اره  وست و است وان 
هاا تاا آخاریان    کنند و جراحی   خاردار از آن  اسداری می   سیم 
یاد  jangی حیات بر اهمیت حفاظ و خاالای ناکاردن    لحظه 

کاناناد. سانا اری مامالاو از ماردگاانای کاه    کرده و می 
شاان بااعا  هاراس    ترین زندگان بودند و مرده یاا زناده   عاشو 

کارفرمایان  ارت ر و حامیان و کارگازاران دولاتای اسات.  
ای    محمد جراحی را تک یر کنیم تا حتا در هامایان لاحاظاه 

رساد یای    که خبر مرا او به گوش ام ال ربایاعای مای 
شاان  اایایان نارود و باداناناد کاه    لیوان آب خوش از گلوی 
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 اخبار کارگری
 ب ش ایران:  نسان نودینیان 

 ب ش بین المللی: داوود رفاهی  

مرا تن کوشندگان  راه عدالت  ایان راه رو   تغایایار  
خواهی نیاسات. زباان سااده، تان شاریا  و آرماان    و برابری 

شارافات    ماقادار و بای   بزرا جراحی، کابوس اذهان  بای 
 گران باد.   سرکوب 
 

 جعفر عظیم زاده
 ننگ ابدی بر ستمگران و سرکوبگران
محمد جراحی  س از ماهها ایستادگی در بارابار بایامااری  
سرفان، صبک امروز در بیمارستان ت اریاش تشام از جاهاان  
فروبست. مرا ماحاماد دا  نانا ای اسات بار  ایاشاانای  
سرکوب رانی که تاب تاحامال فاریااد عادالاتا اواهای ایان  

ساال تاحات ضاد    ٩ کارگر مبارز را نیاورند، او را به مدت  
انسانی ترین شرای  به زندان انداختند، در زندان مراقباتاهاای  
 زشکی را از او دریا  کاردناد، تاا آخاریان دقاایاو  اایاان  
محکومیتش علیر م جسام بایاماار و رنا اورش، او را در  
زندان ن ه داشتند و محمد به فاصله کمتار از یاکاساال از  
رهائیش از زندان، بر بستر بیمااری افاتااد و اماروز باه یاار  

 دیرینش شاهرک زمانی  یوست. 
مرا محمد هر تاناد کاه بارای هاماه ماا دردناا  و  
تحمل نا ذیر و برای جناباش کاارگاری ایاران ضاایاعاه ای  
بزرا است اما، ما در  م از دسات دادن ماحاماد زاناوی  
 م در بغل ن واهیم گرفت و ماحاکام و اساتاوار خاواهایام  
ایستاد و لحاظاه ای در ماباارزه بارای تاحاقاو آرمااناهاای  

 بزرگش درنگ ن واهیم کرد. 
 ننگ ابدی بر ستم ران و سرکوب ران 

بدرود رفیقم، بدرود محمد عزیز، بدرود سرو 
هامت جنبش کارگری ایران، بدرود، بدرود، 

 بدرود.
 شعری از سیاووش اکبری میاندواب : 

 از ت ت واب فنری بیمارستان  
 ٠شرو  میشوی 

 وآفتاب ازتشمانت  
  فلو  میکند 
  ن اه کن 

 تمام دوستت دارمهای سرک 

 ازمشرق ن اهت تا امتداد 
 ی حیات   سبزینه 

 ..زبانه می کشد 
 .تقدیم به جانباخته راه ازادی وانسانیت محمدجراحی  

 بهارانی هنوز   .درن اه من 
 . ا  ترازتشمه سارانی هنوز 

 .روشنایی ب ش تشم آرزو 
 .خنده صبک بهارانی هنوز 

 .درمشام جان به دشت بادها 
 .بادصبک وبوی بارانی هنوز 

 .درتموزتشنه کامی های من 
 .برف  ا  کوه سارانی هنوز 

 .درفلو  روشن صبک بهار 
 .عطر ا  جوکنارانی هنوز 

 .کشتزارآرزوهای مرا 
 .برق سوزانی وبارانی هنوز 

 شفیعی کدکنی 

ادامه تجمع اعتراضی کارگران بازنشساتاه 
صنایع فو د اصفهان مقابل اساتااناداری، 

مهر با شعار تا ح  خود ناگایاریام از  ٠١
 پا نمی نشینیم. 

