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 بیانیهپیام و  
در محکومیت حمله به خانه جعفر عظیم 

 اعتصاب مدرسه انقالب است زاده
 به بهانه يک اعتصاب

 تبدیل اعتصاب به موضوع افکار عمومی 
 اصغر کريمى           بخش دوم 

 نیشتری بدستان سرمایه
 یاشار سهندی 

 برف و بهمن جان تعداد دیگری از کارگران کولبر را گرفت
 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران   

 در حاشیه سفر هیات سوئد به ایران
 شهال دانشفر

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 شهال دانشفر

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

 ٢٢، ساختمان پالسکو در ٢٥ساختمان پوشاک در 

 ٢٤ صفحه 

 ٢٣ صفحه  

اطالعیه محسن ابراهیمی: دبیر کمیته  آذربایجان حزب کمونیست 
 کارگری ایران

 دو اعتراض کارگری با مطالبه ای مشابه در استان اردبیل!

 کارگران هپکو مردم را به حمایت از خود فرامیخوانند
 حزب کمونیست کارگری ایران

 رهبران عملی طبقه کارگر، مبارزات جاری، حزب کمونیسی 
 محمد کاظمی

 ویژگی های مجامع عمومی کارگران
 ناصر اصغری

 پای صحبت یک آتش نشان 
 گزارشی به کانال جدید 

  ٤اتفاق پالسکو دردناک بود اما همبستگی مردم امیدبخش   صفحه

 محمود صالحی
گشتی در شهر سقز و گفتگو با تعدادی از 

 کارگران ساختمانی

فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران به همه 
کارگران در سراسر کشور پیرامون حداقل مزد 

 ٦٩٢١سال 
 

آوار پالسکو جمممش شم  و مم مل  
آب پاشی و جارو گمرددم ر ر مت  
و آمممم  یممادی بمممه  ممم مممابمممان  
بازگشتر چن  پ کر ممانم ه کمه  
باد  در کنار "شه ای حرم" د م   
شودر قرار اسمت کمه دو سما مه   

دک پالسکمو جم دم  بسمازنم  از  
او ی بهترر تممام شم ر ا م ممم ا مه  
همه چ ز ت ت کنترل است  قم   
مان ه مقصرر و چه کسی بمهمتمر  
از "ملت طمش کار و نادان و بمی  

 مسوو  ت"ر  

 کوه خوابی در تبریز          
 رضا و سهیال شاکی هستند!

 شهال خباززاده
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  ت ريريه
 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 

 مسئو يت مطا ب با نويسن گان آنهاستر  
درج مقاالت در کارگر کمونيست  زوما به معني 

 تائي  مضمون آنها از جانب نشريه نيستر

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

در هفتمه گمتشمتمه دو ایمتمرا   
کارگری در اسمتمان اردبم مل بما  
 واسته همادمی مشمابمه رد داده  

 ان ر 
 
نممفممر از    ٠٥١ بممهممممم      ٥ روز  

کارگمران کمار مانمه  آوب آهم   
اردبمم ممل درایممتممرا  بممه یمم م  
پردا ت دوماه از دستممزدشمان در  
مقابل استان اری تجمش کردنم  و  
 ممواهممان پممردا ممت دوممماه حممقممو   
ممعموقمه  ممود در آسمتممانمه یم مم   
شمم نمم ر تممهمم دمم  کممردنمم  کممه در  
صورت ی م ت قق  واستشمان بمه  
ایممتممرا  گسممتممرده تممری دسممت  
 واهن  زدر کمارگمران آوب آهم   
اردب ل سابقه طموالنمی ایمتمرا   

برای  واستمه همادشمان را پشمت  
سممر گممتاشممتممه انمم ر بممارهمما بمما  
دستگ ری نمادن گمانشمان جمواب  
گر ته ان   اما تجمش ایمتمرا می  
 ود را بمه ممقمابمل اسمتمانم اری  
کش  ه انم  و در ممقمابمل ویم ه  
های دورغ مقامات    کمارگمر  
حتی   ابان را بستمه انم  و ادم   

 مبارزه همچنان ادامه داردر  
 

کارگران شرکت سم  یمممارت و  
شرکت ملی سا تمان شهمرسمتمان  
گرمی از توابش استان اردب ل هم   
در ایمتمرا  بمه پمردا مت نشم ن  

ماه دستمزدشان دسمت    ٧ ب ش از  
به ایتصاب زدن ر ادم  کمارگمران  
همچن    واهان اد  هستنم  کمه  

ح اقل دک روز در هفته تعطم مل  
باشن ر  تم مت  شمار ایمتمرا   
کارگران  کار رمای وابستمه بمه  
بن اد مستضعفم م  بمه کمارگمران  
وی ه داده دمک مماه از حمقمو   
معوقه شان را پمردا مت و دمک  
روز در هفته ن ز تعمطم مل  مواهم   

 ش ! 
 

کمممارگمممران آوب آهممم  و سممم   
 یمارت ررر   

 
شما تنها ن ست  ر ایتمرا  شممما  
گمموشممه ای از ایممتممصممابممات و  
ایممتممرا ممات مممتممعمم د کممارگممری  

 است که ه  طبقه ای های  
 

اطالعیه محسن ابراهیمی: دبیر کمیته 
آذربایجان حزب کمونیست کارگری  

 ایران
اعتصابات کارگری در آذربایجان ادامه 

 دارد!
دو اعتراض کارگری با مطالبه ای 

 مشابه در استان اردبیل!

 ٩ صفحه   
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 ١ از صفحه          

بمهممم  کمارگمران    ٨ روز جمممعمه  
همموممکممو در ادامممه تممجمممممعممات و  
راهوم مممادمی همای  مود کمه از  
اوادل ددماه شروع شم ه اسمت  در  
برف و سرما دست به تجمش زدنم   
و در پممالکمماردی کممه حمممممل  
م کردن  از ممردم شمهمر  مواهمان  
حمادت ش ن ر کمارگمران  مواهمان  
رسمم مم گممی  مموری بممه  ممواسممت  
هممای  ممود هسممتممنمم ر پممردا ممت  
حقو  معوقه و امن ت شغلی دو  

  واست  وری کارگران استر  
 

کارگران هومکمو بما راهموم مممادمی  
های باشکوه  مود در شمهمر  بما  
شعارها  و سخنرانی همای  مود  
و با شعار زدر بار ست  نمم مکمنم م   
زن گی جان   ا م کمنم م  در ره  
آزادگممی تمموجممه مممردم شممهممر را  
کامال به  ود جملمب کمرده انم ر  
جما دارد کمه ممردم شمهمر و در  
پم مشماپم ممش آنمهما  مانمواده هممای  
کممارگممران همموممکممو  ممعمماالنممه از  
کارگران هوکو و  مواسمت همای  
ب ق آنها حمادت کنمنم ر ابمتمکمار  
 مانمواده همای کمارگمران ممعمم ن  
آه  با ق دزد و ت ص  در مرکمز  
دک اق ام  و  ا عاده مه  بمرای  
جلب همبستگی مردم شهر بمودر  

به حرکت درآم ن  مانمواده همای  
کارگران هوکو ن ز کل  ی تمردم   
و  وری ترد  اق امی اسمت کمه  
ایترا  کارگمران را دمک قم م  
مه  به جلو م بردر حضور  معمال  
 انواده ها مردم شمهمر را هم  در  
حمادت از کمارگمران همومکمو بمه  

 م  ان م اوردر  
 

حزب کمممونم مسمت کمارگمری از  
همه ممردم ارا،  از جموانمان و  
دانشممجممودممان  از مممعمملمممممان و  
کارگران مراکز مختلف و بمودم ه  
 انواده های کارگران م مخمواهم   
قاطعانه با کارگران هوکو ایمالم  
همبستگی کنن   در کنمار آنمهما  
قممرار گمم ممرنمم  و  ضممادممی از  
همبسمتمگمی و اتم ماد در شمهمر  
ادجاد کنن ر وقمت آن اسمت کمه  
همه با ه  برای تم مقمق  مواسمت  
هادمان مت  انه به م  ان آدم م  و  

زدمر  »دکوارچه ایالم کن م  کمه  
  .«بار ست  نم کن   زن گی 

 
 حزب کمون ست کارگری ادران 

ژانممودممه    ٨٨    ٠٩٩٥ بممهممممم     ٩ 
 ٨١٠٧ 

 
 

کارگران هپکو مردم را به حمایت از خود 
 فرامیخوانند

 حزب کمونیست کارگری ایران

 
شممما در سما ممهمای گممتشمتمه در  
آآربممادممجممان پمم ممش بممرده انمم  و  
 همچنان ادامه م  هن ر از جمله: 

تجمش ایترا ی کارگران ردمخمتمه  
 گری ماش   سازی تبردز 

 
ایترا    ابانی کارگران تمبمردمز  

 کف  
 

تممجمممممش ایممتممرا ممی کممارگممران  
 ن روگاه تبردز 

 
تجمش ایترا ی کمارگمران  موالد  
آآربادمجمان و گم مربمکم  سمازی  

 م انرو 
تممجمممممش ایممتممرا ممی کممارگممران  

 پتروش می تبردزمقابل اداره کار 
ایممتممصمماب کممارگممران کممار ممانممه  

 کمورسورسازی تبردز  
 

ایترا  کارگران ممعم ن آ  دره  
 به ا راجها  

 
ایترا  ق رتمن  کمارگمران ادمران  

 ترانسفو در زنجان 
 

و تازه ایمتمرا مات کمارگمران در  
آآربادجان بخشی از ایتصابمات و  
ایترا ات گسترده تر به وسمعمت  
کل ادمران اسمتر ایمتمصمابمات و  
ایترا ات کارگران پمتمروشم مممی  
ها  ن شمکمر همفمت تمومه   موالد   
مممعممادن   ممودروسممازی  همموممکممو   
مممعمملمممممان و پممرسممتمماران و دهممهمما  
ایتصاب ددگر نشان از جموشمش  

ایمممتمممرا مممی گسمممتمممرده مممم مممان  
 کارگران استر  

 
کارگران آوب آه  و شرکت سم   

 یمارت ررر  
 

همممممممه ادممم  ایمممتمممصمممابمممات و    
ایترا ات نشان م  ه  که شممما  
تنهما نم مسمتم م ر  مواسمت شممما   
ایتصاب و ایترا  شما بخمشمی  
از دممک مممبممارزه گسممتممرده تممر  

 کارگری استر  
 

تجربه همه اد  ایتمصمابمات نشمان  
م  ه  که نباد  بمه ویم ه همای  
کار رماها و نهادهای دو تم مشمان  
بمماور کممردر ویمم ه دروغ بممخممش  
مهی از ح له های کمار مرممادمان  
و دو ت استر تنمهما راه تم ممم مل  
 واستتان بمه کمار مرمما و دو مت  

 ادامه ایترا  استر  
نه تمنمهما بمادم  بمه ایمتمصماب و  
ایترا  اداممه داد بملمکمه بمادم   
برای ق رتمنم  کردن  ایمتمصماب  
از تجربه ه  طبقه ای هماممان در  

 سادر نقاط ادران ب اموزد : 
تجربه ایمتمصمابمات ددمگمر نشمان  
م  ه  که آنمجما کمه کمارگمران  
برای پ شبرد ایتصابشان ممجمممش  
یمومی تشک ل مم م همنم  و در  
آن همفکمری مم مکمنمنم  و بماهم   
تصم   م گ رن  ص ای متم م تمر  

 و ق رت ب شتری دارن ر  
همچن   تجربه ایتصابات ددمگمر  
نشان م  ه  که حضور همممسمران  
کممارگممران در صممف ایممتممرا   

م تموانم  ایمتمصماب شممما را در  
رس  ن به  واستمتمان قم رتمممنم تمر  

 کن ر  
بممرای چممنمم  نمممممونممه  کممارگممران  
آ وم ن وم ا مه ی در همرممزگمان   
کممارگممران نمم ممشممکممر هممفممت تمموممه   
کارگران ک ان تمادمر و کمارگمران  
بازنشسته  موالد در اصمفمهمان و  
کممنممتممورسممازی ادممران تممجممربمم ممات  
گرانبهادی از نمقمش همممسمران در  
دک ایترا  ق رتمن تر و ت مقمق  
 ممواسممتممهممادشممان را بممه نمممممادممش  
گتاشته انم  کمه بمادم  از تمک  

 تک آنها آمو تر  
 

کمممارگمممران آوب آهممم  و سممم   
 یمارت ررر  

 
با تشک ل مجمممش یممموممی  بما  
تصم   گ ری دسته جمممعمی در  
مجامش یمومی و  نمیمی کمردن  
ح له های کار مرمما  بما حضمور  
همممسمران  مود در ایممتمرا   بمما  
جلمب همممبمسمتمگمی ممردم شمهمر  
م توان   نه تنهما  مواسمت اممروز  
 ود را به کار مرممادمان تم ممم مل  
کن   بلکه تعر  ب شتر آنهما بمه  

 مع شتتان را س  کن  ر 
 

زن ه باد ایترا  کمارگمران آوب  
آهم  و سمم  یممممارت و شممرکممت  

 ملی سا تمان!  
 

ژانممودممه    ٨٢    ٠٩٩٥ بممهممممم     ٧ 
 ٨١٠٥ 
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آتش نشان بودن  دمعمنمی زدن بمه   
آتش و نجات جمان انسمانمهمار ادم   
کاری اسمت کمه از دل و جمان  
انجام م  ه  و  تت م برم وقمتمی  
می ب ن  توانادی نجات کودکمی  
را دارم که شعله آتمش بمه دور   
پ چ  ه استر اما درد مم مکمشم   
وقتی م ب ن  بی ابزار و مهمممات  
باد  به جنگ آتش برومر دردغ از  
آره ای ا ممتممصمماه بممودجممهر از  
دکطرف سرممادمه دار و مما مک  
م ل سر ک سه را م ک  بسمتمه  
و حمما ممر نمم ممسممت قممرانممی  ممرج  
امن ت جان ممردم کمنم ر صم بمار  
هش ار داده مم مشمود و بمه روی  
مممبممار، نمممممی آورد تمما آ ممر  
اتفاقی میل پالسکو می ا ت  و  
ی ه ای یزدز کشته م شونم ر و  
از سممودممی دو ممت قممرانممی  ممرج  
نممممم ممکممنمم  تمما تممجممهمم ممزات اممم اد  
رسانی را کماممل کمنم  تما اگمر  
جادی آتشی درگر مت مم  آتمش  
نشان بتوان  چاره ای کمنم ر ادم   
وس   ق  شرف ما و انسمانم مت  
ماست که یمل م کن ر آممارهما  
را ه  که نمگماه مم مکمنم م  ممی  
بمم ممنمم مم  چممقمم ر ممم ممزان مممر   
کسانی چون ما بماالسمتر طمول  

یمر ما ک  استر   ملمی از مما  
دچار ب ماردهای تنفسی هستم م ر  
  لی از ما دچمار بم ممماردمهمای  
یصممبممی و  شممارهممای کمماری  
هست  ر   لی وقت هما اسمت در  
ح   کار انسانی کشته مم مشمود  
که م  ان   اگر تمجمهم مزات الزم  
بممود  اگممر ممماشمم مم  بممه ممموقممش  
م رس    اگر شلنگ آب و همممه  
چ ز مه ا بمود  اگمر آممبموالنم   
بود  اگر جاده درست و حسمابمی  
بود و اگر ررر م ش  او را نمجمات  
دادر و آنوقت ده بمار کمه بما ادم   
ص نه روبمرو مم مشموی  ا سمرده  
م مشمویر بمعم  هم  مم مگمودمنم   
 واسمت  م ا بمودر تما سمرت را  
پاد   ب ن ازی و روز کاری بمعم   
را از سر بگم مریر بمرای هممم م   

 است که به پوچی م رس  ر  
ادنه  و ش زنم گمی ممان اسمتر  
مقاماتمان پول پارو مم مکمنمنم  و  
حمقمو  مما حمتمی کمفماف اجماره  
مسکنمان ه  نم شودر بخشی از  
همممممکمماران ممم  هممنمموز پمم مممممانممی  
هستن ر ددگر بب ن   آنها در چمه  
جهنمی کار و زن گی م کنمنم ر  
چق ر جنگ  د  تا کمارممان جمزو  
کارهای سمخمت و زدمان آور بمه  

حساب ب اد ر بخشی از همکماران  
م  حتی برای ادنکه بتموانمنم  از  
همان ح اقل پمول بمازنشمسمتمگمی  
استفماده کمنمنم   دچمار مشمکمل  
ممم ممشممونمم ر ممما در جممهممنمم  کممار  
ممم ممکممنمم مم ر بمما  ممقممر زنمم گممی  
ممم ممکممنمم مم ر و یشممقمممممان نممجممات  
انسممانممهمماسممتر اتممفمما  پممالممسممکممو  
دردنا، بودر اما همممبمسمتمگمی  
مممردم اممم مم بممخممشر ممم   ممکممر  
م کردم بما ادم  همممه انسمانم مت  
یمممجمممب زنممم گمممی شممم مممردمممنمممی  
 م توانست   داشته باش   اگر ررر  
م   کر مم مکمنم  اول کمار مما  
ادنست که بنش منم م  و صم مبمت  
کن   و  مکمری بم مال  مودممان  
کن  ر ما حتی دمک سمنم دمکما  
ه  ن ارد ر بمرای  مودممان دمک  
سممنمم دممکمما درسممت کممنمم مم ر و ممی  
سن دکادی که  انمه مما بماشم ر  
هممر روز آنممجمما جمممممش بشممودمم  و  
 ممکممری بممه حممال زنمم گممی و  

 دردهادمان بکن  ر  
م   کر م کن  بادم  بمه یمنموان  
کسان که م  ان   چمه  مطمراتمی  
جان مردم کشمور مما را تمهم دم   
م کن   م یی باش   و بخواه م   
مقامات مسئول کاری بمکمنمنم ر  

گفتنم  سمه همزار سما متمممان در  
 طر پالسکو شم ن اسمتر نمبمادم   
دست روی دست بمگمتاردم ر تمازه  
 ق  اد  ن ست در هممم م  چمنم   
روز که ا بار پالسکمو همممه مما  
را دردمن  کرده بمود  در  مبمرهما  
دد م م رسه ای سقمفمش ردمخمتمه  

 استر  
اگر پالسکو آتش م گم مرد  اگمر  
پتروش می آتمش مم مگم مرد  اگمر  
ممم رسممه آتممش ممم ممگمم ممرد  اگممر  
بانک آتش م مگم مرد  مما آتمش  
نشانان سرباز اول جمبمهمه هسمتم م   
که انسانها را نجات ده  ر ما از  
مردم م خواه   که  کری ب مال  
ادنهمه نمااممنمی کمنم م ر کما می  
است سرکم مسمه را شمل کمنمنم ر  
همممه ادمنمهما را مم مشمود درسمت  
 کممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممردر 
م  به زن گی  ودم و بچه هادم   
ه   کر م کن ر چمرا وقمتمی بما  
جرثق ل وس  زم   و هوا آودمزانم   
که آدم ب بختی که تو آتش گ مر  
کرده را نجات ده ر همممه  مکمرم  
اد  باش  کمه اگمر بمالدمی سمرم  
آم   سرنموشمت بمچمه همادم  چمه  
 واه  ش ر چمرا  مکمر و  م مال  
اجاره مسمکم  اجمازه نم هم  کمه  

 ستگی دک روز سمخمت کمار  
را از تن  ب رون ب اورمر چمرا بمادم   
شرمن ه بچه ام باش  کمه دوسمت  
دارد دک ماش   اسمبماب بمازی  
داشته باش  که وقتی دکمه ا   
را  شممار ممم مم همم  راه بممرود و  
مغز  شکو ا شودر و ممجمبمور  
شوم با  ا، و  انه مورچه هما  
او را سمرگمرم کمنم ر مم  دمک  
زنمم گممی ای ممم ممخممواهمم  مممیممل  
م دران یما م مرتمبمه کمه  م  ادم   
چمم ممزهمما را نمم ارنمم ر ممم  دممک  
انسان  و داشمتم  دمک زنم گمی  
میل انسان  نه ادم  جمهمنم  حمقم   
 اسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتر  

 
گمممزار   مممو  را دمممکمممی از  
هممکماران کمانمال جم دم  بمعم  از  
ص بت با دکی از آتمش نشمانمهما  
 ممممرسممممتمممماده اسممممتر دوسممممت  
گزارشگرمان م گمودم : دوسمتمان  
اد  نوشته را بع  از نشست  پمای  
ص بت دک آتمش نشمان تمهم مه  
کردم و سعی کمردم آن بمغم  و  
دردی که در حر همادمش بمود را  

 انعکاس ب ه ر  
 

 پای صحبت یک آتش نشان 
 گزارشی به کانال جدید 

 اتفاق پالسکو دردناک بود اما همبستگی مردم امیدبخش 
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  ٢ از صفحه        
در روز حمادثمه جمممعم مت زدمادی  
 ودشان را به  م مابمان جمممهموری  
رسان ن  و تا تماشاگر  اجعمه ای  

گمتشمتمه   سمال   ٩٧ باشن  که در  
هر روز بازسازی ش هر با چشمممان  
نممگممران چشمم  بممه سمما ممتمممممانممی  
دو تن  کمه در آتمش سمو مت و  
 رو ردخت و تع ادی را بمه کمام  
مر   رستادر مته  اصلمی ادم   
پرون ه همان جمع تی ش ن  که بما  
نممگمماه نممگممران بممه  مماجممعممه چشمم   
دو ته بودن ر و گناه کمبم مره ادم   
بود کمه  چمنم  نمفمری یمکم   

 سلفی گر تن ر 
 

از س مای جمهوری اسمالممی تما  
 الن هنرپ شه ) ر ما کم مانم مان   
که در   ل  همای ادمفمای نمقمش  
کمرده کممه مسممتممقمم ممممما بممه مممردم  
توه   م شود و ادنگونه نان آ موده  
 ود را از حکومت اسالمی تممنما  
م کن  مردم تهمران را زدمر سموال  
م برد که با انمتمخماب )!  ا مراد  
  ر متخصص برای شورای شهمر 
)!؟  مسممبممب ادمم  و ممعمم ممت  
هستن   تا بهمان جماممعمه شمنماس  
به نام م م  ر ا ن کفر که تموده  

"حمتما از دو مت ممرتمجمش   مردم را 
تمممر"ممم ممم انمم   مسممبمممب    مممرتمممجممش 

ددکتاتوری بمه نمام  ماممنمه ای  
م شناسان ر ادشان تموده ممردم را  
با پماممنمبمری همای  ماممنمه ای  
دکی م کن  و تاک م  مم مکمنم :  
" ) ممامممنممه ای  آدم مممخممبمم   

ای است که آ ت دسمت     ودش فته 
مممم احمممان دور و بمممر  قمممرار  

همادمی     م    گ رد  و آنان همفمت   می 
هسممتممنمم  بمما مممنمما ممش و مممطممامممش  

نماپمتدمر  و ادم  مم احمان بمه    پادمان 
همم  مممتممصممل هسممتممنمم  و  ”   مملممق “ 

زنمنم      ای دور آنان س منمه ممی   ی ه 
ای که بر ی از آنان از کمف    ی ه 

انم ر" و  مردی    جامعمه بمر ماسمتمه 
ددگر به نام یلی کمالدمی آنمچمه  

ددمکمتماتمورهمای   که  ود هست " 
 ممودممم ممور کمموچممکممی کممه نممه  
مسئو  ت اجتمممایمی  نمه ا مال   
 ردی و نه جمش پمتدمری سمرممان  

را بممه تمموده مممردم     مممی شممود" 
نسبت م  ه رادشان ک نه جمودمانمه  
از مردم در روز حمادثمه ادمنمگمونمه  

مموبمادمل بمه   "ررر  داد مم مکمنم :  
دسممتممانممی کممه یممممموممما  ممود را  
م ور و مرکز و کمانمون هسمتمی  
مممی دانممنمم ر کممارشممان انممجممام  

الدکشان را بگ رن    مرشمان   شود  
و بع ر ددگر در ادم    از پل بگترد 

م انمه چم مزی بمرادشمان مسمئملمه  
ن ستر ررر نسخه ای بمرابمر اصمل  
ددکتاتمورهما و پمادشماهمانمی کمه  
سا ها بر اد  ملک  مرممان رانم ه  
ان ر  رهنگی که ددکتماتمورهمای  
کوچکی در جامعه سا ته   مود  
مرکز یا   ب م  کمه آنمچمه  مود  
درست و صالح می دانن  مسئلمه  
اصلی استر" ادشان به تبعم مت از  
ممم ممممم  ر مما نمم ممکممفممر تمماکمم مم   

دهه پم     ٤ م کن "در طول ح ود  
بمادم  گمفمت    ٥٧ از انقالب بهمم   

که معجونمی شم ه ادم  همممانمنم   
ممانر" و مم ممم  ر ما    مسئو م م  

نم مکمفممر حمرف آ مر را ادممنمگمونممه  
م زن :" دو ت از مملمت هممم سمت  

سممازد و ممملممت دو ممت را    مممی 
کن ر اد  اتمفما     هم ست  ود می 

در سمما ممتمممممان پممالممسممکممو ا ممتمماده  
 استررر" 
 

ادم  تموهمم مم  هممای بممی پمروا بممه  
مردمی که روز رای گم مری در  
ب   ب  و ب تر   کمه جمای هم م   
حق انتخابی ن ست ب  را انمتمخماب  
م کنن  مردمی م شمونم   مهم م   
که راه م ن ت را پ مش گمر متمنم   
اما به وقتش   اجعه ای را کمه  
حکومت  اش ستی آ مردم ه اسمت  
به حساب ممردم " طمممش کمار و  
نادان و بی مسوو  ت "م مگمتارنم   

با یل ل ش ن در برابر سم مل   که " 
شرادطمی کمه  مود و حمکموممت  
نابکار بر مای جماممعمه تم ممم مل  
کممرده  نممه بممه  مم  آن  کممه  
برسا تی شب ه همان تبم دمل شم ه  
اد ر و حال م ان آن نمامام نمابمکمار  
ومممردمممانممی بمما همممممان مممنممش و  
 لمقم مات و ر متمار انمگمار دمک  
رابطه دوسوده بمرقمرار شم ه اسمتر  
رابممطممه ای تمما قممعممر قممهممقممهممرای  

ای     روپاشی اجتماییر  روپاشمی 
که   لی ه  ددر نم مسمتر حمتمی  
شاد  برای درممانمش ددمر بماشم ر  

انمم ر از    طمملمم ممعممه هممادممش آممم ه 
بازی د ترکان دب رستانمی تما     ون 

مردود ش نمان) اد  جمش زدن هما  
نه از سر شکست نفسی بلمکمه از  
سر رداکاری است   در پالمسمکمو  
و پالسکوهار" و دمکمی ددمگمر از  
جن  هم   آقادان به نام "مم ممم   
ر  ش م موددان" میال درد ماع از  
"مردم نااره گر حادثه" حمر مهمای  
م زن  که  ود  هم  نمممی دانم   
از کمجممادمش در آورده:"ر م اد بممر  
 الف آنچه   ملمسموف  مرانسموی  

گود  حمقم مقمت را    باددو به ما می 
سازدر اصمال حمقم مقمت    بر مال نمی 

وجممود نمم ارد تمما آشممکممار شممودر  
شود و ر م اد    حق قت برسا ته می 

در تازگی و  مود انمگم مخمتمگمی  
 مممودمممش گشمممادشمممی را بمممرای  
برسا ت  دما ا یمممال حمقم مقمت بمه  

آوردر ررر کمنمشمگمری    وجود ممی 
ای که همزمان جمعی و  مردی  
است  که سوژه در آن آم ختمه بما  
ی نم مت ابم ه اسمت  کمه  ماصملم   
ادنجا و آنجا و ادنک و آنمک را  

نوردد  که معنا را در بمی    در می 
داب  و امر نمماددم  را    معنادی می 

سمازدر ادم     آ ود  امر واقمعمی ممی 
ای است کمه تماردما را بماز    سوژه 
ادسممتممانمم  تمما آنممرا شممتمماب    مممی 

 بخش ر"!!!  
 

اد  او    بار ن ست و آ مردم  بمار  
ه  نمخمواهم  بمود کمه بمر اسماس  
" الدق هر چه الدمق" از  مجما مت  
ما مردم در آم ه ان ر  رد مخمبم   
 ود ش فتمه  ددمکمتماتموری دمک  
طبقه مع   را نمادن گی م کمنم   
و حممکممومممت ددممکممتمماتمموری بممه  
رهبری اد   مرد در بم مسمت سمال  
گتشتمه همر چمه درتموان داشمتمه  
) از جمله از  ود هممم م  آقمادمان  
م د جسته  تا شاد  نمام  روتم م   
سرماده را مستقر سازد تال  ادم   
 رد مخبم  و  مود شم مفمتمه بمه  
"ددکتاتور کموچمک درون همممه  
ما" ارجاع داده م شمود تما اسماس  
ناام سرمادمه داری آنمهم  از نموع  
اسالمی آن زدمر سموال نمرودر مما  
مردم کمه زدمر ادم  ددمکمتماتموری  
مع   طبقاتی  ه و  ورده گمرددم ه  
ادم  همممم سمت دو مت سمرکمموبمگممر  
معر ی م شود  کمه بمادم  دمک  
سوزن به  مودممان بمزنم م  وقمتمی  

 جوا  وز به دو ت می زن  ! 

نممامم  سممرمممادممه آن همم  از نمموع  
اسالمی ا  چه بمرای مما آورده  
جز شکنجمه و زنم ان و اسم م  و  
ای ام و تم مقم مر همممه انسمانم متر  
کجا گتاشتن  ما ممردم انمتمخماب  
واقعی  ودمان را داشته بماشم م ؟  
کی  رصت داده انم  کمه ممردم  
آنچه باشن  که بمادم  بماشمنم ؟ و  
اساسا کم ام اممکمانمات را بمرای  
توده مردم  راه  اسمت کمه ممردم  

  ٨٤  ود را بازشناسنم  وقمتمی از  
سمایمتمش    ٠٢ سایت شبانمه روز  

بادم  در پمی  مقمممه نمانمی ممردم  
"سگ دو" بزننم ر بمی بمی سمی  
گممزارشممی تممهمم ممه کممرده اسممت از  
کمممو مممه بمممران در کممموهمممهمممای  
کردستان  و سوال ادنجاست کمجما  

سما مه کمو مه بمر در    ٧٥ آن ممرد  
م ان کموهمهما پموشم م ه از بمرف   

ک لو بار را بمه دو  ممی    ٠٨١ 
هممزار    ٧١ تمما    ٢١ کشمم  بممرای  

تومان  رصت دارد به  مود  بمه  
ینوان دک انسان نگاه کمنم  نمه  
دممک حمم مموان بممارکممش؟ کممی  
کارگر که وادار ش ه است ت  بمه  
استیمممار وحشم مانمه ای بم هم  و  
دست آ ر ماهها باد  بما د مهمره و  
نگرانی سر کن  کمه دسمتمممزد   
کی پردا ت م شمود وچمون حمق  
 واهی م کمنم  بما بماتموم جمواب  
می گ رد وقت دارد بفمهممم  کمه  
به ینوان دک انسان در کمجمای  

 اد  دن ا ادستاده است؟ 
 

چی کسی اد  نا  ظا مانه را     
سازمان داده است؟ ددکتاتورهمای  
کوچک درون ما؟ دا ن از طبمقمه  
مع منمی کمه  مقم  درپمی سمود  
جودی  ودش استر و هم   سمود  
جممودممی اسممت کممه مممنممجممر بممه  
 ممروپمماشممی سمما ممتمممممانممی مممانممنمم   
پالسمکمو مم مشمودر هممم م  سمود  
جودی م   است که سمرنموشمت  

درص  ممردم در سم مه روزی    ٩٩ 
م گتردر م گودن  مردم باتمجمممش  
شان ممانمش امم اد بمه سما متمممان  
پالسمکمو شم نم ر دمکمی نم مسمت  
بورس  ک ام ام اد وقمتمی نم مروی  
اصلی ام اد رسانی در مورد ادم   
حممادثممه مشممخممص دممعممنممی آتممش  
نشانی کمترد  امکانمات را دارد  
و ادمم  کمممممبممود کمممممک هممای  

ام ادی نه نتم مجمه تمجمممش ممردم  
بلکه منشا آن همان سمود جمودمی  
و بصر ه بودن دا نبودن هزدنمه هما  
است کمه از سموی حمکموممتمی  
صورت م گ رد که جان مردم نمه  
در درجه آ ر بلکه بهم م  یمنموان  
در اد  حکموممت ممطمرح نم مسمت  
که درست در پمادمان سمهمممگم م   
پالسکو تهران  در مشه  دو نمفمر  
را در مالیام ای ام می کنن  تما  
بار ددگر ی ا ت اسالمی سرمادمه  

 را به رد جامعه کش  ه باشن ر  
 

اد  آقادان روشمنمفمکمر و جماممعمه  
شناس و  م مره آا مک نمه قصم   
روشنگری دارنم  نمه قصم  دارنم   
"از و ش موجود به سمت و عمی  
بهتر حرکت کننم " بملمکمه ادشمان  
گمموشممه ای ددممگممر از تممال   
بمممورژوازی  را بمممه نمممممممادمممش  
م گتران  که م خواهن  ما ممردم  
را قانش کنن  که باد  ت  به نمام   
سممتمممممگممرانممه بممورژوازی بمم همم مم ر  
معبود ادشمان ممهمنم س بمازرگمان  
است که به ینوان نمخمسمت وزدمر  
موقت حکومت اسالمی سرممادمه  
پی اصلی اد  حکومت را ردخمت  

کمردسمتمان    ٥٨ آنگاه در  رورددم   
را بمباران کردن  و در ارددبمهمشمت  
همان سال بمه روی بم مکماران در  
اصمفمهمان آتمش گشممودنم ر ادشممان  
ن شتمر بمه مما ممردم مم مزنمنم  و  
مواظب هستن  که سموزنمی اگمر  
به حمکموممت اسمالممی مم مزنمنم   
اساس نا  سرماده زدر سموال نمرود  
برای هم   به ش ت با مما ممردم  
حممممملممه ممم ممکممنممنمم  کممه قممربممانممی  
هم شگی حکومت اسالمی بموده  
ادم ر در مماجمرای پمالمسمکمو ممما  
ممممردم ممممردود نشممم ه ادممم   در  
ماجرای پالمسمکمو ثمابمت دمکمبمار  
ددگر ثابت ش  حکومت اسالممی  
سرماده وجود  برای کل جامعمه  
مممخممرب و هممو ممنمما، اسممتر در  
ماجرای پمالمسمکمو ادم  واقمعم مت  
تاد   ش  که روشنفکر بمورژوازی  
روشممنممگممری ا  نممه در  مم مممت  
جامعه بلکه در جمهمت سمرکموب  
جامعه استر بخشی از سمرکموب  

 کل طبقه حاک  استر  
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سممخممنممان پممرشممور حممممم مم  ر مما  
احممممم ی  دممکممی از کممارگممران  
کار انه هوکمو دمک بمار ددمگمر  
نقش مه  رهبران یممملمی طمبمقمه  
کارگر در جمنمبمش کمارگمری را  
نشان دادر سخنانی پرشموری کمه  
بسممریممت درممم دممای اجممتمممممایممی  
پخش ش ر براستمی سمخمنمان ادم   
رهبر کارگری و مبارزه کارگمران  
همموممکممو نممه تممنممهمما قمم مممی مممهمم   
درپ شروی جنبش کارگری بلکمه  
وه  چن   گامی مه  درپ شمبمرد  
کل جمنمبمش یم ا مت  مواهمی و  
برابری طلبی بودر او درسخنرانمی  
پرشور  ود نم مروهمای انمتماماممی  
باتون ب ست را ممورد مم ماکمممه  
قرار داد و گفت: "از بماتموم شممما  
ترسی ن ارم  از زن ان ترسی نم ارم  
و ممما حممقمممممان را ممم ممخممواهمم مم "ر  
ص بت های حم   ر ا احممم ی  
حرف دل کارگران هوکمو و همممه  

 کارگران و مردم جامعه استر  
اما رهبران یملی طبمقمه کمارگمر  
تنها درطی دک مبارزه جمممعمی  
و ارتمبماط تمنمگماتمنمک بما تموده  
کارگران است که جسمارت  مود  
برای رهبری مبارزه کمارگمران را  
نشان م  هن  و دریو  ایمتممماد  
تمموده کممارگممران را بممخممود جمملممب  
م کنن ر بنا براد  رهبران یممملمی  
طبقمه کمارگمر و ممبمارزه جماری  
کممارگممران  کممه اسمماسمما مممبممارزه  

