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

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

کارگران بازنشسته کیان تاایار باا  
 نقشه از قبل دست به تجمع زدند 

 
آباان باناا    ٧١ ساعت ده صبح روز  

بر فراخوانی که از چند روز قابال  
منتشر کرده باودنادت تاعادادی از  
کارگران بازنشسته کیان تاایار باه  

همکارشان در    ٠٥٥ نمایندگی از  
مقابال وزارت صاناعات و ماعادن  
دست به تجمع زدند. ایا  تاجاماع  
اعااتااراداای باادلاایاال عااد  وصااو   
کامل حق ساناوات آناهاا صاورت  

 گرفت.  
 

بازنشستگان کیان تایر قاباال نایاز  
بارها دست به تاجاماع زده اناد از  
جااماافااه هاافااتااه قااباال در مااقاااباال  
کارخانه کیان تایر تجاماع کاردناد  
و در طی پنج سا  گذشته باارهاا  
به مراجع مختفف دولتای از اداره  
کار و بخشداری و فارمااناداریت  
تاااماایاا  اجااتااماااعاای و دادساارای  
منطاقاه ماراجاعاه کارده اناد اماا  
ارگان های مختفف آناهاا را سار  
دوانده اند. در ایا  پاناج ساا  هار  

هازار تاوماان    ٠٥٥ ماه فقط مبفغ  
به شکل قسطی و آنها  ناامانا ا   

به کارگران پارداخات شاده اسات.  
در مذاکاره دو سااعاتاه ای کاه  
امااروز ماایااان چاانااد ناافاار از  
نمایندگان تاجاماع کانانادگاان باا  
مسئولی  وزارت صنعت و ماعادن  
باارگاازار شاادت کااارگااران خااواهااان  
جفسه ای با حضور وزیر صاناعات  
و معدن شدند. مسائاولایا  وزارت  
صنعت و معدن قو  دادناد رار   
یک هفته به خاواسات کاارگاران  
رسیدگی کنناد و کاارگاران باه  
تجمع خود پایان دادند اما تااکایاد  
کردند کاه اگار جاواب ناگایارناد  
تجمع اعاتارادای قادرتامانادتاری  
باارگاازار خااواهاانااد کاارد. الز  بااه  
تودیح است که کارگران شاغال  
کیان تایر که خود مادا  در حاا   
اعتراض هساتانادت باا تاجاماعاات  
بازنشستگان ای  کاارخااناه اعاال   
همبستگی کرده و یاا تاجاماعاات  

 مشترک برگزار کرده اند.  
 

اینکه باازنشاساتاگاان وابساتاه باه  
یک واحد تاولایادی از قابال باه  
تجمع فاراخاوان داده و باا ناقاشاه  
قبفی دست به تجمع زدنادت نشاان  
دهاااناااده درجاااه بااااالتاااری از  

سازمانیافتگی و آمادگای بارای  
تااداو  ماابااارزه اساات و الااگااویاای  
باارای کااارگااران کاافاایااه مااراکااز  
کااارگااری اساات کااه از قااباال  
خبررسانی کاناناد و مارد  را از  
تصمی  خود ماطافاع کاناناد و باا  
آمادگای بایاشاتار خاود را بارای  

 تجمع آماده کنند.  
 

جنب و جوشی که در سا  هاای  
گذشاتاه در مایاان باخاش هاای  
مختفف بازنشستگان در اباعاادی  
سراسری شروع شدهت فضاای تاازه  
و روحاایااه اعااتااراداای تااری بااه  

 جنبش کارگری داده است.  
 

حاازب کاامااوناایااساات کااارگااریت  
کارگران بازنشسته را به تجمعاات  
اعااتااراداای هاامااراه بااا اعضااای  
خانواده هایشان فارامایاخاواناد. باا  
تاامااا  قااوا از ایاا  اعااتاارادااات  

 پشتیبانی کنی .  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٨ ت  ٧٩٣١ آبان    ٧١ 
 ٧٥٧١ نوامبر    
 

کارگران بازنشسته کیان تایر با نقشه 
 از قبل دست به تجمع زدند
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  ٧٧ زلزله ای که شاب گاذشاتاه  
آبان ماه در غارب ایاران و شاماا   
شرق عراق را لرزاند طبق آمارهای  
جمهاوری اساالمای جاان حاداقال  

  ٠٣٠٩ ناافاار را گاارفاات و    ٩٤٨ 
مجروح بجاا گاذاشات. ایا  آماار  

اماروز باه     ٧٧ مربوط به ساعت  
ساعت پا     ٧٤ وقت تهران یعنی  

از وقوع زلزله است. آمار قربانایاان  
اما متاسفانه بایاش از آماارهاای  
حکومتی است. دهها هزار خااناه  
نیز ویران شده و تنها بیمارستان سر  
پل ذهاب نیاز بار سار بایامااران و  
پرسنل بیمارستان فروریخته اسات.  
فرماندار ثالث باابااجاانای گافاتاه  

درصد مناز  شهری    ٣٥ است که  
درصد و مانااز     ٧٥٥ تا    ٠٥ بی   

  ١٥ تاا    ٤٥ مناطق روستایی بی   
انااد. طاابااق    درصااد آساایااب دیااده 

گزارشات حکومتی در کرمانشااه  
نفرت کارناد    ٧٧ نفرت اسال  آباد    ٧٥ 
نافارت    ٧٩١ نفرت سرپل ذهااب    ٧٤ 

نفر    ٧٠ نفرت ثالث    ٧٨ قصر شیری   
نافار جاانشاان را از    ٩ و جوانارود  

دست داده اند. به موجب ای  زلزله  
در شما  شرق عراق نیاز تاعادادی  
جانشان را از دست داده و تعدادی  

 مجروح شده اند.  
 

حزب کمونیست کاارگاری ایاران  
صااماایاامااانااه بااه خااانااواده هااای  
جااناباااخاتاگااان در ایااران و عااراق  
تسفیت میگوید و برای مجروحی   

 آرزوی بهبودی دارد.  
 

عفیرغ  تبفیغات پر سر و صادای  
جمهوری اسالمی درماورد اعازا   
گااروهااهااای امااداد و تااجااهاایاازات  
پزشکیت اما حتی طبق آمارهای  
خودشان کمتری  کمک به نجات  
ماارد  اخااتااصاااو یااافااتااه و در  
بسیاری از روستاها تا صبح امروز  
حتی یک نفر از گروههای امداد  
حضااور نااداشااتااه اساات و هاایاا   
آماااری از قاارباااناایااان زلاازلااه در  
روستاها منتشر نشده است. ایارناات  
خبرگزاری دولتی گفته است که  

زده با کاماباود داروت    مناطق زلزله 
سر ت تخت و تاجاهایازات ماواجاه  
هستند. نماینده مجفا  اساالمای  
از اسال  آباد غرب نیز گفته است  

های ایا  ماناطاقاهت باه    بیمارستان 
شدت با کمبود نیرو و اماکااناات  
مواجهند. اینها گوشاه هاایای از  

اعترافاتی اسات کاه از الباالی  
تبفیغات دروغی  حکومات بایارون  

 میزند.  
 

حزب کمونیست کاارگاری مارد   
ساراسار ایاران بااویامه مارد  غاارب  
کشااور را فااراماایااخااوانااد بااا هاار  
امکانی کاه در دسات دارناد باه  
یاری هماناوعاان خاود بشاتااباناد.  
تجارب زلزله های قبفی نیز نشان  
داده است که مرد  عفیرغ  هاماه  
ماواناعای کاه حاکاومات بار ساار  
کمک رسانی آنهاا ایاجااد کارده  
است بیشتری  کمک را به زلازلاه  
زدگان و نجات جاان مصادومایا   
رسانده اند. همزمان باید حکاومات  
را در سراسر کشاور تاحات فشاار  
قرار داد تا مجروحی  را رایگان و  
با تما  امکانات تحت مداوا قارار  
دهد و خساارات ماالای مارد  را  
تماما بعهاده باگایارد و در اسارع  
وقت و با تما  امکاناات مانااطاق  

 زلزله زده را بازسازی کند.  
 

زلزله یک حادثه طابایاعای اسات  
اما تفافاات زلازلاه و خساارات آن  
طبیعی نیست. مستقیما به نا اا   
حاک ت به مناسبات اقاتاصاادی و  
به حکومت مربوط است. مارباوط  
به میزان رفاه و فقر مرد  و هزینه  
ای است کاه صار  زیار ساازی  
مناطق مسکونی و پیشگیریها و  

خانه های مرد  و تاسیساتی مثل  
بیمارستان ها و مادار  و غایاره  
شااده اساات. اگاار ناا ااا  کااثاایااف  
اسالمی بر ای  ممفکت حکومات  
نمی کرد و درآمدهای نااشای از  
کار و تاال  مارد  صار  رفااه  
مرد  شده بود شاهاد یاک صاد   
ایاا  تاافاافااات ناایااز ناابااودیاا . اگاار  
میفیاردهاا مایافایاارد دالر صار   
سرکوب مرد ت صر  زندان هاا و  
موسسات مذهبیت صار  دزدی  
های مقامات و صار  جاریااناات  
تروریست و مرتجع در منطقه نشده  
بود و صر  رفااه مارد  مایاشادت  
خانه های مرد  بار سارشاان فارو  
نمیریخت. مرد  در زلزله و سیل و  
سایر حوادث طبیعی جان میبازند  
چون مشتی دزد و جنایتاکاار بار  
ای  ممفکت حکومت میکنند که  
ذره ای باارای جااان ماارد  ارز   
قائل نیستند. ساالنه هزاران نفر در  
جاده ها و در مراکز کار جاانشاان  
را از دساات ماایاادهاانااد چااون  
حکومتی تا مغز استخوان فااساد  
و دد مردمی بر سر کار است. و  
مرد  بدرست حکومت اسالمی را  
مسبب ایاناهاماه تافافاات و هاماه  
معضالت و محرومیت های خاود  
میداناناد. قارباانایاان زلازلاه غارب  
کشور نیز قربانیان ن ا  مافاتاخاور  

 اسالمی هستند.  
 

حکومت ناکابات اساالمای باایاد  
گور  را گ  کاناد و بار ویاراناه  
های آن جامعه ای انسانیت آزادت  
مرفه و بارابار بادسات خاود مارد   

 ساخته شود.  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ت ٧٩٣١ آبان    ٧٧ 
 ٧٥٧١ نوامبر    ٧٩  

....................... 

یککککک دقککککیککککقککککه  

سکککککوت بککه یککاد  

جکککانکککبکککاخکککتکککگکککان  

زلکککزلکککه غکککرب  

 کشور 
  

آبان طبق قرار قبفی    ٧٧ امروز  
جاامااعاایاات زیااادی از مااعاافاامااان  
بازنشستهت پرستاران باازنشاساتاه و  
بازنشستگان لشاگاری و تاامایا   
اجااتااماااعاای باارای پاایااگاایااری  
خاواساتاهاای خاود ماقاابال دفاتار  
روحانی دست باه تاجاماع زدناد و  
عفیه رف  و ساتا  و بایاحاقاوقای  
اعااتاااراض کاااردناااد. جاااماااعااایااات  

دو تا سه هزار   بر  بازنشستگان بالغ 
نفر بود. تجمع کنندگان ابتادا باه  
یاد جانباختگاان زلازلاه در غارب  

کشاور یاک دقایاقاه ساکاوت و  
سپ  شروع به شعار دادن کردناد   

وعده ها خسته ایا ت ماا هاماه   از 
همبسته ای ت یاک اخاتاال  کا   
بشااه مشااکاال مااا حاال ماایااشااهت  
همطرازی یکاساالاه ایا  باهاتاریا   
راهکارهت معیشت منزلت ساالمات  
حق مسف  ماستت خط فقر چاهاار  
میفیون حقوق ما یک مایافایاونت  
فریاد فاریااد از ایاناهاماه بایادادت  
اینهمه بیعدالتی هرگز ندیده مفتی  
از جمفه شعارهای ت اهرات امروز  
بازنشستگان بود. بر پالکااردهاای  
معفمان نیز شعارهایی مانند تجمع  

راهار    ۱۱کنندگان در ساعت  
شروع به راهپیمایی کاردناد و باه  
شعار دادن ادامه دادناد. قابال از  
رسیدن باه ماحال بایات رهاباریت  
نیروی اناتا اامای مااناع حارکات  
بااازنشااسااتااگااان شااد امااا جاارات  
اقدامی عافایاه آناهاا ناداشات. در  
پااایااان تااجاامااع یااکاای از زنااان  
بازنشسته با صدایی غرا قطعنامه  
ای قارائات کارد و حااداریا  باا  
شعار تا حق خود نگایاریا ت از پاا  
نمی نشینی  اعال  کردند چنانچه  
به خواست هاای ماا پااساد داده  
نشودت تجمع بعدی را در ماقاابال  

 مجف  برپا خواهی  کرد. 
تجمعات مکرر بازنشستاگاانت  
شعارها و خواست های آناهاات ناه  
فقط روحیه مباارزاتای و مصاما   
بااازنشااسااتااگااانت باافااکااه فضااای  
تعردی در کل جاماعاه را نشاان  
ماایاادهااد. ماارد  بااه جااان آمااده  
اعتصاباات و تاجاماعاات خاود را  
گستر  میدهند و مصاما  تار و  
روش  تر و همبسته تر از هر زمان  
به میدان آماده اناد تاا از حاقاوق  
شهروندی خود و حاق خاود بارای  
یک زندگی انسانای در ماقاابال  
جنایتکااران اساالمای و راهازناان  
حاااکاا  دفاااع کااناانااد. در ورای  
شعارها و مطالبات بازنشستگان و  
کارگران و سایر مارد  ماعاتارضت  
ساارنااگااوناای جاامااهااوری اسااالماای  
بعنوان مسبب مستقیا  و اصافای  
همه محرومیت ها و بیحقوقی ها  
اماار فااوری و واقااعاای آنااهااا را  

 تشکیل میدهد. 
حزب کاماونایاسات کاارگاری  

 ایران 
  ٧٩٣١ آبان    ٧٧ 
  ٧٥٧١ نوامبر    ٧٩ 

 قربانیان زلزله غرب کشور قربانیان نظام مفتخور اسالمی هستند.

 یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان زلزله غرب کشور  
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پررریسررا لررطررفررا خررود  را 
معرفی کن. متولد چه سالی 
هستید؟ تحصیال  شرمرا در 

 چه سطحی بوده!
م  پریساا اباراهایامایاانت ماتاولاد  

و دارای ماادرک فااوق    ٧٩١٠ 
لیسان  تاربایات بادنای و عافاو   
ورزشی هساتا . و عضاو حازب  

 کمونیست کارگری ایران.  
 

شررمررا یررکرری از مرربررتررکررریررن 
دوچرررخرره سررواری زنرران در 
بوکان بروده ایرد؟ پرروسره 
شروع و نتایج این ابرترکرار 
شما)دوچرخه سواری زنران  

 را لطفا توضیح بدهید!؟
ی    ی رشاتاه   خوب م  به واساطاه 
هاای      در رشته   تحصیفی  و عالقه 

ورزشای شانااات ایاماناااساتایااکت  
دوچاارخااه سااواری و آمااادگاای  

تار از    جسمانی به نساباتت فاعاا  
های ورزشی باود . و    دیگر رشته 

ها رو    تونست  مربیگری ای  رشته 
 بگیر .  

بعد از پایان تاحاصایال باه طاباع  
سعی کرد  شغفی رو در زمایاناه  

ولای نشاد.      تحصیفی  داشته باش  
نتونست  بی کار بشین  و ای  باار  
به اداره ورز  و جوانان ماراجاعاه  
کاارد  و گاافااتاا  کااه ماایااخااوا   

هااای رایااگااان تاامااریاا  و    کااال  
آموز  دوچرخه سواری زنان رو  
تشکیل بد . در کنار مسئولایات  
ماارباایااگااری مساائااولاایاات نااایااب  
رئیسی هیات دوچارخاه ساواری  
شهرستان را ه  پذیرفاتا ت ناه باه  
عنوان یک شغل و منبع درآماد  
بفکه به عنوان کاری داوطفبااناه  

ی    انادازی رشاتاه   و در جاهات راه 
دوچااارخاااه ساااواری زناااان در  
شهارساتاان باوکاان. الاباتاه باایاد  
ادافه کن  که م  شاخاصاا   
به عناوان  یاک زن باه دلایال  

هاااا و    ی ماااحااادودیااات   هاااماااه 
مشکاالتای کاه بارای زناان در  
جامعاه وجاود دارهت تاا قابال از  
اینکه وارد دانشاگااه بشا  اصاال  
بفد نبود  دوچرخه سواری کانا ت  
که بعدا  اوناجااردر دانشاگااه   

ی خاواباگااه    ی بساتاه   تو محوطه 
روزی یااک ساااعاات دوچاارخااه  

کاردیا  و اوناجاا یااد    کرایه مای 
گاارفااتاا  دوچاارخااه سااواری روت  
تاکید میکن  م  هی  وقات در  

ای    ای  زمینه یه ورزشکار حارفاه 
نبود  و نشاد ت ولای هاد  ما   

را باا      ای  باود کاه ایا  تاجارباه 
دیگران به اشترک بگذار  و باا  

ای    پذیرفت  ای  مسئولیت زمیاناه 
ایجاد کن  کاه تاعادادی باتاونا   
بیان تو جامعه و در کناار یاک  
فعالیت تفریحی ورزشایت رنا   
زناادگاای رو تاااحاادودی بااتااوناا   

 ببین  و لمسش کن . 
 

آیا موانعی در جامعره بررای 
دوچرخه سواری زنان وجرود 

 داشت؟
بفه موانع خایافای زیاادی وجاود  
داشت آنقد که نمیدونا  از کاجاا  
شروع کن ت به ن ر م  بزرگتاریا   
مانعی که وجود داشات و باعاد  
ای  کاه وارد فضاای ایا  کاار  
شد  بیشتر برا  قابل لاما  باودت  
ای  بود کاه درواقاع ورز  زناان  
کامال سوری و فاقاط یاه اسا   
بود. هر چاناد باودنادت کساانای  
مثل م  که باا صار  وقات و  

ی شااخااصاای    اناارای و هاازیاانااه 
میخواست  برای پیشرفات ورز   
زنان و یا حداقل حضاور زناان در  

ی    جامعه کاری بکن  ولی هماه 
اینا با وجود قوانایا  اساالمای و  
عد  تخصیص بودجه و امکاناات  
و فضاای ورزشای و اساپاانساور  

و ... ماخاصاوصاا  در ماورد  
ای مثل دوچارخاه ساواری    رشته 

ای فااتااوای حاارا     کااه خاااماانااه 
بودنش رو ه  اعاال  کارده باودت  
از ای  ن ر که بگی  زنان باتاونا   
تو سطح حاتای شاهارساتاانت یاه  
روزی به عنوان یه تایا  ورزشای  

فاایاده و    عرض اندا  باکانا ت بای 
ناامااود. مااا تااو    باای تاااثاایاار ماای 

شاد    مسابقاتی کاه بارگازار مای 
رفاتایا  و    باایسات مای   فقط مای 

کااردیاا  و    مااردا رو تشااویااق ماای 
های جناسایاتای    اونجا ه  از نگاه 

حتی مسئولی ت در امان ناباودیا   
و مدا  در  گاوشا  مایاخاونادن  
خان  ابراهیمیان فالن خان  زیاادی  

مالیدهت یا فالنی لبااساش      را لب 
مااناااسااب ناایااسااتت فااالن خاااناا   
رفتار  منااساب نایاسات یاا باا  
صدای بفند میخنده و ...  و در  

هااامااون باارای    پاااسااد درخااواساات 
هاا    برگزاری مسابقات و هاماایاش 

فقط میگافاتا  کاه بارای زناان  
بهمون ماجاوز نامایادن و هامایا   
فعالیت در همی  سطح و به ایا   
شیوه ه  مشکل قانونای دارهت و  

یا انشااالافاه بارای دفاعاات باعاد    
باتااونایاا  باارای زنااان هاا  مااجااوز  
بگیری . در کنار اینات مشکاالت  

ی ماردسااالرت    ناشی از جااماعاه 
نماود.    اسال  زده و سنتی رخ می 
کادو  از    مثال اینکه تقریبا هیا  

مااا انااقاادر احسااا  امااناایاات  
کردی  که تنهایی تاا ماحال    نمی 

تمری  بری  و میبایست یک نافار  
کردت و تو مسایار    همراهیمون می 

تمری  ه  چند نفر مرد دوچارخاه  
سوارت همراهیمون مایاکاردنت بارا  

مشاکال سااز نشاه      اینکه پفی  
هاای خاارج    میبایست باه مسایار 

رفااتاایاا  کااه اوناا     شااهاار ماای 
مشکالت و خاطارات خاود  رو  

ماااخاااصاااوصاااا  واساااه افاااراد  
ماباتاادی یااعاناای تاقااریابااا باارای  

کنندگاان تاو ایا     ی شرکت   همه 
هاا داشاتت در کاناار اون    کال  

هااا مااانااع    خاایاافاای از خااونااواده 
شاادن و خاایاافاای از افااراد    ماای 

میومدن و از م  میخواست  کاه  
با خونوادشاون صاحابات کانا  و  
واسطه بش  و حاتای مسائاولایات  
امنیتی ای  افاراد رو باه عاهاده  

هاا     بگیر  که بتون  بیانت بعضای 
یواشکی میومدنت یاا مایاومادن  
میگفت   خایافای دلا  مایاخاواد  
دخاتارماو بافارسااتا  ولاای باابااا   
میگه نمیتون  اجازه باد  تاو ایا   

ام  امنایات دخاتار     ی نا    جامعه 
به خطر بیوفته و مواردی از ایا   
دست کاه مشاکاالت ماالای و  
تهیه دوچرخه و وساایال ایامانای  

ساواری کاه    استاانادارد دوچارخاه 
برای یه دوچارخاه ساوار بسایاار  
الز  و دروریه در درجاه چاناد   

 قرار میگرفت. 
هرچند یک  بحث طوالنای شاد    

ای    ولاای اجااازه باادیااد از جاافااسااه 
صااحااباات کااناا  کااه بااا حضااور  

اسااتاااناادارت فاارماااناادارت شااهااردارت  
جاماعاهت    ی ماجافا ت اماا    نماینده 

رئی  اداره تاربایات بادنای و ماا  
ورزشااکاااران و ماارباایااان ورزشاای  
برای بررسای و حال مشاکاالت  
ورزشی شهرستان تشاکایال شاده  
بود. خالصه کن  که مشاکاالت  

شاد و هایا     فقاط عاناوان مای 
پاسخی نداشت.  مسائاولایا  تاو  
جفسه فقط اوماده باودن جافاوی  

شاون    ه  کرکری بخونا ت تارفایاع 
رو جش  بگیرن یاا باه رخ مارد   

رو باه    بکش  و آخر جافاساه هاماه 
شاا  دعااوت کااناا . مساائااولاایاا   
پایی  دست ه  بیشتار ساعای بار  
چابفوسی و پای واساطاه بارای  
ماعاارفای بااه افااراد بااالدساات و  
پارتی وپارتی باازی و ماحاکا   
کردن جای پایشان باودن. تاناهاا  
چیزی که هی  مسئولی باهاش  

کارد ماطامائاناا فاقاط    فکر نمای 
مشاکاالت باود و شااایاد حاتاای  

دادنت ماااا    گاااو  هااا  نااامااای 
ورزشکاران که تو اون جفاساه در  
جایگاه مرد  عادی بودی ت چای  

گی . ما     می 

پریسا ابراهیمیان فعال اجتماعی در شهر بوکان بوده. او یکی از بنیانگذاران  

 سواری زنان در شهر بوکان است.   دوچرخه 
 کارگر کمونیست برای آشنایی با پریسا ابراهیمیان و فعالیتها او  مصاحبه زیر را انجام داده.

 ٥ صفحه  
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 درخواست وقت  
 

کرد  و گفت  که همه در ماورد  
مشکالت ورزشایاشاون صاحابات  
کااردن ماا  ماایااخااوا  کااماای از  
مشکالت زنان بگ ت ما زنان تاو  
ای  جامعه نه فاقاط باه عاناوان  
ورزشکار بفکه در هر نقشی کاه  
باشی  حتی شهروند درجه چاناد   
ه  نیستی ت ما عالوه بار ایاناکاه  
هی  امکاناتی بهمون اختصااو  
داده نمیشهت برای بیرون امادن از  

هااماون    خونمون یا حتی تو خاوناه 
کنی ت جنااب    احسا  امنیت نمی 

ی    استاندار و فرماندار و ناماایاناده 
مجف  و ... چه پاسخی واساه  
م  و امثا  م  دارند و چاطاور  
میخوان مشکالت ما رو تودیح  
بدن و حفش کنا . زناان حاادار  
در جفسه همه به یاکابااره دسات  
زدن ولاای در و دیااوار چااقاادر  
جواب منو دادن مسائاولایا  ها   
همینقدت بعد از حرفای م  اماا   
جمعه پاشد عباشو جماع کارد و  
با حالتی کامال بی ادبانه گفات  
آقایان خداحافظ شمات من  گفتا   
اما  جمعاه هامایا  االن باا ایا   
رفااتااار  مااهاار تااایاایاادی باار  

های م  زدت ایشاون ماا    صحبت 
حاافا ای    زنان رو حتی الیق خادا 

ه  نمیدون  اوناوقات ماا اناتا اار  
داری  تو همچایا  جافاسااتای باه  
مشاکااالتامااون رسایاادگای بشااهت  
هنوز حرفان  تمون نشده باود کاه  
چاانااد تااا اسااماا  از چاانااد تااا  
مسائااو  باارا  اومااد کااه تااو بااه  
آخااونااد چاایااکااار داری ایاانااا  
خطرناک ت من  در پاسدت اساما   
داد  که ای  کاثاافاتاا بااعاث و  

ی مشااکااالت و    باااناای هاامااه 
بدبختی مرد  هستاناد. خاالاصاه  

بودت سار          ای شده   همه   اون شب ه  

 ای  مودوع. 
 

جواب شرمرا بره کسرانریرکره 
 مخالف بودند کدامها بود؟

خوب م  مثال بارای زنای کاه  
کرد با حبا  دخاتار     فکر می 

تو خونه مایاتاوناه امانایاتاش رو  
تامی  کنهت گفتا  کاه جااماعاه  

چند ناام  باشاهت باا زنادونای    هر 
کردن دخترت نمیتونی امانایاتاش  

عاکا  باا      رو تامی  کنایت بار 
ای  کار هر چه بایاشاتار زمایاناه  
ناااآگاااهاای و دااعااف رو باارا   
فراه  مایاکانای و باهاش اجاازه  
نمیدی جامعهت مشکالت و حاق  
و حقوق خودشو رو بشناسه و راه  
تعامل با جامعه و مباارزه بارای  

هاشو یاد بگیرهت تو یاک    خواسته 
زناای و باارای کااوچااکااتااریاا   

هااات و اولاایاا  حااقااوق    خااواسااتااه 
انسانیتت همیشه در حا  جدا  باا  
حتی عزیزتری  کساانات هساتای  

و بااالتار از      چه برسه به جامعه 
ی    هاامااه حااکااوماات کااه هاامااه 

حااقااوقاات رو ازت ساافااب کااردهت   
جادا  و مااباارزه بار سار اثابااات  
هویت انساانایات باخاش جادایای  
ناپذیر از زندگیه تاو و هار زنای  

 ت تو حاتای اگار    تو ای  جامعه 
بخوای نمتونی از  فرار کنایت  

تاریا     یا باید در برابر غیر انساانای 
ها تمکایا     ها و بی حقوقی   تحقیر 

کنی و از هویت انسانیات دسات  
باگاور    بکشی و با ایا  رناج زناده 

بشی یا باایاد سار بارآری و در  
اولی  قاد  در ماقاابال عازیازانات  
بایستی و وارد جااماعاه بشای و  

هاا و      برای رسایادن باه خاواساتاه 
ت و دیااادن رنااا  و    آرزوهاااا 

چشاایاادن طااعاا  زناادگاای بااا  
ی    حکاومات و قاوانایا  و هاماه 

مشکاالت و ماواناعای کاه تاو  

 جامعه برات وجود داره بجنگی. 
 

حکومت اسالمی سرکرو  کررد 
 یا مخالف بود؟

خوب م  قبال اشاراتی داشت  به  
مشکالت قانونیت و امنایاتای و  
عد  تخصیص بودجه و امکانات  
و حتی حرا  اعاال  شادن ورز   
دوچاارخااه سااواری باارای زنااانت  

تنهاا    بنابرای  حکومت اسالمی نه 
هااا و    هاازگااز در بااراباار خااواسااتااه 

های زنان سکوت نکرده و    آزادی 
کنهت بفکه هار روز عارصاه    نمی 

رو بر زنان برای هر نوع فعالیتای  
خااارج از اون چاایاازی کااه در  
چهار چاوب اساال  بارای زناان  
تعاریاف شاده رناقاش هاماساریت  
ماادریت کاار بای اجار و ماازد  

داریت بچه داری و تاولایاد    خونه 
کاناه. ما     تار مای   مثل  تانا  

اشاااره کاارد  مااا باارای حاافااظ  
امنیتمون در ماقاابال پافایا  تاو  

های اطرا  شهر تماریا     کوره راه 
ی ای     کردی ت و همیشه سایه   می 

سااارماااون حااا     خاااطااار رو بااااال 
کااردیاا  و هاار چاانااد وقاات    ماای 

یکبار از ای  شاهار و اون شاهار  
خااباار درگاایااری بااا پاافاایاا  و  
دساااتاااگاااایاااری و جااااریااامااااه  

سااواران زن و تااوقاایااف    دوچاارخااه 
هااااشاااون از طاااریاااق    دوچااارخاااه 

دوسااتااامااون و گاااهااا ماارد  بااه  
 رسید.   گوشمون می 

 
نررتررایررج اقرردام ابررتررکرراری
)دوچرررخرره سررواری زنرران  

 شما کدامها هستند؟!
از دیااگاااه ورزشاایت در کاانااار  
تاثیرات ماثاباتای کاه دوچارخاه  
سواری روی سالمت جسمی باه  
طاور کاافاای دارهت اگاار بااخااوایاا   
تاااثاایاارات رواناای ایاا  ورز    
اغفب گروهی رو برسی بکانایا ت  

چیزی که مشاخاصاهت رو حا   
اعااتااماااد بااناافاا  و تصااماایاامااات  
گااروهاای و حاا  هاامااکاااری و   
توان رهبری افراد و تامی  تفریح  
و احسا  نشاط و انارای و...  
در افراد تاثیر خواهد داشت. اماا  
با توجه به نقش و جایگاه اماروز  

ی تحت حاکمیات    زنان در جامعه 
اسالمیت فعالیات ورزشای زناان  

تاوان جادای از ناقاش و    رو نمای 
تاثیر اجاتامااعایسسایااسای اون  
بررسی کرد. به ن ر م  فعالیات  
ورزشایت امااروزه بارای زنااان در  

ای بارای ماباارزه    ایران به عرصه 
طفبی تبادیال شاده و زناان    و حق 

تنها باه ورز  فاقاط از    دیگر نه 
ی تاافااریااح و سااالمااتاای    زاویااه 
نااگاارناادت باافااکااه فااعااالاایاات    نااماای 

ای شااده باارای    ورزشاای زماایاانااه 
قاادرت گاارفااتاا  جااناابااش نااویاا   

ای باارای    رهااایاای زن و بااهااانااه 
ماابااارزه بااا ودااع مااوجااود و  
حاکمیتی که با قوانی  اسالمیه  

کردن و داما       دد زن و برجسته 
زدن نامو  پرستی و فارهانا   
مردساالری و سنتیت ساعای در  
تحمیل نقش جنسیتی به زناان و  
راندن آنها به پساتاوی خاوناه رو  

 داره. 
 

پیام شما در این 
 رابطه!

ایا فرعرالریرن ایرن عررصره  
ترروانررنررد ادامرره کرراری  مرری

دوچرررخرره سررواری زنرران را 
 ادامه دهند؟ 

االن کاامااتاار کساای هساات کااه  
ندونهت زن در اسال  انسان نیساتت  
حقوقی برا  به رسمیت شناختاه  
نشدهت ابزاری برای لاذت مارد و  
تولید مثل و خادمات باه مارده.  
االن دیااگااه هاامااه ماایاادونااا   

ی چانایا     حاکمیتی که بر پایه 
ایدئولوای استاواره و یاک تاار  
موی زن کل بنیانش رو به لارزه  
درمیارهت قاطاعاا بارای سارکاوب  

تااریاا  افااکااارت    زنت عااقااب مااانااده 
عااقااایااد و خاارافااات را از گااور  

هاا     ی سرمایاه   یاره و همه     درمی 
رو باارای بااه آساامااان بااردن ایاا   
اخالقیات و به زمی  کوبیادن زن  

 به کار میبره. 
ای از    اما بشار اماروزت از درجاه 

آگاهی و شاعاور بارخاورداره کاه  
حاتاای فضااای مااخااتااناق تااحاات  
حاکمیت جاماهاماوری اساالمای  
نتونسته مااناع آگااهای زناان از  
حق و حقوق انسانیشون بشه. ایا   
آگاهی و حق طفبی از طارفای  
و ماهیت اسالمیت ماردسااالر و  
دد زن حاکاومات اساالمای از  
طر  دیگهت باعث ایجاد جدالای  
هار روزه باایاا  زناان و ساایااسااتاا   
مرتجع حااکاماه شاده. باناابارابا   

های ورزشیت اجتامااعای    فعالیت 
تنها متوقف نمیشهت بفکاه    زنان نه 

هر زوره نیروی ع یمای از زناان  
ها باا قادرت      در قالب ای  فعالیت 

بیشتری به ودعیت ماوجاود ناه  
 میگ . 
 

اما به ن ار ما  ناارداایاتای از  
ودااعاایاات مااوجااود و فااعااالاایاات  
اجتماعی و حضاور در جااماعاه  

چاانااد مااثاباات امااا کااافاای      هار 
نیست و با توجه به موارد پایاش  
گفته و مااناع ایادئاولاوایاک و  
سیستماتیک موجود بار سار راه  
آزادی زنان در ایرانت جز فعالایات  
متحزبت متشکلت سازماانادهای  
شده و هماهن  زنان در کاناار  
سایر اقشاار جااماعاه بارای کا   
کردن شر حکومات اساالمای از  

 سر مرد  راهی نیست. 

 سواری زنان در شهر بوکان است. پریسا ابراهیمیان فعال اجتماعی در شهر بوکان بوده. او یکی از بنیانگذاران دوچرخه

 کارگر کمونیست برای آشنایی با پریسا ابراهیمیان و فعالیتها او  مصاحبه زیر را انجام داده. 

 يک دنيای بهتر 
 برنامه حزب کمونيست کارگری  را بخوانيد    
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حکومتی  که راهرا در منطقاه  
خاورمیانه قدر قادرتای اساتت و  
گویا تحولی اتافااق نامای افاتاد  
مگر پای ای  حکومت در میاان  
باااشااد. تااحااوالتاای کااه سااران و  
سالطی  ماناطاقاه رقا  مایازناناد  
چیزی جز جنایت و کثاافات در  
پی ندارد. تهدید جن  مستقیا   
مایااان دو دولاات جاانااباش اسااال   
سیاسی و جنگهای نیابتای ایا   
دوت دود  مستاقایاماا باه چشا   
مارد  خااورماایاانااه رفااتاه اساات.   
دو  فااوق ارتااجاااعاای ماانااطااقااه  
خاورمیانه هاد  شاان بایاش از  
آنکه تارساانادن هامادیاگار بااشاد  
ترساندن مردمی  اسات کاه بار  
آنها حاکا  هساتاناد و بارای آن  
هی  پروایای نادارناد تاا باه هار  
شکفی شاده در گاوشاه ای از  
ای  منطقه نشانه هر چه تمدن و  
انسانیت اسات از بایا  بابارناد و  
کرور کرور انسان را باه آوارگای  
و گااارساااناااگااای و بااایااامااااری  

 بکشانند .  
 

