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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!
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  ٦١٥٢ فوریه  ٥٦

 ٥٥ صفحه  

 ٢ صفحه  

 ٣ صفحه  

 ٥٩ صفحه   

 ٩ صفحه  

صفحه   

 ٥١ صفحه    ٥٦ صفحه  

 ٦ صفحه  

 ٦٩ویژه مطالب مربوط به مزد 

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک 
 (٩٦انگلس )

 دیوید ریازانف

 خانواده های کارگران هپکو به میدان آمدند
 کارگران هپکو و خانواده هایشان دست به تحصن زدند

 تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده  حزب کمونیست کارگری ایران
گفتگو با شهال دانشفر در برنامه تلویزیون کانال 

 ٤صفحه جدید                                

 کارگر کمونیست میزگرد 
  ٦٩مباحث مربوط به مزد 

 ٧با ناصر اصغری                     صفحه 

بحثی بر سر تعیین حداقل دستمزد و ارجاع به 
 قانون کار ٤٤بند 

 ٨شهال دانشفر                          صفحه 

 خانواده های کارگران روغن نباتی در زنجان نیز به تجمع پیوستند
 حزب کمونیست کارگری ایران

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 فصل جدیدی در اعتراضات قدرتمند کارگران هپکو

بیانیه هایی علیه امنیتی کردن مبارزات فعالین اجتماعی و علیه 
 اعدام

 مکثی بر شعار الله اکبر
 شهال دانشفر

 اخبار کارگری
بخش ایران: نسان نودینیان                                   
 بخش بین المللی: داوود رفاهی                     

قطعنامه ها، قرارها و اسناد پیشنهادی 
 به کنگره

قطعنامه پیشنهادی به کنگره: موقعیت . ٤
ویژه جنبش کارگری; ارائه دهنده: اصغر 

 کریمی، شهال دانشفر
 

 . قرار جنبش تشکلیابی کارگری٩

 فوکوس بر جنبش کارگری
 ناصر اصغری  

 در حاشیه اخبار کارگری    نسان نودینیان
 در بهمن ماه اعتراضات کارگری در ابعادی گسترده ادامه دارد.

مورد اعتراض و رو در رویی و در مجموع  بیش از ٦تا ٣هر روز 
 مورد اعتصاب، راه پیمایی و تجمع برگزار شده است. ٤٤٩

 محرک جنبش کارگری نه خون، بلکه زندگی است
 یاشار سهندی 

روزشمارحوادث کاری صنایع زیر مجموعه وزارت نفت در دولت 
 یازدهم! 

 منبع؛ سایت  اتحادیه آزاد کارگران ایران

 ٦ صفحه  

 ٥١ 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 

 هيئت  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 

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

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

در ادامه مبارزات کارگران هپکو که از اوایلل دیلملاه  
شروع شده، امروز خانواده هلای آنلهلا نلهلز بله تل لمل   
کارگران پهوستند و در بلا  مل لر اراس دسلت بله  
تحصن زدند. طلبلگ گلزارت اتلحلادیله آزاد کلارگلران  
ایران، کارگران معترض شلرکلت هلپلکلو اصلد دارنلد  
امشب را در با  م ر یا اطلرا  مصلد در ملحلدوده  
دروازه تهران سپری کنند. خانواده این کارگران نهلز در  
این ت م  و تحصن حضور دارند. کارگلران و خلانلواده  
هایشان در حالهکه پدکاردهایر در دست دارند شلعلار  
مهدهند زیر بار سلتلن نلملهلکلنلهلن زنلدگلر، جلان  لدا  
مللهللکللنللهللن در ره آزادگللر. بللر روی یللکللر از  
پدکاردهای کارگران خطاب به مسئولهن حلکلوملتلر  
نوشته شده است: ب ای شعلار و درو  االداک کلنلهلد.  
الزک به توضهح است که چهار ملاه حلقلوا کلارگلران  
توسط کار رملای ملخلتلولور و  لاسلد شلرکلت بلاال  

 کشهده شده است.  
 

زنده باد کارگران هلپلکلو و خلانلواده هلای آنلهلا کله  
ت ربه گرانبهای خانواده هلای کلارگلران ملعلدن آهلن  
با گ را ادامه مهدهند. حضور خانواده های کلارگلری  
در ت معات اعتراضر یک گاک مهن در گسلتلرت و  
ادرتمند شدن مبارزات کارگران است که با الاطلعلهلت  
مهتوان گخت به سنلتلر در جلنلبلش کلارگلری ایلران  
تبدیل شلده و حلاو و هلوای تلازه ای بله ملبلارزات  

 کارگران داده است.  
 

حزب کمونهلسلت کلارگلری بله کلارگلران هلپلکلو و  
خانواده های آنها درود مهخرستد و کارگران اعتصلابلر  
در سراسر کشور و خانواده های آنهلا را  لراملهلولوانلد  
که دوت به دوت هن برای تحقگ ملطلاللبلات خلود و  
عقب راندن سرمایه داران مختلولور و دوللت اسلدملر  
شان این سنت مدرن و موثر را همه جا بکلار گلهلرنلد.  
خانواده های کارگری نله تلنلهلا بلایلد نلقلش بسلهلار  
موثرتر و مهمتری در ت معات اعتراضر ایلخلا کلنلنلد  
ب که مهتوانند نقش مهملر در ایل لاد تشلکلل هلای  

 توده ای کارگری داشته باشند.  
 

 حزب کمونهست کارگری ایران 
 ٧١٩٧  وریه    ٧ ،  ٩٩١١ بهمن    ٩١ 
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امروز دیگر وقتی از رهبران سیاسی جامعه صحبت می کنید، فقط اسامی ای چون گنجی و امایار اناتاواام و چاهاره هاای 
سیاسی دیگری از جریانات ملی اسالمی و حافظ نوام موجود  نیست که برای شما ردیف کنند. بلکه از رهبران کاارگاری و 
چهره های جنبش های اعتراضی جامعه است که بعنوان رهبران سیاسی جامعه جلو می آیند. از جمله فعالایان کاارگاری ای 
هستند که دارند از معیشت، منزلت، حق مسلم ماست صحبت می کنند. این نشان دهنده رشد رادیکالیسم در کال جااماعاه و 
 نشاندهنده اینست که  نودونه درصدی های جامعه در واقع دارد رهبران خودش را به جلوی صحنه سیاسی جامعه میبرد.

کن نشنهدین و نوواندین که گختلن  
و نوشتن جنبش چپ و جلنلبلش  
کللارگللری در ایللن ایللاک حللر للر  
برای گختن نلدارد و بله حلاشلهله  
رانده شده است. در زمانه ای کله  
جلللنلللاحلللهلللای از بلللور وازی از  
سوسهاللهلسلن ملر گلویلنلد و از  
بازگشت مارکس حر  بله ملهلان  
مر آورد و برای اینکه هلر جلور  
شده آنرا به ملحلاا  لرو بلرنلد در  
عللهللن حللاو بلله شللدت روی ایللن  
مسئ ه کار مهکنند کله بله ملا  
بقبوالننلد کله در دنلهلای املروز  
جللنللبللش چللپ و کللارگللری بلله  
شللکللسللت کشللهللده شللده اسللت و  
خاموت به نظاره نشلسلتله اسلت.  
بللهللرحللاو جللنللبللش کللارگللری در  
حللالللر کلله در بللدتللریللن شللرایللط  
سرکوب جامعه مهتوان گلخلت بله  
طور سراسری به مبارزه برخواستله  
و خواستار اعاده حقوا خلود شلده  
اسلللت و روزی نلللهلللسلللت کللله  
اعتصابر و اعلتلراضلر تلورت  
نگهرد آن هن نله در سلطلح یلک  
کارخانه بل لکله در سلطلح شلهلر   
یک نگاه به مبارزات هلملهلن دو  
ماهه گذشته تاکلهلدی اسلت بلر  
ایللن مللوضللوع کلله مللبللارزات  
کارگران و جنبلش کلارگلری در  
سللطللح سللراسللری و درسللطللو   
موت خر، از د اع  عالهن جلنلبلش  
که محکوک به زندان شلده انلد تلا  
تظاهرات خلهلابلانلر، از ملطلاللبله  
حقوا پرداخت نشده تلا خلواسلتلار  
تغههر اانون کار به شلکل لر کله  
منا   کارگران را در بلر داشلتله  
باشد و تا مبارزه بلر سلر ا لزایلش  

دستمزدها به جنبشر  عاو تبلدیلل  
شده است. بلا هلمله ایلن هلا ایلن  
جنبش گویا همهشه یکر باید از  

 در بوورد یکر از دیوار!  
 

ابد هن گلخلتلهلن گلویلا جلنلبلش  
کارگری یک چهزی بله یلک  
جللای بللدهللکللار اسللت و ایللن  
بدهکاری ههچ وات ارار نلهلسلت  
تا  شود چون بلور وازی بلرای  
جللنللبللش کللارگللری مللعللهللارهللای  
تعریف کرده است کله اال و للد  
این شرایط نباشد اعلتلراضلات هلر  
شللکلل للر کلله داشللتلله بللاشللد جللز  
جنبش کارگری نمر باشد. مثلل  
این بهانه تراشر که حتما در پلر  
مبارزه معهن بر سر یک خواسلتله  
معهن ) حقوا عقب ا تلاده  اگلر  
من ر به تشکل لر آن هلن حلتلملا  
سللراسللری نشللود ایللن مللبللارزه،  
مبارزه اتهل و وااعر کلارگلری  
نهست. مبارزان کارگری ب نلدگلو  
بدست چشن تلو چشلن ملاملوران  
بللاطللوک بللدسللت مللهللدوزنللد و از  
ملعلهلشلت و ملنلزلللت خلود مللر  
گویند، ضمن تحسهن و تم هد از  
ایشان گخته ملهلشلود چله  لایلده  
والللتلللر ادامللله نلللدارد! و بلللاز  
مهگویندو مهنویسلنلد کله چلپ  
جامعله خلاملوت اسلت، جلنلبلش  
کارگری به یک محلرس نلهلاز  
دارد یک چهزی مانند "حلملاسله  

 سهاهکل"! 
 

ایللن روزهللا مصللاد  اسللت بلله  
کوشش جوانانر شریف کله خلود  
را " للدایللر خلل للگ" خللوانللدن و  

نومهدانه در تدشر سلولت و در  
یک نبرد نابرابر بله الهلملت خلون  
شان سعر کردند ملوتلور بلزر   
را با ملوتلور کلوچلک شلان راه  
بهندازنلد. ملبلارزانلر کله دو بله  
کوه زدند و در روزی یل  زده بله  
پاسگاهلر در سلهلاهلکلل یلورت  
بللردنللد امللا از زمللهللن و آسللمللان  
محاتره شدند و خلون شلان بلر   
را رنگهن ساخت و امروز کسانلر  
مدعر اند که هلملان جلراله ای  
بود که مبارزات کارگری دوبلاره  
جانر بگهرد و جنبلش کلارگلری  
دوباره مطر  شود. بر پا دارندگلان  
"حماسه سهاهکل" که هملت شلان  
این بود که "باید کلاری کلرد" و  
این را تنها در تلقله در کلردن در  
گللوشلله ای از جللنللگللل مللعللنللر  
کردند ههچ گاه در پلر سلازملان  
دادن جنبش کارگلری نلبلودنلد و  
اساسا آنرا هلن خلواسلتلار نلبلودنلد  
تنها غمووار دستلان پلبلنله بسلت  
کللارگللران بللودنللد. آنللزمللان کلله  
جامعه به ا هان در آملد و دسلت  
به انقدب و اهلاک زد ایلن جلوانلان  
وظهخه ای برای خود در راسلتلای  
سازملانلدهلر جلنلبلش کلارگلری  
نملر یلا لتلنلد چلرا کله اسلاسلا  
جنبلش کلارگلری از ایلن ایشلان  
 راتر ر ته بود و شلوراهلای خلود  
را ساخته بود و ایشان درملانلده از  
مرح ه انقدب کله درکلش نلملر  
کردند، جای برای خود در ملهلان  
تخو  کارگران نمر یلا لتلنلد و  
تلخللو  بللور وازی را زیللر و رو  
مهکردنلد کله کلداک خل لقلر تلر  
است و کداک مرت ل  و تلا بلولود  

بهایند ضد انقدب بلار خلودت را  
بسللتلله بللود و بللا اللوانللهللن اللرون  
وسللطللر بلله سللرکللوب انللقللدبللر  
پرداخت کله شلوراهلا وشلوراهلای  
کلارگلری را در سلطلح جلاملعلله  
مطر  کرد و نزدیک چهار دهله  
است به خشن تلریلن شلکلل  بله  

 اصابر جامعه مشغوو است. 
 

حللقللهللقللت ایللن اسللت جللنللبللش  
کارگلری نلهلازی بله ملحلرکلر  
مللانللنللد "حللمللاسلله سللهللاهللکللل" و  
جانلبلازی کسلر نلدارد وملدیلون  
شوص و سلازملان ملعلهلنلر هلن  
نهست. جنلبلش کلارگلری پلدیلده  
ای نهست که از بلهلرون بله درون  
طبقه کارگر تلزریلگ شلده بلاشلد.  
جنبش کارگری هملانلگلونله کله  
از نامش مشوص است جلنلبلشلر  
متعل لگ بله طلبلقله ملعلهلنلر در  
جامعه اسلت کله طلر  اتل لر  
طبقه سرمایه دار است. نطخه ایلن  
جنبش از هلملان زملانلر شلکلل  
گر ت کله بلولشلر از جلاملعله  
متوجه شد برای ر   گلرسلنلگلر  
و زنلده ملانلدن نلاچلار از  لروت  
نهروی کار است و بلرای  لروت  
این نلهلروی کله ملوجلب تلوللهلد  
ارزت اضا ه برای سرملایله داران  
مهشد م بور بلود از خلود د لاع  
کند و این د اع هر روز آگلاهلانله  
تر مهشد و به اشکالر موتل لخلر  
خلللودت را بلللروز داده اسلللت.  
بوصوص در ایران که تولد طبلقله  
کارگر همزمان بوده با ورود ایلد ه  
های که عمهقلا بله نلقلد تلوللهلد  
سرمایه داری پرداخلتله بلود و از  

همان ابتدا جنبش کارگلری ایلران  
با سوسهالهسمر مطلر  شلد کله  
"آموزگاران بزر  پلروللتلاریلا" بله  
شکل مانهخست کمونهلسلتلر آنلرا  
تللدویللن کللرده بللودنللد. بلله جللرات  
مللهللتللوان مللدعللر شللد شللعللار "  
کلارگلران جلهللان ملتللحلد شلویللد"  
اولهن شعار جنبش کارگری ایلران  
بود که همه گهر شد. این جنبلش  
در ایللن شللرایللط پللا بلله عللرتلله  
اجتماع گذاشت بلرای هلملهلن بله  
خشللن بللارتللریللن شللکللل مللمللکللن  
همهشه سرکوب شده است. بلرای  
همهن هر دو خشتر که کارگلران  
سعر کردند روی هن بچهننلد تلا  
بتوانند متشکل و سراسری دسلت  
به مبارزه بزنند بلر سلر کلارگلران  
ریوتند و با شکلنل له و زنلدان و  
اعداک مان  تداوک آن شدند. بلا ایلن  
همه تحرس جنبش کلارگلری از  
ریوتن خون "دالوران و شلهلهلدان"  
مایه نمر گهرد. تحرس جلنلبلش  
کللارگللری بللدواسللطلله از خللود  
زنللدگللر و د للاع از مللنللزلللت و  
معهشت مایه ملهلگلهلرد.در طلر  
بللهللش از  یللکللصللد سللاو تللاریلل   
جنبش کارگری خونهای زیلادی  
از کارگران ریوته شلده اسلت، و  
این همه به یمن حکومت سرمایله  
به خشلن تلریلن اشلکلاو ململکلن  
اتخاا ا تاده اسلت. خلون ریلولتله  
شلده ملایله دواک و الواک جلنلبللش  
کللارگللری نللبللوده بلل للکلله خللود  
زنللدگللر کللارگللران و د للاع از  
شرا ت و معهشت موتور محلرکله  

 این جنبش بوده است.  
 

 محرک جنبش کارگری نه خون، بلکه زندگی است
 یاشار سهندی 
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 ٥ صفحه   

سیما باهااری:آخار ساال 
است و ماوعاد تاعایایان 
حااااداقاااال دسااااتااااماااازد 
سااراسااری کااارگااران در 
شااورایااعااالاای کااار، امااا 
امسال حتی هنوز کمیته 
مزد دولت نیاز تشاکایال 
نشااده اسااتض مااوضااوع 

 چیستض
 شهال دانشفر: 
بللرای تللعللهللهللن مللهللزان حللدااللل  
دستلملزدهلا، هلر سلالله در چلنلد  
ماهله آخلر سلاو بلود کله دوللت  
دست بله کلار ملهلشلد، کلملهلتله  
مزدت را تعههن مهکلرد و بلحل   
بر سر این موضوع در مهلگلر لت.  
ساو گذشلتله خلاطلرک هسلت کله  
آبانماه درگهر این کار شدنلد. املا  
امسلاو االن بللهللمللن مللاه اسللت و  
خبری نهست. چرا اینلطلور اسلت.  
به نظر من برمهلگلردد بله اوضلاع  
جامعله. بلرملهلگلردد بله  ضلای  
اعلتلراضللر در ملهلان کلارگللران،  
برمهگردد به جنبش وسهعلر کله  
علل للهلله  للقللر هسللت، علل للهلله  
دستمزدهای چلنلد بلار زیلر خلط  
 قر است و پهشلروی هلایلر کله  
این جنبش تا کنون داشتله اسلت.  
جمهوری اسدملر در ملولملصله  
جللدی ای اللرار گللر للتلله اسللت.  
خصللوتللا سللهللاسللت جللمللهللوری  
اسدمر که دولت نهلز اعلدملش  
کرده است، ارزان سلازی نلهلروی  
کار است. یلک بلنلد اتلدحلهله  
اانلون کلار جلملهلوری اسلدملر  
داهقا همهن است. در ایلن الیلحله  
مهوواهند همهن موضوع تلعلهلهلن  
حلدااللل دسللتلمللزد سللاالنله را هللن  
کنار بگذارنلد. و در علهلن حلاو  

تعههن مهزان حداال دستمزد را بله  
مساله وضعلهلت االتلصلاد کشلور  
ربللط مللهللدهللنللد کلله مللعللنللر آن  
اینست که بار بحرانش را بهلش از  
بهش به کارگران و کلل جلاملعله  
سوار کنند و خلبلری از ا لزایلش  
دستمزدها نباشد.. ایلن سلکلوتلر  
که امساو در پهش گلر لتله انلد،  
یک توطئه است ع لهله زنلدگلر  
و معهشت کلارگلران. و در واال   
هللمللانللطللور کلله اشللاره کللردک در  
راسللتللای اجللرایللر کللردن هللمللان  
سهاست ارزان سازی نلهلروی کلار  
ارار دارد. سکوت کلرده انلد  تلا  
در پشت درهای بسته بلر الهلملت  
نهروی کار کارگران چوب حلراج  

 بزنند. 
 

سیما بهاری: هرسال در 
ایاان هاانااگااام شاااهااد 
بااااازارگاااارماااای هااااای 
تشااکاالااهااای دساات ساااز 
حااکااومااتاای، شااوارهااای 
اسااالماای و دارودسااتااه 
هایشان که خود عضوی 
از شااورایااعااالاای کااار 
هستند، باودیام، آناهاا 
چرا سکوت کرده اناد و 

 خبری نیستض  
 شهال دانشفر: 
کانون عالر شوراهلای اسلدملر  
تحت عنوان "جاملعله کلارگلری"،  
عضوی از شورایعالر کار اسلت.  
ایللنللهللا تشللکلل للهللای دسللت سللاز  
حکومتر هسلتلنلد و ربلطلر بله  
کارگران ندارند. نقش آنها همهشله  
بازارگرمر برای پهشبرد سهلاسلت  
های دولت بوده است.  اینلهلا هلر  

ساو ک ر ههاهو بر سر خط  لقلر،  
خط بقا، سبد هزینه و غهره بله پلا  
مهلکلنلنلد تلا گلخلتلملان و تلوال   
کارگر و جامعه از زنلدگلر ات  
همهن بلاشلد. بلعلد هلن در پشلت  
درب های بسته شورایعلاللر کلار  
یک پای حلراج زدن بله الهلملت  
نهروی کار کارگرند. آخر سر هلن  
در همان سه جانبه گری مسلولره  
شان در کنار کلار لرملا و دوللت  
ایستاده و به اجماع مهرسلنلد. ایلن  
داستانر است که هر ساله شلاهلد  
اجرایش هستهن و تکرار ملهلشلود.  
جالب اینکه امساو ع ر خلدایلر  
یکر از اعضای شورایعالر کلار  
و دبهر کلانلون علاللر شلوراهلای  
اسدمر اعدک کرده است که بله  
ههچوجله بلر سلر مسلالله ملهلزان  
حللدااللل دسللتللمللزد بللحلل  بلله راه  
نلهللنللدازیللد. چللون ایللن بللحلل  هللا  
مهلتلوانلد بله ضلرر کلارگلران در  
تعههن مهزان حلداالل دسلتلملزدهلا  
تماک شود. یعنر در واا  شلورای  
اسدمر کار و دارودسته هلایشلان  
نهز در توطئه گری امسلاو دوللت  
بلر سللر مللوضللوع مللهللزان حللدااللل  
دسللتللمللزدهللا بللرای سللاو آتللر  
شریکند و  به این تلرتلهلب شلاهلد  
یک سکوت برنلامله ریلزی شلده  
از سللوی دولللت و شللورایللعللالللر  

 کارت هستهن. 
 

سیما بهاری: در ایاناجاا 
دو سااوال مااطار  اساات 
یااکاای ایاانااکااه بااحااث 
کااارگااران باار ساار ایاان 
موضوع و میزان حداقال 
دستامازدهاا بارای ساال 
آتی چیساتض و دیاگاری 

قااناون  ٤٤اینکه مااده 

کااار جاامااهااوری اسااالماای 
افزایش و میزان حداقل 
دستمزد کارگران را بار 
اساااس ساابااد هاازیاانااه 
زندگی خانوار کاارگاری 
تااعااریااف کاارده اساات، 
نور شما در ایان ماورد 

 چیستض
 شهال دانشفر:

روشن است. این  ضا و موضلوع    
خواست ا لزایلش دسلتلملزدهلا بله  
بح  و گلخلتلگلوی بسلهلاری در  
مهان کارگران دامن زده است. از  
جم ه اتحادیه آزاد کلارگلران ایلران  
 راخوانلر بله تلملاک تشلکل لهلای  
کارگری، معل لملان، پلرسلتلاران و  
کل جلاملعله داده اسلت کله در  
مقابل این سلکلوت بلایلد حلر لر  
زد. بللایللد اعللتللراض کللرد. حللگ  
ماست که از ملعلهلشلتلملان د لاع  
کنهن. حگ ماست ت م  کلنلهلن و  
بر سر این موضوع طلوملار جلمل   
کنهن و در واا  جراه اعتراض بلر  
سر خواست ا زایش دستلملزدهلا را  
زده اسللت. در عللهللن حللاو در  
محا ل و جلمل  هلای کلارگلری  
بح  داغر بر سلر ایلن ملوضلوع  
اسلت و چلهلزی کله در هلملهلن  
 راخوان هن دیده ملهلشلود تلاکلهلد  
برعمل متحد هلمله کلارگلران بلر  
سللر ایللن مللوضللوع اسللت. اتللخللاا  
دیگر اینست که املروز ملعل لن و  
کارگر بر سر مسالله دسلتلملزد و  
اعتراض به زیلر خلط  لقلر بلودن  
سطح آن بهش از بلهلش کلنلار هلن  
ایستلاده انلد و ملا شلاهلد وجلود  
یک جنبلش اجلتلملاعلر بلر سلر  
خواست ا زایش دستلملزد هسلتلهلن  
که اتخااا با ران دادن، بلا گلخلتلن  

اینکه ما زیر خط  قر نمهوواهلهلن  
زنللدگللر کللنللهللن، دارد اعللتللراض  
جامعه را ع هله  لقلر و زنلدگلر  
زیر خط  لقلر اعلدک ملهلکلنلد و  
نمایندگر مهکلنلد. ایلن  ضلای  
جلللنلللبلللش کلللارگلللری اسلللت.  
شللعللارهللایللش را در اعللتللراضللات  
مللعلل للمللان بللازنشللسللتلله، کللارگللران  
بللازنشللسللتلله تللنللایلل   للوالد و  
کارگران در اعلتلراض بله الیلحله  
"اتدحهه اانون کار" دیلدیلد کله  

  ٤  للریللاد مللهللزدنللد، خللط  للقللر  
مه هون، حقوا ما یک مهل لهلون.  
ساو گذشته کارگران مهلگلخلتلنلد  
خط  قر سله ملهل لهلون و نلهلن و  
سهزده تشکل کلارگلری دور ایلن  
خواست جم  شدند. و مع مان هلن  
همهن شعار را به دست گر لتلنلد.  
امساو از چهلار ملهل لهلون و نلهلن  
حداال دستمزد تحبت مهکلنلنلد.  
یعنر این یلک جلنلبلشلر اسلت  
که با اعتراض به خط  لقلر جل لو  
آمده و دارد مهگوید کله شلورای  
عللالللر کللارت را اللبللوو نللداریللن،  
اجازه نمهدههن کله از بلاالی سلر  
مان بر سر مهزان اهملت دسلتلملزد  
ما تصمهن بگهرید، و زندگر زیلر  
خط  قر تن نملهلدهلن. بله هلملهلن  
دلهل هن این جنبش دیگر ملحلدود  
به طبقه کارگر نلهلسلت. ملعل لن،  
پلرسلتللار، بلازنشللسلتله، و خلانللواده  
های مه هونر آنان هلمله نلهلروی  
آن هستند. این جنبشر است کله  
بعدی اجلتلملاعلر دارد. بلولاطلر  
ایللنللکلله خللواسللت جللامللعلله را  
نمایندگر مهکند. ایلن تلا آنل لا  
که به سواو شما در ملورد بلحل   
های کارگران بر سر این موضلوع  
بر مهگردد. اما در مورد اسلملت  
دیگر سوالتان پاسور بدهلن. بلنلد  

 اانون کار جمهوری اسدمر    ٤٩ 
 

تعیین حداقل دستمزد 
 برای سال آینده 

گفتگوی سیما بهاری با شهال دانشفر در 
 برنامه تلویزیون کانال جدید
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 ٤ صفحه    

  ٦ ازصفحه  
مهگوید، دستمزد باید ملطلابلگ بلا  

سللبللد هللزیللنلله خللانللوار کللارگللری   
تعههن شود. اما حتر ایلن را هلن  
اجرا نمهکنند. همهن االن بلنلا بلر  
آمارهای بانک مرکلزی هلزیلنله  

مهل لهلون    ٤ یک خانوار کارگری  
و نهن بر آورد شده است، و ملعل لوک  
است که حداال دستمزد را چلهلار  
مه هون و نهن تعهلهلن نلملهلکلنلنلد.  
ساو گذشته نلهلزگلخلتلنلد، هلزیلنله  
یک خانوار سه مه هون و پلانصلد  
هزار تومان است، اما دستلملزد را  
هشللتللصللد و دوازده هللزار تللومللان  
یعنر یک پن ن رالن خلط  لقلر  
اعدک شده خلود تلعلهلهلن کلردنلد.  
اتحادیه آزاد در همهن  لراخلوانلش  

الانلون کلار    ٤٩ مهگوید باید بند  
اجرا شود. شاپور احسلانلر راد از  
رهبران این اتحادیه در توضلهلح آن  
مهگوید که حر شان اینسلت کله  
شما که مهگویهد، سلبلد هلزیلنله  
چهار مه هون و نلهلن اسلت، چلرا  
دستمزد را بله ملهلزان آن تلعلهلهلن  
نمهکنهد. اما بله نلظلر ملن بلایلد  
اتحادیه آزاد به همهن تراحت ایلن  
اعتراض را بهان کلنلد. کلارگلران  
باید اعدک کنند که شلملا حلتلر  

اانون کلار خلود را اجلرا    ٤٩ بند  
نمهکنهد. و ما شلورایلعلاللر کلار  
شما را ابوو نداریلن. ایلن گلملانله  
زنر های از باالی سلر را البلوو  
ندارین. ما خودمان باید در تعهلهلن  
دستمزدمان نملایلنلدگلر شلویلن و  
حاال که از این حلگ ملحلروملهلن،  
ران خود را تعههن مهکنهن و اگلر  
خط  قر چلهلار ملهل لهلون و نلهلن  
است، مهزان حداال دسلتلملزد نلهلز  
در ادک اوو بلایلد بلاالی ایلن رالن  
باشد. به این معنر که اتلحلادیله  
آزاد هن در ادامه  راخلوانلش بلایلد  
همهن گختمان را به پهلش بلرد. و  
ران اعدک کند. همانطلور کله در  
سللاو گللذشللتلله در تللف جلل للوی  
چلنلهلن اعلتلراضلر الرار داشلت.  
یک نمونه ات بهانهله مشلتلرس  
اسماعهل عبدی و جعلخلر علظلهلن  
زاده اسللت کلله تللف مللتللحللد  
کارگران و ملعل لملان بلر سلر ایلن  

 خواست را شکل داد.   
 
