
 ٤٤٤ شماره      -  چهارم  دوره           کارگر کمونيست 

 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

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

 ٦٩٣١ آذر  ٦٤  سه شنبه، کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٤٤٤ 

   61٦٤دسامبر  ٤

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان                                 

 ٣١بخش بین المللی: داوود رفاهی                صفحه                            
 ٦٦ صفحه  

 ٤ صفحه   

 ٧ صفحه   

 ٩ صفحه  

 ٤ صفحه   

 ٨ صفحه   

 "یادداشت سردبیر
 معلمان بازنشسته مقابل مجلس  

کارگران شرکت واحد مقابل 
 شهرداری 
 حزب کمونیست کارگری ایران

دفاع از توده ها به بهانه مرگ 
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 جنبش کارگری باید از ضعفها عبور کند
 ناصر اصغری

 حمید تقوایی
 ایران در آخر  لیست رفاه

"مننو ع طننارننیننه رجننبنن "  نن ننتننر  
نوشته ای است از من نننا احن ی  

. )نوشتنه  ٦١٠٢ دسامبر    ٣ بتاریغ  
های م نا زیادن  ع ما مجنبنورین   
 اریخ ع رعز را ق   کن  ( من نننا  
اح ی شخص ت  آشننا اسنت. اع  
در فعناین نتنمنای من ن انن  ع در  
مبارزه طلن نه اسنسی سن ناسن  ع  
طل ه اط ای مبارزی شناخته شن ه  
است. فعای تمای م نا اح ی در  
خارج از کشنور اننجنای من نشنود   
اما باز اب سن ناسن  ع  ناتن نرا   
اجتماط  ایو فعای تما  در داخنل  
ایران به منشا  ات ر ممم  طلن نه  

اط ای  دفاع از حقوق زننان  دفناع  
 از زن ان ان س اس   است. 

 
در طننر ننه مننبننارزه بننا اسننسی  
سنن نناسنن  بشنن   انننتننقننادی ع  
افشاگر چمره فاش نسنتن  اسنسی  
س اس  در ق ر  در ایران اسنت.  
حضور اع در م  یای اجنتنمناطن   
در نق  ع افشا ماهن نت ع چنمنره  
فاش نسنتن  اسنسی سن ناسن  در  
آیننمننان  ارننریننش ع سننوینن  در  
 ننلننویننزیننون ع رعزنننامننه هننا بننا  
 برجستگ  باالی  دی ه م شود.  

 

بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به 
 مناسبت روز دانشجو

 
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار 
کرمانشاه: از بیانیه فراگیر دانشجویان 

 قاطعانه حمایت کنیم
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 مینا احدی 
من و عاطفه رجبی   
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 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت   حريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئویيت مطایب با نويسن گان آنماست.  
درج مقاال  در کارگر کمونيست یزعما به معني 

  ائي  مضمون آنما از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ١صفحه  

آذرمناه بنر اسناو دع    ٠١ امرعز  
فننراخننوان قننبننلنن   مننعننلننمننان  
بازنشسته در مقنابنل منجنلن  ع  
کارگران شرکت عاح  در مقنابنل  
شمنرداری  نجنمند کنردنن  ع بنر  
خنننواسنننت هنننای منننمننن  خنننود  
پننافشنناری نننمننودننن . فضننای  
رزمن ه ع  عرض  حاک  بنر اینو  
دع اطتراض ع شعارهای کوبننن ه  
آنما که ه  خواسنت هنایشنان را  
مطرح من ندنرد ع هن  افشناگنر  
فساد حندنومنتن نان بنود  اعین نو  
مشخصه ایو دع  جمند بنود. در  
کرمانشاه ن ز ب ش از هزار معنلن   
بازنشسته دست به  جنمند زدنن .  
در رشننت ع ینزد ننن ننز مننعننلننمننان  
بازنشستنه  نجنمنعنا  مشنابنمن   

 برگزار کردن .  
 

ربق گزارش  که به ما رسن ن ه  
اسننت بنن ننش از هننزار مننعننلنن   
بازنشنسنتنه در  نمنران دسنت بنه  
یک  جمد دع سناطنتنه منقنابنل  
مجل  زدن  ع بر چنن  خنواسنت  
مم  خود  اک   کردن : زنن انن   
س اس  آزاد بای  گنردد  منعنلن   
زنننن انننن  آزاد بنننایننن  گنننردد   
اسننمنناطنن ننل طننبنن ی آزاد بنناینن   

گردد  خن  فنقنر سنه من نلن نون  
حقوق ما یک م ل نون  هنزینننه  
ها دالریه  حقوق منا ریناین نه از  
جننمننلننه شننعننارهننای مننعننلننمننان  
بنننازنشنننسنننتنننه بنننود. بنننر رعی  
پسکاردهای منتنعن دی کنه در  
دست معلمان بازنشسته در  منران  
ع کننرمننانشنناه بننود بننر خننواسننت  
درمان رایگان برای بازنشستگنان  
 اک   ش ه بود. بر پسکناردهنای  
دیگری ننوشنتنه شن ه بنود: اینو  
زننن گنن  حننق مننو بننازنشننسننتننه  
فننرهنننننگنن  ننن ننسننت. ینندنن  از  
 حنه های جایب  جمند امنرعز  
سنخنننننراننن  ینندن  از مننعننلننمننان  
بازنشسته بود کنه گنینت امنرعز  
رعز معن نشنت اسنت  امنرعز رعز  
اطتراض ما به اینو ننابسنامنانن   
ها ع دستگ ر همدارانمان اسنت.  
ع جمع ت با شعار خ  فنقنر سنه  
م ل ون   حقوق ما یک م ل ون  
اع را همراه  کردنن . در پناینان  
 جمد امرعز قطعننامنه منعنلنمنان   
بازنشسته خوان ه شن  ع بنعن  از  
خوان ه ش ن قطعنامه معلمنان بنا  
شعار ما جواب م خواه ن  یناال   
اطننسی کننردننن  کننه اگننر پنناسننخ  
نگ رن   دعبناره  نجنمند خنواهننن   

کرد ع ایو بار بنا چنادر زدن در  
مقابل مجل   نحنصنو خنواهننن   
کننردننن .  ننجننمنند امننرعز ادامننه  
منبننارزه قنن ر ننمنننن ی اسننت کننه  

منمنر    ٢ معلمان بازنشسته از رعز  
  ٢ امسال شنرعع کنرده انن . رعز  

ممر هزاران معل  در نزدینک بنه  
شمر بطور همزمان دسنت بنه    ٦١ 

  جمد اطتراض  زدن .  
 

کارگران شرکت عاحن  نن نز کنه  
قص  داشتنن  امنرعز در منقنابنل  
مجل   جمد کنن  بنا سنرکنوب  
عحشنن ننانننه مننزدعران حنندننومننت  
مواجه شن نن . اعبنار سنرکنوب  
حدومت عحش اننه بنا بنا نوی بنه  
جننان کننارگننراننن  افننتننادننن  کننه  
برای احقاق حنقنوق اعین نه خنود  
 جمد کرده بودنن . کنارگنران را  
مورد ضرب ع شتن  شن ین  قنرار  
دادنن  ع دهنمننا ننینر از آننمنا را  
دستگ ر کردن   ا جنلنو هنر ننوع  
 جمع  را بگ رن  اما کنارگنران  
در خ ابان خ ای  جمند کنردنن  ع  
به م   چن یو ساطت بنا خشن   
ع نننیننر  طننلنن ننه شننمننرداری ع  
شورای شمر ع نماین گان دزد ع  

 چپاعیگر شعار دادن  ع بر  

 معلمان بازنشسته مقابل مجلس 
کارگران شرکت واحد مقابل 

 شهرداری 
 حزب کمونیست کارگری ایران
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در یادداشت هیته گذشته در اینو  
نشریه به منر  کناسنتنرع اشناره  
ای کو اه داشت . در ایو هیته بنه  
بنمناننه مننر  اع بنار دینگنر بننه  
کاسترع اشارا ن  خنواهن  داشنت.  
ایو نه یادداشنتن  در "پناسن اشنت  
کاسترع" ع نه قرار است شخص نت  
اع زیر انتقاد گرفتنه شنود. شناین   
به قول آقای جسل ایجادی اسنتناد  
جامعه شناو ساکو فرانسه"بطنور  
مسل   اریخ را بای  بطرز طنلنمن    
منننطننناینننعنننه کنننرد ع اننننقنننسب  
کاستریست  ع اترا  آنرا را بن عن  
محک ای ئویوژیک  باین  منورد  
 وجه قرار داد." اما ننه بنه شن نوه  
هم و استاد که هنننوز ننقنطنه در  
پایان ایو جملنه ننگنذاشنتنه ادامنه  
م  هن :" عین  بنا منتناننت ع بنا  
قارعن نت بناین  گنینت کنه من ل  
کاستریس   ینک  نو ناین نتناریسن   
طوامیریب  یک فاجعه دیگنر در  

  اریخ بشریت است.)!(" 
 

الزی است یادآعر شوی که نویسننن ه  
ایو یادداشت ه چگونه سنمنپنا ن   
به شخن  کناسنتنرع نن اری شناین    
آنق ر که "چه گوارا" بنراین  قناینل  
احننتننرای اسننت )شنناینن  دینن ننلننش  
زننن گنن  ع مننبننارزا  ع مننر   
 راژیک اعست( شخ  کناسنتنرع  
ا س نبوده ع ن ست. ننبنوده چنون  
ه چ عقت یادی نمن  رعد در اعج  
کشتار در اینران در دهنه شنصنت  
ایشان م نزبنان منوسنوی ننخنسنت   
عزیر جمموری اسسمن  بنود کنه  
به ایشان درو ممنلندنت داری ع  
مننبننارزه ضنن  امننپننرینناینن ننسننتنن  را  
آموخت. بمرحال منر  کناسنتنرع  
دستاعیزی ش ه کنه دعبناره دق ع  
دی  بورژعازی سر کنمنونن نسنتنمنا  
خای  شنود  نا شناین  " نوده هنا"  
بترسن  ع از کنمنونن نسن  ع آرمنان  
خواه  حرف  نزن  چون بنه قنول  
استاد فوق " ... جربه تابت کنرده  
که در س است  اغلب عقتما کنار  
با آرمانخواهن  ع  ن اقنت آغناز  
م شود ع سپ  به بورعکنراسن  ع  
جنایت ع سرکوب منجر من نشنود.  
آیا آرمانخواه  ع   اقت برابر بنا  

ط ایت خواه  ع  رق  خواهن  ع  
احترای به ارزشمای انسان  اسنت   
هننرگننز..." مننیننایننش هنن ننتننلننر ع  
استای و! به  وده هنا بناین  حناین   
کننرد "کننه از منناسننت کننه بننر  
ماست!"جسل ایجادی به  نراحنت  
 وده مردی را مسبب همه ب بختن   
هننای مننعننرفنن  منن نندنننننننن  کننه  
دیدتا ورهای بورژعازی سر منردی  
آعردن  مانن  ه تلر ع اسنتناین نو ع  
خننمنن ننننن  ع... ایشننان   نناکنن نن   
م دن "... وده هنا بنرای هن نتنلنر  
کن  زدننن  ع چشنن  خننود را در  
برابر کوره های آدی سوزی بستنن   
ع  وده ها برای خم نن  زنن ه بناد  
گیتن  ع خود را ف ا کردن .  نوده  
خننننرافننننه زده از ارزشننننمننننای  
 رق خواهانه دعر بوده ع در خ منت  
ار جاع است ع بنننابنراینو  نوهن  ع  
خرافه آنان ارزر مینبنتن  بشنمنار  
نم  آی ..." ع ایشان همه اینما را  
م  گوی   ا کاسترع را همنردین   
ایشان معنرفن  کنرده بناشن  کنه  
 وده های خرافه زده مسبب رعی  
کنار آمن ن اع ع سنرکنوب منردی  

 کوبا هستن . 
 

اینده "کاسترعیس  ینک فناجنعنه  
در  نناریننخ بشننریننت اسننت" منن   
گذاری  به بررس  " طنلنمن " کنه  
قرار است بع ا اننجنای گن نرد! امنا  
پ شاپ ش بای  اع را "دیندنتنا نور"  
خوان  ع به جنای بنرای "بنررسن   
طننلننمنن  در آیننننن ه بنن عن نننگنناه  
ای ئویوژیک"  ف  ایحال مسنبنب  

نیر منعنرفن  کنرد    ٣١١١ کشتار  
) حق قتش  نا حناال ننمن ن انسنتن   
همچ و کشتار عسن نعن   نور   
گننرفننتننه اسننت امننا بنن عن هنن ننچ  
بررس  طلم  ایو را م  انن  اگنر  
همچ و چ زی  حنت من ن اشنت  
که در ایو چن  رعزه حن اقنل بن   
ب  س  فارس  گور فلک را  
کر م ندنرد چنون حن اقنل ینک  
"منبد موتق خبر را  ناین ن  کنرده  
است!( قص  دفاع از کناسنتنرع ع  
انننقننسب کننوبننا را ننن اری فننقنن   
م خواه  از " وده ها" دفاع کننن .  
بخصنو  " نوده هنا خنرافنه زده"  

که مجبنورنن  بنرای سن نر کنردن  
  ٠١ شنندنن  شننان رعزانننه حنن اقننل  

ساطت جان بدنننن  ع آخنرر هن   
سر گرسنه سر بر بای و بگذارن  ع  
انتظار ه  داشت که ایو  نوده هنا  
خرافه زده نشون . جنناب جنامنعنه  
شناو در مقابل کوبای کناسنتنرع  
که ایو رعزهنا بنه دسنتناعردهنای  
حدومت اع در زم نه بمن اشنت ع  
آمننوزر اشننارا نن  فننراعاننن  شنن ه  
ضمو اینده اشاره م دن  کنه در  
شصت سال بع  از اننقنسب کنوبنا  
کار شاق   ور  نگرفته منینال  
کره شمناین  ع جنننوبن  را من   
آعرد :" . پ  از جنگ ع ج این   

منن ننسدی     ٠١ دع کننره در سننال  
کره شماین  بسنوی بن بنخنتن  ع  
دیننندننننتنننا ننننوری ع بننننردگنننن   
سوس ای ستن  ) ( رفنت ع کنره  
جنننننوبنن  بسننوی دمنندننراسنن  ع  
 نعت ع اقتصاد سنرمناینه داری  
رفننت. در کننره جنننننوبنن  رشنن   

در ن  بنوده     ٠ اقتصادی با نرخ  
ق ر  خری  مردی ع رفاه طمنومن   
ع عضد بنمن اشنت در سنطن  بناال  
قرارداشته  سواد آموزی بنه بن نش  

در   م  رس  ع باطتنبنار    ٧٩ از  
منن یننریننت اقننتننصننادی ار  ایننو  
کشور دعازدهم و کشور  نعنتن   
جمان است." استاد جامعه شننناو  
که قاط  ا بای  اهل مطناینعنه هن   
باش  بای  خبر داشنتنه بناشن  کنه  
کره جنوب  اگر کره جننوبن  شن   
نت جه سنرکنوب هنای بنه شن    

من نسدی بنود    ٠١ خشو در دهه  
که  وانسته  و  ه هنای منراکنز  
ب و ایلنمنلن  بنورژعازی را پن ناده  
کن  که نت جه سنرکنوب نسنلن   
در ایو سرزم نو بنود هنمناننگنوننه  
که خود داری   جربه م دن   کنه  
یک حندنومنت منذهنبن  هنمنان  
 و  نه را بنه خشنوننت بنار نرینو  
شدل ممدو دارد پ اده م ندننن .  
 نوده هننا کننارکننو جننامننعننه کننار  
م دنن  که ع شنش مناه  شنش  
ماه حقوق شان پرداخت نم  شنود  
ع ایو  وده گرسنه اگنر اطنتنراض  
ه  بدنن  که دستمزد منو چن   
ش  با وی ع گلویه ع زن ان نصن نب  

شان م شود  ا شای  ینک رعزی  
ایران بشود کنره جنننوبن ! آرزعی  
خنوبن  نن ننسنت امنا دعسنت داری  
شننش منناهنن  حننقننوق اسننتنناد را  
پرداخت نندننننن   نا بن انن ن  چنه  
حای  پ  ا م دن ! بع  هن   کنره  
شننمنناینن  ع خنناننن ان کنن نن  ایننل  
سننونننگ ارزاننن  بننورژعازی کننه  
 نما راه در  نگننا قنرار دادن اینو  
خان ان را  حری  مردی کره شماین   
م  انن  نه ررد ایو حندنومنت از  
سازمانمای ب و ایلمل   ع بسنتنو  
 مای سیار  خانه های آن؛ مانننن   
جمموری اسسم  که  شنبناننه ع  
رعز جنننننایننت منن نندنننننننن  ع بننعنن   
نماین گان جنایتدارر با طنز  ع  
احننتننرای فننراعان در سننراسننر دننن ننا  
 ریبون در اخت نار شنان هسنت بنه  
اضافنه حسنابنمنای بنانندن  پنرع  

 پ مان! 
 

 وده ها اگر خرافه زده هستن  ننه  
م ل قلب  شان بلده در شراینطن   
قنرار گنرفنتنننن  کنه جنای بننرای  
 یدنر بنه خنود ع زنن گن  شنان  
ننگننذاشنتننه. آنننجنا هن  کنه پننای  
رسانه ای هستن  آیا جز ایو اسنت  
که بطور میال نناسن نونناین نسن  را  
بخورد مردی م  هن   این ئنوینوژی  
که استاد جنسل اینجنادی سنخنت  
ش یته آن اسنت کنه تنابنت کننن   
"استعمار طرب موجب ب گناننگن   
ایران ان" گردی ه است. ای ئنوینوژی  
که فق  در پشت آن خون هنمن نو  
" وده خنرافنه زده" اسنت کنه بنه  
زم و ریخته من نشنود کنه تنابنت  
شود یک قوی  یک ننااد  بنر نر  
است.  وده خرافنه زده ننتن نجنه ع  
مننحننصننول کننارکننرد نننظننامننمننای  
رنبنقننا ن  اسننت ع در زمنان مننا  
سرمایه داری اسنت. ع اینو  نوده  
نگون بخنت هنمن نشنه در منقنابنل  
انتخاب ب  ع ب  نر قنرار داشنتننن .  
کننه هننر دع سننوی ایننو منناجننرا  
سننرکننوب را بننرای  ننوده هننا بننه  
ارمغان آعرده  است. یطن  کننننن   
م افع و سرمایه داری بنگنویننن   
اگر  وده هنا خنرافنه زده مسنبنب  
دیدتا وری کسان  مانن  ه نتنلنر  

ع اسننتنناینن ننو هسننتننننن  چننرا ایننو  
دینندننتننا ننورهننای عسنن نند  ننریننو ع  
مننخننوی  ننریننو دسننتننگنناهننمننای  
امن ت  را سازمان من ن هننن  کنه  
بننه جننان هننمنن ننو  ننوده هننا منن   
ان ازن    م افع و س نننه چنا   
نظای ستمگر سرمایه داری بنرای  
یدبار ه  ش ه از خودشان بپنرسننن   
عقننتنن  در رسننانننه ای حنناضننر  
منن ننشننوننن  ع یننا دسننت بننه قننلنن   
م شونن  کنه منینس رعشنننگنری  
کننن  ع آگناهن  پنخنش کننننن   
پاسخ دهن  چرا ایو رعشنگری بنر  
بر ری قنومن  ع نناادی  ناکن ن   
م دنن  ع چرا فا لنه رنبنقنا ن   
امننری الزی بننرای پنن ننشننرفننت  

 م  انن   
 

بع  از مر  کاسترع همه رساننه  
هننای بننورژعازی ینندننبننار دیننگننر  
حمله سازمان یافته ای را طنلن نه  
کمون س  ع مارک  شرعع کنردنن   
که مبادا  وده ها بناعرشنان بشنود  
که خود م توانن  کاری کننننن    
آدم  مانن   رامپ بنرای ایشنان  
معقول  ر ع میموی  ر اسنت چنون  
ایو شخ  که م نتنوانن  فناجنعنه  
 اریخ  دینگنر را سنازمنان دهن   
ح اکیر غ ر قنابنل پن نش بن ننن   
است اما کاسنتنرع دیندنتنا نور! ع  
خرافا  ننتن نجنه کنارکنرد رعزاننه  
ای ای ئویوژی اسنت کنه اسناو  
 نن عای ع قننوای آن بننه گننرعگننان  
گرفتو نان شب  وده منردی اسنت.  
برای زدعدن خرافا  پن نش از هنر  
کنناری مننردی بنناینن  بننتننوانننننن  بننه  
زن گ  خود مسل  شونن  ع اینو  
برای سرمایه داری س  منمنلندن   
است ع  مای سع  خود را م دنن   
که ایو امر هر چه دینر نر ا نیناق  
ب یت  ع مر  کاسترع بماننه ای  
ش  که بگوین  ایو ممدو ن سنت  
چننون کنناسننتننرع یننک جننورهننای  
نننامننش )درسننت یننا غننلنن ( بننا  

 سوس ای س  طج و ش ه است. 
 
 

 دفاع از توده ها به بهانه مرگ کاسترویاشار سهندی           
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 ١ صفحه 

 ٦ از صفحه        

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
فعای تمای م نا اح ی در جنمنت  
بمبود اعضاع اجتنمناطن  بنه ننیند  
افننزایننش کننرامننت ع بنناالرفننتننو  
حرمت انسان در ننظنای جنمنمنوری  
اسننسمنن  اسننت ع در جننمننت  
گشایش سن ناسن  ع فنرهنننگن   
مننبننارزه سنن نناسنن  جنننننبننشننمننای  

 اجتماط  است. در متو نوشته  
 

"مننو ع طننارننیننه رجننبنن " کننه  
انعداو فعای تمای م ننا احن ی  
است ما اینو اقنتن ار ع دفناع از  
کرامت انسان  طاریه رجنبن  را  
م ب ن  . همنچنننانندنه در منورد  
کبرا رحمناننپنور  شنمنس جناهن  ع  
ریحانه جباری ما شاه  دفناع از  

 کرامت انسان  آنما بودی . 
    