مهر کارگران بازنشسته صنایع فوالد در اعاتارا     ١٠ روز  
به عدم دریافت دستمزد شهریور مااه و بااخاواسات  ارداخات  
بموقع حقوقها در مقابل استانداری ت مع کردناد و خایااباان  
را بستند. این کارگران در همین رابطه در دهم مهر مااه در  

 همین محل ت مع داشت. 
این کارگران به سطک نازل حاقاوق هاا اعاتارا  دارناد. در  
ت معاات گاذشاتاه ایان باازنشاساتا اان فای بایاانایاه ای  
برخواستهای افزایش حقوقها باه بااالی خا  فاقار، درماان  
رای ان، تحصیل رای ان برای فرزندان و تالش برای بر اایای  
منظم م مع عمومای خاود در ماحال کااناون باه عاناوان  
 محلی برای متشکل بودن و متحد ماندن تاکید کردند. 

 
اعاتاصاااب کااارگاران ماعادن زااال سانااگ 

 سوادکوه
مهر کارگران ماعادن ز اال ساناگ ساوادکاوه در    ١٠ روز  

اعترا  به ن رفتن حقوق دسات باه تا اماع زدناد و جااده  
اصلی تهران شمال را بستند. و بساتان جااده اصالای تاهاران  

 شمال 
 

تجمع کارگاران کاارخااناه رواان نابااتای 

 نرکش شیراز
نباتی نرگس شایاراز    کارگر کارخانه رو ن   ٠٢ مهر    ١٠ روز  

ماه دستمزد  رداخت نشاده، تا اماع    ٠ در اعترا  به سه تا  
 کردند. 

 
تجمع کارگران کارخانه فو د ارومایاه در 
اعتراض به عدم پرداخت حقاوق ماقاابال 

 اداره کار
مهر، کارگران کارخانه فوالد ارومیه در اعتارا  باه  ١١ روز 

عدم  رداخت حقوق دست باه تا اماع ماقاابال اداره کاارایان  
شهرستان زدند.بدنبال ت مع اعتراضی کاارگاران وبارگازاری  
جاالااسااه ای درهااماایاان رابااطااه در اسااتااانااداری آذربااایاا ااان  
 ربی،وعده  رداخت ب شی از مطالاباات ایان کاارگاران از  
فرف جعفر صادق اساکانادری، رئایاس ساازماان صاناعات،  

 معدن و ت ارت آذربای ان  ربی،داده شد. 
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخاناه ناازناخ 
نسبت به عادم پارداخات ماطاالابااتشاان 

 مقابل استانداری هزوین
نفر از کاارگاران کاارخااناه ناازنا  بارای    ٠٢ مهرماه،  ١١ روز 

تااناادیاان وجااناادماایاان بااار دراعااتاارا  بااه عاادم  اارداخاات  
تا کنون مقابال اساتااناداری قازویان    ٤٤ مطالبلتشان از سال  
تا به امروز وعده هاای بسایااری    ٥١ ت مع کردند. از سال  

برای  رداخت فلبهایشان داده شده است کاه باه هایا اکادام  
عمل نشده است. از جمله فاباو وعاده اساتاانادار قارار باود  

اسفند  ارسال تسویاه شاود ، اماا ایان  ١٩ فلب کارگران تا  
وعده هنوز محقو نشده اسات. ما اماو  بادهای مسائاوالن  

میلیون توماان اسات  ٠٢٢ شرکت به کارگران سه میلیارد و  
که فلاب هار کادام از کاارگاران بایان ساه مایالایاون تاا  

میلیون تومان است. شرکت های فرن  و مه نا  هام باا  ١٢ 
 کارگر شرایطی مشابهی دارند . ٠٢٢ هزار و  

 
دوماایاان تااجاامااع اعااتااراضاای کااارگااران 

های سوخت اهوازنسبت به نداشتان   جایگاه
امنیت شغلی پس از خصوصی سازی مقابل 

هاای  ساختمان شرکت ملی پاخاش فارآورده
 نفتی ایران

هاای      نافار از کاارگاران جاایا ااه   ٨٢ مهر، بیش از  ١١ صبک  
سوخت اهوازنسبت دراعترا  به ناداشاتان امانایات شاغالای  
وکاهش حقوق  س از خصوصی سازی بارای دومایان باار  

هاای نافاتای    مقابل ساختمان شرکت مالای  ا اش فارآورده 
ایران،ت مع کردند. به گفته کارگران تهار شارکات  ا اش  
که  یش از این زیر  وشاش شارکات  ا اش فارآورده هاای  
نفتی بودند به ب ش خصوصی واگذار شده و افارادی کاه  
این جای اه ها را خاریاداری کارده اناد اعاالم کاردناد کاه  
تعدادی از افراد شا ل در این جای اه ها اخراج مای شاوناد  

مایالایاون ریاال اسات. ایان    ٥ و حقوقی  رداختی ماهیااناه  
درحالیست که  یش از ایان کاارگاران ایان جاایا ااه هاای  

میلیون ریال حقوق دریافت می کاردناد  ١٥ سوخت، ماهیانه  
و این کارگران بسیار ن ران وضاعایات شاغالای و درآمادی  



 ١٩٤ شماره      -  چهارم  دوره     31     کارگر کمونيست 

ساال  ١٤ تاا  ١٢ خود هستند. بسیاری از این کاارگاران بایان  
 سابقه کار دارند. 