 

سیما باهااری:باه ناوار 
شماا حاداقال دساتامازد 
کارگران باایاد باا چاه 
شاخص هاایای تاعایایان 

 شودض 
 شهال دانشفر: 
تللا مللادامللهللکلله سللرمللایلله داری  
هست، کارگر بلا  لروت نلهلروی  
کللارت زنللدگللر مللهللکللنللد و  
معاشش را ملهلگلذرانلد. شلاخلص  
ما برای سطح دسلتلملزد کلارگلر،  
ر اه اسلت. شلاخلص ملا داشلتلن  
یللک زنللدگللر انسللانللر اسللت.  
شاخص ما دستاوردهلای بشلریلت  
امروز است. شاخص ملا ایلنلسلت  
کله دسلتللملزد در علهلن حلاو بللا  
تامهلن اجلتلملاعلر بلایلد کلاملل  
شللود. بللهللملله درمللانللر رایللگللان،  
تحصهل رایگلان، تسلهلهلدت الزک  
بللرای تللامللهللن مسللکللن، حللگ  
کارگران و کل جاملعله اسلت. و  
بهشتلر از ده درتلد از دسلتلملزد  
کارگر نباید تر  مسکلن شلود  
و دولت در اباو تلاملهلن مسلکلن  
بللرای جللامللعلله مسللئللوو اسللت.  
شاخص ما اینست که ملتلنلاسلب  
با رشد بارآوری کار باید دستلملزد  
کارگران نهز ا زایش یابلد و ر لاه  
جامعه بهشلتلر شلود. نله ایلنلکله  
تکنولو ی باال مهرود که اتلخلاالا  
این هن نته ه کار کلارگلر اسلت،  
سود و ر اهش عاید یک مشلت  
سرمایه دار دزد و مختولور شلود.  
و  قر و  دکت نصهب کلارگلران  
و مردک. ما مهگویهن متناسب بلا  
تورک باید دستملزد ا لزایلش یلابلد.  
اما آن نرخ تلورملر کله کلارگلر  
خللودت بلله اللدرت تشللکلل للش بللر  
تعلهلهلن ملهلزان آن نلظلارت دارد.  
شاخص ما اینسلت کله دسلتلملزد  
نباید از باالی سر کارگر تلعلهلهلن  
شود. ب لکله دسلتلملزد بلر اسلا   
توا گ کارگلر بلا دوللت آنلهلن از  
طریگ اراردادهای دسلتله جلملعلر  
تلعلهلهلن ملهلشلود و نلملایلنلدگللان  
مللنللتللوللب ملل للاملل  عللمللومللر  
کلارگللران طلر  حسللاب چللنللهللن  
مذاکره ای باشند. اینها شلاخلص  
های ما بلر سلر تلعلهلهلن ملهلزان  
حداال دستلملزد کلارگلران اسلت.  

امللا در جللمللهللوری اسللدمللر  
هللهللچللکللداک از ایللن شللاخللص هللا  
وجللود نللدارد. بلله هللمللهللن دلللهللل  
کارگران به درسلت جل لو آملده و  
مهگوید این بسلاطلر کله بلر پلا  
کللرده ایللد را اللبللوو نللدارک. بللرده  

نهسلتلن کله از بلاالی سلر  ملا   
بلرای دسلتلملزدملان رالن تلعلهلهللن  
کنهد. خودمان این ران را تعلهلهلن  
مهکنهن و حاال که اینلطلور اسلت  
خط  قر را نمر پذیرین و بایلد در  
ادک اوو دستمزد ما چهار مه لهلون  
و نهن باشد. و ملا شلدیلدا از ایلن  

 حرکت د اع مهکنهن.  
تاکهد مهکنن دستمزد باید بلاالی  
خط  قر باشد و اگلر ملهلگلویلنلد  
خط  قر چلهلار ملهل لهلون و نلهلن  
اسلللت، بلللایلللد ملللهلللزان حلللداالللل  
دستمزدها باالی ایلن رالن بلاشلد.  
بعدوه درملان رایلگلان، تلحلصلهلل  
رایگلان و تسلهلهلدت الزک بلرای  

 تامهن مسکن.   
 

سیما بهاری: شورایعالی 
کار حداقل دستامازد را 
تاااعااایااایااان مااایاااکاااناااد، 
شااورایااعااالاای کااار چااه 
مرجاعای اسات و ناقاش 
کارگران در ایان مایاان 

 چیستض
 شهال دانشفر:

  ١ شورایعالر کار ملتلشلکلل از    
نخر است. سه نخر بعنلوان نلملایلنلده  
دولت، سه نلخلر بلعلنلوان نلملایلنلده  
کار رملا و سله نلخلر هلن تلحلت  
عللنللوان "جللامللعلله کللارگللری" بلله  
عنوان نلملایلنلده کلارگلران در آن  
شرکت دارند. تا همهن جا والتلر  
به این تلرکلهلب نلگلاه ملهلکلنلهلن  
حتلر اگلر  لرض بلگلهلریلن کله  
تشک های دست ساز دولتر هلمله  
"جللامللعلله کللارگللری" هسللتللنللد.  

نخر در مقابل سله نلخلر.    ٦ مهشود  
چون کار لرملا و دوللت ملنلا ل   
سللرمللایلله داران را نللمللایللنللدگللر  
مهلکلنلنلد. بلا ایلن تلوازنلر کله  
برارار مهشود، ملعل لوک اسلت کله  
تصمهمات بر چه اساسر گلر لتله  
مهشود. این اسلملش سله جلانلبله  
گللرایللر اسللت.  یللعللنللر هللمللان  

چهزی است کله در کشلورهلای  
سرمایه داری جهان اجرا مهلشلود.  
اما  راش در ایران اینست کله آن  
سه نخری هلن کله تلحلت علنلوان  
"جامعه کارگری" در شورایعلاللر  
کار شرکت ملهلکلنلنلد،  هلن از  
خود نظاک هستند. آنلهلا از سلوی  
تشک های دست ساز حلکلوملتلر  
و نملایلنلدگلان شلورای اسلدملر  
هستند که همراه بلا نلملایلنلدگلان  
دولللت و کللار للرمللا، ایللن بللازی  
مسوره را هر ساو در شورایلعلاللر  
کار به پهلش ملهلبلرنلد. ملبلنلای  
تصللمللهللن شللان نللهللز چللهللزی جللز  
مص حت نظاک، ااتصاد مقاوملتلر  

و منا   سلرملایله داران نلهلسلت.   
بنابراین کل این م ملوعله عل لهله  
کارگر است و هلهلچ ربلطلر بله  
کللارگللر نللدارد. بلله درسللت نللهللز  
کارگران مهگویند شورای علاللر  
کار را البلوو نلداریلن و هلر سلاو  
مر بهنهن کله ملهلرونلد آنل لایلر  
که این کمهته مزد دولت نشلسلت  
دارد و مشغوو تصمهلن گلهلری و  
رایزنر است، ت م  مهکنند و بله  
علنلوان آللتلرنللاتلهللو خلودشللان راللن  
مهدهند و مهگویند خلط  لقلر را  
ابوو نلداریلن و دسلتلملزدهلا بلایلد  
باالی خط  قلر بلاشلد. در علهلن  
حلاو کللارگللران مللهلگللویللنللد چللرا  
یک عده از حقواهلای نل لوملر  
برخوردارند و دستمزد ما چند بلار  
زیر خط  قر است. چلرا نلملایلنلده  
ملل لل للس مللهلل للهللاردی حللقللوا  
مهگهرد، ما باید با  قلر زنلدگلر  
کنهلن. یلعلنلر ایلنلکله کلارگلر،  
مع ن، بازنشسته، پرسلتلار و ملردک  
این جامعه دارند به یک تبعلهل   
طبقاتر آشکار اعتراض مهکنلنلد  
و به کل این پلدیلده خلط  لقلر و  
زندگر زیر خط  قر ملعلتلرضلنلد.  
بدین ترتهب این داستان علمل لکلرد  
و مللوجللودیللت شللورایللعللالللر کللار  
جمهوری اسدمر از یلکلطلر  و  
 ضلللای اعلللتلللراض در ملللهلللان  

 کارگران از سوی دیگر است.  
 

سیما بهااری: شاماا باه 
وجود جنبشی اجتمااعای 
بر سر خواست افازایاش 
دستمزد اشااره کاردیاد، 

چرا میگویید اجتماعی، 
مگر نه اینکه دساتامازد 
اساسا مرباوط باه مازد 
کارگران و میزان آنستض 
نقش بخش هاای دیاگار 
جامعه در ایان جاناباش 

 چیستض
 شهال دانشفر:

مساله دستمزد ملربلوب بله کلل    
جامعه اسلت. درسلت اسلت کله  
بح  دستمزد ملربلوب بله الهلملت  
 روت نهروی کار کارگلر اسلت.  
ولر سطح آن بلهلانلگلر اسلتلانلدارد  
زندگر در جامعه است. دستلملزد  
کارگر در علهلن حلاو ملبلنلایلر  
بللرای حللقللوا بللازنشللسللتللگللان،  
مبنایر است بلرای سلطلح بلهلمله  
بهلکلاری، ملبلنلایلر بلرای پلایله  
سطح حقوا حقوا بگهران جلاملعله  
است. بنابلرایلن والتلر بله سلطلح  
دستمزدهلا حلمل له ملهلشلود. ایلن  
حم ه به کل جامعه است. بلعلدوه  
جامعه به لحاظ طبقاتر آنلچلنلان  
اطبر شده است کله هلن اکلنلون  
بوش عظهمر از حلقلوا بلگلهلران  
ایللن جللامللعلله بلله تللف عللظللهللن  
کللارگللران رانللده شللده انللد. بلله  
عبارتر روشنتر مع ن، بازنشسلتله،  
پلرسللتلار، و بللولش علظللهلمللر از  
حقوا بگهران جامعه کلارگلرنلد و  

درتللدی هللای جللامللعلله را    ١١ 
تشللکللهللل مللهللدهللنللد. و بللاالخللره  
محتوی جلنلبلش بلرای خلواسلت  
ا للزایللش دسللتللمللزدهللا  اسللت.  
هلملانللطلور کلله اشلاره کلردک ایللن  
جنبش، اعتراضش عل لهله  لقلر و  
زندگر زیر خط  قر است. عل لهله  
دستمزدهای چلنلد بلار زیلر خلط  
 قر و بر تامهن های اجتلملاعلر  
است. و ایلن ملوضلوع اعلتلراض  
بللوللش عللظللهللمللر از مللردک ایللن  
جللامللعلله اسللت کلله چللنللهللن در  
مللوللمللصلله  للقللر و  للدکللت  
گللر للتللارنللد. در ایللن مللبللارزه  
کارگران ج وی تف ارار گر تله  
اند. در این مبارزه املروز کلارگلر  
و مع ن کنار هن ارار گر ته انلد.  
و اینلهلا هلمله اتلخلاالات ملهلملر  
 هستند و جایگاه اابل توجهر به  

 



٥٩٣٥ بهمن  ٦٤  کارگر کمونيست  6 

  ٥ از صفحه                
مبارزه برای ا زایش دستمزدهلا و  
جنبشر که حوو آن به راه ا لتلاده  
است، مر دهد. بله ایلن اعلتلبلار  
جلنلبللش بللرای خللواسلت ا لزایللش  
دستمزدها، جلنلبلشلر اجلتلملاعلر  
است. بله کلل جلاملعله ملربلوب  
است. به مه هونها کارگر، معل لن،  
پللرسللتللار، بللازنشللسللتلله و بللوللش  
علظللهللمللر از حللقللوا بللگللهللران و  
خانواده های اینان ملربلوب اسلت.  
بلله هللر درجلله ای کلله کللارگللر  
مو گ شود که خلواسلتلش را بله  
کرسر بنشاند و آنلرا الدملر بله  
ج و برد، مسلتلقلهلملا تلاثلهلرت را  
روی زندگر کل جامعه خلواهلد  
گللذاشللت. بلله ایللن تللرتللهللب ایللن  
جنبشر اسلت بسلهلار ملهلن کله  
سهاسر اسلت، طلبلقلاتلر اسلت،  

اجللتللمللاعللر اسللت و مسللتللقللهللمللا   
جمهوری اسدمر را بله چلاللش  
مهکشد. به همه ایلن دالیلل ملن  
ایللن جللنللبللش را یللک جللنللبللش  

 اجتماعر خواندک. 
 

ساایاامااا بااهاااری: اگاار 
جااناابااش باارای خااواساات 
افزایش دساتامازدهاا را 
هاامااانااطااور کااه اشاااره 
کاااردیاااد، در اباااعااااد 
اجتماعی و گسترده اش 
ببینیم، چه باید بکنیم 
که در همین ابعااد ایان 
جنبش و کاارزار حاول 
آن کل جامعه را در بار 

 بگیردض 
 شهال دانشفر:

اولهن ادک اینست که بلا هلملهلن    
رویکردی کله تلوضلهلح دادک بله  
این جنبش نگاه کلنلهلن. کلارگلر  
باید در چنهن ابعادی به جلایلگلاه  
خود در این جنلبلش نلگلاه کلنلد.  
باید  راخوانش بله کلل جلاملعله،  
خانواده ها را هلملراه ایلن ملبلارزه  

بداند،  راخوانش بله بلولش هلای  
موت ف مردک باشد. تلدلشلش بلر  
نشلانلدادن ایللن هلملسللرنلوشلتلر و  
ای لاد هلملبلسلتلگلر در چلنلهلن  
ابعادی باشد. گوشه ای از ایلن  
تللدت را در بلللهللانللهللله هلللای  
تشک های کلارگلری ملوجلود و  
بللهللانللهلله امسللاو اتللحللادیلله آزاد  
مهبهنهد که دارد کل جلاملعله را  
به این اعتراض  راملهلولوانلد. در  
عهن حاو ادمهای علمل لر کلار  
در این  لراخلوان هلن بلایلد روشلن  
بلللاشلللد. بلللرپلللایلللر تللل لللملللعلللات  
اعللتللراضللر، اعللدک اعللتللصللاب،  
طلومللار جللملل  کللردن، بلله بللحلل   
گذاشتن این مباح  در مل لامل   
و اجللتللمللاعللات کللارگللری و بلله  
اجماع رسهدن بلر سلرخلواسلتلهلا و  
تصمهن گهری کلردن، و بلهلانلهله  
دادن هلمله و هلمله اشلکلاللر از  
شللکللل دادن بلله اعللتللراض بللرای  
پهشبرد این کارزار مهن اسلت. در  
عللهللن هللا تشللکللهللل گللروهللهللای  
پهگهری خواست ا زایش دستلملزد  
و بردن گختمان هلایلملان بله درون  
این گروهها در مدیای اجتماعلر  
یک ادک مهن در  تعهن دادن بله  
خواست ا زایش دستمزد در سلطلح  
جللامللعلله اسللت. از جللملل لله بللایللد  
گختمان هایر چون خلط  لقلر را  
نمر پذیرین، دستمزد بلایلد بلاالی  
مب غ چهار مه هون و نلهلملر کله  
خودتان آنرا به عنوان مهلزان سلبلد  
هزینله خلانلوار اعلدک کلرده ایلد،  
باشد، کارگر باید از بلهلمله هلای  
اجتماعر برخوردار بلاشلد، درملان  
رایگان و تلحلصلهلل رایلگلان حلگ  
همه است را به درون این گروههلا  
و بلله طللرا مللوللتلل للف بلله درون  
جامعه بلرد. بلدیلن تلرتلهلب بلایلد  
آنللچللنللان نللهللرویللر را حللوو ایللن  
خواست بسهج کلرد کله بلتلوانلهلن  
تلل للمللعللر را در مللقللابللل هللمللان  
م  لس اسلدملر بلگلذاریلن کله  
بسهلاری از هلملهلن ملردک در آن  
شرکت کنند و الابل لمله شلان را  
دستشان بلگلهلرنلد و بلا کلوبلهلدن  

ااشگ به ته خالر آن بگویند، ملا  
این ااب مه هلای خلاللر و سلخلره  
هللای خللالللر را نللمللهللوللواهللهللن.  
گرسنگلر را نلملهلولواهلهلن. ملا  
یک زندگر انسانر مهوواهلهلن.  
با چنهن تصویر و چشلن انلدازی  
باید این جلنلبلش را بله جل لوبلرد.  
بللرای آن نللهللرو بسللهللج کللرد و  
 راخوان به اعتراض داد. بنلابلرایلن  
تماک بوش های جامعه، مع لملان،  
بازنشستگان، باید  عاالنه در ایلن  
جنبلش شلرکلت داشلتله بلاشلنلد.  
همانطور که اشاره کردک ملعل لملان  

  ٤ بازنشسته با شلعلار خلط  لقلر  
مه هون ، حقوا ما یک مهل لهلون  
هللمللهللن هللا را  للریللاد زدنللد.  
بازنشستگان نهز هلملهلن شلعلار را  
دادنلد. و خللطللاب ملن بلله هللملله  
کارگران و خلانلواده هلایشلان، بله  
کلللارگلللران ملللراکلللز بلللزر   
کارگری چون پلتلروشلهلملر کله  
خودشان دو ساو ابل بلا خلواسلت  
دو مه هلون و پلانصلد هلزار جل لو  
آمللدنللد، بلله کللارگللران نللخللت، بلله  
پللرسللتللاران کلله هللمللهللن االن در  
تدارس ادامه اعتراضاتشان بلرای  
خللواسللت ا للزایللش حللقللواللهللایشللان  
هسللتللنللد، بلله هللملله مللعلل للمللان و  
بازنشستگان کله خلود در گلهلر  
این مبارزه هستنلد، ایلنلسلت کله  
ما همه خودمان را یک جلنلبلش  
واحد و هملبلسلتله بلبلهلنلهلن و بله  
عنوان جنبشر عل لهله  لقلر جل لو  
بهلایلهلن. در ایلن جلنلبلش طلبلعلا  
کارگران جای و ملکلان ملهلملر  
دارند. و االن که آخر ساو است و  
بح  تعههن مهزان حداال دستملزد  
کلارگلران اسلت، کلارگلران بلایلد  
جلل للوی ایللن تللف بللاشللنللد. بللا  
خواست مشلولص خلود و اعلدک  
اینکه دستمزد بلایلد بلاالی خلط  
 للقللر، یللعللنللر بللاالتللر از چللهللار  
مه هون و نهمر بلاشلد کله خلود  
دولت بله علنلوان هلزیلنله خلانلوار  
اعدک کرده است، ج و بلهلایلنلد. و  
به نظر من امساو نلهلز کلارگلران  
باید بلرونلد ملقلابلل ملحل لر کله  

شورایعالر کار جم  ملهلشلود تلا  
در پشت درهای  بستله دسلتلملزد  
کارگر را تعههن کند، جم  شونلد  
و اعتراض خلود را بله کلل ایلن  
بردگر اعلدک کلنلنلد. بلگلویلنلد  
اجازه نملهلدهلهلن چلوب حلراج بله  
اهمت دسلتلملزد ملا بلزنلهلد. ملا  
خللودمللان دسللتللمللزدمللان را اعللدک  
مهکلنلهلن و کلارگلران از بلولش  
های موت ف را برای شرکلت در  

 چنهن ت معر  دعوت کنند.  
 

سیما باهاازی: شاماا در 
مورد ماکاان اجاتامااعای 
جااناابااش باارای خااواساات 
افزایاش دساتامازدهاا و 
اشکال مختالاف ماباارزه 
برای آن صحبت کردید، 
در خاتمه اگر تاکیدات 
دیگربر سر این موضاوع 
دارید میاتاوانایاد  ار  

 کنیدض
 شهال دانشفر: 
هملانلطلور کله اشلاره کلردیلد در  
مورد جایگاه و اهلملهلت جلنلبلش  
برای خواست ا زایش دسلتلملزدهلا  
مخصد بح  کردین. اما بلاز هلن  
تاکهد مهکنن که  ملبلارزه بلرای  
خواست ا زایش دستمزدهلا یلکلر  
از عرتله هلای ملهلن ملبلارزات  
اجتماعر است که همسرنلوشلتلر  
بوش های وسهعر از جاملعله را  
مللهللشللود در آن نشللان داد. در  
جامعه ای که مردک کل لهله شلان  
را مهخروشلنلد بلرای ایلنلکله نلان  
شبشان را تههه کنند. در جاملعله  
ای که با پدیده های تکانلدهلنلده  
ای مانند گلورخلوابلر و کلارتلن  
خوابر روبرو هستهن، در جلاملعله  

مللهلل للهللون    ٤ ای کلله بللهللش از  
کودس کار و خلهلابلان داریلن و  
هر سلاو کلودکلان بلهلشلتلری از  
چرخه تحصهل خارج مر مانلنلد،  
و تن  روشر هر روز بهشلتلر شلده  

و سن آن بله ده سلاو و بله حلد  
ت اوز به کودکلان در البلاو پلوو  
رسهده است، و خدته اینکه  قلر  
و  للدکللت در چللنللهللن ابللعللاد  
هولناکر است که براستلر زبلان  
ملن اللاتللر از نشللان دادن وجللوه  
موت ف آنست. و ابلعلاد ایلن درد  
عظهن اجتماعر بلرای هلمله ملا  
روشللن اسللت، روشللن اسللت کلله  
جللنللبللشللر علل للهلله  للقللر و بللرای  
خواست ا زایش دسلتلملزدهلا چله  
جایگاه مهمر دارد. این جنبلشلر  
اسللت بسللهللار سللهللاسللر، بسللهللار  
اجتماعر و ظر هلت ایلن را دارد  
که بوش عظهمر از جلاملعله را  
در بر بگهرد. به همهن دلهل بلایلد  
کل نلهلرویلملان را بلا ابلتلکلارات  
مللوللتلل للف بلله مللهللدان آوریللن.  
کارزارهای مولتل لف در علرتله  
های موت خر از پدیده هایر کله  
برشمردک وجود دارد. کارزار پلایلان  
کارتن خوابلر، کلارزار در د لاع  
از کللودکلان کللار و خللهلابللان، و  
غهره. مساله اینست که همه ایلن  
کلارزارهللا بللایللد از ایللن خللواسللت  
کارگر که مهگوید خط  لقلر نله  
و در الدک اوو خلواسلتلار ا لزایلش  
دستمزدها به باالی خلط  لقلر و  
یک زندگر انسانر است، د لاع  
کللنللنللد. و خللود را نللهللروی ایللن  
جنبش بدانند. باید گخت کله ملا  
ر اه مهوواههن. چلرا خلط  لقلر،  
حلگ مللا ر للاه و یلک زنللدگللر  
انسانر است. ما به این تلبلعلهل   
و نابرابری اعلتلراض داریلن و در  
چنهن اامتر باید به ج و آملد و  

ایللن جللنللبللش را بلله جلل للو بللرد.   
رهللایللر از جللهللنللن جللمللهللوری  
اسدمر و توحش سرملایله داری  
حاکن خواست ا بلر هلمله ملردک  
است. ملردک یلک جلاملعله آزاد،  
برابر و انسانر مهوواهند و بلطلور  
وااللعلللر پلللاسلل  چللهلللزی جلللز  

 سوسهالهسن نهست. 
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 ناصر اصغری:
برای دوللت بله تلر له نلهلسلت    

کسر درباره دستمزد حر  بلزنلد.  
هر چقدر سکوت کنند و کسلر  
درباره ات چهزی نلگلویلد، بلقلوو  
معرو  "انشلاالل له گلربله اسلت".  
مواعهلت کلارگلران و ر لاهشلان  
یک مسئ ه حسلا  اجلتلملاعلر  
است که البته به دسلتلملزد ربلط  
مستقهن دارد و دستملزد در ایلران  
بارها زیر خط  قلر اسلت. یلکلر  
دو ساو پلهلش یلکلر از شلبلکله  
هللای تلل للویللویللزنللر جللمللهللوری  
اسللدمللر مللنللاظللره ای دربللاره  
حداال دسلتلملزد داشلت کله در  
علهللن حللاو از بلهللنللنللدگللان مللر  
خللواسللت در نللظللرسللنلل للر شللان  
شرکت کنند کله بله نلظلر آنلهلا  
دستملزد بلایلد بلاالی خلط  لقلر  
بللاشللد یللا چللهللزی بللاشللد کلله  
کار رمایان و دولت مر گویلنلد.  

درتد گلخلتله بلودنلد    ١١ بهش از  
که باید باالی خلط  لقلر بلاشلد.  
خللوب الللبللتلله کلله جللمللهللوری  

خواهد از ایلن    اسدمر دیگر نمر 
بح  و گختگوها راه بلهلانلدازد و  
یا مثد کمهلتله بلررسلر  لقلر و  
ر اه راه بهلانلدازد کله در رسلانله  
هایشان بگویند این کمهته ملثلد  

ای که کرده در شهلری    با بررسر 
ملهل لهلون    ٤ مثل تهلران بله رالن  

ملهل لهلون تلوملان    ١ تومان و یلا  
رسهده که بشلود بلا آن زنلدگلر  
کرد. اینها با  ضای اعلتلراضلر  
جامعه و بلا ملوالعلهلت بلحلرانلر  
جمهوری اسدمر جور در نلملر  

آیند. هر چقدر دربلاره ات حلر   
زده شللود، حللاو از جللانللب هللر  
کسر که باشد، این ملوضلوع را  
روی مهز جامعه مر گذارد کله  
بللایللد بللرایللش  للکللری کللرد. راه  
حلل للر کلله جللامللعلله و جللنللبللش  
کارگری برای حل مسئل له  لقلر  
و ر اه و دستمزد دارد با راه حلل  
جمهوری اسدمر متخاوت اسلت.  
یللکللر زنللدگللر انسللانللر مللر  
خللواهللد و ر للاه را حللگ مسلل للن  
خللودت مللر دانللد  و دیللگللری  
چپاو و سلرکلوب کلار و پلهلشله  

 ات است.  
امللا دربللاره سللئللواو شللمللا کلله  
"سللرنللوشللت دو جللبللهلله چللگللونلله  
خواهد شد؟" راستش به  لعلاللهلن  
جنبش کارگری بسلتلگلر دارد.  

هلای کلارگلری     عالهن و تشکلل 
باید یک نلگلاهلر بله گلذشلتله  
بکنند کله چلنلد گلاک بله جل لو  
برداشته اند و چلنلد گلاک علقلب  
نشسته انلد! پلهلشلروی و علقلب  
نشهنر های گذشته را باید پل له  
ای بکنند برای پلهلشلروی هلای  
بهشتر. هن اکنون مر بهنهلن کله  
جمهوری اسدمر عمدا  شلاری  
به  عالهن شناخته شده کلارگلری  
مر آورد که بهشتر در  از د لاع  
از خود، اینکه بار دیگر به زنلدان  
روانه نشوند،  لکلر کلنلنلد  کله  
اابل درس اسلت. هلملهلن چلنلد  
روز پهش بود که خلبلر  شلار بله  
رضا شهلابلر بلرای بلازگلردانلدن  
ایشان به زندان را دیلدک. ایلن بله  
نظر من عمدی است کله تلوجله  
 عالهن کارگری را به آن ا ج لب  

کند. گختن که این الابلل درس  
است. اما مسئ ه ایلن اسلت کله  
جنبش کارگری ایلران  لقلط در  
چند چهره شلنلاخلتله شلده ملثلل  
رضا شهابر، جعخر علظلهلن زاده،  
اسماعهل عبدی، شاپور احسلانلر  
راد، ملحللملود تلالللحلر، پلرویللن  
مللحللمللدی و جللوانللمللهللر مللرادی  

شلود. هلزاران  لعلاو    خدته نملر 
کللارگللری داریللن کلله هللر روز  
اعلتللراض و اعللتللصللاب سللازمللان  
ملر دهلنلد و ملن و شلملا هللن  
ناملر از آنلهلا را نشلنلهلده ایلن.  

ها به نلظلر ملن بلایلد حلوو    همهن 
همهن مسئ ه دستمزد ج و بهاینلد.  
من یک طر  واحد و علملوملر  
از پهش ریلولتله شلده بلرای ایلن  
موضوع ندارک. واضلح اسلت کله  
هر جمعر و هر  لعلاللر خلودت  
بهتلر ملوالعلهلت دور و بلرت را  
درس مر کلنلد و ملر تلوانلد  
برای طلر  مسلئل له دسلتلملزد و  
ا للزایللش آن بلله مللهللزان یللک  
زندگلر انسلانلر  لکلر کلنلد و  
کاری ان اک بدهد. یلک راهلش  
 راخوان م لمل  علملوملر اسلت  
که کارگران آن ا خلود را تلنلهلا  
نمر بهنند و متوجه ملر شلونلد  
همه هلملکلاران و ر لقلایشلان در  
مورد مشوص دسلتلملزد تلقلریلبلا  
یک نظر دارند. مسئ ه در وهل له  
اوو این است که این سلکلوت را  
بشکنهن و مسئ ه ر اه و دستلملزد  
مکخر را به درون بلدنله جلنلبلش  

 کارگری و جامعه ببرین. 
 
 

 ٦٩میزگرد مباحث مربوط به مزد 
نزدیک میشویام و  ٤٣٦١کارگر کمونیست: به آخر سال 

بحث تعیین مزد هم داغ میشود! از یک  رف کاارگاران 
برای افزایش دستمازدهاا ساالای پار از اعاتاراض را 
داشتند و  رف مقابل، دولت، کاارفارمااهاا و شاورای 
عالی کار هنوز کمیته مازد را تاعایایان ناکارده اناد. 
سرنوشت  دو جبهه )کارگران و دولت و کاارفارمااهاا  

 چگونه خواهد شد!

