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 نسان نودینیان  

 سیاست تحریک آمیز ترامپ در مورد اورشلیم را محکوم میکنیم!

فوران خشم کارگران در 
 هفت تپه
 یاشار سهندی 

 هزاران نفر از بازنشستگان دست به تظاهرات زدند 

 کارگران نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب یکپارچه زدند
 و با خانواده های خود جاده را مسدود کردند 
 کارگران همه حقوقشان را میخواهند  

پـــیـــام اتـــحـــادیـــه آزاد 
کـــارگـــران ایـــران بـــه 
کارگران اعتصابی شـرکـت 

 نیشکر هفت تپه
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 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
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 و آشنايانتان برسانيد!

 ٤ صفحه  

کارگران نیشکر هفت تـپـه 
در دومیـن روز اعـتـصـاب، 
حرکت قدرتمندی را همراه 
ــواده هــای خــود  ــا خــان ب
سازمان دادنـد. کـارگـران، 
بــرق کــارخــانــه را قــ ــع 
کــردنــد، مــدیــریــت را در 
دفـتــر مــحــبــو  کــردنــد و 
هـمــراه بــا خــانــواده هــای 
ــتــهــی بــه  خــود جــاده مــن
کـارخــانــه را بســتـنــد. در 
اعتصاب امروز همه بـخـش 
هـای کـارخــانـه از جــمـلــه 
رانــنــدگــان ســرویــس هــای 
ایـــاب و ذهـــاب بـــ ـــور 
یــکــپــارچــه دســت از کــار 

 کشیدند. 
 

طبق گزارش اتحادیـه آزاد 
 ٨٤کــارگــران ایــران، روز 

ــزد و  ــران روزم آذر کــارگ
بخش کشاورزی شـرکـت بـا 
خواباندن کار در اقـدامـی 
خشمگیـنـانـه بـا در دسـت 
داشتن ابزارهای کـار خـود 
از قــبــیــل بــیــل و قــمــه 
بــرداشــت نــیــشــکــر وارد 
کارخانه شدند و با بستـن 
درب اصــلــی و درب ورود 
تریلرها، کوره های بـخـار 
و آسیـابـهـا را خـامـوش و 
تعدادی از مسئولین شـرکـت 
منجمله کـریـم پـور مـدیـر 
بخش کشـاورزی و عـبـا  
خنیفـر مـدیـر حـراسـت را 
کتک زدند و در پی جـواب 
فتحیان پور رئـیـس بـانـک 
ماشیـن االت کـه بـدنـبـال 
اعتصاب کـارگـران قسـمـت 
پنچرگیری به آنـان اعـالم 

کرده بود همگی اخـراجـیـد 
قــرار   او را مـورد حـمـلـه

دادند. مومن غـریـم مـدیـر 
صنعـت شـرکـت و مـدیـران 
دیگر قسمتها نیز از تـر  
کــارگــران خــود را مــخــفــی 
کـردنــد. کــارگــران شــیــشــه 
های ساختمان مدیـریـت را 
نیز، که سـیـامـک نصـیـری 
افشار مدیـر کـارخـانـه در 
آنــجــا مــخــفــی شــده بــود، 
شکستند و او تـا آخـریـن 
ساعات اداری جرات نـکـرد 
از ساختمان مدیریت خارج 

 شود.  
 

در اعــتــصــاب امــروز نــیــز 
کارگران خشمگین از قـول 
و قـــرارهـــای تـــوخـــالـــی 
مدیریت، برخی مـکـانـهـای 
ـــه  ـــل ـــم ـــه از ج ـــارخـــان ک
آزمایشگاه را مـورد حـمـلـه 
قرار داده و گـروه دیـگـری 

از کــارگــران شــیــشــه هــای 
دفتر مدیریت را شکستند و 
بار دیگر سیـامـک نصـیـری 
افشار قائم مقام کارخانـه 

 را محبو  کردند. 
 

بنا بـه گـزارش اتـحـادیـه 
آزاد، بدنبال اعـتـصـاب و 
حرکت قدرتمند کـارگـران، 
ساعت ده صبح فرماندار و 
بــدنــبــال آن رئــیــس اداره 
اطـــالعـــات و فـــرمـــانـــده 
انتظامی شوش وارد شرکـت 
شدند و ساعتی بـعـد نـیـز 
مــعــاون وزیــر اقــتــصــاد و 
ـــر کـــار در  مـــعـــاون وزی
کـارخــانــه حــاضــر شــده و 
ضمن گفتگو با کارگران با 
قــائـــم مـــقـــام و دیـــگـــر 
مسئولین کارخانه نشـسـتـی 
برگزار کردند. در پی ایـن 
 نشست، عالوه بر حقوق 

 

کارگران نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب 
 یکپارچه زدند

 و با خانواده های خود جاده را مسدود کردند 
 کارگران همه حقوقشان را میخواهند 
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 هزاران نفر از بازنشستگان دست به تظاهرات زدند 

آذر بازنشستـگـان  ٨١امروز 
لشگری و کشوری و تامـیـن 
ــمــاعــی از تــهــران و  اجــت
برخی شـهـرهـا در مـقـابـل 
مجلس تجمع کردند و علیه 
دزدی و چــپــاول مــقــامــات 
جمهوری اسـالمـی و عـلـیـه 
فقر و تبعیض و محرومـیـت 
شــعــار دادنــد و خــواهــان 
افزایش حقوق باالی چـهـار 
مــیــلــیــون تــومــان، رفــع 
تبعیضات و ایجاد امکانـات 
عادالنه بـرای هـمـه مـردم 
در تمام زمینه هـای مـادی 
و معنوی شدند. بـه گـفـتـه 

 ٨١تا  ٨١بازنشستگان بین 
هزار نـفـر در تـظـاهـرات 
ـــروز حضـــور  ـــور ام ـــرش پ
داشتند. نیـروی انـتـظـامـی 
خــواســت بــا ایــجــاد دیــوار 
گوشتی مانع حرکت آنها به 
ــا  ــجــلــس شــود ام طــرم م
بازنشستگان بسـرعـت ایـن 
مانع را پشت سر گذاشتـنـد 
و نه تـنـهـا در پـیـاده رو 
بلکـه در خـیـابـان مـقـابـل 
مجلس هم تـجـمـع کـردنـد، 
اوبــاش مــجــلــس و نــیــروی 
انتظامی را هـو کـردنـد و 
اعــالم کــردنــد کــه کــوتــاه 
نمیاییـم. ایـن بـزرگـتـریـن 
 ١تجمع بازنشـسـتـگـان در 

 ماه اخیر بود. 
 

نیروی انتظامی با بلنـدگـو 
ـــیـــخـــواســـت کـــه  مـــدام م
بازنشستگان متفـرق شـونـد 
 ١اما بازنشستـگـان حـدود 

ساعت در مـقـابـل مـجـلـس 
شعار دادند: دولـت مـجـلـس 
بس است فـریـم مـلـت، یـه 
اختال  کم بشه مشکـل مـا 
حل میشه، فریاد فریاد از 
ایـنـهــمـه بــیـداد، مــعـیـشــت 
منزلت حـق مسـلـم مـاسـت، 
اینهمه بـیـعـدالـتـی هـرگـز 
 ٨ندیده ملتی، خـ  فـقـر 

مــیــلــیــون حــقــوق مــا یــک 
میـلـیـون. بـا پـالکـاردهـای 

ــز در دســت  ــی ــددی ن ــع ــت م
بازنشستگان دیـده مـیـشـد: 
تا حق خود نگیریم از پـا 
نمی نشینیم و ما خـواهـان 
ایجـاد امـکـانـات عـادالنـه 
برای همه و در تمام زمینه 
های مادی و معنی هستیـم. 
هر کـدام از نـمـایـنـدگـان 
ــل  ــاب ــق ــه در م ــس ک ــل ــج م
بازنشستگان عبـور مـیـکـرد 
هو مـیـشـد و مـعـلـمـان بـا 
اشاره به مجلـسـیـان شـعـار 
میدادند پلیس برو دزد رو 
بگیر و یا حقوق بازنشسته 
زیــر عــبــا اســت امــروز و 
بـدیــنـوســیـلــه نـمــایـنــدگــان 
مفتخور مجلس را تـحـقـیـر 
کــردنــد و بــعــنــوان دزد و 
اخــتــال  گــر عــلــیــه شــان 
ـــیـــروی  شـــعـــار دادنـــد. ن
انتظامی چـنـدیـن بـار بـه 
جمعیت حمله کرد و بـرخـی 
را مورد ضرب و شتم قـرار 

داد امــا بــا هــو کــردن 
بازنشـسـتـگـان مـجـبـور بـه 
عقم نشینی شد. عالوه بـر 
نــیــروی انــتــظــامــی کــه 
تعدادشان خیلی زیاد بـود، 
تــعــداد زیــادی از اوبــاش 
لبا  شخصـی نـیـز حضـور 
داشتند اما نتوانستند مانع 
حــرکــت بــازنشــســتــگــان و 
شعارهای تند آنـهـا عـلـیـه 
حکومت و مقامات حـکـومـت 

 شوند. 
در قسمتی از تظاهرات که 
ــه  ــیــز ب ــگــان ن ــبــاخــت ــال م
بازنشسـتـگـان مـلـحـق شـده 
بودند، افراد معدودی الـلـه 
اکبر سر دادند تا تصـویـر 
زنــنــده ای از تــظــاهــرات 
بدهند که این شعار کـریـه 
با شعارهای دیگر جـمـعـیـت 

 خفه شد. 
در تـجـمـع امـروز تـهـران، 
بازنشستگانی از شـهـرهـای 

دیگر از جمله تعداد قـابـل 
توجـهـی از بـازنشـسـتـگـان 
فوالد نیز حضور داشـتـنـد. 
ــمــدان و  ــان در ه ــمــزم ه
اصفهان بازنشستگان دسـت 
بـــه تـــجـــمـــع زنـــدنـــد و 
همبستگی شان را با تجمـع 
امروز تهران اعالم کردنـد. 
الزم به توضـیـح اسـت کـه 
بازنشستگان فـوالد کـرمـان 

آذر دسـت بـه  ٣١نیز روز 
 تجمع خواهند زد. 

 
اعــتــراضــات پــی در پــی 
بازنشستگان در تـهـران و 
شهرستـانـهـا، اعـتـصـابـات 
وقفه ناپذیـر کـارگـری از 
جمله اعـتـصـاب و حـرکـت 
تند کارگران نیشکر هـفـت 
تپه و تجمعات بـاشـکـوه و 
ــان در  گســتــرده دانشــجــوی
دانشگاههای مختلف فضـای 
سیاسی و رادیکـال جـامـعـه 

را بخوبـی نشـان مـیـدهـد. 
ــفــرت و  ــراضــات و ن اعــت
نارضایـتـی و هـمـبـسـتـگـی 
میان مردم چنان گسترده و 
عمیـق اسـت کـه جـمـهـوری 
اسالمی قادر به جـلـوگـیـری 
از اعتراضات و اعتصابـات 
نیست. وقت آن است که از 
فضایی که به قـدرت ایـن 
اعــتــراضــات ایــجــاد شــده، 
برای متشکل شدن استـفـاده 
کنیم و همه جا تشکل های 
خود را ایجاد کـنـیـم و بـا 
قـدرت بــیــشــتــری دزدان و 
جنایتـکـاران حـاکـم را در 
هــمــه زمــیــنــه هــا عــقــم 

 برانیم. 
 

حزب کـمـونـیـسـت کـارگـری 
 ایران

 
 ٨٢١١آذر  ٨١
 ٣١٨٢دسامبر  ٨١
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دونــالــد تــرامــپ، رئــیــس 
جـمـهـور آمـریـرـا، در یــ  
ــانــه،  ــراجــوی ــاج ــدام م اق
اورشلیم )بیت المقد ( را 
به عنوان پایتخت اسرائیل 
به رسمیت شناخت و دستور 
انتقال سفارت آمـریـرـا از 
تل آویـو بـه اورشـلـیـم را 
صادر كـرد. ایـن اقـدامـی 
علیه تمام ق عنامـه هـای 
تاكنونی سازمان ملل مبنـی 
بــر بــرســمــیــت شــنــاســایــی 
اورشــلــیــم شــرقــی بــعــنــوان 
بخـشـی از اراضـی اشـغـال 
شده فلس ینیـان اسـت كـه 
هــرگــونــه دخــل و تصــرم 
دولــت اســرائــیــل در ایــن 
من قه را غیر قانونی مـی 
داند. ایـن اقـدام تـرامـپ 
تالشی برای بستن هر نـو  
دریچه ای بـرای صـلـح در 
خاورمیـانـه در آیـنـده ای 
نزدی  و از میان بردن هر 
گونه امیدی برای برسمـیـت 
شناسایی كشور مسـتـقـل و 
متساوی الحقوق فـلـسـ ـیـن 
در مجاورت كشور اسرائـیـل 

 است.
اقدام دولت آمریرا بـاعـ  
شعله ور شدن دور جـدیـدی 
از جـــنـــگ و كشـــمـــرـــش 
ارتجاعـی در خـاورمـیـانـه 
خواهد شد و بمثابه مائده 
ای آسمانی برای جریانـات 
مرتجع و تروریست اسالمـی 
عــمــل خــواهــد كــرد. هــم 
اكنون این جدال آغاز شده 
و تلفات انسـانـی خـود را 

  ببار آورده است.
بیش از نیم قرن است كـه 
ابتدایی ترین حقوق مـردم 
فلس ین، از حق حـیـات و 
زندگی تـا بـرخـورداری از 
ضروریات زندگی مـتـعـارم 

انسانی، بـه خشـن تـریـن 
شــیــوه هــا تــوســ  دولــت 
اسرائیل سركوب و پایمـال 
شده است. بخش اعظم این 
مردم در اثر اشغال مناطق 
فلس ینـی نشـیـن، كشـتـار 
جمعی، قـهـر و تـروریسـم 
دولتی از محـل سـرـونـت و 
زندگی خود رانـده شـده و 
بخش دیگر تـحـت شـرایـ  
غیـر انسـانـی بـه اسـارت 
گرفتـه شـده یـا بـمـثـابـه 
شهروندان درجه دو زندگی 

 میرنند.
اما زندگی مردم فلـسـ ـیـن 
تنـهـا بـازیـچـه قـلـدری و 
زورگـویـی دولــت اسـرائـیــل 
نبوده است. سرنـوشـت ایـن 
مـردم از دو سـو بـازیـچــه 
جنگ قدرت میان دولتهـای 
فوق ارتجاعی و احـزاب و 
گروههای ناسیونالـیـسـت و 
قوم پـرسـت و مـذهـبـی و 
اسالمی اسـت. در یـ  سـو 

مــذهــبــی   –دولــت قــومــی 
توسعه طـلـم و تـجـاوزگـر 
اســرائــیــل قــرار دارد كــه 
سیاستهـایـش عـلـیـه مـردم 
فلس ین اساسا مورد تایید 
دولت آمریرا و دول غـربـی 
اســـت. در ســـوی دیـــگـــر 
ـــتـــهـــای مـــرتـــجـــع و  دول
اســــتــــبــــدادی عــــرب و 
جریانات ناسیونالیستی و 
تــروریســم اســالمــی قــرار 
دارند كه از بـی حـقـوقـی 
مردم فلس ین برای اشاعـه 
نــفــرت و كــیــنــه تــوزی و 
سیاست كـور یـهـودسـتـیـزی 
بهره بـرداری مـیـرـنـنـد و 
تخم نفرت و كیـنـه تـوزی 
می پاشند. به این وضعیت 
باید پایان داد. خـالـصـی 
مردم فلس ین و اسـرائـیـل 

از این دور تسلسل جنگ و 
کشتار و نا امنـی در گـرو 
ــم  ــســت ــک ســی ــرار ی ــق اســت
سکوالر، غـیـر مـذهـبـی و 
غــیــر قــومــی و بــرچــیــدن 
کامل بساط جریانات نژاد 
ـــی و  ـــالم ـــت و اس ـــرس پ

 قومپرست است.
صلـح عـادالنـه و پـایـدار 
خواست مردم آزادیخـواه در 
فلس ین و اسرائـیـل اسـت. 
امـــا صـــلـــح واقـــعـــی در 
فلس یـن تـنـهـا مـیـتـوانـد 
صـــلـــحـــی مـــبـــتـــنـــی بـــر 
انســانــدوســتــی و بــرابــری 
طلبی عمیق و گسـتـرده و 
علیه هرگونه نژادپـرسـتـی 
و قـوم پـرسـتـی و كـیـنـه 
توزیهای قومی و مذهبی و 
سیاسـتـهـای زورگـویـانـه و 
قلدر منشانه و با برسمیت 
شــنــاخــتــه شــدن اســتــقــالل 
 فلس ین به نتیجه برسد.

به بی حقوقی و سـتـم بـر 
مردم فلس ین باید پـایـان 
داد. ایـــن كـــار مـــردم 
آزادیخواه و برابری طـلـم، 
بشریت متمدن، در هـر دو 

 سوی این تخاصم است.
حزب كـمـونـیـسـت كـارگـری 
دوشادوش همـه انسـانـهـای 
آزادیخـواه جـهـان سـیـاسـت 
دول آمریرا و اسـرائـیـل را 
بمثابه اقدامی آشرار علیه 
حقوق برسـمـیـت شـنـاخـتـه 
ــن،  ــســ ــی ــل ــردم ف شــده م
مــاجــراجــویــانــه و جــنــگ 
طلبانـه كـه پـی آمـدهـای 
ــاری  ــه ب ــاجــع ــی ف ــاس ــی س
بــدنــبــال خــواهــد داشــت، 

  قویا محروم میرند.
 حزب كمونیست كارگری

 ٨٢١١آذر  ٨٤
 ٣١٨٢دسامبر  ١ 

سیاست تحریک آمیز ترامپ در مورد 
مردادماه کارگـران روزمـزد  اورشلیم را محکوم میکنیم!

کـــه آخـــر وقـــت دیـــروز 
پرداخت شـده بـود حـقـوق 
مــرداد مــاه کــارگــران و 
کارمـنـدان دیـگـر بـخـشـهـا 
منجمله تـجـهـیـزات، آتـش 
نشـــانـــی، بـــازرگـــانـــی و 
اموراداری نیـز بـه حسـاب 
آنان واریز شد. هـمـچـنـیـن 
به کارگران قول داده شـد 
تــا پــایــان ایــن هــفــتــه، 
یکمـاه دیـگـر از دسـتـمـزد 
معوقه آنان تسـویـه و در 
 پایان هر ماه، یکماه از 

 
دستمزد معوقه کارگران تا 
زمان تسویه کامل پرداخت 
خواهد شد. اما چـگـونـگـی 
پرداخت معوقه هـای سـال 

ــر از  ١٨ ــگ ــی دی ــرخ و ب
م البات کارگران مسـکـوت 
گــذاشــتــه شــد. هــمــچــنــیــن 
معاون وزیـر اقـتـصـاد بـا 
حضور در میـان کـارگـران، 
ضمن وعـده بـروز رسـانـی 
حقوقهای آنان طبق زمـان 
بندی انـجـام شـده، اعـالم 
کرد هیچ کـارگـری اخـراج 
نخـواهـد شـد و اگـر اسـد 
بیگی کـه شـرکـت نـیـشـکـر 
هــفــت تــپــه را خــریــداری 
کرده است بـه تـعـهـداتـش 
پایبند نباشد، قرارداد با 
او فسخ خـواهـد شـد. امـا 
کارگران در مـقـابـل وعـده 
های او بـ ـور یـکـپـارچـه 
اعالم کردند این وعده هـا 
دروغ اســت و حــقــوقــهــای 
ــایــد فــورا  مــعــوقــه مــا ب

 پرداخت شود. 
 

زمزمه ادامه اعـتـصـاب در 
مــیــان کــارگــران نــیــشــکــر 
شنیـده مـیـشـود. کـارگـران 
بازنشسته ای کـه چـکـهـای 
صادره از سوی کارفرما به 

آنان وصول نشده است نیز 
 ٣١اعالم کـرده انـد فـردا 

ــری  ــی ــگ ــی ــت پ ــاه جــه آذرم
دریافـت چـکـهـای خـود در 
محـل کـارخـانـه دسـت بـه 

 تجمع خواهند زد. 
 

کلیه حـقـوق هـای مـعـوقـه 
کارگران فورا و بدون هیـچ 
عــذر و بــهــانــه ای بــایــد 
پرداخت شود، حـق بـیـمـه 
آنها توس  کارفـرمـا نـیـز 
فــورا پـــرداخـــت شـــود و 
مــــزدوران حــــراســــت از 
کــارخــانــه اخــراج شــونــد. 
شکـل دادن بـه گـروهـهـای 
مدیای اجـتـمـاعـی تـوسـ  
کارگران نیشکر هفت تـپـه 
و بــحــ  و تــبــادل نــظــر 
جمـعـی درایـن گـروهـهـا و 
ـــواده هـــای  حضـــور خـــان

دو   کارگران در تجـمـعـات،
ابزار مهـم کـارگـران بـرای 
ـــارچـــه و  ـــکـــپ ـــت ی حـــرک
قدرتمند است که میتـوانـد 
بــعــنــوان الــگــویــی تــوســ  
ــز  ــراک ــر م ــای ــران س ــارگ ک
کارگری بکار گرفته شـود. 
استفاده فـعـال از مـدیـای 
اجتماعی و حضور خانواده 
ها در تجمعات اعتراضـی، 
تجربه گرانبهایی است کـه 
از معلمان و بازنشـسـتـگـان 
شرو  شده و از کـارگـران 
پیشرو انتظار مـیـرود کـه 
تالش کنـنـد ایـن تـجـارب 
گرانبها را به سـرعـت بـه 
سایـر مـراکـز کـارگـری در 
 سراسر کشور سرایت دهند. 

 
حزب کـمـونـیـسـت کـارگـری 

 ایران
 
 ٨٢١١آذر  ٨١
 ٣١٨٢دسامبر  ٨١ 

 کارگران نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب یکپارچه زدند
 و با خانواده های خود جاده را مسدود کردند 
 کارگران همه حقوقشان را میخواهند  
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کارگران نیشکر هفـت تـپـه 
با قدرت بـه اعـتـصـاب و 
تجمع هـمـراه بـا خـانـواده 
 های خود ادامه میدهند. 

کــارگــر بــخــش هــای  ٨١١١
مختلف نیشکر هـفـت تـپـه 
سومین روز تجمع متحـدانـه 
خود را پشت سر گذاشتند. 
همسران کارگـران نـیـشـکـر 
نــقــش فــعــالــی در ایــن 
اعتراضات دارند. یـکـی از 
زنــان شــرکــت کــنــنــده در 
تجمع امروز حین سخنرانـی 
خود اعـالم کـرد چـنـانـجـه 
ــای  ــت ه ــواس ــه خ ــورا ب ف
کــارگــران رســیــدگــی نشــود 
تجمع به مقابل فرمانـداری 
کشیده مـیـشـود. او اعـالم 
کرد که افشار باید اخـراج 
شود و تـا زمـانـی کـه بـه 
خــواســت هــای کــارگــران و 
خــانــواده هــایشــان پــاســخ 
داده نشود اعتـصـاب ادامـه 
خواهـد یـافـت. مـا دیـروز 
پنج زن بودیم که جاده را 
ــاری  ــم و ک ــردی ــال ک اشــغ
کردیم که خبر اعتراض ما 
به همه جا برسـد. کـارگـر 
دیگری ضمن اعـتـراض بـه 
رسانه هایی کـه اعـتـراض 
کــارگــران هــفــت تــپــه را 
منعکس نـمـیـکـنـنـد، اعـالم 
کرد که تا مـ ـالـبـات مـا 
پرداخت نشود به اعتصـاب 
ادامه میدهیم و از اخـراج 
و دستگیری ترسی نداریـم. 
او اعالم کرد که سندیـکـای 
کارگران نیشکر بـایـد آزاد 
شود و اگر تمام م الـبـات 
ما عملی شود اما حتی یـک 
نفر از کارگران اخـراج یـا 

زندانی شود اعتصاب ادامه 
خواهد یافت. صحبـت هـای 
این دو نفر با کف زدن و 
هورا کشیدن کارگران و بـا 
شعار اعـتـصـاب اعـتـصـاب 
مورد استقـبـال تـوده هـای 

 کارگر قرار گرفت. 
 

تجمع کارگران بـازنشـسـتـه 
فــوالد و کــارگــران ذغــال 
ســنــگ کــرمــان هــمــراه بــا 

 خانواده ها: 
 ٣١صـبـح روز  ١از ساعت 

آذر بازنشستگـان فـوالد در 
کرمـان بـنـا بـر فـراخـوان 
قبلی هـمـراه بـا کـارگـران 
ذغــال ســنــگ در مــقــابــل 
صندوق بـازنشـسـتـگـی ایـن 
شهر تـجـمـع کـردنـد و بـا 
شعارهای حقوقهای بـمـوقـع 
حــق مســلــم مــاســت و یــک 
اختال  کم بشه، مشکل ما 
حل میشه، اعتراضشـان را 
اعالم کردند. خانواده های 
آنها فعاالنه در این تجـمـع 
شرکت داشـتـنـد. اعـتـراض 
کارگران بازنشسـتـه ذغـال 
سنـگ کـرمـان و کـارگـران 
فــوالد بــه عــدم پــرداخــت 
ــای  ــزد و وعــده ه ــم ــت دس
پوچی اسـت کـه بـه آنـهـا 
داده میشود. بازنشـسـتـگـان 

آبانماه  ٣٢ذغال سنگ  در 
نیز دسـت بـه تـجـمـع زده 
بودند. بازنشستگـان فـوالد 
نیـز بـه تـاخـیـر دومـاهـه 
حقوق و وعـده هـای پـو  
مسئولین و مشخص نـبـودن 
درمــان پــایــدارشــان تــا 

اعـتـراض  ١١پایان سـال 
هزار بازنشستـه  ٤١دارند. 

فوالد در سـ ـح کشـور بـا 
مشکالت مشابهی سر و کـار 
ــال  ــدام در ح ــد و م دارن
تجمع و اعـتـراض بـه سـر 
میبرند. بازنشستگان فوالد 

آذر در  ٨١که در تـجـمـع 
ــ ــور  ــس ب ــل ــل مــج ــاب ــق م
چشمگیری حضور داشـتـنـد، 
ــــر  ــــای ــــا س ــــراه ب ــــم ه
ــان  ــواه ــان خ ــگ ــت ــس ــازنش ب
افزایش حـقـوق بـه بـاالی 

میلیون تـومـان،  ٨خ  فقر 
پرداخت بموقع دستـمـزدهـا 
 و درمان رایگان هستند. 

 
کارگران کیان تـایـر دسـت 

 به تجمع زدند: 
کارگران کیـان تـایـر نـیـز 
امروز دست در مقابل دفـتـر 
روحانـی دسـت بـه تـجـمـع 

کــارگــر ایــن  ٨٣١١زدنــد. 
کارخـانـه نـگـران از دسـت 
دادن کــار خــود هســتــنــد. 
کارگران بازنشسـتـه کـیـان 
تـایـر نـیـز بـابـت سـنـوات 
پرداخت نشده خـود، دسـت 

به تجمع مشابهی در مقابل 
وزارت صنعت و مـعـدن زده 

 بودند. 
 

عالوه بر این اعتـصـابـات، 
روزه  ١١باید به اعتصاب 

کــارگــران کــمــبــایــن ســازی 
تبریز، اعـتـراض پـرسـنـل 
قرارداد موقت نفت، تجـمـع 
کــارگــران چــنــد مــنــ ــقــه 

کـارگـران   شـهـرداری کـرج،
ـــو کـــرمـــان،   الوان تـــابـــل
کارگران حمل و نقل خلـیـج 
فــار  و کــارگــران مــعــدن 
سنگرود نـیـز اشـاره کـرد. 
ـــوشـــه ای از  ـــا گ ـــه ـــن ای
اعتصابات وسیعی است کـه 
در نقاط مختلف علیه ظلم 
و ستم دولت و کارفرمایـان 

 جریان دارد. 
 

