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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

 يشود درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ها منتشر م    -نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران         

 ٦٩٩١ آبان  ٩  سه شنبه، کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٤٩٤ 

  ٧١٦٢اکتبر   ٩٦

 اخبار کارگری
بخش ایران: نسان نودینیان                                   

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  

 ٦١ صفحه  

 ٦٩ صفحه  
 ٦٩ صفحه   

 ٦٦ صفحه         

 ٨ صفحه   

 ٦١ صفحه    

علی اشرف درویشیان نویسنده بزرگ ادبیات 
 کارگری در گذشت
 رضا رشیدی 

 ٦٧ صفحه  

 ٦٦ صفحه  

 ٩ صفحه 

 ٤ صفحه  
 درشتی که میدانست برای چی می نویسد

 به یاد علی اشرف درویشیان
 یاشار سهندی 

 ٧ صفحه  

کمیته مرکزی  ٧٤اطالعیه پایانی پلنوم 
 حزب کمونیست کارگری 

 منصور حکمت  تفاوت های ما 
گفتگو در باره کمونیسم 

 (٣١)کارگری  

 حزب کمونیست کارگری ایران   ٧٤ مصوب پلنوم  
 قرار در مورد تشکلیابی حزبی طبقه کارگر

 حزب کمونیست کارگری ایران   ٧٤ قطعنامه مصوب پلنوم  

 درباره:   
جایگاه جنبشهای جاری در امر سرنگونی جمهوری اسالمی حزب  

 کمونیست کارگری ایران

   ٧٩ صفحه 

 شهال دانشفر 
 بازنشستگان در تدارک یک روز اعتراض سراسری 

 حزب و جنبش کارگری 
حزب کمونیست    ٧٤ سخنرانی افتتاحیه حمید تقوائی در پلنوم  

 کارگری ایران 

 ٧٧ صفحه   

فراخوان به آکسیون در دفاع از آزادی 
 کارگران زندانی و زندانیان سیاسی 

 ویژه دستگیری محمود صالحی
 بیانیه ها

 حسن صالحی
 راسیسم و آزادی اعتصاب 
 ٩صفحه 

 شهال خباززاده 
  ٣١٩١اخبار کارگری مهر ماه 

سخنرانی مینا احدی در مراسم یاد بود 
 محمد جراحی در شهر کلن آلمان  

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

دو هزار کارگر عسلویه دست 
 به اعتصاب زدند 

 ٦١ 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!

 ٩ صفحه  

کمیته مررکرزی حرزب    ٧٤ پلنوم  
اکررترربررر    ١١ و    ١٢ در روزهررای  

مرررهررررمررراه    ٠١ و    ١٢   ١١٢٤ 
( بررا حضررور اکرر ررریررت  ٢٠٢١ 

اعضررای کررمرریررترره مرررکررزی   
مشرراوریررن کررمرریررترره مرررکررزی و  
تررعرردادی از کررادرهررای حررزب  
برگزار شد. پلنوم با پرخرش سررود  
انررترررنرراسرریررونررا  و یرر  دقرریررقرره  
سکوت به یاد جرانربراخرترگران راه  
آزادی و سرروسرریررالرریررسرر  و یرراد  
منصور حکمت عرزیرز و مرحرمرد  
جراحی عزیز شروع شد و برعرد از  
دو روز بررحررت و ترربرراد  نرر ررر و  
تصمی  گیری های الزم بره کرار  

 خود پایان داد.  
 

حرمرریررد تررقرروایری لرریرردر حررزب در  
سخنرانی افتتاحیه خود برا اشراره  
به شرایر  مرترحرو  سریراسری در  
ایران  رشد جنبشهای اعرترراضری  
و بررویررژه پرریررشرررویررهررای جررنرربررش  
کارگری بر نقش و جایگاه حرزب  
در شرای  حاضر تراکریرد کررد و  
گفت اگر کسی بخواهرد اسرمری  
بر این پلنوم بگذارد باید آنرا پلرنروم  
 حزب و جنبش کارگری بنامد.  

او گرفرت جرنربرش کرارگرری در  

صف مرقردم دیرگرر جرنربرشرهرای  
اعررتررراضرری برره سررمررت  ررالررش  
سیاسی حکومت پیش مریررود و  
شررعرراری مرر ررل  زیررر بررار سررترر   
نررمرریررکررنرریرر  زنرردگرری ...  کرره  
کارگران هپکو آنرا مرطررک کررده  
انررد و امررروز در  ترر رراهرررات  
بازنشستگان و مالبراخرترگران نریرز  
سر داده مریرشرود و بسریراری از  
شعارهای توده ای دیرگرر از ایرن  
نوع نشاندهنده این جرهرت گریرری  
سیاسی اعرترراضرات اجرترمراعری  

 است.  
 

نکته محوری سخرنررانری حرمریرد  
تررقرروائرری اهررمرریررت تررحررزب و  
تشکلیابری حرزبری کرارگرران در  
شرررایرر  حرراضررر بررود. او گررفررت  
اهمیت کاری که محمد جرراحری  
کرد  در زندگی سراسر مبرارزه و  
حتی با وصریرت نرامره سریراسری  
اش  این بود که  حزب و حزبریرت  
و اهمیت متحزب برودن کرارگرران  
را در مرررکررز ترروجرره جررنرربررش  
کارگری و فعالیرن ایرن جرنربرش  
قرررار داد و شرررایرر  مسرراعرردی  
برررای نررقررد و برردررالررش کشرریرردن  
گرایشات عرقرب مرانرده ای کره  

حزب گریزی و فعالیرت انرفررادی  
و  مستقل  از احرزاب را ترقردیر   
میکننرد فرراهر  آورد. او گرفرت  
گررام بررعرردی پرریررشررروی جررنرربررش  
کارگری و به این اعتبار جنربرش  
سرنگونی طلبانه روی آوری بره  
حزب و پی بردن به ایرن واقرعریرت  
است کره رهرائری جرامرعره بردون  
حزبری مر رل حرزب کرمرونریرسرت  

 کارگری ممکن نیست. 
 

در بحت گزارش که توس  اصغرر  
کریمری رئریر  هریرئرت اجررایری  
حرزب و تررعردادی از مسررئرولرریررن  
ارگان ها و عرصه های مخترلرف  
فعالیت حزب ارائه شد  ابرتردا بره  
گسترش اعتراضات کرارگرری و  
اعررترررای سررایررر بررخررش هررای  
مختلف مردم  سیاسی ترر شردن   
تعرضی ترر و رادیرکرا  ترر شردن  
آنها و همبسرترگری عرمریر  ترری  
که میان مردم عرلریره حرکرومرت  
ایرردرراد شررده اسررت و تضررعرریررف  
مروقرعرریرت مروقررعریررت جررمرهرروری  
اسالمی در مقابل اعرترراضرات و  
خواست های مرردم اشراره شرد و  
سپ  فعالیت های متنروع حررزب  
در داخرل و خرارج کشور از جمرلره  

کمیته  ٧٤اطالعیه پایانی پلنوم 
 مرکزی حزب کمونیست کارگری
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در جررنرربررش کررارگررری و سررایررر  
جنبش های اعتراضی  ترایریررات  
فعالیت حزب و تحکی  موقرعریرت  
حررزب در ایررن جررنرربررش هررا و  
همدنین گسترش نفوذ حرزب در  
میان فعالین اعتراضرات در ایرران  
بعرنروان یر  شراخر  مرهر  در  
پیشروی حزب مرورد برحرت قررار  
گرفت و قراری داخرلری نریرز در  
این زمینه به تصویرب رسریرد. در  
این قسمت همدرنریرن بره برهربرود  
تبلیغات شفاهی و کرتربری حرزب  
و سرعت عمل بریرشرترر در قربرا   
مسائل مختلف سیاسی در ایرران   
رشد قابل توجه فعالیت حرزب در  
شبکه هرا و مردیرای اجرترمراعری   
فعالیت های قابرل تروجره عرلریره  
اسالم سیاسی بویژه در آلمران کره  
به فضایی قطبی در میان بررخری  
احزاب در این کشور مرنردرر شرده  
است و نیز بهبود وضعیرت مرالری  
حرررزب اشرراره شررد و ضرررورت  
تغییرات عاجل در فعالریرت حرزب  
در خارج کشور مورد تاکید قررار  

گرفت. گزارشات حاکی از ایرن  
بود که حزب و ارگران هرای آن  
در موقعیت بهتری بررای دخرالرت  
در تحوالت سیاسی و اعرترراضری  
جاری  که برا تروجره بره برحرران  
عمی  و غیر قابل حل حرکرومرت  
رو به گسترش و تشردیرد بریرشرترر  
میررود  قررار گررفرتره و زمریرنره  
مررنرراسررب تررری برررای تررداوم و  
گسترش فعالیت حرزب بره وجرود  

 آمده است.  
 

در گزارش رئی  دفرتررسریراسری   
مصطفی صابر به فعالریرت هرای  
دفتر سیاسی در دوره اخیرر اشراره  

ضررمررن تررایرریررد گررزارش     کرررد و 
اصغر کریمی و جهت گیریرهرایری  
که حمید تقوایی ارائره داد  ایرن  
نکته را برجستره کررد کره نسرل  
جدیدی از کمونیرسرترهرا در ایرران  
وارد میدان مریرشرونرد و حرزب و  
مشرررخرررصرررا سرررازمررران جررروانررران  
کمونیست ارتباط فعرا  و رو بره  
گسترشی برا ایرن مرارکسریرسرت  

هرای جرروان برررقررار کرررده اسررت.  
وی همدنین به شرای  جهانری و  
منطقه ای مبارزه طبقاتری اشراره  

برحرران     کرد  از جرمرلره ایرنرکره 
جرهرانری سررمرایره داری گرر رره  
اکنون تخفیف یرافرتره امرا هرمره  
نشانه ها حاکی از وقوع برحررانری  
بمراتب عمیقتر در آینرده نرزدیر   
با تبعات سیاسی گستررده اسرت.  
ایررن برره مررعررنررای آن اسررت کرره  
تحروالت ایرران در مرترن شررایر   
بسریرار مرلرتررهرب و درهر  تررنریررده  
جهانی و منطقه ای رق  میخرورد  
و در عین حرا  هرر پریرشرروی و  
پرریررروزی کررمررونرریررسرر  در ایررران  
میتواند الهام بخش مردم مرنرطرقره  
و جهان و مورد حمایت آنرهرا قررار  

  گیرد. 
 

در ایررن پررلررنرروم قررطررعررنررامرره ای  
درمورد جایگاه جنبشهای جراری  
در امررر سرررنررگررونرری جررمررهرروری  
اسالمی و قراری درمورد تشکرل  
یابی حزبی طربرقره کرارگرر کره  

حمید تقوایی به پلنوم ارائره کررده  
بود پ  از اصالحاتی به تصرویرب  

 رسید.  
 

در جوار پلنوم دو سمینار درمرورد  
رفراندم در کرردسرتران عررا  کره  
معرف آن عبد  گلپریان و آرایرش  
تشکیالتری حرزب در آیرنرده کره  
معرف آن کیران آذر برود بررگرزار  

حراضرریرن در پرلرنروم و ایرن   شد. 
سمینرارهرا فرعراالنره در مربراحرت  
مختلف شرکت کردنرد و جروانرب  
مختلف مباحت را مورد برحرت و  

 بررسی قرار دادند.  
 

در مبحت انتخابات حمید تقوایری  
به اتفا  آرا برعرنروان لریردر حرزب  

نرفرر    ١٠ انترخراب شرد و سرپر   
بعنوان دفرترر سریراسری انرترخراب  
شدند: که عبارتررنرررد از: کرریررران  
آذر  فرررریرررده آرمررران  مرررحرررمرررد  
آسررنررگررران  مررحررسررن ابررراهرریررمرری   
مریررنرررا احرردی  عرربررره اسررردی   
نازنین برومند  سیام  برهراری   

سیما برهراری  فراتـر برهررررامری   
کریررروان جراویرد  عرلری جروادی   
رررن   رررریر شرررهرررال دانشرررفرررر  نسرررر
رمضرررانررعرررلررری  بررهررررام سررروش   
مصطفی صابر  حسن صرالررحری   
جرمریرل فررزان  اصرررغرررر کرریرمری   
خلیل کریروان  عربرد  گرلرپرریران   
 نسران نودینیان و کاظ  نیکخواه.  

 
پلنوم با سخنرانرری اخررترررترررامرریررره  

 حرمریرد تقوائی بپایان رسید.  
 

در نشست کوتاه دفرترر سریراسری  
که پ  از پرلرنررروم برررگررزار شرررد  
مصطفی صابر بره اترفرا  آرا بره  
عنوان رئی  دفتر سیاسری حرزب  

 انتخاب شد.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
    ٢٠٢١ آبان    ٠ 

 ١١٢٤ اکتبر    ١٢ 

 کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ٧٤اطالعیه پایانی پلنوم 

  ٨ بنا به خبر دریافتی مرا امرروز  
  ٢٠ کررارگررر فرراز    ١١١١ آبرران  

عسلویه در اعرتررای بره ترعرویر   
ماه دسرترمرزد دسرت بره    ٢ پرداخت  

اعتصاب زدنرد. رفرت و آمرد در  
کل قطع شده و حراستی هرا درب  
اصلی رفت و آمدها را بسته انرد.  
کررارگررران در خرروابررگرراه مررانررده و  

 سرکار نمی روند.  
 

اعتصراب کرارگرران در فرازهرای  
مختلف عسلویه به امری دائرمری  
تبدیل شده و کارگران مردام دسرت  
به اعتصاب و تدرمرع مریرزنرنرد ترا  
گوشه ای حقو  نا یز خود را از  
حلقوم کارفرمایانی که یا وابسرتره  
به ارگان های حکومت و یا تحت  
حررمررایررت هررمرره جررانرربرره اداره کررار  

 هستند بیرون بکشند.  
 

طرربرر  گررزارش دیررگررری کرره از  
کارگران کیش  وب به ما رسیده  
است  کارگران این کرارخرانره کره  

نرفرر    ١١١ ترا    ١١١ تعداد آنها بره  
  ٨ میرسد  در اعترای به نپرداختن  

ماه دستمزد و بالترکرلریرفری    ٢١ تا  
شغلی در روزهای سوم و  رهرارم  
آبان دست به اعرترصراب زده و در  
مقابل دفتر اشتغا  در کیش تدمع  
کردند. کارگران التریرمراتروم دادنرد  

آبران    ١٢  نانده حقو  هایشان تا  
پرداخت نشود دسرت بره اعرتررای  
مددد خرواهرنرد زد. هرمرزمران برا  
اعررتررصرراب و ترردررمررع  کررارگررران  
شکایت نامه ای تنر ریر  کررده و  
دسته جمعی آنرا امضا کردند و به  
اداره کرررار تررررحرررویرررل دادنررررد.   
قراردادهای کاری نیرز کره قربرال  
یکساله بود مدتی است سه ماهره  
شررده و از خرررداد امسررا  قرررارداد  
کارگران را ترمردیرد نرکررده انرد و  
کارگران نگرانند که بدون قررارداد  
بیکار شوند و یر  سرا  حرقرو   
آنها نیز کامال باال کشریرده شرود.  
با اعترای کارگران  مدیر عرامرل  
کارخانره  پرورقراضری  وعرده داده  

آبان حقو  معروقره    ١٢ است که تا  
را پرداخت کند و قراردادهای سره  
ماهه را به قراردادهرای یرکرسرالره  

 تبدیل کند.  
 

حررزب کررمررونرریررسررت کررارگررری از  
مبرارزات حر  طرلربرانره کرارگرران  
علیه مفتخروران حراکر  قراطرعرانره  
حررمررایررت مرریررکررنررد و آنررهررا را  
فرامیخواند مدامع عمومری خرود  

را تشکیل دهرنرد ترا برا برحرت و  
تباد  ن ر و تصمی  گیری جمعری  
اتحاد هر ه بیشترری در صرفروف  
خود ایداد کنند. در فضایی کره  
اعررتررراضررات در سررراسررر کشررور  
گسترش یافته است  و جرمرهروری  
اسررالمرری نررگررران اوج گرریررری  
اعتصابات کارگری و اعتراضرات  
شهری است  هر اعتصابی در هرر  
مرکز کارگری  نانده به خوبی  

سازماندهی و هدایت شود و مردام  
خررربرررررسرررانررری شرررود مررریرررتررروانرررد  
کارفرمایان و ارگانهای حکومتی  
را عقب براند. حزب کارگران را به  
تماس فشرده تر با حزب کمونیست  

 کارگری فرامیخواند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
   ٢٠٢١ آبان    ٨ 
 ١١٢٤ اکتبر    ٠١  

 دو هزار کارگر عسلویه دست به اعتصاب زدند 
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مرعرمرروال مرا کرنرگررره هرا را بررا  
اسمی مشخ  میکرردیر . مر رل  
کررنررگررره انررقررالب و یررا کررنررگررره  
حزبیت و غیره. با همیرن سربر   
میتوان این پلنوم را پلنوم حرزب و  

 جنبش کارگری نامید. 
میخرواهر  امرروز در ایرن مرورد    

صحبت کن . این ت  را برا یرکری  
از رفررقررا در مرریرران گررذاشررترر   
سئوالش این بود که آیا این یر   
بحت داخلی ومربوط به خرودمران  
نرریررسررتظ برره نرر ررر مررن ایررنررطررور  
نیسرت. رابرطره حرزب و جرنربرش  
کارگری یرکری از سریراسری و  
اجتمراعری ترریرن مربراحر ری ای  
است که میتوانی  در این مرقرطرع  

 داشته باشی .  
 

اجازه بدهید ابتردا نرگراه گرذرائری  
به وضعیت سیاسی حاضر داشرتره  
باشی . اینکه در بریرن دو پرلرنروم  
شرای  سیاسری  ره ترغریریرراتری  
کرده است  جمهوری اسالمی در  
 رره وضررعرریررترری اسررت  اوضرراع  
منطقه  گونه است  جنربرشرهرای  
اعتراضی  ه روندی طری کررده  
انررد  اپرروزیسرریررون راسررت کرردررا  
ایستاده اسرت  اپروزیسریرون  ر   
 ه موقعیتی دارد و غریرره. در  
کنگره ده  در مورد ایرن مرولرفره  
ها بحت شد و اسرنراد مرترعرددی  
تصویب شد. اساسا روند ترحروالت  
بر مبنای آن جهت گیرریرهرا و آن  
بررحررت هررا و اسررنررادی کرره در  
کنگره ده داشتی   به پیش رفرتره  
است و ایرن در واقرع هر  ایرن را  
نشان میدهد که مرا در کرنرگرره  
ده  روی نکرات درسرتری دسرت  
گررذاشررترریرر  و رونرردهررا را درسررت  
دیدی  و هر  نشران مریردهرد کره  
امروز برایرد از آن فرراترر رفرت و  
دیگر ایستادن در آندا و اتکرا بره  

 همان مصوبات کافی نیست.  
در ایرررن شرررش مررراه بسررررعرررت  

تغییراتی در شرای  سیاسی ایرران   
ایداد  شرده اسرت کره برایرد در  
مررررکرررز تررروجررره قررررار داد و  
پیشرویهای جنربرش کرارگرری و  
رابطه حزب با جرنربرش کرارگرری  
بن رر مرن یرکری از مرهرمرترریرن  
تحوالت  در شرش مراهره اخریرر  
است. موضوع فق  این  نریرسرت  
که جنبرش کرارگرری گسرتررش  
یافته و رادیکا  تر شرده اسرت و  
یا جنبش های اعترراضری دیرگرر  
به پیش رفرتره انرد و یرا عررصره  
های جردیردی بروجرود آمرده انرد  
م رل جرنربرش مرا  براخرترگران و  
غیره.  قضیه تنها ابعاد کرمری و  
حتی تعمی  این جنبشها نریرسرت.  
نکته مهمتر آنست کره در یر   
سطحی جامعره دارد بره  رالرش  
کشرریرردن سرریرراسرری  جررمررهرروری  
اسالمی برمیخیزد. مر رال شرعرار  
 زیر بار ست  نمی کنی  زنردگری   

در سرا     ٢١ که قبل از کنرگرره  
گذشته کرارگرران هرپرکرو دادنرد   

االن بره خریرابران کشریرده شرده و   
ترربرردیررل شررده اسررت برره شررعررار  
مالباختگران. و یرا اعرتررای بره  
دزدیهرای نردرومری مرقرامرات و  
اینکه  یر  اخرترالس کر  بشره  
مشکل ما حل میشه  یرا از ایرن  
نوع شعارها.  اینها را دیگر نرمری  
شود گفت جنبرشرهرائری هسرترنرد  
که در عرصره هرای  مرخرترلرف  
مطالباتشان را مطرک مریرکرنرنرد.  
اینها جنبشهائی در عرصره هرای  
مشرررخرررصررری هسرررترررنرررد ولررری  
شعارهرایشران و فرریراد اعرتررای  
شرران کررل سرریررسررترر  را در بررر  
میگیرد و کل وضرع مروجرود را  

 بدالش میکشد.  
 

نه فق  در تدمعات و اعتصابرات  
بلکه در راهپیمائی ها شاهرد ایرن  
پیشروی هستی  و ایرن حررکرتری  
است  که کارگران و معرلرمران و  
کال برخرشرهرای طربرقره کرارگرر  
ابررتررکررارش را در دسررت دارنررد.  

تردررمررعرات کررارگررران در مررراکررز  
شهرها و یا بستن خیابانها و جراده  
ها برای جلب توجه مردم برا ایرن  
نوع شعارهای ضد وضع مروجرود   
این یر  پردیرده ترازه اسرت کره  

ماه پریرش گرام    ١ حتی نسبت به  
مهمی بدلومحسوب میشود. ایرن  
نشان میدهد کره جرامرعره یر   
نوع  الش سیاسی حرکرومرت را  

 آغاز کرده است.   
 

این وضعیت را کسرانری کره از  
نزدی  دست اندر کرارنرد یرا از  
ایررران گررزارش مرریرردهررنررد و یررا  
فعالینی که با  آنها تماس داریر   
برره هررزار و یرر  زبرران دارنررد  
میگویند. میگویند این حکومرت  
ماندنی نیست و آخرین نفسهرایرش  
را میکشد و بایرد آمراده براشریر .  
در حزب ما در خرارج هرنروز ایرن  
بحت  ندان مطرک نریرسرت ولری  
در داخل ایران با هرر کر  برحرت  
کنید همین را میگوید که اینرهرا  

دارنررد مرریرررونررد و دارنررد آخررریررن  
 زورهایشان را میزنند.  

میدان  در طرو  عرمرر حرزب ایرن   
بحت  ندین بار طرک شرده اسرت   
 ندین بار بحت شده که این نروع  
ارزیابی ها  رقردر مرعرتربرر و یرا  
 قدر واقع بیرنرانره اسرت   رقردر  
خوشبینانه است و غیره. ایرن برار  
ه  میتوانی  همریرن برحرت هرا را  
بکنی  ولی آنده مسلر  اسرت در  
پلنوم قبل این بحت مطررک نربرود.  
شاخصهائی تغییر کرده است کره  
ایررن بررحررت هررا روی مرریررز آمررده  

 است.  
 

در هر حا   در کرنرگرره قربرل در  
مورد جنش کارگرری  در مرورد  
تشکل یابی کارگرران  در مرورد  
برره مرریرردان آمرردن جررنرربررش هررای  
اعتراضی  در مرورد  ر  شردن  
فضای جامعه و در مورد هرمریرن  
  الش سیاسی حکومت و غیره  

 

 حزب و جنبش کارگری
حزب کمونیست  ٧٤سخنرانی افتتاحیه حمید تقوائی در پلنوم 

 کارگری ایران
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اسنادی مرعریرنری داشرتریر . مرن  
فکر میکن  رونرد اوضراع حرتری  
بیشتر و سریعرترر از آن  ره کره  
حتی خوشبیرن ترریرن مران فرکرر   
میکردیر  در جرهرت رادیرکرالریرزه  
شدن جامعه به پیش رفرتره اسرت  
و بیشتر نشان داده شرد کره  ترا  
 ه حد سرنگونی گرایش وسریرع  

 و عمیقی در جامعه است. 
 

در مورد سرنگونی ه   الزمسرت  
ایندا این را تاکید کنر  کره مرا  
همیرشره از جرنربرش سررنرگرونری  
صررحرربررت کرررده ایرر . جررنرربررش  
سرنگونی ویژگی معیرنری دارد.  
اینطور نیست کره مر رل جرنربرش  
علیه اعدام هر روز آنرا در خیرابران  
ببینید. دلیلش هر  روشرن اسرت.  
موضوع این جنبش  برود و نربرود  
حررکررومررت اسررت و ایررن امررری  
نیست که موضوع مربرارزات هرر  
روزه باشد. در مرقراطرعری  مر رل  
قیام های شهری  مر رل شرورش  

تیر  م ل خیرزش مریرلریرونری    ٢٨ 
و نر رایرر آن جرنربرش    ٨٨ سا    

سرنگونی سرش را از آب بریررون  
میاورد و خود را نشران مریردهرد   
اما این حررکرت هرمریرشره جرریران  
دارد. گرررایررش سرررنررگررونرری و  
خواست سرنگرونری مریرتروانرد بره  
اشررکررا  و در ابررعرراد مررخررتررلررف  
خودش را نشان دهد ولری کسری  
که عرمریر  بربریرنرد و از ظراهرر  
عمیقتر برود میتواند آنرا  بربریرنرد.  
ی  جنبش ع ریرمری در عرمر   
هست که گاه بگاه م ل نهنرگری  
سر بلند میکند و هرمره  ریرز را  
به  میریزد. سررنرگرونری طرلربری  
زمرریررنرره و ریشرره بسرریرراری از  
اعتراضات جاری است و ایرن را  

بررنرر ررر مررن حررکررومررت مرریرردانررد   
اپوزیسیون میدانرد  و خرود مرردم  
ه  برر آن واقرف هسرترنرد. یر   
جنبش ع یمی هست کره فرقر   
حزب ما آنرا جنربرش سررنرگرونری  
مینامرد و برنر رر مرن ایرن اسر   
گذاری خیلی دقی  و سیاسری و  
هوشمندانه ای اسرت کره اولریرن  
بار منصور حکمت مرطررک کررد.  
بدلیل اینکه قبل از آن دو قرطربری  
مکانیکی برود کره یرا انرقرالب  
هست یا نریرسرت   ر  در ایرن  
دایره گیر کرده برود کره شررایر   
انقالبی هست یا انقالبی نریرسرت   
مردم میخواهند سرنگون کنند یرا  
نمی خواهند سررنرگرون کرنرنرد و  
غیره. این ی  متد مکرانریرکری  
اسررت کرره در واقررعرریررت عررمرریرر   
نمیشود و آن دینامیزم اجرترمراعری  
و مبارزه طبقاتری و کشراکشری  
که بین مردم و حرکرومرت هسرت  
و جنگی که هر روزه جریران دارد  
را نمی بیند. در این متد  جنبرش  
های مطالباتی جاری که  ر   
سنتی معمروال آنررا جرنربرشرهرای  
دمروکررراترریرر  مرریررنررامرریررد ربرر   
 ندانی به امر سرنرگرونری و بره  
طبقره کرارگرر و کرمرونریرسرترهرا  
نردارنرد. در ایرن نرگررش مرعریررار  
اینست کارگران  ه میگویرنرد و  
 کار مریرکرنرنرد. و حررکرت و  
اعتراضری کره کرارگرران در آن  
نیستند ربطی به مبارزه طبرقراتری  
ندارد. یا  رنریرن وضرعریرتری در  
جررامررعرره هسررت و یررا  شرررایرر   
انقالبی؛ و شرای  انقرالبری یر   
وظایف و فرعرالریرترهرائری را الزم  
میکند که قبل از آن  نربرایرد بره  
آن کارها دست زد. این نوع نرگراه  
به مبارزه طبقاتی هریرچ  ریرزش  

به متدولوژی ما و جهت گریرری  
ما و شیروه کرار مرا نرمریرخرورد.  
جررنرربررش سرررنررگررونرری از جررمررلرره  
مفاهیرمری اسرت کره حرزب مرا  
بدست گررفرت بررای ایرنرکره دو  
قطبی سیاه و سفید میان شررایر   
انقالبی و شرای  آرام را بشرکرنرد.  
نه شرای  امرروز آرام اسرت و نره  
انقالب  ناگرهران از آسرمران نراز   
مریررشرود و نرره ترردار  انررقررالب  
فق  در شرای  انقرالبری مرمرکرن  
اسرررت. بررراالخرررره حرررزبررری کررره  
استرراترژیرش انرقرالب اسرت برایرد  
واقعیتی م ل جنبش سررنرگرونری  
را ببیند و بداند با  ره شررایرطری  
طرف است و  ه  یزی را دارد  
رادیکالیزه میکند و  ره  ریرزی  
را دارد متعریرن مریرکرنرد و  ره  
  یزی را دارد سازمان میدهد.  

