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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

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

 ٨ صفحه   

 ٠١ صفحه   

 ٤ صفحه   
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 مارس روز اعالم رهایی قطعی زنان از تبعیض و بردگی جنسی است. ٨
زن و مرد با هم برابرند! در خانه، در خانواده، در آشپزخانه، در جااماعاه، 
در حقوق، در پوشش، در سفر، در نگهداری از كودكان، در سكس، و در هماه 
جای جهان! دیگر نمی پذیریم كه افكار و سنتهای پوسیده و مانافاور تااریا  
قبایل را بعنوان قانون و حقوق و شئون امروز باه ماا تالامایال كاناناد. ماا 
میشوریم! ما انقالب میكنیم! ما خرافه و جهل و سنتهای مذهابای  اد زن را 
تماما به زباله دان میریزیم! آن نیروها و مغزهای كپك زده ای كه نمیتوانند 
زن را چون انسان ببینند باید فاكاری بالااد خاود باكاناناد. ماا زناان، ماا 
انسانهای آزاده، ما مردم دیگر یك ذره تبعیض و تلقیار را نامای پاذیاریام! 
 جامعه ای برابر و انسانی حق ماست و آنرا با دستهای خویش برپا میداریم!

 صلنه پرشور اعتراض هزاران کارگر در مقابل مجلس مفتخوران 
ما کار میکنیم که زندگی کنیم، زندگی نمیکنیم که برده دولت و 

 کارفرمایان باشیم 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 اخبار کارگری

 رفاهی                    بخش ایران: نسان نودینیان   بخش بین المللی: داوود 

 ٧١٠٢مارس  ٨به مناسبت روز جهانی زن 
 زنان علیه راسیسم و اسالمیسم

 و در صف اود مبارزه برای رهایی اجتماعی!
 حزب کمونیست کارگری ایران 

گزارش  از تجمع کارگران در اعتراض به 
 روند تعیین حداقل مزد 

سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه: 
 زندگی انسانی داشتن حق مسلم ماست 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

تجمع چند هزار نفره کارگری مقابل مجلس، 
 تجمعی علیه فقر

 روسیه ٠٠١١در سالگرد انقالب 
 قسمت سوم  ناصر اصغری

 نکته اصلی         ملمد شکوهی 
هزار میلیارد تومانی دولت از حقوق های  ٥١دزدی

 بازنشستگان 
 ” هزار هکتاری خامنه ای ١١١طرح ”

 سبد معیشتی و تصمیم سازان قالتاق!
 یاشار سهندی 

 در حاشیه اخبار کارگری
 ٠٥٠١تقویم اعترا ات کارگری در بهمن ماه 

 نسان نودینیان

 مارس نوید یک دنیای شاد و برابر!  ٨گرامی باد 
 ندای زنان ایران

 ٠١ صفحه   
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 از صفله

Workers in Iran    کارگران در فیس بوک 
 دیدن کنید! 

 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!  
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!    

همه ما شنیدیم یه کیه کسی  بیه  
کس  د گر میدیگیو یمط ف  یر   
عجب فدلمده!ف ا ی   هیه تییتی   
گفیتیه میدیشیود کیه  یر  دارد  
سداه را سفدم جلوه م  دهیم  بیه  
بدان د گر تاکدم میدیشیود ف یر   
خدل  یالتیا  اسیت!ف ا ی  ت ی   
حال کار بمستان حیویومیت اسیت  
که اگر ا    یفیت مشیری  را  
نماشته باشنیم در ا ی  حیویومیت  

 تبهوار اساسا جای نمارنم   
 

بهمی  در    ٧ به گزارش ا لنا شنبه  
سییدییمییای حییوییومییت اسیی میی  ف  
کییارشیینییاسییان حییوزه کییارگییری  
تکارفرمای بیه بیررسی  تی یدیدی   
حیییماییییل دسیییتیییمیییزد کیییارگیییران  
پرداختنم ف کارشناس کارفرمیا یان  
فجییمییال رازییی ف نییامیی  ا ییهییار  
فرمودنمط ف     حیماییل دسیتیمیزد  
ف ل  با در نظر گرفت  نرخ تیور   
نم  توانم زنیمگی  کیارگیران را  
تییامییدیی  کیینیینییم     ت حییمایییل  
م دشت  کیه تی یر ی  شیمه ز یر  
خط فقیر اسیت   ف بیرای هیمیدی   
ا شان دست ت دل بازی کیردنیم ت  
موافقت خودشان را  ف میتینیاسیب  

  ٧ بیییا نیییرخ تیییور     افیییزا یییش  
در می ک  دستمزد بیرای سیال  

ف را اع   نمودنم  سیر دسیتیه    ٦٩ 
مزدتران حوومت کیه  بیه رتی  
کارگران تدغ میدیویشینیم  جینیاب  
محیجیوب  فیرمیودنیمطف شیویا   
عمدق  بیدی  تیقیانیا  نیدیازهیای  
اتلده ت پیرداخیت اسیت ف شیویا   
عمدق هه نتدجه کیارکیرد هیمیدی   
عال  جنابان کارگر نما اسیت  ت  
د گری کیه  یوی  از کسیانی   
است یرار است امضا ش را پیای  
ت دد  دستمزد کیارگیران بیگی ارد  
چون ا شان ف عضو ا یلی  گیرته  

کارگری شورای عیالی  کیار ت  
  ٦٩ مسئول کارگرته مزدی سیال  

کانون عال  شوراهیای اسی می   
کار کشورف هسیتینیم فیرمیودنیمطف  
برآترد کارگران ) ت نه ا شیان  از  

هیای    سبم ایی   زنیمگی  خیانیواده 
میدیلیدیون    ٢ کارگری مبلغ  بد   

هزار تومان تا سه مدلدیون ت    ٩٦٦ 
سدصیم هیزار تیومیان اسیت  تی  
بابدان ا نوه محاسبات انجا  شیمه  

دهییم کییه فییا ییلییه    نشییان میی  
چشیییمیییگیییدیییری میییدیییان میییزد  

هیای    درآممهای کنون  با هیز ینیه 
هیای کیارگیری    زنمگی  خیانیواده 

تجییود داردا ادامییه دادط بییرای  
ترمیدیه ا ی  شیویا  بیه بیرنیامیه  
منسجه زمانبمی ندازدار یه ف  بیه  
گزارش ا لنا جینیاب خیما ی  فبیا  
اشاره به ا نوه ت ر   مشیریصی   
از حمایل دستمزد زنمگ  نیمار یه   
بدان داشتط  پدشنهیاد میا تیوجیه  
به سبم م دشت اسیت ت عیمد ت  
ریه سبم م دشت در جلسه عالی   

  ٦ سییتییاد مییزد رتز دتشیینییبییه ) 
اسفنم  نیهیا ی  ت ابی ا خیواهیم  
شم فخب تیت   ی  مشیت آد   
شوه سدر بنشدننم ت برواهینیم در  
میورد شییویه گیرسیینیه کیارگییران  
تصمده بگدرنم بیهیتیر از ا ی  هیه  
نییرییواهییم شییم کییه تعییمه دهیینییم  
)برای ترمده ا   شیویا  )میدیان  
مییزد درآمییمهییای کیینییونیی  بییا  

هیای    های زنیمگی  خیانیواده   هز نه 
کارگری   به بیرنیامیه مینیسیجیه  
زمانبمی نیدیازدار یه  ا ی   ی ینی   
حاال حاالها کار دارد کیه ا شیان  
به    فتیوافیق ا یولی ف دسیت  
پدما کینینیم  ت ا یوال اگیر ییرار  
باشم رتزی به برنامه منیسیجیمی   
برسنم با توجه به زمیانیبیمی کیه  
م لو  ندست ک  باشم دست کیه  

   نسل  از کیارگیران از بیدی   
 رفتنم  
 

ا   همه سال گ شته ا شان هینیوز  
تیی ییر یی  مشییرییصیی  از حییمایییل  
دستمزد زنیمگی  نیمارنیم   یوی   
ندست بگو مط پس خدل  بی  جیا  
کییرد ییم کییه در مییورد دسییتییمییزد  
کارگران تصمده سازی مدونیدیم   
تییازه یییرار اسییت  یی  کسییانیی   
ماننم ا شان سبم م یدیشیت  ی   
خانواده کارگری را تنظده کینینیم  
ت بر اسیاس آن تشیریدی  دهینیم  
دستمزد پا ه چقمر با م باشم  بینیا  
بیه گییفییتییه خیما یی  کییه از یییول  
کارگران م  گو م ف سیبیم ایی    

میدیلیدیون  ٢ زنمگ  مبلیغی  بیدی   
هزار تومان تا سه مدلدیون ت    ٩٦٦ 

سدصم هزار تومان استف ا   ییول  
کارگران ا   یابل یبیول نیدیسیت  
ت ا شیان تیازه میدیریواهینیم سیبیم  
م دشت  را م ک ییرار بیمهینیم  
که کارگر در تینیظیدیه آن هیدی   

 نقش  نمارد   
 

ا نها همه نشانه رذالیت عیمیدیقی   
است که ر شه در حیویومیت بی   
نییهییا ییت فییاسییم دارد  تییا تیییتیی   
تصمده گدری به دست امثال ا ی   
یالتا  ها باشم نتدجه ای بهتیر از  
دستمزد چنم برابر ز یر خیط فیقیر  
نبا م داشت  تا زمان  که ا شیان  
تصمده گدر زنمگ  ما کیارگیران  
باشنم همد  فدله بازی کیردن هیا  
ادامه خواهم داشت  ا وال هیدی   
تصمدم  از سوی ا شان گیرفیتیه  
نمدشم مگر ا ینیویه نیتیدیجیه اش  
استثمار بدشیتیر کیارگیران بیاشیم   
سبم م دشت  که ییرار اسیت بیه  
ا شان اب ا شود ت تازه ب یم از آن  
تصمده بگدرنم که چنم در م بیه  

دستمزد کارگران انیافیه کینینیم  
مبینیا یش بی  شی  بیر اسیاس  
منزلیت کیارگیران نیریواهیم بیود   
اساسا در نیظیا   یبیقیاتی   ی   
ا ل اع   رسم  نشیمه امیا بیه  
شییمت پیی  ییرفییتییه شییمه از سییوی  
استثمارگران مراعیات میدیشیود ت  
آن ا   است که م تقمنم که اگیر  
کس  در رفاه باشم ا   نیدیازی  
نم  بدنم که کار کنم! بیه بیاتر  
ا نان با م انسانها محیتیاب بیاشینیم  
تا ت  به کار بمهنم  اساسا چیون  
خود بد ار ت تی  پیرتر هسیتینیم ت  
ا   همه را به  م  کار مدلدیونیهیا  
نفر ز ر خط فقر تضمد  کرده انیم  
تی یر ی  سیبیم می یدیشیتی  بییرای  
کارگران از سوی ا شیان چیدیزی  
بدشتر از ا   نرواهم بود کیه کیه  
کارگر زنمه بمانم که بتوانیم کیار  
کنم نه ا نوه آنقمر تامیدی  بیاشیم  
که فر ت کنم به خودش فیویر  

 کنم   
 

سبم م دشت  شا م بشیود گیفیت  
از ا رار بمب اتیه هیه سیری تیر  
است  در همه ا ی  سیالیهیا هیدی   
کس نم  دانم که در ا ی  سیبیم  
ت ر   شمه دیدقا چیه چیدیزهیای  
برای زنمگ  ) زنمگ  کیه چیه  
عرض کینیه بیرای زنیمه میانیمن   
کارگر در نظر گرفیتینیم  امیا بیر  
اساس نتدجیه اعی می  جیلیسیات  
مییثیی  شییورای عییالیی  کییار در  
سالهای گ شته که همدشه کی   
دستمزدها چنم برابر ز ر خط فیقیر  
رسم  بوده  بسیدیار رتشی  اسیت  
که کارگر جز    موجود زنیمه  
که مدتوانم کار کنیم بیدیشیتیر از  
آن به رسمدت شناخیتیه نیمیدیشیود   

امسال هه چدزی بیدیشیتیر از ا ی    
شورای کی ا ی  بیدیرتن نیریواهیم  

آمم  اما یالتا  تر از ا شان  ی   
نما نمه مجلس به نا  نادر ییانی   
پور است که سرد  تر   سرنیان  
را علده زنان بیویار می  بیرد در  
نامه ای به دتلت خواستار حیقیو   
دت مدلدون ت ششصم هزار تیومیان  
بییرای کییارگییران شییمه! بییه یییول  
م رت  ا شان را کیجیای دلیمیان  
بگ ار ه! ا ی  نیمیونیه د یگیری از  
سییدییاه بییازی کییردن کییاربییمسییتییان  

 حوومت است  
 

ت دد  نرخ دسیتیمیزدهیا بیر اسیاس  
م دشت ت منزلت  فقط به دسیت  
خییود کییارگییران مییمییویی  اسییت   
کاربمستیان حیویومیت جیز سیدیاه  
بازی ت تبهویاری کیار د یگیری  
نم  کننم  الیبیتیه کیارگیران هیه  
امدمی به ا   میزدتران اسی می   
سرما ه نمارنم  ا ی  فیدیلیه بیازی  
کردن هیا فیقیط بیرای گی رانیمن  
تیت است که رتزهای آخیر سیال  
برسم ت آنمویع مدزان ناچدزی کیه  
ت دد  کرده انم اعی   کینینیم بیه  
امدم ا نیویه تی ی یدی ت نیورتزی  
فر ت  فراهیه خیواهیم آترد کیه  
اعیتیرانی  شیوییل نیگیدیرد  امییا  
زنمگی  ادامیه خیواهیم داشیت ت  
فقر سا ه سداه خود را به زنیمگی   
کارگران بدشتر خواهم گسیتیرد ت  
ا نوه کارگر در ا یران خیامیوش  

  ٦٩ نیدییسییت ت اعییتییرانییات سییال  
تاکدمی است که ا    بقه می   
توانم ت با م امور خود را خیود در  
دست گدیرد کیه د یگیرانی  کیه  
نتدجه تصمدمیات شیان جیز سیدیه  
رتزی برای کارگر ثیمیری نیمارد  

 کنار بزنم   
 

 سبد معیشتی و تصمیم سازان قالتاق!
 یاشار سهندی 
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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 

 ملمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صاللى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 ملمدر ا 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 م الب با نويسنمگان آنهاست   
درب مقاالت در کارگر کمونيست لزتما به م ني 

 تائيم مضمون آنها از جانب نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

ا   اتفای  نبود که تیت  دتنیالیم  
بیر سیر   ترامپ در ژانو ه امسال  

کار آمیم بی فیا یلیه بیا فمیارش  
زنانف ت اعترانات تسدع ت پرشیور  
در شهرهای مرتل  جهیان رتبیرت  
شم  همدن ور  ا نهه اتفای  نیبیود  

جیمیهیوری اسی می    که تیتی   
ا ییران بیییر سییر کییار آمیییم بیییا  

جینیبیش اعیتیرانی  کیه   اتلدی   
رتبرت شم تظاهرات راد یویال زنیان  
عییییییلییییییدییییییه حییییییجییییییاب ت  

میارس    ٨ اس می  در   عقبگرد  
  بییود   ٩٥٩٧ )اسییفیینییم    ٩٦٧٦ 

همانقمر که زن ستدزی ترامپدیسیه  
ت اسیی میدییسییه هییردت در ارتییجییا   
بورژتازی زمیان میا ر شیه دارد   
مارش زنان علدیه تیرامیپیدیسیه در  
غرب ت مبارزه ت  دل ناپ  ز زنیان  
ا ران ت د یگیر کشیورهیای اسی    
زده علیدیه آپیارتیا یم جینیسی   ت  
اس مدسه در ا   تایی یدیت ر شیه  
دارد که جنبش رها ی  زن بیرای  
کسب حقو  ت رها   خیود بیا یم  
با کل سدسته موجیود در افیتیم   
چنانوه در فمارش زنیانف ژانیو یه  
امسال ش یارهیا فیقیط عیلیدیه زن  
ستدزی ت  ا ترامپ نبیود بیلیویه  

راسییدییسییه ت   ازمییبییارزه عییلییدییه  
خارج  ستدزی ت ترر ب محیدیط  
ز ست گرفته تیا میبیارزه عیلیدیه  
فییقییر ت نییابییرابییری ت عییلییدییه  

 ی  در یمی هیا   دموراسی   
سییرمییا ییه داری را در بییر   ت  

مدگرفت  در ا ران نیدیز زنیان نیه  

فقط حجاب  جماسازی جنسدیتی   
جییمییهییوری   ت یییوانییدیی  نییم زن  

اس م  را هر رتز ت با ابتویارات  
ب ور جمی بیه ز یر سیوال   متنو   

مییدییبییرنییم بییلییوییه در  یی  اتل  
اعتراض جام ه عیلیدیه میجیازات  
اعما   دفا  از حیقیو  کیودک   
علده آلودگ  میحیدیط ز سیت ت  
سا ر عر ه های میبیارزه عیلیدیه  
جییمییهییوری اسیی میی  ت تنییع  

 موجود هستنم   
هشت میارس  رتز جیهیانی  زن   

بیرای ارب گی اشیتی     فر یتی   
استحوا  بیریشیدیمن ت بیه پیدیش  
رانمن ا ی  میویی یدیت شیورانیگیدیز  

زن در عصیر میا   جنبش آزادی  
اسیییت  نیییه بیییه راسیییدیییسیییه ت  

نه به آپارتا م جینیسی    ترامپدسه   
زنیییمه بیییاد   ت اسییی میییدیییسیییه!  

همبستگ  جهانی  هیمیه زنیان ت  
مردان در میبیارزه عیلیدیه فیقیر ت  
نابیرابیری ت سیرمیا یه داری کیه  
منیشیاه هیمیه مصیائیب میاسیت!  
ا نها مضامد  ا یلی  ت میحیور  
ش ارها ی  اسیت کیه در هشیت  

ییییا ییییم در   مییییارس امسییییال   ب
ت اجیتیمیاعیات  ینیدی    خدابانهیا  

 افونم  
 

در ا ران  رتز جیهیانی  زن بیو ی ه  
فییر ییتیی  اسییت بییرای اعییتییراض  
علده حجاب اس م  ت پدیشیرتی  
بازهه بدشتر درجهت لغیو عیمیلی   
حجاب ت مبارزه با هیمیه میظیاهیر  

زن ستدزی ت جماسازی جنسدیتی   
چه در جام ه ت چه در ییوانیدی   
اس م   هشت مارس همچینیدی   

است برای تحوده اتیحیاد   رتزی  
ت بسط شبوه های زنان ت میردان  
راد ییوییال ت آزاد ییرییواه در هییمییه  
عر یه هیای جیاری میبیارزه از  
دتچرخه سواری زنان ت ترتد زنیان  
به استاد و  ها ت لیغیو جیماسیازی  
جنسدت  در دانشگاه گیرفیتیه تیا  
حضور ت نقش ت دد  کنینیمه زنیان  
در  جنبش دادخیواهی  ت میبیارزه  
عییلییدییه اعییما   در مییبییارزه بییرای  
مییحییدییط ز سییت سییالییه ت در  
اعتصابات ت اعترانات می یلیمیان  
ت کارگران ت بازنشستگان  هشیت  
مارس فر ت د یگیری اسیت تیا  
 فو  میان را درمیبیارزه عیلیدیه  
جییمییهییوری اسیی میی  ت عییلییدییه  
سرما ه داری هیرچیه آگیاه تیر ت  

 فشرده تر ساز ه  
 

حزب کموندست کارگیری هیمیراه  
بیییا هیییمیییه زنیییان ت میییردان  

در ا ییران ت جییهییان   آزاد ییرییواه  
فییرارسییدییمن هشییت مییارس رتز  
جهان  زن را گرامی  میدیمارد ت  
با تما  یوا برای برپا   هرچه بیا  
شویوهیتیر ا ی  رتز  رتز میبیارزه  
 برای آزادی ت برابری  مدووشم   

 
 حزب کموندست کارگری ا ران 

فییور ییه    ٢٢    ٩٥٦٩ اسییفیینییم    ٤ 
 ٢٦٩٧ 

 ٧١٠٢مارس  ٨به مناسبت روز جهانی زن 
 زنان علیه راسیسم و اسالمیسم

 و در صف اود مبارزه برای رهایی اجتماعی!
 حزب کمونیست کارگری ایران 
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 حزب کمونیست کارگری ایران 

  ٥٦٦٦ امرتز سو  اسفنم بیالیغ بیر  
هزار نفر از می یلیمیان بیازنشیسیتیه   
کارکنان مرابرات ت کیارگیران ت  
پییرسییتییاران در مییقییابییل مییجییلییس  
اس م  دست به تجمع زدنم ت بیا  
شیی ییار  ییه اخییتیی س کییه بشییه  
مشول ما حل میدیشیه  ا ینیهیمیه  
بد مالتی  هیرگیز نیم یمه میلیتی    

