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 بخش ایران: نسان نودینیان                                    

 بخش بین المللی: داوود رفاهی       

 ٢٢ صفحه  

 ٢٥ صفحه   

 ٢١ صفحه 

 ٢٣ صفحه  

 ٢١ صفحه   

 ٥ صفحه  

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
 (  دیوید ریازانف١٥فردریک انگلس )

 شروع یک پایان، آغاز یک شکوه
 یاشار سهندی 

 ١٢ صفحه 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون 
 اعتراضات خیابانی مردم

صفحه   

 ٢٣ صفحه   

 شهال خباززاده 
 ٥٩٣١اخبار کارگری آذرماه 

 سه مطلب از ناصر اصغری 
 روزهای اولیه یک انقالب

 دودلی ها در انقالب
این رژیم نه اصالح بشو است و نه توان حل مشکالت مردم 

 را دارد.

همزمان  ١٠٩انتشار کارگر کمونیست 
است با برگزاری تظاهرات در سراسر 
کشور علیه فقر و گرانی و بیکاری و 

 علیه چپاولگران حاکم!
مجموعه اطالعیه های حزب کمونیست 
کارگری ایران در این رابطه منتشر 

 میشود.   
جنبش سرنگونی با 
 قدرت به پیش میرود

   ٥٥ــ ٢صفحه 

تجمع اعتراضی کارگران گروه فوالد ارومیه 
 و کمباین سازی تبریز 

 

زنان آزاده ایران! در تظاهراتها بی حجاب 
 شرکت کنید! 

 ١٠ 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!

تــظــاهــرات و اعــتــراضــات 
گسترده ای کـه بسـیـاری از 
شــهــرهــای ایــران را در بــر 
گرفته است آغاز قـدرتـمـنـد 
یک جـنـبـش تـوده ای بـرای 
ســرنــگــون کــردن جــمــهــوری 
اسالمی است. این یک خیزش 
نـاگـهـانــی و ابـتــدا بسـاکــن 
ــکــه در ادامــه  ــل ــســت ب ــی ن
اعــتــتــابــات و مــبــارزات 
گسترده کارگران علیـه فـقـر 
و بیکاری و دستمزدهای یـک 
چهـارم خـف فـقـر، جـنـبـش 
ســـراســـری مـــ ـــلـــمـــان و 
بازنشـسـتـگـان، اعـتـراضـات 
پیگیر علیه بیحقوقی زنـان، 
مــــبــــارزات دانشــــجــــوئــــی، 
اعتراض عمومی علیـه دزدی 
ــای  ــه ه ــل ــت ال و فســاد آی
مـــیـــلـــیـــاردر، اعـــتـــراضـــات 
مالباختگان، جـنـبـش عـلـیـه 
اعدام، مـبـارزه بـرای آزادی 
زنـــدانـــیـــان ســـیـــاســـی، و 
نــارضــایــتــی و اعــتــراضــات 
مداوم مردم علیه تب یـ  و 
نابرابـری و بـیـحـقـوقـی در 
ــاری از عــرصــه هــای  بســی
دیگر، رخ مـیـدهـد. جـنـبـش 
جاری برآیند این مبارزات و 
نشانه ارتـقـای آن بـه یـک 
خیزش تـوده ای و گسـتـرده 
علیه کـل حـکـومـت و نـظـام 
ــی  ــم اســت. شــ ــارهــائ حــاک
همچون مرگ بر دیـکـتـاتـور، 
مرگ بر خامنه ای، مرگ بـر 
روحانی، جـمـهـوری اسـالمـی 
نابود باید گردد، خامنه ای 
حیا کن مملکت را رهـا کـن، 
جمهوری اسالمی نمیخواهیـم، 
و نــظــایــر آن نشــانــدهــنــده 
آنســت کــه مــردم دســت بــه 
ریشه برده اند و کل حکومت 

 را نشانه گرفته اند.
 

یک وجه مهم جـنـبـش جـاری 
اعتراض به فـقـر و فـالکـت 
در مـــقـــابـــل کـــوه ثـــروت 
مفتخوران حاکم است. جام ه 
به شدت قطبی شـده اسـت. 
در یـــک ســـو تـــوده هـــای 
مــیــلــیــونــی قــرار دارنــد کــه 
بزیر خف فقر رانده شـده و 
سخت ترین شرایف م یـشـتـی 
به آنان تحمیل شده اسـت و 
در سوی دیگر آیت الله هـای 
میلیاردر و یک مشت مفتـخـور 
چپاولگر فاسد کـه پـولشـان 
از پــارو بــاال مــیــرود. ایــن 
وض یت قابل ادامـه نـیـسـت. 
توده هـای مـیـلـیـونـی مـردم 
ـــنـــد و  ـــتـــوان ـــمـــی دیـــگـــر ن
نمیخواهند فقر و گـرانـی و 
بــیــکــاری و تــبــ ــیــ  و 
بیحقوقی ای که در جـامـ ـه 
بیداد میکند را تحمل کننـد. 
مردم خواهان رفـاه و آزادی 
و بــرابــری و یــک جــامــ ــه 
مدرن انسـانـی هسـتـنـد کـه 
بــــرای رفــــع نــــیــــازهــــای 
شهروندانش، و نـه سـود و 
ثـــروت انــــدوزی مشــــتــــی 
مــفــتــخــور، ســازمــان یــافــتــه 
باشد. این اسـا  و مـبـنـای 
حرکت مردم و جـنـبـش تـوده 

 ای جاری است.
 

در مــقــابـل مــردم حـکــومــتــی 
رسوا، بحرانزده و سرکوبـگـر 
قـــرار دارد. بـــن بســـت و 
فروپاشی اقتتادی، فساد و 
دزدی و اخـــــتـــــال ، و 

 –کشمکشهای حاد جـنـاحـی 
که خود یک نتیجه وبازتـاب 
نارضائی تـوده ای مـردم از 

بـیـش از  -کل حکومـت اسـت
پـیـش جـمــهـوری اسـالمـی را 
درتـنــگــنـا قــرار داده اســت. 
این حکومتی است کـه تـنـهـا 
بقدرت سـرکـوب و اعـدام و 
ـــا  ـــرپ ـــود را س ـــدان خ زن
نگهداشته است اما عـلـیـرغـم 
تمام توحش اش نـتـوانسـتـه 
اســت اخــتــنــاط و شــرایــطــی 

” گورستان آریـامـهـری“ نظیر 
را بر جـامـ ـه حـاکـم کـنـد. 

 مردم اجازه نداده اند.
 

این بار هم حکومت با تـمـام 
توان سرکوبش به مقابله بـا 
جـــنـــبـــش انـــقـــالبـــی مـــردم 
برخواهد خاست. هـمـانـطـور 

و در برخـورد بـه  ٨٨که در 
و دیـگـر  ١٨و  ٨٨خیـزش 

قیامهای شهـری عـمـل کـرد. 
اما این بار میتـوان و بـایـد 
ــه  ــران ــگ ــوب ــرک ــای س ــه ــالــش ت
حکومتی ها را خنثـی و بـی 
اثر کرد. نبـایـد اجـازه داد 

تــکــرار بشــود.  ٨٨تـجــربــه 
جـنــبــش حــاضــر بــالــقــوه از 
چــنــیــن وــرفــیــت و تــوانــی 
برخـوردار اسـت. یـک شـر  
پیشروی و پیروزی، فراگـیـر 
و گسترده بودن جنبش اسـت 
و از این نقطه نظر خـیـزش 
تــــوده ای جــــاری آغــــاز 
امیدبخشی داشته اسـت. ایـن 

تظـاهـرات  ٨٨بار بر خالف 
ها از چندین شهر آغاز شده 
است و بـی گـمـان شـهـرهـای 
بــیــشــتــری بــه ایــن حــرکــت 
خواهند پـیـوسـت. بـایـد بـا 
گزارش دهی و خبررسانـی و 
فــراخــوانــهــای مــبــارزاتــی از 

 طریق مدیای اجتماعی 
 

بیانیه حزب کمونیست کارگری در 
مورد اوجگیری خیزش توده ای 
 برای سرنگونی جمهوری اسالمی

 ٣ صفحه 
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ــر شــور  حضــور پ
شــمــا هــمــواره در  
صـــــــــــف اول 
ــارزات، اعــالم  ــب م
جــرم شــمــا عــلــیــه 
حکومت جنایـتـکـار 
و چپـاولـگـر وضـد 
زن اسالمی، توجـه 
و تحسین برانگیـز 

 است.
 

ـــت،  ـــوم ـــک ـــن ح ای
حکـومـت ضـد زن، 
حکومت تحمیل بـی 
حقوقی به زنان و 
بــه کــل جــامــ ــه، 
حکومت آپـارتـایـد 
جنسی و نمونه ای 
از ارتجاعی تریـن 
و عــقــن مــانــده 
ترین و پلیدتریـن 
ـــومـــت هـــای  ـــک ح
دنیااست. سمبـل و 
ــی  ــن ب ــم ای ــرچ پ
ــوقــی حــجــاب  حــق
اســــالمــــی اســــت. 
ــهــا را دور  حــجــاب
بیندازید! سمبل و 
پرچم این حکومـت 

ـــــا  ـــــر پ را زی
ـــیـــانـــدازیـــد و  ب
فرمـان سـرنـگـونـی 
جانیـان حـاکـم را 

 شما صادر کنید.
 

دختر جـوانـی کـه 
در میـدان انـقـالب 
روسری خود را بـه 
پرچم بدل کرد را 
الگوی خود کنـیـد. 
حــجــانــتــان را بــه 
پرچم مـبـارزه بـا 
جمهوری زن سـتـیـز 
ــل  ــدی ــب ــی ت ــالم اس
نمایید. بـگـذاریـد 
نسـیــم انــقــالب در 
میان موهـای شـمـا 

 بوزد.
 

در تظاهراتها بـی 
حـــجـــاب شـــرکـــت 
ــد، فــردی و  ــی ــن ک
جـــمـــ ـــی حـــجـــاب 
هایتان را از سـر 
بــرداریــد و ایــن 
خواست خود را بـا 
دست خـود عـمـلـی 

 سازید.

 زنده باد آزادی
زنده بـاد بـرابـری 
بی قـیـد و شـر  

 زن و مرد

زنده بـاد جـامـ ـه 
ای سکوالر، مـدرن 

 وآزاد
 

حــزب کــمــونــیــســت 
 کارگری ایران

 ٥٩٣١دی ماه  ٥٠

 زنان آزاده ایران! در تظاهراتها بی حجاب شرکت کنید! 
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"جمهوری اسالمی، نمیخواهیم،   
 نمیخواهیم!"

این ش ار باید در سراسر ایران طنین 
 افکن شود!

