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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         
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  ٧١٦٧نوامبر   ٧

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان                                   

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  

 ١ صفحه    

 ٦١ صفحه  

 ٦٥ صفحه  

 ٩صفحه  

 ٦٩ صفحه   
 ٦٦ صفحه         

 ٧ صفحه 

 ٨ صفحه  

 كارگران راه آهن
 دوستان و رفقاي كارگر شركت راه آهن

 رضا رشیدی 

 ٩ صفحه 

 ٥ صفحه  

جمهوری اسالمی مسئول قتل کارگران 
 پاالیشگاه و دکل نفتی است  

 ٧ صفحه  

 رو در رو           
دستگیری و تحت فشار قراردادن فعالین و سخنگویان کارگران جدال مستقیم و جنگ علنی 

 دیگری است که حکومت اسالمی قصد تحمیل آنرا به طبقه کارگر دارد. 
 نسان نودینیان 

 منصور حکمت  تفاوت های ما 
گفتگو در باره کمونیسم 

 (٤١)کارگری  

 فراز آزادی 
 گوشه ای از زندگی و مبارزه محمد جراحی در زندان تبریز

متن کتبی سخنرانی نسرین رمضانعلی در مراسم گرامیداشت محمد جراحی در 
 کلن)آلمان(

 یاد عزیز محمد جراحی گرامی باد. بدرود رفیقم 

 جوانمیر مرادی
نگذاریم با زندانی کردن پی در پی فعالین و ایجاد فضای رعب، امسال شرایط  را بطرای  

 تحمیل دستمزد بارها زیر خ  فقر فراهم کنند. 

 قتل در محیط  کار
 شهال دانشفر

 دو فاجعه انسانی در پاالیشگاه تهران و میدان نفتی رگ سفید 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 محمود صالحی دستگیر شد

 آخرین اخبار از معلمان زندانی 
 آخرین اخبار از وضعیت رضا شهابی 

فشار بر روی جعفر عظیم زاده برای بازگرداندن 
 وی به زندان 

 کارگران تراورس در مقابل مجلس تجمع کردند 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

محمود صالحی باید فورا آزاد 
 شود

اطالعیه جمعی ازکارگران وفعالین کارگری 
 در محکومیت باز داشت محمودصالحی  
 ٧١ صفحه   

 ٩ صفحه  

 ٤ صفحه  



٦٩٩١ آبان ٦١  کارگر کمونيست  2 

 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!

اعتراضات کارگری و تطوده ای  
در حال گسترش است و روز بطروز  
تعرضی تر و سیاسی تر مطیطشطود  
و گلوی رژیم را هر روز بطیطشطتطر  
مططیططفططشططارد. ایططن اعططتططراضططات و  
مبارزات عکس العمل مطتطحطدانطه  
کارگران به تعرضات و تحمطیطالت  
هططرروزه حططکططومططت مططفططتطط ططوران  
اسالمی و کارفرمایطان حطریصطی  
است که مدام مشطوطول دزدی از  
سفره فقیرانطه کطارگطران هسطتطنطد.  
جططمططهططوری اسططالمططی نططاتططوان از  
پططاسطط ططگططویططی بططه سططاده تططریططن  
نیازهای مردم و غرق در بحران و  
فساد و بی افقطی، فشطار عطلطیطه  
فعطالطیطن کطارگطری را گسطتطرش  
داده است تا هطمطاطنطان فشطار را  
روی آنها نگهدارد و مانع اظطهطار  

 وجود بیشتر آنان شود.  
 

در ادامططه اتیططت و آزار فططعطالططیططن  
کططارگططری، روز شططشططم آبططان مططاه  
مططحططمططود اططالططحططی از رهططبططران  
سرشنطا  جطنطبطش کطارگطری در  
شهر سقز دستگطیطر شطد. نطجطیطبطه  
االحی همسر او میگطویطد" وروز  
ششم آبان در پایان دیالیز هفتطگطی  
مططحططمططود، هططمططراه ایشططان در حططال  
خروج از بطیطمطارسطتطان بطودیطم کطه  

ناگهان چطهطار نطفطر از مطامطوران  
نیروی انتظامی ما را مطحطااطره  
کططرده و مططحططمططود را بططا وجططود  
اعتراض و م الفت مطا از بطابطت  
وضططعططیططت جسططمططی بططا خططود بططه  
دادگاه بردند. در آنجا ضمن ابطال   
حططکططم، ایشططان را جططهططت اجططرای  
حکم روانه زنطدان مطرکطزی سطقطز  
کططردنططد. ایططن دسططتططگططیططری بططدون  
اخطار در پی حکم دادگاه تجدیطد  
نظر اورت می گیرد که حطکطم  

سال زندان تعلیقی ایشان را بطه    ٩ 
یک سال حکطم ططططعطی تطبطدیطل  
 کطططططططططططططططرده اسطططططططططططططططتو.  

 
چقدر باید حکطومطت از فطعطالطیطن  
کطارگططری و جطنططبطش کطارگططری  
وحشت زده باشد که یطک فطعطال  
کططارگططری را کططه مططبططتططال بططه  
بیماری ططلطبطی و فشطار خطون و  
دیابت اسطت و هطفطتطه ای دوبطار  
عمطل دیطالطیطز انطجطام مطیطدهطد را  
دستگیر و روانه زنطدان مطیطکطنطد.  
میتوانیم محمود و سایر فطعطالطیطن  
کارگری و مطعطلطمطان زنطدانطی و  
زندانیان سیاسی را آزاد کطنطیطم و  
به امطنطیطتطی کطردن اعطتطراضطات  
پایان دهیم. جمهوری اسالمی در  
اوج بحران دست و پا میطزنطد بطایطد  

 فشار را بیشتر و بیشتر کنیم.  
 

هططمططراه بططا نططجططیططبططه اططالططحططی و  
فرزنطدشطان سطامطرنطد اطالطحطی و  
هططمططراه بططا فططعططالططیططن کططارگططری،  
اجتماعی و معلمطان مطریطوان کطه  
درمططورد دسططتططگططیططری مططحططمططود  
االحی بطیطانطیطه ای خطططاب بطه  
مططردم اططادر کططرده انططد، اططدای  
محمود االحی بطاشطیطم کطه درو  
دفاع از طبطقطه کطارگطر و عطلطیطه  
استثمار انسان از انسانو، طاطعطانطه  
و شجاعانه مبارزه کطرده اسطت و  
علیرغم سالها زندان و محرومطیطت  
از حقوق اجطتطمطاعطی، در مطقطابطل  
سرکوبگران و مطفطتط طوران حطاکطم  
کططوتططاه نططیططامططده اسططت. اططدای  
محمود االحی و رضا شطهطابطی،  
اططدای اسططمططاعططیططل عططبططدی و  
محسن عمرانی، ادای مطحطمطود  
بهشطتطی و آتطنطا دائطمطی و آرش  
اادطی و سایر زندانیان سطیطاسطی  
باشیم و با گسترش اعتراض آنطهطا  
را از چطنطگطال حطکطومطت بطیطرون  

 بیاوریم.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ، ٦٩٩١ آبان    ٩ 
 ٧١٦٢ اکتبر    ٩٦   

 محمود صالحی باید فورا آزاد شود
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ادها نفر از کارگران تطراور  از  
  ٦١ و    ٩ استان لرسطتطان روزهطای  

آبان در مقابل مجلس اسطالمطی و  
دفتر مرکزی شرکت راه آهطن در  
تهران دست به تطجطمطع زدنطد و در  
روز دوم اعتراض کارگران تراور   
تهران نیز به آنها ملحق شدند. ایطن  
تجطمطع بطه نطمطایطنطدگطی از ططر   

کارگر تراور ، که یطکطی    ٢١١١ 
های اطماری راه آهن در    از شرکت 

امور نگهداری خ  و ابنیه فطنطی  
خطط  آهططن کشططور اسططت، اططورت  
گططرفططت. اعططتططراض کططارگططران بططه  
نططپططرداخططتططن سططه مططاه دسططتططمططزد و  
مشکالت بیمه، طراردادهای کوتاه  
مدت یکماهه و نطاامطنطی شطوطلطی  
است. کارگران پس از وعده هطای  
مسططئططوالن راه آهططن و دو نططفططر از  
نمطایطنطدگطان مطجطلطس مطبطنطی بطر  
رسططیططدگططی بططه خططواسططت هططای  
کططارگططران در روزهططای آیططنططده بططه  

 تجمع خود موطتا پایان دادند.  
 

مبارزه کارگران تراور  مطیطتطوانطد  
شروع یطک مطبطارزه سطراسطری و  
مهم باشد. باید تالش کرد هطزاران  
کارگر تراور  در نقاط مط طتطلط   
کشور همزمان و متحد به مطیطدان  
بیایند. تجربه کطارگطران در نطقطاط  
م تل  کشور نشان داده است که  

وعططده هططای مسططئططولططیططن عططمططلططی  
نمیشود و حتطی اگطر بط طشطی از  
حقوق معطوططه کطارگطران پطرداخطت  
شود، کارگران ماه بعد بطا هطمطیطن  
مشکل مواجه خواهند بود. تبدیطل  
طراردادهای کوتاه مدت به طرارداد  
دائم نیز به نیروی بیطشطتطری نطیطاز  
دارد. کارگران تراور  در سطراسطر  
کشور بطایطد خطود را بطرای یطک  
مبارزه طدرتمندتر آماده کنند. باید  
مبارزه را سراسری کرد و خطانطواده  
های کارگران تراور  را تشطویطق  
کططرد در تططجططمططعططات اعططتططراضططی  
شرکت کنند. این الزمه موفقیطت  

 کارگران است.  
 

حزب کمونیست کارگری طاطعانه  
از مبارزه و خواست های عطادالنطه  
کارگران تراور  حمایت میکند و  
آنها را به مبارزه سراسری و متحد  
هطططمطططراه بطططا خطططانطططواده هطططایشطططان  
فرامی واند. حزب کلیه کطارگطران  
و از جمله کلیه کارگران راه آهطن  
را به هطمطبطسطتطگطی بطا کطارگطران  

 تراور  فرامی واند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ، ٦٩٩٢ آبان    ٦٦ 
 ٧١٦٢ نوامبر    ٧  

 يک دنيای بهتر 
برنامه حزب     

کمونيست کارگری  
 را بخوانيد

کارگران تراورس در 
مقابل مجلس تجمع 

 کردند 
آبططان مططاه در یططک آتططش    ٥ روز  

سوزی و انفجار در پاالیشگاه نفت  
نفر از کارگران مت صص    ٢ تهران  

و مططهططنططدسططان ایططن کططارخططانططه بططه  
اسططامططی سططجططاد دارابططی، پططوریططا  
دارابطی، مططحططسطن دارابططی، افشططار  
میرزایی، کاظطم امطیطری، نطعطمطت  
کوخایی و جواد نوروزی جان خود  
را از دسطت دادنطد و تطعطدادی از  
کارگران نیز مطجطروش شطدنطد. روز  
هفتم آبان ماه نیز انفجار در دکطل  
حطفططاری نططفططتططی ر  سططفططیططد در  
نزدیکی بندر دیلم در استان بوشهر   
نیز به کشته و زخمی شدن حداطل  

نطفطر از کطارگطران مطنطجطر شطده    ٥ 
است. شرکت نفطت و خطبطرگطزاری  
های جمهوری اسطالمطی اسطامطی  
طربانیان این حادثه را منتشر نکرده  

 اند.  
 

حططزب کططمططونططیططسططت کططارگططری  
اططمططیططمططانططه بططه خططانططواده هططای  
جططانططبططاخططتططگططان آتططش سططوزی در  
پاالیشگاه تهطران و دنطفطتطی ر   
سفید و به همکاران آنطهطا تسطلطیطت  
میگویطد و بطرای مطجطروحطان ایطن  
 حوادث آرزوی بهبودی میکند.  

 
در سال گذشته چندین مورد آتطش  
سوزی دیگر نیز در مراکز نطفطتطی  
ایططران و اططدهططا مططورد در سططایططر  
مراکز کارگری اطورت گطرفطتطه  
اسطت. بسططیططاری از آمططار حططوادث  
محی  کطار گطزارش نطمطیطشطود و  
بعالوه ساالنه چندین برابر بیشتر از  
ایططن،  کططارگططران در اثططر عططدم  
بهداشت محی  کار آسطیطب هطای  
جدی میبینند. و این وضعیت هطر  

روز و هر سال وخیطم تطر مطیطشطود.  
مدیرکل پزشکی ططانطونطی اسطتطان  
تهران اخیرا گفته است که مطر   
ناشی از حوادث مطحطیط  کطار در  

نططفططر    ٧٦٥ شططش مططاه اول امسططال  
میباشد که نسبطت بطه سطال ططبطل  

 دراد افزایش یافته است.    ٩١ 
 

این تلفات انسانی جنایات مستقیم  
حکومت اسالمی و کطارفطرمطایطان  
مفت ور در حطق کطارگطران اسطت.  
یک سرمایه داری هار و حطریطص  
و مفت ور بر جامعه حاکم شطده و  
میدزدد و چپاول میکند و زندگی  
کارگران و کارکنان را در معرض  
همه گونه خطراتی ططرار مطیطدهطد.  
حکومت اسطالمطی نطیطز بطا سطپطاه  
پطاسطدار و بططنطیططادهطا و نططهطادهططای  
چپاولگر متعددش در را  هطمطیطن  
طماش سرمایه داران مفت ور اسطت  
و ارگانهای سطرکطوبطش هطمطه جطا  
حافظ منافع همین سرمطایطه داران  
است و حقوق پایه ای کارگران را  
تا میتواند پطایطمطال مطیطکطنطد. ایطن  
شرای  است کطه بطاعطی مطیطشطود  
مطحططیطط  هطای کططار بططه طططتططلططگططاه  
کارگران و کارکنان شری  تبطدیطل  

 شوند.   
 

کططارفططرمططایططان، کططه بطط ططش طططابططل  
توجهطی از آنطهطا نطیطز ارگطانطهطای  
م تل  حکومت میباشنطد، بطرای  
تامین سود بیشتر کمترین هطزیطنطه  
را ار  ایمطنطی مطحطیط  کطار و  
آموزش ایمنی کارگران میکنند و  
در اطورت ططتطل کطارگطران و یططا  
مجروش شدن آنها نیز یا غطرامطتطی  
پرداخت نمیکنند و یا بطا پطرداخطت  

کمترین وجطهطی گطریطبطان خطود را  
راحت میطکطنطنطد و ططانطون کطار و  
ارگانهای حکومت کارفرماهطا را  
مورد پشتیبانی طرار میدهند. امطا  
نقش جطمطهطوری اسطالمطی بسطیطار  
جدی تر از اینها است. کطارفطرمطا  
کطارگطر مطعطتطرض را بطه راحطتطی  
اخططراج مططیططکططنططد و طططوانططیططن و  
ارگططانططهططای جططمططهططوری اسططالمططی  
کارفرمطا را مطورد حطمطایطت ططرار  
میدهند. جمهوری اسالمی عطمطال  
و طانونا متشکل شدن کارگران را  
ممنطوع کطرده اسطت در حطالطیطکطه  
کططارگطططران مطططتطططشططکطططل ططططادرنطططد  
کارفرمطاهطا را وادار بطه افطزایطش  
ایمنی و بطهطداشطت مطحطیط  کطار  
نمایند. کطارفطرمطاهطا و مطقطامطات  
حکومطت در تطبطلطیطوطاتشطان، عطدم  
رعایت ایمنی توس  کطارگطران را  
عامل االی حوادث محیط  کطار  
معرفی میکنند امطا حطتطی اگطر  
اینطور باشد نیز جمهوری اسالمی  
مسئول آن است چطرا کطه آمطوزش  
ایططمططنططی کططارگططران در ایططن نططظططام  

 جایگاهی ندارد.  
 

واطعیت ایطن اسطت کطه ایطن نطظطام  
چنان عقب مانده و ضد کارگطری  
است و چنان در فساد غرق اسطت  
که برای پطایطان دادن بطه کشطتطار  
کارگران در محی  کار نیطز بطایطد  

 آنرا سرنگون کرد.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ، ٦٩٩٢ آبان    ٦٦ 
 ٧١٦٢ نوامبر    ٧  

جمهوری اسالمی مسئول قتل کارگران 
 پاالیشگاه و دکل نفتی است  
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دستگیری و تحت فشار ططراردادن  
فعالین و سط طنطگطویطان کطارگطران  
جدال مستقطیطم و جطنطن عطلطنطی  
دیططگططری اسططت کططه حططکططومططت  
اسالمی طصد تحمیل آنرا به طبقه  
کططارگططر دارد. در عططیططن حططال  
دستگیری و زندانی کردن فعالیطن  
کارگری جدید نیست! بطه ططدمطت  
حططاکططمططیططت حططکططومططت اسططالمططی  
فعالیطن کطارگطران و مطعطلطمطان را  
دستگیر،  و در مواردی اعطدام و  
تعدادی از آنها را با فشار روحطی  
و جسمی جطان خطود را از دسطت  

 داده اند.  
اتهامات واهی و ن مای دسطتطگطاه  
طضایی رژیطم اسطالمطی هطمطاطون  
وتبلیغ علیه نطظطامو، وعضطویطت در  
جمعیت هطای مطعطارضو   بطرای  
مردم آشنا است! با ایطن اتطهطامطات  
واهی و ن ما ادها کارگر، معلم  
و فططعطالططیطن جطنططبطش آزادی زن و   
مدنی و اجتطمطاعطی را بطه حطبطس  
هططای طططوالنططی مططدت و احططکططام  

 شالق،  محکوم شده اند!   
 

هماطنطانطکطه پطیطداسطت حطکطومطت  
اسططالمططی بططا احططکططام جططلططب و  
دستگیری هطا وارد رو در رویطی  
جدید علطیطه کطارگطران و جطنطبطش  
اعتراضی طط مطالباتی شده اسطت.  
دولططت روحططانططی در دو دوره در  
طدرت بودنطش بطا ططرش و اهطدا   
تعطریط  شطده و آگطاهطانطه ای بطه  
مقابله با اعتطراضطات کطارگطران و  
معلمان برخواسته است.  امنطیطتطی  
کردن فضای اعتراضی کطارگطران  
و مططعطلططمططان ثططقطل سططنطگططیطنططی در  
سیاستهطای دولطت دوازدهطم دارد.  

  ٦١ و    ٩ دولت روحانی و دولتهای  
در چند سال گطذشطتطه بطا چطالطش  
جططنططبططش اعططتططراضططی کططاگططران و  
معلمان درگطیطر بطوده و هسطتطنطد.   
جنبش اعطتطراضطی و مطططالطبطاتطی  
کنونی محدود نیست، در ده ها و  
ادها فابریک و مرکر کارگری  
در جریان است، مطالبات کارگران  
معطتطرض هطر روز رادیطکطال تطر و  
شفا  تر میشطود. در چطنطد سطال  

گذشته اعتراض و اعتصاب علیطه  
پرداخت نکردن حقوق ها سطراسطری  
و همه گانی بوده. عطدم پطرداخطت  
حقوق ها در نظطام سطرمطایطه داری  
رژیم اسالمی در بیش از سه دهطه   
گذشته وجود داشته کارگران زیطر  
بار تهدید امنیتی و با حربه اخطراج  
تن به طبول شرای  فالکطتطبطار داده  
اند، سناریوی سیاستهای تحمیلی  
پرداخت نکردن حقوق ها و تطهطدیطد  
اخراج در سه تا چهار سال گذشته  
توس  کارگران توییر کرده اسطت.  
در این سالها این کارگران هستنطد  
که با فراخوان به اعتطصطاب و راه  
پیمایی و تجمع اعتراضی گسترده  
سناریوی تحمیلی تهدید و پرداخت  
نکردن حقوق ها را به عطراطه ای  
جططدی و رو در رویططی جططدی بططا  
دولت و کارفرما تطبطدیطل کطردنطد.  
پیشروی هطای کطارگطران در ایطن  
عراه طابل مشاهده است. مطا در  
یکسال گذشته شاهد دستورالعطمطل  
و ابطططالغططیطططه هطططای نطططهططادهطططای  
کارفرمایی و امنیتی بوده ایم که  
برای جطلطوگطیطری از اعطتطراضطات  
کارگران حقوق ها بموطع پطرداخطت  
شططود. عططراططه هططمططه گططیططرتططر  
اعتراضات کارگران مبطارزه بطرای  
افزایش دستمزدها و علطیطه حطقطوق  
های زیطر خط  فطقطر بطوده اسطت.  
پططرچططم اعططتططراضططی تططن نططدادن بططه  

مطیطلطیطون تطومطان    ٤ خقوطهای زیر  
میلیونی شده است. ایطن پطرچطم و  
خواست در اکثریت طریب به اتطفطاق  
اعتراضات کطارگطران، مطعطلطمطان و  
بططازنشططسططتططه هططا دیططده مططیططشططود.  
کططارگططران ایططن عططراططه را در  
تجمعات اعتطراضطی و در مطراسطم  
های روز کارگر بعنوان یطکطی از  
خواستهای االی بطه رسطیطدن بطه  
 زندگی برای رفاه در آورده است.  
امططا در چططنططد سططال گططذشططتططه  
اعتراضات کطارگطران و مطعطلطمطان  
ین گام بجلو برداشت و اطحطنطه  
رو در رویططی بططا دولططت و نططظططام  
سرمایطه اسطالمطی را بطه چطلطنط   
سیاسی مهمطی عطلطیطه اتطهطامطات  
واهی و ن مای دستگطاه طضطایطی  

رژیم اسالمی هماون وتبلیغ علیه  
نظامو، وعضویت در جمعیطت هطای  
معارضو تبدیل کرد. ایطن عطراطه  
مهم بود. این عراه میبایست بطا  
پتانسیل بطاالیطی تطوسط  فطعطالطیطن  

 کارگری پیگیری بشود.    
کططارزار عططلططیططه امططنططیططتططی کططردن  
فعالیت فعالین کارگری، معلمطان  
و فعالین مدنی ططط اجطتطمطاعطی بطا  
بیانیه عبدی طط عطظطیطم زاده شطروع  
شد. این کارزار با  خواست خطارج  

اجتماع و تطبطانطی بطه  “کردن اتهام  
طصد اطدام عطلطیطه امطنطیطت مطلطی  

شکل گرفت و به گفتمان  ” کشور 
سیاسی طط اعطتطراضطی در اطفطو   
کارگران، معلمان و فطعطالطیطن ایطن  
عراه ها تبدیل شطده اسطت.  از  
همان آغطاز ایطن کطارزار فطعطالطیطن  
کططارگططری و طططیطط  وسططیططعططی از  
معلمان از این کطارزار و خطواسطت  

بطا  ”  امطنطیطتطی “ خارج کردن اتطهطام  
نوشتطن مطقطالطه و بطا جطمطع آوری  
امضاهای حمایتی، عمال بطه ایطن  
کارزار پیوستند، بطرای تطقطویطت و  
گسترده کردن آن آگطاهطانطه تطالش  
کردند و بدرست به عراطه ای از  
مبارزه و مشوله کارگران، معلمان  
و فعالین مدنی طط اجتماعی تبدیل  
 »شد. کارگران اعطالم کطردنطد   

وارد کردن اتهامطات امطنطیطتطی بطه  
اعتراضات کارگران و معلطمطان، و  
پرونده سازی امنیتی برای فعالین  
انطفطی و مطدنطی در ایطران ابطزار  
االی در واطع مقابله بطا هطر نطوع  

طر   «عدالت واهی درایران اسطت  ُپ
واضططا اسططت کططه بططه هططر درجططه  
کارزار علیه امنیتی کطردن اتطهطام  

اجتماع و تبطانطی بطه طصطد اططدام  “ 
تقطویطت  ”  علیه امنیت کلی کشور 

و بططه عططراططه ای تططوده ای در  
مبارزه کل جامعه تبدیل شود، بطه   
هططر درجططه ابططن کططارزار بططتططوانططد  
فشارهای بیشتر و کارسازتری را  
به دستطگطاه طضطایطی و امطنطیطتطی  
حکطومطت اسطالمطی  وارد کطنطد،  
جبهطه عطدالطتط طواهطی و دفطاع از  
آزادی بططیططان و تشططکططل تططقططویططت  
میشود ایطن جطبطهطه و بطه جطالطش  

کشاندن اتهام وامنیتیو عراه ای  
جدی با دسطتطیطابطی بطه روشطهطای  
اعطتطراضطی نطویطنطی مطواجطه شططد.  
فعالین و س نطگطویطان اعطتطراضطی  
کطارگطران در اشططکطال عططلطنططی بططا  
تعیین ب شی موطعیت اجتطمطاعطی  
و سیاسی شطان در جطامطعطه ابطراز  
وجود کردند.  دستاوردهای مطهطم  
جنبش کطارگطری در یطک دهطه  
گذشته ابراز وجود علنی فطعطالطیطن  
کارگری و معلمان است. یکی از  
نتایج ملمو  و طابل اتکا حضطور  
فعالین کارگطری رابطططه آنطهطا بطا  
جنبش کطارگطری در ایطران و در  
سطططططا بططیططن الططمططلططلططی اسططت. ایططن  
دستاورد مهم است تاکنون تاثیرات  
مهمی را در ساختار اعتراضطی و  
اعططتططمططادکططارگططران بططه فططعططالططیططن و  
سطط ططنططوگططویططان دردرون جططنططبططش  
کارگری و معلطمطان را بطاال بطرده  
است. حضور کارگران و مطعطلطمطان  
در اجططال  بططیططن الططمططلططلططی،  در  
میدیای اجتماعی در مصاحطبطه و  
میزگردها  سطنطگطر و جطبطهطه ای  
مططهططم  بططرای تططقططویططت  جططنططبططش  
آزادی واهی و سوسطیطالطیطسطتطی در  

 ایران است. 
 

مساله االی و رو در رویی امروز  
دولطت روحطانطی و نطظطام سطرمطایططه   
داری جططمططهططوری اسططالمططی بططا  
کطططارگطططران،  کطططاهطططش وزن و  

سنگینطی ططبطقطاتطی طططط سطیطاسطی  
حضطور  فططعطالططیططن کططارگطری  و  

مططعططلططمططان در ایططن شططرایطط  اسططت.     
رویا رویطی کطارگطران بطا دولطت و  
کارفرماها در حساستریطن شطرایط   
سیاسی ط تطاریط طی ططرار گطرفطتطه  
است. کارگران حاضر نیستند ایطن  
اندازه از سطا دستمزدهطا را ططبطول  
کنند، مبطارزه بطرای مطعطیطشطت و  
رفاه و تامین زندگی مطکطفطی بطا  
مططبططارزه بططرای آزادی و دفططاع از  
کرامت انسانی در سرلوش اعتراض  
و مبارزات آنها طرار گرفته اسطت.  
اوضاع سیاسی جامعه پر الطتطهطاب  
است.  طبقه کارگر در محور این  
اوضاع دارای نقش تعییطن کطنطنطده  
ای شططده اسططت. ایططن جططنططبططش  
اعتراضی کارگران و مطعطلطمطان، و  
اطشار مزدبگیر جامعطه اسطت کطه  
هر روز افق اعطتطراض رادیطکطال و  
مططططالطبططات رادیطکططال در دفططاع از  
کطططرامطططت و حطططرمطططت انسطططان را  

 برافراشته کرده است.  
 

اعطتططراض و مطبططارزه بططرای آزادی  
کارگران و معلمان  زندانی را باید  
در بستر عمومی شرای  سیاسی طط  
 اجتماعی کنونی بررسی کرد.  

