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  ٥٠٦٢ دسامبر ٥١

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان                                    

 بخش بین المللی: داوود رفاهی       

 ٦٠ صفحه  

 ٥٠ صفحه  
 ٦١ صفحه  

 ٢ صفحه   

 ٦٩ صفحه   
 ٦٦ صفحه         

 ١ صفحه   

 ٦١ صفحه    

 ٥ صفحه  

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
(  دیوید ٠٥فردریک انگلس )

 احضار و پرونده سازی علیه کارگران هپکو را قویا محکوم میکنیم
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 کارگران خاموش، آروزی محال 
 یاشار سهندی 

 ٦٢ صفحه 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 پروین محمدی  
 کارگران هفت تپه تنها نیستند

 ٥٦ صفحه   

 ٣ صفحه  

 ٢ صفحه  

 جنبش بازنشستگان 
 شعاری که خالصه طنین انداز شد !

 سونامی حمله به دستفروشان
 آرش دشتی  

 محمد شکوهی
گنجانده شد .اختصاص بودجه های میلیاردی به  ٧١” بودجه ١ردیف ” در”  ٧١جدول “

 موسسات و نهادهای وابسته به باندهای حکومتی
هزار واحد  ٧١هزار نفر زیر چادر زندگی می کنند. ٥٠روز بعد از زلزله کرمانشاه  ٠٥

 مسکونی تخریب صد درصدی شده اند. کانکس ها نرسیده اند 

 در حاشیه یک شعار تفرقه افکنانه 
 شهال دانشفر 

 شعارهای نادرست در اعتراضات توده ای
 ناصر اصغری 

 گوشه هایی از اعتصابات گسترده کارگری در سراسر کشور 

 صحبتی با کارگران بازنشسته فوالد
 صحبتی با کارگران هپکو 

 اصغر کریمی  
 ٩صفحه   از طرف حزب کمونیست کارگری ایران       

کارگران نیشکرهفت تپه متحد و مصمم، 
 علیه استثمار عریان سرمایه داری

 شاپور احسانی راد

 ویژه مطالب مربوط به آزادی رضا شهابی 
حمله به تجمع اعتراضی در حمایت از رضا  

 شهابی را شدیدا محکوم میکنیم
خانم ربابه رضایی و بازداشت شدگان تجمع 

 دی باید فورا آزاد شوند ٠

 نژاد پرستی، سنخیتی با فرهنگ و ادبیات ما کارگران ندارد! 
 سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه 

 ٥٠ صفحه    
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

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

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

کارگران نیییشیکیر هیفیت  -
تپه و خیانیواده هیایشیان 
که هفته قبل چندین روز 
اعتیصیاب قیدرتیمینیدی را 
سپری کرده بودند، بدلییل 
خیلییف وعییده کییارفییرمییا و 
مقامات جیمیهیوری اسیالمیی 
در شوش، اعتصاب میجیدد 

آذر  ٧٧خییود را از روز 
 شروع کرده اند. 

 
کییارگییران بییازنشییسییتییه  -

فوالد خوزستان و خانیواده 
هایشان به تیجیمیع بیزر  
در مقابل شرکت فیوالد در 
اهواز در روز سیوم دییمیاه 

 فراخوان دادند. 
 
کارگران اخراجی شرکیت  -

بهره برداری نیفیت و گیاز 
هیییمیییراه بیییا  گیییریییسیییاران

خانواده هایشان دسیت بیه 

تجمع اعتراضی زدند. این 
آذر شیروع  ٧٥اعتراض از 

شییده اسییت و کییارگییران و 
خانواده هایشان خیواهیان 
پرداخت چند میاه حیقیو  
وحق بیمه و بازگشت بکار 

 هستند. 
 
جییوانییان بیییییکییار شییوش  -

 دست به تجمع زدند 
آذر جییمییعییی از  ٧١روز 

جییوانییان شییهییر شییوش در 
اعتراض به بیکاری تجمع 
کیییییردنییییید. جیییییوانیییییان 

هیاییی در دسیت  دستنوشتیه
داشتند که روی آن نوشتیه 
شده بود: بیکاری تا کیی  
بییه جییوانییان شییوش کییار 
بیییییییدهییییییییییییییید، بیییییییه 

التحصیالن بیکار کیار  فارغ
بییدهییییید.اعییتییراض عییلیییییه 
بیکاری در حیال گسیتیرش 

است. کار یا بیمه بیکیاری 
حییق جییوانییان بیییییکییار و 
میلیون ها بیکار دییگیر در 

 کشور است. 
 
کیارگیران شیرکیت آهیاب  -

پیییییمییانییکییار شییهییرداری در 
اعتراض به عدم پرداخت 

میاهیه خیود دسیت ٦حقو  
 به تجمع اعتراضی زدند. 

 
کییارگییران بییازنشییسییتییه  -

آذر  ٧٥فوالد اصفهان روز 
چهارمین روز تیجیمیع خیود 
را در میقیابیل اسیتیانیداری 

 اصفهان برگزار کردند.
 
 ٧٥٥آذر حیدود  ٧٥روز  -

نفر از کارگزاران صینیدو  
بیمه کشاورزی از سیراسیر 

 کشور با خواست روشن 
 

گوشه هایی از اعتصابات 
گسترده کارگری در سراسر 

 کشور

 ٤ صفحه    
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صحبتی با کارگران 
 هپکو 
   

بدنباالعتراضات قدرتمینید 
شییمییا در مییهییرمییاه امسییال، 
بجای پرداختن حقو  هیای 
شما، نهیادهیای امینیییتیی و 
قضایی در تبانی آشکار بیا 
کارفرمای هپکو بیست نیفیر 
از همکاران معترض تان را 
بیییه دادگیییاهیییی در ارا  
احضییار کییرده انیید. شییمییا 
راهی جز عقب راندن آنیهیا 
از این تصمیم و پشیییمیان 
کردن آنها نیداریید وگیرنیه 
شما را گام بیه گیام عیقیب 
میییییییرانییینییید و شیییرایییی  
دشوارتری را به همیه شیمیا 

 تحمیل میکنند. 
 

تییجییربییه صییدهییا اعییتییراض 
دیگر نشیان داده اسیت کیه 
حییکییومییت و ارگییان هییای 
سیییرکیییوبیییش در جیییرییییان 
اعتیراض کیارگیران کیوتیاه 
میییییاییینیید و حییتییی تییمییلییق 

را مییگیویینید، امیا   کارگران
هییمییییین کییه اعییتییراض بییه 
پایان رسید و آب از آسیاب 
افییتییاد تییعییدادی را احضییار 
میکنند و برای آنها پرونده 
سییازی میییییکیینیینیید، تییهییدییید 
میکنند، آنیهیا را وادار بیه 
دادن وثیییییقییه میییییکیینیینیید و 
شمشیر زندان و اخیرا  را 
بیییاالی سیییر آنیییهیییا نیییگیییه 
میدارنید. ولیی شیمیا تیوان 
ایینییرا دارییید کیه بیاز هییم 
متحد و یکپارچه همراه بیا 
خانواده هایتان بیه میییدان 
بییایییید. شیمیا میییتیوانییید 
کییارگییران آذرآب و مییردم 
آزادیییخییواه ارا  را خییبییر 
کنید و همبستیگیی شیان را 

جلب کنید. اعالم کنیید کیه 
به دادگاه نمییایییید و ایین 
کارفرما است که باید بجرم 
بییاالکشیییییدن حییقییو  شییمییا 
محاکمه شود نه شما. اعالم 
کنید که اگر اعیتیراض بیه 
باالکشیدن حقو  شما جیرم 
است، همه شما مجیرمییید و 
همه شما و خانواده هایتان 
در مییقییابییل دادگییاه حییاضییر 
خواهید شد تا مقامات بیه 
جمیعیییت جیوابیگیو بیاشینید. 
بیرنییامیه آنیهییا روشیین اسییت 
میخواهند شما را به دادگاه 
بکشانند و تهدید کینینید و 
وثیقه بگیرند تا کیارگیران 
کیییارخیییانیییه را از ادامیییه 
اعتراض بازدارند. اما شما 
با اتیحیادی کیه تیا کینیون 
داشته اید و بیا هیمیراهیی 
خانواده هایتان و با جیلیب 
هییمییبییسییتییگییی مییردم ارا  
قادرید این احضارها را به 
شکست کارفرما و ارگانیهیای 

 همدست او تبدیل کنید. 
 

مییبییارزه شییمییا بسیییییار حییق 
طلیبیانیه اسیت. بیر اسیا  
قانون آنها، شما به اخیالل 
در نیی ییم و تییجییمییع  یییییر 
قانونی متیهیم شیده ایید و 
کارفرمیاییی کیه پینی  میاه 
حقو  شما را باال کشیده و 
مزدورانی که بیر سیر شیمیا 
باتوم فرود آوردنید، عییین 
قانون رفتار کرده اند. این 
منطق آنها و قیانیون آنیهیا 
است. این منطق را باید بر 
سییرشییان خییراب کیینیییییید. 
اکثریت ع یم مردم شرییف 
ارا  و هییزاران نییفییر در 

سییراسییر کشییور کییه اخییبییار 
اعتراضات قدرتمند شما را 
شنیده اند، با شما هستینید 
و از جهنمی که به شیمیا و 
به همه آنها تحمییل شیده، 
شدیدا معترضند. همراه بیا 
خانواده هیاییتیان در شیهیر 
تجمع و راهپیمایی کنیید و 
مردم را از تصمیم نهادهای 
امنییتیی و قضیاییی میطیلیع 
کنید و بیخیواهییید از شیمیا 
قاطعانیه حیمیاییت کینینید. 
احضار شما باید لغو شود و 
هر نوع پرونیده ای عیلیییه 

 شما به دور ریخته شود. 
 

حزب کمونیسیت کیارگیری و 
تلویزیون کانیال جیدیید در 
کنار شما است. تماستان را 

 با ما محکمتر کنید. 
 

ما احضار شما را قاطعانیه 
محکوم میکنییم و کیارگیران 
آذرآب، دانشجویانی کیه در 
اعتراض قبلی شما را میورد 

میردم   حمایت قیرار دادنید،
ارا  و کلیه مراکز کارگیری 
و تشیکیل هیای کیارگیری و 
آزادیخواه را فیرامیییخیوانیییم 
کییه بییه هییر شییکییل کییه 
میتوانند از شیمیا حیمیاییت 

 کنند. 
 

 اصغر کریمی 
از طرف حیزب کیمیونیییسیت 

 کارگری ایران 
 
دسامبیر  ٧٧، ٧٩٧٦دیماه  ٧

٧٥٧١ 
 

صحبتی با کارگران 
 بازنشسته فوالد

 کارگران بازنشسته فوالد! 
شما و خانواده هایتاان در هافاتاه  
هااای گاا شااتااه ناامااونااه ای از  
جسارت، پیگیری و اتحاد را در  
تهران و اصافاهاان و کارماان باه  
نمایش گ اشتید. خواسات هاای  
شماا مابانای بار حاقاو  بااالی  
چهار میلیون و درمان پاایادار و  
کارآمد یا درمان رایگان خواسات  
همه مردم است. شعارهاای تاناد  
و تیز شما علیه آیت الالاه هاا و  
مقااماات حاکاومات و دزدان و  
ماافااتااحااوران حاااکاا  و صاادا و  
سیماای مانافاورشاان، حارف د   
همه مردم است. استفاده شماا از  
مدیای اجتماعی و تاکیدتان بار  
حضور خانواده ها و راهاپایاماایای  
هااای پشاات ساار هاا  شاامااا  
محصوصا در شهر اصفهان درس  
های بزرگی بارای کال طاباقاه  
کارگر دارد. شما ستون ماحاکا   
جااناابااش کااارگااری و جااناابااش  
آزادیحواهانه مردم ایران و یاکای  
از رادیکا  ترین باحاش هاای آن  
هستید و بحق شایسته پشتیبانای  
همه جانبه همه ماردم. جاا دارد  
از جانب کل طباقاه کاارگار باه  
شاامااا و خااانااواده هااایااتااان کااه  
قاطعانه در تجمعات اعاتاراضای  

 حضور دارند درود بفرستی .  
 

اما تعداد بازنشستگان فاوالد در  
هزار نافار اسات    ٥٨ سطح کشور  

که با خانواده هاایاتاان جاماعایات  
عظیمی را تشکیل میدهیاد. در  

کاارمااان و      اصاافااهااان و تااهااران، 
گیالن، خوزستان و آذرباایاجاان و  
سااایاار اسااتااانااهااای کشااور ایاان  
جمعیت بایاد باه مایادان بایاایاد.  
شما و خااناواده هاایاتاان کاه در  
صف او  اعتراض بازنشاساتاگاان  
فوالد دست به تجمع همزمان در  
شهرهای محتلف و یا در تجاماع  
سراسری در تهران زده اید، ناقاش  
مهمی در تشویق و باه حارکات  

درآوردن کل این نایاروی عاظایا   
در ساراسار کشاور داریاد. شاماا  
بااادرسااات باااه حضاااور ساااایااار  
بازنشستگان و خااناواده هاایشاان  
در شبکه های اجتماعی تاکیاد  
کرده اید و این توان را دارید کاه  
ایان ناایاروی عاظایاا  را در ایاان  
گروهها نیز فعا  کنیاد تاا کال  
نیرویتان را برای حضور قدرتماناد  
در خایااباان آمااده کانایاد و باه  

 میدان بیاورید.  
 

اناااگااال هاااای حااااکااا  باااه  
ورشکستگی و بی آبرویی خاود  
و به نفرت و نارضایاتای عامایاق  
مردم دارند اعتراف میکنند، اماا  
قصد دارند بحارانشاان را بار سار  
شاامااا و کاال طاابااقااه کااارگاار  
بشااکااناانااد. بشاادت از خشاا  و  
اعتراض عمیق جااماعاه وحشات  
کرده اند و میدانند که باه تاماام  
معنی منزوی هساتاناد. قادرت  
شما و خانواده هایتان و حاماایات  
مردم بدون شک قادر است آناهاا  
را تسلی  خواست هاایاتاان کاناد.  
حزب کمونیست کارگری ضمان  
حمایت قاطعانه از خواست هاای  
بحق شما، همه کارگران و ماردم  
زحمتکش، دانشاجاویاان و هاماه  
ااااهااااای آزادیااااحااااواه را   انسااااان
فرامیحواند که بهار شاکال کاه  
میتوانند صفوف شما را تاقاویات  
کنند و صدای شاماا را رسااتار  
ساازنااد. حاقااو  شامااا و کاالاایااه  
کارگران و باازنشاساتاگاان باایاد  
باالی خا  فاقار بااشاد، درماان  
برای همگان باید رایگان باشد و  
اعتراض و اعتاصااب و تشاکال  

 بی قید و شرط آزاد باشد.  
 

 اصغر کریمی  
از طاارف حاازب کاامااوناایااساات  

 کارگری ایران  
 ٦٩٣١ آذر    ٧٢ 
   ٧١٦٢ دسامبر    ٦٥ 
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 مر  بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 گوشه هایی از اعتصابات گسترده کارگری در سراسر کشور 

شدن وضع استخدامی شیان 
در مقابل مجلس اسالمی در 
تییهییران تییجییمییع کییردنیید و 
خواهان تیعییییین تیکیلیییف 
وضییعیییییت اسییتییخییدامیییییخییود 

 شدند. 
 
کییارگییران آریییان فییوالد  -

بویین زهیرا در اعیتیراض 
بییه اقییدام سییازمییان امییور 
مالیاتیی بیرای تیعیطیییلیی 

میقیابیل  ٧٥کارخانه روز 
 این سازمان تجمع کردند. 

 
کیارکینیان میجیتیمیع میس  -

آذر بیا  ٧١چهارگنبد روز 
خواست بازگشت به کار در 
مقابیل بیخیشیداری تیجیمیع 
کردند و به ناامنی شیغیلیی 
خییود و عییدم پییرداخییت 
دستمزدهای خود اعیتیراض 

 کردند.
 
کارگران کشت و صینیعیت  -

 میان آب اولتیماتوم دادند 
آذر کارگران کشیت  ٧١روز 

و صیینییعییت میییییان آب در 
اعیییتیییراض بیییه تیییالش 
کییارفییرمییا بییرای انییعییقییاد 
قرارداد سیاعیتیی و عیدم 
پرداخت پیاداش کیارگیران 
قراردادی و دییگیر میزاییا 
دست به اعتصاب و تجیمیع 
اعییتییراضییی زدنیید. اییین 
اعتصاب پس از ییک روز 
کشییمییکییش و مییذاکییره بییا 
مدیرعامل و معاون شیرکیت 
و نماینیده اداره کیار بیه 

دلیل نارضایتیی شیدیید و 
عدم تیوافیق کیارگیران بیا 
این نوع قراردادهای خفیت 
 ١بار و یکطرفه با مهلیت 

روزه کارگران به مسئولیین 
 ذیرب  پایان پذیرفت. 

 
کارگران راه آهن جیلیوی  -

حرکت قیطیار تیبیرییز بیه 
 مشیییهییید را گیییرفیییتییینییید 
کییییارگییییران خیییی  آهیییین 
آذربایجان در اعتراض بیه 

 ١کیار   عدم دریافت پاییان
حقوقی و   ماه بی ٩ساله و 

خطر از دسیت دادن شیغیل 
دست به اعیتیراض زدنید. 
هییر کییدام از کییارگییران 
نییزدیییک بییه ده میییییلیییییون 
تومان طلبکیارنید و قیبیال 
نیز اعتصاب داشیتینید. در 
اییین حییرکییت اعییتییراضییی 

هیاییی  کارگران دستینیوشیتیه
در دسیت داشیتید کیه روی 
آنها نوشیتیه بیود: امینیییت 
شغلیی نیدارییم، حیقیو  و 

ایییم و  مییزایییا نییگییرفییتییه
هییایییمییان پییرداخییت  بیییییمییه

نشده، حقو  هیاییمیان را 
 میخواهیم. 

 
کییارگییران بییازنشییسییتییه  -

تیاییر میقیابیل وزارت  کیان
صیینییعییت و مییعییدن تییجییمییع 

 کردند 
آذر جییمییعییی از  ٧١روز 

کیییارگیییران بیییازنشیییسیییتیییه 
کارخانیه السیتیییک سیازی 
کیییییان تییایییر بیینییا بییر 

فیییراخیییوان از قیییبیییل در 
اعییتییراض بییه پییرداخییت 
نشدن سنوات ایام خیدمیت 
خود مقابل وزارت صینیعیت 

 و معدن تجمع کردند. 
 
کارگران کارخانه ماشین  -

آالت صنعتی تراکتورسازی 
 تیییجیییمیییع کیییردنییید  اییییران
کییارگییر  ٩٧٥آذر  ٧١روز 

مییاشییییین آالت صیینییعییتییی 
تراکتیور سیازی اییران در 
سییومییییین روز اعییتییراض 
بخاطر بخاطر پلمب شیدن 
در کارخانه و بیکار شیدن 
مقابل کارخانیه دسیت بیه 

 تجمع اعتراضی زدند. 
 
کارگران و پییمیانیکیاران  -

 تیجیمیع کیردنید  سد رودبار
آذر ماه جیمیعیی از ٧١روز 

کارگران و پیییمیییییانیکیاران 
سد رودبار لرستان مقیابیل 
سییاخییتییمییان شییرکییت آب و 
نیییروی مینییابیع آب ایییران 
بیرای گیرفییتین میطییالیبییات 
پرداخت نشده خیود دسیت 
 به تجمع اعتراضی زدند. 

 
کییارگییران الوان تییابییلییو  -

آذر در  ٧٦کییرمییان روز 
مقابل استانداری دست بیه 
تجمع زدند. کیارگیران بیه 
عدم پرداخت ده میاه میزد 
و حییق بیییییمییه مییقییابییل 
اعتیراض دارنید. در ایین 
تجمع اعتراضیی کیارگیران 
پییییییییالکییییییییاردهییییییییایییییییییی 

کردند که بر روی  می حمل
آن نوشته شده بود: زلزله 

حیقیوقیی.  میاه بیی ٧یعنی 
اییین چیینییدمییییین اعییتییراض 
کارگیران در هیفیتیه هیای 

 اخیر است. 
 
کارگران پروفیل ارومییه  -

آذر در اعیتیراض  ٧٠روز 
به پرداخیت نشیدن ییازده 
ماه حق بیمه و تیعیطیییلیی 
کیارخییانییه و بیالتییکییلیییییفییی 
شغلی در مقابل استانیداری 
آذربایجیان عیربیی تیجیمیع 
کردند. این چنیدمییین بیار 
است که کارگران پیروفیییل 
ارومیییییییه در میییحیییوطیییه 
کارخانه و میقیابیل ارگیان 
هییای دولییتییی اسییتییان و 
 شهرستان تجمع میکنند. 

 
کارگران سازمان فضیای  - 

سیبیز شیهیرداری ارا  روز 
آذر بییدلیییییل تییعییویییق  ٧٠

پرداخت سه ماه مزد خیود 
دست به تجمع اعیتیراضیی 

 زدند.
خشم و اعیتیراض میردم  -

 سردشت به قتل دو کولیبیر 
آذر بار دییگیر دو  ٧٦روز 

کارگر کولبیر در مینیطیقیه 
سردشت به اسامی عیثیمیان 
احمدی و محمد بهرامی بیا 
گلوله جانیان اسیالمیی در 
مییرز بییه قییتییل رسیییییدنیید. 
جمعییت کیثیییری از میردم 
سییییردشییییت در مییییراسییییم 
خاکسپاری ایین دو جیوان 

شرکت کیردنید و خشیم و 
اعییتییراض خییود را عییلیییییه 
جمهوری اسالمی و جنایات 
مستمر آن علییه کیولیبیران 
نشییان دادنیید. کییولییبییران 
کارگران بییکیاری هسیتینید 
که هیچ تامینی ندارنید و 
مدام تحت پییگیرد اوبیاش 
حیکیومییت اسییالمیی در مییرز 
قییرار دارنیید، امییوالشییان 
مصییادره میییییشییود و یییا 
مستقیما بیه آنیهیا شیلیییک 
میشود. کارزار وسییعیی در 
حییمییایییت از کییولییبییران در 

 جریان است. 
 

اینها تنها گوشه هاییی از 
اعییتییصییابییات و تییجییمییعییات 
گسترده کارگران اسیت کیه 
در نقیا  میخیتیلیف کشیور 
جریان دارد و روزبروز بیر 
ابعاد آنها اضافه میییشیود. 
گسیتیرش حضیور خیانییواده 
ها در ایین اعیتیصیابیات، 
استفاده فیعیال از میدییای 
اجتمیاعیی و فیراخیوان از 
قبل به اعتصاب و تجیمیع 
در بییییرخییییی از اییییین 
اعییتییراضییات جیینییبییه هییای 
مهمی از ایین اعیتیراضیات 
 اسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت. 

 
حزب کمیونیییسیت کیارگیری 

 ایران
 ٧٩٧٦آذر  ٩٥
 ٧٥٧١دسامبر  ٧٧ 
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 ١ صفحه    

 ویژه آزادی رضا شهابی 
 از فراخوان ربابه رضایی برای نجات جان رضا شهابی وسیعا حمایت کنیم
تجمع اعتراضی برگزار شد!  تجمع کنندگان مورد هجوم نیروی های 

 انت امی قرار گرفته و تعدادی از آن ها بازداشت شده اند. 

حییمییلییه بییه تییجییمییع 
اعتراضی در حمیاییت 
از رضییا شییهییابییی را 
 شدیدا محکوم میکنیم
خانم ربابه رضیاییی 
و بییازداشییت شییدگییان 

دی بییاییید  ٠تییجییمییع 
 فورا آزاد شوند

روز پاااناااجااا  دیااامااااه باااناااا  
برفراخوانی از قبل اعاالم شاده از  
سوی خان  ربابه رضاایای هاماسار  
رضا شهابی کارگر زنادانای کاه  
گاافااتااه بااود باارای نااجااات جااان  
همسرش در ایان روز در ماقاابال  
وزارت کار خواهد بود ، تجاماعای  
با شارکات اعضاای سانادیاکاای  
کارگران شرکت واحاد، تاعادادی  
از کااارگااران، بااازنشااسااتااگااان،  
دانشجویان و فعالین اجتماعی در  
این محال بارگازار شاد. خاواسات  
تجماع کانانادگاان آزادی فاوری  
رضا شهابای و قارار گارفاتان او  
تحت درمان ماعاالاجاه باود. ایان  
تجمع با هجوم وحشیانه نایاروهاای  
انتظامی روبرو شده و تاعادادی از  

شرکت کنندگان از جامالاه خاانا   
ربابه رضاایای، حسان ساعایادی،  
پویا جانی پور، سیاوش اماجادی،  
مهدی توپچی، محمد شباهاتای،  
ریحااناه انصااریاف امایار عابااس  
آذروند، تهمینه خسروی، دستگایار  
و باه ماراکاز امانایاتای ماناتاقال  
شدند. بنا بر گزارش سانادیاگاای  
واحد تعداد دستگایار شادگاان باه  

ناافاار ماایاارسااد کااه اساااماای    ٩٥ 
تمامی دستاگایار شادگاان هاناوز  

 معلوم نیست. 
رضا شهابی  باا اتاهاامااتای  

  ٨ امنیتی و باحااطار ماباارزاتاش  
سا  حک  زندان داشت و علایار ا   
اینکه آنرا سپری کرده و در ساا   

مارداد    ٦٥ آزاد شده باود، در    ٣٩ 
امسا  به بهانه اینکه ساه مااه از  
مرخصی اش تاییاد نشاده، دوبااره  
دستگیر شاد. باعادا باه او اعاالم  

روز از روزهااای    ٣١٥ شااد کااه  
مرخصی پزشکی او تاایایاد نشاده  
است و باید در حبس بماند که باا  
اعااتااراض رضااای شااهاااباای و  
اعتاصااب  ا ای او روبارو شاد.  
بعد نیز بدنبا  کارزاری وسیاع باه  
او اعااالم شااد کااه بااه وضااعااش  
رساایاادگاای ماایااشااود. امااا او را  

همچنان در زندان نگاهداشاتاناد و  
رضا در این مدت در زندان دوبااره  
دچار سکته خفیف مغزی شاد و  
این درحالی بود که پزشاک وی  
ماندن رضا در زندان را خطارناا   
اعالم  کرده بود و ه  اکنون نایاز  
وضع جسمانی او وخایا  گازارش  
میشود. آزادی رضاا شاهاابای را  
هجده  دیماه اعالم کارده اناد. از  
همین رو خان  ربابه رضایی بارای  
نجات جاان رضاا شاهاابای و در  
دفاع از او اعاالم کارده باود کاه  

دی مقابل وزارت کاار    ٨ در روز  
خواهد بود و ایان فاراخاوان او باا  
حمایت کارگاران و باحاش هاای  
محتلفی از فاعاالایان اجاتامااعای  

 روبرو شده بود.   
جمهاوری اساالمای از تارس  
پیوستن جمعیت وسیاعای باه ایان  
تجماع، از هاماان سااعاات اولایاه  

دی در محل حااضار    ٨ صبح روز  
شده و به تجمع هاجاوم بارد. ایان  
حمله وحشیانه را وسیعا ماحاکاوم  
کنی . دستگیر شدگان این تجاماع  
باید فورا آزاد شوند. رضا شهابای  
باید فورا آزاد و تحت درماان قارار  
گیرد. جمهوری اسالمی در قباا   
جان رضا شهابای و هار اتافااقای  

 که برای او بیفتد مسئو  است. 
ه  اکنون کارزاری وسیاع در  
حمایت از رضا شهابی در جاریاان  
اساات. تشااکاال هااای مااحااتاالااف  
کااارگااری از وضااعاایاات او ابااراز  
نگرانی کرده و خاواساتاار آزادی  
وی شااده انااد. در سااطااح باایاان  
المللی نیز این کارزار باا حاماایات  
هااای گسااتاارده ای روباارو شااده  
است. آخاریان ناماوناه آن حاماایات  
یازده کنفدراسیون و سانادیاکاا از  
کشااورهااای اروپااایاای فاارانسااه،  

  ٧٨ سوئد، ایتالیاا و اساپاانایاا در  
دسامبر به اسامی سای اف دی  
تااای، س  ت، اف اس یاااو،  
سااولاایاادر، اولسااا، از فاارانسااه،  
کنفدراسیون سی جای آی ا  از  
ایتالیا، کنفدراسیون سی سای او  
او از اسپانیا، کنافادراسایاون ا  او  
از سوئد، سندیاکاای تارانساپاورت  
از سوئد، سندیکای آی اف متاا   
از سوئد و کمونا  از ساوئاد اسات  
که طی بیانیه ای  حمایات خاود  
را از رضا شهابی اعاالم کارده و  
خواستار آزادی فاوری و درماان  
وی شااده انااد. وساایااعااا بااه ایاان  

 کارزار بپیوندی . 
 ٣١ دی ماه    ٨ 

کمپین برای آزادی کاارگاران  
 زندانی 

Shahla.daneshfar ٧@
gmail.com 

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

 
کمیپییین بیرای آزادی 
کارگران زندانیی: از 
فیییراخیییوان ربیییابیییه 
رضایی بیرای نیجیات 
جییان رضییا شییهییابییی 

 وسیعا حمایت کنیم
مقابل وزارت کاار ، سااعات ده  

 صبح پنج  دیماه 
  ٦٦٦ بناا بار بار بایاانایاه شامااره  

کمیتاه دفااع از رضاا شاهاابای،  
خان  ربابه رضایی همسر شاهاابای  
عضو هیاات مادیاره سانادیاکاای  
واحد که ه  اکنون در زندان بسار  
میبرد و وضاعایات جساماانای او  
وخاایاا  گاازارش ماایااشااود، اعااالم  
کرده است که برای ناجاات جاان  
رضا و پیگایاری وضاعایات وی،  