  ٤ مدلدون خیط فیقیر    ٩ حقو  ما  
مدلدون  مینیزلیت می یدیشیت حیق  
مسله ماست  درمان را گیان حیق  
مسله ماسیت  میا را بیهیه پیاس  
نم یم حیقیمیونیو پیس بیم یم  تز یر  
کارفرما   خجالت خیجیالیت   یه  
خییواسییت فییوری مییا افییزا ییش  
دستمزدها  تعیمه هیای پیوشیالی   
د گر اثیر نیمارد  سیور یه را رهیا  
ک  فوری بیه حیال میا کی  ت  
شیی ییارهییای مییرییتییلیی  د ییگییر   
اعتراض خود را به شرا ی ی  کیه  
جمهوری اس م  ت میفیتیریوران  
حاکه به آنها تیحیمیدیل کیرده انیم  
بدان کردنم  نقش ف ال ت برجسیتیه  
زنان در تجمع امیرتز  ی  جیلیوه  
بارز مبارزات آزاد رواهانیه ت حیق  

  لبانه مرد  است   
میییحیییور اعیییتیییراض مییی یییلیییمیییان  

بازنشسته  کارگران ت پرسیتیارانی   
که در ا   تجمع شرکت داشیتینیم  
دستمزدهای چنمبار ز ر خط فیقیر  
اسییت  تییظییاهییرات کیینیینییمگییان  
مدگو نم چرا در حیالیدیویه سیبیم  

  ٤ هیز ینیه  ی  خیانییواده بیاالی  
مییدییلییدییون تییومییان اسییت  حییمایییل  

هزار تیومیان اسیت     ٨٩٢ دستمزد  
چرا در حالدوه خط فیقیر بیاالی  
چهار مدلدون است حقو  م لیمیان  
ت کارگران ت بازنشستیگیان چینیم  
بار کمتر از آن اسیت  شی یار  یه  
اخت س که بشه مشول میا حیل  
مدشه که امرتز به شی یار بیریش  
های مرتل  میرد  تیبیم یل شیمه  
است ت سا ر ش ارهای امیرتز بیه  
حیم کیافی  گیو یا اسیت  مییرد   
 بقه مفترور حاکه ت دزد یهیای  
آنهیا را عیامیل مشیوی ت خیود  

 مدماننم   
م لمان بیازنشیسیتیه از چینیم رتز  
یییبییل بییا اسییتییفییاده از مییم ییای  
اجتماع  تیجیمیع امیرتز خیود را  
سازمان دادنیم ت امیرتز از نیقیا   
مرتل  کشور از جیمیلیه تیهیران   
مشهم  اذربا جان شیریی  غیربی    
همیمان  کیرب  دمیاتنیم  گیدی ن   

مازنمران  کردستان ت چینیم شیهیر  
د ییگییر در ا یی  تییجییمییع شییرکییت  
کییردنییم  اجییرای دیییدییق هییمییسییان  
سازی بازنشستگان فرهنیگی  بیا  

هیای    بازنشیسیتیگیان بیقیدیه ارگیان 
دتلت   افزا ش س ی  تسیهیدی ت  
خیممییاتی  ت درمیانیی  در یییالییب  

هییای کییارآمییم ت پییرداخییت    بییدییمییه 
م ویات مزدی از جمله خیواسیت  
های م لمان بازنشسته اسیت کیه  
از مییهییرمییاه امسییال تییجییمیی ییات  
اعتران  خود را گسیتیرش داده  
ت بارها در پنج ماه گ شته دسیت  
به تجمع در تیهیران ت شیهیرهیای  

 مرتل  کشور زده انم   
همزمان با تجمع بازنشستیگیان در  
تهیران   یمهیا نیفیز از می یلیمیان  

نیدیز در   بازنشسته استیان لیرسیتیان 
مقابیل اسیتیانیماری در خیر  آبیاد  

 دست به تجمع مشابه  زدنم  
نیفیر از کیارکینیان    ٩٦٦ بدش از  

برش خصیو ی  میریابیرات نیدیز  
که از سیراسیر کشیور از جیمیلیه  
تهران  گیدی ن ت هیمیمان در ا ی   
تجمیع حضیور داشیتینیم  خیواهیان  
انیی ییقییاد یییرارداد مسییتییقییدییه بییا  
مرابرات ت کیوتیاه کیردن دسیت  

پییدییمییانییوییاران  امیینییدییت شییغییلیی    
اجرای  رح  بقه بنمی مشیاغیل  
ت رفع تب دض ت در تایع افیزا یش  

 حقو  خود شمنم   
دهها کارگر ندز بیا هیمیاهینیگی   
اتحاد ه آزاد کارگیران ا یران ت بیا  
بنرها ت پ کاردهای میریتیلی  از  

کیارگیر می یلیه پیرسیتیار  »جمیلیه  
کیار  »ت   «بازنشسته اتحاد اتیحیاد 

مدیوینیدیه کیه زنیمگی  کینیدیه   
زنمگ  نمدونده که برده دتلت ت  

در یم    ٩ »ت   «کارفرما ان باشده 
در م گیرسینیه    ٦٦ تامد  تامد   

سبم هز ینیه زنیمگی   »ت   «گرسنه 
بیاالی چییهیار میدیلییدیون  حیمایییل  

 «هییزار تییومییان   ٨٩٢ دسییتییمییزد  

  ٤ خواهان حمایل دستمیزد بیاالی  
 مدلدون شمنم   

 
تییجییمییع بییزرک امییرتز کییه از  

 ب  شیرت  شیمه بیود     ٦ ساعت  
فر اد اعیتیرانیات  یوی  شیم ت  
ش ار می یلیه  کیارگیر  پیرسیتیار   
اتحاد  اتحاد به  حنیه پیرشیوری  
از اتحاد تبم یل شیم  امیرتز ییرار  
بود کمدته مزد میجیلیس درمیورد  

تصمیدیه گیدیری    ٦٩ دستمزد سال  

کنم ت زمان  که یان  نما ینیمه  
اردبدل از مجلس بدرتن آمیم ات را  
هو کردنم ت اجازه  حیبیت بیه ات  
نمادنم  تظاهرات امیرتز بیا شی یار  
مدر ه ت برمدگیرد یه در فضیا ی   
از شور ت امدیم ت اتیحیاد ت عیز   
راسخ برای تمات  اعتراض پیس از  

 ساعت پا ان  افت     ٩ 
 

تجمیع پیرشیور امیرتز در میقیابیل  
مجلس گیوشیه ای از اعیتیراض  
دهها مدلدون میردمی  اسیت کیه  
هر رتز مصمه تر  خشمگیدی  تیر   
تدزبد  تر ت سازمان  افتیه تیر در  
سراسر کشور دست بیه اعیتیراض  
مدزننیم ت دزدان ت جینیا یتیویاران  
حاکه را عامل سدیه رتزی خیود  
مدماننم  رتزی کیه ا ی   یماهیا  
به تیوفیان انیقی ب بیرای بیه ز یر  
کشدمن حوومت فاسم اسی می   
سرمیا یه داران تیبیم یل شیود دتر  

 ندست   
 

 حزب کموندست کارگری ا ران 
فییور ییه    ٢٩    ٩٥٦٩ اسییفیینییم    ٥ 

 ٢٦٩٧ 
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 ١ صفحه    

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت 

 تجمع چند هزار نفره کارگری مقابل مجلس، تجمعی علیه فقر
 پایان ساد و موعد تعیین دستمزد

 وعده وعید نمیخوایم، دستمزد و عیدی میخوایم 

تجمع چنم هیزار نیفیره کیارگیران   
م لمان بازنشستیه  پیرسیتیاران  در  
سو  اسفنم در میقیابیل میجیلیس   
موعم تی یدیدی  حیماییل دسیتیمیزد  
برای سال آت  در کیمیدیتیه میزد  
حیوییومییت ت تییجیمییع اعییتییرانیی   
کارگران بیا تیاکیدیم بیر خیواسیت  
افزا ش دستمزدها در گا  اتل بیه  
مدیزان سیبیم هیز ینیه اعی   شیمه  

مییدییلییدییون اسییت     ٤ دتلییت کییه  
کارگر پدمانویاری    ٩٦٦ اعتراض  

پاال شگاه ستاره خلیدیج فیارس بیا  
ش ار تعمه ت تعدم نمدرواهدیه در  
کنار دهیهیا اعیتیراض د یگیر در  
شهرهای مرتل  از جمله سرتدیتیر  
ها ت مونوعات مهیه در هیفیتیه  

 گ شته است   
تجمع چند هازار نافاره 
کارگری مقابل ماجالاس، 

 تجمعی علیه فقر
سو  اسفنم هفته گی شیتیه شیاهیم  
اتفا  مهم  در میقیابیل میجیلیس  
بود ه  چنم هزار نفر از می یلیمیان  
بازنشسته  کارگران  پرسیتیاران در  
ا ییی  رتز بیییرای پیییدیییگیییدیییری  
خواستها شان در میقیابیل میجیلیس  
جمع شونم ت اعتیراض تاحیم آنیهیا  
علده فقیر ت فی کیت ت تیوحیش  
سرما یه داری حیاکیه  بیه  ی   
تاحمی از اعتیراض تیبیم یل شیم   
م لمان بازنشسته برای پیدیگیدیری  
خواستها شان  از  یر یق میم یای  
اجتماع  شان برای تجمع در ا ی   
رتز فیییراخیییوان داده بیییودنیییم ت  
توانستنم از شیهیرهیای میریتیلی   
گرد بدا نم ت اعتران  سیراسیری  
را بر پا کننم  از سوی د یگیر بیا  
ابتوار اتحاد ه آزاد کارگران ا یران  
گییرتهیی  از کییارگییران در سییو   
اسفنم  درست هنگامدوه کمدیتیه  
مییزد حییوییومییت از بییاالی سییر  
کارگران مشغول را یزنی  بیر سیر  

یدمت نیدیرتی کیار آنیان بیودنیم   
  ٤ جمع شمنم ت با ش ار خط فیقیر  

مدلدون  حقو  ما    میدیلیدیون   
اعییتییراض خییود را بییه کییل ا یی   
بسا  بردگ  اع   داشیتینیم  در  
کنار آنان تجمی ی  هیه از سیوی  
کیییارگیییران بیییریییش خصیییو ییی   
مییرییابییرات بییرپییا شییمه بییود کییه  
خواست ا ل  آنیان کیوتیاه شیمن  
دست پدمانواران ت حقو  برابیر بیا  
کارگران استرما  رسیمی  بیودنیم   
ت باالخره گیرته بی یمی پیرسیتیاران  
بودنم که م یالیبیاتشیان را  یلیب  
مییدییوییردنییم  در ا یی  رتز شیی ییار  
م یلیه  کیارگیر  اتیحیاد  اتیحیاد   
   مشترک تجمع کینینیمگیان  
را شیییوییل داد ت بییمنیییبییال آن  
ش ارها ی  چیون  ی  خیواسیت  
فوری ما  افیزا یش دسیتیمیزدهیا   
سور ه را رهیا کی   فیویری بیه  
حال ما ک    ی  اخیتی س کیه  
بشه  مشیویل میا حیل میدیشیه   
می یدیشیت  مینیزلیت  حیق مسیلیه  
ماست  اتحاد  میبیارزه  پیدیرتزی   
درمان را گان حق مسلیه میاسیت   
بییر فضییای خییدییابییان هییا مییقییابییل  
مجلس  ینیدی  افیوی  شیم  ا ی   
ش ار ها ت ا   اعترانات خود را  
در پیی کییاردهییا یی  کییه تییجییمییع  
کننمگان در دسیت داشیتینیم نیدیز  
ان واس میدیماد ت هینیگیامیدیویه  
جم دت سرتد همبستگ  ز یر بیار  
سته نمدونده زنمگ   میرک بیر  
ا   فیقیر  میرک بیر ا ی  فیقیر   
 حنه شووهمنیمی از اعیتیراض  

 را شاهم بود ه   
 

سییو  اسییفیینییم   بیی ییور تاییی یی   
  ٦٦ انیی ییوییاسیی  از اعییتییراض  

در می های جام ه علدیه فیقیر  
ت فیی کییت ت سییدییاسییت هییای  
ر ییانییت ایییتییصییادی حییوییومییت   

علده تب دض ت نابرابری ت دزدی  
های مدلیدیاردی حیویومیتیدیان ت  
حقویهای نجوم  شان  ت بیرای  
داشت     زنمگ  انسان  بیود   
کارگران در تجمع چنم هزار نیفیره  
خود در سیو  اسیفینیم در میقیابیل  
مجلس با بنر ما کار میدیوینیدیه   
زنیمگیی  کیینیدییه  زنییمگی  نیمیی   
کییینیییدیییه کیییه بیییرده دتلیییت ت  
کارفرما ان باشیدیه  کیل تیوحیش  
سرما ه داری حاکه را به چیالیش  
کشدمنم  تجمع اعیتیرانی  سیو   
اسییفیینییم  در ادامییه اعییتییرانییات  
هزاران نفره مرد  خوزسیتیان عیلیدیه  
ب  آب   ب  بری   هیوای آلیوده   
ب  تامدن  ت فیقیر ت بیدیویاری   
فضای امرتز جام ه ا ران را رییه  
مدزنم  میرد  فیقیر نیمیدیریواهینیم   
تب دض نمدرواهنم  میرد  آزادی   
برابیری ت ی  زنیمگی  انسیانی   
مدرواهنم  ت ا   جیامی یه ا سیت  
که ب ور تای   سوسیدیالیدیسیه را  

 فر اد مدزنم   
 

پااایااان ساااد و مااوعااد 
 تعیین دستمزد

بی یم    ٥ بنا بر اخبار دتلت  ساعت  
از  هر رتز سو  اسفنم  نریسیتیدی   
جییلییسییه شییورای عییالیی  کییار  
جمهیوری اسی می  بیا میونیو   

بییرگییزار شییم     ٦٩ بییررسیی  مییزد  
همان رتز تجم   آلتیرنیاتیدیوی از  
سوی کیارگیران بیا هیمیاهینیگی   
اتحیاد یه آزاد کیارگیران ا یران در  
اعتراض به رتنم تی یدیدی  حیماییل  
مزد ت ت ش برای تحمدل حیماییل  
مییزد میی ییابییق رتال سییالییهییای  
گ شته  در مقابل میجیلیس بیرپیا  
شم که با تجم ات د گر در ا ی   
محل از سوی م لمان بازنشیسیتیه  
ت کییارگییران بییرییش خصییو یی   
مرابرات ت پرستاران به تیجیمی ی   

چیینییم هییزار نییفییره تییبییم ییل شییم   
کییارگییران در ا یی  تییجییمییع بییا  
پ کاردی که بیر رت یش نیوشیتیه  

میدیلیدیون     ٤ شمه بود  سبم هز نه  
حقو  میا  ی  میدیلیدیون بی یور  
تای   به تی یدیدی  دسیت میزد از  
باالی سر آنان در شیورای عیالی   
کار ت دستمزدهای چنم بیار ز یر  
خط فقر اعتراض کرده ت خیواسیت  
افزا ش دستمزد برابر سبیم هیز ینیه  

  ٤ اعیی   شییمه دتلییت   یی یینیی   
 مدلدون را اع   داشتنم   

 
اکنون که موعم ت دد  دسیتیمیزد  
برای سال آت  است  بحث بر سیر  
مدزان حمایل دستمزدها در میدیان  
کارگران باالست  از جملیه اتیفیا   
د گر در همدی  رابی یه در هیفیتیه  
گیی شییتییه  بییدییانییدییه سیینییم ییوییای  
ندشورهفت تپه است که در آن بیر  
خواست افیزا یش دسیتیمیزدهیا بیه  

مدلدون تاکیدیم شیمه    ٤ باالی ریه  
است  در برشی  از ا ی  بیدیانیدیه  
چند  آممه استط فافزا ش حیقیو   
کارگران بیا یم بیر اسیاس میدیزان  
تور  تای   که مبتن  بر مینیابیع  
آماری مریتیلیفی  بیاشیم  یورت  
گییدییرد ت نییه فییقییط بییر اسییاس  
آمارهای دتلیتی   دت   دسیتیمیزد  
مصوب در کمدته دستمیزد  بیا یم  
باالتر از خط فقیر افیزا یش  یابیم   
خط فقری کیه در حیال حیانیر   
حت  بر اساس آمیارهیای دتلیتی   
ت بییانیی  مییرکییزی بییاالتییر از  

مدلیدیون تیومیان اسیت  در ا ی   ٤ 
مدان از مهمتر   نیگیرانی  هیای  

 ما کارگران ا نست که ط 
 

کییارگییران در ا ییران فییایییم    -٩ 
تشولهای خود ساخته کیارگیری  
تمستقل هسیتینیم تیا بیتیوانینیم از  

 حقو  ت زنمگ  آنها دفا  کننم  

کارگران فیاییم حیق ییانیونی     -٢ 
اعتصاب جیهیت دفیا  از حیقیو   

  بقات  خود مدباشنم  
میا اعی   می  کیینیدییه کییه    -٥ 

تشول دتلت  خانیه کیارگیر کیه  
در کمیدیتیه دسیتیمیزد بیه عینیوان  
نما نمه بیریش کیارگیری حضیور  
دارد  به هد  عنوان نمیا ینیمه میا  
کارگران محسوب نمدشود  ت در  
سالدان اخیدیر بیجیز میمیاشیات بیا  
کارفرماها تسرما ه داران تتضیدیع  
حقو  کارگران هدی  دسیتیاتردی  
برای میا نیماشیتیه اسیت  میا بیا  
 مای بلنم اع   م  کنده کیه  
خانه کارگر نما نمه ما کیارگیران  

 نبوده ت ندست  
 

در مسئله افیزا یش دسیتیمیزد     -٤ 
هم  ما دست  یافیتی  بیه  ی   
زنمگ  انساندیسیت  ا ینیویه کیه  
بتوانده بمتن دغیمغیه ت انی یراب  
ناش  از مسائل م دشت  نیظیدیر   
خوراک  پوشاک تمسو   آنهیه  
بییا داشییتیی  فییقییط  یی  شییغییل  

 زنمگ  کنده ف 
 

از سوی د گر ان یویاس ت فشیار  
فضییای اعییتییرانیی  در مییدییان  
کییارگییران  میی ییلییمییان ت بییرییش  
تسد   از جام ه علیدیه زنیمگی   
ز ر خط فقر ت گرانی  رتز افیزتن  
را در رسییانییه هییای دتلییتیی  بییه  
رتشن  میدیتیوان د یم  از جیمیلیه  
چییام میی ییلییبیی  تییحییت عیینییوان  

ها نجومی     ففا له حقو  با هز نه 
شیمف در سییا ییت دتلیتیی  تسیینییدییه  
است  م لب با اع   ا ینیویه در  
شهرها   ماننم تهران فقط هز نیه  

  ٥٩ خوراک ت پیوشیاک رتزانیه  
هییزار تییومییان بییرآترد شییمه ت در  
 نتدجه بدش از سه مدلدون تومان  
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  ٥ از صفحه                
برآترد مدشود  از فا له نجومی   

هزار تیومیانی     ٨٩٢ آن با دستمزد  
کارگران  یحیبیت میدیوینیم  در  
ادامیه ا ی  نیوشیتیه بیا اشیاره بییه  
ا نوه بان  مرکیزی نیرخ تیور   

در م اعی      ٨/٩ را در بهم  ماه  
کییرده اسییت  ت بییه دلییدییل یییرار  
گرفت  در سال فانترابیاتفر یاسیت  
جمهوری میدیزان افیزا یش حیقیو   
کارمنمان از سوی دتلت در سیال  

در م در نیظیر گیرفیتیه    ٩٦ آ نمه  
شمه  از ا نیویه حیماییل دسیتیمیزد  
کارگران حت  اگر ده در یم هیه  
افزا ش  ابم  باز هه حیماییل میزد  

آنان بیه  ی  میدیلیدیون    ٦٩ سال  
تومان در ماه هه نریواهیم رسیدیم   
سر  مدگو م  ت همانجا گوشیزد  
مدونم کیه ا ی  میونیو  میورد  

 یبول کارگران نرواهم بود  
ا یی  ا ییهییارات بییدییش از بییدییش  
فضیییای اعیییتیییراض در میییدیییان  
کییارگییران ت کییل جییامیی ییه را  
انییی یییویییاس میییدیییمهیییم  ت ا ییی   
درحالدیسیت کیه  ی  سیدیاسیت  
اع   شمه دتلیت رتحیانی   ارزان  

 سازی ندرتی کار است   
خ  ه ک   ا ینیویه جینیبیش بیر  
سرخواست افزا ش دستمزدها  هیه  
اکیینییون بییا خییواسییت افییزا ییش  
دستمزدها در یم  اتل در حم سبیم  

  ٤ هز نه اع   شمه دتلت    ینی   
مدلدون تومان ف االنیه در میدیمان  
است  تجمع اعتران  کیارگیران   
م لمان بازنشسته ت پیرسیتیاران در  
مقابل مجیلیس در سیو  اسیفینیم   
فر اد متحم ا   جنیبیش بیود  در  
ا   تجمع کارگران با شی یار خیط  

مدلدون  حیقیو  میا  ی     ٤ فقر  
مدلدون  درمان را گان حق مسیلیه  
ماست  م یدیشیت  مینیزلیت  حیق  
مسییلییه مییاسییت بییر خییواسییتییهییای  
فوری ت همد  امرتز خود تاکیدیم  