 
 نسان نودینیان 

 ٦٩٩١ آبان    ٦٤ 
 ٧١٦٢ نوامبر    ٥ 

 رو در رو
دستگیری و تحت فشار طراردادن فعالین و س نگویان کارگران جدال مستقیم و جنن علنی دیگری است که  

 حکومت اسالمی طصد تحمیل آنرا به طبقه کارگر دارد.  
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 قتل در محیط  کار
 شهال دانشفر

 دو فاجعه انسانی در پاالیشگاه تهران و میدان نفتی رگ سفید  
مططحططیطط  کططار بططاز هططم از  
کارگران طربانی گرفت. ططی دو  
انفجار، در پاالیشگاه نطفطت تطهطران  

کططارگططر و در مطیططدان نطفططتططی    ٢ 
کارگر جانباختطنطد.    ٥ ر  سفید  

جططانططبططاخططتططن ایططن عططزیططزان را بططه  
خانواده هایشان، به همکارانشان و  

 به همگان تسلیت میگویم! 
بططنططا بططر گططزارشططات دولططتططی،  

بعد از ظهر روز جطمطعطه    ٤ ساعت  
آبان، انطفطجطاری هطولطنطا  در    ٤ 

پاالیشگطاه نطفطت تطهطران واططع در  
جططاده طططدیططم طططم و نططرسططیططده بططه  
باطرشهر روی داد کطه در جطریطان  

کارگر کشتطه و    ٦١ آن متاسفانه  
زخططمططی شططدنططد. بططنططا بططر آخططریططن  
گزارشطات در جطریطان ایطن اتطفطاق  

کطارگطر بطه اسطامطی    ٢ مرگبطار  
سططجططاد دارابططی، پططوریططا دارابططی،  
محسن دارابی، افشار مطیطرزایطی،  
کاظم امیری و نعمطت کطوخطایطی  
جان و جواد نوروزی جانطبطاخطتطنطد.  

نظر جلطیطلطیطان مصطدوم و در    علی 
بیمارستان بستری است و خطبطرهطا  

بودن وضع نهطایطی او    از نامش ص 
حکایت دارد. در اتطفطاق نطاگطوار  
دیططگططر و در انططفططجططار در دکططل  

میدان نطفطتطی   «٩٥ فتا  »حفاری  
تطن    ٥ ر  سفید، در هفتم آبانماه  

از کارگران بطه اسطامطی مطحطمطد  
سلیمی چگینی، فطرزاد ارزانطی،  
داود فططربططدی،فططرهططاد کططمططایططی  
ومهران مهرپویا  جطان خطود را از  
دست دادند.  بدین ترتطیطب بطازهطم  
مططحططیطط  هططای نططا امططن کططار از  

 کارگران طربانی گرفتند.  
به گفته جمالی پور فطرمطانطده  
ویژه شهرستان شهر ری کطارگطران  

پاالیشگاه تهران مشطوطول تطعطمطیطر  
یک ب ش بودند که نشت مطواد  

سطوزی هطمطراه شطد.    نفتی با آتطش 
لط  الطه هطنطگطی مطدیطر عطامطل  
شرکت پاالیش نفت تطهطران اعطالم  
داشططت کططه ایططن انططفططجططار بططر اثططر  

هطا و نشطت    برداشتن مسدودکننطده 
داده اسطت. او بطا    مواد نفتی رخ  

گفتن اینکه این حادثطه در واحطد  
عملیاتی آریزومات رخ داده و ایطن  
واحد در اخطتطیطار تطعطمطیطرات بطوده  
است، تالش کرد خود را در بطرابطر  
این حادثه مرگبار بی مسئطولطیطت  
نشان دهد. بطعطدا نطیطز اعطالم شطد  
که علت دطیق انطفطجطار در دسطت  
بططررسططی اسططت. بططدیططن تططرتططیططب  
مقامات مسئول در هرا  از بطرپطا  
شدن اعتراض در میطان کطارگطران  
در بططرابططر ایططن اتططفططاق نططاگططوار و  
مططر  هططمططکططارانشططان بططه ضططد  
ونقیض گویی افتاده و سراسطیطمطه  
جلسطه بطحطران شطهطرسطتطان ری و  
استان تهران را بطا حضطور مطعطاون  

 وزیر نفت تشکیل دادند. 
گفتنی است که دو روز بطعطد  
از انفجار پاالیشگاه تهران بود کطه  
در هفتم آبانماه انفجار مهیطبطی در  

مطیطدان   «٩٥ فتطا  »دکل حفاری  
نفتی ر  سفید روی داد و بطا  
کمال تطاسط  مطنطجطر بطه کشطتطه  
شدن چند تن از کارگران در ایطن  

 دکل نفتی شد.   
 

علطت ایطن انطفطجطار از سطوی  
وزارت نطفطت ایطران نشطت گطاز از  
چاه در حال حطفطاری اعطالم شطده  
است. خبرگزاری فار  بطه نطقطل  
از منابع محل از این خبطرداد کطه  

ایططن دکططل مشططوططول حططفططاری در  
مططتططری مطط ططزن    ٧١١١ عططمططق  

آسماری بود که به دالیل فطنطی،  
مطتطری    ٠١ لوله حفاری در عمق  

متوط  شده و ناگهان مواد سیطال  
به باال فطوران کطردنطد و انطفطجطار  
بزرگطی رخ داد. بطر اسطا  ایطن  
گططزارش حططجططم آتططش و سططرعططت  
انفجار به حدی بود که در هطمطان  
لحطظطه اول حطفطار و سطرحطفطار از  
جمله افرادی بودند که جان خطود  
را از دسطت دادنطد. فطیطلطم هططای  
مططنططتططشططر شططده از ایططن انططفططجططار،  

های عظیمی کطه سطکطوی    شعله 
حفاری را در میان گرفته بود بطه  
نمایش میگذارد. بطنطا بطر هطمطیطن  
گزارشات گفته میشود که دکطل  

فتا به طورکلی فطروریط طتطه    ٩٥ 
است. بطوریکه وزارت نفت اعطالم  
  ١١ داشت که اطفای حطریطق تطا  

 روز دیگر به طول خواهد کشید.   
بدین ترتیب بطاز هطم مطحطیط   
هططای کططارگططران از کططارگططران  
طربانی گرفت و ایطن  کطارگطران  
طربانی سودجویی مشتی سرمایطه  
دار شدند. جمطهطوری اسطالمطی و  
اططاحططبططان سططرمططایططه مسططئططولططیططن  
مستقیم ایطن اتطفطاططات نطاگطوار و  
طتل آشکار کارگران در مطحطیط   

 های کار هستند. 
 

دو انفجار در فااطلطه دو روز  
و با چنین ابطعطادی از اطدمطات  
انسانی، باورکردنی نیطسطت. سطال  

حطادثطه    ٩٤ گذشته نیز ما شاهد  
در اطططنطططایطططع نطططفطططت، گطططاز و  
پتروشیمی بطودیطم کطه در جطریطان  
آنها چندین نفر کشته و مصطدوم  
و یططا دچططار سططوخططتططگططی شططدیططد  

 شدند. 

 
جانباختگان پطاالیشطگطاه نطفطت  
تهران و میدان نفتی ر  سطفطیطد  
را نططبططایططد فططرامططوش کططرد. ایططن  
اتفاطات بطرای کطارگطران ایطن دو  
مططرکططز مططهططم کططارگططری هشططدار  
دهنده اسطت. کطارگطران بطایطد بطا  
اعتراض گسترده خطود خطواسطتطار  
توضیا روشن مطقطامطات مسطئطول  
شططونططد.  کططارگططران بططایططد ضططمططن  
اعالم همبستگی با خانواده هطای  
کططارگططران جططانططبططاخططتططه،  ضططمططن  
حططمططایططت از آنططهططا بططرای تططامططیططن  
زندگی و معاششان و مسئطولطیطت  
مسططتططقططیططم دولططت در طططبططال آنططان،  
ادای اعتراض خطود را بطه ایطن  
بسططاط تططوحططش و بططربططریططت بططلططنططد  
کنند.  محیط  هطای کطار بطایطد  
ایمن شود و به این جطنطایطت بطایطد  

 خاتمه داده شود. 
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اجازه بطدیطن ایطنطجطوری شطروع  
کنم برای من احبطت کطردن در  
چنطیطن شطرایطططی بسطیطار سط طت  
است. چرا که افت ار آشنطایطی و  
تما  با  مطحطمطد جطراحطی را از  
سالها طبل یعنی طبل از زنطدان و  

 دستگیری او، داشته ام.  
 

آن روزها بیشتر یاهو مسینجطر  
روش مططتططدارل ارتططبططاطططگططیططری و  
تماسهای ما بود.  در اون مقطططع  
تاری ی تا انجا کطه مطن مطططلطع  
بودم تالش مطیطکطرد بطا تطمطامطی  
جطریططانططات تططمططا  داشططتططه بططاشططد.  
تمامی احزاب و جریانات چپ و  
کمونیست را دنبال میکرد. گاهطا  
نقد داشت و گاها سیاستطهطای را  
طبول داشت. اما آناه بطرای وی  
مهم بود و فکر میکنطم تطمطامطی  
ایططن جسططتططجططوهططا و سططوالططهططا و  
بحثهایش به یطک دلطیطل بطود بطا  
کدام یک از این احزاب میطتطوانطد  
خود را تعری  کند. او فکر زنطده  
و فعالی داشت. از تما  و نطقطد  
و بیان اشتباه و نادرستی بطعطضطی  

 سیاستها باز و راحت بود. 
محمد جراحی بارها  تطوسط   
نططهططادهططای امططنططیططتططی و پططلططیططس  
حططکططومططت اسططالمططی احضططار  و  
بشکل کوتاه مدت دستگیطر شطده  
بود، اما اولین دستطگطیطری هطای  

بطود.     ٠٢ و سپس   ٠١ او سال های  
روانطه زنطدان شطد و    ٩١ در  سال  

احکام ناعطادالنطه زنطدان را بطه او  
تحمیطل کطردنطد. در ططول مطدت  
طططوالنططی کططه او در زنططدان بططود  
تحت فشار روحی ططرار داشطت و  
بططا رفططتططن او بططه مططرخصططی هططم  
م طالطفطت مطیطکطردنطد.  در سطال  

برای مدتی کطوتطاه هطمطراه    ٦٩٩١ 
با شاهرخ زمانی هر دو در یطک  

 زندان و هم بند  بودند.  
محمد جراحی اعتقاد عطمطیطق  
به کار آگاهگرانطه در مطیطان هطم  
طبقه هایش داشت، مسطلطا شطدن  

کارگطران بطه آگطاهطی ططبطقطاتطی  
 برای او مهم بود.  

 
نقطه طدرت مطحطمطد جطراحطی  
ُبطژکطتطیطو و    تش یص شطرایط  ا
رویی کارگران با رژیطم اسطالمطی  
بود. او میدانست با علنی کطردن  
دستگیریش فعالین کطارگطری از  
او دفاع خواهند کطرد، بطه هطمطیطن  
دلیل زمطان دسطتطگطیطری تطقطاضطا  
کرده بود که دستگیرش مط طفطی  
نماند و دستگیریش علنی شد، و  
برای اولین بار محمد جطراحطی در  
جریان دستگیریطش تصطویطرش هطم  
علنی شد. این اطدام جسطورانطه او  
به سنت معرفی علنطی فطعطالطیطن  
کططارگططری در جططامططعططه شططتططاب  

 بیشتری ب شید!   
 

محمد جراحی یکی از پطایطه  
گذاران سندیکای نقطاشطان تطبطریطز  
بود. البته هیاگطاه خطودش را و  
فعالطیطتطش را بطه ایطن سطنطدیطکطا  
محدود نکرد. بعطدهطا وی عضطو  
کمیته پیگیری شطد و فطعطالطیطت  
خود را در کمیته پیگیری ادامطه  
داد. عضویت او در تشطکطلطهطای 
)سططنططدیططکططای نططقططاشططان تططبططریططز و  
کططمططیططتططه پططیططگططیططری   بططرای او  
گامهای مهمی بود در راسطتطای  
اتحاد و تشطکطل کطارگطران، امطا  
هی  کدام از این تشکلهطا پطاسط   
االی برای او نبود. وی بطدنطبطال  
حزب طبقطه کطارگطر بطود حطزبطی  
که سازماندهی طبقه کطارگطر را  
امططر خططود بططدانططد. او یططکططی از  
فعالیطن کطارگطری بطود کطه هطر  
کجا حضور داشت خطیطلطی سطریطع  
وارد بحی و جدل مطیطشطد. وططتطی  
محمد جراحی از زنطدان آزاد شطد  
بدونه تر  و واهمه هطر آنطاطه بطر  
وی گططذشططتططه بططود در زنططدان و  
درگیری با بازجوها و به چطالطش  
کشططیططدنططهططای آنططهططا را تططعططریطط   

یکبار چطنطان  »میکرد. او گفت   

بحثهایشان تند میشود بازجو وی  
را از اطططاق بططازجططوی بططیططرون  

  .«میکند 

محمد جراحی کطمطونطیطسطتطی  
خسططتططگططی نططاپططذیططر کططه زنططدان و  
زنططدانططبططان و بططازجططو را هططم بططا  
اططحططبططتططهططایططش بطط ططود مططعطططططو    

 میکرد.  
محمد جراحی میگویطد)اشطاره  
به مصاحبه او با شطهطال دانشطفطر   
من کطود  کطار بطودم، وططتطی  
این احبتها را گطوش مطیطکطردم  
به یاد احبت مطنطصطور حطکطمطت  
افتادم که گفت اگر زیب پطوسطت  
هططر کططارگططری را بططاز بططکططنططی  

 کمونیستی درونش است.  
مبارزه و بطیطان نطظطرات بطرای  
فطططعطططالطططیطططن کطططارگطططری امطططری  
همیشگی است، در روزهطایطیطکطه  
شاهرخ زمانی و محطمطد جطراحطی  
در زنططدان بططودنططد، آنططهططا سططاکططت  
نبطودنطد، مطیطلطه هطای زنطدان هطم  

دلیلی نمیشود که آنها با هطم در  
تما  نباشند، و با خارج از زنطدان  
تما  نداشته باشند. بله حتطی از  
درون زنططدان بططه مططنططاسططبططتططهططای  
م تل  پیام میداند. آنطهطا حطتطی  
ساعتها با زنطدانطبطانطهطا خطود نطیطز  
احبطت مطیطکطردنطد. هطمطیطن هطم  
دلیلی شده بود که زندانبانهطا هطم  
با احترام عمیقی با ایطن زنطدانطیطان  

 رفتار کنند.  
مططحططمططد جططراحططی نططمططونططه و  
الگوییی از رفتار انساندوسطتطی و  
سرشار از شوق و عالطه به روابط   
پیرامونی خود بود. نطقطططه ططدرت  
دیططگططر مططحططمططد جططراحططی اطططالع  
رسانطی از وضطعطیطت خطودش در  
زندان بطود. او بشطکطل روتطیطن و  
مطططرتطططبطططی  گطططزارشطططاتطططی از  
برخوردهطای بطازجطوهطا و شطرایط   
زندان را  به خارج از زندان منتقطل  
میکرد. محمد جراحی نگهطبطانطان  
خود را نیز هم نظر خطودش کطرده  

بود. وجود او و کارهای خطوب و  
تالشهای خستگی نطاپطذیطرش در  
غیابش بشدت دلم بدرد مطیطایطیطد،  
میگویم  او  امروز نیطسطتطنطد کطه   
این پیشرویها و این پیروزهای هطم  
طبقه ای هایش را ببینطنطد، بطرای  
من س ت است و فکطر مطیطکطنطم  
برای بازماندگانطش سط طت اسطت  
که ما محمد جراحی را از دسطت  
دادیم! او نمیتواند دنیای آرمطانطهطا  
و آرزوهایطی کطه بطرایطش مطبطارزه  
کرده ببیند، در شطادی و پطیطروز  
کارگران در روز سطرنطگطونطی بطا  
مططردم در ایططران شططریططک شططود.  
مر  او در این روزهطا ططلطبطم را  

 بدرد میاورد.  
مططحططمططد جططراحططی بططا وجططود  
بیماری س طتطش در گطروه هطای  
تلگرامی حضور داشطت و سطعطی  
مططیططکططرد تططاثططیططر گططذار بططاشططد،  
 پیشنهادات او در مورد  شعارها  

 

 متن کتبی س نرانی نسرین رمضانعلی در مراسم گرامیداشت محمد جراحی در کلن)آلمان  
 یاد عزیز محمد جراحی گرامی باد. بدرود رفیقم
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و ارزیابی هایش نظراتطش در  
ارتباط با  اعتراضات و بطحطثطهطا  
ملمو  بود. او فعال سیطاسطی و  
فعال جنبش کارگری  بطه تطمطام  
 معنی برای طبقه کارگر، بود! 

مهر مطاه امسطال    ٦٩ در روز  
در حططالططی کططه هططزاران نططفططر در  
سراسر ایران از کارگران، معلطمطان  
و بازنشسته ها در خیابانها بودنطد   
و حططکططومططت  اسططالمططی را بططه  
مصا  میطلبیند خبر درگطذشطت  
مططحططمططد جططراحططی در مططدیططای  

 اجتماعی منتشر شد.  
مطهطر در کطمطتطریطن    ٦٤ روز  

زمان ممکن فعالیطن کطارگطری،  
تشکلهای مسطتطقطل کطارگطری،  
ادها نطفطر از هطمطرزمطان و هطم  
طبقه هایطش خطود را بطه تطبطریطز  
رساندند و در مطراسطم وداع بطا او  
حضططور پططیططدا کططردنططد. سططرود  
انترناسیونال خواندنطد، سط طنطرانطی  
کردند و با ادای بلند و استطوار  
گفتنطد   مطحطمطد جطراحطی ایطن  
رهططبططر کططارگططری ایططن کططارگططر  
سوسیالیست برای دنیای عطاری  
از ستم و استثمار مبارزه کطرد و  
طلبش از تپش باز ایسطتطاد. آنطهطا  
گفتند محمد جراحی اولین رهبطر  
نیست از دست دادیم و اخرین هطم  

 ن واهد بود.  
 

اما برای من او نطمطونطه ای  
از جنبش ططوی ططبطقطه کطارگطر  
است که امروز در فطابطریطک و  
خیابان ها ادای اعتراض بطه نطا  
عدالتطی و حطکطومطت اسطالمطی  
سططرمططایططه داری را بططلططنططد کططرده  

 است. 
مططر  مططحططمططد جططراحططی  
ضططایططعططه بططزرگططی اسططت بططرای  
جططنططبططش کططارگططری و جططنططبططش  

 کمونیسم کارگری!.  
امططا،  بططا اطططمططیططنططان خططاطططر  

میگوییم  هطمطیطن امطروز هطزاران  
رهطططبطططر عطططمطططلطططی و هطططزارهطططا   
کمونیست رادیکال سوسیالطیطسطت  
و محمطد جطراحطیطهطا در ایطران را  

 داریم. 
مططحططمططد جططراحططی پططرچططمططدار  
سططنططت هططایططی بططود کططه امططروز  
دستاورد و بط طشطی از آگطاهطی  
سططیططاسططی، کططارگططران در ایططران  
اسطططت. او تطططعطططلطططق حطططزبطططیطططش،  
کمونیست و سوسیالیست بودنطش  
را م فی نکرد،  به همین دلطیطل  
اعالم کرد که بطعطد از مطرگطش  
بگویند که عضو و کطادر حطزب  
 کمونیست کارگری   است.  

محمد جراحی با مطرگطش و  
اعالم هویت سیاسی و حطزبطیطش  
طبقه کطارگطر، رهطبطران عطمطلطی  
فعالین رادیکال سوسیطالطیطسطت و  
کمونیطسطت را فطراخطوانطد تطا بطه  
حزب خودشان حزب کطمطونطیطسطت  

 کارگری ایران بپیوندند.  
اعالم عضویطت او در حطزب  
کمونیستی  نقطه عططفطی اسطت  
در جنبش کطارگطری و جطنطبطش  

 سرنگونی طلبی در ایران. 
اجازه می واهم اینجا به تطمطام  
کسطانططی کططه بططا شططنططیططدن خططبططر  
مر  مطحطمطد جطراحطی دلشطان  
بدرد آمد، تسلیت بگویطم در ایطن  
مراسم میگوییم کطه راه مطحطمطد  
جطراحططی کططمططونططیطسططت و مططبططارز  

 خستگی ناپذیر ادامه دارد.  
دوسططت دارم بططه دخططتططر و  
پسرش بگویطیطم اططمطنطان داشطتطه  
باشید امروز ایطنطجطا پطیطمطان تطازه  
میکنیم تا سطرنطگطونطی انطقطالبطی  
حکومت هار اسالمی و بطرپطایطی  
یک جطامطعطه آزاد و بطرابطر کطه  
خططواسططت مططحططمططد جططراحططی بططود  
 مبارزه مشتر  ما ادامه دارد.  
یطاد عطزیططز مطحطمططد جطراحططی  

 گرامی باد. بدرود رفیقم 

متن کتبی س نرانی نسرین رمضانعلی در 
مراسم گرامیداشت محمد جراحی در کلن

 )آلمان 
یاد عزیز محمد جراحی گرامی باد. بدرود 

 رفیقم

چند روزی را در زنطدان    ٩٦ سال  
تبریز گذراندم. زندانی که در آن   
افرادی مانند سکینه مطحطمطدی  
اشتیطانطی و مطحطمطد جطراحطی و  
شطاهطرخ زمططانطی در آن زنطدانططی  
بودند. سکینه ب اطر پرونطده ای  
که کمیته بین الطمطلطلطی عطلطیطه  
اعدام روی ان کار کطرد و اسطم  
اش را جططهططانططی سططاخططت و در  
نهایت با تالشهای این کمیته از  
زندان آزاد شد، همه میشناخطتطنطد  
و در کططنططار اسططم او از مططیططنططا  
احدی نام میبردند  که شهطرتطی  
جططهططانططی دارد. کططمططتططر زنططدانططی  
محکوم به اعدام بود که مطیطنطا  
را نشناسد، همه ار فعالیتطهطایطش  
میگفتطنطد و شطمطاره تطلطفطن اش  
دست بدست میگطشطت. شطاهطرخ  
زمانی و محمد جراحی نطیطز در  
زندان شهره خاص و عطام بطودنطد،  
آنها ب اطر جسارتشان در برخطورد  
به دادستان و طاضی پرونده شطان  
و نیز ب اطر فعالیتهائی کطه در  
داخل زنطدان داشطتطنطد، مطحطبطوب  
همه بودند. در زندان از حرفها و  
گططفططتططه هططایشططان مططیططگططفططتططنططد و  
سططازمططانططدهططی زنططدانططیططان بططرای  
فعالیتهای اجطتطمطاعطی را هطمطه  
میستودند و از هر دو به عطنطوان  
رهبران محطبطوب کطارگطری یطاد  
میکردنطد. بطه مطحطض ورود بطه  
زندان، یکی از زنطدانطیطان عطادی  
به بطهطانطه دادن غطذا در کطنطارم  
نشست و گفت که دوست عطزیطز  
شما تطازه آمطده ای، االن وططت  
دادن غذا گذشته و تطا فطردا از  
غذا و نطان خطبطری نطیطسطت، بطه  
محی  زندان آشنا نیستی، بهطتطره  
که بیای پطیطش مطا بشطیطنطی .  
گوشه ای را نشان داد و رفطت.  
من بعد از خوردن غذا برای پس  
دادن ظر  غذا پیش شان رفطتطم.   

جمعی پنج نفره بودند. یطکطی از  
مطحطمطد  ”  این زندانیان گفت کطه" 

جراحی و شاهرخ گفته انطد کطه  
فردی با مشط طصطات شطمطا بطه  
زندان میاد، در اطالعات خطیطلطی  
اتیططت شططده، هططوایططش را داشططتططه  

خططیططلططی زود بططا ایططن  ”.  بططاشططیططد 
دوستان اخت گرفتم . اطحطبطت  
از بحی های آنها ، اطحطبطت از  
اینکه کارگران بطایطد مطتطشطکطل  
شوند و غیره ، کطتطابطهطایطی کطه  
شاهرخ و محمد داشتطنطد، هطنطوز  
پیش این زندانیان بود. هیاکطدام  
از این زندانیان زندانیان سطیطاسطی  
نبودند، این بند ، بند مطعطتطادیطن،  
سارطین و مجرمین خطرنطا  و  
اعدامی هطا بطود.  رژیطم بطرای  
اتیت و آزار زندانیان سطیطاسطی ،  
آنها را در میان این زندانیان رهطا  
میکرد، با این هد  که زندانطی  
سططیططاسططی را تططحططت فشططار طططرار  
دهند. غافل از اینکه فعالطیطنطی  
مانند شاهرخ زمانطی و مطحطمطد  
جراحی در کطار سطیطاسطی روی  
همه انسانها، بطویطژه انسطانطهطایطی  
که طربانی شرای  ضطد انسطانطی  
سرمایه داری بودند، خطبطره انطد.  
محطمطد و شطاهطرخ بطراحطتطی در  
میان این زندانیان فعطالطیطت شطان  
را مططیططکططردنططد و آنططهططا را بططرای  
فعالطیطتطهطای اجطتطمطاعطی داخطل  
زندان و بعطد از آزادیشطان، بطرای  
بطیطرون زنطدان آمططاده مطیططکطردنططد.  
چنین تالشهایی باعی شده بطود  
که من به محض ورود به زنطدان  
مطورد حطمطایطت جطمطعطی از ایطن  
زندانیان طرار بگیرم کطه مطحطمطد  
جططراحططی و شططاهططرخ زمططانططی  
سازمان داده بودند. آنها مطدام بطا  
بیرون در تطمطا  بطودنطد و فضطا  
کطامططال دسططتططشططان بططود. هططمططیططن  
زندانیان میگفتند که شطاهطرخ و  

محطمطد بطرای اهطدا  حطزبطی و  
سازمانی شطان در داخطل زنطدان  
فعالیت مطیطکطنطنطد. آنطهطا هطمطه  
زندگی شان، برای نجطات مطردم  
از جططهططنططم جططمططهططوری اسططالمططی  
اسططت. افططکططار و ارمططانططهططای  
سوسیالیستی، کتطابطهطا و دسطت  
نوشته هایشان در میان بط طشطی  
از زنطططدانطططیطططان دسطططت بطططدسطططت  
مططیططگططشططت . از آنططهططا بططنططام  
انسانهای جسوری کطه زنطدگطی  
شان برای نجات جطامطعطه اطر   
شده، یاد میکنند، از حرفطهطایطی  
که در برابر ططاضطی و دادسطتطان  
زده بودند، میگفتطنطد. یطکطی از  

مطا  ”  این زندانیان میگفت کطه"  
میدانیم  مطحطمطد و شطاهطرخ در  
ارتباط بطا یطک سطازمطان و یطا  
حزب کار میکنند، حرفهایشطان،  
حر  یک فرد و جطمطع دو سطه  
نفره نیست، ططعا کسطی بطا ایطن  
اهدا  بزر ، فطردی از یطک  
تشکیالت بزر  است و دططیطقطا  
به همین خطاططر رژیطم از ایطنطهطا  

واطعا هطم هطمطیطنطططور  ”  میترسد. 
بود، انسانهائی کطه رژیطم بطرای  
مطحططدود کططردنشطان، انطهططا را در  
میان معتادین و زندانیان عطادی  
رها میکند و انها متقابطال روی  
همین زندانیطان کطار مطیطکطنطنطد،  
آنططهططا  را بططا اهططدا  بططزر   
انسطانطی و اجططتطمطاعططی آشططنطا و  
سطططازمطططانطططدهطططی مطططیطططکطططنطططنطططد،  
کمونیستهطا هسطتطنطد.  مطحطمطد  
جراحی در زنطدان هطم دسطت از  
تططالططشططهططای کططمططونططیططسططتططی و  
سوسیالیستی اش برنداشته بطود،  
او بعد از تبعید شطاهطرخ زمطانطی  
به زندان یزد، فعالطیطتطهطایطش ر ا  
شدت ب شید و بهمین دلیطل بطود  
که همیشه مورد تهدید و آزار و  
اتیت مامورین زندان طرار داشطت  

 فراز آزادی 
گوشه ای از زندگی و مبارزه محمد 

 جراحی در زندان تبریز
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 ٩ صفحه   

و مدام او را از بطنطدی بطه بطنطد  
دیططگططر مططنططتططقططل مططیططکططردنططد. او  
همانان به کطار آگطاهطگطرانطه و  
سازمانطدهطی در داخطل زنطدان و  
ارسططال بططیططانططیططه هططای فططردی و  

 جمعی ادامه میداد. دادن  
 

اطالعیه به مناسبتهای م تلط   
مانند روز  جطهطانطی کطارگطر و  
غططیططره و جططلططب حططمططایططت از  
فعالیتهای م تل  بهمراه دیطگطر  
زندانیان سیاسی از فعالیطتطهطائطی  
بود که تا روز آخر زندان مطحطمطد  
جراحی انجام داد و سرانجام بطعطد  

سطال زنطدان آزاد    ٥ از گطذرانطدن  
شططد. در طططول ایططن مططدت بططه  
اشکال م تلط ، مطورد اتیطت و  
ازار مسئولین جنایتکار سطیطسطتطم  
طضطططائطططی دادگطططاه انطططقطططالب و  
اطالعات تبریطز ططرار گطرفطت و  
چنانکه در یکطی از مصطاحطبطه  
هایش مطرش میطکطنطد، زنطدگطی  
در شططرایطط   سطط ططت زنططدان و  
محی  الوده، او را مطریطض کطرد  
و تبعات همین مطریضطی بطاعطی  
ابتال به و شدت گرفتطن سطرططان  

 شد. 
 

