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 بخش ایران: نسان نودینیان                                   
 بخش بین المللی: داوود رفاهی     

 ٢١ صفحه  

 ٦٤ صفحه   

 ٦٢ صفحه   

 فاتح بهرامی  
بررسی انقالب اکتبر مهمترین 
واقعه سرنوشت ساز تاریخ 

فاکتها و “مبارزه طبقاتی! 
 ”واقعیات

 ٢٢ صفحه   

 ٣ صفحه  

 یاشار سهندی  
اکتبر  ٤٢درس عصر روز 
٩١٩١ 

 ٢ صفحه   

 محسن ابراهیمی  
محمد جراحی در راه مبارزه برای یک جامعه 

 سوسیالیستی جان باخت!

 منصور حکمت  تفاوت های ما 
گفتگو در باره کمونیسم 

 (٩٤)کارگری  
 نسان نودینیان 

 مرگ بر دولت 

مصاحبه گاهنامه سیاسی، اجتماعی و 
 فرهنگی سایه 

 با جعفر عظیم زاده 

   ٢٤ صفحه 

 پیام رضا شهابی از زندان رجایی شهر 

سخنرانی شهال دانشفر در مراسم گرامیداشت 
محمد جراحی از چهره های شاخص جنبش 

 نوین کارگری

مراسم یادبود و بزرگداشت محمد جراحی 
کارگر مبارز و مجبوب مردم را در ونکوور 

 برگزار میکنیم . 

 ٢٦ صفحه   

 ٢٦ صفحه 
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

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

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ٤ صفحه  

گووویووا بووایوود  هوور  وویووزی بووایوود  
جریانش را طی کند و هر کواری  
راه و رسم خوود  را دارد  نوموی  
شودکه یکشنبوه از شونوبوه جو وو  
بیفتد! ظاهرا تاریخ موراحو وی دارد  
که باید کامال زمان هر  مورحو وه  
بووه سوور رسوود حوواال ایوون وسوو   
 ندنسل بشور بوایود نوابوود شوود   
بشود موهوم بورای بورخوی  حوکوم  
تاریخ  است. اما اتفاقی در تاریوخ  
قرن بیستم افتواد کوه حوکوم بوی  
معنی را که برای تاریخ سواخوتوه  
اند را نقض کرد و نشوان داد کوه  
تاریخ واقعی را جور دیگوری رقوم  

 میزنند. 
 

در یووکووی از حسووا  تووریوون    
  ٤٢ لحظات تاریخ لنین عصر روز  

خطاب بوه رفوقوایوش    ٩١٩١ اکتبر  
نووشوت . ...اکونوون دیوگور هومووه  
 یوز بوه موویوی بسوتوه اسوت و  
مسوائوو ووی در دسووتووور کووار قوورار  
داردکه ...حل آنها مونوحوصورا از  
عهده خ قها  توده و موبوارزه تووده  
هووای مسوو ووح سوواخووتووه اسووت...  
نووموویووتوووان در انووتووظووار نشووسووت!!  
ممکنسوت هوموه  ویوز از دسوت  
برود!!...تاخیور در اقوداب بورابور بوا  
مرگ است.  * و  ونویون بوود  
که فرمان قیاب صوادر شود و در  
آن نامه کوتاه لنین تاکیود کورد.   
تصرف قدرت کوار قویواب اسوت و  
هدف آن بوعود از تصورف موعو ووب  
میشوود.  و هودف آن قویواب کوه  
موونووهوور بووه انووقووالب اکووتووبوور شوود  
رهوایووی جووامووعوه از شوور نوکووبووت  
سرمایه داری بود. و تواریوخ  کوه  
بیشتر نشان از رنج بشری اسوت و  
امید به رهایی از این رنوج هوزاران  
ساله اسوت  بوه انسوانوی موانونود  
لنین افتخار میکند کوه رهوایوی  
را مووعوونووی کووردنوود و در زمووان  
معین و مکان مونواسوب بوهوتوریون  
تشخیص را داد و جهان مصویوبوت  
زده را لرزاند که بعد از صود سوا   

با وجود شکست انقالب اکتوبور    
یاد آن انقالب هنوز زنوده اسوت و  
نوویوواز  بوویووش از هوور زمووانووی  
دیگری حس مویوشوود  ورا کوه  
بشریت هنوز از نکبت و موحونوت  

 رهایی نیافته.  
 

تز  تاریخ مراحل دارد  را ج وو موا  
میگذارند که خویو وی کوارهوا را  
نکنیم و اساسا راجو  بوه خویو وی  
 یزها  فکر نکنیم یا فکور  را  
از سوورموان بویوورون کوونویووم. بوورای  
همین انقالبی به عظوموت انوقوالب  
اکتبر را پیش  شوم موا خووار و  
خفیف میکنند و به کودتا شبویوه  
ا  میکنند و آروز میکننود کوه  
کا  لنین تزهای آوریل را نوموی  
نوشت  قطعا دیرتر اما احتومواال   

تر  دمووکوراسوی و شوایود    ماندنی 
تهش سوسیالویوسوم بورای روسویوه  
ماندگار میشد! نمی گوینود کوه  

اکوتوبوور یوه قوطووره    ٤٢ در روز  
خووون از دمووای کسووی نووریووخووت   
یادآور نمی شوند با یه فورموان  
هوومووه قووراردادهووای اسووتووعووموواری  
تزاری م ویوی شود  سوخوت شوان  
است بوگوویونود کوه فونوالنود بوی  
هیچ کشمکشی استقال  یوافوت   
نمی گویند زنان بورابور بوا موردان  
ق مداد شدند  به یواد نوموی آورنود  
در هوونووگووامووه جوونوو  فووراگوویوور  
جهانوی او  روسویوه بو وشوویوکوی  
قوورارداد صوو ووح امضووا کوورد و و  
و.... و این همه ممکن شد  وون  

اکتوبور تصومویوم    ٤٢ در عصر روز  
 درست و به موقعی گرفته شد. 

 
بووه روی مووبووارن شووان نوومووی    

کشور حومو وه هوموه    ٩٢ آورند که  
جانبه ای بوه روسویوه کوردنود و  
جن  داخو وی راه انوداخوتونود توا  
شاید انقالب اکوتوبور را از نوفوس  
بیندازند. در عوض توا تووانسوتونود  
جن  داخ ی  قوحوطوی و اعوداب  
هووای وسوویوو   کشووتووار خووانووواده  

رومانف هوا ووو... را بوه حسواب  
لنین نوشتند تا از عظمت انوقوالب  
اکتبر بکاهنود وو ایون را الوبوتوه  
درسووت تشووخوویووص داده انوود اگوور  
لنیون نوبوود اسواسوا ایون حورکوت  
عظیم به وقوو  نوموی پویووسوت.   
تسویه های خونین بوورووازی در  
داخل حزب کمونیست روسویوه  و  
همه آنچه بعد از لونویون توا دهوه  

قورن بویوسوتوم گوذشوت را بوه    ١٩ 
 لنینیسم  رب  میدهنود توا شوایود  
انووقووالب اکووتووبوور را از سووکووه  
بوویوونوودازنوودر امووا بووحووران جووهووانووی  
سرمایوه داری در دهوه او  قورن  
بیست یکم  و مووجوی از  و   
که از جنبوش اشویوا  بوراه افوتواد  
ثابت کرد که همه توالوشوهوایشوان  

 بیهوده بود است.  
 

موج عظویوموی از رهوایوی  کوه  
انقالب اکوتوبور راه انوداخوت هوموه  
دنیا را تحت تواثویور خوود  قورار  
داد. این موج به ایران هم رسید و  
به شدت طبقه کارگور نووخواسوتوه  
ایران را تحت تواثویور خوود  قورار  
داد. هر  ند که از سالیان پویوش  
بخشی از فعوالویون طوبوقوه توحوت  
تاثیر سوسیا  دموکراسی روسویوه  
بودند و در همکاری نزدیوه بوه  
آنها که مسویور رسویودن نشوریوات  
حزبی بوه داخول روسویوه از ایوران  
میگذشت. طوبوقوه کوارگور ایوران  
هنوز پا نگرفته بوود خوود را در  
میان شور و هیهان یه انوقوالب  
دیوود  انووقووالب مشووروطووهر و در  
فردای شکست انقالب مشوروطوه  
خووود  را درسوویوومووای انووقووالب  
اکتبر شناخت. اگر طبقه کوارگور  
در انگ ستان بعد از یوه قورن از  
شکل گویوری ا  و یوه قورن  
تهربه مبارزه بوه حوقوون صونوفوی  
خووود پووی بووبوورد و تشووکوویووالت  
متناسب با آن را سوازموان داد و  

 بنیان گذار جنبش اتحادیه ای  
 

 یاشار سهندی  
 ٩١٩١اکتبر  ٤٢درس عصر روز 
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شد طبقوه کوارگور ایوران ره صود  
ساله را یه شبوه طوی کورد و  
همه تهربه کوارگوران در اروپوا و  
اکنون تهربه انقالب کارگری در  
دسترسش بود. و ایون شود گونواه  
نووخووسووتوویوون  گوواز زدن بووه موویوووه  

 ممنوعه!  
 

مووحووسوون حووکوویوومووی در آخووریوون  
مصاحبه ا  نمونه کسوی اسوت  
هنوز که هنوز است بوه شومواتوت  
تاریخ میپردازد که  ورا ایوران راه  
انگ ستان را نورفوتوهر   در ایوران  
سوورمووایووه داری از بوواال شووکوول  
گرفت و همچون سورموایوه داری  
انوگو وسووتوان خووودپوو و از پوایویوون  
نبود...به هومویون دلویول  جونوبوش  
کارگری بوه آن صوورت کوه در  

انگ ستان شکل گرفت  در ایوران  
وجود نداشت. جم  های ضعیفوی  
بووه صووورت مووحووافوول کووارگووری  
وجود داشتند که بعدها به تودریوج  
به اتحادیه های کارگری تبودیول  
شدند که رفته رفته تحوت تواثویور  
فضای ناشی از انوقوالب اکوتوبور  

در واق  اولویون   گستر  یافتند... 
نطفه جم  ها و اتوحوادیوه هوا بوا  
واردشووودن افوووکوووار سووووسووویوووا   
دموکراتیه و سپس ب شوویوکوی  
توس  کارگران نفوتوی بواکوو بوه  
ایووران بسووتووه شوود ....بووعوود از  
پوویووروزی انووقووالب اکووتووبوور فضووا  
کامال تیییر کرد ....از اینها بوه  
بعد شاهد تاثیر انقالب اکوتوبور در  

جنبش کارگری ایران هستویوم...    
و حووکوویوومووی در ادامووه توواکوویوود  

میکند جونوبوش کوارگوری ایوران  
ایدئولوووی زده اسوت و قوبول از  
احوووزاب سووویووواسوووی انوووگووو وووس  
کائوتسکی و پو وخوانوف و لونویون  
مقصرند و بعد هم احزاب سیاسوی  
بودند و هستند که سعی کوردنود  
در جوونووبووش کووارگووری نووفووو ی  
داشته باشند و گوویوا ایون هوموه  
موومووکوون شووده   ووون قووبووال  
 دگردیسی کمونیسم موارکوس    
ایوودئووولوووویووه کووردن و حووزبووی  
کووردن ویووا فوورقووه ای کووردن   
جنبش کارگری روسویوه   و بوه  
طب  آن جونوبوش کوارگوری ایوران  
وایضا همه جهان  صورت گرفتوه  

 بود.  
 

امواج این انقوالب  ونوان عوظویوم  

بود  که هر کس در هور گووشوه  
دنیوا خوواسوتوه ای داشوت یوه  
جورهای خود  را سوسیوالویوسوت  
معرفی میوکورد.  حوا  در ایوران  
کووه طووبووقووه کووارگوور در توومووا   
نزدیه بوا انوقوالب اکوتوبور بوود  
انتظار دارند کوه طوبوقوه کوارگور  
ایووران  شووم ا  مووی بسووت و  
موراحول  را گوواب بوه گواب طووی  
میکرد. اما اولویون در  انوقوالب  
اکتبر این بود وقتوی نویورویوش را  
داری و تووازن قووا بوه توو اجوازه  
میدهد بوایود پوا جو وو بوگوذاری.  
اکنون با توجه بوه قوطوبوی شودن  
شدید کل دنویوا و  ایضوا ایوران   
تووهووربووه مووهووم انووقووالب اکووتووبوور 

و پویوروزی و شوکوسوت آن   بوه  
کار کارگران و کمونیستهوا موی  

آید و مهمترین در  هوموان اسوت  
اکتوبور    ٤٢ که لنین در عصر روز  

یوواد آور شوود.   توواریووخ    ٩١٩١ 
انقالبیونی را که میتواننود اموروز  
پیروز شوند وو یقینا اموروز پویوروز  
خواهند شد  ولی  نوانوچوه کوار  
را به فردا بیندازند بیم آن مویورود  
بسی  یزها از دست بودهونود بویوم  
آن میرود همه  ویوز را از دسوت  
بدهند  در مقابل تاخیری کوه روا  

 دارند نخواهد بخشید.  
 

نواموه بوه    -*مهموعه آثار لنویون 
تورجوموه    ٩ اعضاء کمبته مرکزی 

 پور هرمزان 

 ٩١٩١اکتبر  ٤٢درس عصر روز یاشار سهندی                                                            
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 ٥ صفحه 

 مقدمه
در ایوون یووادداشووت قصوود نوودارب  
بویووگوورافوی مووحومود جوراحوی را  
بوونووویسووم. کوواری کووه بووایوود در  
سطحی که درخوور ایون رهوبور و  
فعا  کارگری کمونویوسوت اسوت  

 انهاب شود.   
 

قصوود موون ایوون اسووت کووه بووا  
نگاهی به آخرین سخنوان موحومود  
جراحی ج وه هایی از زنودگوی او  
را بوورجسووتووه کوونووم کووه تصووویوور  
روشنی از آرموانوهوا و آرزوهوا و  
نگاهش بوه مونواسوبوات انسوانوهوا  
موویوودهوود و بووه ایوون اعووتووبووار  
احساسات  مشی ه ها و دغودغوه  
هایش برای رسیودن بوه آرزوهوای  

 انسانیش را منعکس میکند.  
استواری  ثابت قدمی و جسوارت  
او در دفا  از مناف  کوارگوران و  
در دفا  از سووسویوالویوسوم دیوگور  
امروز برای همه روشون اسوت. او  
پای ثوابوت انوتوشوار نواموه هوا و  
کمپویونوهوای اعوتوراضوی زیوادی  
برای احقوان حوقوون کوارگوران و  
اقشار دیگر سوتوم دیوده و توحوت  
تبعیوض در حوکووموت اسوالموی  
بووده اسوت. و بوه جوورب دفووا  از  
حقون کارگران و زندگی انسانوی  
برای همه انسانها پنج سوا  تومواب  
در اسارتگاههای رویوم اسوالموی  
سرمایه به زنهیور کشویوده شود و  
نهایتا در راه آرمانهوای انسوانویوش  

 جان باخت.  
 

جراحی حتی در اسارت دشومونوان  
طبقاتی ا  کوه آشوکوارا قصود  
جانش را داشتنود کووتواه نویوامود.  
اگر ه قضوات سورموایوه جورئوت  
نکردند رسما و عو ونوا حوکوم بوه  
نابودی این فرزنود جسوور طوبوقوه  
کارگر بدهند اما با ر یالنه توریون  

شوویوووه هووا بوورای پووایووان دادن بووه   
حیاتش دسیسته  یودنود. از نوو   
همان دسیوسوه هوایوی کوه بورای  

پوایووان دادن بوه حوویووات فووعووالوویوون  
کارگری کموونویوسوت  زنوده یواد  
شاهرخ زمانی و کور  بخوشونوده  
 یده بودند. داستان بیومواریوهوایوی  
که محمد جراحی در زندان و در  
بخش متادونیها به آنها د ار شود  
و ممانعت از درموانوش در خوارج  
از زندان را هوموه شونویوده انود. بوا  
توجه به همه اینها محمد جراحوی  
را در واقو  حووکووموت اسوالمووی  
سرموایوه داران بودسوت قضوات و  
پوواسووداران ایوون طووبووقووه در زنوودان  
کشت اگر ه به شیوه ای بسویوار  
زبونانه. آنها او را کشوتونود بودون  
اینکه جرئت کنند ع نا حکوم بوه  
قت ش بدهند کوه فوقو  نشوانوگور  
حوقوارت حووکووموت اسوالموی در  
مقابل مبارزین سوربو ونود جونوبوش  
کارگری و کوموونویوسوتوی مو ول  

 محمد جراحی است.  
در این یادداشت میخواهم با اتکوا  
به فق  گوشه هوایوی از آخوریون  
سخنان محمد جراحی نشوان دهوم  
که زندگوی او سورشوار از حوس  
انساندوستی و شور مبارزه عو ویوه  
بیوعودالوتوی و نوابورابوری بوود. او  
تصویری عمیقا انسوانودوسوتوانوه و  
در عین حوا  بسویوار زمویونوی و  
واقعی از کوموونویوسوم و جونوبوش  
کوومووونوویووسووتووی و انوودیشووه هووای  

 مارکس داشت. 
 

موووحووومووود جوووراحوووی کوووارگووور  
کوومووونوویووسووتووی اسووت کووه خوووب  
میداند اتوحواد طوبوقوه کوارگور و  
مبارزین راه سوسویوالویوسوم  وقودر  
حیاتی است و در هر فرصتی بور  
اتحاد طبقاتی کوارگوران تواکویود  
میکند و با صدای ب ونود اعوال ب  

 میکند که. 
 

 بوایسوتووی وحودت و هوموودلوی را  
حفظ کنیم. اگر انتقوادی داشوتوه  
باشیم از همدیگر انوتوقواد سوازنوده  
باشد. ما به غیر از وحودت  واره  

دیگری نداریم که حتما بوایسوتوی  
بچه های     بچه هایی کوه  
در راه سووسویوالویوسوم قودب پویوش  
گذاشته اند به خواطور آرموانوهوای  
انسانی بعضی اختالف نوظورهوا و  
اختالهای شخصی را حتما کنوار  
بگذارند.  ونوکوه مسوالوه انسوان  
مووطوورت اسووت. حوو  و حووقووون  

 انسانیت مطرت است.    
 

همینها با اتکا به همین جوموالت  
بسویووار صووریووح و شووفوواف و بووی  
توکو وف مویوتووان گوفوت کوه در  
افکار و مبارزه موحومود جوراحوی  
ما با کمونیسمی مواجه هسوتویوم  
که هیچ شباهتی با  کمونویوسوم   
آنکادر و ک ویوشوه ای و قوالبوی  
   سنتی ندارد.   وپوی  کوه  
با عبارت پردازی در باره تاریخ و  
تکامل و رشد نیروهای موولوده و  
 هنوز برای جامعه سوسیالیسوتوی  
زود اسووت   سووعووی کوورده اسووت  

کارگوران را دنوبوا  نوخوود سویواه  
بووفوورسووتوود و سوویوواسووت و قوودرت  
سیاسی را دربست به اموان انووا   
و اقساب نیروهای سورموایوه داری  
رها کند.   پی  کوه تصوویور   
از کارگران یوه عوده آدموهوای  
بخت برگشته سربزیر و موظو ووب و  
قابل ترحم و قربانی و در بوهوتوریون  
حالوت نواراضوی اسوت کوه قورار  
است با نشان دادن دستهای پویونوه  
بسته شان ترحوم و هوموبوسوتوگوی  
دیگران را ج ب کنند و خوودشوان  
نووقووش و مسووئووولوویووتووی در قووبووا   
رهووایووی طووبووقووه کووارگوور و کوول  
بشریت از اسارت سورموایوه داری  
ندارند.   پی  که موهوموتوریون و  
حسا  ترین وظیفه ا  را اظوهوار  
اخالص به کارگران از یکطرف و  
تخطئه کوموونویوسوم موتوشوکول و  
تحزب کمونیسوتوی و توبو ویویوات  
مسموب ع یه تحزب کمونویوسوتوی  
 کارگران از طرف دیگر میداند.  

کهه بهه  ٢٤کودک کار دهه 
یههک فههعههاا سههرشههنههاس و 
محبوب کمهونهیهسهت تهبهدیهل 

 شد! 
 

 انقوالب   محمد جراحی در مقط   
سفید شاه ومردب  وانقوالب شواه و  

سا  پویوش از    ٩١ مردب؟!  یعنی  
فوورزنوود خووردسووا     ٩٥٢١ انووقووالب  

یه خانواده روستایی در اطوراف  
شهرستان اهر از آ ربوایوهوان بوود.  
اصالحات ارضی شاه یوه اقوداب  
سیاسوی تووسو  سورموایوه داری  
برای کندن روستاییان از روستاهوا  
و فراهم کردن نیروی کوار بورای  
طبقه سرمایوه دار در شوهورهوای  
بووزرگ بووود. والوودیوون مووحووموود  
جراحی جزوی از این نسول کونوده  
شده از روسوتواهوا بوود کوه بورای  
ادامه بقوای فویوزیوکوی و اداموه  
حیات به شهرها روی آوردند و بوه  

 اردوی طبقه کارگر رو به رشد  

 محسن ابراهیمی  
 محمد جراحی در راه مبارزه برای یک جامعه سوسیالیستی جان باخت!
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 ١ صفحه   

 
در شهرهای بوزرگ پویووسوتونود.  
محمد جراحی هم در ایون موقوطو   
تحوالت اقتصادی ایران به عنووان  
فرزند خردسا  این خوانوواده و بوه  
عنوان یه کارگر کوودن بوه  
صف طبقه کارگر پیوسوت و بوه  
مدار است مار شدید طبقه سرمایوه  
دار از جسم و جان کودکوانوه ا   

 پرتاب شد. 
 

او در باره این مرح ه از زندگویوش  
در  پاسخ به سوا  شوهوال دانشوفور  

 میگوید.  
 در شهرستان اهر در دهوکوده ای  
به ناب  ون آباد  به دنیا آمدب. سوه  
ساله بودب که به اتفان خانوده بوه  
تبریز آمودیوم. از آن بوه بوعود در  
توبوریووز زنوودگوی کووردیوم. از سووه  
سالگی دنبا  کوار و مشوکوالت  
زندگی بودب. وضوعویوت آن زموان  
اینهوری بوود کوه حوتوی بوچوه  
هوووای سوووه سوووالوووه هوووم کوووار  
موویووکووردنوود. در کووارخووانووه هووای  

 قالی بافی  آهنگری و ...  
او  شرای  کوار و زنودگویوش در  
این مرح ه را اینچنین بوه خواطور  

 میاورد.  
 

 ... هر جوری دلشان میخوواسوت  
با کارگوران بورخوورد مویوکوردنود.  
کسووی نووبووود وقووانووونووی نووبووود.  
اتحادیه ای نوبوود. سونودیوکوایوی  
نبود. این برای من یه انوگویوزه  
شود. ... موون موووقو  رفوتوون بووه  
مدرسه حتی یه جوفوت کوفوش  
نداشتوم. از مودرسوه آمودب خوانوه  
همینهوری پاهواب تواو  زده بوود.  
مادرب پاهایم را گورفوت و گوریوه  
کرد. دیگر از آن به بعد نتوانسوتوم  
دردب را به مادرب هم بگویوم. مون  
زندگی شخصی اب را ایونوهووری  
گذراندب. و با این مصیوبوت در   
خواندب. بوعود رفوتوم صوافوکواری  
کوووردب کوووه کوووموووه حوووا  و  
زندگیمان باشد. پدرب پویور بوود و  
نمیتووانسوت خورج خوانوواده را در  

بیاورد. هر ند نفر کار میکوردیوم  
نمی توانستیم نوان روزموان را در  

 بیاوریم. مهبور بودب کار کنم.  
آن کودن خردسا  که در موتون  
تووحوووالت اقووتووصووادی و رشوود  
سرمایه داری بوه هوموراه خوانوواده  
ا  به اعمان است موار شودیود در  
شهر صنعوتوی توبوریوز رانوده شوده  
بود  بعدا به خواطور مویواورد کوه  
 ووگوووونوووه احسووا  هووومووودردی  
عمیوقوش بوا کوودکوان پوابورهونوه  
خانواده های فقیر یکودب رهوایوش  
نمیکرد و همیشه میخوواسوت هور  
کوواری از دسووتووش بوور موویووایوود  

 برایشان انهاب بدهد.  
 

جایی میگوید که وقتی بوعود از  
مدتی شاگوردی در کوارگواهوی  
استادکار میشود و میتواند یوه  
ماشین ویان دست و پا کونود  از  
آن بووه عوونوووان امووکووانووی بوورای  
کمه به کودکان هم طبقه ای  
ا  استفاده میکورد. کوودکوانوی  
که زندگی کودکانوه خوود  را  

 به یاد  میاورند.  
 

 یه ماشین ویوان داشوتوم. ایون  
انگیزه را داشتم. آن بچوگوی کوه  
پوواهوواب توواو  زده بووود  هووموویووشووه  
ج وی مودرسوه وا موی ایسوتوادب  
زمستانها و بچه های کوو وولوو  
را سوار میکردب و موی بوردب بوه  
مسیرشوان. کواری از دسوتوم بور  

 نمی آمد.  
 

این لحظات اولیه شکول گورفوتون  
ایده آلهوا و آرموانوهوا و آرزوهوای  
کمونیستی در  هن جووانوی بوود  
که به خاطر انگیزه های انسوانوی  
شکل گرفته در دوران کوودکوی  
میخواست کاری برای کوودکوان  
هم طبقه ای ا  انوهواب دهود. و  
بعدا به جرب فعالت بورای رهوایوی  
کودکان کار و خیوابوان  بوه جورب  
رهووایووی کووارگووران از سووتووم و  
است مار  به جرب رهوایوی جواموعوه  
از نظاب نابرابر سرمایه داری و بوه  

قو  خود  به جرب  دفوا  از حو   
و حووقووون انسووانووهووا  بووه زنوودان  
حکومت اسالمی طبقه سورموایوه  
دار ایران می افتد. زنودانوی کوه  
جموهووری اسوالموی در آن جوان  
عوزیوز  را گورفوت تووا نوقوش و  
تووال  ایوون رهووبوور مووحووبوووب و  
سرشنا  کارگری برای رهوایوی  

مویو ویوونوی از    ١٩ یه جامعوه  
زندان سرمایه داری اسوالموی را  

 حذف کند!  
 

آیا جمهوری اسالمی توانسوت بوا  
این دسویوسوه جونوایوتوکوارانوه ا   
عوو وویووه ایوون رهووبوور کوومووونوویووسووت  
کارگری به هدفش برسد؟ پواسوخ  
قطعا منفی است. این را موراسوم  
باشکوه خاکسپواریوش نشوان داد.  
حووکووومووت اسووالمووی بووا موورگ  
محمد جوراحوی خوود  و نوظواب  
ک ویوف سورموایوه داری ایوران را  
یه گاب دیگر به لبه پورتوگواه و  

 مرگ حتمیش نزدیکتر کرد!  
 

کارگری جوان و پهرشهور در 
 !٧١مقطع انقالب 

سوالوه    ٤٩ محمد جراحی تقوریوبوا  
  ٩٥٢١ بووود کووه وارد انووقووالب  

میشود که یکی از توکوانودهونوده  
ترین تحوالت سویواسوی در ایوران   
خاورمیانه و منطقه و جهوان بوود.  

برای جووانوی از    ٢١ والبد انقالب  
یه خانوواده کوارگوری کوه دو  
دهوه او  زنوودگوویوش در مووعوورض  
است مار و فشار اقتصادی و فوقور  
و تحقیر بوده است اتفوان موهوم و  
تکان دهنده ای بود. اتفاقی کوه  
میتوانست بوه آن شورایوطوی کوه  
مهبور میکند کودکوان خوانوواده  
هووای کووارگووری در سوورمووای  
آ ربایهان فاص ه میان مودرسوه و  
خانه را بدون یه کفش مناسوب  

 طی کنند پایان دهد.  
میدانیم که ایون اتوفوان نویوافوتود.  
میدانیم که طبوقوه کوارگور ایوران  
ع یرغم حضور فعالش در انقوالب  
نوووتووووانسوووت تووووطوووئوووه هوووای  
سووازمووانوویووافووتووه سوورمووایووه داری  

جهانی و دولتهوایشوان را کوه بوه  
کمه طبقه سورموایوه دار ایوران  
آمدند تا از دسوت یوه انوقوالب  
بسیار قدرتمونود نوهواتشوان دهونود  
خن وی کونود. مویودانویوم کوه آن  
انقالب را به شکست کشانودنود و  
پشت یوکوی از وحشوی توریون و  
ضدکارگرترین و ضدکوموونویوسوت  
ترین جونوبوشوهوای سویواسوی قورن  
یعنی جنبش اسالموی رفوتونود و  
باالخره تووانسوتونود آن انوقوالب را  
شکست دهنود. و مویودانویوم کوه  
ام ا  موحومود جوراحوی  کوارگور  

بووه هوومووراه    ٢٩ خووردسووا  دهووه  
می یونها هم نس ش بعد از انقوالب  

به کارگوران جووانوی توبودیول    ٢١ 
شدند کوه ایون بوار بوا دشومونوی  
حتی هارتر مواجوه بوودنود. و بوه  
این ترتیب محمود جوراحوی مو ول  
همه کوارگوران هوم نسو وش وارد  
دوره دیگری از توال  و موبوارزه  
بورای رهووایوی از  ونو  نوظوواب  

 سرمایه داری شد.  
 

 شوومووه    ٢١ در مووقوطوو  انووقوالب  
هوای جووشووان عودالووتووخوواهووی و  
انساندوستی و برابری طو وبوی از  
هر گوشه جامعه سر برآورده بوود.  
طبقه کارگر تکان خوورده بوود و  
در شکستون کومور دیوکوتواتووری  
س طونوتوی سورموایوه داری نوقوش  
برجسته ای ایوفوا کورده بوود. در  
زمینه و در  وهوار ووب تورن  
خورده ساختار سیاسی و امنیوتوی  
سرمایه داری مورد ههوب انقوالب  

  تحرن بزرگی از متشوکول  ٢١ 
شدن به هر شک وی موحویوطوهوای  
کار و زندگی را فراگرفتوه بوود.  
و در این  مویوان مو ول هومویوشوه  
   در قالبها و اشکا  مخت وف  

 به تحرن افتاده بود. 
که هوموراه    ٢٩ کودکان کار دهه  

اصووالحووات ارضووی بووه جووای  
موودرسووه و بووازی و شووادی بووه  
اردوی کار پیوسوتوه بوودنود  ایون  
بار در قامت جوانان کوارگور وارد  
ایوون انووقووالب شووده بووودنوود و در  

شوراهای کوارگوری و کومویوتوه  
های کوارخوانوه بوا ضود انوقوالب  
اسالمی سرمایه دسوت و پونوهوه  
نرب مویوکوردنود. موحومود جوراحوی  
متع   به این نسول از کوارگوران  

 است.  
 

محومود جوراحوی در بواره پوروسوه  
پیشرویش از یوه کوارگور حو   
طو وب و انسوانودوسوت بوه سومووت  
کارگوری آگواه کوه دیوگور حو   
ط بی و انساندوسوتویوش موبونوا و  
قالب انتقادی و سیاسی تیوزتور و  
   میگیرد اینچنین به خواطور  

 میاورد.  
 یوووا  یوووا  داشووت انووقووالب  
میشد. آنها مون بوا بوچوه هوای  
 پی آشنا شدب. دیدب کوه ایونوهوا  
درد موورا موویووگووویوونوود. موونووتووهووی  
ع می تر و درستتر. همین بواعو   
شد که با اینها نزدیکتر شووب. آن  
هم داوطو وبوانوه. وقوتوی بوا بوچوه  
هووای  ووپووی آشوونووا شوودب یوووا   
یوووا  بووا اصوووو  و قوووانووویووون  

دیوگور   مارکسیستی آشنا شودب.  
از آن موق  سعی کردب ع می تور  

 حرکت کنم...   
 

و به این ترتیب محمد جراحوی از  
  ٩٥٢٩ یه کودن کوار دهوه  

دوران سط نت سورموایوه داری بوه  
یووه کووارگوور آگوواه و  وو  و  
کمونیسوت در دهوه او  بوعود از  
انقالب ع یه نظاب س طنتی تبدیول  
شد. کارگر کمونیستی کوه ایون  
بووار بووه جووای نووظوواب سوو ووطوونووتووی  
سرمایه داری بوا نوظواب اسوالموی  

 سرمایه داری مواجه است.  
 

پههایههبههنههدی بههه مههنههاسههبههات 
 انسانی! 

بووه دفووا  مووحووموود جووراحووی از  
سوسیالیسم خوواهویوم رسویود اموا  
اینها اشاره ای کووتواه بوه عومو   
پایوبونودی عومویو  او بوه اهوداف  
انسوانووی ا  و موایووه گوذاشووتوون  
برای رسیدن بوه آنوهوا اشواره ای  

 میکنیم.  

 محسن ابراهیمی  
 محمد جراحی در راه مبارزه برای یک جامعه سوسیالیستی جان باخت!
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 ٢ صفحه 

 کار یا بیمه بیکاری حق مسلم مردم است! 
 دست مزدوران حکومت از زندگی دستفروشان کوتاه

در پواسوخ بوه ایون سوئووا  شوهوال  
دانشفر که عالی  شموا  ویوسوت   
جراحی ضومون اظوهوار انوزجوار از  
نظاب اسوالموی کوه در آن سوران  
حکومت در جونوایوت و دزدی و  
ر الوت و پسوتوی از هوم سوبوقوت  

 میگیرند  پاسخ میدهد که.  
 عالقه مون فوقو  بوه موبوارزه و  
راستی انسانهاست. یه جواموعوه  
ای درسوت کونویوم کوه انسوانوهوا  
بدون دغودغوه بوتووانونود زنودگوی  
کنند. از راسوتوی و درسوتوی از  

 همدیگر سبقت بگیرند.   
بعدا موی گوویود کوه  زموانوی  
یه جاموعوه درسوت و انسوانوی  
ساخته ایم که  بتوانیم در جاموعوه  
مناسبوات اقوتوصوادی را درسوت  
کنیم که بشریت از ح  و حوقوون  
شرافتمونودانوه خوودشوان بورخووردار  

 باشند.  
و بووراسووتووی کووه خووود مووحووموود  
جراحی به همین عالیقوش وفوادار  
مووانوود. جووانووش را کووف دسووتووش  
گذاشت و تال  کرد خود نوموونوه  
ای ای بوواشوود در  راسووتووی و  
درستی  و  سوبوقوت  گورفوتون در  
این راه. خود  نموونوه ای بواشود  
برای سواخوتون جواموعوه ای کوه  
 بشوووریوووت از حووو  و حوووقوووون  

 شرافتمندانه ا  برخوردار باشد ! 
میدانم که ایون سوخونوان در بواره  
 راستی و درسوتوی  بورای  و   
ک یشه ای میو و  گووی پوا در  
هووا موویوتوووانود بوهووانوه ای بوورای  
زیوورسووئوووا  بووردن یووه فووعووا   
کارگری سووسویوالویوسوت بواشود.  
اینکه  راستی و درستی  بویوشوتور  
مقوالت اخالقی هسوتونود و  وه  
ربوطووی بووه نووقود مووارکسوویووسووتووی  
جامعه سرموایوه داری و موبوارزه  
طبوقواتوی دارد؟ ایونوکوه سوبوقوت  
گوورفووتوون از راسووتووی و درسووتووی  
بیوشوتور جو ووه ای از فوداکواری  

اخالقی و آرمانخوواهوانوه اسوت و  
 بس!   

