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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         

 ٤٩٤١ آذر ٤٩  سه شنبه، کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٩٤٤ 

  ٧١٤٢ دسامبر  ٥

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

 ٩صفحه  

 ١ صفحه   

 ٢ صفحه   

 ٤٩ صفحه   

 ١ صفحه   

 ٥ صفحه 

 ٤٧ صفحه  

 ٤٤ صفحه  

 ٧ صفحه  

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
 (  دیوید ریازانف٧٤فردریک انگلس )

 این زبان درازی ها یعنی چه!""
 یاشار سهندی  

 مركز پژوهش های مجلس ، زجركش كردن مردم در ایران ٩٥٥٥١گزارش 
 رضا رشیدی  

 ٤٢ صفحه 

 تحزب کمونیستی همزاد جنبش کارگری
 یاشار سهندی 

 ٤٥ صفحه  

 کارگران و قانون کار جمهوری اسالمی 
 شهال دانشفر 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

پتانسیلهای برای بازگشایی دفاتر 
های توده ای  پلمپ شده تشکل

 کارگران و معلمان؟
 ناصر اصغری 

 ٤١ صفحه  

احضار و تهدید فعالین کمک رسان به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه ضدیت آشکار با 
 نجات انسانها 

 ٤ صفحه   انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه    

 کارگر کمونیست میپرسید!
نقش و تاثیرات حضور فعالین کارگری و  

اجتماعی در کمک رسانی به آسیب دیدگان  
 زلزله سرپل ذهاب

 فرامرز قربانی 

 پیام محمود صالحی 
..... 

ثبت شده  ١٥تاریخ آزادی رضا شهابی در هجدهم دیماه 
 است

 برای اعتراف دیر شده، اموال ما را باز گردانید
 پروین محمدی  

 نگذاریم نان را گران کنند 
قبض های آب و برق و گاز را هم نباید  

 پرداخت 

آذر دانشجویان چندین  ٩٥در آستانه 
 دانشگاه دست به تجمع زدند

 
بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت روز 

 دانشجو  
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

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

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

جمهووری اسوالموی افوزایوش 
درصدی نان را بودلویول  ٢٣

فضای اعتراض در جواموعوه 
مجبوور شود پوس بوگویورد، 
ولی دارند بررسی میکونونود 
کووه تووا چوونوود روز دیووگوور 
میزان افوزایوش قویوموت را 
اعووالم کوونوونوودا بووایوود بووا 
گسترش اعتراض موانوع آن 
شدا نباید مونوتواور اعوالم 
قوویوومووت جوودیوود شوودا نووان 
خوراک اصلی بخش اعواوم 
جامعوه اسوت و بوه دهوهوا 
میلیون نفر موربووا اسوتا 
باید قبل از تصمیم دولوت 
بوورای گووران کووردن نووان، 
هوموه جوا عولوویوه افوزایووش 
قیمت آن شروع به فعالیوت 
کرد و جنبش وسیعی علویوه 
آن بووه راه انووداخووتا از 
مراکز کارگوری توا تشوکول 
های کوارگوری، از موحوالت 
شهرها و صف های نان تا 
دانشگاهوهوا، از نوهوادهوای 
مختلف مدافع حقوق انسان 
تا هنرمندان و نویسندگان 
پیشرو و آزادیخواه، بوایود 
جنب و جووش گسوتورده ای 
در سوو ووو کشووور بووه راه 
انداختا قویوموت نوان فوی 
الحال گوران بوود و عوموال 
اکثر نانوایی ها هوم نوان 
را گووران توور از سووابوو  
میفروشندا قیمت نان باید 

 بسیار ارزانتر شودا 

اما نه تنها نبوایود اجوازه 
دهیم مفتخوران حاکم نوان 
را گران کنند بلکوه جوبوهوه 
دیگوری را هوم بوایود بواز 
کنیوما قوبوض هوای آب و 
برق و گاز را هوم نوبوایود 
پوورداخووت کوونوویووما بووخووش 
وسیعی از جواموعوه، کولویوه 
کارگران و کارمندان فقیر، 
شاغل یوا بوازنشوسوتوه یوا 
بیکار، معلموان و بسویواری 
از دانشجوویوان، قوادر بوه 
پوورداخووت هووزیوونووه هووای 
سرسوام آور آب و بورق و 
گاز نیستند و عمال بخوشوی 
از مووردم قووبووض هووا را 
نمیپردازندا بایود جونوبوش 
وسوویووعووی در سوو ووو کشووور 
برای نپرداختن قوبوض هوا 
به راه انداختا این عمولوی 
استا اتحاد و هوموبوسوتوگوی 
مووردم بوویووش از هوور زمووان 
دیوووگووور اسوووت و مووودیوووای 
اجتماعی ابزاری مهم بورای 
راه انداختن یک گوفوتوموان 
وسوویووع و عوومووومووی اسووتا 
مردمی که دستموزدهوایشوان 
چهار بوار زیور خوق فوقور 
اسووت در حووالوویووکووه دهووهووا 
مووویووولووویوووارد د ر حووواصووول 
کارشان صورف سورکووب و 
مووووسوووسوووات موووذهوووبوووی و 
گروههای اسالمی در من قه 
و صرف دزدی موقواموات و 
آیت الله ها مویوشوود، حو  

دارنووود قوووبوووض هوووا را 
 نپردازندا 

 
حزب کوموونویوسوت کوارگوری 
موووردم را، کوووارگوووران و 
دانشوووووووجوووووووویوووووووان را، 
بووازنشووسووتووگووان و مووردم 
شووووریووووف و آزاده را، 
فرامیخواند کوه هوموه جوا 
اعالم کونونود کوه افوزایوش 
قوویوومووت نووان را تووحووموول 
نخواهند کرد و قبض های 
آب و برق و گواز را نویوز 
نووخووواهوونوود پوورداخووتا بووا 
تووجوومووع تووا جوومووع آوری 
طومار، با صدور بویوانویوه 
تا راه اندازی گوروهوهوایوی 
برای تشوی  سایر خانواده 
ها، با راه اندازی گفتموان 
در مودیوای اجوتومواعوی توا 
صحبوت بوا مواموورانوی کوه 
برای قو وع آب و بورق و 
گاز مویوایونود و بوا دهوهوا 
اقوودام ابووتووکوواری دیووگوور 
میتوان جنوبوش گسوتورده و 
قدرتمندی به راه انوداخوت 
و درس محکمی به حاکموان 
جنایتکار و دزد و مفتوخوور 

 دادا 
 

حزب کوموونویوسوت کوارگوری 
 ایران

 ،٩٢١٥آذر  ٤
 ٣١٩٤نوامبر  ٣٢ 

 نگذاریم نان را گران کنند 
قبض های آب و برق و گاز را هم  

 نباید پرداخت 
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آذر  ٩٥در آسووتووانووه 
دانشجویوان چونودیون 
دانشووگوواه دسووت بووه 

 تجمع زدند 
آذر دانشرررجرررویررران    ٦١ امرررروز  

دانشررهرراهررهررای تررهررران   ررالمرره  
طباطبایی  برهرشرتری  زروارزمری  
و ... دسررت برره تررجرررمررعرررات  
ا تراضی زدند و  لریره کراالیری  
کردن دانشهاه و شهریه اجربراری   
 ررلرریرره ترربررعرریرر  جررنررسرریررترری و  
دانشهاههرای پرادگرانری   رلریره  
احضارها و بیحقوقی ها و  رلریره  
فقر و محرومیت مررد  ا رتررا   
کردند. دانشجویان در ترجرمرعرات  
ا تراضی زود زواهان ترحرلریرل  
رایهان  درمان رایرهران و کرار و  

 مسکن برای مرد  شدند. 
دانشررجررویرران بررا پررالکرراردهررا و    

شعارهایی مرانرنردز از آبرادان ترا  
تررهررران سرررکرروب دانشررجررویرران   
دانشررهرراه پررولررهررردان تضررعرریرر   
زحررمررتررکررشرران  نرره برره طررر   
کررارورزی نرره برره ارزان سررازی  
نیروی کار  تبعریر  جرنرسریرتری  
محرکرو  اسرت  تشرکرل وابسرتره  
نمیخواهیم  در دانشهاه بریرکراری  
بعد از تحلیل بیکراری  مرنرطر   
سرررمررایرره داری اسررترر ررمررار و  

-بیکاری  با تهدید و یرا احضرار 
شیم اینبار  مسکرن و    ساکت نمی 

آمروز  رایرهران    -کار و درمران 
  -زواسته زحمرترکرشران  برهرداشرت 

درمان  مومی وظریرفره    -مسکن 
دولت است  آموز  و سالمت در  

-زدمت تجارت  زوابهاه دزتررانره 
زنرردانرره زنرردانرره  و ررده و رریررد  
نمیخوایم جواب قاطع میخروایرم و  
آمرروز  حرر  مسررلررم مرراسررت  
ا ترا  و انزجار زرود را  رلریره  
تبعیضات و بیعدالتی ها و  رلریره  
بیحقوقی زود و اک ریت جرامرعره  
ا ال  کردند. امروز در دانشرهراه  
تررهررران نرریررز تررئرراتررری ترروسرر   

دانشجویان دزتر و پسرر اجررا شرد  
کرره در آن دانشررجررویرران زررود را  
صدای تاریر  و پریرشرروان جرهران  
جدید و بیرقداران رهایی سررکروب  
 شدگان و کارگران ا ال  کردند. 

در بیانیره ای نریرز کره تروسر     
تشکل دانشجرویری    ۳۳بیش از  

آذر روز دانشجرو    ۳۱به مناسبت  
صادر شده است  این روز را نرمراد  
مبارزه دانشجویران پریرشررو در راه  
 دالت و آزادی و روز ا رتررا   
به بریرکراری و فرقرر گسرتررده و  
اقترلراد مرقراومرتری زروانردنرد و  
ا ال  کردند که دست زورمرنردان  
اقرتررلررادی و سرریراسرری برایررد از  
دانشررهرراه کرروترراه شررود. در ایررن  
بیانیه به سرکروب تشرکرل هرای  
کارگری بره مرنر رور کرنرترر  و  
ارزان سررازی نرریررروی کررار  برره  
دستمزدهای نرایریرز مرعرلرمران و  
کررارگررران  برره افررزایررش هررزیررنرره  
درمرران و برره سرررکرروب هررا و  
بیرحرقروقری هرای دانشرجرویران و  
مررد  پررردازررترره شررده و زررواسررت  
های دانشرجرویران در یرازده برنرد  
ا ال  شده اسرت. دانشرجرویران برا  
این بیانیه کره در ادامره بریرانریره  
سا  قبل مرنرترشرر شرده  برعرنروان  
بررخررشرری از طرربررقرره کررارگررر   
همسرنوشتی زود را با کرارگرران  
و اک ریت محررو  جرامرعره ا رال   
کرده و برا صردایری رسرا  رلریره  
بیعدالتی و اسرتر رمرار و ظرلرم و  
سرکوب و  لیه مفتخوران حراکرم  

 دست به ا ترا  زده اند. 
 
بیانیه هرا      ا تراضات دانشجویان    

و شرعرارهرای آنرهرا در سرالرهرای  
ازیر نشان مریردهرد کره جرامرعره  
یهونره بره یری مریروررزرد و  
همبسترهری مریران برخرش هرای  
مختل  طبقه کارگر محرکرم ترر  
و  مریر  ترر مریرشرود و اقرلریرت  
حاکم و حکومت اسالمی آنها را  
بررا زررواسررت هررا و شررعررارهررای  

آزادیخواهانه و  دالت طلربرانره بره  
ملاف مری طرلربرد. ترجرمرعرات  
دانشجویان انعکراسری از فضرای  
پر ترحررج جرامرعره در شررایر   

 امروز ایران است. 
زنده باد هرمربرسرترهری طربرقراتری  

  لیه است مارگران و سرکوبهران 
 زنده باد سوسیالیسم 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٦١٣١ آذر    ٦١ 
 ٧١٦٢ دسامبر    ۴  
 

بوویووانوویووه فووراگوویوور 
دانشجویان کشور بوه 
 مناسبت روز دانشجو

آییم. شرانرزده آذر     امروز گرد می 
روزی نرامرریرده از بررای مررا  تررا  
صدای ا ترا  مرا در ایرن روز  

انداز شود. بریررون    به تمامی طنین 
ایرم     از ایرن جرا کره مرا ایسرتراده 

پشت حلارهای بره ظراهرر امرن  
هرا روز    دانشهاه  حوادث و برحرران 

آیند و بررهرم    به روز از پی هم می 
افررزایررنررد. نررمررر  زنرردگرری    مرری 

مادران و پدران ما  در نرتریرجر   
برآیند یند دهه  مرل مشرتررج  
قررانررونررهررماران و مررجررریرران  در  

هررای    تررکرراپرروی تررنمرریررن هررزیررنرره 
سنهین حداقلی برای معا   بره  
یررغررمررا رفررترره اسررت. برریررکرراری   
است مار و  رد  امرنریرت شرغرلری  

کند. بهداشت  درمان و    بیداد می 
بهرا    مسکن بد  به کاالهایی گران 

انررد کرره وسررع زررریرردشرران از    شررده 
 هد  بسیاری از مررد  بریررون  
است. براری برر نرقرو  فراجرعره  
بیافزاییم این را که ح  فرریراد و  

انرد و    ا ترا  را نیز سرلرب کررده 
ای نرریررز هسررت     هرررجررا زمررزمرره 

گوشی شنروای دردهرای فرراوان  
رنجبران جامعره نریرسرت. یرنریرن  
است که  دالرت و آزادی  حراال  
دیهر  توأمران  هرم بره مرحراق  

 اند.   رفته 
اما در این روز که با نا  مراسرت   

تنها با صدایری    سر آن داریم که نه 
بلندتر از حقوق زویش به م رابر   
دانشجو دفرا  کرنریرم  برلرکره از  

شررد  زررود در    زنرردگرری پررایررمررا  

 جامعه نیز سخن بهوییم. 
هررای بررنرریررادیررن    امررروز ترربررعرریرر  

جامعه ا م از تبعی  طبقاتری و  
انرد.    جنسیتی به دانشهاه پا نرهراده 

گزینی  گزینش جنسیرتری     بومی 
سرازی    هدایت تحلیرلری و پرولری 

آموز   مومی  که طب  قرانرون  
اساسی باید برای تما  آحاد ملرت  
به رایهان در دسرتررب براشرد  در  

هایی نر ریرر گسرترر     کنار پدیده 
مدارب غیرانتفا ری  مرسسرسرات  

های زلروصری    آموزشی  کالب 
ها کراالی آمروزشری دیرهرر    و ده 

های نرابررابرر رقرابرت    که به شکل 
زنررنررد     تررحررلرریررلرری دامررن مرری 

های تبعی  را در دانشرهراه    پایه 
انرد. تربرعرات رونرد    استوارتر کررده 

سازی آموز  سبرب شرده    کاالیی 
تنها فرزنردان طربرقرات    است که نه 

فرررودسررت حرریررن تررحررلرریررل در  
هرای    دانشهاه تحت فشرار هرزیرنره 

سنهین آموزشی کمر تا کرنرنرد   
بررلررکرره برره ترردریرر  از ورود برره  

 دانشهاه محرو  شوند یا از  
 ٩ صفحه     

 آذر دانشجویان چندین دانشگاه دست به تجمع زدند  ٩٥در آستانه 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

بخشریردن بره ترحرلریرالت    سرانجا  
دانشهاهی زود بازمانند. در ایرن  

هرای    میان  آن کره از قرطرار دوره 
های دولرتری جرا    روزان  دانشهاه 

شررود تررا    بررمررانررد مررجرربررور مرری 
آوری را بررای    های سررسرا    هزینه 
هرای    های شبانره و دانشرهراه   دوره 

آزاد یا غیرانترفرا ری برپرردازد  ترا  
رغم آموزشی کم کریرفریرت      لی 

بره امرریرد یرافررترن شررغرلرری برررای  
هررای زنرردگرری    تررنمرریررن هررزیررنرره 

مدرکی به دست آورده براشرد. و  
دریغا که این تال   بره سرودای  
کسب منزلتی نمادین  زود یرون  

الرخرلرقره زایریرد     فرزندی نراقر  
 منط  حاکم است. 

طنین ا ترا  و مطالب  هرزاران  
تررریررن    دانشررجررو برررای ابررترردایرری 

حقوقشان در سالیران ازریرر از هرر  
شرود. سرنروات    کناری شنیده می 
هرای روزافرزون    تحلیلی  هرزیرنره 

هرای    زوابهراه و ترغرمیره  شرهرریره 
گرررزاف  واگرررماری فضررراهرررا و  
امکانات دانشهاهی به نهادهرا و  

هایی بریررون از دانشرهراه     سازمان 
واداشررتررن دانشررجررویرران برره کررار  

های  لمری    اجباری و سوءاستفاده 
از آنرران  و در ایررن وانررفررسررا   
فشارهای امنیرتری و حرراسرتری   

انرد    ها را به هرم داده   جملهی دست 
هرا رسرنرد.    تا کاردها به استرخروان 

اکنون وقرت آن رسریرده اسرت ترا  
همهان بدانند مرا از یره دردی  

ایررم  ریشرر  ایررن    برره فررریرراد آمررده 
رسرد و امرروز    دردها تا کجا مری 

زواهیم؟ وقت آن است ترا    یه می 
همهان بدانند ما که نه وابسرتر   
جنا  های سیاسی هستیرم و نره  

سرازرتره     هرای قردرت    ضو تشکل 
ما که تنها نا  دانشجو را یردج  

ایرم و    کشریرم  کرجرا ایسرتراده   می 
 درگیر کدا  وضعیتیم؟ 

هرا را    قانون سنوات دست دانشهراه 
های گزاف بررای    برای ازم هزینه 

های ترحرلریرلری سرنرواتری و    تر  
واحرردهررای افررترراده برراز گررماشررترره  
است. در حالی که بنا به تجرربره   

هرای    برای بهبرود کریرفریرت طرر  
سررا     ٥ پررهوهشرری و آمرروزشرری   

تررحررلرریررلرری برررای دانشررجررویرران  
سرا  ترحرلریرلری    ١ کارشناسی   

برررای دانشررجررویرران کررارشررنرراسرری  
سا  ترحرلریرلری بررای    ٥ ارشد و  

دانشررجررویرران دکررتررری ضررروری  
سررت کرره    اسررت. ایررن در حررالرری 

قانونهماران و مجرریران حراکرم برر  
دانشهاه  با تلویب قروانریرنری از  
قبیل قانون سنوات  از قضا فشرار  

هرایری    را دقیقا  به همان زانرواده 
آورند که همزمران ترحرت    وارد می 

فشار قوانین حداقل دستمرزد قررار  
دارند. این یررزره حراصرلری جرز  
تشدید محررومریرت و فرقرر بررای  
تررولرریرردکررنررنرردگرران واقررعرری نررروت  

 جامعه ندارد. 
ها  قربرل    دانشجویان بسیاری رشته 
التحلیرل    از آنکه از دانشهاه فارغ 

هررای    شررونررد  برره بررهررانرر  دوره 
کرررارآمررروزی و کرررارورزی در  

ها  مرسسرسرات    ها  کارگاه   کارزانه 
هرا     صنعتی زلوصی  بیمارستران 

ها و مراکز به اصرطرال     درمانهاه 
مطالعاتی و پهوهشی با حرقروقری  
ناییز یرا حرتری بردون دسرترمرزد   

شرونرد و سرودهرای    است مرار مری 
کررالن نرراشرری از کررار اضررافرری  

هررای    اجرربرراری آنرران  برره جرریررب 
رود. در    داران مرری   سرررمررایرره   کررالن 

کنار آن هرزاران فررصرت شرغرلری  
برای کسانی که باید با حقوق و  
مزایای کامل  ح  بریرمره و حر   
بازنشسترهری در هرمریرن مرراکرز  
مشغو  به کرار شرونرد  از دسرت  

رود و مرررترررقرررابرررال شرررمرررار    مررری 
دهشررتررنرراج برریررکرراران افررزون  

 گردد.   می 
دانشررهرراه  جررایرری کرره  ررمررومررا  

آمروزی     پنردارنرد مررکرز  رلرم   می 
جویی و نیز ضامن رفراه و    حقیقت 

آزادی آیند فرزندان جامعره اسرت   
هرراسررت کرره بررد  برره    دیررهررر سررا  

بررازاری برررای دالالن و جررا ررالن  
ای از    نرامره    لمی شده است. رنر  

های  لمی  جعل مقراالت     دزدی 
هرررای    سررروءاسرررترررفررراده از طرررر  

پهوهشی دانشجویان بررای تررقری  
و باال جستن اسراتریرد در مرراترب  

 ررلررمررری  جرررمب و گرررزیررنرررش  
غیر لمی ا ضای هیئت  رلرمری  
و ازرراج اسراتریردی کره صرردای  
مررخررالررفرری بررا مررنررویررات اربررابرران  
باالدستی و منرافرع نر را  حراکرم  
دارند و طرومراری از ایرن دسرت   
پرریررکررر دانشررهرراه را مسرر  در  
موجودی نحی  کررده اسرت کره  
دیررهررر حررترری ترروان دفررا  از  
موجودیتی مستقل از بررای زرود  
نرردارد  یرره رسررد برره آن کرره  

 پاسداری از برای حقیقت باشد. 
هررای    رشررد و گسررتررر  پررردیرر  

الررمرررلررل  افررزایرررش شررمرررار    برریررن 
دانشرررجرررویررران پرررولررری  ا رررمرررا   

های مرخرترلر   از جرمرلره    سهمیه 
هررایرری برررای فرررزنرردان    سررهررمرریرره 

ا ضای هیئت  لمی  نرهرادهرای  
امنیتی و موارد زاص  در کرنرار  
کاسترن سرا  بره سرا  از ترعرداد  
دانشررجررویرران روزانرره و کرراهررش  

زدمات رایرهران آمروزشری بررای  
کررلرریرر  دانشررجررویرران   ررالوه بررر  

هررای مررخررتررلرر  ترربررعرریرر     شررکررل 
آموزشی به سود طبقات باالدسرت  
و الجر  به زیان فرودستان  یرنران  
که مختلرا  ذکر شرد  یرنران  

ای به کریرفریرت آمروز  و    ضربه 
پرهوهررش  ررلررمرری زده اسررت کرره  
ترولرریرد انربرروهری از صرراحربرران   
 اری از ترخرلر   مردارج  
دانشهاهی  تنها بخش کویکری  

 بار آن است.   از نتای  فالکت 
همونین صندوق رفاه دانشرجرویران  
بر زالف  نوانش  کارکردی جرز  
بدهکارکردن دانشجویان بره نر را   
بررانررکرری کشررور نررداشررترره اسررت.  

نررامرر  صررنرردوق رفرراه    تررفرراهررم 
دانشجویان و صندوق کارآفرریرنری  
امید مروجرب آن شرده اسرت کره  
دانشرررجرررو برررابرررت اسرررترررفررراده از  

امکاناتی کره  

 آذر دانشجویان چندین دانشگاه دست به تجمع زدند  ٩٥در آستانه 
 بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو

 ٥ صفحه  
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 ٤٧ صفحه  

بنا به  رف و مطاب  با معریرشرت  
مررتررعررارف حرر  اوسررت  در نرر ررا   
بانکی کشور بدهکار تلقی شرود  
و ح  استفاده از سایرر ا رتربرارات  
بررانررکرری را از دسررت برردهررد.  