فوکوس بر 
جنبش 
 کارگری

 ناصر اصغری  

سئوال نشریه "انترناسیونال": انتوارات شماا از 
 حزب کمونیست کارگری چیستض ٤١کنگره 

، ٤١و  ٦ناصر اصغری: در فاصله بین دو کنگره 
جامعه ایران شاهد جنب و جاوش، و تاحارکاات 
سیاسی مهمی بوده است. اعتراضات کارگاری یاک 
گوشه بسیار مهم این تحرکات باوده. اماا ایاناهاا 

اند. موقعیت معیشتی کاارگاران فاقاط باه  گذشته
اعتراضات وسعت بیشتری خواهد داد؛ و ایاناجاا 

حازب  ٤١دیگر وظیفه حزب و بخصوص کاناگاره 
است که راه کنکرت و عملی نشان بدهد. روزاناه 
شاهد چندین اعتاراض ماهام کاارگاری هساتایام. 
قریب به اتافااا ایان اعاتاراضاات جادا از هام 

پیوندند. معلمان، کارگران بازنشسته و  بوقوع می
کارگران بسیاری از مراکز مهم تولیدی و همچنین 
نمایندگان کارگران نفت، پیش از این اعاتاراض 
خود را ابراز داشته و توجه جامعاه را باخاود و 

اند. کنگاره حازب باایاد  اعتراض خود جلب کرده
راهی جلاوی جاناباش کاارگاری باگاذارد کاه ایان 
اعتراضات به یک کانال واحد رهنمون شوند کاه 
تأثیرگذار بااشاناد. باایاد راهای جالاو جاناباش 
کارگری باز کند که رهبران جنبش کارگری عماال 
به این حزب بپیوندند. کنگره حازب باایاد یاک 
بار دیگر بر سازمانیابی جنبش کارگاری تاأکایاد 
کند و بخصوص جنبش مجامع عمومی را برجسته 

 کند.
واضح است که هیچ حزب  بقه کارگر، از جمالاه 
حزب کمونیست کارگری در جنبش کارگری خالصه 

شود. حزب  بقه کاارگار بسایاار فاراتار از  نمی
جنبش کارگری است. منتاهاا جاناباش کاارگاری و 
اعتراضات کارگران باید فوکاوس تاماام ماجااماع 
مهم حزبی مثل کنگره حزب  بقه کارگر باشناد. 
اعتراضات سازمانیافته و متحد کاارگاری ماا را 

ماان، کاه هاماان  ای به اهداف سیاسی و بارنااماه
اهداف  بقه کارگار و جاناباش کاارگاری اسات، 

 نزدیک خواهد کرد.
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آخر ساو است و ملوعلد تلعلهلهلن  
حداال دستمزد سراسری کارگلران  
برای ساو آتر. سکوتلر تلوطلئله  
گرانه از سوی دولت و نلهلادهلای  
دست ساز دولتر شلان در جلریلان  
اسللت. کللمللهللتلله مللزد را هللنللوز  
تشکهل نداده اند و ع لر خلدایلر  
از اعضای شلورایلعلاللر کلار، و  
دبللهللر کللانللون عللالللر شللوراهللای  
اسدمر برخد  هر سلاو در ایلن  
هلنلگلاک کله بسلاب چلانله زنللر  
هایشلان بلر سلر حلراج گلذاشلتلن  
اهمت نهروی کلارگلر بلرپلا بلود،  

همصدا با این تلوطلئله و خلطلاب   
به دارودسلتله هلایلش ملهلگلویلد:  
"هرگونه اظهار نظر شلتلاب زده و  
غهر کارشناسر شده در خصلوص  

  ١٦ مهزان ا زایش دسلتلملزد سلاو  
تنها  ضای مذاکرات را به زیلان  
کارگران م تلهلب خلواهلد کلرد."  
ع ت این سکوت هلملاهلنل  از  
سوی دولت و تشلکل لهلای دسلت  
سازت وحشت از وجود جلنلبلشلر  
بر سر خواسلت ا لزایلش دسلتلملزد  
است که جریان دارد و کلارگلران  
و مع مان وبلازنشلسلتلگلان سلتلون  
های ات ر آن هستند. جلنلبلشلر  
که اعتراض ع هه  قر و تلدای  
اعللتللراض کللل جللامللعلله اسللت و  
شللعللارهللایللش را در تلل للمللعللات  
کارگران در اعلتلراض بله الیلحله  
"اتد  اانلون کلار" و ملعل لملان  
بازنشسته و بازنشستگلان تلنلایل   

  ٤  للوالد بللا شللعللار خللط  للقللر  
مه هون، حقوا ما یک ملهل لهلون  
دیدین که خهلابلانلر شلد. نلکلتله  
ایللنلل للاسللت کلله امسللاو در زیللر  
حباب سکوت و در پشت درهلای  
بسته تدت دارنلد سلهلاسلت ارزان  
سازی نهروی کار را که سهاسلت  
اعدک شده دوللت اسلت، اجلرایلر  

 کنند.  
روشللن اسللت کلله کللارگللران نلله  
شورایعلاللر کلار و نله کلملهلتله  
مزدت را ابوو ندارند. و چلنلدیلن  
ساو اسلت کله بلا اعلدک رالن و  

اعتراض به دستمزدهای چند بلار  
زیر خط  قر علملد ایلن را بلهلان  
کرده اند. بارها و بارها در بهلانلهله  
هایشان و بلا تل لمل  در ملقلابلل  
مح ر که شلورایلعلاللر کلار از  
بللاالی سللر کللارگللران مشللغللوو  
رایللزنللر بللر سللر مللهللزان حللدااللل  
دستمزدهلا بلوده اسلت، اعلتلراض  
خود را بله کلل ایلن بسلاب سله  
جانبه گرایر مسوره شان آشکلارا  
بهان کرده اند. کارگران نله تلنلهلا  
دسلتللملزدهللای زیللر خلط  لقللر را  
نمهپذیرند بل لکله بله ایلن تلوطلئله  

 سکوت هن اعتراض دارند.  
از سوی دیگر در بلحل  بلر سلر  
مهزان حداال دسلتلملزدهلا، بلعلضلا  

الانلون    ٤٩ ارجاع کارگران به بند  
کلار اسلت. بلر اسللا  ایللن بللنللد  
حداال مزد کارگران با تلوجله بله  
درتللد تللورمللر کلله از طللر   
بللانللک مللرکللزی جللمللهللوری  
اسدمر ایران اعدک ملر شلود و  
به اندازه زنلدگلر یلک خلانلواده،  
کله تللعلداد مللتلوسلط آن تلوسللط  
مراج  رسلملر اعلدک ملر شلود  
تعههن ملهلشلود. و ملهلزان آن بلر  
مبنای مهزان سبد هزیلنله خلانلوار  

 کارگری  تعههن شود.  
 

اما بطور وااعر جوهر ات ر ایلن  
اعتراض ایلنلسلت کله ایلنلهلا در  
حاللهلکله هلزیلنله زنلدگلر یلک  
خانوار را چهلار ملهل لهلون و نلهلن  
اعللدک کللرده و مللهللزان حللدااللل  
دستمزد را یک پلنل لن ایلن رالن  
تعههن مهکنند، حتر بلنلد الانلون  
خود را رعایت نمهکلنلنلد. نلملونله  
ات اتحادیه آزاد کلارگلران ایلران  
است که در  راخوان خود بلر سلر  
مبارزه ای ملتلحلد و اجلتلملاعلر  
برای خواست ا زایش دستلملزدهلا،  

  ٤٩ خواستار اجلرایلر شلدن بلنلد  
اانون کار شده است. بله علبلارت  
روشنتر با توجه به نکات دیگلری  
کلله در اطللدعللهلله ایللن تشللکللل  
کارگری آمده است، و بلا تلوجله  

به سابقه  عالهت و موضعلگلهلری  
هللای تللاکللنللونللر ات مللهللتللوان  
 همهد که آنها هن خواهان اجلرای  

و تعههن ملهلزان حلداالل    ٤٩ ماده  
دستلملزد هلا بلر اسلا  زنلدگلر  

نخره هستند و هلن    ٤ یک خانواده  
به دستمزد زیر خط  قر اعلتلراض  

 دارند . 
 

تحبلت ملن ایلنلسلت کله بلدون  
اعدک ران که بلهلانلگلر اعلتلراض  
کارگران به زندگر زیر خط  لقلر  
و به نخس وجود شورایعلاللر کلار  
و رایزنر از باالی سر آنها بلر سلر  
اللهللمللت نللهللروی کللارشللان اسللت،  

  ٤٩ خلواسلت اجلرایلر شلدن بلنلد  
اانون کلار کله بلنلدی کل لر و  
ناروشن است، نه تلنلهلا اعلتلراض  
ما  را به روشنر بهان نلملهلکلنلد،  
ب که عقب تر از پلهلشلروی هلای  
تا کنونر ما خلواهلد بلود. طلر   
خواست ا زایش دستمزدهلا بلاالی  
خط  قر بهانگر اعتلراض کلارگلر  
به  قر و بر تامهنر است و ایلن  
اعتراض یک جنبه مهن جنبشلر  
است که بر سر خلواسلت ا لزایلش  
دستمزدها جریان دارد و اتلحلادیله  
آزاد بطور وااعر خود یک ستلون  
مهن این جنبش و اتحاد کارگر و  
مللعلل للن بللوده و هسللت، را بللهللان  

الانلون    ٤٩ نمهکند. بنلا بلر بلنلد  
کار، شورایعاللر کلار اسلت کله  

  ١ دستمزد را تلعلهلهلن ملهلکلنلد.  
عضو این شورا یعنر سه نمایلنلده  
دولت، سه نماینده کار رما و سله  
نمایلنلده تشلکل لهلای دسلت سلاز  
حکومتر، تحت عنوان سه جانبله  

گللرایللر کلله هللهللچ ربللطللر بلله  
کارگر ندارد، مر نشلهلنلنلد و از  
باالی سر کارگر بر سر دسلتلملزد  
او تصمهن مهگلهلرنلد و ایلن خلود  
اولهن موضوع اعتلراض کلارگلران  
و خللود اتللحللادیلله آزاد کللارگللران  
است. بلعلدوه کلارگلر حلتلر در  
تعههلن هلملان نلرخ تلورک و سلبلد  
هزینه ای که بله آن اشلاره شلده،  
هللهللچ نللقللشللر نللدارد و مللنللا لل   
سرمایه داران و حکومتشان اسلت  
که ران آنها را تعلهلهلن ملهلکلنلد.  
بگذرین که این بند حتر مبلنلای  
تعههن تعداد خانلوار کلارگلری را  

 هن ناروشن گذاشته است.  
 

بویژه با توجه به اینکه سلاو البلل  
تشللکللل و جللملل  کللارگللری    ٩٩ 

متحدانله حلوو خلواسلت ا لزایلش  
دستمزدها به بلاالی خلط  لقلر و  
باالتر از سله ملهل لهلون و پلانصلد  
هزار توملان بسلهلج شلدنلد و ایلن  
یک پهشروی مهلن ایلن جلنلبلش  
برای خواست ا زایشت دستملزدهلا  
بللود، امسللاو نللهللز  نللبللایللد در  
موضعگهری ع هه دسلتلملزدهلای  
زیر خط  لقلر، تلعلهلهلن ایلن رالن  
نادیده گلر لتله شلود. ایلن یلک  
پهشروی مهن بود که مسلتلقلهلملا  
تصملهلملات شلورایلعلاللر کلار و  
سهاست ریاضت ااتصلادی دوللت  
را بلله چللالللش مللهللکللشللد و بللر  
خواست وااعر کلارگلران تلکلهله  

 دارد. 
 

بلله عللبللارت روشللنللتللر اعللتللراض  
کارگران به این بساب بردگلر، و  

زندگلر زیلر خلط  لقلر در گلاک  
نوست،  باید با ج و آمدن بلا رالن  
مشوص و اعدک اینکه اگر سلبلد  
هزینه یلک خلانلوار چلهلار نلخلره  
چللهللار مللهلل للهللون و نللهللن اسللت،  
دستمزد ما باید باالتر از ایلن رالن  
باشد و ما به زنلدگلر زیلر خلط  
 قر تن نملهلدهلهلن، خلود را بلهلان  
کند. این کاریست کله اتلحلادیله  

  ٤١ آزاد خود پرچملدارت بلوده و  
هزار امضا بر سر خواست ا لزایلش  
دستمزد، و بهانهه مشترس جعلخلر  
عظهن زاده و اسماعهل علبلدی از  
جم ه کارزارهایر است که نلقلش  
و جایلگلاه بلرجسلتله ایلن تشلکلل  
کارگلری را در آن بله روشلنلر  
مهتوان دید. با متحد شدن عل لهله  
زندگر زیر خط  قر و با خواسلت  
ا زایلش دسلتلملزدهلا در الدک اوو  
باالتر از خط  قر، یعنر باالتلر از  
چهار مه هون و نلهلن اعلدک شلده  
خلود دولللت، اعللتللراضللملان را بلله  
سهرس مسوره سه جانبه گرایلر  
شللورایللعللالللر کللار جللمللهللوری  
اسلدملر اعلدک کللنلهلن. بلا ایللن  
گختمان کل کارگلران، ملعل لملان،  
بازنشستگان، پرستاران و خلانلواده  
های کارگری و بلولش علظلهلن  
جامعه که به زنلدگلر زیلر خلط  
 قر اعتراض دارند را متحد کلرده  
و تف اعتراضمان را اجلتلملاعلر  
و گسترده تر از هلر سلاو شلکلل  
دههن. با چنهن ادرتر اسلت کله  
مللهللتللوان، تللعللرضللات حللکللومللت  
اسلللدملللر را بللله زنلللدگلللر و  

 معهشتمان عقب زد.  
 

 قانون کار ٤٤بحثی بر سر تعیین حداقل دستمزد و ارجاع به بند 
 شهال دانشفر 

اعتراض کارگران به این بساط بردگی، و زندگی زیر خط فقر در 
گام نخست،  باید با جلو آمدن با رقم مشخص و اعالم اینکاه اگار 
سبد هزینه یک خانوار چهار نافاره چاهاار مایالایاون و نایام اسات، 
دستمزد ما باید باالتر از این رقم باشد و ما به زندگی زیر خاط 

 فقر تن نمیدهیم، 
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 ٥١ صفحه  

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 فصل جدیدی در اعتراضات قدرتمند کارگران هپکو

 بیانیه هایی علیه امنیتی کردن مبارزات فعالین اجتماعی و علیه اعدام
 مکثی بر شعار الله اکبر

 شهال دانشفر

اداملله اعللتللراضللات اللدرتللمللنللد  
کارگران هپکو و به مهلدان آملدن  
خانواده هلا در ایلن اعلتلراضلات،  
بهانهه اعلتلراضلر هلزار کلارگلر،  
مع ن و  عاو اجتماعر و بلهلانلهله  
جملعلر از کلارگلران در جلنلوب  
کرج در حمایت از جلعلخلر علظلهلن  
زاده و اسللمللاعللهللل عللبللدی بللا  
خواست پایلان دادن بله املنلهلتلر  
کردن مبارزات اجتلملاعلر، نلامله  
تعدادی از  لعلاللهلن سلهلاسلر از  
رجایر شهر در اعتراض به یلورت  
به منزو جعخلر علظلهلن زاده و در  
اعتراض به دستگهری های اخهلر  
و احکاک سنگهلن زنلدان و حلکلن  
اعلداک بلله چللنلد جلوان در غللرب  
کشور با خلواسلت للغلو مل لازات  
اعداک و خاتمله یلا لتلن املنلهلتلر  
کردن مبارزات مردک،  در کلنلار  
اعتراضات گسترده کلارگلری از  
جللملل لله خللبللرهللا و مسللائللل مللهللن  
جنبش اعلتلراضلر کلارگلری در  

 هخته گذشته است. 
فصااال جااادیااادی در 
اعتراضات قدرتمناد 

 کارگران هپکو
نوزدهن بهملن  صلل جلدیلدی در  
اعلتلراضللات الدرتللملنلد کلارگللران  
هللپللکللو بللود. اعللتللراضللات ایللن  
کللارگللران از اوائللل دیللمللاه در  

مللاه دسللتللمللزد    ١ اعللتللراض بلله  
پرداخت نشده و در مقابل خطر بله  
تعلطلهل لر کشلانلدن کلارخلانله و  
بهکار شدنشان از کار آغلاز و در  
ه دهن دیماه شکلل  شلرده تلری  
بوود گر لت و هلملچلنلان ادامله  
دارد. طلر ایلن ملدت کلارگلران  
هلپلکلو ملتلحلد و یلکلپلارچله بلا  
ت معات هر روزه و راهپهملایلر در  
شهر و سردادن سرود همبلسلتلگلر  
در خللهللابللانللهللای اراس  ضللای  
دیگری به این شهر داده انلد. روز  

نونزدهن بهمن با بله ملهلدان آملدن  
خللانللواده هللا و شللرکللت آنللهللا در  
تحصن شبلانله کلارگلران در بلا   
ملل للر، ایللن مللبللارزات وارد  للاز  
جدیدی شد. کارگران در این روز  
بللا داد شللعللار "زیللر بللار سللتللن  
نللمللهللکللنللهللن زنللگللر، جللان  للدا  
مهکنهلن در راه آزادگلر"، سلرود  

 آزادگر سر دادند. 
کارگران هپکو پس از یلک ملاه  
اعتراض جانانه توانستند بلولشلر  
از مطالباتشان را بگهرند و تلبلح  

ملاه    ١ بهمن دو ملاه از    ٧١ روز  
ط ب آنان پرداخت شد. بله گلخلتله  
کارگران در جل لسله ای کله در  
تللبللح ایللن روز در اسللتللانللداری  
اراس بللرگللزار شللد، مسللئللوالن  
وعده داده اند که ملابلقلر طل لب  
آنان را تا پانزدهن اسخلنلد پلرداخلت  

 شود.  
اعللتللراض کللارگللران هللپللکللو بلله    

دستمزدهای پلرداخلت نشلده و در  
د اع از کار و معهشتشلان اسلت،  
امللا ایللن کللارگللران در طللوو  
اعتراضاتشان کل بساب تلبلعلهل   
و نابرابری حلاکلن را بله چلاللش  

 کشهده اند.  
کارگران هپکو را تنها نلگلذاریلن.  
اعتراضات کلارگلران هلپلکلو بله  
همه کارگران مربلوب اسلت و از  
آن وسهعا حمایت کلنلهلن. انلتلظلار  
است مردک اراس و کلارگلران در  
کللارخللانلل للات آوانللگللان، مللاشللهللن  
سازی اراس، تنای  و کلارگلران  
در دیگر کارخان لات ایلن شلهلر،  
وسهعا از این اعتراضلات حلملایلت  
کنند. زنده باد کارگلران هلپلکلو،  

 زنده باد همبستگر کارگری 
 

مکثی بر شعاار الالاه 
 اکبر

نللزدیللک بلله یللکللمللاه اسللت کلله  

کارگران هپکو ت م  ملهلکلنلنلد،  
سللرود آزادی سللر مللهللدهللنللد، در  
سلوللنللرانلر هللایشلان از دردهللای  
مشترس مردک سون مهلگلویلنلد،  
ملللردک را بللله حلللملللایلللت از  
اعلتللراضللاتشللان  لراخللوانللده انللد و  
اکنون خانواده ها نلهلز بله ملهلدان  
آمللده انللد. بللدیللن تللرتللهللب ایللن  
اعتراضات به نمودی از اتلحلاد و  
هملبلسلتلگلر تلبلدیلل شلده و در  
مقابل چشمان همگان مهدرخشلد.  
اما در ملقلطلعلر از ایلن ملبلارزه  
شعاری سر داده شلد، کله جلای  
مکل  دارد. شلعلار الل له اکلبلر.  
شعاری که مهتواند تف ملتلحلد  
این مبارزات را بشکند. ملهلتلوانلد  
به سدی بلرای جل لو ر لتلن ایلن  
اعتراضات تبدیل شلود. الزمسلت  
بحثر روی آن داشته باشهن. سلاو  

مللردک بللرای رهللایللر از شللر    ١٧ 
سللاو حللکللومللت    ١١ خللخللقللان  

شللاهللنللشللاهللر، در اعللتللراض بلله  
تبعه  و نابرابری و برای داشلتلن  
یک زندگر بهتر بلا شلعلارهلای  
مر  بر شاه، زنلدانلر سلهلاسلر  
آزاد باید گردد، به خهابان آملدنلد.  
در آنلملوال  ارتل لاع اسلدملر بلا  
 ریب وحدت کل لمله شلعلار الل له  
اکبر را به خهابان آورد. ال ه اکلبلر  
های شبانه بلر پشلت بلاک هلا را  
برپا کرد و با این شعار جملهلوری  
اسللدمللر را بللر مللردک غللالللب  
کلللردنلللد. بلللا ایلللن شلللعلللار بللله  
تشک هایمان حم ه کردند. به زنلان  
حم ه کردند و به تلورت زنلانلر  
که آرایش مهکردند و حل لاب بلر  
سر نداشتند، تهغ کشهدند و اسلهلد  
پاشهدند. با این شلعلار حل لاب را  
اجباری کردند. با این شعار المله  
کش ها و اوبلات حلزب الل له را  
برای سرکوب مبارزات ملردک بله  
خهابان ها ریوتند. بلا ایلن شلعلار  
اعداک و جلنلایلت کلردنلد. بلا ایلن  

شعار سرکوبمان کردند و انلقلدب  
مان را بله شلکلسلت کشلانلدنلد.  
املروز هلن ایلن شلعلار نلهلروهللای  
حا ظ نظاک  و دارو دسلتله هلای  
شورای اسدمر چر هاست کله  
مهکوشند هر جا که مر بلهلنلنلد  
کنترو اوضاع از دسلتلشلان خلارج  
مهشود، آنرا به مهدان آورند. ملر  
کوشند بلا سلردادن ایلن شلعلار و  
آوردن عکس خامنه ای و سلران  
جنایتکارشان، رنل  ملذهلبلر و  
حکومتر به اعتراضات ما ملردک  
بزنند. برای اینکه بلقلوو خلودشلان  
سلللاخلللتلللار شلللکلللنلللر نشلللود و  
اعتراضاتمان را عقب بزنند. اجلازه  
نللدهللهللن بللا ایللن شللعللار تللف  
اعتلراضلملان را ملتلخلرا کلنلنلد.  
سردادن ایلن شلعلار خلریلدن علملر  
برای جملهلوری اسلدملر اسلت.  
شعار ال ه اکبر، شلعلار ملا ملردک  
بللرای داشللتللن یللک زنللدگللر  
انسانر نهست. ما که مهوواهلهلن  
آزاد باشهن. تبعهل  نلبلاشلد و از  
اهد اینهمه  قر و  دکلت نل لات  
پلهللدا کللنللهلن و ریشله هللمله ایللن  
مصائب را از بهن ببرین. شعارملان  
آزادیسللت. شللعللار مللان بللرابللری  
است. خواست ا بر تلک تلک  
ما جارو شدن کل بساب سلرملایله  
داری وحشر حاکن، از بهلن بلردن  
استثلملار و تلبلعلهل  و بلرپلایلر  

 جامعه ای انسانر است.   
بیانیه هایای عالایاه 
امااانااایاااتااای کاااردن 
ماابااارزات فااعااالاایاان 
اجاتامااعای و عالایااه 

 اعدام
بهانهه اعلتلراضلر هلزار کلارگلر،  
مللعلل للن و  للعللاو اجللتللمللاعللر در  
حمایت از جلعلخلر علظلهلن زاده و  
اسماعهل عبدی با خواست پلایلان  

دادن به امنهتر کلردن ملبلارزات  
اجللتللمللاعللر، نللاملله جللمللعللر از  
کلللارگلللران جلللنلللوب کلللرج در  
ملللحلللکلللوملللهلللت تلللدت بلللرای  
دستلگلهلری جلعلخلر علظلهلن زاده،  
بهانهه جمعر از زندانهان سلهلاسلر  
از زندان رجایلر شلهلر در هلملهلن  
رابطه و ع هه اعداک هلا از جلمل له  
اتخااات مهن در اعلتلراض عل لهله  
سرکوبگریهای حکلوملت، عل لهله  
املنلهلتلر کللردن ملبلارزات و در  
د اع ازحگ تشکل، حگ اعلتلصلاب  
و آزادیهای پایله ای در جلاملعله  
است. در بوشر پلایلانلر بلهلانلهله  
اعتراضر هزار نخره در حملایلت از  
جعخلر علظلهلن زاده و اسلملاعلهلل  
عللبللدی چللنللهللن آمللده اسللت:  
"ماجمعر از  عالهن تنخر مع لن  
و کارگری و مدنر ضمن اعلدک  
حلمللایللت از جللعلخللرعللظلهللن زاده و  
تدشهای مستمر ایشان در جلهلت  
ر   اتهاملات املنلهلتلر ازپلرونلده  
های  عالهن کارگری، ومع ملهلن  
خواستار ر   این اتهلاملات واهلر  
و بر ربط از پرونده های  علاللهلن  
کارگری ومع مان شده و خلواهلان  
آزادی بللر اللهللد وشللرب آنللان  

 هستهن". 
همچنهن جمعلر از کلارگلران از  
جلنللوب کللرج  در بللهلانللهلله خللود  
یورت به منزو جعخلر علظلهلن زاده  
رئهس ههات مدیلره اتلحلادیله آزاد  
کارگران به منلظلور دسلتلگلهلری  
وی را دشللمللنللر بللا مللنللا لل   
کارگران خوانده و بر خلواسلتلهلای  
کللارگللران مللبللنللر بللر خللواسللت  
ا زایش دستمزدها به بلاالی خلط  
 قر، لغو اراردادهای موالت، حلگ  
تشکل و بازگرداندن پلوللهلای بله  
سرات ر ته توسط املثلاو سلعلهلد  
مرتضوی ها به سخره کارگلران و  
محاکمه دزدان مه هاردی تلاکلهلد  

 شده است.  
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 ٥٥ صفحه  

  ٣ از صفحه        
در همهن راستا جمعر از زندانلهلان  
 سهاسر در زندان رجایر شهر به  

اسامر سعهلد ملاسلوری، بلهلنلاک  
ابللراهللهللن زاده، تللالللح کللهللنللدو،  
ابراههن  هروزی، حسلن تلادالر،  
سللهللهللل بللابللادی، رضللا ابللطللهللر  
منخرد، رضا کاهه، شاههن ذوالر  
تبار، حسهن غدمر آذر، ملحلملد  
اکبری، حسهن کلاکلاونلد، املهلر  
حسهن وند سهار، عبا  تلوکل لر  
دراعللتللراض بلله کللل دسللتللگللاه  
اضایر و احکاک ظالمانه ات، در  
اعتراض به یورت به منزو جلعلخلر  
عظهن زاده و تدور احلکلاک اعلداک  

و زندانهای سنگهنر بلرای چلنلد  
جلللوان در غللللرب کشللللور و  
دسلتلگلهلری دو تلن از  لعلاللهللن  
سهاسر خانن شلهلنلاز اکلبلری و  
ناتر ا داری و همچنلهلن انلتلقلاو  
امهرمعزی زنلدانلر سلهلاسلر بله  
مللکللان نللامللعلل للومللر نللاملله ای  
خللطللاب بلله هللملله انسللانللهللای  
آزادیوواه و سلازملانلهلای ملدا ل   
حقوا انسانلهلا در سلراسلر جلهلان  
داده اند که در بولش پلایلانلر آن  
چنهن آمده است: "ما از تلملاملر  
انسللانللهللای آزادیللوللواه، از هللملله  
کللارگللران، مللعلل للمللان و مللردک  
معترض، از هلمله  سلازملانلهلای  

کارگری و نهادهای انسانلدوسلت  
در سراسر جهان ملهلولواهلهلن کله  
ضمن محلکلوک کلردن یلورت بله  
مللنللزو جللعللخللر عللظللهللن زاده و  
دستگهری خانن شهناز کریملر و  
نلاتلر ا داری از کلارزار عل لهلله  
امنهتر کردن مبارزات کارگلران،  
معل لملان و ملردک ملعلتلرض کله  
کارزاری در د اع از حگ تشلکلل،  
حگ اعتصاب و آزادی های پلایله  
ای و بللرحللگ مللا مللردک اسللت،  
حمایت و پشلتلهلبلانلر کلنلنلد. و  
هللمللراه بللا مللا خللواسللتللار آزادی  
 وری خانلن شلهلنلاز کلریلملر و  
ناتر ا داری و تماملر زنلدانلهلان  

سهاسر شوند." و با اعلتلراض بله  
تللدرو حللکللن عللداک و احللکللاک  
سنگهن زندان برای جند جلوان در  
غرب کشور خلواسلتلار للغلو ایلن  
احکاک و لغو م ازات اعلداک شلده  

 اند.   
ما مهوواههن وسلهلعلا بله احلکلاک  
تادر شده ظالمانه اعداک و حلبلس  
های سنگهن برای جلوانلان غلرب  
کشور در اشنویه معلتلرض شلونلد  
واز خواست ملا ملبلنلر بلر للغلو  
ملل للازات اعللداک و لللغللو  للوری  
احکاک تلادره بلرای ایلن جلوانلان  
پشللتللهللبللانللر کللنللنللد و از هللهللچ  
 شاری برای ج لوگلهلری از ایلن  

سرکوبها  لروگلذار نلکلنلنلد. ملا  
مهوواههن هر کس که ایلن نلامله  
را مهوواند، تدای اعلتلراض ملا  

 در سطح جهانر باشد". 
این بهانهه ها نشلانلر از  ضلای  
اعللتللراض در درون زنللدانللهللا و  
گختمانهایر است که در ملدیلای  
اجتلملاعلر عل لهله سلرکلوبلگلری  
هللای حللکللومللت وجللود دارد.  
جنبشر عل لهله املنلهلتلر کلردن  
مبلارزات کلارگلران، ملعل لملان و  
 عالهن اجتماعر، جنبشر عل لهله  
اعللداک کلله هللر روز ابللعللادی  
اجتماعر تر پهدا مهکند. بله ایلن  

 حرکت اعتراضر بپهوندین. 