 مردم آزادیخواه 
اعتراضات شما بیانگر شـروع 
دور جـدیـدی از اعـتـراضـات 
توده ای برای سرنگونی رژیم 
اسالمی است. این اعتـراضـات 
اكـنـون مـانـنـد آتـش وحشــی 
زبانه میكشد و از شهـری بـه 
شهری دیگر كشـیـده مـیـشـود. 
در این اعتراضات ش ارهـا و 
خواستـهـای بسـیـاری مـطـرح 
شده اسـت. امـا یـع شـ ـار، 
ختــلــت نــمــای ایــن دور از 
اعتراضات اسـت:  "حـكـومـت 
اســـالمـــی، نـــمـــیـــخـــواهـــیـــم، 
نــمــیــخــواهــیــم!" ایــن شــ ــار 
چكیده اعتراضاتی اسـت كـه 
در طی نزدیع به چهار دهـه 
اعــتــراضــات در جــامــ ــه در 
جــریــان داشــتــه اســت. ایــن 
ش ار باید در سـراسـر ایـران 

 طنین افكن شود. 
 

این شـ ـار شـمـا بـه درسـتـی 
نشان مـیـدهـد كـه هـرگـونـه 
سازش و توهمی به حـكـومـت 
دزدان و قاتالن اسالمی، یـع 
توهم مخرب و تالـشـی بـرای 
حفظ حكومـت اسـتـثـمـارگـران 
اسالمی است. این ش ار نشـان 
میدهد كه كوچكترین سـازش 
با این رژیـم ضـد زن، ضـد 
ـــاه، ضـــد  آزادی، ضـــد رف
خــوشــی، ضــد كــارگــر، ضــد 
جـوان، مـمــكــن نــیــسـت. ایــن 
ش ـار دسـت بـه ریشـه بـرده 
اســت. فــریــاد مــیــزنــد  كــه 
هرگونه تغیـیـری در زنـدگـی 
مــردم و كســن حــقــوط مــردم 
مستلـزم سـرنـگـونـی تـمـام و 
كمال حكومـت اسـالمـی اسـت. 
این ش ـار بـایـد در سـراسـر 

 ایران طنین افكن شود. 
 

ما میتوانیم و باید تضـمـیـن 
کنیم که مبارزه بـرای بـزیـر 
ــار  ــم نــکــبــت ب کشــیــدن رژی
اسالمی هر چه گستـرده تـر، 

هدفمندتر و قدرتمندتر بـه 
پیش رود و هر چه سریـ ـتـر 
و کم مشقت تـر بـه نـتـیـجـه 
برسد. شمـا مـیـتـوانـیـد كـار 
رژیم اسالمی را تمام كـنـیـد. 
میتوانید به حكومـت نـزدیـع 
بــه چــهــار دهــه ســیــاهــی و 
تباهـی و فـقـر و فـالكـت و 
استثمار و سرکوب توده هـای 

 مردم پایان دهید. 
 

اعتراضات جاری تنها شـروع 
خیزش عظیم تـوده ای اسـت 
كه در راه اسـت. نـبـردهـای 
بسیاری در جریـان اسـت. در 
این نبردها و در ایـن جـنـ  
میتوان و بـایـد پـیـروز شـد. 
ــل  ــشــك ــت ــحــد و م ــت ــد م ــای ب
ت ـرضـات هـر روزه رژیـم و 
دستگاه سركـوبـش را خـنـثـی 
كرد و در هم شكـسـت. بـایـد 
به هر شـکـل کـه مـیـتـوانـیـم 
متشکل شویم و خود را بـرای 
گسترش اعتراضات و نـقـشـه 
ــر  ــاده ت ــردن آن آم ــد ک ــن م
سازیم. پیشروی ما منو  به 
متحد و متشـکـل بـودن مـا و 
اتحاد ما با خواستهای پـایـه 
ای و دیــریــنــه مــردم یــ ــنــی 
آزادی و بــرابــری و رفــاه و 
جام ه انسـانـی اسـت. آزادی 
زندانیان سیـاسـی، مـحـاکـمـه 
شکنجه گـرانـی کـه عـزیـزان 
مــردم را بــه قــتــل رســانــده 
اند، محاکمه دزدانی کـه بـا 
ــاول  ــپ ــل و چ ــی ــف و م حــی
صندوقهای تامین اجـتـمـاعـی 
و صندوقـهـای بـازنشـسـتـگـی 
ــاه  ــی ــه خــا  س ــردم را ب م
نشانده اند، لـغـو جـداسـازی 
ها و کلیه قوانیـن ضـد زن، 
لغو محازات اعدام، برقـراری 
آزادی بی قید و شر  بـیـان 
و اعــتــراض و تشــکــل و 
خواست های رفاهی اکـثـریـت 
عظیم مردم از جمله خـواسـت 
هایی که اسـت کـه در کـنـار 

شــ ــار ســرنــگــونــی جــمــهــوری 
اسالمی باید همه جا طـنـیـن 

 انداز شود. 
 

 مردم آزادیخواه
تحوالت امروز فقـف بـر سـر 
بــود و نــبــود رژیــم اســالمــی 
نیست. آنچه امـروز مـیـگـذرد 
ت یین میکند که فـردا دهـهـا 
میلیون انسان چگونه خواهند 
زیست. از هم اکنون کشمـکـش 
طبقات و جنبشهای اجتماعی 
بر سر ایـنـکـه چـه نـظـامـی 
باید بر جـای رژیـم اسـالمـی 
بنشیند در بطن مبارزه علیـه 
این حکومت آغاز شده است و 
ــی رژیــم  ــون ــگ ــرن ــی س در پ
اسالمی و تا تثبیت حـکـومـت 
ب دی ادامـه خـواهـد یـافـت. 
انتخابی بـزرگ دارد صـورت 
میگیرد. آینده میتواند شاهـد 
پــیــروزی مــا بــاشــد. شــاهــد 
بــرپــایــی جــامــ ــه ای بــدون 
استثمار، بدون فـقـر، بـدون 
طــبــقــات بــاالدســت و فــرو 
دست، بدون استبـداد، بـدون 
ضدیت با زن، بدون اعـدام، 
بدون حجاب اسـالمـی، بـدون 
ــجــه، بــدون  زنــدان و شــكــن
حاکمیت خرافـات مـذهـبـی و 
ـــات  ـــی ـــا و اخـــالق ـــه ـــت ـــن س
ارتجاعی، بدون نـابـرابـری، 
و بدون هرگونه تب یضی. در 
یــع كــالم آیــنــده مــیــتــوانــد 
شاهد پیروزی ما و بـرپـایـی 
جام ه آزاد و برابر و مـرفـه 

 و انسانی باشد! 
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی
ــومــت  ــك ــری، ح ــراب آزادی، ب

 كارگری!
ــــوری  ــــه ــــاد جــــم ــــده ب زن

 سوسیالیستی!
حــزب كــمــونــیــســت كــارگــری 

 ایران 
 ،٥٩٣١دیماه  ٣
 ٢٠٥٨دسامبر  ٩٠ 
 

   ٣ اطالعیه شماره  
تظاهرات به سراسر کشور 

 کشیده شد 
جنبش سرنگونی با قدرت به 

 پیش میرود 

امررروز عررالوه بررر شررهرررهررای  
کرمانشاه، شریرراز، خررب آبراد، و  
خرمشرهرر، امرروز هشرترا دیرمراه  
مردب شهرهای همدان، اصرفرهران،  

قا، قائا شهرر، قرونران و      رشت، 
سنندج نیز به خریرابران آمردنرد و  
علیه جمهوری اسالمی و فقر و  
فالکت و گرانی و بریررراری و  
بیحقوقی اعتراض کردند. مرردب  
شهرهرای دیر رر نریرز در صردد  
شروع تظاهرات هستند. تظاهررات  
مرریرررود کرره در سررراسررر کشررور  

 گسترش یابد.  
 

مرررردب حرررررررومرررت اسرررالمررری  
نمیخواهرنرد، حرررومرت مشرتری  
دزد و جنایرترررار نرمریرخرواهرنرد،  
حررومرت مریهربری و  رد زن  
نرمرریررخررواهرنررد، حررررومررترری کرره  
میلیاردها دالر صرف مسردرد و  
امامزاده میرررنرد امرا اکر رریرت  
عظیا مردب در فقر و محرومیرت  
بره سررر مرریربررنررد نررمریرخررواهرنررد،  
حرومتی کره ترنرهرا برا زور و  
سرررکرروب حرررررومررت مرریرررررنررد  
نمیخواهند، مردب حرومتی کره  
هر کارگر و معلا و دانشردرو و  
جوان معتر ی را به زندان مری  
اندازد نمیخواهند، مردب حرومرت  
اعداب و سرنر رسرار و شرررنردره  
نمیخواهند، دخرالرت مریهرب در  
زندگی شان را نمیخواهند. مردب  

حرومتی انسانری مریرخرواهرنرد،  
رفاه و عدالت میخواهنرد، آزادی  
و برابری میخواهرنرد، حررمرت و  
مررنررزلررت مرریررخررواهررنررد، آزادی  
زندانیان سیاسی را مریرخرواهرنرد،  
محاکمه قراترالن مرردب و دزدان  
حاکا را میخواهنرد و در یر   
کررالب جررامررعرره ای انسررانرری و  

 حرومتی انسانی میخواهند.  
 

تظاهرات هایی که از دیرروز در  
نقاط مختلف کشور جریان دارد،  
گوشه ای از خشا و نفرت دههرا  
میلیون کرارگرر و زحرمرترررش،  
میلیون ها نفر معلا و بازنشسرتره  
و دانشدو، میلیون ها زنری کره  
از هررر حررقرری مررحررروب شررده و  
میلیون ها جوانی است کره جرز  
فقر و بریرحرقروقری و حرررومرت  

 میهبی نصیبی نبرده اند.  
 

حزب کمونیست کارگری هرمره  
مرردب در سررراسررر کشررور را برره  
گسترش اعتراض علریره فرقرر و  
گرانی و بیراری، علیه تبعیر   
و بیحقروقری، عرلریره حرررومرت  
مرریهرربرری و برررای سرررنرر ررونرری  
 جمهوری اسالمی فرامیخواند.  

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٩٣ ،  ٦٣٣١ دیماه    ٨ 
 ٩١٦٢ دسامبر    
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 بیانیه حزب کمونیست کارگری در مورد اوجگیری خیزش توده ای برای سرنگونی جمهوری اسالمی  

دامــنــه جــنــبــش را هــر چــه 
گسترده تر کرد و توده های 
وسیع تـری را در شـهـرهـای 
هر چه بیشتـری بـه حـرکـت 
درآورد. و این امری است کـه 
بــیــش از هــمــه بــر عــهــده 
ف الین و نـهـادهـا و چـهـره 
های شناخته شده جنبشـهـای 

 اعتراضی در جام ه است.
 