ای که باید صررف رفراه و    بودجه 
معیشت کلی  دانشجویران شرود   

های اشتغا  و کرارآفرریرنری    به وا  
استحاله شده و فرقر  در ازرتریرار  
اقرلری ررتری از دانشرجرویرران قرررار  

گرماران    گیرد. نرهراه سریراسرت   می 
صررنرردوق کررارآفررریررنرری امرریررد   
نررهرراهرری مرربررتررنرری بررر حلررو   
حداک ر سود است. ایرن نرهراه برا  
ماهیت صندوق رفاه که در واقرع  

هرای ترنمریرن    بخشی از صرنردوق 
ایررد     اجررتررمررا رری برره شررمررار مرری 

سازگار نیست. ینیرن اسرت کره  
استریرالی صرنردوق کرارآفرریرنری  
امید بر صندوق رفراه دانشرجرویران  
مرروجررب از برریررن رفررتررن امررنرریررت  

 اقتلادی دانشجویان شده است. 
تربررعریرر  جررنررسریررتری  در قررالررب  

هرای    بندی جنسیتی رشرتره   سهمیه 
دانشررهرراهرری  کررنررتررر  و فشررار  

هرای    مضا   در حروز  آزادی 
فردی و پوشش دزتران دانشرجرو   

هرا     حجاب اجربراری در زروابرهراه 
های بیشتر در رفرت و    محدودیت 

هرای ورود و زرروج    آمد و سا ت 
هرررای دزرررترررران     بررره زررروابرررهررراه 

ای حرراسرت برا    برزوردهای سلیقه 
دزرررترررران دانشرررجرررو از طرررریررر   

های ترهردیردآمریرز و ایرجراد    تماب 
فضای ار اب نرزد ایشران  نرهراه  

مرررنبرررانررر  مسرررئررروالن و    قررریرررم 
سوءاسترفراده از روابر   راطرفری  

هررا برررای مررحرردودسررازی    زررانررواده 
برریررشررتررر دزررتررران  تررحررت فشررار  
قرارگرفتن دانشرجرویران دزرترر از  
جانب بررزری اسراتریرد  مرعراونران  
آمرروزشرری و کررارکررنرران دیررهررر  
دانشررهرراه برررای روابرر  زررارج از  

کررره زرررود جرررلرررو     – ررررف  
دیهری از نهاه ابرزاری بره زنران  

هرا مرورد    و ده   –در جامعه است  
ریز و درشت دیهرر نرمرود یرافرتره  
است  و طررفره آنرکره ایرن هرمره  

هرایری هرمرورون    همواره بره برهرانره 
تامین امنیت و مللحت دزرترران  

افررتررد. امررا    دانشررجررو اتررفرراق مرری 
هرا هریر     ناگفته پیداست که ایرن 

یک معنایی جز نفی بداهت ایرن  
واقعیت ساده نردارنرد کره زن  بره  

مر ررابرر  نررو  انسرران  زررود ترروان  
گریرری    درج موقعیت و تلرمریرم 

در مورد امور مربوط بره زرویرش  
دلیل زروابرهراه    را دارد. دزالت بی 

و دانشهاه در زنردگری شرخرلری  
تروانرد جرز زیرر سروا     دزتران نمری 

بردن استقال  فردی  آزادی  رمرل  
و  زت نف  دانشرجرویران دزرترر   

 هدفی با زود داشته باشد. 
صدای ا ترا  دانشرجرویران کره  
ییزی جز حقروق برنریرادیرن زرود  

زرواهرنرد  گرویرا برر اربرابران     نمی 
گماران و مرجرریران    مدیران  سیاست 
آمریرز بسریرار گرران    قوانین تبعی  

های انضباطری    آمده است. کمیته 
ها و دوشرادو     و حراست دانشهاه 

آنان نهادهای امنریرتری بریررون از  
کررردن    دانشررهرراه  برررای زررامررو  

قرد    صدای مستقل دانشجویان تمرا  
انرررد و بررره واسرررطررر     ایسرررتررراده 

تررهرردیرردهررای مررکرررر دانشررجررویرران  
هررراشررران     مررعرررترررر  و زرررانرررواده 

احضرررارهرررای گررراه بررره گررراه   
سررازی  صرردور احررکررا     پرررونررده 

ها حرب  امنریرتری    انضباطی و ده 
دیررهررر  یررکررمرره بررر گررلرروی  

زربرر از    انرد. بری   دانشجویان فشرده 

طررلرربررری     آن کرره صرردای حرر  
زررواهرری    زررواهرری و آزادی    رردالررت 

دانشجرویران برا هریر  سررکروبری  
 کردنی نیست.   زامو  

شرروراهررای صررنررفرری  ایررن تررنررهررا  
تشکل برآمرده از رای مسرترقریرم  
دانشجویان که البته وامدار هریر   

ای پشرت درهرای    جریان سیراسری 
دانشررهرراه نرریررسررت  در شرررایرر   
کررنررونرری پررریررمرردار ا ررتررراضررات  
دانشررجررویرری و پررهواکررده صرردای  
مستقل دانشجویان اسرت. داشرترن  
یررنرریررن جررایررهرراه و کررارکررردی  
موجب شده اسرت کره مسرئروالن  
وزارت  لو  برر سرر راه اترحراد و  
 مل مشترج شوراهای صنفری  
سراسر کشرور بره نرحروی مرداو   

 اندازی کنند.   سنگ 
 

دانیم و می دانرنرد ترنرهرا    بله؛ می 
یابی فراگریرر شروراهرای    با تشکل 

هرا    توان در برابر برنامره   صنفی می 
و قوانین دانشجوستیرز ایسرتراد  و  

 البته که باید ینین کرد. 
در کنار نرهراد شرورای صرنرفری   
تال  برای استرقرال  دانشرهراه از  
قدرت و سرمرایره و نریرز ترقرویرت  

نهاه انتقادی مستقل از قردرت و  
زدوده از ایدئولوژی حاکرم  ترنرهرا  

شردن از    دریو  امید برای بیررون 
وضعیت اسفناج فرعرلری اسرت.  
در  ین حا  ا تراضرات صرنرفری  
دانشجویی بایستی بره مربرارزات  
برح  کارگران  معرلرمران  زنران و  
تما  محموفان و مطرودان اجترمرا   
بررپرریررونرردد و کررلرریررت سررازررتررار و  

هررای کررالن اقررتررلررادی    برررنررامرره 
سررازی    سریرراسرری را کرره تررجرراری 

آموز  نیز بخشی از تربرعرات آن  
است به نرقرد برکرشرد. بردون ایرن  
همراهی و پریرونرد  مرقراومرت در  

بررانرداز کره    برابر این سریرل برنریران 
هستی دانشجو  کرارگرر  مرعرلرم   
زن و تمرا  فررودسرتران را ترهردیرد  

 نماید.   کند  غیرممکن می   می 
 

جررررمررررعرررری از دانشررررجررررویرررران  
 های ایران   دانشهاه 

 ٦١٣٥ شانزدهم آذر ماه  
  ١١١١ تعداد امضا کنندگرانز   

 دانشجو 
  ١١١ هررراز     ترررعرررداد دانشرررهررراه 

 دانشهاه 

 آذر دانشجویان چندین دانشگاه دست به تجمع زدند  ٩٥در آستانه 
 بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو

احضار و تهدید فعرالریرن کرمرک  
رسان بره آسریرب دیردگران زلرزلره  
کرمانشاه ضدیت آشکار با نجرات  

 انسانها  
دولررت بررواسررطرره دسررتررهرراهررهررای  
قضائی  امنیتی و انت امیش در  
مقابله با همبرسرترهری سرراسرری  
مرد  در تما  نقاط ایران و نهرادهرا  
و انسانهای مدافرع انسرانریرت در  

جای جای دنیا برا مررد  آسریرب  
دیده کررمرانشراه از ابرتردا شرکرل  
گیری این همبرسرترهری انسرانری  
اقدا  به تهدید و ا مرا  فشرار برر  
 فعالین کمک رسان نموده است. 

در راسرترای ایرن سریراسرت  اداره  
اطرال ررات سررنررنرردج طرری هررفررترره  
گمشته اقدا  به احضرار فرعرالریرن  
کررارگررری و ا ضرراء هرریررئررت  

فررهراد  »کوهنوردی شهر سنندج  
یتانی  طیب یتانی  لرطر  الره  
احمدی  ادب کرباسوری  حریردر  
آزررترره  افشرریررن ادب و افررراد  

نموده کره فرعراالنره در   «دیهری 
جمع آوری و رساندن کرمرک بره  
زلرزلرره زدگرران کررمررانشراه تررال   

 نموده اند. 
پرریررشررتررر نرریررز ابررترردا برره دسررتررور  

دادستانی تبریز فعراالن امردادگرر  
این شهر بره جرر  جرمرع آوری و  
رساندن کمک بره زلرزلره زدگران  
کرررمررانشرراه ترروسرر  مررنمرروران  
امنیتی احضرار و ضرمرن پرلرمرب  
مکان کمپین  انبار کمک هرای  

 جمع آوری شده آ 
نرران را بسررتررنررد و برره دنرربررا  آن  
فعراالن شرهررهرای دیرهرر را هرم  

 مورد تهدید قرار دادند. 
دولت که زود هیر  نرمرودی بره  
 نوان مسس  مستقیم و بی یرون  
و یرای تنمین کلیه نریرازمرنردی  
های مرد  زلزلره زده کره دیرار  
کررمرربررودهررای شرردیررد غررمائرری   
داروئرری  امررکررانررات بررهررداشررترری   
 امکانات تحلیلی  سرپنای امن  

 

احضار و تهدید فعالین کمک رسان به آسیب دیدگان زلزله 
 کرمانشاه ضدیت آشکار با نجات انسانها 

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه    
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Workers in Iran  
 کارگران در فیس بوک              

قرربررل از هررر نررکررترره ای از  
طرف زود  به تما  کسانری کره  
در  حادنه بسیار غم انهیز زلزلره  

استان کررمرانشراه    ٦١٣١ ابان    ٧٦ 
 رزیررزانرری را از دسررت داده انررد  

تسلیت  ر  مریرکرنرم   و بره   
تما  انسانهای شریرفری کره بری  
درنگ و برالفراصرلره بره یراری  
مرد  مناط  زلزله زده شترافرترنرد  
زسته نباشی میهویم و از هرمره  
آن  زیزان تشکر و قدردانی مری  

 کنم. 
برره راسررترری مرررد  بررا ایررن  
حرررکررت نشرران دادنررد کرره اگررر  
قدرت را در ازتیار داشته باشرنرد  
یهونه به این شیوه  که نرمرونره  
ای از صدهرا ابرترکرار مرردمری  
میباشد و با این  یرنریرن رو   
هرای انسررانریرری جرامررعرره را برره  
درست هدایت و به پیش زواهرنرد  
برد. زود ایرن حررکرت مرردمری  
نشان داد که جمهوری اسرالمری  
هی  آبررو و اطرمریرنرانری پریرش  
مرد  نداشته  و نردارد. مررد  از  
هر زمان دیهری بی لیاقتی  و  
آشررغررا  و برری مررایرره بررودن ایررن  
حکومت ضد انسان را به جامعه  
جرهرانری مرعررفری کرردنرد. ایررن  
واقعه  بیش از هر زمان دیهرری  
نشان داد که حکومت مرمهربری  
تنها یریرزی کره بررایرش مرهرم  

 نیست جان انسانها میباشد. 

ولی برگرد  به سوا  شرمرا    
به ن ر من هم فعالین کرارگرری  
و اجتما ی بخش مهرمری از آن  
حرکت بزرگ مردمی بروده انرد  
وهمونان پرشوردر صحنه حضرور  
دارند . اما به ن ر مرن فرعرالریرن  
کارگری و اجتما ی بهتر اسرت  
که به صورت سازمانیافته ترر و  
هدفمند تر ایرن فرعرالریرترهرا  را  
پرریررش برربرررنررد . از ایررن رو ایررن  
فعالین برایرد صردای ایرن مررد   
زلررزلرره زده در اجرررایرری کررردن  
زررواسررتررهررایشرران ترروسرر  دولررت  

 باشند. 
اما برای بهرترر پریرش برردن    

این حرکت پیشنهاد من بره ایرن  
 صورت میباشد. 

.  از هررمرریررن امررروز ایررن  ٦ 
فعالین  سعی بره سرازمرانردهری  
کردن مرد  مناظ  زلزله زده کره  
هرررم صرررد ا و هرررمررراهرررنرررگ  
زواستهایشان را مطر  کنرنرد  و  
از بین مرد  هر منطقره از شرهرر  
ها و از زرود مررد   روسرتراهرا  
جمع هایی را به نرمرایرنردگری از  
مرد  ان مناط  بررگرزیرنرنرد کره  

زررود ان مرررد  بررا هررمررراهرری   
فعالین کارگرری و اجرترمرا ری  
زواسته هرایشران را بره صرورت  
سازمان یرافرتره و مشرخر  ترر  
پیش ببرند  درواقع ایرن فرعرالریرن  
هر یه سریعتر برایرد جرمرعرهرای  

مررنرراطرر  زلررزلرره زده را از زررود  
 جوانان آن مناظ  تشکیل بدهند. 

. این فعالین همرورنران بره  ٧ 
جمع آوری نریرازهرای مررد  ایرن  
مررنرراطرر  زلررزلرره زده از طررریرر   
کمکهای مردمی ادامه بردهرنرد  
و کمکهای جمع آوری شرده را  
توس  همان جمع های تشرکریرل  
شده که در پریرشرنرهراد او  ذکرر  

 مرد   بین مرد  تقسیم کنند. 
. تشررکرریررل جررمررعررهررای  ١ 

سررازمرران یررافررترره از فررعررالرریررن و  
مررردمرری کرره در شررهرررهررای  
مختل  ایران همونان بره یراری  
این مناط  زلزله زده میپردازند و  
مشغو  به جرمرع آوری کرمرک  

 های مردمی هستند. 
. تشرررکررریرررل صرررفرررحرررات  ٤ 

ایررنررترررنررترری مررانررنررد تررلررهرررا    
فیسربروج  ایرنرسرترا گررا و...   
مخلوص به این نرو  فرعرالریرت  
که بشود از طری  این صرفرحرات  
هم سازمانردهری برهرترری را بره  
صورت  مومی انرجرا  دهرنرد و  
هم اینکه به صورت وسیع اطال   

 رسانی کنند. 
من فکر میکنم اگر به ایرن  
شیوه فرعرایرت در راسرترای حرل  
مشکل مرد  ان مرنراطر  زلرزلره  
زده صورت بهیرد زیلی سریع و  
من م میشود به حرل مشرکرالت  

 ان مرد   پردازت . 

اما در پایان پیشنهاد میکنرم  
کرره فررعررالرریررن کررارگررری و  
اجتما ی این زواسته ها را هرم  

 در پالتفرمشان بهنجانند. 
.  با توجه به شرو  فلرل    ٦ 

سرما   تامین هر یره سرریرعرترر  
اسکان مرد  آن مناط  در زرانره  
ها و هتلهای زالی در شهرهای  
همجوار مانند اسال  اباد غرب و  

 شهر کرمانشاه. 
. فررراهررم کررردن هررریرره  ٧ 

سریعتر امکانات تحلیلی بررای  
دانش اموزان آن مناط  همرا  برا  

ایمنی و بهداشت کامرل کره ان  
دانرررش آمررروزان یرررک سرررا   
تحلیلی از سایر مرنراطر  ایرران  

  قب نیفتند. 
. زررواهرران پررردازررت برریررمرره  ١ 

بیکاری به تما  کسانی که ایرن  
زلزله با ث شرده کره مروقرعریرت  
کاری زود را از دست بدهرنرد و  
در حا  حاظر توان تامین مرالری  

 زود را ندارند. 
بررا امرریررد آرزوی مرروفررقرریررت  
برای فعالین پیشرو مرردمری در  

 ایران.   

 کارگر کمونیست میپرسید!
نقش و تاثیرات حضور فعالین کارگری و اجتماعی در کمک  

 رسانی به آسیب دیدگان  زلزله سرپل ذهاب
 فرامرز قربانی
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 ١ صفحه  

 تحزب کمونیستی همزاد جنبش کارگری
 یاشار سهندی

یرک وجره مرهررم ترربرلرریرغررات  
بورژازی در کشوری مانند ایرران  
 لیه کار دسته جمعی بخلروص  
اگر شرکرل حرزبری آن در مریران  
باشد  بروده اسرت. برورژوازی در  
ایران هیورهراه نریراز بره احرزابری  
مانند آنوه در اروپرا و امرریرکرا  
شرراهررد  هسررترریررم نررداشررترره. در  
مقاطعی که جامرعره دسرترخرو   
تحوالت سریعی بوده سرر و کرلره  
احزاب بورژوایی پیدا شرده اسرت.  
بررعررد از ایررنررکرره دیررکررترراترروری  
طرربررقرراترری ا  را یررک فرررد  
نمایندگی کرده است ایرن احرزاب  
یا زود جور و پالب شان را جرمرع  
کردند یا همان دیکتراترور زحرمرت  
این کرار را کشریرده اسرت و بره  
شررکررل   حررزب رسررتررازرریررز  کرره  
دیکتاتور فررمران تشرکریرل آن را  
صرادر مری فررمرودنرد در برقریرره  
احزاب را تخته کرده اند. یا آنرجرا  
که کارشان به سرانجا  میررسریرده  
با یک فرمان  نائب بررحر  امرا   
زمرران انررحررال  حررزب را صررادر  
میکردند. همزمان  صاحبران نر رر  
و اندیشه   پیهیرانه تا تروانسرترنرد  
به بد گرویری از  انردیشره هرای  
وارداتی  مشغو  بودند برخرلروص  
آنررجررا کررره مرروضرررو  تررحرررزب  
کمونیستی در میان بروده هرمرنروا  
بررا دیررکررترراتررور شرریرر  و شرراه در  
مزمت و ضاله بودن آن گفترنرد و  
نوشتند. البته اندیشه های مانرنرد  
پارلمان و دموکراسی و روزنرامره  
نهاری و انجمن های سیاسری و  
قانون و اصل سره قروا و داشرترن  
نیروهای ن امی مدرن و .... نره  
تنهرا نرفری نشردنرد برلرکره رکرن  
اساسی پیشرفت جامرعره دانسرتره  
شده اند حتی اگر  مرد با ازرالق  
سگ  آنرا تضمین کرده باشرد. و  
صد البته تاری  ایرانری هرم بررای  
همه این ها تراشیردنرد و گرفرترنرد  
آنزمان که بقیه دنیا دسرت یری  
و راست ا  را تشرخریر  نرمری  

داد حقوق بشر و بریرمره بریرکراری  
در ایران بره فررمران گرلری یرک  
شاه پیامبر به همه ایرانیران ا رطرا  

 شده بود! 
 

از  ایدئولوژی وارادتری  مری  
گوینرد نره ایرنرکره از مرزایرایری  
تمدنی قرن بیستم و بیست  یرکرم  
بهره میبرند بد گفته باشند برلرکره  
وقتی حرف د  شران را مریرزنرنرد  
مررنرر ررورشرران سرروسرریررالرریررسررم و  
کمونیسم و تحزب کرمرونریرسرتری  
است. کینه  می  شران گراه سرر  
به جنون مریرزنرد و یرک  رامرل  
بسیار مهم در شکست  مشرروطره  
ایرانی  را سوسیرا  دمروکرراسری   
اجرررترررمرررا ررریرررون و  رررامررریرررون  
میردانرنرد.ایرده هرای وارداتری ترا  
آنجا که میتواند تسل  طربرقراتری  
بورژوازی را محکم کند نه تنرهرا  
ایراد ندارد بلرکره هرمریرشره مرورد  
تایید بوده است اما آنجا کره ایرن  
ایده ها پاسخرهروی نریراز طربرقره  
کررارگررر برروده   آب در هرراون  
کوبیدن   زوانده شده . ایده هرای  
وارداتی اما نیاز دو طبقه اصرلری  
جامعه بود. که اولی با مشراهرده  
اینکه دومری دارد بره پرر و برا   
میهیرد به  مرد مقتدر  پرنراه بررد  
تا شاید شر آن از سرر برورژوازی  

 کم شود. 
 

گرایش سوسیالیستی جرنربرش  
کارگری از بدو تولرد  در ایرران  
زررریرررلررری سرررریرررع در ترررحرررزب  
کمونیستی زود را سرازمران داد.  
و اولین احزاب جدی سیراسری در  
ایران احزاب سوسیالیسرتری برودنرد  
و از هرمرران برردو شرکررل گرریررری  
دولرت هرای بررورژوازی در ایررران  
ایررن احررزاب برره شرردت سرررکرروب  
شدند.در کنار سرکوب فیرزیرکری  

به جنگ ایده تحزب کمونیسرتری   
پردازتند. احرزاب مرکرانری بررای  
توطئره هرای  رجریرب و غرریرب  

جلوه دادند که گویا فررد در ایرن  
احررزاب روحررش را برره  دسررتررهرراه  
رهبری حزبی  می فروشد و بری  
هویت میشود. این بخلوص برعرد  

  ١٧ مرررداد سررا     ٧٢ از کررودتررا  
بشدت بره آن دامرن زده شرد. و  
 مسرترقرل برودن  یرک فضریرلرت  
محسوب شد وزیلری کره ارفراق  
کردند فرمودند کارگر مریرتروانرد  
در  انجمن های صنفی مسرترقرل   
زود  متشکل شود که ترازه آن  
هم به آمروز  نریراز دارد.وقرتری  
صرحرربررترری از  تشررکررل مسررتررقررل  
کارگری  درمیان اسرت بریرش از  
آنکه بر استقال  از دولت سررمرایره  
داری ترراکرریررد داشررترره برراشررد بررر  
اسررتررقررال  از احررزاب سرریرراسرری  
کمونیستی تاکید داشته انرد.  و  
بدین گرونره سرعری کرردنرد بریرن  
تشکالت و انجمن هرای صرنرفری  
کارگران و احزاب کمونیرسرتری و  
اصوال ایده کمونریرسرم یرک سرد  
محکم ایجاد کرنرنرد کره گرویرا  
دومری بررالی جران اولرری اسررت.  
اگرر تشررکررل صررنررفرری مررعرریررنرری  
 ضوی داشته براشرد کره  ضرو  
حزبی هم باشرد دزرل آن تشرکرل  
آمررده اسررت و در فررردای برره  
شررکررسررت کشرریررده شرردن فررالن  
تشکل صنفی انهشرت اترهرا  بره  
سوی ا ضای گررفرتره مریرشرود  
کرره گرررایررش حررزبرری مررعرریررنرری  
داشتند. واگر فردی هرم گررایرش  
حزبی دارد بره تروصریره ازرالقری  
که معلو  نیسرت از کرجرا آمرده  
است باید آنرا پشت در جا بهرمارد  
بعد  ضو ایرن تشرکرالت گرردد.  
تشتتی اگر به دالیلری درتشرکرل  
صررنررفرری پرریرردا مرریررشررد  هررمرره  
شرلوج هلمز میشوند کره پریردا  
کنند کدا   ضو  احیانا به گرنراه  
آلوده شده و گررایرش حرزبری دارد  
تا بار گناه تشتت را  بر دو  او  
بینردازنرد یرون تشرکرل صرنرفری  
بسرریررار مررقرردب اسررت و تشررکررل  

حزبی  ین گرنراه اسرت. ایرنرکره  
این تشکل معین در مقابل واقرعره  
معیرن یره بررزروردی داشرتره و  
گرایش های درون این تشرکرالت  
یررهررونرره برره آن پرراسرر  دادنررد  
موضو  صحبت نیست بلکه همره  
به دنبا   نفوذی  میهردنند. اگرر  
هم  ضوی از قبل هویرت حرزبری  
ا   را آشررکررار کرررده برراشررد  
انهشت اتها  به سوی فرد نرهرون  
بخت اشاره می رود که او سرعری  
کرده تشکل صرنرفری را تشرکرل  
حرزب مرعرریررنری کرنررد. وتراکرریررد  
میشوداین امکان ندارد که  ضرو  
تشکل کارگری هرمرزمران  ضرو  

 حزب معینی باشد! 
 

امیدوار  در جای دیهر برحرث  
استقال  تشکل صنفی  را بیشرترر  
بپرداز . اما در این یادداشت بیرش  
از هر ییز میخواهم تاکیرد کرنرم  
که تحزب کرمرونریرسرتری هرمرزاد  
جنبش کارگری ایران بوده اسرت.  
مررنررعررکرر  کررنررنررده گرررایررش  
سوسیالیستی جرنربرش کرارگرری  
ایررررران برررروده اسررررت. احررررزاب  
کمونیرسرتری کره پردیردار شردنرد  
احزابی نبودند که یکباره کره از  
زیر بوته سبز شرده براشرنرد برلرکره  
پاسخی به یک نیاز بروده اسرت.  
نررریررراز بررره ترررغررریررریررریرررر ترررحرررو   
سروسریرالریرسرتری جرامرعره. برررای  
همین به شدت از سوی دسرترهراه  
حرراکررمرره برره صررورت فرریررزیررکرری  
سرررکرروب شرردنررد و از سرروی  
کارشنراسران برورژوازی بره طرور  
وسیعی مورد هجو  قرار گرفترنرد  
و اساسا این نو  تشکل حزبری را  
هرریرروررهرراه برررای ایررران مررفرریررد  
ندانستند و هر گاه دست بره قرلرم  
شدند تاری  معاصرر را برنرویسرنرد  
در این شک نداشتند که تراکریرد  
کررنررنررد کرره کررار ایررن احررزاب  
 بیهوده  زرو  زریرالری  آب در  
هاون کوفتن و شروزری بری مرزه  

ی تاریخی  اسرت. و آنرجرا کره  
سمبه تاری  واقعی پررزور بروده و  
واقعیت وجود طبقه کارگر را برر  
ایشان تحمیل شرده اسرت تراکریرد  
میکنند که هنوز وقترش نریرسرت  
و کرارگرران ابرتردا برایرد آمرروز   

 ببینند که مستقل باشند! 
 