ما نمیتوانی  صبر کنی  تا شرایر   
انقالبی پیش بیایرد. بررای هریرچ  
 یزی نباید صبرر کرنریر . هرمره  
 یز را باید خودمان بسازی  و بره  
پیش بروی . کنگره دهر  مصروبره  
ای در ایرن رابرطره داشرت و در  
همین پلنوم ه   ی  قرطرعرنرامره  
پرریررشررنررهررادی در مررورد جررنرربررش  
سرررنررگررونرری و جررنرربررش هررای  
اعتراضی داری . بعضی از رفرقرا   
در  مرکراتربراتری کره حرو  ایرن  
قطعنامه داشتی  میرپررسریردنرد آیرا  
میشود هنوز از جنبش سرنگونری  
صحبت کرد. بحت من این اسرت  
که امروز  یزی جز این مرعرنری  
نمیدهد. جرامرعره بشردت قرطربری  
شده است. بعنوان نرمرونره جرنربرش  
سکوالریستی را در ن ر بگیرریرد.  
امروز اکترفرا کرردن بره خرواسرت  
جدائی مذهب از دولرت از سرطـر  
اعتراضات در ایران عرقرب اسرت.  

بحت بر سرر ضردیرت برا مرذهرب  
است. نمیخواه  بگویریر  جرنربرش  
آته ایستی  ون آته ایس  خرودش  
یرر  نرروع عررقرریررده اسررت ولرری  
خررواسررت مررردم زدودن خرردا و  
مذهب از همه  یز است. جامعره  
دارد مذهب را پ  مریرزنرد  دارد  
مررذهررب را برراال مرری آورد و  
میخواهد این س  را از تن خرودش  
دفع کند. این گرایش در جامرعره  
کامال قرابرل مشراهرده اسرت. در  
این شرای  سکوالریس  هنوز حر   
مطلب را ادا نمیکرنرد. هرمرانرطرور  
که کال  اگر جنبشرهرای جراری  
را صرفا مطالبراتری بردانریرد حر   
مطلب را ادا نرکررده ایرد. امرروز  
وقررترری کررارگررران هررپررکررو شررعررار  
میدهند  زیر برار سرتر  نرمریرکرنر   
زندگی  در واقرع در پریرشراپریرش  
صف مردم حررکرت مریرکرنرنرد و  
حرف د  آنها را میزنند. بسریراری  
از جررنرربررش هررای جرراری و یررا  
حرکتهرای ترازه ای کره شرکرل  
میگیرند فق  مطالبه جنبرشرشران  
را طررک نرمریرکرنرنرد برلرکره کرل  
وضررعرریررت مرروجررود را برردررالررش  
میکشند  علیه ستر  بره خریرابران  
می آیرنرد و مریرخرواهرنرد در راه  
آزادگی بدنگند. ایرن حرلرقره بره  

 ن ر من تعیین کننده است. 
 

اجازه بدهید بر این متن بره برحرت  
حررزب و جررنررربررش کررارگرررری  
بپردازی . تاکیرد مرن برر حرزب و  
جنبش کارگری است و نه حرزب  
و طبقه کارگر.  ون این دومری  
پیش فری است و بحرت شررایر   
امرروز و شررایر  دیرروز و غریررره  
نرریررسررت. حررزب کررمررونرریررسررت  
کارگری حرزب طربرقره کرارگرر  

اسرت بره خراطرر سریراسرترهرایررش   
بخاطر برنامه ی  دنیای برهرترر   
به خاطر استرراترژیرش  بره خراطرر  
اهدافش  جنبش کرارگرری افرت  
داشته باشد  خریرز داشرتره براشرد   
قرروی برراشررد  ضررعرریررف برراشررد   
سرنگونی طلبی در جامعه براشرد  
یا نباشد  این حزب طبقه کرارگرر  
است. بنابراین برحرت مرن برر سرر  
هویرت طربرقراتری حرزب نریرسرت   
بلکه بر سر جنبش کرارگرری بره  
معنی اخ  کلمه اسرت. رابرطره  
حزب با جنبش کارگری برعرنروان  
ی  جنبش جاری و مشرخر .  
این جنربرش  ره خصروصریرات و  
 ه خصلتی دارد و حزب  در آن  
 ه جایگاهی داردظ به ن رر مرن  
اگر کسی بخواهد بطور ابژکتریرو  
در مورد جنبش کارگرری امرروز  
ایرران صررحرربررت کررنررد  در مررورد  
پرریررشرررویررهررایررش  ضررعررفررهررا و  
قدرترهرایرش  تشرکرالترش   رهرره  
هایش  نمیتواند از حزب مرا اسر    
نبرد مگر اینکه بطور عردریرب و  
غریبی بخواهد تاریخ را جرراحری  
کنرد  مرگرر برخرواهرد تراریرخ را  
سانسرور کرنرد. نرمریرشرود امرروز  
حررترری از  ررهررره هررای جررنرربررش  
کارگری که جلو آمرده انرد اسر   
برد اما نگفت زمانی کره هرنروز  
علنیت  هره ها رسر  نشرده برود  
حزبی بر این تاکید کرد و برقریره  
در برابرش ایستادند. وقتی مرا از  
محمود صالحی نرام برردیر  و برا  
اس  و رسر  از او دفراع کرردیر   
خیلی ها بره مرا گرفرترنرد شرمرا  
مسئو  نیستید  مسئوالنه برخرورد  
نرمری کرنریرد  امرنریرت فرعرالریرن  
کارگری را به خطرر مریرانردازیرد   
خارج نشرسرتره ایرد داریرد  رهرره  

 حزب و جنبش کارگری
 حزب کمونیست کارگری ایران ٧٤سخنرانی افتتاحیه حمید تقوائی در پلنوم 

  رفقا حزب در دستور جنبش کارگری  آمده است و اگر کسی نمیخواهد زیر بار ستم زندگی کند، باید بداند که حزب کمونیست کارگری است که این 

ن  ای    امر را متحقق میکند. ما باید این تابو حزب گریزی را بشکنیم. این تابو که نمیشود از حزب صحبت کرد چون ظاهرا مساله امنیتی است. باید 

  ام ا را کنار زد. مانع  تجربه منفی است که ظاهرا از حزب و حزب سازی در جامعه وجود دارد. سایتی در دفاع از حقوق زنان براه انداخ ت ه ان د،  

کن د و  ها  در همان باال نوشته اند به هیچ حزب و گروهی متعلق نیستیم. حزبی نبودن را مثل یک مدال به سینه  زده اند. این مدال را باید از سینه  

 بر عكس باید مدال حزب را به سینه ها زد. فعالین باید به حزبی بودن افتخار کنند.   
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 ٢ صفحه 
 کار یا بیمه بیکاری حق مسلم مردم است! 

 دست مزدوران حکومت از زندگی دستفروشان کوتاه

های داخل  را علنی میکنریرد و  
 غیره.  

مدتها قبل از آن منصور حرکرمرت   
گفته بود که کمونیرسرترهرا برایرد  
امضا داشته باشند ) امرری کره  
امروز  یز خیلی ساده ای برنر رر  
میاید(. میگفت کمونیستها برایرد  
با اس  و رس  برنرویسرنرد و حررف  
بزنند. فعالین جنبش  ر  ایرران  
باید اس  و رس   داشرتره براشرد و  
در جامعه شناخته بشرونرد. هرنروز  
سازمانها و نیروهائی هستند کره  
 ررهررره نرردارنررد. هررنرروز کسررانرری  
هستند در خارج کشور در پانرلرهرا  
شرکت میکنند امرا مریرگرویرنرد  
لطفا دوربیرن را از روی مرن برر  
دارید  از مرن عرکر  نرگریرریرد.  
)من  ند سا  قبل در یرکری از  
این پانلها حضرور داشرتر (  امرا  
این رس  تا حد زیادی برر افرتراده  
اسررت. آن زمرران کرره مررنررصررور  
حکمت از ضرورت مرعررفره برودن  
فعالین کمونیست صرحربرت کررد  
ایررن هررنرروز بررحررت نرروئرری بررود و  
تابوشکن بود. آن زمران هر  ایرن  
بررحررت بررا مررقرراومررت روبرررو شررد.  
میگفتند این خرودخرواهری اسرت   

 کیش شخصیت است و غیره.  
بحت دیگرما ایرن برود کره الزم  
نیست سوسیالیس  را برا جرنربرش  
کرررارگرررری پررریرررونرررد بررردهررریرررد.  
سوسریرالریرسر  فری الرحرا  یر   
گرررایررش گسررترررده و قرروی در  
جنربرش کرارگرری اسرت. وجرود  
آرمان و گرایش سروسریرالریرسرتری   

در میان کارگران را برایرد پریرش  
فری گرفت. جرنربره دیرگرر ایرن  
بحت این بود که کارگران اتمریرزه  
نیستند. حتی تحت شردیرد ترریرن  
اختناقرهرا کرارگرران جرمرع هرا و  
محافل مبارزاتی خرود را دارنرد.  

این ن ریه ای برود کره در سرا     
منصور حکمت مطررک کررد.    ١٠ 

ن ریه ای که بر وجرود مرحرافرل  
کارگری و نرقرش آژیرتراترورهرا و  
رهرربررران عررمررلرری در جررنرربررش  
کررارگررری ترراکرریررد مرریررکرررد. آن  
زمان نره جرنربرش کرارگرری در  
مرروقررعرریررت امررروز بررود و نرره  
نهادهای فعالین کارگری شرکرل  
گرفته بود. بحت ما این بود کره  
جنبش کرارگرری اترمریرزه و بری  
شکل نیرسرت برلرکره مرحرافرل و  
آژیرتراتررورهرای خررود را دارد. در  
دوره بعرد برر مربرنرا و در ادامره  
همین نر رریره از ترعریرن جرنربرش  
کارگری صحبت کردی . گفتریر   
باید جرنربرش کرارگرری مرترعریرن  
شود  باید نرهرادهرایرش را درسرت  
کند  باید  هره هایش قردم جرلرو  
بگذارند و در جرامرعره سرر برلرنرد  

 کنند. 
 

امروز امر  حزبیت بررجسرتره شرده  
است. امروز این بحت جرلرو آمرده  
کرره بررایررد جررنرربررش کررارگررری  
متحزب باشد و فعالین کارگرری  
در حزب طبقاتی خود مرترشرکرل  
بشوند. بن ر من اهرمریرت کراری  
که محمد جرراحری کررد مرطررک  

کردن  و بدلوراندن موضوع حرزب  
وحزبیت در جنبش کارگری برود.  
او تمام زندگریرش  هر  کرارنرامره  
مبارزاتیش و ه  نف  زنردگری و  
سرگذشتش  ی  کیفر خرواسرت  
عررلرریرره سرررمررایرره داری در ایررران  
است. او  بقو  خودش در زندانرهرا  
و در بریردادگراهرهرا ایسرتراد و از  
سوسیالیس  دفراع کررد. مرحرمرد  
جررراحرری حررترری از مرررگررش هرر    
اسلحه ای ساخرت بررای ترعرری  
بیشتر و برای پریرشرروی بریرشرترر  
جنبش کرارگرری و  پریرشرروی  
بیشتر کمونیرسر . او گرفرت مرن  
نررمرریررخررواهرر  برردون حررزب بررمرریرررم   
نمیخواهر  برعرد از مررگر  فرقر   
بعنوان پیشرو جنبش کارگرری از  
مرن اسر  بربررنرد. مریرخرواهر  برره  
عررنرروان کررمررونرریررسررت مررتررشررکررل  
ومتحزب از من اس  بررده شرود و  
به هرمریرن خراطرر مصراحربره ای  
اندرام داد کره مرا برعردا پرخرش  
کردی . اهمیرت ایرن مروضروع بره  
نرر ررر مررن فررقرر  رابررطرره مررحررمررد  
جراحی با حزب و اینکره اوعضرو  
و کررادر حررزب مررا برروده اسررت   
نبود. جمرعرهرای عرقرب مرانرده و  
مررتررحرردررری کرره در پسررترروهررای  
خررودشرران نشررسررترره و دارنررد ایررن  
واقعیت را زیر سروا  مریربررنرد  از  
در  اهمیرت مسرالره عراجرزنرد.  
مساله ایرنرسرت کره در جرنربرش  
کرارگرری و فرکرر مریرکرنر  در  
جامعه ایران حزب گرریرزی یر   
ترنرد اسرت  یر  خر  اسرت و  

 مستقل  بودن افتخار است. شرمرا  
شاعر براشریرد  نرویسرنرده براشریرد   
حرتری رهربرر جرنربرش کرارگررری  
باشید به این میبالیرد کره عضرو  
هیچ حزبی نیستید. ایرن برخراطرر  
امنیت  نیسرت.  برقرو  مرنرصرور  
حررکررمررت دیررکررترراترروری مررخررفرری  
کاری را بمرا ترحرمریرل مریرکرنرد  
ولی برتردریری ایرن بره جرزئری از  
دی. ان. ا. و ی  امرر هرویرتری  
ما تبدیل میشود. حرفرا امرنریرت  
م ل باکتریهائی که خرود را بره  
زندگی در کوه یخ وف  داده انرد  
و بررعررد از ذوب شرردن یررخررهررا  
همدرنران بره برقرای خرود ادامره  
میدهند  ویژگیهائی بره جرنربرش  
کارگری و جنبشهای اعترراضری  
داده که به امری درخرود تربردیرل  
  -شده اند. در جنبرش کرارگرری  

و در سرررایرررر جرررنررربرررش هرررای  
حررزب نررداشررتررن و    -اعررتررراضرری  

مستقل بودن هرر  رنرد هر  کره  
دیکتاتوری زمریرنره هرایرش بروده  
است  امروز امری نرهرادیرنره شرده  
است. نرمریرتروان قربرو  کررد کره  
مالح رات امرنریرتری عرلرت ایرن  
حرررب گررریررزی اسررت. نررمرریررشررود  
پذیرفت که فضیرلرت سراخرترن از  
مستقل و غیرحزبی برودن امرری  
امنیتی اسرت. کرارگرر از زنردان  
علیه سرمایه داری بیانیه میردهرد  
و مرریررگررویررد ایررنررهررا کرره پرررونررده  
امررنرریررترری برررای مررا مرریررسررازنررد 
) مررررنررر ررررورشررران امرررنرررریررررت  
مفتخورهاسرت( ولری در هرمریرن  

بیانیه نمریرگرویرد طربرقره کرارگرر  
حرررزب الزم دارد.  رررراظ اگرررر  
مسرررالررره امرررنررریرررت برررود آن  
کیفرخواست علیه مرفرترخرورهرای  
حاک  هر   داده نرمریرشرد. اعرالم  
اینکه  کرارگرر حرزب الزم دارد  
خطر امینتی ندارد. کارگر حرزب  
خودش را میخواهد که از منافرع  
طبقاتی اش دفاع کرنرد. ایرن را  
میشود و برایرد برا صردای برلرنرد  
اعالم کرد. در جنبش کرارگرری  
امر تشکل و مرترشرکرل شردن و  
متشکل کردن بره درسرت امرری  
پذیرفته شرده و مرقردس و قرابرل  
تاکید و درخور بیشترین ترالرشرهرا  
و مبارزات و فرداکراریرهرا اسرت.  
کسی در ایرن ترردیرد نردارد کره  
کارگر نباید متفر  باشرد    راره  
رنرردرربررران وحرردت و تشررکرریررالت  
است    کرارگرر مرترشرکرل هرمره  
 یز کارگران متفر  هیچ  ریرز   
  ولرری  در ایررن شررعررارهررا و  
گفتمانها حرزب وتشرکرل حرزبری  
غایب است. منر رور از تشرکرل   
سررنرردیررکررا اسررت  شررورا اسررت   
تشکلهای توده ای است  من رور  
هر نوع تشرکرلری اسرت غریرر از  

 حزب و تشکل حزبی.  
 

به ن ر من در جنربرش کرارگرری  
محتوا از شکرل جرلرو زده اسرت.  
جنربرش کرارگرری  بره جرنر   
سرمایه داری رفته است  بریرانریره  
های ضد سرمایه میدهرد امرا از  
ضرررورت و مررطررلرروبرریررت حررزب و  

 حزب و جنبش کارگری
 حزب کمونیست کارگری ایران ٧٤سخنرانی افتتاحیه حمید تقوائی در پلنوم 

به نظر من در جنبش کارگری محتوا از شکل جلو زده است. جنبش کارگری  به جنگ سرمایه داری رفته است، بیانیه های ضد سرمایه میده د  

اما از ضرورت و مطلوبیت حزب و حزبیت صحبتی در میان نیست. منظور من صرفا حزب کمونیست کارگری نیس ت، ب ل ک ه ت اک ی د ب ر ح زب  

طبقاتی کارگران به معنای پایه ای وعام کلمه است. چرا حزبی بودن و عضو یک حزب بودن یک  فض ی ل ت ن ی س تو چ را ور ت ی ی ک ره ب ر  

سرشناس کارگری وصیتش این است که حزبی بودن مرا اعالم کنید با واکنشهای منفی روبرو میشودو این فرهنگ از کجا آمده استو این بنظ ر  

 من یک گرایش عقب مانده و بازدارنده در جنبش کارگری است که افشاء نشده است و کسی راجع به آن حرف نزده است.  
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حزبیت صحبتی در میان نریرسرت.  
مرررنررر رررور مرررن صررررفرررا حرررزب  
کمونیست کارگری نیست  بلکره  
تاکید بر حزب طبقاتی کرارگرران  
به معنای پایه ای وعرام کرلرمره  
است.  را حزبری برودن و عضرو  
ی  حزب بودن ی   فضریرلرت  
نیستظ  را وقرتری یر  رهربرر  
سرشناس کارگری وصیرترش ایرن  
است که حزبی برودن مررا اعرالم  
کنید با واکنشهای منفری روبررو  
میشودظ این فررهرنر  از کردرا  
آمده استظ این برنر رر مرن یر   
گرایش عقب مانده و بازدارنده در  
جنبش کارگری است که افشرا   
نشده است و کسری راجرع بره آن  
حرف نزده است. زمانی که حرزب  
کمونیست ایران را ساختی  رفرتریر   
به جن  ن ریه پریرونرد ومروکرو   
کررردن حررزب برره پرریررونررد مرریرران  
سوسیالیس  وجرنربرش کرارگرری   
ولی برایرد ایرن مربرارزه را ادامره  
داد. بحرت پریرونرد یر  گروشره  
کو   و بازتاب تئوریر  سرر  
باز زدن از حزب در جنبرش  ر   
بررود. ولرری ایررن یرر  گرررایررش  
عررمررومرری تررری اسررت. حررا  برره  
خاطر تدربه منفی حزب توده  بره  

  ٠١ خاطرر شرکرسرت هرای دهره  
شررمررسرری  بررخرراطررر گررورسررترران  
آریررامررهررری یررا برره هررر دلرریررل  
دیگری  حزبیت به فرصت طلبری  
تعبیر میشود. به اینکره   برفرکرر  
خودشان هستند! فعا  حزبری کره  
از تو دفراع مریرکرنرد مریرخرواهرد  
حزبش قوی شود ! یادم هسرت آن  
زمان که تازه  هره هرای حرزبری  
در جرامرعره مرطررک شرده برودنرد   
زمانی که هنوز منصور حکرمرت  
در قید حیات بود  یرریرا شرهرابری  

بعنوان مسئو  او  کودکان مرورد  
این نقد قرار گرفرتره برود کره از  
کررودکرران دفرراع مرریررکررنررد برررای  
اینکه  حزبش مطرک شود!  اگرر  
اشتباه نکن  ایرن را در یرکری از  
روزنامه های تورنتو نوشته برودنرد  
و جوابی که دادی  ایرن برود کره  
نه تنرهرا ترنراقضری بریرن ایرن دو  
نیست  بلکره هرر کر  برخرواهرد  
بررطررور پرریررگرریررر و رادیررکررا  از  
کودکان دفاع کن باید بره حرزب  
ما بپیوندد. هرر کر  مریرخرواهرد  
بیحقوقی کودکان را ریشره کرن  
کند  هر ک  مریرخرواهرد عرلریره  
فقر و بیحقوقی وهر نوع تربرعریر   
و نابرابری مبارزه کنرد  برایرد بره  
حزب ما بپیوندد. این دو قرطربری  
که یا حزب یا امر من  از اسراس  
پوچ  و بی معنی اسرت. گرویرا  
هرک  به حزبی پیوسرتره بردنربرا   
صرنردلری و پسرت ومرقرام اسرت.  
گویا ترنرهرا مربرارزه مسرترقرل از  

 احزاب خال  و صادقانه است!  
این تفکر را باید شکست. محرمرد  
جراحی ما را دقیقا در این نرقرطره  
قرار داد. در این نقطه کره بررویر   
به جن  پراکندگی در جرنربرش  
کارگری بره مرعرنرای حرزبریرش.  
حزب همانقدر ضروری اسرت کره  
شررعررار کررارگررران جررهرران مررتررحررد  
شررویررد. مررگررر یرر  مررعررنررای  
کارگران جهان متحرد شرویرد ایرن  
نیست که کارگران جرهران حرزب  
داشته باشید  که کارگران جرهران  
انترناسیونا  داشرتره براشریرد  کره  
کررارگررران جررهرران برره جررنرر   
سیراسری سررمرایره داری بررویرد.  
کارگران باید  بره  رالرش قردرت  
سیاسی سرمایه داران بررخریرزنرد و  
ابزار این جن  حزب است. بردون  

حزب کمونیس   نقد کمونریرسرتری  
سرمایه از آگاهگری و تربرلریر  و  
ترویی فرا تر نمیرود. فری کنریرد  
در ایررران شرروراهررای کررارگررری   

 درست شدند  اتحادیه و سندیکا  
 

و تشکلهای توده ای کرارگرری  
درست شدند  اگر حزب را حرذف  
کنید  یزی تغییر نخواهد کررد.  
مگر انقرالبرات  برهرار عرربری را  

 ندیدی .  
 

رفقا حرزب در دسرترور جرنربرش    
کررارگررری  آمررده اسررت و اگررر  
کسی نمیرخرواهرد زیرر برار سرتر   
زندگی کند  باید بداند که حرزب  
کمونیسرت کرارگرری اسرت کره  
این امر را متحق  مریرکرنرد. مرا  
باید ایرن ترابرو حرزب گرریرزی را  
بشکنی . این تابو که نمیرشرود از  
حزب صحبت کررد  رون ظراهررا  
مساله امنیتی است. باید ایرن را  
کنار زد. مانع  تردرربره مرنرفری  
است که ظاهرا از حرزب و حرزب  
سررازی در جررامررعرره وجررود دارد.  
سایتی در دفراع از حرقرو  زنران  
براه انداخته اند  اما در همران براال  
نرروشررترره انررد برره هرریررچ حررزب و  
گروهی متعل  نیرسرتریر . حرزبری  
نربررودن را مر ررل یر  مردا  برره  
سینه  زده اند. این مردا  را برایرد  
از سینه ها کند و بر عك  برایرد  
مدا  حزب را بره سریرنره هرا زد.  
فررعررالرریررن بررایررد برره حررزبرری بررودن  

 افتخار کنند.   
 

من فکر میرکرنر  قردم برعردی     
پیشروی جنبش کرارگرری یر   
تحرو   کریرفری خرواهرد برود در  
جهت حزبیت و متحزب شدن و بره  

ایررن اعررترربررار قرردم بررعرردی رشررد  
جنبش سرنرگرونری و بره  رالرش  
کشیدن حکومت  برحرت حرزبریرت  
اسررت. حررزبرریررت دیررگررر تررئرروری  
نیست  دیگرموضوع  بحت فرقر   
مررا  رر  هررا نرریررسررت  امررر  
تخصصی کمونیست هرا نریرسرت   
امررر جررامررعرره ای اسررت کرره  
میخواهد رها شود و این جرامرعره  
بدون حزبی م ل حزب کمونیرسرت  
کارگری ایران به جائی نمیررسرد.  
این گفتمان را باید مرا بربرریر  در  
جامعه. این فر  میرکرنرد برا  بره  
حرزب مرا برپریرونردیرد   ایرن فرر   
میکند برا جرواب ترئروریر  بره  
ن ریه پیرونرد. مرن نره پرلریرمر   
ایرردئررولرروژیرر  و عررقرریرردترری بررا  
کسی دارم و نره در ایرن برحرت  
میخواه  کسی را به حزب جرلرب  
کنر . فرراخروان بره حرزب  کرار  
هررمرریررشررگرری مررا برروده اسررت و  
همردرنران برایرد براشرد ولری ایرن  
 الشی اجتماعی اسرت و فرقر   
ه  به جنبرش کرارگرری مرربروط  
نیست. جنبش کارگری محرور و  
اساس و صف پیشتاز این حررکرت  
اسررت  امررا ایررن یرر   ررالررش  
اجررتررمرراعرری اسررت. بررایررد حررزب  
وحزبریرت را تربردیرل بره افرترخرار  
مرربررارزیررن آن جررامررعرره بررکررنرریرر .   
تبدیل کنی  به هدف و امرتریراز و  
نقطه م بت آکتیویست هر جنبرش  
و هر حرکت و عرصه اعرترراضری   

 در آن جامعه.  
 

این بن رر مرن یر  پرایره مرهر   
استراتژی حزب برای خلرع یرد از  
سرمایه داری و رژیر  اسرالمری  
اش و در رابطه با ن ریره حرزب و  
جامعه وحزب و قردرت سریراسری  

اسرت. مررا هررمرریررشره گررفرترره ایرر   
موضوع کرار مرا یر  جرامرعره  
متحر  است و نه ی  جامعره  
ایستا. حرزب و جرامرعره قربرل از  
هر یز یرعرنری حرزب و فرعرالریرن  
جنبش کارگری  یعنری حرزب و  
فعالین جنبش زنان  یعرنری حرزب  
و فرعررالریررن هررمره جررنربررش هررای  
اعتراضی. این امر اگر تا پرلرنروم  
قبل هنوز ی  ن ریه برود امرروز  
دیگر یر  واقرعریرت اسرت. ایرن  
دیرگرر عرمررلری شرده اسرت  دارد  
عملی میشود و داری  محصولرش  
را به  ش  می بریرنریر . مرحرمرد  
جراحی از آسمان ناز  نشده اسرت   
یرر  رعررد در آسررمرران برری ابررر  
نیست  نتیده خ  و سریراسرت و  
پراتی  معیرن حرزب مرا اسرت.  
روی آوری محمد جراحی هرا بره  
حزب نتیده سریراسرت پریرگریرری  
است کره بررایرش از زمران طررک  
ن ریه محافل کارگری مرنرصرور  
حکمت تا امروز کار شرده اسرت.  
مرریررخررواهرر  بررگررویرر  سرریرراسررت  
سازماندهی ما  نر رریره حرزب و  
جامعه  سیاست برخورد به جنبرش  
کارگرری از سرر آژیرتراترورهرا و   
فعالین و رهبرران عرمرلری  امرروز  
محصو  عملی داده است. بردرلرو  
رانده شدن حزب و گفتمان حزبیرت   
و روی آوری به حزب ی  حلقره  
تعیین کننده در ایرن رونرد اسرت.  
این پیشروی حزب در گزارشهرای  
ارائه شده بره پرلرنروم و حرتری در  
قرار داخلی پیرشرنرهرادی  اصرغرر  
کریمی منعک  اسرت  کره در  
ادامه پلنوم در این براره صرحربرت  
خواهی   کررد. امریردوارم پرلرنروم  

 خوب وموفقی داشته باشی .         

 حزب و جنبش کارگری
 حزب کمونیست کارگری ایران ٧٤سخنرانی افتتاحیه حمید تقوائی در پلنوم 
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گرامی باد یاد و خاطره محمد جراحی کارگر کمونیست و کادر حزب 
 کمونسیت کارگری ایران

 سخنرانی مینا احدی در مراس  یاد بود محمد جراحی در شهر کلن آلمان 

من به نوبه خودم تسلیت میگرویر   
به خرانرواده مرحرمرد جرراحری بره  
 همشهریان خودم و به مردم تبریز  

محمد جراحی در ایرن ویردیرو برا  
لهده خیلی شیرینی از آذربایردران  
صحبت میکرد و مرراسرمری کره  
بر گزار شرد در تربرریرز برود کره  
شاهرخ زمانی و تعداد زیرادی از  
کمونیست هایی که مرا از دهره  

میشناختی  در آندا دفن شرده    ١١ 
اند. برای ما و خود مرن کره در  
ترربررریررزبررودیرر  یررادآور خرراطرررات  
دردناکی بود. ما برای اولین برار  
کرره آن جررا رفررترریرر  جررمررهرروری  
اسررالمرری پسررر جرروانرری برره اسرر   
مسعود را برای ایرنرکره برقریره را  
بترساند تکه تکه اش کررده برود  
و مرا بررایرش مرراسر  گررفرتریر .  

سا  قبل ما سررود    ٠٨ همانموقع   
انترناسیونا  خواندی . ما داریر  در  
مورد جامعه ای حررف مریرزنریر   

که جمرهروری اسرالمری قروانریرن  
شریعت   ضرد انسرانری برودن و  
    وحشیگری و بربریتش آن جرامرعره 
را شررخرر  زده اسررت  بررنرر ررر مررن  
جامعه ایران بلند شده است و ایرن  
انترناسیونا  که برر مرزار مرحرمرد  
جراحی خوانده شد مرهرر براطرلری  
است بر حکومتی کره برا اسرالم  
آمد با قوانریرن شرریرعرت آمرد  برا  
قرروانرریررن ضررد انسررانرری آمررد.   