زنططدگططی و مططبططارزات مططحططمططد  
جراحی برای همیشه تطاثطیطراتطش  
را بطر روی جطامطعطه آتربطایطجططان  
گذاشت. زنطدگطی چطنطدیطن مطاه  
پس از آزادی از زنطدان و ادامطه  
مططبططارزه اش بططرای آرمططانططهططای  
کارگری و سطوسطیطالطیطسطتطی و  
حمایتهایطی کطه از او در ططول  
دوره نقاهت و پس از عطمطلطهطای  
جططراحططی اش اططورت گططرفططت،  
حضور پرشور فعالین اجطتطمطاعطی   
ورهبران کارگری در بیمطارسطتطان  
بر بالین اش، نشطان از تطاثطیطرات  
این رهبر محبوب کطارگطری در  
 جنبش کارگری ایران داشت. 

 
همه آن انسانهائی که  در ططول  

بیش از سه دهه، چه در بطیطرون  
از زندان و چه در درون زنطدان بطا  
محمد جراحی و آرمانهایش آشنا  
شدند ، همه و هطمطه عطمطال بطه  
کمونیسم و سوسطیطالطیطسطم واطل  
شدند، محمد جراحطی پطلطی شطد  
بین هزاران انسطان و کطمطونطیطسطم  
کارگری! چرا که او بطا اعطالم  
علنی تعلق تشکیطالتطی اش بطه  
حزب کمونیست کطارگطری، هطر  
آنططاططه در زنططدگططی اش تططالش  
کططرده بططود را بططه کططمططونططیططسططم  
کارگری و ساختن یک دنیطای  

 بهتر وال کرد. 
 

محمد جطراحطی بطا ایطن حطرکطت  
تاری ی اش، بطه هطمطه فطعطالطیطن  
نشطان داد کطه دیطگطر دوره بططی  
هویتی  سیاسی و تشطکطیطالتطی  
برای فعالین و رهبران کارگطری  
و فططهططالططیططن سططایططر جططنططبططشططهططای  
اجتماعی، بسر امده و فطعطالطیطن  
برای رسیدن به ارمانهایشان بایطد  
تعلق تشکیالتی داشته باشطنطد و  
بدین ترتیطب اسطت کطه مطیطتطوان  
ستاد رهبری انقطالب آتطی ایطران  
را در سطا میلیونی به جطامطعطه  

 بهتر شناساند. 
 

مططراسطططم خطططاکسطططپططاری اش و  
سطط ططنططرانططی هططای پططر شططور و  
کمونیستی که از طر  دوستطان  
اش و فعالیت اورت گرفت، و  
سرود انترناسیونالی که برمزارش  
سطرداده شطد، هطمططگطی گطویططای  
اینست که محمد جراحی در دل  
کارگران و فعالین اجتطمطاعطی و  
مردم آگاه آتربایجطان جطای دارد  
و ارمانهایش را بطا تطالش بطرای  
مططتططحططقططق کططردن جططامططعططه ای  
انسانی، ساختن جامعه ای آزاد  
 و برابر گرامی خواهیم داشت. 

 
زنده باد محمد جراحی و یطادش  

 گرامی! 

 فراز آزادی 
گوشه ای از زندگی و مبارزه محمد جراحی 

 در زندان تبریز

شركت راه آهن ایران سطالطنطامطه  
آماری دارد كه هر سطال مطنطتطشطر  
مططی شططود  در ایططن سططالططنططامططه  
اطالعات بیشمطاری در بطاره  راه  
آهن ،حمل و نقل كاال و اططالعطات  
متنطوعطی در بطاره حطمطل و نطقطل  
،واردات واادرات ،نوع مواد حمطل  
شده،درآمد ، و مطوارد زیطادی در  
طالب آمار ثطبطت شطده اسطت ،مطن    
در این یاداشت سعی میكطنطم  بطا  
استفاده از این سطال نطامطه آمطاری  
بطه نططقطططططه ططوت كططارگططران راه آن   

 بپردازم 
با اسطتطنطاد بطه  آخطریطن آمطار  
مندرج در سال نطامطه ، كطارگطران  

نططفططر    ٩٧٦١ شططاغططل در راه آهططن  
میباشد كه البته ایطن آمطار  نطیطز  
مانند سطایطر امطارهطای دولطتطی ،  
ب شی از كطارگطران را كطه بطدون  
طرارداد در شركتهای پطیطمطانطكطاری  
دسته چندم كار می كنند را ثبطت  
نكرده است كطه بطا احطتطسطاب ایطن  
كارگران ، تعداد كطارگطران شطاغطل  
در راه آهن بیشتر از آمطار تكطرشطده  

 سالنامه است.  
تطا سطال    ٦٩٠٥ طی سالهای  

یطعطنطی در مطدت ده سطال    ٦٩٩٥ 
نتنطهطا دسطتطمطزدهطایطتطان بطه انطدازه  
كافی افزایش پیدا نكرده بلكطه بطا  

هزار كطارگطر    ٩ كاهش ،، و  اخراج  
،تعداد كطارگطران را از نطزدیط  بطه  

نفر كاهش داده    ٩١١١ به    ٦٧١١١ 
اند و شما باید بیشتر از گطذشطتطه  
كاركنید تا نیروی كار اخطراج شطده    

 نفر را جبران كنید   ٩١١١ 
راه آهططن ایططران تططوسطط  شططمططا  
كططارگططران  كططه در بطط ططشططهططای  
متطفطاوت كطارمطی كطنطیطد سطاالنطه   

تن ماد انعطتطی    ٦٥٩/٥٢٧/٢١١ 
و غیر انعتطی شطامطل ،مصطالطا  
سططاخططتططمططانططی ،آهططن االت،گطط  و  
سیمان اتصاالت ساخطتطمطانطی،شطیطر  
االت،موزایی  وكاشطی و سطنطن  
بنا،لوازم برطی و الكتریكطی ،نطفطت  
و گازوییل و بطنطزیطن ،مطواد مطور  
نیاز پتروشیمی ها، دستگطاهطهطا و  

مواد الزم  برای نساجی ها،و كطل  
ماده مصطرفطی در اطنطایطع،ادوات  
ارتشی،و انواع مواد غذایی و هطر  
آناه كه برای گردش اططتطصطاد و  
سرمایه الزم است كه آمطار آن در  
سال نامه ثطبطت شطده اسطت را از  
بنادر و شهرهای م تل  ماننطد "  
سططرخططس،جططلططفططا ،تططبططریططز ،بططنططدر  
عططبططا ،سططهططالن ، رازی ، ،مططیططر  
جططاوه، بططنططدر امططام ، مططاهشططهططر ،  
ایناه برون، امیر آباد ، در ططالطب  
واردات و اادرات و تطوزیطع حطمطل  

 می كند.  
این حجطم از جطابطجطایطی كطاال  
ب ش عظیمطی از سطود سطرمطایطه  
داران حططاكططم بططر ایططران راتططامططیططن  
میكند كه رطم آن به اطدهطا هطزار  
میلیارد دالر میطرسطد،از كطار ارزان  
شما كارگران یط  دراطدی هطای  
مططفططتطط ططور،آخططونططد و غططیططر آخططونططد  
،پاسدار وطشری انگل مطیطلطیطاردهطا   
دالر به جیب میطزنطنطد،و مطقطامطات  
رده بططاالی  شططركططت راه آهططن بططا  
حقوق ها و پطاداشطهطای نطجطومطی  
زندگی مرفه و راحطتطی را بطرای  
خودشان ساخته اند در عوض شمطا  
كارگران راه  آهطن دسطتطمطزدهطای  
چندین  برابر زیر خ  فطقطرتطان هطم  
برای ماهها پرداخطت نطمطی شطودو  
طططراردادهططای نططاامططن شططوططلططی و  

نداشتطن امطنطیطت مطحطیط  كطار و  
بهداشت و امكانات پطزشطكطی هطر   
روز از شططمططا كططارگططران طططربططانططی  

 میگیرد.  
اگر در خیابانهطا و شطهطرهطای  
بططزر  و كططوچطط  شططاهططد تططردد  
خودروهای میلون دالری هسطتطیطم  
،اگر آطا زاده های آخطونطد پطاسطدار  
و غیر پاسدار در برجهای شیط  و  
مدرن با آخرین امكطانطات رفطاهطی  
خوش می گذرانند،  به یط  امطر  
عادی تبدیل شده است  تمامطا از  
حاال استثمار و نیطروی كطار مطا  
كارگران و بطه گطروگطان گطرفطتطن  

 زندگی و معیشت ما است.  
حاكطمطیطت سطرمطایطه داری در  
ایران تالش كرده با تویطیطر ططوانطیطن  
كطططار و تطططوطططیطططیطططر در ططططوانطططیطططن  
استط طدامطی،اطفطو  مطتطحطد مطا  
كطارگطران را از هطم بطپطاشططد و بططا  
تحمیل طراردادهای نا امن شوطلطی  
و بسیار ناپایدار و شكننطده مطانطنطد  
ساعتی ، پیمانی، خرید خدمطت ،  
طرارداد كطار مطعطیطن ، روزمطزد ،   
ثابت شركتی ، رسمی  ، سطعطی  
در پراكنده  و متفرق نگطه داشطتطن  
ما دارد،همانین با واگطذار كطردن  
ب شهایی از كطار بطه شطركطتطهطای  
پیمانكاری كه تعداد آنها بطرابطر بطا  
  ١١ امار سطالطنطامطه بطه بطیطش از  

 كارگران راه آهن
 دوستان و رفقاي كارگر شركت راه آهن

 رضا رشیدی 
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شركت ثبطت شطده و دهطا شطركطت  
كوچ  غیر ثبتی كطه آمطار آنطهطا  
در سالنامه طید نشده ،به مطتطفطرق  
نگه داشتن ما با توسل به همطیطن  

 اطدامات دست زده است.  
بططا وجططود    ٧٦ اگططر در طططرن  

پطططیطططشطططرفطططت هطططای عطططظطططیطططم  
تكنولوژیكی در عطراطه امطنطیطت  
شولی ،امكانات بسیطاری بطوجطود  
امده ،امطا دریطغ از كطوچطكطتطریطن  
ت صیص انها در محیطهطای كطار  
،كه میبینیم نطبطود امطكطانطات هطر  
روزه از ما طربانی مطیطگطیطرد.، بطا  
وجود میلیاردها دالر سود شطركطت  
راه آهن ،هزینه ورزش و شطیطر كطه  
برای كارگران هزینه میطشطود یط   
سیصد وچهل و پنج هطزارم درامطد  

 راه آهن است) سال نامه اماری   
 دوستان عزیز  

اعططتطططراض چطططنطططد روزه  و  
سراسری شما به لحاظ مطوططعطیطت  
و نقشی كه در اطتصاد و به تطبطع  
آن در سطططیطططاسطططت و جطططایطططگطططاه  
اجتماعی كه دارید ،میتطوانطد كطل  
موطعیت طبقه كارگر و تطمطامطی  
مردمی كه خطواهطان سطرنطگطونطی  
 این حكومت هستند راتوییر دهد.  
فططقطط  كططافططی اسططت شططمططا  
كططارگططران راه آهططن چططنططد روز  
اعططتططصططاب سططراسططری كططنططیططد،كططل  
مناسبات اططتطصطادی و اداری و  
اجتماعی به نطفطع ططبطقطه كطارگطر  
توییر خواهد كرد ،این  تطوطیطیطرات   
از یط   ططر  سطرمطایطه داران و  

حاكمیت آنهطا را بطه لطرزه خطواهطد  
انداخت واز طر  دیگطر امطیطد بطه  
توییر وضطع مطوجطود را در  دل  
میلیونها انسان بسطیطار بطیطشطتطر از  
گذشته  بارور خواهد كرد و آتطش  
اشتیاق به دگرگون كردن ،اعتمطاد  
به نفس در سایر ب شهای مطراكطز  
تولیدی و خدماتی مطهطم را اطد  
چندان خواهد كرد ،افو  فشطرده  
شما در ی  اعتطصطاب چطنطد روزه  
با توجطه بطه مطوططعطیطتطی كطه در  
اطتصاد و تولید انطبطاشطت سطود و  
سرمایه دارید همانطیطن بطه شطمطا  
طططدرت ایططجططاد تشططكططل را بططا  
وسیعترین نیروی هطمطكطارانطتطان را  

 خواهد داد.  
بططا اعططتططراض و اعططتططصططاب  

سططراسطططری شطططمطططا،مطططیطططلطططیطططونطططهطططا  
مططعططلططم،بططازنشططسططتططگططان، كططارگططران  
اطططنطططایطططع فطططوالد ، كطططارگطططران  
پططتططروشططیططمططیططهططا،،هططزاران كططارگططر  
الستی  سازیطهطا  هطزاران كطارگطر  
اتومبیل سازی و میلیونها كارگطر  
بیطكطار بطه فطراخطوان شطمطا امطیطد  
خواهند بست . فعالطیطت و ادامطه  
كاری بسیاری از مراكز تطولطیطدی  
و خدماتی مستقیما با اعطتطصطاب  
سراسر  شما  از كطار بطا خطواهطد  
ایسططتططاد و عططمططال اعططتططصططاب  
سراسری شما مراكز دیطگطر را بطه  

 اعتصاب میكشاند.  
باید ما كارگران نقاط طوتطنطان  
را خوب بشناسیم،هر اعطتطصطاب و  
اعتراض ما را بطه هطم نطزیطیطكطتطر  

میكطنطد ،در روزهطای اعطتطصطاب  
بیشتر از طبل فرات هطم فطكطری  
خواهیم داشطت،اعطتطصطاب نطیطروی  
ما را برای ایجاد تشكل كطارخطانطه  
،فرا كطارخطانطه و مطنطططقطه ای و  

 سراسر  بیشتر خواهد كرد  
بططایططد در هططر اعططتططراض و  
اعتصاب خانواده هایمان را هطم بطا  
خططود هططمططراه كططنططیططم خططانططواده مططا  
كارگران ب شی از طبطقطه كطارگطر  
و همررزمان ما در هر اعتطراض و  

 اعتصاب هستند 
 زنده باد كارگران راه آهن  

زنده باد اعطتطصطاب سطراسطری  
 زنده باد اتحاد كارگری 

 رضا رشیدی فعال كارگری 

 ٦١ صفحه  

 كارگران راه آهن                                    رضا رشیدی

 جوانمیر مرادی
نگذاریم با زندانی کردن پی در پی فعالین و ایجاد فضای 
رعب، امسال شرایط را برای تحمیل دستمزد بارها زیر 

 خط فقر فراهم کنند.
جططوانططمططیططر مططرادی" نططگططذاریططم بططا  
زندانی کردن پی در پی فعطالطیطن  
و ایططجطاد فضطای رعطب، امسططال  
شرای  را برای تحطمطیطل دسطتطمطزد  
 بارها زیر خ  فقر فراهم کنند. 

که از جانب کارگطران و    ٩١ سال  
دیگر مزدبگیران محروم بطا شطدت  
یطافططتطن مطبططارزات و اعطتططراضططات  
منسجم تر و طدرتمندتر نسبطت بطه  
سالهای گذشته شطروع شطد و تطا  
حاال ده ها اعتراض و راهپیطمطائطی  
گسترده خیابانی و تطجطمطعطات در  
مقابل مجلس، نطهطادهطا و ادارات  
دولتی با خطواسطتطهطای روشطن از  
جمله پرداخت به موطع دستمطزدهطا  
بططدون پططذیططرش هططیطط  بططهططانططه و  
توجیهات کارفرمایان و حطامطیطان  
آنططهططا، خططواسططت ارتططقططاع سطططططا  

خ  فطقطرچطهطار  »معیشت با شعار  
میلیون، حقوق ما یک میلیون و  
فططراهططم نططمططودن شططرایطط  مططنططاسططب   

بطراه افطتطاده   «تحصیل بطرای هطمطه 
است، از جطانطب کطارفطرمطایطان بطا  

اخراجهای وسیع کارگران کطه بطر  
اسا  گزارش مطرکطز آمطار ایطران  
در یک سال گذشته نزدیک بطه  
نه اد و چهل هزار نفر را اخطراج  
کرده اند و از جانب دولت نطیطز بطا  
تشدید سطرکطوب و بطراه انطداخطتطن  
موج احضار بطرای ده هطا فطعطال،  
بازداشتها و زندانی کردن چنطدیطن  
فططعططال سططرشططنططا  کططارگططری و  
معلمی و همانین تشطدیطد فشطار  
بر آنان در زنطدانطهطا شطروع شطده و  

 همانان ادامه دارد. 
 

با این اواا  امسطال جطدال بطیطن  
طططبططقططه کططارگططر بططرای دفططاع از  
حیات و بقاء و هماطنطیطن ارتطقطاع  
سطا زندگی خود از یک ططر   
و سرمایه داران و کطارفطرمطایطان و  
سططیططسططتططم حططامططی آنططان بططا تططمططام  
دستگاهها و ارگطانطهطایطش بطرای  
تضمین سودآوری سرمایه هایشطان  
در ازای بططه فططالکططت کشططانططدن  
کارگران و مزدبگیران کطم درآمطد  

با تحمیل مطزد چطهطار بطرابطر زیطر  
خ  فقر و بطه ورططه تطبطاهطی و  
نابودی سوق دادن ده ها مطیطلطیطون  
انسان با اخطراج و بطیطکطارسطازی،  
عریطان تطر و بطا اط  آرائطی رو  
درروتری در جریان اسطت و بطرای   
طرفین روشن تر عیان تطر گشطتطه  
است که تعیین تکلیط  بطایطد در  
ایطن مططیطدان رویطاروئطی مشط ططص  
شطود. نططه بطرای طططبططقطه کططارگططر  
توهمی باطی مانده که چطنطانطاطه  
به انتظار وعده ها بنشیند ممطکطن  
است برایش فرجی حااطل گطردد  
و نه دیگر برای مطدافطعطان وضطع  
موجود تطوهطم پطراکطنطی و وعطده  
دادن تطثثططیطری در حصطول فطرجططه  
بیشتر و کاهش فشار اعتطراضطات  

 را دارد. 
 

جلسات کمیطتطه تطعطیطیطن مطزد از  
نیمه دوم مهر شروع شطده اسطت و  
تططالططشططهططای مشططتططر  اعضططاء  
شورای عالی کار در مقطابطلطه بطا  

خواست کارگران در جریان اسطت.  
آن    ٤٦ باز هم طانون کار و مطاده  

تطوسطط  عطوامططل نططهطادهططای ضططد  
کارگری خانه کارگر، شوراهطای  
اسططالمططی کططار و غططیططره پططیططش  
کشططیططده شططده و بططه کططارگططران  
فراخوان تمکین به آن می دهطنطد.  
مطمئنا ب شی از مصا  امسطال  
میان کارگران و کطارفطرمطایطان و  
دولت بر سر تعییطن حطداططل مطزد،  
مانند هر سال به چالطش کشطیطدن  
ططانطون کططار تطوسط  کطارگطران و  
دفاع و مرجع طرار دادن این ططانطون  
ضطد کططارگطری تططوسط  عططوامططل  
نططهططادهططای ضططد کططارگططری کططه  
یکی از اضطالع سطه جطانطبطه در  
شورای عالطی کطار را تشطکطیطل  

 می دهند، خواهد بود. 
اولیا علی بیگی رئطیطس هطیطئطت  
مدیطره کطانطون عطالطی شطوراهطای  
اسالمطی کطار و عطلطی خطدائطی  
عضططو شططورای عططالططی کططار در  
مورد خاایت و عملکرد مطعطمطول  

کمیته تعیین مزد که محاسطبطات  
تعیین سبد معیشت را مرتبط  بطا  

ططانطون کطارانطجطام مطی    ٤٦ ماده  
دهد و همانین از شطاهطکطارشطان  
که روزهای پایانی سال گطذشطتطه  

جانطبطه      اورت سه     موفق شدند به 
سطبططد مططعطیططشططت و راهططکططارهططای  
رسططیططدن بططه سططبططد مططعططیططشططت را  
تصویب کنند و به توافق بطرسطنطد  
و بططعططالوه طططرفططهططای دیططگططر در  
شططورای عططالططی کططار یططعططنططی  
نمایندگان دولت و کارفرمایطان را  
متقاعد کردند که مزد کطارگطران  
ناکافی است )زحمت کشیطدنطد!   
ولی از آنجطا کطه تضطمطیطن سطود  
بططرای اططاحططبططان سططرمططایططه و  
کططارفططرمططایططان بططه عططنططوان شططرط  
گردش چرخ اطتطصطاد بطحطران زده  
مطقططد  و ارجطا تطر از زنططدگططی  
کارگر است در نطهطایطت بطه ططول  
علی بیگی به نطتطیطجطه مطرضطی  
الطرفین )آناه مطورد رضطایطت و  
پسند دو طر  است  رسیدند کطه  



٦٩٩١ آبان ٦١  کارگر کمونيست  10 

 ٦٦ صفحه  

دستمزد چهار برابر زیر خط  فطقطر  
کططارگططران را    ٩١ بططرای سططال  

 امضاء کنند، س ن گفته اند. 
در  »علی بطیطگطی مطی گطویطد"  

ارتباط با مساله دسطتطمطزد، یطک  
آرماُن دور از دستطر  داریطم    
در مقابل یطک سطری واططعطیطات  
انکارناشدنی هم هست  تالش مطا  
فعاالن انفی )منظور عطوامطلطی  
مانند خودش در نطهطادهطای ضطد  
کارگری اسطت  کطارگطری ایطن  
است که نه آن آرمان را فطرامطوش  

هطا را نطادیطده    کنیم و نه واططعطیطت 
بگیریم  لذا سعی ما ایطن بطوده و  
هسططت کططه در ارتططبططاط بططا مططزد  
کططارگططران بططه نططتططیططجططه مططرضططی  
الطرفین برسیطم و در ططول یطک  

بطازه زمطانططی مشط ططص، شططکططا   
مزد و معیشت را با مشارکطتُ  
شرکای اجتماعطی خطود از بطیطن  

 .ببریم 
 

این همان عطبطارات تطکطراری ایطن  
پططادوان کططارفططرمططایططان در جططهططت  
کشاندن کارگران بطه دنطبطال خطود  
در کانال ططانطون کطار و مسطاعطد  
نمودن زمینه برای امضطاء یطک  
حداطل مزد باز هطم چطهطار، پطنطج  
برابر زیر خ  فقر است. از هطمطیطن  
حاال تالش می کنطنطد کطارگطران  
را مجاب کنند کطه مطزد بطاالی  
خ  فقر دست نیافتنی اسطت! در  
نتیجه باید هطمطان واططعطیطتطی کطه  
)منافع کارفرمطایطان و اطاحطبطان  

سططرمططایططه  بططایططد بططر مططبططنططای آن  
کارگر فالکت خود را بپذیرد، بطه  
 عنوان اولین اولویت به یاد داشت. 
سال گذشته تعدادی از تشطکطلطهطا  
فعالین کطارگطری دچطار اشطتطبطاه  
شدند و با درکطی غطلط  و غطیطر  
واطعطی از مطحطتطوی و مضطمطون  

طانطون کطار    ٤٦ مده    ٧ و ٦ بندهای  
به جای دفاع از خواست افطزایطش  
دستمزد به میزان باالی خ  فقطر،  
خواست حداطل مزد چهار میلطیطون  
تططومططان کططه در نططیططمططه دوم سططال  
گذشتطه شطعطار بطازنشطسطتطگطان و  
معلمان در تجمعاتشان بود، عطمطال  
در دایره تنن تطوسطل بطه ططانطون  
کار بطا عطوامطل ضطد کطارگطری  
خططانططه کططارگططری و شططوراهططای  

اسالمی کار در شطورای عطالطی  
 کار هم شعار شدند. 

 
امسال نطبطایطد آن اشطتطبطاه تطکطرار  
شود. هیط  مطاده ای در ططانطون  
کار نیست که کمترین حطمطایطتطی  
از مططنططافططع کططارگططر را در خططود  
داشته باشد. سال گذشطتطه دیطدیطم  

ططانطون    ٤٦ که با استناد به مطاده  
کار که وظطیطفطه تطعطیطیطن مطیطزان  
حداطل مزد سطالطیطانطه مطططابطق بطا  

را بطه    ٤٦ مطاده    ٧ و    ٦ بندهای  
نماینطدگطان شطورای عطالطی کطار  
واگذار کرده است و از آنطجطا کطه  

در هطیط     ٦٩٦ تبصره چهار ماده  
کارگاهی غیر از تشکیل یطکطی  
از نهادهای وابسته دولطتطی اجطازه  

هططیطط  تشططکططل مسططتططقططلططی بططه  
کارگران نمی دهد و نطمطایطنطدگطان  
هططمططیططن تشططکططلططهططای دولططتططی در  
شورای عالی کار پذیرفطتطه مطی  
شوند، چگونه حداطل مزد چطهطار  
برابر زیطر خط  فطقطر را بطر دهطهطا  
میلیون کارگر و مزدبگیر محطروم  

 تحمیل کردند. 
 

خواست امسال مطا در رابطططه بطا  
حداططل مطزد بطایطد بطاالی چطهطار  
میطلطیطون تطومطان بطاشطد و از هطم  
اکنون برای تطحطقطق آن در سطططا  

 سراسری دست بکار شویم. 
 

 جوانمیر مرادی 
   ٦٦/٠/٦٩٩١ 

 جوانمیر مرادی
نگذاریم با زندانی کردن پی در پی فعالین و ایجاد فضای رعب، امسال شرایط را برای تحمیل دستمزد بارها زیر 

 خط فقر فراهم کنند.

محمود صالحی  
 دستگیر شد

آبطانطمطاه    ١ ظطهطر روز    ٦٧ ساعت  
محمود االحی از چطهطره هطا و  
فططعططالططیططن سططرشططنططا  جططنططبططش  
کارگری در حطالطیطکطه دسطتطگطاه  
دیالیز بطه او واطل بطود، تطوسط   

مططامططوریططن لططبططا  شطط ططصططی  
جططمططهططوری اسططالمططی در جططلططوی  
درب بیمارستان بازداشطت و بطرای  
گططذرانططدن یططک سططال حططبططس بططه  

 زندان سقز منتقل شد.  
 

اطططدام بططه بططازداشططت مططحططمططود  
اطالططحططی هطنططگططام  بسططتططری در  
بیمارستان و زیر دستگاه دیالطیطز و  
در حالیکه او  نیاز مبرم هفتگطی  
به دیالیطز دارد و عطدم انطجطام آن  
بططرایططش خطططططر جططانططی دارد، اوج  
توحش  رژیم جنایتکطار اسطالمطی  
را به نمایش میگذارد.  مطحطمطود  
االحی در زندانطهطای جطمطهطوری  
اسالمی به انواع بیماریهطا مطبطتطال  
شده است و دستگیری مجدد  او  

در حالیکه وی به معالجه منطظطم  
کلیه خطود نطیطاز دارد، بطازی بطا  
جان اوست. جمهوری اسالمی در  
طبال هر اتفاطی که برای محطمطود  
االحی روی دهد مسئول اسطت.  
ما این وحشطیطگطیطری حطکطومطت  
اسالمی را شدیدا محطکطوم کطرده  
و خططواسططتططار آزادی فططوری او  

 هستیم. 
 

آخرین اخبار از 
 معلمان زندانی

اسططمططاعططیططل عططبططدی و مططحططمططود  
بهشتی دو تن از اعضای هطیطات  
مدیره کانون انفی مطعطلطمطان در  
طرنطینه بند چهار بسطر مطیطبطرنطد.  