روشن اسوت کوه از نوقوطوه نوظور  
 پی که در عبارات ک یشه ای  
منهمود شوده اسوت و بوه هویوچ  
 یزی کمتر از لوفواظوی در بواره  
م ال  ماتریالیسم دیوالوکوتویوه    
 تضاد اص ی و فرعوی    زیوربونوا  
و روبنا  و .... رضایت نومویودهود   
این سخنان البتوه خویو وی راضوی  
کننده نیست. اما موضو  تمواموا  
برعکس است. ما اینها با یوه  
فعا  کوارگوری موواجوه هسوتویوم  
که نوه تونوهوا سوخونوانوش بو وکوه  
زندگی واقوعویوش انوعوکواسوی از  
جووامووعووه انسووانووی مووورد نووظوور   
اسووت. جووامووعووه ای کووه در آن  
انسانها از دغدغه معیشت و نوان  
و آب و بووهووداشووت و درمووان و  
آموز  و سرپناه باید رها شوند و  
اصوووال نوویووازی بوورای رقووابووت و  
سبقت گرفتن در زمینه هوموه آن  
ارزشها و ماتریالهایی که جاموعوه  
سرمایه داری در مویوز و روت و  
روانشان حقنه کرده است نوداشوتوه  
باشنود. جواموعوه ای کوه در آن  
شرایطوی فوراهوم شوده اسوت کوه  
انسانها اگر هم نیازی بوه رقوابوت  
دارنوود رقووابووتووشووان بوورای سووهووم  
گذاری در سعادت و خوشبخوتوی  
خود و همگان است و نوه سوبوقوت  
گرفت خرده منفعتهای شخصوی   
دورویی و ریاکاری  حقوه بوازی   
پشت پا انداختن و باالخره پوایوموا   
کردن حقون دیگران برای مونوافو   

 شخص خود.  
محمد جراحی اگور  وه در ایون  
 سبقت گرفتن  تنها نویوسوت اموا  
در موویووان دهووهووا رهووبوور و فووعووا   
جنبش کارگوری خوود یوکوی از  
بهترین نمونه هاست. نمونه ای از  
تال  برای مورحوم گوذاشوتون بور  
زخم اقشار پایوموا  شوده جواموعوه.  

تال  برای کمه به هم طوبوقوه  
ای هوووووای خوووووود  کوووووه  
می یاردرهای حواکوم در ایوران از  
نان و درموان و دارو و بوهوداشوت  

 محرومشان کرده اند. 
وقتی از هومورزموانوش و خواطوره    

هوای جووالووبووی کووه دارد سووئوووا   
میشود فورا موا را بوا کوارهوای  
انسوانوودوسوتووانوه و در عویوون حووا   
سیاسی و آگاهوگورانوه ای آشونوا  
میکند که بوه هوموراه هومورزموش  
زنده یواد شواهورخ زموانوی انوهواب  

 میداده اند.  
 خاطره جالبوی دارب بوا زنوده یواد  
شوواهوورخ. بووا او خوویوو ووی کووارهووا  
کردیم. اک ور موبوارزه را مون بوا  
شاهرخ پیش بردیم. ما در منطوقوه  
خودموان یوه انوهومون سوالموت  
درست کردیم. انهمن سالموت بوه  
ناب آ ربایهان.  ندین کمیوتوه زده  
بودیم. کومویوتوه ورز   کومویوتوه  
همکواری ونواموفوهووب   کومویوتوه  
اعتیاد  انوا  و اقساب کمیتوه هوا.  
واقوووعوووا آنوووهوووا شووواهووورخ یوووه  
شاهکارهایی کرده بود. میرفتویوم  
پیش یه پزشه و مویوگوفوتویوم  
میتوانی برای ما هفته ای پونوج  
تا مریض را ویوزیوت کونوی؟ ایون  
کووارهووا را بوورای مووردب انووهوواب  
میدادیم. این سرپوشی بوود بورای  
ما. انهمن سالمتی سرپوو  بوود  
برای ما که میرفتیم کوه یا تویوم  
فوتبا  و وقت استراحت در موورد  
سندیکا و ح  و حقون انسانوهوا و  
در مورد منشوور بویون الومو ول بوا  

 بچه ها حرف میزدیم.  
اینها بوا  وهوره ای از فوعوالویون  
کوومووونوویووسووت کووارگووری آشوونووا  
میشویم کوه در دنویوای تومواموا  
ضدکارگر جمهوری اسوالموی از  
هر امکانی استفاده میکونونود توا  
اوال گوشه کوو وکوی از درد و  
رنووج هووم طووبووقووه ای هوواشووان را  

کاهش دهند و ثانیا در عین حوا   
کارگران را به حقوون صونوفوی و  

 سیاسیشان آشنا کنند.  
 

خوش بینی به طبقه کارگر 
 و مردم محروم! 

محمد جراحی ع یرغم ضربوات و  
لطمات فیزیوکوی و بویومواریوهوای  
مه کی که در اسوارتوگواهوهوای  
طبقه سرمایه دار بوه آنوهوا د وار  
شده است  ع یرغوم ایونوکوه خوود  
نمونه ای از یور  بویورحوموانوه و  
قساوت بار پاسوداران سورموایوه بور  
جسم و جان و معیشوت و روحوش  
است  ع ویورغوم توحومویول فوقور و  
مشقت کم نظیر بر هم طبوقوه ای  
هایش  عو ویورغوم طووالنوی بوودن  
حکومت قسواوت بوار اسوالموی   
اما با خوشبویونوی تومواب بوه حو   
ط بی کارگران  به  رئووف  بوودن  
مردب محروب  به تیییرات م وبوتوی  
که در زمیونوه آگواهوی و تووقو   
طبقه کارگر و توده های موحوروب  
شکل گرفته است واقف اسوت و  

 به آینده امیدوار!  
خووشوبویونوی صومویوموانوه موحومود  
جراحی نسبت به توده های موردب  
در این سخنان نمایان میشود کوه  
میگوید که تماب سیسوتوموهوا سور  
این مردب زده اند اما با این وجوود  
از رئوووف بووودن مووردب صووحووبووت  
میکند که خود  توهوربوه کورده  
اسوت. توهووربوه ای کووه بوه قووو   
خود  نشان میدهود کوه وقوتوی  
کسی میرود  بوا زبوان خوو  بوا  
یکی صحبت میکنود و بواهوا   
درد د  میکند  می بویونوی کوه  
مخاطب این صوحوبوتوهوا  خویو وی  

 متحو  شده است.   
محمد جراحی این خو  بینی بوه  
انسانها و دستاورد تال  تب ویویوی  
کمونیوسوتوی و انسوانویوش را بوه  
زبانی بسیار ساده اینچنویون بویوان  

 میکند.  
 م ت ایوران هومویونوهووری اسوت.  
م ت بدی نیوسوت. موا بوایسوتوی  
م ت را  خوبویوهوای زنودگوی را   
لذتهای زندگی را براشوون موهویوا  

 کنیم.   
آری هوویووچ  موو ووتووی  وو روشوون  
است که این کارگر کوموونویوسوت  
موونووظووور  از  موو ووت  اکوو ووریووت  
زحمتکش و سوتوموکوش و توحوت  
تعبیض طوبوقواتوی و سویواسوی و  
اجتماعی است  بد نویوسوت. اموا  
همانطور کوه جوراحوی مویوگوویود  
بایسوتوی خووبویوهوای زنودگوی و  
لذتهای زندگی برای این  مو وت   
فراهم شود کوه در ایون صوورت  
ما با اقیانووسوی از اسوتوعودادهوا   
خووالقوویووتووهووا  خصووائوول انسووانووی   
احسا  همدردی و همبستگی و  
کمه متقابل برای راه انوداخوتون  
یه مناسبوات انسوانوی موواجوه  

 خواهیم شد. 
وقتی سئوا  میشود که با تووجوه  
به اینکه امروز جنبش کوارگوری  
دوران تحو  بخشی را میگوذرانود   
دورانووی کووه یووه وجووه شووور  
انووگوویووز  جوو ووو آموودن گووفووتوومووان  
رادیکا  و انسانی است و تصوویور  
شما از موقعیت کنونوی جونوبوش  

 کارگری  یست پاسخ میدهد. 
 تصویرب خی ی خوبه. واقعا خووب  
جایی اشاره کردی. االن خواسوتوه  
های طوبوقوه کوارگور  موعو وموان   
پرسوتواران و قشورهوای موخوتو وف  
مووردب واقووعووا خووواسووتووه هووای  
باالست. و خواسوتوه هوایشوان هوم  

 بح  است.  
یه وجه از این خوواسوتوه هوای  
 بوواال  کووه احسووا  رضووایووت و  
خشنوودی او را جو وب مویوکونود  
کمپین تیزهووشوانوه ای بوود کوه  

 برای لیو امنیتی کردن پرونده  
 

 محسن ابراهیمی  
 محمد جراحی در راه مبارزه برای یک جامعه سوسیالیستی جان باخت!
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 ٨ صفحه  

هووای کووارگووران مووعووتوورض راه  
 افتاد.   
 

 االن یه طوری شده که ایونوهوا  
نمی خواهند امنیتی شود. بورای  
ایوونووکووه مووطووالووبووه حووقووشووان را  
موویووخووواهوونوود. ایوونووهووا  وویووزهووای  
اضافه نومویوخوواهونود. دیوروز بواز  
نشسته هوا رفوتوه بوودنود جو ووی  
مووهوو ووس تووحووصوون کوورده بووودنوود.  
حقشان است. اینها  یز اضوافوی  
نووموویووخووواهوونوود. یووا آن روز سوور  
کاسپین  آنهایوی کوه پوولشوان را  
خورده بودند  رفته بودند و شوعوار  
موویوودادنوود کووه  ای رهووبوور آزاده   

 دزدی  را آزاده؟  
و بووا ایوون اشوواره هووای کوووتوواه  

 استنتاج میکند که. 
 اینها واقعا نشان دهنده ایون اسوت  
که مردب خوواسوتوه دارنود. موردب  
دیوووگووور شوووعوووور دارنووود. موووردب  
میخواهند با انگیوزه و بوا شوعوور  

نیسوتونود.    ٢١ حرکت کنند. مردب  
خووواسووتووه نووداشووتوونوود.    ٢١ مووردب  

بهترین شعار  ونواموفوهووب  بوود.  
یا این بود حزب فق  حوزب الو وه  
رهووبوور فووقوو  روت الوو ووه. ایوون از  
فووحووش بوودتوور بووود. مووا مسووکوون  
میخواهیم. دارو مویوخوواهویوم. یوا  
تحصویول مویوخوواهویوم.  و اداموه  
میدهد که  حاال موردب جواموعوتور  
شده اند. مدنی تر شده انود. حواال  
خواسته امروز موردب را نومویوشوود  
نادیده گرفت. هیچکس نمیوتووانود  

 نادیده بگیرد.  
 اینها  ند نکته مهم است.  

  ٢١ اوال اینکه محمد جوراحوی از  
ناراضی است با این تواکویود کوه  
خواسته های مردب نواروشون بوود.  
در یووه تووحوو وویوول دقوویووقووتوور مووا  

آرزوهوا و    ٢١ میدانیم که در سا   
مطالبات و شوعوارهوای اکو وریوت  
مووردب آزادی بووود  بوورابووری و  
زنوودگووی انسووانووی بووود. هوومووان  
خواسوتوه هوایوی بوود کوه اموروز  
کارگران کمونیستی م ل محومود  
جراحی برایش مبارزه مویوکونونود.  

اما جنبش و حزبی کموونویوسوتوی  
قدرتمونود وجوود نوداشوت کوه در  
مقابل توطئه های سازموانویوافوتوه  
جهان سورموایوه داری بوایسوتود و  
خووواسوووت واقوووعووی انوووقوووالب را  
نمایونودگوی کونودر جونوبوش حو   
ط بانه ع یه نظاب سورموایوه داری  
و حکومت س طنوتوی را رهوبوری  
کونوود و آنوهووا را بورای گوورفووتوون  
قدرت سیاسی و اسوتوقورار یوه  
نظاب آزاد و برابر نمایندگوی کونود  
و به این ترتیب جونوبوش انوقوالبوی  
ح  ط بانه مردب تووسو  جونوبوش  

 اسالمی باال کشیده شد.  
اما محمد جراحی اینها به یوه  
نکته مهم انگشت میگوذارد کوه  

فورن مویوکونود. بوه    ٢١ امروز با  
زعم او امروز مردب آنقدر خوواسوتوه  
های روشنی دارنود کوه شورایو   
برای باال کشیدن خوواسوت موردب  
بوومووراتووب تضووعوویووف شووده اسووت.  
شرای  برای نماینودگوی خوواسوت  
مردب در قدرت سیاسی فراهوم تور  

 شده است.  
 

کمونیهسهم یهک ایهدئهولهو ی 
نیست. یک جهنهبهش واقهعهی 
برای تغیهیهر وضهع زنهدگهی 

 بشر است!
کمونیسم یوه جونوبوش واقوعوی  
برای تیییر زندگی انسوانوهواسوت.  
تیییر زندگی واقعی همین اموروز  
انسانها حتی در  هار وب نوظواب  
سرمایه داری البته توا آنوهوا کوه  
توازن قوا میان طوبوقوه کوارگور و  
طبقه سرمایه دار حواکوم اموکوان  
میدهد. اما کموونویوسوم فوراتور از  
این است. کوموونویوسوم جونوبوشوی  
است که در عین مبارزه و توال   
تعطیل ناپذیر برای تحمیول حوتوی  
 ره ای اصووالحووات در زنوودگووی  
طبقه کارگر و مویو ویوونوهوا موردب  
محروب جامعه اموا مویوخوواهود آن  
بنیاد و آن اسوا  و آن سواخوتوار  
اقتصادی و اجوتومواعوی را بورهوم  
بزند کوه دیوگور اموکوان پوایوموا   
کووردن حوو  و حووقووون انسووانووهووا  

 موجود نباشد.  

مووحووموود جووراحووی یووه کووارگوور  
کمونیست آگاهی اسوت کوه هور  
دو وجووه جوونووبووش خووود  را بووه  
خوبی درن میکنود. هوم بورای  
اصالت وض  هر توه توه هوم  
طبقه ای هوای خوود  و موردب  
محروب تال  میکند و هم ایونوهوا  
را کافی نمیداند. میخواهد از آن  

 فراتر برود.  
 

برای محمد جوراحوی کوموونویوسوم  
یه ایدئولووی نویوسوت کوه بور  
روی تعدادی اصو  کو ویوشوه ای  
بنا شده است و طورفودارانوش هوم  
قرار نیست کاری بکنند جز هالوه  
موووقووود  کشووویووودن حوووو  آن  
ایدئولووی و راه انداخوتون جونو   
و رقابت فورقوه ای. کوموونویوسوم  
بوورای او بووحوو  و جوود  درون  
گوووروهوووی و درون فووورقوووه ای  
آدمهای بیرب  به جامعه نویوسوت.  
او یه کارگر کوموونویوسوت درد  
دیده و آگاهی است کوه مسوالوه  
ا  تیییر زندگی واقوعوی اسوت.  
از تیییر زندگی حتی در جوزئوی  
ترین شکول آن هومویون اموروز توا  
توویوویوویوور بوونوویووادی کووه راهووش را  

 سوسیالیسم میداند. 
با نین تصویری است که او بوه  
قو  خود  وقتی در مقطوعوی از  
زنوودگووویوووش از شووواگوووردی بوووه  
استادکاری میرسد و ویانی جوور  
میکند  اولین کار  این میوشوود  
که کودکان خردسا  پوابورهونوه را  
از دب مدرسه تا دب کوو وه شوان  
برساند تا شوایود دیوگور بوا دیودن  
پاهای تاو  زده کوودکوان  قو وب  
مادرهایشان مو ول موادر خوود   
رنهور نشوودر نوظور  ونود دکوتور  
شووریووفووی را جوو ووب موویووکوونوود تووا  
تعدادی انسان فوقورزده را ویوزیوت  
کوونوونوودر کوومووه موویووکوونوود تووا  
جوانانی که در برهوت بویوکواری  
و بی آیندگی حکومت اسوالموی  
به اعتیاد پناه برده اند و بور جسوم  
و جانشان حم ه برده اند از اعتویواد  

 رها شوند. 

اما این کافوی نویوسوت. موحومود  
جراحی فق  یه انسوان شوریوف  
خیرخواه نویوسوت. او یوه فوعوا   
کارگری است که مویودانود بوایود  
بسوویووار فووراتوور از کوومووکووهووای  
انساندوستانه رفت. بایستی حوتوی  
جووزئووی تووریوون اصووالحووات را بووا  
مبارزه و اعتراض بر طبقه حواکوم  
توحووموویول کوورد. و بوورای مووبووارزه  
قدرتمند و هور پویوشوروی طوبوقوه  
کارگر تشکل و اتحاد الزب اسوت  
و او برای رسیدن به این هودف از  
جان مایه مویوگوذارد. ایون یوه  
دغدغه اص یش است و همیشه و  
تعطیل نواپوذیور هوموراه هومورزموش  
شاهرخ و دیگر رهبران و فوعوالویون  
کارگری دست اندرکوارموتوشوکول  
کردن و موتوحود کوردن کوارگوران  
است و یکدب از ایون کوار آسووده  
نمی نشیند. و بواالخوره بوه  جورب   
مووتووشووکوول کووردن کووارگووران و  
فعالیت سوسیالیوسوتوی بوه زنودان  

 سرمایه می افتد. 
این مساله آنقدر جدی اسوت کوه  
از داخل زندان هم به مبارزه بورای  
تشکل و اتوحواد کوارگوران اداموه  
میدهود. در نواموه سورگشواده از  
زنوودان بووا صوودای بوو وونوود اعووالب  
میکند کوه  ایوهواد سونودیوکوا و  

هووای واقووعووی از    دیووگوور تشووکوول 
ابتدایی ترین حقون موا کوارگوران  
است. مون یوه کوارگورب و توا  

هووا و سوونوودیووکووا    ایووهوواد تشووکوول 
 فعالیت خواهم کرد . 

اما محمد جراحوی حوتوی بسویوار  
فراتر از تشک وهوای کوارگوری و  
سندیکا فکر میوکونود. او یوه  
کوووموووونووویوووسوووت اسوووت. یوووه  
سووسویوالویوسووت سورسوخوت اسووت.  
موویوودانوود اوال  تووموواب کوومووکووهووای  
انساندوستانه دسوت آخور موموکون  
است مرهموی بور گووشوه ای از  
درد تعودادی انسوان از اقویوانوو   
انسانهایی بواشود کوه هوموه روزه  
جان و روحشان را سورموایوه داری  
توبواه مویوکونود و ثوانویوا  موبوارزه  
کارگر برای توحومویول اصوالحوات  

مهم و حیاتی اسوت اموا کوافوی  
نوویووسووت. موویوودانوود کووه اعووتووراض  
متشکل طبقه کارگور بوایود کول  
این سیسوتوم را زیور رو کونود توا  
طبقه ا  و هوموه جواموعوه رهوا  

 شوند. 
او در جامعه ای رنوج کشویوده و  
است مار شده و مبارزه کورده اسوت  
که سورموایوه داری و حوکووموت  
اسالمیش بر بنیاد تبعیض شوکول  
گرفته است به هموه جو ووه هوای  
زندگی و بوه هوموه جو ووه هوای  
آزادی و حوو  طوو ووبووی تووعوورض  
میکند و بوه ایون اعوتوبوار اقشوار  
وسیعی از جامعه بوه پوا خواسوتوه  
اند و در قالب جنبشهای مختو وف  
برای موطوالوبوات انسوانوی و حو   
ط بانه شان مبارزه مویوکونونود. او  
فق  یه فعا  صنفوی و فوعوا   
صرف مطالبات صنفی کارگوری  
نیست و بوه عونووان یوه فوعوا   
کارگری کموونویوسوت هوموه ایون  
مبارزات را به خود و طوبوقوه ا   
مربوط میداند. بوه عونووان یوه  
فوووعوووا  موووحوووبووووب کوووارگوووری  
سوسیالیست خود را برای انسوهواب  
دادن و قوودرتووموونوود کووردن ایوون  

 جنبشها مسئو  میداند. 
 

در پاسخ بوه سوئووا  قوبو وی کوه  
گفتمانهوای رادیوکوا  و انسوانوی  
ج و آموده انود و تصوویورشوموا از  
موقعیت جونوبوش کوارگوری  وه  

 هست  میگوید. 
 بووایسووتووی جوونووبووشووهووا هووم واقووعووا  
باهمدیگر یه انسهاب درونوی و  
وحدتی داشتوه بواشونود. بوتووانونود  
برای مردب یوه راهوکوار خووب  
ارائوه کونونود. موردب را بوه بویوراه  
نکشانند. که اینها نقش جنبشهوا  
خوویوو ووی مووهووم اسووت. فووعووال هووم  
سندیکاها فعالند. جنبش مع موان  
فعالند. جنبوش کوارگوری فوعوا   
است. اگور موا بوتووانویوم بوا ایون  
جنبوشوهوا یوه وحودتوی داشوتوه  
باشیم که حتما باید پیدا بوکونویوم   
آن موووقوو  خووواسووتووه هووای مووردب  

 محسن ابراهیمی  
 محمد جراحی در راه مبارزه برای یک جامعه سوسیالیستی جان باخت!
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 ٩ صفحه  

 راحت پیش میرود. ...  
به نظرب اینها محمود جوراحوی بوه  
یکی از مهمترین مسئوولویوتوهوای  
اجووتووموواعووی و توواریووخووی طووبووقووه  
کارگر و کمونیسم اشاره میوکونود  
کوه موویوتووانوود و بووایود در نوقووش  
سخنگوی مناف  کل جاموعوه در  
مقابل نظاب سرموایوه داری ظواهور  
شود. میتووانود و بوایود در نوقوش  
مداف  و نموایونوده و سوخونوگوو و  
باالخره رهوبور هوموه جونوبوشوهوا و  
اعتراضات برحو  جواموعوه عو ویوه  
نظم موجود و در نوقوش رهوبوری  
مبارزه برای رهایی کول جواموعوه  
از س طه نظم نابرابر سرمایوه داری  

 ظاهر شود.  
 

در دفاع از سوسیالیهسهم در 
 زندان ر یم اسالمی سرمایه!

مووحووموود جووراحووی در ویوودیوووهووای  
منتشر شده اظهار میکند کوه بوه  
خاطر شرای  مادی نومویوتووانسوت  
وکوویوول بووگوویوورد  و خووود  از  
خود  دفا  میوکونود. مویوگوویود  
کووه نووه توونووهووا از سوونوودیووکووا و  
تشک ویوابوی کوارگوران بو وکوه از  
سوسیوالویوسوم دفوا  کورده اسوت.  
اعالب میکند کوه بوه قواضوی و  
دادسووتووان و دسووت انوودرکوواران  
اسالمی سرمایه در زنودان گوفوتوه  
است که  من سوسیالیستم . و بوا  
طعنه و تمسخر سعی کرده اسوت  
به قاضیان اسالمی طبقه سرمایوه  
دار حالی کند که  سوسویوالویوسوم  
یعونوی  وه؟  گوفوتوه اسوت کوه  
 آقووای قوواضووی اصووال مووعوونووای  
سوووسوویووالوویووسووم را موویوودانووی؟   
سوسیالیسم یعونوی ایونوکوه مو ول  
شما رانت خوواری نوکونونود. حو   
مردب را نوخوورنود.  اسوم فوامویول  
قاضی ا  که  حم ه ور  بووده را  
دسووت انووداخووتووه اسووت کووه  ایوون  
شووهوورت بوورازنووده خووودت اسووت.   
برازنده قاضی نظم سرموایوه داری  

 ع یه طبقه کارگر است. 
یوه وجوه موهووم کوویوفوورخوواسووت  
دادستان حکومت اسالمی عو ویوه  
محمد جراحی این بوده اسوت کوه  

او     و سوسیالیست  است. و  
محمد جراحی این کویوفورخوواسوت  
را توووبووودیووول کووورده اسوووت بوووه  
کیفرخواست طبقه کارگور عو ویوه  
نوومووایوونوودگووان سوورمووایووه داری در  
زندان. گفته اسوت کوه او  و   
اسووت.  در راه حوو  و حووقووون  
انسانها  فعالیت میکونودر گوفوتوه  
است که  هر جای دنیا این  پهوا  
هستند که از ح  و حوقوون موردب  
دفا  میکنند ر گفوتوه اسوت کوه  
او و همرزمانش از ایون حوقویوقوت  
که  پها همه دنیا طرفدار حوقوون  
انسانهوا هسوتونود جودا نویوسوتونودر  
گفته است که او     اسوت و  
پایوبونود بوه اصوو   و  اسوت ر  
گفته است که او و هومورزموانوش  
 فووقوو  حوو  و حووقووون مووردب را  

 برایشان  میگفته اند.  
محمد جراحی بوا سورافوراشوتوه و  
افتخوار اعوالب مویوکونود کوه در  
بازجوییهایش با صراحوت تومواب از  
این دفا  مویوکورد کوه   و  و  
مارکسویوسوت  اسوت. و بوه قوو   

 خود .  
 نووه انووکووار نووموویووکووردب. دفووا   
میکردب. کار بودی نوکورده بوودب  
که انکار کنم. مگر مواد مخودر  
پخوش مویوکوردب؟ داشوتوم حو  و  
حقون مردب را براشون مویوگوفوتوم.  
ترسی از محواکوموه نوداشوتوم. بوه  
حقانیت خودب اطمینان داشتوم کوه  
راهوم درسووت اسووت. راه درسووتووی  
دارب میروب. ترسوی از موحواکوموه  

 نداشتم حتی اعداب.  
و وقتی در دادگاه در مقابول ایون  
 اتهاب  قرار میگیرد کوه جومو  و  
گروه و تشک ی که درست کورده  
بود تا با مردب ارتباط بگیرد و بوه  
قو  خود   ح  و حوقوون موردب   
را بوورایشووان بووگووویوود یووه گووروه  
   و موارکسویوسوتوی اسوت و  
اندیشه هوای سووسویوالویوسوتوی را  
تب یغ میکورده  بوا طوعونوه جوواب  

 میدهد که.   
 اصال شما مارکسیسوم را اطوال   
نوداری. سوووسویووالوویووسوم را اطووال   
نداری. سوسیالیسم موگور قوانوون  

موون در آوردی اسووت؟ قووانووون  
بشوریوت اسوت. از حو  و حوقووون  
مردب دارد حرف مویوزنود. مون بوه  
عنوان یه مارکسیسوت از حو   
و حقون مردب دارب حورف مویوزنوم.  
م ل شما رانت خواری نوکورده اب.  

 م ل شما رشوه نخورده اب....  
روشن است کوه موحومود جوراحوی  
نمیخواسته است قاضوی سورموایوه  
داری اسوالموی را بوه راه راسوت  
هدایت کند. روشن اسوت کوه در  
این رفت و برگشت و موحواوره بوا  
قاضی و زندانبانانوش  ایون اسویور  
طبقه کارگر در زنودان جوموهووری  
اسالمی قاضی ضدکارگر را بوه  
تمسخر گرفته بوود. روشون اسوت  
که این  مکوالوموه  بوا قصوابوانوی  
که جان این کارگر کمونیسوت را  
در دست داشتونود فوقو  و فوقو   
ابراز خشم و نفرت از جانیانی بوود  
کووه بوورای حوویووات ایوون رهووبوور  
محبوب و سورشونوا  کوارگوری  

 دسیسه های پ یدی داشتند.  
 

تحزب کمونیستی کارگران و 
 حزب کمونیست کارگری!

آخوریون سوئووا  شوهوال دانشوفور از  
محمد جراحی به طور روشون ایون  
است.  در آخر مای م نظرتان را در  
مورد حزب کمونیسوت کوارگوری  

 ایران بدانم . 
در پاسخهای محمود جوراحوی بوه  
این سئوا  محورهایی هسوت کوه  
ع یرغوم کووتواه بوودنوش موبوانوی  
درن ایوون فووعووا  کووارگووری  

 کمونیست را روشن میکند.  
قبل از هر  یز او از ق مرو وسویو   
نگاه حوزب بوه مسوائول صوحوبوت  
مویووکونوود. موویوگووویود  اوال حووزب  
دیدگواهوش وسویو  اسوت.  بورای  
توضیح موعونوای ایون صوحوبوتوش  
حووزب را بووا جوونووبووش مووقووایسووه  
میکند و روی تفاوتهای حزب بوا  
جنبش وبه همان معنایوی کوه او  
توورسوویووم کوورده اسووت  توواکوویوود  
میکند. ما هر تعبیری از جنوبوش  
داشووتووه بوواشوویووم  بووا توووجووه بووه  
پاسخهای قب ی او موعو ووب اسوت  

که منظور جراحوی از جونوبوشوهوا  
اینها م ال جنبوش سونودیوکوایوی   
جوونووبووش رفوورموویووسووتووی  جوونووبووش  
نوواسوویوووونووالووویووسووتوووی  جووونووبوووش  
کمونیستی و تفاوتهایشان نیسوت.  
او با م الهایی که در پواسوخ بوه  
سئوواالت بواال زده اسوت موعو ووب  
میکند که منظور  از جنبشوهوا   
تحرن عدالت ط بانه بخشوهوایوی  
از جووامووعووه بوورای مووطووالووبوواتشووان  
است. م ال جونوبوش موعو وموان بوا  
شعارهوا و موطوالوبوات موعویون را  

 م ا  میزند. 
بووا اتووکوواء بووه ایوون تصووویوور از  
جنبشهوا موحومود جوراحوی اداموه  
میدهد که حوزب  مو ول جونوبوش  
نووویوووسوووت. جووونوووبوووش در یوووه  
 هار وب حرکت میکند. بورای  
خووود  یووه مووراموونووامووه و  
اساسنامه ای دارد.  م ال جنوبوش  
مع مان اهداف خاص موعو وموان را  
پیش میبرد. میوتووان بوه جونوبوش  
عوو وویووه اعووداب  جوونووبووش بوورای  
خالصی فرهنگی  جنوبوش بورای  
آزادی زندانیان سیواسوی  جونوبوش  
برابری زنان و غیره هم اشاره کورد  
که در نهایت همه ایون جونوبوشوهوا  
روی موووضووو  مووعوویوونووی خوویووره  
موویووشووونوود. جوونووبووشووهووا تووه  
موضوعی و ته موطوالوبوه ای  
هستند. اموا حوزب هوموچونوانوکوه  
محمد جراحی با جمالتوی بسویوار  
صریح و روشن میگویود فوراتور از  

 جنبشها به این معنا هست. 
محمد جراحی در موورد جوایوگواه  
حزب آنقودر روشون اسوت کوه در  
ادامه پاسخش تاکید میکند کوه  
 حزب خی وی وسویوعوتور از ایونوهوا  
است.  و توضویوح  مویودهود کوه  
حوووزب در کوووارخوووانوووهوووات  در  
ق مروهای مدنی  در محیوطوهوای  
فرهنگی فعا  است. و در یوه  
جومو ووه مویووگوویود کوه  در توموواب  
کارها حوزب مویوتووانود موداخو وه  
کند  و باالخره استنتواج مویوکونود  
که  اگر ما حزب نداشتوه بواشویوم  

 نمیتوانیم کارها را پیش ببریم . 
با این تصوویور از جوایوگواه حوزب  

کوومووونوویووسووتووی مووحووموود جووراحووی  
پاسخش به این سئوا  که نوظورتوان  
در باره حزب کمونیست کارگوری  
ایران  یست را مشخصا اینچنیون  

 ادامه میدهد. 
 البته نوظور مون در موورد حوزب  
کارگری ایران خی ی خوب اسوت.  
برای اینکه حزب کارگوری ایوران  
میتواند با دیودگواه وسویوعوی کوه  
دارد در تماب زمینه هوا  تومواموی  
به حساب تضوادهوا  تومواموی بوه  
حساب معضالتی که در جاموعوه  
هست  تنها حزبی کوه مویوتووانود  
راه کار داشته باشود فوقو  حوزب  

 کمونیست کارگری است.  
 

این بخش آخر صحبتهای موحومود  
جووراحووی در بوواره یووه حووزب  
کمونیستی موعوتوبور در جواموعوه  
ایران حتما به مذان آن طوبوقوه ای  
خو  نمی آید که از پیاب صوریوح  
مووحووموود جووراحووی بووه تووحووزب  
کمونویوسوتوی کوارگوران احسوا   
خطر میکند. همچنیون ایون پویواب  
خوشایند طویوفوی از   و   هوا  
نمیتواند بواشود کوه توحوت تواثویور  
تب ییات سالهای طووالنوی جوهوان  
سرمایه داری ع یه کموونویوسوم و  
تحزب کمونیستی مورعووب شوده  
اند و امروز مشی ه ای ندارند جوز  
تخطئه تشک ویوابوی کوارگوران در  
حزب کمونویوسوتوی و دور کوردن  

 کارگران از حزب کمونیستی. 
این احسا  و اعالب تع   عو ونوی  
به یه حزب کمونیستی تووسو   
یه فوعوا  کوارگوری  و  و  
سوسیالیست قاعودتوا بوایود موورد  
مووبوواهووات و شووعووف هوور انسووان  
شریفی باشد که میوخوواهود دنویوا  
از دسووت طووبووقووه ای کووه بووه  
تباهیش کشیده است رها شوود و  
میداند کوه بودون رهوبوری یوه  
حزب کمونیستی هورگوز جواموعوه  
بووه رهووایووی از اسووارت سوورمووایووه  

 نخواهد رسید.  
 

 برای هر انسان دردمندی که  
 

 محسن ابراهیمی  
 محمد جراحی در راه مبارزه برای یک جامعه سوسیالیستی جان باخت!



 ٣٩٤ شماره      -  چهارم  دوره     9     کارگر کمونيست 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

آرزویش رهایی طوبوقوه کوارگور و  
کل جامعه است بوایود خووشوحوا   
کننده باشد کوه عو ویورغوم حوهوم  
خوویووره کوونوونووده تووبوو وویوویووات ضوود  
کمونیستی جهان سرموایوه داری   
ع یرغم توخوطوئوه و بودنواب کوردن  
سازمانیافته حزبیت کموونویوسوتوی  
کارگران در دوران جونو  سورد   
ع یرغم تهاجوم وسویوعوی کوه بوه  
بهانه فروپاشی ب ون شرن ع یوه  
کمونیسم و تحزب کمونیسوتوی و  
مخصوصا توحوزب کوموونویوسوتوی  
کووارگووران راه انووداخووتوونوود  یووه  
شووخووصوویووت سوورشوونووا  و مووبووارز  
کارگری اینچنین صمیمانه  بوی  

لکنت زبان  شفاف و آگاهانه  از   
مووتووشووکوول شوودن کوومووونوویووسووتووی  
کووارگووران و حووزب کوومووونوویووسووت  

 کارگری دفا  میکند.  
 

 موخره:

سا  از عومور     ٢ محمد جراحی  
را در اسارت در زنودان جوموهووری  
اسالمی گذراند. شکونوهوه هوای  
جسوومووی و روحووی فووراوانووی را  
تحمل کرد. حکومت اسالمی او  
را آگاهانوه و سوازموانویوافوتوه در  
معرض انوا  بیماریها قورار داد و  
نوهووایووتووا در زنودان حووکووومووت بووه  
بیماریهای مه کی د وار شود و  

 جان باخت. 
 

داستوان غوم انوگویوز اسوارت ایون  
فعا  کارگوری شوریوف و جسوور  
طبقه کارگر در زندان جوموهووری  
اسالمی را دیگر همه شنیده انود.  
اما ایون داسوتوان دردنوان وجوه  
دیووگووری دارد کووه حوواکووی از  
قدرت و صالبت رهبران کارگوری  
کمونیست و جونوبوش کوارگوری  
است. محومود جوراحوی یوکوی از  
بوورجسووتووه تووریوون نوومووونووه هووای  

فوورامووو  نشوودنووی اسووت کووه از  
یکطرف عم  قسواوت و شوقواوت  
و بیرحمی و ر الت طبقه سرموایوه  
دار ایران و حوکووموتوش را نشوان  
میدهد و از طرف دیگر جسوارت   
قدرت  صالبوت  عوظوموت طوبوقوه  
کووارگوور و رهووبوورانووش را نشووان  

 میدهد. 
 