به خواسـت هـای کـارگـران 
بــایــد فــورا و بــدون بــرو 
بــرگــرد پــاســخ داده شــود. 
کارگران میتوانند با قدرت 
بیشتری به میدان آیند. در 

کلیه اعتراضات الزم اسـت 
ــران  ــارگ ــای ک ــواده ه خــان
فـعـاالنــه شـرکــت کـنــنـد و 
مردم شهر و مـراکـز دیـگـر 
کارگری را بـه حـمـایـت از 
خــود جــلــم کــنــنــد. کــلــیــه 
مــراکــز کــارگــری بــایــد از 
مدیای اجـتـمـاعـی بـعـنـوان 
ابـزاری در جــهــت بــحــ  و 
تبادل نظر و سازمـانـدهـی 
و برنامه ریزی برای متحـد 
کــردن کـــلـــیــه کـــارگـــران 
اعتصابـی و حضـور فـعـال 
خانواده های شان استفـاده 
کنند. کارفرماهای مفتخـور 
و دولــت اســالمــی شــان را 
ــرد بــه  ــوان وادار ک ــت ــی م
خواست های کارگران فـورا 

 پاسخ دهند. 
 

حزب کـمـونـیـسـت کـارگـری 
 ایران

 
 ٨٢١١آذر  ٣١
 ٣١٨٢دسامبر  ٨٨ 

اعتراض متحدانه کارگران نیشکر هفته و خانواده هایشان ادامه 
 دارد 

کارگران فوالد و ذغال سنگ کرمان و خانواده هایشان دست به 
 تجمع زدند 

 کارگران کیان تایر نیز دست به تجمع زدند 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

در    ٦١ آذر    ٦١ روز شنبببه  
نیشکر هفت تپه کبارگبران سبر  
به عصیبان گبشاشبتبنبد ببنبا ببه  
گزارشها" کبارگبران روزمبزد و  
ببب ببش کشبباورزی شببرکببت بببا  
خببوابببانببدن کببار در ا ببدامببی  
خشمگینانه با در دست داشبتبن  
ابزارهای کار خود از  بیل بیبل  
و  مه ی برداشت نیبشبکبر وارد  
کارخانه شدند و با بسبتبن درب  
اصلبی و درب ورود تبریبلبرهبا،  
کوره های ب ار و آسبیباببهبا را  
خاموش و تعدادی از مسئولیبن  
شرکت منجمله کریم پور مبدیبر  
ببب ببش کشبباورزی و عبببببا   
خنیفر مدیر حراست را کبتب   
کاری کردند و در پبی جبواب  
فببتببحببیببان پببور رئببیبب  بببانبب   
مبباشببیببن االت کببه بببدنبببببا   
اعتصاب کارگران  سمت پنچبر  
گیری به آنان اعالم کبرده ببود  
همگی اخراجید او را نیز مبورد  
حمله   برار داده  و عبلبیبر بم  
ا دام به فرار نامبرده به  سبمبت  
تراشکاری، وی را همانجا گیر  
انداخته و پ  از شکستبن درب  
اتا ی که در آنجا م فبی شبده  
بود ببر روی ببدنبش گبازوئبیبل  
خالی کبرده و بشبدت کبتب   
کاری مورد ضرب و شتم  برار  

 دادند." 
 
این نوشته  صبد نبکبوهبش    

عبمبل کبارگبران هبفبت تبپبه را  
ندارد،  صد "رهنبمبود" دادن هبم  
ندارد امری کبه امبروز و فبردا  
باید انتظار داشت که از ایبنبجبا  
و آنببجببا شببروک شببود کببه ایببن  

راهش نیست و نهبایبتبا مبتبوجبه  
میشوید که  صد دفاک نبدارنبد،  
این بماند که به نکوهش عبمبل  
کارگران منتهی میشود.  صبد  
تر یب کبردن کسبی را نبدارم  
که بهترین راه کت  کاری با  
عببوامببل کببارفببرمببا اسببت امببا  
مببیبب ببواهببم تبباکببیببد کببنببم ایببن  
طوفان درو کردن سرمایه داری  
از تمام تحقیریها و رنجهای کبه  

 بر کارگران تحمیل میکنند.  
 

در تعریب،، کبارگبر کسبی  
است که نیروی کارش را مبی  
فببروشببد امببا امببر بببه هببمببیببن  
سادگی نیست. نه تنها نبیبروی  
کارگر را ما  خود مبیبدانبنبد و  
فکر میکنبنبد هبمبان دسبتبمبزد  
ناچبیبز پبو  زور اسبت کبه ببه  
کارگر میدهند، بلبکبه خبود را  
صبباحببب رور و روان کببارگببر  

تبا    ١ میدانند. در تبمبام مبدت  
ساعتی کبه مشبغبو  کبار    ٦١ 

است شالق کارفرمبا صبفبیبرش  
بببلببنببدش اسببت. زبببان لببیببچببار  
گویش یب  دم ببیبکبار نبمبی  
نشببیببنببد.  فببحبباشببی کببردن و  
متلکهای زهبر آگبیبن ضبرببدر  
فببرسببودگببی جسببمببی در طببو   
ساعات کبار کبه بشبود هبیب   
چیزی برای کارگر نمی مبانبد   
جز ی  ش صبیبت لبه شبده و  
ی  تن خسته و شکم گرسبنبه  
ای که توان هبمبه چبیبز را از  
کببارگببر مببیببگببیببرد. ایببن بببرای  
ی  روز و دو روز، ی  هفتبه  
نبیببسببت ایببن کبل پببروسببه کببار  
اسببت. زبببان کببارفببرمببایببان و  

عوامل شان همیشبه دراز اسبت  
چبرا کبه در مبو بعبیبتبی  برار  
دارند که میتوانند هر لحظه نان  
کارگر را ببرنبد و هبمبیبشبه در  
بحث و جد  ببا کبارگبر پبیبروز  
بیرون می آیند چون همه  بانبون  
پشت سرشان است. به پشبتبوانبه  
همه حکومبت سبالبیبانبی اسبت  
کببه پببرداخببت نببکببردن حببقببوق  
کارگران زیر زبانشان مبزه کبرده  
اسببت. کببارگببر در نببزد ایشببان  
حبیببوان کببار کبنببی اسببت کببه  
حتی ایبن نبیباز را حب  نبمبی  
کنند که نیازهای اولیبه یب   
کببارگببر بببایببد تببامببیببن شببود.  
کارفرما هی  احسا  عاطفبی  
نسبت به کارگر ندارد بلکه ببه  
خشببن تببریببن روشببهببا مببتببوسببل  
مببیببشببود تببا بببیببشببتببر از گببرده  
کارگر کار بکشد. زبان تل بش  
و ببتببی تببکببمببیببل مببیببشببود کببه  
خشونت را به نهایت میرسانبد و  
از پببرداخببت حببقببوق کببار گببر  
خببودداری مببیببکببنببد   حببقببوق  
کارگر را حتی به اندازه "هزینبه  
سربار" به رسمیت نمی شنباسبد.  
انگبار جبانبش را مبی گبیبرنبد  
و تبی پبای حسباب و کبتباب  

 حقوق کارگر میرسد. 
 

ی  راه روتبیبن  سبرکبوب  
اعتصاب کارگران در جمهبوری  
اسالمی "سر دوداندن" اسبت، تبا  
کارگر خسته و فبرسبوده شبود.  
در هببنببگببامببه اعببتببصبباب چببه  
هنگامی که خود کارفرما ببه  
میان کارگران می آیبد و چبه  
نماینده دولبت ببه هبر عبنبوانبی  

سرو کله اش پیدا میشود لبحبن  
و بیان کبلبمبات ببا مبوجبی از  
فریبکاری همراه است. یبکببباره  
یادشان می آید که یا خبودشبان  
کارگر بودند یا اببوی شبان یبا  
جببد پببدریشببان و ایشببان درد  
کارگر را می فهمنبد امبا ایبن  
 یا  نه از سر همدردی ببلبکبه  
تاکیدی بر این اسبت کبه "ببی  
عرضه گی از خبودتبان اسبت"   
این ح  را مبی خبواهبنبد البقبا  
کنند کبه مبا تبوانسبتبیبم و از  
زرنگی خودمان بود و شما اگبر  
همانی هستید کبه هسبتبیبد از  
بی کفایتی خودت اسبت. ببعبد  
لیست بلند باالی از مشبکبالت  
ردی، میکنند که نتیجه آن هبم  
این است که سر منشا و تبداوم  
مشکالت برشمرده شده نبتبیبجبه  
نحوه کار کردن کبارگبر اسبت.  
احسا  گناه را در د  کبارگبر  
ب ت برگشته مبی نشبانبنبد. و  
نهایتا هم نمی گویند که نبمبی  
دهیم بلکه و ت می واهند کبه  
مشکالت را ببرطبرک کبنبنبد و  
چندین ماه مبی آیبد و مبیبرود  
"مشکالت" نه تبنبهبا ببر طبرک  
نشده بلکه حسباببهبای ببانبکبی  
ایشان چاق تر شده اسبت شبکبم  
گرسنبه کبارگبر ببه پشبت اش  
چسبیده است. خیلی محترمانبه  
که ب واهند برخوردکنند لبطب،  
میکنند و در خروجبی را نشبان  
میدهند و می فرماینبد "" مبا  
که ن واستیم کبه ایبنبجبا کبار  
کنی، جای بهتری سراغ داریبد  
بفرمایید ما جلوتان را نگرفتیبم"  
و خود بهتر میدانبنبد کبه هبمبه  

راهها را به روی کارگبر بسبتبه  
اند تا بیشبتبر تبن ببه اسبتب بمبار  

 بدهد.  
 

آنچه روز شنبه و یکشنبببه،  
آذر در شبببرکبببت    ٦٦ و    ٦١ 

نیشکر هفت تپه گششته طغیبان  
کارگران در مقابل این خشبونبت  
بببی حببد وحصببر کببارفببرمببایببان  
اسبت. فببوران خشبم انسبانبهببای  
که همیشبه تبحبقبیبر و تبوهبیبن  
شنیده اند. همیشبه سبر دوانبیبده  
شده اند. هبیبچبگباه از آنبهبایبی  
کببه دسببت شببان بببه دهببانشببان  
میرسیده زبانی ببه مبالیبمبت و  
مالطفت نشینده انبد. آنبچبه در  
شرکت هفت تپه گششبت اولبیبن  
نبوده و آخرین ن واهد ببود. امبا  
هشداری است به کارفرمایان و  
دولت که این دیبگبر از جبنب   
دیگبری اسبت. عصبیبان یب   
نفر یبا چبنبد نبفبر طبغبیبان گبر  
نیست این خشم فروخورده طببقبه  
ای کببه هببیببچببگبباه داخببل آدم  
محسوب نشده انبد. ایبن هبمبان  
زبببانببی اسببت کببه ایببن آ ببایببان  
ظاهرا بهتر می فهمند. و بتبی  
در گببوشببه ای دیببگببر از ایببن  
مببمببلببکببت شببالق را بببر پشببت  
کببارگببر مببی نشببانببنببد و ببتببی  
کببارگببران بببه جببرم درخببواسببت  
حببقببوق اولببیببه شببان تببهببدیببد و  
احضار و دادگباهبی و زنبدانبی  
میشوند وشالق می ورند، و تی  
ماهها کارگران سبر مبیبدوانبنبد   
باید انتظار داشبتبه بباشبنبد دود  

 اعما  شان به چشم شان برود. 

 فوران خشم کارگران در هفت تپه
 یاشار سهندی 
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آذر ماه امسبا  ببا  اعبتبراضبات  
کارگران، دانشجوها، ببازنشبسبتبه  
ر شبور و   ها  عجیب گرم،  ُپ
شع، شده. بازنشسته ها ایبنبببار  

هبزار نبفبر    ٦١ با تجمعی بیش از  
در مقابل مجل  اسالمی دسبت  

نببفببر از  ١١١١ بببه تببجببمبب  زدنببد.  
کارگران شرکت نبیبشبکبر هبفبت  
تپه بطور متحدانه تر و یکپبارچبه  
تبری اعببتبصبباب خبود را ادامببه  
دادند و سومین روز اعبتبراو و  
اعببتببصبباب خببود را پشببت سببر  
گبشاشبتبنبد. هبمبزمبان کبارگبران  
کیان تایز و کبارگبران فبوالد و  
ذ ا  سنگ کرمان در مبقباببل  
صندوق بازنشسبتبگبان دسبت ببه  

  ٦١ تجم  اعتراضی زده انبد. از  
برشبور و   دسامبر تبجبمبعبات ُپ
رادیکا  دانشجویان در شهبرهبای  
تهران، تبریز، رنجان، بابل ببرگبزار  

 شد.  
اعتبراضبات آذر مباه گبام مبهبم  
طبقات اجتماعی در حا  مببارزه  
با حکومت اسالمی اسبت. ایبن  
اعببتببراضببات خصببلببتببی کببامببال  
طبقاتی و سیاسی را نمایندگبی  
میکنند و از نبقبطبه  بدرتبهبای  

خبودویب ه ای ببرخببوردارهسبتبنببد.  
بررسی این نقطه  درتها، شناخبت  
د یق ار سوخت و سباز و راببطبه  
انسانی و مطالباتی آنها تالبشبی  
اسببت بببرای مببعببرفببی جببوانببب  

 پایدارتر اعتراضات کنونی. 
 

شبببرکبببت وسبببیببب  کبببارگبببران،  
بببازنشببسببتببه هببا و دانشببجببویببان   
تبجبمببعبات اعببتبراضبی ببرجسبتببه  
است. . ار ام کمی اعبتبراضبات  
و حضبببور کبببمبببی شبببرکبببت  
کنندگان تغیییرات  ابل توجهبی  

  ٦١ کرده اند. شبرکبت ببیبش از  
هزار ببازنشبسبتبه زن و مبرد در  
مببقببابببل مببجببلبب  اسببالمببی در  
مملکتی که استبدادی اسبت و  
از حضببور انسببانببهببا در کببنببار  
یکدیگر هرا  دارد،  پبیبشبروی  
اسببت.  اعببتببراضببات مببداوم و  

نفر از کبارگبران    ١١١١ پیگیرانه  
نبیببشببکببر هبفببت تببپببه مببوفببقببیببت  
بزرگ و ا دام تعرضی کارگبران  
بببه نببظببام ظببالببمببانببه حببکببومببت  

 اسالمی سرمایه است.   
 

کارگران نیشکر هفت تپه اینبببار  

بببا خببانببواده هببایشببان دسببت بببه  
اعتبراو زدنبد. حضبور خبانبواده  
هبببای کبببارگبببری خبببود نبببیبببر  
پبیبشببروی مبهببم دیببگبر جببنببببش  
کببارگببری اسببت، بببا حضببور  
خانواده ها اعتراضبات  بدرتبمبنبد  
شببده و مبببوجببببببات جبببلبببب و  
حمبایبتبهبای گسبتبرده تبر مبردم  
شهر، هم محله ای ها، دوسبتبان  
و خویشاوندان را ساده  و فبراهبم  
میکند. حضور فعا  حانواده هبا  
در اعتراضات کارگران برآمده از  
شرایط اعتراضی و نبارضبایبتبی  
هببای عببمببومببی مببردم اسببت.  
نارضایتی های توده ای ببا ایبن  
نوک مکانیسم ها از جمله حضبور  
خبببانبببواده هبببای کبببارگبببران و  
بازنشسته ها تحکیم و ببه سبنبت  
پایدارتر، اجتماعی و  باببل دوام  

 اعتراضات تبدیل میشود. 
این اندازه از تبجبرببه اعبتبراضبی،  
اعتصاب و  درت بسیج نباید در  
این سطح تو ب، کبنبد. جبنبببش  
کارگری نیاز ضروری به جهبش  
دارد. متبشبکبل شبدن کبارگبران  
بیبش از هبر دوره ای ضبروری  

 شده است.  

   
شببرایببط بببرای مببتببشببکببل شببدن  

 کارگران آماده است.  
پالتفرم عملی کبارگبران پبیبشبرو  
بببایببد هببم اکببنببون خببو  تشببکببل  
کارگران شکل بگیرد. کارگبران  
پیشرو باید   خبواهبان اسبتبقبال   
طبقه کارگر و ایجاد تشبکبهبای  
کارگبری بباشبنبد. . کبارگبران  
پیشرو میتوانند اعالم کنند  کبه  
طبقه کارگر با اتکاء به خبود و  
نیروی مستقل خود ببرای دسبت  

اش    یافتن به خواستهای طبقباتبی 
 متشکل شود و مبارزه کند. 

 
 دیوار خفقان فرو ری ته شده! 

کارگران با اعتراضات کبوببنبده،  
با تداوم اعبتبراضبات در اشبکبا   
اعتصاب، راه پیمایی و تبجبمب ،   
دیببوار خببفببقببان سببیبباه حببکببومببت  
اسالمی  را منبزوی و حباشبیبه  
ای کرده اند. صدها سب بنبور و  
آژیتاتور در تجمعات اعبتبراضبی  
عبببروج کبببرده انبببد. جبببنبببببببش  
کارگری از وجود صبدهبا رهبببر  
عملی، س نگو و فعا  جبنبببش  
طبببببقبباتببی کببارگببران بببر خببود  

میببالبد. جبنبببش کبارگبری در  
ایران در ایبن زمبیبنبه  بویبتبریبن  
پببیببشببروی را داشببتببه اسببت. در  
تاریخ نیم  برن گبششبتبه جبنبببش  
کببارگببری از وجببود رهبببببران و  
سبب ببنببگببوهببای کببارکببران کببه  
سوسیالیستی فکر میکنند، کبه  
به فدرت سیاسی،  و تبغبیبیبرات  
بنیادی در زنبدگبی تبوده مبردم  
فکر میکنبنبد، ببرخبوردار نبببوده  

 است.   
درک و تش یص مبولبفبه هبای  
ببببب طبببببقبباتببی شببرایببط   سببیبباسببی ب
کنونی برای  کبارگبران پبیبشبرو  
در صببدر اولببویببتببهببایشببان  ببرار  

 گرفته است.   
 

مهم این است کارگران پیشبرو و  
سوسیبالبیبسبت مبلبزومبات ارتبقبا  
شرایط کنونی را فراهبم کبنبنبد.  
اشبتبهبا و خبیببز ببرداشبتبن بببرای  
تغییرات پایه ای تر و مبتبشبکبل  
کردن کارگران پیش درآمد گبام  
نهادن به دوره نبویبن و تبحبکبیبم  

 بافته  است. 
 ٦١٦١ آذر    ١٦ 
 ١١٦٢ دسامبر    ٦١ 

 دمای گرم اعتراضات  سیاسی ــ طبقاتی آذر ماه 
تالش برای سازمان متشکل کارگران باید با شتاب 

 بیشتری پیگیری شود.
 نسان نودینیان  

ـــران  ـــارگ ـــوق ک ـــق ح
شرکت نیشـکـر هـفـت 
تــپــه در حــالــی از 
ســــوی کــــارفــــرمــــا 
پرداخت نمیشود کـه 
در نتیجه آن اکثریت 
ــه اتــفــاق  قــریــم ب
آنان با مشکالت حاد 
معیشتی و استیـصـال 

در پــرداخــت اجــاره 
خــانــه و و امــهــای 
بانکی مـواجـه انـد. 
ب وریکه که یکی از 
آنان به نـام مـحـمـد 
حمدانی بـا شـکـایـت 
بانـک مـلـت مـحـکـوم 
شناختـه شـده و در 
صورت عدم تـمـکـیـن 

ــــه رای صــــادره  ب
زندانی خواهـد شـد. 
ــک و  ــان ــت ب ــای ــک ش
مــحــکــومــیــت کــارگــر 
نیـشـکـر هـفـت تـپـه 
بدلیل بدهی ناچـیـز 
ــون و  ــی ــل ــی ــت م ــف ه
پانصد هزار تومانی 
در شرای ی است کـه 

بدهکـاران هـزاران 
میلیاردی نـه مـورد 
ـــت واقـــع  ـــای ـــک ش
میشوند و نه مـورد 
محکومـیـت مـحـاکـم 
قضــــائــــی قــــرار 
 مـــــیـــــگـــــیـــــرنـــــد.
اتــــحــــادیــــه آزاد 

 کارگران ایران 
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 ٣ صفحه  

یکی از سنت های تازه ای کبه  
حزب وارد جنبش کمونبیبسبتبی و  
کارگری در ایران کبرد عبلبنبیبت  
بببود. از امضببای مببقبباالت تببا  
کنگره های علنی و در دستبر   
بودن رهبری حزب ببرای جبامبعبه  
و یا رویکرد عبلبنبی در جبنبببش  
های اجتبمباعبی و تبالش ببرای  
تبدیل فعالین کارگری به چبهبره  
های شناخبتبه شبدهز حبزب چبه  
پیشرفت ها و موفقیت هبایبی در  

 این زمینه داشته استز 
حزب موفقیت های  ابل توجهبی  
در این زمیبنبه داشبتبه اسبت امبا  
اجازه بدهیم بگبویبم کبه رویبکبرد  
حزب در ایبن زمبیبنبه رویبکبردی  
طبببببقبباتببی اجببتببمبباعببی اسببت و  
دستباوردهبای تباکبنبونبی حبزب،  
دستاورد ببزرگبی ببرای جبنبببش  
کمونیستی و ببرای کبل طبببقبه  
کببارگببر و جببامببعببه اسببت. ایببن  
رویکرد مهمی است که نه تبنبهبا  
به شیوه فعالیت حبزب ببلبکبه ببه  
نگاه هر فبعبا  کبارگبری و هبر  
مبببببارز آزادیبب ببواهببی نسبببببت بببه  
فعالیت و جایگاه خود نیز مرببو   
است. اینکه رهبببران و فبعبالبیبن  
حزب کمونیست کارگری نبببایبد  
آدم های گمنامی باشند، باید ببا  
اسببم و رسببم خببود بببنببویسببنببد و  

در دسبتببر       سب بنبرانببی کبنبنببد، 
جامعه باشند و جبامبعبه آنبهبا را  
بشنباسبد، و یبا حبزب نبببایبد در  
حباشبیبه جبامبعبه و در مبحببدوده  
محافل باشد، بلکه باید در وسبط  
صببحببنببه سببیبباسببی و یببکببی از  
مهمترین بازیگران صحنه سیاسبت  
باشد و یبا جبنبببش کبارگبری و  
جنبش هبای حبق طبلبببانبه ببایبد  
چهره های شناخته شده در سبطبح  
جببامببعببه داشببتببه ببباشببنببد، یبب   
مساله تاکتیکبی و تبکبنبیبکبی  
نببیببسببت. یبب  رویببکببرد عببمببیببق  

 طبقاتی است. 
دوسبت ایبران  -چپ هاى کارگبر “ 

سنتا حزب کمونیسبتبر را حبزببر  
تببعببریبب، کببرده انببد کببه بببراى  
کارگران و براى دفباک از مبنبافب   
کارگران ساخته میشود. معبمبوال  
کببارگببر گببرایببر در ایببن چببپ  
سنتر با کارگرنوازى و خبوش و  
بش محفلر با کبارگبران مبعبنبر  
شده است. اما در کمونبیبسبم مبا  
حزب کمونیستر حزبر اسبت کبه  
طبقه کارگر براى نجات جبامبعبه  
میسازد. حزبر که میب بواهبد در  
جدا  بر سر  بدرت سبیباسبر کبه  
کببلببیببد دسببت بببردن بببه بببنببیبباد  
ا تصادى جبامبعبه اسبت، طبببقبه  
کارگر و راه حل طبببقبه کبارگبر  
براى بشریت را نمایبنبدگبر کبنبد.  
جببدا  اسبباسببر بببر سببر  ببدرت و  
سرنوشت جامبعبه اسبت و حبزببر  
کبه در صببحبنببه جببدا   ببدرت و  
صفبنبدى اجبتبمباعبر در مبقباببل  
احزاب جبنبببشبهباى طبببقبات دارا  
حضور نداشته باشد، تا چبه رسبد  
به اینکه اصوال مبعبتبقبد نببباشبد  
بببایببد حضببور داشببتببه ببباشببد، نببه  
کارگرى است و نه کبمبونبیبسبتبر  
است. درک این حقیقت اببتبدایبر  
مارکسیستر و مقاببل  برار دادن  
آن با تلقر هاى سنتر چبپبر کبه  
مبرغ عبزا و عببروسبر در تباریببخ  
معاصر بوده و به حاشیه اى ببودن  
عببادت کببرده و اکببنببون دیببگببر  
افت ار هم میکنبد، یب  تبحبو   
مبهبم در کبار حبزب مببا ایبجبباد  

این جبواب مبنبصبور  ”.  کرده است 
حببکببمببت بببه سببوالببی درمببورد  
مو عیبت حبزب ببود کبه تبلبقبی  
حزب از خودش و فعالیتبش را از  
همان سالهای اولیه شروک فعالیبت  

سبا   بببل    ۵۳یعنی از حبدود  
نشبان مبیبدهبد. امبا ببا گبششبت  
زمان درک مبا نبیبز ببه درکبی  
همه جانبه تر تببدیبل شبده اسبت.  

سا   بل کسی مبقبالبه ای    ۵۳
با امضای ش صی خود منبتبشبر  
نمیکرد. ی  مقاله سیباسبی یبا  

تئوریب  مبوضب  کبل حبزب و  
سازمان بود و فرد جایبی در ایبن  
سیستم نداشت. ما در این زمیبنبه  
سببنببت تببازه ای ببباب کببردیببم.  
مقاالت با امضای هبر نبویسبنبده  
منتبشبر شبد و ببعبدتبر در خبارج  
کشور اعضای رهبببری حبزب و  
بسیاری کادرهای حبزب ببا اسبم  
و رسم و عک  خود در نشبریبات  
یا سب بنبرانبی هبا ظباهبر شبدنبد،  
بسیاری از فعالین حزب با اسم و  
رسم خبود نبهبادهبای اجبتبمباعبی  
ساختند و شروک به سبازمبانبدهبی  
کمبپبیبن کبردنبد، کبنبگبره هبای  
حزب نیز از دو دهه  ببل عبلبنبی  
بببرگببزار شببده انببد و رسببانببه هببا،  
فبعبالبیبن سبیباسبی و احبزاب بببه  
کببنببگببره هببای حببزب دعببوت  

کنفران  اعضای حبزب      میشوند، 
در خارج نیز به همین شکل. امبا  
مساله فقط به سیاست حبزب در  

 با  خودش مربو  نیست. ببرای  
فببعببالببیببن کببارگببری زنببدانببی در  
سببطببح بببیببن الببمببلببلببی شببروک بببه  
فعالیت کردیم و اهمیت سبیباسبی  
چهره هبای عبلبنبی در جبنبببش  
کارگری را ببه گبفبتبمبان و ببه  
ی  سنت جا افبتباده و تب بببیبت  
شده تبدیل کبردیبم و ببرای هبمبه  
اینها سنگر به سبنبگبر ببا تبفبکبر  
چپ حاشیه ای و سنبتبی جبدا   
کردیم. این ی  تحبو  مبهبم در  
حزب، در جنبش کبارگبری و در  
جامعه بود. اکنون نه تنهبا حبزب  
که جنبش کارگری هم صباحبب  
دهها چهره شنباخبتبه شبده اسبت.  

کبارگبر      در تفکر چپ سبنبتبی، 
نیز موجودی  یبر اجبتبمباعبی و  
صرفا تولید کبنبنبده ببود، عبیبنبا  
همان تصویری که سرمایه دار از  
کارگر دارد، و هبمبه چبیبزش در  
محدوده کارخبانبه و مبحبل کبار  

تعری، میشد. حزب کمونبیبسبتبی  
نیز در این تفکر نه ببرای رهبایبی  
جامعه که برای منبافب  مبحبدود  
کارگر فعالیت میکبرد. مبا ایبن  
ذهنیبت هبا را عبوو کبردیبم و  
حزبی با درکی کامال مبتبفباوت  
شکبل دادیبم. ایبن صبرفبنبظبر از  
پیشروی های دیگبر در جبنبببش  
کببارگببری، مببو ببعببیببت جببنبببببش  
کارگری را عوو کبرد و قبقبل  
آنرا در جامبعبه بباال ببرد. طبببقبه  
کارگر و حبزببش اکبنبون چبهبره  
های شناخته شبده زیبادی دارنبد  
که بعضا در سطح ببیبن البمبلبلبی  
نیز شناخته شبده هسبتبنبد و ایبن  
تببنببهببا احببزاب و جببنبببببش هببای  
طبببببقببات حبباکببم نببیببسببتببنببد کببه  
ش صبیبت هبای خبود را دارنبد.  
طبقه کارگر و حبزببش نبیبز ببی  
چهره و گمبنبام نبیبسبتبنبد. فبقبط  
بببورژواهببا اسببم و رسببم نببدارنببد.  