 
تجمع بازنشستگان فو د ماباارکاه و  وب 

 آهن اصفهان مقابل استانداری 
صبک روز دهم مهر ماه ، شماری از باازنشاساتا اان فاوالد  
مبارکه و ذوب آهن اصفهان در اعترا  به تعویاو  ارداخات  
حقوق شهریور ماه و با خواست  رداخت به موقع مساتاماری  
هایشان در مقابل ساختمان استانداری ت مع کردناد. یاکای  

 مشکل این بازنشست ان بیمه درمانی آنها است.  
افزایش حقوق ها به باالی خ  فقر، درماان رایا اان بارای  
هماه و تاحاصایال رایا اان بارای کاودکاانشاان از جامالاه  
خواستهاییست که این کارگران در ت معات گاذشاتاه خاود  

 اعالم کرده اند. 
 

 تجمع و راهپیمایی جمعی از کشاورزان
مهر. ت مع و راهپیمایی جمعی از کشاورزان اساتاان در    ١٩ 

اعترا  به انتصاب سید رحاماان دانایاالای باه مادیارکالای  
حفاظت از محی  زیست اصفهان در مقابال سااخاتاماان ایان  
اداره ت مع کردند. یکی از کشاورزان در گفت و باا رسااناه  

 های می وید: 
بسیاری از اراضی ملی تهارمحاال و با اتایااری تاوسا   
برخی نهادها به کشاورزان و با داران فروخته شاده اسات و  
مستندات آن توس  کشاورزان هاماان ماناطاقاه قاابال ارائاه  

راحاتاای آب خااوردن حااو آبااه ماحاایا  زیسات و    اسات، بااه 
کشاااورزان اسااتااان اصاافااهااان را خااوردنااد، مااافاایااای آب  

راحاتای جاوالن      تهارمحال و با اتایااری و خاوزساتاان باه 
کنناد. ماوضاو     دهند و به مردم اصفهان نیز توهین می   می 

اعترا  به خشی شدن آب زاینده رود و مشاکاالت بای  
آبی است. رسانه های تحت عنوان اناتاصااب رئایاس  ایار  
بومی خبر میدهند. و خالصه نزاعهاای رانات خاواران نایاز  
هست. اما درد کشاورزان بی آبی اسات. فایالام را ایانا اا  

 می ذارم 
  

 گزار 
چاکایاده ”:  گروه اتحاد بازنشستگان“ 

اکتبر( روز جهانای  ٩مهر ) ٠٠ای از 
 معلم!

در هوای بارانی تهران گروه گروه زنان و مردان در بارابار  
سازمان برنامه و بودجه  به هم می  ایاوساتاناد. تاهاره هاا  
نشانی از ن رانی نداشت. رضایت از حضور در ت ماعای از  
یاران و همدردان مطالبه گار در گاام هاای اساتاوار هاماه  
هویدا بود. دستانی به گرمی فشرده می شاد و لاباهاایای  

 که به خوشامدگویی خندان می گردید. 
گروه اتحاد بازنشست ان فبو فراخوان قبالای در کاناار  
شا الن حضوری  ررنگ داشت. تراکتها و  االکااردهاا از  
فرف شورای همآهن ای تشاکال هاای صانافای و گاروه  
اتحاد بازنشست ان و دی ر گروه ها روی دستها بارافاراشاتاه  

 شد. 