  ٦١ دی سااعات    ٨ روز سه شنبه  
 صبح به وزارت کار مراجعه می  
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کاانااد. کااماایااتااه دفاااع از رضااا  
شهابی ضمان گازارش ایان خابار  
اعااالم ماایاادارد کااه جااان رضااا  

باار ساکاتاه    ٧ شهاابای باعاد از  
مغزی در زندان و عدم انتاقاا  باه  
بیمارستان در خطر اسات و شاایاد  
فردا برای نجات جان این کاارگار  
زحمات کاش دیار بااشاد. اتاحااد  
بازنشستگان نیز حاماایات خاود را  
از ایاان فااراخااوان اعااالم داشااتااه  

 است. 
کاامااپاایاان باارای آزادی کااارگااران  
زندانی همراه با کامایاتاه دفااع از  
رضا شهابی، همراه با سنادیاکاای  
شاااارکاااات واحااااد و اتااااحاااااد  
بازنشستگان، حمایت قااطاع خاود  
را از فراخوان خان  رباباه رضاایای  
اعااالم ماایاادارد. مااا از هاامااگااان  
میحواهی  که باا شارکات وسایاع  
خود در این تجمع حمایت خاود را  
از رضااا شااهاااباای و ماابااارزاتااش  
اعالم داشاتاه و خاواساتاار آزادی  
فوری و بدون قید و شرط وی و  
قرار گارفاتان وی تاحات درماان  

 شوند. 
رضا شهابی با اتهاماتی امنیاتای  

ساا  حاکا     ٨ و بحاطر مبارزاتش  
زندان داشت و تحت شرای  سحات  

  ٨ و شکنجه و آزار جسامای ایان  
سا  را سپری کرد. اماا باعاد باا  
فشار دادستانی تهران و با باهااناه  
اینکه سه مااه از مارخصای اش  
تایید نشاده، بارای گا رانادن ساه  
ماااه حاابااس، در هااجاادهاا  ماارداد  
رضای شهابی خاود را باه زنادان  
رجایی شاهار ماعارفای کارد. در  
زندان به او اعالم کردند که چاون  

روز از مارخصای پازشاکای    ٣١٥ 
وی در دورانی که در زندان باوده  
است تایید نشده است، رضاا باایاد  
مااعاااد  آن در زناادان باااشااد. در  
اعتراض باه ایان حاکا  شاهاابای  
پنجاه روز اعتصااب  ا ا کارد و  
در حاامااایاات از وی کااارزاری  
جهانی به راه افاتااد. زیار فشاار  
ایاان اعااتااراضااات بااه او وعااده  
رسیدگی به پرونده اش را دادناد.  
اما عالایار ا  هاماه ایاناهاا رضاا  
شهابی را همچاناان در باازداشات  

نگاهداشتند و اکناون اعاالم شاده  
است که هاجادها  دی مااه آزاد  
خواهد شد. این در حالایاسات کاه  
جان او در خطر اسات. جاماهاوری  
اسالمی در قبا  هر اتفااقای کاه  
برای رضا شهابی بیفاتاد مسائاو   
است. رضا شهابی باید فاورا آزاد  

 شود. 
 ٣١ دی ماه    ٦ 

کاامااپاایاان باارای آزادی کااارگااران  
 زندانی 

Shahla.daneshfar ٧@
gmail.com 

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

 

هر چه سیرییع 
تیییییر رضیییییا 
شهابیی بیایید 
درمان و آزاد 

 شود!
ماه هاا از ساپاری شادن دور  

راناانااد   «رضااا شااهاااباای »زناادان  
زحمتاکاش شارکات اتاوباوسارانای  
گ شته است اما او نه تنها هاناوز  
در حبس به سر مای بارد بالاکاه  
تحمل شارایا  اسافاباار و طااقات  

ساکات    ٧ فرسای زندان، او را به  
پیاپی در دو هفت اخایار کشااناده  
است. در حالی که سامات چا   

صاادمااات   «رضااا »باادن و چشاا   
جدی دیاده اسات اماا مسائاوالن  
زناادان گااوهااردشاات نااه تاانااهااا  
هشدارهای قبلای پازشاک او را  
نادیده گرفتند، بلکه تاکناون نایاز  
کوچکتاریان اقادامای در جاهات  
درمان و اعزام وی به بیاماارساتاان  

 نکرده اند.  
هماهناگای کاامال تاماامای  
نهادها و دستگاه های حااکا  در  
سرکوب مطالبات و اعاتاراضاات  
به حق کارگاران، پاروناده ساازی،  
به شال  و زنجیار کشایادن و باه  
خطر انداختن تعمدی جان فاعااالن  
زندانی، چیزی جز تاحامایال بای  

حقوقای ماطالاق باه کاارگاران و  
محرومان جامعاه نایاسات. روزی  
کاارگااران را باه جارم پایااگایااری  
مطالبات به شال  ماحاکاوم مای  
کنناد، در جاای دیاگار کاارگار  
بیکار را که درخواست کاار دارد  
به گلوله می بانادناد، در ارا   
کارگر گرسنه را در ماحال کاار  
به خاا  و خاون مای کشاناد،  

ساا     ٣ کارگر زندانی را به مدت  
از مالقات محروم مای کاناناد و  
بیماری اش را نادیده می گایارناد 
) به مار  تادریاجای ماحاکاوم  

می کانانادا، امانایات شاغالای،  
ایاامااناای و جااان کااارگاار را بااه  
پشاایاازی نااماای گاایاارنااد، ماازد  
حداقلی زیر خ  فقرش را ماه هاا  
به تعویق انداخته و از سار و تاه  
مطالباتش می زناناد و ... ایان  
شرای  کاار و زنادگای تاحامایال  
شده به ماا کاارگاران اسات. ایان  
شرای  ضدانسانی و خفت باار ناه  
شایساتاه و ناه قاابال تاحامال در  
سکوت است. باا ارج ناهاادن باه  

 «رضا شهابی »شرافت کارگری  

و خااناواد زجار کشایاده اش، باه  

حامااایات و یاااری آن هااا باارماای  
 خیزی . 
 

کارگاران پارو ه هاای پاارس  
 جنوبی  

کارگاران پاتاروشایامای هاای  
 منطقه ماهشهر و بندر امام 
 فعاالن کارگری جنوب  

فااعاااالن کااارگااری شااوش و  
 اندیمشک 

جماعای از کاارگاران ماحاور  
 کرج   -تهران  

   ٦٩٣١ او  دی ماه  

 ویژه آزادی رضا شهابی 
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اعتصاب در ایاران  یاک اماری  
روتایاان و آرامای نایااسات بالااکااه  
رونادی سااهامااگایان و زیاار و رو  
کننده است. چرا که کارگران باا  
کل حاکمیت روبرو میشاوناد. هار  
چه کارخانه محصولش ماها  تار  
مقابله دولت وکارفرمایان وحشای  
تر است. اما وقتی موج براه مای  
افتد هیچ چیز تاوان جالاوگایاری  
از آن ندارد مگر اینکه باه شادت  
ساارکااوب گااردد. در ایاان ماایااان  
کارگران آنها که حتی متازلاز  و  
تااه صااف هسااتاان، و در زمااان  
معمو  کار روتین ماماکان اسات  
که کاری کناناد کاه باه چشا   
کارفرما بیایند باه امایاد ایاناکاه  
حااداقاال کااارشااان را از دساات  
ندهند، در زمان اعتصااب کسای  
از ایشان انتظار ندارد در صف او   
باشند اما موج اعتصابات درایاران  
کاه بار ا اار کاارد بااه اساتاحااوان  
رسیدن شکل مایاگایارد و فاوران  
میکند شاهد هستای کاه ایشاان  
ه  صف او  هستند.  مایاحاواهاد  
همه تحاقایارهاای کاه باه خااطار  
بدست آوردن یک لاقاماه ناان در  
همه ایام گ شته تحمال کارده یاا  
بر خود روا داشته اند جبران کناد.  
خودشان را به عنوان یاک انساان  

 باز میابند. 
شقه شاقاه کاردن کاارگاران باه    

عااناااویااناای چااون  قااراردادی و  
پیمان کاری و روزمازد و نایاماه  
وقاات و فصاالاای و... از سااوی  
دولت و کاارفارماایاان صارفاا باه  
برای ک  پرداخت کردن دساتامازد  
نیست بلکه امر مهمتری در پای  
آن است. از این عنااویان اساتافااده  
میکنند که حس تحقیر را در د   
کارگران بکارنناد تاا کاارگار باا  
همکار بغل دساتای اش احسااس  

یکی بودن نداشته بااشاد. از ایان  
فضا سازی باه شادت کاارفارماا  
سااو اسااتاافاااده ماایااکاانااد و لاا ت  
خاصی میبرد کاه کاارگاری را  
تنها گیار بایااورد و او تضارع و  
التماس اش را بکند و کاارفارماا  
ضااماان هااماادردی)دا بااگااویاایااد  
دستش بسته است. ل ت خااصای  
می برد کارگری در ایان مایاان  
حاااتااای چااایااازهاااای در ماااورد  
همکارانش در گاوش کاارفارماا  
زمزمه کند. این پادیاده ماحاتا   
بااه کااارگااران ناایااساات، ایاان را  
ماایااشااود در کاال جااامااعااه هاا   
مشاهده کرد. ظاهرا همه به هاماه  
چیز تن داده اند و همه تحاقایار و  
ظل  را تحمل میکنند.اما کاافای  
است که روز اعتراض فرا رساد و  
در روند اعتراض و اعتصاب هماه  
این رواب  ظاالامااناه در یاک آن  
ناپدید مایاشاود. چارا کاه درایان  
زمان است که یگانگای انساانای  
تبلور می یابد. توده تاحات ساتا   
در  ماایااکاانااد هاامااه دسااتااگاااه  
جااهاانااماای حااکااوماات و هاامااه  
اباازارهااای اعاامااا  سااتاامااکاااری  
کارفرما در مقابل نیروی ماتاحاد  
هاایااچاای ناایااساات. آنااگاااه مااردم  
میفهمناد هاماه دساتاگااه بسایاار  
خشن امنیتی و نظامی حکومات  
از سر ترس همیشگای حاکاومات  
از خااود مااردم اساات. و ایاان  
دستگاهها محوف آنگاه که تاوده  
مردم یکی میشاوناد ثمابال بارف  

 ذوب خواهند شد.ث  
آخرین اعتصاب کارگران نیاشاکار  
هفت تپه که همراه با عصیان باود  
در ماارحاالااه او  بااا بااه تاامااکاایاان  
کشاااناادن کااارفاارمااا و ناامااایاانااده  
وزارت اطالعات و ناماایاناده اداره  
کار و فرمانداری به پایان رسایاد.  

مشحصه این اعتاصااب ایان باود  
که خواسته کاارگاران صارفاا باه  
پرداخت حاقاو  ماعاوقاه ماحادود  
نماند و پا تو حیطه ای گ اشتاناد  
که برای مزدوران سرمایاه بسایاار  
گران تمام شد و آن بارکاناار قاایا   
مقام شرکت و بارخای از مادیاران  
شرکت بود. بارای کساانای کاه  
کااارگااران مااعااتاارض را بااه قااو   
یکی از مدیاران شارکات هاپاکاو  
ارا  باای شاارمااانااه تااروریساات  
خااوانااده، نااگاااه ماایااکاانااد بساایااار  
ناگوار و سحت بود که کاارگاران  
وادار شان کردند امضای خاود را  
پااای چااناایاان خااواسااتااه هااای  
بگ ارند. قاابال اناتاظاار باود کاه  
نمایندگان سرمایه زیر قو  و قارار  
خود بزنند. و با ترفند شقاه شاقاه  
کااردن کااارگااران در پاارداخاات  
حقوقها ساعای کاناناد در صاف  
متحدانه کارگران تفرقه بایانادازناد  
که خوشبحتانه کارگران نایاشاکار  
هفت تپه با یادآور شادن خاواساتاه  
هایشان تهدید اعتصاب را بااالی  
سر مزدوران سرمایه ناگاه داشاتاه  

 اند.  
در این میان اما یک نافار اسات  
که خاودش را فاعاا  کاارگاری  
میداند اماا باه مااناناد مادیاریات  
هفت تپه از وقاایاع اتافاا  افاتااده  
خوشش نمی آیاد و د  چارکایان  
است. از همه اتفاقاات افاتااده در  
یکماه گ شته در نایاشاکار هافات  
تپه؛ نمایش قدرتمناداناه کاارگاران  
و خانواده هایشاان و حضاور زناان  
کارگر به عنوان سحنران در جماع  
کااارگااران از کااوتاااه ناایاااماادن  
کارگران تا آنجا که وعاده هاای  
کارفرما کتبی شود و باه دسات  
و پااا افااتااادن هاامااه ارگااانااهااای  
محلی حکومت باه ایان ناتایاجاه  

اخالقی)؟ا رسایاده اسات ثماردن  
بهتر از سمندر بازیث استدد رضاا  
رخشان با مته  کردن نمایانادگاان  
کارگران به نزدیکی باا مادیاریات  
کااارخااانااه هاامااه اعااتااراضااات  
کارگران نیشکر هفت تپه در دور  
اخیر را ث بازی های خنک وبای  
ماازه ث ماایااحااوانااد. کااارگااران را  
شماتت مایاکاناد کاه چااپالاوس  
کارفرما و خبرچین اش هساتاناد  
و فکر میکنند بحور بحاور اسات  
خااودشااان را جاالااو ماای اناادازنااد.  
البته از کسی که احامادی ناژاد  
دخیل بسته بیشتر از ایان اناتاظاار  

 نمی رود. 
در فردای اعتصاب و اعتاراضاات  
کارگری در ایاران کاارفارماایاان  
هاااماااگااای)از یاااک کاااارگااااه  
کوچک تا کارخانه باه بازرگای  
نیشکر هافات تاپاها باه پشاتاواناه  
عااظاایاا  ناایااروی دولاات و قاادرت  
سرکوبگری خشن و بی رحامااناه  
اش حاامااالت خااود را سااازمااان  
میدهند. همانگونه که در ماورد  
هپکو شاهد هستی  کاه تاعادادی  
از کارگران از سوی قوه قضاائایاه  
کاااه حاااامااای هاااماااه جااااناااباااه  
کارفرمایان محتارم اسات احضاار  
شده اند و خطر بازداشات و اخاراج  
تهدید شان میکند و بدیان گاوناه  
دادگستری حکومت بایادادگاری  
خودش را در همبستگی ذاتی باا  
ثصاااحااباااان کسااب و کااار و  
کارآفرینان ماحاتارمث باه ناماایاش  
گ اشته است. کارگر در ماقاابال  
ایاان ناایااروی سااهاامااگاایاان هاایااچ  
سالحی ندارناد جاز اتاحااد شاان.  
کارگران نیشکر هفت تپه در پای  
بازسازی نیروی خود هستناد کاه  
اعااتااصاااب پاار قاادرت مااجاادد را  
سااازمااان دهاانااد. از دور قااباالاای  

اعتصابات کارگران نیشکر هافات  
تپه چندین سا  گا شات کاه در  
نااهااایاات بااا دسااتااگاایااری رهاابااران  
کااارگااران و اخااراج آنااهااا فااکاار  
کردند همه چایاز خاتا  باه خایار  
خواهد شد و میاتاواناناد هار جاور  
که خواستند خر خاود را باراناناد.  
امااا در ایاان ده سااا  گاا شااتااه  
کااارگااران هاافاات تااپااه خااامااوش  
نبودند و آذر ماه امسا  اعتاصااب  
نیرومندی تری شکل گرفت وباه  
یمن شبکه هاای اجاتامااعای در  
لحظه خابار اعاتاصااب کاارگاران  
همه جا منتشر میشاود و هامایان  
خود سبب توان مضااعافای بارای  
کااارگااران شااده کااه ماایااداناانااد  
صدایشان پژوا  دارد و حاماایات  
بحشهای دیگر کارگاران در پای  
دارد. و شاباکاه اجاتامااعای ایان  
امکان را فراه  کارده اسات کاه  
عمال کارگران باه ناوعای دارای  
تشکل باشناد. و اماکاان ایان را  
فراه  آورده اسات کاه کاارگاران  
تشکالت شان متناسب با دنایاای  
امروز سازمان بدهند و این بیشاتار  
خش  سرمایه را برانگیحته اسات.  
موجی که باراه افاتااده خااماوش  
ترین کارگران را به جلاو صاحاناه  
رانااده اساات و ایاان باار قاادرت  
طبقاتی کاارگاران مای افازایاد.  
خااامااوشاای کااارگااران در ایااران  
مااحااا  اساات. ایاان آرزوی باارباااد  
رفااتااه ساارمااایااه در ایااران اساات.  
مشعلی که برافروخته شاده اسات  
هر روز در گاوشاه ای از ایاران  
کارگران فاروزان ناگاه مایادارناد.  
یک روز کاارگاران هاپاکاوو آذر  
آب در ارا  و روز دیاااگااار  
کارگران نیاشاکار در هافات تاپاه  
خوزستان و فاردا در باه صاورت  

 سراسری در کل ایران. 

 کارگران خاموش، آروزی محال 
 یاشار سهندی 
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 ٣ صفحه 

زندگی در ایران تحت سلطاه  
جمهوری اسالمی بارای باحاش  
وسیعی از مزدبگیران باه یاک  
عمل شاا  تابادیال شاده اسات.  
دستمزدها زیر خ  فقار اسات و  
آنااهااا را هاا  بااه مااوقااع نااماای  
پردازند. بسیاری، آناهاائای کاه  
می توانند، چند شغل دارند تاا  
بتوانند محارج اولیه زنادگای را  
تهیه کناناد. واضاح اسات کاه  
ایاان وضااعاایاات بااه اعااتااراضااات  

ای دامن خواهد زد. باحاش    توده 
عمده شعارهای این اعتاراضاات  
انعکاس مطالبات توده معتارض  
و کل جامعه خواهند باود. اماا  
شاهد شاعاارهاای دیاگاری ها   
خااواهاایاا  بااود کااه هاا  تاافاارقااه  
افاکااناانااه خااواهانااد بااود و هاا   
انعکاس درستی از مطالباات و  
خشاا  واقااعاای مااعااتاارضاایاان و  

 جامعه به ستوه آمده نیستند. 
به یک نمونه نگاه کانایا .  
در تاااظااااهااارات ماااهااا  اخااایااار  
بازنشاساتاگاان در اصافاهاان در  
میان دهها شعار مه  و اصالای  
تظاهرات کنانادگاان، دو شاعاار  
بسیار محرب دیگر نیاز شانایاده  
شدند. تعدادی شعار ثعرباهاا را  
راه کان، فاکاری باه حاا  ماا  
کنث و ثما انقالب کردیا ، چاه  
اشتباهی کردی ث را ها  تاکارار  
کردند. هر دوی این شعاارهاا و  
شعارهای مشابه دیاگاری کاه  
ایناجاا و آناجاا در اعاتاراضاات  
کارگران و بازنشستگان شانایاده  
مااای شاااود، در واقاااع خشااا   
معترضین به وضعیتای کاه بار  
زناادگاای شااان حاااکاا  اساات و  
مشاااغااالاااه و سااایااااساااتاااهاااای  
حکومتیان چاه اسات، را بایاان  

 می کند، اما وارونهد  
 

در این یادداشت قصاد نادارم  
که به تفصیل وارد چگاوناگای  

مضر بودن این تایا  شاعاارهاا  
بشوم. اما همین نکته را بگویا   
که کساانای کاه ثعارباهااث را  
هدف گارفاتاه اناد، آناهاا را باا  
جاااناایاااناای چااون حاازب الاالااه و  
حماس و اسد و دیاگار جاانایاان  
اینچنینی قاطی می کنند. و  

  ٨٢ یا کسانی کاه از اناقاالب  
اظهار پشیاماانای مای کاناناد،  
بعضا وضاعایات رفااهای اماروز  
خااود را بااا سااالااهااای قااباال از  
انقالب مقایسه مای کاناناد .  
اینها اما باحاد دیاگاری مای  
طلبد که باایاد جاای دیاگاری  

 سراغ آنها رفت. 
 

 در شروع اعتراضات
کارگران روزانه که باه سار  
کاااار مااای روناااد در فاااکااار  
تظاهرات کاردن نایاساتاناد. سار  
کار می روند که لابااسای تان  
کودکانشان بکنند، کاه کارایاه  
خااانااه شااان را بااپااردازنااد، کااه  
بتوانند لاقاماه ناانای سار سافاره  
خانواده بیاورند. شرایا  عایانای  
زندگی شان آنها را به اعتاراض  
و بعضا تظاهرات خایااباانای ها   

کشااااناااد. تاااوده کاااارگااار    مااای 
معترض علی الاعاماوم خشاماش  
را با شعارها و رهبران دم دسات  

دهااد. ایاان شااعااارهااا    بااروز ماای 
نتراشیده و نحراشیده اند. رهباران  
دم دساات هاا  بااعااضااا افاارادی  
هستند کاه زیااد فارماولاه ها   
نیستند و همین شعارهاای خاام  
و بعاضاا اناحارافای را، کاه از  
رسانه ها مای شاناوناد، شاعاار  

کنند. در شاروع    اعتراضات می 
اعااتااراضااات، چااه اعااتااراضااات  
کااارگااران و چااه اعااتااراضااات  
وسیعتر مبل ماباال اعاتاراضاات  
توده ای به دنبا  انتحابات ساا   

، این امکان وجود دارد کاه  ٥٥ 

هرج و مرج ها  حااکا  بااشاد.  
امکان این هست که از سمبلهاا  
و ادبایاات خاود حاکاومات هاا   
استفاده بشاود. شاعاارهاای داده  
ماای شااود کااه ماارزشااان بااا  
حکومتیان و خانه کارگری هاا  
گاا  اساات. امااا بااحاااطاار ایاان  
احاااتااامااااالت، یاااک فاااعاااا   
سوسیالایاسات کاارگاری نامای  
تواند از فراخوان و سازماانادهای  
برای اعتراض و تظاهرات دسات  
بااکااشااد. ظاااهاارا کااار او در  
آگاااهااگااری اساات و ایاان کااار  
سحت به ناظار مای رساد. اماا  
کااار سااحاات تاار بااه نااظاار ماان  
هنگام به راه افتادن اعتاراضاات  
است. او باایاد باه فاکار پایادا  
کردن رهبران صیقال یاافاتاه تار  
باااشااد. باارای ادامااه اعااتااراض  
فکری بکند. تشکیال ماجاماع  
عمومی را جا بیاندازد. شعارها  
باید در ماجااماع عاماومای باه  
بحد گ اشته شوند. شعارهایای  
که منعکس کننده ماطاالاباات  
کارگران هستند توسا  رهاباران  
آگاااه بااه ماانااافااع طاابااقاااتاای و  
احزاب سیاسی طبقه کارگر باه  
میان کارگران برده می شاوناد.  
کسی که مناتاظار مای مااناد  
کارگران شسته رفته به مایادان  
بیایند و شعار بی عیب و خاطاا  
بدهند، برای همیاشاه در ساالان  

 انتظار خواهد ماند. 
 

 ها و اعتراضات جنبش
هاایااچ گاارایااش و جااناابااش  

ای، چااه در جااناابااش    ساایاااساای 
کااارگااری و چااه در دیااگاار  

هااا، دساات روی دساات    جااناابااش 
گااا ارد کاااه رقااایاااب    نااامااای 

اش کااارش را باادون    ساایاااساای 
دردسر به پیاش بابارد. دیافاالات  
جااناابااش کااارگااری چاا  و  

سوسیالایاسا  اسات. باه هامایان  
خاطر ه  هر وقت اعاتاراض در  

شاود،    بین کاارگاران شاروع مای 
پاالاایااس دناابااا  کاامااوناایااسااتااهااا  

گااردد. ایاان هاا  در مااورد    ماای 
ایران و ه  در ماورد آماریاکاا و  
ه  در مورد هماه جاای دیاگار  

کند. منتها ایان    دنیا صد  می 
بدان معنا نیست که جنبشهاای  
ارتااجاااعاای مااباال اسااالماایااون،  

ها و ناسایاوناالایاساتاهاا در    لیبرا  
میان کارگران، برای جلاو باردن  
اهداف سیاسی خود دست روی  

گ ارند. هامایان اسات    دست می 
که شاه پرستان شاعاار ثاناقاالب  
کردی ، چه اشتباهی کردی ث را  
تااو دهاان تااعاادادی کااارگاار و  

گا ارناد.    بازنشسته معترض می 
همین است که نااسایاوناالایاسات  
عااظااماات طاالااب ایااراناای شااعااار  
ضاادعاارب را تااو دهاان چاانااد  
کااارگاار بااازنشااسااتااه دیااگاار  

 گ ارد.   می 

فعا  سوسیالیاسات جاناباش  
کااارگااری در یااک چااناایاان  

آیااد و    وضااعاایااتاای جاالااو ماای 
شعارهای آلتارنااتایاو را ماطار   

کند. باید ماقاوالت را سار    می 
جایشان گ اشت. به جای شعاار  
ضدعرب، شعار ضد بشاار اساد  
داد. شعار ضد حزب الله و ضد  
حماس و ضاد حاو ای داد. باه  
جای شعار پشیمانی از انقالب،  
شااعااار مااطااالاابااه انااتااظااارات از  
انااقااالب را داد. اگاار چااناایاان  
نشااود، جااناابااش کااارگااری هاا   
می تواند میدان دیگاری بارای  
تاخت و تاز ارتجاع بشود. هیاچ  
چیزی از قابال تضامایان نشاده  
استد کافی است باندهای قاوم  
پرست تر  و کرد و عارب و  
پان ایرانی جنگ و دعاوایشاان  
را باااه درون کاااارگاااران هااا   
باااااکاااااشااااانااااادد اماااااا اگااااار  

 سوسیالیستهای جنبش  
 

 شعارهای نادرست در اعتراضات توده ای
 ناصر اصغری 
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کااارگااری دساات باااال پاایاادا  
کنند، قدرت اعتراض کارگاری  
طااومااار جاامااهااوری اسااالماای و  
دیگر مرتجعین را برای همایاشاه  

 دره  خواهد پیچید. 
 

 ادامه اعتراضات
آنچه که اداماه اعاتاراضاات  
را ممکن می کناد، در مایادان  
بودن فعالین سوسیالیستی اسات  
که اعتراضات را سامات و ساو  

هاا    دهند و کمبودها و ناارساائای 
را بااررساای کاارده باااشاانااد. اگاار  
اعتصابات اداماه پایادا کاناناد،  
کارگران در میدان عمل متاوجاه  

شوند که شعاارهاای تافارقاه    می 
افاکانااناه کااارشاان را دشاوارتاار  
خواهد کارد. عاماال شاعاارهاای  
مبال ضد این و آن باه اصاطاال   

گا ارناد. ایان    ملیت را کنار می 
خودبحود گرایش ناسیونالیست و  
قوم پرست را در میان کاارگاران  
تضعیف کارده و از مایادان بادر  
خواهد کرد. توده معاتارض اگار  
عمال باه ایان تاوجاه کاناد کاه  
انقالب نه برای اسالمایازه کاردن  
کشور و ثجاناگ، جاناگ، تاا  
پیروزیث بلکه بارای آب و بار   
رایگان، برای آزادیهای سیااسای  

شاوناد    و  یره بود، ماتاوجاه مای 
که باید اهاداف اناقاالب را پای  
بگیرند و دشمنان اناقاالب را در  
هر لابااسای کاه بااشاناد و هار  
شعاری که امروز می دهناد را  
بهتر خواهند شناخت. همه ایناهاا  
تنها با کار فعالین سوسیالیسات  
جنبش کارگری مماکان اسات.  