مننا هنن  حنندننومننت کننارگننری  »

م خواه   ع ه  افنزاینش حن اقنل  
دسننتننمننزد  هنن  قصنن  اشننتننراکنن   
کردن کل عسائل  وین ن  را دارین   
ه  م خواه   سو بنازنشنسنتنگن   
پای و ب ای . ه  م خواه ن  طنلن نه  

هننای بننورژعاینن  قنن ننای    حنندننومننت 
کننننن نن  ع هنن  بنن ننمننه بنن نندنناری  
منن ننخننواهنن نن . بننرای مننا بننرابننری  
حقوق  زن ع منرد منمن  اسنت   
ج ای  دیو از دعیت منمن  اسنت   
سوادآموزی مم  است  بنمن اشنت  
مم  است  آزادی بن نان ع حنقنوق  
فردی مم  است  چون یزعی اینمنا  

این  بنلندنه    را از کتاب در نن ناعرده 
مننان بننعنننننوان    در زننن گنن  هننررعزه 

یک ربقه ح  م دن  . اینو آن  
عجم  از مارکس نسن  اسنت کنه  
چپ رادیندنال  غن نر کنارگنری  
منیعت  در فنمنمن ن ننش نن اشنتنه  
اسننت. بننقننول مننارکنن   یننک  
خصننلننت مشننخننصننه کننمننوننن ننسنن   
کارگری اینسنت کنه بنرای "بنه  
جننلننو سننوق دادن کننل جنننننبننش  
رننبننقننا نن " در  ننمننای مننراحننل ع  

 .«دقننایننقننش  ننسر منن نندننننن  

 ) یاع مای ما منصور حدمت(  
هر درجه مبنارزه طنلن نه اطن ای ع  
برای ننجنا  جنان انسناننمنا  هنر  
درجننه مننبننارزه در افشننا ع نننقنن   
جنبشمای اسسمن  ع منذهنبن    
هننر درجننه فننعنناینن ننت در جننمننت  
افشای اسسی س اسن  ع بن سنت  
گنننرفنننتنننو ننننقننن  رادیننندنننال ع  
کنمننوننن نسننتنن  طننلنن نه فنناشن ننسنن   
اسننسمنن  در ایننران سننوق دادن  
جنبش ربقا   منا بنرای منحنو  
کننارمننزدی  سننرنننگننوننن  رژینن   
جنایتدار اسسم  ع بنرای ینک  

 دن ای بمتر است. 
خوانن گان کا رگر کمون سنت را  
به خوان ن ننوشنتنه من نننا احن ی  
"مننو ع طننارننیننه" رجننبنن  کننه  
رعایننتنن  اسننت از یننک کننتنناب  
منتشر ش ه از کشور ارنرینش در  
مننورد اطنن ای در ایننران  دطننو   

 م دن . 
 نسان نودین ان  

   ٠٣٧٠ آذر    ٠٠ 
 ٦١٠٢ دسامبر     ٠ 
 

فعالیتهای مینا احدی در جهههت بهههبهود اوضها  
اجتماعی به نفع افهزایهش کهرامهت و بها رفهتهن 
حرمت انسان در نظام جمهوری اسالمی است و در 
جهت گشایش سیاسی و فرهنگی مبهارزه سهیهاسهی 
جنبشهای اجتماعی است. در متن نوشهتهه "مهن و 
عاطفه رجبی" که انعکاس فعالیتهای مینا احدی 
است ما این اقتدار و دفها  از کهرامهت انسهانهی 
عاطفه رجبی را میبینیم. همچهنهانهکهه در مهورد 
کبرا رحمانپور، شهال جاهد و ریحانه جباری مها 

 شاهد دفا  از کرامت انسانی آنها بودیم.

مو ع طاریه رجب  در یدن  از  
 کتابمای مم  چاپ ارریش  

سنننوار قنننطنننار هسنننتننن  ع از  
اشتو گار  بع  از مصناحنبنه بنا  
او ع ار ع یک رعز پنر هن نجنان  
راه  کلو هست .  نلنیننن  زننگ  
م زن   شماره مون خ اسنت جنواب  
م  ه   از انتشارا   هاینه اسنت  
خننانننمنن  کننه کننتننابنن  را قننبننس  
عیراستاری کرد  خودر را بنمنو  
معرف  م دن  ع م گنوین  بنعن   
از هشننت سننال مننجنن دا سننسی    
خننوشننحننال منن ننشننوی ع بنناهنن   
احوایپرس  م ندننن ن   من نگنوین   
خنناننن  احنن ی   نننویسننننن ه یننک  
کتاب ممن  ع عزینو از ارنرینش  
برای شما یک نسخه از کنتناب  
ارزشمن ر را فرستاده که ما بنه  
دست شما برسان  . فورا با خنودی  
فدر م دن  بناین  بنبن ننن  عاقنعنا  
نویسن ه است ع یا بستنه بنزرگن   
از رنننرینننق اینننو اننننتنننشنننارا ننن   
م خواهن  ارسال کننننن   بنعن  از  
پرو ع جوی فراعان م گوی  منو  
آدرس  را بنرای شنمنا من نینرسنتن   

 یط  کن   برای  ارسال کن  .  
 

دع رعز بع  بسته م رسن   ع منو  
م  ب ننن  عاقنعنا کنتنابن  اسنت  
عزینو ع جناینب ع ننامننه ای در  
داخل کتاب برای  گذاشتنه انن  ع  
کتاب را نویسننن ه بنا خن  خنود  

 امضا کرده ع فرستاده است.  
 نامه ار چن و بود:  

 م نا اح ی طزیز  
مننو کننتننابنن  بننه اسنن  "درعدی  
ازرری انجل وو" را بنراینت من   
فننرسننتنن  کننه ایننو هننیننتننه در  
انتشارا   پاساژ در عیو منننتنشنر  

ش ه است . در اینو کنتناب منو  
بارها از کتاب  و به اسن  " منو  
از مذهب رعینگنردانن " کن  من   
آعری  عی  مو بای  بگوی  از کنار  
 و بس ار چن نزهنا آمنوخنتن   منو  
کتاب  را بس نار من  پسننن ی ع  
 ننرا  ارج منن  نننمنن  بننخننارننر  
شجاطت  که داری.  شنجناطنت  
در ب ان حقایق  چ زی که بس نار  
ح ا   است. موضوع ایو کتناب  
نق   ای ئویوژی ع  یدرا   اسنت  
که از ح عد هنینت قنرن قنبنل از  
م سد مس   در یونان شرعع شن ه  
ع ا امرعز ع در زن گ  امرعز منا  
ع با  حق ر کامل زننان در اسنسی  
ادامننه پنن نن ا کننرده اسننت.  ایننو  
کتاب منو منینل کنارهنای  نو  
برای پ شبردن برابری زن ع منرد   

چه چ نز منمنمنتنر از بنرابنری ع  
همچن و  بنرای ینک زنن گن   

انسان  بنرای هنمنگنان در رعی  
 کره زم و است. 

با آرزعی منوفنقن نت بنرای شنمنا  
  ور  کاریسرعهو  

ایو کتاب  ن نتنر    ٦١١ در ضیحه  
ا ل  اینست : منو از منذهنب  
رعیگردان    کتاب  به قل  من نننا  
اح ی ع زینا فوگت. ع در ینک  
 یحه طدسن  از اطن ای ینک  
زن ع باالی  یحه نوشته  اطن ای  

 برای یک قربان   جاعز  
ع در  ینحنه دینگنر سنرگنذشنت  

 سایه:   ٠٢ دردنا  طاریه  
در ایو کتاب بنه  نینصن نل ع در  
جزئ ا  در مورد طاریه ننوشنتنه  
اننن  ایننو بننخننش را از کننتننابنن   
برداشته ع همه مطلنب را چناپ  
 کرده ان . خس ه مطلب اینست: 

 طاریه یک دختر معموی  در  
 

 مینا احدی 
من و عاطفه  

 رجبی
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  ٤ از صفحه              6 از صفحه          
ایران بنود اع من نخنواسنت فنقن   
زن گ  کن  ع یذ  ببنرد  اع در  

در ایننران    ٦١١١ آگننوسننت    ٠٠ 
ساینه بنود    ٠٢ اط ای ش . طاریه  

مادرر را عقنتن  ننوزاد بنود از  
دست داد ع پ رر کارگر بنود ع  
بع ا معتاد ه  ش ه بود  طنارنینه  
نزد مادر بزر  ع پن ر بنزرگنش  
زن گ  م درد. اع کنود  آزار  
دینن ه ای بننود کننه بننعنن ا مننورد  
 جاعز قرار گرفته ع منتنجناعزینو  
در طنن ننو حننال از مننقننامننا   
حنندننومننتنن  بننودننن   در یننک  
دادگنناه فننوری اع را بننه اطنن ای  

  ٦٦ محدنوی کنردنن   سنننش را  
سننایننه اطننسی کننردننن   ع  ننجنناعز  
کنن ه بنه اع خنود بنا دعنن گن   
فراعان حد  اطن ای را بنه  ناین ن   
دیوان باال ر رسان  ع خود رننناب  

دار بر گردن ایو دخنتنر  جنوان  
 ان اخت ع اع را کشت.  

در کتاب مو در بنخنش پناینانن   
نننیننر از زنننان ع    ٠٦ سنرگننذشننت  

مننردان مننحنندننوی بننه اطنن ای ع  
سنننگننسنار نن نز درج شنن ه اسننت  
زن گ مای  که برای آنما مبنارزه  
کرده ع جنگ  ی  ع در منواردی  
موفق به ننجنا شنان شن ین  ع در  
مواردی متناسنیناننه ننتنوانسنتن ن   
نجا شان ب ه  . طاریه یندن  از  

 آنما بود.  
 

طد  دیگری در ایو کتناب از  
 ایران  
کننه کننتنناب مننو    ٦١١٠ سننال  

چاپ ش ه ریحانه در زنن ان بنود  
ع اکنون سنرگنذشنت اع نن نز در  
رسانه های بن نو اینمنلنلن  ع در  

 آیمان منتشر م شود.  
مننو رننبننعننا بننا خننون دل ایننو  
سرگذشتما را م خوان   عین  در  
ط و حال خوشحای  که آنمنا کنه  
رفتن  ع اط ای شن نن  در خنینا ع  
بنن عن نننای ع نشننان نننمنناننن ننن    
اسنننمنننشنننان  طننندننن  اشنننان ع  
سرگذشت آنما ع منبنارزه طنلن نه  
اطنن ای ع سنننننگننسننار در سننطنن   
جمان  مطنرح شن  ع سنمنپنا ن   

 جلب کرد.  
اکنون با دی ن کنتنابن  کنه اینو  
نویسن ه ممربان برای  فرستناده  از  
اینده در کنار اس  منو  اسن  ع  
سرگذشت طاریه را نوشنتنه انن    
میتخر هسنتن  کنه  ن ای بن   
  ایان هست   ع جنایتدنار بنودن  

ع قس  ایقلب بودن حاکنمن نو در  
ایران را در دنن نا جنار من نزنن ن .  
داستان دراما  نک اطن ای ینک  

سایه   بناین  یندنبنار    ٠٢ نوجوان  
دیننگننر بنناطننا خشنن  ع انننزجننار  
طموم  ب شنتنری از حندنومنت  
جان ان اسنسمن  در اینران ع در  
ط و حال باطا جنلنب سنمنپنا ن   
ب شتر مردی دن ا به فنعناین نتنمنای  
ما در ایران ع مبارزه طنلن نه اینو  
حدومت شود. به سم  خنودی از  
پتر انگلمو عینراسنتنار ع  نور   
کنناریسننرعهننو نننویسننننن ه نننمننایننت  
  شدر را داری. خوشحای  کردن .  

 م نا اح ی  
 .   ٦١٠٢ دسامبر    ٣ کلو  

 
خواسنت هنای خنود پنافشناری  
کردن . کنارگنران ننه  نننمنا بنه  
 جمد خنود ادامنه دادنن  بنلندنه  

مسندنو منا را  »اطسی کردن :  
ننن ینن  ایننو عضنند ادامننه داره   
مشدس و حل ندن   اطنتنصناب  

کنارگنران عاحن    .«ه   نو راهنه 
شننعننارهننای  ننننن ی در افشننای  

 حقوق های نجوم  ع عط ه  
 

های درعغ نماین گان مجلن  ع  
شورای شنمنر  طنلن نه دزدی ع  
چپاعل م یران ع طل ه قناین نبنای  
شمردار  نمنران دادنن  ع خنواهنان  
اسننتننعننیننای اع شنن ننن . الزی بننه  
یادآعری است که اخ را افشنای  
فساد مای  در شمرداری  نمنران  
ب  آبرعین  گسنتنرده ای بنرای  
قای بای شمردار  مران ع من ینران  

ارشنن  شننمننرداری بننبننار آعرد.  
کارگران عاح  ایو فسناد را بنا  

بنن  خننانننمنناننن  سننمنن   »شننعننار  
ماسنت منلنک من نلن ناردی آن  

بننه قنناینن ننبننای یننادآعری   « ننو 
کردن . ید  از منزدعرانن  کنه  
در ضرب ع شت  ش ی  کنارگنران  
نقش داشت سرهنننگ جنعنینری  
بننود کننه عحشنن ننانننه بننه جننان  
کننارگننران افننتنناد ع ینندنن  از  
کارگران را از ناح ه پا ع کنمنر  
با ضربا  بنا نوی مصن عی کنرد.  
مننقننامننا  شننمننرداری ع دی ع  
دستگاه حدنومنت کنه فضنای  

اطتراض  ع طنزی کنارگنران را  
دی ن  نتوانستن  کارگنران را در  
بازداشت نگمن ارنن  ع در هنمنان  
ساطا   که  جمد ادامه داشنت  
آنما را آزاد کردن  ع کارگران بنا  
سو  زدن ع ک  زدن همندناران  
آزاد ش ه را مورد استنقنبنال قنرار  

 دادن .    
 

شعارهای متع د کارگران عاحن   
فضای اطتراض امنرعز آننمنا را  
 بنننخنننوبننن  نشنننان مننن ننن هننن :  
"نماین ه نجوم ه  عط ه هار هن   
درعغنن ننه"  "بنن  خننانننمنناننن  آن  
ماست  ملنک من نلن ناردی آن  
 نننو"  "کنننارگنننران درد دارنننن   
مشدل مسدنو دارنن " " من ینر  
ب  کیایت طامل ب  مسدننن   
سننت"  " سننمنن ننس  مسنندننو را  
م یر چنپناعل کنرد"ه   "شنمنردار  

باال نش و معضل ما را بنبن نو"   
"شمردار نظاره م  کنننه من ینر  
چننپنناعل منن  کنننننه"  "شننمننردار  
 سام  م  کنه م ینران دزدی  
م  کنن "  "کنارگنران بن ن ارنن   
از دزدی هننا بنن نزارننن "  "منن یننر  
دربن  نش و اسنتنعنینا اسنتنعنینا"   
"قای بای قای بای پنول مسندننن   
کننجنناسننت"  "مشنندننس ننو رفنند  
ندن  اطتصاب هن   نو راهنه"   
"شورای نظاره گنر طنامنل بن   
مسدن  سنت"  "شنورای شنمنر  
خنی  نم  خوای  نمن  خنواین "   
"ملک نجوم   نو منا را بن   

مسدو کنرده"  "بن  خناننمنانن   
سم  ماست ملک ننجنومن  آن  
 نو"  آبنناد نننجنومن  بنرده  حننق  
منناهننا را خننورده  خصننو نن   
سازی کردن   حنق منا هنا را  
خننوردننن   شننمننردار بنناینن  بنن عنننه  
کارگر ب  مسدو به زعدی بنر  
م  گرده  شورای شنمنر بن عننه  
کارگر بن  مسندنو دعبناره بنر  
 مننننننننننننننن  گنننننننننننننننرده.  

 
 ننجننمننعننا  امننرعز مننعننلننمننان  
بازنشستنه ع کنارگنران شنرکنت  
عاح   گوشنه ای از خشن  رعز  
افزعن م ل ون هنا ننینر از منردی  
طل ه حدومت ع نظنای فناسن ی  
است که زن گ  آنما را هر رعز  
مشقت بار ر من ندننن . افشنای  
حقوق های نجوم  ع دزدی ع  
فساد ع زم و خواری میتخنوران  

حاک  که ب ی ل شندنای هنای  
طم ق حندنومنتن نان هنر رعز در  
جلو چش  مردی قرار من نگن نرد   
خشن  ع ننیننر  منردی را هننررعز  
ب شتنر من ندننن  ع اطنتنراضنا   
گسترده  ری را دامنو من نزنن .  
کنارگنران ع  نوده هننای عسن نند  
مننردی ننناراضنن  هننر رعز بننا  
جسننار  بنن ننشننتننر ع در ابننعنناد  
 گسترده  ری به م  ان م این .  

 
 حزب کمون ست کارگری ایران 

دسننامننبننر    ١    ٠٣٧٠ آذر    ٠١ 
 ٦١٠٢ 

 جمعا  امرعز معلمان بازنشسته ع کارگران شنرکنت عاحن   گنوشنه  
ای از خش  رعز افزعن م ل ون ها نیر از مردی طل ه حدومت ع ننظنای  
فاس ی است که زن گ  آنما را هنر رعز مشنقنت بنار نر من ندننن .  
افشای حقوق های ننجنومن  ع دزدی ع فسناد ع زمن نو خنواری  
میتخوران حاک  که ب ی ل شدای های طم ق حدنومنتن نان هنر رعز  
در جلو چش  مردی قرار م گ رد  خش  ع نیر  مردی را هررعز ب نشنتنر  
م دن  ع اطتراضا  گسترده  ری را دامو م زن . کنارگنران ع  نوده  
های عس د مردی ناراض  هر رعز بنا جسنار  بن نشنتنر ع در ابنعناد  

 گسترده  ری به م  ان م این .    
 حزب کمون ست کارگری ایران 



٦٩٣١ آذر ٦٤  کارگر کمونيست    

 ٧ صفحه 

موقع نت اطنتنراضنا  کنارگنری  
ب عن شک از هنر دعره دینگنری  
بمتر ع ایو اطتنراضنا  عسن ند  نر  
ش ه ان . جنمنمنوری اسنسمن  بنا  
چنگ ع دنن ان ع بنا هنر شن نوه  
ممدنو جنلنوی منتنشندنل شن ن  
کارگران را گرفته است  ا بلندنه  
جلوی هر چه عسنعنت بن نشنتنری  
گرفتو ایو اطتراضا  را بگن نرد.  
ایننو رژینن  امننا هننر کنناری کننه  
بدننن   عفن نینه منا در جنننبنش  
کارگری پن  زدن  نعنرض اینو  
دعیت ض کارگری است که باین   
راهمای گوناگنون ع بنمنتنری را  
پ ن ا کننن ن  کنه بنر ضنعنینمنای  
جنبش کارگری غلنبنه کننن ن  ع  

 راه پ شرعی را هموار. 
 

 پیشروی های کارگران
پ شرعهای جنبنش کنارگنری در  
یک دهه گذشته را کس  نمن   
 وانن  مننندنر شنود. در ننوشنتنه  
"نگاه  به پنراکننن گن  جنننبنش  
کارگری" به ضعیما ع موقع تن   
که باطا پراکن گ  در جنننبنش  
کارگری ش ه است اشناره کنردی.  
اما الزی است که به ننقناق قنو   
جنبش کارگری در هنینت هشنت  

ای    ده سننال گننذشننتننه هنن  اشنناره 
کن ن . منینس منبنارزه منعنلنمنان   
مبارزه بازنشسنتنگنان  بنخنصنو   
بازنشستگنان آمنوزر ع پنرعرر   
کارگران پترعش م  ها  کارگنران  
شرکت عاح   کنارگنران نن نشندنر  
هینت  نپنه  رنومنار چنمنل هنزار  
امضاء  حضور منمن  ع گسنتنرده  
خننناننننواده هنننای کنننارگنننران در  
اطتراضا  ع جلو آم ن  نین  از  
فننعنناینن ننو کننارگننری ع دهننمننا ع  
 نن هننا مننورد دیننگننر  هننمننه از  
گستردگن  ع رادیندناین نزه شن ن  
اطتراضا  در جننبنش کنارگنری  
م  گوین  ع بای  اینما را دین  ع  
دربناره ار حننری زد ع  ننحننلنن ننل  

 کرد. 
کارگران  که درگن نر منبنارزه ع  
اطننتنننراض بنننوده انننن  از رنننرق  
مختلی  قنادر بنوده انن  منبنارزه  
شان را جلو ببرن . یک راه منمن   

شنود گنینت    ع بخشنا حنتن  من  
هننای    سنناده آن  دخننایننت خننانننواده 

کارگران است. جلو آم ن رهنبنران  
کارگری ع خ  ع راه نشنان دادن  
یک نمنوننه بسن نار منمن  دینگنر  

 است.  
 

باید به پیشواز شرایط 
 متفاوتی رفت

اشاره کنردی کنه در اطنتنراضنا   
کارگری بعض  از  اکت دنمنا ع  
بعض  از اق اما  نسبتا ساده  نر  
هستن . میس خنبنررسنانن  بنخنش  

 نر    مم  اطتراضا  است که سناده 
است. یک اقن ای دینگنر نسنبنتنا  

 ر  اطتراض در سنطن  ینک    ساده 
مح   مشخ  کار اسنت. اگنر  
کارگران بتوانن  اینو اطنتنراض را  
به خ ابان ببرن   کنارشنان کنمن   

شود. اگر ایو اطتنراض    سخت م  
را پایه ایجناد  شندنل کنارگنری  

شنود.     نر من    بدنن   حت  سخنت 
اما اگر کارگران بخواهنن  فنرا نر  
از سننطنن  کنننننوننن  اطننتننراضننا   
برعن   بای  به اقن امنا ن  کنه بنه  
آنما اشاره ش  دست بزنن . عاضن   
است که هن نچنگنوننه اطنراضن   

ای از سننازمننان ع    بنن عن درجننه 
گن نرد.    متشدل ش ن  و  ننمن  

گننای بننعنن ی بنناینن   ننعننمنن ننق ایننو  
 نر    اطتراضا  در سنطنحن  عسن ند 

بنناشنن   ننا بننه ایننجنناد  شنندننل  
کارگری میل شورا ع سننن یندنا  
بن نناننجننامن . اینو اینبننتنه عفن ننیننه  
فعای نو کنارگنری اسنت کنه از  
اطتراض  ری به میس دسنتنمنزد  

هننای    پننرداخننت نشنن ه ع یننا رننرح 
ب دارسازی فرا ر برعن  ع منبنارزه  
برای اینجناد  شندنل را نن نز در  

هنای عسن نعنتنر    دستور کنار  نوده 
کارگران بگذارنن . داشنتنو ینک  
 شنندننل دفننتننر ع دسننتننک دار  
اطتراضا  کارگنری را گنامنمنا  
جلو ر م  برد. حنتن  ننای ینک  
چن و  شدل  جامنعنه را کنلن   

 جلو م  برد. 
دانن  که فرق مقابلنه بنا    همه م  

اخراج در اطتراضا  متشدل چنه  
 یاع نمنای کن نین  بنا اطنتنراض  
پراکن ه کارگنران ینک منحن ن   
کار دارد. اطتراض سازمان یافتنه  
دع منحن نن  کنار بننه ینک امننر  
مشننخنن  ع مشننتننر  بسنن ننار  
مننرتننر ننر از اطننتننراض کننارگننران  
یک مح   کار مشخ  اسنت.  
ع دهما ع  ن هنا ننمنوننه دینگنر  

 پ ش پا افتاده. 
 

 از تجارب بگوئیم
 جربه در کشورهنای منینل اینران  
زیر سن نطنره جنمنمنوری اسنسمن   

دهن  کنه کنارگنران در    نشان م  
هنای خنود را    چن  سط   شندنل 

کننننن . منطناینعنا  ع    ایجاد من  
 حق قا  زیادی دربناره عضنعن نت  
جنبش کارگری در چن نو  کنه  
کارگران آنجا در شنراینطن  منینل  
جننمننمننوری اسننسمنن  در اسننار   

دهننننن  کننه    هسننتننننن   نشننان منن  
کارگران  حن اقنل در سنه سنطن   

هنای خنود    دست به ایجاد  شندنل 
( ایننجنناد مننجننامنند  ٠ اننن ؛     زده 

هنای    ( ایجاد ا حنادینه ٦ طموم    
( اینجناد  ٣ کارگری مسنتنقنل ع  

هنای    نمادهای  کنه بنر ا نحنادینه 
کارگری سننتن  بنرای دفناع از  

 کارگران فشار م  آعرن . 
 
