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 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان                                   
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 ٨ صفحه   
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 ٧ صفحه  

 کارگران در هفته ای که گذشت
 آخر سال و موعد تعیین حداقل دستمزدها

 شهال دانشفر

فقر و نابرابری، مدافعان آن 
 و اعتراض به آن

 یاشار سهندی 

 تجمع کارگران فشار قوی برق حکومت را بالفاصله عقب راند
 حزب کمونیست کارگری ایران  

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک 
 (٩٢انگلس )

 دیوید ریازانف

 
کارگر و معلم و فعال مدنی در بیانیه متحدانه ای با حمایت  ٧١١١

از عظیم زاده و عبدی، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن 
 فعالیتهای صنفی شدند.  

 جمعی از آتش نشانان مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 روسیه ٧٢١١در سالگرد انقالب 
 قسمت اول
 ناصر اصغری

ثروتمندان جهان امسال هم مااناناد  
گرم شدن کره زمین که سال باه  
ساال رکااود شاماانا، ماایامانااد   
رکورد شمن، کاردناد و هشات  
نفر به اندازه نایاما، از جاما ایات  
کره زمایان ثاروا را ماال  اود  
کردند. ط، فقط دو ساال داده  

نفار باه هشات نافار    ٥٨ ایشان از  
تقلیل یافت. آکسفاام باه داناوان  
یک "موسسه  یریه" که سا ا،  
دارد فقر و نااباراباری حااکام را  
تالافاایا  کااناد و باا  اایاراا و  
صدقاا یک  جورهای دنایاا را  
به زدم  ودش انسان، کناد ایان  
آمارها را منتاشار کارده اسات و  

 ود این موسساه آماارهاا را بار  
اساا  آمااارهاای باانااک هااای  
سااوئاایاان و بااانااک جااهاااناا، و  
صندوق بین اللمل، پاول تانا ایام  
کارده اسات و بااه  انایان آمااار  
هولناک، رسیده است. ایان آماار  
اماا از جاانار بار ا، "تاوطا ااه"  
قلاماداد گاردیاده و ماددا، اناد  
قصد این موسسه " اگااارا" ایان  
است   هره اقتصاد باازار آزاد و  
ن ولیبرالیسم را مخدوش کاناد و  
گر نه دنیاا اماروزی باه گافاتاه  
ایشان محل، بدی نیست. بنا باه  

 تا کنون    ٠٩٩١ اددای ایشان از  
 

 اعتصابات طوالنی در مراکز بزرگ کارگری ادامه دارد
 حزب کمونیست کارگری ایران  

 نکته اصلی
 هزار کالس درس ناامن در کشور داریم! ٧١وزیر آموزش و پرورش:

 محمد شکوهی

صحبتی با کارگران هپکو، الله اکبر گفتن مردم 
را از شما دور میکند و اتحادتان را به هم میزند 

 اصغر کریمی  -

 در حاشیه اخبار کارگری
 حجم نارضایتی را پایین بیاورید!

 نسان نودینیان 

 ٩ صفحه  
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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 

 هي ت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مس وليت مفالر با نويسندگان آنهاست.  
درج مقاالا در کارگر کمونيست لزوما به م ني 

 تائيد مضمون آنها از جانر نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

ت دادی از آتاش نشااناان مشاهاد  
باهامان باا تاراما  در    ٠١ امروز  

مقابل استانداری  راسان رضاوی  
 واهان رسایادگا، باه وضا ایات  

آتاش    ٠٢١ شغلا،  اود شادناد.  
سااال قااباال در    ٨ نشااان کااه از  

استخدام بخش  صوص، هستناد   
 واهان پیوستن به بادناه ساازماان  
آتش نشان، شهارداری مشاهاد و  
یاامااسااان سااازی حااقااوق  ااود  

 میباشند. 
    

در دمن ال مل باه ایان تاراما   
بالفاصله م اون شاهاردار مشاهاد  

ساال    ٨ درمورد به حساب نیامدن  
سابقه کار این کاارگاران گافات   

ایاان قااانااون مااربااو  بااه وزارا  »
کشور است. پارساال کاه ماراوز  

آتاااش نشاااان باااه    ١١١ جااا ب  
شهرداری مشهد از طریق شارکات  
در آزمون داده شد  یک ضاابافاه  

بود لا ا آتاش نشااناان   شر  سن، 
بخش  صاوصا،  اواساتاار ایان  
بودند که سابقه فا االایاتاشاان در  
شر  سن، لاحااش شاود اماا باه  
رغام پایااایاری ماوضاو  وزارا  

  .«کشور این امر را قبول نمرد 
 

م اون شهردار مشهد اذداان کارد  
ترما  اماروز آتاش نشااناان  »که  

بخش  صاوصا، مشاهاد تاحات  
تاثیر حادثه ساا اتاماان پاالاساماو  

 .«تهاران صاورا گارفاتاه اسات 

ب بارت، کاارگاران آتاش نشاانا،  
که همبستا، سراسری مردم باا  
آتش نشانان را میبینند ماوقا ایات  
را برای ادتراض مردد و تاحاقاق  
 واستهای  ود مناسر میدانناد.  
یااماا، از  ااواساات هااای آتااش  
نشانان در سراسر کشور محساوب  
کردن کار آنها ب نوان کار ساخات  
و زیان آور است اما دولت حااضار  
به پ یرش آن نشاده اسات. گاویاا  
اینهماه آسایار هاای جساما، و  
سو تن و جان با تن کاه نصایار  
آتااش نشااانااان ماایااشااود باارای  
مفتخورهای حاکم کاف، نیاسات  
تا قباول کاناناد کاه  ایان کاار  

 سخت و زیان آور است.  
 

وقاات آن اساات کااه دهااهااا هاازار  
کارگر آتاش نشاانا، در ساراسار  
کشور برای تحقق  واسات هاای  
 ااود از ماا اارفاا، و ماارااازاا  
ارگانها و مقاماا حمومت، کاه  
بان، جانبا تن بسایااری از آتاش  

نشااانااان و مااردم شااد و ناایااز  
محسوب شدن کار آناهاا با اناوان  
کار سخت و زیاان آور  افازایاش  
حقوق  استخدام رسم، کاارگاران  
پیمان، و رف  مشمالا بیماه تاا  
تامیان کاامال زنادگا،  ااناواده  
های، که نان آورشان جانبا اتاه و  
یا توانای، اداماه کاار نادارناد و  
همچنیان تاراهایازاا کاافا، باا  
استاندارد باال و افازایاش پارسانال  
آتش نشانا، دسات باه ماباارزاا  
ساراساری بازنااناد. ماافالاا  کااردن  
افمار دموما، از ما اضاالا و  
 ااواساات هااای آتااش نشااانااان و  
همینفور از ترم اا ادتراض، و  
دااماان الاا ااماال ارگااان هااای  
حمومت،  مردم را در حمایات از  
 آتش نشانان به صحنه میاورد.  

 
زنده باد مبارزاا ساراساری آتاش  

 نشانان 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
فااوریااه    ٠    ٠١٩٨ بااهااماان    ٠١ 

 ٢١٠٢ 
 
 

 جمعی از آتش نشانان مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند
 حزب کمونیست کارگری ایران 
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پان از تاراماا  کاارگااران فشااار  
قوی بارق در ماقاابال مارالان   
نمایانادگاان مارالان باالفااصالاه  
ادااالم کااردنااد کااه اقاادام وزارا  
نیرو مبنا، بار واگا اری باخاش  
فااوق تااوزیاا  پساات هااای فشااار  
قااوی باارق بااه شاارکاات هااای  
 صوص، غایار قااناونا، اسات.  
وزارا نیرو تصمایام گارفاتاه باود  
که بخش فوق توزی  فشار قاوی  
بااارق را باااه شااارکااات هاااای  
 صوص، که دارای مشاماالا  
مت ددی هستند واگا ار کاناد و  
کارگران ناران امانایات شاغالا،  

  ٠٢  ود باودناد و روز دوشاناباه  
نفر از آنهاا از ساراسار    ٨٤١ بهمن  

کشور در مقابل مرلن دست باه  
ترم  ادتراض، زده بودند. داالوه  
بر این کارگاران  اواهاان قارارداد  
مستقیم با وزارا نیرو و هاماساان  
سااازی ماازایااای ماازدی  ااود  

 هستند.  
 

کارگران دقر نشین، نمایندگاان  
مرلن را یک ماوفاقایات بارای  
 ود میدانناد اماا ناااراناناد کاه  
وزارا نیرو ترفندهای دیاری باه  
زیان آنان در پایاش گایارد. نافان  
این دقر نشایانا، مارالان اماا  
نشان مایادهاد کاه حاماومات از  
گسااتاارش سااریاا  ادااتااراضاااا  
کارگری وحشت دارد و ایناراا و  

آنراا سا ا، مایاماناد باا داقار  
نشین، های، ادتراضاا را مهاار  

 کند.  
 

حاازب کاامااوناایااساات کااارگااری   
کارگران در سراسر کشاور را باه  
گسترش اداتاصااب و اداتاراض  
باارای تااحااقااق ماافااالااباااا  ااود  
فرامیخواند. حمومت در بحارانا،  
دمیق است. ادتراضاا کاارگاران  
و بااخااش هااای ماخااتاالاا  مااردم  
گسترش یافته است. همبستاا،  
میان مردم بسیار دمیاق تار شاده  
اساات. مااوج هااماابااسااتااااا، بااا  
کارگران آتش نشانا، در ساراسار  
کشور ایان واقا ایات را باخاوبا،  
نشان میدهد. این دوامل فضا را  
برای دقر راندن حمومات بایاش  
از هار زماان آمااده کارده اسات.  
باید با تمام قوا برای باه کارسا،  
نشانادن  اواسات هاای  اود باه  

 میدان بیاییم.  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

فااوریااه    ٠    ٠١٩٨ بااهااماان    ٠١ 
 ٢١٠٢ 

تجمع کارگران فشار قوی برق حکومت را 
 بالفاصله عقب راند

 حزب کمونیست کارگری ایران  

کارگران فشاار قاوی 
برق باز هم دست به 

 تجمع زدند 
نافار از    ٨٤١ باهامان    ٠٢ امروز    

هاای فشاار قاوی    کارگران پسات 
برق در مقابل سا اتاماان مارالان  
دست به ترم  ادتراض، زدناد و  
 واهان مستقیم شدن قاراردادهاای  

سااازی    اسااتااخااداماا، و هاامااسااان 
ماازایااای ماازدی  ااود شاادنااد.  
کارگاران در اطاالدایاه ای کاه  
منتشر کرده اند میاویناد درسات  
در زماانا، کاه یاماساان ساازی  
حقوق و مزایاا در بارنااماه شاشام  
تااوساا ااه تصااویاار شااده اساات  
مس والن وزارا نایارو و شارکات  
توانیر درصددند کاه باخاش فاوق  

های فشار قاوی بارق    توزی  پست 
هاای تاوزیا     کشور را به شارکات 

کااه دارای مشاامااالا داادیااده  
هستند  واگ ار کناناد. کاارگاران  
 ناران امنیت شغل،  ود هستند.  

 
کارگران هگمو اماروز هام دسات  

 به ترم  ادتراض، زدند  
کارگر هگاماو    ٠١١١ ترم  امروز  

در اراک پاااساار کااارگااران بااه  
نوبخت سخناوی دولت روحاانا،  
است کاه دیاروز در اراک قاول  
های سر  رمن داد. قاول هاایا،  
کااه اساافاانااد سااال قااباال هاام بااه  

کااارگااران داده شااد امااا حااتاا،  
حقوق اسفندشان هم پردا ت نشاد.  
به کاارگاران قاول داده شاده کاه  
کارفرما همه مفالباا کاارگاران  
شرکت هگمو را تاا اسافاناد مااه  
پردا ت کاناد و باخاشا، از ایان  
مفالباا قرار است ط، روزهاای  
شنبه ویمشنباه هافاتاه آیاناده باه  
حساب کارگران واریز شاود. اماا  
کاارگااران اداتاامااادی باه قااول و  
قاارارهااای وزیاار و مااقاااماااا و  
کارفرما ندارناد و اداالم کاردناد  
که به ترم اا اداتاراضا،  اود  
ادامه مایادهایام تاا زماانا، کاه  
حقوق ها پردا ت شود. تراما ااا  
ادتراض، کارگران از اوایل دیمااه  

  ٢١ شرو  شده و تاکنون بیاش از  
تاارااماا  و راهااگاایاامااایاا، تااوسااط  
 کارگران سازمان داده شده است.  
کااارگااران اخااراجاای 
ثاااماان الااحااجاا  بااار 
دیگر مقاابال ماجالاس 

 تجمع کردند 
ناافار از مااراامااو     ٨١١ بایااش از  
کارمند ثامن الحاراب باار    ٢٢١١ 

دیااااار تاارااماا اااا  ااود را از  
سرگرفتند تا به نامشاخاب باودن  
وض یات شاغالا،  اود اداتاراض  

دیامااه    ٠١ کنند. م ترضین روز  
نیز تراما  مشااباها، در ماقاابال  

ماراالاان بارپااا کاارده بااودنااد کااه  
ت دادی از نمایندگان مرلن قاول  
پیایری مفالباا آناهاا را دادناد  
 اما پن از یمماه دمل، نشد.  
 ٠٨١تجمع اعتراضی 

کارگر مسجد سلیماان 
ماایاان روز  ٩٧وارد 
 شد 

  ٢٢ کارگران میااایاوناد در ایان  
روز هاایااچااماادام از مساا ااوالن  
حمومت، و مقاماا کارفرمایا،  
و ناامااایاانااده مااراالاان از مساارااد  
سلیمان توجه، به  اواسات هاای  

اناد. دو  اواسات    کارگران نداشتاه 
فوری کارگاران پاردا ات فاوری  
م وقاا حقاوقا، ساال جااری و  
تضمین امنیت شغل، است.  ناد  

روز قابال   نفر از مس والن کار انه 
بااا حضااور در جااماا  کااارگااران  
م تارض تاالش کاردناد باا دادن  
ودااده و وداایااد کااارگااران را از  
ادامه تاراما ااا  اود ماناصار   
کنند که با ماخاالافات کاارگاران  

تاا    ٠٨ روبرو شدند. کارگران بین  
ماااه ماا ااوقااه ماازدی طاالاار    ٠٥ 

 دارند.  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

ژانااویااه    ١٠    ٠١٩٨ بااهااماان    ٠٢ 
 ٢١٠٢ 

اعتصابات طوالنی در مراکز بزرگ 
 کارگری ادامه دارد
 حزب کمونیست کارگری ایران  
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 ٩ از صفحه        

 ٤ صفحه   

 
جم یت فقرا باه شادا کام شاده  
است واین همه نتیره سیاستاهاای  
ن اولایابارالا، وجاهاانا، ساازی و  
اقتصاد بنیان بازار است. فاقار هام  
هیچ ربف، باه نااباراباری نادارد.  
نابرابری نه تنها بد نیاسات بالاماه  
امری الزم است و گارناه کاارهاا  
پیش نم، رود! )ایان نا اراا در  
بخش ویژه ای در آ اریان شامااره  
مرله "تاراارا فاردا" مانا امان  
گردیده است که گردانانادگاان آن  
هاامااه گاا، ساارشااان بااه آ ااور  
جمهوری اسالم، وصال اسات و  

 نان این حمومت را میخورند.( 
در دنیای که روزبروز قافابا، تار  
میاشاود اکاناون مادافا اان نا اام  
ساارمااایااه داری بااه صااراحاات  

 بیشتری حرفشان را میزنند.  
 

 ون شاهدند که موسساتا، کاه  
قرار بوده نایاماوکااری را تابالایا   
کنند تاا باه اساا  نا اام دسات  
اندازی نشود اکنون ایان آماار باه  
نا ار از سار اداتاراض ماناتاشار  
میمناد تاا شاایاد جالاوی یاک  
 یزی را گرفته باشند کاه فاردا  
دیر است! و مداف ان سرمایه کاه  
نان شان با دفا  از فالکات ماردم  
تامین میشود اکنون اناتاشاار ایان  
گونه آمار را توطا اه مایاخاواناناد  
که قصد "سیاهنمای،" دارناد. باه  
زدم ایشاان گازارش آکسافاام" باا  
ترفناد کشایادن دامان ماار در  

هااای     صااوا اسااتاافاااده از داده 
دهد الاقاای ایان    آماری انرام م، 

تصور نادرست است که ثروتمندتار  
شدن ثروتمندان دلت اصالا، فاقار  
فقراست." به گفته ایشان اناتاشاار  
این گاوناه آماارهاا کاه ماوجار"  
داماان زدن بااه حاان حسااادا و  
دشمن، میان مردم)میشود(  ناه  

تنها کمم، به حل مساالاه فاقار    
کند بلمه آن را باه ما اضال    نم، 

ساازد."    تاری تابادیال ما،   پیچایاده 
ایشااان ماا ااتاارضااانااه پاایااشاانااهاااد  
میدهناد " باایاد وضا ایات اقشاار  
فااقاایاار را بااا گاا شااتااه  ااودشااان  

" اماا باه  اودشاان   مقایسه کرد. 
زحااماات نااماا، دهاانااد وضاا اایاات  
ثروتمندان " بااگا شاتاه  اودشاان  
مقایسه کنند که  را در دارض  

نافار    ٥ باه    ٥٨ دو سال این  نین  
به باور ایشان آماار   کاهش یافته. 

آکسفام "واق ، اما گمراه کناناده"  
است. البته آنقدر هم ب،  شام و  
رو نشدند که دزدیاهاا و باه قاول  
 ااودشاااان فسااااد اداری و یاااا  
اسااتاافاااده از راناات دولااتاا، کااه  
موجر ناباراباری شاود را ماوجاه  
بشمارند. به باور ایشان اگار بایال  
گیتان ) نافار اول از آن هشات  
نفر( روی دنایاای ثاروا لام داده  
است به کس، ربف، ندارد. نباو   
داشته  یلل، و تلالا، هام نامارده  
حاال به اینرا رسایاده ایشاان کاه  
مااوجاار فااقاار نشااده. از انصااا   
نا ریم فقرنتیاراه ناباو  شاخاب  

 بیل گیتن نیست! 
 

فقر نتیره ناباراباری اسات و ایان  
دو پدیده از همان زمان که نافافاه  
ن ام طبقااتا، بساتاه شاد شامال  
گاارفاات.فااقاار وساایاا  و جااهاااناا،  
کنون، هم نتیره کاارکارد نا اام  
طبقات، م اصر است که سرمایاه  
داری نام دارد. نبو  بیل گایاتان  
را توده هاای وسایا ا، جاان داده  
اند که طبق کارکرد روتایان ایان  
ن ام  یزی برایشان باق، نامااناده  
جز نیروی کارشاان کاه باه ارزان  
ترین قیمت با کمک وسی  تاریان  
دستااههای سرکاوب تاامایان و  
تضااماایاان ماایااشااود.. لاا ااونااارد  
داویاانااچاا، بااه گااواهاا، تاااریاار  
ناابااوغااش ساارتاار از هاامااه نااواباا   
تاکنون، بوده اما زمانه ای کاه  
او زناادگاا، ماایااماارد اسااباااب آن  
فراهم نبود که ایان ناباو  بارایاش  
ثروت، فراهم کاناد کاه جاز ایان  
هشت تنا، بااشاد کاه باه انادازه  
نص  جم یت دنیاا ثاروا داشاتاه  
باشد. میاویند بایال گایاتان باا  
نبوغش کار آفرینا، مایاماناد و  
موجر مایاشاود کاه مایالایاوناهاا  
انسااان در سااراساار کااره زماایاان  
کاااری داشااتااه باااشاانااد مشااماال  
همین جااسات تاوده ماردم وقاتا،  
برسامایات شامارده مایاشاوناد کاه  
کاری داشته باشند و آن را هم باا  
نازلترین قیمت ) ناه باه ماقایاا   

بلمه باه    -م یار امروز جهان   -پول 
مقیا  زندگ،( باید در  ادمات  
سود آوری سرمایه قارار دهاناد و  

گر نه محموم به کارتان  اوابا،  
و گااور ااواباا، و هاازاران بااالی  
اجتماد، است که سارشاان ما،  

 آید  سرمان م، آید. 
 

نابرابری  نابرابری اسات ماوجاه و  
غیر موجه ندارد.وقاتا، در یاک  
سو همه وسایل تاولایاد در دسات  
یک درصد جام ه تمرکز یاافاتاه  
و این یک درصد باوسایالاه هاماه  
دستااههای امنیت، و ن ام، و  
انت ام، ماخاو  و بسایاار با،  
رحم حمایت میشود نااباراباری باه  
یااک اماار "مااتاا ااار " تااباادیاال  
میشود. اما اگر اکاناون صادای  
بر ، از مادافا اان نااباراباری در  
آمااده اساات باادیاان  اااطاار ایاان  
"نابرابری اقاتاصاادی" هاولانااک  
اکنون حیااا جااما اه بشاری از  
سوی ن ام سرمایه داری تاهادیاد  
میشود که موجر ایان نااباراباری  
باور نماردنا، گاردیاده اسات. در  
سفا  سایااسا، جاواب سارماایاه  
کس، مانند تاراماا اسات کاه  
 ود یاما، از کساانا، کاه در  
باشااه میلیاردهای جاهاان دضاو  
است که این  انایان جساوراناه و  
ب، پروا جاواباش حامالاه باه کال  
انسانیت است که  در ناماودهاای  
راسیست، و ضد زن بودن  اود را  
بروز میدهد. این جاواب نا ااما،  
اسات کااه  اود ماوجار  انایاان  
نابرابری دهشاتانااکا، اسات. در  
ص  مخالفان تاراماا در سافا   
دولااتاامااردان بااورژوازی کساااناا،  
هستناد کاه  اود سا ا، بسایاار  
کردند که نااباراباری بایاشاتار در  
نتیره فقر بایاشاتاری را باه تاوده  
مردم کاارکان جااما اه تاحامایال  
کنند. به طاور ناماوناه  کاوشاش  
سالهای ا یر دولت فرانساه بارای  
اصالح قانون کار آن کشاور کاه  
دمال اجازه میدهاد کاه سارماایاه  
داران دست اندازی بایاشاتاری باه  
زندگ، مزدبایران جام ه داشاتاه  

 باشند. 
 

نابرابری و فقر دوامش را مادیاون  
ن ام طاباقااتا، اسات. باا قااناون  
مالیات، سفت ومحامام و بساتان  
همه راهاهاای فارار ماالایااتا، و  
هزار ترفند دیار از ایان دسات از  

بین نم، رود و قرار هم نیسات در  
یک ن ام طبقاتا، از بایان بارود  
بلمه نابرابری متا اار  را الزماه  
پیشرفت م، شمارند. برای ریشاه  
کردن فقر و نابراباری باایاد ریشاه  
آن از بایان بارود و ایان ماماماان  
نیست مار با محو ن ام طبقاتا،  
و شیوه تولید کاناونا،. باه انادازه  
هماه انسااناهاای کاره زمایان باه  
گفته آمار ماوساسااا  اود ایان  
نا اام گاناادیاده ثاروا و نا اماااا  
زناادگاا، باارای کاال جااماا اایاات  
کنون، زمین فراهم است اماا تاا  
وقت، م یار سود آوری بر اساا    
استاماماار تاوده مایالایااردی کاره  
زمین باشد ایان ثاروا باه دسات  
آنهای کاه نایااز دارناد ناخاواهاد  
رسایااد باالاامااه بااه شااماال پااول و  
حساب بااناما، در دساتاان داده  
قلیل، از جاما ایات جاهاان بااقا،  
 واهد ماند و این نتیراه ای جاز  

درصد ماردم    ٩٩ سیه روزی برای  
دناایااا ناادارد. امااا جااای بساا،  
امیدواری است کاه هاناوز یاک  
ماااه از حاامااوماات یااماا، از  
فاشیست تریان شاخاصایات هاای  
بااورژوازی نااااا شااتااه نااه تاانااهااا  
امریما بلمه از استرالیاا تاا اروپاا  
دلیه تراما ادتراضاا وسایا ا،  
شمل گرفته است. با وجود آنماه  
رسانه های رسم، باورژوازی بار  
ساار سااخااتاا، تاارامااا تاااکاایااد  
میمنند که دقر نخواهد نشسات  
امااا دساات رد زدن ناامااایااناادگااان  
دیار باورژوازی باه تاراماا باه  
داانااوان دولاات در کشااورهااای  
دیااااار  حااتاا، در ااود امااریاامااا  
کاف، است که نشاان دهاد کاه  
سمباه اداتاراضااا ا ایار  اقادر  
پرزور است. و از تاراماا فاقاط  
مترسم، سا ته است کاه روی  
اااااده   اااااورژوازی ماااااان دسااااات ب
اساات.ادااتااراض بااه تاارامااا بااه  
نود، ادتراض به نابراباری اسات  
و این ادتراض، که باورژوازی را  
به وحشت اندا ته و از هر گاوشاه  
داد میازناناد "تاا دیار نشاده باایاد  

 کاری کرد." 
 

ثروتمندان جهان امسال هم مااناناد  
گرم شدن کره زمین که ساال باه  
سااال رکااود شاامااناا، ماایااماانااد   

رکورد شمانا، کاردناد و هشات  
نفر به اندازه نیم، از جم یت کاره  
زمین ثروا را مال  اود کاردناد.  
ط، فقط دو سال داده ایشاان از  

نفر به هشت نفر تقلیل یافات.    ٥٨ 
آکسفام به دنوان یک "ماوساساه  
 یریاه" کاه سا ا، دارد فاقار و  
نابرابری حاکم را تلفی  کاناد و  
بااا  اایااراا و صاادقاااا یااک   
جورهای دنیا را باه زدام  اودش  
انساااناا، کاانااد ایاان آمااارهااا را  
منتشار کارده اسات و  اود ایان  
مااوسااسااه آمااارهااا را باار اسااا   
آمارهای بانک های سوئایان و  
بانک جاهاانا، و صانادوق بایان  
اللمل، پول تن یم کرده است و باه  
 نایان آماار هاولانااکا، رسایاده  
اساات. ایاان آمااار امااا از جاااناار  
بر ، "توط ه" قلماداد گاردیاده و  
مدد، اناد قصاد ایان ماوساساه  
" گارا" این است   هره اقاتاصااد  
بااازار آزاد و ناا ااولاایااباارالاایااساام را  
ماخادوش کانااد و گار ناه دنایااا  
امروزی به گفته ایشاان ماحالا،  
بدی نیست. بنا به اددای ایشاان  

تا کنون جم ایات فاقارا    ٠٩٩١ از  
به شدا کم شده است واین هاماه  
نتیره سیااساتاهاای نا اولایابارالا،  
وجهان، سازی و اقتاصااد بانایاان  
بازار است. فقر هم هایاچ ربافا،  
به نابراباری نادارد. نااباراباری ناه  
تنها بد نیست بالاماه اماری الزم  
است و گرنه کارهاا پایاش ناما،  
رود! )این ن راا در باخاش ویاژه  
ای در آ ااریاان شااماااره مااراالااه  
"ترارا فردا" منا امان گاردیاده  
است که گاردانانادگاان آن هاماه  
گ، سرشان باه آ اور جاماهاوری  
اسالم، وصال اسات و ناان ایان  

 حمومت را میخورند.( 
 

در دنیای که روزبروز قافابا، تار  
میاشاود اکاناون مادافا اان نا اام  
ساارمااایااه داری بااه صااراحاات  
بیاشاتاری حارفشاان را مایازناناد.  
 ون شاهدند که موسساتا، کاه  
قرار بوده نایاماوکااری را تابالایا   
کنند تاا باه اساا  نا اام دسات  
اندازی نشود اکنون ایان آماار باه  
نا ار از سار اداتاراض ماناتاشار  

 میمند تا شاید جلوی یک  
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  ٥ ازصفحه  
 یزی را گرفته باشند کاه فاردا  
دیر است! و مداف ان سرمایه کاه  
نان شان با دفا  از فالکات ماردم  
تامین میشود اکنون اناتاشاار ایان  
گونه آمار را توطا اه مایاخاواناناد  
که قصد "سیاهنمای،" دارناد. باه  
زدم ایشاان گازارش آکسافاام" باا  
ترفناد کشایادن دامان ماار در  

هااای     صااوا اسااتاافاااده از داده 
دهد الاقاای ایان    آماری انرام م، 

تصور نادرست است که ثروتمندتار  
شدن ثروتمندان دلت اصالا، فاقار  
فقراست." به گفته ایشان اناتاشاار  
این گاوناه آماارهاا کاه ماوجار"  
داماان زدن بااه حاان حسااادا و  
دشمن، میان مردم)میشود(  ناه  

تنها کمم، به حل مساالاه فاقار    
کند بلمه آن را باه ما اضال    نم، 

 سازد."    تری تبدیل م،   پیچیده 
 

ایشااان ماا ااتاارضااانااه پاایااشاانااهاااد  
میدهناد " باایاد وضا ایات اقشاار  
فااقاایاار را بااا گاا شااتااه  ااودشااان  

" اماا باه  اودشاان   مقایسه کرد. 
زحااماات نااماا، دهاانااد وضاا اایاات  
ثروتمندان " بااگا شاتاه  اودشاان  
مقایسه کنند که  را در دارض  

نافار    ٥ باه    ٥٨ دو سال این  نین  
به باور ایشان آماار   کاهش یافته. 

آکسفام "واق ، اما گمراه کناناده"  
است. البته آنقدر هم ب،  شام و  
رو نشدند که دزدیاهاا و باه قاول  
 ااودشاااان فسااااد اداری و یاااا  
اسااتاافاااده از راناات دولااتاا، کااه  
موجر ناباراباری شاود را ماوجاه  

بشمارند. به باور ایشان اگار بایال  
گیتان ) نافار اول از آن هشات  
نفر( روی دنایاای ثاروا لام داده  
است به کس، ربف، ندارد. نباو   
داشته  یلل، و تلالا، هام نامارده  
حاال به اینرا رسایاده ایشاان کاه  
مااوجاار فااقاار نشااده. از انصااا   
نا ریم فقرنتیاراه ناباو  شاخاب  

 بیل گیتن نیست! 
 