تحزب کمونیستی یک نریراز  
مبر  ما کارگران اسرت. ایرن نره  
برای دکور و نمایش بلرکره بررای  
این است که اتفراقرا برر اسرترقرال   
طبقاتی زودمان از ن ر سریراسری  
تاکید کرده باشیم. حزب سیاسری  
مررکررانرری برررای ترروطررئرره گررری  
نیسرت.   اگرر بررای برورژوازی  
اینهونه اسرت برخراطرر ایرن اسرت  
که مسئله دستررسری بره مرنرابرع  
نروت مطر  است یون به روایرت  
ایشان و برای ایشان نروت  قردرت  
مرری آورد.ح حررزب سررریرراسررری  
کررمررونرریررسررترری مررکررانرری برررای  
متشکل شدن برای ترغریریرر وضرع  
موجود اسرت کره ایرن زرواسرتره  
اصلی و نیاز مبر  طبقره کرارگرر  
است. از ابرتردای شرکرل گریرری  
طربررقره کررارگرر در ایرران احررزاب  
کرمررونرریررسررترری انررعررکرراب هررمرریررن  
زواسته بودند. حزب کرمرونریرسرت  
معروف به حزب سلطرانرزاده بررای  
رفع نیازهای روشنفکرری کسری  
شکل نرهررفرت برلرکره انرعرکراب  
شرای  زمان زود  برود کره برر  
زمینه تحوالت انرقرالب مشرروطره  
و بعد انقالب اکتبر پا گرفرت. از  
اجتما یون و  رامریرون ترا حرزب  
کمونیست ایرران گرویرای مسریرر  
تررحرروالترری بررود کرره جررنرربررش  
سوسیالیستی درایران بر بسرترر دو  
انقالب گرمرانرد و کروشرش کررد  
نماینده طبقه کارگر در مترن ایرن  
تحوالت باشد. حزب کمونیرسرتری  
زمان ما یعنی حزب کرمرونریرسرت  
کارگری پاسرخری  بره گررایرش  
شرورای  جرنربرش کرارگرری در  
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برود   پراسرخری بره    ٥٢ انقرالب  
بورژوازی بود کره دنریرا را روی  
سرشان گرفته بودند که تاری  بره  
پایان رسریرده اسرت و ایرده هرای  
کمونیستی طبقه کارگرر کرار   
تما  شد. این حزب نیراز کرنرونری  
طبقه کارگر ایران اسرت کره هرر  
روزه با ا تلابرات و ا رترراضرات  
قرردرت زررود  را برره نررمررایررش  
گماشته است و الز  است از نر رر  
سیاسی سخنهوی داشته براشرد.  
این حزب نیاز امروز ما کرارگرران  

است که متشکل و قردرترمرنردانره  
در  رصه سیاسی حضور داشرتره  
براشریرم. اکرنرون کرره روزبرروز بررا  
تررر ررراهررررات و ا رررترررراضرررات و  
ا تلرابرات مررد  بره جران آمرده  
قدرت سیاسی بورژوازی در ایرران  
که بر دیکتاترور زشرن مرمهربری  
استوار است بره شردت زیرر سروا   
رفته است الز  و حریراتری اسرت  
که کرارگرران از نر رر سریراسری  
نماینده ای داشتره براشرنرد و ایرن  
حزب با پشتوانه یهار دهه تجربره  

مبارزه مریرتروانرد و برایرد برتروانرد  
نماینده ما کارگران براشرد. حرزب  
کمونیسرت کرارگرری حرزب مرا  
کارگران است. ایده ها و نر ررات  
وبرنامه این حزب منعک  کننرده  
زواسته ها طربرقره کرارگرر اسرت  
که هی  منفعتی در نهره داری  
حتی یک گوشه از این سیرسرترم  

 ستمهرانه نمی برد. 
 

 حزب کمونریرسرت کرارگرری  
ایران  به این  نوان  مری بیرسرت  

و شررش سررالرره دارد برره  ررنرروان  
گرایش شورایی کارگران  رمرری  
نزدیک به یرهرل سرا  دارد. در  
ایررن یررهررار دهرره تررنررهررا نرریررروی  
سیاسی یی در ایران بوده اسرت  
که قردرت طربرقره کرارگرر براور  
داشته یه آنجاکه زرود  را بره  
شکل مرحرافرل نشران داده اسرت  
یه آنجرا کرارگرران سرنرهری رو  
سرنررگ گررماشرتررنررد و تشرکررلرری  
ایجاد کردند و یه اکنون که در  
کرر  زرریررابرران کررارگررران مرربررارزه  

میکنند همیشه به قردرت طربرقره  
کررارگررر برراور داشررترره یرررا کرره   
قدرت زود  از ایرن هرمریرن جرا  
منشا میهیرد. این حرزب  حرزب  
ما کارگران اسرت کره مریرتروانرد  
وباید  هرده دار ترحرو  سریراسری  
مهمی درتاری  ایران و بی شرک  

 جهان گردد. 
 

 تحزب کمونیستی همزاد جنبش کارگری 
 یاشار سهندی 

حسن روحانی برای ارائه گرزار   
روزه دولت دوازدهرم    ٦١١ کارنامه  

پشت تریربرون صرداو سریرمرا قررار  
مرری گرریرررد و در بررخررشرری از  
سخنان زود به بدتر شدن سرا  بره  
سا  سرنوشت صندوق های بریرمره  

 ای ا تراف میکند!  
 

آقررای روحررانرری! اگررر بررخررواهرریررد  
انلراف را ر ررایرت کررنریررد بررایررد  
ا تراف کنیرد کره اترفراقرا وضرع  
شما و دولرترتران بره یرمرن دسرت  
درازی های بی حساب و کرتراب  
برره سرررمررایرره هررای حرراصررلرره از  
دسررترررنرر  مررا کررارگررران کرره در  
صندوق های بیمه ای گرردآوری  
گردیده و غلب شده سا  به سرا   

 بهتر شده است!  
 

یرررا کرره از او  انررقررالب هررمرره  
دولرتررهررای اسرالف و هررمروررنرریررن  
دولتهای زود شما  ح  بیمره ای  
که دولت ها باید به صرنردوق هرا  
میداند را نپردازتره انرد و اکرنرون  
یکی از دالیل ورشکستهری ایرن  
صندوق ها   د  انرجرا  ترعرهردات  
شما و اسالفتان در دولتهای قربرل  
بوده است به طوری که حاال رقرم  

هزار میلیرارد ترومران    ٦٥١ باالی  

فق  به تامین اجتما ی بابرت آن  
 بدهکار هستید.  

ا رترراف شرمرا از آن جرهرت کرره  
ییزی از سرمایه های مرا بررای  
استفاده زود در هنها  بریرکراری   
از کار افتادگی  بازنشستهری و  
غیره باقی نمانده و حاال مجبوریرم  
از دستمزد پن  برابر زیر ز  فرقرر  
زود بزنیم و هزینه بیمه تکمریرلری  
کنیم کرامرال درسرت اسرت کره  
سا  به سا  بیشتر به زاج سیراه  

 می نشینیم. 
 

ما نیاز بره ا رترراف امرروز شرمرا  
نداریم  وجود دهها میلیون بریرکرار  
و بی پناه که هرر روز در کرنرار  
ورود نیروهای جوان آماده بکرار و  
ازررراج کررارگررران شرراغررل کرره  
هررمررهرری بررا حررمررایررت دولررت و  
دستهاههای زیر ن ر شمرا اترفراق  
میافتند به صر  بریرکراران   از  
قبل صدایشران گرو  فرلرک را  
هرررم کرررر کررررده اسرررت. مرررا  
بازگرداندن دسترن  هرای سرالریران  

 مر زود را که شما و روئسرای   
دولت های پیشین بره تراراج بررده  
و هزینه امور بی رب  به زندگری  
ما کارگران کرده اید را زرواهران  

 هستیم نه ا تراف شما!  

سا  از ترحرقریر     ٥ بعد از گمشت  
و تررفررحرر  سررازمرران تررامرریررن  
اجتما ری برزرگرترریرن مرترهرمرش  
مرتضوی تبرئه میشود و آن همره  
اسنادی که منتشر شرد کشرک  

 از آب درمیاید!  
صندوق تا میرن اجرترمرا ری کره  
دربسررت در ازررترریررار بررزرگررتررریررن  
بدهکارانش یرعرنری دولرترهرا قررار  
داشته و دارد مدا  مورد یپاو  و  
غارت قرار گرفته  از آن تروسر   
مدیران منتسب شرمراهرا ازرترالب  
هرا و برریرز و برپراشرهرای هررزاران  
میلیارد تومانی صورت گرفته و  
هر زمان که سیستم هایتران نریراز  
به نقدینهی داشتره از ایرن زروان  

 یغما بهره گرفته اید. 
 

در دوره جررنررگ از آن بررریرردیررد   
کسری یارانه ها که زود برالئری  
مهلک بره جران اکر رریرت مررد   
جامعه شد را با دست درازی بره  
صندوق بیمه جبران کرردیرد  غریرر  
از دولت که برزرگرترریرن غراصرب  
صندق بیمه است  به کارفرمرایران  
دولررترری و نرریررمرره دولررترری و  
وابسستهان به قدرت بررای سرهرم  
بری از غارت دسترنر  هرای مرا  
کارگران تحت  ناوین کمک بره  

نرررجرررات کرررارزرررانررره هرررا از  
ورشکستهی و نوسازی مراشریرن  
آالت تررولرریررد یررراغ سرربررز نشرران  
دادید  هزینه طر  هرای اشرترغرا   
زایی تان  همانرنرد طرر  مروسرو   
به کارورزیح را بر دو  صنردوق  
تررامرریررن اجررتررمررا رری بررا دو سررا   
معافیت کارفرماها بررای بریرمره  
کردن کارگرانشان اندازتیرد و برا  
ازترا  فرمو  ادغرا  صرنردوق هرا  
بعد از غارت و یرپراو   صرنردوق  
های دیهر م رل صرنردوق فروالد  
را ازترا  کردید که پراسرخری بره  
بی پاسخیتان در قبا  زالی شردن  
ذزرریررره مررالرری ایررن صررنرردوق هررا  

 باشد. 
من وقتی با یرک حسراب سراده  
محراسربره مریرکرنرم کره یرطرور  
مررریررررشررررود شرررمرررراهررررا د  از  
ورشکستهی صندوقی بزنید کره  
ترک تررک برریررمره شررده هررایررش  
سالیان سرا  هرر مراه یرک سرو   
حرقرروقشرران را در آن ریررخررترنررد و  
اکنون شما برای پرردازرت حرقروق  
من بازنشسته د  از ایرن مریرزنریرد  
که باید تعداد شاغلیرنری براشرنرد  
که با ح  بیمه ی آنران برتروانریرد  
حقوق من برازنشرسرتره را ترامریرن  
کنید  مرغرز  صروت مری کشرد  

که  سی سا  پردازت بیرمره مرن  
کجا رفت ؟!!! اگر حرقروق یرک  
کارگر را میانهین یک میلریرون  
و دویسرت هرزار ترومران در نر رر  
بهیریم با دوسرا  حر  بریرمره ا   
اگر یک تیکه زمریرن زرریرداری  
بهیرید ودیهر دست بهرش نرزنریرد  

سرا  برعرد   بربرنریرد یره    ٧٢ تا  
 ارز  ریالی پیدا میکند؟ 

سرا  از مرن    ١١ یطور شرمراهرا  
برازنشررسررترره هررر مرراه یررک سررو   
حقوق ا  را گرفته ایرد و اکرنرون  
کاسه یکنم  یه کنرم دسرترتران  

 گرفته اید؟ 
 

ایراد از نف  وجود صنردوق هرای  
بیمه ای و نر را  برازنشرسرترهری  
نیست  اشکا  از وجود دولتهرایری  
بود و هست که پاسخهو نبوده و  
نیسترنرد و در روز روشرن دزدی  
 کرده  و دروغ تحویلمان داده اند.  
شما بدهی تان را پردازت کرنریرد.  
دسررتررترران را از صررنرردوق کرروترراه  
کنید.  دزدان و ازتالب گرران و  
مدیران نجومی بهیر را محاکرمره  
کنید. اموا  بره غرارت رفرتره را  
مسترد کرده  و اداره صرنردوق را  

 به بیمه شده ها بسپارید. 
 ١٥آذر  ١

برای اعتراف دیر شده، اموال ما را باز 
 گردانید

 پروین محمدی  
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وبسایت  حقوق معلم و کارگرر  در  
یادداشتی از صال  آزادی کره فرعرا   
صنفی معلمان مریوان اسرت  زربرر از  
پلرمری شردن دفرترر  کرانرون صرنرفری  
فرهنهریران قرزویرن  تروسر  مردیررکرل  
سیاسی استانداری قرزویرن و حرراسرت  
اداره کل آموز  و پررور  آن اسرتران  
داده؛ و صرال  آزادی بره درسرت ایرن  
اقردا  ارتررجررا رری و ضرردکررارگررری را  
محکو  کرده و از دیهران هم زواسرتره  
است که این اقدا  را محکو  کرنرنرد.  
صال  آزادی در فرازروانرش حرو  ایرن  
اقدا  دولت می نویسدز  از دوسرتران و  
فعاالن صنفی و کرانرونرهرای صرنرفری  
فرهنهیان در سراسرر کشرور اسرترد را  
دار  در مقابله با این اقدا  غیرقرانرونری  
ضررمررن مررحررکررو  کررردن آن از تررمررا   
پررتررانسرریررلررهررای مرروجررود در جررهررت  
بررازگشررایرری دفررتررر کررانررون صررنررفرری  

 فرهنهیان قزوین استفاده کنند ... . 
مٶنرترین راه برای پیشروی مربرارزه  
کررارگررران و مررعررلررمرران در ایررران راه  
اندازتن ا تلاب و ا ترا  زریرابرانری  
اسررت. واضررت اسررت کرره فررعررالرریررن  
جررنرربررشررهررای ا ررتررراضرری بررایررد هررر  
ا تراضی که جا دارد و بشرود  رمرال  
به پیش برد را در دستور زود بهرمارنرد  
و صرررفررا مررنررترر ررر ایررن نررمررانررنررد کرره  
ترر رراهرررات و ا ررترررا  زرریررابررانرری راه  
بیاندازند. اما آنوه که امروزه بیرش از  
هر اقدا  ا تراضی دیهری برد دارد و  

امکان  قب راندن جمهروری اسرالمری  
را دارد  راه انرردازررتررن ا ررترررا  و  
ا تلراب اسرت کره  رالوه برر جرمرع  
کردن کارگرران و مرعرلرمران  ضرو آن  
تشکل مشرخر   برایرد کرل زرانرواده  
ا ضا و کل جامعه را فررازروانرد کره  
به این ا ترا  برپریرونردنرد. جرمرهروری  

هرای مرعرترر     اسالمی از تجمع تروده 
وحشت دارد و بیشترین سرعری زرود را  
مرری کررنررد کرره صرردای ا ررترررا   
کارگران به زیابان نرسد. کرارگرران و  
معلمان باید بسیار طلبکارانه به میردان  
بیایند که رژیمی که نران شربرشران را  
گررررو گررررفرررتررره اسرررت  حررر  نررردارد  
تشکلشان  که ظرفی برای بره پریرش  
بردن مطالبات آنهاست و محلری بررای  
تباد  ن ر و تلمیم گیری شان اسرت   
را غیرقانونی ا ال  کند و دفتر آن را  
پلمی کند! رژیم جمهوری اسرالمری   
هررمررانررنررد هررر رژیررم ارتررجررا رری و  
ضدکارگری دیهری زبانری جرز زبران  

 زور سر  نمی شود. 
 

نررمررونرره دیررهررری از ا ررترررا  برره  
بیحقوقی کارگران و معلرمران  مرطرلرع  
کررردن کررل جررامررعرره و کررل دنرریررا از  
وضعیتی است که جمهوری اسرالمری  
به این اقشار تحمیل کرده اسرت. برایرد  
از هر فرصتی استفاده کرد و با رادیرو  
و رسرانره هرای مروجرود ملراحربره و  
گفتهو کرد که زورگوئی جرمرهروری  
اسالمی را بره گرو  هرمره رسرانرد.  
فررعررالرریررن تشررکررلررهررای کررارگررری و  
معلمان  فعاالن سیاسی ای کره ایرن  
مسائل را پیهیری می کنند  باید برا  
رادیررو و تررلررویررزیررونررهررای زررارجرری و  
اپوزیسیون تماب بهیرند و دنریرا را از  
این وضعیت بازربرر کرنرنرد. ایرن کرار  
بعضا شده  اما به هریروروجره کرافری  
نیست و با آن بیحقوقی صرفی که برر  
کل جامعه و بخلوص به کارگرران و  

معلمران مری شرود ترنراسرب درسرتری  
 ندارد. 
 

فعالیرنری هرمرورون صرال  آزادی  
باید نهادهای بین المللی م ل سازمران  

  کنفدراسیون بریرن  ILOجهانی کار  
الررمررلررلرری اتررحررادیرره هررای کررارگررری  

ICFTU  فدراسیون جهانی اتحادیه  
  نهادهرای  WFTUهای کارگری  

کرارگرری در دیرهرر کشرورهرا مر ررل  
فدراسیون کار آمریکرا  کرنرهرره کرار  
کررانررادا  ا  او سرروئررد  ترری یررو سرری  
بریتانیا و غیره را نامه باران کنند کره  
در ایران یه بالئری بره سرر کرارگرران  
می آید! و زواهان حمرایرت فرعرا  ایرن  
نهادها از مبارزه و ا تررا  کرارگرران  

 بشوند. 
الز  است که وبسایرترهرا و رسرانره  
های اجتما ی این نهادها و فرعرالریرن  
شنازته شده سیاسی در ایران پررکرارترر  
شوند و منبعی بررای اطرال  رسرانری  
بشوند. اینها می توانند به موقع جمرع  
ک یری را به حمایرت از ا رترلراب و  

 ا ترا  کارگران بسی  کنند. 
 

طومارنویسی به مقامات دولرتری   
برررپررائرری غرررفرره اطررال  رسررانرری در  
مناطقی که ا تراضی هست  نوشرترن  
تراکت و غیره راههای دیهر ا رتررا   
هستند که همه ایرنرهرا نرهرایرترا بررای  
ا ررتررراضررات قرردرتررمررنررد زرریررابررانرری و  
ا رتررلرابررات برزرگررتررر نرریرررو مررادی و  

 معنوی جمع زواهند کرد. 
درباره همه این تراکرتریرکرهرا و راه  
یاره ها باید بیشتر نوشت و برا نشران  
دادن موفقیتهای  ملی تاریخری آنرهرا  
حرف زد. اینجا اما  جالرترا الز  برود  
کره در واکرنرش بره فررازروان صرال   
آزادی نکاتی که به ذهنم زطور مری  

 کردند را مطر  کنم.  
 ٧١٦٢ دسامبر    ٧ 

پتانسیلهای برای بازگشایی دفاتر پلمپ شده 
 های توده ای کارگران و معلمان؟ تشکل

 ناصر اصغری 

"خواستهای فووری موا زلوزلوه زدگوان 
 باید تامین شود

زلزله خانه هایمان را ویران کورد و 
امروز بی مسکن در خیابوان و جواده 
میخوابیما برای بسیاری از ما زلزلوه 
زدگان حتی یک چوادر بورای اسوکوان 
موقت این روزهای سخت تامین نشده 
استا این قوابول قوبوول نویوسوتا موا 
مسکن فوری میخواهیما اینهمه خوانوه 
های خالی در شهرهای مختلف هستا 
اینهمه هتل و مراکز موخوتولوف بودون 
استفاده است، ما زلزه زدگوان بوایود 

 فورا در آنها اسکان پیدا کنیما 
بسیاری از مردم صدمه جسموی دیوده 
اندا بسویواری در ایون سورموا و بوی 
تامینوی بویوموار هسوتونودا وضوع بود 
بهداشتی سالمی مردم و خصوصا بچه 
ها و پیران را بوه خو ور انوداخوتوه 
اسووتا مووا امووکووانووات فوووری درمووانووی 

 رایگان میخواهیما
ما موردم زلوزلوه زده هوموه هسوت و 
نیستمان را از دست داده ایم و نویواز 
به تامین هر روزه مایوحوتواو اولویوه 
غذایی، بهداشی، دارویی، پووشواک، 
گرمایشی، و ااا داریما و بایود ایون 

 نیازهای ما تامین شودا
در عین حال دولت در قوبوال توهویوه 
مسکن و تامین ما مسئول استا دولت 
باید بودجه  زم برای تامین مسوکون 
امن و مناسب برای ما زلوزلوه زدگوان 
اختصاص دهدا مسکن هایوی کوه در 
برابر چنین بالیایی چنین ابعادی از 

 خسارات را به مردم وارد نشودا
به ما زلزله زدگان که زندگیموان را 
از دسووت داده ایووم، دولووت بووایوود 

 خسارت بپردازدا
ما زلزلوه زدگوان کوارموان و اموکوان 
تامین زنودگویوموان را از دسوت داده 
ایما تا مادامیکه کاری پیودا نوکورده 
ایم که زندگوی موان را بوگوذرانویوم، 
دولت باید همه ما مردم آسیوب دیوده 
در زلزله را تحت پوشش کموک هوای 

 خود قرار دهدا 
دولت باید شرای ی فراهم کونود کوه 
کودکان ما فورا به مدرسه و آمووزش 

 دسترسی پیدا کنندا
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 مركز پژوهش های مجلس ، زجركش كردن مردم در ایران ٩٥٥٥١گزارش 
 رضا رشیدی  

ارگانها و بخشهای مخرترلر   
حكومت سرمایه داری در ایرران  
هررر روز نررقررشرره جرردیرردی برررای  
گرفتن بیش از پیش شریرره جران  
مرد  مری ششرنرد  برا تراسریر   
بنهاههای اقتلرادی در جرهرت  
منافع اقلیتی مفتخور تا ایرجراد  
ارگانرهرای سررشروب و ترحرمریر   
مررررد  از قررربررریرررل شررروراهرررای  
اسالمی  زرانره شرارگرر  بسریر   
شارزانه  دست اندازی به هرمریرن  
قررانررون شررار ارتررجررا رری و ضررد  
شارگرری و ترغریریررات در آن    
میلیارها  دالر از مرحرل شرار و  
تال  مرد  شارشن را  بره جریرب  

 میزنند. 
 