در تربرریرز   ١١ همانموقرع در دهره  
هرک  که حرف زد را کشرترنرد   
دکتری که به کمونیرسرتری کره  
در آن مقطع داشت مبارزه میکررد   
کم  کرده بود رفتند در داخرل  
مطبش گلوله زدنرد و کشرترنرد.  
جمهوری اسالمی ایرنرگرونره سرر  
کرررار آمرررد حرررکرررومرررتررری کررره  
میخواست ایران را اسالمی کرنرد  
حکومتی که میخواست قوانریرن   
سنتها و اخالقیات آن جرامرعره را  

عوی کند و بنر رر مرن طروفران  
درو کرد.  نه به این  خراطرر کره  
من از ایران هسرتر   مرن خریرلری  
جاها به زبان آلمانی هر  ایرنرور و  
آنور سخنرانی میکن  و هرمریرشره  
گفته ام ایران جرامرعره ای اسرت  
کرره بررلررنررد شررده اسررت و جررواب  
بررربررریررت سرررمررایرره داری قرررن را  
میدهد  جامعه ای که بلنرد شرده  
اسرت   ایررن جررامررعرره حررکررومررت  
اسالمی را نپذیرفت درتمام ابرعراد  
آنرررا نررپررذیرررفررترره اسررت. از زنرران  
باحداب که دارنرد بردون حردراب  
بیرون میروند   رهرارشرنربره هرای  
بی حردراب اعرمم مریرکرنرد  از  
اینکه گفته بودند اگر برخرواهریرد  
با ه  ارتباط داشته براشریرد برایرد  
آخوند و مال خربرردار براشرنرد کره  
اصال مردم به ریشش مریرخرنردنرد.  
اینرکره حرقرو  کرود   حرقرو   
همه انسانها را زیرر پرا گرذاشرتره  

اسرت و مررا االن از ایررران ترراللررو  
شعارهایی را میبینی  کره احرتررام  
میگذارد به حقو  کود  و بره  
حررقررو  زن احررترررام مرریررگررذارد.   
مربرارزه مریرکرنرنررد بررعرلریره برری  
عرردالررترری و زنرردانرری سرریرراسرریررش  
کسی هست کره از درون زنردان  
از کل بشریت دفاع میکنند. ایرن  
مه  است! این مرهر  اسرت دیردن  
کارگری که میبرند ترو زنردان و  
در واقع روزهرای آخرر زنردگریرش  
است اعالم میکند کره برگرویریرد  
من کرمرونریرسرت برودم  و اعرالم  
کررنرریررد کرره وابسررترره برره حررزب  
کرمرونریرسرت کرارگرری بروده ام.  
بن ر من این ه  داره جامعه ایرران  
را جلو میبرد و جرلرو بررد. اترفرا   
مهمی بود افتاد.  را ایرنرطروری  
است. جمهوری اسرالمری وصرلره  
ای ناجور بود و آنررا نرپرذیررفرترنرد  
برای اینکه فرهنر  غرربری در  

جامعه ایران همیشه محبوب بروده  
است  بررای ایرنرکره ایرن وصرلره  
ناجور را مردم پسرش زدنرد و در  
عیرن حرا  در آن جرامرعره و در  
فضررای آن جررامررعرره کررمررونرریررسرر   
پخش شرد. ایرن مرهر  اسرت! در  
شرایطی که گفرترنرد کرمرونریرسر   
مرده است  بن ر مرن برایرد ایرنررا  
باصدای برلرنرد گرفرت  مرنرصرور  
حکمت در ی  جلسره کره مرن  
ه  شرکت داشت  گفت اگرر مرن  
هرر  از برریررن رفررترر  اگررر از زیررر  
خرا  هر  بروده حررفرهرای مرررا  
بیرون میاورند و این جامعره از آن  
دفاع میکرنرد. برنر رر مرن دارنرد  
میکنند. ما حاال با  پری طررف  
هسررترریرر  بررا کسررانرری کرره اسرر   
خودشان را اپوزیسیون گذاشته انرد  
ولرری وقررترری کرره یرر  رهرربررر  
کررارگرررری  مررریررگرررویرررد مرررن  

کررمررونرریررسررت  
 ٩ صفحه   



 ٤٩٤ شماره      -  چهارم  دوره     9     کارگر کمونيست 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 سخنرانی مینا احدی در مراسم یاد بود محمد جراحی در شهر کلن آلمان

هست  تنشان میلرزد و میرگرویرنرد  
نه نه بقیه ممکن اسرت بره خرطرر  
بیافتند  ما با اینها از روزی کره  
جمهوری اسالمی سرکار آمد در  
حرراال جررنررگرریرر .  ررپرری کرره در  
آنموقع مریرگرفرت خرمریرنری ضرد  
امپریرالریرسرت اسرت حررف نرزنریرد   
حرردرراب مررهرر  نرریررسررت  زنررهررای  
ژیگو  و باالی شهری فرقر  در  
مورد حداب حررف مریرزنرنرد  ترا  
ک  ک  آمرده انرد مر رال بره اسر   
خودمان داشتی  مقاله مینروشرتریر   
میگفتند خطر امنیتی دارد. مرن  
وقتی که اروپا آمدم همین برحرت  
بود با ی  اس  دیرگرری خرودت  
را معرفی کن ولی جنبشی کره  
من از آن آمده ام و یراد گررفرتر   
میگفت سینه سپر کن و حررفرت  
را با  هره خودت بزن  مرردم اگرر  
میخواهند انرترخراب کرنرنرد برایرد  

نقطه قدرتها و نرقرطره ضرعرفرهرا و  
احساس  را با همه وجود  ببینرنرد.  
اگر میخواهریر  جرامرعره ایرران را  
رهبری کرنریر  اگرر مریرخرواهریر    
جمهوری اسرالمری را بریرنردازیر    
اگر میخواهی  بگرویریر  کره مرن  
بعد از جمهوری اسالمی میتروانر   
جامعه را رهبرری کرنر  برایرد بره  
مردم اجازه بدهی  کره مرن را برا  
اس   و مشخصات خودم بربریرنرنرد  
بن ر من اون جامعه دارد رهربرران  
خودش را میبیند. جرعرفرر عر ریر   
زاده با مبارزه ای که کرد عمرررال  
جمهوری اسالمی را   در زمیرنره  
امنریرتری کرردن اعرترراضرات بره  
شکست کشانید این یبت شرد در  
تاریخ به هر شکلری کره برود برا  
اعترصراب غرذا ترا پرای مرر   
رفت  ما همیشه نگررانرش برودیر   
ولرری اعررالم کرررد وقررترری کرره  

میگویریر  سرفرره کرارگرر خرالری  
است نمی توانید بگوییرد خرامرنره  

ای روحش لرزید امنریرتری اسرت.    
ما داری  مبارزه مریرکرنریر  بررای  
زندگی بهترر و ایرن حرربره را از  

دسررررترررررشررررران گرررررفرررررترررررنرررررد.                       
رفقا! دوستان! جمهوری اسرالمری  
از هررمرره رهرربررران اعررتررراضررات  
اجتماعی  گروگان میرگریررد  از  
مبارزه برای حقو  زن گرفرتره ترا  
مبارزه بر علیه اسالم و مذهب ترا  
مرربررارزه برررای دفرراع از حررقررو   
کرارگررر و مرعررلر  و کررود  و  
دانشرردررو گررروگرران مرریررگرریرررد.  
تعدادی را میبرد زنردان ترا پرای  
مر  شکندره مریرکرنرد و زیرر  
فشار میگذارد ترا از برقریره زهرر  
 ش  بگیرد  برای اینکه برگرویرد  
اگر  اعترای کنیرد بره ایرن روز  
میافتید و رهبرران کرارگرری ترو  

زندان  نان دفراع کرردنرد  رنران  
آزادمنش برودن  رنران اطرالعریره  
های سطـ براال دادن کره برنر رر  
من  در این زمینه ه  جرمرهروری  
اسالمی را بشکست کشرانریردنرد.  
پرر  مررا در مررورد جررامررعرره ای  
حرررف مرریررزنرریرر  کرره در آسررتررانرره  
شررورش و انررداخررتررن جررمررهرروری  
اسالمی و تروضریـر دادن یر   
آینده انسرانری اسرت.  مرن ادعرا  
میکن  که کمونیس  در جرامرعره  
ایران شخ  خرورده اسرت و برنر رر  
من ایرن جرامرعره برعرد از رفرترن  
جمرهروری اسرالمری آمراده اسرت  
 ه در مورد  مربرارزه برر عرلریره  
بی حرمتی و بی حرقروقری زن و  
کود  و هرمره ایرن مسرائرل و  
 رره  در رابررطرره بررا عرردالررت  
اجتماعی حقو  انسانی و حرقرو   
برابر و غیره  جامعره مرا کرامرال  

آماده است اگر خون نپاشرنرد اگرر  
حمله نکنند این جامعه مریرتروانرد  
جواب جمهوری اسالمی را بردهرد  

سرا     ٧١ و ما باید مفتخر باشی    
مبارزه کررده ایر  خریرلری از مرا  
عزیزانمان را از دسرت داده ایر     
خیلی از ما سختی های زیرادی  
را کشیده ای  ولی باید جامعه در  
آندا و در غررب هر  بره احرتررام  
ماها بلند شوند که سالهای سرا   
مبارزه کردی  و پر   کرمرونریرسر   
را دستمان گرفتریر  در شررایرطری  
که میگفتند ساکت و میگفترنرد   
به شکست کشیده شده اسرت مرا  
اینکار را کردی  و حراال جرامرعره  

 ایران دارد بلند می شود 
به احترام همه رهبران کارگرری و  
رهبران کمونیست و ترمرام رهربرران  
و فعالین عرصه هرای مرخرترلرف  

 مبارزه بلند شوی  و دست بزنی   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

کمونیستها همیشه گفته اند کره  
رشد راسیس  در جامعه فرقر  بره  
دشرررمرررنررری بررره  خرررارجررریررران  و  
پناهندگان مرحردود نرمری شرود.  
راسیس  دشمن انسانیت و دشرمرن  
سر سخت طربرقره کرارگرر اسرت.  

فرکرری فراسرد      راسیس  دسترگراه 
طرربررقررات حرراکررمرره در دفرراع از  

 سرمایه است. 
 
 Markusمررردتررری پررریرررش    

Wiechel   یکی از نرمرایرنردگران
حرزب راسرریرسررترری دمرکررراتررهررای  
سوئد در پرارلرمران ایرن کشرور برا  
هدف محدود کردن ح  اعتصراب  

الیحه ای را به مدلر  بررد کره  
مورد تایید ه  قرار گرفت. طربر   
این الیحه  قوانین سوئد کره کره  
به موجب آن اقردامرات حرمرایرتری  
بخشهای مختلف طبرقره کرارگرر  
از یر  اعرترصراب مشرخر  را  
مرردرراز مرری دانررد بررایررد مررورد  
بازبینی قرار گیرد.  رراظ   رون  
کارفرمرایری کره در یر  نرزاع  
کرراری شرررکررت نرردارد بررطررور  
غیرعادالنه ای د ار ضررر مری  

 شود !!  
 

راسیستها ظاهرا با اتکا به هرویرت  
هررای سرراخررتررگرری مررلرری مرری  

خررواهررنررد جررامررعرره را از گررزنررد  
 خارجی ها  مصون نگه دارند ترا  
م ال  هرویرت سروئردی  را پراس  
دارند. پشت این  هویت سروئردی   
اما  یزی جز منافع سرمایه دار  
نخوابیده است. آندا که مرنرفرعرت  
سرررمررایرره دار سرروئرردی در ایررر  
اقدامات حمایتی کارگرران بررای  
گرفتن ح  و حقو  خود به خرطرر  
برریررفررتررد آنرروقررت  سرروئرردی  هررا  
نیزمورد حمله قرار مری گریررنرد.  
جریانات راسیسرتری اگرر زورشران  
برسد در ائرترالف برا جرنراحرهرای  
دیررگررر سرررمررایرره داری سررعرری  
خواهند کرد که دستاوردهرای برا  

ارزش ظبقه کرارگرر در اروپرا را  
در پیشگاه منافع سرمایه قربرانری  

 کنند. 
پرررواضرـر اسررت کرره آزادی حرر   
اعتصاب بایرد در عریرن حرا  بره  
این معنری براشرد کره کرارگرران  
اعتصرابری یر  مررکرز کراری  
برترروانررنررد نرره فررقرر  از کررارگررران  
بخشهرای دیرگرر برلرکره از کرل  
جامعه درخواست همربرسرترگری و  
اقرردامررات حررمررایررترری کررنررنررد. در  
خررواسررت هررمرربررسررتررگرری برررای  
اعررتررصرراب از بررخررشررهررای دیررگررر  
کررارگررری  آزادی فررعررالرریررت در  
سطـ منطرقره ای   کشروری و  
برریررن الررمررلررلرری برررای جررلررب  
همبستگی مالی و معنوی و یرا  
اندام اعترصراب حرمرایرتری بررای  
اعتصاب بخش مهمری از آزادی  
اعررتررصرراب اسررت. ایررن سررنررت و  
دسرترراورد جررنرربرش کررارگررری در  
اروپاست کره بره یرمرن مربرارزات  
خود بدست آورده اند. ایرن حر  و  
حرقرو  مرتراسرفررانره در سرالرهررای  

گررذشررترره زیررر ضرررب و تررعررری  
 سرمایه داران قرار داشته است. 

 
بعالوه بایرد تراکریرد کرنریر  کره    

آزادی اعتصاب به این معرنراسرت  
که کرارگرران نره فرقر  برر سرر  
مسائل و مشکالتش خود در ایرن  
و یررا آن کررارخررانرره دسررت برره  
اعتصاب بزنند بلکه در دفراع از  
ی  امر اجتماعی و یا سیراسری  

 دست به اعتصاب بزند. 
نررمررایررنررده حررزب راسرریررسررتررری  
دمررکررراتررهررای سرروئررد در الیررحرره  
پیشنهادی خود به مدل  سروئرد  
قید کرده بود که  اقدام حمرایرتری  
بخشهای دیگر کارگران از یر   
اعتصاب با جامعه امروز سازگرار  
نیست ! آنده که با جامعه امرروز  
سازگار نیسرت نره هرمربرسرترگری  
انسانی بررای گررفرترن حر  کره  
حرص و ولع سرمایه داری بررای  
کسب سود بیشتر است که حتری  
نمی تواند ی  ح  اولیه انسانری  

 را ه  بربتابد. 

 حسن صالحی
 راسیسم و آزادی اعتصاب 
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خبرر کروتراه برود و جرانرکراه.  
عررلرری اشرررف درویشرریرران بررعررد از  
یررر  دوره بررریرررمررراری سرررخرررت  
درگذشت. زندگی او اما همه بره  
سرخررترری گررذشرت. زنرردگرری کرره  
سراسر با فقر و زندان و شرکرنردره  
و سرانسرور هرمرراه برود  ررا کرره  
هیچ گاه نخواسرت برر سرر سرفرره  
خرررون نشررریرررنرررد. از مرررعررردود  
نررویسررنرردگررانرری کرره خررودش را  
 متعهد  مریردانسرت  مرترعرهرد بره  
انرعرکراس رنری و درد مرحررومرران  
جرامرعرره. فررامرروش شردگرران. برره  
حساب نیامدگان. آنهای که تنهرا  

 به خاطر فقرشان باید له شوند. 
درویشیران داسرتران کروتراهری  
دارد به نام درشتی که در کرتراب  
بررره هرررمررریرررن نرررام آورده شرررده  
اسرت.داسررتران حررکرایررت پسرررکرری  
است که در نریرزار در یر  روز  
بارانی میخواهد نی ببرد تا از آن  
قل  نی فراه  کند. امرا نری هرا  
به خون آغشته میشونرد. پسرر   
از سوراخ نی که بریده برود در آن  
سوی نیزار شاهد برود کره هشرت  
مرد را تیرربراران کرردنرد و زمریرن  
سررراسررر خررون شررد. تصررویررری از  

در    ٢٨ کشررترراری کرره درسررا   
فروگاه سنندج شد.  اولی  آن کره  
دستش باند پریردری برود  ازجرای  
خود تکان خورد. مشرترهرای گرره  
کرده اش را به ه  فشررد... پر   

از غرررش گررلررولرره هررا هررمرره جررا  
خررامرروش شررد.غرروطرره خررور    
هررراسرریررده  بررازحررمررت از مرریرران  
پوشالهای نی بیرون آمرد  امرا از  
صدای انفدار گلوله های که در  
فرراصررلرره مررعرریررن  ترر  ترر   
شلی  می شدند  در جای خرود  
بی حرکت مانرد....  و نری کره  
از نیزار برریرده شرده برود سررمشر   
استاد را نمی نروشرت  سرر مشر   
دیگرری برر روی کراغرذ جراری  
می کررد :  برارهرا بره خرونرمران  
کشرریرردنرردا برره یرراد آرا و تررنررهررا  
دستاورد کشتارانانپراره بری قراتر   
سفره بری بررکرت مرا برود.  قرلر   
درویشان جز این ه  نبود؛ یراد آور  
فرقررر و مرعررتررری برره آن کره بررا  

 کشتار تدوام دادند و میدهند. 
 

درویشیان نویسرنرده فرقرر برود.  
امررا از فررقررر فضرریررلررت نسرراخررت.  
 نانکه حاکمان دوست دارند فقرر  
موجب فضیلتی ترسی  شرود کره  
افالطون ه  نمی تروانسرت بره آن  
دست یرابرد. درویشریران انرعرکراس  
زندگری مرحررومران جرامرعره برود  
 ون میخرواسرت نشران دهرد کره  
این هرا هر  حر  زنردگری دارنرد.  
کتاب سالهای ابرری او برا ترولرد  
شروع میشود  تولدی که همراه برا  
رنی و درد فراوان است ترولردی در  
میان فقر مطل  اما هرمریرن ترولرد  

نوید ی  زندگی اسرت. داسرتران  
انسررانرری اسررت کرره برره جررنرر   
مصببان فقر میرود و برای تقسیر   

 همه  یز میدنگد.  
 

ایررن روزهررا روزنررامرره هررای  
رسمی حکومتی که نرانرپراره بری  
قات  ما را همیشه بره خرون آلروده  
خرواسررتره انرد  سرعرری کررردنرد بررا  
انرررعرررکررراس وسررریرررع مرررر  او  
درویشیان را برعرد از مرر  هر   
سررانسررور کررنررنررد. او را  ررنرران  
معرفی میکنند که فرقرر بررایرش  
فضیلت مرحرسروب مریرشرود.و آن  
 نویسنده بزر   پر از نرخروت در  
یاد او نوشته است هرر کر  کره  
هذیان ه  ببافرد  رون از خرودش  
می نویسد و  ون خودش واقرعری  
است ایرن رئرالریرسر  اسرت! دولرت  

برره    ٨٨ آبررادی رسررمررا در سررا   
حمایت از کسی که مریرخرواسرت  
دوران طالیی امام را احیرا  کرنرد  
برخواسته بود   دست به قرلر  شرد  
وسعی کررد مرقرام درویشریران را  
خوار جلوه دهد  ون خرود کسری  
اسرت کرره سررسررفرره خرونریررن ایررن  
حکومت برارهرا نشرسرتره اسرت و  
سعی کرد با منرت گرذاشرترن در  
کنفران  برلین جنایترکراران را بره  
ما بفروشد. اما درویشریران وقرتری  
شررنرریررد او را دعرروت کررردنررد در  
مراس  حرکرومرت جرالدان تررتریرب  
داده اند شرکت کند معترضانه برر  
آشفته شد که  ررا فرکرر کرردنرد  
اوباید در کنار آنها بر سرفرره خرون  

 بنشیند. 
 

بررقررو  رضررا رشرریرردی نرربررایررد  
گررذاشررت از درویشرریرران تصررویررر  
کررو ررکرری بسررازنررد. درویشرریرران  
درشتی کره در دسرت داشرت در  
خرردمررت مررحرررومرران بررود و نرره  
ستمگران. همین او را خراری در  
 ش  حکومت کرده برود. اکرنرون  
بی شرمانه سعی دارند او را مرا   
خرود کرنرنرد. . قرلر  او بره قررو   
گورکی بریرش از آنرکره در برنرد  
 گونه نوشتن باشد در قریرد ایرن  
بررود برررای  رری مرریررنررویسررد.  
ُرشتی او نمی تروانسرت غریرر   د

 از این بنویسد.  
 

درشتی که میدانست برای چی 
 می نویسد

 به یاد علی اشرف درویشیان
 یاشار سهندی 

علی اشرف درویشریران نرویسرنرده  
نامدار و صاحب سب  در سرن  

سررالررگرری پرر  از گررذران    ٤۶ 
روزهای طوالنری بریرمراری  در  

 کرج درگذشت . 
 

درویشیان در کتابهایش از فقر و  
نابرابری نوشرت و  رهرره کرریره  
ن امهای حاک   سرمرایره داری  
بر سرنوشت انسانها را در قرالرب  
داستانهایی بسیار جذاب و تایریرر  

 گذار به رشته تحریر در آورد 
بررخرراطررر مررحررترروای رادیررکررا  و  
انقالبری کرترابرهرایرش برارهرا بره  
زنررردان افرررتررراد و در آخرررریرررن  
دستگیریش به یرازده سرا  زنردان  
محکوم شد و سراندام با انقرالب  

از    ٤ ٢٠۵ ع ی  مرردم در سرا   
 زندان آزاد شد 

 
بسرریرراری از فررعرراالن سرریرراسرری  
سالهای قبل و برعرد از انرقرالب  
تاییر  زیرادی از نروشرتره هرای  
درویشیان گرفتند و در زنردگری  
سرریرراسرریررشرران درویشرریرران تررایرریررر  

 رادیکالی داشت . 

درویشیان سرالرهرا ی مرترمرادی  
عضررو هرریرریررت دبرریررران کررانررون  
نویسندگان بود و تاییر بسریراری  
در رادیکالیزه کردن فعالریرترهرای  
کانون داشرت هرمردرنریرن ترایریرر  
درویشیان را مریرتروان در جرهرت  
گیری کرانرون نرویسرنردگران در  
جرهرت دخرالررت در مروضروعررات  
اجررتررمرراعرری  را برره وضرروک در  

 اطالعیه های کانون دید 
. 

فقدان درویشریران را بره خرانرواده  
عزیزش بره  طربرقره کرارگرر و  
فررعررالرریررن کررارگررری  کررانررون  
نویسندگان و تمامی آشرنرایرانرش   

 تسلیت می گوی  
بررا مررر  درویشرریرران طرربررقرره  
کارگر یکی از نویسندگانش را  

 از دست داد 
 

برای درویشیان باید بزرگترریرن و  
مدرنترین بزرگداشتها را بررگرزار  
کرد  نباید گذاشت از درویشریران  

 تصویری کو   بدهند 
 رضا رشیدی 

 فعا  کارگری 

علی اشرف درویشیان 
نویسنده بزرگ ادبیات 
 کارگری در گذشت

 رضا رشیدی 



 ٤٩٤ شماره      -  چهارم  دوره           کارگر کمونيست 

 درباره:     حزب کمونیست کارگری ایران   ٧٤ قطعنامه مصوب پلنوم  
 جایگاه جنبشهای جاری در امر سرنگونی جمهوری اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 

 از آنجا که
سرنگگگونگی طگلگبگی و  -٣

خگگواسگگت بگگزیگگر کشگگیگگدن 
جگگمگگهگگوری اسگگالمگگی یگگک 
گرایش قگوی و گسگتگرده 

 در جامعه است.
 
هر اندازه جنبگشگهگای  -٢

اعگگتگگراضگگی بگگتگگوانگگنگگد 
خواستهای برحگقگشگان را 
به حکومت تحمیل کگنگنگد 
و یگگا بگگه تگگحگگقگگق آنگگهگگا 
نزدیک بشوند به هگمگان 
میزان شرایط برای بزیر 
کشیدن جمهگوری اسگالمگی 

 بیشتر فراهم میشود
 
فعالین و چهگره هگا   -١

و نهادهای مبارزاتی کگه 
در جگگنگگبگگش کگگارگگگری و 
دیگر جنبشهای اعتراضی 
و حق طلبانه در جامگعگه 
فعال و شناخته میشگونگد 
مگگیگگتگگوانگگنگگد در شگگرایگگط 
انقالبی نقش مهمی ایگفگا 
کگگنگگنگگد. بگگویگگ ه جگگنگگبگگش 
کگارگگری بگا گسگتگر  و 
پیشروی بی سگابگقگه ای 

که در دوره حاضر یافته 
است مگیگتگوانگد جگایگگگاه 
تعیین کننده ای در روند 
سگگرنگگگگگونگگی جگگمگگهگگوری 

 اسالمی داشته باشد .
 
تضگگعگگیگگم و بگگهگگم  -٧

ریختگی صفوف رژیگم در 
اثگگر فشگگار اعگگتگگراضگگات 
جاری یک فاکتور مهم در 
 شکلگیری انقالب است.

 
بسگگگگگگیگگگگگگاری از  -٥

خواستهائی که در قگالگ  
مطالبات صنفی و مدنگی 
مگگطگگرش مگگیگگشگگود عگگمگگال 
مگگوجگگودیگگت حگگکگگومگگت را 
بچالش میکشد و مسگالگه 
بود و نبود حکومت را به 
گفتگمگان رایگر در مگیگان 
فگگعگگالگگیگگن و تگگوده مگگردم 

 تبدیل میکند .
 
در مگگوارد مگگتگگعگگددی  -١
مطرش شده در ”  مطالبه“ 

جنبشهای جاری عمال بگه 
معنی خلع ید از جمهگوری 
اسگگالمگگی اسگگت. در ایگگن 

جگگگنگگگبگگگشگگگهگگگای “ مگگگوارد 
عمال  ظگرف ”  مطالباتی

و شکل امکانپگذیگر ابگراز 
وجود جنبگش سگرنگگگونگی 
در تگوازن قگوای مگوجگود 

 هستند.
 
جنبشگهگای جگاری در  -٤

تعین و تدارک سیاسی و 
 –اجتماعی انقالب آتگی 

دامنه و عمق، چهره هگا 
و نگگهگگادهگگای فگگعگگال در 
انگگگگگقگگگگگالب، خصگگگگگلگگگگگت 
طبقاتی، سازماندهگی و 
رهبری، روند پیگشگروی، 
و امکان و شکل پگیگروزی 

نقگش تگعگیگیگن   –انقالب 
 کننده ای ایفا میکنند.

 لذا
حگگزب  شگگکگگلگگگگگیگگری و 
پیشروی جنبگشگهگای حگق 
طلگبگانگه جگاری را گگام 
مهمی در جهت تقویت  و 
تعمیق چنبش سگرنگگگونگی 
میداند و انجام وظگایگم 
زیر را در اولگویگت خگود 

 قرار میدهد:
دفاع پگیگگگیگر از  –الم 

خگگواسگگتگگهگگای جگگنگگبگگشگگهگگای 
اعتراضی حق طلبانگه و 
ضد تبعیض و دخالتگری 
فعال و عملی کگادرهگا و 
اعضگای حگگزب در جگگهگگت 
پیشروی هر چه بگیگشگتگر 
این جنگبگشگهگا و تگحگقگق 
اهگگداف و مگگطگگالگگبگگات 

 مشخصشان
 
طگگگرش و اشگگگاعگگگه  -ب

شگعگگارهگا و سگگیگاسگگتگهگگای 
رادیکال حزب بعنوان راه 
پیشروی و پیگروزی ایگن 

 جنبشها
 
تگگقگگویگگت و تگگعگگیگگن   –ج 

بخشیدن بگه جگنگبگشگهگای 
اعتراضی و مطرش کگردن 
نهادها و فگعگالگیگن ایگن 
جنبشها به کمگک کگانگال 
جدید و مدیای اجتماعی 
و دیگگگگگر رسگگانگگه هگگای 

 حزبی
 
مقابله بگا گگرایشگات  -د

راست و سگازشگکگارانگه و 
رفرمیستی در جنگبگشگهگای 

 جاری
شگگگکگگگل دادن بگگگه   –ه 

کمپین ها و جگنگبگشگهگای 
اجگگتگگمگگاعگگی در عگگرصگگه 
هائی تاره ای که امکگان 
و شگگگرایگگگط مگگگنگگگاسگگگ   
شکلگیری حرکت و جنبش 

 اعتراضی وجود دارد.
 
نگگمگگایگگنگگدگگگی کگگردن  -و

جگگنگگبگگشگگهگگای اعگگتگگراضگگی 
جاری در خارج کشگور و 
بسگگیگگر افگگکگگار عگگمگگومگگی، 
اتحادیه های کارگگری و 
نگگگگیگگگگروهگگگگای چگگگگ  و 
آزادیگگخگگواه جگگهگگانگگی در 
حگگگمگگگایگگگت فگگگعگگگال از 
جگگگنگگگبگگگشگگگهگگگای بگگگرحگگگق 

 اعتراضی در ایران
حزب کمونیسگت کگارگگری 
پیشبرد پیگیگر وظگایگم 
فوق را یک پگیگش شگر  
مهم تحکیم رابطه حگزب 
با جامعه و گام تگعگیگیگن 
کگگنگگنگگده ای در تگگحگگقگگق 
تگگامگگیگگن رهگگبگگری حگگزب 
 درانقالب آتی میداند.