یک شـر  دیـگـر تـقـویـت و 
گسترش جـنـبـش سـرنـگـونـی 
طــلــبــانــه جــاری اشــاعــه 
خواستها و ش ارهـای چـو و 
پـــیـــشـــرو و انســـانـــی در 
تظاهرات ها و تجـمـ ـات و 
راهپیمائی ها اسـت. نـبـایـد 
اجازه داد ش ـارهـای راسـت، 

مذهبی و نـاسـیـونـالـیـسـتـی، 
برد پیدا کند. هدف خـیـزش 
انقالبی مردم بـزیـر کشـیـدن 
جمـهـوری اسـالمـی اسـت امـا 
همه نیروهای اپوزیسیون به 
صف انقالب مت لق نیسـتـنـد. 
اتحاد و انسـجـام و قـدرت 
مبارزات در گـرو اشـاعـه و 
فــراگــیــر شــدن شــ ــارهــا و 
خواستها و اهدافی اسـت کـه 
مـتـضــمـن حـقــوط انســانـی و 
جهانشمول همه شهروندان و 
تــحــقــق آزادی و بــرابــری و 
رفاه همه انسـانـهـا بـری از 
هر نوع تـبـ ـیـ  و هـویـت 
تراشی ملـی و جـنـسـیـتـی و 
مذهـبـی و قـومـی و نـ ادی 
باشد. حـرکـت تـوده ای کـه 

گفتـمـانـهـا و خـف و جـهـت 
ارزشهای آن به ت تبات ملـی 
و مــذهــبــی و قــومــی آلــوده 
بــاشــد مــحــکــوم بــه شــکــســت 

 است.
 

توده مردم در جنـبـش جـاری 
اهداف و خواستهای بـر حـق 
ــد. در  ــی ای دارن و انســان

، در خــیــزش ١٨انــقــالب 
و در تـجـربـه  ٨٨انقـالبـی 

انقـالبـات مـوسـوم بـه بـهـار 
عرب نیز مردم با اهـداف و 
خواستهای برحق و انسـانـی 
ای بمیدان آمدند. این شـر  
الزم بـــرای پـــیـــشـــروی و 
پیروزی جنبشـهـای انـقـالبـی 
هست، ولـی کـافـی نـیـسـت. 

شر  دیگر وجود یـک حـزب 
رادیکال ف ـال و حـاضـر در 
صــحــنــه اســت کــه آرمــان و 
اهــــــداف انســــــانــــــی و 
ــری  ــراب ــه و ب ــخــواهــان آزادی
طلبانه توده مردم کـارگـر و 
ــف را  ــری ــش و ش ــک ــت ــم زح
نمایندگی کـنـد. حـزبـی کـه 
ــا و  ــه ــت ــاس ــه و ســی ــام ــرن ب
خـــواســـتـــهـــا و اهـــداف و 
ش ارهایش مـتـضـمـن نـقـد و 
نفی ریشه ای فقر و فـالکـت 
و تب یضات و متائن مـبـتـال 
به توده مردم و تحـقـق یـک 
جام ه انسانی مرفه و بـری 
از تب یضات و نـابـرابـریـهـا 
ــیــســت  ــمــون بــاشــد. حــزب ک
کارگری چنین حـزبـی اسـت. 

ما با تمام توان و امکـانـات 
خود میکوشیم خـیـزش تـوده 
ای جــاری کــه از شــهــرهــای 
خــراســان آغــاز شــده و بــه 
سرعت در حال گسـتـرش بـه 
شهرها و اسـتـانـهـای دیـگـر 
است هر چـه عـمـیـق تـر و 
متحد تر و سازمانیافته تـر 
به پیش بـرود و تـا بـزیـر 
کشیدن نظـام ضـد انسـانـی 
جــمــهــوری اســالمــی از پــای 

 ننشیند.
 

 به امید پیروزی
حــزب کــمــونــیــســت کــارگــری 

 ایران
 ،٥٩٣١دیماه  ٣
 ٢٠٥٨دسامبر  ٩٠ 

صبح امروز هرزاران نرفرر از مرردب  
شهرهای مشهد، نیشابور، بیرجرنرد  
و کاشمر، علیه گرانی و فرقرر و  
برریررررراری و عررلرریرره و ررعرریررت  
فالکتبار خود دست به ترظراهررات  
زدند و با شعارهای اسالب رو پرلره  
کردید مردب رو ذلره کرردیرد، دزد  
غررارت مرریرررررنررد دولررت حررمررایررت  
میرند، و برا شرعرار مرر  برر  

مرر  برر روحرانری،      دیرتراترور، 
خشررا و نررفرررت خررود را عررلرریرره  
حرومت فاسد اسالمری و دزدان  
حاکا به نمرایرش گریاشرترنرد. در  
مشرررهرررد نررریرررروهرررای سررررکررروب  
جررمررهرروری اسررالمرری مررردب را  
مررحرراصررره کرررده و دسررت برره  
تیراندازی هوایی زدنرد امرا مرردب  
با شعار نترسید نترسیرد مرا هرمره  

متحد و اسرتروار در      با ها هستیا، 
مقابل آنهرا ایسرترادنرد. نریرروهرای  
سرکوب ر اینبرار برا گراز اشر   
آور و ماشین آب پاش سراغ مرردب  
آمدند و مردب با سنگ به مقابلره  
بررا آنررهررا برررخرراسررتررنررد و عررلرریرره  
برریررررراری، گرررانرری و دزدی و  
فسادی که سراپای حررومرت را  
فرراگررفررتره اسررت، شرعررار دادنررد.  

مردب یزد، شاهرود، نوشهر، گرنراوه  
و نابهار نیز دست بره ترظراهررات  

 مشابه زدند.  
 

تظاهرات مردب شهررهرای خرراسران  
و شهرهای دی رر عرلریره فرقرر و  
گرانی، شروع تظاهرات میلریرونری  
مرردب در سرراسررر کشرور خرواهررد  
بود. روزی نریرسرت کره مرردب از  
رسانه های خود حرومتیان خربرر  
دزدی هررای کررالن مررقررامررات و  
آیت الرلره هرا را نشرنرونرد. مرردب  
میدانند که آستان قرد  ر روی  
در کررنررار گرروشررشرران بررر صرردهررا  
میلریرارد دالر ورروت و سررمرایره  
نشررسررترره و نرر ررونرره مررردب را  
سرکیسه میرند و فقر و فالکرت  
را به مردب تحمیل میرنرد. مرردب  
بودجه مصوب دولت و مدلر  را  
که خبر از اختصاص بودجه هرای  
کالن به مروسرسرات مریهربری و  
سرکوب ر و گروههرای اسرالمری  
در مررنررطررقرره و برریررت رهرربررری و  
مفتخوران حاکا و عدب تخصریر   
بودجه به نیازهای مردب مریردهرد،  
را دیده اند و میدانند کره اقرلریرت  
انر ررل حراکررا نرره خررواب هررای  

وحشتناکی برای آنرهرا دیرده انرد.  
مردب میدانند کره گررانری نران و  
آب و برررو و سررایررر مررایررحررترراج  
زنرردگرری شررروع شررده و زنرردگرری  
مشقت بارتری را در پیرش دارنرد.  
اعتراض در سراسرر کشرور زبرانره  
میرشرد، اعرترصرابرات قردرترمرنرد  
کارگری گستررش مری یرابرد و  

مردب به ستوه آمده، متحدتر و در  
ابعادی وسیعتر به میدان مریرایرنرد  
ترررا بسررراط حررراکرررمررران دزد و  
جنایرترررار را در هرا بر.ریر رنرد.  
تظاهرات امروز مرردب مشرهرد، در  
آیررنررده ای نررزدیرر  در سررراسررر  

 کشور گسترش خواهد یافت.  
حزب کمونیست کرارگرری هرمره  

مررردب در سررراسررر کشررور را برره  
گسترش اعتراض عرلریره فرقرر و  
گرررانرری و برریررررراری و عررلرریرره  

 ن.اول ران حاکا فرامیخواند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ،  ٦٣٣١ دیماه    ٢ 

 ٩١٦٢ دسامبر    ٩٨ 

 مردم شهرهای خراسان علیه فقر و گرانی دست به تظاهرات زدند 
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   ٤ اطالعیه شماره  
 مردم قلن نظام را نشانه گرفته اند 

تظاهرراترهرایری کره از دیرروز  
هفتا دیماه با شرعرارهرای مرر   
بر گرانی و بیرراری شرروع شرد،  
در تررظرراهرررات امررروز مررردب قررا،  
همدان و کرمانشاه بره شرعرارهرای  
مستقیما سرن ونی طلبانه تربردیرل  
شد. در قا مردب شرعرار مریردادنرد  
جمهوری اسالمری نرمری خروایرا،  

سریردعرلری      مر  بر حزب الرلره، 
حیا کن مملرتو رهرا کرن و در  
مرکز شهر همدان شعرار مریردادنرد  
مر  بر خامنه ای و جرمرعریرت  
دیررر رررری در حرررالررریررررررره بررره  
فرررمررانررداری ایررن شررهررر حررمررلرره  
مرریرررررردنررد شررعررار مررر  بررر  

جمهوری اسالمی سرر دادنرد. در  
کرررمررانشرراه جررمررهرروری اسررالمرری  
نررابررود بررایررد گررردد از جررمررلرره  
شررعررارهررای مررردب بررود. شررعررار  
مر  بر دیرتاتور و مرر  برر  
روحانی نیز از جرمرلره شرعرارهرای  
سررراسررری مررردب در اعررترررا ررات  
امروز بود. طبق گزارش دیر رری  
از قرررزویررن و رشرررت، مرررزدوران  
حرومت با مرردب درگریرر شردنرد  
اما جوانان با شردراعرت ترمراب برا  
آنها مقابله کردند و به ترظراهررات  
خود ادامه دادند. در قزویرن مرردب  
شررعررار مرریرردادنررد تررو  تررانرر   

 فشفشه، آخوند باید گا بشه.  

 
جنبشی که در سطرح کشرور  
شررروع شررده، جررنرربررشرری برررای  
سرن ونی حرومرت اسرت. مرردب  
ایرن حررررومرت را نررمریرخررواهرنررد.  
حرومت مشتی دزد و جنایترررار  
نمیخواهند، حرومت مریهربری و  
 د زن نمیخرواهرنرد، حرررومرتری  
که میلیاردها دالر صرف مسردرد  
و امامزاده میرنرد امرا اکر رریرت  
عررظرریررا مررردب را در فررقررر و  
مرررحررررومررریرررت نررر ررراهرررداشرررتررره  
نمیخواهند، رژیمی کره ترنرهرا برا  
سرررکرروب و جررنررایررت حرررررومررت  
مرریرررررنررد نررمرریررخررواهررنررد، مررردب  

حرومتی که هر کارگر و معرلرا  
و دانشدو و جوان معتر ی را بره  
زنردان مری انردازد نرمریرخرواهرنرد،  
حررومرت اعرداب و سرنر رسرار و  
شررنردره نرمریرخرواهرنرد، دخرالرت  
مرریهررب در زنرردگرری شرران را  
نمیخواهند. مرردب یر  زنردگری  
انسانی میخواهند، رفاه و عردالرت  
مرریررخررواهررنررد، آزادی و برررابررری  
مریرخرواهرنرد، حرررمرت و مرنرزلررت  
مرریررخررواهررنررد، آزادی زنرردانرریرران  
سیاسی را میخواهند، مرحراکرمره  
قراترالن مرردب و دزدان حراکرا را  
مرریررخررواهررنررد و در یرر  کررالب  
جامعه ای انسانی و حرررومرتری  

 انسانی میخواهند.  
 