 اصغر کریمی
 حزب کمونیست کارگری و فرهنگ سیاسی 

دوست ایران سنتا حزب کمونیوتو وتو  را  -چپ هاى کارگر 
حزب  تعریف کرده اید که براى کارگران و براى دفوا  ا   
منافع کارگران ساخته متشند. معمنال کوارگور گورایو  در  
این چپ سنت  با کارگرینا ى و خنش و بش محفوىو  بوا  
کارگران معن  شده اسوت. اموا در کومونیوتو وب موا حوزب  
کمنیت ت  حزب  است که طبقه کارگر براى یجات جامعوه  
مت ا د. حزب  کوه موتوهوناهود در جودار بور سور  ودرت  
ستاس  که کىتد دست بردن به بونوتواد ا وتوجوادى جواموعوه  
است، طبقه کارگر و راه حل طبقه کارگر براى بشریت را  
یمایندگ  کند. جدار اساس  بر سور  ودرت و سوریونشوت  
جامعوه اسوت و حوزبو  کوه در جوحونوه جودار  ودرت و  
جفبندى اجتماع  در مقابل احزاب جنبشهاى طبقات دارا  
حضنر یداشته باشد، تا چه رسد به اینکه اجنال موعوتوقود  
یباشد باید حضنر داشته باشد، یوه کوارگورى اسوت و یوه  

 کمنیت ت  است.  



 ٠٥٥ شماره      -  چهارم  دوره     9     کارگر کمونيست 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

Workers in Iran 
 از صفحه 

 کارگران در فیس بوک    
 دیدن کنید

کارگر هم ببرای خبود احبتبرام و  
جایگباهبی دارد. رهبببرانبی دارد  
که بعنبوان نبمبایبنبدگبان جبامبعبه  
حرک میزنند، مصاحبه مبیبکبنبنبد  
و نسبببببت بببه مسببائببل اسبباسببی  
جامعه اظهار نظبر مبیبکبنبنبد.ایبن  
رویببکببرد مببو ببعببیببت زنببدانببیببان  
سببیبباسببی، فببعببالببیببن سببیبباسببی و  
فعالین جنبش های حبق طبلبببانبه  
را نیز کامال عوو کرد. ببا ایبن  
رویکرد ببرعبکب  تبفبکبری کبه  
میگفت سیاست حزب کمونیبسبت  
کارگری برای فعالین کبارگبری  
مشکل امنیتی ایبجباد مبیبکبنبد،  
حاشیه امبنبیبتبی ایبجباد کبرد و  
هببرمببورد دسببتببگببیببری را بببرای  

 حکومت پرهزینه تر کرد. 
حزبی که ادعبای کسبب  بدرت  
سیاسی دارد و می واهد یکی از  
بازیگران اصلی صحبنبه سبیباسبت  
باشد نمیتواند مبببلبغبان و نبظبریبه  
پردازان، نویسندگان و س نرانبان و  
کمپینرها و رهبران شنباخبتبه شبده  
در مقیا  جامعه نداشبتبه بباشبد.  

  ۵۲تالش برای داشتن تلویزیبون  

ساعبتبه کبه حبزب و رهبببران و  
فعالینش را در دسبتبر  جبامبعبه  
 رار دهد ب شی از همین پبروژه و  
در راستای این سیاسبت ببود. تبا  
 بل از این در حالیکبه هبر حبزب  
و گببروه مببرتببجبب  و بببورژوایببی،  
ناسیونالیست و مشهببی و اکب برا  
بدنام چهره ها و رهبران شبنباخبتبه  
شده خود را داشبت، چبپ ایبران  
چببهببره ای نببداشببت، در حبباشببیببه  
سیاست و حداک ر گبروه فشباری  
بر احزاب بورژوایی بود. عالوه ببر  
این پالتفرم مبببارزاتبی و ببرنبامبه  
ای نداشت و این کمبودها را نبیبز  
تئوریزه مبیبکبرد. مبا درسبت در  
نقطه مقابل این سنت ایستبادیبم و  
امروز دوست و دشبمبن مبیبتبوانبد  
مببو ببعببیببت حببزب کببمببونببیببسببت  
کارگری و تاقیر سبیباسبت هبای  
آنببرا در مببیببان کببارگببران و در  
جامبعبه ببببیبنبد. هبیب  حبزب و  
جنبشی بدون چهره هبای عبلبنبی  
و بدون اینکه در دستر  جبامبعبه  
ببباشببد بببه جببایببی نببمببیببرسببد. بببه  
جریانی اجتماعی تبدیل نبمبیبشبود  

و جایی در صحنه سیباسبت پبیبدا  
 نمیکند. 
 

با اینهمه عبلبیبر بم ایبنبکبه گبام  
هببای زیببادی در ایببن مسببیببر  
برداشته ایم اما گام هبای بسبیبار  
بیشتری باید برداریم. درست اسبت  
که حزب ما میتواند ادعبا کبنبد  
که از زاویه علنیبت و شبفبافبیبت  
در فعبالبیبت سبیباسبی بسبیبار از  
احببزاب بببورژوایببی جببلببوتببر اسببت،  
چون آنها اک را نه کنگره هایشبان  
عببلببنببی اسببت، در وا بب  اکبب ببرا  
کببنببگببره ای هببم نببدارنببد، و نببه  
برنبامبه روشبنبی و حبتبی یب   
پالتفرم روشنی ببه جبامبعبه ارائبه  
داده انببد. جببلببسببات مبب ببفببی  
مببیببگببشارنببد و در اطبباق هببای  
دربسببتببه ائببتببالک و انشببعبباب  
میکنند. توطئه ب شی از سبنبت  
همه آنها اسبت. نبمبایبنبده ا بلبیبت  
است مارگرند و هرگز نبمبیبتبوانبنبد  
اهداک وا بعبی خبود را ببه کبل  
جامعه توضیح بدهند. با ایبنبهبمبه  
مو عیت اجتماعی، توان مالبی و  

حمایت رسبانبه هبا و ببعبضبا دو   
 ربی از آنها، مو عیت متبفباوتبی  
به آنها میدهد. اما صبرفبنبظبر از  
ایبن مببقبایسبه،حببزب کبمببونبیبسببت  
کارگری نیاز دارد و باید صبدهبا  
سیاستمدار و س نران و کبمبپبیبنبر  
شنباخبتبه شبده و ببانبفبوذ داشبتبه  
باشد. طبقه کارگبر ببایبد در هبر  
کارخانه و دانشگباهبی و در هبر  
شهر و منبطبقبه ای تبعبداد  باببل  
تببوجببهببی از رهبببببران و فببعببالببیببن  
شناخبتبه شبده و خبوشبنبام مبورد  
اعتماد تبوده هبای وسبیب  مبردم  
داشببتببه ببباشببد. جببنبببببش هببای  
اجبتببمبباعبی پببیببشبرو بببایبد تببعببداد  
زیادی چبهبره شبنباخبتبه شبده در  
جامعه داشته باشند. این ببه آنبهبا  
 ببدرت مببیببدهببد، چببهببره هببای  
شناختبه شبده ببه یب  حبزب و  
جنبش گوشت و پوست میبدهبنبد،  
آدم های با نفوذ برای هر حزب و  
جنبشی اهرم های  درت هسبتبنبد  
و نفوذشان در جبامبعبه ببه نبفبوذ  
حزب و جنببش تبببدیبل مبیبشبود.  
ی  حزب و جنبش به انبدازه ای  

صاحب نفوذ و اجبتبمباعبی اسبت  
که چهره های شبنباخبتبه شبده و  
دخالتگر در زمینه های م بتبلب،  
داشته باشبد. حبزب کبمبونبیبسبت  
کارگبری کبه در جبدا  ببر سبر  
 درت، طبقبه کبارگبر و راه حبل  
طبقه کارگر براى کل جامبعبه را  
نمایندگر میکند، باید ببا  بدرت  
و اعتماد بنف  بیشبتبری در ایبن  
مسیر جبلبو ببرود و سبنبت هبای  
عببقببب مببانببده و حبباشببیببه ای را  
کامال کنار بزند و ببه فبعبالبیبت  
اجببتببمبباعببی و عببلببنببی هببرچببه  
بیشتری روی آورد. ببایبد در ایبن  
زمینه در مقیاسی اجبتبمباعبی از  
احببزاب و جببنبببببش هببای طبببببقببه  
حاکم پیشی ببگبیبرد، امبکبانبات  
خود را گسترش دهد، صدهبا ببار  
بیشتر در دسبتبر  جبامبعبه  برار  
گیرد و مبو بعبیبت مبمبتبازی در  
جامعه کسبب کبنبد. ایبن یب   
نیاز فوری برای حبزب و طبببقبه  
کارگر و ی  نیاز مبرم تاری بی  

 و طبقاتی است. 

 اصغر کریمی           حزب کمونیست کارگری و فرهنگ سیاسی 
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 ٢٢ صفحه         

 حزب و عضویت
 پرسش از شهال دانشفر  

انترناسیونال: عضـویـت در 
حزب  کمـونـیـسـت کـارگـری 
ساده است. در دوره هـایـی 
ــال  ــحــوالت س ــل ت ــث   ٤٤م

حزب با رشد قابل توجـهـی 
روبرو بوده اسـت. وضـعـیـت 
اکنون به چه صـورت اسـت  
آیا حزب عضوگیری داشـتـه 

 است  
 شهال دانشفر: 

در طبو  سبالبهبا فبعبالبیبت حبزب  
کببمببونببیببسببت کببارگببری ایببران  
عضببویببت در حببزب و خصببوصببا  
آمببار عضببویببت کببارگببران  و  
اکتیویست های رادیکا  و چبپ  
جنبش های اعتبراضبی مبوجبود،  
همواره سیر صعودی داشته و ایبن  
روندی م بت و شورانگبیبز اسبت.  
ایببن را اجببتببمبباعببا هببم مببیببتببوان  
مشاهده کرد. از جمله و بتبی ببه  
جنبش کارگری نگاه مبیبکبنبیبد،  
و تی به جنبش های اعبتبراضبی  
موجود در جامعه علیبه سبرمبایبه  
داری حاکم و جهنمی که ببه پبا  
کرده است نگاه مبیبکبنبیبد، شبمبا  
آشببکببارا عببروج رادیببکببالببیببسببم و  
چپ را مبیبببیبنبد و حبزب خبود  
نببقببش اسبباسببی در ایببن تببحببو   
سیاسی و تاریب بی مبهبم داشبتبه  
اسببت. در هببمببیببن راسببتببا تببوجببه  
رهبران کارگبری، تبوجبه رهبببران  
جنبش های اعبتبراضبی مبوجبود  
در جامعه به حبزب ببیبشبتبر شبده  
است. از جملبه نبمبونبه ای مب بل  
عضویت محمد جراحی از رهبببران  
سرشبنبنبا  کبارگبری در حبزب  
کمونیست کارگبری ایبران یب   
شاخص است. به ایبن مبعبنبا مبن  
میتوانبم از یب  ا بببا  و روی  
آوری به حزب صحبت کنبم. امبا  
از سببوی دیببگببر بببا تببوجببه بببه  
مو عیتی که گبرایبش چبپ در  
جامعه دارد، با توجه ببه اببعبادی  
که گفتمان های ما در جبنبببش  
کبببارگبببری و جبببنبببببببش هبببای  

اعببتببراضببی مببوجببود در جببامببعببه  
جاریست، مبیبزان روی آوری ببه  
حببزب بببه نسبببببت اهببدافببی کببه  
داریم، هنوز رضایتب ش نیبسبت و  
به عنوان ی  مشبکبل اسباسبی  
بر سر راه مبارزه کبارگبری ببرای  
رهایی از شبر سبرمبایبه داری و  
ببببرای ببببه پبببیبببروزی رسبببانبببدن  
سوسبیبالبیبسبم ببایبد مبوانبعبش را  
شناخت و برای رفب  آنبهبا تبالش  
کرد. این موضوعی است که در  
نشست اخبیبر کبمبیبتبه مبرکبزی  
مورد بحث  رار گرفت و ببر سبر  
تشببکببلببیببابببی حببزبببی کببارگببری  
 راری مصوب شد و وظایبفبی را  
در جهت رف  موان  عضبویبت در  
حزب در دستور کار ما گشاشبت.  
اجازه بدهید در ایبن مبورد کبمبی  

 بیشتر توضیح دهم. 
ی  مان  اساسبی در راببطبه ببا  
عضویت کبارگبری، مبحبرومبیبت  
کارگران و کبل جبامبعبه از حبق  
تشکبل و ببه طبریبق اولبی، حبق  
متشکل شدن در حبزب اسبت. از  
همیبن رو یب  عبرصبه دائبمبی  
نبرد کارگران و مردم معترو در  
ایبران هببمبواره مببببارزه بببرای حببق  
تشکل، حق تجم ، حق اعبتبصباب  
و آزادی های سیاسبی پبایبه ای  
در جامعه ببوده اسبت. از جبمبلبه  
کارگران با اعالم ایبنبکبه داشبتبن  
تشکل امر خود آنهاست و نیاز ببه  
مبجببوز نبدارد، تشببکببلبهببایشببان را  
شکل داده اند و ببرای آن هبزیبنبه  
داده انببد. امببا عببلببیببر ببم هببمببه  
پیشرویبهبای جبنبببش کبارگبری،  
موان  ذهبنبی جبدی ای ببر سبر  
ایجاد تشکلهبای سبراسبری تبوده  
ای کارگری و طبعا تبحبزببیباببی  
کببارگببری وجببود دارد. بببا ایببن  
تببفبباوت کببه گببفببتببمببان بببر سببر  
تشکلیابی توده ای کمباببیبش ببه  
گفتمانی جاری تبدیل شبده اسبت  
و هر روز جلو تبر مبی آیبد، امبا  

گببفببتببمببان در مببورد تببحببزیبببببابببی  
کارگبری و عضبویبت در حبزب  
هنوز ی  تابو است. یب  امبر  
فببوری حببزب پبباسبب ببگببویببی بببه  
موان  ذهنی ببر سبر تبحبزببیباببی  
کارگبری و عضبویبت در حبزب  
است. برای م ا  و تبی ببحبث از  
عضویت در حزب میشود در براببر  
ما  فبورا فباکبتبور امبنبیبت  و  
خفقان را  برار مبیبدهبنبد. امبا ببا  
ی  مشاهده ساده مبیبتبوان دیبد  
مشبب ببصببه جببمببهببوری اسببالمببی  
خببفببقببان نببیببسببت، آنببطببور کببه در  
دیببکببتبباتببوری شبباه بببود. امببا  
سرکوب هست و در براببر آن نبیبز  
جامعه ایسبتباده اسبت. از جبمبلبه  
کببارزار عببلببیببه امببنببیببتببی کببردن  
مبارزات، کارزاری علیه مباشبیبن  
سرکوب و جنایت حکومبت و در  
دفاک از حق تشبکبل، حبق آزادی  
بیان و آزادی های سیاسبی پبایبه  
ای در جامعه است. ببه عبببارت  
روشنتر کبارگبران و اسباسبا کبل  
جامعه با جنگ هر روزه شبان از  
دیوار اختناق رژیم اسالمی عبببور  

اند. برای مب با  کبارگبران و    کرده 

مردم مبعبتبرو در مبببارزات هبر  
روزه شببان آشببکببارا عببلببیببه فببقببر،  
تبعیض، نابرابری، علیبه سبرمبایبه  
داری حببباکبببم و کبببل بسبببا   
سرکوب و دستبگباه  ضبایبی آن،  
علیه اختال  ها و چبپباولبگبری  
های حکومبت شبعبار مبیبدهبنبد،  
بیانه و  طعنامه صادر میبکبنبنبد،   
تجم  و اعتراو بر پا میکننبد و  
در وا بب  کببل حبباکببیببمببت را بببه  
چالش میکشند. اما و تی ببحبث  
بر سر تحزب و عضویت در حبزب  
میشود، "امبنبیبت" را ببه عبنبوان  
ی  مان  نشان ما میدهبنبد. ببه  
نظر مبن هبمبانبطبور کبه کبارگبر  
عببلببیببه سببرمببایببه داری، عببلببیببه  
اختال  ها، علیه جبنبایبات رژیبم  
ببحببث مببیببکبنببد. هبمببانببطبور کببه  
کببارگببر در  ببطببعببنببامببه هببایببش  
کیفرخواست خود را علیه سرمایبه  
داری اعبالم مبیبکبنبد و هبمبواره  
ی  بند  طعنامه هبای او  مبه  
ها تاکبیبد ببر حبق تشبکبل، حبق  
تجم  و آزادی های سیاسی پایبه  
ای که کارگبر هبنبوز پبیبشبروی  
های خود را بباور نبدارد،  بدرت  

اجتماعی مبارزاتش را نمی ببیبنبد  
و وظیفه ماست که این پیبشبروی  
های و استنتاجهای عملی ببرای  
برداشتن گامهای بعدی مبان ببه  
جلو را نشان دهبیبم. و حبزب مبا  
همواره در این جهبت تبالش کبرده  
و پاسخ های خوبی نبیبز گبرفبتبه  
ایم . امبا وجبه دیبگبر مبوضبوک  
نقش گرایشات راست و ارتجاعبی  
است که پشبت حببباب "امبنبیبت"  
سببنببگببر مببیببگببیببرنببد و تببردیببد و  
ناباوری در صفوک طبقه کبارگبر  
دامن میزنند. به عبارت روشبنبتبر   
"امنیت" پوششی برای گبرایشبات  
راست و حزب گریز اسبت کبه ببا  
چببمبباق آن مببیببکببوشببنببد صبب،  
اعتراو کارگر و مردم مبعبتبرو  
را پببراکببنببده و دچببار تببردیببد و  
ناباوری کنند.  باید در مقاببل آن  
هوشیار بود و این خبط را افشباء  
و طرد کرد و این تردید هبا را از  
بین ببرد. ببنباببرایبن اگبر چبنبیبن  
نیست، دلیلش به سادگی اینبسبت  
کببه هببنببوز مسببالببه حببزبببیببت و  
عضویت در حبزب جبای خبود را  
در ذهن جامعه باز نبکبرده اسبت.  

ا  آیجا که  یک رکن مهب تشکىتابی طبوقوه کوارگور   
تحزب و سا مایتابی حزبی است، مقابوىوه فوعوار بوا  
حزب گریزی و یقد گرایشاتی که فعالتت غترحزبوی  

ا  احزاب چپ و کمنیت توی  را یوک  ”  م تقل “ و  
فضتىت متدایند در دستنر کار خوند  ورار دهوتوب و  
ضرورت و حوتواتوی بوندن توحوزب و حوزب بورای  
رهائی طبقه کارگر را بوه یوک گوفوتوموان رایو  در  
جامعه و در متان فعالتن و تونده کوارگوران توبودیول  
کونوتوب. عضون حوزب کومونیوتو وت کوارگوری ایوران  

 بشنید! 
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از نظر من  ب شی از مسبالبه ببه  
این برمیگردد ببیبانبیبه مبیبدهبد و  
کل سیستم حاکم را ببه چبالبش  
مببیببکببشببد، بببایببد نشببان داد کببه  
مشکل "امنیت" نیسبت. مشبکبل  
"خفقان" نیسبت و هبمبانبطبور کبه  
اشاره کبردم مشبکبل نبدیبدن ایبن  
تببوازن  بببوا و  ببدرت خببود و  
پیشروی های جنبببش کبارگبری  
و کببل جببامببعببه اسببت. مشببکببل  
گببرایشببات عببقببب مببانببده تببحببزب  
گریزی است کبه مسبتبقبل ببودن  
افراد و تشکلها را ی  فضبیبلبت  
میدانند و آنرا تقدی  میکننبد. و  
ایبن یب  خببط راسببت و عببقببب  
مانده است کبه عبمبال در جبهبت  
دور کردن کارگر از سیباسبت، در  
خدمت حفظ نظام موجود و خبفبه  
کردن مبارزات کبارگبری و کبل  
جامعه در چبهبارچبوب سبیبسبتبم  
حاکم است. ایبن گبرایبش عبمبال   

در جهت مناف  طبقه سرمایه دار  
و خل  سالر کارگر از مبتبشبکبل  
ببودن در سبتباد مبببارزاتبی خبود  
علیه سبرمبایبه داری  برار دارد.  
این چنین است که میتبوانبیبم ببه  

 این معضالت فایق آییم. 
 

کار بزرگی  که محمبد جبراحبی  
در آخرین روزهای زندگیش کبرد،  
این بود که این تابو را شبکبسبت.  
او با گفتن اینکه کبارگبری دارم  
صحبببت مبیبکبنبم و  ببا اعبالم  
اینکه ببرای رهبایبی از سبرمبایبه  
داری وپیروزی سوسیالیسبم حبزب  
الزم داریم و با اعبالم عضبویبتبش  
در حزب، گفتمان بر سر تحبزب و  
عضویبت درحبزب را در جبنبببش  
کارگری به جبلبو آورد. و ببدیبن  
تببرتببیببب او بببدرسببی بببه ضببرورت  

 زمانه پاسخ داد.  
اما بدنبا  این تبوضبیبحبات اجبازه  

بدهید که به ادامه سواالت شبمبا  
پبباسببخ دهببم. هببمببانببطببور کببه در  
سوالتان اشاره کبرده ایبد، در دوره  

   ١١ هبایبی مب ببل تببحبوالت سبا   
حزب با رشد  ابل تبوجبهبی روببرو  
بببوده اسببت و ایببن خببود نشببانببه  
اینست که و بتبی ذره ای تبوازن  
 وا تغییر میکند، چبگبونبه مبردم  
انت اب خودشان را میکننبد. امبا  

ببا    ١١ دیدیم خیزش مردم در سا   
سرکوبی وحشیانه روببرو شبد. ببا  
وجببود ایببن سببرکببوبببهببا و تببو بب،  
مو تی روی آوری ببه حبزب، در  
این ی  دهبه تبحبوالت ببزرگبی  
اتفاق افتاده اسبت. از جبمبلبه مبا  
شاهد ایبن هسبتبیبم کبه جبنبببش  
کبببارگبببری و جبببنبببببببش هبببای  
اجتماعی هر روز سازمانیافتبه تبر  
و با خبواسبتبهبای مبتبعبیبن تبر و  
روشنتری به جلو می آیند. یب   
شاخص مبهبم ایبن پبیبشبروی هبا  

عروج چپ در را  ایبن جبنبببش  
هاست. در بستر چبنبیبن حبرکبت  
تببحببولسببازی اسببت کببه مببحببمببد  
جراحی عضبو حبزب مبیبشبود و  
پرچم حزبیت کارگری را ببدسبت  
میگیرد. در چنین شرایطی اسبت  
که این موضوک به بح ی داغ در  
جنبش کارگبری تبببدیبل شبده و  
گفتمان بر سر عضویت در حبزب  
و تحزبیابی کارگری را ببه جبلبو  
می آورد. در ادامه هبمبیبن رونبد  
ی  شباخبص مبهبم رشبد نبفبوذ  
حزب در میبان فبعبالبیبن جبنبببش  
کبببارگبببری و جبببنبببببببش هبببای  
اجتماعی، نزدیکتر شدن برخی از  
فعالین این جنبش ها ببه حبزب و  
تقاضاهای بیشتر عضویت اسبت.  
این ها هبمبه اتبفبا بات سبیباسبی  
مبهبمبی هسببتبنبد کببه پبیبشببروی  
بیشتر جنبش کبارگبری را نشبان  

 میدهد. 

در هر حا  وظبیبفبه مباسبت کبه    
تمام این بحب بهبا را ببه گبفبتبمبان  
جاری در جنبش کارگری و کبل  
جامعه تبدیل کنیم. و هبمبانبطبور  

تباکبیبد    ١٢ که در  برار پبلبنبوم  
کبرده ایبم، از آنببجبا کبه  یبب   
رکبن مببهبم تشببکبلبیبباببی طببببقببه  
کارگبر تبحبزب و سبازمبانبیباببی  
حزبی است، مقابله فعا  با حبزب  
گریزی و نبقبد گبرایشباتبی کبه  

از  ”  مستبقبل “ فعالیت  یرحزبی و  
احزاب چپ و کمبونبیبسبتبی  را  
ی  فضیلت میدانند در دسبتبور  
کار خود  رار دهیم و ضبرورت و  
حیاتی بودن تحزب و حبزب ببرای  
رهائی طبقه کارگر را ببه یب   
گفتبمبان رایبج در جبامبعبه و در  
میان فبعبالبیبن و تبوده کبارگبران  
تبببببدیببل کببنببیببم. عضببو حببزب  
 کمونیست کارگری ایران بشوید! 

 حزب و عضویت                                   پرسش از شهال دانشفر  

آذر    ١١ صبببح روز    ٦ از ساعت  
بازنشستگان فوالد در کرمان ببنبا  
بر فراخوانی از  بببل اعبالم شبده  
همراه با کارگران ذ السبنبگ در  
مقابل صندوق بازنشسبتبگبی ایبن  
شهر تجم  کردند و با شبعبارهبای  
حقو ها ببمبو ب  تبجبمب  هبمبزمبان  
کبارگببران فببوالد و ذ بالسببنببگ  
کببرمببان در مببقببابببل صببنببدوق  

 بازنشستگان 
حق مسلم ماست و ی  اختبال   
کم بشه، مشکل ما حل مبیبشبه،  
اعببتببراضببشببان را اعببالم کببردنببد.  
خانبواده هبا نبیبز در ایبن تبجبمب   
شببرکببت داشببتببنببد و حضببورشببان  
چشمگیر بود. اعتراو کبارگبران  
بازنشسته ذ السنگ کبرمبان ببه  
تعویق پرداخت حقو ها و حق بیمبه  
شان است. در هبمبیبن راببطبه ایبن  

آبانماه در مبیبدان    ١٢ کارگران در  
بهمن کرمان تجم  داشتبنبد و    ١١ 

به آنبهبا  بو  داده شبده ببود کبه  
حقوق آذرماه آنان فوری و حبقبوق  
آبانماهشان تا پنجم آذرماه پرداخبت  
شود. بازنشستگان فبوالد کبرمبان  
نیز به تاخیر دوماهه حقوق آببان و  
آذر ماه آنان و وعبده هبای پبو   
مسئولین طبق همیشه و مش بص  
نبببببودن اوضبباک حببقببوق و درمببان  

اسبت.    ٦١ پایدارشان تا پایان سا   
اعتراو کارگران ذ با  سبنبگ  
کرمان به واگشاری این معدن ببه  
پیمانکاری و تشدید شبرایبط ببرده  
وار کبباری و کبباهببش سببطببح  
دستمزدها و خطر بیبکبار شبدن از  
کارشان اسبت. کبارگبران مبعبدن  
ذ بالسبنببگ کببرمبان در هببمبیببن  

آببانبمباه    ١١ رابطبه  بببال هبم در  
 تجم  داشتند. 

کببارگببران بببازنشببسببتببه فببوالد  
مببدتببهبباسببت کببه در شببهببرهببای  
م تل، در اعتراو به سطح نباز   

حببقببو ببهببا، وضبب  نبباروشببن بببیببمببه  
درمانی ، تعویق پرداخت حقبو بهبا  
در اعتراو هسبتبنبد. در تبجبمب   
سببراسببری پببانببزده هببزار نببفبببره  
بازنشستگان در مبقباببل مبجبلب   
اسالمی چشمگیبر ببود. در ایبن  
روز گببروهببی از بببازنشببسببتببگببان  
فوالد از شبهبرهبا و اسبتبنبانبهبای  
مبب بببتبببلبب، ببببرای پببیبببگبببیبببری  
خواستهایشبان جبهبت شبرکبت در  

آذر بببه تببهببران آمببده    ٦٦ تببجببمبب   
 بودند.  