 قطعنامه ها، قرارها و اسناد پیشنهادی به کنگره
 

 قطعنامه پیشنهادی به کنگره: موقعیت ویژه جنبش کارگری; ارائه دهنده: اصغر کریمی، شهال دانشفر. ٤
 

 . قرار جنبش تشکلیابی کارگری٩

   
قطعنامه پیشناهاادی 

 به کنگره: 
موقعیت ویژه جناباش 
کااااارگااااری; ارائااااه 
دهاااانااااده: اصااااغاااار 
 کریمی، شهال دانشفر

 
جللنللبللش کللارگللری در ایللران در  
آسللتللانلله جللهللشللر بللزر  اللرار  
گر ته است. در  ضای ملتلحلوو  
اجتماعر و موج هن سرنوشتلر و  
هللمللبللسللتللگلللر بللا مللبلللارزات  
کارگری، این جنبش اکنون ثلقلل  
سهاسر مهمر در جلاملعله پلهلدا  
کللرده، و بلله آسللتللانلله ایلل للاد  
تشکل لهلای تلوده ای کلارگلری  
رسهده اسلت. ملهلملتلریلن ملوللخله  
های این تحوو و پهشروی چنلهلن  

 است: 
 
مللللبللللارزات کللللارگللللری،    -٩ 

اعتصابات طوالنر ملدت و پلر  

در پلر در ملراکلز تلنلعلتلر و  
ت معات در مقابل مراکز دوللتلر  
به امری روزملره تلبلدیلل شلده و  
اتحاد و هلملبلسلتلگلر و پلهلونلد  
بوشهای ملولتل لف کلارگلران را  
تقویلت کلرده اسلت. اعلتلراضلات  
سللراسللری و رو بلله گسللتللرت  
مع ملان و بلازنشلسلتلگلان، یلک  
جنبه مهن ایلن تلحلوو را بلازتلاب  

 مهدهد. 
 
جنبش ا زایش دستمزد اکنلون    -٧ 

یک جنبش گسترده و اجتماعلر  
است. خلواسلت ا لزایلش چلنلدیلن  
برابر دستمزدهلا و ملقلایسله خلط  
 قر و سطح موجود دستمزدهلا در  
شعارها و بهانهه هلای ملعل لملان،  
کلللارگلللران و پلللرسلللتلللاران و  
بازنشستگان بلهلان ملهلشلود. ایلن  
خواست و ج و آمدن خواسلتلهلایلر  
چلون طلب رایلگلان و تلحلصلهللل  
رایلگللان تلوالل  کللارگلران و کللل  
جامعه را از داشتن یک زنلدگلر  

 انسانر بهان مهکند. 
 

تلدت کلارگلران و ملعل لملان    -٩ 
برای آزادی اعتراض و اعتلصلاب  
و تشکل در شلکلل مشلولص و  
تللعللرضللر  حللذ  پللرونللده هللای  
امنهتر و غلهلر املنلهلتلر کلردن  
اعتراضات کارگری خود را بلهلان  
مللهللکللنللد و ایللن امللر ابللعللادی  

 اجتماعر به خود گر ته است. 
 
تشللکلل للهللای کللارگللری و    -٤ 

مسللتللقللل از دولللت و  للعللالللهللن  
سرشنا  جنلبلش کلارگلری کله  
نللقللش ویللژه ای در سللالللهللای  
گللذشللتلله ایللخللا کللرده انللد، تللف  
گسترده ای از رهبلران کلارگلری  
کللله در دو اعلللتلللصلللابلللات و  
اعتراضات مکلرر و طلوالنلر پلا  
به مهدان گذاشته اند و شبکه هلا  
و جم  های زیادی که در ابلعلاد  
مح ر و سراسری شکل گلر لتله  
است، نلهلروی الزک بلرای شلکلل  
دادن به تشک هلای کلارگلری را  

  راهن کرده است. 
 
رانده شلدن ملهل لهلونلهلا جلوان    -١ 

تللحللصللهللل کللرده و دانشللگللاهللر  
بصورت کارگر شاغلل و بلهلکلار  
بلله تللف طللبللقلله کللارگللر در  
سالهای اخهر بلا لت دیلگلری بله  
طللبللقلله کللارگللر داده و تللوان  
مبارزاتر و سازمانهابر کارگلران  
را بللطللور مللحللسللوسللر بللاال بللرده  

 است. 
 
حضلللور خلللانلللواده هلللا در    -٦ 

ت ملعلات اعلتلراضلر کلارگلری  
گسترت یا ته و به یلک سلنلت  
رایج تبدیل شده است. این امر بله  
جنش کارگری بلعلد اجلتلملاعلر  
تللری داده و زملللهللنللله جللل لللب  
همبستگر با مبارزات کلارگلری  

 را تقویت کرده است. 
 
م م  عمومر بعنوان ابلزاری    -٧ 

برای تصمهلن گلهلری جلملعلر و  
ااداک متحدانه در جریلان بسلهلاری  
از مبارزات شکل گلر لتله اسلت.  
در بهلانلهله هلا و  لراخلوان هلای  
کارگران نهز گختملان و  لراخلوان  
م م  علملوملر رواج بلهلشلتلری  

یا ته و م م  عموملر کلارایلر  
و اهمهت خودرا برای دخاللتلگلری  
توده های کارگران بهش از پلهلش  

 نشان داده است. 
 
در ملللهلللان ملللعللل لللملللان،    -٨ 

بللازنشللسللتللگللان و پللرسللتللاران،  
کارگران پتروشهمر هلا و بلرا و  
آتش نشانر و برخر مراکز دیگلر  
اعللتللراضللات شللکلل للر سللراسللری  
بوود گر ته و بسلتلر ملنلاسلبلر  
برای ملتلشلکلل شلدن در سلطلح  
سراسری در این بلولشلهلا بلوجلود  

 آورده است. 
 
روی آوری بللوللش هلللای    -١ 

ملولتل لف کلارگلران بله ملدیللای  
اجتماعر و تشکلهلل گلروهلهلای  
مبارزاتر هزاران نخلره در شلبلکله  
هللای اجللتللمللاعللر نللهللز زمللهللنلله  
 راخوانهای سلراسلری و تشلکلل  
های سراسری کارگران را بهشلتلر  

  راهن کرده است. 
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  ٥١ از صفحه   
اکلنلون علملد کلارگلران و    -٩١ 

مع مان در کنار هن تف واحلدی  
را تشللکللهللل مللهللدهللنللد. طللر   
خواستهای مشترس و عموملر،  
از یکسو ملبلارزات بلولش هلای  
مللوللتلل للف کللارگللران، مللعلل للمللان،  
پرستاران، بازنشسلتلگلان و بلولش  
عظهمر از جامعه را به هن پهلونلد  
داده است و از سوی دیگر تلوجله  
و حلملایلت بلولشلهلای ملولتل لف  
جلاملعله و  لعللاللهلن اعلتلراضللات  
اجتماعر را به جنبش کلارگلری  

 ج ب کرده است. 
 

تعمهگ بلحلران االتلصلادی و    -٩٩ 
سهاسر العدج حکومت، به جلان  
هن ا تادن مقامات حکومتلر در  
سطو  موت ف، تلوان و اعلتلملاد  
بلنللخلس حلکللوملت و ارگللانلهللای  
سرکوب آنرا در مواجهه بلا ملردک  
بشدت کاهش داده و توازن الوا را  
به نخ  کلارگلران و علملوک ملردک  

 تغههر داده است. 
 

این پهشرویها و تحوالت شرایط را  

برای ای اد تشکل های توده ای  
کللارگللران  للراهللن کللرده  اسللت.  
تحقگ این امر و تعمهگ و تلثلبلهلت  
پهشروی هلای تلاکلنلونلر یلک  
اولویت ملهلن حلزب کلملونلهلسلت  
کارگری است. حزب برای ای لاد  
وسللهلل  تللریللن اتللحللاد در مللهللان  
کارگلران و بلولش هلای وسلهل   
جامعه و ج ب همبستگر هلرچله  
گسللتللرده تللر بللهللن الللملل لل للر بللا  
کارگران در ایران پهگهرانله تلدت  
مهکند و همله  لعلاللهلن جلنلبلش  
کارگری را به پهوستن بله حلزب  

 سهاسر خود  رامهوواند. 
 

 ارائه دهنده:
اصغر کریمی، شهال  

 دانشفر
 

   تایید کننده:
 نسان نودینیان، 
 نازنین برومند، 

 حسن صالحی
 ٩١٤٧ژانویه   ٣٤

 

 
 

قرار جنبش 
تشااکاالاایاااباای 

 کارگری
 

 با توجه به اینکه 
 
تشکل نه تنها ابزار و سلد      -٩ 

مللبللارزه بلل للکلله ظللر  تللحللقللگ و  
تحکلهلن هلویلت جلملعلر و ابلراز  
هویت طبقاتر کارگر اسلت و از  
این رو بعنوان یک املر و هلد   
در خود جایگاه مهن و حهاتلر در  

 جنبش کارگری دارد. 
 
در شرایط حاضلر از یلکلسلو     -٧ 

تشللکللهللل ملل للملل  عللمللومللر و  
 راخوان به آن به یلک سلنلت در  
اعتراضات  کارگری تبدیل شلده  
است و از سوی دیگلر در بلولش  
هائلر از طلبلقله کلارگلر اوللهلن  

جللوانللله هلللا و نلللملللونللله هلللای  
تشک های تلوده ای و سلراسلری  
شلللکلللل گلللر لللتللله اسلللت. ایلللن  
نشاندهنده آمادگر شلرایلط بلرای  
ای اد و تثبهت تشلکل لهلای تلوده  

 ای کارگری است. 
 

کنگره بر ضرورت و امکانپلذیلری  
شکل دادن و دامن زدن به جنبلش  
تشک هابر کلارگلری در شلرایلط  
حاضر تاکهلد ملهلکلنلد و تلدت  
مهکند تا ای اد تشکل  بلعلنلوان  
یک اولویت و هلد  و املر در  
خللود در دسللتللور کللار  للعللالللهللن  
جنبلش کلارگلری الرار بلگلهلرد.  
 عالهن این جنبش در هلر ملبلارزه  
و اعتراض کارگری امر متحد و  
متشکل شدن و متشلکلل ملانلدن  
کارگران را دنباو مهکننلد و ایلن  
امللر را یللک شللاخللص مللهللن  
پهشروی کارگران در هر اعتلراض  
و مبارزه ای ملهلدانلنلد. جلنلبلش  
تشلکلل یلابلر ملهلتلوانلد و بلایللد  

همانند جنبلش ا لزایلش دسلتلملزد   
به یک جنبش ع نر و گسلتلرده  
با نهادها و چلهلره هلا و بلهلانلهله  

 های ویژه خود تبدیل بشود. 
 

حزب کلملونلهلسلت کلارگلری بلا  
تدت برای تقویت جنبش مل لمل   
عللمللومللر و تشللکللهللل ملل للاملل   
عملوملر، و بلا حلملایلت از هلر  
تشکل کارگری مستقل از دوللت  
و از هر تدت  عاللهلن کلارگلری  
برای ای اد تشک هلای تلوده ای،  
 عاالنه برای شکل دادن به یلک  
جنبش گسترده برای تشکل لهلابلر  
کللارگللران مللر کللوشللد و هللملله  
 للعللالللهللن کللارگللری را بلله ایللن  

 جنبش  رامهوواند. 
 

 ارائه دهنده: 
 حمید تقوائی

 
 تائید کنندگان: 
 سیما بهاری، 
  ه حسینی، 

 عبدل گلپریان، 
 فراز آزادی
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مللارکللس ملل للبللور بللود کلله در  
پ ملهلک دیلگلری در رابلطله بلا  
جن   رانسه و اتلریلش درگلهلر  
شللود. اللبللد دیللدیللن کلله تللمللاک  
دمکراسر آلمان در ایلن بلرخلورد  
بهلن نلاپل لئلون و اتلریلش ملوضل   
معهنر اتلولاذ نلملود. سلرشلنلا   
ترین و با نخوذترین  لرد در ملهلان  
دمللکللراتللهللای آلللمللان، انللقللدبللر  

 Karl)اللدیللمللر کللارو وگللت  

Vogt ( ، بلود،  ٩٨١١  – ٩٨٩٧  
  ٩٨٤١ کلله وی نللهللز در سللاو  

م بور به  لرار بله سلویلس شلده  
بللود.  للعللالللهللت او بلله سللهللاسللت  
مللحللدود نللبللود. وی دانشللمللنللد  
بزرگر بود که در سلراسلر اروپلا  
شهرت داشت. او بعنوان یلکلر از  
نمایندگلان اتل لر ملاتلریلاللهلسلن  

تلاریلولر اسلت کله    –طبهلعلر  
غلللاللللبلللا، خصلللوتلللا از طلللر   
دانشمندان بور وا، با ماتلریلاللهلسلن  
تاریور مارکس و انگ س اشتبلاه  
مر شود. وی از نلخلوذ وسلهلعلر  
نه تنهلا در ملهلان دملکلراتلهلای  
آلمان، ب که هلملچلنلهلن در ملهلان  
مهاجرین انقلدبلر بلهلن اللمل ل لر،  

هلا    ها، ایتالهائلر   خصوتا لهستانر 
و م ارها برخوردار بود. خلانله او  
در  نو نقش یک مرکز سهلاسلر  
را داشت. برای ناپ ئون جل لب ایلن  
دانشللمللنللد سللرشللنللا  و رهللبللر  
دمکراتهلای آللملان بسلوی خلود  
حائز اهمهلت  لوا اللعلادی بلود.  
این املر، بلواسلطله غلرور ملخلرب  
استاد آلمانر پهر بسادگلر انل لاک  
شللد. وگللت بللا بللرادر نللاپلل للئللون  
شللاهللزاده پلل للون پلل للون کلله نللقللش  
لهبرالر بزر  و هوادار دانلش را  
بازی مر کلرد رابلطله دوسلتلانله  

وگلت از وی پلوو    –ای داشت  
دریللا للت کللرده بللود تللا مللهللان  
نملایلنلدگلان گلروهلهلای ملهلاجلر  

 موت ف توزی  کند. 

زمللانللهللکلله ایللن اسللتللاد مللا بللا  
ااطعهت تملاک بله پشلتلهلبلانلر از  
ناپ ئون و ایتالها بلرخلاسلت، اللبلتله  
تأثهر عظهمر بر روی گروهلهلای  
موت ف انقدبهون مهاجر گذاشلت.  
همانطوریکه همواره در ایلنلگلونله  

ا لتلنلد، در بلهلن    مواا  اتخاا ملر 
مللللهللللاجللللریللللنللللر کلللله دارای  

ترین روابط با ملارکلس و    نزدیک 
ای کله    انگ س بودند، بودنلد علده 

روابللط خللود را بللا مللهللاجللریللن  
جمهوریوواه حخظ کلردنلد. یلکلر  
از مهاجرین جلملهلوریلولواه، کلارو  
ب هند در برابر تعدادی کمونلهلسلت  
اعدک داشت که وگت از ناپل لئلون  

کرد. این ملطل لب    پوو دریا ت مر 
هلای للنلدن    در یکلر از روزنلامله 

چلا  شلد. زملانللهلکلله ویلل لهلل للن  
   ٩١١١   –  ٩٨٧٦ للهلبلکلنلشلت ) 

کلله مللوللبللر یللک روزنللاملله  
اکسبورگر بود، این شلایلعلات را  
گزارت داد، وگت این را بلعلنلوان  
توههن به خود ت قلر نلملود و بله  
دادگاه برد و از آنلرو کله هلهلچ  
شاهد مستندی ع هله وی وجلود  

 نداشت، در محاکمه پهروز شد. 
وگت، مسرور از پهلروزیلش، جلزوه  
خاتر در ملورد ایلن ملحلاکلمله  
انتشار داد. با اطمهنان از ایلنلکله  
وی ه ن لهبکنشت حتر یک خلط  

نلوشلت،    بدون رهنمود مارکس نمر 
ک هه حمدتش را متوجه مارکلس  
کرد. و لذا این ملرد، بله ادعلای  

هلای دالهلگ،    خودت، بر طبگ داده 
مارکس را متهن سلاخلت کله در  
رأ  دستله ای از غلاتلبلهلن و  
متق بهن که ههلچ حلد و ملرزی  
بللرای خللود اللائللل نللبللودنللد، اللرار  
داشت. هلر آنلچله کله تصلورات  
یللک دمللکللرات "تللمللهللمللر"  

توانست سر هن کلنلد، عل لهله    مر 
کمونهستها پراکنده مهشد. آالای  

ات بله    وگت، مردی کله علداله 

ر للاه زنللدگللر مشللهللور بللود،  
مارکس را متهن ملر کلرد کله  
بورج کارگران در ت مل زنلدگلر  

 مر کند. 
جللزوه وگلللت، بشلللکللرانللله اسلللن  
نویسنده، و نلهلز اسلن ملردی کله  

داد    وی مورد حمل له الرارت ملر 
)مارکس تلازه "نلقلد بلر االتلصلاد  
سهاسر" خلود را ملنلتلشلر کلرده  
بود ، شور و شوار بلوجلود آورد،  

بایست انتظلار    و همانگونه که مر 
ر ت، با مساعدترین پلذیلرائلر    مر 

از جانب مطبوعات بور وا ملواجله  
های بور وا، و در    گشت. روزنامه 

رأ  همه نلویسلنلدگلان بلور وای  
مرتلد، کله زملانلر ملارکلس را  

شلنلاخلتلنلد، از ایللن    شلولصلا ملر 
 رتت که دست داده بلود تلا بله  
دشمنان ادیمهشان لل لن پلراکلنلر  

 کنند، لذت مر بردند. 
مارکس شوصا بر این عقهده بلود  
که مطبوعات حلگ داشلتلنلد هلر  
 لللردی را کللله در زنلللدگلللر  
اجتماعر ارار داشت مورد انتلقلاد  
ارار دهند. او مدعر بود که هلر  
کس که در بلرابلر علملوک ظلاهلر  
مر شود این مزیلت را دارد کله  
متحمل تشویگ و یا محکوک شلدن  
گردد. آیا از شلملا بلا سلنل  و  
سهب گندیده استقباو ملر شلود؟  
این امر اهمهت چندانر نلدارد. او  

کله بلطلور    –دشناک معمولر را  
 –پایان ناپذیری گلخلتله ملهلشلد  

مط قا نلادیلده ملهلگلر لت. تلنلهلا  
زمانهکه منا ل  هلد  مشلولص  

پذیر ت که پلاسل     ط بهد، مر   مر 
 گوید. و آنگاه بهرحن بود. 

با انتشار جزوه وگلت ایلن سلئلواو  
که آیا باید بدان پلاسل  گلخلت یلا  
نه، پلهلش آملد. السلاو و بلرخلر  
دوستان آلمانلر دیلگلر ملحلخل لش  
عللقللهللده داشللتللنللد کلله ایللن جللزوه  

بایست نادیلده گلر لتله شلود.    مر 

دیدند چه تأثهر علظلهلملر بلر لله  
وگت در اثر بردن محاکمه بوجلود  

کردند کله    آمده بود. احسا  مر 
دمکرات کبهر بطور غهرعلاملدانله  
توسط لهبکنشت زخمر شلده بلود  
و در د للاع از شللرا للت خللویللش  
کمر کنترللش را از دسلت داده  
بود. یک محاکمه دیلگلر تلنلهلا  
پهروزی دیگری برایش بله هلملراه  

آورد، بللرای ایللنللکلله دلللهلل للر    مللر 
عل للهلله او وجللود نللداشلت. بللنللظللر  

رسهد که بهترین کلاری کله    مر 
شد کرد این بود که او نادیلده    مر 

گلر للتله شلود و گللذاشلتلله شللود  
 ا کار عمومر آراک گردد. 

ای    البته چنهن استدالو علاملهلانله 
تللوانسللت مللارکللس را تللحللت    ملر 

تأثهر ارار دهد. پاس  بله حلملدت  
شد ناچهز شلملرد،    شوصر را مر 

بلایسلت    اما از شرا لت حلزب ملر 
شد. گرچه ملارکلس و    د اع مر 

نزدیکترین دوستانش الانل  بلودنلد  
که وگت وااعا رشوه گر ته بلود،  
آنها خود را سرگردان یا تند، زیلرا  
که هن ب هند و هن یلک ملهلاجلر  
دیگر حر ر را که گخلتله بلودنلد  

گللر للتللنللد و    اکللنللون پللس مللر 
لهبلکلنلشلت در ملوالعلهلت یلک  

 تهمت زننده ارار گر ته بود. 
بللاالخللره تصللمللهللن بلله جللواب داده  
گر ته شد. بواسطه عدک بهطر لر  
دادگاههای پرو ، کوششر کله  
برای بله دادگلاه کشلهلدن وگلت  

نتلهل له ملانلد.    تورت گر ت، بر 
ملانلد    تنها راهر کله بلاالر ملر 

حللملل لله از طللریللگ نللوشللتللن بللود.  
مارکس این وظلهلخله مشلکلل را  

ای    بعهده گر ت. اکنون به نلقلطله 
شللویللن کلله دوبللاره    نللزدیللک مللر 

ملل للبللوریللن شللدیللد بللا  للرانللس  
مهرین  موالخت کنلهلن. بلنلظلر  

تلوانسلت    او مارکس براحلتلر ملر 
از مقدار زیادی کوشش و دردسلر  

پللایللان و بللهللدر ر للتللن واللت    بللر 
ذیقهمت که ههچ استخلاده ای در  
راه وظهخه بزر  زندگر نداشلت،  
خدتر یابد، اگلر بسلادگلر از  
شللرکللت جسللتللن در نللزاع بللهللن  
لللهللبللکللنللشللت و وگللت اجللتللنللاب  

نمود. اما چنهن ر لتلاری بلا    مر 
عمل مارکلس کلاملد ملتلخلاوت  

 بود.   مر 
مهرین  بلحل  اسلاسلر جلاری  
در مللهللان مللهللاجللریللن را کللامللد  
نادیده گر ت. وی تشوهلص نلداد  
که در پس ایلن جلریلان، چلهلزی  

رسلهلد یلک واالعله    که بنظر مر 
شلوللصللر بللاشللد، مللوللالللخللتللهللای  
تاکتهکر عمهقر نهخته بلود کله  
بهن حلزب پلروللتلاریلائلر و هلمله  
احزاب بور وا بوجود آمده بود کله  
حلللتلللر در درون خلللود حلللزب  
پرولتلاریلائلر، طلوری کله ملورد  

هللای    السللاو نشللان داد، تللزلللزو 
خللطللرنللاکللر آشللکللار شللده بللود.  
مهرین  ایلن را نلهلز تشلولهلص  
نلداد کله کلتللاب عل للهله وگللت،  
انللتللقللادی بللر کلل للهلله اسللتللدالالت  
الساو و هملکلاران وی را در بلر  

 داشت. 
بلله خللود کللتللاب "آاللای وگللت"  
رجوع کنهن. این کتلاب از نلقلطله  

هلای    نظر ادبر از بهتلریلن نلوشلتله 
پ ملهلکلر ملارکلس اسلت. بلایلد  
اضللا لله کللنللهللن کلله در سللراسللر  
ادبللهللات، هللهللچ چللهللزی بللا ایللن  

کلنلد. جلزوه    کتاب بلرابلری نلملر 
مللعللرو  پللاسللکللاو بللود علل للهلله  
 وزویتها. در ادبلهلات الرن هل لده  
جزوات لسهن  ع هه ملولاللخلهلن  
ادبللر ات. امللا هللملله ایللنللهللا،  
همچون دیلگلر جلزوات ملعلرو ،  

 تنها دارای اهدا  ادبر بودند. 
 

 )ادامه دارد  

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
 (٣١فردریک انگلس )

 دیوید ریازانف
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 ٥٦ صفحه   

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 در بهمن ماه اعتراضات کارگری در ابعادی گسترده ادامه دارد.
مورد  ٤٤٩مورد اعتراض و رو در رویی و در مجموع  بیش از ٦تا ٣هر روز 

 اعتصاب، راه پیمایی و تجمع برگزار شده است.

در بلللهللملللن مللاه اعللتلللراضلللات  
کلارگللری در ابللعللادی گسللتللرده  

 ادامه دارد. 
مااورد ٦تااا ٣هاار روز 

اعتراض و رو در رویای 
و در مجموع  بایاش از 

مورد اعتصاب، راه  ٤٤٩
پیمایی و تجمع برگازار 

 شده است.
سه فاکتاور ماهام در 
اعااتااراضااات بااهااماان 

 ماه؛
راه پاایاامااایاای 

 کارگران
کارگران شرکت ملاشلهلن سلازی  
هللپللکللو در اراس، اعللتللراض در  
محوطله شلرکلت را بله خلهلابلان  
انتقاو دادند. شعار "زیلر بلار سلتلن  
 نمهکنهن زندگر" را سر دادند.    

 

خااااااااناااااااواده 
کااارگااران بااه 
اعااااااتااااااراض 

 پیوستند. 
بهمن در ادامه اعلتلصلاب    ٩١ روز  

و ت معات و راهلپلهلملایلر هلای  
کارگران هلپلکلو، خلانلواده هلای  
آنها نهز به ت لمل  پلهلوسلتلنلد، در  
پارس وسط شهر چلادر زدنلد و  

 تحصن شان را اعدک کردند.  
بللهللمللن خللانللواده هللای    ٧٩ روز  

کارگران روغن نبلاتلر جلهلان بله  
ت لمل  اعلتلراضلر کلارگلران در  

کللارگللر    ٧١١ زنلل للان هللمللراه بللا  
اخراجر این کارخلانله در ملقلابلل  
استانداری زن ان دست به تل لمل   
اعللتللراضللر زدنللد و خللواهلللان  
بازگشت به کار  وری کلارگلران  
و پرداخلت حلقلوا هلای ملعلواله  

 شدند 
 

اعاااتاااراضاااات 
 همزمان

ت م  همزمان کارکنان ملوسلسله  
    ثامن الح ج در مقابل سلاخلتلملان 

هللای     اسللتللانللداری  در اسللتللان 
گهدن، ازوین، کرمان، کلردسلتلان  
، اردبللهللل ،  للار ، خللراسللان  
رضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوی،  

 مازندران ....وکرمانشاه. 
تلل للملل  هللمللزمللان  کللارگللران  
پللهللمللانللکللاری شللرکللت آب و  
 اضدب خوزستان در شلهلرهلای  
آبلللادان، خلللرمشلللهلللر، هلللویلللزه و  

 سوسنگرد  
 

روزشماراعتراضلات کلارگلری از  
 ٩٩١١ اوو تابهست ودوک بهمن ماه 

 منب   اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 :٤٣٦١بهمن٩*

 »مورد اعتراض ١»

راهپهمایر کلارگلران کلارخلانله  - 
هپکو درپانزدهمهن روز اعلتلصلاب  

 های اراس!   در خهابان 
 
تلل للملل  اعللتللراضللر کللارکللنللان  -

موسسه ثلاملن اللحل لج کلرملان  
نسبت بله بلدتلکل لهلخلر شلغل لر  

 مقابل استانداری! 

 
تلل للملل  اعللتللراضللر کللارگللران  -

کارخانه  والد زر اک یزدنسبت بله  
 اخراج مقابل استانداری! 

 
ت م  کارگران سهلملان دهل لران    -

دراعتراض به بدتک هخر شلغل لر  
 مقابل کارخانه! 

 
اعتراض رسلانله ای کلارگلران    -

شرکلت کلاوشلگلران نصلر بلا لگ  
نسبت به علدک پلرداخلت ملاه هلا  

 حقوا ومطالباتشان! 
 
 :٤٣٦١بهمن٣*

 »مورد اعتراض٦»

کارگرمعلتلرض شلرکلت  ٧٩ اخراج -
آب و  اضدب سلازه هلای آبلر  

 بهرجند! 
 
اداملله اعللتللصللاب،راهللپللهللمللایللر  -

وتلل للملل  کللارگللران کللارخللانلله  
 هپکواراس! 

 
اعللتللصللاب وتلل للملل  اعللتللراضللر  -

رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانلر  
رشت دراعتراض به عدک پلرداخلت  

 ماه ها حقوا! 
 
ت م  کلارگلران شلهلرداری نلر  -

ریز در اعتراض به علدک پلرداخلت  
 ماه حقوا مقابل اداره کار! ٤ 
 
ت م  اعتراضر بلازنشلسلتلگلان    -

پهش از ملوعلد ملقلابلل مل ل لس  
 برای چندمهن بار! 

