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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!
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  ٨٠٥٢ دسامبر ٥٣

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان                                    

 بخش بین المللی: داوود رفاهی             

 ٩صفحه  

 ١ صفحه   

 ٢ صفحه   

 ٥٩ صفحه   

 ١ صفحه   

 ٢ صفحه   

 ٥١ صفحه  

 ٥٨ صفحه  

 ٥٥ صفحه  

 ٤ صفحه  
 ٨ صفحه  

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
 (  دیوید ریازانف٩٤فردریک انگلس )

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ماشین آالت صنعتی تراکتور 
 سازی تبریز

 کیوان جاوید 
کانال جدید دستاورد کمونیسم 
 کارگری منصور حکومت است!

 ٥١ صفحه    

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 خطر مرگ رضا شهابی در صورت تداوم حبس ظالمانه!

 ٥٠ صفحه  

 ٨١ صفحه   

 آرش دشتی  
 پارکی برای اعتراضات!

 فقط حکومت عصبانی نیست!

این حزب خانه من است، زندگی 
 من است

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون پایان اعتصاب  طه حسینی 
 قدرتمندانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

 از مبارزه پرستاران قاطعانه حمایت کنیم! 

 ٤ صفحه    

 اصغر کریمی  
طبقه کارگر با گام های 
 استوار به پیش میرود

 اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با موفقیت پایان یافت   

افزایش سهم نهادهای مذهبی از بودجه و 
 تعرض به نان شب مردم 

 ٩صفحه  

در محکومیت دور تازه فشار بر فعالین 
 کارگری و مدنی سنندج 

 وضعیت رضا شهابی نگران کننده است
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 روز شمار حضور فعالین حقوق کودک در مناطق زلزله زده!
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

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

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ٤٩در بووودجووه سووال 
 ٠٠٣٣قرار است حداقل 

میلویوارد تووموان صور  
مساجد و امواموزاده هوا 
و تربیت گله آخوونود و 
سایر موسسات موذهوبوی 

 شود. 
 

بودجوه مورکوز خودموات 
های علمویوه بورای  حوزه

 ٧٤٩سووووال آیوووونووووده 
میلیارد توموان، شوورای 
هووموواهوونووگووی تووبوولوویووغووات 

موویوولوویووارد  ٩٧اسووالمووی 
تووووومووووان، سووووازمووووان 

 ٩٠٣تبلویوغوات اسوالموی 
میلیارد تومان، جاموعوه 

میولویوارد  ٠٣٩المصطفی 
تومان، شورای سویواسوت 
گوووذاری حووووزه هوووای 

مویولویوارد  ٢٩٢علومویوه 
تومان، سازمان فرهنگ 
و ارتووبوواطووات اسووالمووی 

مویولویوارد تووموان،  ٠٠٣
موسسه نشور کوتوابوهوای 
خووموویوونووی و آموووز  و 

 ٠٣٣پووهوهووش خووموویوونووی 
میلیارد تومان و دهوهوا 
موسسوه اسوالموی دیوگور 
یعنوی جوموعوا بویوش از 

موویوولوویوواردتووومووان.  ٠٠٣٣
بودجه هوموه مووسوسوات 
مذهبی در سوال آیونوده 
چندین درصود افوزایوش 

یافوتوه اسوت. بوه ایون 
لیست باید هزینه های 
هوونووگووفووتووی کووه صوور  
مسووجوود و امووامووزاده و 
تولید آخونود و سوایور 
موووسووسووات مووذهووبووی در 
عراق و یمن و سووریوه 
و غیره میوشوود را هوم 
اضوافووه کوورد. بووه ایوون 
مووبوولوو  بووایوود هووزیوونووه 
هوونووگووفووتووی کووه صوور  
گروههای توروریسوت در 
عراق و لبنان و یمن و 
سوریوه مویوشوود را هوم 
اضافه کرد. هوموه ایون 
هزینه هوا بوایود فوورا 

 قطع شود. 
 

سووهووم مووردم از الیووحووه 
بودجه دولوت، صونودوق 
ورشووکوووسووتوووه تووامووویووون 
اجتمواعوی، حوقووقوهوای 
چند بار زیر خط فقر، 
افزایوش هوزیونوه آب و 
بوورق و نووان، کوواهووش 
یارانه ها، خانه هوای 
مووووهووووروبووووه، موووودار  
ناامن، افزایش شوهوریوه 
مدار  و دانشگاه هوا، 
گران تر شودن طوب و 
درمان، و برنامه ریوزی 
برای تعرض بیشتر بوه 
زندگی و معیشوت موردم 
است. بودجه نوهوادهوای 

مذهبی پولی اسوت کوه 
از نوان شوب موردم زده 
موووویووووشووووود و صوووور  
جنایتکاران مفوتوهوور و 
آیت الله های میلویواردر 

 میشود.
 

مذهب چومواق جوموهووری 
اسووالمووی اسووت: چووموواق 
سرکوب اکثریت عویویوم 
مردم! چماق حمایوت از 
غارتگران و چپاولگران 
اموووال مووردم! زنوودان و 
شالق و اعدام و تعزیور 
و قصوواا اسووالمووی را 
بکار گرفته اند توا از 
غارت آیت الولوه هوا و 
سرمایه داران موفوتوهوور 

 پاسداری کنند.
 

بودجه نهادهای مذهبوی 
باید فورا قوطوع شوود. 
هیچ بودجه ای نوبوایود 
صر  مسجد و منوبور و 
حوووزه هووای جووهوول و 
خرافه شود. ثروتهوایوی 
که ایون نوهوادهوا بواال 
کشیده اند، باید صر  

 نیازهای مردم شود.
 

حزب کمونیست کارگوری 
 ایران
 ٠٠٤٩آذر 
 ٢٣٠٩دسامبر  

افزایش سهم نهادهای مذهبی 
از بودجه و تعرض به نان 

 شب مردم 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت 
 تپه با موفقیت پایان یافت 

  

هزاران کارگر شرکت نیشکر 
هفت تپه بدنبال توافقاتی 
کووه در حضووور کووارگووران 
اعووتووصووابووی بووا فوورمووانوودار 
شو ، اسدبیگی مدیر عامل 
شرکت و بورخوی مسویوولویون 
حکومت برگزار شود، اموروز 

آذر بوه اعوتوصواب شوش  ٢٠
روزه و تجمعات قودرتومونود 
خود کوه بوا حضوور فوعوال 
خووانووواده هووایشووان هوومووراه 

 بود، پایان دادند. 
 

در طووول ایوون شووش روز 
کارفرما و مودیوران شورکوت 
تال  زیادی کردند توا بوا 
تووفوورقووه موویووان کووارگووران، 
اعووتووصوواب را بووه نوواکووامووی 
بکشوانونود. نوهوایوتوا توال  
کردنود در پشوت پورده بوا 
تعدادی از کارگران جولوسوه 
بگیرند و سر کارگران شیره 
بوومووالوونوود امووا کووارگووران و 
خانواده هایشوان موتوحود و 
یکپارچه بور خوواسوت هوای 
خووود پووافشوواری کووردنوود و 
اعالم کردند که حاضور بوه 
مذاکره پشت پرده نیستونود 
و سرانجام مقامات جمهووری 
اسالمی و مدیران شرکوت را 
وادار کوووردنووود در جوووموووع 
کوارگووران حوواضور شوونوود و 

 توافقات را اعالم کنند. 
بوه گوزار  اتووحوادیووه آزاد 
کارگران ایران، صبح امروز 
فرماندار شوو  بوه هوموراه 
برخی دیوگور از مسویوولویون 
جوومووهوووری اسووالمووی و اسوود 
بیگی مدیر عامل کوارخوانوه 
در جمع کارگران در محوطه 
کارخانوه حواضور شودنود و 

 توافقات زیر انجام گرفت: 
دسووتوومووزد شووهووریووورموواه  -٠

کارگران از اول هفته آینده 
 پرداخت شود. 

 
بوواقوویوومووانووده دسووتوومووزد  -٢

مووعوووقووه سووال جوواری در 
هر ماه و حقووق  ٠٩روزهای 

هوور موواه  ٢٧موواهووانووه از 
پورداخوت شوود. موطوالوبوات 

و  ٤٩ماههای بهمن و اسفند 
پاداشهای قطع شده و حوق 
کشت دو ساله نیز پرداخوت 

 شود. 
 
سیاموک نصویوری افشوار  -٠

قائم موقوام مودیورعوامول و 
بوورخووی دیووگوور از موودیووران 

 شرکت اخراج شوند. 
کوووارگوووران روزموووزد و  -٩

کارگران پیمانکاری اقبالوی 
بوووه کوووارگوووران قوووراردادی 

 تبدیل وضعیت شوند. 
قوورارداد کووارگووران بوور  -٥

اسا  فورم قورارداد وزارت 
 کار تنییم شود. 

توافقات انجام شده بوه  -٦
بهشونواموه توبودیول شوود و 
توسط شورای تامویون شوهور 

 تضمین شود. 
 

ضامن واقوعوی اجورای ایون 
توافقات هوشیاری و حوفو  
اتوووحووواد و یوووکوووپوووارچوووگوووی 
کارگوران، خوبوررسوانوی بوه 
مردم، پافشاری بور اجورای 
دقوویووق و موووبووموووی ایوون 
توافوقوات و آموادگوی بورای 
دست زدن بوه اعوتوصواب و 
تجمع در صورت خلف وعده 
توسط کارفرما و موقواموات 

 است. 
اعتصاب کوارگوران نویوشوکور 
هووفووت تووپووه تووا هووموویوونووجووا 
دستاوردهای مبارزاتی مهمی 
برای کارگران نیشکر و کول 
طبقه کارگر در بور داشوتوه 
اسووت. شوورکووت بووهووش هووای 
موووهوووتووولوووف کوووارگوووران در 
اعوووتوووصووواب، اتوووحووواد و 
یووکووپووارچووگووی در مووقووابوول 
تهدیودات و تووطویوه هوای 
ارگووانووهووای حووکووومووتووی و 
کارفرما و مدیران شورکوت، 
حضور فعال خوانوواده هوای 
کارگری در تجمعات و بستن 
جاده توسط آنها، استوفواده 
از مدیای اجتماعی و بوحو  
و گوووفوووتوووگووووی جوووموووعوووی، 
پشووتوویووبووانووی سوونوودیووکووای 
کووارگووران نوویووشووکوور از ایوون 
اعووتووصوواب و توواکوویوود بوور 
خووواسووت آزادی سوونوودیووکووا 
توووسووط کووارگووران و اعووالم 
اینکه حتی یک مورد اخراج 
یا دستگیوری بوا اعوتوصواب 
مووجوودد کووارگووران مووواجووه 
خواهد شد، اینها از جومولوه 
نکات موهوم ایون اعوتوصواب 
است که بعنوان درسی بورای 
کوول طووبووقووه کووارگوور بووکووار 

 گرفته خواهد شد. 
 

زنده باد کارگوران نویوشوکور 
هووفووت تووپووه و خووانووواده 

 هایشان
 

حوزب کوموونویوسوت کوارگوری 
 ایران

 
 ٠٠٤٦آذر  ٢٠
 ٢٣٠٩دسامبر  ٠٩ 

از مبارزه پرستاران 
 قاطعانه حمایت کنیم!  

پرستاران با کارزاری با خوواسوت  
اجرای تعرفه خدمات پرسوتواری   
اعتراضاتشان را از سور گورفوتوه  

 اند.  
آذر موواه در    ١٢ پوورسووتوواران در  

شبکه های اجوتومواعوی کوارزار  
خووود را شوورود کوورده انوود. ایوون  

 مبارزه را باید تقویت کرد.  
 

تعرفه خدمات پرستاری در سوا   
بووه تیووویووب موو وو وو     ٢٨٣١ 

شورای اسالمی رسویود اموا بوه  
های مخت ف هنووز اجورایوی    بهانه 

نشووده اسووت. اجوورای تووعوورفووه  
خدمات پورسوتواری موبو وغوی بوه  
حووقوووی هووای زیوور خوو  فووقوور  
پوورسووتوواران اضووافووه موویووکوونوود.  
پرستاران هومویونویون بوخوشوی از  
مووعوووخووات خووود را در بوورخووی  

 بیمارستانها دریافت نکرده اند.  
 

پرستاران بارهوا اعوالک کورده انود  
که حقوی آنها باید باالتر از خو   

می یون باشد. این خواسوت    ٤ فقر  
فوری کل طبقه کارگر اسوت و  
به خواستی توده ای و سوراسوری  
تووبوودیوول شووده اسووت. ایوون بووار  
پرسوتواران در مودیوای اجوتوموای  
اعتراضشان را سازمان داده اند و  
فیل جدیدی از موبوارزات خوود  

 را شرود کرده اند.   
 

بووعووالوه پوورسووتوواران خووواسووتووهووای  
دیگری دارنود کوه موحوورهوای  
اص ی آن عبارتند از لغو اضوافوه  
کاری های اجبواری  اسوتوخوداک  
پرستار به مویوزان موورد نویواز و  
کاهش فشار باالی کار بر آنوان   

اسووتووخووداک رسوومووی پوورسووتوواران  
پوویوومووانووی  بوواالبووردن اسووتووانوودارد  
بهداشتی بیمارستوانوهوا  و پوایوان  
دادن بوه حوقووی هوای نو ووموی  
برخی پزشکان و مدیران. توحوقو   
این خوواسوت هوا مسوتوقویوموا در  
خدمت باالبردن سطو  اسوتوانودارد  
درمان در بیمارستانها برای هوموه  
مردک است. طرح این خواستهوا و  
خووواسووت درمووان رایووگووان بوورای  
همه  به سط  استاندارد درموان و  
بهداشت در جامعه مستقیما ربو   
دارد و خواست هایی موربووب بوه  
کل جامعه است. خواسوت هوا و  
موبووارزات بورحوو  پورسووتوواران الزک  
است از طرف تووده هوای وسویو   
مووردک  از جووانووب کووارگووران و  
دانش ویان  بازنشستگان و اخشوار  
مخت ف مردک زحمتکش خاطعوانوه  

 مورد حمایت خرار گیرد.  
حووزب کوومووونوویووسووت کووارگووری  
حمایت خاط  خوود را از موبوارزه  
پورسوتواران اعوالک مویوکونود و از  
ک یه تشکل های کارگوری  از  
ک یه بازنشستوگوان  موعو وموان و  
کارگران  از دانش ویان و کو ویوه  
مردک آزادیخواه در سوراسور کشوور  
موویووخووواهوود بووه هوور شووکوول کووه  
میتوانونود از پورسوتواران حوموایوت  
کنند. امروز بیوش از هور زموان  
الزک است همبستگی موان را در  
مقابل مفتخوران حاکم گسوتورش  
دهیم و مبارزات یکدیوگور را بوا  

 تماک توان تقویت کنیم.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٨٣١ اردیبهشت    ١٨ 
 ١١٢٢ دسامبر    ٢٤  



٥٩٣١ آذر ٨٢  کارگر کمونيست  4 

 ١ صفحه 

 اصغر کریمی 
 طبقه کارگر با گام های استوار به پیش میرود 

طبقه کارگر با گاک های اسوتووار  
به پیش مویورود و خودرتومونودتور و  
متشکل تر در مقابل کارفرموایوان  
و دولت اسالمی سرمایه داران خود  
ع وم مویوکونود. موبوارزات وسویو   
کارگران و سنت های نوینی کوه  
در سووالووهووای اخوویوور در جوونووبووش  
کارگری شکل گورفوتوه  طوبوقوه  
کارگر را در مووخوعویوت کواموال  

 ویژه ای خرار داده است.  
 

چوونوود نوومووونووه از مووبووارزات 
کوووارگوووری در سوووه سوووال 

 گذشته: 
موارش بواشووکووه کوارگووران ایووران  
ترانسفوو در کوارخوانوه و انوتوشوار  
ک یپ های هورروزه از اعوتورا   

  فوراخووان  ٣١ روزه در آذرماه    ٢٢ 
کارگران آلومینویووک الوموهودی در  
هرمزگان به مردک و خانواده هوای  
خود در اردیبهوشوت سوا  خوبول و  
ت م  چند هزار نفوره  طووموار ده  
هزار نفره کارگران نفت و فراخووان  
به ت م  با خانواده های خوود در  
تهران  ت م  کارگران پتروشویوموی  
در تهران به نمایونودگوی از طورف  

کووارگوور پووتووروشوویوومووی در    ٢١١١ 

سط  کشور  ت موعوات کوارگوران  
فوووالد و خووانووواده هووایشووان در  
اصووفووهووان و کوورمووان  اعووتوویوواب  
خدرتمند کوارگوران فووالد اهوواز   
توو وومووعووات مووکوورر مووعوو وومووان و  
بازنشستگان در ابعاد هزاران نوفوره   
راهپیمایی های باشکوه کوارگوران  
هپکو و آذرآب و خوانوواده هوای  
آنها در زمستان سا  خبل  طوغویوان  
کارگران نیشکر هفت تپوه در آذر  
امسووا   اعووتوویوواب طوووالنووی و  
خدرتمند کارگران معدن آهن بافو   
و تحین خوانوواده هوای آنوهوا در  

  اعتویوابوات موتوحود  ٣٨ تابستان  
پووتووروشوویوومووی هووای موواهشووهوور و  
اعتراضات و اعتیابوات هور روزه  
در مناطقی مانند عس ویه  تونوهوا  
نوومووونووه هووایووی از چوونوود هووزار  
اعتیاب و ت ومو  کوارگوری در  
سه سا  گوششوتوه اسوت کوه هور  
کداک از این موارد پیشروی هوای  
تازه و سونوت هوایوی توازه را بوه  
همراه داشتند. اینها نوموونوه هوای  
منحیر به فرد نیسوتونود  رونودی  
ثابت در جنبش کارگری را نشوان  

 میدهند.  

 
 مولفه های پیشروی: 

اعتیابات از نظر کمی بی وخوفوه  
در حا  افزایش است  اعتویوابوات  
به مراکز ک یدی کشیوده شوده و  
اعتیابوات طووالنوی کوه نشوانوه  
بارزی از سازمانویوافوتوه تور بوودن  
آنها است بسیار رایو  شوده اسوت.  
شعارهای رادیکا   خواست هوای  
سراسری  اعوتویوابوات سوراسوری  
توس  بخش هایوی از کوارگوران   
اشووکووا  تووعوورضووی توور حوورکووت   
حضور رو به گسترش و فعوا  تور  
خوووانوووواده هوووا در تووو وووموووعوووات  
اعتراضی  کشاندن اعتویواب بوه  
بیرون کارخانه و موراکوز شوهورهوا   
استفواده از مودیوای اجوتومواعوی   
اعتیاب با فوراخووان از خوبول  و  
سازمان یافته تر شدن اعوتویواب   
رسانه ای کردن اعتیاب  کووتواه  
نیامدن و پافشاری بر خواستهوا و  
اعتماد بنفو  و رزمونودگوی ای  
که در همه این اعتویوابوات دیوده  
میشود  از جمو وه موولوفوه هوایوی  
است که در اعتویوابوات خوود را  
بوضوح نشان میودهود. هوموه ایون  

مولفه ها در حا  تحکیم اسوت و  
مووبووارزات کووارگووری بیووورتووی  
پایدار و مداوک و با شیبی تنود در  
حا  گسترش است. نوکوات موهوم  
دیووگووری را نوویووز بووایوود بووه ایوون  
فاکتورها اضافه کورد اموا ابوتودا  
اجازه بدهید درمورد برخی از ایون  
 مولفه ها مکث بیشتری بکنیم.  

 
جنبش نوین کارگری و سنت 

 های مدرن و تازه:  
صوورفوونووظوور از گسووتوورش کوومووی  
مبارزات کارگری  کیفیت هوای  
تووازه ای در جوونووبووش کووارگووری  
شرود به نشوو و نوموا کورده کوه  
بسیار حائز اهمیت اسوت. حضوور  
خانواده ها در ت معات اعتوراضوی  
سنتی نوین در جنبوش کوارگوری  
اسووت کووه موویوورود تووا خوودرت  
عظیمی بوه موبوارزات کوارگوری  
بدهد. این پدیده از تحین خوانوواده  
های کوارگوران موعودن بوافو  در  

وارد مرح وه توازه ای    ٣٨ تابستان  
شد و در طوو  ایون سوه سوا  بوه  
سنتی جاافوتواده و توتوبویوت شوده  
تبدیول شود. حضوور خوانوواده هوا  

یکی از مهمتوریون دالیو وی اسوت  
کووه مووبووارزات کووارگووری را از  
خالب محدود صنفی و کوارخوانوه  
ای خارج کرده و جنبه ای بسیوار  
اجتمواعوی بوه آن داده اسوت. بوا  
اینحوا  عو ویورشوم رشود پویووسوتوه  
حضور خانواده ها  تونوهوا گووشوه  
کوچکی از این ظرفویوت عوظویوم  
بکار افوتواده اسوت. اموا جونوبوش  
کووارگووری در مسوویووری خوورار  
گرفتوه و دورنوموای اعوتوراضوات  
کارگری به سموتوی مویورود کوه  
این ظرفیت هرچه بیشتر بوه کوار  
بیفتد که نه تنها چوهوره جونوبوش  
کووارگووری را کووامووال عووو   
میکند  بو وکوه بور کول فضوای  
سیاسی جامعه تاثیرات عومویوقوی  

 خواهد گشاشت.  
 

اسووتووفوواده روزافووزون از موودیووای  
اجتماعی سنت دیگری است کوه  
دارد دگرگونی های موهوموی در  
جنبش کارگری ای اد مویوکونود.  
مدیای اجتومواعوی ابوزاری بورای  
خبور رسوانوی اسوت کوه تو وارب  
جنبش کارگری را بسرعت هوموه  

کوران این مبارزات آگاهی سیاسی و طبقاتی کارگراان در  

بطور محسوسی باال رفته است. نقد سوسیالیستی جامعره 

در میان آنها عمیق تا شده و گراایرر رادیر را  و 

سوسیالیستی وسیعا گستاش یافتره اسرت. رهربراان 

کارگای بیشماری در جایان اعتصابات سا  های گذشتره 

سا باآورده اند که نقر مهمی نه تنها در تقویت مبارزات 

روزماه کارگاان، بل ه همچنین در آگاه کادن و سرازمران 

در ش ل   دادن کارگاان، در به حاکت درآوردن خانواده ها،

دادن به شب ه های مختلف در مدیای اجتماعی و غریراه 

 دارند و هویت تازه ای به جنبر کارگای داده اند. 
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مشووی اعوتورا       گیر میکنود و 
در موراکوز دیوگور مویوشوود. اموا  
عالوه بر این ای اد شوبوکوه هوای  
مخت وف در مودیوای اجوتومواعوی  
ابزاری برای بحث و توبواد  نوظور  
کارگران  هوموفوکوری و تیومویوم  
مشترک شده است  چیوزی کوه  
در میان بازنشستگان و موعو وموان  
خویوا جوا افوتواده اسوت. مودیوای  
اجتماعی همینیون بوه کوارگوران  
کمک کرده تا از خوبول فوراخووان  
اعووووتوووورا  بوووودهوووونوووود و بووووا  
سازمانیافتگی بیشتری دست بوه  
اعترا  بزنونود  از هوموفوکوری و  
متحد شدن حوو  خوواسوت هوا و  
زمان اعتیاب و شکل اعتویواب  
تا همراه کردن خانواده ها  درسوت  
کردن پالکواردهوا و پووسوتورهوای  
مخوتو وف و جو وب هوموبوسوتوگوی  
جامعه. در این زمینه نیز جونوبوش  
کارگری ع یرشم پیشرفتی خوابول  
توجه  هنوز گوشه کووچوکوی از  

 ظرفیتش را بکار انداخته است.  
 

اعتویوابوات سوراسوری در مویوان  
بخش هایی از جنبوش کوارگوری  
که در شهرها و مراکز مختو وفوی  
پووراکوونووده انوود  یووکووی دیووگوور از  
تحوالت مهم جونوبوش کوارگوری  
اسووت. نووه توونووهووا مووعوو وومووان و  
بوازنشوسوتوگوان  بو وکوه کوارگووران  
موخوابورات  شوهورداری هوا  بووری   
آتووش نشووانووی  نووفووت  تووراور  و  
بوورخووی رشووتووه هووای دیووگوور در  
سووالووهووای گووششووتووه دسووت بووه  
اعوووتووورا  سوووراسوووری بشوووکووول  
اعتیاب و ت م  یوا جومو  آوری  
طومار و شویوره زده انود و فیول  
نوووویووونوووی در اعوووتووویوووابوووات و  
اعتراضات کارگری ای واد کورده  
اند. این مبارزات بویژه زمویونوه را  
بوورای تشووکوول هووای سووراسووری  

 کارگران فراهم کرده است.  
 

تاثویور ایون وضوعویوت را مویوتووان  

آشکارا در شبکه های اجتمواعوی  
و در توو وموعووات اعوتووراضوی  در  
توقووابول گوورایوش رادیوکووا  عو وویووه  
گرایش محافظه کار که عومودتوا  
خود را در میان برخی از مع وموان  
و بازنشستوگوان  نشوان مویودهود   
مشاهده کورد. خوواسوت افوزایوش  
دستمزد باالی خ  فقر  تحویویول  
رایگان  آزادی زندانیان سویواسوی   
پووایووان دادن بووه اموونوویووتووی کووردن  
اعتراضات  مقاب ه بوا شوعوارهوای  
اصالح ط بانه و یوا موشهوبوی در  
جوووریوووان بووورخوووی اعوووتوووراضوووات   
شعارهای تند و کووبونوده عو ویوه  
ارگانها و مقامات حکومتی کوه  
هر روز بویوشوتور دسوت بواال پویودا  
میکند  و ح  خوواهوی عومویوقوی  
کووه در موویووان کووارگووران دیووده  
مویووشووود  رونوود دسوت بوواال پوویوودا  
کردن گرایش رادیکا  را بوخووبوی  
نشان میودهود. توبودیول شودن ایون  
خووواسووت هووا بووه خووواسووت هووای  
سراسری بخش هایی از کارگوران  
حاصل کشمکوشوی چونود سوالوه  
است که امروز به خواست هوایوی  
تتبیت شده تبدیل شده اسوت. ایون  
خواست ها در عین حوا  خوواسوت  
های کل جامعه اسوت و طوبوقوه  
کارگر و رهبران شنواخوتوه شوده و  
تشکل های کوارگوری را عوموال  
به پرچمداران مطالبوات عومووموی  
مووردک تووبوودیوول کوورده اسووت. ایوون  
دستاوردی بوزر  بورای طوبوقوه  

 کارگر و کل جامعه است.  
 

در کوران این موبوارزات آگواهوی  
سیاسی و طبقاتی کارگران بطوور  
محسوسی باال رفتوه اسوت. نوقود  
سوسیالیستوی جواموعوه در مویوان  
آنها عومویو  تور شوده و گورایوش  
رادیکا  و سوسیالیسوتوی وسویوعوا  
گسوتوورش یووافووتوه اسووت. رهووبووران  
کارگوری بویوشومواری در جوریوان  
اعتیابات سا  های گششتوه سور  
برآورده اند که نوقوش موهوموی نوه  

تنها در تقویوت موبوارزات روزموره  
کارگران  ب که همینین در آگواه  
کردن و سازموان دادن کوارگوران   
    در به حرکت درآوردن خانواده هوا  

در شکل دادن بوه شوبوکوه هوای  
مخت ف در مدیای اجوتومواعوی و  
شیره دارند و هوویوت توازه ای بوه  
جنبش کارگری داده اند. حوا  و  
هوای جنبش دانش ویی  بویوانویوه  
ها و شعارهای آنان و همبستگوی  
طبقاتی آنان با جنبوش کوارگوری  
بووخووشووی از ایوون فضووا اسووت.  
همینطور باید بوه جونوبوش وسویو   
انسانی و همبوسوتوگوی بوا زلوزلوه  
زدگوووان شووورب کشوووور و یوووا  
همبوسوتوگوی سوراسوری بوا آتوش  
نشووانووان در جووریووان آتووش سوووزی  
پالسکو اشاره کرد. بر موتون ایون  
شرای  است کوه روی آوری بوه  
سیاست و حوزب سویواسوی موورد  
توجه بیشتری در میان رهوبوران و  
فعالین کارگری خورار گورفوتوه و  
نفوذ حزب کمونیوسوت کوارگوری  
در حوا  گسوتوورش اسوت. و ایوون  
فاکتور توعویویون کونونوده ای در  
تبودیول شودن طوبوقوه کوارگور بوه  
پوورچووموودار رهووایووی کوول جووامووعووه  
است  در عویون حوا  کوه اموروز  
توواثوویوورات عووموویوو  خووود را بوور  
مووبووارزات روزمووره کووارگووران  بوور  
خواست ها و شوعوارهوای آنوان و  
مووقووابوو ووه بووا گوورایووش راسووت و  
محافظه کار بواخوی گوشاشوتوه و  

 باخی میگشارد.  
 