 گ اشتنم    
 

وعده وعید نمیخاوایام، 
دساااتااامااازد و عااایااادی 

 میخوایم
ا   ش ار کارگیران پیدیمیانیویاری  
پاال شیگیاه سیتیاره خیلیدیج فیارس  

اسیفینیم حیمتد    ٢ اسیت کیه رتز  

نیفییر از آنیهیا در مییحیو ییه    ٩٦٦ 
پاال شگاه در بنمرعباس دست بیه  
تجمیع زدنیم ت خیواهیان پیرداخیت  
فوری چهارماه دستمیزد پیرداخیت  

 نشمه خود شمنم   
ا   کارگران که دستمزد آنیهیا از  
آبان ماه پرداخت نشمه بیا سیردادن  

تعیمه تعیدیم نیمیدیریوا یه   »ش ار  
 «دستمیزد ت عیدیمی میدیریوا یه 

خواستار پاسخ شمنم  در سیاعیات  
پییا ییانیی  ا یی  تییجییمییع  مسییئییوالن  
شییرکییت بییا حضییور در جییمییع  
کارگران به تعیمه ت تعیدیم دادن  
پرداختنم  اما کارگیران حیرفشیان  
ا   بود که با م دییدیق مشیری   
کننم که چیه زمیان ییرار اسیت  
دستیمیزد آنیان را بیمهینیم ت چیه  
میقیمار از  ییلیبیهییا شیان پیرداخییت  
خواهم شم ت اع   کردنم کیه بیا  

هییای نصییفییه نییدییمییه ت    پییرداخییت 
هیای سیرخیرمی  مشیوی ت    تعمه 

شود  ت تعمه تعیدیم    آنان حل نم  
را نم  پ  رنم  ا   گفتمان گیو یا  
فضییای اعییتییراض  ییمهییا هییزار  
کارگر در نقا  مریتیلی  کشیور  
است که دستمیزدهیا شیان تیوسیط  
 کارفرما ان باالکشدمه شمه است  

کییارفییرمییا ییان حییقییو  نییاچییدییز  
کییارگییران را بییاال مییدییوییشیینییم ت  
دتلت ت ارگان های مرتلفیش بیا  
پاسواری آنان بیه پیدیمیانیویاری   
خییود را رسییمییا در مییقییابییل ا یی   
تن دت ب  ت دفه مدمانینیم  هیه  
اکیینییون  یی  عییر ییه دائییمیی   
اعتراض کارگران  مبیارزه عیلیدیه  
ت و ق پیرداخیت دسیتیمیزدهیاسیت   
اعترانات  که اب اد گسیتیرده ت  
هر رتزه دارد ت فضیای سیدیاسی   
شهرها را تیحیت تیاثیدیر ییرار داده  
است  اعتیرانیاتی  کیه هیر رتز  
بدشتر به خدابان کشدمه شمه ت در  
آنها حضور خانواده ها چشیمیگیدیر  
تیر شیمه اسیت  ا ی  اعیتیرانییات  
تیییتیی  هییه بییه خییدییابییان کشییدییمه  
مدشونم  مضمون ت میونیوعشیان  
د گر از دسیتیمیزد پیرداخیت شیمه  
فراتر رفته ت کیارگیران کیل ا ی   
بسا  فقر ت ف کت ت تب دیض ت  
نابرابری را به چالش میدیویشینیم   
کارگران خواستار جارت شمن کیل  
ا یی  بسییا  تییوحییش ت بییردگیی   

 هستنم  

کیارگیر کیارخیانیه    ٥٦٦ بدش از  
آلومدندو  المهمی در بنمرعبیاس  

نیفیر از    ٤٦ در اعتراض به اخراب  
هموارن خود دست به اعتیصیاب  
زدنم ت در میقیابیل درب ترتدی  
کارخانه تجمع کردنم  کیارگیران  
خییواهییان بییازگشییت بییه کییار  
همواران خود ت ندز پرداخت حیق  
افزا ش تولدم هستنم که میمتی   
اسییت تییوسییط کییارفییرمییا بییاال  

 کشدمه شمه است   
 

ایما  کارگران آلومدندیو  سیازی  
الیگیو ی  اسیت کیه در کیلیدییه  
مراکز کارگیری بیا یم بیه کیار  
گرفتیه شیود  کیارفیرمیاهیا بیه  
تمر یج اخیراب میدیوینینیم تیا بیا  
اعییتییراض عییمییومیی  کییارگییران  
مواجه نشونیم  ا ی  تیاکیتیدی   
شینییاخییتییه شییمه ای اسییت  ا یی   
تاکتد  را بیا یم بیه شیویسیت  
کشاندم  در میقیابیل هیر تی   
اخییراجیی  کییل کییارگییران بییا ییم  
دست از کار بوشنم ت اعیتیراض  
کننم تا هموار خود را بیه کیار  
بازگرداننم  تگیرنیه فیردا نیوبیت  

 خود آنها است   

 
کییارگییران الییمییهییمی تییجییارب  
گرانبیهیا ی  در میبیارزات خیود  
دارنم  از جمله سال گی شیتیه در  
فراخوان  به خانواده هیای خیود  
ت مرد  شهیر بیرای شیرکیت در  

  ٩٩ تجمع اعتیرانی  آنیهیا رتز  
نفر از میرد  ت    ٥٦٦٦ ارد بهشت  

اعضای خانواده های کیارگیران  
به تجمع کارگران کیارخیانیه در  
مقابل استیانیماری پیدیوسیتینیم ت  
تجربه جم یمی را بیه کیارگیران  
در سیراسیر کشیور ارائیه دادنیم   
جیییمال میییدیییان کیییارگیییران ت  
کارفرمای آلیومیدینیدیو  سیازی  
حول مسیالیه اخیراب سیابیقیه ای  
 والن  دارد ت در  ول  یویسیال  
گ شته کارگران بارها ت بیارهیا  
دست به اعتصاب ت تیجیمیع زده  
انم ت هر بار عقب نشدن  ها ی   
به کارفرما تحمیدیل کیرده انیم   
ا ییینیییبیییار نیییدیییز بیییا اتیییحیییاد ت  

کییارگییر    ٢٤٦٦  ییوییپییارچییگیی   
کییارخییانییه ت بییا هییمییراه کییردن  
خییانییواده هییا ت مییرد  شییهییر  
مییدییتییوانیینییم جییلییو اخییراب کییلییدییه  
هییمییوییاران خییود را بییگییدییرنییم ت  

درسیی  فییرامییوش نشییمنیی  بییه  
کارفرما ت ارگیانیهیای دتلیتی   
همراه کارفرما بمهنم  ا   تینیهیا  
راه  است که مدتواننم امنیدیت  
شغل  کل کارگران را تضیمیدی   

 کننم   
 

امرتز بدیش از هیر زمیان جیلیب  
همبستگ  سا ر مرد  می یتیرض  
ت از جییمییلییه خییانییواده هییای  
کارگری حیدیاتی  ت در عیدی   
حییال عییمییلیی  اسییت  تییجییربییه  
گرانبهای کارگران آلیومیدینیدیو   
در ارد یبیهیشیت سیال ییبیل کیه  
خانواده های کارگیری ت میرد   
شهر را به تجمع فیراخیوان دادنیم  
تجربه کارسازی اسیت کیه بیاز  
هه با م به کار گیرفیت ت میرد   
را به حما ت ف االنه از خیواسیت  
بحق کارگران علده میفیتیریوران  

 حاکه به مدمان آترد   
 

 حزب کموندست کارگری ا ران 
فییور ییه    ٢٢    ٩٥٦٩ اسییفیینییم    ٤ 

 ٢٦٩٧ 
 

کارگران آلومینیوم المهدی به حمایت 
 از همکاران اخراجی خود برخاستند

 حزب کمونیست کارگری ایران  
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 ٤ صفحه  

کییارگییر کییمییونییدییسییت هییر مییاه  
جم بنمی آماری از اعیتیرانیات  
کارگران ت می یلیمیان را مینیتیشیر  

 مدونم  
تاااعاااداد اعاااتااارا اااات
)اعتصاب، تجاماع، راه 

 مورد ١٠پیمایی(؛ 
 

م البات اعتراناتا  بیدیشیتیر ی   
م البه مشترک   اعیتیراض بیه  
پرداخت نوردن حقو  ت مزا ا بیوده  
است  حقو  ها از  وسال تا  دت  
ماه پرداخت نشیمه اسیت   عیلیدیه  
بست  کارخانه ها ت خ ر اخیراب ت  
بییدییویییاری  ت بییرای افییزا یییش  

 دستمزدها  
 

 اعترانات مهها 
هپوو یابل توجه بیود   کیوبینیمه  
بود   مورد حیمیا یت میرد  شیهیر  
اراک ت خانواده هیای کیارگیران  

 یرار گرفت  
تیجییمیع کیارگییران رتغی  نیبییاتیی   
زنجان بریدیابیان کشیدیم  خیانیواده  
های کارگری از اعتصاب ت راه  

 پدما   کارگران حما ت کردنم  
 

نییا  ت اسییامیی  مییراکییزی کییه  
 اعترانات اتجا  شمها  

ی تجمع کارگران بازنشسته فرنیخ  ٩ 
 ناز نخ تمیه نیخ ییزت ی  میقیابیل  

 ساختمان استانماری 
 
یی اعییتییراض کییارگییران هییپییوییو  ٢  ی

مقیابیل دادگسیتیری کیل اسیتیان  
مییرکییزی)اراک  بییا شیی ییارط  ییه  

 اخت س  
 که بشه!  مشول ما حل مدشه! 

 
ی تشم م اعیتیرانیات کیارگیری  ٥ 

 در مجتمع ن  شور هفت تپه 
 
یی بییدییسییت ت سییومییدیی  رتز  ٤  ی

اعییتییرانییات کییارگییران سییدییمییان  
 مسجم سلدمان 

 
ی تیجیمیع اعیتیرانی  کیارگیران  ٩ 

فییدییبییر ا ییران مییقییابییل سییاخییتییمییان  
 استانماری گد ن 

 
ی اعتصاب کارگران شرکت سیم  ٩ 

 عمارت در اردبدل  
 
یاعیتیرانیات کیارگیران سیدیمیان  ٧ 

 مسجمسلدمان ادامه دارد 
 
یی تییجییمییع کییارگییران شییهییرداری  ٨  ی

شوشتر در اعتراض بیه بیازگشیت  
 پدمانواران 

 
ی اعتیراض کیارگیران نیدیشیویر    ٦ 

 شم   هفت تپه از سرگرفته 
 

ی تجمیع اعیتیرانی  کیارگیران  ٩٦ 
 کاش  ا فهان 

 
ی تجمع راننمگیان اتیوبیوسیرانی   ٩٩ 

 رشت 
 

یی کییارگییران میی ییمن  ییزره در  ٩٢  ی
 محل کارشان تجمع کردنم 

 
یی تییجییمییع کییارگییران اخییراجیی   ٩٥  ی

کییارخییانییه بییهیینییوش ا ییران بییرای  
بازگشت بوار مقابل فیرمیانیماری  

 گچساران! 
 

یی کییارگییران هییپییوییو حضییور  ٩٤  ی
نوبرت سیرینیگیوی دتلیت را بیه  
 ییحیینییه اعییتییراض خییود تییبییم ییل  

 کردنم! 
 

نفر از کارگران ندشیویر  ٥٦٦٦ ی  ٩٩ 
هفت تپه به اعتصاب پدوسته انیما  
اعتراض کارگران  میجیتیمیع نی   

نیتیدیجیه    شور هفت تپه در پ  بی  
مانمن تعیمه هیای کیارفیرمیا در  
پرداخت م البات کارگران  شنبیه  

بهم  ماه  بیه  یازهیمیدی  رتز    ٩٩ 
مییتییوالیی  تارد شییم  اعییتییراض  

کارگران مجتمع ن  شویر هیفیت  
 تر شم    تپه گسترده 

 
یی تییجییمییع آتییش ٩٩  نشییانییان بییرییش    ی

خصو   مشهم مقابل ساختیمیان  
 استانماری 

 
ی تجمیع اعیتیرانی  کیارگیران  ٩٧ 

 پست های فشار یوی بر  
 

ی    ماه از  یلیب کیارگیران  ٩٨ 
سدمان مسجم سلدمان پرداخت شیم  
کارگران تمیا   یلیب هیا شیان را  

 مدرواهنم 
 

یی بییدییسییت ت شییشییمییدیی  رتز  ٩٦  ی
اعتراض کارگران سدمیان مسیجیم  

 سلدمان 
 

ی تجمیع اعیتیرانی  کیارگیران  ٢٦ 
 کارخانه کاش  ندلو نج  آباد 

 
نفر د یگیر    ٩٩٦٦ ی  ب  امرتز  ٢٩ 

از کارگران ن  بر شرکت ندشیویر  
هفت تپه دسیت بیه اعیتیراض در  

بیهیمی     ٩٧ مقابل کارخیانیه زدنیم) 
 (٩٥٦٩ ماه  
 

یی تییجییمییع کییارگییران اخییراجیی   ٢٢  ی
رتغ  نیبیاتی  جیهیان در میقیابیل  

 استانماری زنجان 
 

یی سیی  تهشییتییمییدیی  رتز از  ٢٥  ی
اعتراض کارگران سدمیان مسیجیم  

 سلدمان 
 

ی کارگران گرته مل   ن تی   ٢٤ 
فیوالد ا یران میقییابیل اسیتییانییماری  

 خوزستان تجمع کردنم 
 

ی تجمیع اعیتیرانی  کیارگیران  ٢٩ 
پرتژه های غدر همس ی  گیرگیان  

 مقابل شهرداری  
 

ی تیجیمیع هیمیزمیان کیارکینیان  ٢٩ 

موسسه ثام  الحجیج در میقیابیل  
اسییتییانییماری  در      سییاخییتییمییان 

هییای  گییدیی ن  یییزت یی      اسییتییان 
کیرمییان  کییردسییتییان   اردبییدییل    
فییییارس  خییییراسییییان رنییییوی   

 مازنمران     تکرمانشاه  
 

ی تجمیع اعیتیرانی  کیارگیران  ٢٧ 
بدوارشمه کارخانه کینیتیورسیازی  

 مقابل سازمان بورس! 
 

ی تجمیع اعیتیرانی  کیارگیران  ٢٨ 
شهرداری بجنورد مقابل ساختیمیان  

 فرمانماری 
 

یی بییدییش از دت مییاه تییجییمییع  ٢٦  ی
کارگران مجتمع کشت ت  ن یت  

 مهاباد/ م البات پرداخت نشم 
 

ی س  ت دتمدی  رتز اعیتیراض  ٥٦ 
 کارگران سدمان مسجم سلدمان 

 
ی تجمیع اعیتیرانی  کیارگیران  ٥٩ 

 م من  زره در محل کارشان 
 

ی تجیمیع هیمیزمیان  کیارگیران  ٥٢ 
پییدییمییانییوییاری شییرکییت آب ت  
فان ب خوزستان در شیهیرهیای  
آبیییادان  خیییرمشیییهیییر  هیییو یییزه ت  

 سوسنگرد  
 

ی رتز شمار کوتیاه اعیتیرانیات  ٥٥ 
 در اهواز 

 بهم    ٢٦ جم ه  اهواز   
مییرد  شیی ییار مییدییمهیینییمط درتغییه  

 درتغه 
نترسدم  نترسدم   ما همیه بیا هیه  

 هستده  
 

ی پنجمد  رتز اعیتیراض میرد   ٥٤ 
اهیییواز رتبیییرتی اسیییتیییانیییماری  

 خوزستان 
 

ی تجمع کنینیمگیان در میقیابیل  ٥٩ 
استانماری خوزستان با شی یارهیای  

فشر  ت  حدیا کی  خیوزسیتیان رت  
رهییا کیی ف خییواسییتییار اسییتیی ییفییای  
اسییتییانییمار خییوزسییتییان بییه عییلییت  
مم ر ت ن د  بحران آب ت بیر   

 شمنم  
 

ی  در سه رتز گی شیتیه هیزاران  ٥٩ 
نییفییر از مییرد  اهییواز دسییت بییه  

 تظاهرات زدنم  
تییجییمییع اعییتییرانیی  مییرد  اهییواز  

 بهم    ٢٩ مقابل استانماری   
 هوای ساله حق مسله ماست  

 کفا ت اخراب با م گردد    مم ر ب  
 ابتوار درتغگو است فا  است فا 

میییا میییرد  اهیییواز یییه   یییلیییمیییو  
 پ  ر ه   نم  
 

یی مییرد  اهییواز بییا فییر ییاد  ٥٧  ی
اعتران   بیدیویاری  بیدیویاری   

 بدواری 
 

ی کارگیران شیدیشیه ییزت ی  بیا  ٥٨ 
 ییوییمییاه مییزد میی ییویییه مییویییتییا  

 سرکارشان بازگشستنم 
 

ی تجمیع اعیتیرانی  کیارگیران  ٥٦ 
رتغ  نیبیاتی  جیهیان در میقیابیل  

 استانماری 
 

ی اعتراض کارکنان پترتشدمی   ٤٦ 
ها ت پیاال شیگیاه هیای آبیادان ت  
ماهشهر نسبت بیه کیارکیردن در  

 هوای آلوده ت غدریابل تنفس! 
 

ی تجمیع اعیتیرانی  کیارگیران  ٤٩ 
بدوارشمه کارخانه یینیممیمیسینی   
نسبت به عیم  پیرداخیت میاه هیا  

 حقویشان 
 

ی تجمع کارگیران گیرته میلی   ٤٢ 
 فوالد اهواز 

 
ی کیارگیران نیورد لیولیه اهیواز  ٤٥ 

 ترتدی های کارخانه را بستنم 
 

 در حاشیه اخبار کارگری

 ٠٥٠١تقویم اعترا ات کارگری در بهمن ماه 
 نسان نودینیان
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 ٣ صفحه  

  
 نکته اصلی

هزار میلیارد تومانی دولت از حقوق های  ٥٣دزدی
 بازنشستگان 

............ 
در خوزستان ” هزار هکتاری خامنه ای ٣٣٥طرح ”

محیطی و عامل گسترش  –تشدید کننده بحران زیست 
 خشکسالی و افزایش ریزگردهاست

 محمد شکوهی

  ٢ از صفحه   
اکر ل ا فیهیان    ی کارگران پل  ٤٤ 

 راه تجمع بازگردانمه شمنم   از ندمه 
 

ی کارگران ذتب آهی  اردبیدیل  ٤٩ 
 مقابل استانماری تجمع کردنم 

 
ییی اعیییتیییصیییاب رانییینیییمگیییان  ٤٩  ی

 تر لرهای زباله گاه تبر ز 
 

ی تجمیع کیارگیران ذتب آهی   ٤٧ 
 اردبدل برای م ویات مزدی 

 
ی تجمع اعترانی ا کیارگیران  ٤٨ 

میاه می یوییات    ٤ نورد لوله اهواز  
 مزدی دارنم 

 
ی تجمع ت مادی از فرهنگیدیان  ٤٨ 

بازنشسته مقابل سازمان بیرنیامیه  
 ت بودجه 

ی تجمیع سیراسیری کیارکینیان  ٩٦ 
مرابرات کرمان ت تیهیران ت      

 در مقابل مجلس  
 

ی تجمع اعیتیرانی  کیارگیران  ٩٩ 
 اخراج  مرابرات مقابل مجلس! 
اقاااداماااات ماااهااام و 

 برجسته؛ 
کارگر ت م یلیه ت فی یال    ٩٦٦٦ 

ممن  در بدانده متحمانه ای بیا  
حما ت از عظده زاده ت عیبیمی   
خواهان پا ان دادن بیه امینیدیتی   

 کردن ف الدتهای  نف  شمنم 
بدانده جم   از زنماندان سدیاسی   
در زنمان رجا   شهر ت ات ی  در  

 موردط 
 

 ورش به منزل ج فیر عیظیدیه    -٩ 
زاده رئدس اتحاد ه آزاد کیارگیران  

 ا ران جهت دستگدری تی 
 ییمتر احییوییا   ییالییمییانییه ت    -٢ 

سنگد  برای جم ی  از جیوانیان  
 غرب کشور 

مییا خییواسییتییار پییا ییان دادن بییه  
امندت  کردن میبیارزات ت لیغیو  

 مجازات اعما  هستده 
امنیدیت کیارگیران کیولیبیر بیا یم  

 تأمد  گردد  
انجم   نفی  کیارگیران بیر  ت  

 فلز کار کرمانشاه 
   ٦٩ بهم     ٩٩ 
 

هزار مایالایاارد  ٥١دزدی
تومانی دولت از حاقاوق 

 های بازنشستگان 
 

امییدیی  پییورذاکییری مییم ییر امییور  
حقویی   ینیمت  بیازنشیسیتیگی   
کشییوری جییمییهییوری اسیی میی   

هیزار    ٩٩ گفته اسیتط از حیمتد  
شویا یت  بیازنشیسیتیگیان عیلیدیه  

  ٨٦٦٦  نمت  بازنشستیگی      
دادنیییامیییه عیییلیییدیییه  ییینیییمت   
بییازنشییسییتییگیی  از سییوی د ییوان  