 
نللاملله سللرگشللاده اعللتللراضللر  -

کلارگللران مللنللاطلگ آزاد تلل للاری  
خوزستان نسبت بله اداره تلاملهلن  

 اجتماعر خرمشهر! 
 
کارگران کارخانله پل لر اکلریلل  -

اتخهان:اظهارات استاندار اتخهلان  
 ضدکارگری است 

 
عللدک پللرداخللت مللاه هللا حللقللوا  -

 کارگران م تم   والد نطنز! 
 

برخوردهلای چلکلشلر)از البلهلل  
اخطار، تهدید بله اخلراج و حلتلر  
اخللللراج کللللارگللللران درتللللورت  

 اعتراض! 
 
لغو ت م  پلرسلتلاران بله حلرملت  -

 شهادت آتش نشانان 
 
 :٤٣٦١بهمن٤*

 »مورد اعتراض١»

تلظللاهللرات هللملله روزه کللارگللران  -
معترض کارخانه هپلکلو درسلطلح  
شهر اراس در راه دسلتلهلابلر بله  

 مطالبات برحقشان! 
 
تلل للملل  اعللتللراضللر کللارگللران  -

کارخان ات ریسلنلدگلر  لرنل  و  
ملله نلل  نسللبللت بلله تللعللطللهلل للر  
کللارخللانلله وبللهللکللارشللدن مللقللابللل  

 استانداری ازوین! 
 
ت م  کارگران کاشر اتلخلهلان  -

ملاه  ٦ دراعتراض به علدک پلرداخلت 
 حقوا مقابل کارخانه! 

 
کارگران بهلکلار شلده کلارخلانله  -

 والد زاگر :به اوضاع نابسلاملان  
ذوب آهلن کلردسلتلان رسلهلدگلر  

 کنهد 
 
طومار  لرهلنلگلهلان بلازنشلسلتله  -

درادامه ت معات اعتراضر بلرای  
 احقاا حقوا برحقشان! 

 
 :٤٣٦١بهمن١*

 »مورد اعتراض٩»

ت م  کارگران کارخانله  ذوب   -
آهن اردبهلل دراعلتلراض بله علدک  

مللاه حللقللوا مللقللابللل  ٧ پللرداخللت  
 استانداری! 

 
سومهن روزاعتلصلاب کلارکلنلان  -

بهمارسلتلان پلهلاملبلر اعلظلن اشلن  
ملاه  ٨ دراعتراض به علدک پلرداخلت 

حللقللوا ونللداشللتللن اللرادادکللاری  
 وبهمه! 

 
 :٤٣٦١بهمن٩*
 »مورد اعتراض ٦ »

ت م  دوباره کارگران پلاالیشلگلاه  -
نلخللت کللرملانشللاه دراعللتلراض بلله  

 واگذاری به بوش خصوتر! 
 
تلل للملل   کللارگللران شللهللرداری  -

شوشتلر در اعلتلراض بله تلبلدیلل  
اللرارداد هللایشللان ازمسللتللقللهللن بلله  
 پهمانر برای دومهن روز متوالر! 

 
بهستمهن روز اعتصاب کلارگلران  -

کارخانه  سهمان مس د سل لهلملان  
دراعللتللراض بلله بلل للتللکلل للهللخللر  

 معهشتر وشغ ر! 
 
ت م  کارگران تنلایل  کلاشلر  -

اتللخللهللان دراعللتللراض بلله عللدک  
پللرداخللت مللاه هللا حللقللوا بللرای  

 چهارمهن روز متوالر! 
از سرگهری اعلتلراضلات تلدهلا  

 کارگر م تم  نهشکرهخت تپه  
نسبت به عدک پرداخت ماه حلقلوا  

 ومطالباتشان! 
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 ٥٥ صفحه  

  ٥٩ از صفحه       
ت م  کارکنان ملوسلسله ثلاملن  -

الح ج دراعتراض به بدتک لهلخلر  
شلغلل للر وبللرای بللازگشلت بللکللار  

 مقابل استانداری  ار ! 
 
 :٤٣٦١بهمن٧*

 »مورد اعتراض١»

ادامللله اعلللتلللصلللاب تلللدهلللا  -
کلللارگلللرکلللارخلللانللله سلللهلللملللان  
مس دسل لهلملان در اعلتلراض بله  
عدک پرداخت مطاللبلات ونلداشلتلن  

 امنهت شغ ر! 
 
دومللهللن تلل للملل  اعللتللراضللر  -

کلارکللنللان بللهللکلارشللده مللوسللسلله  
الل لج کلرملان طلر هلخلتله    ثاملن 

 جاری مقابل استانداری! 
 
اعلتلراض رسلانله ای کلارگللران  -

شللرکللت آبللرسللان زمللزک گللنللابللاد  
مللاه  ١ نسللبللت بلله عللدک پللرداخللت  

 حقوا! 
 

تللهللدیللد بلله اخللراج کللارگللران  
 معترض! 

 
ادامه بدتلکل لهلخلر ملعلهلشلتلر  -

وشغل کارگران کلنلتلورسلازی و  
رسلللانلللور عللل لللهلللرغلللن وعلللده و  
وعللهللدهللای مسللئللوالن طللرازاوو  

 استان ازوین! 
 
 :٤٣٦١بهمن٨*

 »مورد اعتراض٩»

اداملله اعللتللراضللات کللارگللران  -
 کارخانه هپکو در شهراراس! 

 
کللارگللران مللعللتللرض کللارخللانلله  
هپلکلو:ملردک اراس بلر تلخلاوت  

 نباشهد! 
 
 :٤٣٦١بهمن٦*

 »مورد اعتراض٤»

بهست وسلوملهلن روز اعلتلصلاب  -
کارگران کارخانه سهمان مسل لد  

 س همان! 
 
اداملله تلل للمللعللات اعللتللراضللر  -

کلارکللنللان بللهللکلارشللده مللوسللسلله  
مللللالللللر ثللللامللللن الللللحلللل للللج  
درسراسرکشور،امروزدراستان هلای  

 گهدن وآذربای ان غربر! 
 
تلل للملل  اعللتللراضللر کللارگللران  -

کارخانه  لهلبلر ایلران نسلبلت بله  
اخللراج از کللار وعللدک پللرداخللت  
مطلاللبلاتشلان ملقلابلل سلاخلتلملان  

 استانداری گهدن! 
 
سه هزارکارگر شرکت موابلرات  -

زیلللرسلللاخلللت خلللواهلللان حلللذ   
های پهمانلکلاری و علقلد    شرکت 

 ارارداد مستقهن هستند! 
 
 :٤٣٦١بهمن٤١*

 »مورد اعتراض٦»

رسوایر شلورای اسلدملر کلار  -
 کارخانه پ ر اکریل اتخهان! 

 
بهست وچلهلار روز ازاعلتلصلاب   -

کارگران کارخانه سهمان مسل لد  
 س همان گذشت! 

 
اعللتللراض کللارگللران مللعللتللرض  
کارخانه سهمان مسل لد سل لهلملان  
نسبت به تشکل های دست سلاز  

 حکومتر! 
 
آغللاز دور جللدیللد اعللتللراضللات  -

کارگران  م تم  نهلشلکلر هلخلت  
تپه بدنباو توخالر در آملدن وعلده  

 کار رما! 
 
تلل للملل  اعللتللراضللر کللارگللران  -

کللارخللانلله روغللن نللبللاتللر جللهللان  
نسلبلت بله اخلراج از کلار وعلدک  
پرداخلت ملاه هلا حلقلوا ملقلابلل  

 استانداری زن ان! 
 

کارگر این کلارخلانله اخلراج  ٧١١ 
 شدند! 

 
تلل للملل  کللارگللران بللازنشللسللتلله  -

کارخان ات   رن  ،نلاز نل  ومله  
نلل  اللزویللن مللقللابللل اسللتللانللداری  

 ازوین! 
 
اعللتللصللاب کللارگللران ورزشللگللاه  -

نقش جلهلان دراعلتلراض بله علدک  
 پرداخت ماه ها حقوا! 

 
ت م  کارگران شلهلرداری بلنلدر  -

اماک دراعتراض به علدک پلرداخلت  

 ماه حقوا! ١ 
 

تهدید کارگران معترض به اخلراج  
 از کار! 

 
اعللتللصللاب وتلل للملل  کللارگللران  -

شهرداری تلنل  ارک دراعلتلراض  
ملاه حلگ  ٩ ماه حلقلوا و ٤ به عدک  

 بهمه! 
 
 :٤٣٦١بهمن٤٤*
مورد اعتراض، و  ٤٩»

 »رو در رویی

ب ای پرداخلت حلقلوا ملعلواله   -
کلارگلرملعلتلرض سلد سلهلملره  ٩٩ 

 اخراجشان کردند!! 
 
اداملله اعللتللراضللات کللارگللران  -

کارخانه هپکو،امروزت م  ملقلابلل  
اسللتللانللداری اسللتللان مللرکللزی  

 همزمان با سخرسونگوی دولت! 
 
بهست وپن مهن روز اعلتلصلاب    -

کارگران کارخانه سهمان مسل لد  
 س همان! 

 
تلل للملل  اعللتللراضللر کللارگللران  -

بهکارشده کارخانه روغلن نلبلاتلر  
جهان مقلابلل اسلتلانلداری زنل لان  

 برای سومهن روزمتوالر! 
 

کللارگللران بللهللکللارشللده کللارخللانلله  
لللللللللبلللللللللاتلللللللللر   روغلللللللللن ن
جهان:همشهریلان،کلارگلران روغلن  

 نباتر جهان را دریابهد 
 
تلل للملل  کللارکللنللان بللهللکللارشللده  -

موسلسله ملاللر ثلاملن اللحل لج  
سللراسللرکشللور مللقللابللل بللانللک  

 مرکزی! 
 
هللزار کللارگللر  ٩ اعللتللراضللات  -

م تم  نهشکر هلخلت تلپله یلک  
 هخته راپشت سرگذاشت! 

 
اعتصاب واعتراضلات کلارگلران  -

معدن زغاو سن  کرملان بلرای  
دست یابر به مطالبلات پلرداخلت  

 نشده! 
 
تلل للملل  اعللتللراضللر چللنللد بللاره  -

کللارگللران کللارخللانلله ذوب آهللن  

اردبهل مقابل استانداری هلملزملان  
 -با نشست خبری استاندار! 

 
تلل للملل  اعللتللراضللر کللارگللران    

کارخانه ملاشلهلن سلازی اراس  
مللاه  ٤ نسللبللت بلله عللدک پللرداخللت 

 حقوا! 
 
کشهده شدن داملنله تل لملعلات    -

اعللتللراضللر کللارگللران کللارخللانلله  
کاشر نه وبله سلطلح شلهلرنل لف  

 آباد! 
 
تلل للملل  کللارگللران کللارخللانلله   -

کاغذسازی نوظهور در اعلتلراض  
به اخلراج وعلدک پلرداخلت حلقلوا  

 وحگ بهمه! 
 
اعللتللراض کللارگللران شللهللرادری  -

شللهللر نسللبللت بلله عللدک    مشللگللهللن 
 پرداخت حقواشان! 

 
اعتراض رسانه ای  روشندگلان    -

گسلتلر    و انبارداران شرکلت حلهلات 
نسلبلت بله اخلراج از کلار وعلدک  

 پرداخت مطالباتشان! 
 
 :٤٦١بهمن٤٩*
مورد اعتراض و رو ٩»

 »در رویی

خودسوزی یک راننده ملعلتلرض  -
بلله شللرایللط کللاری در سللازمللان  

 اتوبوسرانر کرج! 
 
بهست وپلنل لملهلن روزاعلتلصلاب  -

کلارگللران هللپللکلو بلا تلل لملل  در  
 کارخانه ادامه پهداکرد! 

 
هلای  شلار    تدها کارگر پسلت -

الللوی بلللرا بلللرای بلللاردیلللگلللر  
دراعللتللراض بلله عللدک تللبللدیللل  
وضعهت وهملسلان سلازی حلقلوا  

 مقاب مح س اجتماع کردند! 
 
نلخللر از  ١١١ تل للمل  داملنلله دار  -

کارکنان اخراجر موسسه ملاللر   
ثامن الح ج سراسر کشلورملقلابلل  

 م  س! 
 
بهست وششملهلن روز اعلتلصلاب  -

کارگران کارخانه مس د س هلملان  
برای پرداخت مطاللبلات واملنلهلت  

 شغ ر! 
 
تلل للملل  اعللتللراضللر نللاظللران  -

کشاورزی نسبت به بدتلکل لهلخلر  
 استودامر مقابل م  س! 

 
 :٤٣٦١بهمن٤٣*

 »مورد اعتراض٤»

ت م  خلانلوادگلر آتلش نشلانلان  -
بلولش خصلوتلر بلرای تلبلدیللل  
وضعهت و همسان سلازی حلقلوا  
مللقللابللل اسللتللانللداری خللراسللان  

 رضوی! 
 
تلل للملل  اعللتللراضللر کللارکللنللان  -

بهکارشده موسسه ماللر  ثلاملن  
الحل لج در تلهلران سلوملهلن روز  

 راپشت سرگذاشت! 
 
اداملله  تلل للمللعللات اعللتللراضللر  -

کللارگللران کللارخللانلله کللاشللر  
اتخهان نسبت بله علدک پلرداخلت  

 ماه ها حقواشان! 
 
پللایللان اعللتللراض چللهللار روزه  -

 کارگران نهشکر هخت تپه 
 
 :٤٣٦١بهمن٤٤*
مورد اعتراض و رو ٩»

 »در رویی

دردها و بغ  هلای  لروخلورده   -
 پرستاران 

 
پللایللان مللواللتللر تلل للمللعللات    -

اعللتللراضللر سلله روزه کللارکللنللان  
بللهللکللارشللده مللوسللسلله مللالللر  

الللحلل للج درتللهللران بللدلللهللل    ثللامللن 
 تعطه ر م  س! 

 
 :٤٣٦١بهمن٤١*
مورد اعتراض و رو ٩»

 »در رویی

ت م  کارگران اخراجر کارخانله  -
بهنوت ایران برای بازگشت بلکلار  

 مقابل  رمانداری گچساران! 
 
کلارگلر  ٩١ ادامه بلدتلکل لهلخلر  -

اخراجر کارخانه سلهلملان دهل لران  
برای بلازگشلت بلکلار ودریلا لت  

 مطالباتشان! 
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 :٤٣٦١بهمن٤٩*
مورد اعتراض و رو ١»

  «در رویی

اعتراض گسترده و خشمگهنلانله   -
 کارگران نهشکر هخت تپه 

 
کلارگلرمل لتلمل   ٩١١١ اعتصاب  -

نهشکر هخت تپه برای یلازدهلملهلن  
 روزمتوالر! 

 
اعللتللصللاب کللارگللران کللارخللانلله  -

مس د سل لهلملان دراعلتلراض بله  
عدک پرداخت مطالباتشان ونداشتلن  

 امنهت شغ ر یک ماهه شد! 
 
    ا لزایللش تل للمللعللات اعللتللراضللر -

 پرستاران طر ساو های گذشته! 
 
رسلللانللله ای شلللدن اعلللتلللراض  -

کارگران کارخانله آرد ونشلاسلتله  
دنا یاسوج نسبت به واگلذاری بله  

 بوش خصوتر! 
 
 :٤٣٦١بهمن٤٧*
مورد اعتراض و رو ٩»

  «در رویی

بدنباو مقاوملت کلارگلران و در  -
هن شکلسلتلن تلدت گلارد ویلژه  
شهرستلان شلوت بلرای ورود بله  
شرکت نهشکر، کار رما متلعلهلد  
شللد  للردا تللبللح مللطللالللبللات  

 کارگران را پرداخت کند 

 
نخر دیلگلر از    ٩١١١ تبح امروز  -

کارگران نر بر شرکلت نلهلشلکلر  
هخت تپه دسلت بله اعلتلراض در  
مللقللابللل کللارخللانلله زدنللد    

 تورت  سه توا گ 
 
کللارگللران کللارخللانلله هللپللکللو  -

باراهپهمایر در شلهلراراس یلک  
ملللاه اعلللتللللصلللاب را پشللللت  

 سرگذاشتند! 
 
اعللتللصللاب وتلل للملل  کللارگللران  -

کلارخلانلله نلهللک پلار  ملقلابللل  
 استانداری ازوین! 

 
ت م  کارگران اخراجر دانشگلاه  -

جللنللدی شللاپللور دز للوو مللقللابللل  
  رمانداری برای بازگشت بکار! 

 
بللاردیللگللر اعللتللراض کللارگللران  -

 معدن طزره رسانه ای شد! 
 
 :٤٣٦١بهمن٤٨*
مورد اعتراض و رو ٤»

 «در رویی

کللارگللران کللارخللانلله سللهللمللان   -
مس د س همان دردومهن روزازملاه  
دوک اعتصابشان تهلدیلد بله اخلراج  

 شدند! 
 
آغازماه دوک اعتصلاب کلارگلران  -

هللپللکللو بللا بللرپللایللر تلل للملل   
 درکارخانه! 

 
تلل للملل  اعللتللراضللر کللارگللران    -

مللعللدن طللزره نسللبللت بلله عللدک  
 پرداخت ماه ها حقواشان! 

 
ت م  کارگلران آبلخلا خلوزسلتلان  -

دراعللتللراض بلله عللدک پللرداخللت  
مطلاللبلاتشلان ملقلابلل سلاخلتلملان  

 شرکت آب و  اضدب خوزستان! 
 
 :٤٣٦١بهمن٤٦*

مورد اعتراض و  ٤١»
 «رو در رویی

اداملله اعللتللصللاب وتلل للمللعللات  -
اعللتللراضللر کللارگللران کللارخللانلله  
هلللپلللکلللوبلللرای سلللر ودوملللهلللن  

 روزمتوالر! 
 
ع هرغن سکوت خبری ت معلات  -

اعللتللراضللر کللارگللران ملل للتللملل   
روزه  ٦٧ کشت و تلنلعلت ملهلابلاد 

 شد! 
 
تلل للملل  سللراسللری کللارکللنللان  -

بهکارشده موسسله ملاللر ثلاملن  
الللحلل للج بللرای بللازگشللت بللکللار  

 ها!   مقابل استانداری 
 
اداملله تلل للمللعللات اعللتللراضللر    -

تللدهللا کللارگللر مللعللدن زغللاو  
سللنلل  طللزره بللرای دومللهللن  

 روزمتوالر! 
 
اعللتللصللاب مللو للقللهللت آمللهللز  -

  ٩ کارگران پلتلروشلهلملر سلایلت  
 بوشهر 

 
تلل للملل  اعللتللراضللر کللارگللران  -

شللهللرداری بلل للنللورد مللقللابللل  
  رمانداری ب نورد! 

 
ت معلات اعلتلراضلر کلارگلران  -

 کارخانه کاشر نه وادامه دارد! 
 
اداملله تلل للمللعللات کللارگللران  -

آهللن    بللهللکللارشللده کللارخللانلله ذوب 
اردبللهللل بللرای بللازگشللت بللکللار  

 وپرداخت مطالباتشان! 
 
اعلتلراض رسلانله ای کلارگلران  -

معدن گلرانلهلت نسلبلت بله علدک  
 ماه حقوا! ١ پرداخت 

 
اعتراض کارگران جلاده راملهلان  -

به شاهرود )شرکت مرا   نسلبلت  
به عدک پلرداخلت یلکلسلاو حلقلوا  

 رسانه ای شد! 
 
 :٤٣٦١بهمن٩١*
مورد اعتراض و رو ٧»

  «در رویی

کارگران کارخانه هپکلو درسلر  -
وسومهن روزاعتصابشان درملقلابلل  

 استانداری اجتماع کردند! 
 
اخللذ تللعللهللدنللاملله از کللارگللران  -

شهرداری شلوشلتلر بلرای تلوالف  
اعتراضاتشلان نسلبلت بله تلهلدیلد  

املنلهللت شللغل لر وعلدک پلرداخللت  
 حقوا وحگ بهمه! 

 
نلللامللله سلللرگشلللاده کلللارگلللران  -

کارگران م تم  کشت و تنعلت  
مللهللابللاد بلله وزیللرکللاردرشللصللت  
وهشلللتلللملللهلللن روز تللل لللملللعلللات  

 اعتراضهشان! 
 
اداملله تلل للمللعللات اعللتللراضللر  -

کارگران کاشر نه لو نسلبلت بله  
عللدک پللرداخللت مللاه هللا حللقللوا  
ونداشتن امنهلت شلغل لر ملقلابلل  

 کارخانه ودرشهر ن ف آباد! 
 
اعللتللصللاب وتلل للملل  کللارگللران  -

شهرداری پار  آبلاد دراعلتلراض  
 ماه حقوا! ٦ به عدک پرداخت 

 
تلل للملل  اعللتللراضللر کللارگللران    -

بهکارشده کارخانه کلنلتلورسلازی  
 مقابل سازمان بور ! 

 
ت لمل   اعلتلراضلر کلارکلنلان  -

بهکارشده موسسه ماللر  ثلاملن  
الللحلل للج کللرمللان مللقللابللل د للتللر  

 نماینده م  س! 
 
 :٤٣٦١بهمن٩٤*
 
اعتصاب کارگران تنای   لوالد  -

بندرعلبلا  دراعلتلراض بله علدک  
 پرداخت ماه ها حقوا! 

 ٥٦ از صفحه          

روزشمارحوادث کاری صنایع زیر مجموعه وزارت نفت در دولت 
 یازدهم! 

 منبع؛ سایت  اتحادیه آزاد کارگران ایران
بررسی حوادث مهم صنایع زیر مجموعه وزارت نفت از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم )ابتدای 

روز در  ٩٩روز می گذرد، حاکی از این است که به  ور متوسط هر  ٤٩٩٧  تا امروز که ٦٩شهریور 
 دولت یازدهم شاهد بروز یک حادثه نفتی بوده ایم.

حللللللادثلللللله در  ١٧.٦.٩١   -  ٩ 
 پتروشهمر آبادان 

 
واللوع آتللش سللوزی در انللبللار  
محصوالت پر.وی.سر م تلمل   

پللتللروشللهللمللر آبللادان   خسللارات  
 مالر 

 
حللللادثلللله در     ١٧.٧.٩١ -٧ 

 پتروشهمر مارون 

 
آتلللش سلللوزی در واحلللد بلللرا  
پتروشهمر مارون  خسارات ماللر  

 و خسارات جانر  
 

حللادثلله در مللوللزن    ١٧.٨.٩١ -٩ 
 هزار بشکه ای نخت خاک   ١١١ 

 
هلزار    ١١١ آتش سوزی در موزن  

بشکه ای نخت خاک پایانله نلخلتلر  

 خار    خسارات مالر 
 
حلللادثللله در پلللار   ١٧.١.٩٧ -٤ 

 جنوبر 
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 ٥٢ صفحه 

  ٥٥ از صفحه          
سقوب بوک یک دستگاه جلرثلقلهلل  

پللار     ٩١ سللنللگللهللن در  للاز  
جللنللوبللر   خسللارات مللالللر و  

 خسارات جانر 
 
حللادثلله در پللار     ١٧.١.٩٧ -١ 

 جنوبر 
 

گازگر تگلر در حلهلن کلار در  
  ٩١ محل احداث پاالیشلگلاه  لاز  
 پار  جنوبر   خسارات جانر 

 
حلللادثللله در     ١٧.٩١.٩٤ -٦ 

 پتروشهمر لرستان 
 

آتش سوزی مولزن گلازوئلهلل در  
حهن جوشکاری در پلتلروشلهلملر  
لللرسللتللان   خسللارات ملل للر و  

 خسارات جانر 
 
حلللللادثللللله در    ١٧.٩٩.٩   -٧ 

 پتروشهمر ماهشهر 
 

نشست گاز در خط للولله انلتلقلاو  
خوراس به پتروشهمر ماهشهر    

 خسارات مالر 
 
حللللادثلللله در     ١٩.٩.٩١ -٨ 

 پاالیشگاه آبادان 
 

آتللش سللوزی در واحللد تللقللطللهللر  
 پاالیشگاه آبادان   خسارات مالر 

 
حادثه در پتروشلهلملر  ١٩.٧.٩٦ -١ 

 پردیس 
 

آتش سوزی و انلخل لار بله دللهلل  
نشت آمونهلاس در پلتلروشلهلملر  

 پردیس   خسارات مالر 
 

حادثه در پلاالیشلگلاه  ١٩.٩.٧ -٩١ 
 اتخهان 

 
آتش سوزی در انبار نخت شلرکلت  
سپاهان در پاالیشگلاه اتلخلهلان    

 خسارات مالر و خسارات جانر 
 

حلللللادثللللله در    ١٩.٩.٩٧ -٩٩ 
 پاالیشگاه آبادان 

 
آتش سوزی در واحلد گسلپل لنلت  

پاالیشگاه آبادان   خسارات ملاللر  
 و خسارات جانر 

 
حللللادثلللله در    ١٩.٩.٧١   -٩٧ 

 پاالیشگاه تبریز 
 

آتش سوزی برج تقطهر پلاالیشلگلاه  
 تبریز   خسارات مالر 

 
حللادثلله در پللار     ١٩.٦.٩١ -٩٩ 

 جنوبر 
 

آتش سوزی در یلکلر از سلولله  
های انبار در ملحلوطله  لازهلای  

پللار  جللنللوبللر      ٩٨ و    ٩٧ 
 خسارات مالر 

 
حللللللادثلللللله در  ١٩.٨.٩٤ -٩٤ 

 پتروشهمر جن 
 

نشللت گللاز ازت در ملل للتللملل   
 پتروشهمر جن   خسارات جانر 

 
حللللللادثلللللله در  ١٩.٨.٩١ -٩١ 

 پتروشهمر کارون 
 

برا گلر لتلگلر در پلتلروشلهلملر  
 کارون   خسارات جانر 

 
حادثه در پاالیشگلاه  ١٩.٨.٧٤ -٩٦ 

 شازند 
 

نشللت مللواد سللوخللتللر و آتللش  
 RFCCسلللوزی در واحلللد  

پللاالیشللگللاه شللازنللد   خسللارات  
 مالر و خسارات جانر 

 
حادثله در ملنلطلقله  ١٩.١.٧٩ -٩٧ 

 ویژه ااتصادی و انر ی پار  
 

آتش سوزی در سلاخلتلملان اداری  
منطقه ویژه االتلصلادی و انلر ی  

 پار    خسارات مالر 
 

حادثه در پاالیشلگلاه    ١٤.٧.٧ -٩٨ 
 شازند 

 
تصلخلهله    ٩٨ نشتر گاز در واحد  

گاز پاالیشگاه شازنلد   خسلارات  
 جانر 

 
حلللللادثللللله در    ١٤.٧.٩١ -٩١ 

 پاالیشگاه شازند 
 

نشت گلاز در واحلد تصلخلهله تله  
مانده نخت خاک پاالیشگاه شازنلد    

 خسارات جانر 
 

حادثه در ملنلاطلگ    ١٤.٤.٧٩ -٧١ 
 عم هاتر نخت  دت ااره 

 
سقوب بالگرد در دریلا  خسلارات  

 مالر و خسارات جانر 
 

حلللللادثللللله در    ١٤.٦.٦ -٧٩ 
 پتروشهمر اروند 

 
 EPVCگازگر تگر در واحلد  

پتروشهمر اروند   خسارات ماللر  
 و خسارات جانر 

 
حللادثلله در پللایللانلله  ١٤.٨.١ -٧٧ 

 نختر خار  
 

اتابت تلاعلقله و اتلش سلوزی  
موازن پایلانله نلخلتلر خلار     

 خسارات مالر 
 

حلادثله در پلایلانله    ١٤.٨.٩٦ -٧٩ 
 نختر خار  

 
اتابت تاعقه و آتش سلوزی در  
موازن پایلانله نلخلتلر خلار     

 خسارات مالر 
 

حلللادثللله در     ١٤.١.٧٧ -٧٤ 
 پتروشهمر مارون 

 
نشت گاز و آتش سوزی در واحلد  
پ ر اته ن سلنلگلهلن پلتلروشلهلملر  
مارون  خسارات مالر و خسلارات  