اینها مشوخویوات جونوبوش نوویون  
کارگری اسوت کوه بوا جونوبوش  
کووارگووری در دهووه هووای خووبوول  
تفواوت اسواسوی دارد. اموروز بوه  
جوورات موویووتوووان گووفووت گوورایووش  
سوسیالیستی به گرایشوی شوالوب  
در اعتراضات تبدیل شوده  بسویوار  
اجتماعی عمل میکند و نویوروی  
انسانی خابل توجهوی حوو  آن در  
جنبش کوارگوری پورورش یوافوتوه  

است. دسوتواوردی کوه بوا هویو   
درجووه سوورکوووبووی خووابوول بووازپوو   
گیری نیست. طبقوه کوارگور بوه  
دلوویوول بوویووحووقوووخووی و سوورکوووب  
بوویوورحوومووانووه در حووکووومووت هووای  
په وی و اسالمی  خادر به شکول  
دادن بوه تشوکول هوای تووده ای  
خود نشوده  سونوت توحوزب در آن  
ضعیف بوده و به این دلیل سونوتوا  
جنبشی توسوعوه نویوافوتوه و خوواک  
نگرفته بوده اسوت  اموا در دهوه  
اخیور طوبوقوه کوارگور خودک هوای  
بزرگی به ج و بورداشوتوه و شورود  
به رف  ضعف های تاریخی خوود  
کرده و اعتماد بونوفو  بویوشوتوری  

 پیدا کرده است.  
 

دورنووموووای جووونوووبوووش 
 کارگری: 

هرچند مشخیواتوی کوه گوفوتوه  
شد امروز بعنوان کیفیتی توازه در  
جنبش کارگری توتوبویوت شوده و  
جنبوش کوارگوری وزن سویواسوی  
ویژه ای در جواموعوه پویودا کورده  
است  اما طوبوقوه کوارگور هونووز  
گوواک هووای اولوویووه را بوورموویوودارد.  
پتانسیل عظیم جنوبوش کوارگوری  
هنوز آزاد نشده است. روی آوری  
به ای اد تشکل هوای کوارگوری  
و شکل گیوری جونوبوش تشوکول  
یووابووی در مووراحوول اولوویووه خووود  
موویووبوواشوود  موودیووای اجووتووموواعووی  
هووموویوونووانووکووه گووفووتووه شوود بووایوود  
توحووالتووی زیوور و رو کوونونووده بوور  
جنبوش کوارگوری ایو واد کونود   
خووانووواده هووای کووارگووری هوونوووز  
یک صدک ظورفویوت خوود را در  
مبارزات روزموره و تو وموعوات و  
بویژه در زمینه تشوکول و حضوور  
در سط  رهبری این جنوبوش ایوفوا  
نکرده اند  روی آوری بوه حوزب  
سیاسی طبقه کارگر بوویوژه بوایود  
بووه رویووکووردی توووده ای تووبوودیوول  
شوود. بووحوران عومویوو  و هور روز  

عمی  شونده اختیادی و سیاسوی  
در ایووران و تووعوور  هوورروزه بووه  
زندگی کارگران  طبوقوه کوارگور  
را به رویارویوی هوای موهوموتور و  
اسوواسووی تووری سوووی موویوودهوود و  
طبقه کارگور بوایود بوا آموادگوی  
بیشتری به استقوبوا  ایون شورایو   
بوورود. و اکوونووون کووه بووه یووموون  
فضووای اعووتووراضووی وسوویوو  در  
جامعه و خبل از هورچویوز بودلویول  
مبارزات گسترده طبوقوه کوارگور   
توازن خووای مسواعودتوری بورای  
پیوشوروی شوکول گورفوتوه اسوت   
طبقه کارگر باید هوموه ظورفویوت  
خود را بوکوار انودازد. رهوبوران و  
فوعوالویوون کوارگوری و کوارگووران  
کمونیست که در خ  موقودک ایون  
مبارزه اند باید با تع یل بیشوتوری  
برای رف  ضعف هوای تواریوخوی  
جوونووبووش کووارگووری خوودک جوو ووو  
بگشارند. طبقوه کوارگور در ایوران  
یووک طووبووقووه بووزر  دهووهووا  
می یونی و خدرتمند است کوه در  
صورت ش به بور ایون ضوعوف هوا  
خادر است  انوقوالب عوظویوموی را  
بوورای پووایووان دادن بووه وضووعوویووت  

برای پایوان دادن      مشقت بار مردک  
به س طه سرمایه و موشهوب و هور  
نود عقب ماندگی و شوکول دادن  
بووه جوواموووعوووه ای انسووانوووی و  
سوووسوویووالوویووسووتووی کووه موویووتوووانوود  
الگویی بورای بشوریوت در سوطو   
منطقه و جوهوان بواشود  سوازموان  
دهد. در چنویون شورایوطوی حوزب  
کوومووونوویووسووت کووارگووری  هووم  
موخعیت ویژه ای دارد و هم  بایود  
بووا تووعوو وویوول بوویووشووتووری بوورای  
خیزبورداشوتون و توبودیول شودن بوه  
حزبی پر نفوذ و توده ای خوود را  
آماده رهوبوری طوبوقوه کوارگور و  
رهوبوری انوقوالبووی کوه در پویووش  

 است  نماید.  

 اصغر کریمی               طبقه کارگر با گام های استوار به پیش میرود
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 ٢٦در توواریووش یووکووشوونووبووه 
آذر، خبرهای درج شده در 
رسانه ها، حاکی از تجمع 
اعوووتوووراضوووی کوووارگوووران 
کووارخووانووه موواشوویوون آالت 
صونوعوتوی توراکوتوور سووازی 
تبریز است. این خوبور در 
ادامه خبر پلمب کوارخوانوه 

کوارگور  ٢٢٣و بالتکلیوفوی 
این کوارخوانوه رسوانوه ای 
شده است. شوورای اسوالموی 
در رابطه با ایون توعورض 

 ٢٢٣آشووکووار بووه مووعوویووشووت 
کارگر و زنودگوی بویوش از 
هزار و دویسوت انسوان در 
جوووهووونوووم بوووی حوووقووووقوووی 
اقتصادی، عمال در خدموت 
کووارفوورمووا و دولووت قوورار 

  دارد. 
 

چوونوویوون اخووبوواری در مووورد 
کارخوانوجوات در ایوران و 
 ٠٣آذربووایووجووان در طووول 

سال گذشته بیش از پیوش 
شوونوویووده موویووشووود. ر یووم 

در بون   جمهووری اسوالموی
اقتصادی و سیواسوی  بست 

قرار دارد. در متن این بن 
بست اقلیتی مفتهوور پوول 
پارو میکننود اموا آثوار و 
عواقب سنگینوش را فوقوط 
کارگوران و موردم موحوروم 
جامعوه توحومول مویوکونونود. 
پلموب کوردن کوارخوانوه و 
بالتکلیف کوردن کوارگوران 
یکی از راههایی کوه ر یوم 
اسالمی انتهاب کرده اسوت 
تا به قیمت خانوه خوراب 
کردن کارگران آنوهوا را از 
اعتراض بحقشوان موحوروم 

 کنند.
 

کارگران کارخانه مواشویون 
آالت صوونووعووتووی تووراکووتووور 

 سازی!
کار مناسب بوا دسوتوموزدی 
بسوویووار بوواالتوور از خووط 
فقر، بیمه بیکاری موکوفوی 
و داشووتوون یووک زنوودگووی 
انسانوی حوق مسولوم هوموه 

 کارگران است. 
تجمع اعتراضی موتوحودانوه 
بوورای احووقوواق حووقوووق از 
دست رفوتوه، تونوهوا راهوی 
اسووت کووه در بوورابوور مووا 
کوووارگوووران در ایوووران و 
آذربایجان مانده است. بوه 
غیر از اعتراض متحودانوه 
و بویهه بوهوموراه خوانوواده 
هایمان و در برابور دفوتور 
کارخانه، اداره صونوایوع، 
استانوداری و فورموانوداری 
تبریز و هور شوکول دیوگور 
اعتراضی راه دیگری بورای 
دفوواا از زنووودگوووی خوووود 

خانواده هایمان متصور  و 
نیست. تنها راه مقابله بوا 
ایووون وضوووعووویوووت اداموووه 
  اعتراض متحدانه است. 

 
کمیوتوه آذربوایوجوان حوزب 

 کمونیست کارگری ایران
 
   ٠٠٤٦آذر ماه  ٢٦
 ٢٣٠٩دسامبر  ٠٩

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه 
ماشین آالت صنعتی تراکتور سازی 

 تبریز
 کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگای ایاان

حوالوی ظوهور اموروز  کوارگوران  
اعتیابی شرکت نیشوکور هوفوت  
تپه با حضور  فورموانودار شووش   
اسد بیگوی و بورخوی دیوگور از  
مسئولین و تعهدات آنان در جومو   
وووورای تووووحوووقوووو    کوووارگووووران ب
خواستهایشان  به اعتیاب شوش  

 روزه خود پایان دادند.  
این اعتیاب در شرایوطوی پوایوان  
گرفت که مدیر عامول شورکوت  
اسوود بوویووگووی و خووائووم مووقوواک او  
سیامک نیویوری افشوار طوی  
روزهووای گووششووتووه توورفوونوودهووای  
مخت فی را برای ای اد تفرخه در  
میان کارگران و تحق  تووافوقوی  
نیم بند با آنان در پشوت پورده بوه  
کار بسوتونود. اموا کوارگوران بوا  
هوووشوویوواری و عووکوو  الووعووموول  
مووتووحوودانووه خووود اعووالک کووردنوود  
حاضر به پوشیورش هویو  تووافو   
پشت پورده ای نویوسوتونود و هور  
توافقی باید در حضور کارگوران   
مدیر عامل کارخانه و بواالتوریون  
مقواموات شوهور شووش بیوورت  

 ع نی ان اک پشیرد. 
در پی این ایستادگوی و درایوت  
و هووشویواری کوارگوران  صوبو   
امروز فرماندار شووش بوه هوموراه  
برخی دیگر از مسئولین شوهور و  
اسد بیگی مدیر عامل کارخانوه  
در جم  کوارگوران در موحووطوه  
کارخانه حاضر شدند و توافوقوات  

پورداخوت    -٢ زیر ان اک گورفوت   
دستمزد شهریور ماه کوارگوران از  

پرداخت بواخوی    -١ او  هفته آینده  
مانده دستمزد معوخه سوالو واری  
در روزهای چهاردهم هور مواه و  
حقوی ماهانه از بیست و هشوتوم  
هر ماه  بعالوه پرداخت مطالوبوات  
ماههای بهمن و اسوفونود نوود و  
چهار  پاداشوهوای خوطو  شوده و  

عووز     -٨ حو  کشووت دو سووالوه  
سیامک نیویوری افشوار خوائوم  
مقاک مدیر عامل و برخی دیوگور  

توبودیوول    -٤ از مودیوران شورکوت  
وضعویوت کوارگوران روزموزد بوه  

توبودیول وضوعویوت    -٥ خراردادی  
کارگران پیمانکاری اخبوالوی بوه  

توونووظوویووم خوورارداد    -١ خووراردادی  

کارگران بر اسوا  فورک خورارداد  
تبدیول تووافوقوات    -٢ وزارت کار  

ان اک شده به بخشنامه و ضمانوت  
 آن توس  شورای تامین شهر 

توافقات فوی در حوالوی صوورت  
گرفت که در طو  ایون تو ومو    
امید اسد بیگی به کرات موورد  
اعترا  خشمگیونوانوه کوارگوران  
خرار گرفت و یکی از آنوان پو   
از سخونورانوی فورموانودار شووش   
وو وونوود گووو اعووالک کوورد   پشووت ب
چوونووانوویووه هووفووتووه آیوونووده حووقوووی  
شوهوریوور مواه پورداخووت نشوود و  
خووو وووف وعوووده ای در موووورد  
توافقات ان اک شده صورت گیورد  
بالفاصو وه دسوت بوه اعوتویواب  

 خواهیم زد.  
اگر چه تحقو  تووافوقوات انو واک  
شده را می باید در طوو  هوفوتوه  
ها و ماههای آینده محوک زد   
اما تواف  ع نی بر سر آنوهوا  بور  
اسووا  خووواسووت کووارگووران بووا  
حضور فرماندار و بورخوی دیوگور  
از مسئولین شهر شوش  و مدیور  
عوواموول شوورکووت در توو ووموو   
کارگران  یک مووفوقویوت موهوم  
برای کارگران اعتیابی شرکوت  
نیشکر هفت تپه اسوت کوه بوی  
توردیوود در صووورت خوو ووف وعووده  
کارفرما  اعتراضات آنان را وارد  
مووراحوول تووعوویوویوون کوونوونووده توور و  

 موفقیت آمیزتری خواهد کرد. 
اتحادیه آزاد کوارگوران ایوران بوا  
تووبووریووک ایوون موووفووقوویووت بووه  
کارگران شرکت نویوشوکور هوفوت  
تپه و اعالک همبستگی بوا آنوان   
میرانه بر تحق  توافقوات انو واک  
شوووده پوووای موووی فشوووارد و  
بدینوسی وه بوا هشودار بوه خو وف  
وعده های احتوموالوی کوارفورموا  
اعالک میدارد مسئولیت و تبعوات  
ناشی از اعتیاب و اعوتوراضوات  
م دد کارگران شرکت نویوشوکور  
هفت مستقیما بر عهده کارفرموا  

 و مسئولین شهر شوش است. 
 

 –اتحادیه آزاد کوارگوران ایوران  
 ٢٨٣١ آذر ماه    ١٨ 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون پایان 
 اعتصاب قدرتمندانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

خطر مر  رضوا شوهوابوی  
 در صورت تداوک حب  ظالمانه!  
سندیکای کارگران شرکوت  
واحوود از هوومووه کووارگووران و  
تشووکووالت کووارگووری ایووران و  
سراسر جهان درخواسوت دارد بوا  
تماک ظرفیت بورای نو وات جوان  

 رضا شهابی بکوشند!  
سندیکای کارگران شرکوت  
واحد اتوبوسرانی تهران و حووموه  
بوودنووبووا  بووازگشووایووی در سووا   

دائما مورد آزار و اذیوت    ٢٨٣٤ 
خوورار داشووتووه و بسوویوواری از  
اعضای آن زنودانوی و از کوار  
اخراج شده انود. رضوا شوهوابوی   
عضو هیات مدیره سندیکوا  در  

زندانی شود و    ٢٨٣٣ خرداد ماه  
به دلیل ضرب و شتم نویوروهوای  
امنیتی در هنگواک بوازداشوت و  
بووازجووویووی دو عووموول جووراحووی  
سوونووگوویوون بوور روی گووردن و  
کمرش صورت گرفت و مدتوی  
از حووبوو  اش در موورخیووی  
پزشکی بود. در شورایوطوی کوه  
حووکووم شووش سووا  زنوودان رضووا  
شهابی بوه پوایوان رسویوده بوود   
دادستانی تهران به بهانه ایونوکوه  
سه ماه از مرخیی وی توایویود  
نشده است اعالک کرد که رضوا  
بورای سوپووری نومووودن ایون دوره  
باید به زندان بورگوردد. شوهوابوی  
بوورای پوویووشووگوویووری از ضووبوو   
م ک وثیقه گشار خود پشیرفت  
که برای سپری نمودن ایون سوه  
ماه به زندان برگوردد  اموا بوعود  

از زندانی شدن م ودد شوهوابوی  
   ٢٨٣١ موورداد    ٢٣ در توواریوو   

کل مورخیوی وی را شویوبوت  
محسوب و اعالک کردند کوه او  

روز باید در زنودان بواشود.    ٣١٣ 
ایووون در حوووالووویوووسوووت کوووه  
محکومیت حبو  شوهوابوی بوه  
پایان رسیوده و او نواموه آزادی  

  ٣٤/١١/١٤ اش که در تواریو   
صادر شوده را در پورونوده دیوده  
اسووت. مووقووامووات اموونوویووتووی و  

روز    ٥١ خضوووایوووی پووو  از  
اعتیاب ششای رضوا شوهوابوی  
کووه موونوو وور بووه اعووتووراضووات  
گسترده در ایران و جوهوان شود   
به خانواده شهابی توعوهود دادنود  
که بوه خوواسوتوهوای او فووری  
رسیدگی نمایند  اما در هوفوتوه  
های اخویور شوهوابوی را توحوت  
فشووار گووشاشووتووه انوود کووه کووه  
مووتووعووهوود گووردد بووه هوور گووونووه  
فعالیت سندیکایوی و دفواد از  
حوقووی کوارگوران خواتومووه مووی  
دهد. شهابی اما با ایستوادگوی  
ومقاومت هومویونوان بورموواضو   
خووود کووه هوومووان داشووتوون حوو   
تشکل مسوتوقول وسونودیوکوایوی  
کارگران اسوت پوافشواری دارد  
وهرگوزتسو ویوم ارعواب و فشوار  

 وزندان نشده است.     
 

در آخرین موالخوات خوانوواده  
رضا شهابی با وی در زندان بوه  

آذر  نوویوومووه چووپ    ١١ توواریوو   
صورت رضا افتادگی داشته و  

زیر چشمش نیز فرو رفتوه بووده  
اسووت. پووزشووک زنوودان بووه او  
گفته است که سکوتوه موغوزی  
خفیف داشتوه اسوت اموا حوتوی  

آذر    ١٥ جهت آزمایش او را توا  
به بیوموارسوتوان مونوتوقول نوکورده  
بودند. ع ی رشم اینکه پیش از  
آن پزشک متخیص تشخویوص  
داده بود کوه شوهوابوی از نوظور  
جسمی توان تحمل کیوفور نودارد  
و درخوواسوت آزادی اش را در  
پوورونووده درج کوورده بووود  ایوون  
کارگور زنودانوی نوه تونوهوا آزاد  
نگردید ب که در زنودان سوکوتوه  
مغزی نیز کرده اسوت. الزک بوه  
تاکید است که رضوا شوهوابوی  
بطور دائم و مکرر فشار خونوش  
باال است و در زندان بارها خوون  
دمووواد شوووده اسوووت  او سووور  
دردهای شدید و موداوک دارد و  

احسا  بی حسی در پاها می  
کند. ک یه های وی عوفوونوت  

 کرده و تکرر شدید ادرار دارد. 
 

سندیکای واحود بوه شودت  
نگران سالمتوی رضوا شوهوابوی  
است. احتموا  فوراوان موی رود  
اگوور شووهووابووی فوووری آزاد و  
درمان نگردد در روزهای آیونوده  
حووالووش بوودتوور و جووانووش بووطووور  
کامال جدی در خطر بویوافوتود.  
توووداوک حوووبووو  ظوووالوووموووانوووه و  
شیرخانونی رضوا شوهوابوی  کوه  
نووووعوووی گوووروگوووان گووویوووری  
محوسووب موی گوردد  تو واوز  
آشووکووار بووه حووقوووی ابووتوودایووی  
انسانی او و نقض کامل کو ویوه  
مقاوله نامه های بین الومو و وی  
سازمان جهانی کار موبونوی بور  
آزادی ح  تشوکول و فوعوالویوت  

مستقل کارگوری موی بواشود.  
لوووشا از هوووموووه کوووارگوووران و  
تشووکووالت کووارگووری ایووران و  
سراسر جهان درخواست فوری و  
اضطوراری داریوم کوه بوا تومواک  
ظرفیت برای ن وات جوان رضوا  
شهابی و آزادی فوری و بودون  
خوویوود و شوورب او بووکوووشوونوود.  
سندیکای واحد ک یه مسئووالن  
نظاک و بطور مشخص نهوادهوای  
امنیتی و خضوایوی را مسوئوو   
سالمتی و حفظ امونویوت رضوا  

 شهابی میداند. 
 

بووووه اموووویوووود گسووووتوووورش  
 همبستگی کارگران جهان 

سندیکای کارگران شرکوت  
 واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

  ٢٢ برابر با     ٢٨٣١ آذر    ١١ 
 ١١٢٢ دسامبر  

 خطر مرگ رضا شهابی در صورت تداوم حبس ظالمانه! 
سندیکای کارگران شرکت واحد از همه کارگران و تشکالت کارگری 
ایران و سراسر جهان درخواست دارد با تمام ظرفیت برای نجات 

 جان رضا شهابی بکوشند! 
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 ٣ صفحه  

انترناسیونال:تلویزیون برای 
حزب سیاسی یک ابزار موهوم 
و کلیدی برای دستورسوی بوه 
جامعه است. حزب کمونیسوت 
کارگری ایران کانال جودیود 
را دارد؛ کانال تولوویوزیوونوی 
بیست و چهار ساعته کوه از 

 ٢٣٣٠مووووووار  سوووووووال 
( شروا بوکوار ٠٠٧٢)فروردین

کرده و کانال شناختوه شوده 
ای است، جایگواه موهوموی در 
جامعه بدست آورده و موورد 
توجه بهش قابل توجهی از 
فعالین سیاسی و مویولویوونوهوا 
نفر از مردم است. بینندگوان 
کوانووال جوودیوود چووه طویووفووی 
هستند؟ ایون کوانوال چوقودر 
شنواخوتوه شوده اسوت و چوه 
نقشی میتووانود در توحووالت 
سوویوواسووی داشووتووه بوواشوود. 
هووموو وونوویوون چووه نووقووشووی در 
پیشبرد اهدا  حزب دارد ؟ 
بعنوان یک کانال قدیمی که 

سوال از  ٠٩االن نزدیک بوه 
عووومووور  مووویوووگوووذرد، چوووه 
موقعیتوی در جواموعوه پویودا 
کرده است و چه نوقوشوی موی 
تواند در توحووالت سویواسوی 
داشته باشد؟ بوا تووجوه بوه 
اینکوه حوزب از سووی هویوچ 
دولتی پشتیوبوانوی نومویوشوود 
چووگووونووه از عووهووده توواموویوون 
مووهووارج، بوورنووامووه سووازی و 
اداره چنین نهاد پر خرج و 

 کاربری برمی آید؟
 

 کیوان جاوید: 
اخووتوونووای و سوورکوووب هوومووراه بووا  
مغزشویی و دروشپراکنوی عو ویوه  

  ٣٣ خطب چپ و ع ویوه مونوافو   
درصدی های جامعه  مهوموتوریون  
ابزارهای استیالی طبقه سورموایوه  
دار و دولت های بورژوایی اسوت.  
این یک حکم جهانشوموو  اسوت.  
در هر کشوری که زورشان بورسود  
با کشتار و زندان و بسوتون دهوان  
مردک و طوبوقوه کوارگور مونوافو   
چپاولگران را تامین می کونونود.  
هر ک ا کوه بوه یومون موبوارزات  
وسی  موردک آزادی هوای نسوبوی  

ای به طوبوقوه و دولوت سورموایوه  
داران تحمیل شوده اسوت و نوموی  
توانند مستقیما اختنوای سویواسوی  
برخرار کنند  بوا انوحویوار رسوانوه  
های عظیم بین مردک تفرخوه موی  
اندازند  مردک را فریب می دهونود  
و وعده هوای درود مویودهونود و  
وختی اعتیوابوات و اعوتوراضوات  
ع یه نظاک حاکم در موی گویورد   
آن را بایکوت می کنند و عو ویوه  
حرکت های اعتراضی سمپواشوی  
می کنند. این واخوعویوت روزموره  

 زندگی بشری است.  
 

در دوره جووودیووود و در عیووور  
حوواکووموویووت موودیووای اجووتووموواعووی  
انحیار خبر از کنتر  شوو  هوای  
خبری وابسته به دولت ها و نوظواک  
حاکم بیرون آموده اسوت و یوک  
خدرت دوگانه بوجود آموده اسوت.  
خدرتی که خواب دو  و مدافوعوان  
نظاک نابرابر و استتمارگر را آشفوتوه  
کرده است. کمونیسم کارگری و  
حزب کمونیست کارگری الوبوتوه  
خی ی پیش تر از اینوکوه مودیوای  
اجتماعی توده ای پا بوه عورصوه  
ظهوور بوگوشارد وارد ایون مویودان  

 شد.  
در عرصه دسترسی به توده هوای  
می یونی موردک از طوریو  رسوانوه  
هووای سوومووعووی و بیووری کووار  
احزاب چوپ و کوموونویوسوت بوه  
مراتب دشوار تر از راستهوا اسوت.  
چورا کوه بوه دلویول یوک عوموور  
سوورکوووب و کشووتووار و زنوودان و  
خفقان که به احزاب چپ تحمیل  
شده اسوت توقوریوبوا بوخوش اعوظوم  
چپ عادت به حاشویوه نشویونوی  
کوورده اسووت و نووه بووه صوورافووت  
استفاده از این ابزار هوای اصو وی  

سازماندهی می افتود     -تب یغی  
نه زبان حرف زدن با مردک عوادی  
و فعالویون اجوتومواعوی و رهوبوران  
عم ی مبارزات اجتماعی را بو ود  
است. حزب کمونیست کوارگوری  
در ایون عورصوه پویوشوروی هوای  

بسیاری داشته اسوت. حوزب خودک  
به خدک یاد گرفوتوه اسوت زبوان و  
فرهنگ حورف زدن بوا موردک را  
یاد بگیرد و پیییده ترین مسوائول  
مبارزاتی و سیاسی را هوم بورای  
توده مردک و هوم بورای پویوشوروان  

انوقوالبوی    -مبارزات اعوتوراضوی  
شفاف و شویور شواموض تووضویو   

 بدهد. 
حزب کمونیست کارگوری پویوش  
از استفاده ت ویزیون  کانا  جودیود   
رادیو انترناسیونا  را کوه پووشوش  
سووراسووری در ایووران داشووت بووراه  
انووداخووت. کوواری کووه در وخووت  
خودش بسیار بدی  بود. هور چونود  
زمان پخش روزانه این رادیو کمتر  
از یک ساعت در روز بوود اموا  
برای بخش پیشرو و کوموونویوسوت  
جامعه بسویوار موفویود واخو  شود.  

ساعته کوانوا  جودیود    ١٤ ت ویزیون 
طووبوو  هوومووان سوونووت کووه حووزب  
کوومووونوویووسووت کووارگووری داشووت  

 تاسی  شد.  
 