 ( مجامع عمومی:٣

مجامد طمومن  کنارگنری  آن    
فننرفنن  از  شنندننل کننارگننری  
هستن  که در شنراین  خنینقنان ع  
ب   شدل  دی دست  رینو فنری  

 شدنلن نابن  کنارگنران هسنتننن .  
شای  رژیم  بتوان  جلوی اینجناد  
شورا ع یا سنن یندنای کنارگنری  

شنود جنلنوی    را بگ رد. اما ننمن  
جمد ش ن کارگران ع بحا کنردن  
حول مسائل  که به زن گن  ار  
رب  مسنتنقن ن  دارد را گنرفنت.  

 وان به کارگنران گنینت کنه    نم  
درباره م زان افزایش دسنتنمنزد بنا  
دیگر رفقایت  حبت نندنو. هنر  
چه مجامد طنمنومن  کنارگنران  
سازمان افته  ر ع منظ   ر بناشن    
مرتر ر هستن . مجمند طنمنومن   
منظ  ع سازمان نافنتنه   شندنلن   
است که میس کنارگنران در دعره  

ای ع ینا هنر مناهن     منظ  هیته 
شنونن  ع    یدبار دعر ه  جمند من  
پنردازنن .    به مسائل مورد نظر من  

مننیننس اگننر اطننتننصننابنن   ننور   
بگ رد  قبل از اطتنصناب منجنمند  

کنن  ع رعی    طموم  برگزار م  
چگونگ  پ شنبنرد اطنتنصناب ع  
زعایننای مننخننتننلنن  آن بننحننا ع  

کننننن ؛ ع بنعن  از    گیتنگنو من  
اطتصاب ه  برای نت جه گن نری  
ع بررس  نقاق ضع  ع ق ر  آن  
بنناز هنن  بننه بننحننا ع گننیننتننگننو  

 پردازن .   م  
 
های مستقل  ( اتحادیه٢

 کارگری: 
های مستقل کارگنری آن    ا حادیه 

نمادهای  هستن  که بنغنل دسنت  
نمادهای رسم  کارگری  منینل  

های کارگری دعیتن  در    ا حادیه 
های سنت   فناسن     چ و  ا حادیه 

ع ب  خا  ت کارگری در هننن   
ع آفریقای جنننوبن  ع رعسن نه ع  
شننوراهننای اسننسمنن  ع "خننانننه  
کارگر"  خودشان را بنه دعینت ع  
بننه نننمننادهننای سننرکننوب دعیننتنن   

کنننننننن . نننمننونننه     ننحننمنن ننل منن  
سن یدای کارگران شرکت عاحن   
ع سن یدنای کنارگنران نن نشندنر  

هینت  نپنه منعنری حضنور هنمنه  
فننعنناینن ننو کننارگننری ع فننعنناینن ننو  
س اس  در ایران هستنن . )عاضن   
اسننت کننه قصنن  مننو بننه هنن ننچ  
طنوان  ایو ن ست که شنوراهنای  
اسسم  کنار را کنه ننمنادهنای  
جاسوس  رژی  در م ان کارگنران  

هنای فناسن  ع    هستن   با ا حادیه 
ب  خا  ت کارگری در رعسن نه  
ع هن  ع آفنرینقنای جنننوبن  هن   
مقایسه کن ؛ اما اینو بنخنتندن   
است که متأسیانه با آن رعبنرعین   
ع بخصو  عقنتن  کنه ننمنادی  

بننا منن ننلنن ننونننمننا   WFTUمننیننل  
طضننو  خننانننه کننارگننر ع رئنن نن   
چنناقننوکننش ایننو نننمنناد سننرکننوب  
دعیت   طل رضا محنجنوب را بنه  
طنوان نایب رئ   ایو فن راسن نون  

کنننن   ع ینا منیننل    اننتنخنناب منن  
هنای کنارگنری دعینتن     ا حنادینه 

چ و گاهنا بنرای بنه گنمنراهن   
کشان ن مبارزا  کنارگنران جنلنو  

افننتننننن       نن  کننارگننران منن  
مجبورین  دربناره آننمنا هن  حنری  

 بزن  .( 
 
 های فشار:  ( گروه١
های فشار ع ینا ننمنادهناین     گرعه 

که در موقع نتن  نن نسنتننن  کنه  
هننای    خننودشننان را بننه ا ننحننادیننه 

کنارگننری رسننمنن  ع سنننننتنن  ع  
دعیت  حم ل کننننن   ننمنادهناین   
هستننن  کنه از رنرینق فنعناین نو  

ای که اینو    کارگری ع با ا وریته 
فعای و در م ان کنارگنران دارنن    

هنای سنننتن     گاهنا بنر ا نحنادینه 
آعرننن  کننه    کننارگننری فشننار منن  

منافد کنارگنران را ننمنایننن گن   
هننای فشننار    کنننننننن . ایننو گننرعه 

بنننخنننصنننو  در در منننبنننارزا   
کارگران در چ و بسن نار منوفنق  

 ان .   بوده 
 های فشار  حت  در    ایو گرعه 

 

 
 جنبش کارگری باید از ضعفها عبور کند

 ناصر اصغری
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  ٤ از صفحه              
ایران ه  بسن نار کنارآمن  دارنن  ع  
فعای و کارگری  الزی اسنت کنه  
به فوندس ون آنما  نوجنه کننننن .  
مو قبس درباره فعای نو کنارگنری  

 نرینو    نوشته بودی: "یندن  از آسنان 
راه برای متشدل کردن کارگنران   
از رریق معتم یو ع رهبران طملن   
کارگران است. هم شنه دع سنطن   
از فنعنناین نو کنارگنری در من ننان  
کننارگننران بننه کننار ع فننعنناینن ننت  
مشغوین .  ع ادی از ایو فنعناین نو  
  نپنمنای هسنتننن  کنه گناهنا بنا  
احزاب ع محافل س ناسن  هن  در  
ار بارن . اینما بر مسائل س ناسن   

 ننر احننارننه دارننن  ع    طننمننومنن  
های س اسن  منعن ننن  را    گرایش 

که در جنامنعنه فنراگن نر نرنن   در  
جنننننبننش کننارگننری ع در بنن ننو  
کننارگننران هنن  نننمننایننننن گنن  منن   
کنننن . اینو افنراد شناین   نیناع   
اساس  زیادی از یحنا  سننن  ع  
 جارب مبارزا   ع اجتنمناطن  بنا  

های کارگران طنلن  اینعنمنوی     وده 
ن اشته باشن . بس ار  نجنربنه شن ه  
که فعای ن  عارد منحن ن  کناری  

ان  که ننه  نجنربنه منبنارزا ن     ش ه 
طج ب ع غرینبن  دارنن  ع ننه از  
یحا  طمنلن  کنار زینادی بنرای  
رف ق ع همدار بغنل دسنتن  خنود  

ان  که بتواننن  بنا ینک    انجای داده 
فنراخننوان ع یننا ینک سننخنننننراننن   
کو اه بق ه را به یک کار طمنلن   
مشخص  متقاط  بدننن . اینننمنا  
اما کسان  هستن  کنه  نعن ادی  

خننواهنننن     از کنارگننرانن  کننه من  
کاری بدنن  بنا آننمنا هنمنننظنری  

کنننننننن  ع از آنننمننا رهنننننمننود    منن  
گ رن . کسانن  هسنتننن  کنه    م  

در ح و اطتنصناب ع اطنتنراضن    
زمان  که کارگنران بنا حنو نلنه  
ب شنتنر بنه حنری ع پن نشنننمنادا   

دهن   راه حنل    هم یگر گور م  
گذارن  ع مسائل را فنرا نر    جلو م  

از همان یحظه مع و بررسن  من   
 کنن . 

گرعه دیگری از فعای و کنارگنری  
ه  هستننن  کنه طنمنومنا رهنبنران  
طمل  کارگران هستنن  ع بنعنضنا  
نه  نما  جارب مبارزا   ب شنتنری  

هنای    دارن   بلده منعنتنمن ینو  نوده 
کننارگننر در مسننائننل رعزمننره ع  

انن . کسنانن     اجتمناطن  هن  بنوده 
هستن  که بر سر یک زعرگنوئن   
مشننخنن  بننه فننسن کننارگننر  بننا  
کارفرما ع طنوامنل من ینرینت در  

انننن . بنننرای مشننندنننس     افنننتننناده 
شننخننصنن  کننارگننران بنن ننخننوابنن   

ان . بنرای حنل مشندنس     کش  ه 
کنارگننران حننمنایننتننمناینن  سننازمننان  

ان . کارگران آنمنا را کسنانن     داده 
دانن  که دیسوز آنما هستنن  ع    م  

در موارد مشخ  ه  به فنراخنوان  
هم و رهبنران ع منعنتنمن ینو  عارد  
اطتراضا  ع اطتصابا  کارگنری  

شون . منتما ایو رهبران ینزعمنا    م  
بننر اهننمنن ننت ایننو مسننئننلننه کننه  
کارگران را به اطنتنراضنا  دسنتنه  
جمع  فرابخوانن  آگاه  کنافن   

کننن  ع اهنمن نت    ن ارن   ا دا نم  
آن را هنن   ننجننزیننه ع  ننحننلنن ننل  

کنن . بس ار مشاه ه ش ه کنه    نم  
با مسائل طموم  ع بنزرگنتنر  ننه  
بعنوان مسائل  طموم  که بناین   
برایشان دنبال راه حل طموم  بنود  

کنن   بنلندنه راه حنل    برخورد م  
کننننن . اینننمنا    شخص  دنبال من  

کسنناننن  هسننتننننن  کننه اگننر در  
ار ننبنناق بننا دسننتننه اعل فننعنناینن ننو  
کارگری قرار بگ رن   بنه راه حنل  
طموم  ع بزرگتر فندنر کنرده ع  

برن  ع آن را جنلنوی کنل    پ  م  
گننذارننن  ع رهننبننر    کننارگننران منن  

طننمننلنن  ایننو اطننتننراضننا  هنن   
شننوننن . دسننتننه اعل فننعنناینن ننو    منن  

 واننن  ع الزی اسنت    کارگری م  
که ایو رهبران طملن  را منتنوجنه  
ایو جنبه از اطنتنراض بندننننن  ع  

های اینو کنار را هن  بنا    دشواری 
 آنما در م ان بگذارن ." 

 
هنای فشنار    درباره  جربه ایو گنرعه 

در چ و گیتن   امنا عاضن  اسنت  
 وان  کنارآمن     در خود ایران ه  م  

داشننتننه بنناشنن . ایننو فننعنناینن ننو ع  
 وانن  مجامند    های فشار م    گرعه 

طنننمنننومننن  فنننراخنننوان بننن هننننننن    
های مم  ع طنمنلن      وانن  گای   م  

های مسنتنقنل    در راه ایجاد ا حادیه 
 وانن  کارگران را بنه    بردارن  ع م  

مقابله با شوراهای اسسمن  کنار  
ع دیگر مترسدمای خانه کنارگنر  
سازمان ب هن . دیوار چ نن  بن نو  
 جارب کارگری در چ و ع اینران  

 کش  ه نش ه است. 
 

سازمانهای موجود سنتی 
 کارگری

ننننمنننادهنننای منننوجنننود سنننننننتننن   
کننننارگننننری  بننننخننننصننننو  در  
کشورهای  کنه ننای آننمنا رفنت   
بنن ننان ع  ننجننلنن  مننحنن عدیننتننمننای  
سازمان اب  کارگنران اسنت؛ چنه  
نننمننادهننای سننرکننوبننگننری مننیننل  
شوراهای اسسم  کار باشن  چنه  

هننای کنارگننری سننر بننه    ا نحننادیننه 
کنگره منلن  آفنرینقنای جنننوبن   
باشن  که بطور غن نرمسنتنقن ن  در  

طای کارگران معادن ماریندناننا    قتل 
دسننت    ٦١٠٦ در آعاخننر  ننابسننتننان  

داشتن . نشان  از ح عد ع تغنوری  
داران ع دعینتنشنان    است که سرمایه 

بننرای اطننتننراض ع مننطننایننبننا   
کارگران "قابل قبول" م  داننن  ع  
یا ح  ع منرزی کنه سنرمناینه ع  
دعیننت سننرمننایننه داران در بننرابننر  
اطتراضا  کارگران طقب نشسنتنه  
است. در یک سط  کل جنننبنش  
ا حادیه گرائ  )سننن یندناین نسن (  
هم و است  اما فعس کشنورهنای  
ارعپائ  ع سنننتنا  نننعنتن  شن ه  

 مورد نظر ما ن ستن . 
 

ای کنه بنخنواهن     جنبش کارگری 
 ننحننوینن  در مننوقننعنن ننت رفنناهنن   
کارگران ع در جامعه ایجاد کننن    
بای  منتنشندنل شنود ع در هنمنان  
ابت ا از اینو ننمنادهنای سنرکنوب  
دعیت  در من نان کنارگنران طنبنور  
کننننن . جنننننبننش کننارگننری ایننران  
دستآعردها ع پن نشنرعهنای زینادی  
داشته است؛ اما در طن نو حنال از  
ضعیمای اسناسن  هن  رنن  من   
برد. بنرای عسنعنت بنخنشن ن ن بنه  

ها بای  بر ضعنینمنا غنلنبنه    پ شرعی 
کرد. ایندنار مسنتنلنزی منتنشندنل  
ش ن ب شنتنر کنارگنران اسنت کنه  
خود مستلزی  سر ب شتر فنعناین نو  

 کارگری است. 
 ٦١٠٢ دسامبر    ١ 

به گزارش یک موسسه تحقیقاتی انگلیسی ایران در مهیهان 
کشور جهان ار نقطه نظر "سطح رفاه اجتماعی"  بهه  ٣٤١

ام نائل شده است. در سال گذشتهه ایهران مهقهام  ٣٣١مقام 
ام را داشت یعنی از نهظهر رفهاه اجهتهمهاعهی در سهال  ٣٠١

 پله سقوط کرده است. ٣٢گذشته 
 

این شاخص حقیقتی را در مورد رشد فقر در جامعه ایهران 
بیان میکند اما ذکر نام  کشورها در این نو  آمارگهیهریههها  
و رده بندی ها گمراه کننده است. حتی اصطالح جامعهه و 
رفاه اجتماعی حقیقت را بیان نمیکند. جامعهه یهکهدسهت و 
برابر نیست. از رفاه چه کسانی صحبت میکنیم؟ اگر درجه 
رفاه آیهت الهلهه ههای مهیهلهیهاردر و اعهوان و ان هارشهان، 
سرداران بسیج و سپاه و مقدمات "عهالهیهرتهبهه" لشهگهری و 
کشوری و امام جمعه ها و مدیران "سطح با " ی دولتی که 
اقالم دزدیها و حقوقهای نجومی شان سر بفلک مهیهزنهد را 
مالک بگیریم "ایران" در رده اول کشورهای مرفه دنیا قرار 
خواهد گرفت. امها بهر اسهاس سهطهح مهعهیهشهت و زنهدگهی 
کارگران و معلمان و حقوق بگیران جزء و  توده نود و نهه 
درصدی مردم، نام ایران را باید در ته لیهسهت کشهورههای 

 مرفه ثبت کرد. 
رفاه در همه جوامع سرمایه داری از جمله در سرمایه داری 
اسالمی حاکم بر ایران امری کامال نسبی و طبقاتهی اسهت. 
دنیا از نقطه نظر فقر و ثروت به طبقات تهقهسهیهم شهده 
است و نه به کشورها. سرمایه داران فقیرترین کشورها از 
کارگران ثروتمند ترین کشورها مهرفهه تهرنهد. و مهههمهتهر 
اینکه کوه ثروت و دره فقر در همه کشورهها و بهویهده در 
ایران کامال به یکدیگر وابسته  و دو روی یک سهکهه انهد. 
ثروت نجومی آیت الله های مفتخور ثمره استثمار و غهارت 
دسترنج کارگران و توده مردم زحمتکشی است کهه بهه زیهر 

 خط فقر رانده شده اند. 
 

بالزاک میگوید "پشت هر ثروتی جنایتی نهفته اسهت". در 
جمهوری اسالمی سرمایه چیزی آشکارتر و علنی تر از ایهن 
"جنایت نهفته" نیست. دزدیها و حقوقهای نجهومهی کهه ههر 
روز اقالم تازه آن رونمائی میشود حاصل غهارت دسهتهرنهج 
توده مردمی است که به زندگی با دستمزدهای کمتر از یک 
چهارم خط فقر محکوم شده اند. این را همه مهیهبهیهنهنهد و 
میدانند. حقیقت آشکار دیگر در جمهوری اسهالمهی سهرمهایهه 
تسلیم نشدن توده کارگر و معلم و مردم زحمتکش بهه ایهن 
شرایط فالکتبار و مقاومت و اعتراض مدام آنههها در دفها  
از منزلت و معیشت خود است. از نظهر سهطهح اعهتهراض و 
مبارزه و بچالش کشیدن وضعیت موجود نام ایران را بهایهد 

 در صدر لیست کشورهای دنیا ثبت کرد.   

 حمید تقوایی
 ایران در آخر  لیست رفاه
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 ٣ صفحه  

ده نهواکارگران قدرت عظیمی دارند که باید نیروی خود را بشناسند و به میدان بیاورند. نزدیک ترین نیرو به کارگران و معلمان و بهازنشهسهتهگهان خها
آن هایشان هستند، همسران و فرزندانشان و خواهر و برادرهایشان هستند، و هرچه بیشتر کارگر اینطور به خودش نگاه کند نشان میهدههد کهه دارد 

ارگهران ، کهپوسته محدود صنفی درون مراکز کارگری را میشکند و جلو میاید. در این سالها خانواده های کارگران دهها مرکز کارگری، از کارگران معادن
ههر برق فشار قوی، کارگران پتروشیمی ها، کارگران شرکت واحد، کارگران معدن بافق که خانواده هایشان تح ن باشکوهی را چندین روز در مهرکهز شه

 داشتند و همینطور معلمان، بازنشستگان دارند خانواده هایشان میایند و این به دستاورد تثبیت شده ای تبدیل شده است.

ادامه کارزار طل ه امن ت  کنردن  
مبنارزا  کنارگنران  منعنلنمنان ع  
فعای و اجنتنمناطن   اطنتنراضنا   
گسترده کارگری ع از م ان آننمنا  
 ننجننمنند اطننتننراضنن  کننارگننران  
بازنشسته ن شدنر هنینت  نپنه بنه  
هننمننراه خننانننواده هننا ع  ننجننمنند  
کارگران ب ندنار شنمنر دعراهنک  
بننرای کننار  بننرگننزاری مننجننمنند  
طموم  معلمان کناننون  نننین   
معلمان مشم  از جنمنلنه سنر ن نتنر  
های مم  اخنبنار ع منوضنوطنا   
هیته گذشته بود. به ایو سر ن نتنر  

 ها نگاه  ب ن ازی . 
 

کارزار عهلهیهه امهنهیهتهی 
کههههههردن مههههههبههههههارزات 
کههارگههران، مههعههلههمههان و 

 فعالین اجتماعی
زنن انن  سن ناسن     ٠ حمناینت از  

اطتصابن   ینک گنای منمن  در  
کننارزار طننلنن ننه امننننن ننتنن  کننردن  
مننبننارزا  اسننت. کننارزار طننلنن ننه  
امننننننن نننتننن  کنننردن منننبنننارزا   
کنارگننران  مننعننلنمننان ع فننعناینن ننو  
اجتماطن  از اعل مناه منه ع بنا  
انتشار بن نانن نه مشنتنر  جنعنینر  
طظ   زاده از چمره های شناخنتنه  
ش ه کارگری ع اسماط ل طبن ی  
دب رکل کانون  نننین  منعنلنمنان  
آغاز ع همچنان ادامنه دارد. هن   
اکنننننون  ننعنن ادی از زننن اننن ننان  

س اس  در اطنتنراض بنه احندنای  
 ننادره  بننر اسنناو ا ننمننامننا   
امنن نتن   در اطنتنصنابننن  ع در  
گرعهمای اطتراض  کنارگنران ع  
معلمان حمایت از ایو اطتنراضنا   
حرکت  در جمت پ شبرد کمنپن نو  
طل ه امننن نتن  کنردن منبنارزا   
اطسی ش ه است. از جمنلنه جنعنینر  

  ١ طظ   زاده ر  ب ان نه ای در  
آذر در راسننتننای ایننو کننارزار از  
هننمننگننان خننواسننتننار حننمننایننت از  

  ٠ اطتراض ع خواسنتنمنای بنرحنق  
زن ان  س اس  به اسام  عحن ن   
  ادی نص ری  آرر  نادقن    
مم ی ع حس و رجنبن نان  طنلن   
شریعت   ام ر ام رقلن   منحنمن   
طل  راهری ع مر ض  منرادپنور  
ع  مام  زن ان ان سن ناسن  شن ه  
اسننت. ایننو زننن اننن ننان طننمنن  ننا  
جننواننناننن  هسننتننننن  کننه بننخننارننر  
مبارزا شان از جمله مبارزه طنلن نه  
اسنن نن پنناشنن  حنندننومننت ع بننه  
شنندننسننت رسنناننن ن ایننو  ننعننرض  
عحشنن ننانننه بننه زنننان ع بننه کننل  
جننامننعننه  راه اننن ازی سنناینننت  
موزیک ع زیر بار نرفتو قنوانن نو  
ار جاط  اسسم  ع در دفناع از  
آزادی ع انسنانن نت  بنا ا نمنامنا   
امن ت  چون  بل غ طل ه ننظنای ع  
اخسل در نظ  اجنتنمناطن  احندنای  
سنگ و زن ان گرفته ع در شراین   
دشنننواری در بنننازداشنننت بسنننر  
م برن . اما در زن ان ن ز در بنرابنر  

فشار ها ع شدنجه ع آزار  سنلن ن   
نش ه ع به احدای امنن نتن   نادر  

 ش ه اطتراض دارن .  
 