حزب کمونریرسرت کرارگرری،  
کارگران و همه مرردب در سرراسرر  
کشور را به گسترش اعتصراب و  
اعتراض علیه فرقرر و گررانری و  
برریررررراری، عررلرریرره ترربررعرریرر  و  
برریررحررقرروقرری، عررلرریرره حرررررومررت  
مرریهرربرری و برررای سرررنرر ررونرری  

 جمهوری اسالمی فرامیخواند.  
 

حزب کمرونریرسرت کرارگرری  
 ایران 

دسرامربرر    ٩٣ ،  ٦٣٣١ دیماه    ٨ 
 ٩١٦٢ 

امرررروز هشرررترررا دیرررمررراه مرررردب  
کرمانشاه، شیراز، خرمشهر و خررب  
آباد به خیابان آمدند و بره فرقرر و  
گرانی و بریرحرقروقری و فسراد و  
بیعردالرتری اعرترراض کرردنرد. در  
تهران و برخری دیر رر از شرهررهرا  
نیروهای سرکوب از تر  حضرور  
مردب میدانها را قرو کررده انرد و  
در شهرهای دی ری مرردب بررای  
عصر امروز فراخروان تردرمرد داده  
انرد. در کررمرانشراه مرردب شرعرار  
مر  بر دیررتراترور، مرر  برر  
روحانی، زندانی سیاسی آزاد بایرد  
گردد، یرا مرر  یرا آزادی سرر  
دادند و علیه جمهروری اسرالمری  
و سیاست های ارتداعی اش در  
سررروریررره و لررربرررنررران و دیررر رررر  
کشررورهررای مررنررطررقرره اعررتررراض  
کررردنررد. تررظرراهرررات کررنررنرردگرران  
عر  خامرنره ای را نریرز آترش  
زدند. نیروهای سرکوب وحشیرانره  
به مردب حمله کرردنرد امرا مرردب  
آنررهررا را هررو کررردنررد و خررواهرران  
آزادی دست یر شردگران شردنرد و  

 به تدمد خود ادامه دادند.  
تظاهررات هرای امرروز در ادامره  

تظاهرات مردب شهررهرای خرراسران  
و یزد و نوشهر و شاهرود و گرنراوه  
و نابهار است. مرردب از فرقرر و  
گرانی و بیحرقروقری و از حررراب  
جرنررایررتررررار و دزد اسررالمری برره  
تنگ آمرده انرد و بره سریراسرت  
هررای جررمررهرروری اسررالمرری در  
منطقه و صرف مریرلریراردهرا دالر  
برای تقویت جریانات اسالمری در  
این کشورها و دزدی های کرالن  

آیت الله ها و مقامات حرررومرت  
اعتراض میرنند. اعترراض مرردب  
به کل حرومت و جهنمری اسرت  
که علیه اکر رریرت مرردب حراکرا  

 کرده است.  
 

زنان و مرردان آزاده، کرارگرران و  
جوانان، با روحیه ای مصما و برا  
اتحاد و یر.رارنر ری بره مریردان  
آمده اند تا بساط حاکمران دزد و  

جنایترار را در ها ب.یر رنرد. ایرن  
تظاهرات ها شروع مروج جردیردی  
از جنبرش سررنر رونری و عردالرت  
طلبانه مردب ایران علیه حرررومرت  
منحو  سرمایه داری اسرالمری  
است و در شرایطی کره برحرران و  
تشتت کل صفروف حرررومرت را  
گرفته است، دورنمای روشنری را  
برای گسرتررش ایرن اعرتررا رات  

 نوید میدهد.  

 
حزب کمونیست کرارگرری هرمره  
مررردب در سررراسررر کشررور را برره  
گسترش اعتراض عرلریره فرقرر و  
گرررانرری و برریررررراری و برررای  
سررنر رونری جرمرهروری اسرالمری  

 فرامیخواند.  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ، ٦٣٣١ دیماه    ٨ 
 ٩١٦٢ دسامبر    ٩٣   

 تظاهرات به شهرهای دیگر کشیده شد 
 جنبش سرنگونی با قدرت به پیش میرود 
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   ٥ اطالعیه شمار 
 شهر دیگر دست به تظاهرات زدند  ٢١مردم در بیش از 

در روز سرروب شررروع اعررترررا ررات  
علیه جمهوری اسالمی، مردب در  

شهر دی ر ترظراهررات    ٩٥ بیش از  
هررای پرررشرروری سررازمرران دادنررد.  

خررب آبراد، ایریه، دزفرو ،      کاشان، 
    اصررفررهرران، شررهررر کرررد،     شرریررراز، 

کرمانشاه، بهشهر، بدنورد، کررج،  
گرگان، برهربرهران، سراوه، زنردران،  
بررنرردرعرربررا ، تررربررت حرریرردریرره،  

    آمررل، مررالیررر،     کرررمرران، اهررواز، 
اردبیل، ابرهرر، دلریردران، دورود و  
تهران از جمله شهرهایری هسرترنرد  
که امروز با شعارهای سرن رونری  

 طلبانه به تظاهرات پیوستند.  
 

مررردب در نرردررف آبرراد و کرراشرران  
عررررر  خررامررنرره ای را پررایرریررن  

کشرریرردنررد، در اراع بررا شررعررار  
مر  بر خامنه ای بره پرایر راه  
بسیج حمله کرردنرد و ترابرلرو آنررا  

در دورود مررزدوران      پرراره کررردنررد، 
حرررررومررت برره مررردب ترریرررانرردازی  
کردند و از نند کشته و زخرمری  
صررحرربررت مرریررشررود. شررعررارهررای  
تظاهرات مردب در نقاط مرخرترلرف  
کشررور ایررنررهررا بررود  مررر  بررر  

    مر  بر دیررتراترور،     خامنه ای، 
مر  بر سرترمر رر، خرامرنره ای  
بدونه بزودی سررنر رونره، کرارگرر  
معلا دانشردرو اترحراد، اصرولر ررا  
اصالح طلب دی ر تمامه مراجررا،  
حرومت زور نرمریرخروایرا پرلریر   
مزدور نمیخوایا، نان کرار آزادی.  
در تررظرراهرررات هررای امررروز نرریررز  

 تعدادی از مردب دست یر شدند.  
 

جنربرشری کره در سرطرح کشرور  
شررروع شررده، جررنرربررشرری برررای  
سرن ونی حرومرت اسرت. مرردب  
ایرن حررررومرت را نررمریرخررواهرنررد.  
حرومت مشتی دزد و جنایترررار  
نمیخواهنرد، حرررومرت مریهربری  
نمیخرواهرنرد، حرررومرت  رد زن  
نررمرریررخررواهررنررد، حرررررومررترری کرره  
میلیاردها دالر صررف مسردرد و  
امامزاده مریرررنرد امرا اکر رریرت  
عررظرریررا مررردب را در فررقررر و  
مرررحررررومررریرررت نررر ررراهرررداشرررتررره  
نمیخواهند، رژیمی کره ترنرهرا برا  
سرررکرروب و جررنررایررت حرررررومررت  
مرریرررررنررد نررمرریررخررواهررنررد، مررردب  

حرومتی که هر کارگر و معرلرا  
و دانشدو و جوان معتر ی را بره  
زنردان مری انردازد نرمریرخرواهرنرد،  
حررومرت اعرداب و سرنر رسرار و  
شررنردره نرمریرخرواهرنرد، دخرالرت  
مرریهررب در زنرردگرری شرران را  
نمیخواهند. مرردب یر  زنردگری  
انسانی میخواهند، رفاه و عردالرت  
مرریررخررواهررنررد، آزادی و برررابررری  
مریرخرواهرنرد، حرررمرت و مرنرزلررت  
مرریررخررواهررنررد، آزادی زنرردانرریرران  
سیاسی را میخواهند، مرحراکرمره  
قراترالن مرردب و دزدان حراکرا را  
میخواهند و در ی  کرالب رفراه  
و آزادی میخواهند، جرامرعره ای  
انسررانرری و حرررررومررترری انسررانرری  

 میخواهند.  

حررزب کررمررونرریررسررت کررارگررری،  
کارگران و همه مرردب در سرراسرر  
کشور را به گسترش اعتصراب و  
اعتراض علیه فرقرر و گررانری و  
برریررررراری، عررلرریرره ترربررعرریرر  و  
برریررحررقرروقرری، عررلرریرره حرررررومررت  
مرریهرربرری و برررای سرررنرر ررونرری  

 جمهوری اسالمی فرامیخواند.  
 

جمهوری اسالمی بایرد سررنر رون  
 شود 

 زنده باد سوسیالیسا  
آزادی، بررررابرررری، حرررررررومرررت  

 کارگری  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ،  ٦٣٣١ دیماه    ٣ 
 ٩١٦٢ دسامبر    ٣١ 

 

آتــش خشــم 
مردم زبانـه 

 میکشد
با تاری  شدن هوا در روز نرهرا  
دیررمرراه ابررعرراد حضررور مررردب در  
تظاهررات هرا هرمره جرا بسررعرت  
گسترش یافت و اعترا ات ابعراد  
تازه ای گرفت. حمله بره مرراکرز  
سرکوب در شرهررهرای مرخرترلرف  
شروع شده است. در اهرواز گرفرتره  

هزار نرفرر ترا سراعرت    ٥١ میشود  
شررب در خرریررابرران برروده انررد.    ٦٩ 

سنندج به تظاهرات پیوست. مرردب  
خشم ین و انقالبی، دادگسرترری  
کاشان را مورد حمله قررار دادنرد  
و پوستر خامنه ای را آتش زدنرد،  
ی  فرمانداری را در استان خررب  
آباد آتش زدنرد و بره ترعردادی از  

مراکز دولتی حرمرلره کرردنرد، در  
مشهد موتورهای سرکوبر رران را  
آتش زدند و سرکوب ران را ترار و  
مار کرردنرد، فررمرانرداری اراع  
توسط مردب تصرف شد، در ترهرران  

بره پرایرر رراه هررای بسریررج حرمررلرره  
کررردنررد، در کرررج مرروتررورهررای  
سرکوب ران را به آتش کشریردنرد،  
در زندان و شهسوار بسیردریران را  
تار و مار کردند، در مالیر دفرترر  

اماب جمعه را سنر ربراران کرردنرد،  
در بندرعبا  بنر خرامرنره ای را  
آتش زدنرد، در شریرراز برا شرعرار  
تو  تان  مسلسل برنرر قراسرا  
سلیمانی را و در کرمانشاه پررنرا  

جمرهروری اسرالمری را بره آترش  
 کشیدند. 

 
 زنده باد مردب انقالبی 

 سرن ون باد جمهوری اسالمی  

 ١ اطالعیه شماره  
 حمله به مراکز سرکوب حکومت شروع شده است 
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امروزدها دیماه در نهارمریرن روز  
شروع خیزش سراسری مردب علریره  
جررمررهرروری اسررالمرری شررهرررهررای  
بیشتری بره جرنربرش سررنر رونری  
طلبانه و آزادیخواهانه پریروسرترنرد.  