جمهوری اسالمی با همه دبادباه  
و کبکه از یک انسان بیاماار و  
رنجور به شدت هارا  دارد کاه  
به هر شکفی شده مایاخاواهاد او  
را به قتال بارسااناد. جاالدان باار  
دیگر دسات باه کاار شادناد تاا  
یاااکااای دیاااگااار از فاااعاااالااایااا   
کارگریت محمود صالحی را از  
جنبش کاارگاری باگایارناد. تا   

بیمار و به زنجیر کشیده او را از  
تخت بیمارستان به زندان برده اناد  
به ای  نیت شو  کاه صادای او  
را قطع کنند. عک  به زناجایار  
کشیده او روی تخت بیماارساتاان  
که از بیماری قافابای و کافایاه  
رنج می برد بایاش از هار چایاز  
نشان هرا  جماهاوری اساالمای  
سرمایه  است که با نشاان دادن  
بی رحمی و شقاوت بای حاد و  
حصر میخواهاد در د  فاعاالایا   
دیگر کارگری هرا  بایافاکاناد   
تااا شااایااد نااقااطااه پااایاااناای باار  
اعاااتاااصااااباااات و اعاااتاااراداااات  
کارگری بگذارند.  اعاتاصااباات  
و اعتراداتی که لارزه باه انادا   
پوسیده حکومت اناداخاتاه اسات.  
نمایندگان مجف  ای  حاکاومات  
هشدار میدهند کاه شاعاارهاا از  
مطالبات صنفی به "شاعاارهاای  
ساختار شکناناه" تاغایایار جاهات  
داده است. اکنون مرد  در اولایا   
یورشهای حکومت پراکنده نمای  
شااونااد باافااکااه بااه مااقاااباافااه باار  
میخیزند. نمونه ا  درگیریاهاای  
کااارگااران هااپااکااو و آذز آب  
اراکت نااماونااه ا  شاعااار مااا   
باختگان که با یاور  مااماوران  
افسار پاره کرده نه تاناهاا عاقاب  
نااماای نشاایااناانااد باافااکااه شااعااار  

 میدهند  داعشی! 
 

جمهاوری اساالمای قاافایاه را    
باخته است. تاماا  رسااناه هاای  

فارسی زبان بوراوازی که یک  
آن از ای  غافل نمی مااناد کاه  
باد به تعصبات ناسیونالیستای و  
قومی و هر آناچاه کاه ماوجاب  
بروز دشمنی و هارا  در مارد   
می شود بزنندت و تا می تواناناد  
سعی میکنند چهره های مانناد  
کروبی و موسوی و یا ماولاوی  
عبدالحمید را بازر  کاناناد و  
تاامااامااا تااریاابااون را در اخااتاایااار  
کسانی میگذارند که به ناوعای  
مستقی  و غیر مستاقایا  مادافاع  
حکومات جاناایاتاکاار اساالمای  
هستندت تا جای که امکان دارد  
بااه سااانسااور اخاابااار ماابااارزات  
کارگران و باخاصاوو فاعاالایا   
کارگری مانند محمودصاالاحای  
میزنندت در ای  مورد باخاصاوو  
بااه جااز یااک رسااانااه بااقاایااه در  
سکوت مطفق بسر میبرند. و آن  
یااک ررادیاااو فاااردا ت اصااارار  
عجیبی دارد که هر باار خاباری   
مربوط به محاماود صاالاحای را  
منتشر میکنند تاکید کناد کاه  
مقااماات حاکاومات باخاصاوو  
وزارت اطالعاات وقاوه قضاائایاه  
ر دو منبع مستقل خبری!؟  در  
مورد از دست دو کافایاه ا  در  
زناادان هاایاا  ارااهااار ناا ااری  
نکردند؛ وایا  بای طار  ایشاان  

 ما را کشته است!  
 

جمهوری اسالمی گویا کشاتا   
فعالی  کارگری به ایا  شاکال  

زیر زبانش مزه کرده. ایا  شایاوه  
را بااایااد بااه حساااب یااکاای از  
روشهاای دیاگار ایا  حاکاومات  
گذاشت که چهار دهه اسات باه  
طور سیستماتیک دست به قتال  
و عا  میزند. ای  جنایات را باید  
باااه حسااااب کااال باااوراوازی  
گذاشت که همه گونه شرایاطای  
فراه  میکناناد کاه ماگار ایا   
حااکااوماات بااتااوانااد باارای چاانااد  
صااباااحاای دیااگاار دوا  باایاااورد.  
محمود صالحی چهاره بارجساتاه  
جنبش کارگاری در د  هامایا   
کشتار پا پیش گذاشته اسات و  
به سه  و تاوان خاود ناگاذاشاتاه  
است چراغ ای  جنباش خااماو   
گردد بفکه خود در ایا  جاناباش  
جااریااان ساااز بااوده اساات. ناافاارت  
عمیق جمهوری اساالمای از اوت  
از همی  جا مایه میاگایارد. آب  
رفاتااه را بااه جاوی ناامای تااوان  
برگرداند. فعالیت کسانی مانناد  
محمود صالحی ماوجای باه راه  
انداخته است کاه دیاگار کسای  
قادر نیست جافاویاش را باگایارد  
بفکه ای  موج روز بروز قوی تار  
و بزرگتر می شود ماوجای کاه  
ریشااه مصااائااب بشااری یااعااناای  
سرمایه داری را نشااناه گارفاتاه  
است. جنبش کارگری باه یاما   
کااوشااشااهااای کساااناای ماااناانااد  
محمود صالحی اکاناون پایاشارو  
اعتراض عافایاه حاکاومات هاار  
اسالمی است و داعایاه رهاباری  

 جامعه را دارد. 
 

شاید سالحهای کشتاار جاماعای  
در معامالت و معادالت سران و  
سالطی  ماناطاقاه تااثایار داشاتاه  
باشند ولی هی  ساالح کشاتاار  
جمعی نمی تواند جافاو ماردمای  
را بگیارد کاه مایاخاواهاناد آزاد  
زناادگاای کااناانااد.بااه جاامااهااوری  
اسالمی توصیه میکانایا  دسات  
از ایاا  روشااهااای شااناایااع خااود  
بردارد و پرونده ننگی  خود را از  
ایااا  بااایاااشاااتااار ساااناااگااایااا   
نکند.جمهوری اسالمی خاود از  
هر کسی بهتر مایاداناد لاولاوی  
سر خرمنی کاه در ماناطاقاه از  
خود  ساختاه اسات و سااخاتاه  
انادت  بااهاامااان نسااباات در داخاال  
دعیف تر و دعیف تار گشاتاه.  
به زنجیار کشایادن یاک انساان  
بایاماار روی تاخات بایاماارساتاان  
نشانه قدر قدرتی یک حکومات  
تا ب  دندان مسفح نیستت نشااناه  
فرتوت بودن آن است. تاجارباه آن  
را یکبار پشت سر گذراندی . اما  
وای به روزی که مرد  در پای  
همه زندگی اناد پاا باه خایااباان  
بااگااذارنااد دیااگاار هاایاا  چاایااز  
جفودارشان نیست. شاه دیدت شیاد  

 ه  می بیند. 

 یاشار سهندی
 وحشت از تن رنجور یک کارگر مبارز
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 ٨ صفحه  

 اصغر کریمی

 کارگران و تشکلیابی حزبی 
اهمیت تحزب و تشاکافایاابای  
حزبی کارگران ت  اصافای پافاناو   

کااماایااتااه ماارکاازی حاازب    ٤١ 
کمونایاسات کاارگاری باود کاه  

 ٧٥٧١ اکتابار    ٧٧ و    ٧٧ روزهای  
   ٧٩٣١ مااهاارماااه    ٩٥ و    ٧٣ ) 

باارگاازار شااد. نااکااتااه مااحااوری  
سخنرانی افتتاحیه حمید تاقاوائای  
و بااخااشاای از مااباااحااث پاافاانااو   
درماااورد اهااامااایااات تاااحااازب و  
تشکفیابای حازبای کاارگاران در  
شرایط حاادار باود. در گازار   
اصااغاار کااریااماای رئاایاا  هاائاایاات  
اجرایی حازب نایاز باه گساتار   
نفوذ حزب در جامعه و در مایاان  
فااعااالاایاا  کااارگااری و فااعااالاایاا   
اعترادات اجتامااعای و زمایاناه  
های مساعد بارای گساتار  آن  
تاکید شد. در ای  زمینه پارساش  
هایی را باا اصاغار کاریامای در  

 میان می گذاری . 
 

انترناسیونال: چرا مروضروع 
تررحررزب کررارگررران در ایررن 
مقطع چنین اهمیرتری پریردا 
کرده اسرت؟ چره شررایرطری 
تغریریرر کررده اسرت و چره 
عواملی باعث شده است کره 
اکنون حزب بر این مسرالره 
ترراکرریررد بررگررذارد؟ حررزب 
پریرروسررتره کررارگرران را برره 
عضویت در صفوف خود فررا 
خرروانررده اسررت. آیررا ایررن 
مررروضررروع ادامررره هرررمررران 
فراخوان ترا کرنرونری حرزب 

 است؟ 
 

 اصغر کریمی:
باارای مااا مسااالااه تااحاازب  
کارگران همیشه از اهامایات ویامه  
باارخااوردار بااوده اساات. کااارگااران  
بدون یاک حازب سایااسای کاه  
اهدا  طبقاتی آنها را در ماقاابال  
طبقات و جناباش هاای طاباقاات  

دیگر نمایندگی کند به پایاروزی  
نااماایاارساانااد و ساااخااتاا  جااامااعااه  
سوسیالیستی بدون حزب سیااسای  
طبقه کارگر عمفای نایاسات. باه  
ای  معنی ای  مساالاه از لاحا اه  
تشکیل حزب تا کنون همیشه در  
محور توجه ما بوده اسات. دالیال  
تاااکاایااد ویاامه نشااساات کااماایااتااه  
مرکزی به ای  مسالهت نااشای از  
تغییراتای اسات کاه در جاناباش  
های حق طفبانه و مشاخاصاا در  
جااناابااش کااارگااریت در رشااد  
فضای سرنگونی و همیناطاور در  
موقعیت حزب بوجاود آماده اسات  
کااه بااه ایاا  سااه عاااماال اشاااره  
میکن . او  ایاناکاه اعاتاراداات  
وسیعا گستر  یافتاهت تاعاردای  
تر و سیاسی تار شاده و فضاای  
چپ تری نسبت به گاذشاتاه در  
اعترادات شکل گارفاتاه اسات.  
در ماایااان نساال جااوان ناایااز روی  
آوری به کمونیاسا  بایاشاتار شاده  
اساات. و ایاا  روناادی عااماایااق و  
پاایادار و در عایا  حاا  کااماال  
طااباایااعاای اساات. زماااناای کااه  
اعااتاارادااات وسااعاات ماایااگاایاارد  
فضای چپ ه  در صورتی کاه  
یااک گاارایااش چااپ یااا حاازب  
بانفوذ و دخالتاگار کاماونایاساتای  
وجود داشته باشدت رشد میکند و  
در نتیجه توجه به حزب و مساالاه  
تحزب ه  بایاشاتار مایاشاود. ایا   
اتفاق در یکی دو ساا  گاذشاتاه  
بطور مشهودی در ایاران در حاا   
شکل گایاری باوده و حازب ماا  
یکی از سازنادگاان ایا  فضاای  
بااوده اساات. نااکااتااه دو  مسااالااه  
سرناگاونای جاماهاوری اساالمای  
اساات کااه فااقااط جاامااع جاابااری  
جنبش هاا نایاسات. جااماعاه باه  
مااوازات رشااد جااناابااش هااای  
اعترادی و همبستاگای بایاشاتار  
میان مرد ت بسایاار سایااسای تار  
شده و خیفی عامایاق و اسااسای  

سرنگونی را در دستور خاود قارار  
داده است. مرد  فضای سارکاوب  

را کامال پشت سر گاذاشاتاه    ٨٨ 
و با اعتماد بنف  و دست پارتاری  
بااه ماایاادان آمااده انااد و ایااناابااار  
آگاهترت پخته تارت ماجارب تار و  
بدرجاتی متشکل تر. در چانایا   
فضایی اهمیت تحزب و نایااز باه  
حازباای کااه ماارد  را در بااعاادی  
سیاسی و سراسری و فراجنباشای  
نمایندگی کندت در جامعاه و در  
میان فعالی  عیان تر و مابار  تار  

 میشود.  
 

باه مااوازات ایاا  دو عااماالت  
عامل مه  دیگاری را ها  باایاد  
ادافه کرد که موجب ماحاوری  
شدن ای  مساله در پفنو  کامایاتاه  
مرکزی شد و آن موقعیات حازب  
ما در جامعه و در میان فاعاالایا   
اساات. اهاادا  و باارنااامااه حاازبت  
سیاست ها و جاهاتاگایاری هاای  
حاازبت فااعااالاایاات هااای وساایااع  
میدانی و تبفیغی حزب و ثاباات  
سیاسی و رفتار مسئاوالناه حازب  
است که عفیرغ  دشمنی زیاادی  
کااه مااافاای اسااالماای هااا و  
ناسیونالیست ها و حتای باخاشای  
از چپ فرقه ای و به اصاطاالح  
دد امپریالیاسات از ماا دارناد و  
کوهی شانتاز هر روزه عافایاه ماا  
راه می انادازنادت بایاش از پایاش  
سرها را به طر  حازب چارخااناده  
است و باه ناوباه خاود باه حازب  
زمینه داده اسات کاه گافاتاماان  
تحزب را بار دیگر و روشا  تار و  
اجتماعی تر از همیشه به جاماعاه  

 ببرد.  
 

انترنراسریرونرال:ریشره هرای 
حررزب گررریررزی در ایررران 
چریرسرت؟ آیرا مرانرع اصرلری 
تحزب،سیاست سرکوب رژیم 
و امنیتی کردن اعرترراضرا  

 نیست؟

 اصغر کریمی:
به یک معنی فاقادان آزادی  
سیاسی و سرکوب عامل مهمای  
در دعف سنت تاحازب در ایاران  
اساات. تاااریااخااا در صااد سااا   
گذشته که مساله تحزب اسااساا  
در ایران ماطارح شادهت باجاز دهاه  
بیست که بندهای حکومات شال  
شدت چنان جامعه تحت سارکاوب  
و اختناق بوده کاه جافاو هار ناوع  
آزادی سیاسی و تشکل و باویامه  
جفاو تشاکال حازبای را گارفاتاه  
است. درمورد تشکل هاای غایار  
حزبی ه  ای  نکته تماماا صاادق  
است. به ای  معنی اگار تااریاخاا  
به مساله نگاه کانایا ت سارکاوب  
مانع اصفی تحزب و سازمانیاابای  
بوده است. و ای  اثارات عامایاقای  
در ذهااناایاات و سااناات ساایاااساای  
فعالی  باقی گذاشاتاه اسات. باه  
یااک ناار  تااباادیاال شااده اساات.  
همینطور که اس  گاذاشاتا  پاای  
یک مقاله به یک نر  و سانات  
در چااپ تااباادیاال شااده بااود.  
شخصیت عفنی داشت  و فعالیات  
عفنی حتی جاایای ماثال خاارج  
که از سرکوب و خافاقاان خاباری  
نبود تحت فشار ای  نر  ها و ایا   
ذهنیات صورت نمیگرفت. چاپ  
باید ماخافای مایاباود. نااشاناا   
باقی مای مااناد و در حااشایاه  
جامعه و در محاففای کاوچاک  
و بی ناا  و نشاان و بای تااثایار  
عرض اندا  مایاکارد. اماا باخاش  
زیادی از ای  نر  هاا در دو دهاه  
اخیر در ه  شکسته اسات و ما   
میخواه  باه جارات باگاویا  کاه  
کاامااوناایااساا  کااارگااری و حاازب  
کمونیست کارگاری آنارا در ها   
شکست و امروز سانات سایااسای  
دیگریت در مقیاسی اجاتامااعای  
در فضای جامعه ایاران قاد عافا   
کارده اسات. اماا ایا  پایاشاروی  

هاانااوز بااه عاارصااه تااحاازب پااا  
نگاذاشاتاه اسات. و الاباتاه باایاد  
تاکید کرد که گستر  جاناباش  
کارگاری و ماباارزات تاوده ای  
کار حزب کمونایاسات کاارگاری  
را برای جدا  با سنت های عقاب  
ماانااده و شاکاال دادن باه ساناات  
های نوی  و پیشرو در ایران سااده  
کرد. بدون گستر  ای  ماباارزات  
و بدون توازن قوای جادیادی کاه  
به یم  ای  مباارزات ایاجااد شاده  
است همی  درجه از سانات هاای  

 نوی  تا امروز عمفی نمیشد.  
 

امااروز فااعااالاایاا  جااناابااش  
کارگری و ساایار جاناباش هاای  
اعترادی تردیدی در اینکه باایاد  
حااکااوماات را ساارنااگااون کاارد و  
قدرت سیاسی را گرفات نادارناد.  
تردیدی ندارند که ای  جنبش هاا  
به چهره های عفنی در اباعاادی  
هرچه بیشتر نیاز دارناد و ایا  را  
یک شاخص مه  موفاقایات ایا   
جااناابااش هااا ماایااداناانااد. پاارچاا   
مطالبات اقتصادیت اجتمااعای و  
سیاسی کال جااماعاه را بادسات  
گاارفااتااه انااد و ایاا  عاارصااه را  
متعفق به شخصیت هاا و احازاب  
طبقاه حااکا  نامایاداناناد. تاال   
مایااکاناانااد در مااقایااا  جاامااعااه  
عاارض اناادا  کااناانااد. ایاا  یااک  
پاایااشااروی مااهاا  و تاااریااخاای در  
مبارزه طباقااتای در ایاران اسات.  
اما اینها ماقادماه ای بار یاک  
پیشروی تعیی  کننده در عارصاه  
تحزب هسات. طاباقاه کاارگار و   
مرد  معتارض و آزادیاخاواه بادون  
داشت  یک حزب سایااسای کاه  
آنها را در ماباارزه بارای کساب  
قدرت سیاسی نماایانادگای کاناد  
راه به جایی نامایابارناد. ایاناجاا و  
آنجا خواست هایی را به سارماایاه  

 داری و حکومت تحمیل  
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میکنند اما در غیاب مباارزه  
برای کسب قدرت سیاسی حاتای  
ایاا  دسااتاااوردهااای جاازیاای ناایااز  

 ناپایدار است.  
 

بن ر م  عفت اصفای شاکال  
نااگاارفااتاا  یااک جااناابااش وساایااع  
اجتماعی در عرصه تحزب فقادان  
یک سنت است که دلیل اصافای  
ا  را تودیح داد . بر ماتا  ایا   
فضا اسات کاه عاده ای حازب  
گریزی را تقدی  مایاکانانادت باه  
احاازاب مااوجااود بااد و باایاااراه  
ماایااگااویااناادت جااا را باارای خااود  
تن  میبینندت و عاماال ناقاشای  
ارتجاعی ایفا میکنناد. اماا ایا   
یک گرایش وسایاع نایاسات. در  
حاااشاایااه اساات و بشاادت غاایاار  
مسئو  و با شکل گایاری یاک  
گاافااتاامااان وساایااع حااو  داارورت  
تحزبت محفی از اعراب ناخاواهاد  

 داشت.  
 

انترناسریرونرال: در پرلرنروم 
همچرنریرن قرراری در مرورد 
تشکلیابی حرزبری کرارگرران 

به تصویب رسید که در آن 
بر مبارزه با حرزب گرریرزی 
و نررقررد گرررایشرراترری کرره 
فررعررالرریررت غرریرررحررزبرری و 
"مسررتررقررل" را فضرریررلررت مرری 
دانند، تاکید شد. تصرویرب 
این قرار چه وظرایرفری را 
در دستور حزب و فرعرالریرن 

 آن قرار می دهد؟
 

 اصغر کریمی: 
قبل از هارچایاز حازب تاال   
میکند گافاتاماان وسایاعای حاو   
درورت تحزب به راه بیندازدت نار   
ها و ذهنیات موجود را تضاعایاف  
کند و در ای  زمیناه نایاز سانات  
نوینی را در جنباش کاارگاری و  
در میان فعالی  رادیکاا  جاناباش  
های دیگر جا بیندازد. ای  یاک  
نیاز مبر  جنبش کارگری اسات.  
ایاا  یااک ناایاااز مااباار  ماابااارزه  
طبقاتی است. یاک نایااز مابار   
کل جامعه ای است که تما  قاد  
دارد عفیه نه تنها حکومت بفاکاه  
عاافاایااه کاال عااقااب ماااناادگاایت  
مذهبت خرافهت استبدادت فسااد و  

فقر و تبعایاو و ماحارومایات و  
بیحقوقی بفند میشود. در پااساد  
به ساوا  او  تاودایاح داد  کاه  
فضاای اعاتارادای و چاپ در  
جاااناااباااش هاااای کاااارگاااری و  
اعترادی و موقعیت حزب بایاش  
از هار زماان زمایاناه مسااعادی  
برای پایاشاروی در ایا  عارصاه  
فراه  کرده است و ماا باا تاماا   
قوا تال  میکنایا  باویامه باخاش  
پیشرو جاماعاه و طایاف رهاباری  
اعترادات را که همباساتاه تار و  
سیاسی تر و امیدوارتر از همیاشاه  
پاا بااه ماایادان مابااارزه گااذاشاتااه  
استت متوجه ای  حقیقت اسااسای  
کنی  که بارای عارض انادا  در  
سطح جامعهت در سطح مااکارو و  
سیاسی به حزب سایااسای خاودت  
بااه حاازباای کااه خااواساات هااا و  
اهدا  و آما  آنان را ناماایانادگای  
کنند نیاز حیاتی دارند. بایاد ایا   
نکته مه  را ها  در نا ار داشات  
که عالوه بر جماهاوری اساالمای  
که با فااکاتاور سارکاوب تاال   
میکناد جافاو رشاد اعاتارادااتت  
سیاسی تر و متحد و ماتاشاکال  

شدن آنرا باگایاردت جاناباش هاای  
ارتجاعی دیگری ه  هستند کاه  
در تحوالت سیاسی نقش دارناد و  
هر کدا  تال  مایاکاناناد رنا   
خود را به جامعه بزنانادت شاکاا   
های مافای و قاومای را داما   
باازنااناادت اهاادا  ارتااجاااعاای و  
تاکتیک های انحرافای ماقاابال  
مرد  باگاذارناد و عاماال ماباارزه  
مرد  را به بیاراهاه و ناهاایاتاا باه  
شکست بکشانند. هی  تشکافای  
و هی  نهاد و کمپی  ماباارزاتای  
جای تحزب را کاه امار خاود را  
کسب قدرت سیاسی قرار داده تاا  
با اهر  قدرت ودعیت اقاتاصاادی  
و ساایاااساای را عااوض کااناادت  

 نمیگیرد.  
 

روشاا  اساات کااه هاار چااه  
حضور حزب در فضای سایااسای  
جااامااعااه و در جااناابااش هااای  
اعترادی بیاشاتار بااشادت هارچاه  
ماارد  را در سااطااح سااراسااری و  
همینطور در سطاح بایا  الامافافای  
بهتر نمایندگی کانادت هارچاه باا  
چابکی بیشتر نسبت باه مساائال  

عک  العمل نشان بدهد و هارچاه  
موثارتار اهادا  و مااهایات داد  
مردمی جنبش هاای ارتاجااعای  
دیگر افشا کندت گفتماان تاحازب  
نیز قدرتمندتر جفو مایارود. مارد   
بااایااد شاااهااد حضااور حاازب در  
عرصه ها و زمینه های مختافاف  
باشناد و ناقاش آنارا در زنادگای  
سیاسی خود ببینند تا به گفتماان  
آن درمورد تحزب نیز بیشتر تاوجاه  

 کنند.  
 

در کاانااار فااعااالاایاات ماااکاارو  
سیاسی تبفیغی و کمپینی حازب  
فعالی  حزب در داخل ایران ناقاش  
مهمی بعهده دارناد. هایا  چایاز  
جااای دیااالااو  حضااوری بااا  
فااعااالاایاا ت بااحااث و گاافااتااگااوی  
صمیمااناه و صاباوراناه باا آناهاات  
دوستی و رفاقت با آنهاا و جافاب  
اعتماد آنها را نامایاگایارد و ایا   
اساسا کار فعالی  حزب در داخال  

 است.  

 اصغر کریمی
 کارگران و تشکلیابی حزبی

مررحررمررود صررالررحرری یررکرری از 
رهرربررران کررارگررری را در 
حالی به بنرد کشریرده انرد 
کرره کررلرریرره هررایررش بررعررلررت 
عرررروارد زنرررردان هررررای 
گذشته، هرر هرفرتره برایرد 
دیالیز می شد، قلبش نریرز 
نیاز به عمل داشرت، طربرق 
همه حقرو  و کرنروانسریرون 
های جهانی نباید او را بره 
حبس بکشانند و در زنردان 
نگره دارنرد، امرا اخرترالس 

گررران، سرررمررایرره داران و 
دزدان حاکم ،کریرنره او را 
به دل گرفتند زیرا مرحرمرود 
صالحی فرریراد مرقراومرت و 

 مطالبا  کارگران بود .
 

مررحررمررود اهررل سرراز  و 
مماشا  و معرامرلره برر سرر 
حررقررو  و خررواسررترره هررای 
کررارگررران نرریررسررت، مررحررمررود 
فقط حرف نرمری زنرد اهرل 
عمل و حرکت و جنبش است 
و این چنین بود که محرمرود 
صررالررحرری خررار چشررم و 

استخوان در گلوی حراکرمران 
 شد.
 
همین جراسرت کره پریرونرد  

ناگسستنی بیرن مرطرالربرا  
کررارگررران و آزادی مررحررمررود 
صررالررحرری ایررجرراد مرری شررود 
بنابراین امروز باید طبقره 
کررارگررر بررا هررمرره ترروان و 
نیروی قدرتمند خود بررای 
آزادی محمرود صرالرحری بره 
میدان بریرایرد و نرگرذارنرد 
سرنروشرت سرترار برهرشرتری، 
شرراهرررا زمررانرری و مررحررمررد 

جراحی برار دیرگرر ترکررار 
 شود
 

میدانیم امروز خرطرر مرر  
محمود صالرحری را ترهردیرد 
می کند محرمرود هررگرز پرا 
پررس نررمرری گررذارد، او تررا 
پای جان ایستراده اسرت از 
ایرررن روسرررت کررره برررایرررد 
کررارگررران بررا اتررحرراد و 
همبستگی و نیروی توانمنرد 
خود چرنران عررصره را برر 
زنررردانررربرررانررران حرررقرررو  و 
مطالبا  شان تنگ کنند و 

هزینه حبس مرحرمرود را در 
زندان برای حاکمین چرنران 
سنگین کرنرنرد ترا هرر چره 
زودتر آزادی محمود صالحی 
را جشن بگیرند در این این 
روزها برا وجرود پریرشرروی 
جرررنررربرررش اعرررترررراضررری در 
جامعه، ما کرارگرران برایرد 
بتوانیم با نیرروی خرودمران 
محمود صالحی را از زنردان 

 آزاد کنیم 
 

 ١٩آبان      ٥١   

 

پروین محمدی:محمود صالحی را با نیروی قدرتمند 
 اجتماعی طبقه کارگر آزاد کنیم 
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 ٦١ صفحه  

یکی از شاخاص هاای ماها   
هاار اعااتااراض و ماابااارزه ایت  
شااعااارهااایاای اساات کااه در آن  
مبارزات غالب است. نگااهای باه  
شعارهای اعاتارادای کاارگارانت  
معفمانت بازنشستگانت دانشاجاویاان  
و بخش های مخاتافاف ماعاتارض  
جامعه حاکی از عمیاق تار شادن  
ای  مبارزات و نقش فعا  گارایاش  
چپ و رادیکا  در ای  ماباارزات  
است. از جمفه شاعاارهاایای چاون  

مایافایاونت حاقاوق ماا    ٤ خط فقر  
یک میفیونت یک اخاتاال  کا   
بشهت مشکل ما حل میشهت سفاره  
تو رنگینهت سفره ماا خاالایاه ایا   
شعارها کامال طبقاتی است و از  
خواستهای صانافای و مشاخاص  
مابااارزات فااراتاار ماایاارود و خشاا   
کارگران را از سارماایاه داری و  
کل سیست  ناعادالنه ماوجاود باه  
نمایش میگذارد. همی  طور اسات  
شعارهایی مثل  مفک ناجاومای  
تااوت مااا را باای مسااکاا  کااردهت  
ثااروتااهااای نااجااوماایت فااالکاات  
عمومیت حقوق ما ریالیهت هازیاناه  
ها دالریاهت نایااز ماا ایا  زماانت  
ماااعااایاااشااات اسااات و درماااانت   
ماعاایاشااتت ماانازلااتت حااق مساافاا   
مااااساااتت در کاااناااار سااارود  
همبستگی زیر بار ست  نمیاکانایا   
زندگیت جان فدا میکانایا  در ره  
آزادگاای کااه او  بااار از سااوی  
کارگران هپکو سرداده شد و باعاد  
در اعاتااراداات بااازنشاساتااگاان و  
مالباختگان تکرار شد. و ایا  هاا  
هاامااه شااعااارهااایاایااساات کااه در  
اعترادات مختففی که در باخاش  
هااای مااخااتاافااف جااامااعااه شااکاال  
میگیردت هر روز بایاشاتار شانایاده  
میشاوناد و باا مضاماون و بایاان  
زیباتری خود را بایاان مایاکاناناد.  
اینها شاعاارهاایایاسات کاه باطاور  
واقااعاای اعااتااراض عاافاایااه فااقاارت  
تبعیو و نابرابریت اختال  هاا و  
رانت خواریهای ن ا  دزد سااالر و  
کل توحش سرمایاه داری حااکا   

است. اینها شعارهاییسات کاه بار  
عاروج هاار روز باایااشااتاار چااپ و  
رادیااکااالاایااساا  در جااناابااش هااای  

 اعترادی جامعه حکایت دارد. 
 

اما جدا از ای  مشاهده مثبات  
و شااورانااگاایاار ت یااک مشاااهااده  
دیگر تاال  گارایشاات راسات و  
حااافااظ ناا ااا  باارای دادن رناا   
مذهبی و بعضا قاومای و مافای  
به شاعاارهاا بارای ماحادود ناگاه  
داشت  فضای اعاتاراداات اسات.  
از جمفه بارها شاهد باوده ایا  کاه  
درست درکاوران اعاتاراض و داغ  
بودن شعاارهاای باراباری طافابااناه  
مرد ت یکباره از گوشه ای شاعاار  
الفه اکبر سر داده شده و عاده ای  
هاا  تااکاارار  کاارده انااد. امااا  
کیست که نداناد کاه کاارگاری  
که دستمزد  را ماههاا پارداخات  
نااکاارده و بااه جاایااب زده اناادت  
کارگری کاه از کاار بایاکاار   
کرده اند و طاقتش ا  طاق شاده  
استت  برای الفه اکبر باه خایااباان  
نیامده است. بفکه آماده اسات تاا  
با حکومت الفه اکبار باجاناگاد و  
حق و حقوقش را بگیرد. م  قباال  
در نوشته ای دیگر نایاز تاودایاح  
داد  که حقیقتا شعار الافاه اکابار  
شعار ما مرد  نیست. تجرباه تافاد  
تاریخی نقش ای  شاعاار در بارابار  
همه ماا مارد  هسات. در  ساا   

در حالیکه مرد  برای رهایای    ٠١ 
ساالاه حاکاومات    ٠٥ از شر خفقان  

شاهاناشااهای و در اعاتاراض باه  
تبعیو و نابرابری و برای داشاتا   
یاک زنادگای باه خایااباان آماده  
بودندت ارتجاع اسالمای باا فاریاب  
"وحدت کفمه" شعار الفه اکابار را  
به خیابان آورد. و  باا ایا  شاعاار  
جماهاوری اساالمای را بار مارد   
غالب کردناد و اناقاالباماان را باه  

 شکست کشاندند.  
امروز ها  نایاروهاای مارتاجاع  
مدافع ن ا  اساالمای و سارماایاه  
داری  و دارو دسته های شاورای  

اسالمی چیت هار جاا کاه مای  
بینند کنتر  اودااع از دساتاشاان  
خارج میشودت میکوشاناد تاا ایا   
شعار را به میدان آورند. یا ایناکاه  
در جاافااوی حاارکاات کااارگااران  
عااکاا  خاااماانااه ای و سااران  
جنایتکارحکومت را جفاو آورناد و  
غاایااره تااا  رناا  مااذهااباای و  
حکومتی به اعترادات کاارگاران  
و مرد  معترض بزنند. باعاضاا ها   
با باهااناه "امانایات" ایا  کاار را  
میکنند. نباید اجازه بدهی  که باا  
چنی  فریب کااری هاایای و باا  
چااناایاا  حاایاافااه هااایاای صااف  
اعترادمان را متفرق کنند. شاعاار  
ما مرد  برابری اسات و خاواسات  
قفبی تک تک ماا جاارو شادن  
کل بساط سرمایه داری و دزدان  
حریص و وحشی حاک  و از بایا   
بردن بساط تبعیو و اساتاثاماار و  
 برپایی جامعه ای انسانی است. 

مثالی دیگر از هامایا  دسات  
شروع اطالعیه ها و سخنرانای هاا  
با عبارت" به نا  خدا" اسات. ایا   
کاار ناایااز حااتاای اگار باار حسااب  
عادت باشدت در جاهات اساالمای  
کردن جااماعاه و گافاتامااناهاایاش  
است. در جهت رسامایات دادن باه  
دخااالاات مااذهااب در مااناااساابااات  
اجتماعای اسات. صار  نا ار از  
اینکه هار کا  چاه اعاتاقاادی  
دارد. باید بیانیه ها و ساخانارانای  
هااای مااا باایااان اعااتااراض و  
خواستهایمان باشد. باید در مقاابال  
اشاااعااه چااناایاا  فاارهااناا  و  

 گفتمانی ایستاد.  
در هامایا  راساتاا شاعاارهاای  
مسخره ای چون "حکاومات عاد   
عفیت اینهماه بایاعادالاتای" اسات.  
اینگونه شاعاارهاا در واقاع بارای  
الااقااای ایاانااسااتااکااه جاامااهااوری  
اسالمیت اسال  راستی  نیست. تاا  
به دخالت مذهب در امور جااماعاه  
تداو  بخشند. مگر نه اینست کاه  
سردمداران ایا  حاکاومات هاماان  
آیات ع امی هستند کاه مارجاع  

تقفیدند و مرد  آموخته هایشاان را  
از همینهاا گارفاتاه اناد؟ ساردادن  
چنی  شعارهایی در جهت خاریادن  
عااماار باارای رایاا  و حاااال باارای  
بخش هایی از آن و نهادیاه کاردن  
دخالت ماذهاب در سایاساتا  اداره  
جامعه است. ما خواستار جااماعاه  
ای سکوالر و انسانیت باه دور از  
مذهب و خارافاه و کاوتااه شادن  
دساات مااذهااب از  هاار نااوعااش  
هستی . دست مذهب و دخالتهاا و  
سنتاهاای ماذهابای باایاد از سار  

 جامعه کوتاه باشد. 
 