روز به روز و بوا آزموون و خوطوا  
کانا  جدید زبوان خواخ خوود را  
پیدا کرد و توانست با تووده هوای  
موویوو وویووونووی در توومووا  بوواشوود.  
فرهنگ نوینی را وارد جواموعوه  
کرد و تاثیر شیر خابول بورگشوتوی  
بر آرا و عقاید بخش وسویوعوی از  
جووامووعووه گووشاشووت. نووگوواهووی بووه  
برنامه ها و توولویودات تو وویوزیوون  
کانا  جدید بیونودازیود و بوبویونویود  
تنود برنامه ها توا چوه حود زیواد  
است. بحث و تح یل سویواسوی و  
مناظره و میزگوردو بوازتواب دادن  
مووبووارزات روزمووره مووردک و نووقوود  
ناسیونالیسم و موشهوب و موبوارزه  
بی امان بوا جوموهووری اسوالموی  
و ... تنها بخشی از برنامه هوای  
روزانه کانا  جدید است. فویو وم و  
موزیک و برنامه هوای مسوتونود  
سیاسی و فورهونوگوی و عو وموی  
 بخش دیگری از برنامه ها است.  
یک نمونه حرف زدن بوا موردک و  

که به دلشوان بونوشویودن و بورای  
وسی  ترین بوخوش هوای جواموعوه  
خابل درک و فهم باشد  بورنواموه  
های پخش مستقیوم بوود. هویو   
کداک از م وریوان ایون بورنواموه از  
خبل دوره تخییی ندیوده بوودنود.  
هر چه بود درک ایون واخوعویوت  
بود که می شود و باید بوا موردک  

صحبت کورد.   «آدمیزاد »به زبان  
نووه ایوونووکووه بووه زبووان شووامووض و  
پیییده که فق  هوم خو  هوا و  
هم فرخه ای هوا و هوم کویوشوان  
متوجه آن بشونود. موا وخوتوی در  
نقد و ع یه اعوداک صوحوبوت موی  
کنیم هر فردی که در آن جامعوه  
از اعداک جانش به لب رسویوده ایون  
زبان برنامه سازان کانا  جودیود را  
می فهمد و درک موی کونود.  
همینطور کسانی کوه از فوقور و  
نداری و تبعیض و سرکوب کوارد  
به استخوانشان رسیده با پوسوت و  
گوووشووت خووود بووا کووانووا  جوودیوود  
ارتباب برخرار می کنند. مو وری  
برنامه الیو بطور موتوا  سواعوتوهوا  
بوورنووامووه  اجوورا مووی کوورد بوودون  
اینکوه حورف هوایوش را از خوبول  

نوشتوه بواشود یوا بوخوواهود از رو  
بخواند. فق  آمار و ارخاک جو ووی  
دستش بوود و بسوتوه بوه ایونوکوه  
بیینده چه می گوید و چه موی  
خووواهوود از هوومووه وجووودش حوورف  
دلش را بیان موی کورد. بوعونووان  
یک حوزب سویواسوی کوه تومواک  
هزینه های هنگفت مالی اش را  
خودش تامین می کنود سواخوتون  

سواعوتوه کوه    ١٤ یک تو وویوزیوون 
بتواند همه بخش هوای موخوتو وف  
جامعه را مورد خطاب خرار بودهود  
و از وسیعترین بخش های جامعوه  
نیرو بگیرد کوار بسویوار سوخوتوی  
اسووت. کووانووا  جوودیوود از موویووان  
کووارگووران و زنووان و جوووانووان و  
مع مان دوستدار و یوا خوبورنوگوار  
دارد. حتی در دور افوتواده توریون  
نقاب ایران بینندگوان و طورفوداران  
ِر و پاخرصی دارد. بوگوشاریود   پ
چند متا  بزنم. از دوسوتوی کوه  
تقریبا باید گفت کوادر سویواسوی  
کانا  جدید در ایران است پرسویودک  
در منطوقوه جونووب شورخوی ایوران  
پر  و جو بکند که کانا  جودیود  
از نظر فنی و کیفیت پوخوش در  

 کانال جدید دستاورد کمونیسم کارگری منصور حکومت است!
 پرسش از کیوان جاوید در باره کانال جدید بمناسبت بیست و ششمین سالگرد تاسیس حزب
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چه وضعویوتوی اسوت. گوزارشوش  
واخوعوا شوادی بووخوش بووود. مووی  
گفت حتی در میان چادر نشینان  
هم با  کانا  جدیود آشونوا بوودنود.  
می گفت یک موغوازه دار بویون  
جاده ای می گفت مون طورفودار  
ت ویزیون کوانوا  جودیود کوه موا   

کوموونویوسوتوهوا   «حزب کارگری »
است هستم. یوا چونود شوب خوبول  
دوستی به تو وگوراک کوانوا  جودیود  
پوویووغوواک گووشاشووت کووه تووی وی  
مشکل پخش دارد. ضمن ایونوکوه  
فورا مشکل را رف  کوردیوم از او  
پوورسوویوودک از کوو ووا توومووا  مووی  
گیری جواب داد از اهواز. سئووا   
کردک چه برنامه هوایوی را دنوبوا   
می کنود. جووابوش جوالوب بوود   
نگاه به چپ   نگاه روز و نوان و  
گل سرخ. وختی از او خواستوم بوا  
کانا  جدید همکاری کند خیو وی  
خوشحا  شد و تشوکور کورد کوه  
چوونوویوون درخووواسووتووی از او دارک.  
نمونها فراوان است و طوبوعوا اگور  
بخوواک طوبو  مسوتونودات در ایون  
مورد بیشتر بنویسم طوبوعوا چونود  
ویژه نامه انترناسیونا  باید نووشوتوه  

 شود تا ح  مط ب ادا گردد.  
حزب او  به خودش گوفوتوه اسوت  
آیا می خوواهوی سود سوانسوور و  
اختنای را بشکنی  و هومویونویون  
انحیوار بوهوره بورداری از رسوانوه  
های اجتماعی را از دست طوبوقوه  
سرمایه دار و احزاب راسوت خوارج  
کنی؟ جواب موتوبوت بوه سوئووا   
باعث شد ما اینو وا ایسوتواده ایوم  
که همه می بیننود. جوایوی کوه  
راست ها باورشان نمی شود یوک  
نیروی چپ و رادیکا  و انقالبوی  
اینطور توانستوه اسوت توا اعوموای  
جامعوه نوفووذ کونود و موحوبووب  
بشود. ما در زمیونوه اسوتوفواده از  
مواهوواره بورای دیوگوور نوویوروهووای  
چپ هم  توا حود زیوادی الوگوو  

شده ایم و اینوهوا اصوال تیوادفوی  
 نیست. 
 

مووخووارج و توواموویوون نوویوورو بووخووش  
دیگری از سئوا  اسوت. حوزب از  
هی  دولتی تامیون موالوی نوموی  
شود.  هوزیونوه کوانوا  جودیود بوه  
کمک فعالین  دوستداران  اعضا  
و کوادرهوای حوزب کوموونویوسوت  
کووارگووری توواموویوون مووی شووود.  
رفقای حزبی فاندریزیونوگ موی  
کنند و هر ماه موتول ایونوکوه در  
یک نبرد نظامی شرکت داشوتوه  
باشنود در حوا  جونوگویودن بورای  
حفظ این سنگر مهم هسوتونود. بوا  
این وجود بیشترین هوزیونوه صورف  
اجاره ماهواره اسوت. اسوتوودیووهوا  
هزینه کمتری می برد و بوهورحوا   
همانطور که گفته شود بوا توالش  
هرکولی تیم تامین مالی  هزیونوه  

 های ثابت پرداخت می گردد. 
 

امایک فری اساسی کانا  جدیود  
به هوموه رسوانوه هوای تیوویوری  
استفاده از نیروی داوطو وب اسوت.  
کانا  جدید بوه هویو  مو وری و  
برنامه سازی پو  پورداخوت نوموی  
کند. همه داوطو وب انود و خووب  
است بدانید وختی حوزب فوراخووان  
کوموک موالوی مویودهود هومویوون  
داوط بین اولیون افورادی هسوتونود  

 که کمک مالی می کنند.  
همه برنامه سازان از میوان اعضوا  
و کادرهوای حوزب و دوسوتوداران  
حووزب توواموویوون مووی شوونووود. هوور  
برنامه ویوژه  مسوئوو  خوودش را  
دارد و زیر نظر جمعوی اداره موی  
شود. افراد توازه کوار یوک دوره  
فشرده می بینند و بوا توموریون و  
پشتکوار وارد کوار موی شوونود.  
مسئولین فنی هم همینطور. کوار  
فنوی کوانوا  جودیود اصوال آسوان  
نیست. خیوصا برای اینوکوه موا  

برای تهیه ابزار فنی بوا مشوکول  
هم روبورو هسوتویوم و هویو  ابوزار  
فنی ای را توا حود اموکوان دور  
نوومووی انوودازیووم. موومووکوون اسووت  
کامپیوتری را برای چندمین بوار  
تووعووموویوور کوونوویووم تووا موو ووبووور  
نباشویومویوک کواموپویووتور جودیود  
بخریم. حتی برای دکووراسویوون و  
ن اری و بناییو ... از نویوروهوای  
داوطوو ووب اسووتووفوواده مووی کوونوویووم.  
اذعان می کنید هر تو وویوزیوونوی  

کوارمونود    ٥١ که بخواهد حوقووی  
فنی را بدهد چه هوزیونوه زیوادی  
متوقوبول موی شوود. ایون را هوم  
اضافه کنم بخش وسیعی از ایون  
داوط بین شواشول هوم هسوتونود و  
بعضا مستقویوموا از سور کوار بوه  

 استودیو می آیند.  
 

کار در کوانوا  جودیودیوک فوری  
دیگر هم بوا رسوانوه هوای دیوگور  
دارد. داوط ب بودن یعنی ایونوکوه  
هووموویووشووه ایوون کووار بووایوود بوورای  
همکاران کانا  جدید جوشاب و بوا  
نشواب بواشود. کووانوا  جودیود نووان  
کسی را گرو نگرفته اسوت کوه  
م بور باشند بسوزنود و بسوازنود.  
به این دلیل فرهنوگ موتوفواوتوی  
شیر از فرهنگ حاکم بر محویو   
بووورژوایووی بووایوود در پوویووشووبوورد  
کارهای روزانه  حاکم بر کار موا  
باشد. آنیه که پیشروی و اداموه  
کواری را موومووکون کوورده اسووت.  
آرمان و امیدی است که همه موا  

 را وا میدارد به ج و برویم. 
اما برگردیم بوه مووخوعویوتوی کوه  
توو ووویووزیووون حووزب کوومووونوویووسووت  
کارگری در جاموعوه پویودا کورده  
است و نقشی که موی تووانود در  
تحوالت سیاسی داشته بواشود. از  
آخرینها شرود کنیم. کانوا  جودیود  
با دههوا شوخویویوت سویواسوی و  
فعالین جنبوش هوای اعوتوراضوی  

که در داخل ایوران زنودگوی موی  
کنند میاحبه و گوفوتوگوو کورده  
اسووت و هووموویوونووان ایوون کووار را  
خواهد کرد. رهبران این حزب کوه  
جومووهوووری اسووالموی بوور سوورشووان  
جایزه گشاشته است انگار هور روز  
در خووانووه مووردک نشووسووتووه انوود.  
اعتیابوی در ایوران نویوسوت کوه  
فورا از کانا  جدید بوازتواب پویودا  
نکند. بوه مویودان آمودن خوانوواده  
های کارگری و شورکوت وسویو   
آنووهووا هووموودوش هوومووسوورانشووان در  
اعتراضوات و اعوتویوابوات یوک  
نمونوه تواثویور گوشاری حوزب موا  
است. حزب فق  آیونوه موبوارزات  
جوواری نوویووسووت. بووه هوومووه ایوون  
اعتراضات و مبوارزات خو  موی  
دهوود و عوو وویووه خوووک گووراهووا و  
ناسیونالیست ها و تفرخه افکونوان   
جامعه را بسی  می کنود. حوزب  
و کانا  جدید بقوو  یوک دوسوت  
بوویوونوونووده از ایووران  خوو  خوورمووز  

 جمهوری اسالمی است. 
 

شما نگواه کونویود موردک در چوه  
ابعادی با جمهوری اسوالموی در  
حووا  نووبووردنوود. زنووان از موورز بوود  
حوو ووابووی بووه بووی حوو ووابووی پووا  
فراترگشاشته اند. حوزب و کوانوا   
جدید را در این سونوگور تومواک خود  
می بینید. جوانان ع یه خالوصوی  
فرهنگی اند حزب و کانا  جودیود  
این وا کواموال آمواده و پویوشوتواز  
است. اعتیابات کارگری را در  
جامعه می بیند  حزب و کانوانوا   
جدید در صف او  بازتواب و رفو   
موان  سیاسی پیش پای جونوبوش  
کووارگووری اسووت. از اعووتوویوواب  
مع مان و بازنشستگوان توا دیوگور  
اعتراضات را مشاهده می کنویود  
و حزب تاثیر گشار توریون نویوروی  
سیاسی بر این جنبوش هوا اسوت.  
اگر این حزب و ت ویزیوونوش نوبوود  

حواال موا فورسوونووگ هووا از ایوون  
فورهوونوگ پویووشوورو مووبوارزاتووی و  
اعتراضی و سیاسوی دور بوودیوم.  
جوام  پیرامونی را ببنید و آن را  
با ایران مقایسه بکنویود. خوواهویود  
دید این دستاوردها از آسموان نواز   
نشده است. صف رهوبوران عو ونوی  
مبارزات جاری را ببینید  خواهیود  
دید برای حضور ع نوی و چوهوره  
شدن همه اینها موانعوی از طورف  
این حزب کوبویوده و جواده صواف  
شده است. با این حزب نمی شوود  
مبارزات مردک را تحوریوف کورد و  

خمینوی را در مواه    ٥٢ متل سا   
کرد و به مردک فوروخوت. کواری  
که بی بوی سوی بوعونووان تونوهوا  
رسانه در دستر  مردک در انقوالب  

ان واک داد. کوانوا  جودیود در    ٥٢ 
تحووالت انوقوالبوی کوه موردک در  
خیابانند می تواند سریو  توریون و  
وسی  ترین تاثیرات را در صوحونوه  
مبارزه بوگوشارد و  بورای بسویو   
مردک برای سرنگوونوی جوموهووری  
اسالمی توعویویون کونونوده بواشود.  
یک گوشه از کار کانوا  جودیود  

دیدک که جموهووری    ٣٣ را در سا   
اسالمی بورای خونوتوی کوردنوش  
م بور بود روزانه سنوگویون توریون  
پورازیوت هووا را بوطوورف سواتوالیووت  
کانل جدید بفرستد اما موفو  بوه  
خط  ارتوبواب موا بوا موردک نوموی  
شووود. هووزیوونووه پوورازیووتووی کووه  
جمهوری اسالمی بورای خونوتوی  
کردن کانا  چدید موی پورداخوت  
به گفته مسئوالن هات برد بسیوار  
سنگین بود. خدرت کوانوا  جودیود  
در واخ  بخوشوی از خودرت حوزب  
کمونیست کارگری ایران اسوت و  
در تحووالت بوعودی از ایون ابوزار  
هزاران بار موثر تر استفاده خواهیوم  
کرد. اینها دستاورهای کمونیوسوم  

 کارگری منیور حکمت است. 

 کانال جدید دستاورد کمونیسم کارگری منصور حکومت است!

شما نگاه کنید مردم در چه ابعادی با جمهوری اسالمی در حال نبردند. زنان از مرز بد حجابی به بی حجابی پا فراترگذاشته اند. حزب و  
کانال جدید را در این سنگر تمام قد می بینید. جوانان علیه خالصی فرهنگی اند حزب و کانال جدید اینجا کامالال ممالاده و پالیال التالاز اسال .  
اعتصابات کارگری را در جامعه می بیند، حزب و کانانال جدید در صف اول بازتاب و رفع موانع سیاسی پالیالپ پالای جالنالبالپ کالارگالری  
اس . از اعتصاب معلمان و بازن ستگان تا دیگر اعتراضات را م اهده می کنید و حزب تاثیر گذار ترین نیروی سیاسی بر این جنالبالپ  
 ها اس . اگر این حزب و تلویزیونپ نبود حاال ما فرسنگ ها از این فرهنگ پی رو مبارزاتی و اعتراضی و سیاسی دور بودیم.  
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بیست و شوشومویون سوا  تواسویو   
حزب را به بوهوتوریون عوزیوزانوم  بوه  
بهترین انسانهوایوی کوه توا اموروز  
شناخته اک و به کادرها  اعضوا و  
فووعووالوویوون ایوون حووزب تووبووریووک  
موویووگووویوویووم. هووموویوونوویوون سووالووروز  
تشکیل حزب را به همه انسانهوای  
شریف و آزاده  به فعالین و رهبوران  
کارگری و فعالین جنوبوش هوای  
 اعوتووراضووی تووبووریوک موویووگووویووم. 

این حوزب خوانوه و زنودگوی مون  
است. این یوک حوقویوقوت اسوت.  
حقیقتی که از وخوتویوکوه فوهوم و  
شعورک اجازه داده  برای این هودف  
کوشیده اک. از مبارزین کمونیسوت  
و رادیوکوا  ایون جواموعوه هسوتوم.  
افتخار اینرا دارک از اولین اعضوا و  
کووادرهووای حووزب کوومووونوویووسووت  
کارگری ایران بووده اک.  موبوارزه  
کرده اک برای یوک دنویوای آزاد   
برابر  انسوانوی و رسویودن بوه ایون  
اهدف را فق  در ایون حوزب دیوده  
اک . وختیکه این حزب تاسی  شود  
کسانیکه تا آنومووخو  خوود را بوه  
کمونیسم و سووسویوالویوسوم آویوزان  
کرده بودند اظهار نداموت کورده و  
اعووالک کووردنوود کووه تووموواک شوود   
شوروی فرو ریخت و کوموونویوسوم  
تماک شد. اما ما گفتیوم زنوده بواد  
 کمونسیم زنده بواد سووسویوالویوسوم. 

سازمانوهوا و جوریوانوات چوپ در  
ایران و در جهان کوه کوموونویوسوت  
بودنشان را با اسوتوالویون  موائوو و  
انورخوجه تداعی میوکوردنود  اسوم  
کمونسیم و برابری خوواهوی را از  
روی خود برداشتند و دنبا  هوموان  
اهدافی رفتند که تا آن موخ  زیور  
لوای کمونیوسوم و سووسویوالویوسوم  
سعی کرده بودند به خورد جاموعوه  
بدهند. جونوبوشوهوای بوورژوایوی و  
شیر کارگری که امروز در تقابول  
با جنبش کمونیسم کارگری ابوراز  
وجود می کونونود مومو وو از ایون  
سازمانها و گوروهوهوا و جوریوانوت  
دیروزی است. ایون حوزب صورفوا  
یک حزب سیاسی متل هر حوزب  
و سازمان سیاسی دیگور نویوسوت   
ب که این حوزب امویود دهونوده بوه  

مسیر پیموده شده در راه آرمانهوای  
وووووووووووی اسوووووووووووت.    انسوووووووووووان

 
حووزب کوومووونسوویووت کووارگووری  
کوومووونسوویووم مووارکوو   آزادی و  
برابری خواهی کارگور را از زیور  
آوار این موج تحوریوف شوده بویورون  
کشید و آنرا سر جای واخعی خوود  
خوورار داد و در مووقووابوول جووامووعووه  
 گوووووووووووووووووووووووووشاشوووووووووووووووووووووووووت. 

همین نویوروهوا و احوزاب چوپ و  
م ی مشهبی وختیکه مشغو  ایون  
بودند که از میان جناح بنودیوهوای  
حووکووومووت اسووالمووی انووتووخوواب  
خودشان را بکنند و برای موردک و  
جوامووعووه ایووران آلوتوورنوواتوویووو سووازی  
دیگری از نود همین حوکووموت و  
همین سیسوتوم انو واک دهونود  موا  
گفتئم آلترانتیو ما هستویوم  حوزب  
سیاسی درست کرده ایوم و بورای  
تیوووورف خوووودرت سوووویوووواسووووی  
موویوو وونووگوویووم.حووزب کوومووونسوویووت  
کارگری شواخوص هوای زیوادی  
دارد از انسانهای شریف و موبوارز  
گرفته که در آن جم  شده انود توا  
تک تک سیاسوتوهوا وعومو وکورد  
روزانه اش. اما یکی از شواخوص  
هووووای مووووهووووم ایوووون حووووزب  
ماکسیمالیست خواهیش و به کوم  
رضوایوت نودادنوش اسوت. مووا هووم  
بهبودی زندگی روزانه هر کارگور  
و زحمتکش را میخواهیم و برایوش  
مبارزه میکنیم در عین حا  بورای  
محو کامل هر نود ستم نوابورابوری  
هم مبارزه میوکونویوم. موا هومویون  
امروز در عین حا  که میخواهویوم  
انسانها از زندگوی شواد و مورفوه  
برخوردار باشنود  سووسویوالویوسوم و  
یک نظاک سیاسی انسانی را نویوز  
همین امروز میخوواهویوم و بورایوش  
 موووووووویوووووووو وووووووونووووووووگوووووووویووووووووم. 

حوزب کوموونسویوت کوارگوری تووا  
امروز تنها حزبی بوده است که بوا  
صراحت و روشنوی عو ویوه دیون و  
موشهوب  اسوالک سویواسوی وسونووت  
های ارتو واعود خود عو وم کورده  
اسووت  حووزبووی کووه سوونووتووهووای  
انسانگرایانه را توبودیول بوه سونوت  

خوی در جامعه کرده اسوت و در  
مقابل با مووج هوویوت سوازیوهوای  
شیور انسوانوی و دسوت سواز کوه  
انسووانووهووا را در تووقووابوول هووم خوورار  
میدهد خد عوموم کورده اسوت. موا  
تنها حزب سیواسوی هسوتویوم کوه  
ماهیت و اف  به بن بسوت رسویوده  
ناسویوونوالویوسوم عوظوموت طو وب و  
مح ی را با صراحت و به روشنوی  
افشا کرده ایم. در عونون حوا  راه  
حل واخعی و انسانی را برای حول  
ستم م ی در جواموعوه توبودیول بوه  
یووک سوونووت خوووی کوورده ایووم.  
شاخص های دیگر این حزب دادن  
چهره به رهبران و شخییت هوای  
سایسی جامعه بود و یوا ایونوکوه  
تبدیل کردن چهوره هوا و رهوبوران  
جنش کارگری و اعوتوراضوی بوه  
رهبران ع نوی در سوطو  جواموعوه  
است. امروز اگر دهوهوا و صودهوا  
شخییت موبوارز و موعوتور  در  
جنبش کوارگوری و جونوبوشوهوای  
اعتراضی دیوگور بوا اسوم و رسوم  
خووود در مووقووابوول مووهووره هووا و  
دولتمردان و مدافعین نظم مووجوود  
خد عمم کرده اند و حتی در زنودان  
و سوویوواه چووالووهووای جوومووهوووری  
اسالمی با صدای رسا خطعونواموه  
و اعالمیه مویودهونود  در نوتویو وه  
مووبووارزه و پشووتووکووار فووعووالوویوون و  
 سووایسووتووهووای ایوون حووزب اسووت.  
ما هستیم که با صراحوت از حو   

کودک  برابری زن و مرد  ع ویوه  
ح اب اجباری و عو ویوه حو واب  
کووودکووان  عوو وویووه آموووزش هووای  
مشهبی و ارت اعد در مودار  و  
دفواد ازحوقووی رنوگویون کوموانوهووا  
)ا .جووی.بووی.تووی.کوویوووهووا  دفوواد  
کرده ایم. تونوهوا حوزب سویوایسوی  
هستیم که آزادیهوای بوی خویود و  
شوورب سوویوواسووی را مووبوونوووای  
آزادیخواهی خرار داده ایوم و از آن  
دفوواد موویووکوونوویووم. ایوون حووزب در  
مووقووابوول هوور گووونووه سووتووم و بووی  
عدالتی ایستواده اسوت هور آنویوه  

سورنووشوت و    که در جواموعوه بوه  
زندگی مردک مربوب است را امور  
خووود موویوودانوود. اگوور حوواکوومووان  
سرمایه  محی  زیست  جنوگو وهوا   
دریوواچووه هووا و کشووت زارهووا را  
خراب میکنند  ما نیز همان وا بوا  
اتکا به فعالین و تشک های دفواد  
از محیو  زیسوت در موقوابو وشوان  
ایستاده ایم. اگر زلزله بوخوود موی  
پیوندد  اگور حوقووخوهوای موعووخوه  
موواهووهووا پوورداخووت نووموویووشووود و  
کالهبرداریهای ع نی  اختال  و  
دزدیهای هر روزه باندهوا و دسوتوه  
جوات نوظوواک اسووالموی هسوتووی و  
دسترن  مردک را شارت مویوکونونود   
عامل و بانی آنورا در وجوود ایون  
سوویووسووتووم سووراپووا گوونوودیووده سوویوواه  
اسالمی بورای جواموعوه تووضویو   
موویوودهوود. مووا و جوونووبووشووهووای  

اعتراضی و اجتماعی در جواموعوه  
مقاب شان ایستاده ایم و مردک را بوه  
اتحاد و مبارزه سازمانویوافوتوه فورا  
خوانده ایم.  این است حوزبوی کوه  
 خانه مون و زنودگوی مون اسوت.  
حزب کمونیسوت کوارگوری ایوران  
بووه بوویووان سوواده حووزبووی اسووت  
ماکسیمالیست که برای گورفوتون  
خدرت سیاسی و یک سوره کوردن  
خدرت به نوفو  کوارگوران و موردک  
زحمتکش میکوشد. درعیون حوا   
هر درجه از پیشروی  اعوتورا  و  
مبارز مردک برای زندگی بهوتور را  
امر خود مویودانود و آنورا توقوویوت  
 مووووووووووووویوووووووووووووکووووووووووووونووووووووووووود. 

 
در بویوسوت و شوشومویون سوالوروز  
تشووکوویوول حووزب کوومووونسوویووت  
کارگری همه انسانهای شوریوف  
و آزاده  همه فوعوالویون و رهوبوران  
کارگری و فعالین جنبش هوای  
اعوتوراضووی را فوورامویوخوووانوم بووه  
حزب کمونویوسوت کوارگوری بوه  
حووزب خووودشووان بووپوویووونوودنوود و  
سکانهای این حزب را بورای بوه  
نتی ه رساندن اهوداف انسوانوی و  
سوسیالیستی ایون حوزب بودسوت  

 بگیرند. 
 

زنووده بوواد حووزب کوومووونسوویووت  
 کارگری ایران 

 این حزب خانه من است، زندگی من است
 طه حسینی 



 ١٠٥ شماره      -  چهارم  دوره     11     کارگر کمونيست 

 آرش دشتی   
 پارکی برای اعتراضات!

 فقط حکومت عصبانی نیست!

پارکی برای 
 اعتراضات!

 
در خبرها آمده بود که فرموانودار 
تووهووران در جوولووسووه مشووتوورک 
مسیوالن استانی و شورای شهر 
تهران گفت:" باید یوک پوارک 
یا مکان موهوصووصوی را بورای 
تجمعات و اعتراضوات موردموی 

 ساخت!"
 
ایوون کووه فوورمووانوودار در  -٠

پایتهت، مقامی نمایشی اسوت 
و فقط در زموان مضوحوکوه ی 
انتهابات سر و کله ا  پویودا 

 می شود، شکی نیست!  
جنبش اجتماعی سورنوگوونوی -٢

طولوبووی چوونوان تورسووی در دل 
حووکووومووت انووداخووتووه کووه از 
نیروهای عولونوی سورکووب ا  
ناامید شده و بورای احوتویوا  
دست به دامون دم و دسوتوگواه 
هایی مانند شورای شهور شوده 
است و می خواهد به کمک آن 
ها فکوری بورای موانودن خوود 

 بکند.
 
سال ها پیش هم طراحان  -٠

و کارشناسان حاکمویوت پورو ه 

ی شکسوت خوورده ی " پوارک 
بانوان" را به راه انداختند با 
این امید که اعتراضات رو به 
گستر  زنان را مهار کونونود، 
اما نمی دانستند کوه زنوان و 
مووردان جوووان، کوومووپوویوون آب 
پاشان در پوارک هوا بورگوزار 
می کنونود و چونودی بوعود بوا 
دوچرخه ها، امنیت مردانه ی 
حوواکوومووان را بووه خووطوور مووی 
اندازند. حتی قبل از این هوا 
بود که جوانوان پور شوور، از 
یک ماه مانده به نوروز و  تا 
دو هفته پس از آن، بوه یواد 
جشن چهارشنبه سوری، شهر و 
خلوت حاکمان را بوه آتوش و 
ترقه کشیده بودند، آن سوال 
هووووا هووووم کووووارشوووونوووواسووووان 
اصوووالحووواتووو وووی و تووووده ای 
اکثریتی، تز داده بوودنود کوه 
شهرداری در بیرون از شوهور و 
پووای کوووه، مووکووانووی را بوورای 
آتش بازی جووانوان در نویور 

 بگیرند. 
 