ادسممت بممرای بممهممبممود و ممعمم ممت  
اقتصادی طبقه کارگر  دوجزبمهم   
تن  ه درجنبش کارگری هستمنم ر  
اگر رهبران یملی  تمنمهما درطمی  
دک مبارزه جممعمی  اسمت کمه  
قادرم شون  در صف اول ممبمارزه  
قمرارگم ممرنم  کممارگمران نمم مز بمم ون  
چممنمم مم  رهممبممرانممی نممممم ممتمموانممنمم   
درمممبممارزه  ممود مممو ممق شممونمم ر  
درصممورت یمم م وجممود رهممبممران  
یممممممممملممممی درراس مممممبممممارزات  
کممارگممری  ادمم  مممبممارزات  دمما  
بت ردج ا ت م کن   ودا درنهمادمت  

 به ب راهه م رودر 
اما همممانمطموری کمه مم م انم م     

جنبش کارگمری همممانمنم  سمادمر  
جممنممبممش همما صمم ممنممه ای از  
زورآزمممادممی گممرادشممات اصمملممی  
منجمله گرادش سموسم ما م مسمتمی  
وگرادش ر مرمم مسمتمی اسمتر تما  
آنجمادم مکمه بمه ممبمارزات جماری  
طبقه کارگر برمم مگمردد همردوی  
اد  گرادشات سعی م کنن  کمه  
اد  ممبمارزه را بسمممت اهم اف و  
ا ق نهادمی ممورد نمامر  مود بمه   
پ ش ببرن ر گرادش ر مرمم مسمتمی  
تممال  ممم ممکممنمم  کممه مممبممارزه  
کممارگممران بممرای بممهممبممود شممرادمم   
زنمم گمم ممشممان درچممارچمموب نمماممام  
سممرمممادممه داری بمماقممی مممانمم ه و  
سممرنمموشممت ادمم  مممبممارزات را بمما  
 اکتورهادی نا ر بم مران و رونمق  

ناام سرمادمه داری گمره بمزنمنم ر  
اما تا آنمجمادمئمکمه  بمه گمرادمش  
سوس ا  ستی درون طبقه کمارگمر  
برم گردد  هرمبارزه برای بمهمبمود  
شراد  زن گی کارگران بمخمودی  
 ود مبارزه ای ممهم  و بما مطمبمش  
اد  گرادش سمعمی مم مکمنم  کمه  
درراس اد  مبمارزات قمراربمگم مردر  
دری   حمال ادم  گمرادمش درادم   
مبارزه برای اصالحات ه  چنم م   
تال  م کن  که کمل طمبمقمه را  
برای آرمان نهادی طبقمه کمارگمر  
که هممان انمهم ام نمامام سمرممادمه  
داری و بممرقمراری سموسمم ما مم مسمم   
است آماده کن ر بنابمرادم  پمرور   
سموسم ما م مسمتمی طمبمقمه کمارگمر  
درمبمارزات جماری بمه دمکمی از  
وظادف مبرم ویملی دمک حمزب  
کمون ستی تب دل مم مشمودر امما  
سوال ادنجاست کمه حملمقمه رابم   
دک حزب کمون مسمتمی بما تموده  
کارگران ک ام اسمت کمه بمتموانم   
درهرمبارزه جاری کارگران را بما  
ا ق سوس ا  ستمی پمرور  دهم ر  
ادم  حمملممقممه رابمم  همممممان رهممبممران  
یممممملممی کممارگممران درمممبممارزات  
جاری استر چن م  حمزبمی بمادم   
بتوان  درارتباط نمزددمک بما ادم   
قشر نه تنها آنها را درامر پ شمبمرد  
ممبممارزات جماری کممممک کممرده  
بلکه آنها را با مموا مش و نمقمطمه  
نممماممممرات تممممئممموردممممک وا ممممق  

سوس ا  ستی حمزب آشمنما کمنم ر  
درجممامممعممه ای مممیممل ادممران کممه  
 عا    سوس ا  مسمتمی و رهمبمران   
کارگری هممم مشمه تم مت شم دم   
ترد  پ گردهای  رژد  جمممهموری  
اسالمی هستن  اد  وظ فه دمک  
حزب کمون سمتمی اسمت کمه بمه  
تناسب پ شر ت وسادل ارتمبماطمات  
جمممممعممی ممم دممای اجممتمممممایممی و  
موازنه طبقاتی بتوانن  بما کشمف  
ابتکارات ج د  ارتمبماط ادم  قشمر  
از رهبران یملی طبقه کارگمر بما  
حزب را ممک  نممادم ر بمهمر حمال  
حزبی که نتوانم  ادم  ارتمبماط را  
برقرارکن  حزبی ناقص و بما مطمبمش  

 حزبی نامو   واه  بودر   
اما اد  ب ث نماقمص  مواهم  بمود  
اگر درادنجا به تشمکمل تموده ای  
کممارگممران اشمماره ای نممکممنمم مم ر  
کارگران بخاطمر مموقمعم مت  مود  
درتو    ناام سرماده داری تمنمهما  
از طردق ات اد و مبارزه جمعمی و  
از طردق تشکالت تموده ای  مود  
است که  با کار رمادان و دو مت  
حممامممی آنممهمما وارد  مممتاکممره  و  
 چانه زنی  م شون ر بهم   د م مل  
است که ما م ب ن   تقردبا تماردما  
تشممکممالت تمموده ای بممه قمم مممت  
تاردا بوجود آم ن طبمقمه کمارگمر  
م رس ر تا جادم مکمه بمه جماممعمه  
ادممران مممربمموط ممم ممشممود رژدمم   
جمهموری اسمالممی هممم مشمه از  

تشک ل هرگونه تشکل کارگمری  
ممانعت بعمل آورده استر بهممم م   
 اطر کارگران هرجا که توانسمتمه  
ان  با پرپادی ممجماممش یممموممی  
 ود بمه یمنموان ظمر می بمجمای  
تشکل توده ای  هرچنم  مموقمت   
اسممتممفمماده کممرده انمم ر بممهممر حممال  
تشک ل هرگونه تشکل کارگمری  
بمما دوام و مسممتممقممل ازدو ممت و  
کار رمادان قبل از هرچ ز ممنموط  
به توازن قوای طبقاتی ب   طبقمه  
کارگر و سرماده دار اسمتر امما  
دک پای اصلی ادم  تموازن قموا  
بممه ادمم  مممربمموط ممم ممشممود کممه  
گرادش سوس ا م مسمتمی و درراس  
آن دک حزب  کمون ستی چقم ر  
توانسته باشم  درمم مان کمارگمران  
نفوآ کمرده بماشم  و هم  چمنم م   
توانسته باشم  قشمری از رهمبمران  
یملی طبقه کمارگمر را بما  مود  
همممممراه و دمما دربممهممتممردمم  شممکممل  
درحزب   ود مت   کرده بماشم ر  
ادمم  قشممر از رهممبممران یممممملممی  
کارگران هستن  که م متموانمنم  و  
بممادمم  بممعممنمموان بممنمم ممان گممتاران  
تشممکممالت تمموده ای درممم ممان  

 کارگران ظاهر شون ر  
 ٠٩٠٧ م م  کاظمی ژانوده  

رهبران عملی طبقه کارگر، مبارزات 
 جاری، حزب کمونیسی 

 محمد کاظمی
 

 
مسائل مربوط به كمار  كمه كمل  

 چر       زن گی ا  حول آن می 
بخش مهمی از "زنم گمی" اسمت   
باد  با حوصله اد  مو وع را بمه  
 ادشان دادآوری كردر اد  كارگران  
مممعممممموال بمما بممرگممزاری مممنممامم   
مجامش یمومی و حضمور تمعم اد  
قابل توجمهمی از كمارگمران  و بما  
مشاه ه كارآئی مجامش یموممی   

شون  كه اد  مجماممش    متقای  می 

رب  مستق   به زن گی شان دارد  
و شمممروع بمممه د ممما مممت در آن  

كنن ر مخا فت كار مرمماهما را    می 
ه  هم شه باد  با ایترا  و یمزم  
جمممممعممی جممواب دادر ادمم  تممنممهمما  

ای است كمه كمار مرمماهما را    ش وه 
ران   حتی كار مرممائمی    یقب می 

كه نسبتما بمر مورد ممتمفماوتمی از  
بق ه با كارگرانش داشته بماشم  و  
میال دستمممزدشمان را سمر مموقمش  

 می پردازدر 

درباره مجامش یمومی كمارگمری   
"تصمماد ممی" و دمما مممنممامم  و  
سمازمممانم مما متممه  ممم مشممود نمم ممات  
ب شتر ددمگمری را گمفمت و بماز  
كردر آنچمه امما ممهم  اسمت ادم   
اسممت كممه كممارگممران و  ممعمما مم مم   

هممای ادممجمماد    كممارگممری دشممواری 
های د تر و دسمتمد دار را    تش ل 
دانن  و تجربه ه  کرده ان   و    می 

بمرگممزاری مممجمامممش یممممومممی و  
مشخصا مجامش یمومی ممنمام   

و سازمان دا ته  بهترد  سمالحمی  
است كه كارگمر را در ادم  دوره   
در سممرنمموشممتممش و در تصممممم مم   
گمم ممری دربمماره كممار و شممغمملممش  

دهمم ر ممما شمماهمم     د مما ممت مممی 
ایترا مات ممخمتملمف و ممتمعم د  
کارگری هست   و می دان   کمه  
در بمم ممبمموحممه ادمم  ایممتممرا ممات  
مجامش یمومی کارگران شمکمل  
می گ رن ر اد  سطح از تشمکمل  
و ممتممشمکمل شم ن  کممه مم  آن  

مجامش یممموممی "تصماد می" و  
دانمم   جمموابممگمموی    زودگممتر مممی 

همای    شراد  تازه و جنب و جمو  
ایممتممرا ممی جممنممبممش کممارگممری  
ن ستر گام بمعم ی و بمخمصموه  
بممرای بممه اسممتممقممبممال ر ممتمم  بممه  
مصا های بزرگتر پ ش رو  بمادم   
 مراتممر ر مت و دسمت بممه ادممجمماد  

 مجامش یمومی منا  بزن  ر 
 ٨١٠٧ ژانوده    ٨٩ 
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ص نه س اسی ادران پر ش ه اسمت  
از ایترا ات کمارگمریر آ مردم   
نمونه مه  آن ایمتمرا  راددمکمال  
کارگران هوکو استر در چمنم م   
و ممعمم ممتممی  جمم ا از مممطمما ممبممات  
مستق   هر ایترا  مشمخمصمی   
جلو کش  ن مسمئملمه و ممعمضمل  
تشکل و تشکلم مابمی ممهمممتمردم   
مممو مموع پمم ممش پممای  ممعمما مم مم   
کممممارگممممری اسممممتر تشمممم ممممل  

تممردمم  مممعممضممل جممنممبممش    گممرهممی 
كارگری است كه اگمر ادم  گمره  
باز شود  كلم م  حمل بسم ماری از  
مسائل ددگر جنبش كارگری نم مز  
 واهم  بمودر چمه نموع تشمکملمی  
جمموابممگمموی ممموقممعمم ممت سمم مماسممی  
کارگران در ادران و چرا؟ ممطملمب  
حا ر سعی دارد به اد  ممو موع  

 بوردازدر 
 

قممبممال همم  در بمم ممث تشممکممل و  
تشکل ابی کارگران  بمه دالئملمی  
که پائ   تر تو م مح  مواهم  داد  
کارگمران را بمه ادمجماد ممجماممش  
یمومی منا  و ادجاد شموراهمای  
کارگری  را وان ه و در ح  تموان  

امر    در ادمم  بمم ممث شممرکممت کممرده 
پردا ت  به ممجمممش یممموممی در  
اد   رصت نه بمعمنموان ممطمرح و  
یل  كردن آن در مقابل ددمگمر بمه  
اصطالح "ا گو"های سازمانم مابمی  
كارگران است  بل ه به ادم  د م مل  
اسممت كممه بممرگممزاری مممجمممممش  

تممردمم  شمم مموه    یمممممومممی  مممممم مم  
ترد  ظمرف    متش ل كردن و مم   

ات اد كارگران استر به نمامر مم   
كممارگممران بممادمم  هممر نمموع تشمم ممل  

تموانمنم  درسمت    ددگری را كه می 
كنن   درسمت كمنمنم ر بم مث ادم   
ن ست كه  عال اد  كار را نم منم م   
و  ممقمم  بممه بممرگممزاری مممجممامممش  
یمومی بچسوم م ! بم مث بمر سمر  
 وردت  ام ان پتدمری و یممملمی  

بودن ادجاد ظر ی برای اتم ماد و  
پ شبردن مطما مبمات كمارگمران همر  
چه ب شمتمری  بمودم ه در شمرادم   

 امروز استر 
 

ج ا از ادنمکمه بمر سمر راه ادمجماد  
"ا مگمو"همای ددمگمر تشمکملم مابمی  
کارگران  بخصموه سمنم دمکما و  
اتمم مماددممه  چممه ممموانممعممی وجممود  

همای    دارن   م  بمخماطمر ودم گمی 
مجامش یمومی و اممکمانمومتدمر و  
در دسمممتمممرس بمممودن آن بمممرای  
موقعم مت ادمران  ادمجماد ممجماممش  
یمومی و شوراهای کارگری را  

دانم ر    امکانوتدرتردم  تشمکمل ممی 
های  و  ادنهما هسمتمنم :    ود گی 

  ممجمممش یممموممی كمارگمری  ٠ 
كممارگممر را در سممرنمموشممت  ممود  

  بمرگمزاری آن  ٨ ده      د ا ت می 
در شرادطی میل ادمران یممملمی و  

  اممنم مت و  ٩ ام انوتدرتر اسمت   
ادامه كماری رهمبمران و  معما م م   
كممارگممری را بسمم ممار بمم ممشممتممر از  
سممنمم دمم مما و اتمم مماددممه تضممممم مم   

  ام مان زد و بمنم   ٤ كن   و    می 
پشممت پممرده بمما كممار ممرمممادممان و  
همممممچممنمم مم  اریمماب نمممممادممنمم گممان  
كممارگممران را از كممار ممرمممادممان و  

 كن ر   دو تشان سلب می 
 

در اد  مق مه الزم اسمت بمه ادم   
ن ته ه  اشاره كن  كمه مما بمارهما  
بممه مممو مموع شممورا و سممنمم دمم مما  
بعنوان ب دل گرادشات اجمتمممایمی  
مممتممفمماوت در جممنممبممش كممارگممری  

اد ر الزم است كمه بماز هم     پردا ته 
و شاد  از زوادمای ممخمتملمف  بمه  
ادمم  مممو مموع بمموممردازدمم ر نمموشممتممه  
حا مر قصم  وارد شم ن بمه ادم   

 مو وع را ن اردر 
 
 

 

رهبببببران و فببعببالببیببن 
 كارگری

نقش رهبران و  عا  م  كمارگمری   
كه هر م    كاری ح اقل چمنم   
نفری از اد   عا م م  را دارد  در  
هر تش لی و از جمله در مجماممش  
یموممی ممهم  اسمتر وقمتمی از  
 عال و رهبمر كمارگمری صم مبمت  

كن     زوما دد ت پ  اصمی    می 
م  نارممان نم مسمتر  معما م م  و  
رهبران كارگری با همر مشمخمصمه  

ای كه داشمتمه    متفاوت و شخصی 
ان  كمه    باشن   یلی ا عموم كسانی 

مورد ایتمماد ر مقما و هممم ماران  
 ود هستن ر كسانی هسمتمنم  كمه  
در شراد  و مراحملمی ایمتممماد و  
احممتممرام هممممم مماران  ممود را بمما  
نمادن گی كردن آنها  بما احسماس  
د سموزی و همممم ری نسمبممت بممه  
مش الت ر قای  مود  بما قمانمش  
كردن ر قای بغل دسمت  مود  بما  
نخوابی كش  ن بخاطر مشم مالت  
هم اران  ود و  م مره بمه دسمت  

ان ر در هر  رهنمگمی  حمتمی    آورده 
در داسممتممانممهممای  مملمم مملمموردممد آن  
 رهنگ  به و ور بما ادم  تم مپ  

شمودم ر بما ادم     اشخاه روبرو می 
 واه  تأكم م  كمنم     تو   ات می 

كممه وقممتممی از  ممعممال و رهممبممری  
زنم م    مزومما    كارگری حرف ممی 

نباد  دنبال كسمانمی بمگمرددم  كمه  
ای از     ودمان دمد آهمنم مت ودم ه 

مشخصات دد  عمال و دما رهمبمر  
كممارگممری در آهمم  داردمم ر بممادمم   
سراغ هم   ت مپ انسمانمهما ر مت  
که نزد بق ه معتم  و ممعمتمبمرنم ر  
اد  ا راد برای همممه و از جممملمه  
پممادوهممای ممم دممردممت و دو ممت  
شنا ته ش ه هستن ر اهمم مت ادم   
ا ممراد از ادمم  سممر اسممت كممه  

توانن  كارگران را به برگمزاری    می 
مجامش یمموممی  مرا بمخموانمنم ر  
حر شان پ ش اكیر كارگران حجمت  

 استر 
 

 جواب به معضل روز
مجمش یمومی ظر ی اسمت كمه  

تمموانممنمم  بممرای هممر    كممارگممران مممی 
مو ویی كه كممابم مش حماد بمه  

رسم  و كمارگمران را بمه    نار ممی 
ن وی بمه جمو  و  مرو  آورده  
است  برگزار كنن ر مو مویماتمی  
میل ا زادمش دسمتمممزد  نمااممنمی  
ممم مم مم  كممار  ا مما ممه كمماری   
ا راج  مسئملمه ادماب و آهماب و  
سملممف سممرودمم   ممتا  تممبممعمم مم    
پمممردا مممت نشممم ن بمممه مممموقمممش  
دستمزدها  واگمتاری بمخمشمی از  
كار به پ مان ماران و همزار و دمد  
كمملممد و اجمم مماف كممار ممرممما كممه  
كارگران روزانه با آنمهما روبمرودمنم ر  
اد  مو ویات و پردا ت  به آنهما  
و دا ت  راه حلی مناسب به آنمهما   
معضالت هر كمارگمری هسمتمنم ر  
جمممممش شمم ن دور همم  و بمم ممث و  
گفتگو كردن درباره ادم  مسمائمل   

دهم     ه  به كارگران راه نشمان ممی 
و همم  آهمم  آنممهمما را مممتمموجممه  
اش االت راه حلهای پم مشمنمهمادی  

كمممنممم ر كمممارگمممران    ددمممگمممر ممممی 
تمموانممنمم  همممممان روز تصممممم مم     مممی 

بگ رن  كه چه زمانی و كجا دور  
شون  و مسئله ممورد    ه  جمش می 

شمود    نار را بررسمی كمنمنم ر نمممی 
جلوی جمش ش ن كارگران و بم مث  
كردن حول مسائلی كه به زن گمی  
ا  رب  مستق   دارد را گمر متر  

توان به كمارگمران گمفمت كمه    نمی 
درباره م زان ا زادمش دسمتمممزد بما  
ددگر ر قادت ص بت ن  ر حتممما  
كار رما و حراست و پاس ارهمادمش  
سعی  واهن  کرد از اد  ب مث و  
گفتگو ب   کارگران ه  ممانعمت  
بممعممممممل آورنممم   امممما د ممماع از  
جلوگم مری از ادم  كمار بمرادشمان  

شمودر سمركموب    گرانتر تمممام ممی 

یردمان و بم ون بمهمانمه بمرای همر  
 شودر   دد تاتوری گران تمام می 

مجمع عمومی مبنبظبم و 
 سازمانیافته

اما ممجمممش یممموممی كمارگمران  
چ زی نم مسمت كمه اممروز آن را  
كشف كرده باش   دا بمخمواهم م  آن  
را بعنوان تش ل كارگری  رممو مه  
كن  ر چ زی كه ما از آن بمعمنموان  
"مجمش یمومی ظمرف ممتمشم مل  

كنم م      كنن ه" كارگران ص بت می 
منا  و سمازممانم ما متمه بمودن آن  
استر میال كمارگمران اگمر اممروز  
دست به ایترا ی بزنمنم   حمتممما  
در دد اق ام هماهنگ و از قمبمل  
ب ث ش ه دست به چنم م  كماری  

زنن ر و معممموال ادم  كمار در    می 
همممممان مممجمممممش یمممممومممی دنممبممال  

شودر منتها  مر  ادم     گر ته می 
نوع مجمش یمومی "تصاد ی" بما  
مممجمممممش یمممممومممی مممنممامم  و  
سازمانم ما متمه در ادم  اسمت كمه  
كارگران بطمور ممنمام  ممیمال همر  

ای و دما    ای و دما دو همفمتمه   هفته 
ماهی د بار دور ه  بما نمقمشمه و  

شونم  و بمر    طرح از قبل جمش نمی 
سر مسائمل مشمخمصمی بم مث و  

كنن ر بمرگمزاری ادم     گفتگو نمی 
چن   مجامش یممموممی بم مشمتمر  
 رورت روز است تما دمد تشم مل  
واقممعممی كممارگممرانر اممما مممجمممممش  
یمومی منا  و سمازممانم ما متمه   
تش لی است كه ممیمال كمارگمران  

ای و دما همر    در دوره منا  هفمتمه 
ممماهممی دمم ممبممار دور همم  جمممممش  

شون  و به مسائل ممورد نمامر    می 
پردازن ر میال اگر ایمتمصمابمی    می 

صورت بگ رد  قبل از ایمتمصماب  
كمنمنم     مجمش یمومی برگزار ممی 

و روی چممگممونممگممی پمم ممشممبممرد  
ایتصاب و زوادمای ممخمتملمف آن  

 كنن   و بع     ب ث و گفتگو می 
 

 ویژگی های مجامع عمومی کارگران
 ناصر اصغری
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 ٦ صفحه   

  ٢ از صفحه   
از ایمتمصماب هم  بمرای نمتم مجممه  
گ ری و نقاط  عف و قم رت آن   
بمماز همم  بممه بمم ممث و گممفممتممگممو  

 های    پردازن ر در تاردا و نمونه   می 
ای در    آشناتر آن  با چنم م  پم دم ه 

همای كمار مانمه در    جنبش كمم متمه 
روس ه قبمل از انمقمالب اكمتمبمر و  
جمممنمممبمممش كمممنمممتمممرل كمممارگمممری  
كار انجات در آرژانت   ممتمأ مرتمر  

ادم ر تمجمربمه شموراهمای    روبرو بموده 
کارگری در ادمران اوادمل انمقمالب  
ه  نمونه بارز ددگمری اسمت کمه  

تمر جمنمبمش    حتما  عا  م  قم دمممی 
کممارگممری ادممران بمما آن آشممنممائممی  

 دارن ر 
 

مجمع عمومی باید پایه 
هر نوع تشکل کبارگبری 

 باشد
مجمش یمومی باد  پاده همر نموع  
تش لی باش  كه ا  ق بتوان آن را  
تش لی م سوب كمرد كمه بمطمور  
واقعی و با د ما مت دادن نمامر و  
اراده جمعی كارگران  كمارگمران را  
واقعا نمادن گی كن ر در شمرادم   
امروز ادران  تش لی كه به مجممش  
یمومی كارگران مت می نمبماشم   

تمموانمم   ممود  را از    حممتممی نمممممی 
 شممارهممای دو ممت و کممار ممرممما  
ممم ممفممود نممگممه داردر بممرای ممما  
مجامش یمومی ممنمام  در واقمش  
سنگ بنای شوراهای كمارگمری  

ای ممیمل    هستن ر منتها در جامعه 
ادران امروز  اد   مقم  شموراهمای  
كارگری نم مسمتمنم  كمه بمادم  بمه  
ممجممممش یممممومممی اتم مما كممنمنمم ر  
درست به همم م  دالئملمی كمه دو  
جمله باالتر اشاره كردمر همممان دو  
سممنمم دممکممای شممنمما ممتممه شمم ه در  

  -جممنممبممش کممارگممری ادممران همم   
سمنم دم ماهمای كمارگمران واحم  و  

  -كمارگمران نم مشمم مر هممفمت تممومه  
حمماصممل مممبممارزات كممارگممران و  
د ما مت مسمتممممر كمارگممران و در  
سممطمموحممی بممرگممزاری مممجممامممش  
یممممممموممممی كمممارگمممران بمممودنممم ر  

 واه  بگود  كه هر كسی كمه    می 
در یا    ود به   ر ادجماد شمورا  
و دا سن د ادی بماشم  كمه اداممه  
كاری داشته باش   بمادم  بمه ادم   
ن ته   ر كن  كه بم ون ممتم می  

بودن به مجمش یمومی و د ما مت  
روزمره كمارگمران   معمال بمادم  در  
یا   تخ ل س ر كمنم ر همر  معمال  

ای كمه بمه  م مر    كارگری جم ی 
ادجاد تش ل كارگری است  بمادم   
بطور پ گ ر در بمرگمزاری ممنمام   
مجامش یممموممی د م مل بماشم ر  

ای كمه از ادمجماد     عال كمارگمری 
تش ل ممورد نمامر  مود نماامم م   

شود  معموال جادگماه ممجمممش    می 
یمومی منا  را به درستی درك  
ن رده استر برای ممیمال کسمانمی  
که ت ت نام "كم ته هممماهمنمگمی  
 غو كار مزدی" اظمهمارنمامر ممی  
کممردنمم  و ظمماهممرا از بممه همم مم   
چ زی جز "شوراهای   سرممادمه  
داری" ر ادت نمی دادنم   چمنم   
سال قبل و در انتهای  طمی کمه  
تبل غ می کمردنم   در اطمالیم مه  
ای نوشته بودن : "تا زممانمی کمه  
 ضممای اسممتممبمم ادی حمماکمم  بممر  
جامعه تر، برن ارد و اد  تمر،  
مجرادی بمرای سمرردمز و حضمور  

ای کممارگممران در صمم ممنممه    تمموده 
مبارزه س اسی   سرمادمه داری  

ای و     ممراهمم  نممکممنمم  حممتممی تمموده 
سممراسممری شمم ن سممنمم دممکمماهممای  
ر رم ست  چه رس  به شوراهمای  
  سرماده داری طبمقمه کمارگمر   
منتفی اسمتر" در ادم  نمگمر    
ج ا از ادن ه هر تالشی برای همر  
نوع تش لی را موكول ممی كمنم   
به شرادطی كمه ا متمنما  از بم م   
ر ته و كارگران بشم مل تموده ای  
به مبارزه س اسی روی آورده انم   
كممه  ممود دیمموت كممارگممران بممه  
پاس ف س  مطلق است  امما حمتمی  
در حمما ممت مممیممبممت آن همم   ادمم   
مبارزه متش ل كمارگمران نم مسمت  
كممه سممنممگ بممنممای شمموراهممای  
كارگری اسمت  بملم مه شمرادمطمی  
است كه "انشماا ملمه نموبمت آن هم   

 می رس !" 
 

مجمع عمومی و مسبلبلبه 
 نمایندگی كارگران

مجمش یمومی هممه كمارگمران و  
از جمله  انواده های آنمهما را هم   

همما د مم ممل    در تصممممم مم  گمم ممری 
كممنمم ر بشمم ممل واقممعممی همممممه    ممی 

كارگران را نمادن گی ممی كمنم ر  
تصممممم ممممماتممش تصممممم مممممات اراده  

جمعی هممه كمارگمران اسمتر همر  
كممارگممری بممرای هممر مممو مموع  

ای كممه    مشممخممصممی و هممر دوره 
كارگران و  مود ادشمان بمخمواهم    

توان  نمادن ه كمارگمران بماشم ر    می 
اد  مو وع مسئله امن ت شغلمی  
و دسمممت درازی كمممار مممرمممما و  
یواملش به نمادن گمان کمارگمران  

ده ر هم م  دو متمی    را جواب می 
توان  تد تد كارگران شمركمت    نمی 

كنن ه در مجامش یممموممی را بما  
ناامنی روبرو كمنم ر چمرا كمه همر  
كارگری آنجا نمممادمنم ه كمارگمران  

توان همه كمارگمران را    است و نمی 
دستگ ر و دا از كمار ا مراج كمردر  
وا ح است که کار رما به همممه  
نوع دس سه دست  واهم  زد کمه  
کارگمران و نمممادمنم گمان آنمهما و  
همممممچممنمم مم   ممعمما مم مم  کممارگممری  
شنا ته شم ه را ممریموب کمنم ر  
اممما مممریمموب و از ممم مم ان بمم ر  
کردن نمممادمنم گمان کمارگمران در  

های د تر و دسمتمک دار    تشکل 
سنمتمی  نسمبمتما سماده تمر اسمتر  
نمونه بر ورد دو ت و کار مرمماهما  
بممه نمممممادممنمم گممان کممارگممران در  
سن دکای  بازان سقمز  اتم ماددمه  
صنعمتمگمر سمنمنم ج  سمنم دمکمای  

رانمی تمهمران و    کمارگمران اتموبموس 
سن دکای کارگران ن شکر هفمتمه  
مممعممرف حضممور همممممه  ممعمما مم مم   

 س اسی استر 
 

نکته مه  ددگر ادمنمکمه ممجمممش  
یمومی همچن   رهبران جموان را  

دهم ر    جلو می آورد و پرور  ممی 
آنها را در ب میمهما و مسمائمل روز  

كنم ر بمه آنمهما امم مان    د  ل می 
ده  كه بطور مرتب در جمردمان    می 

تجارب ددگر هم ماران  مود قمرار  
بگ رن  و  ود ابراز وجمود و ابمراز  
نار كنن ر اد  ن ته مهممی اسمت  
كه كمتر به آن تموجمه شم ه اسمتر  
جنبش كارگری بما ادم  ممعمضمل  
طرف بوده كه جمهوری اسمالممی  
و یممواممل ردممز و درشممتمش دائمم   
 عا    و رهبران كارگمری را زدمر  
 شار گتاشته و بما تمر منم همای  
 اه  ود از اداممه كماری ادم   

انم ر     عا    ممانمعمت بمعمممل آورده 
ای    مجمش یمومی همانن  م رسمه 

اسممت كممه دائمم   ممارغ ا ممتمم ممصممل  

مسمملممح بممرای روبممرو شمم ن بمما  
 كن ر   كار رما ترب ت می 

 
مجمع عمومبی و مشب بل 

 آن برای كارفرما
در دممد جممامممعممه ا ممتممنمما  زده   
معضلی كمه دمد تشم مل اسم  و  
رسمم  دار  دممد تشمم ممل د ممتممر و  

توان  داشمتمه بماشم     دستد دار می 
اد  است كه بما دمد اشماره  مالن  
سممرهممنممگ و  ممالن سممرپمماسمم ار   

شود و حتی ممجمرائمی    من ل می 
ه  بمرای پم مگم مری قمانمونمی آن  
وجود ن اردر  معما م متمش ممممنموع  

گممرددر مممیممال دو ممت    ایممالم مممی 
بمم ممردمم  بمما دممد اشمماره رهممبممران  

همای كمارگمری      راس ون ات ادده 
همزار یضمو    ٨٥ اد  كشور را كه  

هم    ITUCدارد و یضو رسممی  
كن ر اتم ماددمه    هست دستگ ر می 

معلمان و دكترها را بما دمد اشماره  
شمود    كن ر منتهما نمممی   من ل می 

تش لی میل مجمش یممموممی را  
شممود آن را    مممنمم ممل كممردر نمممممی 

ممنوع كرد  ب ون ادن ه رسممما بمه  
ای را    همه بگودن  كه هر جنمبمنم ه 

كنن  و ممعممموال ادم     سركوب می 
بممرادشممان  مم مملممی گممران تمممممام  

شود  چرا که نممی  مواهمنم     می 
دک تصودری از  ود به جماممعمه  
ب هن  کمه همنموز حما مب روابم   
اربمماب و ریمم ممتممی بممر جممامممعممه  
هستن ! من مل و ممممنموع ایمالم  
كردن مجمش یمومی به ممعمنمای  
ا راج و دستگ ری كمل كمارگمران  
آن م    كار اسمتر ادم  دمعمنمی  
كودتا و حم موممت نماماممیر در  
ح ومتهای كودتائی و حم موممت  
ناامی  سمو مت و سماز ممبمارزه  
كارگران ه   رم و اش ال ددگمری  

گ ردر بمطمور ممیمال بمه    بخود می 
ایممتممصممابممات سممراسممری دسممت  

زنن ر همبستگی ب   ا مململمی    می 
بسمم ممار قمموی و جمم ی شمم ممل  

گ رد و دو تهای ممربموطمه را    می 
زدر  شارهمای ددموملممماتم مد قمرار  

 دهن ر   می 
مممعممضممل ددممگممری كممه مممجمممممش  
یمومی برای كار مرمماهما ادمجماد  

كن   گر ت  سالح تمطممم مش و    می 
 ردب و   ره از دسمت آنمهماسمتر  

ای كمه نمان    در س ست  و جماممعمه 

انم      شب كارگمر را گمرو گمر متمه 
سالح تطم ش و زد و بمنم  پشمت  
درهمای بسمتمه  سمالح اریماب و  
ترسان ن  عا    كمارگمری  سمالح  
 ردفت  نمادن گان كارگران تموسم   
متخصص   ج ره  وار  حمقمادمقمی  
تلا و ان ارناپتدرن ر با  ون سم مون  
مممجمممممش یمممممومممی  كممارگممران بمما  
اممم ممان پمم ممگمم ممری  ممواسممتممهمما و  
تعود  نمادن گان درصورت ن ماز   
هر وقمت  مود اراده كمنمنم   ادم   
سممالح را از دسممت كممار ممرممماهمما  

 گ رن ر   می 
 

مش الت مجمبع عبمبومبی 
منظم و ضروت برطرف 

 کردن آن
کسی نگفته است که ممتمشمکمل  
ش ن و متشکل کمردن کمارگمران  

ای اسممتر حممتممی در    کممار سمماده 
تممردمم  جمموامممش همم     دمممکممراتمم ممک 

کممارگممران دائمم  بمما مشممکممالت و  
شممونمم  کممه    ممموانممعممی روبممرو مممی 

مممتممشممکممل کممردن را سممخممت و  
کنن ر کارگران حتمی    پ چ  ه می 

برای ادجاد ساده تمردم  )نسمبمی   
تشکل ه   کمه گمفمتم  ممجماممش  
یمومی هسمتمنم   بما مشمکمالت  
پ چ  ه و یم دم ه ای روبمرودمنم ر  
ی م موا قت م دردت با برگمزاری  
مجامش یمموممی در سما منمی از  
كممار ممانممه و دمما ممم مموطممه آن در  
سایات كار و دما حمتمی بمعم  از  
كممار  دممد مممعممضممل اسممتر یمم م  
شركت و د ا ت مستممر كمارگمران  
در مجامش یمومی دمد ممعمضمل  
واقعی و به نار م  مهمتمر اسمت  

تموانم  جملموی بمرگمزاری    كه ممی 
منا  مجامش یمومی را بگم مردر  
بممخممشمما اتممفمما  ا ممتمماده اسممت كممه  
كارگرانمی در جمواب شمركمت در  

انم     مجامش یمومی منا  گمفمتمه 
توان م  همر    كه "زن گی دارد ر نمی 

هفته دو سایت هم  در جملمسمات  
مجمش یمومی شركت كن  !" ادم   
به نار م  كار  عا  م  و رهمبمران  

ای كمه اهممم مت ممجمممش    كارگری 
یمومی منا  برادشان جاا تاده و  

دانمنم   بم مشمتمر    جادگاه آن را ممی 
كن ر كسی كه متوجه ن مسمت    می 

 كه كار  و د  ل بودن در  
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 ٢١ صفحه  

 شهال دانشفر 
 کارگران در هفته ای که گذشت 

 هپکو، طنین پر قدرت اعتراض کل کارگران
 

هپکو، طنین پر قدرت 
 اعتراض کل کارگران

دوممم مم  هممفممتممه از ایممتممرا ممات  
قمم رتمممممنمم  کممارگممران همموممکممو در  
ارا، را پشمت سمر گمتاشمتم م ر  
ایترا ات اد  کارگران از اوائمل  
ددماه آ از و از همجم هم  ددممماه   
شتاب ب مشمتمر و همر روزه بمخمود  