اما جادا از شاعاارهاایای کاه  
رن  مذهبی به اعتاراداات ماا  
مارد  مایادهادت شاعاارهاایای نایااز  
هست که رن  قومای و مافای  
به اعترادات داده و بااز ها  در  
جهت تفرقه افاکانای در صافاو   
مبارزه ما و نهایتا حفاظ نا اامای  
است که اساسش بار تاباعایاو و  
نابرابری استوار است. نمونه هاای  
مشااماائااز کااناانااده آن شااعااارهااای  
فاشیساتای ای اسات کاه خااناه  
کارگریها و شورا اساالمای چای  
های حکاوماتای در او  ماه هاا  

عافایاه کاارگاران افاغاانسااتاان بااه  
خیابان آوردند. و با نفرت و انازجاار  
کاارگاران پااسااد گارفاتااناد.  یااا  
شااعااارهااایاایااساات کااه بااعااضااا در  
اعترادات کارگری تحت عاناوان  
کااارگاار بااوماای و غاایاار بااوماای  
میشنوی  که در جاهات تضاعایاف  
مبارزات ما و ایاجااد شاکاا  در  
صو  مباارزاتاماان قارار دارد. از  
جااماافااه خاایاافاای اوقااات عااواماال  
کارفرما و حاکاومات خاود باازار  
گاار  کاا  چااناایاا  شااعااارهااایاای  
هستند. اینگوناه شاعاارهاا عاماال  
نوک تایاز حامافاه کاارگار را از  
روی حکاومات و سارماایاه داران  
مفتخور و توحش سارماایاه داری  
حاک  بارداشاتاه و ماتاوجاه  ها   
طباقاه ایاهاایاش کاه باا ها  درد  

 مشترک دارندت میکند. 
 

و باالخره سر دادن سارودهاای  
مفی نایاز مانااساب ماباارزه حاق  
طفباناه ماا نایاسات. سارودهاایای  
ن یر سرود ای ایران هایا  رباطای  
بااه ماابااارزات کااارگااران و ماارد   
ندارد. درست هنگامیکه کاارگار  
بااا تاامااا  خشاامااش دارد عاافاایااه  

 شهال دانشفر 
 نگاهی به شعارهای اعتراضی
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 تبعیضهات نابرابریهات دزدیها و بی  
 

تامایانای ماطافاقاش و بارای  
داشااتاا  یااک زناادگاای انساااناای  
شعار سر مایادهادت یاک مارتاباه  
چنی  سرودهایی سر داده میشاود  
و ماابااارزه را لااوث ماایااکاانااد.  
نوارهایاش نایاز از قابال تادارک  
دیده شاده و در وساط جاماعایات  
پخش میشاود و باا پاخاش آناهاا  
گویی آبی بر روی آتاش ماباارزه   
ریخته باشند. با ای  کار فضاای  
اعتراض آرا  شده و خاواساتاهاای  

اعترادی کاارگاران باه حااشایاه  
میرود و به اعتراض کنانادگاان ت  
پاایااا  حاافااظ ایااران و وطاا  داده  
میشود. در حالیکه ایا  سارودهاا  
ذره ای با خاواسات باازنشاساتاه ت  
کارگرت معف  و مرد  ماعاتاردای  
که بخاطر پیگیری خواستهایشاان  
به خیابان آمده اندت رباطای نادارد.  
ای  نوع سرودخوانیها جادا از بای  
ربط بودن به ماباارزه مشاخاصای  
کااه در جااریااان اساات و جاادا از  
دام  زدن باه تاعاصاب مافای در  
یک مبارزه مشخصت خاواساتاهاا  

را به حاشیه میبرد. اعاتاراض باه  
اخااتااال  و دزدی و نااپاارداخااتاا   
حقوق را به حاشیه میراند. ناماوناه  
ای  اقدا  را در تاحاصا  ساه روزه  

و یاازده    ٧٥ ت  ٣ بازنشستگان در  
 ابانماه شاهد بودی .  

 
میخواه  باگاویا  کاه ایاناهاا  
همه تشبثاتی است برای کاناتار   
اعاااتاااراداااات ماااا مااارد  در  
چهاارچاوباه هاای تاعاریاف شاده  
ن ا ت آرا  کردن فضای اعاتاراض  
و ایجاد زمیناه بارای باه سااز   

کشیدن مبارزات از باالی سر ماا  
مرد  است. در ماقاابال ایاناگاوناه  
تفرقه افکنی هاا باایاد هاوشایاار  
باااود. شااااخااااص مااااا باااارای  
شعارهایمانت خواستهاایاماان اسات.  
شااااخاااص ماااا اعاااال  شااافاااا   
مطالباتاماان و تااکایاد بار یاک  
زنادگاای شااد و انسااناای اساات.  
شاخص ما همان شاعاارهاایایاسات  
که همانطور که در ابتدای بحاثا   
بر شامارد  هار روز بایاشاتار دارد  
هاامااگاااناای ماایااشااود و باایااانااگاار  
خواستاهاای ساراساری ماا مارد   

است.  ما کارگران و معافاماان و  
بازنشستگان و هاماه مارد  باایاد  
ماااناااادی باااراباااری و رفااااه و  
آزادیااخااواهاای و اتااحاااد صاافااو   
طبقاتی ماان بااشایا  ناه دناباالاه  
روی تعصبات مفی و مذهبای و  
قومی و امثا  اینها. ایا  ناکاتاه  
مهمای اسات کاه ناه فاقاط در  
مابااارزات امااروزمااان مااهاا  اساات  
بفکه برای فضای آیناده جااماعاه  

 مان نیز حیاتی است.  

 شهال دانشفر                                                             نگاهی به شعارهای اعتراضی

ای پارس جنوبی خطاب به  در حاشیه نامه هزار نفر از کارگران پروژه
 های حکومتی  رسانه

بیایند مشکالت کارگران جاناوب  
اماروز   را از نزدیک ببیناناد.ایافاناا 

در خبری صحبت از نااماه هازار  
پرواه ای شاغل در پاار    کارگر 

جنوبی خطاب به رسانه هاا کارده  
است. به ناوشاتاه ایا  ساایات در  
روزهااای گااذشااتااه هاازار ناافاار از  

ای پاار  جاناوبای    کارگران پرواه 
هاا و    ای خطاب به رسااناه   در نامه 

از جمفه صدا و سیاماات خاواساتاار  
انعکا  مشکالت خود شادناد.در  

ای    ایاا  نااامااهت کااارگااران پاارواه 
اناد    هاا خاواساتاه   جناوب از رسااناه 

گااروهاای را بااه ماانااطااقااه پااار   
جنوبی اعازا  کاناناد تاا صادای  
کااارگااران بااه گااو  مساائااوالن  
رسیده و اقدامای در جاهات رفاع  

ای    مشااکااالت کااارگااران پاارواه 
 انجا  شود. 

اقدا  کارگران برای نوشتا  نااماه  
عفنی به رسانه هاا و دعاوت از  
آنها برای حضور در منطقه پاار   
حنوبی و اناعاکاا  وداعایات و  
مشااکااالت کااارگاارانت اقااداماای  
برای زیر فشار گاذاشاتا  رسااناه  
های حکومتی از جمافاه صادا و  
سیما برای بیان واقعایاات کاار و  
زندگی هزاران کاارگار در پارواه  
هاااای پاااار  جاااناااوبااای مااای  
باشد.فی نفسه اقادا  خاوب ولای  

ناکافای مای بااشاد. هار چاناد  
رسانه های حکومتی و از جمافاه  
ایفنا وابستاه باه باانادهاای خااناه  
کارگرت زیر فشاار اعاتاراداات و  
ماابااارزات کااارگااران ناااچااار بااه  
انعاکاا  گاوشاه هاایای از ایا   

مایاشاودت   اعتراداات کاارگاران  
ولی کارگران باید جفاوتار از ایا   

 بروند. 
واقاعایات ایا  اسات کاه شارایااط  
کاری هزاران کاارگار در هاوای  

و آلاااوده و کشاااناااده   گااار   
جاانااوبتباادون حااداقاال امااکااانااات  
زیستایت دساتامازدهاای چانادیا   
برابر زیر خط فاقارتبای تاامایانای  
محاو و شادت فشاار کاار در  
کنار نا امنی محیط کارت ماحال  
کار و زندگی هازاران کاارگار را  

 تبدیل به جهن  کرده است. 
ماانااطااقااه پااار  جاانااوباای کااه  

حاکاومات  ”  پایتخات اقاتاصاادی “ 
می باشد روزانه میفیونها دالر از  
قبل کاار ارزان کاارگاران درآماد  
گیر حکومت سرماایاه داران دزد  
و قاتل اسالمی می آید. متقاباال  
چندغار دساتامازدهاای کاارگاران  
ماهها با تاخیر پرداخته مایاشاود.  
اکثر کاارگاران بایاماه نایاساتاناد.  
امنیت شغفی ندارند. هازاران نافار  
با قراردادهاای ماوقات و باخاشاا  

سافایاد امضاا نااچاار باه فاارو   
نیروی کارشان می باشند. پاار   
جاناوبای؛ مانااطاق نافات و گاااز  
جنوب و عسفویه جهن  کاارگاران  
 و بهشت سرمایه داران می باشد. 
در اعااتااراض بااه ایاا  ودااعاایاات  
مبارزات کارگران در ای  منااطاق  
باای وقاافااه ادامااه داشااتااه اساات.  
اعتصاباات و اعاتاراداات چاناد  
روزهت به درجه ای خاودآگااهای و  
تشکل کارگران در ای  مانااطاقت  
مبارزات ادامه دار و سازمانیافتاه  

یاک   بر عفیه ای  ودعایات ها   
جز از تصویر کار وزندگی دهاهاا  
هاازار کااارگاار شاااغاال در ایاا   

 مناطق می باشد. 
گستر  اشکا  دیگر ماباارزاتای  

کااارگااران در ایاا  ماانااطااقااهت از  
فراخوان تجماعاات اعاتارادای در  
برابر مراکز دولتیت صدا و سیاماات  
مراکز حکومتی نافات و گااز و  
انرای و نماینادگای هاایشاان در  
مناطق جاناوب کشاورت تاهایاه و  
تن ی  بیانیه مطالابااتای و ردیاف  

از     کردن خواستهاای کاارگارانت 
جمفه آن کارهایی می باشاد کاه  
می تواند توجه افکاار عاماومای  
مرد  در سراسر کشور را ماتاوجاه  
ودعیت غیر انسانی و شرایط باد  
کار و زندگی هزاران کاارگار در  

 جفب بنماید.  ای  مناطق  
اصل و اسا  کار قادرت ماباارزا  

مااتااحااد وسااازماااناایااافااتااه و   ت  
هاامااه   گسااتاار  اعااتاارادااات  

کااارگااران ایاا  ماانااطااقااه عاافاایااه  
وداااااعااااایااااات ماااااوجاااااود و  

حکومت و بارای تاحامایال   عفیه  
خااواسااتااهااای باارحااق دهااهااا هاازار  
کااارگاار بااه حااکااوماات دزدان و  
آدمکشان اساالمای مای بااشاد.  
فقط یک اعتاراض ساراساری و  
سازمانیافاتاه در ماناطاقاه پاار   
جنوبی وعسفاویاه کاه شااهار   
حیاتی حکومت می باشادت مای  
تواند حکومت و کاارفارماایاان را  
مااجاابااور بااه عااقااب نشاایااناای و  
رسیدگی به خواستهای کارگاران  

 بکند. 
 محمد شکوهی 

 ت ٧٩٣١ آبان    ٧١ 
 ٧٥٧١ نوامبر    ١   
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 ٦٣ صفحه  

 شهال دانشفر 

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 فراخوان بازنشستگان تهران و البرز و شهرهای اقماری به تجمع

 تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان تایر در مقابل وزار  صنایع 
 فراخوان مالباختگان هلدینگ داروگر به تجمع اعتراضی در اول تیرماه

 اعتراد کارگران عسلویه به جاده های مر 
فررراخرروان بررازنشررسررتررگرران 
تهران و البرز و شرهررهرای 
اقررررمرررراری برررررای ادامرررره 
اعتراضراتشران و بررپرایری 

آبرانرمراه،  ٢٢تجمع در روز 
تجمع کارگرران برازنشرسرتره 
کرریررران ترررایرررر برررنرررا برررر 
فراخوانی از قبل داده شرده 
در مررقررابررل وزار  صررنررایررع 
برای پیگیرری حرق سرنروا  
خود، فراخوان مالباخترگران 
هلدینرگ داروگرر مررکرب از 
سهرامرداران، طرلربرکراران و 
کارگران اخرراجری زنرجریرره 
کرارخررانررجرا  کررف، تررولرری 
پرس، روغن نباتی جهران، 
تجرزیره شریرمری، کریرمریرای 
ایران، کیوان همدان، بسته 
بندی البرز، بسرتره برنردی 
داروگر، کیوان تجار  دارو 
در اعتراد به دستمزدهرای 
به سرقرت رفرتره شران بره 
تررجررمررع اعررتررراضرری در اول 
آذرمرراه مررقررابررل سرراخررتررمرران 
داروگر، اعتراد کرارگرران 
عسلویه به جاده های مرر  
و اسرررراسررررا گسررررتررررر  
اعتراضرا  در عسرلرویره و 
دیگر مراکز صنعرت نرفرت و 
مراکز وابسرتره بره آن، در 
کررنررار دیررگررر اعررتررراضررا  
گسترده کارگری در شهرهای 
مررخررتررلررف سررر ترریررترررهررهررای 
برجستره اخربرار و مسرائرل 
کارگری در هرفرتره گرذشرتره 

 است.
 

فررررررررررررررراخرررررررررررررروان 
بازنشستگران ترهرران 
و البرز و شرهررهرای 

 اقماری به تجمع
باازنشاساتاگاان تااهاران و الابارز و  
شااهاارهااای اقااماااری در ادامااه  
اعااتااراداااتشااان باارای پاایااگاایااری  
خواستاهاای خاود باه تاجاماع در  

آبااان    ٧٧ ساااعاات ده صاابااح روز  
فراخوان داده اند. در ای  بیانیه باا  
اشاره به ایناکاه بارای پایاگایاری  
خااواسااتااهااایشااان بااارهااا و بااارهااا  
مااذاکااره داشااتااه انااد و جااواباای  
نگرفته اند و با اشاره باه ایاناکاه  
بااودجااه دولاات در آذر ماااه بااه  
مجف  اسالمی داده می شاود و  
قانون مدیریت خادماات کشاوری  
قارار بااوده در شااهاریاورماااه باارای  
دائمی شدن باه ماجافا  بارود و  
هنوز ای  اتفاق نیافتاده است و باا  
وجااود ایاانااکااه قاارار بااوده ردیااف  
بودجه ای برای بازنشساتاگاان در  
ن ر گرفته شودت و مبفغ در نا ار  

میافایاارد    ٩٤٥٥ گرفته شده همان  
اندک اسات کاه پااساخاگاویای  
نیازهای آنها نیستت بر اتکاا  باه  
اااایااااروی ماااابااااارزاتاااای خااااود   ن
بازنشستگان تااکایاد شاده اسات.  
باازنشااسااتااگااان در تااجاامااعااات بااا  
شکوه  قابافای خاود در ماردادت  
شهریورت مهر و آخری  تاجاماعاشاان  
در هشت  آبانماه و سه روز تحاصا   

آبانماه امسالشاان باا    ٧٧ و    ٧٥ ت  ٣ 
شاااعاااارهاااای پااارشاااور خاااودت  
خواستهاایشاان را اعاال  کاردناد.  
  ٤ افاازایااش حااقااوقااهااا بااه ماایاازان  

میفیون تومانت رفع تبعیو هاا و  
هاامااطاارازی حااقااوقااهااا و درمااان  
رایگان و داشاتا  یاک زنادگای  
انساااناایت خااواسااتااهااای فااوری  
بازنشستگان است. آنها در تاجاماع  
روز هشت  آباانامااه خاود هاماچاون  
تااجااماامااعااات قااباافاای شااان بااا  
  ٤ شااعااارهااایاای چااون خااط فااقاار  

میفیون حقوق ما یک مایافایاونت  
حااقااوق مااا ریااالاایااهت هاازیاانااه هااا  
دالریااهت ناایاااز مااا ایاا  زمااانت  
ماعایاشاات اسات و درماانت  مااا  
همبسته ای ت از وعاده هاا خساتاه  
ای ت سی و هشت ساا  گاذشاتاهت  
عدالت کجا رفتهت یک اخاتاال   
ک  بشه مشکل ما حال مایاشاهت  
نوبخت نوبخت استعافاات تاباعایاو  
تاکی؟ اعتراض خود را به فاقارت  
تبعیو و نابراباریت اخاتاال  هاا  
اعال  کردند. در ایا  تاجاماعاات  
ایاا  شااعااارهااا باار پااالکاااردهااای  
بازنشستگان نیز نقش بسته باود و  
اینها همه خواستهای کل جاماعاه  
اسااات. شاااعاااارهاااایااای کاااه در  
اعترادات بخش هاای ماخاتافاف  
جااامااعااه فااریاااد زده ماایااشااود و  
سراسری شده است. از ماباارزات  
بازنشستگان وسیعا حمایت کنیا .  
اخبار ای  مبارزات را رسااناه ای  

 کنی . 
 

تررجررمررع اعررتررراضرری 
کارگران برازنشرسرتره 
کیان تایر در مقابرل 

 وزار  صنایع 
روز هاافاادهاا  آبااانااماااه کااارگااران  
بااازنشااسااتااه کاایااان تااایاار باانااا باار  
فراخوانی از قبل داده شاده بارای  
پیگیری حق سنواتشان در مقاابال  
وزارات صنایع تجمع کاردناد. ایا   

تاااکاانااون    ٣٧ کااارگااران از سااا   
نتوانسته اند سنوات خود را باطاور  
کامل دریافت کاناناد و بصاورت  
اقسااااطت یاااعااانااای مااااهااایااااناااه  

هزارتومان و قاطاره چاکاانای  ٠٥٥ 
به آنها پارداخات شاده اسات. ایا   
شکل پرداخت نیز مانا ا  صاورت  
نگرفته است. هر بار کارفرما باه  
دالیافای چانادیاا  مااه ازپارداخاات  
تعهدات خود ساربااز زده اسات و  
بااعااد از اعااتاارادااات مااتااوالاای  
کااارگااران بااخااشاای از آناارا داده  
است.  کارگران بازنشسته کایاان  
تایر برای پیگیری خواستاهاایشاان  
تا کنون به تمامی مراجع دولاتای  
راز جمفه اداره کاارو باخاشاداریت  
فرمانداریت تاامایا  اجاتامااعایت  
ناایااروی انااتاا اااماایت دادساارای  
منطقه و ...  مراجعه کارده انادت  
امااا پاااسااخاای نااگاارفااتااه انااد.  
کارگران میگویند با ایا  شاکال  

پاارداخاات باارای تسااویااه کاااماال  
طفبهایشان نیاز به طی ساالاهاای  
زیادی میباشد. کاارگاران کایاان  
تایر سالهاست برای خواسته هاا و  
مطاالاباات خاود باا کاارفارماای  
شرکت در کشماکاش هساتاناد و  
بارها برای حقوق خود اعاتاصاابت  
تجمع و درگیری داشتند واکاناون  
ایااااا  کشاااااماااااش در دوران  
بازنشستگی آنان نیز اداماه دارد.  
به گزار  منتشر شاده از ساوی  
اتااحااادیااه آزاد کااارگااران ایااران  
کارگران بازنشسته کیان تاایار در  
هافاتاه گاذشاتاه نایاز در ماقاابال  
شرکت کیان تایرتجاماع داشاتاناد.  
اکنون کارگران بازنشساتاه کایاان  
تااایاار در ادامااه ماابااارزاتاای کااه  
داشااتااه اناادت باارای پاایااگاایااری  
خواستها و نقد کردن طفاباهاایشاان  
در روز هاافاادهاا  آبااانااماااه مااقاااباال  
وزارت صنعت تجماع کاردناد. در  
ایاا  روز کااارگااران بااا وعااده  
رسیدگی به خواستهاایشاان بارای  
هاافااتااه آتاای در جاافااسااه وزارت  
صنعت خاتمه و اعال  کردند کاه  
اگار جااواب ناگاایاارناادت دساات بااه  
اعترادات گسترده تری خاواهاناد  

 زد. 
اعال  روزی از قبل تاعایایا  شاده  
برای پیگایاری خاواساتاهاا یاک  
گا  مها  باه جافاو در ماباارزات  
کارگران بازنشسته کیاان تاایار و  
الااگااویاای باارای هاامااه کااارگااران  
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است. باا ایا  کاار کاارگاران باا  
تادارک و ساازماانایاابای ناقاشااه  
مندی تریت صف اعترادشان را  
متحد میکنند و با اطالع رسانای  
وسیع به جامعهت میتوانند زمایاناه  
جفب وسیاعاتاریا  حاماایات هاا را  
فراه  کنند. در عایا  حاا  ایا   
فااراخااوانااهااا اولااتاایااماااتااو  بااه  
کارفرمایان مفتخاور و ماقااماات  
مساائااو  اساات کااه اگاار پاااسااد  
ندهنادت باا اعاتاراداات گساتارده  
تااری از سااوی کااارگااران روباارو  
خواهند شد. با چنی  سطاحای از  
تدارک اعتراض و مبارزه امکاان  
شارکات وسایاع خااناواده هاا نایااز  

 بیشتر خواهد بود.  
کیان تایر یکی از مراکز پرجاناب  
و جااو  اعااتااراداای کااارگااری  
است. کارگران در ایا  کاارخااناه  
هاامااواره ابااتااکااارات خااوباای از  
اعتراض و مبارزه را به کاار بارده  
اناد. از جااماافااه باارپااایاای مااجاامااع  
عاامااوماای باازر  کااارگااریت  
انااتااخاااب ناامااایااناادگااان واقااعاای  
کارگران و خواست تخافایاه اطااق  
شورای اسالمیت ای  نهااد دسات  
ساز حکوماتای و ساپاردن آن باه  
نمایندگان کارگرانت ایساتاادن در  
مقابل اخراج ها و تعویاق پارداخات  
دسااتااماازدهااات ناامااونااه هااایاای از  
مبارزات درخشاان ایا  کاارگاران  
در سااالااهااای گااذشااتااه اساات و  
مبارزات آنها تا همی  جا تاثیارات  
مهمی در پیشروی های جاناباش  
کارگری داشته اسات. زناده بااد  

 کارگران کیان تایر 
 

فراخوان مالباختگران 
هلدینگ داروگرر بره 
تجمع اعرترراضری در 

 اول تیرماه
مالباختاگاان هافادیانا  داروگار  
مرکب از سهامدارانت طافاباکااران  

و کااارگااران اخااراجاای زنااجاایااره  
کارخانجاات کافت تاولای پار ت  
روغاا  نااباااتاای جااهااانت تااجاازیااه  
شیمیت کیامایاای ایارانت کایاوان  
همدانت بسته بندی الابارزت بساتاه  
باناادی داروگارت کاایاوان تااجااارت  
دارو در اعتراض به دستامازدهاای  
به سرقت رفاتاه شاان باه تاجاماع  
اعترادی برای ساعت ده صاباح  
روز او  آذرماه در مقابل ساختاماان  
اصاافاای داروگااررپااارک ماافاات  

 تهران  فراخوان داده اند.  
ای  بار مالباختاگاان کاارگاران و  
دیگر کاارکاناان شارکات هاایای  
هستند که از کار بیاکاار شاده و  
دستمزدشان به سرقت رفته اسات.  
افاارادی هسااتاانااد کااه بااا تااوهاا   
صاااحااب سااهااا  شااده ت سااهااا   
کوچکی از ایا  شارکات هاا را  
خریداری کرده و همان پا  اناداز  
کوچاک خاود را ها  از دسات  
داده اند  و نیز دیگر طفاباکاارانای  
هستند که پاولشاان بااال کشایاده  
شده است. ای  خبر باعاد دیاگاری  
از دزدی هااااایاااای کااااه در  
چهارچوب سیست  سرمایاه داری  
دزد بازار حکومت اسالمی انجاا   
میگیرد و در را  ای  دزدی هاا  
و راناات خااواری هااا باااناادهااای  
مااخااتاافااف حااکااومااتاای و آقااازاده  
هااایشااان قاارار دارد را باار مااال   

 میکند.  
 

قضاایااه از ایاا  قاارار اساات کااه  
کااارگاار داشااتااه    ٧٠٥٥ داروگاار  

است  که با بیکاارساازیاهاا هاای  
تاا ماراکاز    ٩٥ انجا  شده حاتای  

پخش خاود را تاعاطایال کارده و  
کارگر در آن باه    ٤٠٥ امروز تنها  

کار اشتغاا  دارناد.  هافادیانا   
داروگاار شاااماال کااارخااانااه هااای  
شااویااناادهت بااهااداشااتاای و آرایشاای  
کفت تاولای پار ت تاولایاد داروت  
روغ  نابااتای جاهاانت شایاریانای  

واحااد    ٧٧ شااکااالت کاایااوان و  
تااولاایاادی باازر  دیااگاار اساات.   
کارگران زیادی را از تولی پار   
اخراج کرده اناد و در کاناار ایا   

شارکات دیاگار    ١٥ واحد تولیدی  
ه  هستند که حقوق کارگاران را  

ماه تا یک سا  باا تاعاویاق    ٧ از  
کاناناد. در فاروردیا     پرداخت می 

خبر ها حاکی از به مارخصای  ٣١ 
رفتا  اجابااری کاارگاران تاولای  
پر  و بسته بندی البرز و دناباالاه  
دار بودن مرخصی های اجابااری  
در داروگر حکایات داشات. باعادا  
ناایااز ایاا  شاارکاات هااا حااقااوق  
کااارگااران را پاارداخاات نااکاارده و  
پایان قارارداد کاارگاران را اعاال   

 کردند.  
 

فراخوان مالباختاگاان هافادیانا   
داروگاارت در واقااع فااراخااوان بااه  
ماابااارزه مااتااحااد کااارگااران و  
مالباختگان ای  شارکات هااسات.  
ای  حارکات اعاتارادای الاگاوی  
خاوباای باارای مابااارزه در بااخااش  
هااای دیااگاار کااارگااری کااه بااا  
مسائفی مشابه روبارو هساتاناد ت  
خواهد بود. بادون شاک شارکات  
فاااعاااا  خااااناااواده هاااا در ایااا   
اعااتاارادااات نااقااش مااهااماای در  
قدرتیابی ای  اعتاراداات خاواهاد  
داشاات. وساایااعااا اطااالع رساااناای  

 کنی . 
 

اعررتررراد کررارگررران 
عسررلررویرره برره جرراده 

 های مر 
آبانت در تصاادفای مایاان  ٧٩ روز  

باو  در جااده      دو دستگاه مایانای 
کاانااگااان یااکاای از    -عساافااویااه  

های نفتی مناطاقاه    کارگران پرواه 
ویامه اقااتاصااادی پااار  جااناوباای  
کشته وهفت نافار دیاگار مصادو   

مااه    شدند. بامداد روز هشاتا  آباان 

باو  در    برخورد دو دستگاه مینی 
بااوشااهاارت هشاات      -  جاااده کاانااگااان 

زخمی بارجاای گاذاشات کاه در  
نهایت یکی از زخمی شدگان باه  

ساالاه جاان    ٩٠ فر    اس  حس  کیان 
خااود را از دساات داد. در ایاا   

ساالاهت    ٩١ حادثه عون ردا طفب  
سالاهت جاواد    ٩٠ محمود خمیسی  

سالهت احاماد باازگایار    ٧٣ قاسمی  
ساالاهت    ٩٧ سالهت اکبر جالوت    ٤١ 

ساالاه و ماهاران    ٩٧ یاسر توزی  
سااالااه زخااماای    ٩٠ عااالاای پااور  

شدند. زخمی شدگان  ای  حاادثاه  
هاای    را شماری از کارگران پارواه 

نفتای ماناطاقاه ویامه اقاتاصاادی  
دهاناد    پار  جنوبی تشکایال مای 

که از ساعتی قبل خود را بارای  
رفت  به محل کاار روزاناه آمااده  

 کرده بودند. 
غیر ایم  بودن جاده ها یاکای از  
عااواماال تااهاادیااد کااناانااده جااان  
کارگرانی است کاه باه صاورت  
مستامار در ایا  مسایار در حاا   
تردد هستند. از جمفه  در حاادثاه  
هفته گذشته لغزندگی نااشای از  
ریختاه شادن گاازوئایال بار روی  

ساطاح جاااده عاامال ماوثاری در  
تصاد  بود. بعالوه یاکای دیاگار  

ای در    از محورهای پر خطر جااده 
منطقه عسفاویاهت مسایار ساه راه  
طاااهااری بااه جاا  اسااتت در ایاا   
مسیر در کنار خودروهای حاامال  
مسافرت وسائط ناقافایاه ساناگایا   
حامل سن  و ... در حا  تاردد  
دائاا  هسااتاانااد و شاافااوغاای جاااده  
مااخاااطاارات زیااادی را در پاای  
داشااتااه اساات. از سااوی دیااگاار  

های فرسوده باه    استفاده از اتوبو  
های حامال و ناقال    عنوان سروی  

هاای    کارکاناان شااغال در پارواه 
نفتی منطقه عسافاویاه از دیاگار  
عوامل خطر آفری  برای کارگاران  
اساات. کااارگااران عساافااویااه بااه  
نااداشااتاا  امااناایاات جاااناای در  
مسیرهای خطرناک تارددشاان و  
جاده های مر  اعتراض دارناد.  
کارگران عسفویاه باا رسااناه ای  
    کردن اعترادشان خواساتاار ایاما  
سازی فاوری جااده هاا و پاایاان  
دادن بااه قااتاال در جاااده هااای  

 مر  شده اند. 
   

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت
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 پیام و  مطالب در ارتباط با دفاع و حمایت از محمود صالحی و 
 رضا شهابی 

محمود صالحی باید  
 به فوریت  آزاد شود

محمود صالحای فاعاا  بااسااباقاه  
کارگری که بیشتر عامار  خاود  
را  در دفاع از حقوق کاارگاران و  

کشان گذراندهت اکنون مادتای    ست  
است به عناوان زنادانای بار روی  
تخت بیمارستان در غل و زناجایار  
استت روشای غایارانساانای و باه  
جامانده از سبعیت دوران بردگای؛  
و طبق آخری  اخبار قرار اسات باا  
همی  وداعایات دوبااره باه زنادان  
منتقل شود درحالی که پازشاک  
قانونای خاواهاان اناتاقاا  وی باه  
بیمارستانی مجهزتر برای  اداماه  

 درمان است. 
های گذشته تاال     او که در سا  

خود را برای ایجاد تشاکال هاای  
کااارگااری و دفاااع از حااقااوق  
کااارگااران لااحاا ااه ای مااتااوقااف  
نکرده بود با جسمی رنجور ماورد  
خشاا  و کاایاانااه ساارمااایااه داری  
حاک  بر ایران  قرار گرفاتاه و در  
  ٣ یک پرونده ساختگی ابتدا باه  

سا  زندان و سپ  باه یاک ساا   
 محکو  شده است. 

 
حک  ای  فعا  بااسااباقاه جاناباش  
کارگری ایران  در حالی به اجارا  
در آمده  که وی ماجاباور اسات  
هفته ای دوبار دیالیز شود. کفایاه  
هااای مااحاامااود باار اثاار زنااداناای  

های مکرر و عد  رسیادگای    شدن 
های درمانی الز  از کار افاتااده  
و عالوه بر ای  دچار بیماری حااد  

 قفبی نیز شده است. 
 

ساارمااایااه داری حاااکاا  باار ایااران   
گمان مای کاناد باا باه زناجایار  
کشیدن محمود صالحیت زنادانای  
کردن ردا شاهاابایت اسامااعایال  
عبدیت محمود بهشتیت ماخاتاار  
اسدی و محس  عمرانی و ... ت  
احضار برای اجرای حاکا  جاعافار  
عاا اایاا  زادهت عاافاای نااجاااتاایت  
عفیردا ثقفیت حک  شاالق بارای  

شاپور احسانی رادت احضاار داوود  
ردااویت ابااراهاایاا  مااددی باارای  
حضاااور  در دادگااااه و ...  

تواند جافاوی فاعاالایات هاای    می 
فعاالن کارگری و اجتامااعای را  
سد نماایاد و زحاماتاکاشاان را از  
مبارزه برای دست یابی به حاقاوق   

 انسانی شان باز دارد.  
 

امااا باادون تااردیااد تااداو  چااناایاا   
هاای    هاایایت ماا تشاکال   سیاسات 

مستقل کارگری و طبقه کاارگار  
ایران را بیش از پیش باه صاحاناه  
مبارزه عفیه ست  و بای عادالاتای  

 خواهد کشاند. 
 

آزادی فوری و بی قیاد و شارط  
محمود صالحی خاواسات فاوری  
امضاکنندگان ای  بیانیه اسات و  
ما با هشدار نسبت باه وداعایات  
وخی  جسمانی ای  فعا  بارجساتاه  
جااناابااش کااارگااری ایاارانت باادیاا   
وسیفه عواقب ناشی از وارد شادن  
هرگونه لطمات جسمانی به او را  
متوجه باالتری  مقامات قضاائای  

 دانی .   و اجرائی کشور می 
 ٧٩٣١ آبان    ٧٣ 
 

اتحادیه آزاد کرارگرران 
 ایران

سررنرردیررکررای کررارگررران 
 نیشکر هفت تپه

 سندیکای نقاشان البرز
کانون مدافرعران حرقرو  

 کارگر
کمیته پیگیری  ایرجراد 

 تشکل های کارگری
کمیته هماهرنرگری بررای 
کمک به ایرجراد تشرکرل 

 های کارگری
......................... 

نرامره کررنرفردراسریررون 
بین المللی اترحرادیره 
هررای کررارگررری برره 
خامرنره ای در براره 

 محمود صالحی

 
الامافافای    دبیرکل کنفدراسیون بایا  

هااای کااارگااری روز    اتااحااادیااه 
ای باه    آبانت در نااماه   ٧١ شنبه    سه 

رهبر جمهوری اسالمی با اناتاقااد  
هاای    ادامه برخورد با تشاکال »از  

مسااتااقاال کااارگااری و فااعاااالن  
عااماایااقااا از  «کااارگااری در ایااران 

ودااعاایاات جسااماااناای مااحاامااود  
 صالحی ابراز نگرانی کرده بود. 

الامافافای    دبیرکل کنفدراسیون بایا  
های کاارگاری در نااماه    اتحادیه 

خود همچنیا  تااکایاد کارد کاه  
محمود صالحی ناباایاد باه زنادان  
بااازگااردانااده شااود و تااماااماای  

های وارد شده به او باید لاغاو    اتها  
 شوند. 

پاایااش از ایاا  ناایااز شااماااری از  
های کارگری در ایاران از    تشکل 

بازداشت آقاای صاالاحای اناتاقااد  
 کرده اند. 