ایرالب،      نهاوند، دورود، الریر رودرز، 
ترربررریررز، اصررفررهرران، نرردررف آبرراد،  
    مشهد، کرمان، شهریار، سرنرنردج، 
بررانرره، ارومرریرره، خرروی، مررراغرره،  
خرمردره زنردران، ایرالب، برهرشرهرر،  

شروشرترر،      نورآبراد،     شهر ا، رشت، 
شراهررود، قرلرعره      نرهراونرد،     همدان، 

حسررن خرران، شررهررریررار، اسرردآبرراد  
تهران، ساوجبرالغ، اراع، اهرواز،  
کرج، دهدشت، هشت رد، نابرهرار  
و تاکستان از جرمرلره شرهررهرایری  
هسررتررنررد کرره امررروز دسررت برره  
تظاهرات زدند و علیره جرمرهروری  
اسررالمرری و خررامررنرره ای شررعررار  
دادند. در تهران در نندیرن نرقرطره  
تررظرراهرررات جررریرران دارد. مررردب  
آزادیخواه در رشرت شرعرار مرر   
برر سرر.رراهری دادنررد و در برررخرری  
شهرها شرعرار مریردادنرد ایرنرهرمره  

لش ر آمده علیه رهبر آمرده و در  
خرب آباد و نهاوند بره برانر  هرا  
حررمررلرره کررردنررد. و شررعررار مررردب  
هشتر ررد جروهرر اعرتررا رات را  
بخوبی نشان مریرداد  ایرن آخرریرن  
کالمه هردف فرقرط نرظرامره. در  
کرمانشاه و ساوجبالغ بنر خامرنره  
ای را پایین کشیردنرد. در ترهرران  
مالباخت ان نیز امروز در مرقرابرل  
کاس.ین شرعربره الرونرد دسرت بره  

 تدمد زدند و شعار دادند.  
شعار محوری مردب در شهررهرای  

مرخرترلرف عرلریره خررامرنره ای و  
 کلیت جمهوری اسالمی است.  

 
قابل توجه است کره اعرتررا رات  
مردب در رسانه های بین الرمرلرلری  
بازتاب وسیرعری داشرتره اسرت از  
جمله در رسرانره هرای اسرتررالریرا،  

آمررریرررررا، بررلرر یرر  و      ایررتررالرریررا، 
 همینطور در رسانه های عربی.  

 
جمهوری اسالمی بررای مرحردود  
کردن خبررسانی امروز ترلر رراب و  

اینستاگراب را مسردود کررد امرا  
مردب بسرعت با فریرلرتررشرررن بره  
مقابله برا آن بررخراسرترنرد. خریرا   
کرده اند مریرتروانرنرد جرلرو اطرالع  

 رسانی را ب یرند.  
 

 زنده باد مردب آزادیخواه  
 سرن ون باد جمهوری اسالمی  

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ، ٦٣٣١ دیماه    ٦١ 
 ٩١٦٢ دسامبر    ٣٦   

 نهارمین روز خیزش مردب    ٢ اطالعیه شماره  
 تظاهرات ها در سراسر کشور ادامه دارد 
 این آخرین کالمه، هدف فقف نظامه 

در رشت سیل عظیا جرمرعریرت در  
خیابان هرا هسرترنرد. در اسردآبراد  
همدان نیروهای امنیتی حرومرت  
در مقابل مردب به وحشرت افرتراده  
و با دست.ان ی به اینرور و آنرور  
میروند. در نردرف آبراد اصرفرهران  
مرررردب جرررانرررانررره در مرررقرررابرررل  
سرکوب ران مقاومرت مریرررنرنرد.  
در تهران به برخی مرراکرز حرمرلره  
کردند و خودرو نیروی انرترظرامری  
را به آتش کشریردنرد. در مرراغره  
فرمانداری شرهرر بردسرت جروانران  
انقالبی به آتش کشریرده شرد. در  

  ٦١٤ شاهین شهر اصفهان گرردان  
سرکوب در محراصرره مرردب قررار  
گرفت. در ترویسررکران مراشریرن  
فرمانداری را آتش زدند. در ایریه  
گزارش میرسد که تماب شرهرر بره  
دست مرردب افرتراده و نریرروهرای  
سرکروب فررار کررده انرد. دفرترر  
اماب جمعه و مرکز سر.راه در ایرن  
شررهررر مررورد حررمررلرره مررردب قرررار  
گرفته است. در اراع به پای راه  
بسیج حمله کرردنرد. در شروشرترر  
درگیری برا سررکروبر رران ادامره  
دارد. مردب خودرو سرکوب رران را  
محراصرره کررده و آنرهرا را خرلرد  

سررالح کررردنررد. در کرررمررانشرراه  
پای اه بسیرج را در اعرترراض بره  
شلی  گلوله از این پرایر راه بره  
سوی مردب به آتش کشیردنرد. در  
شرریررراز و سرراوه بسرریرردرری هررا را  
فراری دادند. در این پاسر  مرردب  
است به سرکوب ران و حررومرتری  
که کرونرررترریرن مرفرری بررای  
اعتراض باقری نر ریاشرتره اسرت.  
کونرررترریرن حرقری بررای ابرراز  

وجود مرردب قرائرل نشرده و سراده  
ترین اعتراض مردب را با شرالو و  
زندان و شرررنردره و اعرداب داده  
اسررت. ایررن پرراسرر  مررردب برره  
حررومرتری اسرت کره برنرد برنرد  
قرروانرریررنررش در  رردیررت بررا مررردب  
نوشته شده است و ارگران هرایرش  
صرررفررا برره مررنررظررور کررنررتررر  و  
سرکوب مردب سرازمران داده شرده  
اسررت. ایررن پرراسرر  مررردب برره  

حرومرت مشرتری دزد و عرقرب  
مانده و جنایترار اسرت کره سره  
نسل مردب را تباه کررده اسرت. و  
ایررن هررنرروز شررروع مرراجرررا اسررت.  
روزی که آیت اللره هرای دزد و  
حاکرمران جرنرایرترررار در دادگراه  
های علنی به محاکمره کشریرده  
شوند دیر نیست. حررومرت سریراه  
اسالمی برایرد سررنر رون شرود و  
کلیه قوانینش به زباله دان ریختره  

شررود و کررلرریرره ارگرران هررای  
 سرکوبش بالفاصله منحل شوند. 

 زنده باد مردب آزادیخواه 
 

 سرن ون باد جمهوری اسالمی 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ، ٦٣٣١ دیماه    ٦١ 
 ٩١٦٢ دسامبر    ٣٦   

   ٨ حزب کمونیست کارگری  اطالعیه شماره  
 چهارمین روز خیزش مردم: مردم به پیشروی ادامه میدهند
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اعتـتـابـات و تـجـمـ ـات 
قدرتمند و مسـتـمـر شـمـا 
کـــه در شـــکـــل گـــیـــری 
تظاهـرات هـای روزهـای 
گذشته نقش مهـمـی ایـفـا 
کـــرده اســـت، اکـــنـــون 
مـیـتــوانـد نـقـش تـ ــیـیــن 
کــنــنــده ای در فضــای 
سیاسی امروز ایفـا کـنـد. 
تــظــاهــرات تــوده ای و 
وســیــ ــی کــه در ســراســر 
کشور شـروع شـده اسـت، 
وض یت جمـهـوری اسـالمـی 
را بسرعـت بـحـرانـی تـر 
کرده و هر روز اب اد بـن 
بست و بحران حکـومـت را 
تشدید میکند. در پـرتـو 
این خیزش وسیـع کـه در 

ــان  ــری ــور ج ــر کش ــراس س
دارد، توازن قـوا هـرچـه 
بیشتر به زیان حکومت و 
بـه نــفــع طــبــقــه کــارگــر 
تــغــیــیــر کــرده اســت. در 
چنین شرایطی اعتتابات 
شـمـا خـون تـازه ای بــه 
تظـاهـرات هـا مـیـدهـد، 
مانـع سـرکـوب و کشـتـار 
مــردم مــیــشــود و بــحــران 
حکومت را وارد فاز نهایی 

 میکند. 
 

مـقـابـل  ١٨تجربه سـال 
همه ما قرار دارد. زمانی 
که حکومت شاه در بـرابـر 
تظـاهـرات هـا دسـت بـه 
حکومت نظامی در تـهـران 

ــر زد،  ــگ ــر دی ــه و ده ش
کارگران با اعتتاباتشان 
بــه مــیـــدان آمــدنـــد و 
ناتـوانـی حـکـومـت را ده 
چندان کـردنـد. حـکـومـت 
توان سرکـوب تـظـاهـرات 
ها از یک طرف و خاتمه 
دادن بـه اعـتـتـابـات را 
نــداشــت و در چــنــیـــن 
شــرایــطــی بــار دیــگــر و 
بســرعــت تــظــاهــرات هــا 
جــان تــازه ای گــرفــت و 
ــا اعــتــتــاب  ــا ب ــت ــای ــه ن
ســراســری کــارگــران کــمــر 

 حکومت شاه شکست. 
هـــمـــه جـــا دســـت بـــه 
اعتتاب بزنـیـد و نـقـش 
تــاریــخــی خــود را ایــفــا 

کنید. اعـتـتـابـات شـمـا 
هــمــگــام بــا تــظــاهــرات 
هایی که هرروز تندتر و 
ــود،  ــش ــی ــر م ــرده ت ــت گس
ماشین سرکوب حکومـت را 
فلج مـیـکـنـد. نـبـایـد بـه 
حـکــومـت فـرصــت داد تــا 
خــودش را جــمــع و جــور 
کـــنـــد و بـــا ســـرکـــوب 
اعتراضات بـتـوانـد مـردم 
ــقــن  ــان ع ــاب ــی را در خ
براند. دست به اعتـتـاب 
بزنید و تجم ات خـود را 
برگزار کنـیـد. شـمـا ایـن 
قدرت را دارید کـه کـمـر 
حکومت اسـالمـی سـرمـایـه 

سال فقـر  ٩٣داران را که 
و محرومیت و بـیـحـقـوقـی 

را به شما تحـمـیـل کـرده 
 است بشکنید. 

 
سرنگون باد حکومـت ضـد 
زن، ضــد کــارگــر، ضــد 

 آزادی و ضد بشر اسالمی
ــه ای  ــ  ــام ــاد ج ــده ب زن
انسانی، مـرفـه و آزاد و 

 برابر 
 

حزب کمونیـسـت کـارگـری 
 ایران

 
 ٥٩٣١دیماه  ٥٥
 ٢٠٥٨ژانویه  ٥ 
 

 کارگران، م لمان، دانشجویان، کارمندان 
 اعتتابات را شروع کنید و ماشین سرکوب را فلج کنید
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دسامیر مردم ایران دست بـه  ٢٨از روز پنجشنبه 
اعتراضات وسیع و گسـتـرده ای عـلـیـه حـکـومـت 
استبداد مذهبی در ایران زده انـد کـه هـمـچـنـان 
نیز با قـدرت ادامـه دارد. ایـن اعـتـراضـات در 
دهها شهر ایران از شمال تا جنوب و از شرط تـا 
غرب جریان دارد. این اعتراضات با شـ ـارهـایـی 
علیه فقر و گرانی و بـیـکـاری شـروع شـد و بـه 
سرعت  کل جمهـوری اسـالمـی را بـ ـنـوان عـامـل 
اصلی تباه کردن زندگی مردم مورد حـمـلـه قـرار 

 داد. 
 