اعتراضات اجوتومواعوی روز  -۴

بروز دامنوه ا  گسوتورده تور 
شده اسوت. روزی نویوسوت کوه 
کوووارگوووران و موووعووولوووموووان و 
بازنشستگان و غوارت شودگوان 
موسوسوات موالوی و بوانوکوی و 
پوورسووتوواران در شووهوور بووه راه 
نیفتونود و موقوابول موجولوس و 

وزارت کار و آموز  و پرور  
و صنوایوع و موعوادن و بوانوک 
مرکزی تجمع و تحصن نکنند. 
بووه هووموویوون دلوویوول اسووت کووه  
فرماندار و نمایندگان حکوموت 
گمارده شوده در شوورای شوهور 
تهران، این خیال خوام را در 
سرشان می پرورند که مکوانوی 
را تووعوویوویوون کوونوونوود تووا مووردم 
معوتورض بوه آنوجوا بورونود و 
شعار بدهند و اعتراض کنونود 
 و به خانه هایشان بر گردند!
نوووه آقوووایوووان! سوووهوووت در 
اشتباهید. این موردم تصومویوم 
گرفته اند کل حکومت سوراسور 
ظلم و چپاول و سرکووب توان 
را براندازند. دیگر دیور شوده 

 است.

فووووووقووووووط 
حووکووومووت 
عصبوانوی 

 نیست!

در یک صفحه ی فیسبووکوی 
خووووانووودک کوووه یوووکوووی ا  
کوواربووران در  وواسوو  بووه 
مطلبی، با خشموی جوبویو  

جوامو وه  . . . "：نوشته بوود
ای که بزرگ ترین جونوبوش 
اش، اجتراضات مالباختگوان 

 است " !
نویسونودی ی ایون کوامونوت 
خشوومووگوویوونووانووه، اجووتووراضووات 
مردمی را که تماک هسوتوی 
چندین و چند سوالوه شوان 
را بانک های آقا ادی ها و 
سپای و نیروی انوتومواموی و 
د دان آسوووتوووان قوووود  
رضوی به غارت بردی انود، 
مسخری می کند و به هویو  

 می  ندارد. 
این روشنوفوکور و دوسوتوان 
همفکرش، بوه موبوار ی ای 
غیر ا  مبار ی ی مسلوحوانوه 

هو   -ی " هو  اسوتوراتو ی
توواکووتوویووک" رضووایووت نوومووی 

 دهند. 
 

ایوون دیوودگووای، اسوواسووا بووه 
مبار ات و اجتراضات توودی 
ای و اجتومواجوی اجوتو وادی 
نوودارد. ایوون نووگوورش، در 
انف ال خود، در نهوایوت بوه 

این مشی رضوایوت خوواهود 
داد کوه شورایوه یهونوی و 
جووویووونوووی بووورای انووو ووو   
اجتماجی فراهو  نویوسوت و 
بوایوود رفووت نشووسوت کوتووا  
خواند و صبر کرد تا وقتش 
برسد و جووجوه هوا سور ا  

 تخ  در آورند! 
این دیدگای فراموش کوردی 
است که در بهترین حالتش 

بوود، خوه  ٧٥٣١که بهمن 
مشووی ایوون  نووخووبووگووان و 
ان  بیون جدا ا  توودی  بوا 
همه ی جان فشوانوی هوا و 
فداکاری هایشان( در میان 
دریووای موووات اجووتووراضووات 
تودی ای مردک، بوه خوا ور 
نووداشووتوون یووک بوورنووامووه ی 
 روشن کاری، ج ی  ماند.

این روشونوفوکوران دوآتشوه 
نوو ووش جوونووبووش هووای بووهوو  
 یوسته ی اجتماجوی نومویور 
کارگران و  نان و م لوموان 
و بووا نشووسووتووگووان و غووارت 
شوودگووان مووالووبوواخووتووگووان( و 
جوووانووان و بوویووکوواران و 
کووودکووان و  وورسووتوواران و 
خانوادی های  نودانویوان و 
همه موردک نواراضوی و بوه 
جان آمدی برای سرنگوونوی 
 را، دست ک  می گیرند. 
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Workers in Iran 
 از صفحه 

 کارگران در فیس بوک    
 دیدن کنید

بر اسا  خبرها  مدتوی اسوت در  
شهر سونونودج فشوار بور فوعوالویون  
مخت ف اجتومواعوی وارد مورحو وه  
جوودیوودی شووده اسووت و در طووو   
چند ماه گششته  این فشارها بوه  
جایی رسیوده کوه روزی نویوسوت  
که تعدادی فعا  کارگری و یوا  
اعضای گروه های کووهونووردی  
به صورت فردی یا بعضن دسوتوه  
جمعی از طورف اداره اطوالعوات  
احضووار و سوواعووت هووا مووورد  
بووازجووویووی خوورار نووگوویوورنوود. در  
رورهای اخیر احمد عزیزی  جموا   
یوسفوی  احومود خوموری بوه اداره  
اطالعات شهر سنونودج احضوار و  
مورد بوازجوویوی خورار گورفوتونود.  
پیشتر و در هفته هوای گوششوتوه  
نویوز موظوفور صوالو  نویوا  فورهواد  
چتانی  حبیب چتانی  لطوف الوه  
احووموودی  حوویوودر آخووتووه  افشوویوون  
ادب  احومود کوربوواسویوی  خوالوود  
حسینی  شالب حسیونوی  شوریوف  
ساعد پناه  حبیب کریمی و ...   
به این نهاد امنیتوی احضوار شوده  
بودند. اتهاک ایون احضوار شودگوان  
عموما" شرکت در موراسوم نووروز  

در سالن پردی  سننودج و یوا    ٣١ 
جووموو  آوری کوومووک و امووداد  
رسانی بوه زلوزلوه زدگوان اسوتوان  

 کرمانشاه بوده است. 
ایوون احضووارهووا و فشووارهووا نشووان  

می دهد که نیروهوای امونویوتوی  
به طور سیسوتومواتویوک بور روی  
فعالین شهر سنندج متمرکوز شوده  
اند و شمشیر را از روبرو بسته انود  
تا با فشار و توهودیود و از طوریو   
ای اد فضای جنوگ روانوی ایون  
فعالین را وادار به سکوت کنونود.  
ایوون روزهووا فشووار بوور اعضووای  
کمیته هماهنگی بورای کوموک  
به ای اد تشکل هوای کوارگوری  
به حدی رسیده کوه بسویواری از  
فعالین مدنی احضار شده  یوا بوه  
هوومووکوواری و یووا عضووویووت در  
کمیته همواهونوگوی موتوهوم موی  

 شوند. 
 

در حالوی فوعوالویون کوارگوری و  
اجتماعی شهر سنندج زیور فشوار  
نهادهای امنیتی خرار گرفته انود  
که در مناط  مخت ف کشوور از  
کارگران نیوشوکور هوفوت توپوه در  
شوش استان خوزستان گرفوتوه توا  
بازنشستگان و ما  بواخوتوگوان در  
تهران  در حا  اعتورا  و تو ومو   
نسوبووت بوه شوورایو  فووالکوت بووار  
زنودگووی خوود هسووتوونود. امووا در  
مووقووابوول گسووتوورش اعووتوورا  و  
نارضایتی به وضوعویوت مووجوود   
حوواکوومووان سوورمووایووه نوواتوووان از  
پوواسووخووگووویووی بووه مووطووالووبووات  
فورودسوتوان جواموعوه  ابوزاری جووز  

وعده های تووخوالوی و سورکووب  
معترضین در دستور کار نودارنود.  
ایون رویووه الووبوتووه چوویوز توازه ای  
نوویووسووت و هوومووواره نوویووروهووای  
امنیتی  انوتوظواموی و خضوایوی   
سووازمووان یووافووتووه بووه سوورکوووب  
کارگران  فوعوالویون کوارگوری و  
فعالین اجتمواعوی پورداخوتوه انود.  
حوواکووموویووت از هوور طووریووقووی بووه  
سورکووب کوارگوران  موعو وموان و  
دیووگوور بووخووش هووای جووامووعووه و  
تشکل هوای مسوتوقول آنوهوا کوه  
تنها نسبت به پوایوموا  شودن حو   
زندگی شان دسوت بوه اعوتورا   

 می زنند  فرو گشار نکرده است 
 

روزی نیست در گووشوه و کونوار  

این کشور خبر بازداشوت و فشوار  
بر فعوالویون کوارگوری و مودنوی  
شوونوویووده نشووود. امووا نوویووروهووای  
سرکوب به خوبی موی دانونود و  
باید هم بودانونود کوه اعوتورا  و  
نارضایتی بوه وضو  مووجوود در  
عم  مطالبات بر ح  بخش هوای  
مووخووتوو ووف مووردک وجووود دارد و  
تاروپود جامعه را در بور گورفوتوه  
است. بونوابورایون توا زموانوی کوه  
نابرابری و تبوعویوض کوه نوتویو وه  
حاکمیت سیستم سرمایه داری بور  
جان و ما  انسان اسوت  اعوتورا   
و مبارزه برای تغییر ایون شورایو   
هم وجود دارد و هیو  درجوه ای  
از سوورکوووب نوومووی توووانوود مووانوو   
گسترش جنبش اعتراضی جواری  

 گردد. 
ما دور تازه احضار و بازجویوی از  
فعالین کارگری و دیگر فعوالویون  
اجتماعی و اعضای گوروه هوای  
کوهنوردی شهر سنندج را به هور  
بهانه و دستاویزی موحوکووک موی  
کنیم و خواسوتوار پوایوان دادن بوه  
احضار و بازجویی آنوهوا هسوتویوم.  
این فعالین بخش جودایوی نواپوشیور  
مردک و جنبش هوای اجوتومواعوی  
هستند و هی  تهدیود و ارعوابوی  
نمی تووانود آنوهوا را از واخوعویوت  

 های جامعه جدا کند. 
 

کمیته هماهنگی بورای کوموک  
 به ای اد تشکل های کارگری  

 ٢٨٣١ بیست و سوک آذر    

 در محکومیت دور تازه فشار بر فعالین کارگری و مدنی سنندج
 کمیته هماهنگی برای کمک به ای اد تشکل های کارگری  
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 ٥٤ صفحه  

 ت م ا     ب ا   ا م پ ی ن   بوور ا ی   آ   ا د ی   اوا ر گور ا ن     ن د ا نوی 
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 

now.com-them-http://free 

 شهال دانشفر 
 کارگران در هفته ای که گششت 
 تجمع بزرگ بازنشستگان برگزار شد 

تجمع همزمان کارگران فوالد و ذغالسنگ کرمان در مقابل صندوق 
 بازنشستگان 

 اعتراض متحدانه کارگران نیشکر هفته و خانواده هایشان 
 

هفتوه گوششوتوه شواهود توحورکوی  
بیوسوابوقوه در جونوبوش کوارگوری  
بووودیووم. توو ووموو  پووانووزده هووزاره  
بازنشستگان در مقوابول مو و و    

  ٤ اعتیاب خدرتمند و یکوپوارچوه  
هزار کارگر نیشکر هوفوت توپوه و  
شرکت فعا  خوانوواده هوا در ایون  
اعووتووراضووات  توو ووموو  هوومووزمووان  
کارگران فوالد و ذشوا  سونوگ  
کوورمووان در مووقووابوول صوونوودوی  
بازنشستگان بوا شورکوت خوانوواده  
هووا  کووارزار  پوورسووتوواران بوورای  
دریافت ح  کارانه شان از جومو وه  
سوور توویووتوور هووای مووهووم ایوون  
اعووتووراضووات در هووفووتووه گووششووتووه  

 هستند. 
 

تووووجوووومووووع بووووزرگ 
بازنشستگان بورگوزار 

 شد
آذر بونوا بور فوراخووان از    ٢٣ روز  

خبل اعالک شده  ت م  پانزده هوزار  
نفری بوازنشوسوتوگوان در موقوابول  
موو وو وو  اسووالمووی بوور پووا شوود.  
بازنشستگوان تو ومو  ایون روز را  

خوود نواک    ٣١ مهمترین ت م  سا   
گشاشتند. در ایون روز موعو وموان  
بازنشسته  بازنشستگان کشووری   
لشگری  توامویون اجوتومواعوی بوا  
شووعووارهووای یووک اخووتووال  کووم  
بشه  مشوکول موا حول مویوشوه   
فریاد  فریاد  از ایونوهوموه بویوداد   
معویوشوت  مونوزلوت  حو  مسو وم  

  ٤ ماست  اتحاد  اتحاد  خ  فقور  

می یون  حقوی ما یک مویو ویوون   
دولت  م     بو  اسوت فوریوب  
م ت  عزا عوزا اسوت اموروز  روز  
عزا است امروز  حقوی بازنشوسوتوه  
زیر عوبوا اسوت اموروز  اعوتورا   
خووود را بووه فووقوور  تووبووعوویووض و  
بیحقوخی اعالک داشتند.  حضوور  
بازنشستگان صنای  فوالد نویوز در  
این ت م  برجسته بوود. پوالکوارد  
موا خووواهوان افووزایوش حووقووی بووه  

می یون تومان خو  فوقور    ٤ میزان  
می باشیم  یکی از پالکاردهوای  
برجسته این تو ومو  بوود. در ایون  
روز گارد امنیتی اجازه رفتون بوه  
جوو وووی موو وو وو  را بووه توو ووموو   
کنندگان نمیداد و یوک لوحوظوه  
شورانگیر این ت ومو  اعوتوراضوی   
شکستن سد نیروی گار ویوژه بوا  
ه وک ازدحواک وسویو  جوموعویوت و  
عوزک راسوو  بوازنشووسوتوگووان بوورای  
برپایی ت م  اعتراضی شان بوود.  

آذر    ٢٣ این چنویون بوود کوه در  
جوومووعوویووت پووانووزده هووزار نووفووره  

ساعت در خویوابوان    ٥ بازنشستگان  
ایستادند و شعار دادند و در پوایوان   
نیز با شعار تا ح  خود نگیریم از  
پووا نوومووی نشوویوونوویووم بوور تووداوک  

 مبارزاتشان پای فشردند.   
آذرتووسو  افورادی    ٢٣ در ت م   

شعار ال ه اکوبور سور داده شود و  
تعداد کمی هوم هوموراهوی کورد.  
این هشدار دهنده است. این شوعوار  
ها را به ت معات اعوتوراضوی موا  
می آورند تا صف اعترا  ما را  
متفری کنند و حرکوت موا را در  

چهارچوب نظاک خو وموداد کونونود.  
 اجازه ندهیم. 

در لحظاتی از این تو ومو  توالش  
های از سوی افراد معیونوی کوه  
همیشه تالششان کنتر  و موحودود  
کردن دامونوه اعوتوراضوات اسوت   
سخنانی در وصوف موقواموات و  
شیره ارائه شد  اما این توالش هوا  
با شعارهای اعتراضوی جوموعویوت  
عظیمی که در اعترا  بوه فوقور  
و تبعیض بوه خویوابوان آموده بوود   
عقوب زده مویوشود. از جومو وه از  
میان افرادی از همویون دسوت در  
آخر ت م  بزر  این روز  هیاتوی  
خووود گوومووارده تووحووت عوونوووان  
نوومووایوونوودگووان بووازنشووسووتووگووان بووه  
مشاکره با م  سیان نشستند  اموا  
بعد بدنه معوتور  بوازنشوسوتوگوان  
اعالک کوردنود کوه آنوهوا هویواتوی  
برای مشاکوره نوداشوتوه انود و توا  
وختی به خواسوت هوایشوان پواسو   
داده نشود  این اعتوراضوات اداموه  

 خواهد یافت. 
نکته خابل توجه دیگر خوطوعونواموه  
ای بووود کووه تووحووت عوونوووان  

آذر ارائووه شوود.    ٢٣ خووطووعوونووامووه  
خطعنامه ای کوه بوه هویویووجوه  
بیانوگور خوواسوتوهوای اعوتوراضوی  
بازنشستگان که در شوعوارهوایشوان  
آنووهووا را فووریوواد موویووزدنوود نووبووود.  
خطعناموه ای کوه توالش داشوت  
کوول ایوون حوورکووت اعووتووراضووی  
خوودرتووموونوود را در چوونوود عووبووارت  
اجرای خانون خدمات کشووری و  
همطرازی و شیره موحودود کونود   

که این نیز از موضوعوات دیوگور  
نارضایتی بازنشستگان در بعود از  
ایون حوورکوت بوزر  اعووتوراضووی  

 بود.  
جووالووب ایوونوو وواسووت بووعوود از ایوون  
حرکت عظیم اعتراضی  جریانوات  
راستی که دست را باختوه بوودنود  
و عروج چپ و رادیوکوالویوسوم را  
بیش از هر وخوت در اعوتوراضوات  
هزاران بازنشسته شاهد بوودنود  بوا  
اعالک اینکه حرکت موا سویواسوی  
نیست  بوه خوو  خوودشوان سوعوی  

آذر "اعواده    ٢٣ کردند از حرکوت  
حوویووتوویووت" کوونوونوود. امووا حوورکووت  

آذر و شووعووارهووای    ٢٣ بووزر   
کوبنده اش یک اتفوای سویواسوی  
مووهووم اسووت کووه در مووبووارزات  
بازنشستگان ثبت شد و نومویوتووان  
آن را با چنین تشبتاتی موخودوش  

 کرد.  
خالصه کالک ایونوکوه تو ومو  روز  

آذر بوازنشوسوتوگوان درسوهوای    ٢٣ 
گوورانووبووهووایووی بوورای مووا بووه جووا  
گشاشت. اعالک فراخوان این ت مو   
از خووبوول  خووطوواب آن عووالوه بووه  
بازنشستگان به شاش ین و خانوواده  
ها و بسی  اجتومواعوی وسویوعوش   
شعارهای رادیکا  و توعورضوی آن  
از جم ه دستواوردهوای موهوم ایون  
حرکت اعوتوراضوی بوزر  اسوت  
که مدیای اجتماعی ابوزار موهوم  

  ٢٣ سازماندهی اش بود. تو ومو   
آذر بووازنشووسووتووگووان را امووروز در  
موخعیت خدرتمنند تری خورار داده  
است  با اتکاء بوه ایون خودرت و  

این دستاوردهواسوت کوه مویوتووان  
بورای پویوگوویوری خوواسووتوهوا کووه  
اساسا خواستهای همه مردک اسوت  
به ج وو گواک بورداشوت. زنوده بواد  

 بازنشستگان 
 

توووجوووموووع هوووموووزموووان 
کووارگووران فوووالد و 
ذغالسنگ کرموان در 
موووقوووابووول صووونووودوق 

 بازنشستگان
آذر بازنشوسوتوگوان فووالد    ١١ روز  

در کرمان بونوا بور فوراخووانوی از  
خووبوول اعووالک شووده  هوومووراه بووا  
کارگران ذشا  سنگ و خوانوواده  
هووایشووان در مووقووابوول صوونوودوی  
بازنشسوتوگوی ایون شوهور تو ومو   
کردند و با شعارهای حوقووخوهوای  
بموخ  ح  مس م مواسوت و یوک  
اختال  کم بشه  مشکل ما حول  
موویووشووه  اعووتووراضووشووان را اعووالک  

کوارگور بوازنشوسوتوه    ٢٣٨ کردند.  
ذشا  سنگ کرمان از نیوموه دوک  

تواکونوون بوابوت سونووات    ٣١ سا   
پایان کار خود بیورت میانوگویون  

مویو ویوون تووموان    ٢٥١ تا    ٣١ از  
ط بکارند. حو  بویوموه آنوهوا نویوز  
پرداخوت نشوده اسوت. در هومویون  

آبوانومواه    ١٢ رابطه این کارگران در  
بهمن کرمان ت ومو     ١١ در میدان  

داشتند و به آنوهوا خوو  داده شوده  
بود که حقوی آذرماه آنوان فووری  
و حقووی آبوانومواه شوان توا پونو وم  

http://free-them-now.com
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 آذرماه  پرداخت شود.  
کارگر بوازنشوسوتوه  فووالد    ٥١١ 

کرمان نویوز بوه تواخویور دومواهوه  
حقوی آبان و آذر ماه آنوان و وعوده  
های پوچ مسئولیون و مشوخوص  
نووبووودن اوضوواد حووقوووی و درمووان  
پایدارشان اعوتورا  دارنود.  ایون  
کارگران در رابطه با این مووضوود  

آبوانومواه تو ومو     ١١ خبال نویوز در  
 داشتند. 
 

بازنشستگان فوالد مدتهاست کوه  
در شهرهای مخت ف در اعوتورا   
بوه سوطوو  نوواز  حووقووخووهوا  وضوو   
ناروشن بیموه درموانوی   توعوویو   
پوورداخووت حووقوووخووهووا در اعووتوورا   
هستند. این کوارگوران در تو ومو   

آذر    ٢٣ اعووتووراضووی بووزر  روز  
بازنشستگان در مقابل م    نیوز  

 حضور چشمگیری داشتند.  
هووزار بووازنشووسووتووه فوووالد بووا    ٣٥ 

موعووضوالت بسویوواری چووون عوودک  
پرداخت بموخو  حوقووخوهوا  هوزیونوه  
باالی درمان  سط  ناز  حوقووخوهوا  
و بی تامینی به لوحوام مسوکون  
روبرویند. بازنشستوگوان فووالد در  
ت معاتشان بارها اعترا  خوود را  
به دستمزدهای چند بار زیور خو   
فقر اعالک داشته و بر خواستوهوای  
افزایش حقووخوهوا بوه بواالی خو   

میو ویوون تووموان  پورداخوت    ٤ فقر  
بموخ  دستمزدها  و درمان رایگوان  
تاکید کرده اند. خوواسوت فووری  
بووازنشووسووتووگووان فوووالد پوورداخووت  
ط بهایشان است. در اعوتوراضوات  
ایوون کووارگووران نوویووز موودیووای  
اجتماعی نقش مهموی در اطوالد  
رسووانووی  اعووالک فووراخوووانووهووای  
اعووتووراضووی از خووبوول و توودارک  
سازمانیافوتوه بورای بورپوای آنوهوا  
داشووتووه اسووت. هووموویوونوویوون نووقووش  
خوانوواده هوا در اعوتوراضوات ایوون  
کارگران یک نقوطوه خووت موهوم  
بوده است. این اعتوراضوات اداموه  

 دارد.  
 

اعوتوراض موتوحودانووه 
کووارگووران نوویووشووکوور 
هووفووتووه و خووانووواده 

 هایشان 
هفته گششته  هفوتوه اعوتوراضوات  
متحودانوه و خودرتومونود کوارگوران  

هزار کارگر هوفوت    ٤ نیشکر بود.  
تپه از بخش های مخت وف آن در  
اعتیابند و خانواده نویوز هومودوش  
کارگوران در تو وموعوات شورکوت  
داند. در این هفته کارگوران جواده  
بستند. با  خامووش کوردن کووره  

بووخووارکووارخووانووه  کوول تووولوویوود را  
خواباندند. با ه وک به مودیوریوت و  
حراست  در مقابل خو ودری هوای  
آنووهووا ایسووتووادنوود. اعووالک کووردنوود  
مدیوریوت بوایود بورکونوار شوود. و  
مدتهاسوت کوه خوواسوتوار بویورون  
رفتن حراست و دیوگور نویوروهوای  
سرکوبگر از کارخانه هستنود. در  
این اعتراضات کارگران هفته تپوه  
با خودرت اتوحوادشوان در موقوابول  
توطئه گوری هوای کوارفورموا و  
مقامات مسئو  و تفرخه افوکونوی  
هایش ایستاده انود و مویوگوویونود  
وعده ب  اسوت  بوایود هور پواسو   
داده میشود  کتبا و رسما به آنهوا  
اعوالک شوود. کوارگوران نوویوشوکوور  

مواه دسوتوموزد طو وب    ٥ هفت تپه  
دارند و ح  بیمه شان نیز پورداخوت  
نشده است. در ت ومو  اعوتوراضوی  

آذر ماه کارگران نیوشوکور    ١١ روز  
هفت تپه  هنگامیوکوه موامووریون  
انووتووطووامووی بووا حضووور در موویووان  
کارگران در محل ت م  آنوهوا در  
مووقووابوول درب ورودی مووحوووطووه  
صنعتی تالش داشتند تا رضوایوت  
کارگران را برای برگزاری ج وسوه  
مشترک با اسود بویوگوی مودیور  
عامل کارخوانوه و نوموایونوده اداره  
اطووالعووات و دیووگوور مسووئووولوویوون  
موحوو ووی جوو ووب کوونوود  کووارگووران  

یکیدا اعالک کردند ایون جو وسوه  
بووایوود در مووحوووطووه درب ورودی  
محوطه صنعتی و با حضور هموه  
کارگران و بطور عو ونوی بورگوزار  
شود.  بدین ترتیوب کوارگوران بوه  
تیمیم گیری در م م  عموموی  

 شان تاکید گشاشتند.  
 

بدین ترتیب زیر فشار اعوتوراضوات  
کارگران مودیوریوت گواک بوه گواک  
عقب نشسته و توا کونوون فویوش  
های حقوخوی مورداد و شوهوریوور  
آنها را داده انود. اعوالک شوده بوود  
که پرداخت حوقووی شوهوریوور مواه  
مشوووروب بوووه پوووایوووان دادن بوووه  
اعوووتووویووواب کوووارگوووران اسوووت.  
کووارگووران نوویووز اعووالک کوورده انوود  
دیگر به این وعده ها باور نودارنود.  
دیگر حاضر به خبو  گرو گرفوتون  
دستوموزدهوایشوان بوه ایون صوورت  
نیستند. و تومواک طو وبوهوایشوان را  
میخواهونود. کوارگوران خوواسوتوار  
برکناری مدیریوت هسوتونود و در  
اعتراضاتشان بر ح  تشوکول خوود  
و رسمیت شونواخوتون سونودیوکوای  
نیشکر هفت تپه تاکید کرده انود.  
همویونویون یوک تواکویود دیوگور  
کارگوران در اعوتوراضواتشوان ایون  
بوده است که اگر بوه خواطور ایون  
اعتراضات کارگری دستگیر  یوا  

اخراج شود  اعتراضات خود را بوا  
خدرت بویوشوتوری اداموه خوواهونود  
داد. سووازمووانوویووابووی در موودیووای  
اجتمواعوی و اطوالد رسوانوی هور  
روزه  از نقطه خودرت هوای موهوم  
اعتراضات کارگران نیشکر هوفوت  
توپوه اسووت. درسوهوای موهوم ایوون  

 اعتراضات را باید آموخت. 
 

اعتراضات کارگران نیشکر هوفوت  
تپوه در داخول و در سوطو  بویون  
الم ی انعکوا  بسویواری داشوتوه  
است.  یکی از موضوعات موهوم  
کنگره فدراسیون اتوحوادیوه هوای  
کووارگووری بووخووشووهووای صوونووایوو   
کشووواورزی  موووواد شوووشایوووی   
هت داری  رستووران  تووزیو  موواد  
ششایی و تنباکو که در روزهوای  

اوت و او  سپوتواموبور بورگوزار    ١٣ 
شوود  حوومووایووت از خووواسووتووهووای  
کارگران نیشکر هوفوت توپوه بوود.  
هم اکنون نیز سایت خوبوری بویون  
الم  ی لیبراسوتوارت بوا گوشاشوتون  
نامه ای حوموایوتوی از موبوارزات  
کووارگووران نوویووشووکوور هووفووت تووپووه  
خواستار همبستگوی هوموگوان بوا  
خووواسووتووهووای اعووتووراضووی ایوون  
کارگوران شوده اسوت. ایون نواموه  

 حمایتی را وسیعا حمایت کنیم. 
 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 طب باید رایگان باشد.
 