کهههارزار بهههرای آزادی 
اسماعیل عبدی و لهغهو 
احکام امهنهیهتهی عهلهیهه 
کههارگههران و فههعههالههیههن 

 اجتماعی
آبننان    ٠٧ اسنمناطن ننل طنبن ی در  

دسننتننگنن ننر شنن  ع کننارزار بننرای  
آزادی عی هنمنچننن نان منوضنوع  
داغ گرعهمای مبارزا    شدن نل  
ش ه در کانایمای  نلنگنرای اسنت.  
در پست های ایو گرعهما  نحنت  
طناعین  چون دزدان من نلن ناردی  
آزادن   طب ی معل  منعنتنرض در  
زننن ان  کننل دسننتننگنناه قضنناینن   
حندننومننت اسننسمنن  بنه چننایننش  
کش  ه م شود. در اینو گنرعهنمنا  
یک  اک   منمن  ینغنو  نمنامن   
احدای امن ت   نادر شن ه بنرای  
فعناین نو کنارگنری  منعنلنمنان ع  
مردی معنتنرض  آزادی فنوری ع  
بنن عن قنن نن  ع شننرق اسننمنناطنن ننل  
طب ی ع بنمنننای ابنراهن ن  زاده ع  
پنایننان دادن بننه امننننن ننتنن  کننردن  
آموزر ع پرعرر ع مح ن  هنای  
کناری اسننت. در اینو گننرعهننمننا  
 ننحننت طنننننوان ایننننندننه دزدان ع  
قا ل ن  چون سع   مر ضوی بنا  

ضربه شنسق    ٠٣٠ حد  فرمایش  

از زینر ضنرب اطنتنراض جنامنعنه  
کنار کش ن ه من نشنونن  ع بنرای  
کسان  چون جعیر طظ ن  زاده ع  
شاپور احسنانن  راد از شناکن نان  
دزدی هنای  نامن نو اجنتنمناطن   
احدای هنین ه سنال ع ینازده سنال  
زن ان  نادر من نشنود  کنل اینو  
بساق  وحش ع بنردگن  بنه زینر  
سننوال کشنن نن ه شنن ه اسننت. ع  
معلمان هر هینتنه بنا ابنتندنارا ن   
ج ی  ع بصنور  هنمناینش هنای  
همبستگ  حمایت ع پشنتن نبنانن   
خود را از اسنمناطن نل طنبن ی ع  
مبارزا ش به نمایش من نگنذارنن .  
در ایننو هننیننتننه کننانننون  نننننینن   
فننرهنننننگنن ننان اسننتننان خننراسننان در  
رابطه با دسنتنگن نری اسنمناطن نل  
طب ی ب ان ه دادن  ع آنرا محدنوی  

 کردن . 
 

دستگیری آتنها دائهمهی، 
مههحههاکههمههات کههارگههران 
چادرملو و بافق یهزد و 
دسههتههگههیههری دو کههارگههر 

 پارس خودرو
دسننتننگنن ننری آ نننننا دائننمنن   ع  
دادگاه  کردن کارگنران منعن ن  
چادرملو بافق یزد  ننمنوننه هنای  
دیننگننری از مننجننازا  فننعنناینن ننو  
اجنتنمناطن  بنر اسناو ا نمنامننا   
امن ت  است. هیته گنذشنتنه در  
شش  آذرمناه آ نننا دائنمن  فنعنال  

دفاع از حنقنوق کنود   حنقنوق  
زنان  جنبش طل ه اطن ای ع دفناع  
از حرمت انسانما  دستگن نر شن .  

 نبنلن نغ  »آ نا با ا مامنا ن  چنون  
طل ه نظای  اجتماع ع  بان  طلن نه  
امن ت مل    وه و به خم ن  ع  

 «خامنه ای ع اختیای ادینه جنری 

سنال زنن ان منحندنوی    ٠١ ابت ا به  
ش ه بود که ایو حد  در شنعنبنه  

دادگاه  ج ی نظر استان  نمنران    ٣٢ 
 سال  قل ل یافت.     ٩ به  

خبر مم  دیگنر هنینتنه گنذشنتنه   
خبر برگزاری دادگاه  نجن ین ننظنر  
کارگران معترض معن ن سنننگ  
آهو بافق یزد در ب ست ع هشنتن   
آذر ماه اسنت. بنننا بنر افنمنارا   
مننحننمنن طننلنن  جنن اری فننرعغنن    
عکنن ننل ایننو کننارگننران  پنن  از  
اطننتننراض ع  ننجنن ینن نننظننرخننواهنن   
نسبت به حد   نادره در شنعنبنه  

شمر ینزد     ٦ دادگاه ک یری    ٠١٠ 
ایو پرعن ه بنه شنعنبنه اعل دادگناه  
 ج ی نظر استنان ینزد ارجناع شن ه  
اسننت. بنننننا بننر خننبننرهننا دادگنناه  
ک یری یزد بنرای منحنمن  حسنو  
 شنندننری کننه طضننو شننورای  

ماه حبن     ٠٠ اسسم  شمر است  
ضربه شسق ع برای "متنمن     ٠١ ع  

سنال حنبن   نادر    ٠ ردی  دعی"  
کرده اسنت کنه اینو احندنای بنه  

سال به حناینت  نعنلن نقن     ٠ م    
 خواه  بود. قض ه به اطتراضا   

 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات 
 کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی
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 ٦1 صفحه  

 ٨ از صفحه   

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
هنزار کنارگنر منعن ن    ٠ باشدنوه  

بافق یزد در دع سال قنبنل طنلن نه  
خصنو ن  سنازی هنا ع فننرعر  
سمای مع ن که امننن نت شنغنلن   
کننارگننران را زیننر سننوال بننرده ع  
بنن نندننارسننازی آنننان را در پنن   
داشننت  بننر منن ننگننردد. در ایننو  

هنزار    ٠١ اطتراضا  شمر بافق با  
جمع ت که بخش بس اری از آننان  
نان آعرانشان شاغلن نو اینو منعن ن  
بودن   به جنب ع جور در آمن  ع  
دامنه اطتراضا  کنارگنران شنمنر  
را به حرکت در آعرد. بنطنوریندنه  
اطتراض  با چن و ابعاد به نقنطنه  
طننطنن  مننمننمنن  در جنننننبننش  
اطتراض  کارگری  نبن ینل شن .  
در برابر ایو اطنتنراضنا  دعینت ع  
مقاما  مع ن بصور  منقنطنعن   

کنارگنر    ٧ طقب نشستن   اما بع   
ایو مع ن  حت طنوان "اخنسل در  

 نحنت  …"  نظ  ع امن ت ملن  ع  
پنن ننگننرد قننرار گننرفننتننننن . ایننو  
کننارگننران سننه بننار بننه دادگنناه  
احضار ش ن   اما هر بار با بنر پنا  
ش ن زمزمنه اطنتنراض در من نان  
کارگران ع در عاقند شنمنر بنافنق   
دادگاه به  عویق من  افنتناد.  نا  
اینده در سوم و بنار از یندنسنو  
 احدای ار جاط  ع قرعن عسط   

 
شننسق ع زننن ان را مننیننل چننمنناق  
باالی سر ایو کارگران قرار دادنن   
ع از سوی دیگر با  عل قن  بنودن  

سال بطور عاقنعن  جنا    ٠ آن برای  
خای  دادن . دی لش ن ز بسنادگن   
اینننننسننت کننه از اجننرای چننننن ننو  
احدام  آنمن  در منحنلن  چنون  
بافق ینزد کنه  نجنربنه منبنارزا   
متح  ایو کارگنران ع منردی اینو  
شمر در مقابل چش  هنمنه اسنت   
هننراو دارننن . خصننو ننا بننعنن  از  

  ٠٩ اجرای حد  شنسق در قنبنال  
کننارگننر مننعنن ن آق دره کننه بننا  
موج  از اطتراض رعبرع شن    نا  
جای  که به کارزاری عسن ند در  
جامعه  ب یل شن  ع منوضنوع آن  
در منبناحنا کنننینرانن  جنمنانن   
سازمان جمان  کار ن ز اننعندناو  

داشت  اینان از یدطری منحنتناق  
ع در هراو هسنتننن  ع از سنوی  
دیگر برای اینده نشان دهن  کنه  
قوان و مجازا  اسسم  ع طصنر  
حجری شان جناری اسنت  بنرای  
کارگران بافق یزد حد   عنلن نقن   

 زن ان ع شسق  ادر کرده ان .  
نننظنن ننر هننمنن ننو ا ننینناق در قننبننال  
کارگران مع ن چادرملو) شرکنت  
آسیایت رنوو( رعی داده اسنت.  
بنا بر آخریو خنبنر منحنمن  طنلن   
ج اری فرعغ  کنه عکن نل اینو  
کننارگننران ننن ننز هسننت  بننا عجننود  
گذشت دع ماه ع ن   از بنرگنزاری  
دادگنناه  ننجنن ینن  نننظننر کننارگننران  
چننادرمننلننو  هنننننوز بننرای آنننان  
حدم   ادر نش ه است. بنننا بنر  

کارگر مع ن چادرملو در    ٠ خبر  
در دادگاه  جن ین     ٧٠ شمریور    ٠٠ 

نظر شعبه اعل استان یزد محاکمنه  
ش ه ع در آنجا مقرر ش ه بنود کنه  
در خصو  ا ماما  عارده الینحنه  
ای از سوی کارگران بنه دادگناه  
داده شود  ع بنعن  فنری منمنلنت  
یک هیته حد  آنان  ادر شنود.  
عی  هنوز ایو احدای  نادر نشن ه  
اسننت. گننیننتننننن  اسننت کننه در  
دادگاه ب عی در شنعنبنه جنزاین   
دادگاه شمر اردکان در اسین  مناه  

ننینر از کنارگنران    ٦٠    ٧٣ سال  
چادرملو " برئه" ع پن  نیر از آننان  
به ا مای اخسل در ننظن  طنمنومن   
هریک بنه ینک سنال حنبن  ع  
پرداخت سه م نلن نون رینال جنزای  

  ٠ نق ی ب ل از شسق بنه  نور   
سال  عل ق  محدنوی شن ه بنودنن   
که با اطتراض کارگران به حندن   
 ننادره ع "اطننتننراض" کننارفننرمننا  

نننیننر از    ٦٠ نسننبننت بننه  ننبننرئننه  
کارگران  پنرعنن ه بنه شنعنبنه اعل  
 ج ی  نظر استان ینزد ارجناع شن ه  

 بود. 
 

قابل  وجه ایننندنه در قنبنال اینو  
کارگران ن ز حندن  شنسق را بنه  
م ان آعردن  ع بنعن  آننرا بن ل بنه  

  ٠ جریمه کردن  ع آننمن  بصنور   
سال  عل ق  اسنت. دین نلنش نن نز  
همانست است کنه در رابنطنه بنا  

کننارگننران بننافننق یننزد رعی داد.  
دی لش فضای اطتنراضن  منعن ن  
چننادرمننلننو بننه طنننننوان ینندنن  از  
کننانننون هننای داغ اطننتننراض ع  
اساسا فضای پر جنننب ع جنور  
اطننتننراضنن  در مننحنن ننطننمننای  
کارگری ع شای  بگوین  در کنل  
جامعه است. اطنتنراض سنه هنزار  

   ٧٣ کارگر چنادرمنلنو در سنال  
اطتراض به سط  ننازل حنقنوقنمنا   
ط ی ایمن  مح ن  کنار   نمن ین   
کننارگننران مننعننتننرض ع فضننای  
امن ت  مع ن بنود. کنارگنران بنا  
اطننتننراضننا شننان در هننمننان مننوقنند  
 وانستن  همداران بنازداشنت شن ه  
خود را آزاد کننن  ع بنا  نحنمن نل  
اجرای ررح ربقه بن ی مشناغنل  
مننبننلننغنن  ننناچنن ننز بننه سننطنن   

 دستمزدهایشان افزعده ش . 
 

ندته  مم  اینجاست که نی  بنه  
م ان کش  ه شن ن حندن  شنسق   
یک گستاخ  آشندنار در قنبنال  
کارگران ع کل جنامنعنه اسنت ع  
بای  بنا اطنتنراض گسنتنرده هنمنه  
کننارگننران ع کننل جننامنند پنناسننخ  
گ رد. شسق شدل  از منجنازا   
اسسم  است که ب نش از بن نش  
ب انگر بربریت  ع  وحش دسنتنگناه  
قضنناینن  جننمننمننوری اسننسمنن  ع  
قوان نو ار نجناطن  آنسنت. ینک  
ندته مم  در ایو کنارزار  ناکن ن   
بر ایو ندته است کنه شنسق زدن  
کارگران  زنان ع جوانان جزئن  از  
س ست  قضای  ع قوان و مجنازا   

سننال    ٣٠ اسننسمنن  ع داسننتننان  
حاکم ت رژی  اسسم  بنر گنرده  

 مردی است. 
 

جننمننمننوری اسننسمنن  در قننبننال    
فضنننای پنننر جنننننننب ع جنننور  
اطننتننراضنن  کننارگننری ع کننل  
جامعه  با   عر ع اجرای احندنای  
شسق در قنبنال کنارگنران منعن ن  
رسی آق دره   سر کنرد ینک  
بار دینگنر شنانن  خنود را بنرای  
بدار گن نری چننن نو احندنامن   
عحش انه ای ع به طقب زدن کنل  
جامعه امتحان کن   اما ایو کنار  

بمای سنگن ننن  بنراینش داشنت.  
اطتراضا  در قبال ایو  نوحنش ع  
بننربننریننت حنندننومننت از  ننری  
اطتراض به شسق فنرا نر رفنت ع  
در مننقننابننل آن کننارزاری بننه راه  
افتاد که کل سن نسنتن  قضناین   
حدومت اسسم  ع قوان و طصنر  
حجریش را به چایش کش ن . زینر  
فشنننار اینننو اطنننتنننراضنننا  در  
همانموقد حندنومنت منجنبنور بنه  
طزل مقاما   ش  ع ایو منوضنوع  
خنود بننه ینندن  از مننوضننوطننا   
دطواهای درعن حدومت   نبن ینل  
گردی . بع  ه  مجبور ش نن  کنه  
احدای شسق دیگری را هن  کنه  
 ادر کرده ان   به جنرینمنه ع بنه  
احدای  عل قن  بن ل کننننن . اینو  
ا یاقا  ب ش از ب ش نشانگنر عزن  
ع قنن ر  جنننننبننش اطننتننراضنن   
کننارگننری در فضنننای امنننرعز  
جامعه است. با هم و ق ر  بناین   
کل بساق شسق ع قوان و بربنرینت  
ایننو حنندننومننت را جننارع کننرد.  
 نناکنن نن  اینننننجنناسننت کننه  نن عر  
احدای شسق برای کارگران بنافنق  
یزد ع یا چادرملو عیو بنه  نور   

سایه  یک گسنتناخن     ٠  عل ق   
اشنندننار در قننبننال آنننمننا ع کننل  
کارگران ع مردی است ع ع بای  بنا  
اطتراض گسترده همه کارگنران ع  
کل جامعه پناسنخ گن نرد. شنسق  
زننن  بننه طنننننوان شنندننلنن  از  
مجازا  اسسم  درجامنعنه بناین   

 ممنوع شود. 
 

ع آخریو خبر از ایو دسنت  ینک  
هیتنه اطنتنراض کنارگنران پنارو  
خننوردع بننه پنناینن ننو بننودن سننطنن   
دستمزدهایشان ع دسنتنگن نری دع  
کارگر در جریان اینو اطنتنراضنا   

“ فشنافنوینه ” ع انتقال آنان به زن ان  
 مران است. که بنا بنر خنبنر اینو  
دع کننارگننر مننعننتنرض بننه طننلننت  
نننا ننواننن  در گننذاشننتننو عتنن ننقننه  

بنرد.    سنر من    چنان در زن ان بنه   ه  
کارگران پارو خودرع اکننون هن   
خواهان افنزاینش دسنتنمنزدهنایشنان  
هسننتننننن  ع هنن  بننه دسننتننگنن ننری  
همدارانشان ع گرع ننگناهن اشنتنو  

آنان در قابل گذاشتو شرق عت نقنه  
 برای آزادی آنان اطتراض دارن .  

دستگ ری آ نا دائم   دسنتنگن نر  
دع کننارگننر مننعننتننرض در پننارو  
خودرع ع ماجرای کارگنران بنافنق  
یزد ع مع ن چنادرمنلنو ع  ن عر  
احدای قضای  بر اساو ا منامنا   
امننننن ننتنن    نناکنن نن ی دیننگننر بننر  
اهم ت ع جایگاه کنمنپن نو طنلن نه  
امن ت  کردن مبارزا  کارگنران   
معلمان ع مردی معترض است. بنا  
 مای ق ر  بای  ایو کنارزار را بنه  
جلو بنرد.  نمنامن  پنرعنن ه هنای  
 شد نل شن ه بنرای کنارگنران ع  
فنعنناینن نو اجننتنمنناطنن  بننا چنننن ننو  
احدام  بناین  فنورا ینغنو شنود.  
اسماط ل طب ی  بنمنننای ابنراهن ن   
زاده  دع کارگر بازداشنتن  پنارو  
خودرع ع آ نا دائنمن  ع  نمنامن   
زن ان ان س ناسن  بناین  فنورا آزاد  

 شود.  
 

کننارزار طننلنن ننه امننننن ننتنن  کننردن  
مبنارزا  کنارگنران  منعنلنمنان ع  
مردی منعنتنرض ع منبنارزه بنرای  
آزادی کارگران زن ان  ع  منامن   
زن ان ان س اس  در خنارج کشنور  
ن ز در جریان اسنت. از جنمنلنه در  
حننمننایننت از اسننمنناطنن ننل طننبنن ی  
ا حادیه بن نو اینمنلنلن  منعنلنمنان   
ا حادیه معنلنمنان در بنرینتنانن نا ع  
سننایننت اخننبننار بنن ننو ایننمننلننلنن   
کنارگننری"ینن نبننر اسنتننار " اطننسی  
کمپ و کرده ان . در ایو هیته ن نز  
ا حادیه معلمان سوئ  رن  ننامنه  
ای دستگ نری عی را منحندنوی  
کرد. همچن و در حماینت از اینو  
کارزار در ینازدهن  مناه دسنامنبنر  
کنینرانسن  کنارگنری از سنوی  
کمنپن نو بنرای آزادی کنارگنری  
زن ان  در شمر ماینمنو در سنوئن   
برگزار م شود. در ایو کنننینرانن   
حول ایو موضوع بحا ع گینتنگنو  
خواه  ش  ع از قنبنل  ننمنادهنا ع  
شننخننصنن ننت هننای کننارگننری ع  
انسنننانننن عسنننت از کشنننورهنننای  
مختل  اطسی آمادگ  کنرده انن   

 که با پ اممای گرمشان   
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  ٣ از صفحه  
 همبستگ  خود را اطسی دارن .  

کمنپن نو طنلن نه امننن نتن  کنردن  
مبارزا   بطنور عاقنعن  کنمنپن نو  
طل ه دستگاه قضناین  حندنومنت  
اسننسمنن  ع قننواننن ننو ار ننجنناطنن   
مننجننازا  اسننسمنن  ع کننل ایننو  
دستگاه سرکوب ع جناینت اسنت.  
کمنپن نو طنلن نه امننن نتن  کنردن  
مبارزا   کمنپن ننن  در دفناع از  
مبنارزا  کنارگنران  منعنلنمنان ع  
مردی معترض برای داشتنو ینک  
زننن گنن  انسنناننن  ع  نناکنن نن  بننر  
آزادی هننای پننایننه ای جننامننعننه  
چون حق  شدل  حق اطنتنصناب   
حق  جمد ع آزادی ب ان ع طنقن ن ه  
است. کمپ و طل ه امن ت  کنردن  
مننبننارزا  بننا پنن ننشننرعی هننای  
 اکنون  ار گام  منمنمن  در  
به جلو بردن منبنارزه بنرای آزادی  
زن ان  س اسن  بنوده ع فنراخنوان  
مو اینست که به هر شندنل کنه  
م توان   فعال ایو کارزار بناشن ن .  
اسماط ل طب ی  بنمنننای ابنراهن ن   
زاده  آ نننننا دائننمنن  ع  ننمننامنن   
زن ان ان س ناسن  بناین  فنورا آزاد  

 شون .  
تجمع کارگران همراه با 
خانواده هها، ایهن بهار 

 در نیشکر هفته تپه
 

یندن  از پن نشنرعی هنای منمنن   
جنبش اطتراض  کنارگنری کنه  
به آن ک ی ت ج ین ی داده اسنت   
شرکت خناننواده هنای کنارگنری  
در ایننو اطننتننراضننا  اسننت. بننا  
شرکت خانواده هنای کنارگنری   
ایننو اطننتننراضننا  از مننوقننعنن ننت  
اجتماط  ق ر منن  نری بنرخنوردار  
ش ه ع جایگاه س اس  ممن   نری  
پ  ا کرده است. در ایو هنینتنه در  
هشنننتننن  آذر مننناه  کنننارگنننران  
بازنشسته ن شدر هیت  پنه هنمنراه  
با خانواده هایشان  بنا  نجنمند در  
منقننابنل درب عرعدی اینو عاحنن    
خواستار دریافت ننزدینک بنه ده  
ماه سنننوا  پناینان خن منت خنود  

 ش ن . 

 
تههههجههههمههههع کههههارگههههران 
بههیههکههارشهههههر دوراهههک، 
 اعتراضی علیه بیکاری

ننینر    ٠١١ آذر ب ش از    ٩  ب  رعز 
از متقاض ان کنار شنمنردعراهنک  
با  نجنمند درشنمنرداری خنواسنتنار  
جذب در شنرکنت منلن  حنیناری  
ش ن . قبنس نن نز در مناهشنمنر ع  
آبادان شناهن  حنرکنت اطنتنراضن   
نظ ر  جمد کنارگنران بن ندنار در  
شمر دعراهک بودی .  نجنمنعنا ن   
از اینو دسنت   نجنمنعنا ن  اسنت  
طل ه ب دناری کنه من نتنوانن  بنا  
شعار یا کار  یا ب نمنه بن ندناری   
سراسری  ور  گ رد. بنویناه در  
شرایط  که م ل ونما کنارگنر از  
کار بن ندنارنن   بنا بن ندنارسنازی  
های گسترده در کارخانجنا  هنر  
رعز بر شمار ایو ب ندناران اضنافنه  

من نلن نون    ٠ م شود ع آمنارهنا از  
دانش آموختگان  حندناینت دارد  
که عارد بنازار کنار من نشنونن  ع  
بنننرای آننننان کننناری نننن نننسنننت   
اطننتننراضننا نن  از نننوع اطننتننراض  
کننارگننران بنن نندننار در دعراهننک  
یک نقطه شرعع خنوبن  اسنت ع  
م توان آنرا در  مای شمرها  دنین نر  

 ع سراسری کرد. 
ندته مم  ایننجناسنت کنه امنرعز  
کانال های  لگنرای ابنزار منمنمن   
برای ایجاد گرعهمای منبنارزا ن   
در  ننمننای شننمننرهننا ع گننردآعری  
ن رعی طظ   م ل نونن  کنارگنران  
ب دار در هر شمر ع یندن  کنردن  
خواستما ع گنینتنمنان هنا در اینو  
گرعهما ع  ب یل آن بنه جنننبنشن   
سراسری طل نه بن ندناری بناشن .  
خصننو ننا بننخننش طننظنن نن  ایننو  
ب داری من نلن نونن  در جنامنعنه  
جوانان هستن  ع جوانان م نتنوانننن   
نقش ممم  در سازمانن هن  اینو  
گرعهما در کانایما  لگرای داشنتنه  
باشن  ع جنبش  حول خنواسنت ینا  
کار  ینا بن نمنه بن ندناری بنه راه  
ان ازن . جلو آمن ن جنننبنش هنای  
اجتنمناطن  منخنتنلن  در هنمن نو  
بسننتننر  مننبننارزا  مننعننلننمننان ع  

سازمان افتگ   ینوی اطنتنراض  
آنان در گرعهمای  لگرام  چننن   
هزار نیره  ممدو بودن ع کنارآین   
ایو شدل از سازمان افتن  را بنه  
رعشن  نشنان داده اسنت. از اینو  

  جرب ا  ب اموزی . 
 جمد اطتراض   کارگران فنوالد  

 طجب ش ر به ب دارسازیما 
کنارگنر شنرکنت    ٠٠١ آذر    ٩ رعز  

فننوالد گسننتننرر خنن مننا  آ نن ننه  
ان یشان سپمر شرق در اطتراض بنه  
 عط ل  کارخانه ع ب دار ش ن از  
کارشان مقابل فرمان اری  نجنمند  
کردن . ایو حرکت اطتنراضن  بنه  
دنننبننال مننعننرفنن  آنننان  ننوسنن   
مسنئنوالن شنرکنت بنه اداره کننار  
برای دریافت "ب منه بن ندناری" ع  
اطسی  عط ل  کنارخناننه  نور   

 گرفت.  
 