بططنططا بططر خططبططرهططا روز دوم آبططان  
مثموران جنایتکار گارد امنطیطتطی  
زندان اوین به این بند که در حطال  
حاضر محل نگهداری شماری از  
زندانیان سیاسی است، یورش بطرده  
و ضمن شکستن شیشه هطا،  بطا  
زندانیان سیطاسطی درگطیطر شطدنطد.   
بططعططالوه  مططحططسططن عططمططرانططی از  
معلمطان مطعطتطرض در بطوشطهطر و  
مطط ططتططار اسططدی عضططو انططجططمططن  
انفی معلمان کردستان با یطک  
سال حکم در زندان بسر مطیطبطرنطد.  
یک خواست مهم معلمطان آزادی  
معلمان زندانی و تمامی زندانطیطان  
سططیططاسططی اسططت. مططعططلططمططان ایططن  

 خواست را بارها و بارها در  
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی
 محمود صالحی دستگیر شد

 آخرین اخبار از معلمان زندانی 
 آخرین اخبار از وضعیت رضا شهابی 

 فشار بر روی جعفر عظیم زاده برای بازگرداندن وی به زندان 
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 ٦٧ صفحه  

 
اعتراضات و مطبطارزاتشطان اعطالم  

 کرده اند. 
رضا شهابی تحت 
 درمان قرار نگرفت

رضا شهابی عضو هطیطات مطدیطره  
سندیطکطای واحطد کطه بطه اتطهطام  
واهی و با دسیسه بیدادگاه هطای  
طضایی و امنیتی علیرغم اینطکطه  

سال حبس خود را سپری کطرده    ١ 
روز حبس بطیطشطتطر    ٩١٠ است، به  

محطکطوم شطده اسطت. او بطعطد از  
بازداشطتطش در اعطتطراض بطه ایطن  
حکم دست به اعتصطاب غطذا زد  
و بطدنطبطال کطارزاری گسطتطرده در  
حمایت و همبستگی با وی، بطعطد  

روز با طول پیگیری پطرونطده    ٥١ از  
اش از سطوی مطقطامطات طضطایطی  
بطور مشروط به اعتصاب غطذای  
خود خاتمه داد.  امطا بطرای وی  
هططنططوز هططیطط  اطططدامططی اططورت  
  ٦٠ نگرفته اسطت. از جطمطلطه در  

مهر تصمیم گرفته شده بطود کطه  
او را بدلیل وضعیت بد جسطمطانطی  
اش به بیمارستطان انطتطقطال دهطنطد،  
اما بنا بر گزارش منتشر شطده از  
سوی خانم ربابه رضطایطی هطمطسطر  
وی، بدلیل اینکطه رضطا شطهطابطی  
به بستن طول و زنجیر بطر دسطت و  

پططای خططود تططن نططداد، ایططن کططار  
 اورت نگرفت.  

 
فشار برای 

بازگرداندن جعفر 
عظیم زاده به 
 زندان

 

مقامات طضایی با ادور دسطتطور  
و اجرایی شدن ضب  وثیقه جطعطفطر  
عظیم زاده رئیس هطیطات مطدیطریطه  
اتططحططادیططه آزاد کططارگططران ایططران،   
فشطار آورده انططد کطه وی را بططه  

سطال حطکطم    ١ زندان بازگرداند. او  
 دارد.  

خبر دستگیری محمود اطالطحطی  
زمزمه های اعتراضطی بسطیطاری  
را هططمططراه داشططتططه اسططت. تططا هططم  
اکنون تشکلهطای کطارگطری ای  
چون انجمن انطفطی بطرق و فطلطز  
کططار کططرمططانشططاه، اتططحططادیططه آزاد  
کارگران ایطران ایطن دسطتطگطیطری  
وحشیانه را محطکطوم و خطواسطتطار  
آزادی فوری وی از زنطدان شطده  
اند. بعالوه هطم اکطنطون کطارزاری  
طدرتطمطنطد در داخطل و در سطططا  
جهانی برای آزادی رضا شهابطی،  
اسططمططاعططیططل عططبططدی، مططحططمططود  

بهشتی، محسن عمرانی، مط طتطار  
اسدی، آتطنطا دائطمطی و تطمطامطی  
زندانیان سیاسی در جطریطان اسطت.  
همانین در اعطتطراض بطه فشطار  
برای بازگرداندن جعفر عظیطم زاده  
به زندان اعتراض گسترده ای بطه  
راه افتطاده اسطت. وسطیطعطا از ایطن  
کارزار و اعتراض علیه امطنطیطتطی  
 کردن مبارزات حمایت کنیم.   

 
کطمططپططیططن بطرای آزادی کططارگططران  

 زندانی 
 

Shahla.daneshfar
2@gmail.com 

Free Them 
Now 

 ٦٦آبان ٦
   
 

هفتطه گطذشطتطه یطکطی دیطگطر از  
هفطتطه هطای پطر جطنطب و جطوش  
اعتراضی کارگری بود. تنهطا در  

آبان شطاهطد دهطهطا حطرکطت    ٠ روز  
اعتراضی در شهرهای م تل  و  
در تهران بودیم. از جمله بطرجسطتطه  
تططریططن آنططهططا  تططجططمططع سططراسططری  
بازنشستگان کشوری، فرهنگطی،  
لشگری و تامین اجطتطمطاعطی در  
مقابل سازمان برنطامطه و بطودجطه،  
اعتصاب دو هزار کارگر در فطاز  

عسلویه، تطجطمطع اعطتطراضطی    ٦٩ 
مططاه    ٤ پططرسططنططل راه آهططن بططعططلططت  

دسططتططمططزد مططعططوطططه و تططجططمططع  
اعتراضی کطارگطران در نطیطشطکطر  
هططفططت تططپططه در اعططتططراض بططه  
دستمزدهای پطرداخطت نشطده شطان  

بود. و باالخره اینکه آمطار هطا از  
مططوج گسططتططرده بططیططکططارسططازیططهططا  
حکایت دارد و یک عراه مطهطم  
مبارزات کارگری امروز، مطبطارزه  

 علیه اخراجهاست.  
 
آباااان تاااجاااماااع  ٨

سااااااااااااااراسااااااااااااااری 
 بازنشستگان

ساعت ده ابا روز هشتم آبطانطمطاه  
ططططازنشططططسططططتططططگططططان کشططططوری،   ب
فططرهططنططگططیططان، لشططگططری، تططامططیططن  
اجتماعی مقابل سازمان برنامه و  
بودجه بنا بر طراری ططبطلطی بطرای  
پیگیری خواستهایشان در مطقطابطل  
سازمان برنامطه و بطودجطه تطجطمطع  

کردند. در تجمع روز هشتم آبانمطاه  
بازنشستگان هماون تطجطمطمطعطات  
طبلی شان بطا شطعطارهطایطی چطون  
حططقططوق مططا ریططالططیططه، هططزیططنططه هططا  
دالریططه، نططیططاز مططا ایططن زمططان،  
مططعططیططشططت اسططت و درمططان، مططا  
همبسته ایم، از وعطده هطا خسطتطه  
ایم، سی و هشت سطال گطذشطتطه،  
  ٤ عدالت کجا رفتطه، خط  فطقطر  

میلیون حقوق ما یک مطیطلطیطون،  
یک اختال  کطم بشطه مشطکطل  
ما حل میشطه، نطوبط طت نطوبط طت  
استعفا، تبعیض تاکی؟ اعطتطراض  
خططود را بططه فططقططر، تططبططعططیططض و  
نابرابری، اختال  ها اعطالم کطرده  
و خواستار یک زندگی انسطانطی  
شدند. با زنشستگان با شطعطار تطا  

حطق خططود نطگططیططریططم از پططا نططمططی  
نشینیطم بطر تطداوم اعطتطراضطاتشطان  
پطططای فشطططردنطططد. شطططعطططارهطططای  
بططازنشططسططتططگططان در ایططن تططجططمططع  
اعطتططراضططی هططمططاطنططیططن مضططمططون  
پططالکططاردهططای آنططهططا را تشططکططیططل  
میداد و در میان آنها شعطارهطایطی  
چون ما خواستار افزایش حقوططهطا  

مططیططلططیططون تططومططان،    ٤ بططه مططیططزان  
معیشت، منطزلطت، سطالمطت، ایطن  
بططار مصططمططم آمططدیططم، مططتططحططد تططر  
ایستاده ایم، بیمطه کطامطل، درمطان  
رایگان برجسته بود. در ادامه ایطن  
تجمع اعطتطراضطی بطازنشطسطتطگطان  
همانطور که طبال نیز اعالم کطرده  

  ٦٦ و    ٦١ ،  ٩ بودند طی روزهای  
آبطططان بصطططورت تطططحطططصطططن بطططه  

اعتراضطشطان ادامطه داده و زن و  
مرد با ک  زدن و سرود خطوانطدن،  
پیگیر خواستطهطا و مطططالطبطاتشطان  
شطدنططد. شططعطارهططا و خطواسططتطهططای  
سطططراسطططری واحطططدی مطططبطططارزات  
کارگران، بازنشستگان، معلمان و  
ب ش های م تل  جامعه را بطه  
هم پیوند میدهد. از جطمطلطه سطرود  
همبستگطی زیطر بطار سطتطم نطمطی  
کنیم زندگی را که سال گذشطتطه  
کارگران هپطکطو سطردادنطد، امطروز  
در تططجططمططعططات بططازنشططسططتططگططان و  
مالباختگان میطشطنطویطم. در بطرابطر  
رانت خواری هطای حطکطومطتطیطان،  
شعار یطک اخطتطال  کطم بشطه،  

 مشکل ما حل میشه، به  
 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت 

 آبان تجمع سراسری بازنشستگان ٨
 عسلویه ٤١اعتصاب دو هزار کارگر در فاز  

 نیمی از کارگران هفت تپه مزد تیرماه خود را گرفتند
 موج عظیم بیکارسازیها
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شعاری هطمطگطانطی تطبطدیطل شطده  
است. این اتفاطات بیطش از بطیطش  
بر همبستگی مبارزاتی کارگطران  
و ب ش های م تل  جطامطعطه از  
یکدیگر تاکید دارد. خواسطتطهطای  
بازنشستطگطان، خطواسطتطهطای کطل  
جامعه است، وسیعطا از مطبطارزات  

 آنها حمایت کنیم. 
 
اعتاصااب دو هازار  

 ٤١کااارگاار در فاااز 
 عسلویه

کطارگطر    ٧١١١ روز هشتم آبانمطاه  
عسلویه در اعطتطراض بطه    ٦٩ فاز  

مطاه دسطتطمطزد    ٥ تعویق پطرداخطت  
دسطططت بطططه اعطططتطططصطططاب زدنطططد.  
اعتصاب دو هزار کارگر آنطاطنطان  
انعکاسی در منططقطه داشطت کطه  
در نتیجه آن رفت و آمطد در کطل  
منطقه ططع شده بود و حطراسطتطی  
ها درب االی رفت و آمطدهطا را  

 بسته بودند.  
 

عسلویطه بطا هطزاران کطارگطر یط   
مركز مهمطی كطارگطری در ایطران  
اسططت. چططنططیططن تططمططرکططزی از  
کططارگططران در یططک مططحططل بططا  
معضطالت و مسطائطل مشطتطر   
اهمیت ویژه ای بطه ایطن مطنطططقطه  
میب شد. بویژه وابستگی شطركطت  
های تطولطیطدی در ایطن مطجطتطمطع  
کاری به انعت نفطت  جطایطگطاه  
مهمتری به این منطقطه مطیطدهطد.  
در این مطجطتطمطع از یطكطسطو یط   
اردوگاه جهنمی و برده وار كطار را  
داریم كه بیش از هر چطیطز یطادآور  
اردوگططاهططهططای اجططبططاری كططار در  
دوران نططازیسططتططهططاسططت. از سططوی  
دیگر عسلویه بطعطنطوان یط  بطمطب  
انفجاری اعتراض را در برابر خطود  
داریم كه بارها شاهد ابراز نگرانطی  
مقامات رژیم نسبطت بطه آن بطوده  
ایططم و آنططرا خطططططری بططرای نططظططام  

 دانسته اند.  
 

روزی نطیطسطت کطه در عسطلطویططه  

شاهد اعتطراض كطارگطران در ایطن  
شرکت و آن شطرکطت بطرای نطقطد  
كردن دستمزدهای به سطرططت بطرده  
شان و علیه فشار ها و تطعطدیطات  
كارفرمایان نباشیم. بطا تطوجطه بطه  
گسططتططردگططی ایططن مططجططتططمططع و  
هططمططانطططططور کططه اشططاره کططردم  
وابستگی اش به انایع نفطت كطه  
ی  ب ش كلیدی در اطتصاد ایطران  
است، اعتراضات كارگری در ایطن  
مطنططططقطه جطایططگطاه مطهططمطی پطیططدا  
میطكطنطد. از هطمطیطن روسطت کطه  
اعططتططصططاب دو هططزار کططارگططر در  

مطقطامطات    ٦٩ هشتم آبانماه در فاز  
مسئطول و حطراسطتطی هطایشطان را  
چنین سراسیمه کرده بطود. اخطبطار  
هطفطتطه گطذشطتطه نطیطز حطاکطی از  
گسططتططرش اعططتططراضططات در ایططن  
منطقه بود و همه شواهد بر وجطود  
زمیطنطه هطای گسطتطرش بطیطشطتطر  
اعتراضات در این منطقه تطاکطیطد  
دارد. متحد شدن حول خواستهطای  
واحدی از جطمطلطه پطایطان دادن بطه  
طوانین ویژه اطتصادی برده وار در  
این مطنطططقطه، کطه بطر اسطا  آن  
عسلویه به یک اردوگاه اجبطاری  
کار تطبطدیطل شطده اسطت، تطبطدیطل  
طراردادهطای مطوططت کطاری کطه  
شکل معمول است دامهطا در ایطن  
مططنطططططقططه اسططت، بططه طططراردادهططای  
دائمی، پرداخت بموطع دستمطزدهطا،  
مطتططوطط  شططدن اخططراجططهطا، رئططو   
ااططلططی خططواسططتططهططای فططوری  
کططارگططران در عسططلططویططه اسططت.  
میتوان بر محور این خواستطهطا در  
گروههای مدیای اجتماعی گطرد  
آمد و زمینه را برای شطکطل دادن  
به اعتراضات متطحطد و هطمطزمطان  
در این مطنطططقطه را فطراهطم کطرد.  
میشود با به بحی گطذاشطتطن ایطن  
مسططائططل در مططجططامططع عططمططومططی  
کارگری، کارگران را حطول ایطن  
خطططواسطططتطططهطططا و اعطططتطططراض بطططه  
دستمزدهای چطنطد بطار زیطر خط   

 فقر متحد کرد.  
 

ضمن اینکطه انطعطكطا  فطوری و  

وسیع هر حركت و اعطتطراضطی در  
كططل ایططن مططنطططططقططه و در مططیططان  
كارگران نفت و تالش برای شكطل  
گیری یط  هطمطبطسطتطگطی وسطیطع  
كطططارگطططری و سطططازمطططان دادن  
اعتراضات همزمان چندین شركطت  
و در سطا منطقطه مطیطتطوانطد كطل  
 این منطقه را به تكان درآورد.  

 
ناایااماای از کااارگااران 
هااافااات تاااپاااه مااازد 
تااایااارمااااه خاااود را 

 گرفتند
اعتراضات کطارگطران هطفطت تطپطه  
بططرای نططقططدکططردن دسططتططمططزدهططای  
پرداخت نشده شطان بطه امطری هطر  
روزه تبدیل شطده اسطت. کطارگطران  
نططیططشططکططرهططفططت تططپططه هططمططواره بططا  
اعتراض و مبطارزه شطان تطوانسطتطه  
انططد در مططقططابططل طططلططدری هططای  
مقامات مسئول برای بطه سطرططت  
بردن دستمزدهایشان و تطاخطیطر در  
پرداخت آن بایسطتطنطد. پطیطگطری و  
مططقططاومططت کططارگططران هططفططت تططپططه  
براستی الگویی برای کل جنبطش  

کطارگطر    ٧٠١١ کارگری اسطت.  
ماه دسطتطمطزد    ٤ این واحد تولیدی  

طلب دارند و بدنبال اعطتطراضطاتطی  
که داشتند نیمی از این کارگطران  
در چططهططارم آبططانططمططاه مططوفططق بططه  
دریططافططت دسططتططمططزد تططیططرمططاه خططود  
شدند. اما کارگران این کطارخطانطه  
متحدانه ایستاده انطد و خطواسطتطار  
تمام طلبهایشان هستند. عالوه بطر  

کطارگطر دیطگطری کطه    ٩١١ این  
مشمطول مطقطررات بطازنشطسطتطگطی  
مشططاغططل سطط ططت و زیططان آور  

شططونططد نططیططز طططلططبططهططایشططان را    مططی 
دریافطت نطکطرده انطد. هطمطاطنطیطن  

هطای غطیطر    پرداخت حق بیمطه مطاه 
بطر مطجطتطمطع    کاری کارگطران نطی 

تططپططه بططه سططازمططان تططامططیططن    هططفططت 
اجتمطاعطی پطرداخطت نشطده اسطت.  
نیشکر هفت تپه یکی از مطراکطز  
 پر جنب و جوش کارگری است. 

   

ماااااوج عاااااظااااایااااام 
 بیکارسازیها

بطن بسططت اطططتطصططادی جططمطهططوری  
اسالمطی، ابطعطاد جطدیطدی بط طود  
گطططرفطططتطططه و بطططحطططران و رکطططود  

گططیططر اططنططایططع    اطططتططصططادی دامططن 
بسططیططاری شططده اسططت. آمططارهططا  
حطططکطططایطططت از مطططوج وسطططیطططع  
بیکارسازیها دارد. از جمله بنطا بطر  
گزارش خبرگزاری مهر در پنطجطم  

یططک    ٩٥ مططهططرمططاه، در سططال  
هزار نطفطر از کطار    ٢٩٥ میلیون و  

بیکطار شطده و بطه اط  عطظطیطم  
میلیونی بیکاری پیوسته انطد. از  

نطفطر    ٥٩٤ هزار و    ٤٤٥ این تعداد  
بطططه دلطططیطططل مطططوططططتطططی بطططودن  

هططزار و    ٧٩٥ طططراردادهططایشططان و  
نفر مشطمطول بطیطکطارسطازیطهطا    ٠٠١ 

شططده انططد. ایططن رونططد بططا شططدت  
ادامه داشطتطه    ٩١ بیشتری در سال  

است. از جمله در تطابسطتطان سطال  
نطفطر بطه    ٤٧٩ هزار و    ١٠٦ جاری  

دلیل بطیطکطارسطازیطهطا و یطا پطایطان  
طططراردادهططای مططوطططت کططاری، از  

 کار بیکار شده اند.  
 

  ٩١ بططنططا بططر گططزارشططات دولططتططی  
دراد طراردادهای کاری مطوططت  
است. این آمار خود ابعاد وسطیطعطا  
ناامنی شطوطلطی و بطیطکطارسطازی  
هططای هططر روزه نشططان مططیططدهططد.  
خطططواسطططت کطططارگطططران تطططبطططدیطططل  
طراردادهای موطت به طراردادهطای  
دائطططم کطططاری، تطططوطططط  فطططوری  
اخراجها، پرداخت بموطع دستمزدهطا  
و داشتن یطک زنطدگطی انسطانطی  

 است. 
 

نکته طابل توجطه ایطنطجطاسطت کطه  
کارگران و کل جامعه  در بطرابطر  
تعرضات هطر روزه حطکطومطت بطه  
زندگی و مطعطیطشطتطشطان سطاکطت  
نایستاده اند. جنگطی هطر روزه بطر  
سر زندگی و مطعطاش در جطریطان  
است. از جطمطلطه اعطتطراض عطلطیطه  
بیکارسطازی هطا کطه هطمطواره بطا  
نپرداختن ماهها دستمطزد و حطتطی  

حق بطیطمطه کطارگطران بطه تطامطیطن  
اجططتططمططاعططی هططمططراه اسططت، یططک  
محور مهم اعتراضات کطارگطری  
است. در این مطبطارزات کطارگطران  
جانانطه ایسطتطاده و از زنطدگطی و  
معیشتشان دفاع میکنطنطد. یطک  
نططمططونططه بططا ارزش اعططتططراضططات  
گسترده در هپکو، آترآب و دیطگطر  
کططارخططانططجططات ارا  اسططت کططه  
نططقطططططه عطططططفططی در مططبططارزات  
کططارگططری بططود و مططوجططی از  
همطبطسطتطگطی را بطدنطبطال داشطت.  
اعتراضاتی از ایطن دسطت بسطیطار  
است و ابعاد گسطتطرده و فضطای  
تعرضی آن کیفیتا جدیطد و نطویطن  
است و فضای سیاسی شهرها را  
توییر داده اسطت. مطبطارزاتطی کطه  
دیططگططر از اعططتططراض اططر  بططه  
بیکارسازیها و وضعیت نطابسطامطان  
کارخانجات فراتر رفته اسطت. در  
ایططن اعططتططراضططات کططارگططران بططا  
شعارهایی چون زیر بار ستم نمطی  
کنیم زندگی، جان فدا میطکطنطیطم  
در ره آزادگی، یک اختال  کطم  
بشه، مشطکطل مطا حطل مطیطشطه،  
توپ، تانک، مسلسل دیگطر اثطر  
ندارد، الریجطانطی ططاضطیطه، پشطت  
دزد بازیه، به خیابان می آیطنطد و  
کل توحش سرمایه داری حطاکطم  
را به چالش میکشطنطد. و ایطنطهطا  
شعارهطایطی اسطت کطه نطه فطقط   
توس  کارگری که کارش را از  
دسططت داده و دسططتططمططزدش را بططه  
سرطت برده انطد، بطلطکطه از سطوی  
مططعططلططم، بططازنشططسططتططه، دانشططجططو،  
مالباخته و ب ش های مط طتطلط   
مططعططتططرض جططامططعططه کططه تططحططت  
حاکمیت جانیان اسالمی جطانشطان  
بططه لططب رسططیططده اسططت، سططر داده  
میشود، از این اعتراضات حمایطت  
و پشتیبانی کنطیطم. از درسطهطای  
آن بیاموزیم و در بطرابطر تطعطرضطات  
حکومت اسالمی و مطوج وسطیطع  
بیکار سطازیطهطا و بطی تطامطیطنطی  
مطلقطی کطه تطحطمطیطل مطیطشطود،  

 متحد و طدرتمند بایستیم.  
 
 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت
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ساااوال: گااافاااتااایاااد ایااان  
گاارایشااات تااحاات تااا اایاار 
عوامل بیرونی و درونای از 
هاام دور شااده انااد. ایاان 
عوامل کدامند و جدائی این 
گرایشات در چاه اشاکاالای 

 خود را نشان میدهد؟
 

 منصور حکمت:
مططهططمططتططریططن عططامططل بططنططظططر مططن    

تحوالتی اسطت کطه جطنطبطش بطه  
ااطالش سوسیالیطسطتطی در دنطیطا  
دارداز سططر مططیططگططذرانططد. وطططتططی  
ورویزیونیسمو موضوعیطت خطود را  
از دسططت مططیططدهططد، آن چططپ  
رادیکالی که به اعطتطبطار وآنطتطی  
رویزیونیسمو هویت خود را تطعطریط   
کرده نیز زمینه وجود خطود را از  
دست میدهد. چطپ رادیطکطال، و  
از جططمططلططه جططریططان مططارکسططیططسططم  
انقالبی در ایران که مدافطع تطمطام  
و کمال خلوص نطظطری و رجطعطت  
به تئوری مارکس بود، اساسا در  
انتقاد به رویزیونیسم و در تطقطابطل  
با آن اهمیت و موضطوعطیطت پطیطدا  
میکرد و نه به عنوان چهارچطوب  
یططک اعططتططراض اجططتططمططاعططی و  
طبقاتی. بنابرایطن آنطاطه کطه مطا  
شاهد آن بودیم این بطود کطه خط   
وتفکر رسمطی در حطزب خصطلطت  
انتقادی و تعرضی اش بطه جطهطان  
پیرامون خود را از دسطت مطیطدهطد  
و بططه ایططدئططولططوژی یططک حططزب  
سیاسی و به فلسفه حطزب داری  
تبدیل میشود. این بطرای مطدتطی  
طوالنی پدیده خیلی شناخته شطده  
ای در حزب بود کطه رهطبطران آن  
مینوشتند تا روزنامه بتواند درآیطد  
یا رادیو برنامه داشطتطه بطاشطد. آن  
حس حقانطیطت و تطعطجطیطل در بطه  
کرسی نشانطدن دیطدگطاه خطود در  

تقابل بطا گطرایشطات و جطریطانطات  
دیگر در جامطعطه کطه مشط طصطه  
دوره انتقاد ضد پوپولطیطسطتطی بطود  
بتدریج از بین رفت. این اجطتطنطاب  
نططاپططذیططر بططود زیططرا چططهططارچططوب  
فکری آنتی پوپطولطیطسطتطی حطزب  
کار خود را کرده بود و مطحطصطول  
تشطکطیطالتطی خطود را بطبطار آورده  
بود. بعد از تشطکطیطل حطزب امطر  
واطعی به امر اداره حطزب تطبطدیطل  
میشود. ایطن مسطالطه را درهطمطان  
سطرمطقططالطه بسططوی سططوسطیطالططیطسططم  
شططمططاره یططک یططکططسططال پططس از  
تشکیطل حطزب گطوشطزد کطردیطم.  
بهرحال شروع ایطن رونطد واگطرائطی  
گرایشات را میتوان در درجطا زدن  
خطططط  رسططططمططططی و غططططلططططبططططه  
تشطکطیطالتطاطیطگطری بطر آن دیططد.  
رخوت این جطریطان در عطیطن حطال  
مصاد  است با تحوالت فطکطری  
و سیاسی بسیار مهطمطی در کطل  
جنبش موسوم به کمونیطسطم. ایطن  
بططا خططودش جططریططان وسططیططعططی از  
بازبینی و تطجطدیطد نطظطر در درون  
چپ روشنفکری ببار آورد. تنطهطا  
کمونیسمی مطیطتطوانسطت در ایطن  
دوره همان طپش و بالندگی را از  
خود نشان بدهد که پاس  مسطائطل  

 این دوره را داشته باشد. 
 

این پاس  از چهطارچطوب فطکطری  
پیشین در نیامد، بلکه با نقد ایطن  
چهارچوب از زاویه سوسطیطالطیطسطم  
کارگری بدست آمد )یا بطهطرحطال  
به نظر من بدست آمد . بطعطبطارت  
دیگر با روشطن شطدن مطحطدودیطت  
های چطهطارچطوب فطکطری ضطد  
پوپولیطسطتطی و بطا مطعطلطوم شطدن  
ضع  عملی این جریان در ططد و  
طامت موجودش در سطازمطانطدهطی  

طبقاتی، سوسیالطیطسطم کطارگطری  
بعنوان یطک گطرایطش دخطیطل در  
حزب کمونیسطت ایطنطبطار بصطورت  
یک سنت متمایز شروع به حطر   
زدن کرد. در این دوره مطا شطاهطد  
ادبیطات مطتطفطاوتطی هسطتطیطم کطه  
توس  این خ  ارائه میشود و در  
سنت فکری ضطد پطوپطولطیطسطتطی  
ریشه ندارد. بحطی هطای مطربطوط  
به شوروی، مباحثات مطربطوط بطه  
سازماندهی کطارگطری و غطیطره،  
هرچند که بعنوان خ  رسطمطی و  
در ارگان های مرکزی مطنطتطشطر  
میشطونطد، مطعطلطوم اسطت کطه در  
موضعی انتقادی نسبطت بطه ایطن  
خ  رسمی تطاکطنطونطی و حطتطی  
بططرخططی مططبططانططی بططرنططامططه ای و  
ادراکات پایه ای تاکنونی حطزب  
طططرار دارنططد. بططنططظططر مططن پططس از  
تشکطیطل حطزب خط  کطارگطری،  
جریان چطپ، بطتطدریطج و پطس از  
کنگره سوم دیگر رسطمطا، حسطاب  
خود را از خ  رسطمطی در حطزب  
جدا میکند. تا آنجا که به داخطل  
حزب کمونیست ایران برمطیطگطردد،  
مباحثات کطمطونطیطسطم کطارگطری  
بطعطنطوان تطعطرضطی عطلطیطه مطرکطز  
مطططططرش مططیططشططود. جططریططان چططپ  
مدعطی مطیطشطود کطه بطا سطنطت  
فکری و عملی حاکطم بطه حطزب  
اختالفی اجتمطاعطی و ططبطقطاتطی  

 دارد. 
 