سااناادیااکااای کااارگااران ناایااشااکاار  
تپه نایاز باا ماحاکاو  کاردن    هفت 

بازداشت محمود صاالاحای اشااره  
نااشای از  »کرد که بیامااری او  

ها تحمل زندان در گاذشاتاه و    سا  
توجهی مسئولی  در ماداوایاش    بی 

 «بوده است. 

ایاا  سااناادیااکااا خااواسااتااار آزادی  
فوری و بی قید و شرط محاماود  
صااالااحاای و دیااگاار کااارگااران و  

 فعاالن کارگری شد. 
............... 

تداوم بازی با جران 
مرحرمررود صرالررحری را 
 تحمل نخواهیم کرد

 
 جعفر ع ی  زاده   

جان محمود صاالاحای بشادت در  
خطر است. عالوه بر بیماری حااد  
کفیویت محمود دچاار بایامااری  
خطرناک قفبی است. باطاوریاکاه  
بااه فاااصاافااه شااش روز پاا  از  
بازداشت در زنادان دچاار حامافاه  
قفبی شد و به بیمارستان ماناتاقال  
گردید. اما بر خال  همه موازیا   
پزشکی و انسانیت محمود را باه  
عنوان یک بیمار قفبای بساتاری  
شده در بخش سی سی یو با غال  
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و زنااجاایاار مااورد مااراقاابااتااهااای  
پزشکی قارار دادناد و عافایارغا   
تاکایاد پازشاکاان بایاماارساتاان و  
گزار  پزشکی قانونی در ماورد  
ودعیت خطیر محمودت او را پا   

روز بار دیگار باه زنادان بااز    ٣ از  
 گرداندند. 

بازی بسیاار خاطارنااک باا جاان  
محاماود صاالاحای و باه غال و  
زنجیر کشیدن او به عاناوان یاک  
بیمار قفبی در باخاش سای سای  
یااو یااک اتاافاااق و یااا عااماافاای  
خودسرانه از سوی بخشی از قاوه  
قضائیه و نهادهای امانایاتای در  
شهارساتاان ساقاز نایاساتت بافاکاه  
ناامااایااش عااریاااناای از ساارکااوب  
سیستماتیک و شقاوت عفیه حاق  
خااواهاای مااا کااارگااران تااوسااط  
سرمایه داری حاک  بر ایران اسات  
که هر روزه در اشکا  ماخاتافافای  
از سرکوب خشونت بار کاارگاران  
هاپاکاو و آذرآب تاا احضاارهااای  
دسته جمعی و تاعاقایاب قضاائای  
کارگران نیشکر هفت تپهت صادور  
حااکاا  شااالق باار عاافاایااه فااعاااالن  
کاارگااری و باه زنادان اناداخااتاا   
چاهاره هاای سارشانااا  جاانابااش  
کارگری و معفمانت تاا دارب و  
شت  دست فروشاان و باه گافاولاه  
بست  کاولاباران و گساتار  بای  
سابقه کودکان کار و تاجااوز باه  
آنها و... در جاای جاای کشاور  

 جاری است. 
امروز سارماایاه داری حااکا  بار  
ایااران باای هاایاا  لاافااافااه و پاارده  
پوشی با عریان تریا  شاکافای از  
بربریت و غارت و چپاو  دساتارناج  
کارگران و اندوخته هاای نااچایاز  
صااادهاااا هااازار نااافااار از مااارد   
زحاامااتااکااش کشااور و تااحااماایاال  
بااالتااریاا  درجاه از اسااتایااصااا  و  
درماندگی به میفیاوناهاا خااناواده  
کارگری بارای گاذران زنادگای  
در مقابل ماا کاارگاران و مارد   
زحمت کش ایران شمشیر از نایاا   
بر کشیده و بای هایا  شارمایت  
کااارگااران گاارساانااه ای را کااه  
ماهها حقوق ناگارفاتاه اناد آمااج  
دربات باتو  قرار مایادهادت فاوج  
فوج گارد ویمه عفایاه آناان اعازا   

میکند و یکی از محباوب تاریا   
چهره های جنبش کارگری ایاران  
را در مقاابال چشاماان ماا مارد   
ایران و جهاانایاان در باخاش سای  
سی یو به زنجیر میکشادت اداماه  
درمان او را ماتاوقاف مایاکاناد و  
شر  و ابائی نیز از نمایش چانایا   
صحنه هایی از شقاوت و بارباریات  

 ندارد. 
اما چیزی که در میان برای ماا  
کارگران و مرد  زحمتاکاش ایاران  
روش  و بارای اقافایاتای صااحاب  
قدرت که سر در توباره چاپااو  و  
غارتگری فرو برده و پشات خاود  
را به قدرت سرکوب لا  داده اناد  
نااااروشااا  اسااات فاااوران خشااا   
میفیونای کاارگارانت ماعافاماان و  
عمو  توده های زحمتکاش مارد   
ایران است که با تاداو  وداعایات  

 موجود سر بر خواهد آورد. 
محمود صالحی باید به فوریت و  
بای هاایاا  قاایااد و شاارطاای آزاد  
شود. ما به نوبه خود در اتحاادیاه  
آزاد کارگران ایرانت تداو  بازی باا  
جان محمود صاالاحای را تاحامال  
نخواهی  کارد و در صاورت دوا   
شرایطی که ها  اکاناون باه ایا   

فعا  برجسته جاناباش کاارگاری  
ایران تاحامایال شاده اسات داماناه  
اعااتاارادااات خااود را گسااتاار   

 خواهی  داد. 
............................ 

 
نفر از فعرالریرن  ١٣٩

کارگری، فرهنرگری و 
اجتماعری کشرور بره 
رفررتررار غرریرررانسررانرری 
حکرومرت برا مرحرمرود 
صررالررحرری اعررتررراد 

 کرده اند ...
آیااا زنااجاایااری کااه باار پااای  
ماحاماود صاالااحایت روی تاخاات  
بیمارستان بسته اندت تنها باه باناد  
کشاایاادن یااک انسااانت یااک  
کارگرت یک انسان آزادیاخاواه در  
گوشه ای از ایران است؟ آیاا ایا   

ی    زنجیری نیست که برپای هاماه 
ی ستمدیدگانت آوارگاانت    مات همه 

تهیدساتاان و تاحاقایار شادگاان و  
ی مبارزان و آزادیخواهان ایا     همه 

ی بیمار بسته شاده اسات؟    جامعه 

تار از خشاونات    آیا تصویری عریان 
ساارد و ساارکااوبااگاار ساارمااایااه و  
پاسداران حکومت ست  و سرماایاه  
و دار و شکنجه وجاود دارد؟ آیاا  
فریادی از ای  رساتار بارای آگااه  
کردن ما از زنجیرهای آشاکاار و  
پنهانی که ما را در تاار و پاود  
نکبت ست  و سرمایه اسایار کارده  
است وجود دارد؟ آیا فاقاط انساان  
بودنت نه حتی روشنفکر و ماباارز  
و آزادیخواه باودنت بارای شانایادن  
ای  فریاد و طنی  اناداز کاردن آن  
همچون غرشی از هازاران و هازار  

 حنجره کافی نیست؟ 
ماااحاااماااود صاااالاااحااایت باااا  
شرافتشت با ماباارزه و اساتاواری  
ا  و با آزادیخواهی دلایاراناه ا   
زنجیرهای ما را به ما نشان مای  

ی مااسات    دهد. ای  زنجیار هاماه 
که بر پای نحیف پیکر بیاماار او  
بسته شده است. او تنهاا نایاساتت  
اگر ما سردی زنجیارهاای بساتاه  

 بر پای خویش را لم  کنی . 
با فریادی رساترت زنجیر را از  

 پای صالحی باز کنی . 
. اباراهایا   ٧ . آاللاه شایاروی ٧ 
. ابااو  ٤ پاور   . ابااراهایاا  عاالاای ٩ آوخ 

.  ١ . اباوالافاضال احامادزاده ٠ فتحی 
 ابوالفضل آنائی 

. اباااوالااافاااضااال فاااتاااحااای  ١ 
  ٣ ناماد   . احسان حقایاقای ٨ سردهایی 

. احسااااان  ٧٥ احسااااان دهااااقااااان 
.  ٧٧ . احسان غالمناماد ٧٧ عباسی 

. احاااماااد  ٧٩ احاااماااد اماااانااای 
.  ٧٠ . احاماد شااماا  ٧٤ پورابراهیا  

. احاامااد  ٧١ احاامااد شاامااشااکاای 
.  ٧٨ . احاماد عساگاری ٧١ عبدلی 

. اردشاایاار  ٧٣ احاامااد ماارتضااوی 
.  ٧٧ . ارسالن کار  ناماد ٧٥ ن ری 

 ارشد فیفی 
.  ٧٩ . اساااریااا  رادماااناااش ٧ 

. اسامااعایال  ٧٤ اسماعیل قنواتای 
.  ٧١ . اشاار  کااار ٧٠ مااحاامااودی 

. افشااایااا   ٧١ اصاااغااار ایااازدی 
. اکااااااااباااااااار  ٧٨ شاااااااماااااااا  
. اگاااریااا   ٧٣ بااایاااگااای   ماااعاااصاااو  

. الاهاا   ٩٧ . الناز کریمی ٩٥ نادری 
 صالحی 
.  ٩٩ . الااهااا  هااوماایاا  فاار ٩٧ 

. امااایاااد  ٩٤ الاااوار قااافااای وناااد 
. امایار  ٩١ . امیر چمنی ٩٠ حنیف 
.  ٩٨ . امایار عازتای ٩١ وناد   درویش 

. امااایااار  ٩٣ امااایااار غااافااااری 
.  ٤٧ . امیر ماعامااریاان ٤٥ نماد   کری  

 رضا شهابی پیام و  مطالب در ارتباط با دفاع و حمایت از محمود صالحی و  
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.  ٤٧ ونااااد   اماااایاااارعاااابااااا  آزر  
.  ٤٩ امیرهوشن  افاتاخااری راد 

. امااایااا   ٤٤ امااایااا  اماااامااای 
. امایار  ٤١ . امید عفیزاده ٤٠ باقری 

. امیر رداا  ٤١ جواهری لنگرودی 
. اماایاارحساایاا   ٤٨ افشاایاا  ناایااا 

.  ٠٥ . امیرردا اسادی ٤٣ موسویان 
. انسایاه  ٠٧ امیرهوشن  گاراوناد 

 صیادی 
.  ٠٩ . اناایااشااا اساادالاافااهاای ٠٧ 

. اوکاتااای  ٠٤ اوخاتاای حسایاانای 
.  ٠١ . اولدوز هااشامای ٠٠ قفی وند 

. ایاارج کااریااماای  ٠١ ایاارج ساایااف 
. آباتایا   ٠٣ . ایمان کریمای ٠٨ پور 

.  ١٧ . آذر ارفااع زاده ١٥ ماا اافااری 
. آر   ١٧ آر  الاااااه وردی 

. آرمااااااااان  ١٩ مااااااااوسااااااااوی 
.  ١٠ . آریا فارهانا  ١٤ اسماعیفی 

 . آزاده صابری ١١ آری  زارعی 
. آزیاتاا  ١٨ . آزاده معایانای ١١ 

.  ١٥ . آفاااق رباایااعاای ١٣ ولاای زاده 
.  ١٧ . آاللاه شایاروی ١٧ آکو امی  

 آیدا عمیدی 
. آیادیا   ١٤ . آیدا رحی  زاد ١٩ 

.  ١١ . بااباک بایاات ١٠ غال  زاده 
ااااامااااداد آزادی  ااااامااااداد  ١١ ب . ب

.  ١٣ . باخاتایاار یاوسافای ١٨ یاوری 
. بااهااداد  ٨٥ بااهااار کااوهسااتاااناای 

ااااردبااااار  ااااهاااارا  روحاااای  ٨٧ ب . ب
.  ٨٩ وطانای     . باهارا  ٨٧ آهنگرانای 

. بااهاارناا   ٨٤ بااهاارناا  زناادی 
. باهاروز  ٨١ . بهروز خبااز ٨٠ نجمی 

.  ٨٨ . باهاروز ورقاایای ٨١ فراهانای 
.  ٣٥ . بهزاد گرجای ٨٣ بهزاد امانی 
.  ٣٧ . بهما  ناماازی ٣٧ بهم  تمدن 

. بااهاانااا   ٣٩ بااهاانااا  ابااراهاایاا  زاده 
. بی نا ایار خاواجاه  ٣٤ زاده   دارایی 
.  ٣١ . بیاساتاون بایا  زاده ٣٠ پور 

ااااازاده  اااااب . پاااارتااااو  ٣١ پاااادرا  ب
.  ٣٣ . پردی  رحمانفارد ٣٨ ع یمی 

. پااارواناااه  ٧٥٥ پااارواناااه عاااار  
.  ٧٥٧ . پرویز صداقات ٧٥٧ قاسمیان 

. پاارویاا   ٧٥٩ پاارویاا  مااحااماادی 
. پااااریااااا  ٧٥٤ اساااافااااناااادیاااااری 

.  ٧٥١ . پریسا حااتامای ٧٥٠ نعمتی 
. پااریسااا  ٧٥١ پااریسااا سااردشااتاای 

اااااادی      . پااااامهاااااان ٧٥٨ نصااااارآب
. پااااانااااادار  ٧٥٣ ماااااخاااااتااااااری 

. پاااااوریاااااا  ٧٧٥ ماد   ن   هاااااادی 

.  ٧٧٧ . پویا جانی پاور ٧٧٧ مرادی 
. پاایااا   ٧٧٩ پاایااشااکااو فاااتااحاای 

.  ٧٧٠ . پاایاامااان پاایااران ٧٧٤ شاااکاار 
. تاارمااه  ٧٧١ پاایاامااان کااریااماای 

.  ٧٧٨ . تقی صاباری ٧٧١ کرامتی 
. تایاماور  ٧٧٣ تومی ویاتارماارک 

.  ٧٧٧ . تایاناا خایااط ٧٧٥ ذوفناون 
. جاااباااار  ٧٧٧ ثاااریاااا حااااتااامااای 

. جااااعاااافاااار  ٧٧٩ مااااحااااماااادی 
 . جال  نادری ٧٧٤ زاده   ع ی  

. جااامااایااال خاااواناااچاااه  ٧٧٠ 
. جاواد  ٧٧١ . جواد بیرامی ٧٧١ زار 

.  ٧٧٣ . چینی فیضای ٧٧٨ تهرانی 
 حافظ موسوی 

.  ٧٩٧ . حااجاات قااانااعاای ٧٩٥ 
. حساااا   ٧٩٧ زاده   حسااا  حساایااا  

.  ٧٩٤ . حسا  آزاد ٧٩٩ شریف پاور 
 حس  حسا  
.  ٧٩١ . حساا  رداایاائاای ٧٩٠ 

. حسااناایااه  ٧٩١ حساا  ماارتضااوی 
. حسااایااا   ٧٩٨ دوسااات قاااریااا  

. حسااااایااااا   ٧٩٣ افصاااااحااااای 
. حسایا  عابادالاه  ٧٤٥ دارستانای 

.  ٧٤٧ . حساایاا  غااالماای ٧٤٧ زاده 
. حسایا  فارخ  ٧٤٩ حسی  رزاقای 

.  ٧٤٠ . حساایاا  یااوساافاای ٧٤٤ زاده 
. حامایااد  ٧٤١ حشامات ماحاسانای 

. حااااماااایااااد  ٧٤١ حاااااجاااایااااالری 
.  ٧٤٣ . حمید فراهانای ٧٤٨ ذوالقدر 

. حاماایادردااا  ٧٠٥ حامایااد ناوذری 
. حامایادرداا قاادای  ٧٠٧ فرزانه 
 . حمید وطنی ٧٠٧ زاهدی 

. حااااااماااااایاااااادردااااااا  ٧٠٩ 
.  ٧٠٠ . حورا ساپاهار ٧٠٤ خشنودفر 

. خسااارو  ٧٠١ خاااالاااد ناااودشاااه 
. خساااااارو  ٧٠١ رحاااااایااااااماااااای 

. خساااااارو  ٧٠٨ عاااااافاااااای   شاااااااه 
.  ٧١٥ . دارا مستوفای ٧٠٣ معینی 

. داریااو   ٧١٧ داریااو  پااارسااا 
. داناایااا   ٧١٧ مااحااماادی مااجااد 

.  ٧١٤ . دانیاا  ایاماانای ٧١٩ حقگو 
. داوود  ٧١٠ داور خاااااایااااااری 

.  ٧١١ . راحفه طاارانای ٧١١ ردوی 
. رامااایاااار  ٧١٨ راماااان سااااعاااد 

. راماااااایااااااار  ٧١٣ ردااااااایاااااای 
قاافاای      . راماایاا  ٧١٥ حساایااناای 

 . رحمان سفیمان ٧١٧ وند 
.  ٧١٩ . رحااامااات غاااال  ٧١٧ 

. رحااایااا   ٧١٤ رحااایااا  فاااریاااد 

.  ٧١١ . رحایا  ماهادی ٧١٠ امیری 
. راا  ٧١١ رزگااار مااالمااحااماادی 

.  ٧١٣ . رسو  شاوکاتای ٧١٨ روش  
. رداااا  ٧٨٥ رداااا اکاااوانااایاااان 

. رداا  ٧٨٧ . ردا بیات ٧٨٧ برازنده 
.  ٧٨٤ . ردااا روزباهاانای ٧٨٩ پاایاا 

. ردااا  ٧٨٠ ردااا رئاایاا  دانااا 
. رداااااا  ٧٨١ ساااااپااااایااااادرودی 

.  ٧٨٨ . ردا عااباد ٧٨١ شاهمرادی 
. ردااااا  ٧٨٣ ردااااا عاااافااااتاااای 

.  ٧٣٧ . رعنا سهارابای ٧٣٥ نصیری 
.  ٧٣٧ رفعت رناجاباران لاناگارودی 

. روح الاافااه  ٧٣٩ رهااا  یااگااانااه 
.  ٧٣٠ . روزان ماامادی ٧٣٤ باقری 

اااااادان  اااااه آب اااااه  ٧٣١ روزب . روزب
. روزبااه گاارجاای  ٧٣١ سااوهاااناای 

.  ٧٣٣ . روزباه ماعایانای ٧٣٨ بیانی 
. روشاناک  ٧٥٥ روای  پزشاکایاان 

.  ٧٥٧ . رویا حشماتای ٧٥٧ هوشمند 
.  ٧٥٤ . رویا زریا  ٧٥٩ رویا دارابی 

ریاااباااوار    ٧٥٠ رویاااا حشاااماااتااای 
اااااه  ٧٥١ پااااارویااااازی  . ریاااااحاااااان

. ریااااحااااانااااه  ٧٥١ کااااارااااماااای 
ااااااایاااااااار  ٧٥٨ انصااااااااری  . زان
. زرتشاات احااماادی  ٧٥٣ سااهااراباای 
.  ٧٧٧ . زهاارا فاایاااض ٧٧٥ راغااب 

. االااااااه  ٧٧٧ زهااااااره فاااااارد 
. سااارا خاافاایاافاای  ٧٧٩ فااوالدپااور 
.  ٧٧٠ . ساارا دلشااد ٧٧٤ جهرمای 

. سااااره  ٧٧١ پاااور   ساااارا یاااوساااف 
.  ٧٧٨ . ساساان داناش ٧٧١ سکوت 

. ساااناااز  ٧٧٣ ساااغاار ساااغاارناایااا 
. ساااااایااااات  ٧٧٥ داودزاده فااااار 

.  ٧٧٧ . سااپاانااد آرنااد ٧٧٧ خاااوران 
. ساااعااایاااد  ٧٧٩ ساااتااااره صاااباااور 

.  ٧٧٠ . سعید باهامانایاان ٧٧٤ آرمان 
. سااعاایااد  ٧٧١ سااعاایااد سااهااراباای 

. سااااعاااایااااد  ٧٧١ صااااادقاااایااااان 
. ساااعااایاااد حسااا   ٧٧٨ اوحااادی 

.  ٧٩٥ . سعایاد صاادقایاان ٧٧٣ زاده 
. سااعاایااد  ٧٩٧ سااعاایااد کااریااماای 

.  ٧٩٩ . ساعایاد ناادری ٧٩٧ میالن 
. سافایاماان  ٧٩٤ سفیمان باایازیادی 

.  ٧٩١ . ساماا  اوریااد ٧٩٠ خضری 
. سااماایااه  ٧٩١ سااماایااه دیااناادارلااو 

. سااامااایااارا  ٧٩٨ پاااور   رساااتااامااای 
. سااماایااه کااریااماای  ٧٩٣ قاارباااناای 

.  ٧٤٧ . سااهاانااد ریاااحاای ٧٤٥ آذر 
. سااهاانااد  ٧٤٧ سااهاانااد عااباااساای 

.  ٧٤٤ . ساهایال آقاازاده ٧٤٩ نسایی 
.  ٧٤٠ ساااوداباااه گشاااتااااسااابااای 

. سایااماناد  ٧٤١ سیامک میرزاده 
.  ٧٤٨ . سیااو  آقاایای ٧٤١ زندی 

. ساایاارو   ٧٤٣ سایاااو  شااهاااباای 
. ساااایااااف  ٧٠٥ ماااافااااکااااوتاااای 

.  ٧٠٧ . سیما ریاحای ٧٠٧ خدایاری 
. ساایاانااا  ٧٠٩ ساایاامااا ماارتضااوی 

. سااایااااماااک  ٧٠٤ حااابااایااابااای 
. سااااایااااااو   ٧٠٠ طااااااهاااااری 
. سااااایااااااو   ٧٠١ فااااارهاااااادی 

. سااایااارو   ٧٠١ نااایاااشااااباااوری 
. شاااااااااادی  ٧٠٨ ماااااااااددی 
.  ٧١٥ . شاهد عافاوی ٧٠٣ انصاری 

. شاایساتاه  ٧١٧ شاهی  شاریافایاان 
. شاااابااااگاااایاااار  ٧١٧ شاااایااااخاااای 
.  ٧١٤ . شاابااناا  آذر ٧١٩ حساایااناای 

. شااکاایاابااا  ٧١٠ شاارویاا  طاااهااری 
. شااااهاااااب  ٧١١ عسااااگاااارپااااور 

 زاده   . شهرا  اقبا  ٧١١ خانی   قادی 
.  ٧١٣ . شااهاارا  کاایاااناای ٧١٨ 

. شااهااال  ٧١٥ شااهاارزاد چااراماای 
.  ٧١٧ . شااهااال حاایاادری ٧١٧ باااور 

 شهناز رداقفی 
.  ٧١٤ . شااهااناااز ماارتااب ٧١٩ 

. شااایااادا  ٧١٠ شااور  ماااوالنااای 
.  ٧١١ . شیما بهرهماناد ٧١١ مرادی 

 شیما مقدسی 
.  ٧١٣ . شیاوا خایارآباادی ٧١٨ 

. شااایااادا  ٧٨٥ شااایاااوا شااااهااایااا  
.  ٧٨٧ . شیدا ماهادوی ٧٨٧ عبدی 

. صاااادق  ٧٨٩ شااایاااوا کااارمااای 
. صااااااالااااااح  ٧٨٤ پااااااور   فااااااالح 

. صاااااادیااااااق  ٧٨٠ گااااااراماااااای 
. صااااالح  ٧٨١ اسااامااااعااایااافااای 

 . صالح عباسی ٧٨١ آزادی 
.  ٧٨٣ . صاامااد وکاایاافاای ٧٨٨ 

. طاااهاار  ٧٣٥ طاااهااا شاااهااماارادی 
اااااای  . طاااااااهااااااره  ٧٣٧ احسااااااان
. طاااافاااایااااعااااه  ٧٣٧ مااااوسااااوی 

. طااااوفااااان  ٧٣٩ ماااایاااارزایاااای 
. رااهااراب اماایااناای  ٧٣٤ مااهاادوی 

.  ٧٣١ . عااطافاه رناگاریاز ٧٣٠ فرد 
 عالیه اقدا  دوست 

.  ٧٣٨ . عاابااا  پاااباارجااا ٧٣١ 
. عاابااا   ٧٣٣ عاابااا  شااهااراباای 

. عااابااادالااافاااه  ٩٥٥ ماااحاااماااودی 
. عااااابااااادی  ٩٥٧ خاااااواه   وطااااا  

ااااتااااری  . عااااثاااامااااان  ٩٥٧ کااااالن

. عااااثاااامااااان  ٩٥٩ کااااریااااماااای 
اااااان  ٩٥٤ ماااااحااااامااااادی  . عااااادن

. عااااااارفاااااااان  ٩٥٠ قاااااااادری 
. عااازت دولااات  ٩٥١ رشااایااادی 
ااااااااادی  . عاااااااازیااااااااز  ٩٥١ آب

. عااازیااازالاااه  ٩٥٨ ساااناااگاااتااارا  
.  ٩٧٥ . عسال اخاوان ٩٥٣ معینای 

. عااطااا   ٩٧٧ عساال مااحااماادی 
.  ٩٧٩ . عطیه فاوادی ٩٧٧ زاده   کر  

. عفی نبای  ٩٧٤ عفی عبداله زاده 
. عفای  ٩٧١ . عفی ثباتی ٩٧٠ زاده 

.  ٩٧٨ . عفی عازیازی ٩٧١ رسولی 
. عاافاای  ٩٧٣ زاده   عاافاای فاااداال 

 . عفی کالنتری ٩٧٥ فخفوری 
.  ٩٧٧ . عافاای ماوساوی ٩٧٧ 

. عاافاایااردااا  ٩٧٩ عاافاای یااوساافاای 
.  ٩٧٠ . عفیردا خازایای ٩٧٤ آدینه 

. عاافاای  ٩٧١ عاافاای ابااوطااالااباای 
.  ٩٧٨ . عاافاای باااجااور ٩٧١ آزادی 

. عاافاای  ٩٧٣ عاافاای سااالااکاای 
. عااااافااااای  ٩٩٥ ساااااهااااارابااااای 

. عافای ماحامادی  ٩٩٧ صالاحای 
.  ٩٩٩ . عمر رشیادی ٩٩٧ زنگانفی 

. عایادی  ٩٩٤ عنایت یوساف پاور 
 نعمتی 

.  ٩٩١ . عیسی فایاضای ٩٩٠ 
. غاالمارداا  ٩٩١ غزا  جمشیادی 

. فااااتاااح  ٩٩٨ حسااایااانااای   غاااال  
. فاااطاامااه ساارحاادی  ٩٩٣ مااردوخ 
.  ٩٤٧ . فاطاماه سافایامای ٩٤٥ زاده 

. فااراماارز  ٩٤٧ فااخااری شااادفاار 
اااااای  ااااااان ااااااد  ٩٤٩ قاااااارب . فاااااارب

.  ٩٤٠ . فرج زارعای ٩٤٤ شیرمحمد 
. فااارح  ٩٤١ فااارج سااارکاااوهااای 

.  ٩٤٨ . فرخ قهرمانای ٩٤١ طاهری 
. فااردیاا   ٩٤٣ زاده   فاارخاانااده اجاای 

.  ٩٠٧ . فرزا  معایانای ٩٠٥ نگهدار 
. فاارزانااه  ٩٠٧ فاارزانااه جاااویاادان 

.  ٩٠٤ . فارزاناه راجای ٩٠٩ جاللی 
. فاارشاایااد  ٩٠٠ فاارشااتااه فاارهاااناای 

. فااارماایاااساااک  ٩٠١ حاابااایاابااای 
اااااااو   ٩٠١ زاهااااااادی  . فااااااارن

. فاااارنااااو   ٩٠٨ پاااایااااشاااارویااااان 
. فااارهااااد  ٩٠٣ ناااگاااساااتاااانااای 

.  ٩١٧ . فرهاد شیخای ٩١٥ داوودی 
. فااریاابااا  ٩١٧ فاارهااناا  ناایااکاافاار 

.  ٩١٤ سیار   . فریبا و  ٩١٩ حسینی 
. فااریااده  ٩١٠ فااریااباارز فاارشاایاا  

.  ٩١١ . فریده قادای ٩١١ سفیمانی 

 رضا شهابی پیام و  مطالب در ارتباط با دفاع و حمایت از محمود صالحی و  
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. فااریااد  ٩١٨ فااریااباارز رفاایااعاای 
.  ٩١٥ . فاریادا آفااری ٩١٣ همایون 

. فاااواد  ٩١٧ فاااواد آقااااباااگااازاده 
.  ٩١٩ . فاواد فاتاحای ٩١٧ زمانی 

 فوزیه اخوان 
.  ٩١٠ . قاااساا  خاافااویاای ٩١٤ 

. کاااراا   ٩١١ کااازلاای ماایااراناای 
. کاااامااابااایاااز  ٩١١ الاااهااای   فااارج 

.  ٩١٣ . کاوه طاالیای ٩١٨ سفطانی  
. کااااوه  ٩٨٥ کااااوه عااابااااسااایاااان 
. کاااااوه  ٩٨٧ کاااارمااااانشاااااهاااای 

.  ٩٨٩ . کاباری اربااباو ٩٨٧ مجاور 
. کاااریااا   ٩٨٤ کااارمااامااارساااناااه 

.  ٩٨١ . کما  خساروی ٩٨٠ شاهی 
. کااور   ٩٨١ کاامااا  مااحاامااودی 

.  ٩٨٣ . کوشا اثیمای ٩٨٨ سفحشور 
. کایاهاان  ٩٣٥ کوکب ماحامادی 
. کاایااوان  ٩٣٧ مااحاامااد عاافاایااان 

 . کیومرث درکشیده ٩٣٧ غفاری 
. کااااااایاااااااومااااااارث  ٩٣٩ 

. کاااامااابااایاااز  ٩٣٤ سااافااایاااماااانااای 
. کاااااماااااران  ٩٣٠ کااااباااایاااااری 
. کاااامااایاااار  ٩٣١ ماااعاااتااامااادی 
. گااااااافااااااارخ  ٩٣١ فااااااکاااااااور 

. گااافاااناااار  ٩٣٨ جاااهااااناااگااایاااری 
.  ٤٥٥ . لوییز وهابپاور ٩٣٣ خواجوی 
.  ٤٥٧ . ماجد تااتاا ٤٥٧ لیال قرائی 

. مااازیااار  ٤٥٩ ماااریااا عااباااساایااان 
. ماازیاار گایاالنای  ٤٥٤ صالحای 

.  ٤٥١ . مااازیااار واحاادی ٤٥٠ نااماد 
. ماجاتابای  ٤٥١ مانی حاجیالری 

.  ٤٥٣ . مجتابای اسادی ٤٥٨ شیدا 
. مااحااساا   ٤٧٥ ماجااتاابای ناا اری 

. مااحااساا  دیاافاا   ٤٧٧ حااکاایااماای 
. مااااحااااساااا   ٤٧٧ صااااالااااحاااای 

. مااحامااد اساامااعاایاال  ٤٧٩ شاماا  
.  ٤٧٠ . محاماد ایارانازاد ٤٧٤ وندی 

. ماحاماد  ٤٧١ محاماد آسایااباانای 
. ماااحاااماااد  ٤٧١ پاااورعااابااادالااافاااه 

. مااحاامااد حساا   ٤٧٨ حااباایااباایااان 
. مااحاامااد رئااو   ٤٧٣ شاافاایااعاای 
 مرادی 

.  ٤٧٧ . محمد ساردشاتای ٤٧٥ 
. ماحاماد  ٤٧٧ ماحاماد سامانادری 

. ماااحاااماااد  ٤٧٩ خاااانااای   صااافااای 
. مااااحاااامااااد  ٤٧٤ عسااااگااااری 
. ماااحاااماااد قاااره  ٤٧٠ غااازناااویاااان 

.  ٤٧١ . محمد ماحابای ٤٧١ باغی 

. ماحاماد ناقای  ٤٧٨ محمد میزبان 
. ماااحااامااادحسااایااا   ٤٧٣ مااارادی 

. ماااحااامااادرداااا  ٤٩٥ عااافااامااای 
. مااحااماادردااا  ٤٩٧ اسااکااناادری 

 . محمدرئو  مرادی ٤٩٧ امیری 
.  ٤٩٤ . محاماود بایاگای ٤٩٩ 

. مارتضای  ٤٩٠ محمود عسکری 
. ماااااارتضاااااای  ٤٩١ افشاااااااری 

. ماااارجااااان  ٤٩١ ساااافااااطاااااناااای 
. ماااارجااااان  ٤٩٨ افااااتااااخاااااری 

. مااااااااارساااااااااده  ٤٩٣ داوودی 
. مااریاا  حااکااماات  ٤٤٥ مااحااسااناای 

.  ٤٤٧ . ماریا  مافاکایاان ٤٤٧ شعار 
. ماااریااا   ٤٤٩ مااریااا  وحااایااادیاااان 

.  ٤٤٠ . ماریا  شاکاری ٤٤٤ امانی 
. ماااریااا   ٤٤١ مااریااا  ماااحااباااوب 

. مسااااعااااود  ٤٤١ مااااحااااسااااناااای 
.  ٤٤٣ . مساعاود ماقاد  ٤٤٨ لطفی 

. مصاای  ٤٠٥ مصااطاافااا عاازیاازی 
. ماااعاااصاااوماااه  ٤٠٧ شااارافاااتااای 
. ماااعاااصاااوماااه  ٤٠٧ غااافاااارزاده 
. ماااانااااصااااوره  ٤٠٩ لااااطاااافاااای 
. ماانااور یااوسااف  ٤٠٤ بااهااکاایااش 

. مااانااایاااره ساااعااایااادی  ٤٠٠ پاااور 
 . منیمه حبشی ٤٠١ کیا 

.  ٤٠٨ . مااناایاامه ناااراا  ٤٠١ 
. ماهادخات  ٤٠٣ مهاتااب قارباانای 

.  ٤١٧ . مهدی قااصاد ٤١٥ قربانی 
. مااهاادی  ٤١٧ مااهاادی اصااالناای 

. ماااااهااااادی  ٤١٩ تاااااوپاااااچااااای 
. ماااااهااااادی  ٤١٤ زاده   رمضاااااان 

. مااااهاااادی  ٤١٠ ساااافاااایااااماااای 
اااااری  . ماااااهااااادی  ٤١١ صااااااب
. ماااااهااااادی  ٤١١ مااااافاااااکاااااان 
. ماااااهااااادی  ٤١٨ رداااااایااااای 

.  ٤١٥ . مهدی نوابای ٤١٣ کشاورز 
. مااهاارداد  ٤١٧ مااهااران غااالمااپااور 

. مااااااهاااااارداد  ٤١٧ امااااااماااااای 
. مااهاارداد بااناای  ٤١٩ باااباااعاافاای 

ااااایااااراماااای  . مااااهااااارداد  ٤١٤ ب
. مااااهاااارزاد  ٤١٠ هااااا   کاااریاااامااای 

. مااااهاااارک  ٤١١ شااااتااااباااااناااای 
. مااااهاااارگااااان  ٤١١ کاااامااااالاااای 
. مااااهاااارنااااو   ٤١٨ ماااافااااکاااای 
. مااااهاااارنااااو   ٤١٣ حاااایاااادرزاده 
. ماااهاااارنااااو   ٤٨٥ ساااعاااایااادی 

.  ٤٨٧ . مهری عباسای ٤٨٧ فطرت 
. مااهااسااا  ٤٨٩ مااهااسااا مااکااار  

.  ٤٨٠ نایاا   . مهناز دقیاق ٤٨٤ نادری 
. ماایااتاارا  ٤٨١ مااونااا حاااجاایااالری 

.  ٤٨٨ . میتارا صارا  ٤٨١ حیدری 
. مایاالد دیافا   ٤٨٣ میال مساافار 

.  ٤٣٧ . میالد هماپاور ٤٣٥ صالحی 
. مااایاااناااو  ٤٣٧ مااایاااناااا ساااحااار 
. نااااادر  ٤٣٩ کاااایااااخااااسااااروی 

ااااااااادر  ٤٣٤ اصااااااااغااااااااری  . ن
اااایاااا   ٤٣٠ فااااتااااورچاااای  ااااازن . ن
اااااااصاااااار  ٤٣١ اکاااااابااااااری  . ن

ااااااصااااار  ٤٣١ اعاااااتاااااماااااادی  . ن
.  ٤٣٣ . ناصر ماهااجار ٤٣٨ طاهری 

. ناااهاایااد  ٠٥٥ ناااهاایااد ماایاارحاااج 
.  ٠٥٧ . نبی صامایامای ٠٥٧ خداجو 

. نساااا  ٠٥٩ نااارگااا  ایاااماااانااای 
ااااائاااایاااااناااای  . نسااااریااااا   ٠٥٤ ن
. نسااااایااااا   ٠٥٠ جاااااعااااافااااارزاده 

. ناااگااایااا   ٠٥١ کاااماااالااای   بااانااای 
.  ٠٥٨ . نیفوفر اباطاحای ٠٥١ گیتی 

 . نیما فرازمند ٠٥٣ نیما عفوی 
.  ٠٧٧ . هااادی رحایاامای ٠٧٥ 

. هااااناااا  ٠٧٧ هاااروی یاااوسااافااای 
.  ٠٧٤ . هانیه مجتهاد ٠٧٩ صالحی 

. هاااماااا  ٠٧٠ هااارماااز شاااریااافااای 
.  ٠٧١ . هاماا عافایازاده ٠٧١ بدیهیان 

. هاااماااایاااون  ٠٧٨ هااامااااره روشااا  
. هاااااماااااایاااااون  ٠٧٣ ایاااااوانااااای 
. هاااماااایاااون  ٠٧٥ خاااانااای   حااااجااای 
.  ٠٧٧ . هوم  نسایای ٠٧٧ گدازگر 

. هاایاار   ٠٧٩ هاایااراد پاایااربااداقاای 
. هااایااامااا   ٠٧٤ ماااجااایااادنااایاااا 
ااااایاااااان  . هااااایاااااوا  ٠٧٠ رساااااول

.  ٠٧١ . واله زماانای ٠٧١ کاکهر  
. وحایاد  ٠٧٨ وحید عفیردا رزازی 

 محمدی 
.  ٠٩٥ . یاااده صااماادی ٠٧٣ 

. یااااشاااار  ٠٩٧ یااااسااار هاااماااتااای 
. یااااحاااایاااای  ٠٩٧ دارالشاااافااااا  

 . یگانه خویی ٠٩٩ دواندری 
.  ٠٩٠ . یاسم  خاوشاتایاغ ٠٩٤ 

 . یون  تراک  ٠٩١ یوسف صفاری 
........................ 