هببزار بببازنشببسببتببه فببوالد بببا    ١٨ 
مبعببضبالت بسببیباری چبون عببدم  
پرداخت بمو ب  حبقبو بهبا، هبزیبنبه  
باالی درمان، سطح ناز  حبقبو بهبا  
و بی تامینی به لبحبام مسبکبن  
روبرویند. بازنشستبگبان فبوالد در  
تجمعاتشان بارها اعتراو خبود را  
به دستمزدهای چند بار زیبر خبط  
فقر اعالم داشته و بر خواستبهبای  

افزایش حقبو بهبا ببه بباالی خبط  
میبلبیبون تبومبان، پبرداخبت    ١ فقر  

بمو   دستمزدها، و درمان رایگبان  
تاکید کرده اند. خبواسبت فبوری  
بببازنشببسببتببگببان فببوالد پببرداخببت  
طلبهای مربو  به اجرای احبکبام  
معلق شده و حق سرپرستی و حبق  

  ٦٦ س تی کارشان کبه از سبا   
پرداخت نشده اسبت، پبرداخبت ببه  
مو ب  حبقبو بهبا و هبزیبنبه هبای  

 درمانشان است.  

سبببازمبببانبببدهبببی در مبببدیبببای  
اجتماعی، فراخوان از  بببل اعبالم  
شده و تدارک سازمانیافته ببرای  
برگزاری تبجبمبعبات اعبتبراضبی،  
اطبالک رسببانببی وسببیبب  در مببیببان  
ب ش های مب بتبلب، جبامبعبه و  
تاکید بر شرکت وسی  خانواده هبا  
و متحد شدن حبو  خبواسبتبهبا از  
نبقبطبه  بوتبهببای مبهبم مببببارزات  

 بازنشستگان فوالد است. 

 تجمع همزمان کارگران فوالد و ذغالسنگ کرمان در مقابل صندوق بازنشستگان
 شهال دانشفر
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 ٢٩ صفحه   

 یادداشت سر دبیر 
 را منتشر کردیم. ٨٢١١بیانیه فراگیر تشکلهای کارگری سال  ٨١١در شماره 

شورای صنفی دانشگاه های کشور به مناسبت  ٢٣کارگر کمونیست(  بیانیه مشترک بیش از  ١١١در این شماره)شماره 
 ( را منتشر میکنیم.٨٢١١روز دانشجو امسال)

 
شورای صنفی دانشگاه های کشور به مناسبت روز  ٢٣بیانیه مشترک بیش از 

 دانشجو
 

روز   –شااااناااذدهااا  آ ر 
ی  نماد ماباارز   –دانشجو 

دانشجویان پیشرو در را  
عاادالاات و آزادی اساات  

ها، این روز در  برای سال
هاااای  قاااالاااا  بااارناااامااا 

ی چاانااد تشااکاا   مااایاا  کاا 
سیاسی رسمی برای ایجاد 
شور و هیجان زودگارر و 

هاای  بیان شعارهای جاناا 
سیاسی مسا  شاد  باود  
اما اکنون سا  ساال اسات 
ک  دانشجویان مساتا ا  و 
فاااعااااین زااانااا ااای عاااذ  

اناااد تاااا ماااعاااناااا و  کاارد 
تصویری دیگر ب  این روز 

هاا یا   بدهند  پایاا  آن
دسات »چیذ باود  اسات: 

زورمااناادان اقااتااصااادی و 
سیاسی باایاد از دانشاگاا  

کا  از  چاناان «کوتا  شاود

دیگر قالاماروهاای  ایاا  
انسانی  این فریاد نا  از 
شور و ا ساسی زودگارر، 

های  بلک  از درد و دغدغ 
ی دانشااجااویااان  هاارروز 

برآمد ، و عالو  بار آن، 
متکی بر تحلیلی مشاخا  
از شاارایاام جااامااعاا  و 

 .دانشگا  بود  است
ی گاارشااتاا ،  در ساا  دهاا 

تااجاااجااماای هاادفااماانااد و 
شاااااد ،  ریاااااذی بااااارناااااامااااا 

هااای گااوناااگااون  سااا اات
ی ایااران را زیاار  جااامااعاا 
هااای مااجاالاا  خااود  ضاارباا 

گاارفااتاا  اساات  در ا اار 
هااای ناااشاای از  بااحااران

اقااتااصاااد دوران جااناا  
سااو، و فشااارهااای  ازیاا 
الااامااالااالااای بااارای  بااایااان

اقاااتاااصااااد  «آزادساااازی»

هاای  دیگر، دولات ازسویی
پس از جن  یکی پس از 
دیگری، با عاذمای راسا ، 

هااای مااوسااو  باا   ساایاااساات
را  «تااعاادیاا  ساااخااتاااری»

اند و، بی توج   پیش برد 
ب  پیامدهای اجاتامااعای  

هاا  بار ایان سایااسات فاجع 
در ایااااران و سااااایاااار 
کشااااورهااااای جااااجااااان، 

انااد هاارگااوناا   کااوشاایااد 
م اومتی را در برابار ایان 

هاااا از مااایاااان  سااایااااسااات
بااردارنااد  ایاان تااجاااجاا   

جانب  عمدتا  باا سا   هم 
اهر  زور  گرفت  اسات: 

هاااای  واگاااراری باااناااگاااا 
اقاااتاااصاااادی بااا  باااخاااش 

ساازی  خصوزی، خصوزای
سااازی خاادمااا   و گااران

اجااتااماااعاای، و تشاادیااد 

سازوکارهای کناتارلای بار 
مااباانااای انااوام و اقسااا  

هاای اجاتامااعای و  تبعیض
هااای امااناایااتاای   ناارااار 

هاای  تجاجمی ک  در دولت
گااوناااگااون بااا هاامااراهاای 
مجلس و نجادهای مربوط  

شد، در دولات  هدایت می
کنونی، عالو  بار تاثابایات 

های قابا ،  ی دولت فاجع 
گیاری شاد   ب  طرز چش 

 .یافت  است
ی مساااا ااا   در زمااایااانااا 

هاای پاس  کارگری، دولات
از جن  عاذمای جاد ی 

اند ک  با است اد  از  داشت 
فضای نااشای از سارکاو  

های مست   کارگری  تشک 
های قب ، هر قدر  در سال

توانند نایاروی کاار را  می
تاار و  تاار، ارزان  اابااا  باای

تااار کاااناااناااد   م ااا ااایااا 
هااای  کااردن کاارگااا  خاار 

زیاار د  ناا اار از شاامااول 
قااانااون کااار در دولاات 

، لوایح ازال  «ازال ا »
هاای  قانون کار در دولات

، » اعتدال« و  » مجرورزی« 
و هااماایاان اواخاار طاار  

کاااااااااااااااااااااااااااااااااارورزی « 
آماااااوخاااااتاااااگاااااان  داناااااش

تاااانااااجااااا  » دانشااااگاااااهاااای
هااای مااعاادودی از  ناامااوناا 

هاا  ی دولات تالش یکپارچ 
 .اند در این زمین 

ی بااجااداشاات و  در  ااوز 
سالمت، روناد آزادساازی   
قیمت خدما  درمانای باا 
سرعت پیش رفاتا  اسات  

ی ساالمات   تی طر  بیم 
 ک  خود پوششی بر  –
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هاا و  آزادسازی  قایامات
کشای  بستاری بارای باجار 

 –تر از پرستاران بود  بیش
عمال کنار گاراشاتا  شاد  

 .است
 

ی آماااوزش  در عااارزااا 
عاماومای شااهاد افاذایااش 
چشاااامااااگاااایاااار ماااادار  
غاااایاااارانااااتاااا اااااعاااای و 

ساااااااازی و  کااااااااییااااااای
سااازی آمااوزش  کاانااکااوری

پاارداخاات  ایاا   عااد  بااود 
دستمذد واقعی ماعالاماان، 
جااااار  نااااایاااااروهاااااای 

 باا  باا  التدریسی بی  ق
دستمذدهای بسیاار کا  و 
 اابااس فااعاااین زااناا اای 

هاا  معلمان از دیگر  امالا 
ی آماااوزش  بااا  عااارزااا 

عمومی و ماعالاماان باود  
 .است

 
ی مساااکااان،  در زمااایااانااا 

چشاامااگاایاارتااریاان تااالش 
هااا باارای تاا ماایاان  دولاات

مسکان »مسکن اجتماعی )
عمدتا ب  ماحامالای  («مجر

برای سودآوری وابستگان 
سیاسی و اقاتاصاادی بادل 
شد، و دولت کناونای نایاذ 

ی  تاانااجااا هاایاا  و اایاا اا  ناا 
از جمل   –ای را  اجتماعی

ساخت مسکن برای مارد  
ی خاااود  بااار عاااجاااد   –

داند، بلاکا  باا طار   نمی
پیشنجاد فروش مسکان در 
بازار باور ، قصاد دارد 

ی  تیر خالص را بار ایاد 
مسکن اجتامااعای شالایا  

 .کند
فرایندهای باای، مشاخاصاا 

ی آموزش عالی  در  وز 
نیذ اجرا شاد  اسات  در 

هاا  های اخایار، دولات ده 
تااار از  هااار چااا  بااایاااش

هااای اقااتااصااادی    اامااایاات
هاااا  خاااود از دانشاااگاااا 

ی  اناد  در بارنااما  کاستا 

پخت  دست   –پنج  توسع  
 –«ماااجااارورزی»دولااات 

ی ا داث و تا مایان  و ی  
خوابگا  برای دانشجویاان 
از دوش دولات بارداشاتا  
شاااد  اسااات  وضاااعااایااات 
اساا ااباااری کاا  امااروز در 

ها شاهد هساتایا ،  خوابگا 
هاست  ی این سیاست نتیج 

ک  اماروز ها  در قاالاا 
هاااااایااااای چاااااون  طااااار 
بندی کی ی خوابگا ،  طب  

تاری اداما   با شد  بایاش
دارد  هااماایاان مساا االاا  

ی دیااگار خادمااا   درباار 
از جمل  تاذاریا    –رفاهی 
نیاذ زاد    –ون    و  م 
کاااانااااد  ساااااخاااات  ماااای

هاااااااا و  فاااااااودکاااااااور 
هااای خصااوزاای  رسااتااوران

هااا،  در باارخاای دانشااگااا 
پیوندی مست ی  با کااهاش 

ی عماومای   کی یت تذری 
دانشاااجاااویاااان دارد  از 
سااوی دیااگاار، در کاانااار 

ساازی   سازی و گاران پولی
خااااادماااااا  رفااااااهااااای، 
برخورداری از پشتایاباانای 
مااااالاااای ناااایااااذ باااارای 
دانشاااجاااویاااان دشاااوار و 
دشوارتر شاد  اسات  در 
شش سال اخیار، در ایان 
زمااایااانااا  سااانااا  تاااماااا  

اناااااد: باااااا  گاااااراشاااااتااااا 
دانشاااجاااویاااانااای کااا  از 
تسجیال  و وا  اساتا ااد  

اند، همچون بدهکار  کرد 
 .شود بانکی برخورد می

آمایاذ ایان  اجرای موف یت
هاااا نااایاااازماااناااد  سااایااااسااات

هااای امااناایااتاای و  اهاار 
انضباطی نیروماناد اسات  
ا ضار و تجدید کنشگاران 
زن ی از ساوی ناجاادهاای 
امااانااایاااتااای  خاااار  از 
دانشااااگااااا  و تشاااادیااااد 

های جنسیتی، چا   تبعیض
هاا و  در گذینش دانشاگاا 

چااااا  در مااااا اااااررا  

هاای  ی خاواباگاا  ناعادین 
ی ایان  دختران، از جمالا 

 .های انضباطی است اهر 
ها مشاخاصاا   این سیاست

ی  هدف دارناد: تابادیا  
دانشجویان ب  نیروی کاار 

 .ارزان یا  تی رایگان
کاااااااارورزی »طااااااار  

آماااااوخاااااتاااااگاااااان  داناااااش
نشاااان از  «دانشاااگااااهااای

هااماایاان هاادف دارد  باار 
بستر این آموزش عالی  

شااد  و گااران  خصااوزاای
اساات کاا  دانشااجااویااان 

دهند با  جاای  ترجیح می
تااحااصاایاا  در دانشااگااا  و 
ماااانااادن در ماااحااایااام 
عاامااوماای  آن، جاار  

 اابااا  و  بااازار کاااری باای
ناامن شاوناد  باا رونادی 

های توسع  و  ک  از برنام 
ی  هااای بااودجاا  باارناااماا 
ب  ویژ  بارنااما    –سالیان  
 –شاهد هستی   ٦٩بودج  
ها بیاش از پایاش  دانشگا 

ب  بنگا  ت مین ا پراتور و 
نیاروی کاار ارزان بارای 
زاااانااااایاااا ، و فااااروش 

های آکادمی  با   پژوهش
 روتمندان خواهد شاد و 

ازایان ناا   هر آنچ  پایاش
عل  انتا اادی را باا خاود 
یدک می کشید، از مایاان 

 .رود می
 

شوراهای زانا ای ساراسار 
هاای  کشور، در تما  ساال

ی  گساایااخااتاا  تاجاااجاا  عاانااان
ساارمااایاا  و قاادر  باا  

ی  هااا، ناامااایاانااد  دانشااگااا 
راستین دانشجویان ایاران 
بااود  و هسااتاانااد  ایاان 

ی  بار ب  بجانا  شوراها، این
، در ٦٩٦٩شانذده  آ ر 

هااماابااسااتااگاای بااا دیااگاار 
کا  -کنشگران اجتمااعای 

انااد سااد ی در  کاوشاایااد 
 -را  این تاجااجا  بااشاناد

مااا اااالاااباااا  زااانااا ااای و 

اجتماعی  دانشجویان را 
اعال  و بر این باور خاود 

کاناناد کا  را   ت کیاد مای
هاا، قادر   تح ق خواساتا 

جماعای  دانشاجاویاان و 
ی مساااتاا ااا  آناااان  اراد 
 :است

وچاارای  چااون لااذااو باای (٦
طاااار  اسااااتااااثااااماااااری  

کاااااااااااااااااااااااااااااااااارورزی »
آماااااوخاااااتاااااگاااااان  داناااااش

 «دانشگاهی
هاای  افذایش  ارفایات (٢

ی روزاناا ، تااوقاا   دور 
های پولی  گسترش  رفیت

هااای  و انااحااالل پااردیااس
 المل  بین
تااااوقاااا  واگااااراری   (٩

فضاااهااای دانشااگاااهاای باا  
وکارهای خصاوزای،  کسا

و بااازگاارداناادن آن باا  
هااای  هااا و کااانااون تشااکاا 

 دانشجویی
پوشش کام  خادماا   (٤

ی دولااتاای در  و یاااراناا 
ی تذری ، اساکاان و  زمین 
 ون   دانشجویان  م 

الذای قانون سنوا  و  (٥
 اارف قااانااون تااخااصاایاا  
بااودجاا  دانشااجااویااان باار 

 اسا  سنوا 
 اارف تااجاادیاادهااا و  (٩

برخوردهای امانایاتای در 
پاااساا  باا  اعااتااراضااا  و 

 م البا  دانشجویی
اعاا ااای مااجااوز باا   (٧

هااااای  ایااااجاااااد تشااااکاااا 
دانشجویی  دگارانادیاش 

هاای  و مساتا ا  از جاناا 
 قدر 

بااااازگشاااات کاااااماااا   (٨
دار و  دانشجاویاان ساتاار 

مااحاارو  از تااحااصاایاا  باا  
 ها دانشگا 

هااای  الااذااای تاابااعاایااض (٦
جنسیتی و جذرافیایی در 

 گذینش دانشجویان
تضمین  ق تاحاصایا   (٦١

ی  بااارابااار بااارای هااامااا 

ی  ها و پیروان هما  قومیت
 ها مراها و آیین

هاای  نام  تصحیح آیین (٦٦
هااا و مشااخااصااا   تشااکاا 

شوراهای زن ی و  ارف 
هاای  مواردی ک  در ساال

نام  اضاف  و  اخیر ب  آیین
مان  از ت سیس یا ا ایاای 
بسااایااااری از شاااوراهاااای 

 اند زن ی شد 
اع ای ماجاوز بارای  (٦٢

ی  اتاااحاااادیااا »تشاااکااایااا  
 «شوراهای زن ی کشوری

در جاجات افاذایاش تاوان 
گااری شااوراهااای  مااداخاالاا 

تار  زن ی و هماهنگی بیش
هااا در طاار  مسااا اا   آن

 زن ی  دانشجویان
 ٦٩٦٩آ ر 

 
شوراهای زن ی دانشاگاا  
های شجید مدنی، سیستان 
باالااوچسااتااان، زاانااعااتاای 
ارومااااایااااا ، تاااااجاااااران، 
نوشیروانی باب ، ساماناان، 
نیشابور، عالا  و زاناعات، 
باااانااااا ، خااااوارزماااای، 
فرهنگیان همادان، عالاو  
کشاورزی و مناب  طبیعای 
ساری، تربیت دبیر رجایی 
تجران، زنعتای بایارجاناد، 
مال  اشتر، بایان الامالا  
قااذویاان، زاانااعااتاای اراک، 
زاانااعاات ناا اات آبااادان، 
مالیار، زناجاان، زاناعاتای 
شیراز، رازی کارماانشاا ، 
زنعتی کرمانشا ، تاباریاذ، 
تارباایاات مادر ، شااریاا ، 
ق ، فردوسی مشجد، هانار 
تبریذ، امیر کبیر، شیراز و 
فعالیان زانا ای دانشاگاا  
های عاالما  طابااطاباایای، 
باجاشاتاای و زانااعات نا اات 

 اهواز
 تا کنون امضا کردند 

 

 شنرای جنفی دایشگاه های کشنر به مناسبت رو  دایشجن ٢٣بتایته مشترک بتش ا  



٢٩٣١ آذر ١٢  کارگر کمونيست  14 

پس از گذشت یـک دهـه از 
سرکوب جنبـش دانشـجـوئـی 

و بـدنـبـال  ٨٢٤١در سال 
فضای امنیتی کـه در پـس 

ـــال  ـــع س ـــای ـــر  ٤٤وق ب
دانشگاهـهـای کشـور حـاکـم 
شد، امسـال دانشـگـاهـهـای 
ـــد  ـــاه ســـراســـر کشـــور ش
ــگــهــا و  ــن ــی ــت ــی بــرگــزاری م
اجـــتـــمـــاعـــات پـــرشــــور 
دانشــجــوئــی بــا رویــکــردی 
نوین است که بی تردید در 
تداوم خود، دانشجویـان را 
به وزنه ای مهم و تـاثـیـر 
گــذار در مــبــارزه طــبــقــه 
کارگر ایران برای دستیابـی 
به م الـبـات انسـانـی اش 

 تبدیل خواهد کرد.
 

نســل جــدیــد دانشــجــویــان 
دانشگـاهـهـای کشـور دیـگـر 
دانشــجـــویــان دهــه هـــای 
پیشین نیستند که پـس از 
فارغ الحصیلی در را  هرم 
تولید و یـا اداره جـامـعـه 
قرار گیرند، بلکه جوانانـی 
هستند که اکـثـریـت قـریـم 
به اتفاقشان بدنبال فـارغ 
التحصیل شدن، در سـ ـو  
مختلفی در پهنه تـولـیـد و 
اداره زندگی اجتمـاعـی بـه 
عــنــوان نــیــروی کــارمــزدی 

مشغول به کار مـیـشـونـد و 
برده وار تـریـن شـکـلـی از 
ــا  ــار ب ــازار ک ــه ب ورود ب
طرحهایی از قـبـیـل طـر  
کارورزی، زندگـی و آیـنـده 

 آنان را شکل میدهد.
 

ــیــن اســت کــه  ــن چــن و ای
امروزه شاهد آغاز سر فصل 
نوینی در جنبش دانشجوئـی 
هستیم کـه دانشـجـویـان را 
نـه در مـوقـعــیـت حــامـیــان 
جــنــبــش کــارگــری و دیــگــر 
جنبشهای اجتماعی، بـلـکـه 
در موقعیت بخش رزمنـده و 
مهمی از طبقه کارگر قـرار 
میدهد که هـمـیـن امـروز و 
حـیـن تـحـصــیـل، تـوام بــا 
مبارزه بـرای آزادی بـیـان، 
حق برپائی تشکل مستقـل، 
آموزش و تحصیـل رایـگـان، 
رفع تبعـیـض جـنـسـیـتـی و 
دیگر شرای  تحـمـیـل شـده 
به دانشگاهـهـا در تـقـابـل 
مستقیم با شـرایـ  کـار از 
قبیل ارزان سـازی نـیـروی 
کــار، وجــود شــرکــت هــای 
پیمانکاری و تأمین نـیـروی 
انسانی، نبود امنیت شغلی، 
قراردادهای موقت و.. قرار 
مــیــگــیــرنــد و در دفــا  از 
منافع طـبـقـاتـی شـان بـه 

 میدان می آیند.
 

ـــه آزاد  ـــحـــادی ـــا در ات م
ــــا  ــــران ب ــــران ای ــــارگ ک

ـــت  ـــداش ـــی ـــرام آذر،  ٨١گ
مبارزات دانشجویان سراسـر 
کشور و م الـبـات آنـان را 
م البات خود میدانیم، بـه 
همه دانشجویان و تشکلهای 
صنفی و مستقل دانشجـوئـی 
درود مـی فـرســتـیـم، دســت 
آنــان را در مــبــارزه بــرای 
خالصی از وضعیت فالکتبـار 
موجـود مـی فشـاریـم و بـا 
حمایت از ق ـعـنـامـه هـای 
تشـــکـــلـــهــــای مســـتـــقــــل 
دانشجوئی، اعمال هر گونه 
فشار و مـحـدودیـتـی عـلـیـه 
ــه  ــان ــب ــل ــق ط ــارزات ح ــب م
دانشجویان را قویا مـحـکـوم 
مــیــکــنــیــم و بــدیــنــوســیــلــه 
خواهان برچیده شدن فـوری 
طر  برده دارانه کـارورزی 
و تحقق تمامـی مـ ـالـبـات 
مـــ ـــر  شـــده از ســـوی 
دانشجـویـان سـراسـر کشـور 

 هستیم.
 

ــران  ــارگ ــه آزاد ک ــادی ــح ات
 ایران 

 ٨٢١١آذر ماه  ٨٨ 

بیانیه  –کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد 
 ٨١اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت 

 آذر روز دانشجو

بیانیه انجمن صنفی کارگران 
 برق و فلزکار کرمانشاه 

آذر روز دانشجو،  ٨١زنده باد 
عــرصــه ای دیــگــر از جــدال 
فروشـنـدگـان نـیـروی کـار بـا 

 استثمارگران
دوره اخـــیـــر از مـــبـــارزه و 
مــ ــالــبــه گــری ســیــاســی، 
اجـــتـــمـــاعـــی و اقـــتـــصـــادی 
ــراضــات  ــت ــان و اع دانشــجــوی
متحدانه، همبسته و هـمـزمـان 
در بیشتر دانشگاهـهـا کـه بـا 
شور و هیجان و پرانگیـزه بـه 
جریان افتاده و اوج خـود را 
در چند روز گذشته با فـریـاد 
شـعــارهـا و بــیـان مـ ــالـبــات 
اســاســی کــامــال مــنــ ــبــق بــا 
خواستهای اکثریت مـردم و در 
رأ  آن طـبـقـه کـارگـران بـه 
نمایش گذاشته است، بیـانـگـر 
تغییرعمیق نـگـاه ایـن بـخـش 
معترض طبقـه کـارگـر نسـبـت 
به گذشته های خود اسـت کـه 
تلقی ای روشنفکرانه و دارای 
فاصلـه بـا کـارگـران و تـوده 
های زحمتکش جامعه از خـود 

 داشت.
امــروز تــحــت تــأثــیــر فضــای 
مبارزاتی و اعـتـراضـی عـلـیـه 
ـــای  ـــری ه ـــراب ـــاب ـــر، ن ـــق ف
اقــتــصــادی، اجــتــمــاعــی و 
تبعیضات جنسیتـی، قـومـی و 
مدهبی از طرم اکثریت مـردم 
کارگر و زحمتکش و حمـالت و 
یـــورش هـــای پـــی در پـــی 
مدافعان شرای  موجود، بخـش 
اعظم دانشجویان که فرزندان 
همین توده های تحت فشار و 

مـحـروم هسـتــنـد، جـایــگـاه و 
موقـعـیـت واقـعـی خـود را در 
ــد.  ــه ان ــت ــاف ــاز ی ــه ب ــع جــام
دانشجویان بـه ایـن حـقـیـقـت 
دست یافته اند که نـیـروهـای 
کار فردا هستند و باید مانند 
پدران و مادران خود بـردگـان 
کار و در خدمت اقلیت مفتخور 
سرمایه دار بـاشـنـد و از هـم 
اکنون با خواب هایـی مـانـنـد 
طر  قرون وس ائی کـارورزی 
که دولت برایشان دیده و بـه 
تعبیر در آورده است، طـرحـی 
کــه تــا بــه امــروز اعــتــراض 
وسیع جنبش کارگری را عـلـیـه 
خــــود ســــازمــــان داده و 
ــود از  ــز خ ــی ــان ن ــوی ــج دانش
معترضان پیگیـر و جسـور در 
مقـابـلـه بـا ایـن طـر  بـوده 
انـد، تـحـمـیـل وضـعـیـتـی بــه 
ــران  مــراتــم بــدتــر از کــارگ
امروز، بعد از فارق التحصیلی 

 بر خود را می بینند. 
مـــ ـــالـــبـــات دانشـــجـــویـــان، 
بخصوص م البات اخیر شامل 
تحـصـیـل رایـگـان، اسـتـخـدام 
رســمــی، حــذم طــر  قــرون 
وس ائی کارورزی، ممـنـوعـیـت 
تفکیک جنسیتی و غیره بـایـد 
مورد حمایت و پشتیبانی همـه 
بخش های طبقه کارگـر قـرار 
گیرد و برای تحقـق آنـهـا بـه 
عنوان م البات خـود مـبـارزه 

 کند.
انجمن صنفی کارگران بـرق و 

 فلزکار کرمانشاه
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در پی کشکمشهای چند هبفبتبه  
ای کببارگببران شببرکببت نببیببشببکببر  
هفبت تبپبه ببا کبارفبرمبا، صبببح  
امروز کارگران روزمبزد و بب بش  
کشاورزی شبرکبت ببا خبواببانبدن  
کار در ا دامی خشمبگبیبنبانبه ببا  
در دست داشبتبن اببزارهبای کبار  
خود از  بببیبل ببیبل و  بمبه ی  
برداشت نبیبشبکبر وارد کبارخبانبه  
شدند و با بسبتبن درب اصبلبی و  
درب ورود تبریبلبرهبا، کبوره هبای  
ب ار و آسبیباببهبا را خبامبوش و  
تببعببدادی از مسببئببولببیببن شببرکببت  
منجمله کریبم پبور مبدیبر بب بش  
کشاورزی و عبا  خنیفبر مبدیبر  
حراست را کت  کباری کبردنبد  
و در پببی جببواب فببتببحببیببان پببور  
رئی  بان  مباشبیبن االت کبه  
بدنبا  اعتصاب کارگبران  سبمبت  
پنچر گیری به آنبان اعبالم کبرده  
بود همگبی اخبراجبیبد او را نبیبز  
مورد حمله   رار داده  و علیبر بم  

 سبمبت  … ا دام به فرار نامبرده ببه 
تراشکاری، وی را همانبجبا گبیبر  
انداخته و پ  از شبکبسبتبن درب  
اتا ی که در آنجبا مب بفبی شبده  
بود بر روی بدنش گازوئیل خالبی  
کببرده و بشببدت مببورد ضببرب و  

 شتم  رار دادند. 
 