بنرها با مضمون های: تا دستایاابای باه ماطاالابااتاماان  
متحدانه ایستاده ایم و به ت مع ادامه خواهیم داد/ گارامای  
باد اتحاد همه بازنشست ان کشاوری، لشاکاری و تاامایان  
اجتماعی/ معلام، کاارگار، دانشا اوی زنادانای آزاد باایاد  
گردد/ و تراکت هایای باا مضاماون ماا خاواهاان هاماساان  
سازی حقوق خود با بازنشست ان سایر ادارات و ارگااناهاای  
دولتی هستیم/ تحصیل رای ان حو هاماه فارزنادان مااسات/  
ای اد بیمه درمانی کارآمد و بدون سق / ایان باار مصامام  

 …تر آمده ایم/متحدتر ایستاده ایم و 
در ابتدای ت مع عده ای جمعیت را به سکاوت دعاوت  
می کردند اما زنان و ماردانای کاه مصامام بارای فاریااد  
خواسته های خود آماده باودناد، یای صادا فاریااد زدناد،  
یی اختالس کم بشه، مشکل ما حل مایاشاه/ ایان هاماه  
بی عدالتی، هارگاز نادیاده مالاتای/ و باعاد از آن شاعاار  
همیش ی خ  فقر تهار میلیون، حقوق ما یی مایالایاون  
را از ته دل فریاد زدند. جمعیت لحظاه ای را باه ساکاوت  
ن ذراندند و هر دم شعاری تکرار مای شاد. فاردی بااالی  
کامیونی رفت  و بلندگو در دسات شاعاارهاایای را بارای  
تکرار دی ران سر می داد و ساعای در کاناتارل شاعاارهاا  
داشت. جمعیت در شعارها وی را همراهای مای کارد اماا  
اگر شعار نامناسبی بود جمعیت خود آن را تغییار مای داد  
و آنی را که با شرای  فعلی جامعه تناسب داشات عاناوان  

و جماعایات نادا  ”  دولت، م لس، حمایت حمایت “ می کرد:  
 دولت، م لس خ الت خ الت. “سر می داد  
بارها تکرار شاد و  ”  معلم زندانی آزاد باید گردد “ شعار  

 …و ” عبدی، بهشتی و شهابی آزاد باید گردند “
عیلر م همه نکات م بت در روز تا اماع، ماتااسافااناه  
دوستان ما شاهد صحنه هایی باور ناکردنی نیز باودناد. در  

 میان جمعیت تعدادی از حاضران با بستن بازوبند 
بسیاار حارمات شاکانای کاردناد؛ آناان  !!” انتظامات  ” 

مامور بودند که تراکت های گاروه اتاحااد را جاماع آوری  
کنند و نام گروه اتحاد بازنشست ان را از  ایین بانارهاا جادا  
کنند که با م الفت و مقاومت بازنشست اان و  شاا االن  
مواجه شدند. تنیان شایاوه هاایای کاه گاروهای خاود را  
سردمدار حرکتهای اجتماعی بداناد، در جاای خاود قاابال  

 آسیب شناسی جرفی خواهد بود  
خاواناده  …  در  ایان مراسم، قطعنامه شورای هماهن ای 

شد که باه درساتای باه مشاکاالت ریشاه ای باحاران در  
ساختار آموزش و  رورش اشاره داشت. اما علیر م تاوصایاه  
دوستان گروه اتحاد بازنشست ان مبنی برگانا اانادن بانادی  
در خصوو مهمترین معضل فعلی بازنشاساتا اان و آیاناده  
شا الن یعنی؛ تاوجاه باه ورشاکاساتا ای صانادوق هاای  
بازنشست ی و بررسی اختالسهای گسترده در آن، این ماهام  

 نادیده ان اشته شد. 
گروه اتحاد بازنشست اان باا تاوجاه باه حافاظ فضاای  
همکاری همه جانبه از قرائت قطعنامه مساتاقال خاودداری  
کرد اما فبو روال کاری همیش ای خاود آن را از تاناد  

 روز قبل در معر  دید همه دوستان قرار داده بود  
در  ایان مراسم سرود ای ایران از بالانادگاو  ا اش شاد  
سپس جمعیت گروه گروه با گافاتان اگار جاواب نا ایاریام،  

” یار دبستاانای “ دوباره بر می گردیم، شرو  به خواندن سرود  
 کردند و آرام آرام با نشا  بسیار محوفه را تر  نمودند. 

 
 ”گروه اتحاد بازنشست ان “

 ٥٠/٢/١٣ 
 دامه بالتکلیفی مظفر صالح نیا

اتحادیه آزاد کارگران ایران: مظفر صالک نیاا دوازده روز  
 است که در بازداشت ستاد خبری افالعات سنندج است 

نیا عضو هیات مدیره اتحاد آزاد کاارگاران      مظفر صالک 
تاوسا  دفاتار افاالعاات ساتااد    ٨/٢/٥٥ ایران  در تااریا   

روز اسات    ١٠ خبری سنندج بازداشت شد، اکنون بایاش از  
که از فرف ایان ساتااد ، دلایال یاا عالات باازداشات وی  

