ﮐﺎرﮔﺮ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮح ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﭙﺎ ﺧﯿﺰﯾﻢ!

ﺻﻔﺤﻪ 2

ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرزار ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺗﭙﻪ
ﻧﺴﺎن ﻧﻮدﯾﻨﯿﺎن

ﺻﻔﺤﻪ 3

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود!
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﻮﻫﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 5

fateh.bahrami@gmail.com

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺎﺻﺮ اﺻﻐﺮی

ﺻﻔﺤﻪ 6
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ﮐﺎرزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 8

درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی

ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان
ﺳﺮدﺑﯿﺮ :ﻓﺎﺗﺢ ﺑﻬﺮاﻣﯽ

583

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد

ﻓﺮاﺧﻮان

ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﺧﺖ
اﺣﺰاب ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ
ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺻﻔﺤﻪ ۱۲

* اﻋﺘﺮاض  ۸۰ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﺻﻔﺤﻪ ۹

* ﺷﺎﭘﻮر اﺣﺴﺎﻧﯽ راد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ

ﺻﻔﺤﻪ ۹

* اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﻫﺎ

ﺻﻔﺤﻪ ۱۰

* ﺧﻠﯿﻞ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ دو ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ

ﺻﻔﺤﻪ ۱۱

ﻓﺮاﺧﻮان
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎن
دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۴ﻣﺮداد
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺻﺒﺢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ادارات ﮐﻞ آ.پ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﺻﻔﺤﻪ 2

* ﭘﯿﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺎﭘﻮر اﺣﺴﺎﻧﯽ راد ﺻﻔﺤﻪ ۱۱

* دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ  -ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺠﯿﺮاﺗﯽ

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎ

ﺻﻔﺤﻪ ۱۱

وﮐﻼي
ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺑﺨﺸﯽ درﺧﻮاﺳﺖ دارﻧﺪ
دادﮔﺎه ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد

ﺻﻔﺤﻪ  13ﺗﺎ 16

آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی!

ﺻﻔﺤﻪ 12

2

ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ :
ﻧﺎﺻﺮ اﺻﻐﺮی
nasser_asgary@yahoo.com
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻮﯾﺎ

Mohammadreza.pooya@gmail.com

ﺷﻬﻼ داﻧﺸﻔﺮ
shahla_daneshfar@yahoo.com
ﺑﻬﻤﻦ ذاﮐﺮ ﻧﮋاد
bahmanzaker@gmail.com
داوود رﻓﺎﻫﯽ
dawood.refaahi@gmail.com
ﯾﺎﺷﺎر ﺳﻬﻨﺪی
y_sahandi@yahoo.com
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﻮﻫﯽ
moshokohi@yahoo.de
ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﯽ
hasan.salehi2000@gmail.com
ﻧﺴﺎن ﻧﻮدﯾﻨﯿﺎن
nandiniannasroola@yahoo.de
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ.
درج ﻣﻘﺎﻻت در ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻀﻤﻮن آﻧﻬﺎ
از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮح ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﭙﺎ ﺧﯿﺰﯾﻢ!
ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺗﻌﺮض
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻏﺎز ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺟﻨﮕﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر،
ﮐﻮدﮐﺎن زﺑﺎﻟﻪ ﮔﺮد ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﺮ ،ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﺤﺮوم از ﺷﺎدی و رﻓﺎه و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻦ دﯾﻮ ﺧﻮن آﺷﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎد و از ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﮔﺎن درﻧﺪه ﺧﻮی اﺳﻼﻣﯽ
دﻓﺎع ﮐﺮد .روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﻮدک
ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ روز دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺑﺪﯾﻬﯽ
ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺷﺎدی و رﻓﺎه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ و
ﺗﻌﺮض ﻟﺸﮑﺮ وﺣﺸﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ .روز  ۲۲ﺧﺮداد ﺧﯿﻞ ﻟﺸﮑﺮ
وﺣﺸﯽ ﺷﻬﺮداری و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس
و ﻟﻨﺪرور و اﻧﻮاع وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ
راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻃﺮح ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﮐﻠﯿﺪ زدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﻣﺸﺘﯽ ﻣﺠﺮم و ﺟﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن و ﻣﺨﻔﯽ
ﮐﺮدن و ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺼﻮم،
ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ

ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
در  9اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ) ﺗﻬﺮان (
اﻟﺒﺮز ) ﮐﺮج (
اﺻﻔﻬﺎن ) اﺻﻔﻬﺎن (
آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ) ﺗﺒﺮﯾﺰ (
آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ ) اروﻣﯿﻪ (
ﮔﯿﻼن ) رﺷﺖ (
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) اﻫﻮاز (
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ) ﺳﻨﻨﺪج  +ﻣﺮﯾﻮان (
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ) ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه (
ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺷﺠﺎع،
زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺗﻨﺰل ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ .ﭘﺲ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

دوﺷﻨﺒﻪ  14ﻣﺮداد
ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ادارات ﮐﻞ آ.پ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ

ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮐﻮدک ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح را
ﺗﺤﺖ ﻧﺎم "زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮﻫﺎ" و "ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ"
و "ﺟﺬب" ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺼﻮم
و ﺑﯽ ﭘﻨﺎه را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﻮف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺷﻬﺮﻫﺎ "زﯾﺒﺎ" ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﭼﻬﺮه زﺷﺖ و
ﻣﺨﻮف ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺣﺎﮐﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻢ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺶ را ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر
درز ﮐﺮده ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را در
اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺗﻨﮓ و ﺗﺮش و ﮐﺜﯿﻒ ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و
ﻧﺎﭼﺎرﺷﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﻮدک دﯾﮕﺮ
در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد
اﻧﻮاع ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎ و ﺗﻌﺮﺿﺎت ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮏ زﻧﺪان ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر! ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮاﺧﻮری
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دو ﺳﺎﻋﺖ در روز اﺳﺖ ،ﺑﺎزی
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد .ﮐﺘﮏ زدن و ﻓﺤﺶ و ﺗﻮﻫﯿﻦ و
ﺳﺮﺗﺮاﺷﯿﺪن و ﺗﺤﻘﯿﺮ راﯾﺞ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﺎدﮔﯽ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﮔﺰارﺷﻬﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ روز
دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﮐﻮدک ﮐﺎر را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ راﻫﯽ
ﮐﺮده اﻧﺪ .روز  ۱۹ﺗﯿﺮ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ
ﺑﻨﺪﭘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ،در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از اﯾﻨﮑﻪ در ۲۲
ﺧﺮداد  ۲۴۹ﻫﺰار ﮐﻮدک ﮐﺎر را ﺟﻤﻊ آوری
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ  ۱۸۹ﻫﺰار آﻧﻬﺎ ﮐﻮدﮐﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﮔﺰارش ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻫﺎدی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان "ﭘﺎﮐﺴﺎزی" ﭼﻬﺎرراهﻫﺎ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ  ۶۰ﺗﺎ
 ۷۰درﺻﺪ ﭼﻬﺎرراهﻫﺎ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از
اداﻣﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﮐﻪ
از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎ
ﺑﺮده و دم ﻣﺮز در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ رﻫﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮض وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد .ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺪن
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﮐﻮدک و
ﺿﺪ اﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺿﺪ ﺑﺸﺮی اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ

ﯾﮏ ﻗﻠﻢ اﻗﺪام ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ
آن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺳﺮان و
ﮐﺎرﺑﺪﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ
ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺒﺘﮑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺟﺮم ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻔﺲ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار
ﮐﻮدک ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﺎن ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺎت
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۵۲ﻧﻬﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدک ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری ﮐﻮدﮐﺎن
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ زده اﻧﺪ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای را
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اوری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر"
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻣﻌﻠﻤﺎن و
ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺮدم آﻧﺮا اﻣﻀﺎ
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل و دﻓﺎع ﮐﺮد و آﻧﺮا ﮔﺴﺘﺮش داد .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض زد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﻦ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﯾﻨﻬﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم و
ﻣﻌﺼﻮم در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﮑﻮم و
ﻃﺮد ﮐﺮد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران را وادار ﮐﻨﺪ
دﺳﺖ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﻌﺼﻮم و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ
ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ دان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺪ
ﻣﺤﮑﻢ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و ﺣﺮﻣﺖ و ﺷﺎدی و
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺣﺶ اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺮﭘﺎ دارﯾﻢ و ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺖ
درازی اوﺑﺎﺷﺎن و ﻣﺰدوران و ﮐﺎر ﺑﺪﺳﺘﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻮﯾﻢ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان
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ﻋﻠﯽ ﻧﺠﺎﺗﯽ

ﻋﺴﻞ ﻣﺤﻤﺪی

3

ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

اﻣﯿﺮ اﻣﯿﺮﻗﻠﯽ

ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرزار
ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﭙﻪ
ﻧﺴﺎن ﻧﻮدﯾﻨﯿﺎن

ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرزار ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪﮔﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺗﭙﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺸﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻣﺮی ﺿﺮوری و ﺗﻌﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ و
رو در روﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد .از
ﺳﺎل  ١٣٩٧ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ
واﮔﺬاری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎﯾﺸﺎن
اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ،
ﺳﮑﻮت و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ و دوﻟﺖ ﺑﺎ
ﺗﺠﻤﻊ و راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮ ﺷﻮش
اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻣﺮدم و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺪارس ﻓﺮاﺧﻮان
ﺣﻤﺎﯾﺘﺸﺎن را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﻌﺘﺮض ﺳﻨﺘﻬﺎی اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ

ﻣﺮﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی

ﻋﺎﻃﻔﻪ رﻧﮕﺮﯾﺰ

ﻧﺪا ﻧﺎﺟﯽ

و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﺷﮑﺎل ﺗﻮده ای و ﻋﻠﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺷﺪ .ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض اﯾﻨﺒﺎر ﺑﺸﮑﻞ ﻋﻠﻨﯽ
دادﺧﻮاﻫﯽ اش را ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
و ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﻣﺮدم
ﺷﻬﺮ ﺷﻮش و ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎ دﯾﺪن وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﺷﺎﻫﺪ رو در روﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ زﻧﺎن
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺨﻨﮕﻮ و رﻫﺒﺮ اﻋﻼم
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺮوج ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان زن در ﺗﺠﻤﻌﺎت
ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ" :از ﺗﻤﺎم اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺜﻞ
ﻣﺎ ﺳﻔﺮهﺷﺎن ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺷﺮﻣﻨﺪه زن و
ﺑﭽﻪﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻋﺘﺼﺎب ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ" .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ
زن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺳﯿﻌﯽ روﺑﺮو
ﺷﺪ .اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ،
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻓﻮﻻد اﺳﺖ .از ﮐﺎرزار
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ وﺳﯿﻌﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﯿﺪ! ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ
اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﺳﯿﻊ و
ﻫﺰاران ﻧﻔﺮی ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ،
از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ" :ﺗﻮ
اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ راﻫﯽ ﺟﺰ اﺧﺘﻼس و راﻧﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن وﺟﻮد ﻧﺪارد".
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ
ﺑﺮای اداره اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮﯾﻖ "اداره ﺷﻮراﯾﯽ"
را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ؛ ﮐﻪ اداره ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻄﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در دﺳﺖ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .و اﻋﻼم ﮐﺮد" :ﮐﺎرﮔﺮان دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖ را در
دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺮﮐﺖ

آﻧﯿﺸﺎ اﺳﺪاﻟﻬﯽ اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮد ﺳﺎﻧﺎز اﻟﻬﯿﺎری

را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ".از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻤﺴﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺪور از ﻣﻠﯿﺖ
و ﺟﻨﺲ و ﻧﮋاد اﺳﺖ ،او ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻔﺮﻗﻪ
و ﺷﮑﺎف ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮا اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ" :ﻓﺮدﻃﻠﺒﺎن،
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ ".ﭘﯿﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﭘﭙﻪ و
ﺳﺨﻨﮕﻮﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان روﺷﻦ
اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﺒﺎرزه
ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ در دﻓﺎع از ﮐﺎرﮔﺮان و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﺟﻮاب ﮐﺎرﮔﺮان و ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
آزادی ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ!
در ﺳﻨﻨﺪج در  ٧ﻣﺮداد  ٩٨ﮔﻠﮕﺸﺖ
ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﮕﺰارش
"ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی" دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺮداد
 ،٩٨ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج اﻗﺪام ﺑﻪ
ﮔﻠﮕﺸﺘﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ و
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اول ﻣﺎه ﻣﻪ  ٩٨در اﻃﺮاف
ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺳﮑﻮت ﺑﻪ ﯾﺎد
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راه رﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮود اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ،ﻣﺎرش
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن
اداﻣﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ
ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮود "ﮐﺎرﮔﺮﯾﻢ ،زﺣﻤﺘﮑﺸﯿﻢ" را ﺑﺎ
ﺻﺪای رﺳﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﻧﺪاﻧﯿﺎن درﺑﻨﺪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد .ﻣﺮاﺳﻢ در ﻣﯿﺎن ﺷﻮر و ﺷﻮق
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس
ﺷﺨﺼﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ و
دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮو ،اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و ﺳﺪ راه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ

ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﺮ و
ﻗﺪرداﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻨﻨﺪج در ﮔﻠﮕﺸﺖ
در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ
ﺗﭙﻪ ،ﻃﻮﻣﺎری در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻫﺎ و ﭘﯿﮕﺮدﻫﺎ و ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ آزادی ﻓﻮری
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .اﻣﻀﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ
ﻃﻮﻣﺎر "آزادی ﻓﻮری ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه"
ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮم و ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ای
روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻮن ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان
اﯾﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮق و ﻓﻠﺰﮐﺎر
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی واﺣﺪ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﻘﺎﺷﺎن اﻟﺒﺮز و
 ٦اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان و اﺳﺘﺎدﮐﺎران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﯾﻮان و
ﺳﺮواﺑﺎد ،اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و اﺳﺘﺎدﮐﺎران
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎران ،اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و
اﺳﺘﺎدﮐﺎران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﻘﺰ ،اﻧﺠﻤﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان و اﺳﺘﺎدﮐﺎران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﻪ،
اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و اﺳﺘﺎدﮐﺎران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
دﯾﻮاﻧﺪره و ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺒﺎز ﻣﺮﯾﻮان و ﺳﺮوآﺑﺎد
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﻓﻮری
و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻫﻔﺖ
ﺗﭙﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﯾﻬﺎی
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ،ﻫﺮ ﺗﻼش و اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان و
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در دﻓﺎع از
ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ای ﺧﻮد را "اﺧﻼل در اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ" ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺑﺎزداﺷﺖ و
زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
"اﺧﻼل در اﻣﻨﯿﺖ" ﺑﻬﺎﻧﻪ و ﭘﺎﭘﻮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ٣
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ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرزار ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺗﭙﻪ

اﺳﺎس ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزﯾﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ادﻋﺎﺋﯽ
اﺳﺖ آﺷﮑﺎرا ﭘﻮچ ،ﺿﺪ آزادی ﺑﯿﺎن و ﺿﺪ
ﺻﺪای آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ و ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﺴﺘﻦ
ﺻﺪاﻫﺎی اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﮔﺮاﻧﯽ،
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮدن دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﻓﻘﺮ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ .اﺗﻬﺎم "اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ"
ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺮﻋﻮب ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺳﻌﯽ در
ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن ﺻﺪای ﺣﻖ ﻃﻠﺒﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
ﺑﺮوز اﻋﺘﺮاﺿﺎت دارد .ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن و
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ زﯾﺎدی ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺮاض
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن دﺳﺘﻤﺰد ﯾﺎ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ
دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن ،و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ و اﻣﺜﺎل
آن ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺴﺨﺮه "اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ"" ،اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ" و ﻏﯿﺮه
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه و ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت در واﻗﻊ ﻧﻔﯽ ﺣﻖ آزادی
ﺑﯿﺎن و ﻧﻔﯽ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب و اﻋﺘﺮاض در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﺑﺮای آزادی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ
ﺗﭙﻪ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺳﻢ روز ﮐﺎرﮔﺮ و
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن در  ١٢اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 ٩٨ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ .و ﺑﺮ ﻧﻘﺶ دﺧﺎﻟﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.
ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮدن ﮐﺎرزار ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﺪال ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آن ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ از
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و دوﻟﺖ و ﻫﯿﺌﺖ
ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺗﻬﺎم "اﺧﻼل در
اﻣﻨﯿﺖ" ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻋﻤﻞ ﺿﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﺜﯿﻔﯽ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری
ﮐﺮد و ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﮔﺮی و در
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای آزادی دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ*.
 ٧ﻣﺮداد  ٢٩ - ١٣٩٨ژوﺋﯿﻪ ٢٠١٩
***
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ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻨﻨﺪج در ﮔﻠﮕﺸﺖ  ۷ﻣﺮداد ۹۸
ﺟﺎي ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮي زﻧﺪان ﻧﯿﺴﺖ!
ﮐﺎرﮔﺮان!زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن!ﻣﺮدم آزادﯾﺨﻮاه و ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠﺐ!
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﭘﺲ از اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ و ﻓﻮﻻد اﻫﻮاز در ﺳﺎل  ٩٧ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ
و روﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻫﺎ و ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﮐﺎرﮔﺮان
اﯾﻦ دو واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﺎن ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه
در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻮش و اﻫﻮاز و ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت واﻗﻌﯽﺷﺎن
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض و اﻋﺘﺼﺎب زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده در دﯾﮕﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﭼﻪ در داﺧﻞ اﯾﺮان و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺗﺮس ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن
اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺣﺎﻣﯿﺎن آن زدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺑﺨﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ و ﻋﻠﯽ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ و ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺴﻞ ﻣﺤﻤﺪی اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮد و ﺳﺎﻧﺎز
اﻟﻬﯿﺎری و اﻣﯿﺮ اﻣﯿﺮﻗﻠﯽ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻗﻠﻢ ﻣﯽ
زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺪای آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺿﺪﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ،ﺳﺎﻧﺎز اﻟﻬﯿﺎری و
اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮد و ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن و اﻣﯿﺮ اﻣﯿﺮﻗﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮی ﻫﺎی ﺷﺎن و
ﺣﺘﯽ ﺑﺪور از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮد و ﺳﺎﻧﺎز اﻟﻬﯿﺎری ﻫﻤﺴﺮش در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ
ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زده اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻧﺎز اﻟﻬﯿﺎری ﮐﻪ در ﭘﯽ وﺧﯿﻢ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺪاری زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ از
دوازده روز و ﺑﺎ اﺻﺮار ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﺴﺮش دﺳﺖ از اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا
ﮐﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮد در ﺑﯿﺴﺖ و

ﺷﺸﻤﯿﻦ روز اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاﯾﺶ دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و
ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاری
اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻬﺪاری ﻫﺸﺪار ﺟﺪی و
اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻠﯽ را داده اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن ﮐﻪ از ﯾﮑﻢ ﻣﺮداد دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا
زده اﺳﺖ در ﭘﯽ وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﻬﻮش و ﺑﻪ ﺑﻬﺪاری
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﻋﺰم اﺳﺘﻮار اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم آزادﯾﺨﻮاه اﯾﺮان
و ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ اداﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان راﺳﺘﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
ﺷﺎن و دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﻣﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻨﻨﺪج و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽ درﯾﻎ ﺧﻮد را از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان اﻋﻼم ﻣﯽدارﯾﻢ و آزادی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ وﺷﺮط
ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی ﺑﺮای
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ،اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ
ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮد ،ﺳﺎﻧﺎز اﻟﻬﯿﺎری ،ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن ،ﻋﻠﯽ ﻧﺠﺎﺗﯽ و ﻋﺴﻞ
ﻣﺤﻤﺪی و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺪا ﻧﺎﺟﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ
رﻧﮕﺮﯾﺰ و آﻧﯿﺸﺎ اﺳﺪاﻟﻬﯽ را ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ و ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺮ ﻧﻮع
اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮاری را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪانﻫﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﻤﻦ ارج ﻧﻬﺎدن و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان در
اداﻣﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺧﻮد ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ،از اﯾﻦ
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﻨﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎزره ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺪایﺷﺎن ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن رﺳﺎﺗﺮ ﺷﺪه،
ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻨﺪ و ﺗﺎب و ﺗﻮان
ﺧﻮد را در اداﻣﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻧﯿﺎی آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻨﻨﺪج و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﺎن
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ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮاز اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺗﻮرم و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم و
ﮔﺮاﻧﯽ را در ﺧﺎوﻣﯿﺎﻧﻪ دارد .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽ
ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻻﯾﯽ و
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم در اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ  ۷۰ﺗﺎ
 ۱۰۰درﺻﺪ در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل
ﺟﺎری روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﺑﺨﺸﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
درﮐﻨﺎراﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور،
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺣﺘﯽ از وﻋﺪه اﻋﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﻮﻫﯽ
ﺑﺎﻻی  ۳۰درﺻﺪی ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اواﯾﻞ
اﻣﺴﺎل اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨﻮز
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی
در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۹۷را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و دوﻟﺖ و
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮرم در ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  ۴۰ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر "ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب" داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺸﺎ
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ "ﺻﺪوراﺣﮑﺎم اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ"
ﺣﺪاﻗﻞ  ۴۸درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﻦ دوره در ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺳﺎل  ۹۸را  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و
ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ(  ۴۸درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ  ۵۱۶ﻫﺰار و  ۸۲۲ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ادﻋﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺮدم در ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺮد اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۶درﺻﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴۸درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﺐ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی  ۹۸دوﻟﺖ
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﻮﺿﻮع درﺻﺪ و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان از ۴۰
ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻻی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﻨﻮات و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ دو
ﻗﺮار داده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ:
ﮔﺮوه ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ  ۷۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮرد آﺧﺮ ﺗﻘﻼی دوﻟﺖ ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن
ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ  ۷۱٫۹درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮان در اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دارد .ﭼﻨﺪرﻏﺎز دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺑﻮد .از ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ  ۹۴درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻣﺎه اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارد ،ﮔﺮوه اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﻫﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد ﻓﺮﻗﯽ در
ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ  ۱۰۶درﺻﺪ؛ ﺷﯿﺮ ،ﭘﻨﯿﺮ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان واﻓﺰاﯾﺶ
 ۵۸درﺻﺪ ﮔﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۳درﺻﺪی ،ﻣﺒﻠﻤﺎن وﻟﻮازم ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان
ﺧﺎﻧﮕﯽ  ۸۰درﺻﺪ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ۵۶ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ و ﺳﻔﺮه ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺗﺮ از ﻫﺮ روز
درﺻﺪ و ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎ  ۷۳درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ وﺟﻮد دارد.
اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺳﺎل  ۹۸را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮرم
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺳﺮﺳﺎم آورو ﺑﯽ اﺛﺮ ﺑﻮدن ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ را اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮرم ﺳﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮاﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮ روز ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ،ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل ﮐﻪ رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻻی ۴۰
ﺑﻮﯾﮋه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ۱۰

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﺮ و
ﮔﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود!

درﺻﺪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮرم ۴۰
درﺻﺪی آب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻮرد ادﻋﺎی  ۳۶درﺻﺪی ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻓﻘﻂ ﮐﻔﺎف ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ و
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرم ﺳﺎل ﻗﺒﻞ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﻨﺎک ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪرﻏﺎز
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ
رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،دﺳﺖ
ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﺪون دﺳﺘﻤﺰد و در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺎر ﮐﺮده و روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ
ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺷﺎن را
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻓﻘﺮو ﻓﻼﮐﺖ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ
و ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ،ﺑﻮﯾﮋه ﺧﻄﺮ اﺧﺮاج
ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻪ اداﻣﻪ دارد ،ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ و
ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﺎ ﺑﻘﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در
اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪی
روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻘﺮوﺿﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع "زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻗﺮﺿﯽ" و ﻗﺮض ﺑﺎﻻ
آوردن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺮض ﻫﺎﯾﺸﺎن را زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﻨﺪه ﮐﺎر و
درآﻣﺪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺗﺎزه اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻮن ﺧﻮد ﺑﮑﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺗﺪارک ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت
ﺑﺮای ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ را در ﺳﺮ ﻣﯽ
ﭘﺮوراﻧﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﻪ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
"ﺻﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ روﻧﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی" اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .وﻗﺎﺣﺖ و
ﺷﺎرﻻﺗﺎﻧﯿﺰم آﺧﻮﻧﺪی اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺪ و
ﻣﺮزی ﻧﺪارد.
دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و در ﮐﻞ
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران آدﻣﮑﺶ ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ دزدان و اﺧﺘﻼﺳﻬﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻫﺮ
روز ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی دﻟﻪ دزداﻧﺸﺎن را
ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول و اﺧﺘﻼس در
ﮐﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﻓﺴﺎد ﺑﻪ اﻣﺮی
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ﻋﺎدی ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
دزدی و ﭼﭙﺎول و ﻓﺴﺎد ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﮐﺎراﮐﺘﺮ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ و اﺑﻌﺎد دزدﯾﻬﺎی آﺷﮑﺎر
در اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺮدﻣﺪاران
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﺳﻮال اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد
ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻧﺰوای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻔﺮت
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﺗﺎرﯾﮑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮان و ﮐﺎرﺑﺪﺳﺘﺎن آن
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﻔﮑﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺪزدﻧﺪ و درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻓﺮار
ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم و ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮ و اﻣﺜﺎل
اﯾﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻣﻮس اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺎﺟﺮای ﮔﻢ ﺷﺪن  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو در ﭼﻬﺎر
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻻﯾﯽ
وارد ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی
ﻣﯿﻠﻮﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ اﯾﻦ
ﺟﺎﻧﯿﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺳﺮﮐﻮب ،زﻧﺪان ،اﻋﺪام،
دزدی و ﻏﺎرت و اﺧﺘﻼس ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺮﭘﺎ
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دم و دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ آدﻣﮑﺸﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﻮر ﻧﻤﯿﺮی ﻫﻢ
ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺮدم دارﻧﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ و ﺛﻤﺮه
اﻋﺘﺮاض و ﻣﺒﺎرزه ﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
دزدان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
و ﻋﺒﻮر از ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ روزاﻓﺰون ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﺮدم
ﻣﻌﺘﺮض و ﻋﺎﺻﯽ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻄﻮر
ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺳﺮاﺳﺮی اش ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات
ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎت
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و رژﯾﻢ را
وادار ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت
اﻋﺘﺮاض و ﺗﺸﮑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی
روﺷﻦ و ﻓﻮری اش ،آن ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﻓﻮری ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ دﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر از ﺳﺮ ﻣﺮدم ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ای آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺮﻓﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
 ۳۰ﺟﻮﻻی ۲۰۱۹

6

ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺣﺎﺻﻞ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻤﺎس
رﻓﯿﻖ ﺟﻮاﻧﯽ از اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره
اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻮال
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺴﺘﺠﻮﺋﯽ
درﺑﺎره ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺮﻧﯽ ﺳﺎﻧﺪرز در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،راﻫﺶ ﺑﻪ وﺑﻼگ "ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺎن"
اﻓﺘﺎد و ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ از ﻣﻦ درﺑﺎره ﭼﭗ و
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ رد و ﺑﺪل
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز دارﯾﻢ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
آﯾﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
ﻓﺮق ﺟﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺻﺤﺒﺖ از اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ،در ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺴﯿﺎری
ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه.
ﻧﻮﺷﺘﻪ زﯾﺮ ﮔﻮﺷﻪای از ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
اﺳﺖ؛ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻧﺮا ،ﺑﺮای اﻃﻼع دوﺳﺘﺎن
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽآورم.
***

ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺎﺗﻞ ،و اﻣﺜﺎل آﻟﮑﺴﺎﻧﺪرﯾﺎ
اوﮐﺎﺳﯿﻮ ﮐﻮرﺗﺰ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
آﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی زﯾﺎدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ
ﻗﻬﻘﺮا ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﯽ ﺳﺎﻧﺪر و
دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽای ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺟﺪا
از ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺗﺎ
ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻌﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
آن زدن ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ داﺷﺖ .اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﻧﺪرز اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .آدﻣﻬﺎ اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ
ﺟﻮاﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺟﺮأت ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺮﺟﯿﺢ
دﻫﻨﺪ .روی آوری ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭼﭗ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎوری ﺑﺮای
ﻧﺎﻇﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ... .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ روز ﺷﺪن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در
ﮐﺸﻮری ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﻌﺎل
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ واﻗﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ
اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و
ﺿﺪﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ را
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺸﯽﻫﺎی
دﻧﯿﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ .در
ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،ﻧﻘﺶ اول و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ از
دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﻣﺎ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﺑﺎ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﺷﺎدیﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﻬﻤﺘﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ
و ﺑﺮای ﺟﻠﻮی ﺻﺤﻨﻪ راﻧﺪن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ،
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﺸﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻠﯽ واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ درﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺤﺚ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪاﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﺟﻠﻮ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﯽ
ﺳﺎﻧﺪرز ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﺷﺎﻣﺎ ﺳﻮاﻧﺖ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ

آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم "ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ" دارد اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ -آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ-
ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻧﻮع ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﯾﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺘﺶ ،ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺎﺻﺮ اﺻﻐﺮی

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
آرزوی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪای از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻔﺮت از
وﺣﺸﯿﮕﯿﺮیای اﺳﺖ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻪ "ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ" ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﻧﻔﺮت از
"زﯾﺎدهروﯾﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری" اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻏﯿﺎب ﯾﮏ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ
آن آﺷﻨﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ آن ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
دادهاﻧﺪ .ﻧﻔﺮت از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻮرج ﺑﻮشﻫﺎ ،ﮐﻠﯿﻨﺘﻮﻧﻬﺎ و اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺮای
دﻫﻪﻫﺎ ﺑﺮ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻔﺮت از
راﺳﯿﺴﻢ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺘﯿﺰی اﺳﺖ .ﻧﻔﺮت از
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺳﺮ ﮐﺎر آورده
اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦﻫﺎ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺑﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻏﯿﺎب
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ ورژﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮی از وﺣﺸﯿﮕﯿﺮی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ در ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺑﺒﺮد ،ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﺎﯾﺒﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺿﻌﯿﻒ
و ﺣﺎﺷﯿﻪاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺿﻌﻒ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻏﻠﺒﻪ ﺑﯿﺰﻧﯿﺲ ﯾﻮﻧﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،و دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد ﯾﮏ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﻗﺪرت اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ ،ﭘﺮ اﺳﺖ از اﻋﺘﺮاض .اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﻣﻨﺘﻬﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه اﻋﺘﺮاض در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ رﻫﺒﺮ ﻧﺪارد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻧﻮع
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،اﻋﺘﺮاض ﺗﻮدهای ﭼﻨﺪﯾﻦ روزه
ﻣﺮدم ﺟﺰﯾﺮه ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ )ﺟﺰﯾﺮهای ﺗﺤﺖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه( در ﺟﺰاﯾﺮ
ﮐﺎراﺋﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه در روز  ۲۵ژوﺋﯿﻪ ﺷﺪ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ از ﻧﻮع ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن ،اﻣﺎ
ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
آن ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻨﯽ ﮐﻪ  ۱۵روز ﭘﯽ در ﭘﯽ در
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و دوﻟﺖ را ﺑﻪ زاﻧﻮ در آوردﻧﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن ﺣﺰب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
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ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ! در اﯾﺮان ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﺑﺘﺪا
ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎی ﻻزم در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺮﮐﻮب ،ﺑﻪ ﺻﺪر اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
و ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﮔﺮ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻮدهای ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺎده اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ،
اﻋﻀﺎ و ﮐﺎدرﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻼﺧﻮر ﺷﻮﻧﺪ!
در ﺟﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ،
و در ﺧﻼء ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺪﻋﯽ
ﻗﺪرت و ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ را در
دﺳﺖ ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ اراﺋﻪ داده
اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﯾﮑﯽ از دو
ﺣﺰب وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ آن ﻧﮑﺘﻪ
ﮐﻮری در ﺟﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن ﺧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ.
و ،اﮔﺮ در اﯾﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﺎﻗﺪ
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻮدهای
ﺑﻨﺪ ﺳﺮﮐﻮب را ﺷﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﮐﺎرﮔﺮان،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﻧﻘﻼب  ۵۷ﻧﺸﺎن داد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﻣﺪت ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﯽای در ﻫﺮ
ﮔﻮﺷﻪای از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،در ﻫﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای
ﺷﻮراﻫﺎی ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺟﻠﻮی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان را ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آﺟﺎن و ﭘﺎﺳﺪار ﺟﺎﻧﯽ ﺳﺮاغ رﻫﺒﺮ
ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺮهﻫﺎی ﮐﻮر را ﺑﮕﺸﺎﺋﯿﻢ!
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار دارد .ﺗﻨﻬﺎ  ۱۱درﺻﺪ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﮐﺎرﮔﺮی ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ۱۱
درﺻﺪ ﻫﻢ ﻏﻠﻂ اﻧﺪاز اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺻﻠﯽ در ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ  ۶٫۶درﺻﺪ در اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ
ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داﻏﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی
در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ،ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن در
ﺻﻔﺤﻪ ۷
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از ﺻﻔﺤﻪ ۶