  ٨٩ عمالت اداری    سال های  
 ادر شمه است عمیمه ا ی     ٦٥ تا  

شوا ات مربو  به عیم  افیزا یش  
حقو  بازنشستگیان هیمیپیای نیرخ  

 تور  است   
 

تی در خصییوپ پییرداخییت ا یی   
م ویات به بازنشستگیان شیاکی   
گفته استطبیار میالی  نیاشی  از  
ا  ح ا   رتنم ت افزا ش حیقیو   
بازنشستیگیان هیمیپیای نیرخ تیور   

هیزار میدیلیدیارد تیومیان    ٥٩ حمتد  
برآترد شیمه اسیت امیا دتلیت در  

تیوانیم    تن دت  یرار دارد که نمی  
اش    ا   ریه را در بیودجیه سیاالنیه 

لحاظ کنم  از آنجا   کیه دتلیت  
هیزار    ٥٩ شرا ط انافه کردن بار  

مدلدیارد تیومیانی  را بیه بیودجیه  
نماشت توافقی  بیا ییوه یضیا یدیه  
انجا  داد که ف   میونیو  ا ی   

ها مسووت بمانم  آن بیار    دادنامه 
هزار مدلداردی میربیو     ٥٩ مال   

بیییه افیییزا یییش حیییقیییو  عیییمیییو   

بییازنشییسییتییگییان اسییت ت بیی ییدییم  
دانییدییه تییا پییا ییان ا یی  دتلییت    میی  

محقق شیود تلی  امیدیمتار یه در  
دتلت آ نمه ا   تیرمیدیه حیقیو  در  

 دستور کار یرار گدرد  
 
ا یی  تنیی ییدییت اجییرای احییوییا    

حوومت  در مورد شیویا یتیهیای  
بییازنشییسییتییگییان عییلییدییه  یینییمت   
بازنشستگ  کشوری م  باشیم   
خود حوومت حوه به برحق بیودن  
شوا ات بازنشستیگیان داده تلی   
پییول هییا عییمییمتییا حییقییو  هییا ت  
میی ییویییات هییزاران بییانشییسییتییه را  
پرداخت نیویرده اسیت  ا ی  میقیا   
حوومت  تیاحت تب  شرم  تیا  
جا   برده که ادعا مدونمفمبیلیغ  

هزار مدلدارد تومان بیارمیالی     ٥٩ 
ناش  از م ویات پیرداخیت نشیمه  

که  بق زد تبینیم بیا     م  باشم 
یوه یضا ئیه مسیویوت گی اشیتیه  
شییمه اسییت  بییه عییبییارت سییاده  
تردتلت ت  نیمت  بیازنشیسیتیگی   

هزار مدلیدیارد تیومیان هیزاران    ٥٩ 
 بارنشسته را باال کشدمه انم  

 
تن دت حقیوییهیای نیزد ی  بیه  
دتمدلدون بازنشسیتیه هیه تی یر ی   
چنمان  نمارد  حقو  ها با تاخیدیر  
پرداخت مدشود  دههیا تیبیصیره ت  
کل  در یواند  پرداخیت حیقیو   
ها ت یبیدیه کیرده انیم کیه دسیت  
بانمهای دزدان دتلت  را در عیم   
پرداخت حقویهای بیازنشیسیتیگیان   
بیییاز گییی اشیییتیییه اسیییت  اکیییثیییر  
بارنشستگان ز ر خط فیقیر حیقیو   

مدگرنم  نارنا ت   بارنشستگیان  
از حیقییو  هیای ز یر خییط فیقییر   
د رکرد در پرداخیت حیقیو  هیا ت  
زدن سا ر م البات از فدش هیای  
حقوی   برش ها   از سیدیاسیت  
کثدی  دتلیت رتحیانی  بیرعیلیدیه  
هزاران بازنشسته می  بیاشیم کیه  

 ادامه دارد  
 

نزد   به دتمدلدیون بیازنشیسیتیه  
به ا   تن دت م ترننیم  بیارهیا  
با تهران آممه ت در مقابل میجیلیس  
ت نییهییادهییای دتلییتیی  دسییت بییه  
اعتراض زده انیم  بیارنشیسیتیگیان  
خییواهییان افییزا ییش حییقییو  هییا ت  
بازپرداخت م البات می یوییه شیان  
هستنم  میبیارزات بیازنشیسیتیگیان  
سازماندافتیه تیر ت  ی  می ینیا  
سراسری تر هه شمه است  هیزاران  
بارنشسته بمرست برای مقابلیه بیا  
سیدیاسییت کیثییدی  عییم  پیرداخییت  
حقو  ها ت م ویات  راه اعتیراض  
ت مبارزه را درپدش گرفته انیم  ت  
ا یی  جییای امییدییمتاری اسییت   
بازنشستگان هه می  دانینیم کیه  
حقویهای می یوییه ت می یالیبیات  
د گرشان را با م به زتر اعیتیرانیو  
مبارزه گستیرده از حیلیقیو  دتلیت  

 یات ن ت دزدان بدرتن بوشنم   
 

 محمم شووه  
 ٩٥٦٩ اسفنم    ٨ 
 
 
 
 

 
 
هاااازار  ١١١طاااارح ” 

در ”  هکتاری خامناه ای
خوزستان تشدید کننده 

ملیطی  –بلران زیست 
و عاااامااال گساااتااارش 
خشکاساالای و افازایاش 

 ریزگردهاست
 

هیزار هیویتیاری    ٩٩٦  رح  ” دتلت 
در خیوزسییتیان کییه  ”  خیامیینیه ای 

خییود  ییویی  از عییوامییل مییهییه  
گسترش خشوسیالی  ت افیزا یش  
ر زگردهیا می  بیاشیم  را پیدیش  

 م  برد! 
 

 ییرح  “ رتحییانیی ط ادامییه اجییرای  
هییزار هییوییتییاری خییامیینییه    ٩٩٦ 

چدان تز یر    چدت  در خوزستان  ” ای 
نییدییرت ط تییمییا  نییدییازهییای اجییرای  

هییزار هییوییتییاری    ٩٩٦  ییرح  “ 
دراستان خوزستان تامیدی   ”  رهبری 

با اجرای  رح خیامینیه   شمه است  
ای   بو  ه با بیه اجیرا گی اشیتی   
پرترژه های انتیقیال آب کیارتن ت  
کییرخییه بییه ارانیی  دشییتییهییای  

بییه بییهییانییه احییدییای   پییائییدیی   
کشاترزی  هزاران هویتیار زمیدی   
را بد  بانمها ت دار ت دسته هیای  
حوومت  گرد آممه در سیازمیان  
هییای تابسییتییه بییه تزارت جییهییاد  

جیهیاد  “ کشاترزی  بو  ه سازمان  
 تابسته به سپاه تقسده کرده  ” نصر 
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  ٤ از صفحه   
ت با انتقال آب کیارتن بیه زمیدی   
های تحیت تسیلیط ا ی  بیانیمهیا   
هیییزاران هیییویییتیییار از ارانییی   
کشاترزی را در دست گیرفیتیه ت  
برشا انحصار تولدمات کشیاترزی  
را در دسییت دارنییم  یییرار داده  
اسییت  ییرح خییامیینییه ای را ا یی   
بانمها به پدش م  برنم ا    یرح  

  ٧٩ را خامنه ای در اتاخیر سیال  
تصو ب ت برای اجرا به دتلتها یش  
داده بوده  ا  عات بدشتر در ا ی   
باره در پائد  م لب بیرگیرفیتیه از  

 ا رنا نمدمه م  باشم  
 

هییزار هییوییتییاری    ٩٩٦  ییرح  ” 
  تیریر یب میحیدیط   ” خامنیه ای 

ز ست  ا جاد خشیویسیالی  هیای  
هییما ییت شییمه  کییو  مییردمییان  
رتستاها فاج ه ای عیظیدیه را بیر  
مییرد  تییحییمییدییل کییرده اسییت  در  
ادامیه اجیرای ا ی  سیدییاسیتییهییای  
ت رانگر دتلتها  رتحان  ت دتلیتیش  
هه در همواری با بانمهای سیپیاه  
ت جهاد ا یرارگار عیمیار ت خیاتیه  

بییرای اجییرا یی  کییردن  یی   … ت 
خییامیینییه ای بسییدییج شییمه انییم   
رتحییانیی  در ا یی  بییاره گییفییتییه  

  ٩٩٦ استطاجرای عیمیلی   یرح  
هزار هیویتیاری خیامینیه ای در  

  ٩٩٦  ییرح  “ اجییرای   خییوزسییتییان  
بزرگتیر ی   ”  هزار هوتاری رهبری 

در من قه خاترمدیانیه بیه حسیاب  
م  آ م تما  ت ش خود را بیرای  

 انجا  آن کار خواهده گرفت  
مییحییمییود حییجییتیی  تز ییرجییهییاد  
کشییاترزی دتلییت رتحییانیی  در  
جر ان سفر رتحان  بیه خیوزسیتیان  

هیزار    ٩٩٦  یرح  “ در باره اجرای  
” هییوییتییاری کشییاترزی رهییبییری 

هیزار    ٢٤٦ گفته استط تیاکینیون  
هوتار از ا    یرح تیحیو یل داده  
شمه ت مرحله نرست ا    رح در  

بیه اتیمیا  می  رسیم ت    ٦٩ سال  
مرحله دت  ندز با تامد  اعتبیار ت  
انجا  توافقات در سال آ نیمه آغیاز  

 خواهم شم  
 

اجییرای خییواسییت خییامیینییه ای  
مییهییمییتییر یی  مییوردی اسییت کییه  
رتحییانیی  ت سییا ییر مییقییامییات  
حوومت در سفر به خوزسیتیان بیر  
آن تییاکییدییم کییرده ت مییلییزتمییات  
اجرا   آن را فیراهیه آترده انیم  ت  
دارنم اجرا هیه می  کینینیم  ا ی   

 در دست دارنم    رح  که  
رتحان  ت چینیم تز یرش کیه در  
هییفییتییه هییای اخییدییر بییه دنییبییال  
گسترش اعترانات میرد  عیلیدیه  
حوومت ناچار شیمنیم سیری بیه  
خییوزسییتییان بییزنیینییم  االن تعییمه  
درتغد  ت نشیمنی  میدیمهینیم  از  
نهیال کیاری گیرفیتیه تیا میالی   

مشییوییل   پییاشیی   تعییمه رفییع  

یی یی یی  بییر  ت    ا یینیهییا تعییمه  
هییا یی  هسییتیینییم کییه حییوییومییت  
ساالهاسیت داد ه اسیت ت هیدی   
مویع هه اکثرشان عیمیلی  نشیمه  

 انم  در تایع عمل  نورده انم  
 رح ها   که عیمیلی  شیمه انیم  
بییدییشییتییر نییم مییحییدییط ز سییت ت  
زمدنه سیاز بیحیرانیهیای گسیتیرده  
ز سیییتییی  مییی  بیییاشییینیییم  از  

انتقال آب کارتن کیه خیود   یبدل  
 و  از عوامیل تشیم یم کینینیمه  
خشوسال  اسیت  ادامیه خیواهیم  
داشت ت تازه در راسیتیای اجیرای  
 رح خامنه ای سرچشیمیه هیای  
رتدخانه های کارترن ت کرخیه را  
در نظر دارنم سم زده ت آب را بیه  
 ر  زمدنهای کشاترزی تیحیت  
تسلط جهاد سازنمگ  ت سیازمیان  
نصر ببیرنیم  چینیم ی  تیونیل   از  
جملیه کیوهیرنیها بیهیشیت آبیاد  
تونل گ ب را در دسیت سیاخیت  
دارنم که بیریشیا بیا اعیتیرانیات  
مرد  هیه میواجیه هسیتینیم ا ینیهیا  
برش ها   از  رح خیامینیه ای  

 م  باشنم  
 

خود ا    رح که اساسش انیتیقیال  
آب کارتن به دشتها   که میورد  
نظر حوومیت اسیت  خیود  ی   
دلییدییل خشییوییسییالیی  ت هییجییو   
ر ییزدگییردهییا میی  بییاشییم  هییمییه  
ارگانها ت نیهیادهیای سیپیاهی  ت  

بسدج ت دتلت  ت بدت رهیبیری ار  
یییبییل ا یی  پییرتژه هییا سییودهییای  
هیینییگییفییت بییه جییدییب مییدییزنیینییم  
 خوزستان را تبم ل به بدانان می   
کننم ت زنمگ  مدلدونهیا نیفیر را  
به نابودی می  کشیانینیم نیمیونیه  
د ییگییرتزارت نییفییت تییاالب هییور  
ال ظده را بیرای اسیتیریراب نیفیت  
خش  کرد ت دهها پرتژه د یگیر  
استرراب گیاز ت   را در دسیتیور  

 دارد  
 

سیدییاسیتییهییای خییانیمییان بیرانییماز ت  
بشمت نم محدط ز ستی  دتلیت  
ها در جیمیهیوری اسی می  خیود  

  -   دلدل میهیه بیحیران ز سیت 
مییحییدیی یی  در خییوزسییتییان میی   
باشم دتلت ت خامنه ای ت هیمیه  
د  ت دستگاهیهیای ذی نیفیع در  
پرترژه هیای خیانیمیان بیرانیماز در  

  ٩٩٦  یرح  ” خوزستان  از جیمیلیه  
هیییزار هیییویییتیییاری خیییامییینیییه  

مسئول مستقده گسیتیرش      ” ای 
خشوسال  ت تشم م بحران ز سیت  
محد   ت آلودگ  هیای شیم یم  
میی  بییاشیینییم  آلییودگیی  هییوای  
خوزستان  دهیهیا مشیویلی  کیه  
بییرای مییرد  بییوجییود آترده انییم  

حیییویییومییت ییییاتییی ن ت   بییرای  
یییاچییایییچییدییان اهییمییدییتیی  نییمارد   
بییمرسییت مییرد  خییوزسییتییان در  
اعتراض به همه ا   سدیاسیتیهیای  

نم مردم  حوومیت در هیفیتیه  
هییای اخییدییر دسییت بییه اعییتییراض  
زدنم  حوومت از ترس گسیتیرش  
اعترانات ب ضا تعمه ها   داده  
است  تعیمه هیا ی  کیه عیمیمتیا  
برای ساکیت کیردن اعیتیرانیات  
م  باشیم  جیمیهیوری اسی می   
خود برشی  از  یورت مسیئیلیه  
مشییوییل خییوزسییتییان ت بییحییران  
آلیودگی  ت عییوارض خی یرنییاک  
ناش  از آن م  بیاشینیم  داشیتی   
هییوای سییالییه حییق مسییلییه مییرد   
است  دسترس  به همه امویانیات  
رفاه  ت ز ست  برای مقابلیه بیا  
عوارض ر زگیردهیا ت  حیق میرد   
اسییت ت حییوییومییت مییو یی  بییه  
تامد  آنها م  بیاشیم  میرد  هیه  
م  داننم که حوومت بیراحیتی   
پای ا   کار نرواهم آمیم  چیاره  
ت تنها راه سازمان ت مبارزه میرد   
بر علده همه ا   سداستهای نیم  
میییردمییی  حیییویییومیییت مییی   

کاری که تا به حال کیرده   باشم  
انم کل حیویومیت را بیاد یم ز یر  

 نرب اعترانات گرفت  
 محمم شووه  

فییور ییه    ٢٥    ٩٥٦٩ اسییفیینییم    ٩ 
 ٢٦٩٧ 

 
 

فراخوان باه تاجاماع 
در مقاابال شاهارداری 

 تهران
 
کییییارگییییران شییییرکییییت تاحییییم   

اتوبوسران  تهران به همراه خیانیواده  
ها شان سیه شینیبیه دهیه اسیفینیم  
ساعت ده  ب  برای بهره مینیمی  
از تسهیدی ت مسیوی  بیا اتیحیاد  
بدش از پدش به شیهیرداری تیهیران  
تایع در خدابیان بیهیشیت میراجی یه  
خواهنم کیرد عیلی  رغیه ا ینیویه  
کارگران شرکت تاحیم میراجی یات  
میویرری بیرای بیهیره مینیمی از  
تسهد ت مسو  به شیهیرداری ت  

شورای شیهیر داشیتیه انیم  میم یر  
عییامییل شییرکییت تاحییم  شییهییردار  
تهران ت نما نمگیان شیورای شیهیر  
ایما  موثری بیرای بیهیره مینیمی  
نزد ی  بیه شیش هیزار کیارگیر  
شرکت تاحم از تسهد ت مسیوی   
انجا  نماده انم بنیابیرا ی  کیارگیران  
شرکت تاحم اتوبوسران  به هیمیراه  
خانواده ها شان سیاعیت ده  یبی   
رتز دهه اسفنم با اتحیاد بیدیش از  
پدش به شهرداری تهیران تاییع در  
نلع جنوب  پارک شهر خیدیابیان  
 بهشیت میراجی یه خیواهینیم کیرد  

سیینییم ییوییای کییارگییران شییرکییت   
 تاحم اتوبوسران  تهران ت حومه  
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!
 ٠٠ صفحه  

 روسیه ٠٠١١در سالگرد انقالب 
 قسمت سوم
 ناصر اصغری

لیبراد ها در انقالب 
٠٠١١ 

  ٩٦٦٩ نییدییرتی ا ییلیی  انییقیی ب  
كییارگییران ت دهییقییانییان بییودنییم   
مورخد  چیپ ت راسیت  نیقی یه  

عیا     استارت ا   انیقی ب را ییتیل 
خوند  كارگران در ف كشنبه سدیاهف  

داننم  اما بورژتازی رتسده ت    م  
مشییرییصییا یشییر لییدییبییرال آن هییه  

ها   برود داد  اگیر احیزاب    تكان 
نما نمه كارگران ت دهقانان خواهیان  
سرنگون  حكیومیت تیزار بیودنیم   
احزاب  كیه گیرا شیات بیورژتازی  
لییدییبییرال رتسییدییه را نییمییا یینییمگیی   

كردنم  خواهیان  یس سیلی ینیت    م  
مشرت ه ت در  مر آن پیارلیمیانی   

هییای    مییثییل پییارلییمییان دمییكییراسیی  
ارتپای غرب  آن دتره بیودنیم  در  

تنیی ییدییت    ٩٦٦٤ اتاخییر سییال  
هیای جینیه  تنی یدیت ت    جبهه 

ای كیییه    مییویییی یییدیییت سییدیییاسییی  
اعترانیات كیارگیران ت دهیقیانیان  

رفت به آن مینیجیر بشیود  ت    م  
استبماد تزاری كیه از كیلیدیسیای  

گییرفییت     ارتییمتكییس مشییاتره میی  
هیا ت    تیر لیدیبیرال   ابراز تجود علینی  

ا ییمه هییای لییدییبییرالیی  آن دتره را  
د گر غدریابل كینیتیرل كیرده بیود   
مجلس دتمیای شیهیرهیای میهیه  
رتسییدییه  از جییمییلییه مسییكییو   

ای تصیو یب كیرد كییه    یی ی ینیامیه 
رسما خواهان آزادی می یبیوعیات   
آزادی م اهب ت ا یجیاد میجیلیس  
نما نمگان  كه تیوسیط انیتیریاب  
آزاد انتراب شمه باشنم )پارلیمیان  

هیائی       بود  تزار عیقیب نشیدینی  
كرد ت جیز بیه پیرداخیتی  مسیئیلیه  
پارلمان  تز ر امور داخیلی  جیم یم  
را مأمور رسدمگ  بیه بسیدیاری  
از م البات ت از جمله رسیدیمگی   

به تن دت كارگران كرد  مینیتیهیا  
تیت  كه تن دت كشیور بیه  یس  
چند  نق ه غیدیرییابیل بیرگشیتی   
میییدیییرسیییم  د یییگیییر آن د یییه  

ی در حال جوشدمن  فیقیط    سربسته 
میانیم ت آن هیه     س راه برا ش م  

 انفجار است  
 

هدف روسیه از جنگ با 
ژاپن و نتیجه معکوس 

 آن
باالتر گفته كه رتسده از جینیه  
با  ژاپ  استقبال كرد چیرا كیه آن  
را نق ه امدمی بیرای تنی یدیتی   
كه در داخل با آن رتبرت بود  می   
د م  سرگئ  ت یتیه در خیا یرات  

نییو سییمط ف ییس بییار در    خییود میی  
رتزهییای اتل جیینییه رتس ت  
ژاپ   ژنرال كارتپاتكد   پیلیهیو را  
برای ا نكه ات تینیهیا تز یری بیود  
كه به استقبال آن جینیه رفیت   
سرزنش كرد  پلهو در جواب به ات  
گفتط تو بیا میویی یدیت داخیلی   
رتسیدییه آشینییا نییدیسییتیی   مییا بییه  
جنگ  كه بشود در آن پدیرتز شیم  
احتداب دار ه كه از انق ب پیرهیدیز  