از لحظه جانبواخوتون ایون کوارگور  
مبارز و کمونیسوت موحوبووب توا  
مراسم خاکسپاریش فاص ه بسویوار  
کوتاهی بود. اموا عو ویورغوم ایون  
فاص ه کوتاه حضور پرشور توعوداد  
زیووادی از فووعووالوویوون و رهووبووران  
کارگری و مبارزین راه برابوری و  
آزادی  سخنرانیهای پرشورشوان و  
اعالب صوریوح ایون حوقویوقوت کوه  
مسئو  مرگ محمود جوراحوی و  
همرزب شهاعوش شواهورخ زموانوی  
حکومت اسالمی استر و اعوالب  

اینکه با مرگ محمد جراحوی و  
شاهورخ زموانوی عوزمشوان بورای  
مبارزه برای رهایی طبقه کوارگور  
و جامعه جزمتر خوواهود شودر بوا  
اعالب اینکه غوم از دسوت رفوتون  
محمد جراحی را به نیرویی ع ویوه  
آنهایی که مسبب ایون وضوعویوت  
هستند تبدیل خواهند کردر نشوان  
دادند که جمهووری اسوالموی بوا  
قتل رهوبوران کوارگوری بویوش از  
پیش زیر پوای خوود  و طوبوقوه  
 مورد حمایتش را خالی میکند.   
محمد جراحی همانطور به خوان  
سپرده شد که سوزاوار  بوود. در  
میان سرود جاودانه و شوورانوگویور  
جوووهوووانوووی کوووارگوووران. سووورود  
انوتوورنوواسوویووونووا . مووحووموود جووراحووی  
براستی شایسته این بوود کوه در  
میان طنویون ایون سورود جوهوانوی  
طبقه کوارگور و کوموونویوسوم بوه  
خان سپرده شود. بوا ایون سورود  

در موراسوم خواکسوپواری موحوموود  
جراحی  او در کنار کموناردهوای  
پاریس  در کونوار بو وشوویوکوهوای  

  در کونوار هوزاران  ٩١٩١ انقالب  
هووزار کوومووونوویووسووتووی کووه بوورای  
رهایی بشریت از نوظواب سورموایوه  
داری مووبووارزه کوورده انوود و بووه  

 خان افتاده اند جای گرفت.  
یواد مووحوموود جووراحوی ایون رهوبوور  
شوریوف و جسوور و آگواه طوبوقووه  

 کارگر گرامی باد! 
 

توضیح. منب  اص ی من در ایون  
یووادداشووت آخووریوون گووفووتووگوووهووای  
ویدیوویوی مونوتوشور شوده موحومود  
جراحی مخصوصا صحبتهوای او  
با شهال دانشفر از رهوبوری حوزب  
کمونیست کوارگوری ایوران اسوت  
که در ایونوتورنوت قوابول دسوتور   

 هستند. 

 محسن ابراهیمی  
 محمد جراحی در راه مبارزه برای یک جامعه سوسیالیستی جان باخت!

 يک دنياى بهتر
 

تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها در طوا تهاريهخ جهامهعهه بشهرى 
بوده است. عليرغم رواج ايده هاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در دنيهاى 
باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى عالج ناپذيرى و مقدر بهودن وضهع مهوجهود را 
تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک امهيهد و بهاور 
عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتهر اسهت. ايهن امهيهد کهه دنهيهاى فهردا 
ميتواند از محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشهد، ايهن اعهتهقهاد کهه عهمهل 
امروز انسان ها، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا موثر اسهت، يهک نهگهرش 
  ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حرکت توده هاى وسهيهع مهردم را جهههت مهيهدههد.

کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، بهه امهيهد و اعهتهقهاد انسهان ههاى 
بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن يک آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست خهود 

   انسان، ضرورى و ميسر است.
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 ٦٦ صفحه  

خدمت همه شموا سوالب دارب.  
مووحووموود  ووراحووی در سوویووزدهووم  
مهرماه جان بواخوت. جوان بواخوتون  
این عزیز را بوه خوانوواده و هوموه  
بستگانش  بوه شوموا کوه ایونوهوا  
جم  شده اید تا یاد او را گوراموی  
بدارید  به کارگران و به هوموگوان  
تس یت میگویم. یواد  گوراموی  

 باد! 
محمد جوراحوی یوه  وهوره  
محبوب کارگری  یه کوارگور  
کوموونویووسوت و رزموونوده و کووادر  
حزب کمونیست کوارگوری ایوران  

 بود. 
 

از کههودک کههار تهها فههعههاا 
 پرشور کمونیست

مووحووموود جووراحووی وقووتووی از  
زندگیش سوخون مویوگوویود  و از  
اینکه فق  سه سا  داشوتوه کوار  
کورده توا کوموه خورج خوانووواده  
بوواشوود  و کووودن کووار بوووده   
میگوید مون در زنودگوی خوودب  
فهمیودب  توبوعویوض یوعونوی  وه   
نابرابری یعنی  ه و سرمایه  وه  
بر سر جاموعوه موی آورد. و ایون  
 نین بود که سوسیالیست شودب.  
او توضیوح مویودهود و مویوگوویود  
وقتوی بوا  و  آشونوا شودب  بوا  
مارکسیسوت آشونوا شودب  پواسوخ  
روشن را گرفتم. فهمیودب کوه راه  
ما  رهایی از شر سورموایوه داری  
است و راه ما  سوسیالیسم اسوت.  
از همین مقط  است که از هوموان  
اوان جوانی به عنوان یوه فوعوا   

کارگوری کوموونویوسوت و  و    
شرو  به فعالیت کورد. شورو  بوه  
مووتووحوود کووردن و سووازمووان دادن  

کارگران در محافل  و  کورد.  
و بووه قووو  خووود  شوورو  بووه  
آگاهگری در مویوان کوارگوران و  
نشووان دادن ریشووه هووای فووقوور و  
فالکت در جامعه کورد. موحومود  
جراحی یه پوار وه شوور بوود.  
تماب زندگی ا  سراسر از مبوارزه  
بووود. او حووتووی در بوویوودادگوواه  
جوومووهوووری اسووالمووی در مووقووابوول  
بازجوهای جنایتکار گوفوتر مون  
از ح  کارگر دفا  کردب  از حو   
انسوووانوووهوووا دفوووا  کووورده اب. از  
سوسیالیست دفا  کرده اب و م ول  
شما دزد و رانت خوار نبوده اب. او  
با این سخنان صحونوه موحواکوموه  
ا  را بووه صووحوونووه مووحوواکوومووه  
جمهوری اسالمی و رانوت خووران  
و جنایتکارانش تبدیول کورد. ایون  

 شخصیت محمد جراحی است.   
وقووتووی بووه زنوودگووی مووحووموود  
جراحی نگواه مویوکونویوم  بور ایون  
حقیقت تاکید دارد کوه  وگوونوه  
سوسیالیسم یه گرایوش زنوده و  
فعا  در درون جنبوش اعوتوراضوی  
کارگری است. موحومود جوراحوی  
هووا بسوویووارنوود. طوویووف کووارگووران  
سوسیالیست  رادیکا  و  و  و  
معترض بسیارند. محمد جوراحوی  
در آخرین سوخونوانوش پویواموی بوه  
همین طیف دارد. او میگوید کوه  
راه رهایی سوسیالیسم حزب اسوت  
و بووایوود حووزب داشووت. و آنوووقووت  
حزبش را انتخواب مویوکونود. ایون  
پیاب محمد جراحی بوه کوارگوران   
به جنبش کارگری و به فوعوالویون  
کارگوری  و  و کوموونویوسوت  
اسوت. او موویوگووویود بودون حووزب  
سوسیالیسم پیوروز نومویوشوود. ایون  

سخنان مهر ایون زموانوه را دارد.  
به عبارت روشنتر محمد جوراحوی  
در شوورایووطووی ایوون سووخوونووان را  
میگوید که جنبش کارگوری در  
 نین نقطه عطفی قرار دارد. در  
شرایطی کوه جونوبوش کوارگوری  
پیشروی هوای موهوموی کورده و  
اعووتووراضووات کووارگووری  وونوویوون  
گسترده است. در شورایوطوی کوه  
شووعووارهووای اعووتووراض رادیووکووا    
   و انسوانوی هور روز جو ووتور  
آمده و به بیان اعوتوراض جواموعوه  
تبدیل شده است. در شرایطی کوه  
مضمون واقعی جنبش کوارگوری  
به اعتراض ع یه سرمایه داری و  
ع یه نابرابری تبدیول شوده و ایون  
را در شووعووارهووای اعووتووراضووی و  
مبارزاتی هر روزه کارگر  موعو وم   
بازنشسته و در تماب جاموعوه موی  
بینیم. از جم ه شوعوارهوایر  وون  
سفره تو رنگینه  سفره ما فوقویوره   
اگر ما اینها نبودیم  توو اون بواال  
نبودی  م ه نهومی تو موا را  
بووی مسووکوون کوورده  ثووروتووهووای  
نهومی  فالکت عمومی  یعنوی  
موورگ بوور سوورمووایووه داری  و  
مستقیما سرمایه داری حواکوم را  
به  الش مویوکوشود. در  ونویون  
موقعیتی جونوبوش کوارگوری بوه  
مرکز ثقل مبارزات سیاسوی کول  
جامعه تبدیل شده و نوقوش بسویوار  
مهمی در سیر تحوالت سویواسوی  
جامعه پیدا کرده است. در  نیون  
موقعیتی گفتمان هوای  و  و  
کارگری اجتماعا ج و آمده و بوه  
زبان اعتراض کل جامعوه توبودیول  
شده اسوت. موحومود جوراحوی هوا  
 هره ها و شخوصویوت هوای ایون  

جنبش هستنود. موحومود جوراحوی  
همانطور که خود  هم میگوویود   
آدب تئوریکی نیوسوت  ولوی ولوی  
ضرورت زمانه و امروز جاموعوه را  
خوب تشخیص داد. او درسوت در  
شرایطی که بح  بر سر آلترناتویوو  
برای رهایوی از جوهونوم سورموایوه  
داری است  بح  بر سر انوتوخواب  
سیاستی روشن و داشتن افو   و  
 شووم انووودازی روشووون هسوووت.  
محمد جراحی گفت برای ایونوکوه  
سوسیالیسم به پیروزی برسد  بایود  
حزب داشت و حزب کوموونویوسوت  
کارگری ایران  حزب مون اسوت.  
و این حزب است کوه در موقوابول  
جامعه راهکار دارد. و این یعونوی  
 فت شدن محمد جراحوی هوا بوا  
این اوضا  سیاسی و مهم است و  
برای کل جامعوه پویواب دارد. بوه  
این اعوتوبوار ایون مووضوو  یوه  
اتفان سویواسوی موهوم در اوضوا   
خطیور اموروز اسوت کوه دارد در  

 مقابل جامعه راه نشان میدهد.  
 

 تابو شکنی
محمد جراحی در عویون حوا   
با این گفته ها تابو شکنی کورد  
و گووفوتووموان حوزبوویوت و ضوورورت  
داشتن حزب را ج وو آورد. و ایون  
جنبش ماست  جنبش کوموونویوسوم  
کارگوری اسوت. جونوبوشوی کوه  
همیشه توابوو شوکون بووده اسوت.  
برای مو وا  موا از توعویون یوابوی  
   و حضور عو ونوی فوعوالویون  

کووارگووری  وو  و رادیووکووا    
صحبت کردیم. عوده ای بوه موا  
حم ه کردند و گوفوتونود امونویوت  
اجازه نمیدهد و ممکن نویوسوت. و  

می بینیم امروز  وگوونوه صوفوی  
از رهووبووران رادیووکووا    وو  و  
کمونیست ج و آمده اند. رهبورانوی  
کووه صوورفووا رهووبووران کووارگووری  
نیستند  ب وکوه رهوبوران سویواسوی  
شناخته شوده در سوطوح جواموعوه  
هستیم. ما در رابطه با کوارگوری  
که دستگیر شده بوود  بوا اسوم و  

رسم مشخص کوارزار موبوارزاتوی   
کوارزار دفوا  از    -به راه انداختیوم 

بوه موا حومو وه    -محمود صالحی 
کردند و گوفوتونود کوارتوان غویور  
مسئوالنه اسوت. او را بوه خوطور  
انداخوتوه ایود. اموا خووشوبوخوتوانوه  
امروز می بینیم در ایون عورصوه  
ها  قدر جواموعوه بوه جو وو آموده  
است. امروز می بینید که  وهوره  
هووووای رادیووووکووووا    وووو  و  
کمونیست کارگری یکی بعد از  
دیگری به جو ووی صوحونوه موی  
آیند و از جومو وه یوکوی از آنوهوا  
محمد جراحی است. ایونوهوا هوموه  
تابو شکنی بووده اسوت. حوا  در  
اعووتووراضووات هوور روزه کووارگووری  
می بینیم که کارگر می آیود و  
از سوووسوویووالوویووسووم و تووبووعوویووض و  
نابرابری صحبت میکند  یا مو وال  
در مراسوم گورامویوداشوت موحومود  
جراحی در تبریز می بویونویوم کوه  
رهبران کارگری می آیند و ایون  
 نیون جوانوانوه از سووسویوالویوسوم  
صحبت میکنند  ع ویوه سورموایوه  
داری حوورف موویووزنوونوود  سوورود  
انووتوورنوواسوویووونووا  موویووخوووانوونوود  و  
کارگوران مشوتوهوایشوان را بو ونود  
میکنند و کیفورخوواسوت خوود را  
عوو وویووه سوورمووایووه داری اعووالب  

 میکنند و ...  

سههخههنههرانههی شهههههال دانشههفههر در مههراسههم 
گرامیداشت محمد جهراحهی از چهههره ههای 

 شاخص جنبش نوین کارگری



 ٣٩٤ شماره      -  چهارم  دوره           کارگر کمونيست 

 
جایگاه و اههمهیهت حهزب و 

 حزبیت 
پیاب واقعوی موحومود جوراحوی  
اینست که دیوگور ایونوهوا نوبوایود  
متوقف شد. پیاب او ایونوسوت کوه  
هوومووانووقوودر کووه گووفووتوومووان عوو وویووه  
سرمایه داری و برای رسویودن بوه  
سوووسوویووالوویووسووم وجووود دارد  بووایوود  
گفتمان حزبیت نیز بوه راه افوتود.  
به این معنا که ح  مواسوت کوه  
حزب داشته باشویوم. حو  مواسوت  
کووه در حووزب خووود مووتووشووکوول  
باشیم. به عبارت روشونوتور آزادی  
بدون قید و شرط بویوان و داشوتون  
تشکل ح  ماسوت. و هوموانوطوور  
که ح  داشتن سندیکای و شوورا  
و تشک های توده ای کوارگوری  
خود را داریم  بوایود حوزب داشوتوه  
باشیم. باید در برابر جبهوه عوظویوم  
سرمایه داری  متحزب بوود. ایون  
پیاب محمد جراحی اسوت و موهوم  
است. جالب اینهواسوت کوه موی  
بینیم که  گونه بوا کواری کوه  
محمد جراحی کرد  این گفوتوموان  
به راه افتاده اسوت. بوحو  هوا را  

حتما دنبا  کورده ایود. در مویوان  
فعوالویون کوارگوری بوحو  هوای  
داغی بر سر این مووضوو  بوه راه  
افتاده است. همان روزی کوه موا  
خبور نواگووار درگوذشوت موحومود  
جراحی و کادر بودن او در حوزب  
را اعالب کردیم  م ل خبر مهوموی  
در محافل کارگری به خوبور دای  
توبودیوول شوود. ایون خوواسووت خووود  
محمد جراحی بود که عضویوتوش  
اعالب شود. در صحبوتوی کوه بوا  
خود او داشتم  او گفوت کوه مون  
نمیخواهم اگر اتفواقوی افوتواد  از  
مون فوقوو  بوعوونووان یووه فووعووا   
کارگری صحبت شود  ب که مون  
یه کارگر کمونیست و عضوو  
حزب کمونیست کوارگوری ایوران  
هستم و میخواهم به عنوان عضوو  
حزب کمونیست کوارگوری ایوران  
از موون اسووم بوورده شووود. موون  
میخواهم پایوم بور جوای موحوکوم  
استوار باشد و این بوه مون امویود  
میدهد. و وقتی به او گوفوتوم توو  
عضووو ایوون حووزب هسووتووی. ایوون  
حزب متعو و  بوه شومواهوا اسوت.  
جای شما ها در این حزب اسوت.  

گفتم اگر اعالب هوم نومویوکوردی  
این سویواسوت مواسوت. سویواسوت  
عضویت ما همین است و از نوظور  
ما هموه کوارگوران کوموونویوسوت   
هوومووه کووارگوورانووی کووه خووود را  
سوسیالیست مویودانونود  اعضوای  
بالقوه این حزب هستونود. موموکون  
اسووت هوونوووز تصووموویووم خووود را  
نگرفته باشند  ولی اعضای ایون  
حزب و این جنبش هستونود. بوعودا  
وقتی گوزار  عضوویوت موحومود  
جراحی در ج سه هویوات اجورایوی  
حزب   داده شود  کوادر بوودن او  
به تصویب رسویود. بودیون تورتویوب  
کادری او را به وی رسموا اعوالب  
کردب. نواموه حومویود توقووایوی در  
مورد تبوریوه عضوویوت وی را  
برایش خواندب. جواب او ایون بوود  
که شما به من انروی دادید کوه  
بتوانم با این بیماری هایم بهنوگوم  

 و به من امید دادید.   
 

 شور زندگی 
محمد جراحوی یوه پوار وه  
شور زندگی بود و گفوت کوه بوا  
دکترب قرار دارب. امویودوارب حوالوم  

کمی بهتر شود تا سرای دوسوتوان  
قدیمی اب که بودلویول ایونوکوه در  
زنوودان بووودب و بوویووموواری داشووتووم   
مدتهاست به آنها سرنوزده اب  بوروب  
و دستشان را میگیرب و موی آورب  
توی این حزب و میوگوویوم کوهوا  
هستید؟ بیایید عضوو ایون حوزب  
شوید. او با  نین امیدی از ایون  
حووزب و زنوودگووی ا  صووحووبووت  
میکرد. محومود جوراحوی  ونویون  
شخصیتی بود. از هومویون روسوت  
کووه موویووگوووب مووحووموود جووراحووی  
ضوورورت زمووانووه را فووهووموویوود. او  
انسان بزرگی بود و حرف زدن بوا  
این انسان بزرگ بسیار شورانگیوز  
بووود. او از لووحووظووات زنوودگوویووش  
میگوفوت و از ایونوکوه  وگوونوه  
زندگی ا  را به سختی سوپوری  
کرده است. هموانوطوور کوه اشواره  
کووردب  تووموواب زنوودگووی او پوور از  
مبارزه بود. در زندان و در بویورون  
از زندان. بیانیه هوای موخوتو وفوی  
که از زندان عو ویوه اعوداب  بورای  
آزادی زنوودانوویووان سوویوواسووی  در  
اعتراض به وض  اسفبار زنودانویوان  
  در دفا  از حقون کودن و بوه  

مناسبتهایوی  وون روز جوهوانوی  
کارگر و روز جهوانوی زن در هور  
مووورد دیووگووری کووه بوویوورون داده  

میشد  امضاء محمد جوراحوی را   
نیز پایش موی دیودیود. و دیودیود  
کوه در بوورابوور بووازجوووهووای زنوودان  
 گونه ایستاد و کل این سیسوتوم  
را به محاکمه کشویود. در عویون  
حا  محمد جوراحوی کواری کورد  
که حقارت محافل منفوردی کوه  
به ظاهر از کارگر و سوسیالویوسوم  
دفا  میکنند  اموا وقوتوی یوه  
کارگر عضو حزب مویوشوود  آنورا  
تقبیح میکنند  مقابل  شم هوموه  
گذاشته شود. پایان کار اینگوونوه  
محافل را نشان داد. به این معونوا  
نیز تابو شوکونوی کورد و عوقوب  
ماندگی ها را نشان داد. موحومود  
جووراحووی یووکووی از  ووهووره هووای  
شاخص  جنبش نوویون کوارگوری  
بود.  هره هایی کوه دارد نشوان  
موویوودهوود کووه امووروز جوونووبووش  
کووارگووری ایووران کووهووا ایسووتوواده  

 است. زنده باد محمد جراحی! 

 سخنرانی شهال دانشفر در مراسم گرامیداشت محمد جراحی از چهره های شاخص جنبش نوین کارگری

بههیههانههیههه  جههمههعههی از 
کارگران بمناسبت قهتهل 
 خاموش محمد جراحی

 
مههرگ مشههعههل 
مهههرگ آتهههش 

 نیست
تال  توبوهوکوارانوی کوه شورایو   
مرگ محمد جوراحوی را فوراهوم  
کردند به عکس خود بد  خوواهود  
شوود مووبووارز وفووادار جوونووبووش  
کارگری ایران محمد جوراحوی از  

سوا     ۵میان ما رفوت. توحومول  
شوورایوو  زجوورآور زنوودان بووه رغووم  
بیماری سرطان  نتوانست او را از  
مقاومت و پیگویوری موبوارزه بوه  
ضد ستم و است مار سرمایه داران  

حاکم  و همراهی بوا تووده هوای  
رنووج و کووار بوواز دارد. او بووه  

دفا  از تشوکول یوابوی و   «جرب »
خواسته های برح  کارگوران  بوه  
زنوودان مووحووکوووب شوود. حووتووی از  

  ۵درمان او ج وگیری کردند. او  
سووا  بوودون بوورخووورداری از حوو   
مالقات  در برابر نوظواب سورموایوه  
داری حواکوم ایسوتوادگوی کورد.  
پس از آزادی  صدمات توعومودی  
جسمی زنودان  موهوالوی بورایوش  
باقی نگوذاشوت. پوس از آزادی   
تخت بیمارسوتوان جوای زنودان را  
گرفوت. ایون روا  ضود انسوانوی  
کووه کووارگووران و فووعوواالن را بووا  

 –همدستی نهوادهوای قضوائوی  
امنیتی به زنودان هوای طووالنوی  
بوودون بوورخووورداری از هوورگووونووه  
حقوقوی موحوکووب موی کونونود   
کماکان در مورد سایر کوارگوران  
فعا  ادامه دارد. قوتول زنوده یواد  

شووواهووورخ زموووانوووی در زنووودان  
گوهردشت و اعوتوصواب غوذای  
طوالنوی زنودانویوان موعوتورض بوه  
شرای  زندان رضا شهابی  سهویول  
عربی  نظری  اسماعیل عوبودی   
آتنا دائمی و  که جانشوان را بوه  
خطر انداخته انود  از ایون جومو وه  
اسوووت. مسوووئوووولووویوووت مووورگ  
دردنووان طووراحووی شوود مووحووموود  
جراحی بیش از هر  ویوز بورعوهود  
مسئوالن ضد کارگری این نوظواب  

اسووت کوووه او را موووحوووروب از  
امکانات درمانی در زنودان نوگواه  
 داشووتوونوود تووا از پووای درآیوود. 

جنبش کارگوران ایوران اگور  وه  
در از دسووت دادن یوواران رزموونوود  
خود بوارهوا بوه سووگ نشوسوتوه  
اسووت امووا اهووداف  در  هووای  
مبارزه و تهربویوات ارزنود  آنوان  
را حفظ و به نسل نوویون پویوشورو  

 انتفا  می دهد. 
 

کووارگووران پوورووه هووای پووار   
ووووووووووووووووووی   جوووووووووووووووووونوووووووووووووووووووب

کارگران پتروشیمی های منطوقوه  
وووونوووودراموووواب   موووواهشووووهوووور و ب
 فوووعووواالن کوووارگوووری جووونووووب 

فووعوواالن کووارگووری شووو  و  
 اندیمشه 

 
جمعی از کارگران موحوور توهوران  

 کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورج   –
 ٩٥١۶ مهر ٩٥ 
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انترناسیوناا:  مهخهالهفهیهن 
انقالب اکتبر مدعی اند کهه 
ایههن رویههداد نههه انههقههالب 
بلکه، دسیسه و تهوطه هه و 
کودتای گروهی از کمونیست 
ها به رهبهری لهنهیهن بهوده 
است. آیا بنهرهر شهمها ایهن 
رویههداد یههک انههقههالب بههوده 
است و طبقه کارگر روسهیهه 
در آن نقش کهلهیهدی داشهتهه 
اسههت   بههر اسههاس کههدام 
فاکت هها و واقهعهیهات مهی 
توان توضیح داد که انقالب 
اکتبر با مشارکت تهوده هها 
و بویههه بها شهرکهت فهعهاا 
طبقه کارگر انجام گهرفهتهه 

 است 
 فاتح بهرامی: 

تبو ویویوات موبوتوذ  و بونوهول  
مخالفین انقالب اکوتوبور توازگوی  
ندارد. بورووازی برای حفظ نوظواب  
پوسیوده ا  در کونوار ابوزارهوای  
سرکوب به ماشیون توبو ویویوات و  
دروی و تحریف و تووطوئوه عو ویوه  
انقالب و انقالبیگیوری کوارگوری  
نیوز نویوازمونود اسوت. مواداب کوه  
سوورمووایووه داری حوواکووم اسووت  
کارخوانوه هوای توولویود نوفورت و  
دروی ع یه کمونیسم و کوارگور و  
انقالب کارگری با سورعوت کوار  
میکننود و موحوصووالت نوکوبوت  

 بیرون میدهند. 
موعووضول موخووالووفویوون انووقووالب  
اکتبر بور سور تووطوئوه و کوودتوا  
نوویووسووت  بوو ووکووه نووفووس انووقووالب  
کارگوری و تواثویورات عوظویوم و  
موانودگوار آن در جواموعوه اسوا   
مسوووالوووه شوووان اسوووت  از ایووون  
هراسانند که انقالب اکتبر بعنووان  
یه الگو و امید بورای رهوائوی  
از نووظوواب ضوود انسوانووی سوورمووایووه  
داری نقش ایفا میکند.  و گورنوه  
 وورا صوود سووا  پووس از انووقووالب  
اکووتووبوور هوونوووز بووورووازی بووه  
سمپاشی ع یوه لونویون و انوقوالب  

اکتبر نیاز دارد؟  ورا وحشوت از  
اکتبر و تور  از انوقوالبویوگویوری  

 هنوز کابو  بورووازی است؟ 
 

انووقووالب اکووتووبوور نشووان داد  
بورپوائووی حوکوووموت کووارگوری و  
بوورافووراشووتوون پوور ووم رهووائووی بشوور  
امکانپذیر اسوت. انوقوالب اکوتوبور  
نشووان داد کووه طووبووقووه کووارگوور  
سازمانیافته تحت رهوبوری حوزب  
خود میتواند دولوت بوورووائوی را  
سرنگون کند و قدرت سیاسوی را  
بوودسووت بووگوویوورد. ایوون انووقووالب  
پراتیه یه طبقه عوظویوم بوود  
کووه نشووان داد سوووسوویووالوویووسووم  
امووکووانووپووذیوور اسووت. پوویووروزی و  
شکست انقالب اکوتوبور  هور دو   
برای طبقه کوارگور و بورای هور  
کسی که میوخوواهود بشوریوت از  
نکبت دنیای سرمایوه داری رهوا  
بشود حاوی درسها و پویواموهوای  
مهمی اسوت. یوه پویواب موهوم  
پیروزی این انوقوالب بورای اموروز  
اسوووت  کوووه ایووون وضوووعووویوووت  
دهشتنوان توحومویو وی سورموایوه  
داری کووه بشووریووت را دارد بووه  
قهقرا میبرد  میتواند تیییور کونود  
و به است مار و ستم و تبوعویوض و  
نووابوورابووری و جوونوو  و دیووگوور  
مصووائووب سوورمووایووه داری پووایووان  

 بدهد. 
 

انقالب اکتبر مهمترین واقوعوه  
سوورنوووشووت سوواز توواریووخ مووبووارزه  
طووبووقوواتووی اسووت. ایوون انووقووالب  
محصو  پوراتویوه یوه طوبوقوه  
می یونی بود که اتفاقا میودانسوت  
برای مناف  طبقاتی خود موبوارزه  
میکند و طبقه کارگور در ابوعواد  
می یونی در آن شرکوت و حضوور  
داشت ب که پیشروتوریون احوزاب و  
تشک های کوارگوری سوالوهوا در  
شکل دادن به ایون انوقوالب نوقوش  

 اساسی داشتند. 
 

جان رید در موقودموه کوتواب  
” ده روزی کوه دنویووا را لورزانوود “ 

درباره طوبوقوه کوارگور روسویوه و  
رابطه ا  با انقالب اکتبر نوکوات  

 جالبی را نقل میکند  میگوید. 
 
وی یاب انگ یش والویونو  در  “ 

پوویوواب  “ کووتوواب خووویووش بووه نوواب  
کووه شوورت مووخووتووصووری  ”  روسوویووه 

  روحویوه  ٩١٩٢ است از انوقوالب  
کارگوران روسوی را کوه بوعودهوا  
تقریبا همگی در صف بو وشوویسوم  
قرار گرفتند بدیون گوونوه تشوریوح  

 میکند. 
آنها وکارگران  میدیدنود کوه  
حتی آزادترین حکومتها  اگور بوه  
دست طبقات دیگر باشد  احتمواال  
نا ارند مانند گوذشوتوه گورسونوه  

کارگر روسیوه انوقوالبوی  …  باشند 
اسووت  ولووی زورگووو نوویووسووت.  
دگووموواتوویووه نوویووسووت  از خوورد  
محروب نویوسوت. او حواضور اسوت  

و    -پشووت بوواریووکووادهووا بووهوونووگوود 
او در بویون    -میداند که یعنی  ه 

کوارگوران سوراسور جوهوان یوگوانووه  
کووارگووری اسووت کووه ایوون را از  
روی تووهووربووه شووخووصووی خووویووش  
میداند. او آماده است و میخواهود  

طوبوقوه سورموایوه    -ع یه ستمگران 
مبوارزه کونود و توا پوایوان    -داران 

مووبووارزه کوونوود. ولووی موووجووودیووت  
طبقات دیوگوررا از یواد نومویوبورد.  
تنها  یزی که از آنها میخوواهود  
اینست که  به هنگواب درگورفوتون  
توفانی که فرا میرسود  آنوهوا در  
ایوون سووو و در آن سووو قوورار  

آنها وکوارگوران  توائویود  …  گیرند 
میکنند که سازمانهای سیواسوی  
آمریکا از سازموانوهوای سویواسوی  
آنها بهتر است. ولی آنها به هویوچ  
روی نووموویووخووواهوونوود بووه جووای  

مستبدی مستبد دیگر را وطبوقوه  
… سوورمووایووه دار را  بوونووشووانوونوود 

کارگران روسیه را در گوروهوهوای  
 ند نفری در مسکو  در ریوگوا   
در اودسووا  توویووربوواران و اعووداب  
کردند. آنها را هزار هزار به زنودان  
افکندند  به کوویورهوا و مونواطو   
قطبی تبعید کردند. و آنهوا هوموه  
اینها را بوه جوان خوریودنود نوه بوه  
خاطر  ویوزی موانونود اموتویوازات  
مشکون کارگران گ دجی ود یوا  

 …>کریپل کریه 
 

بوودیوون سووبووب اسووت کووه در  
روسوویووه  در بووحووبوووحووه جوونوو    
انووقووالب سوویوواسووی بووه انووقووالب  
اجتماعی توکوامول پویودا کورد و  
سرانهاب عالی خود را در پیوروزی  

 ”ب شویسم یافت. 
 
” فاکتها و واقوعویوات “ درباره    

این رویداد تاریخوی بوزرگ بوایود  
به اسونواد و تواریوخ ایون انوقوالب  
رجووو  کوورد. در موویووان اسوونوواد  
مربوط به تواریوخ انوقوالب اکوتوبور  
کتابهای زیر جزو موعوتوبورتوریون و  
مطرحترین اسونواد هسوتونود و بوه  
فارسی ترجموه شوده انود و روی  

 اینترنت وجود دارند. 
تاریخ انقالب روسیه  لئوون    -٩ 

 ج د.   ٥  –تروتسکی  
انووقووالب بوو ووشووویووکووی     -٤ 

 ج د.   ٥  –ای.اچ.کار  
ده روزی کووه دنوویووا را    -٥ 

 لرزاند  جان رید. 
هوموه  “ انقالب اکتبر با شوعوار  

بوه سورانوهواب  ”  قدرت بوه شووراهوا 
رسید. و بنا به نقل مند  از بوریول  

ئی رت شوورا قد توده هوا  “ وی یامز  
را بیش از برنامه های حوزبوی یوا  
مه س موسسان حال  مشوکوالت  
خووود موویوودانسووتوونوود  و توونووهووا  
ب شویکوهوا بوودنود کوه واقوعوا بوا  

قودرت شوورائووی پویوونوود داشوتونوود  
ایوونووه حووزب آنووهووا بووود کووه  
موویووتوووانسووت روی موووجووی از  
همبسوتوگوی تووده ای قودرت را  

ایون فووقو  یووه  ”  کسوب کونوود. 
نمونه از  موارد متعدد مشابه در  
اسناد موجود است که خیو وی از  
آنها بروایت مخالفین ب شویکوهوا و  
حتی افراد ضد کمونیوسوت اسوت  
که تاکید دارند ب شویکهوا دارای  
نفو  عوظویوم تووده ای در مویوان  
کووارگووران و سووربووازان و مووردب  
زحمتکش بودنود. اموا بوورووازی  
مشووکوو ووش نووفووهوومووی و کوومووبووود  
اطالعات نبوده و نیست  امورشوان  
دفا  از موالوکویوت خصووصوی و  

 بربریت سرمایه داری است. 
 

اما یه گوشه این بوحو  و  
بوه  ”  کودتای اق ویوت “ کال مساله  

این برمیوگوردد کوه بوورووازی و  
حتی بخشی از  پهای سوابو  از  
موض  دمکراسی انقالب اکوتوبور  
را از این جنبه زیر سووا  مویوبورنود  
که لنین و ب وشوویوکوهوا اکو وریوت  
شوراها را بوا خوود نوداشوتوه انود.  
پوواسووخ قوواطوو  بووه ایوون بوووروواهووا  
اینست که کمونیستهوا هور وقوت  
امکان گرفتن قدرت سویواسوی را  
داشته باشند  حتی اگر در اق یوت  
باشند  یه آن معطل نمیشوند و  
نووبووایوود بشووونوود و کووو ووکووتووریوون  
ارزشی بورای ایون نوو  انوتوقوادهوا  
نباید قائل شد. گرفتون قودرت از  
دست بورووازی مسوتو وزب داشوتون  
اک ریت نیوسوت. بواوجوودیوکوه در  
ماه اکتبر لنین و ب وشوویوکوهوا در  
شوووراهووا اکوو ووریووت داشووتوونوود امووا  
مخالفین انقالب اکتبر سواز خوود  
را مووویوووزنووونووود. ایووون بوووحووو وووی  
در ووهووار وووب حووزب و قوودرت  
سیاسی است که بوایود جوداگوانوه  

 مورد بح  قرار بگیرد. 

 فاتح بهرامی  
بررسی انقالب اکتبر مهمترین واقعه سرنوشت ساز تاریخ 

 ”فاکتها و واقعیات“مبارزه طبقاتی! 
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مصاحبه گاهنامه سهیهاسهی، 
اجتماعی و فرهنگی سایهه، 
نشههریههه مههجههمههع اسههالمههی 
دانشجویان دانشگاه سمهنهان 

 با جعفر عریم زاده
 

متن کامل مصاحوبوه گواهونواموه  
سیاسی  اجتماعی و فورهونوگوی  
سایوه  نشوریوه موهومو  اسوالموی  
دانشهویوان دانشوگواه سومونوان بوا  
جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد  
کارگران ایران که در اواخور موهور  
ماه انهاب و در شماره آبوانومواه ایون  

 نشریه منتشر شده است. 
 