در سومین روز این اعـتـراضـات مـیـان نـیـروهـای 
حکومتی و مردم م ترض درگیری هـایـی رخ داده 
است و در شهر دورود در استان لرستان چند نفـر 
در اثر تیراندازی مامورین پلیس کشته و زخـمـی 
شده اند و صدها نفر بازداشت شـده انـد. مـردم 
م ترض جواب این خشونت ها را بـا حـمـلـه بـه 
مراکز سرکوب حکومتی مـیـدهـنـد و عـکـس هـای 
خامنه ای و خمینی را ب نوان سمبل هـای نـظـام 
به آتش میکشند و علیه خامنه ای و روحـانـی و 

 کل حکومت و هر دو جناح آن ش ار میدهند. 
 

واق ـیـت ایـن اسـت کـه مـردم ایـران، جـمـهـوری 
اســالمــی را نــمــی خــواهــنــد و ایــن را در ایــن 

اعتراضات با ش ارهای جمـهـوری اسـالمـی نـابـود 
باید گردد و مرگ بر خـامـنـه ای و روحـانـی و 

آزادی   مرگ بر دیـکـتـاتـور و شـ ـار نـان، کـار،
فریاد میزنـنـد. اقشـار مـخـتـلـف مـردمـی کـه از 
فشارهای اقتتادی و ستم سیاسی و مـذهـبـی بـه 
ستوه آمده اند و زنانی که از ساده تـریـن حـقـی 
محروم شده اند، در این تظاهرات شرکت دارنـد. 

سـال  ٩٣این اعتراضات پاسخ عادالنه مردم به 
بیحقوقی، فقر و بیحرمتی و اعدام و   محرومیت،

شکنجه است. مردم مـیـخـواهـنـد ایـن حـکـومـت را 
سرنگون کنند و حکومتـی غـیـر مـذهـبـی، آزاد و 
سکوالر برقرار کنند کـه تضـمـیـن کـنـنـده رفـاه 
مردم، برابری زن و مرد و تضمین کـنـنـده کـلـیـه 

 آزادی های سیاسی و مدنی باشد. 
 

حضور ف ال زنان در این اعـتـراضـات یـک وجـه 
مهم و درخشان این اعتراضات اسـت. در خـیـزش 

نـیـز زنـان در صـف  ٢٠٠٣میلیونی مردم در سال 
اول اعــتــراضــات حضــور داشــتــنــد تــا حــکــومــت 
آپارتاید جنسی را به چالش بـکـشـنـد. یـک روز 
قبل از شـروع اعـتـراضـات اخـیـر در ایـران زن 
جوانی در خیابان انقالب دررمرکز شهر تهران در 
اعتراض بـه حـجـاب اجـبـاری، روسـری خـود را 
برداشت و به پرچمی تبدیل کرد و در هوا تکـان 

داد.  و امروز فراخوان مداف ین زنـان ایـن اسـت 
که زنان ححاب هایشان را که سمبل بـیـحـقـوقـی 

 آنها است بردارند. 
 

از شما می خواهیم که از اعتراضات حق طلبانـه 
زنان و مردان جسور در ایران حمایت کـنـیـد. بـا 
ارسال پیام و یا با شرکت در تجمـ ـاتـی کـه در 
شهرهای مختلـف در حـمـایـت از مـبـارزات مـردم 
ایران سازمان داده میشود همبستگی تان را نشان 
بدهید. به دول اروپایی فشار بیاورید که از هر 
نوع مماشات با جمهوری اسالمی خودداری کننـد و 
روابف دیپلماتیک خود را با این حـکـومـت قـطـع 
کنند و سفارت هایش را ببندند. خـواهـان آزادی 
زندانیان سیاسی و دسـتـگـیـرشـدگـان اجـتـمـاعـات 
اخیر شوند و مـقـابـلـه خشـونـت آمـیـز جـمـهـوری 
اسالمی با م ترضین را محکـوم کـنـنـد. جـمـهـوری 
اســالمــی یــک رکــن مــهــم جــنــبــش ارتــجــاعــی و 
تروریستی اسالم سیاسی است و سرنگـونـی آن در 
ایران، عمر این جنبش سیاه را در همـه جـا بـه 
سرعت کوتاه خواهد کرد. مـردم ایـران شـایسـتـه 

 حمایت شما در سطح جهان هستند. 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
  ٢٠٥٨دسامبر  ٩٥

 خطاب به مردم دنیا: 
 از اعتراضات مردم بپاخاسته ایران حمایت کنید
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 زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان اخیر باید فورا آزاد شوند

زنده باد مردمی کـه در 
تظاهرات هایشان ش ار 
زنــدانــی ســیــاســی آزاد 
ـــردد را در  ـــد گ ـــای ب
کرمانشاه و سـنـنـد  و 
ــاد  تــهــران و ... فــری
زدند. این یـک خـواسـت 
سراسری و مـهـم مـردم 
است که بایـد در هـمـه 
تظـاهـرات هـا طـنـیـن 
انـــداز شـــود. کـــلـــیـــه 
ــاســی، ــیــان ســی ــدان   زن

ــان  ــم ــل ــ  ــران و م ــارگ ک
دانشـجـویـان و   زندانی،

زنان م ترض و ف الیـن 
اجتماعی زندانی بـایـد 
فورا و بی قید و شـر  
آزاد شــــــــــونــــــــــد. 

دستگیرشدگـان روزهـای 
گذشته نیـز بـخـشـی از 
زنـــدانـــیـــان ســـیـــاســـی 
هستند و بایـد فـورا و 
ــد و  ــی ــو ق ــی ــدون ه ب

 شرطی آزاد شوند. 
 

ــراضــات  ــه اعــت در هــم
باید خواست هـای مـهـم 
و محوری مردم از جملـه 
آزادی هــای سـیــاســی و 
آزادی زندانیان سیـاسـی 
با صدای بلنـد شـنـیـده 
شــود. بــایــد در هــمــه 
شــهــرهـــا هــمـــراه بـــا 
خانواده های زنـدانـیـان 
سیاسی و دستگیرشدگان 
روزهای اخیر در مقابـل 

ــز  ــراک ــا و م ــدان ه زن
حکومتی تـجـمـع کـرد و 
هــمــه جــا حــکــومــت را 

 تحت فشار قرار داد. 
 

دســتــگــیــری و زنــدانــی 
کــــردن کــــارگــــران و 
دانشجویـان و فـ ـالـیـن 
سیاسی، دستگیری زنان 
م ترض و مردم ناراضی 

ســـالـــه  ٩٣ســـیـــاســـت 
حــکــومــت ســرکــوبــگــر 
اسالمی بوده است. باید 
ایـن ابــزار را از دســت 
ــم  ــاک ــاران ح ــک ــت ــای ــن ج
گــرفــت. اعــتــراض بــه 
دزدی ها و جنایت هـای 
حکومـت، اعـتـراض بـه 

تحمیل فقر و محرومیـت 
ــه اکــثــریــت عــظــیــم  ب
ــه  ــراض ب ــت ــردم، اع م
دخــالــت حــکــومــت در 
زندگی روزمـره زنـان و 
ــه  ــراض ب ــت ــردم، اع م
حکومتی که زنان را از 
هر حقی محروم ساختـه 
اســت، اعــتــراض بــه 
تـــحـــمـــیـــل حـــجـــاب و 
جداسازیـهـا، اعـتـراض 
به بیـکـاری و گـرانـی، 
اعتراض به حقوط های 
چند بار زیر خف فقر، 
اعتراض به شکـنـجـه و 
اعدام و قتاص، و در 
یـک کـال اعـتـراض بــه 

سـال  ٩٣حکومـتـی کـه 

مشــغــول جــنــایــت بــوده 
است، حق مسـلـم مـردم 
ــــن ســــران  اســــت. ای
حکومتند که بـایـد بـه 
جرم چهاردهـه جـنـایـت 
ــیــه مــردم  مســتــمــر عــل
دســتــگــیــر و مــحــاکــمــه 

 شوند. 
 

ــردم آزاده  ــه م روزی ک
درهـــای زنـــدانـــهـــا را 
بشکنند و عزیزان مردم 
را از زنــدان بــیــرون 

 بیاورند دیر نیست. 
حزب کمونیست کارگـری 

 ایران
ــمــاه  ٥٠  ٩٥، ٩٣١ ٥دی

 ٢٠٥٨دسامبر 
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بار دی ر، این بار بسیار قردرترمرنرد  
تررر و وسرریررد تررر ترروده مررردب در  
خیابان حضور یرافرترنرد. تروده بره  
جان آمده این بار بسیار شفراف ترر  
و صریح تر خواستار برنیرده شردن  
 بساط جمهوری اسالمی شدند.  

مفسران و کارشنراسران برورژوازی  
خودشان را به گریرج سرری زدنرد  
که مرنرشرا اعرتررا رات را پریردا  
کنند و البته هر نره مریر رردنرد  
ظاهرا بیشتر گیج میشوند! الربرتره  
آنرهرا گریرج و خرنرگ نریرسرترنرد  
کامال آگاهانره در جرهرت حرفر   
حاکرمریرت سررمرایره در ایرران در  
تالش هستند. هرر جروری هسرت  
تا اطالع وانوی منشا اعتررا رات  
را به جرنراح اصرولر ررا و کسری  
مانند رئیسی جرالد  الربرتره زبران  
ایشان برای گفتن صرفرت واقرعری  
او نمی نرخد، البد نون خشونرت  
کالمی دارد، صررفرا بره عرنروان  
ی  کاندیدای سراده انرترخرابرات  
یاد میرنند کره گرویرا برازی را  
برراخررترره حرراال دارد ج ررر زنرری  
میرند!( نسربرانردنه کره گرویرا  
قصررد داشررترره حررالرری از حسررن  
روحانی بر ریررد امرا آتشری کره  
برافروختره دامرن خرودآقرا و کرل  
حرومت جرمرهروری اسرالمری را  
گرفته است. البته این تا زمرانری  
است که مطمئن شوند که دیر رر  
جمهوری اسالمی قادر به کنرترر   
امررور نرریررسررت . دارنررد مررزه مررزه  
میرنند که ببینند میتواننرد پسرر  
شاه را این بار در ماه بنشانرنرد ترا  
شاید این بار شاه را به جای شیر   

 به ما مردب تحمیل کنند. 
این را دی رر مرفرسرران برورژوازی  
هررا قرربررو  دارنررد کرره در آن  