 جانر 
 

حللادثلله در پللار   ١٤.٩١.٩٤ -٧١ 
 جنوبر 

 
پلار     ٩٤ آتش سلوزی در  لاز  

جللنللوبللر   خسللارات مللالللر و  
 خسارات جانر 

 
حللللادثلللله در    ١٤.٩٩.٩٤ -٧٦ 

 پاالیشگاه الوان 
 

آتللش سلللوزی در کلللمللپللرسلللور  

گلردشلر واحلد تصلخلهلله  للرآورده  
هلای ملهللان تلقللطلهللر پلاالیشللگللاه  

 الوان   خسارات مالر 
 

حلللللادثللللله در    ١١.٩.٧٦ -٧٧ 
 پتروشهمر کرمانشاه 

 
نشللت گللاز در پللتللروشللهللمللر  

 کرمانشاه   خسارات مالر 
 

حللللللادثلللللله در  ١١.٧.٩٩ -٧٨ 
 پتروشهمر ایدک 

 
سقوب از ارتخلاع در پلتلروشلهلملر  

 ایدک   خسارات جانر 
 

حلللادثللله در      ١١.٧.٩٧ -٧١ 
 پتروشهمر ایدک 

 
سقوب از ارتخلاع در پلتلروشلهلملر  

 ایدک   خسارات جانر 
 

حللللللادثلللللله در  ١١.٧.٩٩ -٩١ 
 پتروشهمر تندگویان 

 
نشلت روغللن و آتللش سللوزی در  

پلللتلللروشلللهلللملللر   CTAواحلللد  
 تندگویان   خسارات مالر 

 
حادثه در پتروشلهلملر  ١١.٩.١ -٩٩ 

 بندراماک 
 

سقوب یک کارگر در یلکلر از  
کلنلنلده    های برج خلنلک   حوضچه 

پتروشهملر بلنلدراملاک   خسلارات  
 جانر 

 
حلللادثللله در     ١١.٩.٩٩ -٩٧ 

 پتروشهمر مارون 
 

سقوب یک کارگر از ارتلخلاع در  
پللتللروشللهللمللر مللارون   خسللارات  

 جانر 
 

حادثه در یک انلبلار  ١١.٤.١ -٩٩ 
 پتروشهمر 

 
آتللش سللوزی در یللک انللبللار  
پللتللروشللهللمللر در اتللوبللان اللن    

 خسارات مالر 
 

حللللللادثلللللله در  ١١.٤.٩٦ -٩٤ 

 پتروشهمر بوع ر سهنا 
 

نشتلر یلکلر از وللوهلای واحلد  
پللارازایلل للهللن و آتللش سللوزی در  
پللتللروشللهللمللر بللوعلل للر سللهللنللا    

 خسارات مالر 
 

آتلللش سلللوزی در  ١١.٤.٧٩ -٩١ 
 منطقه نختر مارون 

 
ترکهدگلر و آتلش سلوزی خلط  

در   NGLلوله ملایلعلات گلازی  
منطقه نخلتلر ملارون   خسلارات  

 مالر و خسارات جانر 
 

حادثه در ملهلدان     ١١.٤.٧٨ -٩٦ 
 نختر سروت 

 
نشللتللر دو چللاه مللهللدان نللخللتللر  
سلللروت در خللل لللهلللج  لللار     

 خسارات مالر 
 

حادثه در خلط للولله    ١١.١.٩ -٩٧ 
 اته ن غرب 

 
شکسلتلگلر و آتلش سلوزی در  
خط لوله اته ن غلرب   خسلارات  

 مالر 
 

حادثه در پتروشلهلملر  ١١.١.٨ -٩٨ 
 بهستون 

 
انخ ار و آتش سلوزی در ملولزن  

پللتللروشللهللمللر بللهللسللتللون      ١١٤ 
 خسارات مالر 

 
حللللللادثلللللله در  ١١.١.٩١ -٩١ 

 پتروشهمر بوع ر سهنا 
 

نشت مواد شهمهایر در یلکلر از  
واحلدهلای پلتلروشلهلملر بلوعل للر  

 سهنا   خسارات جانر 
 

حادثه در پاالیشگلاه  ١١.١.٩١ -٤١ 
 آبادان 

 
آتلللش سلللوزی در یلللکلللر از  
واحلدهلای  لرآیللنلدی پلاالیشلگللاه  

 نخت آبادان   خسارات مالر 
 

حللادثلله در خللط    ١١.١.٩٦ -٤٩ 
 انتقاو گاز آغار و داالن 



 ٦٥٤ شماره      -  چهارم  دوره     17     کارگر کمونيست 

 
ایلنلچ    ٤٧ آتش سلوزی در خلط  

انللتللقللاو گللاز آغللار و داالن    
 خسارات مالر و خسارات جانر 

 
حلللللادثللللله در    ١١.١.٩٦ -٤٧ 

 پتروشهمر بندراماک 
 

آتللش سللوزی در انللبللار اسللمللت  
BDSR     پللتللروشللهللمللر امللاک

 خسارات مالر 
 

حلللللادثللللله در    ١١.١.٧٨ -٤٩ 
 پتروشهمر بندر اماک 

 
آتش سوزی در شلرکلت کلهلملهلا  
پتروشهمر بنلدر املاک   خسلارات  

 مالر 
 

حللادثلله در پللار     ١١.٦.١ -٤٤ 
 جنوبر 

 
آتش سوزی در حلوضلچله پسلاب  

پلار     ٩٦ و    ٩١ خروجر  ازهای  
 جنوبر   خسارات مالر 

 

حللللللادثلللللله در  ١١.٦.٩١ -٤١ 
 پتروشهمر بوع ر 

 
آتش سلوزی در حلهلن علمل لهلات  
بللرت مللوللزنللر در پللتللروشللهللمللر  

 بوع ر   خسارات مالر 
 

حادثه در ملنلاطلگ    ١١.٦.٧٩ -٤٦ 
 نخت خهر جنوب 

 
ایلنلچ    ٩٦ نشت گاز در خط لوله  

NGL     مناطگ نختولهلز جلنلوب
 خسارات مالر 

 
حلللللادثللللله در    ١١.٦.٧٤ -٤٧ 

 پتروشهمر مبهن 
 

دیلللدگلللر یلللکلللر از    آسلللهلللب 
های  شلارشلکلن و آتلش    ایستگاه 

سوزی در پتلروشلهلملر ملبلهلن    
 خسارات مالر 

 
حللللللادثلللللله در  ١١.٦.٩٩ -٤٨ 

 پتروشهمر لرستان 
 

برا گلر لتلگلر در پلتلروشلهلملر  

 لرستان   خسارات جانر 
 

حادثه در پاالیشگلاه  ١١.٧.٩٦ -٤١ 
 شاهرود 

 
آتش سوزی در پلاالیشلگلاه نلخلت  

 شاهرود   خسارات مالر 
 

حلللللادثللللله در    ١١.٧.٧٦ -١١ 
 پتروشهمر بندراماک 

 
آتش سلوزی در انلبلار ضلایلعلات  

چوب پتلروشلهلملر بلنلدر املاک     
 خسارات مالر 

 
حادثه در پتروشلهلملر  ١١.١.٧ -١٩ 

 پردیس 
 

نشللت مللولل للوب کللاربللامللات در  
م تلمل  پلتلروشلهلملر پلردیلس    

 خسارات جانر 
 

حلادثله در ملنلطلقله    ١١.١.٧ -١٧ 
 عم هاتر نخت خزر 

 
سللقللوب بللالللگللرد در مللنللطللقلله  

عم هلاتلر شلرکلت نلخلت خلزر    
 خسارات مالر و خسارات جانر 

 
حللادثلله در پللار   ١١.٩١.١ -١٩ 

 جنوبر 
 

نشتر در بلرج ملتلانلایلزر و آتلش  
  ٧٩ و    ٧١ سللوزی در  للازهللای  

پار  جنوبر   خسارات ماللر و  
 خسارات جانر 

 
حادثله در پلایلانله  ١١.٩١.٩٩ -١٤ 

 نختر خار  
 

آتش سلوزی در ملولازن پلایلانله  
 نختر خار    خسارات مالر 

 
حادثله در ملهلدان  ١١.٩١.٧١ -١١ 

 نختر نرگسر 
 

انللتللشللار گللازهللای سللمللر از  
تللأسللهللسللات واحللد بللهللره بللرداری  
مهدان نختر نرگسلر   خسلارات  

 جانر 
 

حلللللادثللللله در    ١١.٩٩.٨ -١٦ 

 پتروشهمر امهرکبهر 
 

سللقللوب از ارتللخللاع در ملل للتللملل   
پتروشهمر امهرکلبلهلر   خسلارات  

 جانر 
 

حادثله در ملولزن  ١١.٩٩.٩١ -١٧ 
 ذخهره نخت پاالیشگاه تهران 

 
سلوزی در    اتابت تاعقه و آتلش 

سازی نخت خلاک    یک موزن ذخهره 
در جللنللوب تللهللران    خسللارات  

 مالر 
 

حللللادثلللله در    ١١.٩٩.٩١ -١٨ 
 پاالیشگاه آبادان 

 
نشت لوله انتلقلاو و آتلش سلوزی  

پلاالیشلگلاه آبلادان      ٧١ در واحد  
 خسارات مالر 

 
حللللادثلللله در    ١١.٩٩.٩١ -١١ 

 پاالیشگاه آبادان 
آتش سوزی در واحد تقطهر  
 پاالیشگاه آبادان   خسارات مالر 

 ٥٤ از صفحه  



٥٩٣٥ بهمن  ٦٤  کارگر کمونيست    

تجمع کارگران اخراجی روغن نباتای 
 جهان در مقابل استانداری زنجان

  ٧١١ ع ت این ااداک اعتراضر اخراج نلاگلهلانلر حلدود  
نخر از  کارگران روغن نباتر جهان  در  اوایلل بلهلملن ملاه  
جاری است و آنان خلواسلتلار بلازگشلت بله کلار وپلرداخلت  
معواات حقوار خود هستند. کلار لرملا بلرای کلن کلردن  

هزینه های کارخانه به بهانه عدک نهاز ااداک به  اخلراج ایلن   
نخر کرده است . به گخته یکر از معلتلرضلهلن ، ایلن    ٧١١ 

کللارخللانلله از زمللان واگللذاری بلله بللوللش خصللوتللر بلله  
های موت ف در آستانه تعطه ر ارار گر لتله و تلعلداد    بهانه 

 زیادی از نهروی کار آن بهکار شده اند. 
 
 

ساای وهشااتااماایاان روز از اعااتااراض 
 کارگران سیمان مسجد سلیمان

نخر از کارگران سهمان مس د س همان اعلتلراضلات    ٤٨١ 
روز ادامه داده و خلواهلان پلرداخلت    ٩٨ خودشان را به مدت  

ماه حلقلوا هلای پلرداخلت نشلده، هسلتلنلد. در  ٩٦ بهش از  
مدت این اعتراضات کار رما و نهلادهلای دوللتلر بلا بلر  
اعتنایر به مطالبات و اعلتلراض کلارگلران بلرخلورد کلرده  
اند. کار رمای سهمان مس د س هلملان بلرای تلحلت  شلار  

الرار دادن کلارگلران ملعلتللرض تلعلدادی از کلارگلران در   
شورای اسدمر را تحت  شار ارار داده اند که ایلن تلعلداد  

 از شورای اسدمر استعخا  داده اند. 
 

کارگران گروه مالای صاناعاتای فاوالد 
ایران مقابل اساتااناداری خاوزساتاان 

 تجمع کردند
کارگر شرکلت گلروه    ٧١١ بهمن بهش از    ٧٤ تبح روز  

م ر تنعتر  والد ا یران ،تلبلح املروز در اعلتلراض بله  
معواات مزدی خود مقابل ساختمان استانلداری خلوزسلتلان  

ملاه    ٤ کارگلر ایلن کلارخلانله    ٧١١ ت م  کردند. بهش از  
است که مزد نگر ته اند. کار رما در ت معات البل لر بلا  
حضور در جم  معترضان این م موعه تنعتر ، پلرداخلت  
مطالبات آنان را منوب به ا لزایلش تلوللهلد کلرده بلود. در  
مقابل کارگران اعتراض خود را به خهابان کشهده انلد. بلنلا  
بر خبر محل کلار آنلهلا پلهلش از ایلن ملتلعل لگ بله گلروه  

گذاری امهر منصورآریا بلود کله پلس از ملاجلرای    سرمایه 
هزار مه هاردی و مصادره املواو ملتلهلن اتل لر    ٩ اختد   

اخهرا به یکر از بانلکلهلا طل لب    ١٩ پرونده در دی ماه ساو  
کار واگذار شده است.ضمن اینکه تعدادی از کارگران نلهلز  

ماه گلذشلتله خلود را    ١ مطالبات مربوب به تسویه حساب  

 اند.   نگر ته 
 

تجمع اعتراضی کارگران پروژه هاای 
 غیر همسطح گرگان مقابل شهرداری 

بللهللمللن بللهللش از تللد کللارگللر پللرو ه هللای    ٧٩ روز  
ملاه    ٦ غهرهمسطح گرگاندر اعتراض به تلعلویلگ پلرداخلت  

دستمزد خود مقابل شهرداری ت م  کردند. پهشتر نلهلز ایلن  
کارگران در دی ماه مقابل شهرداری گرگان جلمل  شلده و  

 خواستار پرداخت مطالبات خود شدند. 
گویند: دعوا بهن شرکت پلهلملانلکلاری و    کارگران مر 

شود و بایسلتلر شلهلرداری بله    شهرداری به ما مربوب نمر 
ای بر عم کرد پهمانکاران زیرم لملوعله خلود نلظلارت    گونه 

کند که حگ و حقوا کارگلران بله ملوال  پلرداخلت شلود.  
 کارگران حگ و حقواشان را مهوواهنند. 

 
 

تجمع همزمان کارکنان موسسه ثامان 
  الااحااجااق در مااقاااباال ساااخااتاامااان

هاای  گایاالن،  استانداری  در استان
قزوین، کرمان، کردستان ، اردبایال 
، فااااارس، خااااراسااااان رضااااوی، 

 مازندران ....وکرمانشاه.
بهمن ماه  کارکنان موسسه مالر ثلاملن اللحل لج  ٩١ ) 

در چندین استان  همزمان در اعتراض به نلامشلولص بلودن  
وضعهت شغ ر خود مقابل ساختمانهای اسلتلانلداری هلای  
محل اشتغاو خود ت م  کردند.  همه کلارکلنلان ملوسلسله  

 مالر اعتباری ثامن الح ج خواستار اشتغاو خود هستند 
 

تجمع اعتراضی کارگران بایاکاارشاده 
کارخانه کنتورسازی مقابال ساازماان 

 بورس!
بهمن، کارگران بهکارشده کارخانه کنتلورسلازی  ٧١ روز  

درادامه ت معات اعتراضلر سلریلاللهلشلان نسلبلت بله علدک  
پرداخت ماه ها مطالباتشان ونهزبهکارشدن بدنباو پ ملب شلدن  
کارخانه مقابل سازمان بور  ت لمل  کلردنلد. چلنلدملاهلر  
است ت م  اعتراض آمهز کارگران شرکت کنتورسلازی بله  
سریاو دنباله داری تلبلدیلل شلده اسلت و ایلن ملوضلوع بلا  
تلل للمللعللات ایللن کللارگللران مللقللابللل اسللتللانللداری اللزویللن و  
 رمانداری شهرستلان اللبلرز ادامله یلا لت املا هلنلوز ایلن  

 مشکدت حل نشده است . 
 

تجمع اعتراضی کاارگاران شاهارداری 
 بجنورد مقابل ساختمان فرمانداری

بهملن گلروهلر از کلارگلران شلهلرداری    ٩١ تبح روز  
شهر ب نلورد،تلبلح املروز در اعلتلراض بله چلنلد ملاه از  
معواات مزدی خود ،مقابل ساختمان  رمانداری ایلن شلهلر  

 ند   ت م  کرد 
 
بهمن: بایاش از دو مااه تاجاماع  ٤٦

کااارگااران مااجااتاامااع کشاات و صاانااعاات 
 مهاباد/ مطالبات پرداخت نشد

مطالبات مزدی کارگران مل لتلمل  کشلت و تلنلعلت  
مهاباد، ع هرغن سپری شدن دو ماه از آغاز اعتراضات آنلهلا  
پرداخت نشده است. به گخته ایلن کلارگلران شلاغلل در دو  
م تم  کشت و تلنلعلت ملهلابلاد و داملداری تلنلعلتلر  

اند، ع هرغن جلمل     ماه است دستمزد نگر ته   ٩٦ مهاباد، که  
شدن چادرها به ت معات اعتراضر شلان ادامله ملهلدهلنلد.  

 اخبار کارگری
 بوش ایران:  نسان نودینهان 

 بوش بهن الم  ر: داوود ر اهر  

   تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی جهان
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کارگران م لتلمل  کشلت و تلنلعلهلت ملهلابلاد علدوه بلر  
 دستمزدها، بهش از سه ماه حگ بهمه خود را ط ب دارند. 

 
سی و دومین روز اعتاراض کاارگاران 

 سیمان مسجد سلیمان
بهمن اعتراض کارگران سهمان مس د سل لهلملان    ٩٨ روز  

ماه دستمزدشان وارد سر و دوملهلن    ٤ بواطر تعویگ پرداخت  
روز خود شد. کار رما کارگران را زیر  شار گذاشته اسلت  
که به سر کارشان بازگردند و آنها را تهدید به اخلراج کلرده  
است. اما کارگران با تخر متحد بله اعلتلراضلشلان ادامله  

 مهدهند. 
 

تجمع اعتراضی کارگران معدن  زره 
 در محل کارشان

نخر از کلارگلران ملعلدن    ١١١ بهمن نزدیک به    ٩٨ روز  
پلاسل     زغاو سن  طزره به دلهلل ملعلوالات ملزدی و بلر 

هایشان در رختکلن ملحلل کلار خلود تل لمل     ماندن خواسته 
اعتراضر برپا کردنلد.بله گلخلتله کلارگلران بلهلش از هلزار  
کارگر در این معدن چهارماه است مزد نگلر لتله انلد و بلا  
وجود چند نوبت اجتماع اعتراضر و مراجلعله بله مسلئلوالن  
مربوطه ههچ تغههری در شرایلط آنلهلا ایل لاد نشلده اسلت.  
کارگران خواستار پلرداخلت  لوری طل لبلهلایشلان و بلهلبلود  
شرایلط کلار خلود هسلتلنلد. علدک ایلملنلر ملحلهلط کلار،  
اسودامهای اراردادی و موالت از جلمل له مشلکلدت ایلن  

 کارگران است. 
 
بهمن، تجمع هامازماان  کاارگاران ٤٨

پیمااناکااری شارکات آب و فااضاالب 
خااوزسااتااان در شااهاارهااای آبااادان، 

 خرمشهر، هویزه و سوسنگرد 
نخر از کارگران پهمانلکلاری شلرکلت آب و    ١١ بهش از  

 اضدب خوزستان در شهرهای آبادان، خلرمشلهلر، هلویلزه و  
سوسنگرد با ت م  در مقابل ساختمان این شرکت در اهلواز  

خواستار پرداخت مطالبات خود از سوی پلهلملانلکلار شلدنلد.   
یکر از کارگران در این بلاره گلخلت: ملطلاللبلات بلهلش از  

نخر از کارگران این شرکت پلهلملانلکلاری ملربلوب بله    ٩١١ 
تاکنون پلرداخلت نشلده اسلت. ملدیلران    ١٩ و    ١٧ ساو های  

  ٩٤ شرکت آب و  اضدب وعده کرده بودند کله در ملدت  
روز مشکل کارگران با پهلملانلکلار را حلل کلنلنلد املا بلا  

ماه هنوز این اتخاا نهختاده است. ضمانلت نلامله    ٩١ گذشت  
های پهمانکار که نزد کار رملا )شلرکلت آبلخلا  بلوده آزاد  
شده و ما اکنون چهزی در دست ندارین در حاللر کله ایلن  
مساله غلهلرالانلونلر اسلت و تلا زملان تسلویله حسلاب بلا  
کارگران باید این ضمانت نامه ها نگلهلداری ملر شلد تلا  

 حگ کارگران ضای  نشود. 
 

 گزارش
دانش آموزانی که با سوزانادن چاوب 

 گرم میشوند!
سرنوشت تلحلصلهل لر دانلش آملوزانلر کله در اسلتلان   
سهستان و ب وچستان، کردستان، آذربای ان غربر و خلراسلان  

 شمالر گر ته تا بندر عبا  و خوزستان یکسان است. 
گزارشگر)تابناس  آراک آراک بلا روسلتلاهلایلر کلپلری،  
مدرسه هایر کوچک و روسلتلایلهلانلر کله از دیلدن ملا  
تع ب کرده اند رو به رو ملر شلویلن  ا لرادی کله تصلور  
مر کنند ما از مسئوالنر هستلهلن کله پلس از سلاو هلا  
آمده این تا به آنها کمک کلنلهلن. آنلهلا بلا شلوا و املهلد  
دریا ت کمک به سلملت ملا ملر دونلد، املا ملا  لقلط  
خبرنگار هستهن و  شرمنده مر شوین از اینکه نمر تلوانلهلن  
به آنها کمک کنهن. با رسلهلدن بله روسلتلای دررا  کله  
تاب وی راهنما هن نداشت، مدرسه کلوچلک آجلری تلوجله  
ما را ج ب کرد  مدرسه ای تلک کلدلسلر کله نلاملش  

بود و والتلر وارد آن شلدیلن بلوی دود و   «کهمهای ع ن »
سرمای شدیدس سبب شده بود تلا دانلش آملوزان شلرایلط  
خوبر در کد  نداشته باشند و مع ن هلن بلا دسلتلانلر در  
جهب کاپشن، در حاو تدریس باشد، تلوجله ملا را بله خلود  
ج ب کرد. از مع ن مدرسه در مورد مشکدت پرسهدیلن. او  
گخت: هنوز دو ماه است به من حقوا نداده اند. حلقلوا هلن  

هزار تومان آن را دانشگلاه  لرهلنلگلهلان    ٩١١ که مر دهند  

کارگران تجمع 
گروه ملی 

صنعتی فوالد 
ایران مقابل 
استانداری 
 خوزستان
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هلزار تلوملان بلولاطلر    ٩١١ بابت هزینه تحصهل برمر دارد،  
هلزار تلوملان بلرای ملن ملر    ٩٦١ بهمه کسر مر شود و  

ماند که آن هن بابت خرید بنزین برای موتورسهک تلن تلر   
 مر شود و عمد  انگار حقوار نمر گهرک. 

مع مر که خود غرا در مشکدت ملاللر و دغلدغله  
های ااتصادی بود، در مورد مشکدت بچه ها و ملدرسله  
گللخللت: در مللدرسلله مللا بللرا، کللمللد دیللواری، سللرویللس  
بهداشتر، بواری، نهمکت ساللن، گلچ، آب للولله کشلر،  
مهز مع ن وجود ندارد و پلنل لره هلای ملدرسله نلهلز ملدت  
هاست، شهشه هایشان شکسته ولر کسر برای تعمهر آنلهلا  

 ااداک نمر کند. 
جدا از گخته های مع ن، موضوع ع هبر که ذهن ملا  
را به خود مشغوو کرد، ح ب روغن نباتر بود کله درون آن  
با چوب خشک آتش کرده بودند تا کد  گرک شلود. ایلن  
مللوضللوع دود غلل للهللظ و مضللری را در  ضللای کللد   
متصاعد کرده و باع  سر ه و تنگر نخش مع لن و دانلش  

 آموزان شده بود. 
دانش آموزان این منطقه نه تنها کخش مناسب و للبلا   
گرک نداشتند، حتر از مداد و سایر لوازک تحریر هلن ملحلروک  
بودند. نکته ع هب تر اینکه در مدار  به آنلهلا خلوراکلر  
داده نملر شلود و دانلش آملوزانلر کله در خلانله غلذای  
مناسب نمر خورند در مدرسه هن شرایط مناسبلر از نلظلر  

 تغذیه و خوراس ندارند.  
در رابطه بلا مشلکلدت آملوزشلر ملوجلود در بلولش  

نماینده آموزت پرورت شهلرسلتلان در   «پوریانر »جازموریان،  
هلزار دانلش    ٩١ این بوش به ما گخت: در این بلولش ملا  

آموز دارین که همگر به این شکل بله تلحلصلهلل مشلغلوو  
هستند. این مشکدت  قط به مدار  محدود نهست و ملا  
در اداره آموزت و پرورت نهلز مشلکلل داریلن. وی ا لزود:  

  ٩ هزار دانلش آملوز ملا    ٩١ شما تصور کنهد برای بهش از  
کارمند در اداره دارین و حتر یک اتومبهل منلاسلب بلرای  

 بازرسر و مراجعه به مدار  ندارین. 
او تللأکللهللد کللرد: مللا در مللنللطللقلله آنللقللدر مشللکللل و  
محدودیت مالر دارین کله حلتلر نلملر تلوانلهلن بله دانلش  
آموزان تغذیه بدههن و با توجه به این بچه هلا در خلانله هلن  
غذای مناسب نمر خورند، این موضوع سبب شده تا دچلار  

 انواع مشکدت از جم ه سوء تغذیه شوند. 
 

 ٤٩٧کارگر ومصادومایات ٧جان باختن
کارگربراثرحوادث کاری  ی نه مااه 
 سال جاری دراستان خراسان جنوبی!

مدیر کل پزشکر اانونر استان خراسان جنوبر از جلان  
کارگربراثلرحلوادث کلاری    ٩٦٧ کارگر ومصدومهت   ٧ باختن 

 طر نه ماه ساو جاری دراستان خراسان جنوبر،خبرداد. 
 
کارگر و مصادومایات بایاش  ٩٤مرگ 

ازیکهزارکارگر دراساتاان آبرباایاجاان 

 شرقی براثرحوادث کاری!
نخلر بلر اثلرحلوادث کلاری    ٦٤ درده ماهه اوو سال اری  

دراستان آذربای ان شلرالر جلان خلودرااز دسلت دادنلد کله  
نلخلر بلود    ٤٧ نسبت به ملدت مشلابله سلاو گلذشلتله کله  

 درتد ا زایش یا ته است.  ٩٦ حدود 
 

کارگر  ٨١١ناامنی محیط کار و مرگ 
ساختمانی کردستان در شش ماه اول 

 ٤٣٦١سال 

نائب رئهس کانون ان من هلای کلارگلران سلاخلتلملانلر  
کردستان مهگوید   در شش ماه اوو ساو جلاری، بلهلش از  

کارگر ساختمانر جان خود را در اثلر حلوادث نلاشلر    ٨١١ 
از کار از دست داده اند. تعداد کارگلران سلاخلتلملانلر کله  

در اثر حوادث کار جان بلاخلتله انلد را یلکلهلزار و    ١٤ ساو  
 نخر اعدک شد.    ٧١١ 
 

 کارگران
کمپین بودجه عادالنه برای افازایاش 
دستمزد ماعالاماان و باهاباود کایافایات 

 آموزش در مدارس
جمعر از  لعلاالن تلنلخلر ملعل لملان، یلک کلملپلهلن  
اینترنتر به ناک کمپهن بودجه عادالنه برای ا لزایلش حلقلوا  
مع مان و بهبود کهلخلهلت آملوزت در ملدار ، راه انلدازی  

 اند.   کرده 
به گزارت خبرنگار ای نا، جلملعلر از  لعلاالن تلنلخلر  
مع مان کمپهنر در  ضای م ازی تحت علنلوان کلملپلهلن  

بودجه عادالنه برای ا لزایلش حلقلوا ملعل لملان و بلهلبلود  »
 راه اندازی کرده اند.  «کهخهت آموزت در مدار  

 عاالن تنخر مع مان مر گویند: کمپهن به دنلبلاو آن  

است که توجه مسئوالن را به اهمهت بودجله جل لب نلملایلد   
مطالبه ات ر این کمپهن ا زایش دسلتلملزد پلایله ملعل لملان  
است و در کنار آن، خواسته تامهن اعتبلار بلرای بلاال بلردن  

 کهخهت آموزشر برای مدار  مطر  شده است. 
اسلت: ملا از    در متن این کمپهن، خطاب به دوللت آملده 

خواههن در بودجه پهشنهادی خود ت دیدنظر نملایلد    دولت مر 
و از م  س خواستارین به بودجه پهشنلهلادی  لعل لر دوللت  
رأی مللثللبللت نللدهللد و آن را بللا تللوجلله بلله نللهللازهللای  

وپرورشر باکهخلهلت و ملطلاللبلات ملعل لملان اتلد     آموزت 
نماید  ما باور دارین کله مشلکلدت تلنلخلر و آملوزشلر  
مع مان و دانش آموزان تنها در سایه همدلر و همبلسلتلگلر  

گردد و همکاران خود را بلرای پلهلوسلتلن    جمعر محقگ مر 
تورت  راگهر جلهلت ارائله    به این کمپهن و امضای نامه به 

 خوانهن.   به مسئوالن  رامر 
 
 

رحمان گلچهره:  نقش پیمانکاری ها 
 درتعرض به مزد ومعیشت!

بساب پهمانکاری ها)کنترات در کنترات  باید بلرچلهلده  
 شود!   