از آنجگا کگه  یگک رکگن 
مهم تشگکگلگیگابگی طگبگقگه 
کگگگگارگگگگگر تگگگگحگگگگزب و 
سازمانیابی حگزبگی اسگت 
پگگلگگنگگوم کگگمگگیگگتگگه مگگرکگگزی 
جزب کمونیسگت کگارگگری 

ایگگگران از رهگگگبگگگری و 
فعالین حزبی در جگنگبگش 
کگگارگگگری مگگیگگخگگواهگگد کگگه 
مقابگلگه فگعگال بگا حگزب 
گریزی و نقد گرایشگاتگی 
که فعالیت غیگرحگزبگی و 

از احگزاب چگ  ”  مستقل“ 
و کگمگونگیگسگتگی  را یگک 
فضگگیگگلگگت مگگیگگدانگگنگگد در 
دسگگتگگور کگگار خگگود قگگرار 
بدهگنگد و تگال  کگنگنگد 
ضرورت و حیگاتگی بگودن 

تگگحگگزب و حگگزب بگگرای 
رهائی طبقه کگارگگر بگه 
یگگک گگگفگگتگگمگگان رایگگر در 
جامعه و در میان فعالین 
و توده کارگران تگبگدیگل 

 بشود

 
حزب کمونیسگت کگارگگری 
هگگمگگه کگگارگگگران را بگگه 
عضویت در این حزب فرا 

 میخواند.

 حزب کمونیست کارگری ایران   ٧٤ مصوب پلنوم  
 قرار در مورد تشکلیابی حزبی طبقه کارگر
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 ٦٩صفحه 

برررازنشرررسرررترررگررران کشررروری   
لشگرری  ترامریرن اجرترمراعری و  
فرررهررنررگرریرران برردنرربررا  ترردررمررعررات  
اعتراضری پری در پری در سرا   
جررردیررررد برررررای پرررریررررگرررریررررری  
خواسرترهرایشران بررای سراعرت ده  
صبـ روز هشت  آبانماه به بررپرایری  
تدرمرع اعرترراضری سرراسرری در  
مقابل سازمان بررنرامره و برودجره  
فرراخرروان داده انرد. نرکررتره قرابررل  
تدمع اتحاد هرمره برازنشرسرترگران  
برررای شرررکررت در ایررن حرررکررت  
اعررتررراضرری اسررت و بررار دیررگررر  
پوسترها با شعار همره مری آیریر   
به مناسبت این روز آمراده شرده و  
برررای برررگررزاری ایررن حرررکررت  
 اعتراضی تدار  دیده میشود.  

بازنشستگان در تردرمرعرات برا  
شکوه  قربرلری خرود در مررداد   
شهرریرور و مرهرر مراه امسرا  برا  
شررررعررررارهررررای پرررررشررررورشرررران   
خواستهایشان را اعالم کرردنرد. از  
جمله در حرکت اعرترراضری آنران  

مهر جمعیت بازنشسرترگران    ٢٨ در  
مریرلریرون    ٧ با شعارهای خ  فقر  

حقو   ما ی  میلیون  مرنرزلرت   
معیشت  ح  مسل  ماست  یر   
اختالس ک  بشه  مشکل ما حرل  
میشه  همرطررازی یرکرسرالره ایرن  
بهترین راهرکراره  سروریره را رهرا  
کرن فرکرری بره حرا  مرا کررن   
حقو  دائ   درمران دائر   فرریراد   
فریاد  اینهمه بریرداد  سرفرره شرمرا  
رنگینه  سفره ما فرقریرره  اترحراد   
اترررحررراد  لشرررگرررری  کشررروری   
اتحاد  اتحاد  اعترای خود را بره  
فقر  بی حقوقی  بی تامریرنری و  
تبعی  و نابرابری اعالم کرردنرد.  
این شعارها هرمردرنریرن مضرمرون  
پررالکرراردهررای آنررهررا را تشررکرریررل  
میداد و در میان آنها شعرارهرایری  
 ون معیشت  منزلرت  سرالمرت   

مریرلریرون حرقرو  مرا    ٧ خ  فقر  
ی  مریرلریرون  ایرن برار مصرمر   
آمدی   متحد تر ایستاده ای   بیرمره  
کامل  درمان رایگان توجه هرا را  

برره خررود جررلررب مرریررکرررد. در  
تدمعات اعتراضی بازنشرسرترگران  
اتحاد بازنشسترگران برخرش هرای  
مختلف جامرعره  رون کشروری   
تررامرریررن اجررتررمرراعرری  لشررگررری   
فرهنگریران  پررسرتراران  اترحرادی  
شاغلین و بازنشستگان و دخرالرت  
فعا  خانرواده هرا را شراهرد بروده  
ای . نمونه درخشران آن تردرمرع ده  
هزار نفره بازنشستگان در اسرفرنرد  

بررود کرره جررمرعرریررت شرررکررت    ٢٢ 
کنندگان به ده هزار نفر رسریرد و  
ی  اتفا  مه  سیاسی در سرا   
گذشته بود. با  نین پیرشریرنره و  
با  رنریرن خرواسرترهرایریرسرت کره  
بازنشستگان به اسرترقربرا  تردرمرع  

آبان ماه مریررونرد.    ٨ سراسری روز  
خررواسررتررهررای بررازنشررسررتررگرران   
خواستهرای کرل جرامرعره اسرت   
وسیعا از خواستها و اعرترراضرات  

 آنها پشتیبانی و حمایت کنی . 
 

بحگیگی حگول فگراخگوان بگه 
تگگگگگحگگگگگصگگگگگن سگگگگگه روزه 

 بازنشستگان
گررروهررهررای پرریررشررکررسرروترران    

پیشررو کشروری  برازنشرسرترگران  
کشرروری و وحرردت عررالوه بررر  
فررراخرروان برره ترردررمررع اعررترررای  

آبران  بررای    ٨ سراسری برای روز  
تداوم اعتراضاتشان بره ترحرصرنری  

و    ٢١    ٢ سه روزه در روزهرای  
آبان در همان مرحرل سرازمران    ٢٢ 

برنامه و بودجه فراخوان داده انرد.  
تمامی بازنشستگان بر سر تردرمرع  

آبان مرترحرد و یر     ٨ برای روز  
کالمند. امرا در مرورد بررپرایری  
تحصن سه روزه بحت و گرفرترگرو  
وجود دارد. بحت بر سر  یست و  

 تاکیدات ما کدامندظ 
م ا  برارزی از ایرن برحر رهرا  
بیانیه گروه اتحاد بازنشسترگران و  
اعالم عدم شرکت در تحصن سره  
روزه است. این دوستان در بریرانریره  
خود علت عدم شررکرت خرود در  
ایررن تررحررصررن را برره شرررک زیررر  
توضیـ داده اند:   احترام بره خررد  

جررمررعرری از اصررو  اولرریرره کررار  
مشارکتی است اما پیشکسروتران  
و بازنشسترگران فررهرنرگری بردون  
کررمررتررریررن مشررورترری بررا برردنرره و  
گررروهررهررای دیررگررر از جررمررلرره  
پارکشهر  اترحراد و... بردون ایرن  
کرره بررحررت کررافرری در برریررن  
بررازنشررسررتررگرران صررورت گرررفررترره  
باشد  اعالم تحصن کرده انرد؛ در  
واقع ایرن گرروهرهرا از اسراس برا  
مشورت سرر سرازگراری نردارنرد.  
دربرراره مرردت زمرران تررحررصررن و  
برررنررامرره ریررزی مشررخرر  برررای  
ساعات روز و شب هریرچ گرونره  
نرر رررخررواهرری انرردررام نشررده اسررت.  
برنامه ریزی به مدت سره روز و  
سه شرب در پرایریرز و در هروای  
سرد  ناشی از شتابزدگی دعروت  
کنندگان است گویا که خواسرتره  
اند رفع تکلیف کننرد.در صرورت  
عدم استقربرا  مرویرر از ترحرصرن   
تاییر و برنردگری آن کر  و لرو   
خواهد شرد و مسرترمرسرکری بره  
دست دولت و مدل  و... خواهرد  
داد تا آخرریرن حرربره مرا نریرز برا  
شکست مواجه شرود.  رنرانردره  
تحرت عرنروان ترحرصرن هررگرونره  
مذاکره ای  ه به طور آشکرار و  

یا پشت پرده اندام شود  ته مرانرده  
اعتماد بدنه ی برازنشرسرترگران از  
سردمداران تدمع از میران خرواهرد  
رفت.اندام هر کرنرش اعرترراضری  
میبایست زمرانری صرورت پرذیررد  
کرره مرروجرربررات تررحررو  و سررمررت  
گیری بهتر برای تحق  مطالربرات  
ما را داشته باشد  که متاسرفرانره  
با وجرود نرقراط ضرعرف یرادشرده   
 نین نیست و با توجه بره مروارد  
مذکور در تحصن شررکرت نرمری  

 کنی .  
تا آندا کره بره تراکریرد ایرن  
دوسررترران بررر روی کررار جررمررعرری  
کرررردن  دخرررالرررت دادن بررردنررره  
بازنشستگان برر سرر  رگرونرگری  
ادامه اعتراضات  هر  نر رری برا  
تمامی فرعرالریرن ایرن عررصره از  
مرربررارزه  و حررفررا صررف مررتررحررد  
اعتراضات بر میگردد  تاکیداتری  
بسیار درست است و نرتریردره هرر  
گونه دور زدن بردنره مرعرلرمران و  
تصمی  گیری از باال ایداد تفرقره  
در صفوف مربرارزه  و تضرعریرف  

 اعتراضات خواهد بود. 
امرا اعررالم عرردم شرررکرت در  
تحصن کافی نیرسرت. اوال برایرد  
روشن کرد کره اخرترالف برر سرر  

نف  برپایی تحصن نیرسرت.  ررا  
که ترحرصرن خرود شریروه ای از  
مبارزه است. خصروصرا در تروازن  
قرروای امررروز کرره جررامررعرره از  
اعترای میدروشرد  در جراهرایری  
مرریررترروان  ررنرریررن اشررکررالرری از  
اعترای و مبارزه را نیرز بره کرار  
گرفت. نکته مه  اینداسرت کره  
اگر قرار است ترحرصرنری صرورت  
گیرد  باید قدرتمند باشد. باید برر  
سر اندام آن همدلی وجرود داشرتره  
باشد. باید رادیکالیرسر  مربرارزات  
ما را علیه زندگی زیر خ  فرقرر   
تبعی   نابرابری و بررای داشرترن  
ی  زندگی انسانی حفا کنرد.  
باید در جهت ایردراد وسریرعرترریرن  
اتحاد در مریران برازنشرسرترگران و  
برررای دخررالررت حررداکرر ررری ترروده  
بازنشستگان باشد. بنابراین برا در  
ن ر گرفتن همه این مولفه هرا و  
تروازن قروای مروجررود اسررت کرره  
میتوان بر سر اندام آن یرا اترخراذ  
اشررکررا  دیررگررری از اعررترررای  
تصمی  گیری کرد. از همریرن رو  
ی  راهکار میتروانرد ایرن براشرد  
که در همان روز او  تدمع یعرنری  
در هشت  آبانماه که هرمره برر سرر  
آن اجماع دارنرد  در مرورد ادامره  

 شهال دانشفر 
 بازنشستگان در تدارک یک روز اعتراض سراسری 



 ٤٩٤ شماره      -  چهارم  دوره     13     کارگر کمونيست 

اعترای به صورت تحصنری سره  
روزه ن ر گیری شود. یرعرنری برا  
طرک این پرسش که آیا جرمرعریرت  
آمادگی حضور وسیع در تحرصرن  
سه روز را دارد یا نه و اگرر دارد  
بررا کررف زدن و هررورا کشرریرردن  
مرروافررقررتررش را اعررالم کررنررد   
ن رگیری کرد.  آنوقت از مریرزان  
استقبا  جمعیت مریرتروان نرتریردره  
گیرری کررد کره آیرا ایرن نریررو  
آماده ادامه حرکت برای ترحرصرن  
سه روز برعردی خرواهرد برود  یرا  
اینکه برایرد  فررصرت داد و در  
ترردار  اعررتررراضررات گسررترررده  
بعدی بود. نتیده  رنریرن کراری  

متکی کردن اعترای بره اعرمرا   
اراده و تصرمریر  جرمرعریرت وسریرع  
بازنشستگان معرترری حراضرر در  

 میدان است.  
 

هر گونه مذاکگره مگخگفگی و 
 پشت پرده محکوم است

نکته قرابرل تروجره دیرگرر در  
بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان  و  
دوسرررترررانررری در گرررروهرررهرررای  
بازنشستگان  حساسریرت برر روی  
مذاکرات پشت پرده و سراخرت و  
پرراخررت از برراالی سررر نرریررروی  
معتری بازنشسترگران اسرت کره  
بسیار به جاست و بیرش از بریرش  

نشانگر هوشیاری جرامرعره اسرت.  
باید هر گونه مذاکرره مرخرفری و  
پشت پرده از قبل محرکروم اعرالم  
شود و آنرا باید به گفتمران وسریرع  
در جررامررعرره در هررر حرررکررت  
اعتراضی ای تبدیل کرد. برعرالوه  
در هررر حرررکررت اعررتررراضرری در  
صررورت دعرروت نررمررایررنرردگررانرری   
بررای مرذاکرره برا مرقرامراتری از  
سررروی دولرررت  ایرررن اجرررترررمررراع  
کننردگران مرعرترری برازنشرسرتره  
هستند کره در مرورد انردرام یرا  
عدم اندامش باید تصمی  بگیررنرد  
و هیات خود را معرفی کنرنرد و  
اسامی آنهرا رسرمرا اعرالم شرود.  

بنابراین هر جمع دلربرخرواهری ای   
نمیتواند  خود را نمانیده و هریرات  
مذاکره کننده از سوی جرمرعریرت  
معتری بازنشسته قلرمرداد کرنرد.   
ضمن اینکه حضور جمرع  وسریرع  
بازنشستگان مرعرترری در مرحرل   
به هیات مرذاکرره کرنرنرده قردرت  
میدهد  و مریرتروانرد هر  امرنریرت  
هیات مذاکره کننده را براال بربررد  
و ه   سردی در بررابرر هررگرونره  
سازشکاری براشرد. روشرن اسرت  
که موضوع مذاکره خرواسرترهرای  
برح  ما که با شعارهایمران و برا  
قطعنامه هایرمران برارهرا و برارهرا  
اعالم کرده ای   باید باشد. وظیفره  

مذاکره کرنرنردگران صررفرا ابرال   
خررواسررتررهررا و تصررمرریررمررات جررمررع  
ماست. و اتخاذ هر نوع تصمیر  و  
امضای هرر نروع تروافرقری برایرد  
موکو  به گزارشردهری بره جرمرع  
بازنشستگان و گرفترن نر رر آنران  
شود.  این ها همه مروازیرن پرایره  
ای برای حفرا اترحراد مربرارزات  
مرررا  و دخرررالرررترررگرررری تررروده  
بازنشستگان در تصرمریر  گریرری  
برای ادامه مبارزاتشان اسرت. بره  
امریرد اعرترراضراتری قردرترمرنرد و  

 سراسری. زنده باد بازنشستگان! 

 راسری ض سشهال دانشفر                                                                                  بازنشستگان در تدارک یک روز اعترا

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 تجمع اعتراضی کارگران هپکومقابل استانداری اراک
 جوانان علیه بیکاری

 دو هفته اعتصاب در شرکت الستیک پارس
 گستر  اعتراضات در فازهای پارس جنوبی
 کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات

اعتصاب کارگرران هرپرکرو بررای  
پیگیری خواستهرایشران  فرراخروان  
بازنشستگان به تدمع اعرترراضری  
در روز هشت  آبرانرمراه در مرقرابرل  
دفتر سازمان بررنرامره و برودجره   
سه روز تدمع اعترراضری جروانران  
بیکار در آبادان علیه بیکراری در  
مقابل فرمانداری  اعرترصراب دو  

السرتریر   ”  هفته ای کارگرران  
علیه اخراج ها  گسرتررش  ”  پارس 

اعتراضات در فازهای مرخرترلرف  
پارس جنوبی  ادامه کارزار علیره  
امررنرریررترری کررردن مرربررارزات و  
اعتراضات گسترده کرارگرری در  
شهرهای مخرترلرف سررتریرتررهرای  
برجسته  اخربرار و مسرائرل مرهر   
 کارگری در هفته گذشته است. 

   
تگگجگگمگگع اعگگتگگراضگگی 
کارگران هپکومگقگابگل 

 استانداری اراک
مهر کارگران هرپرکرو در    ٠١ روز  

ارا  در اعرتررای بره سره مراه  
حرقررو  و دیررگررر مررعرروقرراتشرران و  
بخاطر بالتکلیرفری شرغرلری خرود  
مقابل اسرترانرداری شرهرر تردرمرع  
کردند. بنا بر خبرر هرا کرارگرران  

برا ایرن    ٨١ این شرکرت از سرا   
مررعررضررالت روبرررویررنررد. در طررو   
یکسا  اخیر این کارگرران  برارهرا  
و بررارهررا در اعررترررای برره ایررن  
وضعیت برده وار کاری دسرت بره  
تدمع زده اند و هرر برار تروانسرتره  
انررد بررخررشرری از طررلررب خررود را  
بگیرند و وعده و وعریردهرایری بره  
آنها داده شده است  ولی همدنران  
با مشکالت معیشتری و کراری  
روبرو هستنرد. از جرمرلره پر  از  
تدمعات گسترده کارگران هپرکرو  
و آذرآب در اواخرر شرهرریرور مراه  
علی ربیعی به ایرن اسرتران سرفرر  
کرد و وعده داد کره مشرکرالت  
کارگران را حل خرواهرنرد کررد و  
دستمزدهای معوقه آنان در هرمران  
هفته پرداخت خواهد شد. امرا بره  

 این وعده ها عمل نشد. 
اعتراضات کارگرران هرپرکرو در    

شهریور مراه بره هرمرراه کرارگرران  
آذرآب   نقطه عطف ترازه ای در  
جنبش کارگری بود. اعترراضرات  

متحدانه این کرارگرران  ایسرترادن  
آنها در مقابل سرکوبگرری هرای  
نیروی انت امی  فریراد اعرتررای  
آنها علیه اختالس ها  بیرحرقروقری  
ها و سرکوبگری های حکرومرت  

و شعارهای رادیکا  و اعترراضری  
آنهرا انرعرکراس گسرتررده ای در  
شهرر ارا  و در کرل جرامرعره  
داشت و با موجی از همبسترگری  
کارگری روبرو شد. بردنربرا  ایرن  
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اتفاقات مبارزات کارگران هرپرکرو  
در موقعیت قویتر و مترحرد ترری  
قرار گرفرتره اسرت و در  رنریرن  
موقعریرتری اسرت کره کرارگرران  
هپکو اعتراضات خرود را از سرر  
گرفته اند. بر روی بنری کره در  

مرهرر کرارگرران    ٠١ اعترای روز  
هپکو در دست داشرترنرد  نروشرتره  
شده بود:  نه سرازش نره تسرلریر    

 نبرد تا پیروزی . 
 

 جوانان علیه بیکاری
مرهرر و    ٠١ و    ١٢ طی روزهای  

او  آبررانررمرراه گررروهرری از جرروانرران  
بیکار در آبرادان در اعرتررای بره   
بیکاری گسرتررده و تربرعریر  و  
نررابرررابررری در برررابررر سرراخررتررمرران  

فرمانداری شهر تدمع کردند. در  
ایرن حررکررت اعررترراضرری جرروانرران  
مررعررتررری  خررواسررتررار حضررور  
 فرماندار و پاسخگویی او شدند.  
بیرکراری یر  درد اجرترمراعری  
است و در تقابل برا ایرن مرعرضرل  
برزر  اجررترمرراعری کرره آمررارش  
میلیونی است و دامنگیر خرانرواده  
های بسیاری است  باید جنبشری  
گسررترررده و سررراسررری برره راه  
انررداخررت. جررنرربررشرری کرره هررمرره  
بیکاران و خانواده هرایشران  هرمره  
کارگرانری کره از کرار بریرکرار  
میشوند و خانواده هرایشران را در  

 بر بگیرد. 
تدمع اعتراضی جوانان بیکرار در  
آبادان  مریرتروانرد الرگرویری بررای  

اعترای میلیونها جوان بیکرار در  
شهرهای مختلف باشرد. مریرتروان  
ایررن الررگررو را در هررمرره شررهرررهررا  
تک یر کرد و نره فرقر  جروانران   
بررلررکرره خررانررواده هررایشرران و کررل  
جامعه را علریره فراجرعره عر ریر   

 بیکاری به میدان آورد.  
بررا کررارزاری سررراسررری عررلرریرره  
برریررکرراری و بررا خررواسررت برریررمرره  
بیکاری برای همه  و ح  داشترن  
کرار و یر  زنردگری انسرانری   
صف میلریرونری نریرروی خرود را  

 علیه بیکاری سازمان دهی . 
 

دو هفته اعتصاب در 
شگگگرکگگگت السگگگتگگگیگگگک 

 پارس
آبرران کررارگررران شرررکررت    ٠ روز  

السررترریرر  پررارس کرره سررازنررده  
تایرهرای خرودروهرای سرواری و  
سنگین و از زیر مدمروعره هرای  
بان  صنعت و مرعردن هسرترنرد   
وارد دومین هفته اعترصراب خرود  
شدند. کارگرران ایرن شررکرت در  
گفت و گو با خبرنگار  نفت مرا   
دلیل ایرن اعرترصراب را دریرافرت  
حقو  های ندومی مردیرران ایرن  
شرکت و بیکرارسرازیرهرای وسریرع  
اعالم کردند. با کما  تاسف برنرا  
بررر خرربرررهررا دو تررن از کررارگررران  
اخررراجرری ایررن شرررکررت بررعررد از  
گذشت  ند روز از بیکارسرازیرهرا  
د ررار ایسررت قررلرربرری شررده و  

جانربراخرتره انرد. جرانربراخرترن ایرن  
عزیزان را به خانواده هرایشران  بره  
همکارانشان و به همگان تسرلریرت  
مرریررگررویرر . درگررذشررت ایررن دو  
کررارگررر برره فضررای اعررترررای  
کارگران الستیر  پرارس شردت  

 داده است.  
اعترای به اختالسهرا  اعرتررای    

به حقو  های ندومی  اعرتررای  
به زندگی زیر خ  فقر  اعرتررای  
به نابرابری  مضمرون اعرترراضرات  
امرروز کرارگرران و برخرش هررای  
مختلف جرامرعره در ایرران اسرت.  
اعتراضاتی کره برا شرعرارهرایری  
 رون یر  اخررترالس کر  بشرره   
مشکل ما حل مریرشره  مرلر   
ندومی تو  مرا را بری مسرکرن  

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت
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کرررده  حررقرروقررهررای نرردررومرری   
فررالکررت عررمررومرری  سررفررره تررو  
رنگیرنره   سرفرره مرا فرقریرره در  
اعتراضرات مرعرلرمران  کرارگرران   
بررازنشررسررتررگرران و بررخررش هررای  
مختلف جامعه خرود را هرر روزه  
برریرران مرریررکررنررد. هررمرره ایررنررهررا  
شعارهای  واحردی هسرترنرد کره  
مبارزات برخرش هرای مرخرترلرف  
جامعه را به ه  پیونرد مریردهرنرد.  
این شعارها را همه جا به پرالترفررم  
اعتراضاتمان تربردیرل کرنریر . بره  
عرربررارت روشررنررتررر ایررنررهررا هررمرره  
اعتراضاتی هستند که مستقریرمرا  
حکومت اسالمی و بساط  پراو   
و غارت سرمایه داری حراکر  را  
به  الش میکرشرد. از مربرارزات  
بررخررش هررای مررخررتررلررف جررامررعرره  

 وسیعا حمایت کنی .  
 

گستر  اعگتگراضگات 
در فگگازهگگای پگگارس 

 جنوبی
مهر کرارگرران فرازهرای    ١١ روز  
پارس جنروبری مسرترقرر    ١٧ و    ١١ 

در منرطرقره ترمربر  شرهررسرتران  
کررنررگرران در اعررترررای برره عرردم  

ماه حقو  دست از کرار  ٧ پرداخت  
کشیدند ومقابل این فازها تردرمرع  
کردند. ایرن کرارگرران در هرفرتره  

قبلتر آن نیز دسرت بره اعرترصراب  
وتدرمرع زده برودنرد. بردنربرا  ایرن  
اعرتررراضرات کررارفررمررا در جررمررع  
کرارگرران حراضرر شرد  و وعررده  

 پرداخت طلبهای آنان را داد.  
همدنریرن در سری ام مرهرر مراه  

نررفررر از کررارگررران    ٧١١ حرردود  
  ٢١ و ٢٢ قسمت تعمیرات فازهرای  

  ١ پارس جنوبی در اعرتررای بره  
ماه تاخیر در پرداخت حقو  دسرت  
از کرررار کشررریررردنرررد. در ایرررن  
اعررتررراضررات کررارگررران اعررترررای  
خرررود را بررره سرررطررـر نررراز   
دستمزدهایشان اعالم کرردنرد. هر   
اکنون جرنربرشری اجرترمراعری در  
اعترای به حقو  های زیرر خر   
فقر در جریان است. جنبشری کره  

مریرلریرون      ٧ با شعار خ  فرقرر  
حقرو  مرا یر  مریرلریرون و برا  
خررواسررت داشررتررن یرر  زنرردگرری  
انسانری خرود را در اعرترراضرات  
کارگران  معلمان  بازنشرسرترگران   
پرستاران و بخش هرای مرخرترلرف  
جامعه هر روزه دارد خود را بریران  

 میکند. 
 

پارس جرنروبری یرکری از کرانرون  
های دا  اعرترراضرات کرارگرری  
است و هر روز در گروشره ای از  
این منطقه صنرعرتری اعرتررای و  

 مبارزه است. 

 
کارزار علیه امنگیگتگی 

 کردن مبارزات
یررکرری از عرررصرره هررای مررهرر   
مرربررارزات کررارگررران  مررعررلررمرران   
بررازنشررسررتررگرران و بررخررش هررای  
مختلف جامعه  اعرتررای عرلریره  
امررنرریررترری کررردن مرربررارزات بررا  
خررواسررت مشررخرر  لررغررو احررکررام  
امنیتی صادر شده برای فرعرالریرن  
کررارگررری  مررعررلررمرران و مررردم  
مررعررتررری اسررت. ایررن کررارزاری  
است کره برا بریرانریره مشرترر   
اسررمرراعرریررل عرربرردی از رهرربررران  
اعتراضات معلمان و جعفر ع ریر   
زاده رئی  هیات مردیرره اترحرادیره  
آزاد کارگران ایرران برر پرا شرد و  
صف مبارزه کارگران و مرعرلرمران  
را در کرنرار هر  قررار داد و بره  
اعتراضی اجتماعی تربردیرل شرد.  
مضمون این کارزار دفراع از حر   
تشکل  ح  اعتصاب  ح  تردرمرع  
و مرربررارزه برررای داشررتررن یرر   

 زندگی انسانی است.  
 

اسررمرراعرریررل عرربرردی و مررحررمررود  
بررهررشررترری دو تررن از مررعررلررمرران  
معتری در قرنطیرنره برنرد  رهرار  
بسر میبرند. بنا بر اخبار مرنرترشرر  
شرررده روز دوم آبررران مررر مررروران  

جنایتکار گرارد امرنریرتری زنردان  
اویرن برره ایررن برنررد کرره در حررا   
حاضر محل نگهداری شماری از  
زندانیان سیاسی است  یورش بررده  
و ضمن شکستن شیشه هرا   برا  
زندانیان سیراسری درگریرر شردنرد.   
ی  خواست مه  معلمران آزادی  
فرروری و برردون قرریررد و شرررط  
اسررمرراعرریررل عرربرردی  مررحررمررود  
بهرشرتری  مرحرسرن عرمررانری  و  
مختار اسدی از معلرمران زنردانری  
و رضا شهابی از اعضای هریرات  
مدیره سندیکای واحد و  تمرامری  
زندانیران سریراسری اسرت. ایرن را  
بارها و برارهرا در اعرترراضرات و  

 مبارزاتشان اعالم کرده اند. 
رضا شهابی که به اتهام واهی و  
با دسیسه بیدادگاه های قضرایری  

سرا     ١ و امنیتی علیرغ  اینکره  
حب  خود را سپری کررده اسرت   

روز حب  بیشتر محکروم    ٢١٨ به  
شده است. او برعرد از برازداشرترش  
در اعترای به این حک  دست بره  
اعررتررصرراب غررذا زد و برردنرربررا   
کارزاری گسترده در حرمرایرت و  

  ٢١ همبستگی برا وی  برعرد از  
روز با قو  پیگیری پرونده اش از  
سروی مرقرامرات قضرایری برطررور  
مشروط به اعتصاب غرذای خرود  
خرراتررمرره داد. امررا هررنرروز هرریررچ  
اقدامی صورت نگرفته اسرت. از  

مهر تصمی  گررفرتره    ٢٨ جمله در  
شده بود که او را بدلیل وضرعریرت  
بد جسمانی اش بره بریرمرارسرتران  
انتقا  دهند  اما برنرا برر گرزارش  
منتشر شده از سوی خرانر  ربرابره  
رضایی همسر وی  بدلیل ایرنرکره  
رضا شرهرابری بره بسرترن قرو  و  
زندیر بر دست و پرای خرود ترن  
نداد  این کار صورت نگررفرت. و  
باالخره آخرین خبر اینکه مقرامرات  
قضایی برا فشرار آوردن برر روی  
وییقه گذار جعرفرر عر ریر  زاده و  
تهدید به ضب  وییقه فشرار آورده  
اند که جعفرر عر ریر  زاده را بره  

سرا  حرکر     ١ زندان بازگرداند. او  
 دارد. 
 