 گر ت و همچنان ادامه داردر 
هممفممتممه گممتشممتممه بمم ممش از هممزار  
کارگر هوکو بما شمعمار "زدمر بمار  

جمان  م ا    -ست  نم کن   زن گی  
م کن   در ره آزادگی"  "وای از  

وای از ادم  و مش"     -اد  و ش  
به   ابان آم ن   پای کوب م نم  و  
سرود آزادگی سر دادنم   در ادم   
هفته کارگران اد  کمار مانمه  بما  
شعارهادی چون "ده ا تمالس کم   
بشه  مشکمل مما حمل مم مشمه"   
"مسئمول بمی  م ماقمت  اسمتمعمفما   
استعمفما" در  م مابمانمهمای ارا،  

 مار  ر تن ر  
ایترا  کارگران هوکو به و مش  
بالتکل ف کماری   مطمر بم مکمار  

مماه دسمتمممزد    ٥ ش ن از کمار و  
پردا ت نش ه استر اد  کمارگمران  
ازادنکه بع  از سا ها کمار کمردن   
زن گی و ممعم مشمشمان در  مطمر  
است  حتی دستمزدی که برادمش  
کار کرده ان   با تما م مر پمردا مت  
م مشمود  از ادمنمکمه بما ویم ه و  
وی   آنمهما را سمر مم م وانمنم  و  
تام نی ن ارن   بمه  شم  آمم ه و  
 رداد ایترا مشمان بمه دزددمهمای  
مقامات و نابرابری آشکار حماکم   

 بر جامعه  استر  
جمما ممب ادممنممجمماسممت کممه شممورای  
اسالممی و دارو دسمتمه همادشمان  
تال  دارن   ایترا ات کمارگمران  
هوکو را به  مواسمت بمازگمردانم ن  
ما ک ت کار انمه بمه دو مت کمه  
 ممود نمم ممز سممودی در آن دارنمم    
جهمت دهمنم ر امما کمارگمران بما  
شعارهادشان کل ادم  بمردگمی و  

 ب  قوقی را به چا ش م کشن ر  
تجمعات هر روزه کارگران هوکمو   
راهو مادی هادشان در   ابمانمهمای  
وس  شمهمر تصمودمر ددمگمری بمه  

  ضای شهر ارا، داده استر 
گفتگوی دمکمی از بم منمنم گمان  
کانال ج د  با دکی از کمارگمران  
هوکو تصودر روشنی از و ش ادم   
کارگران و ایترا ماتشمان بم سمت  
م  ه ر مت  گفتمگمو را در زدمر  

 م خوان  : 
"پای صحبت دوسبتبانبی 

 از هپکو 
کارگران شرکت هوکو به تمو م م   

سمازی     و تام   ماشم م  آالت راه 
مع نمی و کشماورزی از جممملمه  
ماش   آالتی ب ل چرد زنج مری   
ب مل چمرد السمتم مکمی  بملم وزر   
 ودر   بهکو  ودر  مم منمی  مودر   
 ممملمممطمممک  گمممردممم ر  شممماول   
داموترا،   و ه گتار  کممبمادم    
تراکتور اشمتمغمال دارنم ر در ادم   

تما کمنمون    ٨٢ کار انمه از سمال  
تع اد کارگران بمه نصمف رسم م ه  
استر هممچمنم م  دمک ممعمضمل  
کممارگممران همممممانممنمم  بسمم مماری از  
کار انجات ددگر تعودق پمردا مت  
دستممزدهماسمتر امما حمقموقمهمای  
چنم  ده مم ملم مونمی بمعمضمی از  
م دمران هم مچموقمت یمقمب نمممی  
ا ممتمم ر مممرتممب از ممما  ممواسممتممه  
م شود صبر داشته بماشم م ر و می  
طلبکاران که صبر ن ارنم ر ممگمر  

 م شود اد  و ش را ادامه دادر  
بصممورت    ۴۹کمال از  مرورددمم   

یلی ا  سماب حمقمو  همای مما  
پردا ت ش ه استر شاد  تنمهما در  

ممماهممی    ٤ دممک مممقممطممش بممرای  
حقو  مما کماممل پمردا مت شم ه  
باش ر اد  که و ش نش ر حقوقهما  

 باد  بموقش پردا ت شودر 
ماهها حمقموقمممان را نممم م همنم ر  
وقتی ه  به منمزل مم مرودم  بمادم   
جواب بچه هادمان را ب ه  ر همممه  

ما زدر  شار یصبمی و زنم گمی  
هست  ر ما جواب م خواه  ر ادم   
و ع ت بایث از ه  پاش  ه شم ن  
 بس اری از  انواده ها ش ه استر 

بر ی از پرسنل شمرکمت مما هم   
 ممودشممان و همم  همممممسممرشممان از  
کارکنان اد  شرکت هسمتمنم ر و  

ماه هم  دسمتمممزد نم اده    ٥ وقتی  
ان ر بب ن  بر اد  ب چماره هما چمه  

 م گتردر  
مشممکممل ممما  ممقمم  نمموممردا ممتمم   
دستمزدها ن ستر سطح آن ه  ن مز  
نمممازل اسمممتر  مممود جمممنمممابشمممان  
حقوقهای نجومی م گ رن ر امما  
حق ما را نم  هن ر بما ادم  همممه  
گممرانممی و مممخممارج زدمماد گممتران  
زن گی یتاب آور و سمخمت شم ه  

 است ر  
ما  مواسمتمار احم مای همومکمو و  
امممنمم ممت شممغمملممی مممان هسممتمم مم ر  
هممممکماران مما بمادمم  سممرکمارشممان  
برگردن ر کار انمجمات ددمگمر در  
ارا، میل آوانگان و صمنمادمش را  
بستن ر کارگران اد  کار انمجمات  
بمم ممکممار شمم نمم ر چممه کسممی از  
حا شان مم مومرسم ر تممماممی ادم   
صنادش باد  اح ا شون ر ما حقممان  
را م خواه  ر نوردا متم  دسمتمممزد  

مماه طملمب    ٥ وی ه بردار ن سمتر  
داردمم ر از کممجمما بمم مماوردمم ر ادمم   
زنمم گممی نشمم ر گممتران نمم اردمم ر  
بر ی از ما تنها منبش درآمم ممان  
هم   حقو  ناچ ز شمرکمت اسمت  
و نم  ان م  چمه کمنم م ر روزگمار  
سممخممتممی را بمم ون حممقممو  مممی  
گتران  ر مم مزان حمقمو  مما تمازه  
اگر هر ماه به صورت کاممل هم   
پردا ت شود  باز هم  بما  مرج و  
مخارجمان جور در نمممی آدم ر بما  
ادمم  و ممعمم ممت چممه طممور جممواب  
مخارج  انواده را بم هم م ر حمقمو   
ما کارگران باد  هماننم  ا مزادمش  
حممقممو  ممم دممران ارشمم  شممرکممت  
ا زادش داشتمه بماشم ر بمر می از  

م دران شمرکمت همومکمو حمقموقمی  
بمم ممش از سممه ممم مملمم ممون تممومممان  
دردا ت می کنمنم ر امما حمقمو   
ممما کممارگممران حمم اکممیممر دممک  
م ل ون توممان اسمتر کمارممنم ان  
ارشمم  کممه جممای  ممود داردر  
پردا ت حقو  آنها هم مچمگماه بمه  

مماه    ٥ تعودق نمی ا ت ر اما مما  
است حقو  نگمر متمه ادم ر بمهمانمه  
می آورن  که شرکت بم مشمتمر از  
سمم ممصمم  ممم مملمم ممون بممه بممانممکممهمما  
ب هکارهر به ما چمهر ممگمر ادم   
پممول را بممه ممما داده انمم ر"ربمم دمم   
ترت ب کارگران هوکمو در ارا،  
پ گ مر  مواسمتمهمادشمان هسمتمنم ر  

 کارگران هوکو کوتاه نمی آدن ر 
 پالسکو  رامو  نم شود 

دی سا تمممان پمالمسمکمو    ٩١ روز  
که دچار حردق ش ه بمود  تمممامما  
 رو ردختر  اجعه دردناکی کمه  
در آن شماری از کسان مکمه  مود  
نجات دهن گان انسانها از طمعمممه  
حردق بودن   جان با تن ر قمربمانمی  
ش ن دردنا، شمار نماممعملموممی  
از آتش نشانان جسور و ممردم در  
ممم ممان آتممش و آوار پممالممسممکممو  
دردنا، استر اما در بمرابمر ادم   
     مردم پماسما را در سمو   
نش نی ن د ن   بلکه ب ان مه همای  
پر شوری که از سوی انجم  هما  
و نهادهای ممخمتملمف کمارگمری   
دهها تشکل و انمجممم  د ماع از  
حممقممو  کممود، و  مممعمملمممممان   
کانون نودسن گان و بمخمش همای  
مختلف جامعه انتشمار دما مت  و   
کممارزار سممراسممری شمممممش و گممل  
سممرد کممه بمما ابممتممکممار مممردم در  
شهرهای مختلف در همبسمتمگمی  
با آتش نشانان و جانبا تگمان ادم   
 اجعه دردنا، شمکمل گمر مت   
کل تموحمش و بمربمردمت سمرممادمه  
داری حاک  بمه چما مش کشم م ر   
آ رد  نمممونمه بما شمکموه از ادم   
همبستگی ها  ایالم پشتم مبمانمی  

کارگران بر   شار قوی از آتمش  
نشانان و قربان ان  اجعه پالمسمکمو  

 استر 
 اجعه پالسکو  جرقه ای ددمگمر  
بر نزایهای درون حکموممتمی زدر  
هش ارهادشان بر سر  طمر "بم مران  
اجتمایمی " در پمی ادم  اتمفما   
دردنا، باال گر متر در مواسمت  
استعفای قا  باف شمهمردار تمهمران  
به م م ان کشم م ه شم ر مسمجم   
جممامممعممی از یممنمماصممر اصمملممی  
بان های شورای شمهمر تمهمران بمه  
همراه سادر ایضای آن  دسمت بمه  
دممکممسممری ا شمماگممری از کمم   
کاردهای شهرداری و نمهمادهمای  
مربوطمه زدنم ر و در مم مان ادم   
نممزایممهمما بممار ددممگممر اسممنممادی از  
دزدی ها و به چاپ بمه چماپ  
هادشان رو شم ر کمار بمه جمادمی  
کش  ه ش  که مجل  ناچار شم   
بمررسممی مممو مموع را در دسممتممور  
کمار  قممرار دهمم ر و هممممچممنممان  

 نزایشان تن  استر  
 بعد از پالسکو

 اجعه پالسکو قربمانمی بسم ماری  
گر تر جان با ت  یمزدمزانمی در  
ادمم   مماجممعممه دردنمما، بممود  و  
امروز ما مردم م یی هسمتم م  و  
 ممواسممتممهممادممی داردمم ر حممکممومممت  
اسالمی و مشمتمی سمرممادمه دار  
دزد مسئول مستق   ادم   ماجمعمه  
دردنممماکمممنممم ر دو مممت و دسمممت  
ان رکاران اممر و شمهمردارشمان در  
تهران مسئول اد   ماجمعمه یمام م   
انسانی ان ر مسبب   و یمامملم م   
 اجعه پالسکمو بمادم  مم ماکمممه  
شون ر نام تماممی جمانمبما متمگمان  
اد  اتفا  هو نما، بمادم  دقم مقما  
ایالم شودر و باد  بازمانم گمان و  
تمامی قربان ان آن زنم گمی شمان  

 تام   گرددر  
آنچه در پالسکمو گمتشمت دمک  

 هش ار استر یامل    اجعه 
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  ٣ از صفحه  
پالسکوبرای مردم شنا تمه شم ه    

ان ر قبال در ممورد نمااممنمی ادم   
مکان تجاری هش ار داده بمودنم ر  
اما  کماری نمکمردنم  و بمخماطمر  
سودجودی هادشان   به کسبمشمان  
ادامه دادن   تا اد   اجعه آ مردم ه  
ش ر در ممورد سمه همزار ددمگمر  
سا تمان در تهران ن ز هش ار داده  
ش ه است و همممچمنمان ممو موع  
مسکوت استر و نمه تمنمهما ادم   
بمملممکممه بسمم مماری از اممماکمم   
یمممممومممی  ممم ارس  و ممم مم مم   
های کاری به  م ماد اممنم متمی  
 طر سماز هسمتمنم ر و ادمنمهما را  
م گودنم  و کماری نممم مکمنمنم    
چون منا عشان ادجاب نمم مکمنم ر  
چممون زنمم گممی مممردم بممرادشممان  
ارزشی ن اردر ما دمک زنم گمی  
ام  م خواه  ر ام  ش ن تماممی  
مراکزی کمه نماامم  ایمالم شم ه  
اسممت   مموری اسممت ر نممبممادمم   
 رصت دادر  شار ب ماوردم  و آنمرا  

 برحکومت ت م ل کن  ر 
ب نبال  اجعه پالسکو و قمربمانمی    

ش ن شمماری از کمارگمران آتمش  
نشان   واستهای بمرحمق  همزاران  
کارگر آتش نشان که سما مهماسمت  
پ گ ر  هستن  و برای آن بمارهما  
ایممتممرا  کممرده انمم   از جممممملممه  
 واست تام   تجه زات ادمنی بما  
استان ارد قابمل قمبمول و امم  در  
ادسممتممگمماهممهممای آتممش نشممانممی و  
بهبود شراد  زن گی آتش نشانمان  
ب ش از ب ش به جلو آمم ه اسمتر  
اد   واستها مستق ما به اممنم مت  
جامعه و زنم گمی ادم  کمارگمران  
مربوط استر اکنمون کمه  آتمش  
نشانان به ممرکمز تموجمه جماممعمه  
تممبمم دممل شمم ه و بمما حمممممادممتممی  
اجتمایی روبرودن   م متموانمنم  بما  
اتکاء به ق رت اد  پشت بانی هما  
با  واسمتمهمادشمان جملمو بم مادمنم ر  
م توانن  تشکل سراسری  مود را  
شکل دهن  و با ن روی ب مشمتمری  

 پ گ ر مطا باتشان شون ر  

ب نبال  اجعه پالسکو امروز ب مث  
هزار انسمانمی اسمت کمه    ٤ بر سر  

با  روردخت  اد  ممرکمز تمجماری  
در تهران کارشان را از دسمت داده  
ان ر ب ث بر سر ادمنمسمت کمه بمه  

همزار نمفمر  همزاران    ٤   ر از اد   
کارگمر ددمگمر هسمتمنم  کمه بمه  
صورت   ر مستق   در رابطمه بما  

همای سما متمممان     عا  ت کمارگماه 
پالسکو مشغول کمار بمودنم  کمه  
و ع ت آنها ن ز ممعملموم نم مسمتر   
اد  ه  بع   ددگر  اجعه انسمانمی  
است که در پالمسمکمو روی دادر  
وزارت کار جمهوری اسالممی از  
کارگمران زدمان ددم ه ادم  ممرکمز  
تجاری  واسته اسمت کمه بمرای  
"ب مه ب کاری" ثبت نام کنن ر تما  
در صمممورت داشمممتممم  "شمممرادممم   
دردمما ممت اسممتممفمماده از  مم مممات  
صن و  بم مممه بم مکماری" ظمرف  
دممک هممفممتممه "بمم مممممه بمم ممکمماری"  
برادشان مقمرر شمودر بمر همممگمان  
روش  است که آنچ مزی کمه بمه  

آن ب مه ب کماری مم مگمودمنم   بما  
مبلغ  ناچ ز و مم ت مم م ود و  
هزار اما و اگر  شامل بس ماری  
از اد  جمع ت هزاران نفمره کمه از  
کممار بمم ممکممار شمم ه و هسممت و  
ن ستمشمان را از دسمت داده انم    
نخواه  ش ر اد  را  مودشمان نم مز  
اآیان کرده ان ر اد  ه اهو را بمه  
راه ان ا تن  که در ادم  روزهمای  
داغ ممماجممرا جمملمموی جمممممش شمم ن  
هممزاران کممارگممری کممه در ادمم   
اتممفمما  دردنمما، کممارشممان را از  
دسممت داده انمم  و همم ممچممگممونممه  
تام نی ن ارن   بگ رن ر تما صمف  
ایترا  آنان را پراکن ه کمنمنم  و  
با سردوان نشان برای م تی بمرای  
 ود وقت بخرن  و ب رانمی ددمگمر  
را از سر بگترانن ر چون م م انمنم   
اد  اتفا  در کنار  ش  یا مممی  
که مردم از چمنم م   ماجمعمه ای   
پ  ا کرده ان   در کمنمار  ضمای  
ملتمهمبمی کمه در مم مان همزاران  
کارگر آتش نشمان وجمود دارد و  

در کنار   ل یمام م  مم ملم مونمی  
ب کاری در جاممعمه نمتم مجمه ا   

 چه  واه  بودر   
با ق رت همبستمگمی اجمتمممایمی  
ای کممه در هممممم مم  ممم ت بمما  
قربان ان پالسکو آتش نشمانمان بمه  
م  ان آمم   مم متموانم م  پم مگم مر  
 ممواسممتممهممادمممممان شممودمم ر دور ادمم   
مطا بات جمش شود  و گروهمهمای  
مبارزاتی مان را شمکمل دهم م  ر  
پالسکو دک هش ار بمودر از دل  
اد  اتفا  تکان هن ه بمادم  ممتم م   

 تر و متشکل تر ب روی ب اد  ر  
گرام  اشت جانبا تگمان  ماجمعمه  
پالسکو را به ص نه همبستمگمی  
با  مانمواده همای ادم  یمزدمزان و  
ایترا ات و  واستهادمان تمبم دمل  
کممنمم مم ر  مماجممعممه ای کممه در  
پالسکو روی داد بم مش از بم مش  
توحش سمرممادمه داری حماکم  و  
مشتی سرماده دار مفتخور را در  
مقابل جامعمه گمتاشمتر بمه ادم   

 بربردت باد  پادان دادر   

بر اساس گزارشات منمتمشمر شم ه  
بمر اثمر    ٨١٠٧ ژانمودمه    ٨٨ امروز  

ردز  بهمم  در ممنماطمق ممرزی  
ادمممران و یمممرا  در نمممزددمممک  
شهرسمتمان سمردشمت تمعم ادی از  
کارگران کو بمر قمربمانمی شم نم ر  
گمزارشمات ارسما ممی حمکممادمت از  
پ  ا شم ن جسم  هشمت کمارگمر  
کو بر م کن ر اجساد کارگمرانمی  
که در زدر  روارها بمرف مم  مون  
ش ه بودن  به همت همکاران آنمهما  
و مردم منطقه ب رون آورده شم نم ر  
اطالع دق قی از تع اد جانبما متمان  
اد  واقعه هو نا، هنوز دردسمت  
ممممممممممممممممم مممممممممممممممممسمممممممممممممممممتر    ن

کو برانی که در منماطمق سمخمت  
کوهستانمی  از راهمهمای سمعمب  
ا ممعممبممور مممرزی ادممران و یممرا   
ناچارا به ادم  شمغمل ممر  آور  
کو بری روی آورده انم  بماز هم   
قربمانمی شم نم ر ادمنمبمار قمبمل از  
شل ک سواه پاس اران و ممامموران  
مسلح مرزی جمهوری اسمالممی  
به آنها  بالدمای "طمبم معمی" جمان  

تع اد ددگری از کارگران کو مبمر  
را گر تر کو برانی کمه بما ادم   
"شغل"  طرنا، م خواهن  نانمی  
برای  انواده  ود ب ست بم ماورنم   
قبل از آنکه نمان بمه سمفمره آنمهما  
برس  جان تع ادی از آنها گر متمه  
  شمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ر 

کارگران کو بر اگر در زدمر بمار   
سنگ   قطش نمخماع نشمونم  و از  
ش ت  ستگی و  شمار جسمممی  
جان ب ر ببرن  و طعممه کممم م  و  
شمملمم ممک نمم ممروهممای مسمملممح  
جمهوری اسمالممی نشمونم  و از  
پمممرتمممگممماه و سمممنمممگمممال مممهمممای  
کوهستانی پرت نشون  و جمانشمان  
را از دسمت نم همنم   همنموز بمادم   
نگران بالدای "طمبم معمی" ممانمنم   
مممممماشممممممنمممممم ر  ممممممهممممممممممممم  ب   ب

کممممممم مممتمممه کمممردسمممتمممان حمممزب   
کممونم مسمت کمارگمری ادمران بما  
تمماسممف  ممراوان از ادمم  واقممعممه  
دردنا، به  انواده و بستمگمان و  
هممممکمماران ادمم  یممزدممزان تسمملمم ممت  
م گود ر ما جمهموری اسمالممی  

را مسئول اد   مجمادمش مم م انم م ر  
زدرا اگر کارگران مناطق ممرزی  
شممغمملممی و درآممم ی داشممتممنمم  و  
م توانسمتمنم  از اممکمانمات امم   
تری برای امرار معا  بمر موردار  
باشن   ناچار نبودن  در سمرممای  
زمستان و از راههای  طر نما،  
و با کار   ر انسانی جسمممی از  

ب ن  ود برای حمل بمار اسمتمفماده  
  کممممممممممممممممممنممممممممممممممممممنمممممممممممممممممم ر 

ممما همممممه مممردم مممنممطممقممه و   
کارگران مرزی را  رامم مخموانم م   
که  م  هم ردی بما قمربمانم مان  
اد  واقعه همو منما،  جمممهموری  
اسمالممی را نماچممار کمنمنم  کممه  
دست از سمر ممردم و کمارگمران  

کو بر بردارد تا ناچمار نشمونم  بما  
اد  شراد  قرون وسمطمادمی اممرار  

 معا  کنن ر 
  

کم ته کردستان حزب کمون سمت  
 کممممممممممارگممممممممممری ادممممممممممران 

   ٨١٠٧    ژانوده   ٨٨ 

 برف و بهمن جان تعداد دیگری از کارگران کولبر را گرفت
 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران   
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 ٢١ صفحه  

تبدیل اعبتبصباب  -٥
بببه مببوضببوع افببکببار 

 عمومی 
چرا نباد  ایتصاب ص هما دما  
هزاران کارگر که برای مطا مبمات  
حق طلبانه شان مبارزه مم مکمنمنم   
در نشردات و راددمو و تملمودمزدمون  
مملکت جای برجسته ای اشمغمال  
کن ؟ در حما م مکمه اسمهمال  مالن  
آ ممونمم  و مممر   ممالن حمماجممی  
مرتجش و دا مز ر ات امام جممعمه  
ها به ص ر ا بار مملکت کش م ه  
م شود چرا ایتصاب تع اد قمابمل  
توجهی زحمتکش جماممعمه بمرای  
گر تم  حمقمو  نماچم مز  مود دما  
جلوگ ری از ا راج همکاران  مود  
و دا ایترا شان به قربمانمی شم ن  
ر  مق کمارگمرشمان نمه در دمک  
راددو و تلودزدون مطرح م مشمود و  
نه روزنامه ای آنرا درج م مکمنم ؟  
چمرا حممتمی دمک مصمماحمبممه بمما  
رهبران ایمتمصماب و نمممادمنم گمان  
کارگران نم مشمود؟ جمواب روشم   
اسممتر  ممفممقممان را بممرای هممممم مم   
درسممت کممرده انمم  کممه ایممتممرا   
ب ق مردم به گو  ددگران نمرسم   
تمما ددممگممران تشممودممق نشممونمم  و  
سرکوب آن ه  راحمت تمر بماشم ر  
جمهوری اسالمی اهمم مت زدمر و  
روکنن ه اد  مسا ه را م  ان ر بمه  
هم   د  ل با چنگ و دنم ان در  
مقمابملمش ادسمتماده اسمتر چمنمان  
مطا بات کارگری مورد حمممادمت  
جامعه است  چنان کمل جماممعمه  
از دک مشت مفتمخمور سمرممادمه  
دار و دو تشان منمزجمر و ممتمنمفمر  
اسممت کممه بمما شممنمم مم ن  ممبممر  
ایممتممصمماب   ممود را در کممنممار  
کارگران قرار م  ه ر اد  وظ مفمه  

ما است که با تمام قموا جماممعمه  
را مطلش کنم م   سم  سمانسمور را  
بشکن   و  بمر ایمتمصماب را بمه  
همه جا و همممه کم  بمرسمانم م ر  
اگر ده سال قبل اد  کمار تمقمردمبما  
  ر ممک  جلموه مم مکمرد اممروز  
 اکتورهای بس اری به نمفمش مما  
یو  ش ه استر تمجمربمه بمر می  
مممبممارزات و ایممتممصممابممات در  
سا های ا  ر نشان داده است کمه  
اد  کمار یممملمی اسمتر کما می  
است  معما م م  ایمتمصماب بمه آن  
اهم ت بم همنم  و بمرادمش نمقمشمه  
داشته بماشمنم ر جماممعمه را بمادم   
مطلش کمرد تما اممکمان حمممادمت  
وجمود داشمتمه بماشم ر اگمر ممردم  
شهر از ایمتمصماب و ممطما مبمات  
کارگران  بر ن اشته باشنم   اگمر  
مراکز کارگری مختلف بی  بمر  
مان ه باشمنم   اگمر سمازممانمهمای  
کارگری را کسی مطلمش نمکمرده  
باش  حمادتی ه  شکل نم گ مردر  
دک وجه مه  ایمتمصماب ادمجماد  
 ضای سنگم م  یملم مه دو مت و  
کار رما است و ادم  بما تمبم دمل  
مسا ه به مسا ه جامعه و ا مکمار  
یمومی امکان پتدر استر دمک  
 مماکممتممور مممهمم  وجممود راددممو و  
تلودزدون انترناس ونال است کمه بمه  
مجرد دردا ت  بر آنمرا بمه دمک  
مو وع داغ کل جماممعمه تمبم دمل  

 م کن ر  
 

اگر ایتصاب طوالنمی مم ت  
باش  باد  هرروز اطالی مه  مبمری  
داد و مردم و حمزب کمممونم مسمت  
کارگری را مرتب و بما دقمت در  
جردان گتاشتر او  م  تماثم مر ادم   
کار اد  است که در مم مان تموده  
وس عی از مردم ای  از همممسمران  

و  ممانممواده همما  سممادممر مممراکممز  
کارگری  مردم شهمر و حمامم مان  
ما در سطح ب   ا مللی حساس مت  
و تمموجممه ادممجمماد ممم ممکممنمم مم ر  
 واستهای ما  واستهای مشمروع  
مما و سمادممر کمارگممران و حممتممی  
بخشهای ددگر جامعه هم  هسمت  
و با حمادت معمنموی دما یممملمی  
ددگران مواجمه مم مشمودر ممطملمش  
کمردن سمادممر کممارگمران از دممک  
ایتصاب و  واستهای آن  زم نمه  
ایتصاب در آنها را ن ز مسایم تمر  
م کن ر بمی د م مل نم مسمت کمه  
جمهوری اسالمی و رسانه هادمش  
ا بمار ایمتمرا مات کمارگمری را  
سانسور م کنن  و همه تالشمشمان  
را برای گمنمام ممانم ن آن انمجمام  
م  هن ر مم م انمنم  مما حمامم مان  
زدادی در جماممعمه داردم  تمال   
م کنن   بر به گو  آنها نرسم ر  
بمما مممطمملممش کممردن ددممگممران از  
 واستهای برحقی کمه کمارگمران  
دارن   جلو توطئه یل ه آنها  جملمو  
جوسازی یل ه آنها  جلو ممنمزوی  
ش ن آنها از جامعه و جلمو تمفمرقمه  
در ممم ممان آنممهمما بمم رجممه زدممادی  
گر تمه مم مشمودر همرچمه ا مبمار  
دک ایتمصماب وسم معمتمر پمخمش  
ش ه باش  امکان هجوم نااممی و  
سرکوب و دستگ ری  عما م م  آن  
کمتر و کمتر م شود چون چشم   
های زدادی به کارگمران دو متمه  
م شودر با مطملمش کمردن دائمممی  
مردم  آنها را بمه نمفمش کمارگمران  
بس ج م کن   آماده نگه م م اردر  
ایتصابی که  مبمر  بمه گمو   
جامعه رس  ه باش  ممو مقم مت آن  
 ب رجه زدادی تضم   ش ه استر  

ممممطممملمممش کمممردن ممممردم از  
ایتصاب   ضا را بشم ت تمغم م مر  

مم مم هم   رژدم  از مممردم وحشممت  
دارد  م  انم  در و ددموار یملم مه  
ا  هستن   م  ان  در صمف نمان  
و گوشت ه  دارنم  از ایمتمصماب  
د اع م کنن  و به طمبمقمه انمگمل  
جامعه ب  و ب راه م گمودمنم ر ادم   
کار رما را مم متمرسمانم   نم مروی  
سممرکمموب را ممم مما مماممه کممار  
م کن   دو ت را دسمت بمه یصما  
م کن ر اد  دک  اکمتمور ممهم   
در مو ق ت ایتصاب است و بادم   
توجه  عا    کارگری را یمم مقما  
بمممه  مممود جمممتب کمممنممم ر دوره  
ایتصابات منزوی واقمعما سمومری  
شمم ه اسممت  در واقممش بممه همممممت  
ر قای کارگر باد  سومری شمودر  
هرچه ایتصاب بسمتمه تمر بماشم    
تممهمم دمم  و تممرسممانمم ن کممارگممران   
 رسوده کمردن کمارگمران  ادمجماد  
تفرقه در م ان آنها  توطئه یملم مه  
آنممهمما و بممه شممکممسممت کشممانمم ن  
ایمتمصمماب بممرای جممبمهممه مممقمابممل  
راحت تر استر ایتصابی کمه بمه  
گممو  جممامممعممه رسمم مم ه بمماشمم   
سرکوب آن و دستگ مری رهمبمران  
آن بسمم ممار دشمموار ممم ممشممودر بممه  
اشکال ممخمتملمف مم متموان اطمالع  

رسانی کرد و جاممعمه را ممطملمش  
نگه اشتر اطالی ه های رسمممی  
و روزمممره کممارگممران دممکممی از  
مممنمماسممب تممردمم  اشممکممال اطممالع  
رسانی استر کما می اسمت کمه  
کارگران اطالی ه بم همنم  آنموقمت  
در سطح جامعه پمخمش مم مشمودر  
پ شر ت در کار را باد  منعمکم   
کرد  ته د ات را باد  گفت  س مر  
پ شروی را باد  تو  ح دادر هممه  
ادنها حاوی تجربه هستن  و ممردم  
 را در ص نه آماده نگاه م  ارن ر  
تممال  بممرای درج  ممبممر در  
رسانه همای وابسمتمه بمه رژدم  و  
قانونی در کشور شکمل ددمگمری  
برای اطالع رسانی اسمتر رسمانمه  
هممای دوسممت  ممبممر را مممنممتممشممر  
م کنن   رسانه های وابسمتمه بمه  
دو ت را بادم  ممجمبمور کمرد کمه  
ا بار ایترا  را منتشمر کمنمنم ر  
ادم   مود دمک یمرصمه ممبممارزه  
استر رسمانمه همائمی کمه ا مبمار  
ایمممتمممرا  کمممارگمممران را درج  
نم کنن  بادم  در سمطمح جماممعمه  
ا شا شونم  و تم مت  شمار قمرار  

 گ رن   با نوشت  نامه های  
 

 اعتصاب مدرسه انقالب است
 به بهانه يک اعتصاب

 تبدیل اعتصاب به موضوع افکار عمومی 
 اصغر کريمى           بخش دوم 
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 ٢٩ صفحه  

  ٢٢ از صفحه  
سرگشاده از طمرف کمارگمران  
دمما پممخممش اطممالیمم ممه و  مم ممرهر  
راددوها و تلودمزدمونمهمای  مارسمی  
زبان ب   ا ممململمی را بمادم  تم مت  
 شممار گممتاشممت  تمما ا ممبممار را  
بخوبی و هرروز منعک  کمنمنم ر  
ادممنممهمما اکممیممرا ا ممبممار ایممتممرا   
کارگران و بخش م مروم جماممعمه  
را سانسور م کنمنم  و بمریمکم   
هر اق ام   کارگمری و دما بمی  
اهم ت توس  نممادمنم گمان طمبمقمه  
مممفممتممخممور جممامممعممه را در صمم ر  
ا مبمارشمان قممرار مم م هممنم ر بمادمم   
 واست که با کارگران مصاحمبمه  
کنن ر  شار به آنها موثر  مواهم   
بودر اد  رسانه ها ادیمای آزادی  
بمم ممان و مممخمما ممفممت بمما سممانسممور  
م کنن  و ادم   شمارهما آنمهما را  
یملم ممر م  مم ملممشمان ممجمبممور بممه  
انمعممکمماس ایممتممرا مات کممارگممران  
م کن  و اد  در رسمانم ن صم ای  
کارگران به جاممعمه ممهم  اسمتر  
نف  در ا تادن با رسانه ها دمک  
یرصه مه  مبارزه برای پم مشمبمرد  
ممبممارزه و نشممانممه بمملمموغ  ممکممری  
کارگران استر ا مبمار ایمتمصماب  
کارگران دک مسا ه بس ار ممهم   
جممامممعممه اسممتر کممممم ممتممه هممای  
حمادت از ایتصاب   انواده هما و  
همسران  و مردم شهمر مم متموانمنم   
نقش مهمی در اطمالع رسمانمی و  
ا شا و انگشت نما کمردن رسمانمه  
هائی که سانسور م کنن  بعمهم ه  

 بگ رن ر  
سادتها ابزار ددگر انتقمال  مبمر  
هستن ر ایتصابات طوالنی مم ت  
باد  سمادمت  مود را هم  داشمتمه  
باشن ر اگر  عا    کمارگمری در  
همرکمار مانممه سمادمتممی ودم ه  ممود  
داشته باشمنم  در ادمام ایمتمصماب  
بال اصله ا مبمار روی سمادمتمشمان  
قمرار مم مگم مرد و بمه ابمزار  مبممر  

 رسانی تب دل م شودر  
 حزب را خبر کنیم: 

امممروز حممزب کمممممونمم ممسممت  
کممارگممری و رسممانممه هممای آن   
تلودزدون و راددو انترناس ونال نمقمش  
مممهمممممی در مممطمملممش کممردن کممل  
جامعه از مبمارزات و ممطما مبمات  
کارگران و تمقمودمت ایمتمصمابمات  
دارنممم ر ادمممنمممهممما ارگمممانمممهمممای  

کممارگممرانممنمم   ابممزار بمملممنمم  کممردن  
ص ای آنها هسمتمنم   ابمزار جملمب  
حمادت ان   ابزار تب دل ایمتمصماب  
به دک مسا ه داغ جماممعمه انم ر  
سانسور را به ممقم ار زدمادی بمی  
معنی کمرده انم ر کما می اسمت  
 بر ایتصاب و ایترا  به حمزب  
و رسانه هادش برس  روز بع  هممه  
مطملمش مم مشمونم ر و اگمر بمطمور  
مرتب و هرروزه دقمادمق ایمتمصماب  
به آنها گزار  شمود  مم متموانمنم   
نقشی بس ار مه  و تع    کنمنم ه  
برای ق رتمن  کردن ایمتمصماب و  
جلب حمادمت وسم مش کمارگمران و  
مردم ادفا کنن ر  بر رسمانمی بمه  
حزب کمون ست کمارگمری بمادم   
توس  رهبران و  عا    کمارگمری  
و تممام ایضما و  معما م م  حمزب  
بس ار ج ی گر ته شمودر تممماس  
 شرده با حزب گمر متمه شمود تما  
 را وانهادشمان از ادم  طمردمق بمه  
گو  جامعه برس ر با اد  رسمانمه  
ها  اکتور مهمی به نمفمش طمبمقمه  
کارگر و آزاددخواهی در جماممعمه  
تغ  ر کرده است باد  آگماهمانمه و  