حرکت جریانات راست هطم نطاشطی  
از تحوالت جهطان بطیطرونطی اسطت.  
ناسیونالیسم کرد بویژه تحت تاثیطر  
اوضاع منطقه اسطت. بطی افطقطی  
ایططن سططنططت را در بططیططرون حططزب  
کططمططونططیططسططت ایططران بططه روشططنططی  
میبینیم. آشطفطتطگطی سطیطاسطی و  

عططمططلططی حططزب دمططوکططرات و  
جریانات اپوزیسیون کرد در عطراق  
بططر کسططی پططوشططیططده نططیططسططت.  
ناسیونالطیطسطمطی کطه بطا پطذیطرش  
طالب هطای رادیطکطال تطر و زبطان  
مارکسیستطی خطود را در حطزب  
کمونیست زنده نگاهداشطتطه اسطت  
هططم از هططمططیططن بططی افططقططی رنططج  
میبرد. ناسیونالیسم ناسیطونطالطیطسطم  
اسططت و بططا حضططور در حططزب  
کططمططونططیططسططت افططق و نططگططرش  
اجتماعی اش تطوطیطیطر نطمطیطکطنطد.  
بحران سوسیالطیطسطم بطورژوائطی در  
سطا جهانی، رخوت خ  رسطمطی  
در حزب، و باالخره سطیطر تطکطویطن  
جنن ایران و عراق که فرجطه را  
بر این جریانات تطنطن مطیطکطنطد،  
انعطا  پذیطری، ططدرت مطانطور و  
تططحططمططل ایططن جططریططان را کططاهططش  
میدهد. به این موططعطیطت تطعطرض  
چططپ در درون حططزب را هططم  
اضافه کنید. مطعطلطوم اسطت کطه  
این جریان باید باالخطره از مطوضطع  
اثباتی خود حرکت و مطقطاومطتطی  

 بکند. 
 

تمایالت چپ نوئطی و سطوسطیطال  
دموکراتیک در حزب که دیطگطر  
رسما محصول اوضطاع اخطیطر بطیطن  
المللی است. این اوضاع کطمطک  
کرده است تا ب شی از فطعطالطیطن  
چططپ رادیططکططال تططازه تططمططایططالت  
سیاسی خود را بشطنطاسطنطد. تطمطام  
بحی ما این بود که چطپ ایطران  
اساسا یک جریان دموکطراتطیطک  
ضد استبدادی بوده است. بطاالخطره  
خطرده بطورژوای نطاراضطی ایطرانطی  
که دهسال طبل به دلطیطل اعطتطبطار  
مططارکسططیططسططم مشططوططلططه اش و  
تمایالتش را تحت نام مارکسیطسطم  

بیان میکردامروز کطه تطمطام دنطیطا  
دارند ختم مطارکسطیطسطم را اعطالم  
میکنند چرا باید این طالب و ایطن  
عنوان را تحمل کند. بطعطالوه تطازه  
فراتی پیدا شده که روشطنطفطکطر  
چپ ایطرانطی در یطک مطقطیطا   
وسیعتر با رگه های فکری غیطر  
مارکسیستی بیشتر آشطنطا بشطود.  
در چطططنطططیطططن اوضطططاعطططی، بطططا  
گططوربططاچططفططیططسططم در روسططیططه و  
سوراخی که در الیه اوزون بوجطود  
آمده و غیره، مشطکطل بطتطوان ایطن  
گرایطش را بطه حطزبطی در سطنطت  
خاص ضد پوپولیسطتطی خطوشطنطود  
نگهداشت. ایطن جطریطان بطا بطحطی  
های امروز در مطورد کطمطونطیطسطم  
کارگری که دیگر ابدا نمطیطتطوانطد  

 کنار بیاید. 
 

همه اینها یعنی اینطکطه در حطزب  
کمونیست ایران هم نظیطر جطامطعطه  
بطططططور کططلططی، سططوسططیططالططیططسططم  
غیرکارگطری دارد بطه بطن بسطت  
میرسد و زوال پطیطدا مطیطکطنطد و  
سوسیالیسم کطارگطری دارد خطود  
را از تاری  چپ غیطر کطارگطری  
و از تطفطکطر و پطراتطیطک آن جطدا  
میکند. اوضاع جهانی ایطن رونطد  
را در درون حزب کمونیسطت ایطران  

 بشدت تسریع کرده است. 

 یادداشت سردبیر
منتشر شده است. در  ٤١٦٨آبان  - ١تفاوتهای ما در جریان مباحث کنگره سوم حزب کمونیست ایران منتشر شد. و در بسوی سوسیالیسم دوره دوم شماره 

 سوال از منصور حکمت است. ٣١سایت منصور حکمت هم قابل دسترس است. تفاوتهای ما )گفت و گو در باره کمونیسم کارگری( شامل 
 ٣١٤٧اوت  ٧بخش از سوال و جوابها را منتشر میکند.   ٣تا ٤کارگر کمونیست در هر شماره حدود یک صفحه با ظرفیت 

 منصور حکمت  تفاوت های ما
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

(٤١)  
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 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان
 بخش بین المللی: داوود رفاهی 

      

پارس جاناوبای در  ٤١تجمع کارگران فاز 
 اعتراض به دیرکرد مزد

پطار     ٦٤ نطفطر از کطارگطران فطاز    ٥١ آبانێ حدود    ٦١ 
جنوبی در اعتراض به ماهها تاخیر در پرداخطت مطططالطبطات،  
تجمع کردند. دستمزد این کطارگطران از خطردادمطاه پطرداخطت  

است و مراجعات آنها به دفتر کارفرما تا کنون نتیطجطه    نشده 
گطویطنطد تطاخطیطر در پطرداخطت    است. این کطارگطران مطی   نداده 

های پار  جنوبی، امری متداول اسطت     دستمزدها در پروژه 
ایطم و ایطن تطاخطیطُر    اما ما از خرداد ماه حطقطوق نطگطرفطتطه 

اسطت.از ططرار    طوالنی، همه زنطدگطی مطا را مط طتطل کطرده 
معلوم، کارگران معترض ططر  ططرارداد بطا یطک شطرکطت  
پیمانکاری هستند که محل کطار آنطهطا در کطنطگطان واططع  

 است. 
 

 تجمع اعتراضی علیه اخراجسازی
، شططصططت و پططنططج نططفططر از  ٩١ آبططان  ٦٥ روز دوشططنططبططه  

#کارگران بشهرداری هواز در اعتراض به اخراجشان مقطابطل   
ساختمان شورای شطهطر اهطواز تطجطمطع  عطتطراضطی بطر چطا  

 کردند. 

 
ای پاارس  هزار نافار از کاارگاران پارو ه

 ها: جنوبی خطاب به رسانه
هطا بطیطایطنطد مشطکطالت کطارگطران جطنطوب را از    رسانطه 

 نزدیک ببینند 
هطای پطار  جطنطوبطی در    هزار نطفطر از کطارگطران پطروژه 

ها خطواسطتطار انطعطکطا  مشطکطالت    ای خطاب به رسانه   نامه 
 خود شدند. 

هطا    ای جطنطوب از رسطانطه   در این نامه، کطارگطران پطروژه 
اند گروهی را به منطقه پار  جنوبی اعطزام کطنطنطد    خواسته 

تا ادای کارگران به گوش مسئوالن رسیده و اطدامطی در  
ای انجام شود. گفتطنطی    جهت رفع مشکالت کارگران پروژه 

ای پار  جنوبی با مشکالتطی مطانطنطد    است کارگران پروژه 

عدم امنیت شولی و تاخیر در پرداخت دستمزدها مطواجطهطنطد  
که فعاالن انفی یکی از عطلطل بطروز ایطن مشطکطالت را  

هطای    های نفت، گاز و پتروشیمی به شطرکطت   واگذاری پروژه 
 دانند.    پیمانکاری متعدد می 

 
فراخوان تجاماع از طارا باازنشاساتاگاان 
کیان تایر در مقاابال وزارت صاناایاع در 

 هفدهم آبانماه
بازنشستگان کیان تایر نتطوانسطتطه انطد بطعطد از گطذشطت  

 سالها ، سنوات خود را دریافت کنند 
بنا بر گطزارش مطنطتطشطر شطده از سطوی اتطحطادیطه آزاد  
  ٩٦ کارگران ایران بازنشستگان شرکت کیان تایطر ،از سطال  

تاکنون نتوانسته اند سنوات خود را بطططور کطامطل دریطافطت  
کنند. این کارگران طی این سالطهطا حطق سطنطوات خطود را  

هطزارتطومطان دریطافطت  ٥١١ بصورت اطساط، یعنی مطاهطیطانطه  
کرده اند. این شکل پرداخت نیز مرتب و منظم نبطوده و هطر  
بار به دالیلی کارفرما چندین ماه ازپرداخت تطعطهطدات خطود  
سرباز زده است. کارگران میگویند که مقامات میکوشطنطد  
همواره آنها را سر بدوانند و ایطنطگطونطه پطرداخطت سطنطواتشطان  
حتی اگر بموطع و مرتب و ماهیطانطه پطرداخطت شطود، بطرای  

 تسویه کامل آن نیاز به طی سالهای زیادی میباشد.  
کارگران کیان تایطر سطالطهطاسطت بطرای خطواسطتطه هطا و  
مطالبات خود با کارفرمای شرکت در کشمکطش هسطتطنطد  
و بارها برای حقوق خطود اعطتطصطاب، تطجطمطع و درگطیطری  
داشتند واکنون این کشمش در دوران بازنشستگی آنطان نطیطز  

 ادامه دارد 
کارگران بازنشسته در هفتطه گطذشطتطه نطیطز در مطقطابطل  

شططرکططت کططیططان تططایططرتططجططمططع نططمططودنططد و بططرای پططیططگططیططری  
خواستهایشان تا کنون به تمامی مطراجطع دولطتطی)از جطمطلطه  
اداره کارو بط طشطداری، فطرمطانطداری، تطامطیطن اجطتطمطاعطی،  
 نیروی انتظامی، دادسرای منطقه و ... مراجعه کرده اند. 

 اما همواره آنها را سردوانده اند.  
کارگران بازنشسته شرکت کیان تایر که چطنطدیطن سطال  
است از این اوضاع به ستوه آمدند و عطدم پطرداخطت کطامطل  
حق سنواتشان بعد از سالها برایشان تحمل ناپذیر شطده اسطت،  
برای پیگیری حقوق و مططالطبطه خطود طصطد دارنطد در روز  

در مطقطابطل وزارت اطنطایطع تطجطمطع    ٩١ /  ٠ /  ٦٢ چهارشنبه  
اعتراضی بزنند تا خواسطت و مطططالطبطه خطود را بطا فطریطاد  

 رساتری به گوش مسئولین برسانند. 
 

اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکایابای 
 شیروان
آبان" روز سوم اعتصاب کارگران نطیطروگطاه سطیطکطل    ٦٥ 

ترکیبی شیروان در اعتطراض بطه شطرایط  کطاری و حطقطوق  
عقب افتاده. این کارگران از تیر ماه به بعد حقوق نگطرفطتطه  

 اند. 
 
آبان: تجمع اعتراضی کارگران شاالال  ٤١

در واحااد خاادمااات شااهاارداری آبااادان در 
 ماه دستمزد خود ٦اعتراض به تعویق 

آبان" تجمع اعتراضی کطارگطران شطرکطت هطنطرآوران    ٦٤ 
آبطادان کطه در شطرکطت پطاالیطش نططفطت آبطادان مشطوطول در  

مطاه حطقطوق و مطزایطای خطود  ٧٠ اعتراض به پرداخت نشدن  
 مقابل سازمان منطقه آزاد اروند . 
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تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فاوالد 
نسبت به عدم پرداخت مطالباات ماقاابال 

 استانداری خوزستان
آبططان" جططمططعططی از بططازنشططسططتططگططان اططنططعططت    ٦٤ 

فوالد،دراعتراض بطه عطدم پطرداخطت مطططالطبطاتشطان مطقطابطل  
استانداری خطوزسطتطان،تطجطمطع کطردنطد. مطدت هطاسطت کطه  
بططازنشططسططتططگططان فططوالد و مسططتططمططری بططگططیططران اططنططدوق  
بازنشستگی فوالد ایطران، هطر مطاه بطرای ططلطب حطقطوق و  
معوطات خود، دست به تجمعات اعتراضی م تطلطفطی مطی  
زنند.این بازنشستگان خواهان پرداخت بطمطوططع حطقطوق خطود،  

مطاده    ٥ و اجطرای تطبطصطره    ٩٦ پرداخت مطالبات از سطال  
 هستند. ٦١٩ 
 

ادامه اعتراضات کارگران اخراجی شارکات 
ملی پخش فارآورده هاای نافاتای ماقاابال 

 استانداری خوزستان
روزشنبه سیزدهم آبان ماه،جمعی از کطارگطران اخطراجطی  
شرکت ملی پ ش فطرآورده هطای نطفطتطی مطنطططقطه اهطواز،  
درادامه اعتراضاتشان نسبت به بیکارشدن پس از واگطذاری  
تعدادی از جایگاه های سوخت به ب ش خصوای ،مقطابطل  

 ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. 

برپایه گزارش منتشره، نماینده تجمع کننطدگطان گطفطت"  
پس از خصوای شدن جایگاه هطای سطوخطت، تطعطدادی از  

سال سابقه کار در شطرکطت هطای پط طش    ٦٥ نیروها پس از  
 فرآورده های نفتی زیر نظر پیمانکار، از کار بیکار شدند. 

مطاه    ٧ وی که خواست نطامطش فطاش نشطود افطزود" از 
گذشته روند اخراج کارکنان شروع شده به اورتطی کطه در  

هطزار ریطال بطرای مطا    ٩١١ میلیون و    ٩ ابتدا حقوق ماهیانه  
تعیین شد و پس از آن اعطالم کطردنطد کطه بطه مطا نطیطازی  

 ندارند و بعد خبرتان می کنیم. 
این معترض گفت" در محل تجطمطع هطیطاطکطس جطواب  
ططعی به ما نداد و این سومین بار است کطه تطجطمطع مطی  

 کنیم. 
اعتراض کارگران عسلویه به جااده هاای 

 مرگ
اعتراض کارگران عسلویه نسبت بطه نطداشطتطن امطنطیطت  

 جانی در مسیرهای خطرنا  ترددشان 
کارگران عسلویطه بطا رسطانطه ای کطردن اعطتطراضطشطان  
نسبت به نداشتن امنیت جانطی در مسطیطرهطای خطططرنطا   

 سازی جاده ها شدند.     ترددشان ، خواستار ایمن 
آبطان،تصطادفطی کطه هطفطتطه گطذشطتطه مطیطان دو  ٦٩ روز  

کنگان اتفطاق افطتطاد    -بو  در جاده عسلویه      دستگاه مینی 
های نفتی منطقطه ویطژه اططتطصطادی    یکی از کارگران پروژه 

 پار  جنوبی کشته وهفت نفر دیگر مصدوم شدند. 
بطو     ماه برخورد دو دستگاه میطنطی   بامداد روز هشتم آبان 

بوشهر، هشت زخمی برجای گطذاشطت کطه    -  در جاده کنگان 
  ٩٥  «فطر   حسطن کطیطان »نطام    در نهایت یکی از مصدومان بطه 

 ساله بر اثر عوارض مصدومیت، جان خود را از دست داد. 
سطالطه، مطحطمطود    ٩١ در این حادثه عطون رضطا ططلطب  

سالطه، احطمطد بطازگطیطر    ٧٩ ساله، جواد طاسمی    ٩٥ خمیسی  
سطالطه و    ٩٧ ساله، یاسر تطوزی    ٩٧ ساله، اکبر جالوت    ٤١ 

 ساله مصدوم شدند.   ٩٥ مهران عالی پور  
هطای    مصدومان این حادثه را شماری از کارگران پطروژه 

نفتی منطططقطه ویطژه اططتطصطادی پطار  جطنطوبطی تشطکطیطل  
دهند که از ساعتی طبل خود را برای رفتن بطه مطحطل    می 

 کار روزانه آماده کرده بودند. 
غیر ایمن بودن این مسیر ایاب و تهطاب هطمطواره یطکطی  
از عوامل تهدید کننده کطارگطرانطی اسطت کطه بطه اطورت  
مستمر در این مسیر در حال تطردد هسطتطنطد، چطنطانطاطه در  
حادثه هفته گذشته نیز لوزندگطی نطاشطی از ریط طتطه شطدن  
گازوئیل بر روی سطا جاده در بروز این تصاد  رانطنطدگطی  
موثر بوده است.همانین یکی دیگر از محورهای پر خطططر  

ای در منطقه عسلویه، مسیر سه راه ططاهطری بطه جطم    جاده 
است، زیطرا در ایطن مسطیطر در کطنطار خطودروهطای حطامطل  
مسافر، وسائ  نقلیه سنگین حامل سنن و ... در حطال  

آبان:اعتراض کارکنان شهرداری سروآباد بدلیل عدم پرداخت بیش از هفت ماە حقوق و دو سال و نیم اضافە  ٤١
 کاری در مقابل ساختمان شهرداری سرواباد
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تردد دائم هستند که شلوغی جاده م اطرات زیطادی را در  
های فطرسطوده بطه    پی داشته است. بعالوه استفاده از اتوبو  

هطای حطمطل و نطقطل کطارکطنطان شطاغطل در    عنوان سطرویطس 
های نفتی منطقه عسلویه یکی دیطگطر از عطوامطلطی    پروژه 

است که خطر آفطریطن اسطت. کطارگطران عسطلطویطه بطه ایطن  
 وضعیت و جاده های مر  اعتراض دارند. 

 
آبان: سومین روز تحصن بازنشساتاگاان  ٤٤

 مقابل سازمان برنامه و بودجه.
 سفره خالی بازنشستگان 

آبطان در سطومطیطن روز    ٦٦ بازنشطسطتطه در  ٤١١ بیش از  
پیاپی در مقابل سازمان برنامه و بطودجطه تطحطصطن کطردنطد.  

 آبان هم ادامه دارد.   ٦٧ این تحصن  
بازنشستگان با خواستهای افزایش حقوطهطا بطاالی خط   

میلیون، درمان رایطگطان، تطحطصطیطل رایطگطان، نطه بطه    ٤ فقر  
تبعیض، همسان سازی حقوطها، و شعار معیشت، منطزلطت ،  

 حق مسلم ماست پیگیر خواستهایشان هستند 
بیانیه جمعی از معلمان ،کارگران و مردم آزاده ایطران ،  
 در اعتراض به بازداشت محمود االحی فعال کارگری 

 
 معلمان ، کارگران و مردم آزاده ی ایران  

محمود االحی فعال برجسطتطه ی جطنطبطش کطارگطری  
ایران که بدلیل حبس های م تلط  و ططوالنطی مطدت  و  
عدم مداوا در زندان، هر دو کلیه اش را از دست داده اسطت  
و هفته ی گذشته، در حین دیالطیطز در بطیطمطارسطتطان سطقطز،  
مجددأ دستگیر و برای اجرای حطکطم نطاعطادالنطه ی زنطدان  

 مستقیما راهی زندان مرکزی سقز شده است. 
این فعال جنبش کارگری، عالوه بر مشکل دیالطیطز، در  

بار نطیطز عطمطل جطراحطی ططلطب انطجطام داده و  ٧ سال گذشته  
سالمت او در زندان بیشتر از هر زمطان دیطگطری بطا تطهطدیطد  

 جدی مواجه است. 
زندانی شدن فعالین انفی و کطارگطری بطا وضطعطیطت  
جسمانی وخیم و عدم مداوا و درمطان جطدی آنطهطا بصطورت  
آگاهانه  در سالهای اخیر مطنطجطر بطه مطر  تطعطدادی از  
فعالین کارگری از جمله محمد جراحی و شطاهطرخ زمطانطی  
شده است. به همین جهت بدون شک مسئولطیطت مسطتطقطیطم  
م اطرات جانی و سالمت این فعال کارگری بر عطهطده ی  
اادر کنندگان حکم ناعادالنه ی زندان عطلطیطه ایطن فطعطال  
دلسوز بوده و الزم اسطت کطه مسطئطوالن و بطانطیطان چطنطیطن  

 احکامی در برخورد خود تجدیدنظر نمایند. 
ما امضاکنندگطان زیطر خطواهطان آزادی فطوری و بطی  
طیدوشرط محمود االطحطی و پطایطان بط طشطیطدن بطه اطدور  
احکام ناعادالنه علیه همه فعالین اطنطفطی و کطار گطری  

 هستیم . 
 

پاس جنوبای باه ٤٦اعتصاب کارگران فاز 
دلیل عدم دریافت حقوق از خرداد ماه به 

 بعد
اعتراضات در منظقه اطتصادی عسلطویطه اسطت . لطوطو  
طوانین برده وار کطاری ویطژه اططتطصطادی در ایطن مطنطططقطه،  
پرداخت بموطع دستمزدها، تبدیل طراردادهای مطوططت کطاری  

به طراردادها دائم، توط  اخراجها و داشطتطن یطک زنطدگطی  
انسانی میتواند محور خواستهای مشطتطر  در کطل ایطن  

 منطقه باشد. 
 

ادامااه تااجاامااعااات اعااتااراضاای کااارگااران 
 کارخانه شمش منیزیم 

آبان، کارگران کارخانه شمش مطنطیطزیطم در ادامطه    ٩ روز 
اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشولطی، بطرای  
چهارمین بار مقابل فرمانداری فردو  تجمع کطردنطد. بطنطا  
بر خبرها سه سال است که از شروع به کار کارخانه شطمطش  

گذرد و بیش از چهار ماه است کطه بطه    منیزیم فردو  می 
دلیل مشکالت م تل  چرا  تولید آن خاموش شطده اسطت.  
آخرین حقوق دریطافطتطی ایطن کطارگطران در مطهطر مطاه سطال  

نفر از کطارگطران ایطن کطارخطانطه از    ١٥ گذشته بوده است.  
  ٦١ تطا    ٦٥ تیرماه بیکار شده اند و در حال حاضر کارگران  

 میلیون تومان از کارخانه طلب دارند. 
 

تجمع اعتراضی کارگران شارکات تاراورس 
 راه آهن میانه 

روز دهم آبان ماه کارگران استانهطای لطرسطتطان و تطهطران  

شرکت تراور  راه آهن دست به تجمع مشترکی در مطقطابطل  
ساختمان دفتر مرکزی شرکت راه آهطن در مطنطططقطه بطلطوار  
آفریقا در تهران زدند. روز طبل از آن تطعطدادی از کطارگطران  
تراور  به نمایندگی از هفت هطزار کطارگطر ایطن کطارخطانطه  

 مقابل مجلس تجمع داشتند.  
براسا  گزارشهای منتشر شده در دهم آبان مطاه، ططی  

آهطن مطیطانطه    روزهای گذشته کارگران شرکت تطراو ر  راه 
مقابل فرمانداری تجمع کردند . هفت هطزار کطارگطران ایطن  

مطاه از مطعطوططات    ٦٦ ماه اخیر و    ٩ شرکت تاکنون حقوق  
خطود را دریطافطت نطکطرده    ٩١ تطا    ٩٤ های    ای بین سال   بیمه 
 اند. 

 
تجمع اعتراضی کارگران شارکات تاراورس 
راه آهن لرستان نسبت به نداشتن امانایات 
شغلی و عدم پرداخت ماه ها حقوق وحاق 

 بیمه مقابل مجلس
و ده آبان ماه،جمطعطی از کطارگطران شطرکطت    ٩ روزهای  

تراور  راه آهطن لطرسطتطان بطه نطمطایطنطدگطی از هطفطت هطزار  
کارگری این شرکت دراعتراض به نداشتن امنطیطت شطوطلطی  

ماه دستمزد و مابقی دستطمطزد مطاهطهطای    ٧ و عدم پرداخت  



 ٥٩٤ شماره      -  چهارم  دوره     17     کارگر کمونيست 

تیر و مرداد وحق بیمه،مقابل مجلس تجمطع کطردنطد.بطه ایطن  
های تیر و مرداد و حطق    کارگران تنها نیمی از دستمزد ماه 

بیمه اردیبهشطت مطاه آنطهطا پطرداخطت شطده اسطت.بطه گطفطتطه  
کارگران نداشتن امطنطیطت شطوطلطی بطه سطبطب داشطتطن ططرار  
دادهای کوتاه مدت یک ماهه است که بطاعطی نطگطرانطی  
بیشتر آنها شده اسطت. شطرکطت تطراور  در نطواحطی ریطلطی  

 کشور طرار دارد. 
 

اعتصاب وتاجاماع کاارکاناان بایاماارساتاان 
اماایااناای لاانااگاارود دراعااتااراض بااه عاادم 

 پرداخت مطالباتشان
آبطان،کططارکطنططان بططیطمططارسططتطان امطیططنطی لطنططگططرود    ٠ روز  

دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست از کطارکشطیطده  
 ودر محوطه این بیمارستان تجمع کردند. 

 
بااازنشااسااتااگااان جااهاااد کشاااورزی اسااتااان 
کهگیلویه و بویراحمد هم دراعاتاراض باه 
 عدم پرداخت مطالباتشان تجمع کردند

آبان،جمطعطی از بطازنشطسطتطگطان جطهطاد  ٩ پیش از ظهر روز 
کشاورزی در سه حوزه منابع طبیعی، دامپزشکی و جطهطاد  
کشاورزی دراعتراض به عدم پرداخت مطالطبطاتشطان مطقطابطل  
استانداری کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند.بطنطا بطر خطبطر  

نطفطر از کطارکطنطان    ٩١ ،  ٩٥ جهاد کشاورزی در اسفند سال  
خود را بازنشسته کرده و ططرار شطد تطا مطرداد سطال جطاری  
تمامی مطالبات آنها پرداخت شطود امطا تطاکطنطون پطرداخطت  

زنیم کسطی پطاسط طگطو    نشده و به هر جایی هم که سر می 
نیست.همانین به آنها طول داده شده بود که اگطر از جطهطاد  
بیرون بروند و بازنشسته شوند مطالباتتشان پرداخت مطیطشطود،  

 اما خبری نشده است. 
 

کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی شیطروان بطدنطبطال وعطده  
 پرداخت مطالباتشان موطتا به اعتصابشان خاتمه دادند 

کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی شیطروان بطدنطبطال وعطده  
پرداخت مطالباتشان مطوططتطا بطه اعطتطصطابشطان خطاتطمطه داده  
وروزسه شنبه نهم آبان برسرکارشان بازگشتند. بطنطا بطر خطبطر  

آبان امد ایزانلومعاون برنامه ریزی و امور عطمطرانطی    ٩ روز  
فرماندار شیروان گفت" با پیگیری هایی که از اداره کطار  
و شرکت مپنا در تهران انطجطام شطد، مطقطرر شطد مطعطوططات  

کارگطر شطرکطت نصطب    ٧١١ حقوق کارگران پرداخت شود.  
مطاه    ٤ نیرو )از شرکت های گروه مطپطنطا  و پطیطمطانطکطاران  

دستمزد طلب دارند. کارگران میگوینطد اگطر بطه وعطده هطا  
 عمل نشود، دوباره دست به اعتصاب خواهند زد. 