طب و خدمات بهداشتی 
و پزشکی باید رایوگوان 
و در دسوتور  هوموگوان 
 بوووووووووووووووووووواشوووووووووووووووووووود
چقدر غیر انسانی است 
که یوک عضوو جواموعوه 
درد بوکوشود و بوهواطور 
فقر امکان مراجوعوه بوه 
درمانگاه و بیوموارسوتوان 
نداشتوه بواشود. چوقودر 
غیر انسوانوی اسوت کوه 

معالجه مردم بر اسوا  
کلفوتوی کویوف پوولشوان 
باشد. قشر محدودی از 
بووهووتووریوون امووکووانووات در 
کشووور و خووارج کشووور 
بوورخوووردار بوواشوونوود و 
اکووثووریووت جووامووعووه درد 
بکشند و زجور بوکوشونود 
اما تووان موراجوعوه بوه 
دکووتوور و بوویوومووارسووتووان 
نداشته باشونود. چوقودر 
بوویوورحوومووانووه و غوویوور 
انسانی است کوه کوودک 

یک کارگر بهاطر فوقور 
خووانووواده از بووهووتووریوون 
امکانات موجود پزشکوی 
مووحووروم بوواشوود. چووقوودر 
غوویوور موونووصووفووانووه و 
بوویوورحوومووانووه اسووت کووه 
کووارگووری کووه تووولوویوود 
کننده همه این امکانات 
است خود  از امکانوات 
جامعه کمترین سوهوم را 
 داشوووووتوووووه بووووواشووووود.
امووکووانووات بوورای درمووان 
رایگان و منواسوب بورای 

همگان وجوود دارد ایون 
نیام نامقد  سرموایوه 
داری اسووت کووه مووانووع 
تووحووقووق ایوون خووواسووت 

انسووووانووووی موووویووووشووووود. 
مهصوصا اگر این نیام 
با مذهب هم درآمیهوتوه 

 باشد 
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مارک   که خود آلمانی بود   
بشدت کشور خود را مورد حومو وه  
خرار داد. از نقطه نوظور آلوموان ایون  
یک جنگ تدافعی بود. اما چه  
کسی آلمان را در مووضوعوی خورار  
داده بود که به دفاد نویواز داشوتوه  
باشد؟ چه کسی وسوسه حم ه بوه  
آلمان را در ناپو وئوون بورانوگویوخوت؟  
پرو . پورو  بوا نواپو وئوون عو ویوه  
اطریش تواف  کرده بود. اگر پرو   

خوورد سویول سوربوازان    شکست موی 
فرانسه آلمان را فرا موی گورفوت.  
ولی پرو  خود بعد از پیروزی بور  
اطریش چوه کورد؟ بو وای آنوکوه  
آلمان آزاد را در مقابل فرانسه اسیر  
خوورار دهوود  آن نووه توونووهووا هوومووه  
فریبندگی نظاک خدیوموی پورو  را  
حووفووظ کوورد  بوو ووکووه حووتووی هوومووه  
خیوصیات مشخیه نظاک بناپارتی  

 را بر آن پیوند داد. 
اولین مرح وه توعویویون کونونوده  
جنگ با سرعت متحیر کننده ای  
خاتمه یافت. ارتش فورانسوه نشوان  
داد که ابدا آماده نوبوود. بورخوالف  
اعووالن الف زنووانووه وزیوور جوونووگ  
فرانسه مبنی بر اینکه همه چویوز  
تا آخرین دکموه آمواده بوود  نشوان  
داده شد که اگر واخعا دکوموه ای  
وجود داشت  چیزی نبود کوه ایون  
دکمه بوه آن موتویول گوردد. در  
مدت تقریبا شش هفته ارتش منظم  
فوورانسووه شووکووسووت خووورد. در دو  
سپتامبر  ناپ وئوون هوم خوود و هوم  
خ عه عظیم سدان را تسو ویوم کورده  
بود. در چهار سپتامبر جمهوری در  
پاری  اعالک شد. بوا وجوود اعوالک  
پوورو  مووبوونووی بوور ایوونووکووه بووا  
امپراطوری می جونوگود  جونوگ  
ادامووه یووافووت. وارد موورحوو ووه دوک   
مرح ه ای بسویوار طووالنوی تور و  

 سرسختانه تر گردید. 
بووالفوواصوو ووه پوو  از اعووالک  
جوومووهوووری در فوورانسووه  شووورای  

  ٣ عمومی دومین بیانیه خود را در  
در موورد جونوگ    ٢٣٢١ سپتامبر  

انتشار داد. این بار نیز بیانیه توس   
مارک  نوشته شوده بوود  کوه بوا  
ت زیه و تح یل عمیقش از آن لحظه  
تاریخی  و بیویورت پویوشوگوویوانوه  
واخعی اش  یکی از الوهواک بوخوش  

 ترین نوشته های مارک  بود. 
اکنون باید بخاطر بیاوریوم کوه  
مارک  حتی در بیانیه او  پویوش  
بینی کرده بود که این جنگ بوه  
نوابوودی اموپوراطووری دوک مونو ور  

ای    خواهد شد. بیانیه دوک بوا اشواره 
باین پیش بینی آشاز شد. انتقادی  
که وی خبال به سیواسوت خوارجوی  
پرو  کرده بود نیز به هومویون حود  
درست بود. جونوگ بوه اصوطوالح  
تدافعی به جونوگوی عو ویوه موردک  
فرانسه تبدیل شد. مدتها خوبول از  
سووقوووب سوودان و دسووتووگوویوور شوودن  
ناپ ئون  بم رد اینکه تو وزیوه بواور  
نکردنی ارتش بناپارت امری مس م  
گردید  شورای مشورتی نوظواموی  
پوورو  خووود را موودافوو  سوویوواسووت  
کشوووورگشوووائوووی اعوووالک داشوووت.  
مووارکوو  رفووتووار عوووامووفووریووبووانووه  
بورژوازی لیبورا  آلوموان را افشواء  
نمود. با استفاده از اطالعات تأمین  

که بوعونووان    –شده توس  انگ    
متخیص با دخت پیشرفت جنوگ  
را تعقیب می کرد و سقوب سودان  

مارک    –را پیش بینی کرده بود  
اسووتوودالالت نووظووامووی کووشابووانووه  
بیسمارک و ژنرالهای پروسوی در  
توجویوه تیورف الوزا  و لوورن را  

 افشاء نمود. 
وی  ضمن مخالفت با هرگونه  
تیرف یا اخش شرامت  بر این نوظور  
بود که اینگونه ص   اجبواری بوه  

شود.    جنگ دیوگوری مونو ور موی 
فرانسه میخواسته آنیه را کوه از  
دست داده بود دوباره به دست آورد   
و خووواسووتووار اتووحووادی بووا روسوویووه  
میشد. روسیه تزاری کوه پو  از  
جنگ کریمه هژمونی خود را از  
دسووت داده بووود  دوبوواره صوواحووب  
اخووتوویووار سوورنوووشووتووهووا در اروپووا  

گردید. این پیشگوئی سورشوار    می 
از فراست  این بیویورت در موورد  

گزیود     جهتی که تاری  اروپا برمی 
اثباتی تکان دهنوده و عومو وی بور  
حقای  اساسی مفهوک ماتریالیستی  
تاری  است. نوشته با ک وموات زیور  

پورسوتوان    یابد  "آیا میوهون   خاتمه می 
تتون واخعا باور دارند که آزادی و  
ص    با هل دادن فرانسه به آشوش  
روسیه  برای آلمان تضمین خوواهود  
شوود؟ اگوور خوودرت سووالح  شوورور  

هوای دودموان    پیروزی  و دسویوسوه 
س طنتی  آلمان را به جودا سواخوت  
بخشی از سرزمین فرانسه بکشاند   
آنگاه تنها دو راه در بورابور فورانسوه  

ماند. یا باید بوا پوشیورش    باخی می 
ای که باشد آلت دسوت    هر مخاطره 

ع نی توسعه ط بی روسیه گوردد   
یا  پ  از تأمل کوتاهی  خوود را  
دوباره برای یک جنگ "تدافعی"  
آماده سازد  نوه از آن جونوگوهوای  
"مح ی" که بوتوازگوی رسوم شوده   

 –بوو ووکووه یووک جوونووگ نووژادهووا  
جنگی با نژادهای متحد اسوالوی  

 و رومی." 
سرنوشت میهن پرستان آلمانی   
معاصر ما بود کوه بوبویونونود ایون  
پیشگوئی  تا آخرین ک مه  بووخوود  

 پیوندد. 
بیانیه با تشریحوی از مسوائول  
عم ی ای که در آن زمان در برابر  
طبقه کارگر خورار داشوت خواتوموه  
یافت. به کارگران میرا تووصویوه  
موویووشوود کووه خووواسووتووار صوو ووحووی  
شرافتمندانه و شناسائی جموهووری  
فوورانسووه شووونوود. بووه کووارگووران  
فرانسوی که در تنگنای بواز هوم  
دشوارتری خورار داشوتونود تووصویوه  
موویووشوود کووه هوووشوویووارانووه مووراخووب  
جمهوری خواهان بورژوا بواشونود و  
جمهوری را بورای تووسوعوه سوریو   
سازمان طبقاتی خویوش و بودسوت  
آوردن رهائی خوود موورد اسوتوفواده  

 خرار دهند. 
وخایعی که بالفواصو وه بووخوود  

پیوسوت عودک اطومویونوان موارکو   
نسبت به جمهوریخواهان فرانسه را  
کامال توجیه نمود. رفتار حقیورانوه  
آنها و آمادگی شان در موافقت با  
بوویووسووموووارک  در عووو  دادن  
کوچکترین اموتویوازی بوه طوبوقوه  
کارگر  کموون پواریو  را بووجوود  

  ٢٣٢٢ مه    ١٣ مار  تا    ٢٣ آورد ) 
ایوون اولوویوون توو ووربووه دیووکووتوواتوووری  
پرولتاریا در نامساعدترین شورایو    

ای که سه    پ  از مبارزه خهرمانانه 
ماه بطو  ان امید  شکست خوورد.  
شورای عمومی در موخعیتی نبود  
که به فرانسویان کوموک الزک را  
برساند. ارتشهای فرانسوه و آلوموان  
پواریوو  را از مووابوقووی فوورانسوه و  
مابقی جهان جدا ساختنود. کوموون  
براستی هوموبوسوتوگوی جوهوانوی را  
برانگیخت. حوتوی در روسویوه دور  
دست نیز پاس  انقالبی شنیده موی  

 شد. 
در طو  حیات کمون  مارک   
کوشید با هواداران بین الومو ول در  
فرانسه ارتباب خود را حفظ کونود.  
چند روز پ  از شوکوسوت کوموون  
مووارکوو  بوودرخووواسووت شوووورای  

ای را کوه اموروزه    عمومی خطابوه 
مشهور است نوشت. وی بوه دفواد  
از کوموونواردهوای پواریو  کوه از  
طرف تماک موطوبووعوات بوورژوازی  
مورد بدگوئی خرار گرفوتوه بوودنود  
خدک به پیش نهواد. نشوان داد کوه  
کمون پاری  در توکوامول جونوبوش  
پرولتری گاک عظیمی به پیش بوده  

ای بوده است از دولت    و نمونه اولیه 
پرولتاریائی که بوایود امور توحوقو   

بخشیدن به کوموونویوسوم را بوعوهوده  
گیرد. مدتها خبل  در نتی ه ت ربه  

  موارکو  بوه ایون  ٢٣٤٣ انقالب  
نتی ه رسیده بود که طبقه کارگور  
پ  از اینکه خدرت را کسب نمود   
نمی توانست تنها دستگاه دولوتوی  
بورژوازی را در دست گیرد  ب کوه  
مووی بووایسووت او  ایوون موواشوویوون  
بوروکراتیک و نیروی پ یوسوی را  
که بر روی آن اسوتووار بوود ویوران  
سازد. ت ربه کمون صحت این نظر  
را برای او اثوبوات نوموود. تو وربوه  
کمون ثابت کرد که پرولتاریا  پ   
از بست گرفتن خدرت  م بور بود  
ماشین دولتی خود را که منطوبو   
بر احتیاجوات خوویوش بوود بووجوود  
آورد. همین ت ربه کمون همینویون  
نشووان داد کووه دولووت پوورولووتووری  

تواند در محدوده حوتوی یوک    نمی 
شهر مرکزی وجود داشوتوه بواشود.  
برای اینکه خدرت پرولتاریا امکوان  
خوودرتووموونوود شوودن را داشووتووه بوواشوود  

بووایسووت تووموواک کشووور را در    مووی 
برگیورد  بورای تضومویون پویوروزی  

بایست توعودادی کشوور    نهائی می 
 داری را فراگیرد.   سرمایه 

باکونین و پیروانش بوه نوتوایو   
کامال متفاوتی رسیدند. مخالوفوت  
آنهوا بوا سویواسوت و دولوت حوتوی  
شدیدتر شد. آنها میرانه خواسوتوار  
شدند تا کمونها در اولیون فورصوت  
در شهرهای مخت ف بوجود آیونود   
این کمونها الهاک بخوش شوهورهوای  
دیگری می شدند تا ایون کوار را  

 دنبا  کنند. 
 )ادامه دارد  

 (٩٤مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس )
 دیوید ریازانف

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس اثر دیوید ریازانف توسط ناصر 
 اصغری تهیه و در کارگر کمونیست منتشر میشود!
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بنا بر خبر منتوشور شوده از سووی  
سوونوودیووکووای شوورکووت واحوود در  

آذر خوانوواده    ١١ مالخاتی که روز  
رضا شهابی با او در زندان داشوتوه  
انوود  نوویوومووه چووپ صووورت رضووا  
افتادگی داشوتوه و زیور چشوموش  
نیز فورو رفوتوگوی خواخ داشوتوه  
اسووت. بووه گووفووتووه رضووا شووهووابووی  
پزشک وی گوفوتوه اسوت کوه او  
سووکووتووه خووفوویووفووی داشووتووه اسووت.  
پزشک متخویوص پویوش از ایون  
اعووالک کوورده بووود کووه وضووعوویووت  
جسمانی وی بد و نباید در زنودان  
بماند. رضا در زندان بوطوور موکورر  
دچار فشار خون و خون دماد شوده  
بووود  و عوو وویوورشووم هوومووه ایوونووهووا  
جوونووایووتووکوواران اسووالمووی او را در  
زندان نگاهداشتند و برایش کواری  
ان اک نداده اند. اکنون نیوز بوعود از  
سکته ای که داشته او هومویونوان  
در بازداشت است. وضوعویوت رضوا  
شهابی نگران کننده است. به ایون  
عووموول جوونووایووتووکووارانووه حووکووومووت  

 اسالمی وسیعا اعترا  کنیم.   
رضووا شووهووابووی از چووهووره هووای  
سرشنا  کارگری و عضو هیوات  

مدیره سندیوکوای واحود اسوت. او   
بوخوواطوور مووبووارزاتوش بووا اتووهووامووات  
امنیتی و تحت عنووان "اخوال  در  
نظم و امنیت م وی" سوالوهوا عومور  
خود را در زنودان گوشرانوده اسوت.  
تاری  آزادی وی را ه دهم دیومواه  
ثبت کرده اند. این درحالیست کوه  

سوالوه    ٥ رضا شهابی محکومیت  
به پایوان    ٣٤ شهریور    ١٤ اش را در  

رسانده است. و با فشار دادستوانوی  
تهران و با بهانه اینکه سوه مواه از  
مرخیی اش توایویود نشوده  بورای  
گشراندن سه ماه حب   خود را بوه  
زندان رجایی شهر موعورفوی کورد.  
اما پ  از ورود بوه زنودان اجورای  
احکاک زندان به رضا شهابی ابوالد  

روز از مورخیوی    ٣١٣ کرد کوه  
پوزشوکوی توایویود نشوده و شویوبوت  
محسوب میوشوود و بوایود موعواد   
ایاک شویوبوت  در زنودان بواشود. در  
اعتورا  بوه ایون حوکوم شوهوابوی  
پن اه روز اعتیاب ششا بوود و در  
حمایت از وی کوارزاری جوهوانوی  
بووه راه افووتوواد. زیوور فشووار ایوون  
اعتراضات به او وعوده رسویودگوی  
به پرونده اش را دادنود. عو ویورشوم  
همه اینها رضا شهابی را همینوان  

 در بازداشت نگاهداشته اند.  
سندیوکوای شورکوت واحود ضومون  
اعالک ایون خوبور خوواسوتوار آزادی  
فوری و بودون خویود و شورب وی  
شووده و نووهووادهووای اموونوویووتووی و  
دادستانی تهران و مستولیون زنودان  
را مسئو  حفظ جوان وی دانسوتوه  

 است.  
هوموویودا بووا سوونودیووکووای واحوود و  
خانواده وی خواستار آزادی فووری  
و بدون خید و شرب رضوا شوهوابوی  
خواستار آزادی فوری وی شوونود.  
رضوا بووایود فووورا توحووت درموان و  

 معال ه خرار گیرد.  
همینین اخبار از تشودیود احضوار  
ها و تهدید فوعوالویون کوارگوری و  
اجتماعی خیوصا در شهر سننودج  
حکایت دارد. از جم ه بنا بور خوبور  
مونوتووشور شوده از سووی کوموویوتووه  
هماهنوگوی بورای ایو واد تشوکول  
های کارگری در رورهوای اخویور  
احمد عزیزی  جما  یوسفی  احمود  
خوومووری بووه اداره اطووالعووات شووهوور  
سنندج احضار و موورد بوازجوویوی  
خرار گرفتند. پیشتور و در هوفوتوه  
های گششته نیز مظفر صال  نویوا   
فرهاد چتانوی  حوبویوب چوتوانوی   
لطف الوه احومودی  حویودر آخوتوه   
افشین ادب  احومود کوربواسویوی   
خالد حسیونوی  شوالوب حسویونوی   
شریف ساعد پناه  حبیب کوریوموی  
و ...  به این نهاد امنیتی احضوار  
شووده بووودنوود. اتووهوواک ایوون احضووار  
شدگان عموما" شرکت در موراسوم  

در سالن پردی  سونونودج    ٣١ نوروز  
و یا جم  آوری کوموک و اموداد  
رسوانووی بووه زلووزلووه زدگووان اسووتووان  

 کرمانشاه بوده است. 
این احضار هوا در حوالوی صوورت  
میگیرد  که اعتراضات کارگری  
و کل جامعه هر روز گسوتورده تور  
میشود. از اعتراضات هزاران نوفوره  
بازنشستگوان در موقوابول مو و و   
اسالمی  تا اعتراضات مووفوقویوت  
آمیز خدرتمند کوارگوران در هوفوتوه  
تووپووه  از اعووتووراضووات وسوویوو  در  

دانشگاه در آستانه روز دانشو وو و  
تداوک آن توا اعوتوراضوات هور روزه  
مالباختگوان در خویوابوانوهوا عو ویوه  
بساب دزدساالری حکومت  نمونوه  
هووووای بووووارز آنسووووت. سووووخوووون  
بووازنشووسووتووگووان دراعووتووراضوواتشووان   
سووخوون کووارگووران هووفووت تووپووه در  
اعووتووراضوواتشووان ایوونووسووت کووه از  
دستگیری و زندان نمیترسیم. اگور  
احدی دستگیر شوود  اعوتوراضوات  
گسترده تر خواهد شود. و تواکویود  
سندیکای نیشوکور هوفوت توپوه در  
پویووامووش خووطوواب بووه کوارگووران و  
تشوکو وهوای کوارگوری  ایو واد و  
تقوویوت تشوکو وهوای کوارگوری و  
اتووحوواد ایوون تشووکوو ووهووا در بوورابوور  
تعرضات هور روزه بوه زنودگوی و  
معیشت کارگران و  کل جواموعوه  

 است.  
کوومووپوویوون بوورای آزادی کووارگووران  
زنوودانووی ضووموون مووحووکوووک کووردن  
تشوودیوود فشووار بوور روی رهووبووران  
کارگری و فوعوالویون اجوتومواعوی   
خووواسووتووار توووخووف فوووری ایوون  
احضارها و بازجویوی هواسوت. موا  
نیز همیدا با سندیکوای نویوشوکور  
هووفووت تووپووه  و توواکوویوود بوور اموور  
سووازمووانوویووابووی کوواری و تووقووویووت  
تشکو وهوای کوارگوری بور اتوحواد  
عمل تشک های کارگری در برابور  
تعرضوات حوکووموت بوه فوعوالویون  

 کارگری و اجتماعی هستیم.  

موا بوار دیوگور بور کوارزار عو ویووه  
امنیتوی کوردن موبوارزات تواکویود  
کوورده و خووواسووتووار لووغووو توومووامووی  
احکاک امنیتی صوادر شودن بورای  
فووعووالوویوون کووارگووری  مووعوو وومووان و  
فعالین اجتمواعوی هسوتویوم. رضوا  
شووهووابووی   اسووموواعوویوول عووبوودی   
محسن عمرانی  موخوتوار اسودی   
مووحوومووود بووهووشووتووی از مووعوو وومووان  
معتر  و آتنا دائمی فوعوا  دفواد  
از حقوی کودک و حقوی زنوان و  
ع یه اعداک درکنار شمار بسویواری  
از فعوالویون موعوتور  اجوتومواعوی  
تحت عناوینی چون اخال  در نظوم  
و امنیت م ی در زنودانونود. رضوا  
شهابی  اسماعیل عبدی  محموود  
بهشتی  محسن عمرانی  موخوتوار  
اسوودی  آتوونووا دائوومووی و توومووامووی  
زندانیان سیاسی باید فورا از زنودان  
آزاد شوند.  تمواموی پورونوده هوای  
اموونوویووتووی تشووکوویوول شووده بوورای  
کووارگووران  مووعوو وومووان و فووعووالوویوون  
اجتماعی باید لغو شود. وسیعا بوه  
کووارزار عوو وویووه اموونوویووتووی کووردن  

 مبارزات بپیوندیم. 
 ٣١ آذر    ١٤ 

 
کوومووپوویوون بوورای آزادی کووارگووران  

 زندانی 
Shahla.daneshfar ١@

gmail.com 
h t tp : / / f r ee -them -

now.com/ 

 وضعیت رضا شهابی نگران کننده است
 تشدید احضار فعالین کارگری و اجتماعی در سنندج 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

ما بار دیگر بر کارزار علیه امالنالیالتالی کالردن مالبالارزات تالاکالیالد کالرده و  
خواستار لغو تمامی احکام امنیتی صادر شدن برای فعالالیالن کالارگالری،  
معلمان و فعالین اجتماعی هستیم. رضا شهابالی،  اسالمالاعالیالی عالبالدی،  
محسن عمرانی، مختار اسدی، محمود به تی از معلمان مالعالتالر  و  
متنا دائمی فعال دفاع از حقوق کودک و حالقالوق زنالان و عاللالیاله اعالدام  
درکنار شمار بسیاری از فعالین معتر  اجالتالمالاعالی تالحال  عالنالاویالنالی  
چون اخالل در نظم و امنی  ملی در زندانند. رضا شهابالی، اسالمالاعالیالی  
عبدی، محمود به تی، محسن عمرانی، مختار اسدی، متالنالا دائالمالی و  
تمامی زندانیان سیاسی باید فورا از زندان مزاد شوند.  تمامالی پالرونالده  
های امنیتی ت کیی شده برای کارگران، معلمان و فالعالالالیالن اجالتالمالاعالی  
 باید لغو شود. وسیعا به کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات بپیوندیم. 
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 اخبار کارگری
 بهش ایران:  نسان نودینیان

 بهش بین المللی: داوود رفاهی 
تووجوومووع اعووتووراضووی کووارگووران      

توایور موقوابول وزارت  بازنشسته کیان
 صنعت، معدن و تجارت

آذر جوموعوی از کوارگوران    ١٢ ساعت یازده صبو  روز  
بازنشسته کارخانه الستویوک سوازی کویوان توایور بونوا بور  
فراخوانی از خبل اعالک شده در اعترا  بوه پورداخوت نشودن  
سنوات ایاک خدمت خود مقوابول وزارت صونوعوت  موعودن و  

 ت ارت ت م  کردند.  
بوه تودریو     ٣١ بازنشسته کیان تایر کوه از سوا     ٤١١ 

بازنشسته شده اند هنوز ح  سنوات پایان خدمت خوود را از  
کارخانه دریافت نکرده اند. مطاب  تعهد هیوات حوموایوت از  
صنای  در آن سا  که مدیریت موخت کیان تایر را داشوتونود  
خرار بود که تا تسویه کامل سنوات پایان خودموت هور مواه  

هزار تومان به این کارگران پرداخوت شوود. و اکونوون    ٥١١ 
مویو ویوون    ۸۸۸توا    ۸۸هر کداک از این کارگران بین  

تومان از کارخانه کیان تایر طو وبوکوار هسوتونود. کوارگوران  
هزار تومان در مواه    ۰۸۸میگویند حتی با پرداخت همان  

حساب آنها بیش از یک دهوه طوو  خوواهود    هم روند تسویه 
کشید. این کارگران خبال نیوز در هوفوتوم تویور مواه تو ومو   
مشابهی مقابل وزارت صنعت و معدن داشتند. که به آنوهوا  
وعده حل مشک شان را دادند ولی هویو  اخوداموی صوورت  

 نگرفته است. این اعترا  ادامه دارد. 
 
آذر: توجوموع کوارگوران راه آهون  ٢٦

تووبووریووز در اعووتووراض بووه تووعووویووق 
پرداخت سوه مواه دسوتوموزد و عودم 

 ایمنی شغلی خود 
 کارگران ج وی حرکت تبریز به مشهد را گرفتند. 

کارگران خو  آهون آذربوایو وان در اعوتورا  بوه عودک  
حقوخی و خوطور از      ماه بی   ۸ساله و    ۸کار      دریافت پایان 

دست دادن شغل شان دست به اعترا  زدنود. هور کوداک از  
کارگران نزدیک به ده می یون ط بکارند و بخاطر آن خوبوال  
نیز اعتیاب داشتند. در این حرکوت اعوتوراضوی کوارگوران  

ها نوشتوه اسوت     هایی در دست دارند که روی آن   دستنوشته 
و   «ایوم   حقوی و موزایوا نوگورفوتوه »و   «امنیت شغ ی نداریم »
 «حقوی هایمان را میوخوواهویوم »  «هایمان پرداخت نشده   بیمه »

 و تبعیض تا کی 
سوا  اسوت    ٢١ به گفته کارگران آنها نزدیک به ده تا  

که خراردادی و بیورت پیمانی کار مویوکونونود. شورکوتوی  
که کارش تماک شده به آنها بدهکار است و جوابشان را هوم  
نمیدهند. کوارگوران خوواسوتوار پورداخوت فووری طو وبوهوا و  

 خراردادهای دائم کاری هستند. 
 

تجمع اعتراضی کارگران بازنشوسوتوه 
توایور موقوابول وزارت صونوعوت،  کیوان

 معدن و تجارت
آذر جوموعوی از کوارگوران    ١٢ ساعت یازده صبو  روز  

بازنشسته کارخانه الستویوک سوازی کویوان توایور بونوا بور  
فراخوانی از خبل اعالک شده در اعترا  بوه پورداخوت نشودن  
سنوات ایاک خدمت خود مقوابول وزارت صونوعوت  موعودن و  

 ت ارت ت م  کردند.  
بوه تودریو     ٣١ بازنشسته کیان تایر کوه از سوا     ٤١١ 

بازنشسته شده اند هنوز ح  سنوات پایان خدمت خوود را از  
کارخانه دریافت نکرده اند. مطاب  تعهد هیوات حوموایوت از  
صنای  در آن سا  که مدیریت موخت کیان تایر را داشوتونود  
خرار بود که تا تسویه کامل سنوات پایان خودموت هور مواه  

هزار تومان به این کارگران پرداخوت شوود. و اکونوون    ٥١١ 
مویو ویوون    ۸۸۸توا    ۸۸هر کداک از این کارگران بین  

تومان از کارخانه کیان تایر طو وبوکوار هسوتونود. کوارگوران  
هزار تومان در مواه    ۰۸۸میگویند حتی با پرداخت همان  

حساب آنها بیش از یک دهوه طوو  خوواهود    هم روند تسویه 
کشید. این کارگران خبال نیوز در هوفوتوم تویور مواه تو ومو   
مشابهی مقابل وزارت صنعت و معدن داشتند. که به آنوهوا  
وعده حل مشک شان را دادند ولی هویو  اخوداموی صوورت  

 نگرفته است. این اعترا  ادامه دارد. 
 