 افتند.   در خالء اتفا  نمی 

یااک اعااتااراض مشااحاا   
باالخره خاتمه می یابد. فعاالایان  
هاماه جانابااشاهااا، چاه در کااف  
کارخانه و چه از طاریاق رسااناه  
هایشان نتایج این اعاتاراضاات را  
سبک و سنگین خاواهاناد کارد  
و برای ناباردهاای ساناگایان تار  
آینده آماده خواهند شاد. )حاتای  
اگاار بااا یااک قاایااام هاا  طاارف  
باشی  و مباال دربااره خااتاماه آن  

کنی ، باز بایاد دائا     صحبت نمی 
در حا  سبک و سنگین کاردن  

 تاکتیکهایمان باشی .ا 
نهایتا باید گفت که شانایادن  
شعارهای نامطلوب و به ناحق و  
انحرافی در اعتراضات، محتا   
یک اعتراض مشاحا ، ماباال  
اعااتااراض کااارگااران بااازنشااسااتااه  
اصاافااهااان، ناایااسااتاانااد. در هاامااه  
اعااتااراضااات و اعااتااصااابااات و  
قیامها شاهد سر بر آوردن چنیان  
حاارکااات و ساار دادن چااناایاان  

ایاا . تاانااهااا راه    شااعااارهااایاای بااوده 
عبور از آنها در دسات گارفاتان  
رهبری این اعتراضات از جااناب  
گرایش سوسیالیستی اسات کاه  
انساااناایاات و رفاااه مشااغاالااه اش  

 است. 
===== 

 توضیح  
  خواننده عاالقاماناد را باه  
نوشته  ثکارگاران حاق داشاتاناد  
ر ی  پهلوی را سرنگاون کانانادد  
در حاشیه اظهاارات ماهاراناگایاز  

 کارث رجوع می ده . 
 ٧١٦٢ دسامبر    ٧٩ 

 شعارهای نادرست در اعتراضات توده ای
 ناصر اصغری

ما کارگران و مردم شریف ایاران  
کارگران هپکو را با راهپایاماائای  
هااایشااان در شااهاار ارا  و بااا  
شعارث زیر بار ست  نامای کانایا   
زناادگاایث ماای شااناااساایاا . آنااان  
تابستان امسا  با راهپیماائای هاا  
و تجمعات خود بر  زرینای از  
ایستادگی طبقه کارگر ایاران را  
در برابر ساتاماگاران باه ماناصاه  
ظااهااور رساااناادنااد و آخااریاان بااار  
شااهااریااور ماااه سااالااجاااری بااا  
گسترش و تاعامایاق اعاتارضاات  
خود دست به تجاماع در ماقاابال  
استانداری زده و اقدام باه بساتان  
راه آهن کردند و نهایتا با گسیال  
خیره کننده نیروهای گاارد ویاژه  
و ضرب و زور سارکاوب و دادن  
وعده های پوچ و تو خاالای باه  
کارگران، این اعتاراضاات پاایاان  

 گرفت. 
ماه حقو  نگرفته باودناد،    ٨ آنان  

خود و خانواده هاایشاان روزهاای  
سحت و طااقات فارساای  ایار  
قابل تصاوری را ساپاری کارده  
بودند و اما دادخاواهای شاان باا  
نامه نگاری و بردن شکایات باه  
نهادهای محتلف حکوماتای راه  
به جائی نبرده بود و حق داشتاناد  
شااهاار را باار ساار کااارفاارمااا و  
سااتاامااگااران حاااماای اش خااراب  

 کنند. 
اما اینک کارفرما و عوامالاش  
که زندگی و معیشت آنان را باه  
گرو گرفتاه اناد باا وارد کاردن  
اتهامات اخال  در نظ  جامعاه و  
شرکت در تجمعات  یارقااناونای  
به ایان کاارگاران حاق طالاب و  
معترض، بیسات نافار از آناان را  
احضار و پاروناده هاایشاان را باه  
 دادستانی ارا  ارجاع داده اند. 

ایاان اولاایاان بااار ناایااساات کااه  
نهادهای امانایاتای و دساتاگااه  
قضائی کشاور در ها  دساتای  
آشاکاار و پااناهااان بااا مااافایااای  
قدرت که مالکیت بسایااری از  
مراکز تولیدی و صنعتی کشور  
را بادسات گارفاتاه و باا گاردن  
کلفتی و قلدری حقو  کارگران  
را پرداخت نمیکنند هماکااری و  
کارگران ست  دیده و معتارض را  
به مراجع قضائی می کشااناناد  
و با تشکایال پاروناده باه باهااناه  
اخال  در نظ ، تاالش مایاکاناناد  
آنان را با شک  گرسناه وادار باه  

 کار کنند. 
کااارگاار مااعااتاارض    ٧١ احضااار  

شاارکاات هااپااکااو بااه دادگاااه در  
شرایطی صورت میگیرد که ها   

مااه دساتامازد    ٨ اکنون نیز آنان  
معوقه دارند و  اصبان دساتارناج  
شااان باای هاایااچ بااازخااواساات و  
تشکیل پرونده ای راسات راسات  
میگردند، کارگران را تاروریسات  
میحوانند و در کما  آراماش باا  
حماایات ناهاادهاای امانایاتای و  
قضاائای، طار  اخاراج بایاش از  
نیامای از آناان را در سار مای  

 پرورانند. 
این وضعیت، وضعیتی به  ایات  
ستمگرانه و وارونه اسات. جاای  
مااتااهاا  و مااجاارم سااتاامااگاار بااا  
دادخواهاان در ماقاابال چشاماان  
میلیونها نفر مردم شریف ایاران و  
جهانیان عوض شاده و کاار باه  
جائی رسیده است که  ارتاگاران  
و چااپاااولااگااران بااه خااود جاارات  
ماایاادهاانااد کااارگااراناای را کااه  
عمری رنج و محنات کشایاده و  
ایاااناااک باااا عااادم پااارداخااات  
دستمزدهایشاان، آناان و خااناواده  

هایشان را در فقر و گارساناگای  
مضاعف و  یار قاابال تصاوری  
 فرو برده اند به دادگاه بکشانند. 

این وضعیت  ایار قاابال تاحامال  
است و باید به فوریات باه جاای  
کااارگااران مااعااتاارض هااپااکااو،  
کااارفاارمااای ایاان شاارکاات و  
حامیان آشاکاار و پاناهااناش در  
نااهااادهااای قضااائاای و دیااگاار  
دستگاهها به جرم عادم پارداخات  
دستمزد آنان و تاحامایال فاقار و  
گرسنگی به هزاران انسان پیار و  
جوان و خاردساا  باه ماحااکاماه  

 کشیده شوند. 
اتحادیه آزاد کاارگاران ایاران باا  
اعالم همبستاگای باا کاارگاران  

نفار از    ٧١ شرکت هپکو، احضار  
آنان را به دادگاه قاویاا ماحاکاوم  
میکند و مصرانه خاواهاان ماناع  
فاوری تاعاقایاب قضاائای آناهااا،  
پرداخت دستمزدهاای ماعاوقاه و  
فرا خواندن کارفرما به ماحااکا   
قضائای باه جارم عادم پارداخات  
دساااتااامااازدهاااای کاااارگاااران و  
بازگرداندن این شرکت به باحاش  
دولتی اسات و بادیاناوسایالاه باا  
فراخوان به کارگران هپکو بارای  
دفاااع مااتااحاادانااه از هاامااکاااران  
احضااار شااده خااود، از هاامااه  
تشکلهاا و ناهاادهاای مساتاقال  
کااااارگااااری در کشااااور و  
سازمانهای کاارگاری جاهاانای  
میحواهد تا در صفی متحاد باه  
دفاااع از کااارگااران هااپااکااو باار  

 خیزند. 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

   
 ٦٩٣١ دی ماه    ٦   

احضار و پرونده سازی علیه کارگران 
 هپکو را قویا محکوم میکنیم 
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 شهال دانشفر
 در حاشیه یک شعار تفرقه افکنانه 

 
تجمعات اعتراضی بازنشاساتاگاان  
فوالد اصفهان و مارش قادرتاماناد  
آنان در مرکز شهار، یاک اتافاا   
سیاسی مه  در هافاتاه گا شاتاه  
اساات. بااازنشااسااتااگااان فااوالد در  
اعتراضاتشان با شعارهاایای چاون  
ثصندوقو خالی کردن، ما را آواره  
کردنث، ثربیعی حیاا کان، وزارت  
را رها کنث، ثعزا عزاست اماروز،  
روز عااازاسااات اماااروز، حاااقاااو   
بازنشستاه زیار عابااسات اماروزث،  
ثایران شده دزدخوناه، تاوی جاهاان  
نمونهث، ثنصرالالاه را رهاا کانایاد،  
فکری به حا  ماا کانایادث، کال  
حاکمیت را به چالاش کشایادناد.  
در ایاان اعااتااراضااات شااعااارهااای  
بساایاااری داده شااده کااه اساااسااا  
رادیکا ، تعرضی، ضد تبعیا  و  
ناااباارابااری و باایااانااگاار خااواساات  
بازنشستگان بارای داشاتان یاک  
زنادگای انساانای اسات. اماا در  
میان این شاعاارهاا، یاک شاعاار  
قابل تعمق و هشدار دهاناده اسات  
که حقیقتا نامایاتاواناد شاعاار ماا  
مردم باشد. بد نیست نگااهای باه  

 این شعار داشته باشی .  
 

یکی از شعارهایی که در تجاماع  
اعتاراضای باازنشاساتاگاان فاوالد  
اصفاهاان سار داده شاد، شاعاار ث  
عربها را رها کن، فکری به حاا   
ما کنث، بود. این شاعااری اسات  
قومگرایانه، ضد مصالح انساانای  
بازنشستگان و همه ماردم شاریاف  
و تفرقه افکنانه که نامایاتاواناد و  
نباید شعار ما ماردم بااشاد. اگار  
چااه هاامااانااجااا کااارگااران بااا  
هوشیاری و با شعار آلاتارنااتایاوی  
نصرالله را رها کان، فاکاری باه  
حاا  مااا کان، آن شااعاار تاافارقااه  
افااکاانااانااه را عااقااب زدنااد و  
بدینویسیله کنه اصالای اعاتاراض  

خااود بااه روانااه شاادن پااولااهااای  
میلیاری به جریااناات تاروریساتای  
اسالمی در منطقه اعالم کاردناد.  
چرا که باطاور واقاعای اعاتاراض  
کارگران و کل جامعاه باه فاقار،  
به تبعی  و به  نااباراباری اسات.  
مردم به این بسااط دزد سااالری  
و بحور باحاورهاای حاکاومایاتاان  
اعاااتاااراض دارناااد. ماااردم باااه  
اختصاص بودجه های میلایااردی  
بااه دسااتااگاااهااهااای ساارکااوب  
حکومتی چون نیروی اناتاظاامای  
و سپاه و م هب اعتراض دارناد و  
مااحااروماایاات خااود از هاار گااونااه  
تامین و به زندگی زیر خا  فاقار  
اعاااتاااراض دارناااد.  ماااردم باااه  
حااقااوقااهااای نااجااوماای و فااقاار  
عمومی جامعه اعاتاراض دارناد.  
شعارهای اعاتاراضای کاارگاران،  
بااازنشااسااتااگااان و بااحااش هااای  
محتلف ماردم نایاز بایاان هامایان  
اعتراضات است. اما شعار عرباهاا  
را رهااا کاان نااه فااقاا  بااا ایاان  
شعارهاا خاواناایای نادارد، بالاکاه  
درساات ضااد حاارکاات انساااناای  
بازنشاساتاگاان اسات. ایاناکاه در  
همین اعتراضات ماا شااهاد ایان  
هستی  که از کناری شعاارهاایای  
چون عربها را رها کان، فاکاری  
به حا  ما کن و یا الله اکبر سار  
داده ماایااشااود، باایااانااگاار وجااود  
گرایشاتی است کاه مایاحاواهاناد  
عاامااال اعااتااراضااات گسااتاارده،  
انسانی  و خاروشاان ماردم را باه  
انحراف بکاشاناد. ایان شاعاار هاا  
جااهاات ماابااارزه از نشااانااه رفااتاان  
سرمایه داری ضد انسانی حااکا   
و بساط سرکوب و تاوحشاش، باه  
منحارف کارده و خشا  ماردم را  
متوجه بحشی دیگری از مردم و  
بطور مبا  در ایان ماورد ماعایان  
متوجه  کسانی کاه عارب زباان  
هستند یا در کشاورهاای عاربای  

زندگی میکنناد، مای کاناد. و  
ایااان آشاااکاااارا ضاااد انساااانااای،  
ناسیونالیستی و تفارقاه افاکانااناه  
است. با چنین دیدگاهای ظااهارا  
جنایاتی کاه تاک تاک ساران  
این حکومت میکنند را باایاد باه  

 حساب مردم در ایران گ اشت.  
گویی پولهای مایالایااردی ای    

که از ساوی حاکاومات کابایاف  
اساالماای صاارف جانااایااتاکاااراناای  
چون اسد، و تروریس  اسالمی در  
منطقه همانند حزب الله و حمااس  
در فلسطین و حو ی های یمان و  
جک و جاناورهاایای ناظایار آناهاا  
میشاود، صارف ماردم ساوریاه و  
مردم عرب زبان این منااطاق شاده  
است. در حالیکه اتفاقا در سوریاه  
و در کشااورهااای خااارماایااانااه و  
شما  آفریقا و کال ایان ماناطاقاه  
توده مردم از حاکاومات اساالمای  
ایران متنفرند و یاک خاواسات و  
اعاااتاااراض هااار روزه  ماااردم  
سرنگونی دیکتاتورهای حاک  بار  
این کشورها، کاوتااه شادن دسات  
جریانات تروریستی از سار آناهاا و  

علیه فقر و فالکت و تباعایا  و  
نابرابری اسات. از جامالاه شاعاار  
مااردم مصاار در انااقااالب عاالاایااه  
دیکتاتوری مبار ، شعار ماردم  
تونس علیه دیکتاتوری بن عالای  
و شعار ماردم در ساوریاه عالایاه  
بشااار اسااد جاانااایااتااکااار، آزادی،  
برابری، کارامات انساانای باود و  
این شعار اعاتاراضای ماردم ایاران  
ناایااز هساات. و ایاان شااعااار و  
خواستهای نهفتاه در پشات آن و  
مبارزه علیه اسالمی سایااسای و  
جریانات ارتجاعی اسالمی یاک  
پایاونااد عاامایااقای باایان مابااارزات  
کااارگااران و مااردم ایااران و کاال  

 منطقه بوجود آورده است.  
 

خالصه کالم ایناکاه شاعاارهاایای  
که مردم در اعاتاراضااتشاان سار  
میدهند، مضمون و ماحاتاوای آن  
حاارکاات و اعااتااراض را باایااان  
میکند. و وقتی باه اعاتاراضاات  
کارگری، باازنشاساتاگاان و کال  
جامعه نگاه میکنایا  ، مضاماون  
اصلی عمده شعاارهاایای کاه در  

این ماباارزات سار داده مایاشاود،  
شعارهای آزادیحواهانه و باراباری  
طاالاابااانااه اساات کااه مسااتااقاایاامااا  
تبعی ، نابرابری و کال سایاساتا   
حاک  را نشانه میرود. شعارهایای  
که هر روز سراسری تری شاده و  
بایاش از بایااش عاروج چا  در  
راس جااناابااش هااای اعااتااراضاای  
جاری را جالاوی چشا  ماا قارار  
میدهد. اما نباید فاراماوش کارد  
کااه در تاامااام ایاان جااناابااش هااا  
گرایشات محتلفی عمل میکنناد  
و گاارایشااات راساات، گاارایشااات  
عقب مااناده و ارتاجااعای مالای  
اسالمی در برابر رشد رادیکالیسا   
و چ  در سطح جامعه، سااکات  
نااماای ماااناانااد و باارای حاافاا   
چارچوب های اصلی ایان ناظاام  
به تاحار  در مای آیاد، پایاش  
کشیدن شعارهای تفرقه افکانااناه  
از جمله شاعاارهاایای کاه رناگ  
ماا هااباای و یااا قااوماای دارنااد،  
بحشی از این تالشهاست. و باایاد  

 در برابرشان هوشیار بود.  
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جنبش 
 بازنشستگان 

طاابااق    ٦٩٣١ آذر    ٦٣ در روز  
فراخوانی که از ده روز قابال در  
فضای شبکه هاای اجاتامااعای  
مانااتااشاار شااد، تااعااداد زیااادی از  
بازنشستگان کشوری و لشاگاری  
در مقابل مجلس اسالمی تاجاماع  
کردند و خواستار حقو  از دسات  
رفته شان شدند. آن ها شعار مای  

منازلات، ماعایاشات حاق   ：دادند 
مسل  ماستد یک اخاتاالس کا   
بشه، مشکل ما حل می شاهد و  
شعارهای مطالابااتای و کاوباناده  
ی دیگار کاه دولات روحاانای و  
حکومت حامی سرماایاه داران و  
دزدان و اختالسگران را به چاالاش  

 می کشید.  
اتفا  جاالابای کاه افاتااد، ورود  
حسن روحانی باه ماجالاس بارای  
ارایه ی الیاحاه ی باودجاه ساا   

بااود. روحاااناای از تاارس    ٦٩٣٢ 
مردم خشمگین برای یک لحاظاه  
ه  پیاده نشاد، ماباادا کاه حارف  
معترضان را بشنود. این ماوضاوع  
بیشتر از هر رفتاری، روی تجاماع  
کنندگان تا یر گ اشته بود، چارا  
که نشان داد کاه رئایاس دولات  
اصااال تااوجااهاای بااه مااردم و  
فریادهایشان ندارد.نکته ی دیاگار  
ایاان اساات کااه از تااابسااتااان تااا  

آذر، ساه تااجاامااع بااا فااراخااوان  ٦٣ 
بااازنشااسااتااگااان صااورت گاارفااتااه  
است. این در حالی است کاه در  
سا  گ شته شاهد چنایان تاجاماع  
هااا و اعااتااراضااات گسااتاارده و  
سازماندهی شده اینچنینی ناباوده  
ای . در این فراخوان هاا و تاجاماع  
ها، تشکلی تلاگارامای باا ناام ث  
اتحاد بازنشستگانث شکل گرفاتاه  

 است.  

بازنشستگاان در حاقایاقات هاماان  
کارگران و کارمندان و معلمان و  
پرستارانی هستناد کاه تاا دیاروز  
کاااار مااای کاااردناااد و اماااروز  
باازنشااساتااه شااده اناد. دریاافااتاای  
بسیاری از بازنشستگان کماتار از  
شااا االاایاان اساات و ایاان حااقااو   
بازنشستگی کافااف زنادگای را  
نمی دهد. آن ها دریافته اناد کاه  
باید باه ایان فاقار تاحامایال شاده  
اعااتااراض کااناانااد. آن هاا  نااه  
اعتراض هاایای از قابایال نااماه  
نگاری و  مراجاعاات انافارادی و  
چند نفری به اداره ی مارباوطاه،  
بلکه سازماان دادن اعاتاراضااتای  
سراسری  و آمادن باه خایااباان و  
تجمع در نقطه ای از شهر که در  
یااک طاارفااش مااجاالااس قااانااون  
گ اری است و در طرف دیاگارش  

 سازمان برنامه و بودجه.  
در فضای شبکه های اجتماعای  
در باعاضای گاروه هاا دیاده شاده  
است که تجمع ها و اعاتاراضاات  
خیابانی و پیشروی بازنشاساتاگاان  
را ک  اهمیت جالاوه مای دهاناد،  
بنابراین تشکل ها و گاروه هاایای  
پشت این حرکت نرفته اند، بلاکاه  
انااتااقااااداتاای را هااا  ماااتااوجاااه  
بااازنشااسااتااگااان ماای کااناانااد. در  
حاالای کاه در ایاران اساالم زده،  
نزدیک به یک ساا  اسات کاه  
جاااناااباااشااای باااه ناااام جاااناااباااش  
بازنشستگان شکل گارفاتاه و باه  
مااوازات جااناابااش کااارگااری بااه  
میادان آماده اسات. ایان جاناباش  
فعاالن خود را دارد. فاعااالنای باا  
ساای سااا  تااجااربااه ی کااار و  

 مبارزه.  
این جاناباش،شاعاارهاای رادیاکاا   
مطالباتی خاود را دارد. تشاکال  
خود را دارد)اتحاد بازنشستگاانا.  
رسانه های خود را دارد. )گاروه  
تلگرامی اتحاد باازنشاساتاگاان و  

 کانا  پیشکسوتانا. 
بازنشاساتاگاان چاه بساا کاه در  
مطالبه گری هایشان، قاطع تار و  
 ابت قدم تر از شا الایان هساتاناد  
زیرا ترس از اخراج و بیاکاار شادن  
را ندارند و باه ماعاناای واقاعای  
کلمه، در به میدان آمدن شان جاز  
زنجیرهای فقار چایازی بارای از  

 دست دادن ندارند. 
 آذر    ٧٩  –آرش دشتی  

   
 

شعاری که 
خالصه طنین 
 انداز شد !

 ارت شادگاان    ٣١ آذر    ٧١ امروز  
ماوسااسااه مااالاای کاااسااپاایاان کااه  
چندین ماه اسات کاه بارای بااز  
پس گرفتن پو  های  ارت شاده  
ی خااود بااه خاایااابااان آمااده انااد،   
خشمگیناناه شاعاار ث مار  بار  

 روحانیث سر دادند.  
روحانی در شعارها و در مانااظاره  
تلویزیونی برای انتحابات ریااسات  
جاامااهااوری، ماای گاافاات کااه  
عملکرد تمام نهادها و ماوساساات  
مالی و بااناکای را باه صاورت  
شفاف در اخاتایاار ماردم خاواهاد  
گ اشت، از هاماان فاردای بایارون  
آماادن از صااناادو  ماااربااازی،  
فراموش کرد که چه قاولای باه  
رای دهانادگاان و باه ماردم داده  

 بود.  
موسسات ماالای و بااناکای زیار  
نظار بااناک مارکازی روحاانای،  
اناادوخااتااه هااای مااردم و سااپاارده  
گ اران را باال کشیدند و روحاانای  
ماه هاست که شاهد راهاپایاماایای  
ها و اعاتاراضاات ساپارده گا اران  
 ارت شده، هسات اماا باه روی  

مبار  خود نیاورده است. باارهاا  
مااامااوران ساارکااوب تااحاات اماار  
روحانی، مالباختگان معاتارض را  
کااتااک زدنااد و روحاااناای بااه  
فریادهای مردم، وقعی ناگا اشات  
تا این کاه اماروز ماردم باه جاان  
آمده، شعااری را سار دادناد کاه  
شعاری کلیدی اسات. ث مار   
باار روحاااناایث شااعااار ماار  باار  
جمهوری اساالمای اسات. شاعاار  
ماار  باار نااظااام اساات. شااعااار  
سرنگونی اسات. شاعاار تادار   
یک کارزار گسترده و اجتماعای  
است کاه اماروز از زباان  اارت  
شدگان بایارون آماده اسات وفاردا  
می تواند برزبان باازنشاساتاگاان و  

 معلمان و کارگران جاری شود. 
این شعار فردا مای تاواناد فاریااد  
کولبران و باازماانادگاان کاولاباران  
کشاتااه شااده باااشااد. ماای تااوانااد  
شعار کشاورزان کوهادشات بااشاد  
کااه وزارت بااازرگاااناای روحاااناای  
دست بسرشان کرده و محاصاوالت  
چغندرشاان را نامای خارد. مای  
تواند شعار زنان بااشاد کاه ماورد  
تبعی  و آزار و اذیت قارار دارناد.  
و کارگران و بیکاران و کاودکاان  
کار و خایااباان و دانشاجاویاان و  
جوانان و مردم به ستاوه آماده ایان  

 شعار را فریاد بزنند.  
باای جااهاات ناایااساات کااه سااپاااه  
سرکوب محمد از هفته ی پیاش،  
اعااالم کاارده کااه باارای حاافاا   
امنیت وث زلزله ی اجتماعی کاه  
بااه گاافااتااه ی فاارمااانااده ی  
جنایتکار این ساپااه؛ ماها  تار از  
زلزله ی کرمانشاه است، در شاهار  

 مستقر می شود د 
جنااب روحااناید ایان ماردم کاه  
امروز در قلب تهران و بیخ گاوش  
شما، مرگت را آرزو کرده اند، ناه  
از طرفاداران جاناا  باه اصاطاال   
رقیبت هستند و ناه ماریاخ آماده  

انااد. ایاان هااا زخاا  خااوردگااان  
نظامی هساتاناد کاه تاو ریایاس  
اجرایی آن هستی و با دروغ هاا و  
وعااده وعاایاادهااایاات سااعاای داری  
برای این مری  محتضر و رو باه  

 موت، فرصت بحری. 
ولی بدان که شماارش ماعاکاوس  
برای سرنگونی تو و نظام گندیاده  

 ات فرا رسیده است.  
   ٣١ اذر ماه    ٧١  –آرش دشتی  

 
 
 

سونامی حمله 
به 

 دستفروشان
مدتی بود که باه خااطار باه راه  
افتادن کمپین های اجتماعای در  
پشتیبانی از دستافاروشاان، حامالاه  
ی اوباشان شاهارداری تاحات ناام  
جعلی ث شهربانث که شکل تغیایار  
یافته ی ث ستاد ماباارزه باا ساد  
معبرث است، فروکش کارده باود.  
اما در دو هفته ی اخایار، دوبااره  
این حمله ها در بعضی از شهارهاا  
مانند رشت و اصفهان و تاهاران و  
بابل و اهواز و چناد شاهار دیاگار  
شاااروع شاااده اسااات. مااااماااوران  
شهرداری دیاگار مابال گا شاتاه  
فق  به جلوگیری از پاهان کاردن  
بساط اکتفا نمی کاناناد. آن هاا  
در بساایاااری مااوارد، اجااناااس  
دسااتاافااروشااان را ضااباا  و بااه  
شهرداری ها منتقل می کاناناد.  
این کار ماموران  ا لاب ماوجاب  
مقاومت دستفروشاان و درگایاری  
با اوباشان اجیر شده ی شاهارداری  
می شود کاه چانادیان ماورد از  
این درگیری ها به ضرب و جار   
و قتل دستفروشان انجامیده اسات.  

 آرش دشتی  
 جنبش بازنشستگان 

 شعاری که خالصه طنین انداز شد !
 سونامی حمله به دستفروشان
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سرکوب دستفروشان را باید درکنار سرکوب کارگرانی دید که  برای حقو  های عقب افتاده خویش مبارزه می کنند. باید این 
سرکوب در ادامه حمله به کارگران شرکت واحد تهران دید که خواهان حقو  قانونی خود در مورد مسکن بودند . سرکوب 

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

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

 خشن آنها یک وظیفه فوری و عاجل همگان است.

 آرش دشتی 
 جنبش بازنشستگان 

 شعاری که خالصه طنین انداز شد !
 سونامی حمله به دستفروشان

اعتراضات دستفروشاان و خااناواده  
هااایشااان و هاامااچااناایاان مااردم و  
تشکل های مدنی کاه در گاروه  
هااا و کااانااا  هااای تاالااگااراماای  
فااعااالاایاات ماای کااناانااد، افااکااار  
عمومی را به سمت محکاومایات  
شااهاارداری و پشااتاایااباااناای از  
دستفروشان هدایت مای کاناناد و  
همین باعد شاد کاه فشاارهاا و  
سرکوب علیه فاروشانادگاان دوره  
گرد کاهش یااباد. اماا مساووالن  
شااهاارداری ماای گااویاانااد کااه  
فشاارهاایای از طارف باازاریاان و  
مااغااازه داران وجااود دارد کااه  
شااهاارداری را بااه باادرفااتاااری بااا  

 دستفروشان وا می داردد 
شهرداری می گویاد کاه ماغاازه  
داران جواز کسب دارند و مالایاات  
می پردازند و حاق دارناد کاه باه  
دسااتاافااروشاای در پاایاااده روهااا و  

 اطراف میدان ها اعتراض کنندد 
در حااقاایااقاات شااهاارداری ماانااشااا  
جاانااایااات خااودش را مااحااالاافاات  
بازاریان و مغازه داران قلمداد مای  
کند. البته بارای جالاوگایاری از  
کسب و کار دستفروشان، از حرباه  
های دیگری ها  اساتافااده مای  
کنند. از جمله بنرهایی در مکاان  
هایی که دستفروشان، بایاشاتار در  
آنجا ها رفت و آماد مای کاناناد  
نصب کرده اناد باا ایان مضاماون  
که ثدستفروشی، باعت تجااوز باه  
حری  شهروندان و قااناون شاکانای  

 استدث 
حااتاای باارای تااوجاایااه اقاادامااات  
سرکوبگرانه شان، برنااماه ای در  
تاالااویاازیااون تاارتاایااب داده انااد و  
کااارشااناااسااان شاااند گاافااتااه انااد  
دستفروشی چهره ی شاهار را باد  
جلوه می دهد و با کرامت انساان  

 ها ناسازگار استد 
همین بیاان مازوراناه را در ماورد  
کولبران ها  از ناظاریاه پاردازان و  
فریبکاران جمهوری اسالمی مای  
شنوی  که مای گاویاناد از شاان  
انسانی به دور است که این هاماه  
بار سنگین را از راه هاای دور و  

 دراز به دوش بکشندد 
ولی نمی گویند که دستافاروشای  
و کولبری، بار فقاری اسات کاه  
جاامااهااوری اسااالماای بااه مااردم  

 تحمیل کرده است. 
 

دستفروشان ها  مااناناد کاولاباران  
بااحااشاای از طاابااقااه ی کااارگاار  
هستند که از روی اجبار باه ایان  
کارهای سحت و مشقت باار تان  

 داده اند.  
دستفروشان یا از بیکاران هساتاناد  
و یا از کاارگارانای کاه از کاار  
اخراج شده اند و یا بازنشستگاانای  
هستند که زندگی شان از حاقاو   
بحور و نمیر بازنشاساتاگای نامای  
چرخد و آن ها مجبورند به عالات  
نداشتن سارماایاه و ابازار کاار و  
باارای جاابااران کسااری حااقااو   

ماااهاایااانااه در خاایااابااان و اطااراف  
ماایاادان هااا و در پاایاااده رو هااا،  

 بساط پهن کنند.  
 

 یر از این ها، فروشانادگاان دوره  
گردی بسیاری ه  هستند که باا  
وانت و گااری هاای دساتای در  
محله ها می گاردناد و مایاوه و  
سبزی و خرت و پرت های دیاگار  
می فاروشاناد. بسایااری از ایان  
فروشندگان به ماموران شهارداری  
و راهنمایی رانندگی باه صاورت  
هفتگی پولی به عنوان بااج مای  
دهند. این فروشندگان تاا زماانای  
که باج می دهند، باا ماحاالافات  
ماموران روبارو نامای شاوناد. هار  
چه بیکاری و گرانی بیشتر مای  
شود، تعداد دستفروشان ه  بیاشاتار  
ماای شااود و هاارچااه ماایاازان  
اعاتااراضاات خاایااباااناای در مااورد  
 ارت سپرده های بانکی افزایاش  
می یابد و مالابااخاتاگاان جالاوی  
بانک ها تحصن می کنند و باا  
ماموران انتظامی و ضاد شاورش  
بیشتر در گیر می شاوناد، فشاار  
و سارکاوب روی دساتافاروشاان و  
حتی کولباران ها  افازایاش مای  
یابد. زیرا تجمع  ارت شدگان در  
هاافااتااه هااای اخاایاار بااه سااماات  
درگیری با ماماوران و سار دادن  
شااعااارهااای ساارنااگااوناای ماااناانااد  
مر  بر روحانی رفاتاه اسات و  
ر یااا  بااایااا  آن را دارد کاااه  

دساااتااافاااروشاااان هااا  باااه جاااماااع  
 شعاردهندگان بپیوندند.  