 
بیانیه ی اتحاد بیرن 
المللی در حمایرت از 
کارگران در ایران در 

اعتراد به وضعریرت 
مررحررمررود صررالررحرری و 

 رضا شهابی 
* بااازگااردانااادن مااحااماااود  
صالحی و ردا شهابی باه زنادان  
و غل و زناجایار کاردن فاعاالایا   
 کارگری را شدیدا محکو  کنی   
کااماایااتااه دفاااع از مااحاامااود  

  ٣     صالحی در اطاالعایاه شاماار 
خااود اعااال  ناامااوده اساات کااه  
دستاگااه قضاایای و اطاالعااتای  
رایاا  جاامااهااوری اسااالماای در  
تصااماایااماای مشااتاارک هاارگااونااه  
تااال  خااانااواده مااحاامااود باارای  
مرخصی پازشاکای ایشاان را باه  
شکست کشاانادناد و روز شاناباه  

ناوامابار    ٧٧ آبان ماه برابر باا    ٧٥ 
محمود صالحی را با تنی بایاماار  
و قفبی نیازمند ماعاالاجاه فاوری  
به زندان سقز برگرداندناد. ایا  در  
شاارایااطاای اساات کااه مااحاامااود  
صالحی نیاز حیاتی به درمان در  
بیمارستانی مجاهاز در یاکای از  
شهرهای بزر  کشور دارد و باه  
هیا  عاناوان تاواناایای تاحامایال  
شااارایاااط زنااادان را باااه دلااایااال  
بیماریهای قفبی و کافایاه نادارد.  
جمهوری اساالمای طای ساالاهاا  
زنادان و اذیات و آزار دو کاافایااه  
محمود صالحی را از بیا  بارد و  
اینکه قافاب ایا  ماباارز جاناباش  
کارگری ایران را نشااناه گارفاتاه  

 است.  
 

در هاامایاا  روزت ساانادیااکااای  
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانای  
تاهاران و حاوماه در بایاانایاه ای  
اعال  نمود که ردا شاهاابای باه  
دلیل عوارض جسمای در نااحایاه  
گااردن و کااماار و پاااهااایااش روز  
بیست  آبان از زندان رجاایای شاهار  
به درمانگاه بیمارستان خمینی باا  
غل و زناجایار اعازا  شاد. رداا  
شهابی پ  از ماعاایاناه پازشاک  
دوباره به زندان مناتاقال شاد. ایا   
رفتار غایارانساانای در شارایاطای  
صورت می گیرد که طبق وعاده  

هااای پااوشااالاای مااقااامااات ارشااد  
امنیتی جمهوری اساالمای رداا  
شهابی می بایست تا کاناون ناه  
فقط در بایاماارساتاانای خاارج از  
زندان بستری و ماعاایاناه مایاشاد  
بفکه احکا  رالمانه زندان که باه  
حک  او ادافه شده بود هاماگای  

 لغو میگردیدند.     
 

طبق همی  گزارشااتت عافای  
رغ  تحمل شرایط بسیار سخات و  
بیماریهای متعددت روحیه محماود  
صالحی و ردا شاهاابای کااماال  
باال بوده و خدشه ای باه عاز  و  
استقامت ایا  ماباارزیا  جاناباش  
کارگری ایران وارد نشاده اسات.  
با ای  وجود بر هماه مااسات کاه  
نه تاناهاا باا شادت تاماا  غال و  
زنجیر کردن فعالی  کاارگاری را  
در سطح گسترده افشا و محکاو   
کنی  بفکه در عی  حا  برای هار  
چه رسواتر کردن ساباعایات رایا   
آدمکش و کارگرستیز جاماهاوری  
اسااالماای آناارا مااقاااباال چشاامااان  
انساانااهاای آزادیااخاواه در سااراساار  
ایران و جهان قرار دهایا . کافایات  
رای  جمهوری اساالمای مسائاو   
جان ماحاماود صاالاحای و رداا  

 شهابی می باشد.  
مااحاامااود صااالااحاایت ردااا  
شهابیت و دیگر فعالایا  جاناباش  
کارگری و معفمان در باناد باایاد  
فوری و بدون قایاد و شارط آزاد  
گردند. احکا  صادره عفیه کفایاه  
فعالی  کارگری و معفاماان باایاد  
لغو گردند و تاعاقایاب و اذیات و  
آزار فعالیا  و مادافاعایا  حاقاوق  
کارگری متوقف گردد. حاماایات  
و همبستگی طبقااتای گساتاردهت  
همه جانبه و بی وقفه می تاواناد  
دام  آزادی ای  عزیزان و دیاگار  
 فعالی  کارگری در بند باشد.  

اتحاد بی  المففی در حاماایات  
 از کارگران در ایران  

 ٧٥٧١ نوامبر    ٧٧ 

 رضا شهابی پیام و  مطالب در ارتباط با دفاع و حمایت از محمود صالحی و  
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 ٦٨ صفحه   

 محمود صالحی آزاد باید گردد 
روز شنبه شش  آبانماه سا  جااری  
مااحاامااود صااالااحاای از فااعااالاایاا   
سرشنا  جنبش کاارگاری ایاران  
در حالیکه دستگاه دیالایاز باه او  
وصل بودت برای گذراندن یاکاساا   
حک  توسط ماموری  جاناایاتاکاار  
لبا  شخصی جمهوری اسالمای  
در جاافااوی درب باایاامااارسااتااان  
بازداشت و به زنادان ساقاز اناتاقاا   
یااافاات. دسااتااگاایااری وحشاایااانااه  
محمود صاالاحای باا ماوجای از  
خش  و اعتراض روبرو شاده اسات  
و ه  اکاناون کاارزاری گساتارده  
در محکومیت دستگیری وی و  
برای آزادی او و تمامی زندانایاان  

 سیاسی در جریان است.  
محبو  نمودن محمود صاالاحای  
در شرایطای کاه وی بادلایال از  
دست دادن کفایاه هاایاشت هافاتاه  
ای دوبار بایستی دیالیاز شاودت و  
نیز بدلیل مشکالت عدیده قافابای  
و عروقی همواره باید تاحات نا ار  
پاازشااک باااشاادت یااک جاانااایاات  
آشکار است. بنا بر آخری  خابارهاا  
ه  اکنون ماحاماود صاالاحای در  
بیمارستان قفاب بساتاری اسات و  
خانواده وی و همگان نگاران حاا   
او هستند. بنا بر خبرها سه شناباه  

آباان مااه بساتاگاان ماحاماود    ٧١ 
صالحی موفق باه دیادار وی در  
بیمارساتاان نشادناد. گاویاا او باا  
افساار نااگااهاابااان در باایاامااارسااتااان  
درگاایاار شااده و پاا  از ایاا   
درگیری حاالاش رو باه وخاامات  
گذاشتاه باود و  در اداماه ایا   
اتفاق بعاد از ماراجاعاه بساتاگاان  
محمود صالحی بارای ماالقااتت  
با ممانعت مسئولی  ماواجاه شاده  
و موفق به مالقات وی نشادناد.  

آبااان مااالقااات    ٧١ امااا در روز  
صاورت گاارفااتااه و ودااعاایاات او  
مساعد تر از روز قابال گازار   
شااده اساات. بااه گاافااتااه خااانااواده  

صالحیت پزشک معالج تاوصایاه  
کرده اسات کاه او بارای اداماه  
معالجه قفاب باایاد باه یاکای از  
بیمارستانهای تهرانت تاباریاز و یاا  
اورماایااه اعاازا  شااود. مااحاامااود  
صالحی منتا ار جاوابایاه  نااماه  
دادگاه سنندج و اجاازه اناتاقاا  او  
به شاهار هاای دیاگار  را بارای  
انااااجااااا  جااااراحاااای قاااافااااب  
میباشاد.جاماهاوری اساالمای در  

 قبا  جان او مسئو  است. 
محمود صالحی از ساوی شاعاباه  
او  دادگاه انقالب سننادج در روز  

باا اتاهااماات    ٣٤ شهریورماه    ٧٠ 
امنیتای ای چاون عضاویات در  
"تشکفاهاای ماعاارض کشاور" و  

ساا     ٣ "تبفیغ عافایاه نا اا " باه  
حب  محکو  شد. ای  حک  پا   
از اعتراض محمود صاالاحای در  
دادگاه تجدیدن ر استان کردساتاان  
 به یکسا  حب  تبدیل گردید.  

باایاااناایااه هااای اعااتااراداای در  
محکومیت دستگایاری ماحاماود  
صالحی و خواست آزادی فاوری  

 او  
اتحادیه آزاد کارگران ایران طای  -

باایاااناایااه ای در شااشاا  آبااانااماااه  
بازداشت محمود صالحی را قاویاا  
محکو  کرده و خاواساتاار آزادی  
فوری او و همه فعالایا  در باناد  
جنبش کارگری و معافاماان شاده  
است.  در بخشی از ایا  بایاانایاه  
چااناایاا  آمااده اساات "بااازداشاات  
فعالی  برجسته جنبش معفاماان از  
اساماااعایاال عاابادی تاا ماحاامااود  
بهاشاتای لاناگارودی و ماحاسا   
عاامااراناای و مااخااتااار اساادیت و  
فعالی  برجسته جنبش کاارگاری  
هامااچااون ردااا شااهاااباایت صاادور  
دسااتااور و اجاارائاای شاادن داابااط  
وثیقه جعفر ع ی  زاده و ایاناک  
دساتااگاایااری مااحاامااود صااالااحاای  
عفیرع  بایامااری حااد قافابای و  
دیالیز دائا  کافایاهت چایازی جاز  

بیانگر تشدید سارکاوب عاریاان و  
چنا  و دنادان نشاان دادن باه  
طبقه کارگر بارای تاماکایا  باه  
شرایط برده وار ماوجاود و ماهاار  
ساایاال اعااتاارادااات کااارگااران و  
معفمان و مرد  زحاماتاکاش ایاران  
نیست. بازداشت سایاساتامااتایاک  
فعالی  بر جسته جنبش کارگاری  
و معفمانت بیش و قبل از ایاناکاه  
نشانی از تمکی  طاباقاه کاارگار  
ایران به ودعیت جهنمای ماوجاود  
داشته باشد مهار تار  و واهاماه  
حااکااومااتااگااران از ماایاافاایااونااهااا  
کاارگاری را باار خاود دارد کااه  
اینان هست و نیاسات شاان را باه  
یغما بارده اناد. بای تاردیاد تاداو   
ساایاااساات ساارکااوب اعااتاارادااات  
کاارگااری و بااازداشات فااعااالاایاا   
باارجسااتااه مااعاافاامااان و جااناابااش  
کارگریت موج بارگشات عا ایا    
و تااوفاانااده ای راعاافاایااه چااناایاا   
سیاستاهاایای باا خاود باه هاماراه  

 خواهد آورد.". 
در بخش پایانی ای  بایاانایاه نایاز  
دم  جفب توجه هماه ناهاادهاای  
بی  المفافای کاارگاری و حاقاوق  
بشاری بااه نااقاو بادیااهای تاریاا   
حقوق انسانی طبقه کارگار ایاران  
و بطور اخص وداعایات ماحاماود  
صالحی و اعال  اینکه مسئولیات  
وارد شاادن هاار گااونااه لااطاامااه  
جسمانی باه ماحاماود صاالاحای  
مسااتااقاایاامااا باار عااهااده باااالتااریاا   
ماقااماات اماناایاتایت قضاائای و  
شخص رئی  جمهور استت چنیا   
آمده اسات "ماا در اتاحاادیاه آزاد  
کارگرانت طبقاه کاارگار ایاران و  
طبقه کارگر جهاانای در ماقاابال  
چنی  رفتارهاای  داد انساانای  
عفیه فعالیا  جاناباش کاارگاری  
سکوت نخواهی  کرد و باا تاماا   
توان از محمود صالحی باه دفااع  

 بر خواهی  خاست.". 
انجم  صنفی کاارگاران بارق و  -

ففز کار کرمانشااه طای بایاانایاه  
ای در شش  آبانامااه دساتاگایاری  
محمود صالحی را محکو  و در  
بااخااشاای از آن چااناایاا  آمااده  
است "احضارهات اذیت و آزارهاای  
مااداو  فااعااالاایاا  و بااازداشاات و  
زندانی کردن پی در پای چاهاره  
ها و فعالی  سارشاناا  چاناباش  
کااارگااری و مااعاافااماای در دوره  
یک ساله اخایار عاکا  الاعامال  
بی حاصل مدافعان ودع موجاود  
و بقای شارایاط دزدی و چاپااو   
در ازای بااه فااقاار و فااالکاات  
کشاندن اکثریت جامعه است کاه  
اعترادات باه خارو  آماده ایا   
اکثریت به تن  آمده در خیااباان  
و میدان های شهرها عمال هایا   
روزنه ای برای برون رفت از ایا   
خاارو  ساایاال آسااا را باار آمااران  
سرکوب بااز ناگاذاشاتاه اسات و  
زندانی کردن ماحاماود صاالاحای  
نیز عایدی جاز افازودن بار خشا   
کااارگااران و دیااگاار ماازدبااگاایااران  
مااحاارو  و عاازمشااان باار تااداو   
اعترادات نخواهد داشت.محاماود  
صالی و همه فعالی  زندانی باایاد  
فورا آزاد شوند و هر گونه تعقیاب  

 و اذیت و آزار ممنوع گردد.". 
سندیاکاای کاارگاران شارکات    -

واحد طی بیاانایاه ای در هشاتا   
آبااانااماااه دسااتااگاایااری مااحاامااود  
صالحای را ماحاکاو  و چانایا   
مینویسد " دستگیاری و زنادانای  
کردن آقای محمود صاالاحای را  
بشدت محکو  میکند و هرگاوناه  
برخورد های امنیتی و پافایاسای  
را با فعالی  کارگری و صانافای  
محکو  مای کاناد و خاواساتاار  
آزادی بی قید و شارط ماحاماود  
صااالااحاای و ردااا شااهاااباای از  
اعضااای سااناادیااکااای کااارگااران  
شرکت واحاد و دیاگار فاعاالایا   
صنفی در بند می باشد و اعاال   
می دارد هرگز با فشار و تهادیاد  

وزندان ت کارگران از مطالبات باه  
حق خود عقب نشینای ناخاواهاناد  

 کرد." . 
سندیکای نیاشاکار هافات تاپاه    -

طی بیانیه ای در پانزده  آباانامااه  
بااازداشاات مااحاامااود صااالااحاای را  
محکو  کرده و خاواساتاار آزادی  
فوری و بدون قید و شرط وی و  
دیااگاار کااارگااران و فااعااالاایاا   
اجتماعی در بناد شاده اسات. در  
بخشی از ای  بیانیه چانایا  آماده  
است  "بدنبا  موج بازداشت هاای  
اخیر فعالی  کارگری در آساتااناه  
روند تعایایا  حاداقال دساتامازد و  
برای ایجااد فضاای سارکاوب و  
رعاب در ماقااباال اعاتاراداات و  
اعتصااباات گساتارده کاارگاریت  
محمود صالحیت فعا  کاارگاری  
از مقابل درب بیاماارساتاانای کاه  
برای ماداوا ماراجاعاه کارده باود  
تتااوسااط ناایااروهااای امااناایااتاای  
بازداشت و به زندان مرکزی ساقاز  
منتقل گاردیاد. ها  اکاناون نایاز  
بعفت عارده قفبای از زنادان باه  
یک بیاماارساتاان اعازا  گاردیاده  

 است. ". 
جمعی از کارگران و فاعاالایا     -

اجتماعی باه اساامای عابادالافاه  
بفواسیت واحد سیادهت یاوساف آب  
خارابااتت یادی قااطابایت عابااا   
کریمیت فردیا  مایارکایت باهارا   
گرگانت سید عافای حسایانای و  
یدی صامادی طای بایاانایاه ای  
دستگیری محاماود صاالاحای را  
محکو  کرده و خاواساتاار آزادی  
فوری وی شده اناد. در باخاشای  
از ای  بیانیه چنایا  آماده اسات "  
دفاااع از ابااتاادایاای تااریاا  حااقااوق  
صااناافاای و سااناادیااکااایاای اقشااار  
مختفف طبقه کاارگار در حاالای  
با برخورد تند امنیتی و قضاایای  
روبرو میگردد که هزاران کاارگار  

 در مقابل رفمهای آشکار و  
 

 گزارشی از کمپینی گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی

 محمود صالحی آزاد باید گردد
 کمپی  برای آزادی کارگران زندانی 
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 کار یا بیمه بیکاری حق مسلم مردم است! 
 دست مزدوران حکومت از زندگی دستفروشان کوتاه

نهانی که از جانب کارفرمایان و  
حامیانشان بداناهاا روا مایاگارددت  
فاقد هرگونه تشکل خاودسااخاتاه  
و مستقل کارگری هساتاناد. ماا  
جمعای از کاارگاران و فاعاالایا   
کارگری معتقادیا  فاعاالایات در  
راستای احاقااق حاقت باخاصاوو  
ایااجاااد تشااکاافااهااای مسااتااقاال و  
خودساخته کارگران نه تنها نامای  
تواند جر  تفقای گاردد بافاکاه از  
بدیهی تری  حقوق اجتمااعای ماا  
کارگران میباشد.  از هامایا  رو  
دم  محاکاو  ناماودن باازداشات  
فعالی  جناباش کاارگاری باویامه  
زندانی نمودن ماحاماود صاالاحای  
که در بستر بایامااری بسار مای  
بردتادامه بازداشت وی در چانایا   
شرایطی را بسیار ناگاران کاناناده  
ماایااداناایاا . لااذا خااواسااتااار آزادی  
فااوری و باادون قاایااد و شاارط  
مااحاامااود صااالااحاای و تااماااماای  
فعالی  جنباش کاارگاری درباناد  

 هستی .".  
 

جمعی از کاارگاران و فاعاالایا   -
کااارگااری شااهاارسااتااان بااانااه در  
اعتراض به دستاگایاری ماحاماود  
صالحی مینویسند " جر  محاماود  
صاااالاااحااای اخاااتاااال ت فسااااد  
اقتصادی و اداری نایاسات. جار   
محمود صاالاحای اخااللاگاری و  
گردنه گیر بودن نایاسات. بافاکاه  
تنها جار  ایشاان دفااع از طاباقاه  
کارگر و محرومان جاماعاه بارای  
رسیدن به حقوق انسانی و مسافا   
انان است. بفکه جر  ایشاان دفااع  
از آزادی و باراباری انسااناهااسات  
برای استفاده از نعمات موجود باه  
طاااور یاااکاااساااان....پااا  جاااای  
محمودصالحی و صالحیها زنادان  
نیست و ما جمعی از کارگاران و  
فعالی  کارگری شهرستاان بااناهت  
دم  محکومیت به بند کشایادن  

مااحاامااود صااالااحاای ت خااواسااتااار  
آازادی هاار چااه سااریااعااتاار ایاا   

 کارگر زندانی هستی  ". 
جمعی از معفمانت کاارگاران و    -

مارد  ماعااتاارض طاای طااوماااری  
اعترادی دساتاگایاری ماحاماود  
صالحیت را محکو  و خاواساتاار  
امضای آن از ساوی هاماگاان و  
اعتراض وسیع به دستگیاری وی  
شده اند. در ایا  بایاانایاه داما   
اشاره به چگونگای دساتاگایاری  
محمود صالحی در حایا  دیاالایاز  
در بیمارستان سقر و محاکاومایات  
آن چانایا  آماده اسات " زنادانای  
شدن فعالی  صنفی و کاارگاری  
با ودعیت جسمانی وخی  و عاد   
مداوا و درمان جدی آنها بصاورت  
آگاهانه در سالهای اخایار ماناجار  
به مار  تاعادادی از فاعاالایا   
کارگری از جمفه محمد جاراحای  
و شاهرخ زمانای شاده اسات. باه  
هااامااایااا  جاااهااات بااادون شاااک  
مسئولیات مساتاقایا  ماخااطارات  
جاااناای و سااالماات ایاا  فااعااا   
کااارگااری باار عااهااده ی صااادر  
کنانادگاان حاکا  نااعاادالناه ی  
زندان عفیه ای  فعا  دلساوز باوده  
و الز  است که مسئوالن و بانیاان  
چنی  احکامی در بارخاورد خاود  
تاااجااادیااادنااا ااار ناااماااایاااناااد. ماااا  
امضاکنندگان زیر خواهاان آزادی  
فوری و بی قیادوشارط ماحاماود  
صالاحای و پاایاان باخاشایادن باه  
صدور احکا  ناعادالنه عفیه هماه  
فعاالایا  صانافای و کاار گاری  

 هستی .". 
جمعی از فاعاالایا  کاارگاریت  -

اجتماعی و معفمان ماریاوان طای  
باایاااناایااه ای در هاافااتاا  آبااانااماااه  
دستگیری محمود صاالاحای ایا   
چهره شناخته شاده کاارگاری را  
محکو  کرده و خاواساتاار آزادی  
فوری او شدند. در بخشی از ایا   

بیانیه چنی  آماده اسات "کاورو   
شااهارخ زماانای و در    -بخشنده  

فاصفه ای نه چندان دور ماحاماد  
جراحی از آنادساتاه انساان هاایای  
هستند که در اوج جساارت و از  
خود گذشتگی قربانی مناساباات  
ددبشری سیست  سارماایاه داری  
شده اند . ما جمعی از فاعاالایا   
گارگری ت اجتماعی و ماعافاماان  
مریوان دم  محکومایات شادیاد  
دستگیری ایا  چاهاره ماحاباوب  
جنبش کارگری خواساتاار آزادی  
فوری و بی قید و شارط ایشاان  
هسااتاایاا  ت در غاایاار ایاانااصااورت  
مسئولیت هرگونه اتفاق ناگاواری  
که جان محمود را به خطر انادازد  
بر عهده بانیان دستگیری و زنادان  

 ای  فعا  کارگری است.".  
جمعی از فعالی  عفیه بیاکااری -
تهرانت سنندج و کاامایااران در    -

محکومیت باازداشات و زنادانای  
نمودن محماود صاالاحای چانایا   
نااوشااتااه انااد " در مااقاااباال حااذ   
فیازیاکای و از مایاان بارداشاتا   

مند فعالایا     سیستماتیک و هد  
کارگری نباید سکوت کارد.". و  
باالخره فرهنگیان وکارگران گاروه  
تفگرامی نوزده اسافاناد باازداشات  
محاماود صاالاحای را باه شادت  
محکو  کرده و خاواهاان  آزادی  

 بدون قید وشرط او شده است.  
در همی  رابطاه رهاباران و چاهاره  
های شناخته شاده کاارگاری در  
باایاااناایااه هااای مسااتااقاال خااود  
انزجارشان را عافایاه دساتاگایاری  
محمود صالحی اعاال  داشاتاه و  
خواستار آزادی فوری وی و لاغاو  
تمامی احکا  صادر شده امنیتای  
برای فعالی  کارگریت ماعافاماان  
و ماارد  مااعااتاارض شااده انااد. از  
جمفه در هفته گذشاتاه جاوانامایار  
مرادی عضو هیات مدیره انجاما   
صنفی برق و ففاز کارمشااناه در  

بیانیه ای تحت عناوان" ناگاذاریا   
بااا زنااداناای کااردن پاای در پاای  
فعالی  و ایاجااد فضاای رعابت  
امسا  شرایاط را بارای تاحامایال  
دستمزد بارها زیر خط فقر فاراها   
کنندت عثمان اسماعیفی از یااران  
نازدیااک مااحااماود صااالااحاای در  
گاافااتااگااو بااا باارنااامااه رودررو در  
کانا  جدید و بهناا  اباراهایا  زاده  
چااهااره ساارشاانااا  کااارگااری در  
بیانیه ای خواستار آزادی فاوری  
محماود صاالاحای شاده اناد. در  
بخشی از بیانیه بهنا  ابراهیا  زاده  
چااناایاا  آمااده اساات "بااازداشاات  
محمود صالحای قاویاا ماحاکاو   
اساات. جاامااهااوری اسااالماای و  
نهادهای امنیتی ا ت  مسائاو   
مستقی   هرگونه آسیب جسماانای  
و روحی به او هستند و باایاد در  
برابر خانواده و مارد  و کاارگاران  
ایران و در مقابل وجدان و افاکاار  
عمومی جهان پاسخاگاو بااشاناد.  
محمود صالحی باایاد فاورا وبای  
قید وشارط آزاد شاود.". عاثاماان  
اسماعیفی نایاز در گافاتاگاو باا  
رودررو ماایااگااویااد " مااحاامااود  
صالحی تنها همسر نجیبه صاالاح  
زاده  و پاادر ساااماارنااد ناایااساات.  
محاماود صاالاحای مارباوط  باه  
جنبش کارگری استت مربوط باه  
انساااناایاات اساات. او بااخاااطاار  
شهامتش بر عفیه نابرابریت سیاناه  
ساااپااار کااارده اسااات. او یاااک  
سوسیاالایاسات واقاعای گاراسات.  
هااماایااشااه از مااحاامااود صااالااحاای  
میترسند چون در تاوده مارد  جاا  
دارد. انساناهاا آزادناد هار بااوری  
داشته باشند. هی  انسانی ناباایاد  
بااخاااطاار باااور ت اعااتااقاااداتااشت  
رنگشت ناماد  و دیاناش ناباایاد  
زندانی شود. آیا تاا حااال از ماا  
پرسیدند دسات رناجاتاان را کاجاا  
خرج کنی ؟ ما میگایا  دساتارناج  

طبقه کارگر که سارازیار مایاشاه   
تو خرانه دولتت خارج مارد  بشاه.  
دادستان سقزت محمود صالحای را  
آزاد کنیاد. اطاالعااتت ماحاماود  
صالحی را باید آزاد کنیاد. شاماا  
بااا مااحاامااود صااالااحاای  روباارو  
نیستید. شما با جنبش گاارگاری  

 روبرو هستید!!". 
در سطح بی  المفافای نایاز شاارون  
بارو دبیر کل کنافادراسایاون بایا   
الفمفی اتحادیاه هاای کاارگاری  
درارتابااط باا بااازداشات مااحامااود  
صااالااحاای و دیااگاار فااعااالاایاا   
کاااارگاااری طااای نااااماااه ای  
اعترادی در شاانازدها  آباان مااه  
خطاب باه خااماناه ای از اداماه  

هاای مساتاقال    برخورد باا تشاکال 
کارگری و فعاالن کاارگاری در  
ایاران اناتاقااد کارد.  عافاو بایاا   
المففی نایاز ایا  دساتاگایاری را  

باناد و    محکو  و استفاده از دسات 
پابند برای محمود  صاالاحای در  
بیمارستان را "تحقیرآمیاز"و نااقاو  
شأن و  کارامات انساانای اعاال   
کرده است.در ای  هفته همچانایا   
اکسیونهای اعترادی در حمایات  
از محمود صاالاحای و زنادانایاان  
سیااسای در ایاران در تاورناتاو و  
فرانفکورت بزگرار شد. وسیعا باه  
کاارزار در حامااایاات از مااحاامااود  
صالحی و عفیه احکا  امانایاتای  
عفیه فعالی  کارگریت ماعافاماان  

 و مرد  معترض بپیوندی . 
 

کامااپاایاا  بارای آزادی کااارگااران  
 زندانی 

Shahla.daneshfar ٧@
gmail.com 

h t t p : / / f r e e -t h e m -
now.com/ 
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 گزارشی از کمپینی گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی 
 محمود صالحی آزاد باید گردد
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به دنبا  تشدید فقر و بایاکااریت  
دولت سرمایه داری ایاران جاهات  
برخورد با هار گاوناه اعاتاراض و  
ناردایتی از جانب طبقه کاارگار  
و توده های محرو  جامعه دسات  
به اعاماا  فشااری مضااعاف و  
دستگیری فعاالایا  ایا  جاناباش  

 نموده است. 
 

در همی  راستات روز جمعاه هافاتا   
مهر ماه امساا  ماأماوران لاباا   
شااخااصاای وزارت اطااالعااات بااه  
شیوه ای بسیار زشت و به دور از  
شااأن انسااان بااا شااکااسااتاا  درب  
ورودی مااحاال سااکااوناات فااعااا   
صاا ااد یااق کااارگااری فااواد  
زندیت اقدا  به دساتاگایاری وی  
کردند. ای  ارگان بادون ارائاه ی  
شواهد و مدارکی قانونای چاهال  
و چهار روز ایشاان را در حابا   
خود نگه داشته است و هناوز ها   
حارر به پاسد گویای نسابات باه  

 ودعیت نامبرده نمی باشد. 
ما امضا کنانادگاان ذیال داما   
محکو  کردن هر گونه فشاار بار  
طاابااقااه ی کااارگاار و ساارکااوب  
فعالی  کارگریت خاواهاان آزادی  
فوری و بدون قید و شارط فاواد  
زندی و تمامی فعالی  کارگاری  
و اجتمااعای از جامافاه ماحاماود  
صالحیت ردا شهابیت اسماعایال  
عبدیت محمود بهشتایت ماحاماد  

 ن ری و سایری  هستی . 
 

حبیب الافاه    -٧ ا توفیق سبحانی  ٧ 
  -٤ حاماد ماحامادی    -٩ کریمی  

شاایاارکااو    -٠ سااامااران مااحااماادی 
  -١ هوشن  زمانای    -١ رستمی  

  -٣ امیر فدوی    -٨ عفی احمدی  
عاابااا     -٧٥ رحاامااان رحاایااماای  

لطف الفه احامادی    -٧٧ اندریاری  
ماهاری    -٧٩ فرهاد چتانی    -٧٧ 

شاادماان بانای بشار    -٧٤ مرادی  
ماحاماد    -٧١ جباار قاادری    -٧٠ 

  -٧٨ عزیز عازیازی    -٧١ گویفیان  
صااالح    -٧٣ امااجااد تاارکاایااباای  

  -٧٧ بااهاازاد ماارادی    ٧٥ زماااناای 
امجد سااعادی    -٧٧ غزا  حسینی 

رامایا     -٧٤ طاالاب رساولای   -٧٩ 
ناادر    -٧١ فرهاد آذیا    -٧٠ کریمی 
واحاد    -٧٨ رفیق کریمای   -٧١ آذی  

  -٩٥ اقبا  لاطایافای   -٧٣ محمدی  
 حیدر آخته   -٩٧ جما  اسدی  

ساوسا     -٩٩ عفی بهرامی    -٩٧ 
ااااااااای  اقاااااااااباااااااااا     -٩٤ رازان

سااارکاااو    -٩٠ ماااحااامااادرداااایااای 
  -٩١ خاالاد حسایانای   -٩١ حسینی 

عااباادالاافااه    -٩٨ فاااروق گااویاافاایااان 
  -٤٥ زاهااد ماارادیااان   -٩٣ زماااناای 

فاااار     -٤٧ یااادالااافاااه قاااطااابااای 
 هیوا زمانی   -٤٧ گویفیان 

فاریاباا    -٤٤ محماد عازیازی   -٤٩ 
  -٤١ کما  نصرالفاهای   -٤٠ ردایی 

آرمااااان    -٤١ احساااا  وزیاااازی 
  -٤٣ دلیر نصرالافاهای   -٤٨ محمدی 

جاافاایاال    -٠٥ غااالااب حساایااناای 

  -٠٧ صابر ماحامادی   -٠٧ محمدی 
رحااامااات    -٠٩ بااایااامن رساااتااامااای 

  -٠٠ هاش  رساتامای   -٠٤ محمدی 
باااهااازاد    -٠١ باااهااارا  طااااهاااری 

  -٠٨ کااوان کاریامای   -٠١ زمانای 
سااااعاااایااااد    -٠٣ عاااافاااای آزادی 
فااااارامااااارز    -١٥ ماااااحااااامااااادی 

  -١٧ رداا شاریافاه   -١٧ شاریاعاتاای 
ایااوب    -١٩ گاافااباااغ بااهاامااناای 

  -١٠ عاایشاه اسادی   -١٤ محمدی 
عافای اصاغار    -١١ خفیل خساروی 

  -١٨ ویاادا خسااروی   -١١ ماارادی 
حااباایاب الاافااه    -١٣ ثاریااا اماجاادی 
صااااادیاااااق    -١٥ فاااااتاااااحاااایاااااان 
چاااایااااماااا     -١٧ مااااحاااامااااودی 

  -١٩ فاارح زناادی   -١٧ مااحااماادیااان 
 بهار فتاحی   -١٤ ریزان پسندی 

ارماایاا     -١١ نااثااار صااادقاای   -١٠ 
  -١٨ مردیاه عازیازی   -١١ شریفی 

ناااوشااایااا     -١٣ کاااما  احااامااادی 
  -٨٧ مستوره زماانای   -٨٥ محمدی 

خاابااات    -٨٧ ارسااالن کااریااماای 

  -٨٤ شهناز رداقافای   -٨٩ صالحی 
هااایاااوا    -٨٠ آرماااان ناااوری زاد 

لاااطاااف الااافاااه    -٨١ پاایااارحضاااری 
  -٨٨ گاوهار نااصاری   -٨١ احمدی 

پاایااا     -٨٣ نااقااشاایاا  ناااصااری راد 
  -٣٧ وفااا سااعاایاادی   -٣٥ فااتااحاای 

ماوسای    -٣٧ ریاباوار عابادالافاهای 
  -٣٤ آرمان ساعایادی   -٣٩ محمدی 
  -٣١ مری  میارکای   -٣٠ آرا  زندی 

هاااوایاا     -٣١ سااامااان ماایاارکاای 
  -٣٣ پیشکوت فاتاحای   -٣٨ لطفی 

ریاابااوار    -٧٥٥ مااحاامااد غااالماای 
 امرانی 
حسااااایااااا  عااااافااااای    -٧٥٧ 

احاااامااااد    -٧٥٧ کاااامااااانااااگاااار 
ساااااهااااایاااااال    -٧٥٩ ساااااجاااااادی 
هاایااماا  حاااجاای    -٧٥٤ احااماادی 

مااااوساااای    -٧٥٠ ماااایاااارزایاااای 
  -٧٥١ سعید صاوفای   -٧٥١ قمری 

کااااوه    -٧٥٨ هااادیاااه حسااایااانااای 
 محمدی 

بیانیه جمعی از کارگران و فعالین کارگری در محکومیت  

 بازداشت فواد زندی 
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 برنامه حزب کمونيست کارگری             را بخوانيديک دنيای بهتر     

بررامررداد امررروز صرردیررق 
عزیزی از نرمرایرنردگران 
مرررقررراوم و پررررشرررور 
کارگران فروالد زاگررس 
)قررروه کررردسررترران  در 
مسیر قروه بره ترهرران 
در نزدیکی شرهرر سراوه 
بر اثر تصادفی خونیرن 
جان باخت. در نرتریرجره 
این تصادف هرمرسرر او 
نیز به کما رفرت و دو 
دختر خردسالش نرجرا  

 پیدا کردند.
صردیرق هرمررچرون دهرهررا 
کررارگررر فرروالد زاگرررس 
بدنبال ترعرطریرلری ایرن 
کارخانه که با کمرک و 
راهنمائی های مسئولین 
وزار  کار به کرارفررمرا 
صرررور  گررررفرررت آواره 
تررهررران شررد و در یررک 
شرکت خدماتی مشرغرول 

 بکار بود.
 