نیو سیمط    كنده ف ت ته در ادامه می  
فتار خ به میحیاسیبیه پیلیهیو دهی   
كج  كرد  بجای ا نكیه جینیه  
موی دت سداس  ت میادی رژ یه  
را سیییر ت سیییامیییانییی  بیییمهیییم   
پوسدمگ  ت درب ت داغیان بیودن  
آن را تماما جلو چشه جهانیدیان ت  
از جمله میرد  خیود رتسیدیه ییرار  
داد  چیینییانییكییه مییردمیی  كییه  
م الباتشان برای ا   هیمیه میمت  
ناد مه گیرفیتیه شیمه بیود  كیاسیه  
 برشان لبر ز شم ف ترتتسك  بیه  
درست م  گو م كیه نیدیكیوالس  
دت  مییثییل اجییمادش فییقییط  ییس  

بردا ات    امپرا وری را به ارث نم  
  س انق ب را ندز به ارث برد  

در بحبوحه جنه  در سیالیهیای  
  دستمزد تایی ی   ٩٦٦٤ ت    ٩٦٦٥ 

در م كاهیش    ٢٩ تا    ٢٦ كارگران  
 افته بود  حت  دستمزد كارگیران  
ماهر هه كفا  زنیمگی  بیریور ت  

داد  فیقیر ت نیماری ت    نمدر نیمی  
بدیكیاری بیه  یس حیم غیدیرییابیل  
تصوری رسدمه بود   بقه كیارگیر  
هه با تیمیا  ا ینیهیا  هیدیچیگیونیه  
مجرائ  بیرای ابیراز نیارنیا یتی   
خود نماشت  گاپون در خیا یرات  

نییو سییمط فاغییلییب بییه    خییود میی  
تماشای مردان ت زنان نی یدی  ت  

ای بییا لییبییاسییهییای ژنییمه    مییردنیی  
نشسته كه از كارخیانیجیات بیه    م  

گشییتیینییم     هییا شییات بییرمیی    خییانییه 
تصیییو یییر تحشیییتییینیییاكییی  بیییود   

ها شان خاكستری ت نگاهی     چهره 
مییرده  تیینییهییا چییدییزی كییه در  

شییم د ییم  آتییش    نییگییاهشییان میی  
خشییمیی  سییوزان بییود كییه بییه  

بیریشیدیم     شان رتح  می    زنمگ  
ب م از پانزده بدیسیت سیال از  یس  

ای  اغییلییبییشییان    چیینییدیی  زنییمگیی  
توانا   كار كردن را از دست داده  
ت در نتدجیه شیغیلیشیان را هیه از  

 دادنم ف   دست م  
 

ور شدن جنگ  شعله
 داخلی برای آزادی 

  بیمنیبیال  ٩٦٦٤ در ماه دسیامیبیر  
اعترانات ت تیدیره ت تیارتیر شیمن  
راب ه بیدی  كیارگیران ت میم یر یت  

)پییوتییدییلیی      Putilovكییارخییانییه  
 ك  از كارخانیجیات میهیه شیهیر  
پترتگراد  مم یر یت بیرای ارعیاب  
كارگران ت برای ا نكه فدرس  بیه  

ت  از كیارگیران    ٤ د گران بمهمف   

فگستاخف را اخراب كیرد  كیارگیران  
ا   كارخانیه در تاكینیش بیه ا ی   
گردنكش  ت ییلیمری میم یر یت   

زنینیم كیه    دست به اعتصاب  می  
به دنبال آن  اعتصیابیات تسیدی ی   
در حما ت از ا ی  اعیتیصیاب در  
اغلب كارخانجات  ن ت  بیریش  
فلزكار شیهیر پیتیرتگیراد سیازمیان  

شونم  ا   در تایع نیقی یه    داده م  
شییرت  اعییتییصییابییات بیی ییمی شییم   

هیای مسیتیقیل    گاپیون ت فتشیكیل 
كییارگییریف ات در مییركییز ا یی   
اعییتییرانییات بییودنییم  گییاپییون   
هییمییچییون اكییثییر رهییبییران اتلییدییه  
انقی بیات  نیاخیواسیتیه رهیبیر ا ی   

 اعتصابات شم! 
حمتد  س ماه بی یم از اعیتیصیاب  
كارگران پوتدل   در رتز  كشنیبیه  

  گییاپییون بییه  ٩٦٦٩ ژانییو ییه    ٢٢ 
هییمییراه گییرتهیی  از نییمییا یینییمگییان  
كارگران   ومیاری كیه بیدیش از  

هزار نفر آن را امضیاه كیرده    ٩٥٩ 
بودنم به  ر  كاخ زمستان   بیه  
یصم تقم ه بیه تیزار بصیورت  یس  
راهپدمائ  آرا  حیمیل كیردنیم  در  
ا یی   ییومییار از تییزار  كییه از ات  
ب نوان فپمر مرد  رتسدهف  اد شیمه  

بود  خواسته شمه بود كه جینیه  
را خییاتییمییه بییمهییم  اجییازه بییمهییم  
مییجییلییس دتمییا تشییكییدییل شییود   
آزادی بدان ت تجمیع بیه رسیمیدیت  
شیینییاخییتییه شییود  بییهییبییودی در  
تن دت كار ت م دشت  كیارگیران  
ا جاد شود ت غدره  در برشی  از  
ا    ومار آممه بیودط فمیا تینیهیا  

خواهده كه زنیمگی     چدزها   م  
كننم  هر كاری كیه    را ممك  م  

كندیه  بیه نیظیر غیدیرییانیونی     م  
میا هیه میثیل بیقیدیه  …  آ م     م  

مرد  رتسده  هدچگونیه حیقیویی   
نمار یه ف گیاپیون ت گیرته تی از  

هزار نفر كیه هیمیگی     ٩٩٦  ر   
هیای آنیهیا    از كارگیران ت خیانیواده 

بودنم  همراه  شیمنیم  جیمی یدیت  
هییای بییزرگیی  از تییزار ت    عییكییس 

مفیتیریوران كیلیدیسیای ارتیمتكیس  
كیردنیم     رتسده را با خود حمل م  

گییاپییون در چییهییارچییوب هییمییان  
اهیما  فسیوسیدیالیدیسیه پیلیدیسی ف  

امدمتار بود كه با ا ی  ا ی حیات   
از نارنا ت  كارگیران ت جیامی یه  
بكاهم  بر ا   عقدمه بود كیه دتر  

 های فپمر مرد  رتسدهف    ت بری 
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  ٠١ صفحه   
گی ارنیم كیه ات از تنی یدیت    نم  

تایی یی  جییامی ییه بییاخیبییر شییود ت  
خواست تن دت  كیه    بنابرا   م  

شییود را    مینییجییر بیه انییقیی ب میی  
شییرییصییا بییه ا یی   ات بییرسییانییم!  
مردم  كه در میدیمان ت جیلیوی  
در كاخ سفدم منیتیظیر جیوابی  از  
فپمر مرد  رتسدهف بیودنیم  تیوسیط  
گارد محافی  بیه رگیبیار بسیتیه  
شمنم ت مورد حمله ییزاییهیا ییرار  
گرفتنم  بدش از هزار نفیر كشیتیه  
ت بدش از دت هیزار نیفیر زخیمی   
شمنم  )گزارشات  ت یماد کشیتیه  

گان را دت هزار نیفیر ت تی یماد    شمه 
زخم  ها را تا پنج هزار نیفیر هیه  
گزارش کرده انم   بقول لند  ا ی   
تصو ر ساده ف یكیشینیبیه خیونیدی ف  
است  مورخد  بر ا   عیقیدیمه انیم  
كه كارگران رتسده علی  الی یمیو   
با همان تن دت تخدم  هیه كیه  

بیردنیم  ا یمیان بیه    در آن بسر می  
فپمر مرد  رتسدهف داشتنم ت تایی یا  

ای بییودنییم كییه    بییر هییمییان عییقییدییمه 
گاپون  اهرا بر آن بیود  كیه تیزار  
یلب رئوف  دارد ت از تنی یدیت  
مرد  كشور باخیبیر نیدیسیت  خیود  
لند  هیه هیمیدی  میونیو  را در  

ای تحت عنوان فسیرینیرانی     مقاله 
ف تییأ ییدییم  ٩٦٦٩ دربییاره انییقیی ب  

 كنم    م  
یییتییل عییا  ف ییكییشیینییبییه خییونییدیی ف  

ای    ای بود بر بشیكیه   همچون جریه 
از بارتت  اعتصیابیات كیارگیری   
كه منجر به فیلیج شیمن جیامی یه  
شم  سراسر رتسده را فیراگیرفیت   
رهبران احزاب انق ب  ت راد یكیال  
از تب دیم بیرگشیتینیم  شیوراهیای  
كارگری برصوپ در مسیكیو ت  
پییتییرتگییراد ا ییجییاد شییمنییم  در  

رتستاها  دهقیانیان فیقیدیر سیر بیه  
شورش برداشتنم ت بیه زمیدینیماران  
بزرک حمیلیه كیردنیم  بیورژتازی  
لدبرال هه م البات خود  از جمیلیه  
ا جیاد میجیلیس دتمیا را می یرح  
كرد  بقول لند ط فجنیه داخیلی   

 تر شم ف   برای آزادی ش له 
 

نگاهی به طومار 
 گاپون

مورخد  ت كسیانی  كیه  یومیار  
گییاپییون را بییه دیییت بییررسیی  ت  
اتفاییات بی یمی را میوشیكیافی   

انم  از آنجا كه م البیات ا ی     كرده 
 یومیار بسیدیار فیراتیر از اهییما   

های فسوسدالدسه پلیدیسی ف    تشكل 
زتبییاتیی  ت گییاپییون را در خییود  
دارنیییم  بیییر ا ییی  بیییاترنیییم كیییه  
نو سنمگان ا    یومیار فیراتیر از  

بیاشینیم  در ا ی     خود گاپون می  
 ومار كه در آن از تیزار بی ینیوان  
فپییمرف  ییاد شییمه اسییت بییا ا یی   
پییاراگییرا  كییه تنیی ییدییت عییلیی   
ال میو  میرد  شیهیر پیتیرتگیراد ت  

داد    عمالت  در حیق آنیهیا بی    ب  
كیینییم ت از    كیینییم  شییرت  میی    میی  

تار كیییارگیییران    تنییی یییدیییت بیییرده 
گو م  از تزار تقانای كیمیس    م  

كییینیییم  در    ت رسیییدیییمگییی  مییی  
پییاراگییرا  بیی ییمی آمییمه اسییتط  
فد گیر ییمرتی  بیرا یمیان نیمیانیمه!  
تحمل مان به سر رسدمه است  بیه  

ی هیولینیاك  كیه د یگیر    آن نقی یه 
مرک بهتر از تمات  ا   تن یدیت  

ا یه ف    غدریابل تحمل است  رسیدیمه 
پاراگیرا  بی یمی بیه جینیه ت  
گیر یز كییارگیران بیا كیارفیرمیا ییان  

كینیم كیه بیه بی  بسیت    اشاره م  
خییواهیینییم    رسییدییمه اسییت  كییه میی  

كییارفییرمییا ییان بییه میی ییالییبییاتشییان  
رسدمگ  كنیم ت دربیاره آنیهیا بیا  
كارگران می اكیره كینینیم  در ا ی   

هیا ی     پاراگرا  از ا جاد كیارخیانیه 
  ٨ بییا ا ییمیینیی  كییامییل  رتز كییار  

ساعته  ت دد  دستیمیزد كیارگیران  
در م اكره با نما نمگان كیارگیران   
رسدمگ  به شكیا یات كیارگیران   
رسییدییمگیی  بییه تنییع بییهییماشییت  
كارگران بدمار ت غیدیره  یحیبیت  
شیمه اسیت   یومییار در تاییع از  
تن دت  كه فسیرمیا یه دارانف بیر  

انییم!     كییارگییران تییحییمییدییل كییرده 
میییی ییییتییییرض اسییییتا امییییا از  

های دتر ت بیر تیزار هیه    بوركرات 
كینیم  كیمی     ابراز نارنا ت  می  

تر آترده استط فهزاران نفیر از    پائد  
ا ه ت گیرچیه    ماها ا نجا جمع شمه 

 اهر آدمدزاد دار ه امیا در تاییع  
نیه مییا ت نییه كییس د ییگییری در  
رتسده از حیق ت حیقیو  انسیانی   

بیر یه  نیه از    ای نیمی    ل ت ت بهیره 
آزادی بدان ت فكر كردن ت تیجیمیع  
ت بحیث كیردن بیرخیوردار یه ت نیه  
كسیی  حییق دارد یییممیی  در راه  
بهبیود ا ی  تنی یدیت بیردارد  بیا  
كمس مقامات دتر ت بیر شیمیا بیه  

ا یه  هیر كیس    بردگ  كشدمه شیمه 
از حق ت حقو  ما كارگران حیر   

افتم ت  یا    زنم   ا به زنمان م    م  
 ییومییار  …"  شییود     تییبیی ییدییم میی  

عل  ال مو  تن دت كیارگیران ت  
دهیییقیییانیییان فیییقیییدیییر رتسیییدیییه را  
هییمییانیی ییوری كییه هسییت بییدییان  

كنم ت فرنش بر آن است كیه    م  
فپمر مرد  رتسیدیهف از آن كیامی   
ب  خیبیر اسیت! در  یس شیرا یط  
فرن   م لو  ندست كه بیرخیورد  
تزار با  س چینیدی  می یالیبیات ت  
تصو ری ت هیمیچینیدی  خیواسیت  

خاتمه جنیه كیه  یس می یالیبیه  
مییهییه د ییگییر ا یی   ییومییار بییود   

بود  امیا  یومیار در    چگونه م  
ادامیییه از ییییانیییون اسیییاسییی  ت  
حكومت انتراب  ت غیدیره حیر   

زنم كه گو ا تزار احیتیدیاب بیه    م  
هیا یش    كمیس دارد ت دتر ت بیری 

هییای خییوب ت    گیی ارنییم آد    نییمیی  
خدرخواه انتراب بشونم تا در اداره  
فا   سیرزمیدی  بیزرکف بیه فپیمر  
مرد  رتسدهف كمس كننیم  از حیق  
رأی هییمییگییانیی  ت بییرابییر حییر   

خواهیم كیه دسیتیور    زنم ت م    م  
تشكدیل میجیلیس شیورای میلی   
بییمهییم  گییرچییه تییزار بییه ا یی   
می ییالییبییات لییدییبییرالی  حسییاسییدییت  
آلرژی ماننمی داشت  امیا تعیمه  
همد  م البات بود كیه  یس سیال  

را    ٩٦٦٩ بیی ییم كییمییر انییقیی ب  
شكست كه در ادامه به آن اشیاره  

 خواهه كرد  
 ییومییار در پییا ییان از تییزار میی   
خواهم كه همه بنمها ت م یالیبیات  
آن را یبول كنم ت ییول بیمهیم كیه  
دستور رسدمگ  فیوری بیه آنیهیا  
داده شود  در غدر ا ینیصیورت راه  
د گری برا شان نم  مانم ت می   
خیواهینیم كیه هیمییدینیجیا ییربیانیی   
بشونم  تزار البیتیه نیه  یومیار را  
د م ت نه یول ت یراری در رابی یه  
با ا    ومار به كسی  داد  امیا  
ندرتهای نظام  ت انیتیظیامی  ات  
همانجا بسداری از كسان  را كیه  
آن را حمل ت همراه  كرده بودنیم   

 یربان  كردنم! 
پلدس مرف  ت تز ر امور داخیلی   
از آنجا كه از فی یل ت انیفی یاالت  

هیای    سداس  گیاپیون ت فتشیكیل 
مستقل سیوسیدیالیدیسیه پیلیدیسی ف  
ا  عات كامل داشتنم   ب یا از  

 ومار ت محتوای آن باخبر بودنیم  
ت شییب یییبییل از راهییپییدییمییائیی    

ای ان راری از چنیم تز یر    جلسه 
ت مقا  مهه پلیدیس در رابی یه بیا  
چگونگ  برخورد بیا آن بیرگیزار  
شمه بود  تزار را به  س مسیافیرت  
بدرتن از شهر فیرسیتیاده بیودنیم ت  
جم دت از ا   مونو  بی  خیبیر  
بود  منتها گاپون خبر داشت کیه  

ای بیه    تزار در شهر ندست ت نیامیه 
تی فرستاده بیود کیه لی یفیا بیه  
کییاخ زمسییتییانیی  بییرگییردد کییه  
 وماری در حال حیمیل بیه کیاخ  
زمستان  اسیتا ت گیو یا حیتی   
اگر سرگئ  ت ته كه در آن زمیان  
فرئدس كمدته تز ران رتسیدیهف بیود  
ت اتفایا به آن جیلیسیه انی یراری  
هه دعوت نشمه بود  با یتیل عیا   
كییارگییران مییرییالییفییت میی  كییرد   
پلدس تصیمیدیه گیرفیتیه بیود كیه  
برای ارعاب جام ه ت بیه عیقیب  
رانمن فضای انق ب  در جامی یه   
چند  یتل عام  را راه بدانیمازد   
سیییرگیییئییی  ت یییتیییه در جیییائییی   

هییائیی  از  ییحیینییه هییای    گییوشییه 
تدرانمازی پلدس ت گارد محیافی   
كاخ زمستان  به راهیپیدیمیا یان را  
تو د  م  كنم ت بیا اشیاره بیه  
كشته شمن  مها نیفیر از جیمیلیه  
ت ماد ز ادی كیودك ت نیوجیوان ت  
پدر ت ناتیوان  ت پیدیرتزی نسیبی   
حكومت در آن رتز  از پیدیرتزی  
انق ب ت انق بدون ت ناامدیم شیمن  
مرد  عادی از تیزار حیر  می   

 زنم  
 )ادامه دارد  
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دهها کارگر با تجمع در میقیابیل  
مییجییلییس بییا اعییتییراض بییه رتنییم  

  ٩٥٦٩ ت دد  حیماییل میزد سیال  
خواهان افزا یش حیماییل میزد بیر  

از    -اساس سبیم هیز ینیه شیمنیم  
 ییبیی  امییرتز مییقییابییل مییجییلییس  
شورای اس م   حنه اعتیراض  
کییارگییران ت  یییمهییا میی ییلیییه  
بییازنشییسییتییه  کییارکیینییان بییرییش  
خصو   شیرکیت میریابیرات ت  
پییرسییتییاران بییرای رسییدییمگیی  بییه  

 خواستها شان است 
 

اتحاد ه آزاد کیارگیران ا یرانط از  
سییاعییت ده  ییبیی  امییرتز دهییهییا  
کارگر با هیمیاهینیگی  اتیحیاد یه  
آزاد کییارگییران ا ییران دسییت بییه  
تجمع در مقابل مجیلیس شیورای  
اس م  زده ت بیا  اعیتیراض بیه  
رتنم تی یدیدی  حیماییل میزد سیال  

خواهان اجیرای کیامیل ت    ٩٥٦٩ 
  ٤٩٩ ب  چیون ت چیرای میاده  

یانون کار ت افزا یش دسیتیمیزدهیا  
بر اساس سبم هیز ینیه شیمنیم  در  
بنری که در دست ا   کیارگیران  
اسیت نیوشیتیه شیمه اسیتط سیبیم  

 –هز نه چهار میدیلیدیون تیومیان  
 هزار تومان   ٨٩٢ حمایل مزد  

 
بینییا بییر گییزارشیهییای رسییدیمه بییه  
اتییحییاد ییه آزاد کییارگییران ا ییران   
ع ته برا   تجمیع کیارگیری  از  
 ییبیی  امییرتز مییقییابییل مییجییلییس  
شییورای اسیی میی  بییه  ییحیینییه  
پیرشیوری از اعیتیراض میی یلیمییان  
بییازنشییسییتییه  کییارگییران بییرییش  
خصو   مرابرات  پیرسیتیاران ت  
د گر مزدبگدران تبم ل شمه اسیت  
که خواهان رسدمگ  به مصائیب  

 ت مشو ت خود هستنم  
 

گزارش تومیدیلی  تیجیمیع امیرتز  
برشهای مرتل   بقیه کیارگیر  
ا ران در مقابل مجلس میتی یاییبیا  
از سوی اتحیاد یه آزاد کیارگیران  
ا ییران میینییتییشییر خییواهییم شییم   
گزارشهای تصو ری ا ی  تیجیمیع  
هییه اکیینییون بییر رتی کییانییال  
تلگرام  اتحاد ه ازاد کیارگیران  

//:httpsا ییران بییه آدرس ز ییر  

telegram.me/ettehad   یییابییل
 دسترس است  

 
 –اتحاد ه آزاد کیارگیران ا یران  

 ٩٥٦٩ سو  اسفنم ماه  

گزارش  از تجمع 
کارگران در اعتراض به 
 روند تعیین حداقل مزد 

سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت 
تپه: زندگی انسانی داشتن حق مسلم 

 ماست 
در حییالییدییوییه بییه پییا ییان سییال  

خورشدمی نزد   مدیشیو یه  ٦٩ 
مسئله افزا ش دستمزد در سیال  
جییم ییم از مییهییمییتییر یی  دغییمه  
کارگران بشمار میدیرتد نیظیر بیه  
ا ینیویه داشیتیی   ی  زنیمگیی   
شا سته تشرافتمنم  حیق مسیلیه  
هر انساندیسیت  از ینیرت افیزا یش  
هرچه بدشتر حیقیو  ت دسیتیرنیج  