عاقننعنن ننت اینننننسننت کننه در ایننران  
کارگران ب دار از ب مه بن ندناری  
ع از هر گنوننه  نامن نو دینگنری  
چون درمنان راینگنان  امندناننا   
برای  ام و مسدنو ع  نحنصن نل  
راینننگنننان بنننرای فنننرزنننن انشنننان  
محرعمن . آن چ زی هن  کنه بنه  
آن ب مه ب داری گینتنه من نشنود   
بنطننور عاقننعنن  ربننطنن  بننه بنن ننمننه  
ب داری ن ارد. از جنمنلنه بنننا بنر  
 عری  ساینامنه آمناری سنازمنان  

   ٠٣٧١  أم و اجتماط  در سنال  
"مقرری بنگن نر بن نمنه بن ندناری  
طبار  اسنت از بن نمنه شن ه ای  
است که ب عن م ل ع اراده ب ندنار  
ش ه ع آماده کار بناشن ". ننتن نجنه  

اینده ب مه ب داری در بنرگن نرنن ه  
جمع ت م لن نونن  بن ندناران کنل  
کشور ن ست. بلده چننن رغنازی  
که  حت طنوان "ب منه بن ندناری"  
به کارگری که از کنارر اخنراج  
ش ه  قرار است پرداخنت شنود  در  
عاقد بمای  است که کارفرمناینان  
ع دعیت برای ب  درد سنر کنردن  
ب دارسازیما م  پنردازنن . اینبنتنه  
ایو را ه  کارگران با مبنارزا شنان  
 حم ل کرده ان . ایبتنه من نزان آن  

  ٠٠ بس ار ناچ ز ع بننا بنر قناننون  
در   م انگ و حقنوق دع مناهنه  
آخر ب مه ش ه است. با ایو  بنصنره  
که به ازای هنر ینک از افنراد  

ننینر(    ١  حت  دیل )ح اکیر  نا  
شنود.    در   به آن اضافه م    ٠١ 

با ایو  بصره که رق  ننمناین  ار  
هزار  ومان کمتنر ع    ٠٠٦ نبای  از  

از هشتاد در   م انگ و دع مناه  
آخر حقوق کارگر بن نشنتنر بناشن .  
ب یو  ر  ب هم و پوی  کنه بناین   
بنن نندننارسننازی کننارگننر ع  ننحننت  
طنوان "ب نمنه بن ندناری" ع بنرای  
م   مح عدی پرداخت من نشنود   
حت  از ح اقل دستمزد کنارگنران  
که خود چن  بنار زینر خن  فنقنر  
است  کمتر اسنت. بنگنذرین  کنه  
پرداخت هم و را ه  در بسن ناری  
از اعقا  چن  ماه چننن  مناه بنه  
 عویق م  ان ازنن . بنعنسعه بنرای  
شموی ت هم و مبلغ بس ار ناچن نز  
نن نز بناین  از هنینت خنوان رسنتنن   
گذشت. از جنمنلنه کنارگنر بناین   

مناه    ٢ قبل از ب دار ش ن ح اقنل  
سابقه پرداخت حنق بن نمنه داشنتنه  

در ن     ٧١ باش . ع در حناین ندنه  
قننراردادهننا مننوقننت ع بصننور   
پنن ننمنناننن  اسننت  کسننب چننننن ننو  
شرایط  برای کارگنران دشنوار ع  
بس اری از آننان از شنمنوین نت آن  
خارج م مانن . ع بناالخنره ایننندنه   
پوی  که بابت ب مه بن ندناری بنه  
کارگر اخراج  ای که  نوانسنتنه  
است مشمول آن گنردد  پنرداخنت  
م شنود  بنرای من   منحن عدی  
است . م   پرداخت آن به سابنقنه  
پرداخت بن نمنه کنارگنر بسنتنگن   

مناه بنرای    ٣٢ دارد که ح اکینر  
مناه    ٠١ ب مه شن گنان منجنرد ع  

بنرای بن نمنه شن گنان منتناهنل ع  
متدیل خواه  بود. بع  از پناینان  
ایو م   ن ز کاری به ایو ن ارنن   
که چه بر سر کنارگنری کنه از  
کارر ب دار شن ه  خنواهن  آمن .  
چون ب مه ای برای در بر گرفتنو  
 مام  کنارگنران بن ندناری کنه  
آماده به کنار هسنتننن  ع کناری  

 برایشان ن ست  عجود ن ارد. 
ضننمننو ایننننندننه بنننننا بننر قننواننن ننو  
فاش ست  جمموری اسسم  اینو  
ب مه کارگران افغانستان  ع  بعنه  
کشورهای خارج  را نن نز در بنر  
نم  گن نرد ع آننمنا کنارگنرانن   
هستن   حت پ گرد که از ن نرعی  
کارشان سودجوی  م شنود ع هنر  
عقت خواستن  پویشان را نم ن هننن   
ع از کار ب دارشان م دنن . اینو  
چن و است که بنا بنر آمنارهنای  
اخ ر دعیت  "ب نمنه بن ندناری" در  
سال گذشت  نننمنا شنامنل هنینت  
 در   کارگران ب دار ش ه است. 

 
یکی از پیشروی های مهم جنبش اعتراضی کارگری که به آن کیهفهیهت 
جدیدی داده است، شرکت خانواده های کارگری در ایهن اعهتهراضهات 
است. با شرکت خانواده های کارگری، این اعهتهراضهات از مهوقهعهیهت 
اجتماعی قدرتمندتری برخوردار شده و جایگاه سهیهاسهی مهههم تهری 
پیدا کرده است. در این هفته در هشتم آذر ماه  کارگران بازنشسهتهه 
نیشکر هفت تپه همراه با خانواده هایشان  با تجمع در مقابهل درب 
ورودی این واحد، خواستار دریافت نزدیک به ده ماه سهنهوات پهایهان 

 خدمت خود شدند.
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 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه: از بیانیه فراگیر دانشجویان قاطعانه حمایت کنیم

بههیههانههیههه فههراگههیههر 
دانشجویان کشور بهه 
 مناسبت روز دانشجو

این . شناننزده آذر     امرعز گرد آمن ه 
رعزی نننامن نن ه از بنرای منا   ننا  
  ای اطتراض منا در اینو رعز  

ان از شود. بن نرعن    به  مام  رن و 
اینن      از اینو جنا کنه منا ایسنتناده 

پشت حصارهای بنه فناهنر امنو  
هنا رعز    دانشگاه  حوادث ع بنحنران 

آین  ع بنرهن     به رعز از پ  ه  م  
افزاین . تمر  زن گ  مادران ع    م  

پ ران ما  در نت نجن  بنرآیننن  چننن   
دهه طمل مشتر  قناننوننگنذاران  
ع مجریان  در  ندناپنوی  نأمن نو  

های سنگ و ح اقل  بنرای    هزینه 
منعنار  بنه ینغنمنا رفنتنه اسننت.  
ب داری  استیمار ع ط ی امننن نت  

کنن . بنمن اشنت     شغل  ب  اد م  
درمنننان ع مسننندنننو بننن ل بنننه  

انن  کنه    بنمنا شن ه   کاالهای  گنران 
عسد خری شان از طم   بس اری از  
مردی ب رعن است. باری بر ننقنور  
فاجعه ب افزای   اینو را کنه حنق  
فریاد ع اطنتنراض را نن نز سنلنب  

ای نن نز    ان  ع هنرجنا زمنزمنه   کرده 
هست  گوش  شنننوای دردهنای  
فراعان رنجبنران جنامنعنه نن نسنت.  
چن و است که ط ایت ع آزادی   
حاال دیگر   وأمان  ه  بنه منحناق  

 ان .   رفته 
 

اما در ایو رعز که با نای مناسنت   
 نما با   این     سر آن داری  که نه 

بلن  ر از حقوق خنوینش بنه منینابن   
دانشجو دفناع کننن ن   بنلندنه از  

ش   خود در جنامنعنه    زن گ  پایمال 
 ن ز سخو بگوی  . 

 
های بن ادیو جامعنه    امرعز  بع ض 

اطنن  از  ننبننعنن ننض رننبننقننا نن  ع  
انن .    جنس ت  به دانشگاه پا ننمناده 

گزین   گزینش جنس نتن      بوم  
سنازی    ه ایت  حص نلن  ع پنوین  

آموزر طموم   که ربق قناننون  
اساس  بای  برای  مای آحاد ملنت  
به رایگان در دسنتنرو بناشن   در  

های  ننظن نر گسنتنرر    کنار پ ی ه 
م ارو غ رانتیاطن   منسسنسنا   

های خصنو ن     آموزش   کسو 
ها کناالی آمنوزشن  دینگنر    ع ده 

های ننابنرابنر رقنابنت    که به شدل 
زنننننن       ننحننصنن ننلنن  دامننو منن  

های  بع ض را در دانشنگناه    پایه 
انن .  نبنعنا  رعنن     استوار ر کنرده 

سازی آموزر سبنب شن ه    کاالی  
 نما فرزنن ان رنبنقنا     است که نه 

فننرعدسننت حنن ننو  ننحننصنن ننل در  
هنای    دانشگاه  حت فشنار هنزینننه 

سنگ و آموزش  کمر  ا کننننن    
بننلنندننه بننه  نن رینن  از عرعد بننه  
دانشننگنناه مننحننرعی شننوننن  یننا از  

بخشن ن ن بنه  نحنصن نس     سرانجای 
دانشگاه  خود بازمانن . در اینو  

هنای    م ان  آن کنه از قنطنار دعره 
هننای دعیننتنن  جننا    رعزاننن  دانشننگنناه 

شننود  ننا    بننمنناننن  مننجننبننور منن  
آعری را بنرای    های سنرسنای   هزینه 
هنای    های شباننه ع دانشنگناه   دعره 

آزاد یا غ رانتنیناطن  بنپنردازد   نا  
رغ  آموزش  ک  کن نین نت     طل  

بنه امن نن  ینافننتنو شنغننلن  بننرای  
هننای زننن گنن      ننأمنن ننو هننزینننننه 

م رک  به دست آعرده بناشن . ع  
دریغا که ایو  سر  بنه سنودای  
کسب منزیت  نمادیو  خود چنون  

ایخلقه زای    مننطنق    فرزن ی ناق  
 حاک  است. 

 
رن و اطتراض ع منطناینبن  هنزاران  

 ننریننو    دانشننجننو بننرای ابننتنن اینن  
حقوقشان در سای نان اخن نر از هنر  

شنود. سنننوا     کناری شن  ه م  
هنای رعزافنزعن     حص ل   هنزینننه 

هنای    خوابگاه ع  نغنذینه  شنمنرینه 

گننزای  عاگنننذاری فضننناهنننا ع  
امدانا  دانشگاه  به نمادهنا ع  

های  بن نرعن از دانشنگناه     سازمان 
عاداشننتننو دانشننجننویننان بننه کننار  

هننای    اجننبنناری ع سننوءاسننتننینناده 
طلم  از آنان  ع در اینو عاننینسنا   
فشارهای امن نتن  ع حنراسنتن    

انن     ها را به هن  داده   جملگ  دست 
هنا رسننن .     ا کاردها به استخنوان 

اکنون عقنت آن رسن ن ه اسنت  نا  
همگان ب انن  منا از چنه دردی  

ای   ریش  اینو دردهنا    به فریاد آم ه 
رسن  ع امنرعز چنه     ا کجنا من  

خنواهن ن   عقنت آن اسنت  نا    من  
همگان ب انن  منا کنه ننه عابسنتن   
جناح های س اس  هست ن  ع ننه  

سناخنتنه     های قن ر    طضو  شدل 
ما که  نما نای دانشجو را ین    

این  ع    کشن ن   کنجنا ایسنتناده   م  
 درگ ر ک ای عضع ت    

هنا را    قانون سنوا  دست دانشگناه 
های گزای بنرای    برای اخذ هزینه 

های  نحنصن نلن  سنننوا ن  ع     ری 
عاحن هننای افننتنناده بنناز گننذاشننتننه  
است. در حای  که بنا به  جربنه   

هنای    برای بمبنود کن نین نت رنرح 
سننال    ٠ پنناعهشنن  ع آمننوزشنن    

 ننحننصنن ننلنن  بننرای دانشننجننویننان  
سنال  نحنصن نلن     ٣ کارشناس    

بننرای دانشننجننویننان کننارشننننناسنن   
سال  نحنصن نلن  بنرای    ٠ ارش  ع  

دانشننجننویننان دکننتننری ضننرعری  
سننت کننه    اسننت. ایننو در حنناینن  

قانونگذاران ع مجنرینان حناکن  بنر  
دانشگاه  با  صویب قنوانن ننن  از  
قب ل قانون سنوا   از قضا فشنار  

هناین     را دق قا  بنه هنمنان خناننواده 
آعرن  که همزمنان  نحنت    عارد م  

فشار قوان و ح اقل دستمنزد قنرار  
دارن . ایو چنرخنه حنا نلن  جنز  
 ش ی  محنرعمن نت ع فنقنر بنرای  
 ننوینن نن کنننننننن گننان عاقننعنن  تننرع   

 جامعه ن ارد.  

ها  قنبنل    دانشجویان بس اری رشته 
ایتحص نل    از آنده از دانشگاه فارغ 

هنننای    شنننونننن   بنننه بنننمنننانننن  دعره 
کنننارآمنننوزی ع کنننارعرزی در  

ها  مسسنسنا     ها  کارگاه   کارخانه 
هنا      نعت  خصو    ب مارستنان 

ها ع مراکز به ا نطنسح    درمانگاه 
مطایعا   ع پاعهش  با حنقنوقن   
ناچ ز ینا حنتن  بن عن دسنتنمنزد   

شنونن  ع سنودهنای    استیمنار من  
کننسن ننناشنن  از کننار اضننافنن   

هننای    اجننبنناری آنننان  بننه جنن ننب 
رعد. در    داران منن    سننرمننایننه   کننسن 

کنار آن هنزاران فنر نت شنغنلن   
برای کسان  که بای  با حقوق ع  
مزایای کامل  حق بن نمنه ع حنق  
بازنشستنگن  در هنمن نو منراکنز  
مشغول به کنار شنونن   از دسنت  

رعد ع منننتنننقنننابنننس  شنننمنننار    مننن  
دهشننتنننننا  بنن نندنناران افننزعن  

 گردد.   م  
 

دانشننگنناه  جنناینن  کننه طننمننومننا   
آمنوزی     پنن ارنن  منرکنز طنلن    م  

جوی  ع ن ز ضامو رفناه ع    حق قت 
آزادی آین   فرزن ان جامعنه اسنت   

هنناسننت کننه بنن ل بننه    دیننگننر سننال 
بننازاری بننرای دالالن ع جنناطننسن  

ای از    ننامنه   طلم  ش ه است. رنن  
های طلم   جعل مقناال      دزدی 

هنننای    سنننوءاسنننتنننیننناده از رنننرح 
پاعهش  دانشجویان بنرای  نرقن   
ع باال جستو اسنا ن ن  در منرا نب  
طننلننمنن   جنننذب ع گننزیننننننش  
غ رطلم  اطضای ه ئت طنلنمن   
ع اخنراج اسنا ن ن ی کنه  ن ای  
مننخننایننینن  بننا منننننویننا  اربننابننان  
باالدست  ع منافند ننظنای حناکن   
دارن  ع رنومناری از اینو دسنت   
پنن نندننر دانشننگنناه را مسننخ در  
موجودی نح   کنرده اسنت کنه  
دیننگننر حننتنن   ننوان دفنناع از  
موجودیت  مستقل از بنرای خنود  

ننن ارد  چننه رسنن  بننه آن کننه  
 پاس اری از برای حق قت باش . 

هننای    رشنن  ع گسننتننرر پننردینن  
ایننمننلننل  افننزایننش شننمنننار    بنن ننو 

دانشنننجنننوینننان پنننویننن   اطنننمنننال  
های منخنتنلن   از جنمنلنه    سمم ه 

هنناینن  بننرای فننرزننن ان    سننمننمنن ننه 
اطضای ه ئت طلم   ننمنادهنای  
امن ت  ع موارد خا   در کنننار  
کاستنو سنال بنه سنال از  نعن اد  
دانشننجننویننان رعزانننه ع کنناهننش  
خ ما  راینگنان آمنوزشن  بنرای  
کننلنن نن  دانشننجننویننان  طننسعه بننر  

هننای مننخننتننلنن   ننبننعنن ننض    شنندننل 
آمننوزشنن  بننه سننود رننبننقننا   
بننناالدسنننت ع الجنننری بنننه زینننان  
فرعدستان  چننان کنه منخنتنصنرا   

ای بننه    ذکننر شنن   چنننننان ضننربننه 
ک ی ت آموزر ع پاعهش طلنمن   
زده است که  نوین ن  اننبنوهن  از  
 نناحننبننان  طنناری از  ننخننصنن    
م ار  دانشگاه    نما بنخنش  

بنار آن    کوچد  از نتای  فنسکنت 
 است. 
 

همچن و  ن عق رفاه دانشنجنوینان  
بر خسی طنوانش  کارکردی جنز  
ب هدارکردن دانشجویان بنه ننظنای  
بنناننندنن  کشننور ننن اشننتننه اسننت.  

نام   ن عق رفاه دانشنجنوینان     یاه  
ع  ننننن عق کننارآفننریننننن  امنن نن   
موجب آن ش ه است کنه دانشنجنو  
بابت استیاده از امدانا   که بننا  
به طری ع منطنابنق بنا منعن نشنت  
مننتننعنناری حننق اعسننت  در نننظننای  
باند  کشور ب هدار  لق  شنود  
ع حق استیاده از ساینر اطنتنبنارا   
بنناننندنن  را از دسننت بنن هنن .  

ای که بای   نری رفناه ع    بودجه 
مع شت کل   دانشجویان شنود  بنه  

های اشنتنغنال ع کنارآفنریننن     عای 
 استحایه ش ه ع فق  در اخت ار  
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اقننلنن  تنن  از دانشننجننویننان قننرار  

گنذاران    گ رد. ننگناه سن ناسنت   م  
 ننننن عق کننارآفننریننننن  امنن نن    
نننگنناهنن  مننبننتننننن  بننر حصننول  
ح اکیر سود است. اینو ننگناه بنا  
ماه ت  ن عق رفاه که در عاقند  

هنای  نأمن نو    بخش  از  ننن عق 
اینن      اجننتننمنناطنن  بننه شننمننار منن  

سازگار ن ست. چن نو اسنت کنه  
استن نسی  ننن عق کنارآفنریننن   
ام   بر  ن عق رفناه دانشنجنوینان  
مننوجننب از بنن ننو رفننتننو امننننن ننت  

 اقتصادی دانشجویان ش ه است. 
 نبننعن ننض جننننسنن نتنن   در قننایننب  

هنای    بن ی جنس ت  رشنتنه   سمم ه 
دانشننگنناهنن   کنننننتننرل ع فشننار  

هننای    مضنناطنن  در حننوز  آزادی 
فردی ع پوشش دختران دانشنجنو   

هنا     حجاب اجنبناری در خنوابنگناه 
های ب شتر در رفنت ع    مح عدیت 

هنای عرعد ع خنرعج    آم  ع ساطت 
هنننای دخنننتنننران     بنننه خنننوابنننگننناه 

ای حنراسنت بنا    برخوردهای سل قه 
دخنننتنننران دانشنننجنننو از رنننرینننق  

های  نمن ین آمن نز ع اینجناد     ماو 
فضای ارطاب ننزد ایشنان  ننگناه  

مآبان  مسئوالن ع سنوءاسنتنیناده    ق   
هنا بنرای    از رعاب  طاری  خانواده 

مننحنن عدسننازی بنن ننشننتننر دخننتننران   
 حت فشار قرارگرفتو دانشجوینان  
دختر از جناننب بنرخن  اسنا ن ن    
معناعننان آمنوزشن  ع کنارکنننان  
دیگر دانشگاه برای رعابن  خنارج  

که خود جلو  دینگنری    -از طری  
از نگاه ابزاری به زنان در جامنعنه  

ها مورد ریز ع درشنت    ع ده   -است  
دیگر نمود یافته اسنت  ع رنرفنه  

آننندننه ایننو هننمننه هننمننواره بننه  
های  همچون  ام و امننن نت    بمانه 

ع مصلحت دختران دانشجو ا نیناق  
افت . اما ناگیته پ  است کنه    م  
ها ه چ ینک منعننناین  جنز    ایو 

نی  بن اهنت اینو عاقنعن نت سناده  
ن ارن  که زن  به میاب  نوع انسنان   
خننود  ننوان در  مننوقننعنن ننت ع  

گنن ننری در مننورد امننور     صننمنن نن  
مربوق به خویش را دارد. دخناینت  

دی ل خوابنگناه ع دانشنگناه در    ب  
زنننن گننن  شنننخنننصننن  دخنننتنننران  

 ننواننن  جننز زیننر سننوال بننردن    نننمنن  
استقسل فنردی  آزادی طنمنل ع  
طنز  نننین  دانشننجننوینان دخننتننر   

 ه ف  با خود داشته باش . 
  ای اطتراض دانشنجنوینان کنه  
چ زی جز حقنوق بننن نادینو خنود  

خنواهننن   گنوینا بنر اربنابنان     نم  
گذاران ع منجنرینان    م یران  س است 
آمن نز بسن نار گنران    قوان و  بع ض 

های انضبنارن     آم ه است. کم ته 
ها ع دعشنادعر    ع حراست دانشگاه 

آنان نمادهای امنن نتن  بن نرعن از  
کننردن    دانشننگنناه  بننرای خننامننور 

قن       ای مستقل دانشجویان  منای 
ان  ع به عاسط   نمن ین هنای    ایستاده 

منندننرر دانشننجننویننان مننعننتننرض ع  
هاشان  احضارهای گاه بنه    خانواده 

سازی   ن عر احندنای    گاه  پرعن ه 
هنا حنربن  امننن نتن     انضبار  ع ده 

دیننگننر  چنندننمننه بننر گننلننوی  
خنبنر از    انن . بن    دانشجویان فشرده 

رننلننبننن      آن کننه  نن ای حننق 
خننواهنن     خننواهنن  ع آزادی   طنن ایننت 

دانشجنوینان بنا هن نچ سنرکنوبن   
 کردن  ن ست.   خامور 

شننوراهننای  نننننینن   ایننو  نننننمننا  

 شدل بنرآمن ه از رای مسنتنقن ن   
دانشجویان که ایبته عام ار هن نچ  

ای پشنت درهنای    جریان س ناسن  
دانشننگنناه ننن ننسننت  در شننراینن   
کنننننوننن  پننرچننمنن ار اطننتننراضننا   
دانشننجننوینن  ع پنناعاکنن ه  نن ای  
مستقل دانشجویان اسنت. داشنتنو  
چننننن ننو جننایننگنناه ع کننارکننردی  
موجب ش ه اسنت کنه مسنئنوالن  
عزار  طلوی بنر سنر راه ا نحناد ع  
طمل مشتر  شوراهای  ننین   
سراسر کشنور بنه ننحنوی من اعی  

 ان ازی کنن .    سنگ 
دان   ع م  دانن   نما بنا    بله؛ م  
ینابن  فنراگن نر شنوراهنای     شدنل 

هنا     وان در برابر برنامنه    نی  م  
ع قوان و دانشجوست نز ایسنتناد  ع  

 ایبته که بای  چن و کرد.  
در کنار ننمناد شنورای  نننین    
 سر برای استنقنسل دانشنگناه از  
ق ر  ع سرمناینه ع نن نز  نقنوینت  
نگاه انتقادی مستقل از قن ر  ع  
زدعده از ای ئویوژی حاکن    نننمنا  

شن ن از    دریچ  امن ن  بنرای بن نرعن 
عضع ت اسینا  فنعنلن  اسنت.  
در ط و حال اطتراضنا   نننین   
دانشجوی  بایستن  بنه منبنارزا   
برحق کارگران  معنلنمنان  زننان ع  
 مای محذعفان ع مطرعدان اجتنمناع  
بننپنن ننوننن د ع کننلنن ننت سنناخننتننار ع  

هننای کننسن اقننتننصننادی    بننرنننامننه 
سننازی    سنن نناسنن  را کننه  ننجنناری 

آموزر ن ز بخش  از  نبنعنا  آن  
است به ننقن  بندنشن . بن عن اینو  
همراه  ع پن نونن   منقناعمنت در  

بنرانن از کنه    برابر ایو سن نل بننن نان 
هست  دانشجو  کنارگنر  منعنلن    
زن ع  منای فنرعدسنتنان را  نمن ین   

 نمای .   کن   غ رممدو م    م  
جننننمننننعنننن  از دانشننننجننننویننننان  

 های ایران   دانشگاه 
 ٠٣٧٠ شانزده  آذر ماه  

 
انجججججمججن صججنججفججی 
کارگران بجرق و 
فججججججججلججججججججزکججججججججار 
کجججرمجججانشجججاه: از 
بججیججانججیججه فججراگججیججر 
دانشجججججججججججویجججججان 
قاطعانه حجمجایجت 

 کنیم
 

ب ان ه دانشجویان سراسر کشور بنه  
آذر رعز دانشنجنو     ٠٢ مناسنبنت  

همچون سایر ب نانن نه هنایشنان بنه  
مناسبت های مختنلن  ع ینا در  
حمایت از بخنش هنای منعنتنرض  
دیگر جامعنه بنویناه کنارگنران ع  
معلمان حاعی ندا  بنرجسنتنه ع  
مطایبا  اساسن  ای اسنت کنه  
سایمناسنت از زبنان بنخنش هنای  
مختل  ربنقنه کنارگنر ع دینگنر  
انسانمای حق رنلنب ع آزادینخنواه  

 فریاد زده م  شون . 
 