بنا بر گزارشهای لحظه به لحبظبه  
ای که از صبح امبروز از سبوی  
کببارگببران اعببتببصببابببی شببرکببت  
نیشکر هفت تپه به اتبحبادیبه آزاد  
کارگران ایبران ارسبا  مبیبشبد در  

پی این ا دامات خشمگبیبنبانبه از  
سوی کبارگبران، مبومبن  بریبب  
مدیر صنعبت شبرکبت و مبدیبران  
دیگر  سمتها از تبر  کبارگبران  
هر کدام خبود را در  سبمبتبهبای  
م تل، کارخانه م فی کردند و  
سیام  نصبیبری افشبار مبدیبر  
کارخانه در اتاق خود گیبر افبتباد  
و کارگران با حمله به سباخبتبمبان  
مدیریت تالش کبردنبد او را نبیبز  
بببیببرون بببکببشببنببد امببا عببلببیببر ببم  
شکستن شبیبشبه هبا و درببهبای  
ورودی سالن مدیریبت مبوفبق ببه  
ورود بببه اتبباق دارای درب ضببد  
سر ت ایشان نشدند و وی نبیبز از  
تر  کارگران حاضر به خبروج از  
دفتر خود نشد و اعالم کرد فقبط  
بببا وسبباطببت یببکببی از بببزرگببان  
طوای، حاضر به خبروج از دفبتبر  
است اما وساطت شیبخ عبامبر از  
طایبفبه آلبببوحبمبدان نبیبز خشبم و  
انزجار کارگران را فرو نبنبشبانبد و  
افشار پ  از ساعتبهبا حببب  در  
دفتر خود در ساعت پایانی و بت  
اداری که بسیباری از کبارگبران  
محل کار را تبرک کبرده ببودنبد   
با وساطت مامورین امبنبیبتبی از  

 شرکت خارج شد. 
 

اعتصاب و اعتراو خشمگیبنبانبه  
امروز کارگران شبرکبت نبیبشبکبر  
هفت تپه در حالی صورت گرفبت  
کببه سببیببامبب  نصببیببری افشببار  
حببدود ده روز پببیببش و بببدنبببببا   
اعتراو کارگران، طی مصاحبببه  

ای در دفبتبر خبود ببا یبکبی از  
رسانه های محلی  بو  داده ببود   

آذر مباه حبقبوق    ٦٦ از روز شنبه  
مرداد ماه کبارگبران و سبپب  ببا  
فواصبل ده روزه مباببقبی حبقبوق  
معو به آنبان را پبرداخبت خبواهبد  
کرد اما با فرا رسیدن روز شبنبببه   

آذر ماه به وعبده خبود عبمبل    ٦٦ 
نکرد و کارگران نیشکر هفت تپبه  
در همان روز دست ببه اعبتبصباب  
زدنببد و بببار دیببگببر بببدنبببببا  ایببن  
اعتصاب، حسابداری شبرکبت ببا  
تببوزیبب  فببیببش حببقببوق در مببیببان  
کارگران اعالم کرد آنان میتواننبد  

آذر مباه حبقبوق    ٦١ روز سه شنبه  
مرداد ماه و سپ  ببا فبواصبل ده  
روز مابقی حقو های معو ه خبود  
را دریببافببت کببنببنببد امببا بببا فببرا  
رسیدن روز سه شنببه از پبرداخبت  
حقوق مرداد مباه خبببری نشبد و  
نهایتا روز پنج شنبه فقبط حبقبوق  
مبرداد مبباه کببارگبران رسببمببی و  
تعدادی از کبارگبران کشباورزی  

 پرداخت شد. 
 

اعببتببصبباب و عصببیببان امببروز  
کارگبران ببه جبان آمبده شبرکبت  
نببیببشببکببر هببفببت تببپببه در حببالببی  
صببورت گببرفببت کببه بببدنبببببا   
واگببشاری شببرکببت بببه ببب ببش  
خصببوصببی از اسببفببنببد مبباه سببا   

، کارفرمای شرکبت آن را  ٦١٦١ 
به پبادگبانبی تبببدیبل کبرد و ببا  
ایجاد فضای رعبب و وحشبت و  
اخبببراج کبببارگبببران و کشبببانبببدن  

گروهی آنان به دادگاه  و پبرونبده  
سازی تالش نمود آنان را وادار ببه  
تمکین نسبببت ببه عبدم پبرداخبت  
بمو   دستمزدها کند. با این حبا   
کارگران شرکت نیشکر هفت تبپبه  
مرعوب سیاستهای سرکوببگبرانبه  

  ٦٨ کارفرمبا نشبدنبد و از سبا   
تاکنون بارها و ببارهبا دسبت ببه  
اعتصاب و اعتراو زده انبد امبا  
علیر م این اعبتبراضبات، مبراجب   
 انونی تباکبنبون ببه جبز احضبار  
کارگران به دادگاه هی  ا بدامبی  
در وادار کببردن کبارفببرمببا بببرای  
پرداخت به مو   حقوق کبارگبران  

 نکرده اند. 
 

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده ببه  
اتببحببادیببه آزاد کببارگببران ایببران 

( ببببدنبببببببا   ١١/٦١ )سببباعبببت  
اعببتببصبباب و عصببیببان امببروز  
کارگران شرکبت نبیبشبکبر هبفبت  
تپه، حقوق مبرداد مباه کبارگبران  
روزمزد پرداخت شد اما تا لبحبظبه  

م ابره این خبر حقوق مبرداد مباه    
کببارگببر پببیببمببانببکبباری و     ١١١ 

کبارگبر نبی ببر پبرداخبت    ٦٨١١ 
نشببده و افشببار پبب  از خببروج  
کامل کارگران شیفبت صبببح ببا  
اسببکببورت وارد کببارخببانببه شببده  
است. همچنین امروز گبروهبی از  
کارگران شرکت نیشکر هفت تبپبه  
پ  از پایان و ت اداری و خبروج  
از  شرکت با مبراجبعبه ببه دفبتبر  

” صدای کبرخبه “ کانا  تلگرامی  
و صحبت ببا مبدیبر آن، خبواهبان  

انعکا  مطالببات و اعبتبراضبات  
خود در این کانا  شدند اما مدیبر  
کانبا  مبشکبور اعبالم نبمبود مبا  
نمیتوانیم بر خالک میل کبارفبرمبا  
و مسئولین شهر مسائبل شبمبا را  

 منعک  کنیم. 
 

اتحبادیبه آزاد کبارگبران ایبران ببا  
هشبببدار ببببه پبببایبببمبببا  کبببردن  
سیستماتی   بدیهی ترین حقبوق  
انسانی کارگران شرکت نبیبشبکبر  
هفت تپه، هر گونه تبببعبات  بیبر  
 ابل جبران ناشبی از اعبتبراضبات  
این کارگران و عدم رسیدگی ببه  
خببواسببتببهببای آنببان را مببتببوجببه  
کارفرما، مسبئبولبیبن مبحبلبی و  
دولببت روحببانببی بببه عببنببوان  ببوه  
اجبببرائبببی کشبببور مبببیبببدانبببد و  
بدینوسیله با حمایت  باطبعبانبه از  
خواستبهبا و مبببارزات کبارگبران  
شرکت نیشبکبر هبفبت تبپبه و ببا  
تاکید ببر رسبیبدگبی فبوری ببه  
خببواسببتببهببای آنببان و مببحبباکببمببه  
کبارفببرمبا ببدلببیبل عبدم پبرداخببت  
سیستماتی  دستمزد کارگران ،  
مصبرانبه خببواهبان رسبیببدگبی بببه  
زوایای تردید ببرانبگبیبز واگبشاری  
این شرکت به ب ش خصبوصبی   
و انببجببام فببوری ا ببدامببات الزم  
ببرای بببازگببردانببدن آن بببه ببب ببش  
دولببتببی بببه عببنببوان یببکببی از  
خواستهای اصلی کبارگبران ایبن  

 شرکت می باشد. 
 –اتحادیبه آزاد کبارگبران ایبران  

 ٦١٦١ آذر ماه    ٦١ 

عصیان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، نوک کوه یخ خشم و 
 انزجار کارگران ایران از وضعیت فالکتبار موجود است

 اتحادیه آزاد کارگران ایران  
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 ٢٢ صفحه 

 شهال دانشفر 
 کارگران در هفته ای که گششت 

 دانشجویان به استقبال روز دانشجو رفتند 
 هزار کارگر معادن ذغال سنگ در خ ر است  ٨٢جان 

 ادامه اعتراضات کارگران نی بر نیشکر هفت تپه 
 آذر در مقابل مجلس ٨١بازنشستگان در تدارک تجمع سراسری 

شببانببزده آذر روز دانشببجببو، روز  
کارگبر،    -اتحاد مبارزاتی دانشجو 

ادامبببه اعبببتبببراضبببات گسبببتبببرده  
کببارگببران هببفببت تببپببه، تببدارک  
بازنشستگان برای تبجبمب  ببزرگ  

آذر، گزارشبات    ٦٦ در تهران برای  
منتشر شده دولتی مببنبی ببر در  

هبزار کبارگبر    ٦١ خطر بودن جان  
در معادن ذ ا  سنگ از جبمبلبه  
سرتیترهای مهم اخبار و مسبائبل  
 کارگری در هفته گششته است. 

 
دانشجویان به استقبـال 

 روز دانشجو رفتند
بببه مببنبباسبببببت شببانببزده آذر، روز  

تشکبل دانشبجبویبی    ١١ دانشجو،  
ببیبانببیبه ای مشبتببرک مبنببتبشببر  
کردند و این روز را نبمباد مبببارزه  
علیه بیکاری و فبقبر گسبتبرده و  
ا ببتببصبباد مببقبباومببتببی خببوانببدنببد.  
دانشجویان، این بیانیه خبود را در  
ادامه بیانیه فراگیر سا  گبششبتبه  
شببان دانسببتببه و در آن بببعببنببوان  
ببب ببشببی از طبببببقببه کببارگببر،  
همسرنوشتی خود را ببا کبارگبران  
و اک ریت محبروم جبامبعبه اعبالم  
کرده و صبدای اعبتبراضبشبان را  
علیه  بیعدالتی، است مبار و ظبلبم  
و سرکوب  بلند کبردنبد. ببیبانبیبه  

تشببکببل دانشببجببویببی بببه    ١١ 
منباسبببت روز دانشبجبو ببیبانبگبر  
صبب، مببتببحببد دانشببجببویببان حببو   

خببواسببتببهببایببی سببراسببری اسببت.  
خواستهایبی کبه ببیبش از ببیبش  
مبارزات دانشبجبویبان، کبارگبران،  
معلمان، ببازنشبسبتبگبان و بب بش  
های م تل، جبامبعبه را ببه هبم  

 پیوند میدهد.  
دانشببجببویببان از دانشببگبباهببهببای  
مب ببتبلبب، از روز سبیببزده آذر بببه  
استقبببا  ببرگبزاری روز دانشبجبو  
رفتند. منطق دانشجویبان در ایبن  

داری،    روز بببا شببعببار سببرمببایببه 
است مار بیکاری، توحش سرمبایبه  
داری را به چالش کشبیبدنبد. در  
عین حا  اعتراو علیه  کاالیبی  
شدن آموزش و شبهبریبه اجببباری،  
علیه تفکی  جنبسبیبتبی، طبرر  
 ببرون وسببطببائببی کببارورزی و  
امنیتی شدن دانشگاهبهبا، عبلبیبه  
بیحقو ی ها و فقر و محرومبیبت،  
موضوعات محوری اعبتبراضبات  
دانشبببجبببویبببان ببببودنبببد. در ایبببن  
اعتراضات دانشجویان همچنین ببر  
خببواسببتببهببایببی مشبب ببصببی چببون  
تحصیل رایگان، درمان رایبگبان و  
کار و مسکن برای مردم تباکبیبد  
داشتبنبد و ایبن خبواسبتبه هبا ببر  

 پالکاردهایشان نقش بسته بود.  
یکی از ببرنبامبه هبای درخشبان  
دانشبجببویببان در ایببن اعببتببراضببات  
تاتری بود کبه تبوسبط دخبتبر و  
پسببری اجببرا شببد کببه در آن  
دانشجویان خود را صبدای تباریبخ  

و پیشروان جهان جدیبد و خبود را  
بیر داران رهایی سرکوب شبدگبان  

 و کارگران اعالم کردند. 
همچنین به مناسبت روز دانشبجبو  
تشببکببلببهببای کببارگببری چببون  
اتببحببادیببه آزاد کببارگببران ایببران،  
انجمن صنبفبی کبارگبران ببرق و  
فلزکار کرمانشباه و شبورایبعبالبی  
تشکلهای صنفی مبعبلبمبان طبی  
بببیببانببیببه هببایببی از مببطببالبببببات  
دانشجبویبان پشبتبیبببانبی کبرده و  
اعبببالم کبببردنبببد کبببه  ببببایبببد  
خببواسببتببهببای دانشببجببویببان مببورد  
حمایت و پشتیبانبی هبمبه بب بش  
های طبقه کارگر  برار گبیبرد و  
بببرای تببحببقببق آنببهببا بببه عببنببوان  

 مطالبات خود مبارزه کنند. 
اعتراضات دانشجویان، بیانبیبه هبا  
و شعارهایشان امروز ببیبش از هبر  
و ت عروج چپ در جنبش هبای  
اجتماعی در جامعه علیه تبوحبش  
سبرمببایببه حباکببم در ایبران را بببه  
نببمببایببش مببیببگببشارد. شببانببزده آذر  
امسا  و گسترش اعتبراضبات در  
دانشببگبباهببهببا بببیببش از هببر و ببت  
فضای پبر تبحبرک جبامبعبه در  
شرایط امروز ایران را ببه نبمبایبش  

 میگشارد. 
 
هــزار کــارگــر  ٨٢جــان 

معادن ذغـال سـنـگ در 
 خ ر است

 تل در محیط های کار بب باطبر  
نا امنی، جنگی اعبالم نشبده ببه  
کارگران است که هر روز ب باطبر  
سودجویی مشبتبی سبرمبایبه دار  
جنایتکار و دولت حامی شان، ببه  
و وک می پیوندد. معادن در را   
این  بتبل و کشبتبار  برار دارنبد.  
محمد مجتهد زاده رئی  انبجبمبن  
ذ بببا  سبببنبببگ ایبببران طبببی  
گفتگویی با رسبانبه حبکبومبتبی  
ایلنا با اشاره به " فلت" از ایمنبی  
معادن ایران از در خطر ببودن جبان  

هزار کارگر در معبادن ذ با     ٦١ 
 سنگ خبر میدهد.  

سبب ببنببان مببجببتببهببدزاده اعببتببرافببی  
آشکار به  تل عبمبد هبر روزه در  
محیط های کار در ایبران اسبت.  
این گزارشات را در اختبیبار دارنبد  
و هر روزه هزاران کارگر معبدن را  

مبتبری زمبیبن    ٦١١١ به اعمباق  
میفرستند، تا برایشان پو  و قبروت  
بسازند. ننگ و نفرین باد ببر ایبن  
توحش و جنایت آشبکبار سبرمبایبه  

 داری.  
ی  نمونه آشبکبارایبن جبنبایبات    

انفجار مهیب در مبعبدن زمسبتبان  
یورت در سا  گششتبه اسبت کبه  

کبببارگبببر    ١١ در جبببریبببان آن  
جانباختند. بعدا نیز هبمبه شبواهبد  
حاکی از ناامبنبی ایبن مبعبدن و  
گببزارش شببدن آن از  بببببل بببه   

 مقامات مسئو  بود.   

رئی  انجمن ذ ا  سبنبگ ایبران  
در ب ش دیگری از س نبانبش ببا  
اشاره ببه ایبنبکبه ایبن مبعبادن از  
همان آ از ببهبره ببرداری از سبا   

هببای    بببا  تببکببنببولببوژی   ٦١١٨ 
 دیمی روسی کار می کردنبد و  
اکنون نیز همان روا  ادامبه دارد،  
مببیببگببویببد" "چببه آن زمببان کببه  
معادن تحت نبظبر شبرکبت مبلبی  
فوالد و ذوب آهن ایبران ببودنبد و  

شبود    چه اکنون که دو دهبه مبی 
که اداره آنها به ب ش خصبوصبی  
واگبببببشار شبببببده اسبببببت در  

های مورد استفاده ایبن    تکنولوژی 
 معادن تغییری ایجاد نشده است". 

سبا  از    ٨١ به عبارتی روشبنبتبر  
شروک کار ایبن مبعبادن گبششبتبه  
است و همچنان کارگران در ایبن  
مببعببادن فببرسببوده و نبباامببن کببار  
مببیببکببنببنببد و هببر روز  ببربببانببی  

 میدهند.   
جببالببب ایببنببجبباسببت کببه مببحببمببد  
مجتهد زاده  ببعبد از هبمبه ایبن  
صحبت ها، تحت عبنبوان ایبنبکبه  
بببحببران ا ببتببصببادی گببریبببببانببگببیببر  
کشور شده است، خواهان ایبنبسبت  
که دولت کم  های ببالعبوو  
در اختیبار مبعبادن  برار دهبد تبا  
برخی تجهیبزات فبراهبم شبود. از  
جمله میگوید" تبمبامبی فضبای  
معادن ذ ا  سنگ باید هبر چبه  

هببای خببود    سبریببعببتبر بببه کببپببسبو  

http://free-them-now.com
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نجبات و تبجبهبیبزات مبرببو  ببه  
های امداد و نبجبات مبجبهبز    گروه 
 شوند. 
 

وا عیت اینست که فضای بباالی  
اعببتبببراو در مبببحبببیببط هبببای  
کارگری است که انعکا  آن را  
در گزارشاتی از ایبن دسبت مبی  
بینیم.  از جمله ناامبنبی مبحبیبط  
های کار، نا امنی معبادن یب   
موضوک اعتراو کارگبران اسبت.  
اما حرک کبارگبران ایبنبسبت کبه  
بحران ا تصادی حکومبت رببطبی  
به آنها نبدارد. کبارگبران شبرایبط  
امن کاری می واهند. کبارگبران  
خواستار یب  زنبدگبی انسبانبی  
هستند. کارگران در مبارزات هبر  
روزه شببان بببا شببعببارهببایببی چببون  
ی  اختال  کم بشبه، مشبکبل  
مببا حببل مببیببشببه، حببقببوق هببای  
نجومی، فالکت عبمبومبی کبل  
این بسا  تبوحبش و دزدسباالری  

 را به چالش میکشند.   
 

ادامــــه اعــــتــــراضــــات 
کارگران نی بر نیـشـکـر 

 هفت تپه 
آذر کارگران نی بر هبفبت    ٦١ روز  

تپه برای پیگیری خبواسبتبهبایشبان  
به اعتبصباب خبود ادامبه دادنبد.  
اعتراو ایبن کبارگبران ببه عبدم  

پرداخت دستبمبزد ببهبمبن واسبفبنبد  
و پبباداش وبببهببربببرداری    ٦١ سببا   
و هبمبیبنبطبور    ٦٨ و    ٦١ های    سا  

تعویق پبرداخبت چبهبار مباه مبزد  
سا  جاری و عبدم پبرداخبت حبق  

  ١١١ بیمه شان است. هم اکبنبون  
بر در است دام نبیبشبکبر    کارگر نی 

هببفببت تببپببه هسببتببنببد کببه اگببر  
ای آنها را      کارفرما مطالبات بیمه 

بببه حسبباب تببامببیببن اجببتببمبباعببی  
نبفبر از    ١١١ پرداخت کند، حدود  

آنها مشمو  بازنشستگی خواهبنبد  
  ٦١ شد. در حبرکبت اعبتبراضبی  

آذر کارگران دروازه را بسبتبنبد و  
ماشینها و تبراکبتبورهبای حبامبل  
نیشکر را پشت در متو ب، کبرده  
و بببه آنببهببا اجببازه ورود نببدادنببد.  
کارگران همچنین به سمت کبوره  
و نببیببروگبباه رفببتببنببد تببا آنببهببا را  
خببامببوش کببنببنببد. یبب  ا ببدام  
اعتراضی دیگر کارگران در ایبن  
روز این بود کبه ببا نشبسبتبن ببر  
روی سکوی ت لیه ی نبیبشبکبر  
آسیاب فعلی مان  ت لیه ماشبیبن  
های حامل نبیبشبکبر در آسبیباب  
شدند. زیر فشار ایبن اعبتبراضبات  
نیروی انتظامی و بدنبا  آن امبام  
جبمبعبه شبهببر شبوش وارد مبحببل  
اعتراو کبارگبران در کبارخبانبه  
شدند و سعی کردند وعده هبایبی  
دهبببنبببد، امبببا کبببارگبببران ببببه  
اعببتبببراضبباتشبببان ادامبببه داده و  

خبببواسبببتبببار پبببرداخبببت فبببوری  
طلبهایشان هستند. دور کبنبونبی  
اعتصاب کارگران نیشبکبر هبفبت  
تپه بدنبا   رار و مبداری صبورت  
گرفت که در فضبای مبجبازی  
بین کارگران گشاشته شد و طبی  
فببراخببوانببی از کببلببیببه کببارگببران  
شرکت نیشکر هفت تبپبه اعبم از  
رسمی، پیمانی و روزمزد خواستبه  
شده بود که با همبستگی کامبل  

آذر ماه همبگبی دسبت از    ٦٦ در  
کار کشیده و خبواسبتبهبایشبان را  
فریاد ببزنبنبد. در سباعبات اولبیبه  
صبببببح آن روز کببارگببران ببب ببش  
کشببباورزی بسبببوی مبببحبببوطبببه  
کارخانه حرکت کردند و با ببلبنبد  
شببدن شببعببار مببرگ بببر افشببار،  
کارگران ب ش تولید شکر نیز ببه  
آنها پیوستند. و سپ  با پیبوسبتبن  
کارگران  سمتهای ببهبره ببرداری  
و نیروگاه برق ، اعبتبصباب تبمبام  
ب ش ها را فراگبرفبت. مبدیبریبت  
بببرای شببکببسببتببن صبب، مببتببحببد  
کببارگببران از از صبببببح آنببروز  
فیشهای حقو ی را تبوزیب  کبرده  
بود و خبر داده بود که میبتبوانبنبد  

آذر    ٦١ حقبو بهبای خبود را روز  
بگیرند، اما کارگران به اعبتبراو  
متحدانه خود ادامه دادند.  یب   
نببقببطببه بببرجسببتببه در اعببتببراضببات  
کببارگببران نببیببشببکببر هببفببت تببپببه،   
اسبتبفباده از مببدیبای اجبتبمباعببی  

بعنوان ظرفی برای سبازمبانبیباببی  
مبببببببارزاتشبببان اسبببت. مبببدیبببای  
اجتماعی هر روز بیشتر در شبکبل  
دادن به اعتراضات سراسری نقبش  
ایفا کرده و  میرود تبا ببه ظبرک  
اعما  اراده مستقبیبم کبارگبران و  
تشکلیابی آنها تبدیل مبیبشبود، و  
این ی  نقبطبه عبطب، مبهبم در  

 جنبش کارگری است. 
 

بازنشستگان در تـدارک 
آذر  ٨١تجمع سـراسـری 
 در مقابل مجلس

ببببازنشببببسببببتببببگببببان در ادامببببه   ب
اعببتببراضبباتشببان بببرای پببیببگببیببری  
خواستهای خود به تجمب  ببزرگ  

آذر    ٦٦ در ساعت ده صبببح روز  
فبببراخبببوان داده انبببد. فبببراخبببوان  
بازنشستگان نه تبنبهبا خبطباب ببه  
کسببانببی اسببت کببه هببم اکببنببون  
بازنشسته اند، بلکه به شا لیبن و  
خانواده ها نیز هست و ایبن یب   
نقطه  وت این فبراخبوان و اببعباد  
اجتماعی آن است.  بازنشستبگبان  

آذر را  مهمترین تجبمب     ٦٦ تجم   
خبوانبده انبد. تبجبمبعبات    ٦١ سا   

اعتراضی پی در پی و سبراسبری  
بازنشستگان، گرد آمبدن آنبهبا در  
گروههای مبارزاتبی چبنبد هبزار  
نبفبره از شبهبرهبای مب بتبلب، در  
تلگرام، بحث و تباد  نظر در ایبن  

گببروهببهببا بببر سببر خببواسببتببهببا و  
مطالباتشان و تبدیل آنها به شبعبار  
ها و  طعنامبه هبای اعبتبراضبی  
همه و همبه دسبتباوردهبای مبهبم  
ببببازنشبببسبببتبببگبببان در زمبببیبببنبببه  
سازماندهبی اعبتبراو و مبببارزه  
است. این تجربیات نبویبن اسبت و  
باید آنبهبا ببه هبمبه بب بش هبای  
کارگری تسری داد و به سبنبتبی  
پایدار در جنبش کارگری و کبل  

 جامعه تبدیل کرد.  
 

بازنشستگان در تبجبمبعباتشبان ببا  
  ١ شببعببارهببایببی چببون خببط فببقببر  

میلیون حقوق ما ی  مبیبلبیبون،  
حببقببوق مببا ریببالببیببه، هببزیببنببه هببا  
دالریببه، نببیبباز مببا ایببن زمببان،  
مببعببیببشببت اسببت و درمببان، مببا  
همبسته ایم، از وعبده هبا خسبتبه  
ایم، سی و هشت سبا  گبششبتبه،  
عدالت کجا رفته، ی  اخبتبال   
کم بشه مشکل ما حبل مبیبشبه،  
نوب ت نوب ت استعبفبا، تبببعبیبض  
تاکیز اعتراو خود را به فبقبر،  
تبعیض و نابراببری، اخبتبال  هبا  
اعالم کردند. اینبهبا خبواسبتبهبا و  
شبببعبببارهبببایبببی اسبببت کبببه در  
اعتراضات ب ش هبای مب بتبلب،  
جببامببعببه فببریبباد زده مببیببشببود و  
اببعببادی اجببتبمبباعببی پبیببدا کببرده  
است. از مببارزات ببازنشبسبتبگبان  

 وسیعا حمایت کنیم.  

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 "خواستهای فوری ما زلزله زدگان باید تامین شود
وقت ایـن ن مزلزله خانه هایمان را ویران کرد و امروز بی مسکن در خیابان و جاده میخوابیم. برای بسیاری از ما زلزله زدگان حتی یک چادر برای اسکا

کـز مراروزهای سخت تامین نشده است. این قابل قبول نیست. ما مسکن فوری میخواهیم. اینهمه خانه های خالی در شهرهای مختلف هست. اینهمه هتل و 
 مختلف بدون استفاده است، ما زلزه زدگان باید فورا در آنها اسکان پیدا کنیم. 

را ان بسیاری از مردم صدمه جسمی دیده اند. بسیاری در این سرما و بی تامینی بیمار هستند. وضع بد بهداشتی سالمی مردم و خصوصا بچه ها و پـیـر
 به خ ر انداخته است. ما امکانات فوری درمانی رایگان میخواهیم.

شـی، مـایما مردم زلزله زده همه هست و نیستمان را از دست داده ایم و نیاز به تامین هر روزه مایحتاج اولیه غذایی، بهداشی، دارویـی، پـوشـاک، گـر
 و ... داریم. و باید این نیازهای ما تامین شود.

صـاص اختدر عین حال دولت در قبال تهیه مسکن و تامین ما مسئول است. دولت باید بودجه الزم برای تامین مسکن امن و مناسم برای ما زلزله زدگان 
 دهد. مسکن هایی که در برابر چنین بالیایی چنین ابعادی از خسارات را به مردم وارد نشود.

 به ما زلزله زدگان که زندگیمان را از دست داده ایم، دولت باید خسارت بپردازد.
باید همه مـا لت ما زلزله زدگان کارمان و امکان تامین زندگیمان را از دست داده ایم. تا مادامیکه کاری پیدا نکرده ایم که زندگی مان را بگذرانیم، دو

 مردم آسیم دیده در زلزله را تحت پوشش کمک های خود قرار دهد. 
 دولت باید شرای ی فراهم کند که کودکان ما فورا به مدرسه و آموزش دسترسی پیدا کنند.
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زمانی که شورای عبمبومبی  
بطور کامل تقاضای باکونبیبن را  
رد کرد، بباکبونبیبن اعبالم داشبت  
که سازمانش تصمیم گرفت خبود  
را منحل سازد و بب بشبهبایبش را  
که به داشتن ببرنبامبه تبئبوریب   
خببود ادامببه مببی دادنببد، بببه  
ب شهای بین الملل تبدیل نبمبایبد.  
شورای عمومی مبوافبقبت نبمبود  

های "همبستگی" سباببق را    ب ش 
تنها بر مبنای شبرایبط عبمبومبی  

 بپشیرد. 
 