اینبرار برا دسرت انردازی بره  
سازمران ترامریرن اجرترمرا ری برا  
 نوان تغییرات بنیادی در جرهرت  

جررلرروگرریررری از ورشرركررسررتررهرری   
سازمان تامین اجتما ی   مررشرز  
پهوهش مجل  گزارشری داده و  

در آن هشدار بره ورشركرسرترهری   
سازمان تامریرن اجرترمرا ری داده  

 است. 
صرفرحره ای    ٢١ این گزار   

بخشهای مرخرترلرفری دارد و برا  
شلری مرقردمره یریرنری در آزرر  
گزار  پیشنرهراداتری را مرطرر   
شرده شه تماما به نفع آقرازاده هرا  
و مفتخورهای حاشم و زجررشرش  
شردن مرد  در ایران است تمرامری  
پیشنهرادات بره هرم پریروسرتره و  
سیستماتیك در جهرت حرمرلره بره  
اندك معیشت و تامین اجتما ری  
مررد   در ایرران  ترنر ریرم شررده  

 است .  
در این گزار  با آوردن آمرار  
و ارقا   از جملره شرم شردن نرر   
تررولررد  افررزایررش یشررمررهرریررر  
بازنشرسرترهران  افرزایرش از شرار  
افتاده گان  پیشی گرفترن رشرد  

ملرررف نسرربررت برره مررنررافررع  
سازمان  شسری نقدینهی   رد   
پردازت بردهری سرازمران تروسر   
دولت  رشد مستمری بهیران  بره  
ترعررداد برریررمره شرردگران  نررتریررجرره  
گرفته شره سرازمران در اسرترانره  
ورشكسته گری قررار دارد و در  

هرزیرنره    -٦ آزر پیشنهاد داده شه  
 های اجرایی سازمان شم شود  

لغرو تردریرجری مرعرافریرت  -٧ 
 های بیمه ای 

 افزایش سن بازنشستهی   -١ 
ترربرردیررل برریررمرره هررای    -٤ 

 ازتیاری به اجباری 
تررغرریرریررر شرریرروه پررردازررت  -٥ 

 مستمری 
افرزایرش تردریرجری طرو     -١ 

مرربررنررای مررحرراسرربرره مررزایررای  
 مستمری 

شاهش ضرریرب مرحراسربره   -٢ 
 مستمری 

تجدید ن ر در درصرد از    -٢ 
 شار افتادگی 

اصررال  قررانررون برریررمرره    -٣ 
 بیكاری 
ا ررمررا  جررریررمرره برره    -٦١ 

 بازنشستهی های زودرب 
 شاهش تعهدات دولت   -٦٦ 

فرمو  برنردی  از مرقردمره  
گزار  تا انتهای   پیشنرهرادات  
مرطرر  شررده   هرجررو  گسرترررده  
دیهری به باقی مانده مرعریرشرت  

 میلیونها نفر است.  
لغو تدریجی معافریرت هرای  
بیمه ای  یعنی شم شدن تعهدات  
دولت در قبا  مرد  با شاسرترن از  
سوبسیدها برای دارو   درمران و  
هزینه های پزشكی  و ترامریرن  
اجتما ی از جمله بیمه بیركراری  
 از شار افتادگی  میزان پردازرت  
مستمری تامریرن زرانرواده هرای  

 بدون سرپرست و غیره 
افزایش سن باز نشستهری ز   

همه میدانند شه شررایر  شرار در  
ایررران برره غررایررت سررخررت  ضررد  
انسانی است   دستمزدها یندیرن  
برابر زیرر زر  فرقرر اسرت و ترا  
مرررردت هررررا هررررم پررررردازررررت  
نررمرریررشررود قررراردادهررای نررا امررن  
شرغرلرری و ضرد شرارگررری  برری  
نباتی شغلی   وضیتی را بررای  
مرد  شارشن ایجاد می شرنرد شره  

متاسفانه آمار  فروت شرارگرران   
بازنشسته هر روز بیشتر از قربرل  
اسرررررررت افرررررررزایرررررررش سرررررررن  
بازنشستهی یعنی گرفتن شریرره  

 جان مرد  تا د  مرگ.  
ترررغررریررریرررر شررریررروه پرررردازرررت  
مستمرری و افرزایرش تردریرجری  
طررو  دوره مرربررنررای مررحرراسرربرره  
مزایای بازنشرسرترهریز در حرا   
حاضر حد اقل سن بازنشسترهری  

سرا  سرن و ده    ١١ در ایران برا  
سررا  پررردازررت برریررمرره اسررت  در  
همریرن وضرعریرت برازنشرسرترهران  
برای تامین زندگیشان مجبرورنرد  
در جررایرری دیررهررر و ایررنرربررار بررا  
دستمزدهای به غایت ناییز شرار  
شنند  با اجرایی شردن ایرن طرر   
نیمی از مرد  در ایران زیر فشرار  

 بیش از پیش قرار می گیرند 
شرراهررش ضررریررب مررحرراسرربرره  
مستمری  تجدید ن ر در درصرد  
از شار افتادگی  اصرال  قرانرون  
بیمه بیكاری طرر  هرایری اسرت  
شه ترمرامرا زنردگری مریرلریرونرهرا  
شارگرر شراغرل و برازنشرسرتره و  

 بیمار  راتهدید میكند  
 

 كاهش س و تعهدات دولت:  
 شدا  تعهدات!؟ 

ترا    ٦١ شارگری شره روزانره  
سا ت شارمیركرنرد و هرنروز    ٦٢ 

هشتش گرو نره ا  اسرت دولرت  
شرردا  تررعررهرردات را در قرربررا   
شهروندانش داشرتره اسرت  از راه  
انررردازی تشررركرررل هرررای ضرررد  

شارگری و ارگرانرهرای سررشروب  
شارگرران در شرارزرانره جرات ترا  
تغییرات در قانون شار و ترحرمریرل  
قراردادهای نرا امرن شرغرلری ترا  
ازررتررالب هررای مرریررلرریرراردی از  
همین صندوق تامین اجرترمرا ری  
توسر  مرقرامرات ریرز و درشرت  
دولتی و محكو  شردن  شارگرران  
برره زنرردان و شررالق و تررحررمرریررل  
دستمزدهای یرنردیرن بررابرر زیرر  
ز  فقر به مرد  حاصل شار شررد  
و تررعررهرردات دولررت و حرركررومررت  

 سرمایه داری در ایران است.  
نباید گماشت این گزار  در  
سكوت زبری مراحل اجرایی آن  
هررمرروار و اجرررایرری شررود  بررایررد  
وسیعرا  برا ا رتررا  و ترجرمرع  
ا رتررا  شررد  نربرایرد گرماشررت  

شسی جرات شند بیش از ایرن بره   
معریرشرت و جران مررد  ترعرر   

 شنند  
باید تشركرل هرا و فرعرالریرن  
شارگری و تمامی مرد  شرارشرن  

 به این طرحها ا ترا  شنند  
بررایررد صرر  مررتررحرردی از  
شررارگررران شرراغررل  بررازنشررسررترره و  
میلیونها شارگر بیكار به زواسرت  
افزایش دستمرزدهرا ایرجراد بریرمره  
های فراگیر  بهداشت و درمران  
و آمرروز  و پرررور  رایررهرران  

 آزادی ایررجرراد تشرركررل برردون  
دزالت دولت  با تشكریرل جربرهره  
 لیه فقر و گماشتن ایرن سرطرت  
از توقع  در مقابل جامعه   ایرن  

 طرحها را به شكست ششاند 
هررم اشررنررون شرره ا ررتررراضررات  
معلمان و بازنشستهان و بخرشری  
از پرستاران  و شارشنان بخشهرای  
مخابرات ابعاد سراسری گررفرتره  

 است  
 

 بررایررد بررا فرررازرروان دادن برره  
میلیونها شارگر بیكار  آنان را بره  
شرشت در ا تراضات و تجمرعرات  
شارگری تشوی  و تررقریرب شررد.  
بایرد برا زریرل  ر ریرم بریركراران  
تجمعات دها هزار نفری سازمران  

 داد .  
 

زانواده های شارگران شاغرل  
و بررازنشررسرتررهرران و مررعرلررمرران و  
بیكاران بخش مهمری از نریرروی  
ا ترا  به شرایر  حراظرر اسرت  
 باید در هرر ا رتررا  و ترجرمرع  
زانواده هرایرمران را هرمرراه زرود  

 داشته باشیم.  
 زنده باد اتحاد شارگری 

 زنده باد جبهه  لیه فقر  
 رضا رشیدی  

 فعا  شارگری  
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آبان بره روا  مرعرمرو     ٧٣ روز  
هر ساله مراسمی از سروی زرانره  
کارگر  ایرن تشرکرل دسرت سراز  
حکومتی به منراسربرت سرالرهررد  
تلویب قانون کار ضد کرارگرری  
رژیم اسالمی برگزار شرد. جشرن  
تلویب قانون کار در واقرع جشرن  
 روج این نهادهای ضدکرارگرری  
در ایررران اسررت. قررانرررون کرررار  

بره    ١٣ جمهوری اسالمی در سا   
تلویب رسیرد. ایرن قرانرون مرهرر  
ترروازن قرروای بررعررد از جررنررگ و  

را برر    ١٢ سرکوبهای زونین سا   
زود دارد. از همین رو قانون کرار  
جمهوری اسالمی  قانون شرریرعره  
اسالمی  قانون آپارتایرد جرنرسری   
قانونی فاشیستی و قومرهررایرانره  
و قانون بردگی کارگر اسرت. از  
جمله در این قانون کارگر از حر   
تشررکررل  حرر  ا ررتررلرراب  حرر   
ن ارت بر شرای  کار  و از پایره  
ای ترین حقوق اجتما ی مرحررو   
است. اما نف  اینکره جرمرهروری  
اسررالمرری نرراگررزیررر برره تلررویررب  
قانونی به اسم قانون کار تن داد   
حرراصررل ا ررتررراضررات گسررترررده  
کارگری بود.  ضمن ایرنرکره برر  
سر تلرویرب هرمریرن قرانرون کرار  
موجود  نرزدیرک بره یرک دهره  
جدا  و مبارزه صورت گرفت. در  
نتیجه این مبارزات قانون کرار از  
قانون اندر باب االجراره بره قرانرون  
کار فعرلری کره برازهرم قرانرونری  
اسالمی و ضد کرارگرری اسرت   
ترربرردیررل شررد. از جررمررلرره از سررا   

جررمررهرروری    ٦١١٥ تررا    ٦١١٦ 
اسرررالمررری در بررررابرررر فشرررار  
ا تراضات کارگری  ناگزیرر شرد  
سرره پرریررش نررویرر  زررود را پرر   

بهیرد و در پریرش نرویر  هرای  
آزرشان شوراهای اسالمی را جلرو  
آوردند تا انتقادات نیم بند آنرهرا را  
بحساب مشرارکرت کرارگرران در  
تهیه و تدوین قانون کار برهرمارنرد  
و ازایرررن طرررریررر  ا رررترررراضرررات  
کارگران را  قب زنند. از هرمریرن  
رو ایررن نررهررادهررای دسررت سرراز  
حکومتی زود یرک پرای مرهرم  
ملوب شدن  پریرش نرویر  آزرر  

بودند. بعرد    ١٣ قانون کار در سا   
هم دیدیم که این نرهرادهرای ضرد  
کارگری در قانون کار جمرهروری  
اسالمی مکان و نرقرش مرهرمری  
پیدا کردند و در این قرانرون هرمره  
جررا برره  ررنرروان  نررمررایررنرردگرران  
کارگری  تعری  شده انرد.  برنرا  
بر قانون شوراهای اسالمی الرترزا   
آنها به والیت فقیه اجبراری اسرت  
و بعنوان ابزار دسرت کرارفررمرا و  

دولررت در کررارزررانررجررات  نررقررش   
جرراسرروسرری در کررارزررانررجررات و  
کررنررتررر  و مررهررار ا ررتررراضررات  
کارگری را بر هده دارنرد. مر را   
های آن فراوان است و ایرنررا زرود  
نیز در اظهاراتشان بارهرا و برارهرا  
بیان کرده اند. بطور م ا  ینردیرن  
سا  پیش حسن صادقی یکری از  
سردمداران زانه کارگر رسرمرا بره  
نقش زانره کرارگرر در سررکروب  
ا تراضات کارگران ا تراف کررد  

یررنرردیررن سررا  قرربررل  “ و گررفررتز   
مجلسیان زانه کارگر را مسرخرره  
می کردند. فررامرو  کررده انرد  
که زانه کارگر نهرماشرتره اسرت  
که ا تلابات پراکنده کرارگرری  
سراسری شده و از کرارزرانرجرات  
بیرون بیاید که اگر زانه کرارگرر  
نبود تا کنون جمهوری اسرالمری  

برار    ٣ تحقیقا تروسر  کرارگرران  
یرک نرمرونره  ”.  شرد   سرنهون مری 

دیهر بارز ایفای این نقش  حرمرلره  
آنران    ٢٤ وحشیانه اردیبهشت سا   

به محل نشسترهرای سرنردیرکرای  
کررارگررران شرررکرررت واحرررد بررره  
سرکردگی  لیرضا مرحرجروب و  
حسررن صررادقرری و  ررلرریرررضررا  
 ریرروضری و دیررهرر سرران زرانرره  
کارگر و شوراهای اسالمی کرار  
بررود کرره مررحررجرروب در کررمررا   
وقاحرت از آن دفرا  کررد و آنررا  

 تایید نمود. 
 

نکته اینجاست که گسرترر   
ا ررررتررررراضررررات کررررارگررررری و  
آبروبازتهی شوراهای اسالمری و  
زررانرره کررارگررر برره رو در روی  
کرارگرران برا آنرهرا شردت داده و  
 مال بره حراشریره رفرتره انرد. از  
سوی دیرهرر ترعررضرات هرر روزه  
حکومت اسالمی به معریرشرت و  
زندگی کرارگرران ترحرت  رنروان  
 اصال  قانون کار  و زرارج شردن  
بخش  ر ریرمری از کرارگرران از  
پوشش هرمریرن قرانرون کرار ضرد  
کارگری  برا رث شرده کره ایرن  
تشرررکرررل هرررای دسرررت سررراز  
حکومتی هر روز بری ازرتریرارترر  
شده و دیرهرر مرکران و جرایرهراه  
قبلی را برای حکومت اسرالمری  
نداشته باشند. به  بارت روشرنرترر  
حکومت اسالمی حرتری ترحرمرل  
این تشکلهای دست ساز زرود را  
هررم نرردارد و هررمررواره یررکرری از  
بندهای طرحهرای ترغریریرر قرانرون  
کارشان  حمف مرکران شروراهرای  
اسالمری بروده اسرت. در هرمریرن  
راسررترراسررت کرره جررنررگ ایررن  

نهادهرای حرکرومرتری کره زرود  
نقش مهمی در بخور بخرور هرای  
رانررت زررواران حررکررومررترری در  
کررارزررانررجررات و فرررو  سررهررا   
کارزانجات داشته انرد  حرفر  و  
استحکا  موقعیت زودشان اسرت.  
از جمله مخالفت زوانری هرایشران  
در برررابررر طررر  هررای تررعرررضرری  
حکومت به اسرم  اصرال  قرانرون  
کار   در جهت کشاندن مربرارزات  
کارگری به دفا  از قرانرون کرار  
ضدکارگری اسرت. بره  ربرارت  
روشنتر آنرهرا  سرعری مریرکرنرنرد  
مررربرررارزات کرررارگرررران را وجررره  
الملالحه ای برای سهم زرواهری  
زود در نزا های درون حکومتری  
و کشاندن ایرن مربرارزات بردنربرا   
جناحی از حکومت قرار دهرنرد و  
موقعیت زود را مستحکم کننرد.  
در همین راسترا یرک برحرث داغ  
سخرنررانری هرا در مرراسرم زرانره  
کارگریهرا در سرالرهررد تلرویرب  
قانون کار در بیست و نهم آبرانرمراه  
امسا  مخالفت زوانی با منراطر   
ویهه اقتلادی بود. دلریرلرش نریرز  
بسادگی اینست که این مرنراطر   
بنا بر تعری  زارج از شمو  قانرون  
کار هستند. شکرل اسرترخردا  در  
این مناط  قراردادی و پریرمرانری  
است و در بررابرر هرر ا رترراضری  
جوابشان ازرراج کرارگرر اسرت. و  
اینها مناطقی هستند که هر روز  
بر تعدادشان اضافه شرده و زرانره  
کارگر و شوراهرای اسرالمری در  
آنها جایی ندارند. بدین ترتریرب در  
حالی که کارگر به قانون کار و  
کل این بساط بردگری مرعرترر   
است  زواسرت اصرلری کرارگرران  
لغو قانون مناط  ویهه اقرترلرادی  

است  زانه کارگر و دارو دسرتره  
هررایررش تررال  دارنررد مرربررارزه  
کارگران را دسرترمرایره ای بررای  
بررازیررابرری مرروقررعرریررتررشرران در ایررن  
مررنرراطرر  قرررار دهررنررد و بررازهررم  
فرازوانشان بیعت برا قرانرون کرار  

 اسالمی است.   
  ٧٣ در سخنرانی های مراسم  

آبان  سخنرانانی یون محجوب برا  
ا ال  اینرکره  دسرت کسرانریرکره  
 لیه کرارگرران قرانرون برنرویسرد   
قطع میکنیرم   ا رال  مریرکرنرنرد  
که با تما  قدرت به دنبا  اجررای  

 قانون کار هستند.  
 

اجرررای قررانررون کررار  یررعررنرری  
مررحرررومرریررت کررارگررران از حرر   
تشکل  حر  ا رترلراب و آزادی  
هررای سرریرراسرری پررایرره ای در  
جامعه. اجرای قانون کار یرعرنری  
اجررررایررری کرررردن جررردا سرررازی  
جنسیتی در محی  های کرار و  
آپارتاید جنرسری و اجررای قرانرون  
فاشیستی حکومت اسرالمری در  
قربرا  کرارگرران افرغرانسررترانری و  
دیهر کرارگررانری کره از دیرهرر  
کشورها به ایران آمده و شهرونردان  
این جامعه هستند. اجررای قرانرون  
کار یعنی حرفر  نر را  مروجرود.  
کارگران برا اقردا   رمرلری زرود  
بررای ایررجرراد تشررکررلررهرایشرران  بررا  
تجمعات و ا رترلرابرات هرر روزه  
شان  این قانون را هر روزه زیرر پرا  
گماشته اند. کرارگرران زرواسرترار  
جررارو شرردن کررل بسرراط ترروحررش  
سرمایه داری حاکم   برا قروانریرن  
ارتجا ی اسالمی  و تشکلرهرای  
دست ساز حکومتی ا  هستنرد.  
 کل این بساط را باید جارو کرد.  

 کارگران و قانون کار جمهوری اسالمی 
 شهال دانشفر 
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موورکووز دولووتووی آمووار ایووران 
اعوالم فوورموودنود" یوک دوم 
مردم ایران حال کار کوردن 
ندارند"  البته اگر ایون را 
نمی فورموودنود جوای بسوی 
تعحب اسوتا یوکوبوار دیوگور 
دسوووت انووودرکوووان سوووتوووم 
واستثمار که از قوبول تووده 
های مردم به زندگی انوگول 
وار خود ادامه میدهونود موا 
مووردم را مووتووهووم بووه توون 
پروری و بیوکواری نوموودنود 
بنا به این سورشومواری کوه 

صورت گرفته "  ١٥در سال 
میلیون نوفور ایورانوی بوا ٣١

وجووود داشووتوون توووانووایووی، 
عالقه ای به کار کوردن از 
خود نشان نوموی دهونودااا" 
واقعا باید بوه ایشوان چوه 
گووفووت؟ حوو  موو وولووب را 
خواننده های این خوبور را 
در کامنتهای که در یکی از 
سایتهای حکومتی گذاشتونود 
ادا کرده اند و من دراینجوا 
بووه مووواردی از آن اشوواره 
موویووکوونووما فووقووق  زم اسووت 
اشاره کنم م البی از ایون 
دست حداقل سوالوی یوکوبوار 
روی سایتهای خبری حکومت 

سوال  ٣میورودا شوایود در 
پوویووش هوومووچوویوون موو ووالووبووی 

درصود  ٥١منوتوشور مویوشود 
خوووانوونوودگووان خووبوور تووحووت 
تاثیر تبلیغات بورژوازی با 
در تووایوویوود آن کوواموونووت 
میگذاشتند ولی اکنوون نوود 
درصد کسوانوی کوه کوامونوت 
گذاشتند به نوعی انوزجوار 
خودشان را از این حوکووموت 
و نحوه نگاهش را به موردم 
نشان داده اند ایون گووشوه 
ای کوچک از این اسوت کوه 
مووردم دارنوود خووودشووان را 
بواور مویووکونوونود و توووهویوون 
 حکومت را جواب میدهند:

 
"کار نه، بگو بردگی/ مرکوز 
امار چوقودر کوار بوه موردم 
دادی وگفتند انجام نمیدیوم 

بووی لوویوواقووتووی خووودتووون را 
گردن مردم نیندازید ل فا/ 
اگر مناور شما کوار کوردن 
بوورای کووارفوورموواهووای مووفووت 
خوری هست که توا مواهوهوا 
حوقووق فورد رو در حسوواب 
های خصوصی برای گرفوتون 
سووود نووگووه موویوودارنوود و 
پرداخت نومویوکونونود هوموون 
بهتر که جوانان کار نکننود 
چون که اسمش کار نویوسوت 
بلکه بیگاریست !!/ مومولوکوت 
را کردن بنگا دش و فوکور 
 ٥میکنونود موردم بوا روزی 

د ر میتوانند زندگی کنونود 
خووجووالووت هووم نووموویووکووشوونوود 
مملکتی کوه هور گووشوه ان 
مملو از ثروت اسوت مونوتوهوا 
اگر دزد پوروری نوبوود ایون 
وضع این ملت نبوود/ درسوت 
مویووگوه، یوه حسواب کوتوواب 
پیش خودت موی کونوی اگوه 
خودمو پاره کنم کار گویورم 

توومون  ٣بیاد بعود مواهوی 
سوال بوایود کوار  ٥١بگیرم 

کنم هیچی هم خرو نوکونوم 
تا یه خونه بخرم،حس بوی 
حووالووی کووه هوویوو  حووس 
خوووودکشوووی بوووهوووت دسوووت 

چه آمار دقیقی! چوه  میده/
ناریه مشعشعی! نوویسونوده 
بیاید در یک میدان عموموی 
این سوخونوان را بوا صودای 
بلند به زبوان بویواورد توا 
مردم جوابوش را بودهونود!/ 
آره وا ا اصوووال حسوووش 
نیستا آخه زندگی تو ایون 
کشور برای آدم حوس زنوده 
بودن هوم نوموی ذارها چوه 
برسه به حس و حوال کوار 

ااا اصووال ایوورادی  کووردن!
ندارها به جواش یوه چونود 
درصد هستن که به انودازه 
همه بی حا ن مملکت ، هم 
حس زنده بوودن دارنا هوم 
حس لذت بردن از زنودگویا 
هووم حووس کووارا هووم حووس 
تفریوا/ حا  نوه ایون کوه 
مسوولین خیلی کار میکونون/

البته کار داریوم توا کوارا 
بعضی کارها بیوگواری انودا 

میلیوون درمویواره  ٥١١طرف 
 ٩)کارفرما( حقوق کارمنود 

میلیونه بعدا انوتواوار داره 
انووگوویووزه بوومووونووه؟ تووا کووی 
زیردست بمونم؟/مبنا را کوه 
نمایندگان مجلس خبرگان و 
مجولوس شوورای اسوالموی در 
نار نگرفته بواشونود/کواموال 
پوویووش بوویوونووی مووی شوود در 
نووهووایووت مووردم بووه عوونوووان 
مقصر اصلی معرفی خواهنود 
شد ا/ شاید هم تمایلی بوه 
بووردگووی نوودارنوود بووا ایوون 
وضووعوویووت دسووتوومووزدهووا/ بووی 
شرمی و گسوتواخوی از ایون 
بیشتر نتواند بوود ا موردم 
توواب و توووان کووار کووردن 
دارند ولوی بوه انوگویوزه ی 
ناکارآمدی و نواشوایسوتوگوی 
شما کار می جویند و نوموی 
یابند ! با این دستمزدهوای 
نوواچوویووز ، بووخووش بسوویووار 
بزرگی از مردم روز و شوب 
کار می کنونود توا از پوس 
نوویووازهووای نووخووسووتوویوونووشووان 
برآیند ا چنین مردمانی بی 
گموان تونوبول و تون آسوان 
نیستونود ا بوه جوای آموار 
سازی ، موردانوه و از روی 
راستی بکوشید این دشوواری 
بزرگ را چاره کنید و اگور 
نمی توانویود بور نواتووانوی 
خود خستو شویود و کونواره 
گیرید ا/مردم ایران تونوبول 
هستند بی مصورف، احومو  
وااا همه چیز اینجوا ارزان 
است ارزانوتوریون ایونوتورنوت 
دنوویووا وااا نووویسوونووده هووم 
تووافووتووه جوودابووافووتووه! وای 
بروزی که مردم به صوحونوه 
بیایند و به زبانی کوه موی 
فهمید حالیان بکونونود ایون 
زبووان درازی هووا یووعوونووی 

 چه!ااا"
 
 
  

 این زبان درازی ها یعنی چه!""
 یاشار سهندی  

و قابل سکونت و مقاو  در بررابرر  
سرما و برف و باران گردیده انرد   
از زرود برروز نرداده و در جردی  
ترین شکل از نرمرایرش زرود در  
میان مرد  زلزلره زده بره  رنروان  
کمک کننده ای برا کرمرترریرن  
ظرفیت از کمک رسانی ظراهرر  
گشته است  توان تحمل صرحرنره  
هرررای پرررر شرررور مررررد  در  
همبستهری و رسرانردن کرمرک  
هایشان به هم نو ان آسیرب دیرده  
زود را نرداشرتره و در حرالریرکره  
تاکنون تعدادی از این انسانهرای  
فداکار و انسران دوسرت مرانرنرد  
ابوبکر معروفی و کمک رسران  
فردارکرار دیررهرر اهرل یرکری از  
شررهرررهررای شررمررالرری کرره در  
روزهررای او  بررعررد از زلررزلرره برره  
زرراطررر واژگررون شرردن کررامرریررون  
هایشان هنها  کرمرک رسرانری  
در جرراده غرریررر ایررمررن نررالث  
باباجانی جران زرود را از دسرت  
دادند و در مردت هرمریرن هرفرتره  
گمشتره  رلری دالویرز و امریرن  
 زیزی  در مسیر جراده سرنرنردج  
مریوان دیار سانرحره شرده و بره  
شرردت آسرریررب دیررده انررد  کررمررا   
مررادی  آکررو و حریرردر پرراالنرری  
اهالی سرپل ذهاب حین کرمرک  
رسرررانررری در جررراده روسرررترررای  
کوئیک دیار حادنه گرردیرده و  
جان بازته اند و اقبا  فیروزبرخرت  

سالره و از امردادگرران    ٧٣ جوان  
منطقه سرپل ذهاب در روسرترای  
سیوره هوار در نتریرجره د روا برر  

سر گرفتن کانک  جان زرود را  
از دست داده اسرت و شرایرد براز  
هم انسانهای دیهری بره زراطرر  
نجات جان زلزله زدگان سالمتری  
زود را به زطر اندازته و یا جران  
بازته اند  دولت برا برکرارگریرری  
بازوان سرکوبش ا م از دسرترهراه  
هررای قضررائرری  امررنرریررترری و  
انت امی برا اقردا  بره ترهردیرد و  
ا ما  فشار بر فعالریرن کرمرک  
رسان در صردد مرقرابرلره برا ایرن  
هررمرربررسررتررهرری و مررمررانررعررت از  
امدادرسانی بره آسریرب دیردگران  
که به زاطر شرای  وزیم نراشری  
از زلزله در معرر  زرطرر جردی  

 قرار گرفته اند بر آمده است.  
باید به این شریروه سررکروبرهررانره  
که نتیجه ا  تنهرا و بری پرنراه  
ماندن دهها هزار انسان دردمرنرد   
داغدار و هست و نیست از دسرت  
رفته در برابر مشرقرات مرهرلرک  
ناشری از فراجرعره زلرزلره اسرت   
متحدانه ا ترا  کررد و ضرمرن  
زواستن از دولت که به وظایفرش  
در قربرا  ترنمریرن فروری کرلریره  
نیازمنردیرهرای زلرزلره زدگران از  
جمله اسکان آنها در مکان هرای  
امن  زواهان مرتروقر  شردن هرر  
گونه ترهردیرد  احضرار و ا رمرا   
فشار بر فعالین و ایجاد فضرای  

 ر ب و وحشت گردید. 
 