دو مااماور     ١٩/٢/٥٠ مش د نشده است از فرفی امروز  
لباس ش صی با ارائه برگه احضاریه برای بازداشت ماظافار  
صالک نیا به محل کار وی مراجاعاه کاردناد کاه باا آناهاا  
گفته شد قبال توس  ستاد خبری افالعات سنندج جلاب و  
اکنون در بازداشت آنهاست،)  برا احضاریه  یوسات مای  

 باشد  
جای بسی تع ب است که  س دوازده روز کاه ماظافار  
صالک نیا در زندان ستاد خبری می باشد ، اکاناون بارا  
احضاریه توس  دو مامور که باز مش د نایاسات ضاابا   
اجرائی کدام ارگان می بااشاناد خاواهاان جالاب وی مای  
شوند و این ونه باع  ن رانی شدیاد خااناواده ماظافار مای  

 شوند الزم به توضیک است که  
در این مدت مظفر صالک نیا فقا  دو باار باا خااناواده  
خود تماس تلفنی داشته است واظهار ناماوده کاه در زنادان  
ستاد خبری افالعات سنندج میباشد، همسر وی عالایار ام  
مراجعات مکرر باه ایان ساتااد، هاناوز قاادر باه ماالقاات  

 حضوری با مظفر نشده است،  
اتحادیه آزاد کارگران ایاران باا ماحاکاوم کاردن اداماه  
بازداشت مظفر صالک نیا و بالتکلیافای و ایانا اوناه تاحات  
فشار قرار دادن خانواده وی، خاواهاان روشان شادن فاوری  
وضعیت مظفر صالک نیا و آزادی بادون قایاد و شار  ایان  

 فعال کارگری است 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ٥٠ مهر    ١٩ 
 

 بین المللی 
   
خطر مرگ در کمین کاارگاران  -هطر
 مهاجر

 
هاای حاقاوق بشاری،    براساس تاحاقایاقاات  ساازماان   

جان  هزاران کارگر مهاجر که در با اش سااخاتاماان در  
کشور قطر مشغول به کار هستاناد، ازجامالاه آناهاا کاه در  

کاار    ٠٢٠٠ هاا بارای جاام جاهاانای     روجه ساخت ورزش اه 
 کنند، در معر  خطر است.   می 

هر ساله در قطر، صدها کارگر جاان خاود را از دسات  
دهاانااد؛ سااازمااان دیااده بااان حااقااوق بشاار در باایاااناایااه    ماای 
اللحنی ضمن اشاره به آمار وحشتنا  مرا و مایار    شدید 

است که دولت قطار دسات باه    کارگران در قطر، اعالم کرده 
زند و در ارتاباا  باا وضاعایات شاغالای و    کاری می    نهان 
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زیستی  کارگران مهاجر، افاالعاات الزم را در اخاتایاار  
 دهد.   های حقوق بشری قرار نمی   سازمان 

براسااس افاالعاات ایان ساازماان، کاار  سا ات در  
تابستان امسال که گرمای هوا به شادت بااال باود، تاعاداد  
جانباخت ان کارگر در قطر را افزایش داد. به اعاتاقااد ایان  
سازمان، در تابستانی که گذشت، قوانین حمایتای ازجامالاه  
کاهش ساعات کار در روزهای گرم اجرایی نشد و هامایان  
مساله موجب شد کارگران در معار  خاطار مارا قارار  

 ب یرند. 
است: اجرای قاوانایان حاماایاتای    این سازمان اعالم کرده 

های روباز مشغول به کاارناد،    برای کارگرانی که در سایت 
انتشار افاالعاات مارباو  باه مارا کاارگاران و الاباتاه  
دادن  م وز تحقیو و بررسی به ساازمااناهاای مساتاقال،  
تنها راهکارهایی است که دولت قاطار باایساتای در  ایاش  
ب یرد تا از مرا و میر کارگران مهاجر به خصوو آناهاا  

های ورزشی جاام جاهاانای    سازی استادیوم   که مشغول آماده 
 هستند، جلوگیری شود. 