فقر نتیره ناباراباری اسات و ایان  
دو پدیده از همان زمان که نافافاه  
ن ام طبقااتا، بساتاه شاد شامال  
گاارفاات.فااقاار وساایاا  و جااهاااناا،  
کنون، هم نتیره کاارکارد نا اام  
طبقات، م اصر است که سرمایاه  
داری نام دارد. نبو  بیل گایاتان  
را توده هاای وسایا ا، جاان داده  
اند که طبق کارکرد روتایان ایان  
ن ام  یزی برایشان باق، نامااناده  
جز نیروی کارشاان کاه باه ارزان  
ترین قیمت با کمک وسی  تاریان  
دستااههای سرکاوب تاامایان و  
تضااماایاان ماایااشااود.. لاا ااونااارد  
داویاانااچاا، بااه گااواهاا، تاااریاار  
ناابااوغااش ساارتاار از هاامااه نااواباا   
تاکنون، بوده اما زمانه ای کاه  
او زناادگاا، ماایااماارد اسااباااب آن  
فراهم نبود که ایان ناباو  بارایاش  
ثروت، فراهم کاناد کاه جاز ایان  
هشت تنا، بااشاد کاه باه انادازه  
نص  جم یت دنیاا ثاروا داشاتاه  
باشد. میاویند بایال گایاتان باا  
نبوغش کار آفرینا، مایاماناد و  
موجر مایاشاود کاه مایالایاوناهاا  
انسااان در سااراساار کااره زماایاان  

کاااری داشااتااه باااشاانااد مشااماال  
همین جااسات تاوده ماردم وقاتا،  
برسامایات شامارده مایاشاوناد کاه  
کاری داشته باشند و آن را هم باا  
نازلترین قیمت ) ناه باه ماقایاا   

بلمه باه    -م یار امروز جهان   -پول 
مقیا  زندگ،( باید در  ادمات  
سود آوری سرمایه قارار دهاناد و  
گر نه محموم به کارتان  اوابا،  
و گااور ااواباا، و هاازاران بااالی  
اجتماد، است که سارشاان ما،  

 آید  سرمان م، آید. 
 

نابرابری  نابرابری اسات ماوجاه و  
غیر موجه ندارد.وقاتا، در یاک  
سو همه وسایل تاولایاد در دسات  
یک درصد جام ه تمرکز یاافاتاه  
و این یک درصد باوسایالاه هاماه  
دستااههای امنیت، و ن ام، و  
انت ام، ماخاو  و بسایاار با،  
رحم حمایت میشود نااباراباری باه  
یااک اماار "مااتاا ااار " تااباادیاال  
میشود. اما اگر اکاناون صادای  
بر ، از مادافا اان نااباراباری در  
آمااده اساات باادیاان  اااطاار ایاان  
"نابرابری اقاتاصاادی" هاولانااک  
اکنون حیااا جااما اه بشاری از  
سوی ن ام سرمایه داری تاهادیاد  
میشود که موجر ایان نااباراباری  
باور نماردنا، گاردیاده اسات. در  
سفا  سایااسا، جاواب سارماایاه  
کس، مانند تاراماا اسات کاه  
 ود یاما، از کساانا، کاه در  
باشااه میلیاردهای جاهاان دضاو  
است که این  انایان جساوراناه و  
ب، پروا جاواباش حامالاه باه کال  

انسانیت است که  در ناماودهاای  
راسیست، و ضد زن بودن  اود را  
بروز میدهد. این جاواب نا ااما،  
اسات کااه  اود ماوجار  انایاان  
نابرابری دهشاتانااکا، اسات. در  
ص  مخالفان تاراماا در سافا   
دولااتاامااردان بااورژوازی کساااناا،  
هستناد کاه  اود سا ا، بسایاار  
کردند که نااباراباری بایاشاتار در  
نتیره فقر بایاشاتاری را باه تاوده  
مردم کاارکان جااما اه تاحامایال  
کنند. به طاور ناماوناه  کاوشاش  
سالهای ا یر دولت فرانساه بارای  
اصالح قانون کار آن کشاور کاه  
دمال اجازه میدهاد کاه سارماایاه  
داران دست اندازی بایاشاتاری باه  
زندگ، مزدبایران جام ه داشاتاه  

 باشند. 
 

نابرابری و فقر دوامش را مادیاون  
ن ام طاباقااتا، اسات. باا قااناون  
مالیات، سفت ومحامام و بساتان  
همه راهاهاای فارار ماالایااتا، و  
هزار ترفند دیار از ایان دسات از  
بین نم، رود و قرار هم نیسات در  
یک ن ام طبقاتا، از بایان بارود  
بلمه نابرابری متا اار  را الزماه  
پیشرفت م، شمارند. برای ریشاه  
کردن فقر و نابراباری باایاد ریشاه  
آن از بایان بارود و ایان ماماماان  
نیست مار با محو ن ام طبقاتا،  
و شیوه تولید کاناونا،. باه انادازه  
هماه انسااناهاای کاره زمایان باه  
گفته آمار ماوساسااا  اود ایان  
نا اام گاناادیاده ثاروا و نا اماااا  
زناادگاا، باارای کاال جااماا اایاات  

کنون، زمین فراهم است اماا تاا  
وقت، م یار سود آوری بر اساا    
استاماماار تاوده مایالایااردی کاره  
زمین باشد ایان ثاروا باه دسات  
آنهای کاه نایااز دارناد ناخاواهاد  
رسایااد باالاامااه بااه شااماال پااول و  
حساب بااناما، در دساتاان داده  
قلیل، از جاما ایات جاهاان بااقا،  
 واهد ماند و این نتیراه ای جاز  

درصد ماردم    ٩٩ سیه روزی برای  
دناایااا ناادارد. امااا جااای بساا،  
امیدواری است کاه هاناوز یاک  
ماااه از حاامااوماات یااماا، از  
فاشیست تریان شاخاصایات هاای  
بااورژوازی نااااا شااتااه نااه تاانااهااا  
امریما بلمه از استرالیاا تاا اروپاا  
دلیه تراما ادتراضاا وسایا ا،  
شمل گرفته است. با وجود آنماه  
رسانه های رسم، باورژوازی بار  
ساار سااخااتاا، تاارامااا تاااکاایااد  
میمنند که دقر نخواهد نشسات  
امااا دساات رد زدن ناامااایااناادگااان  
دیار باورژوازی باه تاراماا باه  
داانااوان دولاات در کشااورهااای  
دیااااار  حااتاا، در ااود امااریاامااا  
کاف، است که نشاان دهاد کاه  
سمباه اداتاراضااا ا ایار  اقادر  
پرزور است. و از تاراماا فاقاط  
مترسم، سا ته است کاه روی  
اااااده   اااااورژوازی ماااااان دسااااات ب
اساات.ادااتااراض بااه تاارامااا بااه  
نود، ادتراض به نابراباری اسات  
و این ادتراض، که باورژوازی را  
به وحشت اندا ته و از هر گاوشاه  
داد میازناناد "تاا دیار نشاده باایاد  

 کاری کرد." 

زنااده باااد مااردان باارابااری 
طلب که در ورزشگااه آزادی 
ماالااالاابااه باارای حاا  ورود 
زنااان بااه اسااتااادیااوم را 
 ناااماااایااانااادگااای کاااردناااد.

در  ٢١باهامان ٧١یکاشاناباه 
باگاذاریاد »ورزشگاه آزادی: 

 «زنان به استادیوم بیایناد

 و این مبارزه ادامه دارد..
. 

با انقالب زنانه 
 همراه شوید 
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 ٧ صفحه 

 شهال دانشفر 
 کارگران در هفته ای که گذشت 

 اعتراضات قدرتمند کارگران هپکو و فضای پرتحرک اعتراضات کارگری در این شهر
 آخر سال و موعد تعیین حداقل دستمزدها

ا بار اداتاراضااا دهاهاا مارکاز  
کارگری در هر روز از شهارهاای  
مختل   نشان، بارز از گساتارش  
هاار روزه داماانااه ادااتااراضاااا  
کارگری است. هافاتاه گا شاتاه  
 برهای بسیاری به سرتیاتارهاای  
مااهاام ا اابااار کااارگااری تااباادیاال  
شاادنااد. ادااتااراضاااا قاادرتااماانااد  
کااارگااران هااگاامااو و فضااای  
پرتحرک اداتاراضااا کاارگاری  

و    ٩٨ در شهراراک  پاایاان ساال  
مودد ت یین حاداقال دساتامازدهاا  
برای سال آت،  دو موضو  ماهام  
ا اابااار و مسااائاال کااارگااری در  

 هفته گ شته است.   
 

اعتراضات قدرتمناد 
کااارگااران هااپااکااو و 
فضاااای پااارتاااحااارک 
اعتراضاات کاارگاری 

 در این شهر
 

ادتاراضااا پار تاحارک ماراکاز  
کارگری در شاهار اراک طا،  
سااه هاافااتااه ا اایاار   صااوصااا  
ادتاراضااا قادرتاماناد کاارگاران  
هگمو  نوبخت سخاناااوی دولات  

  ٠٠ را به این شهار کشااناد. روز  
بهمن کارگران هگمو با ترما  در  
مقابل استانداری مارکاز و پاای  
کاوباایاادن و شاا اار دادن  حضااور  
نوبخت را باه صاحاناه اداتاراض  

  ود تبدیل کردند.  
 

کارگران در ایان روز باار دیااار  
سرود "زیار باار ساتام نامایامانایام  
زندگ،  جان فدا میمنایام در ره  
آزادگ،  وای از این وضا   وای  
از این وض " را سار دادناد و باا  
شاا ااار یااه ا ااتااال  کاام بشااه   
مشمل ما حل میشاه  اداتاراض  

ماه دستمازد    ٢  ود را نه فقط به  

پااردا اات نشااده و  اافاار باایاامااار  
شدنشان از کار  بلمه به کل ایان  
بسا  تب یض و نااباراباری اداالم  
کاااردناااد و  اااواساااتاااار فاااوری  
طلبهایشان شدند. در این حارکات  
ادتراض، کاارگاران باا امضاای  
طااوماااری ماابااناا، باار  ااواساات  
پااردا اات دسااتااماازدهااای پااردا اات  
نشااده و باارکااناااری ماادیااریاات   
ادتراض پر شوری را باه ناماایاش  
گ اشتند. در این سفر ناوباخات از  
کار انراا هگمو و آوانااان کاه  
ادتراضاا داغ، در آن در جریاان  
است  دیدن کارد و کاارگاران بار  

 ادتراضشان شدا دادند. 
 

در دین حال کارگران هاگاماو باا  
ادامه ادتراض متحاداناه شاان در  

بهمن  پاسر وداده هاای    ٠٢ روز  
پوچ نوبخت را که گافاتاه اسات   
همه مفالباا کارگران تا اسافاناد  
ماه پردا ت میشود و باخاشا، از  
آن طاا، روزهااای شاااناازدهاام و  
هفدهم دیماه پردا ت  واهاد شاد   
دادند و دسات باه تاراما  زدناد.  
حر  کارگران اینست که به ایان  
ودده ها ادتاماادی نادارناد و تاا  
وقااتاا، پااول بااه حسااابشااان واریااز  
نشود  باه تاراما ااا اداتاراضا،  

  ود ادامه  واهند داد. 
 

ادتراضاا کارگران هگمو  و در  
کاناار آن باه تاحارک در آماادن  
کااارگااران آواناااااان اراک بااا  
 واست بازگشت به کاار  اود و  

مااه دساتامازد    ٢٢ پردا ت فوری  
م وقه شان و ادتاراض کاارگاران  
  ٤ ماشین سازی اراک باخااطار  

ماااه دسااتااماازد پااردا اات نشااده   
فضای پر تحرک، از ادتاراض و  
مبارزه در این شهر را شامال داده  
است.  صوصا بسیاری از ماردم  
این شاهار  ااناواده هاای هامایان  
کارگران، هستند کاه وضا ایات  

نابسامان، پیدا کرده و بسایااری  
شان از کار بیمار شده اند. یاک  
نقفاه قاابال تاوجاه در ماباارزاا  
کارگران هاگاماو در ایان هافاتاه   
فرا وان آنان به حاماایات ماردم از  
ادتراضاتشان در پاالکااردی باود  
که در روز هشت باهامان مااه باا  
 ااود داشااتاانااد. تاااکاایااد باار ایاان  
 ااواساات و تااالش باارای جاالاار  
حماایات ماردم یاک گاام ماهام  
باارای تااقااویاات ایاان ادااتااراضاااا  
اساات. ادااتااراضاااا کااارگااران  
هگمو  ادتاراضااتا، قادرتاماناد و  
متحد است. شرکت ف ال  اناواده  
هااا در ایاان ماابااارزاا کااه در  
ادااتااراض و  ااواساات کااارگااران  
اشتراک دارناد  یاک فااکاتاور  
ماهاام در تااقااویات ایاان ماابااارزاا  
 واهد بود. کاارگاران هاگاماو باا  
راهگیمای، های باشموه در شاهار   
با ش ارها و سخنران، های  اود  
و با ش ارهای کوبنده شان تاوجاه  
مردم شهر را کامال به  ود جلار  
کرده اند. جا دارد که مردم شاهار  
فاا اااالنااه از ادااتااراضاااا ایاان  
کارگران و  اواسات هاای باحاق  

 آنها حمایت کنند. 
 

آخاار سااال و مااوعااد 
تاااعااایااایااان حاااداقااال 

 دستمزدها
آ ر سال است و ماوداد تا ایایان  
حاااداقااال دساااتااامااازد ساااراساااری  
کااارگااران باارای سااال آتاا، فاارا  

رسیده است. فضای اداتاراض بار  
سر  واست افزایش دستمزدهاا در  
سال جاری آناچاناان فشااری بار  
روی حمومت آورده است  که تاا  
آ رین ماههای ساال ساماوا را  
ا تیار کرده اند و حت، تا کاناون  
کمیته مزدشاان را هام تشامایال  
نداده اناد. هاماچانایان  اباری از  
هاای و جاناارااال ماا اارکاه بااازان  
نهادهای دست ساز حموماتا، و  
دارو دسااتااه هااای شااوراهااای  
اسالم، که یک پاای کامایاتاه  
مزد دولت هستناد  نایاسات. اماا  
کارگران در ادامه اداتاراضااتشاان  
 ود را بارای جادال بار سار ایان  
موضو  آماده میمنند. از جامالاه  
اتحادیه آزاد کارگران ایاران طا،  
فاارا ااواناا،  اافاااب بااه هاامااه  
کااارگااران در سااراساار کشااور  

   ٩٢ پیراماون حاداقال مازد ساال  
اولاایاان جاارقااه را زد. در ایاان  
فاارا ااوان ضااماان اشاااره بااه ایاان  
فضای سماوا از ساوی دولات  

  نین آمده است  
 

"امسااال بااا تااوجااه بااه ساایاااساات  
آشمار و بسیار گستا ااناه دولات  
روحاااناا، باارای اناارااماااد حااداقاال  
مزد ددم برگزاری جالاسااا مازد  
و هاامااچااناایاان کااوتاااه آماادن  
تشملهای دست سااز کاارگاری  
از  ایاماه شار باازی هاای هار  
ساله شان در ایان ماورد  کااماال  
روشن است که قرار نیست حاتا،  
مشابه سالهای پایاش نایاز بارای  

افزایش حداقل مزد اقدام، انراام  
دهند. ل ا الزم است ما کاارگاران  
بیش از هر سال دیاااری نسابات  
به افزایش حداقل مزد و روناد آن  
حساسیت و دمن الا امال نشاان  
بدهیام." ایان بایاانایاه هاماچانایان  
 اافاااب بااه هاامااه تشااماالااهااا و  
نهادهاای مساتاقال کاارگاری و  
همه کارگران در ساراسار کشاور   
 صااوصااا کااارگااران صاانااایاا   
کلیدی همچون پتروشیم، هاا و  
ناافاات  صاانااایاا   ااودروسااازی و  
فوالد و م ادن   واستار این شاده  
اساات کااه بااه هاار شااماال کااه  
ماایااتااواناانااد از طااومااار نااویساا،  
گرفته تا ترم اا مفالبه ماحاور  
و ادتصاب و باه  ایااباان آمادن   
دست به ادتراض زنند و  واستاار  
افاازایااش فااوری دسااتاامااردهااا باار  
اسا  سبد هزیاناه یاک  ااناواد  

  هار نفره بشوند." 
 

واق یت اینست که جنبش بار سار  
 واست افزایش دساتامازدهاا  هام  
اکنون جنبش، اجتاماادا، اسات.  
جنبش، است که اداتاراضاش باه  
زندگ، کردن زیر  ط فقار اسات  
و  واستش افزایش دستمزدهاا در  
قدم اول باالتر از میزان  ط فاقار.  
جانابااش باارای  ااواسات افازایااش  
دستمزدها در دین حال جاناباشا،  
است که ادتراضش به تب یاض و  
نابرابری و حقوقهای ناراوما، و  
 واستش یک زنادگا، انساانا،  

 است.  

میلیون، شعاری است که کاارگاران و  ٠حداقل دستمزد در قدم اول 
معلمان سردادند. این شعاریست عالایاه زنادگای زیار خا  فاقار و 
سیاست ارزان سازی نیروی کار جمهوری اسالمی. بنابراین اگر خا  
فقر چهار میلیون ونیم است، حداقل دستمزد باید باالی ایان رقام 

 باشد و با این گفتمان، صف اعتراض خود را متحد کنیم.
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  ٦ از صفحه        
 واست افازایاش دساتامازدهاا باه  
باااالی  ااط فااقاار کااه در سااال  
گ شته باا رقام ساه مایالایاون و  
پانصاد هازار تاوماان  باه مایادان   
آمد  یک ماحاور ماهام بایاانایاه  
مشترک جا افار دا ایام زاده و  
اسمادیل دبدی بود. بیانایاه ای  
که دو ص  کارگران و م الاماان  
را در این مبارزه متحد میمارد و  
ادتراضش به امنیت، کاردن ایان  
مبارزاا برحق بود. محاسباا بار  
طاابااق ناار اانااامااه هااای بااانااک  

  ٩٨ ماارکاازی ایااران در دیااماااه  
حداقل هزینه یک  انواده  اهاار  

  ٨١٢ مایالایاون و    ۴۴نفره ماهانه  
هزار تاوماان اسات در حاالایاماه  

هزار تاوماان    ٥٠٢ حداقل دستمزد  
است. از همین رو اکنون جاناباش  
بر سر واست افزایش دستمازد  باا  
ش ار " ط فقر  اهاار مایالایاون   
حقوق ما یک میلیاون" دارد باه  
جلو م، آیاد. ایان شا اار را در  
پالکاردهای اداتاراض کاارگاران  
دلیه الیحه ضدکارگری اصاالح  
قانون کار و در ادتراضااا ا ایار  
م لمان بازنشسته دیدیم. ایان رقام  
ماباناایاش را از نار اهاای ا ایاار  
دولت، مبنا، بار اداالم ماخاارج   
ماهیاناه  ااناوار گارفاتاه اسات.  
دلیلش نیز ایناسات کاه مضاماون  
اصاالاا، رقااماا، کااه از سااوی  
کارگران باه داناوان اولایان گاام  
برای  واست افزایش دساتامازدهاا  
ادااالم ماایااشااود  باافااور واقاا اا،  
ادتراض به زندگ، زیر  ط فاقار  

 است.  
 

 نااه، به جنبش برای  واست 
افزایش دستمزدها  بیش از بیاش    

پیشرویهای کارگاران در دارصاه  
ماابااارزه باارای  ااواساات افاازایااش  
دسااتااماازدهااا را باایااان ماایااماانااد.  
جنبش، که در مقابل شورای الا،  
کار و کمیته مزد و  ااناه زنا،  
از باالی سر کارگران  ایستااده و  
 ودش رقام مایادهاد. و رقاماش  
ادتراض به  ط فاقار و  اواسات  
واق ، اش زندگ، در  ور انساان  
است.  واستش زنادگا، ای پار  
از رفاه و شاادی و جااما اه ای  

 آزاد و برابر و انسان، است. 

با اتماء به وجود جناباش بار سار  
 ااواساات افاازایااش دسااتااماازدهااا   
جااناابااشاا، کااه تاا اایاان دارد   
گفتمانش جاری اسات و با ادی  
اجتماد، دارد  ص  ادتراضاماان  
را فشاارده تاار کااناایاام. حااداقاال  

مایالایاون     ٤ دستمزد در قدم اول  
شا ااری اسات کاه کاارگاران و  
م لمان سردادند. ایان شا ااریسات  
دلیه زنادگا، زیار  اط فاقار و  
سیاست ارزان سازی نیاروی کاار  
جمهوری اسالم،. بنابارایان اگار  
 ط فاقار  اهاار مایالایاون ونایام  
است  حداقل دستمزد بایاد بااالی  
این رقم باشد و با ایان گافاتاماان   
صا  اداتاراض  ااود را ماتاحااد  

 کنیم.  
 

اب ااد اجاتاماادا، جاناباش بارای  
 واست افزایش دستمازد  نایاروی  
بزرگ، را در  اود ناهافاتاه دارد.  
صف، که در برگیرنده کاارگاران   
م لمان  بازنشستاان  پرستااران و  
بخش دا ایام حاقاوق بااایاران و  

درصدی هاا را شامال    ٩٩ ص   
میدهد. هاماچانایان ایان دارصاه  
ایست کاه تامااما، تشامالاهاای  
مااوجااود و رهاابااران کااارگااری  
میتوانند قدرتمند در کناار هام و  
در پیشاپیش این ادتراضااا قارار  
گیرند. با اتماء باه ایان نایاروی  
د یم اجتماد، میتوانیم در بارابار  
تاا اارضاااا حاامااوماات اسااالماا،  
وساایاااساات ارزان سااازی ناایااروی  

 کارش بایستیم و جلو رویم.  
 

یمماه و نیم بیشتر به پاایاان ساال  
نمانده است. در ماقاابال ساماوا  
توطا اه گاراناه دولات و رایازنا،  
های پنهان، شان برای باه حاراج  
گ اشتن نیروی کار کاارگاران و  
اجرای سیاست جنایتمااراناه ارزان  
سازی نیروی کارشان باایساتایام.  
تاارااماا  و ادااتااراض کااناایاام و  
 واساتاهاای روشاناماان را اداالم  
کااناایاام. طااومااار باانااویساایاام  در  
مدیای اجتماد، همه این نمااا  
را به بحث در بایااوریام و بار سار  
اشمال ادتراضاتمان و پایااایاری  
 واستهاایاماان باه تصامایام واحاد  

 برسیم. 

مبارزاا قاط  و پیایر شاماا تاا  
همینراا تاوجاه زیاادی باه  اود  
جاالاار کاارده اساات. سااخاانااراناا،  
هااماامااارتااان آقااای احاامااد رضااا  
حمیدی و ش ارهای زیر بار ساتام  
نمیمنیم زندگا، و راهاگایاماایا،  
های ممرر شما در مرکاز شاهار  
اراک هم موجر اتحاد شما شاده  
و هم هاماباساتااا، بسایااری از  
مردم را باا  اواسات هاای حاق  
طلبانه شما برانایخته اسات اماا  
الله اکابار گافاتان شاماا در روز  

بهمن هام اتاحاادتاان    ٠٢ یمشنبه  
را به هم میزند و هم ماردم را از  
شاماا دور مایامااناد. ایان شا ااار  
دشمنان شاماا اسات. ایان شا اار  
حاامااومااتاا، اساات کااه داااماال  
اصل، محرومیات هاای شاماا و  
اکمریت د یم جام ه اسات. ایان  
ش ار جاناایاتاماارانا، اسات کاه  
دزیزترین فرزنادان ماردم را قاتال  
داام کاردناد. ایاان شا اار امامااال  
محروب و سارحادی زاده اسات  
که به  انه کارگر که مارکازی  
برای کارگران ماباارز و پایاشارو  

حمالاه کاردناد و    ٨٥ بود در سال  
آنرا از دست کارگران گرفتاناد و  

 ماقداران بر آن حاکم شدند. ایان  
ش ار حزب الالاها، هاایا، اسات  
که زیر پوشش آن هر مباارزه حاق  
طلبانه ای را به  ااک و  اون  
کشیدند  به زنان اسید پاشیدند و  
هزار جناایات دیااار باا ناام الالاه  
اکااباار اناارااام دادنااد. ایاان شاا ااار  
جنایاتاماارانا، اسات کاه حامام  
شااالق باارای رفااقااای شاامااا در  
ماا اادن طااالی آق دره صااادر  
کردند و آنارا اجارا کاردناد. ایان  
شاا ااار دزدان و فاااساادان حاااکاام  
است. این ش اار کاارفارمااهاایا،  
اساات کااه ریااش ماایااااا ارنااد و  
جانماز آب میماشاناد و تسابایا   
میچار ااناناد تاا باهاتار شاماا را  
بچاپند. و امروز الله اکبار شا اار  

 اسالم، های دادش است.  
 

 ودتان به  اوبا، مایادانایاد کاه  
مردم تاا  اه حاد از حاماومات  
اسالم، و شا اارهاای ما هابا،  
اش نفرا دارناد. اکاماریات  اود  
شما کارگران هاگاماو و فارزنادان  
شاامااا نااه ماا هااباا، داریااد و نااه  
دالقه ای به ایان ناو  شا اارهاا  
دارید. از فضای شهر اراک هام  

بخوب، مفل ید و بد و بیراه ماردم  
نه فقط به سران حمومت بالاماه  
به مقادسااتاش را هام شااهادیاد.  
ایااناارا دااده ماا اادودی بااه شاامااا  
تحمیل کردند. از این ش ار و هار  
ش ار م هبا، دیاااری فااصالاه  
بایرید. ناا اریاد باا شا اارهاای  
م هب، میانتان تفرقه بیندازناد و  
مردم را به شاماا و ماباارزه حاق  

 طلبانه تان بدبین سازند.  
الله اکبر ش ار شما نیست آنرا باه  
همان دشمنانتان  باه هاماان قاماه  
کش های حمومت بسگاریاد. باه  
دادااش بسااگاااریااد. شاا ااار شاامااا  
ش اری است که حمایت جاواناان  
و زنان و کارگران دیار را جالار  
کند. ش اری است که در مایاان  
شما اتحااد ماحاماماتاری ایارااد  
کند. ش ار شما باید بیان کاناناده  
 واست های حق طالابااناه شاماا  
باشد. از درد و رنب مشترکتان باا  
بقیه کارگران و جوانان بیاماارتاان  
مایه بایرد. دلیه دشمناناتاان در  
حاامااوماات اسااالماا، و اقاالاایاات  
مفتخور باشد. ش ار شما منازلات  
و ماا اایااشاات و آزادی و رفاااه  

 هماان است. 

صحبتی با کارگران هپکو، الله اکبر 
گفتن مردم را از شما دور میکند و 

 اتحادتان را به هم میزند
 اصغر کریمی   
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مفلر حاضر  که در  ند شامااره  
نشریه "کارگر کمونیست" منتاشار  
 واهد شاد  نااااها، باه تااریار  

روسایاه    ٠٩١٨ سیااسا، اناقاالب  
است. اما در مقدمه ایان مافالار  
به  ند نمتاه ماهام دربااره  اود  

 مقوله انقالب  واهم پردا ت. 
اگاار بااه دویساات ساایااصااد سااال  
گ شته نا اری بایاانادازیام  ما،  
بینیم كه ت داد انقالباا اجتمادا،  
از ت داد اناشتان دو دست تارااوز  
نم، كنند. با اینحال بحاث دربااره  

هاا در    انقالب از متداول ترین بحث 
حوزه دلوم سیاس، و اجاتاماادا،  
بوده است. بنا بر این در واقا  ایان  
 ود انقالب نیسات كاه داامال و  
نیروی محركه تغییر و پیشرفت و  
رفاه در جام ه بوده  بالا اه تار   
دائم از اناقاالب از جاانار طاباقاه  
حاكمه بوده است كه این صانادلا،  
را اشااغااال كاارده اساات. رقااب و  

هاای    پای وب، دروغیان بار ویاراناه 
دیوار برلین هم از همایان سار باود  

 واستند ایان را باه ذهان    كه م، 
مخااطار  افاور دهاناد كاه ایان  
سرنوشت ذهنیات اناقاالبا، اسات!  
دیار بف ر انقالب نباشید! پاائایان  
تر به این اشااره  اواهام كارد کاه  
كس، از ش ام ماادرش باه دنایاا  

آید كاه اناقاالب با اناد. ایان    نم، 
ضرورا تداوم زندگا، اسات کاه  

 انسان را به انقالب م، کشد. 
 

 سیاسیون و انقالب
در جاااامااا اااه داالااا، الااا اااماااوم  

هااا را بااه داانااوان    كاامااوناایااساات 
شناسند. اماا    طرفداران انقالب م، 

در پروسه انقالباا  اینفور نایاسات  
كه گاویاا كاماونایاساتاهاا اناقاالب  

كانااناد و باقایااه ناا اارناد. در    ما، 
پااروسااه تااحاارکاااا انااقااالباااتاا،  

بینیم كه ت داد کاماونایاساتاهاا    م، 

نسبتا بسیاار كاماتار از جاما ایات  
انقالب کنناده اسات و ایان تاوده  
مااردم  اااهاارا غاایاارساایاااساا، و  
غیاركاماونایاسات هساتاناد كاه در  
جاالااوی صاا  انااقااالباااا حضااور  
دارند. من این ذهنیت دو قافابا،  
کمونیستهای سیاس، و اناقاالبا،  

هااا غاایاارانااقااالباا، و    انااد و تااوده 
غیرسیاس، را قبول ندارم. به نا ار  
ماان "زیااا پااوساات هاار انسااان  
منصف، را پاائایان با اشایام  یا   
برابری طلر و ی  كاماونایاسات را  
 واهیم دید." و بااز باه نا ار مان  
هم هر انسان، كه باه بااال رفاتان  
قیمت نان ادتراض دارد و یاا سار  
کار آمادن تاراماا را مضار باه  
حااال بشااریاات ماا، دانااد  و هاار  
انسان، كه به بهداشت برای ساود  
در جام ه اداتاراض دارد  حاتا،  
اگر  ود را با سیاست بیاانه هام  
بادانااد  انسااانا، سایاااسا، اساات.  