اعتصاب کوارگوران کشوت و صونوعوت 
 میان آب

آذر کووارگووران کشووت و صوونووعووت موویووان آب در    ١٢ 
اعترا  به تالش کارفرما برای انعقاد خرارداد سواعوتوی و  
عوودک پوورداخووت پوواداشووهووای کووارگووران خووراردادی و دیووگوور  

 مزایا.دست از کار کشیده و ت م  کردند 
 

مدیریت هفت تپه به تعهود  عومول 
 نکرد و کارگران اولتیماتوم دادند.

آذر بنا بر توافوقوات صوورت گورفوتوه و توعوهودات    ١١  
مدیریت  خرار بود مزد عقب افتاده مواه شوهوریوور کوارگوران  
پرداخت شود  اما خبری نشود. کوارگوران هوفوت توپوه نویوز  
اولتیماتوک داده اند که اگر فردا این پو  بوه حسوابشوان وارد  
نشود و همینطور مزد رانندگان ایاب ذهاب پورداخوت نشوود   

 اعتراضاتشان را خدرتمند تر از سر بگیرند. 
 

پوووروفووویووول »توووجوووموووع کوووارگوووران 
 برای معوقات مزدی«ارومیه

در    «پوروفویول ارومویوه »آذر  کوارگوران کوارخوانوه    ١٥ 
اعترا  به پرداخت نشدن مطالبات موزدی خوود درموقوابول  

هوا    ساختمان استانداری آذر بای ان شربی ت ومو  کوردنود. آن 
شود کوه    نفر می   ٥١ گویند شمار معترضان نزدیک به    می 

در یازده ماه گششته با مشکل پورداخوت موعووخوات موزدی  
اند. به ادعای این کارگران   فعالویوت توولویودی    مواجه بوده 

محل کارشان از یک ماه خبل متوخف شده و در نتی وه آن  
اند. همینین به نقل از این کوارگوران گوفوتوه    بالتک یف شده 

هایوی ایو واد    شود که در پرداخت ح  بیمه آنها نیز وخفه   می 
ای سوا  تومودیود    شده است به طوری که در برخی از ماهوه 

هوا بوا مشوکول روبورو    های آن   دفترچه بیمه اعضای خانواده 
است. برپایه این اطالعات ظاهرا کارگران این مو وتومو     بوده 

صنعتی دلیل به تعوی  افتادن موطوالوبوات موزدی خوود را  
تامین نشدن مناب  مالی کارخانه از سوی کارفرما عونووان  

کنند. به گفته کارگران که پیش از این نویوز چونودیون    می 
هوای دولوتوی    بار در محوطه کارخانه ومقابل ساختمان نهواد 

انود گوفوتوه    استان وشهرستان دست به اعتورا  صونوفوی زده 
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نفر از همکارانشوان بورای پویوگویوری خوانوونوی    ٣٢ شود    می 
مطالبات صنفی خود به اداره تعاون کار ورفواه اجوتومواعوی  

لوولوه      انود. گوفوتونوی اسوت کوارخوانوه   ارومیه شکایت کورده 
پروفیل ارومیه در فاز دوک شهر صنعتی ارومویوه واخو  شوده  

 مشغو  بکار هستند.   کارگر در آن   ٢١١ و دست کم  
 

بوورای دسووتوومووزد  «تووال »"فووراخوووان 
 باالی خط فقر"

مان با هوم نوخووانود. بواز شوانو     امسا  هم دخل و خرج 
آوردیم که گشرمان به دکتر و بویوموارسوتوان و... نویوفوتواد   

ی بخور و نمیر بایود از آشونوا    وگرنه برای تأمین همین سفره 
گرفتیم. نیفِ بویوشوتور دسوتوموزدموان    و شریبه خر  می 

شوود.    خوانوه یوا اخسواب بوانوک موی   صرف پورداخوت اجواره 
ی مهد کودک  مدرسه و دانشوگواه هوم کوه خووز    شهریه 

 باالی خوز است.  
ایم چون به جای هشوت سواعوت کوار    تا حاال زنده مانده 

روز  ده دوازده ساعت و حوتوی روزهوای توعوطویول     در شبانه 
ایوم.    هاست خید تفری  و سفر را هوم زده   کنیم. مدت   کار می 

شوویوم! توأخویور    با این روند  دیور یوا زود مسوتوهو وک موی 
کارفرما در پورداخوت هومویون دسوتوموزِد زیور خو  فوقور   

تر کرده اسوت. زنودگوی یوک کوابوو     روزگارمان را سیاه 
 دائمی شده است! 
 شود!   داران چای می   کنیم  حساب سرمایه   ما کار می 

هوا    سازیم  برج و ویوال نیویوب بسواز و بوفوروش   ما می 
 شود!   می 

های ن ومی به جیب مودیوران    کنیم  حقوی   ما تولید می 
 شود...   می   دولتی و خیوصی سرازیر  

ما کارگران  مع مان  پرستاران  بازنشوسوتوگوان و... در  
توپوه  چوادرمو وو     ایم. در هوفوت   برابر این وضعیت تس یم نشده 

ایوم     ها و... موبوارزه کورده   دره  عس ویه  هپکو  شهرداری   آی 
ایم  بوا اتوهواموات امونویوتوی بوه زنودان    باطوک و شالی خورده 

 ایم!   ایم اما هرگز تس یم نشده   افتاده 
ای نیست جز متشکل شدن و پیوستن به یکودیوگور    چاره 

 و گسترش مبارزه ع یه این وضعیت ضد انسانی... 
تالش کنیم  بنویسیوم  گوفوتوگوو کونویوم  بوپویوونودیوم و  

 صدا بگوییم    یک 
 «دستمزد باید باالی خ  فقر باشد! »
 

تووجوومووع بووازنشووسووتووگووان در بوورابوور 
 استانداری اصفهان. 

روز از آذر ماه خبری از حقووی آبوان مواه    ١٥ با گششت  
نشده است. بازنشستگان فوالد به تو وسوم هوولونواک آیونوده  
فروپاشی صندوی های بازنشوسوتوگوی توبودیول شوده انود و  
شرای  شیرخابل تحمل تر فوردای عومووک بوازنشوسوتوگوان را  
بازتاب می دهند. حقوی آنها را حواال دیوگور مواه بوه مواه  
رسما نمی دهند و چاره ای جز اعترا  برای زحموتوکوشوان  
فوالد باخی نگشاشته انود. تو ومو  کونونودگوان شوعوار موی  

 دهند  
 حسین حسین شعارشون  حقوی ودزدی کارشون 

عزا عزاست امروز روز عزاست امروز حقووی بوازنشوسوتوه  
 زیر عباست امروز 

 یه اختال  کم بشه/مشکل ما حل می شه 
 

تجمع کوارگوران موعودن ذغوال سونوگ 
الووبوورز شوورقووی در اعووتووراض بووه 

 واگذاری مجتمع رفاهی
خوه خضوایوی و شوهورداری شواهورود فشوار بورای بوی  
خانمان کردن کوارگوران را شودت داده و موراجو  خضوایوی  

اخطاریه تخ یه فرستاده اند جمعی از کارگران موعودن زشوا   
درصود از سوهواک    ٥ سنگ البرز شرخی که در موالوکویوت  

هکتاری تاسیسات رفاهی و خودمواتوی ایون    ٤١ م موعه  
آذر    ١٥ واحد تولیدی سهیم هستند  صوبو  اموروز شونوبوه ) 

ماه   در اعترا  به مشخص نبودن وضعیوت سوهواک خوود   
مقابل ساختمان اداری شرکت ت م  کوردنود.  ایون تو ومو   

صب   با همراهی جموعوی از    ٣ اعتراضی از حوالی ساعت  
کارگران شاشل و بازنشسته معدن البورز شورخوی بورپوا شوده  

درصوود سووهوواک    ٥ اسووت. کووارگووران مووعووتوور  و مووالووک  
هکتاری تاسیسات رفاهی و خودمواتوی ایون    ٤١ م موعه  

واحد معدنی در شهر شاهرود گفتند  تاسیسوات رفواهوی و  
خدماتی این واحد معدنی در ب وار شهید بهوشوتوی شواهورود  

سا  پویوش کوه شورکوت ذوب آهون    ٤ خرار دارد و از حدود  
اصفهان مالکیت معدن البرز شرخی را برعهده گورفوت  ایون  

م موعه تفریحی نیز به شوهورداری شواهورود واگوشار شود.   
معترضین که خواسوتوار لوغوو ایون واگوشاری شویوراصوولوی  

های این م تم   در بهتریون نوقوطوه    گویند زمین   هستند می 
شهر شاهرود خرار دارد اما مدیریت پیشیون موعودن آن را بوا  
خیمتی نواز  بوه شوهورداری شواهورود واگوشار کورده اسوت.  

درصود    ٥ کارگران با بیان اینکه ما خواستار تعیین تک یف  
ها ایون    سهاک خود هستیم  افزودند  در  زمان واگشری زمین 

م تم  بارها دسوت بوه اعوتورا  زدیوم کوه درنوهوایوت بوا  
توجهی مسئوالن مواجوه شود. در عویون حوا  از زموان    بی 

واگشاری تاکنون شهرداری شاهرود بخش کمی از خویوموت  
معام ه را پرداخت کرده است. کارگوران موعوتور  موعوادن  
البرز شرخی با یادآوری اینکه محل سوکوونوت  تواسویوسوات  

های کوارگوران زشوا     رفاهی و خدماتی بسیاری از خانواده 
هوا خورار دارد  افوزودنود     سنگ البرز در محدوده این زمیون 

در صورت تحق  این موضود  آنها ناچارند مونواز  خوود را  
 تخ یه کنند. 
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تجوموع جووانوان در شوهور شوو  در 
اعتراض به بیوکواری ، اعوتوراضوات 

 علیه بیکاری گستر  می یابد
آذر جوومووعووی از جوووانووان در شووهوور شوووش در    ١٢ روز  

هوایوی در    اعترا  به بیکاری ت م  کردند. آنها دستنوشتوه 
بویوکواری توا   »دست داشتنود کوه روی آن نووشوتوه اسوت  

 «التحییالن بیکار  به ما کار بودهویود   ما فارد »و   «کی؟ 

 «به جوانان شوشی کار بدهید  »و  
 

تووجوومووع اعووتووراضووی کووارگووران و 
 پیمووانکووواران سد رودبار 

آذر ماه  جمعی از کارگران و پیمووانکووووواران سود  ١٢ روز  
رودبووار لرستان مقابل ساختمان شرکت آب و نویوروی مونوابو   
آب ایران برای گرفتن مطالبات پرداخت نشده خود دست بوه  

 ت م  اعتراضی زدند. 
 

کارگران برخی از واحدهای نویوشوکور 
 هفت تپه دست از کار کشیدند 

بنا بر گرارشات منوتوشور شوده از سووی اتوحوادیوه آزاد  
آذر کارگران خسوموت هوای بوانوک    ١٢ کارگران ایران روز  

ماشین االت و زیر بنایی شرکت کشت و صنعوت نویوشوکور  
هفت تپه بدلیل خ وف وعوده کوارفورموا در واریوزی حوقووی  

 شهریورماه دست به اعتیاب زدند 
این اعتیاب بدنبا  خ ف وعوده کوارفورموای نویوشوکور  

آذر    ١٨ هفت تپه از اولین بند تواف  ان اک گورفوتوه در روز  
آنها مبنی بر " پورداخوت دسوتوموزد شوهوریوورمواه " ضوورت  
گرفت. کارگران میگویند توا پویواموک واریوز حوقووی بوه  
گوشی ها ارسا  نشود به اعتویواب خوود اداموه خوواهونود  
داد. همینین حدود سه هزار نفر از کارگران دیگر هوموانونود  
واحدهای خووراک داک  موهونودسوی  بوازرگوانوی و اداری  
اعالک کردند چنانیه تا پایان ساعت کواری اموروز حوقووی  
شهریورماه بوه حسوابشوان واریوز نشوود فوردا بوه هوموکواران  

 اعتیابی خود خواهند پیوست. 
 

ادامه تجمعوات اعوتوراضوی کوارگوران 
 الوان تابلو: 

نوفور از کوارگوران کوارخوانوه الوان    ١١١ آذر بیش از   ١١ روز  
تاب و تولید کننده تاب وهای الکترونویوکوی در اعوتورا  بوه  
عدک پرداخوت ده مواه موزد خوود حو  بویوموه شوان موقوابول  
استانداری ت م  کردند. در این ت م  اعتراضوی کوارگوران  

کردند که بر روی آن نووشوتوه شوده    پالکاردهایی حمل می 
 «حقوخی   ماه بی   ۸زلزله یعنی  »بود   

  ۸۸۸کارخانه الوان تاب و تا سا  گششتوه بویوش از  
کارگر داشت اما صد نفر آن در این یوکوسوالوه اخوراج شوده  
اند. این کارگران دو هوفوتوه پویوش نویوز تو وموعوی موقوابول  

 استانداری برگزار کرده بودند. 
 
آذر: توجوموع کوارگوران راه آهون  ٢٦

تبریوز و زنوجوان در اعوتوراض بوه 
 تعویق پرداخت دستمزدها

کارگران راه آهن در توبوریوز جو ووی حورکوت توبوریوز بوه  
 مشهد را گرفتند. 

کارگران خو  آهون آذربوایو وان در اعوتورا  بوه عودک  
حقوخی و خوطور از      ماه بی   ۸ساله و    ۸کار      دریافت پایان 

دست دادن شغل شان دست به اعترا  زدنود. هور کوداک از  
کارگران نزدیک به ده می یون ط بکارند و بخاطر آن خوبوال  
نیز عتیاب داشتند. در این حورکوت اعوتوراضوی کوارگوران  

ها نوشتوه اسوت     هایی در دست دارند که روی آن   دستنوشته 
و   «ایوم   حقوی و موزایوا نوگورفوتوه »و   «امنیت شغ ی نداریم »
 «حقوی هایمان را میوخوواهویوم »  «هایمان پرداخت نشده   بیمه »

 و تبعیض تا کی 
سوا  اسوت    ٢١ به گفته کارگران آنها نزدیک به ده تا  

که خراردادی کار میکنند. شرکتی که کارش تومواک شوده  
به آنها بدهکار است و جوابشان را هم نمویودهونود. کوارگوران  
خواستار پرداخت فوری ط بها و خوراردادهوای دائوم کواری  

 هستند. 
 

تجمع کارگران پرو ه دو خطه کردن 
برای معوقات «تهران-آهن زنجان راه»

 مزدی
آهن زن ان به توهوران  بوا    آذر کارگران پیمانکاری راه   ١١ 

ت م  در مقابل ساختموان اسوتوانوداری پویوگویور موطوالوبوات  
مواه بوه    ۶معوخه خود شدند.این کارگران دست کم سه تا  

مزد ط ب دارند. همینین در سا  جواری کوارفورموا هونووز  
 خراردادی با آنها امضا نکرده است.  

کارگران راه آهن می گویند در صوورتوی کوه حوقووی  
شان همینان پرداخوت نشوود از ایون پو  جو ووی حورکوت  

 خطارها را می گیرند 
 

فروشان مالیری بوا  ضرب و شتم میوه
باتوم , چند نفر راهی بیوموارسوتوان 

 شدند

آذر   نیروهای سد معبر شهرداری مالیر در مویودان    ١١ 
فروش را مسودوک و آنوهوا    آزادی این شهر با باتوک چند میوه 

 را راهی بیمارستان کردند 
 فروشان     گزارش یکی از این میوه 

من و برادرانم صاحوب چونود موغوازه در مویودان آزادی  
مالیر هستیم و صب  دیروز مشوغوو  اسوتوراحوت بوودیوم کوه  
موتوووجووه شوودک نوویوروهووای سود مووعووبور شووهورداری در حووا   

 های ما هستند    آوری میوه   جم  
پ  از اعترا  بوه نویوروهوای شوهورداری آنوهوا بوا موا  

 درگیر شدند و با باتوک به جان ما افتادند 
در این درگیری پای برادرک آسویوب دیود و سورش نویوز  
ضربه خورد و جوای بواتووک بور روی بودن مون بوه وضووح  

 مشخص است. 
نفر نیروی سد معبر با دو دسوتوگواه وانوت موزدا    ۸۸

یورش بردند و این افراد بدون اینکه از خوبول بوه موا اخوطوار  
 دهند با ما درگیر شدند. 

 کارگران
 

خطر مرگ رضا شوهوابوی در صوورت 
 تداوم حبس ظالمانه! 

سندیکای کارگران شرکت واحد از هوموه کوارگوران و  
تشکالت کارگری ایران و سراسر جهان درخوواسوت دارد بوا  

 تماک ظرفیت برای ن ات جان رضا شهابی بکوشند!  
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبووسورانوی توهوران و  

دائما موورد آزار    ۸۸۸۱حومه بدنبا  بازگشایی در سا   
و اذیت خرار داشته و بسیاری از اعضوای آن زنودانوی و از  
کار اخراج شده انود. رضوا شوهوابوی  عضوو هویوات مودیوره  

زندانی شد و بوه دلویول    ۸۸۸۸سندیکا  در خرداد ماه  
ضرب و شتم نیروهوای امونویوتوی در هونوگواک بوازداشوت و  
بازجویی دو عمل جراحی سنگین بر روی گردن و کومورش  
صورت گرفت و مدتی از حب  اش در مرخیی پزشوکوی  
بود. در شرایطی که حکم شش سا  زندان رضا شهابوی بوه  
پایان رسیده بود  دادستانی تهران به بهانه اینکه سه مواه از  
مرخیی وی تایید نشده است اعالک کورد کوه رضوا بورای  
سپری نمودن این دوره باید به زندان برگردد. شوهوابوی بورای  
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پیشگیری از ضب  م ک وثیقه گشار خوود پوشیورفوت کوه  
برای سپری نمودن این سه ماه به زندان بورگوردد  اموا بوعود  

مورداد    ۸۸از زندانی شودن مو ودد شوهوابوی در تواریو   
  کل مرخیی وی را شیبت محسووب و اعوالک  ۸۸۸۶

روز بوایود در زنودان بواشود. ایون در    ۸۶۸کردند که او  
حالیست که محکومیت حب  شهابی به پایان رسیوده و او  

صوادر شوده    ۸۱/۸۶/۸۱نامه آزادی اش که در تاری   
را در پرونده دیده است. مقامات امنیتی و خضایوی پو  از  

روز اعتیاب شوشای رضوا شوهوابوی کوه مونو ور بوه    ۰۸
اعتراضات گسترده در ایران و جهان شد  به خانواده شوهوابوی  
تعهد دادند که به خواستهای او فوری رسیدگوی نوموایونود   
اما در هفته های اخیر شهابی را تحت فشار گوشاشوتوه انود  
که که متعهد گردد به هر گونه فعالویوت سونودیوکوایوی و  
دفاد از حقوی کارگران خاتمه می دهود. شوهوابوی اموا بوا  
ایستادگی ومقاومت همینان بورموواضو  خوود کوه هوموان  
داشتن ح  تشکل مستوقول وسونودیوکوایوی کوارگوران اسوت  
پافشاری دارد وهرگزتس یوم ارعواب و فشوار وزنودان نشوده  

 است.     
 

در آخرین مالخات خانواده رضا شهابی با وی در زنودان  
آذر  نیموه چوپ صوورت رضوا افوتوادگوی    ۸۸به تاری   

داشته و زیر چشمش نیز فورو رفوتوه بووده اسوت. پوزشوک  
زندان به او گفته است که سکتوه موغوزی خوفویوف داشوتوه  

آذر بووه    ۸۰اسوت امووا حوتووی جوهووت آزموایووش او را توا  
بیمارستان منتقل نکرده بودند. ع ی رشم اینکه پیوش از آن  
پزشک متخیص تشخیص داده بود که شوهوابوی از نوظور  
جسمی توان تحمل کیفر ندارد و درخوواسوت آزادی اش را  
در پرونده درج کرده بود  این کارگر زنودانوی نوه تونوهوا آزاد  
نگردید ب که در زندان سکته مغزی نویوز کورده اسوت. الزک  
به تاکید است که رضا شهابی بطور دائوم و موکورر فشوار  

خونش باال است و در زندان بارها خون دماد شوده اسوت  او  
سر دردهای شدید و مداوک دارد و احسوا  بوی حسوی در  
پاها می کند. ک یه های وی عفونت کرده و تکرر شودیود  

 ادرار دارد. 
 

سندیکای واحد به شدت نگران سالمتی رضا شوهوابوی  
است. احتما  فراوان می رود اگور شوهوابوی فووری آزاد و  
درمان نگردد در روزهای آینده حالش بدتر و جوانوش بوطوور  
کامال جدی در خطور بویوافوتود. توداوک حوبو  ظوالوموانوه و  
شیرخانونی رضا شوهوابوی  کوه نووعوی گوروگوان گویوری  
محسوب می گردد  تو واوز آشوکوار بوه حوقووی ابوتودایوی  
انسانی او و نقض کامل ک ویوه موقواولوه نواموه هوای بویون  
الم  ی سازمان جهانی کار مبنی بر آزادی حو  تشوکول و  
فعالیت مستقل کارگری می باشد. لشا از هوموه کوارگوران  
و تشکالت کارگری ایران و سراسر جهان درخواست فووری  
و اضطراری داریم که با تماک ظورفویوت بورای نو وات جوان  
رضا شوهوابوی و آزادی فووری و بودون خویود و شورب او  
بکوشند. سندیکای واحد ک ویوه مسوئووالن نوظواک و بوطوور  
مشخص نهادهای امنیتی و خضایی را مسئو  سالمتوی و  

 حفظ امنیت رضا شهابی میداند. 
 

 به امید گسترش همبستگی کارگران جهان 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبووسورانوی توهوران و  

 حومه 
دسووامووبوور    ۸۸بوورابوور بووا     ۸۸۸۶آذر    ۸۶

۸۸۸۸ 
 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگوران ایوران 
پووویوووراموووون پوووایوووان اعوووتوووصووواب 

قدرتمندانه کارگران شرکت نویوشوکور 
 هفت تپه

حوالی ظهر امروز  کارگران اعتیابی شرکت نویوشوکور  
هفت تپه با حضور  فرماندار شوش  اسد بویوگوی و بورخوی  
دیگر از مسئولین و تعهدات آنان در جومو  کوارگوران بورای  
تحق  خواستهایشان  بوه اعوتویواب شوش روزه خوود پوایوان  

 دادند.  
این اعتیاب در شرایطی پایان گرفت که مدیر عوامول  
شرکت اسد بیگی و خائم مقاک او سیامک نییوری افشوار  
طی روزهای گششته ترفندهای مخت فوی را بورای ایو واد  
تفرخه در میان کارگران و تحق  توافقی نیم بند بوا آنوان در  
پشت پرده به کار بستند. اموا کوارگوران بوا هووشویواری و  
عک  العمل متحدانه خود اعالک کردند حاضر بوه پوشیورش  
هی  تواف  پشت پرده ای نیستند و هور تووافوقوی بوایود در  
حضور کارگران  مدیر عامل کارخانه و باالتریون موقواموات  

 شهر شوش بیورت ع نی ان اک پشیرد. 
در پی این ایستادگی و درایت و هوشیواری کوارگوران   
صب  امروز فورموانودار شووش بوه هوموراه بورخوی دیوگور از  
مسئولین شهر و اسد بیگی مدیر عامل کارخانوه در جومو   
کارگران در محوطه کارخانه حاضر شدند و تووافوقوات زیور  

پرداخت دستمزد شهریور ماه کوارگوران از    -٢ ان اک گرفت   
پرداخت بواخوی موانوده دسوتوموزد موعووخوه    -١ او  هفته آینده  

سال اری در روزهای چهاردهم هر ماه و حقوی مواهوانوه از  
بیست و هشتم هر ماه  بعالوه پرداخت مطوالوبوات مواهوهوای  
بهمن و اسفند نود و چهار  پواداشوهوای خوطو  شوده و حو   

عز  سیامک نییری افشار خائم موقواک    -٨ کشت دو ساله  
توبودیول    -٤ مدیر عامل و برخی دیگر از مودیوران شورکوت  

تبدیول وضوعویوت    -٥ وضعیت کارگران روزمزد به خراردادی  
تنظیوم خورارداد    -١ کارگران پیمانکاری اخبالی به خراردادی  
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توبودیول    -٢ کارگران بور اسوا  فورک خورارداد وزارت کوار  
توافقات ان اک شده بوه بوخوشونواموه و ضوموانوت آن تووسو   
شورای تامین شهر توافقات فوی در حالی صوورت گورفوت  
که در طو  این ت م   امید اسد بویوگوی بوه کورات موورد  
اعترا  خشمگینانه کارگران خرار گرفت و یوکوی از آنوان  
پ  از سخنرانی فرماندار شوش  پشت ب ند گو اعالک کورد  
چنانیه هفته آینده حقوی شوهوریوور مواه پورداخوت نشوود و  
خ ف وعده ای در مورد توافقات ان اک شده صوورت گویورد  

 بالفاص ه دست به اعتیاب خواهیم زد.  
 

اگر چه تحق  توافقات ان اک شده را می باید در طوو   
هفته ها و ماههای آینده محک زد  اما تواف  عو ونوی بور  
سر آنها  بر اسا  خواست کارگران با حضوور فورموانودار و  
برخی دیگر از مسئوولویون شوهور شووش  و مودیور عوامول  
شرکت در ت م  کوارگوران  یوک مووفوقویوت موهوم بورای  
کارگران اعتیابی شرکت نیشکر هفت تپه اسوت کوه بوی  
تردید در صورت خ ف وعده کارفرما  اعوتوراضوات آنوان را  
وارد مراحل تعیین کننده تر و موفقویوت آمویوزتوری خوواهود  

 کرد. 
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تبریک این موفوقویوت بوه  
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و اعالک هوموبوسوتوگوی بوا  
آنان  میرانه بر تحق  توافقات ان اک شده پای موی فشوارد  
و بدینوسی ه بوا هشودار بوه خو وف وعوده هوای احوتوموالوی  
کارفرما اعالک مویودارد مسوئوولویوت و توبوعوات نواشوی از  
اعتیاب و اعتراضات م ودد کوارگوران شورکوت نویوشوکور  
هفت مستقیما بر عهده کارفرما و مسئوولویون شوهور شووش  

 است. 
 ٢٨٣١ آذر ماه    ١٨  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
در پنجمین روز اعوتوصواب کوارگوران 
شرکت نیشکر هفت تپه، مدیر عامول 
کارخانوه بوا اعوتوراض آنوان و بوا 
بهانوه ای واهوی موجوبوور بوه تورک 

 کارخانه شد
در پونو ومویون روز اعوتویواب    ٣١ آذر مواه    ١١ امروز  

متحدانه کارگران شرکت نیشوکور هوفوت توپوه  امویود اسود  
بیگی سهامدار اص ی و مودیور عوامول شورکوت در اداموه  
عوامفریبی های خود برای وادار کردن کوارگوران بوه کوار  
با شکم گرسنه و بدون دریافت دستمزد هوای موعووخوه  بوا  
همراهی و اسکورت نیروهای انوتوظواموی و امونویوتوی وارد  
کارخانه شد و با حضور در ت م  کارگران تالش کرد آنوان  
را وادار به شکستن اعتیاب کند اموا بوا عوکو  الوعومول  
اعتراضی و خشمگینانه کارگران مواجه و در حوالوی کوه  
دچار استییا  در برابر استداللهای محکوم کوارگوران شوده  
و به اتفای همراهانش در معر  حم ه های کوارگوران خورار  

 گرفته بود م بور به ترک کارخانه شد. 
بنا بر گزارشهای ارسالوی کوارگوران شورکوت نویوشوکور  
هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران  پویوش از ورد اسود  
بیگی به محل شرکت  عوامل او در حرکوت عووافوریوبوانوه  
دیگری اخداک به توزی  فیشهای حقووخوی شوهوریوور مواه در  

میان کارگران کرده بودند که این امر باعث خشوم بویوشوتور  
آنان و حم ه کارگران به اتوای دوربویونوهوای مودار بسوتوه و  
تخریب آن شد. این مرکز دوربیون از زموان بودسوت گویوری  
شرکت توس  کارفرما با هدف کنتر  کوارگوران ایو واد و  
در همه خسمتهای کارخانه اخداک بوه دوربویون گوشاری شوده  
بودند. همینین امروز کارگران خشمگین کارخانه در اخوداک  
اعووتووراضووی دیووگووری اخووداک بووه اخووراج یووکووی از روسووای  
خسمتهای شرکت کردند و خوبول از ورود اسود بویوگوی بوا  
خاطعیت مان  ورود خبرنوگوار خوبورگوزاری رسوموی صودای  

 خوزستان به شرکت شدند. 
کارگران شرکت نیشکر هفت تپوه  اعوتویواب روزهوای  
گششته خود را یکی از متحدانه ترین اعتیاباتی میودانونود  
که تاکنون در این شرکت بوخوود پویووسوتوه اسوت و اعوالک  
کرده اند تا رسیدن به خواستهایشان حاضر به پایان دادن بوه  

 اعتیاب و اعتراضات شان نیستند. 
روز    ٥ کارگران شرکوت نویوشوکور هوفوت توپوه بودنوبوا   

اعتیاب و اعوتورا   عوالوه بور خوواسوت پورداخوت هوموه  
مطالبات معوخه خود  حل مشکالت بازنشستوگوان و واریوز  
ح  بیوموه هوایشوان بوه حسواب صونودوی سوازموان توامویون  
اجتماعی  میرانه خوواهوان بوازگشوت شورکوت بوه بوخوش  

سونودیوکوای کوارگوران شورکوت  “ دولتی و آزادی فعالویوت  
 در محی  شرکت هستند. ” نیشکر هفت تپه 

بنوا بور آخوریون گوزارشوهوای رسویوده بوه اتوحوادیوه آزاد  
کارگران ایران  دخایقوی پویوش)سواعوت شوش  توعودادی از  
نماینده های کوارگوران بورای شورکوت در جو وسوه ای در  

شووورای توواموویوون شووهوور بووا حضووور اعضووای ایوون شووورا و  
 کارفرما  عازک فرمانداری شوش شدند. 