جمهاوری اساالمای در باحارانای  
دست و پاا مای زناد کاه واقاعاا  

 نمی داند باید چه کار کند؟ 
دزدی ها و جناایات هاایاش کاه    

در اختالفات جناحای افشاا مای  
شود و افکار عمومای کاه روی  
شانه های ناتوان ر ی  سناگایانای  
ماای کاانااد، از یااک طاارف و  
نااتااواناای در ساارکااوب کااارگااران  
اعتصابای از طارف دیاگار او را  
چنان هار کرده است که چااره را  
در این می بیند که ضعیف تریان  
و  یر متشکل ترین بحش طاباقاه  
ی کارگر را که دساتافاروشاان و  
کولبران هستند، سرکوب کناد تاا  
ماردم را باتارساااناد و زهار چشاا   
نشاان بادهاد. دسااتاگااه سارکااوب  
قصد دارد نگا ارد ایان باحاش از  

 طبقه ی کارگر شکل بگیرد. 
اتااافااااقاااا وقااات آن اسااات کاااه  
دساتاافاروشااان بااه فااکار اتاحاااد و  
تشاکاال باارای خاودشااان باااشاانااد.  
یکی از د د ه های دستفروشاان  
و تشاکال هاای کاارگاری باایاد  
پیدا کاردن راه هاایای عامالای و  
اجرایی برای مباارزات ماتاحاداناه  
این بحش از زحاماتاکاشاان بااشاد.  
 کولبران ه  باید به سمت بروند.  

هر گونه پیشنهادی نظیر این کاه  
به دساتافاروشاان، جااهاایای را در  
گاوشاه ای از شاهاار اخااتاصاااص  

بدهند، چاره ی اساسای نایاسات.  
به جای ایان پایاشاناهااد باایاد پاا  
روی گلوی حکومت گ اشت تاا  
کار ایجاد کند. تا به جای خااناه  
سااازی در عاارا  و کااارخااانااه  
سااازی در لااباانااان و افااریااقااا و  
فلسطین و دادن محارج عتباات و  
بارگاه سازی در کاظمین و نجاف  
و سامرا، در شهرهای کردستان و  
سیستان و بلاوچساتاان و تارکامان  
صحرا و در بسیاری از استاان هاا  
کارخانه بسازد و شارایا  کاار و  
تولید را طوری مهایاا کاناد کاه  
هیچکس بایاکاار نابااشاد تاا باه  
دساتاافاروشاای و کااولابااری باازنااد.  
دساات فااروشاای و کااولاابااری بااه  
بااحااشاای از مااردم و طاابااقااه ی  
کارگر تحامایال شاده اسات. ایان  
پیامدهای سرمایه داری گانادیاده  

 است.  
برای از بین بردن دساتافاروشای و  
کولبری و کسب و کاارهاایای از  
این دست، باید دست به ریشاه زد  
و نظام سرماایاه داری حااکا  بار  
ایران را با دست های ماردم و در  
یک تغییر انقالبای، بار اناداخات.  
الزمه ی این کار، هاماباساتاگای  

 طبقاتی مردم است.  
 

دی مااااه    ٩   –آرش دشاااتااای  
 ٦٩٣١   

   ٧٩ -٦٧ -٧١٦٢ 
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 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گ شت 

 اعتراضات قدرتمند کارگران بازنشسته فوالد اصفهان
 تایر مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان

 کارگران اعتصابی راه آهن تبریز جلوی حرکت قطار تبریز به مشهد را گرفتند
 دیماه در مقابل مجلس ٧٥بازنشستگان در تدار  تجمع سراسری 

تاجاامااعااات بااازنشاسااتااگااان فااوالد  
اصفهان و دو روز راهپیمایی بیاش  
از دو هزار نفره آنها در وسا  ایان  
شهر با شعارهای اعتراضی شاان،  
تااجاامااع اعااتااراضاای کااارگااران  
بازنشسته کیان تاایار باا خاواسات  
پرداخت فاوری حاق ساناواتشاان،  
تجمع اعتراضی کارگران راه آهان  
تبریز و زنجان بحاطر دستمزدهاای  
پاارداخاات نشااده شااان و فااراخااوان  
دوباره بازنشستگاان باه تاجاماعای  
سااراسااری در مااقاااباال مااجاالااس  
اسالمی اخبار و مسائل بارجساتاه  
این هافاتاه کاارگاری در هافاتاه  

 گ شته است. 
 

اعتراضات قدرتمنید 
کارگران بیازنشیسیتیه 

 فوالد اصفهان
یااک اتاافااا  مااهاا  در هاافااتااه  
گاا شااتااه، اعااتااراض قاادرتااماانااد  
کارگران بازنشسته فوالد اصفهاان  
باااود. در ایااان اعاااتاااراضاااات  
بازنشستگان با تاجاماعااتشاان، باا  
مارش باا شاکاوهشاان در وسا   
شهر، با شعارهای اعتراضی شاان  
و بااا شااکااسااتاان سااد ناایااروهااای  
انااتااظاااماای، آنااجااا کااه بااا دیااوار  
گوشتی آنهاا ماواجاه مایاشادناد،  
صااحاانااه هااای بااا شااکااوهاای از  
ماباارزه را آفااریادناد و قادرتامانااد  

 ایستادند.  
تعویق پرداخات دو مااه حاقاو  و  

عدم برخورداری از بیمه پایادار دو  
مااوضااوع اصاالاای اعااتااراضااات  
بازنشستگان فاوالد اسات. بایاماه  
پایدار درواقع درماان و باهاداشات  
رایگان است. بازنشستگاان فاوالد  
اصفهان قبال نیز با خاواساتاهاایای  
چون افزایش حقوقها بااالی خا   

میلیون توماان، درماان    ٩ فقر فقر  
رایگان، تسهایاالت بارای تاامایان  
مسکن، تحصیل رایگان در تاماام  
سطو  آموزشی برای هاماه ماردم  
و حق داشتن تشکل اعاتاراضااتای  

 داشته اند.  
آذر کااارگااران فااوالد    ٧٥ روز  

اصفهان علیر ا  وعاده ماقااماات  
مربوطه به پرداخت حاقاو  مارداد  
ماه و انتشار فیش حقوقای آن در  
هاامااان روز و قااو  پاارداخاات بااه  
زودی حقاو  آذرمااه آناان، اعاالم  
کردند که تا وقتی طالاباهاایشاان  
به حساب آنان واریاز نشاود و باه  
خواستهایشان جواب داده نشود باه  
اعتراضاتشان ادامه خواهند داد و  
مقابل اساتااناداری شاهار تاجاماع  
کردند. روز قابال از آن نایاز ایان  
کارگران در همین ماحال تاجاماع  
داشتند و با پیمودن مسیار چاهاار  
بااغ وخاایااابااان کاامااا  اسااماااعاایاال  
بطرف میدان بزرگماهار و صادا و  
سیمای اصفهان راهپیمایی کردناد  
و در آنجا باا شاعاار ناناگ ماا،  
ننگ ما، صدا و سایاماای ماا،  
اعتراض خود را به سانسور اخاباار  
اعتراضاشااتشاان اعاالم داشاتاناد.  

تجمع و راهپیاماایای بایاش از دو  
هاازار کااارگاار بااازنشااسااتااه در  
خیابانهای وس  شهر اصافاهاان و  
حضور بسیاری از خااناواده هاای  
آنان در ایان تاجاماع شاهار را باه  
تحر  در آورده بود و کاارگاران  
با شعارهایی چاون ربایاعای حایاا  
کاان، وزارت را رهااا کاان، عاازا  
عاازاساات امااروز، روز عاازاساات  
امااروز، حااقااو  بااازنشااسااتااه زیاار  
عااابااااسااات اماااروز، ایاااران شاااده  
دزدخااونااه، تااوی جااهااان ناامااونااه،  
نصرالله را رها کنید، فاکاری باه  
حا  ما کنید، بطور واقاعای کال  
بساط دزد سااالر سارماایاه داری  
حاک  و تاوحاش آنارا باه چاالاش  
کشیدند. و اینها همان شعارهایای  
بود که این کاارگاران در تاجاماع  

آذر ماه نیاز سار دادناد و    ٧٨ روز  
با فریاد اینکه ثصانادوقاو خاالای  
کردن، مارو آواره کردنث اعاتاراض  
خاود را بااه بااالیای کااه باار ساار  
صنادو  باازنشاساتاگای و باطاور  
مشح  صانادو  باازنشاساتاگای  
فااوالد آمااده اساات و بااه ساارقاات  
رفتن پاولاهاای ایان صانادو  هاا  
اعالم کاردناد. اعاتاراض باه ایان  
دزدی ها، اعاتاراض باه تاحاویال  
دادن گزارش ورشکساتاگای آناهاا  
به کارگاران و تشادیاد فشاار بار  
وضع زندگی و معیشت کارگاران  
و کل مردم، محرومیت از بایاماه  
های اجتماعی و از جملاه درماان  
رایااگااان، تااحااصاایاال رایااگااان و  

تسااهاایااالت الزم باارای تاااماایاان  
مسااکاان، باااالکشاایاادن دسااتااماازد  
کارگران و مستمری باگایاران  و  
تعویق پرداخت آنها، هاماه و هاماه  
اماااروز باااه ماااوضاااوعاااات داغ  
اعتراضات کارگران و مشاحاصاا  
بازنشستگان تابادیال شاده اسات.   

هاازار بااازنشااسااتااه فااوالد در    ٥٨ 
شهرهای محاتالاف باا تاماام ایان  
معضالت روبرویند و اعاالم کارده  
اند به تجمعاات خاود در ماقاابال  
استانداریها ادامه خواهناد داد. از  
جمله در هفته قبلتر بازنشساتاگاان  
فاوالد کارماان تااجاماع داشاتانااد.  
بازنشستگان فوالد خوزستاان نایاز  
طی فراخاوانای اعاالم کارده اناد  

صاباح ساوم دیامااه    ٥ که ساعت  
همراه باا خااناواده هاا در ماقاابال  
درب یک شرکت فاوالد تاجاماع  
خواهند کرد. در سطاح ساراساری  
ناایااز بااازنشااسااتااگااان در تاادار   

  ٦٥ تجمع بزر  خود بارای روز  
دیماه در مقابل مجلاس اساالمای  
هستند و بازنشستگان فاوالد نایاز  
در این تاجاماع شارکات خاواهاناد  

 کرد.   
 

تییجییمییع اعییتییراضییی 
کارگران بیازنشیسیتیه 

تییایییر مییقییابییل  کیییییان
وزارت صنعت، معیدن 

 و تجارت
آذر جماعای از کاارگاران    ٧٢ روز  

بازنشسته کارخانه کیان تایار باناا  
بر فراخوانی از قابال اعاالم شاده  
در گروههای مدیای اجتامااعای،  
اعتراض به پرداخت نشدن ساناوات  
ایام خادمات خاود ماقاابال وزارت  
صنعت، معدن و تاجاارت تاجاماع  

بازنشسته کیان تایار    ٩١١ کردند.  
بااه تاادریااج    ٣١ کااه از سااا   

بازنشساتاه شاده اناد، هاناوز حاق  
سنوات پایان خادمات خاود را از  
کارخانه دریافت ناکارده اناد. هار  

تاا    ٥١ کدام از این کارگران بین  
میلیون توماان از کاارخااناه    ٦١١ 

کیان تایر طلبکار هستناد و قارار  
بود که تا تسویه کامل طلباهاای  

هزار تاوماان باه    ٨١١ آنان هر ماه  
ایاان کااارگااران پاارداخاات شااود.  
کااارگااران ماایااگااویاانااد حااتاای بااا  

هازار تاوماان    ٨١١ پرداخت همان  
حساب آناهاا    در ماه ه  روند تسویه 

بیش از یاک دهاه طاو  خاواهاد  
کشاایااد. در تااجاامااع قااباالاای ایاان  
کارگران در هفت  تایار مااه وعاده  
حل این مشکالت داده شاده باود،  
اما هیچ اقدامی صورت نگرفتاه  
اسات. کااارگااران کاایااان تااایاار از  
سنت های مبارزاتی ارزشامانادی  
از جمله اتکاء به مجمع عمومای  
باارخااوردارنااد و امااروز ماادیااای  
اجااتااماااعاای نااقااش مااهااماای در  
سازمانیافتگای اعاتاراضاات ایان  
کارگران دارد و با استافااده از آن  

آذر مااه خاود را    ٧٢ تجماع روز  
 تدار  دیدند. 

http://free-them-now.com
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Workers in Iran 
 از صفحه 

 کارگران در فیس بو     
 دیدن کنید

کارگیران اعیتیصیابیی 
راه آهن تبریز جلوی 
حرکت قطار تیبیرییز 
 به مشهد را گرفتند

آذر مااه کاارگاران خا     ٧١ روز  
آهن آذرباایاجاان در اعاتاراض باه  

ساالاه و    ٢ کار      عدم دریافت پایان 
حقوقی و خطر از دسات      ماه بی   ٩ 

دادن شغل شان دست به اعاتاراض  
زدند. هر کادام از ایان کاارگاران  
نزدیک به ده میلیون طالاباکاارناد  
و در این رابطه قبال نیز اعتاصااب  
داشتند. در این حرکت اعتراضای  

هااایاای بااا    کااارگااران دسااتاانااوشااتااه 
امنیت شاغالای  »مضامینی چون  

حااقااو  و ماازایااا  »و   «نااداریاا  
هااایاامااان    باایاامااه »و   «ایاا    نااگاارفااتااه 

حقو  هاایاماان را  »؛ «پرداخت نشده 
و تبعی  تا کای در   «میحواهی  

 دست داشتند. 
این کارگران نازدیاک باه ده تاا  

ساا  اسات کاه قاراردادی و    ٦٧ 
بصورت پیمانی کار میاکاناناد و  
شرکتی که کارش تمام شاده باه  
آنها بدهکار اسات و جاوابشاان را  
نمیدهند. کارگران راه آهن تاباریاز  
خاااواساااتاااار پااارداخااات فاااوری  
طلباهاایشاان و قاراردادهاای دائا   
کاااری هسااتاانااد. در ایاان روز  
همچنایان گاروهای از کاارگاران  

آهاان زنااجااان بااه    پاایاامااانااکاااری راه 

تااهااران، بااا تااجاامااع در مااقاااباال  
مااه    ١ ساختمان استانداری پیگیر  

دستمزد معوقاه و وضاع نااروشان  
قراردادهایشاان شادناد. قاباال نایاز  
کااارگااران راه آهاان لاارسااتااان در  
اعتراض به قاراردادهاای بارده وار  
موقات کااری تاجاماع داشاتاناد.  
کارگران راه آهن اعالم کارده اناد  
که اگر پاسحی نگیرند، حارکات  
قطارها متوقف خاواهاد شاد. ایان  
اولتیماتوم کارگران راه آهان نشاان  
از جااایااگاااه مااهاا  اعاتااصاااب بااه  
عنوان ابازار قادرت کاارگاران در  
مبارزات حاکاایات دارد. شارکات  
تراورس در نواحای ریالای کشاور  

هازار کاارگار دارد کاه    ٢ حدود  
مجموع این کارگران با معضاالت  

 مشابهی روبرویند.  
 

بییازنشییسییتییگییان در 
تییییدار  تییییجییییمییییع 

دییمیاه  ٧٥سیراسیری 
 در مقابل مجلس

ااااازنشااااسااااتااااگااااان در ادامااااه   ب
اعتراضاتشان و در اداماه تاجاماع  

هازار نافاره    ٦٨ اعتراضی قدرتمند  
آذرمااااه، بااارای    ٦٣ خاااود در  

پیگیری خواستهایشان باه تاجاماع  
سراسری در ساعت ده صاباح روز  

دی مااه فاراخاوان داده اناد.    ٦٥ 
تدار  بارای ساازماانادهای ایان  

تجماع بازر  اعاتاراضای شاروع  
شااده و بااحااش هااای مااحااتاالااف  
بازنشستگان با پوستر هاای هاماه  
می آیایا  باه اساتاقاباا  ایان روز  
ماایاارونااد. تاااکاایااد فااوری آنااهااا  
خصااوصااا اکاانااون کااه بااررساای  
الیااحااه بااودجااه دولاات در جااریااان  
اساات، هاامااچاانااان باار اخااتااصاااص  
بودجه الزم برای پاسحگاویای باه  
خواستهایشان و اجارای یاکاساالاه  
طار  هاماطارازی مشاا ال اساات   
بازنشستگان در گفتاماان هاایشاان  
بر سر این موضوع و باا ماقاایساه  
اختصااص باودجاه باه ناهاادهاای  
م هبی و دیاگار دساتاگااهاهاای  
سرکوبگر و بی تاامایانای ماردم،  
خواستار پاسخ گویای فاوری باه  
مااطااالااباااتشااان هسااتاانااد. یااک  
ماوضاوع دیاگاار گافااتامااان هااای  
اعتراضی بازنشستگان، اعاتاراض  
باه اعاالم ورشاکاساتای صاناادو   
بازنشاساتاگای و اخاتاالس هاا و  
تاادار  حاا ف آخااریاان حااداقاال  
هاییست که تحت عناوان تاامایان  
اجتماعی به کارگران و باه کال  
ماردم تاعاالاق ماایاگاایارد. تااکاایااد  
بازنشستگان بر اتحاد حاداکاباری  

دیمااه و    ٦٥ برای برگزاری تجمع  
مبل بار دیگر خطابشان ناه فاقا   
به افرادی که بازنشسته هستاناد،  
بلکه به شا لین و خانواده ها ها   

 هست.  
 

تجماع قابالای باازنشاساتاگاان در  
نااوناازدهاا  آذر ماااه باار پااا شااد.  
تجمعی که خود بازنشستگان آنارا  

ناام    ٣١ مهاماتاریان تاجاماع ساا   
گ اشتند و به راستی بزرگتریناش  
بااود. در ایااان روز ماااعااالاااماااان  
بازنشسته، بازنشستگان کشاوری،  
لشگری، تامین اجتماعی و نایاز  
بازنشساتاگاان صاناایاع فاوالد باا  
شااعااارهااای یااک اخااتااالس کاا   
بشه، مشاکال ماا حال مایاشاه،  
فریاد، فریاد، از ایاناهاماه بایاداد،  
معایاشات، مانازلات، حاق مسالا   

  ٩ ماست، اتحاد، اتحاد، خ  فقار  
میلیون، حقو  ما یک مایالایاون،  
دولت، مجلس، باس اسات فاریاب  
ملت، عزا عازا اسات اماروز، روز  
عزا است امروز، حقو  بازنشاساتاه  
زیر عبا است امروز، تا حاق خاود  
نااگاایااریاا  از پااا نااماای نشاایااناایاا   
اعتراض خود را به فقر، تاباعایا   

 و بیحقوقی اعالم داشتند.   
گاارد آماادن بااازنشااسااتااگااان در  
گروههای مبارزاتای چاناد هازار  
نافاره از شاهارهاای ماحاتالاف در  
تلگرام، بحد و تباد  نظر در ایان  
گااروهااهااا باار ساار خااواسااتااهااا و  
مطالباتشان و تبدیل آنها به شاعاار  
ها و قطعناماه هاای اعاتاراضای  
نااقاااط قااوت مااهاا  اعااتااراضااات  
باااازنشاااساااتاااگاااان در زمااایاااناااه  
سازماندهای اعاتاراض و ماباارزه  
اساات. گااروهااهااای ماابااارزاتاای  

بازنشاساتاگاان در تالاگارام باطاور  
واقعی نقش یاک دفاتار دائار و  
پاااتااو  هاار روزه و هاار ساااعااتااه  
بازنشستگان و دخالت حاداکاباری  
توده بازنشسته را اناجاام مایادهاد.  
این تجربیات را باید وسیعا اشاعاه  
داد و به سنتی پایدار در جاناباش  
کارگری و کل جااماعاه تابادیال  
کرد. در بستار چانایان تاحارکای  
است که میشود تشکلهاای تاوده  
ای سراسری را شاکال داد و باه  
اسااتااقاابااا  ماابااارزات قاادرتااماانااد  
سراسری رفت. از مارداد مااه تاا  
کناون هار مااهاه باازنشاساتاگاان  
تجمعات سراسری خود را داشاتاه  
و باارپااایاای تااجاامااعااات باازر  و  
قدرتمند آنان به یاک وزناه ماها   
در جنبش کارگری تابادیال شاده  
اساات. بااازنشااسااتااگااان در ایاان  
تجمعات خاود باا شاعاارهاای پار  
شورشان خواساتاهاایشاان را اعاالم  
کرده اناد. افازایاش حاقاوقاهاا باه  

مایالایاون تاوماان، رفاع    ٩ میزان  
تبعی  ها و همطرازی حقوقهاا و  
درمااان رایااگااان و داشااتاان یااک  
زناادگاای انساااناای، خااواسااتااهااای  
فوری بازنشستگان است و ایاناهاا  
خواستهای کل جااماعاه اسات و   
هر روز ابعاد سراسری تاری پایادا  
میکند. از مبارزات بازنشستاگاان  
وسیعا حمایت کنایا . اخاباار ایان  

 مبارزات را رسانه ای کنی . 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت
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 ٦١ صفحه    

” در”    ٧١جییییدول “ 
 ٧١”  بودجه ١ردیف 

گییییییینیییییییجیییییییانیییییییده 
شییید .اخیییتیییصیییاص 
بودجه های میلیاردی 
بیییه میییوسیییسیییات و 
نهادهای وابسته بیه 

 باندهای حکومتی
 

رئیس کمیسایاون فارهاناگای    نایب 
هااای ایاان    مااجاالااس  ماا مااوریاات 

ااااهااااادهااااا و مااااوسااااسااااات،  ” ن
های حاکمایات و ناظاام    م موریت 

 ”!است 
در ادامه باررسای الیاحاه باودجاه  
سا  آینده جمهوری اسالمی، ایان  
هاافااتااه مااجاالااس بااه بااودجااه  

جادو   “ پیشاناهاادی ماعاروف باه  
رای داد و آن را تصاویاب  ″  ٦٢ 

ناق  ” کرد.با این تفاوت که بادناباا  
دولااتاای و     باااناادهااای ”  زدنااهااای 

حکومتی پیرامون نااروشان باودن  
لیست دریافت کنانادگاان باودجاه  

،و وعااده ای کااه  “   ٦٢ جاادو   “ 
روحانی داده بود کاه گاویاا قارار  
است این موضوع از الیحه باودجاه  
ح ف شود و همه این ماوساساات  
نظارت پ یر شده و زیر ماجاماوعاه  
وزارت ارشاد قرار بگیرند، باودجاه  
هااای ماایاالاایاااردی باارای ایاان  
منظورتصویب شد .در دو هافاتاه  
گاا شااتااه کااه بااحااد بااودجااه و  
موضوع دریافت کنندگان باودجاه  

داغ شده و محالفاان  ″  ٦٢ جدو   “ 
و ماوافااقاان حااکاوماتاای حاو  و  

 حوش آن به سر و کله ه  زدند. 
در     در بحشی از گازارشای کاه 

جااالاااساااات باااررسااای الیاااجاااه  
در کمیسیون برناماه و  ٣٢    بودجه 

باودجااه بااوده و در رساااناه هااای  
حااکااومااتاای درج شااده، ادعااای  
ح ف این جدو  جنجا  برانگیاز را  
دارد، از قرار معالاوم جادو  ماورد  

الیاحاه باودجاه    ٢ نظر باه ردیاف  
منتقل شده است.در ایان گازارش  

اصالحات مبابات در   ” آمده است  
بودجه امساا  مارباوط باه حا ف  

مای  ٦٢ برانگیز شامااره    جدو  بحد 
باشد. جدولی کاه بار اسااس آن،  

هاا تاعادادی    در تمامی ایان ساا  
موسساه فارهاناگای بادون آناکاه  
تحت نظارت سازماان باازرسای و  
دیااوان مااحاااساابااات و دیااگاار  
نهادهای نظارتی قرار گایارناد، از  
بااودجااه دولااتاای ارتاازا  کاارده و  
پاسحاگاوی دولات و مالات نایاز  

اناد.باه ایان اعاتاباار بااوجاود    نبوده 
آنکه ابتدا صحبت از ح ف ردیاف  

مطار     ٦٢ بودجه مربوط به جدو   
شد اما در اداماه مشاحا  شاد  
که بودجه این موسسات عمال باه  

اناتاقاا     ٣٢ الیحاه باودجاه    ٢ بند  
یافته تا زیرنظر وزارت فارهاناگ  
و ارشاد اسالمی تحصی  یافاتاه  

 ”و هزینه شود. 
عاد  آذر رئیس دیوان محااساباات  
ر ی  که در مورد بودجه و ردیاف  

بااه  ″  ٦٢ جاادو   ”  مااربااوط بااه  
می داد، گافاتاه     مجلس گزارش 

اساات کااه ایاان جاادو  عااالوه باار  
نهادها و موسساتای کاه باودجاه  
میگرند، یک لیست از اشاحااص  
حقیقی ه  دارد که پو  میگرناد.  
وی در تااوضاایااح باایااشااتاار ایاان  

 موضوع میگوید  
  ٥٦ تعداد ایان افاراد    ٣١ در سا   

  ٩٣ باه    ٣١ نفر بود که در ساا   

اساامای    ٣٢ نفر رسید. در بودجه  
دیگری نیز وارد شاده اسات کاه  

کاه  ”    ٦٢ جادو   “ همه زیار باناد  
منتقال شاده اسات،    ٢ االن به بند  

قرارگرفته اند که قرار اسات زیار  
نااظاار عااباااس صااالااحاای، وزیاار  
فرهنگ و ارشااد اساالمای اداره  
شااونااد. وی در ادامااه گاافااتااه  

مااوقااع بااررساای مااوضااوع  ” اساات  
اختصاص بودجه باه ایان ماوارد،  
همه نمایندگان سااکات باودناد و  
بحد و اظهار نظار در ایان ماورد  

 نشد. 
کااه هاار    ٦٢ “ جاادو   “ ماااجاارای  

سااالااه در ردیااف هااای بااودجااه  
ساالنه قرار میاگارد، باه اعاتاراف  
خود باندهای مجلسی ارگانهاا و  

بادون باازرسای وبادون     نهادهاای 
نظارت پ یر حکومت می بااشاناد  
که هر کدام ایان ماوساساات باه  
باااناادهااای قاادرتااماانااد نااهااادهااای  
نظامی وسیاسی حکومات وصال  
اااااشاااانااااد. در راس   ماااای ب

موسسات اکبرا عنااصار رده     این 
باالی نظام در جمع باندهای بایات  
رهاابااری قاارار دارنااد. هاار سااالااه  

دریاافات کانانادگاان     لیست ایان 
بودجه برای این باانادهاا طاوالنای  

  ٣١ تر میشاود. در باودجاه ساا   
نهااد و ماوساساه    ١١ نزدیک به  

ردیف شده است که نازدیاک باه  
ماایالایااارد بااودجاه دریاافاات    ٩١١ 

 کرده بودند. 
پاایاارامااون لاایااساات نااهااادهااا و  

 ٦٢ جادو   “ موساسااتای کاه در  
برای دریاافات باودجاه ردیاف     ” 

شده اند و از این به بعد به گافاتاه  
قارار    ٢ مقامات دولات زیار باناد  

میگرند، اسامی این موسساات و  
نهادهای حکومتی به چش  مای  

خورد.نهادها و ماوساسااتای کاه  
بودجاه هاای هاناگافات دریاافات  
کرده و کاری نامای کاناناد. در  
اختصاص بودجه باه ایان ناهاادهاا  

ناقاش  ”  توصیه های خامناه ای “ 
مااهااماای دارد و وی هاار سااالااه  
لیست این موسسات و ناهاادهاا را  
به دولت و مجلس قبل از تصایاب  
نهایی الیحه باودجاه، ارائاه مای  
دهد.در بودجه سا  آینده حکومات  
فااعااال اساااماای ایاان نااهااادهااا و  

 موسسات ردیف شده است  
  ٥ سازمان تبلیغاات اساالمای باا  

ردیف در این جدو  ماجاماوعاا   
تاااااوماااااان   مااااایااااالااااایاااااارد  ٩٨ 

کاانااد.    ماای  دریااافاات   «کاامااک »
تابالایاغاات   همچنیان بارای دفاتار 

حوزه علمیه قا  نایاز در   اسالمی 
ای باایااش از    سااه ردیااف بااودجااه 

تاوماان در قاالاب ایان   میلیارد  ٩ 
هااا لااحااا  شااده. در  «کاامااک »

مااااوارد دیااااگاااار قاااارار بااااوده  
ائمه جماعاه   سیاستگ اری  شورای 

برای کمک به تجهیز و تکمایال  
هاااای کشاااور بااایااش از    مصااال 

تاااااوماااااان،   مااااایااااالااااایاااااارد  ٧٢ 
انااتااشااارات اسااالماای   مااسسااسااه 

مادرسایان حاوزه   وابسته به جامعه 
عااالااامااایاااه قااا  نااازدیاااک باااه  

عاماار   جشناواره  تومان،  میلیارد  ٧ 
توماان،   میلیون  ٧١١ و   میلیارد  ٧ 

اااااااش  آماااااااوزی    بسااااااایاااااااج دان
و   ماااااااایاااااااالاااااااایااااااااارد  یااااااااک 

تاااااوماااااان   مااااایااااالااااایاااااون ١١١ 
اماااااام صااااااد    دانشاااااگااااااه  و 

و   ماااااااااایاااااااااالاااااااااایااااااااااارد  ٦١ 
تاااااوماااااان   مااااایااااالااااایاااااون  ١١١ 

کااناانااد. در ایاان   دریااافاات  بااودجااه 
تاری    بازر   مجموعاه  جدو  البته 

موسسات  ایار دولاتای ناظایار   از 

اسااااالم   رزمااااناااادگااااان  هاااایاااا ت 
مداحاان کاه   جمعی از  مدیریت  با 

در رأس آنها منصور ارضای قارار  
شااناااساای    دارد، مااسسااسااه کااتاااب 

االساالم    حاجات  مادیاریات  شیعاه باا 
ماجال  نماینادگااان  از  رضامحتاری 

رهاابااری، بااناایاااد   خااباارگااان  س 
اناقاالب   پژوهی و دانشانااماه   تاریخ 

مدیریت سایاد حامایاد   با  اسالمی 
دانشااگاااه عاادالاات بااا   روحاااناای، 
شاهارودی   الله هاشمی   ریاست آیت 

اسالمی صدرا باه   و بنیاد حکمت 
الاالااه ساایااد مااحاامااد    ریاااساات آیاات 

ای وبانایااد ساعادی حاداد    خامنه 
، مارقاد   عاد  نیز،دانشگاه مافایاد 

امااام ومااوسااسااه امااام و.. دیااده  
 شود.   می 

رئایاس کامایاسایاون    پژمانفر ناایاب 
در پاااسااخ   فاارهاانااگاای مااجاالااس  

انتقادات مطرخ شاده در جااماعاه  
مبنی بر اختصاص بودجه به ایان  
مااااوسااااسااااات ماااایااااگااااویااااد   

هااای ایاان نااهااادهااا و    ماا مااوریاات 
هاااای    مااا ماااوریااات ”  ماااوساااساااات، 

وی در  ”. حاکمیت و ناظاام اسات 
باودجاه ایان ماجاماوعاه     باره رق  

حکومتی میگوید  بودجه ایاناهاا  
مایالایااردتاوماان    ٩١١ نزدیک به  
 می باشد. 