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن رأی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ۹۳
درﺻﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه در رأی ﮔﯿﺮی ،در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻠﮑﺲ
واﮔﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺗﺎﻧﻮﮔﺎ ﺗﻨﺴﯽ در روز  ۱۴ژوﺋﻦ
 ۲۰۱۹ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ؛ ﺑﻌﺪ از  ۱۲ﺳﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﻤﭙﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ UAWدر ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺎن در ﮐﻨﺘﺎن
ﻣﯽﺳﯽﺳﯽﭘﯽ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ روز  ۴اوت
 ۲۰۱۷ﺑﺎ  ۱۳۰۷رأی ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮای ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﺷﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۲۲۴۴رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد! ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺎدر
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن ﺑﻨﺪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ درﮔﯿﺮ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺪون
دﺧﺎﻟﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و
ﯾﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ رﻫﺒﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺎﻟﺖ
وﯾﺴﮑﺎﻧﺲ در ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل ،۲۰۱۱
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
اﺷﻐﺎل در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۱در ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج آن
ﺧﻮد را در اوﮐﻠﻨﺪ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن داد،
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺷﻬﺮ
ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺷﺮوع ﺷﺪ و
ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل و ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی ﻣﻬﻤﯽ اداﻣﻪ داﺷﺖ .اﻋﺘﺮاض
ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺎﻻت ﺟﻨﻮﺑﯽ و
ﺑﺨﺼﻮص اﯾﺎﻟﺖ وﺳﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﺎ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾﺎﻻت
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﻮدهای در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی

ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺤﺰب ﮐﺎرﮔﺮی
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ دارای
ﻣﺤﺎﻓﻞ ،اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭙﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺎﮐﺮو ،ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺰب دﻣﮑﺮات
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﯽ ﺳﺎﻧﺪرز ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻋﻀﻮ
ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم " ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ" ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب
دﻣﮑﺮات اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺰب "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ"!
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﯽ زﯾﺎدی دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده و
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و در ﻣﯿﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﻏﯿﺮه
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺤﺚ از اﯾﺠﺎد اﺣﺰاب
ﺳﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺰب
ﺳﻮم ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
در آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺮس از ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪن
اﻣﺜﺎل ﺟﻮرج ﺑﻮش و ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻨﻔﻊ
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ دو
ﺣﺰب وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻫﻨﻮز در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﺮ
ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﯽ
اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم
ﺑﻪ آن اﻣﯿﺪی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ رای آوردن ﺗﺮاﻣﭗ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وی ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮ دو
ﺣﺰب و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯿﻬﺎ روﺷﻦ ﻧﺒﻮد .ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد رﺷﺪ
ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ در درﺟﻪ اول ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﻣﺮوز ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارد.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﯽ ﺷﻮد در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ و اﻓﻖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﺷﻬﺎی زﯾﺎدی ﮐﺮد .ﮔﺎم اول
ﺷﺎﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻞ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺘﺮض آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﭗ در
آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اواﯾﻞ دﻫﻪ ﻗﺮن ،۲۰
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺣﺰاب
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺎرﮔﺮﻧﺸﯿﻦ آن ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮری ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻠﻤﻮس داﺷﺖ .ﺗﺸﮑﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ "ﮐﺎرﮔﺮان
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن" ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺰب
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽداد.
در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و
ﺑﻌﻀﺎ ارﺗﺠﺎﻋﯽ "ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ"
ﻃﺮﻓﺪار ﮔﺎﻣﭙﺮز را در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
" ﺷﻮرای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ" در ﺳﺎل
 ۱۹۱۹ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ "ﺷﻮرای ﭘﺘﺮوﮔﺮاد" در
اﻧﻘﻼب  ۱۹۰۵و  ۱۹۱۷روﺳﯿﻪ ﺣﺮف اول و
آﺧﺮ را در اﯾﺎﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽزد ،و ﺣﺎﺻﻞ
اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺗﻮدهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺎﺗﻞ و ﺗﮑﻮﻣﺎ ﺑﻮد ،اوﻟﯿﻦ
ﺗﺸﮑﻞ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون
ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﺮد .اﯾﻨﻬﺎ و دهﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮی در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داده
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻠﻤﻮس ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺰء ﺗﺎرﯾﺦ
اﮐﻨﻮن دور اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮای زﻧﺪه ﮐﺮدن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣ ﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
ﺑﺮای زﻧﺪه ﮐﺮدن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺴﺎد را از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺮی زدود .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎﻣﭙﺮﯾﺴﻢ و
ﺑﯿﺰﻧﯿﺲ ﯾﻮﻧﯿﻮﯾﺴﻢ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﺮد.
و اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داد ﮐﻪ اﻣﺮ و ﻫﺪف
اﺻﻠﯽ اش ﻟﻐﻮ ﮐﺎر ﻣﺰدی و ﺑﺰﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ و دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮔﺮاﯾﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در درون ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دﺳﺖ
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ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن،
ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺘﯿﺰی و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ راﺳﯿﺴﻢ و ﻏﯿﺮه را در دﺳﺖ ﻫﻢ
ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ و آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻣﺘﻔﺎوت و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺟﻠﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ
ﻫﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺣﺮف اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
آرزوﻫﺎی ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺧﻮاب و
ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎدی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ در
ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺟﻨﺎحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ اﺑﺰار ﻣﺒﺎرزه
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺒﻮده .ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎر
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﮏ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺰب
دﻣﮑﺮات اﺳﺖ ،رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری و ﻏﯿﺮه
ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را دارد ﺗﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض را" .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد" ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮف ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن و
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺎزﺗﺎب ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺸﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ! ﻫﻤﯿﻦ
ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮ آورده ﮐﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽای ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮق و
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺮی در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺤﺚ اﺣﺰاب ﭼﭗ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
و اﺣﺰاب ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺟﺮه در
ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭙﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻀﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوره اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻧﻮع ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎر
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮﺟﻮد در
آﻧﺠﺎ ،ﻧﺘﻨﻬﺎ ﺑﻪ درد ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪل
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮ را ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺮﻣﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮ راه اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه.
 ۲۸ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۹
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ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

ﮐﺎرزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻞ راﯾﮕﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد و اﻣﻦ ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ
آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺷﻤﺎر واﻗﻌﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن در اﯾﺮان
در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ از  ۳ﺗﺎ
 ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﮐﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺑﻌﺎد
ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻫﺮ روز
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻒ
ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﺴﺒﺐ آﻧﺴﺖ ،ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ را از ﭼﻬﺮه ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﭘﺎک ﮐﻨﺪ و واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
روز  ۱۲ژوﺋﻦ  ،۲۰۱۹ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر
ﮐﻮدک ،رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮح ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر را ﺑﻪ
اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ
زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎﺳﺮ ،ﺑﻌﺜﺖ و ﺷﻬﺪای اﻓﺴﺮﯾﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ
زﻧﺪان ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ﺷﻬﺮداری و ﭘﻠﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ﮐﻮدﮐﺎن را
ﺳﻮار ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی ﮐﻮدک در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺪون ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﮔﺰارﺷﻬﺎﯾﯽ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و
اﻣﮑﺎن ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﮐﺎر اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ای ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻓﻠﺞ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ،
اﺟﺮای آن اﺑﻌﺎد وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰارﺷﺎت از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢ زﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ و ﺗﺠﺎوز
ﺟﻨﺴﯽ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪرﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺎ ﻫﺰار ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﺮ و
ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک
رﻓﺘﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮده
و ﺣﻖ ﺧﺮوج را از آﻧﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ در روز در ﺣﯿﺎط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻫﻮاﺧﻮری
داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﺎ ﺣﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺸﺎن را از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان در روز
آﻏﺎز اﯾﻦ ﻃﺮح در  ۱۲ژوﺋﻦ  ۲۴۹ﻫﺰار ﮐﻮدک ﮐﺎر را ﺟﻤﻊ
آوری ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ  ۱۸۹ﻫﺰار آﻧﻬﺎ ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده
اﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮﯾﺖ

و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ رد ﻣﺮز ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .رﻫﺎدی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﭘﺎﮐﺴﺎزی »ﭼﻬﺎرراهﻫﺎ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﻋﻼم
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ  ۶۰ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﭼﻬﺎرراهﻫﺎ
از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺧﺒﺮ ﻫﺎ
ﺣﺎﮐﯽ از اداﻣﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﺗﺮاژﯾﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
ﻃﺮح وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ
وﻗﺎﺣﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و ﺑﻪ
اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن "ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ" و "ﺟﺬب" اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭼﻬﺮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺎ ﭘﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﺧﺮاج از اﯾﺮان راﻫﯽ ﻣﺮز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ و ﺗﻮﺣﺶ ﻣﻮج اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﮔﺴﺘﺮده ای در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۲ﺗﺸﮑﻞ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک آﻧﺮا اﻣﻀﺎ ﮐﺮده
اﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن
ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض
ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺪارس
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺪای
اﻋﺘﺮاض اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﮐﺎرزار ﻣﺘﻮﻗﻒ

ﮐﺮدن ﻃﺮح "ﺟﻤﻊ آوری" ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻧﮑﺎت زﯾﺮﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:
 -۱ﻣﺎ ﻃﺮح ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ و
اﺟﺒﺎری ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان را ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
 -۲اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ،رد
ﻣﺮز ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻗﺒﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﺳﺖ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﺳﻮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺧﺮاج آن از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
 -۳ﻣﺎ از ﮐﺎرزار ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل زﻧﺪﮔﯽ و
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ.
 -۴ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ
و ﺟﻨﺴﯿﺖ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﮑﺎن واﻗﻌﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ
راﯾﮕﺎن و زﻧﺪﮔﯽ اﻣﻦ و ﺷﺎد ﺑﺮﺧﻮرار ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ از ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻓﺎع از
ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻣﻀﺎی ﺧﻮد در زﯾﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎ را در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ
ﮐﺎرزار و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ آﺷﮑﺎر در ﻗﺒﺎل ﮐﻮدﮐﺎن
در اﯾﺮان ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮای آزادی ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ)(Free Them Now
ﻧﻬﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ )(Children First Now
 ۲۶ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۹
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ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