ه  اکنون کارزاری قدرتمرنرد در    
داخل و در سرطـر جرهرانری بررای  
آزادی رضا شرهرابری  اسرمراعریرل  
عبدی  محمود بهشتی  مرحرسرن  
عرمررانری  مرخرترار اسردی  آترنررا  
دائمی و تمامی زندانیان سیراسری  
در جرریرران اسررت. هرمرردرنرریرن در  
اعرررتررررای بررره فشرررار بررررای  
بازگرداندن جعفرر عر ریر  زاده بره  
زندان اعترای گسترده ای بره راه  
افتاده است. وسیعا از این کرارزار  
و اعترای علیه امرنریرتری کرردن  

 مبارزات حمایت کنی .   

 شهال دانشفر 
 کارگران در هفته ای که گذشت

 

دختگر  ٣١١١ فرار
در سال گگذشگتگه 

 از خانه
 عزیزه لطف الهی 

معاون امور اجتماعی سگازمگان 
بهگزیسگتگی، از پگذیگر  یگک 

به مراکز ” دختر فراری“هزار 
بگهگگزیسگتگگی در سگگال گگذشگگتگگه 

 خبرداد.
الگلگه  به گزار  رسیده حگبگیگ 

مسعودی فرید در مورد مگراکگز 
نگهداری دختران فراری افزود 

خگگانگگه  ١٣  در حگگال حگگاضگگر
سگگالمگگت ویگگ ه دخگگتگگران در 

معرض آسی  و خشونگت دیگده 
در استانهگای مگخگتگلگم کشگور 
فگگعگگالگگیگگت دارد کگگه دخگگتگگران 
فراری در این مراکز نگهگداری 

 می شوند.
وی گفت مدت زمان نگگگهگداری 

مگاه  ۴تگا  ١دختران و زنان 
است که کارشناسان مگرکگز در 
طول این مدت برای بگازگشگت 
ایگن افگگراد بگگه خگگانگگواده هگگا 
تال  و رایزنی مگی کگنگنگد و 

درصد مگوارد خگانگواده  ٠١در 
ایگگن دخگگتگگران پگگذیگگرای آنگگهگگا 

 هستند.
معاون امور اجتماعی سگازمگان 
بهزیستی تاکید کگرد زنگان و 
دخترانی نیز که خانواده آنها 
از پذیر  شان سگر بگاز مگی 

مگگاه در  ٠زنگگنگگد تگگا حگگدود 
مراکز نگهداری می شوند و در 
ایگگگگن مگگگگدت در جگگگگهگگگگت 
توانمندسازی و حرفگه آمگوزی 
آنها اقدام می شود تا پس از 
خروج از مرکز توانایی کار و 
فگعگگالگگیگت و تشگکگگیگگل زنگگدگگگی 

 مستقل را داشته باشد.
به گفته فگریگد دخگتگران بگه 
روشهای مگخگتگلگفگی بگه خگانگه 
های سالمت می آیند که یگکگی 
از این راهها خود معرفی است 
و مگگراجگگعگگه بگگه کگگالنگگتگگری و 

اجتماعی نیز رو  اورژانس 
دیگگگگگری اسگگت کگگه بگگرای 
پگگذیگگر  در ایگگن مگگراکگگز 

 استفاده می شود.
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 شهال خباززاده
 ٣١٩١خالصه ای از اخبار کارگری مهر ماه 

 مهر  ٣
 

* جمعی از کارگران هرپركرو برا  
راه پیمایی به مرحرل اسرترانرداری  
استران مررکرزی رفرتره و عرلریره  

 یگان ویژه دست به تدمع زدند. 
 

 مهر ٢
 

نرفرر از کرارگرران    ١١١ * حدود  
و      مردرترمرع کشرت     بر   فصلی نی 

صنعت هفت تپه در اعرتررای بره  
ای    متحق  نشدن مطالربرات بریرمره 

خود از سروی کرارفررمرا مرقرابرل  
ساختمران اسرترانرداری خروزسرتران  

 تدمع کردند.  
 

* جرمرعرری از کرارگررران مرعرردن  
کررومرریرر  اسررفررنردوقرره کرره برره  
واسررطرره شرررکررت پرریررمررانررکرراری  
مکانریرزاسریرون جرلرگره  بره کرار  
اسررتررخررراج کرررومرریرر  در ایررن  
منطقه معدنی در کرمان اشترغرا   
دارند  در اعترای به بیکار شردن  
سرره نررفررر از هررمررکرراران خررود و  
پرداخت نشدن بخشی از مطالبرات  

شرران مررقررابررل سرراخررتررمرران    ی   مررزد 
استانداری و اداره کل کار اسرتران  

 کرمان تدمع کردند. 
 

  ٠ * کررارگررران مررعرردن شررمرراره  
سیرجان در اعرتررای بره بریرکرار  
شرردن از کررار و عرردم تررمرردیررد  
قررراردادهررای آنررهررا در مررقررابررل  
فرررمررانررداری ایررن شررهررر ترردررمررع  

 کردند. 
 

 مهر ١
 

* کررارگررران آذر آب ارا  و  
هپکو در ادامه اعترراضراتشران در  

هررایشرران حرراضررر    مررحررل کررارخررانرره 
شدند و به خاطر ترعرویر  پررداخرت  
مرراهررهررا دسررتررمررزدشرران و خررطررر  

تعطیلی کارخانه و بریرکرار شردن  
از کرررار  و یرررورش مرررامررروران  
انتطامی به اعرترراضرات آنران در  
بیست و هشت  شهریرور هرمردرنران  

 در اعتصاب بسر بردند.  
 

* به فراخوان سرنردیرکرای واحرد  
تدمعی اعتراضی در حرمرایرت از  
رضا شهابی عضو هریرات مردیرره  
این سندیکا در مقابل وزارت کرار  
برپا شد. کارگران شررکرت واحرد   
دانشدویان و تعدادی از مرعرلرمران  
و فعالین کارگری در آن شررکرت  
داشتند. قربرل از آن نریرز تردرمرع  
دیگری به فراخوان ربابه رضرایری  

شرهرریرور    ٢٧ همسر او در تراریرخ  
 ماه مقابل مدل  برپا گردید.  

 
* کارگران شهرداری کررمرانشراه  
اعترراضرشران را نسربرت بره عردم  

مراه حرقرو  رسرانره ای  ٠ پرداخت  
 کردند. 

 
* جرررمرررعررری از کرررارگرررران  

هرررررای سررررروخرررررت    جرررررایرررررگررررراه 
اهوازدراعترای به نداشتن امنریرت  
شغلی ترحرت عرنروان خصروصری  
سازی  مقابل ساخرترمران شررکرت  

هرای نرفرتری    ملی پخرش فررآورده 
 ایران این شهرتدمع کردند.  

 
* دویسررت نررفررر از کررارگررران  
سازمان پار  ها و فضای سبرز  
شهرداری یزد دراعترای بره عردم  

مراه حرقرو  دسرت از     ١ پرداخت  
کارکشیده و مرقرابرل سراخرترمران  
شورای شهر و شرهررداری تردرمرع  

 کردند. 
 

* صدها کارگرر پریرمرانرکرار راه  
انداز نرفرت سرتراره خرلریری فرارس  
شرکت اویکو و رانندگان سرویر   
ایرراب و ذهرراب در اعررترررای برره  
عرردم پرررداخررت مرراه هررا حررقررو   
ونداشتن امنیت شرغرلری دسرت از  

 کار کشیده وتدمع کردند.  
 

* جمعری از کرارگرران شررکرت  
آب و فررراضرررالب روسرررترررایررری  
شهرستان کرمانشراه در اعرتررای  
به عدم پرداخت مطالبات و بریرمره  
نرربررودن مررقررابررل مرردررلرر  ترردررمررع  

 کردند. 
 

 مهر ٧
 

برداری مرعرترری    * کارگران بهره 
اخراجی پاالیشگراه سرتراره خرلریری  
فارس پ  از دو روز تردرمرعرات  
اعررتررراضرری در تررهررران بررا وعررده  
وزارت کار مبنری برر پریرگریرری  
برررازگشرررت برررکرررارشررران  راهررری  

 بندرعباس شدند.  
 

* کارگرران برلربرریرنر  سرازی  
تبریزبدلریرل پررداخرت نشردن شرش  
مرراه حررقررو  دسررت برره اعررترررای  

 زدند. 
 

* کررارگررران شرررکررترری پررایررانرره  
مسافربری زاهدان اعتراضشران را  

مراه    ٢ نسبت بره عردم پررداخرت  
ررررفررررر از   حررررقررررو  واخررررراج دون
 همکارانشان  رسانه ای کردند.  

 
* جرمرعری ازکرارگرران نریرروگراه  
سرریررکررل ترررکرریرربرری بررهرربررهرران  
دراعررترررای برره عرردم پرررداخررت  
مطالباتشان مقرابرل ایرن نریرروگراه  

 تدمع کردند.  
 

* دادستانی تهران طی ابرالغریره  
ای به وییقه گذار جرعرفرر عر ریر   
زاده اعررالم کرررد دسررتررور ضرربرر   
منز  مسکونی وی صرادر شرده  
است و طی ده روز آیرنرده نسربرت  
به ضب  قطعی آن اقردام خرواهرد  
شد  م فر صاـل نیرا از اعضرای  
هرریررات مرردیررره اتررحررادیرره آزاد  

کارگران ایران نیز در شهر سنرنردج  
 بازداشت شد. 

 
 مهر  ٥

 
برداری مرعرترری    * کارگران بهره 

اخراجی پاالیشگراه سرتراره خرلریری  
مررررهررررر برررره    ٢ فررررارس روز  

اعتراضاتشان به بیکرارسرازی هرا  
مراه دسرترمرزد    ٢ و تعوی  پرداخت  

در  در بندرعباس ادامه و تردرمرع  
 کردند.  

 
* کارگران شررکرت مرهرنردسری  
آب و خا  طرک عرترابریره بریرن  

مراه    ١ سوسنگرد و هویزه بردلریرل  
حقو  عقب مانده از فرروردیرن ترا  

و دو مرراه مررابرره    ٢١ شررهررریررور  
اعرترصراب    ٢٢ و    ٢٧ التفاوت سا   

و مرقررابرل درب کرارگرراه ترردرمررع  
کردند. این کارگران اعالم كرردنرد  
كه تا رسیدن به مطالبات خود بره  

 اعتصاب ادامه خواهند داد.  
 

 مهر ١
 

* جرمررعری از اهررالری شرهررر   
باهنر زرند مسیر تردد خودروهرای  
عبوری از کمربنردی شرر  زرنرد  
را مسدود کردند تا اعترای خرود  
نسبت به وضعیت نامرنراسرب ایرن  

 جاده را به نمایش بگذارند. 
 

 مهر ٣١
 

* شماری از بازنشستگان فروالد  
مبارکه و ذوب آهن اصرفرهران در  
اعترای به تعوی  پرداخت حرقرو   
شهریور ماه و با خواست پررداخرت  
به موقع مسرترمرری هرایشران در  
مقابل ساختمان استانداری تردرمرع  

 کردند.  
 

* مالباختگان پراالیشرگراه صردرا  

نفت پارسیان در مقابل استانرداری  
 شهر اصفهان تدمع کردند. 

 
* شماری از بازنشستگان فروالد  
مبارکه و ذوب آهن اصرفرهران در  
اعترای به تعوی  پرداخت حرقرو   
شهریور ماه و با خواست پررداخرت  
به موقع مسرترمرری هرایشران در  
مقابل ساختمان استانداری تردرمرع  
کردند. یکی از مشرکرالت ایرن  
بازنشستگان بیمره درمرانری آنرهرا  

 است.  
 

 مهر  ٣٣
 

* تعدادی از کارگران کرارخرانره  
سازی تبریز در اعرتررای    بلبرین  

به عدم پرداخت مطالبات معروقره   
دور جدید اعتراضات صنفی خرود  

 اند.   را آغاز کرده 
 

* کررارگررران کررارخررانرره فرروالد  
ارومرریرره در اعررترررای برره عرردم  
پرداخت حرقرو  دسرت بره تردرمرع  
مقرابرل اداره کرارایرن شرهررسرتران  
زدند. بدنربرا  تردرمرع اعرترراضری  
کارگران  وعده پررداخرت برخرشری  
از مررطررالرربررات ایررن کررارگررران از  
طرف جعرفرر صراد  اسرکرنردری   
رئی  سازمان صنرعرت  مرعردن و  
تردررارت آذربررایرردران غرربرری  داده  

 شد. 
 
* شررصررت نررفررر از کررارگررران    

کارخانه نازنخ برای  رنردیرن برار  
دراعررترررای برره عرردم پرررداخررت  

ترا کرنرون    ٨٨ مطالبلتشان از سا   
مقابل استرانرداری قرزویرن تردرمرع  

 کردند.  
 

نرفرر از کرارگرران    ٧١ * بیش از  
هررای سرروخررت اهرررواز      جررایررگرراه 

دراعتررای بره نرداشرترن امرنریرت  
شغلری وکراهرش حرقرو  پر  از  
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  ٣١٩١خالصه ای از اخبار کارگری مهر ماه 

خصوصی سرازی بررای دومریرن  
بار مقابل ساختمان شرکت مرلری  

هرای نرفرتری ایرران     پخش فررآورده 
 تدمع کردند.  

 
 مهر ٣٥

   
* تدمع و راهپیمایی جرمرعری از  
کشاورزان استان در اعرتررای بره  
انتصاب سید رحمان دانریرالری بره  
مدیرکرلری حرفراظرت از مرحریر   
زیسررت اصررفررهرران در مررقررابررل  
 ساختمان این اداره تدمع کردند.  

 مهر  ٣١
 

* کارگران برازنشرسرتره صرنرایرع  
فوالد اصرفرهران در اعرتررای بره  
عدم دریافت دستمزد شهریور مراه  
و باخواست پرداخت بموقع حقوقهرا  
در مقابل استانداری تدمع کردنرد  

 و خیابان را بستند.  
 

* کارگران معدن زغرا  سرنر   
سوادکوه در اعترای به نگررفرترن  
حقو  دست به تدمع زدند و جراده  

 اصلی تهران شما  را بستند.  
 

* برریررسررت و هررفررت  کررارگررر  
نرربرراترری نرررگرر     کررارخررانرره روغررن 

  ١ شیراز در اعتررای بره سره ترا  
ماه دستمزد پرداخت نشده  تردرمرع  

 کردند. 
 

* کارگران برازنشرسرتره صرنرایرع  
فرروالد در اعررترررای برره عرردم  
دریافت دستمرزد شرهرریرور مراه و  
باخواست پرداخت بموقع حرقروقرهرا  
در مقابل استانداری تدمع کردنرد  
و خیابان را بستند. این کرارگرران  
در همین رابطه در ده  مرهرر مراه  

 در همین محل تدمع داشتند. 
 

 مهر  ٣٤
 

* کررارگررران ریررنرر  سررازی  
مشهد در اعترای به سرطـر نراز   
حقوقها که سرطـر آن از حرداقرل  

مزد نیز کرمرترر اسرت و کراهرش  
مدت قراردادهای شغلی شران ترا  
زیر مردت یر  سرا  در مرحرل  
سرراخررتررمرران مرردیررریررت ترردررمررع  

 اعتراضی برپا کردند.  
 

* کررارگررران ریررنرر  سررازی  
مشهد در اعترای به سرطـر نراز   
حقوقها که سرطـر آن از حرداقرل  
مزد نیز کرمرترر اسرت و کراهرش  
مدت قراردادهای شغلی شران ترا  
زیر مردت یر  سرا  در مرحرل  
سرراخررتررمرران مرردیررریررت ترردررمررع  

 اعتراضی برپا کردند.   
 

 مهر ٣٠
 

* کرررارگرررران فضرررای سررربرررز  
شهررداری آمرل در اعرتررای بره  
پرررداخررت نشرردن سرره مرراه حررقررو   

افتاده تدمع کرده و از رفرترن    عقب 
 سر کار خودداری کردند.   به 
 

* جمعی از بازنشستگان صنعرت  
فرروالد برررای  ررنرردمرریررن بررار در  
اعررترررای برره تررعررویرر  پرررداخررت  
دستمزدشان در تردرمرع سرراسرری  
برازنشرسرترگران در مرقرابرل دفرتررر  
روحررانرری حرراضررر شرردنررد. ایررن  
بازنشستگران از اسرتران ترهرران و  
الررربررررز راهررری ترررهرررران شرررده و  
خواستارپرداخت به موقع حقرو  و  

های جراری درمرانری خرود    هزینه 
 شدند.  

 
* در اعررترررای برره تررعررویرر   
پرررردداخرررت دسرررترررمرررزدهرررایشررران   
کارگرران مرعرادن زغرا  سرنر   

 –البرز مرکزی در جراده ترهرران  
شررمررا  دسررت برره یرر  ترردررمررع  

 اعتراضی زدند. 
   

* کارگران بازنشستره مرخرابررات  
بابل در اعترای به پرداخت نشردن  
مطالبات معوقه خود مقابرل اداره  
مخابرات این شرهرر اقردام بره یر   

 تدمع اعتراضی كردند. 

 
* جررمررعرری از دسررت فررروشرران  
خیابان نوبهار در بررابرر سراخرترمران  
شورای شهر کرمانشاه  بره دلریرل  
فشررررارهررررای وارده از سرررروی  
اجررائریررات شررهررداری کره مرانررع  
کسب و کار این افراد شرده برود   
تدمع کردند. دستفروشان برا ارائره  
کتبی درخرواسرت شران  خرواهران  
لغو محدودیت و فشار برر کسرب  
و کار و تنرهرا مرنربرع درآمردشران  

 شدند. 
* همزمان با تردرمرع اعرترراضری  
سراسری برازنشرسرترگران صرنرعرت  
فوالد  جمرعری از برازنشرسرترگران  
صنایع فوالد مرقرابرل اسرترانرداری  
خوزستان به دلیل پررداخرت نشردن  
حررقررو  شررهررریررورمرراهشرران ترردررمررع  

 کردند. 
 

* همزمان باتدمعات اعرترراضری  
سراسری برازنشرسرترگران صرنرعرت  
فررروالد کشررروری ولشرررکرررری   
بازنشسترگران شررکرت مرخرابررات  
اسرترران مررازنرردران دراعررترررای برره  
عرردم پرررداخررت مررطررالرربرراتشرران  
درمحوطه سراخرترمران اداری ایرن  

 مدموعه تدمع کردند. 
 

* نیروهای انت امی با شرلریر   
مسررتررقرریرر  بسرروی جررمررعرری از  
کولبران زحرمرترکرش در مرنرطرقره  

پریررانشرهرر  براعرت  “  کانی خردا ” 
مدروک شدن یکی از آنان بره نرام  

 از ناحیه سر شدند.  “ ع. ت ”
 

کررارگررر پررروژه    ٢١١ * حرردود  
مرمت ار  قدی  ب  در اعتررای  
برره پرررداخررت نشرردن سرره مرراه  
مطالبرات مرزدی خرود دسرت از  
    کار کشیده و محل کار خرود را 
تر  کرردنرد. ایرن کرارگرران از  

های سازمران مریررا     زیرمدموعه 
 شوند.   فرهنگی محسوب می 

 
* همزمان با تردرمرع اعرترراضری  
سراسری برازنشرسرترگران صرنرعرت  

فروالد جرمررعری از بررازنشرسررترگرران  
صنایع فوالد مرقرابرل اسرترانرداری  
خوزستان به دلیل پررداخرت نشردن  
حررقررو  شررهررریررورمرراهشرران ترردررمررع  

 کردند. 
 

* نیروهای انت امی با شرلریر   
مسررتررقرریرر  بسرروی جررمررعرری از  
کولبران زحرمرترکرش در مرنرطرقره  

پریررانشرهرر  براعرت  “  کانی خردا ” 
مدروک شدن یکی از آنان بره نرام  

 از ناحیه سر شدند.  “ ع. ت ”
 

کررارگررر پررروژه    ٢١١ * حرردود  
مرمت ار  قدی  ب  در اعتررای  
برره پرررداخررت نشرردن سرره مرراه  
مطالبرات مرزدی خرود دسرت از  
    کار کشیده و محل کار خرود را 

 اند.   تر  کرده 
 

 مهر ٣٩
 

* بدنبرا  اعرترراضرات کرارگرران  
سد سرنی میناب  ابروذر مرهردی  
نررخررعرری فرررمررانرردار مرریررنرراب بررا  
پرداخت بخشی از دستمرزد عرقرب  
 مانده این کارگران موافقت كرد. 

 
* جرمرعرری از کرارگررران مرعرردن  
زغا  سن  آ  دربند دراعتررای  
به عدم پررداخرت مراه هرا حرقرو   
وحر  برریرمرره مررقرابررل اسررترانررداری  

  ٢٨ خراسان تردرمرع کرردنرد. روز  
مهر ماه نیز این کارگران مرقرابرل  
دفررتررر مرررکررزی آسررترران قرردس  

 رضوی تدمع کرده بودند.  
    

* همزمان با اولین روز انرترصراب  
استاندار  معلرمران حر  الرتردریر   
استران گسرتران در اعرتررای بره  
بالتکلیفری اسرترخردامری مرقرابرل  

 استانداری تدمع کردند. 
 

ترن از    ٢١١ * تدرمرع بریرش از  
معلمان زن پیش دبستانری اسرتران  
گررلررسررترران کرره در اعررترررای برره  
بررالتررکررلرریررفرری کرراری خررود  در  

مقابل استرانرداری گررگران آغراز  
شده بود  همدرنران ترا پراسری از  
شب ادامه پیدا کرد و آنها مقرابرل  
سرراخررتررمرران اسررتررانررداری تررحررصررن  
کردند. مربیان خرواهران اسرترخردام  

 خود هستند. 
 

 مهر  ٢١
 

* ترردررمررع مررعررلررمرران زن پرریررش  
دبسترانری اسرتران گرلرسرتران ایرن  
مرعرلرمران امرروز نریرز در مرقرابررل  
استانداری گرلرسرتران ترداوم پریردا  

 کرد. 
 

* کارگران ترمینا  غالت خلریری  
فارس پرارسریران در اعرتررای بره  
عدم پراخت مطالبات خود مرقرابرل  
سازمان برنرادر و دریرانروردی در  

 استان خوزستان تدمع کردند. 
 

* کرررارگرررران شرررهررررداری در  
مشکیرن دشرت در اعرتررای بره  
عدم پرداخت سره مراه حرقروقشران  
دست به تدمرع در بررابرر شرورای  
شررهررر زدنررد. شررهررردار کررارگررران  
تدمع کننده را ترهردیرد بره اخرراج  

 کرد. 
 

 مهر ٢٣
 

* نیروهای انت امری بره تردرمرع  
اعتراضی مالباخترگران در اهرواز  
حرررمرررلررره كررررده و شرررمررراری از  

 معترضین را دستگیر کردند.  
 

 مهر  ٢٢
 

* شماری از کارگران کرارخرانره  
بررلرربررریررنرر  سررازی ترربررریررز در  

مراه    ٤ اعترای به پرداخت نشردن  
مطالربرات مرزدی خرود  مرقرابرل  
ساختمران اسرترانرداری آذربرایردران  

 شرقی تدمع کردند. 
 

* تعدادی از کارگران شراغرل و  
اخراجری کرارخرانره نروظرهرور  در  
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 ٣١٩١خالصه ای از اخبار کارگری مهر ماه 

محوطه کارخانه تردرمرع کرردنرد.  
اعترای ایرن کرارگرران بره عردم  

هرای    ماه ح  بریرمره سرا    ٢ واریز  
ترا    ٢٧ و پرداخت نشدن    ٢٢ و    ٢٧ 
  ٢١ و    ٢٢ های    ماه مزد سا    ٢٢ 

 بود.  
 

* کرارگرران فروالد قرائرنرات در  
مراه    ٢ اعترای به تعوی  پرداخت  

مزد خود دست به تدمع زده و از  
ورود کررارفرررمررا برره کررارخررانرره  

 جلوگیری کردند. 
 

* معلمان پیش دبستانی گریرالن  
بررا خررواسررت اسررتررخرردام خررود در  
آموزش و پررورش  بررای دومریرن  
روز متروالری  در بررابرر اداره كرل  
آموزش و پرورش گریرالن تردرمرع  

 كردند. 
 

* خانوادە کرولربرران کشرتە شردە  
بانە جرلروی سراخرترمران سرازمران  
قضررایرری نرریررروهررای مسررلرـر در  

 سنندج تدمع کردند. 
 

 مهر ٢١
 

* برازهر  شرمراری از کرارگرران  
شرراغررل در پررروژه بررازسررازی و  
مرررمررت ار  قرردیرر  برر  بررابررت  
مررعرروقررات مررزدی خررود ترردررمررع   

 اعتراضی  برپا کردند.  
 

ررررفررررر از    ٢١١١ * حرررردود   ن
مالباختگان در مریردان ولریرعرصرر  
تررهررران ترردررمررع كررردنررد و هررمرران  
سرودی را خواندند کره کرارگرران  
هرررپرررکرررو برررا سرررر دادن آن   
اعترراضراتشران را عرلریره فرقرر و  
بیحقوقری و نرابررابرری برنرمرایرش  

 گذاشته بودند.  
 

* شماری از کارگران شاغل در  
پروژه بازسرازی و مررمرت ار   
قدی  ب  بار دیگر برابرت مرعروقرات  
مزدی خود تدمع اعتراضی بررپرا  

 کردند.  
 

* کارگران خردمرات شرهررداری  
برروکرران در اعررترررای برره عرردم  
پرداخت  ند ماه حرقرو  هرایشران   

 دست به اعتصاب زدند. 
 

 مهر  ٢٧
 

* کارگران گروه صنعتی نریرکرو  
ابهر در اعترای به عردم پررداخرت  
ماه ها حقو  دست به اعرترصراب  
زدند و در این مدترمرع صرنرعرتری  

 تدمع کردند. 
 

* در پری اعررالم فسرخ قرررارداد  

نیروی قراردادی فضای سبرز    ٤١ 
پار  پرردیسران جرمرعری از ایرن  
کرارگرران در مرقرابرل سراخرترمرران  
سازمان حفاظت محی  زیست در  

 این پار  تحصن کردند. 
 

 مهر  ٢١
 

کرارگرر سرازمران    ٢٧١ * تعداد  
اتوبوسرانی آبادان در اعرتررای بره  
سطـ پایین حقرو  ومراهرهرا عردم  
پرداختش  دست از کار کشیرده و  
مقابل درب ورودی ایرن شررکرت  

 تدمع کردند. 
 
کرارگرر سرازمران    ٢١ * تعرداد    

عرررمرررران شرررهررررداری آبرررادان در  
اعترای به عردم پررداخرت یر   
ماه حقو  و پنی مراه حر  بریرمره   
دست از کار کشیده و در مرحرل  

 کارشان تدمع کردند. 
 

* جمعی از کرارگرران فرازهرای  
پارس جنروبری مسرترقرر    ١٧ و    ١١ 

در منرطرقره ترمربر  شرهررسرتران  
کررنررگرران در اعررترررای برره عرردم  

مراه حرقرو  دسرت از    ٧ پرداخت  
کار کشیده و مقابرل ایرن فرازهرا  
تدمع کردند. ایرن کرارگرران یر   
هفته پیش از ایرن نریرز دسرت بره  

 اعتصاب و تدمع زده بودند.  

 
* گروهی از کرارگرران شراغرل  
در کررارخررانرره گسررترررش ترروسررعرره  
صررنررعررت آذربررایرردرران برره خرراطررر  
پرداخت نشدن مرطرالربرات مرزدی  
خود در محوطه کرارخرانره امرروز  
ه  مانند دیروز دسرت بره تردرمرع  

 اعتراضی زدند. 
 

 مهر  ٢٩
 

* کررارگررران شرررکررت صررنررایررع  
  ٢١ ریخته گری اصفهان برخراطرر  

مرراه حررقررو  عررقررب افررترراده و  
مطالبات دیرگرری  کره پر  از  
یرررکرررسرررا  شرررکرررایرررت کسررری  
جرروابررگررویشرران نرریررسررت  ترردررمررع  

 کردند. 
 

* کررارگررران شرررکررت فررراورش   
پتروشیمری برنردر امرام مراهشرهرر  
بررعررلررت عرردم پرررداخررت برررخرری از  
مطالبات خود ن یر حر  سرخرتری  
کار و بدی آب و هروا دسرت از  

 کار کشیدند. 
 