 ٢٨٣١ آذر ماه    ١١  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

علیرغم فشارها و تالشهای توفورقوه 
افکنانه کارفرما، اعتصاب متحودانوه 
کارگران شرکت نویوشوکور هوفوت توپوه 

 ادامه دارد
بنا بر گزارشهای ارسالی از سووی کوارگوران شورکوت  
نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایوران  اعوتویواب  
متحدانه کارگران این شرکت  عو ویورشوم توالوشوهوایوی کوه  
دیشب سهامدار اص ی و مدیر عامل کوارخوانوه امویود اسود  
بیگی بکار بست  امروز وارد پونو ومویون روز خوود شود و  

 کارگران دست به ت م  مقابل مدیریت کشاورزی زدند. 
بنا بر این گزارش  اعتیاب کارگران شرکوت نویوشوکور  
هفت تپه در حالی پن مین روز خود را طوی مویوکونود کوه  
دیشب امید اسد بیگی سهامودار اصو وی و مودیور عوامول  

شب با همراهوی توعودادی از نویوروهوای    ٣ کارخانه ساعت  
انتظامی وارد کارخانه شد و بوا حضوور در خسوموت کووره  
بخار تالش کرد با روشن کردن آن  اعتویواب کوارگوران را  
در هم بشکند اما بوا موقواوموت آنوان موواجوه شود. سوپو   
نامبرده با مالخات با کارگران شیفت عیر و شب بوا بوکوار  

شما سربازان من هستویود و جو ووی  ”  بردن الفاظی از خبیل  
تالش کرد بوا ایو واد دو  ”  نقاب داران باید ایستادگی کنید 
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دستگی در مویوان کوارگوران  اعوتویواب آنوان را در هوم  
بشکند. الزک به یادآوری اش ب کارگران اعتیابی نویوشوکور  
هفت تپه حین ت معات  بستون جواده و حومو وه بوه مودیوران  
شرکت  برای ج وگیری از شونواسوائوی و اخوراج نوقواب بور  

 صورت میکشند. 
همینین کارفرمای شرکت نیشوکور هوفوت توپوه بورای  

صوبو     ٢ ای اد ابهاک و در هم شکستن اعتیاب  از ساعت  
امروز اخداک به توزی  فیشهای حقوخی شهریور ماه در مویوان  
کارگران کرد اما با شوعوارهوای مور  بور کوریوم پوور و  
مر  بر آصوفوی )از مودیوران کوارخوانوه  آنوان و تو ومو   

 اعتراضی شان در محوطه ساختمان مدیریت مواجه شد. 
بنوا بور آخوریون گوزارشوهوای رسویوده بوه اتوحوادیوه آزاد  
کارگران ایران  مامووریون انوتوظواموی بوا حضوور در مویوان  
کارگران در محل درب ورودی محووطوه صونوعوتوی توالش  
میکنند تا رضایت آنان را برای برگزاری ج سوه مشوتورک  
شخص مدیر عامل اسد بیگی  نمایونوده اداره اطوالعوات و  
دیگر مسئولین مح ی بوا نوموایونوده هوای کوارگوران جو وب  
کنند. اما کارگران میگویند این ج سه بوایود در موحووطوه  
درب ورودی محوطه صنعتی و با حضور همه کوارگوران و  

 بطور ع نی برگزار شود. 
بنا بر این خبر  همینین نیروی انتوظواموی توالش کورد  
تا کارگران ت م  کونونوده چوفویوه هوای خوود را از روی  
صورتهایشان بردارند اما با موخوالوفوت موتوحودانوه کوارگوران  

 مواجه شدند. 
گزارش تکمی ی اعتیاب و اعتورا  اموروز کوارگوران  
شرکت نیشکر هفت تپه متوعواخوبوا از سووی اتوحوادیوه آزاد  

 کارگران ایران منتشر خواهد شد. 
 ٢٨٣١ آذر ماه    ١١  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
گزار  تکمیلی،، اعتصاب متحودانوه 

کارگران شرکت نویوشوکور هوفوت توپوه 
چووهووارموویوون روز خووود را پشووت سوور 

 گذاشت
ع یرشم تالشهای مدیریت شرکت نویوشوکور هوفوت توپوه  
برای ای اد تفرخه در میان کارگران اعتیابی کوه از بوعود  
از ظهر دیروز تا پاسی از دیشب ادامه داشت کارگوران ایون  
شرکت امروز چهارمین روز پیاپی اعتیاب خوود را پشوت  
سر گشاشتونود و عوالوه بور پویووسوتون کوارگوران کوارخوانوه  
خوراک داک و کارکنوان اداری بوه هوموکواران اعوتویوابوی  
خوود  رانونودگوان اسووتویو واری سورویوو  ایواب و ذهواب و  
بازنشستگان نیز بدلیل عدک دریافت مطالباتشوان در موقوابول  

 ساختمان مدیریت شرکت دست به ت م  زدند. 
بنا بر گزارشهای ارسالی از سووی کوارگوران نویوشوکور  
هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایوران  مودیوریوت شورکوت  
عالوه بر شگردهوایوی کوه بورای ایو واد توفورخوه در مویوان  
کارگران از بعد از ظهر دیوروز آشواز کورد و توا پواسوی از  
دیشب ادامه داد امروز نیز بوا بورنواموه ای کوه از دیشوب  
تدارک دیده بود خرار بوود مودیوران شورکوت بوا حضوور در  
میان کارگران  آنان را وادار به شکستون اعوتویواب کونونود  
اما با توجه به اینکه کارگران یکیدا اعوالک کوردنود اگور  
پیدایشان شود برخورد فیزیکی خوواهونود کورد مو وبوور بوه  

 ترک کارخانه از دروازه خوراک داک شدند. 
مدیریت شرکت در اخداک دیگری ع یرشم ایونوکوه دهوهوا  
سا  است کارگران نیشوکور هوفوت توپوه حوقووی خوود را از  
بانک م ی دریافت میکنند و با اشراف به اینکوه آنوان در  
بانک کشاورزی حسابی ندارند اعوالک کورده اسوت حوقووی  
بسیاری از آنها را به بانک کشاورزی واریز نومووده و بوایود  
کارگران حقوی خوود را از ایون بوانوک دریوافوت کونونود.  
کارگران شرکت نیشکر هفت توپوه ایون اخوداک کوارفورموا را  
شگردی جهت عدک اطالد آنان از وضعیت دریافوت یوا عودک  

دریافت همدیگر و خرید وخت ارزیابی میکنند و بشودت از  
 این وضعیت خشمگین هستند. 

همینین بدنبا  پیوستن پرسنل اداری به اعتیاب  آنوان  
امروز دست به افشاگری زده و اعوالک کوردنود خوائوم موقواک  
مدیر عامل کارخانه در اخوداموی بودون اطوالد کوارگوران   

نفر از نیروهای روز مزد دف  آفوات نوبواتوی را حودود    ٢٥١ 
یک هفته خبل از تشدید اعتراضات کوارگوران  توبودیول بوه  
نیروهای اخبالوی)پویوموانوکوار  کورده اسوت. ایون کوارگوران  
دارای سابقه کار طوالنی در شرکت نیشکر هفت تپوه بووده  
اند و با انتقا  شان به خسمت نیروهای پیمانوکواری اخوبوالوی  
از آن ا که کارگران شاشل در این بخش فاخد خورارداد کوار  

 هستند اخراج شان تسهیل میشود. 
 

بنا بر خبر دیگری که کارگران شرکت نیوشوکور هوفوت  
تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایوران ارسوا  کورده انود از روز  

آذر ماه و بدنبا  اعتیاب کارگران در ایون روز و    ٢٢ شنبه  
سپ  تشدید اعتیاب و اعترا  کوارگوران در چوهوار روز  

کوامویوون    ٢٥ گششته  هر روزه )خیوصا شوبوهوا  ده الوی  
شکر سفید از انبار شرکت به شرکت میوان آب مونوتوقول و  

 در انبارهای افشار دپو میشود. 
امروز ع یرشم خید کارگران شرکت نیشکر هوفوت توپوه  
برای ت م  در مقابل فرمانداری شوش  آنان طوی نشوسوت  
و گفتگویی با همدیگر موافقت کردند توا ابوتودا نوموایونوده  
هایشان در ج سه ای که خرار بوود در فورموانوداری شووش  

نفر از نوموایونوده    ٣ برگزار شود شرکت کنند. به همین دلیل  
های کارگران عازک فرمانداری جوهوت شورکوت در جو وسوه  

 مربوطه شدند. 
بنابر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کوارگوران  
ایران  در ج سه امروز شورای تامین شهر به نوموایونوده هوای  
کارگران اعالک شد کارفرما متعهد شده اسوت از ایون پو   
در پووایووان هوور موواه هوومووراه بووا حووقوووی آن موواه  یووکووموواه از  
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دستمزدهای معوخه کارگران را نویوز توا زموان بوروزرسوانوی  
حقوخها به حسواب کوارگوران واریوز کونود. عوالوه بور ایون   
کارفرما متعهد شده است کارگران بخش پیمانکاری را از  
حالت پیمانوکواری بوه خورارداد مسوتوقویوم توبودیول و سوایور  
مطالبات آنان را محق  نماید. همینین در شوورای توامویون  
شهر به نماینده های کارگران اعوالک شوده اسوت چونوانویوه  
کارفرما به تعهدات خود عمل نکند با عک  الوعومول ایون  

 شورا مواجه خواهد شد. 
جم  هایی از کارگران شرکت نیشکر هوفوت توپوه طوی  
تماسهایی با اتحادیه آزاد کوارگوران ایوران اعوالک کورده انود  
دیگر حاضر به پشیرش وعده ای از سوی کارفرما نیسوتونود  
و همینان به اعتیاب خود تا تحق  تماموی موطوالوبواتشوان  
من م ه خ   مالکیت شرکت از کارفرما و بازگشت آن بوه  

 بخش دولتی ادامه خواهند داد. 
 ٢٨٣١ آذر ماه    ١٢  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
رضوا -اتحادیه آزاد کوارگوران ایوران
 شهابی باید به فوریت آزاد شود

 رضا شهابی باید به فوریت آزاد شود 
بنا بر خبرهای منتشره از سوی سونودیوکوای کوارگوران  
شرکت واحد تهران با توجه به افتادگی نیمه چپ صوورت  
رضا شهابی  پزشکان زنودان احوتوموا  داده انود وی دچوار  
سوکوتوه موغوزی شووده اسوت. بووا ایون حووا  طوی روزهووای  
رسیدگی م دانه ای نسبت به وضعیت او صورت نگرفوتوه  

 است. 
این اولین بار نیست که مسئولین سازمان زندانها و خووه  
خضائیه نسبت به شرای  جسوموانوی زنودانویوان بوی توفواوتوی  
نشان میدهند و رسیدگی پزشکی به وضعیوت آنوهوا را بوه  
عنوان ابزاری جهت اعما  فشار بیشتور بوه آنوان و خوانوواده  

 هایشان بکار میگیرند. 
اتحادیه آزاد کارگران ایوران بوا ابوراز نوگورانوی عومویو   
نسبت به سکته رضا شهابی  عودک رسویودگوی فووری بوه  
وضعیت جسمانی او و تداوک حب  این عضو هویوات مودیوره  
سندیکای کارگران شرکت واحد توهوران را خوویوا موحوکووک  
میکند و با تاکید بر مسئوولویوت سوازموان زنودانوهوا و خووه  
خضائیه در خبا  وارد شدن هر گونه لوطوموات جسوموانوی بوه  
ایشان  خوواهوان آزادی فووری و بوی خویود و شورب رضوا  
شووهووابووی و انووتووقووا  او بوورای رسوویوودگووی پووزشووکووی بووه  

 بیمارستانهای خارج از زندان است. 
 ٢٨٣١ آذر ماه    ١٥  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
رضا شهابی در زنودان سوکوتوه کورده 

 است
در مالخاتی که روز چهارشنبه خانواده با رضا شوهوابوی  
در زندان داشته است نیمه چوپ صوورت رضوا افوتوادگوی  
داشته و زیر چشمش نیز فرو رفتگی خاخ داشوتوه اسوت.  
و رضا گفته به پزشک زندان که مراجعوه کوردک  بوه مون  

 گفته سکته خفیف کرده ای.  
پزشک متخیوص پویوش از ایون تشوخویوص داده بوود  
شهابی توان جسمی تحمل زندان ندارد. عالوه بور ایون رضوا  

مکرر فشار خونش باال بوده و در زنودان خوون دمواد شوده  
است. سر دردهای شدید مکرر داشته است. ولی مسوولویون  
زندان و دادستانی تهران بوی تووجوهوی کورده انود و هور از  
گاهی با تاخیر های بدون توجیه وی را برای موعوایونوه بوه  
بیمارستان اعزاک کردند و به تشخیص پوزشوک موتوخویوص  
هم توجه نکردند تا اینکه متاسوفوانوه ایون کوارگور زنودانوی  
سکته کرد. حتی پ  از سوکوتوه نویوز بورای موعوایونوه و  
ج وگیری از تشدید بیماری اش به بیمارسوتوان اعوزاک نشوده  

 است.  
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبووسورانوی توهوران و  
حومه تاکید می کند محکومویوت حوبو  رضوا شوهوابوی  
پایان یافته است. عالوه بر این پزشک متخیص تشخویوص  
داده که شهابی از نظر جسمی توان تحمول کویوفور نودارد و  
سکته وی و نشوانوه هوای خوابول مشواهوده حوا  وی نویوز  
گویای درستی تشخیص پوزشوک موتوخویوص بورای آزاد  
کردن شهابی می باشد. بنابراین ادامه زندان ایشان را موی  
توان تیمیم به حشف تدری ی این کوارگور زنودانوی تو وقوی  
کرد. رضا شهابی بنا بر آنیه گوفوتوه شود بوایود فووری و  
بدون خید و شرب آزاد گردد. و سندیکا نهادهای امونویوتوی  
و دادستانی تهران و مسئولین زندان را مسوئوو  حوفوظ جوان  

 کارگر زندانی رضا شهابی می داند. 
منب   سندیکای کارگران شورکوت واحود اتووبووسورانوی  

 تهران و حومه 
 

پیام جمعی از کارگران شرکت نیشکر 
هفت تپه در باره هر گوونوه تووافوق 

 احتمالی با کارفرما
 با سالک همکاران عزیز 

اسد بیگی و عوام ش همه زور خود را بوکوار گورفوتوه  
اند تا به هر شک ی شده اعتیاب تومواک بشوود. موا حودود  
یک هفته است با اتحاد و همدلی در برابر دسویوسوه هوای  
کارفرما ایستاده ایم تا ح  خود را بگویوریوم. موا از حو  و  
حقوی خود کوتاه نخواهیم آمد. بازگشت شرکت بوه بوخوش  

 دولتی یکی از خواستهای اص ی ماست.  
اما اگر این خواست در شرای  حاضر خابل تحق  نبواشود  
و توافقی در مورد پرداخت حقوی های معوخه طوبو  جودو   
زمانبدی اعالک شده صورت بوگویورد بوایود بوگووئویوم هویو   
تضمینی برای عمل به آن از طرف کارفرمایی کوه توا بوه  
حا  چیزی جز خ ف وعده و دروشگوئی  ان اک نوداده اسوت  
وجود ندارد. عو  شدن افشار هم نمیتواند تضمینوی بورای  
عمل کارفرما به وعده هایش باشد. به همین دلیل از هوموه  
همکاران خود میخواهیم در صورت هر گوونوه تووافوقوی در  
مورد پرداخت زمانبدی شده حقوخهای موعووخوه  موطوالوبوات  
زیر هم جزو صورت  سه تواف  خورار بوگویورد و بوه امضوای  

 کارفرما و شورای تامین برسد. 
تواف  باید کتبی باشد و روی تاب ووهوای اعوالنوات    -٢ 

 شرکت نیب شود 
کارفرما ح  اخراج و یا بازخوواسوت هویویویوک از    -١ 

کارگران را بدلیل اعتیاب هفتوه جواری و مسوائول پویوش  
 آمده ندارد 

مدت خراردادهای کار باید به روا  سوابو  بوازگوردد    -٨ 

و یکساله شود. کارفرما متعهد مویوشوود از ایون پو  بور  
اسا  فرک خرارداد وزارت کوار بوا کوارگوران عوقود خورارداد  

 کند 
همه کارگران پیمانکاری اخبالی باید بوه وضوعویوت    -٤ 

 خب ی خود باز گردند و خراردادی بشوند 
هوموه کوارگوران کوه در طوو  سوالو واری بودلویول    -٥ 

اعترا  و اعتیاب از طرف کارفرما اخراج شوده انود بوایود  
 به سر کارهای خود بازگشت داده شوند 

هر گونه شکوایوت کوارفورموا بودلویول اعوتویواب و    -١ 
اعتراضات سال اری از کارگران که در موحواکوم خضوائوی  

 صورت گرفته است باید پ  گرفته شود 
در صورت هرگونه خ ف وعده کوارفورموا کوارگوران    -٢ 

 ح  اعتیاب و اعترا  دارند. 
 جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفته تپه  

 ١٨/٣/٣١ 
 

پیام سندیکای کارگری شرکت نیشکر 
هفت تپه، به کارگران هوفوت توپوه، 
 تشکل های و فعالین جنبش کارگری

 همرزمان کارگر  
آذرمواه    ٢٣ اعتیاب کارگران نیشکر هفته تپه کوه از  

آذر طوی نشوسووت    ١٨ شورود شوده بوود در موورخ    ٢٨٣١ 
نمایندگان کارگران با مسئولین کارخوانوه وفورموانودارشووش  
بیورت مشروب فعال پایان گورفوتوه اسوت. درایون نشوسوت  
مسئولین به نمایندگان کارگران خو  مساعود داده انود کوه  
حقوی های معوخه و مزایای تماک کارگران پرداخت خوواهود  

 شد 
. یکی دیگر ازخواست های کوارگوران درایون نشوسوت  
به رسمیت شناختن "سندیکای کارگری نیشکر هفت توپوه"  
بوده است ونماینده گان کارگری براین امرپوای فشورده انود  
که این سندیکا باید از طرف مدیریت کارخانه و مسئوولویون  
به رسمیت شناخته شود  که مسئولین فعال با این خوواسوت  
تواف  کرده اند. اما شونواخوت وتو وربوه  بوه موا کوارگوران  
آموخته است مسئولیون و حوامویوان نوظواک سورموایوه داری   
وختی خود را م بوربه جوابگوویوی موی دانونود کوه تور   
ازاعتیاب و اتحواد کوارگوری  سوراپوای آنوهوا را بوه لورزه  

 درآورده باشد. 
پ  ما کارگران بوایود آگواه بواشویوم و فوریوب آنوهوا را  
نخوریم وهمیشه به نیروی خود بواور داشوتوه بواشویوم وآگواه  
باشیم در صورت عودک اجورای خوواسوت هوایوموان  بوایود بوه  

 اعترا  و اعتیاب ادامه دهیم. 
اما با تووجوه بوه تومواموی مووارد ذکور شوده بوایود بوه  
کارگران هفت تپه تبریک وشادبواش گوفوت. توبوریوک بوه  
شما و همسران ودیگر اعضای خانواده های کارگوری کوه  
درچند روز گششته در کنارهم بودید وبا توجه بوه تومواموی  
دسیسه های تفرخه افکنانه آشکاروپنهان حامیوان سورموایوه   
شما ازصف کارگری جدا نشدید و با اتحاد و هموبوسوتوگوی  
توانستید به صاحبان سرموایوه  ثوابوت کونویود کوه موا درد  

 مشترک داریم و این دردمشترک تنها درمان نمی شود. 
به این ترتویوب موا اعضوای " سونودیوکوای کوارگوری  
نیشکر هفت تپه" این پیروزی بسیارموخت وهمینویون عوقوب  
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نشینی موخت صاحبان سرمایه در این عورصوه را بوه شوموا  
شاد باش گفته ودست یکایک شموا را بوه گورموی موی  

 فشاریم. 
 تشکل های کارگری و فعالین کارگری   

ما بعنوان سونودیوکوای کوارگورن نویوشوکور هوفوت توپوه  
ازهمگی شما که دراین مدت اخبار اعتیاب کوارگوران را  
به اشکا  گوناگون ازطری  سایوت هوای موربووطوه ودیوگور  
صفحات اجوتومواعوی ازجومو وه تو وگوراک   فویو  بووک و  
اینستاگراک انتشارداده اید بسیارممنون هستیم . همینویون از  
تمامی تشکل ها و فعالینی کوه توالش کوردنود اخوبوار و  
گزارشات کارگران هفت تپه را از طری  کوانوا  تو وگوراموی  

دنوبوا  کونونود و   @٢tape _syndicaسندیکای هفت تپه  
این اخوبواررا ازطوریو  صوفوحوه رسوموی تو وگوراک سونودیوکوا  

 بازانتشاردهند کما  تشکر را داریم . 
اما باید یادآور شویم که سونودیوکوای هوفوت توپوه طوی  
یک مبارزه طوالنی و رو در رو وتحمل رن  ها و مشوقوات  
فراوان  اخراج و زندانی شدن تعدادی از پیشوروان کوارگوری  
ای اد شد و با توجوه بوه تومواک فشوارهوای امونویوتوی  ایون  
سندیکا تا کنون به کار وفعالیت خود ادامه داده اسوت.اموا  
موتوواسوفووانوه انودک افورادی کووه خووود راموودافو  جونووبووش  
کارگری دانسته به هر دلیو وی  آگواهوانوه نوقوش وجوایوگواه  
سندیکای کارگری هفت تپه را نادیده می گیرند کوه ایون  

 نگاه کامال شیر کارگری می باشد. 
پیشروان و فعالین جنبش کارگری باید کارگران را بوه  
ای اد تشکل های مستقل کارگری رهنمود شونود و آنو وا  
که تشکل های کارگری ای اد شده اند  باید کوارگوران را  

 تشوی  به عضویت در تشکل محل کارکنند. 
بنا برایون بواور موا بورایون اسوت کوه مونوافو  جونوبوش  
کارگری با نگاه های تنگ نظرانه و گروهی هوموخووانوی  
نداشته و ندارد. پ  باید با نگاه جنبشی به منوافو  طوبوقوه  
کارگرنگاه کرد تا بتوانیم در کونوارهوم  موبوارزه طوبوقواتوی  
کارگران را به پیش ببریم. ما در شورایوطوی زنودگوی موی  
کنیم که سرمایه داری شوموشویور خوود را از رو بسوتوه و  
سعی می کند بیشتر از گششته سفره بی رون  موا را بوی  
رون  ترکند  دلیل گفته ما بودجه پیشنهوادی دولوت بورای  

می باشد که آشکارا خراراست بار تماک مشوکوالت    ٣٢ سا   
را بردوش کارگران بیاندازد ونه تنها نان را از موا بوگویورنود  
ب که همان خدمات ناچیز را از ما دریو  کونونود. پو  الزک  
است با برنامه عمل کارگری  برای داشوتون نوان و آزادی  
مبارزه کنیم . ما بعنوان سونودیوکوای کوارگوری نویوشوکور  
هفت تپه خواسوتوار اتوحواد عومول هور بویوشوتور تشوکول هوا  

 کارگری در ایران هستیم . 
 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران  

 نابود باد نظاک سرمایه داری  
 سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه  

 ٢٨٣١ آذر ماه  
 

بیانیه ی اتحادیه ی آزاد کوارگوران 
 ایران درباره ی اعتصاب کیان تایر 

ما بوا حوموایوت از اعوتوراضوات کوارگوران بوازنشوسوتوه  
کارخانه کیان تایر  خوواهوان پورداخوت فووری و یوکو وای  

 سنوات آنان هستیم  

کووارگووران شوواشوول دیووروز کوویووان تووایوور کووه بوور مووتوون  
اعتراضات و اعتیابات بی وخفه اواخر دهه هشتاد و اوایول  
دهه نود بازنشسته شده اند همینان در تب و تاب اعوتورا   

 به بی حقوخی هایشان در دوران بازنشستگی هستند.  
در دوران ریواسوت    ٢٨٣١ کارخانه کیان تایور در سوا   

جمهوری محمد خاتمی به بخش خیووصوی واگوشار و بوه  
بوا عودک پورداخوت    ٢٨٣١ فاص ه چهار سا  از اواخور سوا   

بموخ  دستمزدها  اعتراضات کارگری در آن ک ید خوورد و  
  ٢٨٢١ از آن پو  توواکونوون  کوارخووانوه ای کووه در سوا   

  ٢٨٢٣ الم  ی کیفیوت اروپوا و در سوا     یازدهمین جایزه بین 
گواهینامه سیستم مدیوریوت کویوفویوت موبونوای اسوتوانودارد  

 ٣١١١  ISO  طور گواهینواموه اسوتوانودارد کویوفویوت    و همین
را دریافت و م وز صوادرات بوه کشوورهوای   E.C.Eاروپا  

این خاره پیشرفته را اخش کرده بود به کوارخوانوه ای بوحوران  
زده تبدیل و مرکز یکی از پر سر و صداترین و موهوم توریون  

 اعتراضات و اعتیابات کارگری شد.  
در تداوک این وضعیت  عالوه بر اینکه بوحوران هومویونوان  
در این کارخانه ادامه دارد  کوارگورانوی هوم کوه از سوا   

دهها بار دست به اعترا  و اعوتویواب زده بوودنود     ٢٨٣١ 
و گششوت چونودیون سوا  از    ٣٢ بدنبا  بازنشستگی از سا   

آن  همینان م بور به برگزاری ت معات اعوتوراضوی بورای  
 دریافت سنوات خود هستند.  