تا همیاناجاا بار اسااس اظاهاارات  
مااقااامااات حااکااومااتاای رقااماای  

میلایاارد تاوماان    ٩١١ نزدیک به  
برای این نهادها در ناظار گارفاتاه  
شده است. عالوه بار ایان لایاسات  
اشااحاااص حااقاایااقاای و حااقااوقاای  

نفر را ه  بایاد باه    ٨١ نزدیک به  
این لیست اضافه کرد. البتاه ایان  
لیست باز می باشد و رسایادگای  
 و پیگری عملیاتی شدن بودجه  

 

 محمد شکوهی 
گنجانده شد .اختصاص بودجه های میلیاردی به  ٧١” بودجه ١ردیف ” در”  ٧١جدول “

 موسسات و نهادهای وابسته به باندهای حکومتی
 

هزار واحد  ٧١هزار نفر زیر چادر زندگی می کنند. ٥٠روز بعد از زلزله کرمانشاه  ٠٥
 مسکونی تخریب صد درصدی شده اند. کانکس ها نرسیده اند 
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 ٦٢ جادو   “اختصاص داده شده به  
الیاحاه    ٢ سابق که االن زیر بند  ”  

بودجه و زیر نظارت وزارت ارشااد  
می باشد، جزو طر  هاای چاناد  
فوریتی می باشد که در تاباصاره  
هااای ویااژه بااودجااه سااا  آیاانااده  

 گنجانده شده است. 
لیست نهایی دریافات کانانادگاان  

هاناوز رساماا  ”    ٦٢ جدو   “ بودجه  
اعااالم نشااده اساات. کااماایااساایااون  

ایان     بررسی الیحه بودجاه فاقا  
توضیح را داده است کاه لایاسات  

پارسا  طاوالنای     امسا  از لیست 
تر خواهد بود. لیست پارساا  اسا   

موسسه و نهاد حکوماتای را    ٨٣ 
در بار مای گاارفات. پاائایاان تاار  

 لیست ضمیمه می باشد. 
سیست  باودجاه بانادی در دولات  
های جمهاوری اساالمای اسااساا  
صرف هزینه های حافا  ناظاام و  
گسترش جهل و خرافه ما هابای،  
تااقااساایاا  پااو  و امااکااانااات باایاان  
بااناادهااای قاادرتااماانااد نااظاااماای و  

و بانادهاای   سیاسی کل حکومت 
دولت دزدان و بایات رهاباری، باه  
سرکردگی خامنه ای و روحاانای  

مای     روسای دولت قاچااقاجایاان 
باشد. اینها فق  یک ناماوناه از  
هزینه های میلیاردی برای لافات  
و لاایااس حااکااوماات آدمااکااشااان  

 اسالمی می باشد. 
 محمد شکوهی 

   ٦٩٣١ آذر    ٧٥   
 ٧١٦٢ دسامبر    ٦٣ 

 
جدول اسیامیی نیهیاد 
ها و موسسیاتیی کیه 

بودجه های  ٧٦سال 
کیالن دریییافیت کییرده 
اند. لیسیت درییافیت 

 ٧١کنندگان بیودجیه 
هیینییوز رسییمییا اعییالم 

 نشده است.
 

روز باااعاااد از زلااازلاااه    ٩١ 
هزار نفر زیار چاادر    ٥٨ کرمانشاه  

هزار واحاد    ٧٢ زندگی می کنند. 
مسکونی تحریاب صاد درصادی  
 شده اند. کانکس ها نرسیده اند  

 
  ٧٢ در زلااازلاااه کااارماااانشااااه، 

فاقا  درسارپال ذهااب   هزارخانه  
هزار خانه دیاگار    ٦٩ تحریب شده.  

قابلیت سکونت نادارد و مااباقای  
نیز نایااز باه تاعامایارات اسااسای  

هزار نافار    ٥٨ دارند.در حا  حاضر  
خارج از خاناه هاا زنادگای مای  
کنند. احتاماا  تاحاریاب صاد در  
صدی ساخاتاماان هاای مساکان  
مهر وجود دارد.هنوز در بسایااری  
از مااوارد مااباال ساارویااس هااای  
بهداشتی و حاماام باا مشاکاالت  

رو به رو هستی  و ماردم از   جدی 
این بابت در شرای  دشواری قارار  

اکااابااار ساااناااجاااابااای  “ دارناااد.  
 ”!فرماندارر ی  در سرپل ذهاب 

 حااکااوماات و مااقااامااات  
استانی شان اعالم کرده اناد کاه  
تهیه کانکس برای اسکان رو باه  
اتمام است جعفری فرمااناده ساپااه  
پاساداران در کارماانشااه مادعای  

که هزاران کانکاس تاوسا    شده  
قرارگاهها و کاارگااهاهاای ساپااه  
که در منطقه دایار شاده اناد، در  
دست ساخت می باشد. کاناکاس  

 ها هنوز نرسیده اند.د 
 اساتااانادار و رئایااس باناایاااد  
مسکن حکومت شاروطای بارای  
 دریافت کانکس اعالم کرده اند. 

از جمله خااناواده هاایای کاه  
کمک های بالعوض اساکاانای  
میگیرند، دیگر کانکس دریاافات  
نحواهند کرد. در هامایان راباطاه  
ناایااک کااردار مااعاااون عاامااراناای  
استانداری کرمانشاه گفته اسات   
به مالکاان واحادهاای تاعامایاری  
کانکس تعلق نمی گیارد و آناهاا  
ماای تااواناانااد پااس از دریااافاات  
کمک بالعوض دولت، نسبت باه  
تعمایار و تارمایا  خساارت هاای  
وارده باااه واحاااد خاااود اقااادام  
کااااناااانااااد.وی در ادامااااه در  

کانکس های داده شاده باه     باره 
زلزله زدگان میگوید  کال تاعاداد  

و   روساتااهاا  سه هزار کانکاس در 
کااناکاس نایاز در شاهارهاا    ٨١١ 

 توزیع شده است. 
 فرماندار سرپال ذهااب ساه  
هفته پیش گفاتاه باود کاه نایااز  

کااانااکااس    ٥١١١ فااوری بااه  
داری .این فاقا  وضاعایات سارپال  
ذهاب و اطراف آن که بایاشاتاریان  
خسارات را در زلازلاه دیاده اسات،  
ماای باااشااد. ازوضااعاایاات صاادهااا  
روسااتااا و هاازارن خااانااه کااه یااا  
تحریاب شاده اناد و یاا خساارات  
زیادی دیده اند، اخبارو گازارشاات  
دقیقی در دست نیست. حکومات  

  ٨١١ ادعااا ماای کاانااد کااه  
کانکس در روستاها توزیاع کارده  

 استد 

قبال حاکاومات اعاالم کارده  
هازار    ٦٩ بود که نیاز به حاداقال  

کااناکاس بارای اساکااان ماوقاات  
است. بعاد از گا شاتاه بایاش از  
یک ماه، هنوز مردم در چاادرهاا  
زندگی مای کاناناد. کااناکاس  
های وعده داد شده هنوز سااخاتاه  

هاازار ناافاار در ایاان    ٥٨ نشاده اناد. 
هوای سارد و باارانای در چاادر  
زناادگاای ماای کااناانااد. کااماابااود  
امکانات گرمایشی و باهاداشاتای  

 بشدت وجود دارد. 
ریشاتاری در    ٢ روز زلزله    ٩١ 

اسااتااان کاارمااانشااااه گاا شااات.  
حکومت آخاریان آماار تالافاات را  

هازار    ٦٨ کشته، بایاش از    ١٧١ 
هاازار آوراه اعااالم    ٣١ زخااماای و  

کارده اسات.بادون کاماک هااای  
مردمی وهمبستگای ماردمای و  
حمایت از زلزله زدگان، از ارساا   
وسائال اولایاه بارای زنادگای تاا  
حضااور فااعااالاایاان مااردماای و  
کاااارواناااهاااای کاااماااک هاااای  
مردمی،امکان تبدیل ایان حااد اه  
طبیعی به یک فااجاعاه بازر   
می رفت.نوع دوستی و کاماک  
هااای مااردماای جاالااوی یااک  
فاجعه بزر  را گارفات. ماردم  
حکومت را دور زدند و خاودشاان  
راسااا وارد کاامااک رساااناای بااه  
زلاازلااه زدگااان شاادنااد. در حااا   
حاضر نیز علیر   کارشکنی هاا  
و ایاجااد ماحاادودیاتاهاایای باارای  
دواوطلبان کمک های ماردمای  
و نااهااادهااای حاامااایاات از زلاازلااه  
زدگااان، دهااهااا گااروه و نااهاااد  
مردمی در حا  کاماک رساانای  
و تهیه نیازهای بایاشاماار هازاران  
زلزله زده مای بااشاناد. ماوضاوع  
تهیه کاناکاس کاه نایااز فاوری  
مردم می باشد، هنوز به ناتایاجاه  

و تاعاداد زیاادی از     ای نرسیاده 
مردم منتاظار دریاافات کااناکاس  

 می باشند. 
و باالخره ماردم ناوع دوساتای  

که در هفتاه هاای گا شاتاه باه  
یاری زلزله زدگاان شاتاافاتاناد و  
یک همبستگای انساانای را باه  
نمایش گ اشتند، باید کماکان باه  

ادامه بدهند. باه     کمک رسانی 
حکومت و وعاده هاایاش نایاایاد  

روز از    ٩١ اعااتااماااد کاارد. االن  
زلزله گ شته و دهاهاا کاماباود و  

 مشکل مردم دارند. 
برخورداری از همه اماکااناات  
زیسااتاای، اسااکااان، بااهااداشاات و  
درمان، مدرسه، مهاد کاود  ،  
پاارداخاات خسااارت و.. حااق باای  
چااون و چاارای هاازارن ناافاار از  
مردمی است کاه در ایان زلازلاه  
آسیب دیده اند، می باشاد. دولات  
موظف است وباید بی برو بارگارد  
همه این امکانات را در اخاتایاار  

و     مردم باگا ارد.ماردم ماناطاقاه 
زلزله زده گان باید این خاواساتاهاا  
و مطالبات را به حکاومات دزدان  
و قاااچاااقااچاایااان و آدمااکااشااان  
اسالمی تحامایال ناماایاناد. بادون  
اعتراض و پافشاری برای تامایان  

ناایااازهااای زنااده     ابااتاادایاای تااریاان 
ماااناادن، ایاان حااکااوماات وحشاای  
کاری برای مردم اناجاام ناداده و  
نحاواهاد دادو هامایان یاک مااه  
گاا شااتااه وباادناابااا  اعااتااراض و  
ایستادگی مردم منطقه زلزلاه زده  
حااکااوماات مااجاابااورشااد حااداقاال  
امکاانااتای را در اخاتایاار ماردم  
بااگاا ارد. باارای باارخااورداری از  
یک زندگی حداقلای باایاد کال  
جمهوری اسالمی را زیار ضارب  
اعتراض و ماباارزه گارفات.بادون  
شک در این مبارزه ماردم ساایار  
نقاط ایران در کاناار ماردم زلازلاه  
زده  اارب کشااوربااوده و حاااماای  
مطالاباات و خاواساتاهاای بارحاق  

 مردم رنجدیده دیده می باشند. 
 

 محمد شکوهی 
 ، ٦٩٣١ آذر    ٧٣ 
 ٧١٦٢ دسامبر    ٧١   

 محمد شکوهی
 گنجانده شد .اختصاص بودجه های میلیاردی به موسسات و نهادهای وابسته به باندهای حکومتی ٧١” بودجه ١ردیف ” در”  ٧١جدول “

 
 هزار واحد مسکونی تخریب صد درصدی شده اند. کانکس ها نرسیده اند  ٧١هزار نفر زیر چادر زندگی می کنند. ٥٠روز بعد از زلزله کرمانشاه  ٠٥
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شکست کماون ناتاایاج بسایاار  
الامالال    نامساعدی برای خاود بایان 

بااوجااود آورد. جااناابااش کااارگااری  
فرانسه برای چند سا  فالاج شاد.  
ایاان جااناابااش تااوساا  گااروهاای از  
کاامااوناااردهااای پااناااهاانااده کااه در  
میانشان کشمکشهای فراکسیونی  
شدیدی در جاریاان باود، در بایان  

شاد. ایان    الملال ناماایانادگای مای 
کشمکش به درون شورای عمومی  

 منتقل گشت. 
 

به جنبش کارگری آلماان نایاز  
لطمات شدیدی وارد آماد. بابال و  
لیبکنشت که علیه تصرف آلازاس  

لرن اعتراض کرده و همبستگی   –
خود را با کمون پاریس اعالم کرده  
بودند دستگیر و به زندانی شدن در  

ای محکوم گردیدند. شوایتازر    قلعه 
که اطمینان حزب را از دسات داده  
بود مجبور به تر  آن شد. پیروان  
لیبکاناشات و بابال، باه اصاطاال   

ها، همچنان به کار خود،    آیزناخری 
ها، ادامه دادناد.    مستقل از السالی 

بعدها، فق  زمانی کاه دولات باا  
شدت مشابهی به سرکوب هار دو  
جنا  پرداخت، این دو جنا  به ها   
ناازدیااک شاادنااد. در نااتاایااجااه  
اناتاارناااساایااونااا  حامااایاات دو تااا از  
بزرگتریان کشاورهاای قااره را از  

 دست داد. 
 

عااالوه باار ایاان، در جااناابااش  
کارگری انگلایاس ها  شاکاافای  
افااتاااد. جاانااگ باایاان دو تااا از  

ترین کشورهای اروپائی به    صنعتی 
بور وازی انگلیس کمتر از آخاریان  
جنگ اروپاائای کاه باه آماریاکاا  
کمک کرد، کمک نکرد. به او  
امکان داد کاه باحاشای از ساود  
عظیمی که نصیبش شده باود، باه  
تاعاداد زیاادی کاارگااران صااناایااع  

هاای    اصلی نایاز بادهاد. اتاحاادیاه 
کارگری آزادی عمل بیشتری باه  
دست آوردند. تاعادادی از قاوانایان  

هاا    قدیمی که بار عالایاه اتاحاادیاه 
تصویب شده بودند، لغو شدند. همه  

اینهاا تا  ایار بسایاار کامای روی  
اعضای شورای عماومای داشات،  
کااه نااقااش مااهااماای در جااناابااش  

های کارگری داشتند. باه    اتحادیه 
ای که انترناسیونا  رادیاکاا     درجه 
شااد، بااه هاامااان اناادازه هاا     ماای 

های زیادی بیشتر و بیشتر    اتحادیه 
مالی  می شدناد. باا اساتافااده از  
مااوقااعاایاات خااود باارای ماازایااای  
شحصی، آنها باه عضاویات خاود،  
منتها فق  در ظاهار، در شاورای  
عماومای اداماه دادناد. کاماون و  
حاامااالت تااناادی کااه آن مااتااوجااه  
انترناسیونا  کرد، آنها را سراسیاماه  
کرد. گرچه اعالمیاه مارباوط باه  
کاامااون پاااریااس را مااارکااس بااه  
پیشنهاد شورای عماومای ناوشاتاه  
بود، اما این اعضا در انکار ارتباط  
خود با آن از هیچ شتابی فروگ ار  
نکردند. این باعد ایجااد اخاتاالف  
 در بحش انگلیس انترناسیونا  شد. 

تحت این شرایا  باود کاه در  
یاک کانافاراناس    ٦٥٢٦ سپتامبر  

المللی در لندن فراخاواناده شاد.    بین 
در این کنفرانس دو مسئلاه عاماده  
مورد بحد قرار گرفتند، که یکی  
از آنها مسئله پیچیاده ماباارزه در  
زمینه سیاسی بود. در این راباطاه،  
مسئله جعل اساسنامه بین الامالال  
تااوساا  مااارکااس کااه از طاارف  

شاد، دوبااره    باکونینیستها طر مای 
مطر  گردید. پاسحی که تاوسا   

ای که بتصویب رسید داده    قطعنامه 
شد جای هیچگونه شکی را باقی  
نگ ارد. این پاسخ نمودار شاکاسات  
کامل باکونینیستها باود. از آنارو  
کاه قااطااعاانااامااه ماا کااور وساایااعااا  
شناخته نشده است، پااراگارافاهاای  

 کنی     آخری آن را اینجا نقل می 
ثباااا وجاااود ارتاااجااااع عاااناااان  

ای کاه باا خشاونات هار    گسیحته 
کوششی برای رهاائای از جااناب  

کااوبااد و    کااارگااران را درهاا  ماای 
کند که با زور    اینگونه تظاهر می 

عریان تمایز بین طبقاات و تسالا   
سیاسی طبقات مالک نااشای از  

 نماید؛ ...   آنرا حف  می 

از آنجا که این سازمان یافاتان  
طبقه کارگر در حازبای سایااسای  
باارای تضااماایاان پاایااروزی انااقااالب  

 –اجتماعی و هادف ناهاائای آن  
اماری واجاب    –الغاای طاباقاات  

 باشد؛   می 
 

از آنجا که تجمع نیروهائی که  
طبقه کارگر تا کنون با ماباارزات  

باید در    اقتصادیش بوجود آورده می 
عین حا  بصاورت اهارمای بارای  
مبارزاتش علیه قدرتهای سیااسای  

داران باکاار    داران و سارماایاه   زمیان 
 گرفته شود . ... 

کنفرانس به اعضای بین الملل  
 یادآور می شود  

که در شرای  مباارزه جاویااناه  
طبقه کارگر، جنبش اقتصاادی و  
عمل سیاسای وی باطاور جادائای  

 ناپ یری وحدت دارند.ث 
بااایساات بااا    کااناافاارانااس ماای 

باکونینیستاهاا در ماورد دیاگاری  
مواجه گردد. اعاتاقااد باه ایاناکاه  
علیر   اظهارات باکونیان اناجامان  
محفای وی باه ماوجاودیات خاود  
ادامه داد، در شاورای عاماومای  
کامال تببیت گردید. ل ا کنفرانس  

ای را بتصویب رساند کاه    قطعنامه 
ای    فعالیت هر سازمان را با برناماه 

مستقل در درون بین الملل ماماناوع  
کرد. در این رابطه کانافاراناس    می 

دوباره اعالم باکونینستها را مبنای  
بر اینکه ثهمبستگیث منحل شاده  
است پ یرفت. و اعاالم کارد کاه  

 مسئله خاتمه یافته است.  
اما بجز اینها مقررات دیگاری  
بمنظور جلوگیری از کار باکونیان  
و پیروان روسی وی تاناظایا  شاده  
بود. کنفرانس تصمی  گارفات کاه  

ترین وجه اعالم دارد که    به قاطعانه 
الملل هایاچ رباطای باا جاریاان    بین 

نیچایف ندارد و نیچایف باه دروغ  
الملل را  صب کرده و مورد    نام بین 

 دهد.   استفاده قرار می 
هدف این تصمی  باطاور خااص  
باکونین باود کاه هامااناطاور کاه  
کامال ماعالاوم باود بارای مادتای  

طوالنی در ارتبااط باا نایاچاایاف،  
انااقااالباای روساای کااه در مااارس  

از روسیه گریحته بود، قرار    ٦٥١٣ 
داشت. در پائیز همان سا  نیچایف  
به روسیه بازگشات و باا اتاوریاتاه  
باکونیان یاک گاروه ماحاصاوص  
باکونینیستی تشکیل داد. نیچایف  
که به یک محصل باناام ایاواناف  
مشااکااو  بااود کااه جاااسااوس  
حکومت باشد، با کمک برخی از  
رفقایش او را باه قاتال رسااناد و  
دوباره به اروپا فرار کارد. افارادی  
که در رابطه با این جریان دستگیر  

محااکاماه    ٦٥٢٦ شدند در تابستان  
شدند. در این ماحااکاماه دادساتاان  
اسناد بسیاری را علنی کارد کاه  
در آن رابطه جااماعاه بااکاونایان و  
شعبه روسیه آن با بین الملل کامال  
دره  شده بود. کاافای اسات ایان  

هاای بااکاونایان    اسناد را با نوشاتاه 
مقایسه کنی  تا مٶلف آنان را بطور  
قااطااع بشااناااساایاا . ایاان اسااناااد از  

های او خاطااباه باه رفاقاای    بیانیه 
اش بااواسااطااه صااراحاات    اروپااائاای 

بیشترشان متمایز بودند. عابااراتای  
که توسا  نایاچاایاف تصاحایاح و  

تاوانساتاناد از    افزوده شده بودند می 
دقتای    طریق  یر ادیبانه بودن و بی 

شاان باراحاتای    بیشتر در نحوه ارائاه 
 تشحی  داده شوند. 

این ماجرا عموما بصورت زیار  
تفسیر شده است  ادعا شده بود که  
باکونین تحت ت  یر نیچاایاف قارار  
گرفت و توس  وی فریب خورد و  
بااارای اهاااداف خاااود او ماااورد  

 سٶاستفاده قرار گرفت. 
 

در واقع نیچایف که مردی باا  
تحاصایاالت کا  باود و هارگاوناه  

پاناداشات، از    تئوری را بیهود مای 
ای آهنین،    نیروئی فو  العاده، اراده 

و اعااتااقااادی راسااخ بااه انااقااالب،  
برخوردار بود. در دادگاه و در زندان  
او مردانگی راسخ و نفرت خاموش  
نشدنی خود را نسبت به ستماگاران  
و استبمارگران نشان داد. آماده باه  
انجام هرگونه کاری بود و از هار  

کارد باه    ای کاه فاکار مای   وسیله 
رسیدن به هدفی که زنادگایاش را  

کند،    وقف آن کرده بود کمک می 
کرد. ولی هرگز بحاطر    استفاده می 

اهداف شحصی تن به خواری نداد.  
از این ناظار وی باطاور  ایارقاابال  

 –قیاسی از باکونیان باهاتار باود  
باکونین هیچگاه در مورد اناعاقااد  

ای چانااناچاه    هیچگونه ماعاامالاه 
اش را باه پایاش    اهاداف شاحاصای 

بردند، تردیدی بحاود راه ناداده    می 
بود. در ماورد ارجاحایات اخاالقای  
نیچایف جای هیاچاگاوناه شاکای  
نیست. همه چیاز حااکای از ایان  
است که بااکاونایان خاود کااماال  
نساباات بااه ایاان مساائالااه آگاااهاای  

توانست    داشت، و گرنه چگونه می 
انسانی را که از نظر فکری از او  
پائین تر بود به آن حد مورد احترام  
 قرار دهد و برایش ارزش قائل شود. 

لوحانه خواهد بود اگر    اما ساده 
از این چانایان ناتایاچاه شاود کاه  
نیچایف نظرات انقالبی خود را باه  
باکونین تحمیل کرده بود. عاکاس  
این بیشتر به حقیقت نزدیک است؛  
او شاگرد باکاونایان باود. اماا در  
حالیکه پیشوای ویرانگر ما  اابات  
کرد که شاحاصایاتای نااپاایادار و  

 باتی است، نیچایف باا    انقالبی بی 
پایداری آهنینش مشح  باود؛ او  
کامال استناتااجاات عامالای را از  
نااظاارات تاائااوریااک اسااتاااد خااود  

نمود. زمانیکه باکونین به وی    می 
توانست    گفت که او، باکونین، نمی 

از انجام کاری که بدست گارفاتاه  
بود )ترجمه ثسارماایاهثا خاودداری  
کند زیرا که از پیش پو  گارفاتاه  
بود، نایاچاایاف آماادگای خاود را  
برای خالص کردن باکونین از ایان  
تعهد اعالم داشت. وی این کار را  
بصورتی بسیار ساده انجام داد. باه  

ای    راب  بین باکونین و ناشر نااماه 
نوشت و بنام ثکمیته انقالبی انتقام  
خلقث خواستار شاد تاا آن حضارت  
چنااناچاه ناحاواهاد کشاتاه شاود،  

 باکونین را راحت بگ ارد. 
 )ادامه داردا 

 (٠٥مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس )
 دیوید ریازانف

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس اثر دیوید ریازانف توس  ناصر اصغری 
 تهیه و در کارگر کمونیست منتشر میشود!
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وقتی که جاده های پرپیچ و خا   
کوهستانی زاگارس را در مایاان  
چشاامااناادازهااای زیاابااای درخااتااان  
کهنسا  بالاوط باه طارف جاناوب  
پشت سر گ اشتید از اندیاماشاک  
و شوش تا خرمشهر و از شار  تاا  
ناازدیااکاای مسااجاادساالاایاامااان و  
رامهرمز، دشت های حااصالاحایاز  
خوزستان را مای بایانایاد کاه دو  
رودخاانااه کااارون و کاارخااه بسااان  
حلقه ی انگشتری ایان سارزمایان  
را به ا وش کشیده اسات ناگایان  
این حلقه هفت تاپاه اسات جاایای  
که اب های باالدساتای سابازفاام  
سد دز با دست و دلبازی خاود را  
بااا صاادهااا کااانااا  کااوچااک و  
بزر  باه سااقاه ی ث نای هااث  
میرساند تا با ثکار و زحمت ثباا ث  
شیره جاانث کاارگاران هافات تاپاه  
ترکایاب شاود و کاام خاالیاق را  
شیرین کند، بیش از نی  قرن اسات  
که عار  جابایان و کاار هازاران  
کارگر به پای زمین و کاارخااناه  
نیشکر هفت تپه ریحته شاده اسات  
تا مزارع سرسبز شکر، مناشاا ناان  
و زندگی برای مردم این ماناطاقاه  
باشد کارخانه ایی که به جرات و  
قاطعیت می توان حاصل خاون و  
عمر و جوانی هزاران هزار کاارگار  
است. در نی  قرن کار و تاالش و  
رنچ در مزارع و کاارخااناه بارای  
ماعااش، ماباارزه و کشاماکاشای  
مستمر و دائمی کارگران نیشاکار  
هفت تپه با کارفرماایاان و روابا   
سرمایه داری حاک  بار کاارخااناه  
به شکل اعتراض و اعتاصااب بار  
علیه استبمار، نابرابری، تبعی  و  
سرکوب، و بارای دساتایاابای باه  
افزایش دساتامازد و مازایاا، باهاره  
وری و پاداش و دیگر ماطاالاباات  
خود در جریان بوده اسات اوج ایان  
مبارزه در سالها پیش از اناقاالب،  
اعتصاب یکپارچه کاارگاران نای  
بر برای افزایش ث چاهاارریاا ث باه  
حااقااو  روزانااه خااود بااود کااه  