 ب قت از آنها استفاده کردر  
جلب هبمبببسبتبگبی  -٩

 با اعتصاب: 
تمام مردم حماممی ایمتمصماب  
در دا ل کشور و در سمطمح بم م   
ا مململمی را بمادم  در حمممادمت از  
ایممتممصمماب بسمم ممج کممردر هممرچممه  
حمممممادممت بمم ممشممتممر بمماشمم   قمم رت  
ایتصاب ب شتر م شود  انعمکماس  
بمم ممشممتممری در رسممانممه همما پمم مم ا  
م کنم  و ممو مقم مت ایمتمصماب  
ب شتر م شودر بخمش ممهمممی از  
ن روی ما در دا ل کشمور اسمتر  
همسران ما   انمواده همای مما و  
مممردم شممهممر  کممارگممران مممراکممز  
ددگر  همه مردم شردف از ممعملم   
م رسه تما دانشمجمو و جموانمان و  
زنان ت ت ست  و   ره حامی مما  
هستن  و م توانن  در د اع از مما  
دست به کاری بزنن ر دمک سمال  
گممتشممتممه  نمممممونممه هممای بسمم ممار  
مو قی از جلب حمادمت از ممردم  
در دا مل کشمور را شماهم  بمموده  
اد ر ادم  دارد بمه سمنمت تمبم دمل  
ممم ممشممودر حمممممادممت از کممارگممران  
 اتون آباد توس  کمارگمران ادمران  

 ودرو و   ره  در سقز در حمادمت  
از  عا م م  کمارگمری اول ممه و  
بممودمم ه در جممردممان ایممتممصمماب  
کارگران نسماجمی کمردسمتمان در  
سنن جر ادنها نمونه ها و ا مگموی  
مو قی از جلب همبستگی اسمت  
که باد  گسترده تر و یممم مق تمر  

 شودر  
همممممه بممر ادمم  بمماوردمم  کممه  
کار رما و دو ت بما نصم م مت و  
تقا ا و   ره کوتاه نمی آدمنم  و  
تسل    واست ما نم شون ر تمنمهما  
زور ما است که آنمهما را تسملم م   
م کن ر و هرچه اد  زور بم مشمتمر  
باش   هرچه ن روی وس عمتمری را  
بممه ممم مم ان آورده بمماشمم مم  شممانمم   
پمم ممروزی ممما بممه همممممان نسممبممت  
ا زادش می دمابم ر مشمکمل ادم   
اسممت کممه نمم ممروی  ممود را بممه  
حساب نم اوردم  و بمه آن تمکم مه  
نم کمنم م ر از آهمنمممان ممعممموال  
 ادب است و به سازممان دادن آن  
توجه نم کن  ر در حا  کمه طمرف  
مقابل دعنی کار رمادان و دو مت  
همممممه نمم ممرودشممان را بممه جممردممان  
م ان ازن ر ن روی کارگمران  مقم   
به کمار مانمه مم م ود نممم مشمودر  
کارگر ه  میل همه ا راد ددمگمر  
موجودی اجتمایی استر همممسمر  
دارد   انواده دارد  م ل مونمهما هم   
سممرنمموشممت در سممادممر مممراکممز  
کمممارگمممری دارد  دوسمممتمممان و  
آشممنممادممانممی دارد کممه هممرکمم ام  
م توانن  کاری بکنن   کمممکمی  
بکنن ر بعالوه ممردم شمهمر اکمیمرا  
 ممود را در جممبممهممه کممارگممران  
م  انن ر جوانان ممبمارز حما مرنم   
کارهای بزرگمی در  م ممت بمه  
کارگران انجام دهن ر دانشمجمودمان  
م توانن  نقش قابل توجمهمی ادمفما  

آآر دو سممال    ٠٢ کممنممنمم   در  
گتشته پرچ  د ماع از کمارگمران  
را بممرا ممراشممتممه کممرده انمم  و در  
سنن ج ا بار ایمتمرا  کمارگمران  
نسمماجممی را بممر تممابمملممو ایممالنممات  
دانشممجمموئممی نصممب کممرده انمم    
معلمان و دانش آموزان بخشمی از  
هم م  طمبمقمه انم  و در ارتمبماط  
تنگاتنگ با کارگران و  مانمواده  
های آنها قرار دارن  و مم متموانمنم   
در گسمتمر  ا ممبمار ایمتمرا  و  
جلب همممبمسمتمگمی بما کمارگمران  

کارهای ممهمممی انمجمام دهمنم ر  
بس اری از سمادمتمهما و نشمردمات  
آممماده انمم  تمما ا ممبممار ایممتممرا   
کمارگمران را بممه گمو  ددمگممران  
برسانن   در سمطمح بم م  ا ممململمی  
سازمانهای کارگمری نشمان داده  
ان  کمه آمماده حمممادمت و  شمار  
آوردن بممه جمممممهمموری اسممالمممی  
هسمممتمممنممم ر و بممماال مممره حمممزب  
کمممونم مسمت کمارگمری  بمعمنموان  
حزب س اسی طمبمقمه کمارگمر بما  
تمام قوا در د اع از کمارگمران در  
ص نه حضور دارد و رسانه همای  
اد  حزب  بر را بمه گمو  همممه  
در سمراسمر کشمور مم مرسمانمنم  و  
سمانسممور حممکمومممتممی را  منممیممی  
م کنن ر همه ادنها م تموانمنم  بمه  
م  ان ب ادن  و نقش مهمی بمازی  
کممنممنمم ر الزمممه ادممنممکممار مممطمملممش  
نگاه اشت  دق مق و همرروزه آنمهما  
استر ب ون اطالع رسمانمی کسمی  
بسم مج نممم مشمود و کمار  م ملمی  

 موثری نم توان  بکن ر  
 

بسمم ممج مممردم در حمممممادممت از  
ایتصماب   مقم  کمار کمارگمران  
ایتصابی ن ستر اد  وظ فه همممه  
کمممارگمممران پممم مممشمممرو  همممممممه  
سوس ا  ستها  همه آنهمائمی اسمت  
که قلبشان برای رهائی و ر اه و  
برابری و دک زنم گمی انسمانمی  
ممم ممتممومم ر اممما  ممود کممارگممران  
ایتصابی م توانن  نقشی تعم م م   
کنن ه در بسم مج جماممعمه داشمتمه  
باشن ر با  را وانهمای بمه مموقمش  
شان  با اطالع رسانی دائمی شمان  
و با شرکت آنها در کم تمه هما و  
جمش هائی که به ادم  ممنماسمبمت  

 در سطح شهر تشک ل م شودر  
 

همسران و خبانبواده 
های کارگبران ببایبد 

 به میدان بیایند: 
همممممسممران و  ممانممواده هممای  
کممارگممران ممم ممتمموانممنمم  در بسمم ممج  
ا کمار یممموممی نمقمشمی حمتمی  
موثرتر از همسران ایتصابی  مود  
بازی کنن ر همممسمران کمارگمران  
ایتصابی نزددکمتمردم  دوسمتمان و  
هم  سمرنموشمتمان آنمهما هسمتمنم  و  
م توانن  همراه با آنها و از همممان  

ب و ایتصاب شروع به همراهمی و  
همممممکمماری کممنممنمم  بممه حممرکممت  
درآممم ن همممممسممران کممارگممران در  
حمادمت از ممطما مبمات و ممبمارزه  
ر قای  ود با سهو ت و سمریمت  
ب شتری م تموانم  یممملمی شمودر  
اد  ن رو را باد  بمه حسماب آورد   
در واقش اد  ن رو بمادم   مود  را  
به حساب آورد و  معماالنمه همممراه  
ایممتممصمماب بممه حممرکممت درآدمم ر  
هممممم ممنممطممور کممه سممادممر ایضممای  
 انواده از  واهر و برادر و پم ر و  
مممادر دمما  ممرزنمم ان بممزرگسممال  
کممارگممران ممم ممتمموانممنمم  قمم رت  
کارگران را چمنم  بمرابمر کمنمنم ر  
بسم ممج ا ممکممار یمممممومممی  جمملممب  
حمادت ددگران  مراجعه به ممردم   
به کارگران واح های ددمگمر  بمه  
نممهممادهممای بمم مم  ا ممممملمملممی و  
سمازمممانممهممای کمارگممری گمموشممه  
کوچکی از کار یا مممی اسمت  
که همممسمران کمارگمران و سمادمر  
ایضمممای  مممانمممواده کمممارگمممران  
م توانن  بعه ه گم مرنم ر سمازممان  
دادن تممجمممممعممات ایممتممرا ممی در  
مقابل کار انه  در مقابمل ادارات  
دو تی و در ممقمابمل زنم انمهما در  
صمورت  ممزوم  و دمما جمممممش آوری  
تومار  جمش آوری کمممک بمرای  
صن و  ایتصاب گوشه ددمگمری  
از کممار آنممهمما ممم ممتمموانمم  بمماشمم ر  
همسران کارگران م توانن  با اسم   
و رسمم  شممخممصممی  ممود بشممکممل  
 ردی و دا جمعی بم مانم مه صمادر  
کنن   نامه منتمشمر کمنمنم  و از  
ادنطردق تموجمه جماممعمه را جملمب  
کننم  و شمهمری را بمه حمرکمت  
درآورن ر نمونه مو ق ادم  کمار را  
در جردان دستگ ری و مم ماکمممه  
 عا    کارگری در سمقمز شماهم   
بودد ر کارگران نساجی کردستمان  
  لی ددر به ادم  مسما مه تموجمه  
کردن   موقعی اد  کار را شمروع  
کمردنمم  کممه ایممتممصمابشممان پممادممان  
دمما ممتر در ادمم  زممم ممنممه تممجممربممه  
مع نچم مان انمگملم م  در جمردمان  
مبمارزه چمنم دم  مماهمه  مود در  

بسم مار ارزنم ه    ٢٤    ٢٩ سا همای  
 استر   
 

 همسران کارگران و دا  انواده  
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 ٢٤ صفحه   

 

  ٢١ از صفحه  
های آنها باد  متشکل شمونم   
و انواع کم ته ها و جمعهما را در  
م ان  مود درسمت کمنمنم  ممیمال  
"همممممسممران کممارگممران نسمماجممی"   
"همممممسممران کممارگممران سممادممومما"   
"همسران کارگمران ادمران  مودرو"   
"همسران کمارگمران ا مراجمی" دما   
دستگم مر شم ه و دما همر اسمممی  
ددگرر تقس   کار کنن   و ممردم  
را در حمادت از ایمتمصماب و دما  
 واستهای کارگمران بمه حمرکمت  
درآورن ر سازمان دادن تموممارهمای  
بسمم ممار بممزر   نممامممه هممای  
سرگشماده و تموزدمش آنمهما  نماممه  
های  ردی دا جمعی بما اسم  و  
رسمم ر سممازمممانمم ممابممی همممممسممران  
کممارگممران نممبممادمم  بممه ایممتممصمماب  
م  ود شودر دک سمازممانم همی  
پاد ار و دائمی از همسمران بسم مار  
 روری استر چن م  سمازممانمی  
م توان  بما شمروع همر ایمتمصماب  
 ورا به م  ان ب اد  و نقش بمازی  
کن ر اد  مسا مه بمودم ه  مرورت  
 ممود را زمممانممی بمم ممشممتممر نشممان  
م م هم  کمه کمار مرمما از تمرس  
ایتصماب در کمار مانمه را بمرای  
ممم تممی ممم ممبممنمم د و بممه حممرکممت  
درآوردن و بممرگممزاری تممجمممممش و  
هرکار ددگری به بم مرون مم م م   
کار انه منتقل مم مشمود  جمائمی  
که کارگران تجمممش سمر کمار را  
ن ارن ر در چن   شرادطی شمبمکمه  
های کارگران مبارز  شبمکمه هما  
و تشممکمملممهممای  ممانممواده همما و  
 همسران و   ره ح اتی م شودر  

 
نببقببش مببردم شببهببر 

 چیست: 
دک اق ام مه  برای تمقمودمت  
ایتصاب و یمقمب رانم ن جمبمهمه  
مقابل  بس مج ممردم شمهمر اسمتر  
مردم شهر م متموانمنم  در صمورت  
 زوم دست به اجتماع و تماماهمرات  
بممزنممنمم   در صممورت دسممتممگمم ممری  
 عا    ایتصاب ممقمابمل زنم ان و  
ادارات رژد  جمش شون   در مقابمل  
سرکوب کارگران تااهرات کنمنم   
و  ش  و ایترا   مود را نشمان  
دهن ر  ضای حمادتی در مم مان  
مممردم حممتممی اگممر بممه تممجمممممش و  

تاماهمرات هم  تمبم دمل نشمود  بمر  
روح ه ایترا ی کارگمران تماثم مر  
یم قی داردر اد  مه  اسمت کمه  
مردم در صف نفت و بنزدم  و در  
تاکسی و اتموبموس هم  درممورد  
ایتصاب ص بت کمنمنم  و از آن  
حمممممادممت کممنممنمم ر دانشممجممودممان  
دانشممگمماه را بممادمم  بممه حممرکممت  
درآورد  معلمممان بمادم  کماری در  
دستور بگتارن ر اطمالیم مه همای  
پشت سر ه  باد  در سطح شهمر و  
هممرچممه وسمم ممعممتممر پممخممش شممودر  
 ضممای شممهممر را بممادمم  بممه نممفممش  
ایتصاب یو  کردر اد  شم نمی  
است و دمک  ماکمتمور ممهم  در  
پمم ممروزی ایممتممصمماب و تممرس و  
وحشت جبهه مقابل استر ادم  بمر  
روحمم ممه سممربمماز و بسمم ممجممی کممه  
م خواه  مقابل کارگران بمادسمتم   

 ه  تاث ر م گتاردر  
 

همه مراکبز کبارگبری 
الزم اسبببت اعبببالم 

 همبستگی کنند: 
ه   مبارزه ای نبمادم  تمنمهما  
بمان ر اد  باد  به شعار یممموممی  
همممممه کممارگممران تممبمم دممل شممودر  
مممعممممموال  ممواسممتممهممای دممک  
ایممتممصمماب  ممواسممتممهممای سممادممر  
کارگران هم  هسمت  امما حمتمی  
اگر نباش  و صمر ما  مواسمتمهمای  
کارگران دک ممرکمز ممعم م  را  
نمممممادممنمم گممی کممنمم  آره ای از  
 رورت حمادت از آن ایمتمصماب  
کمم  نممممم ممکممنمم ر کممارگممران همم   
سرنوشت ان   دردهای مشتمر،   
دوسممتممان و دشمممممنممان مشممتممر،  
دارن   استیمار م شون   سمرکموب  
م شون   هم ف واحم ی دارنم  و  
 واهان جامعه ای آزاد و بمرابمر و  
 وشبخت هستن ر نممم متموانمنم  از  
مبارزه هم دگر حممادمت نمکمنمنم ر  
نم توانن  دو  به دو  هم  جملمو  
دممک مشممت مممفممتممخممور را کممه  
زن گمی شمان را تمبماه کمرده انم   
نادستن ر همبمسمتمگمی کمارگمری  
دکی از بمزرگمتمردم  حمربمه همای  
کارگران برای بس ج ن رو و یمقمب  
نشان ن کار رمما و دو مت اسمتر  
بممه هممردرجممه دممک ایممتممصمماب  
همبسمتمگمی بم مشمتمری از سمادمر  

مراکز کارگری جلب کرده بماشم   
آن ایتصاب مو ق تر  واهم  بمود  
و بعمالوه ایمالم همممبمسمتمگمی از  
جممانممب سممادممر مممراکممز کممارگممری  
مستمقم ممما در ارتمقمای اتم ماد و  
آممموز  و روحمم ممه مممبممارزاتممی  
کارگران ممراکمزی کمه حمممادمت  
م کنن  ن مز تماثم مر مم مگمتارد و  
زممم ممنممه را بممرای ایممتممصممابممات  

 سراسری آماده تر م کن ر  
 

 همبستگی جهانی: 
کمو   ب   ا مللی یمام م  در  
د مماع از کممارگممران نممفممت در  

  شروع جم ی بسم مج  ٧٥ زمستان  
سازمانهای کارگری جهمانمی در  
همبستگی با کمارگمران در ادمران  
و یل ه تض  قات و سمرکموبمهما و  
ب  مقموقمی همای آنمهما بمود کمه  
توس  حزب کمون ست کمارگمری  
سازمان داده ش ر از آن زممان تما  
کنون تجارب بس ار ممو مقمی در  
اد  زم نه کسب ش ه اسمتر ادم   
دممک پمم ممشممروی بممرای طممبممقممه  
کمممارگمممر ادمممران بممموده اسمممت و  
 مموشممبممخممتممانممه ادمم  ددممگممر بممه  
 ودآگاهی کارگران تبم دمل شم ه  
استر اکنون بس اری از  معما م م   
کارگری با شمروع ایمتمصماب بمه  
 ممکممر جمملممب همممممبممسممتممگممی  
سازمانهای کارگری جهمانمی بما  

 ایتصاب  ود می ا تن ر  
 

نوشت  نامه توس  نمادن گمان  
کارگران  همسران کارگران  و دما  
کم ته های حمادت از ایمتمصماب  
به سازمانهای کارگری در سمادمر  
کشورها ش وه موثری برای جلمب  
حمادت و ت مت تماثم مر قمرار دادن  
سممازمممانممهممای کممارگممری اسممتر  
همبستگی جهانی   ضمای بم م   
ا ممممملمملممی را یمملمم ممه جمممممهمموری  
اسالمی تنگ م کمنم   مموجمب  
انعکاس گسترده تر ایمتمصماب و  
مطا بات کارگران در در رسمانمه  
ها م شود  بر روح مه ایمتمرا می  
کممارگممران تمماثمم ممر ممم ممگممتارد  بممه  
کممارگممران آممموز  طممبممقمماتممی و  
انمتمرنماسم ممونما م مسمتممی مم م هم  و  
 ماکمتمور مممهمممی در ممو مقم ممت  

 ایتصاب م شودر  

 
قببدرت کببارگببران در 

 تشکل آنها است: 
طبقه کارگر بمادم  ممتمشمکمل  
شودر ق رت کمارگمران در اتم ماد  
آنها و در ممتمشمکمل بمودن آنمهما  
اسممتر ادمم  درسممت اسممت کممه  
کارگران حق تشکمل نم ارنم  امما  
ممم مما ممل کممارگممری در سممطممح  
وس عی در تال  برای ممتمشمکمل  
ش ن و متشکل کمردن کمارگمران  
هسممتممنمم ر در جممردممان ایممتممصمماب   
متشکل ش ن ساده تمر مم مشمودر  
مجمش یمومی دک ظرف ممهم   
برای ممتمشمکمل شم ن کمارگمران  
اسممتر در جممردممان ایممتممصمماب و  
ت ص  م توان آنرا مناممما بمرقمرار  
کرد و ادمنمرا بمه سمنمتمی دائمممی  
تب دل کردر اد  پمادمه تشمکم مالت  
های واقعی کارگری استر پادمه  
شوراهای کارگری استر مجمممش  
یمممممومممی ظممر ممی اسممت کممه  
مسممتممقمم ممممما تمموده کممارگممران را  
نمادن گی م کن ر بمه نم مابمت از  
آنها تشک ل نم شود بلکه تموسم   
 ود آنها تشک ل م شودر مجمممش  
یمومی را بمادم  در همر ممرکمز  
کارگری به دک سمنمت تمبم دمل  
کردر باد  دک جمنمبمش ممجمممش  
یمومی براه انم ا متر در جمردمان  
ایتصاب کارگران متشکل تمر و  
مت  تر کار م کنن  و قم رتشمان  
از هم نمجما نماشمی مم مشمودر بما  
پادان ایتمصماب نمبمادم  کمارگمران  
دوبماره مممنممفمرد شممونمم ر بمما پممادممان  
ایتصاب ه  بطور منام  ممجمممش  
یمومی بمادم  تشمکم مل شمود و  
درمورد مسمائمل و مشمکمالت و  
 واسته ها و اشکال مبارزه بم مث  
و تصم   گ ری شودر اما یمالوه  
بر مجمش یمومی انمواع کممم متمه  
های حمادمت  تشمکملمهمائمی کمه  
همممممسممران و  ممانممواده همما ادممجمماد  
م کنن   تقسم م  کمارهمائمی کمه  
برای تماس با رسمانمه هما  بمرای  
پخش اطالی ه همای ممربموط بمه  
ایتصاب  برای صنم و  کمممک  
ما ی و   ره درست م شمود نم مز  
نباد  با پادان ایمتمصماب تمعمطم مل  
شودر بریک  ادنها را باد  مرتبما  
تقودت کرد  گسمتمر  داد و بمه  

ظر ی بمرای ممتمشمکمل شم ن و  
متشکمل کمردن ددمگمران تمبم دمل  
کمردر دمک  مرا موان ممهم  ادم   
اسممت کممه همممممسممران کممارگممران  
صر نار از ادنکه در حال حما مر  
ایتصابی هست دا نمه  شمروع بمه  

 متشکل ش ن بکنن ر  
 بعد از اعتصاب: 

پادان هرایتصاب بمهمتمر اسمت  
با انتشار دک اطمالیم مه  مبمری  
جهت اطالع ا کار یمومی هممراه  
باش ر در اطالی ه پادانی م متموان  
از مردمی که ایالم همبستمگمی  
کممرده انممم  قممم ردانمممی کمممرد و  
 واستهائی را که هنوز ممتم مقمق  
نش ه ان  به صراحمت قم م  نمممودر  
اگر به بخشی از  واستهما پماسما  
داده نش ه است بمادم  مموقمش  متم   
ایتصاب بر  رورت تم مقمق آنمهما  
تاک   کرد و در صمورت اممکمان  
برای اجرای آنها مهلت گمتاشمتر  
چه بهتمر کمه ادم  اطمالیم مه دما  
ب ان ه به اس  مجمش یمموممی دما  
به اس  نمادن گان کارگران بماشم ر  
با ادنهمه چمنمانمچمه ادم  یممملمی  
نبود الزم است به اس  جمممعمی از  

 کارگران ادنکار صورت گ ردر 
   

کار با پادان ایمتمصماب تمممام  
نم شودر دمک  معمف کمار مما  
ممعممموال ادم  اسمت کمه پم  از  
ایتصاب  کر م کنم م  کمارممان  
تمام ش ه اسمت  امما چمه پم مروز  
ش ه باش   و چمه شمکمسمت ممان  
داده باشن  کار زدادی داردم  کمه  
انجام ده  ر اد  تلقی باد  یمو   
شودر اگر ایتمصماب بمه نمتم مجمه  
نرس  ه بماشم  بمادم  دوبماره دسمت  
بممکممار شممودمم   زممم ممنممه را بممرای  
ایتمصماب بمعم ی آمماده کمنم م    
روح ه ایترا  را ا زادمش دهم م    
ات ادمان را ب شتر کن     ودممان  
را بهتمر سمازممان دهم م   نم مروی  
ب شمتمری ایم  از  مانمواده هما و  
مممردم شممهممر و کممارگممران سممادممر  
ممممراکمممز کمممارگمممری و نممم مممز  
سازمانهای کمارگمری در سمادمر  
کشورها را به حمرکمت درآوردم  و  
ایتصاب ق رتمن تری را در او  م   
 رصت ممک  شروع کنم م ر اگمر  

 ایتصاب به نت جه رس  ه باش   
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 ٢٥ صفحه  

  ٢٩ از صفحه       
کارگران در موقع مت روحمی  
و یممممملممی بممهممتممری بممرای تمم اوم  
مبارزه  ود قمرار مم مگم مرنم ر بما  
همم مم  ایممتممصمماب مممو ممقممی همم   
کارگمران بمه همممه  مواسمتمهمای  
روزمره و اساسی  ود نممم مرسمنم ر  
هرایتصابی باد  زم نه ای بمرای  
برداشت  ق م بعم ی بماشم ر بمرای  
ت م ل یقب نش نمی بم مشمتمر بمه  
کار رما و دو ت و برای گمر متم   
دک  واست ددگرر در جردان همر  
ایممتممصمماب روابمم  تممازه ای و  
دوستان ب شتری در م ان ممردم و  
در م ان سادر ممراکمز کمارگمری  
پ  ا م کن  ر بادم  ادم  روابم  را  
یمق ب شتمری بم هم م ر ر مقمائمی  
پم مم ا ممم مکممنم مم  کممه ادمم ه هممای  
جمما ممبممی دارنمم   دمما امممکممانممات  
مناسبی بمرای تمقمودمت کمار مما  
دارن   و دا امکمان طمرح مسمائمل  
ما در رسانه ای را دارن  و بمودم ه  
در جردان ایتصاب اسمتمعم ادهمای  
تمازه ای را در مم ممان کممارگممران  
جمموان کشممف ممم ممکممنمم مم  کممه  
م توانن  به رهبران  وبمی تمبم دمل  
شون ر به اد  مسا ه اکم م ا بمادم   
تموجممه کممردر ممما احممتم مماج داردمم   
ن رودمان را م ام ب شتر و بم مشمتمر  
کن   تا پ روزی ب شتمری بم سمت  
آورد  و شکست کمتری بخموردم ر  
هممر ایممتممصممابممی بممرای ممما بممادمم   
مق مه رش  ما  ت ک م  صمفموف  
مما  گسممتمر  امممکمانمات مما و  

 گستر  دوستان ما باش ر  
 

از رهبران اعبتبصباب 
 قدردانی کنیم: 

اگر نمادمنم گمان کمارگمران و  
رهمبمران ایمتمصماب  کمارگمران را  
 وب نمادن گی کرده باشن  بمادم   
توده کارگمران جمممش شمونم  و از  
آنها ق ردانی کنن  و دسته گملمی  
بممه آنممهمما تممقمم دمم  کممنممنمم ر بممادمم   
کارگران بطور کتبی هم  در ادم   
مورد بنودسن  و برای رسمانمه هما  
ارسممال کممنممنمم  و در هممرجمما کممه  
ممک  است منعکم  کمنمنم  تما  
ممممردم رهمممبمممران کمممارگمممری را  

بشناسن  و پشتموانمه آنمهما شمونم ر  
بممادمم  طممی نممامممه ای از سممادممر  
ممراکممز کممارگممری  مممردم شممهممر   
دانشمممجمممودمممان و همممر کممم  از  
ایتصاب پشت بانی کرده اسمت و  
هم نطور سازممانمهمای کمارگمری  
در سادر کشورها ق ردانی کرد و  
نت جه را به آنها گمزار  دادر در  
صمورت پم ممروزی مم ممتموان جشمم   
گممر ممتر در صممورت شممکممسممت  
م توان اطالی ه داد  بمه ممردم و  
سادر کارگران گفت و بمرای دور  
ددممگممری از مممبممارزه در دممک  
شراد  مناسب تر ایالم آممادگمی  
کممردر ادممنممهمما  ادمم  روشممهمما بممه  
کارگران و مبارزه شان شخصم مت  
م  ه   دک رو  باز اسمت کمه  
بممه ددممگممران امممکممان د مما ممت و  
کممک و همممفمکمری مم م هم ر  
رهممبممران کممارگممری را بممه همممممه  
م شناسان  و هزار  اص ت ددمگمر  

 ه  داردر  
در پادان  اجازه ده   به دمک  
نکته ددمگمر هم  بمومردازمر حمتممما  
کسانی پ  ا مم مشمونم  کمه ادم   
نکات را آهمنمی و  م مرممممکم   
م خوانن ر اد  دد  مخصوصما در  
م ان بر ی گروهمهمای سم ماسمی  
کممه از قضمما  ممود را طممر مم ار  
کارگر ه  م م انمنم  رادمج اسمتر  
اما واقع ت ادم  نم مسمتر اوال در  
طول هم م  دمک سمال گمتشمتمه  
نممممونمه همما و ا مگمموهممای بسمم ممار  
مو قی از نگرشی تمازه و مم رن  
در ایترا مات کمارگمری شماهم   
بوده اد  کمه دو سمال قمبمل  م مر  
ممک  جلوه م کمردر امما حمتمی  
اگممر ادمم  پمم ممشممروی همم  وجممود  
نم  اشت باد  اد  و ش را یمو   
م کردد ر بادم  نماممممکم  هما را  
ممک  گردان  ر ن روی ما بسم مار  
ب شتر از آن چ زی اسمت کمه بمه  
م  ان م اورد  و تاکت مک همای  
ما هنوز یقب تر از ح  تموان مما  
استر جبهه مقابل ما  همگی بمر  
دردائی از نمفمرت و  شم  ممردم  
نشسته ان  و از انعکاس ایمتمرا   
ما م ترسن   از تجممش مما بمودم ه  
در ب رون کار مانمه وحشمت دارنم   

چون بر اد  حق قت آگماهمنم  کمه  
هر   اه ممک  است تموده همای  
وسمم ممش مممردم بممه ایممتممصممابمم ممون  
بو ون ن  و بسماط آنمهما را در هم   
بمومم ممچممنم ر صممفمموف آنمهمما بسمم ممار  
شکنن ه است ادمنمرا بمادم  در همر  
ایترا ی جلو چشمممممان داشمتمه  
باشم م ر بمی جمهمت نم مسمت کمه  
پا شاری چن  ص  کارگمر همممه  
آنها را به زانو درم اوردر اکیمردمت  
یا   جماممعمه بما مما اسمتر در  
اردوی ممما اسممتر د ممش بمما ممما  
اسممتر هممر کممارگممر و مممعمملمم  و  
پرستار ایتصابی بادم  بم انم  کمه  
م ل ونها نفر ددگر هم  در درد و  
رنجش شردکن ر بمادم  بم انم  کمه  
ممم مملمم ممونممهمما نممفممر ددممگممر همم  از  
مفتخورهائی کمه زنم گمی او را  
به اد  روز ان ا ته ان  ممنمزجمرنم ر  
هر آدم آزاده ای از ایترا  بم مق  
کارگران حمادت مم مکمنم  و آنمرا  
مال  ود  م  ان ر هنر مما بمادم   
سممازمممان دادن ادمم  نمم ممرو و بممه  
حمممرکمممت درآوردن آن بممماشممم  و  
کارهای بس ار ب شتری بمادم  در  
دسممتممور کممار ممما قممرار گمم ممردر  
بممنممابممرادمم  نممه تممنممهمما ادمم  نممکممات  
  رممک  ن ست بلکه بنمامر مم   
باد  بعنوان ق مهای اول کمار مما  
در نمماممر گممر ممتممه شممودر همممممه  
ادنکارها شم نمی اسمت و بسم مار  
ب شتر از ادنها هم  شم نمی اسمت   
بستگی به اد  دارد که توقعمممان  
از  ودمان چ ست  بستگی دارد  
به ادنکه درمورد جادگاه  مودممان  
و ه  ی که در پ ش داردم  چمه  
 کر م کن  ر موانش زدماد اسمت   
 طر زداد است  ته د  بماالی سمر  
ما است اما راهی جمز ممبمارزه و  

 ارتقای دائ  آن ن ارد ر  
ایتصاب دک جمنمگ اسمت  
با همه تلخ ها و مرارت همای آن  
اما با اد  وجود ایمتمصماب جشم   
کارگران است  ایتصاب مم رسمه  
 انقالب استر زن ه باد ایتصابر  

----------   
 اصغر کردمی  

   ٠٩٨٩ ددماه  
   

 محمود صالحی
گشتی در شهر سقز و گفتگو با تعدادی از 

 کارگران ساختمانی

بمماالتممردمم  ارکممان تشممکممل هممای  
کارگری  ثبت ش ه و ثبت نشم ه  

 مجمش یمومی استر 
وظادف مجامش یمومی یبارتنم   

 ازر  
برنامه ردزی و تعم م م   م     -  ٠ 

مشی کلی و ساالنه ی انجممم    
در  اصلمه ی بم م  دو ممجمممش  

 یمومی یادیر 
تصممودممب اسمماسممنممامممه ی    -  ٨ 

انجم  و اصالح دا تغ  ر کملم مات  
دما بمنم همادممی از آن  در ممواقممش  

  روریر 
بمررسمی گمزارشمات  اظمهمار    -  ٩ 

نامرات و ممجمممویمه یممملمکمرد  
ه ئت م دره   بازرسان   و ددمگمر  
ایضای آن  و اتخاآ تصممم مممات  

 مقتضی در اد  رابطهر 
انمتمخماب هم مئمت مم دمره و    -  ٤ 

 بازرسان ر 
بررسی و ع ت ما ی انجمم     -٥ 

 و تصودب تراز ما ی آنر 
راه انمم ازی نشممردممه و ادممجمماد  -٢ 

سادت  به مناور درج نوشمتمه هما  
 و مقاالت انجم  در آنر 

تع    مم مزان حمق یضمودمت    -٧ 
 ماهانه ی ایضای انجم  ر 

تممعمم مم مم  دسممتمممممزد بممرای    –٨ 
کممارکممنممان انممجممممم  و ایضممای  

 ه ئت م درهر 
یزل کل ه ایضای هم مئمت    –  ٩ 

 م دره و بازرسانر  
تصم   گم مری در ممورد    –  ٠١ 

 آدن ه پ ش روی انجم ر 
کارگران: یزل هم مئمت مم دمره و  
بازرسان انجم  ها ی صنفمی در  
شهر سقز دمک اقم اممی تمازه و  
دک روزه ن ستر بلکه کمارگمران  
سقز در اد  رابمطمه تمجمربمه همای  

 زداد و گران بهای دارن ر 
درچن  سمال گمتشمتمه  ایضمای  
تممعمماونممی مسممکمم  کممارگممران  
مشتر، در ممجمممش یممموممی  
 ود  کل ه ایضای ه ئت م دمره  

و بازرسان را یزل کمردنم ر تماردما  
ن ز ایضای انمجممم     ٩٥ ٠١ ٨٤ 

صنفی کارگران و اسمتماد کماران  
سا تمانی در مجمش یمومی بما  
رای اکیردمت قماتمش  مود کملم مه  
ایضای هم مئمت مم دمره را یمزل  
کردنم ر ادم  دمک تم مول ممهم   
ددممگممر در جممنممبممش کممارگممری  
شهرستان سمقمز مم مصموب ممی  
شودربه شکلی که در چمنم  روز  
گتشته به هر جا و مکانمی کمه  
تنها چمنم  نمفمر کمارگمر حضمور  
داشته باشن  مراجعه کنم م ر ادم   
ت ول تاردخی ورد زبمان  ماه و  
یام ش ه و ب ث در مورد مجمممش  

بمه    ٩٥ ٠١ ٨٤ یموممی ممورد  
دک مسله مه  روز تب دمل شم ه  
اسممتر بمم ممث در مممورد مممجمممممش  
یمومی و یمزل دسمتمه جمممعمی  
ه ئت م دره   امروزه مهمان تممام  
م ا ل کارگری وجمش هما شم ه  
اسممترانسممان وقممتممی گممتر  بممه  
م ل تجمش کارگران وحتی جممش  
ممممهممممای یممممادی مممممی   انسممممان
ا ت  یالر م  مم مل بماتمنمی ا   
مجبور به د ا مت در ادم  ممورد  

 استر  
 اصل ماجرا از اد  قرار استر  

بنابه گمفمتمه ی بمازرس انمجممم   
صنفی کارگران سا تممانمی کمه  
در مجمش یمومی گمزار   مود  
را به است مضمار ایضماء رسمانم ه  
است " ایضمای هم مئمت مم دمره  
نتوانسته ان  رسما مت  مود را بمر  
اسمماس اسمماسممنممامممه انممجممممم  در  
 اصله ب   دو مجمممش یممموممی  
به  وبی وبصورت میمبمت انمجمام  
دهن   بر ه مم  اسماس ) بمنمابمه  
گممفممتممه شممرکممت کممنممنمم گممان در   

درصم  از    ٩٨ مجمش یمموممی   
ایضای شرکت کنن ه در مجممش  

رای    ٩٥ ٠١ ٨٤ یمومی مورد  
به یمزل دسمتمه جمممعمی هم مئمت  

 م دره داده ان ر 
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 ٢٦ صفحه   

 
نت جه رای گ ری توس  هم مئمت  
رئم مسمه ممجممممش یمممومممی و بمما  
ناارت نمادن ه اداره تعماون ر ماه و  
تام   اجتمایی شمهمرسمتمان سمقمز  
صورتجلسه ش ه استر واما  بنابمه  
اظممهممارات کممارگممران و شممرکممت  
کنن گمان در ممجمممش یممموممی  
اداره تعاون کار و ر اه اجتمممایمی  
از ایضای ه ئت م دره یزل شم ه  

 د اع می کنن ر 
هرچن  اداره تعاون ر اه و تمامم م   
اجتمممایمی در سمنموات گمتشمتمه  
هم شه از تخلفمات انمجممم  همای  
صنفی حمادت کمرده اسمت و در  
بعضی مورارد مشاه ه شم ه کمه  
سا ها دمک انمجممم  و دما دمک  
تعاونی طبق قانون  ودشمان اقم ام  
به تشک ل مجمش یمومی نمکمرده  
ان ر و ی اداره تعاون کمار و ر ماه  
اجتمایی که اد  تشکل هما زدمر  
مجمویه آن اداره اسمت سمکموت  