* گروهی از جروانران آبرادان بره  
دلرریررل برریررکرراری برراال  ترربررعرریرر   

مررنررد در برررابررر سرراخررتررمرران    نرر ررام 
فرررمررانررداری ایررن شررهررر ترردررمررع  
کردند. معترضان خواستار حضرور  

 فرماندار و پاسخگویی او بودند. 
 

 مهر  ١١
 

* تدمع اعتراضی جوانران آبرادان  
علیه بیكاری و تبعی  در نر رام  
استخدامی در این روز نیرز ادامره  

 داشت. 
 

* کارگران هپکرو در ارا  در  
اعترای به سه ماه حقو  معروقره  
شان و بالتکلیرفری شرغرلری خرود  
مقابل اسرترانرداری شرهرر تردرمرع  

 کردند.  
 
* اعترای کرارگرران کرمربرایرن    

سازی تربرریرز  تروسرعره صرنرعرت  
روز قربرل    ٢١ آذربایدان  کره از  

آغاز شده بود  امرروز نریرز ادامره  
 یافت. 

 
* حدود هرزار نرفرر از کرارگرران  
صنعتری  نرگرهربرانران جرنرگرل و  
جمعری از کرارگرران برازنشرسرتره  
کارخانه  وب و کاغذ مرازنردران  
در اعترای به پرداخرت نشردن دو  
ماه دستمزد در محوطه کرارخرانره  

 تدمع کردند.  

دادگاه تجدید نگرگر 
داود رضگگگوی عضگگگو 
هگگگیگگگگهگگگت مگگگدیگگگگره 
سنگدیگکگای کگارگگران 
شرکت واحگد سگیگزده 

 ١١ آبگگان درشگگعگگبگگه
دادگگگگگاه انگگگگقگگگگالب 

 برگزار میشود
 

براساس احضاریه ای که بردسرت  
آقای صاـل نیکبخت از وکرالی  
سندیکای کارگران شرکت واحرد  

رسیده است  آقرای داود رضروی  
از اعضای این سندیکا که قربرال  

دادگرراه    ١١ از سرروی شررعرربرره  
انررقررالب برررای فررعررالرریررت هررای  

سررا  حرربرر   5سررنرردیررکررایرری برره  
تررعررزیررری مررحررکرروم شررده بررود  

آبان مراه سراعرت ده    ٢٠ روزشنبه  
دادگراه    ٠١ صبـ باید در شعربره  

تددیدن ردر دادگاه انقالب ترهرران  
حاضر شود. ابراهی  مددی نرایرب  
رئرریرر  سررنرردیررکررای کررارگررران  
شرکت واحد ه  از سوی شرعربره  

بررررای فرررعرررالررریرررت هرررای  62
سا  و سره مراه  5سندیکایی به  

حب  تعزیری محکوم شده اسرت  

که پرونده این عضو سندیکرا هر   
در انتر رار دادگراه تردردیرد نر رر  
میباشد. داود رضوی و ابرراهریر   
مررددی ایررن دوعضررو سررنرردیررکررا  
درنیمه های بامرداد هشرتر  سرا   

توس  نیروهای اطرالعرات    ٢٠٢٠ 
در منز  شخصی شان دستگیر و  

زندان اویرن مرنرترقرل    ١١٢ به بند  
روز برازداشرت    ١١ شدند و بعرد از 

با قرار صد میلیونی آزاد شردنرد   
آقای رضا شهابری دیرگرر عضرو  
هیئت مدیره این سنردیرکرا درحرا   
حاضردر زندان رجایی شرهرر بسرر  

 می برد. 
 

  ٢١ آبان  سندیکای کارگران شرکت واحرد  
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 فراخوان به آکسیون در دفاع از آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی 
 وی ه دستگیری محمو صالحی

 بیانیه ها

محرمرود صرالرحری امرروز مرورخ  
مرررامررروران لررربررراس    ١ا٨ا٢٠٢١ 

  ٢١ شخصیره اطرالعرات سراعرت  
بعد خرارج شردن پردرم )مرحرمرود  
صالحی( از بخش دیالیرز جرلروی  
درب بیمارستان وی را برازداشرت  
كرده و بره دادگراه برردن و آنردرا  

حك  قطعی ی  سا  زنردان را بره  
وی ابررال  كرررده و برره زنرردان  

 .«مركزی سقز انتقا  دادند 
 

ایررن شرریرروه آم ربررائرری حررکررومررت  
جنایت اسرالمری شریروه ای ترازه  
نیسرت اسرمراعریرل عربردی دبریرر  
کانون صنفری مرعرلرمران نریرز در  

پررارکرریررنرر  نررزدیرر  مررنررزلررش  
 توس  لباس شخصیها ربوده شد.  
اقرردام جررنررایررتررکررارانرره مررامرروریررن  
حررکررومررت اسررالمرری و ربررودن  
محمود صالحی در حرالریرکره در  
حا  مرعرالردرات پرزشرکری  قررار  

 دارد  محکوم است! 

مررحررمررود صررالررحرری شررخررصرریررت  
شناخته شده ای بررای اترحرادیره  
های کرارگرری و کرارگرران در  
ایرررران اسرررت. او در مرررقررراطرررع  
مرخررتررلررفرری مررورد حررمررایررت برریررن  

 المللی فرار گرفته است.  
با اقدامات پریرگریررانره در سرطـر  

محلی و بریرن الرمرلرلری خرواهران  
آزادی فوری مرحرمرود صرالرحری  

 بشوی . 
کمیته کردستان حزب کمونیرسرت  

 کارگری ایران 
 ٢٠٢١ آبان ماه    ١ 

 ١١٢٤ اکتبر    ١٨ 

محمود صالحی فعال کارگری امروز توسط 
 ماموران لباس شخصی ربوده شد!

پیام نجیبه صالح زاده به مناسبت دستگیری و زندانی شدن مجدد 
 محمود صالحی 

 فعالین کارگری ! 
 مردم آزادیخواه ! 

 درودهای گرم ما ن ارتان باد.  
بدون شر  تراکرنرون در جرریران  
دستگیری و زندانی شدن محمرود  
صالحی در روز شنبه شرشر  آبران  

اکررترربررر قرررار    ١٨ مرراه برررابررر بررا  
گرفته اید. جا دارد شررک رویرداد  
و دلررواپسرری هررایررمرران از بررابررت  
وضعیت عمومی مرحرمرود را از  

 زبان ما بشنوید.  
  ١٨ روز شنبه شرشر  آبران مراه )  

اکتبر ( در پایان دیالیز هرفرترگری  
مررحررمررود  هررمررراه ایشرران در حررا   
خروج از بریرمرارسرتران برودیر  کره  
ناگهان  رهرار نرفرر از مرامروران  
نیروی انت امی ما را مرحراصرره  
کرررده و مررحررمررود را بررا وجررود  
اعترای و مخالفت مرا از برابرت  
وضررعرریررت جسررمرری ایشرران بررعررداز  
اندام دیالیرز برا خرود بره دادگراه  
بردند. در آندا ضمن ابال  حرکر    
ایشان را جهت اجرای حکر  روانره  
زندان مرکزی سرقرز کرردنرد. ایرن  

دستگیری بردون اخرطرار در پری  
حک  دادگاه تددید نر رر صرورت  

سا  زنردان    ٢ می گیرد که حک   
تعلیقی ایشران را بره یر  سرا   

 حک  قطعی تبدیل کرده است.  
 

 دوستان عزیز ! 
آنده که مرن و سرایرر اعضرای  
خانواده محمود را بشردت نرگرران  
می کرنرد  اجررای حرکر  یر   
سا  زندان برای محرمرود نریرسرت   
زیرررا زنرردان رفررتررن در دفرراع از  
منافع طبقاتی خود و هر  طربرقره  
هایش برای محمود و مرا مرایره  
افتخار است  مسئله مهرمری کره  
ما اعضای خرانرواده مرحرمرود را  
نررگررران و بشرردت دلررواپرر  آن  
هستی   شرای  بسریرار نرامرنراسرب  
جسمی ایشان است. مرحرمرود در  
هفته دو مرتبه باید دیرالریرز شرود   
ایشان بشدت از نراراحرتری قرلربری  
رنی می برد و مدتی دیگرر برایرد  
برای بار سوم تحت عمل جرراحری  
باز قلب قرار گیررد  فشرار خرون   

دیررابررت و در کررل وضررعرریررت  
نامناسرب جسرمری ایشران مرا را  

 بشدت نگران کرده است.  
مرردافررعرران و فررعررالرریررن جررنرربررش  

 کارگری ! 
محمود صالحی بخراطرر دفراع از  
طبقه کرارگرر و پرایران دادن بره  
است مار انسان از انسان و دفراع از  
همان راهی که شرمرا مردافرعریرن  
طبقه کارگر می پیمائید رنی هرا  
کشیده  زندان رفته و دوباره روانره  
زنرردان شررده اسررت. انررترر ررار مررا  
اعضررای خررانررواده مررحررمررود و  
دوسترانرش از شرمرا عرزیرزان ایرن  
است که  شما ه  بره نروبره خرود  
صدای اعتررای مرا بره زنردانری  
شدن محرمرود و سرایرر کرارگرران  
زندانی باشید. صدای اعتررای و  
دادخررواهرری مررا را برره گرروش  
کرررارگرررران  اترررحرررادیررره هرررای  
کررارگررری و سررایررر انسررانررهررای  
آزادیخواهی کره هردف و ترالش  
آنان نیز ایداد ی  دنریرای بردون  
ست  و زنردان اسرت  بررسرانریرد و  

خواهان آزادی مرحرمرود و سرایرر  
 زندانیان سیاسی شوید.  

یکبار دیگر به شما عرزیرزان درود  
می فرستیر  و دسرت یرکرایر   

 شما را می فشاری .  
ندریربره صرالـر زاده سرخرنرگروی  

 کمیته دفاع از محمود صالحی 
 ١١٢٤ اکتبر سا     ١٢ 
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ظررهررر امررروز در    ٢١ سرراعررت  
حرالرریرکرره مررحرمررود صررالرحرری از  
فعالین برجسته جنبش کرارگرری  
ایران بدنبا  اندام دیالیرز کرلریره و  
در حالیرکره وضرعریرت جسرمرانری  
مررنرراسرربرری نررداشررت  در مررقررابررل  
برریررمررارسررترران ترروسرر  مررامرروریررن  
امنیتی بازداشت و پ  از انرترقرا   
به دادگاه اجرای احرکرام و ابرال   
یکسا  حک  بره زنردان مررکرزی  

 شهر سقز منتقل شد. 
بازداشت فعالین برجستره جرنربرش  
معلمان از اسمراعریرل عربردی ترا  
محرمرود برهرشرتری لرنرگررودی و  
محسن عمرانی و مختار اسردی   
و فررعررالرریررن برررجسررترره جررنرربررش  
کارگری همدون رضرا شرهرابری   
صرردور دسررتررور و اجرررائرری شرردن  

ضب  وییقه جعفر عر ریر  زاده و  
ایررنرر  دسررتررگرریررری مررحررمررود  
صالحی علریررعر  بریرمراری حراد  
قلبی و دیالیز دائ  کلیه   ریرزی  
جز بیانگر تشدید سرکوب عرریران  
و  ن  و دندان نشران دادن بره  
طبقه کارگر بررای ترمرکریرن بره  
شرای  برده وار مروجرود و مرهرار  
سرریررل اعررتررراضررات کررارگررران و  
معلمان و مردم زحرمرترکرش ایرران  

 نیست. 
بازداشت سیستماتی  فعالین برر  
جسررترره جررنرربررش کررارگررری و  
معلمان  بیش و قربرل از ایرنرکره  
نشانی از تمکین طربرقره کرارگرر  
ایران به وضعیت جهنمری مروجرود  
داشته باشد مهرر تررس و واهرمره  
حررکررومررتررگررران از مرریررلرریررونررهررا  

کرارگرری را بررر خرود دارد کرره  
اینان هست و نیرسرت شران را بره  

 یغما برده اند. 
بی تردید تداوم سیاست سررکروب  
اعتراضات کارگری و برازداشرت  
فعالین برجسته معلمان و جرنربرش  
کارگری  موج بررگشرت عر ریر    
و ترروفررنررده ای راعررلرریرره  ررنرریررن  
سیاسترهرایری برا خرود بره هرمرراه  

 خواهد آورد. 
محمود صالحی نماد مقراومرت و  
ایسرتررادگرری مررا کررارگررران ایررران  
علیه بردگی و  رپراو  و غرارت  
بری پررایران دسررتررنری مران اسررت.  
کسانیکره عرلریررغر  بریرمرارهرای  
بسیار حاد جسمانی  مرحرمرود را  
روانه زندان کردند باید بدانرنرد مرا  
در اتحادیه آزاد کارگرران  طربرقره  

کرارگررر ایررران و طربررقره کرارگررر  
جررهررانرری در مررقررابررل  ررنرریررن  
رفتارهای  ضرد انسرانری عرلریره  
فعالین جنبش کارگری سرکروت  
نخواهی  کرد و برا ترمرام تروان از  
مرحرمرود صررالرحری برره دفراع بررر  

 خواهی  خاست. 
 

مررحررمررود  عررلرریرررغرر  وضررعرریررت  
جسمانی بسیار نامناسب  با لربری  
خندان  سری برافراشته و روحریره  
ای رزمنده عازم زنردان شرد  امرا  
نباید حتی برای ساعتی نریرز در  

 زندان بماند. 
 

ما بازداشت محمود صرالرحری را  
قویا محکوم میکنی  و با تاکریرد  
بر آزادی فروری هرمره فرعرالریرن  

دربررنررد جررنرربررش کررارگررری و  
معلمان  بدینوسیله  تروجره هرمره  
نهادهای بین المللی کارگرری و  
حقو  بشری را به نقر  بردیرهری  
ترین حقو  انسانی طبقه کرارگرر  
ایران و بطور اخ  به عدم ترحرمرل  
جسمانی زنردان تروسر  مرحرمرود  
صالحی بدلیل بیماریهرای حرادی  
که دارد جلب میکرنریر  و اعرالم  
میداری  مسئولیت وارد شردن هرر  
گونه لطمه جسمانی بره مرحرمرود  
صررالررحرری مسررتررقرریررمررا بررر عررهررده  
برراالتررریررن مررقررامررات امررنرریررترری   
قضائی و شخ  رئریر  جرمرهرور  

 است. 
 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 ٢٠٢١ شش  آبانماه   –

 فراخوان به آکسیون در دفاع از آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی     وی ه دستگیری محمو صالحی    بیانیه ها

بازداشت محمود صالحی را قویا محکوم میکنیم و مصرانه خواهان آزادی 
 فوری همه فعالین در بند جنبش کارگری و معلمان کشور هستیم

 اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 دستگیری محمود صالحی عملی غیرانسانی است

بیماری را از درب بیمارسرتران  
و بالفراصرلره پر  از دیرالریرز بره  

بررنرد ترا در آنردرا    بازداشتگاه می 
حک  بازداشت و زندان او را اجررا  
کنند. آیرا کسری از مسرئرولریرن  
صادرکنرنرده یرا اجرراکرنرنرده ایرن  
حک  می تواند برگرویرد کره ایرن  
عمل برا کردام مرعریرار انسرانری   
وجدانی و دینی سرازگرار اسرتظ  

ی    این برخوردها نره ترنرهرا نشرانره 
قدرت نیست بلکه اوج اسرتریرصرا   
 و ضعف مسووالن را می رساند. 

جرم محمود صالحی آن اسرت  

کرره از حررقررو  مررحرررومرران و  
کشررران و کرررارگرررران و    سرررتررر  

زحمتکشان دفاع کرده است. جررم  
او آن اسررت کرره در پرری ایرردرراد  
تشکل سرراسرری کرارگرران بروده  
است. جرم او آن است کره پرر ر   
دفاع از حرقرو  کرارگرران را در  
روز کارگر بلند کرده و حاضر بره  

 فرو گذاردن آن نیست. 
 

ما ایرن دسرترگریرری را کره  
مغایر با تمامی معیارهای مرورد  
قبو  انسران هرا اسرت  مرحرکروم  

کنی  و یادآور می شویر  کره    می 
ارتکاب  نین اعمالی که یرادآور  

های غیرانسانی مررسروم در    روش 
دهه شصت است  نتیدره ای جرز  
دامن زدن به خشر  زحرمرترکرشران  
نخواهد داد. محمد صالحی بردون  
هیچ قریرد و شررطری برایرد آزاد  

 شود. 
 

 کانون مدافعان حقو  کارگر 
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  تعری به فعالین کرارگرری  
و مرردنرری ابررعرراد گسررترررده تررری  
یافته است . روزی نریرسرت کره  
خبر احضار   بازداشرت و ترهردیرد  
فررعررالرریررن مررنررتررشررر نشررود . در  
شرایطی که دولت تدبیرر و امریرد  
با داعریره حرقرو  شرهررونردی برر  
مسند قدرت قرار گرفته   بیشرترر  
از هر زمران دیرگرری عررصره برر  
فعالین ترنرگرترر شرده اسرت . در  

  ٢٠٢١ا٨ا١ ادامرره ایررن رونررد روز 
محمود صالحی فعرا  سررشرنراس  
و برجسته جنبش کرارگرری ایرران  
که در دوران حب  های مرترعردد  

نرراشرری از دسررتررگرریررری د ررار  
مشررکررالت جسررمرری عرردیررده ای  
  - ررون ؛ نرراراحررترری قررلرربرری  

گوارشی و از کار افتادن کرلریره  
هایش شده بود   در حریرن انردرام  
دیالیز در بیرمرارسرتران شرهرر سرقرز  
توس  نیروهای امنیتی دسترگریرر  
و برای اجرای حک  نراعرادالنره و  
غیرر انسرانری دسرترگراه قضرایری  
راهرری زنرردان مرررکررزی سررقررز  
گردید . محمود در ترمرام حریرات  
اجتماعی و زندگی خرویرش بردرز  
دفاع از طربرقره کرارگرر و مرردم  
زحمتکش   بر یدە شدن است رمرار  

و بنا نهادن دنیایی عاری از ستر   
و نابرابری و خرواهران سرعرادت و  
خوشبختی در تمام عررصره هرای  
زندگی برای تمامی انسان هرا و  
بررطررور کررل رهررایرری بشررریررت از  
 ررنرر  و یررو  نرر ررام مسررترربررد  
سرمرایره داری   هریرچ جررمری  
مرتکرب نشرده اسرت . در طرو   
 ندیرن سرا  حراکرمریرت در ایرن  
سرررزمرریررن هررزاران انسرران برررابررری  
طررلررب و آزادیررخررواه از سرروی  
حاکمان سرمایه دستگیر و روانره  
سیاه  اله ها و زندان هرای قررون  
وسطایی شده اند . تعرداد زیرادی  

از آنان در شرایطی سرخرت ترحرت  
شدیدترریرن فشرارهرا و شرکرنردره  
های جسمی و روحی اعما  شرده  
د ررار عررارضرره و آسرریررب هررای  
جبران ناپذیری گشته کره حرتری  
بعد از آزادی از زندان جان براخرتره  
اند . فرعرالریرن خروش  رهرره ای  

شراهررخ    - ون کوروش بخشنرده  
زمررانرری و در فرراصررلرره ای نرره  
 رنرردان دور مرحررمرد جرراحرری از  
آندسته انسان هایی هسرترنرد کره  
در اوج جسرررارت و از خرررود  
گذشرترگری قرربرانری مرنراسربرات  
ضدبشری سیست  سررمرایره داری  

شده اند . ما جمعی از فرعرالریرن  
گارگری   اجتماعی و مرعرلرمران  
مریوان ضمن محکومریرت شردیرد  
دستگیری ایرن  رهرره مرحربروب  
جنبش کارگری خواسرترار آزادی  
فوری و بی قید و شررط ایشران  
هسررترریرر    در غرریررر ایررنررصررورت  
مسئولیت هرگونه اتفا  ناگرواری  
که جان محمود را به خطر انردازد  
بر عهده بانیان دستگیری و زنردان  

 این فعا  کارگری است .  
جمعی از فعالین کارگرری    
اجررتررمرراعرری و مررعررلررمرران مررریرروان  

 ٢٠٢١ا٨ا٤ 

 فراخوان به آکسیون در دفاع از آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی     وی ه دستگیری محمو صالحی    بیانیه ها

بیانیه ی جمعی از فعالین کارگری، اجتماعی و معلمان مریوان در 
 محکومیت دستگیری و زندانی نمودن محمود صالحی
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در مگگقگگطگگع مشگگخگگ  امگگروز 
بنرر شما کگدام گگرایشگات 
راست و چ  و مرکگز را در 
حگزب کگمگگونگیگگسگت تشگکگگیگگل 

 میدهند؟
 منصور حکمت: 

بدوا باید این را بگرویر  کره روی  
کاغذ و از ن ر رسرمری در درون  
حرزب کررمررونریررسررت ایرران ظرراهرررا  
جررنرراک بررنرردی ای وجررود نرردارد.  
ن رات رسمی این حزب در قربرا   
مسائل اساسی تراکرنرون عرمردترا  
توس  گرایش    در این حرزب  
تبیریرن شرده و اصررار زیرادی از  
جانب بسیاری در این حزب وجرود  
دارد که نر ررات رسرمری درواقرع  
در  های مشتر  کل حرزب  
را بیان کرده است. از جمله حرتری  
خود بحت کمونریرسر  کرارگرری.  
اتفا  آرا  در تصمیر  گریرری هرا  
ی  امر کمابیرش مرترعرارف در  
حزب بوده است. حتی بیان اینکره  
در درون حرررزب خرررطررروط و  
گرایشات ناسازگار برا هر  وجرود  
دارد خرریررلرری هررا را در حررزب  
برآشفته میکند. هر ند کره ایرن  
اواخرر ایررن واقررعرریررات را رفررقررای  
برریررشررتررری دارنررد برره رسررمرریررت  
میشناسرنرد. برهررحرا  مریرخرواهر   
بگوی  کره بررخرالف  ر   کره  
دیدگاههایش معلوم است و برویرژه  
بعد از کنگره سوم کوشیرده اسرت  
تا به شکل ی  گرایش مترمرایرز  
سخن بگوید  راست و مررکرز در  
حزب جریاناتی نریرسرترنرد کره بره  
شرکرل فرراکسرریرون هرا و یررا بررا  
پالتفرم ها و سخنگویان از پریرش  
معلومی قابرل مشراهرده براشرنرد.  
اما وجودشان و دامرنره قردرت و  
نفوذشران کرامرال قرابرل مشراهرده  

است و بویرژه در ایرن دور اخریرر   
پرر  از کررنررگررره سرروم  تررقررابررل  
گررایشررات درون حرزبرری بررمرراتررب  
شفاف تر شده و اشکا  کرنرکررت  
تری بخرود گررفرتره. ایرن را هر   
اضررافرره کررنرر  کرره وقررترری از  
گرایشات درون حزب حرف میرزنر   
دو سطـ مختلف را مد ن ر دارم.  
او  سطـ سیراسری  یرعرنری آنردرا  
که ی  گرایش خود را بصرورت  
جهت گیری ها و سیاسرت هرا و  
سررنررت هررا و پررراترریرر  هررای  
معینی نشان میدهد  و دوم سطـر  
تشکیالتی یعنی تعل  کرادرهرا و  
ارگانها به گرایشات مختلرف. در  
این مورد دوم برحرت مرن اسراسرا  
مربوط به کرادرهرائری اسرت کره  
کمریرتره هرای تصرمریر  گریررنرده  
اصررلرری را پررر مرریررکررنررنررد و نرره  
اعضا  حزب بطور کرلری. نرحروه  
قطب برنردی اعضرا  حرزب حرو   
ایررن گرررایشررات تررنررهررا وقررترری  
بدرستی قابل بررسی خرواهرد برود  
که هر گرایش در سطـر کرادرهرا  
و سیاست ها بیش از این مترعریرن  
شده باشد و تقابل کنرکررت ترری  
در این سطـ بوجرود آمرده براشرد.  
این  یزی است که بن ر مریرایرد  

 امروز دارد صورت میگیرد. 
 

در کرل دو جرریران راسرت وجرود  
دارد که کامال حسابشان از نر رر  
سرریرراسرری و اجررتررمرراعرری از هرر   
جداست. او   ناسیرونرالریرسر  کررد  
که در تشکیالت کردستان حرزب  
و بدرجه ای در تشکیرالت خرارج  
کشور حزب نفوذ مرعریرنری دارد.  
این جریان همانطور که گرفرتر  ترا  
این اواخر عمدتا ساکت بوده و بره  
اهرم هائی که در سرطـر عرمرلری  

تر برای تاییر گذاری بره کرار و  
بار حزب در دست داشته  به نفروذ  
تاریخی سنت هرایرش در مربرارزه  
مسلحانه و ن ایرر ایرنرهرا قرانرع و  
دلخوش بود. این وضعریرت امرروز  
تغیریرر کررده و ترا حردودی ایرن  
جررریرران خررودنررمررائرری برریررشررتررری  
میکند. گررایرش دیرگرر حراصرل  
تعرری بریرن الرمرلرلری برورژوازی  
علیه سوسیالیس  برطرور کرلری و  
علیه مرارکسریرسر  برطرور اخر   
اسررت. برریرررون حررزب مررا ایررن را  
بصورت سوسیا  دمروکررات شردن  
و لیبرا  شدن و    نوئری شردن  
فعالین پروپرولریرسرت  ر  ایرران  
مریربرریرنریرر . در داخرل حررزب هرر   
تاییراتی در ایرن جرهرت مشراهرده  
مریرشرود. امرا برراز برا تروجره برره  
هژمرونری فرکرری مرارکسریرسر   
رادیررررکرررررا  و ارتررررردوکسررررری  
مارکسیس  در حزب کمونریرسرت   
این گرایش بصورت ی  گرایرش  
خرررامررروش و مسرررکررروت دیرررده  
میشود. نمیرشرود بره ایرن جرریران  
نسبت آکادمریرسر  داد  ررا کره  
واقعا حتی مایه کار تحقریرقری و  
نوشتنی ه  از خرود نشران نرداده.  
عررمرردتررا شررکررل ابررراز وجررود ایررن  
جریان محاف ه کراری سریراسری   
عدم تحر  عملی  محفلیسر  و  
ن ایر آن اسرت. از نر رر فرکرری  
بن رر مرن ایرنرهرا یر  گررایرش  
دمرروکررراترریرر  و یررا سرروسرریررا   
دمرروکررراترریرر  را نررمررایررنرردگرری  
میکننرد. ایرن گررایشرات راسرت  
طبعا خروانرائری برا هر  نردارنرد و  
رضایتی ه  از وجود دیرگرری در  

 حزب ندارند. 
مرکز ایرن حرزب  و در واقرع از  
ن ر کمی بزرگرترریرن برخرش ایرن  

حزب را هرمران سرنرت مرارکسریر   
انقالبی ضد پوپولیرسرت تشرکریرل  
میدهد که حزب خود را سراخرتره  
شده میبیند و امر اساسی اش را  
اداره حزب و بعبارتی تشرکریرالت  
داری تشررکرریررل مرریرردهررد. ایررن  
جریانی است که نمیرتروانرد پرایران  
موازنه فکری و سیاسری قربرلری  
را ببیند و به رسرمریرت بشرنراسرد.  
این را نمیبیرنرد کره  رهرار روب  
فرررکرررری و سررریررراسررری ضرررد  
پوپولیستی با زوا  پوپولیس  خرود  
بالمصرف و ناکافری مریرشرود.از  
ن ر اجرترمراعری برنر رر مرن خر   
مرکز برخالف راست فراقرد یر   
پررایرره مررادی اسررت. ایررن نرروع  
مررارکسرریررسرر  انررقررالبرری  یررعررنرری  
جنبرش اجرترمراعری روشرنرفرکرران  
کمونیست دوره اش ترمرام شرده و  
هر نوعکمونیس  رادیکا  و ازنر رر  
فکری ارتدوک  تنهرا برر برنریراد  
جنبش سروسریرالریرسرتری کرارگرر  
امکان وجود دارد. ایرن حررف را  
ما در کرنرگرره زدیر  بری آنرکره  
کسی از این مرکز ع ی  انرترقراد  
مررا و هشرردار مررا را بررخررودش  
بگیرد. بهرحا  مرکز امروز هرمران  
   سابر  حرزب اسرت کره در  
شرای  جهان امروز حرف بیشترری  
نرردارد  پرراسررخرری برره مررعررضررالت  
کمونیس  امروز ندارد وگاه حرتری  
متاسفانه سوالی هر  نردارد   ررا  
که حزبی هست که برایرد حرفرا  
بشود  رشد بکند  عضو بگیرد و  
روزنامه منرترشرر کرنرد و غریرره.  
هرمرانرطرور کره گرفرتر  در حررزب  
کمونیست در کلریره سرطروک  در  
کمیته مرکزی و بره پرائریرن  بره  
است نای شراخره هرای فرعرالریرت  
کارگری حرزب در داخرل ایرران   

ما این مرکز را برعرنروان گررایرش  
 اصلی میبینی . 