اﻋﺘﺮاض  80ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮي
ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ
"ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺒﺎرزه" ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و ﺗﺸﮑﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان را ﻗﻮﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﺎن آزادی ﻓﻮری ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
" ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ آﻧﯿﺸﺎ اﺳﺪاﻟﻬﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ رﻧﮕﺮﯾﺰ و ﻧﺪا ﻧﺎﺟﯽ ازﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺰدﺑﺮان و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ «ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ »
ﺷﺪه اﻧﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ روز اول ﻣﺎه ﻣﻪ .در روزﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ آن ﻫﺎ را در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار و ﺷﮑﻨﺠﻪ واﻗﻊ
ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﺪا ﻧﺎﺟﯽ در ﭘﯽ ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاری
زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﺎﻃﻔﻪ رﻧﮕﺮﯾﺰ و ﻧﺪا ﻧﺎﺟﯽ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ وﯾﮋه زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺷﺮور و ﺧﺸﻦ ﺑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺳﺎﻧﺎز اﻟﻬﯿﺎری ،اﻣﯿﺮ اﻣﯿﺮﻗﻠﯽ و اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮد از ۴
ژوﺋﯿﻪ در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای آن ﻫﺎ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭘﯿﮕﺮد و
ﺗﺪاوم ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺎن ،ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﮐﻮب
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران اﺳﺖ.
آن ﻫﺎ از ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۹ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ «ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ»« ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم»« ،ﻧﺸﺮ
اﮐﺎذﯾﺐ »و «ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ »ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ً
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ و ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن ﻣﺒﺎرزان ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در  ۲۰ژاﻧﻮﯾﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺠﺪد آن ﻫﺎ در ﭘﯽ اﻓﺸﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻧﺸﺎن در زﻧﺪان در اواﺧﺮ ﺳﺎل
 ۲۰۱۸ﺑﻮد .ﺧﻄﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺠﺪد ﺷﺪن ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ.
– اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ اﺳﺖ.
– ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺒﺎرز ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺪﯾﺪا
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻧﺪ ﺗﺎ اﻇﻬﺎرات ﺷﺎن در راﺑﻄﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻧﺸﺎن در زﻧﺪان را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ و اذﯾﺖ و
آزارﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان را ًﻗﻮﯾﺎ
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
از رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻌﺎت ،ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب ،و ﺣﻖ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ،اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد.
ﻣﺎ ًﻗﻮﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آزادی ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط و ﻓﻮری ﻫﻤﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران
و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ".

ﺷﺎﭘﻮر اﺣﺴﺎﻧﯽ راد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ
اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺮداد ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۲ﻇﻬﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﻮرش ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﺎﭘﻮر اﺣﺴﺎﻧﯽ راد وی را
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎل
داده اﻧﺪ.
ﺷﺎﭘﻮر اﺣﺴﺎﻧﯽ راد از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت
ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻮرد ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺳﺎوه و از
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺆﺳﺲ ﺷﻮرای ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) ﺑﺴﺘﺎ( ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﭘﻮر اﺣﺴﺎﻧﯽ راد ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺎزل ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از
روز ﺷﺸﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر وی رادﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده اﻧﺪ.
ﻣﻮج ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﺮض ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ و زﻧﺪﮔﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ روز ﺑﺮوز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺻﺪای ﺣﻖ ﻃﻠﺒﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺮض
ﺟﺪی ﺑﻪ اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺟﻌﻔﺮ
ﻋﻈﯿﻢ زاده دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮد و ﺑﺮای
ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺧﺪاﺟﻮ ،ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺟﻮادی ،ﻓﺮﻫﺎد ﺷﯿﺨﯽ ،ﻫﺎدی ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻬﺪی
ﻓﺨﺮی ﻧﯿﺰ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﺷﺎﭘﻮر اﺣﺴﺎﻧﯽ راد ﻫﯿﭻ ﺟﺮﻣﯽ ﻏﯿﺮ از ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ درﺻﺪد
ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺮ ﻧﻮع ﺻﺪای ﺣﻖ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺷﺎﭘﻮر اﺣﺴﺎﻧﯽ راد و در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻌﺮض ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان از ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻤﮑﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮاﻫﺪ زد و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺎن آزادی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان -ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺮداد ﻧﻮدوﻫﺸﺖ
*****

ﺷﺎﭘﻮر اﺣﺴﺎﻧﯽ راد ﺑﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺎﭘﻮر اﺣﺴﺎﻧﯽ راد ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﮐﻪ دﯾﺮوز ﻇﻬﺮ از ﺳﻮی
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و دﯾﺮوز ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﻪ ۴
ﻓﻌﻼ و
دادﺳﺮای اوﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آزادی اﯾﺸﺎن ﻗﺮار وﺛﯿﻘﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻣﺎ ً
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ۸ -ﻣﺮداد ۹۸

10

 9ﻣﺮداد 1398

ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاي ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﻫﺎ
ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﮐﻪ ﺟﺮم
او ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرازت اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ
ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪان
اﺳﺖ ،از روز دوم ﻣﺮداد وارد اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮادر وی ﻣﻬﺪی ﻗﻠﯿﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺒﺮ ،ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
«ﻇﻠﻢﻫﺎ و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽﻫﺎ »ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎلﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض زده و اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎﻫﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران
زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﺶ اﻋﻼم
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت را ﻣﻬﺪی ﻗﻠﯿﺎن
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ:
"اﻣﺮوز در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱ﻣﺮداد  ۹۸ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﯿﺮم ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ
 ۱۳ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺴﺎﻓﺖ از دزﻓﻮل ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺴﺘﮕﯽ
و دﻟﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﭙﯿﺪه ﺑﻪ زﻧﺪان ﺷﻬﺮری
)ﻗﺮﭼﮏ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﭘﺲ از ﺗﻔﺘﯿﺶ آنﻫﺎ
اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎت و دﯾﺪار ﺑﺎ ﺳﭙﯿﺪه را دادﻧﺪ
وﻟﯽ از ﺑﺪو ورود ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ
اﻧﮕﺸﺘﺮی ﮐﻪ در اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺪرم ﺑﻮد و در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻧﺪانﺑﺎن ﻧﺪاده ﺑﻮد ،داﺋﻤﺎ ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﻧﺎآراﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ دﯾﺪار ﺳﭙﯿﺪه ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪﻧﺪ .و ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ رﻋﺐ و
وﺣﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺳﻔﺮ و دوری از ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮهای
ﺑﯿﻦ ﺳﭙﯿﺪه و ﻣﺎﻣﻮران زﻧﺪان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر روا ﺷﺪه رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﭙﯿﺪه را
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮده و او را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﭙﯿﺪه آن ﻫﻢ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﺎ ﻧﺎآراﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ و ﻣﺎﻣﻮران زﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﭙﯿﺪه ﻣﻤﻨﻮع
اﻟﻤﻼﻗﺎت اﺳﺖ و ﺳﭙﯿﺪه ﻫﻢ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ" : :ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺮا از ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؟ ﻣﻼﻗﺎت را ﻣﻤﻨﻮع
ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ"...ﺑﺎ اﺻﺮار ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان  ۵دﻗﯿﻘﻪ اﺟﺎزه ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از ﭘﺸﺖ ﮐﺎﺑﯿﻦ
ﺑﻪ ﺳﭙﯿﺪه داده ﻣﯽ ﺷﻮد" .
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮ و ﻫﻤﺴﺮش

ﺳﺎﻧﺎز اﻟﻠﻪ ﯾﺎری دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺎم و از
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﺴﺮ
ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و وﺿﻊ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻣﯿﺮ اﻣﯿﺮ
ﻗﻠﯽ ،ﻋﺴﻞ ﻣﺤﻤﺪی دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺎم و
ﻋﻠﯽ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ
از دﯾﮕﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ
رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان در ﻧﯿﺸﮑﺮ
ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزﯾﻬﺎ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎ و
ﭘﯿﮕﺮدﻫﺎ در اداﻣﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﮐﺬاﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺮای ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری دادﮔﺎه ﺑﺪوی اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان
۱۲ﻣﺮداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﮐﺮدﻧﻬﺎ ،ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺧﯿﺮ آن ﻃﻮﻣﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار اﻣﻀﺎء اﺳﺖ و
ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ
اداﻣﻪ دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﮑﺘﯿﻮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﺸﺘﻤﻞ از ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﺎر )س.
اف .د .ت( ،ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎر)س .ژ .ت(،
ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻣﺘﺤﺪه ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ)اف .اس .او( ،اﺗﺤﺎد
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ) ﺳﻮﻟﯿﺪر( ،اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ)او.ان .اس .آ( ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺳﺮﮔﺸﺎده در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۲۳ژوﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ و روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر
ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ":ﻣﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ را ًﻗﻮﯾﺎ
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .از رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن
ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺣﺘﺮام
ﺑﮕﺬارد.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺳﭙﯿﺪه
ﻗﻠﯿﺎن ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﯿﺸﮑﺮ
ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط آزاد ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
وﺳﯿﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎرﺷﺎن
ﻫﺴﺘﯿﻢ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﺳﻼﻣﺘﺸﺎن
ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺧﻮد ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ
ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ را ﮐﻪ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺒﺎرزات ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﮔﺸﻮد ،ارج ﺑﺪارﯾﻢ.
ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن درﺑﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط آزاد ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮای آزادی ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ در اﯾﺮان
Shahla.daneshfar2@gmail.com
http://free-them-now.com
 ۲ﻣﺮداد  ۲۴ ،۹۸ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۹
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ﺧﻠﯿﻞ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮي در
ﺳﻨﻨﺪج ﺑﻪ دو ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ
ﺻﺒﺢ روز  ۱ﻣﺮداد ﻃﯽ
ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﻃﺮف ﺷﻌﺒﻪ
ﭼﻬﺎرم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻠﯿﻞ ﮐﺮﯾﻤﯽ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺷﻬﺮ
ﺳﻨﻨﺪج اﺣﻀﺎر و ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺣﮑﻢ دو ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻮﺳﻂ
دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ وی اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺗﻬﺎﻣﺎت او در
اﯾﻦ ﺑﯿﺪادﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖ در
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻋﺪام راﻣﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻠﯿﻞ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﻪ  ۱دادﮔﺎه
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻨﻨﺪج ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺮاض وی و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﯿﻪ آن در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دو
ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮق و ﻓﻠﺰ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻃﯽ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای در ﻫﻤﯿﻦ روز ﺻﺪور ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻞ ﮐﺮﯾﻤﯽ را
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ ":ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻣﺼﺪاق روﺷﻦ ﻫﻤﺎن
ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ای و ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪام ﻋﻠﯿﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺣﻖ ﻃﻠﺐ ،آزادﯾﺨﻮاه و اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻠﯿﻞ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺮاﺳﻤﺎت روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺷﺮﮐﺖ
در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪان ﺳﻨﻨﺪج در دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﻋﺪام ،ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﯿﻪ اﻋﺪام و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﻣﺮ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﺰ اﻧﺴﺎن
دوﺳﺘﯽ و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻧﺶ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﺣﮑﺎم ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ای ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﺎن ﻟﻐﻮ آﻧﻬﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزادی ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ" .
اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻞ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺴﺎط
ﺳﺮﮐﻮب و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ در ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻒ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠﺒﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮای
آزادی ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮق و ﻓﻠﺰ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺗﻤﺎم آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺑﺮای
ﺧﻠﯿﻞ ﮐﺮﯾﻤﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزات اﻋﻼم داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻟﻐﻮ ﻓﻮری
ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮای او ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن درﺑﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا و ﺑﺪون ﻗﯿﺪو ﺷﺮط آزاد ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮای آزادی ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ در اﯾﺮان
Shahla.daneshfar2@gmail.com
http://free-them-now.com
 ۲ﻣﺮداد  ۲۴ ،۹۸ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۹
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ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

ﭘﯿﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺎﭘﻮر اﺣﺴﺎﻧﯽ راد
ﺑﯽ ﺷﮏ اﻋﻤﺎل زورﮔﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺿﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻤﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺷﮑﺴﺘﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ آزادی ﺧﻮاه وﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﺸﺎﯾﺪ را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﺪای ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎن وﻋﺪاﻟﺖ
ﻃﻠﺒﺎن را ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺷﺎﭘﻮر اﺣﺴﺎﻧﯽ
راد از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان
اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ
ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﺎﯾﻪ ﻧﻨﮓ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻗﺎﭼﺎق و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺳﺮدﻣﺪاران ﻓﺴﺎد و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ارﺗﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻔﺴﺪان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬرد
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﯿﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﻌﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﭻ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﺎﭘﻮر اﺣﺴﺎﻧﯽ راد
در راه ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺪم ﻧﻬﺎده و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﭘﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ او اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

دﺳﺘﮕﯿﺮي ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻔﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ

ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺠﯿﺮاﺗﯽ
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻔﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻇﻬﺮاﻣﺮوز "ﺷﺎﭘﻮر
اﺣﺴﺎﻧﯽ راد" ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزاد
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺆﺳﺲ ﺷﻮرای
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻘﻮط ارزش
ﭘﻮﻟﯽ ،ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﯽ،
ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری و دﻫﻬﺎ ﻣﻌﻀﻞ دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ
ﺷﺪن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ
از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻧﺸﺎن از ﻋﻤﻖ ﺑﺤﺮان ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ،
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ،ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺘﯽ و ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداره
ﮐﺸﻮر در رﻓﻊ و ﺣﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه وﻫﺮوﻗﺖ ﺻﺪای
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻗﺪام
ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮد ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮا؟ﭼﻮن
ﻧﺴﺒﺖ دادن اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ
دادﮔﺎه ﻫﺎی آﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ و ﺑﺪون وﮐﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد
و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮ
ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺑﺮف ﻓﺮو ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮع را اﺟﺮا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺎﭘﻮر اﺣﺴﺎﻧﯽ راد را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﺎن
آزادی ﻓﻮری و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ از ﻗﺸﺮ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازد
و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن وادار ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺳﮑﻮت ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺣﺎل
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﮏ ﺗﮏ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان
اﺳﺖ .وﻗﺖ ان رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻓﺸﺎر را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮان
آﻧﭽﻨﺎن زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺮات ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﻪ از ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﻠﮕﺮام اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم را داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ
درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اﺳﺘﯿﺼﺎل ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ را در ﻧﺸﺎن
دادن ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان و ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﮐﻮب اﻓﺮاد ﭘﯿﺸﺮو
و ﻓﻌﺎل ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯿﺒﺮد
ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی ﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﭘﺎک ﮐﺮده و
ﺻﺪای ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزد.
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ زﯾﺮ
ﻓﺸﺎر و ﺿﺮب ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻣﻮﺿﻊ
ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻗﺮار دارد و از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮآﺳﯿﻤﻪ و دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﯿﺰﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺑﺮای دﻓﺎع از
ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪای و ﺑﻨﯿﺎدی و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد درﺳﻄﺤﯽ
وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن آورد و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮدﻣﯽ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ.
آزادی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺠﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻮﻻد اﻫﻮاز
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ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﺧﺖ اﺣﺰاب ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز ﮐﺮدﺳﺘﺎن،
ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺣﺰب ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮد
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ،ﺣﺰب دﻣﮑﺮات
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
دﯾﺪارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮات ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺟﺰﯾﯿﺎت
آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽ از
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﻋﻀﺎ و ﮐﺎدرﻫﺎی
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ ﻟﻮ رﻓﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ داﺷﺘﻪ و
ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و در واﻗﻊ ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻫﺎ ،اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ و ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ،
ﺳﯿﻠﯽ از ﻧﻔﺮت و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﺮاه اﻓﺘﺎده و
آﻧﻬﺎ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯽ آﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ و آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ
و ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آن اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻣﺮوز و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﭘﺮ
از زد و ﺑﻨﺪ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ و دوﻟﺘﻬﺎ
اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﮐﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﯿﭻ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و
ﮐﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.
دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ،دوﺳﺘﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﻧﺎن و ﺳﺎﺧﺖ و
ﭘﺎﺧﺘﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻫﺮ
روزه ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن،
ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﺮروزه ﺷﻤﺎ و ﮐﺎرزارﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺗﺎن در
ﮐﺮدﺳﺘﺎن و در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻌﻠﻘﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر اﺻﻼح ﻃﻠﺐ اﺻﻮﻟﮕﺮا دﯾﮕﻪ ﺗﻤﺎﻣﻪ
ﻣﺎﺟﺮا در دﯾﻤﺎه  ۹۶در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪﻧﺪ،
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﺒﺎرزات ﺷﻤﺎ و ﻓﻀﺎی ﻣﺪرن و
ﺿﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺑﻪ ﭼﭗ ﭼﺮﺧﯿﺪن ﻫﺮ روزه ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺎﻧﻊ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ و
ﻣﺒﺎرزه ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ دور ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ از ﻣﺮدم در
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر و در آرزوی ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻋﺮاق اﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﮓ
ﻣﯿﺨﻮرد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از وﺣﺸﯽ ﺗﺮن و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وارد ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﺧﺖ

ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮ از ﺗﻮﻃﺌﻪ و
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ
ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "اﺣﺰاب ﮐﺮدی"
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺸﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار و
ﻣﺮﺗﺠﻊ ﮐﺮد و ﻋﻠﯿﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ
ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاﻗﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺎﺳﺪ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده و
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق را ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮده اﻧﺪ و زن ﮐﺸﯽ را
ﻣﺮﺳﻮم ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺮوز در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدم در ﮐﺮدﺳﺘﺎن و در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ و ﺗﻨﮕﻨﺎی
ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزش و ﺑﻨﺪ و
ﺑﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻓﺮدا اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺣﻘﯿﺮ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ُﺗﻮﻃﺌﻪ ای ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه درﺧﺸﺎن و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﺳﺖ رد ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزش ﮐﻨﺪ .ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ راﻫﯽ ﺟﺰ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﯿﺰ
رﺳﻮای ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز و آزادﯾﺨﻮاه ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎ رژﯾﻢ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در
ﺻﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت در ﺻﻒ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﻔﻮف آﻧﻬﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻃﻠﺐ و آزادﯾﺨﻮاه ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزات
ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
رﻫﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ و ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر از ﺳﺘﻢ و اﺳﺜﺘﻤﺎر و
ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﮔﺮو ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺟﺒﻬﻪ ﭼﭗ و آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮدم در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻓﺸﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﮑﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺻﻒ ﻫﺮ ﭼﻪ وﺳﯿﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان
 ۳ﻣﺮداد  ۲۵ ،۱۳۹۸ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۹

وﮐﻼي
ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ دارﻧﺪ
دادﮔﺎه ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ  ۱۶۵ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎده
 ۳۵۲ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت
دادﮔﺎه ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎﻧﺒﺎن آﻗﺎی
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ و ﺧﺎﻧﻢ ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن در
 ۹۸/۵/۱۲در ﺷﻌﺒﻪ  ۲۸دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان
ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻪ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و اﺗﻬﺎﻣﺎت
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ
دادرﺳﯽ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻋﻠﻨﯽ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﺟﺎزه
ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ را داﺷﺘﻪ و آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻗﻄﻌﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ
و اﻋﺘﻤﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎء
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻓﺮزاﻧﻪ زﯾﻼﺑﯽ
ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﯿﺪری ﻣﻨﺶ
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اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي
ﻣﻨﺠﯿﻞ ،ﺷﻬﺮداري و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدی ﻣﻨﺠﯿﻞ
روز دوم ﻣﺮداد ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدی ﻣﻨﺠﯿﻞ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن
ﮔﯿﻼن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺣﻘﻮق ﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ارﮔﺎنﻫﺎی اداری اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ۳
روز دوم ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ۳
رﺷﺖ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮد
ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
اداﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات راه دور
روز  ۱ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺣﺪود  ۳۰۰ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات راه
دور در ﺷﯿﺮاز ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ روز و دراﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و وﻋﺪه ﻫﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻘﺎﺑﻞ
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﯿﺌﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﺳﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﺎم اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺪود  ۱۲۰۰ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده ودر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽ آورﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در
ﺳﺎل  ۸۵ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺣﯿﺎی آن
و ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻣﺮﺗﺐ وﻋﺪه داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،ﻫﺮ ﮐﺪام
از آﻧﻬﺎ ﺣﺪود  ۵ﺗﺎ  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻃﻠﺐ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن از ﺧﺴﺎرت دﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻞ
ﻃﻠﺒﻬﺎﯾﺸﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻃﻠﺒﺸﺎن ﺣﺪود  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  ۸۵ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪای ۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻃﻠﺒﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد وﺳﯿﻠﻪای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺣﺘﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮراﻫﺎ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان
 ۲ﻣﺮداد  ۲۴ ،۱۳۹۷ ،۹۸ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۹
*****

ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﻤﯿﺮات ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ
روز  ۳۱ﻣﺮداد اﻋﺘﺼﺎب ﺳﻪ روزه ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﻤﯿﺮات
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان ﻃﯽ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻓﺸﺮده و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان در واﻗﻊ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺎزل
ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﺮده وار ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﯾﮏ

ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﺴﺎط ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران از
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ
ﻋﺪم اﺟﺮای ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ و در واﻗﻊ ﺳﻄﺢ ﻧﺎزل
ﺣﻘﻮﻗﻬﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق
آﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ در ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ و در ﻧﻔﺖ ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ،
اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻻﯾﻪﻻﯾﻪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری و
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻣﺰد و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺰدی آﻧﻬﺎ در اﮐﺜﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺣﺪود  ۹۴ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرﻧﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ
اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺑﺎر زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
آﺑﺎدان در  ۲۹ﺗﯿﺮ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻐﻠﯽ
ﺷﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ
ﺷﺪه دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در روز دوم اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺑﺨﺸﻬﺎی دﯾﮕﺮ
ِ
ﮐﺎرﮔﺮان دو
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻌﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﻃﯽ دو
روز اول اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ
را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در روز  ۳۱ﺗﯿﺮ از ﺗﺮس ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ آﺑﺎدان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﻮری و اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺮ
ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی
اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ" ﮐﻪ دارای ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﻣﻀﺎء
ﻃﺮﻓﯿﻦ رﺳﯿﺪ .اﺟﺮای ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻗﺮاداد ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ دارﻧﺪ از ﮐﺎر ﺣﺠﻤﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر داﺋﻢ ،درج ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﻮات و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﻻﻧﻪ،
اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آﻧﺠﺎ و
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯽ ﺣﺪ ﮐﺎرﮔﺮان از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﻋﺪه ﻫﺎ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت،
و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﻓﻮری آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﻤﯿﺮات
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮراﻫﺎ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان
 ۲ﻣﺮداد  ۲۴ ،۱۳۹۷ ،۹۸ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۹
*****

ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺳﺎل  97ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ و
ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ اﻋﺘﺮاﺿﯽ دﯾﮕﺮ
ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ
ﺑﺎرﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺳﺎل  ۹۷در اﻋﺘﺮاض ﺑە ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداش
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ﺳﺎل  ۹۷ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺻﺒﺢ روز  ۵ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﺗﻬﺮان ﻓﺮاﺧﻮان داده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ
ﮐﺮده اﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ آﻧﺎن در ۳۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در آن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎ
ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن " ﺗﺎ ﭘﺎداﺷﻮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ،از ﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ"،
"اﺧﺘﻼﺳﻬﺎ ﮐﻢ ﺑﺸﻪ ،ﭘﺎداش ﻣﺎ ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻪ"" ،ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
اﯾﻢ از وﻋﺪه ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ اﯾﻢ" ،ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﻫﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻄﻮر واﻗﻌﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺴﺘﺮده
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮان ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﯽ را ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ
روز  ۱ﻣﺮداد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ در اﻗﺪاﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ_ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﻬﺎﻧﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و از ﺑﺴﯿﺎری از
ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده
آﻧﻬﺎ ﺣﺪود  ۱۱ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻋﺮض ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آن
اﺑﻼغ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ در روز دوم ﻣﺮداد ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺠﻤﻊ داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻤﻌﺎت
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﻖ
اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی رﺷﺖ
ﺻﺒﺢ روز  ۲ﻣﺮداد ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ
در رﺷﺖ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ۳ﻣﺎه ﺣﻘﻮق ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﻬﺮداری ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﮐﺎرﮔﺮان
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﻘﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻬﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﻔﺘﺨﻮر
ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ و ﻣﺪام در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و آن ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض
ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯿﺘﻮان ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ را زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ و
ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ.
اداﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
روز اول ﻣﺮداد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر  ۳۰ﺳﺎﻟﻪ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺣﺪودا  ۵ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﯾﻦ
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در
ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻠﺖ از
ﮐﺎرﮔﺮان ،وﻋﺪه داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﺳﺘﺎﻧﺪار از ﻃﺮﯾﻖ
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وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ در ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده وﺑﺎ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ و وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﻨﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮراﻫﺎ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان
 ۴ﻣﺮداد  ۲۶ ،۱۳۹۷ ،۹۸ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۹
*****

ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﺎل  ،97دﯾﺪار
اﻋﻀﺎي اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزاد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻌﻔﺮ
ﻋﻈﯿﻢ زاده و اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﻄﺎر
ﺷﻬﺮي ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز  ۵ﻣﺮداد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺮار از ﻗﺒﻞ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺟﻤﻌﯽ از
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﺎل  ۹۷در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در
ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ در
ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻮرم
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ارزش آن ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻣﺎه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺿﺮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﻪ وﻋﺪه ﻗﺒﻮل ﻧﺪاره"" ،ﻣﺎﻫﻤﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﯾﻢ از
وﻋﺪه ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ اﯾﻢ" " ،ﻓﺮﯾﺎد ﻓﺮﯾﺎد از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺪاد"،
"اﺧﺘﻼﺳﻬﺎ ﮐﻢ ﺑﺸﻪ ،ﭘﺎداش ﻣﺎ ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻪ"" ،ﭘﺎداش
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎﺳﺖ"" ،دروﻏﮕﻮ ،دروﻏﮕﻮ ،وﻋﺪه
ﺗﯿﺮﻣﺎﻫﺖ ﮐﻮ".
در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ در
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺟﻮاب
ﻧﺪﻫﺪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺳﺎﻋﺖ دوازده ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ .ﺳﭙﺲ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ" ،او
را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﯾﮑﯽ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻫﻮش رﻓﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن او از زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰد"ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺣﯿﺎ ﮐﻦ،
ﺻﻨﺪﻟﯽ را رﻫﺎ ﮐﻦ".
در اﯾﻦ روز ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و
ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻮش ﺑﺎش،
ﻣﻌﻠﯿﻢ ﻧﻪ اوﺑﺎش" ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن و
ﺑﻨﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ وﺿﻊ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺘﺸﺎن و اﺧﺘﻼس ﻫﺎ و دزدی ﻫﺎ
اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺮی ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ "درد ﻣﺎ درد
ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﯾﺎری ﮐﻨﯿﺪ" ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ

ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻣﯿﮑﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ در ۳۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴﺎل ﺗﺠﻤﻊ داﺷﺘﻨﺪ.
دﯾﺪار ﺟﻤﻌﯽ از اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزاد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻌﻔﺮ
ﻋﻈﯿﻢ زاده
روز ﺟﻤﻌﻪ  ۴ﻣﺮداد  ۹۸ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزاد
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻈﯿﻢ زاده رﯾﯿﺲ
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده او دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ  .آﻧﺎن در
اﯾﻦ دﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺎن آزادی ﺟﻌﻔﺮ و ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی در
ﺑﻨﺪ و رﻓﻊ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ
دﯾﺪار از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ آزادی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط و ﻓﻮری ﻧﺪا ﻧﺎﺟﯽ
 ،ﻋﺎﻃﻔﻪ رﻧﮕﺮﯾﺰ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی و آﻧﯿﺸﺎ اﺳﺪاﻟﻠﻬﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮده و ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی و اﺣﻀﺎر و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﺗﺠﻤﻊ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان و
ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ ﮐﺎرزارﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزات ،آزادی ﻓﻮری ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮔﺮ ،و آزادی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و از ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ای
ﺧﻮد ﭼﻮن ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ ،ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب ،ﺣﻖ ﺗﺠﻤﻊ و ﺣﻖ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺮدم دﻓﺎع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب
ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﻄﺎر ﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﻫﻮاز ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺳﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺠﻤﻌﺎت
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ای ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻗﺪاﻣﯽ
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﮐﺎﻧﺎل رﺳﻤﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻂ و اﺑﻨﯿﻪ راه آﻫﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از
اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﮔﺰارش ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان
ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺰد
ﻣﻌﻮﻗﻪﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﺳﻮی ﻓﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻮاز در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
روز  ۴ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻧﻌﮑﺎس داﺷﺖ و آﻧﻬﺎ در ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺰدی ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی اﻫﻮاز
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮراﻫﺎ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان
 ۵ﻣﺮداد  ۲۷ ،۱۳۹۷ ،۹۸ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۹
*****

ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ،و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻬﺎي
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز  ۶ﻣﺮداد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
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ﺳﺎل  ۹۷در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﭘﺎﯾﺎن
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ روز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض زدﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮران
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺒﻞ در
ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻓﺸﺎر و ﻫﻞ دادن و
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﻌﯽ در ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮدن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
ﻣﻌﺘﺮض را داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻌﺘﺮض در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺰدوران
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زدﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻒ زدن و
ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن "ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺣﯿﺎ ﮐﻦ"" ،ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺣﯿﺎ
ﮐﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ را رﻫﺎ ﮐﻦ"" ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻬﻮش ﺑﺎش
ﻣﻌﻠﻤﯿﻢ ﻧﻪ اوﺑﺎش" ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮد ﺷﺪت داده و ﺧﯿﺎﺑﺎن
را ﺑﺴﺘﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد "دروﻏﮕﻮ
دروﻏﮕﻮ وﻋﺪه ﺗﯿﺮﻣﺎﻫﺖ ﮐﻮ"" ،ﻓﺮﯾﺎد ﻓﺮﯾﺎد از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﯿﺪاد"،
"ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮد ذﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد" .ﺑﺮ روی ﺗﺮاﮐﺘﻬﺎ و
ﺑﻨﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد "ﭘﺎداش ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﺎﺳﺖ"" ،زﻧﺪان و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ"" ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﯿﻤﯿﺮد ذﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد".
درﺧﻼل اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﺎی
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ اﻓﺘﺎدن او ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد اﻋﺘﺮاض ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪ و ﻫﻤﮕﯽ
ﺷﻌﺎر ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺣﯿﺎ ﮐﻦ ،ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ .زﯾﺮ
ﻓﺸﺎر اﻋﺘﺮاض ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺎﻫﺮی ﻣﻌﺎون ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ آﻧﺎن ﺷﺪ .او ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪ
ﺗﻼش ﮐﺮد ﻓﻀﺎ را آرام ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺑﺮو
ﺷﺪ .ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯽ
ﺧﺒﺮی ﻣﯿﺰد ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺗﺎ اﻻن از ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ای ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ده ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ روز ﻗﺒﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮداد ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻤﻊ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن "ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﻪ وﻋﺪه ﻗﺒﻮل
ﻧﺪاره"" ،ﻣﺎﻫﻤﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﯾﻢ از وﻋﺪه ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ اﯾﻢ" " ،ﻓﺮﯾﺎد
ﻓﺮﯾﺎد از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺪاد"" ،اﺧﺘﻼﺳﻬﺎ ﮐﻢ ﺑﺸﻪ ،ﭘﺎداش ﻣﺎ ﺣﻞ
ﻣﯿﺸﻪ" ،اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺧﺘﻼﺳﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ
و وﻋﺪه ﻫﺎی ﭘﻮچ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮری ﻃﻠﺒﻬﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮاﺧﻮان اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
 ۱۴ﻣﺮداد
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ در
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻌﻠﻤﺎن،
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺗﻨﺰل ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﻫﻤﮑﺎران را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ده ﺻﺒﺢ روز ۱۴
ﻣﺮداد ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ داده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺎﮐﻨﻮن از
ﺳﻮی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان ،اﻟﺒﺮز،
اﺻﻔﻬﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ) ﺗﺒﺮﯾﺰ ( ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ
)اروﻣﯿﻪ ( ،ﮔﯿﻼن ) رﺷﺖ ( ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) اﻫﻮاز ( ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن
) ﺳﻨﻨﺪج  +ﻣﺮﯾﻮان ( و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه )ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ( ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺠﻤﻌﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻓﺎرس و ﺑﻮﺷﻬﺮ در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ زﺣﻤﺘﮑﺶ
روز  ۵ﻣﺮداد ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﺎرس و
ﺑﻮﺷﻬﺮ ،در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﻣﻌﻠﻢ زﻧﺪاﻧﯽ در زﻧﺪان ﻋﺎدل آﺑﺎد ﺷﯿﺮاز دﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ زدﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ زﺣﻤﺘﮑﺶ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ و
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ او “ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم” “ ،ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ" و ﺣﻀﻮر در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﯿﺮاز و ﺗﻬﺮان
اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺎرزار ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزات و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺻﺪور اﺣﮑﺎم اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ.
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺮاداد ﻣﻌﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
در ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺻﺒﺢ روز  ۶ﻣﺮداد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺮارداد
ﮐﺎرﻣﻌﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ و ﻋﺪم ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ و ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ درب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻮری آﻧﺎن داﺷﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﺷﻐﻠﯽ و اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ.
از اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﺤﺼﯿﻞ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزﯾﻬﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ و آزادی ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻣﻌﻠﻤﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ،اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و
رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ و ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ،درﻣﺎن راﯾﮕﺎن،
ﻟﻐﻮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ،اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﭘﻮﻟﻬﺎی ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ
رﻓﺘﻪ از ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ذﺧﯿﺮه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و
آزادی ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻣﻌﻠﻤﺎن زﻧﺪاﻧﯽ.
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺑﺤﻘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزاﺗﺸﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
دارﻧﺪ و در ﺟﻠﻮ آوردن ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و
ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ از ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و ﻣﺒﺎرزات
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ِﺑﻮﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده از ﺗﺠﻤﻊ  ۱۴ﻣﺮداد آﻧﺎن
ﻓﺮا ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮراﻫﺎ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان
 ۶ﻣﺮداد  ۲۸ ،۱۳۹۷ ،۹۸ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۹
*****
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ﮐﺎرﮔﺮان راه آﻫﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺧﻮد را آﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ
اﻣﺮوز ﺷﺸﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﮐﺎرﮔﺮان راه آﻫﻦ ﮐﺮج ،اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ،رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ ،اﺣﻤﺪ آﺑﺎد رﻓﺴﻨﺠﺎن ،و ﺳﯿﺮﺟﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮاورس راه آﻫﻦ ﻗﺮار
دارﻧﺪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎﯾﺸﺎن دﺳﺖ
ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب زدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻪ ﻣﺎه دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮد را
ﻃﻠﺐ دارﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺮده وار و ﻣﻮﻗﺖ
ﮐﺎری ﺧﻮد اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ .اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان اﺣﻤﺪ آﺑﺎد و
ﺳﯿﺮﺟﺎن از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان راه آﻫﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮای
روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب داده و از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی راه آﻫﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ
اﻋﺘﺼﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ ﺧﻮد
ﻫﻤﻮاره در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎده و
ﺗﺎﮐﯿﺪﺷﺎن ﺑﺮ رﺳﻤﯽ ﺷﺪن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎری ﺷﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﮐﺎرﮔﺮان راه آﻫﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮﯾﺘﺮی ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯾﺸﺎن و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ
ﺑﺮده وار ﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان
راه آﻫﻦ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮراﻫﺎ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان
 ۶ﻣﺮداد  ۲۸ ،۱۳۹۷ ،۹۸ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۹
*****

ﮐﺎرﮔﺮان راه آﻫﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺣﺮﮐﺖ
ﻗﻄﺎرﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان راه آﻫﻦ ﮐﻪ از  ۵ﻣﺮداد ﺷﺮوع ﺷﺪه اﻣﺮوز
ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎ اﻣﺮوز
 ۷ﻣﺮداد ﮐﺎرﮔﺮان راه آﻫﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن در ﺳﻮﻣﯿﻦ روز
اﻋﺘﺼﺎب ﺧﻮد ﺧﻄﻮط راه ّآﻫﻦ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎ را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان راه آﻫﻦ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﺮده
وار ﮐﺎر و ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﺰﻣﺪﻫﺎﯾﺸﺎن اﻋﺘﺮاض
دارﻧﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان راه آﻫﻦ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺮج ،اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ ،اﺣﻤﺪ آﺑﺎد رﻓﺴﻨﺠﺎن،
و ﺳﯿﺮﺟﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ از روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ در اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺴﺮ
ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ
اﻋﺘﺼﺎب اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .از اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان راه آﻫﻦ
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و اﺧﺒﺎر آﻧﺮا ﺑﺎزﺗﺎب داد.
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎ
ﺣﺰب ﮐﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان
 ۷ﻣﺮداد  ۲۹ - ۹۸ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۹
*****

اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﻗﻨﺪ ﻓﺴﺎ ،ﺷﻬﺮداري رﺷﺖ،
آب ﻣﻌﺪﻧﯽ داﻣﺎش و ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزي
 روز  ۶ﻣﺮداد ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮداری رﺷﺖ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪن دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه و در
ﺷﻬﺮ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
 روز  ۶ﻣﺮداد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﻓﺴﺎ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ۳ﻣﺎه ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮد ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ
زدﻧﺪ.
 روز  ۶ﻣﺮداد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ داﻣﺎش دراﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش  ۲۰ﺧﻮدرو
ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺣﻤﻞ ﺑﺎر اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن
ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ روز ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
 روز  ۵ﻣﺮاد ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﺳﺎزی ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ)ﺳﺪﯾﺪ( در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ
ﺧﻮد و ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ زدﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮراﻫﺎ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان
 ۷ﻣﺮداد  ۲۹ ،۱۳۹۷ ،۹۸ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۹
*****

اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان راه آﻫﻦ اداﻣﻪ دارد

اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻂ و اﺑﻨﯿﻪ و ﻓﻨﯽ راه آﻫﻦ ﮐﻪ از روز ۵
ﻣﺮداد ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ دارد .از ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۸ﻣﺮداد  ،۱۳۹۸ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻂ اﺑﻨﯿﻪ و ﻓﻨﯽ راه آﻫﻦ در
ﺧﻄﻮط ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﻧﻮراﺑﺎد ﺷﺎزﻧﺪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺰد و ﻧﻮع ﻗﺮار دادﻫﺎی ﺑﺮده وار ﮐﺎری
ﺧﻮد درﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻋﺘﺮاض
ﮐﺎرﮔﺮان راه آﻫﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس وارد دوﻣﯿﻦ روز ﺧﻮد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان راه آﻫﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﯿﺰ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ
اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن را داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﺎ
ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ اداری ﺧﺒﺮی از ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻧﺸﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان
ﻗﺮار ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮای اﻣﺮوز ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺮداد را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان
راه آﻫﻦ ﮐﺮج ،اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ ،اﺣﻤﺪ آﺑﺎد
رﻓﺴﻨﺠﺎن ،ﺳﯿﺮﺟﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن از ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺮدادﻣﺎه دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ .از اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان راه آﻫﻦ
و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮراﻫﺎ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان
 ۸ﻣﺮداد  ۳۰ ،۱۳۹۸ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۹
*****

ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ!
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اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺎرون،اداﻣﻪ
ﮐﺎرزار ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﭙﻪ و اول ﻣﺎه ﻣﻪ و دو ﺧﺒﺮ اﻋﺘﺮاﺿﯽ دﯾﮕﺮ
ﺳﻮﻣﯿﻦ روز اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺎرون
روز  ۸ﻣﺮداد ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺎرون ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ روز
ﻣﺘﻮاﻟﯽ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻤﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻋﺘﺮاض اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻓﺎﺣﺶ در ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻬﺎﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻫﺎی
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻮرﭼﺸﻤﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان  ۶ﻣﺎه دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺮان روزﻣﺰد ﺑﻪ  ۱۵ﻣﺎه ﻣﯽ
رﺳﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮرﭼﺸﻤﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺞ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ده ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺰد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺰاﯾﺎ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ﺗﺎ دو
ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺗﺮ از رﻗﻢ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ و ﻋﺪم
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺣﺪود  ۴۰۰ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ آﻧﺎن
ﻗﺮارداد ﻣﻮﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻨﻨﺪج در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺗﭙﻪ و اول ﻣﻪ
روز  ۸ﻣﺮداد ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی در
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ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻨﻨﺪج ﺑﻪ ﮔﻠﮕﺸﺖ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺗﭙﻪ و اول ﻣﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﻓﻮری و ﺑﺪون
ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎرزار ﺑﺮای آزادی
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ و اول ﻣﺎه ﻣﻪ  ،ﮐﺎرزار ﻋﻠﯿﻪ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزات و ﺑﺮای آزادی ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﯾﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ وﺳﯿﻌﺎ از اﯾﻦ
ﮐﺎرزارﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ
روز  ۶ﻣﺮداد ،ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺒﯿﺒﯽ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﯾﺎر ،اداره
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ وی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون
ﺣﻘﻮق وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺒﯿﺒﯽ اﺳﺖ .ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
اﺧﺮاج ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ در
ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺷﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮی ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای
ﺳﺎﻋﺖ ده ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرده ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﮐﺰ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در  ۹اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ داده اﻧﺪ.
آزادی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن زﻧﺪاﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺎن دادن
ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزات ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻮری آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن،

ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ!

اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ و درﻣﺎن
راﯾﮕﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮداری ﻻﻟﯽ
روز  ۷ﻣﺮداد ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮداری ﻻﻟﯽ )در ﺧﻮزﺳﻨﺎن( در
اداﻣﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ۱۲ﻣﺎه ﺣﻘﻮق ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .اﻋﺘﺮاض اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان
اداﻣﻪ دارد.
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
روز  ۷ﻣﺮداد ۳۰ ،ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ
ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ دراﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﺎی
ﺳﻔﺎرﺷﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
زدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﺶ از  ۴ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺒﺎر ﭘﺨﺶ
ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ وﻟﯽ
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ.
اﻧﺒﺎر ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی
ﺳﻨﻨﺪج ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎهBOT ،ﺷﯿﺮاز ،ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮاز ،ﺳﯿﮑﻞ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﺎزرون ،اﻓﻖ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ،ﮔﻨﺎوه و ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮراﻫﺎ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان
 ۸ﻣﺮداد  ۳۰ ،۱۳۹۸ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۹

زﻧﺪه ﺑﺎد ﺟﻤﻬﻮري ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ!