کارگران با موفقیت و پیروزی باه  
خواسته خود رسایادناد، جاناگ و  
ماابااارزه کااارگااران باارای نااان،  
زندگی و بقا تعطیل بردار نیاسات،  
در ده پانزده سا  اخیر کشاماکاش  
کارگران برعلیه استبمار عریان باا  
شادت و حاادت بایاشااتاری ادامااه  
یافت، مبارزه کاارگاران نایاشاکار  
هفت تپه برای افزایش دستامازد و  
مزایا، حقو  های ماعاوقاه،اخاراج،  
روند تاعادیال نایارو و .....و ایان  
اااا   اواخااار خصاااوصااای ساااازی ب
اعتراضات و اعتصاباات گساتارده  
و اخراج، سرکوب و بگیر و بباناد،  
حاابااس و زناادان ناامااایااناادگااان  
کااارگااران، بااازداشاات فاالااه ایاای  
کااارگااران و فضااای رعااب و  
وحشت امنیتی همراه باوده اسات،  
کااه کااارگااران بااا مااقاااوماات،  
ایستاادگای و ماباارزه ماتاحاد و  
متشکل خود تا اندازه ایی ضامان  
دساتایااابای باه ماطاالااباا تشاان و  
مهمتر اینکه باا کساب اگااهای  
طبقاتی، متحدتر و ماتاشاکال تار  
شدند و این سابقه سالها تاجارباه و  
اگاهی طبقااتای اماروز باه اناهاا  
کمک مای کاناد کاه در ایان  
روزها در مقابل گرگهای حاریا   
سرمایه که باا پارو ه خصاوصای  
سازی ) اخرین تعرض سرمایه باه  
کار و سفره کارگرانا برای تااراج  
و  ااارت کاال حاااصاال عااماار  
کارگران از دساتامازد و زمایان و  
کارخانه دنادان تایاز کارده اناد و  
می خواهند شهد شکر را به کاام  
کارگران نیشکر هافات تاپاه تالاخ  
کنند ایستادگای کاناناد اماا باا  
مقاومت و مبارزه برای حف  حاق  
حیات و معایاشات و مانازلاتاشاان  
چنان در مقابل ایان چاهاره هاای  
    منفورسرمایه قد عل  کارده اناد و 
همانند کارگران هاپاکاو و اذراب  
پرچمدار طبقه کارگر علایاه کال  
مناسبات منحا  سارماایاه داری  
شده اند اگر قمه های ث نی برهااث  

ساقه نیشکر را نشااناه مای روناد  
تا نعمت برای انسانهاا و جااماعاه  
تولید کنند قمه هاای ایان پادیاده  
شوم سرماایاه، خصاوصای ساازی  
که اس  رمز ورشکساتاه کاردن و  
به تعطیل کشاندن کارخاناه اسات  
سا  پا و جان کاارگاران نایاشاکار  
هفت تپه را نشااناه مای روناد تاا  
نغمت و نیستی بارای انسااناهاا و  

 جامعه تولید کنند.  
سرمایه دارانای کاه ، کاارخااناه  
نیشکرهفت تپه را با ثهبهث اباتایااع  
کااردنااد وام چاانااد ماایاالاایاااردی  
گااارفاااتاااناااد مااانااااباااع عاااظااایااا   
اموا ،انبارماشین االت کارخانه را  
 ارت کرده و می فروشند و اگار  
بتوانند به نیات سود پرستانه خاود  
که هاماان باه تاعاطایال کشاانادن  
کااارخااانااه اساات باارساانااد هاازاران  
هکتار زمیناهاای حااصالاحایاز را  
قطعه قطعه کرده و با قیمت هاای  
خدامایالایااردی بافاروش خاواهاناد  
رساند و در همیان حاا  ماافایاای  
وارادت شکر را نیز شااد خاواهاناد  
کرد) داستان    انگایاز تاطایالای  
کارخانه عظی  قند شاکار دزفاو   
پیش چش  مااساتا اماا در ایان  
سالها همواره عصیان و اعاتاصااب  
پرشور و متحدانه کارگران نیشکار  
هفت تپاه چاون سادی عاظایا  و  
نفوذ ناپا یار سایااسات هاای ضاد  
کاارگاری اناهاا را باه شاکاساات  
کشانده اسات کاارگاران نایاشاکار  
هفت تاپاه کاه در شارجای هاای  
نفس بر در این زمین و کاارخااناه  
سالهاا از جاان ماایاه گا اشاتاناد  
هرگز در ماقاابال سارماایاه داری  
حاکا  سار خا  ناحاواهاناد کارد.  
کارگران هفت تپاه باه یااد دارناد  
چقدر پیش امده که هناگاام کاار  
سحت و طاقت فارساا قاماه ثنای  
برهاث نایاشاکار را باه خاون خاود  
ا شته نکاردناد؟چاقادر حایاواناات  
وحشاای ماازارع از انااهااا قاارباااناای  
نگرفات؟ چاه تاعاداد در دیاگ  

خمیر و...از بین نرفتند؟ و حاتای  
در زیر ساایاه وحشات بامابااران و  
جنگی که به انها ربطی ناداشات  
این کارگران هفت تپه باودناد کاه  
جااان خااود را کااف دساات خااود  
گرفته و هارگاز ماعااش خاود و  
تولید را بارای جااماعاه ماتاوقاف  

 نکردند 
این سابقه تیارییخیی 
و میییبیییارزاتیییی بیییه 
کارگران نیشکر هفت 

 تپه 
یاداور می شود که این زمیان  
و کارخانه انهاست و هیچ قادرتای  
نمی تواند زمین و کارخااناه را از  
انها بگیرد و تصرف کند. کارگران  
نیشکر هفته اخیر اعتصاب کردناد  
و این اعتصاب را تا دست یابی به  
هماه ماطاالاباات خاود نایاز اداماه  
خواهند داد انها در ایان اعاتاصااب  
نشان دادند زمانای کاه ماتاحاد و  
یکد  و یک صدا باشناد و هاماه  
قسمت ها پشتیبان و یار و یاور ه   
باشاناد باه اتاکاا باه ایان نایاروی  
اجتماعی خود خواهند توانست باه  
مطالبات خاود بارساناد و نایاز باا  
حمایت همه تشکلهای کارگری و  
جامعه می توانند خواستار الاغاای  

همه بحشنامه ها، قوانین، عرف و  
تعاماالت اساتاباماارگار حااکا  بار  
شرکت باشند، اقبالی و نایاروهاای  
اقبالی ماعانای نادارد، نایاروهاای  
مزدی و پیمانکاری باید به قرارداد  
دائ  تغییر وضعیات دهاد، اضاافاه  
کاری و نوبات کااری باایاد صاد  
سی و پاناج درصاد شاود، حاقاو   
ماهیانه باید به روز شود ، تشاکال  
شان و حقو  بنیادین نایاروی کاار  
باید به رسمیات شانااخاتاه شاود و  
کارگران نیشکر هفت تپه باایاد در  
اداره و مدیریت شرکت نیشکر هفت  
تااپااه دخاایاال و مشااارکاات داشااتااه  
باشند. مبارزه متحاداناه کاارگاران  
هفت تپه ور  زریانای از جاناباش  
کارگری است که با اعتراضات و  
اعتصابات و تجمع های شکوهمند  
گوشه کوچکی از ظرفیت خود را  
به نمایش گ اشته اسات کاارگاران  
هفت تپه نشان داده اند که توانسته  
اند متحد و مص  و با مقاومات و  
پشتیبانی تشکل های کارگری و  
همبستگی با طبقه کاارگار ایاران  
خواسته های به حق خود را بر کل  
مانااسااباات ضادکااارگاری حااکاا   
تحمیل کاناناد و باا پایاشاروی و  
اعاااتاااالی جاااناااباااش کاااارگاااری  
پیروزمندانه بر سرنوشت خود حاک   

 شوند 

کارگران نیشکرهفت تپه متحد و مصمم، علیه استثمار عریان 
 سرمایه داری

 شاپور احسانی راد
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کارگران شرکت نیشکر هافات  
تپه خواهان برآورده شدن فوری همه  
مطالباتی هستند که کارفرما در  
پایاان اعاتاصااب شاش روزه آناان،  

 متعهد به تحقق شان شد 
با گ شت مدت کاوتااهای از  
اعااتااصاااب شااش روزه کااارگااران  
شرکت نیشکر هفت تاپاه کاه روز  

آذر ماه با وعده ها و تعاهادات     ٧٩ 
کارفرما، فرماندار  و برخی دیگر  
از مسئولین شاوش پاایاان گارفات  
کارفرمای این شرکت بار دیگر در  
طو  هفته گ شته خلف وعده های  
خود را ادامه داد و حقو  شهاریاور  

  ٧١ و    ٧٨ ماه آنان را که قرار بود  
آذر ماه پارداخات کاناد باا تااخایار  

  ٥١ چندین روزه به حسااب حادود  
درصد از آنان واریاز و تااکاناون از  
پرداخت حقو  شهریور ماه مااباقای  

 کارگران خودداری کرده است. 
در پاای ایاان وضااعاایاات، روز  

آذر ماه باار دیاگار    ٧٣ چهارشنبه  
کارگران قسمتهای محتلف شرکت  
نیشکر هفته تپه دست به اعتصاب  
زدند و کارفرما ناچار شد شبانگاه  
هاامااانااروز حااقااو  شااهااریااور ماااه  
بحشهای دیگری از آناان را واریاز  
کند. اما همچنان از پرداخت حقو   
همه کارگران سرباز زد و بسیااری  
از آناان در دو روز گاا شاتااه کااه  

مصادف با شب یالادا باود شارایا   
 بسیار سحتی را گ راندند. 

خلف وعده هاای کاارفارماای  
شرکت نیشکر هفت تپه در حاالای  
ادامه دارد که کارگران این شرکت  
به تحقاق بای چاون چارای هاماه  
خواستهای بر حق خود پاای مای  
فشارند و طی دو روز گ شته جمع  
هااای وساایااعاای از آنااان طاای  
تماسهای متعددی با اتحادیه آزاد  
کارگران، با بر شمردن خواستاهاای  
خااود اعااالم کاارده انااد چاانااانااچااه  
کارفرما بحواهد با روش کناونای،  
پرداخت حقو  معوقه آنان را اداماه  
دهد و همچاناان نسابات باه ساایار  
تعهداتی که در پاایاان اعاتاصااب  
شش روزه باه آناان داده اسات بای  
تفاوت بماند اعتراضات خود را باار  

 دیگر از سر خواهند گرفت. 
اه  این خواستها که کارگاران  
شرکت نیشکر هفت تپه بار اسااس  
تعهدات کارفرما در پایان اعتصاب  
شش روزه، خواهاان تاحاقاق فاوری  

 آنها شده اند به شر  زیر است  
پرداخت حقوقهای ماعاوقاه    -٦ 

طاابااق جاادو  زماااناابااناادی شااده و  
 برکناری کلیه مدیران ضد کارگر  

قااراردادی شاادن کاالاایااه     -٧ 
 کارگران روزمزد 

تاوضایااح   قاارارداد کاارگااران  

روزمزد با توجه به ماهیت کارگاه  
ماهه و بار اسااس    ١ باید بصورت  

 فرم قرارداد وزارت کارمنعقد شود 
ماااه پااو  باان    ٥ پاارداخاات    -٩ 

 معوقه به کارگران روزمزد 
صدور احکام افزایش گاروه    -٩ 

؛ تغییر عناوین ، افزایاش رتاباه و  
مزایای ماانادگااری ) از تااریاخ  

ا به پرسنالای کاه    ١٦٦١١٦٦٩٣١ 
تعلق میگیرد و کارفرما در طاو   
دو سا  گ شته از اجرای آنها  اجرا  

 سرباز زده  است 
افزایش حاق  ا ا ) طای    -٨ 

سااا  گاا شااتااه هاایااچااگااونااه    ٦١ 
افاازایشاای در ایاان مااورد صااورت  

 نگرفته است ا 
تااوضاایااح   بااراساااس قااانااون  
کارفرما باید یاک ناوبات  ا ای  

 گرم در اختیار کارگر قرار دهد 
افاازایااش باادی آب وهااوا    -١ 

سااا  گاا شااتااه    ٦١ ) باایااش از  
افاازایشاای در ایاان مااورد صااورت  

 نپ یرفته است ا 
افزایش حق همسر ) بایاش    -٢ 

سا  است کاه هایاچاگاوناه    ٦١ از  
افاازایشاای در ایاان مااورد صااورت  

 نپ یرفته است  
روز مارخصای    ٩٨ اعما     -٥ 

استحقاقی با توجه به شرای  سحت  
و زیان آور باودن کاارگااه  طاباق  

 قانون 
افزایش حاق ایااب وذهااب     -٣ 

براساس ساعت اضاافاه کاار خاود  
 شح  
باارقااراری حااق ایاااب و    -٦١ 

 ذهاب کارگران روزمزد 
توضیح   بیشتر این کاارگاران  
مااحااصااوصااا کااارگااران بااحااش  
کشاورزی با وسیله نقلیه شحصای  
رفت و آمد میکنناد و کاارفارماا  
باراسااس قااناون کاار ماوظاف بااه  
 تامین وسیله ایاب وذهاب میباشد 

تعیین یک روز  ابت در    -٦٦ 
 ماه برای پرداخت حقو  

پرداخت یکماه حقو   ابت    -٦٧ 
تاعامایارات    –بابت پاداش  کشات  

) بهره برداری ا که طی دو ساا   
 گ شته پرداخت نشده است 

افزایش حق مسکن. در     -٦٩ 
صورتی که کارفرما اجاره مسکن  
از کارکنانی که در مناز  شرکت  
سکونت دارند دریافت نماید، باایاد  
به سایر کارگران نایاز ماطااباق آن  

 پرداخت نماید  
پرداخت کلیه ماعاوقاات     -٦٩ 

اع  از لوازم و التحریر ؛ لباس کار  
 ؛ کفش و  یره 

عاادم کاااهااش ساااعااات    -٦٨ 
 اضافه کاری کارکنان 

پرداخت حق بایاماه هاای    -٦١ 

پرداخت نشده کلیاه کاارکاناان باه  
 سازمان تامین اجتماعی 

لحا  نمودن پایه سنوات     -٦٢ 
با توجه به مصوبه شورای عاالای  
کار بر اساس جدو  مزد و مزایای  
کارگران مشمو  قانون کاار طاباق  

ماورخ    ٧٨٩٣٣٩ بحشنامه شمااره  
  ٣٨ اداره کار در ساا     ٧٥٦٦٧٦٣٨ 

 و پرداخت معوقات آن 
توضیح  پایه سنوات در ساا     
با توجه به اینکه هر کارگری    ٣١ 

که دارای یکسا  ساباقاه کاار در  
شرکت باشاد مای باایسات تاعالاق  

برای    ٣١ بگیرد که در احکام سا   
کارگران روزمزد ایان امار لاحاا   
ناگاردیاده اسات ) اجارا از تااریااخ  

 ١٦٦١٦٦٦٩٣١ ) 
پرداخت مااباه الاتافااوت     -٦٥ 

بازنگری طر  طبقه بندی مشا ل  
لااغااایاات    ٩٦٦٩٦٦٩٣٩ از تاااریااخ  
 ٦٦١٦٦٩١٩ 

برچیده شدن دوربایاناهاای    -٦٣ 
کنتر  کاارگاران، پاایاان دادن باه  
فضای امنیتی و آزادی فاعاالایات  
ثسااناادیااکااای کااارگااران شاارکاات  

 نیشکر هفت تپهث در محی  کار 
  -اتحادیه آزاد کارگاران ایاران  

 ٦٩٣١ او  دی ماه  

 کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواهان برآورده شدن فوری مطالباتشان هستند 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران  

خواهیان لیغیو فیوری 
احضیییار کیییارگیییران 
 معترض هپکو شویم

کارگران به تنگ آمده از 
ظلم و ستمگری و قیلیدری 
کارفرمای شرکت هپکو که 
در ادامه اعتراضات خیود 
نسبت به عیدم پیرداخیت 
حییقییو  مییاه هییا تییوسیی  
کارفرما، تابسیتیان سیال 
جاری شجاعانه اقدام به 
تی ییاهیرات خییییابیانییی و 
بسییتیین مسیییییر راه آهیین 
نمودند و مطابق میعیمیول 
بیییا صیییف پیییر شیییمیییار 
نیییییروهییای گسیییییل شییده 

سرکوبگر میواجیه و میورد 
ضرب و شیتیم وحشیییانیه 
قییرار گییرفییتیینیید، اکیینییون 

نفر از آنیهیا بیا  ٧٥علیه 
شکایت کارفرمیا پیرونیده 
هائی با اتهام اخیالل در 
ن م و شرکت در تجیعیات 
 یر قانونی در دادستانی 
ارا  تشکیل شده و میورد 
 احضار واقع گردیده اند.

 
با پرونده سازی دستیگیاه 
قضائی علیه کیارگیران و 
حمایت و پشتییبیانیی بیی 
دریغ دیگیر دسیتیگیاهیهیای 
سییرکییوبییگییر، امیینیییییتییی و 
انت امی، گیارد وییژه و 

 یره کیه بیه کیارفیرمیای 
قیلییدر جسییارت میی دهیید 
کارگرانی که زنیدگیییشیان 
به خاطیر پیایییین بیودن 
دستمزد و ماهها و سالهیا 
به تعویق افتیادن حیقیو  
هییایشییان تییبییاه شییده، 
اعضاء خانواده هیایشیان 
از بیماری و ناتیوانیی در 
تأمین هزیینیه درمیان در 
مقابل چشمانشان درد می 
کشیینیید و نییهییایییتییا مییی 
میرنید، فیرزنیدانشیان از 
تحصیل باز می مانینید و 
کود  کار شده و گرفیتیار 
بییانییدهییای تییبییهییکییار مییی 
گردنید را بیه وارونیه و 

سخیفیانیه میخیل نی یم و 
تروریست خیطیاب کینید، 
اکنون معلوم می گیردد از 
نییییی یییییر حیییییامیییییییییییان 
کارفیرمیاییان، تیروریسیت 
یعنی کسی کیه بیدون در 
دست داشیتین هیییریگیونیه 
سالحی به خاطر دفاع از 
حق حیات خود و خانواده 
اش ضییرب و شییتییم ، 
بیییازداشیییت، زنیییدانیییی و 
کشته میی شیود و تیرور 
شییونییده کییارفییرمییایییان و 
حامیان اسلحیه بیه دسیت 
هستند که کارگران را به 
جییرم حییق خییواهییی بییا 
مدرنترین سالحیهیای ضید 

شورش مورد حیمیلیه قیرار 
 می دهند.

 
باید وسیییعیا عیلیییه ایین 
نوع اتهام زنی، پیرونیده 
سیییازی و احضیییارهیییای 
کییییارگییییران مییییعییییتییییرض 
اعتراض کرد و خیواهیان 
بییازداشییت، مییحییاکییمییه و 
مجازات کارفرمای شیرکیت 
هپکو به جرم نیپیرداخیتین 
به موقع حقو  و اتیهیام 

 زنی به کارگران شد.
 

انجمین صینیفیی کیارگیران 
بر  و فلزکار کیرمیانشیاه 

٧/٧٥/٧٩٧٦ 
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وقتی پیامهای ارسا  شاده از  
طرف کارگران نیشکر هفت تپه را  
در این روزها میحوان  یاد خاطرات  
سااالااهااای دور و تاالااخ خااودم در  
کارخانجات صنایع فلزی میافتا .  
یااد زمااناای کاه دزداناای باه نااام  
خصوصی ساازی آماده باودناد تاا  
صاحب شرکتی بزر  با بارنادی  
معروف و با سابقه ای درخشاان و  
با کارگرانی فوالدین بشاوناد، یااد  
روزگاری که باه ناماایانادگای از  
کارگران آن مجموعه چه تالاشاهاا  
کردی  تا از فروپاشی آن مجموعاه  

 جلوگیری کنی . 
یاد زمانی کاه مااهاهاا بای    

حقوقی و عدم پرداخت دساتامازدهاا  
چطور همکاران  را زمینگیر کارده  
بود و هیچ راه درآمدی ناداشاتاناد،  
یاد زمانی که بی پولی به درجاه  
ای رساایااده بااود کااه فاارزناادان  
همکاران  دانشگاه قبو  میشدناد و  
به خااطار فاقار تاحامایال شاده باه  

پدرانشان از ادامه تحصیل باز  می  
ماندند، فرزندانی که بیمار میشدند  
و پو  درمان نبود و خانواده هاایای  
که صاحب خانه ها بحاطار عاقاب  
ماندن اجاره خااناه، اسابااب هاای  
همکااراناماان را باه خایااباان مای  

 ریحتند. 
 

هر چاه باه مسائاولایان نااماه  
ماایاانااوشااتاایاا  کااه ایاان ماادیااران و  
صاحبان جدید اینکاره نایاساتاناد ،  
تحص  ندارند  و بای تاجارباه  ،  
حرفهایمان خریاداری ناداشات چارا  
که اراده ای در سیست  حاک  برای  
 نظارت بر خصوصی سازیها نبود.  

در این جنگ و ستیز برای بقا  
بااود کااه مااتااوجااه شاادیاا  دسااتااان  
مافیاای قادرت پشات مادیاران و  
خریدار جوان به عنوان مالک است  
که جنگیدن با آنها حاکا  مار   

 دارد. 
 

اما ما کارگاران باا اراده ای  
فوالدین و متحد و منسج  ساالاهاا  
ایستادگی کردی  تا از این طوفاان  
بال بسالمت عاباور و باازنشاساتاه  
شدی .برای گرفتن ذره ذره حاق و  
 حقوقمان جنگیدی  و کوتاه نیامدی . 

اما فرقی بزر  بین آنادوران    
و امروز وجود دارد. به یامان ابازار  
رساناه هاای ایاناتارناتای، صادای  
کارگران هفت تپه و هپکو و آذرآب  
 انیه ای طو  نمیکشد تاا بادسات  
ه  طبقه ای هاایشاان در ساراسار  
ایران و جهان بارساد و ایان بااعاد  
خوشحالی است که مایاتاوانایا  باا  
همبستگی و اتاحااد ساراساری در  
جنگ نا برابر مافیای کاناار ها   
باشی  و پیروزی هایمان را باا ها   
جشن بگیری  و جنگیدنمان را باها   

 بجنگی .  
زنده باد اتحاد و هاماباساتاگای  

 کارگران در سراسر ایران 
 ٣١ آذر    ٩١ 

 پروین محمدی  
 کارگران هفت تپه تنها نیستند

 

روزنامه شیر  در شیمیاره 
 ٧١/٥٧/٧٦مییور   ٩٥٩١

گیزارشیی  ٠* در صفحیه 
از نیشکر هفت تپه تیحیت 
عینیوان ا اعییالم قیومییییت 
پدر، شر  استحدام ا به 
چییار رسییانییده اسییت.اییین 
گزارش گفتگوی خبیرنیگیار 
روزنامه شر  بیا میهیرداد 
رسییتییمییی رئیییییس هیییییئییت 
مدیره شرکت نیشکر هفیت 
تپه ومدیر شرکت طراحی 
سایت نیشکر هیفیت تیپیه 
اسیییییت. ایییییین افیییییراد 
ازطراحان ااعالم قیومیییت 
پدر ، شر  اسیتیخیدام ا 
در شرکت نیییشیکیر هیفیت 

 تپه می باشند.
این اولین بیار اسیت کیه 
بطور رسمی میدییران ییک 
شییرکییت بییرای اسییتییخییدام 
کارگران ، تبعیض ملی ،
) درواقییع دیییدگییاه هییای 
نژاد پرستانه ( را تبلییغ 
و تروی  کرده وهمرینییین 
درکمال وقاحت به اشکال 
مختلف درصدد توجیه آن 

 برآمده اند.
 

مییا سیینییدیییکییای کییارگییری 
نیشکیر هیفیت تیپیه، هیر 
نییوع تییبییعیییییض مییلییی و 
دییییدگیییاه هیییای نیییژاد 
پرستانه را شدیدا محکوم 

کرده ونیک می دانیم کیه 
هرشخصی با داشتن تنهیا 
انیید  فییهییم انسییانییی، 
مخیالیف چینییین دییدگیاه 
هاییی میی بیاشید. حیتیی 
درقییانییون کییارجییمییهییوری 
اسالمی ایران، ایین میفیاد 
بییرای اسییتییخییدام وجییود 
ندارد وهمرنین تیبیعیییض 
ملی مغیاییرمیقیاولیه نیامیه 
های سازمان جهانیی کیار 

–  ILO  -  می باشد که
دولییت ایییران آنییهییا را 
امضاه کرده است . برایین 
اسیا  میا حیق قیانیونییی 
خود می دانیم که شکاییت 
خییود را دراییین ارتییبییا  

تن یم و بیرای سیازمیان 
 جهانی کارارسال داریم .

ما از تمامی تشکیل هیای 
کارگری و فعالین کارگری 
مییی خییواهیییییم بییه طییر  
ااعالم قومیت پدر، شر  
استخدام ا، که تیبیعیییض 
ملی و نگاه نژاد پرستانه 
است اعیتیراض کیرده تیا  
افراد  ،کوته بین و عقب 
مانده نتوانند افکار خیود 
را اشاعه دهند. ما بیاور 
داریم که تیمیامیی انسیان 
ها فارغ از رنیگ ، نیژاد 
، مییذهییب ، مییلیییییت و 
جیینییسیییییت ،دارای حییقییو  
بیرابییربیوده وهییییچ فییردی 

بدلیل داشتن این تیفیاوت 
ها، نباید از داشتن کیار 
و زنیدگیی و بیرخیورداری 
ازامییکییانییات رفییاهییی و 
خدماتی در جامعه محروم 

 شود.
 

زنییییده بییییاد اتییییحییییاد 
وهییمییبییسییتییگییی کییارگییران 
برعلیه تیمیام مینیاسیبیات 

 عقب مانده
 

سندیکای کارگری نییشیکیر 
 هفت تپه

 ٧٩٧٦آذر ٧٧

 نژاد پرستی، سنخیتی با فرهنگ و ادبیات ما کارگران ندارد! 
 سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه 
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 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان

 بخش بین المللی: داوود رفاهی 
 ویژه آزادی رضا شهابی     

از فراخوان ربابه رضایی برای نجات جان رضا شاهاابای  
 وسیعا حمایت کنی  

 مقابل وزارت کار ، ساعت ده صبح پنج  دیماه 
 

حمله به تجمع اعتراضی برای آزادی رضا 
 شهابی

تجمع اعتراضی بارای رسایادگای باه وضاعایات رضاا  
شهابی، فعا  کارگری و از اعضای سندیکاای کاارگاران  

رانی تهاران و حاوماه سااعاتای پایاش    شرکت واحد اتوبوس 
مقابل ساختمان وزارت تعاون، کاار و رفااه اجاتامااعای در  

 خیابان آزادی برگزار شد.  
بنا به اخبار رسیده، تجمع کنندگان مورد هجوم نایاروی  
های انتظامی قرار گرفته و تاعادادی از آن هاا باازداشات  
شده اند. از اسامی باازداشات شادگاان تااکاناون ایان عاده  
گزارش شده است  ربابه رضایی )هاماسار رضاا شاهاابایا،  
حسن سعیدی، احسان محمدی، یاشار دارالشفا، پویا جاانای  
پور، سیاوش امجدی، مهدی توپچی، ماحاماد شابااهاتای،  

 ریحانه انصاری. 
 

کمپین برای آزادی کارگران زنیدانیی: 
از فییراخییوان ربییابییه رضییایییی بییرای 
نییجییات جییان رضییا شییهییابییی وسیییییعییا 

 حمایت کنیم
 مقابل وزارت کار ، ساعت ده صبح پنج  دیماه 

کامایاتاه دفااع از رضاا    ٦٦٦ بنا بر بر بیانایاه شامااره  
شهابی، خان  ربابه رضایی هاماسار شاهاابای عضاو هایاات  
مدیره سندیکای واحد که ه  اکنون در زندان بسار مایابارد  
و وضعیت جسمانی او وخی  گزارش میاشاود، اعاالم کارده  
است که برای نجات جان رضا و پیگیاری وضاعایات وی،  

صاباح باه وزارت کاار    ٦١ دی سااعات    ٨ روز سه شنبه  
مراجعه می کند. کمیتاه دفااع از رضاا شاهاابای ضامان  
گزارش این خبر اعالم میدارد که جان رضا شهابی باعاد از  

بار سکته مغزی در زندان و عدم انتقا  به بیمارساتاان در    ٧ 
خطر است و شاید فردا برای نجات جان این کارگار زحامات  
کش دیر باشد. اتحاد بازنشستگان نیز حاماایات خاود را از  

 این فراخوان اعالم داشته است. 
کمپین برای آزادی کارگران زندانی هماراه باا کامایاتاه  
دفاع از رضا شهابی، همراه با سندیکاای شارکات واحاد و  
اتحاد بازنشستگان، حمایت قاطع خود را از فاراخاوان خاانا   
ربابه رضایی اعالم میدارد. ما از همگان میحواهی  که باا  

شرکت وسیع خود در این تجمع حاماایات خاود را از رضاا  
شهابی و مبارزاتش اعالم داشته و خواساتاار آزادی فاوری  
و بدون قید و شرط وی و قرار گارفاتان وی تاحات درماان  

 شوند. 
رضا شهابی با اتهاماتی امنیتی و بحااطار ماباارزاتاش  

سا  حک  زندان داشت و تحت شرای  سحت و شاکاناجاه    ٨ 
سا  را سپری کرد. اما بعاد باا فشاار    ٨ و آزار جسمی این  

دادستانی تهران و با بهانه اینکه سه ماه از مارخصای اش  
تایید نشده، برای گ راندن سه ماه حبس، در هجدها  مارداد  
رضای شهابی خود را به زندان رجایی شهر معارفای کارد.  

روز از    ٣١٥ در زناادان بااه او اعااالم کااردنااد کااه چااون  
مرخصی پزشکی وی در دورانی که در زنادان باوده اسات  
تایید نشده است، رضا باید ماعااد  آن در زنادان بااشاد. در  
اعتراض به این حک  شهابی پنجاه روز اعتصاب  ا ا کارد  
و در حمایت از وی کارزاری جاهاانای باه راه افاتااد. زیار  
فشار این اعتراضات به او وعده رسیدگی به پروناده اش را  
دادند. اما علیر   همه اینها رضا شهابی را هاماچاناان در  
بازداشت نگاهداشتند و اکنون اعالم شده است که هاجادها   
دی ماه آزاد خواهد شد. این در حالایاسات کاه جاان او در  
خطر است. جمهوری اسالمی در قبا  هر اتفاقی که بارای  
رضا شهابی بیفتد مسئو  است. رضا شاهاابای باایاد فاورا  

 آزاد شود. 
 ٣١ دی ماه    ٦ 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
Shahla.daneshfar ٧@gmail.com 

http://free-them-now.com/ 
 

هر چه سریع تر رضا شهابی باید درمیان 
 و آزاد شود!