 
 ٣١و  ٣٣اعااتااراض کااارگااران فااازهااای 
 عسلویه به بدحسابی پیمانکاران

پطرداخططت نشططدن مطعططوطططات مططزدی بطازهططم شططمططاری از  
مطنطططقطه    ٧٤ و    ٧٧ کارگران پیمانکاری شاغل در فازهای  

 ویژه عسلویه را به تجمع کشاند. 
عسطلطویطه در    ٧٤ و    ٧٧ آبان کارگران فازهطای    ٩ روز  

اعتراض به ماه معوطه مزدی در مطحطوططه اططرا  مطحطل  

های گذشته نطیطز شطمطاری از    کارشان تجمع کردند.در هفته 
این کارگران در اعطتطراض بطه پطرداخطت نشطدن مطططالطبطات  

 انفی خود تجمع اعتراضی برپا کرده بودند. 
این کارگران که در است دام چند شرکت پیطمطانطکطاری  

گویند که از ابتدای سال جاری تاکنطون، تطنطهطا    هستند می 
دراطد از مطططالطبطات مطزدی خطود را دریطافطت  ٤١ تا    ٧١ 
 اند.   کرده 

 
کارگران نیروگاه سیکل ترکیابای شایاروان 
بدنبال وعده پرداخت مطالباتشان موقتا 

 به اعتصابشان خاتمه دادند
کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی شیطروان بطدنطبطال وعطده  
پرداخت مطالباتشان مطوططتطا بطه اعطتطصطابشطان خطاتطمطه داده  
وروزسه شنبه نهم آبان برسرکارشان بازگشتند. بطنطا بطر خطبطر  

آبان امد ایزانلومعاون برنامه ریزی و امور عطمطرانطی    ٩ روز  
فرماندار شیروان گفت" با پیگیری هایی که از اداره کطار  
و شرکت مپنا در تهران انطجطام شطد، مطقطرر شطد مطعطوططات  

کارگطر شطرکطت نصطب    ٧١١ حقوق کارگران پرداخت شود.  
مطاه    ٤ نیرو )از شرکت های گروه مطپطنطا  و پطیطمطانطکطاران  

دستمزد طلب دارند. کارگران میگوینطد اگطر بطه وعطده هطا  
 عمل نشود، دوباره دست به اعتصاب خواهند زد. 

 
 

 کارگران
جوانمیر مرادی: نگذاریم با زنادانای 
کردن پی در پی فاعاالایان و ایاجااد 
فضای رعب، امسال شرایط را بارای 
تحمیل دستمزد بارها زیر خط فاقار 

 فراهم کنند.
که از جانب کطارگطران و دیطگطر مطزدبطگطیطران    ٩١ سال  

محروم با شدت یافتن مبارزات و اعتراضات منسطجطم تطر و  
طدرتمندتر نسبت به سالهای گذشته شروع شد و تا حطاال ده  

ها اعتراض و راهپیمائی گسترده خیابانی و تطجطمطعطات در  
مقابل مجلس، نهادها و ادارات دولتی با خواستهطای روشطن  
از جمله پرداخت به موطع دسطتطمطزدهطا بطدون پطذیطرش هطیط   
بهانه و توجیهات کارفرمایان و حامیان آنها، خواست ارتطقطاع  

خ  فقرچهار میلطیطون، حطقطوق مطا  »سطا معیشت با شعار  
یک میلیون و فراهم نمودن شرای  مناسب  تحصیطل بطرای  

براه افتاده است، از جانب کارفرمایطان بطا اخطراجطهطای   «همه 
وسیع کارگران که بر اسا  گزارش مطرکطز آمطار ایطران در  
یک سال گذشته نزدیک به نه اد و چهل هطزار نطفطر را  
اخراج کرده اند و از جانب دولت نیز بطا تشطدیطد سطرکطوب و  
براه انداختن موج احضار برای ده هطا فطعطال، بطازداشطتطهطا و  
زندانی کردن چندین فعال سرشنا  کارگری و معلطمطی و  
همانین تشدید فشطار بطر آنطان در زنطدانطهطا شطروع شطده و  

 همانان ادامه دارد. 
با این اواا  امسال جدال بطیطن ططبطقطه کطارگطر بطرای  
دفاع از حیات و بقاء و همانین ارتقاع سطا زنطدگطی خطود  
از یک طر  و سرمایه داران و کطارفطرمطایطان و سطیطسطتطم  
حامی آنان با تمام دستگاهها و ارگانهایش بطرای تضطمطیطن  
سودآوری سرمایه هایشطان در ازای بطه فطالکطت کشطانطدن  
کارگران و مزدبگیران کم درآمد با تحمیل مزد چهار بطرابطر  
زیر خ  فقر و به ورطه تباهی و نابودی سوق دادن ده هطا  
میلیون انسان با اخراج و بیکارسازی، عریان تر و بطا اط   
آرائی رو درروتری در جریان است و برای  ططرفطیطن روشطن  
تر عیان تر گشته است که تعییطن تطکطلطیط  بطایطد در ایطن  
میدان رویاروئی مش ص شطود. نطه بطرای ططبطقطه کطارگطر  
توهمی باطی مانده که چناناه به انتظار وعده ها بنشطیطنطد  
ممکن است برایش فرجی حاال گردد و نطه دیطگطر بطرای  
مدافعان وضع موجود توهم پراکنی و وعطده دادن تطثثطیطری  
 در حصول فرجه بیشتر و کاهش فشار اعتراضات را دارد. 
جلسات کمیته تعیین مزد از نیمه دوم مهطر شطروع شطده  
است و تالشهای مشتر  اعضاء شورای عالطی کطار در  
مقابله با خواست کارگران در جریان اسطت. بطاز هطم ططانطون  

آن توس  عوامل نهادهای ضطد کطارگطری    ٤٦ کار و ماده  
خانه کارگر، شوراهای اسالمی کار و غیره پیطش کشطیطده  
شده و به کارگران فطراخطوان تطمطکطیطن بطه آن مطی دهطنطد.  
مطمطئطنطا بط طشطی از مصطا  امسطال مطیطان کطارگطران و  
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کارفرمایان و دولت بر سر تعیین حطداططل مطزد، مطانطنطد هطر  
سال به چالش کشیدن طانون کار توس  کطارگطران و دفطاع  
و مرجع طرار دادن این طانون ضد کارگری تطوسط  عطوامطل  
نهادهای ضد کارگری که یکی از اضالع سه جطانطبطه در  

 شورای عالی کار را تشکیل می دهند، خواهد بود. 
اولیا علی بیگی رئیس هطیطئطت مطدیطره کطانطون عطالطی  
شوراهای اسالمی کطار و عطلطی خطدائطی عضطو شطورای  
عالی کار در مورد خاایت و عملطکطرد مطعطمطول کطمطیطتطه  
تعیین مزد که محاسبات تعیین سبد معیشت را مرتبط  بطا  

طططانططون کططارانططجططام مططی دهططد و هططمططاططنططیططن از    ٤٦ مططاده  
شاهکارشان که روزهای پایانی سال گذشته مطوفطق شطدنطد  

جانبه سبد معیشت و راهکارهای رسیطدن بطه      اورت سه     به 
سبد معیشت را تصویب کنند و به توافق برسطنطد و بطعطالوه  
طرفهای دیگر در شورای عالی کطار یطعطنطی نطمطایطنطدگطان  
دولت و کارفرمایان را متقاعد کردنطد کطه مطزد کطارگطران  
ناکافی است )زحمت کشیدند!  ولی از آنجا کطه تضطمطیطن  
سود برای ااحبان سرمایه و کارفرمایان بطه عطنطوان شطرط  
گردش چرخ اططتطصطاد بطحطران زده مطقطد  و ارجطا تطر از  
زندگی کارگر است در نهایت بطه ططول عطلطی بطیطگطی بطه  
نتیجه مرضی الطرفین )آناه مطورد رضطایطت و پسطنطد دو  
طر  است  رسیدند که دستمزد چهار برابر زیطر خط  فطقطر  

 کارگران را امضاء کنند، س ن گفته اند.   ٩١ برای سال  
در ارتطبطاط بطا مسطالطه  »علطی بطیطگطی مطی گطویطد"  

دستمزد، یک آرماُن دور از دستر  داریم   در مطقطابطل  
یک سری واطعیات انکارنطاشطدنطی هطم هسطت  تطالش مطا  
فعاالن انفیُ )مطنطظطور عطوامطلطی مطانطنطد خطودش در  
نهادهای ضد کارگری است  کارگری این اسطت کطه نطه  

هطا را نطادیطده    آن آرمان را فطرامطوش کطنطیطم و نطه واططعطیطت 
بگیریم  لذا سعی ما این بوده و هسطت کطه در ارتطبطاط بطا  
مزد کارگران به نتیجه مرضی الطرفین برسطیطم و در ططول  
یک بازه زمانی مش ص، شکا  مزد و مطعطیطشطت را بطا  

 .«مشارکتُ شرکای اجتماعی خود از بین ببریم 

این همان عبارات تکراری این پطادوان کطارفطرمطایطان در  
جهت کشاندن کارگران به دنبال خود در کانال ططانطون کطار  
و مساعد نمودن زمینه برای امضاء یک حداطل مطزد بطاز  
هم چهار، پنج برابر زیر خ  فقر است. از همین حاال تطالش  
می کنند کارگران را مجاب کنند کطه مطزد بطاالی خط   
فقر دست نیافتنی است! در نتیجه باید همان واطعیتطی کطه  
)منافع کارفرمایان و ااحبان سرمایه  باید بر مطبطنطای آن  
کارگر فالکت خود را بپذیرد، به عنوان اولطیطن اولطویطت بطه  

 یاد داشت. 
سال گذشته تعدادی از تشطکطلطهطا فطعطالطیطن کطارگطری  
دچار اشتباه شدند و بطا درکطی غطلط  و غطیطر واططعطی از  

ططانطون کطار بطه    ٤٦ مطده    ٧ و ٦ محتوی و مضمون بندهای  
جای دفاع از خواست افزایش دستمزد به میزان بطاالی خط   
فقر، خواست حداطل مزد چهار میلیون تومان که در نطیطمطه  
دوم سططال گطذشططتططه شطعططار بططازنشطسططتططگطان و مططعطلططمططان در  
تجمعاتشان بود، عمال در دایره تنن توسل بطه ططانطون کطار  
با عوامل ضطد کطارگطری خطانطه کطارگطری و شطوراهطای  

 اسالمی کار در شورای عالی کار هم شعار شدند. 
امسال نباید آن اشتباه تکرار شود. هطیط  مطاده ای در  
طانون کار نیست که کمترین حمایتی از منافع کطارگطر را  

در خود داشته باشد. سال گذشته دیدیم که بطا اسطتطنطاد بطه  
طانون کار که وظیفه تعییطن مطیطزان حطداططل مطزد    ٤٦ ماده  

را به نمایطنطدگطان    ٤٦ ماده    ٧ و    ٦ سالیانه مطابق با بندهای  
شورای عالی کار واگذار کرده است و از آنجا که تطبطصطره  

در هی  کارگاهی غیر از تشکیل یطکطی    ٦٩٦ چهار ماده  
از نهادهای وابسته دولتی اجازه هی  تشکل مسطتطقطلطی بطه  
کارگران نمی دهد و نمایندگان همین تشطکطلطهطای دولطتطی  
در شورای عالی کار پذیرفته می شوند، چطگطونطه حطداططل  
مزد چهار برابر زیر خ  فقر را بر دهها میطلطیطون کطارگطر و  

 مزدبگیر محروم تحمیل کردند. 
خواست امسال ما در رابطه با حداطل مطزد بطایطد بطاالی  
چهار میلیون تومان باشد و از هم اکنون برای تحقطق آن در  

 سطا سراسری دست بکار شویم. 
 ٦٦/٠/٦٩٩١ جوانمیر مرادی  

 
روز شمار مبارزاتی محماود صاالاحای 

 فعال جنبش کارگری 
  ٦٩٤٩ محمود االحی، اهل، ساکطن سطقطز و مطتطولطد  

بە اتهامی سیاسی دستگطیطر و    ٥٩ می باشد. وی در سال  
دسطتطگطیطر    ١٦ بعد از مدتی کوتاه آزاد و مجطددأ در سطال  

شد. ارتباطات محمود بە ویژە با کارگران به شیوه ای بطود  
ططی    ١٧ اردیبهشت روز جهانی کارگر در سال    ٦٦ کە در  

دراد کارگطاه هطای خطبطازی را از    ٩١ فراخوانی توانست  
ابا تعطیل کند و فعالیطن کطارگطری    ٦٦ الی    ٦١ ساعت  

با پ ش شیرینی و احبت با مردم، روز جطهطانطی خطود را  
جشن بگیرند. پس از این مراسم، محمود االحی دستطگطیطر  

یک بطار دیطگطر    ١٤ و مدتی را در زندان گذراند و در سال  
مطاە از زنطدان    ١ در مهاباد دستگیر و زندانی شد. او مدت  

 خود را در زندان ارومیە گذراند.  
پس از آزادی، بە شهر سقز بطرگشطت و    ١٥ وی در سال  

در این شهر بە فعالیت های کارگری خطود ادامە داد. او  
در سطقطز    ١٢ در بهار همان سال دستگیر شد و تا بهمن سال  

 زندانی شد.  
ایشان در اولین مجمع عمومی و انجمن انفی خطبطازان  

شرکت کرده و با وجطود ایطنطکطه مطراجطع    ٢١ سقز و در دهه  
طانونی اجازه کاندیدا شدن در هیئت مدیره ایطن نطهطاد را بطه  
او ندادند  اما نقش به سزایی در شکل گیری ایطن انطجطمطن  
که بعدها در بین کارگران به عطنطوان سطنطدیطکطای خطبطازان  
شناخته شد را داشت. وی به فعالیت خود در سطنطدیطکطای  
خبازان ادامە داد تا اینکە این بار ادارە اططالعطات تصطمطیطم  
گرفت او را از کار اخراج کند. در چطنطیطن وضطعطیطتطی در  

سال سطابطقە کطار در یطک خطبطازی را    ٩ حالی که حدود  
 داشت، بدون پرداخت هی  مزایایی اخراج گردید.  

به اتهام سیطاسطی    ٢٠ محمود االحی بار دیگر در سال  
هطمطانطنطد      دستگیر و حدود سه ماه را در بازداشطت بطودنطد و 

بارهای طبل، پس از آزادی باز بە فعالیت هطای کطارگطری  
 خود پرداخت.  

ماە حطبطس تطعطزیطری    ٦١ مجددأ ایشان به    ٢٩ در سال    
 بە زندان رفت.   ٢٩ محکوم گردید و در شهریور ماە سال  

روز از آزادیطش    ٦٩ کە تنطهطا    ٠١ اردیبهشت سال    ٦٦  
گذشتە بود باز هم از طر  ادارە اطالعطات در مطراسطم روز  
جهانی کارگر دستگیر و بە خارج از شهر انتقطال دادە شطد.  
کارگران و شرکت کنندەگان در مراسم روز جهانی کطارگطر  
بە دستگیری او اعتراض کردند و خطواسطتطار آزادی فطوری  
او شدند، تا اینکە سرانجام پس از چنطد سطاعطت او را آزاد  

 کردند.  
بطا هطیطات نطمطایطنطدەگطان    ٠٩ محموداالحی، در سطال  

کنفدراسیون اتحادیەهای آزاد کارگری، بە سرپرستی خطانطم  
آنا بیوندی در تهران، مطالططات کطرد و مشطکطالت واططعطی  
کارگران ایران را برای او و هیات همطراهطش تطعطریط  کطرد.  
همانین ایشان از اعضای کمیته بطرگطزار کطنطنطده ی اول  



 ٥٩٤ شماره      -  چهارم  دوره     19     کارگر کمونيست 

سقز بود که منجر به دستگیری او و جطمطع    ٠٩ ماه مه سال 
زیادی از کسانی شد که طصد شرکت در ایطن مطراسطم را  
داشتند. بعدها همه ی دستگیطر شطدگطان بطه مطرور تطبطرئطه  
شدند، اما محمود االحی به یطک سطال زنطدان مطحطکطوم  

 شد.  
این فعال کارگری از اعضای هیئت موسطس کطمطیطتطه  
هماهنگی برای  ایجاد تشکل های کارگری بود کطه در  

اعالم موجودیت کرد. او چندین دوره عضو هیطئطت    ٠٤ سال  
اجرایی این تشکل و بطعطدهطا کطمطیطتطه هطمطاهطنطگطی بطرای  

 کمک به ایجاد تشکل های کارگری بود.  
دستگیر گطردیطد و پطس از    ٩٤ ایشان بار دیگر در سال  
سال زندان مطحطکطوم شطد کطه در    ٩ بازداشت و محاکمه به  

 دادگاه تجدیدنظر به یک سال تقلیل یافت. 
محمود االحی هفته گذشته که برای انطجطام دیطالطیطز    

در بیمارستان سقز حضور داشت بطا هطمطان وضطعطیطت وخطیطم  
جسمی بازداشت و برای گذراندن ایطن مطحطکطومطیطت روانطه  

 زندان سقز گردید 
 

محمود االحی ، سطمطبطل مطقطاوت وپطایطداری جطنطبطش  
 کارگری ایران ، آزاد باید گردد! 

محمود االحی از پیشروان وفعال بطرجسطتطه کطارگطری  
ایران در حالی که در بیمارستان امام خمینی سطقطز در حطال  
دیالیز کلطیطه هطای خطودبطود بطدون اخطططار ططبطلطی تطوسط   
نیروهای وزارت اطالعات بدون تطوچطه بطه وضطعطیطت وخطیطم  
پزشکی اش بازداشت وبرای اجرای حکم یطک سطال روانطه  

 زندان شد . 
جمهوری اسالمی مسبب حطال وروز وبطیطمطاری کطلطیطه  
های امحموداالحی است.  او در بطازداشطتطگطاه سطنطنطدج  
کلیه هایش را بطه دلطیطل عطدم رسطیطدگطی وعطدم تطحطویطل  
داروهایش در بازداشتگاه اطالعطات سطنطنطدج از دسطت داده  
است. محمود االحی نیاز مبرم بطه رسطیطدگطی پطزشطکطی  
دارد واگر در این مورد تطعطلطلطی اطورت گطیطرد، اتطفطاططات  

 جبران ناپذیری ممکن است بیفتد . 
اکنون خانواده این فعال وجنبش کارگری ایطران شطدیطدا  
نگران حال محمود االحی هسطتطنطد.  مطحطمطود اطالطحطی  
سمبل مقاومت وپایداری ما کارگران عطلطیطه بطی حطقطوططی  
وچپاول هرروزه است.  محمود االحی همواره ططهطرمطانطا نطه  
در دفاع از طبقه کارگر به مبارزه بطی وططفطه بطرای آزادی  
وبرابری ورفطاه هطم ططبطقطه ای هطایطش در اط  اول ایطن  

 کارزاربوده است. 
بططازداشططت مططحططمططود اططالططحططی طططویططا مططحططکططوم اسططت.   
جمهوری اسالمی و نطهطادهطای امطنطیطتطی اش،  مسطئطول  
مستقیم  هرگونه آسیب جسمانی به او هسطتطنطد و بطایطد در  
برابر خانواده و مردم و کارگران ایران و در مطقطابطل وجطدان و  

 افکار عمومی جهان پاس گو باشند. 
 محمود االحی باید فورا وبی طید وشرط آزاد شود.   

بهنام ابطراهطیطم زاده فطعطال کطارگطری، عضطو کطمطیطتطه  
 پیگیری برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری 

 ٦٩٩١ آبان    ٠      
 

 جكم جلب برای علیرضا قفی
ماموران دادستانی اوین سطاعطاتطی پطیطش بطا در دسطت  

داشتن حكم جلب و حكم ورود به منزل بطه خطانطه عطلطیطرضطا  
ثقفی مراجعه كرده و خطواهطان ورود بطه مطنطزل و جطلطب او  
شدند . .انها جكم جلب را به اعضطاءخطانطواده نشطان داده و  
كارت شناسائی خودرا نیز نشان دادند .از انجا كطه نطامطبطرده  
در منزل حضور نداشت با تنظطیطم اطورت جطلطسطه حطكطم را  
ابال  كرده و خواهان ان شدند كه نامبرده روز شطنطبطه خطودرا  
به داد سطرای اویطن جطهطت اجطرای حطكطم سطه سطال زنطدان  

هطمطراه    ٦٩٠٠ معرفی كند . علیرضا ثقفی در اول ماه مطه  
با تعداد زیادی از فعاالن كارگری در پطار  اللطه بطازداشطت  
شده و مدت جهل روز را در زندان گذرانده بطود و در انطتطهطا  
با طرار وثیقه ازاد شده بود . تا كنون چندین بار به و ثطیطقطه  
گذار اخطار داده شده كه خودرا معرفی كطنطد لطكطن وی از  

 معرفی خود  امتناع كرده است  .  
 

چهاردهام آباان یااداور تالان تاریان روز 
زندگیم بود. روزی که هیاگاگااه فاراماو  

 نخواهم کرد،روزی تلن و باشکوه
اما تل ی آن چندین برابر میشود وطتطی کطه مطیطبطیطنطم  
کا  محمود االحی عزیز با این شرای  جسمی در بطنطد  

 است  
و سعی در تطکطرار کطردن سطنطاریطوی شطاهطرخ زمطانطی  
 ،کوروش ب شنده و محمد جراحی را نیز برای او کرده اند 
محمود االحی که تمام زندگی خود را وطط  ططبطقطه  
کططارگططر کططرده و بططرای رسططیططدن بططه آن اهططدا  انسططانططی  

 ،سرس تانه و جسورانه مبارزه کرده.  
زمانی که در مورد ططبطقطه سطتطم دیطده ی کطارگطر و  
احیای حقوق کارگران با تمام وجطود اطحطبطت و فطعطالطیطت  

میکند و از دغدغه هایش مطیطگطویطد مطن مطات مطبطهطوت  
میشوم که یک انسان چقدر باید دلی بزر  و تطفطکطری  
عمیق داشته باشد که تمام زنطدگطی خطود را در مسطیطری  

 درست و انسانی بگزارد 
بی شک جای او زندان نیست و تنها جطرمطش اطدای  

 فرودستان بودن است و بس 
و هر مشکلی چه در زمطان حطبطس و چطه در زمطان  
آزادیش پیش بیاید مسئولیت آن مسطتطقطیطمطا بطه عطهطده ی  

 سیستمی است که او را حبس کرده 
امیدوارم هرچه زودتر او در کنار خطانطواده و عطزیطزانطش  

 ببینیم 
 و شاهد سناریوی تل  از پیش نوشته شده ای نباشیم 

 
زاده همسر محمطود اطالطحطی" هطمطسطرم بطه    نجیبه االا 

 امکانات درمانی نیاز دارد 
نجیبه االا زاده، همسر محمود االحی و س طنطگطوی  
كمیته دفطاع از او، بطا شطرش مطاجطرای بطازداشطت وی در  
بیمارستان از سوی نیروهای لبطا  شط طصطی، از هطمطگطان  
خواستار شده است كه '' سكوت نكنند و پشتطیطبطان خطانطواده  
ی نه تنها محمود بلكه همه زندانیان سیاسی و عطقطیطدتطی  

 باشند و آنها را تنها نگذارند!'' 
 به فراخوان او وسیعا پاس  دهیم. 

*** 
محمود صالحی فعال کارگری که روز 

آبان مجددا دستگیر شاد، باه دو  ٦
بار دیالیز در هفته نیااز دارد. روز 

چهاردهم آبان یاداور تلن ترین روز زندگیم 
 بود.       
 سامان بخشنده
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زاده همسر او از  آبان نجیبه صالح ٧
دادستانی تقاضا کرد ماجاوز اناجاام 
دیالیز محمود صالحی را صادر کناد. 
دادستانی او را به پزشکی قااناونای 
ارجاع داد و پزشکی قاناونای صادور 
ای  چنین گواهی را به دریاافات نااماه

از بیمارستان ماناوک کارد. ناجایاباه 
زاده همسر محمود صاالاحای در  صالح

گفتگو باا رادیاو زمااناه نسابات باه 
سالمتی این فعاال کاارگاری زنادانای 

 ابراز نگرانی کرد.
محمود االحی دبیر سابق انجمن انفی خطبطازان سطقطز  
و از بنیانگذاران کمیته هماهنگی برای کمک بطه ایطجطاد  

های کارگری است و بارها به سطبطب تطالش در راه    تشکل 
ایجاد تشکل مستقل کطارگطری بطازداشطت و زنطدانطی شطده  

 است. 
دستگیری مجدد محمود اطالطحطی کطه بطه بطیطمطاری  

هطای    طلبی و مشکل کلیه دچار است با اعطتطراض تشطکطل 
 مستقل کارگری و فعاالن اجتماعی روبرو شده است. 

در زندان تشدید شطد. او    ٩٤ بیماری کلیه االحی سال  
توس  نیطروهطای وزارت اططالعطات    ٦٩٩٤ هشتم اردیبهشت  

دستگیر شد. مسئوالن زندان داروهای او را کطه هطمطسطرش  
برد، در اختیار االحی طرار نطدادنطد و    هر هفته به زندان می 

تنها پس از آن که کلیه االحی از کطار افطتطاد، مطامطوران  
دو بار او را با یک نام مستعار برای دیالیز به بطیطمطارسطتطان  

 توحید سنندج بردند. 
در حطالطی کطه بشطدت    ٦٩٩٤ مطاه    االحی نهم خطرداد 

  ٩ بیمار بود با طید وثیقه آزاد شد. دادگاه انقطالب او را بطه  
سال حبس تعزیری محکوم کرد و اعطتطراض اطالطحطی بطه  
حکم، منجر به ارسال پرونده او به دادگاه تجدید نظر شطمطاره  

 سنندج شد.   ٤ 
مطحطمطود اطالطحطی را    ٦٩٩١ آبطان    ١ مامورانی کطه  

ی حطکطم    هنگام خروج از بیمارستان دستگیر کردنطد، بطرگطه 
یک سال زندان او را در دست داشتند. اما حکم دادگاه یطا  

 احضاریه برای االحی ارسال نشده بود. 
آبطان نطوبطت    ٠ شطنطبطه    زاده، روز سه   به گفته نجیبه االا 

دیالیز محمود االحی است. انتقال او بطه بطیطمطارسطتطان امطا  
منوط به تایید پزشکی طانونی و مطوافطقطت دادسطتطانطی و  

 مسئوالن زندان است. 
 برگرفته از تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
 کمیته دفاع از محمود صالحی: ١اطالعیه شماره 

مسئولین زندان مرکزی سقز ماحاماود  
 صالحی را تحت فشار قرار داده اند
به اطالع عمطوم مطی رسطانطیطم کطه، مسطئطولطیطن زنطدان  
مرکزی سقز بدون هی  مجوز و توجیطه ططانطونطی پطوشطیطدن  
لبا  مشکی در زندان را ممنوع کرده اند، ایطن در حطالطی  

است که مطحطمطود اطالطحطی سطالطهطای سطال اسطت لطبطا   
 مشکی می پوشد. 

ایشان زیر بار این تصمیم خطودسطرانطه مسطئطولطیطن زنطدان    
نرفته است. در مقابل زندانبانان از تحویطل گطرفطتطن لطبطا ،  
پتو و سایر لوازم مورد نیاز ایشان از خانطواده اش خطودداری  

 کرده اند. 
محمود االحی از روز دستگیری یعنی شنبه گذشطتطه  
تاکنون باالجبار تنها از یک دسطت لطبطا  اسطتطفطاده کطرده  

 است. 
زندانبانان محمود را از داشطتطن نطیطازمطنطدیطهطای اولطیطه    

زندگی در زندان یعنی ت ت، پتطو و لطبطا  مطردم مطحطروم  
کرده اند و تحمیل این شرای  باعی ابتالی ایشان به سطرمطا  

 خوردگی شدید شده است. 
محمود االحی از بیماریهطای عطدیطده ای رنطج مطی    

برند و پزشکان معالج بارها تاکیطد کطرده انطد کطه بط طاططر  
دیالیزی بودن ایشطان سطرمطاخطوردگطی بطرایشطان خطططرنطا   

 است. 
تحمیل این محرومیت ها به محمود االحطی سطرآغطاز    

فشار روحی و جسمی و بازی کردن با زندگی ایطن فطعطال  
 جنبش کارگری ایران است. 