 ا ت ار کرده ان ر  
اما طبق قانون و اسماسمنماممه ای  
که از سوی وزارت کار به کلم مه  
انجم  های صنفی ددکتمه شم ه   
د مماع اداره تممعمماون کممار و ر مماه  
اجتمایی شهرستان سقز از ه مئمت  
مم دمره یمزل شمم ه  مم مر قممانمونممی  
استر د اع نا مسمئموالنمه و م مره  
قانونی از ا رادی که در ممجمممش  
یمومی وبا رای اکیردت شمرکمت  
کنن گان در مجمش یمومی یمزل  
ش ه ان  به مشمکملمی بمزر  در  
شهر سقز تب دمل شم ه و شمهمر را  
تمبم دمل بمه دمک بشمکمه بمماروت  
کرده که هر آن انتمامار ممی رود  
که منفجرشودر اگمر اداره تمعماون  
کار و ر اه اجتمایمی شمهمرسمتمان  
سقز و مسئوالن استانمی از ا مراد  
یزل ش ه د اع کنن ر طمبمق مماده  

قممانممون مممجممازات اسممالمممی    ٢١٢ 
) هر دک از روسا دا مم دمران دما  
مسئو    سازمان ها و موسمسمات  

کممه از    ٥٩٨ مممتکممور در ممماده  
وقوع جرم ارتشاء  دا ا متمالس دما  
تصمممرف  ممم مممر قمممانمممونمممی دممما  
کالهبرداری دما جمرادم  ممو موع  

در سازممان دما    ٢١٩ و    ٥٩٩ مواد  
موسسات ت مت اداره دما نمامارت  
 ود مطلش ش ه و مراتب را حسمب  
مممورد بممه مممراجممش صممالحمم ممتمم ار  

قضائی دما اداره ایمالم نمنمممادم    
یالوه بر حب  از شش ماه تما دو  
سال به انفصال موقت از شش مماه  
تا دو سال م کوم  واهنم  شم ر   
بنابراد  کمارگمران نمبمادم  در ادم   
مممورد حسمماس بمماشممنمم   بممنممابممه  
اظهمارات  مود کمارگمران کملم مه  
اسناد مربموط بمه هم مئمت مم دمره  
یزل ش ه توس  بازرس در ا تم مار  
مسئوالن شهرستمانمی و اسمتمانمی  

 قرار گفته استر  
بمما تمموجممه بممه اهممممم ممت مممو مموع  
تصم   گمر متم  سمری بمه دا مل  
شهر بزنم  و از نمزددمک نمامرات  
کارگران را گمو  دهم  و چمنم   
سممئمموال نمم ممز در مممورد مممجمممممش  

 یمومی بورس ر  
او    جای که ر ت  م  ان کمردم   
آباد بمودر چمنم  نمفمر کمارگمر در  
مورد مجمش یممموممی صم مبمت  
می کردن ر دکی گفت" مم  بمه  
اداره کار ادمان ن ارم" دکی ددمگمر  
گفت" اداره کمار از ا مرادی کمه  
تخلف کرده انم  رسممما" حمممادمت  
می کن "ر دکمی ددمگمر گمفمت"  
چرا باد  حمادت کمنم ؟" کمارگمر  
ددگر بلن  ش  و گفت" اگمر اداره  
کار از آنان حمادت نمممی کمنم     
چرا به آنهما اجمازه داده تما د متمر  
انجم  را بمازگشمادمی کمنمنم   آن  
ا راد وقتی در مجمممش یممموممی  
یزل ش ه ان  ددمگمر هم م  گمونمه  
سمتی در آن انجممم  نم ارنم   مما  
در مجمش یمومی بخاطر ادم  آن  
ا ممراد را یممزل کممرددمم  کممه از  
سرماده ما کارگران سو اسمتمفماده  
کرده بودن  ر حال چطور ش ه کمه  
باز اموال مما را در ا متم مار آنمان  

 گتاشته ان ر؟"  
ب ون ادنکمه حمر می بمزنم  مم مل  
مورد نار را تمر، کمردم و بمه  
طمرف  م ممابمان مممعملم  ر ممتم ر بمما  
مشاه ه چمنم  نمفمر کمارگمر کمه  
مقابل دک سا تمان نم مممه کماره  
ادستماده بمودنم  ر متم ر دمکمی از  
کارگران مرا می شنا مت رو بمه  
چمنم  نممفمر از همممکممارانمش کممرد  
وگفت" اد  آقای صما م می اسمت  
و تجربه زدادی در ممورد انمجممم   
های کارگری دارد  کمارگمر بمه  
طرف م  برگشت و گفمت آقمای  
صا  ی ما در مجمش یمومی بما  

رای اکیردت مطلق تمام ایضمای  
ه ئت م دره رایزل کمرددم   و می  

روز بع  وقتی به د تر انمجممم     ٨ 
مراجعه کردد  همممان ا مرادی را  
که ب رونشان کرده بوددم  نشمسمتمه  
بودن ر م  به اد  کمارگمران ممی  
گود  که آن ا مراد حمق ورود بمه  
د تر انجم  را نم ارنم ر و می ادم   
دوستان قبول نمی کنن ر بمه نمامر  
شما حق با ک ست "؟ در جموابمش  
گفت  به نار م  ا رادی کمه در  
مجمش یمومی یزل ش ه انم  حمق  
ورود به د تر آن انجم  را بمعمنموان  
مسئول نم ارنم ر دمکمی ددمگمر از  
کارگران گفمت" آقمای صما م می  
اداره کار رسما" از آنان د اع ممی  
کممنمم "ر در جممواب ادمم  کممارگممر  
گفت   دوست یزدز م  نمی دانم   
اظهارات شما تا چه ان ازه ص مت  
دارد؟راگر ه ئمت مم دمره بما رای  
اکیمردمت شمرکمت کمنمنم گمان در  
مجمش یمومی یزل ش ه بماشمنم    
اداره کار نمی توان  از آنمان د ماع  
کن رحمادت از ه ئت مم دمره یمزل  
شمم ه از طممرف هممر ارگممان و دمما  
نهادی   ره قانونی اسمت رطمبمق  
گفته شما ه ئت م دره در مجمممش  
یمومی یزل ش ه ان  و یزل آنمان  

 قانونی استر 
کممارگممر ددممگممری گممفممت " اگممر  
ب رون کردن آنمان قمانمونمی اسمت   
پ  چرا آن ا راد هنموز در د متمر  
انجم  حضور دارن  و همر کسمی  
به د تر مراجعه می کمنم    بمه  
او مممی گممودممنمم " شممممما همما بمما  
تمم ممردمممک دمممک یممم ه ا مممراد  
کمممممونمم ممسممت داد مممی زددمم  و  
 واستار  زل ما بوددم  و آنمهمای  
که در ممجمممش یممموممی بمرای  
ا راج ما دست بلن  می کمردنم    
همگی کمون ست بودن "؟ر حمتمی  
ه ئت م دره یزل ش ه بمه شمخمص  
م  می گفتن   از شمما هما کمه  
داد ممی زددم  یمکم  و  م ملم   
ته ه کرده اد  و ما در ممقمابمل آن  
ی ه کمون ست ساکمت نمخمواهم م   

 نشست وررر " 
کارگری که مرا ممی شمنما مت  
گفمت" ادم  حمرف هما بمرای مما  
تممازگممی نمم ارد سمما ممهمما سممت بممه  
ا رادی که از کارگر و حمقموقمش  
د مماع ممم ممکممنممنمم  مممی گممودممنمم   

 کمون ست  اد  که اتهام تازه 
انمم ممسممتر؟ در جممواب بممه ادمم   
کارگران گفت  " از ادم  وحشمت  
ن اشته بماشم م  کمه ا مرادی ادم   
اتهام را بمه شممماهما ممی زنمنم ر  
مگر شما ها چکار کمرددم   جمز  
ادنکه گفته باشی " ما آن ه ئمت  
م دره را نمی  واه   ؟" کمارگمر  
ددگری بما نمارحمتمی گمفمت" مما  
ه چی نگفتم م   بمازرس انمجممم   
گزار  داد و ما ن ز با تموجمه بمه  
گزار  بمازرس گمفمتم م   هم مئمت  
م دره ای که در طول دک سمال  
از سرماده ما سو اسمتمفماده کمرده  
باش   نمممی تموانم  نمممادمنم ه مما  
بمانن   اد  ا راد باد  ا راج شمونم   
و تمممممام کممارگممران بممرای ا ممراج  
ه ئت م دره ق ام کردن   نمممادمنم ه  
اداره کممار نمم ممز شممخممصما" حضممور  

 داشت"ر  
جمش مورد اشاره را تمر، کمردم  
و به طرف پمار، کمود، کمه  
مرکز تمجمممش کمارگمران بم مکمار   
بازنشته و کمارگمران سما متمممانمی  
است مراجعه نمممودمر جمممعمی در  
مورد مجمش یممموممی صم مبمت  
می کردن  و دمک نمفمر کمه از  
همه ب شتر صم مبمت ممی کمردر  
گفمت" ا مرادی کمه در ممجمممش  
یمومی  واسمتمار ا مراج هم مئمت  
م دره بودن  همگمی کمممونم مسمت  
بممودنمم   آنممهمما بممایممث شمم نمم  کممه  
انتخابات بازرس صمورت نمگم مرد   
آنها به ه ئت م دمره تمهمممت ممی  
زنن  "ر دک کارگر جوان رو بمه  
آن  رد گفت:" آقای یزدمز ا مراج  
همم ممئممت ممم دممره چممه ربممطممی بممه  
کمون ست بودن ا راد دارد؟ ممگمر  
کسممی در مممجمممممش یمممممومممی  

درمورد کمون زم صم مبمت کمرد؟  
نفر کمارگمر در آن ممجمممش    ٨١١ 

یمومی برای یزل ه مئمت مم دمره  
دستهادشان را باال بمردنم ر دمعمنمی  

نممفممر کممارگممر همممممگممی    ٨١١ آن  
کمون ست بودن ؟رشممما تمنمهما بمه  
 کمر  مودت هسمتمی  مما ممی  
دانمم ممم  کمممه شمممممما دممکمممی از  
کممانمم دمم هممای بممازرسممی بمموددمم "؟  
دکی ددگر از کمارگمران گمفمت"  
آقای یزدز شممما کمه از هم مئمت  
م دره د اع می کمنم م   چمرا در  
مجممش یممموممی وقمتمی بمازرس  
گزار  را قرائت کمرد بمه بمازرس  
ایترا  نکردد ؟" همممان کمارگمر  
گفت" ه ئت م دره برای منم مرف  
کردن ما کارگران دمک نمفمر بمه  
قول  ودشان حساب ار دادگسمتمری  
آورده بودن  تا بالن ساالنه انمجممم   
را قرائت کن  و می  واستنم  بما  
اد  کار به  مودشمان مشمرویم مت  
دهن   همان حساب ار دادگسمتمری  
ن ز با توجه بمه ادمنمکمه از طمرف  
ه ئت م دره آم ه بود  ایالم کمرد  
که ه ئت م دره کسمری دارنم ر"  
کارگری کمه از هم مئمت مم دمره  
د اع می کرد گفت" مم  نمممی  
گود  همه آن ا مراد کمممونم مسمت  
بودن " بلکه کمون ست ها آنهما را  
ت ردک می کمردنم "ر  مالمصمه  
چن  نفر ددگر به جمش ما مملم مق  
ش ن  و کارگری کمه از هم مئمت  
م دره یزل ش ه د ماع ممی کمرد   
وقتی متموجمه بمر مورد کمارگمران  
ش   جمش را تمر، کمردر دمکمی  
از کارگران گفت: "سا هاست همر  
کسی از کارگر د ماع مم مکمنم    
بال اصله دمک آرم کمممونم مسمت   

 بودن به پ شانی ا  می  

 ٢٤ از صفحه          
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 ٢٢ صفحه 

  ٢٥ از صفحه          
چسمموممانممنمم   تمما بممه ادمم  بممهممانممه  
ایممتممرا ممات ممما کممارگممران را  
سرکوب کنن ر" دک کارگر پ مر  
گفت" بمابما سم م  یملمی بمازرس  
انجم  که گزار  را  موانم  چمه  
ربممطممی بممه کمممممونمم ممسممت دارد؟  
مگرنگفت هر کسی بمه گمزار   
ممم  ایممتممرا  دارد ودمما سمموا ممی  
دارد آممماده ام کمملمم ممه ممم ر، و  
مستن ات  مود را در ا متم مار   

 قرار ده ؟  
کارگر چاقی آم  و گفمت" بمابما  
ما کارگران  مودممان آنمان را بمه  
متخلف تب دل کمرددم   وقمتمی از  
ما جهت بمازرسمی ممبملمغمی پمول  
دردا ت کردن  ه   وقت از آنمان  
سئوال نکردد   آن ممبملمغ تمعم م م   
شمم ه کممه از ممما دردمما ممت مممی  
کن    در ک ام مجممش یممموممی  
به تصودب رس  ه است"؟ بمه نمامر  
م  آن کمارگمر چما   م ملمی بما  
قانون کار آشنمادمی داشمت و بماز  
گفت" ما در مجمش یمومی کمه  
باالترد  ارگان تصم گ ری اسمت   
ه ئت م دمره را ا مراج کمرددم  و  

نفره تشک ل داددم     ٥ دک کم ته  
تا کارهای انجم  مختل نمممانم ر  
اما اداره کار آن را قمبمول نمکمرده  
استر؟" ما باد  در ممقمابمل اداره  
کار تجمش کن   و ق رت  ودممان  

 را به آنان نشان ده  ر؟"  
کمممارگمممر ددمممگمممری گمممفمممت"  
آ رآقایررررررر شما ممگمر نمممی  
دانمم مم  بممال مماصمملممه سممرو کمملمم ممه  
نمم ممروهممای انممتمماممامممی و  ممبمماس  
شخصی پ  ا می شون  و مما را  
به اتهام ا الل در نمام  سمرکموب  
می کنن ر"؟ کارگر چا  گفمت"  
به هم   د  ل است کمه تمعم ادی  
انسان  رصت طلب مما را  مارت  
می کمنمنم  و مما جمرئمت د ماع  
ازحق  ود را نم اردم ؟ ا مر کم ام  
مسئول اداری یضمو انمجممم  مما  
است   ک ام مسئمول اداری  مود  
به حساب انمجممم  مما پمول واردمز  
کرده است  تما اممروز از ا مرادی  
د مماع کممنممنمم  کممه اممموال ممما  
کارگران را ح مف و مم مل کمرده  
ان   مسئوالن اداره کار از کم مسمه  
 ملم مفمه دارنم  ممی بمبمخمشمنمم ؟"  
انجم  ممربموط بمه مما کمارگمران  

است و ما کارگران باد  در ممورد  
یممملمکممرد آنمان تصممم مم  گم ممری  

 کن  ر"؟ 
جمش را تر، کردم و بمه گشمت  
 ود ادامه دادمر اد  بار به مم مل  
تجمش کارگران سما متمممانمی) پمل  
و ممی  ممان  ر ممتمم ر جمممممعممی از  
کارگران هنوز منمتمامر آن بمودنم   
که  ردی از راه بمرسم  و از آنمان  
جهت کار دیموت کمنم ر وقمتمی  
م  به آنجا رس  م و به کمارگمران  
نگاه کردم چمنم  نمفمر سمردمش دور  
ممم  حمملممقممه زدنمم  و  ممکممر مممی  
کردن   به دنبال کارگمر آمم ه امر  
اما بع  از ادمنمکمه چمنم  سمئموال  
کردم دکی از کمارگمران گمفمت:  
م   کر می کردم کمارگمر الزم  
دارد و م ل را با نارحتمی تمر،  

 کردر 
از کارگران سئوال کمردم : شممما  
چن  سمایمت اسمت کمه در ادم   
سرما زمستان ادنجا ادستماده ادم ؟  
دکی از کارگمران جمواب داد  از  

 صبح ادنجا ادستاده اد ر    ٧ سایت 
مگر کار سا تمانی در زمسمتمان  
تعط ل ن ست؟ چرا تعطم مل اسمت  
و می بمعمضمی وقمت هما ا ممرادی  
برای کار در دا ل سا متمممان بمه  
کارگر احت اج پ  ا مم مکمنمنم رمما  
ه  به ام   ادمنمکمه کماری پم م ا  

 کن   ادنجا جمش ش ه اد ر  
صمبمح بما ادم     ٧ شما از سمایمت 

سرمای ش د  در ادمنمجما ادسمتماده  
اد  سرد تان نمی شود؟ر دکی از  
کارگران جواب داد  چرا مما هم   
انسان هستم م   امما چمه مم مشمه  
کرد؟ ما از صبح تا زممانمی کمه  
مغازه های اد  اطمراف بماز ممی  
شون  آتش روشم  ممی کمنم م  و  
جلو دود آتش  مود را گمرم ممی  
کن    اما وقتمی ممغمازه هما بماز  
ش ن  مرتبما بمه مما تمتکمر ممی  
دهن  که آتش را  امو  کنم م    
چون دود آنمش ممغمازه داران ادم   

 منطقه را آزار می ده ر 
چرا شما از نمادن ه همادمتمان نمممی  
 ممواهمم مم  تمما بمما مسممئمموالن شممهممر  
ص بت کنن  و ممکمانمی رو در  
ا ت ار شما کارگران قمرار دهمنم    
برای ادنکه از سمرممای جمانسموز  
زمستان م فود بمان  ؟ ای بمابما  
نمادن ه مان کجا بود   مما چمنم   

بار سن دکا تشمکمل داددم  و همر  
بار آن را تعط مل کمردنم ر پمارسمال  
انجم  تشمکم مل داددم  مسمئموالن  
انجم  ن مز از مما سموء اسمتمفماده  
کردن  و مجبور ش دم  چمنم  روز  
قبل در مجمش یممموممی آنمان را  

 ا راج کن  "ر 
 چرا آنها را ا راج کردد ؟  

طبق گزار  بازرس آنمهما تمخملمف  
 کرده بودن ر  

به نمامر شممما مسمئموالن انمجممم   
 تخلف کرده بودن ؟ 

ممم  نمممممی دانمم مم   اممما طممبممق  
اظهارات بازرس انجم   مما حمرف  

 می زن  ر  
به نار شما ا مراج هم مئمت مم دمره  

 درست بود؟ر  
به نار ما وقتمی کسمی تمخملمف  

 م کن   باد  اجراجش کردر 
آدا به نامر شممما گمزار  بمازرس  

 انجم  درست بود؟ر 
بمازر   مود  ایمالم کمرد  همر  
کسی از اد  گزار  مشمکمو،  
است  می توان  به بنم ه ممراجمعمه  
کن  تا استناد مستن  در ا متم مار  

 او قرار ده ر  
اگر گزار  بازرس صم مت دارد   
پ  چمرا از طمردمق دادگسمتمری  

 اق ام نمی کن  ؟ر  
بنا بمه گمفمتمه بمازرس از طمردمق  
دادگسممتممری نمم ممز اقمم ام شمم ه و  

 پرون ه در حال پ گ ری استر 
دکی ددگر از کارگران گمفمت: "  
ه   ک  از ما کمارگمران د ماع  
نمممممی کممنمم  اگممر  ممردی همم  از  
حقو  ما کارگر د اع کن  بعم از  
م تی به جرم کمممونم مسمت و دما  
کومه  ه او را بازداشت و زنم انمی  

 می کنن ر"  
شما  ردی رو می شناسم م  کمه  
از کارگر د اع کرده باش  و بمعم   
او را به اتهمام کمممونم مسمت و دما  
کومه  ه ا ی بمودن زنم انمی ا   

 کرده باشن ر؟  
م   ودم شخصا" کسی را نمممی  
شناسم   و می مما همممسمادمه ای  
دارد  که کمارگمر نمانموا اسمت    
ادشان ممی گمفمت  نمممادمنم ه مما  
کارگران نانوا را چن  سمال پم مش  
دستگ ر کمرده ا نم  و در زنم ان  
اطالیات سنن ج هر دو کملم مه او  

 را در آورن ر 

اس  نمادن ه کارگران نانوا چ سمت  
   و شما او را می شناس  ؟  

 م  او را نمی شناس ر 
دکی ددگر از کمارگمران گمفمت"  
سال گتشته در زممان انمتمخمابمات  
مجل  قرار بود شمهمرداری همممان  
زدممر پممل ) پممل همموادممی  را در  
ا ت ار مما قمرار دهمنم  تما در آن  
م ل مکانی بمرای  مود ادمجماد  
کن  ر اما شهردار بمعم  از چمنم   
م ت به قول  مود یمممل نمکمردر  
آقای یزدز چه کسمی بمه  مکمر  

 ما کارگران است؟" 
دممک کممارگممر جمموان کممه تمما آن  
  مامه سماکمت بمود گمفمت:" تما  
زمانی که ما با ه  مت   نباشم   
نمی توان   حق  ود را بمه دسمت  

 ب اورد ر "  
دک پ ر مرد س اه چهمره گمفمت:  
اقای یزدز ما چن  روز پم مش در  
مجمش یمومی دکومارچمه یملم مه  
هئ ت م دره انجم  رای داددم  و  
آنها را ا راج کمرددم   امما اممروز  
م  وقتی به د تر انجم  مراجمعمه  
کممردم همممممان ا ممراد در انممجممممم   
نشسته بمودنم ر وقمتمی مم  وارد  
د ممتممر شمم م دممکممی از ایضممای  
ه ئت مم دمره ا مراج شم ه گمفمت"  
اد  اقا ن ز در مجمش یمموممی از  
کمون ست ها د اع ممی کمرد و  
از شما یمکم  گمر متم م    مکمر  
 نکن   همه چ ز تمام ش ه است"ر  
دک کارگر ددگمر صم مبمت هما  
ی کارگر پ رمرد را تمائم م  کمرد  
و گفت مم  شماهم  آن ممو موع  
هست  و به چن  نمفمر ددمگمر نم مز  

 گفته بودن ر 
کارگر جوان گفت: " شما درسمت  
می  رماد   اما نباد  تم مت ادم   
 شارها یقب نش نی کمنم م ر مما  
کارگران باد  با تممام تموان بما آن  

 ا راد سود جو بر ورد کن  ر  
پ رمرد گفت:" چطور باد  بر مورد  
کن  ؟ وقتمی اداره کمار از آنمهما  
د اع می کن   مگر م مشمود بما  

 دو ت در ا تاد؟  
کارگر جموان: " ادم  ربمطمی بمه  
دو ت ن ارد  اد  مسله به  ود مما  
رب  دارد  ما آن آقمادمان را ا مراج  
کردد  و ددگر حق ن ارد در د متمر  
انممجممممم  حضممور دممابممنمم رآن ا ممراد  
نمادن ه ما بودن  واما  اممروز آنمان  

را نمی  واه   و چن  نفمر ددمگمر  
را انتخاب  واه   کمرد ادم  حمق  

 ماستر 
کارگر ددگر گفت:" وقتی دو مت  
از آنان د اع می کمنم  مما ممی  

 توادن  چکار کن  ر ؟"  
  ٤١ دک کارگر کمه وزنمش بمه  

ک لو نمی رس   گفت:" اگمر مما  
آنها را ا راج کمنم م  انمجممم  نم مز  

 تعط ل  واه  ش  و ررررر؟ 
کارگر جوان گفت: " چن  مم ت  
است که انجم  تماسم م  شم ه ؟  
نمی دان ر در م تی کمه انمجممم   
تاس   شم ه آن ا مراد چمه کمار  
میبتی برای ما کمارگمران انمجمام  
داده ان ؟ به نار م  انجم  وجمود  
ن اشته باش  بهتر است تما ادمنمکمه  
ی ه ای از نام مما کمارگمران سمو  
استفاده کمنمنم ر قمبمل از ادمنمکمه  
انممجممممم  تمماسمم مم  شممود ممما بممه  
سازمان تام   اجتمایی ممراجمعمه  
می کردد  تا هودت ما کمارگمران  
سا تمانی را تائ   کنن  و هم م   
گممونممه مممبمملممغممی پممردا ممت نمممممی  
کردد ر اما از روزی کمه انمجممم   
را تشک ل دادد    سازمان تامم م   
اجتمایی  ود را کنار کشم م ه و  
مسممئممو مم ممت تممائمم مم  کممارگممران  
سا تمانی را بمه یمهم ه انمجممم   
گممتاشممتممه اسممتر بمما ادمم  کممار  
سازمان تام   اجمتمممایمی هم م   
هزدنه ای بابت بمازرسمی پمردا مت  
نمی کن  و انجم  ن ز از  ود مما  
کمارگممران هممزدممنممه دردمما ممت مممی  
کن ر ما انجم  تشک ل داددم  تما  
جممهممت ر مماه حممال ممما کممارگممران  
 عا  ت کن ر و ی انجم  مما بمه  
بازرس ب ون حقو  سازمان تامم م   

 اجتمایی تب دل ش ه استر  
پمم ممرمممرد گممفممت:" ممم  بمما شممممما  
موا ق  انجمنی که ه   سمودی  
برای ما کارگران نم اشمتمه بماشم   

 نبود  بهتر از بودنش استر  
کارگر جموان گمفمت" مما نمبمادم   
ناام   باش    مما کمارگمران بمادم   
آن ا راد را ا مراج کمنم م  کمه از  
اموال ما سواستفاده می کننم  و  
ا راد د سوزی برای  ود انتمخماب  

 کن  "ر  
کممارگممر ددممگممر: ممم  بمما بممازرس   
 انجم  )س   یلی   همان کسی  
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  ٢٦ از صفحه              
که گفت هم مئمت مم دمره تمخملمف  
کرده ان   ص بت کمردم و ادشمان  
گفت:" به  رمان اری و اداره کمار  
نممامممه داده ام و بممه اسممتمم ممضممار  
مسممئمموالن شممهممر رسممانمم ه ام کممه  
ه ئت م دره یزل شم ه  همنموز در  

 د تر انجم  حضور دارن ر  
کارگر جوان: ما بادم  از صم مت  
و سق  ممجمممش یممموممی ممورد  

حمادت کمنم م  و بمه    ٩٥ ٠٩ ٨٤ 
هممر شممکممل ممممممکمم  در مممقممابممل  
ا ممرادی کممه مممی  ممواهممنمم  آن  
مجمش یمومی را بمه جمردمانماتمی  
رب  دهمنم  بمر مورد کمنم م ر مم   
 ودم مشاه ه کردم که ا مرادیمزل  
ش ه چن  روزی است تمعم ادی از  
هواداران  ودشان را به مم مان مما  
کارگران ایمزام کمردنم  و یملم مه  
س ت وسق  مجمش یمومی تبل مغ  
مممی کممنممنمم ر صمم ممبممت هممای  
کارگران پادانی ن اشت و مم  بمه  
د  ل سرمای ش د  ددگر تم مممل  
ادامه گفتگو را ن اشت  و ناچمارا"  

 م ل را تر، کردمر 
دک روز بع  به م ل کارگرانمی  
مراجعه کمردم کمه همر کم ام بما  
دک  ر ون و دا در کنار   ابمان  
) واقش در آ  حماج شمردمف  بمه  
م موه  مروشمی مشمغمول هسمتمنم   
ر ت ر اد  کمارگمران وقمتمی کمار  
سا تمانی به د  ل سرما تمعمطم مل  
می شود جمهمت تمامم م  همزدمنمه  
روزانه  ود در آن م ل بمه مم موه  

  روشی مشغول هستن ر  
به دک کارگر گفتم " و معم مت  
کار چطور است  مم مشمه بما ادم   
چن  ک لو م موه همزدمنمه  مانمواده  
 ود را تام   کن  ؟ آقای یمزدمز  
با  رو  اد  چمنم  کم ملمو مم موه  
چطور هزدنه دک  انواده تمامم م   
می شود؟ اما از ب کماری بمهمتمر  
اسمممت  تمممازه اگمممر ممممامممموران  

 شهرداری بگتارن ر  
شغل شما در سمال هممم م  مم موه  
 روشمی اسمت؟ر مم  اسمتمادکمار  
کمماشممی هسممتمم   و ممی سممرمممای  

 ش د  نمی گتار کار کن  ر  
وقتی ما صم مبمت ممی کمرددم   
چن  نفر ددگر از همان ا راد جممش  

 ش ن ر  
از همممممان  ممرد سممئمموال کممردم" ر  

راسمتمی چمنم  روز قممبمل جمملمسممه  
کارگران سا تمانی بود  شمما در  
آن جلسه شرکت کردد ؟ بلمه مم   

 شرکت کردمر  
جلسمه چمطمور بمود؟ اول هم مئمت  
م دره گزار  دادن  کمه در طمول  
دممک سممال بممرای ممما چممکممار  
کردن ر بع  دک نفر که  مود را  
حساب ار دادگاه معر ی کمرد  بمه  
سخنرانی پمردا مت و کمار همای  
ه مئمت مم دمره را تمائم م  کمرد و  
گفت اد  ا راد تنها دک م ل مون  
 نهص  هزار تومان کسری دارن ر  

حساب ار گفمت؟ بملمه حسماب دار  
گفت  بع  بازر  انمجممم  آمم  و  

  ٨٨ ایالم کرد که ه ئمت مم دمره  
مورد تخلف داشتن   کارگمران بما  
شمنم م ن اظمهمارات بممازرس سمراپمما  
گممو  شمم نمم   وقممتممی بممازرس  
مشغمول گمزار  بمود پم مشمنممماز  
مسج  که از سوی ه ئت مم دمره  
تمم ممردممک شمم ه بممود  رو بممه  
کارگران کمرد و گمفمت" کسمی  
که بمه ممردم اتمهمام دزدی بمزنم   

  ود  از همه دزد تر است"ر  
دکی ددمگمر از کمارگمران مم موه  
 رو  گمفمت" وقمتمی پم مشمنممماز  
مسج  حرف ممی زد  کمارگمران  
دک پارچمه یملم مه او ایمتمرا   
کردن   وقتی گزار  بمازرس بمه  
پادان رسم م  مما کمارگمران دمک  
پارچه قم مام کمردم و رای داددم   
که ایضای ه ئت مم دمره ا مراج  

 شون ر  
در همان وقت چمنم  نمفمر کمارگمر  
ددگر به جمش ما پ وستنم  و مم   
شخصا" آنان را می شنا تم  و از  

 آنان سئوال کردمر  
شما در ممورد ممجمممش یممموممی  

چممه نمماممری    ٩٥ ٠١ ٨٤ مممورد  
ن ارد ؟ر بمه نمامر مما آن ممجمممش  
یمومی قانونی بود و ه   کم   
نمی توان  در مقابمل اراده طمبمقمه  
کممارگممر ادسممتممادگممی کممنمم   ممما  
امروز به اداره کار مراجعه کمرددم   
و با رئم م  و  مردی کمه  مود  
ناظمر بمر ممجمممش یممموممی بمود  

 ص بت کردد ر  
رئ   اداره کار در ممورد ممجمممش  

 یمومی چه ناری داشت؟ر  
ما برای اد  ر ته بموددم  کمه بمه  
آنممان هشمم ار دهمم مم  کممه کمماری  

نکنن  که ما کارگران در مقمابمل  
اداره کار تجمش کمنم م   نمممادمنم ه  
اداره کمار کمه نماظمر بمر ممجمممش  
یمومی بود رسمما" آن را تمادمئم   
می کرد  اما آنان می گمفمتمنم "  
به د  ل ادنکه یزل ه مئمت مم دمره  
در دستور کار ممجمممش یممموممی  
نمبمموده  مشممکمل اسمت مسمئمموالن  
باالتر آن را تائ   کنن   ما پمرونم ه  
را بممه بمماالتممر از  ممودمممان ارسممال  

 کردد " ر  
مگر مسمئموالن اداره کمار نمممی  
دانن  که ایضاء ه ئت مم دمره را  
در مجممش یممموممی یمزل کمرده  

 ان ؟ ر 
 چرا می دانن ر 

حال که اداره کار می گمودمنم  "  
یزل هئ ت م دره در دسمتمور کمار  
مممجمممممش یمممممومممی نممبمموده  ادمم   
درست  پ  می توانمنم   مرا موان  
به مجمش یممموممی  مو  ا معماده  

 دهن  جهت یزل ه ئت م درهر  
دکی از کارگران گفمت" اتمفماقما"  
قرار است مجمش یمموممی ددمگمر  
برگزار کردد برای انتخاب بمازرس  
انجم   ما ن ز به رئ   اداره کمار  
پ شنهاد دادد  و گمفمتم م   بمرای  
پادان دادن به اد  مشکالت  مم   
انتخابات بمرای انمتمخماب بمازرس   
یممزل همم ممئممت ممم دممره را نمم ممز در  
دستور کار آن ممجمممش یممموممی  

 قرار ده  ر  
به نار م   اد  پ شنهاد درسمتمی  
است  رئ   اداره کار چه جوابمی  

 به شما کارگران داد؟ر  
رئمم مم  اداره کممار همم مم  جممواب  

 میبتی به ما ن ادر  
دکی ددگر از کمارگمران گمفمت"  
اداره کار رسما" از هم مئمت مم دمره  
د اع می کن   اگر د ماع نمممی  
کنن   چرا پ شنهاد شما را قمبمول  

 نمی کنن ر؟"  
به نار م  اداره کار نمممی تموانم   
از هئ ت مم دمره یمزل شم ه د ماع  
کن   چون در ممجمممش یممموممی  
یممزل شمم ه انمم   اداره کممارمممی  
 واه  ممراحمل قمانمونمی را طمی  

 کنن ر  
دکی ددگر از کمارگمران گمفمت"  
ما به رئم م  اداره کمار گمفمتم م   
درصممورت اجممرا نشمم ن مصمموبممه  
مجمش یموممی در ممقمابمل اداره  

 کار تجمش  واه   کردر" 
به اد  ترت ب گفتگو با کمارگمران  
سا تمانی شهر سقز را بمه پمادمان  
می برد  و چ زی که بمرای مم   
و کارگران سئوال است؟ اد  ممی  
باش  که چرا رسانه همای کشمور  
و بخصوه رسانه همای اسمتمانمی  
و شهرستانی در مقابل ادم  همممه  
تمم مموالت کممه بممعمم  از مممجمممممش  

بمه    ٩٥ ٠١ ٨٤ یمموممی ممورد  
وجود آمم ه سمکموت کمرده انم ؟ر  
امروز دنم مای ابمر قم رت رسمانمه  
حممتممی بممه زنمم گممی  صمموصممی  
انسانها ن ز سمرکمی ممی کشم ر  
در شهر سقز ده ها گروه و سمادمت  
وجود دارن  که همه روزه ا بمار و  
گزارشمات ادم  شمهمرسمتمان را در  
دق قه اول تم مت پموشمش  مبمری  

  ٤ قرار می دهن ر اما در ممقمابمل  
هممزار ایضممای انممجممممم  صممنممفممی  
کارگران سا تمانی و مشمکمالت  
ی د ه آنمان سمکموت کمرده انم ؟ر  
دکی از گروه های  مبمری شمهمر  
سقزبنام )پادگاه مسمتمقمل  مبمری  

  ٩٥ ٠١ ٨٤ سممقممز آوا  در روز  
دمعمنمی همممان روز کمه ایضمای  
انجم  برای شمرکمت در ممجمممش  
یمومی آم ه بمودنم   تما ممقمابمل  
مسج ی که جلسه در آن بمرگمزار  
ش ه مراجعه ممی کمنم ر پمادمگماه  
 ممبممری مممورد نمماممر سممردممش  ممبممر  
برگزاری مجمش یممموممی را بمه  
است ضار مردم شهمر و کمارگمران  
می رسان راما میل ادمنمکمه تمممام  

نمفمر    ٨١١ کارگرانی کمه حم وا"  
بودن  با گاز منو اکسم م  کمردم   
 فه شم  بماشمنم   گمزار  را نما  
تمام می گمتارد و وارد ممجمممش  
یمومی نمی شود تما مصموبمات  
مجمش یمومی را بمه اسمتم مضمار  

 مردم و کارگران برسان ر!  
سکوت رسانه ها ی شمهمری در  
مورد مشکالت ی دم ه کمارگمران  
سا تمانی بی احترامی به آنمان و  
 مم مممت بممه کسممانممی اسممت کممه  
کارگر را طمبمقمه پسمت جماممعمه  
می داننم ر در  ممم  مسمئموالن  
امن تی شهر سقز ن ز که هم مشمه  
با ی نک امن تی بمه ادم  شمهمر  
می نگرن ر امما در ممقمابمل ادم   
ت والت مهم  کمه در چمنم  روز  
گتشته در شمهمر بمه وجمود امم ه  