در حال حاضر عدم انتشاار افاالعاات و  اناهاان کاردن  
های  کارگر، باع  شده که هی  ساازماانای    آمار فوتی 

نتواند به درستی ت مین بزند کاه تاناد درصاد مارا و  
میرها به شرای  نامنااساب شاغالای و اجاباار باه سااعاات  

 گردد.     فوالنی کار در گرمای شدید برمی 
   

راه پیمایی سراسری علایاه  -ایتالیا 
 خشونت علیه زنان 

هزاران نفر در یکاصاد شاهار ایاتاالایاا در  ای فاراخاوان  
اتحادیه کاری `تی جی ای ال` علیه خشونت علیه زناان  
̀آزادی خاود را  اس با ایاریام`   وارد میدان شده و با شعار 

 علیه این معضل اجتماعی راه  یمایی کردند.  
سوزانا کاموسو رئیاس ایان اتاحاادیاه در راه  ایاماایای  
 ایت ت این کشوربا اشاره به معضل خشونت علایاه زناان و  
 دیده زنکشی در ایتالیا گفت:  شات هار ماورد زناکاشای  
بیماری و یا دیوان ی ناگهانی نیست بالاکاه ایان ناتایا اه  
رفتارهایای اسات کاه در جااماعاه رساوب کارده اسات و  
فرهنگ  الب نمی تواند هناوز مافااهایام اسااسای ازادی  
وحقوق را کسب کند و زنان نمی توانند آزادانه و باا خایاال  

 راحت در شهرها تردد کنند.  
الئورا بولدرینی رئیس م لس نمایندگان ایتالیاا نایاز بار  
لزوم تقویات تادابایار الزم جاهات ماقاابالاه باا ایان ماعاضال  

 اجتماعی تاکید کرد. 
موسسه ملی آمار ایتالایاا )ایساتاات  اخایارا باا بصادا  
̀زن کشی، اعاالم کارد کاه   درآوردن خطر  دیده موسوم به 

مورد قاتال زناان در ایاتاالایاا    ١٨٥ میالدی    ٠٢١٠ در سال  
بوقو   یوست، به عبارتی می توان گافات کاه در هار دو  
روز و نیم، یی زن به قتل رسیاده کاه حادود ساه تاهاارم  
این موارد در داخل ماحایا  خااناوادگای صاورت گارفاتاه  

 است.  
تن به دست هاماسارشاان ،    ٩٥ وی افزود: از این موارد  

تن نیز به دسات یاکای    ٣٣ نفر به دست همسر قبلی و    ١٢ 
 از بست انشان کشته شده است.  

بیش از یی سوم زنانی که مورد خشونت همسار خاود  

درصاد نایاز در    ٠٢ قرار می گیرند، م رو  شده و حادود  
بیمارستان بستری می شوناد. بایاش از یای  انا ام نایاز  

 متحمل آسیب های دائمی می شوند.  
عبارت زن کشی از مدت ها  یش وارد زبان عاامایااناه  
در ایتالیا شده که بیان ر ن رانی گساتارده در ایان کشاور  
است. بر اساس داده های نیاروی اناتاظاامای در راباطاه باا  

مایاالدی  ٠٢١١ تاا    ٠٢٢٢ کشتار زنان در ایتالایاا از ساال  
  ٠٢٢٢ زن کشته شده اند. در ساال    ٠٩١ م موعا دوهزار و  

  ٠٢٢٩ ماورد، در ساال    ١٥٥ شمار قارباانایاان ایان  ادیاده  
تان گازارش    ١٢٢ مایاالدی    ٠٢٢٥ و سال    ١٣٤ میالدی  
 شده است.  

قطع رابطه، جدایای و فاالق از جامالاه زمایاناه هاای  
اصلی زن کشی در ایتالیا محسوب می شاود و ساه مااه  
ن ست جدایی خطرناکتریان زماان بارای ایان ناو  جارم باه  
شمار می رود، زیرا نیمی از قتل ها در این بازه زمانای باه  
وقو  می  یوندند. زنان در ایتالیا ا لب در محایا  خااناواده  

درصاد قاتال هاا در داخال  ٢١ کشته می شاوناد و حادود  
 خانواده و به دست نزدیکان صورت می گیرد.  

   
 

اعتراض معلاماان کاردساتاان  -عراق 
 عراق به وضعیت بد معیشتی

صدها معلم در اقلیم کاردساتاان عاراق، ماقاابال وزارت  
 آموزش و  رورش این افلیم ت مع کردند. 

گزارشات از اقلیم کردستان عراق حاکی است کاه روز  
یکشنبه نهم مهرماه صدها معلم در شهر سلیمانیه عاراق باا  
برگزاری تظاهراتی خواستار بهبود اوضا  ماعایاشاتای خاود  

 شدند.  
معلمان معتر  مقابل اداره آماوزش و  ارورش اساتاان  
سلیمانیه ت ماع کاردناد و باه ماقااماات هشادار دادناد در  
صورتی که تا یی ماه بعد مشاکاالت ماعایاشاتای آناهاا  

 های درس حاضر ن واهند شد.    برفرف نشود، سر کالس 
این معلمان به کاهش قابل توجه دساتامازد و مازایاا و  
همننین تاخیر در  رداخت مطالبات مازدی خاود اعاتارا   

 دارند. 
 