لهطهفها ضهمهن مهعهرفهی   -٩

خودتان، شرحی از پهیهشهه 
ها و فعالیت ههای صهنهفهی 
کهه تهاکهنهون داشهتهه ایهد، 

 بفرمایید.
جعفر عوظویوم زاده هسوتوم. از نوه  
سالگی وارد بازار کار شدب و توا  
کووال  دوب راهوونوومووائووی تووواب بووا  
تحصیل در طوو  سوا  در کونوار  
خیابان برای کمه حا  خوانوواده  
دست فروشی میکردب. سوا  دوب  
دبیرستان ترن تحصیول و بورای  
کار عازب توهوران شودب و پوس از  
یووکووسووا  اشووتوویووا  در کووارهووای  
ساختمانی و نیروگاه بورن خوزانوه   
در کارگاه فتی وه سوازی بورادران  
رستمی به مدت نوزدیوه بوه ده  
سووا  کووار کووردب.  سووپووس بووا  
وردستی در شورکوت گوازرسوانوی  
ایوران ویووال سوواز جووشووکوار لوولووه  
کشی گاز شدب و در شرکتوهوای  
مخت ف گاز رسوانوی بوه عونووان  

جوشکار مشویوو  بوکوار شودب .  
بیشترین سوابوقوه موداوب کوارب بوه  
عنوان جوشکار در شرکت گیوالن  
سیا  به مدت نزدیه به ده سوا   
در پرووهای مخت ف گوازرسوانوی  
از جم ه گازرسانی بوه کوارخوانوه  
های توهوران پوالوسوتویوه  مووج  
پالوسوتویوه  کوارخوانوه صونوایو   
آموزشی  سالن پیش رنو  پو و  
پوورشوویووا در ایوورانووخووودرو  سوویوومووان  
آبوویووه  گوو وویووسووریوون و صووابووون  
سازی ارتش  رب اتکا  کارخوانوه  
روغن کشی ورامیون  و... بووده  

 است. 
 

فووعووالوویووتووهووای صوونووفووی خووود را  
و    ٩٥٣٥ بصورت پیگیر از  سوا   

بدنبا  تحرکاتی که در آن مقوطو   

پیرامون وارد کردن مقواولوه نواموه  
سازموان جوهوانوی    ١٣ و    ٣١ های  

کار به فصل ششم قانون کوار در  
جووریووان بووود  هوومووراه بووا دوسووتووان  
دیوگووری بووا  تواسوویوس کوموویوتووه  
پیگیری ایهواد تشوکو وهوای آزاد  
کارگری آغاز کوردب. بودنوبوا  آن  
به همراه کارگرانوی از کوارخوانوه  
هوووای نسووواجوووی کوووردسوووتوووان   
ایرانخوودرو  ریسونودگوی پورریوس   
شوورکووت واحوود تووهووران  کووارخووانووه  
آلومین  شرکت لوشان و... اقوداب  
به تشکیل هیات موسس اتحادیوه  
سووراسووری کووارگووران اخووراجووی و  
بووویوووکوووار در آ ر مووواه سوووا   

کردیم و با برگزاری اولویون  ٩٥٣٢ 
مهم  عمومی در اواخر فروردیون  

مووجوودیوت آنورا    ٩٥٣١ ماه سوا   

اعالب نمودیم. اما پس از یوکوسوا   
فوعووالوویووت و اسووتووقووبووا  کووارگووران  
شاغل از عضوویوت در اتوحوادیوه   
ناب آنرا در مهم  دوب به اتوحوادیوه  
آزاد کارگران ایران تویویویور دادیوم.  
هم اکنون عضو ایون اتوحوادیوه و  
دبیر هیات مدیره آن هستم. عوالوه  
بر اینها  من و دوستانوم از پوایویوز  

یووه    ٩٥٣١ تووا    ٩٥٣٥ سووا   
سایت کارگری  بوه نواب سوایوت  
شورا  راه انودازی کورده بوودیوم و  
به همین ناب نیز بولتن ماهانوه ای  
را نیز منوتوشور موی کوردیوم. در  
اعتصابات و اعتراضات مخوتو وف  
کووارگووری از جووموو ووه اعووتووصوواب  
کووارگووران شوورکووت واحوود تووهووران   
الستیه البرز  پتروشیموی هوای  
ماهشهور  کوارخوانوهوات صونوایو   

 مصاحبه گاهنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه 
 با جعفر عظیم زاده 
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فوو ووزی  ایوورانووخووودرو  نسوواجووی  
کردستان  کارخانه شاهو و دهوهوا  
مرکز کارگری دیگر بوه عونووان  
اتووحووادیووه آزاد کووارگووران ایووران  
همدو  و همراه آنان بوودیوم و در  
هیاتهای تشخیص و حل اخوتوالف  
و موذاکورات  نوموایونوده کوارگوران  
برخی کارخانه ها از جم ه فووالد  
زاگر   کارخانه پورریوس  فور   
غرب بافت و ... بودب. جزو شوش  
کارگر هماهن  کننوده طووموار  

هووزار نووفووری کووارگووران در    ٢٩ 
اعتراض به حداقل مزد بوودب کوه  

تا مقط  دسوتوگویوریوم    ١٩ از سا   
  ١٥ در اردیووبووهووشووت موواه سووا   

اعتراضات مخت فی را از جومو وه  
جم  آوری امضوا بورای افوزایوش  
مزد و تهمعات متعدد در موقوابول  
وزارت کووار و مووهوو ووس شووورای  

 اسالمی سازمان دادیم. 
 
با توجه به این که با   -٤

وجههود شههرایهها نههامسههاعههد 
جسمیتان و ابتال به دیسهک 
کههمههر حههاد قههادر بههه کههار 
کههردن نههیههسههتههیههد، اکههنههون 
وضعیت شغلی و امرار معاش 
شههمهها چههگههونههه اسههت  آیهها 
مشموا فصل پنهجهم قهانهون 
تامین اجتماعی) بهخهش از 
کار افتادگی( می شویهد  و 
در صهورت شهمهوا، کهاههش 
قدرت کار شما چند درصهد 

 شناخته شده است 
 

متاسفانه در مدت ده سوالوی کوه  
در کووارگوواه بوورادران رسووتوومووی  
مشیو  بکار بوودب نوه مون و نوه  

دیگور کوارگوران بویوموه نوبوودیوم.   
همچنین با توجه به اشتیا  بعودیوم   
در پوورووه هووای گووازرسووانووی و  
محرومیت کارگران این بوخوش از  

سالوگوی دارای    ٢٤ بیمه  در سن  
سا  سابقه بیمه موتوقواطو     ١ فق   

هستم  و عوموال مشوموو  فصول  

پنهم قانون تامین اجتماعی نوموی  
شوب. باید بگویم می یونها کارگور  
در کشووور بوودلوویوول عوودب اجوورای  
قوووانوویوون حووداقوو ووی موووجووود و  
همچنین خارج شدن کارگاهوهوای  

مواده از    ٥٩ زیر ده نفر از شوموو   
قانون کار و عدب بیمه  یوا بویوموه  
متقاط  در کارهای پورووه ای و  
ساختموانوی   دارای وضوعویوتوی  

 مشابه  من هستند. 
 

با توجه به این وضعیت  من قوبول  
از رفتن به زندان در آبوانومواه سوا   

و با تووجوه بوه سونوگویون     ٩٥١٢ 
بودن کار جوشکواری  در پورووه  
های بزرگ  لنوگوان لونوگوان در  
پورووه هووای سووبوه تووری کووار  
موویووکووردب امووا بوودنووبووا  زنوودان و  

روزه و    ١٥ اعووتووصوواب غووذای  
آسیبهای بسیار سنگین جسموانوی  
که دیده اب دیگر عوموال قوادر بوه  

کار به عنوان جوشوکوار نویوسوتوم.   
در حا  حاضر بیکارب و از طوریو   
اجاره ای که از میازه کو وکوی  

  ٥٢ در شهرستان وتنها مایم وه  
سا  کار موداوب و زحوموت یوه  
کارگر در این مم کت  دریوافوت  
میکنم و کمه موالوی مووقوت  
صندون اتحادیه  گوذران زنودگوی  
میکونوم و مونوتوظور روشون شودن  
وضعیت زندانم هستم تا بوا تووجوه  
به آن اگر بتوانم به زنودگوی خوود  

 و خانواده اب سر و سامانی بدهم. 
 
در تههاسههیها اتههحههادیههه  -٣

آزاد کارگران ایران در سهاا 
با چه مشکالتی دست و  ٥٧

پنجه نهرم مهی کهردیهد  و 
چه انگیزه ای برای تاسیا 

 اتحادیه داشتید 
 

تا آنها که به ایهاد یه تشکول  
مسووتووقوول کووارگووری در کشووور  
برمیگردد از لحوظوه ای کوه هور  

کارگری ایون مسوئو وه را فوقو   
مطرت کند مشکل آغاز میشوود.  
تشکل ما یه تشکول مسوتوقول  
است و وجوود و  ایوهواد  ونویون  
تشک ی بوویو ه در موحویو  کوار  
عمال ممنو  و نواموموکون اسوت.  
دولوت و کوارفورمووایوان فوقو  بووه  
تشک هایی اجوازه شوکول گویوری  
میدهند که اساسنامه آنها توسو   
وزارت کوووار مصووووب شوووده و  
مسئولین شان از فی تر کوارفورموا  
و وزارت کار گوذشوتوه بواشونود و  
صالحیت شان توس  آنوهوا توایویود  
گردد. به ایون موعونوا مویوخوواهوم  
بووگووویووم اولوویوون و اصوو ووی تووریوون  
مشوکوو وی کوه موا در توواسویووس  
اتوحووادیووه داشوتوویووم ایون بووود کووه  
میخواستیم تشکول مسوتوقو وی را  
برپا کنیم. در این مسیور موا سوه  
مووانوو  عوومووده در مووقووابوول خووود  

فشووار نووهووادهووای    -٩ داشووتوویووم.  
امنیتی در مقط  تاسیس هویوئوت  
موسس اتحادیه در آ ر مواه سوا   

تا مقط  برگزاری موهومو     ٩٥٣٢ 
فروردین ماه سوا     ٤١ عمومی در  

و سپوس دسوتوگویوریوهوایوی    ٩٥٣١ 
روز از    ٩٤ که به فاص ه گذشت  

اعالب موجودیت اتوحوادیوه در روز  
پویوش    ٩٥٣١ اردیبهشت مواه    ٩٩ 

آمود و طووی آن رئویووس و نوایووب  
رئیس اتحادیه  در آنوزموان آقوایوان  
شی  امانوی و خوالود سوواری و  

اعضای موثری از هیوات مودیوره   
  ١ هوومووچووون صوودیوو  کووریوومووی و  

عضو دیگور اتوحوادیوه دسوتوگویور  
ج ب تووجوه کوارگوران    -٤ شدند.  

برای عضویت در اتحادیه. به ایون  
معونوا کوه وقوتوی تشوکو وی بوه  

روز از اعوووالب    ٩٤ فووواصووو وووه  
موجودیتش مورد تهاجم نیوروهوای  
امنیتی قرار میگیورد و اعضوای  
ارشد آن دستگیر میشوند طبیعوی  
اسوت کووه بودلوویوول هوزیوونووه هووای  

عضووویووت در  وونوویوون تشووکوو ووی   
کارگوران بورای عضوویوت در آن  
د ار تردید گردند و  در سوطوح  
پایینی از عضویت در آن استقوبوا   

وقتی شوموا بوه عونووان    -٥ کنند  
عده ای کارگر موسس و شوکول  
دهنده  نین تشک ی  اینگونه بوا  
مشووکووالت حوواد اموونوویووتووی و  
ممنوعیتها و دستگیوریوهوای بوی  
وقفه مواجه میشوید بدیهی اسوت  
که عمال از استفاده از ابوزارهوای  
روتین و متعارف سازموانودهوی از  
قبیل داشتن دفتر در کارخانه هوا  
و مناط  کارگوری  بورخوورداری  
ازامووکووانووات مووالووی از طووریوو   
دریوافووت حو  عضووویوت  داشووتوون  
روزناموه و نشوریوه  و توبو ویوغ و  
ترویج و.... نیز محروب مویوشوویود.  
اگر همه اینها را ضربدر موقعیوت  
متزلوز  شویو وی و اقوتوصوادی و  
خوانووادگوی تشوکویول دهونودگوان  
اتووحووادیووه مووا و یووا سوونوودیووکووای  
کارگران شورکوت واحود توهوران و  
هفت تپه   کانون مدافعان حوقوون  
کارگر و کومویوتوه پویوگویوری و  
هماهنگوی و... بوکونویود آنووقوت  
است که ابعاد مشکوالت طواقوت  
فرسا و غیر قابل تحمل ایوهواد و  
ادامه کاری تشک ی مستقول در  

 ایران روشن میشود. 
 

در رابطه با قسمت دوب سووا  توان  
اجوازه بوودهوویود بووه جوای گووزیوونووه  
 انگیزه   از مبرمیت و نیوازهوایوی  
صحبت کنم که وجوود اتوحوادیوه  
ما و اساسا تشکول یوابوی را بوه  
عنوان بخوشوی  از سواز و کوار  
مووبووارزه طووبووقووه کووارگوور بوورای  
برخورداری از حداق وی از حوقوون  
انسانی در  هار وب منواسوبوات  
سوورمووایووه داری الزب و ضووروری  
میکند. ما کارگران  از این نیواز  
و ضرورت است کوه پوای ایوهواد  

 تشکل و سازمانیابی میرویم. 
 

از آنها که اسا  سیستم سرمایوه  
داری مووبووتوونووی بوور مووالووکوویووت  
خصوصی است و اسا  فعوالویوت  
هر فرد صاحب سرمایوه  در ایون  
سیستم کسب سود اسوت بونوا بور  
این بطور طوبویوعوی هور سورموایوه  
داری تال  دارد توا موتوخوصوص  
ترین  کاری ترین  ارزان توریون و  
سر به راه ترین کوارگور را بوکوار  
گیرد و با تعداد کارگور هور  وه  
کمتری بیشترین تولویود را انوهواب  

 دهد. 
 
از طرف دیگر در نظواب سورموایوه    

داری به عونووان یوه سویوسوتوم  
اقتصادی و سیاسی اجوتومواعوی   
آب و خان و ماه و خوورشویود و  
فوو ووه در کووارنوود تووا صوواحووب  
سرمایه بتوانود بور اسوا  هومویون  
تمایل طبیعی برای کسوب سوود   
متخصوص توریون  کواری توریون   
ارزان تووریوون و سوور بووه راه تووریوون  
کووارگوور را بووا تووعووداد هوور ووه  
کمتری  برای بیشترین توولویود و  

 کسب باالترین سود بکار گیرد. 
 

به این معنا که صاحب سورموایوه  
اوال بدلیل داشتن سرموایوه  دارای  
قدرت اقتصوادی اسوت و بودلویول  
همین قدرت اقتصادی  پیشاپویوش  
قدرت موانوور بسویوار بواالیوی در  
تحمیل شرای  مورد نظر خوود بوه  
کارگری دارد کوه از سور نویواز  
بوورای زنووده مووانوودن و  گووذران  
زندگی در بازار کار در بورابور او  
قرار مویوگویورد. دوموا  اسوا  و  
بنیان همه قوانین در موورد رابوطوه  
کارگر و کوارفورموا در سویوسوتوم  
سرمایه داری معطوف به بدیوهوی  
و مس م بودن مالکیت خصووصوی  
و توووقوود  آن اسوووت. یوووعوونوووی  

 مصاحبه گاهنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه 
 با جعفر عظیم زاده 
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پیشاپیش و قوبول از هور  ویوزی  
همه قوانین روی محور حفظ ایون  
مالکیت کوه موخوتوص اقو ویوتوی  
صواحوب سورموایوه مویوبواشود بونوا  
گردیده است. به عوبوارت دیوگور   
موو ووال اگوور هووزاران کووارگوور و  
کارمنود آقوای بویول گویوتوس از  
گرسنگی نویوز بومویورنود ایونوهوموه  
ثروتی که با کار اجوتومواعوی در  
دستهای او متومورکوز شوده اسوت  
بوودون موویوول ایشووان دسووت زده  
نمیشوود. ایون یوعونوی ایونوکوه از  
همان ابتدای کشمکش کارگور و  
کارفرما و قوانینی که به ظواهور  
بوا هوودف اداره جوواموعوه گوذرانووده  
میشوند  حفظ ثروت حواصو وه از  
تولید اجتمواعوی کوه در دسوتوان  
بیل گیس ها متمرکز شوده اسوت  
اسا  هموه  ویوز اسوت  یوعونوی  
پیشاپیش حفظ مونوفوعوت او پوایوه  
اصوو ووی هوومووه قوووانوویوون رابووطووه  
کارگری و کارفرمائی و قوانویون  
اجتماعی و حقوقی است. سووموا  
در شرایطی که صاحبان سورموایوه  
از قدرت غو  آسوای اقوتوصوادی  
برخوردار هستند و  بونویوان هوموه  
قوانین بر اسا  حوفوظ موالوکویوت  
آنها بر ثروتهای اجتماعی تونوظویوم  
گردیده اسوت بودیوهوی اسوت کوه  

ابزارهای الزب و م زوب حوفوظ ایون   
موقوعویوت نویوز نوه بودسوتوان مون  
کارگر  ب که بدستان کسانوی بوه  
عنوان قوه مهوریوه و قضوائویوه و  
مققنه سپرده شود که بتوانند ایون  
موووقووعوویووت را بوورای صوواحووبووان  
سرمایه پاسداری کنند. به همویون  
دلیول هوم اسوت کوه در ادبویوات  
   از دولوت بوه عونووان ابوزار  
حفظ سیادت طبوقواتوی صواحوبوان  

 سرمایه اسم برده میشود. 
 

حا  شما یه کارگر مونوفورد را  
در نووظور بوگوویورد کوه نوه قوودرت  
اقتصادی برای زنده موانودن دارد   
نه بنیانهای قووانویون مووجوود بور  
اسا  منفعت او به عنووان یوه  
انسان که ح  حیات انسانی دارد  

تنظیم شده اسوت و نوه ابوزارهوای  
اعما  قدرت اجتماعوی از قوبویول  
دولوت و پوو وویووس و زنوودان و قوووه  
قضائیه و مقننه در دستان اوسوت  
و  بدین ترتیب عمال بودون هویوچ  
امکان دفاعی در برابر غولی بوه  
این عظمت قرار گرفته است. ایون  
غو   نان بی رحم  و  ونوان در  
فکر کسب سود و بهره کشی از  
کووارگوور اسووت کووه حووتووی اجووازه  
نمیودهود کوارگور  ره ای قودرت  
فردی نیز در برابر  در موحویو   
کار داشته باشد. به عنوان مو وا   
قرارداد دائوموی را کوه تضومویون  
کننده امنیت شی ی کارگر اسوت  
و کارگر با احسا  ایون امونویوت  
بووه هوور حووا  موویووتوووانوود بصووورت  
فردی غرولندی بزند با گوذرانودن  
قوانین و موقتی کوردن قورار داد  
کار از او می ستاند تا در سوطوح  
غرولند فردی نیز کارگر  ره ای  
قدرت  وانوه زنوی بورای بوهوبوود  
شرای  کار  و یا دفا  از حوقوون  
فوی الوحووا  موووجوود  در بوورابوور  
تعرضات روزمره صاحبان سرموایوه  

نداشته باشد. تازه خ   ید هور نوو    
اعوومووا  اراده ای از کووارگوور بووه  
اینها نیز ختم نمیشود و صواحوبوان  
سرمایه با استفاده از قدرت قووای  
دولتی و  نیروهای امنیوتوی وارد  
جنگی ک یف با طوبوقوه کوارگور  
میشوند و  هر نو  دفوا  جوموعوی  
کارگران از زندگی شوان  را بوه  
عنوان اقدامی ع یه امنیت مو وی  
کشور ت قی  و دار و درفوش بور  
پا میدارند تا کارگر را از تونوهوا  
نقطه اتوکوا خوود  یوعونوی قودرت  
جمعی و تشکل برای  انه زنوی  

 بر سر زندگیش باز دارند. 
 

ایوونووهوواسووت و بووا توووجووه بووه ایوون  
مسائل است کوه تووده کوارگوران  
بدون اینکه لوزوموا بوه هوموه ایون  
بح ها اشرافی داشوتوه بواشونود در  
برابر قودرت ایون غوو  بوه قودرت  
متحد و دسته جمعوی خوود پونواه  
می برند و تشکل به عنوان ابوزار  

بهره گیری از این قدرت جوموعوی  
وارد شرایو  کوار و زیسوت شوان  

 میشود. 
 
شما چندین بار پا از   -٢

بهازداشهت شهده  ٩٣٥٢ساا 
ایههد. ضههمههن شههرح سههوابههق 
بههازداشههت هههایههتههان،  کههر 
بههفههرمههایههیههد کههه اتهههههامههات 
وارده، چههههه عههههنههههاویههههن 
مجرمانه ای را در قهانهون 

 شامل می شد 
 

اولین بوار در جوریوان جومو  آوری  
کوومووه مووالووی از کووارگووران  
ونوهووصودو سوی هوزار توومووان  و  
انووتووقووا  آن بووه خووانووواده هووای  
کارگران دستوگویور شوده شورکوت  
واحد تهران در اسوفونود مواه سوا   

دستگویور شودب و پوس از    ٩٥٣٢ 
انتقا  به قرنوطویونوه زنودان اویون و  
سپس زنودان قوزلوحوصوار در آنوهوا  
موووهووای سوورب تووراشوویووده شوود و  
مستوقویوموا تووسو  رئویوس زنودان  
ومووردانووی  و پوونووج زنوودانووبووان  
همراهش بشودت موورد ضورب و  
شتم قورار گورفوتوم و در نوتویوهوه  
یکی از دنده های سوموت راسوت  
قفسه سینه اب ترن برداشوت. در  

نووویوووز بووودنوووبوووا     ٩٥٣٣ سوووا   
سازماندهی برگزاری موراسوم روز  
جهانی کارگر همراه بوا فوعوالویون  
دیووگوور تشووکوو ووهووای مسووتووقوول  

کووارگووری دسووتووگوویوور و پووس از    
روز حبس و کوتوه کواری    ٢٥ 

زندان اوین کوه    ٤٩١ شدید در بند  
مونوهوور بوه پوارگوی پورده گووو   
سمت  پم گوردیود آزاد شودب. در  

کوه    ٣٢ رابطه با دستگیری سا   
روز بوود دادگواهوی    ٢ به مودت  

تشووکوویوول نشوود. امووا در جووریووان  
  ٣٣ روزه اب در سوا     ٢٥ بازداشت  

با اتهامات اجتماعی و تبانی بوه  
قصد اقداب ع یه امنویوت کشوو و  
تووبوو وویووغ عوو وویووه نووظوواب جوومووهوووری  
اسالمی دادگاهی و از اتهواموات  

 وارده تبرئه شدب. 
 

بووازداشووت سوووب موون در دهووم  
و بدنبا  آن    ٩٥١٥ اردیبهشت سا   

صورت گرفت کوه موا در توداوب  
اعتراضات موان بوه حوداقول موزد  
حو  طووموار  وهول هوزار نوفوری  
کارگران و بوی تووجوهوی وزارت  
کار به خواست هایمان  ناموه ای  
سرگشاده به وزیر کار نوشوتویوم و  
اعالب کوردیوم  ونوانوچوه توهودیود  

  ١٥ نظری در حوداقول موزد سوا   
صورت نگیرد اقداب به توهومو  در  
مقابل وزارت کار خوواهویوم کورد.  
اما به جای توجه به خواسوتوهوای  

  ٩ ما  مامورین امنیتوی سواعوت  
بامداد روز دهم اردیبهشت مواه بوا  
 هار ماشین مم و از مواموور بوه  
خانه مون و پورویون موحومودی و  
جمیل محمودی هوهووب آوردنود و  

موون و جووموویوول مووحووموودی را   
زنودان    ٤٩١ بازداشوت و بوه بونود  

اوین منتقل کردند. در جریان ایون  
روز آزاد و    ٢١ بازداشت پوس از  

سپس در اسفند ماه هوموانسوا  در  
دادگووواه انوووقوووالب    ٩٢ شوووعوووبوووه  

محاکمه و با اتهامات اجتمواعوی  
و تبوانوی بوه قصود اقوداب عو ویوه  
امنیت کشور و تب یغ ع یه نوظواب  
جمهوری اسالمی بوه شوش سوا   
زندان محکوب شدب. این حوکوم در  

در دادگواه    ٩٥١٢ تیر مواه سوا   
آبانومواه    ٤٩ تهدید نظر تایید و من  

همانسا  عازب زندان شدب و بدنوبوا   
روزه  در    ١٥ اعتوصواب عوذایوی  

مووقوتوا    ١٢ روز دهم تیر ماه سا   
 آزاد شدب. 

 
بووازداشووت  ووهووارب موون در اواخوور  

     ٩٥١٢ اردیووبووهووشووت موواه سووا   
بدنبا  اعتصاب کارگوران نوورد و  
لوله صوفوا کوه در اعوتوراض بوه  
عدب دریافوت  وهوار مواه حوقوون  
صورت گورفوتوه بوود و طوی آن  
شاپور احسانی راد عضوو هویوات  
مدیره اتحادیه بازداشوت شوده بوود  
صورت گرفت. من در حوالویوکوه  

  ٤ در دفووتوور بووازپوورسووی شووعووبووه  
دادگستری شهرستان سواوه هوموراه  

با همسر شاپور پیگیر آزادی وی  
بودب با دستور بازپر  در دفوتور   
بوازداشوت و پوس از بویوسوت روز  
حبس در انفرادی زنودان مورکوزی  
سوواوه آزاد شوودب. بوودنووبووا  ایوون  
بازداشت پرونده ای بوا اتوهواموات  
 اجتما  و تبوانوی بوه قصود اقوداب  
ع یه امنیت کشور   تب یغ عو ویوه  
نظاب جمهوری اسوالموی  بور هوم  
زدن نووظووم عوومووومووی و تشووویووش  
ا هان عمومی ع یه من و شاپوور  
در دادگوواهووهووای  انووقووالب و  
کیفری ساوه گشووده شود و هور  
کداب از ما در دادگاه انوقوالب بوه  
یازده سا  زندان محکوب و نوهوایوتوا  
در دادگاه تهدید نظر از اتهواموات  
وارده تووبوورئووه شوودیووم. هوومووچوونوویوون  
دادگاه کیفری ساوه نویوز مورا از  
اتهامات بر هم زدن نظم عومووموی  
و تشویش ا هان عمووموی توبورئوه  
کرد اما شاپور احسانی راد را بوه  

مواه زنودان    ١ ضربه شالن و    ٥٩ 
 محکوب نمود. 

 
درخهههواسهههت اعهههاده ی  -٧

دادرسههی شههمهها در دادگههاه 
شهرستان سهاوه پهذیهرفهتهه 
شد و از حکم سابق تبهرئهه 
شدید. اکنون وضعیت حهکهم 
ابهالغهی در دادگهاه تهههران 
چگونه است  با تهوجهه بهه 
اینکهه در اردیهبهههشهت مهاه 
سههاا گههذشههتههه هههمههراه بهها 
اسماعیل عبدی، اعهتهصهاب 

روزه ای داشتنیهد  ٣٣غذای 
و بهها وعههده ی اعههاده ی 
دادرسههی آزاد شههدیههد، آیهها 
اعاده ی دادرسهی شهمها در 
 دادگاه تهران پذیرفته شد 

 
متاسفانه اعاده دادرسوی مون در  
دیوان عالی کشور پذیرفوتوه نشود  
و موواموووریوون دادسووتووانووی جووهووت  
بازداشت و انوتوقوالوم بوه زنودان در  
بهمن ماه سا  گذشته بوه مونوزلوم  
آمدند کوه الوبوتوه مون در مونوز   
نبودب. حکم شش سا  زنودان مون  

دادگوواه    ٩٢ کوه توووسوو  شووعووبووه  

 مصاحبه گاهنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه 
 با جعفر عظیم زاده 
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انقالب صادر شوده بوود بوه قووت  
خوووود بووواقوووی اسوووت و اخووویووورا  
دادستانی توهوران دسوتوور ضوبو   
وثیوقوه هوا را بوه موبو وغ پوانصود  
می یون تومان صادر کورده اسوت.  
وثیقوه گوذاران مون خوانوم پورویون  
محمدی و تهومویونوه خسوروی دو  
کارگر بازنشسته کارخانه صنوایو   
ف زی و کارخانه وطون اصوفوهوان  
هسوتوونود. هووم آنووان و هووم دیووگوور  
اعضای اتحادیه و هوم خوود مون  
این حکم را تماما غویور قوانوونوی  
میدانیم و  در صدد هستیم تا بوار  
دیگر اعاده دادرسی بدهیوم.  ورا  
که گذشته از اینکه از نوظور موا  
حکم صادره تماما غویور قوانوونوی  
است از طرف دیگر بوا تووجوه بوه  
تووووبوووورئووووه موووون در دادگوووواه  
 متاخر  وتهودیود نوظور اران در  
مورد یازده سا  حکم زنودان  کوه  
اتووهووامووات وارده و مصووادیوو  آن  
عینوا مشوابوه اتوهواموات وارده و  

دادگاه انقوالب    ٩٢ مصادی  شعبه  
اسووت لووذا قووانووونووا دیوووان عووالووی  
کشور مووظوف بوه رسویودگوی و  

 تبرئه اینهانب است. 
 
اعتراضات و اعتصابات  -٣

کههارگههری از شهههههریههور مههاه 
روند صعودی داشهتهه  ٩٣١٣

اسههت. تههجههمههعههات کههارگههران 
پههاشیشههگههاه سههتههاره خههلههیهه  
فهههارس بهههنهههدر عهههبهههاس، 
کارگران فضای سهبهز یهزد، 
کههارگههران هههآههکههو و آ رآب 
اراک، کههارگههران جههایههگههاه 
ههههای سهههوخهههت اههههواز در 
اعتراض بهه عهدم امهنهیهت 
شغلی، کارگران شرکت آب و 
فاضالب روستایی شهرستهان 
کرمانشاه در اعهتهراض بهه 
عدم پرداخت مهطهالهبهات و 
نداشهتهن بهیهمهه، کهارگهران 
مههیههنههی بههوس کههازرون و 
کهارگهران نهیههروگهاه سههیهکههل 
تههرکههیههبههی بهههههبهههههان شههاهههد 
مثالی برای این مهدعهاسهت. 
وضعیت کنونهی اعهتهراضهات 
کارگری در این مدت اخهیهر 
چگونه تحهلهیهل و ارزیهابهی 

می کنید و بهه نهرهر شهمها 
عههلههت افههزایههش و تههعههدد 

 تجمعات اخیر چیست 
 

با توجه به نمونه های اعتراضوات  
کارگری که شما  خوودتوان نویوز  
به آنها اشواره کوردیود بوی هویوچ  
اغووراقووی بووایوود بووگووویووم امووروزه  
اعتراضات کارگری تصویر تومواب  
نوومووائووی  از سوویوومووای جووامووعووه  
ماسوت. بوطووریوکوه هور جواموعوه  
شنا  یا تح ی گور اقوتوصوادی و  
سیاسی و یوا حوتوی فورهونوگوی  
بوخووواهوود تووبوویوویونووی از وضووعوویووت  
اقتصادی  سیاسی و اجوتومواعوی  
فرهنگی در ایران بدهد نمویوتووانود  
مسائل کارگری را درز بوگویورد.  
اگر روانشنا  یا جامعه شنواسوی  
بخواهد در این جواموعوه خشوونوت   
افسردگی و استر  و اضوطوراب  
را  تبیین کونود نومویوتووانود بودون  
پرداختن به بویوکواری مویو ویوونوهوا  
کارگر و جووان و بوی افوقوی و  
درمووانوودگووی آنووان بوورای گووذران  
زنوودگووی حوورفووی بوورای گووفووتوون  
داشته باشد. اگر اقوتوصواد دانوی  
بخواهد راههای برون رفوت از بون  
بست و ف ج اقتصادی کنونی در  
ایران را نشان دهد نمویوتووانود عودب  
پرداخت مزد کارگران  تعطی ی و  
روشکستگی گسوتورده کوارخوانوه  
ها و بیکاری می یونی کوارگوران  
و جوانان و مسوئو وه بسویوار موهوم  
اشتیالزائی را درز بوگویورد. اگور  
سیاست مداری بخواهد توبویویونوی  
از اوضا  سویواسوی و توالطوموات  
اجتماعی موجود در ایوران بودهود  
نمیتواند اعتراضات گسترده و هور  
روزه  کارگری و تواثویورات آن را  
در معادالت سویواسوی ایوران قو وم  
بگیرد. اگر کسی بوخوواهود کوار  
فورهونوگوی بوورای رشود انضوبوواط  
اجتماعی و اخالقیات انسانوی در  
این جامعه انهاب دهد نمیتوانود بوا  
درز گورفوتون شورایو  اقوتوصوادی  
طبقه کارگر به مو وابوه اکو وریوت  
عظیم مردب ایران کاری از پویوش  
برد و اال آخر  میتوان این بح  را  

 ادامه داد. 
 

به این معنا میخواهم بگویوم کوه  
تووا آنووهووا کووه بووه مسووائوول و   
اعتراضات کارگری بر مویوگوردد  
این مسائل و اعتراضات در طوو   
سا  گذشته و سوالوهواری  ونوان  
ابعاد گسترده و عومو  و دامونوه  
ای پیدا کورده اسوت کوه  بودون  
رسیودگوی مووثور بوه موطوالوبوات  
کارگری و بودون وجوود بورنواموه  
ای فووری و عومو وی از سوووی  
دولوووت بووورای پوووایوووان دادن بوووه  
مصائبی که امروزه  مویو ویوونوهوا  
کارگر با آن موواجوه هسوتونود نوه  
تنها هیچ  شمندازی را نمیوتووان  
برای توقف و یا کم شودن دامونوه  
این اعتراضات متصور بود بو وکوه  
از سووئوی بووا تووجوه بوه شورایوو   
اقووتووصووادی حوواکووم بوور کشووور   
انهماد عم ی دستمزدها  گورانوی  
خزنده مایحوتواج زنودگوی   عودب  
پوورداخووت بووموووقوو  دسووتوومووزدهووا   
ورشکستگی و تعطی ی بویوش از  
پوویووش کووارخووانووه هووا و ...  و  
ازطرف دیگر با توجه بوه ایونوکوه  
دولت هویوچ اراده و بورنواموه ای  
برای برون رفت طبقه کوارگور از  
وضعیت مصویوبوت بوار کونوونوی  
ندارد و سیاستهایش تومواموا ضود  
کارگری و بوا رویوکورد توحومویول  
شرای  برده وارتر به طبقه کوارگور  
ایران است   من پویوش بویونوی اب  
این است که روبوروز بور عومو  و  
دامنه اعوتوراضوات کوارگوری در  
کشور افزوده خواهد شد و موا در  
آیوونووده ای نووه  وونوودان دور بووا  
تالطوموات شودیود اجوتومواعوی بوا  
محوریت مطالبات و اعوتوراضوات  
تعیین کنونوده کوارگوری موواجوه  

 خواهیم بود. 
 

تا آنها هم که به ع ل و زمویونوه  
های ایون اعوتوراضوات و رشود و  
گستر  آن بورمویوگوردد در پوایوه  
ای ترین سطح  ع ت آن بوحوران و  
بن بست اقتصادی رو به تزایود از  

نزدیه به  هار دهه گذشته بوه  
این سو در کشور و سرریوز کوردن  
تماب و کموا  بوار ایون بوحوران بور  
روی دو  طبقوه کوارگور اسوت.  
بطوریوکوه در طوو  نوزدیوه بوه  
 هار دهه گذشته هر آنوچوه کوه  
در راستای تحمیل بوی حوقووقوی  
بیشتر بوه طوبوقوه کوارگور جوهوت  
تضووموویوون و تووداوب سووود آوری و  

انباشت سورموایوه الزب بووده اسوت   
توس  دولتهای مخت وف بوه اجورا  

 در آمده است. 
 