است سکوت کمرده انم ! سمکموت  
مسئوالن امن تمی بمه  ماطمر ادم   
است که سا هاست یملم مه طم مف  
راددکال جنمبمش کمارگمری شمهمر  
سقز تبل غ می کنن ر سما مهماسمت  
ط ف راددکال جمنمبمش کمارگمری  
سمقممز را بممه بممهمانممه همای واهممی  
بازداشت  م اکمه  تمهم دم   بمی  
احترامی  هتک حرمت و ده هما  
مشکالت برای آنان به وجمود آوده  
ان ر اگر امروزمسئوالن اممنم متمی  
ب ادنم  و ادم  واقمعم مت را قمبمول  
کنن  که ط ف راددکمال جمنمبمش  
کارگری شهر سقز با ه   گونمه  
تخلفاتی که از سوی هر کم  و  
دا نهادی صورت گمر متمه بماشم    
ممماشمات نمممی کمنمنم   یمممال"  
طمم ممف راددممکممال ادمم  جممنممبممش را  
تقودت کرده ان ر بنابراد  سمکموت  
برای مسئوالن امن تی شهر سمقمز  
و استان بهترد  گمتدمنمه اسمتر از  
سوی ددگر چن  نفمرکمه  مود را  
به اآهان یموممی بمعمنموان  معمال  
کارگری ممعمر می کمرده انم  و  
دکمی از کمارهمای اصملمی آنمان  
شممعممار دادن ممممی بمماشمم   در  
شعارهادشان  ود را طر  ار طبمقمه  
کارگر و طر  ار کارجمعی ممی  
داننم   امما اممروز بمعمنموان ردمش  
سف   به  عا  ت پردا تمه انم   تما  
ادنکمه ممجمممش یممموممی ممورد  

را بممی ارز  و بممه    ٩٥ ٠١ ٨٤ 
دنبال آشمتمی دادن ممتمخملمفمان بما  
ط ف راددکال جمنمبمش کمارگمری  

 هستن !! 
کارگران: به ن روی  ود ممتمکمی  
باش    ه   کم  و دما نمهمادی  
نمی توان  د سوز تر از  ود شممما  
باش ر بمنمابمرادم  صمفموف  مود را  

 منسج  و مت   یمل کن  ر  
 وانن گان یزدز  ه ف از نموشمتم   
و مکتوب کردن اد  گفتمگمو هما  
به اد  معنا ن ست که به شمخمص  
دما اشمخماصمی اتمهمام زده بماشمم ر  
ه ف از انجام دادن ادم  گمفمتمگمو  
مته  کردن کسانمی نم مسمت  دما  
تبرئه کردن کسانی ددگمرر هم ف  
از ادمم  گممفممتممگممو ادمم  بممود کممه  
کارگران و مردم شهر از و عم مت  
 ب رانی شهر اطالع داشته باشن ر  
بمما احممتممرام ممم مممممود صمما مم ممی  

 ٩٥ ٠٠ ٨ 
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 ٢٣ صفحه    

ب نبال انتشار گزار  گمور موابمی  
در اطراف تهران گمزار  ددمگمری  
منتشر ش  از زن گی دک زن و  
شهر جوان در کوه یون در شمممال  

 تبردزر  
در اد  گزار  آم ه است: ر ا و  
سه ال در ش اری شبم مه  مار در  
اد  کوه همانن  انسمانمهمای او م مه  
زن گی می کنن ر آنها بما جمممش  
آوری  ممادممعممات و  ممرو  آنممهمما  
بممرای  ممود نممان شممب تممهمم ممه  
م کنن ر م    زن گمی ادم  دو  
ب خانممان آنمقم ر کمیم مف و آ موده  
م باش  که قل  از ب ان آن یماجمز  

 است! 
اد  گزار  از قول مسای  دمکمی  
از مسممئمموالن  ممبممر مممی دهمم ر  
و ع ت ر ا و سهم مال و همزاران  
کارت   واب و گور واب و کموه  
 واب ددگر نشان ممی دهم  کمه  
اد  گونه قو مهما آره ای پمادمه و  
اساس ن اردر در تبردز همزاران نمفمر  

ددگر همانن  اد  دو نفر سرپناهمی  
بممرای مصممون بممودن از سممرمممای  
جانسوز زمستان و  متادمی بمرای  
 وردن ن ارن ر داشت  حمام  آب و  
آشام  نی  ناا ت و بمهم اشمت از  

 آرزو های م ال استر  
بر اسماس گمزار  همای رسمممی  
تقمردمبما دمک سموم ممردم تمبمردمز  
حاش ه نش   هسمتمنم  دمعمنمی در  
ب غو ه هادی زن گی می کمنمنم   
که با کارت  و حلمب و  شمت و  
چوب سره  بن ی کرده انم  و از  
کوچکتمردم  اممکمانمات زنم گمی  
شهری مم مروممنم ر  مبمرگمزاری  
تسن   وابسته به سواه پاسم اران در  

تمعم اد    ٩٥ گزارشی در مهر مماه  
همزار نمفمر    ٥١١ حاش ه نش نان را  

ایممالم مممی کممنمم ر بممه هممزاران  
آ ونکی که در م الت آ ماقم مه   
دادا  آباد  بهشتی  دموسمف بماد   
ادمم ه  ممو  سمم ممالب  طمما ممقممانممی   
یباسی  کشتارگاه و ررر سا متمه  

ش ه  نم شود  انه گمفمتر نمه از  
وسادل گرمادی  مبمری هسمت و  
نه از آ ب  و ه کشی و دا س سمتم   
 ا البر در اد  م مالت همزاران  
کود، در معر  تمهم دم  انمواع  
آ ودگی ها و ب ماری ها هستنم ر  
نه از م رسه  بمری هسمت و نمه  
از وسادل بازی و تفردحر زنم گمی  
مردم ساک  اد  مم مالت تمفماوت  
چن انی با گور وابی و دما کموه  

  وابی ن اردر 
شممهممرداری تممبممردممز و مممقممامممات  
جمهوری اسالمی در اد  شهر بما  
انجام اق امات نممادشمی و بمه راه  

تمعم اد    ٠٢ ان ا ت  کم س ون ماده  
ان کی آپارتمان همای کموچمک  
سا ته و ادیا می کنن  کمه در  
اد  شمهمر گم ا و ممعمتماد وجمود  
ن اردر اما هر انسان شردمفمی اگمر  
سری به دکی از م الت گمفمتمه  
ش ه در باال بزن   معنمای  مقمر و  
ایت اد را می  مهممم  و ممتموجمه  

ممم ممشممود کممه سمما ممتمم  صمم  دمما  
دودست آپارتمان دردی از صم هما  
هزار ب خانمان و حاش ه نشم م  دوا  
نمممممی کممنمم ر گممور مموابممی  کمموه  
 وابی  کارت   وابی و حماشم مه  
نش نی نت جه سودجوئی سمرممادمه  
داری و  مممارتمممگمممری دسمممت  
انمم رکمماران جمممممهمموری اسممالمممی  
استر  قم  بما همزاران مم ملم مارد  
دزدی هممای  مما  شمم ه تمموسمم   
رئ   قوه قضائ ه  م متموان بمرای  
تمممممممام حممماشممم مممه نشممم مممنمممان و  
بمم ممخممانمممممانممهممای تممبممردممز مسممکمم   
مممنمماسممب سمما ممتر و بمما هممزاران  
ممم مملمم ممارد دزدی سممادممر سممران  
جمهوری اسالمی و هزدنمه همای  
گممزا ممی کممه صممرف نمم ممروهممای  
سممرکمموب و کمممممک بممه تممرودممج  
 را ات و کمک به گمروهمهمای  
تروردستی در سمادمر نمقماط جمهمان  
م شود  دمک زنم گمی انسمانمی  
برای م ل ونها ب خانمان در سمادمر  

 شهرهای ادران سا تر  
داشت  مسکم  ممنماسمب از نمامر  
 ضمما  بممهمم اشممت و ادمممممنممی و  
  مات شهری )بر   آب گمرم و  
سمممرد  آشمممومممز مممانمممه  حمممممممام و  
دستشودی دا ل سا تمان  وسادمل  
تهوده و گرما  امکان اتصمال بمه  
شبکه های تلفنی و تلودزدونی و  
دسترسی بمه  م ممات یممموممی  
م لی  حمق همممه ممردم اسمتر  
ر ا و سه ال و مم ملم مونمهما نمفمر  
ددگر از اد  حق م روم شم ه انم ر  
حممق آنممهمما بممه جمم ممب سممران دزد  
جمهوری اسمالممی ر متمه اسمتر  
آنها شاک ان و م ی ان جمممهموری  
اسالمی هسمتمنم ر ادم  دمکمی از  
جممرائمممممی اسممت کممه جمممممهمموری  
اسممالمممی بممادمم  بممخمماطممر آن بممه  

 م اکمه کش  ه شودر 

 کوه خوابی در تبریز          
 رضا و سهیال شاکی هستند!

 شهال خباززاده

فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران به همه کارگران در سراسر 
 ٦٩٢١کشور پیرامون حداقل مزد سال 

 

امروز نه  بهمم  مماه اسمت و تما  
تممعمم مم مم  حمم اقممل مممزد سمما مم ممانممه  

روز وقت باقی اسمتر    ٤١ ح اکیر  
امسال بر  الف سا های گمتشمتمه  
جلسات ح اقل مزد که هر سما مه  
از آبانماه  کلم م  ممی  مورد  دما  
بمرگمزار نشم ه اسمت و دما وزارت  
کممار و نممهممادهممای دسممت سمماز  
کممارگممری از انممعممکمماس آن در  
 برگزاردها  مودداری کمرده انم ر  
تنها  بری که تماکمنمون در ادم   
مورد منتشر ش ه است مربوط بمه  

دی مممماه اسمممت کمممه در     ٠٢ 
حاش ه جلسه ممو موع پم موسمتم   

   ٠٤٤ ادمران بممه مممقماو ممه نمماممه   

مسئله ح اقل مزد و منطمقمه ای  
ش ن آن مطرح و سو  در حاشم مه  
جلسه مربوط به الد ه اصمالحم مه  
قانمون کمار ایمالم گمرددم  طمرح  
منطقه ای شم ن ممزد ممنمتمفمی  

 استر 
 

کارگران و داران و همممکماران در  
 سراسر کشور 

 
سمما ممی کممه از    ٨٨ در طممول  

تصودب قانون کار م گترد دو مت  
و کمار مرممادمان از دمک سمو از  
طردق ممنوی ت ادجاد تشکلهمای  
مستقل کارگری و جلوگ مری از  

حضممور نمممممادممنمم ه هممای واقممعممی  
کارگران  در شورادعما می کمار و  
از طرف ددگر بکارگ ری نمادنم ه  
های دست ساز کارگری در ادم   
شورا  هر آنچه را کمه ممتمضممم   
 ارتگری های شمان در تمعم م م   
ح اقل مزد بموده اسمت بمه پم مش  
برده ان  و همر سما مه بما تمعم م م   
ح اقل مزدی ناچ ز و  مفمت بمار  
شرادطی را پ دم  آورده انم   کمه  
 ی ا  ال  ماصملمه سمبم  همزدمنمه  
دک  انوار چهار نفره بما حم اقمل  

بمرابمر رسم م ه و    ٥ مزد بمه ممرز  
ممم مملمم ممونممهمما کممارگممر شمما ممل و  
بازنشسته و ممعملم  و پمرسمتمار از  

تمامم مم  حم اقمملمی از ممعما  در  
مممانمم ه انمم ر طمموردممکممه امممروزه  
 ودکشی و  ودسوزی کارگمران  
ب   ل  قمر و نم اری   مروپماشمی  
هممزاران  ممانممواده کممارگممری در  
نممتمم ممجممه مشممکممالت اقممتممصممادی   
کارت   موابمی و گمور  موابمی   
کل ه  روشی  ت   مروشمی زنمان   
زبا ه گمردی انسمانمهما  ایمتم ماد   
حتف اساسی ترد  اقمالم  متادمی  
از قب ل گوشت و م موه از سمفمره  
های کارگران  ی م دسترسی بمه  
درمان مناسب   باز مان ن ص هما  
هزار کود، از ادامه ت ص مل و  
گس ل آنها به بازار کار و دهمهما  

مص بت الیالج ددگر به س ممای  
دک جامعه هشتاد م ل ونی کمه  
دارای رتممبممه اول  ثممروتممهممای  
طمبمم ممعمی در جمهممان ممی بمماشمم   

 تب دل ش ه استر 
 

بما ادم  حمال دو ممت روحممانمی بممه  
شممکممل بسمم ممار گسممتمما ممانممه ای  
همممچمنمان در تمال  بمرای ارزان  
سازی ن روی کار و ت م ل  مقمر  
و گممرسممنممگممی روز ا ممزون بممر  
م ل مونمهما  مانمواده کمارگمری از  
طردق تصمودمب و اجمرای الدم مه  
اصالح ه قمانمون کمار و انمجممماد  

 ح اقل مزد بوده است و ادنک  
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استف   و   نمخمسمت وزدمر سموئم   
قممرار اسممت دممازده  مموردممه بممرای  
ددمم اری دو روزه بممه ادممران سممفممر  
کن ر اد  سمفمر بمه دیموت حسم   
روحمانمی صمورت گمر متمه اسممتر  
آن ر   ربه رئ   ات ماددمه ممتمال  
ن ز او را همممراهمی  مواهم  کمردر  
دک د  ل اد  همممراهمی  شماری  
اسممت کممه کشممور سمموئمم  بمما آن  
روبروسمتر از جممملمه بمخمشمی از  
 عا    کارگری چپ و راددکمال  
در ات اددمه سمراسمری سموئم  )ال  
او  طی نامه ای ایالم کرده انم   
و گفته ان  که حاال که شممما بمه  
ادران م رود   برای مطلش شم ن از  
و ش کمارگمران بمرودم  بما بمهمنمام  
ابممراهمم مم  زاده و یممبمم ی کممه در  
زن انن  تماس بگ رد ر بمرودم  پمای  
صمم ممبممت جممعممفممر یممامم مم  زاده و  
کممارگممران ددممگممری کممه بممخمماطممر  
مبارزاتشان احکام سنمگم م  زنم ان  
گمر متمه انمم   بمنمشم ممنم م ر جما ممب  
ادنجاست که شمار قابل تموجمهمی  
از کملموپ همای کمارگمری ادم   

 نامه را امضا کرده ان ر  
اد  یک  ا عمل ها  صموصما در  
برابر مطلبی از آنم ر   مربمه در  
مممورد ادمم  سممفممر و و ممعمم ممت  
کارگران در ادران صورت گمر متمه  
استر آن ر   ربه در آن مطلب از  
اد  ص بت م کن  که گمودما در  
ادممران دممک تصممودممر مممتممنمماقضممی  
وجود داردر از دکسمو کمارگمرانمی  
دستگ ر و زن انی مم مشمونم  و از  
سوی ددگر در بر می از صمنمادمش  
نهاد ها و  عا م م  کمارگمری ای  
وجود دارن  که  عا  ت م کمنمنم ر  
و گودا ادشمان مم مخمواهم  بسمراغ  
آنان برود تا با آنهما  تموا مقمی در  
زم نه مقماصم  مشمتمر، امضما  
کن ر و روش  است که  ممنمامور  
همانا  انه کمارگمردمهما و تشمکمل  

 های دست ساز دو تی استر 
 

گفتنی است که آن ر   مربمه در  
پ  چهره ات ادده ای ا   چمهمره  
ددگری ه  داردر آنه  یضودت او  

در ه ات رئم مسمه نمهمادی تم مت  
ینوان "معامالت سوئم ی" اسمتر  
کار او در اد  نهماد مشماوره دادن  
به سرممادمه داران سموئم ی بمرای  
سرماده گتاری های ب   ا مململمی  
استر در هم   رابطه  مبمر هسمت  
که او معامله  رو  اسملم مه بمه  
یربستان سوئ ی را نقش ممهمممی  
داشته استر پ  چه کسی بهمتمر  
از آن ر   ربه که هممراه نمخمسمت  
وزدممر ادمم  کشممور بممه ادممران سممفممر  

 کن ر  
 

سفر ه ات سوئ  به ادران  بمخمشمی  
از س است هم شگی اد  دو مت و  
دو تهای  مرب در مممماشمات بما  
جمهوری اسالمی و ددموملممماسمی  
 مم ممر انسممانممی و  مم  مممردمممی  
آنهاستر در حما م مکمه رهمبمران و  
 عا م م  کمارگمری در ادمران زدمر  
 شار دائمممی دسمتمگماه سمرکموب  
رژدمم  قممرار دارنمم ر دهممهمما  ممعممال  
کممارگممری  مممعمملمم    دانشممجممو و  
مردم معتر  با احکماممی تم مت  
ینوان "ا الل در نمامر و اممنم مت  
ملی" حک  زن ان گمر متمه و زدمر  
تغق ب و پم مگمرد قمرار دارنم   از  
جمله در همم م  همفمتمه بمه ممنمزل  
جممعممفممر یممامم مم  زاده از رهممبممران  

سال حک  دمور     ٠٧ کارگری با  
بردن   تا او را دستگ ر و زنم انمی  
کنن ر ه ات سموئم  بما زدمر بمغمل  
زدن رهبر ات ادده متال و با ژسمت  
تماس با  عا م م  مشمغمول نمقمشمه  
کاسبکارانه  ود  اسمت و دارد  

 به سوئ  ادران م رودر  
 

ادنان به کشوری سفمر مم مکمنمنم   
که همگام بما تموا مق هسمتمه ای  
شان ای ام ها را ش ت داده اسمتر  
در کممنممار سمم مماسمت ارزان سممازی  
نمم ممروی کممار و تشمم دمم  ردمما ممت  
اقتمصمادی  مماشم م  سمرکموب و  
جنادتش را با سبع ت ب شتمری بمه  
پ ش مم مبمردر مما همممبمسمتمگمی  
 معما م مم  کمارگمری در اتم ماددممه  
کارگری ال او سوئ  با کمارگمران  

ادران که بصورت نامه ای  طماب  
به اد  ه ات نموشمتمه شم  را ارج  
م گتارد  و تال  مم مکمنم م  کمه  
س است های مماشات گرادمه ای  
از اد  دسمت را وسم معما ا شما و  
حممممادمت نمهممادهمای کمارگممری و  
انسان وسمت در سمراسمر جمهمان را  

 جلب م کن ر 
در ی   حمال سمخم  کمارگمران و  
رهبران کارگران بما کسمی چمون  
آن ر   ربه ادنست که شممما کمه  
در پممز و نمممممادممنمم گممی از سمموی  
ات ادده تان همراه چمنم م  سمفمری  
ش ه اد ر چرا جمهموری اسمالممی  
را بخاطر امن تی کردن ممبمارزات  
برحق کارگران  ممعملمممان و ممردم  
معتر  م کوم نم کمنم م ؟ چمرا  
 واستمار آزادی  موری کسمانمی  
چون بهنام ابراه   زاده  اسممایم مل  
یممبمم ی  آتممنمما دائمممممی و شمممممار  
بس اری از زن ان ان سم ماسمی کمه  
بخاطر مبمارزاتشمان احمکمام زنم ان  
گر ته ان   نم شود ؟ ب اد م  پمای  
سخ  ما بنش ن   تا اگر تماکمنمون  
ص ای ایمتمرا  مما را نشمنم م ه  
اد   به شما نشمان دهم م  کمه بمر  
ممم مملمم ممونممهمما کممارگممر و بممر مممردم  

 معتر  ادران چه م گتردر 
جمهوری اسالمی یضو سمازممان  
جهانی کمار اسمتر کمنموانسم مون  
های ب   ا مللی ادم  سمازممان را  
امضا کرده است و اکنون نه تنهما  
ادمم  کممنمموانسمم ممون همما را زدممر پمما  
گتاشته است  بملمکمه کمارگمر را  
بخاطر مبارزاتش  بخماطمر ادمنمکمه  
تشممکمملممش را ادممجمماد کممرده اسممت  
زن انی م کن   زدر شکنجمه قمرار  
مم مم هم   بمه شمال  مم ممکمشمم  و  
جنادت م کن ر چرا سکوت کمرده  
اد ر جممهموری اسمالممی بمخماطمر  
جنادمات و سمرکموبمگمردمهمادمش از  
تمامی مراجش ب م  ا ممململمی و از  
جمله سازمان جهانی کمار آی ال  

 او ا راج شودر 

 در حاشیه سفر هیات سوئد به ایران
 شهال دانشفر

 
که با ایمتمرا مات گسمتمرده مما  
کممارگممران تمما بمم دممنممجممای کممار  
نتوانستمه انم  ادم  الدم مه را بمه  
سرانجام مطلوب  ود برسانمنم  در  
ص دن  تا از طمردمق دسمتمکماری  
آشکار در نرد تمورم و مسمکموت  

تما    ٩٢ گتاشت  ح اقل مزد سال  
واپس   روزهمای سما مجماری  از  
دممک سممو همم  سمم ی در بممرابممر  
اظممهممار نمماممر و ایممتممرا  ممما  
کارگران نسبت به رونم  تمعم م م   
حم اقممل مممزد سممال آدممنمم ه ادممجمماد  
کنن   و هم   همر آنمچمه را کمه  
 ود می  واهن  بی ه   ک  و  

 کاستی  به تصودب برسانن ر 
 

هر چمنم  کمه ممبمارزات مما در  
طول سا  ان گمتشمتمه نمتموانسمتمه  

  ٤٠ است منجر بمه اجمرای مماده  
قانون کار و ا زادش ح اقمل ممزد  
بر اساس سب  هزدنه دک  مانموار  
چهار نفره و بمر مورداری ممان از  
دک زن گی انسمانمی بشمود بما  
اد  حال در طول سا های گتشتمه  
ما ممو مق شم ه ادم  سم ماسمت و  
تال  هر  دو دو ت احم ی نم اد  
و روحانی را برای انجماد حم اقمل  
مزد به شکست بکمشمانم م  و در  

ن ز مو ق ش د  بما    ٩٠ پادان سال  
طوممار ایمتمرا می چمهمل همزار  
نممفممری بممرای ا ممزادممش مممزد و  
تجمعات م  ود کارگمران امضما  
کنن ه ادم  طموممار و  ایضمای  
سن دکای کارگران شرکت واحم   
تهران  بن  و بست  پشمت پمرده و  
قطعی دو مت و کمار مرممادمان و  
نمممممممادمممنممم ه همممای دسمممت سممماز  
کارگری بمرای ا مزادمش حم اقمل  

درصم  بمرای    ٠٥ مزد به م مزان  
را در ه  بشکن   و آنمرا    ٩٨ سال  

درصمم     ٨٥ در ادمم  سممال بممه  
بممرسممانمم مم ر و اگممر نممبممود ادمم   
ایترا ات و ددمگمر ایمتمرا مات  
کممارگممری  از مممقممطممش قممطممش  

بمه    ٠٩٨٩ سوبس  ها در آآر مماه  
ادمم  سممو و بممر اسمماس قممانممون  
ه  من  سازی دارانه هما حم اقمل  
مزد را ممنمجممم  کمرده بمودنم  و  
ردا ی ه  در ادم  سما مهما بمه آن  

 ا زوده نش ه بودر 
 

اما امسال با توجمه بمه سم ماسمت  
آشکار و بس ار گستا مانمه دو مت  
روحمانممی بممرای انممجممممماد حمم اقممل  
مزد ی م برگزاری جلمسمات ممزد  
و همممممچممنمم مم  کمموتمماه آممم ن  
تشکلهای دست سماز کمارگمری  
از  م مممه شمب بمازی همای همر  
سا ه شان در اد  ممورد  کماممال  
روش  است که قرار ن ست حمتمی  
مشابه سا های پم مش نم مز بمرای  
ا ممزادممش حمم اقممل مممزد اقمم امممی  
انجام دهمنم ر  متا الزم اسمت مما  
کممارگممران بمم ممش از هممر سممال  
ددگری نسبت به ا زادش حم اقمل  
مممزد و رونمم  آن حسمماسمم ممت و  

 یک  ا عمل نشان ب ه  ر 
 

در ادمم  راسممتمما اتمم مماددممه آزاد  
کممارگممران ادممران از تشممکمملممهمما و  
نهادهای مستقل کارگری  همممه  
کارگران در سراسر کشمور بمودم ه  
کارگران صنادش کل  ی هممچمون  
پتروش می هما و نمفمت  صمنمادمش  
 ودروسازی و  موالد و ممعمادن  
ممم ممخممواهمم  تمما نسممبممت بممه یمم م  
برگزاری جملمسمات ممزد و یم م  
انممعممکمماس ا ممبممار آن دسممت بممه  
ایممتممرا  بممزنممنمم  و  بممه نمم ممو  
مقتضی از طردق طومار نمودسمی  
و دا  تجمعات مطا بمه مم مور و  
معتر انه و دما ایمتمصماب و بمه  
  ابان آم ن  بطور متم م انمه ای  

قمانمون    ٤٠  واهان اجمرای مماده  
کار و ا مزادمش حم اقمل ممزد بمر  
اساس سب  هزدمنمه دمک  مانموار  
چممهممار نممفممره بشممونمم ر همممممه ممما  
کممارگممران بممادمم  بمم انمم مم  تممجمممممش   
ایتمصماب و ایمتمرا  بمه سمتم   
مع شتی حمق مسملم  مماسمت و  
ه   ق رتی را دارای سملمب حمق  
 واهی از ما کارگمران و تمال   
برای بمر مورداری ممان از دمک  

 زن گی انسانی ن ستر 
 

همبسته تر باد ممبمارزه سمراسمری  
کممارگممران ادممران بممرای ا ممزادممش  

 ح اقل مزد 
 

 –ات اددمه آزاد کمارگمران ادمران  
 ٠٩٩٥ نه  بهم  ماه  
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

 ٢٢، ساختمان پالسکو در ٢٥ساختمان پوشاک در 
 تجانس و یکسانی نرسیدن به ایمنی خدمات و تجهیزات آتش نشانی تهران

 نسان نودینیان

طبمقمه    ٥ در آتش سوزی سا تمان  
در   ابان جممهموری  در همنمگمام  
ام ادرسانی برای نمجمات ادم  دو  
کارگر زن  نردبمان هم م رو م مکمی  
هنگام بازش ن دچار مشکمل شم   
و باز نش ر  چمنم ی بمعم  دمک  
وبسادت به نام پ مام نمو مم ارکمی  

دادنم     را ا شا کرد که نشان ممی 
  ٠ که شهرداری تمهمران بم مش از  

سممال اسممت از انممجممام  مم مممات  
تعم رات و نگمهم اری تمجمهم مزات  

نشانی تهران تموسم  ادمودمکمو    آتش 
کمنمنم ه    ماگ روس )شرکت تأمم م  
نشمانمی     تجمهم مزات ادمممنمی آتمش 

اسمممت و یممملممم مممر ممم     سمممربممماززده 
هش ارهمای ادمودمکمو مماگم مروس  

 استر    ترت ب اثری ن اده 
 

در حادثه سا تمان پالمسمکمو نم مز  
شمملممنممگ آب آتممش نشممانممی بممه  

رسمم مم ر   طممبممقممات  مموقممانممی نمممممی 
 «) بوا فضمل اشمرف ممنمصموری 

کمارشممنمماس ادمممممنمی و بمهمم اشممت  
 کار  

یمملممل آتممش سمموزی سمما ممتمممممان  
پوشا،   ابان جمهوری بم سمت  

  راموشی سورده ش ر 
در ارتمبماط بما پمادم م     ٩٩ از سال  

بودن ادمنی سا تمان پالمسمکمو و  
 رسموده شم ن سما متمممان بم  م مل  
رابممطممه  قمما مم ممبمماف بمما بممنمم مماد  
مستمضمعمفم م  و سموماه پماسم اران  

 ب ست  راموشی سورده م شودر 
   

طبمقمه    ٥ در آتش سوزی سا تمان  
در   ابان جمممهموری تمهمران کمه  

  ٨٩ صبح روز    ٠٠ حوا ی سایت  
رد  داد  انممگممشممت    ٠٩٩٨ دی  

اتهام بطرف قا  باف نشانمه ر متر   
اد  حادثه که در دمک کمارگماه  

نمفمر از    ٨ تو    پوشا، رد داد   
کارگران زن کمارگماه کمه بمرای  

هما آودمزان    نجات جانشان از پمنمجمره 
بودن   از ارتفاع سقوط کمردنم     ش ه 

و جان با تمنم ر ا مراد حما مر در  
نزددک م ل حادثه بما اسمتمفماده  

هممای تمملممفمم   ممود از    از گمموشممی 
ص نمه سمقموط ادم  دو کمارگمر  
  لمبرداری کردن  و   ملم  آن در  

 ادنترنت منتشر ش  
در هممنممگممام اممم ادرسممانممی بممرای  
نمممجمممات ادممم  دو زن  نمممردبمممان  
ه  رو  کی هنگام بازش ن دچمار  
مشکل ش  و باز نش ر  چمنم ی  
بع  دک وبسادت به نام پم مام نمو  
م ارکی را ا شا کرد کمه نشمان  

دادنم  کمه شمهمرداری تمهمران    می 
سمال اسمت از انمجمام    ٠ ب ش از  

  مات تمعممم مرات و نمگمهم اری  
نشانی تهران تموسم     تجه زات آتش 

ادممودممکممو ممماگمم ممروس )شممرکممت  
کنمنم ه تمجمهم مزات ادمممنمی    تأم   
اسممت و    نشممانممی  سممربمماززده   آتممش 

یمملمم ممر مم  هشمم ارهممای ادممودممکممو  
 استر    ماگ روس ترت ب اثری ن اده 

ادمم  حممادثممه حسمماسمم ممت ا ممکممار  
همای ادمران را    یموممی و رسمانمه 

 برانگ ختر 
 

سا ه دکی از    ٤٤ ش رد   روتنی  
کمارگممران کشممتممه شمم ه در آتممش  
سوزی روز دک شمنمبمه  م مابمان  

سممال    ٨ جمممممهمموری اسممتر او از  
پ ش درپی جم ادمی از همممسمر   
در اد  واح  تمو م م ی کمار ممی  

سما مه امما    ٨٠ کرد و دک د تر  
مبتال به ا متمالل آهمنمی داشمتر  
اد  د تر که اکنون در دمکمی از  
مراکز بهزدستی نمگمهم اری ممی  

 شودر  

سما مه دومم م     ٢١ آآر حق ناری  
کارگر زنمی اسمت کمه تصماودمر  
سقوط او در جردمان آتمش سموزی  
دکشنمبمه تمهمران  واکمنمش همای  
گسترده ای در ا کار یمومی و  
شبکه های اجتمایی برانگ خمتمه  
استر آآر حمق نمامری دو  مرزنم   
دارد و ده سال پ ش از همممسمر   
ج ا ش ه بودر او از سه ماه پم مش  
از کممار در ادمم  واحمم  تممو مم مم ی  
کناره گ ری کمرده بمود امما روز  
دک شنبه برای پ گ ری حمقمو   
معوقه  ود به م ل کار سابمقمش  

 مراجعه کرده بودر 
 

آتش سوزی سا تمان پالسکو هم   
در ابعادی بزر  و  اجعه بماری  
یم م دسمتمرسمی ادسمتمگماه هممای  
آتش نشان به تجه زات اسمتمانم ارد  
ش ه و امروزی را بمارددمگمر جملمو  
چشمان اشکبار مردم در تمهمران و  

 ادران  آوردر  
 

آمار واقعی جانبما متمگمان حمادثمه  
اتش سوری پالسکمو را ممنمتمشمر  

آتمش    ٠٢ نکرده ان ر جمانمبما متم   
نفر ددگر را ایالم کمرده  ٤ نشان و  

ان ر هر تعم اد از کسمانم مکمه در  
اد  حمادثمه اسمفمبمار و سمنمگم م   
جانشان را از دسمت داده بماشمنم    
مسبب اصلی مر  آنمهما نمامام  
جمهموری اسمالممی و قما م مبماف  

 هستن ر 
 

نمفمر در    ٨١ جانبا ت  تمراژدمک  
دی    ٩١ سا تمان پمالمسمکمو در  

و جانبا ت    دو کمارگمر    ٩٥ ماه  
بمما     ٩٨ دی ممماه    ٨٩ زن در  

یک  ا معمممل گسمتمرده ای در  
تهران روبرو شم ه اسمتر مم مسم   

سر و  یضو شورای شهر تمهمران   
با اشاره به مر  نسرد   روتنمی  
و آآر حق ناری  در آتش سموزی  

بمرای  “   ابان جمهموری  گمفمت:  
ا ت ام احسماسمات شمهمرونم ان  جما  
دارد شهردار تهران استعفمای  مود  

ادمم  یضممو  ”  را تممقمم دمم  کممنمم ر 
شورای شهر تهران با هر بمغم  و  
 ر ی در ا تالف جناحی دو مت  
جمنمادمتمکمار اگمر نماچمار بمه ادم   

ش ه  بر دک واقعم مت  ”  اظهارات “ 
مه  تاک   گتاشتمه کمه ا مکمار  
یمومی در کالن شهمر تمهمران از  
مر  دو کارگر زن یصبانمی و  

  شمگ    هستن ر  
 

 امنه ای جنادتمکمار در ارتمبماط  
با آتش سموزی پمالمسمکمو گمفمت  
 عال دنبال مقصر و یململ حمادثمه  
نرود !  امنه ای سر دستمه نمامام  
 مماشمم ممسممتممی اسممالمممی در ادممران  
اسمتر ادممنمهمما مسمبممبمم م  اصمملممی  
جانبا ت  آتش نشانان و ممردم در  

 سا تمان پالسکو هستن ر  
 

شهرداری تهران نهمادی شمنما متمه  
شمممم ه اسممممتر دزدی هممممای  
مم مملمم مماردی ادمم  نممهمماد و سممردار  
قا  باف در تهران ب  اد مم مکمنم ر  
بان های ما  ادی اقتصاد مما می   
 ساد و چواول و ا اآی از ممردم  
ت ت ناارت و مهن سی قا  مبماف  
در همه ارگانهای حمکموممتمی و  
دو تی از جمله در ب مممارسمتمانمهما   
در شکل کمبود دارو و امکانمات  
پممزشممکممی و شممهممرداری و آتممش  
نشممانممی همما و مممراکممز کمممممک  
رسانی برای شهرون ان شهر تمهمران  

 نا آشنا و  ردب ن ستن ! 
 