کشررورهررای کرره دیرررررترراترروری  
فررردی سرررمررایرره حرراکررا اسررت  
خاصیت این دیرتاتوریرهرا مرنردرر  
به انفدارهای اجتماعری مریرشرود  
که قابل کنتر  نریرسرت و اولریرن  
کسی قربانی میرشرود خرود فررد  
دیرتاتور است. البتره ایرن را هرا  
با غصه های هزار و ی  شربری  
بیان میرنند که اطرافیان نراالیرق  
امررور دنرریررا را مرروافررق طرربررد  
دیرتاتور جلوه میدهرنرد و وقرتری  
دیرتاتور مریرفرهرمرد کره کرار از  
کار گریشرتره اسرت. از صرفرات  
شخصی دیرتاتور یا شیطان مری  
سازند یا دلقر  خربریر  کره او  
دوست دارد دنیا را آن جور دوسرت  
دارد ببینند و اطرافیان ها مروافرق  
امر ایشان دنیا را به ایشران نشران  
میدهنرد. از بریرمراریرهرای روانری  
شررخرر  دیرررررترراتررور هررا پرررده  
برمیدارند که دنار تروهرا دشرمرن  
است و همه نیز را تروطرئره مری  
بیند و  منا ی  برد  هرا دارد!  
و صد البته دواب طروالنری مردت  
دیرتاتور همه تقصیر مرردب اسرت  
نرا که این دیرتاترور حررفرهرای  
را میزند که مرردب دوسرت دارنرد  
بشنوند. و وا ح و مربررهرن اسرت  
دیرتاتوری کره یر  جرورهرای  
دولت اش پسوند سروسریرالریرسرا و  
دموکراتی  و کمونیسرا داشرتره  
باشد بی ش  فردی اسرت کره  
همه خصوصیات باال را دارد امرا  
برعرر  دیرررتراترورهرای دیر رر  
حرف د  مردب را نرمریرزنرد برلررره  

 دشمن شماره ی  مردب است. 
اما منشا اعترا ات اخیر نه خلرد  
الساعه بوده نه گرانی تخا مررغ،  
منشا این اعترا رات بررمریر رردد  

کره    ٥٢ بهمن سا     ٩٩ به فردای  
حرومت اسالمی با یراری هرمره  
دو  غربی به مردب ایران ترحرمریرل  
شررد تررا مررردب را ازکرررده خرروده  
پشیمان سازند. منشا اعرتررا رات  

دهه فساد و تبراهری و    ٤ اخیر به  
جنایت و اعداب و اسید و حردراب  
و کودع آزاری و گرسنر ری و  
بی حقوقری مرطرلرق کرارگرران و  
زنرران و کررودکرران بررر مرریرر ررردد.  
انفدار اجتمراعری کرنرونری قرابرل  
پیش بینی بود، همان ونه که مرا  
کمونیستهای متشررل در حرزب  
کمونیست کارگری همیشه بر آن  
تاکید کردیا. بهانه ای الزب برود،  
بهانه ای بسیار کرونر  بررای  

 ی  اتفاو بزر . 
 

منشا این اعترا رات را برایرد در  
دهه کنونی بر عرلریره    ٤ مبارزات  

جمهوری اسالمی جستدرو کررد.  
مبارزه ای در همه وجوه زنردگری  
از نوع لبا  پروشریردن ترا مربرارزه  
برای ی  لقمه نان بخور و نمیرر.  
از مرربررارزه برررای شرراد بررودن در  
ی  روز برفی یا وسط نله داغ  
تابستان. از مبرارزه بررای گرفرترن  
سررراده دوسرررت دارب در گررروش  
دلبری تا شنیدن ی  مروسریرقری  
که به قلبرت خسرتره ات آرامرش  
ببخشد،  تا مبارزه بررای داشرترن  
یر  زنردگرری سراده امررا پررر از  
آرامش برای ی  انسان مترمردن.  
مبارزه برای بیان حرف دلرت. ایرن  
هررا هرریرر رررررداب فررراهررا نرربرروده و  
نیست برای هرر برخرشری از ایرن  
خواسته ها هزینه بسیار سرنر ریرن  

 داده شده است. 
کارشناسان خبره بورژوازی خیلری  

اگر بخواهند به عقب بروند ترا بره  
منشا اعترا ات جاری پی ببرنرد  

بریرشرترر عرقرب نرمری    ٨٨ تا سا   
روند. البرتره از هرمره ترالرشرهرای  

هرا    ٣١ تا    ٨٨ مبارزاتی بین سا   
می.رند و از همه شرروه مربرارزات  

ها فرقرط بره انرترخرابرات    ٨٨ سا   
کیایی حرومتی اشاره میرننرد.  
اما بره واقرد اگرر از هرا وقرایرد  
نهار دهره بر ریریرا در فراصرلره  
هشرت سررالره گریشررتره مربررارزات  
کارگران در سطح وسید هر نرنرد  
پراکنده ادامه داشته کره اوج آنررا  
را در ه.رو و آذر آب و هفت تر.ره  
مشاهده کردیا. جنبش کرارگرری  
در همه این سالها برا ترالش زیراد  
پرررنررا مرربررارزه بررر عررلرریرره و ررد  
موجود را برافراشته نر ره داشرتره  

 است.  
بررورژوازی برره شرردت در تررالش  
اسررت کرره رهرربررری خررودش بررر  
جنبش سرن ونی ترحرمریرل کرنرد.  
نپ سنتی بار دیر رر هرنروز در  
شش و بش نر رونر ری جرنربرش  
سرن ونی کنونی مرانرده اسرت و  
شرط و شروط دارد می یارد اگرر  
ایندور باشد و آندور نربراشرد ایرن  
مبارزات برر حرق اسرت. فررصرت  
تنگ است ما تنرهرا برخرشری از  
این مبارزه نباید باشیا بلرره برایرد  
رهبر این جنربرش شرویرا. جرنربرش  
سوسیالیستی طبقه کرارگرر برایرد  
رهبری جنبش سرن ونی بر عهرده  
گیرد. این جرنربرش مرترحرزب هرا  
هست و حزب خودش یعنی حرزب  
کرمرونرریرسررت کرارگررری را دارد.  
فعالین کارگری حتما این روزهرا  
برا ایررن سرروا  کرارگررران کرره برره  
شرردت خررودش را مررطرررح کرررده  

است روبرو شدنرد کره رهربرر ایرن  
اعتررا رات نره کسری اسرت و  
بعد از سرن ونری نره مریرشرود   

 جواب باید روشن و صریح باشد. 
دارنررد مررقرردمررات یرر  مسررلرر     

دی ر را فراها میررنرنرد ایرن برار  
نرربررایررد برر رریاریررا تررالش هررای  
فداکارانه بسیاری از رفرقرای مرا  
به هدر رود. به سررانردراب رسریردن  
جنبش سرن ونی که روز بره روز  
دارد وسعت می یررد و تروده ای  
مررریرررشرررود فرررقرررط از دسرررت  
سوسیالیستها و کمرونریرسرترهرا برر  
می آید. برای این امر الزب اسرت  
شعار آزادی و بررابرری در دهران  
هررر مررعررتررر رری جرراری شررود و  
مشخصه جنبرش کرنرونری شرود.  
موقد دست دست کرردن نریرسرت.  
گرایش سروسریرالریرسرتری جرنربرش  
کارگری یرربرار بررای هرمریرشره  
بررایررد حسرراب خررودش را نررپ  
سنتی جدا کند. نپ سنتی در  
سررطررح نررظررری از نررپ مرردرن  
شرررررسررت خررورده اسررت امررا در  
ننبش کارگری هنوز به حریرات  
خود ادامه میدهد و زندیری شرده  
بررر پررای ایررن جررنرربررش. جررنرربررش  
کرارگرری اگرر ادعرای رهربرری  
دارد امروز،  روزش است. جنربرش  
سرن ونی وقتی به نتیده میررسرد  
که به انرقرالب مرنردرر شرود  و  
انرقررالب امررری اسرت کرره فررقررط  
خواسته مرا کرارگرران اسرت. برا  
انررقررالب اسررت کرره امررر طرربررقرره  
کارگر پریرش مریررود. مربرارزات  
جاری شروع ی  پرایران اسرت و  
باید شروع،  آغاز شررروه انرقرالب  

 کارگری ها باشد. 
 

 شروع یک پایان، آغاز یک شکوه
 یاشار سهندی 



 ٣٠٥ شماره      -  چهارم  دوره     13     کارگر کمونيست 

 ٢١ صفحه  

ایران امروز بار دی ر شراهرد یر   
اعتراض وسید توده ای است کره  
شررانرر  آن مرری رود برره یرر   
انقالب تربردیرل شرود. شرعرارهرای  
روزهای اولیره ایرن انرقرالب و آن  
هرررج و مرررجرری کرره شرراهررد آن  
هسررترریررا، مررخررترر  ایررران امررروز  
نرریررسررتررنررد. هررر انررقررالبرری را کرره  
بررررسرری کررنرریررا، شرراهررد هررمرریررن  
و ررعرریررت خررواهرریررا بررود. امررا آن  
نراتی را کره در ایرن یرادداشرت  
کوتاه مد نظر دارب، الرزامرا دربراره  
اعررترررا ررات ایررن روزهررای ایررران  
نیستند. این اعرتررا رات را برایرد  
جداگانه و با شعارها و مطرالربرات  
و شررخرصرریرتررهررای درگرریرر در آن  

 بررسی کرد. 
 

 تولد انقالب
انقالبات م رل کرودکری هسرترنرد  

آینرد. در کروهری    که به دنیا می 
از خون و پالسما و مایعراتری کره  
از رحا مرادر برا کرودع بریررون  

آیررنررد.    زنررنررد، برره دنرریررا مرری   مرری 

کودکی که نه زبان بلد است، نره  
داند و نره مرطرمرئرن    راهش را می 

است که جایش اینداست. از دور  
و برش واهمه دارد. ایرن کرودع  
اما به مررور زمران هرا زبران یراد  

گیرد و هرا بره دور و بررش    می 
کررنررد و هررا از بررا    عررادت مرری 

 آموزد.   ها می   تدربه 
های زیراد    در انقالب اما ناخالصی 

وجررود دارد کرره بررایررد پرراالیررش  
بشوند. شعارهای تفرقه افرررنرانره  

هررا سررر داده    ترروسررط بررعررضرری 
شرررونرررد.  ررردانرررقرررالب در    مررری 

کرنرد    لباسهای مختلف سعی مری 
در رهربرری قررار گریررد و سرروار  
اعترا ات بشود. این  ردانرقرالب  
ها لزومرا برخرشری از حرررومرت  

تواند بخشی از طربرقره    نیست. می 
حاکمه باشد که از دب و دستر راه  
 دولتی دور ن ه داشته شده است. 