 ٧٩١بااازداشاات باایااش از  -تاارکاایااه 
کارمند دیگر به اتهاام ارتابااا باا 

 کودتا
ماه  س از کودتای نافرجام در تارکایاه    ١٩ نزدیی به  

هاا در ایان    کشته بار جاای گاذاشات، باازداشات   ٠٩٢ که  
مهرماه، نایاز از    ١١ شنبه،    ارتبا  هنوز ادامه دارد و روز سه 

صدور حکم بازداشت برای تانادیان کاارماناد دیا ار خابار  
 رسید. 

های دولاتای تارکایاه    خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه 
کاارماناد    ٠٩٨ شنبه خبر داد که حکم بازداشت    در روز سه 

هاا صاادر شاده اسات.    فعلی و سابو شهرداری و وزارت اناه 
الالاه گاولان، دوسات    اتهام این افراد احتمال ارتبا  باا فاتاک 

سابو و دشمن فعلی رجب فیب اردو اان، رئایاس جاماهاور  
گاویاد فارا     ترکیه، اعالم شد که حکاومات تارکایاه مای 

 اصلی کودتای نافرجام بوده است. 
شنبه منتشار شاد، ا الاب    بر اساس اخباری که روز سه 

شان صادر شده  یشتر باه هامایان    افرادی که حکم بازداشت 
اتهام فعلی از کار برکنار شاده باودناد. روز دوشاناباه نایاز  
وزارت کشور ترکیه اعالم کرد که تقریبا  هازار نافار در  
هفته گذشته به اتهام ارتبا  با " گروه تروریستی گاولان "  

 اند.   دست یر شده 
شاناباه    شاان روز ساه   از میان افرادی که خبار باازداشات 

نفر از کارمندان سابو و فعلی شاهارداری    ١١٠ منتشر شد،  
هاای    نفر از کارمندان وزارتا ااناه   ١٨٠ در استانبول هستند و  

 ورزش و آموزش و  رورش. 
ها از ب ش عماومای و    خبرگزاری رویترز تعداد اخراجی 
هازار نافار و تاعاداد    ١٩٢ خصوصی در تارکایاه را حادود  

 کند.   هزار نفر اعالم می   ٩٢ ها را بیش از    بازداشتی 
از ساوی دیا اار وزارت دادگسااتاری تارکایااه تاایارماااه  
گذشته اعالم کرد که از زمان " کودتا علیه حاکاومات و  

هزار نفر بازداشت و بایاش    ٩٢ قانون اساسی " در این کشور  
 اند.   هزار نفر در روند دادرسی محکوم شناخته شده   ١٠٥ از  

 
بااازداشاات وزنااداناای کااردن -مصاار 

 فعالین سندیکاهای مستقل 
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فی هفته ای اخیرجماعای از فاعاالایان سانادیاکااهاای  
مستقل مصر بدساتاور دولات باازداشات وتاعادادی از آناهاا  

 کماکان زندانی هستند. 
براساس آخرین افاالعاات احاتاماال مای رود در آیاناده  
تعداد دی ری از فعالین سندیکااهاای کاارگاری مساتاقال  

 مصر بازهم دست یر وزندانی شوند. 
تاکاناون اتاحاادیاه جاهاانای سانادیاکااهاای کاارگاری  

(ITUC)   کنفدراسیون اتحادیه های کارگری بین المالالای
(ITUC)   و فدراسیون جهانی سندیکاهای سرویس دولاتای

(PSI)   و سندیکای سولیدر فرانسه اعتراضاشاان را نسابات
به این بازداشت ها به دولت مصار اعاالم داشاتاه وخاواهاان  
آزادی این فعالین سندیکاهای مستقال کاارگاری زنادانای  

 ومتوق  کردن دست یری هایی ازاین دست شدند. 