در مممقممابمل ایممتممرا مات مممردم و  
کارگران با مهنم سمی شمهمرداری  
و نمم مروهممای انممتمامماممی یمکمم   
ا عمل  وری نشان داده م شمود و  
با باالترد  اممکمانمات نماماممی و  
سورهای د ایی و تمهماجمممی در  
مقابل اد  ایترا ات و تجمممعمات  
صممف بممنمم ی ممم ممشممودر بممرای  
سمرکمموب و کشممتمار ابممزار همما و  
ماش   هادشان  موب کمار ممی  
کن ر برای تمخمردمب آنمتم  همای  
ماهواره ای از کمان و و تمانمک  
استفاده می کمنمنم   و می بمرای  
نجات جان کمارگمران و ممردم از  
سوانح حا ر ن ستن  هزدنه کنمنم   

 و ن رو بفرستن ر 
 

کممارگممران و مممردم شممردممف و  
آزاددممخممواه تممهممران جممرم جممنممادممی  
شهردار تهران را بمادم  در شمکمل  
طومار و ایمتمرا مات در مم مل  
کار  دانشگاه ها  م ارس و تمممام  
کانون و نهادهمای مم نمی ایمالم  

 کنن ر 
 

هم ردی و حممادمت وسم مش ممردم  
شممهممر تممهممران بمما  ممانممواده هممای  
کارگران جانمبما متمه ا مگمودمی از  
همبستگی های انسمانم وسمتمانمه   
ممم رن  اسممت کممه مممردم تممهممران  
بکرات در ادم  شمهمر ابمراز کمرده  
ان ر هممم ردی و حمممادمت ممردم  

 قابل ستادش استر 
 

تمماممم مم  و  مممممانممت در تمم ممقممق  
 وشبختی و سمعمادت و اممنم مت  
جانی و مع شت مردم در ادران بما  
ر ت  و سرنگونی رژد  جنادتمکمار  

 اسالمی  یملی است! 
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 پیام و  بیانیه
 در محکومیت حمله به خانه جعفر عظیم زاده

جببوانببمببیببر مببرادی : 
هزینه زندانی کبردن 
مجدد جعفبر عبظبیبم 
زاده بسیار سبنبگبیبن 
تر ازبار اول خواهد 

 بود
 

مممأممموران    ٩٥ بمهمممم     ٥ روز  
دادستانی به قص  بازداشت جعمفمر  
یا   زاده بمه ممنمزل وی دمور   
برده و برای دا ت  او تمممام ممنمزل  
و حممتممی انممبمماری را در مممقممابممل  
چشمان مضطرب همممسمر و پسمر  
کوچکش به ش وه های ممعمممول  
پمملمم ممسممی  ممود کممه سممرشممار از  
وحشت آ مردمنمی اسمت  بمازرسمی  

 کرده ان ر 
 

جرائ  یا م  زاده کمه در دو  
پرونم ه ممجمزا امما بمه اتمهماممات  

کممامممال مشممابممه در دو شممعممبممه  
دادگاه و در دو شهر  دکی تهمران  
و ددگری ساوه ممورد رسم م گمی  
قضممائممی قممرار گممر ممتممه و او را  

سممال زنمم ان    ٠٧ مممجمممممویمما بممه  
تعزدری م کوم کرده ان   از ادم   
قرار هستن   اق ام یلم مه اممنم مت  
ملی  ا الل در نا  و تبل غ یل مه  
نمماممامر اممما از یممجمم ممب تممردمم   
مصاددق اد  اتهامات بشنود : در  

تمهمران دمکمی از    ٠٥ پرون ه شعبه  
مصاددق اتهامات جعفر  شکمادمت  
به نمادن گی از همزار کمارگمر از  
دزدی و ا مممتمممالس سمممعممم ممم   
مممرتضممموی در زممممان تصممم ی  
ردمماسممتممش بممر سممازمممان تممأممم مم   
اجتمایی است! مرتضوی درسمال  

 باحک  رئ   قوه قضمائم مه  ٠٩٨٨ 
به سمممت ممعماون دادسمتمان کمل  
کشممورمممنممصمموب اممما ممم تممی  
بممعمم  ازادمم  سمممممت بممرکممنممارشمم ر  
ممم ممممموداحممممم ی نمم اد رئمم مم   

جمهوری سابق اورادرهمان سال بمه  
ردماسمت سمتماد ممرکمزی ممبمارزه  

  ٠٩٩١ باقاچا  کاالوارز ودرسمال  
بممه ردمماسممت سممازمممان تمماممم مم   
اجممتمممممایممی مممنممصمموب کممردر  
درارتبماط بماتمخملمفمات درسمازممان  
تام   اجتمممایمی ممرتضموی بمه  

مم ملم مون تموممان رد    ٤٢ پردا ت  
مال ودکسال حب  که ششماه آن  
تعل قی است م کوم شم ه اسمتر  
اما در آ رد  دادگاه  قما می او  
را بممه اتممهممام بممرداشممت از اممموال  
سازمان تام   اجتمایی وتصمرف  
اموال یمموممی وبم مت ا مممال بمه  

 ممربممه شممال  تممعممزدممری    ٠٩٥ 
م کوم کمرده اسمترکسمی کمه  
اد  هممه جمرم  مقم  در زمم منمه  
ا مممتمممالس و دزدی از امممموال  
کارگران دارد  دادگاه او را  آزاد  
و حتی دارای استم مقما  داشمتم   
باددگارد مسلح رها می کمنم  و  
بممه اجممبممار زدممر  شممار ا ممکممار  

یمومی وی را تنهما بمه تم مممل  
 ربه شال  مم مکموم ممی    ٠٩٥ 

کن   اما جعفر یا   زاده کمه از  
او به  اطر چواو مش از دسمتمرنمج  
کارگران شاکی می شود را بمه  

 سال حب  م کوم می کن !   ٢ 
 

در دادگاه ساوه  بمر ممبمنمای  
شکادت مم ممم  رسمتمممی صمفما  
بزرگترد  ب هکار س ست  بانکمی   
دارای پ ش نه ده ها سمال چموماول  

ممم ال    ٨٥ کممه مممهممر ممماه سممال  
ا تخار مفس  اقتصادی بمودن بمه  
گمممردنمممش آودمممخمممتمممه شممم   از  
پ مانکاران ق دمی شمرکمت مملمی  
گماز کمه در آن دوران اقم ام بممه  
پردا ت رشوه وگرد    رقانونمی  
وجموه درسم ممسمتمم  بممانمکممی بممرای  
دردا ت وام ش ه بمود وبما داشمتم   
پرون ه  ساد اقتصادی و پمردا مت  

بممه    ٨٢ تمم ممر    ٨٧ رشمموه ازتمماردمما  
ممم ت سممه سممال یضممو اتمما   

بازرگانی صمنمادمش وممعمادن ادمران  
وادتا  ا ن زبموده اسمترازبم همکماران  
سنمگم م  بمانمک پمارسم مان بموده  
وهست وبماا مت واممازادم  بمانمک  

م ل ارد تومان ازوجموه    ٨٩٩ مبلغ  
 ود بانک بمرای  مردم  بمانمک  
هزدمنمه کمرده اسمت! کسمی کمه  

به اتهام پردا مت رشموه    ٨٨ ت رماه  
مم ملم مارد بمه همممراه    ٩ به مبلمغ  

سمال حمبم     ٩ دونفرددگربه ت مل  
تعزدری م کوم ش  اممابمه د م مل  
 ق ان پ ش نه ک مفمری )یمجمب!!  
چرا اق  پ ش نه کم مفمری؟ چمون  
نام های ددگر ادم  چموماو مگمران   
کممارآ ممردممنممان و سممرمممادممه هممای  
مادی و معنوی ملی هسمتمنم !  
 دادگاه تج د نارمجمازات حمبم   

  ٨٨ مماده    ٥ آنان رابا م ماد بمنم   
قانون مجازات اسالممی همردمک  
به پردا ت مبلغ ده م لم مارد ردمال  
جممزای نممقمم ی و ممبمم  وجمموه  
پمممردا مممتمممی رشممموه مممم مممکممموم  



٢٩٣٥ بهمن  ٢١  کارگر کمونيست  22 

کممرد رکسممی کممه همم  اکممنممون  
  ٥ ممم مملمم ممارد تممومممان بممه    ٠٥٥١ 

بانک ب هکار است  جعفر یا م   
زاده و شممماپمممور احسمممانمممی راد  

سمال    ٠٠ بازداشت  م اکمه و به  
زنمم ان ممم ممکمموم گممرددمم ه انمم ر  
کسانی کمه  مود دارای پمرونم ه  
های دزدی همزاران مم ملم ماردی  
هستمنم  و هممم م  اممروز هم  از  
چواول دسمتمرنمج کمارگمران دسمت  
بردار ن ستن   نزد دسمتمگماه همای  
قضائی دارای ق ر و احتمرام وا مر  
هستن  و با اشاره آنها انسمانمهمای  
شردفی چون جعفر یمام م  زاده و  
شمماپممور احسممانممی راد کممه بممه  
کارگران تاراج شم ه مشماوره داده  
دا دزددهای دزدان را رسمانمه ای  
کرده ان   به حب  های طموالنمی  
م ت م کوم می کمنمنم  تما ده  
همما ممم مملمم ممون انسممان کممارکمم  و  
م روم جامعه را از حمق  مواهمی  

 منش کنن ر 
اما جنمبمشمی کمه رهمبمرانمی  
مانن  جعفر یمام م  زاده را  ملمق  
کرده ددگر   ال بماز ادسمتمادن را  
ن اردر  و ی که در  مواب اسمت  
شممادمم  بممتمموان دوره  مموابممش را  
طوالنمی کمرد  و می آنمگماه کمه  
ب  ار ش ه ددگر نمی تموان دوبماره  
به  وابش کردر اگر طمی دمک  
سال گتشته با ب انم مه مشمتمر،  
جعفمر یمام م  زاده و اسمممایم مل  
یبم ی جمنمبمش طمبمقمه کمارگمر  
توانست جنبشهای اجمتمممایمی و  
آزاددممخمموانممه ددممگممر را بممه  ممود  
نزددک کن  و چمه در دا مل و  
چه در سطح جهانی بایث شکمل  
گ ری حرکتی مت  انمه گمرددم   
و همچنان  واست ممنمش تمعمقم مب  
 ممعمما مم مم  همممممه یممرصممه هممای  
اجتمایی بر بنر اکیر ایمتمرا مات  
نقش می بن د  مطمئنا بما اداممه  
بممازداشممتممهمما و زنمم انممی کممردن  
کسانی چون جعفمر یمام م  زاده   
حرکتهای جاری به سم مل همای  
 روشانی تب دل  واهن  شم  کمه  
ه   س  و ممانمعمی جملمودارشمان  

 نخواه  بودر 
 
 ٩٥ بهم     ٩ 

........................... 
پببرویببن مببحببمبببدی: 

تالش برای بازداشبت 
جعبفبر عبظبیبم زاده 
اقدامی علیه طبببقبه 

 کارگر ایران است
هجوم به منزل جمعمفمر یمام م   
زاده بممرای بممازگممردانمم ن وی بممه  
زن ان   تعر  به جنبش ا مزادمش  
ممزد در آسمتمانممه  صممل تمعمم م مم   
دستمزد و تال  برای بمه حمبم   
کش  ن ص اها و  ردمادهمای حمق  
طلبانه ادست که بی وقفه یملم مه  
 قر و  الکت و بی یم ا متمی در  

 جردان استر 
دورشی است به  کمارگمرانمی  
که ادشان را نمادنم ه  مود جمهمت  
پم ممگمم ممری دزددمهمما و  ممارت در  
سازمان تام   اجتمایی نمممودنم   
و انتقام ا متمالس گمران سمازممان  
تمماممم مم  اجممتمممممایممی اسممت از  
معتر    و نمادن ه های واقمعمی  

 کارگرانر 
دمورشممی اسمت بممه کممارگممران   
معتر  به قرارداد همای مموقمت  
و سف م  امضماء   ممعمتمر  بمه  
وجود شرکتهای پم مممانمکماری و  
معتر  به الد ه اصالحم مه  م   

 کارگری قانون کارر 
دممورشممی اسممت بممر یمملمم ممه  
م ل ونها معل  و کمارگمری کمه  
بممه حممق پشممتمم ممبممان  ممواسممت  
مشتر، ب ان ه یب ی و یمام م   
زاده جهمت بمرچم م ن اتمهمام اقم ام  

یل ه امن ت ملی از پرون ه همای  
 عا    اجمتمممایمی و کمارگمری  

 بودن ر 
اد  دور   اق ام یل ه امن مت  
کارگران و کل جماممعمه و دهمان  
کجی  به ات ادده همای بمزر   
کارگری در سمطمح جمهمان اسمت  
که حمممادمت  مود را از بم مانم مه  
ایترا ی  یا   زاده و یمبم ی  
یل ه امن تی کردن  عما م متمهمای  

 صنفی ایالم کردن ر 
 

تال  برای بازگردان ن جمعمفمر  
یممامم مم  زاده بممه زنمم ان کممه در  
راستای اه اف  و   و به یمقمب  
ران ن جنمبمش ایمتمرا می طمبمقمه   
کارگر اسمت را قمودما مم مکموم  
م مکمنم م  و بم دمنموسم ملمه ایمالم  
م م اردم  نسمبمت بمه بمازداشمت و  
زن انی کردن جمعمفمر یمام م  زاده  
 مم مماممه ای سمماکممت نممخممواهمم مم   

 نشستر 
 ٩٥ بهم     ٢ -پرود  م م ی  

 
یبببورش مبببامبببوریبببن 
دادستانی تهران ببه 
منزل جعفبر عبظبیبم 
زاده را قویا محبکبوم 

 میکنیم
ظممهممر امممروز سممه نممفممر از  
ممامموردم  دادسمتمانمی تمهمران در  

حا ی که جعمفمر یمام م  زاده در  
منزل حضور ن اشت به  مانمه وی  
مراجعه و بمه مم م  بماز کمردن  
درب ممممنمممزل تممموسممم   مممرزنممم   
نمموجمموانممش  وارد  ممانممه شمم نمم  و  
سو  برگه ورود به منزل و حکم   
دسممتممگمم ممری ادشممان را کممه بممه  
امضای حاج لمو رسم م ه بمود بمه  

 همسر  نشان دادن ر 
ادمم  ممماممموردمم  بمما ادیممای  
ادنکه رد گوشی جعفر را زده انم   
اصرار داشتن  که وی در ممنمزل  
است و به هم   د  ل هممه جمای  
 ممانممه و انممبمماری آنممرا بمما دقممت  
بمازرسمی نممموده و بمممم ت دممک  
سممایممت در مممنممزل وی حضممور  
داشتن ر همچن م  دمکمی از ادم   
مامورد  در اق امی   ر قانمونمی  
در ب رون از منزل   مرزنم  بمزر   
جعفر را بشم ت تمهم دم  نممموده و  
ایالم کرده است کاری  مواهم م   
کرد تا زنم ان پم رت هم مچموقمت  

 تمام نشودر 
جعفر یا   زاده کمه بم نمبمال  

روزه    ٢٩ دک ایتصماب  متای  
از روز ده  ت ر مماه در بم مرون از  
زنمم ان بسممر مممی بممرد در اوا ممر  
 روردد  ماه سا جماری همممراه بما  
اسمای ل یب ی طی ب انم مه ای  
از دا ل زنم ان  مواهمان بمرداشمتمه  
ش ن اتهامات امن تمی از پمرونم ه  
های  عا  م  صمنمفمی و مم نمی  
ش ه بودر اد  دو  معمال بمرجسمتمه  

جممنممبممش کممارگممری و جممنممبممش  
معلمان ادران برای ت قق  مواسمت  
 ود که با اسمتمقمبمال کم  نمام مر  
کمارگمران و مممعملممممان و ا مکممار  
یمومی در دا ل کشور و سمطمح  
جهانی مواجمه شم  مشمتمرکما از  
روز ده  ارددبهشت ماه دسمت بمه  
ایتصاب  تا زدن  و نمهمادمتما همر  
دو نفر موقتا آزاد ش ن ر امما قموه  
قضائ ه جمممهموری اسمالممی در  
دمک دهممان کممجممی آشممکممار بممه  
حمادت م ل ونها کارگر و ممعملم    
ا ممکممار یمممممومممی و بممزرگممتممردمم   
اتمم مماددممه هممای کممارگممری و  
سممازمممانممهممای حممقممو  بشممری در  
سرتاسر جهان از  مواسمت بمر حمق  
اد  دو  عال صنفی  و در تم اوم  
سممم ممماسمممت اممممنممم مممتمممی کمممردن  
 عا  متمهمای صمنمفمی و مم نمی   
اسمای ل یبم ی را روز نموزدهم   
آبانممماه در ممنمز مش بمازداشمت و  
روانه زن ان کرد و از دکماه پم مش  
تالشهای زدادی را بکار بست تما  
جعفر یا   زاده  ود را بمه زنم ان  
مممعممر ممی کممنمم ر اممما ادشممان بمما  
تاک   بمر تم مقمق  مواسمت  مود  
مبنی بر برداشته شم ن اتمهماممات  
ام نتی از پرون ه همای  معما م م   
صنفی  حا ر به ممعمر می  مود  
به زن ان نش ه و ایالم کرده اسمت  
در ت اوم مبارزه برای پمادمان دادن  
به امن متمی کمردن  معما م متمهمای  
صنفمی بما پمای  مود بمه زنم ان  
نخواه  ر ت و چمنمانمچمه ممورد  
بازداشت واقش شود به مبمارزه ا   
از درون زنمم ان بممرای تمم ممقممق  

  واستهادش ادامه  واه  دادر 
بازداشت اسمای ل یمبم ی و  
تال  برای زن انی کمردن جمعمفمر  
یا   زاده در حا ی با جم دمت از  
سمموی قمموه قضممائمم ممه جمممممهمموری  
اسالمی دنبال م شود که سمعم م   
مممرتضمموی کممه بممنمما بممر اسممنمماد  
منتشره توس  کم ته تم مقم مق و  
تف ص مجل  شمورای اسمالممی  
دست به ا تالسهای مم ملم ماردی  
از صممنمم و  سممازمممان تمماممم مم   
اجتمایمی زده بمود حمتمی بمرای  
سایتی ن ز روانه زن ان نش ر امما  
قوه قضائ ه جمممهموری اسمالممی  
جعفر یا   زاده را کمه نمممادمنم ه  
هزار کارگر در شکادت از سعم م   
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مرتضوی بود و ه   جرممی جمز  
د اع ازمنا ش صنفی  مود و هم   
طبقه ای همادمش ممرتمکمب نشم ه  
است ابت ا به شش سمال زنم ان در  

دادگاه انقالب اسالممی    ٠٥ شعبه  
تهران م کوم  و  وی را آبمانممماه  
سال گتشته برای اجرای آن روانمه  
زن ان کرد و سو  بال اصله بمعم   
از پادان ایتمصماب  متا و آزادی  
موقت جعفر در روز ده  تم مر مماه  
سا جاری  وی را به جرم حمممادمت  
از  واست کارگران نمورد و  مو مه  
صفا و با همان اتمهماممات مشمابمه  

دادگاه انقالب تهران در    ٠٥ شعبه  
شممعممبممه دممک دادگمماه انممقممالب  

  ٠٠ اسالمی ساوه م اکمه و بمه  
 سال زن ان ددگر م کوم کردر 

پممرونمم ه جممعممفممر یممامم مم  زاده   
اسمای ل یب ی و هممه  معما م م   
صنفی کشور در مقابمل ددم گمان  
کمارگممران و مممعمملمممممان و ا ممکممار  
یممممممموممممی قمممرار داردر آنمممان  
همممممچممنممانممکممه  ممود در بمم ممانمم ممه  
مشمتمرکشمان ایمالم کمرده بمودنم   
تنها دک جرم را قبمول کمرده انم   
و آن به مخاطره ان ا ت  امن مت و  
آسادش مشتی دزد و  ارتگمر در  
نت جه  عا  تمهمای صمنمفمی شمان  

بوده است و نمه اممنم مت کشمورر  
کسان که امروز امن ت و ممنما مش  

 ارتگرانه  ود را یم م  اممنم مت  
کشور مم مخموانمنم  و بما چمنم م   
دستاودز نا نمائی  عا    صنمفمی  
مسئمول  شمردمف و بمرجسمتمه ای  
همچون اسمای ل و جعفر و دهمهما  
 ممعممال صممنممفممی ددممگممر را مممورد  
تمعمقم مب قضممائمی و بمازداشمت و  
م کوم ت قمرار مم م همنم  بمادم   
ب انن  کارگران و ممعملمممان ادمران  
مممریمموب چممنمم مم  سمم مماسممتممهممای  
سرکوبگرانه ای نخمواهمنم  شم  و  
همچنانکه شماهم دم  همر روزه بمر  
یمممق و دامممنمه ی ایممتمرا ممات  
کوبن ه کارگران بر یل ه و ع مت  
مص بت بار موجود ا زوده  مواهم   

 ش ر 
ات اددمه آزاد کمارگمران ادمران  

 ٠٩٩٥ پنج  بهم  ماه   –
--------------- 

ناهبیبد خبداجبو: در 
صببورت بببازداشببت و 
زندانی کردن جبعبفبر 
عظیم زاده، لبحبظبه 
ای ساکبت نبخبواهبیبم 

 نشست
اسممایم مل یمبم ی و جمعمفمر  

یممامم مم  زاده نممممماد اتمم مماد ممما  
کممارگممران و مممعمملمممممان هسممتممنمم    

اسمای ل را بمه بمنم  کشم م نم  و  
ادنک مامورد  دادستانی تمهمران  
با دور  به منمزل جمعمفمر یمام م   
زاده در صم د بمازگمردانم ن او بمه  

 زن ان هستن ر 
سال است بم ون وقمفمه در    ٩٨ 

حال تعر  به زن گی و هسمتمی  
ما کارگران هسمتمنم  امما آدما بما  
تممهمم دمم  و اریمماب و بممازداشممت  
نمادن ه های ما کارگران توانستمه  
ان  مبارزات بی وقفمه و امم م  و  
آروزی ممما بممرای بمر ممورداری از  
دک زن گی انسانمی را نم مز بمه  
بن  بکشن ؟ آدا توانسته ان  بمرای  
دممک روز همم  کممه شمم ه مممانممش  
ایمممتمممصمممابمممات و تمممجمممممممعمممات  
وایممتممراصممات روز مممره از سمموی  
کمممارگمممران و ممممعممملمممممممان و  

 بازنشستگان بشون ؟ 
قراردادها را مموقمت کمردنم    

نمفمر را از    ٠١ کارگاههای زدمر  
شمول بس اری از مواد قانون کمار  
 مممارج کمممردنممم   شمممرکمممتمممهمممای  
پ مانمکماری را گسمتمر  داده و  
نهاددنه کردن   ادجاد تشمکملمهمای  
مستقل ب ست  مود کمارگمران را  
ممنوع کردن   سوبس  ها را قمطمش  
کردن   دستمزدها را به چن  بمرابمر  

زدمممر  ممم   مممقمممر رسمممانممم نممم    
کار انجات و مراکز تمو م م ی را  

از طردمق  مودممانمی سمازی بماال  
کش  ن  و آنها را بمه ودمرانمه ای  
تب دل کردن  و برای ت اوم  مارت  
و چوماو شمان کمارگمران را شمال   
زدن   ایترا ات بمر حمق شمان را  
امنم متمی کمردنم   جسمورتمردم  و  
  اکارتمردم   مرزنم ان طمبمقمه مما  
هممچمون جمعمفمر و اسمممایم مل و  
بمم اقممی و ر مموی و ممم دی و  
صا  ی و شهابی و بهنام ابراهم م   
زاده و دهها نفر ددگر را بمه بمنم   
کش  ن   تم  و جسم  بمر می از  
آنان را ناقص کمردنم  و کسمانمی  
همچون شاهرد زمانمی را از مما  

 گر تن ر 
و ادنک طبقه کمارگمر ادمران  
را تمام ق  در مقابل  ود دارنم  و  
زن ان و شال  و اممنم متمی کمردن  
ایترا ات صنفی  همممچمنمانمکمه  
تاکنون شاه  آن بوده اد  نه تمنمهما  
راه به جمادمی نمبمرده اسمت بملمکمه  
کارگران ادران هممچمون کمارگمران  
معتر  همومکمو و دهمهما ممرکمز  
کارگری ددگر از ممخمابمرات تما  
وزارت ن رو و پمتمروشم مممی هما و  
معادن تا صنادش  موالد و  مودرو  
سممازی و کممارگممران شممهممرداری  
وررر  هر روزه و ب ش از پم مش در  
حمال  ممتممح  مم ممابممانممهمما و مممقممابممل  
مممجمملمم  بممرای دسممتمم ممابممی بممه  

 مطا بات انسانی شان هستن ر 
زنمم انممی کممردن اسمممممایمم ممل  
یب ی و تال  برای دستمگم مری  
جعفر یا   زاده و ت اوم سم ماسمت  
امممنمم ممتممی کممردن  ممعمما مم ممتممهممای  
صنمفمی  تمعمره بمه مم ملم مونمهما  
م ل ون انسمان کمارگمر و زحمممت  
کشی است که سهم  شمان را از  
زن گی و از رنج و زحمممتمی کمه  

 م کشن  م خواهن ر 
ما معتر    بمه دسمتمگم مری  
اسمای ل یمبم ی و تم اوم زنم ان  
بهنام ابراه   زاده  ممعمتمر م م  بمه  
امممنمم ممتممی کممردن ایممتممرا ممات  
صنفی  معتر    به اصل قمانمون  
کار و الد ه دو مت بمر روی ادم   
قانون  ممعمتمر م م  بمه دزدی از  
صن و  سازمان تام   اجتمایمی   
به حقوقهای نجومی  به قرار داد  
موقت  به دستمزد های چمنم دم   
برابر زدر     قر  به ممممنمویم مت  
ادممجمماد تشممکمملممهممای مسممتممقممل  

کارگری  به وجمود شمرکمتمهمای  
پ مانکاری  بمه گسمتمر  پم دم ه  
کودکان کار  به کارت   وابی و  
گور  وابی و معتر    به تمال   
برای دستگ ری جعفر یا م  زاده  
و همم منمجما بما قماطمعم مت ایمالم  
م  ارد  در صورت بازداشت جعفمر  
یام م  زاده  م مامه ای سماکمت  
نممخممواهمم مم  نشممسممت و مممتمم مم انممه  
طمو مانمی از ایمتمرا  را بمر پمما  

  واه   کردر 
 

پیامهایی از کارگران 
کارخانجات مبخبتبلب  
،در محکومیت حبمبلبه 
بببه خببانببه جببعببفببر 

 عظیم زاده
مرد  مم رس نم اد: اقمادمانمی  
که حک  دستگ ری دا دور  بمه  
منزل جعفر یمام م  زاده را صمادر  
ممم ممکممنمم مم  ادمما تممجممربممه کممار در  

 کار انه را دارد  ؟ 
ادا در راه انم ازی دمک  م   

 تو    نقش داشته اد  ؟ 
ادا م  ان   تعط لی کمار مانمه  
و ب کماری و قمطمش بم مممه بمرای  
ن روی کار در کمار مانمه دمعمنمی  

 چه ؟ 
قطعا نممم م انم م    کمه اگمر  
م  انست   به کارگران شردف ادم   

 سرزم   م ال م  ادد  ر 
ن روی کار در کار مانمه ایم   
از کممارگممران   کممارشممنمماسممان و  
م دمران بم ون رانمت و اممتم مازات  
مفت   از ستم د ه تمردم  نم مروهما  
در ادران بوده و هستن  و  ابطم م   
دادگسممتممری مممتمماسممفممانممه ادمم  را  
نممممم مم انممنمم  ردر راه انمم ازی  مم   
تو    ماءا شمعم مر ودمکمتموری در  
شرکت زمرد اس ما  م ممت کمرده  
ام ر در ح   کار ب ست و چمهمار  

صمبمح از    ٥ سایتمه در سمایمت  
 رط  ستگی بر روی صمنم  می  
در سمما مم  تممو مم مم  شممربممت بممرای  
  ااتی بی اراده به  مواب ر متم   
و بممه اصممرار ممم دممران و سممادممر  
همکاران که همممگمی از اقمادمان  
بودن  و ا بته مانن  م   سمتمه و  
کو ته   به منزل ر ت  تما کمممی  
استراحت کن  بع  از م  انهما هم   
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ت م ا ا   ب ا   ا م ز ی     ب  ر ا ی   آ   ا د ی   
 ا ا ر گ ر ا ن     ن د ا ن   

Shahla. 
Daneshfar2@gmail.com 

now.com-them-http://free 

به اجبار برای استراحت ر متمنم  و  
صبح روز بمعم     ٠٠ همگی سایت  

برای ادامه کار حما مر شم دم  و  
ممماهممهمما بمملممه اقممادممان  ممابممطمم مم   
دادگسممتممری مممممملممکممت ممماهممهمما  
ادممنممچممنمم مم  کممار کممرددمم  و کممار  
کممرددمم  تمما  مم  راه انمم ازی و  
ا متمتماح شم  و مشممقمات کمماری  
هرگز تمام نش  و به زممان دو مت  
دو تها   دو ت پاک ستان رسم م دم   
قمم مممممت سممو ممت و مممواد او مم ممه  
وابستمه بمه  مارجمه و تم مردمممهما  
ب مران را همر روز شم دم تمر کمرد  
 سارتها و  رر و زدانهما از ممرز  
گتشت و تع دل نم مرو در دسمتمور  
قرار گر ت  ابط   دادگسمتمری  
م ترم به یمر  مم مرسمانم  کمه  
مرحوم یباسعلی ر ادی کمارگمر  
زحمتکش کار انمه از همممکماران  
ما بود که بمعم  از بم مکماری از  
ش ت  قر  ودکشی کمرد و مما  
هنوز ه  از صممم م  قملمب بمرادمش  
م سوزد  ربق ه ن روی کار ب مکمار  
ش ه به مشا لی رو اورده ان  کمه  
هممرگممز کممفمماف زنمم گمم ممشممان را  
نم  ه  ر م دران بی بهره از رانمت  
و امت از شمرکمت بما بم همکماری  
بانکی که اصال در تصمور شممما  
نمی گنج  در ممعمر  مصمادره  
کممامممل کممار ممانممه شممان تمموسمم   

 بانک طلبکار هستن  ر 
و ا بته میمنموی همفمتماد مم   
کا ت داسمتمان مما نم مروی کمار  
کار انجات اسمت کمه همممکماران  
شردف و یزدز ما بمه د م مل د ماع  
از حقمو   مراممو  شم ه   بمادم   
رنجهای ب شمار را ت مل کنن  و  

اد  تنها گوشه ای کموچمک از  
یملکرد قضاد ه دمک مممملمکمت  

 سرشار و ثروتمن  است ر 
با درود به جعفر یا   زاده و  
هممممسممر و  ممرزنم ان رنممج کشمم مم ه  

 ا  ر  
 

آنچه را ببا کبارگبر  
 کند داری می سرمایه

ی بمماز    بمما کممبمموتممر پممنممجممه 
 کن    شکاری می 

برد از دسمتمرنمجمش گمنمج    می 
 دار   اگر سرماده 

بممهممر قممتمملممش از چممه ددممگممر  
 کن    پا شاری می 

س   جمواد ممکمی آبمادی از  
کارگران  ودرو سازی دمور  بمه  
 مانمه ی جمعمفممر یمامم م  زاده را  
م کوم و  واستار ر مش اتمهمام از  
وی ممم ممبمماشمم رصمم ای جممعممفممر   
صمم ای  ممفممه شمم ه تممو گمملمموی  

 م ل ونها کارگر ادران ست 
 

تعرض ببه فبعبالبیبن 
کارگری ، تعرض به 
کببل کببارگببران ایببران 

 است
  ٩٥ بممهممممم   ٥ روز سممه شممنممبممه 

ن روهای امن تی به منمزل جمعمفمر  
یا   زاده   عال و م ا مش حمقمو   
کممارگممری جممهممت بممازداشممت وی  
هجوم بردن ررش وه مراجعه وهمجموم  
ن روهای امن تی و تهم دم   مرزنم   
بمممزر  وی شممم ممموه ای  ممم مممر  
متعارف در پرون ه های نم مروهمای  

کارگری و مم نمی اسمترجمعمفمر  
یام م  زاده بما دمک ایمتمصماب  

روزه همراه با اسمایم مل    ٢٩  تای  
یب ی دب ر کل کمانمون صمنمفمی  
 رهمنمگم مان اقم ام ایمتمرا   مود  
رایل ه امن تی نمودن  عا  تمهمای  
جممنممبممش کممارگممری وصممنممفممی  
 ممرهممنممگمم ممان ایممالم نمممممود کممه  
بخاطرد اع از حقو  استیممار شم ه  
کارگمران بمه زنم ان ا متماده بمودر  
 م  ایالم حمادت از تمالمشمهمای  
 ستگی نماپمتدمر یمام م  زاده در  
ا شمممای اسمممتمممیمممممممار طمممبمممقمممه  
کممارگممر هممجمموم  مم ممر انسممانممی  
ن روهای امن تی به منزل و سلمب  
آرامممش روحممی روانممی  ممانممواده  
ادشمان را شم دمم ا ممم مکمموم مممی  
نماد   و  واستاربرداشت  اتهماممات  
امن تی از  عا    کمارگمری کمه  
اتهامی جز د اع از حقو  کارگمر  

 ن ارن  هست  ر 
تممهممممم ممنممه  سممروی کممارگممر  
بازنشسته کار انه ردسمنم گمی    

 با ن گی وط  
درود بببر فببعببالببیببن 

 کارگری و معلمی:
ممم  تممعممر   مم ممر قممانممونممی  
ماموران دادستانی به منزل جعمفمر  
یا   زاده )نمممادمنم ه کمارگمران   
ته د  و اریماب   مرزنم ان او را  

 ش د آ م کوم می کن   
گودا قموه قضمائم مه ادرس را  
اشمتممبماه  بمه مماممموران مم مم همم    
چطور ا تالس گران مم ملم ماردی  
بانکها موسسات بانکی و قمر   
ا مم ممسممنممه همما  صممنمم وقممهممای  
بازنشستگی تمامم م  اجمتمممایمی  

صن و   رهنگ ان  ما می شم ه و  
همزار  ٠١١ دو ت دسمتمکم  ممبملمغ  

م ل ارد ب هی به سازمان تمامم م   
اجتمایی دارد  حمله به  معما م م   
کارگری و معملم  هما را ممجم د  
شروع کرده  اد   عال کارگری و  
نمادن ه ما کارگران جعفمر یمام م   
زاده و ددگمر  معما م م  کمارگمری  
که مطا بتشمان قمانمونمی بمه حمق  
 ود و طمبمقمه کمارگمری و ممزد  
بگ ر م باش  ما کارگمران ددمگمر  
تمماب ظمملمم  و سممتمم  از سمموی   
سرماده دار و کمار مرمما را  بمر  
نم تاب     ما همچمنمان از جمعمفمر  
یا   زاده پشت بمانمی و حمممادمت  
 واه   کرد و ددگمر نممم مگمزاردم   
نمادن ه گان کارگری ما بمه بمنم   
کش م ه شمونم  و دوبماره زنم ان و  
ایتصاب  زن ان جای چوماو مگمران  
و دزدان دورغ گممودممان اسممت نممه  

 جعفر یا   زادهر 
نسممردممم  جمموادی کمممارگمممر    

بممازنشممسممتممه شممرکممت  صمموصممی  
 تجه زات پزشک و ام 

 
شاپور احسانبی راد  

پیرامون تالش ببرای 
دسببتببگببیببری جببعببفببر 

یبورش  -عظیم زاده 
بببه مببنببزل جببعببفببر 
عظیبم زاده مبحبکبوم 

 است
 

تمعمقمم مب قضممادمی  امممنم متممی  
کممردن حممق  ممواهممی  تممهمم دمم    

اریاب  شمال  و زنم انمی کمردن  
کارگرانی که سا هاست زدر ستم   
کار رمادان و سرماده داران حقمو   
شان پادمال ش ه و حاال  مردمادشمان  
آسمممممانممهمما را همم  در نممورددمم ه   

 م کوم استر 
 

دو ت جمممهموری اسمالممی و  
هممر دو ممتممی بممادمم  مممطمما ممبممات  
کارگران  ممعملمممان  پمرسمتماران    
اتش نشانان و ددگر زحمممتمکمشمان  
حقو  بگ ر را بر آورده نمممادم  نمه  
ادنکه نمادن گان واقعی انمان  را  

 به بن  بکشن ر 
 

آنممچمممه مشمممهممود اسمممت در  
ماههای ا  ر ایتمرا  سمراسمری  
بازنشستگان  کارگران  ممعملمممان   
پرستاران  اتمش نشمانمان و ددمگمر  
مزدبگ ران چنمان ابمعماد گسمتمرده  
ای پ  ا کمرده  و هممم ردی  و  
همراهی جامعه با آنان بمه جمادمی  
رس  ه اسمت کمه دو مت و  قموه  
قهرده ا  در ص د ایمممال  شمار  
و ته د  و سرکوب مطا بمه گمران  
اد  یرصه برامم ه انم   امما انمهما  
باد  ب انمنم  کمه زممان تمهم دم  و  
سممرکمموب بسممر اممم ه اسممت و  
زحمتکشان تا زمانی به حمقمو  و  
مطا بات  مود نمرسمنم  همرگمز از  
پای نخواهن  نشست و ب اننم  مما  
اسمای ل یبم ی  جمعمفمر یمام م   
زاده و ددگر کنشگران یل ه ظملم   

 و ست  را تنها نخواه   گتاشتر 
 

  ٥   –شمماپممور احسممانممی راد  
 ٠٩٩٥ بهم  ماه  

http://free-them-now.com
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تجمع کارگران بازنشسته فرنخ ،نباز 
نخ ومه نخ قزوین مقابل سباخبتبمبان 

 استانداری
به گزار  ادلنا  به نقل از منابش  بری در کمار مانمه همای   

نمفمر     ٠٥٢ شود  که  ح ود     رنا  ناز نا ومه نا گفته می 
نمفمر از    ٨١١ از کارگران بازنشسته  واح  ناز نما و حم ود  

تاکنمونمبمه ممرور    ٩١ واح  های  ر نا و مه نا که از سال  
ان  سنوات پمادمان کمار  مود    ان  هنوز نتوانسته     بازنشسته ش ه 

را دردا ت کنن  و به هم   د  ل تع ادی از آنمهما  صمبمح  
امروز با تجمش مقابل سا تمان استان اری قمزودم   مواسمتمار  
پی گ ری مسئوالن اد  نهاد دو تی در دردا ت ممطما مبمات  

  ود ش ن ر 
 

به گفته دکی از کارگران بازنشسته  مجتمش تو م م ی نماز  
نا مجموع مطا بات سنواتی آنان به حم ود دمازده مم ملم مارد   

رس  که به صورت مشمخمص مم مزان طملمب همر    تومان می 
مم ملم مون تموممان ممی    ٤١ تا    ٩١ دک از کارگران ح ود  

 شودر 
 
طبق اظهارات وی  کارگران بمازنشمسمتمه بمعم  از سما مهما    

سال توانست   با استفاده از قمانمون    ٨١ تال  با سوابق باالی  
مشا ل سخت و زدان آور از اد  کار انه بازنشمسمتمه شمودم    
اما ظاهرا کار رما نبود منابش ما ی را د  ل یممل نمکمردن  

ها که از اداممه ادم     به تعه ات  ود ینوان می کن  اما آن 
ان  تصم   به برپادی اد  تجمممش گمر متمه    و ع ت  سته ش ه 

 ان ر 
اعببتببراض کببارگببران هببپببکببو مببقببابببل 
دادگستری کل استبان مبرکبزیااراک  

 با شعار:
 یه اختالس کم بشه!
 مشکل ما حل میشه!