ایو یک عاقعن نت طن ننن  اسنت  
که بخش طظ م  از دانشنجنوینان  
از خننانننواده هننای کننارگننری   
مننعننلننمنن  ع دیننگننر مننزدبننگنن ننران  
محرعی جامنعنه هسنتننن  کنه هن   
اکنننننون بننه خننارننر شننراینن  فننوق  

ایعاده ب  مع شت  در  نحنمنل بنار  
سنگ و منحنرعمن نت ع نن اری ع  
ب  امندنانن  سنمن ن  هسنتننن  ع  
طسعه بر ایو خود را کنارگنران ع  
مزدبگ ران  در آین ه من  دانننن   
که اگر سدو  کننن   سن نمنای  
دردمن  امرعز پ ران ع منادرانشنان  
 صویری از فردایشان خواهن  بنود  
ع بننخننش دیننگننر آنننمننا گننرچننه  
مشدس  مای  نن ارنن   امنا در  
ق   ع بن های اجتماط  گنرفنتنار  

 ع در ط و حال معترض هستن . 
 

در ایو ب ان ه خواست بنرخنورداری  
از زن گ  راحت  آموزر راینگنان  
ع طموم   برداشته ش ن فضنای  
پل س  ع امننن نتن  در دانشنگناه  
ها  ممننوطن نت امننن نتن  کنردن  
فعناین نت هنای  نننین   آزادی  
پوشش ع بنرچن ن ه شن ن قنوانن نو  
 ننبننعنن ننض آمنن ننز جنننننسنن ننتنن    
ممنوط ت بدارگ ری دانشجنوینان  
بنا دسننتننمننزدهننای ننناچنن ننز  ننحننت  
طنوان دعره هنای کنارآمنوزی ع  
غنن ننره مننطننایننبننه شنن ه اسننت کننه  
مخصو ا در من   ینک سنال  
گننذشننتننه جننزء مننطننایننبننا  ع  
شننعننارهننای ا ننلنن  کننارگننران ع  
معلمان در اطتراضا  ع  جمنعنا   
بوده ان . از اینو رع اینو بن نانن نه  
شایسته قارعانه  ریو ع سنراسنری  

  ریو حمایت ها م  باش . 
 

زن ه باد ا حاد کارگران  معلمنا ع  
 دانشجویان 

 
انجمو  ننین  کنارگنران بنرق ع  

 فلزکار کرمانشاه 

شود. سهنهوات  ترین حقوقشان در سالیان اخیر از هر کناری شنیده می طنین اعتراض و مطالب  هزاران دانشجو برای ابتدایی
های گزاف، واگذاری فضاها و امکانات دانشگهاههی بهه نهههادهها و  های روزافزون خوابگاه و تغذیه، شهریه تح یلی، هزینه

های علمی از آنان، و در ایهن وانهفهسها،  هایی بیرون از دانشگاه، واداشتن دانشجویان به کار اجباری و سوءاستفاده سازمان
ها رسند. اکنون وقت آن رسهیهده اسهت  اند تا کاردها به استخوان ها را به هم داده فشارهای امنیتی و حراستی، جملگی دست

خواهیم؟ وقت آن اسهت  رسد و امروز چه می ایم، ریش  این دردها تا کجا می تا همگان بدانند ما از چه دردی به فریاد آمده
ساخته، ما که تنها نام دانشجو را  های قدرت تا همگان بدانند ما که نه وابست  جناح های سیاسی هستیم و نه عضو تشکل

 ایم و درگیر کدام وضعیتیم؟ کشیم، کجا ایستاده یدک می
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تجمع کارگران فو د بویرصهنهعهت یهاسهو  

 مقابل فرمانداری بویر احمد

گونه دستمزد عمزایای شنغنلن     ح عد یدسال است که ه چ 
 ای     دریافت ندرده 

کارگران کارخانه فوالد بویر نعت یاسوج که پ ش از اینو  
مقابل ساختمان استان اری کمگ لویه ع بویراحم  ع  ن ا ع  

آذر در اطنتنراض بنه    ٠١ س مای استان  جمد  کرده بودن    
ادامه پرداخت ندردن دستمزدهایشان مقابل فرمان اری بنوینر  
احم   نجنمند کنردنن . یندن  از کنارگنران منعنتنرض اینو  
کارخانه  به رسانه ها گیته است ح عد یدنسنال اسنت کنه  

این   در    گونه دستمزد عمزایای شغل  درینافنت نندنرده   ه چ 
ط و حال با شدایت کنارگنران حندن   نوقن ن  امنوال اینو  

گونه هنمندناری بنا کنارگنران    کارخانه  ادر ش ه اما ه چ 

گ رد. به گنینتنه عی      برای اجرای ایو حد   ور  نم  
کارفرمای کارخانه  فوالد یاسوج  قریبا دع مناه پن نش در  
حضور اطضای شورای  أم و شمرستان بنوینراحنمن   عطن ه   
پرداخت مطایبا  کارگران را داد که  ا امرعز طمل  نشن ه  

 است. 
 

تجمع اعتراضی كارگران شرکت 
 واحد در تهران

آذرمناه  ٠١ به گزارر سن یدای شرکت عاح  رعز یكشنننبنه  
 ب  قص  داشنتننن   ٠١ رانن گان شرکت عاح  که از ساطت  

در مقابل شمرداری  مران دست به  جمد اطنتنراضن  بنزنننن   
 وس  ن رعهای انتظام  ع ض  شورر منورد ضنرب شنتن   
ش ی  قرار گرفتنن  ع  نعن ادی از آننمنا بنازداشنت شن نن .  
ن رعهای انتظام  گازانبری بطری کارگران هجوی بنردنن  ع  
با عحش گری  مای به جان کارگران  افنتنادنن  کنه حنقنوق  

 پایمال ش ه خود را رلب م دنن . 
بنا بر خبر با  وجه به اطسی قبل  رانن گان طضنو  نعناعنن   
مسدو کارگران شنرکنت عاحن  بنرای  نجنمند در منقنابنل  
شمرداری  مران  ماموران ن رعی انتظامن  خن نابنان منقنابنل  
شمرداری را اشغال کرده ع ماند  نجنمند کنارگنران در اینو  
محل ش ن . کارگران اما در خ ابان خ ای  نجنمند کنردنن  ع  

 شعار دادن  ع خواست های خود را فریاد زدن . 
ننینر از کنارگنران    ٣١ ربق اعی و گزارر منتشر ش ه ح عد  

از جمله حسنو سنعن ن ی  عحن ن  فنرین عنن   طنلن  رضنا  
 وسل   ام ر  اخ ری  محم طل  ا نسغن   امن نرطنبناو  
حس ن   نا رمحنرمنزاده  اینرج فن این   نوسن  نن نرعهنای  
انتظام  دستگ ر ش ن . اما طل رغ  اینو دسنتنگن نری هنا  
کارگران به اطتراض خنود ادامنه داده ع شنعنار من ن ادنن .  
دستگ ر ش گان ساطت سه بع  از فمر به عقنت اینران آزاد  

 ش ن . 
 از جمله شعارهای کارگران: 

 مسدو ما را ن ی  ایو عضد ادامه داره   -

 نماین ه نجوم  یه   عط ه هار ه  درعغ ه -
 ب  خانمان  آن ماست   ملک م ل اردی آن  و -
 کارگران درد دارن   مشدل مسدو دارن  -
 م ر ب  کیایت طامل ب  مسدن  ست -
  سم س  مسدو را م یر چپاعل کرده  -
 شمردار باال نش و  معضل ما را بب و -
 شمردار نظاره م  کنه   م یر چپاعل م  کنه -
 قای بای قای بای  پول مسدن  کجاست -
 شمردار  سام  م  کنه  م یران دزدی م  کنن  -
 کارگران دردمن  در  ب ع  اب مسدو -
 کارگران ب  ارن  از دزدی ها ب زارن  -

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودین ان 

 بخش ب و ایملل : داععد رفاه   
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 م یر دربن  نش و استع  استعیا -
 قای بای قای بای  پول مسدن  کجاست -
 مشدس  رفد ندن   اطتصاب ه   و راه -
 شورای نظاره گر   طامل ب  مسدن  ست -
 شورای شمر طق    طامل ب  مسدن  ست   -
 شورای شمر خنی   نم  خوای  نم  خوای  -
 ملک نجوم   و  ما را ب  مسدو کرده -
 ب  خانمان  سم  ماست ملک نجوم  آن  و -
 شورای شمر طق   ش ه  معضل ما عخ   ش ه -
 آباد نجوم  برده  حق ماها را خورده  -
 نماین ه نجوم  یه   عط ه هار ه  درعغ ه -
 خصو   سازی ش ه   مر    ریج  ما -
 خصو   سازی کردن   حق ما ها را خوردن  -
 خصو   کردن ها را  نم  خوای  نم  خوای  -
شمردار بای  ب عنه  کارگر ب  مسدو بنه زعدی بنر من   -

 گرده 
شورای شمر ب عنه  کارگنر بن  مسندنو دعبناره بنر من   -

 گرده 
 شمردار اینو ب عنه  کارگر ب  مسدو دعباره بر م  گرده -
 

تجمع اعتراضی امروز معلمان 
 بازنشسته در مقابل مجلس 

آذر معلمان بازنشسته از شمرهای مختل  بننا بنه    ٠١ امرعز  
قراری قبل  ع برای پ گ ری خواستمایشان در  نمنران دسنت  
به  جمد زدن . یک خواست فوری ع منمن  آننمنا افنزاینش  

ع نن ن  من نلن نون    ٣ دستمزد باال ر از خ  فقر یعن  باال ر از  
 ومان است. ایو خواست امنرعز بنه ینک خنواسنت عسن ند  
کارگران ع معلمان  ب یل ش ه است. ید  از پنسکناردهنای  
قابل  وجه در  جمد امنرعز خنواسنت درمنان راینگنان بنرای  

 معلمان بود. 
قبس ن ز معلمان بازنشسته برای پن نگن نری خنواسنتنمنایشنان  
 جمعا   داشتن . یک نمونه برجسته آن  نجنمند بنا شندنوه  

شنمنر    ٦١ ممر سال جاری بنود کنه حن اقنل در    ٢ آنان در  
 معلمان دست به  جمد زدن .  

معنلنمنان در  نجنمنعنا  اطنتنراضن   نا کنننونن  شنان بنر  
 خواستمای مم  زیر  اک   کرده ان : 

پایان دادن به امننن نتن  کنردن آمنوزر ع پنرعرر  آزادی  -
فوری اسماط ل طب ی دب ر کانون  نی  معلنمنان ع ینغنو  
 مام  پرعن ه های امن ت   شد ل ش ه بنرای منعنلنمنان از  
جمله برای اسماط ل طب ی  محمود بمشت   طنلن  اکنبنر  

 باغان  ع برای کل ه کارگران ع فعای و اجتماط  
افزایش حقوقما به باالی خ  فقر  بنا شنعنار اطنتنراضن     -

 خ  فقر سه م ل ون  حقوق ما یک م ل ون ع رفد  بع ض 
 ب مه درمان  کار آم  ع رایگان    -
  حص ل رایگان برای همه کوکان   -
 استخ ای فوری معلمان حق ایت ری    -
  سم س  امدانا  برای  ام و مسدو -
یغو م ارو خصو   ع آموزر یدنسنان ع بنا اسنتنانن ار    -

 پ شرفته ع طلم  برای همه کودکان 
 امو ش ن م ارو ع بازسازی م ارو  خریب    -

 ع...   
خواستمای معلمان  خواستمنای کنارگنران ع کنل جنامنعنه  
است. از ایو خواستما ع منبنارزا  منعنلنمنان عسن نعنا بناین   

 حمایت کرد. ایو اخبار را عس عا ارسع رسان  کن   
 امرعز در کرمانشاه ن ز معلمان بازنشسته  جمد داشتن .  

ف ل  زیر  حنه ای از اطتراض معلمان در  مران اسنت کنه  
در آن معلمان بر همسان سازی حنقنوق هنا عرفند  نبنعن نض  

  اک   دارن . 

 
 

آذر  تجمع اعتراضی کارگران مجتمع ٣١
 آلومینیوم المهدی هرمزآل 

کارگران مجتمد آیوم ن وی ایمم ی هرمزآل عاقند در اسنتنان  
آذر ماه( به هنمنراه  نعن اد زینادی  ٠٣ هرمزگان امرعز شنبه ) 

از همداران بخش خ ما   کارخانه در منحنورنه کنارخناننه  
  جمد کرده ان . 

ید  از کارگران مجتمد آیوم ننن نوی اینمنمن ی هنرمنزآل در  
مورد مطایبا  خود عهمداران بنخنش خن منا ن  کنارخناننه  
منن  گننوینن : در مننجننتننمنند آیننمنن ننننن ننوی ایننمننمنن ی حنن عد  

کارگر مشغول کارن  ایو کنارگنران طنسعه بنر آنندنه  ٦١١١ 
فاق  امن نت شنغنلن  انن  کنارفنرمنای بنخنش خصنو ن   

 کن .   کارخانه در پرداخت مطایبا  آنان ب   وجه ای م  
مناه اسنت )از  ٧ به گیته ایو کارگر در حال حناضنر حن عد  

( با عرعد کارفرمای بخش خصنو ن  بنرخن  از  ٧١ اسین   
هنای عیناه    مزایای مربوق به حق افزایش  وی   ع پنرداخنتن  

 اط اد کارگران پرداخت نم  شود. 
عی در بخش دیگری از سنخنننان خنود دربناره منطناینبنا   
کارگران بخش خ ما   کارخانه آیوم ن وی ایمنمن ی هنرمنز  

کارگنر در بنخنش خن منا ن  منجنتنمند  ٢١١ آل گیت:ح عد  
آیوم ن وی ایمم ی هرمزآل که به کارهای خ ما   همنانننن   
نگم اری ازفضای سبز  آب ارخانه  نظنافنت ع غن نره  نحنت  
مسئوی ت پ ماندار فعای ت دارن  به دی ل ن اشتنو عضنعن نت  
شغل  نامشخص  به همراه سایر کارگران کنارخناننه دسنت  

 به اطتراض زده ان . 
سال سنابنقنه  ٠٠  ا  ٦ به گیته عی ایو کارگران با سوابق کار  

 کار فاق  امن ت شغل  هستن  
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تجمعآت اعتراضی کارگران کارخانه 
 سازی اراک! آلومینیوم

سنازی ارا    کارگر کارخناننه آینومن ننن نوی   ٠١١ آذر    ٧ رعز  
)شرکت ایرایدو( در اطتراض شرای  ب  کناری خنود ع بنه  
منن یننریننت دسننت بننه  ننجننمنند عخننواسننتننار بننرکننننناری عی  

هنا جنلنوگن نری    ش ن .معترضان همچن و از خنرعج سنرعین  
 کردن . 

ایو اطنتنراض از چننن  رعز پن نش بنا  نعن اد کنمنتنری از  
کارگران ایو کارخانه آغاز ش ه بود که رعزگذشتنه بنر اینو  

  ع اد افزعده ش . 
 

تجمع اعتراضی جمعی از اعضای تعاونی 
 مسکن آبیک

آذر جمع  از اطضای  عاعن  مسدو یندن  از  ٧  ب  رعز  
کارخانه هنای خنودرع سنازی در  نمنران در اطنتنراض بنه  
 صری غ ر قانونن  قسنمنتن  از اراضن  منربنوق بنه اینو  
 عاعن  به دادگاه آب ک در استان قزعیو رفنتنننه ع  نجنمند  

ننینر از کنارگنران    ٠٩ کردن . در ایو حنرکنت اطنتنراضن   
نیر آنان با سپردن  عم  در هنمنان رعز    ٠٠ دستگ ر ش ن  که  

 آذر آزاد ش ن .   ٠١ ع دع نیر بع ی  ب  رعز  
 
 

تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه 
 همراه با خانواده ها 

نن نشندنر  »آذر شماری از کارگران بازنشسته کارخانه    ٠ رعز  
هنایشنان بنا  نجنمند منقنابنل درب    به همراه خانواده  «هیت  په 

عرعدی ایو عاح  خواستار دریافت سنوا  پایان خ مت خنود  
ننینر از    ٠٠١ ش ن .بنا بر خبرهنا در اینو کنارخناننه حن عد  

کارگران بازنشسته ایو عاح   وی  ی که از اسین  مناه سنال  
 ا ید  شمریور ماه سنال جناری بنه منرعر بنازنشنسنتنه    ٧١ 
انن  سنننوا  پناینان کنار خنود را    ان  اما هنوز نتوانسنتنه     ش ه 

 دریافت کنن  . 
 

تجمع متقاضیان کارشهر دوراهک برای 
 کار درشهرداری!

ننینر از منتنقناضن نان کنار    ٠١١ آذر بن نش از    ٩  ب  رعز 
شمردعراهک بنا  نجنمند درشنمنرداری خنواسنتنار جنذب در  

 شرکت مل  حیاری ش ن . 
 

تجمع اعتراضی دانش آموختگان طرح 
 بهیاری یکساله در اهواز!

نیر از داننش آمنوخنتنگنان دعره بنمن ناری    ٣١ آذر ح عد  ٠٣  
یدسایه در اهواز در اطتراض به ن ادن م ر  منربنورنه در  

 مقابل ساختمان جماد دانشگاه  اهواز  جمد کردن . 
 

 تجمع اعتراضی کارگران فو د عجب شیر
دراعتراض به تعطیلی کارخانه 

 وبیکارشدن مقابل فرمانداری!
کارگر شنرکنت فنوالد گسنتنرر خن منا     ٠٠١ آذر    ٩ رعز  

آ  ه ان یشان سپمر شرق در اطتراض به  عط ل  کنارخناننه ع  
ب دار ش ن از کارشان مقابل فرمان اری  جمد کردنن . اینو  
حرکت اطتراض  به دنبال منعنرفن  آننان  نوسن  مسنوعالن  
شرکت به اداره کار برای دریافت "ب مه ب ندناری" ع اطنسی  
 ننعننطنن ننلنن  کننارخننانننه  ننور  گننرفننت. دسننت بننه  ننجننمنند  

 درفرمان اری طجب ش ر زدن . 
عاقع ت اینسنت کنه در اینران کنارگنران بن ندنار از بن نمنه  
ب داری ع از هر گونه  ام و دیگری چون درمان راینگنان   
امدانا  برای  ام و مسندنو ع  نحنصن نل راینگنان بنرای  
فرزن انشان محنرعمننن . آن چن نزی هن  کنه بنه آن بن نمنه  
ب داری گیته من نشنود  بنطنور عاقنعن  ربنطن  بنه بن نمنه  
ب داری ن ارد. از جمله بننا بنر  نعنرین  سناینننامنه آمناری  

منقنرری بنگن نر  “    ٠٣٧١ سازمان  أم و اجتماط  در سنال  
ب مه ب داری طبار  است از ب مه ش ه ای است کنه بن عن  

ع اینو بنه اینو  ”.  م ل ع اراده ب داره ش ه ع آماده کار باشن  
معناست که  مام  کنارگنران بن ندنار شنامنل اینو بن نمنه  
نم شون . بلده چن رغازی که داده م شود در عاقد بنمناین   
است که کارفرمایان ع دعیت برای بن ندنارسنازی کنارگنران  
م  پردازن . ایبنتنه اینو را هن  کنارگنران بنا منبنارزا شنان  
 حم ل کرده انن  ع من نزان آن حنتن  از حن اقنل دسنتنمنزد  
کارگران که خود چن  بار زیر خ  فقر است کمتر اسنت ع  

در   م انگ و حنقنوق دع مناهنه    ٠٠ بنا بر قانون م زان آن  
آخر ب مه ش ه است. با ایو  بصره که به ازای هنر ینک از  

در ن  بنه آن    ٠١ ننینر(    ١ افراد  حت  دیل )ح اکیر  نا  
  ٠٠٦ شود. که ایبته رق  نمناین  ار ننبناین  از    اضافه م  

هزار  ومان کمتر ع از هشتاد در   م انگ نو دع مناه آخنر  
حقوق کارگر ب شتر باش . بگذری  که پرداخت هم و را هن   

در بس اری از اعقا  چن  ماه چننن  مناه بنه  نعنوینق من   
ان ازن . که برای شموی ت هم و مبلغ بس ار نناچن نزی کنه  
به اس  ب مه ب داری م پردارن   بای  از هنینت خنوان رسنتن   
گذشت. از جمله برای شموین نت بن نمنه بن ندناری قنبنل از  

مناه سنابنقنه پنرداخنت حنق بن نمنه    ٢ ب دار ش ن ح اقل بای   
در ن  قنراردادهنا منوقنت ع    ٧١ داشته باش . ع در حای ده  

بصنور  پن ننمنانن  اسننت  کسنب چنننن نو شننراینطن  بننرای  
کارگران دشوار ع بس ناری از آننان از شنمنوین نت آن خنارج  
م مانن .  ازه پوی  که بابنت بن نمنه بن ندناری بنه کنارگنر  
اخراج  ای که  نوانسنتنه اسنت مشنمنول آن گنردد  بنرای  
م   مح عدی است . م   پرداخت آن به سابنقنه پنرداخنت  

ماه بنرای بن نمنه    ٣٢ ب مه کارگر بستگ  دارد که ح اکیر  
مناه بنرای بن نمنه شن گنان منتناهنل ع    ٠١ ش گان مجرد ع  

متدیل خواه  بود. بع  از پایان ایو من   کناری بنه اینو  
ن ارن  که چه بر سر کارگری که از کارر بن ندنار شن ه   
م  آی . چون بن نمنه ای بنرای در بنر گنرفنتنو  نمنامن   
کارگران ب دناری کنه آمناده بنه کنار هسنتننن  ع کناری  

 برایشان ن ست  عجود ن ارد. 
ضمو اینده اینو بن نمنه کنارگنران افنغنانسنتنانن  ع  نبنعنه  
کشورهنای خنارجن  را نن نز در بنر ننمن  گن نرد ع آننمنا  
کارگران  هستن   حنت پن نگنرد کنه از نن نرعی کنارشنان  
سودجوی  م شود ع هر عقت خواستن  پویشان را نم  هنن  ع  

 از کار ب دارشان م دنن .  
بن نمنه  “ ایو چن و است که بنا بر آمنارهنای اخن نر دعینتن   

 نما شامل هینت در ن  کنارگنران بن ندنار شن ه  ”  ب داری 
 است.  