هایشان را باا    ها سیاست   مار دولت 
 ه پااراماتارهاائا، تا ایایان ما،  
كنند؟! با هیچ  یزی جز با جازر  
و مااد فضااای ادااتااراضاا، در  

 جام ه! 
اماا اناقاالبایاون  هاماچاناانا اه از  
اسمشان پیداسات  دائاماا در حاال  
سااازمااان دادن جاااماا ااه باافاار   
انااقااالب هسااتاانااد  و ایاان جااماا   
بزرگتر و سرنوشت ساز اسات كاه  
ممل جم  انقالبیون دائما در فا ار  
انقالب كردن نایاسات و فاقاط در  
مواق   اص، است كاه وارد ایان  
نبرد م، شود. این مواقا   ااا  

ها هستناد!؟ آمااناوئال كاانات    كدام 
م، گاویاد كاه "رقاابات شاالاوده  
جام ه مدن، است." آدام اسامایات  
این باور را در كتاب "ثروا مالال"  
این  نایان بساط ما، دهاد كاه  
"جام ه مدن، بر پایه رقاابات كاه  
"دستهای ناامارئا،" باازار سار و  
ساااماااناا، بااه ایاان هاارج و ماارج  

برآمده از ایان رقاابات ما، دهاد   
ش ل اجتماد، است كه طبایا ات  
به بشر تحمیل م، كند كه تاناهاا  
ن ام، است كه ضامن پیاشارفات  
و تارقا، بشار و جااما اه بشاری  
است." در دصاری كاه كاانات و  

كردند كه بایاد    اسمیت زندگ، م، 
"حق رقابت" را از شاهان و كلیاساا  
گرفات  "حاق رقاابات"  اود یا   
موض  اناقاالبا، باود  کاه قاابال  
درك و مترق، است. اماا هامایان  
رقابت و جام ه مبتن، بر رقابات   

هااای باا اادی نااه     ااود در دوره 
ضامن پیشرفت و تارقا، بشار و  
جام ه بشری  كه ماانا  آن شاد.  

داری سایاساتاما،    سیستم سرمایاه 
است كه فلسفه كانات و اسامایات  
به آن مناتاها، ما، شادناد. ایان  

های دمایاقا،    سیستم اكنون بحران 
دارد كه تنها راه حال بانایاادی و  

هاای آن    انقالب، م، تواند باحاران 
را به نف  بشریت حل كاناد. آناچاه  
كه دل، ال موم موجر به مایادان  
آمدن اكمریت جااما اه ما، شاود  

ها هستند كاه جاواما     همین بحران 
طبقااتا، بافاور ادواری باا آناهاا  
روباارو ماا، شااونااد. در  ااناایاان  
مااواقاا اا، جاااماا ااه ماا، تااوانااد  

های مختل  و ماتافااوتا،    واكنش 
از  ود نشان بدهد. انقالب یاما،  

 هاست.   از این واکنش 
بهررو س ، كاردم ایاناراا در ایان  
مااقاادمااه  دو مساا االااه را از هاام  
تف ی  بدهم  اوال ایانا اه اناقاالب  

كنند. آناهاا فاقاط    را انقالبیون نم، 
دهاناد  و دوم    آن را سازمان  ما، 

كناد     این ه نیروی، كه انقالب م، 
 ود را نه دل، الا اماوم اناقاالبا،  

داند و نه هم ممال اناقاالبایاون    م، 
همیشه در ف ر انقالب اسات. در  
ادامااه اجااازه باادهاایااد بااه پااا   
گرامیداشات یاما، از اناقاالبااا  
مهم اوایال قارن بایاسات  اناقاالب  

روسیه  نااها، بایانادازیام    ٠٩١٨ 
 به تاریر این انقالب. 

 
نقله شروع انقالب 

 روسیه
روسایاه    ٠٩٠٢ مور یان اناقاالب  

اتفاق ن ر دارند كه ضرباه ناهاائا،  
را جنگ جاهاانا، اول بار پایا ار  
لرزان و پوسیده ح ومت تازار وارد  
آورد. اما  ود این اناقاالب كاه از  
د یم ترین اتافااقااا تااریار بشار  
بوده است رددی در آساماان با،  
ابر نبود. تاریر انقاالب روسایاه از  
روز شرودش  كاه واقا اا ما الاوم  
نیست  ه روزی را باایاد ماباناا  
گرفات  تاا روزی كاه شا اسات  
 ااورد  هاامااچااناایاان مااور اایاان و  
ف الیان سایااسا، بار سار تااریار  
دقیق آن ماوافاقاتا، یا ادسات و  
هماهنگ نادارناد  بسایاار وسایا   
است. ممال لنین جاائا، آن را تاا  

در ساال   «دسااماباریساتاهاا »قایاام  
  ٠٤ داقار ما، بارد. در    ٠٥٢٨ 

  گاروها، از  ٠٥٢٨ ماه دسامبر  
افسران ارتش روسیه قیام، را بار  
دلیه تزار نیا اوال  اول ساازماان  

  ١١١١ دادنااد كااه در آن حاادود  
ارتش، شركت كردند. ایان افساران  
كه هما، از اشرا  بودند ) اون  
اساسا فقط اشرا  م، توانساتاناد  
رده افسااری در ارتااش را كساار  
كنند( در دوره جنگ روسایاه باا  
ناپل اون تاحات تا ثایار ایاده هاای  
انقالب فرانسه قرار گرفتاه باودناد  
و از میان بسیاری از ایاده هاای  
مااتاارقاا، آن دوره   ااواهااان لااغااو  
سرواژ و برابری هماان در مقاابال  
قانون بودند  پان از جاناگ هام  
 ااناادیاان اناارااماان سااری از ایاان  
افسران تشا ایال شاد. اماا قایاام  
دسامبریستها و ایده های لیبرالا،  
قیام كنندگان برای توده ماردما،  

درصادشاان    ٥١ اا    ٢١ كه بیش از  

ساار  بااودنااد و امااورشااان را از  
طریاق كشایاش و اشارا  رتاق و  
فتق م، كردند قابل هضم ناباود.  
نه تنها توساط تاوده ماردم ماورد  
ب، ادتنای، قرار گرفت  بل ه از  
طر  باقایاه ارتشایاان نایاز ماورد  
پشتیبان، قرار نارفت. ایان قایاام  

سركوب شاد    ٠٥٢٢ ژانویه    ٠٨ در  
و رهبران شورش دستاایار و جادا  

تن از آناهاا    ٠١١ از اینمه بیش از  
تان از    ٨ به سیبری تب ید شدند   

 آنان نیز به دار آویخته شدند. 
آرمااانااهااا و ایااده هااای انااقااالباا،  
افسران شاورشا، اماا ناه باه دار  
آویخته شدند و نه تبا ایاد شادناد   
بل ه با هر واق ه سیاسا، مااناناد  
جااناااااهااای زیااادی كااه روساایااه  
تزاری درگیرشان بود و اقدامااتا،  
مانند قانون لاغاو سارواژ در ساال  

كاه در ناو   اود ناودا،    ٠٥٢٠ 
اصااالحاااا ارضاا، هاام بااود  یااا  
م رف، "شوراهای اداری" شهر و  
روستاا  كاه كاارهاای اداری كاه  
قبال بر داهاده اشارا  باود را بار  

هااا و    دااهااده گاارفاات  ایاان ایااده 
آرمانها توجه نیروی بایاشاتاری را  

كرد. هر قاناونا،    به  ود جلر م، 
شاد     كه توسط تزار م ارفا، ما، 

گر ه تا حدی اشرا  را محادود  
كرد  اما انت ااراا    و محدودتر م، 

مردم و روشنف ران از  ود را نایاز  
بیاشاتار و  شام جااما اه دالا،  
ال موم به وض یات تاوده ماردم را  

كارد. اداتاراض    باز و وسی تر ما، 
بر اثر وسی  شدن انت اراا  طابا اا  

آورد.    سااركااوب بااه هاامااراه ماا، 
سركوب نیز طابا اا ساازمااناهاای  

كارد. وقاایا     مخف، را تشویق م، 
مهم بایان الامالالا،  اون كاماون  
پارین و تش یل انترناسایاوناال اول  
هم انرژی الزم را باه اناقاالبایاون   
 ااه در سااازمااان و نااهااادهااای  
مخفا، و  اه اناقاالبایاونا، كاه  

 روسیه ٧٢١١در سالگرد انقالب 
 قسمت اول
 ناصر اصغری
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 ٧ از صفحه   
مخف، ناباودناد و الاباتاه مااناناد  
ادضااای سااازمااانااهااای مااخاافاا،  

 رادی ال نیز نبودند  م، داد. 
تاازار آلاا ااساااناادر دوم یااک تاازار  
غیردادی باود. بسایااری باه او  
لقر تزار لیبرال داده بودند  را كاه  
نسبتا اصالحاا زیادی را اناراام  
داده بود. اماا باا هار اصاالحا،   
همچنان ه گفتم  انت ار ماردم را  

كارد.    از  ود و زندگ، بیشتر ما، 
بااا باااز كااردن یاا  وجاار دروازه   
مردم و مشخصاا روشانافا اران آن  
جااما اه بااز شادن كال دروازه را  

 واساتاناد. وقاتا، كاه ماردم    م، 
فرصت كنند  فقط هامااناقادر كاه  
حاااكاامااان در ناا اار دارنااد آزادی  

 ااواهااناد  باالاا اه كاال آن را    ناماا، 
  واهند.   م، 

منتهاا پاروساه ای كاه شابااهات  
بایاشاتاری بااه تااریار ایاران دارد   
سلفانات و  اواب و  ایاال تازار  
آل ساندر سوم باود. وی در نا ار  

هاای ماهاما،    داشت و حت، قادم 
هاام در ایاان راه باارداشاات كااه  
اصالحاا تاحامایال شاده در دوره  

 اواسات    پدرش را پن بایرد! ما، 
زمایاان را بااه اشاارا  باارگااردانااد.  
دانشااهها باید توجه بیشتری باه  
تدرین ماواد درسا، ماورد نا ار  
ایشان بدهند. كودكان كاارگاران و  
دهقانان از در   اوانادن پان از  

شادناد.    دوره ابتدائ، ماحاروم ما، 
و ای  شوراهای شهر و روستااهاا  

(zemstva)   باااه ناااودااا، باااه
اشرافا، ماحاول شاد كاه اكاناون  

شادناد.    "كاپیتان زمین" نامیده ما، 
ادضای این شوراها باایاد تاوساط  

ها و دیااار ما ماوریان    این كاپیتان 
شدند. مردما، كاه    تزار ت یید م، 

 اااود باااه ناااودااا، در اماااور  
سازمانده، زندگ،  اود شاركات  
داشتند  اكنون با قانون تازار از آن  
محروم شده بودند  حت، در هاماان  
حدی كه اصالحاا تزار پایاشایان  

داد. اقلیتهای ما هابا،    اجازه م، 
رسما و قانونا ماورد اذیات و آزار  
قرار گرفتند. زبان روس، در تماام  
مناطق غیررو  اجابااری شاد و  
قتل دام یهودیان رسمیات دولاتا،  
پیدا كرد. در دوره تزار پیشیان  در  
تمام موارد باال و بسیار بیشاتار از  
آنها هم  اصالحات، باه نافا  تاوده  

مردم صاورا پا یارفاتاه باود. باا  
تالش برای باازپان گایاری آناهاا  
توسط آل ساندر سوم  ش ا  بایان  
مااردم و حاا ااوماات تاازار فااقااط  

 دمیقتر شد. 
قصااد ماان شاارح تاااریاار روساایااه  
نیست  اما تاریر انقالباا روسایاه  

توان بدون اشااره باه وقاایا     را نم، 
مهم، كه بن ار مان باه اناقاالب  

منرر و ماناتاها، شادناد     ٠٩١٨ 
 درك كرد و توضی  داد. 

*** 
تزار آل ساندر سوم وقت، شرو  باه  
تاااالش بااارای باااازپسااااااایاااری  
دستآوردهای مردم كارد  در قادم  
اول جریاناا و افراد رادیا االا، را  
كه وجود داشتند و شناا اتاه شاده  
بااودنااد سااركااوب كاارد. جااریاااناااا  
شنا ته شاده آن دوره جاریاانااتا،  
بودند كه بیشتر ف االایات  اود را  
در میان و بر وضا ایات دهاقااناان  
ماتاماركاز كارده باودناد. از مایااان  
گرایشاا متش ل آن دوره روسایاه  

تااوان از دو جااریااان داامااده     ماا، 
نهیلیستها و پوپولیستها اسام بارد.  
نهیلیستها شیوه تارور را بارای از  
بیان باردن  اانادان تازار و دور و  

هایش  از جملاه كشایاشاهاای    بری 
دمده طرفدار تازار اناتاخااب كارده  

ای از كار آناهاا    بودند. بخش دمده 
هاای رساما،    نوشتن در روزنااماه 

روسیه برای افشااء رژیام تازار و  
هاایاش باود. باا شارو     دور و بری 

سركوبها  دسات ناهایالایاساتاهاا از  
ها قف  شد. دانشرویاان و    روزنامه 

اساتید طارفادار ناهایالایاساتاهاا از  
دانشااهها ا راج و یاا دساتااایار  

ای از فا االایان    شدند. بخش دمده 
این جاریاان و گارایاش باه زنادان  
افااتااادناااد و یاااا بااه جاااهاااای  
سردسیری ممل سایاباری تابا ایاد  
شدند. این سركوب تا حادودی از  

 نفوذ نهیلیستها كاست. 
پوپولیستها گروه با نفوذ دیاااری  
بودند كه ب دها  ود باه دو گاروه  
تقسیم شدند. این انش اب با اد از  
درهم ش ستن این تاوهام باود كاه  
گویا توده مردم ماناافا   اود را  

دانناد و كاار    كنند و نم،   درك نم، 
پوپولیستها آگااه كاردن ایان تاوده  
"نااادان" اساات. یاا اا، از ایاان دو  
گروه منش ر  گروه آنارشایاساتا،  

تحت رهبری می ایل باكونین باود  
كه دنوان "اراده مردم" را بار  اود  
نهاد. پوپولایاساتاهاا و باخاصاوا  
آنااارشاایااسااتااهااای ماانااشاا اار از  
پاوپااولاایاسااتااهاا  بااا نااهاایالاایااساتااهااا  
فرقهای زیادی داشاتاناد اماا هار  
دو در هاد  گارفاتان  اانادان و  
سااران رژیاام تاازار شاایااوه تاارور را  
بارگاازیاادناد. تاازار آلاا ااسااناادر دوم  

  ٠٥٥٠ توسط "اراده مردم" در سال  
 ترور شد. 

وقت، كه شرایط بار دیار اما اان  
ابراز وجود نسبتا دلن، جاریاانااا  
اپوزیسیون ضدتزار را فاراهام آورد   
دیاادیاام كااه در ماادا زمااان نااه  
 ندان زیاادی  نااردونایا اهاا یا   
ناایااروی وساایاا اا، شاادنااد كااه در  
مبارزاا ضدتزار ناقاش غایارقاابال  

اناد. ماحاافال    ان اری بازی كارده 
سوسیال دم راا كارگری شا ال  
گرفتند و حزب سوسیال دم اراا  
كارگری روسیاه شا ال گارفات.  

همه اینها بازتاب ادتراضاا تاوده  
مردم بود كاه قارار باود ساركاوب  

 بشوند و زبان ناشایند؟!  
تناقض توده ماردم در روسایاه باا  
تزار این بود كه مردم روسیه ما،  
 واستند حداقل مامال انسااناهاای  
آن روز دناایااا و مشااخااصااا اروپااا  
زناادگاا، كااناانااد  امااا تاازار ماا،  
 واست این مردم را در قید و بناد  
ارباب و ردایاتا، و سارواژ ناااه  
دارد. از آزادی بیان  بری ناباود.  
تاایاا  سااانسااور دائاام باااالی ساار  
مااافاااباااودااااا آن دوره باااود.  
تش لهای كارگری سركوب ما،  
شاادنااد. فاا ااالاایاان كااارگااری و  
روشنفا اران  اا و لایابارال هام  
دسااتااااایاار و راهاا، ساایاابااری  

شدند. بی اری و فاقار از سار    م، 
رفات. تازار    و كول جام ه باال م، 

آل ساندر سوم نه تنها حاضر نباود  
قدم، در راه بهاباود وضا  ماردم  
بااردارد و اصااالحاااا دوره تاازار  

پیشین را حداقل در هاماان سافا   
ناه دارد  بل ه قدمهاایا، را هام  
در راه بااازپسااااایااری اصااالحاااا  
اناارااام شااده باارداشاات. هااماایاان  
وض ایات اماا فاقاط كاارگاران و  
دهقانان را به اداتاراض باه وضا   
موجود ن شاند. بل ه اكنون طبقاه  
دیاری نیز در حال ش لایاری و  
رشد بود كاه ماناافا   اود را باا  
قیود تازاریسام در تانااقاض ما،  
دید. بوژوازی  واهاان پاارلاماانا،  
ممل پارلمان كشاورهاای اروپاایا،  
بود. اكنون طبقه حاكمه دیاار باه  
شیوه تزاری اداره ممل ات راضا،  
نبود و تزار را به نماایانادگا، تاام  
الختیار قبول نداشت. سلافانات در  
اروپا دیار به شیوه تزار غایارقاابال  
تااحااماال شااده بااود  امااا تاازاریساام  
حاضر نبود كه به این واق یت تان  

 بدهد. 
 )ادامه دارد( 
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در ایااناارااا باار ااورد مااارکاان و  
انالن از یک ساو  و الساال از  
سوی دیار   ه بود. آناان هاماه  
به اصول "مانیفست کاماونایاسات"  
ا هار ت لق م، کردند. در دوران  

آنان همه طرفاداری    ٠٥٤٥ انقالب  
 ود را از یک جمهوری ماتاحاد  
آلمان  که نواح، آلمانا، اطاریاش  
را در بر م، گرفت  ادالم ناماوده  
بودند. بن ر ما، رسایاد ماحالا،  
باارای هاایااچاااااونااه داادم تااوافااق  
موجود نباشد. اماا در واقا  ایان  
ا ااتااالفاااا بااهاامااان دااماایااقاا،  
ا ااتااالفاااتاا، بااود کااه در آغاااز  

بایان    ٠٩٠٤ جنگ بزرگ ساال  
سوسیال دمماراتاهاای ماخاتالا    
که همه بروی یک پالتفرم واحاد  
مارکسیست، ایستاده بودند  باروز  

 کرد. 
مارکن و انالن در ماقااالا و  
جاازواتشااان اسااتاادالل کااردنااد کااه  
آلاامااان باارای حاافاان کااردن رایاان  
احتیاج به شمال ایتالیاا ناداشات و  
به راحت، اماماان ایان را داشات  
کااه بااااا ارد اتااریااش کاالاایااه  
مست مراا ایتالیائا،  اود را باه  
یک ایتاالایاای ماتاحاد واگا ارد  
نمایاد  و ایاناماه هار کاوشاشا،  
برای پیشتیبان، از اتاریاش  کاه  
در پوشش دفا  از ماناافا  آلاماان  

گاارفاات  بااماا ااناا،    صااورا ماا، 
 سازش با استبداد اتریش بود. 

مارکن و انالن پیایار باودناد.  
با همان بیرحم، به ناپل ون حامالاه  

کردند که ارتاراا  اتاریاش و    م، 
پر  را بزیر شالق حمالا  اویاش  

کاردناد    کشیدند. احسا  ما،   م، 
کااه پاایااروزی کاااماال ناااپاالاا ااون  
همانقدر مصیابات باار اسات کاه  
پیروزی کامل اتریش. انالان بار  
این ادتقاد بود که در صورتایاماه  
ناپل ون اتریش را شاماسات دهاد   
آلماان را نایاز ماورد هاراوم قارار  

رو او ایان نا ار     واهد داد. از این 
را ادالم داشت که اتحاد ایتاالایاا   

باایسات    همانند اتحاد آلاماان  ما، 
توسط نایاروهاای درون  اود ایان  

کشورها صورا گیرد. بنابر نا ار  
توانستناد بافاور    وی انقالبیون نم، 

پیایر از هیچیاک از دو طار   
جانبداری کنند. تنها  یزی کاه  

بایست مورد ن ر آناهاا بااشاد     م، 
منافا  اناقاالب پارولاتاری اسات.  
نباید داامال دیاااری را کاه از  
دور در پشاات صااحاانااه ناامااودار  

شد نادیده بااایاریام. انااالان    م، 
بدرست، مت کار مایاااردیاد کاه  
اگر بخاطر اطمیناان از ماوافاقات  
باا، ساار و صاادای روساایااه و  
اطمینان از ددم پشتیبان، روسایاه  
از اتریاش ناباود  نااپالا اون جار ا  

کاارد داالاایااه اتااریااش ادااالم    نااماا، 
جنگ نماید. وی وجاود ناودا،  
تفاهم بین فرانسه و روسایاه را در  
این مس له امری کامال محاتامال  

دانسات. در جاناگ کاریاماه    م، 
اتریش هاماان روسایاه را کاه باا  
 نان "فداکاری" و  اناان از "از  
 اودگاا شااتاااا،" باوی کاامااک  
کرده بود تا انقالب مرارساتاان را  
 فه کند  با "نااشاماری بساتا،"  
پااسار گافات. واضا  اسات کااه  
اکنون روسایاه هایاچ شاما، در  
تانااباایاه اتااریااش باادساات نااپاالاا ااون  
نداشت. اگر در واقا  ماوافاقاتا،  
بین فرانسه و روسایاه مابانا، بار  
تاا ااهااد روساایااه در کاامااک بااه  
فرانسه وجود داشت  ایان و ایافاه  
آلمان بود که به کاماک اتاریاش  
بشتابد  اماا ایان دیااار آلاماانا،  
انقالب، بود. آنااه موق یت شبایاه  

باود کاه در    به آن موق یت، ما، 
ماارکان    ٠٥٤٥ روزهای انقالب  

و انااااااالااان رویاااش حسااااب  
کااردنااد. آن جانااگ انااقااالب    ما، 

دلیه ارتاراا  ما، باود. احازاب  
بااودنااد تاامااام    بااورژوا قااادر نااماا، 

طبقاا پائین را بسوی  ود جالار  
کناناد. آناان بافاور پا، در پا،  
جای  ود را باه احازاب هار  اه  
رادیمالتر میدادند و بدیان تارتایار  
موق یت مناسر را برای پیاروزی  

 –تاریان حازب    ترین  انقالب،    ا 
ایااراااد    –حازب طاابااقااه کااارگاار  

 کردند.   م، 
 نین بود نقفه نا ار ماارکان و  
اناالان. الساال ایان مسا الاه را  

دیااد. تااا    بصااورا دیاااااری ماا، 
تاوانسات    حدی ایان ا اتاال  ما، 

توسط شرایط دیانا، ماخاتالافا،  
که این اشاخااا مساتاقایاماا در  
م رض آن قرار داشاتاناد تاوضایا   
داده شاااود. الساااال در پااارو   

کرد و بیش از حد باه    زندگ، م، 
شرایط محل، پرو  وابستاه باود.  
مارکن و انالن در اناالاساتاان   
در برج دیدبانا، جاهاان  زنادگا،  

کردند. وقای  اروپا را از نقافاه    م، 
ن ر اناقاالب جاهاانا،  ناه تاناهاا  
انقالب آلمان  و نه تاناهاا اناقاالب  

 گرفتند.   پرو  در ن ر م، 
بحث السا  بادیاناااوناه باود  از  
نا ار وی  اافارنااکاتااریان دشاماان  
آلمان  دشامان دا الا، آن اتاریاش  
بود. اتریش دشمان  افارنااکاتاری  
بود از فارانساه لایابارال  و یاا از  

ای که در آن زماان دیااار    روسیه 
درگیر رفرمهاای لایابارالا، باود.  
اتااریااش مسااباار اصاالاا، ارتاارااا   
آریائ، بود که بفور تحمل ناپا یار  

داد.    آلمان را تحت فشار قرار ما، 
ناپلا اون  گار اه یاک غااصار  
بود  اما بیان، بود از لیبارالایاسام   
پیشرفت و تمدن. از اینرو بود کاه  

کارد در ایان    السا  احسا  ما، 
جاااناااگ دماااماااراسااا، آلاااماااان  

بااایساات اتااریااش را باادساات    ماا، 
سرنوشت  اودش رهاا ناماایاد  و  
اینمه شمست اتریش مفلوباتاریان  

 نتیره بود. 
هااای السااال    وقااتاا، کااه نااوشااتااه 

 اوانایام    پیرامون این مس له را م، 
آن همه تمریدی را کاه ناماار    –

ناپل ون و روسیه نمود  و احاتایاا   
ای را کاه در باحاث    فوق الا ااده 

کردن پرو  رسم، از  اود نشاان  
انساان باایاد سا ا، کاناد    –داد  

گیب نشود. باید پیوساتاه باخااطار  
کوشایاد باه    بیاوریم که السال م، 

دنوان یاک دماماراا پاروسا،   
 اواهاد طاباقاه حااکاماه    که ما، 

پرو   یونمرها  را متقادد ساازد  
که نباید به اتریش کمک شاود   
صحبات کاناد. ولا، الساال  در  
حالیمه  رقه دممراا پروس، را  
بر تن کرده بود  در واقا  نا اراا  
 ودش را که شادیادا باا نا اراا  
مارکن و انالن ا تال  داشات  

کاارد. باا اادهااا ایاان    باایااان ماا، 
ا تالفاا جنبه و یماتاری باخاود  
گاارفاات. وی  در حااالاایاامااه از  
اشتیاق باه دسات آوردن پایاروزی  
فوری و ملمو  از  اود بایاخاود  
شده بود و در حالیمه مصمم باود  
باارااای درباانااد تاا ااوری بااودن   
"سیاستمدار دلم،" گاردد  باخاود  
اجااازه داد باااه اساااتااداللاااهااا و  
اثباتهائ، توسل جوید که وی را  
نسبت به حزب حااکاماه ماتا اهاد  

کرد  و به تارامایاد کساانا،    م، 
 واست آناهاا    کشیده شود که م، 

را قاااناا  کاانااد کااه بااه اتااریااش  
کامااک ناامانااناد. فاحاااشا، بااه  
اتریش  بر وردی مالیم نسبت باه  

گاری بارای پارو     روسیه  دشاوه 
اینهاا هاماه تاا ایاناراا    –رسم،  

صرفا اشتیاق مبلغ، بود کاه باه  
نوشات. اماا آنااااه    اسم حزب نم، 

که همین تاکیتمها توسط الساال  
به مبارزه دمل، بالفاصله متنقال  

 شدند  مملو از  فر گردیدند. 
جاانااگ باایاان فاارانسااه و اتااریااش  
بنحوی  ال  انت ار هر دو طار   
 اتمه یافت. در ابتدا اتریش  کاه  
مخالفش ایتالیای تاک و تاناهاا  
بود  بفور مسلم پیروز بود. ساگان  
اتریش تاوساط نایاروهاای ماتاحاد  
فرانسه و ایتالیا شاماسات  اورد.  
اما بمررد ایاناماه جاناگ آغااز  

ای باخاود    کرد که  صالات تاوده 
گاایاارد و  اافاار اتااحاااد انااقااالباا،  
واق ، ایتاالایاا و الاغاای نااحایاه  

نشین را بوجود آورد  ناپالا اون    پاپ 
میانریایری روسیه را پا یارفات   
و با درله از جنگ بایارون آماد.  
ساااردیاان مااراابااور بااود کااه بااه  
لمباردی قاانا  بااشاد. و نایاز در  
دست اتریش باق، ماند. نااپالا اون  

برای جبران  ون و پاول فارانساه   
تمام ایالت ساووی  ماحال والدا  
پادشاهان ساردین را صااحار شاد  
و باارای ایااناامااه بااه انااقااالباا، و  
جنااراوی ایاتاالایاائا،  جساگا،  

 Giuseppe)گااااریاااباااالااادی  

Gar iba ld i )   ( ٠٥١٢  – 
( که هدفش اتحاد ایتاالایاا  ٠٥٥٢ 

بود  ثابت کند که ناباایاد فاریار  
ودده شیاادان تااجادار را باخاورد   
شهار ماحال تاولاد گااریاباالادی   
ی نا، نایان و حاوماه آنارا نایاز  
تصاحر شاد.  انایان باود دفاا   
ناااپاالاا ااون "لاایااباارال" بااا تشااویااق  

هاای لایابارال و    رددآساای احاماق 
انقالبیون اناشات بادهاان از "حاق  
ت یین سرنوشت" ایتاالایاا و دیااار  
ماالاال تااحاات سااتاام. السااال ناایااز  

یاافات کاه ناه    بدینفریاق در ما، 
تنها ناپل ون از اتریش باهاتار ناباود  
باالاامااه وقااتاا، کااه کااار بااه  

بااازی ماااکاایاااولاایااسااتاا،    دودوزه 
توانسات از اتاریاش    رسید  م،   م، 

هم جلو بزناد. ایاتاالایاا هاماچاناان  
ترزیاه شاده بااقا، مااناد. تاناهاا  

تر شاده باود. اماا    ساردین گسترده 
اکاانااون  اایااز کااامااال غاایاار  

ای بااوقااو  پاایااوسااتااه.    ماانااتاا ااره 
هاا  و    بشمرانه زدوده شادن تاوهام 
هااای    تااناافاار ناااشاا، از ساایاااساات 

ناااپاالاا ااون  جااناابااش انااقااالباا،  
نیرومندی در ایتاالایاا آغااز شاد.  
در ر   آن جااناابااش  انااقااالباا،  
شااریاا   امااا ساایاااسااتااماادار بااد   
گاریبالدی  قرار داشات. در ساال  

ایتالیا به یک پاادشااها،    ٠٥٢٠ 
متحده  ول، بادون ونایاز  تابادیال  
شد. اکاناون دیااار امار ماتاحاد  
کااردن باایااشااتاار ایااتااالاایااا باادساات  
مااجاراجاویاان باورژوا  مارتادهاای  
گاریبالدی ماآب و مااجاراجاویاان  

 منتقل شد. 
 