تجمش و حضور در   مابمان همای ارا، تموسم  کمارگمران  
شرکت هوکو به کار همر روز ادم  کمارگمران تمبم دمل شم ه  

بهم  کارگران هوکو برای جمنم مم م  بمار بمه    ٨ استر روز  
  ابان آم ن ر در اد  روز کارگران هومکمو در ایمتمرا  بمه  

مماه    ٥ و ش بالتکل ف کاری و  طر ب کار ش ن از کار و  
دستمزد پردا ت نش ه در مقابل د تر نمادنمنم ه  ماممنمه ای  

 در اد  شهر تجمش کردن ر  
اد  کارگران در تجمش روز گمتشمتمه بما شمعمار ممر  بمر  
مسئول بی   اقت  مسئول بی  م ماقمت اسمتمعمفما  اسمتمعمفما   
استان ار بی   اقت استعفا  استعفا بر  واستهمادشمان تماکم م   

 کردن ر  
کارگران هوکو از اول ددماه د رایترا  بسر مم مبمرنم  و از  
هج ه ددماه ایترا اتشان شتاب ب شتری گر ته و همر روزه  
ش ه استر اد  ایترا ات همچنان اداممه دارد ر کمارگمران  

 هوکو کوتاه نمی آدن ر 
 

تشدید اعتراضات کارگری در مجتمع 
 نی شکر هفت تپه

دکی از کارگران مجتمش نی شکر هفت توه گمفمت: د م مل  
تش د  امروزایترا ات کارگران اد  مجتمش یممملمی نشم ن  
وی ه کار رمای بخش  صموصمی کمار مانمه در پمردا مت  

 مطا باتشان استر 
به گفته وی در آ ردم  ایمتمرا  کمارگمران کمه در  روز  

بهم  ماه  انجام ش   کمار مرمما  ٢ چهارشنبه هفته گتشته) 
وی ه پردا ت  ح اقل دک ماه از ممطما مبمات کمارگمران را  

بهم    وح اکیر  اممروز دمکمشمنمبمه )    ٩ برای روز شنبه ) 
بهم  ماه  داده بود اما از آنجمادمی ادم  ویم ه مم مقمق    ٠١ 

نش  کارگران معتر  امروز اجتماع ایترا می  مود را در  
 م وطه کار انه از سرگر تن  

 
ببیببسبت و سبومببیبن روز اعبتببراضببات 

 کارگران سیمان مسجد سلیمان
کمارگمر کمار مانمه    ٤٨١ بهم  ایمتمرا مات    ٩ از صبح روز  

س مان مسج  سل مان وارد ب ست و سوم   روز  مود شم ر  
ایترا  اد  کارگران به تعودق پردا ت دسمتمممزدهما اسمتر  

کمارگمر رسمممی  ٤٨١ بنا بر  بر در اد  واح  تو   ی ح ود  
مماه ممطما مبمات ممعموقمه  ٠٨ تما    ٠٥ و قراردادی شا ل ب    

مزدی  طلبکارن ر بعالوه ب   ل ی م پردا ت حق ب ممه آنمهما  
به تام   اجتمایی با مشکل روبمرو شم ه انم ر بمه گمفمتمه  

سمال پم مش بم تمر شم ه و    ٤ کارگران و ع ت آنان از ح ود  
سال است که کمار مرمما از اجمرای طمرح طمبمقمه    ٢ ح ود  

بن ی که چن رقازی به حقوقشان ا ا ه مم مکمنم   سمربماز  
 م زن ر 

/ 
تجمع اعتراضی کارگران فیبر ایبران 

 مقابل ساختمان استانداری گیالن
کارگر ا راج ش ه  م مبمر ادمران    ٥٤ بهم  ح ود    ٩ صبح روز  

مماه    ٥ انز ی در ایترا  به ا مراجمهما و تمعمودمق پمردا مت  
دستمزد مقابل سا تمان استان اری گ الن دست بمه تمجمممش  

 زدن ر 
  شورای اشمتمغمال    به گفته کارگران بع  از ب قو ی کار رما 

  ٨ منطقه آزاد انز ی مصوبه ای را در  صموه دردما مت  
ماه مقرری ب مه ب کاری برای کارگران ا راج شم ه  م مبمر  
ادران تصودب کردن  که در آن کار رما ممکملمف ممی شم   
همه کارگران را برای دردا ت ب مه ب کماری بمه اداره کمار  
وتام   اجتمایی معر ی کمنم  و ادم  در حما م مسمت کمه  
کار رما از اد  مصوبه شورای اشتغال منطمقمه آزاد انمز می  
سرباز م زن ر اد  کارگران در ایترا  به اد  بمالتمکملم مفمی  
و ی م پردا ت دستمزدشان چن د  بمار ممقمابمل اسمتمانم اری  
گ الن و سادر مراکز دو تی در استان و شمهمرسمتمان تمجمممش  

کرده ان ر اما جوابی نگر ته انم ر ادم  ایمتمرا مات اداممه  
 داردر 

کمارگمر شما مل ادم     ٠٠١ گفتنی است کمه از ممجممموع  
 نفر ا راج و مابقی به کار اشتغال دارن ر   ٥٤ کار انه  

 
اعتصاب کارگران شرکت سد عبمبارت 

 در اردبیل 
طبق گمزار  رسم م ه  کمارگمران شمرکمت سم  یمممارت و  
شرکت ملی سا تمان شهرستمان گمرممی از تموابمش اسمتمان  

مماه ممطما مبماتشمان    ٧ اردب ل در ایترا  به پردا ت نشم ن  
 دست به ایتصاب زدن ر 

اد  کارگران همچن    واستار تعط ل کردن حم اقمل دمک  
روز کممار در هممفممتممه هسممتممنمم ر بمم نممبممال ادمم  ایممتممرا ممات  
کار رمای اصلی که وابسته به نهاد بن ماد مسمتمضمعمفم م   
م باش  به کارگران وی ه داده دک ماه از حمقمو  ممعموقمه  
کارگران را پردا ت و دک روز در هفمتمه را نم مز تمعمطم مل  

 کن ر 
 

بهم  جمعی ازایضمای سمنم دمکمای کمارگمران  ٢ چهارشنبه 
شممرکممتدواحمم  اتمموبمموسممرانممی تممهممران بمماحضمموردرادسممتممگمماه  

به آتش نشانان تسل ت یر  نمموده وبمااهم اء شما مه  ٠ شماره 
 های گل ایالم م ردی و همبستگی کردن  

 
اعبببتبببراضبببات کبببارگبببران سبببیبببمبببان 

 مسجدسلیمان ادامه دارد
کارگر کار انه س مان مسمجم  سملم مممان    ٤٨١ بهم     ٧ روز  

در ب ستم   روز ایترا شان در ایترا  به تعودمق پمردا مت  
ماه دستمزد و و ع ت نما امم  شمغملمی شمان دسمت بمه    ٥ 

  ٤ تجمش زدن ر به گفته کارگران مشکالت آنمان از حم ود  
سال قبل و بهانه کردن مشکالوت ما ی شروع شم ه اسمتر  

بهم  کارگران اد  کار انه همانن  روزهای گمتشمتمه    ٧ روز  
به صورت دوش فت در مم موطمه کمارگماه و اسمتمراحمتمگماه  
کار انه تجمش کرده و پ گ ر  واسمتمهمادشمان شم نم ر جمممش  

همای داده شم ه در صموه    و منتار یملی ش ن ویم ه     ش ه 
 مطا باتشان هستن ر 

همچن   ح ود ص  نفر از کمارگمران شما مل در کمار مانمه  
س مان مسمجم سملم مممان از حم ود دو سمال پم مش مشمممول  

آور قمرار    بازنشستگی ت ت قانمون مشما مل سمخمت و زدمان 
دارن  اما به د  ل پردا ت نش ن هزدنه بازنشمسمتمگمی پم مش  
از مممویمم  ازسمموی کممار ممرممما مممعممطممل صمم ور احممکممام  

 بازنشستگی  ود هستن ر 
 

تجمع کارگران شهرداری شبوشبتبر در 
 اعتراض به بازگشت پیمانکاران

طی روزهای پنج  و شش  بهم  ماه جمممعمی از کمارگمران  
شهرداری شوشتر در ایترا  به تمبم دمل و معم مت قمرارداد  
های  ود به پ مانی دست تجمش ایتمرا می بمرپما کمردنم ر  

بهم  در مقابل  رمان اری بود که بم نمبمال آن    ٥ تجمش روز  
وی ه داده ش  که در اد  رابطه جملمسمه ای در شمهمرداری  

 برگزار  واه  ش  تا به آنها جواب دهن ر 

 اخبار کارگری
 بخش ادران:  نسان نوددن ان 

 بخش ب   ا مللی: داوود ر اهی  
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به گفته اد  کارگمران از ابمتم ای مماه جماری  شمهمرداری  
شوشتر و ع ت استخ امی کارگران شا ل در بخمش همای  
موتوری  آتش نشانی حراست واداری اد  ممجمممویمه را از  
حا ت قرارداد مستق   به به پ مانکاری تغ م مر داده اسمت و  
در نت جه امن ت شغلی صاحبان ادم  مشما مل در ممعمر   
ته د  قرار گر ته استر در هم   رابطه اد  کارگمران قمبمال  
در مقابل سا تمان  رمان اری و نمادن ه مجل  در شموشمتمر  
تجمش کرده بودن ر و اکنون یلم مر م  ادم  ایمتمرا مات ادم   

 کار صورت گر ته استر 
 

اعتراض کارگران نیشکر هبفبت تبپبه 
 شد از سرگرفته

تمومه بمه    بهم  ص ها ت  از کمارگمران نم مشمکمر همفمت   ٢ روز  
ممانم ه  مود و    مناور دردا ت دسمتمممزد وممطما مبمات یمقمب 

همممممچممنمم مم  در ایممتممرا  بممه ابممال مم ممه ممم دممردممت مممبممنممی  
 برجلوگ ری از ایترا ات به هرن وی  ایتصاب کردن ر 

در هم   رابطه قبال ن ز اد  کارگران تجمش کرده و پم مگم مر  
 واستهادشان ش ه بودن ر به گفته کارگران از دکسمو همنموز  
دوماه از موی  دردا ت آ رد  دستمزدشان گتشمتمه اسمت و  
از سوی ددگر مطا بات مربوط به پادا  سال گتشتمه آنمان  
ن ز هنوز صورت نگر ته استر بم دم  تمرتم مب کمار مرممای  

مم ملم مارد تموممان    ٤٥ توه تا پادان سال ب ش از    مجتمش هفت 
 تعه ادت ما ی به کارگران دارد که با د  پردا ت کن ر 

کارگر بازنشستمه ادم  ممجمتمممش همنموز    ٨٥١ بعالوه ب ش از  
ان  مطا بات بمازنشمسمتمگمی  مود را از کمار مرمما    نتوانسته 

دردا ت کنن  در یم م  حمال تمعم اد زدمادی از کمارگمران  
روزمزدی مجتمش حقو  بهم  واسفن  ماه سال گتشته  مود  

 را از کار رما طلبکارن ر 
همچن   پردا ت نش ن حق ب مه دوران بم مکماری کمارگمران  

انم     مشغمول کمار بموده ٩٨ تا  ٢٨ بر که در  اصله سا های    نی 
از ددگر  واسته های اد  گروه از کارگران مجتمش ن شمکمر  

 توه استر   هفت 
 

تبجببمببع اعبتببراضببی کبارگببران کبباشببی 
 اصفهان

بهم  کارگران کارحانه کاشی اصفهان در ایمتمرا     ٤ روز  
ماه دستمزد پردا ت نش ه شان در مقابل اد  کمار مانمه    ٢ به  

در جاده نجف آباد تجمش کردن ر اد  دوم   روز تمجمممش ادم   
 کارگران بودر 

 
تجمع رانندگان اتوبوسرانبی رشبتبدر 
اعتراض به پرداخت نشبدن حبقبوق  
رانندگان اتوبوسبرانبی رشبت تبجبمبع 

 کردند
 

نفر از رانن گان شمرکمت اتموبموسمرانمی رشمت روز    ٤١ ح ود  
گتشته روبروی اد  شرکت تمجمممش کمردنم ر ادم  ا مراد در  

ماه حقو  شان در بلوار شمهم م     ٨ ایترا  به پردا ت نش ن  
چمران رشت روز گتشته تجمش کردن ررانن گان اتوبموسمرانمی  

رشت در ادامه ایترا  شان از روشم  کمردن اتموبموس هما  
برای جا به جادی مسا ران  مودداری کمردنم ردمکمی از از  
رانن گان معتر  به نمادن گی از همکارانش گمفمت : االن  

ماه است که حقو  نگر تمه ادم  و وارد مماه سموم ممی    ٨ 
شود روی ا زود : یمالوه بمر ادم  ممابمه ا متمفماوت ا مزادمش  

تا کنمون پمردا مت نشم ه    ٩١ ساالنه حقو  و مزادای از سال  
استرتجمش راننم گمان اتموبموس رانمی رشمت پم  از دمک  
سایت بما وسماطمت و قمول مسمووالن ادم  شمرکمت بمرای  
پردا ت مطا بات  اتمه دا ت و رانمنم گمان بمه سمرکمارشمان  

 بازگشتن ر 
 

 گزارش
 

پیام همبستگی جمعبی از زنبدانبیبان 
 سیاسی با آتش نشانان

 پ ام تسل ت و هم ردی با بازمان گان قربان ان پالسکو 

در اد   و ای تاسف و ان وه که دود سمفم م  همممچمنمان از  
ودرانه های پالسکو به آسمان م رود و چشمان بسم ماری را  
س راب م کن   جانبا ت  تع ادی از آتش نشمانمان شمجماع و  
متعه  و مردم بی پناه جای تاسف و تماثمر و انم وه یممم مق  
ما زن ان ان گردد ه استر آتمش نشمانمانمی کمه آنمچمنمان در  
حمادت از جان و مال مردم ادسمتمادگمی کمردنم  و بمخماطمر  
سودجودی مشتی سرماده دار کمه یملم مر م  ا مطمار همای  
قبلی مبنی بر نماامم  بمودن ادم  سما متمممان تمجماری  بمه  
تجارتشان ادامه دادن   قربانی ش ن ر آه  مما نمزد قمربمانمی  
ها و انسانهاد ست که ت ت تاث ر اد  واقمعمه قمرار گمر متمه  
ان ر از صم   قلمب بمه بمازممانم گمان ادم  یمزدمزان تسملم مت  
م گود  ر حادثه دردنا، پالمسمکمو تملمنمگمری مم مکم  و  
واقعی بر ما مردم است کمه ددمگمر اجمازه نم هم م  بمخماطمر  
سودهای کالنشان ادنچن   بما جمان و زنم گمی مما بمازی  

کنن ر همبستگی پرشور شممما ممردم در حمممادمت از آتمش  
نشانان و قربان ان اد  حادثه دردنا، ا تخار آ رد  بمود  مما  
ه  ادنجا در زن ان در اد  همبستگی ها شمردمک هسمتم م ر  
ما  واهان تام   زنم گمی کسمانمی هسمتم م  کمه در ادم   
ماجرای دردنا، نان آورشان را از دست دادن ر ما  مواهمان  
زن گی انسانهادی هست   کمه در ادم   ماجمعمه همو منما،  
هست و ن ستشمان را از دسمت دادنم  و بمه صمف یمام م   
ب کاران ا ا ه شم نم ر مما  مواسمتمار ادممم  شم ن امماکم   
یمومی از جمله سه همزار سما متمممان ددمگمری کمه ممیمل  
پالسکو به ناام  بودنش هش ار داده ان  و هزاران مم رسمه و  
م    کار هست  ر ما  واستار ایالم  م مسمت یمزدمزانمی و  
گرام  اشت آنها بعنوان قربان ان سرماده هست  ر ما  مواهمان  
رس  گی به و ش آتش نشانان هست   که چن   بما جمان و  
زن گ شان در نجات جان انسانها م کوشن  و اس مر زنم گمی  
زدممر  مم   ممقممر شمم ه انمم ر ممما  ممواسممتممار مممجممهممز شمم ن  
ادستگاههای آتش نشان به تجه زات الزم هست   که ددمگمر  
نشنود   چون ن روی کا ی نمبمود  چمون مماشم م  کما می  
نبود  چون آب نمبمود و همزار کمممبمود ددمگمر  انسمانمهمای  

ب شتری قربانی ش ن ر ما  واهان پادان دادن بمه  مجمادمعمی  
میل پالسکو هستم م ر  مرو ردمخمتم  سما متمممان پمالمسمکمو  
هش اری برای ما مردم است که  واستهمادمممان را پم مگم مر  
 شود  و برای دو تمردان که باد   ورا و  ورا کاری کنن ر 

بهنام ابراه   زاده زن انی س اسی و داود گنم ممی و همادی  
تمهمران و جمممعمی از    ٠٥ یارف پور آتش نشمان ادسمتمگماه  

 زن ان ان س اسی و م تی زن ان رجادی شهر 
 ٩٥ بهم   

 
نشبانبان  اپراتورهای ببرق یباد آتبش
 جانباخته را گرامی داشتند

اپراتورهای پست های  شمار قموی بمر  روز گمتشمتمه در  
ی سمراسمر کشمور حما مر    نشمان   ادستگاههای مرکزی آتمش 

 ش ن  و داد شه ای آتش نشانی را گرامی داشتن ر 
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همای  شمار قموی بمر  از    روز گتشتمه اپمراتمورهمای پسمت 
نشانان جان با ته در حمادثمه پمالمسمکمو تمقم دمر    رشادت آتش 

 کردر 
همای آتمش نشمانمی    اد  اپمراتمورهما بما حضمور در ادسمتمگماه 

نشمانمان     های م ل  عا  ت  ود  م  تسل ت به آتمش   استان 
داد شه ای  اجعه پالسکو را گرامی داشتن ردکی از ادم   

تموجمهمی    گود : از دک طمرف بمی   کارگران وزارت ن رو می 
ها و بی ممبماالتمی همای مسمئمو م م  و از سموی ددمگمر  

نشانان همه را  ا لگ ر کرد  ما هم  بمه    های آتش     اکاری 
سه   ود  ق   واست   از اد   رزن ان رشم م  وطم  تمقم دمر  

 کن   و بگود   که ق ردان اد  همه   اکاری هست  رادلنا 

 کارگران
محمد حبیبی :شوخی نکنید آقبایبان  

 جهنم زیر پاهای شماست!
 روزنامه هم  ی   

ادنجا راحله می  روشن رس زده سا ه  بی شنماسمنماممه  بمی  
 هودت  ناقابل! دوم ل ون تومانر 

"دوم ل ون را ب ه  بچه را ببر  هرجا که  مواسمتمی "بمرادر   
 می گود  که حاال تنها سرپرست اوستر 

ادنجا پسرکی پنج سا ه را می  روشن به ام م  رسم م ن بمه  
سرپناهیر شوهرم تصادف کرده و زم   گم مر اسمت   مودم  
مردض  و پول دکتر ن ارمرچاره ای نم اردم  رهمر جما ر متم م   
کسی کمکمان نکرد"مادر  می گود راگهی  روشمش را  
گتاشته ان رنا قابل !در ازای اجاره دک  انه کوچمک در  

 شهرستانر" 
ادنجا بچه پو  ارهادی هستن    که پورشه های م لم ماردی  
سوار می شون ربرای پارتی همای ا مرشمب شمان   ماودمار  
سرو می کنن   و برای دسرشان  شم مردمنمی و بسمتمنمی بما  

 روکش طال سفار  می دهن رناقابل ! دوم ل ون تومانر 
ادنجا ب مارستانهادی دارد شب ه به وال استردتربازاری بمرای  
 رد  و رو  بچهرزنهادی می ادن رکودکشمان را بمه دنم ما  
می اورن  برگه ای را امضا می کمنمنم  و بمچمه را ممی  
 روشن رناقابل !ب   پانص  همزار تما دمک و نم م  مم ملم مون  

 تومانر 
ادنجا بازارهادی دارد برای  رد  و  رو  حم موانرآدممهمادمی  
ممی آدمنمم  تمما بممرای سممرگممرممی روزانمه اشمان  پمول  ممرج  
کنن رح واناتی از هر نوع و  هرن ادرناقابل ! از صم همزار تما  

 سی م ل ون تومانر 
ادنجا کودکانی دارد که آموز  می ب نن رنه در مم رسمه  
که در   ابانرآموز  می ب نن  که از طلوع صبح تما بمو   
سگ برای اربابشان کارکنن رکارگمرانمی کمه اگمر  موب  
کارکنن   ق مت شان ب شتر می شودرق ممت ادم  کمودکمان  

 برده ناقابل! از ص هزار تا پنج م ل ون تومانر 
ادنجا دانش امورانی هستن  که تعط الت آ مر همفمتمه شمان  
مسا رت های اروپمادمی اسمتر مجما مت ممی کشمنم  کمه  
همکالسی هادشان بفهمن  برای تعط الت ی م  بمه مما مزی  

مم ملم مون    ٨٥ تا    ٨١ ر ته ان رشهرده اد  م ارس  ناقابل! ب    
 تومان در سالر 

ادمممنمممجممما ادممممهمممادمممی هسمممتمممنممم  کمممه در گمممور ممممی  
 وابن ردرسا تمانهای مخروبه می  وابن  ردر مم مان  مو مه  
های  ا الب می  وابن رتا از سوز سرممای زمسمتمان در  

 امان باشن ر   
ادنجا مسئو  نی هستن  که گور وابها را جمش می کمنمنم   
و به گوشه   ابان می  رستن رمسئملمه شمان را حمل ممی  
کنن ردر سرما گموشمه  م مابمانمهما دما ممی زنمنم  و ممی  
م رن رب تر از آنها   ادنجا قل  ب ستانی داردم  کمه سمر شمان  
را باال می گ رن  باد به  بغب شان می انم ازنم  و بما بمی  
سوادی تمام می گودن : شاد  گور وابها  ودشمان ممقمصمر  

 باشن ر 
ادنجا آقا زاده هادی هستن  که آب معم نمی همای ممار،  

 دار نروژی می نوشن رناقابل!  تری شصت هزار تومانر 
ادنجا کارگرانی هستن   که از صبح تما بمه  شمب  آودمزان  
در م ان زم   وهوا بر روی داربسمت هما بما جمانشمان بمازی  

 می کنن  ناقابل!  ق  برای چهل هزار تومانر 
ادنجا بچه پو  ارهادی هستن  که پول توج بی ماهانمه شمان  
کفاف  مرج شمان را نمممی دهم  و ممعمتمر  انم رنماقمابمل!   

 م ل ون تومانر   ٤١ تا  ٩١ ماهانه ب    
ادنجا معلمان بازنشسته ای هستن  که پمول بمازنشمسمتمگمی  
کفاف زن گی شان را نمی ده رپ   از شب تما بمه صمبمح  
نگهبانی می دهن رناقابل!  ق  برای ماهانه ششصم  همزار  

 تومانر 
ادمنممجمما همممممه  از مسممئممول و کممارشممنماس و روشممنممفممکممر و  
دانشگاهی و قل  ب ست  هر روز ان رز می دهن  و شممما را  
می ترسانن راز مقمر و بم بمخمتمی  از رونم  رو بمه ا مزادمش  
شکاف طبقاتیرو به شما هش ار می دهمنم  کمه اداممه آن  

  آتشی به پا می کن  و همه را می سوزان ر 
اد  جاست که باد سر را بماالگمر مت  چشم  در چشمممشمان  

 دو ت و با  بخن ی بر  ب چن   گفت : 
شو ی نکن   اقادان! جهنم  هممم م  جماسمترهممم م   م مامه  

  هم   اکنون رناقابل!درست زدر پاهادمانر 
 

 بین المللی
 

تبظباهبرات ببیبش از نبیبم  -آمریکا 
 میلیون نفر بر علیه ترامپ

 
دک روز پ  از آ از رداسمت جمممهموری دونما م  تمراممپ   
ص ها هزار نفر از حامم مان حمقمو  زنمان در واشمنمگمتم  بمه  
  ابانها آم ن ر تااهرات مشابهی در حمادت از حقمو  زنمان  
و مخا فت با دونا   ترامپ در ح ود س ص  شمهمر آممردمکما  

 برگزار ش ه استر 
اظهمار نمامرهمای دونما م  تمراممپ در طمول ممبمارزه همای  
انتخاباتی درباره زنان و مهاجران بارها جنجال به پا کمردر از  
طر ی ص بت های آقای ترامپ درباره ر متمار  بما زنمان  
بایث ش  که بس اری او را به زن ست مزی ممتمهم  کمنمنم ر  
سازمان دهن گان اد  ایترا ها می گودن  نگمران هسمتمنم   
رداست جمهوری دونا   ترامپ بایمث زدمرپماگمتاشمتمه شم ن  

 حقو  زنان شودر 
مادکل مور  کارگردان آمردمکمادمی در تمجمممش واشمنمگمتم   
گفت: "امروز صبمح از  مواب بم م ار شم م و صمفم مه اول  
واشنگت  پست را دد م که نوشته بود ترامپ قم رت را بمه  
دست گر ته استر م  اد  طور  کر نمی کن ر قم رت در  
ادنجاستر اکیردت مردم آمردکا ادنجا هستن ر مما اکمیمردمت  
هست  ر رئ   جمهوری ج د  آمردکا ویم ه داده اسمت کمه  
به قتل یام آمردکاد ها پادان  واه  دادر آقای تمراممپ مما  
آم ه اد  که به کشتاری که تمو یمامملمش هسمتمی پمادمان  

 ده  ر " 
پ ش بم منمی ممی شمود   روزنامه واشنگت  پست  به گزار  

شمار حا ران در تجمش پادتخت آمردکا به ن   م ملم مون نمفمر  
 برس ر 

شهر  ٩٣٣مخالفت شهرداران  -آمریکا 
 با سیاستهای ضد پناهندگی ترامپ

شهمرداران و ممقماممات بم مش از سم مصم  شمهمر بمزر  و  
کمموچممک ادمم  کشممور ایممالم کممردنمم  کممه بمما ممماممموران  

 مهاجرتی دو ت   رال همکاری نخواهن  کردر 
های ادما متمی در آممردمکما ایمالم    شماری از شهرها و ناح ه 

ان  که از دستور دونا   ترامپ  رئ   جمهموری بمرای    کرده 
شناسادی  بازداشت و ا راج مهاجران   رقانمونمی  مودداری  
 واهن  ورزد  و ته د  او برای مجازات ما می ادم  شمهمرهما  

 را نادد ه  واهن  گر تر 
پ  از آنمکمه روز گمتشمتمه  دونما م  تمراممپ بما امضمای  
 رمانی ایالم کرد که کمک ما می دو مت  م رال را بمه  

قطش  واه  کرد  شهرداران و ممقماممات  ”  شهرهای پناهگاه “ 
ب ش از س ص  شهر بزر  و کوچمک ادم  کشمور ایمالم  
کردن  که با ماموران مهماجمرتمی دو مت  م رال همممکماری  

 نخواهن  کردر 
آنمجملم      شهرداران شهرهای بزرگی مانن  نم مودمور،   م  
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ش کاگو و شمهمرهمای کموچمکمتمری ممانمنم  نم مو هم مون   
هما شمهمر، و    س راک وز  اوست  تگمزاس و همممچمنم م  ده 

بما دو مت  م رال  ”  مبارزه طوالنی “ ان  که آماده    ناح ه گفته 
 در اد  زم نه هستن ر 

در آمردکا و کمانمادا  ”  حوزه حقوقی پناهگاه “ ینوان شهر دا  
شود که از همممکماری بما    هادی داده می   به شهرها و ناح ه 

ماموران دو ت   رال بمرای بمازداشمت و پم مگمرد ممهماجمران  
ورزنم ر حمکم       رقانونی ساک  اد  مناطق  مودداری ممی 

 ها را ه ف قرار می ده ر   ترامپ مشخصا اد  حوزه 
اد  مناطق یموما از یمل به در واست دو ت  م رال بمرای  
بازداشت و تسل   ممهماجمران  ماقم  مم ار، قمانمونمی  در  

ورزن  هر چمنم  ادم     صورت احتمال ا راج آنها  ودداری می 
ا راد درارتباط با جراد  نا مرتب  با مموقمعم مت ممهماجمرتمی  
 ود ت ت پ گرد باشن ر آقای ترامپ در حک   ود گفمتمه  
است که مناطقی که همممچمنمان از همممکماری بما دو مت  

حمق بمر مورداری از  “   رال در اد  زم نه  ودداری ورزنم   
های ما ی دو ت   رال را نم ارنم  ممگمر در ممورد    کمک 

 ”های مرتب  با نا  و قانونر   طرح 
مما از  “ ب ل دو بالس و  شهردار ن ودور، گفته اسمت کمه  

تمامی مردم شهر  مود بم ون تموجمه بمه ادمنمکمه از کمجما  
ان  دا و ع ت مهاجرتی آنهما چم مسمت د ماع  مواهم م     آم ه 
و رام امانوئل  شهردار ش کاگو ن ز هش ار داده اسمت  ”  کرد 
ما همچنان دک شهر پناهگاه  واه   ممانم  زدمرا در  “ که  

چمه  “ وی ا زوده است که  ”  ای وجود ن اردر   م ان ما  ردبه 
شما اهل  هستان باش   دا پماکسمتمان  ادمر منم  دما همنم  دما  
اسرائ ل  چه از مکزدک آم ه بماشم م  چمه از ممو م اوی   
دعنی زادگاه پ ر بمزر  مم   حمال کمه در پمی تم مقمق  

ادم   مما بمه شممما    رودای آمردکادی  ود به ش کاگو آمم ه 
 ”گود  ر    و  آم  می 

سرپ چی اد  شهرها از همکاری مهاجرتی با دو مت  م رال  
به معنمی حمممادمت از شممماری از حم ود دمازده مم ملم مون  
مهاجری است که ب ون داشت  م ار، قانونی در ادماالت  

برن ر آقای تمراممپ در جمردمان ممبمارزات    مت  ه به سر می 

انتخاباتی گفته بود که مهاجران   رقانونی را از آممردمکما  
ا راج  واه  کرد هرچن  بع ا اد  نمامر را تمعم دمل کمرد و  
گفت که در مرحله اول  مهاجران   رقانونی کمه ممرتمکمب  

 ان  ا راج  واهن  ش ر   جرم ش ه 
ببرکبنباری یبک مبجبری  -پاکسبتبان 

 معروف تلوزیونی به اتهام "تکفیر"
همای پماکسمتمان  یماممر  م ماقمت    دستگاه ناارت بمر رسمانمه 

حس    مجری مشهور دک برنامه پرب نن ه تلمودمزدمونمی در  
 اد  کشور را به اتهام تکف ر از کار برکنار کردر 

به گزار   برگزاری  رانسه  سازمان ناارتی مموسموم بمه  
ژانوده با اتخاآ ادم  تصممم م  ایمالم    ٨٢ "پ مرا" روز پنجشنبه  

همای    کرد که آقای   اقت حس   پ  از آنمکمه در بمرنماممه 
کمه    –آم زی" را برای پنج  عال   بمرال     ود "یبارات نفرت 
به کار برد  از اد  پ  به هم م  وجمه    -ا  ر ناپ د  ش ه ان  

ن وز پماکسمتمان را نم اردر بمرنماممه    اجازه حضور در شبکه ب ل 
پرمخاطب اد  ممجمری هم   مورا قمطمش شم ه و تملمودمزدمون  
پاکستان حتی اجازه پخش تصاودر آرش وی ادم  بمرنماممه را  

 ه  نخواه  داشتر 
اوادمل مماه ژانمودممه  پمنمج  ممعمال مم ا مش حممقمو  بشمر کممه  
اسالمگرادان را به د  ل ی م بردباری به ش ت مورد انمتمقماد  

دادن   در پماکسمتمان نماپم دم  شم نم ر بسم ماری از    قرار می 
م نی در اد  کشور احتمال به قتل رسم م ن  - عاالن س اسی 

داننم ر یماممر  م ماقمت حسم م     اد  ا راد را دور از آه  نمی 
دکی از مشهورترد  ا رادی بود که  عاالن ناپ دم  شم ه را  

 دد  توص ف کرده بودر   بی 
تکف ر و ارت اد  از جمله اتهامی هستن  که در پماکسمتمان   

توان  به ق مت جان شهرون ان مته  به  روج از اسالم دما    می 
 ددنی تمام شودر   بی 
 

تببظبباهببرات بببر عببلببیببه  -آمببریببکببا 
 های مهاجر ستیزی ترامپ سیاست

تصم   دونا   ترامپ  رئ   جمممهمور آممردمکما ممبمنمی بمر  

اجرای س است های    مهاجرتی از جمله سما متم  ددموار  
مرزی م ان آمردکا و مکزدک و یم م صم ور ودمزا بمرای  
شهرون ان چن  کشور  ایتمرا  همادمی را در سمراسمر ادم   

 کشور در پی داشتر 
گروهی از مخا فان رئ   جمهوری آمردمکما در شمهمرهمای  
سانفرانس سکو  ن ودور،     آنجل  و بمر می ددمگمر از  

 شهرهای آمردکا دست به ایترا  زدن ر 
س را حس    دکی از ایضمای انمجممم  وکمالی آسم مادمی  
گفت: "سانفرانس سکمو دمک شمهمر پمنماهمگماه اسمتر ادم   
بخشی از وجود ما استر ما در بمرابمر اقم اممات  صمممانمه  
دو تمردان اد  را دادآوری می کن   که اد  شهر پمنماهمگماه  
 واه  مان  و اد  پ ام را به مهاجران می دهم م  کمه شممما  

 جزئی از جامعه ما هست  ر " 
 های دو ت   تااهرات دانشجودان یل ه س است   - هستان  

در ادام  ایترا  هما بمه سم ماسمت همای دو مت  مهمسمتمان   
دانشجودان و دانش آموزان در ورشو و ددگر شمهمرهمای ادم   

 کشور تااهرات کردن ر 
دانشجودان معتر  می گودن  اصالحمات دو مت در نمامام  
آموزشی اد  کشور که به تمازگمی در پمار مممان  مهمسمتمان  
تصودب ش ه اد  کشور را چنم دم  سمال بمه یمقمب بمرممی  

 گردان ر 
دکی از دانشجودان معتر  می گود : "ما بما آنمچمه کمه  
در کشور اتفا  می ا ت  مخا ف هست   و برای همم م  بمه  
ادنجا ام ه اد ر به یممملمکمرد دو مت بما رسمانمه همای آزاد   

 دادگاه قانون اساسی و ناام آموزشی ایترا  دارد ر " 
طبق اصالحات صورت گمر متمه  دور  راهمنمممادمی از نمامام  
آموز  اجباری حتف می شود و پ  از هشمت سمال دور   
ابت ادی  دانش آموزان دور  دب رستان را آ ماز ممی کمنمنم ر  
دو ت راستگرای  هستان همچن   قوان نمی را و مش کمرده  
که  عا  ت آزادان  رسانه ها در اد  کشمور را مم م ود ممی  

 کن ر 
 

      