از اواس  دهه شصت به ایون سوو  
پروسه موقت سازی قوراردادهوا را  
با هودف توحومویول بوی حوقووقوی  
بیشتر به کارگران آغواز کوردنود.  
با تصویب قانون کوار و رسومویوت  
دادن به قوراردادهوای مووقوت  بور  
 یده شودن قوراردادهوای دائوموی  
کار را صورت قوانوونوی دادنود و  
نهایتا کار را به جوائوی رسوانودنود  
که  امروزه دیگر  یوزی بوه نواب  
قوووورارداد دائوووومووووی  ووووه در  
اسووتووخوودامووهووای دولووتووی و ووه  
استخدامهای غیر دولوتوی وجوود  
نووودارد. بوووا مووووقوووت سوووازی  
قوووراردادهوووای کوووار  ایووون نوووو   
قراردادها را نویوز از یوکوسوا  بوه  
شش ماه و از این مودت بوه سوه  
ماه و یه ماه و از سوه مواه و  
یه ماه به سفید امضا و حوتوی  
اخووذ سووفووتووه از کووارگووران بوورای  
استخداب یکمواهوه توقو ویول دادنود.  
حووداقوول مووزد را در طووو  دوران  
جوونوو  عوو وویوورغووم تووورب افسووار  
گسیخته افزایش ندادند و سوپوس  
بووا آمووارهووای دروغوویوون بووانووه  
مرکزی در مورد تورب کار را بوه  
جائی رساندند که بطور نوانووشوتوه  
ای حداقل مزد کوارگوران عوموال  
منهمد شد  بطوریکه در شورایو   
حاضور دریوافوتوی یوه کوارگور  
 هار برابر زیور خو  فوقور و سوه  
برابر زیر سوبود هوزیونوه اسوت. بوا  
واگووذاری صوونووایوو  بووزرگ و  
کو ه مصادره شوده از بونویواد  

پهو ووی و  سورموایوه داران دوره  
گذشته به بنیادهای رنوگوارنو   
وابسته به حوزه قدرت و سپس بوه  
نهادهای امنیتی و آقوازاده هوا و  
اشووخوواص وابسووتووه بووه نووهووادهووای  
قوودرت   وونووان دسووت انوودر کووار  
غارت و  وپواو  شودنود کوه هوم  
اکنون  یزی جوز ویورانوه ای از  
این صنای  باقی نمانوده اسوت. بوا  
سرکووب هورگوونوه حو  خوواهوی  
کووارگووران و مووموونوووعوویووت وجووود  
تشک های مستقل کوارگوری در  
مراکز تولیودی و صونوعوتوی هور  
آنچه که در راستای غارت و بوه  
ورشکستگی کشوانودن کوارخوانوه  
ها و تحمیل بی حقووقوی موطو و   
به طبقه کارگر بود به سر انوهواب  
رساندند. سوبسیدها را بوه عونووان  
بوخووش مووهومووی از سووهوم طوبووقووه  
کووارگوور از تووولوویوود بووا پوورداخووت  
نقدینگی بسویوار نوا ویوزی قوطو   
کووردنوود. هوومووه صوونوودوقووهووای  
بازنشستگی را به ییوموا بوردنود و  
اینه صنودون سوازموان توامویون  
اجتماعی بوه عونووان بوزرگوتوریون  
صندون حمایتی و بوازنشوسوتوگوی  
می یونها کارگر  نان در آسوتوانوه  
ورشووکووسووتووگووی و نووابووودی قوورار  
گرفته است که فق  و فوقو  بوا  
ورودی سهم بیمه بوروز کوارگوران  
سر پا موانوده اسوت. دارائوی نوقود  
صووودهوووا هوووزار نوووفووور از موووردب  
زحمتکش کشور را بوا سوودهوای  
اغوا کننوده بوه سووی مووسوسوه  
هووای مووالووی وابسووتووه بووه حوووزه  
قدرت کشاندند و آشوکوارا دسوت  
به بواال کشویودن انودوخوتوه هوای  

 مردب زدند و... و....  
 

آیا به نوظور شوموا دیوگور  ویوزی  
برای بیرون کشویودن از دسوتورنوج  
طبقه کوارگور ایوران بورای سورپوا  
نگه داشتن اقتوصواد و سوودآوری  
سرمایه باقی مانده است تا بشوود  
انوودن اموویوودی بوورای گوورد   
اقوتوصووادی  و  احویوانووا بووهوبووود  
شوورایوو  زنوودگووی کووارگووران کووه  

 مصاحبه گاهنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه 
 با جعفر عظیم زاده 
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پیشکش! ب که برای بودتور نشودن  
 این شرای  مشقت بار داشت؟ 

 
اگر پاسخ این سوا  منوفوی اسوت  
که بوه نوظور مون مونوفوی اسوت  
آنوقت باید منتظر گستر  عومو   
و دامنه اعتراضوات کوارگوری و  
بروز تالطمات شدید اجتماعوی بوا  
محوریت مطالبات کوارگوری در  

 کشور بود. 
 
هر روزه شاههد تهلهفهات  -١

بسیاری از کارگران در اثهر 
حوادث حین کهار هسهتهیهم. 
حوادثی چون سقوط، قهطهع 
عضههو، سههوخههتههگههی هههای 
شدید، برق گرفتگی و حتی 
فوت کارگران. به نرر شما 
چه سازو کاری برای کاهش 
این حوادث بهایهد در نهرهر 
گرفته شود  با استهنهاد بهه 

قههانههون کههار  ١٣مههاده ی 
اداره بازرسی وزارت کهار و 
امور اجتمهاعهی وفهیهفهه ی 
آموزش مسائهل مهربهوط بهه 
حفافت فنی و راههنهمهایهی 
کارگران، بررسی و تحقهیهق 
پیرامون اشکاشت نهاشهی از 
اجرای مقررات حفافت فنی 
و تهههههیههه پههیههشههنهههههاد و 
تههذکههراتههی مههنههاسهه  بهها 
پهههیهههشهههرفهههت و تهههحهههوشت 
تکنولو ی و بازرسی مستمهر 
همراه با تذکر اشهکهاشت و 
معای  و نواقص کارگاه هها 
و کارخهانهه هها در صهورت 
لزوم تقاضای کهارگهران را 
بههر عهههههده دارد. آیهها ایههن 
تکلیف قانونی که بهر  مهه 
اداره بازرسی وزارت کهار و 
امهههور اجهههتهههمهههاعهههی بهههرای 
جلوگیهری از حهوادث حهیهن 
 کار است، رعایت می شود 

 
همانقدر که طب  بونود الوف مواده  

قانون کار  اداره کل بوازرسوی    ١١ 
وزارت توووعووواون  کوووار و رفووواه  
اجتماعی به وظیفه خود در قوبوا   
اجرای مقررات نواظور بور کوار از  
قبیل مقررات مربوط به کوارهوای  
سخت و زیوان آور  طورت طوبوقوه  

بندی مشواغول  موزد و سواعوت  
کار  کار کودکان و .... عومول  
میوکونود؟! بوه هوموان درجوه نویوز  
میتوان مدعی نوظوارت ایون اداره  
کل بر اسا  بندهای ب  ج  د   
و هو این ماده قانونی  به رعوایوت  
مقررات ایمونوی در موحویوطوهوای  

 کار بود. 
 

واقووعوویووت ایوون اسووت کووه وزارت  
تعاون  کار و رفاه اجتومواعوی بوه  
هیچیوه از وظوایوف حوموایوتوی  
خود نه تنها عمل نمیکنود بو وکوه  
تبدیل بوه وزارت خوانوه ای شوده  
است که تنوهوا موامووریوتوش دور  
زدن و زیر پا گذاشتن حداقو وهوای  
حمایتهای قانونی از شرایو  کوار  
و زیست کارگوران اسوت. هومویون  
امروز حداقل مزد کارگران حوتوی  
با استناد به آمارهای موخودوشوی  
که ارائه میشود بیش از سه برابور  
زیوور خوو  فووقوور اسووت ایوون در  

قانوون کوار    ٢٩ حالیست که ماده  
با قید  باید  بور توامویون زنودگوی  
یه خانوار کارگری بدون تووجوه  
به مشخصات جسوموی و روحوی  
کارگران و ویو گوی هوای کوار  
محو  شده تاکید کرده اسوت. یوا  
خود همین طرت کوارورزی دانوش  
آموخوتوگوان دانشوگواهوی  عوموال  
طرحی برای دور زدن فصل پنهوم  
قانون کار است که توس  وزارت  
تعواون  کوار و رفواه اجوتومواعوی  
تهیه و تصویب و اینه اجورائوی  
شده است و همینوهووری مویوتووان  

 این مصداقها را ادامه داد. 
 

قانوون    ١١ اما تا آنها که به ماده  
کوار و عومول نوکوردن اداره کوول  
بازرسی وزارت کوار بوه وظوایوف  
خود بر میگردد هومویون بوس کوه  
طوووبووو  ا عوووان وزیووور کوووار در  

  ٤٢ خووبوورگووزاری ایسوونووا بووتوواریووخ  
  ١٩ بوویووش از    ٩٥١٥ شووهووریووور  

درصد حوادث ناشوی از کوار بوه  
دلیل عدب برخورداری کارگران از  

 آموزشهای الزب ایمنی است. 

 
عالوه بر اعتراف صریح وزیر کوار  

قوانوون    ١١ به عدب اجورای مواده  
کووار کووه در اظووهووارات فووون از  
سوی او در خبرگزاری ایسنا  بوه  
خوبی روشن اسوت بوایود بوگوویوم  
طب  آمار موجود اگر مویوانوگویون  
آمار سوانح منهر به فووت را بوا  
کسر روزهای تعطیل سوا  موورد  

  ٢ کوونووکووا  قوورار دهوویووم روزانووه  
کارگر جان خود را حیون کوار از  
دست میدهند کوه بونوا بور آموار  

الوی    ٢٩ سالهای مخت ف حودود  
درصد آن موربووط بوه بوخوش    ١٩ 

ساختمان است که مطو وقوا هویوچ  
نووظووارتووی از سوووی اداره کوول  
بووازرسووی وزارت تووعوواون  کووار و  
رفواه اجووتوومواعووی در ایون بووخووش  

 وجود ندارد. 
 

گذشته از این نکات  آموارهوایوی  
که وزارت توعواون  کوار و رفواه  
اجتماعی ارائه میدهد مربووط بوه  
آندسته از کارگرانی میشوود کوه  
زیر پوشش بیمه تامین اجتومواعوی  
هستند و نه تحوت پووشوش سوایور  
صندوقهای بیمه ای.  از طورف  
دیگر  بسیاری از کارگرانی کوه  
حین کار جوان خوود را از دسوت  
میدهند  تحت پوشش هویوچ نوو   
بیمه ای نیستند و تعداد آنان  در  
آمار های رسمی سوانح منهر بوه  
فوت گنهانده نمیشود. همچنیون   
تا آنها به مرگ و میر کارگوران  
بر میگردد این آمار فق  موربووط  
به سوانح شی ی حین کار است و  
به همین دلیل توعوداد کوارگورانوی  
که بدلیل ابوتوال بوه بویومواریوهوای  
شی ی در نتیهه شورایو  کوار در  
طو  سا  د ار مورگ خواموو   
میگردند در این آمارها گنوهوانوده  

 نمیشود. 
 
به نرهر شهمها چهرا در  -٥

بسیاری از شهرها کهارگهران 
برای احقاق حقوق و حصوا 
مطالبهات بهرحهقهشهان، بهه 
فههعههالههیههت هههای جههمههعههی و 

حههمههایههت از اعههتههراضههات 
همدیگر نمی پیوندند و یها 
از پیگیری مطالبات صهر  
نرر مهی کهنهنهد و یها بهه 
شکلی انفرادی پیگیهری مهی 

 کنند.
 

اولین برخوردی که در کشوور بوا  
اعووتووراضووات کووارگووری موویووشووود  
حضووور بووالفوواصوو ووه نوویووروهووای  
امنویوتوی در مویوان کوارگوران و  
تال  برای ایهاد رعب در مویوان  
آنان است. بدلیل باال بودن هوزیونوه  
فعالیوتوهوای سویواسوی در ایوران   
موویووگووویوونوود اعووتووراضووات شوومووا  
سیاسی است  توا کوارگور شوش  
ماه حقون نگرفته ساکت شوود و  
به شورایو  مصویوبوت بواری کوه  
برایش رقم زده اند تمکویون کونود   
میگویند فالن رادیو و تو وویوزیوون  
بیگانه با انتشار اخبارتوان دارد از  

 شما حمایت میکند و...  
 
عالوه بور ایونوهوا نوموایونوده هوای    

کارگران در جریان اعتراضات  از  
سوووی کووارفوورمووا و نوویووروهووای  
امنیتی بشدت توحوت فشوار قورار  
میگیرند و در بسیاری مووارد بوه  
نهادهای امنیتی احضار و موورد  
تهدید واق  میشوند  از کوار خوود  
اخوراج و در نووهوادهووای قضووائووی  
برای کارگران معترض و نمایونوده  
هایشان  پرونده قضائوی تشوکویول  
میشود. هر دور هم جومو  شودنوی  
از سوی کارگران برای پیگویوری  
سازمانیافتوه موطوالوبوات شوان بوا  
اتهاب اجتما  و توبوانوی بوه قصود  
اقداب ع یه امنیت کشوور موواجوه  
میشود  کار رسانه ای کوارگوران  
برای رساندن فریادشان بوه گوو   
دیگر کارگران و مردب  بوا اتوهواب  
تووبوو وویووغ عوو وویووه نووظوواب جوومووهوووری  
اسوالمووی مووواجوه مویووگوردد. بووه  
جوورات موویووگووویووم پووس از هوور  
اعووتووراض موووفوو  و نوواموووفووقووی   
هفتاد هشتاد درصود کوارگورانوی  
که ج وی صف اعتراض بوده انود  
بوا اتومواب مودت قورارداد  تومودیوود  

قرارداد نمیشوند و بدون اینکوه بوه  
لووحووان قووانووونووی دسووت شووان بووه  
جائی بونود بواشود از کوار اخوراج  

 میگردند.  
 

با این حا  و تحت  نیون شورایو   
سختی  کارگران ایران نه تنهوا از  
پیگیری موطوالوبوات خوود صورف  
نظر نمیکنند بو وکوه موا هور روزه  
شاهد اعتوراضوات و اعوتوصوابوات  
کو ه و بزرگ کارگوری در  
سطح کشور بصوورت موحو وی و  
کارخانه ای هستیم که عو ویورغوم  
بووازداشووتووهووا  احضووارهووا و پوورونووده  
سازیهای فردی و دسته جموعوی   

 بطور بی وقفه ای ادامه دارد. 
 

بووه  عووبووارت دیووگوور  عوو وویوورغووم  
امنیتی کردن اعتراضات صنوفوی  
کووارگووران و هووزیوونووه بوواالی ایوون  
اعتراضات  اینگونوه نویوسوت کوه  
کارگران از پیگویوری موطوالوبوات  
خووود صوورف نووظوور کوونوونوود و یووا  
بصوووورت فوووردی پووویوووگووویوووری  
مطالباتشان باشند  هر  ونود کوه  
بعوضوا ایونوگوونوه نویوز کوه شوموا  
میگوئید ممکن است باشود. اموا  
واقووعوویووت ایوون اسووت کووه امووروزه  
اعتراضوات کوارگوری در موحول  
کووار و بصووورت جوودا جوودا در  
کارخانه های مختو وف در ایوران   
با توجه به آمار ایون اعوتوراضوات   
اگر نتوانیم بگوئیم باالتوریون آموار  
اعتوراضوات کوارگوری در یوه  
کشور در سطح جهانی اسوت اموا  
به جرات میتوان گوفوت یوکوی از  
بووواالتوووریووون آموووار اعوووتوووراضوووات  
کارگری در سطح جهانوی اسوت.  

  ٩٤١٢ به طوریکه سا  گذشوتوه   
مورد اعتراض کوارگوری یوعونوی  

اعوتوراض در    ٥ هر روز بویوش از  
سطح کشور  بوه وقوو  پویووسوتوه  
است.  تازه این آمار با تووجوه بوه  
عدب رسانه ای شودن بسویواری از  
اعووتووراضووات کووارگووری  آمووار  
دقیقی نیوسوت و بوه ایون موعونوا  
تعداد اعوتوراضوات کوارگوری در  

 مصاحبه گاهنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه 
 با جعفر عظیم زاده 
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سطح کشور بسیار بیشوتور از ایون  
 آمار است. 

 
گووذشووتووه از ایوون آمووار  امووروزه  
اعتصاب که تا همویون سوالوهوای  
نه  ندان دور در ایون مومو وکوت  
حراب شمرده میشد به یه سونوت  
پایدار در میان کوارگوران توبودیول  
شده است و این شکل پایه ای از  
اشکا  مبارزاتی کارگران  ونوان  
فراگیر شوده اسوت کوه دولوت و  
نهادهای امینتی با هیچ توبوصوره  
قووانووونووی و غوویوور قووانووونووی و یووا  
فشووارهووای اموونوویووتووی قووادر بووه  
جوو وووگوویووری از آن و یووا حووتووی  

 کاستن از دامنه ا  نیستند. 
 

با این حا   باید بوه ایون واقوعویوت  
ا عان نیز کنم که رشود کویوفوی  
اعتراضوات کوارگوری هونووز بوه  
جائی نرسیده است کوه کوارگوران  
ایران بتوانند اعتراضات هومودیوگور  
را در سطح یوه شوهور و یوا در  
بووعوود سووراسووری مووورد حوومووایووت  
متقابل قرار بودهونود و یوا حوتوی  

سوه    –بدتر از این  کوارگوران دو  
کووارخووانووه ای کووه مووعووضوول  
مشابهی هموچوون عودب دریوافوت  
حقون دارند و به لحوان موکوانوی  
نیز همسایه همدیگور و در یوه  
شهر صونوعوتوی واحود قورار دارنود  
هنوز به نقطه ای نرسویوده انود توا  
اعتراضات خود را یکپار ه کورده  
و به اتفان هم دست به اعوتوصواب  

 و تهم  بزنند. 
 

به نظر مون  عو وت ایون امور در  
درجوه نوخوسوت موربووط بوه عودب  
وجووود تشووکوو ووهووای مسووتووقوول  
کارگری مح ی و سوراسوری بوه  
عنووان نوقوطوه اتصوا  بوخوشوهوای  
مخت وف طوبوقوه کوارگور و ابوزار  
حمایت متقابل آنان از اعوتوراضوات  
هووموودیووگوور اسووت. امووا خووود ایوون  
مسئ ه  یعونوی ضورورت حوموایوت  
عووموو ووی مووتووقووابوول کووارگووران از  

اعتراضات هومودیوگور و بورپوائوی  
تشکو وهوای مسوتوقول موحو وی و  
سووراسووری  امووری نوویووسووت کووه  
کارگران  به آن آگواهوی نوداشوتوه  
باشند و یوا نوخوواهونود دسوت بوه  
حمایوت موتوقوابول از اعوتوراضوات  

 همدیگر بزنند. 
 

اینکه  را ع یرغم ایون آگواهوی   
این اتفان هوم اکونوون و یوا فوردا  
صبح رخ نمیدهد موربووط بوه ایون  
مسووئوو ووه موویووشووود کووه جوونووبووش  
کارگری و موبوارزات کوارگوران  
نیز هموچوون دیوگور جونوبوشوهوای  
اجتماعی  جونوبوشوی  موتواثور از  
کل اوضوا  و احووا  اقوتوصوادی  
اجتماعی و توازن قوای سویواسوی  
حاکم بر کشور است. نویوازی بوه  
روشنگری نیست که هر حورکوت  
صنوفوی کوارگوران بوا تووجوه بوه  
روبنای سیاسی حاکم بور کشوور  
و مشخصه های آن  بالفاص ه بوا  
مص حتهای حکومتی موواجوه و  
تماب قد در برابر آن قرار مویوگویورد  
و بدین معنا کارگران در قودب بوه  
قودب موبووارزات صونوفووی خوود بووا  
نوهووادهووای اموویوونوتووی و قضووائووی  

 مواجه میشوند. 
 
اینها در ایوران بودلویول مواهویوت    

روبنای سیاسی حاکم بر کشوور   
شرای  طوری نیست که هموچوون  
کشورهای اروپائوی صودهوا هوزار  
کارگر به خیابانها بوریوزنود و بوی  
آنکه این تظاهرات به یه رو در  
روئی تماب عیار با قدرت سیاسوی  
حاکم بیوانوهوامود خواتوموه  پویودا  
کند. به این موعونوا موی خوواهوم  
بگویم ارتوقوا موبوارزات کوارگوران  
ایران به سطح حمایت موتوقوابول از  
اعووتووراضووات هووموودیووگوور   شووکوول  
گیوری اعوتوراضوات سوراسوری و  
دسوووت یوووابوووی کوووارگوووران بوووه  
تشک های مستقل   اموری اسوت  
که به تناسب تیییر تووازن قووای  
سیاسی در کشور محقو  خوواهود  

 شد. 
 

در عین حا  بوایود بودانویوم طوبوقوه  
کووارگوور ایووران بووه عوونوووان یووه  
نیروی عظیم اجتماعوی  خوود بوا  
اعتراضات روزمره و ایسوتوادگوی  
در برابر وضعیوت مووجوود  دسوت  
اندر کار این تیییر تووازن قوواسوت  
و هووموویوون امووروز بووارقووه هووای  
سوووراسوووری شووودن اعوووتوووراضوووات  
کوووارگوووری را مووویوووتووووان در  
اعووتووراضووات کووارگووران بوورن و  
مخابرات و بازنشستگان کشووری  

 و تامین اجتماعی مشاهده کرد. 
 
اصلی تریهن و بهنهیهادی  -١

ترین مطالبهه ی کهارگهران 
در شرایا کنهونهی چهه مهی 

 دانید 
 

اصو وی توریوون و مووحووری توریوون  
مطالبه ما کارگران که بور بوطون  
و بستر مبارزات روزمره موا بورای  
دستیابی به مزد عادالنه  امنویوت  
شویو وی  ایومونوی کوار  بویوموه و  
بهداشوت و درموان و...   وجوود  
دارد  برخوورداری از تشوکو وهوای  

 مستقل کارگری  است. 
 

کارگران در مبارزات روزمره خوود  
بر سر مزد و شورایو  کوار اسوت   
که به ضرورت متحد شودن و از  
این مونوظور بوه ضورورت بورپوائوی  
تشکل به عنووان ابوزاری موتوحود  
کننده دست می یابند و از اینهوا  
به بعد است که مبورمویوت وجوود  
تشکل  در سطوح یوه آگواهوی  
اجتمواعوی در موبوارزه کوارگوران  
برای دستیابی به یوه زنودگوی  
انسانی به عنوان یوه موطوالوبوه  
بنیادی وارد  ورخوه ی کوار و  

 زیست آنان میشود. 
 

اموا توا آنوهوا کوه ورای سواز و  
کارهای موبوارزاتوی کوارگوران و  
بوورخوووورداری شوووان از تشوووکووول  

مستقل به م ابه حقوون بونویوادیون   

آنان بر میوگوردد  اگور بوخوواهویوم  
فوووری تووریوون و مووهووم تووریوون  
خواستهای کارگوران ایوران را در  
یه لیست کو ه بیان کنویوم  
باید بگوویوم اهوم ایون موطوالوبوات  
عووبووارتوونوود از. افووزایووش فوووری  
حداقل موزد کوارگوران شواغول و  
بازنشسته بر اسا  استانوداردهوای  
زنوودگووی امووروزی ودر شوورایوو   
حاضر  وهوار مویو ویوون تووموان    
احویوا قوراردادهووای دائووموی و بوور  
 یده شودن قوراردادهوای مووقوت   
پایان دادن فوری به عدب پورداخوت  
بموق  دستموزدهوا و تو وقوی شودن  
عوودب پوورداخووت مووزد از سوووی  
کارفرمایان به م وابوه یوه جورب  

 –سنگین قابل تعقیوب قضوائوی  
بووور ووویوووده شووودن شووورکوووتوووهوووای  
پویوومووانووکواری و تووامویوون نوویووروی  
انسانی و انعقاد قرار داد مستقویوم  
و دائمی کارگران ایون دسوتوه از  

 –شرکتها با شورکوتوهوای موادر  
اجوورای کوواموول بوویوومووه کووارگووران  
ساختمانی و توحوت پووشوش قورار  
گرفتن کارگران همه بوخوشوهوای  
کو ه و بزرگ تحت پووشوش  
قانون کار و توامویون اجوتومواعوی   
برقراری بویوموه بویوکواری موعواد   
حووداقوول مووزد بوورای کووارگووران و  

جوانان بیکوار آمواده ی بوه کوار   
 و....  

 
بها تهوجهه بهه سهو ه   -٩٤

زدایی قدرت از مهنهتهقهدان، 
فعالین مهدنهی، سهیهاسهی و 
صههنههفههی، بههالههتههبههع جههنههبههش 
دانشههجهههویهههی در شهههرایههها 
امروزین حساسیت و واکنهش 
هههای شزم را بههه فههقههر، 
نابهرابهری، بهی عهدالهتهی، 
مصائ  و مشکالت جهامهعهه، 
مطالبات کارگران، معهلهمهان 
و مههحههرومههان نههدارنههد. بههه 
نههرههر شههمهها مسهه ههولههیههت 
اجتهمهاعهی دانشهجهویهان در 
این حیطه چیست  در واقهع 
پیام شمها بهه دانشهجهویهان  

 چیست 

 
 ه بسا که خودتوان هوم مووافو   
هستید که دانشهویان در واقو  آن  
بخشی از طبقه کارگر و نویوروی  
کووار مووزدی هسووتوونوود کووه فووی  
الووحووا  در دانشووگوواهووهووا مشوویووو   

کسووب مووهووارت و آموووزشووهووای   
ع می می باشند و بالوطوبو  پوس  
از پایان این دوره بوایود وارد بوازار  
کار شده و بوه عونووان پورسوتوار   
مهند   پزشه  مع م و مودر   
دانشووگوواه  تووکوونوویووسوویوون بوورن و  
مووخووابوورات  کووادر و مسووئووو   
آزمووایشووگوواه  کووادر تووولوویوود و  
سوورپوورسووت خوو  تووولوویوود  کووادر  
اداری  مووکووانوویووه سوویوواالت   
مکانیه ماشین آالت  کوادر و  
مسئو  کنتر  کیفی تولیود و...   
مشیو  بکار گوردنود. توازه هوموه  
اینها در صورتی اسوت کوه پوس  
از پایان توحوصویوالت  مووفو  بوه  
پیدا کردن شویو وی موتونواسوب بوا  
رشته تحصی ی خود شوونود و یوا  
موووفوو  بووه اشووتوویووا  بووه عوونوووان  
کارگر ساده و یا کارگر فونوی و  
خوودموواتووی  گووردنوود. در غوویوور  
اینصورت بوه عونووان بوخوشوی از  
لشکر  خیره بیکاران باید بسووزنود  
و بسووازنوود و بووا هووزار و یووه  
بدبختی و فالکت مواجه شوونود.  
کما اینکه هم اکونوون بویوکواری  
فوواری الووتووحووصوویووالن دانشووگوواهووی  
یکی از موهوم توریون مشوکوالت  
اجتماعی کشور است و  زندگوی  
صدها هزار جوان فاری التوحوصویول  
بیکوار  بوی هویوچ  شومونودازی  
برای اشتیا  در حوا  توبواه شودن  

 است. 
 

گذشته از واقعیت هوای عویونوی  
فون  تا آنها هم کوه بوه توبویویون  
جووایووگوواه دانشووهووویووان و فوواری  
التحصیالن دانشگاهی در عورصوه  
تووولوویوود و توومووامووی حوووزه هووای  
زندگی اجتماعی بشریت معواصور  
بر میگردد باید بگویم با توجه بوه  

 مصاحبه گاهنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه 
 با جعفر عظیم زاده 
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پووویوووشووورفوووتوووهوووای غوووو  آسوووای  
تکنولوویکی در  ند دهوه اخویور  
و  کاربست آن در تمامی عورصوه  
هووای تووولوویوودی و  زنوودگووی  
اجتماعی  دیگر اینگونوه نویوسوت  
که آنان همانند پنهاه  سا  پویوش  
در را  هرب اداره و سوازموانودهوی  
تولید و امور زندگی اجوتومواعوی  
قرار گیرند. ب که اک وریوت قوریوب  
بووه اتووفووان آنووان هووم ایوونووه در  
تمامی کشورهوای پویوشورفوتوه و  
همچنین کشورهایی ماننود ایوران  
در پهنه ی تولید و اداره زنودگوی  
اجتماعی در سطوت مخت فوی بوه  
عنوان نیروی کار مزدی مشیوو   
بکار هستند. به عوبوارت دیوگور   
امروزه بدلیل پیوشورفوتوهوای خویوره  
کننده ع می  عو وم و دانوش در  
تمامی زوایایش  ونوان در سوطوح  
گسترده و عمیقی  با هور گوونوه  
تووولوویوود و اداره امووور زنوودگووی  
اجتماعی  بشر در هم تنیده اسوت  
و یا در حا  در هوم تونویوده شودن  
اسووت کووه کووارگووران امووروز  نووه  
کووارگووران یوودی کووم سووواد و  
بیسوواد دیوروز  بو وکوه توحوصویول  
کووردگووان و دانووش آموووخووتووگووان  

 دانشگاهی هستند. 
 

به همین دلیل هم هسوت کوه موا  
در سووطووح جووهووانووی  دیووگوور بووا  
جنبشهوای دانشوهووئوی هوموانونود  
جنبشهای دانشهوئی دهوه هوای  
پیشین به عونووان حواموی دیوگور  
جنبشهای اجوتومواعوی از قوبویول  
جنبش کارگری  جنوبوش زنوان و  
یا جنبشوهوای اسوتوقوال  طو وبوانوه  
مواجه نیستیم. به عونووان مو وا    
سا  گذشته وقتی دولوت فورانسوه  
تیییر قوانوون کوار را در دسوتوور  
خود گذاشت ما با یه جونوبوش  
دانشووهوووئووی حووامووی جوونووبووش  
کارگری در مبارزه ع یه تویویویور  
قانون کار در این کشوور موواجوه  
نبودیم که به واسطوه مسوئوولویوت  

اجتومواعویوش کوارگوران را موورد  
پشووتوویووبووانووی قوورار دهوود بوو ووکووه  
دانشهویان و حتی دانوش آمووزان  
فرانسه بوه عونووان یوه نویوروی  
اص ی و مدعی اص ی مبارزه بوا  
تیییر قوانوون کوار  عو ویوه دولوت  

 اوالند به میدان آمدند. 
 

به عنوان یه جوموعوبونودی بوایود  
بووگووویووم. دوسووتووان! مسووئووولوویووت  
اجووتووموواعووی شوومووا  مسووئووولوویووتووی  
مربوط به زندگی شوموا و آیونوده  
شماست. اک ریت قریب بوه اتوفوان  
شما بخش مهم و قابل توجهی از  
طووبووقووه کووارگوور ایووران و نوویووروی  
کارمزدی سا  آینده و هومویونوطوور  
دو سا  دیگور و بوطوور گسوسوت  
ناپذیری سالها و سوالوهوای آیونوده  
این  جامعه هستید. شوموا طوبوقوه  
کارگر ایران هسوتویود. هور گوونوه  
تعرضی بوه حوقوون انسوانوی موا  
 شوواغوو وویوون امووروز   تووعوورضووی  
مستقیم و بالواسوطوه  بوه حوقوون  
انسووانووی شووموواسووت. قووانووون کووار  
امروز و هر گونه تییویوری در آن  
مووربوووط بووه شوومووا و زنوودگووی  
شماسوت. انوهومواد حوداقول موزد   
تسهیل اخراج سازی  شورکوتوهوای  
پویوومووانووکواری و تووامویوون نوویووروی  
انسانوی  و هور آن  ویوزی کوه  
امروز در قالب لوایح و طورحوهوای  
ضوود کووارگووری هوومووچووون طوورت  
کووارورزی فوواری الووتووحووصوویووالن  
دانشگواهوی بوه اجورا در مویوایود  
مستقیما شورایو  کوار و زیسوت  
شما را نشانه رفته است. نوابوودی  
و تضعیف توامویون اجوتومواعوی و  
غارت صندوقهای بازنشسوتوگوی   
مستقیما امری مربوط به شموا و  

 آینده شماست. 
 

من می فهمم که شوموا دوسوتوان  
دانشهو نیز همچون مون کوارگور  
پوورووه ای در رابووطووه بووا موو ووال  
کووارگووران هووپووکووو  کوواری جووز  

حوومووایووت از عوودب اخووراج آنووان   
نمیتوانید انهاب دهید. به عبوارتوی  
در این حوزه فعالیت و مسئوولویوت  
شما به عنوان بخوشوی از طوبوقوه  
کارگر ایران جنبه همبسوتوگوی و  
حمایتی پیدا میکند. اما مسوائول  
بسیار بنیادی دیوگوری هوموچوون  
تییویورات ضود کوارگوری تور در  
قانون کار  انهماد دسوتوموزدهوا و  
تصووویوووب و اجوورای لوووایوووح و  
طرحهای ضد کارگری هوموچوون  
طرت کارورزی دانش آمووخوتوگوان  
دانشوووگووواهوووی و...   تووومووواموووا  
مسووائوو ووی هسووتوونوود  کووه بووطووور  
مستقیم مربوط به زندگی هومویون  
امروز و همین فوردای شومواسوت.  
عووالوه بوور ایوون  حوواکووم کووردن  
سیاستهای ویرانگرانه بر تومواموی  
شووونووات زنوودگووی اجووتووموواعووی و  
اقووتووصووادی سوویوواسووی  شوومووا  
دانشهویان را بوه ایوفوای نوقوشوی  
مسئوالنه و جدی در بورابور آنوهوا  

 فرامیخواند. 
 

بوویووائوویوود بووه عوونوووان بووخووشووهووای  
مووخووتوو ووف یووه طووبووقووه بووزرگ  
اجتماعی دستهایمان را در دسوت  
همدیگر بگذاریم و با موبوارزه ای  
متحد و یکپار ه اجازه ندهیم موا  
را از حوداقو وهوای یوه زنودگوی  
انسانی و شورفوتومونودانوه موحوروب  

 سازند. 
 
مههیههشههل دی تههیهها،   -٩٩

استاد دانشهگهاه پهتهسهبهرگ 
 آمریکا معتقد بود:

 یزی کوه بوه نوابورابوری دامون  
مووی زنوود  قوودرت رو بووه رشوود  
مالکیون سورموایوه و زوا  قودرت  
کارگران است و هور  وه قودرت  
کارگران بیشتر باشد  بویوشوتور بوه  
سمت تساوی و عدالوت موتوموایول  

 می شویم. 
 

یعنی او جایگواه ویو ه ای بورای  
کووارگووران در نووهووادیوونووه سووازی  

عوودالووت اجووتووموواعووی و تسوواوی  
 درآمدی در نظر گرفته است. 

 
آیوا شووموا انوگوواره فووون را قوبووو   

 دارید؟ 
 

و به نظر شما  مسئولیت اخوالقوی  
کارگران در  نین شرایوطوی کوه  
قدرت روت مبارزان اجتومواعوی را  
فرسوده می سازد  برای موقوابو وه  

 با نابرابری را  یست؟ 
من بوا دیودگواهوهوا و بوحو وهوای  

میشل دی تیوس آشونوائوی نودارب   
لذا بر اسا  جم وه ای کوه نوقول  
کرده اید نمیتوان  ندان در توایویود  
یا رد انوگواره ایشوان  صوحوبوتوی  
کرد.  را که در بونویوادی توریون  
سووطووح آن  وویووزی کووه موووجوود  
نابرابری و مضواف بور آن  دامون  
زدن به نابرابری انسانهوا در نوظواب  
سرمایه داری اسوت در گورایوش  

  اتی خود سرمایه نهفته است. 
 

لووذا سوووالووی کووه در ایوون موویووان  
مطرت میشود و در جومو وه نوقول  
شده از میشل دی تویوس موبوهوم  
است این است که آیا میوشوود در  
 هار وب مونواسوبوات سورموایوه  
داری تا ابد نقطه تعادلی ما بویون  
قوودرت اجووتووموواعووی کووارگووران و  
مالکین سرمایه برای کاسوتون از  
دامنه نابرابریها و یا عودب تشودیود  

 آن ایهاد کرد؟  
 

پاسخ این سوا  توا آنوهوا کوه بوه  
مبانوی نوظواب سورموایوه داری از  
قبیل کار مزدی  سیکل انبواشوت  
و بحران و گرایش دائمی سرموایوه  
به تمرکز و خ   ید از انسانوهوا بور  
میگردد منوفوی اسوت. از طورف  
دیگر  این بح  به این معونوا هوم  
نیست که نمیشود در مقاطعی و  
بطور موقت در  وهوار ووب ایون  
نظاب به نقطه تعادلوی نسوبوی موا  
بوویوون قوودرت طووبووقووه کووارگوور و  

مالکین سرمایه دست یافت تا از  
دامنه نوابورابوریوهوا کواسوتوه و یوا  

 ج وی تشدید  آن گرفته شود. 
 