رسید که همه چبیبز    بنظر می 
خوب شده بود. امبا نبه  خبیبلبی  
زود در مارک  این تردید مبوجبه  
بوجود آمد که بباکبونبیبن صبرفبا  
شورای عبمبومبی را فبریبب داده  
بود. او ضمن اینکه سازمانبش را  
بطور رسمی منحل نموده بود، در  
حقیقت سبازمبان مبرکبزی آن را  
برای تسلط یافت بعدی ببر ببیبن  
الملل دست ن ورده ببا بی گبشارده  
بود. این امر هسته کبل مشباجبره  
می باشد. ممکن اسبت ببپبشیبریبم  
که مارک  انسان خبوش  بلبببی  
نبود و باکبونبیبن انسبانبی بسبیبار  
خوب و حتی فبرشبتبه ببود. ایبن  
مسئله مورد بحث نیست. مبدتبهبا  

ایببم کببه ببباکببونببیببن    دانسببتببه   مببی 
گناههبای کبوچبکبی مبرتبکبب  
شده بود. هبمبه کب  گبنباهبکبار  
اسببت. مببدافببعببیببن ببباکببونببیببن  

بایست مش صا پاسخ دهبنبد"    می 
ای    آیا چبنبیبن سبازمبان مب بفبی 

وجود داشت یا نهز آیا زمبانبیبکبه  
باکبونبیبن ببه شبورای عبمبومبی  
تضمین داد که سبازمبان خبود را  
منحل کرده است، آیا ب ود اجبازه  
داد که شورای عمومی را فریبب  

 دهد یا نهز 
 

مببان بببه    عببلببیببر ببم عببال ببه 

مببارکبب ، بببا گببفببتببه دوسببتببان  
باکونین مبنی بر اینکه باکونبیبن  
مورد تهمبت کبیبنبه تبوزانبه  برار  

کبردیبم، اگبر    گرفته موافقت می 
دوست باکونین، تاریخ نوی  ببیبن  

 (Guillaume)البمببلببل، گبیببوم  

فقید قابت مینمود که اینها هبمبه  
افسبببانبببه اسبببت. مبببتببباسبببفبببانبببه  
"همبستگبی" ببه حبیبات خبود و  
ادامه جنگی سرسب بتبانبه عبلبیبه  
بین الملبل ادامبه داد. بباکبونبیبن  
دوست داشتنی و خوب در تبوسبل  

ای کببه بببرای    ببه هببیبب  وسببیببلببه 
دیبد    رسیدن ببه هبدفبش الزم مبی 

تردید ب ود راه نبداد. مبا ایبن را  
آوریبم. ببا    علیه وی به حاب نبمبی 

رسبد    وجود این مس ره بنبظبر مبی 
کبه هببوادرانببش را بببببیببنببیببم کببه  

کببوشببنببد از وی انسببانببی    مببی 
بسازند که هرگز به وسیله مبورد  
سوالی توسل نبجبسبتبه و هبرگبز،  
طوری که یبکبی از هبوادارانبش  
به ما اطمینان می دهد، مرتکبب  
هی  عمل  یرصمیمانه ای نشبده  

 است. 
 

آن هببدفببی کببه ببباکببونببیببن  
ای را    کرد هر وسیبلبه   احسا  می 
کند چبه ببودز نباببود    توجیه می 

ساخت جامعه بورژوازی، انبقبالب  
این چیزی ببود کبه    –اجتماعی  

باکونین آرزویش را داشبت. ولبی  
هدک مارک  هبم د بیبقبا هبمبان  

بایست در زمیبنبه    بود. تنا ض می 
دیگری ببوجبود آمبده بباشبد. در  
حقیقت این اخبتبالک شبدیبد ببیبن  
مببارکبب  و ببباکببونببیببن در ببباره  

 متدلوژی انقالب است. 
 

او  ویران کن، و آنبگباه هبمبه  
اوضاک خودش درست مبی شبود.  

هر چه زودتر ببهبتبر.    –ویران کن  
کافی خواهد بود که روشنفکبران  

انببقببالبببی و کببارگببرانببی را کببه  
بسبببببب تببهببیببدسببتببی خشببمببگببیببن  
هستند به حرکت در آورند. تبنبهبا  
چیزی کبه الزم اسبت گبروهبی  
است کبه از افبراد مصبمبم کبه  
دیوانه انبقبالب هسبتبنبد تشبکبیبل  
شببده ببباشببد. ایببن اسبباسببا کببل  
آمبوزش ببباکبونببیبن ببود. ایبن در  
ظاهر ببه آمبوزش ویبت لبیبنبگ  
شباهت داشت. اما این شببباهبت،  
مببانببنببد شببببباهببت آن بببا آمببوزش  
بالنکی، تنها سطحی بود. هستبه  
اصببلببی مسببئببلببه ایببن بببود کببه  

خواست در مورد ایبن    باکونین نمی 
که پرولتاریا  بدرت را ببه دسبت  
گیرد حتی چیبزی بشبنبود. وی  
هر نوک شکل مبارزه سبیباسبی را  
تا آنجا که می بایست در زمینبه  
جامعه بورژوازی موجبود صبورت  
گیرد، و در راببطبه ببا پبیبدایبش  
شرایط مساعبدتبر ببرای سبازمبان  
طبقاتی پرولتاریا باشد، نفی مبی  
کرد. بدین دلیل بود که مارکب   
و همه کسان دیگری که مبببارزه  
سیاسی و سبازمبان پبرولبتباریبا را  
بببرای بببدسببت گببرفببتببن  ببدرت  
سیاسی واجب می دانسبتبنبد، در  
نظر باکونین و پیروانبش هبمبچبون  
فرصت طلبان خبی ی ببودنبد کبه  
در راه فبببرا رسبببیبببدن انبببقبببالب  
اجتماعبی سبنبگ انبدازی مبی  
کردند. این همچبنبیبن دلبیبل ایبن  
امر بود که باکونیبنبسبتبهبا آمباده  
بودند تا از فرصت استفاده کبنبنبد  
و مارک  را بعنبوان مبردی کبه  
برای تحقق ب شیدن به افبکبارش  
در جعل اسباسبنبامبه ببیبن البمبلبل  

داد، مبعبرفبی    ب ود تردید راه نمی 
نمایند. باکونینستها بطور علبنبی،  
از طریق اعالمیه و نامه با پسبت  
ترین زبان ببه مبارکب  فبحباشبی  
کردند  آنان ا دامات ضبدیبهبودی  
و حببتببی وارد آوردن اتببهببامببات  

مزخرفی نظیبر ایبنبکبه مبارکب   
عامل بیسمارک ببود، را مبردود  

 ندانستند.  
باکونین در ایتالیا و سبوئبیب   
دارای ارتببببباطبباتببی بببود. وی  
خصببوصببا در ببب ببش فببرانسببوی  
سوئی  پیروان زیادی داشبت. مبا  
در این مرحبلبه نبمبی تبوانبیبم ببه  
مطالعه جزئیات عبلبل ایبن پبدیبده  
بپردازیم. تبلیب  وی ببطبور خبا   
در بببیببن کببارگببران خببارجببی و  
ساعت سازان ماهر، که از ر اببت  
صنای  در حا  رشبد لبطبمبه مبی  

 خوردند، موفقیت آمیز بود. 
 

باکونین با پشبتبیبببانبی گبروه  
 ابل مالحظه ای به کنگبره بباز   
آمد. هبمبیبنبطبور کبه  بالبببا در  
اینگونه موارد اتفباق مبی افبتبد،  
اولیبن درگبیبری در زمبیبنبه ای  
کببامببال مببتببفبباوت بببوجببود آمببد.  
ببباکببونببیببن کببه هببمببیببشببه شببدیببدا  
م ال، هرگونه فبرصبت طبلبببی  
ببود، در خبواسببتبار شبدن البغببای  
فبوری حبق ارب ببطبور خباصببی  
لببجببوجببانببه رفببتببار مببی کببرد.  
نببمببایببنببدگببان شببورای عببمببومببی  

اصببرار داشببتببنببد کببه ایببنببچببنببیببن  
ا ببدامببی، هببمببانببطببوری کببه در  
"مانیفست کمونیست" آمبده ببود،  
تنبهبا ببعبنبوان یب  ا بدام ببرای  
دوران گشاری است که پبرولبتباریبا  
پ  از کسب  درت سیاسبی آنبرا  
انببجببام خببواهببد داد. تببا آنببو ببت  
کافی بود که مالیات بیشبتبر ببر  
قروت، و حق ارب محدود، عملبی  
شود. اما باکونین نه منطق و نبه  
شببرایببط هببیببچببکببدام را در نببظببر  
نگرفت. برای وی ایبن خبواسبت  
از نقطه نظر تبببلبیبغباتبی اهبمبیبت  
داشت. زمانی کبه هبنبگبام اخبش  
رأی فرا رسید هی  یب  از دو  
پیشنهاد اک ریت کافی نداشتبنبد.  
برخورد دیگری بیبن بباکبونبیبن و  
لیبکنشبت ببوجبود آمبد. چبنبیبن  
اتفاق افتاد که در کبنبگبره بباز   
گببروه آلببمببانببی جببدیببد و  ببابببل  

ای برای اولین بار ظباهبر    مالحظه 
شد. حدودا در این زمبان ویبلبهبلبم  
لینکنشت و آگوست ببل ببعبد از  
مبارزه فراکسبیبونبی سب بتبی ببا  
شوایتزر، موفق شده ببودنبد حبزب  

 ای، که در کنگره    جداگانه 
 ٢٣ صفحه    

 (٨٤مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس )
 دیوید ریازانف

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس اثر دیوید ریازانف توس  ناصر 
 اصغری تهیه و در کارگر کمونیست منتشر میشود!
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-مببسسبب  خببود در ایببزنببا   
( ببرنببامببه بببیبن الببمببلببل را  ٦١١٦ 

پبشیبرفبتبه ببود، تشبکبیبل دهبنبد.  
فعالیتهای باکونیبن در "جبامبعبه  
صلح و آزادی" و نظرات  بدیبمبی  

اسببالوی او، در ارگببانببه    –پببان  
مرکزی این حبزب ببطبور کبامبل  
بدور ری ته شبده و مبورد انبتبقباد  
 رار گرفبتبه ببودنبد. مبهبریبنبگ  

شبود کبه مبارکب     متشکبر مبی 
ش صا نظبر خبود را عبلبیبه ایبن  
انببتببقبباد شببدیببد بببیببان کببرد، امببا  
همانطوریکبه در مباجبرای وگبت  

ایبم وی هبمببیبشبه ببرای هببر    دیبده 
عببمببل مببارکسببیببسببتببهببا مسببئببو   
شبنبباخببتبه مببیببشبد. ببباکبونببیببن از  

کنگبره ببرای انبتبقبام گبیبری از  
لیبکنشت اسبتبفباده کبرد. جبریبان  
کال در ی  آشتی مو ت پبایبان  

 یافت. 
 

کنگبره ببعبدی  برار ببود در  
آلمان تشکیل شود. ایبن کبنبگبره  
هرگز برگزار نشد. بالفاصله ببعبد  
از کنگره باز  جو سیاسی چبنبان  
فشرده شد که در هر لحظبه مبی  
شد انتظار شروک یکباره جنگ را  
داشببت. بببیببسببمببارک، یببکببی از  
بزرگتریبن نبیبرنبگ ببازان تباریبخ  
جهان، با زیرکی آمبوزگبار سباببق  
خود ناپلئون را فریب داد. پب  از  
ایببنببکببه آلببمببان را کببامببال بببرای  

جنگ آماده سباخبت صبحبنبه را  
چنان گرداند کبه در نبظبر هبمبه  
جببهببان فببرانسببه بببعببنببوان مببهبباجببم  

 شناخته شد. 
 

زمببانببی کببه جببنببگ عببمببال  
(،  ٦١٢١ ژوئببیببه    ٦٦ درگبرفببت ) 

کببامببال  ببیببرمببنببتببظببره بببود. نببه  
کارگران فرانسوی و نه کارگبران  
آلمانی هیچبکبدام نبتبوانسبتبنبد از  
و وک آن جلوگیری کبنبنبد. چبنبد  

  ١١ روز بعبد از اعبالن جبنبگ ) 
ژوئبببیبببه( شبببورای عبببمبببومبببی  

ای را کببه تببوسببط    اعببالمببیببه 
مارک  نوشته شده ببود مبنبتبشبر  
ساخت. آ از ایبن اعبالمبیبه نبقبل  

 ولی بود از خطابه افتتاحیه ببیبن  
کببرد"    الببمببل کببه مببحببکببوم مببی 

ای را کببه    "سببیبباسببت خببارجببی 
های جنایبتبکبارانبه را دنبببا     طرر 
کند، با تعصبات ملی ببازی    می 

می نماید و خون و اندوخته مبردم  
را در جنگهای راهبزنبانبه ببه بباد  

 می دهد." 
آنگاه نوبت ادعبانبامبه آتشبیبن  
علیه ناپلئون بود. مارک  تصویبر  

ای از جنگ ناپلئون عبلبیبه    فشرده 
دهبد و ببه    الملل را بدست مبی   بین 

تشدید آن، بعد از اینبکبه هبواداران  
الملل ابعاد تببلبیب  و    فرانسوی بین 

ترویبج  بهبرآمبیبز خبود را عبلبیبه  
ناپلئون افزایش داده ببودنبد، اشباره  

کند. بعالوه مبارکب  اظبهبار    می 
دارد که هر طرفی که پبیبروز    می 

شببود، زنببگ آخببریببن سبباعببت  
امپراطوری دوم به صبدا در آمبده  
است. پایان امپراطوری، هبمبچبون  
آ ببازش، تببقببلببیببدی مضببحبب   

 خواهد بود. 
اما آیا تقصیر تنها با ناپبلبئبون  
بودز ابدا نه. باید ب اطر بسبپباریبم  
کببه حببکببومببتببهببای مبب ببتببلبب، و  
طبقات حباکبمبه اروپبا ببه مبدت  
هجده سا  ببه ببنباپبارت کبمب   
کببرده ببببودنبببد تببا مضبببحبببکبببه  
امپراطوری تجدید ساختمان یافتبه  

 را بازی کند. 
 )ادامه دارد( 

 (٨٤مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس )
 دیوید ریازانف

ـــاران و  ـــان، ی ـــت دوس
ــت  ــرک ــاران در ش ــک ــم ه

 نیشکر هفت تپه
سه روز از اعبتبصباب مبتبحبدانبه  
شما گششت. شما در این سه روز  
بببا اتببحبباد و هببمبببببسببتببگببی و  
ایسببتببادگببی مببحببکببم بببر روی  
خواسبتبهبای خبود، کبارفبرمبا را  
وادار به پرداخبت دسبتبمبزد مبرداد  

درصببد پببرسببنببل    ١١ مبباه حببدود  
کردید. ما پبیبشباپبیبش ببه شبمبا  
درود می فبرسبتبیبم، ایسبتبادگبی  
تان را می ستائیم و اعتقاد راسبخ  
داریم هبمبچبنبانبکبه در سبالبهبای  
گببششببتببه اعببتببراضببات شببمببا و  
تشببکببیببل سببنببدیببکببای کببارگببران  
شرکت نیشکر هبفبت تبپبه، راه را  
برای  ارتگبران جبهبت ببه حبراج  
گشاشتن و نابودی شبرکبت بسبت  
امروز نیز شما میتوانید ببا  بدرت  
اتببحبباد و هببمبببببسببتببگببی خببود  
کارفرما را در براببر خبواسبتبهبای  

 بر حق تان به زانو در بیاورید. 
کارفرمای شرکت نیشکبر هبفبت  
تپه در دور  ببلبی اعبتبراضبات و  

اعتصاببات شبمبا در مبرداد مباه  
سالجاری از حربه اخراج و احضبار  
و زندان بهبره جسبت تبا هبرگبونبه  
صدای حق طبلبببی را در مبیبان  
شمبا خبامبوش کبنبد. امبا شبمبا  
مرعوب این سیاسبتبهبا نشبدیبد و  
بببار دیببگببر از هببفببتببه گببششببتببه  
اعتصاب و اعتراو خود را ا باز  
کردید و امبروز سبه روز پبیباپبی  
است با اتکا به  بدرت مبتبحبدانبه  
خببود در بببرابببر سببتببمببگببریببهببای  
کارفرما ایسبتباده ایبد و ببا ایبن  
ایستادگی توجه افکار عبمبومبی  
و رسانه ها را ب بود جبلبب کبرده  
اید. طوریکه کارفبرمبا ببا تبوجبه  
به  رار گرفتن وضعیت مصبیبببت  
بار شما در برابر دیبدگبان افبکبار  
عمومی، دیگر  ادر ببه اسبتبفباده  
از نیبروی سبرکبوب نبیبسبت. ببه  
همین دلیل با حربه ایجاد تفر به و  
دادن وعده و وعید به گروههبایبی  
از شبمبا، در صبدد ایبجباد چبنبد  
دستگی و تفر ه در میان شبمبا و  
وادار کردن تان به عقبب نشبیبنبی  

 از خواستهای بر حق تان است. 
هبمبه شبمببا دوسبتببان و یباران در  

شرکت نیشکر هفت تپبه و فبراتبر  
از آن همه ما کارگران در سبراسبر  
ایران در مقابل کارفرمایبان فبقبط  
کارگر هستیم و فروشنده نبیبروی  
کببار. رنببگ پببوسببت و نبب اد و  
مببشهببب مببا کببارگببران بببرای  
کارفرمایان ذره ای ارزش نبدارد.  
اگر کارفرما بطور جدا جدا سبراغ  
ما میاید و وعده هبایبی مبیبدهبد  
بدانید کبه هبدفبش چبیبزی جبز  
شکستن اتحاد و هبمبدلبی مبا و  
تحمیل بی حقو ی بیشبتبر جبهبت  

  ارت دسترنج هایمان نیست. 
بدانید و آگاه باشید کبارفبرمبا ببه  
محض ایجاد چبنبد دسبتبگبی و  
تفر ه در صفوفمان، نه تبنبهبا ذره  
ای به وعده هایش عمل نب بواهبد  
کرد بلکه با استفاده از این چبنبد  
دستگی شرایط به مراتب سب بت  
تر و برده وارتری را ببه هبمبه ی  
ما به یبکبسبان تبحبمبیبل خبواهبد  

 کرد. 
اعببتببصبباب و اعببتببراو بببه عببدم  
پبببرداخبببت حبببقبببوق و دیبببگبببر  
ستمگریهای کارفرما حق مسبلبم  
ماست. کسی که در ایبن مبیبان  

جرمی وحشتناک مرتبکبب شبده  
است آن ک  کارفرمای شبرکبت  
و عببوامببلببش اسببت کببه رنببج  
گرسنگی و فقر و فالکت را ببر  
ما و خانواده هایمان تحمیل کبرده  
است. کسی کبه در ایبن مبیبان  
باید خل  مالکیبت و اخبراج شبود  
آنک  کارفرمائی است کبه مبا  
کارگران را به نقبطبه ای رسبانبده  
است که در صدد آتش زدن خبود  
و فرزندان خردسالمان بر مبیبائبیبم.  
کسببی کببه بببایببد دسببتببگببیببر و  
محاکمه شود آنک  کارفرمائبی  

مباه حباصبل رنبج و    ٨ است که  
زحمت ما را نداده است و آنبو بت  
در کما  بی شرمی ما را تهبدیبد  

 نیز میکند. 
ما محق ایم، هیچکب  و هبیب   
 انون و مقامی نمیبتبوانبد ببه مبا  
بگوید بروید با شکم گرسنه کبار  
کنید، هیچک  و هی  مبقبام و  
 انونی نمیتبوانبد ببه مبا ببگبویبد  
حاصل دسترنج خود را ن واهید و  
در مقابل همسر و فرزندانبتبان سبر  
افکنده شوید، هیچک  و هبیب   
مقام و  انونی نبمبیبتبوانبد ببه مبا  

بگوید هوای کارفبرمبائبی را ببه  
بهای عدم دریافت دسبتبمبزد زیبر  
خط فقبرتبان داشبتبه بباشبیبد کبه  
ماشینهای چندین صبد مبیبلبیبون  
تومانی زیر پایش است و خرج تبو  
جیبی ماهانه فرزندان و اعضبای  
خانواده اش از حقوق یبکبسبا  مبا  

 بیشتر است. 
ما محق ایم و اعتصاب متحبدانبه  
خود را ببدون تبعبرو ببه مبراکبز  
اداری و تولیدی تبا دسبت یباببی  
به خواستهبایبمبان ادامبه خبواهبیبم  

 داد. 
اتببحببادیببه آزاد کببارگببران ایببران و  
دیببگببر تشببکببلببهببای مسببتببقببل  
کببارگببری در سببطببح کشببور و  
افکار عمومی آگاه و ببا وجبدان  
مردم ایران همراه و هبمبدوش شبمبا  
در رسببیببدن بببه خببواسببتببهببایببتببان  

 هستند. 
 

زنده بباد اتبحباد و هبمبببسبتبگبی  
 کارگری 

 
 –اتحادیبه آزاد کبارگبران ایبران  

 ٦١٦١ آذر ماه    ١١ 

 پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه
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 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان
 بخش بین المللی: داوود رفاهی 

      

 تایر  تجمع اعتراضی کارگران کیان
آذر جبمبعبی از    ١١ صبببح روز    ٦٦ تبا    ١ از سباعبت  

کارگران کارخانه کیان تایر در اعتبراو ببه خبطبر ببیبکبار  
شدن از کار ب اطر کاهش سبطبح تبولبیبدات مبقباببل دفبتبر  

 روحانی تجم  کردند. 
کارگر ببه کبار اشبتبغبا     ٦١١١ در کارخانه کیان تایر  

دارند. همچنین جمعی از کبارگبران ببازنشبسبتبه ایبن واحبد  
صنعتی در آذر سا  جباری بباببت سبنبوات پبرداخبت نشبده  
خود، تجم  مشابهی را مقباببل وزارت صبنبعبت، مبعبدن و  
تجارت برگزار کرده بودند، آنزمان ببه آنبهبا وعبده داده شبد  

سنوات آنها،  رار اسبت از طبریبق      برای تامین اعتبار هزینه 
وزارت صنعت بابت خرید مواد اولبیبه تبولبیبد ببه کبارخبانبه  

هایی تعلق بگیرد اما هنوز این مشبکبل حبل نشبده    کم  
 با یمانده است. 

 
اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفـت 
تپه در سومین روز خـود ابـعـاد هـر 

 چه وسیعتری به خود گرفت
بنا بر گزارشهای ارسالی از سوی کارگران هبفبت تبپبه  
به اتحادیه آزاد کبارگبران ایبران، اعبتبصباب کبارگبران ایبن  
شرکت بزرگ کشت و صنعت  هبمبچبنبان ادامبه دارد و  
امروز در سومین روز آ از این اعتصاب کبه ظبرک دو روز  
گششته توام با عصیان کارگران و حمله به مدیبران شبرکبت  
و مراکز اداری بود، کارگران بطور متحدانه تر و یکپبارچبه  

 تری دست به اعتصاب زده اند. 
اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تبپبه در حبالبی  
با اتحاد و یکپارچگی بیبشبتبری ادامبه دارد کبه ببدنبببا   
اعتصاب و درگیریهای سنگین دو روز گششبتبه در مبحبل  

آذر مباه    ٦٦ کارخانه و علیر م اینکه بعد از ظبهبر دیبروز  
اعالم شد حقوق مرداد ماه کارگران همه ب شهای شبرکبت  
نیشکر هفت تپه پرداخت شد اما تا آخر و ت دیشب مبعبلبوم  
شد که کارفرما به جای واریز یا عبدم واریبز حبقبوق هبمبه  
کارگران بصورت  سمت به  سمت شرکت که  بببال ببه آن  
مبادرت می ورزید، در شگرد دیگری ا دام به واریز حبقبوق  
در همه  سمتها و ب شها کرده اسبت امبا در بسبیباری از  
آنها حقوق مرداد ماه تعدادی را واریز و تبعبداد دیبگبری را  
واریز نکرده است. عبالوه ببر ایبن دیبروز و ببدنبببا  حضبور  
مسئولین ارشد شهرستان شوش و هبمبچبنبیبن مبعباون وزیبر  
ا تصاد، معاون وزیر کبار و نبمبایبنبده سبازمبان خصبوصبی  
سازی در کارخانه، کارگران رنبجبدیبده نبیبشبکبر هبفبت ببا  
چیزی جز وعده و وعید که بارها به آنبان داده شبده اسبت  

 مواجه نشدند. 

بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتبحبادیبه آزاد کبارگبران  
ایران، در سومین روز اعتصاب کبارگبران شبرکبت نبیبشبکبر  
هفت تپه عالوه بر کارگران رسمبی و روزمبزد کبارخبانبه و  
کارگران کشاورزی، کارمندان شرکت و ببازنشبسبتبه هبا و  

 نی برها نیز حضور دارند.  
کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپبه، اعبالم کبرده انبد  
همه حقو هایمان را نبیبز تسبویبه ببکبنبیبد تبا زمبان  خبلب   
مالکیت کارفرمبای حباضبر و ببازگبردانبدن آن ببه بب بش  

 دولتی به اعتصاب و اعتراو خود ادامه خواهیم داد. 
گزارش تکمیبلبی سبومبیبن روز اعبتبصباب مبتبحبدانبه  
کارگران شرکت نیبشبکبر هبفبت تبپبه مبتبعبا بببا از سبوی  

 اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد. 
 ٦١٦١ آذر ماه    ١١  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
مفاد بـخـشـهـایـی از خـواسـتـه هـای 
کارگران هفتپه که بـایـد اجـراشـود. 
ارسالی از سوی کارگران اعـتـصـابـی 
شرکت نیشکر هفت تپه به اتـحـادیـه 

 ازاد کارگران ایران
واگشاری شرکت ببه بب بش دولبتبی از دسبت اسبد  -٦ 
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 بیگی وسر نشانده های بی لیا تش. 
افشار ومدیرهای بی لیا تش باید شرکبت را تبرک  -١ 
 کنند. 
چهار ماه حقوق معو ه با اضبافبه کباریبهبای  بطب   -١ 

 شده باید پرداخت شود. 
 پاداش دوساله باید پرداخت شود. -١ 
اضافه کاریها و روزهای پنچشنبه وجمعه ب حبالبت  -٨ 

 او  خود یعنی م ل سابق پا برجا باشد. 
کارگرهای روز مزد وا بالی همبه ببایبد ب صبورت  -١ 

  راردادی و یکسبان شوند. 
کرایه مناز  شرکتی ک اضبافبه شبده ببایبد طبببق  -٢ 

 روا   بل فقط ایاب و ذهاب و حق مسکن کم شود. 
کارگبرهبای روزمبزد  ٦١ حقوق برج یازده و دوازده سا  -١ 

 پرداخت شود. 
 عنوان های کارگران وکارمندان داده شود. -٦ 

از طرک کارگران سه نمبایبنبده  بانبونبی ببا حضبور  -٦١ 
رئی  اداره ی کار و فرماندار ومسئولین شهر انت اب شبده  

 وپیگیر امور کارگران شوند 
الزم ب توضیح است ک بند ببنبد مبفباد ایبن  برارداد  
باید اجرا شود در  یر اینصورت هی  گونه سبازشبی وجبود  

 ندارد واعتصاب از طرک کارگران ادامه خواهد داشت... 
 ٦١٦١ آذر ماه    ١١  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 تجمع اعتراضی کارگران الوان تابلو
الوان   »آذر شماری از کارگران کارخانبه    ٦٦ صبح روز  

مباه دسبتبمبزد خبود    ٦ در اعتراو به پرداخت نشدن   «تابلو  
 در مقابل ساختمان استانداری کرمان تجم  کردند. 