انجمن صنفری کرارگرران بررق و  
فرررررلرررررزکرررررار کررررررمرررررانشررررراه     

 ٦٦/٣/٦١٣١ 
 

احضار و تهدید فعالین کمک رسان به آسیب دیدگان 
 زلزله کرمانشاه ضدیت آشکار با نجات انسانها 
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار 

 کرمانشاه    
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 شهال دانشفر 
 کارگران در هفته ای که گذشت

 جنجال گرانی نان
 آذر در مقابل مجلس   ٩١بازنشستگان در تدارک تجمع سراسری 

 کارگران بازنشسته کیان تایر تجمع خود را برگزار کردند
 کارگران نیشکر هفت تپه در تدارک اعتصابی قدرتمند  

بحث بر سر گررانری نران و جرلرو  
آمدن بحث دستمزدهای ینرد برار  
زیر ز  فقر  ترجرمرع ا رترراضری  
کارگران بازنشسته کیان تایر برنرا  
برر فررازروان قربرلری ا رال  شرده   
تررردارج ترررجرررمرررع سرررراسرررری  
بررازنشررسررتررهرران برررای فرررازررون  
نونزدهم آذر مراه زرود در مرقرابرل  
مجل  اسالمی  زربرر در مرورد  
وضررعرریررت رضررا شررهررابرری  ضررو  
هیات مدیره سندیکرای واحرد در  
زندان در کنار ازربرار ا رترراضری  
هر روزه کارگری  سر تریرتررهرای  
مررهررم ازرربررار و مسررائررل هررفررترره  

 گمشته هستند. 
 

 جنجال گرانی نان
در حررالرریررکرره قرررار بررود از روز  
یرهررار  آذر مرراه در تررهررران و از  

هرا    آذر ماه  در اسرتران   ١ دوشنبه  
  ٦٥ قیمت نان با افرزایرش قریرمرت  

درصدی همراه باشد  روحرانری در  
آذر ایرن تلرمریرم را    ٤ همان روز  

فعال منتفی ا ال  کرد.  جرالرب  
اینجاست که زبر افزایش قریرمرت  
نان بالفاصله  ولوله ای در مریران  
مرررد  برره راه انرردازررت. در د   
نزا های حرکرومرتری  مرقرامرات  
دیهرشان با گرفرترن ایرنرکره قررار  

درصد اضرافره شرود     ٦٥ بوده نان  
اما با کاهش وزن یانه یا زرمریرر  

درصد اضافه شده  سعری    ١٧ نان  
کردند بازار یانه زنی را برر سرر  
میزان این افزایش داغ کنند. امرا  
حرف مرد  این بود که نره ترنرهرا  
قیمت نران نربرایرد افرزایرش یرابرد   
بررلررکرره سرروبسرریرردهررایرری کرره از  

کاالهای اساسری ای یرون نران  
حمف شده  باید بازپردازت گرردد.  
بحث مرد  این بود که قیمت نران  
در  مل مدتهاسرت کره افرزایرش  
یافته و تهیه آن همین امرروز نریرز  
برای زیلی از مرا دشروار اسرت.  
حرررف مرررد  ایررن بررود کرره در  
حالیکه دستمزدها یرنرد برار زیرر  
ز  فقر است  اینان مریرخرواهرنرد  
قیمت نان را رسما افرزایرش دهرنرد  
و سفره ما را از نران هرم زرالری  
کنند. حرف مررد  ایرن برود کره  
آزر سا  است و میخواهند با ایرن  
کار زمینره هرای گررانری هرای  
بیرشرترر را بررای سرا  آتری پری  
ریزی کنند  نان  که گرران شرد   
گرررانرری هررای دیررهررر برردنرربررالررش  
زواهد آمد  و اینرهرا برحرث هرای  
داغی بود که در کویه وزیرابران  
و در مدیای اجتما ی در مریران  
مرد  جریان داشت. با به پرا شردن  
ینین جنجالی بر سر گرانی نران   
ترسریردنرد و زرودشران آنررا یرک  
زلررزلرره اجررتررمررا رری زرروانرردنررد و  
روحانی فورا افزایش قریرمرت نران  

 را   فعال  منتفی ا ال  کرد.  
زلرروصررا ایررن اتررفرراق در حررالرری  
روی میدهد که جامعه مرلرترهرب  
است. زلزله غرب کشرور و مروج  
همبستهی مرد  با زلرزلره زدگران  

نمادی روشن از ا ترا  و زشرم   
مرد   لیه کل حکومت و بسراط  
دزدساالر  برود. زلرزلره ای کره  
ابررعرراد سرریرراسرری بسرریرراری برررای  
حکومت داشت. بعالوه گسرترر   
دامنه فرازوان هرای ا رترراضرات  
سررراسررری کررارگررری و ابررعرراد  
اجررتررمررا رری تررر و وسرریررعررتررر ایررن  

ا تراضات  از جرمرلره ترجرمرعرات  
سررراسررری هررر روزه کررارگررران   
بررازنشررسررتررهرران و بررخررش هررای  
مختل  مررد  در بررابرر مرجرلر   
اسالمی و مراجع مختل  دولرتری  
 لریره فرقرر  گررانری  تربرعریر    
نابرابری   ازرترالب هرا و بررای  
داشترن یرک زنردگری انسرانری   
فضررای پررر و تررب و تررابرری از  
ا ررترررا  و مرربررارزه در مرریرران  
کارگران را به نمایش مریرهرمارد.  
پهواج ا تررا  مررد  در بررابرر  
گرانی نان  کل حرکرومرت را بره  
هراب اندازت و  رجرالرترا  رقرب  
نشستند. و نره ترنرهرا ایرن برلرکره  

اکنون بحث از موضو  نان فرراترر  
رفته است. مرد  پو  آب  بررق و  
گاز را نمیدهند و ازبار حرکرایرت  
از ا ررتررراضررات جررمررعرری آنرران در  
مقابل مامورین زورگوی دولرتری  
برای گرفتن  پرو  آب و بررق و  
گاز حکایت دارد. همونین بحرث  
بر سر زواست افزایش دسترمرزدهرا  
دوباره باال گرفته است. زلروصرا  
آزر سا  اسرت و مرو رد ترعریریرن  
حداقل دستمزدها برای سرا  آتری  
رسیده است. دولت کرمریرتره مرزد  
زود را تعیین کرده است و جبرهره  
بندی ها دارد شرکرل مریرهریررد.  
کارگران به دستمزدهای یند برار  

زیر ز  فقر ا ترا  دارنرد و بره  
 نوان اولین گا  زواستار افزایرش  
فوری دستمزدها بره  براال ترر از  

میلیون تومانی زر  فرقرر    ٤ رقم  
هستند. و این زرواسرت امرروز بره  
شررعررار ا ررتررراضرری تررجررمررعررات  
سررراسررری کررارگررران  مررعررلررمرران   
بازنشستهان  پررسرتراران و برخرش  
های وسیع حقوق بهیران جرامرعره  
تبدیل شده اسرت. زرالرصره کرال   
اینکه بحث بر سر نران  برحرث برر  
سر زندگی و معا  است. برحرث  
بر سر حقوقهای نجومی مقامرات  
حکومتری و فرالکرت  رمرومری  
مرررد  اسررت. مرررد  در دفررا  از  
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٤٩٤١ آذر ٤٩  کارگر کمونيست    

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

زندگی و معیشتشان ایستراده انرد  
و زندگی ای انسرانری را طرلرب  
میکنرنرد. مررد  زرواسرترار جرارو  
شدن کرل ایرن بسراط تروحرش و  

 بربریت هستند.  
 

بووازنشووسووتووگووان در 
توووودارک تووووجوووومووووع 

آذر در  ٩١سراسوری 
 مقابل مجلس

ررررازنشررررسررررتررررهرررران در ادامرررره   ب
ا ررتررراضرراتشرران برررای پرریررهرریررری  
زواستهای زود ترحرت  رنروان    

  به ترجرمرع  ٣١ مهمترین تجمع سا  
سراسری در سا ت ده صربرت روز  

آذر فرازوان داده انرد. برخرش    ٦٣ 
های مختلر  برازنشرسرترهران بره  
ترردارج ایررن روز مرریرررونررد و بررا  
پوستر هایی کره رویرش نروشرتره  
شده  همه می آییم  بره اسرترقربرا   
این روز میررونرد. تراکریرد فروری  
بازنشستهان بر ازتلراص برودجره  
الز  برررای پرراسررخررهررویرری برره  
زواستهایشان است. تاکید آنها بره  
اجرای یکسالره طرر  هرمرطررازی  

 مشاغل است.  
یک نرکرتره جرالرب در فررازروان  
بازنشسرترهران تراکریرد برر اترحراد  
حرداکرر ررری اسررت. از جررمررلرره در  
بخشی از فرازوان آنرهرا برا اشراره  

هرزار    ٧١١ به ایرنرکره در ترهرران  
بازنشسته کشروری هسرترنرد کره  

نرفرر را برا زرود    ٥ اگر هر کدا   
بیاورد نیروی  ر ریرمری زرواهرنرد  
بود  تال  دارند نیروی سرراسرری  
زود را همرراه برا زرانرواده هرا بره  

 میدان بیاورند.  
ا تراضات بازنشستهران   گررد  
آمررردن آنرررهرررا در گرررروهرررهرررای  
مرربررارزاترری یررنررد هررزار نررفررره از  
شهرهرای مرخرترلر  در ترلرهررا    
بحث و تباد  ن ر در این گروهرهرا  

بر سر زواستها و مرطرالربراتشران و  
ترربرردیررل آنررهررا برره شررعررار هررا و  
قطعنامه های ا تراضی هرمره و  
هرررمررره دسرررتررراوردهرررای مرررهرررم  
برررازنشرررسرررترررهررران در زمررریرررنررره  
سازماندهری ا رتررا  و مربرارزه  
اسررت. گررروهررهررای مرربررارزاترری  
بازنشرسرترهران در ترلرهررا  برطرور  
واقعی نقش مرجرمرع  رمرومری و  
دزالت حداک ری توده برازنشرسرتره  
را انجا  میدهرد و بسرترر واقرعری  
سرازمررانرریررابرری ترروده ای آنررهررا را  
فررراهررم کرررده اسررت. از جررمررلرره  
مرریرربرریررنرریررم بررا اسررم گررروهررهررای  
تلهرامی زود  ا ال  مروجرودیرت  
مریرکرنرد. و برا هرمریرن اسرامرری  
فرازوان به ا تررا  داده و نریررو  
بسی  میکنند. سطحی از هرمریرن  
شررکررل از کررار و سررازمررانرردهرری  
ا ترا  را قربرال در ا رترراضرات  
سراسری معلمان شراهرد برودیرم و  
زوشبختانه این شکل از کرار هرر  
روز بیشترر دارد در برخرش هرای  
دیررهررر کررارگررری تسررری پرریرردا  
میکند. ایرن ترجرربریرات را برایرد  
دهان به دهان برازگرو کررد و بره  
سنتی پایدار در جنبش کرارگرری  
و کل جرامرعره تربردیرل کررد. در  
بستر ینین ترحررکری اسرت کره  
مرریررشررود تشررکررلررهررای ترروده ای  
سررراسررری را شررکررل داد و برره  
اسررتررقرربررا  مرربررارزات قرردرتررمررنررد  

 سراسری رفت.   
برازنشررسررتررهرران در تررجررمررعررات بررا  
شررکرروه قرربررلرری زررود در مرررداد   
شررهررریررور  مررهررر و آبرران مرراه بررا  
شرررعرررارهرررای پررررشرررور زرررود   
زواستهرایشران را ا رال  کرردنرد.  

  ٤ افررزایررش حررقرروقررهررا برره مرریررزان  
میلیون تومان  رفع تبعی  هرا و  
هررمررطرررازی حررقرروقررهررا و درمرران  
رایهان و داشرترن یرک زنردگری  
انسررانرری  زررواسررتررهررای فرروری  

بررازنشررسررتررهرران اسررت. آنررهررا در  
ترجرمررعرات پرری در پری شرران بررا  

  ٤ شررعررارهررایرری یررون زرر  فررقررر  
میلیون حقوق ما یک مریرلریرون   
حررقرروق مررا ریررالرریرره  هررزیررنرره هررا  
دالریرره  نرریرراز مررا ایررن زمرران   
مررعرریررشررت اسررت و درمرران  مررا  
همبسته ایم  از و رده هرا زسرتره  
ایم  سی و هشت سرا  گرمشرتره   
 رردالررت کررجررا رفررترره    یررک  
ازتالب کم بشه مشکل مرا حرل  
میشه  نوبخت نروبرخرت اسرترعرفرا   
تبعی  تاکی؟ ا تررا  زرود را  
بره فرقرر  تربرعریر  و نرابررابرری   
ازتالب ها ا ال  کردند. و اینرهرا  
همره زرواسرترهرای کرل جرامرعره  
اسرررت. شرررعرررارهرررایررری کررره در  
ا تراضات بخش هرای مرخرترلر   
جررامررعرره فررریرراد زده مرریررشررود و  
سراسری شده است. از مربرارزات  
بازنشستهان وسیعا حمایت کنیرم.  
ازبار این مبارزات را رسرانره ای  

 کنیم. 
 

کارگران بازنشسته 
کیان تایر تجمع 
خود را برگزار 

 کردند
از سا ت هشت صبت روز هرفرترم  
آذر کارگران بازنشسته کیان ترایرر  
بنا بر فرازوان از قبل ا رال  شرده  
در مقابل وزارت صنعت دست بره  
تجمعی ا تراضی زدند. ا تررا   
این کارگران به ترعرویر  پرردازرت  
ح  سنوات ایا  زدمتشان و زلر   
و ده های داده شده اسرت. حردود  

کارگر این کارزانه از سرا     ٤١١ 
انرد و    به تدری  بازنشسته شرده   ٣١ 

مررطررابرر  تررعررهرردی کرره ا ضررای  
هیات حمایت از صنایع در مرقرا   
مدیریت موقت کارزانه ایران ترایرر  
داده بودند  قرار بود که تا تسرویره  

کامل سنوات ایا  زدمت هر مراه  
هزار تومان به آنهرا پرردازرت    ٥١١ 

مراه    ٥ شود. به گفته کرارگرران  
هزار تومان بره    ٥١١ است که این  

آنهرا پرردازرت نشرده اسرت و هرر  
  ٦١١ ترا    ٢١ کدا  از آنرهرا بریرن  

میلیون تومان  طرلربرکرارنرد. کره  
هررزار    ٥١١ حررترری بررا پررردازررت  

تومان  تسویه حسراب کرامرل برا  
آنررهررا برریررش از یررک دهرره طررو   
زواهد کشید.  بدنبا  ا ترراضرات  
ازیر کارگران قرار شرده برود کره  
برررای پررردازررت مررطررالرربررات آنرران  

میلیاردی بره کرارزرانره    ٦ وامی  
پررردازررت شررود. امررا اقرردامرری  
صورت نهرفته اسرت. در هرمریرن  
رابطه قبل از این کارگرران کریران  
تررایررر در هررفررتررم آبررانررمرراه تررجررمررع  
داشتند. بنا بر زبررهرا در ترجرمرع  
هفتم آذر جلسه ای مریران هریرات  
اجرایی در کارزرانره بررگرزار شرد  
که قرار شرد نرتریرجره جرلرسره بره  
وزارت صرنررایرع ا رال  و پر  از  
تلمیم گریرری وی نرتریرجره بره  
کارگران ا رال  شرود. کرارگرران  
نریررز قررار گررماشررتره انررد کرره تررا  
حلو  نتیجره بره ا رترراضراتشران  
ادامه دهنرد و هرفرتره آیرنرده نریرز  

 تجمعی داشته باشند.  
آذر روز تررجررمررع سررراسررری    ٦٣ 

بازنشستهان  فررصرت مرنراسربری  
برای برازنشرسرترهران کریران ترایرر  
بررای پرریرهرریرری زررواسرتررهرایشرران  

آذر همورنریرن فررصرت    ٦٣ است.  
هرررزار    ٢٥ مرررنررراسررربررری بررررای  

بازنشسته فوالد است که در مراه  
ازیر برای پیهیری زواستهرایشران  
یندین تجمع ا تراضی داشرتره و  
در تجمعات سراسری تا کرنرونری  
 بازنشستهان نیز همراه بوده اند.   

 
کارگران نیشکر هفت 
توووپوووه در تووودارک 

 اعتصابی قدرتمند 
جمعی از کارگران نیشکرر هرفرت  
تپه طی بیرانریره ای از فررازروان  
کارگران نیرشرکرر هرفرت ترپره بره  
ا تلاب در روز یرازدهرم آذر مراه  

  ٤ در ا ترا  به تعوی  پرردازرت  
ماه دستمزد سا  جاری و دو مراه  

و دیهر مطالبتشران    ٣٤ طلب سا   
زبر داده اند. این بیرانریره زربرر از  
این میدهد که بدنبا  پریرامرهرایری  
کرره در هشررتررم آذر مرراه برریررن  
کارگران نیرشرکرر هرفرت ترپره در  
فضای مجازی رد وو برد  شرده  
اسررت و در پرری دروغ پررردازی  
های بی حد و حلر قرائرم مرقرا   
شرررکررت و و ررده هررای مررکرررر  
دروغریرن مردیرریرت کرارگرران برره  
برپایی ا تلاب ازطراری در روز  
یازدهم آذرمراه گررفرتره انرد و از  
کلیه کارگران شررکرت نریرشرکرر  
هفت تپه ا م از رسمی  پریرمرانری  
و روزمزد زواسته شده اسرت کره  
ضمن داشتن همبسترهری و  رد   
ترب از تهردیردهرای مردیرریرت در  
این روز هرمرهری دسرت از کرار  
کشیده و زواستهایشران را فرریراد  
بزنند. این فرازوان با ا ال  اینکره  
داشتن اتحاد الزمه اصلری جرهرت  
گرفتن حقوق مرعروقره اسرت  بره  
ترردارج ا ررتررلررابرری قرردرتررمررنررد  

 میروند. 
مدیای اجترمرا ری زرود هرر روز  
بیشتر میرود که به ظررف ا رمرا   
اراده مسرررترررقررریرررم کرررارگرررران و  
تشکرلریرابری آنرهرا تربردیرل شرود.  
استفاده از ابزار مدیای اجتمرا ری  
برای تلمریرم گریرری و مرترحرد  
شرردن حررو  زررواسررتررهررا  ترردارج  
تجمعات ا رترراضری سرراسرری و  
اکنون در نیشکر هفت تپره رفرترن  
به پای ا تلابی قدرتمنرد یرک  
نررقررطرره  ررطرر  مررهررم جررنرربررش  

 کارگری است. 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت
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حرروالرری برررگررزاری کررنررهررره  
بروکسل وضعیت در اروپا آنورنران  
حاد شد که جنگ قریب الروقرو   
مری نرمررود. ایرن احسراب وجررود  
داشت که بمجرد اینکه فرانسه و  
پررروب کررار ترردارج زررود را  
تکمیل کنند و بهرانره مرنراسربری  
برردسررت آورنررد جررنررگ شرررو   

شد. این مسئله غرامر  کره    می 
توان از وقو  جرنرهری    یهونه می 

که بخوبی مسلم بود کره بشردت  
به منافع کرارگرران فررانسروی و  

کرررد     آلررمررانرری صرردمرره وارد مرری 
جلوگیری بعمل آورد  قبل از هرر  
مسئله دیهر در ذهرن پررولرتراریرا  
بود. جنبش پرولتاریائی  زلوصرا  
در قاره اروپا  بسر رت رشرد مری  
کرد. لما بین الملل  کره در سرا   

دیهر به نیروئی پرتروان در    ٦٢١٢ 
رأب جنبش بین المللی کرارگرران  
تکامل یافته بود  نمری تروانسرت  
در ایررن مسررئررلرره بشرردت درگرریررر  
نشررود. پرر  از یررک سررلررسررلرره  
بح های حراد کره طری آن  رده  
ای بر ایرن نر رر پرافشراری مری  
نررمررودنررد کرره در صررورت وقررو   
جررنررگ  الز  اسررت ا ررتررلرراب  
 مومی فرازوانده شود و دیرهرران  
بر این  رقریرده برودنرد کره ترنرهرا  

تروانرد بره هرمره    سوسیالیرسرم مری 
جرنرهررهرا زراتررمره دهررد  کررنرهررره  
بروکسل قرطرعرنرامره بریرهروده ای  
بتلویب رساند که نتریرجره یرک  

 ملالحه بود. 
اما از آنررو کره برا نرزدیرک  

شبت جرنرگ    ٦٢١٣ شدن تابستان  
موقتا ناپدیرد شرده برود  مسرائرل  
اقتلادی و اجرترمرا ری در رأب  
کار کنرهرره براز  قررار گررفرت.  
مسررئررلرره مررربرروط برره مررالررکرریررت  
تعاونی همه ابزار ترولریرد کره ترا  
کنون بطور سطرحری در کرنرهرره  
بروکسل بحث شده بودند  اکرنرون  

برای اولین بار مستقیما در بررابرر  
نمایندگاه قرار داده شد. آنانکه برا  
مالکیت زلوصی زمین مخالر   
بودند پیرروزی  ر ریرمری بردسرت  
آوردند. پریرروان پررودون بلرورتری  

امان شرکرسرت زروردنرد. امرا    بی 
مخالفتهای جدیردی در کرنرهرره  
بوجود آمد. در کنرهرره براز  برود  
که باکونین معروف بررای اولریرن  
بار بعنوان نمایرنرده یرک جرنربرش  

 جداگانه ظاهر شد. 
 

باکونین از کرجرا آمرد؟ مرا  
قبال در اوایل دهه یرهرل برا وی  
در برلن آشنا شردیرم. مری دانریرم  
که تحت ترننریرر هرمران جرریرانرات  
فلسرفری قررار گررفرتره برود کره  
مارک  و انهل  قررار داشرترنرد.  

او برا آن  رده از    ٦٢٤٢ در سا   
مهاجرین آلرمرانری در پراریر  در  
ارترربرراط بررود کرره یررک لررهیررون  
انقرالبری بررای حرمرلره بره آلرمران  
سازمان داده بودند. در طرو  زرود  
انقالب او در بوهیرمریرا برود و در  

کوشید انقرالبریرون اسرالو    آنجا می 
را متحد سازد. برعردهرا در قریرا   
انررقررالبرریررن سرراکسررون در درسرردن  
شرکت کرد  دستهیرر شرد و بره  
مرگ محکو  گرردیرد  امرا بره  
نیکالی دو  ترحرویرل داده شرد و  
در قلعره اشرلروسرلربررگ زنردانری  
گشت. یند سرا  برعرد در زمران  
سلطنرت الرکرسرانردر دو  وی بره  
سیبری تبعید شرد و تروانسرت از  
آنجا بهریزد و از طرریر  ژاپرن و  
آمررریررکررا زررود را برره اروپررا برراز  

  ٦٢١٧ گرداند. این فرار در سرا   
صورت گرفت. او در ابرتردا زرود  
را درگیر مسائل روسریره کررد و  

 –  ٦٢٦٧ به الکرسرانردر هررترزن   
ح پیوست و ینرد جرزوه در  ٦٢٢١ 

مررورد مسررائررل اسررالو و روسرریرره  
نوشت و در آنرهرا دوبراره برر لرزو   

هرمربرسرترهری انرقرالبری اسرالوهرا  
پرافشرراری نررمرود و برره کرروشررش  
ناموفقی برای پیوسترن بره قریرا   
لهستان مربرادرت ورزیرد. وی در  

در لندن برا مرارکر     ٦٢١٤ سا   
مالقات کررد و از طرریر  او در  
باره ترنسریر  بریرن الرمرلرل اطرال   
حرراصررل نررمررود و برره وی قررو   
همکاری داد  اما به ایتالیا رفرت  
و در آنررجررا مررجررموب در امررری  
کامال متفراوت گرردیرد. اکرنرون  
باکونین همان ن ر را داشرت کره  

داشته بود  یرعرنری    ٦٢٤٢ در سا   
اینکه مارک  در مرورد اهرمریرت  
طبقه کارگر مربرالرغره مریرکرنرد.  
بنابر ن ر وی روشنفکرران  طربرقره  
دانشجو  نمایرنردگران دمرکرراسری  
بررورژوائرری  زلرروصررا از برریررن  
طبقات متوس    نلرر انرقرالبری  
بسرریررار قرروی تررری بررودنررد. در  
حالیکه بین الملل مشغرل مربرارزه  
با مشکالتی برود کره در اوایرل  
کار با آن مواجره برود و برتردریر   
بلررورت بررانررفرروذتررریررن سررازمرران  

آمرد  براکرونریرن    المللی در می   بین 
کوشش داشت جرامرعره انرقرالبری  
زود را در ایتالیرا سرازمران دهرد.  
وی سپ  بره سرویر  مرهراجررت  
کرد و به  جامعه صلت و آزادی   
بورژوائی پریروسرت  و حرتری بره  
 ضررویررت کررمرریررترره مرررکررزی آن  
سرازمران انرترخرراب شرد. در سررا   

جامعه را ترج کرد  امرا    ٦٢١٢ 
بجای پیوستن به بین الملل  او و  
دوستانش انجمن جردیردی بره نرا   

الملرلری سروسریرا      همبستهی بین 
دمکراسی   که  رمرومرا بره نرا   
 همبستهی  شنازرتره مری شرد   

 تاسی  کردند. 
 