اما به نظر من بسیار موهوم اسوت  
که بدانیم رسیودن بوه ایون نوقوطوه  
تعاد  نسبی در موقواطوعوی بورای  
کاستن از دامونوه نوابورابوریوهوا در  
نظاب سرمایه داری  نه نواشوی از  
منویات سرموایوه و کوارکورد آن   
ب که تابعی از موبوارزات سوخوت   
طاقت فرسا و گاه بسیار خوونوبوار  
طبقه کارگر اسوت. نوگواهوی بوه  
جنبش کارگوری در کشوورهوای  
اروپائی از جنبش  ارتیستوهوا در  
انگ ستان توا موبوارزات کوارگوران  

  ٢٩ و    ٥٩ فرانسه در دهه های   
قرن نوزده  کمون پاریوس  انوقوالب  
اکتبر  انقالب آلمان  جونوبوشوهوای  
کارگری در طو  قرن بیستم   توا  
نگاهی به آنچوه کوه بوه طوبوقوه  
کارگر اروپوا در پوس فوروپواشوی  
ب ون شرن و بواز پوس گویوری  
دسوتواوردهووای کوارگووران در ایوون  
کشورها بر میگردد  همه  موویود  

 این امر است. 
 

لذا باید فورن گوذاشوت موا بویون  
کسانی که ایون ظورفویوت را در  
درون موونوواسووبووات و کووارکوورد  
سرمایه برای ایهاد تعاد  نسوبوی  
ما بین قدرت مالکین سرموایوه و  
کارگران برای ج وگیری از رشود  
نابرابریها می بویونونود و کسوانوی  
کووه ایووهوواد ایوون نووقووطووه تووعوواد   
مقطعی و نسبی و موقتی را موا  
حصل موبوارزات طوبوقوه کوارگور  
میدانند. من به این دستوه آخوری  
تع   دارب و عمیوقوا اعوتوقواد دارب  
در  هار وب مناسبات سورموایوه  
داری بوودون مووبووارزات پوویووگوویوور   
سازمانیافتوه و آگواهوانوه طوبوقوه  
کارگر نمی توان هویوچ امویودی  
به کاستن از دامنه نابرابریها و یوا  

 ج وگیری از تشدید آن داشت. 
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غارت  پو  های موردمویوکوه بوا  
هزار و یه بودبوخوتوی انودوخوتوه  
هایی  از حقون و درآمود مواهونوه  
شان جم  کرده اند و به امید پوو   
هووای! بوویووشووتوور و یووا امووکووان  
دسترسی به مسکون و یوا بورای  
درآموود بوویووشووتوور و یووه کوومووی  
زنوودگووی بووهووتوور  در ایووران تووحووت  
حاکمیت رویوم اسوالموی عوادی  

 است.  
در نظاب سرمایه اسوالموی جوواب  
اعتراض مردمیکه ع یه فسواد و  
دزدی بانکها و موسسات موالوی  
دست به اعتراض میزنند با حمو وه  
نوویووروهووای نووظووامووی جووواب داده  
موویووشووود. در اهووواز نوویووروهووای  
انتظامی با باتوب به مالبواخوتوگوان  
آرمان  حم ه میکنونود. در توهوران  
بیش از یه ماه است  توحوصون  
سووپوورده گووذاران موووسووسووه مووهوواز  
کاسپین مقابل درب قوه قضوایویوه  

ب وار کشواورز اداموه دارد  موردب  
میخواهنود موا  و دارایوی هوای  
غووارت شووده شووان را از حوو ووقوووب  
دزدان حووورفوووه ای جوووموووهووووری  

 اسالمی در بیاورند.  
 

اعتراض مالباختگان پوس از سوه  
سووا  هوونوووز در بوورابوور مووهوو ووس  
اسووالمووی  دادگسووتووره هووا  قوووه  
قضایی و اسوتوانوداری هوا اداموه  

 دارد.  
صادن الريهانى اموا  مردب را در  

حساب بانكى شخصى بو وو وه    ١٥ 
و ماهيانه پنهاه ميو ويوارد تووموان  

 سود دريافت مى  ند. 
 

در تهم  مالوبواخوتوگوان و سوپورده  
گذاران آرمان در اهواز در موقوابول  
استانداری شعار  مرگ بر دولوت  
بی غیرت  داده انود. ایون شوعوار  
عم  نوارضوایوتوی و تونوفور موردب  

ناراضی  ع یه حکومت اسالموی  
 را به نمایش میگذارد.  

مبارزه و اعتراض ع ویوه فسواد و  
غوارت زنوودگوی موردب سوراسووری  
شده. هوموه جوا ایون اعوتوراضوات  
برگزار میشوند. نارضایتی عو ویوه  
حکومت اسالمی سورموایوه تووده  
گیر و می ویوونوی شوده. شوعوارهوا  
رادیکا  و تعرضی تر شده اند. بوا  
هوور تووهووموو   بووا هوور اعووتووراض و  
موورگ بوور دولووت  خشووتووهووای  
محکم جنبش برای سرنگونی بوه  
فضای سویواسوی وووو اعوتوراضوی  

 جامعه کشیده شده.  
  ........... 

خهههبهههرن  کهههنهههدن درب 
استانداری اههواز و حهمهلهه 
نیروی انترامی بها بهاتهوم 

 به مالباختگان آرمان 
موالووبوواخووتووگووان و سووپوورده گووذاران  
آرموووان در اهوووواز در موووقوووابووول  
استانداری تهم  اعتوراضوی بورپوا  

کوورده و اقووداب بووه کوونوودن درب  
 استانداری نمودند. 

موهورمواه    ٤٢ شامگاه  هارشنبه    
مالباختگان وغوارت شودگوان    ١١ 

موسوسوه آرموان وحودت بوراسوا   
فوووراخووووان ازقوووبووول داده شوووده  
دراعتراض به غوارت بوولوهوایشوان  
وعدب پاسخگویی به مطالوبواتشوان  
درموقوابول اسوتوانوداری خووزسوتوان  

 تهم  اعتراضی برگزارکردند. 
تهم  کنندگان خشمگین کوه بوا  
درب بسووتووه اسووتووانووداری مووواجووه  
شووودنووود قصووود کووونووودن درب  
اسووتووانووداری را داشووتوونوود کووه  
مامورین مهبور بوه بوازکوردن آن  

 شدند.  
ماموران نیروی انتظامی با بواتووب  
به مردب حم ه کرده و گوشی هوا  
و موبای هوای آنوان را گورفوتوه و  
می شکستونود. موامووران توال   
می کردند که مان  فی موبورداری  
توووسوو  مووردب شووونوود امووا مووردب  
اهمیتی نمی دادند و به اعوتوراض  

 و فی مبرداری ادامه می دادند. 
بنا به گفته شاهدان عینی توعوداد  
ماموران نیروی انتظاموی خویو وی  
زیاد بوود و آنوهوا  در هورا  از  

    گستر  اعتراضات موردموی  
مالباختگان را در محواصوره خوود  

 در آورده بودند . 

تووهووموو  کوونوونوودگووان  بوونوور هووا و  
پالکاردهایی دردسوت دارنود کوه  
روی آنها نوشته شده است .حقوون  
شهروندی مواکوهواسوت؟ ورایوه  

 مقاب مسئو  پاسخگونیست؟ 
 

 تهم  کنندگان شعارمی دادند. 
پههوا  مههاراکههی بههرده 

 دستهای پشت پرده 
 
دولههت بههه ایههن بههی  

غههیههرتههی هههرگههزنههدیههده 
 ملتی

مهرگ بهر دولهت بههی 
 غیرت 

ما بهههه ههای جهنهگهیهم 
 بجنگ تا بجنگیم

 
یکی از زنان شوریوف موالوبواخوتوه  

 خشمگینانه فریاد می زد. 
ایووران توونووهووا  شوووری اسووت  ووه  
مالش به همه  شورها موی رسود  

 ولی به مردب خود  نمی رسد 
 

    - ٩٥١١ مهر    ٤١ 
 ٤٩٩١ اکتبر    ٩١ 

 نسان نودینیان 
 مرگ بر دولت 

"اعتراض ماا باختگان: زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، اسالم رو پله کردی، 
 مردم رو  له کردی!"
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 با گرمترین درودها  
بدینوسی ه از تومواموی کوارگوران   
اعضای سونودیوکوا  دانشوهوویوان   
فعالین اجتماعی و خانوواده هوا و  
انسووانووهووای آزاده کووه بووه حووبووس  
ناعادالنه مون و دیوگور فوعوالویون  
کووارگووری اعووتووراض کوورده انوود  
کما  قدردانی و تشوکور را دارب.  
همچنین از ک یه تشوکوالت بویون  
الم  ی کارگری از اقصی نوقواط  
جهان که بوا ارسوا  نواموه هوای  
اعتراضی به مقامات حکووموتوی  
خواهان آزدی بدون قویود و شورط  

اینهانب و دیگر کارگرن زنودانوی  
 شده اند بسیار سپاسگزارب.  

 
ا یت و آزار مون و خوانوواده اب از  

که مواموواران لوبوا     ٩٥٣١ سا   
شخصی مرا در حین رانندگوی و  
در حضووور مسووافووران بووه اتووهوواب  
ساختگی سارن مس ح دسوتوگویور  
کووردنوود تووا امووروز لووحووظووه ای  

مواه در    ٩١ متوقف نشده اسوت.  
  ٤٩١ س و  انفرادی بوازداشوتوگواه  

زندان اوین تحت بوازجوویوی هوای  
طوووالنووی موودت و شوودیوودتووریوون  

برخوردهای فیوزیوکوی  روحوی و  
روانی بودب و  ندین بار تهدید بوه  
اعداب شدب. در این سا  هوا بوارهوا  
عمل حراحی و معاینه و موداوای  
پزشکی داشته اب و بوه دفوعوات  
مهبور گردیدب که برای رسوانودن  
صدای ح  خواهوی اب دسوت بوه  
اعتصاب غذاهای طوالنی بوزنوم.  
برای  ی؟  ورا یوه کوارگور  
بووایوود بووه دلوویوول دفووا  از حووقووون  
ابووتوودایووی خووود و هوومووکووارانووش  
اینچنین آزار ببویونود و سوالموتوی  
خود  و خوانوواده ا  بوه خوطور  

بیافتد؟ تصور کرده بودند کوه بوا  
این اعما  سرکوبگورانوه و ایوهواد  
رعووب و وحشووت مووی توووانوونوود  
سندیکای کارگران شرکت واحود  
اتووبوووسوورانووی تووهوران و حووومووه و  
دیگر تشکالت کارگری مستقول  
را مرعوب کونونود و سورجوایشوان  
بنشانند. اما هیچگواه ایونوچونویون  
نشد و نوخوواهود شود. مواداب کوه  
کارگران را است مار و بی رحمانوه  
سوورکوووب مووی کوونوونوود  حوو   
کارگران را بی مهابا پایما  موی  
کنند و در عویون حوا  سورموایوه  

داران و اخوتوال  گوران و غوارت  
گوران امووا  عوموومووی را مووورد  
حمایت قرار می دهندر تشکول و  
 اعتراض و اعتصاب خواهد بود.  

 
وضعیوت مون کومواکوان نواروشون  
اسووت و بووا وجووود وعووده هووای  
مقامات برای پایان دادن بوه ایون  
وضعیت  کومواکوان در حوبوس و  
بدون مراقبت پزشکی مناسب بوه  
سر می بورب. حوموایوت هوموبونودان  
محترمم  خانواده عوزیوزب  هوموسور  
بزرگوارب و هموکواران زحوموتوکوش  
سندیکای کارگران شرکت واحود  
و نوویووز حوومووایووت کووارگووران و  
موودافووعوویوون حووقووون کووارگووری و  
انسانی در ایران و در سوطوح بویون  
الم  ی تنها ضامن آزادی مون و  
دیگر همقوطواران در بونود خوواهود  

 بود.  
 

 پیروز باشید  
 رضا شهابی  

 کرج  -زندان رجایی شهر 
 ٩٥١١٩٩١٩٤١ 

پههههیههههام رضهههها 
شهابی از زنهدان 

 رجایی شهر

 مراسم یادبود و بزرگداشت محمد جراحی کارگر مبارز و مجبوب مردم را در ونکوور برگزار میکنیم . 
محمد جراحی کادر حزب کمونیست کارگری ایران پا از تحمل زندان و شکنجه به خاطر فعالیت های سازمانگرانه 

 اش در اثر بیماری سرطان از میان ما رفت .
 از شما دعوت میکنیم همراه با ما یاد و خاطره اش را گرامی داریم .

٤٤٩١اکتبر  ٤٥بعدازفهر شنبه  ١تا  ۵زمان :   
  باندری رود نزدیک کینکزوی ٧٧١٧مکان : پاتوق ونکوور واقع در موزاییک شماره 

5575 boundari Rd at kingway 
for more information: 604 7278986 
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سواا: در مورد جنهبهه ههای 
نههرههری بههحههم کههمههونههیههسههم 
کارگری نکات زیادی ههنهوز 
میماند که میتوانست اینهجها 
مورد بهحهم مها بهاشهد. در 
سمیناری که چنهدمهاه قهبهل 
در معرفی این مبحهم ارائهه 
کردید به بسهیهاری از ایهن 
جوان  پرداخته شد. گهویها 
متن این سمینار قرار اسهت 
منتشر بشود و بنابراین مها 
میتهوانهیهم بهه ههمهیهن حهد 
اینجا اکتفا کهنهیهم و وارد 
بحم درباره حزب کمونیسهت 
ایران بشهویهم. در ابهتهدای 
صحبت به وجود و تهقهابهل 
گرایشات مختلهف در حهزب 
کههمههونههیههسههت ایههران اشههاره 
کردید. صفاتی نریر راست 
و چههو و مههرکههز هههنههوز 
مشخصات اجتماعی و فکهری 
ایههن گههرایشههات را بههیههان 
نمیکنهد. چهه تهبهیهیهنهی از 
مشهههخهههصهههات سهههیهههاسهههی و 
اجههتههمههاعههی ایههن گههرایشههات 

 دارید 
 منصور حکمت: 

بوورای تشووخوویووص خصوووصوویووات  
گرایشات مخت ف در حوزب بودوا  
باید این را روشون کورد کوه ایون  
حووزب اصوووال طووی  ووه رونوودی  
پیودا شوده و از اوضوا  و احووا   
اجتماعوی و بویورونوی خوود  وه  
تاثیراتوی پوذیورفوتوه اسوت. حوزب  
کمونیست زیر پر م آن حورکوتوی  
در    ایران شکل گورفوت کوه  
خووود را  مووارکسوویووسووم انووقووالبووی  
ایران  اطالن میکرد.  وهوار ووب  
فکری این جوریوان را نوقود خو و   
گرایی و رجعتی بوه ارتودوکسوی  
مارکسیسم تشکیل میداد. حوزب  
کوومووونوویوووسووت بووا اضوومووحوووال   
سوسویوالویوسوم خو وقوی و بوعونووان  

جریانی در نقد سوسیالیسم خ وقوی  
بوجود آمد. از نظر سویواسوی ایون  
جوووریوووان  ووو  توووریووون جووونوووات  
اپوووزیسوویووون  وو  در ایووران را  
تشووکوویوول موویووداد. امووا واقووعوویووت  
اینسوت کوه نوه فوقو  جوریوانوات  
اجتماعی و سویواسوی دیوگور در  
شکل گیری حوزب کوموونویوسوت  
ایران سهیم شدند  ب که خوود ایون  
 مارکسیسوم انوقوالبوی ایوران  هوم  
پدیوده مورکوبوی بوود و در درون  
خود مهم ترین کشوموکوش مویوان  
گرایشات در کموونویوسوم ایوران را  

 حمل میکرد. 
اگر شرای  تاریخی پویودایوش ایون  
جریان را بشکافید دو روند اص وی  
را تشخیص میدهویود. او   فوعوا   
شدن جونوبوش اعوتوراضوی طوبوقوه  
کارگر در طو  انقوالب و شوکول  
گورفوتون و یوا بووهورحوا  پوا جو ووو  
گووذاشووتوون قشووری از کووارگووران  
سوسیالیست در را  این جونوبوش  
اعووتووراضووی. بووعووبووارت دیووگوور  
سوسیالیسم کارگری در ایوران بوا  
انووقووالب در صووحوونووه جوونووبووش  
اعتراضی بشدت فعا  شد. ثانیوا   
در کنار این حرکت طبقواتوی موا  
یه رادیکالیزاسویوون فوکوری و  
سیاسی در درون  و  رادیوکوا   
غیرکارگری را شاهدیم. جونوبوش  
   ایران جونوبوش روشونوفوکوران  
بود. در طو  انقالب ایون جونوبوش  
که از نظر جایگاه اجتمواعوی ا   
کامال از سوسیالیوسوم کوارگوری  
قابل تومویوز اسوت  بسوموت یوه  
مارکسیسم اصولی و انقالبوی در  
تقابل بوا خو و  گورائوی و غویوره  
 رخیود.  موارکسویوسوم انوقوالبوی  
ایران  از نظر عم ی بهرحوا  یوه  
جووریووان بووود  امووا هوومووسوووئووی و  
تواثوویورات موتووقوابوول ایوون دو رونوود  

متمایز اجتماعی را نوموایونودگوی  
میکرد. بوعوبوارت دیوگور  جوریوان  
مارکسیسوم انوقوالبوی از یوکوسوو  
پ ی بود برای اتصا  سویواسوی و  
عم ی این دو گرایش اجوتومواعوی  
متفاوت و از طرف دیگور خوود   
قوووالوووبوووی شووود بووورای ایووونوووکوووه  
سووووسووویوووالووویوووسوووم کوووارگوووری و  
رادیووکووالوویووسووم سوووسوویووالوویووسووتووی  
اپوزیسیون روشنفکوری بواز بورای  
مدتی در جووار هوم هوموزیسوتوی  
داشته باشنود. جوریوان رادیوکوالوی  
بوجود آمد که    را رادیوکوا   
تر میکرد  اما در تح یل نوهوائوی  
سوسیالیسم کارگری را همچونوان  
با رادیکالیسوم روشونوفوکور  و   
ایوورانووی هووم سوورنوووشووت نووگوواه  
موویووداشووت. ایوون پوویوووسووتووگووی و  
هوومووزیسووتووی حوواصوول هوومووسوووئووی  
هردوی این جنبش ها در موبوارزه  
عو ویووه خو وو  گوورائوی و کوارگوور  
گووریووزی اپوووزیسوویووون  وو  و  
بوویووگوووانووگوووی آن بووا تووئووووری  
مارکسیسم بود. بهرحا  خوالوصوه  
حرفم اینوسوت کوه  موارکسویوسوم  
انقالبی ایوران  یوعونوی آن جوریوان  
مشخصی که زیر پر م آن حوزب  
کمونیست تشکیل شد از ابتدا بور  
دو پایه اجتمواعوی موتوفواوت بونوا  
شووده بووود. ایوون جووریووان حوواصوول  
همسوئی و همزیستوی دو جوریوان  
اجتماعی موتوفواوت بوود  انوتوقواد  
مارکسیستی در درون    غیور  
کارگری با تعرضش ع یوه خو و   
گرائی از یکسو  و سوسویوالویوسوم  
کارگری با شوراها و اعتصوابوات  
و رهبوران عومو وی ا  از سووی  
دیگر. واضح است کوه گسوتور   
انتقاد مارکسیستی نومویوتووانسوت  
   رادیکوا  را بسوموت طوبوقوه  
کارگر و به سمت انطبان بویوشوتور  

با سوسیالیوسوم کوارگوری نورانود.  
حوورکووت انووتووقووادی تووئوووریووه و  
سیاسی ای کوه در درون  و   
رادیکا  ایران شکل گرفت از هور  
لوحووان موووقوعوویوت سووسوویوالوویوسووم  
کارگری را تقویت میوکورد. اموا  
بووعوونوووان یووه جووریووان مووعوویوون  
سیاسوی  موارکسویوسوم انوقوالبوی  
ایران  عین سوسیالیسم کوارگوری  
ووو وووون ضووود   نوووبوووود. یوووه ب
پوپوولویوسوتوی بوود بوا گورایشوات  
متفاوتی در درون خوود . و بواز  
روشن است که با زوا  پوپوولویوسوم  
عمر مفویود ایون بو وون هوم بوه  

 پایان میرسد. 
اضوومووحووال  پوووپووولوویووسووم و نووفووس  
تشکیل حزب کمونیسوت بوعونووان  
سنود عومو وی پویوروزی بور خو و   
گرائی  طبعا  هموانوطوور کوه در  
عمل پیش آمد  به مط وبیوت ایون  
 تر و این قالب مشترن خاتوموه  
میداد و این جریان را بوه عووامول  
تشووکوویوول دهوونووده ا  تووهووزیووه  
میکرد. این اتوفوان  کوه مورحو وه  
مووهوومووی در توواریووخ تووکوواموول  
سوسیالیوسوم کوارگوری در ایوران  
است  از آنها که حزب بوه بسوتور  
اص ی سوسیوالویوسوم رادیوکوا  در  
ایران تبدیول شوده بوود  توا حودود  
زیووووادی بصووووورت پوووویوووودایووووش  
شووکووافووهووائووی در درون حووزب  

 کمونیست ایران رخ داد. 
 

این  هار وب مشوتورن بوهوررو  
مبنای رسمی و اص ی تشوکویول  
حوووزب بوووود. بووورنووواموووه ا    
موطوالووبواتووش سونووت هووایوش هومووه  
بعنوان اصو  و حقایقی که حوزب  
باید برمبنای آن کارکند پذیرفوتوه  
شده بود. اما حزب کمونیست بوه  
این جریان و گورایشوات تشوکویول  

دهنده آن منحوصور نوموانود.  ونود  
گوورایووش مووهووم دیووگوور در حووزب  
کوومووونوویووسووت دخوویوول شوودنوود. در  
کردستان نواسویوونوالویوسوم کورد از  
ابتدا باشد که در اشوکوا  خو وقوی  
توور و رادیووکووا  تووری  در سوونووت  
مبارزه کومه له سهیم شوده بوود.  
درکووونوووگوووره دوب کووووموووه لوووه  
مووارکسوویووسووم انووقووالبووی در ایوون  
تشکیالت رسما پیروز شد. جوریوان  
ناسیونالیستی ساکت شد اموا در  
حاشیه کومه له وارد حوزب شود.  
از طوورف دیووگوور در مووقوویووا   
سراسری  حوزب کوموونویوسوت  و  
قبل از آن حتی خود سازمانوهوا و  
فووراکسوویووون هووای موووسوووب بووه  
مارکسیسوم انوقوالبوی  بوه قوطوب  
جا بی برای    رادیکوا  ایوران  
بطور ک وی توبودیول شودنود. خوواه  
ناخواه گرایشات مخت وف مووجوود  
در    رادیکا  ایران  بوا درجوه  
ای حه و اصوالت  وارد حوزب  

حوووزب    ١٤ شووودنووود. در سوووا   
کمونویوسوت ظورفوی اسوت بورای  
فعالیت همه ایون گورایشوات زیور  
 ووتوور عوومووومووی  مووارکسوویووسووم  
انقالبی ایران . طبیوعوی بوود کوه  
این موازنه گرایشات  با توجه بوه  
تکوین تفوکور سویواسوی در درون  
حزب و از آن مهمتر با تووجوه بوه  
توویوویوویوورات عوویوونووی در مووقوویووا   
اجتماعی در ایران و در سطح بیون  
الم  ی  نمیتوانست بهمان صوورت  
باقی بماند. مهموعه این عوامول  
گرایشات سیاسی در درون حوزب  
کموونویوسوت ایوران را از هوم دور  
کرد.    و راسوت و مورکوزی  
بوجود آورد که حاصل حورکوت و  
تکامل گورایشوات درونوی حوزب  

 در اوضا  جدید بود. 

 یادداشت سردبیر
منتشر شده است. در  ٩٣٣٥آبان  - ٢تفاوتهای ما در جریان مباحم کنگره سوم حزب کمونیست ایران منتشر شد. و در بسوی سوسیالیسم دوره دوم شماره 

 سواا از منصور حکمت است. ٤٣سایت منصور حکمت هم قابل دسترس است. تفاوتهای ما )گفت و گو در باره کمونیسم کارگری( شامل 
 ٤٤٩١اوت  ١بخش از سواا و جوابها را منتشر میکند.   ٤تا ٩کارگر کمونیست در هر شماره حدود یک صفحه با فرفیت 

 منصور حکمت  تفاوت های ما
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری
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 اخبار کارگری
 بخش ایران.  نسان نودینیان 

 بخش بین الم  ی. داوود رفاهی  

      

پارس: دو   اعتصاب در کارخانه شستیک
 اند کارگر اخراجی سکته و فوت کرده

سوازی    های گسترده در کارخانه الستویوه   در پی اخراج 
پار   دو تن از کارگران این کوارخوانوه  ونود روز پوس از  

اند. کارگوران شواغول دو هوفوتوه    اخراج  سکته و فوت کرده 
است در اعتراض به وضوعویوت بوحورانوی ایون کوارخوانوه در  

 برند.   اعتصاب به سر می 
بورد و در    کارخانه الستیه پار  در بحران به سر موی 

 اند.   آستانه انحال   مدیران به اخراج کارگران روی آورده 
هوای    حوقوون »کارگران اعتصابی عمو وکورد مودیوران و  

دانونود و بوه    ها را عامل بوحوران کوارخوانوه موی   آن  «نهومی 
 اخراج گسترده معترضند. 

  ٣٩ شوورکووت السووتوویووه پووار  کووه در اواخوور دهووه  
موویوو وویوواردهووا تووومووان سووود داشووت اکوونووون در آسووتووانووه  

 ورشکستگی قرار گرفته است. 
شود زیان انوبواشوتوه ایون کوارخوانوه دو بورابور    گفته می 

 سرمایه آن است. 
مهر ماه امسوا  اعوالب شود کوارخوانوه السوتویوه    ٩٩ 

اصالحیوه قوانوون توهوارت خوواهود    ٩٢٩ پار  مشمو  ماده  
الوعواده    شد  به این مفهوب که ضوروری اسوت موهومو  فوون 

صاحبان سهاب این شرکوت در موورد انوحوال  یوا بوقوای آن  

 گیری کند.   تصمیم 
شرکت الستیه پار  سوازنوده توایورهوای خوودروهوای  

با مشارکت بانه صونوعوت    ٩٥٢٢ سواری و سنگین  سا   
  بیمه مورکوزی و توعودادی  «گروه پیرلی ایتالیا »و معدن   

های دولتی و بوخوش خصووصوی تواسویوس    دیگر از سازمان 
 تحت کنتر  دولت قرار گرفت.   ٩٥١٩ شد و سا   

  ٩٩ این کارخانه واقو  در شوهور صونوعوتوی کواوه ودر  
ترین تولیودکونونوده    بزرگ   ٣٩ کی ومتری شهر ساوه  در دهه  

بوه بوخوش    ٩٥٣٩ تایر سونوگویون در ایوران بوود کوه سوا   
خصوصی واگذار شد و کار مشارکتی بوا شورکوت اموتول  

 روسیه را آغاز کرد. 
  زمانی که کارخانه الستیه پوار   ٣١ دی ماه سا   

کارگر و کارمنود داشوت  موحومودرضوا سوراج    ٢٩٩ هزار و  
می یوارد تووموانوی    ٣ /  ٥ القوب  مدیر عامل جدید آن از سود  

این کارخانه خبر داد و از کمبوود و گورانوی موواد اولویوه   
واردات بی رویه الستیه های به گفته او بوی کویوفویوت  
خارجی و هوموچونویون مشوکول عودب وصوو  قسوموتوی از  

 مطالبات شرکت. 
ا  را اصوالت اسواسوی در سواخوتوار    او مهمترین برنامه 

 سازمانی کارخانه اعالب کرد. 
که خبر اعتصاب کوارگوران ایون   «نفت ما »خبرگزاری  

کارخانه را منتشر کرده  وعده داده است اسونواد دریوافوتوی  

 درباره مدیران این شرکت را منتشر کند. 
 

اعتصاب دارنده گان ماشین های 
 استیجاری درنیشکرهفت تآه

 ازهفت تپه  ه خبر؟ 
 کارگرنیشکرهفت تپه 

ماشین های استیهاری شرکت نیشکرهفت توپوه شوامول  
اتوبو   مینی بو  و وانت که جهت ایاب و هاب پورسونول  

 مورداستفاده قرار می گرفتند دست به اعتصاب زده اند. 
دارنده گان بیش از یکصد وسی ه نق ویوه دراعوتوراض بوه  
پرداخت نشدن حقون های خود دست به اعتصواب زده انود.  
اک رماشین های مورد استفاده که وانت اسوتویوهواری موی  

حقون خود دریافت نوکوردنود. دارنودگوان  ١٢ باشند ازبهمن ماه 
ماشین ها  بدلیل مشکالت مالی  حتی ازتوامویون سووخوت  
وسائل نق یه خود ناتوان هستند اما تاکنون به خواسوت آنوهوا  

 رسیدگی نشده است. 
همزمان کارگران  پیمانکاران ومالکویون مواشویون هوای  
استیهاری سبه وسنگین   بازنشسته ها جوهوت دریوافوت  

  ٢ سنوات و کارگران درشرف بازنشوسوتوگوی بورای پورداخوت 
درصد سهم کارفرما  دست به اعوتوراض زده اموا هوربواربوا  

 جواب واهی و سرخرمن مسئولین شرکت روبرو بوده ایم. 

پارس  اعتصاب در کارخانه شستیک  
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اخیرایکی ازاعضای هیوئوت مودیوره شورکوت نویوشوکور   
درجواب کارگران گفته بود   مگرما سرگنج نشوسوتوه ایوم   

 که شما حقون می خواهید   !!. 
کارفرما به جای جواب گوویوی وپورداخوت موطوالوبوات   
برای ما کارگران پرونده سازی و امونویوتوی و قضوایوی    
می کند و حتی  مسئولین مح ی واستانی هم  درموقوابول  
کارفرما سکوت کرده وقادر به دفا  ازحقون موا کوارگوران  

 نیستد. 
کمترین خواست ما کارگران درشرای  کنوونوی ازدولوت  
این است کوه بودلویول نواتووانوی بوخوش خصووصوی ازارائوه  
مطالبات ما کارگران در نیشکر هفت تپه   این شورکوت از  
بخش خصوصی باز پس گرفته و توحوت نوظور دولوت قورار  
گیرد.الزب به توضیح است که مدیران بخش خصووصوی  و  
مالکین فع ی شرکت نیشکرهوفوت توپوه خوود ا عوان موی  

 کنند که ما خود بخشی ازقدرت ودولت هستیم . 
ما خواست ها و مطالبوات عواجول خوود و در شورایو   
کنونی   را بارها یاد آورشده ایم و دراینها برای  ونودمویون  

 بار  آن را دوباره تکرارمی کنیم . 
موواه حووقووون مووعوووقووه و پووادا     ٢ خوواسووت دریووافووت   

   -  روزموزدهوا    ١٢ حقون بهمن واسفونود مواه    -١٢ و ١٢ سا  
می یوون تووموان    ٢٩٩ پرداخت مطالبات تعاونی مصرف حدود 

پرداخوت حو  عضوویوت    -و که باع  انحال  تعاونی شدند  
بیمه تکمی ی کسرشده ازحقون پرسنل به صندون تکمویو وی  

ماه حو  بویوموه مواهویوانوه  ٥ پرداخت     -پرسنل حدودا یکسا  
  -توزی  لوازب التوحوریورمودار     -کارفرما به تامین اجتماعی 

درصود    ٢ مویو ویوارد سوهوم  ٩٩ پورداخوت    -جیره ماه رمضوان 
نفراز  نی بران فص ی  جهت بوازنشوسوتوگوی کوه    ٤٩٩ حدود 

کوارگور دائوم    ٥٩٩ انوتوظواربویوش از   -مصوبه مه س است  
درصودسوهوم کوارفورموا بوه بویوموه  جوهوت  ٢ جهت پورداخوت  

بازنشستگی وهزاران فالکت و بدبختی دیوگور  کوه دولوت  
باسیاست های مخرب خوود  شورکوت وکوارگوران وخوانوواده  

 های آنان رابه سیه روزی کشانده است . 
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  خواهان پورداخوت    

 فوری  تمامی مطالبات پرسنل می باشد. 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه    
 
 

تجمع کارگران پیمانهکهاری مهعهدن پهروده 
 مقابل فرمانداری طبا

شماری از کارگرانی که تا مهور مواه سوا  جواری از  
طری  شرکت پیمانکاری در موعودن زغوا  سونو  پورورده  
یه طبس مشیو  کواربوودنود در اعوتوراض بوه موعووقوات  

 مزدی خود تهم  کردند. 
نفور موی    ٤٢٩ به نقل از این کارگران که تعداد آنها به  

شوود. موهور مواه سوا  جواری کوه قورارداد    سد عنوان موی 
پیمانکار خاتمه یافت  فعالیت آنها نیز متوقف شده اسوت و  
در عین حا  هنوز بابت دو مواه گوذشوتوه بوا آنوهوا تسوویوه  

 حساب نشده است. 
به گفته این کارگران ماه گذشته به آنهوا گوفوتوه شوده  
بود که وقفه ایهاد شده موقتی است و به زودی بوا آمودن  

های قبو وی دنوبوا  خوواهود شود اموا    پیمانکار جدید فعالیت 
 هنوز  نین اتفاقی نیفتاده است. 

کواری    سوا  سوابوقوه   ٩١ تا  ١ کارگران معترض که بین  
گویند. تا پیش از آغاز سا  جواری نوزدیوه بوه    دارند می 

 اند.   نفر در این واحد معدنی مشیو  کار بوده   ٢٩٩ 
 

تجمع کارگران کارخانه شیر وارنا مقهابهل 
 درب کارخانه

در پی شنیده شدن تعطی ی احتمالی  ارخانه شیور وارنوا  
در تهران  کارگران کارخانه مقابول درب کوارخوانوه توهومو   

 اعتراضی بر پا  ردند . 
 

تجمع کارکنان ستادی ستاره خلی  فهارس 
 در تهران

نفر از کارکنان دفتری پاالیشگاه ستاره خ ویوج  ٢٩ حدود  
فار   مقابل ساختموان ایون پواالیشوگواه در توهوران توهومو   

 کردند. 
نوفور از کوارکونوان سوتوادی    ٢٩ آبان حدود    ٤ صبح روز  

پاالیشگاه ستاره خو ویوج فوار  کوه در دفوتور توهوران ایون  
پاالیشگاه مشویوو  بوه کوار هسوتونود  موقوابول دفوتور ایون  
پاالیشگاه در تهران تهم  کردند.این کارگران کوه از حودود  

ماه پیش در دفتر تهران استوخوداب شوده انود  از سوه روز    ٥ 
پیش از ورود آنها به محل کار خود ج وگیری شوده اسوت.  
بنا برخبر بدنبا  جو وسوه ای در پونوهوشونوبوه  درارتوبواط بوا  
وضعیت کارخانه  صبوح شونوبوه کوه کوارگوران بوه موحول  

ای موواجوه شوده انود کوه بور    کارشان رفته اند  با اطالعیه 
روی آن نوشته شده بوود کوه توا اطوال  ثوانووی کوارخوانوه  
تعطیل است. کارگران خوواسوتوار بوازگشوت خوود بوه کوار  

 هستند. 
 

جههمههعههی از کههارگههران شههرکههتههی شهههههرداری 
کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشهدن 
حقوق و مزایا، مقابل استهانهداری تهجهمهع 

 کردند.
 