صرردیررق پرریررشرراپرریررش 
همرکرارانرش برطرور بری 
وقررفرره ای بررمررد  سرره 
سرررال برررا جسرررارتررری 
ستودنی برای جلوگریرری 
از تعرطریرلری کرارخرانره 
جنگید. او در جرریران 
این مربرارزا  هریرچرگراه 
دچررار ترروهررم در مررورد 
تشررکررلررهررای دسررت سرراز 

کارگری نشد و اتحادیه 
آزاد کرررارگرررران ایرررران 
نقرطره رجروعرش بررای 
پرریررشرربرررد قرروی تررر 
مرربررارزا  شرران برررای 
بازگشت برکرار برود کره 
سررررانرررجرررام بررره رای 
بازگشت بکار آنان نریرز 
منجر شد. اما مسئولیرن 
وزار  کار در تبانی با 
کارفرما مسریرر انرحرالل 
کارخانه را بطور غریرر 
قرررانرررونررری در پررریرررش 
گرفتند و نهایترا بریرش 
از سیصد کرارگرر فروالد 
زاگرس بیکرار و دهرهرا 
نفر از آنها آواره تهران 
و شهرهای دیگر شردنرد 
و صرردیررق عررزیررزی در 
نتیجه ترحرمریرل چرنریرن 
شرایطی از سوی وزار  
کار دولت روحرانری بره 
کارگران فوالد زاگررس، 

برامرداد امرروز  ٤ساعت 
در حرالریرکره در مسریرر 
بررازگشررت از قررروه برره 
تهران بر سرکار  برود 

 جان باخت.
 

صدیق فقط یار و یراور 
پررر صررالبررت هررمررکرراران 
خود نبود. او در جریان 
بازداشت جعفرر عرظریرم 
زاده، او را نریرز ترنرهرا 

نگذاشت و خرانرواده وی 
را علیرغم ترنرگردسرتری 
ناشی از بریرکراری مرورد 
 حمایت مالی قرار داد.

 
صدیق عزیزی، قربانی 
تبانی مسئولریرن وزار  
کار با کارفرمای فروالد 
زاگرررس در تررعررطرریررلرری 
کرررارخرررانررره شرررد. او 
سازماندهی برجسرتره و 
جسور در اعترراضرا  و 
مبارزا  کارگران فروالد 
زاگرس برود. وجرود او 

به عنوان نرمرایرنرده ای 
از نرررمرررایرررنرررده هرررای 
کارگران ایران، نرقرطره 
امرریرردی برررای مررا در 
چررالشررهررا و مرربررارزا  
پیش روی طبقه کارگرر 

 ایران بود.
 

ما صردیرق را از دسرت 
دادیم. اما جرای خرالری 
ا  را همیشره احسراس 
خواهیم کررد و مصرمرم 
تررر از هررمرریررشرره برره 
مرربررارزا  خررود برررای 

رهائی از نکبت سرمایره 
 ادامه خواهیم داد.

 
مررا برره صرردیررق عررزیررز 
بدرود مریرگروئریرم و برا 
تسلیت به خانرواده او، 
کارگران فروالد زاگررس 
و یاران و دوسرترانرش، 
آرزوی برهربرودی هرمرسرر 

 گرامی او را داریم.
 

اتحادیه آزاد کرارگرران 
 ایران 

 ٥٣١٩آبانماه  ٢٢ 

به خانواده گرامی صدیق عزیزی به کارگران همرزم او صمیمانه تسلیت میگوییم! سردبیر و اعضای 
 تحریریه کارگر کمونیست

 صدیق عزیزی نماینده کارگران فوالد زاگرس بر اثر تصادف جان باخت  
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سررروال: گررررایشرررا  راسرررت 
واقعا در حزب چه نیرو یرا 

 نفوذی دارند؟
 

 منصور حکمت: 
بصااورت ناایااروی مااتااعاایاا  و  
تشکیالتی خیفی ک . اماا نافاوذ  
عمفی شان بر کاار و باار حازب  
بصورت ایجاد ماواناع بار سار راه  
پیشارفات سایااساتاهاای رادیاکاا   
حزب ک  نیست. گفاتا  کاه ایا   
یااک حاازب مااارکساایااسااتاای  
رادیکا  است. نااسایاوناالایاسا  یاا  
سوسیا  دموکراتیس  و غایاره در  
ای  حزب هی  نوع مشاروعایاتای  
نادارد. باانااباارایا  قاادرت و ناقااش  
گاارایشااات راساات را اساااسااا در  
توانائی آنها در کاناد کاردن لاباه  
ساایاااسااتااهااای چااپ در حاازب  
میتوان دید و نه بشاکال اثابااتای  
در نیروی قائ  باذات خاود آناهاا.  
اینکه جدائی ما از سنت و رو   
های مبارزه مسافاحااناه مافای و  
جایگزینی آن با مبارزه مسفاحااناه  
کاماوناایاسااتای در کااردساتااان بااه  
چااناایاا  رونااد کشااداری تااباادیاال  
ماایااشااودت ایاانااکااه ایااجاااد یااک  
سازمان کمونیستای روشا  بایا ت  
ماانااضاابااطت پاارکااار و مساائااو   
درخارج کشور با اینهاماه افات و  
خیز همراه میشودت ایاناهاا آثاار و  
عالئا  ماقااومات ایا  گارایشاات  
اساات. ایاا  جااریااانااات پاارچااماادار  
ناادارناادت و در ایاا  چااهااارچااوب  
مارکسیستی و رادیاکاا  مسافاط  
به حزب نمیتوانناد مساتاقاال اباراز  
وجود کنند. اما واقعی اناد و در  
هر فعال و انافاعاا  تشاکایاالتای  
میتوان مزاحمات ایاناهاا را نشاان  
داد. در ماااجاااماااوع گااارایاااش  

ناسیونالیستی پدیده متعیا  تار و  
قابل اندازه گیری تاری از راسات  
روشااانااافاااکاااری و ساااوسااایاااا   
دموکراتیک اسات. ایا  دومای  
بیشتر بصورت تمایاالت فاردی و  
مااحاافاافاای ایاانااجااا و آنااجااا دیااده  

 میشود. 
 

سرروال: تررا آنررجررا کرره برره 
گرایشا  درون حرزبری برر 
میگردد، برنرابررایرن، نرقرد 
شما، از زاویره مربراحر را  
کمونیسم کرارگرری، اسراسرا 
متوجه گررایرش سرانرترر در 
حزب است. چرا کره برقرول 
شما تمایال  و سرنرت هرای 
راست در هرمران چرهرارچروب 
قدیرمری فرکرری و سریراسری 
حزب جائی ندارند. در نقد 
مرررکررز، امررا، یررک مسررالرره 
باید روشن بشود. اگر بحرث 
کررمررونرریررسررم کررارگررری و 
چهارچوب فکری اولیه حزب 
هرردو بررهررحررال تراکرریررد و 
رجررعررترری برره ارترردوکسرری 
مررارکسرریررم را نررمررایررنرردگرری 
میکننرد، آنروقرت قراعردترا 
نررقررد امررروز شررمررا نرربررایررد 
متضمن انتقاد نظری ای به 
چهارچوب فکری اولیه حزب 
برراشررد. عررمررال هررم بررنررظررر 
میرسد کره در درون حرزب 
بررحررث کررمررونرریررسررم کررارگررری 
بصررور  انررتررقررادی نرره از 
سیرسرترم فرکرری تراکرنرونری 
حزب، بلرکره برر پرراتریرک 
حزب فهمیده شده. آیا ایرن 
اسررتررنرربرراط و برررداشررت را 

 درست میدانید؟
 

 منصور حکمت: 
خیر. البته ای  نحوه ای است کاه  
خیفی از رفقا دوست دارناد فاکار  

کنندت چرا که به ناحاوی باحاث  
امروز را در اماتاداد باحاث دیاروز  
نشااان ماایاادهااد و پاایااوسااتااگاای  
تاااریااخاای حاازب را مااحاافااو   
نگهمیدارد. بن ر م  کاماونایاسا   
کارگری حااوی اناتاقااد نا اری  
جدی ای به چهارچوب فاکاری  
موسو  به ماارکسایاسا  اناقاالبای  
ایااران اساات. تاااکاایااد هااردو باار  
ماابااتااناای بااودن بااه ارتاادوکساای  
مارکسیسا  بارای یاکای فارض  
کااردن ایاانااهااا حااتاای از ناا اار  
تئوریک کافی نیاسات. مساالاه  
تماما بر سر برداشت متفااوت ماا  
از ایاا  مااارکساایااساا  و ایاا   
ارتاادوکساای اساات. بااه عاابااارت  
دیگرت کمونیس  کارگری بعاناوان  
یااک جاامااعاابااناادی در مااودااع  
انااتااقااادی جاادی ای نسااباات بااه  
گذشته فکری و سایااسای خاود  
ما قرار میگیرد. بگذارید ایا  را  
بیشتر تودیح بادها  چاون فاکار  
میکن  بخصوو از ن ر سرنوشات  
ای  جریان در حازب کاماونایاسات  

 ایران ای  مه  است. 
 

قبال ه  گفت  که ما  از تاقاابال  
جنبش هاات باعاناوان پادیاده هاای  
اجتماعیت حرکت میکن  و تاناهاا  
بر ایا  مابانای مایاتاوانا  تاقاابال  
مکاتب و دستگاهاهاای فاکاری  
را بشناس . "مارکسیس  اناقاالبای  
ایاران" یااک جااناابااش فااکااری و  
سااایااااسااای اجاااتااامااااعااای باااود.  
چهارچوب فکری حرکت ماادی  
ای بود که در جااماعاه ایاران در  
دوره معینی براه افاتااد و ناتاایاج  
کامال مفمو  و قاابال مشااهاده  
ای در سطح جااماعاه باباار آورد.  
خیفای هاا دوسات دارناد ایا  را  

عنوانی تفقی کناناد کاه اتاحااد  
مبارزان کمونیست باعاناوان یاک  
گروه کمونیستی باه خاود  داده  
بود. اینها حتی مورخایا  خاوبای  
ه  نیستند. واقعیت ای  است کاه  
جریان مارکسیس  اناقاالبای ایاران  
یاک جاریااان انااتاقااادی در درون  
چاپ رادیااکاا  غایار کاارگااری  
ایران بود کاه در طاو  ساالاهاای  

نفوذ وسیعای در درون    ١٧ تا    ٠١ 
ای  چپ بادسات آورد و ناهاایاتاا  
سیمای سیاسای و نا اری آن را  
دگاارگااون کاارد. ایاا  جااریااان  
مضمون مشترک کل گارایشاات  
چپ رادیکا  ایرانت یعانای خافاق  
گرائیت را بازیار ساوا  کشایاد و  
اباازاری شااد باارای یااک تااکااان  
فااکااری اساااساای در درون ایاا   
چپ. راساتاش در تااریاد چاپ  
ایااران کاامااتاار حااالااتاای چااناایاا   
کااالااساایااک از گاال کااردن و  
عمومیت یافت  یک نقد و یاک  
دستگاه انتاقاادی را شااهاد باوده  
ای . درست هامااناطاور کاه یاک  
مکتبت در نقاشی یاا ماوسایاقای  
ونقد ادبایت هاماه گایار مایاشاود  
مااارکساایااساا  انااقااالباای ایااران در  
محدوده چپ رادیکا  همه گایار  
شااد. اناادیشااه هااائاای کااه ابااتاادا  
توسط یک گروه کوچک طارح  
شدت در رر  مدتی بسیار کاوتااه  
سخنگویانت مبفغی  و مدافعیانای  
در کل پهنای چاپ ایاران پایادا  
کرد. در تما  تشکایاالتاهاا فشاار  
ای  جریان انتاقاادی بااال گارفاتت  
نه فقط گرایشات قدرتمند به نفاع  
ایا  ناقااد شاکاال گارفاات بافااکااه  
مخالفی  آن ه  خیفی زود زباان و  
فرمولبندی هاای ایا  جاریاان را  
اخااذ کااردنااد.ایاا  جااریااان پاارچاا   

چرخش باه چاپ ساوسایاالایاسا   
رادیکا  در ایران بود و خیفی زود  
آنچنان نیروی وسیعای را شاامال  
شد که عاماال باه بساتار اصافای  
رادیکالیس  چپ در ایران تابادیال  
شد و معتبر تریا  و فاعاا  تاریا   
حزب سیاسای چاپ رادیاکاا  ت  
حزب کمونیست ایرانت را تشکایال  
داد. چپ ایران در طاو  اناقاالب  

پالریزه شدت مارکاز آن دچاار    ٠١ 
تشتت شادت راسات آن باه سامات  
حزب توده و سوسیا  دموکاراسای  
چرخید و چاپ آنت بار ماباناای  
ای  نقد مارکسیستی اناقاالبای از  
خافااق گاارایایت بااه یااک جااریااان  

 حزبی قدرتمند تبدیل شد. 
 

وادااح اساات کااه ایاا  جااریااان  
اناااتاااقاااادی باااه ارتااادوکسااای  
مارکسیس  در برابر خفاق گارایای  
ماتاکای باود. واداح اسات کاه  
بسیاری از فاعاالایا  ایا  جاریاان  
مارکسیس  را به نقاد پاوپاولایاسا   
محدودنمیدیدند و تنز  نامایادادناد.  
امااا باااعااناااوان یااک حااارکااات  
اجاتااماااعاای ایاا  جااریااان بااهاارحااا   
سیمای معینای از خاود بادسات  
میداد. اینکه مات بعنوان فاعاالایا   
و یااا سااردمااداران ایاا  جااریااانت  
ازمارکسیسا  چاه مایافاهامایادیا   
یک بحث است و اینکه حارکات  
مارکسیس  انقالبی بعاناوان یاک  
حرکت تعریف شده و عینای چاه  
استنباطی از مارکسیسا  بادسات  
میداد بحث دیاگاری اسات. ایا   
دومی به مراتب ماها  تار اسات.  
در هماه جاناباش هاا هامایاناطاور  
اساات. آن بااخااشاای از تاافااکاار و  
آگاهی رهبران و فاعاالایا  یاک  
جریاان باه مشاخاصاه فاکاری و  

 یادداشت سردبیر
 - ٤تفاوتهای ما در جریان مباحث کنگره سوم حزب کمونیست ایران منتشر شد. و در بسوی سوسیالیسم دوره دوم شماره 

منتشر شده است. در سایت منصور حکمت هم قابل دسترس است. تفاوتهای ما )گفت و گو در باره کمونیسم  ٥٣٩١آبان 
 سوال از منصور حکمت است. ٢٣کارگری  شامل 

 منصور حکمت  تفاو  های ما
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

(٥١)  
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 دیدن کنید  از سايت منصور حکمت
http://hekmat.public-archive.net/indexFa.html 

عینی یک جنبش باطاور کافای  
تبدیل میشاود کاه باا نایاازهاا و  
مشخصات مادی و اجتماعی آن  
حرکت تناسب دارد. یک جنباش  
بهرحا  مشغفه اجتماعی معایانای  
پیدا میکند که تصویری از تاماا   
افق فعالی  و متفکری  و رهاباران  
آن نایاسات. جاریاان ماارکسایاسا   
انقالبی پارچا  رادیاکاالایازاسایاون  
چپ روشنفکری ایران زیر فشاار  
سوسیالیس  کارگری و عا امات  
معنوی مارکسیس  بود کاه تاازه  
داشت باطاور دسات او  و یاا باا  
روایاتی اصولی تر در چپ ایاران  
مطرح میشد. بهرحا  مارکسیاسا   
انقالبی بعنوان یک جریاان تاا آن  
اناادازه بااه ارتاادوکساای رجااعاات  
میکرد که به کاار یاک چاپ  
غیار کاارگاری فاعاا  در یاک  
انقالب معی  میخورد. خایافای از  
فعالی  ای  جریان شاایاد در ذها   
خود افقی فراتر یاا ماحادودتار از  

 ای  داشتند. 
 

رجعت به مارکسیس  در ماحادوده  
معی  و در چاهاارچاوب ماعاضال  
اجتماعی معینی که ای  جناباش  
در برابر خود قرار داده بود صاورت  
میگرفت. کماونایاسا  کاارگاری  
ایاا  مااحاادوده و ایاا  مااعااضاال  
اجااتااماااعاای را نااقااد ماایااکاانااد و  
میشکند و لذا مجاماوعاه ای از  
مسااائاال ناا ااری و مااعااضااالت  
فکری و بارنااماه ای را جافاوی  
خااود ماایااگااذارد کااه اساااسااا در  
چهارچوب مارکسیاسا  اناقاالبای  
ایران نمیتوانست طرح شود تا چاه  
رسد به اینکه پاسد بگیرد. ساوا   
اساااساای ایاانااساات کااه جااریااان  
"ماارکساایااساا  اناقااالباای ایااران" و  
کمونیس  کاارگاری هاریاک باه  
کجای مارکسیس  بارمایاگاردناد.  
اگار باخاواها  انااتاقااد تائاوریااک  
امروز خود را از دستگااه فاکاری  

موسو  به "مارکسیاسا  اناقاالبای  
ایران" ساده کن  و در یک جامافاه  
بگوی  ایا  مایاشاود  ایا  جاریاان  
فاقد یک نگر  تاریخی وفااقاد  
یک درک اجاتامااعای از خاود  
مااارکساایااساا  بااه مااثااابااه یااک  
تئوری و یک جنبش بود. بانا ار  
م  ای  جریان مفسر بسیار خوبای  
برای مارکسیس  به عناوان یاک  
تئوری بودت البته تا آنجا که امار  
اجتماعی ای که در بارابار خاود  
داشت رجاوع باه ماارکسایاسا  را  
ایااجاااب ماایااکاارد. ایاا  جااریااان  
استنتاجات سیاسی و تاکتایاکای  
اسااساا درساتاای از ایا  تائااوری  
بعمل مایااورد. تاا هامایا  اماروز  
تک تک موادع ای  جریاان در  
قاابااا  گااره گاااهااهااا و مسااائاال  
سیاسی دوره انقاالب و پا  ازآن  
باه قاوت و صاحات خاود بااقاای  
است. اما اشکا  بر سار ایا  باود  
که برای ای  جریان ماارکسایاسا   
نهایتا یک تئوری باودت تائاوری  
ای که حاقاایاق جاهاان سارماایاه  
داری را ماایااشااکااافاات و نااقااد  
مایااکارد. تائااوری ای کاه ناقااد  
کارگر به جامعه سارماایاه داری  
را بیان مایاکارد. ایا  ناقاد وایا   
تئوری نقطه شروع تفکر و تاعاقال  
درباره پراتیاک اجاتامااعای باود.  
مارکسیس  انقالبی ایاران در پای  
سااازمااان دادن یااک جااناابااش  
پراتایاکایت و الاباتاه کاارگاریت  
برمبنای ایا  تائاوری باود. ایا   
یک نگر  وارونه اسات. بانا ار  
م  همینجا نگر  غیر تااریاخای  
ای  جریان و جدائی ا  از یاکای  
از بااناایااادی تااریاا  پااایااه هااای  
مااارکساایااساا  ناامااودار ماایااشااود.  
مارکسیس  انقاالبای ایاران هاناوز  
مااارکساایااساا  بااه مااثااابااه یااک  
تئوری را بشیوه ای که ماارکا   
راجع به تئوری بطور کفی حاکا   
داده است نگاه نمیکارد. باعاباارت  

دیگر خود ماارکسایاسا  باعاناوان  
یااک تاائااوری مااعاایاا  را غاایاار  
اجتماعی و غیر تاریخی قضااوت  
میکرد. تزهاای ماارکا  دربااره  
فوئرباخت که به موجز تری  شایاوه  
نگر  مارک  به رابطاه انادیشاه  
و پراتیک اجتماعی و طاباقااتای  
را باایااان ماایااکاناادت شاااماال خااود  
مااارکساایااساا  بااه عاانااوان یااک  
اندیشه معی  ه  میشود. نمیاتاوان  
همه نا اریاات و افاکاار بشار را  
محصو  جامعه دیادت بارای آناهاا  
کاااربساات تاااریااخاای پاایاادا کااردت  
حقیقت یا عد  حقیقت آنهاا را باه  
پراتیک اجتماعی آنهاا گاره زدت  
و در عی  حا  خود ماارکسایاسا   
را بعنوان یک اندیشاه ماجارد از  
پراتیک اجتماعی و مقد  بار آنت  
مستقل از کاربست تاریخی آن و  
بعنوان مجاماوعاه ای از احاکاا   
حااقاایااقاای درباااره جااهااان عاایااناای  
فهمید. واداح اسات کاه اجازا   
تئوری مارکا ت تابایایا  ا  از  
شیاوه هاای تاولایادت از ماناشاا   
سودت از دولت و غیره همه احکاا   
عاافااماای انااد و مسااتااقااال قاااباال  
درکند. اما پذیر  اینهاا پاذیار   
مارکسیاسا  نایاسات زیارا اساا   
مارکسیسا  ناقاد اسات. ناه ناقاد  
یک ذه  به بیارون خاودت بافاکاه  
نقد یک پراتیک و یک جنباش  
عینی و ماادی در جااماعاه باه  
کاال جااامااعااه. نااماایااتااوان احااکااا   
مارکسیساتای را بصاورت یاک  
مجموعه اعاتاقاادی جاماع آوری  
کاارد و نااا  آن را مااارکساایااساا   
گذاشت. مارکسیس  قبال از هار  
چیز یعنی قرار گرفت  در هاماان  
مودع اجتماعی و در مت  هماان  

اناتاقاادی    -پراتیک اجاتامااعای  
که تازه کاربرد ای  احکاا  را باه  
مثابه نقد ماماکا  مایاکاناد. در  
سمینار سعی کرد  تودیح بادها   
که چگونه ای  مودع اجتماعای  

خاو و ای  پراتیک اجاتامااعای  
خااااو قاااابااال تااافاااکااایاااک از  
مااارکساایااساا  بااه مااثااابااه یااک  
تااائاااوری نااایاااسااات و چاااطاااور  
مارکسیس  غیر کاارگاری یاک  

 تناقو درخود است. 
 

در کنگره دو  م  به ای  داعاف  
چهارچوب فکری موجاود اشااره  
کرد . گفت  که ما باید نه فاقاط  
به تئوری مارکسیسا  بافاکاه باه  
نقطه رجوع و پایاه اجاتامااعای آن  
برگردی . ماارکسایاسا  اناتاقاادی  
عااالاامااانااه و خاایاار اناادیشااانااه بااه  
ساارمااایااه داری ناایااساات. انااتااقاااد  
کارگر است بعنوان یاک طاباقاه  
معی  و باعاناوان یاک ماعاتارض  
زنده در جااماعاه سارماایاه داری.  
قاارار داشااتاا  در ایاا  مااکااان  
اجااتااماااعاای باارای یااک حاازب  
ساایاااساای هاامااانااقاادر شاااخااص  
مارکسیاسات باودناش اسات کاه  
قاابااو  داشااتاا  تاائااوری ارز   
اداافاه. باارای رفاقاای ماا ایاا   
یک تجدیاد نا ار تائاوریاک در  
چهارچوب پیشیا  ناباودت بافاکاه  
اصراری بر یاک جاهات گایاری  
پراتیکی بساوی طاباقاه کاارگار  
بود. حا  آنکه همانطور که گفتا   
ای  مساله ای عمیقاا تائاوریاک  
است که خاود را در اخاتاالفاات  
جاادی ای در تااباایاایاا  ناا ااری  
مسائفی که روبرویمان است نشاان  
میدهد و فای الاحاا  داده اسات.  
یک نمونه از ای  اخاتاال  را در  
مباحثات پیرامون مساله شاوروی  
دیدی . برنامه حازب کاماونایاسات  
ایاارانت در چااهااارچااوب سااناات  
مارکسیس  انقالبای ایارانت عافات  
شکست نهائی انقالب کاارگاری  
در شوروی را "غفبه رویزیونایاسا "  
میداند. بحث ماات ما  و رفایاق  
ایارج آذریا ت در باولااتا  شااوروی  
دقیقا همی  تبیایا  را ناقاد و رد  

میکند. باجاای جساتاجاو کاردن  
عفل شکست در تخطی ای  و آن  
از مارکسیسا  باه ماثااباه یاک  
تئوریت ماا جاناباش اجاتامااعای  
طبقه کارگر و محادودیات هاا و  
افق و بی افقی آنرا مابانای قارار  
میدهی . و تازه از ایناجاا رهساپاار  
باررسای عاافال تااغایایاار کااربساات  
مارکسیس  بعنوان یاک تائاوری  
توسط جنبش اجتماعای طاباقاات  
دیگر مایاشاویا . در ماورد خاود  
مقوله رویازیاونایاسا  ماا دیادگااه  
مااکااتااباای را رد ماایااکااناایاا  و  
رویزیونیس  را بعاناوان سایاساتا  و  
روباانااای فااکااری جااناابااش هااای  
اجتماعی بررسی میکانایا  و باه  
اعتبار اخاتاال  کاارگار باا ایا   
جنبش ها با آنها گالویز میشاویا   
و نااه صاارفااا بااعاانااوان ارتااداد از  
مکتب. در قبا  مسائفی ماانانادت  
اوداااع باایاا  الااماافاافاایت ماابااارزه  
اقاتاصاادی کااارگارت اصاالحاااتت  
تبیی  احازاب سایااسایت تاحافایال  
تارید کمونیس ت تعیی  وراایاف و  
دورنمای حزب کمونایاساتت کاار  
کمونایاساتای در درون طاباقاه و  
غیره نیز میتوان اختالفاات جادی  
ن ری ای که مایاان کاماونایاسا   
کارگری با چهاارچاوب فاکاری  
پیشی  پیدا میشاود را دیاد. ایا   
اختالفات مادا  کاه چاهاارچاوب  
فکری پیشی  عمدتا پوپولیس  را  
هااد  نااقااد خااود داشاات کااامااال  
مشهود نمیشد. گفت  که در ایا   
عرصه معایا ت تاا آناجاا انادیشاه  
مارکسیساتای باه جانا  خافاق  
گاارائاای ماایاارودت حاار  خاایاافاای  
زیادتر و یا متفاوتی ه  نامایاشاود  
زد. اما وقتی کار پوپولیس  تاماا   
میشود و معضالت جدیادت باویامه  
مساله پراتیک کاماونایاساتای و  
بحاران ساوسایاالایاسا  باوراوائایت  
طاارح ماایااشااودت نااقاااط دااعااف  
 چهارچوب قبفی نمودار میشود. 

 (٥١منصور حکمت  تفاو  های ما        گفتگو در باره کمونیسم کارگری )
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 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان

 بخش بین المللی: داوود رفاهی 
آبررانت تررجررمررع برریررکررارشرردگرران    ٢٢

هررای سرروخررت اهررواز برررای  جررایررگرراه
چهارمین بار در ماه جراری  مرقرابرل 

 استانداری خوزستان.
هاای ساوخات    ای  کارکنان که پ  از واگذاری جایگاه 

به بخش خصوصی بایاکاار شاده اناد؛ باارهاا باا خاواساتاه  
اناد. در    بازگشت به کارت تجمعات اعترادی بارگازار کارده 

هاای    ماه جاریت ایا  چاهاارمایا  باار اسات کاه اخاراجای 
کاناناد.    های سوخت تجمع اعاتارادای بارگازار مای   جایگاه 

گاویاد  چاناد ده    کنندگان در ای  رابطه مای   یکی از تجمع 
نفر هستی  که عفیرغ  ای  که بی  ده تا هجده سا  سااباقاه  

ای ؛ مراجعات مکرر به شرکات مافای    کار داری ت بیکار شده 
های نفتی و مراجاع و ناهاادهاای بااالتار از جامافاه    فرآورده 

 است.   بخش نبوده   استانداری نیز تا کنون نتیجه 
 
آبرران، تررجررمررع بررازنشررسررتررگرران  ٢٢

 خراسان برای پیگیری خواستهایشان
آبان بازنشستگان فرهنگیت پرساتاارت کشاوریت    ٧٧ روز  

لشگری برای پیگیری خواستاهاایشاان ماقاابال اساتااناداری  
خراسان تجمع کرده و با شعاردادن خواساتاهاایشاان را فاریااد  
زدند. در ایتدا ای  تجمع بازنشستگان به جانباختاگاان زلازلاه  

 غرب کشور تسفیت گفتند.  
 

تجمع برازنشرسرترگران فروالد مرقرابرل 
 کانون نشاط اصفهان

آبان بازنشستاگاان تاهارانت الابارز و شاهارهاای    ٧٧ فردا  
 اقماری در میابل دفتر روحانی تجمع خواهند داشت 

جاامااعاای از بااازنشااسااتااگااان فااوالد باارای پاایااگاایااری  
 آبان به تهران می آیند   ٧٧ خواستهایشان فردا  

ابان بازنشستگان فوالد در اصفهان مقابل دفاتار    ٧٧ روز  
بازنشستگان در خیان نشاط تجاماع کاردناد. عافات اصافای  
اعال  فیش حقوق و سطح ناز  آنهات طفب حاقاوق آباانامااه و  

مااهاار جاامااعاای از    ٧٧ مشااکااالت زیسااتاای آنااهاااساات. روز 
بازنشستگان فوالد برای پیگیری خواستها باه ناماایانادگای  
از سوی همکارانشان عاز  تهاران شاده و در آناجاا تاجاماع  

 خواهند کرد. 
 

تجمع کارگران ایران پوپلین مرقرابرل 
 درب کارخانه

جمعی از کارگران باقیامااناده کاارخااناه ایاران پاوپافایا   

آبان  با تجمع ماقاابال درب ورودی ایا     ٧٥ رشتت صبح ر 
واحد صنعتی تجمع اعترادی برپا کاردناد. ایا  کاارگاران  

نفر گزار  شده است عفات اصافای    ٩٧٤ که تعدادشان  به  
برگزاری ای  تجمع را اعاتاراض باه عامافاکارد ساهااماداران  
عمده کارخانه عنوان کردند. در عی  حا  ای  کارگاران باه  
پرداخت نشدن  حداقل دو ماه دستمزد  وچانادیا  مااه حاق  

 بیمه نیز اعتراض دارند. 
 
آبررران: ترررجرررمرررع اعرررترررراضررری  ٢٢

بازنشستگان فروالد در اصرفرهران در 

 مقابل استانداری
 حقوق ماهیانه حق مسف  ماست 

ای  کارگران روز قبل در مقابل دفتر بازنشاساتاگای در  
خیابان نشاط تجمع داشتند. عفت اصافای ایا  اعاتاراداات  
عد  پرداخت بموقع حقوقها و سطح ناز  آنهاات و مشاکاالت  

مهر قارار باود کاه جاماعای از    ٧٧ زیستی آنهاست. در روز 
بازنشستگان فوالد برای پیگیری خواستها باه ناماایانادگای  

 از سوی همکارانشان عاز  تهران شوند. 
 
آبررران، ترررجرررمرررع اعرررترررراضررری  ٢٢
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 بازنشستگان در مقابل دفتر روحانی
 یک اختال  ک  بشه مشکل ما حل میشه 

 همطرازی یکساله ای  بهتری  راه کاره 
 فریادت فریاد از اینهمه بیداد 

 حقوق ما ریالیه ت هزینه ها دالریه 
 معیشتت منزلتت حق مسف  ماست 

 تبعیو تاکی؟ 
 تا حق خود نگیری  از پا نمی نشینی  

آبان بازنشسرترگران برنرا برر  ٢٢روز 
قراری قبلی در مقابل دفتر روحانری 

 در تهران تجمع کردند. 
بازنشستگان تهران و البرز و شهرهای اقماری در اداماه  
اعتراداتشان و بناا بار قاراری از قابال اعاال  شاده بارای  

آباان    ٧٧ پیگیری خواستهای خود از ساعت ده صاباح روز  
مقابل دفتر روحانی تجمع کردند. در بایاانایاه فاراخاوان باه  
مناسبت ای  روز بازنشستگان اعال  کرده بودناد کاه باارهاا  
و بارها مذاکره داشته اند و جوابی نگرفته اناد و باا اشااره  
به اینکه بودجه دولت در آذر ماه به مجفا  اساالمای داده  
می شود و قانون مدیریت خدمات کشاوری قارار باوده در  
شهریور ماه برای دائمی شدن به مجف  برود و هاناوز ایا   
اتفاق نیافتاده است و با وجود اینکه قرار بوده ردیف باودجاه  
ای برای بازنشستگان در ن ر گرفته شودت و مبفغ در نا ار  

مایافایاارد انادک اسات کااه    ٩٤٥٥ گارفاتاه شاده هاماان  
پاسخگویی نیازهای آنها نیستت در مقابال دفاتار روحاانای  

 تجمع کرده و پیگیر خواستهایشان خواهند شد.  
بازنشستگان در تجاماعاات باا شاکاوه قابافای خاود در  
مردادت شهریورت مهر و آخری  تجمعشان در هشتا  آباانامااه و  

آباانامااه امساالشاان نایاز باا    ٧٧ و    ٧٥ ت  ٣ سه روز تحص   
شعارهای پرشور خاودت خاواساتاهاایشاان را اعاال  کاردناد.  