ما ضمن مطحطکطوم کطردن ایطن اعطمطال ضطد انسطانطی    

 خواهان آزادی فوری و بی طید و شرط ایشان هستیم. 
 کمیته دفاع از محمود االحی 

 ٧١٦٢ برابر با دوم نوامبر    ٦٩٩١ آبان    ٦٦ پنج شنبه  
 

نامه سرگشاده عثمان اسماعیالای رو 
بااه اطااالعااات ساانااناادج و سااقااز و 
 دادستانی سقز و مسئولین اطالعات 

 سقز و سنندج . 
من کارگر ساختمانی از شما ها سوال دارم ، آیطا چطرا  
باید فعالین کارگری را باز داشت کنطیطد مطگطر انطهطا چطه  
گناهی کرده اند غیر از این است که بر علیه نطابطرابطری و  
فااله طبقاتی و اجتماعی مجنگنطد ؟ ایطنطهطا بطر عطلطیطه  
نابرابری و اجتماعی مبارزه می کنطنطد . شطمطا تطمطام ایطن  
زندگی پر زرق و برططی کطه شطمطا هطا و دادسطتطانطی دارد  
مدیون طبقه کارگر هستید حقوق شماها از دسترنطج ططبطقطه  
کارگر پرداخت می شود شماها بطا دسطتطرنطج کطارگطر سطر  
طدرت نشسته اید . شما ها نماینده گان طبقه سطرمطایطه دار  
هستید برای ماندگار ی نظام های سطرمطایطه داری هطزاران  
کارگر و فعالین کارگری را اعدام و زندانی می کنطیطد .  
شما ها بارها و بارها می گوید که مطا زنطدانطی سطیطاسطی  
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نداریم ایا محطمطود اطالطحطی و هطزاران مطثطل او سطیطاسطی  
نیستند؟ ایا شما از دسطتطرنطج ططبطقطه کطارگطرجطنطن هطای  
نابرابری و دخالت تو کشور های منطقه نطمطیطکطنطیطد .خطرج  
این درامد ها از کجا می آید؟معطلطوم اسطت مطال دسطتطرنطج  
طبقه کارگر است. شما مگر نمی بینید هر روز کطارگطران  
رو به کولبری اورده اند روز نیست که چندتنی از انطهطا در  
مرز ها کشته نشوند شما امار بی کاری طبقطه کطارگطری  
را هی  وطت واطعیت را به جامعه بیان کرده اید؟ ایطن هطمطه  
دزدی های میلیاردی همه اینها از دسترنج طبطقطه کطارگطر  
نیست؟ شما ها اگر راست می گویید بیاییطد بطا کطارگطران  
مناظره رسانه ای و تلویزیونی داشتطه بطاشطیطد در مطورد نطا  
عدالتی احبت کنید . طضاوت را بگذارید به عطهطده خطود  
توده مردم. شما تا کی اعتقاد و باورهای انسان ها را بطاور  
ندارید؟ فق  باور های خودتا ن را باور دارید ولطی خطب بطه  
نظر من کارگر، باید همه انسان ها اعتقاد شطان ازاد بطاشطد  
هی  کس ب اطر باورش نباید زنطدانطی ویطا اعطدام شطود .  
ماطبقه کارگر هیای نداریطم کطه از دسطت بطدهطیطم ولطی  
خوشب تی را برای انسان های کره خاکی بطه ارمطوطان در  
می آوریم . امید وارم هطر چطه زود تطر وزارت اططالعطات  
دادستانی شهرسقز دسطت از ایطن کطارهطای غطیطر انسطانطی  
بردارند و تمام زندانیان سطیطاسطی و کطارگطران بطدون ططیطد و  

 شرط ازاد گردند . 
 
 
 
آبان: تجمع پرسنل راه آهن بعالات  ٨
 ماه حقوق و مزایای معوقه ١

سال هنوز با طرارداد یطکطمطاهطه    ٧١ پرسنل راه آهن بعد از  
 ماه است حقوق نگرفته اند.   ٤ آزمایشی کار می کنند و  

 
دادگاه تجدید ناظار داود رضاوی و 

 ابراهیم مددی
دادگاه تجدید نظر داود رضوی بطدون حضطور وکطیطلطش  

سطیطزدهطم آبطان بطرگطزار    ٩١ آطای االا نیکب ت درشطعطبطه  
 گردید 

روز سیزدهم آبان ماه دادگاه تجدید نظر داود رضطوی از  
اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکطت واحطد در  

این دادگاه برگزار گردید ،این دادگطاه بطرای ایطن    ٩١ شعبه  
فعال سندیکایی درحالی برگزار شطد کطه وکطیطل نطامطبطرده  
آطای نیکب ت در همان روز باید در دادگاهی دیگر حطاضطر  
میشد و این تداخل باعی شد که آطای اطالطا نطیطکطبط طت  
وکیل رضوی نتواند در دادگاه تطجطدیطد نطظطر حطاضطر شطود  
هرچند که دوروز طبل مطدار  تطداخطل دو دادگطاه را بطه  

ارائه کطردنطد ودرخطواسطت تطمطدیطد تطاریط  دادگطاه    ٩١ شعبه  
تجدید نظر را داشتند اما متاسفانه مورد طبول دادگطاه واططع  
نشد و  به تقدیم الیحه دفاعی به دادگطاه اکطتطفطا کطردنطد،  
دادگاه تجدید نظر را  ساعت ده ابا در حالی آغطاز شطد  
که طاضی و مطدعطی الطعطمطوم حضطور نطداشطتطنطد و آططای  
رضوی ضمن ارائه الیحه دفاعی که توس  وکطیطل آططای  
االا نکب ت تنظیم گردیده بود خودشان هطم بطا پطاسط  بطه  
سواالت دادگاه به دفاعی پرداختند و اظهطار کطردنطد  کطه  

فق  دردفاع از حقوق همکارانش و کطارگطران تطالش کطرده  
اند و اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت را نمطی پطذیطرنطد  

 وطبول ندارند . 
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محطکطوم کطردن  
احکام ناعادالنه علیطه فطعطاالن سطنطدیطکطایطی و کطارگطری  
خواستار آزادی تمامی فعاالن اطنطفطی دربطنطد الط طصطوص  
دیگر عضو زندانی این سطنطدیطکطا رضطا شطهطابطی کطه هطم  
اکنون در شرای  وخیم جسمانی درزندان رجطایطی شطهطر بسطر  

 میبرد شد. 
 سندیکای کارگران شرکت واحد     آبان ماه 

 
ابراهیم مددی نایب رئیس سندیاکاای 
کااارگااران شاارکاات واحااد بااه شااعاابااه 

دادگاه تجدید ناطار فاراخاواناده ١٦
 شد

ابراهیم مددی عضو دیگر هطیطئطت مطدیطره سطنطدیطکطای  
کارگران شرکت واحد درتطاریط  دوزادهطم آتر مطاه بطایطد در  

دادگاه تجدید نظر دادگطاه انطقطالب حطاضطر شطود    ٩١ شعبه  
،ابراهیم مددی وداودرضطوی در نطیطمطه هطای شطب هشطتطم  
اردیبهشت ماه توس  نیروهای اطالعات در مطنطزل شط طص  

روز بطازداشطت در  ٧٧ شان همزمان بازداشت شدند و بطعطد از  
اوین ، با طرار وثیقطه اطد مطیطلطیطون    ٧١٩ بند انفرادی زندان  

دادگاه انقطالب مطجطمطوعطا    ٧١ تومانی آزاد شدند و درشعبه  
 به ده سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

درهمین ارتباط دیروز سیزدهم آبان مطاه دادگطاه تطجطدیطد  
 برگزار گردید   ٩١ نظر داود رضوی درشعبه  

 سندیکای کارگران شرکت واحد   آبان ماه 
 

  
 فراز آزادی

گوشه ای از زندگی و مباارزه ماحاماد 
 جراحی در زندان تبریز

چند روزی را در زندان تبریز گذراندم. زنطدانطی    ٩٦ سال  

که در آن  افرادی مانند سکیطنطه مطحطمطدی اشطتطیطانطی و  
محمد جراحطی و شطاهطرخ زمطانطی در آن زنطدانطی بطودنطد.  
سکینه ب اطر پرونده ای که کمیتطه بطیطن الطمطلطلطی عطلطیطه  
اعدام روی ان کار کرد و اسم اش را جهانی سطاخطت و در  
نهایت با تالشهای ایطن کطمطیطتطه از زنطدان آزاد شطد، هطمطه  
میشناختند و در کنار اسم او از مینا احدی نطام مطیطبطردنطد   
که شهرتی جهانی دارد. کمتر زندانی مطحطکطوم بطه اعطدام  
بود که مینا را نشناسد، همه ار فعالیتهایش مطیطگطفطتطنطد و  
شماره تلفن اش دست بدست میگشطت. شطاهطرخ زمطانطی و  
محمد جراحی نیز در زندان شهره خاص و عام بطودنطد، آنطهطا  
ب اطر جسارتشان در برخورد به دادسطتطان و ططاضطی پطرونطده  
شان و نیز ب اطر فعالیتهائی که در داخطل زنطدان داشطتطنطد،  
محبوب همه بودند. در زندان از حرفطهطا و گطفطتطه هطایشطان  
میگفتطنطد و سطازمطانطدهطی زنطدانطیطان بطرای فطعطالطیطتطهطای  
اجتماعی را همه میستودند و از هر دو بطه عطنطوان رهطبطران  
محبوب کارگری یاد میکردند. به محض ورود بطه زنطدان،  
یکی از زندانیطان عطادی بطه بطهطانطه دادن غطذا در کطنطارم  
نشست و گفت که دوست عزیز شطمطا تطازه آمطده ای، االن  
وطت دادن غذا گذشته و تطا فطردا از غطذا و نطان خطبطری  
نیست، به محی  زندان آشنا نیستی، بهتره که بیطای پطیطش  
ما بشینی . گوشه ای را نشان داد و رفطت. مطن بطعطد از  
خوردن غذا برای پس دادن ظطر  غطذا پطیطش شطان رفطتطم.   
” جمعی پنج نفره بودند. یکی از این زنطدانطیطان گطفطت کطه" 

محمد جراحی و شاهرخ گفته اند که فردی با مش طصطات  
شما به زندان میاد، در اطالعات خیلی اتیت شطده، هطوایطش  

خیلی زود با این دوستان اخت گطرفطتطم .  ”.  را داشته باشید 
احبت از بحی های آنها ، احطبطت از ایطنطکطه کطارگطران  
باید متشکل شوند و غطیطره ، کطتطابطهطایطی کطه شطاهطرخ و  
محمد داشتند، هنوز پیش این زندانیان بطود. هطیطاطکطدام از  
این زندانیان زنطدانطیطان سطیطاسطی نطبطودنطد، ایطن بطنطد ، بطنطد  
معتادین، سارطین و مجرمین خطرنا  و اعدامی ها بطود.   
رژیم برای اتیت و آزار زندانیان سیاسی ، آنهطا را در مطیطان  
این زندانیان رها میکرد، با این هد  که زنطدانطی سطیطاسطی  
را تحت فشار طرار دهند. غافل از اینکه فعالطیطنطی مطانطنطد  
شاهرخ زمانی و محمد جراحی در کار سیاسی روی هطمطه  
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انسانها، بویژه انسانهایی که طربانطی شطرایط  ضطد انسطانطی  
سرمایه داری بودند، خبره اند. محمد و شاهرخ بطراحطتطی در  
میان این زندانیان فعالیت شان را میکردند و آنطهطا را بطرای  
فعالیتهای اجتماعی داخل زندان و بعد از آزادیشطان، بطرای  
بیرون زندان آماده میکردند. چنین تالطشطهطایطی بطاعطی شطده  
بود که من به محض ورود به زندان مورد حمطایطت جطمطعطی  
از این زندانیان طرار بگیرم کطه مطحطمطد جطراحطی و شطاهطرخ  
زمانی سازمان داده بودند. آنها مطدام بطا بطیطرون در تطمطا   
بودند و فضا کامال دستشان بود. همین زندانیان میگطفطتطنطد  
که شاهرخ و محمد برای اهدا  حزبی و سطازمطانطی شطان  
در داخل زندان فعالیت میکنند. آنهطا هطمطه زنطدگطی شطان،  
برای نجات مردم از جهنم جمهوری اسالمی اسطت. افطکطار  
و ارمانهای سوسیالیستی، کتابها و دست نطوشطتطه هطایشطان  
در میان ب شی از زندانیان دست بدست میگشت . از آنطهطا  
بنام انسانهطای جسطوری کطه زنطدگطی شطان بطرای نطجطات  
جامعه ار  شده، یاد میکنند، از حرفهایی کطه در بطرابطر  
طاضی و دادستان زده بطودنطد، مطیطگطفطتطنطد. یطکطی از ایطن  

ما میدانیم  مطحطمطد و شطاهطرخ در  ” زندانیان میگفت که"  
ارتطبططاط بططا یطک سططازمطان و یطا حطزب کططار مططیططکطنططنططد،  
حرفهایشان، حر  یک فرد و جمطع دو سطه نطفطره نطیطسطت،  
ططططططعططا کسططی بططا ایططن اهططدا  بططزر ، فططردی از یططک  
تشکیالت بزر  است و دطیقا بطه هطمطیطن خطاططر رژیطم از  

واطعا هم همیطنطططور بطود، انسطانطهطائطی کطه  ”  اینها میترسد. 
رژیم برای محدود کردنشان، انها را در مطیطان مطعطتطادیطن و  
زندانیان عادی رها میکند و انطهطا مطتطقطابطال روی هطمطیطن  
زندانیان کار میکنند، آنها  را با اهدا  بطزر  انسطانطی و  
اجتماعی آشنا و سطازمطانطدهطی مطیطکطنطنطد، کطمطونطیطسطتطهطا  
هستند.  محمد جراحی در زندان هطم دسطت از تطالطشطهطای  
کمونیستی و سوسیالیستی اش برنداشطتطه بطود، او بطعطد از  
تبعید شاهرخ زمانی به زندان یزد، فعالیتطهطایطش ر ا شطدت  
ب شید و بهمین دلیل بود که همیشه مورد تهدیطد و آزار و  
اتیت مامورین زندان طرار داشت و مدام او را از بطنطدی بطه  
بند دیگر منتقل میکردند. او همانان به کار آگطاهطگطرانطه  
و سازماندهی در داخل زندان و ارسال بیانیه های فطردی و  
جمعی ادامه میداد. دادن اطالعیه به مناسبتهای م طتطلط   
مانند روز  جهانطی کطارگطر و غطیطره و جطلطب حطمطایطت از  
فعالیتهای م تطلط  بطهطمطراه دیطگطر زنطدانطیطان سطیطاسطی از  
فعالیتهائی بود که تا روز آخر زندان محمد جطراحطی انطجطام  

سطال زنطدان آزاد شطد. در    ٥ داد و سرانجام بعد از گذراندن  
طول این مدت بطه اشطکطال مط طتطلط ، مطورد اتیطت و ازار  
مسئولین جنایتطکطار سطیطسطتطم طضطائطی دادگطاه انطقطالب و  
اطالعات تطبطریطز ططرار گطرفطت و چطنطانطکطه در یطکطی از  
مصاحبه هایش مطرش میکند، زندگی در شرایط   سط طت  
زندان و محی  الوده، او را مریطض کطرد و تطبطعطات هطمطیطن  

 مریضی باعی ابتال به و شدت گرفتن سرطان شد. 
 

زندگی و مطبطارزات مطحطمطد جطراحطی بطرای هطمطیطشطه  
تاثیراتش را بر روی جامعه آتربطایطجطان گطذاشطت. زنطدگطی  
چندین ماه پطس از آزادی از زنطدان و ادامطه مطبطارزه اش  
برای آرمانهای کارگری و سوسیالیستطی و حطمطایطتطهطایطی  
که از او در طول دوره نقاهت و پس از عطمطلطهطای جطراحطی  
اش اورت گطرفطت، حضطور پطرشطور فطعطالطیطن اجطتطمطاعطی   

ورهبران کارگری در بیطمطارسطتطان بطر بطالطیطن اش، نشطان از  
تاثیرات این رهبر محبوب کارگری در جطنطبطش کطارگطری  

 ایران داشت. 
 

همه آن انسانهائی که  در طول بیش از سطه دهطه، چطه  
در بیرون از زندان و چه در درون زندان با محمطد جطراحطی و  
آرمانهایش آشنا شدند ، همه و همه عمال به کطمطونطیطسطم و  
سوسیالیسم وال شدند، محمد جراحی پلی شد بین هطزاران  
انسان و کمونیسم کارگری! چرا که او بطا اعطالم عطلطنطی  
تعلق تشکیالتی اش به حزب کطمطونطیطسطت کطارگطری، هطر  
آناه در زندگی اش تطالش کطرده بطود را بطه کطمطونطیطسطم  

 کارگری و ساختن یک دنیای بهتر وال کرد. 
 

محمد جراحی با این حطرکطت تطاریط طی اش، بطه هطمطه  
فعالین نشان داد که دیگر دوره بی هطویطتطی  سطیطاسطی و  
تشکیالتی برای فعالین و رهبران کارگری و فهالین سطایطر  
جنبشهای اجتماعی، بسر امده و فعالین بطرای رسطیطدن بطه  
ارمانهایشان باید تعلق تشکیالتطی داشطتطه بطاشطنطد و بطدیطن  
ترتیب است که میتوان ستاد رهبری انطقطالب آتطی ایطران را  

 در سطا میلیونی به جامعه بهتر شناساند. 
 

مراسم خاکسپاری اش و سط طنطرانطی هطای پطر شطور و  
کمونیستی که از طر  دوستطان اش و فطعطالطیطت اطورت  
گرفت، و سرود انترناسیونالطی کطه بطرمطزارش سطرداده شطد،  
همگی گویای اینست که محمد جراحی در دل کطارگطران  
و فعالین اجتماعی و مردم آگطاه آتربطایطجطان جطای دارد و  
ارمانهایش را با تالش بطرای مطتطحطقطق کطردن جطامطعطه ای  
انسانی، ساختن جامعه ای آزاد و بطرابطر گطرامطی خطواهطیطم  

 داشت. 
 زنده باد محمد جراحی و یادش گرامی! 

 
 

 كارگران راه آهن
دوستان و رفقای كاارگار شاركات راه 

 آهن
شركت راه آهن ایران سالنامه آماری دارد كطه هطر سطال  
منتشر می شود  در این سالنامه اطالعات بطیطشطمطاری در  
باره  راه آهن ،حمل و نقل كاال و اططالعطات مطتطنطوعطی در  
بططاره حططمططل و نططقططل ،واردات واططادرات ،نططوع مططواد حططمططل  
شده،درآمد ، و موارد زیادی در طالب آمار ثبطت شطده اسطت  
،من   در این یاداشت سعی میكنم  با استفاده از ایطن سطال  

 نامه آماری به نقطه طوت كارگران راه آن  بپردازم 
با استناد بطه  آخطریطن آمطار مطنطدرج در سطال نطامطه ،  

نفر میباشد كه البتطه ایطن    ٩٧٦١ كارگران شاغل در راه آهن  
آمار  نیز مانند سایر امارهای دولتی ، ب شی از كطارگطران  
را كه بدون طرارداد در شركتهای پیمانطكطاری دسطتطه چطنطدم  
كار می كنند را ثبت نطكطرده اسطت كطه بطا احطتطسطاب ایطن  
كارگران ، تعداد كارگران شاغل در راه آهن بیطشطتطر از آمطار  

 تكرشده سالنامه است.  
یعنی در مطدت ده    ٦٩٩٥ تا سال    ٦٩٠٥ طی سالهای  

سال نتنها دستمزدهایتان به اندازه كافی افزایش پیطدا نطكطرده  

هزار كارگر ،تطعطداد كطارگطران    ٩ بلكه با كاهش ،، و  اخراج  
نطفطر كطاهطش داده انطد و    ٩١١١ به    ٦٧١١١ را از نزدی  به  

شما باید بیشتر از گذشته كاركنطیطد تطا نطیطروی كطار اخطراج  
 نفر را جبران كنید   ٩١١١ شده    

راه آهن ایران توس  شما كارگطران  كطه در بط طشطهطای  
تطن مطاد    ٦٥٩/٥٢٧/٢١١ متفاوت كارمی كنید سطاالنطه   

انعتی و غیر انعتی شامل ،مصالا سطاخطتطمطانطی ،آهطن  
االت،گ  و سیمان اتصاالت ساختمانی،شیر االت،مطوزایطیط   
وكاشی و سنن بنا،لوازم بطرططی و الطكطتطریطكطی ،نطفطت و  
گازوییل و بنزین ،مواد مور نیاز پتروشیمی ها، دستگطاهطهطا  
و مواد الزم  برای نسطاجطی هطا،و كطل مطاده مصطرفطی در  
انایع،ادوات ارتشی،و انواع مواد غذایطی و هطر آنطاطه كطه  
برای گردش اطتصاد و سرمایه الزم اسطت كطه آمطار آن در  
سال نامه ثبت شده است را از بنادر و شطهطرهطای مط طتطلط   
مانند " سرخس،جلفا ،تبریز ،بندر عبطا ،سطهطالن ، رازی ،  
،میر جاوه، بندر امام ، ماهشهر ، ایناه برون، امطیطر آبطاد ،  

 در طالب واردات و اادرات و توزیع حمل می كند.  
این حجم از جابجایطی كطاال بط طش عطظطیطمطی از سطود  
سرمایه داران حاكم بر ایران راتامین میكنطد كطه رططم آن بطه  
ادها هزار میلیارد دالر میرسد،از كار ارزان شطمطا كطارگطران  
ی  درادی های مفت ور،آخطونطد و غطیطر آخطونطد ،پطاسطدار  
وطشری انگل میلیاردها  دالر به جیب میزنطنطد،و مطقطامطات  
رده باالی  شطركطت راه آهطن بطا حطقطوق هطا و پطاداشطهطای  
نجومی زندگی مرفه و راحتی را برای خطودشطان سطاخطتطه  
اند در عوض شما كارگران راه  آهن دستطمطزدهطای چطنطدیطن   
برابر زیر خ  فقرتان هم برای ماههطا پطرداخطت نطمطی شطودو  
طراردادهای ناامن شولی و نداشتن امنطیطت مطحطیط  كطار و  
بهداشت و امكانات پطزشطكطی هطر  روز از شطمطا كطارگطران  

 طربانی میگیرد.  
اگر در خیابانها و شهرهطای بطزر  و كطوچط  شطاهطد  
تردد خودروهای میلون دالری هستیم ،اگطر آططا زاده هطای  
آخوند پاسدار و غیر پاسدار در برجهطای شطیط  و مطدرن بطا  
آخرین امكانات رفاهی خوش می گذراننطد،  بطه یط  امطر  
عادی تبدیل شده است  تماما از حاال استثمار و نطیطروی  
كار ما كارگران و به گروگان گرفتن زندگی و مطعطیطشطت  

 ما است.  
حاكمیت سرمایه داری در ایران تطالش كطرده بطا تطوطیطیطر  
طوانین كار و توییر در طوانین است دامی،افو  متطحطد مطا  
كارگران را از هم بپاشد و با تحطمطیطل ططراردادهطای نطا امطن  
شولی و بسیار ناپایدار و شكننده مانند ساعتی ، پیطمطانطی،  
خرید خدمطت ، ططرارداد كطار مطعطیطن ، روزمطزد ،  ثطابطت  
شركتی ، رسمی  ، سعطی در پطراكطنطده  و مطتطفطرق نطگطه  
داشتن ما دارد،همانین با واگذار كردن ب شطهطایطی از كطار  
به شركتهای پیطمطانطكطاری كطه تطعطداد آنطهطا بطرابطر بطا امطار  

شطركطت ثطبطت شطده و دهطا شطركطت    ١١ سالنامه به بیش از  
كوچ  غیر ثبتی كه آمار آنها در سالنامه ططیطد نشطده ،بطه  
متفرق نگه داشتن ما با توسل به همین اطدامات دسطت زده  

 است.  
بططا وجططود پطیططشطرفططت هطای عطظططیططم    ٧٦ اگطر در طططرن  

تكنولوژیكی در عراه امنیت شولی ،امطكطانطات بسطیطاری  
بوجود امده ،اما دریغ از كوچطكطتطریطن تط طصطیطص انطهطا در  
محیطهای كار ،كه میبینیم نبود امكانطات هطر روزه از مطا  



 ٥٩٤ شماره      -  چهارم  دوره     23     کارگر کمونيست 

طربانی میگیرد.، با وجود میلیاردها دالر سطود شطركطت راه  
آهن ،هزینه ورزش و شیر كه برای كارگران هزیطنطه مطیطشطود  
ی  سیصد وچهل و پنج هزارم درامطد راه آهطن اسطت) سطال  

 نامه اماری   
 دوستان عزیز  

اعتراض چند روزه  و سراسری شما به لحاظ موططعطیطت  
و نقشی كه در اطتصاد و به تبع آن در سیطاسطت و جطایطگطاه  
اجتماعی كه دارید ،میتواند كل موطعیت ططبطقطه كطارگطر و  
تمامی مردمی كه خواهان سرنگونی این حكومت هسطتطنطد  

 راتوییر دهد.  
فق  كافی اسطت شطمطا كطارگطران راه آهطن چطنطد روز  
اعتصاب سراسری كنید،كل مناسبات اططتطصطادی و اداری  
و اجتماعی به نفع طبقه كارگر تطوطیطیطر خطواهطد كطرد ،ایطن   
توییرات  از ی   طر  سرمایه داران و حاكمیت آنطهطا را بطه  
لرزه خواهد انداخت واز طر  دیگر امطیطد بطه تطوطیطیطر وضطع  
موجود را در  دل میلیونها انسان بسیار بیشطتطر از گطذشطتطه   
بارور خواهد كرد و آتش اشتیاق به دگرگون كطردن ،اعطتطمطاد  
به نفس در سایر ب شهای مراكز تولیدی و خدمطاتطی مطهطم  
را اد چندان خواهطد كطرد ،اطفطو  فشطرده شطمطا در یط   
اعتصاب چند روزه با توجه به موطعیتی كه در اططتطصطاد و  
تولید انباشت سود و سرمایه دارید همانین به شطمطا ططدرت  
ایجاد تشكل را با وسیعترین نیروی همطكطارانطتطان را خطواهطد  

 داد.  
با اعطتطراض و اعطتطصطاب سطراسطری شطمطا،مطیطلطیطونطهطا  
معلم،بازنشسطتطگطان، كطارگطران اطنطایطع فطوالد ، كطارگطران  
پتروشیمیها،،هزاران كارگر الستی  سازیطهطا  هطزاران كطارگطر  
اتومبیل سازی و میلیونها كارگر بیكار بطه فطراخطوان شطمطا  
امید خواهند بست . فعالیطت و ادامطه كطاری بسطیطاری از  
مراكز تولیدی و خدماتی مستقیما با اعطتطصطاب سطراسطر   
شما  از كار با خواهد ایستاد و عمطال اعطتطصطاب سطراسطری  

 شما مراكز دیگر را به اعتصاب میكشاند.  
باید ما كارگران نقاط ططوتطنطان را خطوب بشطنطاسطیطم،هطر  
اعتصاب و اعتراض ما را بطه هطم نطزیطیطكطتطر مطیطكطنطد ،در  
روزهای اعتصاب بیشتر از طبل فرات هم فكری خطواهطیطم  
داشت،اعتصاب نیروی ما را برای ایجطاد تشطكطل كطارخطانطه  
 ،فرا كارخانه و منطقه ای و سراسر  بیشتر خواهد كرد  

باید در هر اعتراض و اعتصاب خانواده هایمان را هم بطا  
خود همراه كنیم خانواده ما كارگران ب شی از طبقه كطارگطر  

 و همررزمان ما در هر اعتراض و اعتصاب هستند 
 زنده باد كارگران راه آهن  

 زنده باد اعتصاب سراسری زنده باد اتحاد كارگری 
 رضا رشیدی فعال كارگری 

بازداشت و حبس محمود صاالاحای را 
 قویا محکوم میکنیم.

بدنبال موج بازداشت های اخیر فطعطالطیطن کطارگطری در  
آستانه روند تعیین حداطل دستمطزد و بطرای ایطجطاد فضطای  
سرکوب و رعطب در مطقطابطل اعطتطراضطات و اعطتطصطابطات  
گسترده کارگری، محمود اطالطحطی، فطعطال کطارگطری از  
مقابل درب بیمارستانی که برای مداوا مراجعطه کطرده بطود  
،توس  نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی سطقطز  

 منتقل گردید.  

هم اکنون نیز بعلت عارضه ططلطبطی از زنطدان بطه یطک  
 بیمارستان اعزام گردیده است.  