تجمع دوباره کارگران شرکت حهمهل ونهقهل 
خلی  فارس مقابل ساختمهان فهرمهانهداری 

 اسالمشهر 
کارگر شرکت حمل و نقول خو ویوج    ٥٩٩ روز دوب آبانمان  

فوواریووس در ادامووه تووهوومووعووی کووه در اعووتووراض بووه  
سازی وپرداخت نشدن مطالبات موزدی خوود  در    خصوصی 

توعواون  کوار و رفواه    روز او  آبان در مقابل ساختموان وزارت 
اجتماعی در تهران داشتنند  تهم  مشابهوی را در موقوابول  
فرمانداری اسالمشهر برپا کردند. بوه گوفوتوه کوارگوران از  

کوه مودیوریوت شورکوت حومول و نوقول    ١٢ اردیبهشت سا   
الم  ی خ یج فار  بوه بوخوش خصووصوی واگوذار شود     بین 

پرداخت مطالبات مزدی وبیمه ای آنهوا بورهوم خوورده اسوت  
به عنوان م ا  در همین مدت پرداخوت موزایوایوی هوموچوون  

وری و بیمه تکمی وی حودود    ح  اضافه کاری  کارانه  بهره 
کارگر شاغل در این شرکت با تواخویورهوایوی هوموراه    ٩٤٩٩ 

 بوده است. 
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الم  ی خ یج فوار     بنا بر خبرها شرکت حمل و نقل بین 
شعبه ونوموایونودگوی    ٢٥ نفر نیروی کار دارد که در    ٩٤٣١ 

سراسر کشور مشیو  به کار هسوتونود.از ایون توعوداد حودود  
نفر در دفتر مرکزی در مونوطوقوه اسوالمشوهور توهوران    ٢٩٩ 

فعا  هستند که مطالبات معوقه آنها ازیه مواه گوذشوتوه  
مواه  ٢ است. در عین حا  هموکواران شوهورسوتوانوی آنوهوا توا  

اسوت    ای باع  شوده   ط بکارند. همچنین حهم مطالبات بیمه 
تا سازمان تامین اجتماعی از تمدید اعتوبوار دفوتور وه ای  

 درمانی کارگران خوداری کند. 
 

 جوانان علیه بیکاری
 اعتراض جوانان آبادان به بیکاری و تبعیض 

مهر گروهی از جووانوان آبوادان    ٥٩ و    ٤١ طی روزهای  
مند در بورابور سواخوتوموان    به دلیل بیکاری باال  تبعیض نظاب 

فرمانداری این شهر تهم  کردند.معترضان خواستار حضوور  
 فرماندار و پاسخگویی او بودند. 

 
تجمهع اعهتهراضهی کهارگهران ههآهکهو اراک 

 مقابل استانداری 
کارگران بنری در دست داشتنود کوه روی آن نووشوتوه  

 «نه ساز  نه تس یم نبرد تا پیروزی »است. 

مهر کارگران هپکو در اران در اعوتوراض بوه    ٥٩ روز  
سه ماه حقون و معوقشان و بالتک یفی شی ی خود موقوابول  
استانداری شهر تهم  کردند. بنا بر خبر هوا کوارگوران ایون  

با این معضالت روبرویند. این کوارگوران    ٣١ شرکت از سا   
با اعتراضات پی در پی هر بوار تووانسوتوه انود بوخوشوی از  

ط ب خود را بگیرند و وعده و وعیدهایی به آنهوا داده شوده  
است  ولی همچنان با مشکالت معیشتی و کواری روبورو  

 هستند.  
پس از تهمعات گسترده کارگوران هوپوکوو و آ رآب در  
اواخر شهریور ماه ع ی ربیعی وعباد  به ایون اسوتوان سوفور  
کرد و وعده داد که مشوکوالت کوارگوران را حول خوواهود  
کرد و دستمزدهای معوقه آنان را در همان هوفوتوه پورداخوت  
می کند. اما این وعده ها تو خالبی بود. کارگران هوپوکوو  

 اعتراضات خود را از سر گرفته اند. 
 

دهمیهن روز اعهتهراض صهنهفهی کهارگهران 
 کمباین سازی تبریز

مهر اعتراض صنفی کارگران کمبوایون سوازی    ٥٩ روز  
روز قوبول آغواز    ٩٩ تبریز وتوسعه صنعت آ ربایهان  که از  

 شده بود ادامه یافت. 
 

تجمع کارگران صنعتی، نگهبانان جنگل و 
 بازنشستگان کارخانه چوب مازندران

مهرحودود هوزار نوفور از کوارگوران صونوعوتوی     ٥٩ روز  
نگهبانان جنگل و جمعی از کارگران بازنشوسوتوه کوارخوانوه  
 وب و کاغذ مازندران در اعتراض بوه پورداخوت نشودن دو  
ماه دستمزد در محوطه کارخوانوه توهومو  کوردنود. بونوا بور  

کوارگور و    ٩١٩٩ خبرها کارخانه  وب و کاغذ مازنودران  
نگهبان جنگل دارد که همگی آنها با معضل توعوویو     ٥٩٩ 

 پرداخت دستمزدهایشان روبرو هستند. 

 
تجمع کارگران شرکت صنایع ریختهه گهری 

 اصفهان 
مهر کارگران شرکوت صونوایو  ریوخوتوه گوری    ٤١ روز  

ماه حوقوون عوقوب افوتواده و موطوالوبوات  ٩١ اصفهان بخاطر  
دیگری که پس از یکسا  شکوایوت کسوی جووابوگوویشوان  

 نیست تهم  کردند. 
 

اعههتههصههاب کههارگههران شههرکههت فههرآورش. 
 پتروشیمی بندرامام ماهشهر

مهر کارگران شورکوت فوراور   پوتوروشویوموی    ٤١ روز  
بندراماب ماهشهر بع ت عدب پورداخوت بورخوی از موطوالوبوات  
خود نظیر ح  سختی کار و بدی آب و هوا دسوت از کوار  

 کشیدند. 
 

کار کارگران تهبهدیهل وضهعهیهت  به  بازگشت
 یافته پاشیشگاه ستاره خلی  فارس 

به دنبا  اعتراضات گسترده کارگران پاالیشوگواه سوتواره  
مهر ماه با دسوتوور مودیوریوت    ٤١ خ یج فار   از صبح روز  

کارگری که از نیمه شهریوور مواه گوذشوتوه    ١١ جدید همه  
در اعتراض به تبدیل وضعیوت اسوتوخوداموی خوود در حوا   
برپایی اجتماعات صنفی کارگری بوودنود بوه کوار سوابو   

اند. کوارگوران موذکوور از جومو وه نویوروهوای    خود بازگشته 
انسانی بودند که از طری  قبوولوی در آزموون اسوتوخوداموی  

صورت قورارداد    توانسته بودند وضعیت استخدامی خود را به 
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موووقووت مسووتووقوویووم در پوواالیشووگوواه سووتوواره خوویوو ووج فووار   
شوند  اما در پی جابهایی که ابتودای توابسوتوان    کار   مشیو  

امسا  در مدیریت پاالیشگاه سوتواره خویو وج فوار  افوتواد   
باردیگر موضو  پیمانکاری شدن شرای  اسوتوخوداموی آنوهوا  

 مطرت شد. 
 

اعتصاب کارگهران سهازمهان اتهوبهوسهرانهی 
 آبادان 

کارگر سوازموان اتووبووسورانوی    ٩٢٩ مهر     ٤١ صبح روز  
آبادان دراعوتوراض بوه سوطوح پوایویون حوقوون ومواه هواعودب  
پرداخوتوش دسوت از کوارکشویوده وقوابول درب ورودی ایون  

 شرکت تهم  کردند. 
براسا  گزار  منتشره  کوارگوران موعوتورض سوازموان  
اتوبوسرانی آبادان که از ناکافی بوودن دسوتوموزدهوای خوود  

گویونود. دسوتوموزدی کوه پویوموانوکوار    مند هستند  می   گ ه 
اتوبوسرانی پرداخت می کند به صوورت حوداقو وی اسوت و  

 هایشان نیست.   پاسخگوی معا  خانواده 
این کارگران از طری  پیمانکار در سازمان اتووبووسورانوی  

هایی همچون رانندگی  تعمیرات موتووری و    آبادان به حرفه 
هوای تویور  مورداد    ستادی مشیو  کارند  وموطوالوبوات مواه 

آنوهوا پورداخوت نشوده    ١٢ وشهریورسا  جاری و عیدی سا   
است. بدنبا  اعتراض کارگران دستمزد خورداد مواه آنوان در  

 مهر به حسابسان واریز شده است.   ٤٢ روز  
بنا بهمین گزار   کارگران سازمان اتوبوسورانوی آبوادان  
ظهرروز  هار شنبه بدنبا  حضورسرپرسوت فوعو وی سوازموان  
اتوبوسرانی آبادان دراجتماعشان و وعده پویوگویوری پورداخوت  
مطالباتشان  به اعتوصواب وتوهومو  اعوتوراضویوشوان خواتوموه  

 وبرسرکارشان بازگشتند. 
 

اعههتههصههاب وتههجههمههع اعههتههراضههی کههارگههران 
سازمان عمران شهرداری آبادان نسبت بهه 
عدم پرداخت یک ماه حهقهوق وپهنه  مهاه 

 حق بیمه
کووارگوور سووازمووان عوومووران    ١٩ مووهوور     ٤١ صووبووح روز  

شهرداری آبادان دراعوتوراض بوه عودب پورداخوت یوه مواه  
حقون وپنج ماه ح  بیمه دست از کوار کشویوده ودر موحول  

 کارشان تهم  کردند. 
 

و  ٤٤اعتصاب وتجمع کارگهران فهازههای 
 پارس جنوبی  ٤٢

صبح روز  هارشنبه بیست وششوم موهورمواه جوموعوی از  
پوار  جونووبوی مسوتوقور در    ٤٢ و    ٤٤ کارگران فازهای  

منطقه تمبه شهورسوتوان کونوگوان در اعوتوراض بوه عودب  

ماه حقون دست از کار کشیده ومقابل این فوازهوا  ٢ پرداخت  
تهم  کردند.این کارگران در هفته گوذشوتوه هوم دسوت بوه  
اعتصاب وتهم  زده بودنود. بودنوبوا  ایون اقوداب اعوتوراضوی  
کارفرما در جم  کارگوران حواضور شوده و وعوده پورداخوت  

 ط بهای کارگران را داد. 
 

گروهی از کارگهران شهاغهل در کهارخهانهه 
بهه  «گسترش توسعه صنعهت آ ربهایهجهان»

خاطر پرداخت نشهدن مهطهالهبهات مهزدی 
خود در محوطه کارخانه امروز هم ماننهد 

 دیروز دست به تجمع اعتراضی زدند.
 

نیروی قهراردادی فضهای سهبهز  ١٤تحصن 
پارک پردیسان در مقابل سازمان مهحهیها 

 زیست
مهور در پوی اعوالب فسوخ قورارداد نویوروهوای    ٤٢ روز  

قراردادی پارن پردیسان جمعی از این کارگران در مقوابول  
ساختمان سازمان حفاظت موحویو  زیسوت در ایون پوارن  

 تحصن کردند. 
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 مهر: ادامه اعتراض کارگران ارگ بم٤٣
موهور شومواری از کوارگوران شواغول در    ٤٥ صبح روز  

پرووه بازرسازی و مرمت ارگ قدیوم بوم بوار دیوگور بوابوت  
معوقات مزدی خود تهم  اعتراضی بورپوا کوردنود. حودود  

ماه است که دستموزدشوان پورداخوت نشوده و    ٥ کارگر  ٩٤٩ 
سازمان میراث فرهنگی که کارفورموای پورووه اسوت جوز  

 وعده های توخالی کاری صورت نداده است. 
 

 تراهرات مالباختگان در اهواز
 شریجانی قاضیه با درزدا هم بازیه

دستمزد دزدی و حوقوون دزدی و انودوخوتوه دزدی در  
کنار زمین دزدی و دکل دزدی و نوفوت دزدی و امو وا   
اینها در ایران به یه پدیده عادی ای توبودیول شوده اسوت.  
پس انداز نا یز خانواده ها را با حی ه گری تحوت عونواویون  
مسکن سازی و امو وا  ایونوهوا بواال کشویوده انود. بونوا بوه  

حسواب  ١٥ گزار  ها صادن الریهانی امووا  موردب را در  
می یارد تومان از ایون  ٢٩ بانکی خود ب وکه کرده و ماهانه  

حسابها پو  باال میکشد. همین وضعیت فضای جاموعوه را  
 بسیار م تهب و سیاسی کرده است.  

اینها گوشه ای از اعتراض مالباختگان در روز بویوسوت  
و یکم مهرماه در اهواز را می بینیم کوه شوعوار مویودهونود  
 الریهانی قاضیه با دزدا هوم بوازیوه  و بورخوی شوعوارهوای  
دیگر. یکی از دوسوتوان گوزار  مویودهود کوه  نویوروهوای  
انتظامی شماری از معتورضویون را دسوتوگویور کوردنود. در  

نفر با تعهد شوفواهوی  ٢ نفر را دستگیر کرده بودندکه  ٣ اهواز  

نوفور دیوگور  ٥ که  دوستانشان را آراب کنند   آزاد شدند .اموا  
نوفور خوانوموی  ٥ همچنان در بازداشت هستند. یکی از ایون  

است که دیروز صبح او را ج وی در خانه ا  دستوبونود زده  
موهور در    ٤٩ بودند. سه نفر باقیمانده دستگیر شوده کوه روز 

 اهواز دستگیر شده بودندر آزاد شدند.  
 

تجمع اعتراضی کارگران ترمهیهنهاا غهالت 
 خلی 
کارگران ترمیونوا  غوالت خو ویوج    ١١ مهرماه ٤٩ شنبه   پنج 

فار  پارسیان در اعتراض به عدب پراخوت موطوالوبوات خوود  
مقابل سازمان بنادر و دریانوردی در استان خوزستان توهومو   

 کردند. 
روزی معلمان پیش دبستانی  تحصن شبانه  

مقابل استانداری در گرگهان ادامهه پهیهدا 
 کرد

تن از معو وموان زن پویوش دبسوتوانوی  ٩٩٩ تهم  بیش از  
استان گ ستان که در اعتراض به بالتک یفی کواری خوودر  

موقوابول اسوتوانوداری    ١١ موهورمواه ٩١ شنوبوه   در از عصر  هار 
گرگان آغاز شده بود  همچنان تا پا  از شب اداموه پویودا  
کوورد و آنووهووا مووقووابوول سوواخووتوومووان اسووتووانووداری تووحووصوون  
کردند.مربیان خواهان استخوداب خوود هسوتونود. توهومو  ایون  

در موقوابول اسوتوانوداری    ١١ موهور ٤٩ مع مان روزپونوج شونوبوه 
 گ ستان تداوب پیدا کرد. 

 
تههجههمههع اعههتههراضههی کههارگههران شهههههرداری   

 مشکین دشت
مهر ماه کارگوران شوهورداری    ٤٩ صبح امروز پنهشنبه  

در مشکین دشت در اعتوراض بوه عودب پورداخوت سوه مواه  
حقوقشان دست بوه توهومو  در بورابور شوورای شوهور زدنود.  

 شهردار کارگران تهم  کننده را تهدید به اخراج کرد. 
 

تجمعات اعتراضی کارگهران مهعهدن زغهاا 
 سنگ آق دربند 

مهر مواه جوموعوی از کوارگوران موعودن زغوا     ٩١ روز  
سن  آن دربند دراعتراض به عدب پرداخت ماه هوا حوقوون  

  ٩٣ وح  بیمه مقابل استانداری خراسان تهم  کوردنود. روز  
مهر ماه نیز این کارگران مقابل دفتر مرکزی آستوان قود   

درصود    ١٩ درصد سهاب این معدن را دارد    ٥٩ رضوی که  
دیگر سهاب این معدن در اختویوار بوخوش خصووصوی اسوت.  
تهم  کردند. بنا بر خبر کارگران این معدن از حدود  وهوار  
سا  پیش با مشکل مواجوه هسوتونود و بوه مورور پورداخوت  
حقون کارگران آن به تاخیر افتاده است. تا  ند مواه پویوش  

ماه حقون طو وب داشوتونود. زیور    ٩١ کارگر این معدن    ٩٥٩ 
فشار کارگران بخشی از آن پرداخوت شود. کوارگوران تومواب  
ط بهایشان را میخواهند. هوموچونویون شوش مواه اسوت کوه  

 هیچ ح  بیمه ای نیز برای کارگران واریز نشده است. 
 

تجمع معلمان حق التدریا استان گستان   
در اعتراض به بهالتهکهلهیهفهی اسهتهخهدامهی 

 مقابل استاندار
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مووهوورهوومووزمووان بووا اولوویوون روز انووتووصوواب    ٩١ عصوورروز  
استاندار  مع مان ح  التدریس استوان گسوتوان در اعوتوراض  

 به بالتک یفی استخدامی مقابل استاندار تهم  کردند. 
 

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فهوشد 
خوزستان ههمهزمهان بها تهجهمهع سهراسهری 

 همقطارانشان
عصوورروزهوومووزمووان بووا تووهووموو  اعووتووراضووی سووراسووری  
بازنشستگان صنعت فوالد جمعی از بازنشسوتوگوان صونوایو   
فوالد مقابل استانداری خوزستان بوه دلویول پورداخوت نشودن  

 حقون شهریورماهشان تهم  کردند. 
 

تجمع اعتراضی بازنشهسهتهگهان مهخهابهرات 
 استان مازندران 

مهر همزمان باتهمعات اعوتوراضوی    ٩٣ پیش از ظهر روز 
سراسری بازنشستگان صنوعوت فووالد کشووری ولشوکوری   
بازنشستگان شرکت مخابرات استان مازندران دراعتراض بوه  
عدب پرداخت مطالباتشان درمحوطوه سواخوتوموان اداری ایون  

 مهموعه تهم  کردند. 
هوای بوازنشوسوتوگوان    مواردی مانند اعوتوبوار دفوتور وه 

درمانی  ط ب مانده فاکتورهای درمانی تکمویو وی    خدمات 

های تحمویو وی    دانا و آسیا  عدب پرداخت به موق  اقساط واب 
بابت پرداخت مطالبات نقدی و قوانوونوی بوازنشوسوتوگوی و  

های بازنشسوتوگوی موربووط بوه صونودون    پیگیری ط ب واب 
 های معترضین بود.   تعاون از جم ه خواسته 

گفتنی است در سا  گذشته نویوز ایون اعوتوراضوات بوه  
برخی مشکالت بازنشستگان موخوابورات وجوود داشوت کوه  

 زیر فشار این اعتراضات  به بخشی از آن پاسخ داده شد. 
 

 شلیک مستقیم بر روی کولبران 
  نویوروهوای انوتوظواموی بوا  ١١ موهور  ٩٣ شونوبوه    روز سه 

ش یه مستقیم بسوی جمعی از کولوبوران زحوموتوکوش در  
پیرانشهر  باع  مهروت شدن یوکوی از  “  کانی خدا ” منطقه  

از ناحیه سر شدند. یوه کوارزار موهوم  “   . ت ” آنان به ناب  
جنبش کارگری  کارزار ع یه حمالت وحشیانه به کولوبوران  

 و قتل آنان است. 
 

 تجمع اعتراضی کارگران ارگ قدیم
کارگر پورووه مورموت    ٩٤٩ مهر حدود    ٩٣ از صبح روز  

ارگ قدیم بوم در اعوتوراض بوه پورداخوت نشودن سوه مواه  
مطالبات مزدی خود دست از کار کشویوده و موحول کوار  

هوای    اند.این کوارگوران از زیورموهومووعوه   ترن کرده     خود را 
 شوند.   سازمان میراث فرهنگی محسوب می 

 
بخشی از مطالبات کهارگهران سهد سهرنهی 
مههیههنههاب پهها از اعههتههصههاب وتههجههمههعههات 

 اعتراضیشان،پرداخت شد.
بدنبا  اعتراضات کارگران سد سورنوی مویونواب در روز  

مهر ابو ر مهدی نخعی فرماندار مویونواب بوخوشوی از    ٩١ 
 دستمزد عقب مانده این کارگران پرداخت شد. 

 

 کارگران
ارجاع پرونهده شهاپهور احسهانهی راد بهه 

 دادگاه تجدیدنرر
محمدع ی جوداری فوروغوی از ارجوا  پورونوده شواپوور  

دادگاه تهدیدنظور اسوتوان مورکوزی    ٣ احسانی راد به شعبه  
 خبر داد. 

محمدع ی جداری فوروغوی ووکویول شواپوور احسوانوی  
  ٣ راد  در تما  با ای نا از ارجا  پرونده موکول بوه شوعوبوه  

 دادگاه تهدیدنظر استان مرکزی خبر داد. 
  ٩٩٩ جداری فروغی گفت. پویوش از ایون در شوعوبوه  

شهرستان ساوه  موکول ضومون توبورئوه از    ٤ دادگاه کیفری  
سایر اتهامات  به اتهاب اخال  در نظم و آسایش عموموی بوه  



 ٣٩٤ شماره      -  چهارم  دوره     29     کارگر کمونيست 

نود می یون ریا  جزای نقدی جایگزین از شوش مواه حوبوس  
 ضربه شالن محکوب شده بود.   ٥٩ تعزیری و نیز تحمل  

  ٣ این وکیل دادگستری افزود. در حا  حواضور شوعوبوه  
دادگاه تهدیدنظر استوان مورکوزی  وقوت نوظوارت را بورای  

اب آ رماه تعیین کرده که امیدوارب با برگوزاری دادگواه     سی 
 حکم برائت موکل صادر شود. 

 
پایان اعتصاب کارگران پیمانکاری شرکت 
 شاخص در پتروشیمی فرآورش بندرامام 

آبوان    ٤ اتحادیه آزاد کارگران ایران. دیوروز سوه شونوبوه  
کارگران شرکت شاخص پویوموانوکوار توعومویور و نوگوهوداری  

 پتروشیمی فرآور  بندراماب به اعتصاب خود پایان دادند 
به دنبا  سه روز اعتصواب کوارگوران شورکوت شواخوص  
پیمانکار تعمیر و نگهداری پتروشیمی فرآور  بونودرامواب    
بعد از ظهر دیروز سه شنبه دوب آبان ماه  طوی جو وسوه ای  
که از طرف مدیر عامول پوتوروشویوموی فورآور   دسوتوگواه  
نظارت تعمیرات رئیس حراست وافراد مرتب   با نموایونودگوان  
کارگران اعتصابی برگزارگردید   پس از موذاکوره و بوحو   
بسیار درمورد مطالبه کارگران  تووافو  شود توا پویوگویوری  
حقوقی و روشن شدن وضعیت بودجه برای این مطوالوبوات و  
حل فصل آن که ح  بدی آب و هوا و حو  سوخوتوی کوار  

سواعوت کوار بوه    ٢٩ بود  مقرر گردید که معواد  ریوالوی  
 دستمزد ماهیانه کارگران پرداخت شود.  

کارگران با توجه به موحوفوون بوودن حو  اداموه طورت  
مطالبات فون در روزهای آینده   با این پیشنهواد مووافوقوت  

 کرده و خواهان تهیه صورته سه و امضاء آن شدند. 
در نتیهه موارد تواف  شده بصورت صورته سوه تودویون  

و توس  مسئولین حاضر و نمایندگان کوارگوران امضواء و  
 بعنوان سند مهر گردید. 

کارگران با بدست آوردن این تواف  بوه اعوتوصواب خوود  
 پایان دادند. 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 ١١ آبان    ٥ 
 

 پیام رضا شهابی از زندان رجایی شهر 
 با گرمترین درودها  

بدینوسی ه از تومواموی کوارگوران  اعضوای سونودیوکوا   
دانشهویان  فعالین اجتماعی و خوانوواده هوا و انسوانوهوای  
آزاده که به حبس ناعادالنه من و دیگر فعالویون کوارگوری  
اعووتووراض کوورده انوود کوومووا  قوودردانووی و تشووکوور را دارب.  
همچنین از ک یه تشکالت بین الم  ی کارگری از اقصوی  
نقاط جهان که با ارسا  نامه های اعتراضی بوه موقواموات  
حکومتی خواهان آزدی بدون قید و شرط اینهانب و دیوگور  

 کارگرن زندانی شده اند بسیار سپاسگزارب.  
 

کووه    ٩٥٣١ ا یووت و آزار موون و خووانووواده اب از سووا   
مامواران لبا  شخصی مرا در حین رانندگی و در حضوور  
مسافران به اتهاب ساختگی سارن مس ح دستگیر کردند توا  

مواه در سو وو     ٩١ امروز لحظه ای متووقوف نشوده اسوت.  
زندان اوین تحوت بوازجوویوی هوای    ٤٩١ انفرادی بازداشتگاه  

طوالنی مدت و شدیدترین برخوردهای فیزیکوی  روحوی و  
روانی بودب و  ندین بار تهدید به اعداب شدب. در ایون سوا   
ها بارها عمل حراحی و معاینه و مداوای پزشکوی داشوتوه  
اب و به دفعات مهبور گردیدب کوه بورای رسوانودن صودای  

ح  خواهی اب دست به اعتصاب غوذاهوای طووالنوی بوزنوم.  
برای  ی؟  را یه کارگر باید به دلیل دفوا  از حوقوون  
ابتدایی خود و همکارانش اینچنین آزار ببیونود و سوالموتوی  
خود  و خانواده ا  به خطر بیافوتود؟ تصوور کورده بوودنود  
که با این اعما  سرکوبگرانه و ایهاد رعب و وحشوت موی  
توانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهوران و  
حومه و دیگر تشوکوالت کوارگوری مسوتوقول را مورعووب  
کنند و سرجایشان بنشانند. اما هیچگاه اینوچونویون نشود و  
نخواهد شد. ماداب که کارگران را است مار و بوی رحوموانوه  
سرکوب می کنند  ح  کارگران را بی مهابا پایموا  موی  
کنند و در عین حوا  سورموایوه داران و اخوتوال  گوران و  
غارت گران اموا  عومووموی را موورد حوموایوت قورار موی  

 دهندر تشکل و اعتراض و اعتصاب خواهد بود.  
 

وضعیت من کماکان ناروشون اسوت و بوا وجوود وعوده  
های مقامات برای پایان دادن به این وضوعویوت  کومواکوان  
در حبس و بدون مراقبت پزشکی مناسب به سور موی بورب.  
حمایت همبندان محترمم  خانواده عزیزب  همسر بوزرگووارب و  
همکاران زحمتکش سندیکای کارگران شرکت واحد و نویوز  
حمایت کارگران و مدافعین حقون کارگری و انسوانوی در  
ایران و در سطح بین الم  ی تنها ضامن آزادی من و دیوگور  

 همقطاران در بند خواهد بود.  
 

 پیروز باشید  
 رضا شهابی  

 کرج  -زندان رجایی شهر 
 ٩٥١١٩٩١٩٤١ 
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دومین روز اعتصاب کارگران  تهعهمهیهر و 
نگهداری پیمانهکهاری شهرکهت شهاخهص در 

 پتروشیمی فرآورش 
طوبو  اخوبووار رسوویوده بوه اتوحووادیوه آزادکوارگووران ایووران  
اعتصاب کوارگوران شورکوت شواخوص  پویوموانوکوارتوعومویورو  
نگهداری شرکت فورآور  پوتوروشویوموی بونودرامواب کوه از  
دیروزصبح در اعتراض به عدب پرداخت سختی کوار و حو   
بدی آب و هوا که بصوورت عورف سوالوهوای گوذشوتوه در  
قراردادشان منظورمیشده  اما شرکت شاخص از محاسبوه و  
پرداخت آن سر بازمیزند  دست ازکوارکشویوده و در دومویون  

 روز همچنان در اعتصاب بسر میبرند. 
توا زموان دریوافوت خوبور    ١١ موهور    ٥٩ از صبح اموروز 

ع یرغم مداخوالت حوراسوت و مسوئوولویون پویوموانوکواری و  
کارفرما و رایزنی های پراکنده   عمال  تووافوقوی حواصول  
نشده و کارگران مصمم در دستیوابوی بوه حوقوون مسو وم و  

 قانونی خودهستند. 
پوویوومووانووکووارمووربوووطووه کووه در   موونووطووقووه ویوو ه و  
آزادتهاری ماهشهر نیزبا شرای  قراردادی جداگانه مشویوو   
اسووت  تووال  دارد کووه نووو  قوورارداد آنووهووا را وکووه بووا  
محدودیتهائی به کارگران آن منطقه کوه درجووار موهوتومو   
پتروشیمی بندراماب است  اعما  میشود  به ایون کوارگوران  

 درمهتم  فرآور  پتروشیمی بندراماب  تحمیل نماید. 
الزب بووه  کوور اسووت کووه تووعوودادی ازکووارگووران یووه  
واحدتولیدی از شرکت کیمیای بندراماب صبح اموروز قصود  
پیوستن به کارگران اعتصابی را داشتند کوه بوا موموانوعوت  
شدید حراست مواجه شده و بنا ار درهمان موحول کوارشوان  
با همکاران خود در شرکوت فورآور  اعوالب هوموبوسوتوگوی  

 کرده اند. 
حراست مهتم  از یکسو بمنظور ممانعوت از گسوتور   
اعتراضات به سایر واحدها  مدیرعامل شرکت پیوموانوکواری  
شاخص را برای حل و فصل ایون کشوموکوش توحوت فشوار  

  ٩٢ گذاشته و از سوئی دیگر با تهدید کوارگوران اسواموی  
نفر از آنان را با ادعای مع   کردن از کار بوه موقوابو وه بوا  
آنان برخواسته است. اما کارگران بی توجه بوه ایون توهودیود  
ها همچنان برادامه اعتصاب تا حصوو  نوتویوهوه پوافشواری  

 میکنند. 
در ضمن تعداداین کارگران تعمیر ونوگوهوداری کوه هوم  
بصورت روزکار دائم و هم بصورت سه شیفت کارمویوکونونود  

 نفر است.   ٩١٩ بیش از  
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ١١ مهر    ٥٩ 
 

اعههتههصههاب کههارگههران شههرکههت فههرآورش. 
 پتروشیمی بندرامام ماهشهر

موهور     ٤١ اتحادیه آزاد کارگران ایوران . اموروز شونوبوه  
کوارگوران شورکوت فوراور    پوتوروشویوموی بونودرامواب     ١١ 

 ماهشهر دست از کار کشیدند 
طب  خبرهای ارسالی به اتحوادیوه آزاد کوارگوران ایوران  
کارگران  تعمیر و نگهداری پیمانوکواری شورکوت شواخوص  
در پتروشیمی فرآور    مهتم  بنودرامواب از اموروز شونوبوه  

بع ت عدب پرداخت برخوی از موطوالوبواتشوان از جومو وه حو   
سختی کار و بدی آب و هوا کوه از طورف کوارفورموا بوه  
پیمانکار واریز اما پیموانوکوار از پورداخوت آن بوه کوارگوران  
خودداری کرده  دست از کار کشیودنود. ایون اعوتوصواب و  

 تهم  در محل کار ادامه دارد. 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ١١ مهر    ٤١ 
 

 گزارش
 سر تیتر وقایع اجتماعی و کارگری 

 
عتصاب وتهم  اعتراضوی کوارگوران سوازموان عوموران  
شهرداری آبادان نسبت به عودب پورداخوت یوه مواه حوقوون  

 وپنج ماه ح  بیمه 
مهر  کارگران سوازموان عوموران شوهورداری  ٤١ صبح روز 

آبادان دراعتراض به عدب پرداخت یه ماه حقون وپنوج مواه  
ح  بیمه دست از کار کشیده ودر موحول کوارشوان توهومو   

 کردند. 
برپایه گوزار  مونوتوشوره  کوارگوران رسوموی سوازموان   

نفور موی    ١٩ عمران شهرداری آبادان که شمار آنها به حدود  
رسد  گفتند. سازمان عمران شهرداری آبادان پنوج مواه حو   

 بیمه  وحقون شهریور ماهشان راپرداخت نکرده است. 
 

اعووتووصوواب کووارگووران سووازمووان اتوووبوووسوورانووی آبووادان  
 دراعتراض به سطح پایین حقون وماه هاعدب پرداختش 

مهر  کارگران سازمان اتووبووسورانوی آبوادان  ٤١ صبح روز 
دراعووتووراض بووه سووطووح پووایوویوون حووقووون وموواه هوواعوودب  
پرداخوتوش دسوت از کوارکشویوده وقوابول درب ورودی ایون  

 شرکت تهم  کردند. 
براسا  گزار  منتشره  کوارگوران موعوتورض سوازموان  
اتوبوسرانی آبادان که از  ناکافی بودن دستمزدهوای  خوود  

گویونود. دسوتوموزدی کوه پویوموانوکوار    مند هستند  می   گ ه 
اتوبوسرانی پرداخت می کند به صورت حداقو وی اسوت  و  

 هایشان نیست.   پاسخگوی معا  خانواده 
همچنین کوارگوران سوازموان اتووبووسورانوی آبوادان کوه  

نفر برآورد می شود از طری  پویوموانوکوار  ٩٢٩ تعدادشان حدود 
هوایوی هوموچوون    در سازمان اتووبووسورانوی آبوادان بوه حورفوه 

رانندگی  تعمیرات مووتووری و سوتوادی مشویوو  کوارنود   
هوای تویور  مورداد  وشوهوریوورسوا  جواری و    ومطالبات ماه 
 آنها پرداخت نشده است.   ١٢ عیدی سا   

این کارگران افزودند که معوقات موزدی آنوهوا  وهوار  
ماه بوده که معاد  دستمزد خرداد مواه   روز گوذشوتوه بوه  

 حسابسان واریز شده است. 
بنا بهمین گزار   کارگران سازمان اتوبوسورانوی آبوادان  
ظهرروز  هار شنبه بدنبا  حضورسرپرسوت فوعو وی سوازموان  
اتوبوسرانی آبادان دراجتماعشان و وعده پویوگویوری پورداخوت  
مطالباتشان  به اعتوصواب وتوهومو  اعوتوراضویوشوان خواتوموه  

 وبرسرکارشان بازگشتند. 
 

هوای کوم درآمود. سوفوره    ارمیان اقتصادی برای خانواده 

 خالی از  گوشت  
دهود کوه    گزار  خبرگزاریها از سطح پایتخت نشان می 

هوزار    ١٩ توا    ٢٤ هر کی وگرب گوشت تازه گوسفندی بین  
رسود ایون    رسد تا حدی که به نظر موی   تومان به فرو  می 

کاالی اساسی در سبد خانوار به ویو ه قشور موتووسو  بوه  
 پایین در حا  حذف شدن است. 

 
  ٤٢ می یون ایرانی زیر خ  فقر مط   قرار دارنود و    ٩٤ 

  ٩٩٢ می یون نفر هم زیر خ  نسبی فقر بسور بورده و    ٥٩ تا  
 درصد ایرانیان هم کپر نشین هستند.. 

 
دانشهویان دانشگاه فنی صدوقی یزد به کیوفویوت غوذا  

 اعتراض کردند. 
 

  ٢٩ پا روی گ ووی کشواورزان گوذاشوتوه انود٩کواهوش  
 درصدی سطح زیر کشت گندب 

 
تهم  کارگران توسعه صنعت آ ربایهان برای موعووقوات  

 مزدی 
 

 تهم  مربیان و دانشهویان در یزد و یاسوج 
 

تهم  کوارگوران ارگ قودیوم بوم خواتوموه یوافوت٩وعوده  
 پرداخت مطالبات معوقه تا پایان امروز 

 
 شش قربانی مین طی یه هفتە 

 
 تهدید پرستاران گیالن از سوی اطالعات 

   
امروز یه تاالب و دریا ه زنوده در کشوور نوداریوم ٩  

 یوزپ ن  ایرانی محکوب به نابودی است 
 

می یارد تون غوذا در جوهوان تو وف    ٤ ساالنه نزدیه به  
 میشود! 
 

سا  بدلیل تیوذیوه نوامونواسوب    ٢ % از کودکان زیر  ٢٢ 
 میمیرند! 
 

 وضعیت اسفبار خوابگاه دانشگاه صنعتی قم 
 

مالباختگان سپرده گزاران موسسه وحدت  در  وهودشوت  
 دوشنبه تهم  برگزار  ردند.   