میفیون تومانت رفع تبعیاو هاا    ٤ افزایش حقوقها به میزان  
و همطرازی حاقاوقاهاا و درماان رایاگاان و داشاتا  یاک  
زندگی انسانیت خواستهاای فاوری باازنشاساتاگاان اسات.  
اعتراض خود را به فقرت تبعیو و نااباراباریت اخاتاال  هاا  
اعاال  کاردناد. شاعاارهاای اعااتارادای باازنشاساتاگاان باار  
پالکاردهای آنها نایاز ناقاش بساتاه اسات. و ایاناهاا هاماه  
خواستهای کل جامعه است. شعارهایی که در اعتاراداات  
بخش های مختفف جامعه فریاد زده مایاشاود و ساراساری  
شده است. از مبارزات بازنشستگان وسیعا حاماایات کانایا .  

 اخبار ای  مبارزات را رسانه ای کنی . 
 شهال دانشفر 

 
آبررران: ترررجرررمرررع اعرررترررراضررری  ٢٢

بازنشستگان فروالد در اصرفرهران در 
 مقابل استانداری

 حقوق ماهیانه حق مسف  ماست 
ای  کارگران روز قبل در مقابل دفتر بازنشاساتاگای در  
خیابان نشاط تجمع داشتند. عفت اصافای ایا  اعاتاراداات  
عد  پرداخت بموقع حقوقها و سطح ناز  آنهاات و مشاکاالت  

مهر قارار باود کاه جاماعای از    ٧٧ زیستی آنهاست. در روز 
بازنشستگان فوالد برای پیگیری خواستها باه ناماایانادگای  

 از سوی همکارانشان عاز  تهران شوند. 
 

تجمع برازنشرسرترگران فروالد مرقرابرل 
 کانون نشاط اصفهان

آبان بازنشستگان فوالد در اصافاهاان    ٧٧ امروز یکشنبه  
مقابل دفتر بازنشستگان در خیاباان نشااط تاجاماع کاردناد.  
عفت اصفی اعال  فیش حقوق و ساطاح نااز  آناهاات طافاب  

  ٧٧ حقوق آبانماه و مشکالت زیستی آنهاست. روز دوشناباه  
مهر جمعی از بازنشستگان فوالد از تهرانت الابارز و بارخای  
دیگر از شهرها برای پیگیری خواستها باه ناماایانادگای از  
سوی همکارانشان عااز  تاهاران شاده و در ماقاابال دفاتار  

 روحانی تجمع خواهند کرد. 
 

تجمع اعتراضی کرارگرران کرارخرانره 
 قطران زرند.

صادهاا تا  از کاارگاران    ٣١ مااه   آبان ٧٧ شنبه   صبح یک 
کارخانه قطران زرند در اعتاراض باه پارداخات نشادن بایاماه  
تامی  اجتماعی و عد  رعاایات عار  کاارگااه دسات باه  

 تجمع زدند. 
 

تجمع اعتراضی کارگران بازنشرسرتره 

کیان تایر در مقابل وزار  صنعت و 
 معدن

اتحادیه آزاد کارگران ایران   اماروز سااعات ده صاباح  
آبان  ماه تعدادی از کاارگاران باازنشاساتاه    ٧١ چهار شنبه  

نفر ازآناان ت در اعاتاراض    ٠٥٥ کیان تایر  به نمایندگی از  
به عد  وصو  کامل حق ساناوات خاود در ماقاابال وزارت  

 صنعت و معدن دست به تجمع اعترادی زدند 
بازنشستگان در اعتراض به اینکاه ساالاهااسات در پای  
عد  پرداخت کامل مطالبه خود باا  کاارفارماای شارکات  
درگیر هستند و ادامه ای  شرایط برایشان غیر قابال تاحامال  
است تدر مذاکرات خاود باا مسائاولایا  وزارت صاناعات و  
معدن که حدود دوساعت به طو  انجامید خاواهاان جافاساه  
ایی برای حل ای  معضل با حضور  وزیر صنعات و ماعادن  

 در شرکت کیان تایر شدند 
در ای  مذاکرات که چند نفراز کارگران بازنشساتاه باه  
نمایندگی از طر  تجمع کنندگان حضور داشتندت مسائافاه  
واگذاری کامل سها  شرکت به  بانک سپه رکه خاود از  
بزرگتری  طفبکاران شارکات مایابااشاد از طار  مسائاوالن  

 وزارت مطرح شد 
طبق خبرهای رسیده ای  تجمع در ساعات حادود یاک  
بعد از رهر با وعده ی باررسای مشاکاالت طارح شاده در  
هفته ی آینده از جانب وزارت صنعت و معدن و پایاگایاری  
و تاکید کارگران بر تجمع اعترادی قدرتمندتر در صاورت  
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 محقق نشدن وعده مسئولی  ت به اتما  رسید 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ٣١ آبان    ٧١ 
 

اعتصاب کارکنان شهرداری اندیمشک 
 وارد روز دوم شد.

مااه حاقاوق خاود    ٧٤ ای  کارگران باه عاد  پارداخات  
 اعتراض دارند. 

 
: ترجرمرع کرارگرران شرهررداری  آبان٢٢

انرردیررمررشررک در اعررتررراد برره عرردم 
 ماه حقو  مقابل شهرداری ٥٤دریافت 

آن ناوشاتاه      کارگران بنری به همراه داشتاناد کاه روی 
 ماه گرسنگی ٧٤ ماه حقوق طفب داری   ٧٤ »شده بود   

 
تجمع اعتراضی بازنشستگان صرنرعرت 
فوالد در تهران مقابل وزار  کرار و 
در خوزستان مقابل استانداریرنرسربرت 

 به عدم پرداخت مطالبا  
آبان جمعی از کاارگاران باازنشاساتاه صاناعات    ٧١ روز  

هزار باازنشاساتاه فاوالد جافاوی    ٣٥ فوالد به نمایندگی از  
 وزارت کار و تامی  اجتماعی در تهران تجمع کردن 

آبان جمعی از بازنشستگان صاناعات فاوالد در    ٧٤ روز  
خوزستانت دراعتراض به عد  پرداخت ماطاالابااتشاان ماقاابال  
استانداری تجمع کردند. مدت هااسات کاه باازنشاساتاگاان  
فوالد و مستمری بگایاران صانادوق باازنشاساتاگای فاوالد  
ایرانت هر ماه برای طفب حقوق و معوقاات خاودت دسات باه  
تجمعات اعترادی مختففی می زناناد.ایا  باازنشاساتاگاان  
خواهان پرداخت بموقع حقوق خاودت پارداخات ماطاالاباات از  

 هستند. ٧٥٣ ماده    ٠ و اجرای تبصره    ٣٧ سا   
 

پارس جنوبری  ٥٤تجمع کارگران فاز 
 در اعتراد به دیرکرد مزد

  ٧٤ نفر از کاارگاران فااز    ٠٥ آبان حدود    ٧١ صبح روز  
پار  جنوبی در اعتراض باه مااهاهاا تااخایار در پارداخات  
مطالباتت در محوطه کارگاه تجمع کاردناد. دساتامازد ایا   

است و مراجعات آناهاا باه    کارگران از خردادماه پرداخت نشده 
 است.   دفتر کارفرما تا کنون نتیجه نداده 

گویند تاخیر در پرداخت دستمزدهاا در    ای  کارگران می 
های پار  جنوبیت امری متداو  است؛ ای  کاارگاران    پرواه 

اند. از قارار ماعافاو ت کاارگاران    از خرداد ماه حقوق نگرفته 
معترض طر  قرارداد با یک شرکت پیماناکااری هساتاناد  

 که محل کار آنها در کنگان واقع است. 
 

اهررواز تررجررمررع اعررتررراضرری کررارگررران 
 شهرداری اهواز

ت شصت و پنج نفار از کاارگاران  ٣١ آبان  ٧٠ روز دوشنبه  

شهرداری اهواز در اعتراض به اخراجشان تجماع اعاتارادای  
 کردند. 
 

تجمع اعرترراضری آمروز  دهرنردگران 
نهضت سوادآموزی استان مازندران با 

 خواست استخدام خود
آموز  دهندگان نهضت سواد آموزی استاان ماازنادران  
مقابل استانداری سازی حضور وزیر کشور بارای ماعاارفاه  

 استاندار جدید را به صحنه اعتراض خود تبدیل کردند. 
 

استاندار در حلقه اعتراد کارگرران 
 مرز باشما 

بدنبا  اعترادات کارگران مرز باشمااق ماریاوان باهاما   
آباان در جاریاان باازدیاد از ایا  مارز    ٧١ مرادنیا رهر روز  

رسمی وعده حل یک ماهه مشاکاالت کاارگاران را داد.  
آباان کاارگاران    ٧٤ قضیه از ای  قرار است که صاباح روز  

مرز باشماق در اعتراض باه عامافاکارد شارکات اناباارهاای  
عمومی تجمع کردند. ای  شرکت تاعاهاد داشاتاه در ازای  
کسر مبفغای از دساتامازد کاارگارانت باه آناهاا خادمااتای  
همچون سروی  بهداشتی و جای خواب ارائه دهاد کاه تاا  
کنون در انجا  آن تعافال کارده و کاارگاران باا مشاکاالت  
بسیاری مواجه هستند.ای  کارگران خواستار بیمه ت ایاجااد  
سایبان ت ساخته شدن امکانات بهداشتی و رفاهی درماحال  
و پرداخت بموقع حقوقهایشان هستند. بنا بر خبر ها شارکات  

ماه پیش متعاهاد    ٧ های عمومی مرز باشماقت    متولی انبار 
شده بود تا چهارده  آباان امساا  ایا  اماکااناات را بارای  
کارگران فراه  کند که تاکنون اقدامی انجا  نشاده اسات.  

آبان اعال  شد کاه بارای    ٧٤ در عک  العمل به تجمع روز  
آبان جفسه ای باا    ٧٠ رسیدگی به مشکالت کارگران روز  

ای در فرمانداری ماریاوان    حضورکارگران و مسئوالنت جفسه 
 برگزار شود. 
های عماومای مارز رسامای بااشامااق ماریاوان    در انبار 

های وارداتی و صادراتی که بی  دو گمرک ایاران و    کاال 
شاود. در    شود نگهداری یا بارگیری مای   عراق مبادله می 

مرز رسمی باشماق مریوان ساالنه حادود بایاسات مایافایاارد  
 شود.   دالر کاال بی  ایران و عراق مبادله می 

 
اعتصاب کرارگرران نریرروگراه سریرکرل 

 ترکیبی شیروان
آبان  روز سو  اعتصاب کارگران نایاروگااه سایاکال    ٧٠ 

ترکیبی شیروان در اعتاراض باه شارایاط کااری و حاقاوق  
عقب افتاده. ای  کارگران از تیر ماه به بعد حقوق نگارفاتاه  

 اند. 
 

تجمع اعتراضی کارگرران شراغرل در 
 واحد خدما  شهرداری

آبان  تجمع اعترادای کاارگاران شااغال در واحاد    ٧٤ 
مااه    ١ خدمات شهرداری آباادان در اعاتاراض باه تاعاویاق  

 دستمزد خود 

تجرمرع اعرترراضری کرارگرران شررکرت 
 هنرآوران آبادان 

آبان  تجمع اعترادی کاارگاران شارکات هانارآوران    ٧٤ 
آباادان کاه در شارکات پااالیاش ناافات آباادان مشاغاو  در  

مااه حاقاوق و مازایاای خاود  ٧٨ اعتراض به پرداخت نشدن  
 مقابل سازمان منطقه آزاد اروند . 

 
تجمع اعتراضی بازنشستگان صرنرعرت 

 فوالد
تجمع اعترادی بازنشستگان صنعت فاوالد نسابات باه  

 عد  پرداخت مطالبات مقابل استانداری خوزستان 
آبااان  جاامااعاای از بااازنشااسااتااگااان صاانااعاات    ٧٤ 

فوالدتدراعتراض باه عاد  پارداخات ماطاالابااتشاان ماقاابال  
استانداری خاوزساتاانتتاجاماع کاردناد. مادت هااسات کاه  
بااازنشااسااتااگااان فااوالد و مسااتاامااری بااگاایااران صااناادوق  
بازنشستگی فوالد ایارانت هار مااه بارای طافاب حاقاوق و  
معوقات خودت دست به تجمعات اعترادی مختافافای مای  
زنند.ای  بازنشستگان خواهان پرداخت باماوقاع حاقاوق خاودت  

مااده    ٠ و اجارای تاباصاره    ٣٧ پرداخت مطالبات از ساا   
 هستند. ٧٥٣ 
 

 اعتراد کارکنان شهرداری سروآباد
آبان اعتراض کارکناان شاهارداری ساروآبااد بادلایال    ٧٠ 

عد  پرداخت بیش از هافات مااق حاقاوق و دو ساا  و نایا   
 ادافە کاری در مقابل ساختمان شهرداری سرواباد 

 

 کارگران
  

بازداشت و حبس محمود صرالرحری را 
 قویا محکوم میکنیم.

بدنبا  موج بازداشت های اخیر فاعاالایا  کاارگاری در  
آستانه روند تعیی  حداقل دستمازد و بارای ایاجااد فضاای  
سرکوب و رعاب در ماقاابال اعاتاراداات و اعاتاصااباات  
گسترده کارگریت محمود صاالاحایت فاعاا  کاارگاری از  
مقابل درب بیمارستانی که برای مداوا مراجعاه کارده باود  
تتوسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی ساقاز  

 منتقل گردید.  
ه  اکنون نیز بعفت عارده قافابای از زنادان باه یاک  

 بیمارستان اعزا  گردیده است.  
ما دستگیری ای  کارگر مباارز را کاه بایامااری ا   
ناشی از سالها تحمل زنادان در گاذشاتاه و بای تاوجاهای  
مسئولی  در مداوایش بوده است را بشدت محکو  میکنایا   
و خواساتاار آزادی فاوری و بایاقایادوشارط ایشاان ودیاگار  
کارگران و فاعاالایا  کاارگاری هساتایا  ....سانادیاکاای  
اااااااایااااااااشااااااااکاااااااار هاااااااافاااااااات   کااااااااارگااااااااران ن
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 رضا رشیدی
 زنده باد جوانان بندر کنگان 

طی هفته گذشته جمعی از جوانان بندر کاناگاان اقادا   
 به راه اندازی کمپینی در اعتراض به بیکاری دست زدند 

هازارنافار    ٣٥ شهر کنگان  واقع در جنوب ایران بیش از  
جمعیت دارد . با وجود مراکز تاولایادی چاون پارواه هاای  
پاالیشگاهیت هزاران کارگر بیکااردر ناااما  تاریا  شارایاط  

 اقتصادی و اجتماعی زندگی میکنند. 
محل اجرای پرواه های پاالیشگاهای پاار  جاناوبای    

  که وسعت آن دو برابار ماناطاقاه پاار     ٧ ر منطقه پار   
کیفومتری بندر کاناگاان قارار    ٧٥ یک جنوبی است و در  

دارد. ایجاد کمپی  بیکاران وایجاد تشکل بیکاران متاعااقاب  
آن ت با وجود میفیونها کارگر بیکاارتیاک دارورت بسایاار  
حیاتی و مه  در زندگی هر کارگر بیکار است. میفیاوناهاا  
کارگر بیکار در اقصا نقاط ایران به دالیل متفااوتای یاا از  
کار اخراج شده و یاا تاا کاناون باا حااکامایات جاماهاوری  
اسالمی و سرمایه داران ریاز ودرشات پااسادار و آخاوناد و  

 ’.آقازاده  فرصت اشتغا  پیدا نکرده اند 
کور  پرند ماعااون وزیار کاار باا ارائاه گازارشای از  
ودعیت  اشتغا  جوانان تحصیل کرده صحبت کرده وگفاتاه  

درصد بیکاران تحصیالت دانشاگااهای دارناد  ٤٥ بیش از  ”  ت 
و مدرک گرایی و داشتا  مادرک دانشاگااهای  تاوقاع  
جوانان را باال برده است وآنها ت  به هر کااری نامای دهاناد  

میفیون نفر جمعیات در سا  کاار    ١٩ تهمچنی  گفته است  
میفیون نفر فاعاا     ٧٩ در کشور وجود دارد که از ای  تعداد  

میفیون  غیر فعا  هستند که ایا  در آماار مارباوط    ٤٥ و  
 ”درصدی مطرح نشده است.   ٧٧ به بیکاری  

در کشوری که میفیااردهاا دالر ساود  تاوساط مارد   
کارک  تولید می شود ودولت سارماایاه داری و سارماایاه  
داران و  غیر دولتی و پاسداران و آخوندها و آقازاده هاایشاان  
به جیب می زنندتمرد  کارک  باکمتری  امکانات زیساتای  

 ومعیشتی روزگار می گذرانند. 
کمتر خانواده  بیکار را میاتاوان یاافات باا وجاود کاار  
اکثریت اعضائ خانواده ازطریاق  مساافارکشای یاا دسات  
فروشی و کارهای بشدت سخات و تا  فارساا و ناا اما   

 بتوانند زندگیشان را تامی  کنند ت 

بیکارسازیهای وسیع نه تاناهاا جسا  وجاان مایافایاوناهاا  
کارگر بیکار را به خطر انداخته بفکه کارگران شااغال ها   
دستمزدهاشان چندی  برابر زیر خط فقر اسات و  در اکاثار  
مراکز تولیدی خدماتی آن دستمزد ناچایاز ها  مااهاهاا باه  
تاخیر می افتد و پرداخت نمای شاود و کاارگاران بایاکاار  
تهدیدی از جانب سرمایه داری باالی سار کاارگار شااغال  
تکه اگر اعتراض کنند میفیاوناهاا جاایاگازیا  دارناد ت واز  
طر  دیگر سرکوب و زندان و شالق جواب کارگار شااغال  
و بی کار است و درورت اتحاد و ایجاد تشاکال بایاکااران   
برای مقابفه با ودع موجاود  تاناهاا راه خاالاصای از شار  

 نکبت فقر و نداری و ناامنی شغفی است 
زنده باد جوانان بیکار شهر کناگاان کاه باا وجاود ایا   
همه تهدید اقادا  باه ایاجااد کاماپایا  بارای اعاتاراض باه  
بیکاری دست زدند. ایده کمپی  عافایاه بایاکااری باایاد باا  
سرعت در بی  سایار بایاکااران  شاهار هاای کاوچاک و  
بزر  تبفیغ و ترویج شود تباید درورت آن را هاماه گاانای  
کاارد تبااا کاامااک ماادیااای اجااتااماااعاای چااون تاافااگاارا   
تاینستاگرا تتویتر و هر اماکاان دیاگاری کاه ساراغ داریا   
اقدا  به ایجاد کمپی  عفیه بایاکااری دسات زد و تشاکال  
بیکاران را متعاقب  آن تبا پوست و گوشت گرفت کاماپایا   
تو ایجاد توازن قوای مناسب اعال  کرد و اقدا  باه تاجاماع  
اعترادی کردت. کارگر بیکار نه دستمزدی دارد که قاطاع  
شود نه در جایی اشتغا  دارد که تهدید به اخاراج شاود در  
عی  حا  با اتحااد و ها  دلای مایاتاوان حاتاا در ماراکاز   
تولیدی و خدماتی جفو اخراجها را گرفت تخواهان پارداخات  

 دستمزدها و افزایش دستمزدها به باالی خط فقر شد. 
ما میتوانی  باید متحد شویا  تخااناوادهاهاایاماان باخاش  
مهمی از نیروی ما هستند تباید در هر تصمی  و اعاتاراض  
آنها را با خود همراه کنی  تهمراه شدن خانواده هایمان به ماا  

 اعتماد بنف  و قدرت بیشتری میدهد . 
 پیش  به سوی ایجاد تشکل بیکاران 

 زنده باد اتحاد کارگری 
 ردا رشیدی   فعا  کارگری 

 
نررهررادهررای امررنرریررترری بررایررد دسررت از 
هرگونه ترهردیرد و فشرار و ارعراب 
علیه خانواده بهرنرام ابرراهریرم زاده 

 بردارند.

ناویا ت فاعاا  کاارگاری و    بهنا  ابراهایا  زاده وباال  
مدافاع حاقاوق کاودکاانت از اعضاای جاماعایات دفااع از  
کودکان کار و خیابان و کمیته پیگیری ایجاد تشکافاهاای  

توسط نیروهای لاباا  شاخاصای    ٨٣ خرداد    ٧٧ کارگریت  
ساا  حابا  و در    ٧٥ در تهران بازداشت شد. او در ابتدا به  

 سا  حب  تعزیری محکو  گردید.   ٠ نهایت به  
بهنا  در طی سالهای زندانت عفیرغ  قرار داشت  تاحات  

ای از پاای    فشار شدید از سوی نهادهای امنیتیت لاحا اه 
ننشست و سکوت ناکارد. او داخال زنادان باارهاا خاود را  
مجبور به استفاده از رو  اعتصاب غاذا دیاد و در هاماان  
شرایط با تما  توان و با انتشار بیانیه و مطالب کاارگاری و  
حقوق بشریت هاماواره صادای کاودکاانت جاواناانت زناان و  

 کارگران بود. 
ای از فعالی  سیاسی اسات کاه    بهنا  ابراهی  زاده نمونه 
انداز سالهاا کاار و زحاماتاش در    با وجود از دست دادن پ  

ساا  حابا  راالامااناهت ماناز  اساتایاجااریت    ٨ طو  تحمل  
بیکاری و گرانی موجود و مشاغل ماوقات و پااره وقاتت  
بعد از آزادی نیز در شرایطی که فرزند  نیما باا بایامااری  

روز باازداشات    ٧٧ سرطان دست به گریبان است و با وجاود  
مجدد به خاطر تجمع جفوی درب زندان رجایی شاهار بارای  
دفاع از زندانیان سیاسی در حاا  اعاتاصااب غاذات هارگاز  
دست از فعالیت نکشید و هاماواره شاجااعااناه در دفااع از  
زندانیان سیاسی و غیر سایااسای در ماقاابال زنادانابااناان و  

ی    مساوالن رده باااالی حاکااوماتاای ایساتاااد و بااا ماابااارزه 
وقفهت کل سایاساتا  قضاایای حاکاومات و رفاتاارهاای    بی 

 وحشیانه زندانبانان را افشاکرد. 
های مختفف به مناسبتهای مخاتافاف    او با انتشار بیانیه 
حقوقی و محرومیتاهاای ماوجاود اداماه    به مبارزه عفیه بی 

 ای از پای ننشسته است.   داده و لح ه 
و ماقااومات    ٣٩ فروردی     ٧٨ حمفه گارد زندان اوی  در  

مثا  زدنای ایا  فاعاا  سایااسای و مااهاهاا ماقااومات و  
و    ٧٥٣ ا ت حتی در سفولهای انفارادی بانادهاای    پایداری 
و دههاا ماورد دیاگارت کاارنااماه درخشاانای از ایا     ٧٤٥ 

زندانی سیاسی سابق ساخت که باعث شاده او هار روز در  
یاد هر انسان مبارزی مانادگاار بااشاد و هارگاز فاراماو   

 نشود. 
در دوران حب ت زندانبااناان و دساتاگااه قضاایای بارای  
تحت فشار قرار دادن و به سکوت واداشتا  باهاناا  اباراهایا   
زاده همواره او را از بندی به بند دیگر منتقل و از زنادانای  

کاردناد. حاتای باه دفاعاات    به زنادان دیاگار تاباعایاد مای 
 کردند که سکوت کنند.   ا  را احضار و تهدید می   خانواده 

او حتی بعد از آزادی از زندانت در روز جهانای کاارگار  
ت از سوی نهادهای امنیتی به دفاعاات تاهادیاد شاد و  ٣١ 

روز تاحات    ٧٧ دانی  حتی دوباره به مدت    همانطور که می 
 بازداشت قرار گرفت. 

نیما تنها فرزند ای  خانواده خوشبختانه به طاور کاامال  
قطع درمان شده بود و تنها ماهای یاکاباار ماورد چاکااب  

گرفت. اما متاسفاناه باازداشات ماجادد باهاناا  و    قرار می 
نگرانی و تشویش ناشی از آنت بیامااری نایاماای عازیاز را  

ی    تشدید کرد و باعث شد بیماری تنها فارزناد ایا  چاهاره 
ی کارگاریت عاود کاناد.    خوشنا ت محبوب و شناخته شده 

االن نیما بیش از چاناد هافاتاه اسات کاه در بایاماارساتاان  
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محک بستری و در اتاق ایزوله تحت شیمی درمانای قارار  
 دارد. 

طبق گفته بهنا  ابراهی  زاده نایاماا در حاا  حاادار در  
ودعیت خوبی نیست و ه  اکنون مرتب شایامای درماانای  

های بدنش پایی  آمده طاوری کاه    شود. وایت و پالکت   می 
 میل به خوردن و نوشیدن را از نیما گرفته است. 

اکنون وقت آن است که با حمایت بیش از پایاش خاودت  
نهادهای امنیتی را متوجه کانایا  کاه تاحات فشاار قارار  

ی عکا  دارد. طاباق نا ار    دادن ای  خانواده برایشان نتیجه 
کادر درمانی بیمارستان محک و پازشاک ماعاالاج نایاماا  
هرگونه تشویش و استر  برای نایاماا هاماچاون سا  بارای  

 ودعیت او خطرناک است. 
بهنا  ابراهی  زاده یک فعا  کارگری و حاقاوق بشاری  
است که نه تنها جرمی مرتکب نشادهت دزدی و اخاتاال   

تاجااوز ناکاردهت      نکردهت مانند سعید طاوسای باه کاودکاان 
دست به غارت و چپاو  ممفکات نازده و پاو  مارد  را بار  
نداشته بفکه او صدای کودکانت جوانانت زناان و کاارگاران  

 ی ای  سرزمی  بوده است.   زجر کشیده 
جنبش برای رفع اختناق و ایجاد آزادیت جاناباش بارای  
رفع تبعیو و ایجاد برابری و جاناباش بارای رفاع فاقار و  

داند که بهنا  ابراهیا  زاده را    ی خود می   ایجاد رفاهت وریفه 
 در دایره وسیع حفقه حمایتهای همه جانبه خود قرار بدهد. 

 بهنا  ابراهی  زاده تنها نیست. 
 محمد برسالنی 

کنفدراسیون اتحادیه هرای کرارگرری 
سوئیس، خواهان آزادی فروری رضرا 

 شهابی و اسماعیل عبدی شد 
   ٧٥٧١ نوامبر    ١ 

 به   وزارت امور خارجه فدرا  سوئی   
 سفارت جمهوری اسالمی ایران  

 عالی جنابان ت  آقا و خان  عزیزت  
ی هاای کاارگاری    ما از طر  کنفدراسیون اتاحاادیاه 

خواهان آزادی فوری ردا شاهاابای  SGB/USSسوئی   
هستی . ما حمایت و همبستگی کاامال خاود را باا رداا  
شهابیت فعا  کارگری و دموکرات که در زندان بسر مای  
برد و در اعتراض به شاکاناجاه و باد رفاتااریت دسات باه  

 اعتصاب غذا زده استت اعال  می داری .  
/SGBکنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئی ت  

USS  از مقامات ایران می خاواهاد کاه اقاداماات الز  را
برای آزادی فوری و بدون قایاد و شارط رداا شاهاابای و  
اسماعیل عبدی که به دلیال دفااع از ماناافاع کاارگارانت  

 زندانی شده اندت انجا  دهند.  
ردا شاهاابایت ازاعضاای هایاات مادیاره سانادیاکاای  
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حاوماهت در ناها   

مجددا بازداشت شد؛ طبق اعاال  دادساتاان    ٧٥٧١ ماه اوت  
به همسر ردا شهاابایت وی باایاد تاا بایاسات و دو  مااه  

 در زندان بماند.    ٧٥٧٨ دسامبر سا   
اسماعیل عابادیت از اعضاای هایاات مادیاره کااناون  
صنفی معفمان تهرانت با اتهامات جعفی به شش سا  زنادان  

روز اعاتاصااب    ٩٨ محکو  شده است. او در زندان پا  از  
غذا در اعتراض به تداو  سرکوب معفمان و عاد  اساتاقاال   

قوه قضاییه ایرانت به بیمارستان منتقل شدت اما دو روز باعاد  
به زندان اوی  بازگردانده شد. اسماعیل عبدی در ماه اوئا   

  ٧١ به طور بطور موقت و به قید وثیقاه آزاد شادت اماا در  
 اوئیه مجددا زندانی شد.  

به زندان افکنادن آقاایاان رداا شاهاابای و اسامااعایال  
عبدی به شدت در تضاد با تاعاهادات بایا  الامافافای ایاران  
است. بازداشت فعالی  کارگری به دلیل فعالیاتاهاای آناهاا  
در دفاع از منافع کارگرانت بطور کفی به ماعاناای ناقاو  
آزادی هاای مادنای و باویامه باه ماعاناای ناقاو حاقاوق  
سندیکایی اسات. پایاش از ایا ت کامایاتاه آزادی اناجاما   

از شما در خواسات کارد کاه  (CFA)سازمان جهانی کار  
احکا  زندان عفیه آقای شهابی را لغو و او را بای درنا   

 آزاد کنید.  
ما از شرایاط ساخات زنادان کاه باه رداا شاهاابای و  
اسماعیل عبدی تحمیل شده به شدت نگرایا  و نسابات باه  

 ودع سالمتی انها بیمناک هستی  .  
جامعه بی  الامافافای و کانافادراسایاون اتاحاادیاه هاای  
کارگری سوئی  شما را مسئو  و پاسخاگاوی هار گاوناه  

 بدترشدن ودعیت آنها می داند .  
 احکا  زندان را لغو کنید.  

 با احترا   
 فدراسیون اتحادیه های کارگری سوئی   

 لوکا سیریگفیانو  
 دبیرامور بی  المفل  

ترجمه و تکثیر از  اتحاد بیا  الامافافای در حاماایات از  
 کارگران در ایران  

 ٧٥٧١ نوامبر    ٧٧ 
 

بیانیه ی اترحراد بریرن الرمرلرلری در 
حررمررایررت از کررارگررران در ایررران در 
اعتراد به وضعیت محمود صرالرحری 

 و رضا شهابی 
* بازگرداندن محمود صالحی و ردا شهابی به زنادان  
و غل و زنجیر کردن فعالی  کارگری را شادیادا ماحاکاو   

 کنی   
  ٣     کمیته دفاع از محمود صالحی در اطالعایاه شاماار 

خود اعال  نموده است که دستگاه قضاایای و اطاالعااتای  
رای  جمهوری اسالمی در تصمیامای مشاتارک هارگاوناه  
تال  خانواده محمود برای مرخصی پزشکی ایشاان را باه  

  ٧٧ آباان مااه بارابار باا    ٧٥ شکست کشاندند و روز شنباه  
نوامبر محمود صالحی را با تنی بیمار و قافابای نایاازماناد  
معالجه فوری به زندان سقز برگرداندند. ایا  در شارایاطای  
است که محماود صاالاحای نایااز حایااتای باه درماان در  
بیمارستانی مجهز در یاکای از شاهارهاای بازر  کشاور  
دارد و به هی  عنوان توانایی تحمیل شارایاط زنادان را باه  
دلیل بیماریهای قفبی و کفیه نادارد. جاماهاوری اساالمای  
طی سالها زندان و اذیت و آزار دو کفیه محاماود صاالاحای  
را از بی  برد و اینکه قفب ایا  ماباارز جاناباش کاارگاری  

 ایران را نشانه گرفته است.  
در همایا  روزت سانادیاکاای کاارگاران شارکات واحاد  
اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانایاه ای اعاال  ناماود کاه  

ردا شهابی به دلیل عوارض جسمای در نااحایاه گاردن و  
کمر و پاهایش روز بیست  آباان از زنادان رجاایای شاهار باه  
درمانگاه بیمارستان خمینی باا غال و زناجایار اعازا  شاد.  
ردا شهابی پ  از معاینه پزشک دوباره به زندان ماناتاقال  
شد. ای  رفتار غیرانسانی در شرایطی صاورت مای گایارد  
که طبق وعده هاای پاوشاالای ماقااماات ارشاد امانایاتای  
جمهوری اسالمی ردا شهابی می باایسات تاا کاناون ناه  
فقط در بیمارستانی خارج از زندان بستری و معاینه میاشاد  
بفکه احکا  رالمانه زندان که به حک  او ادافاه شاده باود  

 همگی لغو میگردیدند.     
طبق همی  گزارشاتت عفی رغ  تحمل شارایاط بسایاار  
سخت و بیماریهای متعددت روحیه محمود صالحی و رداا  
شهابی کامال باال بوده و خدشه ای به عاز  و اساتاقاامات  
ای  مبارزی  جنبش کارگری ایران وارد نشده اسات. باا ایا   
وجود بر همه ماست که نه تنها با شدت تما  غل و زناجایار  
کردن فعاالایا  کاارگاری را در ساطاح گساتارده افشاا و  
محکو  کنی  بفکه در عایا  حاا  بارای هار چاه رساواتار  
کردن سبعیت رایا  آدماکاش و کاارگارساتایاز جاماهاوری  
اسالمی آنرا مقابل چشمان انسانهای آزادیاخاواه در ساراسار  
ایران و جهان قرار دهی . کفایات رایا  جاماهاوری اساالمای  

 مسئو  جان محمود صالحی و ردا شهابی می باشد.  
محمود صالحیت ردا شهابیت و دیگر فعالی  جاناباش  
کارگری و معفمان در بند باید فوری و بدون قیاد و شارط  
آزاد گردند. احکا  صادره عفیه کفیه فعالایا  کاارگاری و  
معفمان باید لغو گردند و تعقیب و اذیت و آزار فاعاالایا  و  
مدافعیا  حاقاوق کاارگاری ماتاوقاف گاردد. حاماایات و  
همبستگی طبقاتی گستردهت همه جانبه و بای وقافاه مای  
تواند دام  آزادی ای  عزیزان و دیگر فاعاالایا  کاارگاری  

 در بند باشد.  
 اتحاد بی  المففی در حمایت از کارگران در ایران  

 ٧٥٧١ نوامبر    ٧٧ 
 

سنردیرکرای کرارگرران شررکرت واحرد: 
اعالم همدردی وتسلیت و درخرواسرت 
 همیاری و کمک به مردم زلزله زده 

سندیکای کارگران شرکت واحد وقوع زلازلاه مارگاباار  
استان های غارب کشاور را باه خااناواده هاای داغادار و  
مصیبت دیده و عمو  مرد  ایران صمیمانه تسفیت گفته وباا  
آنان اعال  همدردی می کند. از عاماو  مارد  ایاران مای  
خواهی  که با تما  توان به یاری و کمک ای  ه  میاهاناان  
شریف که اکثرا از اقشار و طبقات زحاماتاکاش و ماحارو   

 می باشند؛ بشتابند.  
تجربه نشان داده است که دساتاگااه هاای مسائاو ت در  
اینگونه حوادث فاجعه آمیز ازرسیدگای هاای شاایساتاه و  
بایسته ناتوان هستند. مسف  اسات مسائاو  افازایاش شاماار  
قربانیان و تاخاریاب گساتارده زلازلاهت باه گاردن مسائاوالن  