 )ادامه دارد( 

 (٩٢مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس )
 دیوید ریازانف
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 نکته اصلی

هزار کالس درس ناامن در  ٧٦وزیر آموزش و پرورش:
 کشور داریم!

 

دانش آشتیان، وزیر آموزش و  
پرورش حاماومات در مشاهاد باه  
 برگزاری حمومت، ایرانا گفاتاه  

هزار کال  نااامان در    ٢٢ است   
سفا  کشاور وضا ایاتا، ناااران  
کننده دارند و نیااز باه باازساازی  
دارند. وی در ادامه گفته  بارای  
باازسااازی ایاان ماادار  ناایااار بااه  

هزار میالایاارد ریاال باودجاه    ٠٢١ 
”  اایااران “ دارد. وی در آ اار از  
  واسته مدرسه بسارند. 

حاامااوماات باارای سااا ااتاان  
مدرسه بودجاه نادارد. در هامایان  
حال هر ساله با آب و تاب باودجاه  
هزاران میلیاردی برای آماوزش و  
پرورش ادالم کرده اددا میماناناد  
 ندین هزار مدرسه را باازساازی  
کرده اند. این یک درو  ماحاض  
و آشاامااار ماا، باااشااد. سااا اات  
ماادرسااه و تاااماایاان ادااتاابااار و  

ایان   استاندارد کردن مادار  امار 
حمومت نبوده و نیست. نازدیاک  

درصااد ماادار  کشااور    ٢١ بااه  
در   سال دارناد.   ٨١ قدمت، باالی  

واق  تخریب، بوده و نا امان ما،  
باشند. دالوه بر ایان دهاهاا هازار  
ماادرسااه ساایااسااتاام گاارمااایشاا،  
استاندار نداشته و هنوز با باخااری  
نفت، گارم ما، شاوناد. حاواد   
ناش، از ریزش سا تمان و ساقا   
مدار  و آتش سوزی در مادار   
نا امن، کاه باا باخااری نافاتا،  
گرم میشاوناد  تاا حااال  انادیان  
قربان، گرفته است. آتش ساوزی  
مدرسه شین آباد فری  ترین باوده  

 است. 
 

حمومت و وزارا آماوزش و  
و بااخااشااا دولااتااهااا در   پاارورش 

جمهوری اسالم، رسما و داماال  
سااا اات و تاارااهاایااز ماادار  و  

استانادارد کاردن مادار  را امار  
 ایاریان  “  ود نداشته و آن را باه  

واگا ار کارده اناد.  ”  مدرسه سااز 
بنااهای جهل و رافه ما هابا،   
دارالقرآناهاا  حاوزه هاای دالامایاه  

وابساتاه  ”  بنیاد برکت “ حمومت،   
بااه باایاات رهاابااری بساایااب  جااهاااد  
سازندگ، و نهضات ساوادآماوزی  
حمومت، و  از جمله این باانادهاا  
و دار و دسته هاای ما، بااشاناد  

 یریان  “ که در مرموده مافیای  
برای حمومت قارار  ”  مدرسه ساز 
 میایرند. 

 
بخش، از باودجاه آماوزش و  
پارورش را باه ایاان باااناادهاا ماا،  
دهند. این باندها هم ب د از لافات  
و لین و دزدیاهاایشاان  اقادام باه  
سا تن  ند مادرساه کارده  کاه  
البته بیشتارشاان باه حاراره هاای  
حااوزه هااای داالااماایااه حاامااوماات  

است  م، کاناناد. در ایان   شبیه 
مدار  در کنار درو  جااری در  
ماادار  رسااماا، حاامااوماات کااه  
رسما آموزش جهل و  رافه را در  
دستور دارند  بیاشاتارشاان آماوزش  

باه کاودکاان   های م هب، ویژه  
یاد م، دهند. بخاش ادا ام ایان  
مدار  آ وند بچه  مداح و نوحاه  
 وان تربیت م، کاناناد. صادهاا  
میلیارد تومان باودجاه آماوزش و  
 پرورش را اینرا به کار میارند. 

این وض ایات مادار  کشاور  
م، باشد. در کنار این وضا ایات  
اساافااناااک  امااا حاامااوماات در  
بودجه بندی اش هزاران مایالایاارد  

امااور ناا اااماا،   “ تااومااان صاار   
سازمانها  نهاد هاا و ارگااناهاای  
م هب، و تخمیر افمار داماوما،  
بااودجااه ماا، دهااد.بااه ادااتاارا   
باندهای مرلس، فقاط نازدیاک  

ناااهااااد فااارهااانااااااا،  “   ٢١ باااه  
در لایاساات باودجااه     ” ناامشاخاب 

بندی دولت و مرلن وجاود دارد  
اااااه   اااااودجاااااه  “ کاااااه سااااااالن ب

 میارند. ”ویژه    های 
 

آزمایشاا موشم، حمومات  
ادامه دارد و برایش کمبود بودجاه  
نیست. در سف  کشور وبه باهااناه  
 ارج کردن زناداناهاا از شاهارهاا   

زنادان و اردوگااه اجابااری     دهها 
در حاال ساا ات  ”  مررمین “ برای  

است وکمبود بودجه هم نادارناد.در  
  ٢١١١ سااراساار کشااور باایااش از  

هاازار مساارااد در دساات سااا اات  
مسراد    ٢١١ است. در تهران فقط  

در دسااات ساااا اااتاااه. هااازاران  
میلیاردتاوماان باودجاه باه ایاناهاا  
ا تصاا داده اند. از ایان ماوارد  

 فت و فراوان وجود دارد. 
 

بارای هااماه ماوارد یاااد شااده  
بودجه وجود دارد و زیاد هم وجاود  
دارد. آن وقاات جااناااب پاااساادار  

وزیر آماوزش و پارورش   آشتیات،  
هازار مایالایاارد    ٠٢١  حماومات  

ماایاالاایااارد تااومااان    ٠٢١١ ریااال   
بودجه ندارد که به اداتارا   اود  

هازار    ٢٢ این جناب  حداقال ایان  
مدرسه را نوسازی بمند. هامایان  
جناب دم و دستااه و ناهاادی باا  

سازمان توس اه و تاراهایاز  ” دنوان 
دارد که البته بودجه هام  ”  مدار  

میارد و طاباق ادداایاش کاارش  
نوسازی و بازسازی مدار  ما،  
باشد  ما الاوم نایاسات  اه ما،  
کند. ایان ناهااد هام جاما ا، از  
دزدان وابسته به این وزارا  ااناه  
بوده که کارشان تاقاسایام باودجاه  

حاماوماتا، ما،     بین بانادهاای 
میلیارد تومان حاتا،    ٠٢١١ باشد. 

یک صادم دزدیاهاای باانادهاای  
حمومت  یاک هازارم ما اوقااا  
بانم،  پولاهاایا، کاه باانادهاای  
حمومت، از بااناماهاا گارفاتاه و  

دیاوان     پن نم، دند  نم، باشد. 
محاسباا رژیم حارام پاول هاای  
گاام شااده و دزدی شااده تااوسااط  

هازار    ٢١١ باندهای حمومت، را  
میلیارد تومان ادالم کارده اسات.  
دهااهااا مااورد دزدی و ا ااتااال   
هزاران مایالایااردی دیااار پاروناده  
شان در دست باندهای حموماتا،  

مااا،  ”  رسااایااادگااا، “ در حاااال  
باااشااد.درایاان بااخااورو بااچاااپ و  
دزدی باندهای حمومت   جنااب  

مایالایاارد    ٠٢١١    ” محتااج “ وزیر  
تااومااان باارای بااازسااازی ماادار   
م، باشد. جناب وزیر  اودش از  
دزدان حمومت و شاریاک دزدان  
حمومت اسات. باا هامایان ارقاام  
ناااراااومااا، دزدیاااهاااای هااازاران  
میلیاردی میشود هزاران مادرساه  
اسااتاااناادارد بااا هاامااه امااماااناااا  

 سا ت.    امروزی 
 

مدار  ایاران پاالاساماوهاای  
کو ک و گمنام ما، بااشاناد   
که م، توانند هارلاحا اه آبساتان  

نا ایار   حواد  مرگبار و تلختری  
ریزش سا تمان پالسماوی تاهاران  
برای میلیونها دانش آموز را رقام  
باازناانااد. وزارا آمااوزشااو پاارورش  
ناافاایاار سااایاار وزارتااخااانااه هااای  
جامااهاوری اسااالما،  وزارتاخااانااه  
تقسیم بودجه بین باانادهاای دزدان  
حمومت، است. فامار و ذکار و  
امر این وزارتخانه تقاسایام باودجاه  
های هنافت این وزارتخااناه بایان  
باندهای مشغول کار و فا االایات  
دردرصه پر سود صن ت جاهال و  
 رافه م هبا،  و ناهاادی هاای  

ماارتاابااط بااه ایاان ساایاااسااتااهااای  
حمومت م، بااشاد کاه بااال باا  

ماردم در بااربار     آنها اشااره شاد. 
این ب، تفاوت، و ب، مس ولیاتا،  
این وزارا  ااناه ناباایاد سااکات  
بنشیناد. باایاد باه ایان وضا ایات  
 فرناک و تهدید کننده مادار   
نااااماان کااه مسااتااقاایاامااا جااان  
فرزندانمان را تاهادیاد ما، کاناد   
ادااتااراض کاارد. دولاات و ایاان  
وزارتخان هارا زیار فشاار ماباارزه  
گرفت. تحصیل در مادار امان و  
با استاندادر باال و اماروز ی حاق  
ااااادان ماااااردم   مسااااالااااام فااااارزن
است.بر وردای از مدار  امن باا  
استانداردهای امروزی  تاحاصایال  
رایاان و بدون د االات ما هار و  
دولت  ترهیز مدار  به اممانااا  
ایمن، استاانادارد  بار اورداری از  
همه امماناا تفریح، و فضاای  

در کنار بار  ایاده شادن  … سبز و 
بسا  و سیستم آموزش، جاهال و  
 رافه م هب،  رئو  ماهاماتاریان  

از      واستها و مافاالابااا ماردم 
دولت م، باشد. طابایا ا، اسات  
که حمومت براحت، تان باه ایان  
 واستهاا ناخاواهاد داد. فاقاث و  
فقاط نایاروی اداتاراض ماتاحاد   
مااتااشااماال و سااازماااناایااافااتااه و  
سااراسااری مااردم باار داالاایااه ایاان  
وض یت اسفنااک مادار  اسات  
که م، تواند حاماومات را وادار  
بااه دااقاار نشاایااناا، و تااحااماایاال  
 واستهایشان بمناد.و در ناهاایات  
وبرای رهای، از همه مصاائار و  
دااوارض ناااشاا، از حاامااوماات  
آدممشان اسالم، سرمایاه  باایاد  
کل نفام جمهوری اسالم، را باه  

 زیر کشید. 
 



٩٩١٤ بهمن  ٩١  کارگر کمونيست  12 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 در حاشیه اخبار کارگری
 حجم نارضایتی را پایین بیاورید!

   در آستانه اخراج” کاله“هزار کارگر  ٠
نیشکر هفت تپه اعتراضات مداوم علیه پرداخت نکردن حقوق های پرداخت 

 نشده!
 نسان نودینیان

حجم ناارضاایاتای را 
 پایین بیاورید!

دل،  ادایا،  دضاو کاارگاری  
شورای دال، کار در گفتاو باا  

گایاری    ایلنا در ارتبا  باا باازپان 
الیحه اصالح قاناون کاار تاوساط  

گایاری ایان    دولت گفات  باازپان 
اصالحیه نبایاد بایاش از ایان باه  
درازا بمشد   را که ایان الیاحاه  
برای کارگران تابادیال باه یاک  

اساات. و    بااغااض فاارو ااورده شااده 
میاوید  این پرونده ناقب هار اه  
سری تر بسته شاود  باهاتار اسات   
برگرداندن این الیحه کو ماتاریان  

تاواناد    قدم، است که دولات ما، 
هاا    بردارد و از حرم این نارضایتا، 

 تا حدودی بماهد. 
و در مااورد بااازپاان گاایااری  
"اصااالحاایااه قااانااون کااار" داالاا،  

آ ااریاان   » اادایاا، ماایاااااویااد   
اطالد، که باه صاورا رساما،  
داریم مربو  به سه شناباه هافاتاه  
گاا شااتااه و در حاااشاایااه جاالااسااه  
شورای داالا، کاار  اسات کاه  

تاان  ماا اااوناات روابااط کااار    هاافااده 
وزارا کاار ا اهاار داشات نااماه  

گیری را وزیار کاار امضاا    بازپن 
کرده و به کمیسیاون اجاتاماادا،  
دولت ارسال شده است  حاال باایاد  
دولت ایان نااماه را باه مارالان  

اصاالحایااه قاانااون  ".«ارساال کانااد 
کااار" باارای دولاات و نااهااادهااای  
رژیم اساالما، دردسار سااز شاده  
است. در یمسال گا شاتاه رو در  
روی، کارگران با دولت و مرلان  
اساااالمااا، بااارای باااازگاااردانااادن  
"اصالحیاه قااناون کاار" با ارصاه  
ادتراض مستقیم کارگران تابادیال  

 شده است. 

 
بخش پیشرو  ف الین کارگری باا  
ف الیت متامارکاز و آگااهاااراناه  
دلایاه  "اصاالحایاه قااناون کاار"   
موض ایری کردند. و از هاماان  
روزهای اول کاه دولات روحاانا،  
باادون اطااال  رساااناا، و بشااماال  
پاانااهاااناا، ایاان اصااالحاایااه ضااد  
کااارگااری را روانااه مااراالاان  
اسالم، کرد  با اتنشار بیانایاه و  
برپای، تاراما ااا اداتاراضا، باا  
جم  آوری طومار و امضا دالایاه  
آن ایستادند. طایا  گساتارده ای  
از کارگران هاماراه و هاماااام باا  
ف الین کارگری دلیه اصاالحایاه  
ضدکارگری بصا  شادناد. پاوزه  
دولاات روحاااناا، و مااراالاان را  
بخاک مالیدند.  اقادام دولات را  
دقیم و با فشار ادتراضا، ماانا   
 اصالحاا ضد کارکری شدند.  

 
تر  نهادهای رژیام اساالما، از  
حرم باالی نارضایاتا، کاارگاران  
دلیه اصالحیه قاناون کاار فاراتار  

 از اینها است. 
امسال اینها هناوز تاناوانساتاه اناد  
سناریوهای دست پاخات دولات و  
کارفرما و شورای دال، کار در  
ارتبا  با میزان دستمزدهای ساال 

( را سرهم بنادی کاناناد.   ٠١٩٢ ) 
فشار اداتاراضااا کاارگاری در  
مااراکااز صااناا ااتاا،  کااار ااانااه و  
شاارکاات هااای باازرگ رو بااه  
گسترش اسات. تاقاریاباا هار روز  
ادااااتااااراض باااارای افاااازایااااش   
دستمزدها  برای گارفاتان حاقاوق  
های پردا ت نشده  دالایاه ا اراج  
و بیمارسازی و دلایاه امانایاتا،  
کااردن مااحاایااط هااای کااار و  
ف الیت کاارگاران رو باااساتارش  

شده و ت رض کارگاران در ابا ااد  
 بسیار باالی، دیده میشود. 

 
جاامااهااوری اسااالماا، و دولاات  
روحان، بر دریای، از ناارضاایاتا،  
و ادتراض از جاانار کاارگاران و  

 م لمان نشسته است.  
 

باال ره اینها مربورند تحت فشاار  
ادااتااراض و نااارضااایااتاا، الیااحااه  
اصااالحاایااه قااانااون کااار را پاان  
بایرند  اما همچنانمه کاارکاران  
ادالم کرده اند میدان اداتاراض و  
نااارضااایااتاا، بااه  ایاان الیااحااه  

 ضدگارگری محدود نمیشود. 
 
هاااازار کااااارگاااار  ٠
در آسااتااانااه ”  کااالااه“ 

   اخراج
باهامان مااه هااشام صارافا،    ٠٢ 

مالیری قائم مقام شارکات کاالاه  
بااا اشاااره بااه ایااناامااه بااه دلاایاال  
مشمالا تامیان ارزی قاادر باه  
ادامااه فاا ااالاایاات در اسااتااانااهااای  
اصفهان و تهران و بر ا، شارکات  

تاا    ١ های وابسته نیستیم  گفت   
هزار نفر از پرسنل ایان شارکات    ٤ 

 ت دیل  واهند شد. 

آمار بیمااری در ساراسار کشاور  
هاای    باال میرود. یم، از  االاش 

  ٥ اساس، کشور وجود بیش از    
میلیون جم یت بیماار اسات کاه  
قریر به اکمریت آنان تحصیلامارده  
هسااتاانااد.  ااالااش اصاالاا، دولاات  
روحان،  مس له ما ایاشات ماردم  

 است.  
بیماری میلیون، م اضال جادی  
دولت روحان، است. این دولت باا  
یم، از بازرگاتاریان  االشاهاای  
اجتمادا،  مساالاه بایامااری و  
ا راج سازی روبرو شده اسات. در  
کمتر دولتهای تاکناونا، مساالاه  
بیماری در سف  میلیاونا، رشاد  

 کرده است. 
ودده های روحاانا،  بارای حال  
م ضل بیماری براایا، نارسایاد.   
فرصت های شغالا، بساتاه شاده  

هاازار    ٤ اساات. شاااناان باارای  
کارگر ا راج شاده "کاالاه" وجاود  
ندارد. بیمااری بایاداد مایاماناد.  
ا ااراج و باایاامااارسااازی بشااماال  
گسترده در جاریاان اسات   اناد  
میلیون کاارگار باا ساواباق کاار  
بیش از بایاسات ساال ا اراج شاده  
اند   ناکاما، دولات یاازدهام در  
حل بحاران بایامااری را باایاد باا  
دامن زدن به ادتراضاا تاوده ای  

و با مفالبه کار یا بیمه بیمااری  
 ممف، دمیق تر کرد. 

 
نیاشاکار هافات تاپاه 
اعااتااراضااات مااداوم 
علیه پرداخت نکردن 
حقوق های پارداخات 

 نشده!
بهمن ماه  اداتاراض    ٠٢ ب داز هر  
ناافاار از کااارگااران بااخااش  ١١١١ 

صن ت، وکشاورزی مرتما  نا،  
روز باا    ٠٠ شمر هفت تگه پن از  

ودده پردا ت حقوق های پردا ات  
 نشده   اتمه یافت.  

بااهااماان ماااه     ٠٢ صااباا  روز    
بااران    کاارگااران بااازنشااساتااه و ناا، 

حاارااماا، مااراامااودااه ناایااشااماار  
در ادتراض باه پاردا ات     تگه   هفت 

مااه حاقاوق و مازایاای    ٤ نمردن  
شااغاالاا،  مااقاااباال درب ورودی  

 اند.    مرتم  اجتما  کرده 
 

ادتراض به پردا ت نمردن حاقاوق  
هاا در سافا  ساراساری دارصااه  
مداوم مبارزاا کارگران در ایاران  

 است.  
 

امسال اینها هنوز تنوانسته اند سناریوهای دست پخت دولت و کاارفارماا و 
( را سارهام ٧٩٢٧شورای عالی کار در ارتباط با میزان دستامازدهاای ساال)

بندی کنند.  فشار اعتراضات کارگری در مراکز صنعتی، کارخانه و شارکات 
های بزرگ رو به گسترش است. تقریباا هار روز اعاتاراض بارای افازایاش  
دستمزدها، برای گارفاتان حاقاوق هاای پارداخات نشاده، عالایاه اخاراج و 
بیکارسازی و علیه امنیتی کردن محی  هاای کاار و فاعاالایات کاارگاران رو 

 بگسترش شده و تعرض کارگران در ابعاد بسیار باالیی دیده میشود.
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کارگر و معلم و فعال مدنی در بیانیه متحدانه ای با حمایت از عظیم  ٧١١١
 زاده و عبدی، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی شدند

 
کااارگاار و ماا االاام و    ٠١١١ 

ف ال مدن، در بیانایاه ماتاحاداناه  
ای با حماایات از دا ایام زاده و  
دبدی   اواهاان پاایاان دادن باه  
امنیت، کردن ف الیتهای صنفا،  

 شدند 
موجیم که آسودگ، ما دادم  

 ماست 
ج فرد یم زاده   ازف الایان و  
مدافا ایان حاقاوق کاارگاری در  

بهامان از ساوی ماراجا     ٨ تاریر  
قضای، و امانایاتا، باه مانا اور  
بازگشت به زندان  تحت تا اقایار  

 قرار گرفت 
ماموران امنیت، باا ماراجا اه  
به منزل نامبرده باا اداماال فشاار  
روحاا، و رواناا، باار  ااانااواده و  
تاااهااادیاااد و اردااااب فااارزناااد  
ارشدش فشار برایشان و فا االایان  

 کارگری را تشدید کردند. 
داا اایاام زاده کااه هاامااواره  
دغدغه  ویش را تضایا  حاقاوق  
کارگر و طبقه مزد بااایارمااناناد  
م لاماان اداالم ناماوده اسات  در  

هاامااراه بااا    ٩٨ اردیاابااهااشاات سااال  
اسااماااداایاال دااباادی  ادااتااصاااب  
غ ای  ود را با هاد  بارداشاتاه  
شاادن اتااهاااماااا امااناایااتاا، از  
پروندهای فا االایان کاارگاری   

 م لم، آغاز نمود. 
پااااان از در دساااااتاااااور  
کااارقاارارگاارفااتاان الیااحااه اصااالح  
قانون کار توسط مرلن  دا ایام  
زاده به هاماراه ساایار فا االایان و  

های کارگری ادتاراضااا    تشمل 
 اود را در قاالار تااراما  هااای  
مختل  ادالم نمودند که مانارار  
بااه مساامااوا  ماااناادن الیااحااه  
ماا کااور باافااور مااوقاات گااردیااد  
ودرنتیره با تالش های ب، وقفاه  
ایشان و سایر ف الین   کاارگاری  
به توفایاقا، ماهام دسات یاافات  
وت رض سرمایه داران را به داقار  

 راند. 
اصالحاا مد نا ار درالیاحاه  
اصالح قااناون کاارکاه از ساوی  
سرمایه سااالرهاای ماتاما، باه  
قدرا حاماایات مایاشاود  داماال  
کارگر را به ب، حاقاوق تاریان و  
ارزانترین کااال در  ادمات نا اام  
سرمایه داری تبدیال مایاماناد و  
شرایط فاالکات باار تاری را باه  
سف  م یشت کل جام ه تحمیال  

 مینماید. 
این تالشها امنیت و منافا ات  
ساارمااایااه داران را بااه مااخاااطااره  
اناادا ااتااه و درنااتاایاارااه فشااار باار  
فاا اااالن صااناافاا، و اجااتااماااداا،  
ازجمله ج فرد یم زاده واسمادایال  

دبدی را با اناوان یاک راهابارد  
اساااساا، جااهاات جاالااوگاایااری از  
بیداری و آگااها، کاارگاران  و  
مااازد بااااااایاااران   ماااد نااا ااار  
دستااههای امنیت، و قضاایا،  

 قرارداده است. 
 ل ا 

ماجم ، از ف الایان صانافا،  
م لم و کارگری و مدن، ضامان  
ادالم حمایت از ج فاردا ایام زاده  
و  تالشهاای مساتامار ایشاان در  
جاهات رفا  اتاهاامااا امانایاتاا،  
ازپرونده های  ف الیان کاارگاری  
  وم الاما،  اواساتاار رفا  ایان  
اتاهاامااا واها، و با، رباط از  
پرونده هاای فا االایان کاارگاری  

وم لمان شده و   اواهاان آزادی  
 ب، قید وشر  آنان هستیم... 

   -٢ محاماد حسان پاوره     -٠ 
ساایااد هاااشاام    -١ رسااول بااداقاا،  

  -٨ تهمینه  ساروی    -٤  واستار  
پااارویااان    -٢ شااااپاااور  ساااروی  

  -٥ نااهایاد  اداجاو    -٢ محمدی  
شاایااث    -٩ شاااپااور احساااناا، راد  

  -٠٠ نسریان جاوادی    -٠١ امان،  
نسریان باهامان    -٠٢ فاطمه مرادی 

  -٠٤ سااارا ساایاااهااگااور    -٠١ پااور 
شااهاایاان    -٠٨ شااهااناااز هاااشااماا،  

  -٠٢ زینر ساگاهاری    -٠٢ مقام، 
مااحاامااد    -٠٥ ساا اایااد رضااایاا،  

ماناصاورکااتاوزیاان    -٠٩ ساکا،  
باهارام    -٢٠ ناهیاد شاریافا،    -٢١ 

-٢١ حامایاد پارویاز    -٢٢ گرگان  
رحاامااان  -٢٤ سااماایاانااه ماارادی  

  -٢٢ زهارا آجارلاو    -٢٨ دابدین،  
مهدی جابااری    -٢٢ صفیه بسیم  

  -٢٩ وحاایااده جااوهاار  اا،    -٢٥ 
داالاا،    -١١ افشاایاان ماابااارکاا،  

  -١٢ اکارم نصایاریاان    -١٠ فروتن  
نسااریاان    -١١ الاانااا مااحااماادی  

  -١٨ پارویان حایادر    -١٤  راغ،  
ماهایان    -١٢ جواد م صوم، راد  

فارشاتاه مایارزایا،    -١٢  یر  واه 
  -١٩ دبدالرحمان ایران ناژاد    -١٥ 

  -  ٤١ شاااهااایااان طاااالااار زاده  
  -٤٠ دبادالارضاا پااک سارشات  

ابااوالاافااضاال  -٤٢ لاایااال ماالااماا،  
مااحاامااد داالاا،    -٤١ جاالاایاالااونااد  
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منصوره کاشانا،    -٤٤ زحمتمش  
کاااوه  -٤٢ اماارااد مااحااماادی -٤٨ 

   -٤٥ جمال فرهاادی    -٤٢ اورک،  
ماهاارداد    -٤٩ شاهاربااار رساتااما،  

-٨٠ حامد صفاایا،    -٨١ آرامش  
هاادی کااوه  -٨٢ دادل نصارتا،  

شارافات  -٨٤ شری  آ اونادی  -٨١ 
-٨٢ یااور دوسااتاا،  -٨٨ قافااباا،  

مااراد  -٨٢ فاارهاااد بااابااا ساالااراا،  
  -٨٩ ماحاماد قافابا،  -٨٥ وردی  

قادر حسایانا،    -٢١  سرو امان،  
ماراتابا،  -٢٢ بهرام  ادری    -٢٠ 

-٢٤ حسایان  اانا،  -٢١  ادری  
مااریاام  --٢٨ مااحاامااود دااناادلاایاار  

مسا اود نسایاما،    -٢٢ حسین،  
ماناصاور    -٢٥ شیوا بااباایا،  -٢٢ 

--٢١ نسرین کمانااار  -٢٩ احسن  
اشار  مادرسا،  -٢٠ صادق پرهام  

مالایاحاه    -٢١ داود بهشاتا،  -٢٢ 
آرش اباراهاایااماا،  -٢٤ سالاایاامااناا،  

رضااا    -٢٢ سااارا اشااراقاا،   -٢٨ 
ماناصاور حسان  -٢٢ حمیم الها،  

  -٢٩ ماااریااام رناااود    -٢٥ پاااور  
حسان    -٥١ منصاوره دارفاانایاان  

-٥٢ ناصر مارادپاور    -٥٠ یوسف،  
شااهااناااز    -٥١ داادنااان ویساا،  

  -٥٨ بااهاارام ناادیااماا،   -٥٤ رهسااگااار 
جااااالل    -٥٢ فاااارهاااااد هااااادی 

  -٥٥ اصغر محامادی   -٥٢ محمدی 
مهناز جاوپاانا،    -٥٩ رسول قوام، 

 االاد    -٩٠ کیومر   دایا،   -٩١ 
پاااااوپاااااک    -٩٢  اااااوپاااااانااااا، 

  -٩٤ ناارا جااوادی   -٩١ صاافاادری 
حسااایااان    -٩٨ ماااوناااا طاااراوتااا، 

-٩٢ درفان  وپانا،   -٩٢ فریدون، 
نساااتااارن    -٩٥ بااارهاااان ساااتاااوده 

  -٠١١ جمیل اشاتایااق   -٩٩ مالحت 
اکااابااار  -٠١٠ افسااااناااه فااادایااا، 

شاامااوفااه اماااماا،    -٠١٢ ماادباار 
   -٠١٤ هاادی سالایاماانا،    -٠١١ 

  -٠١٨ فااااریااااده مااااحااااماااادی  
رحاماان    -٠١٢ دبدالرحمان فتخ،  

بهامان سالایاماانا،    -٠١٢ سلیمان، 
  -٠١٩ اماایاااد مااالیاا،    -٠١٥ 

جاماال    -٠٠١ فخرالدین سلایاماانا، 
کاااامااااال    -٠٠٠ ساااالاااایااااماااااناااا، 