سازمان جدید موضعی بسیرار  
انرقرالبری بررگرزیرد. ایرن سرازمران  
جنهی سرسختانه را  لیه زردا و  

دولررت ا ررال  داشررت؛ ا ضررایررش  
مرری بررایسررت زرردانرراپرررسررت مرری  
بودند. برنامه اقتلادی برا هریر   
وضو  زراصری مشرخر  نربرود.  
برررنررامرره زررواسررتررار برررابررر شرردن  
اقررتررلررادی و اجررتررمررا رری هررمرره  
طبقات بود. این سازمان  لریررغرم  
زللت انقالبیش  حتی پیرشرنرهراد  
یک برنامه پیهیر سوسیالیسرتری  
را ننمرود؛ زرود را بره زرواسرترار  
شرردن الررغررای حرر  ارث مررحرردود  
کرد. سازمان  نرهرران از ایرنرکره  
ا ضای طبقرات دیرهرر از تررب  
فراری شوند  توجه داشت کره برر  
زلررلررت طرربررقرراترری قررطررعرری ا   
ترراکرریررد نررنررمررایررد. از شررورای  
 مومی تقاضا کرد کره برعرنروان  
سازمانی جداگانه  با اسراسرنرامره  
و برنامه زود به درون بین الرمرلرل  

 پمیرفته شود. 
 

ما اکنون بره مرخرلرمره ای  
ترین نقطه نرزدیرک مری شرویرم.  
مارک   از آنررو کره از نرفروذی  
 رر رریررم در شررورای  ررمررومرری  
برزوردار برود  غرالربرا نسربرت بره  
کلیه تلمیماتی که توس  شرورا  

اتخاذ شده مسئو  شرنرازرتره مری  
شود. اگریه ایرن امرر هرمریرشره  
درست نیست  امرا در ایرن مرورد  
مارک  بطور  رمرده مسرئرولریرت  
داشت. لما اگر نه ترنرهرا هرواداران  
برراکررونرریررن  بررلررکرره حررترری آن  
مارکسیستهرائری را کره ترمرایرل  
دارند به اینکره از براکرونریرن  آن  
سرهم بند برزرگ ولری انرقرالبری  
بسیار صمیمری  دفرا  کرنرنرد را  
باور کنیم  مارک  با پافشراریرش  
برررر رد قررراطرررع ترررقررراضرررای  
 همبستهی  بسیار بی مرالحر ره  
رفتار کرد. البته ما آنقردر در د   
نازج نیستیم که احساب کنریرم  
نپمیرفتن گروهی که مقرلرر هرم  
پیاله شدن با بورژوازی بود بردرون  
بین الملل کرار زیرادی  رامررانره  

 بود. 
 

موقعیت دیرهرری را برخراطرر  
آوریرررم. بررراکرررونررریرررن بررررنرررامررره  
 هررمرربررسررتررهرری  جرردیررد را برررای  
مارک  فرستاد؛ وی هرمرورنریرن  

ای زلوصی برای او پسرت    نامه 
کرد. این حدودا یهرار سرا  برعرد  
از این بود که باکونین از ایرترالریرا  

 (٧٤مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس )
 دیوید ریازانف

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس اثر دیوید ریازانف توسق ناصر 
 اصغری تهیه و در کارگر کمونیست منتشر میشود!
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نامه نوشته بود و قرو  داده برود  
که برای بین الرمرلرل کرار کرنرد  
اکنون فا  شده بود که نه تنرهرا  
به قولش پایبند نمانده بود  برلرکره  
حتی ترمرا  نریررویرش را بره نرفرع  
یررک جررنرربررش بررورژوایرری بررکررار  
گرفته بود. درست است کره وی  
نوشت کره اکرنرون برهرترر از هرر  
زمان دریافته است کره مرارکر   
تا یه حرد در انرترخراب شراهرراه  
وسیع انقرالب اقرترلرادی درسرت  
میهفته است؛ وی آنهائی را کره  
در راه کوششهای صرفا مرلری و  
سیاسری سررگرردان برودنرد مرورد  
ترمرسررخرر قررار داد. او برا تررحررم  

 ینین افزودز 
 

 از آن زمان که بطور رسرمری  
و  ررلررنرری در کررنررهررره برررن از  
بوژوازی جدا شرد   دیرهرر هریر   
انجمن  و هی  محیطری را برجرز  

شررنرراسررم.    جررهرران کررارگررران نررمرری 
المرلرل اسرت    کشور من اکنون بین 

کره شررمررا یررکرری از مرهررمررتررریررن  
مرروسررسرران آن هسررترریررد. پرر   

بینیرد دوسرت مرن  کره مرن    می 
شاگرد شما هستم و به لقب زرود  

 افتخار می کنم.  
 

این نامه  در برابر سرنرهردلری  

مارک  که با یرنران بریررحرمری  
دستهرائری را کره بسرویرش دراز  
شده بود  قب زد  همیشه اشرک  
شررفررقررت از یشررمرران دوسررترران  

سررازد و    برراکررونرریررن جرراری مرری 
احساسی از زشم در آنران بروجرود  

آورد. حتی مهرینگ مترمکرر    می 
شد که دلیلی برای شک کرردن  
نسبت بره صرمریرمرانره برودن ایرن  

 تضمین ها وجود نداشت. 
 

زررواهرریررم برره صررمرریررمررت    نررمرری 
برراکررونرریررن شررک کررنرریررم. امررا  
بررهررماریررد زررود را در وضررعرریررت  
مارک  قرار دهیم. درسرت اسرت  

که او مرد سرسرخرتری برود  امرا  
حتری مرهرریرنرگ مرجربرود برود  
بپمیرد که برزورد وی نسربرت بره  

  ٦٢١٢ برراکررونرریررن تررا آزررر سررا   
برزوردی نهایرترا صربرورانره برود.  

برایرد    تنها زواندن ایرن نرامره مری 
روشن نماید کره یررا ایرن نرامره  

برایسرت در نر رر    احساساتری مری 
مارک  بسیار غریررقرانرع کرنرنرده  
باشد. این نامه نره تروسر  یرک  
جوان  برلرکره تروسر  مرردی در  
سنین پنجاه نوشته شرده برود کره  
زمررانرری برره  جررهرران پرررولررترراریررا   
پیوست ولی تنها برای اینکه آنررا  
بنفع  جهان بورژوا  ترج گرویرد.  

اکنون بعد از اینرکره وی برمردت  
یهرار سرا  برا آن جرهران برورژوا  
سررگررر  بررود  و پرر  از ایررنررکرره  
کامال از شیفتهی آن فرارغ شرده  
بود  میرل داشرت کره دوبراره برا  

الرمرلرل در  طرریر     پیوستن به بریرن 
شرراهررراه وسرریررع  گررا  بررردارد  و  
مناسب ترریرن اد رهرا را مرطرر   
سررازد. مررارکرر  کرره در سررا   

با ا تماد زیادی باکونریرن    ٦٢١٤ 
را پمیرفته بود  اکنون محتاط ترر  
بود. نابت شرده برود کره درسرت  

 می گفته است. 
 

  ادامه داردح 

 (٧٤مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس )
 دیوید ریازانف
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تاریخ آزادی رضا شهابی 
ثبت  ١٥در هجدهم دیماه 

 شده است
رضا شهابی باید فورا 

 آزاد شود
طب  ازبار منتشر شرده از سروی  
سندیکای واحد از وضعیت رضرا  
شهابی  ضو هریرات مردیرره ایرن  
سنردیرکرا  تراریر  آزادی وی از  

نبت شرده    ٣١ زندان هجدهم دیماه  
است. این درحالریرسرت کره رضرا  

سرالره ا     ٥ شهابی محکومیت  
بره پرایران    ٣٤ شهریرور    ٧٤ را در  

رسرررانرررده اسرررت. و برررا فشرررار  

دادستانی تهران و با بهانه ایرنرکره  
سه ماه از مررزلری ا  ترایریرد  
نشررده  برررای گررمرانرردن سرره مرراه  
حب   زود را بره زنردان رجرایری  
شهر معرفی کررد. امرا پر  از  
ورود برره زنرردان اجرررای احررکررا   
زندان به رضا شهابی ابرالغ کررد  

روز از مررررزلررری    ٣١٢ کررره  
پزشکی ترایریرد نشرده و غریربرت  
محسوب میشود و برایرد مرعراد   
ایا  غیبت  در زنردان براشرد. در  
ا ترا  بره ایرن حرکرم شرهرابری  
پنجاه روز ا تلاب غرما کررد و  
در حررمررایررت از وی کررارزاری  

جهانی به راه افرتراد. زیرر فشرار  
ایررن ا ررتررراضررات برره او و ررده  
رسیدگی به پرونده ا  را دادنرد.  
اما   لیرغرم هرمره ایرنرهرا رضرا  
شهابی را همونران در برازداشرت  
نهاهداشتند و اکنون ا رال  شرده  
است که هرجردهرم دی مراه آزاد  
زرواهررد شررد. سررنرردیررکررای واحررد  
ا ترا  زود را  لیه ایرن حرکرم  
ا رال  کرررده و زررواسررتررار آزادی  
فوری و بدون قریرد و شررط وی  

 شده است.  
هررمررلرردا بررا سررنرردیررکررای واحررد  
زواسرترار آزادی فروری و بردون  

قید و شرط رضا شهابری شرویرم.  
رضا شهابی برخراطرر مربرارزاترش  
سرالررهررا  ررمررر زررود را در زنرردان  
گمرانده است. برعرالوه اسرمرا ریرل  
 بدی  محسن  مرانی  مرخرترار  
اسرردی  مررحررمررود بررهررشررترری از  
معلمان معترر  و آترنرا دائرمری  
فعا  دفا  از حرقروق کرودج و  
حقوق زنان و  لیه ا دا  درکرنرار  
شمار بسیاری از فعالین معترر   
اجتما ی تحت  رنراویرنری یرون  
ازال  در ن م و امنیت مرلری در  
زندانند. رضا شهابی  اسرمرا ریرل  
 بدی  محمود بهشتی  محرسرن  

 مررانری  مرخرترار اسردی  آترنرا  
دائمی و تمامی زندانیان سیاسری  
بایرد فرورا از زنردان آزاد شرونرد.  
تمرامری پررونرده هرای امرنریرتری  
تشررکرریررل شررده برررای کررارگررران   
معلمان و فعالین اجتما ری برایرد  
لغو شود. وسیعا به کارزار  رلریره  

 امنیتی کردن مبارزات بپیوندیم. 
 ٣١ آذر    ٢ 

کرمرپریرن بررای آزادی کرارگررران  
 زندانی 

Shahla.daneshfar ٧@
gmail.com 

h t t p : / / f r e e -t h e m -
now.com/ 

تشرکررل هررا و فررعرالرریرن جرنرربررش  
 کارگری ! 

سندیکاهای کرارگرری زرارج از  
 کشور! 

 نهادهای مدافع حقوق انسان ! 
فعالیرن رسرانره هرای جرمرعری و  
شرربررکرره هررای اجررتررمررا رری و  

 آزادیخواه! 
 رفقا و دوستان  زیز ! 

روزی که در زنردان برود    ٧٢ در  
از دور و نررزدیررک در جررریرران  
فررعررالرریررتررهررای شررمررا  ررزیررزان در  
ا ترا  به زندانی کردن مرجردد   
قرار می گرفتم. شاهد زحمات و  
تال  بیدریغ یکایک شمرا بررای  
انعکاب موقعیت دشروار جسرمری  
و شرای  نامناسب مرن در زنردان  
بود . شاهد اقردامرات صرمریرمرانره  
شما در دازل و زرارج از کشرور  
برای جلرب حرمرایرت تشرکرلرهرای  
کارگری سندیکاهای کارگرری   
احزاب و سرازمرانرهرای سریراسری   
پارلمانها و نهادهای مدافع حقروق  
و آزادیهای دمکراتیک انسرانرهرا  
برررود . شررراهرررد حضرررورتررران در  
آکسررریرررونرررهرررا  مرررتررریرررنرررگ و  
ت راهرراترهرای حرمرایرتری و اقردا   
برررای جررلررب ترروجرره و حررمررایررت  

دیهرران از مرن و مرا کرارگرران  
زنرردانرری بررود . بررا مشرراهررده ایررن  
همبستهی   یم طبرقراتری و برا  
اطال  از این تحرکات صرمریرمرانره  
و بیدریغ آنوه را که هرگز بره آن  
فکر نمری کررد  شررایر  دشروار  
جسررمرری زررود  و مرروقررعرریررت  
نامناسربری برود کره در آن قررار  
گرفته بود . بجرای فرکرر کرردن  
به وضعیت نامنراسرب جسرمری ؛  
به شما مبرارزان و  رزیرزان فرکرر  
می کرد  که یطور با ترمرا  قرد  
در ترال  هسرتریررد ترا کرارگررران  
زندانی را آزاد کنریرد. بریراد مری  

آور  که این اولین بار نیرسرت کره  
من شاهد یرنریرن هرمربرسرترهری  
های قابل ستایش شما  در دفرا   
از کرارگرران زنردانری و فرعرالریرن  
جنبش کارگری هستم. تحرکرات  
ازیر تنرهرا گروشره ای از یرک  
تاری  در زمران حرا  اسرت. ایرن  
وحدت و تحرج طبقراتری الربرتره  
کرره ترراریررخررورره دیررریررنرره ای برره  
قدمت پیدایش طربرقره کرارگرر و  
مبارزه این طربرقره دارد و نشرانره  
هررای امرریرردوار کررنررنررده ای در  
جامعه ما می باشد. بدون شرک  
این حرکتهای امیدوار کرنرنرده در  

دفا  از کرارگرران زنردانری؛ مری  
تواند زمینه هرای وحردت طربرقره  
کارگر در تشکلهای سراسری را  
فراهم بریراورد ترا جرائریرکره زرود  
طبقه کارگر تما  قد در دفرا  از  
فعالینش به میدان بیاید. با وجرود  
این کمبود  اما من بعنوان یرکری  
از کارگران زنردانری از ترال  و  
زحمات بیدریغ ترک ترک شرمرا  
فعالین جنبش کارگری  تشرکرل  
های کرارگرری  کرمریرتره هرای  
کرررارگرررری   سرررنررردیرررکررراهرررای  
کارگری  انسرانرهرای آزادیرخرواه   
فعالین شبکه های اجترمرا ری و  

رسانه های جرمرعری در دازرل و  
زارج که در این یک ماه مرن    
ا ضای زانواده و کرمریرتره دفرا   
از مررحررمررود صررالررحرری را تررنررهررا  
نهماشرتریرد و از هریر  اقردامری  
برای آزادی من فروگمار نکرردیرد  
صمیمانه تشکر و قردردانری مری  
کنم و از کلیره کسرانری کره از  
راه دور و نزدیرک بره دیردن مرن  
آمدند و ابراز زروشرحرالری کرردنرد  
سپاب گرمار . یرکربرار دیرهرر برا  
همه شما و طربرقره کرارگرر ایرران  
پیمان می بند  کره در دفرا  از  
زرواسرت و مرطرالربرات کرارگرران  
لررحرر رره ای از مرربررارزه دسررت  
برنخواهم داشت و برای رسیدن بره  
دنیایری بری طربرقره ترا زرون در  
رگ هررایررم جرراریسررت مرربررارزه  
زواهیم کرد. این را نریرک مری  
دانرررم کررره هررریررر  نررریرررروی  
سرررکرروبررهررری ترروان مررقررابررلرره بررا  
نیروی مرترحرد مرا کرارگرران را  

 ندارد. 
پیش بسوی متحد کرردن طربرقره  

 کارگر. 
  ٢ محمود صرالرحری سره شرنربره  

 ٦١٣١ آذرماه  

پیام محمود صالحی به تمام کسانی که بیدریغ برای آزادیش تالش کردند و ایشان و سایر فعالین کارگری زندانی 
 را مورد حمایت قرار دادندا

 برای آزادی باید جنگید!
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 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان

 بخش بین المللی: داوود رفاهی 

      
 تمع بازنشستگان نیشکر هفت تپه

آذرز تجمع بازنشستهان نیشکر هفت تپه مرقرابرل در    ٦٧ 
اصلی شرکت در محوطه میدان روبروی برانرک مرلری در  

 ا ترا  به پاب نشدن یک سنوات 
 

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری
  ٣ آذرز تجمع ا تراضی کارگران شهرداری بخراطرر    ٦٦ 

ماه تعوی  پردازت دستمزدهرا  مرقرابرل شرهررداری نر ررآبراد  
 استان البرز 

 دیهر نانوایی هم نان قر  نمیدهد! 
 

٩٧اعتراض کارگران پیمانکاری فاز 

 است / م البات پرداخت نشده
پررارب جررنرروبرری در    ٦٤ کرارگررران پرریررمررانررکرراری فرراز  

 ا ترا  به  د  پردازت مطالبات مزدی تجمع کردند. 
صبت امروز حدود صد نفر از کارگران پیمانرکراری فراز  

 پارب جنوبی دست به ا ترا  زدند.   ٦٤ 
این کارگران کره بره نشرانره ا رتررا  دسرت از کرار  
کشیدند و درب مجترمرع جرمرع شردنرد  زرواسرترار پرردازرت  

 مطالبات مزدی زود هستند. 
گویدز بریرن دو ترا پرنر     یکی از حاضران در تجمع می 

ماه  دستمزد پردازت نشده داریم؛ شرکت پیمانکار  کرمربرود  
 پردازد.   نقدینهی را بهانه قرار داده و مطالبات ما را نمی 

این کارگر که نرخرواسرت نرامرش آورده شرود  گرفرتز  
کرارگرران پریرمرانرکراری پرارب جرنروبری  شررایر  شرغرلرری  

نامناسبی دارند؛ نه از امنیت شغلری زربرری هسرت و نره  
 شود.   دستمزدها به موقع پردازت می 

پارب جرنروبری در شرهررسرتران کرنرهران واقرع    ٦٤ فاز  
 است.   شده 

 
اعتصاب متحودانوه کوارگوران شورکوت 

 نیشکر هفت تپه آغاز شد 
بدنبا  فرازوان قبلی کارگران شررکرت نریرشرکرر هرفرت  
تررپرره  از سررا ررات اولرریرره صرربررت امررروز کررارگررران بررخررش  
کشاورزی با حررکرت بره سروی کرارزرانره وارد مرحروطره  

 کارزانه شدند. 
بنا بر گزارشرهرایری کره لرحر ره بره لرحر ره از سروی  
کارگران هفت تپه به اترحرادیره آزاد کرارگرران ایرران ارسرا   
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میرشرود بردنربرا  ورود کرارگرران کشراورزی بره مرحروطره  
کارزانه و سر دادن شعار مرگ بر افشار  کارگران برخرش  

 تولید شکر نیز دست از کار کشیدند. 
  ٢ این ا تلاب در حالی آغاز شده است که از سا رت  

صبت فیشهای حقوقی در میان کارگران توزیع شرده اسرت  
و به آنان گفته اند فردا میتوانند حقوقهای زود را دریرافرت  
کنند. اما کارگران با توجه به زرلر  و رده هرای مرکررر  
کارفرما  توزیع فیشهای حقوقی را از او  صبرت  ترالرشری  
برای جلوگیری از شکل گیری ا تلاب ترلرقری نرمروده و  

 طب  فرازوان قبلی دست به ا تلاب زده اند.   
بر اساب آزرین ازبار ارسالی به اتحادیه آزاد کرارگرران  
ایران  در حا  حاضر  سا ت نه و بریرسرت دقریرقره صربرتح  
کارگران ا تلابی در حا  حرکت به سرمرت قسرمرت برهرره  
برداری هستند و در همین حرا  ترعرداد زیرادی از آنران برا  
حرکت به سمت نیروگاه برق کارزانه در صدد قرطرع بررق و  
زامو  کردن کوره بخار کارزانه هسترنرد. هرمرورنریرن برا  
شرو  ا تلاب از سوی کارگران  مهندب افشار که قربرل  
از شرو  ا تلاب در محل کارزانه حضور داشت و سرعری  
میکرد با صحبت کردن مانع ا ترلراب شرود برا مشراهرده  
جمعیت زشمهین کارگران ا تلابی مرجربرور بره فررار از  

 کارزانه شد. 
زبرهای تکمیلی ایرن ا رترلراب مرترعراقربرا از سروی  

 اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر زواهد شد. 
 
 
آذر تووووجوووومووووع اعووووتووووراضووووی  ٤

موقوابول «گسترش مانوا سواز»کارگران
 درب ورودی کارخانه

صبت روز هفتم آذرماه جرمرعری از کرارگرران کرارزرانره  
در شهرستان آبیک استان قرزویرن  در   «گستر  مانا ساز »

ا ترا  به تعوی  حقوق و سایر مطرالربرات صرنرفریرشران در  
 مقابل درب ورودی این کارزانه تجمع کردند. 

به گفته کارگارن از زرداد ماه سا  جاری کارفررمرای  
به برهرانره شررایر  برد اقرترلرادی در   «گستر  مانا ساز »

پردازت ح  بیمه و سایر مطالبات مزدی آنها ترازریرر کررده  
 است. 

کارزانه گستر  مانا ساز که یرکری از شررکرترهرای  
معتبر در تولید قطعات سنهین بتنی و فلزی است کره از  
سالهای قبل به بهانره کرمربرود نرقردیرنرهری دسرترمرزدهرای  
کارگران را برا ترازریرر پرردازرت مریرکرنرد. در ایرن واحردد  

کارگر مشغو  کارند و تازیر در پرردازرت حر   ٢١ صنعتی  
بیمه با ث شده است تا از مردادماه سرا  جراری دفرترریره  

های کارگران برای تمدیرد ا رتربرار برا مشرکرل روبررو    بیمه 
 شود. 
 

 تجمع کارگران شهرداری خرمشهر
آذرز تجمع کارگران شهرداری زرمشرهرر  در مرقرابرل    ٢ 

شهرداری این شهر  به  لت  د  دریافت حقوق و مرزایرای  
 زود در پن  ماه گمشته 

 

آذر: کارگران بازنشسته کیان  ٤
 تایر تجممع خود را برگزار کردند

از سا ت هشت صبت روز هفتم آذر کارگران بازنشرسرتره  
کیان تایر بنا بر فررازروان از قربرل ا رال  شرده در مرقرابرل  
وزارت صنعت دست به تجمعی ا تراضری زدنرد. ا رتررا   
این کارگران به تعوی  پردازت ح  سنوات ایا  زدمترشران و  

  ٤١١ زل  و ده های داده شده است. برنرا برر زربرر حردود  
انرد    به تدری  بازنشستره شرده   ٣١ کارگر این کارزانه از سا   

و مطاب  تعهدی که ا ضای هیات حمایت از صرنرایرع در  
مقا  مدیریت موقت کارزانه ایران تایر داده بودند  قررار برود  

هرزار    ٥١١ که تا تسویه کامل سنوات ایا  زدمت هر مراه  
ماه اسرت    ٥ تومان به آنهاا پردازت شود. به گفته کارگران  

هزار تومان به آنها پردازت نشرده اسرت و هرر    ٥١١ که این  
کدا  از این کارگران بابت سنوات بازنشسترهری زرود بریرن  

میلیون تومان در ماه طلبکارند. که حرتری برا    ٦١١ تا    ٢١ 
هزار تومان تسویه حساب کامل با آنها بریرش    ٥١١ پردازت  

از یک دهه طرو  زرواهرد کشریرد . بردنربرا  ا رترراضرات  
کرارگرران قررار شررده برود کره برررای پرردازررت مرطررالربررات  

میلیاردی به کارزانه پردازت شرود کره    ٦ کارگران وامی  
کاری صورت نهرفته است. در همین رابرطره قربرل از ایرن  
کارگران کیان تایر در هفتم آبانماه تجمع داشرترنرد. برنرا برر  
زبرها در تجمع هفتم آذر جلسه ای میان هیات اجررایری در  
کارزانه برگزار شد که قرار شد نتریرجره جرلرسره بره وزارت  
صنایع ا ال  و پ  از تلرمریرم گریرری وزیرر نرتریرجره بره  
کارگران ا ال  شود کارگران نیز قررار گرماشرترنرد کره ترا  
حلو  نتیجه تجمعات زود را دهند و هفته آینرده ترجرمرعری  
داشته باشند. در حرا  حراضرر مریرزان مرطرالربرات مرعروقره  

 بازنشستهان بالغ بر شانزده میلیارد تومان میباشد. 
 