 ناکارآمد و غافل می باشد.  
سندیکای کارگران شدکت واحد اتوبوسارانای تاهاران و  

 حومه  
 ٧٧/٨/٣١ 
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زلزله این بالی قابل کنترل، دهرهرا 
هزار انسان در غرب ایرران و شرر  
کردستان عرا  را برا فراجرع روبررو 

 ساخت.
آبان در اثر زلزله ویاراناگارت عاالوه بار شاهار    ٧٧ از شب  

کرمانشاه شهرهاای غاربای و ماخاصاوصاا مارزی اساتاان  
کرمانشاه شامل اساال  آبااد غاربت کارنادت سارپال ذهاابت  
قصر شیری ت ازگفه و جوانرود بعالوه چانادیا  شاهار مارزی  
کردستان عراق دچار آسیب شده اند. هزاران نافار کشاتاه و  
زخمی شده اند. در میان شهرهای آسیب دیاده کاه در ایا   
شرایط سخت و سرما منازلشان تخریب شده و آواره گاردیاده  
اندت ساکنی  شهر سرپل ذهاب و احتمااال قصار شایاریا  باه  
کفی مصیبت زده و آواره شاده اناد. هاناوز باه خایافای از  
مناطق زلزله زده رسیدگی نشده و انسااناهاای زیاادی زیار  
آوار مانده اند دم  اینکه باه مانااطاق باه  باه اصاطاالح  
رسیدگی شده نیز مرد  با کمبود شدید حاداقال اماکااناات  

 اسکان و خورد و خوراک مواجه هستند. 
در حالیکه زلزلهت بالئی که زمانهاای مادیاد اسات در  
کشورهای پیشرفته دنیا تحت کنتر  گرفته شاده اسات در  
کشوری مانند ایران همچنان تاخت تاز و کشاتاار و خااناه  
خرابی وسیع انسااناهاا باویامه ماحاروماانای کاه از داشاتا   
سرپناههای مقاو  در برابر زلزله بی باهاره اناد را باه پایاش  
می راندت مقامات دولتی با توجیاه ایاناکاه زلازلاهت سایالت  
طوفان و غیره بالیای آسمانی و مارتاباط باا سارناوشات از  
پیش رقا  خاورده فااجاع زدگاان هساتانادت از خاود سافاب  

 مسؤلیت می کنند. 
امروز مرد  شهرهای اساتاان کارماانشااه دچاار آسایاب  
های سنگی  مادی و معنوی هستندت بسیاری عزیازانشاان  

 مصدو  یا از دست رفته اند. 
انجم  صنفی کارگران برق و ففزکار کرمانشااه داما   
ابراز تأسف عمیق نسابات باه درد و رناج وارده بار آسایاب  
دیدگان و عرض تسفیت به همه بازماندگان عازیازانای کاه  
در ای  فاجعه جان باخته اند اعال  می دارد کاه باایاد باه  
فوریت مصدومان به بهتری  شیوه مداوا گردناد. ساریاعاا باا  
درخواست از کشورهات نهادها و سازمانهای داخفای و بایا   
المففی که دارای تجهیزات و ابتاکاارات مادرن در زمایاناه  
آوار برداری و نجات مصادوماان زیار آوار مااناده هساتانادت  
مصدومان نجات یابند و سپ  و بالفاصفه داما  تاعاجایال  
در تأمی  مسک  منااسابت باه آسایاب دیادگاانت خساارات  

 وارده به طور تما  و کما  جبران گردد. 
انجم  صنافای کاارگاران بارق و فافازکاار کارماانشااه    

 ٧٩/٨/٧٩٣١ 
 

بالی طبیعی یرا سروداگرری برا جران 
 انسانها

زلزله آمدت خانه ها ویران شدت خانه های ناااما  مادفا   
انسانها شدت بیمارستانی که باید شفای مرد  میاشادت خاود  
گورستان کارکنان شادت مساکا  ماهار ارماغاان عافاریاتاه  
مر  شد و اینها در کشوری است که از هواپیامااهاایاشت  
تابوت مر ت از جاده هایشت شرن  نیستیت از ماعاادناش  

تنوره دیو زوزه می کشدت بالی زلزلهت مصیابات نااماردماان  
نامسئولی است که در برابر حرمت جان انسانها چشا  فارو  
بستند و چیزی به جز مطامعت سود و ثروت و قادرت خاود  
را نمی بینندت مسئولینی که منفعت طافابااناه تباه قایامات  
جان انسانها با ک  فروشی در ساخت و ساز مسک  مهار و  
بیمارستانی که با لرز  زمی  باعاث ایا  فاجاایاع شادنادت  
سزاوار محاکمه و پاسخگاوی مصاائاب و مشاقاات مارد   

 هستند 
زمانی ای  فجایاع رخ مای دهاد کاه بشار اماروز باا  
دستاوردهای عف  و تکنولوای باه عاالای تاریا  راهاهاای  
پیشگیریت مقابفه و سازماندهی حوادث غیرمترقاباه دسات  

 یافته است  
و اکنون وریفه سیست  حاک  است که در اولایا  اقادا   
عاجل با استفاده از تما  امکانات برای ناجاات انسااناهاایای  
که زیر آوار مانده ت درمان صدمه دیادگاان و ماجاروحایا ت  
آماده نمودن شرایط مناسب زندگی در فصال سارماا بارای  
آسیب دیدگان و بازماندگان اقدا  نماید و هر چه ساریاع تار  

 به ای  امور باید سامان دهد 
اتحادیه آزاد کارگران ایران ای  فاجعه درد نااک را باه  
همه مرد  و بویمه به خاناواده هاای مصایابات دیاده وهاماه  
کسانی که قفبشان از ای  فاجعه به درد آمده است تسفایات  

 میگوید  
 اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 ٣١ آبان  ٧٧ 
 

پیام تسلیت سندیکا و انجمن صنفری 
کارگران واسرترادکراران سراخرترمرانری 

 مریوان وسرواباد
 تسفیت به همه ای کارگران و خانوادهایشان 

ت    هایی که هرگز از ایا  خااک   تسفیت به تمامی انسان 
سهمای ناباردناد.      از امنیتت از رفاه و یک زندگی شایسته 

هاای    اشاان خااناه   های زخمای   تسفیت به کسانی که با دست 
و      تاریا  خااناه   کنند و خود در ناااما    بزر  و ام  بنا می 

ها از سفیمانیه گرفته تا کرمانشاه و سرپل ذهااب و    آلونک 
ساازناد و    کناناد. کساایای کاه مای   کردستان زندگی می 

اشاان باه    هاای تارسایاده   سازند و شب با قفب   می   سازند و    می 
 روند.   خواب می 

 

 گزار 
 

نررامرره کررنررفرردراسرریررون برریررن الررمررلررلرری 
اتحادیه های کارگری به خامرنره ای 

 در باره محمود صالحی
هاای کاارگاری    المففی اتحادیاه   دبیرکل کنفدراسیون بی  

ای باه رهابار جاماهاوری    آباانت در نااماه   ٧١ شنباه    روز سه 
هاای مساتاقال    ادامه برخورد با تشکل »اسالمی با انتقاد از  

عاامایاقاا  از  «کاارگاری و فااعااالن کاارگااری در ایاران 
 ودعیت جسمانی محمود صالحی ابراز نگرانی کرده بود. 

هاای کاارگاری    المففی اتحادیاه   دبیرکل کنفدراسیون بی  

در نامه خود همچنی  تاکید کرد کاه ماحاماود صاالاحای  
های وارد شاده    نباید به زندان بازگردانده شود و تمامی اتها  

 به او باید لغو شوند. 
هاای کاارگاری در    پیش از ای  نیز شماری از تشاکال 

 ایران از بازداشت آقای صالحی انتقاد کرده اند. 
تاپاه نایاز باا ماحاکاو     سندیکای کارگران نیشکر هفت 

کردن بازداشت محمود صالحی اشاره کرد که بایامااری او  
تاوجاهای    ها تحمل زنادان در گاذشاتاه و بای   ناشی از سا  »

 «مسئولی  در مداوایش بوده است. 

ای  سندیکا خواستار آزادی فوری و بی قایاد و شارط  
 محمود صالحی و دیگر کارگران و فعاالن کارگری شد. 

 
در گرلرپرایرگران ”  دیارخودرو”  کارگران

هشت ماه دستمرزد سرال گرذشرتره را 
 نگرفته اند

کارگر کارخانه دیارخودرو در گفپایاگاانت ده مااه    ٧١٥ 
 مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. 

  ٣٠ گوید  از سا  گذشتاه ر   یکی از ای  کارگران می 
ت هشت ماه دستمزد طفبکاری ؛ دو ماه ها  در ساا  جااری  

 شود ده ماه.   دستمزدمان پرداخت نشده که سرجمع می 
 

الررتررحررصرریررالن  نرررا برریررکرراری فررار 
 درصد رسید٢٢به

هاای    نرخ بیکاری جمعیت تحصیفکارده کشاور در دوره 
درصد رسید به طوریکه در حا  حادار حادود    ٧٥ عالی به  

هزار نفر از جمعیت فارغ التحصیال یاا    ٩٥٥ یک میفیون و  
 دانشجوی کشور بیکار هستند. 

 
رضا شهابی به درمانگاه بیمارسرتران 
اعزام شد و پس از معرایرنره دوبراره 

 به زندان بازگردانده شد
کارگر زندانی ردا شهابی به دلایال عاوارض جسامای  
در ناحیه گردن و کمر و پاهایش امروز بیست  آبان از زنادان  
رجایی شهر به درمانگاه بیمارستان اما  خمینی اعازا  شاد.  
و پ  از معاینه پزشک دوباره به زندان منتقل شاد. طاباق  

و ماعاایاناات  MRIدستور پزشکت شهابای بارای اناجاا   
بیشتر در روزهای آینده دوباره از زندان به بیاماارساتاان اعازا   

 خواهد شد. 
عفی رغ  اینکه با پیگیری های همسر ردا شاهاابایت  
پیش از ای  دادستانی اعال  کرده بود ای  راننده زحماتاکاش  
شرکت واحد بدون دستبند و پااباناد باه بایاماارساتاان اعازا   
خواهد شد. ولی متاسفانه ای  کارگر شریف را با دساتاباناد  
از زندان آورند و اعتراض ایشان به مسائاوالن زنادان در ایا   
مورد آنان را از زدن دستبند به دست ای  کارگار ماناصار   
نکرد. شهابی عفی رغ  اینکه از عوارض جسمی ماتاعادد  

 رنج می برد اما روحیه ا  عالی بود. 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوباوسارانای تاهاران و  
حومه زدن دستبند به ردا شهابی و غال و زناجایار کاردن  
فعاالن کارگری و معفمان را شدیدا ماحاکاو  مای کاناد.  
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شهابی تنها از حقوق کارگران دفااع کارده اسات و حاکا   
زندان برای ایشاان بسایاار نااعاادالناه اسات. اماا مساوالن  

قضایی به ای  ه  بساناده ناکارده و عافای رغا     -امنیتی  
پایان محکومیت کارگر زندانای رداا شاهاابای هاماچاناان  
ایشان را از هجادها  مارداد زنادانای کارده اناد. سانادیاکاا  
خواهان آزادی بی قید و شرط ایشان و لغو محکاومایات از  
دیگر اعضاای سانادیاکاا آقاایاان اباراهایا  ماددی و داود  
  -ردوی است. و زندان و تعقیب و و ماراقابات پافایاسای  

قضایی فاعااالن کاارگاریت ماعافاماان و دیاگار    -امنیتی  
 فعاالن صنفی را محکو  می کند. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوباوسارانای تاهاران و  
 حومه 
 
 

فقر در حاشیه تهرانت از کار مریران 
اسید و سوزن صنعتی تا تن فرروشری 

 سالگی ٥٢در 
سالگی برای مادتای هار روز باه باهااناه    ٨ فاطمه در  

شاد و آناجاا    بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می 
 گرفت.   مورد تجاوز قرار می 

ای فارعای کاه ساطاح    های طالیی در کنار جاده   گند  
پر دست انداز آن چیزی مایاان آسافاالات و خااکای اساتت  

هاا اباری تشاکایال شاده    خورند و بااالی آن   تکان تکان می 
ای    زار کوچک در هاالاه   است. همه چیز در آن سوی گند  

آید. مردی سوار بر کمبای  در مایاان    از غبار به چش  می 

کند و دروی محصو ت ابار کاوچاکای    ها حرکت می   گند  
های غبارآلود ایاجااد کارده    را در نزدیکی شهری با زندگی 

است. کمی جفوتار از آنت جااده باه سامات خااکای شادن  
رود کاه تاا چشا  کاار    پیچد و تا جاایای پایاش مای   می 
 های آجری.    کندت خاک است و خاک و دخمه   می 

به گزار  عصر ایرانت روزنااماه ایاران ناوشات  هامایا   
حوالی تهرانت چند سا  پیش مددکارها در کاارگااهای را  

بری بیارون آماد و گافات    کوبیدندت مردی از کارگاه چوب 
دخاتارباچاه    ٤ هی  ک  اینجا نیستت اما کمی بعد از آن  

هاایای مساتاأصال باه دو    ه   سا  با گریه و چهر   ٧٥ کمتر از  
فرار کردندت بیرون آمدند و باه ماددکاارهاا پانااه باردناد. آن  

ساالاه را    ١ تر ه  باغی است که پای دنیا دخترکی    طر  
ا     به خاطر تجاوز سرایدار به او به دادگاه باز کرد و پاروناده 

 را به دیوان عالی کشور رساند. 
ساالاگای باه طاور مساتامار در    ١ تا    ٤ دختری که از  

شاده    همی  باغت به جس  نحیف و روح لطیافاش تاعارض مای 
کاناد کاه پادر     است. همی  حوالی دختری زندگی مای 

ساالاه اسات اماا    ٧٥ افغان و مادر معتاد  ایرانی اسات.  
شناسنامه ندارد. چند وقت پایاش ماادر او بارای دریاافات  

کرد تا کودکش را به ماردی اجااره دهادت    مواد تال  می 
های فقیرنشی  ماعارو     مردی که کار  همی  و در محفه 

است. رویا ه  حتی پیش از آنکه باه سا  بافاوغ بارساد باه  
 گذراند.   همی  ترتیبت تجربه تجاوز را از سر می 

اینجااااات فقر و اوداااااع نابسامان اقاتاصاادیت کاارهاای  
های جاناسای و جسامای    سخت انجا  دادن و تجربه خشونت 

هایی است که بعضی افاغاان    ای مشترک میان بچه   خاطره 

شاان    ها نیز یکای از والادیا    هستندت بعضی ایرانی و بعضی 
ایرانی و دیگری افغان است. مدیرعامل ساازماان خادماات  
اجتماعی شهرداری تهران به تازگی با اعال  ناتاایاج یاک  

ثاابات  »کاودک کاار گافاتاه اسات    ٤٥٥ پموهش دربااره  
درصااد کااودکااان کااار تااجاااوز    ٣٥ کااناایاا  کااه بااه    ماای 
 «شود.   می 

 ها تجاوز میان زباله
باالتر از ای  منطقهت شهرکی از توابع جنوب تاهارانت در  

هایی سااخاتاه شاده و چاناد    های آجرپزی بیغوله   کنار کوره 
هاای    کاناناد. دخاتارباچاه   خانوار آنجا کنار ه  زندگای مای 

هاا روزگاار    هایی بفاناد در مایاان خااک   الغراندا  با پیراه  
گویناد. هاوای    می «ارباب »گذرانند و به صاحب کوره    می 

اناد.    عصر پاییز در ای  بیابان سرد است و آتشی روش  کارده 
ساله آجرهای کاوچاکای بارمای داردت    ١ خاطرهت دخترک  

کند تا آن را خااماو  کانادت باا    روی منبع آتش پرت می 
مهارت دست هایش را برای نشان دادن نحوه کاار  تاکاان  

زدی . آجرها را بارمای    ما ه  آجر می »گوید    دهد و می   می 
داشتی  ایاناجاوری ایاناجاوریت خااناه باه خااناه کاناار ها   

رکود سااخاتاماانای  «چیدی . سخت بود. سنگی  بودند.   می 
های آجارپازی را نایاز گارفاتاه    دام  کودکان کار در کوره 

است و کسب و کار دیگری در ای  جاغارافایاای بایااباانای  
 رونق گرفته است. 

یاااکااای از اعضاااای جاااماااعااایااات اماااا  عااافااای  
هااا یااا واحاادهااای    هااا در کااوره   قاابااال  بااچااه »گااویااد    ماای 

های اقاتاصاادت    کردندت اما مثل تما  بخش   صنعتی کار می 
گاردی    هاا زباالاه   ای  کار ها  باه رکاود خاورد. االن باچاه 
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ها به گااراای از    حاال کوره «آورند.   کنند و پو  در می   می 
هاا داردت    دایعات که حک  پاو  را بارای کاودکای باچاه 

هاای ماتاروک    هاا را باه کاوره   ها زباالاه   اند. بچه   تبدیل شده 
کاناناد و باه پایاماان    ها را دپو و تفکیک می   آورندت آن   می 

 فروشند.   کارهای بازیافت شهرداری می 
الها  فخاریت عضو شاورای شاهار تاهاران چاناد وقات  

تاریا  آسایاب    سو استفاده جاناسای بازر  »پیش گفته بود  
 «گرد است.   های زباله   برای بچه 

های حاشیه اسات کاه از درد     اینجات یکی از محفه 
فقرت همه نوع آسیبی در آن جریان دارد. هر بار کاه خاباری  

شاودت    از قتلت تجااوزت کاودک آزاری و... ماناتاشار مای 
کشاانادت چاناد وقات باعاد    موجی از درد را همراه خود مای 

شود تا کار به حادثه باعادی بارساد. اماا در    فرامو  می 
های فقیرنشی  درد روایات هار روزه آن هااسات.    سکونتگاه 

کاناناد    هایی معتادت کار مای   هایی که در میان خانواده   بچه 
های تجاوز کارشاان باه    و گاه نیز در کودکی بعد از تجربه 

 رسد.   فروشی می   اعتیاد جنسی و ت  
 کار میان اسید و سوزن صنعتی

هاای    ای است که از نخستی  ساا    ساله   ٧٣ رعنات دختر  
نااوجااواناای خااود کااار کاارده اساات. نااه دسااتاافااروشاایت نااه  

هاا سار    هاای مااشایا    فروشی و نه پاک کردن شایاشاه   گل 
ا  را در کاارگااه    سالگای   ٧٠ تا    ٧٧ چهارراهت او روزهای  

سازی خودرو گذرانده است. حاال سیمای او ناه دخاتار    قطعه 
سالهت که زنی استخوان ترکانده باا ناگااهای رناج    ٧٣ جوان  

دیده است. او در ای  شهرک زندگی کردهت روستاایای کاه  
تا چند وقت پیش حاشیه بوده و حاال بدون هی  زیارسااخات  

پارتای    و تأسیساتیت به شهر تبدیل شده است. رعنا با حاوا  
گذرد و کار  را چنایا  روایات    ها می   از روی زمان و سا  

کارد .    در یک کارخانه خیفی بزر  کاار مای »کند    می 
زدیا .    متری بود. طاقچه و باک  ماشیا  مای   ١٥٥ سوله  

و...    ٧٥١ هایای ها  باودت پارشایاات    برای همه جور ماشی  
هاا را    خیفی سخت بود و خطر داشت. یکبار داشت  طااقاچاه 

زد ت دو تا اناگاشاتا  ساوزن خاورد و چسابایاد    منگنه می 
 ه .   به 

دانستا  باایاد چاه    کرد . نمی   دو ساعت فقط گریه می 
کار کن . دست یکی از همکارهایاماان ها  قاطاع شاد. از  

او باعاد از آن  «آنجا بیرون  کردندت پولا  را درسات نادادناد. 
«آبااکاااری »ساار  کاااری رفااتااه کااه اساامااش را  

ای  چیزهای ففزی را که از آن لیاوان و رار   »گذارد    می 
 کردی .   کنندت آبکاری می   آویزان می 

ا  بارود.    گاذاشاتایا  کاه زنا  زدگای   در اسید مای 
ساوزاناد.    پااشایاد و صاورتا  را مای   ها اسید می   خیفی وقت 

رفااتاا ت    هااا هاا  کااه خااانااه ماای   خاایاافاای سااخاات بااود. شااب 
تار  او ناه  «ترساد.   توانست  بخواب .آد  است دیگرت می   نمی 

هات بافاکاه از پادر     از زندگی فقیرانه در محفه موادفرو  
بوده است. پدری معتاد که به دخترهایش دسات درازی و  

 کرد.   تعرض می 
هزار  ١سالگی، برای  ٥٢تن فروشی در 

 تومان
رعنا حاال در خانه عف  جماعایات اماا  عافای زنادگای  

دهادت او    کاناد و کاارهاای سااخاتاماان را اناجاا  مای   مای 
توان  باگاذار     االن خواهر  مشکفی دارد که نمی »گوید    می 

ا  ای  است کاه او را پایاش    تری  خواسته   خانه بماندت بزر  
دو تا از خواهرهایش در باهازیساتای زنادگای  «خود  بیاور . 

ساالاه دیاگار  را از باهازیساتای    ٧٩ کنند اما خواهر    می 
اند. او ابا دارد از مشکل خواهر  باگاویادت اماا    بیرون کرده 

سالگی تاجارباه تاجااوز    ٨ روایت مددکاران از فاطمه که در 
بری را از سار گاذرانادهت روشا     صاحب  کارگاهی چوب 

 است. 
مسعودت یکی از مددکاران ای  خاناواده چانایا  روایات  

خاورد کاه    پدر خانواده حتی قرو تاقاویاتای مای »کند    می 
ترسایادناد    ها از او می   هایش تعرض کند. بچه   ها به بچه   شب 

  ٨ های دیگر راحت اعاتامااد کاردناد. فااطاماه در    و به آد  
سالگی برای مدتی هار روز باه باهااناه بساتانای و... باه  

شد و آنجا مورد تجاوز قارار    کارگاه چوب بری کشیده می 
گرفت. کار به جایی رسید کاه او باه ایا  وداعایات    می 
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سالش بیشتر نبود اما حتی بال  فارو  و    ٧٥ عادت کرد.  
پز محال نایاز باه او دسات درازی کارده باودناد و باا    کفه 

هزار تاوماانایت ایا  کاار    ٠ هزار تومانی و    ٧ های    دریافت 
مسعود درباره وداعایاتای کاه باه آن  «هر روز  شده بود. 
کاار باه جاایای  »دهد    گویندت ادامه می   اعتیاد جنسی می 

رسید که خود  آمد پیش ما و گافات از ایا  وداعایات  
 آید.   خسته شد ت از خود  بد  می 

او را بهزیستی بردی ت اما آنجا ه  به خااطار مشاکاالت  
روان شناختی زیادی کاه بارایاش پایاش آماده باودت اذیات  

کرد و بعد از دو ماه خودشان او را به خانه برگردانادناد.    می 
هاا را اذیات    خواست بچه   هایی که پدرشان می   یکی از وقت 

کندت دخترها با آجر به سر او زدناد. ماا باا پافایا  تاماا   
شب حک  ورود به مناز  ناداریا     ٧٧ گرفتی ت گفتند ساعت  

هاای تارک اعاتایااد تاماا     و مجاباور شادیا  باا کاماپ 
کشاد تاا ماددکاارهاا    بعد از آنت دو ماه طو  مای «بگیری . 

بتوانند به کمک وکیلت با جر  پارداخات ناکاردن نافاقاه و  
کودک آزاری که خاود پادر باه آن اعاتارا  کارده باودت  
حدود دو سا  مرد معتاد را به زندان بیندازند. مددکاار ایا   

حاال نیز دوران حبسش تما  و آزاد شاده  »گوید     خانواده می 
است. اما در ای  مدتت مادر خااناواده ها  دیاگار از هاماه  
چیز عبور کرد و آنقدر ودعیت شان با فقر هماراه باود کاه  

 «خانه را به پاتوقی برای کارهای خود  تبدیل کرد. 

چهره فاطمه با وجود قامت کاوتااهاشت شابااهاتای باه  
دخترکان نوجاوان ناداردت کا  حار  اسات و در ناگااهاش  

گذرد. زنادگای در    تشویش زنان رنج کشیده و میانسا  می 
محفه ای فقیرنشی ت تنها کاودکای و ناوجاوانای را از او  

هاایای اسات کاه    دریغ نکرده است؛ درد روایت هر روز باچاه 
روزها و شب هایشان را با فاصفه نی  ساعتای از پاایاتاخات  

گذرانند و در هایااهاوهاای    های فرامو  شده می   در محفه 
 ای نیز جایی ندارند.   رسانه 

زندگی در اودااع باد اقاتاصاادی کاار را باه جاایای  
رسانده است که معضالت اجتماعی به روندعادی زنادگای  

سااالااه    ١ ای    هااا تااباادیاال شااده اساات. پسااربااچااه   بااچااه 
کنناد کاه    ها با ما کاری می   اینجا پسر بزر  »گوید    می 

 «کنی .   تر می   کارها را با دخترهای کوچک     ما همان 
 

  ٩ دیدگان اجتماعی بهازیساتای   وجاود    مدیرکل آسیب 
 میفیون کودک کار در کشور   ١ تا  

دیدگان اجتماعی بهزیستی باا اشااره باه    مدیرکل آسیب 
  ٣ میفیون کودک کاار در کشاور گافات     ١ تا    ٩ وجود  

نافار از ایا  کاودکاان زیار پاوشاش ماراکاز    ٧٥٥ هزار و  
 آموزشی و حمایتی قرار دارند. 

بااه گاازار  خااباارگاازاری تسااناایاا  از زنااجااانت فااریاابااا  
نیا رهر امروز در آیایا  افاتاتااح مارکاز آماوز  و    درخشان 

و خاناواده اساتاان زناجاان باا بایاان      حمایتی روزانه کودک 
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 مر  بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

اینکه کار کردن در سازمان بهزیستی جدا از نایااز ماالای  
خواهدت اراهاار داشات  تاعاامال خاوب ساازماان    عشق می 

های دیگر سبب موفقیت ایا  ساازماان    بهزیستی با دستگاه 
 شده است. 
هاا    نیا با اشاره به آمااری کاه از ساوی ساما    درخشان 

  ٩ شاود    بایانای مای   ها پیش   ارائه شده گفت  طبق آمار سم  
 میفیون کودک کار در کشور وجود داشته باشد.    ١ تا  

 

 بین المللی
کارگران کشت و تولید مزارع  -کنیا 

گل موفق به دریافت افزایش دستمزد 
 شدند

هزار کارگر مزارع کشت و تولایاد گال در    ١٧ بیش از  
 های خود شدند.    کنیا موفق به دریافت افزایش دستمزد 

امضاا قارارداد دساتاه      نوامابار در پای   ٣ روز پنجشنبه  
جمعی بی  نمایندگان کارگران و کاارفارماایاانت کاارگاران  

  ٧٨ درصد افزایش دستامازد و هاماچانایا     ٧٩ موفق شدند  
درصد کمک هزینه مسک  را باه کاارفارماایاان تاحامایال  

 بکنند. 
ها قبل آغااز شاده    مذاکره برای افزایش دستمزد از مدت 

هاا باه پاایاان    بود که باالخره با توافق بر سر افزایش دستمزد 
 رسید. 

    گویدت ای  بااالتاریا  رقامای   رئی  اتحادیه کارگران می 
 یکسا  گذشته دریافت کرده اند.     است که آنها طی 

 
مجبور کردن یرک دخرترر  -پاکستان 

ساله به برهنه شدن در مال عام  ٥٩
 توسط وحو  اسالمی

مردان مسفح در یاک روساتاای دورافاتااده در شاماا   
ساالاه را باه زور ماجاباور    ٧١ غربی پاکستانت یک دختر  

اناد    کردند به صورت نیمه عریان در روستا راه برود و گافاتاه 
شاان اناجاا     ای  کار را به خااطار نااماو  و غارور خااناواده 

 اند.   داده 
انادت    ساکنان ای  روستاا کاه از ایا  کاار شاوکاه شاده 

ای پاناهاانای باا    ها پیاش راباطاه   اند برادر ای  زنت مدت   گفته 
زنی از خانواده افراد مهاج  داشتاه و آناهاا باه ایا  خااطار  

 اند.   "تالفی" کرده 
ای شادهت هافاتاه پایاش در    ای  اتفااق کاه تاازه رسااناه 

خاان در    کیفومتری دیره اسماعایال   ٨٥ روستای چادهوان در  
ایالت خیبر پختونخوا پاکستان روی داده اسات. پافایا  تاا  

 نفر را بازداشت کرده و به دنبا  فرد نه  است.   ٨ کنون  
اند ای  دختر در حا  بارگشاتا  از چشاماه    شاهدان گفته 

 ناگهان مورد حمفه قرار گرفت. 
اسات کاه خااناواده افاراد      یک منبع در محل گافاتاه 

ای مربوط به سه سا  پیاش باا خااناواده    مهاج  بر سر رابطه 
 ای  دختر عناد داشتند. 

   
افزایرش سروغترغرذیره در   -میانمار 

 میان کودکان روهینگیا 
بنا به اعاال  صانادوق کاودکاان مافال ماتاحاد مایازان  
سو تغذیه در میان کودکان روهینگیا که از مایااناماار باه  
جنوب بنگالد  گاریاخاتاه اناد باه شاکال چشا  گایاری  

 افزایش یافته است. 
یونیسف سو تغذیه کودکان روهینگیا را به طور باالاقاوه  
مرگبار ارزیابی کرده است. به گفته ای  ناهااد وابساتاه باه  
سازمان مفل متاحاد شاماار کاودکاان روهایاناگایاا کاه از  
 گرسنگی رنج می برند طی چند ماه دو برابر شده است. 

هازار پانااهاجاوی روهایاناگایاا در شارایاط    ٣٥٥ حدود  
نامساعد در اردوگاههای جنوب بنگالد  اساکاان یاافاتاه  

هازار ت ا  پا  از آغااز    ١٥٥ اند. از ای  تعداد بیش از  
عمفیات ارتش میانمار عفیه اقفیت روهینگایاا در مااه اوت  

 به بنگالد  گریخته اند. 
تخمی  زده می شود حدود نیمی از پنااهاجاویاانای کاه  
در ماههای اخیر وارد بنگالد  شده اندت کودک هستاناد.  
سازمان پزشکان بدون مرز پیش از ای  از تجاوز جناسای باه  

 سا  روهینگیا سخ  گفته بود.   ٧٥ برخی از دختران زیر  
به گفته سازمان بی  الامافافای ماهااجارت آن دساتاه از  
پنااهاجاویاان روهایاناگایاا کاه از راه دریاایای خاود را باه  
بنگالد  مای رساانانادت باطاور خااو در ماعارض خاطار  
بیشتری هستند. ای  سازمان تعداد پناهجویانی که هاناگاا   

نافار    ٧٠٥ طی مسیر دریایی جان خود را از دست داده اناد  
 تخمی  می زند. 

گزار  صندوق کودکان مفل متحد در حالی ماناتاشار  
می شود که ورود پناهجویاان روهایاناگایاا باه باناگاالد   
همچنان ادامه دارد. کمیساریای عالی ساازماان مافال در  
امور پناهندگان تخمی  می زند که روزانه همچاناان حادود  

 سه هزار پناهجو وارد خاک بنگالد  می شوند. 
   

ها را مرا ترولریرد  این لباس -ترکیه 
برابرت آن دسرترمرزدی   کرده ایم ولری

 دریافت نکرده ایم
مشتریان برند "زارا" در شهر استانبو  تارکایاهت اخایارا باا  

های عجیب در خریدهای خود روبرو شدناد کاه در    برچسب 
هاا کاارگارانای کاه بارای ایا  بارناد اساپاانایاایای کااار    آن 

 کردندت معترض به پرداخت نشدن دستمزد خود بودند.   می 
هااای زارا و باارخاای خاارده    کااارگااراناای از تااولاایاادی 

رفاتاناد و    هاای زارا مای   های ای  برندت به فروشگااه   فروشی 
 کردند.   ها جاسازی می   ای  برچسب را داخل لبا  

خاورد  "ایا     هاا ایا  جامافاه باه چشا  مای   در برچسب 
ا  اماا بارای آن    خریاد ما  تاولایاد کارده   لباسی را که می 

 ا . "   دستمزدی دریافت نکرده 
ها آمده استت کاارگاران    طبق آنچه بر روی ای  برچسب 

هاای    معترض توسط تولیدی باراوو کاه یاکای از شارکات 
طر  قرارداد با زارا استت استخدا  شده بودند. طبق گافاتاه  

ها یاک شاباه تاعاطایال شاد و مسائاوالن    هات تولیدی آن   آن 
 ها را پرداخت نکردند.   تولیدیت سه ماه حقوق و سنوات آن 

حدود دو ماه پیشت درخواستی برای امضا رپتیاشا   و  
در اعاتاراض باه پارداخات نشادن حاق و حاقاوق کاارگاران  
تولیدی براووت بر روی اینترنت قرار گارفات. ایا  تاولایادی  
عالوه بر برند زارا برای برندهای "مانگو" و "ناکاسات" نایاز  

 کند.   پوشاک تهیه می 
هاا    در بخشی از ای  درخاواسات آماده اسات  "ماا ساا  

ایا . ماا    برای زارا/ ایندیتک ت نکست و مانگو کاار کارده 
ایا  و بارای    محصوالت ای  برندها را با دستان خود سااخاتاه 

 ای . "   ها سود زیادی به دست آورده   آن 
زارا برند معرو  اسپانیایی پوشااک و زیاورآالت اسات  

در یاکای از    ٧٣١٠ که نخستی  فروشگاه خود را در سا   
های مرکز شهر الکرونیاا در گاالایاسایاای اساپاانایاا    خیابان 

کشور دنیا بیاش از    ٨٨ افتتاح کرد. زارا در حا  حادر در  
 دو هزار فروشگاه دارد. 

هاایای مشااباه در باد    پیش از ای  ه  برند زارا با اتاهاا  
رفتاری با کارگران در برزیل و برخی کشورهاای اروپاایای  

 روبرو شده بود. 
 

انرفرجرار در یرک   در پری -ترکیره 
کارگر کشته و  ٢٥نساجی،   کارخانه

 زخمی شدند
ناوامابار    ٣ به گزار  خبرگزاری رویترزت روز پنجشنباه  

به دنبا  وقوع انفجاار در یاک کاارخااناه نسااجای اساتاان  
نافار    ٧١ بورسا واقع در شما  غرب ترکیهت پاناج کشاتاه و  

 دیگر زخمی شدند. 
در جریان ای  انفجار سقف بخشی از کارخانه فروریاخات  

هاای و وساایال ناقافایاه    ای به دساتاگااه   و خسارات گسترده 
 اطرا  ساختمان کارخانه وارد شد. 

خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از ماقااماات دولاتای  
ای  کشور اعال  کرد اختال  در عمفکرد دی  بخار عافات  

هاای دقایاق    اصفی انفجار بوده است. با ایا  حاا ت باررسای 
 برای اطالع از عفت وقوع انفجار ادامه دارد. 

دهاد پاناج    های اولیه از محل انفجار نشاان مای   گزار  
ت  دیاگار از    ٧١ اند و    کارگر ای  کارخانه در د  جان باخته 

کاردنادت    جمفه شهروندانی که در اطرا  کارخانه تاردد مای 
 اند.   زخمی شده 

وزیر تارکایاه اعاال     هاکان کاوو  اوغفوت معاون نخست 
کرد  در حا  حادرت شرایط تحت کنتر  استت ولای قادرت  

 انفجارت خسارات زیادی بر جای گذاشته است. 
 