هااااایاااااوا  -٠٠٢ سااااالااااایاااااماااااانااااا، 
هاااایاااارش    -٠٠١١٤ احااااماااادی 

  -٠٠٨ رو  امرادی   -٠٠٤ احمدی 
  -٠٠٢ سااااالاااااماااااان امااااارااااادی 

سااامااان    -٠٠٢ رزگااارساالاایااماااناا، 
شااااااورش  -٠٠٥ مااااااحااااااماااااادی 

یااااادالاااااه    -٠٠٩ مااااارادویسااااا، 
حساااااان    -٠٢١ ماااااارادویساااااا، 

اماایااد ساالاافااان    -٠٢٠ احااماادی 
  -٠٢١ رحمان رحاماتا، -٠٢٢ ابادی 

ساایااوان    -٠٢٤ اشاامااان رحاامااتاا، 
ساااااایااااااروان    -٠٢٨ کااااارماااااا، 

  -٠٢٢ بهمن کارما،   -٠٢٢ کرم، 
  -٠٢٥  ااایااااا کاااریااام ماااالیااا، 
  -٠٢٩ شاااااایاااااارکااااااوپاااااارویاااااازی 

ایااوب    -٠١١ حاااماادهاااشااماا،  
کااااایاااااوان    -٠١٠ هااااااشااااامااااا، 
سااااااامااااااان    -٠١٢  ااااااالاااااادی 
صااااااباااااااح    -٠١١  ااااااالاااااادی 
صاااااحاااار    -٠١٤ مااااحااااماااادی 
ااااایاااااال    -٠١٨ ماااااحااااامااااادی  دان

سایااماک حاما،  -٠١٢ سلیمانا، 
  -٠١٥ آرشااااام پااارنااااد    -٠١٢ 

سایاوان    -٠١٩ سیامک حمیدی  
جامایال ماحامادی    -٠٤١ احمدی  
-٠٤٢  الاد سالافاان اباادی -٠٤٠ 

ماهادی  -٠٤١ حیدر سلفان اباادی 
  ٠٤٨ اواا ماحامادی -٠٤٤ رحیم، 

دااادل  -٠٤٢ قاادرا مااوسااوی    -
-٠٤٢ ماااااحااااامااااادالااااامااااااسااااا، 

شااایاااریااان  -٠٤٥ ناااادرماااحااامااادی 
-٠٨١ الهام الامااسا، -٠٤٩ الماس، 

حساااان  -٠٨٠ حساااایاااان  اااادری 
-٠٨١ رضا محماودی -٠٨٢  دری 

شاامااوفااه  -٠٨٤ جاامااشاایاادمااحاامااد 
-٠٨٢ ول، لافایافایاان -٠٨٨ پرویزی 

ساااکااار  -٠٨٢ ساا اایااده مااحااماادی 
-٠٨٩ یاسر شاریافا، -٠٨٥ محمدی 

-٠٢١ رضاااااااااشااااااااریاااااااافاااااااا، 
اااااا،  -٠٢٠ ازادساااااالاااااایاااااامااااااان

-٠٢١ رویاباهامانا، -٠٢٢ لیالبهمن، 
شاماوفاه  -٠٢٤ سمیه شهریساوناد  
دااااماااامااااان  -٠٢٨ جاااا اااافااااری  

-٠٢٢ هانیه سهارابا، -٠٢٢ فتاح، 
اسافانادیاار  -  ٠٢٥ فرج اله غالم، 

-٠٢١ ردناا سامایا ا، -٠٢٩ پوریا  
پاااارساااا  -٠٢٠ وحااایاااد یاااوسااافااا، 

شهاریاار دا ایاما،    -٠٢٢ فروغ، 
ثااریااا  -٠٢٤ آهااو مااحاادثاا، -٠٢١ 

ااااهاااااد  شاااایااااریاااان  -٠٢٨ پاااااک ن
-٠٢٢ کایاوان پاویاا -٠٢٢ محادثا، 

نااورالاادیاان  -٠٢٥ شااهاارام غاافاااری 
ناااویاااد زریااان  -٠٢٩ ساااباااحاااانااا، 

-٠٥٠ شاهاااب یصاربا، -٠٥١ کامار 
ا ااااتاااار  -٠٥٢ هاااادایاااات ذوقاااا، 

-٠٥٤ ساهاایااال اردالن -٠٥١ لافاافاا، 
داانااایاات  -٠٥٨  ااباااا لاافاافاا، 

-٠٥٢ یااسار باهااری -٠٥٢ بهرام، 

انسااایااااه  -٠٥٥ داااار  تااایااامااان 
-٠٩١ شااوقاایااه زار  -٠٥٩  اارمااالااو 

رشااد آورزه  -٠٩٠ احسان لهراسابا، 
مارایاد  -٠٩١ محسن نبااتا، -٠٩٢ 
-٠٩٨ قادسایاه  ادیاور -٠٩٤ نبات، 

آساایااه  -٠٩٢ مااحااباات رحااماااناا، 
  -٠٩٥ نسیم فاطما، -٠٩٢ فالحت  

فاااطاامااه    -٠٩٩ شاااهاارا داادالاات 
  -٢١٠ رستم فارابا،   -٢١١  هاری 

نساااتااارن    -٢١٢ حااایاااران اقاااایااا، 
  -٢١٤ یاسین نا اماتا،   -٢١١ مدیر 

سااامااان    -٢١٨ هااوشاایااار گاارجاا، 
  -٢١٢ ادیر هنرماناد   -٢١٢ گرج، 

جالل آراساتاه    -٢١٥ یدالله نوروزی 
شااهایان    -٢٠١ رویا آراستاه   -٢١٩ 

  -٢٠٢ بادیا  ناوری   -٢٠٠ رحمتا، 
دالایارضااا    -٢٠١ حااماد رحاماتا، 

  -٢٠٨ فارح حادادی   -٢٠٤ شریف، 
نسترن مادیار    -٢٠٢ نسیم شریف،   

  -٢٠٥ یاااساایاان ناا اامااتاا،   -٢٠٢ 
سااامااان    -٢٠٩ هااوشاایااار گاارجاا، 

  -٢٢٠ ادیر هنرماناد   -٢٢١ گرج، 
جالل آراساتاه    -٢٢٢ یدالله نوروزی 

شااهایان    -٢٢٤ رویا آراستاه   -٢٢١ 
  -٢٢٢ بادیا  ناوری    -٢٢٨ رحمت، 

دالایارضاا    -٢٢٢ حامد رحمت،   
  -٢٢٩ فارح حادادی   -٢٢٥ شریف، 

زیاانااار    -٢١١ نساایاام شااریااافاا، 
  -٢١٢ حسین فاتاحا،   -٢١٠ آقای، 

ساااارا    -٢١١ اواا ماااباااصاااری 
لایاال دا ایام    -٢١٤ آذرگشاسار  

  -٢١٢ فاارح حاااتااماا،   -٢١٨ زاده 
حاادیااث    -٢١٢ شاهااریااار طااوفااانا، 
نسااااریاااان    -٢١٥ شااااراااااداااا،  

  -٢٤١  سارو پارناد   -٢١٩ شراد، 
نااادر    -٢٤٠ صاادیااق ماابااصااری 

  -٢٤١ ددنان پارهاام    -٢٤٢ ددالت 
نااوری    -٢٤٤ فاارهاااد  اادادادی 
حساااان    -٢٤٨ شاااایااااباااااناااا،  
فاااااااروق    -٢٤٢ مااااااحااااااباااااا، 

اساا ااد پااناااهاا،    -٢٤٢ حساایااناا، 
پاادرام    -٢٤٩ آزاد پااناااهاا،   -٢٤٥ 

دااادل فاادایاا،    -٢٨١ قاارباااناا،  
فاریااد    -٢٨٢ سلیم مدرس،   -٢٨٠ 

اااارهاااااناااا،  مااااهااااتاااااب    -٢٨١ ب
  -٢٨٨ لایاال اراساتاه   -٢٨٤ برهان، 

 االاد    -٢٨٢ هوشاماناد شاراادا، 
  -٢٨٥ برهاان قاداسات   -٢٨٢ دنب، 

احاامااد    -٢٨٩ ناا اایاام ا ااوناادی 
  -٢٢٠ بابک ناوری   -٢٢١ دیوارگر 

فااهااماایااه    -٢٢٢ یاااساایاان نااوری 
  -٢٢٤ حیدر فاخااری   -٢٢١ اردالن 

شااریاا     -٢٢٨ ماا اافاار شاارافاات 
  -٢٢٢ فر اناده قارباان   -٢٢٢ بهارلو 

زیاابااا    -٢٢٥ مااهاایاان کااا ااماا، 
اساااامااااناااادر    -٢٢٩ داااافاااااری 

مااااحاااامااااد    -٢٢١ مااااخااااتاااااری 
فااااطاااماااه    -٢٢٠ کاااا ااامااایاااان 
ااااااباااااک    -٢٢٢ سااااارلاااااک  ب

حااابااایااار    -٢٢١ اساااماااادااایااالااا، 
  -٢٢٨ منیاژه آزادی   -٢٢٤ دزیزی 

پاارویاان    -٢٢٢ ماا ااصااومااه الااهاا، 
ااااایاااااحااااا،  حسااااایااااان    -٢٢٢ ذب
رحااااماااااان    -٢٢٥ شاااااهااااگااااری 

  -٢٥١ تق، نوربخش    -٢٢٩ بیا، 
نساریاان    -٢٥٠ ماریام حااق شانااا  

رضااا هاامااتاا،    -٢٥٢  اایاات ساااز 
اساد    -٢٥٤ نیوشا منفاقا،   -٢٥١ 
  -٢٥٢ ماخاتاار آریاا    -٢٥٨ برات، 

مسااتااوره    -٢٥٢ پاارهااام سااروش  
  -٢٥٩ بهنام صدیاقا،   -٢٥٥ ندیم، 

نساااریااان    -٢٩١ آرش فاااداکاااار 
اردشااااایااااار    -٢٩٠ ماااااحااااابااااا، 

اردوان غاافاااری    -٢٩٢ غاافاااری 
آرزو    -٢٩٤ شاایاادا ماادباار   -٢٩١ 

  -٢٩٢ محبوبه تواناا   -٢٩٨ شیدای، 
دااباادالاالااه    -٢٩٢ یاااور بااهاامااناا، 
اااااا،  مااااااازیااااااار    -٢٩٥ تااااااوران
ماااااهااااارداد    -٢٩٩ حسااااانااااا، 
دااافاااا الااالاااه    -١١١ صااادارا 

شاااااهااااارام    -١١٠ یاااااوسااااافااااا، 
مااااحااااساااان    -١١٢ صااااادقاااا، 

پاارویاان کاارامااتاا،    -١١١ بااراتاا، 
  -١١٨ ماااهااان ماابااصااری   -١١٤ 

بااهااماان    -١١٢ ناایااوشااا بااهااراماا، 
سااااااااااارا    -١١٢ داداشااااااااا، 

شاااااراره    -١١٥ ماااااحاااااسااااانااااا، 
  -١٠١ تیمور ارساناد   -١١٩ فخاری 

راماایاان    -١٠٠ ماااریااا پااورداالاا، 
شاااااهاااااره    -١٠٢ رساااااتاااااااااااار 
احساااااان    -١٠١ ماااااهاااااریااااااری 

مااناایااره    -١٠٤ مااحااماادباایااااا، 
ارساااااالن    -١٠٨ کاااااا ااااامااااا، 
رسااااااول    -١٠٢ شااااااریاااااافاااااا، 
حساااایاااان    -١٠٢ جاااامااااشاااایاااادی 
کااااماااران    -١٠٥ ماااحااامااادناااژاد 

 اایاارالاالااه لاافاافاا،    -١٠٩ پساانااد 
  -١٢٠ زهااره رسااتااماا،   -١٢١ نااژاد 

کاتاایاون    -١٢٢ امید زماان زاده  
اااااهاااایااااد    -١٢١  اااارااااسااااتااااه  ن
مااهااراب زمااان    -١٢٤ ساالاایااماااناا، 

  -١٢٢ پااوریااا  اارساانااد   -١٢٨ زاده 
ایااارج    -١٢٢ ماااهاااساااا  ااارساااناااد 

حاااامااااایااااارا    -١٢٥  اااارسااااانااااد 

مااحاامااد جااواد    -١٢٩ رمضاااناا، 
کاریام ایارانادوسات    -١١١ محمدی 
  -١١٢ ساهاراب  افارماناد    -١١٠ 

امایارمسا اود    -١١١ حنانه کرم، 
  -١١٢ تق، رمضاانا،   -١١٨ مرد  

ماایااتاارا    -١١٢ ساااالر حااماایااماا، 
  -١١٩ شهرام نامادار   -١١٥ مرادزاده 

باهاناام    -١٤١ مهرداد محمدبیاا، 
ماانااصااور    -١٤٠ مااحااماادنااژاد  

  -١٤١ آزیتا پوردلا،   -١٤٢ رستم، 
باهاروز قارباان    -١٤٤ فرزاد ن ریاان 

  -١٤٢ سیاوش پور بااباا   -١٤٨ زاده  
دالا، رضاا    -١٤٢ فرشید هما، 

نارگان    -١٤٥ دالام شااه بایااا، 
اشاااار     -١٤٩ مااااحااااماااادیااااان 
فاااارنااااوش    -١٨١ مساااا ااااودی 
احااااااتاااااارام    -١٨٠ احااااااماااااادی 

آفااااااااق    -١٨٢ شاااااااماااااااوری 
  -١٨٤ مستانه آژیار   -١٨١ شموری 

اقاد     -١٨٨ مصففا، ماوساوی 
  -١٨٢ اشمان کااوه   -١٨٢ موسوی 

غااالم    -١٨٥ پااروانااه آشااتاایاااناا، 
  -١٢١ ایرج رستم،    -١٨٩ حسن، 

فاااریااادون    -١٢٠ نااا ااامااات آریاااا 
مااهااناااز فاار اا،    -١٢٢ ماارادی 
باهااره    -١٢٤ شهناز فر ا،   -١٢١ 
  -١٢٢ زیباا  فارهاماناد   -١٢٨ کاوه 

الااهااه    -١٢٢ مااحاامااد فاارهااماانااد 
  -١٢٩ نوید صاارما،   -١٢٥ شوق، 

تااوران    -١٢١ حاادیااث صااارماا، 
  -١٢٢ فریباصارما،   -١٢٠ فرهمند 

ماایاانااو    -١٢٤ صاااباار کااریااماا، 
ماااهاارناااوش     -١٢٨ کاایااخاااسااری 
رحااااایااااام    -١٢٢ حااااایااااادزاده  

فااااااطاااااماااااه    -١٢٢ امااااایاااااری 
  -١٢٩ دل، پایاروز   -١٢٥ سلیمانیان 

جاالاایاال    -١٥١ گااودرز شاافاایاا اایااان 
افسااااانااااه    -١٥٠ رحااااماااااناااا، 

  -١٥١ زاهاد قارباانا،   -١٥٢ قربان، 
 االاایاال    -١٥٤ سااردار رحااماااناا، 

ساااا اااادی    -١٥٨ رحااااماااااناااا، 
داااباااد الااالاااه    -١٥٢ قااارباااانااا، 
  -١٥٥ ج فر شاادی   -١٥٢ رحمان، 

دااماامااان    -١٥٩ ساااالر مااحااماادی 
اااالااااه    -١٩١ شاااادی  سااایاااا  ال
  -١٩٢ ادرین شاادی   -١٩٠ شادی 

باارهااان    -١٩١ ساایاارو  شااادی 
ماااارتضاااا،    -١٩٤ اماااایااااناااا، 

  -١٩٢ رئو  قارباانا،   -١٩٨ سیدی 
اباولاحاسان     -١٩٢ مهرداد قارباانا، 

  -١٩٩ دل، فاتاحا،   -١٩٥ قربان، 
ناا اایاار    -٤١١ دااباادالاالااه قاارباااناا، 
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  -٤١٢ حسن قارباانا،   -٤١٠ قربان، 
یاادر    -٤١١ حساایاان قاارباااناا،   

  -٤١٨ الیا  قارباانا،   -٤١٤ قربان، 
ماا اافاار    -٤١٢ مااحاامااد قاارباااناا، 

  -٤١٥ داناا کاریاما،   -٤١٢ قربان، 
فاتا  الالاه    -٤١٩ جهانایر کریم، 
اااالااااه    -٤٠١ کاااامااااانااااااااار  یاااادال
دااابااادالااالاااه    -٤٠٠ کاااماااانااااااار 

  -٤٠١ آرماان قارباانا،   -٤٠٢ یوزی 
ساااالم    -٤٠٤ فااارشااااد شاااادی 

اااااا،  ااااااان شااااااورش    -٤٠٨ قاااااارب
  -٤٠٢ تیمور قربانا،   -٤٠٢  اطری 

اباراهایام    -٤٠٥ دبا  ماحاماودی 
اااااانااااا،  سااااایااااارو     -٤٠٩ قااااارب

حشامات فارساتااده    -٤٢١ شاپوری 
قارباان    -٤٢٢ دل، کامیاب   -٤٢٠ 
  -٤٢٤ دااالااا، پاااوره   -٤٢١ پاااوره 

ماناصاور    -٤٢٨ محمدحسین بیاا 
  -٤٢٢ رسااول باایاااا    -٤٢٢ باایاااا 

کاااریااام    -٤٢٥ کاااریااام ماااهااادوی 
احاامااد تااوکاالاا،    -٤٢٩ ساارلااک 

  -٤١٠ مااحاامااود گااودرزی   -٤١١ 
داباا  مایار    -٤١٢ احمد پورمناد 

حااماایااد ماایاارزایاا،    -٤١١ اماایااناا، 
  -٤١٨ احاماد جاان بازرگا،   -٤١٤ 

زهاارا    -٤١٢ بااهااماان پااهاالااواناا، 
دااالااا، رضاااا    -٤١٢ قااااسااامااا، 

اااااد  داااااباااااا     -٤١٥ سااااااالرون
ماااااحاااااسااااان    -٤١٩ سااااااکااااا، 
حااااااراااااات    -٤٤١ ساااااااکاااااا، 
اااااااصاااااار    -٤٤٠ نصاااااایااااااری  ن
ناااهاایااد  االاایاال    -٤٤٢ رمضاااناا، 

  -٤٤٤ ناورالاه بار اوردار   -٤٤١ نژاد 
دالاا،    -٤٤٨ ماحامااد  اااکسااری 
حاااایاااادر    -٤٤٢ لااااماااا، زاده  

  -٤٤٥ ادرین قرباانا،   -٤٤٢ قربان، 
حسااان    -٤٤٩ الااایاااا  قااارباااانااا، 

  -٤٨٠ گالله قارباانا،   -٤٨١ قربان، 
زهااارا    -٤٨٢ ثاااریاااا قااارباااانااا، 

  -٤٨٤ ارش محامادی   -٤٨١ قربان، 
نصاارالاالااه    -٤٨٨ یااوناان کااریااماا، 

  -٤٨٢ راحله ذوقا،    -٤٨٢ اسیاب، 
حشامات    -٤٨٥ حسین محماد زاده 
در شاااان    -٤٨٩ مااارشاااد لاااو  

  -٤٢٠ حسایان رضاایا،   -٤٢١ ف ا 
فااوزیااه    -٤٢٢ جااوانااماایاارماارادی 

پاااااارویااااااز    -٤٢١  ااااااالصاااااا، 
گاااااوهااااار    -٤٢٤ الاااااهااااایااااااری 
حشااااماااات    -٤٢٨ الااااهاااایاااااری 
رضااااا حااااق    -٤٢٢ اماااایااااری 
مااااحاااابااااوبااااه    -٤٢٢ ناااا ااااری 

ماااحاااسااان    -٤٢٥ هاااربااااسااایاااان 

بااهاارام داالاایاازاده    -٤٢٩ هاارباااساایااان 
ایارج    -٤٢٠ امین رحایاما،   -٤٢١ 

  -٤٢١ محمود لونا،   -٤٢٢ سرلک 
ناااادر    -٤٢٤ ناااورماااراد نااا اااری 

ااااهااااماااان    -٤٢٨ دااااباااادالااااونااااد  ب
غاااالمااارضاااا    -٤٢٢ جاااودکااا، 

اکااااابااااار    -٤٢٢ ماااااحااااامااااادی 
مااااراااایااااد    -٤٢٥ قاااااسااااماااا، 

  -٤٥١ پروین ذبیاحا،   -٤٢٩ جوادی 
ماناصاور    -٤٥٠ شموفه اماما،  

جاااالل    -٤٥٢ فااایاااروزکاااوهااا،  
دااباادالاالااه  اارم   -٤٥١ مااوسااوی  
  -٤٥٨ مسا اودنا ار   -٤٥٤ ) ماها( 

حسایان    -٤٥٢ دشرا بساناحاانا، 
داالاا، ساافااوتاا،    -٤٥٢ دانشااوران 

  -٤٥٩ ناار مسا اودی   -٤٥٥ قل ه 
مااحااماادکااریاام    -٤٩١ ساامااا آوریاااد 

  -٤٩٢ والاه زماانا،   -٤٩٠ آسایاش 
الدن    -٤٩١ سااهاایااال ماامااتااحااناا، 

  -٤٩٨ سمانه محابا،   -٤٩٤ کرم، 
شااادی    -٤٩٢ حساان اداا ااماا، 

  -٨١١ فرزانه زهادی   -٤٩٩ دروج، 
ااااااقااااااشاااااا،    -٨١٠ آرمااااااان ن

احساااان    -٨١٢ باااهاااروزناااقاااشااا، 
  -٨١٤ داریاوش فادوی   -٨١١ پیاام 

حااماایااد    -٨١٨ نسااتاارن آسااایااش 
ااااااازیااااااال    -٨١٢ رویااااااااااااری  ن

  -٨١٥ ساروه فار ا،   -٨١٢ آسایش 
کاااوه    -٨١٩ ماا اافاار فاار اا،   

  -٨٠٠ فاریادون باالغات -  ٨٠١ تابان 
ساااارا    -٨٠٢ هااایاااوا در شاااناااده 

قارباانا الا، ما اتاماد    -٨٠١ م تمد 
  -٨٠٨ ماااحااامااادتاااورانااا،   -٨٠٤ 

تااااراب    -٨٠٢ شااااهااااددااااالماااا، 
  -٨٠٥ شارافات احسان   -٨٠٢ احسن 

  -٨٢١ یاورداناش   -٨٠٩ وحید احسن 
شااریاا     -٨٢٠ مسااتااانااه فاادایاا، 

  -٨٢١ اللاه باراتا،   -٨٢٢ صدیق،  
مارال هاادی    -٨٢٤ شادی قنوات، 

هااشام    -٨٢٢ پوران صداقت   -٨٢٨ 
شااااایاااااوا    -٨٢٢ صاااااداقااااات  

مصاااافاااافاااا،    -٨٢٥ صااااداقاااات 
  -٨١١ پاایامااان روشان   -٨٢٩ هاادی 

ساردار    -٨١٠ دزا دولت آباادی  
پااارویااان    -٨١٢ شااامااان آوری  

  -٨١٤ آرمان ناقاشا،   -٨١١ توکل، 
فاااطاامااه    -٨١٨ مااراایاادجاا اافااری 

  -٨١٢ غالم ساکا،   -٨١٢ دلیزاده  
  -٨١٥ محمد حسن پودیناه آقاایا، 

دالا، لاک    -٨١٩ صمد پورماناد 
  -٨٤٠ مااحاامااود هاایااودی    -٨٤١ 

حااجا،    -٨٤٢ محمود رمضااناگاور 

ماحاامااود    -٨٤١ رضاا مایاارزایا،  
ولاا، قاااساام زاده    -٨٤٤ بساحاااق  

  -٨٤٢ مااحاامااود حساایااناا،   -٨٤٨ 
جاامااشاایااد    -٨٤٢ سااهاایااال مااقاادم  
حسااااایااااان    -٨٤٥ زماااااانااااا،  

غالم با  کریما،    -٨٤٩ درم، 
  -٨٨٠ مااحاامااود اساادالااهاا،   -٨٨١ 

حسان    -٨٨٢ غالم با  اسدالها، 
سامایاناه بااقاری    -٨٨١ دهفاولا، 

ساگایاده    -٨٨٤ م لام بااز نشاساتاه 
بااهاااران    -٨٨٨ باااقااری دانشاارااو 
یاادالااه    -٨٨٢ باااقااری دانشاارااو 

  -٨٨٥ کمال کاریاوناد   -٨٨٢ باقری 
ولااا،    -٨٨٩ مااراایاااد زارداا،  

  -٨٢٠ فارج زار    -٨٢١ کوهشاری 
مصافافا،    -٨٢٢ حبیار ورمازیاار 

  -٨٢٤ منا  ساکا،   -٨٢١ ساک، 
حسایان    -٨٢٨ دبدالرحیم سااکا، 

ماااحاااماااد تاااقااا،    -٨٢٢ ماااددی 
حسایان واشاقاانا،    -٨٢٢ فراهان، 

مااا اااصاااوماااه    -٨٢٥ فاااراهاااانااا، 
  -٨٢١ فرح گاودرزی   -٨٢٩  لر، 

  -٨٢٠ روح الاااه ماااهااادی پاااور 
اساارا    -٨٢٢ مااحااماادداالاا، الااهاا، 

  -٨٢٤ کبری  اوناد    -٨٢١ پاکزاد 
نااادر    -٨٢٨ ماارتضاا،  االاایاالاا، 

حساایاان ماایار اماایااناا،    -٨٢٢ زناد 
امایار    -٨٢٥ محمد گرجا،   -٨٢٢ 

تاایاامااور    -٨٢٩ داالاا، داایااسااونااد 
  -٨٥٠  دیره کالاهار   -٨٥١ بهمن، 

ماا ااصااومااه    -٨٥٢ زهاارا بااهاامااناا، 
 اایااارالااالاااه    -٨٥١ حساان آباااادی 
دااازا الااالاااه    -٨٥٤ درویشااا،  
نااادره حااق جااو    -٨٥٨ هااناارماانااد  

  -٨٥٢ دزیازالالاه حاق جاو    -٨٥٢ 
سی  الالاه    -٨٥٥ حرت ورمزیاری 

  -٨٩١ حمید لاک    -٨٥٩ صادق، 
حارات الالاه    -٨٩٠ س ید لاما،  

  -٨٩١ تاقا، غاالما،   -٨٩٢ لم، 
اساادالاالااه    -٨٩٤ الااناااز غااالماایااان 
پاااژماااان    -٨٩٨ یاااونصااافاااهاااانااا، 

ساایاارو  مااحاامااد    -٨٩٢  ااالاادیااان 
  -٨٩٥ آرمین قیم امانا،   -٨٩٢ زاده 

حابایار الاه    -٨٩٩ امید اصفهان، 
ساااااایااااااروان    -٢١١ اماااااایااااااری 

جاااماااال احاااماااد    -٢١٠ زاردااا، 
  -٢١١ باهازاد ماحامادی   -٢١٢ زاده 

زاناایااار    -٢١٤ شاایااركااوه مااحااماادی 
سااایاااد امااایاااد    -٢١٨ سااایااافااا، 
آرمااااان سااااادااااد    -٢١٢ نااااوری 
  -٢١٥ رحیم جاواناماردی   -٢١٢ پناه 

شاهااب    -٢١٩  لیل سایافا، اللاه 

ناااورا صااافااا،    -٢٠١  اااالااادیاااان 
  -٢٠٢ پارساتاو حایادری   -٢٠٠ زاده 

ناااادر    -٢٠١ فاارهااانااگ نااادری 
كاااوهساااتاااان    -٢٠٤ سااالااایاااماااان 
هااااااوژیااااان    -٢٠٨  اااااالااااادیاااااان 
صاااااباااااا    -٢٠٢ مااااابااااااركااااا، 
رضاااااااا    -٢٠٢ ماااااااوساااااااوی 

سااااحاااار اقااااا    -٢٠٥ رشاااایاااادی 
  -٢٢١ شادمان كریما،   -٢٠٩  ان، 

فارزاد    -٢٢٠ ناصار نااصار آباادی 
  -٢٢١ فرهااد شایاری   -٢٢٢ شیری 

شاهارام    -٢٢٤ افسانه د یام زاده  
اااااهااااارامااااا،  انسااااایاااااه    -٢٢٨ ب
ماااحااااراب    -٢٢٢ ماااماااتاااوباااا، 

ااااااه    -٢٢٢ ایااااااازی  داااااافاااااااال
  -٢٢٩ بااران دشاتا،   -٢٢٥ بهرام، 

الاهایاار    -٢١١ فریاباا  ارسانادی  
ااااهااااشااااتاااا،   قاااااساااام    -٢١٠ ب
ثااااریااااا    -٢١٢ داااالاااایااااخاااااناااا، 

شمار روشاناماار    -٢١١ محمودی 
شاهارام    -٢١٨ هدیه ایازی    -٢١٤ 

دالرام    -٢١٢ آقااااااااسااااااا،  
  -٢١٥ حمیرا نقاا     -٢١٢ رستم، 

مااهاادی    -٢١٩ هاایااوا رسااتااماا، 
  -٢٤٠ ناا ااماات  ااداد   -٢٤١ نااقاااش 

مساا ااود    -٢٤٢ فاااروق افااراشااتااه 
  -٢٤٤ هاشم رساتاما،   -٢٤١  دیور 

ابارهایام    -٢٤٨ صادق  وش رفتاار 
غااااالم    -٢٤٢ شاااااه پساااانااااد  

  -٢٤٥ بهرام دفایا،   -٢٤٢ مومن، 
ناارماایاان    -٢٤٩ فااایاازه قااداساات  
یااااوساااا     -٢٨١ شاااااهااااویاااا،  