 کارگران
 پروین محمدی ز  

برای اعتراف دیر شده، اموال ما را باز 
 گردانید

روزه    ٦١١ حسن روحانی برای ارائه گرزار  کرارنرامره  
دولت دوازدهم پشت تریبون صداو سیما قررار مری گریررد و  
در بخشی از سرخرنران زرود بره بردترر شردن سرا  بره سرا   

 سرنوشت صندوق های بیمه ای ا تراف میکند!  
آقای روحانی! اگر بخواهید انلاف را ر رایرت کرنریرد  
باید ا تراف کنید که اتفاقا وضع شما و دولترتران بره یرمرن  
دست درازی های بی حساب و کتاب بره سررمرایره هرای  
حاصله از دسترن  ما کارگران که در صندوق هرای بریرمره  
ای گردآوری گردیده و غلب شده سا  به سا  برهرترر شرده  

 است!  
یرررا کرره از او  انررقررالب هررمرره دولررتررهررای اسررالف و  
همونین دولتهای زود شما  ح  بیمره ای کره دولرت هرا  
باید به صندوق ها میداند را نپردازته اند و اکنون یرکری از  
دالیل ورشکستهی این صندوق هرا   رد  انرجرا  ترعرهردات  
شما و اسالفتان در دولتهای قبل بوده است به طروری کره  

هزار میلیارد تومان فرقر  بره ترامریرن    ٦٥١ حاال رقم باالی  
 اجتما ی بابت آن بدهکار هستید.  

ا تراف شما از آن جهت که ییرزی از سررمرایره هرای  
مرا برررای اسررترفرراده زرود در هررنرهررا  بریررکراری  از کررار  
افتادگی  برازنشرسرترهری و غریرره براقری نرمرانرده و حراال  
مجبوریم از دستمزد پن  برابر زیر زر  فرقرر زرود برزنریرم و  
هزینه بیمه تکمیلی کنیم کامال درست است کره سرا  بره  

 سا  بیشتر به زاج سیاه می نشینیم. 
ما نیاز به ا رترراف امرروز شرمرا نرداریرم  وجرود دهرهرا  
میلیون بریرکرار و بری پرنراه کره هرر روز در کرنرار ورود  
نیروهای جوان آماده بکار و ازرراج کرارگرران شراغرل کره  
همهی با حمایت دولت و دستهاههای زیر ن ر شمرا اترفراق  
میافتند به ص  بیکاران   از قبل صدایشان گو  فرلرک  
را هم کر کرده است. ما بازگرداندن دسترن  هرای سرالریران  
 مر زود را که شما و روئسای  دولت هرای پریرشریرن بره  
تاراج برده و هزینه امور بی رب  به زنردگری مرا کرارگرران  

 کرده اید را زواهان هستیم نه ا تراف شما!  
سا  از ترحرقریر  و ترفرحر  سرازمران    ٥ بعد از گمشت  

تامین اجتما ی بزرگترین متهمش مرتضوی تبرئه میرشرود  
 و آن همه اسنادی که منتشر شد کشک از آب درمیاید!  
صندوق تا مریرن اجرترمرا ری کره دربسرت در ازرتریرار  
بزرگترین بدهکارانش یعنی دولتها قرار داشته و دارد مردا   
مورد یپاو  و غارت قرار گررفرتره  از آن تروسر  مردیرران  
منتسب شماها ازرترالب هرا و برریرز و برپراشرهرای هرزاران  
میلیارد تومانی صورت گرفته و هرر زمران کره سریرسرترم  
هایتان نیاز به نقدینهی داشرتره از ایرن زروان یرغرمرا برهرره  

 گرفته اید. 
در دوره جنگ از آن بریدید  کسری یارانه ها که زرود  
بالئی مهلک به جان اک ریت مرد  جامعه شد را با دسرت  
درازی به صندوق بیمه جبران کرردیرد  غریرر از دولرت کره  
بزرگترین غاصب صندق بیمه است  به کارفرمایران دولرتری  
و نیمه دولتی و وابسستهان به قدرت بررای سرهرم برری از  
غارت دسترن  های ما کارگران تحت  ناوین کرمرک بره  
نجات کارزانه ها از ورشکستهی و نوسازی ماشیرن آالت  
تولید یراغ سبز نشان دادیرد  هرزیرنره طرر  هرای اشرترغرا   
زایی تان  همانند طر  موسو  بره کرارورزیح را برر دو   
صندوق تامین اجتما ی با دو سا  مرعرافریرت کرارفررمراهرا  
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برای بیمه کردن کارگرانشان اندازتید و برا ازرتررا  فررمرو   
ادغا  صندوق ها بعد از غرارت و یرپراو   صرنردوق هرای  
دیهر م ل صندوق فوالد را ازترا  کردید که پراسرخری بره  
بی پاسخیتان در قبا  زالی شدن ذزیره مالی ایرن صرنردوق  

 ها باشد. 
من وقتی با یک حساب ساده محاسبه مریرکرنرم کره  
یطور میشود شماها د  از ورشکستهی صرنردوقری برزنریرد  
که تک تک بیمه شده هایش سالیان سا  هرر مراه یرک  
سو  حقوقشان را در آن ریختند و اکنون شما بررای پرردازرت  
حقوق من بازنشسته د  از ایرن مریرزنریرد کره برایرد ترعرداد  
شاغلینی باشند که با ح  بیمه ی آنان بتوانید حرقروق مرن  

بازنشسته را تامین کنریرد  مرغرز  صروت مری کشرد کره   
سی سا  پردازت بیمه مرن کرجرا رفرت ؟!!! اگرر حرقروق  
یک کارگر را میانهین یرک مریرلریرون و دویسرت هرزار  
تومان در ن ر بهیریم با دوسا  حر  بریرمره ا  اگرر یرک  
تیکه زمین زریداری بهیرید ودیهر دست برهرش نرزنریرد ترا  

 سا  بعد   ببنید یه ارز  ریالی پیدا میکند؟   ٧٢ 
سا  از من بازنشستره هرر مراه یرک    ١١ یطور شماها  

سو  حقوق ا  را گرفته اید و اکنرون کراسره یرکرنرم  یره  
 کنم دستتان گرفته اید؟ 

ایراد از نف  وجود صرنردوق هرای بریرمره ای و نر را   
بازنشستهی نیست  اشکا  از وجود دولتهایی بود و هسرت  

که پاسخهو نبوده و نیستند و در روز روشرن دزدی کررده   
 و دروغ تحویلمان داده اند.  

شما بدهی تان را پردازت کنید. دستتان را از صرنردوق  
کوتاه کنید.  دزدان و ازتالب گرران و مردیرران نرجرومری  
بهیر را محاکمه کنید. اموا  به غرارت رفرتره را مسرتررد  

 کرده  و اداره صندوق را به بیمه شده ها بسپارید. 
 ٣١ آذر    ٣ 
 

پیام  کارگران نیشکر هفت تپه به 
 کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران

 باسال  حضور کارگران و پرسنل زدو  نیشکر هفت تپه 
آذر بریرن  رده ای از    ٢ طی جلرسره ای کره دیرروز  

کارگران رسمی وروزمزد و دلسوزان این شرکت برگرزار شرد  
در پایان جلسه تلمیماتی گرفته شد که به اطال  پررسرنرل  

 گردد.   زحمتکش شرکت ایفاد می 
از کلیه کارگران بخشهای مختل  شرکت ا رم از    -٦ 

کارزانره ؛ ترجرهریرزات ؛ اداری  برهرره بررداری و  رلری  
الخلوص کشاورزی د وت به  مل می آید تا روز شرنربره  
با اقدامی شجا انه دست از کار کشیده و در مقابل دفرترر  

 مدیریت تجمع نمایند. 
به اطال  کلیه پرسنل میررسرانرد بره  رلرت تروهریرن    -٧ 

مدیریت این شرکت به شعور کارگران نجیب هفت تپه و بره  
زلوص به کل جامرعره کرارگرری کشرور و سرواسرترفراده  
مررکرررر ازحررجررب وحرریررای پرررسررنررل ودروغ پررردازی هررای  
گستازانه و تمسخر ماها کارگران, این تجمع با ترجرمرعرات  
دفعات گمشته فرق داشته و تا احرقراق اهرداف پررسرنرل از  

های کارگران روزمرزد در مراهرای مبرهرمرن و    جمله حقوق 
هی  کارگری بر سر کار براز نرخرواهرد    ٣٤ ماسفند مسا   

 گشت. 

به کلیه پرسنلی که تاکنون همرورون کربرک سرر    -١ 
در زیر برف برده و تاکرنرون در هریر  ا رترلرابری شررکرت  
نکرده اند ازطار داده میشود که دیهر دوران سرو اسرترفراده  
از شهامت بعضی پرسنل که حتی حراضرر بره زرودسروزی  
شده بودند به سر آمده ویرنرانروره در ترحرلرن روز شرنربره  
شرکت نکننرد اسرامری آنرهرا در شربرکره هرای مرجرازی  

 معرفی زواهد گردید. 
به قائم مقا  دروغهوی شرکت هشدار جردی داده     -٤ 

زواهد شد ینانوه سریعا شرکرت را متررج نرکرنرد, بره  
 اقبت بدی مشابه افرراد زرائرن بره شررکرت در گرمشرتره  
هموون آقای زیودار و مستعدی مربرترال گرردیرده و اجرازه  
 ورود به شرکت از سوی کارگران از وی سلب زواهد شد.  

ودر آزر به پرسنرل مرحرترر  نریرروی انرتر رامری و    -٥  
 همونین قضات محتر  

داد گستری شهرستان شو  توصیه میرهرردد برجرای    
پرونده سازی و برزورد قضایی با کارگرانی که غرریرب بره  

ماه است هی  گونه مطالباتری دریرافرت نرکررده انرد برا    ٥ 
مدیریت شیاد وکالهبردار شرکت برزورد نموده تا آرامرش و  

 امنیت منطقه تحت الشعا  قرار نهیرد. 
 "٦١٣١ آذر ٣  پنجشنبه  

 
 کارگران کشت و صنعت هفت تپه شو . 

 
 در خصوص گران شدن نان

زیلی از کارگران سازتمانری  کرارت یرارانره را بررای  
 دریافت نان گرو می گمارندز 

نان یکی از مهم ترین کراالهرای سرر سرفرره کرارکرران  
است و افزایش ان بهای ب  بزرگ بر زندگی و مرعریرشرت  

 کارگران و طبقه فرودست جامعه دارد . 
مدافعان افزایش نان باید بدانند که نان همیشره کراالی  
استراژیک در سفره کرارگرران بروده و افرزایرش ان برا رث  
افزایش سطرت ترور  مری شرود . زریرلری از کرارگرران و  
استادکاران سازتمانی به دلیل رکود سرازرت و سراز و نرا  
متعاد  بودن قیمت ها و بیکاری   شکرم زنردگری زرود و  

 زانواده زود را با نان سیر نهه می دارند . 
کرم درامرد جرامرعره    تامین معیشت کارگران و اقشرار  

و ارقا  ندارد یون بسیراری از هرزیرنره هرا و    نیازی به امار 
درامد های ناییز کارگران مشخ  است و همه به واضرت  

درصرد و حرتری    ٦٥ ان را می بیننرد وقرتری قریرمرت نران  
نمی توان از ترانریرر    یابد دیهر   درصد افزایش می   ١٧ تهران    در 

ان بر زندگی کارگران به راحتی رد شرد هرریرنرد در حرا   
حاضر با توجه به دسرترمرزد یرنرد بررابرر زیرر زر  فرقرر و  
ناامنیتی  مایی و سوتغمیه ایرن مروضرو  مری تروانرد بره  
سر ت به یک مسله اجتما ری و سریراسری و امرنریرتری  
تبدیل شود .و مرطرمرا تشرکرالت کرارگرری زرواهران ایرن  

 شرای  نیستند . 
افزایش قیمت نران برا رث افرزایرش قریرمرت کراالهرای  

می شود و در کنار ان افزایش بیکاری  تروزیرع غریرر    دیهر 
متعاد  نروت و درآمد    د  تعراد  برودجره زرانرواده هرای  
کارگری و ... با ث می شود که سفره کارگران هرر روز  
کویکتر و کویتر شرود در حرالری کره دسرترمرزد هرمران  

 است .   همان کارگر      دستمزد و کارگر 
و این حتی ضربه به اقتلاد مرقراومرتری کشرور وارد    

می کند وقتی که کارگری تروان زرریرد نران را نرداشرتره  
را نریرز نرخرواهرد    باشد مطما توان زرید اقال  و اجناب دیرهرر 

داشت وقتی کارگری بیشترریرن دسرترمرزد  صررف زرریرد  
قدرت زرید از بریرن مری      ابتدایی ترین زوراج شود دیهر 

درصرد از ترولریردات    ٢١ رود و این درحالی است که تقریبا  
شرود از ایرن رو    مری     دازلی از سروی کرارگرران ملررف 

کاهش قدرت زرید کارگران می تواند ترانریرر مسرترقریرمری  
کاهش فرو  تولیدات دازلی داشته باشد و این مروضرو     بر 

به ضرر اقتلاد دازلی است بد نیست که مسرئرولریرن قربرل  
از اتخاذ هر تلمیمی به ویهه تلمیماتی که به اقرترلراد و  
هزینه مرد  و  بخلروص بره سرفرره کرم رنرگ کرارگرران  
ارتباط دارد تمامی ابعاد و اقشار مررد  را در جرامرعره در  

 ن ر بهیرند. 
 

 میکائیل صدیقی 
 ٣١ آذر    ٥ 
 

احضار و تهدید فعالین کموک رسوان 
به آسیب دیدگان زلوزلوه کورموانشواه 

 ضدیت آشکار با نجات انسانها 
دولت برواسرطره دسرترهراهرهرای قضرائری  امرنریرتری و  
انت امیش در مقابله با همبستهی سراسری مرد  در ترمرا   
نقاط ایران و نهادها و انسانهای مدافع انسرانریرت در جرای  
جای دنیا با مرد  آسیب دیرده کررمرانشراه از ابرتردا شرکرل  
گیری این همبستهی انسانی اقردا  بره ترهردیرد و ا رمرا   

 فشار بر فعالین کمک رسان نموده است. 
در راستای این سیاست  اداره اطرال رات سرنرنردج طری  
هفته گمشته اقدا  به احضار فعالیرن کرارگرری و ا ضراء  

فررهراد یرترانری  طریرب  »هیئت کوهنوردی شهر سرنرنردج  
یتانی  لط  اله احمدی  ادب کربراسروری  حریردر آزرتره   

نموده کره فرعراالنره در جرمرع   «افشین ادب و افراد دیهری 
آوری و رساندن کمک به زلزله زدگران کررمرانشراه ترال   

 نموده اند. 
پیشتر نیز ابتدا بره دسرترور دادسرترانری تربرریرز فرعراالن  
امدادگر این شهر به جر  جمع آوری و رسانردن کرمرک بره  
زلزله زدگان کرمانشاه توس  منموران امرنریرتری احضرار و  
ضمن پلمب مکان کمپین  انبار کمک هرای جرمرع آوری  
شده آنان را بستند و به دنبا  آن فعاالن شهررهرای دیرهرر را  

 هم مورد تهدید قرار دادند. 
دولت که زود هی  نمودی به  نوان مسس  مستقیرم و  
بی یون و یرای تنمین کلیه نیازمندی های مرد  زلرزلره  
زده که دیار کمبودهای شدید غمائی  داروئی  امکرانرات  
بهداشتی  امکانرات ترحرلریرلری  سررپرنرای امرن و قرابرل  
سکونت و مقاو  در برابر سرما و برف و باران گرردیرده انرد   
از زود بروز نداده و در جدی ترین شکل از نمایش زرود در  
میان مرد  زلزلره زده بره  رنروان کرمرک کرنرنرده ای برا  
کمترین ظرفیت از کمک رسانی ظاهر گشته اسرت  تروان  
تحمل صحنه های پر شور مرد  در همبستهری و رسرانردن  
کمک هایشان به هم نو ان آسیب دیده زود را نرداشرتره و  
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در حالیکه تاکنون تعدادی از ایرن انسرانرهرای فرداکرار و  
انسان دوست مانرنرد ابروبرکرر مرعرروفری و کرمرک رسران  
فدارکار دیهر اهل یرکری از شرهررهرای شرمرالری کره در  
روزهای او  بعد از زلزله به زاطر واژگرون شردن کرامریرون  
هایشان هنها  کمک رسانی در جراده غریرر ایرمرن نرالث  
باباجانی جان زود را از دست دادند و در مدت همین هرفرتره  
گمشته  لی دالویرز و امریرن  رزیرزی  در مسریرر جراده  
سنندج مریوان دیار سانحه شده و به شدت آسیب دیده انرد   
کما  مرادی  آکو و حیدر پاالنی اهالی سرپل ذهاب حریرن  
کمک رسانی در جاده روستای کروئریرک دیرار حرادنره  

سرالره    ٧٣ گردیده و جان بازته اند و اقبا  فیروزبخت جروان  
و از امدادگران منطقه سررپرل ذهراب در روسرترای سریروره  
هوار در نتیجه د وا بر سر گرفتن کانک  جان زرود را از  
دست داده است و شاید باز هم انسانهای دیهری بره زراطرر  
نجات جان زلزله زدگان سالمتی زود را به زطر اندازرتره و  
یا جان بازته اند  دولت با بکارگیری بازوان سرکوبرش ا رم  
از دستهاه های قضائی  امنیتی و انت رامری برا اقردا  بره  
تهدید و ا ما  فشار بر فرعرالریرن کرمرک رسران در صردد  
مقابله با این همبستهی و مرمرانرعرت از امردادرسرانری بره  
آسیب دیدگان که به زاطر شرای  وزیم ناشی از زلرزلره در  

 معر  زطر جدی قرار گرفته اند بر آمده است.  
باید به این شیوه سرکوبهرانه که نتریرجره ا  ترنرهرا و  
بی پناه ماندن دهها هزار انسان دردمند  داغدار و هسرت و  
نیست از دست رفته در برابر مشرقرات مرهرلرک نراشری از  
فاجعه زلزله است  متحدانه ا ترا  کرد و ضمن زرواسرترن  
از دولت که به وظایفرش در قربرا  ترنمریرن فروری کرلریره  
نیازمندیهای زلزله زدگان از جمله اسکران آنرهرا در مرکران  
های امن  زواهان متوق  شدن هر گونه تهدیرد  احضرار و  
ا ما  فشار بر فعالین و ایرجراد فضرای ر رب و وحشرت  

 گردید. 
انجمن صنرفری کرارگرران بررق و فرلرزکرار کررمرانشراه     

 ٦٦/٣/٦١٣١ 
 

بازداشت محومود کوریوموی از اعضوای 
 کمیته هماهنگی شهر بوکان

   ٣١ آذر    ٦٧ بر اساب زبر دریافتی امرروز یرکرشرنربره  
محمد کریمی توس  مامورین در منز  ا  دستهیر شرد و  
برای اجرای حکم سره سرا  حربر  ترعرزیرری روانره زنردان  

 بوکان گردید. 
محمد کریمی از ا ضای کمریرتره هرمراهرنرهری بررای  
کمک به ایجاد تشکل های کارگری است که در تراریر   

به همراه جمع ک یری دیرهرر از فرعرالریرن    ٦١٣٦ زرداد    ٧١ 
کارگری در محمع  مومی سالیانه کرمریرتره هرمراهرنرهری  
بازداشت گردیرد. ایرن فرعرا  کرارگرری پر  از آزادی از  
بازداشتهاه کرج  به همرراه یرهرار نرفرر دیرهرر از فرعرالریرن  
کارگری بوکران  تروسر  نریرروهرای امرنریرتری ایرن شرهرر  

روز با قررار ونریرقره    ٦١ بازداشت شد. محمد کریمی پ  از  
 آزاد گردید. 

محمد کریمری بره    ٧٥/٣/٣٧ یک سا  بعد و در تاری   
همراه دیهر ا ضای کرمریرتره هرمراهرنرهری بره نرا  هرای   
 هادی تنومند  جما  میناشیری  قراسرم ملرطرفری پرور و  

ابراهیم ملطفی پور   توس  شعبه او  دادگاه انقالب شرهرر  
مهاباد محراکرمره شردنرد. اترهرا  ایرن فرعرالریرن کرارگرری  
 ضویت در کرمریرتره هرمراهرنرهری و شررکرت در مرجرمرع  

در شهر کرج برود. امرا در    ٣٦  مومی این تشکل در سا   
 ضرو کرمریرتره ی هرمراهرنرهری از    ٥ جلسه ی دادگراه   

فعالیت های شان در کمیته هماهنهی به من ور دفرا  از  
حقوق کارگران و کمک به امر تشکرل یرابری آنرهرا دفرا   
کردند. در این دادگاه  محمد کریمی به ترحرمرل سره سرا   

 حب  تعزیزی محکو  شد. 
امروز با دستهیری محمد کریمری و پر  از گرمشرت  
بیش از پن  سا  از یور  مامورین امنیتی و انت امری بره  
مجمع  مومی کمیته هماهنرهری و مرحراکرمره فرعرالریرن  
کارگری به جر  دفا  از مطرالربرات کرارگرران؛ برار دیرهرر  
زندانی کردن ا ضای کمیته هماهنرهری در دسرترور کرار  

 مقا  های قضایی و امنیتی قرار گرفته است.  
ما بازداشت محمد کریرمری را بشردت مرحرکرو  مری  
کنیم و زرواسرترار آزادی ایرن فرعرا  کرارگرری هسرتریرم.  
ا ضای کمیته هماهنهی برای کمک به ایرجراد تشرکرل  
های کارگری در بیش از یک دهه فعرالریرت زرود برارهرا  
بازداشت و محاکمه و زنردانری شرده و برا صردهرا پررونرده  
امنیتی و قضایی در شهرهای مختل  ایرران مرواجره بروده  
اند. تنرهرا فرعرالریرت آنرهرا در ایرن سرا  هرا  در راسرترای  
آگاههری و سازمان یابری کرارگرران در دفرا  از کرار و  
معیشت شان و مقابله با هجو  و تعر  سرمرایره داری بره  

 سفره زالی هم طبقه ای های شان بوده است. 
ما از همه کارگران و تشرکرل هرای کرارگرری مری  
زواهیم که دستهیری محمد کریمی را مرحرکرو  کررده و  
زواستار آزادی بردون قریرد و شررط ایرن فرعرا  کرارگرری  
شوند. جای کارگران و فعالین کارگری در زنردان نریرسرت!  

 کارگران زندانی باید آزاد شوند! 
کمیته هماهنهی برای کمک به ایجاد تشرکرل هرای  

 ٦١٣١ دوازدهم آذر   –کارگری  
 

 گزارش
 

اخووراو دهووهووا کووارگوور کووارخووانووه 
 تیکوشین سنندو

کارگران کارزانه تیکوشین واقع در شهرج صرنرعرتری  
سنندج در پی تعدیل نیرو از سوی کرارفررمرا  هرمرهری از  

 کار ازراج شدند. 
کرارگرر    ٢١ این کارزانه که یند سا  پیش بریرش از  

در آن مشغو  به کار بودند  هم اکنون با توق  فرعرالریرت و  
تعدیل نیرو روبرو شده است. گزارشات حاکی است کره بره  
دنرربررا  ا ررتررراضررات کررارگررران  مرردیررر  ررامررل کررارزررانرره  
دستهاهای کارزانه را به تعدادی از ایرن کرارگرران اجراره  
داده است و کارگرران تروانسرتره انرد بره طرور زرود جرو   
شرکت دیهری راه اندازی کرنرنرد. کرارزرانره تریرکروشریرن  

از جمله قدیمی ترریرن کرارزرانره    ١ سنندج واقع در شهرج  
های سنندج بوده است که در زمیرنره سرازرت مرالمریرن و  

 وسایل زانهی فعالیت می کرد. 

 
حووموولووه موواموووران سوود مووعووبوور بووه 

 دستفروشان سنندو
در جریان حمله ماموران سد معبر به دستفروشان زیرابران  

ترن از    ٤ فروردین سنندج و قرو  درگریرری دسرترکرم    ٦٧ 
 دستفروشان به شدت ززمی شدند. 