نقش پهمانکاری ها یا بنگاه هلای االتلصلادی واسلطله  
ای در پروسه ااتصاد سرمایله داری، بله یلکلر از ارکلان  
اساسر وپربارترین منب  برای الیه های موت ف سلرملایله ،  
وبطور کل تضمهن سهادت طبقاتر مناسبات سرمایله داری  
حاکن در ایران ، ودر تلعلرض دائلملر بله ملزد وملعلهلشلت  
کارگران و رو دستان مزدبلگلهلر تلبلدیلل شلده اسلت . ایلن  
سهستلن کلار بلا بلرسلملهلت شلنلاسلر حضلور و گسلتلرت  
پهمانکاری های هرمر، یا واسطه ای، کله خلود را بلهلن  
سرمایه دار ات ر)خصوتر  یلا درالاللب دوللت  بلعلنلوان  
مالک محصلوو یلا نلتلهل له کلار، وکلارگلر ملزدی، جلا  
مهکنند، م موعه شرایط و بسترهای مطل لوب وملنلاسلبلر  
را برای سهستن سرمایه داری حاکلن در ایلران  لراهلن ملر  

 نماید. 
سرمایه مهتواند ازاین مط وبلهلت در کلنلار ملزایلای بلر  
خورداری از ارتش ذخهره بهکاران، در تماک  رآیندهای تلوللهلد  
و عالهتهای ااتصادی،استثمار مضلاعلف بلا رملگ گلهلری  
حداکثر از توان کار، مهزان مزد و کمهت وکهخهت معهلشلت  
کارگران را همواره متناسب با مواعهت بلاز تلوللهلد سلود و  

 انباشت سرمایه هماهن  و ممکن سازد. 
کنتراتر ااتلصلادی در    -این خص ت از  رآیند)پهمانکار 

ایران، ضمن آنکه امکان بلرخلورداری کسلب سلود تلوسلط  
سرمایه دار)دراشکاو گوناگون  را درنهایت از محلل "ملابله  
التخاوت ارزت محصوو یا نته ه کار با  مقدارمزد پلرداخلت  
شده" تامهن مهکند، درعهن حاو زمهنه بسهار مسلاعلدی را  
کماکان برای موجودیت وتداوک مناسبات وارکلان ایلن نلظلن  

 معهن از حاکمهت سرمایه داری در ایران  راهن مهنماید. 
نقش دولت به مخهوک طبقاتر آن در ایران ، بمثابله ابلزار    

وارکان حاکمهت سرمایه، درتهانت از این ملکلانلهلزک بلرای  
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استثمار بهشتر کارگران ومعهشت جامعه بله ملنلظلور بلهلره  
مندکردن هرچه بهشتر الیه های موت ف سلرملایله ازسلهلن  
طبقه کارگروبطور ک ر در د اع از منخعت سرمایه، بلولش  
تخکهک ناپذیر از مزایای چنهلن  لرآیلنلدهلای االتلصلادی  

 ست. 
استقلرار، کلارکلرد و تلداوک ایلن سلهلسلتلن االتلصلادی  

کنتراتر  با ادرت گهری م دد حلاکلملهلت    -)پهمانکاری 
وطلر    ٩٩١٧ طبقاتر سرمایه داری در ایران پس از انقدب  

روند سه دهه تا کنون شتاب بهلشلتلری گلر لت و بلعلنلوان  
مکانهسمر موثر در حلخلظ ملوجلودیلت وتلداوک حلاکلملهلت  
سرمایه متناسب با شرایط اجتماعر  وعلملوملر جلاملعله،  

در تماک عرته ها وارکان ااتصادی بلطلورغلاللب واالتلصلاد   
دولتر بمثابه تمرکز یا ته ترین ادرت انلحلصلاری سلرملایله  
بزر ،برای حخظ موجودیت و تداوک نلظلاک سلرملایله داری  

 در پهکره ااتصاد ایران به کار گر ته شد. 
سهستن پهمانکاری در پهلملانلکلاری روشلر اسلت کله  
موضوع انتقاو ثروت اجتماعر یعنر ارزت اضا ر حلاتلل  
از دسترنج طبقه کارگررا به الیه های بهشتلری ازسلرملایله  
داری عم ر مهکنلد. بلرای ایلن ملنلظلورسلرملایله ودوللت  
ونهادهای متناظر برآن ،نلاچلاراسلت در الدرت گلهلری بلر  

متن معهنر از کشمکش طبقات اجتماعر در ایلران، وبله  
لحاظ سهن خواهر ازاین ثروت تولهدی، عقب ملانلده تلریلن  
شکل وخص ت ستمگرانه سرمایه برع هه کار ملزدی را بله  
ج و براندند وتا آن ا که ممکن ست نهروی کار را ارزان و  
برای تضمهن خاموت ماندن وج وگهری از ملقلاوملت آنلان  
دراین شرایط با همه اشلکلاو وابلزارهلای سلرکلوب بلملهلدان  

 بهایند. 
کلنلتلراتلر  هلن اکلنلون    -این  رماسهون)پهمانلکلاری   

دراساسر ترین تنایل  نلخلت، گلاز ،پلتلروشلهلملر، لوالد و  

تنای  خودروسازی تا سلاخلتلملان ومسلکلن، حلملل ونلقلل،  
بللهللداشللت ودرمللان، آمللوزت وپللرورت و مللوللابللرات و  
سایرخدمات اجتماعر تا جزئر ترین زوایلای االتلصلادی و  
اجتماعر ، پهش از آنکه تر ا" تعرض به بولش ملعلهلنلر  
ازنهروی کار مزدی در این  رآیند خدته گلردد، بله طلور  
یقهن وجه عمومر تری از مناسب ترین راهکار وابزار الابلل  
دستر  حاکمهت سرمایه در ایران برای تعرض هد ملنلد بله  

 کل جامعه ایران مهباشد. 
در چنهن  رآیندهای ااتصادی،وبه لحاظ ملثل له کلردن  
کار ونقش واسطه های موت ف پهمانکاری در ایلران ،علدک  
هزینه های متناسب با شرایط ونلوع کلار و گلاهلا" هلهلچ  
هزینه کردن در بهداشت وایمنر پروسه کلار، و بلر ارزت  
کردن جان و هسلتلر کلارگلر در ایلران، املری علادی و  
غهراابل اجتناب مهگردد . سلرشلکلن کلردن هلزیلنله هلای  
درمان و  رسودگر ناشر از ا زایش  شردگر کار، بلهلش  
از هر زمان بلر دوت کلارگلر و خلانلواده ات سلنلگلهلنلر  
مهکند و مر  کارگران در حوادث ناشر از کار، دیلگلر  

 به یک ترا دی کشتار تبدیل شده است . 
مهن تر آنکه این گونه شرایط ونوع کار، به دلهلل شلقله  
کردن  رآیند کار و خصهصه نهخته در آن که عرتله هلای  

 عالهت را بصورت جزایر پراکنده و تلهلوو هلای مل لزا در  
اختهار پهمانکار مشوصر ارار مهدهد، به یکلر از ملوانل   
تشکل یابر و اتحاد و یکپارچگر کلارگلران در د لاع از  
منا عشان بمثابه یک نهروی متحد اجتماعر تلبلدیلل شلده  

 است. 
بر چنهن زمهنه ای، عمل آگاهانه و هد لملنلد دوللت     

و تماک نهادهای مرتبط و متناظر بر حاکمهت سلرملایله در  
ایران، با یاری جستن از این ملکلانلهلسلن سلتلملگلرانله رملگ  
گهری کار مزدی، و در کنلار سلرکلوب و اشلون کشلر  

دائمر و هلر  روزه عل لهله کلارگلران، تلوانسلتله اسلت بله  
دستآوردها وبه سطحلر از ملعلهلشلت وزنلدگلر کلارگلران  
تعرض نماید، که طلبلقله کلارگلر ایلران طلر یلک رونلد  
تاریور برای حصوو بهبود شرایط معلهلشلت و زیسلت ات  
جنگهده و بدست آورده بود. درنته ه، خواست برچلهلده شلدن  
شرکتهای واسطه ای پهمانکاری بله یلکلر از ملطلاللبلات  
محوری طبقه کارگلر و ملزد بلگلهلران علرتله تلوللهلد و  

 خدمات در ایران تبدیل شده است. 
 ٩٩١١ بهمن  

 
 

این کوچه بان بسات   سعید رضایی: 
 نیست

هجوم نیروهای امانایاتای باه خااناه 
جعفر عویم زاده باه عاناوان نامااد 
 فعلی جنبش کارگری نشانگر چیستض

 
 به سبک مارتهن هایدگر با سواو شروع مهکنن. 

روز اعتصاب غلذای سلولت  ٦٩ جعخر عظهن زاده پس از  
 و دردناس مواتا آزاد شد. 

اما دردناس تر از آن اعتصاب غذای سوت،حمل له بله  
 خانه ی اوست و تهدید  رزندت است. 

ههچ اصوری از سوی حاکمان سر نلزده.آنلان خلود بله  
اهدا  خود مر اندیشند و خود ره خلود را پلهلش گلر لتله  
اند.حاکمان به تاک گرایر و تمامهت خواهر هر چه بهلشلتلر  
ادرت خود مر انلدیشلنلد و بلا ابلزار ملولتل لف سلرکلوب  

 مهکنند. 
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یکبار گ وله ها را بر سهنه ها ملهلکلوبلنلد و بلار دگلر  
 طناب های دار را هن آغوت گردن ها مهکنند. 

یکبار به بند ملهلکلشلنلد و بلار دگلر جلان را بله للب  
 مهرسانند تا  رد لب را ببندد تا جان او بر جان شود. 

خواه ناخواه حاکن پایلش را در کلخلش هلای سلرکلوب  
 مهگذارد و در پر حکومت مط قه خود مر دود. 
 اصور از سکوت و بر عم ر مرگبار است. 

همگان تئوریسهن مهشوند و استراتژی مقاوملت ملدنلر  
را ارائه مهدهند و واتر به ملرحل له علمل لگلرایلر ملهلرسلد  
همگان تئوری تسامح و تساهل ارائه مهدهند که آن هلن نله  
به تعریف حقهقر و کدسهک آن،ب که به این تلعلریلف کله  
دست ها را باال برین تا عبدی ها و علظلهلن زاده هلا را بله  
بند بکشند و ما دستان خانواده آنها را بوسه زنلهلن و الل و  

 زن هرها دست های آنان را. 
خواه ناخواه تنف ها برند محور هستنلد و ایلن ضلعلف  
تنف ها هستند که البته دالش سرکوب و موانعهسلت کله  

 حکومت بر راه تنف ها ارار مهدهد. 
ا راد اندکر در الیه های  واانر تنف ها هزیلنله هلا  
و ایستادگر ها را به جان مهورند و اما دگران در سلکلوت  
مط قه خود راه را هملوارتلر ملهلکلنلنلد تلا حلاکلملان الدرت  

 مط قه)بهش از پهش خود را بسازند. 
نهچه مهگوید سعادت با مبارزه بر روی زمهلن مسلتلقلر  

 مهشود. 

تر  نظر از نزاع در باب متا هزیلک)کله کلنلایله ی  
نهچه به جهان دگر است ،این جلمل له را والتلر در کلتلاب  
حکمت شادان نهچه خواندک به ناگه یاد جلعلخلر علظلهلن زاده  

 براین تداعر گشت. 
 گویر وا ه مبارزه با ناک جعخر ع هن گشته است. 

نمهدانن چرا هر بار وا ه مبارزه به چشمانن ملهلولورد یلا  
به گوشن مهرسد،ناک جعخر عظهن زاده در یلادک و دو تصلویلر  

 از او در روبروی چشمانن کشهده مهشود. 
یک تصویر در دوران اعتصاب غذا و یک تصلویلر در  

 دوران بعد از اعتصاب غذا. 
نه.اصور از حکومت نهست و من و ما مقلصلر اتل لر  

 این تاختن اسب نان هبانهن. 
 یک دست آوازی ندارد نازنهنن 

 ما خامشان این دست های بر دهانهن 
  ن:عکس مربوب به کوچه ای در گهدن است کله  

 بن بست نهست. 
 )سعهد رضایر  

فشاااار شااادیاااد ماااقااااماااات بااارای 
 بازگرداندن رضا شهابی به زندان

رضا شهابر عضو ههات مدیره سلنلدیلکلای کلارگلران  
شرکت واحد اتوبوسرانر تهران و حومه از سوی دادسلتلانلر  
تهران برای بازگشت به زندان تحت  شار ارار گر لتله اسلت  

و این در حالر است که دوره ی حبس شهابر پایان یلا لتله  
 است. 

بلازداشلت و    ٨١ خرداد ساو    ٧٧ رضا شهابر که در روز  
به شش ساو زندان محکوک شده بود به دلهل ضلرب و شلتلن  
ماموران امنهتر در زمان بلازداشلت و بلازجلویلر، در دوره  
محکومهت دو بار تحت عمل جراحر )گردن و کملر  الرار  
گر ت و به دلهل وضعهت جسمر بسلهلار وخلهلن، مسلئلوالن  
اضایر با تایهدیه پزشکر اانونر و اخذ وثهقه سنلگلهلن بلا  
مرخصر استعدجر نامبرده برای مدت باار ملانلده حلبلس  

 موا قت نموده بودند. 
با وجود ایلنلکله ایلن کلارگلر زجلر کشلهلده در تلاریل   

محکومهتش تماک شده و مسئوالن اضایر پلهلش    ١٤ ٧ ٩٦ 
از این در مراجعات آاای شلهلابلر بله دادسلتلانلر بصلورت  
شخاهر اعدک کرده بودند که محکومهت حبس شملا پلایلان  
یا ته است اما تا به امروز از استرداد وثهلقله هلن خلودداری  
کرده اند. هلملچلنلهلن در هلملهلن رابلطله دوللت ایلران طلر  
گزارشر به سازمان جلهلانلر کلار اعلدک کلرده کله رضلا  
شهابر از زندان آزاد و بازگشت بکار شده اسلت در حلاللر  
که وی هنوز از کار اخراج و تحت  شلار بلرای بلازگشلت  

 به زندان است. 
ع ر رغن اینکه شهابر همچنان از علارضله گلردن و  
کمر و بهماری های موت ف ناشر از اعتلصلابلات غلذا در  
دوره محکومهت رنج ملر بلرد، دادسلتلانلر در ملاه هلای  
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اخهرطر تما  های ت خنر با ایشان اعلدک کلرده کله سله  
ماه از مرخصر مورد موا قت ارار نگر ته است و بایلد بله  
زندان مراجعه نماید. همچنهن دادستانر با اخلطلارکلتلبلر و  
تما  های ت خنر مکرر به وثهقه گذار از ایشلان خلواسلتله  
است که شهابر را تحویل زندان دهلد در غلهلر ایلنلصلورت  

 وثهقه را ضبط خواهد کرد. 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبلوسلرانلر تلهلران و  
حومه ضمن محکوک نمودن ااداملات املنلهلتلر و اضلایلر  
تورت گر ته ع هه رضا شهابر خواهان آزادی بر الهلد و  
شرب ایشان و دیگر  عالهن کارگری و همچنهلن خلواسلتلار  
لغو احکاک تادره ع هه دو تن ازدیگر اعضای ههات ملدیلره  

 سندیکا، آاایان ابراههن مددی و داود رضوی مر باشد. 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبلوسلرانلر تلهلران و  

 حومه 
 ٧٩ ٩٩ ١١ 

جعفر عویم زاده و شاپاور احساانای 
 ٤١٤راد بارای ماحااکاماه باه شاعاباه 

شاهارساتاان سااوه  ٩دادگاه کایافاری 
 احضار شدند

 
  ٧ دادگلاه کلهلخلری    ٩١٩ بر اسا  احضلاریله شلعلبله  

شهرستان ساوه، جعخر عظهن زاده و شاپور احسانلر راد ملر  
اسخند ملاه در ایلن دادگلاه جلهلت    ٧٩ روز    ٩٧ باید ساعت  

 محاکمه حاضر شوند. 
 

این دو عضو ههات مدیره اتحادیله آزاد کلارگلران ایلران  
با شکایت کار رمای کارخانه نورد و لوله تلخلا  یلکلبلار  
در روز هشتن شهریور ماه در این دادگاه با دو اتهاک  بلر هلن  
زدن نظن عمومر و تشویش اذهان عمومر ملحلاکلمله شلده  
بودند اما از آن ا که از سوی وکهل این کارخانه ملدارس  
مستندی مبنر بر توریب و آتش سلوزی در کلارخلانله بلا  
تحریک عظهن زاده و احسانلر راد ارائله نشلده بلود ملقلرر  

 گردید تا ادامه محاکمه به ج سه دیگری موکوو شود. 
 

شاپور احسانر راد و جلعلخلر علظلهلن زاده در رابلطله بلا  
کارگران کارخانه نلورد    ٩٩١٤ اعتصاب اردیبهشت ماه ساو  

ماه دسلتلملزد    ١ و لوله تخا که در اعتراض به عدک پرداخت  
تورت گر ته بود به ترتهب در روزهلای بلهلسلت و شلشلن  
اردیبهشت و سوک خرداد ماه بازداشلت و بلر عل لهله آنلان دو  
پرونده امنهتر و کهخری جداگانه در دادگلاهلهلای شلعلبله  

شهلرسلتلان سلاوه    ٧ دادگاه کهخری    ٩١٩ اوو انقدب و شعبه  
 تشکهل شد. 

 
بر اسا  حکن شعبه اوو دادگاه انقدب اسلدملر سلاوه،  
شاپور احسانر راد و جعخر عظهن زاده بله اتلهلاک "اجلتلملاع و  
تبانر به اصد ااداک ع هه امنهت کشور" و "تلبل لهلغ عل لهله  

ساو زندان محلکلوک    ٩٩ نظاک جمهوری اسدمر" هر کداک به  
  ٩١٩ شده اند و اینک بر اسا  پرونده دیگرشان در شلعلبله  

اسلخلنلد    ٧٩ شهرستان ساوه، آنان  در روز    ٧ دادگاه کهخری  
 ماه به محاکمه کشهده خواهند شد. 

 

جعخر عظهن زاده عدوه بر یازده سالر که در شلعلبله اوو  
دادگاه انقدب ساوه به زندان محکوک شده است پلهلش تلر بلا  

دادگاه انقلدب تلهلران بلا هلملان اتلهلاملات    ٩١ حکن شعبه  
شعبه اوو دادگاه انقدب ساوه به شش سلاو زنلدان ملحلکلوک  

زنلدان اویلن ملر    ٨ شده است و در حاو حاضر زندانر بنلد  
روزه ای کله انل لاک    ٦٩ باشد که بدنباو اعتصاب علذای  

داد در بهرون از زندان بسر مر بلرد. احضلار جلعلخلر علظلهلن  
زاده و شاپور احسلانلر راد بله دادگلاه کلهلخلری سلاوه در  
شرایطر تورت مر گهرد کله ملنلزو علظلهلن زاده جلهلت  
بازداشت و بازگرداندن او به زندان اوین در روز پنل لن بلهلملن  

 ماه مورد یورت مامورین دادستانر تهران ارار گر ت. 
 

یورت به منزو جعخر عظهن زاده و ایلنلک احضلار او و  
شاپور احسانر راد به دادگاه و  را خواندن رضا شهلابلر بله  
زندان، بهانگر چهزی جز تدت برای بله تلملکلهلن کشلانلدن  
این  عاللهلن بلرجسلتله جلنلبلش کلارگلری و  وادار کلردن  
کارگران ایران به تس هن در برابر وضعهت جلهلنلملر ملوجلود  
نهست. اما همانگونه که اتحادیه آزاد کارگران ایلران بلارهلا  
اعدک کرده است، چنهن سهاستهایر نه تنهلا راه بله جلایلر  
نوواهند برد ب که طبقه کارگر ایران را بهش از پلهلش و بله  
شکل تعههن کننده تری در بلرابلر وضلعلهلت ملوجلود الرار  

 خواهد داد. 
 

 ٩٩١١ بهمن ماه    ٧٩  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 
 

جعفر عویم زاده: رد اعاده دادرسای 
اسماعیال عابادی، تشادیاد سارکاوب 
هرگونه حق  لبی میلیونها کارگار و 

 معلم در سرتاسر  ایران است
 

خواست اعاده دادرسر اسماعهل عبدی تلوسلط شلعلبله  
دیوانعالر کشور رد شد. این شعبه از دیلوان، در واال     ٩٩ 

شعبه دیگری از  دادگاههایر است که رسلاللت ات،  نله  
رسهدگر حقوار و اضلائلر بله پلرونلده هلای ملتلهلملهلن  
تنخر و سهاسر، ب که تایلهلد هلر رای ایلر  اسلت کله  
توسط بر دادگاههایر به ناک دادگاههای انقدب اسلدملر  

 بر ما کارگران و مردک ایران تحمهل شده است. 
 

اسماعهل عبدی همچون  رزاد کمانگرها، بلداالر هلا،  
خواستارها، باغانر ها، بلهلشلتلر هلا و تلدهلا آملوزگلار  
مسئوو دیگر، ههچ جرمر جز د اع از ملنلا ل  تلنلخلر و  
انسانر طبقه کارگر ایران و مبارزه برای تلحلصلهلل رایلگلان  
مه هونها  رزندان خرد ساو و جوانان خانلواده هلای ملا ملزد  

 بگهران  زحمتکش مرتکب نشده است. 
 

اسماعهل  رزند سازت ناپذیر و نماد اتحاد ما کلارگلران   
و مللعلل للمللان ایللران بللرای بللرخللورداری از یللک زنللدگللر  
انسانهست. رد اعلاده دادرسلر چلنلهلن انسلانلر، آنلهلن در  
شرایطر که سهستن سرمایه داری حاکن بر ایران بله علریلان  
ترین شک ر در مقابل مه هونها کارگر از هلپلکلو تلا هلخلت  

تپه و کارگران شرکت نخت و پلتلروشلهلملر هلا و تلنلایل   
 والد و خودرو سازی و معادن ارار گر ته اسلت، بلهلانلگلر  
چهزی جز اعدک جنگر اشکار و بر پرده به ملا کلارگلران  

 ایران نهست. 
 

مگر مهشود در یک جامعله هشلتلاد ملهل لهلونلر کله  
دارای سوابگ تاریور ب ند و درخشلانلر از آزادیلولواهلر و  
برابری ط بر است اسماعه ها را به بند کشهد، هلزاران هلزار  
مه هارد چپاوو کرد، ت اوزگران به کودکان و غارتلگلران را  
آزاد گذاشت و آنوات حقوا کارگران را تا ملاهلهلا پلرداخلت  
نکرد و در هنگامه  ریاد آنان بلرای دریلا لت للقلمله نلانلر  
خشک، شدا زنر براه انداخلت و گلارد ویلژه بلر سلرشلان  

 ریوت؟ 
 

تعههن تک هف چنهن درجه ای از تلحلملهلل بلربلریلت بلر  
 یک جامعه هشتاد مه هونر دور نهست. 

 
 ١١ بهمن    ٩٨ 
 
    

کمایاتاه پایاگایاری ایاجااد تشاکال هاا ی  
 کارگری ایران:

اعالم نور علی خدایی عضو شاورای 
عالی کار در باره افازایاش حاداقال 

 دستمزد
ع ر خلدایلر عضلو کلارگلری شلورایلعلاللر کلار در  

مللر    ١١ بللهللمللن    ٩٨ روزنللاملله هللمللشللهللری مللورخلله  
برابر شود . اما در وضلعلهلت    ٩ گوید :"حداال دستمزد باید  

 ع ر این کار شوس بزرگر بر بازار وارد ملر کلنلد. در  
 ساو آینده این خ   کمبود باید پر شود ."   ١ -٤ طوو  

ع ر خدایر عضو کارگری شورایعالر کار ، نملایلنلده  
ما کارگران نهست . ب که بلرگلزیلده دوللت اسلت. شلورای  
اسدمر موجود در کارخانله هلا ، کلارگلزاران و عصلای  

 دست کار رمایان و دولت هستند. 
آنها کارگران گزینش شده تلوسلط وزارت کلار و نلهلاد  
های امنهتر هستند.وظهلخله شلان بله بلهلراهله کشلانلدن و  

 گمراه کردن کارگران است . 
گخته وی بهان کننده هد  و منظور ایشان از ا لزایلش  
حداال دستمزد است .سون او بلعلنلوان یلک خلبلر ، ملر  
خواهد اذهان عموملر کلارگلران را بلرای ا لزایلش بسلهلار  

درتدی آماده سازی نملایلد. او نلگلران    ٩١ الر    ٩١ ناچهز  
وضعهت کارگران نهست ، ب که نگران منا ل  کلار لرملایلان  

 و دولت است . 
برابری حداال دستمزد در چلنلهلن    ٩ او مهگوید ا زایش  

وضعهتر به بازار شوس وارد مر کند . بله تلعلبلهلر وی  
 شوس به منا   کار رمایان وارد مر شود . 

کار رمایان با خهالر آسوده به ا زایش سلود خلود ملر  
اندیشند . اگر دستملزدهلا بلهلش از ا لزایلش ملد نلظلرشلان  
اضا ه گردد، آنها شوکه مر شوند . چرا که در ا لزایلش  
سودهای ن وملر و ا سلانله ای خلود خل ل  ایل لاد شلده  

 است . 
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کار رمایان به سازملانلهلای دوللتلر ،پل لهلس و دیلگلر  
نهادهای سرکوب کننده اطمهنان دارند، کله جلهلت پلایلهلن  
 نگهداشتن دستمزد از هرگونه تدشر دریغ نوواهند کرد . 

برای ع ر خدایر ، زندگر و بقا کارگلران ، پشلهلزی  
تومان چلنلد    ٨٩٧١١١ ارزت ندارد .زیرا که حداال دستمزد  

برابر زیر خط  لقلر الرار دارد .بله نلظلر    ١ برابر زیر خط بقا و 
برابر گردد .پس او بله هلزیلنله    ٩ ایشان حداال دستمزد  باید  

زندگر کارگران وااف و آگاه است . او مر گلویلد " املا  
برابری دسلتلملزد بله بلازار    ٩ در وضعهت  ع ر این ا زایش  

شوس وارد مر کند ." به اعلتلقلاد ایشلان الربلانلر شلدن  
مه هونر کارگران بهتر است ، تا ایلنلکله    ١١ جمعهت تقریبا  

 به کار رمایان شوس وارد نشود ؟؟!! 
ساو اربلانلر کلردن جلملعلهلت    ٩٨ آاای ع ر خدایر ،  

  ٤ درتد جامعه ایران کلا لر نلهلسلت ؟ طلر    ١١ بهش از  
 ساو دیگر این وضعهت باید ادامه یابد ؟   ١ الر  

آیا وااعا پذیر تنر است ، که عل لر خلدایلر و دیلگلر  
 دوستانش نمایندگان کارگران هستند ؟؟ 

 قر و  دکت تماک عرته های زندگلر ایلن جلملعلهلت  
کارگران را اشبا  کلرده، و آملار و ارالاک نلاهلنل لاریلهلای  
اجتماعر روز به روز ا زایلش ملر یلابلد .از کلاهلش سلن  
اعتهاد و کاهش سن دختران خهابانر گلر لتله تلا انلبلاشلتله  
کردن زندانها، ا زایلش طلدا ،نلوزاد و کل لهله  لروشلر ،  
کارتن خوابر و پدیده گور خوابر و دهلهلا ملعلضلل دیلگلر  
کلله گللریللبللان جللمللعللهللت  للرودسللت جللامللعلله را گللر للتلله  
است .بهکاری و گرانر  این دو پلدیلده در کلنلار حلداالل  
دستمزد ناچهز ، ان وضعهت جهنمر است ، که شلملا نلملر  

 خواههد در آن خ عر ای اد شود ؟؟ 
ع ر خدایر و دیگر اعضلای کلارگلری شلورایلعلاللر  
کار در کداک کارخانه و یا در کداک منطقه از تهران سلاکلن  

هستند ، کله  واالعلهلات آشلکلار چلنلهلن وضلعلهلتلر را   
 مهوواهند  انکار کنند ؟ 

پرداختن به دیگر سونان ایشان ، از جم ه همهن نلتلهل له  
 را مهدهد . 

سالر این دستمزدهای نلاچلهلز    ١ -٤ کارگران چرا "باید"  
 و تبعات ویرانگر زندگر خود را تحمل نمایند ؟ 

سلاو هلزیلنله زنلدگلر  ١ -٤ او نمر داند که در طوو این  
 کارگران به مراتب چندین برابر اوج خواهد گر ت ؟ 

ع ر خدایر باید بداند ، که او نلملایلنلده ملا کلارگلران  
نهست .زیرا که به اوو معرو  " از کوزه هملان بلرون تلراود  

 که در اوست " 
ما کارگران به او و اعضای کارگری ، نملایلنلده گلان  
کار رمایان ودولت در  شلورایلعلاللر کلار ملهلگلویلهلن  :  
"حداال دستمزد باید تامهن کننده هزیلنله زنلدگلر ، ونله "  

 برده گر " ما باشد . 
همچنهن خواهان به روز شدن استلانلدارد هلای زنلدگلر  

 اجتماعر خود هستهن . 
اانون کار تامهن کننده سبد هلزیلنله    ٤٩ استخاده از ماده  

خواربار ما کارگران نبوده و نوواهد بود . مبلنلای ا لزایلش  
برابلر ا لزایلش یلابلد ." ملا هلن    ٩ حداال دستمزد باید ، به  

  ١ -٤ برابری حداال دستمزد هستهلن ، ونله    ٩ اکنون خواهان  
 ساو دیگر . 

 ١١ بهمن    ٧١ 

 آیت نها ر 
سونگوی کمهتله پلر گلهلری ایل لاد تشلکلل هلای  

 کارگری ایران 
 

جمعی از معلمان عادالاتاخاواه: هاماه 
 باید از شغل مناسب بهره مند شوند

جمعر از مع مان کشور با تدور نامه ای کله نسلوله  
ای از آن در اختهار حقوا معل لن و کلارگلر الرار گلر لتله،  
نسبت به مر  ومهر دستمزدبگهران در هلخلتله هلای اخلهلر  
اعتراض کرده و خواستار بلهلره ملنلدی هلملگلان از شلغلل  

 مناسب شده اند. 
 متن نامه به شر  زیر است: 

 از دستهای گرک تو “
 کودکان توامان آغوت خویش 

 سون ها مر توانن گخت 
 ”غن نان اگر بگذارد. 