نااویااد قاااسااماا،     -٢٨٠ مااحاارماا، 
افسااانااه    -٢٨٢ شاااهاارا مااددی 

  -٢٨٤ نسریان مادبار   -٢٨١ مددی  
بیان دادالات    -٢٨٨ مهدی نوبری  

محارم    -٢٨٢ شهناز دشت،    -٢٨٢ 
داالاا، طااالااباا،    -٢٨٥ طااالااباا،  

   -٢٢١ ساااراج  ااادادوسااات   -٢٨٩ 
مااحااتاارم    -٢٢٠ ناااصاار باارهاااناا، 

ماااریااام وطااان    -٢٢٢  اااراغااا، 
  -٢٢٤ یاشار منفاقا،   -٢٢١ دوست 

زیااناار    -٢٢٨ حااماایااد بااهاامااناا، 
ماااحاااماااد    -٢٢٢ ماااحاااسااانااا، 

   -٢٢٥ نریمان الیااسا،   -٢٢٢ نادری 
احسان  اداباناده    -٢٢٩ نفیفه یاری 

ماریام    -٢٢٠ مهدیه باداقا،   -٢٢١ 
مااااحاااامااااد    -٢٢٢ مااااحااااماااادی 
سااااهاااایااااال    -٢٢١ دهااااقاااااناااا، 

  -٢٢٨ احمد  اداباناده   -٢٢٤ مرادی 
ااااااصااااار ساااااروی  آرش    -٢٢٢ ن

  -٢٢٥ اکاابااریاازدی   -٢٢٢ ساایاا  

صاادق    -٢٢٩ حسین میر بهاادری 
صاااااااادق    -٢٥١ رضاااااااایااااااا، 

ماارضاایااه دورود    -٢٥٩ رضااایاا، 
  -٢٩٠ پاایاار مااراد ناا ااری   -٢٩١ 

حامایاد    -٢٩٢ محسن میر ن یاری 
اسااماااداایاال حاامااولااه    -٢٩١ لااک 
  -٢٩٨ محمودرضا ساتاوده    -٢٩٤ 

کاریام جاان    -٢٩٢ حسن فاالحا، 
سودابه میر ن ایاری    -٢٩٢ بزرگ، 
رقایاه    -٢٩٩ کبری قدیم،   -٢٩٥ 

سااارا پاایاار    -٢١١ حااق دادی  
   -٢١٢ تااقاا، ساااااونااد   -٢١٠ مااراد 

رضا بیراناوناد    -٢١١ سامان بیرانوند 
  -٢١٨ ارسالن طالبا، پاور    -٢١٤ 

 اایاارالاالااه     -٢١٢ رضااا شاافاایاا اا، 
اماایاار ماارادی     -٢١٢ ماایاارزایاا، 
   -٢١٩ رضااا روحاا،   -٢١٥ باایاارااار 

دلشاااد    -٢٠١ ناازهاات ناایااسااتاااناا، 
  -٢٠٢ ناااار ناوری   -٢٠٠ مریدی 

احاااماااد    -٢٠١ سااهااایاااال مااارادی 
  -٢٠٨ نااصار ساروی   -٢٠٤  دابنده 

قباد صافاایا،    -٢٠٢ کا م قربان، 
  -٢٠٥ هااادی نااوری   -٢٠٢ مااقاادم 

بشایار    -٢٠٩ احمد صفایا، ماقادم 
ااااااوری  مااااااحاااااامااااااود    -٢٢١ ن

ااااااا،  فاااااااواد    -٢٢٠ رمضاااااااان
  -٢٢١ شاهد صاادق   -٢٢٢ محمدی 

فااااتااا     -٢٢٤ احاااماااد قااارباااانااا، 
  -٢٢٢ فیروز قارباانا،   -٢٢٨ قربان، 

داارفااان    -٢٢٢ ساا اایااده قاارباااناا، 
ااااامااااار    -٢٢٥ شااااااکاااااری  اااااوب اب

  -٢١١ بهمان قارباانا،   -٢٢٩ قربان، 
رحاااماااان    -٢١٠ امااایاااد شاااادی 

  -٢١١ مریم جاللا،   -٢١٢ پشابادی 
شاایااوا    -٢١٤ مااهاایاان زیاانااباا، 

  -٢١٢ لاایااال زاهاادی   -٢١٨ الااهاا، 
حااماایااد    -٢١٢ پااریسااا کشااوری 
 ساااااارو    -٢١٥ جاااااا اااااافااااااری 
احاااااامااااااد    -٢١٩ زرگااااااریااااااان 
داااااالاااااا،    -٢٤١ صاااااابااااااوری 

  -٢٤٢ رحیم دبادی   -٢٤٠ سرادی 
 ااالااد    -٢٤١ شاایاارکااو دااباادی 

  -٢٤٨ فایق سالایاما،   -٢٤٤ امین، 
جاالاایاال    -٢٤٢ باارهااان ساالاایااماا، 

ماااناااو اااهااار    -٢٤٢ فاااتاااحااا، 
  -٢٤٩ شیدا رحایاما،   -٢٤٥ فتح، 

دااادل    -٢٨١ داایااساا، پاارویاازی 
  -٢٨٢ داالاا، پاارویاان   -٢٨٠ پاارویاان 

سا ادی    -٢٨١ بختیار ماحامادیاان 
کاااامااایااال    -٢٨٤ ماااحااامااادیاااان 
شااار گاایااار    -٢٨٨ مااحااماادیاااان 
رحاااااماااااان    -٢٨٢ حسااااایااااانااااا، 
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شاااااورش    -٢٨٢ رساااااتااااامااااا، 
  -٢٨٩ بهمن قیاوما،   -٢٨٥ قیوم، 

رامااایااان    -٢٢١ ساااحااارشااایاااری 
 ااااالااااد    -٢٢٠ ساااالاااایااااماااااناااا، 
شاااافاااایاااا     -٢٢٢ مااااحااااراباااا، 

ااااااماااااااساااااا،  یاااااازدان    -٢٢١ ال
مااااحاااامااااد    -٢٢٤ مااااحااااماااادی 

دااااااادل    -٢٢٨ ماااااافااااااا ااااااری 
ایااااوب ولاااا،    -٢٢٢ زارداااا، 

  -٢٢٥ زهاارا کااارورزی   -٢٢٢ زاده 
جاابااار    -٢٢٩  ااالااد جااواناامااردی 

سااایااااماااک    -٢٢١ الااامااااسااا، 
  -٢٢٢ وریاا غافاوری   -٢٢٠ حبیب، 

حااماایااد    -٢٢١ کاایااوان قاابااادی 
صاااااااادق    -٢٢٤ رشااااااایااااااادی 
قااااایاااااا     -٢٢٨ ماااااحااااامااااادی 
ماااایااااالد    -٢٢٢ کااااولاااایااااونااااد 
الاااایااااا     -٢٢٥ پااااورداااازیاااازی 

  -٢٥١ رضا جاایادری   -٢٢٩ کیانفر 
آرماان سااداد    -٢٥٠ ایرج س یدی 

  -٢٥١ ملیحه کایااناوش   -٢٥٢ پناه 
سااماان    -٢٥٤ م صومه کشااورز 

  -٢٥٢ زانیاار ماالیا،   -٢٥٨ صادق 
ماانااو ااهاار    -٢٥٢ مااریاام بااراتاا، 

فاااطاامااه بااایااد    -٢٥٥ اکاابااری 
  -٢٩١ مسلام سایادی   -٢٥٩ رحمت 

پاایاامااان    -٢٩٠ مااوماان ساایاادی 
مااایاااناااو    -٢٩٢ احااامااادی نااایااااز 

ساایااد مااحاامااد    -٢٩١ تااواضاا اا، 
ساااایاااارو     -٢٩٤ مااااراااایاااادی 

  -٢٩٢ امبر دافااری   -٢٩٨ کریم، 
مااهاادی    -٢٩٢ اسااوه قاالاا، زاده 
زهاااااره    -٢٩٥ گاااانااااراااااه ای 

مااااااریاااااام    -٢٩٩ دشااااااایااااااری 
 ااااالااااایااااال    -٥١١ دشاااااایاااااری 
 ااااااالااااااد    -٥١٠ دشااااااایااااااری 
مااااااهاااااادی    -٥١٢ دادرساااااا، 
هااااااااادی    -٥١١ دادرساااااااا، 
دااااایاااااسااااا،    -٥١٤ دادرسااااا، 

اااااساااااماااا،  مااااهاااادی    -٥١٨ ب
  -٥١٢ هایاوا اتشاباار   -٥١٢ شفی ، 

کاامااال    -٥١٥ رزگااار  اتشاابااار 
فاارهاااد باااساااماا،    -٥١٩ ابااراهاایاام 
  -٥٠٠ ماحاماد  شاریا      -٥٠١ 

ماااحاااماااود    -٥٠٢ جااالل شاااریااا  
جاااامااااشاااایااااد     -٥٠١ شااااریاااا  

رضاااااااا    -٥٠٤ دشاااااااایاااااااری 
کاااااماااااال    -٥٠٨ دشاااااایاااااری 

  -٥٠٢ سونا ماروا   -٥٠٢ دشایری 
دالایارضاا    -٥٠٥ شاهو شاهمرادی 
ماااا اااافاااار    -٥٠٩ شاااااهااااماااارادی 
غااااااااالم    -٥٢١ احااااااامااااااادی 
اقاااااباااااال    -٥٢٠ ماااااحااااامااااادی 

ماااهاارا سااار    -٥٢٢ مااحااماادی 
  -٥٢٤ مس ود ماروا   -٥٢١ مروا 

مااهاادی    -٥٢٨ مااهاادی زولاافاا، 
ااااازاده  کااااایاااااوان    -٥٢٢ رمضاااااان

  -٥٢٥ النااز کااشا    -٥٢٢ شمری 
نارگان    -٥٢٩ مخمد صدیق نوری 

  -٥١٠ آبتایان رضاایا،   -٥١١ نوری 
حساایاان    -٥١٢ سااودابااه تاابااریاازی 
ااااویااااد    -٥١١ تاااارکاااااشااااونااااد  ن

احسااان مااحاامااد    -٥١٤ رضااایاا، 
  -٥١٢ نرگن درودیاان   -٥١٨  ان، 

دنااایاااا    -٥١٢ کااایاااوان مااارادی 
حااابااایااار الااالاااه    -٥١٥ مااارادی 
  -٥٤١ سارا صالاحا،   -٥١٩ مرادی 

اسافانادیاار    -٥٤٠ سمانه  ااکاگاور 
ااااااجاااااالنااااا،  حسااااایااااان    -٥٤٢ ب

  -٥٤٤ فواد باتمانا،   -٥٤١ باجالن، 
فااوزیااه    -٥٤٨ بااهاانااام باااتااماااناا، 

  -٥٤٢  سارو اسادی   -٥٤٢ ماروا 
داالاایاارضااا    -٥٤٥ الااهااام زماااناا، 

الااانااااز    -٥٤٩ رحااایااامااا، فااارد 
  -٥٨٠ مریم جاوالنا،   -٥٨١ جوالن، 

صادیاقاه    -٥٨٢ فتانه داباا  زاده 
مااااریاااام    -٥٨١ داااابااااا  زاده 

مااااحااااسااااان    -٥٨٤ طاااااهااااری 
  -٥٨٢ ساناز شفیاقا،   -٥٨٨ فتاح، 

ساااارا    -٥٨٢ سااایاااناااا پااااکااازاد 
هاااااااادی    -٥٨٥ پااااااااکااااااازاد 
ماحاماد صادیاق    -٥٨٩ دبادالاها، 
  -٥٢٠ انااور ماارادی   -٥٢١ پاارورش 

ناامادار    -٥٢٢ صالح الدین شار  
  -٥٢٤ وریا احامادی   -٥٢١ حیدریان 

ثاریاا    -٥٢٨ سحر سادادماو شا، 
  -٥٢٢ احمد طاداتا،   -٥٢٢ امین، 

حسان  ادا    -٥٢٥ امید  یر اندیش 
حااابااایااار الااالاااه    -٥٢٩ مااارادی 
  -٥٢٠ فواد امیادیاان   -٥٢١ کریم، 

مااحاامااود    -٥٢٢ مااحاامااود لاافاافاا، 
شااهااریااارمااحاامااد    -٥٢١ مااحااماادی 

  -٥٢٨ ژاله ثروتمانادیاار    -٥٢٤ پناه 
ماااهااادیاااه    -٥٢٢ ایاااران زماااانااا، 

  -٥٢٥ مینا مارادی   -٥٢٢  فیری 
دزیز ماحاماد    -٥٢٩ مس ود نوری 

  -٥٥٠ ریزان بهاراما،   -٥٥١ حسن، 
فااریاادون    -٥٥٢ شااادی بااهااراماا، 

سایاد امایاد    -٥٥١ صدیق وزیاری 
  -٥٥٨ میالد زنادی   -٥٥٤ صلوات، 

فاارشاااد    -٥٥٢ رویااا ماالااک نااژاد 
اماایاار فاایااض    -٥٥٢ تاایاامااوری 

تاااوفااایااااق    -٥٥٥ الااالاااهااایااااری 
افشااااایااااان    -٥٥٩ ساااااادااااادی 

  -٥٩٠ بهزاد ب، نیااز   -٥٩١ رضای، 
  -٥٩٢ مااحاامااد ردااو  ماارادی 

باهارام    -٥٩١ حبیر اللاه کاریاما، 
اااالااااه    -٥٩٤ باااادرکاااارده  ماااااشااااال

دااااااماااااااد    -٥٩٨ صااااااماااااادی 
 اااالاااایاااال    -٥٩٢ تاااایاااامااااوری 
غااااافاااااار    -٥٩٢ ماااااحااااامااااادی 

مااحاامااد حساان    -٥٩٥ پاارویاازی 
اشاااااار     -٥٩٩ رحاااااامااااااتاااااا، 

  -٩١٠ رضادلیخانا،   -٩١١ قربانیان 
سااودابااه    -٩١٢ الدن ابااراهاایااماا، 

  -٩١٤ لفیفه یاونسا،   -٩١١ بهمن، 
اقاابااال    -٩١٤ مااریاام شااباااب پااور 

  -٩١٢ پویا رشایادی   -٩١٨ قاسم، 
جاامااال    -٩١٢ اساادالاالااه حساایااناا، 

  -٩١٩ زاهد کریاما،   -٩١٥ م رفت 
  -٩٠١ سید نارام الادیان صاالاحا، 
  -٩٠٠ ماحامااد بااهاماان دسااتاخاوش 

فااارزاد    -٩٠٢ نااااصااار گاااودرزی 
  -٩٠٤ فایاق ارشادی   -٩٠١ حسن، 

طااهاامااور     -٩٠٨ شاافاایاا  ماارادی 
ماااحاااماااد نااااصااار    -٩٠٢ بااارازی 
  -٩٠٥ دانش یاوسافا،   -٩٠٢  انزاده 

  -٩٠٩ احاامااد سااادااد مااو شاا، 
پاایاامااان    -٩٢١ داایااساا، ناااااهاادار 

  -٩٢٢ دلا، امارادی   -٩٢٠ اندرزا 
  -٩٢١ مااحاامااد کااریاام داوود پااور 

داابااا     -٩٢٤ رشاایااد کاااکااایاا، 
اااااااااااار    -٩٢٨  اااادارحااااامااااا،  ن

جاااااماااااشااااایاااااد    -٩٢٢ ارشااااادی 
ساایااد داالاا،    -٩٢٢ شااریاا ااتاا، 
باااهااااالااادیااان    -٩٢٥ صاااالاااحااا، 
 ااالااد صاایااد    -٩٢٩ حااباایااباا، 
ماااحااامااادسااایااا     -٩١١ مااارادی 

  -٩١٢ رضا ضایاائا،   -٩١٠ پناه، 
دابد حسایان    -٩١١ حمید سلفانیان 

طاااارق شااایااار    -٩١٤ پااانااااهااا، 
فااااارهااااااد    -٩١٨ االساااااالمااااا، 

  -٩١٢ سا ایادبااقاری   -٩١٢ ویسان، 
مااحاابااوبااه    -٩١٥ مااریااد سااازور 
شااااریاااافااااه    -٩١٩ فاااارحاااازادی 
مصاااافاااافاااا،    -٩٤١ اقاااابااااالاااا، 
فااااتااا  رساااول    -٩٤٠ بااار اااوردار 

  -٩٤١ طااراوا ناایااایااش   -٩٤٢ زاده 
حساایاان    -٩٤٤ فااریاادون افااراشااتااه 

  -٩٤٢ قاسام کاماانااار   -٩٤٨ مدبر 
رداانااا    -٩٤٢ صااالاا  شااهاایاادی 

دل، اکبر ماهادی    -٩٤٥ شهیدی 
  -٩٨١ میترا مهدی پاور   -٩٤٩ پور 

کایاا    -٩٨٠ درفان رساتاما، پاور 
  -٩٨١ نراماه اسادی   -٩٨٢ دلیزاده 

ماانااصااور    -٩٨٤ کاایااوان اساادی 
اااااا،  ماااااارتضاااااا،    -٩٨٨  ااااااان
پااااایاااااماااااان    -٩٨٢ حسااااانااااا، 
دااابااادالااالاااه    -٩٨٢ ماااحااامااادی 
مصااافااافااا،    -٩٨٥ ماااحااامااادی 

سااااااروه    -٩٨٩ مااااااحااااااماااااادی 
سااااایاااااران    -٩٢١ ماااااحااااامااااادی 
اااایااااا    -٩٢٠ کااااریااااماااا،  سااااون

ریازان ساوره باوماه    -٩٢٢ بهرام، 
پاایاامااان سااوره بااومااه    -٩٢١ ی 
  -٩٢٨ دل، اکبر ماروا   -٩٢٤ ی 

سااالمااه    -٩٢٢ بصاایااره قااواماا، 
  -٩٢٥ محماد قالاری   -٩٢٢ قوام، 

سااامااااناااه    -٩٢٩ یااونااان قااالاااری 
  -٩٢٠ آمنه لففا الایاان   -٩٢١ لفف، 

نااارگااان ماااحااامااادی کاااانااا،  
شاایااالم مااحااماادی    -٩٢٢ سااواران 

زهارا زماانا،    -٩٢١ کان، سواران 
  -٩٢٨ سونیاا حااتاما،   -٩٢٤ دادانه 

پااویااان    -٩٢٢ داالاایاارضااا رحاایااماا، 
حسایان زماانا،    -٩٢٢ دلیخاانا، 
اااااه  اااااقاااااا    -٩٢٥ دادان فااااارا ل

مااهاادیااه ساایاااه    -٩٢٩ بااهااراماا، 
فااارشااااتااااه    -٩٥١ مااانااااصاااوری 
اکااااااابااااااار    -٩٥٠  اااااااباااااااازان 
لااایاااال باااور    -٩٥٢ افااراسااایاااابااا، 

  -٩٥٤ دبدالمریم منشااد   -٩٥١ بور 
فااریاادون    -٩٥٨ داابااا  مااهااریاازی 

  -٩٥٢ زیاباا ابافاحا،   -٩٥٢ شمن 

ثاااریاااا    -٩٥٥ طااااهاااره حااااجااا، 
ساا اایاااد کااارد    -٩٥٩ فااوالدونااد 

مااحااامااد دااا اایااام    -٩٩١ بااچااه 
  -٩٩٢ لاایااال نااراام   -٩٩٠ باااروناا، 

روح الاالااه    -٩٩١ ناارگاان زهااتاااب 
اااااحااااایاااااد    -٩٩٤ فااااارج زاده  ن
ماااارتضاااا،    -٩٩٨ تاااااجاااایااااک 

  -٩٩٢ ویادا کالاهار   -٩٩٢ شیبانا، 
حااماد    -٩٩٥ محمد نوید میرزای، 

هاااادی صاااالااا     -٩٩٩ قصااااباااان 
  -٠١١٠ مدینه جاوادی   -٠١١١ پور 

  -٠١١٢ کایاامارز سااداا جاوادی 
ماناصاوره    -٠١١١ اسدالله لف  پور 

 دنایت وثوق،   -٠١١٤ فرح زادی 
 

 جمعی از معلمان و کارگران:
باادیاانااوساایاالااه  بااا سااگااا  و  
قدردان، از کارگران و م لاماان و  
ف الین مدن، که بیانیه حمایاتا،  
از ج فر د یم زاده و  اساماادایال  
دبدی را امضا کردند  امایاد آن  
داریم تا  این حارکات اداتاراضا،  
مااتااحاادانااه در ادامااه ادااتااصاااب  
مشتارک اساماادایال دابادی و  
ج فر د یم زاده  راه را بایاش از  
پاایااش باارای اتااحاااد ماا االاامااان و  
کارگران و دیااار مازد بااایاران  
زحمتمش باز کند.  تالش بارای  
پیوستن ت داد هر  ه بیشتاری از  
کااارگااران و ماا االاامااان بااه یااک  
بایاانایاه مشاتارک  آناهام  بادون  
فرا وان سازمانده، شاده و بادور  
از  رسانه ای کاردن گساتارده آن  
در سایتها و  برگزاریها در مادا  

سادت  اولایان تارارباه جاما     ٤٥ 
کااو ااماا، از مااا ماا االاامااان و  
کارگران بود. ماا باا پاایاان ایان  

سااادااتااه و در تااداوم    ٤٥ تااالش  
حرکت  ود برای پاایاان دادن باه  
امااناایااتاا، کااردن فاا ااالاایااتااهااای  
صنف،  این بیانیه را در سایتها و  
 برگزاریها مانا امان و افاماار  
دموما، را در جاریاان اداتاراض  

 متحدانه  ود قرار  واهیم داد. 
 

http://free-them-now.com
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کااارگااران مااعاادن طاازره در مااحاال 
 کارشان تجمع کردند

بهمن ماه   برای  هارمیان باار نازدیاک باه    ٠٥ دوشنبه    
نافار از کاارگاران ما ادن زغاال ساناگ طازره  در    ٨١١ 

پاسر ماانادن    ماه حقوق  و ب،   ٤ ادتراض به پردا ت نمردن  
 هایشان ترم  ادتراض، برپا کردند.     واسته 

کارگران میاویند  کارفرما در ترم اا قبالا، باا حضاور  
در جم  م ترضان باه آناان وداده داده  درصاورا تاامایان  

های آینده باخاشا، از طالار مازدی آناهاا را    مال، تا روز 
پردا ت  واهد کرد اما  اهرا  ون  ریداران ذغاال ساناگ  

اناد     به ت هداا مال،  ود در برابر کاارفارماا دامال نامارده 
 کارند.    آنها هنوز بستان 

 
تجمع کاارگاران اخاراجای کاارخااناه 
بهنوش ایران بارای باازگشات باکاار 

 مقابل فرمانداری گچساران!
نفر از کارگاران شارکات باهاناوش    ٠٥ بیش از دو ماه است  

ایران ش به گچساران به بهانه افت فروش و تاولایاد تاوساط  
مسولین شرکت ا راج شده اند. تا ادادی از ایان کاارگاران  
 ند روز قبل جلوی درب فرمانداری گچساران باه نشااناه  
ادتراض ترم  کردند.باه گافاتاه کاارگاران مساولایان ایان  
شرکت به بهانه افت فروش و تولید محصاوالا در فصاول  

کنناد ایان در حاالا،    سرد سال اقدام به ا راج کارگران م، 
است که در فصول گرم سال که تولید کار ااناه بااال ما،  
باشد در شیفتهای کاری با ساداا کار بااال و فشارده از  
همین کارگران بیشتاریان اساتافااده صاورا ما، گایارد و  

 بیشترین فشار کاری بر این کارگران وارد م، شود . 
 

کااارگااران هااپااکااو حضااور نااوبااخاات 
سخنگوی دولت را به صحنه اعتراض 

 خود تبدیل کردند!

بهمن کارگران هگمو با سردادن ش ار در اداتاراض    ٠٠ روز  
ماه دستمزد م وقه و  فر بیماار شادن از کاار  اود    ٢ به  

در مقابل استانداری مرکزی ترما  کاردناد. کاارگاران در  
این روز با پای کوبیدن و ش ارهاایا،  اون زیار باار ساتام  
نم، کنیم زندگ،  جان فدا میمنیم در ره آزادگا،   دازا  
دزاست امروز زندگ، کارگر روی هاواسات اماروز  یاک  
ا تال  کم بشه  مشمل ماا حال مایاشاه  و هاماچانایان  
امضای طوماری و تاکید بر واست پاردا ات ما اوقااا و  
بارکااناااری مادیااریاات  اداتااراض پاارشاوری را بااه ناامااایااش  
گ اشتند و حضور نوبخت سخناوی دولات را باه صاحاناه  
ادتراض  ود تبدیل کردند. نوبخت در این سفر از هگاماو و  
اواناان که ادتراضاا داغ، در آن در جاریاان اسات دیادن  

 کرد و کارگران با ادتراضاتشان از او استقبال کردند. 
 

ادتراض کارگران  مرتم  نا، شامار هافات تاگاه در پا،  
نتیره ماندن ودده های کارفرما در پردا ت مافاالابااا    ب، 

بهمن ماه  به یاازهامایان روز ماتاوالا،    ٠٢ کارگران  شنبه  
 وارد شد. 
نفر از کارگاران نایاشاکار هافات ٩١١١

 تپه به اعتصاب پیوسته اند؛ 

تار    ادتراض کارگران مرتم  ن، شمر هافات تاگاه گساتارده 
 شد  

هاای ماخاتالا     گویند  در باخاش   کارگران ادتصاب،  م، 
تگه مشغول کاارناد    صن ت، وکشاورزی مرتم  نیشمر هفت 

و از روز  هارشنبه )ششم بهامان مااه( اداتاراض صانافا،  
 ود را نسبت به تا یر در پردا ت شدن مافاالابااا مازدی  

باهامان  ٠٠ اند که تا اماروز  دوشاناباه )    ود  از سر گرفته 
 ماه ( ادامه یافته است. 

تشدید ادتراضاا کارگری در حال، ادامه دارد کاه طا،   
 ند روزی که اجتما  کارگران مرتما  نا، شامار هافات  
تگه از سر گرفته شاده هایاچ ماقاام دولاتا، پا، گایاری  

 مفالباتشان نبوده است. 
به گفته کارگران  تشدید ادتراضاا کاارگاری در حاالا،  
صورا گرفته است که ط،  اناد روزی کاه اداتاصااب  
کارگران مرتم  ن، شمر هفت تاگاه از سار گارفاتاه شاده  
 هیچ مقام دولت، پ، گیری مفالباا آن ها نبوده است. 

یک کارگر م ترض مرتم  ن، شمر هفت تاگاه باا بایاان  
اینمه کارگران در اجتما  امروز  ود هاماچانایان  اواساتاار  
تغییر بر ، دوامل مدیریت  صوص، کار ااناه شاده اناد   

  ٩٨ و    ٩٤ های    کم پاداش وبهربرداری سال   افزود  اگر دست 
به همراه حقوق کامل آذر ماه آنهاا پاردا ات شاود  دلایالا،  

 برای استمرار این ادتراض وجود ندارد. 
نفر از کارگاران باازنشاساتاه ایان    ٢٨١ در دین حال بیش از  

اند مفالباا باازنشاساتااا،  اود    مرتم  که هنوز نتوانسته 
را از کارفرما دریافت کناناد در ایان اجاتاماا   اناد روزه  

 همماران  ود را همراه، م، کنند. 
بار کاه در    پردا ت حق بیمه دوران بیامااری کاارگاران نا، 

اناد از دیااار    مشغول کاار باوده   ٩٢ تا    ٢٥ فاصله سالهای  
تاگاه     واسته های این گروه از کارگران مرتم  نیشمر هفات 

 است. 
کارگران ادالم کرده اند تا پایان هفته جاری کارفرما باایاد  

میلیارد تومان برای فاصله بیمه دوران بایامااری    ٠٢ حدود  
میلیارد تومان بابت ساناواا کاارگاران    ٥ کارگران ن، بر و  

 بازنشسته پردا ت کند. 
 

نشاناان باخاش خصاوصای  تجمع آتش
 مشهد مقابل ساختمان استانداری

ت دادی از آتش نشانان باا تاراما  در ماقاابال اساتااناداری  
 راسان رضوی  واهان رسیدگ، به وض یت شاغالا،  اود  

ساال قابال در اساتاخادام    ٨ آتش نشان که از    ٠٢١ شدند.  
بخش  صوص، هستند   واهان پیوستن باه بادناه ساازماان  
آتش نشان، شهرداری مشهد و یمسان سازی حاقاوق  اود  

 میباشند. 
در دمن ال مل به این ترم  باالفااصالاه ما ااون شاهاردار  

ساال سااباقاه کاار ایان    ٨ مشهد درمورد به حساب نیامدن  
این قانون مربو  به وزارا کشاور اسات.  »کارگران گفت   

آتاش نشاان باه شاهارداری    ١١١ پارسال که مراوز جا ب  
مشهد از طریق شرکت در آزمون داده شاد  یاک ضاابافاه  
شر  سن، بود ل ا آتش نشانان بخش  صاوصا،  اواساتاار  
این بودند که سابقه ف الیتشان در شر  سن، لاحااش شاود  
اما به رغم پیایاری ماوضاو  وزارا کشاور ایان امار را  

 .«قبول نمرد 

 اخبار کارگری
 بخش ایران   نسان نودینیان 

 بخش بین الملل،  داوود رفاه،  
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تاراما  اماروز آتاش  »م اون شهردار مشهد اذدان کرد کاه  
نشانان بخش  صوص، مشهد تحت تاثیر حادثاه ساا اتاماان  

با اباارتا، کاارگاران   .«پالسمو تهران صورا گرفاتاه اسات 
آتش نشان، که همبستا، سراسری مردم باا آتاش نشااناان  
را میبینند موق ایات را بارای اداتاراض مارادد و تاحاقاق  
 واستهای  ود مناسر میدانند. وقت آن اسات کاه دهاهاا  
هزار کارگر آتش نشانا، در ساراسار کشاور بارای تاحاقاق  
 واست های  ود از محسوب شدن کار آنهاا با اناوان کاار  
سخت و زیان آور تا افزایاش حاقاوق و مشاماالا بایاماه و  
همچنین ترهیزاا و افزایش پرسنل آتاش نشاانا، ماباارزاا  

 سراسری  ود را از سر بایرند. 
 