این شرکت الوان تابلو درزمینه ساخت انبواک تباببلبوهبای  
کرمان فعالیبت تبولبیبدی    ١ برق در شهرک صنعتی شماره  

 دارد. 
 

 گردهمایی کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فار  
آذر در تهران" گردهمایی کارگران شرکت حبمبل و    ٦٦ 

نقل خلیج فار  در ببراببر شبرکبت ببازرگبانبی دولبتبی در  
میدان فاطمی، در اعتراو به پرداخت نشبدن بسبتبانبکباری  

 های خود. 
 

از د ایقی  بل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دسبت  
 به اعتصاب زدند.  

این کارگران بنا بر فراخوانی که به کانا  اتحادیبه آزاد  
کارگران ایران ارسا  کرده بودند  رار ببود روز چبهبارشبنبببه  
گششته دست به اعتصاب بزنند اما ببدلبیبل تبعبطبیبلبی روز  
چهارشنبه و از آنجا که کارفرمبا ببه وعبده هبایبش عبمبل  

 نکرده است د ایقی پیش دست به اعتصاب زدند. 
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایبران،  
کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه تصمیم دارند از مبحبل  
کارخانه خارج شده و پ  از مراجعه به فرمبانبداری شبوش،  
دفتر امام جمعه و دفتر نماینده شهر در مقباببل حبرم دانبیبا   

 نبی دست به تجم  بزنند. 

اتحادیه آزاد کارگران ایران با حبمبایبت از اعبتبصباب و  
مطالبات کارگران شرکت نیشکر هفته، خبرهای تکمبیبلبی  
اعتصاب و اعتراو امروز آنان را متعا با مبنبتبشبر خبواهبد  

 کرد. 
 هفت تپه 

 ٦١٦١ آذر ماه    ٦١  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
------------------------------------------ 

همین االن اعتصاب کـارگـران هـفـت 
تپه و بستن درهای شرکت و گرفـتـن 

 جلوی ماشینهای حمل نی
کوره های ب ار به دلیل اعبتبصباب کبارگبران روزمبزد  

 خاموش شد 
 

اعـــتـــراض رســـانـــه ای کـــارگـــران 
کــارخــانــه ســیــم و کــابــل پــیــشــرو 

 انارنسبت به خلف وعده کارفرما
کارگران کارخانه سیم و کابل پیشبرو انباراعبتبراضبشبان  
نسبت به خل، وعده کارفرما مبببنبی ببر پبرداخبت کبامبل  
مطالباتشان را رسانه ای کردند.  یبکبی از ایبن کبارگبران  
گفت" باتوجه به پیگبیبری کبارگبران کبارخبانبه کباببل در  
مورد تاخیر چهار ماهه در پرداخت حقوق و مبراجبعبه اداره  
کار ببه کبارخبانبه ایبن  بو  ببه کبارگبران داده شبده کبه  
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حقو شان به طور کامل تسویه شود ولبی تبنبهبا یب  دوم  
حقوق پایه را پرداخت کردند و به کارگران  بو  دادنبد کبه  
او  ماه به طور کامل تسویه کنند اما ببه ایبن  بو  عبمبل  

 نشده. 
 
آذر: تجمع باز نشـسـتـگـان فـوالد  ٨٨

 به خاطر تعویق پرداخت حقوق
 از حقوق آبان بازنشسته فوالد خبری نیست. 

 حقوق بازنشسته کجاستز 
 اصفهان ، چهارراه نقاشی ، مقابل دفتر صندوق فوالد 

 
تجمع اعتراضی کارگران حمل ونـقـل 

 خلیج فار  از سر گرفته شد
کبارگبر شبرکبت    ١١١ آذر نبزدیب  ببه    ٦١ صبح روز  

حمل ونقل خبلبیبج فبار  در اعبتبراو ببه پبرداخبت نشبدن  
مطالبات مزدی خود از سوی کارفرما درمقاببل یبکبی از  
دفاتر اصلی شرکت در تبهبران تبجبمب  کبردنبد. ببه گبفبتبه  

و شبش کبارگبر    و هشتاد   کارگران زدی  به هزار و دویست 
شعبه ونمایندگبی کبه ایبن شبرکبت خبدمباتبی در    ١١ در  

سراسر کشور دارد، مشغو  به کار هستبنبد. از ایبن تبعبداد  
نفر در دفتر مبرکبزی در مبنبطبقبه اسبالمشبهبر    ١١١ حدود  

تهران فعا  هستند که مبطبالبببات مبعبو به آنبهبا ازدو مباه  
مباه  ١ گششته و در عین حا  همکاران شهرستانبی آنبهبا تبا  

پبرداخبت    ٦٨ طلبکارند. در عین حا  از اردیبببهبشبت سبا   
مزایای مربو  به حق اضافه کاری، کارانه، ببهبره ببری و  

 بیمه تکمیلی آنها با مشکل روبرو شده است. 
 
آذر: کــارگــران شــرکــت آذرشــهــد  ٨٣

ارومــیــه در اعــتــراض بــه پــرداخــت 
ماه حقوق عقم افتاده خـود  ١نشدن 

 تجمع کردند. 
آذرشهد تولید کننده ی انواک بیسکویت، کی ، ویبفبر،  
شکالت، تافی و آبنببات، پباسبتبیبل، ژلبه و انبواک آدامب   

 بادکنکی است 
 
آذر کارگران فصلی شرکت نیشـکـر  ٨٢

هفت تپه در اعتراض به وعده های 
مکرر و دروغگوییهای مدیریت شـرکـت 

 اقدام به تجمع نمودند 
نبفبر مبیبرسبد هبر    ١١١ این کارگران که تعداد آنان به  

ساله با شروک فصل بهره برداری است دام و در پبایبان فصبل  
بهره برداری اخراج میبشبونبد الزم ببه ذکبر اسبت کبه ایبن  
کارگران عالوه بر دریافت حقبوق مبهبرمباه و آببانبمباه خبود  
خواهان پرداخت پاداش بهره وری سا  گششته نیز میببباشبنبد  
که مدیریت شرکت به بهانه های م بتبلب، از پبرداخبت آن  
خودداری مینماید ونبیبز خبواهبان رسبیبدگبی ببه وضبعبیبت  
بازنشستگی پیش از موعد خود ) پبرداخبت چبهبار درصبد  
حق بیمه جهت بازنشستگی ( به سازمان تامین اجتبمباعبی  
میباشند این کارگبران در ادامبه اعبتبراو خبود ا بدام ببه  
بستن کلیه دروازه های ورودی و خروجی شرکت نمبوده ببه  
گونه ای که کار تولید این شرکت بزرگ تولبیبدی را ببا  

 مشکل مواجه ساخته است 
 جمعی از کارگران هفت تپه 

 ٦١ آذر    ٦١ 
 

تجـمـع هـمـزمـان کـارگـران فـوالد و 
ذغالسنگ کرمان در مقـابـل صـنـدوق 

 بازنشستگان
آذر بازنشسبتبگبان فبوالد در    ١١ صبح روز    ٦ از ساعت  

کرمان بنبا ببر فبراخبوانبی از  بببل اعبالم شبده هبمبراه ببا  
کارگران ذ السنگ در مقابل صندوق ببازنشبسبتبگبی ایبن  
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شهر تجم  کردند و با شعارهای حقو ها بمو   حبق مسبلبم  
ماست و ی  اختال  کم بشه، مشکل مبا حبل مبیبشبه،  
اعتراضشان را اعالم کردند. خانواده ها نیبز در ایبن تبجبمب   
شرکت داشتبنبد و حضبورشبان چشبمبگبیبر ببود. اعبتبراو  
کارگران بازنشسته ذ السنگ کرمان ببه تبعبویبق پبرداخبت  
حقو ها و حق بیمه شان است. در همین رابطه این کبارگبران  

بهمن کرمان تجبمب  داشبتبنبد و    ١١ آبانماه در میدان    ١٢ در  
به آنها  و  داده شده بود که حبقبوق آذرمباه آنبان فبوری و  
حقوق آبانماهشان تا پنجم آذرماه پرداخت شود. بازنشستبگبان  
فوالد کرمان نیز به تاخیر دوماهبه حبقبوق آببان و آذر مباه  
آنان و وعده های پو  مسئولین طبق همیبشبه و مشب بص  

  ٦١ نبودن اوضاک حقوق و درمان پایبدارشبان تبا پبایبان سبا   
است. اعتراو کارگران ذ ا  سنگ کرمان ببه واگبشاری  
این معدن به پیمانکاری و تشدید شرایط برده وار کباری و  
کاهش سطح دستمزدها و خبطبر ببیبکبار شبدن از کبارشبان  
است. کارگران معدن ذ السنگ کرمان در هبمبیبن راببطبه  

 آبانماه تجم  داشتند.   ١١  بال هم در  
کارگران بازنشسته فوالد مدتهاست کبه در شبهبرهبای  
م تل، در اعتراو به سطح ناز  حقبو بهبا، وضب  نباروشبن  
بیمه درمانی ، تعویق پرداخت حقو ها در اعتراو هسبتبنبد.  
در تجم  سراسری پانزده هزار نفره بازنشستبگبان در مبقباببل  
مجل  اسالمی چشمگیبر ببود. در ایبن روز گبروهبی از  
بازنشستگان فوالد از شهرها و استنانهبای مب بتبلب، ببرای  

آذر ببه    ٦٦ پیگیری خواستهایشان جهت شرکت در تبجبمب   
 تهران آمده بودند.  

هزار بازنشسته فوالد با معبضبالت بسبیباری چبون    ١٨ 
عدم پرداخت بمو   حقو ها، هزینه باالی درمان، سطح نباز   
حقو بهبا و ببی تبامبیبنبی ببه لبحبام مسبکبن روببرویبنبد.  
بازنشستگان فوالد در تجمعاتشان بارها اعتراو خود را ببه  
دستمزدهای چند ببار زیبر خبط فبقبر اعبالم داشبتبه و ببر  

مبیبلبیبون    ١ خواستهای افزایش حقو ها به باالی خط فبقبر  
تومان، پرداخت بمو   دستمزدها، و درمبان رایبگبان تباکبیبد  
کرده اند. خبواسبت فبوری ببازنشبسبتبگبان فبوالد پبرداخبت  
طلبهای مبرببو  ببه اجبرای احبکبام مبعبلبق شبده و حبق  

پبرداخبت    ٦٦ سرپرستی و حق س تی کارشان که از سبا   
نشده است، پبرداخبت ببه مبو ب  حبقبو بهبا و هبزیبنبه هبای  

 درمانشان است.  
سازماندهی در مدیای اجبتبمباعبی، فبراخبوان از  بببل  
اعالم شده و تدارک سازمانیافته برای برگزاری تبجبمبعبات  
اعتراضی، اطبالک رسبانبی وسبیب  در مبیبان بب بش هبای  
م تل، جامعه و تاکید ببر شبرکبت وسبیب  خبانبواده هبا و  
متحد شدن حو  خواستها از نقطه  وتهبای مبهبم مبببارزات  

 بازنشستگان فوالد است. 
 )منب   کارگران در فی  بوک شهال دانشفر( 

 
تجـمـع اعـتـراضـی جـوانـان جـویـای 
کارشهرستان کارون مـقـابـل مـجـتـمـع 
نیشکر سلمان فـارسـی بـرای دومـیـن 

 روز متوالی
روزیبببکبببشبببنبببببببه نبببوزدهبببم آذرمببباه ببببرای دومبببیبببن  
روزمتوالی ،جمعی از جوانان جویای کارشهرسبتبان کبارون  
مقابل درب ورودی مجتم  نیشکر سبلبمبان فبارسبی،تبجبمب   

 کردند. 
نبفبر از جبوانبان    ٦١١ برپایه گزارش منبتبشبره،ببیبش از  

شهرستان کارون برای روز دوم در اعبتبراو ببه ی سبیباسبت  
های است دامی شرکت نیشکر سلمان فارسیی، یبکبشبنبببه  

 در مقابل در ورودی این شرکت تجم  کردند. 
یکی از این معترضان گفت" شرکت نبیبشبکبر سبلبمبان  
فارسی زمین های اهالی منبطبقبه را در تبوافبقبی، ببرای  
تولید نیشکر و شکر، از آنها خریداری کبرد ولبی بسبیباری  

 از جوانان این منطقه بیکار هستند. 
وی که خواسبت نبامبش در خبببر ذکبر نشبود افبزود"  
مسئوالن و ت شرکت نبیبشبکبر سبلبمبان فبارسبی در سبا   

به روستاییان زمین دار،  و  شفاهی برای اسبتب بدام    ٦١٢٨ 
و ایجاد اشتغا  در منطبقبه را داده ببودنبد ولبی ایبن وعبده  

 تاکنون عملی نشده است. 
معترو دیبگبری کبه خبواسبت نبامبش فباش نشبود،  
گفت" با افزایش جمعیت و افراد تحصیل کرده روسبتباهبای  
محدوده شرکت نیشکر سلمان فارسبی، آمبار ببیبکباری در  
این منطقه بباال رفبتبه لبشا انبتبظبار داریبم تبا طبببق وعبده  

مسئوالن فرزندان روستاییانی که زمین های خود را ببرای  
تحقق این طرر در اختیار شرکبت گبشاشبتبنبد، مشبغبو  ببه  

 کار شوند. 
وی افزود" تجم  کنندگان خواستار ایبن هسبتبنبد کبه  
ساکنان روستاهای اطراک در اولویت ن ست و روستایبیبانبی  
که زمین خود را در اختیار این شرکت  رار داده انبد و نبیبز  

 بیکاران شهرستان کارون، در اولویت بعدی باشند. 
برخی از معترضان از نشستی با مسئوالن ایبن شبرکبت  
خبر دادند و گفتبنبد" مسبئبوالن شبرکبت نبیبشبکبر سبلبمبان  
فارسی پشیرفته انبد کبه ببه صبورت تبدریبجبی و پب  از  
بازنشستگی نیروهای کبنبونبی، از روسبتبایبیبان و جبوانبان  
شهرستان کارون است دام کنند ولی معترضان خواسبتبه انبد  
تا این  و  به صورت کتبی و به شکل ی  تبفباهبم نبامبه  
بین شوراهای روستا و شبرکبت نبیبشبکبر سبلبمبان فبارسبی  

 منعقد شود. 
 

ــارگــران  ــصــاب ک ــت ــن روز اع ــی دوم
 شهرداری بندرماهشهر 

از روز شنبه و ببا شبروک هبفبتبه، کبارگبران شبهبرداری  
بندرماهشهرجهت گرفتن خواستها و مطالباتشان ، دست ببه  

 اعتصاب زدند و روز یكشنبه نیز ادامه داشت 
 

 کارگران
 

عصیان کارگران شرکت نیشکر هفت تپـه، 
نوک کوه یـخ خشـم و انـزجـار کـارگـران 

 ایران از وضعیت فالکتبار موجود است
در پی کشکمشهای چند هفته ای کبارگبران شبرکبت  
نیشکر هفت تپه با کارفرما، صبح امروز کارگبران روزمبزد  
و ب ش کشاورزی شرکت ببا خبواببانبدن کبار در ا بدامبی  
خشمگینانه با در دست داشتن ابزارهای کار خود از  بببیبل  
بیل و  مه ی برداشت نیشکبر وارد کبارخبانبه شبدنبد و ببا  
بستن درب اصلی و درب ورود تریلرها، کوره های بب بار و  
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آسیابها را خاموش و تعدادی از مسئولین شرکت منبجبمبلبه  
کریم پور مدیر ب ش کشباورزی و عبببا  خبنبیبفبر مبدیبر  
حراست را کت  کاری کردند و در پی جبواب فبتبحبیبان  
پور رئیب  ببانب  مباشبیبن االت کبه ببدنبببا  اعبتبصباب  
کارگران  سمت پنبچبر گبیبری ببه آنبان اعبالم کبرده ببود  
همگی اخراجید او را نیز مورد حمله   رار داده  و علبیبر بم  

 سبمبت تبراشبکباری، وی را  … ا دام به فبرار نبامبببرده ببه 
همانجا گیر انداخته و پ  از شکستن درب اتا بی کبه در  
آنجا م فی شده بود بر روی بدنش گازوئیل خالی کبرده و  

 بشدت مورد ضرب و شتم  رار دادند. 
 

بنا بر گزارشهای لحظه ببه لبحبظبه ای کبه از صبببح  
امروز از سوی کارگران اعتصابی شرکبت نبیبشبکبر هبفبت  
تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران ارسا  میشد در پبی ایبن  
ا دامات خشمگینانه از سبوی کبارگبران، مبومبن  بریبب  
مدیر صنعت شرکت و مبدیبران دیبگبر  سبمبتبهبا از تبر   
کارگران هر کدام خود را در  سمتهای م تبلب، کبارخبانبه  
م فی کردند و سیام  نصیری افشار مدیر کارخانبه در  
اتاق خود گیر افتاد و کبارگبران ببا حبمبلبه ببه سباخبتبمبان  
مدیریت تالش کردند او را نیز بیرون بکشنبد امبا عبلبیبر بم  
شکستن شیشه ها و دربهای ورودی سالن مدیریبت مبوفبق  
به ورود به اتاق دارای درب ضد سر ت ایشان نشدند و وی  
نیز از تر  کارگران حاضر به خروج از دفبتبر خبود نشبد و  
اعالم کرد فقط با وساطت یکی از بزرگان طوایب، حباضبر  
به خروج از دفتر است اما وساطت شیبخ عبامبر از طبایبفبه  
آلبوحمدان نیز خشم و انزجبار کبارگبران را فبرو نبنبشبانبد و  
افشار پ  از ساعتبهبا حببب  در دفبتبر خبود در سباعبت  
پایانی و ت اداری که بسیاری از کارگران مبحبل کبار را  
ترک کرده بودند  با وساطت مامورین امنیتی از شبرکبت  

 خارج شد. 
 

اعتصاب و اعبتبراو خشبمبگبیبنبانبه امبروز کبارگبران  
شرکت نیشکر هفت تبپبه در حبالبی صبورت گبرفبت کبه  
سیام  نصبیبری افشبار حبدود ده روز پبیبش و ببدنبببا   
اعتراو کارگران، طی مصباحبببه ای در دفبتبر خبود ببا  
یکی از رسانه های محلی  و  داده ببود  از روز شبنبببه  

آذر ماه حقوق مرداد ماه کارگران و سپب  ببا فبواصبل    ٦٦ 
ده روزه مابقی حقوق معو ه آنان را پبرداخبت خبواهبد کبرد  

آذر مباه ببه وعبده خبود    ٦٦ اما با فرا رسیدن روز شنببه   
عمل نکرد و کارگران نیشکر هفت تپه در همان روز دسبت  
به اعتبصباب زدنبد و ببار دیبگبر ببدنبببا  ایبن اعبتبصباب،  
حسابداری شرکت با توزی  فیش حقوق در مبیبان کبارگبران  

آذر مباه حبقبوق    ٦١ اعالم کرد آنان میتوانند روز سه شنبه  
مرداد ماه و سپ  با فواصبل ده روز مباببقبی حبقبو بهبای  
معو ه خود را دریافت کنند امبا ببا فبرا رسبیبدن روز سبه  
شنبه از پرداخت حقوق مرداد ماه خبری نشد و نبهبایبتبا روز  
پنج شنببه فبقبط حبقبوق مبرداد مباه کبارگبران رسبمبی و  

 تعدادی از کارگران کشاورزی پرداخت شد. 
 

اعتصباب و عصبیبان امبروز کبارگبران ببه جبان آمبده  
شرکت نیشکر هفت تبپبه در حبالبی صبورت گبرفبت کبه  
بدنبا  واگشاری شرکت به ب ش خصوصی از اسبفبنبد مباه  

، کارفرمای شرکت آن را به پبادگبانبی تبببدیبل  ٦١٦١ سا   
کرد و با ایجاد فضای رعب و وحشت و اخراج کارگبران و  
کشاندن گروهی آنان به دادگباه  و پبرونبده سبازی تبالش  
نمود آنان را وادار به تمکین نسبت به عدم پبرداخبت ببمبو ب   
دستمزدها کند. با این حا  کارگران شرکت نیبشبکبر هبفبت  
تپه مرعوب سیاستهای سرکوبگرانه کارفرما نشبدنبد و از  

تباکبنبون ببارهبا و ببارهبا دسبت ببه اعبتبصباب و    ٦٨ سا   
اعتراو زده اند اما علیر م این اعتراضات، مراج   بانبونبی  
تاکنون به جز احضار کارگران به دادگاه هی  ا بدامبی در  
وادار کببردن کببارفببرمببا بببرای پببرداخببت بببه مببو بب  حببقببوق  

 کارگران نکرده اند. 
 

بنبا ببر آخبریبن گبزارشبهبای رسبیبده ببه اتبحبادیبه آزاد  
( بدنبا  اعتصباب و عصبیبان  ١١/٦١ کارگران ایران)ساعت  

امروز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، حقبوق مبرداد مباه  
کارگران روزمزد پرداخت شد اما تا لحظه م ابره ایبن خبببر  

  ٦٨١١ کبارگبر پبیبمبانبکباری و     ١١١ حقوق مرداد ماه    
کارگر نی بر پرداخت نشده و افشار پب  از خبروج کبامبل  
کارگران شیفت صبح با اسکورت وارد کارخانه شبده اسبت.  
همچنین امروز گروهی از کارگران شرکت نبیبشبکبر هبفبت  
تپه پ  از پایان و ت اداری و خروج از  شرکت با مبراجبعبه  

و صبحبببت ببا  ”  صبدای کبرخبه “ به دفتر کانا  تلگرامبی  
مدیر آن، خواهان انعکا  مطالبات و اعبتبراضبات خبود در  
این کانا  شدند اما مدیر کانبا  مبشکبور اعبالم نبمبود مبا  
نمیتوانیم بر خالک میل کارفرما و مسئولین شبهبر مسبائبل  

 شما را منعک  کنیم. 
 

اتحادیه آزاد کارگران ایران با هشدار ببه پبایبمبا  کبردن  
سیستماتی   بدیهی ترین حقوق انسانی کارگران شبرکبت  
نیشکر هفت تپه، هر گونه تبعات  یر  باببل جبببران نباشبی  
از اعتراضات این کارگران و عدم رسیدگی به خواسبتبهبای  
آنان را متوجه کارفرما، مسئولین محلی و دولبت روحبانبی  
به عنوان  وه اجرائی کشور میداند و بدینوسیله ببا حبمبایبت  
 اطعانه از خواستها و مبارزات کارگبران شبرکبت نبیبشبکبر  
هفت تپه و با تاکید بر رسیدگی فوری به خواستهای آنبان  
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و محاکمه کارفرما بدلیل عبدم پبرداخبت سبیبسبتبمباتبیب   
دستمزد کارگران ، مصرانه خواهان رسبیبدگبی ببه زوایبای  
تردید برانگیز واگشاری این شرکت به ب ش خصوصبی  و  
انجام فوری ا دامات الزم برای ببازگبردانبدن آن ببه بب بش  
دولتی به عنوان یکی از خواستهای اصلبی کبارگبران ایبن  

 شرکت می باشد. 
 ٦١٦١ آذر ماه    ٦١  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
شـورای صـنـفـی  ٢٣بیـانـیـه مشـتـرک بـیـش از 

 دانشگاه های کشور به مناسبت روز دانشجو
ی    نببمبباد مبببببارزه   –روز دانشببجببو    –شببانببزدهببم آذر  

دانشجویان پبیبشبرو در راه عبدالبت و آزادی اسبت. ببرای  
ی چبنبد    مبایبه   هبای کبم   ها، این روز در  البُ  برنامه   سا  

تشکل سیاسیُ رسمی برای ایبجباد شبور و هبیبجباُن  
هبای سبیباسبی مسبخ شبده    زودگشر و بیان شعارهای جنبار 

بود. اما اکنون سه سا  است کبه دانشبجبویبان مسبتبقبل و  
اند تا معنا و تصبویبری دیبگبر ببه    فعاالن صنفی عزم کرده 
دسبت  »ها یب  چبیبز ببوده اسبت"    این روز بدهند. پیام آن 

زورمندان ا تصادی و سبیباسبی ببایبد از دانشبگباه کبوتباه  
که از دیگر  بلبمبروهبای حبیبات انسبانبی. ایبن    چنان  «شود 

فریاد نه از شبور و احسباسبی زودگبشر، ببلبکبه از درد و  
ی دانشجویبان ببرآمبده، و عبالوه ببر آن،    های هرروزه   د د ه 

متکی بر تحلیلی مش ص از شرایط جبامبعبه و دانشبگباه  
 بوده است. 

ی گببششببتببه، تببهبباجببمببی هببدفببمببنببد و    در سببه دهببه 
ی ایبران را    های گونباگبون جبامبعبه   شده، ساحت   ریزی   برنامه 

هُل  خبود گبرفبتبه اسبت. در اقبر    زیر ضربه  های ُم
سبو، و    های ناشی از ا بتبصباد دوران جبنبگ ازیب    بحران 

ا ببتببصبباد   «آزادسببازی »الببمببلببلببی بببرای    فشببارهببای بببیببن 
هبای پب  از جبنبگ یبکبی پب  از    دیگر، دولبت   ازسویی 

تبعبدیبل  »های موسوم ببه    دیگری، با عزمی راسخ، سیاست 
ُرده  «ساختاری  اند و، بی توجبه ببه پبیبامبدهبای    را پیش ب

هبا در ایبران و سبایبر    باُر این سیاسبت   اجتماعیُ فاجعه 

اند هرگونه مقاومتی را در ببراببر    کشورهای جهان، کوشیده 
جبانبببه    ها از میان بردارند. ایبن تبهباجبُم هبمبه   این سیاست 

عمدتُا با سه اهرم صبورت گبرفبتبه اسبت" واگبشاریُ  
سبازی    های ا تصادی به ب ش خصوصی، خصبوصبی   بنگاه 

سببازیُ خببدمببات اجببتببمبباعببی، و تشببدیببُد    و گببران 
هبای    سازوکارهای کنترلی بر مبنای انواک و ا سام تبعیبض 

هبای امبنبیبتبی. تبهباجبمبی کبه در    اجتبمباعبی و نبظبارت 
های گبونباگبون ببا هبمبراهبی مبجبلب  و نبهبادهبای    دولت 

شد، در دولت کنونی، عالوه بر تب بببیبت    مربوطه هدایت می 
گیری شبدت یبافبتبه    های  بل، به طرز چشم   ی دولت   فاجعه 
 است. 

هبای پب  از    ی مسبائبل کبارگبری، دولبت   در زمبیبنبه 
ی داشته  اند که با استفاده از فضبای    جنگ عزمی جُد
هبای مسبتبقبل کبارگبری در    نباشبی از سبرکبوب تشبکبل 

تبر،    قبببات   توانند نیروی کار را ببی   های  بل، هر  در می   سا  
طی    ارزان  هبای زیبر ده    کردن کارگباه   تر کنند. خارج   تر و ُم

، لبوایبح  «اصبالحبات »نفر از شمبو   بانبون کبار در دولبت  
،  «اعبتبدا  »و   «مهبرورزی »های    اصالر  انون کار در دولت 
آمببوخببتببگببان    کببارورزی دانببش »و هببمببیببن اواخببر طببرر  

ی    های معدودی از تالش یکپبارچبه   تنها نمونه  «دانشگاهی 
 اند.   ها در این زمینه   دولت 

ی ببهبداشبت و سبالمبت، رونبد آزادسبازیُ    در حبوزه 
 یمت خدمات درمانی با سرعت پیش رفبتبه اسبت. حبتبی  

که خود پوششی ببر آزادسبازیُ    –ی سالمت    طرر بیمه 
تبر از پبرسبتباران    کشیُ ببیبش   ها و بستری برای بهره    یمت 
 عماُل کنار گشاشته شده است.  –بود  

ی آموزش عمومی شاهد افزایش چشبمبگبیبر    در عرصه 
سبازی    سبازی و کبنبکبوری   مدار   یرانتفاعی و کباالیبی 

پرداخت دستبمبزد وا بعبیُ مبعبلبمبان،    ایم. عدم   آموزش بوده 
قبببات ببا دسبتبمبزدهبای    التدریسیُ بی   جشب نیروهای حق 

هبا    بسیار کم و حب  فعاالن صنفی معلمان از دیگر حبمبلبه 
 ی آموزش عمومی و معلمان بوده است.   به عرصه 

هبا    ی مسکن، چشبمبگبیبرتبریبن تبالش دولبت   در زمینه 

عبمبدتبُا   («مسکن مهبر »)برای تأمین مسکن اجتماعی  
به محملی برای سودآوری وابستگان سیاسی و ا بتبصبادی  

ی    تبنبهبا هبیب  وظبیبفبه   بد  شد، و دولت کبنبونبی نبیبز نبه 
 –از جمله ساخت مسکبن ببرای مبردم    –ای را    اجتماعی 
داند، بلکه ببا طبرر پبیبشبنبهباد فبروش    ی خود نمی   بر عهده 

ی    مسکن در بازار بور ،  صد دارد تیر خال  را ببر ایبده 
 مسکن اجتماعی شلی  کند. 