 
 ٠٣٧٠ دعازده  آذرماه 
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کارگران خدماتی بیمارستان صیاد گرگان 
 اند ماه حقوق نگرفته ٤

کارگر خ ما   ب مارستان  ن ناد شن نرازی گنرگنان    ٠٠١ 
که  حت نظار  دانشگاه طلوی پزشد  گلسنتنان فنعناین نت  

 ان .   ماه است که حقوق  دریافت ندرده   ١ کنن     م  
 

کارگران آب و فاضالب در کهگیلویه هفت 
 ماه مزد طلبکارند

دستمزد  ب ش از    ع نود ننینر از آبن اران شنرکنت آب ع  
فاضسب رعستای  استان کمگ لویه ع بوینراحنمن  در هنینت  

 است.   ماه گذشته پرداخت نش ه 
 

 کارگران
گزارش سندیکای شرکت واحد تهران و 
حومه از تجمع امروز کارگران مقابل 

 شهرداری تهران !
آذرحضور چشمگ ر رانن گان شرکت ا نوبنوسنرانن   ٠١ امرعز  

 مران بابت ط ی پرداخت  سم س  مسدو براسناو مصنوبنه  
شورای مسدو شمرداری اط  از مسندنو ننگنرفنتنه هنا ع  

بنرای  ٠١ پرعژهای ن مه کاره  عاعن  مسندنو در سناطنت  

پ گ ری مقابل شمرداری  مران راشاه  بودین  عین  فناهنرن  
شمردار  مران از قبل استرا ای گازانبری معرعی خودرا بنه  
عاسطه دست نشان ه های نن نرعی اننتنظنامن  در سنر ناسنر  
خ ابان بمشت ع پار  شمر پ اده کرده بود شنمنرداری کنه  
متم  ا ل  امس  ننجنومن  ایسنت بنقن ری از حنرکنت  
رانن گان عحشت کرده بود که از ساطا ما قنبنل بنا ار نبناق  
خا  با ن رعی انتظام  مقابل شمرداری خ ابان بنمنشنت ع  
پار  شمر را به پادگان ن رعی انتظام   ب یل کنرده بنود  
عهنگام  که رانن گان قص  خارج ش ن از درب جنننوبن   
پارکشمر راداشتن  پنلن ن  هنمنانننن  بنرادران داطشن  شنان  
عحش انه به سمت کارگران ع رانن گان حمله کرده عبا بنا نوی  
ع مشت ع یگ  اق ای به پراکن ه کردن کارگنران شنرکنت را  
داشتن  ع ایشان را  ا درب شمای  پنارکشنمنر طنقنب رانن ن  
که در ایو هنگای با اق ای هوشمن انه راننن گنان در خن نابنان  
ف اض بخش ضلد شمای  پارکشمر به راهپ مای  به سنمنت  
شرق  قارد خ ابان خ ای .فن ناض بنخنش کنردنن  سنپن  از  
خ ابان خ ای به سمت خ ابان بمشت در حنال حنرکنت بنودنن   
که پل   با دستور سرهنگ دعی طب ایرضا جعیری حنمنلنه  
عحش انه ای دیگر به کارگران را  ار  دین نن  کنه بنراتنر  
هجوی نناجنواننمنرداننه سنه  نو از رانننن گنان بنه ننای هنای  
ننا نرمننحنرمننزاده.حسنو سنعنن ن ی ع ایننرج فنن این   نوسنن   
سرهنگ جعیری با با وی از ناح ه سرعگردن مص عی شن نن   

هننمننچننننن ننو بنن ننننن  دع ننو از ایشننان آسنن ننب جنن ی دینن   
یذاباهوش اری رانن گان با  غ  رراه راهپ مای  خود به سنمنت  
خ ابان سپه عاز آنجا بنه پنارکسنوارفن ناض بنخنش طنزینمنت  
نمودن  یذا برای بنار سنوی پنلن ن  حنمنلنه ای دینگنری را  
  ار  دی  ع با جمد آعری بنر سن یدا با منتنو خنواسنتنه  

 نو از اطضنااقن ای کنردنن  کنه  ٠٢ مسدو ع دسنتنگن نری  
دستگ رش گان را به پل   امن ت ار  اننتنقنال داده عین   
درآنجا از پذیرر مص عم و خوداری کردن  یذا مصن عمن نو  
با اعرژان  به ب مارستان س نننا منننتنقنل شن نن کنه پن  از  
م اعا آزاد م شون  عایباق  دسنتنگن نرشن گنان نن نز پن  از  
چن ساطت در مقر پایگاه هیتن  پنلن ن  امننن نت در ار   
آزاد ش ن  الزی به ذکر است که دینگنررانننن گنان منحنل را  
 ر  ندرده عبا فشار به پلن ن  خنواسنتنار آزادی دعسنتنان  
خننود بننودننن  کننه پننلنن نن  مننجننبننور بننه خننواسننتننه ایشننان  
گردی .سن یدای ا نوبنوسنرانن  بنه سنرهنننگ گنازاننبنری  
هش ار م  هن   نمنای مسنوین نت عطنواقنب نناشن  از طن ی  
 سم س  مسدو با شنمنرداری ع من ینرینت شنرکنت عاحن   
م باش . رانن گان عکارگران شرکت همه حقوق اطنتنراضن   
عقانون  را برای خودمحیو  م  ان  که در عقت مقنتنضن   

 اق ای خواه  کرد. 
سن یدای کارگران شنرکنت عاحن  ا نوبنوسنرانن   نمنران ع  

 حومه 
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پر  وان باد سن یدای کارگران شرکنت عاحن  ا نوبنوسنرانن   
  مران ع حومه 

 
یورش نیروهای انتظامی و امنیتی  
به تجمع کارگران شرکت واحد 
 اتوبوسرانی تهران و حومه

 جمد کارگران شرکت عاح  ا وبوسران   مران ع حومنه کنه  
قرار بود ساطت ده  ب  امرعز در مقابنل شنمنرداری  نمنران  
در خ ابان بمشت برگزار شود از هنمنان ینحنظنه آغناز منورد  
یورر ن رعهای انتظام  ع امن ت  قرار گرفت ع بنا پن نش  
آم ن ایو عضع ت کارگران معترض به سمت خن نابنان امنای  
خم ن  ع خ ای دست بنه راهنپن نمنائن  زدنن  ع ننمناینتنا در  
 رم نال ف اض بخش در ضلد شمای  پار  شنمنر  نجنمند  

 کردن . 
 

بنا بر گزارشمای رس  ه به ا حادیه آزاد کنارگنران اینران ع  
گزارشا   که  ا یحظه مخابره ایو خبر کناننال  نلنگنرامن   
سن یدای کارگران شرکت عاح   مران منتشنر کنرده اسنت  
در پ  یورر ن رعهای انتظام  به  نجنمند اینو کنارگنران   
 ع ادی از آنان زخمن  ع آقناینان عحن ن  فنرین عنن   حسنو  
سع  ی  رسول رایب منقن ی  طنطنا بنابناخنانن    دین نری    
هوش اری  محم  سام   منجن ن  شندنرینان  طنلن  رضنا  
 وسل   ام ر  اخ ری  محم طل  ا نسغن   امن نرطنبناو  
حس ن    نا رمحری زاده ع  ایرج ف ای  بنازداشنت  ع بنه  

 مقر پل   امن ت م  ان ار  منتقل ش ن . 
 

بنا بر آخریو گزارشمای رس  ه بنه ا نحنادینه آزاد کنارگنران  
( خن نابنان بنمنشنت  ٣١/٠٣ ایران   ا یحظه مخابره ایو خبر ) 

همچنان بسته است ع ن رعهای انتظام  ع امن تن  در اینو  
خ ابان  پنار  شنمنر ع  نرمن نننال فن ناض بنخنش حضنور  
چشمگ ری دارن  اما با ایو حال  جمند کنارگنران شنرکنت  
عاح   مران همچنان در  رم نال ف اض بخش ادامنه دارد ع  
آنان اطسی کرده ان   ا آزادی همدارانشان منحنل را  نر   
نخواهن  کرد. همچن و رئ   پل   امننن نت من ن ان ار   
به دی ل زخممای عارده بر حسو سع  ی ع اینرج فن ائن  ع  
نا ر محری زاده حاضر به  حنوینل گنرفنتنو آننان از سنوی  
ن رعهای بازداشت کنن ه نش ه ع قرار اسنت اینو سنه طضنو  

 سن یدای عاح  به ب مارستان منتقل شون . 
 

کارگران شرکت عاح   مران در راهپ مائ  خنود ع هنننگنای  
حمله ن رعهای انتظام  شعارهای زیادی از جمله: نن نرعی  

شمردار باال نش و  منعنضنل منا    -انتظام  خجایت خجایت  
شمردار بای  ب عنه مسدو منا را نن ه  اینو عضند    -را بب و  

  -شمردار بای  ب عننه  دعبناره بنر من  گنردین     -ادامه داره  
من نر بن     -کارگران درد دارن   مشندنل مسندنو دارنن   

 سم س  مسندنو  را      -کیایت  طامل ب  مسدن  ست  
شمردار نظاره م  کنه  من ینر چنپناعل    -م یر چپاعل کرده  

  -قای بای قای نبنای پنول مسندننن  کنجناسنت    -م  کنه  
مشندنس  رفند    -مسدو ما را ن ی   ایو عضد ادامه داره  

 ندن  اطتصاب ه   و راهه ع... 
 

همچن و  مای پسکاردهای  را کنارگنران شنرکنت عاحن  در  
دست داشتن  از سوی ن رعهای اننتنظنامن  پناره ع ضنبن   

 ش . 
 

فراخوان  جمد امنرعز کنارگنران شنرکنت عاحن  در منقنابنل  
شمرداری  نمنران را سننن یندنای کنارگنران شنرکنت عاحن   
ا وبوسران   مران ع حومه برای احقاق حق مسندنو چنپناعل  
ش ه کارگران ایو شنرکنت  داده بنود ع بن نش از دعیسنت  

 کارگر در آن شرکت کرده بودن . 
 

ا حادینه آزاد کنارگنران اینران بنا اطنسی هنمنبنسنتنگن  بنا  
کارگران شرکت عاح   مران برای دست یاب  به منطناینبنا   
بر حق شان   عرض ع حمله به  جمد آنان را قنوینا منحندنوی  
م دن  ع ب ینوس له خواهنان آزادی فنوری ع بن  قن ن  ع  
شرق کارگران دستگ ر ش ه ع محاکمه طاملن نو ع آمنرینو  
حمله بنه  نجنمند آرای ع بنر حنق کنارگنران شنرکنت عاحن   

 ا وبوسران   مران ع حومه م  باش . 
پر وان باد سن یدای کارگران شنرکنت عاحن  ا نوبنوسنرانن   

  مران ع حومه 
 پ ش بسوی اطتراضا  همبسته ع سراسری کارگران ایران 

 ٠٣٧٠ آذر ماه    ٠١  –ا حادیه آزاد کارگران ایران  
 

جججوانججمججیججر مججرادی: بججررسججی 
الیحه اصالحیه قانون کجار از 
دستور مجججلجس خجارد نشجده 

 است

 
آبنان کنارگنران کنه بنا    ٦٠ به دنبال  جمد   ها نیری رعز  

خواسنت مننند  صنوینب ع پن  فنرسنتنادن فنوری الینحنه  
ا سح ه قانون کار از مجل  بنه دعینت  منقنابنل منجنلن   

 ور  گرفت ع با سر دادن شنعنارهناین  منبننن  بنر ینغنو  
قراردادهای موقت  حذی شرکتمنای پن نمنانندناری ع حنق  
ایجاد  شدلمای عاقع   ع سخنران مای فعای نو کنارگنری  
بساق طوامل نمادهای ض کارگنری شنوراهنای اسنسمن   
کار ع خانه کارگر که به قص  دفاع از موقعن نت منتنزینزل  
شنن ه خننود در آن رعز در  ننسر بننرای بننه  نن  کننردن  
کارگنران پشنت سنر خنود بنه دفناع از قناننون کنار ضن   
کارگری موجود بودنن  را جنمند کنردنن   زینر اینو فشنار  
اطتراض  بسفا له طل  رستم ان نایب رئ   کنمن نسن نون  
اقننتننصننادی مننجننلنن  خننرعج الیننحننه ا ننسح قننانننون  
کارازدستنورکناراینو کنمن نسن نون درمنجنلن  را خنبنرداد ع  
همزمان اطسی کنردالینحنه بنعن ازدرینافنت ننظنرا  کنارگنرع  

جانبه مل )نماین گان کارفرمایان  دعیت ع ننمنایننن گنان    سه 
 کارگری( دعباره بررس  خواه ش . 

 
رعز از بنرگنزاری  نجنمند کنارگنران منقنابنل    ٠٦ اما بع  از  

مجل   سلمان خن ادادی رئن ن  کنمن نسن نون اجنتنمناطن   
منجننلنن  ازبننررسنن  قننریننب ایننوقننوع الیننحننه ا ننسح قننانننون  
کاردرمجلن  خنبنرداده عمن نگنوین ازننمنایننن گنان کنارگنران  
عکارفرمایان عدعیت درخواست کردی   اپ شنمادا  خنودرابنه  

  ور  مدتوب به مجل  ارسال کنن ! 
 

رعن  جاری برخورد دعیت ع مجلن  در منقنابنل خنواسنت ع  
اطتراضا  کارگران به الیحه ا سح قانون کار  ننمنا نشنان  
از خری  عقت ع جستنو زمنانن  مننناسنب اسنت  نا بنا هن   
دستن  ع  نبنانن  هنر سنه گنرعه کنارفنرمنائن   دعینت ع  
نمادهای ض  کارگری  ایو الیحه ضن  کنارگنری  نر بنه  

  صویب برس . 
 

نماین گان کارگران از نظر خ ادادی ع رستم ان ع هر منقنای  
دیگر  طوامل فعال در نمادهای ض  کنارگنری شنوراهنای  
اسسم  کار  خانه کارگر ع منجنمند طناین  ننمنایننن گنان  
کارگران هسنتننن  کنه هنمن نشنه بنادعگنرعه دینگنر ینعننن   
نماین گان کارفرمایان عدعیت در اقن امنا  ضن  کنارگنری  
همسو بوده ع امضایشان پای هر مصوبه ای در ضن ینت بنا  

بنرابنر زینر    ١ منافد کارگران از جمله  ع  و دستنمنزدهنای  
خ  فقر قرار گرفته است. ایو نماینن گنان هنمنان کسنانن   
هستن  که طل  رغ  ارسع شان از جریان  صنوینب الینحنه  
در مجل  سدو  کنردنن  ع در  صنمن ن  منجنلن  بنرای  
 صویب آن در سدو  ع ب  خنبنری کنارگنران شنرینک ع  

 همراه ش ن . 
 

از نظنر منا کنارگنران طنوامنل فنعنال در ننمنادهنای ضن   
کارگری مذکور  نماین گان دعیت ع کارفرمایان هستنن  ع  
دارای پرعن ه های قطوری از اق امنا  ضن  کنارگنری در  

سال گذشته هستن . الیحه فنوق ضن  کنارگنری    ٣٩ ر   
ا سح ه قانون کار بای  ب عن ه چ بنمناننه ائن  از دسنتنور  
کار مجل  خارج ع پرعن ه آن مختنومنه اطنسی گنردد. اینو  
خنود قناننون کنار منوجنود اسنت کنه بناین  منطنابنق ننظنر  
نماینن گنان عاقنعن  کنارگنران در جنمنت  نأمن نو منننافند  
کارگران از قب ل امن ت شغل   دستمزد بناالی خن  فنقنر   
ب مه بن ندناری  حنق اینجناد  شندنل کنارگنری ع آزادی  
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 اطتراض ع اطتصاب ع غ ره  غ  ر یاب . 
 

 ٧٠ آذر    ٠١ 
فنقنر ع گنرسننننگن   سن ن  اینه بن ن اری را نناگنزینر بننه  

 خودکش  کرد 
 .«ناچاری. نم   وان  زن گ   را از یحا  مای   آم و کنن  

ایو آخریو کسی نوشته ش ه در ینادداشنت بنه جنا منانن ه از  
س   ایه ب  اری است. در فاهر یک کلمه ع یک جمنلنه  
کو اه اسنت. امنا  صنوینر دنن نائن  را در خنود دارد کنه  

بس اری در ح  ده ها م ل ونن  منقنمنور ع   «ب  اری های »
محصورر م  باشن   زن گ  بر سرشان عینران گشنتنه ع  
در  ارید  مطلق  زیر آعار سنگ و فقر ع گنرسنننگن  در  
 قسی نجا  هستن . س   ایه ب ن اری منعنلن  بنازنشنسنتنه  
بمبمان  با نمایت  أس   دینگنر  ناب نن ناعرد ع ننتنوانسنت  
خود را برهان . در نت جه به پایان دادن به درد نی  گن نرر  
فدر کرد ع با خنودکشن  بنه دردهنای زنن گن نش پناینان  

 بخش  . 
دن ائ  که در آن سم  س   ایه ب  اری فق  درد ع رنن  ع  
فقر ع درمان گ  رق  زده ش ه ع نماینتنا رننناب دار را در  
دستش گذاشتن   ا خود به زنن گن نش پناینان دهن   هنمنان  
دن ائ  است که در آن درست ینک سنال پن نش بن ندناران  
جویای کار شمرعئ  را مقابل پاالیشگاه ب   بلنن  بنمنبنمنان  
به گلویه بستن  ع مر ض  فرج ن ا بنه جنری دفناع از حنق  

رعز پن نش    ٣ زن ه مان ن کشتن . همان دن ائ  اسنت کنه  
سایه ممسن  را زیر فشار فقنر ع نن اری نناچنار    ٠١ دختر  

به پایان دادن به زن گ  خود با شنلن نک گنلنوینه کنرد ع  
کود  فومن  زیر چادر برف  را بنه امن ن  گنری کنردن  

 خود در کنار بخاری کسو درو به انتظار م  گذارد. 
اما پشت دیوار ایو دن ای مملک  دن ائ  پر از ننعنمنت ع  
بریز ع بپار ع خوشگذران  برپاست که هزیننه هنای آن را  

هم و انسانمنائن  من  دهننن  کنه خنود هن نچ حنقن  از  
برخورداری از آن ن ارن . اگرحنق زنن گن  ده هنا من نلن نون  
انسان مانن  س   ایه  مر ض  ع کودکان بن  سنرپننناه در  
زیر سرما ع بری  از رریق اختسسمای ده ها هزار من نلن نارد  
 ومان   عاممای ننجنومن  بن  بنازگشنت ع حنقنوقنمنای  
نجوم  به غار  نم  رفت مطمئنا ه چ ک از آننمنا بنه  

 چنان سرنوشت غ  انگ زی دچار نم  ش ن  . 
جوانم ر مرادی طضو ه ا  م یره ا نحنادینه آزاد کنارگنران  

 ایران 
 

بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صهنهفهی 
فرهنگیان سراسری کشور در اعتراض بهه 
دستگیری اسماعیل عبدی و احکام زنهدان 

 صادره برای معلمان معترض
شورای هماهنگ   شدلمای  نی  فنرهنننگن نان سنراسنر  
کشور ر  ب ان ه ای اطتراض خنود را بنه  ن عر احندنای  
زن ان برای معلمان معترض ع دستگ ری اسماط ل طنبن ی  
ع امن تن  کنردن اطنتنراضنا  منعنلنمنان اطنسی داشنتنه ع  
خواستار  وق  اجرای احدای محمود بمشت    ع طنلن   
اکبر باغان  ع بررس  مج د پرعن ه اینو دع طضنو هن نا   

 م یره کانون  نی  معلمان ش ه است.  
معلمان خواستار آزادی اسماط ل طب ی هستنن . منعنلنمنان  
خواستار پایان یافنتنو امننن نتن  کنردن آمنوزر ع پنرعرر  

 هستن . 
متو بن نانن نه شنورای هنمناهنننگن   شندنلنمنای  نننین   

 فرهنگ ان سراسری کشور را در زیر م خوان  .  
های  نی  فرهنننگن نان    ی شورای هماهنگ   شدل   ب ان ه 

 سراسر کشور  
های  نننین     گ ری  شدل   با گذشت ح عد دعدهه از شدل 

نمودن فنرادسنتنان کشنور    ها برای آگاه   فرهنگ ان  ایو  شدل 
هنا بنه ننمناد    در جمت ایجاد  غ  ر منطنلنوب در ننگنرر آن 

انن . در  نمنای    ع رب ت از ه چ کوشش  فرعگذار ندرده    عل   
ها  فرهنگ ان برای ب ان منطناینبنا  بنرحنقن  چنون    ایو سال 

اجرای نظای عاقع  پرداخت هماهنگ حقوق  اجنرای ا نل  
اساس  ع... از  مای ابزارهای قاننونن  اسنتنیناده    ای قانون   س  
هنای    ی اینو  نسر   ان . جای  أسن  اسنت کنه هنمنه   کرده 

ها نتوانسته است  غ  نری شنایسنتنه در    قانونمن  در ایو سال 
 ع رب ت ایجاد کن .   نگرر حاکم ت  نسبت به نماد  عل   

ان رکاران به نظای  علن ن  ع نربن نت  منوجنب     وجم  دست   ب  
عپنرعرر ع منننزینت ع    نامناسب منانن ن عضنعن نت آمنوزر 

مع شت فرهنگ نان  شناغنل ع بنازنشنسنتنه گنردین ه اسنت   
آمنوزان شنراین     ای کنه هنرسنال منعنلنمنان ع داننش   گونه   به 

 نماین .    ری را نسبت به قبل  جربه م    سخت 
های زن گ  ع مشندنس  اقنتنصنادی منعنلنمنان ع    عاقع ت 

 یاع   مسئوالن  فرهنگ ان را عادار نموده است کنه بنر    ب  
هنای ینک    منظور  نأمن نو حن اقنل   خسی م ل بارن  ع به 
شان را زمنزمنه ع درننمناینت فنریناد    زن گ  آبرعمن انه  حق 

 کنن . 
های  نی  فنرهنننگن نان    های متمادی   شدل   در ایو سال 

دعر از هنرگنوننه    ی جمع  معلمان کشور  بنه   برآم ه از اراده 
هننای قنن ر  ع فننارغ از هننرنننوع    عابسننتننگنن  بننه جننریننان 

دست آعردن حنقنوق منادی ع    کاری   رفا  برای به   س اس  
ی    ان . آننچنه مناینه   معنوی ع نی  فرهنگ ان  سر نموده 

 نما منتنوین نان امنر ع آننان    باش  ایو است که نه    اس  م  
ان     ای اطتراض منعنلنمنان    که بر اریده ق ر   د ه زده 

نوط  در فنرعکناسنتنو  قن ر    ان  بلده در هر دعره به   را نشن  ه 
انن  ع    سزا اییا نمنوده   ع منزیت فرهنگ ع فرهنگ  نقش  به 

هنای     وجم  به نظای آموزش    مامن  زینر سناخنت   ایو ب  
فرهنگ   اجتماط  ع اقنتنصنادی کشنور را بنه چناینش  
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 کش  ه است. 
هنای  نننین  در زمنان    نماینن گنان منعنلنمنان در  شندنل 

حاکم ت دعیت نم  ع دهن   نحنت شن ین  نرینو فشنارهنای  
جنای شننن ن ن    نمادهای امن ت  دعیت  بودن . آن دعینت بنه 

خننواهنن  فننرهنننننگنن ننان ع دفنناع از ایشننان      نن ای طنن ایننت 
نماین گان معلمان را با ا ماما   ساختگ  مورد منجنازا   

 قرار داد. 
ی بنرچن ن ن فنرهنننگ    اما در دعیت یازده  کنه بنا عطن ه 

ی اجنراین  کشنور    ی فرهنگ بر اریدنه   امن ت  از طر ه 
 نما از حج  برخوردهای امن ت  کاستنه نشن       د ه زد  نه 

 که ش   ب شتری گرفت.  
 یاع   دعیت در   انت از امننن نت شنغنلن  کنارکنننان    ب  

 نرینو    گن نراننه   خود باطا ش   ا نمادهای فرادعیت  به سخنت 
شدل ممدو با نماین گان معلمان برخورد نماین  ع ننمناینتنا   

ها را فنراهن     مق ما    عر احدای سنگ و قضای  طل ه آن 
 آعرن . 