تجمع اعتراضی کارگران پسات هاای 
 فشار قوی برق:

های فشار قوی بارق    نفر از کارگران پست   ٨٤١ نزدیک به  
بهمن با ترم  در مقابال ساا اتاماان مارالان    ٠٢ صب  روز  

شااورای اسااالماا، نسااباات بااه حاا   نشاادن قااراردادهااای  
ساازی مازایاای مازدی    پیمانماری و ددم اجارای هاماساان 

مقابل مارالان شاورای اساالما، تاراما  کاردناد. یاک  
موضو  ادتراض این کارگران به  افار  صاوصا، ساازی  
ها و بیمارسازی کارگران بود که زیر فشار کاارگاران ایان  
موضو  منتف، ادالم شد. این کارگران قبال نیز باا هامایان  
 واست ترم ات، داشتاه و ا افاار کارده باودناد کاه اگار  

 جواب نایرند با  انواده هایشان بر واهند گشت. 
 

یک ماه از طالاب کاارگاران سایاماان 
مسجد سلیمان پرداخت شد کاارگاران 

 تمام طلب هایشان را میخواهند
بهمن ادتراضاا کارگران سیمان مساراد سالایاماان    ٠٢ روز  

مااه دساتامازد طالار    ٨ همچنان ادامه یافت. این کارگران  
باهامان تاناهاا    ٠٤ دارند که زیر فشار ادتراضاا آنان در رز  

یک ماه آن پردا ت شد. اما کارگرا ن تمام طلبهاایشاان را  
میخواهند. این  ندمایان باار در ساال جااریسات کاه ایان  
کارگارن به  اطر نگردا ت بموقا  دساتامازدهاایشاان تاراما   
ادتراض، برپا میمنند و هر بار با پردا ت یمماه    اباری  
از پردا ت باق، طلبهایشان نمیشود. میاناین مفالبااا هار  

میلیون تومان است که آناهاا  ٢١ تا  ٠٨ یک از کارگران بین  
را زیر فشار اقتصادی سخاتا، قارار داده اسات. داالوه بار  

مااه بایاماه آناهاا پاردا ات نشاده باود کاه    ٤ دستمزد حدد  
کارفرما با دادن  ک به تامین اجتماادا، تاناهاا دو مااه  
آبان و آذر را پردا ت کرده است و کاارگاران هاماچاناان باا  

 مشمل روبرو هستند. این ادتراضاا ادامه دارد. 
باایااساات و شااشااماایاان روز اعااتااراض 

 کارگران سیمان مسجد سلیمان 

کارگر سیمان مسرد سالایاماان    ٤٥١ بهمن ادتراض    ٠٢ روز  
با  واست امنیت شغل، و دستمزدهای پاردا ات نشاده وارد  
بیست و ششمین روز  ود شد. روز قبل از آن  اناد تان از  
مس والن کار انه در جم  کارگران حاضر شدند و باا دادن  
ودده پردا ت بخش، از طلر کارگران در هافاتاه جااری و  
آینده از کارگران  واستند که به ادتراضشان  اتمه دهاناد.  
اما کارگران ادالم کردند که به ودده ادتاماادی نادارناد و  

  ٤٥١ میخواهند فورا طلبهایشان به حساب آنها واریز شاود.  
مااه    ٠٥ تا    ٠٨ کارگر رسم، و قراردادی این کار انه بین  

دستمزد طلر دارند. ب الوه بدلیل دادم پاردا ات حاق بایاماه  
آنها به تامین اجتماد، با مشمل روبرو شده اند. به گافاتاه  

ساال پایاش بادتار شاده و    ٤ کارگران وض یت آنان از حدود  
سال است کاه کاارفارماا از اجارای طارح طاباقاه    ٢ حدود  

بندی که  ندرقازی به حقوقشان اضافه مایاماناد  ساربااز  
 میزند. 

 
تجمع اعتراضی کاارگاران کاارخااناه 

 کاشی نیلو نجف آباد 
بهمن جم ، از کارگران کاار ااناه کااشا،    ٠٠ صب  روز    

نیلو در نر  آباد با  اواسات امانایات شاغالا، و پاردا ات  
طلبهایشان در مقابل کار انه   میدان گالادشات ایان شاهار  
ترم  کردند. به گفته این کارگران حقوق و مازایاای آناان  

 ط، یمسال گ شته پردا ت نشده است 
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 گزارش
مااه  ٧هزار نفر در اصفهاان در  ٩١

 بیکار شده اند
موسوی الرکان، نایر رئین کمیسیون اقتصادی مرالان   

  ٩٨ ماه ناخاسات ساال    ٢ هزار نفر در استان اصفهان در    ٢١ 
بیمار شده اند  و رکود فراگیر یم، از م اضاالا اصالا،  

 اقتصاد کشور 
 

کارگر شیاشاه قازویان در ناوبات  ٧١
 اخراج قرار گرفتند

در پ، ادامه باحاران ماالا، در کاار ااناه شایاشاه قازویان  
کارگر قرارداد موقت وپایاماانا، را باا  ٢١  کارفرما اسام،  
هاا قارار داده    ساال در لایاسات ا اراجا،   ٠٢ سوابق یک تا  

کارگر در ابتدای اسافاناد مااه    ٢١ است. از قرار م لوم این  
 شوند.   پن از  اتمه قرارداد کارشان بیمار م، 

گازارش   «شیاشاه قازویان »مناب  کارگری ایلنا در کار انه  
کارگر مشاغاول باه    ١٢١ دادند  در این واحد تولیدی حدود  

کار هستند اما ط،  ناد مااه گا شاتاه باه دلایال آناچاه  
 رکود بازار فروش  »ازسوی کارفرما  

کارگر ایان واحاد    ٢١ شود  اسام،    دنوان م،  «محصوالا 
تولیدی تا پایان ماه جاری در لیاسات ا اراج قارار گارفاتاه  

 است. 
 

آخرین تامااس ناگاهاباان سااخاتاماان 
 پالسکو با خواهرش

قاسم شراد،  یم، از مفقودان فاج ه پالاساماو باود کاه  
ط، روزهای گ شته  بری از پیدا شدن بقایاایا، از او در  

 رسانه ها منتشر شد.  
سال داشات و    ١٢  واهر قاسم به  برناار رکناگفت  قاسم  

 حاصل ازدواج او دو د تر هشت ساله و هشت ماهه است. 
او به روز حادثه  اشاره کرد و گفت  قاسام باا مان تاماا   
گرفت و گفت که پالسمو آتش گارفاتاه اسات و در حاال  
کمک به آتش نشانان است  اما ما تصورش را هام ناما،  
 کردیم که پالسمو فرو بریزد و این اتفاق تلر رقم بخورد.  

 واهر قاسم ادامه داد  قاسم از کودک، بسیاار مسا اولایات  
 پ یر بود  

ساال    ٠٢ او م، افزاید  قاسم زمان، که پدرم فاوا کارد  
داشت و از همان زمان وارد بازار کار شد و بسایاار زحامات  

 کشید.  
 واهر قاسم در پایان گفت  اکنون منتا ار جاواب آزماایاش  
ها و تحویل پیمر قاسام بارای تشایایا  و  ااکساگااری در  
اردبیل هستیم  مادرم  یل، بهانه نبودن قاسم را م، گایارد  

 و م، گوید او کراست. 
 

نفر در استان کردستان بار  ٧٧مرگ 
 اثر حوادث کاری

کاارگار در اساتاان    ٠٢ در نه ماهه نخاسات ساال جااری   

کردستان بر اثر حواد  کاری جان  ود را از دسات دادناد.  
به گزارش روابط دموم، اداره کل پزشم، قانونا، اساتاان  

ماهاه امساال  ٩ نفر فوا شدگان حواد  کار  ٠٢ کردستان هر 
مااردبااودنااد ایاان گاازارش ماا، افاازایااد در هااماایاان ماادا  

نفر نیز براثار حاواد  کاار مصادوم  ١١١ ماهه امسال  ٩ ی ن، 
وجهت صدورگواه، به پزشما، قااناونا، اساتاان ماراجا اه  

 نفر دیار زن بودند  ٤ نفر مرد و ٢٩٢ کرده اند که از این ت داد 
 

 کارگران
بازداشت و زندانی نمودن کارگران و 

 معلمان را قویا" محکوم مینمایم
  ٩٢ در آستانه ت یین حداقل دستمزد کاارگاران در ساال  

ما کارگران در کردستان  اقدام حاکمیت و قوه قضاایایاه را  
به منزل آقای د یم زاده جاهات    ٩٨ ماه    بهمن   ٨ که در روز  

 اند قویا" محموم مینمائیم .   دستایری ایشان هروم نموده 
 نین اقاداما، را ناه درماورد ا اتاال  گاران  رانات  
 واران و مفاسد اقتصادی  بلمه دلیه انساان هاای آزادی  

کارگری همراه با ردر و تهدید  ااناواده هاای       واه و ف ال 
 آنان بمارمیایرند. 

مرریان و تحمیل کنندگان  نین شرایاط فاالکاتابااری  
برمیلیونها کارگر و مزد گیر این جام ه   برای سودبیشاتار  
و حل بحرانهای  اودساا اتاه شاان  قصاد اداماه تاحامایال  

برابر زیر  ط فقار بارای کاارگاران ایاران را      زندگ،  ندین 
 تدارک دیده اند.     ٩٢ جهت سال  
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ساارمااایااه داران و حاامااوماات حاااماا، آنااان   آقااای  
ج فرد یم زاده مداف  پیایر باال بردن سف   دستمزد هاا و  
تالشاربهبود شرایط زندگ، مزدبایران و ف ال جاما  آوری  
طومار  اهال هازار امضااء و ناماایاناده شااکایاان دالایاه  
فسادمال، در سازمان تامین اجتماد، در دولت قبالا،  را  
تهدیدی برای امنیت و گاول های  ود میبینند .درناتایاراه   
    جهت دستایری ایشان باا پاردا ات هار هازیاناه ای اقادام 

 مینمایند. 
اینان سخت در اشتباهند ونامایاداناناد کاه ایان جاناباش  
ادتراض، کارگران است که  نین رهبران، را باه جالاوی  
صحنه اجتماد، میراند . این ادتراضاا ب، وقفه از سافاره  
 ال، ما کارگران و آمار  ودکش، های بایامااران و ایان  
همه نابرابری ها که درجام اه هار روز جاریاان دارد ماایاه  
میایرد. و تا این شرایط مشقت بااراداماه داشاتاه بااشاد    
اممال آقای د یم زاده صدای ادتراض، این وضا ایات اناد  

 و اموش شدن، نیستند. 
اقای د یم زاده صادای اداتاراضا، ماا کاارگاران و  

 مداف  پیایر حقوق کارگران است. 
ما کارگران تالش این انساان  ساتااا، نااپا یاررا ارج  
م، نهیم. شرایط ما کارگران دیار با این وضا ایات غایار  
قابل تحمل و فالکتبارکنون،   فرق  انادانا، باا شارایاط  

تاالش و      حبن و زندان ندارد. ما کارگران ایاران از هایاچ 
کوشش، جهت ارتقاء دستمزد ها   احیاای حاقاوق پاایاماال  
شده  ود و تالش بارای ایارااد وگساتارش تشامال هاای  
مستقل کارگری دری  نخواهیم کرد همچانااناماه هار روزه  
شاهد  ندین ترم  و اداتاراض و اداتاصاابااا کاارگاری  

 برای دستباب، به مفالباتمان هستیم. 
ما کارگران اجازه نخواهیم داد که براحت، کارگاران را  

زندان، نموده و به حبن بمشید. قوه قضائیه و مسا اولایان  
امنیت، مفم ن باشند که در مقابل ادامه این فشار هاا بار  
ف الین کارگری ساکت نخواهیم نشست. و  جاهات ارتاقااء  
دستمزد ها و  ایراد تشمل های کارگری مبارزه  اواهایام  

 نمود و کارگران زندان، را آزاد  واهیم کرد. 
 زنده باد مبارزاا کارگران ایران 

ادضا هیت مادیاره و کاارگاران دضاو اتاحاادیاه آزاد    
 کارگران ایران درکردستان 

جم ، به نمایانادگا، ازکاارگاران ا اراجا، کاار ااناه   
 نساج، کردستان 

جم ،  به نمایندگ، از کاارگاران ا اراجا، کاار ااناه  
 پررین سنندج 

جم ، به ناماایانادگا،  ازکاارگاران کاار ااناه شااهاو  
 سنندج 
 ٩٨ بهمن    ٠٢ 
   

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی در 
 زندان رجایی شهر و اوین در مورد:

یورش به منزل ج فر د یم زاده رئین اتحاادیاه آزاد    -٠ 
 کارگران ایران جهت دستایری وی 

صدور احمام  المانه و سناایان بارای جاما ا، از    -٢ 
 جوانان غرب کشور 

ما  واستار پایان دادن به امنایاتا، کاردن ماباارزاا و  
 لغو مرازاا اددام هستیم 

ما جم ، از زندانیان سیاس، در رجایا، شاهار و اویان  
یورش وحشیانه به منزل ف ال کارگر ی ج فر دا ایام زاده  
جهت بازداشت وی شدیدا محموم میمنیام. ماا باه اداماه  
بازداشت ف الین سایااسا، از جامالاه باازداشات دو تان از  

ف الین سیاسا،  اانام شاهانااز اکاباری ماادر جااناباا اتاه  
و نااصار اژداری    ٥٥ مصافافا، کاریام بایااا، در ساال  

 ادتراض داریم. 
دربا مدیر دامال ناورد لاولاه صافاا کاه هام اکاناون  

بانک بدهمار است و شااکا،    ٨ میلیارد تومان به    ٠٨٨١ 
پرونده ایست که بر اسا  آن جا افار دا ایام زاده و شااپاور  

سال زندان محاماوم گاردیاده    ٠٠ احسان، راد محاکمه و به  
اند. این نمونه ای از دملمرد نادادالنه سیستم قضاایا، در  

  دمت سرمایه داران است. 
هازار    ٤١ ج فر د یم زاده هماهناگ کاناناده طاوماار  

  ٢ کارگر بر سر  واست افزایش دستمزد در پرونده دیاااری  
سال حمم دارد و اکنون تحت دناوین،  ون ا الل در نا ام  
و امنیت کشور با هفده ساال حامام زنادان تاحات پایااارد  
است. اما دزدان واق ، و صاحباان حاقاوق هاای ناراوما،  
آزادانه میاردند و صاحبان کار انرات، که یک جارم هار  
روزه شان نگردا تن دستمزد کارگاران اسات  کسا، کااری  
به آنان ندارد و کسان،  ون ج فر د ایام زاده  اساماادایال  
دبدی  و ما که جرممان دفا  از حاقاوق کاارگار  حاقاوق  
کودک و حقوق انسانهاست حمم داریم و در زنادانایام. ایان  
دستااه قضاایا، در  ادمات دزدانا، اسات کاه باخااطار  
سودجوی، هایشان مسبر فرای ،  ون پالسمو میشاوناد.  
در  دمت س ید مرتضوی ها اسات کاه جاناایات کارده و  
یک قلم از دزدی هایش  دزدی مایالایااردی از صانادوق  
تامین اجتماد، بود و حاال شاکیانش ی ن، کسانا،  اون  

 ج فر د یم زاده مورد یورش قرار میایرند. 
ما به کل این دستاااه قضاایا، ساراپاا بایا ادالاتا، و  

 احمام  المانه اش ادتراض داریم. 
ما زندانیان سیاس، را باا هامایان اتاهاامااا امانایاتا،  
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زندان، کرده اند و همه جرم مان بر هام زدن امانایات بارای  
صاحبان مفتخور سرمایه دار است. ما باه امانایاتا، کاردن  
مبارزاا حق طلبانه ما مردم و کلیاه احاماام زنادان صاادر  
شده بر این اسا  و ایان تا ارضااا اداتاراض داریام.  اانام  
شهناز کریم، و ناصر اژداری و تمام، زندانایاان سایااسا،  

 باید فورا آزاد شوند. 
ما همچنین انزجار  ود را دلیه صدور احمام  االامااناه  
اددام و حبن های طوالن، مدا برای ت دادی از جاواناان  
غرب کشور در شهرستان اشنویه از جمله هدایت دبدالالاها،  
که محموم به اددام شده است و حاصل دزیزی و جاالل و  
کمال منصوری و  اهر فرامرزی و یا اقاوب و صادیاق باا  

دیمااه هار کادام    ٢٥ احترام که در دادگاه انقالب ارومیه در  
ساال    ٢١ سال و    ٢٨ با محمومیت های سناین و  المانه  

سال زندان حمم گرفتاه اناد  اداالم مایامانایام. ایان    ٠٨ و  
جوانان همانند همیشه  بدوین ردایت کمتاریان اصاولا، کاه  
باید بر دادرس، های نا ر باشاد  بادناباال کشایادن اناتا اار  
فراوان و بازداشت طوالن، در سلولهای انفرادی امنایاتا، و  
شمنره و فشار برای ادترا  های اجبااری .باا اتاهاامااا  
واه، و ب، اسا  با  نین احمام سانااایانا، روبارو شاده  
اند. صدور حمم اددام بارای هادایات دابادالالا، و احاماام  
زندان سناین زندان برای ت دادی دیار جوان در اشاناویاه را  
محموم میمنیم. این احمام باید فاورا لاغاو شاوناد. روشان  

است که مبارزه برای  اواساتاهاا و آزادیاخاواها، و فا اال  
سیاس، بودن جرم نیست بلمه حق اسات. اماا ایان جاواناان  
حقیقتا هیچ ربف، به ف الیت سیاس، مشخص، نداشاتاه و  
تنها کارشان کشاورزی بوده است. ما  واستار لغاو فاوری  

 این احمام هستیم. 
ما از تمام، انسانهای آزادیاخاواه  از هاماه کاارگاران   
م لمان و مردم م ترض  از همه سازمااناهاای کاارگاری و  
نهادهای انساندوست در سراسر جهان میخواهیم کاه ضامان  
مااحاامااوم کااردن یااورش بااه مااناازل جاا اافاار داا اایاام زاده و  
دستایری  انم شهناز کریم، و نااصار اژداری از کاارزار  
دلیه امنیت، کردن مبارزاا کاارگاران  ما الاماان و ماردم  
ماا ااتاارض کااه کااارزاری در دفااا  از حااق تشااماال  حااق  
ادتصاب و آزادی های پایه ای و بارحاق ماا ماردم اسات   
حمایت و پشتیبان، کنند. و همراه باا ماا  اواساتاار آزادی  
فوری  انم شهناز کاریاما، و نااصار اژداری و تامااما،  

 زندانیان سیاس، شوند. 
ما میخواهیم وسی ا باه احاماام صاادر شاده  االامااناه  
اددام و حبن های سناین برای جاواناان غارب کشاور در  
اشنویه شوند واز  واست ما مبن، بر لغو مرازاا ادادام و  
لغو فوری احمام صادره برای این جوانان پشتیبانا، کاناناد  
و از هیاچ فشااری بارای جالاوگایاری از ایان سارکاوباهاا  
فروگ ار نمنند. ما میخواهیم هر کان کاه ایان نااماه را  

 میخواند  صدای ادتراض ما در سف  جهان، باشد. 
امضا کنندگان  س ید ماسوری  باهاناام اباراهایام زاده   
صال  کهندل  ابراهایام فایاروزی  حسان صاادقا،  ساهایال  
بابادی  رضا ابفه، منفرد  رضاا کااهاه  شااهایان ذوقا،  
تبار  حسین غالم، آذر  محمد اکبری  حسین کااکااوناد   

 امیر حسین وند سیار  دبا  توکل، 
 
 

بدنبال مقاومت کاارگاران و در هام 
شکستن تالش گارد ویاهه شاهارساتاان 
شوش برای ورود به شرکت نایاشاکار، 
کااارفاارمااا مااتااعااهااد شااد فااردا صااباا  

 ملالبات کارگران را پرداخت کند
اتحادیه آزاد کارگران ایاران  در پا، اداتاصااب صابا   
امروز کارگران شرکت نیشمر هافات تاگاه و حابان مادیار  
دامل و مس ول مال، شرکت تاوساط کاارگاران در ماحال  
دفترشان  ب د از  هر امروز گاارد ویاژه شاهارساتاان شاوش  
برای سرکوب کارگران ادتصاب، وارد دامال شاد اماا باا  
مقاومت و ایستادگ، متحداناه کاارگاران اداتاصاابا، ایان  
نیروها قادر به باز کاردن درب و ورود باه ماحال شارکات  
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 نشدند. 
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگاران ایاران   
در پ، ایان ماقااومات و سار دادن فاریااد "یاا مارگ یاا  
مفالباا" از سوی کارگران ادتصابا، و نااکااما، گاارد  
ویژه شهرساتاان شاوش در ورود باه کاار ااناه و سارکاوب  
کارگران  کارفرمای شرکت نا ار شد با تن دادن دادن باه  
 واستهای کارگران و صدور بخشنامه ای مت هد شاود تاا  
فردا حقوق کارگاران را واریاز و پااداش باهاره وری را در  
هفته اول اسفند پردا ت کند. همچنین کاارفارماا ماتا اهاد  

  ٢٥ میلیارد تومان بیمه حد فاصال ساالاهاای    ٠١ شد مبل   
کارگران ن، بر را که مصاوباه مارالان اسات در    ٩٢ ال،  

بهمن ماه به حساب صندوق سازمان تامین اجتمادا، داریاز  
 نماید. 

بناا بار ایان گازارش  بادناباال ایان تا اهاداا و صادور  
بخشنااماه از ساوی کاارفارماا در ماورد ایان تاوافاقااا   
کارگران ادتصاب، شارکات نایاشامار هافات تاگاه درباهاای  
ورودی کار انه را باز و کار ورود نایاشامار باه آن آغااز و  

 تولید راه اندازی شد. 
بناا بار آ اریان گازارشاهاای رسایاده باه اتاحاادیاه آزاد  
کارگران ایران  کارگران بازنشسته رسم، شارکات نایاشامار  
هفت تگه که امروز دوشادوش کارگران شاغل این کاار ااناه  
در ادتراض شرکت داشتند ادالم کرده اند فردا باا  اواسات  
پردا ت سنواا هایشان  دست به تاراما   اواهاناد زد. ایان  
موضو  امروز ب د از  هر از سوی این کارگران باه اطاال   

 نماینده شوش و دیار مس ولین شهر رسانده شد. 
 ٠١٩٨ بهمن ماه    ٠٢  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
امنیت کارگران کولبر باایاد تانمایان 

 گردد
سالهاست که بسیاری از کارگران بیاماار و فااقاد هار  
گونه اممان ت مین م یشت از طرق امان و با،  افار در  
شهرها و روستاهای مرزی کشور بویژه منافاقاه کاردساتاان  
روی به بارکش،  ه با استفاده از  اهاارپاایاان و  اه باا  
بستن بارهای سناایان بار پشات  اود  در ازای دریاافات  
مزدی نا یز آن هم با به استقاباال رفاتان اناوا   افاراا از  

قبیل انفرار مینهای به جای مانده از دوران جاناگ ایاران  
و دراق  مورد اصابت مستقیام نایاروهاای نا ااما، مارزی  
قرار گرفتن و گرفتار بالیای طبایا ا، شادن مااناناد پارا  
شدن از پرتااه ها هناام دبور شبانه از بااریاماه راه هاای  
مال رو و جان با تن از سرما و مفقود شادن در زیار باهامان  
های سناین  نموده اند. سالهاست که  فاراا ما کاور از  
این انسان های محروم  رنرور از تالش ب، وقفه اما نادار و  
فقر زده قربان، م، گیارد و صادهاا و هازاران  ااناواده را  
داغدارتنها نان آورانشانمرده که درهر بار  فار کاردن بارای  
دبور از مرز از تر  در کمین نیروهاای مارزدار نایاافاتاادن  
باید شر ها و روزها بدون آب و غا ا در مایاان دره هاا و  

 سناالا های کوهستان م، گ رانده اند . 
این انسان های رنب دیده  از محرومتریان و با، حاقاوق  
ترین بخش طبقه کارگر ایاران هساتاناد کاه بارای تا مایان  
ابتدائ، ترین نیازهای زندگیشان ی ن، نمردن از گرسانااا،  
نا ارند سالمت، و زندگ،  ود را به  فر بایاانادازناد. حاق  
حیاا از ابتدائ، ترین و از حاقاوق جاهاان شاماول انساانا،  
است. محاف ت از جاان انساان هاای جاواما  از و اایا   
دولتها است. کارگران کولبر مرزی باید از شاغال مانااسار  
یا بیمه بیماری بر وردار باشند و تا تحقق این  واسات کاه  
نا ار به کولبری هستند باید از امانایات جاانا، از طاریاق  
ت مین امنیت مسیرهاای رفات و آماد آناان تاوساط دولات  

 بر وردار گردند. 
 انرمن صنف، کارگران برق و فلز کار کرمانشاه 

   ٩٨ بهمن    ٠٨ 
 

نامه جمعی از کارگران جاناوب کارج 
در محکومیت تالش بارای دساتاگایاری 

 جعفر عظیم زاده
بادرودبه کارگران ماباارز ایاران دساتااایاری و زنادانا،  
کردن نمایندگان واق ، کارگران ستم، مشخب به حاقاوق  
همه ی کارگران ایران.بنابراین ما از ماقاامااا قضاایا، و  
دادستان، م،  واهیم  دست از تهدید و ت قیر نماایانادگاان  
حقیق، کارگران بر دارد و یورش به منزل ج فر دا ایام زاده  
را محموم مینماییم و ایان تاحارکااا را دامالا، غایار از  

دشمن، با مناف  کارگران نم، دانیم . اگر برای حملاه و  
هروم باه فا االایان کاارگاری کاه  اواساتاه ای غایار از  
مفالباا کارگران دنبال نم، کنند تالش کنایاد تاا حاقاوق  
میلیونها کارگر که  ند بارابار زیار  اط فاقار بسار ما،  
برند متناسر با تاورم و هازیاناه  ااناوار گاردد قاراردادهاای  
موقت ضاد کاارگاری لاغاو شاود و قاراردادهاای دائاما،  
جایازین گر دد بهره کش، بشمل دوران بارده داری را از  
دوش کارگران بر دارید نمایندگان واقا ا، کاارگاران را در  
شورای دال، کار بامارید تشمل های مستقل کاارگاری  
را به رسمیت بشناسید ن ارا بر صانادوق ساازماان تاامایان  
اجتماد، که مت لق به کارگاران اسات باه  اود کاارگاران  
بسگاریدتاازدستبرد غارتاری  ون س ید مرتضوی ماحافاوش  
بماند.ثروا و دارای،  گاول شده کارگران را باه سافاره شاان  
برگردانید کودکان کار رابه جایااه واق ، شاان کاه پشات  
میز مدرسه است برگردانید مسببین این سرایات اسافانااکا،  
را به پای میز محاکماه باماشاانایاد.جاما ا، از کاارگاران  

 ٩٨ بهمن    ٠٨ جنوب کرج.  
 

شاپور احسانای راد در گافاتاگاو باا 
سایت اتحاد: همه ما کارگران باایاد 
هاام صاادا بااا یااکاادیااگاار، خااواهااان 
افزایش حداقل مزد بر اساس تامیان 
سبد هازیاناه یاک خااناوار کاارگاری 
ملابا  باا اساتااناداردهاای زنادگای 

 امروزی بشویم
 

سایت اتحاد  دل،  دای، یاما، از ادضاای شاورای  
دال، کار در گفتاوی، با ایلنا ا هار داشاتاه اسات   در  
شرایف، که هاناوز کاارگاروه کاارگاری در حاال باررسا،  

های  انوار اسات  هارگاوناه ا اهاار نا ار    برآورد سبد هزینه 
شتاب زده و غایار کاارشانااسا، شاده در  صاوا مایازان  

تنها فضای م اکراا را باه زیاان    ٩٢ افزایش دستمزد سال  
 کارگران ملتهر  واهد کرد. 