  ٥ صربرت روز یرکرشربرنره  ٦١ برپایه این گزار  سا رت  
آذرماه  مامورین سد معبر سنندج برا هرمرکراری نریرروهرای  
انت امی و راهنمایی و رانندگی  برا یروب و یرمراق بره  
کارگران میوه فرو  حمله کرده و آنران را مرورد ضررب و  
شتم قرار دادند. این رفترار مرامروران رژیرم  مرورد زشرم و  
نفرت رههمران و رانندگانی که از آن مرحرل  ربرور مری  
کردند قرار می گرفت  طوریکه به صورت بوق زدن هرای  
مکرر نست به این  رمرل مرامروران ا رتررا  کرردنرد. در  
ادامه شماری از حاضرین در محل به نشرانره ا رتررا  بره  
سوی ماموران رژیرم حرمرلره کررده و آنران از مرحرل فررار  

 کردند. 
 

اخراو دهها تن از کوارگوران شورکوت 
 سیم سازه غرب در سنندو

کارفرمای سیم سازه غرب دهها ترن از کرارگرران ایرن  
 شرکت را از کار ازراج کرده است. 

تن از کرارگرران    ٧١ کارفرمای شرکت سیم سازه غرب  
این شرکت را به بهانه کمبود هزنیه مرالری از کرار ازرراج  

مراه از دسرترمرزدهرای ایرن    ٧ کرد. این در حالی است که  
  ٥٢ کارگران تاکنون پرردازرت نشرده اسرت. پریرش از ایرن  

کارگر در این شرکت مشغو  بره کرار برودنرد. در هرمریرن  
حرا   کررارفررمررای شرررکرت سرررویرر  آمررد و رفرت سررایررر  

 کارگران را نیز قطع کرده است. 
 

نامه سورگشواده پورسوتواران سوبوزوار 
دراعووتوووراض بوووه عووودم پووورداخوووت 

 م البات
پرستاران سربرزوارطری نرامره ای سررگشراده بره حسرن  
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روحانی ا تراضشان نسبت به  رد  پرردازرت مرطرالربرات از  
 طرف دانشهاه  لو  پزشکی سبزوار رسانه ای کردند. 

براساب گزارشی که دهم آذرماه رسانه ای شرد یرکری  
از پرستاران معتر  سبزوار گفتز مسئوالن دانشهراه  رلرو   
پزشکی سبزوار مدت طوالنی است که نسبت بره پرردازرت  
مطالبات معوقه پرستاران این دانشرهراه بری تروجرهری مری  
کرنرنررد و ایرن امرر برا ررث فشرار مرالرری زیررادی بررر ایررن  

 زحمتکشان شده است. 
این پرستارمعتر  افزودز وضعریرت بره صرورتری اسرت  
که دیهر برای تامین مخارج زندگی مران دیرار مشرکرل  
شده ایم و توان پرردازرت اقسراط یرا بردهری هرای زرود را  
نداریم. حا  با این شدت استرب و فشرار روحری یرهرونره  
می توانیم بدون کم و کاست بر بالین بیماران حاضر شرده و  

 زدمات شایسته ای ارائه دهیم. 
وی ادامه دادز یندین بار مراتب ا تررا  زرود را بره  
گو  مسئولین دانشهاه رسانده ایرم امرا هرمرورنران هریر   
نتیجه ای نهرفته ایم. از این رو تلمیم گرفتریرم برا ترهریره  

 نامه ای ا ترا  زود را به گو  ریی  جمهور برسانیم. 
پرستار معتر  در مورد زواستره زرود گرفرتز مرن و  
همه همکارانم درزواست توجه ریاست و معاونت تروسرعره و  
مدیریت منابع دانشهاه به ح  و حقوق و زنردگری پررسرنرل  
تحت امر زرود و ر رایرت  ردالرت در سرطرت دانشرهراه و  

 دانشهاه های مشابه را داریم. 
گفتنی است ایرن نرامره ا رترراضری بره دفرتررریراسرت  
جمهوری و وزارت برهرداشرت  درمران و آمروز  پرزشرکری  

 ارسا  شده است. 
 

چند مورد از فعوالویوت هوای انوجومون 
کارگران و استوادکواران سواخوتوموانوی 

 مریوان و سرواباد
 ٣١ ماه او  سا     ١ و    ٣٥ در سا   

 برگزاری اولین نمایشهاه  ک  کارگران در کشور 
جلسره ترخرلرلری در زلروص قریرمرت    ٦٧ برگزاری  

 گماری اجرایی رشت های سازتمانی 
برگزاری دو دوره مسابقات ورزشی والیبا  کارگرران برا  

 حضور گسترده کارگران   جا  کارگرانح 
برگزاری دومین مجمع  مومی  ادی انجمرن و ارائره  
 ملکرد   انتخاب بازرسین   گزار  هزیرنره هرای صرورت  

 گرفته و کارهای پیش رو 
برگزاری کالب های آموزشی قرانرون کرار   ترامریرن  

 اجتما ی و تشکالت کارگری  
نفر از کارگران و استادکاران سازرترمرانری    ٥١١ آموز   

 مریوان و سرواباد در دفتر انجمن  
دریافت مجوز نلرب اولریرن ایسرترهراه اطرال  رسرانری  

 انجمن در میدان شبرنگ مریوان 
برگزاری شورای سراز  انرجرمرن و برررسری و حرل و  

مررورد از ازررتررالفررات مررابرریررن اسررتررادکرراران و    ٥١ فلررل  
 کارفرمایان 

بازدید و مالقات ا ضرای هریرت مردیرره از کرارگرران  
حادنه دیرده و قرطرع نرخرواهری و انرعرکراب و پریرهریرری  

 مشکالت این  زیزان 

سازت مستند فلل سیاه که روایت زندگری کرارگرران  
 حادنه دیده و زانواده این  زیزان را روایت دارد  

مورد از ترفراهرم نرامره هرای مشرتررج برا    ١١ بستن  
سازمان ها و مرراکرز درمرانری   آمروزشری   ورزشری و  

 بهرمندی ا ضا از این زدمات 
برگزاری گردهمایی پیشهیری از حوادث سرازرترمرانری  
بررا حضررور ا ضررای انررجررمررن   ریرر  ادارت و فرررمررانرردار  

 شهرستان در سینمای مریوان  
فرازوان گلهشت و کوهرنروردی کرارگرری و صرعرود  

 مشترج با زانه کوهنورد تهران به قله شاهو 
پیهیری طر  سرامرانردهری کرارگرران فلرلری مریردان  

 شبرنگ مریوان 
برگزاری جلسه آموزشی سامانه توس  مسرو  انرجرمرن  
به  نوان سر بازرب سامانه با حضور مسولین انجمن هرای  

 استان و مسولین نا  نویسی سازمان تامین اجتما ی  
برگزاری جلسات آزاد پرسش و پاس  ا ضا با ا ضرای  

 هیت مدیره و مسئو  انجمن در هر ماه  
برررگررزاری جررلررسررات بررا ادارات مرررترربرر  در زلرروص  

 پیهیری و رفع مشکالت کارگران سازتمانی  
برگزاری اولین جلسه کمیته رسیدگی بره ا رترراضرات  

 سامانه کارگران سازتمانی استان 
سازت یادرهای ابتکاری انجمن بررای زلرزلره زدگران  

 کرمانشاه در ازگله 

درج دو بیانیه کشوری در زلوص شرای  کرارگرران و  
 کولبران 

تفاهم نامه پیشنهادی انجمن به فنی وحرفه ای اسرتران  
جهت سهولت کارگران واسرترادکراران در زلروص امروز   

 وکارت مهارت 
جمع اوری کمک هرای مرردمری بررای کرمرک بره  

 زلزله زدگان کرمانشاه 
زلوص یاپ بولتن دازلی انرجرمرن    برگزاری جلسه در 

 در کشور و...     برای اولین بار 
انجمن کارگران و استرادکراران سرازرترمرانری مرریروان و  

 سرواباد 
 
 

کوارگور کوارخوانوه  ٩٢١بیکاری حدود 
صدر فو د خرم آباد/تالش برای راه 

 اندازی دوباره قسمت ذوب
  ٦٢١ کارزانه صدر فوالد زرر  آبراد برا داشرترن حردود  

کارگر فعالیت های زود را به صورت کامل از یرنرد روز  
پیش متوق  کرده اسرت. مشرکرالت مرربروط بره ترامریرن  
نقدینهی و جمب سرمایه گمار جدید از دالیرل اصرلری ایرن  

 تعطیلی است. 
  ٦٢١ کارزانه صدر فوالد زرر  آبراد برا داشرترن حردود  
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کارگر فعالیت های زود را به صورت کامل از یرنرد روز  
پیش متوق  کرده اسرت. مشرکرالت مرربروط بره ترامریرن  
نقدینهی و جمب سرمایه گمار جدید از دالیرل اصرلری ایرن  

 تعطیلی است. 
 

همبستگی کمپین سوراسوری اتوحوادیوه 
کارگران خدمات عموموی کوانوادا بوا 

 کارگران زندانی در ایران
اتحادیه کارگرری کرانرادا  ج یرو پری  کرارزاری   •

سراسری را از امروز در همبستهی با کارگران ایرران آغراز  
 کرده است ... 

 ۳۳۳۳دسامبر    ۳
*  لیه آزار و اذیت و سرکوب فرعراالن کرارگرری در  

 ایران با صدای بلند ا ترا  کنید! 
در پیهیری ا تراضات متعردد در مراهرهرای ازریرر از  
طرف بزرگترین اترحرادیره کرارگرری کرانرادا بره سررکروب  
فعالین کارگری و معلرمران در ایرران  کریروپری کرارزاری  
سراسری را از امروز در همبستهی با کارگران ایرران آغراز  
کرده است. در این کرمرپریرن  اترحرادیره کرارگرران زردمرات  
 مومی کانادا از دولت ایران می زواهد که برالفراصرلره و  
بدون قید و شرط تما  فعاالن کارگری زندانری و زنردانریران  
سیاسی در کشور را آزاد کند و دسرترهریرری و سررکروب  

 فعاالن کارگری را پایان دهد. 
در این فرازوان  کیوپی از کارگران و  مو  درزرواسرت  
کرده است نامه های ا تراضی زود را از طرریر  لریرنرک  
زیر به مقامات حکومتی ایران ارسا  کنند. کیوپی رو بره  

 کارگران و جامعه تاکید کرده استز 
 گزارشهای نرهرران کرنرنرده در مرورد آزار و اذیرت و  
سرکوب فعاالن کارگری در ایران از طرف جنبش اترحرادیره  
های کارگری ایران به اطال  مرا رسریرده اسرت. اترحرادیره  
کارگران زدمات  مومی کانادا  میقا نهران این مسرئرلره  
است که فعالین و مدافعران حرقروق کرارگرری در سرراسرر  
ایران تحت تعقیب و زندان قرار دارنرد  و از ایرنررو از شرمرا  
درزواست می کنیم که از دولت ایران بخواهید که فرورا و  

 بدون قید و شرط این زندانیان  قیدتی را آزاد کند.  
به کمپین اتحادیه کارگران زدمات  مومی کانرادا در  
همبستهی با کارگران زندانی ایرران برپریرونردیرد. ترا آزادی  
کلیه کارگران و ملعمان زندانی به کارزارهای جرهرانری در  

 همه کشورها ادامه دهیم! 
به گزار  اتحاد بین المللی در حمایت از کرارگرران در  
ایران؛ ترجمه متن نامه ا تراضی نمونه در کارزار کریروپری  

 از قرار زیر است  به لینک زیر مراجعه نماییدحز 
آیت اللره سریرد  رلری زرامرنره ای  رهربرر جرمرهروری  

 اسالمی ایران 
 حسن روحانی  رئی  جمهوری اسالمی ایران 

 موضو ز سرکوب و آزار فعاالن کارگری در ایران 
ما با جهت ا ال  نهرانی  می  زود از تداو  سررکروب  
و اذیت و آزار فعالین کارگری در ایران با شما تمراب مری  
گیریم. ما مطلع هستیم که بسیاری از فعالین و مردافرعران  
حقوق کارگری تحت پیهرد قانونی قررار داشرتره و یرا در  
مناط  مختل  کشور در زندان می باشند؛ و مرا از شرمرا  

می زواهیم این زندانیان  قیدتی را فوری و بردون قریرد و  
 شرط آزاد کنید. این فعاالن شامل افراد زیر می باشندز 

رضا شهابی   ضو هیئت مدیره سنردیرکرای کرارگرران  
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  سندیکرای واحردح   

دوباره حبر  گرردیرده    ۳۳۳۳اگوست    ۳که از تاری   
است. رضا شهابی مشکرالت جردی سرالمرتری بره دلریرل  
سالها بدرفتاری و نیز شکنجه در دوران بازجرویری دارد. او  
باید به بیمارستانی غیرن امی با ترجرهریرزات کرامرل بررای  
معالجه تخللی منتقل گردد  و بدون قریرد و شررط آزاد  

 گردد. 
اسما یل  بدی   ضو هیئت مردیرره کرانرون صرنرفری  

سرا  حربر  زرود    ۱معلمان ایران  تهرانح  در حا  گرمران  
می باشد. بازجویران او ترهردیرد کررده برودنرد کره احرکرا   

را نریرز بره حرکرم او    ۳۳۳۳تعلیقی مربوط به سرا   
 اضافه زواهند کرد. 

محمود بهشتی لنهرودی  سخنهوی کرانرون صرنرفری  
سرپرترامربرر    ۳۳معلمان ایران  تهرانح  بار دیهر از تراریر   

بازداشرت و بره زنردان اویرن مرنرترقرل گشرت.    ۳۳۳۳
دادگاه تجدید ن ر ازیرا حکم پن  سا  زندان دیهر  لریره او  
را تایید کرده است  که در ایرن صرورت کرل دوران زنردان  

 سا  تبدیل می گردد.   ۳۴ایشان به  
ابراهیم مددی و داوود رضوی  ا ضای هریرئرت مردیرره  
سندیکای کارگران شررکرت واحرد اتروبروسررانری ترهرران و  

آوریرل    ۳۳حومه  توس  مامروران امرنریرتری در تراریر   
دستهیر و به زندان اوین منتقرل گشرترنرد. آنرهرا    ۳۳۳۲

روز حب  درسلولهای انفرادی با قیرد ونریرقره    ۳۳پ  از  
  ۳۳  آنها در مجمو  بره  ۳۳۳۱آزاد شدند. در فوریه  

دادگراه    ۳۱سا  و سه ماه حب  تعزیری تروسر  شرعربره  
مراه بررای    ۳سرا  و    ۲انقالب اسالمی محکو  شدنرد   

سا  برای رضرویح. آنرهرا  رلریره ایرن احرکرا     ۲مددی و  
 ظالمانه تقاضای تجدید ن ر کرده اند. 

 الوه بر موارد فوق  بسیاری از فعالیرن کرارگرری در  
ایران به دلیل فعالیترهرای کرارگرریشران یرا بره حربرسرهرای  
تعلیقی محکو  شده اند  یا در انت ار دادگاه هسرترنرد و یرا  
مورد تهدید قرر گرفته و از کار زرود مرعرلر  و یرا ازرراج  
شده اند. ایرن از جرمرلره شرامرل یرنردیرن ترن از ا ضرای  
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و بررزری  
از ا ضای سندیکای کارگران شرکت نیشرکرر هرفرت ترپره  

 می باشد. 
ما از دولت شرمرا مری زرواهریرم کره بره برازداشرت و  
سرکوب فرعرالریرن کرارگرری در ایرران زراترمره دهرد. مرا  
همونین زواهان آزادی فوری و بدون قیرد و شررط کرلریره  

 فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران هستیم. 
 

 بین المللی
ا برنامه جوهوانوی غوذا: سواکونوان  ٩

غوطه شرقی در سوریه به تغذیه از 
 اند ها روی آورده زباله

بنا به ا ال   برنامه جهانی غرما  وابسرتره بره سرازمران  
ملل متحد  قحطی در منطقه غوطره شررقری سروریره کره  

تحت محاصره نیروهای دولتی قرار دارد  سراکرنران را وادار  
 ها کرده است.   به تغمیه از زباله 

در گزار   برنامه جهانی غما  آمده است که سراکرنران  
کرنرنرد    این منطقه بر انر قحطی فرزندان زود را مجبور مری 

یک روز در میان غما برخرورنرد. برنرا بره هرمریرن گرزار   
همونیرن گرروهری از سراکرنران غروطره شررقری از فررط  

 اند.   گرسنهی به دفعات هوشیاری زود را از دست داده 
از ماه سپتامربرر حردود   «برنامه جهانی غما »به گزار   

نفر در شهر دوما  واقع در منطقه غوطه شررقری     ٦٢٤٥١١ 
مجبور به اتخاذ رویکردهای مخرترلرفری بررای مرقرابرلره برا  

ها شامل تغمیه از  لوفه حیروانرات    اند. این رو    قحطی شده 
و ملرف آن دسته از مواد زروراکری کره تراریر  ملررف  

 شود.   آنها منقضی شده است  می 
بنا به همین گزار  ساکنان دوما برای به دسرت آوردن  
مواد زوراکی تن به رفتارهای پررزرطرر نریرز مری دهرنرد.  

هرایری مربرنری برر غرش و ضرعر      الوه برر ایرن گرزار  
آموزان و آموزگاران در دوما بر انر گرسنهی دریرافرت    دانش 

 شده است. 
کرم    افرزایرد کره دسرت   گزار   برنامه جهانی غما  مری 

انرد. یرکری از    یهار نفر در دوما از گرسنهی جران برازرتره 
آنها کرودکری بروده کره از فررط گررسرنرهری دسرت بره  

 زودکشی زده است. 
نیروهای وفادار به بشار اسد  رئی  جرمرهروری سروریره  

تاکنون منطقه غوطه شررقری را کره ترحرت    ٧١٦٧ از سا   
انرد.    کنتر  شورشیان مخال  دولت قرار دارد  محاصره کررده 

های حامل مرواد غرمایری اجرازه    از ماه اوت تاکنون کاروان 
 اند.   ورود به این منطقه را نیافته 

 
 ٣٧اعوالم اعوتوصواب  -ا  فرانسه ٣

 ساعت توسق اتحادیه ث ز ت
نوامبر اتحادیه کارگرری ث ژ ت    ٧٣ روز یهار شنبه  

ا ال  کرد که از کارگران  ضو این اتحادیه زواسته اسرت  
های تولید و تروزیرع گراز و بررق دسرت از کرار    در شرکت 

 بکشند. 
اتررخرراذ شررد کرره کررارگررران و      ایررن تلررمرریررم زمررانرری 

 کارفرمایان بر سر افزایش دستمزد به تواف  نرسیدند. 
ث ژ ت ا ال  کرد که این ا تلاب برا وجرود هروای  

سا ت ادامه زواهرد یرافرت و راه دیرهرری    ٧٤ سرد بمدت  
 برای بدست آوردن ح  زود برایشان نمانده است. 

یونیپر نیرز دسرت      همزمان با این ا تلاب شرکت آلمانی 
 به ا تلاب مشابهی زواهد زد. 

 
جنگ داخولوی بویوش از  -اا سوریه ٢

 هزار کشته برجای گذاشته است ٢٧١
آزرین گزار  سازمان غیردولتی  دیده بان حرقروق بشرر  
سوریه  حاکی از آن است که از اواسر  مراه مرارب سرا   

جان زود را در جرریران    ١٤١٥٦٦ کم    تا کنون  دست   ٧١٦٦ 
 جنگ دازلی این کشور از دست داده اند. 

  -کره در لرنردن مسرترقرر اسرت   –به گزار  این نهراد  
  ١ هرای    غیرن امری در جرریران درگریرری   ١٦٢ هزار و  ٦١٧ 

سا  و نیم گمشته جان زود را از دسرت داده انرد. از ایرن  
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بیمه بیکاری باید بوالاسوتوثوا  
 -بووه هوومووه بوویووکوواران کشووور

صرفنار از ملیت و توابوعویوت، 
جنوسویوت، سوابوقوه کوار، نووع 
قرارداد کوار و نووع اشوتوغوال 
قبلی فرد پرداخت گورددا هور 
کس که نوام خوود را بوعونووان 
آماده بکار ثبت می کند بوایود 
مشمول پرداخت بیمه بویوکواری 
بشودا پرداخت بیموه بویوکواری 
باید برای هر مدت که بویوکوار 
موف  به یافتن کار نشده است 
 بدون قید و شرا ادامه یابدا

دادخواهوی از کشوتوارهوای دهوه 
شصت و کلیه اعدامها و جنایات 
رژیم خود یوکوی از جونوبوشوهوای 
اعووتووراضووی رو بووه گسووتوورش و 
بووخووشووی از جوونووبووش سوورنووگووونووی 
طلبانه مردم استا خانواده هوا 
و بازماندگان قوربوانویوان دهوه 
شصت، وابستگان کولویوه افورادی 
که بدست جالدان حاکم اعدام و 
شکنجه شده یا بزندان افتاده و 
زندگیشان تباه شده است، هموه 
زنوودانوویووان سوویوواسووی، فووعووالوویوون 
جنبش عولویوه اعودام، فوعوالویون 
جنوبوش بورای آزادی زنودانویوان 
سوویوواسووی، و هوومووه مووردم آزاده 
ایووران خووواهووان روشوون شوودن 
پوورونووده جوونووایووات حووکووومووت و 
محاکمه کلیه آمرین و عوامولویون 
این جنایات هستندا این جنبش 
هر روز گستورده تور مویوشوود و 
تحت فشار این جنبش اسوت کوه 
کشمکش مویوان دارودسوتوه هوای 
حکومتی با  گرفته و نواگوزیور 
به افشای گوشه ای از جونوایوات 

 خود شده اندا 
 

پالتفرم جنبش دادخواهی 
 ا  کشتارهای دهه شصت

سرکوب دستفروشان را باید درکنار سرکوب کارگرانی دید که  برای حقوق های عقب افتاده خویش مبارزه می کنندا باید این 
سرکوب در ادامه حمله به کارگران شرکت واحد تهران دید که خواهان حقوق قانونی خود در مورد مسکن بودند ا سرکوب 

 دستفروشان امری جدا از سرکوب کل جامعه نیست، 
........... 

دستفروشی نه یک امر کاذب بلکه گویای یک واقعیت تلخ دیگر از ناام سرمایه داری استا این پدیده نشان از فقر فزاینده ای 
است که این ناام به توده مردم تحمیل کرده استا و تا ناام سرمایه داری سرکوب دستفروشان امری هر روزه حکومت سرمایه 
استا چه درایران و چه درهر گوشه دیگر جهانا دستفروشی یک امر مورد عالقه هی  مردمی نیست بلکه نتیجه گرسنه بودن توده 
وسیعی از مردم استا و این پدیده محو نمی شود جز با نابودی ناامی که مسبب آن است و حمایت از دستفروشان در مقابل 

 سرکوب خشن آنها یک وظیفه فوری و عاجل همگان استا

هرزار قرربرانری    ٦٧ هزار قربانی کودج و    ٦٣ میان حدود  
 زن بوده اند. 

نر رامری    بنا بر این گزار   نیروهرای نر رامری و شربره 
هرزار    ٦٦٣ سوری و زارجی حامی دولرت بشرار اسرد  برا  

کشته بزرگترین گروه قربانیان جنگ دازرلری را تشرکریرل  
هرا هرزار نرفرر از    هزار سرباز و افسر ارترش  ده ١٧ دهندز    می 

نیروی شبه ن امی وفادار به دولت اسد  موسرو  بره دفرا   
الله ایرن برخرش    نفر از شبه ن امیان حزب   ٦٥٥١ الوطنیح و  

 دهند.   از قربانیان را تشکیل می 
هرزار نرفرر از    ٥٣ در طو  مدت زمران مشرابره  حردود  

های کویک و برزرگ شرورشری  جران    ن امیان گروه   شبه 

زود را در نبردها با ارتش سوریه و یا با یکدیهر  از دسرت  
 داده اند. 

دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر در لنردن مری گرویرد  
که آمار و ارقا  گزار  زود را از طری  شبکه وسیرعری از  
منابع زود در نیروهای مسلت  نهادهای دولتی و پرزشرکری  

 و همونین فعاالن سوری بدست آورده است. 
 
اعتصاب نامحدود کارگران  -ا پرو ٧

 مس
کارگر موسسه جنوبری مر  در پررو    ١١١١ ا تلاب  

نوامبر وارد نهمین روز زرود شرد. ایرن    ٧٣ روز یهار شنبه  
کند که تولید سالیانره آن بره    موسسه دو معدن را اداره می 

 رسد.   می     هزار تن   ٣١١ 
این کارگران زرواهران سرهرم بریرشرترر از سرود شررکرت  

گویند شرکت بره ترعرهردات زرود    هستند. آنها همونین می 
 مبنی بر باز گرداندن کارگران ازراجی  مل نکرده است. 

گرویرد ا رترلراب ادامره زرواهرد    نماینده کارگرران مری 
داشت و ما زواهان مالقات جردیرد برا نرمرایرنرده شررکرت و  
همونین نماینده وزارت کرار بررای دسرتریرابری بره تروافر   

 هستیم. 
 