کارگر  نیقیش میهیه تاسیاسی    
بازی م  کنم در   راب ه ت بیر  
اساس یانون کار که مبتن  بیر  
ا ییل سییه جییانییبییه گییرا یی  

)نیییمیییا ییینیییمگیییان کیییارگیییران  
 کارفرماها ت دتلت  هیر سیالیه   
در اسفنم ماه  کمدتیه دسیتیمیزد  
در   باره تصیمیدیه می  گیدیرد   
تصییمییدییمیی  کییه تییاثییدییر بسییدییار  
مهم  در زنمگ   ت می یدیشیت  
کارگران بجیا می  گی ارد  در  
یانون کار ا   افزا ش دسیتیمیزد  
با م مبتن  بر دت ا ل میهیه ت  
اساس  باشم اتل ا نوه  افزا یش  
حقو  کارگران بیا یم بیر اسیاس  
مدزان تور  تای   که میبیتینی   
بر منابع اماری مرتلف  بیاشیم  
 یورت گیدییرد ت نییه فییقیط بییر  
اساس آمارهای دتلیتی    دت    
دسییتییمییزد مصییوب در کییمییدییتییه  
دستمزد  با م باالتر از خط فیقیر  
افزا ش  ابم  خط فقری که در  
حیال حیانییر  حییتی  بیر اسییاس  
آمییارهییای دتلییتیی  ت بییانیی   

مییدییلییدییون  ٤ مییرکییزی بییاالتییر از  
تییومییان اسییت در یی  مییدییان از  
میهیمیتیر ی  نیگیرانی  هیای میا  

  -٩ کییارگییران ا یینییسییت کییه ط 
کیییارگیییران در ا یییران فیییاییییم  
تشییوییلییهییای خییود سییاخییتیییه  
کارگری تمستقیل هسیتینیم تیا  
بتواننم از حقو  تزنیمگی  آنیهیا  

کیارگیران فیاییم  -٢ دفا  کینینیم  

حق ییانیونی  اعیتیصیاب جیهیت  
دفا  از حیقیو   یبیقیاتی  خیود  

میا اعیی   میی     -٥ میدیبییاشینیم  
کنده که تشویل دتلیتی  خیانیه  
کارگر که در کمدتیه دسیتیمیزد  
بییه عیینییوان نییمییا یینییمه بییرییش  
کارگری حضور دارد  به هیدی   
عینییوان نییمیا یینیمه میا کیارگییران  
محسوب نمدشیود ت در سیالیدیان  
اخییدییر  بییجییز مییمییاشییات بییا  
کییارفییرمییاهییا تسییرمییا ییه داران  
تتضدع حیقیو  کیارگیران هیدی   
دسییتییاتردی بییرای مییا نییماشییتییه  
است  ما با  مای بلینیم اعی    
م  کنیدیه کیه خیانیه کیارگیر  
نما نیمه میا کیارگیران نیبیوده ت  

در مسییئییلییه افییزا ییش  -٤ نییدییسییت  
دستمزد  هم  ما دست  یافیتی   
به  ی  زنیمگی  انسیانیدیسیت   
ا نوه که بتوانده بیمتن دغیمه ت  
انیی ییراب نییاشیی  از مسییائییل  
میی ییدییشییتیی  نییظییدییر خییوراک  
 پییوشییاک تمسییویی   آنییهییه بییا  
داشت  فقط    شغل زنیمگی   
کنده از نرت اعی   می  کینیدیه  
که ت دد  دستیمیزد بیا یم  یبیق  
همان دت ا لی  کیه در ییانیون  
کار ذکر گرد مه اسیت  یورت  
گدرد   ن  ا   افزا ش هه با یم  
براساس نرخ تیور   تهیه حیقیو   
در افت  با م باالتر از خط فیقیر  
باشم در سالدانه اخدر در بهتیر ی   
حالت ممیوی   افیزا یش حیقیو   
فقط براساس نیرخ تیور   یورت  
مدگرفت ت دتلت هه چشه خیود  
را بر ا ل دتم  کیه میهیمیتیر  
است م  بست  اکینیون هیه از  
جمله نگران  های میا ا ینیسیت  
کییه  بییا تییوجییه بییه امییارهییای  
دتلت  که نیرخ تیور  امسیال را  
ت  رییمی  اعی   نیمیوده انیم  
افزا ش حقو  کیارگیران هیه در  

آن حم باشم  در چند   یورتی   
 زنمگ  انسان  که پیدیشیویش  
 زنمگ  برور نمدیر هیه میدیسیر  

 نمدشود  
ما اعی   می  کینیدیه از فیقیر  
خسته شمه ا یه  از انی یراب ت  
دغمه های م دشت  خسته شمه  
ا ه  در حالدوه میم یران دتلیتی   
با حقویهای نجوم  چنیم  یم  
مدلدون تومان  در ماه  شاهیانیه  
رتزگار م  گ راننم خسته شیمه  
ا ییه از یینییوییه تیییتیی  نییوبییت بییه  
کارگران م  رسم آنچنان یی یره  
چوان  ت نوتیه سینیجی  تر یز  
بدن  بررب م  دهنم ت میور را  
از ماست جما م  کنینیم بیریل  
م  ترزنم که البته نتدیجیه اش  
هه چدزی بیجیز فیقیر تفی کیت  
نم  توانیم بیاشیم خسیتیه شیم یه  
از نوه کیارفیرمیاهیا بیه بیهیانیه  
هییای تاهیی   بییا تییاخییدییرهییای  
مییوییرر ت فییراتان در پییرداخییت  
همد  چنمرغاز حقو  ز یر خیط  
فقر  میوجیب بیه خی یر افیتیادن  
زنییییمگیییی  مییییا کییییارگییییران  
مدشونم ما خسته شم ه از نیویه  
همدشه خما در میقیابیل خیانیواده  
 شرمنمه باشیدیه ت ا ضیا خسیتیه  
شم ه از ا نویه هیر گیونیه حیق  
خییواهیی  ت عییمالییت  ییلییبیی   
کارگران در مقابل کیارفیرمیاهیا  
تسییرمییا ییه داران  نییتییدییجییه اش  
چدیزی بیجیز زنیمان   اخیراب ت  

 ش   ندست  
با آرزتی ندل به  ی  زنیمگی   
انسان  ت با عزت برای تمیامی   
کارگران جهیان ت ازبیدی  رفیتی   

 تمام  مظاهر تب دض 
سنم یویای کیارگیران نیدیشیویر  

 هفت تپه 
 

   ٩٥٦٩ اسفنمماه/ 



 ٨٥٤ شماره      -  چهارم  دوره           کارگر کمونيست 

 
اعتراض؛ کارگران شاهارداری اهاواز 
به دساتامازدهاای پارداخات نشاده و 
خواست افزایش سطح دستمردهاا باه 

 باالی خط فقر شدند
شهرداری اهیواز نیمی     ٤ بهم  کارگران من قه    ٩ رتز  

اعتراض به ت و ق پرداخت دستمزد ها شان خواستار افیزا یش  

حمایل دستمزدهیا بیه بیاالی خیط فیقیر شیمنیم  کیارگیران  
مدگو ننم حمایل دستمزد کینیونی  کیمیتیر از  ی  سیو   

شود ت هز نه هیای    مبلغ  است که خط فقر محسوب م  
 زنمگ  آنان را به هد  تجه پوشش نمدمهم  

 
اعتصااب ناامالادودهازاران  کاارگار 

 فوالد ایران!ملی صنعتی روه گ
ان رتزپیینییج  یر د ا ملی صنعتی فوال ته  گر کییارگییران  

اسفنم همزمان با سفر رتحان  به استان خیوزسیتیان بیه  ٩ شنبه 
اعتصابشان ادامه دادنیم ت ا یرا  میدیمان فیرتدگیاه اهیواز  

 تجمع کردنم  
 

کارگران معترض پایان اعتصاابشاان 
را منوط به پرداخت ماطاالابااتشاان 

 کردند.
بهم  میاه دراعیتیراض  ٢٤ هزار نفر از  کارگران از رتز   ٤ 

به نماشت  امندت شغل   عم  پرداخت ماه ها حیقیو  تحیق  

بدمه تد گرمی یالیبیاتشیان دسیت از کیار کشیدیمه تمیقیابیل  
استانماری خوزستان اجتمیا  کیردنیم تپیس از آن بیا ادامیه  
اعتصاب همه رتزه مقابل کارخانه تجمع م  کنینیم   ی   
همد  رتزها ا   کارگران م ترض اجیازه تیردد خیودرتهیای  

 سنگد  به کارخانه را نمادنم  
  ٩٥ کارگران گرته مل   ن ت  فوالد اهواز  کیه از  

میاه حیقیو  ت سیا یر  ٩ رتز یبیل در اعیتیراض بیه تی یو یق  
انیم  پیا یان    مشو ت  نف  خیود دسیت از کیار کشیدیمه 

اعتراض خود را بیه در یافیت می یوییات میزد شیان مینیو   
 انم    کرده 

هزار کارگر رسم  ت یراردادی شاغیل در ا ی  تاحیم  ٤ 
میاه می یالیبیات می یوییه میزدی   ٩ تیا    ٤ تولدیمی بیدی    

 لبوارنم  در عد  حال پیرداخیت می یالیبیات سینیواتی  هیر  
میدیلیدیون تیومیان    ٩ تیا    ٩    از کارگران که بیالیغ بیر  

 شود چنم   سال است به تاخدر افتاده است    م  

دلدل د یگیر اعیتیراض کیارگیران ا ی  تاحیم تیولیدیمی   
مربو   به پرداخت نشمن حق بدمه از جیانیب کیارفیرمیا بیه  
سازمان تامد  اجتماع  است که مشو ت ز یادی بیرای  

 کارگران ا جاد کرده است  
به نقل از کارگران گرته مل   ینی یتی  فیوالد اهیواز  

شود تا ا   لحظه از جانب میم یر یت کیارخیانیه ت    گفته م  
های آنیان داده    مسئوالن استان  پاسخ مشرص  به خواسته 

 نشمها درنتدجه اعتراض کارگران استمرار پدما کرده است  
 بق ا هارات ا   کارگران م ترض  گرته مل  فیوالد  
اهییواز  ییویی  از شییرکییتییهییای احییماث شییمه تییوسییط گییرته  

گ اری امدر منصورآر ا در اهواز  است کیه پیس از    سرما ه 
هیای    هزار مدلداردی ت مصادره شیرکیت   ٥ ماجرای اخت س  

اکنون  میم یر یت ا ی  کیارخیانیه بیا    متهه ا ل  پرتنمه  هه 
 شود    نظارت یوه یضائده  انجا  م  

کارگران در برش پا ان  سرنان خود گفتنمط بیه نیظیر  
رسم آنچه باعث تاخدر در تامد  منابع مال  کیارخیانیه    م  

شمه است  والن  شمن رتنم پرداخت ت در یافیت اعیتیبیارات  
مال  کارخانه از یوه یضائده است ت درحیال حیانیر عی ته  

 ا ه    بر پنج ماه دستمزد  عدمی ندز در افت نورده 

 
تجمع کارگران فضای سبز شاهارداری 

 بهبهان مقابل فرمانداری
اسیفینیم    ٧ کارگران پدمان  شهرداری بهبیهیان )شینیبیه  

ماه   در اعتراض حجیمی  شیمن شیرا یط کیاری خیود در  
مقابل ساختمان فرمانماری ا   شهیرسیتیان تیجیمیع کیردنیم   
کارگران فضای سبز شهرداری بهبیهیان  تاییع در جینیوب  
شر  استان خوزستان در اعتراض به تبم ل تن دت شیغیلی   
خود از پدمانواری به حجیمی   میقیابیل فیرمیانیماری ا ی   

 شهرستان دست به تجمع زدنم  
 

اعاااتاااصااااب کاااارگاااران کاااارخااااناااه 
خودروسازی آکایاا دویار دراعاتاراض 

 به عدم پرداخت ماه ها حقوق!
اسفنم  کارگران کارخانه خودرتسیازی آکیدیا  ٧  ب  رتز 

دت   در اعتراض به عم  پیرداخیت میاه هیا می یالیبیاتشیان  
دست از کار کشدمنم ت مقابیل کیارخیانیه تیجیمیع کیردنیم   

رغیه ادامیه    کارگران یر ب به    سیال اسیت کیه عیلی  
انیم ت د یگیر تیوان پیرداخیت    ف الدت حقوی  در افت نیویرده 

 های خانواده ت تامد  م دشتشان را نمارنم    هز نه 
  ادآتریط 

شیهیرک  -کارخانه خودرتسازی آکدا دت    درشهرتبر یز 
جینیب    –  ٥ خیدیابیان آسیدیای    –سرما ه گ اری خیارجی   

 رخش خودرت د زل تایع شمه است  
تییوسییط بییرییش  ٩٥٨٤ شییرکییت آکییدییا در آذرمییاه سییال  

خصو   شیامیل شیرکیت آنیاکیدیش ) سیرمیا یه گی اری  
مشترک با گرته االس م  دبی  از سیهیامیماران بیانی   

 االس م  دب    ت شرکت افق س دم تأسدس گرد م  
@ettehad 

 
ملی صنعتی وه  گر تجماع کاارگاران 

ان و فعاالن مالایاط زیسات یر د افوال 
 اطراف میدان فرودگاه اهواز!

اسفنم  کارگران گرته مل   نی یتی   ٩ پدش از  هر رتز 
فوالد اهواز ت فی یاالن میحیدیط ز سیت هیمیزمیان بیا سیفیر   
رتحان  به استان خوزستان ا را  مدمان فرتدگاه دسیت بیه  

 تجمع زدنم  
 

*تجمع اعترا ی اهالی شاهارساتاان 
کارون درمسیر بازدید حسن روحانای 

 از یک کانون ریزه گرد!
اسفنم اهال  شهرستان کیارتن در  ٩ ب ماز هررتزپنج شنبه 

مسدر خودرتی حس  رتحان  برای بازد م از  ی  کیانیون  
 ر زه گرد تجمع کردنم  

 
تجمع  مقابل اساتااناداری هامازماان 

 باحضور روحانی در خوزستان
اسفنم همیزمیان بیاحضیور رتحیانی   ٩ مردمشهر اهواز رتز 

 اخبار کارگری
 برش ا رانط  نسان نود ندان 

 برش بد  الملل ط داتتد رفاه   
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در خوزستان  مقابل استانماری تیجیمیع کیردنیم ت خیواسیتیار  
ها ت رسیدیمگی     توی  انتقال آب  سمسازی  خشوانمن تاالب 

 به ی ع آب ت بر  ناش  ازر زگردها شمنم 

 
اعتراض کارگران گروه ملی صناعاتای 
فااوالد اهااواز بااه ساایاازدهااماایاان روز 

 رسید.
اسفنمط کارگران گرته مل   ینی یتی  فیوالد اهیواز    ٩ 

میاه حیقیو  ت  ٩ رتز یبل در اعتراض بیه تی یو یق  ٩٥ که از  
انم  اع   کیردنیم کیه    سا ر م الباتشان دست از کار کشدمه 

تا تیت  پاسخ نگدرنم به اعترانشان ادامه مدمهنم در ا ی   
هیزار کیارگیر رسیمی  ت ییراردادی    ٤ تاحم تولدمی حمتد  

ماه م البات م یوییه میزدی   ٩ تا    ٤ شاغل هستنم که بد   
 لبوارنم  در عد  حال پیرداخیت می یالیبیات سینیواتی  هیر  

میدیلیدیون تیومیان    ٩ تیا    ٩    از کارگران کیه بیالیغ بیر  
شود چنم   سال است بیه تیاخیدیر افیتیاده اسیت  دلیدیل    م  

د گر اعتراض کارگیران ا ی  تاحیم تیولیدیمی  میربیو  بیه  
پرداخت نشمن حق بدمه از جانب کارفرما به سازمان تیامیدی   
اجتماع  است که مشو ت ز ادی برای کارگیران ا یجیاد  

 کرده است  
بنا بر خبر گرته مل  فوالد اهواز  و  از شیرکیتیهیای  

گ اری امدر منصیورآر یا در    احماث شمه توسط گرته سرما ه 
هزار میدیلیدیاردی    ٥ اهواز است که پس از ماجرای اخت س  

اکینیون    هیای میتیهیه ا یلی  پیرتنیمه هیه   ت مصادره شیرکیت 

 شود    مم ر ت ا   کارخانه با نظارت یوه یضائده انجا  م  
جای خانواده ها در ا   اعترانات خیالیدیسیت  آنیهیه در  
شرا    که شیهیر اهیواز عیلیدیه بی  آبی   بی  بیریی  ت  
آلودگ  هوا در اعتراننم  ا   اعترانات اب ادش گسیتیرده  
تر شمه ت مرد  علده فقر ت گیرانی  ت بیدیویاری در تیب ت  
تاب است ت بدشتر   زمدنه برای جلب حما یت میرد  تجیود  

 دارد  
 

تجمع کارگران شاغال و باازنشاساتاه 
 پارسیلون برای چهارمین روز متوالی

از ابتمای میاه جیاری تیاکینیون گیرتهی  از کیارگیران  
شاغل ت بازنشسته کیارخیانیه پیارسیدیلیون خیر  آبیاد میقیابیل  
ساختمان استانماری لرستان در حیال تیجیمیع هسیتینیم  ا ی   

اسفنم هیر رتزه در    ٤ کارگران از رتز اتل اسفنم تا به امرتز  
تجمع ت اعتراض بوده انم  اعتراض کیارگیران بیه تنی یدیت  

میاه دسیتیمیزد پیرداخیت    ٩٤ نارتش  ت ب تولدف  شغل  ت  
نشمه ت د گر  لبها شیان از گی شیتیه اسیت  در کیارخیانیه  

نفر کارگر رسیمی  فی یالیدیت  ٩٢٥ نساج  پارسدلون بدش از  
انم  عی ته بیر آن    ماه گ شته حقو  نگرفته ٩٤ دارنم که در  

ماه از م ویات مزدی سالهای گ شته آنها هینیوز  ٢٩ حمتد  
پرداخت نشمه است  همچند  چنم   ماه است که حق بدیمیه  
آنان پرداخت نشمه ت بیا مشیویل تیمیم یم دفیتیر چیه هیای  

درمان  شان نیدیز رتبیرت ینیم  از سیوی د یگیر جیمی ی  از  
نیفیر    ٩٦٦ بازنشستگان ا   کارخانه که ت ماد آنها در حمتد  

انیم بیه دلیدیل    بازنشیسیت شیمه ٦٢ هستنم  ت به تمر ج از سال  
اسیفینیم    ٤ در افت نوردن سنوات پا ان کار در تیجیمیع رتز  

 حضور داشتنم  
به گفته کارگران در تجیمی یات چینیم رتزه آنیان حیمتد  

کارگر یراردادی اخراج  کارخانه ندر حضور داشیتینیم    ٢٥٦ 
از کار بدوار شمه انم  ا ی  اعیتیرانیات    ٦٤ که از دی ماه  

 ادامه دارد  
 

اعااتااصاااب وتااجاامااع کااارگااران جاااده 
 رامیان به شاهرود

اعتصاب تتجمیع کیارگیران جیاده رامیدیان بیه شیاهیرتد  
)شیییرکیییت میییراا بیییرای دتمیییدییی  رتزمیییتیییوالییی   یییبییی   

اسفنمبرای دتمد  رتزمتوال   کیارگیران جیاده رامیدیان  ٢ رتز 
به شاهرتد )شرکت مراا به اعتصابشان ادامیه دادنیم ت بیا  

  ٩٦ تجمع مقابل ساختمان شرکت خواهان پرداخت م الیبیات  
 ماهه خود شمنم  

به گزارش منابع خبری محلی  کیارگیران ا ی  شیرکیت  
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م  گو نمط پدمانوار ا   شرکت هر بار با تعمه ها   کیه  
عمل  نم  شود کارگران را نزد   بیه  ی  سیال بیمتن  

 هد  حقو  ت مزا ا   مشغول کرده است  
آنها م  گو نمط ا   بار هیه تعیمه پیرداخیت حیقیو  تیا  

 پا ان ا   ماه را م  دهم  
ا   کارگران در ادامه م  گیو ینیمط از فیرترد ی  میاه  
سال گ شته بابت م ویات حیقیو  ت سینیوات خیود از ا ی   

 شرکت  لبوارهستده  
 

اعتراض کارگران آلومینیوم الاماهادی 
 نفر از همکارانشان  ٠١به اخراج 

کیارگیر کیارخیانیه  ٥٦٦ اسیفینیم بیدیش از    ٤  ب  رتز  
نیفیراز    ٤٦ آلومدندو  المهمی هرمزآل در اعتراض بیه اخیراب  

شان تولیدیم را میتیویی  کیرده ت در میقیابیل درب    همواران 
ترتدی کارخانه تجمع کردنم بنا بر خبر مم ران کارخانیه بیه  

بهانه کمبود منابع مال  یصم دارنم تا در چنیم ی  میرحیلیه  
کارگران خود را اخرب کننم که اتل اسیفینیم میاه بیا اخیراب  