 
مع م درپی تصادف سرویس رفت وآمودشوان  ١ مهروحیت  
 با موتورسیک ت 

 
زنان دی ربدنبا  تهم  مقابل فرمانداری دراعتراض بوه  

 بی آبی وارد دفتر فرماندارشدند 
 

کارگر کارخانه  وب آهن اصفوهوان نسوبوت  ٢٩٩ اعتراض 
 ماه پرداخت نشدنش ٤ به سطح پایین حقون و 
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روزه    ٩٢ شوهور حوبوس    شاهکار قوه قضائیه در مشگیون 
 ی نردبان به مناز    ها به وسی ه   مردب در خانه!! تردد خانواده 

 
 اعتراض دانشهویان دانشگاه شهید صدوقی 

 
تهم  کارگوران تووان گسوتور پواالیشوگواه نوفوتوقودیوم  

دراعتراض به بالتک یفی استخوداموی موقوابول فورموانوداری  
 بندرعبا  

 
ساله در رشت و قوتول    ٤ تهاوز ناپدری به پسر بچه ای  

 کودن 
 

یازدهمین روز تحصون سوهواموداران و توعوهودنواموه داران  
 پدیده 

 
آمار دقیقی از آزار جونوسوی در موحول کوار در ایوران  

 وجود ندارد 
 

آموختگان دانشوگواه صونوعوت نوفوت موقوابول    تهم  دانش 
 شرکت م ی نفت ایران  

 
 نفر از نیروهای شرکت حفاری شما  اخراج  شدند ٤٩٩ 

 
آمووزان روسوتوای بویوورچ بوخوش    ترن تحصیول دانوش 

 گوهران شهرستان بشاگرد به ع ت نبود امکانات 
 

 اداره پست اندیمشه پ م  شد 
 

تووهووموو  اعووتووراضووی غووارت شوودگووان آرمووان درایووالب  
 وکوهدشت 

 
تهم  اعتراضی کوارگوران اخوراجوی پوار  جونووبوی و  
جوانان جویای کار روستای عوموانوی از تووابو  شوهورسوتوان  

 پارسیان  در منطقه وی ه صنای  انروی بر پارسیان 
 

دور جدیداعتصاب وتهم  کارگران کوارخوانوه کوموبوایون  
سازی تبریزدراعتراض به عدب پرداخت ماه هوا حوقوون وحو   

 بیمه برای دومین روز متوالی 
 

اعتراض کارگران شهرداری کرمانشاه نسوبوت بوه عودب  
 پرداخت  ند ماه حقون 

 
تهم  اعتراضی رانندگان اسن  نسبت به سطح پوایویون  

 دریافتی شان مقابل ساختمان این شرکت 
 
 

پایمالی حقون پرستاران وکارکنان بیمارستان اماب زموان  
 مشهد 
 

ادامه بالتکی فی شی ی ومعیشتی کوارگوران اخوراجوی  
 کارخانه سامان کاشی بروجرد 

 

 ماه حقون کارگران شرکت صنعت ب وچ ١ عدب پرداخت 
 

کوارگورکوودن زن ومورد در روسوتوای    ١ سوختگوی  
 براثر انفهار کپسو  گاز  «آلو   شیخ »

 
هوزار کوودن زیور پونوج سوا  در جوهوان    ٩٢ هر روز  

 میرند!   می 
 

 خالی شدر وعده خالی   کیسه کشاورزان لرستانی  
 

رجوب    ٩٥ اخذ تعهد نامه ازکوارگوران پواالیشوگواه فواز  
هنوگواب عوقود قورارداد جوهوت جو ووگویوری از اعوتوراضوات  

 کارگران برای مقاب ه با یکه تازی کارفرمایان 
 

سوالوه بوه عو وت بویومواری    ٩١ در شهر آن قال نوجوانی  
 افسردگی اقداب به ح   آویز نمودن خود نمود. 

 
 درگیری نیروی انتظامی با مردب در اهواز  

 
طب  گزار  جدید مرکز آمار ایران  یوه مویو ویوون و  

 اند.       هزار جوان ایرانی در تابستان امسا  بیکار بوده   ١١٩ 
 

تهم  اعتراضی مربیان بوا سوابوقوه پویوش دبسوتوانوی و  
 شرکتی جامانده از ح  التدریس استان مازندران 

 
دستفروشی قهورموان و رکوورد دار سورعوت بوانووان بوا  
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 کودن خردسالش  
   

تهم  غارت شدگان موسسه افضول توو  در موقوابول  
 مهر   ٤١ بانه اینده تهران شعبه افسریه  

 
اعتصاب وتهم  اعتراضی کوارگوران سوازموان عوموران  

 شهرداری آبادان 
 

تهم  کارگران کارخانه کیان تایر برای پورداخوت نشودن  
 بخشی از مطالبات 

 
ش یه   مهروت کردن  بازداشت و برهونوه رهوا کوردن  

 دهها کولبر توس  نیروی انتظامی 
 

درصد سفره های آب زیورزمویونوی فوار  توحو ویول    ٣٩ 
 رفته است 

 
فراخوان سپرده گذاران البرز ایرانیان جهت تهومو  بوزرگ  

 مهر   ٥٩ روز یکشنبه  
 

مالباختگان  واحود اعوتوبواری  ولویوعوصور در توهومو   
 اعتراضی  خیابان طالقانی تهران را بستند. 

 
مالباختگوان پودیوده پوس از سوه سوا  هونووز در بورابور  

 دادگستری ها بالتك یفند 
 

اعتراض دانشهویوان خووابوگواهوی دانشوگواه خووارزموی  
نسبت به عدب رسیدگی به درخواست دانشهویان مبونوی بور  
سرد بودن خووابوگواه و روشون نوکوردن شووفواو هوا تووسو   

 مسئولین 

 
تعداد خودکشی جوانان در ایوالب نوزدیوه بوه دوبورابور  

 تهران. 
 

 ای برخوردار نیستند   نابینایان از پوشش کافی بیمه 
 

تهم  اعتراضی دانشهویان  دانشگاه زنهوان نسوبوت بوه  
 وضعیت خوابگاه صدرا  و قیمت آن . 

 
نفر از نویوروهوای شورکوت حوفواری شوموا  اخوراج     ٤٩٩ 

 شدند 
 

هوای کوم درآمود. سوفوره    ارمیان اقتصادی برای خانواده 
 خالی از  گوشت 

 
راهپیمایی کسبه پالسکو مقابل بونویواد مسوتوضوعوفوان.  

 پزیرد   پالسکویی میمیرد  لت نمی 
 

  ٤٢ می یون ایرانی زیر خ  فقر مط   قرار دارنود و    ٩٤ 
  ٩٩٢ می یون نفر هم زیر خ  نسبی فقر بسور بورده و    ٥٩ تا  

 درصد ایرانیان هم کپر نشین هستند... 
 

تهم  اعتراضی مالباختگان  افضول توو  در موقوابول  
 سازمان م ل   

 
درصدی آمارمصدومین حوادث کار دراسوتوان  ٤٩ افزایش 

 ماهه او  سا  جاری ١ کهگی ویه وبویراحمد طی  
 

اعووتووصوواب کووارگووران سووازمووان اتوووبوووسوورانووی آبووادان  
 دراعتراض به سطح پایین حقون وماه هاعدب پرداختش 

 
کندن درب استانداری اهواز و حم ه نویوروی انوتوظواموی  

 با باتوب به مالباختگان آرمان 
 

اعتصاب وتهم  اعتراضی کوارگوران سوازموان عوموران  
شهرداری آبادان نسبت به عودب پورداخوت یوه مواه حوقوون  

 وپنج ماه ح  بیمه 
 

 ٩٥٥ تهم  اعتراضی جمعی از تاکسیرانان  
 
نفر از نیروهای شرکت حفاری شهمهاا اخهراج  ٤٤٤
 شدند

بنا به خبر های دریافتی مدیرعامول شورکوت حوفواری  
نفر از نیروهای شورکوت حوفواری شوموا     ٤٩٩ شما  گفت.  

قرارداد آنها به پایان رسید و اخراج شدند. این روند در هوموه  
 ارخانه ها و شر تها پیاده میشود   و به خویو وی بویوكواران  
روز به روز اضافه میشود. ع ت را  ها باید جسوتوهوو  ورد  

 ؟ 
 

داران آبپخشی مقابل شرکت بوهوره بورداری از    مهر نخل   ٤١  
های آبیواری و زهوکوشوی توهومو  اعوتوراضوی بورپوا    شبکه 

درصود افوزایوش یوافوتوه    ٤٩ گویند ح  آبه    کردند  آنها می 
 ها خبری نیست   اما از آب دادن به نخل 

 
تجمع اعتراضی مالباختگان  افضل تهوس 

 در مقابل سازمان ملل  
مهرماه موالوبواخوتوگوان افضول توو   ٤١ روز هارشنبه    

دراعتراض به غارت پو  و برنگرداندن پولوهوای بوه  غوارت  
رفته شان در مقابل دفوتورسوازموان مو ول درتوهوران  توهومو   

 اعتراضی برگزارکردند 

نیروی قراردادی فضای سبز پارک پردیسان در مقابل سازمان  ١٤تحصن 
 محیا زیست 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
درصدی آمهارمصهدومهیهن حهوادث ٤٤افزایش

کار دراستان کهگیلویهه وبهویهراحهمهد طهی 
 ماهه اوا ساا جاری٣

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگی ویه وبویراحومود از  
درصدی آمارمصودومویون حووادث کوار دراسوتوان  ٤٩ افزایش 

 ماهه او  سا  جاری خبرداد. ١ کهگی ویه وبویراحمد طی  
مدیرکل پزشکی قانونی کهوگویو وویوه وبوویوراحومود روز  

ماه نوخوسوت امسوا   ١  هارشنبه به خبرنگاری گفت که در 
درصود افوزایوش  ٤٩  مصدومین ناشی از حووادث کوار بوا  
موورد رسویوده    ٤٢١ نسبت به مدت مشابوه سوا  قوبول بوه  

 است. 
کامروز امینی اظهوار داشوت. در مودت مشوابوه سوا   

مورد پرونوده مصودومویون حووادث    ٩١٤ گذشته نزدیه به  
کار در کهگی ویه و بویراحمد به پزشوکوی قوانوونوی اسوتوان  

 ارجا  داده شد. 
امینی بیان کرد. آمار جان باختگان حووادث نواشوی از  

مواه نوخوسوت سوا     ١ کار در کهگی ویه و بویراحمود طوی  
 گذشته  هار نفر و در سا  جاری نیز  هار نفر است. 

 
کندن درب استانداری اهواز و حمهلهه 
نههیههروی انههتههرههامههی بهها بههاتههوم بههه 

 مالباختگان آرمان 
مالباختگان و سپرده گذاران آرمان در اهوواز در موقوابول  
استانداری تهم  اعتراضی بورپوا کورده و اقوداب بوه کونودن  

 درب استانداری نمودند. 
موالوبواخوتوگوان    ١١ موهورمواه    ٤٢ شامگاه  هارشنبوه    

وغارت شدگان موسوسوه آرموان وحودت بوراسوا  فوراخووان  
ازقبل داده شوده دراعوتوراض بوه غوارت بوولوهوایشوان وعودب  
پاسخگویی به مطالباتشان درمقابل اسوتوانوداری خووزسوتوان  

 تهم  اعتراضی برگزارکردند. 
تهم  کنندگان خشمگین که با درب بسته استوانوداری  
مواجه شدند قصد کندن درب استوانوداری را داشوتونود کوه  

 مامورین مهبور به بازکردن آن شدند.  
ماموران نیروی انتظامی با باتوب به مردب حومو وه کورده  
و گوشی ها و موبای های آنان را گرفته و می شکستونود.  
ماموران تال  می کردند که مان  فویو وموبورداری تووسو   
مردب شوند اما مردب اهمیتی نمی دادند و بوه اعوتوراض و  

 فی مبرداری ادامه می دادند. 
بنا به گفته شاهدان عویونوی توعوداد موامووران نویوروی  
انتظامی خی ی زیاد بود و آنوهوا  در هورا  از گسوتور   

مالباختگان را در محاصره خوود در      اعتراضات مردمی  
 آورده بودند . 

تهم  کنندگان بنرهاوپالکاردهایی دردسوت دارنود کوه  

روی آنووهووا نوووشووتووه شووده اسووت .حووقووون شووهوورونوودی  
 ماکهاست؟ رایه مقاب مسئو  پاسخگونیست؟ 

 
 تهم  کنندگان شعارمی دادند. 

 پو   ماراکی برده دستهای پشت پرده  
 دولت به این بی غیرتی هرگزندیده م تی   

 مرگ بر دولت بی غیرت  
 ما بچه های جنگیم بهن  تا بهنگیم 

یکی از زنان شریف مالباخته خشمگینوانوه فوریواد موی  
 زد. 

ایران تنها  شوری است  ه موالوش بوه هوموه  شوورهوا  
 می رسد ولی به مردب خود  نمی رسد 

 
مشکالت ماهیگیران از دریای خزر تا 

 خلی  فارس
بیش از دویست هزار خانوار در ایران از راه ماهویوگویوری  

گوذرانونود شویو وی کوه بوا تووجوه بوه    امورات خود را موی 
تووجوهوی    های بسیار و حوادث ناگوار و تو وخ در بوی   سختی 

مسئوالن در حا  ادامه بقای خود اسوت و هونووز بوا امویود  
زنونود توا شوایود گشوایشوی    روزهای بهتر هر روز به آب می 

 حاصل شود. 
هزار نفر از مردان و زنوان ایورانوی از راه    ٤٩٩ بیش از    

کنند که عومودتوا بوه صوورت    ماهیگیری امرار معا  می 
های توخوصوصوی    سنتی و نسل به نسل و بدون گذراندن دوره 

زنند ولی در گذر زمان بوه دلویول عودب بورآورده    به دریا می 
کردن نیازهای مالی  ضعیف شدن مناب  دریایی وکواهوش  

های مخت ف ماهی و حوتوی در خوطور انوقوراض قورار    گونه 
ها  و توجه نکردن نمایندگان مهو وس و    گرفتن برخی گونه 

توری    دولت  صیادان ایرانی را هر روز در وضوعویوت بوحورانوی 
 دهد.   قرار می 

موورد از مشوکوالت ایون    ٩٩ در ادامه این گزار  به  
پردازیم  مشکالتی که تاکنون نادیده گورفوتوه    کارگران می 

 شده است. 
مهمو  ماهیگویوران ایوران کوه در دریوا مواهویوگویوری  

شوونود.    کنند به دو بخش شمالی و جنوبی تقسویوم موی   می 
صیادان شما  که در حاشیه دریای کاسپیون مواهویوگویوری  

هوای خو ویوج فوار      کنند و صیادان جنوب که بوه آب   می 
هوای آزاد دسوتورسوی دارنود.    دریای عمان و همچونویون آب 

بسیاری از مشکالت ایون طویوف از کوارگوران مشوتورن  
 است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. 

 
 درآمدی زیر خ  فقر 

هزار تووموان    ٣٩٩ میانگین درآمدی ماهیگیران بیش از  
بینی نیست گاهی تورهوا آنوقودر    نیست  زیرا صید قابل پیش 

توان باال کشویود و گواهوی هوم توور    سنگین است که نمی 

آنقدر خالی است که توانی برای باال آوردن آن وجوود نودارد   
ای کووه    بسوویوواری از صوویووادان درآموود خووود را بووا یووارانووه 

ها خوانوواده را در طوو     کنند تا هزینه   گیرند تنظیم می   می 
 ماه بپردازند. 

در این بین ماهیگیران حاشیه دریای کاسپین که تونوهوا  
نیمی از سا  اجازه صید دارنود در دو فصول او  سوا  بوه  

هایی موانونود دسوتوفوروشوی  کوارگوری کشواورزی    فعالیت 
 شوند.   و ... مشیو  می 

 
 ای وضعیت نامشخص بیمه

بیمه صیادان خویش فرما است  این بودان موعونوا اسوت  
باید با درآمود انودن خوود حو  بویوموه را    که صیادان می 

بپردازند. مشخص است که با این درآمد پایین بسویواری از  
ماهیگیران توان پرداخت ح  بیمه را نودارنود و بسویواری از  
آنها توا روزهوای آخوری کوه تووان در بوازو دارنود بوه آب  

زنند تا اندن درآمدی بورای خوود و خوانوواده کسوب    می 
 کنند. 

صوویووادان شوومووا  کشووور در خصوووص بوویوومووه مشووکوول  
تری دارند. باتوجه به اینکه آنها تنها نیموی از سوا     اساسی 

تووانونود حو     کنند فق  شش ماه از سا  را موی   را کار می 
دهود کوه از اگور    بیمه پرداخوت کونونود و ایون نشوان موی 

تووانود حو     سا  می   ٤٢ سا  کار کند تنها    ٢٩ ماهیگیری  
 بیمه پرداخت کند. 

اسحان تندرو  مدیر عامل اتحوادیوه سوراسوری صویوادان  
گوویود. موا    ایران در همین رابطه بوه خوبورنوگوار ایو ونوا موی 

ایوم توا بوا ایوهواد    طرحی را به مسئوالن شیالت کشور داده 
مشاغل مرتب  برای صویوادان شوموا  شورایوطوی را فوراهوم  
کنند تا آنها بتوانند همانند دیگر کارگران و قبل از پویوری  

 بازنشسته شوند. 
دهود. هوموچونویون دیوگور    او در همین رابطه اداموه موی 

طرحی که در دست ما قرار دارد ایون اسوت کوه از وزیور  
خواهیم ترتیبی دهند تا ماهیوگویوران بواالی    محترب کار می 

سا  را بازنشسته کنند زیرا کار آنها سخت و زیوان آور    ١٩ 
 است. 
 
 دهد ای که خسارت حوادث را نمی بیمه

ماهیگیران حوزه کاسپین برای ماهیگیوری نویوازی بوه  
هوایوی کوه بورای  وه    مووتووری     شناور ندارند مگر قای  

زنونود. مواهویوگویوران شوموا     کردن وضعیت دریا به آب موی 
دهونود و    هوا قورار موی   و آمد ماهی     تورها را در مسیر رفت 

کشند اما در جنوب کشوور و    هر روز صبح آنها را باال می 
در حاشیه خ یج فار  تونوهوا بوا لونوج و دیوگور شونواورهوا  

 توانند صیادی کنند.   می 
مهاورت شناورهای صیادی بوا شونواورهوای توهواری   

بوودن لونوج هوا و ... از      عدب امنیت بنادر دریایی  قدیمی 
عوامل بروز حادثه برای شناورهای صیادی است و هوموواره  
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 شود.   به آنها صدمات جبران ناپذیری وارد می 
های صیادی برای دریافت مهوز صید از سوازموان    لنج 

شیالت  الزاما باید برگوه بویوموه حووادث را هوموراه داشوتوه  
توانند برای صید به آب بوزنونود ولوی    باشند و پس از آن می 

هوا    نکته جالب توجه اینهاست کوه اکو ور ایون بویوموه نواموه 
 سوری است و ضمانت اجرایی شدن ندارد. 

صیادان توان پرداخت ح  بیمه کامل حووادث را نودارنود  
کونونود کوه    موی   و به نا ار تنها قسمتی از شناور را بیوموه  

ای توونووهووا هووزیوونووه آن    هووای بوویوومووه   پووس از حووادثووه شوورکووت 
پردازند که توس  صاحبان لنج بیموه شوده    هایی را می   بخش 

 شود.   پرداخته می 
کنند زیرا هوم شونواور    در این بین تنها صیادان ضرر می 

اند و هم مب یی را هم بابت حو  بویوموه    خود را از دست داده 
کنند و سازمان شیالت هوم بوه  ونویون    حوادث پرداخت می 

توجه است و تنها برگه بیوموه بورایشوان موهوم    موضوعی بی 
 است. 
 

 عدم همکاری وزارت نفت با صیادان
قیمت و سهمیه سوختی که وزارت نفت بورای صویوادان  

گیرد همواره مورد اعتراض مواهویوگویوران اسوت    در نظر می 
کند و در بورخوی از    زیرا زمان و قیمت آن همواره تیییر می 

کونونود توا موقودار    ها هم صاحبان لنج را مهوبوور موی     استان 
زیادی سوخوت خوریوداری کورده و پوو  آن را هوم یوکوهوا  

داران در اک ر مواق  برای تهیه کردن موبو وغ    بپردازند که لنج 
شوند و گاهی هم بوه دلویول نوداشوتون    آن د ار مشکل می 
 مانند.   پو  از صید جا می 

البته باید یادآور شویم که ماهیگیران شوموا  کشوور بوه  
دلیل احتیاج نداشتن بوه شونواورهوای صویوادی نویوازی بوه  
سوخت ندارندر مگر به مقداری که بتوانند قوایو  مووتووری  

 را روشن کنند و کشتی در دریا بزنند. 
تهیه ادوات صید و عدب پرداخت تسهیالت توس  دولوت  

 ها٩آخرین راه  پو  سودی است   و بانه 
گیری و دیگر ادوات صید بسویوار    قیمت تورهای ماهی 

داران بورای    باال است و به همین دلویول صویوادان و توعواونوی 
ای کوه در ایون    شرو  فصل صید به اجبار از دالالن و عوده 

دانند صیادان احتیاج به پو  دارنود حووالوی    زمان از سا  می 
هوای    کنند و با دریافوت ضوموانوت   سواحل و بنادر پاتون می 

مهر و موب شده به صیادان برای خوریودن ادوات صویود پوو   
دهونود و بوا  ونودیون بورابور بوهوره آنوهوا را پوس    نزولی موی 

 گیرند.   می 
انود    بسیاری از صیادان جنوب به دلیل اینکوه نوتووانسوتوه 

مب غ پو  قرض گرفته را همراه بوا سوود آن بوپوردازنود لونوج  

اند و همچنین صویوادان شوموا  کوه در    خود را از دست داده 
های خود را پس دهند در پوایوان هوموان    طو  سا  باید بدهی 

ماند. هویوچوکوس    هزار تومان در ماه برایشان باقی می   ٣٩٩ 
خواهد زیر بار پو  سودی بورود ولوی مواهویوگویوران بوه    نمی 

هوا و هوموچونویون درب    نا ار و در زمانی که درب بوانوه 
بینند به ایسوتوگواه    سازمان شیالت را به روی خود بسته می 

رسند. یا باید پو  سودی بگیرنود و یوا ایونوکوه بوه    آخر می 
 فکر کاری دیگر باشند. 

 
های باالیی هوموراه اسوت    تعمیر ادوات صید هم با هزینه 

که برخی از صیادان به نا ار با وص ه زدن توورهوا خوود را  
کنند و در این وضوعویوت هوم بوایود در    برای صید آمده می 

تماب طو  فصل صید ادوات خود را تعمیر کنند که آن هوم  
 با مشکالت بسیاری همراه است. 

فعاالن جامعه صیادی همواره به این موضو  اعوتوراض  
کنند که  را سازمان شیالت که موتوصودی صویوادان    می 

های صیوادی در جوهوت    ها و اتحادیه   کشور است از تعاونی 
 کنند.   بهبود وضعیت معیشتی ماهیگیران حمایت نمی 

 
 صیادان مجاز و غیر مجاز

کونود    به نظر هرکس که در سواحل ایوران زنودگوی موی 
داند ولی سوازموان شویوالت بورای    رو  صید از دریا را می 

نظم دادن به وضعیت صید و محدود کردن صیادی  ویوزی  
به ناب  تعرفه صید  دارد که صیوادان بورای دریوافوت جوواز  
صید باید آن را بپردازند و در غیر این صورت صویواد موهواز  

 شوند.   محسوب نمی 
بوواتوووجووه بووه ایوونووکووه بوورخووی صوویووادان تووعوورفووه صوویوود  

پردازند  توانی برای مقاب ه با دیگر صیادانی کوه آنوهوا    می 
خوانند وجود ندارد از همین روی صویوادان    را غیر مهاز می 

به مبح  تعرفه صید اعتراض دارند و همواره بوه اجوبوار آن  
 پردازند.   را می 
 

 دفاع حمله دزدان دریایی به صیادان بی
صیادان  ابهار و کنارن به دلیل نبود مناب  دریوایوی  

رونود و در اولویون قودب    های فرا ساح ی می   به اجبار به آب 
خوورنود موگور    برای صید به دزدان دریایی سومالی بور موی 

های کم اقیانو  اکتفا کونونود ولوی بورای    اینکه به ماهی 
رونود توا    صرفه باشد ج وتور موی   اینکه سفر  ند روزه آنها به 

اینکه به نزدیکی مرزهای آبی سومالی برسونود و پوس از  
شوونود.    های موتوری با سرعت به آنها نزدیه موی   آن قای  

کونونود    خواهند و صیادانی که با آنها همکاری نمی   پو  می 
برند و پس از آن بورای آزادی ایون کوارگوران    را با خود می 

هوا    برند از خوانوواده   که حتی یه تفن  بادی با خود نمی 
 کنند.   درخواست پو  می 

برخی از صیادان در سومالی بر اثر سوخوتوی وضوعویوت  
ای    کونونود عوده   های سوموالوی فووت موی   زندگی در بیابان 

ای هم با ش یه این یواغویوان کشوتوه    کنند و عده   فرار می 
 شوند.   می 

گویند به دلیل ایونوکوه    مسئوالن استانی و کشوری می 
حکومت مشخصی در سومالی وجود ندارد رسویودگوی بوه  

هوای    وضعیت صیادان سخت است ولی با تما  بوا واسوطوه 
 دزدان دریایی به دنبا  حل این مشکل هستیم. 

شناورهای خوارجوی توهودیودی بورای  خوایور آبوزیوان و  
 معیشت ماهیگیران 

روب خوارجوی    های کف   عدب نظارت مسئوالن بر کشتی 
که به هنگاب صید همه موجودات زنده اقیانو  را از کوف  

کند باع  شده  خایور آبوزیوان مونوطوقوه بوه شودت    جم  می 
کاهش پیدا کند و همچنین وضعیت معیشتی صویوادان را  

 کند.   تر می   بحرانی 
این درحالوی اسوت کوه صویوادان ایورانوی بورای صویود  

هوای    ها موهوبوورنود بوه آب   ها و رسیدن به گ ه ماهی   ماهی 
شوونود.    رو موی   آزاد سفر کنند و با خوطورات بسویواری روبوه 

یه از مسای ی که همواره صیادان جنوب به آن اعوتوراض  
دارند موضو  تهاوز صیادان خارجی است و صویوادان بورای  

رسوانوی اسوتوفواده    رساندن صدای خود از هور وسویو وه اطوال  
 کنند.   می 

 
 قدیمی بودن ناوگان صیادی کشور

باتوجه به اینکه کشور ایران از نظر توعوداد شونواورهوای  
صیادی در مونوطوقوه جوزو کشوورهوای اصو وی موحوسووب  

هوا و    شود ولوی اکو ور قوریوب بوه اتوفوان آنوهوا را لونوج   می 
دهند. از یه سوو صویوادان    شناورهای قدیمی تشکیل می 

توان خریداری شناورهای جدید را نودارنود از سووی دیوگور  
این شناورها با استهالن بسویوار بواالیوی کوه دارد فشوار  

 آورد.   زیادی به صاحبان شناروها می 
طب  گفته فعاالن صیادی کشور در برخی از مونواطو   
جنوب کشور شناورهایی با نزدیه به سی سا  هوم وجوود  

ای برای بوهوبوود ایون    رسد هیچ برنامه   دارند که به نظر می 
 وضعیت وجود ندارد. 

 
 آلودگی محیا زیست و تهدیدی برای صیادان

 
هوای    های دریا ه کواسوپویون و  وه در آب    ه در آب 

خوو وویووج فووار  خووطوور نووابووودی مووحوویوو  زیسووت بووا ورود  

 از صفحه

Workers in Iran  
 کارگران در فیا بوک                               دیدن کنید
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 برنامه حزب کمونيست کارگری             را بخوانيديک دنيای بهتر     

های انسوانوی هور روز بویوشوتور از قوبول احسوا     فاضالب 
ای بوه دریوای    شود. ورود فاضالب انسانی و کارخوانوه   می 

های فعواالن موحویو  اسوت. ایون    کاسپین یکی از دغدغه 
گویند بوه دلویول بسوتوه بوودن فضوای دریوای    فعاالن می 

کاسپین این اکوسیستم قدرت خوود پواالیوی نودارد و ورود  
هوا را بوا    های شهری و صنعتی بسیاری از گونوه   فاضالب 

 رو کرده است.   خطر انقراض روبه 
 گزار . سیاو  پورع ی 

............................................ 
ترا دی عدم پهرداخهت حهقهوق کهارگهران شهرکهت 

 متالو ی پودر ایران قزوین
 رخد اموا خوبوری از حوقوون نویوسوت٩     رخ تولید می 

های حمایت از جامعه کارگوری را    نمایندگان مه س وعده 
 به یاد آورند 

کارگران شرکت متالووی پودر ایران از اردیبهشوت مواه  
و بوا      سا  جاری تا کنون هیچ حوقووقوی دریوافوت نوکورده 

توجه به نبود امنیت شی ی در صورت اعتوراض کوار خوود  
 را از دست خواهند داد. 

مهتم  موتوالووروی پوودر ایوران یوکوی از واحودهوای  
تولیدی در شهرن صنعتی قزوین است که تونوهوا توولویود  

 باشد.   کننده پودر آهن در ایران و خاورمیانه می 
این مهتم  محصوالت متنو  پودر آهن  بورنوز و  ونود  
نو  پودر آلیاوی از قوبویول پوودر آهون نویوکول دار و آهون  

کونودر    مولیبدن دار بورای مصوارف موخوتو وف توولویود موی 
همچنین این مهتم  یکی از توولویودکونونودگوان طوراز او   
قطعات موخوتو وف بوه رو  موتوالووروی پوودر اسوت  ایون  
قطعات شامل قطعات دقی  در صونوایو  موخوتو وف موانونود  
صنعت خودرو سازی  ماشین آالت کشواورزی و صونوایو   

 باشد.   لوزاب خانگی می 
با توجه به اینکه موهوتومو  موتوالووروی پوودر ایوران از  
موقعیت قابل توجهی در کشوور و خواورمویوانوه بورخووردار  
است و یکی از مهمترین واحدهای صنعتی در قوزویون بوه  

رود اموا کوارگوران ایون شورکوت ایون روزهوا د     شمار می 
 خوشی از وضعیت دستمزدهای خود ندارند. 

هوای کوارگوران کوه    گویا قصه عودب پورداخوت حوقوون 
انهامود در اسوتوان قوزویون    گاها   ندین ماه به طو  می 

سر درازی پویودا کورده اسوت  وراکوه کوارکونوان شورکوت  
متالووی پودر ایران آن دسته از کارگرانی هستنود کوه در  

تا کنون نسوبوت بوه وضوعویوت    ١١ مرح ه از ابتدای سا     ٤ 
هوای موکورر بوا    خود اعالب نارضایتی کرده و طوی توموا  

پایگاه خبری شاخص نیوزر خواستار رسوانودن صودای خوود  
 اند.   به مسووالن شده 

 
 ر ١١ فروردین ماه سا   ٤١ 

فروردین ماه سا  جاری یکی از کارگران ایون شورکوت  
در مصاحبه با خبرنگار شاخص نیوزر اظهار کورد. از آبوان  

به مدت هفت ماه حقون و بیمه ما پورداخوت نشوده    ١٢ سا   
 ایم.   و تنها یه عیدی دریافت کرده 

پورسونول بوا هشوت هوزار    ٤٩٩ طب  گفته این کارگور  

ساعت اضافه کار در شرکت مشیو  بوه کوار هسوتونود و  
 رخد اما در ایون مویوان     رخ تولید کارخانه به خوبی می 

تنها کارگران هستند کوه از حو  و حوقوون خوود موحوروب  
 اند.   مانده 

توعودادی از کوارگوران    ١٢ وی یوادآور شود. در سوا   
اعتصاب کردند که اسوتوانودار و فورموانودار قوو  مسواعود  
رسیدگی به شرای  را دادند اما تواکونوون هویوچ حورکوتوی  

 دیده نشده است. 
 

 ر ١١ دوب مرداد ماه سا   
اما مواجورای عودب دریوافوت حو  و حوقوون کوارگوران  
متالووی پودر ایران به همین جا ختم نشد و در دوب مورداد  
ماه سا  جاری جمعی از کارگران به بازگویوی مشوکوالت  

 حل نشده خود پرداختند. 
سا  سابقه کوار در ایون    ٤٥ یکی از این کارگران که  

تواکونوون    ١٢ شرکت دارد ابراز کرد. از اسوفونود مواه سوا   
 حقوقی برای ما واریز نکرده اند. 

ها در صورتی اسوت کوه    وی افزود. عدب پرداخت حقون 
این شرکت از تولید و فرو  بسیار خوبی برخووردار بووده و  

 حتی نیروها هم اضافه کاری دارند. 
 

یکی دیگر از کارگران عنوان کورد. هور بوار کوه بوه  
کنیم ع وت را نوداشوتون مونوابو     مدیران شرکت مراجعه می 

کنند در حالی که این اظهارات بوا    مالی و درآمد بیان می 
 میزان تولید و فرو  شرکت تناقض دارد. 

وی با بیوان ایونوکوه حو  و حوقوون کوارگوران زیور پوا  
شود تصریح کرد. برای حل مشوکول خوود بوه    گذاشته می 

استانداری  فرمانوداری  اداره کوار و توامویون اجوتومواعوی  
 مراجعه کردیم اما هیچ ترتیب اثری داده نشده است. 

این کارگران معترض در ادامه ابراز کردند. آیوا حوتوموا  
باید در خیابان سفره خالی پهن کنیم تا مسوولیون بوفوهومونود  

کونویوم؟  ورا    که ما به سختی زندگی خوود را اداره موی 
بینند؟ ما جووابوی در قوبوا     مسوولین مشکالت ما را نمی 

های فرزندانمان نداریوم در حوالوی کوه هور روز بوه    خواسته 
 کنیم اما دست مزدی نداریم!   سختی کار می 

 

 ر ١١ مهرماه سا     ٤٢ 
گویا همچنان مشکالت کارگری شورکوت موتوالوووی  
پودر ایران پابرجاست و تورتویوب اثوری از سووی مسوووالن  
صورت نگرفته است که جمعی از کوارگوران ایون شورکوت  

خواستار رساندن اعتراضاتشان بوه    ١١ برای بار سوب در سا   
 گو  مسوولین استان شدند. 

این کارگران ا عان کوردنود. از اردیوبوهوشوت مواه سوا   
مواه اسوت    ٤ جاری تا کنون هیچ حقوقی دریافت نکرده و  

 ها پرداخت نشده است.   که بیمه آن 
طب  اظهارات جمعی از کوارگوران شورکوت موتوالوووی  

هوا    پودر ایران  اگر هم حوقووقوی بوعود از  ونود مواه بوه آن 
توا    ٤٩ شود به طور کامل نیست ب کوه تونوهوا    پرداخت می 

 شود.   درصد دستمزد یه ماه پرداخت می   ٥٩ 
این کارگران خاطرنشان کردند. بورخوی از نوموایونودگوان  

هوای    مه س در زمان انوتوخوابوات بورای کسوب آراء وعوده 
دادنود    زیادی برای حمایت از جامعه کارگری بوه موا موی 

انود و حوتوی    هوا را فوراموو  کورده   اما امروز همه آن وعده 
 آیند حالی از ما بپرسند.   نمی 

کارگران شرکت متالووی پودر ایران در اداموه تصوریوح  
کردند. ما به هیچ عنوان امنیت شی ی نداریم و اگور هوم  
بخواهیم اعتراضی داشوتوه بواشویوم کوار خوود را از دسوت  

 خواهیم داد  قدرت تامین مخارج زندگی خود را نداریم. 
 

این کارگران پاسخ مدیران شرکت در قوبوا  موطوالوبوات  
 خود را اینگونه عنوان کردند. 

گوویونود کوه خوریوداران دولوتوی و    مدیران شرکوت موی 
خودروسوازان پوو  موحوصووالت فوروخوتوه شوده را پورداخوت  

 کنند تا بتوانیم ح  و حقون کارگران را بپردازیم.   نمی 
کارگران شرکت متالووی پودر ایوران بوا بویوان ایونوکوه  
 را مسووالن حتی یه سرکشی سواده از وضوعویوت موا  
ندارد؟ ابراز کردنود. ایون بورای موا سووا  اسوت کوه  ورا  
شرکتی مانند متالووی پوودر ایوران کوه حورف او  را در  

 ورخود    زند و  رخ تولید آن بوه خووبوی موی  خاورمیانه می 
دهد؟ موا از مسوووالن اسوتوان بوه    ح  ما کارگران را نمی 

وی ه استاندار جدید خواستاریم تا برای حول مشوکوالت موا  
 اقدامی جدی و سری  داشته باشند. 

 

   تجمع بازنشستگان فوشد مبارکه و  وب آهن اصفهان مقابل استانداری
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