 
تجمع فعاا ن حاقاوق زناان  -ترکیه 

 در اعتراض به "هانون مفتی"
 

فعاالن زن در ترکیه در اعترا  به فر  قاناونای بارای  
هاا، در بارابار    رسمیت ب شیدن به ثبت ازدواج توس  مافاتای 

 ارلمان این کشور ت مع کردند. به گفته آنان، این فار  در  
صورت تصویب شدن سو استفاده جنسی و ازدواج کاودکاان  

 کند.    ذیر می   را امکان 
شمار زیاادی از فاعااالن حاقاوق زناان در تارکایاه روز  

اکتبر در اعاتارا  باه فار  قااناونای بارای    ٨ تهارشنبه  
هاا )روحاانایاان    رسمیت دادن به ثبت ازدواج تاوسا  مافاتای 

 ترکیه  در برابر  ارلمان این کشور ت مع کردند. 
هااای تاارکاایااه، باا ااش اصاالاای    بااه گاازارش رسااانااه 

هاای    داناان و گاروه   کنندگان در این ت مع از حاقاوق   شرکت 
ماادافااع حااقااوق زنااان وابسااتااه بااه دو حاازب ا ااوزیساایااون  

 ها" بودند.   خواه خلو" و "دمکراتیی خلو   "جمهوری 
 

قانون موسوم به "قاناون مافاتای"، در صاورت تصاویاب  
هاا در ثابات ازدواج در تارکایاه    شدن، به صالحیت مافاتای 

ی هنوز ساکاوالر،    رسمیت خواهد ب شید. تاکنون در ترکیه 
ناماود. فاباو یای    تصویب تنین قانونی تصورنا ذیار مای 

مایاالدی،    ١٥٠٠ شاده در تارکایاه در ساال    قانون تصویاب 
کسانی که ازدواج خود را تنها به صاورت "شارعای" ثابات  

 رو خواهند شد.   کرده باشند، با م ازات زندان روبه 
زنان تارکایاه اکاناون نا اران آن هساتاناد کاه تاغایایار  

ی این قانون، راه را برای تندهماساری رایا     شده   ریزی   برنامه 
در برخی کشورهای اسالمای هاماوار کاناد. آناهاا "قااناون  
مفتی" را گام دی ری در جهت تسریع روند رو باه رشاد   

 دانند.   اسالمی کردن جامعه ترکیه می 
 

های ترکیه،  الایاس تاالش کارده    به گزارش خبرگزاری 
است تا از ت مع اعتراضی زنان جالاوگایاری کاناد. آیالایان  
نازلیاکا، نماینده مساتاقال  اارلاماان تارکایاه، در راباطاه باا  

نویس این قانون گفته است: "ما هارگاز ایان قااناون را     یش 
ن واهیم  ذیرفت". به گفته این ناماایاناده ما الاس تارکایاه،  
فر  این قانون سو استفاده جاناسای و ازدواج کاودکاان را  

  ذیر خواهد کرد.   امکان 

 دانشجویان بهیاری دست به تجمع سراسری زدند
 

مهرماه دانشجویاان باهایااری  ٠٩روز شنبه 
شاایااراز، مشااهااد، ساانااناادج، خاارم آباااد، 
ارومیه، زنجان، همدان و ایالم و بارخای 
شهرهای دیگر دست به تجمعات اعتراضای 
زدند و علیاه وضاعایات اساتاخادامای خاود 

 اعتراض کردند. 
دانشجویان میگویاناد وزارت باهاداشات دو 
سال هبل با هول استخدام بعنوان باهایاار 

هازار  ١١١مایالایاون و  ٠از هر دانشجاو 
تومان شهریه گرفته اما باعادا زیار هاول 
خود زده و نه تنها جاذبای وجاود نادارد 
بلکه شرح وظایفمان هام کاماک باهایااری 
 ٠١است. این دانشجویان که تعاداد آناهاا 

هزار نفر مایابااشاد ماتاحاداناه دسات باه 
تجمعات اعتراضی علیاه وزارت باهاداشات 
زدند و خواهان استخدام بعنوان بهایاار و 

 یا ارامت شدند.
 

نکته هاابال تاوجاه اعاتاراض ماتاحاد و 
سراسری آنها است که امکان حرکات متحد 
و هدرتمند به آنها میادهاد. اعاتاراضاات 
سراسری یاک پایاشاروی بازرگ اسات کاه 
توسر معلمان و بازنشساتاگاان، کاارگاران 
مخابرات و آتش نشانی، کاارگاران فشاار 
هوی برق  و بخشهای دیگری از کاارگاران 
مراکز مختلف شرو  شاده اسات و هادرت 
تازه ای به جنبش کارگری داده است. بار 
متن این اعتراضات زمایاناه شاکال گایاری 
 تشکل های توده ای نیز فراهم شده است. 
حزب کمونیاسات کاارگاری از اعاتاراضاات 
دانشجویان باهایااری هااطاعااناه حاماایات 
میکند و سایر دانشجویان را به حمایت از 

 خواست بح  آنها فرامیخواند. 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٥مهرماه،  ٠١
 ٧١٠٢اکتبر  
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