 «رضاا شاهاابای »ماه ها از سپری شدن دور  زنادان  

رانند  زحمتکش شرکت اتوبوسرانی گ شته اسات اماا او  
نه تنها هنوز در حبس به سر می برد بلکه تاحامال شارایا   

ساکاتا  پایااپای    ٧ اسفبار و طاقت فرسای زندان، او را به  
در دو هفت  اخیر کشانده است. در حالی که سمت چا   

صاادمااات جاادی دیااده اساات امااا   «رضااا »باادن و چشاا   
مسئوالن زندان گاوهاردشات ناه تاناهاا هشادارهاای قابالای  
پزشک او را نادیده گرفتند، بلکه تاکنون نیز کوچکاتاریان  
اقدامی در جهت درمان و اعزام وی به بایاماارساتاان ناکارده  

 اند.  
هماهنگی کامل تمامی نهادها و دستگاه های حااکا   
در سرکوب مطالبات و اعتراضات به حق کارگران، پاروناده  
سازی، به شال  و زناجایار کشایادن و باه خاطار اناداخاتان  
تعمدی جان فعاالن زندانی، چیزی جز تحمیل بی حاقاوقای  
مطلق به کاارگاران و ماحاروماان جااماعاه نایاسات. روزی  
کارگران را به جرم پیگیری مطالباات باه شاال  ماحاکاوم  
می کنند، در جای دیگر کارگر بیکار را کاه درخاواسات  
کار دارد به گلوله می بندند، در ارا  کارگر گرسناه را  
در محل کار به خا  و خون می کشند، کارگر زنادانای  

سا  از مالقات محروم می کنند و بایامااری    ٣ را به مدت  
اش را نادیده می گیرند) به مر  تدریجی محکاوم مای  
کنندا، امنیت شغلی، ایمنی و جان کارگر را باه پشایازی  
نمی گیرند، مزد حداقلی زیر خا  فاقارش را مااه هاا باه  
تعویق انداخته و از سر و ته مطالباتش می زنند و ... ایان  
شرای  کار و زندگی تحمیل شده باه ماا کاارگاران اسات.  
این شرای  ضدانسانی و خفت بار نه شاایساتاه و ناه قاابال  
تحمل در سکوت است. با ارج نهادن به شارافات کاارگاری  

و خانواد  زجر کشیده اش، به حاماایات و   «رضا شهابی »
 یاری آن ها برمی خیزی . 

 کارگران پرو ه های پارس جنوبی  
 کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام 
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 فعاالن کارگری جنوب  
 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک 

 کرج   -جمعی از کارگران محور تهران  
 ٦٩٣١ او  دی ماه  

 
آالت تیراکیتیورسیازی  کارگران میاشییین

 هنوز در اعتراضند
آالت    کاارگار مااشایاان   ٧١١ روز دوم دیاماان اعاتاراض  

صنعتی تراکتورسازی تبریز )ایرانا وارد هشتمین روز خاود  
گاویاد     شد. . مدیرکل اداره کاار آذرباایاجاان شارقای مای 

آالت    دنبا  خرید شرکت ماشایان     تاکنون هر متقاضی که به 
صاانااعااتاای تااراکااتااورسااازی بااوده از پاا یاارش کااارگااران و  

است. و ایان چانایان اسات کاه    مطالباتشان خودداری کرده 
کارگران و کارخاناه را باا ها  باه حاراج گا اشاتاه اناد و  

 کارگران در برابر این بردگی کاری ایستاده اند.  
کارخانه ماشین آالت تراکتوری سازی تعطیال و درب  

آن پلمب شده است. کارگران این کارخانه هافات مااه اسات  
که دستمزدی نگرفته و کارشان را نیز از دسات داده اناد.  
کارگران خواستار پرداخت فوری طالاباهاایشاان و باازگشات  

 خود به کار هستند.  
آالت صنعتی تراکاتاورساازی زیار ناظار    کارخانه ماشین 

شد و باعاد از آناکاه    گ ار بحش خصوصی اداره می   سرمایه 
اداره تسویه و امور ورشکساتاگای دادگساتاری شاهارساتاان  
تبریز در ماقاام ماتاولای باه دلایال خااتاماه قارارداد باحاش  

های این واحد صناعاتای را پالاما  کارد،    خصوصی، درب 
 اعتراضات کارگران آ از شد. 

 
تجمع اعتراضی کیارگیران شیهیرداری 

 الیگودرز
کااارگاارشااهاارداری الاایااگااودرز در    ٧١١ دیااماااه    ٧ روز  

اعتراض به حقو  ماعاوقاه وا ااز فاعاالایات شارکات اناباوه  
سازی در مقابل فرمانداری تجمع کردند. در این شاکال از  

کار کارگران باید با حقو  کمترباشرکت هاای اناباوه سااز  
 نفربیکار میشوند. ٨١ قرارداد منعقد کنند و 

 
 تعطیلی بازار گناوه

 تعطیلی بازار گناوه، بوشهر و اعاتاصااب و  ٣١ دی    ٧ 
تجمع ملوانان در اعتراض به مصوبه ته لنجای کاه بااعاد  

 محدودیت هایی برای آنان شده است. 
 

تجمع اعتراضیی نیییروهیای شیرکیتیی 
مرکز بهداشت اصفهیان در اعیتیراض 
به بیکارسازیها و تیعیوییق پیرداخیت 

 دستمزدها
صبح روز دوم دیماه کارکنان شارکاتای طار  ساالمات  
اصفهان در اعتراض به بایاکاارساازیاهاا و تاعاویاق پارداخات  
دستمزدهایشان برای چندمین بار مقابل استااناداری تاجاماع  
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 کردند. 
شنبه گ شته نیاز تاجاماع اعاتاراضای    معترضان که پنج 

هاای اخاراج باه گاوش    گویند  زمازماه   اند؛ می   برگزار کرده 
رسد؛ مقامات مسئو  در طر  تحو  سالمت باا عاناوان    می 

اینکه کسری بودجه دارند میگویناد کاه نامایاداناناد هاماه  
نیروها را نگاهدارند و بایستی تعادادی از آناهاا را بایاکاار  
کنند. چنده هزار نفر در این بحش کار میکنند. از هامایان  
رو قرار بود که روز پنجشنبه برای مقبولیت دادن باه اخاراج  

سنجی این کارکناان بارگازار شاود و    ها آزمونی برای توان 
براساس نتایج آن، تعدادی از نیروهای شرکتی ح ف شاوناد  
که بسیاری از کارکنان شرکتی به نشانه اعتراض در ایان  
آزمون شرکت نکردند. همچنین برخی شرکتها، ساه مااه و  
برخی دیگر، دو ماه است که حاقاو  کاارکاناان شارکاتای  

 اند.   طر  تحو  سالمت را نپرداخته 
بدین ترتیب نیروهای شرکتی مرکز بهاداشات اصافاهاان  

 متحدانه در مقابل بیکارسازیها ایستاده اند. 
 

تجمع اعتراضی کارگران دیار خودرو 
 برای دومین روز متوالی  

آذر کاارگاران دیاار خاودرو بارای دومایان روز    ٩١ روز  
مااه حاقاو   ٦٧ متوالای در اعاتاراض باه پارداخات نشادن ث 

افتادهث مقابل بانک کو ر در خیابان اصلی گلپاایاگاان    عقب 
 تجمع کردند.  

 
 اخطار کارگران هپکو به کارفرماها!

کارگرمعترض هپکو به اتهاام اخاال  در ناظا   ٧١ پرونده  
جامعه و شرکت در تجمعات  یرقانونی به دادستانی رفاتاه  
است. کارگران در اعتراضات قدرتمند مهر ماه خاود اعاالم  
کاارده بااودنااد کااه در صااورت بااازداشاات هاامااکااارانشااان  

 اعتراضاتشان را از سر خواهند گرفت.  
 

تجمع اعتراضی کیارگیران کیارخیانیه 
 سیمان داراب

نافار از    ٦٥ در پی تعطیلی رستوران کارخانه سایاماان،  
کارگران این کارخانه به بهانه واگ اری شرکات باه باحاش  
خصوصی اخراج شدند و دستمزد چند ماه آنها نیاز پارداخات  
نشده است. این کارگران به مدت هشت سا  اسات کاه در  

هاا افارادی هساتاناد    این کارخانه کار میکنند. در میان آن 
 دیده این صنعت هستند.   که حاد ه 

 کارگران 
 

احضییار و پییرونییده سییازی عییلیییییه 
کییارگییران هییپییکییو را قییویییا مییحییکییوم 

 میکنیم
ما کارگران و مردم شریف ایران کارگران هاپاکاو را باا  
راهپیمائی هایشان در شهر ارا  و با شعارث زیار باار ساتا   
نمی کنی  زندگیث می شناسی . آنان تاابساتاان امساا  باا  
راهپیمائی ها و تجمعات خود بر  زرینی از ایساتاادگای  
طبقه کارگر ایران را در برابر ستمگاران باه ماناصاه ظاهاور  

رساندند و آخرین بار شهریور ماه سالاجااری باا گساتارش و  
تعمیق اعترضات خود دست به تجمع در مقابل اساتااناداری  
زده و اقدام به بستن راه آهن کردند و نهایتا با گسیال خایاره  
کننده نیروهای گارد ویژه و ضرب و زور سارکاوب و دادن  
وعده های پوچ و تو خالی به کاارگاران، ایان اعاتاراضاات  

 پایان گرفت. 
ماه حقو  نگرفته بودند، خود و خانواده هاایشاان    ٨ آنان  

روزهای سحت و طاقات فارساای  ایار قاابال تصاوری را  
سپری کرده بودند و اما دادخواهی شان با نامه ناگااری و  
بردن شکایت به نهادهای محتلف حکومتی راه باه جاائای  
نبرده بود و حق داشتند شهر را بر سر کارفرما و ساتاماگاران  

 حامی اش خراب کنند. 
اماا ایاناک کاارفارماا و عاوامالاش کاه زنادگای و  
معیشت آنان را به گرو گرفته اند با وارد کاردن اتاهااماات  
اخال  در نظ  جامعه و شرکت در تجمعات  یارقااناونای باه  
این کارگران حق طلب و معترض، بایاسات نافار از آناان را  
احضار و پرونده هایشان را به دادستاانای ارا  ارجااع داده  

 اند. 
این اولین بار نیست که نهادهای امنایاتای و دساتاگااه  
قضائی کشور در ه  دستی آشکار و پاناهاان باا ماافایاای  
قدرت که مالکیت بسیاری از مراکز تولیدی و صاناعاتای  
کشور را بدست گرفته و با گردن کلفتی و قلدری حاقاو   
کارگران را پرداخت نمیکنند هاماکااری و کاارگاران ساتا   
دیده و معترض را به مراجع قضاائای مای کشااناناد و باا  
تشکیل پرونده به بهانه اخال  در نظ ، تالش مایاکاناناد آناان  

 را با شک  گرسنه وادار به کار کنند. 
کارگر معترض شرکت هپکو به دادگااه در    ٧١ احضار  

مااه    ٨ شرایطی صورت میگیرد که ها  اکاناون نایاز آناان  
دستمزد معوقه دارند و  اصبان دساتارناج شاان بای هایاچ  
بازخواست و تشکیل پروناده ای راسات راسات مایاگاردناد،  
کارگران را تروریست مایاحاواناناد و در کاماا  آراماش باا  
حمایت نهادهای امنیتی و قضائی، طار  اخاراج بایاش از  

 نیمی از آنان را در سر می پرورانند. 

این وضعیت، وضعیتی به  ایت ساتاماگاراناه و واروناه  
است. جای مته  و مجرم ستمگر با دادخواهاان در ماقاابال  
چشمان میلیونها نفر مردم شریف ایاران و جاهاانایاان عاوض  
شاده و کااار بااه جااائای رساایااده اساات کااه  ااارتااگااران و  
چپاولگران به خود جرات میدهند کارگرانی را که عاماری  
رنااج و مااحااناات کشاایااده و ایاانااک بااا عاادم پاارداخاات  
دساتاامازدهااایشاان، آناان و خااانااواده هااایشاان را در فاقاار و  
گرسنگی مضاعف و  یر قابل تصوری فارو بارده اناد باه  

 دادگاه بکشانند. 
این وضعیت  یر قابل تحمل است و باید به فاوریات باه  
جای کارگران معترض هپکو، کارفرماای ایان شارکات و  
حامیان آشکار و پنهانش در ناهاادهاای قضاائای و دیاگار  
دستگاهها به جرم عدم پرداخت دستمزد آنان و تحمایال فاقار  
و گرسنگی به هزاران انساان پایار و جاوان و خاردساا  باه  

 محاکمه کشیده شوند. 
اتحادیه آزاد کارگران ایران باا اعاالم هاماباساتاگای باا  

نفر از آنان را به دادگااه    ٧١ کارگران شرکت هپکو، احضار  
قویا محکوم میکند و مصرانه خواهان منع فوری تاعاقایاب  
قضائی آنها، پرداخت دستمزدهای ماعاوقاه و فارا خاوانادن  
کااارفاارمااا بااه مااحاااکاا  قضااائاای بااه جاارم عاادم پاارداخاات  
دستمزدهای کارگران و بازگرداندن این شارکات باه باحاش  
دولتی است و بدینوسیله با فاراخاوان باه کاارگاران هاپاکاو  
برای دفاع متحدانه از همکاران احضار شده خاود، از هاماه  
تشکالاهاا و ناهاادهاای مساتاقال کاارگاری در کشاور و  
سازمانهای کارگری جهانی میحواهد تا در صفی ماتاحاد  

 به دفاع از کارگران هپکو بر خیزند. 
 ٦٩٣١ دی ماه    ٦  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

   
کارگران نیشکرهفیت تیپیه میتیحید و 
مصمم، علیه استثمار عریان سرمایه 

 داری
 شاپور احسانی راد 
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وقتی که جاده های پرپیچ و خ  کوهساتاانای زاگارس  
را در میان چشمندازهای زیبای درختان کهنسا  بالاوط باه  
طرف جنوب پشت سر گ اشتید از اندیمشاک و شاوش تاا  
خرمشهر و از شر  تا نزدیکی مسجدسلیاماان و راماهارماز،  
دشت های حاصلحیاز خاوزساتاان را مای بایانایاد کاه دو  
رودخانه کارون و کرخه بساان حالاقاه ی اناگاشاتاری ایان  
سرزمین را به ا وش کشیده است نگین ایان حالاقاه هافات  
تپه است جایی که اب های باالدستی سبزفاام ساد دز باا  
دست و دلبازی خود را با صدها کانا  کوچک و بازر   
به ساقه ی ث نی هاث میرساند تا با ثکاار و زحامات ثباا ث  
شیره جانث کارگران هفت تپه ترکیب شود و کام خاالیاق را  
شیرین کند، بیش از نی  قرن است که عر  جابایان و کاار  
هزاران کارگر به پای زمین و کارخانه نیشاکار هافات تاپاه  
ریحته شده است تاا مازارع سارساباز شاکار، ماناشاا ناان و  
زندگی برای مردم این منطقه باشد کارخاناه ایای کاه باه  
جرات و قاطعیت می توان حاصل خاون و عامار و جاوانای  
هزاران هزار کارگر است. در نی  قرن کار و تاالش و رناچ  
در مزارع و کارخانه برای معاش، ماباارزه و کشاماکاشای  
مستمر و دائمی کارگران نیشکر هفت تپه باا کاارفارماایاان  
و رواب  سرمایه داری حاک  بر کارخانه به شکل اعاتاراض  
و اعتصاب بر علیه استبمار، نابرابری، تبعی  و سارکاوب،  
و برای دستیابی به افزایش دستمزد و مزایاا، باهاره وری و  
پاداش و دیگر مطالبات خود در جریان باوده اسات اوج ایان  
مبارزه در سالها پایاش از اناقاالب، اعاتاصااب یاکاپاارچاه  
کارگران نی بر برای افزایش ث چهارریا ث به حاقاو  روزاناه  
خود بود که کارگران با موفقیت و پایاروزی باه خاواساتاه  
خود رسیدند، جنگ و مبارزه کارگران برای ناان، زنادگای  
و بقا تعطیل بردار نیست، در ده پانزده سا  اخیار کشاماکاش  
کارگران برعلیه استبمار عریان با شدت و حادت بایاشاتاری  
ادامه یافت، مباارزه کاارگاران نایاشاکار هافات تاپاه بارای  
افزایش دستمزد و مزایا، حقو  هاای ماعاوقاه،اخاراج، روناد  
تاعاادیال نایاارو و .....و ایان اواخار خصااوصای ساازی بااا  
اعتراضات و اعتصابات گسترده و اخراج، سرکوب و باگایار  
و ببند، حبس و زندان نمایندگان کاارگاران، باازداشات فالاه  
ایی کارگران و فضای رعب و وحشت امنیتی هماراه باوده  
است، که کارگران با مقاومت، ایستادگی و مبارزه متاحاد  
و متشکل خود تا اندازه ایی ضمن دستایاابای باه ماطاالاباا  
تشان و مهمتر اینکه با کسب اگاهی طبقاتی، متحادتار و  
متشکل تر شدند و این سااباقاه ساالاهاا تاجارباه و اگااهای  
طبقاتی امروز به انها کمک می کند که در ایان روزهاا  
در مقابل گرگهای حری  سرمایه که با پرو ه خصاوصای  
سازی ) اخرین تعرض سرمایه به کار و سافاره کاارگارانا  
برای تاراج و  ارت کل حاصل عمر کارگاران از دساتامازد  
و زمین و کارخانه دندان تیز کرده اند و می خواهناد شاهاد  
شکر را به کام کارگران نیاشاکار هافات تاپاه تالاخ کاناناد  
ایستادگی کنند اما با مقاومت و مبارزه برای حافا  حاق  
حیات و معیشت و منزلتشان چنان در ماقاابال ایان چاهاره  

هامااناناد کاارگاران      های منفورسرمایه قد عل  کرده اناد و 
هپکو و اذراب پرچمدار طبقه کارگر علیه کل مانااساباات  
منح  سرمایه داری شده اند اگر قمه هاای ث نای بارهااث  
ساقه نیشکر را نشانه می روند تا نعمات بارای انسااناهاا و  
جامعه تولید کنند قاماه هاای ایان پادیاده شاوم سارماایاه،  

خصوصی سازی که اسا  رماز ورشاکاساتاه کاردن و باه  
تعطیل کشاندن کارخانه اسات ساا  پاا و جاان کاارگاران  
نیشکر هفت تپه را نشانه می روند تاا ناغامات و نایاساتای  

 برای انسانها و جامعه تولید کنند.  
سرمایه دارانی که ، کارخانه نیشاکارهافات تاپاه را باا  
ثهبهث ابتیاع کردند وام چند مایالایااردی گارفاتاناد مانااباع  
عظی  اموا ،انبارماشین االت کاارخااناه را  اارت کارده و  
می فروشند و اگر بتوانند به نیات سود پرستاناه خاود کاه  
همان به تعطیل کشاندن کارخانه است برسند هزاران هاکاتاار  
زمینهای حاصلحیز را قطعه قطعه کرده و با قایامات هاای  
خدامیلیاردی بافاروش خاواهاناد رسااناد و در هامایان حاا   
مافیای وارادت شکر را نیز شاد خواهند کرد) داستاان  ا   
انگیز تطیلی کارخانه عظی  قند شکر دزفاو  پایاش چشا   
ماستا اما در این ساالاهاا هاماواره عصایاان و اعاتاصااب  
پرشور و متحدانه کارگران نیشکر هافات تاپاه چاون سادی  
عظی  و نفوذ ناپ یر سیاست های ضد کارگری انهاا را باه  
شکست کشانده است کارگران نیشکر هافات تاپاه کاه در  
شرجی های نفس بر در این زمین و کارخانه سالها از جاان  
مایه گ اشتند هرگز در مقابل سرمایه داری حاک  سر خا   
نحواهند کرد. کارگران هفت تپه به یاد دارند چاقادر پایاش  
امده که هنگام کار سحت و طاقت فرسا قماه ثنای بارهااث  
نیشکر را به خون خود ا شاتاه ناکاردناد؟چاقادر حایاواناات  
وحشی مزارع از انها قربانی نگرفت؟ چه تعداد در دیاگ  
خمیر و...از بین نرفتاناد؟ و حاتای در زیار ساایاه وحشات  
بمباران و جنگی که به انها ربطای ناداشات ایان کاارگاران  
هفت تپه بودند که جان خود را کف دست خاود گارفاتاه و  

 هرگز معاش خود و تولید را برای جامعه متوقف نکردند 
این سابقه تاریحی و مبارزاتای باه کاارگاران نایاشاکار  

 هفت تپه  
یاداور می شود که این زمین و کاارخااناه اناهااسات و  
هیچ قدرتی نمی تواند زمین و کارخانه را از اناهاا باگایارد  
و تصرف کند. کارگران نایاشاکار هافاتاه اخایار اعاتاصااب  
کردند و این اعتصاب را تا دست یابی به هاماه ماطاالاباات  
خود نیز ادامه خواهند داد انها در این اعتصاب نشاان دادناد  
زمانی که متحد و یکاد  و یاک صادا بااشاناد و هاماه  
قسمت ها پشتیبان و یار و یاور ه  باشند باه اتاکاا باه ایان  
نیروی اجتماعی خود خواهند توانست باه ماطاالاباات خاود  
برسند و نیز با حمایت همه تشکلهای کارگری و جااماعاه  
می توانند خواستار الغای هماه باحاشانااماه هاا، قاوانایان،  
عرف و تعامالت استباماارگار حااکا  بار شارکات بااشاناد،  
اقبالی و نیروهای اقبالی معنی ندارد، نیروهاای مازدی و  
پیمانکاری باید به قرارداد دائ  تغییر وضعیت دهد، اضاافاه  
کاری و نوبت کاری باید صد سای و پاناج درصاد شاود،  
حقو  ماهیانه باید به روز شاود ، تشاکال شاان و حاقاو   
بنیادین نیروی کاار باایاد باه رسامایات شانااخاتاه شاود و  
کارگران نیشکر هفت تپه باید در اداره و مادیاریات شارکات  
نیشکر هفت تپه دخیل و مشارکت داشتاه بااشاناد. ماباارزه  
متحدانه کارگران هفت تپه ور  زرینی از جنبش کاارگاری  
است که باا اعاتاراضاات و اعاتاصااباات و تاجاماع هاای  
شکوهمند گوشه کوچکی از ظرفیت خود را باه ناماایاش  
گ اشته است کارگران هفت تپه نشان داده اند که تاوانساتاه  
اند متحد و مص  و با مقاومت و پشتیبانای تشاکال هاای  

کارگری و همبستگی با طبقه کارگر ایران خواستاه هاای  
به حق خود را بر کل مناسبات ضدکارگری حاک  تحمایال  
کااناانااد و بااا پاایااشااروی و اعااتااالی جااناابااش کااارگااری  

 پیروزمندانه بر سرنوشت خود حاک  شوند 
 

خواهان لغو فیوری احضیار کیارگیران 
 معترض هپکو شویم

کارگران به تنگ آمده از ظل  و ستمگاری و قالادری  
کارفرمای شرکت هپکو کاه در اداماه اعاتاراضاات خاود  
نسبت به عدم پرداخت حاقاو  مااه هاا تاوسا  کاارفارماا،  
تابستان سا  جاری شجاعانه اقدام به تظاهرات خایااباانای و  
بستن مسیر راه آهن نمودند و مطابق ماعاماو  باا صاف پار  
شمار نیروهای گسیل شده سرکوبگر مواجه و مورد ضارب  

نافار از آناهاا    ٧١ و شت  وحشیانه قرار گرفتند، اکنون علیه  
با شکایت کارفرما پرونده هائی با اتهام اخاال  در ناظا  و  
شرکت در تاجاعاات  ایار قااناونای در دادساتاانای ارا   

 تشکیل شده و مورد احضار واقع گردیده اند. 
با پرونده سازی دستاگااه قضاائای عالایاه کاارگاران و  
حاماایات و پشااتایاباانای باای دریاه دیاگار دساتاگااهاهااای  
سرکوبگر، امنیتی و انتظامی، گارد ویژه و  ایاره کاه باه  
کااارفاارمااای قاالاادر جسااارت ماای دهااد کااارگااراناای کااه  
زندگیشان به خاطر پایین بودن دستمزد و ماهها و سالها باه  
تعویق افتادن حاقاو  هاایشاان تابااه شاده، اعضااء خااناواده  
هایشان از بیماری و ناتوانی در تا مایان هازیاناه درماان در  
مقابل چشمانشان درد می کشند و ناهاایاتاا مای مایارناد،  
فرزندانشان از تحصیل باز می مانند و کاود  کاار شاده  
و گرفتار باندهای تباهاکاار مای گاردناد را باه واروناه و  
سحیفانه محل نظ  و تروریست خطاب کند، اکناون ماعالاوم  
می گردد از نظر حامیان کاارفارماایاان، تاروریسات یاعانای  
کسی که بدون در دست داشتن هایاچاگاوناه ساالحای باه  
خاطر دفاع از حق حیات خود و خانواده اش ضارب و شاتا   
، بازداشت، زنادانای و کشاتاه مای شاود و تارور شاوناده  
کارفرمایان و حامیان اسلحه به دست هستند که کاارگاران  
را به جرم حق خواهی با مدرنترین سالحاهاای ضاد شاورش  

 مورد حمله قرار می دهند. 
باید وسیعا علیه این نوع اتهاام زنای، پاروناده ساازی و  
احضارهای کارگران ماعاتارض اعاتاراض کارد و خاواهاان  
بازداشت، محاکمه و مجازات کارفرمای شرکت هپکو باه  
 جرم نپرداختن به موقع حقو  و اتهام زنی به کارگران شد. 

انجمن صنافای کاارگاران بار  و فالازکاار کارماانشااه  
 ٦٦٦١٦٦٩٣١ 

 
کارگران شرکت نیییشیکیر هیفیت تیپیه 
خیییواهیییان بیییرآورده شیییدن فیییوری 

 مطالباتشان هستند
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواهاان بارآورده شادن  
فوری همه مطالابااتای هساتاناد کاه کاارفارماا در پاایاان  

 اعتصاب شش روزه آنان، متعهد به تحقق شان شد 
با گ شات مادت کاوتااهای از اعاتاصااب شاش روزه  

آذر مااه باا    ٧٩ کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که روز  
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وعده ها و تعهدات  کارفرما، فرماندار  و برخی دیاگار از  
مسئولین شوش پایان گرفت کارفارماای ایان شارکات باار  
دیگر در طو  هفته گ شته خلف وعده های خود را اداماه  

آذر    ٧١ و    ٧٨ داد و حقو  شهریور ماه آنان را که قرار بود  
  ٥١ ماه پرداخت کند با تاخیر چندین روزه به حساب حادود  

درصد از آنان واریز و تاکنون از پرداخت حقو  شهاریاور مااه  
 مابقی کارگران خودداری کرده است. 

آذر مااه باار    ٧٣ در پی این وضعیت، روز چهارشاناباه  
دیگر کارگران قسمتهای محتلف شرکت نیشکر هفته تاپاه  
دست به اعتصاب زدند و کارفارماا نااچاار شاد شابااناگااه  
همانروز حقو  شهریور ماه باحاشاهاای دیاگاری از آناان را  
واریز کند. اما همچنان از پرداخت حاقاو  هاماه کاارگاران  
سارباااز زد و بساایاااری از آناان در دو روز گا شااتااه کااه  
 مصادف با شب یلدا بود شرای  بسیار سحتی را گ راندند. 