آوار ناشر از ل اک گسلهلولتلگلر االتلصلادی بلهلش از  
همهشه بر تن و روان رن ور  رودستان  رود ملر آیلد. تلورک  
و بهکاری بهش از پهش زندگر مردک را در مناطگ ملحلروک  
از لرستان تا خراسان و از ایدک تلا کلرملان و آذربلایل لان را  
سوت کرده است و بله تلبل  آن آسلهلب هلای اجلتلملاعلر،  

  رتت های زندگر را از مردک گر ته است. 
 –هنوز سوز آتش بر رحمر که جلان کلودکلان کلار  

را گر ت، التهاک نها ته بلود کله تلاوو هلای    -احمد و تمد 
بر جای مانده از سوختن پدسکو و اربانلر شلدن کلارگلران  
زحمت کش و ماموران آتش نشانر چون نلملکلر درد ایلن  
زخن جانسوز را شدت بوشهد. آنسلوتلر از پلدلسلکلو ، ریله  
های خوزستان خروارها خاس را در هر دک و بلازدک تلنلخلس  

 مر کند 
نبود زیر ساخت ها اجازه نداد که ملردملان سلهلسلتلان و  
ب وچستان شکوه بارت های  ص ر را به نظلاره بلنلشلهلنلنلد  
که در همان ساعات اوللهله بلر خلانلملانلر و  لدکلت را  
برایشان به ارمغان آورد. در کلردسلتلان بلارت بلر  پلهلکلر  
نحهف کولبران و سهمبانان اراردادی شرکت برا را بله کلاک  
مر  کشهد و جان باختن مظ وملانله آنلهلا بلار دیلگلر دو  

 مردک ایران را به درد آورد. 
مردان و زنان کلوللبلری کله نلاچلارنلد بلر کلخلایلتلر  

 مسوالن را در ای اد زیر ساخت ها با جان خود بپردازند. 
کولبرهایر که اگر مو گ شوند بلاری را در  لاتل له  
ای طوالنر و در راههای تعلب اللعلبلور کلوهسلتلانلر در  
سرمای استووان سوز این روز هلا بله ملقلصلد بلرسلانلنلد و  
مورد اتابت گ وله ی مرزبانان ارار نگهرند، رنج اسلتلثلملار  

 شدن توسط ما هاهای ااتصادی را به جان بورند. 
ما جمعر از مع مان عدالت خواه ایلران ضلملن تسل لهلت  
همدردی با مردک ایران و به ویژه جامعه ی کردسلتلان ، بلر  
حگ بهره مندی عموک مردک از شلغلل ملنلاسلب پلای ملر  
 شارین و معتقدین که دولت جمهوری اسلدملر ایلران بلایلد  
مطابگ اانون اساسر به مسلئلوللهلت خلود در البلاو ایل لاد  
اشتغاو و بهره مندی همگان از شغل مناسب و نلهلز ایل لاد  
زیرساخت های مناسب جهت امنهت و ر اه عموملر علملل  

 نماید. 

 جمعر از مع مان عدالت خواه: 
رسوو بداار . سوران لطخر . هاشن خلواسلتلار . یلاسلر  
ریگر .شهوا عام ر راد. عزیز ااسن زاده . لقمان ویسلر .  
جعخر ابراههمر . مسعود نهکوواه . محمد حبهبر. شلعلبلان  
محمدی. وحهد ملهلرشلکلار. تلدیلقله پلاس ضلملهلر. آراک  
اادری. بوتهار احمدی. جلدو سل لادی. سلارا سلهلاهلپلور.  
نادر ادیمر. لطهف روزیوواه. مرضهه زائلهلن دشلت. علزیلز  
ناتری. سمانه محبر. شهوا محلملدی. عل لر حسلهلنلر.  
مبشر نادری. شهد آتش سودا. مریلن رنلود. عل لر پلهلروز.  
خدی ه پاس ضمهر. جبلار دوسلتلر. سلملهله شلهلریسلونلد.  
شکو ه امامر. ملنلصلور  لهلروزکلوهلر. علبلدالل له خلرک.  
مسعود نظر. مهدی تخسلهلری. عل لر حلاجلر. ابلواللقلاسلن  
اضاتر. محمد الچهنر . حسهن ستاری. ج لهلل نلاتلری.  
معصومه اتغرزاده. حکهمه بنر هاشمر. عار   لاتلحلر.  

. سلارا    . احمد نلور   . نسرین چراغر   . مراد روحر   الهاک کرمر 
. زهلرا    . جواد ا ر پور   . نزهت نهستانر   . لهد م کر   مهرابر 
. مهرنوت حلهلدر    . مهنو کهوسروی   اولدوز هاشمر       .   خادمر 

.    . تلهلملور خلرسلنلد   . سهروان تلاج گلردون   . رحهن امهری   زاده 
.    . طلهلب نلهلک ر لتلار   . آرزو محلملودی   محبوبه  رحزادی 

.منلصلوره  لر     . تخهه بسهن   . م تبر گودرزی   جدو امری 
. ملل للتللبللر    . مللحللمللود بللهللشللتللر   . عللنللایللت وثللواللر   زادی 

. کلملاو    .هادی شریخر   .حبهب حسهنر   .جدو موسوی   ابطحر 
.    . جلملهلل کلریلملر   . شهرین رحهمر   . ناتر محمدی   مرادی 

. شلهلراک    . حلا لظ سلنلنلدجلر   .  رزانه بلازیلار   رحمان مرادی 
 جمالر 
 

شاپور احسانی راد: زیار 
بااار سااتاام نااماای کااناایاام 

 زندگی
 
 
 
 
 
 

امروز نه تنها در شهر اراس و استان مرکزی ب کله در  
کل ایران کارگران هپکو را مر شناسند و حلتلر اعلتلراض  
تحسهن برانگهزشان، نه هپکو ب که کارگلران هلپلکلو را بله  

 برند بهن الم  ر مبدو ساخته است 
کشمکش کارگر و کار رما چه پنهان و چله اشلکلار  

  ٨٦ همهشگر است، اما اعتراضات کارگران هپکو از سلاو  
که این کمپانر غوو اسا به بوش خصوتر شلبله دوللتلر  
واگذار  شد وارد  صل تازه ایر شد، به غلهلر از ملعلوالات  
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مزدی چندین ماهه، یک مطالبه ات ر کارگلران هلپلکلو  
عدک واگذاری کارخانه بله سلهلاک داران بلولش خصلوتلر  
است، کارگران ت ربه ت   انتقاو مالکلهلت دوللتلر انلهلن بلا  
رانت به بوش خصوتر  که اسلن رملز حلمل له بله سلطلح  
معهشت و بر حقوار کارگران و بله یلغلملا بلردن حلاتلل  
دسترنج انان پس از انقدب را با گوشت و پوست خود للملس  
کرده اند و ورشکستگلر کلارخلانله هلای ازملایلش و ارج  

 و بهکاری و اخراج گروهر کارگران را دیده اند     و... 
  ١٩ شرکت تولهد ت ههزات سنگهن)هپکو  که در سلاو  

با هملکلاری چلنلد شلرکلت خلارجلر    ١٤ تاسهس و در ساو 
بلا هلملکلاری یلک    ٦٩ شروع به  عالهت مهکند و در سلاو 

شرکت المانر با طر  تلوسلعله ملاشلهلن االت بلا ظلر لهلت  
بله    ٨٦ دستگاه اغاز به کار مهکند در ساو    ٩١١١ تقریبر  

مهل لهلارد تلوملان بله یلک شلولص بله تلورت    ٧١ مب غ  
ااساطر واگذار مر شود و جلاللب ایلنل لاسلت خلریلدار تلا  
 امروز نتوانسته به تعهدات مالر و اانونر خود عمل کند. 

  ١١١ نلخلر بله    ٧٤١١ تعداد کارگران از     ٩٩٨٦ از ساو  
  ٩١١ دسلتلگلاه بله  ٧١١١ نخر رسهده است و ظر هت تولهد از  

دستگاه رسهده است، در این سالها کشمکش و اعلتلراضلات  
کارگران بابت مطالبات خود همواره در جریان بلوده و بلارهلا  
در پر عدک تحقگ وعده های کار رما و مسئوللهلن اسلتلان،  

 اعتراض، اعتصاب و ت م  کردند. 
اسخند ساو پهش در مقابل اسلتلانلداری بلرای    ٩٩ ت م   

معواات مزدی شش ماه، ع هرغن وعلده هلای مسلئلوللهلن  
استان،هرگز بطور کامل محقگ نشد و اعتلراضلات گسلتلرده  
تری را بدنباو داشت، اوج همبستگر، انس اک، ملقلاوملت و  

 ران خورد   ١١ اتحاد کارگران در ساو  
کارگران خشمگهن از وعده های توخاللر کلار لرملا و  
عدک رسهدگر و دخالت از جانب دولت واکنش نشلان دادنلد  
و اوایل ابان ماه امساو با راهپبمایلر از شلرکلت تلا ملرکلز  
شهر در مقابل مص ر ت م  کردند اتحلاد و هلملبلسلتلگلر  
کارگران در ابن روز من ر به اعتصابر شلد کله از تلاریل   

دی تاکنون) بلهلش از یلک ملاه  ادامله دارد و بله    ٩٨ 
بهمن  تحصن شبانله  در بلا     ٩١ همراهر خانواده هاشان ) 

م ر روی  اوردند، این مقاومت جانانه  همراه با سلولنلان و  
شعارهای شورانگهز و اعتراضر حگ ط لبلانله کله بصلورت  
ک هپ هایر که در  ضای مل لازی پلولش و دسلت بله  
دست مهشود موجر از شور و شادی در طبلقله ملزدبلگلهلر  
ای اد کرده است و حمایت همه جانبه انلان را از کلارگلران  

 هپکو برانگهوته است 
شعار اعتراضر کلارگلران هلپلکلو نله تلنلهلا از علملگ  
مطالبات انباشته و نارضایلتلر شلدیلد انلهلا حلکلایلت دارد  
ی که نشان مهدهد طبقه کارگر ایران نسلبلت بله  لروپلاشلر  
اجتماعر و ااتصادی کشور معترض است و دیگلر حلاضلر  
نهست بلهلش از ایلن للگلاک سلرنلوشلت خلود را در دسلتلان  

 غارتگران و چپاولگران و سرمایه داران  ارار دهند 
شعار اعتراضر کارگران هپکو و گستردگر کلملر و  
کهخر اعتراضات، اعتصابات و ت م  های روزملره طلبلقله  

نلویلدگللر روز هلای روشلن را    ١١ کلارگلر ایلران در سللاو  
مهدهد. زیر بار ستن نمر کنهن زندگر، جلان ملهلدهلهلن در  
راه ازادگر، این شعار کارگران هپکو در اسلتلانله سلاللگلرد  
انقدب هرگر اتخاار نهست و نشلان ملهلدهلد انلقلدبلر کله  

بواطر مطالبات کارگران و به پشتوانه نهلروی علظلهلن انلان  
اادر به در هن پهچده شدن نلظلاک سلتلن شلاهلر شلد هلرگلز  
نتوانسته اسلت بله ملطلاللبلات انلهلا پلاسل  دهلد و املروز  
کارگران هپکلو بله نلملایلنلدگلر از طلبلقله کلارگلر ایلران  
مطالبات عمهگ و انباشته شلان را بلرای تلعلهلهلن تلکل لهلف  

 نهایر به تحنه جداو اجتماعر اورده اند. 
 

 ١١ بهمن    ٧١ 
 

شاپاور احساانای راد:کساب ناان باه 
 قیمت از دست دادن جان

 
این روزها چقدر نان بلا جلان گلره خلورده اسلت طلبلقله  

جان مهدهد تا نان بلولورد. جلان بلاخلتلن روزانله    کارگر ایران 
شش کارگر در حوادث کار، دیگر به امری عادی تلبلدیلل  

شده است. انها ملر ملهلرنلد   «ع هب  »و زنده بودن  امری  
چه در اثر  قر و  دکت، خودکشر و بهکلاری و چله در  
اثر حوادث در هنگاک کلار. املا گلاه و بلهلگلاه ایلن ملوج  
کشتار کارگران به چنان اتل عامر تبدیل مر شلود کله  
جامعه تب و لرز مهگهرد  و با بهت و حهرت، کسلب یلک  
لقمه نان را مر نگرد که بهایش جان شهرین اسلت. ملر   
اتش نشانان و کولبران شاید در دو حادثه م زا اتخاا ا لتلاده  
باشند اما در چند مقوله مشترس هستند. کلارگلران اتلش  
نشانر و کارگران ملزدبلگلهلر کلوللبلر بلرای کسلب نلان و  
روزی خانواده هایشان باید جان خود را به خلطلر بلهلانلدازنلد.  
باید با حوادث ب نگنند باید جان بدهند، باید ادک در ره بلر  
بازگشت بگذارند تا نان شان را بدست اورند. ناگخته هلا در  
مر  اتش نشانان و کولبران زیاد است و زبلان ملا الاتلر  

 از این همه بر عدالتر! 
 

مسئولهن غهر مسئلوو،  لاجلعله را بله تسلویله حسلاب  
های جناحر خود تق هل دادند استعخا کله هلهلچ، دریلغ از  
یک عذر خواهر !!! بگذرین از نلاملردملان و بلپلردازیلن بله  
تدشگران عرته رنلج و سلولتلر کلار و وجله مشلتلرس  

 رن بران. 
 

اگر کارگران اتش نشانر از کلملر دسلتلملزد گل له و  
شکایت و اعتراض کنند، سر و کارشان با پ هس املنلهلت و  
حراست مر ا تد و دهشتناس تلر از انلان،کلوللبلران بلرای  
یک لقمه نان، سر و کارشان با گ وله مسلتلقلهلن پلاسلداران  
مرزی مر ا تد. اتش نشانان باید نان خود را بلا علبلور از  
اتش بر رحن  کسب کنند و کولبران با عبور از بلهلملن و  
کوالس بر . اتش نشانان  در این حلادثله جلدا از نل لات  
انسانها، باید جان خود را به خطر بهاندازند تا املواو و ثلروت  
سرمایه داران را از حریگ ن ات دهند و کلوللبلران کلاالهلای  

 سرمایه داران را به اهمت جانشان حمل و نقل مر کنند. 
 

چرا در این کشور خهل عظهمر از کلارگلران مل لبلور  
مر شوند با مرارت و  گذشتن از جلان شلان نلان خلود را  
کسب کنند. مسئولهن باید پاس  دهند و مسئولهت کشلتله  
شدن کارگران را بعهده بگهرنلد. ملگلر نله ایلنلکله  دوللت  

موظف به ایل لاد کلار، مسلکلن و بلهلداشلت بلرای هلمله  
شهروندان کشور است؟ بنابراین دوللت ملوظلف اسلت بلرای  
این اشر از کارگران بهمه بهکاری اتواذ کنلد تلا بلهلش از  
این شاهد مر  زحمتکشان نباشهن و بر شک الزک اسلت  
کارگران کولبر نهلز بلا ایل لاد تشلکلل ویلژه خلود، ضلملن  
خواست بهمه بهکاری از دیگر مطالبات به حلگ خلود د لاع  
کنند و اما در حادثه پدسکو و کشلتله شلدن  لاجلعله بلار  

 اتش نشان، 
 

ههچ مسئولر نلگلخلت چلرا ایلن شلغلل اتلش نشلانلر  
تاکنون جزو مشاغل سوت و زیان اور محسوب نشلده اسلت  
چرا دستمزد و مزایای این زحمتکشان طبگ اسلتلانلداردهلای  
روز نهست چرا عده ای از انلهلا الراردادی بلودنلد و  لاالد  
وسایل ایمنر م هز بودند)ماسک و  ه ترهای اسلتلانلدارد   
چرا اعتراض این کلارگلران بله ایلن ملوضلوع، ملنل لر بله  
سرکوب انها، اخراج، تع هلگ و حلتلر ملحلروملهلت شلان از  

سازمان اتش نشلانلر      سهمهه بن شده است. چرا به کارگران 
 مثل پرسنل نظامر برخورد مر شود 

 
چراههچ مسئولر حاضر نشده است بلگلویلد کله چلرا    

اتش نشانان از یک تنف و تشکلل کلارگلری، بلر بلهلره  
اند کارگران اتش نشانر باید تنف و تشکل ویلژه خلود را  
داشته باشند تا بتوانند ضمن اینکه بتوانند ت ههزات  لردی  
و جمعر که در این شغل خه ر حهاتر است، بله حلقلوا و  
مزایا و مطالبات ویژه این شلغلل نلهلز دسلت یلابلنلد ایل لاد  
تشکل کارگران اتش نشانر یک مطالبه جدی اسلت کله  
باید هرچه زودتر در جهت حخظ جان و منا   اتلش نشلانلان  
ای اد و از طر  شهرداری به رسمهت شلنلاخلتله شلود اتلش  
نشانان به خوبر وااخند که امروز بهترین موا  برای ایل لاد  
تشکل شان است چون حلملایلت هلمله جلانلبله هلمله ااشلار  

 جامعه را با خود دارند 
 

و اما حاال که از این حادثه و  اجعه ملدتلر گلذشلتله  
است امار تحهح درگذشلتلگلان چله اتلش نشلانلان و چله  
نگهبانان و چه کارگران ایرانر و ا غانر در این واالعله بله  
اطدع عموک برسد و چگونگر رسهدگر و حگ و حقوا بله  
خانواده های داغدار بله طلور شلخلا  اعلدک شلود، طلبلقله  
کارگر ایران ضمن اینکه خواستار محاکمله مسلبلبلهلن ایلن  
حادثه دردناس مر باشد بلا چشلملانلر بلاز چلگلونلگلر  

 رسهدگر به خانواده بازماندگان را پهگهری خواهد کرد. 
 

در انتها ضرورت دارد که یلاد اور شلوک کله هلن اتلش  
نشانان و کولبران  و هن تمامر کارگران و مزدبگلهلران کله  
نان شان در گرو جانشان است امروز باید به خوبر دریلا لتله  

ساو هلهلچ دوللتلر در  لکلر جلان و    ٩٧ باشند که بعد از  
زندگر انها نهست و اگر ارار است تغهبری در حاو و ایلنلده  
انها اتخاا بهختد باید به نهلروی الدرتلملنلد اجلتلملاعلر خلود  
تکهه کنند و گرنه از این امامزاده ها شخایر حاتل نلملر  

 شود. 
 

 ١١ بهمن    ٩١ 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 بین المللی
پااناااهااجااو در   ماارگ سااه -یااونااان 

 لسبوس  اردوگاهی در جزیره
مر  سه پناه و طر هخته گذشته در کمپ ملوریلا  
در جزیره لسبو ، زن  خطر را برای مقاک های یلونلان بله  
تدا درآورد تا برای بهبود اوضاع هزاران پناهل لوی سلاکلن  

 در این اردوگاه  کری بکنند. 
سلالله،    ٧١ جسد بر جان سه پناه و )یک پاکستانر  

ساله  در چلادر    ٤٧ ساله و یک سوری    ٧٧ یک مصری  
پهدا شد. گخته ملر شلود آنلهلا بلر اثلر    محل زندگر شان  

مسمومهت ناشر از استنلشلاا دود اجلاالر کله در داخلل  
 چادر برای گرک کردن روشن بوده جان باخته اند. 

در اوج سرمای زمستان پناه ویان شلرایلط ملوجلود در  
این کمپ را "غهرانسانر" خوانده و خواستلار کلملک شلده  

 اند. 
هرمان ایمن ولر، پناه وی اهلل کلنلگلو در ایلن بلاره  
گخت: "ما حقهقتا این ا مثل حهوان زنلدگلر ملر کلنلهلن.  
ههچ کس نمر تواند حتر اندس زمانر را اینل لا سلپلری  
کند. عدوه براین روند پلذیلرت پلنلاهل لو در یلونلان بلدوی  

 است" 
سگورین ن هب، پناه وی ال زایری هن ا زود: "شلرایلط  
در این اردوگاه غهرانسانر است. داخل چادرها خهل لر سلرد  

 است. وض  ما مثل حهوانات است" 
نزدیک به پنج هزار پلنلاهل لو سلاکلن جلزیلره لسلبلو   
هستند. ساکنان مح ر جزیره هن از نبود امکلانلات کلا لر  

 برای پناه ویان گ ه دارند. 
دولت یونان مر گویلد در پلر بسلتله شلدن ملرزهلای  
اتحادیه اروپا و مذاکرات بلا تلرکلهله بلر سلر کلنلتلرو ورود  

هلزار پلنلاهل لو و ملهلاجلر در    ٦١ مهاجران به اروپا بهش از  
 خاس این کشور مانده اند. 

هاا  تداوم تاوااهارات صاد -رومانی 
 هزار نفره علیه دولت

در ادام  اعتراضهای ضد دولتلر در روملانلر و بلرغلن  
پس گر تن طر  های ارائه شده تلوسلط دوللت، یلکلشلنلبله  

هزار نخر در شهرهای روملانلر    ١١١  وریه دست کن    ١ شب  
تظاهرات کردند. این طر  که توسط دولت و بدون ارائله بله  
پارلمان تصویب شده بود، به سهاسلتلملداران املکلان  لرار از  

 تعقهب اضایر در تورت اختد  را مر داد. 
یکر از تظاهرکنندگان مر گوید: "این اعتلراضلهلا بله  
یک طر  یا دسلتلور نلهلسلت بل لکله در ملورد علمل لکلرد  
سهاسر است. ما از تکرار همان چهزهای الدیلملر خسلتله  
این. ت م  ما در این ا تنها برای عوض کردن ایلن شلورای  
سهاستمداران و دولت نلهلسلت، اعلتلراض ملا بلولاطلر ملردک  
است. اعتراض ما به گروه کوچکر از ا راد است کله بله  

 نخ  خود، اوانهن را وض  مر کنند " 
تودور چهرید، بازیگر و خوانند  رومانهایلر نلهلز در ایلن  

تظاهرات حضور داشت. وی مر گوید: "آنلهلا تلدت ملر  
کنند از بازخواست شدن بگریزند. به علقلهلد  ملن، هلمل  ایلن  
جریان حوو این محور است چرا که آنها  قط مر خلواهلنلد  

 با مردک یکطر ه حر  بزنند و اصد گختگو ندارند " 
ارار است دوشنبه شب نهلز ملعلتلرضلان تلظلاهلرات ضلد  
دولتر خود را در شلهلرهلای مل لارسلتلان ادامله بلدهلنلد.  
موالخان خواهان کناره گهری دولت هستند که نزدیلک بله  
دو ماه پهش برسر کار آمده اما سورین گوریندیانو، نلولسلت  

 وزیر رومانر تاکهد کرده است که استعخا نمر کند. 
لهویو دراگنئا، رهبر حزب سوسهاو دملوکلرات روملانلر  

و اخلتلد ، بله    ٧١٩٤ که به جرک تق ب انتواباتر در ساو  
دو ساو زندان محکوک شده نهلز احلزاب ملولاللف را تلهلدیلد  
کرده بهش از یک مه هون از هوادارانش را بلرای تلظلاهلرات  
در حمایت از دولت به پلایلتلولت بلکلشلانلد. وی یلکلر از  
کسانر است که در تلورت اجلرای ایلن طلر  دوللت از  

 اجرای م ازات زندان و تعقهب اضایر در امان مر ماند. 
کودکان توسط   آزار جنسی -استرلیا 

 کشیشان کاتولیک
یلا لتله    بر اسا  یک تحقهگ درباره آزار جنسر سلازملان 

هللای    ادعللا شللده هللخللت درتللد کشللهللش   ٬ در اسللتللرالللهللا 
کلودکلان را    ٧١٩١ تلا    ٩١١١ های بهن    کاتولهک در ساو 

 اند.   آزار داده 
  ٩١٨١ هلای    اند که در سلاو   نخر ادعا کرده   ٤١١١ حدود  

 اند.   اربانر آزار جنسر کشهشان بوده   ٧١٩١ مهددی تا  
هلا    کمهته تحقهگ درباره آزار جنسر کودکان در سلازملان 

وگلو    با این ا راد گخلت   ٬ کند   که در این زمهنه تحقهگ مر 
ترین تحقهقر اسلت کله در زملهلنله    کرده است. این بزر  

 یا ته در استرالها ان اک شده است.   آزارجنسر سازمان 
این کمهلتله هلملچلنلهلن دربلاره آزار جلنلسلر در سلایلر  

 نهادهای غهرمذهبر این کشور هن تحقهگ کرده است. 
هایر درباره اظهارات هوللنلاس تلعلدادی    تر گزارت   پهش 

ها ملنلتلشلر    ها درباره آزار جنسر توسط کشهش   از استرالهایر 
 شده بود اما ابعاد ماجرا تا امروز  ات نشده بود. 

ریهس گروه وکدی همکار این کلملهلتله    ٬ گهل  رنس 
گلویللد داسللتلان الربللانلهللان "بلله شللکللل    مللر   ٬ در سللهلدنللر 

اسخناکر مشابه" همدیگر بوده اسلت: "بله ادعلاهلا در ایلن  
  ٬ انلد   زمهنه رسهدگر نشده. به کودکانر که گلزارت داده 

هلا و    انلد. کشلهلش   توجهر شده یا بدتر از آن تنلبلهله شلده   بر 
که در جای جلدیلد    اند بدون آن   های مذهبر منتقل شده   چهره 

 چهزی درباره گذشته آنان بدانند." 
به گخته ریهس گروه وکدی کمهته تحقلهلگ دربلاره آزار  

  ٤٤٤٤ ملهلددی    ٧١٩١ تلا    ٩١٨١ های    در ساو   ٬ جنسر 
کودس در بهش از هزار موسسله کلاتلوللهلک در سلراسلر  

 اند.   استرالها آزار جنسر دیده 
ساو و نلهلن و    ٩١ به طور متوسط سن دختران مورد آزار  

ساو و نهن بوده است. به طور مهانگلهلن بلهلش از    ٩٩ پسران  
ساو طوو کشهده تلا هلر ملورد آزار کلودکلان گلزارت    ٩٩ 

 داده شود. 

اعتراضات گساتارده   در پی -رومانی 
 وزیر دادگستری مجبور به استعفا شد

 لوریله    ١ اعتراضات گسترده در رومانر روز پن شنبله  
وزیر دادگستری و از طراحان ات ر الیحله جلنل لاللر جلرک  
زدایر دولت را م بور بله اسلتلعلخلا کلرد. پلهلش تلر و بلا  
باالگر تن اعتراضات خهابانر شایعاتر مبنلر بلر احلتلملاو  

 اخراج او از کابهنه مطر  شده بود. 
  ورین یورداکه کله بشلدت از الیلحله جلرک زدایلر و  
همچنهن حکن جن الر دولت د اع ملر کلرد، در تلوجلهله  
استعخای خود گخت: "تماک اادامات تورت گر ته الانلونلر  
و مطابگ اانون اساسر هستند. وزارتوانه مباح  علملوملر  
در ارتباب با پرو ه های مطرو  را سلازملانلدهلر کلرد کله  
اکنون تبدیل به مباح  پارلمانر شلده انلد. بلا ایلن وجلود،  
این از نظر ا کار عمومر کخایلت نلملر کلرد و بلنلابلرایلن  

 تصمهن به استعخا گر تن. " 
از سوی دیلگلر دادگلاه الانلون اسلاسلر روملانلر روز  

 وریه با استناد به اینکه دولت حکن جلنل لاللر    ١ پن شنبه  
خود را پس گر ته و این دستور العمل دیگر وجود خلارجلر  

 ندارد، رسهدگر به آن را منتخر دانست. 
در پر اعلتلراضلات خلهلابلانلر گسلتلرده کله از زملان  
 روپاشر ب وس شرا در رومانلر بلر سلابلقله بلوده اسلت  
دولت حکن جن الر خود در ارتباب با جلرک زدایلر را للغلو  

 کرد اما الیحه مربوطه را به پارلمان  رستاد. 
الیحه ای که در تورت اانون شدن امکان متهملان بله  

هزار دالر  سلاد ملاللر    ٤٨ سوءاستخاده از ادرت را که زیر  
داشته اند را از مل لازات مصلون ملر کلنلد و طلبلگ آن،  
تدها تن از مقاک هلای دوللتلر از مل لازات نل لات ملر  
یابند  مسئ ه ای که منتقدان را بر آن داشلتله تلا ملنلتلخلر  
شدن کامل چنهن احتمالر به اعلتلراضلات خلهلابلانلر خلود  

 ادامه دهند. 
اعتصاب کارگران بزرگاتاریان  -شیلی 

 معدن مس جهان
اتااحااادیااه هااای کااارگااری شاایاالاای از 

کارکنان بزرگترین ماعادن ¬اعتصاب 
 مس جهان خبر دادند.

کارکنان و کارگران معدن مس "اسکلونلدیلدا"، کله بله  
انگ هسر تع گ دارد، در اعتلراض بله  -یک گروه استرالهایر 

 لوریله دسلت    ١ پایهن بودن دستمزدهای خود روز پن شنبه  
 به اعتصاب زدند.  

  ١٧٧ این معدن که در شماو شه ر واا  است، سلاالنله  
هزار تن مس تولهد کرده و به تنهایر پلنلج درتلد از ملس  

 جهان را به بازار مصر  روانه مر کند.  
بر اسا  این گزارت، کارگران از روز چهارشنبله و بله  
طور تدری ر دستگاه ها و ت ههزات ایلن مل لتلمل  علظلهلن  
معدنر را خاموت کرده و هشدار دادنلد در تلورت دسلت  
نها تن به توا گ با مدیران معدن، به اعلتلصلاب خلود ادامله  

 خواهند داد. 