ی آموزش عبالبی    فرایندهای باال، مش صُا در حوزه 
هبا هبر چبه    هبای اخبیبر، دولبت   نیز اجرا شده است. در دهبه 

هبا    هبای ا بتبصبادیُ خبود از دانشبگباه   تر از حمایبت   بیش 
ب بتُ    دسبت   –ی پنجم تبوسبعبه    اند. در برنامه   کاسته  ُپ
ی احبداب و تبأمبیبن خبواببگباه    وظیفه  –«مهرورزی »دولت  

برای دانشجویان از دوش دولت برداشته شده است. وضعبیبت  
ی    ها شاهد هستبیبم، نبتبیبجبه   اسفباری که امروز در خوابگاه 

هبایبی چبون    هاست که امروز هم در  البب طبرر   این سیاست 
تبری ادامبه    بندیُ کیفیُ خوابگاه، با شدت بیبش   طبقه 

از    –ی دیگبر خبدمبات رفباهبی    دارد. همین مسئله درباره 
کبنبد. سباخبت    نبیبز صبدق مبی   –ونقل    جمله تغشیه و حمل 

هببای خصببوصببی در بببرخببی    هببا و رسببتببوران   فببودکببورت 
ی    ها، پیوندی مستقیم با کاهبش کبیبفبیبت تبغبشیبه   دانشگاه 

عمومیُ دانشجویبان دارد. از سبوی دیبگبر، در کبنبار  
سازیُ خدمات رفباهبی، ببرخبورداری    سازی و گران   پولی 

شتیببانبی مبالبی نبیبز ببرای دانشبجبویبان دشبوار و   از ُپ
دشوارتر شده است. در شبش سبا  اخبیبر، در ایبن زمبیبنبه  

اند" با دانشجویانی که از تسهبیبالت و    سنگ تمام گشاشته 
انبد، هبمبچبون ببدهبکبار ببانبکبی ببرخبورد    وام استفاده کبرده 

 شود.   می 
هبای    ها نبیبازمبنبد اهبرم   آمیز این سیاست   اجرای موفقیت 

امنیتی و انضببباطبی نبیبرومبنبد اسبت. احضبار و تبهبدیبد  
کنشگران صنفی از سوی نهادهای امبنبیبتبیُ خبارج از  

های جنسیتی، چبه در گبزیبنبش    دانشگاه و تشدید تبعیض 
هبای    ی خبواببگباه   ها و چه در مبقبررات نباعبادالنبه   دانشگاه 

 های انضباطی است.   ی این اهرم   دختران، از جمله 
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ها مش صُا یب  هبدک دارنبد" تبببدیبل    این سیاست 
 دانشجویان به نیروی کار ارزان یا حتی رایگان. 

نشبان از   «آموختگان دانشگباهبی   کارورزی دانش »طرر  
هببمببیببن هببدک دارد. بببر بسببتببر ایببن آمببوزش عببالببیُ  

دهبنبد    شده و گران است که دانشجویان ترجیح مبی   خصوصی 
بببه جببای تببحببصببیببل در دانشببگبباه و مببانببدن در مببحببیببط  

قبات و ناامبن شبونبد.    عمومیُ آن، جشب بازار کاری بی 
ی    هبای ببودجبه   های توسعه و برنامه   با روندی که از برنامه 

 –شباهبد هسبتبیبم    ٦١ به وی ه برنبامبه ببودجبه    –سالیانه  
ُپراتور و نبیبروی    دانشگاه  ها بیش از پیش به بنگاه تأمین ا

هبای آکبادمبیب     کار ارزان برای صنای ، و فروش پ وهش 
ازایبن نبام عبلبم    به قروتمندان خواهد شد و هبر آنبچبه پبیبش 

 رود.   انتقادی را با خود یدک می کشید، از میان می 
هبای    شوراهای صنفبی سبراسبر کشبور، در تبمبام سبا  

ببنببان  سببیبب ببتببه   تببهبباجببم ُع ی سببرمببایببه و  ببدرت بببه    ُگ
ی راسبتبیبن دانشبجبویبان ایبران ببوده و    ها، نمبایبنبده   دانشگاه 

،  ٦١٦١ ی شانزدهبم آذر    بار به بهانه   هستند. این شوراها، این 
کبه  -در همببسبتبگبی ببا دیبگبر کبنبشبگبران اجبتبمباعبی  

ی در راه این تهباجبم بباشبنبد   کوشیده  مبطبالبببات    -اند سُد
صنفی و اجتماعیُ دانشجویان را اعبالم و ببر ایبن بباور  

هبا،  بدرت    کننبد کبه راه تبحبقبق خبواسبتبه   خود تأکید می 
 ی مستقل آنان است"   جمعیُ دانشجویان و اراده 

کبارورزی  »وچرای طرر است مباریُ    چون   ( لغو بی ٦ 
 «آموختگان دانشگاهی   دانش 

ی روزانه، تو ، گسبتبرش    های دوره   ( افزایش ظرفیت ١ 
 الملل   های بین   های پولی و انحال  پردی    ظرفیت 
( تببو بب، واگببشاریُ فضبباهببای دانشببگبباهببی بببه  ١ 
هبا و    وکارهای خصوصی، و بازگرداندن آن به تشبکبل   کسب 
 های دانشجویی   کانون 
ی دولببتبی در    ( پبوشببش کببامبل خببدمبات و یبارانببه ١ 
 ونقل دانشجویان   ی تغشیه، اسکان و حمل   زمینه 
( الغای  انون سنوات و حشک  انون ت صیص ببودجبه  ٨ 

 دانشجویان بر اسا  سنوات 
( حشک تهدیدها و برخوردهای امنیتی در پباسبخ ببه  ١ 

 اعتراضات و مطالبات دانشجویی 
های دانشبجبویبیُ    ( اعطای مجوز به ایجاد تشکل ٢ 

 های  درت   دگراندیش و مستقل از جنار 
دار و مبحبروم از    ( بازگشت کامل دانشجویان سبتباره ١ 

 ها   تحصیل به دانشگاه 
های جبنبسبیبتبی و جبغبرافبیبایبی در    ( الغای تبعیض ٦ 

 گزینش دانشجویان 
هبا    ی  بومبیبت   ( تضمین حق تحصیل برابر برای همه ٦١ 

 ها   ی مشاهب و آیین   و پیروان همه 
هبا و مشب بصبُا    های تشبکبل   نامه   ( تصحیح آیین ٦٦ 

هبای اخبیبر    شوراهای صنفی و حشک مواردی که در سبا  
نامه اضافه و مان  از تأسی  یا احیای بسبیباری از    به آیین 

 اند   شوراهای صنفی شده 
ی    اتببحببادیببه »( اعببطببای مببجببوز بببرای تشببکببیببل  ٦١ 

در جببهببت افببزایببش تببوان   «شببوراهببای صببنببفببی کشببوری 
هبا    تبر آن   گری شوراهای صنفی و هماهنبگبی ببیبش   مداخله 

 در طرر مسائل صنفیُ دانشجویان 
 ٦١٦١ آذر  

شوراهای صنفی دانشگاه های شهید مدنی، سیبسبتبان  
بلوچستان، صنبعبتبی ارومبیبه، تبهبران، نبوشبیبروانبی بباببل،  
سمبنبان، نبیبشباببور، عبلبم و صبنبعبت، ببنباب، خبوارزمبی،  
فرهنگیان هبمبدان، عبلبوم کشباورزی و مبنبابب  طبببیبعبی  
ساری، تربیت دبیر رجایی تهران، صنعتی بیرجنبد، مبالب   
اشتر، بین الملل  بزویبن، صبنبعبتبی اراک، صبنبعبت نبفبت  
آبادان، مالیر، زنجان، صبنبعبتبی شبیبراز، رازی کبرمبانشباه،  
صنعتی کرمانشاه، تبببریبز، تبرببیبت مبدر ، شبریب،،  بم،  
فردوسی مشهد، هنر تبریز، امیر کبیر، شبیبراز و فبعبالبیبن  
صنفی دانشگاه های عالمه طباطبایی، بهشتی و صنبعبت  

 نفت اهواز 
 تا کنون امضا کردند. 
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بیانیه انجمن صنفـی کـارگـران بـرق و فـلـزکـار 
 کرمانشاه 
آذر روز دانشجو، عرصه ای دیگر از جبدا     ٦١ زنده باد  

 فروشندگان نیروی کار با است مارگران 
دوره اخببیببر از مبببببارزه و مببطببالبببببه گببری سببیبباسببی،  
اجتماعی و ا تصادی دانشجویان و اعتبراضبات مبتبحبدانبه،  
همبسته و همزمان در بیشتبر دانشبگباهبهبا کبه ببا شبور و  
هیجان و پرانگیزه به جریان افتاده و اوج خبود را در چبنبد  
روز گششته با فریاد شعبارهبا و ببیبان مبطبالبببات اسباسبی  
کامال منطبق با خواستهای اک بریبت مبردم و در رأ  آن  
طبقه کارگران به نمایش گشاشته است، بیانگر تغییرعبمبیبق  
نگاه این ب ش معترو طبقه کارگبر نسبببت ببه گبششبتبه  
های خود است که تلقی ای روشنفکرانه و دارای فباصبلبه  

 با کارگران و توده های زحمتکش جامعه از خود داشت. 
امروز تحت تأقیر فضای مبارزاتی و اعتراضبی عبلبیبه  
فقر، نابرابری های ا تبصبادی، اجبتبمباعبی و تبببعبیبضبات  
جنسیتی،  ومی و مدهبی از طرک اک ریت مبردم کبارگبر  
و زحمتکش و حمالت و یورش های پی در پبی مبدافبعبان  
شرایط موجود، ب ش اعظم دانشجویان که فبرزنبدان هبمبیبن  
توده های تحت فشار و محروم هستند، جایگاه و مو بعبیبت  
وا عی خود را در جامعه باز یافته اند. دانشجبویبان ببه ایبن  
حقیقت دست یافته اند که نیروهای کبار فبردا هسبتبنبد و  
باید مانند پدران و مادران خود بردگبان کبار و در خبدمبت  
ا لیت مفت ور سرمایه دار باشند و از هم اکبنبون ببا خبواب  
هایی ماننبد طبرر  برون وسبطبائبی کبارورزی کبه دولبت  
برایشان دیده و به تعبیر در آورده است، طبرحبی کبه تبا ببه  
امروز اعتراو وسبیب  جبنبببش کبارگبری را عبلبیبه خبود  
سازمان داده و دانشجویان نیز خود از معتبرضبان پبیبگبیبر و  
جسور در مقابله با این طرر بوده اند، تحمیل وضعبیبتبی ببه  
مراتب بدتر از کارگران امروز، بعد از فارق التحبصبیبلبی ببر  

 خود را می بینند.  
مطالبات دانشجویان، ب صو  مطالببات اخبیبر شبامبل  
تبحبصبیبل رایبگبان، اسبتب بدام رسبمبی، حبشک طبرر  ببرون  
وسطائی کارورزی، ممنوعیت تفکی  جنسیتبی و  بیبره  
باید مورد حمایت و پشتیببانبی هبمبه بب بش هبای طبببقبه  
کارگر  رار گیرد و برای تحقق آنها ببه عبنبوان مبطبالبببات  

 خود مبارزه کند. 
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 

 
ارج نهادن به فـعـالـیـتـهـای مـحـمـود 

 صالحی
چند نفر از اعضبای هبیبئبت    ٦١/٦/٦١ یکشنبه مور   

مدیره انجمن صنبفبی کبارگبران و اسبتبادکباران مبریبوان و  
حومه به پا  ارج نهادن به فعالیتهای محمود صالحبی در  
راستای مناف  کارگران و مردم مبحبروم جبامبعبه، فباصبلبه  

سقز را پیاده پیمودند و نبرسبیبده    –کیلومتری مریوان    ٦١١ 
به روستای خورده لوکی مورد اسبتبقبببا  جبمب  کب بری از  

 رفقای محمود صالحی و خانواده ایشان  رار گرفتند. 
 

 –کارگر، معلم، دانشجـو اتـحـاد اتـحـاد 
بیانیه اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران بـه 

 آذر روز دانشجو ٨١مناسبت 
پبب  از گببششببت یبب  دهببه از سببرکببوب جببنبببببش  

و بدنبا  فضای امنیتی کبه در    ٦١١١ دانشجوئی در سا   
بر دانشبگباهبهبای کشبور حباکبم شبد،    ١١ پ  و ای  سا   

امسببا  دانشببگبباهببهببای سببراسببر کشببور شبباهببد بببرگببزاری  
میتینگها و اجتماعات پبرشبور دانشبجبوئبی ببا رویبکبردی  
نوین است که بی تردید در تداوم خبود، دانشبجبویبان را ببه  
وزنه ای مهم و تاقیر گشار در مبارزه طبببقبه کبارگبر ایبران  
 برای دستیابی به مطالبات انسانی اش تبدیل خواهد کرد. 

 
نسل جدیبد دانشبجبویبان دانشبگباهبهبای کشبور دیبگبر  
دانشجویان دهه های پیشیبن نبیبسبتبنبد کبه پب  از فبارغ  
الحصیلی در را  هرم تولید و یا اداره جامعه  رار گبیبرنبد،  
بلکه جوانانی هستند که اک ریت  ریب به اتفا شان ببدنبببا   
فارغ التحصیل شدن، در سطور م تلفی در پهنه تبولبیبد و  
اداره زندگی اجتماعی به عنوان نیروی کارمزدی مشبغبو   
به کار میشوند و برده وار ترین شبکبلبی از ورود ببه ببازار  
کار با طرحهایی از  بیل طرر کارورزی، زندگبی و آیبنبده  

 آنان را شکل میدهد. 
 

و این چنین است کبه امبروزه شباهبد آ باز سبر فصبل  
نوینی در جنبش دانشجوئی هستیم کبه دانشبجبویبان را نبه  
در مو عیت حامیان جنبش کارگری و دیبگبر جبنبببشبهبای  
اجتماعی، بلکه در مو عیت بب بش رزمبنبده و مبهبمبی از  
طبقه کارگر  رار میدهد که همین امروز و حین تحبصبیبل،  
توام ببا مبببارزه ببرای آزادی ببیبان، حبق ببرپبائبی تشبکبل  
مستقل، آموزش و تحصیل رایگان، رف  تبعیض جبنبسبیبتبی  
و دیگر شرایط تحمیل شده به دانشگاهها در تقابل مستبقبیبم  
با شرایط کار از  بببیبل ارزان سبازی نبیبروی کبار، وجبود  
شرکت های پیمانکاری و تأمبیبن نبیبروی انسبانبی، نبببود  
امنیت شغلی،  راردادهای مو ت و..  رار میبگبیبرنبد و در  

 دفاک از مناف  طبقاتی شان به میدان می آیند. 

 
  ٦١ ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران ببا گبرامبیبداشبت  

آذر، مبارزات دانشجویان سراسر کشور و مطبالبببات آنبان را  
مطالبات خود میدانیم، به همه دانشبجبویبان و تشبکبلبهبای  
صنفی و مستقل دانشجوئی درود می فرستیم، دسبت آنبان  
را در مبارزه برای خالصی از وضعیت فبالکبتبببار مبوجبود  
می فشاریم و با حمایت از  بطبعبنبامبه هبای تشبکبلبهبای  
مستقل دانشجوئی، اعما  هر گونبه فشبار و مبحبدودیبتبی  
علیه مبارزات حق طلببانبه دانشبجبویبان را  بویبا مبحبکبوم  
میکنیم و بدینوسیله خواهان برچیده شدن فوری طبرر ببرده  
دارانه کارورزی و تحقق تمامی مطالبببات مبطبرر شبده از  

 سوی دانشجویان سراسر کشور هستیم. 
 ٦١٦١ آذر ماه    ٦١  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 

 گزارش
ــازارچــه  ــه هــای ب ــرف ــم غ ــخــری ت

 دستفروشان
ت ریب  رفه های بازارچه دستفروشان شبهبرداری ایبالم  

 وا   در خیابان علوی جنب اداره نهضت سواد آموزی 
 

تجمع کارگران به ستوه آمده شـرکـت 
 حمل و نقل خلیج فار  در تهران

جبمبعبی از کبارگبران    ٦١ آذر ماه    ٦٦ صبح روزیکشنبه 
ببه خبطبر    ُ شرکت حمل و نقل خلیج فار  در اعتراو به 

افتادن امنیبت شبغبلبی خبود و هبمبچبنبیبن عبدم پبرداخبت  
مطالبات مزدی خود در خیابان فاطمی تجبمب  اعبتبراضبی  

 برگزارکردند. 
 آنها شعارمی دادند" 

عزا عزاست امروز روز عزاست امبروز زنبدگبی کبارگبر  
 رو به فناست امروز 
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 بین المللی
آویـو  هزاران نـفـر در تـل -اسرائیل 

علیه نخست وزیر بنیامین نتانیاهـو، 
 دست به تظاهرات زدند

آویبو عبلبیبه نب بسبت وزیبر اسبرائبیبل،    هزاران نفر در تبل 
بنیامین نتانیاهو، دست به تظاهبرات زدنبد. دو مبوضبوعبی  

کنند یکی اتبهبام    که معترضان بیش از هر چیز مطرر می 
فسبباد عببلببیببه نببتببانببیبباهببو و دیببگببری طببرر یبب   ببانببون    

 برانگیز است.   بحث 
هبزار اسبرائبیبلبی در    ١١ ها نزدی  به    به گزارش رسانه 

آویو شرکت کردند. ببدیبن تبرتبیبب    تظاهرات اعتراضی در تل 
این بزرگترین تظاهبراتبی ببوده کبه از زمبان انبتبشبار خبببر  

هبای    ها علیه ن ست وزیر اسرائیل در هبفبتبه   مربو  به اتهام 
 اخیر علیه او برگزار شده است. 

نتانیاهو در دو مورد متهم به دریافت رشوه شبده اسبت.  
هبای اپبوزیسبیبون    دهندگان تظاهرات اعتراضی گبروه   سازمان 

هستند که دستگاه  ضائی اسرائیبل را مبتبهبم ببه تبعبویبق  
انداختن رسیدگبی ببه پبرونبده اتبهبامبات عبلبیبه نبتبانبیباهبو  

 کنند.   می 
اکنون دو مورد اتهام فساد احتمالی علیبه نبتبانبیباهبو    هم 

در حببا  بببررسببی اسببت. بببر اسببا  اتببهببامببات مببطببرر  
ها هدایایی از تبجبار و    نتانیاهو و همسرش، سارا، سا     شده، 

 اند.    دیگر صاحبان ا تصاد دریافت کرده 
در مورد دیگر موضوک بر سبر تبالش نبتبانبیباهبو ببرای  

هباسبت. گبفبتبه شبده کبه    تاقیرگشاری  یر انونی بر رسبانبه 
نتانیاهو با مدیر مسئو  روزنامه پرتیراژ "یدیبوت آهبارونبوت"  

هبایبی ببه    معامله کرده و  رار بوده در ازای انتشبار گبزارش 
وزیر کم  کنبد تبا مبوفبقبیبت یب     نف  نتانیاهو، ن ست 

 روزنامه ر یب کاهش پیدا کند. 
در مببوردی دیببگببر کببه عبببببارت اسببت از سببفببارش  

کبرو،، از    –برانگیز زیردریایی ببه شبرکبت تبیبسبن    بحث 
 نتانیاهو تنها به عنوان شاهد نام برده شده است. 

کننبدگبان در تبظباهبرات ببه طبرر    افزون بر این، شرکت 
ی   انون ارائه شبده از سبوی حبزب حباکبم لبیبکبود ببه  
رهبری نتانیاهو اعتراو داشتند که طببق آن پبلبیب  اجبازه  
انتشار نتایج تحقیقاتبش دربباره مبوارد احبتبمبالبی فسباد را  

دسبامبببر در    ١ ندارد.  رار است پارلمان اسرائیل روز دوشنبه  
باره طرر  انونی یاد شده رایزنی کبنبد. اگبر ایبن طبرر ببه  

وزیر نتانیاهو در آینده از تعقیب  بانبونبی    تصویب برسد ن ست 
 مصون خواهد ماند. 

گویند که این طرر  انونی تالشی آشبکبار    منتقدان می 
است تا از تعقیب  انونی و مجازات نتبانبیباهبو جبلبوگبیبری  

هبای    شود و نیز افکار عمومی از نتایج تحقیق درباره اتبهبام 
 مطرر شده مطل  نشود.  

 
رئیس جمهور مجبور بـه  -افغانستان 

 معذرت خواهی از زنان شد
ارگ ریاست جمهوری افغانستان ضمن توضبیبح دربباره  

بببرداشببت از سبب ببنببان مببحببمببد اشببرک  ببنببی، رئببیبب     سببوء 
جمهوری، اعالم کرده که اگبر احسباسبات زنبان کشبور از  
ب شی از این اظهارات متاقر شده است، رئبیب  جبمبهبور از  

 خواهد.   آنان معشرت می 
ارگ ریاست جمهوری افبغبانسبتبان گبفبتبه اسبت کبه  
سبب ببنببان دیببروز آ ببای  ببنببی، تببوسببط شببمبباری از افببراد  

است و آنها ببا اسبتبفباده از سب بنبان رئبیب     تعبیر شده    سوء 
 جمهور درصدد مغشوش نمودن افکار عامه هستند. 

در خبرنامه ارگ ریباسبت جبمبهبوری آمبده کبه اشباره  
آ ای  نی به کلمه "چادر" در صبحبببت روز گبششبتبه ببا  
استفاده از "تعابیر رایج محلی بوده و به هی  وجه ببه  صبد  

 اهانت به مقام شامخ زنان کشور نبوده و نیست." 
این نهاد افزوده که با اینهم، اگر احساسات زنان کشبور  
از آن تعبیر متاقر شده باشد، رئی  جمهور از آنبان مبعبشرت  

 خواهد.   می 
آذر در مبراسبم انبتبقبا     ٦٦ آ ای  نی روز گبششبتبه،  

فرماندهی نیروهبای مبرزی از وزارت داخبلبه/ کشبور ببه  
دفاک، با انتقاد از م بالبفبان دولبت افبغبانسبتبان گبفبت کبه  
آزادی بیان مورد احترام اسبت ببه شبرطبی کبه مسبئبوالنبه  

رتببه از    باشد "هرکسی که ادعا دارد که ی  عضو عالی 
این کشور یا وسط رتبه و یبا  بیبره هبمبراه داعبش شبامبل  
است، جرئت کند به محمکه بیاید و ادعای خود را ت ببیبت  

 کند ور نه چادر بپوشد." 
این اظبهبارات آ بای  بنبی بباعبث واکبنبش گسبتبرده  

 های اجتماعی در افغانستان شدند.   کاربران شبکه 
"دختران رابعه" در صفحه فیسبوک خبود نبوشبتبه کبه  
زنان افغانستان به کی امید ببندند و تی رئی  جمبهبورشبان  

دانبدز چبرا ببایبد مبردی   آور می   گی را شرم   زن بودن و زنانه 
که ادعایش  لط است با زنانه شدن تنبیه شودز مبگبر زن  

آمبیبز    بودن ذاتا بد استز چرا بدن، لبا ، و هویت زن توهبیبن 
پنداشته شود و از آن برای توهیبن ر بببای سبیباسبی دولبت  

 استفاده شودز 
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمبده کبه  

زنان بوده و در راسبتبای حبفبظ      آ ای  نی از حامیان حقوق 
و تقویت جایگاه زنان همواره تالش نموده و ا دامات عبمبلبی  

نظیر را در سه سا  گششته در ایبن عبرصبه انبجبام داده    بی 
 است. 

این نهاد افزوده که احترام رئی  جبمبهبوری افبغبانسبتبان  
به زنان به عنوان معماران اصلی جامعه ناشی از بباور وی  
به نقش موقر و کلبیبدی آنبهبا در سباخبتبن یب  جبامبعبه  

های دیبنبی    انسانی عاری از خشونت، الهام گرفته از آموزه 
 و فرهنگی کشور است. 

 
خلبانـان آلـمـانـی از اخـراج -آلمان 

 پناهجویان افغان سر باز می زنند
بسیاری از خلبانان آلمانی از هدایت هواپیماهای حبامبل  

 کنند.   پناهجویان اخراج شده از این کشور خودداری می 
دولت ایبن کشبور تبعبداد   گزارش رسانه های آلمانی  به 

پروازهایی را که به این شکل از ماه ژانبویبه تبا سبپبتبامبببر  
 مورد اعالم کرده است.   ١١١ اند،    انجام نشده 

این پروازها  رار بود برای بازگرداندن پناهبجبویبان افبغبان  

ها و حبمبالت در    صورت گیرد. آلمان با وجود ادامه خشونت 
تش یص داده و تصمبیبم ببه   «امن »افغانستان، این کشور را  

بازگرداندن آن دسته از پناهجویانی گرفته که با درخبواسبت  
 پناهندگی آنها م الفت شده است. 

مورد امتناک خبلبببانبان از هبدایبت هبواپبیبمبای    ١١١ از  
مورد مربو  به شرکت لبوفبتبهبانبزا و    ١٨ حامل پناهجویان  

مبورد از مبوارد خبودداری    ١١ یورووینگز بوده است. حدود  
مبورد نبیبز در    ٦١١ خلبانان در فرودگاه دوسلدورک و حدود  

 فرودگاه فرانکفوت ر  داده است. 
آلمان با وجود افزایش اخراج پناهجویان همچنان مبقبصبد  
اصلی مهاجران و پناهندگان در مبیبان کشبورهبای عضبو  

مببیببالدی شببمببار    ١١٦٢ اتببحببادیببه اروپببا اسببت. در سببا   
درخواست های ارائه شده ببرای پبنباهبنبدگبی در آلبمبان از  
مجموک سایر کشورهای عضو اتحادیبه اروپبا ببیبشبتبر ببوده  

 است. 
دولت آلمان برای تسری  روند اخراج پناهجویانبی کبه ببا  
درخواست پناهندگی آنها م الفت شده اسبت  صبد دارد از  

به هر پناهجو مببلب  سبه هبزار یبورو    ١١٦١ ماه فوریه سا   
 در ازای اخراجش پرداخت کند. 

 
اعــالم شــرکــت جــنــرال  -آمــریــکــا 

هــزار  ٨٣الــکــتــریــک بــرای اخــراج 
 نیروی کار

 
دسامببر اعبالم    ٢ شرکت جنرا  الکتری  روز پنجشنبه  

از نبیبروی کبار      هبزار تبن   ٦١ کار که  صد دارد بیش از  
خود را اخراج بکند. این شرکت دلیل ایبن تصبمبیبم را افبت  

هبای    تقاضا برای انبرژی و افبت تبوان ر باببت ببا شبرکبت 
 مشابه اعالم کرده است. 

در صبد از    ٦١ که شامل اخراج میشوند      تعداد کسانی 
ل نیروی کار در ب ش انرژی این شرکت را تشبکبیبل   ُک

 میدهند. 
  ٦ این شرکت در نظر دارد با اخبراج ایبن تبعبداد مبببلب   
 میلیارد دالر برای سا  آینده میالدی صرک جویی بکند.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