ما دستگیری این کارگر مبطارز را کطه بطیطمطاری اش  
ناشی از سالها تحمل زنطدان در گطذشطتطه و بطی تطوجطهطی  
مسئولین در مداوایش بوده است را بشدت محکوم میکنطیطم  
و خواسطتطار آزادی فطوری و بطیطقطیطدوشطرط ایشطان ودیطگطر  
کارگران و فطعطالطیطن کطارگطری هسطتطیطم ....سطنطدیطکطای  
ططططططططیططططططططشططططططططکططططططططر هططططططططفططططططططت   کططططططططارگططططططططران ن

 ..خورشیدی ٦٥/٠/٦٩٩١ تپه...مورخ... 
 

 گزار 
 کودکان کار مترو تهران کرج

چه کسی باید بطه چطنطنطیطن فطاجطعطه ای پطاسط  دهطد  
کودکانمان روی گنج نشستند اما هی  چیزی متعلطق بطه  
آنها نیست با کودکانمان چه کردند کطه هطرروز آنطهطارا در  
گوشه وکنار خیطابطان یطا در حطال کطار کطردن وبطعطضطا از  
خستگی بیش از حد در گوشطه ای خطوابشطان مطیطبطرد هطر  
روزه شاهد دهها وادها مطورد از چطنطنطیطن اطحطنطه هطای  

 دل راشی هستیم که طلب هر انسانی را بدرد میاورد  
کودکان طابل دفاع هستند .لعنت به ایطن زنطدگطی کطه  
کودکانش زیر دست وپای عاملین چننطیطن وضطعطیطتطی لطه  

 میشوند  
 #کودکان_کار 

 
چهاردهام آباان یااداور تالان تاریان روز 
زندگیم بود. روزی که هیاگاگااه فاراماو  

 نخواهم کرد،روزی تلن و باشکوه

 سامان ب شنده 
اما تل ی آن چندین برابر میشود وطتطی کطه مطیطبطیطنطم  
کا  محمود االحی عزیز با این شرای  جسمی در بطنطد  

 است  
و سعی در تطکطرار کطردن سطنطاریطوی شطاهطرخ زمطانطی  
 ،کوروش ب شنده و محمد جراحی را نیز برای او کرده اند 
محمود االحی که تمام زندگی خود را وطط  ططبطقطه  
کططارگططر کططرده و بططرای رسططیططدن بططه آن اهططدا  انسططانططی  

 ،سرس تانه و جسورانه مبارزه کرده.  
زمانی که در مورد ططبطقطه سطتطم دیطده ی کطارگطر و  
احیای حقوق کارگران با تمام وجطود اطحطبطت و فطعطالطیطت  
میکند و از دغدغه هایش مطیطگطویطد مطن مطات مطبطهطوت  
میشوم که یک انسان چقدر باید دلی بزر  و تطفطکطری  
عمیق داشته باشد که تمام زنطدگطی خطود را در مسطیطری  

 درست و انسانی بگزارد 
بی شک جای او زندان نیست و تنها جطرمطش اطدای  

 فرودستان بودن است و بس 
و هر مشکلی چه در زمطان حطبطس و چطه در زمطان  
آزادیش پیش بیاید مسئولیت آن مسطتطقطیطمطا بطه عطهطده ی  

 سیستمی است که او را حبس کرده 
امیدوارم هرچه زودتر او در کنار خطانطواده و عطزیطزانطش  

 ببینیم 
 و شاهد سناریوی تل  از پیش نوشته شده ای نباشیم 

 
 سر تیتر وقایع اجتماعی و کارگری 

 
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه عطلطمطی کطاربطردی  

 مقابل وزارت علوم 
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Workers in Iran  
کارگران در فیس بوک                               

 دیدن کنید

نفر در جهان یک نفر  از نطوعطی سطو تطوطذیطه    ٩ از هر  
 رنج میبرد. 

 
تجمع جمعی از کارگران شرکت تراور  لرستان مطقطابطل  

 مجلس 
 

 ٦٩٩١ نفر به دلیل غرق شدگی در سال    ٢٧٠ فوت  
 

کاُر سنندجی دوروز پس از سطقطوط از    مر  سنن 
 داربست 
 

وضعیت اسفنا  سل  سرویس دانشطجطویطی دانشطگطاه  
 دولتی میبد یزد 

 
تحصن بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان بطرنطامطه و  

 بودجه 
 

مططر  دو کططارگططر نصططاب آسططانسططور در دو حططادثططه  
 جداگانه 
 

  ١٤ به دلیل غلظت گطرد و خطا  در شطلطمطاطه مطرد  
 ساله شیرازی فوت کرد 

 
جمعی از نیروهای خرید خدمات آمطوزشطی مطیطانطه"مطا  

الطعطبطورتطریطن    نیروهای خریطد خطدمطات آمطوزشطی در اطعطب 
کاریم/ دسطتطمطزدمطان کطمطتطر از حطداططل    روستاها مشوول به 

 طانونی است 
 

تجمع اعتراضی کسبه همدان نسبت به انسداد راهطهطای  
 منتهی به بازار شهر 

 
دادگاه تجدید نظر داود رضطوی عضطو هطیطئطت مطدیطره  
  ٩١ سندیکای کارگران شرکت واحد سیزده آبطان درشطعطبطه  

 دادگاه انقالب برگزار میشود 
 

روز زمطان    ١١ بطه     ٩٥ مهار آتش سوزی دکل نفتی  
 نیاز دارد 

 
تجمع اعتراضی  پرسنل راه آهن بطعطلطت پطرداخطت نشطدن   

 حقوق و مزایای معوطه 
جمعی از دانشطجطویطان دانشطکطده فطنطی فطومطن،یطکطی  

دانشکدُه فنی پردیس دانشگطاه تطهطران در اعطتطراض  ٦٦ از 

به عدم پاس گویی مدیران به مطالبات خطود،بطرای دومطیطن  
 بار،در احن این دانشکده تجمع کردند. 

 
تحصن بازنشستگان کشور ثابت کردند و خطرج و رنطج  

 راه نمی تواند مانع حرکت حق طلبانه ایشان شود 
 

داستان تل  تجاوز و تعرض به کودکان ادامه دارد. ایطن  
بار یک مربی غیررسطمطی اسطکطیطت، بطه چطنطد کطود   

 ساله در استان یزد تعرض کرده است. ٠ 
 

 تجمع مالباختگان پدیده شاندیز در نمایشگاه مطبوعات 
 

 ساله و سوزاندن همسرانش   ٥١ خودسوزی یک مرد  
 

پنج سال پیش در چنین روزی )نهم آبان  ستار بهشطتطی  
کارگر وبال  نویس توس  پلیس فتا دستگیر و به نطقطططه  

 نامعلومی منتقل شد 
 

تجمع اعتراضطی غطارت شطدگطان مطوسطسطه کطاسطپطیطن  
 آبان ماه   ٠ کرمان  
 

تجمع اعتراضی جوانان جویای کارکطنطگطان نسطبطت بطه  
بیکاری همزمان با بازدید استاندار بوشهر از پطروژه دهطکطده  

 گردشگری 
 

سطوزی و انطفطجطار    تعدادکارگران جان باخته حادثه آتطش 
 نفر رسید ٢ پاالیشگاه نفت تهران به  

 
ایطران ضطمطن    -پالتفرم سندیطکطاهطای کطارگطری سطوئطد 

محکوم کردن دستگیری مجدد محمود اطالطحطی خطواهطان  
 ازادی فوری وبدون طید وشرط ایشان شد 

 
نوامبرروزاعتصطاب وتطظطاهطرات سطراسطری درفطرانسطه  ٦١ 

 علیه سیاست های لیبرالی دولت ماکرون 
 

ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران شطهطرداری گطمطیطشطان  
 پرداخت نشده است. 

 
گفتگوی رادیو بین المللی فرانسه با نجیبه االطا زاده  

 درباره محموداالحی 
 

بالتکلیفی معیشتی وشولی کارگران کارخانه سطیطم و  

 کابل پیشرو انار 
 

 سومین روز اعتصاب کارگران نیروگاه شیروان 
   

اعتراضات دنباله دار کارگران کاارخااناه 
ایران قوطی نسبت به عدم پرداخت مااه 
 هاحقوق،حق بیمه ودیگر مطالباتشان

کارگر معترض این کارخانه بدنبال اعطتطصطاب  ٦٥ اخراج  
 اسفندماه سال گذشته 

روزپنج شنبه یازدهم آبان ماه، کارگطران کطارخطانطه ایطران  
طوطی دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حطقطوق،حطق بطیطمطه  
ودیگر مطالباتشان،باری دیگر مطقطابطل اسطتطانطداری ططزویطن  

 تجمع کردند. 
کارگران کطارخطانطه ایطران ططوططی" درخطواسطت زیطادی  
نداریم همان حقوق و بیمه ای کطه حطقطمطان اسطت پطرداخطت  
کنند، چرا باید مدیران حقوق به موطع دریافت کطنطنطد امطا  
کارگرانی که زیر خ  فقر ططرار دارنطد بطه ایطن مطیطزان بطا  

 مشکالت مالی روبرو باشند؟ 
سال گذشته پطیطش از عطیطد کطارگطران اعطتطصطابطی در  
شرکت داشتند* که خ  تولید متوط  شد و مطدیطرعطامطل  
  ٦٥ شرکت طول رفع مشکالت را داد  امطا در هطمطان ایطام  

 نفر از نیروهای معترض را اخراج کردند. 
به گزارش یک منبع خبری محطلطی،کطارگطران تطجطمطع  
کننده علت این تجمع را عدم پرداخت شش ماه حقطوق، سطه  

 های کارگری عنوان کردند.   سال عیدی و بن 
کارگران معترض این کارخانه گطفطتطنطد"کطارخطانطه ایطران  

  ٦١١ راه اندازی شد و هم اکطنطون    ١٧ طوطی طزوین از سال  
نفر آنها استط طدامطی هسطتطنطد و    ٦٧ کارگر دارد که حدود  

در مرز بازنشسطتطگطی ططرار دارنطد و بطقطیطه نطیطز ططراردادی  
 هستند. 

این کارگران افزودند" طبال طراردادهای کارگری ما بطا  
شطد امطا    مطاهطه بسطتطه مطی   ٩ ماهه و    ١ شرکت به اورت  

چندماهی است که مسئوالن شرکت ططرارداد یطک مطاهطه  
 کنند.   با ما تنظیم می 

این کارگران تجمع کننده اتعطان کطردنطد" از فطروردیطن  
ماه سال جاری حقوق کارگران پطرداخطت نشطده و بطتطازگطی  
فق  حقوق فطروردیطن مطاه را واریطز کطرده انطد، حطتطی بطن  

پطرداخطت نشطده    ٩٧ ،  ٩٦ ،  ٩١ هطای    کارگری ما طی سال 
 هزارتومان بود.   ٩١١ که مبلغ ساالنه آن یک میلیون و  

مطاه حطقطوق مطاه    ١ این کارگران گفتند" در سال جاری  
پرداخت نشده و از ابتدای سال نیز لیست بیمه ای بطرای مطا  
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رد نشده و هی  هزینه ای برای بیمه کارگطران واریطز نشطده  
 های ما دفترچه بیمه ندارند.   است و خانواده 

های گذشته حق بیطمطه    این معترضان عنوان کردند" سال 
شد و از ابتدای سال بطه ططور    ما به اورت منظم واریز نمی 

تاکنون نیز عطیطدی کطارگطران    ٩٩ کامل ططع شده  از سال  
واریطز نشطده اسطت و ایطن مشطکطل عطامطلطی بطرای ایطجطاد  

 اختالفات خانوادگی بین کارگران شرکت شده است. 
کارگران کارخانه ایران طوطی ططزویطن تصطریطا کطردنطد"  

های کارگران شاهد بودیطم کطه بطه    متاسفانه در بین خانواده 
علت مشکالت مالی به طالق منجر شد که جای تطاسط   

های متطالطشطی    دارد  امروز کدام مسئول پاس گوی خانواده 
 شده این کارگران است؟ 

این کارگران تجمع کننده تاکید کردند" وایران ططوططیو  
هطای    طزوین یک شرکت خصوای است که تولیطد ططوططی 
دهطد    مواد غذایی، شیرخشک و رب و کنسرو را انجام مطی 

و مواد تامین کننده تولیدات ما در داخطل کشطور اسطت و  
 از داخل کشور هم سفارش کاال داریم. 

این معترضان بیان کردند" سه هفطتطه ططبطل مطا مطقطابطل  
استانداری تجمع کرده بودیم کطه ططرار شطد جطلطسطه ای بطا  
حضور نماینده شرکت برگزار شود  اما متطوجطه شطدیطم کطه  

 مسئوالن شرکت در این جلسه حضور پیدا نکرده اند. 
این کارگران گفتند" شرکت ما بطا سطفطارشطهطایطی کطه  

دهطد و انطبطار دپطو شطده    کند کار تولید انجام مطی   طبول می 
تطوانطنطد    محصوالت هم نداریم  چطور مسئوالن شرکت نطمطی 

حقوق و حق بیمه ما را پطرداخطت کطنطنطد؟ مطدیطران شطرکطت  
 فق  تا به امروز به ما وعده رفع مشکالت داده اند. 

این کارگران تجمع کننده اتعان کردند" سطال گطذشطتطه  
پیش از عید کارگران اعتصابی در شطرکطت داشطتطنطد کطه  
خ  تولید متوط  شطد و مطدیطرعطامطل شطرکطت ططول رفطع  

نطفطر از نطیطروهطای    ٦٥ مشکالت را داد  اما در همان ایطام  
 معترض را اخراج کردند. 

این معترضان در پایان عنوان کردند" درخواسطت زیطادی  
از مسئوالن نداریم همان حقوق و بیمه ای که حقطمطان اسطت  
پرداخت کنند، چرا باید مدیران حطقطوق بطه مطوططع دریطافطت  
کنند اما کارگرانی که گاهی زیر خ  فقر طرار دارنطد بطه  

 این میزان با مشکالت مالی روبرو باشند؟ 
 

پیام یکی از کارگران شرکت نیاشاکار 
هفت تپه به کااناال اتاحاادیاه آزاد 

 کارگران ایران
جا داره بیشتر در مورد مطدیطر کشطاورزی شطرکطت هطم  

 بنویسین. 
ش صیتی که هطم پطای سطهطامطداران جطدیطد داره حطق  
کارگر رو پایمال میکنه.یک بطازنشطسطتطه کطه از شطرکطت  
دیگه اومده و مشوول به کار شده با اهدا  کاهش هطزیطنطه  
و در راستای کاهش اضافطه کطاری و حطذ  عطنطاویطن و  
گروههای پرسنل کشاورزی به طوری از زمطان روی کطار  

امدن این مدیر هیاگونه عنوانی و حطکطمطی اطادر نشطده  
 است 

با پایان ابیاری و کشطت در دمطای سطوزان و شطرجطی  
شدید و از ابتدای ابانماه تمام اضافه کاری پرسنطل روزکطار  

 کشاورزی ططع کرده است. 
دطیقا با ورود سهامداران جدید و بطرای بطقطا    ٩٤ از سال  

 در سمت خود بدنبال کاهش هزینه هاست. 
ایا نیروی کشاورزی کطه تطمطام تطابسطتطان تطالطشطش رو  
میکنه در گرمای سوزان محصول به رشد مورد نظر بطرسطه  
باید در هوای خنک زمستان بطا کطاهطش اضطافطه کطاری  

 روبرو بشه؟؟ 
و خودکار برای کار خودشون را  هطم    ٤ Aحتی برگه  

ططع کرده.چه برسه بطه سطهطمطیطه نطوشطت افطزار مطهطر مطاه  
 پرسنل!!!! 

 

 بین المللی
هاازاران کااارگاار بااا  -باالااغااارسااتااان 

خواست افزایش دستمزد دست تاجاماع 
 زدند

هزار کارگر با خطواسطت    ٤ اکتبر بیش از    ٧٢ روز جمعه  
هطای دولطتطی    از سطاخطتطمطان     افزایش دستمزد در مقابل یکی 

 دست به تجمع زدند. 
دستمزد کم در این کشور عضو اتطحطادیطه اروپطا بطاعطی  

بطهطتطر      شده است که کارگران برای دستمزد باالتر و زندگی 
 های دیگر عضو این اتحادیه مهاجرت بکنند.    به کشور 
از هنطگطام سطقطوط بطه ااطططالش      سال طبل یعنی   ٧٠ از  

کشورهای وسوسیالیستیو بیش از یطک مطیطلطیطون و اطد  
 هزار نفر به کشورهای اروپای غربی مهاجرت کرده اند. 

لطو    ٦١٤١ دستمزد متوُس  کارگران در این کشطور  
هطا در    تطریطن دسطتطمطزد   از پایطیطن     دالر  است که یکی   ١٦٠ ) 

 های عضو اتحادیه اروپا به حساب میاید.   کشور 
خانمی که داعی این تجمع اعتراضطی شطرکطت کطرده،  

در دو جطای مط طتطلط  کطار      گوید برای گذران زندگی   می 
از مطردم اسطت      گوید این داستان خطیطلطی   کند. وی می   می 

بطر      چون در غطیطر ایطن اطورت از پطس مط طارج زنطدگطی 
 نمیایند. 
 

گستر  آزار کاودکاان در  -یونیسف 
 کننده است جهان نگران

 
آزاری در سطراسطر جطهطان را بطه    یونیس  میزان کود  

کننده دانسته است. این سطازمطان در گطزارشطی    شدت نگران 
تحطت عطنطوان ویطک چطهطره آشطنطا، خشطونطت در زنطدگطی  
 کودکان و نوجوانانو آماری هولنا  منتشر کرده است. 

یونیس  )ارگان ویژه سازمان ملل متحد در حمطایطت از  
کودکان  در آخرین گزارش خود گفته است کطه در جطهطان  

گطیطرنطد. ایطن    ها کود  مورد آزار و اتیت طرار مطی   میلیون 
شود. بیشطتطریطن    آمار شامل کودکانی در سنین م تل  می 

 شود.   آزار در محی  خانه نسبت به کودکان روا می 
کورنلیو  ویلیامز، کارشنا  یونیس  این وضعطیطت را  

آزار کطودکطان  »گطویطد"    کننده دانسطتطه مطی   به شدت نگران 
به گطفطتطه او سطه چطهطارم   «شناسد.   هی  حد و مرزی نمی 

ساله در سراسر دنیا یطعطنطی نطزدیطک بطه    ٤ کودکان دو تا  
میلیون کود  زیر فشار روحی، خشونت جسطمطی و    ٩١١ 

 گیرند.   تنبیهات بدنی طرار می 
یونیطسط  در گطزارش خطود از نطوزادانطی کطه سطیطلطی  

هایی که توسط  پسطرهطا بطه تطحطمطل    خورند یا دخترباه   می 
 شوند س ن گفته است.    های جنسی مجبور می   مزاحمت 

  ٩١ کورنلطیطو  ویطلطیطامطز، کطارشطنطا  یطونطیطسط  بطه  
کطنطد و    کشوری که آمارشان در دستر  اسطت اشطاره مطی 

نفرشان با کتک وتطربطیطتو    ١ گوید" از هر ده کود ،    می 
شوند و از هر ده کود  یک ساله یکی با سیلی یطا    می 

سطال،    ٥ کطود  زیطر    ٤ شود. از هر    توسری مجازات می 
میلیون کود ، زیطر دسطت    ٦٢١ یکی از آنها یعنی حدود  

اش    شود کطه تطوسط  شطریطک زنطدگطی   مادری بزر  می 
 گیرد.   مورد آزار طرار می 

کطنطنطد کطه    نویسندگان گزارش در عین حال اتعان مطی 
ترین اطالعاتی تهیه شده اسطت کطه در هطر    این آمار از تازه 
اند. آخرین آمار برخی کشورها مطتطعطلطق بطه    کشور ارائه شده 

. یطونطیطسط   ٧١١٥ است و برخی متعلق به سال    ٧١٦١ سال  
هطای مطلطی و    ها، نظطرسطنطجطی   در این گزارش به آمار دولت 

هطایطی کطه در سطططا    هایی کطه نطظطرسطنطجطی   چنین داده   هم 
 اند، تکیه کرده است.   المللی ارائه شده   بین 

مطیطلطیطون دخطتطربطاطه و زن    ٦٥ ها حطدود    بنابر این داده 
سطالطگطی مطجطبطور بطه داشطتطن    ٦٩ تا    ٦٥ نوجوان در سنین  

انطد. ایطن    رابطه جنسی شده یا مورد آزار جنسی طرار گرفتطه 
 آزار عمدتا از سوی افراد خانواده یا آشنایان بوده است. 

یکی دیگطر از آمطار هطولطنطا  مطنطتطشطرشطده در ایطن  
شطود کطه مطورد    گزارش، به مر  کودکانی مربوط مطی 

 گیرند.   آزار طرار می 
دطیطقطه یطک کطود     ٢ گوید که در هر    گزارش می 

شطود. در    یا نوجوان در دنیا بر اثر اعمال خشونت کشته مطی 
پطوسطت در    آمریکا بیشتر کودکان یطا پسطران نطوجطوان سطیطاه 

سالگی هستند که بر اثر خشونت کشطتطه    ٦٩ تا    ٦١ سنین  
پوستی که در آمریطکطا بطر اثطر    شوند. عده نوجوانان سیاه   می 

بطار بطیطشطتطر از کطودکطان    ٦٩ شطونطد    خشونت کشطتطه مطی 
 پوست در این کشور است.   سفید 
   
 

هاا باه  درهای استاادیاوم -عربستان 
 روی زنان باز میشود
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در ادامه تالشها برای بهبود حقوق زنطان در عطربسطتطان،  
هطا بطه روی زنطان بطاز مطی      از سال آینده درهای استادیطوم 

 شود. 
یکی از مسئوالن ورزش عربستان سعودی اعطالم کطرد  
ورزشگاه های ریطاض، جطده و دمطام از اوایطل سطال آیطنطده  

 میالدی آماده پذیرایی از خانواده ها خواهد بود. 
ماه گذشته و در یکی از جشن هطای مطربطوط بطه روز  
ملی عربستان هم، ادها زن اجازه ورود به اسطتطادیطومطی را  
یافتند که بیشتر برای برگزاری بازی فوتبال استفطاده مطی  

 شود. 
عربستان سعودی که طوانین سفت و س ت علطیطه زنطان  
 دارد، از ماه آینده به زنان اجازه رانندگی هم خواهد داد. 

پادشاهی عربستان همانین به زودی ممنوعیطت وجطود  

سینما را برداشته و اجازه برگزاری م تل  مطراسطم جشطن و  
 شادی را به شهروندانش خواهد داد. 

 
کشتاه شادن بایاش از  -کره شمالی 

کاارگار در حااد اه ریاز  یاک  ٣١١
 سایت آزمایش هسته ای

به گزارش خبرگزاری یونطهطاپ، یطک تطونطل در حطال  
شمالطی ریطزش کطرده    ای کره   ساخت در سایت آزمایش هسته 

 اند.   کارگر کشته شده   ٧١١ است و بیش از  
خبرگزاری یونهاپ که این خبر را به نطقطل از آسطاهطی  
تی. وی ژاپن منتشطر کطرده، گطزارش کطرده اسطت ریطزش  

 (Punggye-ri)ای    تططونططلططی نططاتططمططام در سططایططت هسططتططه 

کارگطری انطجطامطیطد    ٦١١ شمالی، به کشته شدن حدود    کره 
نطفطر دیطگطر در تطالش    ٦١١ که در داخل تونل بودند. حدود  

برای نجات افراد به دام افتاده و زیر آوار مطانطده، در ریطزش  
 دوم، کشته شدند. 

با وجود این، آسطاهطی تطی. وی ژاپطن و خطبطرگطزاری  
انطد کطه    یونهاپ جزئیات بیشتری ارائه نداده و اعالم نطکطرده 
 این رویداد دطیقا چه زمانی اتفاق افتاده است.  

    ای کطره   گویند سایطت آزمطایطش هسطتطه   کارشناسان می 
ای، کطه مطاه    شمالی احتماال پس از شش آزمطایطش هسطتطه 

ترین آنهطا انطجطام شطد، در وضطعطیطتطی    گذشته آخرین و طوی 
برد و ممکطن اسطت رویطداد کطنطونطی بطه    ناپایدار به سر می 

 همین علت، رخ داده باشد. 

اطالعیاه جاماعای ازکاارگاران وفاعاالایان  
کااارگااری در مااحااکااوماایاات باااز داشاات 
محمودصالحی وبرای آزادی تمامی فعالایان 
کارگری زندانی ما جمعای از کاارگاران و 
فعالین کاارگاری ماعاتاقادیام فاعاالایات در 
راستاای احاقااق حاق، باخاصاو  ایاجااد 
تشکلهای مستقل و خودساخته کارگران نه 
تنها نمی تواند جرم تلقی گردد بلاکاه از 
بدیهی ترین حقوق اجتماعی ما کاارگاران 
میباشد. از همین رو ضمن محکاوم ناماودن 
بازداشت فعالین جاناباش کاارگاری باویا ه 
زندانی نمودن محمود صالحی که در بستار 
بیماری بسر می بارد،اداماه باازداشات وی 
در چنین شرایطی را بسیار نگران کاناناده 
میدانایام. لاذا خاواساتاار آزادی فاوری و 
بدون قیاد و شارک ماحاماود صاالاحای و 
تمامی فعاالایان جاناباش کاارگاری درباناد 
هستیم. کارگران، تشاکالاهاای کاارگاری و 
انسانهای آزاده! روز شنبه شاشام آباانامااه 
سال جاری محاماود صاالاحای از فاعاالایان 
سرشناس جنبش کارگری ایاران باازداشات 
گردید. بازداشت محمود صالحی جلاو درب 
بیمارستان در شرایطی صورت پذیرفت که 
شعبه اول دادگاه انقالب سانانادج در روز 

ساال  ٦نامبرده را باه  ٦١شهریورماه  ٣١
حبس به اتاهاام عضاویات در تشاکالاهاای 

ساال و نایام و باه  ٧معارض کشور باه 
اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال و نایام 
حبس تعزیری محکوم نموده بود، کاه ایان 
حکم پس از اعتراض محمود صاالاحای در 
دادگاه تجدیدنظر اساتاان کاردساتاان باه 
یکسال حبس تعزیری تحات درماان مابادل 

گاردیاده اسات. ماحاباوس ناماودن ماحامااود 
صالحی در شرایطی است که وی بدلیل از 
دست دادن کلیه هایش، هافاتاه ای دوباار 
بایستی دیالیز شاود، هاماگانایان بادلایال 
مشکالت عدیده قلبی و عاروقای هاماواره 
باید تحت نظر پازشاک بااشاد. دفااع از 
ابتدایی ترین حقوق صنفی و سنادیاکاایای 
اقشار مختلف طبقه کارگر در حاالای باا 
برخورد تناد امانایاتای و قضاایای روبارو 
مایاگاردد کاه هازاران کاارگار در ماقااباال 
ظلمهای آشاکاار و ناهاانای کاه از جااناب 
کارفرمایان و حاامایاانشاان باداناهاا روا 
میگردد، فاقد هرگونه تشکل خودسااخاتاه 
و مستقل کارگری هستناد. ماا جاماعای از 
کارگران و فاعاالایان کاارگاری ماعاتاقادیام 
فعالیت در راستای احقاق حق، باخاصاو  
ایجاد تشکالاهاای مساتاقال و خاودسااخاتاه 

کارگران نه تنها نمی تواند جارم تالاقای 
گااردد باالااکااه از باادیااهاای تااریاان حااقااوق 
اجتماعی ما کارگران میباشد. از همین رو 
ضمن محاکاوم ناماودن باازداشات فاعاالایان 
جنباش کاارگاری باویا ه زنادانای ناماودن 
محمود صالحی که در بستر بیامااری بسار 
مای بارد،ادامااه بااازداشات وی در چاناایاان 
شرایطی را بسیار نگران کننده میادانایام. 
لذا خواستار آزادی فوری و بدون قایاد و 
شرک محمود صالحی و تاماامای فاعاالایان 
جنبش کارگری دربند هساتایام. عابادالالاه 
بلواسی واحد سیاده یاوساف آب خاراباات 
یدی قطبی عباس کریمی فردیان مایارکای 
بهرام گارگاان سایاد عالای حسایانای یادی 

 صمدی 