خلف وعده های کارفرمای شرکت نیشکر هافات تاپاه  
در حالی ادامه دارد که کارگران این شرکت به تحقاق بای  
چون چرای همه خواستهای بر حق خود پای می فشاارناد  
و طی دو روز گ شته جماع هاای وسایاعای از آناان طای  
تماسهای متعددی با اتحادیه آزاد کارگران، باا بار شاماردن  
خواستهای خود اعالم کرده اند چنانچه کارفرماا باحاواهاد  
با روش کنونی، پرداخت حقو  معوقه آنان را ادامه دهاد و  
همچنان نسبت به سایر تعهداتی کاه در پاایاان اعاتاصااب  
شش روزه به آنان داده است بی تافااوت بامااناد اعاتاراضاات  

 خود را بار دیگر از سر خواهند گرفت. 
اه  این خواستها که کارگران شرکت نیشکر هفت تاپاه  
بر اساس تعهدات کارفرما در پایاان اعاتاصااب شاش روزه،  

 خواهان تحقق فوری آنها شده اند به شر  زیر است  
پرداخت حقوقهای معوقه طاباق جادو  زماانابانادی    -٦ 

 شده و برکناری کلیه مدیران ضد کارگر  
 قراردادی شدن کلیه کارگران روزمزد    -٧ 

توضیح   قرارداد کارگران روزمزد با توجه باه مااهایات  
مااهاه و بار اسااس فارم قارارداد    ١ کارگاه باید بصاورت  
 وزارت کارمنعقد شود 

 ماه پو  بن معوقه به کارگران روزمزد   ٥ پرداخت    -٩ 
صدور احکام افازایاش گاروه ؛ تاغایایار عانااویان ،    -٩ 

افاازایااش رتاابااه و ماازایااای ماااناادگاااری ) از تاااریااخ  
ا به پرسنلی که تعلق میگیرد و کاارفارماا    ١٦٦١١٦٦٩٣١ 

در طو  دو سا  گ شته از اجارای آناهاا  اجارا ساربااز زده   
 است 
سااا  گاا شااتااه    ٦١ افاازایااش حااق  اا ا ) طاای    -٨ 

 هیچگونه افزایشی در این مورد صورت نگرفته است ا 
توضیح   براساس قااناون کاارفارماا باایاد یاک ناوبات  

   ای گرم در اختیار کارگر قرار دهد 
ساا  گا شاتاه    ٦١ افزایش بدی آب وهوا ) بیش از    -١ 

 افزایشی در این مورد صورت نپ یرفته است ا 
ساا  اسات کاه    ٦١ افزایش حق همسر ) بایاش از    -٢ 

 هیچگونه افزایشی در این مورد صورت نپ یرفته است  
روز مرخصی استاحاقااقای باا تاوجاه باه    ٩٨ اعما     -٥ 

 شرای  سحت و زیان آور بودن کارگاه  طبق قانون 
افزایش حق ایاب وذهاب  براسااس سااعات اضاافاه    -٣ 

 کار خود شح  
 برقراری حق ایاب و ذهاب کارگران روزمزد   -٦١ 

توضیح   بیشتر ایان کاارگاران ماحاصاوصاا کاارگاران  
بحش کشاورزی با وسیله ناقالایاه شاحاصای رفات و آماد  
میکنند و کارفرما براساس قانون کار موظاف باه تاامایان  

 وسیله ایاب وذهاب میباشد 
 تعیین یک روز  ابت در ماه برای پرداخت حقو    -٦٦ 
 –پرداخت یکماه حقو   ابت بابت پاداش  کشات    -٦٧ 

تعمیرات ) باهاره بارداری ا کاه طای دو ساا  گا شاتاه  
 پرداخت نشده است 

افزایش حق مسکن. در صورتای کاه کاارفارماا     -٦٩ 
اجاره مسکن از کارکنانی که در مناز  شرکات ساکاونات  
دارند دریافت نماید، باید به سایر کارگران نایاز ماطااباق آن  

 پرداخت نماید  
پرداخت کلیه معوقات اع  از لوازم و الاتاحاریار ؛     -٦٩ 

 لباس کار ؛ کفش و  یره 
 عدم کاهش ساعات اضافه کاری کارکنان   -٦٨ 
پرداخت حاق بایاماه هاای پارداخات نشاده کالایاه    -٦١ 

 کارکنان به سازمان تامین اجتماعی 
لحا  نمودن پایه سناوات باا تاوجاه باه مصاوباه     -٦٢ 

شورای عالی کار بر اساس جدو  مزد و مزایای کاارگاران  
ماورخ    ٧٨٩٣٣٩ مشمو  قانون کار طبق بحشنامه شامااره  

 و پرداخت معوقات آن   ٣٨ اداره کار در سا     ٧٥٦٦٧٦٣٨ 
با تاوجاه باه ایاناکاه    ٣١ توضیح  پایه سنوات در سا     

هر کارگری که دارای یکاساا  سااباقاه کاار در شارکات  
بارای    ٣١ باشد می بایست تعلق بگیرد که در احکام سا   

کارگران روزمزد این امر لحا  ناگاردیاده اسات ) اجارا از  
 ( ١٦٦١٦٦٦٩٣١ تاریخ  
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پرداخت مابه الاتافااوت باازناگاری طار  طاباقاه     -٦٥ 
 ٦٦١٦٦٩١٩ لغایت    ٩٦٦٩٦٦٩٣٩ بندی مشا ل از تاریخ  

برچیده شدن دوربینهای کاناتار  کاارگاران، پاایاان    -٦٣ 
دادن به فضای امنیاتای و آزادی فاعاالایات ثسانادیاکاای  

 کارگران شرکت نیشکر هفت تپهث در محی  کار 
 ٦٩٣١ او  دی ماه    -اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
پروین محمدی : کارگران هفت تیپیه 

 تنها نیستند
وقتی پیامهای ارسا  شده از طرف کاارگاران نایاشاکار  
هفت تپه را در این روزها میحوان  یااد خااطارات ساالاهاای  
دور و تلخ خودم در کارخانجات صنایع فلزی میافاتا . یااد  
زمانی که دزدانی به نام خصوصی سازی آماده باودناد تاا  
صاحب شرکتی بزر  با برندی معروف و باا سااباقاه ای  
درخشان و با کارگرانی فوالدین بشوند، یاد روزگااری کاه  
به نمایندگی از کارگران آن مجموعه چه تالاشاهاا کاردیا   

 تا از فروپاشی آن مجموعه جلوگیری کنی . 
یاد زمانی که ماهها بای حاقاوقای و عادم پارداخات    

دستمزدها چطور همکاران  را زمینگیر کارده باود و هایاچ  
راه درآمدی نداشتند، یاد زمانی که بای پاولای باه درجاه  
ای رسیده بود که فرزندان همکاران  دانشگاه قبو  میاشادناد  
و به خاطر فقر تحمیل شده به پدرانشان از اداماه تاحاصایال  
باز  می ماندند، فرزندانی که بیمار میشدند و پاو  درماان  
نبود و خانواده هایی که صاحب خااناه هاا باحااطار عاقاب  
ماندن اجاره خانه، اسباب های همکاراناماان را باه خایااباان  

 می ریحتند. 
هر چه به مسئولین نامه مینوشتی  که ایان مادیاران و  
صاحبان جدید اینکاره نیستند ، تاحاصا  نادارناد  و بای  
تجربه  ، حرفهایمان خریداری نداشت چرا کاه اراده ای در  

 سیست  حاک  برای نظارت بر خصوصی سازیها نبود.  
در این جنگ و ستیز برای بقا بود که ماتاوجاه شادیا   
دستان مافیای قادرت پشات مادیاران و خاریادار جاوان باه  
 عنوان مالک است که جنگیدن با آنها حک  مر  دارد. 

اما ما کاارگاران باا اراده ای فاوالدیان و ماتاحاد و  
منسج  سالها ایستادگای کاردیا  تاا از ایان طاوفاان باال  
بسالمت عبور و بازنشسته شدی .برای گرفتان ذره ذره حاق  

 و حقوقمان جنگیدی  و کوتاه نیامدی . 
اما فرقی بزر  بین آندوران و امروز وجاود دارد. باه    

یمن ابزار رسانه های اینترنتی، صدای کارگران هافات تاپاه  
و هپکو و آذرآب  انیه ای طو  نامایاکاشاد تاا بادسات ها   
طبقه ای هایشان در سراسر ایران و جهان برسد و این بااعاد  
خوشحالی است که میتاوانایا  باا هاماباساتاگای و اتاحااد  
سراسری در جنگ نا برابر ماافایاای کاناار ها  بااشایا  و  
پیروزی هایمان را با ه  جشن بگیری  و جنگیدنمان را بااها   

 بجنگی .  
 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران در سراسر ایران 

 ٣١ آذر    ٩١ 
 

احضییار و پییرونییده سییازی عییلیییییه 
کییارگییران هییپییکییو را قییویییا مییحییکییوم 

 میکنیم
ما کارگران و مردم شریف ایران کارگران هاپاکاو را باا  
راهپیمائی هایشان در شهر ارا   و با شعارث زیر باار ساتا   
نمی کنی  زندگیث می شناسی . آنان تاابساتاان امساا  باا  
راهپیمائی ها و تجمعات خود بر  زرینی از ایساتاادگای  
طبقه کارگر ایران را در برابر ستمگاران باه ماناصاه ظاهاور  
رساندند و آخرین بار شهریور ماه سالاجااری باا گساتارش و  
تعمیق اعترضات خود دست به تجمع در مقابل اساتااناداری  
زده و اقدام به بستن راه آهن کردند و نهایتا با گسیال خایاره  
کننده نیروهای گارد ویژه و ضرب و زور سارکاوب و دادن  
وعده های پوچ و تو خالی به کاارگاران، ایان اعاتاراضاات  

 پایان گرفت. 
ماه حقو  نگرفته بودند، خود و خانواده هاایشاان    ٨ آنان  

روزهای سحت و طاقت فرساای  ایار قاابال تصاوری  را  
سپری کرده بودند و اما دادخواهی شان با نامه ناگااری و  

بردن شکایت به نهادهای محتلف حکومتی راه باه جاائای  
نبرده بود و حق داشتند شهر را بر سر کارفرما و ساتاماگاران  

 حامی اش خراب کنند.  
اما اینک کاارفارماا و عاوامالاش  کاه زنادگای و  
معیشت آنان را به گرو گرفته اند با وارد کاردن اتاهااماات  
اخال  در نظ  جامعه و شرکت در تجمعات  یارقااناونای باه  
این کارگران حق طلب و معترض، بایاسات نافار از آناان را  
احضار و پرونده هایشان را به دادستاانای ارا  ارجااع داده  

 اند. 
این اولین بار نیست که نهادهای امنایاتای و دساتاگااه  
قضائی کشور در ه  دستی آشکار و پاناهاان باا ماافایاای  
قدرت که مالکیت بسیاری از مراکز تولیدی و صاناعاتای  
کشور را بدست گرفته و با گردن کلفتی و قلدری حاقاو   
کارگران را پرداخت نمیکنند هاماکااری و کاارگاران ساتا   
دیده و معترض را به مراجع قضاائای مای کشااناناد و باا  
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تشکیل پرونده  به بهانه اخال  در نظ ، تالش میکاناناد آناان  
 را با شک  گرسنه وادار به کار کنند. 

کارگر معترض شرکت هپکو به دادگااه در    ٧١ احضار  
مااه    ٨ شرایطی صورت میگیرد که ها  اکاناون نایاز آناان  

دستمزد معوقه دارند و  اصبان دساتارناج شاان بای هایاچ  
بازخواست و تشکیل پروناده ای راسات راسات مایاگاردناد،  
کارگران را تروریست مایاحاواناناد و در کاماا  آراماش باا  
حمایت نهادهای امنیتی و قضائی، طار  اخاراج بایاش از  

 نیمی از آنان را در سر می پرورانند. 
این وضعیت، وضعیتی به  ایت ساتاماگاراناه و واروناه  
است. جای مته  و مجرم ستمگر با دادخواهاان در ماقاابال  
چشمان میلیونها نفر مردم شریف ایاران و جاهاانایاان عاوض  

شاده و کااار بااه جااائای رساایااده اساات کااه  ااارتااگااران و  
چپاولگران به خود جرات میدهند کارگرانی را که عاماری  
رنااج و مااحااناات کشاایااده و ایاانااک بااا عاادم پاارداخاات  
دساتاامازدهااایشاان، آناان و خااانااواده هااایشاان را در فاقاار و  
گرسنگی مضاعف و  یر قابل تصوری فارو بارده اناد باه  

 دادگاه بکشانند.  
این وضعیت  یر قابل تحمل است و باید به فاوریات باه  
جای کارگران معترض هپکو، کارفرماای ایان شارکات و  
حامیان آشکار و پنهانش در ناهاادهاای قضاائای و دیاگار  
دستگاهها به جرم عدم پرداخت دستمزد آنان و تحمایال فاقار  
و گرسنگی به هزاران انساان پایار و جاوان و خاردساا  باه  

 محاکمه کشیده شوند. 

اتحادیه آزاد کارگران ایران باا اعاالم هاماباساتاگای باا  
نفر از آنان را به دادگااه    ٧١ کارگران شرکت هپکو، احضار  

قویا محکوم میکند و مصرانه خواهان منع فوری تاعاقایاب  
قضائی آنها، پرداخت دستمزدهای ماعاوقاه و فارا خاوانادن  
کااارفاارمااا بااه مااحاااکاا  قضااائاای بااه جاارم عاادم پاارداخاات  
دستمزدهای کارگران و بازگرداندن این شارکات باه باحاش  
دولتی است  و بدینوسیله با فراخوان باه کاارگاران هاپاکاو  
برای دفاع متحدانه از همکاران احضار شده خاود، از هاماه  
تشکالاهاا و ناهاادهاای مساتاقال کاارگاری در کشاور و  
سازمانهای کارگری جهانی میحواهد تا در صفی ماتاحاد  

 به دفاع از کارگران هپکو بر خیزند. 
 ٦٩٣١ دی ماه    ٦  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
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نژاد پرستی، سنخیتی با فرهینیگ و 

 ادبیات ما کارگران ندارد!
     ٧٢٦١٣٦٣١ ماورخ    ٩١٩٢ روزنامه شر  در شمااره  

گزارشی از نیشکر هفت تپه تاحات عاناوان ث    ٩ در صفحه  
اعالم قومیت پادر، شارط اساتاحادام ث باه چااه رسااناده  
است.این گزارش گفتاگاوی خابارناگاار روزنااماه شار  باا  
مهرداد رستمی رئیس هیئت مدیره شرکات نایاشاکار هافات  
تپه ومدیر شرکت طراحی سایت نیشکار هافات تاپاه اسات.  
این افراد ازطراحان ثاعالم قومیت پدر ، شارط اساتاحادام ث  

 در شرکت نیشکر هفت تپه می باشند. 
این اولین بار اسات کاه باطاور رسامای مادیاران یاک  
شرکت برای استحدام کارگران ، تبعی  مالای ،) درواقاع  
دیدگاه های ناژاد پارساتااناه ا را تابالایاه و تارویاج کارده  
وهمچنین درکما  وقاحت به اشکا  محتلف درصدد توجایاه  

 آن برآمده اند. 

ما سندیکای کارگری نیاشاکار هافات تاپاه، هار ناوع  
تبعی  ملای و دیادگااه هاای ناژاد پارساتااناه را شادیادا  
محکوم کرده ونیک می دانی  که هرشحصای باا داشاتان  
تنها اند  فه  انسانی، محالف چنین دیدگاه هایی مای  
باشد. حتی درقانون کارجمهوری اسالمی ایران، ایان مافااد  
برای استاحادام وجاود نادارد وهاماچانایان تاباعایا  مالای  

 -  ILO  –مغایرمقاوله نامه های سازمان جاهاانای کاار  

می باشد که دولت ایران آنها را امضاه کرده است . بارایان  
اساس ما حق قانونی خود می دانی  که شاکاایات خاود را  
دراین ارتباط تنظیا  و بارای ساازماان جاهاانای کاارارساا   

 داری  . 
ما از تاماامای تشاکال هاای کاارگاری و فاعاالایان  
کارگری می خواهی  به طر  ثاعالم قاومایات پادر، شارط  
استحدام ث، که تبعی  ملی و ناگااه ناژاد پارساتااناه اسات  
اعتراض کرده تا  افراد  ،کوته بین و عقب ماناده ناتاواناناد  
افکار خود را اشاعه دهناد. ماا بااور داریا  کاه تاماامای  

انسان ها فاارغ از رناگ ، ناژاد ، ما هاب ، مالایات و  
جنسیت ،دارای حقو  برابربوده وهیچ فردی بادلایال داشاتان  
این تفاوت ها، نباید از داشتن کار و زندگی و بارخاورداری  

 ازامکانات رفاهی و خدماتی در جامعه محروم شود. 
زنده باد اتحاد وهمباساتاگای کاارگاران بارعالایاه تاماام  

 مناسبات عقب مانده 
 سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه 

 ٦٩٣١ آذر  ٧٣ 
 
 

 گزارش
جان باختن سه کارگر جوان بر اثیر 
گازگرفتگی در یكی از كیارواش هیای 

 تهران
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 مر  بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

ساعت گ شتاه چاهاار کشاتاه و    ٧٩ گازگرفتگی در  
 مصدوم برجا گ اشت    ٣٦ 

کاارگار  ٩ شب گ شته طی حااد اه گااز گارفاتاگای    
جوان اهل سلماس در یكای از کاارواش هاای تاهاران جاان  
باختند.  به گفته مجتابای خاالادی ساحاناگاوی اور اناس  

ساعت گ شته چهار نفار در ا ار اساتاناشاا     ٧٩ کشو  در  
  ٣٦ گاز منواکسید کربن جان خود را از دسات داده اناد و  

نفر نیز در ا ر این گاز مرگبار مسموم و راهی بایاماارساتاان  
 شده اند.  

سرگیجه، سردرد،سرفه،تهوع،عدم تعاد  و کاهش ساطاح  
هوشیاری از عالی  مسمومیت با مونواکسیاد کاربان اسات  

 که باید جدی گرفته شود. 
 

نفر را در پردییس  ٩نشت گاز جان   
 گرفت

دقیقه شب گ شته تمااسای مابانای بار    ٩٨ ٧٦ ساعت  
ساناگ    های صاناعاتای سایااه   نشت گاز در یکی از کارگاه 

 شهرستان پردیس به پایگاه اور انس شهرستان واصل شد. 
هااای پااایااگاااه    پااس از اطااالع از ایاان حاااد ااه، اکاایاا  

جاان ساه    اور انس به محل مراجعه کردند و باا پایاکار بای 
 رو شدند.   ساله روبه   ٧٢ تا    ٧٨ کارگر  

باختگان برای مشاحا  شادن عالات دقایاق      پیکر جان 
 مر  به پزشکی قانونی منتقل شد. 

بوی گاز فضاای ایان کاارگااه را پار کارده و زماان  
زیادی از فوت متوفیان گ شته بود و عاماال  کااری از  

 آمد.٦حوادث تهران.   کارکنان اور انس برنمی 
 

پیام یکی از کارگران هفت تیپیه بیه 
 کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران 

آقای اسد بیگی هفت تپه را خانواده خاود خاواناده باود  
 البته در پیام اخر من ازایشان یک سوا  دارم 

مارد در اایااب خاود خاانااواده اش را باه افاراد امایاان  
میسپارد ماه  ازشما تشکر میکنی  که خانواده هافات تاپاه  
رابه امینترین شح  هفت تپه ساپارده ایاد دددددددشاماا یاک  
فاسد رابرداشتید وفاسد دیگرراکه خیلی زودتر از او تشات  
رسواییش از باام افاتااده باود ودربایارحامای وناژاد پارساتای  

 وفسادی شهره خاص وعام است رانصب کرده ای 
آقای اسد بیگی از آن روزی کاه گافاتاه باودی کاه  
حقوقها به روز میشن من امید به این حرف تو نداشتا  چارا  
که هزار بار خلف وعده نمودید وبه وعدهای خودتاون عامال  
نکردید ما کار گران هفت تپه از حرفهای شما سیار شادیا   
چونکه دیگر در کتابهای درسی ابتدایی چوپاان درو اگاو  
نوشته نمی شود ونوشته های جدید کتابها را بایاد باه مان  
چه نوشته شوند یعنی شما تولید شکر کردیاد یاا ناکاردیاد  

به من چه من حق وحقوق  را میحواه  پو  دارید یا ناداریاد  
به من چه میحواستی شرکت طر  نیشاکار هافات تاپاه را  
نگیریدوهزاران به من چه های دیاگار باایاد در کاتااباهاای  
درسی نوشته شوند که کسانیکه این شرکتها را باه افاراد  
ناالیق وناکار آمد واگ ار نمایند وجاماعاه ی کاارگاری را  
به خطر بیندازند بدانند که سحت در اشتباهند وباایاد از ایان  
محاطره ی بزر  دست بردارند چونکه این خاطار گاریاباان  

 آنها خواهد شد. 
 
 

 بین المللی 
میعیتیرضیان دفیاتیر احیزاب  -عرا  

سیاسی اقلیم کردستان را بیه آتیش 
 کشیدند

دساامابار در    ٦٥ گروهی از معاتارضاان روز دوشاناباه  
ها ریاضت اقتصادی و تاعاویاق در پارداخات    اعتراض به سا  

های کارکنان بحش عمومی، دفاتر احازاب سایااسای    حقو  
نزدیک شهر سلیمانیه را به آتش کشیده و خواساتاار کانااره  

 گیری دولت محلی اقلی  خودمحتار کردستان شدند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، تصاویر ماناتاشار شاده در  

هاای اجاتامااعای از باه آتاش کشایاده شادن یاک    شبکاه 
ساختمان متعلق به حزب دموکراتیک کاردساتاان حاکاایات  
دارند و یاکای از ساحاناگاویاان حازب اتاحاادیاه مایاهانای  
کردستان، که با حزب دموکراتیک ائتالفای را در دولات  
تشکیل داده، به رویترز گفته است دفاتار ایان حازب در آن  
ساختمان نیز توس  معترضان به آتش کشیده شده است. باه  

هاای ماحالای، ماعاتارضاان    گزارش رویترز به نقل از رسااناه 
 اند.    دفاتر دو حزب دیگر را نیز به آتش کشیده 

اعتراضات در اقلی  کردستان عارا  بارای دومایان روز  
پیاپی ادامه یافت. با شلیک ما ماوران پالایاس باه ساوی  

نفر کشته و دهها نفر زخمی شادناد. مسائاوالن    ٨ معترضان  
و احزاب محلی هدف اعتراضات هستند. باه ر ا  افازایاش  
نیروهای امنیتی، ناآرامی در مانااطاق اقالایا  خاودماحاتاار  

  کردستان ادامه دارد. 
خبرگزاری فرانسه گازارش داد کاه احازاب گاوران و  
جماعت اسالمی اقلی  خودمحتار کردستان عرا  باه دناباا   
ادامه تظاهرات ضد دولتی از عضویت در دولت هشاتا  ایان  

وزیار و حازب    ٦١ گیری کردند. حازب گاوران    اقلی  کناره 
جماعت اسالمی نیز دو وزیر خود را از دولات اقالایا  خاارج  

 کرده است. 
  ٦٣ شاناباه    هاای خاونایان در روز ساه   پس از درگایاری 

دسامبر شمار نیروهای امانایاتای در سالایاماانایاه و دیاگار  
هاای    شهرهای اقالایا  افازایاش یاافاتاه اسات. در چاهاارراه 

    پوش و ماماوران باه شادت   پاش، زره   سلیمانیه خودروهای آب 
هاای ایان شاهار    مسلح پلیس مستقر و بسیاری از فروشگااه 

 اند.   نیز تعطیل شده 
 

نیقیض حیقیو  کیارگیران در -آلمان  
 شرکت آمازون 

ای پحش کرد کاه در    شبکه یک تلویزیون آلمان برنامه 
آن وضعیت ناهاناجاار کاارکاناان شارکات آماازون در شاهار  

 شود.   ثوینزنث آلمان به نمایش گ اشته می 
فشار کاری بیش از حد، کنتر  شدیاد و عادم تاعارفاه  
سندیکایی از جمله مشکالت کارکاناان آماازون اسات. در  
این کارخانه، فعالیت تمامی کارکنان توس  کاماپایاوتارهاا  

شود. حتای در    هایی که از سقف آویزانند  بت می   و دوربین 
 کن کارگران ه  دوربین نصب شده است.    اتا  رخت 

بعد از پحش این گزارش از تلویزیون آلمان مسئوالن ایان  
کارخانه اعالم نموده اند که  بت فعالیت کاارگاران تاوسا   

وجاود   ها تنها برای بهبود سرویس خدماتای اسات.   کامپیوتر 
های رختاکان باه عاناوان اقادامای جاهات    ها در اتا    دوربین 

جلوگیری از دزدی معرفی شده است. کارشناسان در ایان  
خصوص می گویند، وجود دوربین در محل کاار یاا  ابات  

شاود کاه    فعالیت کارگران توس  کااماپایاوتار بااعاد مای 
کارگران زیر فشاار روحای نااشای از وفاق دادن خاود باه  
شرای  موجود قارار گایارناد و باه هامایان دلایال اقادامای  

 رود.   شمار می    یرقانونی به 
 
 
 

تجمیع بیازنشیسیتیگیان در  -آرژانتین 
اعیییتیییراض بیییه اصیییال  قیییانیییون 

 بازنشستگی
گا شاتاه صادهاا نافار از باازنشاساتاگاان     در روزهاای 

آر انتینی مقابل ساختمان مجلاس ناماایانادگاان باه اصاال   
 قانون بازنشستگی اعتراض کردند. 

اعتراض بازنشستگان آر انتینی در حاالای اناجاام شاد   
که نمایندگان پارلماان آر اناتایان سارگارم باررسای طارحای  
جنجالی در خصوص اصالحات در قانون بازنشساتاگای ایان  

 کشور بودند. 
به گزارش آسوشیتدپرس از بوینوس آیرس، معترضان باه  

زا پارتااب    سوی ساختمان پاارلاماان ساناگ و باطاری آتاش 
کردند ودر مقابل پلیس ایان کشاورباا گااز اشاک آور باا  

 معترضان خشمگین درگیر شدند. 
های کارگری آر انتیان از ظاهار روز دوشاناباه    اتحادیه 
ساعته را در اعتراض به این طر  جاناجاالای    ٧٩ اعتصابی  
 اند.   شروع کرده 
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گویند این طر  در صورتی کاه تصاویاب    معترضان می 
هاای فاقایار    شود حقو  بازنشستگی و نیز دریافتی خااناواده 

تار ایان طار  را    دهد .سنای آر اناتایان پایاش   را کاهش می 
 تصویب کرده بود. 

طر  اصالحات قانون بازنشستگی در آر انتیان باحاشای  
از مجموعه تغییرات اقتصادی است که دولات ایان کشاور  

 کند.   با هدف کاستن از میزان کسری بودجه دنبا  می 
 
 یک میلیون نفر مبتال به وبا -یمن 

گویاد کاه تاعاداد کال افاراد    الملل می   صلیب سرخ بین 
مشکو  به ابتالی به وبا در یمن به مرز یاک مایالایاون  

 نفر نزدیک شده است. 
ای گافاتاه اسات    المللی صلیب سرخ در بیانیه   کمیته بین 

که این ارقام نشان دهاناده شارایا  کشاوری اسات کاه در  
یک جنگ خشونت بار گرفتار آمده است و با مشاکاالت  

 دیگری نیز دست به گریبان است. 
در این بیانیه آمده است که در حاا  حااضار، بایاش از  
هشتاد درصد از جمعیت یامان باا کاماباود ماواد  ا ایای،  
سوخت و آب آشامیدنی پاکیزه مواجاه و از دساتارسای باه  

 امکانات درمانی الزم محروم هستند. 
کمبودهای موجود چند مایالایاون نافار را در ماعارض  
ابتالی به امراض محتلف به خصوص بیماری وبا قارار داده  
هر چند در حا  حاضر، این بیامااری هاناوز تاحات کاناتار   

 است. 
این تصمی  اعتراض سازمان هاای امادادرساانای را در  
پی داشت که هشدار دادناد ماحادودیات و جالاوگایاری از  
ارسا  اقالم بشردوستانه به مناطق تحت کاناتار  حاو ای هاا  
می تواند کمباودهاای ماوجاود را تشادیاد کاناد و یاک  
فاجعه انسانی را در پی بایااورد. نایاروهاای ائاتاالف باعادا  
محاصره این مناطق را کاهش دادناد اماا هاناوز یاکای از  

 بنادر اصلی یمن مسدود است. 
در جنگ یمن، حو ی هاای تاحات حاماایات ایاران باا  
نیروهای دولت عبد ربه منصور هاادی، رئایاس جاماهاوری  
این کشور درگیر هستند. جامعه بایان الامالالای عاباد رباه  
منطور هادی را به عنوان رئیس قانونی یامان باه رسامایات  
می شناسد و نیروهای دولتی از حمایت ائتالف به رهاباری  

 عربستان برخوردارند. 
 

افزایش شمار پناهندگان در  -جهان 
 جهان سراسر

 
سازمان ملل ماتاحاد اعاالم کارد شاماار ماهااجاران در  

درصد افزایش یاافاتاه و    ٩٣ میالدی    ٧١١١ مقایسه با سا   
درصاد  ٦١ میلون مهااجار )   ٧١ این در حالی است که حدود  

 از کاااااال مااااااهاااااااجاااااارانا آواره هسااااااتاااااانااااااد. 
اداره امور اجتماعی و اقتصادی ساازماان مالال ماتاحاد باا  

مایالایاون ماهااجار    ٧٨٥ انتشار گزارشی اعالم کرد بیش از  
بین المللی وجود دارد که این آمار سه و چهار دها  درصاد  

دهند و این آمار هاماچاناان در    جمعیت جهان را تشکیل می 
حا  افزایش است.در این گزارش آمده است بیشتاریان شاماار  

درصد هاماه    ٦٣ هزار نفر یا    ٥١١ میلیون و    ٩٣   –مهاجران  
بارناد. ایان در    مهاجران بین المللی در آمریکاا باه سار مای 

حالی است که حدود نه میلیون مهااجار نایاز در اناگالایاس  
ساکن هستند. اداره امور اجتماعی و اقاتاصاادی ساازماان  

  ٧١٦٢ ملل متحد در گازارش خاود اعاالم کارد در ساا   
و چهار ده  درصد همه مهاجران بین المالالای    ٩٥ میالدی،  

زن هستند، شمار زنان مهاجر بیش از شاماار ماهااجاران مارد  
در همه مناطق به جز آفریقا و آسیا است. حدود سه چاهاارم  

  ١٩ تاا    ٧١ بایان    –درصدا همه مهاجران بین المللی    ٢٩ ) 
 در سن کار هستند.  –سا   

مایالایاون و    ٦٢ با توجه به منشا ماهااجاران، هاناد باا  
هاای    میلیون نفر از اتباع آن خارج از مارز   ٦٩ مکزیک که  

برند، بیشاتاریان شاماار ماهااجاران بایان    این کشور به سر می 
المللی را دارند. اتباع روسیاه، چایان، باناگاالدش، ساوریاه،  
پاکستان و اوکراین نیز بحش قابل توجهی از مهااجاران بایان  

مایالایاون    ٦٦ دهند که بین شاش تاا    المللی را تشکیل می 
 ها هستند.   نفر از هر یک از این کشور 

 
 