گرایش    گرایشی اسرت کره  
با بحت کمونیس  کارگرری و برا  
تالشهرای سرالرهرای اخریرر بررای  
بدست دادن ی  بنیاد فکرری و  
عررمررلرری برررای سررازمررانرردهرری  
سوسیالیسرتری طربرقره و تربریریرن  
مسررائررل کررمررونرریررسرر  از زاویرره  
سوسیالیس  کرارگرری مشرخر   
میشرود. ایرن جرریران از قربرل از  
تشررکرریررل حررزب کررمررونرریررسررت و  
بررخررصرروص از کررنررگررره اتررحرراد  
مبارزان کمونیست بتردریری قرالرب  
مشتر  مرارکسریرسر  انرقرالبری  
ایران را شکست. ناکافی دانسترن  
خلوص ن ری و تاکید بر خصرلرت  
اجتماعی کار کمونیستی بعرنروان  
سررررازمررررانرررردهرررری اعررررترررررای  
سوسیالیستی خود طبقره کرارگرر  
معرف این جرریران اسرت. از نر رر  
اجتماعری ایرن شراخره ای از آن  
کمونیسمری اسرت کره در ترمرام  
طو  این گرفرترگرو ازآن صرحربرت  
کردم. پایه مادی ایرن جرریران در  
جامعه بسیار عینی و قردرترمرنرد  
است  و ه  اکنون بطور مشرخر   
مررورد ترروجرره آن بررخررشررهررائرری از  
تشررکرریررالت حررزب اسررت کرره  
مسررتررقرریررمررا در درون مررحرریرر   
کارگری و جرنربرش اعرترراضری  
طربررقرره کررار مرریرکررنررنرد. ایررن آن  
گرایشی اسرت کره حرزب برطرور  
کلی در سطـ رسمی خرود را برا  
آن تداعی میکند  بدون آنرکره در  
صحنه عمرلری در هرمره عررصره  
های فعالیت حزب قدرت عرمرلری  
متناسب با موقعیت رسرمری اش  

 داشته باشد. 

 یادداشت سردبیر
منتشر شده است. در  ٣١١٠آبان  - ٧تفاوتهای ما در جریان مباحث کنگره سوم حزب کمونیست ایران منتشر شد. و در بسوی سوسیالیسم دوره دوم شماره 

 سوال از منصور حکمت است. ٢١سایت منصور حکمت هم قابل دسترس است. تفاوتهای ما )گفت و گو در باره کمونیسم کارگری( شامل 
 ٢١٣٤اوت  ٤بخش از سوال و جوابها را منتشر میکند.   ٢تا ٣کارگر کمونیست در هر شماره حدود یک صفحه با ظرفیت 

 منصور حکمت  تفاوت های ما
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

(٣١)  
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 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  

      

ماه  ٧آبان: تجمع پرسنل راه آهن بعلت  ٠
 حقوق و مزایای معوقه

سا  هنوز با قرارداد یرکرمراهره    ١١ پرسنل راه آهن بعد از  
 ماه است حقو  نگرفته اند   ٧ آزمایشی کار می کنند و  

 
گزارش از تدرمرع سرراسرری برازنشرسرترگران کشروری   
فرهنگیان  لشگری  ترامریرن اجرترمراعری مرقرابرل سرازمران  

 ٢١ آبان    ٨ برنامه و بودجه برای پیگیری خواستهایشان.  
 از جمله شعارها: 

 حقو  ما ریالیه  هزینه هها دالیه 
 نیاز ما این زمان  معیشت است و درمان 

 ما همبسته ای   از وعده ها خسته ای  
 سی و هشت سا  گذشته  عدالت کدا رفته 

 میلیون حقو  ما ی  میلیون   ٧ خ  فقر  
 ی  اختالس ک  بشه مشکل ما حل میشه 

 تا ح  خود نگیری  از پا نمی نشینی   
 نوبخت نوبخت استعفا  

 تبعی  تاکیظ و.. 
مسئله ای که بیش از هرمره قرابرل تروجره برود وجرود  
بررازشررنررسررتررگرران از شررهرررهررای دیررگررر  ررون کرررمررانشرراه  

  تبریز گیالن خراسان مازندران لرستان همدان و      بود 
 

 ٣١اعگگتگگصگگاب دو هگگزار کگگارگگگر در فگگاز 
 عسلویه
عسرلرویره در    ٢٠ کرارگرر فراز    ١١١١ آبران    ٨ امروز  

مراه دسرترمرزد دسرت بره    ٢ اعترای بره ترعرویر  پررداخرت  
اعتصاب زدند. رفت و آمد در کل قطرع شرده و حرراسرتری  
ها درب اصلی رفت و آمدها را بسرتره انرد. کرارگرران در  

 خوابگاه مانده و سرکار نمی روند. 
اعتصاب کارگران در فازهای مرخرترلرف عسرلرویره بره  
امری دائرمری تربردیرل شرده و کرارگرران مردام دسرت بره  
اعتصاب و تدمع میزنند تا گوشه ای حقو  نرا ریرز خرود  
را از حلقوم کارفرمایانی که یرا وابسرتره بره ارگران هرای  
حکومت و یا تحت حمایت همه جانربره اداره کرار هسرترنرد  

 بیرون بکشند. 
 

اعتراض کارگران بازنشسته  نیشکر هفت 
 تپه 

آبران سراعرت    ١ اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروزشنبه  
بره  ٢٢ نفر از بازنشرسرترگران اسرفرنرد    ٢١١ صبـ  بیش از    ٨ 

نرفرر از آنران کره ترا کرنرون    ٠١١ نمایندگی از طرف بیش  
مطالبات خود را دریافت نکررده انرد در مرحروطره شررکرت  

 تدمع کردند 
طب  خبرهای ارسالی به اتحرادیره آزاد کرارگرران ایرران  
 کارفرمای شرکت بابت مطالبات این کارگران برازنشرسرتره  

    صادر نموده بود که در تاریخ آن وصو  نگردید 
به همین جهت امروز بازنشستگان عصبانی از عدم نرقرد  

 شدن    های دریافتی به شرکت مراجعه کردند 
برطب  همین گزارش کارگران بازنشسته نیرشرکرر هرفرت  
تپه امروز صبـ میخواستند بر  نیروگاهرهرای شررکرت  را  

 قطع کنند که حراست  مانع اندام آن شد 



٦٩٩١ آبان ٩  کارگر کمونيست  24 

صبـ پ  از  ند ساعت حضرور اعرترراضری  ٢٢ ساعت  
این کارگران در شرکت نیرشرکرر هرفرت ترپره  بردلریرل عردم  

 حضور مدیران مربوطه به تدمع خود پایان دادند 
الزم به ذکر است بره دلریرل برد مسریرر برودن شررکرت  
نیشکر هفت تپه و عدم وجود وسیله نقلیه عرمرومری  هرمره  
بازنشستگان مرعرترری امرکران حضرور در ایرن تردرمرع را  

 نداشتند 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 ٢١ آبان    ١ 
 

اعتراض رانندگان سرویس ایاب و ذهگاب 
 کارگران نیشکر هفت تپه 

اتحادیه آزاد کارگران ایران: ساعت سه بعد از ظهرر روز  
  ٧١١ آبان  بیش از بریرسرت مریرنری بروس حرامرل    ١ شنبه  

کارگر نیشکر هفت تپه جهت اعرتررای بره عردم پررداخرت  
 مطالباتشان جلوی ورودی هفت تپه متوقف شدند 

کارگران به علت بد مسیر بودن شرکت نیشکر و نربرود  
 وسیله نقلیه در آندا به انت ار نشستند 

طب  خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایرران ایرن  
 الی بیست میلیون از شرکت   ٢١ رانندگن هر کدام  

نیشکر هفت تپه برابرت حر  و حرقرو  خرود طرلربرکرار  
 میباشند 

طی همین گزارش برعرد از سری دقریرقره ایسرترادگری  
رانندگان به همراه کارگران داخل مینی بوسها در گررمرای  
طاقت فرسای محل   از طررف مردیرریرت برا آنران ترمراس  

 گرفته شد 
کارفرما به راندگان قو  داده است برالفراصرلره پر  از  
پرداخت مطالبات کارگران   بخشی از طرلرب رانرنردگران را  

 پرداخت نماید 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ٢١ آبان    ١ 
 

تجمع  اعگتگراضگی بگهگیگاران یگکگسگالگه ی 
سگگراسگگر کشگگور در صگگورت عگگدم تگگحگگقگگق 
خواسته هایشان در تهران مگقگابگل وزارت 

 آذرماه٧بهداشت بتاریخ
یکی از بهیاران شرکت کنرنرده در تردرمرع اعرترراضری  

 اخیر بهیاران لرستان: 
در صرورت عردم ترحرقر  و دسرتریرابری بره مرطرالربرات  

 آذرماه تدمع ع ی  و سراسری کلیه بهیاران یکسالره ی  ٧   
سراسر کشور را در تهران جلوی ساختمران وزارت برهرداشرت  

 خواهی  داشت. 
به گزارش ی  منبع خبری محلی  یکی از برهریراران  
شرکت کننده در تدمع اعتراضری اخریرر برهریراران لررسرتران  
گفت:در صورتی که وزارت بهداشت به وعده خود در قربرا   
ساماندهی بهریراران طررک یرکرسرالره عرمرل نرکرنرد تردرمرع  

 اعتراضی خود را به وزارت در تهران می کشانی . 
یکی از بهیاران شرکت کنرنرده در تردرمرع اعرترراضری  
اخیر بهیاران لرستان اظهار داشت: بر اسراس وعرده ای کره  
مسئوالن به مادادند با پرداخرت اقسراطری سره مریرلریرون و  

هزار تومان قرار شد ی  دوره آموزشی طری کرنریر     ١١١ 

 وسپ  مشغو  به کار شوی . 
وی افزود: گذشته از اینکه این دوره ی  سرالره  سره  
سا  به طو  اندامید  اکنون نیز خبری از جذب این نریرروهرا  

خرواهرد    گرویرد کره مری   نیست و وزیرر برهرداشرت دائر  مری 
کم  پرستار ی  ساله جذب کرنرد ولری هریرچ خربرری  

 نیست و همه بیکارند. 
  ٢١١ وی ادامه داد:ابتدا سهمیه آموزش استان لررسرتران  

نفر بود تا آموزش به آنها ارائه شود اما اکنون تنهرا مردروز   
 نفر صادر شده است.   ٧٢ 

این بهیار معتری تصرـی کرد: در تردرمرع اعرترراضری    
مهرماه در درب دانشگراه عرلروم پرزشرکری لررسرتران  ٢٢ که  

داشتی  نماینده بازرسی وزارت بهداشت ودرمان قو  مسراعرد  
 آبان تکلیف ما را مشخ  کنند. ٢٢ داد تا  
وی بیان کرد: در صورت عدم تحق  و دسرتریرابری بره    

 آذرماه تدمع ع ی  و سراسری کرلریره برهریراران  ٧ مطالبات   
یکساله ی سراسر کشور را در ترهرران جرلروی سراخرترمران  

 وزارت بهداشت خواهی  داشت. 
 

 فراخوان تجمع وتحصن بازنشستگان
-٣١٩١آبان ماه٣٣و٠،٩،٣١زمان :

 صبح٣١ساعت
 مکان:مقابل سازمان برنامه وبودجه

 دوستان و همراهان عزیز 

در مسیر مطالبه گری و حرکرت اعرترراضری راهرهرای  
 بسیاری را پیش گرفتی  

از ارسا  نامه و پیرام گررفرتره ترا امضرای پرتریرشرن و  
طومار ؛ از رایزنی و مذاکره   تا تدمرع   امرا ایرن اولریرن  

 بار است که فراخوان تحصن داده می شود 
و با توجه به هوای سرد   دوری راه و کرهرولرت سرن   

 استقبا  دوستان ک  ن یر است 
دوستان زیادی از گروههرای پریرشرکرسروتران پریرشررو    
بازنشستگان   گروه وحدت   گروه هرای حرقریرقری پرار   
شهر و اندیشه به این فراخوان پاسخ م بت داده و ترا امرروز  

تن از دوستان در تحصن یربرت    «٢١١ »  سوم آبان بیش از   
نام کرده اند و این نشان از حر  مسرئرولریرت فرراوان شرمرا   

 دارد 
  ٢ آبان و در ادامه   تحصن روزهرای    ٨ تدمع و تحصن  

آبران نرقرطره عرطرفری در حررکرت اعرترراضری    ٢٢ و    ٢١    
 پیشکسوتان می باشد 

نی  میدانی  با این اتحاد مقدس به خواسرتره قرانرونری  
 خود که همانا اجرای قانون می باشد خواهی  رسید . 

دوستان در سایه اتحاد و حرکت در مسیر حر  طرلربری  
 به ح  خود خواهی  رسید 
 به امید فردایی روشن 

گروههای پیشکسوتان پیشرو کشوری   بازنشرسرترگران  
 کشوری   وحدت  اندیشه و پار  شهر 
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 کارگران
عگگلگگی اشگگرف درویشگگیگگان بگگه صگگمگگد 

 بهرنگی پیوست
علی اشرف درویشیان پژوهشگر و نویسنرده درد و رنری  

بره    ٢١ و مقاومت ستمدیدگان روز پندشنربره  رهرارم ابران  
 دوست دیرین خود صمد بهرنگی پیوست. 

درویشیان نماد نسلی از نویسنردگران ایرران برود کره از  
میان طبقه فرودست متولد شدند  او زاده کررمرانشراه برود.  
محله ابشوران  قسمتی از دنیا که از دید  شرمران هسرتری  

 پنهان بود. 
کودکان با درد و رنی متولد و با غ  نران و      محلی که 

می شدند  مبارزه ای نف  گیرر در      حسرت نداشتن بزر  
تقالی بقا  مابین دو کوه فرادستان و فررودسرتران و ترالش  
برای زیستن و شور زندگی  سرنوشت عرلری اشررف را بره  

 مبارزه در راه و هدفی واال گره زد. 
درویشیان برا مردرمروعره داسرترانرهرای از ایرن والیرت   

  سرالرهرای ابرری و مردرمروعره ای از  ٢٨ ابشوران  سلو   
نوشته هایش برای کودکان و نروجروانران نشران داد قرلرمرش  
عالوه بر اینکه روایتگر درد و رنی و فقر اسرت ایسرترادگری  

و مبارزه با ریشه های سرتر  و بریرداد را نریرز بره تصرویرر  
میکشد و بر روک مبارزه جوئی علیه فقر و نرابررابرری مری  
دمد. او در این راه  و مبارزه علیه ست  و اسرتربرداد هرزیرنره  
های سنگینی پرداخت و بارها به زندان شاه افتاد و اخرریرن  

سا  بره حربر  رفرت    ٢٢ با صدور حک     ٢٠٢٠ بار در سا   
 در زندان بود.   ٢٤ که تا پیروزی انقالب بهمن  

از اهداف  و آرمانهای درویشریران داشرترن جرامرعره ای  
بود که در آن انسان است مار نشرود  فرقرر  و نرابررابرری برر  

 بیافتد و اندیشه و قل   آزاد باشد. 
ما ضایرعره جربرران نراپرذیرر در گرذشرت عرلری اشررف  
درویشیان را  به خانواده  یاران  و دوسترداران او صرمریرمرانره   
تسلیت میگویی  و  با  امید وافر برای  پررپرائری دنریرایری  
بهتر  تداوم بخش مبارزه برای تحق  آزمانهرای برزر   او  

 خواهی  بود. 
 ٢٠٢١ پند  آبانماه    -اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد 

 تشکل های کارگری
یاد و خاطره علی اشررف درویشریران را گررامری مری  

 داری ! 

  قلب عرلری اشررف درویشریران  ٢٠٢١ امروز  هارم آبان  
برای همیشه از تپیدن باز ایستاد. با مر  او  کرارگرران و  
زحمتکشان و مزدبگریرران و کرودکران فررودسرت جرامرعره   
یکی از نویسنده گان واقعگرا  مبارز و برابری طرلرب را از  
دست دادند. براستی که او   رفیر  کرودکران  یرار و یراور  

هرایری برود کره بررایرفرردایری    ی کارگر و تمرام انسران   طبقه 
 کنند.     ی انسان  مبارزه می   روشن و شایسته 

علی اشرف درویشیان نویسنده ای بزر  برود کره بره  
جز برای قل   برای هیچ ک  و هیچ حراکرمری سرر فررود  

  ٢٤ تا آسرترانره برهرمرن    ٢١ نیاورد.  ه آن زمان که در دهه  
  ٤١ در زندان محبوس بود و  ه آن هرنرگرام کره در دهره  

برای اهدای جوایز ادبیدولتری  دعروت اش کرردنرد؛ او در  
پاسخ به این دعوت در مصاحبه ای گفت که من  گرونره  
در مراسمی دولتی شرکت کن   مرادام کره از یر  سرو  
مردم ام در فقر بسرر مری بررنرد و از سروی دیرگرر سرایره  

 سانسور بر سر ادبیات ما سنگینی می کندظ! 
علی اشرف درویشیان بیش از نی  قرن صادقانره برا قرلر   
اش از کار و زحرمرت مرردمری نروشرت کره در کرنرارشران  
زندگی می کرد و درد و رنی آنها را با کلمات بره تصرویرر  
می کشید. این نویسنده توانمند با کتاب   از این والیرت    
از زندگی و مر  نیازعلی   نداردها   می نرویسرد و در  
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  آبشوران   زندگی فالکت بار محله های فقریرر نشریرن و  
حاشیه ای شهر کرمانشاه را در برابر  شرمران خروانرنرده بره  
نمایش می گذارد. در جرایری دیرگرر    کرالش قررمرز    
دختری به نام   گل طال   را بر مرکب خود می نشرانرد و  
در آسمان شهر به پرواز در می آید تا فاصله طبرقراتری کره  

 حاکمیت سرمایه به ارمغان آورده را به او نشان دهد. 
علی اشرف درویشیان آیار ارزنده ای دیگرری مرانرنرد    
درشتی      فصل نان    و   صمد جاوادنه شد   ) بره یراد  
صمد بهرنرگری (    خراطررات صرفرر خران   از زنردانریران  
سیاسی قدیمی  و... نیز دارد. اما به همه اینها بایرد رمران  
  سا  های ابری   را اضرافره کررد کره گرنردریرنره ای  
تاریرخری و ارزشرمرنرد از شررایر  زنردگری و رویردادهرای  
اجتماعی ی  دوره معین از تاریخ ایران اسرت. آیرار عرلری  
اشرف درویشیان برای همیشه در یاد و خاطرات همه پرویرنرده  
گان هنر و ادبیات کارگری و مرعرترری بره نر رام نرابررابرر  

 سرمایه داری ماندگار است. 
ما جمعی از کارگران و فرعرالریرن کرارگرری کره در  
کمیته هماهنگی برای کرمر  بره ایردراد تشرکرل هرای  
کارگری متشکل شده ای   فقدان و درگذشت علری اشررف  
درویشیان را بره هرمرسرر و فررزنردان و دیرگرر بسرترگران و  
بخصوص به اعضای کانون نویسندگان و هرمره دوسرترداران  
اش تسلیت می گویی . یاد و خاطره علی اشرف درویشریران  

 برای همیشه ماندگار و جاوادنه است. 
کمیته هماهنگی برای کم  به ایداد تشرکرل هرای  

 ٢٠٢١  هارم آبان   –کارگری  
 

 گزار 
سوزی در پاالیشگاه نفت تهران/ آتش
 نفر کشته و زخمی شدند ٣١

یکی از واحدهای پاالیشگاه نفت تهران بعدازظرهرر    -ری 
نرفرر    ٢١ جمعه د ار حری  شد و بر ایر این حادیه بریرش از  

 کشته و زخمی شدند. 
 اسامی جانباختگان حادیه پاالیشگاه تهران: 

 
 . سیدكاظ  امیری ٢ 
 . علی نعمت كوخایی ١ 
 . افشار میرزایی ٠ 
 . محمدسداد دارابی ٧ 
 . محسن دارابی ٢ 
 . پوریا دارابی ١ 

جواد نوروزی و علی ن ر جلیلیان با درصد سوخترگری    
 باال در بیمارستان بستری هستند.  

مدرروک حرادیره    ١ سرپرست اورژان  کشور اعالم کرد:  
درصرد سروخرترگری    ٢١ آتش سوزی پاالیشگاه تهران باالی  

 دارند. 
هرا: یرکری از واحردهرای    گروه اسرتران   -خبرگزاری مهر 

پاالیشگاه نفت تهران بعدازظهر جمعه د ار حری   شرد. بره  
کشته و زخمی داشتره کره از    ٢١ گفته شاهدان این حادیه  

 اند.   داده   نفر جان خود را ازدست   ١ این تعداد  
سروزی مرهرارشرده    در حا  حاضر به گفته مسئوالن آتش 

 اند.   شده   و مدروحان حادیه به بیمارستان منتقل 
 خوانید.   برخی از اخبار این حادیه را در زیر می 

 معاون وزیر نفت در پاالیشگاه تهران حاضر شد   ٢٢:٢١ 
معاون وزیر نفت برای ارزیرابری وضرعریرت حرادیره وارد  

 پاالیشگاه تهران در این پاالیشگاه حاضر شد. 
آبادی با حضور در پاالیشگاه نفت ترهرران    علیرضا صاد  

ضمن همدردی با خرانرواده حرادیره دیرده از برررسری عرلرت  
حادیه خبر داد و گفت: دستور بررسی دقی  حرادیره صرادر  

 شده است. 
معاون وزیر نفت اضافه کرد: پگونگی برروز حرادیره و  

 نیز کم  به ه  نوعان به سرعت در حا  اجرا است. 
آتش سوزی پاالیشگراه نرفرت بره طرور کرامرل    ٢٢:٢٢ 

 مهار شده است 
مدیر رواب  عمومی پاالیشرگراه نرفرت ترهرران از مرهرار  

 کامل آتش سوزی پاالیشگاه نفت خبر داد. 
حمیدرضا جعرفرری در خصروص حرادیره آترش سروزی  
پاالیشگاه نفت تهران گفت: این آتش سوزی به طور کرامرل  

 مهار شده است. 
عصرر    ٢١ وی گفت: این حرادیره کره حردود سراعرت  

امروز در یکی از واحدهای پاالیشگاه نفت تهران که ترحرت  
 تعمیر بود  رخ داد  دو نفر را راهی بیمارستان کرد. 

نفر از کشته شردگران آترش سروزی    ١ اسامی    ٢٨:٧٢ 
 پاالیشگاه نفت 

یکری از افرراد حراضرر در صرحرنره اترش سروزی بره  
خبرنگار مهر گفت: آقایان سردراد دارابری  پروریرا دارابری   
محسن دارابی  افشار میرزایی  کراظر  امریرری و نرعرمرت  
کوخایی از مهندسین و تکنسین های کشته شرده در ایرن  

 حادیه هستند. 
نشت مواد نفتی علت حادیه پراالیشرگراه نرفرت    ٢٨:٧٢ 
 تهران است 

هدایت الله جمالی پور  در گفتگو با خبرنگار مرهرر در  
خصوص آتش سوزی پاالیشگاه نفت ترهرران اظرهرار داشرت:  
این آتش سوزی در حین تعمیر بخشی از واحرد پراالیشرگراه  
نفت  در ایر نشت مواد نفتری برخرش مرذکرور د رار آترش  

نفر از مهندسین و ترکرنرسریرن هرای    ١ سوزی شد و تعداد  
درصرد    ٧١ نفر نریرز برا    ١ عزیز جان خود را از دست داده و  

سوختگی د ار مصدومیت جدی و به بیمارستران مرنرترقرل  
 شدند. 

وی اضافه کرد: جلسه ای بره زودی تشرکریرل مری  
 شود که علل حادیه را بررسی خواهی  کرد. 

 
فرماندار ویژه ری گفت: خبر ایرن آترش سروزی حردود  

به من داده شد  که برنرده خرارج از شرهررسرتران    ٢١ ساعت  
بوده و بره سررعرت خرود را بره شرهررسرتران رسرانرده و در  

 پاالیشگاه حاضر شدم. 
معاون استرانردار ترهرران گرفرت: آترش سروزی خسرارت  
مالی  ندانی در بر نداشته اسرت  امرا مرتراسرفرانره سربرب  

تن از ه  وطنانری کره در حرا  کرار بررای    ٨ کشته شدن  
آماده سازی این بخش از پاالیشگاه برودنرد  بره دلریرل واقرع  
شدن در ارتفاع د ار این حد  از حادیه شدند  از آن جرایری  
 که حد  آتش زیاد بود  امکان ندات آن افراد فراه  نشد. 

وی اضافه کرد: از وضعیت افرادی که به بیمرارسرتران  
اعزام شدند تا این لح ه اطالعی ندارم  امرا امریردوارم کره  
مررداوا شررده و بررا حضررور برره مرروقررع برریررمررارسررترران از ایررن  

 مصدومیت رهایی یابند. 
 

کشته شدگان و مدروحین اجازه عک  الرعرمرل    ٢٨:٢٧ 
 پیدا نکردند 

یکی از شاهدان عینی این حادیه کره در زمران وقروع  
حررادیرره در مررحررل حضررور داشررترره اسررت  اظررهررار داشررت:  
متاسفانه تعداد زیادی از مدروحران و کشرتره شردگران در  
زمان حادیه باالی برج تقطیر بودند  حادیه سریرع رخ داد و  
به این افراد اجازه عک  العمل نرداد و سربرب سروخرترگری  

 کامل آن ها شد. 
وی گررفررت: یررکرری از مرردررروحرران برررای نرردررات از  
سوختگی خود را به پایین بررج پررت کررد  کره حرا  وی  

 بسیار وخی  است. 
پاالیشگاه نفت تهران در جراده قردیر  قر  و نررسریرده بره  

 باقرشهر واقع شده است. 
 نفر کشته و زخمی شدند   ٢١  ٢٤:١١ 

نرفرر    ٢١ طب  افراد حاضر در محل در ایر ایرن حرادیره  
نفر از کشرتره شردگران    ١ کشته و زخمی شدند  که هویت  

مشخ  شده و ساکن باقرشهر بودند و اکر رر مردرروحران و  
فوت شدگان این حادیه از کرارگرران برخرش ترعرمریررات و  

 نگهداری بودند. 
نفر جان باختند و عرمرلریرات    ٢١ نفر از این    ١ دست ک   

 درمانی بر روی مصدومین این حادیه در جریان است. 
علت اولیه این آتش سروزی نشرتری مرواد آترش زا در  
یکی از واحدهای تقطیر اعالم شده است  اما هرنروز هریرچ  
منبع رسمی این علت را تایید نکرده و علت دقیر  پر  از  

 بررسی کارشناسان اعالم خواهد شد. 
 برخی از اخبار این حادیه در زیر می آید. 

 اطالع حادیه به آتش نشانی   ٢٤:١١ 
مسئو  واحد آتش نشانی شرهررداری براقررشرهرر در ایرن  

وقروع    ٢١ خصوص به خبرنگار مهر گفت: حردود سراعرت  
آتش سوزی در یکی از واحدهای پاالیشگاه نفت ترهرران بره  

 آتش نشانی باقرشهر اعالم شد. 
ابوالفضل رضایی ادامه داد: به مح  ایرن کره زنر   
وقوع حری  در این واحد آترش نشرانری بره صردا در آمرد و  
آتش نشانان در حا  خروج برای اطفا  حری  بودند  ترمراسری  

 از پاالیشگاه نفت گرفته و از اطفا  حری  خبر داده شد. 
وی گرفرت: برر ایرن اسراس مرامروریرت آترش نشرانرری  

 باقرشهر لغو شد. 
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گزارشی از مبارزات کگارگگران کگیگش 
 چوب

 «کریرش  روب  »آبان گروهی از کارگران   ٠ صبـ روز  

نرفرر مری رسرد  در اعرتررای بره    ١١١ که تعداد آنها بره  
  ٢١ ترا    ٨ بالتکلیفی در وضعیت شغلی و پررداخرت نشردن  

ماه دستمزد مقابل دفتر اشتغا  منطقه آزاد کریرش تردرمرع  
خرود را در    ٢٢ کردند. این کارگران دستمزد شهریرور مراه  

خرداد ماه سا  جاری دریافت کردند. همدرنریرن کرارفررمرا  
آنها را پرداخت نکررده اسرت. در رابرطره برا    ٢٢ عیدی سا   

وضعیت این کارگران و اعرترراضراتشران گرزارشری دریرافرت  
 کرده ای  که منعک  میکنی . 

  ١١١ صنایع  وب کیش در جزیره کیرش واقرع اسرت.  
نفر ه  در دفرترر مررکرزی ترهرران    ٨١ ت    ٤١ پرسنل دارد.  