ی ننن ننرعهننای امننننن ننتنن     در ایننو منن ننان عرعد ع مننواجننمننه 
اسسم  با اطتراضا   نننین  جنامنعنه    پاس اران انقسب   سپاه 

ع رب ت ایو منرزعبنوی ع    معلمان که برخاسته از دغ غه  عل   
شرای  اسیبار  نبنعن نض در بن نو کنارکنننان دعینت اسنت   

 سساال   را در اذهان فرهنگ ان کشور ایجاد کرده است: 
های اطتراض  منعنلنمنان در چنه سنطنحن  از    _ حرکت ٠ 

رغن  اشنرای نن نرعهنای    اق اما  ض امن ت  بوده که طنلن  
عزار  ارسطا  ع طن ی شندناینت ع  شندن نل پنرعنن ه در  

خصو   قرارگاه تارایله رأسا  منبنادر  بنه عرعد در آن    ایو 
 نمای     امر م  

کنننن گنان    ایمال ع دریافت   _ درحای  که متعرضان به ب ت ٦ 
گ رن گان غ رقاننونن  از  ننن عق    های نجوم  ع عای   حقوق 

هنای ننینتن  ع    عپرعرر ع فرعشننن گنان دکنل   مای  آموزر 
اینمنال کنه جنان ع منال منردی ع    کنن گان از بن نت   اختسو 

اسنسمن  را نشنانننه    امننن نت کشنور ع اطنتنبننار جنمنمننوری 
اننن  ع یننا بننه    اننن   یننا در شننغننل خننود ابننقننا شنن ه   گننرفننتننه 

هننای    هننای ننناطننادالنننه هننمننچننون؛ جننریننمننه   مننحنندننومنن ننت 
من   هنمنراه بنا    هنای کنو ناه   چن   هزار  ومان  یا زنن ان 

گردن   با چنه اسنتن الین  فنعناین نت    مرخص  محدوی م  
 نی  نماین گان معلمان اق ای طل ه امن نت منلن   نلنقن   

های رنوالنن  منحندنوی    شود ع با چه منطق  به حب    م  
 گردن     م  

قضاع  در ایو مقایسه را به اذهان طمومن  ع در ننمناینت  
 سپاری .   به  اریخ م  

بازداشت اسماط ل طب ی در مقابل چشنمنان فنرزنن اننش ع  
کردن اع ع نسبت دادن ا مای اق ای طل ه امن ت منلن     زن ان  

اکبر باغانن  ع    ینگرعدی ع طل    به ایشان ع محمود بمشت  
ی    گناه منورد پنذینرر جنامنعنه   دیگر فعاالن  نین  هن نچ 

گنوننه    فرهنگ ان کشور نبوده ع نخواه  بود. ب عن شک ایو 
رنلنبن     اق اما  ع ا ماما  نخنواهن   نوانسنت  ن ای حنق 

منتق ان ع معترضان را خامور نمای   چرا کنه منعنتنقن ین   
طنمن     رلبانه  معطوی بنه احنقناق حنقنوق بنه   ایو حرکت حق 

هنای    ی ماسنت ع در  نور ن  کنه سن ناسنت   ش ه   فرامور 
عپننرعرر هننمننچننون گننذشننتننه    فننرادسننتننان در حننوزه  آمننوزر 

آم ز بناشن  ع از حن  عطن ه فنرا نر ننرعد     رعیدردی  بع ض 
 نبای  انتظار آرامش از جامعه  فرهنگ ان داشت. 

های  نی  فنرهنننگن نان سنراسنر    شورای هماهنگ   شدل 
کشور ضمو منحندنوی کنردن شن نوه بنازداشنت اسنمناطن نل  

هنای  نننین     طب ی  بر استمرار فعای ت قاننوننمننن  شندنل 
ربن  قنوینا     ننمناین  ع از منقنامنا  ذی    أک   منجن د من  

ی ایشان  مم  ا  الزی را بنرای    خواه  با عرعد به پرعن ه   م  
 آزادی ایو فعال  نی  فراه  سازن . 

ایو شورا ضمو اطتراض به احدای قضناین   نادره طنلن نه  
ی مواجنمنه نناطنادالننه بنا    فعاالن  نی  فرهنگ ان ع ش وه 

خواهانه معلمان  از مسسالن قوه قضنائن نه    های ط ایت   حرکت 
خواه  دستور  وق  اجرای احندنای آقناینان بناغنانن  ع    م  

ینننننگننرعدی را  ننادر ع  ننمننمنن نن ا  الزی بننرای    بننمننشننتنن  
ی امن ن  بنه    ش ن ایو احدای را فراه  نموده ع بنارقنه   برداشته 

ط ایت را در اذهنان جنامنعنه فنرهنننگن نان رعشنو سنازنن .  
چن و با دستور رس  گ  مج د ب عن "رعیدرد امنن نتن "    ه  

های اینو طنزینزان را در مسن نر طنادی ع بنرمنحنور    پرعن ه 
 ط ایت قرار دهن . 

های  نی  فنرهنننگن نان سنراسنر    شورای هماهنگ   شدل 
 کشور 

 
 

 بین المللی
بزرگترین تظاهرات ضد   -کره جنوبی 

 دولتی در این کشور
جمموری کنره جنننوبن  در    مخاییان پار  گون هه  رئ   

خنود را      شمرهای مختل  اینو کشنور بنزرگنتنرینو  نجنمند 
ان . آنما خواستار استنعنینای رئن ن  جنمنمنوری    برگزار کرده 

 هستن .  
خان  پار  که  اکنون دع بار رسما طذرخواه  کنرده  بنه  
دخ ل کردن ید  از دعسنتناننش در امنور کشنور منتنمن   

 است.  
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گنویننن  در سنئنول حن عد    ها من    برگزارکنن گان ایو  جمد 
انن  ع در    هنا آمن ه   هزار نیر بنه خن نابنان   ٠١١ یک م ل ون ع  
هنزار منعنتنرض در    ١١١ جنوب  هن  حن عد    دیگر نقاق کره 

اننن ؛ پننلنن نن  جننمنند    هننای مننخننتننلنن  حنناضننر شنن ه    ننجننمنند 
هنزار ننینر    ٦٩١ کنن گان در پایتخت  سئول  را ح عد     جمد 

 برآعرد کرده است. 
هزار مامور پل   مسئول حین  ننظن  ع امننن نت    ٦٠ ح عد  

ایو راهپ مای  بزر  بودن  که هنوز گزارش  از خشنوننت  
 ع درگ ری در خسل آن منتشر نش ه است. 

رعز پن نش آغناز    ١١ جنوب  که از ح عد    ها در کره   اطتراض 
هنا در اینو کشنور پن  از    ش ه است  بزرگنتنرینو نناآرامن  

 است.   ٠١ خواهان در دهه    های دموکراس     جمد 
ماجرای سوء استیاده مای  ع س اس  چنوی سنون سن نل   

جنوب   در پننن  هنینتنه    دعست  م م  رئ   جمموری کره 
گذشته کره جنوب  را با بحرانن  بن  سنابنقنه رعبنرع کنرده  

 است. 
مقاما  قضای  در کره جنوب  هیته گذشته اطسی کنردنن   
کنه بنه ننظننر آننمنا پننار  گنون هنه  رئنن ن  جنمنمننوری  

جنوب   خود ن ز در پرعن ه فساد مربوق به چنوی سنون    کره 
اسنتنیناده از    س ل  ید  از دعستان بس ار نزدیدش  در سنوء 

 فر ت ع امدانا  دعیت  دخ ل بوده است. 
ی  یانگ ریول  داستنان کنل کنره جنننوبن   رعز بن نسنتن   
نوامبر گیته بود خان  پار  به طنوان "هنمن سنت" در اینو  

 پرعن ه دست داشته است اما عی دارای مصون ت است. 
به گیته مقاما  قضای  به دی ل مصون ت رئ   جنمنمنور   

 وانن  ا مای رسم  طل ه عی منطنرح کننننن . امنا    آنما نم  
 چوی سون س ل به رور رسم  متم  ش ه است. 

جنننوبن      خان  چوی دعست چن یو سایه رئ   جممنور کنره 

جنمنمنوری    متم  است که بنه پشنتنواننه دعسنتن  بنا رئن ن  
ها کمنک مناین  درینافنت کنرده    ها دالر از شرکت   م ل ون 
 است. 

 
هزاران نفر در استانبول علیه -ترکیه 

اعمال خشونت بر زنان دست به 
 تظاهرات زدند

در  ظاهرا   که به مناسبت رعز جنمنانن  مننند خشنوننت  
طل ه زنان در استانبول برگزار ش  هزاران نیر مخناینینت خنود  
را با خشونت طل ه زنان به ننمناینش گنذاشنتننن . اینو شنمنر  

ای بنود کنه حندنومنت     ر شاه   نظناهنرا ن  گسنتنرده   پ ش 
 نش ن  کردن .   ناچار به طقب    را 

به گزارر خبرگزاری فرانسه در  ظاهرا  استانبنول در رعز  
  ٦ نوامبنر ( بن نش از    ٦٠ جمان  مند خشونت طل ه زنان ) 

کننن ن " ع "بنا    هزار نیر با شعارهای  نظ ر "ما مقاعمت من  
 شوی " شرکت کردن .   مقاعمت پ رعز م  

کنن گان مشاه ا  خود را در شنبندنه اجنتنمناطن     شرکت 
 وئ تر با استیاده از هشتگ " حت هر شنراینطن  منقناعمنت  

 کن  " است به اشترا  گذاشتن .   م  
پنا خناسنتنه     ر طل ه یک ررح قناننونن  بنه   زنان  رک ه پ ش 

بودن  که که از سوی حزب حاک  "ط ایت ع  وسعنه" ارائنه  
ش ه بود ع باطا یغو مجازا  برخ  متنجناعزان بنه دخنتنران  

ش .  ظاهرا  گسترده مخاییان ایو ررح باطا ش  کنه      م    
 نش ن  ع ایو ررح را دعباره بررس  کن .   حدومت طقب 

 
تداوم اعت اب قدرتمند  -آلمان 

 هانزا کارکنان شرکت هواپیمایی لوفت

نوامبر م ان ا نحنادینه    ٦٩ با شدست مذاکرا  رعز یدشنبه  
خلبانان آیمان ع شرکت هواپ مای  یوفنت هناننزا  اطنتنصناب  

 خلبانان ادامه م  یاب . 
پنرعازهنای کنو ناه من   ع    ٦٧ به ایو  ر  ب رعز سه شنبه  

نوامبر پرعازهای کو اه ع بلن  من   اینو   ٣١ رعز چمارشنبه 
  ٠٩١١ شرکت  حت  ات ر اطتنصناب خنواهننن  بنود. حن عد  

 پرعاز در ایو دع رعز یغو م  شون . 
ررفن نو دطنوا  هنر ینک دینگنری را مسنئنول شندنسنت  
مذاکرا  م  دانن . مار  و ینو نک  سنخنننگنوی ینوفنت  
هانزا م  گوی : "یوفت هانزا چن  پ نشنننمناد بنه ا نحنادینه  
خلبانان داده است. مذاکرا  دینرعز هنمنچننن نو من   نوانن   
شرعط  برای گیتگوهای بع ی بناشن . منتناسنیناننه آننمنا  
مذاکرا  را قطد کرده ان  چون بر خواستنه هنایشنان ا نرار  
دارن  ع خواستار افزایش ب ست در ن ی دسنتنمنزد هسنتننن   
که طمل  ن ست. دع رعز دیگر برای  نب ه اطتنصناب من   

 کنن   ایو برای ما ناام  کنن ه است." 
از سوی دیگر ینور  هنانن عر  سنخنننگنوی ا نحنادینه  
خلبانان آیمان شرکت هوای  را مقصر من  شنمنارد ع من   
گوی : "ما چمار سال است مشغول منذاکنره هسنتن ن . اگنر  
یوفت هانزا م  خواسنت من   نوانسنت در اینو من   راه  
حل  رعی م ز بگذارد. بنابرایو ما ایو ا مای را که حناضنر  
به مصایحه ن ست   رد م  کن  . ما بارها ع بنارهنا سنعن   
کرده ای  به جای  برس   ع دعباره شنرعع کنرده این   بنا اینو  

 ع   هنوز پ شنماد قابل بحی  طرضه ندرده ان ." 
پنرعاز ینوفنت    ٦٩٠٠ در جریان اطتصاب چمار رعز گذشتنه  

هنزار مسنافنر سنرگنردان شن نن .  ٣١٠ هانزا یغو ع بن نش از  
 سر شرکت یوفت هانزا بنرای ینافنتنو راهنمنای قناننونن   
مقابلنه بنا اطنتنصناب  ا نحنادینه را بنه عاکنننش ع ادامنه  
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اطتصاب عاداشته است. ایو چماردهم و حرکت اطنتنراضن   
  اکنون است.   ٦١٠١ کارکنان یوفت هانزا از سال  

شرکت یوفت هانزا حناضنر شن ه اسنت در دع منرحنلنه بنه  
در  ی حقوق خلبانان اق ای کن  اما خنلنبناننان    ١/١ افزایش  

  اکنون با ایو پ شنماد موافقت ندرده ان . 
 

افزایش جرایم برخاسته از  –آمریکا 
 نفرت در پی پیروزی ترامپ

یک گرعه برجسته حقوق م ن  در آمریدا م  گوین  کنه  
  ٧١١ در پ  پ رعزی دعنای   رامپ در اننتنخنابنا   نقنرینبنا  

 مورد آزار را تبت کرده است. 
ایو گرعه دع گزارر را درباره آزارهای بنرخناسنتنه از ننینر   

 منتشر کرده است. 
"او پ  ال سن " بنه هنمنراه ننمنایننن گنان ا نحنادینه هنای  
آموزگاران ع سایر گرعه های حقوق من نن  اینو مسناینه را  
 شری  کرد که چگونه شعارها ع اق امنا  آقنای  نرامنپ  

 بر جامعه آمریدا اتر گذاشته است. 
ایو گرعه با بررس  شبده های اجتماط  ع گنزارر هنای  
خبری ع همچن و دریافنت مسنتنقن ن  گنزارر آزارهنا  اینو  

 نتای  را منتشر کرده است. 
ایو سازمان گیت: "آقای  رامپ بای  مسئوین نت آننچنه در  
حال عقوع است را به طم ه گ رد. ع نیر  ع  عصب را قنوینا  

 رد کن ." 
آنما در گزارر خود   حنت طنننوان "ده رعز بنعن "   ن هنا  

  -از جنمنلنه خشنوننت ع ارطناب    -مورد حمله به اقل ت ها  
که بعض  از آنما را مستق نمنا بنه پن نرعزی غن نرمنننتنظنره  

 نوامبر مر ب  م  دانن  ذکر کرده ان .   ٠  رامپ در رعز  
گنوین :      مار  پو و  از مقای های ارش  ایو گرعه من  

"بخش خ ل  بزرگ  از ایو جرای  مسنتنقن نمنا بنه کنمنپن نو  
 رامپ مر ب  است به ایو معن  که دینوارننوشنتنه هنا ینا  

 کلما   که فریاد کش  ه ش ه از  رامپ یاد م  کن ." 
براساو ایو گزارر در موارد متع د به س اهپوستان گنینتنه  
ش ه که به طقب ا وبوو برعن   که ینادآعر سن ناسنت هنای  

 دعره ج ای  ناادی در ایاال  جنوب  است. 
در ایو گزارر آم ه است که کلما  "فنقن  سنین ن پنوسنت  
ها" ع "ملت  رامپ" رعی دینوار کنلن نسناین  کنه طنمن  نا  
مورد استیاده مماجران بود تبت ش  ع در یک منورد ینک  
مرد همجنسگرا از ا ومب لش ب رعن کش ن ه شن  ع منمناجن   
فریاد زد "رئ   جممور م  گوی  م   وان   همه شنمنا را  

 بدش  ." 
ایننو گننرعه در گننزارر دعی خننود  ننحننت طنننننوان "پنن  از  

هنزار مسنئنول آمنوزشن     ٠١ انتخابا   پ ی ه  نرامنپ" از  
در   آنما شناهن   ناتن نر    ٧١ نظرسنج  کرد ع دریافت که  

منی  آنچه "پ ی ه  رامپ" من  خنوانن  در من ارو خنود  
 بوده ان . 

 
پارلمان به ممنوعیت پوشش  -هلند 

 رای داد  برقع و نقاب
پاریمان هلن  قانون ممنننوطن نت پنوشنش بنرقند ع ننقناب در  

هننای طننمنومنن  را  صنویننب کننرد. زنننان مسننلنمننان    مندنان 
ینورع جنرینمنه    ١١١  وانن  در  ور  نقض ایو قانون  ا    م  

گوینن  اینو قناننون آزادی دیننن  زننان    شون . مخاییان م  
 کن .   مسلمان را مح عد م  

عگنو قناننون    هنا بنحنا ع گنینت   پاریمان هنلننن  پن  از مناه 
ی خن ینجنه    ممنوط ت پوشش برقد را  صویب کرد. به گیته 

طریب  رئ   پاریمان هلن   اکیریت ننمنایننن گنان بنه قناننون  
های طنمنومن  رای    ممنوط ت پوشش کامل زنان در مدان 

میبت دادن . حال ایو قانون بای  از نظر سنننای اینو کشنور  
 ن ز بگذرد. 

هنا از چنمنار    دمندنرا    های راست ع سنوسن نال   ائتسی ی برال 
سال پ ش قناننون منمنننوطن نت پنوشنش بنرقند ع ننقناب در  

های طموم  را اطسی کرده بود. منخناینینان اسنتن الل    مدان 
کردن  که ایو ممنوط ت آزادی دین  زنان مسلنمنان را    م  

 کن .   مح عد م  
شمار زنان  که در هلن  هم شه از پوشش کنامنل اسنتنیناده  

 شود.   نیر  خم و زده م    ٠٠١  ا    ٠١١ کنن    نما ب و    م  

شنود.    ایو قانون ه  پوشش برقد ع ه  نقناب را شنامنل من  
هنای    ربق ایو قانون پنوشنش بنرقند ع ننقناب در سناخنتنمنان 

دعیت   عسایل نقل ه طموم  میل ا وبوو ع قطنار  من ارو  
ها ممنوع خواه  بود. سرپ نچن  از اینو قناننون    ع ب مارستان 

 یورع همراه باش .   ١١١ ای نق ی  ا     وان  با جریمه   م  
 

تظاهرات برای افزایش حداقل  -آمریکا 
 دستمزد

نوامبنر بنرای    ٦٧ هزاران نیر در سراسر آمریدا رعز سه شنبه  
دالر    ٠٠ درخواست افزایش ح اقل دسنتنمنزد بنه سناطنتن   

کارکنان رسنتنوران هنا  پن نمنانندناران     ظاهرا  کردن .  
فرعدگاه ها ع رانن گان  اکس   نبن  رعز سنه شنننبنه در  

دالر " در    ٠٠  جمع  موسوی به جنننبنش "منبنارزه بنرای  
 نننزدینندنن  خنن ننابننان عال اسننتننریننت  ننجننمنند کننردننن . 

آننجنلن      شن ندناگنو  ین     جمعا  دیگری نن نز در 
کنارکنننان    فنلنورین ا بنرگنزارشن  کنه   فور  یودردال ع 

بخش هنای زینادی منانننن  بنخنش بنمن اشنت ع سنسمنت  
 خنن مننا  منننننزل در ایننو  ننجننمننعننا  حضننور یننافننتننننن .  ع 

در ایو  نجنمنعنا  بنه عیناه کنارکنننان خن منا  فنرعدگناه  
کارکنان نظافت هواپ ما ع انبار داران فنرعدگناه هنای   ها   

بزر  ایو کشور مانن  شن ندناگنو  ین  آننجنلن  حضنور  
داشتن . ایو جنبش افزایش ح اقل دستمزد ع حقوق  نننین   

در بخش فست فنود آغناز شن  ع بنه دینگنر  ٦١٠٦ در سال  
نننننننخنننننننش هنننننننا گسنننننننتنننننننرر ینننننننافنننننننت.   ب
ایو جنبش پ ش از ایو به افزایش   ریج  ح اقنل دسنتنمنزد  
در برخ  از بخش ها ع بعض  ایایت های آمریدا از جمنلنه  

 ایایت ن ویور  دست یافته است. 
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  معلمان بازنشسته:
حقوق ما یک میلیون؛ خط فقر سه 

 میلیون