کارگر  میرحیلیه نیریسیت اخیراب کیارگیران آغیاز شیمه    ٤٦ 
  ٩٩ است سوابق ف الدت ب ض  از کارگران بدوار شیمه بیه  

هیزار ت    ٢ رسم  در مجمو  ا   کارخانیه بیدیش از    سال م  
کارگر دارد که ع ته بر آنوه فایم امندت شغلی  انیم  ٤٦٦ 

با مشول ت و ق پرداخت مزدها رتبرت نم  شرکت کننیمگیان  
اسفنم از کارگران شدفیت  یبی  کیارخیانیه    ٤ در تجمع رتز  

کیارگیر  ٤٦ آلومدندو  المیهیمی بیودنیم کیه بیه حیمیا یت از  
اخراج  دست از کار کشدمه ت بیا میتیویی  کیردن تیولیدیم  

انیم  کیارگیران    خواستار بازگشت بیویار هیمیویارانشیان شیمه 
ادامه رتنم اخراب ها هستنم  ب  ته بیریش د یگیری از    نگران 

مشو ت کارگران میربیو  بیه حی   بیرخی  از میزا یای  

مربو  به حق افزا ش تولدم آنان است که از بیمت تیاسیدیس  
ا   مجتمع به آنان پرداخت م  شیمه اسیت  نیویتیه د یگیر  
مشر  نبودن تن دت دارا   های  نمت  یرض الحسینیه  
کارگران ب م از خصوپ سازی ا   کارخانه است  کیه بیه  
کارگران ت لق دارد  اتحاد کارگران شاغل علیدیه کیارگیران  

هیمیویار اخیراجی     ٤٦ اخراج  ت اعتصاب آنان درحما ت از  
شان     الگیوی میهیه بیرای هیمیه کیارگیران در بیرابیر  

 بدوارسازی هاست  اخراب کارگران ممنو  است   
کارگران آلومندو  در اعترانات یبیلی  خیود هیمیراه بیا  
خانواده ها شان ت فراخوانیمن میرد  هیرمیزال بیه حیمیا یت از  
خواستها شان  تجربه ارزنمه ای را در میقیابیل اعیتیرانیات  

 کارگری یرار دادنم  
 

اعتراض کارگران پاتاروشامای تاکاس 
 آریا به اخراج ها

ت  از کارگیران شیرکیت پیتیرتشیدیمی     ٤٩ اسفنم    ٤ رتز  
توس آر ا برای دتمد  بار    رتزهای گ شته نسیبیت بیه  
تصمدم  که کارفرما برای اخراب آنها گرفته اسیت دسیت  
به تجمع اعتران  زدنم کارفرما در تار خ پنجه بهیمی  میاه  

 ت  از کارگران را  ادر کرده است    ٤٩ دستور اخراب  
اسیفینیممیاه سیال    ٩ بنا بر خبر ا   کارگران نها تا تا رتز  

جاری اخراب خواهنم شم ت برای همیدی  تیجیمیع اعیتیرانی   
 خود را برای دتمد  بار آغاز کردنم  

 
وعده وعید نمیاخاوایام، دساتامازد و 

 عیدی میخوایم
نفر از کیارگیران پیدیمیانیویاری  ٩٦٦ اسفنم حمتد    ٢ رتز  

پییاال شییگییاه سییتییاره خییلییدییج فییارس در بیینییمرعییبییاس کییه  

شیونیم  در    ز رمجموعه شرکت تهران جنوب میحیسیوب می  
 اعتراض به چهارماه م ویات مزدی تجمع کردنم  

ا   کارگران که دستمزد آنها از آبان ماه پیرداخیت نشیمه  
تعمه تعدم نمدروا ه  دسیتیمیزد ت عیدیمی  »با سردادن ش ار  

خواستار پاسخ شمنیم  بینیا بیر خیبیر در سیاعیات   «مدروا ه 
پا ان  تجمع  مسئوالن باز هه با حضور در جیمیع کیارگیران  
به تعمه ت تعدم دادن پرداختنم اما کیارگیران حیرفشیان ا ی   
است که با م دیدق مشر  کننم که چه زمان ییرار اسیت  
دستمزد آنان را بمهنم ت چه مقمار از م ویات را مدرواهینیم  

هیای سیرخیرمی     های نصفه ندمه ت تعیمه   بپردازنم  با پرداخت 
 شود   مشو ت آنان حل نم  

 
تاپاه  اعتراض رانندگان مجتمع هافات

 بابت معوقات مزدی
هیای    نفر از رانینیمگیان میاشیدی    ٩٦ اسفنم  حمتد    ٢ رتز  

تیپیه  یبی     استدجاری شرکت کشت ت  ن ت ندشور هیفیت 
میاه دسیتیمیزد  دسیت بیه  ٧ دلیدیل عیم  در یافیت    امرتز به  

 اعتراض  نف  زدنم  
 
 

جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت 
 مهاباد :

معاش آبرومندانه حق کارگران /مازد 
روز زنادگای  ٠١کنونی تاناهاا بارای 

 است کافی
جم   از کارگران مجتمع کشیت ت  ینی یت میهیابیاد  

کیمیتیر از    ٦٩ م  گو نم تویع کارگران از دستیمیزد سیال  



٠٩٣٥ اسفند ٠١  کارگر کمونيست  16 

بیمتن  »ت   «م یاش آبیرتمینیمانیه »ها ندست چرا که    بقده سال 
 حق آنهاست   «دغمغه 

جم   از کارگران مجتمع کشت ت  ن ت مهیابیاد در  
تماس تلفن  با خبرگزاری ا لنا  با  ادآتری ا نویه می یاش  
آبرتمینیمانیه ت بیمتن دغیمغیه حیق هیمیه کیارگیران اسیت   

با م به گیونیه ای تی یدیدی  شیود    ٦٩ افزتدنمط دستمزد سال  
که هد  کارگری احساس نونم که مشو ت ات تیوسیط  

 جام ه به دست فراموش  سپرده شمه است  
@ettehad 

 

اعتراض به دو ماه مطالباات مازدی 
 معوقه در ملوطه کارگاه

 ب  رتز دت اسفنم گیرتهی  از کیارگیران شیاغیل در  
شرکت کشت  سازی بحر گستر هرمزاز شرکتهای تیابی یه  
مجتمع کشت  سازی ت  نا ع فراساحل ا ران )ا یزتا یویو   
هستنم  در اعتراض به دت ماه م البات مزدی می یوییه در  

 محو ه کارگاه تجمع کردنم  

 
تااجاامااع اعااتاارا اای کااارگااران روغاان 

 نباتی جهان در مقابل استانداری
اسفنم کارگران رتغ  نبات  برا ر  یلیبیهیا شیان    ٩ رتز  

با پ کارد  عدمی امسال ما  اخراب  بدویاری  بی  پیولی   
در مقابل استانماری تجمع کردنم  ا   کیارگیران ییبی  بیه  
 همراه خانواده های در تسط شهر زنجان راهپدما   داشتنم  

 
زیسات  تجمع اعترا ی فعاالن مالایاط

در ملل سد    و اهالی شهرستان ایذه
 !٥کارون

ز ست تاهیالی     اسفنم جم   از ف االن محدط ٩  ب  رتز 
ت در دسیت    ٥ با تجمع در مقابل سم کارتن      شهرستان ا  ه 

آبی  ا ی ه  خیواسیتیار    داشت  پ کاردها   با مونوعدت ب  
توجه ت نگاه مسؤتالن کشوری ت استان  به ا   شهیرسیتیان  
شمنم  شهرستان ا  ه با تجود یرار گرفت  در مدیان در یاچیه  

هیمیواره از    ٥ چنم سم ت مجاترت با سم ت ندرتگاه کیارتن  
 داشت  آب کاف  محرت  بوده است  

ا  ه به دلدل خاک حا یلیریدیز ت مسیتی یم در کشیت  
محصوالت مرتل  موفق نشان داده ت ا   در حیالی  اسیت  

ثمیر شیمن    که عم  توجه به کشاترزی ا   من قه باعث ب  
 های آن شمه است    ت همر رفت  زمد  

 

 گزارش
 میلیون بیکار با مدرک دکترا ٥

مم رعامل بنداد توس ه کیارآفیر ینی  ت تی یاتن اسیتیان  
مدلدون بدوار با میمرک دکیتیرا در    ٥ تهران با بدان ا نوه  

الیتیحیصیدی ن بیدیویار  در    تهران دار ه گفتطبدشیتیر ی  فیارا 
انم که تولدم محیور اسیت  آنیهیا می     ای درس خوانمه   رشته 

 تواننم با تمبدر    کارآفر ن  مناسب داشته باشنم 
 

هاا نناجاوماین  فاصله حقوق با هزینه
 شد

درحال  در شهرها   ماننم تهران فقط هز نیه خیوراک  
هزار تیومیان بیرآترد می  شیود کیه    ٥٩ ت پوشاک رتزانه  

هزار تومان  کارگران با مجمو  هیز ینیه هیای    ٨٩٢ حقو   
مدلدون تومان برآترد م  شود  فیا یلیه    ٥ آنها که بدش از  

 نجوم  دارد  
به گزارش خبرنگار ایتصادی خبیرگیزاری تسینیدیه  در  
حال  آمارهای بان  مرکزی حوا ت از افزا ش بیدیش از  

در می  هز نه های سبم خانوار کارگری از ابیتیمای    ٥٦ 
سال جاری تا کنون دارد  که حقو  کارگیران از فیرترد ی   

هزار تومان است  به عبارت د گیر افیزا یش    ٨٩٢ همان    ٦٩ 

نه تنها دردی از خیانیواده    ٦٩ هزار تومان حقو  سال    ٩٦٦ 
کارگری دتا نورده بلوه تن دت بمتیر ت سیفیره کیارگیران  

 هر رتز تنه تر شم  
یانون کار بدان می  کینیم فحیماییل  ٤٩ تبصره دت  ماده  

مزد کارگران با تیوجیه بیه در یم تیور  بیانی  میرکیزی  
شیودف   امیا ا ی  میاده    جمهوری اس م  ا ران  اع   می  

بنمی د گری دارد ت آن ا   است کیه فحیماییل میزد بیمتن  
هیای    آنوه مشرصات جسم  ت رتح  کارگران ت ت ی گی  

ای    کار محول شمه را مورد توجه یرار دهیم بیا یم بیه انیمازه 
زنمگ     خانواده  که ت ماد متوسط آن تیوسیط      باشم تا 

شود را تأمد  نما م ف  میونیوعی     مراجع رسم  اع   م  
که هد  گاه  از سوی یانونگ ار ت کارفرما میورد تیوجیه  
نبوده است که ا   خود مهر تأ دیمی بیر بی  تیوجیهی  بیه  
اب اد م دشت  ت اجیتیمیاعی  یشیر کیارگیری اسیت  امیا  
متأسفانه تنها م ک اکثر کارفرما ان در ت دد  مزد بینیم  

 ا   ماده یانون  است    ٩ 
علدرغه ا نوه به اعتقاد دتلیتی  هیا نیرخ تیور  تی   
ریم  شمه است اما کارگران می یتیقیمنیم تیور  تایی ی  در  

زنمگ  آنها ت  ریم  ندست ت با مشوی ت می یدیشیتی   
فراتان  دست ت پنجه نر  م  کننم  آمار میرکیز پی تهیش  

  ٥ های مجلس بدانگیر ا ی  اسیت کیه خی یر فیقیر حیمتد  
هزار تومان اسیت امیا دسیتیمیزد کیارگیران    ٩٦٦ مدلدون  ت  

 کدلومترها ز ر خط فقر است  
ا   رتزها دخل ت خیرب کیارگیران ا یرانی  بیاهیه نیمی   
خوانم ت ممت هاست با باال رفت  نرخ تور  ت نجوم  بیودن  
حییقییو  کییارگییران بییه دلییدییل عییم  هییمییرییوانیی  حییقییو  ت  
دستمزدشان با تور  در تأمد  میریارب رتزانیه خیود لینیه  
م  زننم   ا   در حیالی  اسیت کیه تنی یدیت در کی ن  
شهرهای گران  چون تهران بمتر است چیرا کیه بیا درآمیم  

هزار تومان  نم  شیود زنیمگی  کیرد ت تینیهیا    ٢٧ رتزانه  
اجاره خانیه ای کیوچی  حیماییل نصی  بیدیشیتیر حیقیو   

 کارگران را تل  م  کنم  
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آخر   نرخ تور  اع   شیمه از سیوی بیانی  میرکیزی  
در یم    ٩.٨ مربو  به بهم  ماه سیال جیاری اسیت کیه   

هیای    اع   شمه است که اگر فرض کاهش ا   نرخ در میاه 
هیای گی شیتیه    هیای میاه   آ نمه ماننم رتال  که در گیزارش 

دتلت تجود داشته را در نظر بگدر ه  حماییل دسیتیمیزد سیال  
در م ندز افزا ش نیریواهیم    ٩٦ کارگران حت  به مدزان    ٦٩ 

در می  بیا یم گیفیت     ٩.٨  افت  حال بر مبنای نرخ تور   
هیزار  ٩٩ کیارگیران بیه میدیزان حیمتد    ٦٩ حمایل مزد سیال  

هزار تومان  نیهیا یتیا  بیه    ٨٩٢ تومان رشم خواهم داشت ت از  
 هزار تومان در ماه خواهم رسدم    ٨٩٧ 
 

با ا   تجود  به دلدل یرار گیرفیتی  در سیال انیتیریابیات  
ر است جمهوری دتازدهه ت با در نظر گرفت  ا نویه میدیزان  

  ٩٦ افزا ش حقو  کارمنمان از سوی دتلت در سیال آ ینیمه  
در م در نظر گرفته شمه  اگر مزد کارگران ندز به هیمیدی   

  ٨٩٢ کیارگیران از    ٦٩ مدزان رشم کنم  آنگاه حمایل میزد  
 رسم    هزار تومان م    ٨٦٥ هزار تومان به  

به گزارش تسنده   به هر حیال اگیر حیماییل دسیتیمیزد    
در م افزا ش  یابیم  یا بیه میدیزان نیرخ تیور     ٩٦ کارگران  

کیارگیران بیه  ی     ٦٩ افزا ش  یابیم  حیماییل میزد سیال  
مدلدون تومان در ماه هه نرواهم رسدم ت ا   بار هیه حیقیو   

هزار تومان در ماه بای  خیواهیم میانیما ا ی     ٦٦٦ کمتر از  
مونو  برای جام یه کیارگیری رنیا یت بیریش نیدیسیت   
کارگران اعتقاد دارنم دتلت با تجیود افیت نیرخ تیور  می   
توانم    دستمزد م لوب برای کارگران ت ددی  کینیم تیا  

 جبران عقب مانمگ  حقو  ت دستمزد شود  
خ  ه ا نوه در حال  در شهرها   ماننم تهران فیقیط  

هزار تومان اسیت  ٥٩ هز نه های خوراک ت پوشاک رتزانه  
که درآمم آنها با هز نه ها همروانی  نیمارد   بسیدیاری از  

هیزار    ٩٦٦ مدیلیدیون ت    ٥ کارشناسان ایتصادی خط فقر را  
هیزار    ٨٩٢ تومان بدان م  کننیم کیه حیقیو  کیارگیران   

تومان است ت بیا خیط فیقیر فیا یلیه دارد ت بیه اعیتیقیاد  
کارشناسان نجوم  است  البته منیظیور از نیجیومی  بیودن  

 نسبت به خط فقر است  

 

 کارگران
 

 اتلادیه آزاد کارگران ایران
دهها کارگر با تجمع در مقابل مجلس با اعیتیراض بیه  

خواهان افیزا یش حیماییل    ٩٥٦٩ رتنم ت دد  حمایل مزد سال  
از  یبی  امیرتز میقیابیل    -مزد بر اساس سبم هز نه شمنم  

مجلس شورای اس م   حنه اعتراض کارگران ت  یمهیا  
م یلیه بیازنشیسیتیه  کیارکینیان بیریش خصیو ی  شیرکیت  

 مرابرات ت پرستاران برای رسدمگ  به خواستها شان است 
اتحاد ه آزاد کارگران ا رانط از ساعیت ده  یبی  امیرتز  
دهها کارگر با هماهینیگی  اتیحیاد یه آزاد کیارگیران ا یران  
دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اس م  زده ت بیا  

خیواهیان    ٩٥٦٩ اعتراض به رتنم ت دد  حیماییل میزد سیال  
ییانیون کیار ت    ٤٩ اجرای کامل ت ب  چون ت چرای ماده  

افزا ش دستمزدها بر اساس سبم هز نه شمنم  در بنیری کیه  
در دست ا   کارگران است نوشته شمه استط سیبیم هیز ینیه  

 هزار تومان   ٨٩٢ حمایل مزد   –چهار مدلدون تومان  
بنا بر گزارشهای رسدمه به اتحاد ه آزاد کارگیران ا یران   
ع ته برا   تجمع کارگری  از  ب  امرتز مقابیل میجیلیس  
شورای اس م  به  حنه پرشوری از اعیتیراض می یلیمیان  
بازنشسته  کارگران برش خصو   مرابرات  پیرسیتیاران ت  
د گر مزدبگدران تبم ل شمه است که خواهان رسدیمگی  بیه  

 مصائب ت مشو ت خود هستنم  
گزارش تومدل  تجمع امرتز برشهای مرتلی   یبیقیه  
کارگر ا ران در مقابل مجلس مت اییبیا از سیوی اتیحیاد یه  
آزاد کیارگیران ا یران مینیتیشیر خیواهیم شیم  اتیحیاد یه آزاد  

 ٩٥٦ سو  اسفنم ماه   –کارگران ا ران  
@ettdhad 

 

گزارش تکمیلای تاجاماع کاارگاری در 
مااقاااباال مااجاالااس شااورای اسااالماای در 
اعتراض به روند تعیین حداقل مزد  

کارگران و معلمان شاعاار نماعایاشات  -
منزلات حاق مسالام مااساتن  را باه 
عنوان مطاالاباه مشاتارک ماتالاداناه 

 فریاد زدند
سییاعییت ده  ییبیی  امییرتز جییمیی یی  از کییارگییران  بییا  
هماهنگ  اتحاد ه آزاد کارگران ا ران در اعتیراض بیه رتنیم  
ت دد  حمایل مزد ت ت ش برای تحمدل حمایل مزد می یابیق  
رتال سالهای گ شته  در مقابل مجیلیس شیورای اسی می   
دست به تجمع زدنم ت خواهیان اجیرای بی  کیه ت کیاسیت  

یانون کار ت ت دد  حیماییل میزد بیر اسیاس سیبیم    ٤٩ ماده  
هز نه شمنم  بر رتی بنر بیزرگی  کیه تیجیمیع کینینیمگیان  
بمست گرفته بودنم نوشتیه شیمه بیودط میا خیواهیان اجیرای  

یییانییون کیار ت افییزا ییش فییوری حییقییو     ٤٩ کیامییل مییاده  
کارگران ت م لمان شاغل ت بازنشسته بر اساس سبم هیز ینیه  
زنمگ  هستده  در یسمت پا د  ا   بنیر نیدیز نیوشیتیه شیمه  
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 –بودط سبم هز نه زنمگ  باالی چیهیار میدیلیدیون تیومیان  
 هزار تومان    ٨٩٢ حمایل دستمزد  

 
بنا بر گزارشهای رسدمه به اتحاد ه آزاد کارگیران ا یران   
همزمان با ا   تجمع  بازنشیسیتیگیان فیرهینیگی  بیر اسیاس  
فراخوان یبلی   کیارگیران بیریش خصیو ی  میریابیرات ت  
بازنشسته های پرستاری ت پدرا پزشو  ندز دست به تجیمیع  
در مقابل مجلس زده بودنم ت عم  هیمیه جیمی یدیت تیجیمیع  
کننمه که بالغ بر دت هیزار نیفیر بیودنیم در هیه ادغیا  شیمه  

 بودنم  
 

در ساعات  از ا   تجمع بزرک که شیویل میتیحیمانیه  
ای به خود گرفته بود تجیمیع کینینیمگیان عی ته بیر  یرح  
م البات  که بملدل آن دست بیه تیجیمیع زده بیودنیم بیارهیا  
ش ار فم دشت ت منزلت حق مسله میاسیتف  فزنیمگی  حیق  
ماست حق میاسیتف را بیه عینیوان می یالیبیه مشیتیرک ت  

 ش اری محوری فر اد زدنم   
 

در ا   تجمع کارگران م ترض به رتنم تی یدیدی  حیماییل  
مزد  بارها ش ارهای ز ر را تورار ت د گر تجمع کینینیمگیان  

 –ندز با آنان همراه  کردنمط کارگر م یلیه اتیحیاد اتیحیاد  
خط فقر چیهیار میدیلیدیون  حیقیو  میا  یه میدیلیدیون  تز یر  

ما رت بیه هیه پیاس نیم ی      –کارفرما   خجالت خجالت  
ز ر بار سته نمی  کینیدیه زنیمگی       –حق مارت پس بم    

تعیمه هیای    –مرک بر ا   تنع میرک بیر ا ی  تنیع  
ز ر بار سته نم  کینیدیه زنیمگی     -پوشال  د گر اثر نمارد  