شرروع بره فرعرالریرت    ٨٠ کار میکنند. این شرکت از سرا   
کرده و از بزرگترین شرکت های  وب خراورمریرانره اسرت.  
مدیریت آن در آغاز با ی  شرکرت آلرمرانری برود. امرا در  
دوره احمدی نژاد شرکت آلمانی جمع شد و تعدادی ایررانری  
مدیریت آنرا گرفتند. دستمزدها از سطـر دسرترمرزد ترعریریرن  
شده شورایعالی کار تا ی  مریرلریرون و خررده ای اسرت.  
کارگران کمر  مسرکرونری دارنرد و نرهرار و شراهر  هر   
میدهند ولی کیفیت آن بسیار پایین است. به مدیرران خرانره  
میدهند. به آنها ه  غذا داده میشود ولری  رون در بریررون  
از کارخانه مسکن دارند  شام داده نمیشود. از هرمران آغراز  

مراه روبررو بروده اسرت    ١ تا    ١ همواره پرداخت دستمزدها با  
ولی اگر کارگران فشار می آوردند  مساعده ای بره آنرهرا  
داده میشود و تولید صورت میگیرد. امرا االن دسرترمرزدهرا  
مدت با تاخیر طوالنی تر پرداخت میشود و همان مسراعرده  

را ه  نمیدهرنرد. امرا ترولریرد وجرود داشرت. االن نرگررانری  
تعطیلی کارخانه و بیکاری و فسرخ قررار داده هرا هر  بره  

پررداخرت    ٢٢ مشکالت اضافه شده است. از اواسر  سرا   
دستمزدها با تاخیر بیشتری اندام گرفرتره اسرت. کرارگرران  

را در خررداد مراه سرا  جراری    ٢٢ دستمزد شرهرریرور مراه  
مرا را    ٢٢ دریافت کردند. همدنین کارفرما عیدی سرا   

پرداخت نکرده است. دو سا  بود سه مراه مری پررداخرترنرد.  
 ون پرسنلی که حقوقشان عقب می افرترد بره اداره کرار  
مراجعه میکردند. بعد این کارگران را نرگره نرمری داشرنرد  
ولی حقوقشان را تا آخر سا  میدادند. بعد گفتند ایرن بررای  

 شرکت ضرر است و همه قراردادها را سه ماهه کردند.  
این درحالیست که ایرن شررکرت وقرتری سرفرارشرات را  

درصد از قیمت آنرا دریافت میکند و هرنرگرام    ٢١ میگیرد.  
درصد دیگر را میگیرد. اما عرلریررغر  هرمره    ٢١ صدور نیز  

اینها حقوقها را نمیدهند. پرداخت اجاره خانه و ح  بریرمره و  
هزینه آب و بر  شرکت عقب افتاده است. قربرال قرراردادهرا  
یکساله بوده. دو سا  است که سه ماهه شده اسرت. بردیرن  
ترتیب کارگران ی  قرارداد در خرداد و تیر امضرا کرردنرد  
و بعد از آن قراردادی نبسته اند. عمال شرکت یکرمراه اسرت  
که تعطیل شده است و این مروضروع کرارگرران را بریرشرترر  
نگران کرده است که بدون قرارداد و برا سریرزده مراه طرلرب  

آبران در اعرتررای    ٠ مزدی از کار بیکار شوند. صبـ روز  
به برالترکرلریرفری در وضرعریرت شرغرلری و پررداخرت نشردن  
دستمزدها کارگران کریرش  روب مرقرابرل دفرترر اشرترغرا   
منطقه آزاد کیش تدمع داشتند. در این روز هشتراد نرفرر از  
کارگران به اداره کار رفتند و ی  شرکرایرت نرامره اولریره  
که امضاهایشان پای آن گذاشته شده بود  ترحرویرل دادنرد.  

این کارگران طی این هفته جلسات مرترعردد برا مسرئرولریرن  
داشتند. کارگران به گروش سرازمران رسرانردنرد کره قصرد  
تدمع اعتراضی دارنرد. زیرر فشرار اعرترراضرات کرارگرران  
مقامات مسئو  مدبور بره مرذاکرره برا کرارگرران شردنرد.  
گفتند پورقاضی مدیر عامرل کرارخرانره برا شرمرا نشرسرت  
خواهد داشت. خواهر زاده او مدیر کیش  روب اسرت. امرا  
کارگران همان روز سوم آبان شکایت خود را یبت کردنرد ترا  
نشان دهند که یابت قدم هستند. خرالرصره ایرنرکره برعرد از  
جلساتی کره برا مرقرامرات مسرئرو  داشرتریر   براالخرره از  

آبران کرلریره طرلرب    ١٢ پورقاضی تعهد گرفته شد که ترا  
کارگران را پررداخرت کرنرد. کره بررخری از    ٢٢ های سا   
مرزد    ٢٢ ماه و برخی ی  یا دو مراه از سرا     ١ کارگران  

طررلررب دارنررد. بررعررالوه برره کررارگررران وعررده داده شررد کرره  
 قراردادهای آنها از سه ماه به یکسا  تبدیل شود.  

مال  این شرکت پورقاضی است. عرالوه برر شررکرت  
کیش  وب  او سرمایه گذاری بزرگی در بخرش مسرکرن  
سازی و هتل سازی و تردراری کررده اسرت کره در واقرع  
بزرگترین پروزه های ساختمانی در کیش هسرترنرد. نرمرونره  

در کریرش    ١ و    ٢ های آن مدموعه ساختمرانری پرردیر   
است. در تهران ه  ی  مدموعره سراخرترمرانری تریرراژه را  

بررج    ١ در کیش اسرت کره    ٠ ساخته اند. همینطور پردی   
اطرا     ١١١ ساختمانی است کره در آن دو هرترل برزر   

برج مسرکرونری دیرگرر سراخرتره    ٢ ساخته شده است. بعالوه  
واحد مسکونی است.. مرقرداری از    ٨١١ تا    ٤١١ است که  

خانه ها را پیش فروش کرده انرد. مرقرداری از ایرن پرولرهرا  
برای بدهیهای قبلی صرف شده اسرت. مسرکرنرهرایری کره  
پیش خرید شده  عمال متوقف شرده اسرت و خرریرداران کره  
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دیده اند بعد از دوسا  پیشرفتی در کرار سراخرترمران سرازی  
  ٠ نشده  قس  ها را نمیدهند. مدیریت میگوید ترا پرردیر   

راه نیفتد نمیتوانی  حقو  ها را بدهی . پرور هررمرزان بردهری  
بسیاری ه  به بان  باال آورده اسرت. مررترب مریرگرویرنرد  

راه افتد حرقروقرهرایرتران    ٠ کارخانه ضرر ده است. اگر پردی  
را میدهی . ولی به ن ر ما حقیقت ندارد. خرود شررکرت بره  
اندازه کافی در آمد دارد و میتواند حرقرو  هرا را برپرردازد.  
حداقل کارخانه و شعباتی که در جاهای دیگرر دارد خررج  
خود را در می آورد. همه اینها نشران مریردهرد کره برخرور  

 بخور بسیاری است.  
خواسته کارگران بره روز شردن پررداخرت حرقرو  هرا و  
روتین شدن پرداختی هاست. در این شرکت پرسنل جرنروبری  
و بلوچ زیاد است که خانواده های پر جمعیت هسترنرد کره  
خیلی زیر فشارند. یکسری کارگران هنردی و برنرگرالدش  
هستند کره دور از خرانرواده هسرترنرد. سرالری یرکربرار بره  

 کشورشان میروند. همه تحت فشار هستند. 
میگوید قصد تعطیل کرارخرانره را نرداریر . مردرمروعره  
پردی  ه  ممکن است با مشرکرل روبررو شرود. برا یر   

 شرکت تر  قرارداد بسته اند.  
کارگران قرار است ده روز دیرگرر بره اداره کرار بررونرد.  
کارگران را ت  ت  میخواهد با حضور مدیریت. مرا بره  
این جلسه نمی روی . کارگران میگویند ما به ایرن جرلرسره  

آبران    ١٢ نمی روی  و اگر ه  بروی  جمرعری مریررویر . اگرر  
مقداری از دستمزد ما را دادند. خوب در مورد ادامره روا   
پرداخت مزدهایمان خواهیر  برود. گرفرترنری اسرت کره روز  

آبان در کارخانه جلسه بود و همان قو  و وعرده    ٧ پندشنبه  
ها را دادند. اعالم کردند که کارخانه از شنربره براز اسرت.  
ولی کارگران گفتند حقوقمان را مریرخرواهریر .یر  ترالش  

 کارگران رسانه ای کردن اخبار اعتراضاتشان است. 

گزارش دریافتی برنامه کارگران و یک دن ی ای  

 بهتر، کانال جدید  
 

بندی جدیگد از  دسته ١بانک جهانی 
 خط فقر  منتشر کرد

بان  جهانی در تازه ترین ارایه استرانردارهرای خرود از  
برنردی جردیرد را    دستره ٠ خ  فقر با توجه به درآمد کشورها  

 در این مقوله باز تعریف کرد. 
  ٢٠٢١ درصد از جمعیت کل جهان در آمرد روزانره  ٢١٠٤ 

دالر دارند. بان  جهانی افررادی را کره برا ایرن شررایر   
قررار   «فرقرر شردیرد »زندگی می کنند را در دسته برنردی  

 داد. 
دالر در روز اسرت و در  ٠٠١١ افرادی که درآمد آنهرا  

زنردگری   «درآمرد پرایریرن ترر از مرتروسر  »کشورهای برا  
 کنند در خ  فقر هستند.   می 

برا درآمرد  »اگر دریافتی افرادی کره در کشرورهرای  
دالر  ٢٠٢١ زنردگری مری کرنرنرد روزانره   «باالتر از متوس  

 گیرند.   باشد  این افراد ه  در مقوله خ  فقر قرار می 
مرانرنرد   «درآمرد براال »افرادی که در ی  کشرور برا  

آمررریررکررا زنرردگرری مرری کررنررد و دریررافررترری آن در روز  
 کند.   دالر باشد  در خ  فقر زندگی می ١٢٠٤١ 
 

اسامی کشته ها و مجروحین حادثگه دکگل 
 حفاری در میدان رگ سفید   ٩٥

  ٤ کارکنانی که جان خود را در حادیه روز یکشنبه )  
 آبان( از دست دادند عبارتند از : 

محمد سلیمی  گینی متاهل  و دارای یر  فررزنرد و  
سا  سابقه كار و  فررزاد ارزانری مرتراهرل و دارای دو  ٢٢ 

 سا  سابقه کار    ٢٨ فرزند و  
درصرد د رار    ٠١ ترا    ١١ اسامی کارکنانی که بیرن  

 سوختگی شدند: 
 داود فربدی -٢   
 فرهاد کمایی -١   
 مهران مهرپویا  -٠   

جهت اطرالع خرانرواده هرای نرگرران  سرایرر کرارکرنران  
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مناط  نفت خیز و ملی حفاری شراغرل در دکرل حرفراری  
 میدان ر  سفید در سالمت هستند   ٢٢ 

 
جان باختن یگک کگارگگر دراراک بگر 

 اثر سقو  از آسانسور
معاون اجتماعی فرماندهی انت امی انتر رامری اسرتران  
مرکزی از جان باختن یر  کرارگرر درارا  عصرر روز  

 آبان(بر ایر سقوط از آسانسور خبرداد. ١ شنبه) 
سرهن  محمود خرلردری روز یرکرشرنربره افرزود: ایرن  
حادیه در ی  ساختمان در حا  سراخرت در مرنرطرقره فراز  

 ی  هپکو اتفا  افتاد. 
سرالره از    ٢١ وی بیان کرد: بر ایر این حرادیره مرردی  

قسمت اسکلت آسانسور ساختمران در حرا  سراخرت سرقروط  
کرد که به دلیل شدت جراحرات وارده از نراحریره سرر جران  

 خود را از دست داد. 
معاون اجتماعی فرماندهی انت امری اسرتران مررکرزی  
افزود: علت این حادیه توس  کرارشرنراسران امرر در دسرت  

 بررسی است. 
 ماه  حقو  کارگران شهرداری سنندج ١ عدم پرداخت  

مراه  ١ حقرو  کرارگرران شررکرتری شرهررداری سرنرنردج  
 پرداخت نشده است. 

آبران رسرانره ای شرد طرالرب  ٤ براسراس گرزارشری کره  
زارعی رفتگر شهرداری سنندج با بیان اینکه نرزدیر  بره  
سه ماه است حقو  نگرفت   اظرهرار داشرت: مرا هر  زن و  
بده داری  و آنها انت اراتی از مرا دارنرد تراکری برا دسرت  
خالی به خانه برگردی ؛ ی  روز و دو روز کره نریرسرت   

خواهد ما هر  حرقرو     همانطور که شهرداری از ما کار می 
 خواهی .   واقعی خود را می 

سرا  سرابرقره کرار در    ٢ این رفترگرر سرنرنردجری کره  

شهرداری سنندج را دارد خطاب به شهردار سننردج  تصرریـر  
دان   را برودجره بررای پررداخرت حرقرو     کرد: واقعُا نمی 

نیروهای رسمی هست اما به ما کارگرهای شرکرتری کره  
کرنرنرد؛ برایرد شرهررداری    رسد بودجه ندارند و ظلر  مری   می 

سنندج بداند که ما ه  خدای داری  و ترنرهرا تروقرعری کره  
داریر  پرررداخرت حررقرو  سررر وقرت اسرت و  ریرز دیرگررری  

 خواهی .   نمی 
وی ادامه داد: بیش از سه سا  است درخواستری برابرت  

های  تاو  زده و زخ  شده به شهرداری نوشتر  ترا    اینکه دست 
کارم را به نگهبانی یا تعمیرگاه مرنرترقرل کرنرنرد و حرتری  
رئی  شورای شهر سنندج درخواست  را امضا  و مرهرر زده  
اما هنوز خبری نیست و کسی پیگیری نکرده اسرت و از  

 خواه  بیشتر به فکر ما باشند.   مسئوالن می 
سرنرنردج    ١ پناه رفتگر شرهررداری مرنرطرقره    اقبا  ساعد 

شود حرقروقرمران روی    اظهار داشت: تقریبُا دو ماهی می 
زمین است و پولی دریافت نکردی  و زمانی هر  کره قررار  

 کنند.   است پرداخت شود امروز و فردا می 
سرا  سرابرقره خردمرت در    ٢٢ این رفتگر که بریرش از  

شهرداری را دارد  گفت: شهررداری سرنرنردج عروی شردن  
هرا    شهردار و کمبود بودجه را برای پررداخرت نرکرردن حرقرو  

کند و بارها به استانداری و فرمانرداری مرراجرعره    بهانه می 
کردی  اما مت سفانه کسی پاسخگو نبوده و اعتراضمران بره  

 نتیده نرسیده است. 
سرا  سرابرقره خردمرت در    ٢٢ این رفتگر که بریرش از  

شهرداری را دارد  تصرـی کرد: از مسئوالن درخواسرت دارم  
به فکر کارگران باشد  راکه کل زحمت شهرر روی دوش  

 کش است.   این قشر زحمت 
ساعدپناه افزود: مت سفرانره در شرهررداری مرنرطرقره دو  
سنندج همکارانی داری  که حتی پو  خرید نران خشر  را  

دهرد و    پولی فقر  کرارگرران را شرکرنردره مری   ندارند؛ بی 

 اند.   پولی را ندشیده   مسئوالن شهرداری درد بی 
وی اظهار کرد: باید مسئوالن بدانند ما ه  زن و بردره  
داری  و شب و روز در سررمرا و گررمرا بررای مرردم شرهرر  

دانر   ررا کسری بره فرکرر مرا    کشی  اما نمری   زحمت می 
 نیست. 

دلریرل تررس از    یکی دیگر از کارگران شهرداری که به 
اخراج شدن از معرفی خود خودداری کررد  اظرهرار داشرت:  

کنی  و امروز نرزدیر  سره مراه اسرت    شب و روز کار می 
کرنریر     که حقو  نگررفرتریر  و زمرانری هر  اعرتررای مری 

گویند همین است اگر دوست نداریرد کرار نرکرنریرد بره    می 
 سالمت. 

وی گفت: اکنون دو ماه است اجراره خرانره را نردادم و  
باید ماهی سه قس  وام پرداخت کن  که همگی به ت خریرر  

کرنریر     افتاده است و زمانی که حقوقمان را پیرگریرری مری 
 شوی .   کنند که خودمان خسته می   آنقدر امروز و فردا می 

توفی .م دیگر رفترگرر سرنرنردجری اظرهرار داشرت: مرا  
توقعی جز پرداخت حقوقمان نداری  و اگر االن حرفی برزنریر   

شرونرد    با اینکه خواهان ح  خود هستیر  افررادی پریردا مری 
هرا را    گویند نربرایرد آن حررف   زنند و می   که زیرآبمان را می 

زدید  را که در همه جرا پررداخرت حرقرو  دیرر و زود    می 
 دارد. 

ام  گرفرت:    وی با اشاره به اینکه دو ماه حقو  نگررفرتره 
هرا را زد امرا از مسرئروالن خرواهرش    نباید برخی از حررف 

کنی  از این بیشتر گرفتارمان نکنرنرد  رراکره مرا هر     می 
 دهی .   مشکالت زیادی داری  و خرج خانواده را می 

 
 سر تیتر وقایع اجتماعی و کارگری 
 اعتراضات دانشگاه دامغان به وضعیت صنفی دانشگاه 

دهرد. ریشره ایرن    هر دقیقه در ایران ی  نرزاع رخ مری 
همه خشونت  یستظ  را جامعه تا این اندازه بروز خشر  و  

روزه خود را در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی خود مقابل سازم ان ب رن ام ه و  ٣ ها و تحصن    بازنشستگان تجمع   ۶ ٩٣١ ما   آبان ٨ شنبه   دو 

ظلم و س ت م ک اف ی ه س ف ره م ا  »بودند با هم سرود یار دبستانی را سر دادند. روی پالکاردهای همراه بازنستگان نوشته است:     بودجه شروع کرده 

  .«ع دال ت ی ه رگ ز ن دی ده م ل ت ی   این همه ب ی »و   «میلیون ٩ میلیون حقوق ما  ۴ خط فقر  »و   «معیشت منزلت سالمت حق مسلم ماست »و   «خالیه 

 بازنشستگان تحصن خود را آغاز خواهند کرد.  
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 خشونت داردظ 
اعرتررای بره مرعررفرری وزیرر نراهرمرسررو برا مرطرالربررات  
دانشگاهیان  تبعی  جنسیتی  سنواتی شدن دانشدویران  و  

 پولی شدن دانشگاهها در دانشگاه تهران 
های غیر كارشناسی  ند سرا  اخریرر    به علت سدسازی 

در باال دست رودخانه  تاالب هامون کرامرال خشر  شرده  
 است. 

مصرردومرریررت کررارگررر السررترریرر  مررهررریررز در حررادیرره  
 سوزی   آتش 

مر  ی  کارگر میانسا  برایرسقوط از داربسرت در  
 نهاوند 

مرور زرد  »تدمع اعتراضی ساکنان روسرترای مرحرروم  
نسبت به کمبود سوخت زمستانی و راه مرنراسرب   «زیالیی 

 ارتباطی مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
تدمع بازنشستگان جهاد کشاورزی لرستران دراعرتررای  

 به عدم پرداخت مطالباتشان 
تدمع اعتراضی کارگرران شررکرت مسرکرن و عرمرران  

ماه حقو  وی  مراه  ١ قدس رضوی نسبت به عدم پرداخت  
 ح  بیمه 

افشای قصد کارفرمای نریرروگراه نریرشرابروربررای لرغرو  
قرارداد دای  کارگران وتحمیل قرارداد موقت ی  سرالره در  

 جریان واگذاری 
ترر رراهرررات غررارت شرردگرران مرر ررلرروم مرروسررسرره ارمرران  

 البرزایرانیان 
کشته بررجرای    ٢ ر  سفید    ٢٢ انفدار در دکل نفتی  

 گذاشت 
 

تدمع اعتراضی کارگرران شررکرت مسرکرن و عرمرران  
 قدس رضوی 

پرردیسران    ٢ تدمع اعترای آمیز ساکنین مسرکرن مرهرر 
 شهر ق  

 تدمع دانشگاه مازندران به معرفی وزیر علوم جدید  
 عربستان دو صیاد ایرانی را بازداشت کرد 

طلبکاران گروه ملی فروالد ایرران در انرتر رار دریرافرت  
 طلب خود 

 تدمع و راهپیمایی غارت شده های كاسپین درتهران 
شرردگرران مرراسررسرره کرراسرپرریررن در مشررهررد برررای    غرارت 

 برگزاری تدمع اعتراضی فراخوان دادند. 
یکی از مدروحان حادیه آتش سوزی پاالیشرگراه ترهرران  

 جان سپرد 
کارگری کره در ایرر آترش سروزی کرارخرانره ظرروف  
پالستیکی در ن رر آبراد در ایرن کرارخرانره گررفرترار شرده  

 بود خود را از روی بام به پایین انداخت 
این مراسرسره      شدگان کاسپین در اردبیل در شعبه   غارت 

 تدمع کردند. 
محمد علیدانی  دانشدوی رشته حقرو   از نرخربرگران  
ورودی  دارای طالی المپیراد ادبری  از براالی سراخرترمران  
دانشکده حقو  خود را پرتاب و دست به خودکشی زد کره  

 متاسفانه در بیمارستان طالقانی جانباخت 
 
 
 

گزار  اتحادیه کارگری وردی آلمگان 
 از تال  برای آزادی رضا شهابی 

به گزارش اتحاد بین المللی در حمایت از کرارگرران در  
 ایران متن این نامه به شرک زیر است: 

همکار ایرانی ما رضا شرهرابری عضرو هریریرت مردیرره  
سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومره نریراز  
ضروری به کم  و همبستگی ما دارد. او هرفرتره هرا را  
در اعتصاب غذا در زندان بسر برد و وضعیت جسرمرانری او  

 همدنان رو به وخامت میرود. 
بسیاری از اعضرای اترحرادیره سرراسرری مرا )وردی(  
رضا را شخصا بعنوان فعا  فدراسیون بین المللی کرارگرران  

در حین کرار و    ١١٢١ حمل و نقل می شناسند. او در سا   
هنگام راندن اتوبوس بازداشت و توس  دادگاه بره اصرطرالک  
انقالب اسالمی ایران به جرم فعالیت های سرنردیرکرایری بره  
شرش سرا  زنردان  پررداخرت مربرلر  هرنرگرفرتری جرریرمره و  
محرومیت از کلیه فعالیت های سندیکایی به مردت پرنری  

 سا  بعد از آزادی از زندان محکوم شد. 
رضا شهابی بخش اع   محکومیت خرود را در زنردان  
سپری کرد و به علت وضعیت ناگوار جسمرانری نراشری از  
شکنده و شرای  بسیار دشروار زنردان بره دالیرل پرزشرکری  
اجازه تر  زندان بره او داده شرد. امرا او حرتری هرنرگرام  
مرخصی پزشکی همدنان توس  نیروهای امنریرتری ترحرت  

 مراقبت و آزار قرار داشت. 
در ماه اگوست امسا  او مدددا به اداره زندانها احضرار  
شد و به او این اطمینان داده شد که حرکر  آزادی وی در  
پرونده موجود می باشرد. امرا بردرای آزادی از زنردان در  
تاریخ نه  اگوست بازداشت و به زندان فرستاده شد. مردتری  
که رضا در مرخصی پزشکی بسر میبرد به عنوان غریربرت  
غیر مداز شمرده و مدت محکومیت او ترا مراه دسرامربرر  

 تمدید شد.   ١١٢٨ 
در اعترای به این حک  دادگاه  رضا بالفاصله برعرد از  

بازداشت دست به اعتصاب غذا زد و تا پایان ماه سپرترامربرر  
به اعتصاب غذای خود ادامه داد تا جایری کره وضرعریرت  
جسمانی او به وضع خطرناکری رو بره ترحرلریرل رفرت. در  
پند  سپتامبر گروه های مختلفی و همدنیرن سرنردیرکرای  
شرکت واحد در حمایت و همبرسرترگری برا رضرا عرلریررغر   
حضور گسترده ماموران امنیتی در مقابل مدل  دست بره  
اعترای زدند. کریستین بهله عضو هییت مردیرره اترحرادیره  
وردی مستقیما از مقامات عالیررتربره حرکرومرتری ایرران و  
همدنین کمیسیون دفاع از حقو  بشر فراکسریرون مردرلر   

 آلمان خواهان آزادی فوری رضا شهابی شد. 
نامه های همبستگی را می توان به آدرس زیرر ارسرا   

 کرد. 
 

 بین المللی
ادامگه اعگتگراضگات عگلگیگه  -فرانسه 

 سیاست های ریاضتی دولت
در پی فراخوان سرنردیرکراهرای   .ژ.ت  سرولریردر  و  
 اف.اس.یو   در روزهای گذشته خیابانهای سراسر فررانسره  
شاهد راهپیمایی دهها هزار نفر از کارگران  بازنشسترگران و  
جوانان در اعرتررای بره سریراسرت هرای ریراضرتری دولرت  

 ماکرون رئی  جمهور فرانسه بود. 
ت اهرکنندگان در اعترای به اصرالحرات قرانرون کرار   
بیمه بریرکراری  اصرالحرات مرالریراتری  اصرالحرات دربراره  

هرزار شرغرل    ٢١١ بازنشستگان  کاهش ح  مسکن  حرذف  
سا  آینده  عردم افرزایرش حرقرو  کرارکرنران    ٢ دولتی طی  

دولت و حتی بروز نکردنش متناسب با افزایش نرخ ترورم و  
دیگر سیراسرت هرای ریراضرتری دولرت مرکررون اعرتررای  

 کردند. 
اکتبر همزمان با ت راهررات گسرتررده    ٢٢ روز پندشنبه    

کارگران و بازنشستگان  کارگران راه آهرن شرهرری و بریرن  
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 شهری نیز دست به اعتصاب زدند. 
 

اعتصاب صگدهگا مگخگالگم   -سوریه 
 اسد در زندان 

جمهوری سروریره    زندانی مخالف بشار اسد  رئی     ٢٢١ 
اکتبر اعترصراب غرذای خرود را در    ٢٤ در دمش   از روز  

زندان مرکزی حم  آغاز کرردنرد. آنرهرا در بریرانریره خرود  
  را ترا دسرتریرابری بره    های خالری   اند  اعتصاب شک    نوشته 

کرنرنرده از    آزادی ادامه خواهند داد. این زندانیران اعرترصراب 
انرد ترا  بررای تروقرف    های حرقرو  بشرری خرواسرتره   سازمان 

گررفرترن      ها  تالش کنند و خواستار باز پ    حمالت به زندان 
انرد ترا برتروانرنرد  فرورُا نرزد     آزادی و کرامت  خود شرده 

 شان بازگردند.    ها و فرزندان   خانواده 
زندانی که در جریان انقالب سوریه دسرترگریرر    ٢٢١ این  

شان دالیل اعتصاب غذای خود را  رنریرن    اند  در بیانیه   شده 
 اند:   شرک داده 

. بره خراطرر رنردری کره مرا و مرردم برزرگرمران از  ٢ 
 عدالتی و ست  کشیده ای .   سرکوب  بی 

تریرن حرلرقره زنردریرر در ترمرام    . به خاطر آنکه ضعیف ١ 
الرمرلرلری    مذاکرات بودی  و آخرین گروهی که به جلسات بین 

 شد.   ای دعوت می   و منطقه 
هایمران شردت یرافرتره و دیرگرر    عدالتی در زندان   . بی ٠ 
هررا و    ترروانرریرر  در برررابررر دردی کرره بررر مررا  خررانررواده   نررمرری 

 مان تحمیل شده  صبوری کنی .   فرزندان 
هرایری    شده به ما از سوی ترمرام طررف   های داده   . وعده ٧ 

که در مساله سوریه درگیر هستند  بره فررامروشری سرپررده  
 اند و توخالی هستند.   شده 

 
راهپیمایگی و اعگتگراض بگه  -سوئد 

 آزار جنسی زنان در سراسر 
اکتبر به دنبا  فراخوان کارزار  مریرترو     ١٠ روز دوشنبه  

در شبکه های اجتماعی  هزاران نفر از شهروندان سروئرد در  

سراسر این کشور در اعترای به آزار جنسی زنان  دست بره  
 راهپیمایی و ت اهرات زدند. 

بر پایه این گزارش  این اعتراضات دستک  در ده شرهرر  
سوئد با حضور هزاران نفر برگزار شد. شهرهای  استکرهرلر    
یرروترربرروری  اپسرراال  مررالررمررو  و  ررنرردیررن شررهررر بررزر  و  
کو   دیگر نیز ار روز شنبه تاکنون شاهد راهرپریرمرایری  
و اعترای گسترده مردم نسبت به ادامه آزارهرای جرنرسری  

 در این کشور بود.  
های اجتماعی در پیونرد برا کرارزار    هزاران تن در شبکه 

ها و آزارهای جرنرسری در بررابرر     میتو  موضوع سو استفاده 
دهرنرد. شرمراری از    زنان را مورد بحت و گفتگو قررار مری 

کاربران تردرارب شرخرصری خرود را از آزار جرنرسری کره  
دهرنرد.    شود  توضیـ مری   عمدتُا توس  مردان اعما  می 

های افراد در مورد این معضل در مدموع تصرویرری    داستان 
دهرد.    بزرگتر را از ی  مشکل جدی درجامعه نشران مری 

تصویری که زشتی آزارهای جنسی نسبت بره زنران را در  
 جامعه مدس  می کند. 

 از صفحه

Workers in Iran  
کارگران در فیس بوک                               

 دیدن کنید

 يک دنيای بهتر 
برنامه حزب کمونيست     

 کارگری             را بخوانيد