وی  افزوده است  قف  به یقین  نایان ا اهااراتا، باه    
جای کمک مان ، جدی بر سر افزایش دستمزد اسات. از  
این رو از ف االن صنف، کارگری  و حت، افرادی کاه در  

های سیاس، نزدیک به کارگران فا االایات    احزاب و تشمل 
 واهیم که با پردا تن به این ا هااراا ناا باه جاا    دارند م، 

 فضا را دلیه گروه کارگری ملتهر نمنند. 
مسموا گ اشتن روند ت یین حداقل مزد ساال آیاناده و  
ددوا به ددم ا هار ن ر در این رابفه   ایازی اسات کاه  
دمن الا امال جادی را در مایاان کاارگاران و فا االایان  
کارگری دامن زده است. در این رابفه شاپور احساانا، راد  
دضو هیاا مدیره اتحادیه آزاد کاارگاران ایاران و ناماایاناده  
سابق کارگران کار انه پروفیل ساوه به سایت اتحااد ا اهاار  

 داشت  
ب، هیچ تحلیل موشمافانه ای  کااماال روشان اسات  
که  پیام آقای  دای، در راستای اجرای سایااسات فا الا،  
وزارا کار در مورد مسموا گ اشاتان حاداقال مازد ساال  
آینده است. ایشان آشمارا میاوید که فا االایان کاارگاری   
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تشااماالااهااا و ناایااروهااای حاااماا، کااارگااران ا ااهااارناا اار  
نمنند.ادتراض نمنند و در باره این مس الاه ماهام زنادگا،  
شان ی ن، مزد وفروش نیروی کارشان که کل جااما اه را  
نیز تحت الشا  قرار میدهد ساکت بمانند و باقاول  اودشاان  

 جو را ملتهر نمنند. 
گویا مدا له مستقیم کارگران یا ف الین و رهبران آناهاا  
در مهمترین پدیده جام ه یا انا، مازد و بایاان مساتاقال و  
غیرحمومت، ن ر و  واست ما کارگران  به ضرر  اودماان  
تمام میشود. ایشاان در حاقایاقات تاوصایاه مایاماناناد کاه  
کارگران و ف الین و تشملهای مساتاقال کاارگاری دنادان  
روی جار با ارند تا ما "کاارشانااساان" مااناناد هارساال و  
درحقیقت بدتر از سالهای قبل در سموا  بری  زیارمابالا   
 فت بار پیشنهاادی مشاتارک دولات و کاارفارماایاان در  
مورد حداقل مزد را به نیابت از آناان امضااء کانایام و در  

 آ رین روزهای سال آنرا به  یر و وش، ادالم نمائیم. 
شاپور احسان، راد در ادامه این مصاحبه در رابافاه باا  
این مس له  که آقای  دای، ا اهااراا و بایاان   اواساتاه  
هااای شااماااا وتشاامااالااهااای کاااارگااری را شااتااابااازده  

 وغیرکارشناس، و آنرا به زیان کارگران میدانند  گفت  
اینها بهانه های واه، ست و همانفور که اشااره کاردم  
ددوا ازکارگران و فا االایان و تشامالاهاای مساتاقال باه  
سموا در راستای سیاست وزارا کار است. مار ف الایان  
کارگری به غیر از این شرایط مصایابات باار و غایارقاابال  
تااحااماال   باایااماااری   ا ااراج  دسااتااماازدهااای ماا ااوقااه    

برابر زبر  اط فاقار  کشاتاه شادن و ناقاب    ٨ دستمزدهای  
دضوهای ممرر ناش، از شرایط غیار ایامان کاار شاالق و  
زندان  ه  یز دیاری میاویند که  ال  واق  یا شاایا اه  

 یا سیاه نمای، و ملتهر کردن فضاست؟!! 
م لوم است که برای کارگار مایازان حاداقال دساتامازد  
جنبه حیات، دارد و ناا اار از د االات اسات باویاژه آناماه  
نمایندگان غیار ماناتاخار و غایار واقا ا، آناان در کاناار  
نمایندگان کارفرما ها ادم از  صوص، و دولاتا، از بااال  

برایش تصمیم میایرند. درنتیره مدا لاه و ا اهاار نا ار و  
در واست نشراطالداا از پشت درهای بستاه حاق بادیاها،  
کارگران و ف الین و تشملهای مساتاقال کاارگاری اسات.  
غیر از این نمیتواند بااشاد. باایاد درفصال تا ایایان حاداقال  
دستمزد فضای، مملو از بحث و تبادل ن ر و کانافارانان و  
سمینار و متینگ و ترم  های کاارگاری با، وقافاه در  
جریان باشد. اتفااقاا" ا اهااراا ایان آقاا کاه باناام کاارگار  
میخواهد سخن باوید آشمارا با  واسات ماا کاارگاران در  
تضاد است و این اولین بار نیست که کسان، هامااناناد وی  

 با نام کارگر سیاست ضد کارگری را پیش میبرند. 
 وی افزود  

باید پرسید که ا هاراا و بحث و گفتاوهای پایاراماون  
میزان افزایش مزد و مدا له طبایا ا، کاارگاران در ماورد  
م یشت و زندگیشان  واب  ه کسان، را آشفته مایاماناد  
و به  فر میاندازد؟ باید از ایشان پرسید اگر شاماا و ساایار  
هممارانتان که که بنام "ساه جااناباه گارایا،" ریااا، باه  
کفش ندارید  را میخواهید در یک فضای غایار شافاا    
غیر دلن،  پشت درهای بسته و بادور از  شام کاارگاران  
سرنوشت میلیونها کارگر این جام ه را برای یمساال آیاناده  
رقم بزنید. در طول این سالها شورای دال، کار هاماواره باا  
هزار ترفند و جلسه کارگران را منت ر ناهاداشاتاه و دسات  
آ ر همین به اصفالح نمایندگان کارگر در آ ریان روزهاای  
سال زیر هر مبل  افزایش توهین آمیزی را امضااء کارده و  
جلوی کارگر پرا کرده اند. ما کارگران دیار این راقاباول  

 نمیمنیم. 
شاپور احسان، راد پیرامون بحاث دیااار آقاای  ادایا،  

قااناون    ٤٠ مااده    ٢ که گویا  این آقایان با توجه به تبصره  
کار درحال استخراج سبد هزینه  ااناوار کاارگاری هساتاناد  
ا هار داشت بله  ما براجرای این بند از قااناون کاار مصار  
هستیم .اما امسال که به پایان سال نزدیک میشویام طاباق  
گفته  ودشان کارگروه تخصص، تشامایال شاده و وزارا  
کار هنوز برآورد هزینه های سبد م یشت را اداالم نامارده  

است. فقاط  ااهارا" تشامایال شاده بادون هایاچ  اروجا،  
م ین،!  دوما" این کارگروه به اصفالح تخصص، کاه در  
سالهای قبل تشمیل شده  ه گل، برسر کارگاران زده اناد  
و از این کارگروه های تخصصا،  اه آبا، بارای طاباقاه  

قااناون کاار    ٤٠ مااده    ٢ کارگر ایران گرم شاده؟ تاباصاره  
هیچااه اجرا نشده است. اولین گام ایاناسات کاه باایساتا،  
جلساا این کارگروه به اصفالح تخصص، بفاور شافاا  و  
رو به جام ه مناتاشار شاود. مااارساالاهاای گا شاتاه ایان  
کارگروه سبدهزینه  انوار را ارزیاب، نامارده اسات. درطاول  
این سالها  ه زمان، بارآورد واقا ا، ساباد هازیاناه  ااناوار  
مبنای ت یین حداقل دستمزد یا حت، نازدیاک باه آن باوده  
است؟ در این سالها شورای دال، کاار هامایاشاه باه زیاان  
مناف  کارگاران تصامایام گارفاتاه و ایان ا اتاال  سافا   

بارابار زیار    ٨ دستمزدها با تورم "واق ا" موجود که اکنون به  
 ط فقر رسیده نتیره دملمرد و تصمیماا همین آقایاان در  

 شورای دال، کار بوده که امروز میبینیم. 
وی افزود با توجه به ن ر کارشناسان اقاتاصاادی ساباد  
هزینه  انوار در سال جااری نازدیاک باه  اهاار مایالایاون  
تومان محاسبه شده است. اینان همانافاور کاه اشااره کاردم  
سالهای گ شته هام ساباد هازیاناه اساتاخاراج کاردناد. ماا  
مخال  نفن اینمار نیستیم اماا ایان آقاایاان در ساالاهاای  
گ شته  دلیرغم استخراج سبد هزینه رفاتاناد پاای حاداقال  
مزد  هار برابر زیر ساباد هازیاناه را امضاا کاردناد و تاازه  
امسال با ددوا از کارگاران بارای ساماوا در ایاناماورد   
دارند سبد هزینه استخراج میمنند و نا گفته پایاداسات کاه  
از این ددوا و از این استخراج سبد هزینه   ه  ایازی را  
دنبال میمنند که به ن ر نهایتش تحمیل مزدی  فت باارتار  

 از سالهای گ شته  واهد بود. 
شاپور احسان، راد در پایان این مصاحباه در رابافاه باا  
اینمه کارگران با توسل به  ه ابزارهای، میتواناناد مازدی  

 بر اسا  سبد هزینه را رقم بزنند گفت  
در یک کشممش و تضاد مناف  کارگر و کاارفارماا  
بر سر دستمزد و سایر حقوق و مفالباا کارگران همه  ایاز  
بسته به  میزان توانای، و قادرا باالافا ال و باه اصافاالح  
توازن قوای دو سر این تضاد مناف  بستاا، دارد. در ایان  
شرایط باید اوال" ا تال  و مابه الاتافااوا واقا ا، بایاش از  
سه دهه تورم اقتصادی در این مملمت با میزان دستامازدی  
که االن ادمال میشود  به دنوان مفالبه م اوقاه کاارگاران  
محاسبه و پردا ت گردد. و دوما" راهماری تامابایات شاود  
که امر د الت و ادمال اراده مستقیم نماینادگاان واقا ا، و  
منتخر کارگران را در م اکراا سه جانبه تضمین کاناد و  
پن ازآن کارگروه های تاخاصاصا، ماورد وثاوق و تاایایاد  

بررس، و اجرا ناماایاناد. ایان    ٤٠ ماده    ٢ کارگران همین بند  
 دو پیشنهاد هم منفق، و هم قانون، ست. 

از ن ر ما کارگران  نحوه محاسباه و تا ایایان افازایاش  
مزد در شورای دال، کاار کاه تامااماا" تاوساط دولات و  
کارفرمایان و نمایندگان فرمایش، به نیابت ازکاارگاران باه  
تصویر میرسانند و توصیاه هام مایاماناناد کاه در ماورد  
جلساتش سموا هم بمنیم  نمایش، توهین آمیز باه طاباقاه  
کارگر ایران است که هدف، جز تحمیال شارایاط  مشاقات  
بارتر به کارگران و ساود آوری و غاارا هار اه بایاشاتار  
دسترنب آنان  ندارد. به همین دلیل و با توجه به این مساائال  
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طبی ، است که هاماه کاارگاران در ساراسار کشاور باایاد  
متحدانه و بفور مقتض، از قبیل  طومار نویس، و تاراما   
و ادتصاب به دنوان ابزارهای، قانون، در مقاابال ایان روناد  
ایستادگ، بمنند و هم صدا  واهان افزایش حداقل مازد بار  
اسا  تامین سبد هزینه یک  انوار کارگاری مافااباق باا  

 استانداردهای زندگ، امروزی بشوند.   پایان 
 

پایان اعتراض چهار روزه کاارگاران 
 نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران ایران   پان از اهاارروزاداتاصااب  
کارگران نیشمرهفت تگه وحضورنیروهای اناتا ااما، شاوش  
ودقر نشین، کارفرما ازموضا   اود  کاارگاران بصاورا  

 مشرو  برسرکار ودحاضرشدند. 
طبق توافق صورا گرفته کارفرما مت اهاد شاده اسات  
تا طبق جدول زمان بندی شده کلیه مفالبااا کاارگاران را  

 تا پایان سال پردا ت نماید 
طبق ا بار رسیده به اتحادیه آزاد کاارگاران ایاران درایان  

 مدا کارگران دست به ترم  و ادتراض زده اند 
طبق گفته کارگران این مرموداه   بادلایال واگا اری  
شرکت توسط سازمان  صوص، به بخاش  صاوصا، کاه  
بدون رقیر ودریک مناقصه تشریفات، به بخش  صاوصا،  
واگ ارگردیده اسات با الات انابااشات مافاالابااا کاارگاران  

 هرروزشاهدادتراض وترم  آنان  بوده ایم 
پاایااااایااری کااارگااران درمااراجاا ااه بااه مساا ااولاایاان  
شهرستان .استان وحضورسازمان  صاوصا، ساازی  هایاچ  
گونه اقدام، دررف  مشمالا پرسنل این شارکات ناداشاتاه  

 است 
بهمن ماه ساال  ٠٨ در ضمن کارفرما میبایست درتاریر    

میلیاردتومان ب نوان سنواا بازنشساتاه هاای  ٢١ جاری حدود 
یک  سال ا یر و ن، بران فصل، پاردا ات ناماایاد وحاقاوق  
آذر.دی ماه وپاداش بهره برداری سال گ شته پارنسال هاناوز  
پردا ت نشده است.گفته میاشاود اریاداران واقا ا، شارکات  
کسان، دیاری هستند ب نوان هیاا مدیره در ساایاه دامال  
 میمنندودولت شرکت رابه دوامل  ود واگ ارکرده است. 

 
 ٩٨ بهمن    ٠٢ 

در خواست امضاای پایاتایاش زیار از 
 طرف فعالین کارگری و مدنی 

 موجیم که آسودگ، ما ددم ماست 
ج فرد یم زاده  ازف الین و مداف ین حاقاوق کاارگاری  

بهمن از سوی مراج  قضاایا، و امانایاتا، باه    ٨ در تاریر  
 من ور بازگشت به زندان  تحت ت قیر قرار گرفت. 

ماموران امنیت، با مراج ه به منزل نامابارده باا اداماال  
فشار روح، و روان، بر  انواده و تاهادیاد و اردااب فارزناد  
 ارشدش فشار برایشان و ف الین کارگری را تشدید کردند. 

د یم زاده که همواره دغدغه  ویش را تضایا  حاقاوق  
کارگر و طبقه مزد بایرمانند م لماان اداالم ناماوده اسات  

همراه با اسمادیل دبدی  ادتاصااب    ٩٨  در اردیبهشت سال  
غ ای  ود را با هد  برداشته شدن اتهاامااا امانایاتا، از  

 پروندهای ف الین کارگری  م لم، آغاز نمود. 
پن از در دستور کارقرارگرفتان الیاحاه اصاالح قااناون  

کار توسط مرلن  د یم زاده به هاماراه ساایار فا االایان و  
های کارگری ادتراضاا  ود را در قاالار تاراما     تشمل 

های مختل  ادالم نمودند که منرر باه مساماوا ماانادن  
الیحه م کور بفور موقت گردید ودرنتیره باا تاالش هاای  
ب، وقفه ایشان و سایر ف الین   کارگری به توفیق، ماهام  

 دست یافت وت رض سرمایه داران را به دقر راند. 
اصالحاا مد ن ر درالیاحاه اصاالح قااناون کاارکاه از  
سوی سرمایه ساالرهای متم، به قدرا حمایات مایاشاود  
 دمال کارگر را به ب، حقوق تاریان و ارزاناتاریان کااال در  
 دمت ن ام سرمایه داری تبدیل میمند و شرایاط فاالکات  
 بار تری را به سف  م یشت کل جام ه تحمیل مینماید. 

این تالشها امانایات و مانافا ات سارماایاه داران را باه  
مخاطره اندا ته و درنتایاراه فشاار بار فا ااالن صانافا، و  
اجتماد، ازجمله ج فردا ایام زاده واساماادایال دابادی را  
ب نوان یک راهبرد اساس، جهت جلوگایاری از بایاداری و  
آگاه، کارگران و مزد بایران   ماد نا ار دساتااااهاهاای  

 امنیت، و قضای، قرارداده است. 
 ل ا 

ماجم ، از ف الین صنف، م لم و کارگری و مادنا،  
ضمن ادالم حمایت از ج فرد یم زاده و تالشاهاای مساتامار  
ایشان در جهت رف  اتهاماا امنیت، ازپرونده های فا االایان  
کارگری   وم لم،  واستار رف  ایان اتاهاامااا واها، و  
ب، ربط از پرونده های ف الین کارگری وما الاماان شاده و  

  واهان آزادی ب، قید وشر  آنان هستیم... 
 جم ، از ف االن کارگری  فرهنا، 

دوستان، که تمایل به امضای این متن دارناد اسااما،  
  ود را به ادمین کانال تحویل دهند 

 ٩ ette@لینک ادمین.  
 

ناافاار دیااگاار از  ٧١١١صااباا  امااروز 
کارگران نی بر شرکت نیشاکار هافات 
تپه دست باه اعاتاراض در ماقاابال 
 کارخانه زدند + صورتجلسه تواف 

اتااحااادیااه آزاد کااارگااران ایااران  در پاا، ادااتااصاااب و  
ادتراض دیروز بخش، از کارگران ن، بر شارکات نایاشامار  

نفر دیار  از ایان     ٠٨١١ هفت تگه و پایان آن  صب  امروز  
کارگران که بصورا کنتراتا، کاار مایاماناناد دسات باه  
ترم  اداتاراضا، قااطا ااناه ای در ماقاابال درب ورودی  

 شرکت زدند و با بستن دربها مان  ورود و  روج شدند. 
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگاران ایاران   
در پ، این ترم  بزرگ که کارگران بازنشسته ساالارااری  
شرکت نیز در آن شرکت داشتاناد مااماوریان اناتا ااما، باا  

نفر از این کارگران را جهت م اکاره باه    ٤ حضور در محل   
فرمانداری شوش بردند و در آنرا بر اسا  ما اکاراا فا،  
مابین و تماس، که فرماندار با اسد بایااا، مادیار داامال  
گرفت صورترلسه فراگیری برای انرام ت هداا کاارفارماا  
در مقابل  واست کارگران همه بخشهای شارکات نایاشامار  
هفت تگه تن یم و به امضای اسد بیا، و دیار مس اولایان  
 شرکت نیشمر هفت تگه و مس ولین انت ام، شهر رسید. 

بنا بر این گزارش  در پ، تن ایام ایان صاورتارالاساه و   
بازگشت  هار کارگر باه جاما  هاماماارانشاان و گازارش  
م اکراا و ارائه صورترلسه  کاارگاران ما اتارض نا، بار  

 اهار باه    ٠٢ کنترات، و بازنشسته های سالراری  سادت  
ادتراض  ود پایان دادند. هممچنین بار اساا  ایان تاوافاق  
مقرر شد مدیر دامل شارکات دیااار در ماحال کاار ااناه  
حضور پیدا نمند و فارد دیاااری پااساخاااوی کاارگاران  

 باشد. 
الزم به یادآوری است شرکت نیشمر هفت تگه باه دلایال  
بزرگ، و وس ت و دامنه ی کار  طیفهاای ماخاتالافا، از  
کارگران را از قبیل کارگران ن، بر کنتراتا،  نا، بار روز  
مزدی  فصل،  کارگران بخش تاولایاد و رساما، و... را  
بمار گرفته که هر کدام از آنها مفالباا و مسائال  ااا  
 ود را دارند. باه هامایان دلایال و در پا، اداتاراضااا و  
ادتصاباا مداوم کارگاران باخاشاهاای ماخاتالا  شارکات   
امروز صورترلسه ای تن یم شد که ت هد کاارفارماا بارای  
رسیدگ، به مسائل کارگران همه باخاشاهاای ما اتارض و   

 دارای مفالبه را در بر داشت. 
 ٠١٩٨ بهمن ماه    ٠٢  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

سند تواف  و صورتاجالاساه کاارگاران 
 نیشکر هفت تپه با مدیریت شرکت

بدنبال مقاومت کارگران و در هم شمستن تاالش گاارد  
ویژه شاهارساتاان شاوش بارای ورود باه شارکات نایاشامار   
کارفرما مت هد شاد فاردا صابا  مافاالابااا کاارگاران را  

 پردا ت کند 
اتحادیه آزاد کارگران ایاران  در پا، اداتاصااب صابا   
امروز کارگران شرکت نیشمر هافات تاگاه و حابان مادیار  
دامل و مس ول مال، شرکت تاوساط کاارگاران در ماحال  
دفترشان  ب د از  هر امروز گاارد ویاژه شاهارساتاان شاوش  
برای سرکوب کارگران ادتصاب، وارد دامال شاد اماا باا  
مقاومت و ایستادگ، متحداناه کاارگاران اداتاصاابا، ایان  
نیروها قادر به باز کاردن درب و ورود باه ماحال شارکات  

 نشدند. 
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگاران ایاران   
در پ، ایان ماقااومات و سار دادن فاریااد "یاا مارگ یاا  



 ٥٤٤ شماره      -  چهارم  دوره     25     کارگر کمونيست 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

مفالباا" از سوی کارگران ادتصابا، و نااکااما، گاارد  
ویژه شهرساتاان شاوش در ورود باه کاار ااناه و سارکاوب  
کارگران  کارفرمای شرکت نا ار شد با تن دادن دادن باه  
 واستهای کارگران و صدور بخشنامه ای مت هد شاود تاا  
فردا حقوق کارگران را واریز و پاداش بهره وری را در هفاتاه  
اول اسفند پردا ت کند. همچنیان کاارفارماا ماتا اهاد شاد  

الا،    ٢٥ میلیارد تومان بیمه حد فاصل سالاهاای    ٠١ مبل   
کارگران ن، بر را که مصوبه مرلن اسات در باهامان    ٩٢ 

ماه به حساب صندوق ساازماان تاامایان اجاتاماادا، داریاز  
 نماید. 

بناا بار ایان گازارش  بادناباال ایان تا اهاداا و صادور  
بخشنااماه از ساوی کاارفارماا در ماورد ایان تاوافاقااا   
کارگران ادتصاب، شارکات نایاشامار هافات تاگاه درباهاای  
ورودی کار انه را باز و کار ورود نایاشامار باه آن آغااز و  

 تولید راه اندازی شد. 
بنا بر آ رین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کاارگاران  
ایران  کارگران بازنشسته رسم، شرکت نیشمار هافات تاگاه  
که امروز دوشاادوش کاارگاران شااغال ایان کاار ااناه در  
ادتراض شرکت داشتند ادالم کارده اناد فاردا باا  اواسات  
پردا ت سنواا هایشان  دست به تاراما   اواهاناد زد. ایان  
موضو  امروز ب د از  هر از سوی این کارگران باه اطاال   

 نماینده شوش و دیار مس ولین شهر رسانده شد. 
 ٠١٩٨ بهمن ماه    ٠٢  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
حاقاوق ناجااومای مادیارعااامال شارکاات 

 پتروشیمی کرمانشاه
ش ار ادتراضااا ا ایار کاارگاران هاگاماو و ما الاماان  
 بازنشسته  یک ا تال  کم بشه  مشمل ما کم نمیشه 

کارگران  م الاماان و ماردم ما اتارض باه حاقاوقاهاای  
 نروم، و دستمزد های زیر  ط فقر ادتراض دارند. 

آمد نیوز مینویسد  محمد رضا اشتاری کاه در تااریار  
شرکت صاناایا   »به مدیریت دامل،    ٠١٩٢ شهریور ماه    ١١ 

ماناصاوب شاده  یاما، از مادیاران   «پتروشیم، کرماانشااه 
 کشور است.  «نروم، بایر »

   ٠١٩٤ اسافاناد    ٢٩ در سال مال، منته، به   «اشتری »
هازار تاوماان حاقاوق و    ٢٢٤ میلایاون و    ٤٢ ماهیانه مبل   

 پاداش دریافت کرده است. 
در مادیاریات   «احامادرضاا اشاتاری »جم  کل دریافت،  

دامل، شرکت صنای  پتروشیم، کرمانشاه در ساال ماالا،  
ریاال باوده    ٢٠٢ ٢٩٨ ٠١٠ ٨    ٠١٩٤ منته، باه اسافاناد  

 است. 
  ٠٢ رئین دیاوان ماحااسابااا کشاور روز   «دادل آذر »
 «های نامتا اار    حقوق »  از دودا تمام،  ٠١٩٨ ماه    بهمن 

میلایاارد    ٢١ نفر که    ١٩٢ به  زانه کشور  بر داد و گفت   
میلیون تومان حقوق غیر مت ار  به آناهاا پاردا اتاه    ١١١ و  

میالایاون تاوماان را    ١١١ میلیارد و    ٢١ شده بود  تمام مبل   
 به  زانه دودا دادند. 

مشخب نیست که آیا حاقاوق و دساتامازد نااماتا اار   
ماادیاارداااماال صاانااایاا  پااتااروشاایااماا،   «احااماادرضااا اشااتااری »

ی کل کشور دودا داده شاده اسات    کرمانشاه نیز به  زانه 
 یا  یر 

 )   کارگران در فیس بوک(

 بین المللی
اعاتاصااب ماوفاقایات آمایاز  -ترکیه 

 کارگران فلزکار 
کارگر فلزکار در تارکایاه باا    ٢١١١ ادتصاب بیش از  

موفقیت به پایان رسید و کاارگاران تاوانساتاناد اماتایاازاا  
  وب، از کارفرما بایرند. 

واحاد    ٠٢ کارگر فلز کاار تارکایاه شااغال در    ٢٢١١ 
تولیدی  پن از آنمه م اکراا با کارفرماایاان باه ناتایاراه  

 نرسید  بیستم ژانویه دست به ادتصاب زدند. 
اگر ه در ماههای ا یر دولت ترکیه با هرناو  حارکات  
ادتراض، و ترم   مخالفت آشمار داشته است اما ایان باار  
پن از  گفتاوهای بیحاصل طوالنا،  کاارگاران فالازکاار  
دست به یک ادتراض وسی  جم ، زدند تا از حقاوق  اود  

 دفا  کنند. 
پن از این ادتصاب  بیست وسوم ژانویاه ما اکاراا باا  
کارفرمایان بار دیار در آنمار برگزار شاد  با اد از اتاحااد  
کارگران  کارفرمایان پ یرفاتاناد کاه دساتامازد و مازایاای  

 کارگران را افزایش دهند و سف  تسهیالا را باال ببرند. 
در شرایط ف لا، ایان یاک پایاروزی بارای کاارگاران  

های جهانا، کاارگاران    فلزکار به حساب م، آید و اتحادیه 
صن ت، این پیروزی را به هممااران تارک  اود تاباریاک  

 گفته اند. 
اعتراضات عالایاه سایااسات  -آمریکا 

 های مهاجرتی ترامپ 
صدها تن از شهروندان آمریما در  انادیان فارودگااه در  
ایالت های مختل  آمریما دلیه سیاست هاای ماهااجارتا،  

 جدید تراما دست به ت اهراا زده بودند. 
م ترضان باا تاراما  در ماقاابال فارودگااه نایاویاورک  
 واستار آزادی ماهااجارانا، شادناد کاه بار اساا  فارماان  

 اجرای، جدید مهاجرت، تراما بازداشت شده اند. 
"دونالد تراما"  رئایان جاماهاوری آماریاماا کاه در    

کارزار انتخابات، اش پیشنهاد ممنودیت ورود مسلمانان باه  
آمااریاامااا را داده بااود  دسااتااور داده کااه باارای سااه ماااه   
شهروندان ایران  سوریه  ساوماالا،  لایابا،  داراق  یامان و  

 سودان  از ورود به  اک ایاالا متحده من  شوند. 
همچنین پناهندگان سیاس، و مربو  به اقلایات هاای    

دین، که در حال مهیاشدن برای سفار باه آماریاماا باودناد   
اکنون در ت لیق قرار دارند. این تصمیم با ادتاراض ساازماان  
 ملل و ب ض، کشورهای اتحادیه اروپا روبه رو شده است. 

یک قاض، فادرال آماریاماا دساتاور داده اسات کاه    
فرمان دونالد تراما رئین جمهوری این کشور  مبانا، بار  
من  ورود شهروندان هفت کشور به ایاالا متاحاده  "ماوقاتاا  
متوق  شود." براسا  دستور این قااضا، روناد باازداشات   
ا راج و استرداد کسان، که با ویزای قانون، وارد آماریاماا  

 شده اند یا پناهنده هستند  "موقتا متوق  شده است." 
هاا هازار  تاظااهارات صاد -رومانی 

نفره ضد  دولتی بارای ساومایان شاب 
  متوالی

هازار نافار در    ٢١١ برای سومین شر پایااپا، حاداقال  
بخارست  پایتخت رومان،  و  ند شهر دیاار دالایاه یاک  

 اند.   حمم جنرال، دولت دست به ادتراض زده 
با این وجود  دولت رومان، م، گاویاد قصاد نادارد از  
دستورش مبن، بر کاهش مرازاا در جرائام فسااد ماالا،  

 و سواستفاده از قدرا دقر نشین، کند. 
حمم دولت که سه شنبه گ شته صادر شد  ند ماورد  
تخل  را از حالت کیافاری  اارج ما، کاناد و فاقاط در  
صورت، برای سواستفاده از قدرا ماراازاا زنادان در نا ار  
م، گیرد که مرمو  اموال جابرا شده در پروناده فسااد از  

 هزار دالر( بیشتر باشد.   ٤٥ هزار یورو )   ٤٤ 
این حمم م، تواند به نف  لیویو دراگنایاا  رهابار حازب  
حاکم سوسیال دموکراا )پ، ا  دی( باشد که باا اتاهاام  

 هزار یوروی، از دولت مواجه است.   ٢٤ کالهبرداری  
آقای دراگنیا پنرشنبه شر پان از دیادار باا ساوریان  
گریندینو  نخست وزیر  ادالم کارد کاه دولات مصامام باه  
اجرای حمم یاد شده اسات. او افازود کاه باه ما اتارضاان  

 اطالداا غلط داده شده است. 
دولت رومان، م، گاویاد ایان حامام بارای تاخافایا   

 ها الزم است.   مشمل ازدحام جم یت زندان 
هاای دولاتا، در    هزار نفر ماقاابال ساازماان   ٠٨١ حداقل  

بخارست ترم  کرده اند. در سایر شهرها هم ت ااهاراا شاده  
 است. 

ت اهرکنندگان در باخاارسات شا اار "دزدهاا  دزدهاا" و  
 "است فا  است فا" سر داده اند. 

 
کشتاه شادن چاهاار زن  -افغانستان 

 طی سه روز اخیر 
پلین والیت تخار در شمال افغانستاان اداالم کارد کاه  
مردی  همسر سابقش را به ضرب گلوله کشاتاه و  اودش  

 فرار کرده است. 
این  هارمین مورد  شونت دلیه زنان در سه روز ا ایار  
در شمال افغانستان است که  هار مورد آن منرر باه قاتال  

بهمن نیز در ولسوال، "کشاناده"    ٠٠ شده است. دوشنبه شر  
در والیت بلر در شمال افغانستان یاک مارد گاوش هاای  

 همسرش را برید. 
این پنرمین مورد از  شاونات دالایاه زناان در شاماال    

افغانستان ط، روزهای ا یر است که در رسانه ها باازتااب  
 گسترده ای داشت. 

مقام های کمیسیون مساتاقال حاقاوق بشار در شاماال    
افغانستان نسبت به افزایش موارد  شونت دلیاه زناان اباراز  
ناران، کرده و  اواساتاار اقادام جادی دولات بارای ماهاار  

  نین  شونت های، شده اند.  
 