بنا بر اظهار کارگران بازنشسته کوارخوانوه کویوان توایور 
)الستیک البرز  به گروه خوبوری اتوحوادیوه آزاد کوارگوران  
ایران  بدلیل عدک پرداخت سنوات در حین بازنشستوگوی کوه  
می باید طب  خانون بطور یک ا بوه آنوان پورداخوت مویوشود   
آنها م بور به پوشیورش پورداخوت سونووات بیوورت اخسواب  

هزار تومان شدنود. بوا ایون حوا  بود عوهودی    ٥١١ ماهیانه  
های کارفرما و مشقات آنان برای دریافت همین مواهویوانوه  

هزار تومان نیز پایانی پیدا نکرد و ایون کوارگوران در    ٥١١ 
طو  سالهای گششوتوه بوارهوا در موقوابول کوارخوانوه بورای  
دریافت مب   تواف  شده دست به اعوتورا  زدنود و آخوریون  
بار در هفتم آذر ماه اخداک به برپائی ت معی اعوتوراضوی در  

 مقابل وزارت صنای  و معادن کردند.  
 

بنا بر این اظهارات  در پی این تو ومو  و وعوده هوایوی  
که از سوی سازمان حموایوت از صونوایو  بوه عونووان اداره  
کننده کنونی کارخانه و طرف حساب کوارگوران  بوه آنوان  
داده شد تاکنون هیییک از ایون وعوده هوا موحوقو  نشوده  

هوزار تووموان حو     ٥١١ ماه است که مواهویوانوه    ٥ است و  
کوارگور بوازنشوسوتوه ایون    ٤١١ سنوات تقوسویو  شوده  بوه  

 کارخانه پرداخت نشده است.  
اینک  کارگران بازنشسته و رن  دیده کویوان توایور بوار  
دیگر با هدف دستیابی به مطالبات بور حو  شوان فوراخووان  
برگزاری ت معی اعتراضی را در مقابل وزارت صونوایو  و  

  ١٢ معادن داده اند و خرار است روز دوشنبوه هوفوتوه جواری  
 آذر ماه در مقابل این وزارتخانه ت م  کنند.  

مووا بووا حوومووایووت از اعووتووراضووات کووارگووران شوواشوول و  
بازنشسته کیان تایر  خواهان پایان دادن بوه بود عوهودیوهوای  
سازمان حمایت از صونوایو  و پورداخوت یوکو وای سونووات  
کارگران بازنشسته کیان تایر موی بواشویوم و بودیونووسویو وه  
همبستگی خو را با آنان برای دستیابوی بوه موطوالوبوات بور  

 ح  شان اعالک میداریم.  
 ٢٨٣١ آذر ماه    ١٥  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 گزار 
نیا به دادسرای انوقوالب  میفر صالح
 احضار شد

نیا فعا  کارگری در سنونودج بوایود ظورف    مظفر صال    
 مدت ده روز در دادسرای انقالب حضور یابد. 

ای از سووی    نیا ابالشیه     مظفر صال  ٢٨٣١ آذر    ١١ روز  
دادسرای انقالب سنندج دریافت کورده کوه طوبو  آن بوایود  

ی چوهوارک    ظرف مدت ده روز از تواریو  ابوالد  در شوعوبوه 
 بازپرسی حضور یابد. 

نویوا بوه دادسورای    گفته میشود  احضار مظوفور صوالو    
ی اخویور وی    سوالوه   هوای یوک   سنندج در رابطه با فعوالویوت 

صورت گرفته و به وی اعالک شوده اسوت کوه در صوورت  
عدک حضور در دادسرا  نسبت به بوازداشوتوش اخوداک خوواهود  

 شد. 
ی بوازداشوت دارد  آخوریون بوار    او که چندین بار سابقه 

مهر سا  جاری در محل کار خوود در ایون    ٤ شنبه    روز سه 
شهر توس  مامورین لبا  شوخویوی بوازداشوت و پو  از  

 اتماک مراحل بازجویی  به صورت موخت آزاد شده بود. 
نیوا خوبول از آن هوم در      شایان ذکر است  مظفر صال    
ی اتووهوواموواتووی مووربوووب بووه    دربوواره   ٢٨٣٥ مووهوور    ١٢ روز  

فعالیتهای کارگری در دادگاه انقالب سونونودج موحواکوموه  
 شده و از اتهامات امنیتی مطروحه تبرئه شده بود. 

 
احضار محمد عزیزی، فعال کوارگوری 

 توسط اداره اطالعات سنندج
    احضار و بازداشت! نمونه دیگری از سرانو واک فوعوالویوت 

 های مستقل کارگری در ایران   در تشکل 
بنا به گزارشات رسیده از مناب  خوبوری  روز دوشونوبوه  

آذرماه  اداره اطالعات سنندج موحومود عوزیوزی  فوعوا     ١١ 
کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کموک بوه  

های کارگری را احضوار و از وی خوواسوتوه    ای اد تشکل 
آذرماه خود را بوه ایون اداره موعورفوی    ١٢ شنبه    بود که سه 

 نماید. 
 

احضار تعدادی از فعالین مدنی شهور 
 سنندج به اداره اطالعات

سه تن از فعالین مدنی شوهور سونونودج از سووی اداره  
 اطالعات جمهوری اسالمی احضاز شدند.  

آذرماه  "حبیب ال ه کریوموی  تووفویو     ١٢ روز سه شنبه  
ع ی پناه و احمد خمری" از سوی اطالعات شوهور سونونودج  
به این نهاد امنیتی احضار شدند. گزارشات رسیده حواکوی  
است که این افراد تا ساعت ها در اداره اطوالعوات موورد  
بازجویی خرار گرفتند. شایان ذکر است که تووفویو  عو وی  
پناه و احمد خمری عضو گروه کوهنوردی "چوهول چشوموه"  
هستند. در همین رابطه گفوتونوی اسوت کوه  حوبویوب الو وه  
کریمی روز یکشنبه نیز به این اداره احضوار شوده و موورد  

 بازجویی خرار گرفته بود. 
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 بین المللی 
یوک عوقوب نشویونوی  -و عربسوتوان ٠

 دیگر، مجوز افتتاح سینما صادر شد
عربستان سعودی اعالک کرد اولین سالن هوای سویونوموا  
در این کشور از سا  آتی میالدی افتتاح و به روی عومووک  

 گشوده می شوند. 
عواد بن صالو  الوعوواد  وزیور فورهونوگ و اطوالعوات  
عربستان گفت که نهاد ناظر بر صنعت صدا و تیویور کوار  

 صدور م وز برای تاسی  سینماها را آشاز کرده است. 
به گفته وزیر فرهنگ و اطوالعوات عوربسوتوان انوتوظوار  
می رود اولین سالن های سویونوموا در ایون کشوور در مواه  

 میالدی )اسفند ماه  افتتاح شود.   ١١٢٣ مار  سا   
سوا  گوششوتوه در    ٨٥ سالن های سینما طی بیوش از  

عربستان ممنود بووده اسوت. وزیور فورهونوگ و اطوالعوات  
عربستان از صدور م وز برای افتتاح سالون هوای سویونوموا  
در این کشور به عنوان "لحظه ای ک یودی" بورای تووسوعوه  

 اختیاد فرهنگی عربستان یاد کرده است. 
خبر صدور م وز برای افتتاح سالون هوای سویونوموا در  
حالی منتشر می شود که هفته گششتوه بورای اولویون بوار  
یک خواننده زن در عربستان به روی صحنه رفوت و بودون  

 ح اب برنامه اجرا کرد. 
پیش از آن نیز در ماه سپتامبر زنان عربستان ممنووعویوت  
رانندگی زنان را لغو کرده بود. به این ترتیب زنان عوربسوتوان  

مویوالدی موی تووانونود رانونودگوی    ١١٢٣ از ماه ژوئن سا   
 کنند. 
 
هووزار نووفووری در   ووو توویوواهوورات ده٢
 آویو علیه نتانیاهو تل

آویوو و    برای چندمین هفته پیاپی دهها هزار نفر در تول 
ها آمودنود. موعوتورضوان    نیز شهرهای دیگر اسرائیل به خیابان 

ع یه فسواد موالوی نوتوانویواهوو اعوتورا  کورده و خوواهوان  
 گیری او از خدرت هستند.   کناره 

نشویون    های اسرائیل و مناط  ف سطینی   این روزها خیابان 
هوا بوه تیومویوم    صحنه اعترا  و تظاهرات است  ف سطینی 

آویوو بوه    ترامپ مبنی بور انوتوقوا  سوفوارت آموریوکوا از تول 
هوا عو ویوه بونویوامویون    کنند و اسورائویو وی   اورش یم انتقاد می 

 وزیرشان به اتهاک رشوه و فساد مالی.   نتانیاهو  نخست 
آذر  بورای چونودمویون روز    ٢٣ دساموبور )   ٣ روز شنبه  
آویو صحنه اعترا  هزاران اسورائویو وی    های تل   پیاپی  خیابان 

های مح ی تعداد تظاهورکونونودگوان را بویوش از    بود. رسانه 
هزار نفر اعالک کردند. معترضوان خوواسوتوار اسوتوعوفوای    ٢١ 

 بنیامین نتانیاهو هستند. 
در شهرهای دیگر اسورائویول نویوز توظواهورات مشوابوهوی  

هوای اخویور هور    برگزار شد. این رشته اعتراضات در هوفوتوه 
کونونودگوان در ایون    هفته برگزار شده اسوت. توعوداد شورکوت 

تظاهرات دائما در حوا  افوزایوش اسوت. هومویونویون هورروز  
های بویوشوتوری از اتوهواک فسواد عو ویوه نوتوانویواهوو و    جنبه 

 شود.   هایش آشکار می   حزبی   هم 

زمان بوا بواالگورفوتون ایون اتوهواموات  حوزب حواکوم    هم 
وزیور ارائوه    اسرائیل  خانونی را برای میونیت خضایی نخست 

ای بورای جو ووگویوری از توعوقویوب    داده است  احتماال حربوه 
خضایی نتانیاهو. همین مسئ ه هفته گششته دهها هزار نوفور  

هوا کشوانویود. در موقوابول ایون    را در اعوتورا  بوه خویوابوان 
نشینی کرده و مووخوتوا ایون    اعتراضات  دولت نتانیاهو عقب 

 خانون را از دستور کار خارج کرد. 
برپاکنندگان این اعتوراضوات امویودوار هسوتونود بوا ایون  

ها بتواننود موقواموات حوکووموت را وادار کونونود توا    حرکت 
اتهامات وارده به نتانیاهو را پیگیری کرده و در نوهوایوت او  

 گیری از خدرت کنند.   را وادار به کناره 
 
تیاهرات بوزرگ عولویوه  -و بلهیک ٠

مووهوواجوورسووتوویووزی اروپووا در   سوویوواسووت
آسووتووانووه نشووسووت سووران اروپووا در 

 بروکسل
دسامبور بوروکسول مویوزبوان    ٢٥ و    ٢٤ پن شنبه و جمعه  

رهبران اروپایوی در نشوسوت سوران خوواهود بوود. یوکوی از  
های مهاجرتوی اروپوا    مهمترین محورهای گفتگوها سیاست 

های حمایت از پناه ویان در اروپوا شواموگواه    است. سازمان 
دسامبر در خیابان منتهی بوه اجوال  سوران    ٢٨ چهارشنبه  

هوای    تظاهراتی برپا کوردنود توا از ایون طوریو  از سویواسوت 
"مهاجرستیز" اروپا انتقاد کنونود و صودایشوان را بوه گووش  

 اروپا برسانند. 
کرین تیبو یکی از سازموان دهونودگوان ایون توظواهورات  

هزار پناهو وو در مورزهوای اروپوا    ٨٨ گوید  " بیشتر از    می 
توریون مورز جوهوان    اند. دریای مدیترانه خوطورنواک   جان باخته 

هایی را در پیش گرفته کوه در    شده است. اروپا هم سیاست 
شود و با حقوی اسواسوی    ها در نظر گرفته نمی   آن جان انسان 

داری    شووود. موور  و شووکوونوو ووه و بوورده   آنووهووا بووازی مووی 
 های آن است. "   ترین نشانه   پناه ویان یکی از ت   

سازمان عفو بین الم ل با انتشار گزارشی اتحادیه اروپوا  
داری پناه وویوان در لویوبوی    را به شراکت در شکن ه و برده 

 متهم کرد. 
الم ل نوشته اسوت شوواهودی دارد کوه    سازمان عفو بین 

و    ١١٢١ هوای    دهد گارد ساح ی لیوبوی در سوا    نشان می 
با خاچاخیان انسان همکاری کرده اسوت. هومویونویون    ١١٢٢ 

های موالوی اتوحوادیوه اروپوا از گوارد    بدلیل افزایش حمایت 
ساح ی لیبی تعداد پناه ویان بازداشتی به رخم خابول تووجوه  

 نفر رسیده است.    ٢٣٤٥١ 
در ایوون موویووان بسوویوواری از ایوون پوونوواهوو ووویووان بووه  

اند و بسویواری هور    های مخوف لیبی منتقل شده   بازداشتگاه 
هوا موورد آزار و شوکوونو وه خوورار    روز در ایون بوازداشوتوگوواه 

 گیرند.   می 
 
اعوتوصواب سوراسوری در  -وو یونان ٩

هوای ریواضوتوی  مهالفوت بوا سویواسوت
 دولت

اعتیاب سراسری به نشانه مخالفت با سیواسوت هوای   

دسواموبور    ٢٤ اختیادی دولت یونان از بامداد روز پن شنبوه  
 در این کشور آشاز شد. 

بزرگترین اتوحوادیوه یوونوان یوعونوی اتوحوادیوه کوارگوری  
) یسه  و بزرگتوریون اتوحوادیوه سوراسوری کوارمونودی ایون  
کشور )اد دی    اتحادیه کارگران مبارز)پامه   اتوحوادیوه  
سراسری مع مین و اساتید )الموه  بوا انوتوشوار بویوانویوه ای  

دسامبر را روز اعتویواب عومووموی    ٢٤ مشترک پن شنبه  
 ساعته اعالک کردند.   ١٤ 

در این بیانیه آمده اسوت  اطواعوت کوورکوورانوه دولوت   
یونان از اتوحوادیوه اروپوا و نوظواک سورموایوه داری و اداموه  
سیاست های ریاضت اخوتویوادی شودیودتور از دولوت هوای  
راست گرای وابسته به سرمایه داران  باعث افوزایوش روزانوه  
مالیات ها  افزایش مستمور بویوکواری و افوزایوش فوقور در  

 جامعه گردیده است. 
ساعته ک یه کارکونوان خوطووب    ١٤ براثر این اعتیاب   

ری ی و اتوبوسرانی درون و بیورون شوهوری  ادارات دولوتوی   
مدار   بانک ها وگمرکات  کشتیرانی ) حومول و نوقول  
دریایی  و دانشگاه ها  از صب  روز پونو وشونوبوه دسوت از  

 کار کشیده اند. 
به ع ت حضور کارکنان کنتر  پوروزاز فورودگواهوهوای   

یونان  تعداد زیادی از پرواز های داخول و خوارجوی لوغوو و  
 تعدادی نیز با تاخیر زیادی صورت می گیرند . 

ادامه سیاست ریاضت اختیادی تووسو  دولوت یوونوان   
سوا  خوبول تووسو     ٥ طی دو سا  گششته و ادامه آن طی  

احزاب و دولت های راست گرا باعث شده کوه هوم اکونوون  
  ٨١ درصد از شهروندان این کشور بیوکوار شوونود     ١١ حدود  

  ٨١١ درصد به آمار بی خانمان ها اضافه گوردد و توعوداد  
هزار نیروی تحیی کرده ایون کشوور بورای یوافوتون کوار و  

 زندگی بهتر راهی دیگر کشورهای اروپایی شوند. 
هوزار نوفور از جووانوان و    ٨١١ حدود یک میو ویوون و   

 نیروی فعا  یونان بیکار هستند. 
 
اعوالم شورکوت دارو  -وو اسورائویول ٥

 ٠٩برای اخوراج TEVAسازی تیوا  
 هزار نیروی کار

شرکت دارو سازی تیوا اعوالک کورد کوه بورای صورف  
از نویوروی کوار      هزار تن   ٢٤ ها خید اخراج    جویی در هزینه 

ول   خود را دارد. این توعوداد شوامول یوک چوهوارک از ِک
 نیروی کار این شرکت میشود. 

موویوو وویووارد دالر از    ٨ ایوون شوورکووت در نووظوور دارد تووا  
هایش را صرفه جویی بکند. هنووز مشوخوص نویوسوت    هزینه 

مونوابو  آگواه      ها شامل چه بخشی میشود ولی   که اخراجی 
نیوروی کوار مووجوود در    ٢١١١ گویند تعداد زیادی از    می 

 ها هستند.   خود اسرائیل شامل اخراجی 
های کوارگوری اعوالک اعوتویواب کورده انود و    اتحادیه 

گفته اند که وارد یک جنگ تماک عیار بوا کوارفورموایوان  
 بشود.     میشوند و اجازه نمیدهند که این اخداک عم ی 
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روز شمار حضور فعالین حوقووق کوودک در 
 مناطق زلزله زده!

فعالین حقوق کودک وکارگری نموایونودگوان 
کمیته پیگیری وجمعیت دفواا از کوودکوان 
کار وخیابان در حوال پوک کوردن لووازم 
التوحوریور ونویوازهوای موردم اسویوب دیوده 

 کرمانشاه .
 

 اینجا سرپل ذهاب انسانیت زنده است
 "روستای گرده نو"

فووعووالوویوون حووقوووق کووودک درایوون روسووتووا 
حضورپیداکورده وضومون بوازی بواکوودکوان 
روستاو برگذاری مسابقه ی نقاشی و دادن 
اسباب بازی و لووازم الوتوحوریور،لوحویوات 

شادی بهش وخوبی رادرکنارب ه ها سپوری 
 کردند.

روسووتووای گوورده نووو موورکووز دو دهسووتووان
)سوورقوولووعووه وجوویووگووران(بوووده،کووه حوودودا 

کوودک درسون ٩٠٥نفر جمعیت دارند و٠٣٣٣
 تحصیل میباشند.

بوواوجووود تووعووداد بوواالی کووودکووان درسوون 
تحصیل،امادانش آموزان این دو دهسوتوان 
ازموودرسووه ی دخووتوورانووه ی راهوونوومووای 
ودبیرستان محرومند وایون قضویوه بواعو  
شوووده توووعووودادی ازآنوووهوووا ازتوووحوووصووویووول 
بازبمانندواکنون بواوجوود وضوعویوت پویوش 
آمده درشرایط بدتوری نویوز قورارگورفوتوه 

 اند.

گفتنی است که این منطقه دراثور زلوزلوه 
ی اخیر خسارات زیادی دیده که درنتیجوه 

تون ٢نفر جان بواخوتوه انود و٠٩متاسفانه
ازآنها کودک هستند.هم نین یوکوی ازبو وه 
ها پدر ومادر  را ازدسوت داده واکونوون 
درکناربستگانش زندگی میکند. . )بوهونوام 

 ابراهیم زاده(
 
 روستای مله دیزگه""    

فعالین بعدازحضوردراین روستا وبرقوراری 
ارتبوا  بواکوودکوان،بوعوداز بوازی وشوادی 
وسرگرمی و نقاشی کردن وخاطره نوویسوی 
توسط بو وه هوا،وپوهوش خووراکوی ودادن 
اسووبوواب بووازی و شوونوواسووایووی تووعوودادی 

 روز شمار حضور فعالین حقوق کودک در مناطق زلزله زده!
فعالین حقوق کودک وکارگری نمایندگان کمیته پیگیری وجمعیت دفاا از کودکان کار وخیابان در حال پک کردن 

 لوازم التحریر ونیازهای مردم اسیب دیده کرمانشاه .
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ازکودکانی که دچار شوک واضطراب شوده 
اند،به کارخود در روستاهای مجاور ادامه 

 دادند.
خووانوووار ٢٥روسووتووای موولووه دیووزگووه دارای

کووووووودک موووووویووووووبوووووواشوووووود کووووووه ٩٣و
 نفرازآنهادرسن تحصیل میباشند.٢٣حدود

نفر براثر زلوزلوه ٠دراین روستا متاسفانه 
جووان بوواخووتووه وتووعوودادی کووودک نوویووازبووه 

 مراقبت های روحی روانی دارند.
 

 اتچ بات:
 "روستای قلعه داری علیا"    

دراین روستانیز فعالیون بوا دادن اسوبواب 
بازی وشیروکیک به کودکان وسرگرم کردن 
آنها،توانستند لوحویوات موفورحوی رابورای 

 آنهاخلق کنند.
روسوووتوووای قووولوووعوووه داری عووولووویوووا،دارای 

کودک بووده کوه ٢٣٣خانواروچیزی حدود٠٥٣

تعداد قایل توجهی ازآنهادرسن توحوصویول 
می باشند.این روستایکی ازنوقواطوی اسوت 

درصود ٧٣که به شدت آسیب دیده وبیش از
تهریب داشته اسوت کوه درنوتویوجوه ی آن 

تون ٠نفور فووت کورده انودکوه ٠٣متاسفانه
 ازآنها کودک میباشد.

درکنارآمارباالی کشته شوده گوان وزخوموی 
ها،خوشبهتانه بایدگفت که تعداد زیوادی 
ازاهووالووی،خصوووصوواکووودکووان،از حووادثووه ی 
زلزله جان سالم به در بورده انودواکونوون 

 درکمال صحت وسالمت هستند.
سوالوه،"دوقولوو"هوای ٥"آشتی"دختوربو وه ی 

کوچولو و تعدادزیادی ازبو وه هوایوی کوه 
لحیاتی هرچندکوتاه مهمان شادیهوایشوان 

 بودیم ازآن دسته اند.
 
 روستای قلعه داری سفلی""

فعالین حقوق کودک،بعدازپوهوش یوکوسوری 

اقوووووالم مووووووردنووووویووووواز ودلوووووجوووووویوووووی 
ازاهووالووی،توووانسووتوونوود یووک روز خوووب 
وپرنشا  را باکودکان این روستوا سوپوری 

 کنند.
روسووتووای قوولووعووه داری سووفوولووی دارای 

کووودک موویووبوواشوود،کووه ٠٣٣خووانووواروحوودود٦٣
 بیشترآنها درسن تحصیل هستند.

بهش زیوادی ازایون روسوتوا دراثورزلوزلوه 
نفرجان باخوتوه ٠٢تهریب شده ومتاسفانه 

تن کودک هستند ویکی ازب ه ها ٠اند که 
هووم پوودروهووم مووادر  را ازدسووت داده 

 ودرحال حاضرنزدبستگانش میباشد.
 
 روستای کولینه""  

روستای کولینه،یکی ازروستواهوای سورپول 
زهاب،یکی دیوگورازروسوتواهوایوی بوود کوه 
فعالیون حوقووق کوودک بوه آنوجواسورکشوی 
کوورده،ضووموون پووهووش بووعووضووی موووادولوووازم 
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موووردنوویووازاهووالووی،اقوودام بووه ارتووبووا  
برقرارکوردن بواکوودکوان وبوازی وسورگورم 
کردن آنوهوانومووده وبوابورگوذاری مسوابوقوه 
نوووقووواشوووی وخووواطوووره نوووویسوووی ودادن 
جایزه،درشادی آنها سهیم بوده اقودام بوه 
شناشایی وآمارگیری کودکوان آسویوب دیوده 

 یادرمعرض آسیب نمودند.
روسووووووتووووووای کووووووولوووووویوووووونووووووه دارای 

کوودک بوود کوه نویوموی ٦٣خانوادوحودود٩٣
ازآنهادرسن توحوصویول مویوبواشونود.الزم بوه 
ذکراست که درتوعودادی ازکوودکوان نشوانوه 

 های استر  واضطراب دیده  
 

بازدید وسرکشی فعالین حوقووق کوودک از 
روسووتووای قوولووعووه واری سوورپوول ذهوواب بووا 

 تهریب بیش از نود در صد .
این روستا در نزدیکی روسوتوا ی کوویویوک 

 حسن قرار دارد 
هنوز نیازهای اسواسوی موردم رفوع نشوده 

نوگورفوتوه وکوانوکوسوی  وهنوز اسکانی صورت
تحویل مردم نشده واوار برداری هم تموام 
نشده کودکان هنوز نوتووانسوتونود بوه سور 

 کال  ودر  برگردند
 
 "روستای قوش ی باشی"

فعالین دراین روستا بعودازتووزیوع وسوایول 
موردنیازاهالی وبازی وسرگرم کردن بو وه 
ها،مهمان خوانوه هوای چوادری آنوهواشوده 
وبعدازگپ وگفتوی دوسوتوانوه بوه کوارخوود 

 درروستاهای دیگر ادامه دادند.
کوودک ٩٣خانوار وحدود ٦٧این روستادارای

نفرازآنهادر سن توحوصویول موی ٢٥بوده که 
 باشند.

تنهامدرسه ی این روستواکوه شوامول بو وه 

دانووش ٠٩هووای مووقووطووع ابووتوودایووی اسووت و
آموزدارد،ازبعداز زلزلوه هونووز دایورنشوده 
وکودکان هم نان منتیر شروا دوبواره ی 

 کالسهای در  هستند.
گفتنی است که خوشبهتانه در این روسوتوا 
تلفات جوانوی وجوودنوداشوتوه امواتوعودادی 

 زخمی ودچارشوک شده اند.
سوالوه ازشوب زلوزلوه ٠٠"هانیه"دخترب ه ی

دچووووارشوووووک شوووودیوووودی شووووده کووووه 
بعدازشناشایی،به روانشنا  تیم موعورفوی 

 شد.
 

گزارشی از برگزاری مراسم جشن و شوادی 
 برای کودکان زلزله زده سرپل ذهاب"

در ادامه جمع آوری کمکهای موردموی بورای 
آذر  ٢٠مناطق زلزله زده دیروز پنجشنبه 

مراسم جشن و شادی برای کودکان در شهر 
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سرپل ذهاب و روستای قلعه دار با شوعوار 
)زندگی ادامه دارد.../ یان بەردەوامە...( 

 برگزار گردید.
در طی این مراسم بوا بورگوزاری کوارگواه 
نقاشی ، عروسک گردانی و پهش موسیقی 
، پذیرایی از کودکان و اهدای هودایوایوی 
به آنها سعی گردید موحویوطوی شواد بورای 

 آنها مهیا گردد.
در طی مراسم با برگزاری کارگاه نقواشوی 
از کودکان خواسته شد که احساسات خوود 
را بصورت نقاشی بیان کنند که در پایان 
نقاشی های جمع آوری گردیده در کوموپوهوا 

 به صورت جمعی به نمایش در آمد.
 کمپهای مورد بازدید به شرح زیر بود ؛

 کمپ سه راه صدرا --
 کمپ بوعلی --

چند کمپ در محوطه مسکن مهر سرپول  --
 ذهاب

 
 روستای قلعه دار --

کلیه هزینه های این مراسم از کوموکوهوای 
مردمی انسانهای شریفی تامین گردید کوه 
در طی یکماه گذشته در کنار مردم زلزله 
زده ایستادند و صحنوه هوای زیوبوایوی از 

 احساسات انسانی خلق نمودند.
عمده وسایل تهیوه شوده از ایون کوموکوهوا 

 بشرح زیر می باشد ؛
پک لوازم نقواشوی شوامول  ٢٣٣+ بیش از 

دفووتوور نووقوواشووی سوویوومووی ، مووداد رنووگووی، 
شمعی،ما یک ، مداد پاک و مدادترا  ، 

 برگ کاغذ فابریانو  ٢٣٣
+ بیش از صد دست لبا  گرم زمستانوی 

ب گانه شامل ؛ پولیور دسوتوکوش و کواله 
 دخترانه و پسرانه

+ چندین کیلو پودر شیر و پودر کاکوائوو 
و خوراکی جهت پذیورایوی از کوودکوان در 

 حین اجرای مراسم
+ وسایل سرگرمی و بازی کودکان ماننود 
ماسکهای صورت فانتزی ، بوادکونوک و... 

عدد توهویوه  ٠٣٣که از هر کدام به تعداد 
 گردید.

 
در پایان جا دارد از کوموکوهوای موردموی و 
همه کسانی کوه بصوورت داوطولوبوانوه بوا 
حضور در موحول موا را در بورگوزاری ایون 
مراسم ها یاری دادند تشکور و قودردانوی 

 نماییم.
 