اتیحیاد میبیارزه پیدیرتزی    –مرک بر فقر مرک بیر فیقیر  
 ت     
 

بنا بر ا   گزارش عیلیدیرغیه حضیور بیالیغ بیر دت هیزار  
کارگر ت م له در مقابل مجلس که خواهان رسیدیمگی  بیه  

 یهیر هیدیچیدی  از    ٩٥ خواستهای خود بودنم تا ساعیت  
مجلسدان در مدان تجمع کننمگان حانر نشیمنیم ت گیفیتیه  
شم که  ب  امرتز جلسه ای در مجلیس نیدیسیت ت فیقیط  

ب م از  هر برخ  از کمدسدونیهیا جیلیسیه بیرگیزار خیواهینیم  
کرد  به همد  دلدل کیارگیران می یتیرض بیه رتنیم تی یدیدی   
حمایل مزد با تینیظیدیه نیامیه ای خی یاب بیه کیمیدیسیدیون  

ییانیون    ٤٩ اجتماع  مجلس با خواست اجرای کامل میاده  
کار ت ت دد  حمایل مزد بر اساس سبیم هیز ینیه بیه تیجیمیع  
خود در مقابل مجلس شورای اس م  پا ان دادنم  تصیات یر  
ا   تجمع بر رتی سا ت اتحاد  کانال ت  فحه فیدیسیبیوک  
اتحاد ه ازاد کارگران ا ران منتیشیر شیمه اسیت  هیمیچینیدی   
فا لهای  وت  ا   تجمع بر رتی کانال اتحاد ه بیه آدرس  

 https://telegram.me/ettehadز ر درب شمه استط  
 

 ٩٥٦٩ سو  اسفنم ماه   –اتحاد ه آزاد کارگران ا ران  
 

متن گزارش اولیاه از تاجاماع صاباح 
امروز کارگران در اعتراض به روناد 

 تعیین حداقل مزد
 

دهها کارگر با تجمع در مقابل مجلس با اعیتیراض بیه  
خواهان افیزا یش حیماییل    ٩٥٦٩ رتنم ت دد  حمایل مزد سال  

از  یبی  امیرتز میقیابیل    -مزد بر اساس سبم هز نه شمنم  
مجلس شورای اس م   حنه اعتراض کارگران ت  یمهیا  
م یلیه بیازنشیسیتیه  کیارکینیان بیریش خصیو ی  شیرکیت  

 مرابرات ت پرستاران برای رسدمگ  به خواستها شان است 
 

اتحاد ه آزاد کارگران ا رانط از ساعیت ده  یبی  امیرتز  
دهها کارگر با هماهینیگی  اتیحیاد یه آزاد کیارگیران ا یران  

دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اس م  زده ت بیا   
خیواهیان    ٩٥٦٩ اعتراض به رتنم ت دد  حیماییل میزد سیال  

یانیون کیار ت    ٤٩٩ اجرای کامل ت ب  چون ت چرای ماده  
افزا ش دستمزدها بر اساس سبم هز نه شمنم  در بنیری کیه  
در دست ا   کارگران است نوشته شمه استط سیبیم هیز ینیه  

 هزار تومان   ٨٩٢ حمایل مزد   –چهار مدلدون تومان  
 

بنا بر گزارشهای رسدمه به اتحاد ه آزاد کارگیران ا یران   
ع ته برا   تجمع کارگری  از  ب  امرتز مقابیل میجیلیس  
شورای اس م  به  حنه پرشوری از اعیتیراض می یلیمیان  
بازنشسته  کارگران برش خصو   مرابرات  پیرسیتیاران ت  
د گر مزدبگدران تبم ل شمه است که خواهان رسدیمگی  بیه  

 مصائب ت مشو ت خود هستنم  
 

گزارش تومدل  تجمع امرتز برشهای مرتلی   یبیقیه  
کارگر ا ران در مقابل مجلس مت اییبیا از سیوی اتیحیاد یه  
آزاد کارگران ا ران منتشر خواهم شم  گزارشهای تصیو یری  
ا   تجمع هه اکنون بر رتی کانال تلگرامی  اتیحیاد یه ازاد  

/https://telegram.meکییارگییران ا ییران بییه آدرس ز ییر  

ettehad   یابل دسترس است 
 

 ٩٥٦٩ سو  اسفنم ماه   –اتحاد ه آزاد کارگران ا ران  

 بین المللی
هازار امضاا بارای  ٧٦١ -مجارستان 

مخالفت به میزبانی بوداپسات بارای 
 ٧١٧٠المپیک 

ب م از هامبورک ت ر  به نظر م  رسم اکینیون نیوبیت  
به بوداپست رسدیمه اسیت تیا از نیامیزدی بیرای بیرگیزاری  

 انصرا  دهم    ٢٦٢٤ المپد   
جنبش فممنتو ف  ا حرکت جیوانیان بیوداپسیت بیا شی یار  

هیزار امضیا بیرای    ٢٩٦ بیدیش از   NOlimpiaنولدمیپیدیا  
برگزاری همیه پیرسی  بیر نیم نیامیزدی بیوداپسیت بیرای  

جیمیع آتری    ٢٦٢٤ مدزبان  بازهای المپد  ت پارالمپد   
کردنم  ف االن ا   جنبش می  گیو ینیم بیه جیای هیز ینیه  
سرسا  آتر برای ا   باز ها بهتر است ا   بودجه به بیهیماشیت  

 ت آموزش شهرتنمان اختصاپ داده شود  
آنمراس فدودت گدور  رهبر جنبش ممنتو  گیفیتط فمیا  
با م ا   حق را به ت ماد ز ادی از مرد  بمهده کیه نیظیرشیان  
را بدان کننم ت بهتر   راه برگزاری همه پیرسی  اسیت  میا  
یو ا از نرست تز ر ت شهردار بوداپست م  خواهده کیه بیه  

مدلیدیون میرد  شیهیر  اجیازه بیرگیزاری هیمیه    ٤ نا  بدش از  
 پرس  را بمهنم ت برگزاری آنرا غدر ممو  نوننم  ف 

هیزار    ٩٥٨ برای برگزاری همه پرس  در بوداپست  با م  
امضای م تبر جمع آتری شود ت ب م کیمیدیتیه انیتیریابیاتی   

رتز فیر یت دارد می یتیبیر بیودن ا ی     ٤٩ شهر بیوداپسیت  
امضاها را بررس  ت احتماال برگزاری همه پرسی  را اعی    

 کنم  
لس آنجلس ت پار س بهمراه بوداپست از جمله شهیرهیا ی   

  ٢٦٢٤ هستنم که نامزد شان را برای بیرگیزای الیمیپیدی   
اع   کرده انیم  میدیزبیان نیهیا ی  بیاز یهیای الیمیپیدی  ت  

در سپتامبر آ نمه در شهر لیدیمیا انیتیریاب    ٢٦٩٤ پارالمپد   
 خواهم شم  
تظاهرات سراسری نیاکاروز  -آمریکا 

باادون مااهاااجاارانن باار عاالاایااه دولاات 
 ترامپ

فور ه هزاران نفر از مرالفان سیدیاسیت    ٩٩ رتز پنجشنبه  
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های مهاجرت  دتنالم ترامپ در شهرهای مرتل  آمر یویا  
در تظاهرات  با عنوان ف   رتز بیمتن میهیاجیرانف شیرکیت  

 کردنم  
بیرگیزار کینیینیمگیان ا ی  تیظیاهییرات در شیبیوییه هییای  
اجتماع  از افرادی که در خارب از آمیر یویا میتیولیم شیمه  
انم  خواستنم تا برای نشیان دادن ارزش فی یالیدیت آنیهیا در  

 ایتصاد کشور رتز پنجشنبه به محل کارشان نرتنم  
در جر ان ا   اعیتیراض سیراسیری بسیدیاری از میراکیز  
تجاری ت خممات  از جمله رستوران هیا در سیراسیر کشیور  
ت  دل شمنم  در شیهیر تاشینیگیتی  بیرخی  رسیتیوران هیای  
مشهور ا را  کاخ سفدم نیدیز نیمی  هیمیراه شیمن بیا ا ی   
اعتراض درهای خود را بیه رتی مشیتیر یان بسیتینیم ت بیه  

 کارگران خود اجازه دادنم در تظاهرات شرکت کننم  
خوزه آنمرس  سرآشپز مشهور اسپاندا   که پیدیش تیر از  
حامدان ترامپ بوده ندز بیه کیارگیران خیود اجیازه داده در  
اعتراض شرکت کننم  ات می  گیو یمط فجیمی یدیت التیدی   
تبارهای ساک  در آمر وا در شیرا یط بیمی هسیتینیم ز یرا  
احساس م  کننم که به آنها حیمیلیه شیمه ت بیه رسیمیدیت  
شناخته نیمی  شیونیم  تی یماد بسیدیار ز یادی از کیارگیران  
غدریانون  از کشورهای التد  در ا ینیجیا زنیمگی  ت کیار  
م  کننم ت همه ا نها هستنم که برش بزرگ  از سدیسیتیه  
ایتصاد آمر وا را م  گرداننم ت نقیش بسیدیار فی یالی  در  
جام ه دارنم  ماننم رتح ها   که در بد  ما هسیتینیم امیا  

 هد  کس آنها را به رسمدت نم  شناسم  ف 
میدیلیدیون نیفیر از    ٤٦ در م  ا حمتد    ٩٥ بر اساس آمار  

جم دت آمر وا را مهاجران تشودل م  دهینیم  هیمیچینیدی   
مدلدون مهاجر غدریانیونی  در    ٩٢ ترمد  زده م  شود که  

آمر وا حضور داشته باشنم که برخ  از آنها سالیهیاسیت در  

ا   کشور زنمگ  م  کننم  با ا   حال دتنیالیم تیرامیپ   
رئدس جمهوری آمر وا  گفته است که هفته آ ینیمه فیرمیان  
مهاجرت  جم می  ادر خواهم کرد  ا ی  اییما  پیس از آن  
 ورت م  گدرد که هفته گ شتیه  ی  شی یبیه دادگیاه  
تجم م نظر فمرال علده فرمان مهاجرت  آیای تیرامیپ رای  

 داد ت لغو اجرای آن را تمم م کرد  
 

اعتصاب گسترده کاارکاناان  -ایتالیا 
 شرکت هواپیمایی آلیتالیا

  ٢٥ اعتصاب گسترده کارکنان آلدتالدا رتز پینیجیشینیبیه  
در م پرتازهای بیزرگیتیر ی  شیرکیت    ٩٦ فور ه موجب لغو  

 هواپدما   ا تالدا شم  
در پ  باال گرفت  نگران  از تصمدمات  کیه میم یر یت  
آلدتالدا در ارتبا  با ت م ل ندرت اتراذ کرده اتحیاد یه هیا در  
فراخوان  از کارکنان ا   شیرکیت خیواسیتینیم بیرای چینیم  

 ساعت اعتصاب کننم  
کارکنان ناران  آلیدیتیالیدیا میریالی  تی یم یل نیدیرت ت  
خواستار م اکره با مم ر ت بر سر بهیبیود شیرا یط کیاری ت  

 تمم م یراردادها هستنم  
ا   چنممد  بار است که کارکنان آلیدیتیالیدیا دسیت بیه  
اعتصاب م  زننم  آخر   آن در پیا یدیز گی شیتیه بیود کیه  

ساعته موجب لغو بسیدیاری از پیرتازهیا شیمه    ٢٤ اعتصاب  
 بود  

به ل   سرما ه گ اری خ و  هوا   اتحاد  سیرمیا یه  
در یم افیزا یش    ٤٦ حیمتد    ٢٦٩٤ شرکت آلدتالدا در سیال  

 افت با ا   حال رتنم ز یان دهی  ا ی  شیرکیت  ی  سیال  
 های اخدر   ودی گزارش شمه است  

 
دولت   کناره گیری رسمی -مجارستان 

  در پای ٧١٧٠از میزبانای الاماپایاک 
 اعترا ات مردم

دتلت مجارستیان بی یور رسیمی  کینیاره گیدیری شیهیر  
را    ٢٦٢٤ بوداپست از نامزدی برای میدیزبیانی  الیمیپیدی   

 اع   کرد  
ا ی  تصییمیدیه پیس از فشیارهییای جینییبیش اعییتیرانیی   

هزار امضا توسط ا ی  جینیبیش    ٢٩٦ فممنتو ف ت جمع آتری  
 برای برگزاری همه پرس  در ا نباره  ورت پ  رفت  

ت وتور اتربان  نرست تز ر مجارستان به همیراه شیهیردار  
بوداپست ت اعضای کمدته المپد  ا   کشور در نشیسیت  
مشترک  درباره کناره گدری از نامیزدی بیرای میدیزبیانی   

 تصمده گرفتنم    ٢٦٢٤ المپد   
رئدس دفتر نرست تز ری مجارستان پس از ا   جیلیسیه  
گفتط فتحمت ت همواری که در مورد مونو  الیمیپیدی   
تجود داشت در چنم ماه گ شته شوسته شم  دتلیت میلی   
در نها ت به ا   نتدجه رسدم کیه شیرکیت در ا ی  رییابیت  
)ریابت مدزبان   توسط دتلت محل  بوداپسیت ت کیمیدیتیه  

 المپد  من ق  ندستف 
با انصرا  بیوداپسیت  میدیزبیان بیازی هیای الیمیپیدی   

رتز سدزدهه سپتامبر از میدیان شیهیرهیای پیار یس ت    ٢٦٢٤ 
 لس آنجلس انتراب خواهم شم  
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هشت مارس رتز جیهیانی  زن را   
امسییال در شییرا یی یی  گییرامیی   
مدمار ه که  با گ شیت بیدیش از  
 ییم سییال از مییبییارزات زنییان  
کارخانه نسیاجی  در شیدیویاگیو  
آمییر ییوییا امسییال  شییاهییم عییرتب  
میبییارزات زنییان در سییراسییر دنییدییا  
برای حف  کرامت انسیانی  زنیان  
بوده ا ه   به  وری که در هفیتیه  
های گ شته زنان آمر یویا تارتپیا  
برای  دانت از  حیقیو  انسیانی   
در جهان مارش عیظیدیمی  را در  
خدابانها براه انماختنم ت گفته شیم  

که ا    ی  جینیبیش اسیت تیا  
علده حمله به حقو  بشر ت حقیو   

 زنان دست به ایما  بزنم  
از  یرح اییمامییات  نیم زن در  
امر وا تیا غیدیر جینیا ی  کیردن  
خشونت بیه ا ی ی ح  فمی یتیمل  
فخانگ  در رتسده  تیا ییانیونی   

سییال در    ٩٨ کییردن ازدتاب ز ییر  
بنگ دش با تجود داشت  باالتر ی   
آمار ازدتاب کیودکیان ت تصیو یب  

 ال حه های نم زن در ترکده 
نشان از آن دارد که سرما ه داران  
ت دتلیت هیا ت پیارلیمیان هیا شیان  
بییرای عیییبیییوراز بیییحیییران هیییای  

ایتصادی ت کسب سیود بیدیشیتیر   
تنها  به سیدیاسیتیهیای ر یانیتی   

اکییتییفییا نییوییرده انییم تبییرای حییل  
مشییییویییی ت ایییییتییییصییییاد شییییان   
مدرواهنم حقو  انسان   زنیان را  
یربانی  کینینیم  سیدیاسیتی  کیه  
سالهاست در جیامی یه ا یران  بیه  
پشتوانه یواند  ت لیوا ی  نیم زن  

 جاری است  
مبارزات زنان بر سیر میقیابیلیه بیا  
یواند   تاپس گرا انه جینیسیدیتی   
   جنبش جهانی  اسیت  کیه  
در برابیر اییمامیات نیم زن می   
ا ستم همان ور که  پیدیا  هشیت  
مارس جهانشیمیول  بیودن حیقیو   

 زنان است  
هشییت مییارس  را کییه نییمای     

بییرابییر خییواهیی  زنییان اسییت را   
فییر ییتیی  بییرای هییه   ییما یی   
مدمانده تبانه بر م  آتر ه کیه  

 ما خواهان ط 
تب دض علده زنان در تیمیامی     -

یییوانییدیی  حییقییوییی  سییدییاسیی     
اجتمیاعی   یضیا ی   شیغیلی  ت  
تحیصیدیلی  رفیع شیود تزنیان بیه  
عیینییوان  یی  انسییان بییالییغ کییه  
 احب اختدار حقوی  ت ییانیونی   
نسبیت بیه زنیمگی  ت بیمن خیود  
هستنم  به رسمدت شناخته شیونیم  
)تا مجبور نبیاشینیم بیرای انیجیا   
   عمل جراح  پزشو  اجیازه  

مردان  خیانیواده را نیدیاز داشیتیه  
 باشم  

   
مییمیینییوعییدییت هییای شییهییری  -٢  

میییانییینیییم عیییم  حضیییور زنیییان  
دراسییتییاد ییو  هییا  ت دتچییرخییه  
سییواری ت مییوتییور سییواری لییغییو  
گردد ت زنان بتواننم در  تیمیامی   
رشته های ترزش  شرکیت کیرده  
ت فیواند  حجیابف  نیبیا یم میانیع  
شییرکییت ترزشییگییاران در ریییابییت  

 های جهان  باشم  
   

امندت زنان در بیرابیر هیرگیونیه  -٥ 
خشونت ماننیم اسیدیم پیاشی   ت  
ت رض ت تجیاتز درمیحیدیط هیای  
کار ت خیدیابیان تدر چیهیارچیوب  
خانواده   تضیمیدی  شیود تعیلیدیه  
مت رندی  بیه زنیان در تیمیامی   
اشوال جسم  رتح  ت کی می   
اع   جر  شود ت یرباندیان تیجیاتز  
ت خشییونییت هییای خییانییگیی  ت  
اجتماع   میورد حیمیا یت هیای  

 یانون  یرار گدرنم  
 ختنه زنان  به م نیای میثیلیه  -٤ 

کیردن انیما  زنیان  ی  جینیا ییت  
 است ت با م ممنو  شود 

همچند   هرگونه دست بیردن بیه  
بمن زنان تیحیت لیوا یحی  میانینیم  

عقده سازی زنان کیارتیون خیواب  
 با م ممنو  باشم  

ب  حرمت  ت خشونت یانیونی    -٩ 
به زنان در خدابان تیحیت عینیات ی   
 رحهای عفا  ت حیجیاب  کیه  
دستما ه انیوا  خشیونیت بیه زنیان  
مدیشیود  میتیویی  شیود  آزادی  

 پوشش حق اتلده زنان است  
   
بییرای حییفیی  حییرمییت ت شییان  -٩ 

انسان  زنان ت جلوگدری از رشیم  
رتز افیزتن آمیار زنیانیی  کییه بییه  
تاس ه فیقیر ت نیماشیتی  حیمیا یت  

های اجتماع  به کارت  خیوابی   
 ت گورخواب  ت 

گرداب مافدای تی  فیرتشی  ت    
یاچا  م  افیتینیم   تیمیا  زنیان  
بدوار با یماز حیقیو  بیدیویاری ت  
مسو  ت بدمه درمیانی  را یگیان  

 برخوردار باشنم     
تب دض ت تفود  جنیسیدیتی   -٧ 

در مییوییی ییدییت هییای شییغییلیی  ت  
تحصدل  لیغیو گیردد ت زنیان از  
مزد بیرابیردر ازای کیار بیرابیر بیا  

 مردان برخوردار باشنم  
محمت ت های شغل  برای زنیان    

شییاغییل در کییافیی  شییام ت  
رسیییتیییوران ت  میییملیییدییینیییه  
 آرا شییگییاهییهییا  لییغییو گییردد  ت  

امندت شغل  بیرای دسیتیفیرتشیان  
 فراهه گردد  

 داشت  شغل حق همه انسانهاست 
. 
زنییان بییا ییم در چییهییارچییوب  -٨ 

خانواده از حق  ی   ت حضیانیت  
فرزنمان ت حق سفر ت اختدار شیغیل  
ت بای  حیقیو  فیردی  بیرابیر بیا  
مردان برخیوردار بیاشینیم ت ازدتاب  

 کودکان ممنو  اع   شود 
زنان با م از هیو یت شیهیرتنیمی  -٦ 

برابر با مردان برخوردار بیاشینیم تیا  
بتواننم برای فیرزنیمان خیود ثیبیت  

هو یت کیرده ت شینیاسینیامیه  ت  
بای  اسناد حقوی  ماننم حسیاب  

 بانو  در افت کننم 
س مت زنان  س مت جام یه  -٩٦ 

اسییت ت از هییمییدیی  رتی بییا ییم  
تمام  زنیان فیاییم بیدیمیه هیای  
درمییانیی  از  بییدییمییه را ییگییان  

بیییرخیییوردارشیییونیییم ت بیییتیییوانییینیییم   
فرزنمانشان را تحت پوشیش بیدیمیه  

 خود یرار دهنم  
زنیییمه بیییاد هشیییت میییارس رتز  

 همبستگ  مبارزات زنان 
 زنمه باد برابری زن تمرد 

 نمای زنان ا ران 
 ٦٩ اسفنم  

 
 

مارس نوید یک دنیای شاد و برابر! ٨گرامی باد   