 
 سمت و سوی انقالب

انقالبات عرلری الرعرمروب سرمرت و  
سررروی نرررپ دارنرررد و بررررای  

اصالحرات در و رد سریراسری و  
اقرررترررصرررادی جرررامرررعررره اترررفررراو  

در امرترداد    –افتند. همیشره    می 
حرررررررومرررت را هررردف    –خرررود  

گیرنرد، گررنره در ابرتردا برا    می 
محافظه کاری و دست به عصرا  

رونرد.    سر دولترهرا را نشرانره نرمری 
مررطررالرربرررات خرراصرری، نررظرریرررر  

های سیاسی بیشتر، عرلریره    آزادی 
گرانی نان، علیه این و آن وزیرر و  
وکرریررل و ایررن و آن اخررتررال  و  
ارتشاء هستند و بره سررعرت کره  

گریارد،    عصای خود را کنار مری 
کل دب و دسرتر راه حرررومرت را  

 گیرند.    هدف می 
 رهبری انقالبات

هررا انررقررالبررات مررنررتررهررا    نرراخررالصرری 
شررونررد.    خررودبررخررود پرراالیررش نررمرری 

رهبران رادیرالی کره مرطرالربرات  
های در خریرابران را فررمرولره    توده 
کنرنرد، برایرد راه خرود را بره    می 

جلوی صف باز کننرد. انرقرالبرات  
در امرترداد خرود کره رادیرررالرترر  
شرردنررد و مررطررالرربررات ترروده هررای  

مرررعرررتررررض فرررراترررر از اهرررداف  
 رردانررقررالب رفررتررنررد، پرراالیررش  

شوند. این زمرانری اسرت کره    می 
رهبران و فعالین سیاسی رادیرررا   
و نپ باید جلو بیایرنرد و ادامره  
انقالب را تضمین کنند. و گررنره  

ها کره فرروکرش کررد،    خشا توده 
خود انقالب ها فرروکرش خرواهرد  

 کرد. 
دولت با تاکتی  هویج و نرمراو  
با انقالب برخورد خواهد کررد. یرا  
روسای حرومتی صدای انرقرالب  

دهند، یرا    شنوند و وعده می   را می 
دهنرد، یرا هرا    تعدادی استعفا می 

بعضی از حرررومرتریران قرربرانری  
شررونررد کرره د  بررعررضرری از    مرری 

کسررانرری کرره در اعررترررا ررات  
اند را به دسرت آورنرد    شرکت کرده 

هایشان بفرستند. اگر در    و به خانه 
این دوره رهبری انقالب در دسرت  
فعالین رادیرررا  سریراسری نرپ  

هرای    است، از این عرقرب نشریرنری 
دولررررت، سررررنرررر ررررری برررررای  

هررای بررعرردی سرراخررترره    پرریررشررروی 

شود. اگر نه، دولرت گرامرهرا    می 
 انقالب را عقب رانده است. 

هر نقدر انقالب رادیرا  بشرود و  
هررای دولررت و دولرترریرران    بره وعرده 

اعتنائی برند، دولت در فرررر    بی 
سررکروب خرواهرد برود. سررکرروب  

شرود    فقط زمانی نراکرارآمرد مری 
که انقالب تصمیا گرفته باشد برا  
دولرترری کره هرردف انرقررالب قرررار  

 گرفته، تسویه حساب کند. 
 

انررقررالب بررایررد بررخررش هررر نرره  
وسیعتری از توده ها را به خیرابران  
برریرراورد. هررر نررقرردر ایررن اتررفرراو  
برریررافررتررد، سرررکرروب حرررررا ترریررر  

شود به شقیرقره خرود    خالصی می 
دولت. اما باید ترککریرد و تررررار  
کرد که همه اینها فرقرط زمرانری  
تضمین خواهند شد که فعالیرن و  
رهبران رادیرا  و نرپ خرود را  
به جلروی صرف انرقرالب رسرانرده  
باشند. فعالیرنری کره خرود برایرد  
دورنررمررائرری داشررترره برراشررنررد و در  

 حزبی متشرل باشند. 

 سه مطلب از ناصر اصغری 
 روزهای اولیه یک انقالب

 دودلی ها در انقالب
 فروکش کردن انقالب! 

 دودلی ها در انقالب

اعتررا راتری کره ایرن روزهرا در  
ایران شاهدش هستیا، به روزهرای  
اولیه ی  انقالب شباهرت دارنرد.  
در هرمریرن براره یرادداشرت کروتراه  
دی ری نوشته اب که عرالقرمرنردان  
می توانند بره آن رجروع کرنرنرد.  
دربررراره ایرررن اعرررتررررا رررات و  
شخصیتها و شعارهای آن ها بایرد  
جداگانه نوشرت و مرورد برررسری  
قرررار داد. جرردا از مررورد ایررران  
امروز، این یادداشت درباره دودلری  

 ها در انقالبات است. 
*** 

انررقررالبررات اتررفرراقررات نررادری در  
اند که در عین حرا  مروترور    تاری  

براشرنرد.    محرکه اصلی آن نیز می 
در کل تاری  سیصد سا  گیشرتره  
تعداد انقرالبرات از یر  دوجریرن  

رونررد. فرراکررتررورهررای    فررراتررر نررمرری 
انرد.    مهمی در این مسئرلره سرهریرا 

در عرریررن حررا  هررمرریررن  دوجرریررن   
انقالبات هسرترنرد کره پریرشررفرت  
اجتماعی تا اینردرا را جرلرو آورده  
اند. م ال بدون انقرالب فررانسره و  
انقالب روسیه، مرعرلروب نربرود کره  
واقرعرا کرداب اربراب و پرا  االن  

نند صد هرزار بررده و سررف در  
 کداب مستعمره داشت. 

فاکتورهایی که انرقرالبرات را بره  
انرد،    تعداد معدودی محردود کررده 

زیادند. تراریرخرا انسرانرهرا مرنرافرد  
انرد.    مشترکی در اعتراض نداشرتره 
  ٦٣١٥ مرر ررال در مررورد انررقررالب  

روسرریرره، وقررترری کرره انررقررالب  
رادیرررررالرریررزه و شررورای شررهررر  
پررتررروگررراد یرر  پررای اصررلرری  
رهبری شده و لغو سلطنت یررری  
از مطالبات بخرش وسریرعرترری از  

هررای انررقررالبرری شررد، بررخررش    ترروده 

کار و لیبرا  پشت انقرالب    محافظه 
هرای ترزار    را خالی کرد و با وعده 

سوت پرایران انرقرالب را کشریرد.  
فرانسه هرا ترقرریربرا    ٦٨٤٨ انقالب  

ی  ننیرن سررنروشرتری داشرت.  
ایرررن یررر  فررراکرررترررور اسرررت.  
فاکتورهای سرکروب و تروهرا و  
عرقرب نشریرنری هرای بره مروقرد  
دولتها ها فاکرترورهرای دیر رری  

 هستند. 
خواسرترا ایرنردرا    اما آن ه که می 

مورد تککید قرار دها، فائق آمردن  
هرراسرت. ایررن شر  و    برر دودلری 

ها برای شرکت و یرا عردب    دودلی 
شرکت در انرقرالب دالئرل زیرادی  
دارند. م ال بسیراری از کسرانری  
که در انقالبات پریرشریرن شررکرت  

انرد، برا    داشته و شرررسرت خرورده 
تدربیات منفی زیادی با انرقرالب  

شوند. سرکروب    رو مواجه می   پیش 
را خوب به یاد دارند. از نرظررشران  
نریرزی از قرردرقردرتری سررکرروب  
کنندگان کا نشده اسرت! کسری  
و حزبی را در رهربرری انرقرالب،  

 که شایسته رهبری باشد را  
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هررا و    برریررنررنررد. نرراخررالصرری   نررمرری 
افرنرانره روزهرای    شعارهای تفرقه 

اولیه انقالب، بر شر  و دودلری  
اینره این انقالب شان  پریرروزی  
نرردارد، از نررظرررشرران مررهررر تررکیرریررد  

 مستقیمی است.  
منتها ش  و دودلری مرخرتر   
نسل گیشته خیلری دور نریرسرت.  
م رال در مرورد ایرران، شرررسرت  

، خرود نسرل  ٨٨ و    ٢٢ اعترا ات  
امروز معترض و انقالب کننرده را  

کرنرد. دولرت    دست به عصرا مری 
هرا را بره یرادشران    مرتب ناکامری 

 آورد.    می 
 

برای عبور از زندگری غریررقرابرل  

تحملی که مرردب را بره خریرابران  
هرا    کشد، بر شر  و دودلری   می 
شود و باید غرلربره کررد. او     می 

اینره دولتهایی که هدف انقرالب  
هستند، دائا زیر فشار بحرانهرائری  
که مردب را به خیابان مری آورد،  
 عیف تر شده. بخش وسیرعرترری  
از خود صف دولت مرزبرور دیر رر  
به اینره دولترشران شرانر  فرایرق  
آمدن بر بحرانها و قدرت سررکروب  
اعترا ات برای مطالبرات بسریرار  

پیش پا افرتراده مر رل کرار، نران،  
مسرررررن، نرره برره زنرردانرری کررردن  
کسی که نان و کار می خرواهرد  

 و غیره، ندارند. 
در هر انقالبی بخش وسیعترری از  

گریارنرد و از    ها پا جرلرو مری   توده 
اشررترربرراهرراترری کرره اعررترررا ررات  

شان را نراکراب کررد در     گیشته 
ای    اند. رهربرران ترازه   کافی گرفته 
اند. شرایط موجرود    پا جلو گیاشته 

زیستی و رفراهری، دیر رر قرابرل  

تحمل نیست. بقو  معروف، نرمری  
تروان از تررر  مررر  دسررت برره  

 خودکشی زد! 
 

باید مرتب به خود یرادآوری کررد  
که زندگی بهتری امررران پرییرر  
است. شرایطی که جامعره را بره  
انررقررالب کشررانررده، قررابررل تررحررمررل  
نیست. انقالب این ونه برر دودلری  

 ها غلبه خواهد کرد. 
 ٩١٦٢ دسامبر    ٣١ 

دودلی ها در 
 انقالب

 
مررردمرری کرره عررمررال در ایررن  
اعررترررا ررات شرررکررت کرررده انررد،  
دارند پردر ایرن رژیرا را در مری  
آورند. ی  نر ررانری برخرشری از  
مردب می تروانرد ایرن براشرد کره  
نرند این انقالبی که در ایرران راه  

و یرا    ٢٢ تیرر    ٦٨ افتاده ها م ل  
فررروکررش کررنررد!     ٨٨ خرررداد  

ن رانی مرزبرور بریرشرترر از طررف  
کسانی است که واقرعرا رژیرا را  

نمی خواهند، ولری از دور دارنرد  
درباره این وقایرد اظرهرارنرظرر مری  
کنند. اما این نر ررانری از طررف  
هر کسی هرا کره براشرد، خروب  
است درباره این مو وع ها حررف  

 بزنیا. 
 

اما آیا واقعا رژیرا اسرالمری ایرن  
شرررانررر  را دارد کررره از ایرررن  
اعترا ات جان سالا بدر بررد  بره  
نظر من نه! اعترا ات امروزه کره  
کل ایران را در برگرفرتره، رعردی  
در آسرررمررران بررری ابرررر نررربرررود.  
اعترا اتری وسریرد کرارگرران در  
طو  یررسرا  گریشرتره برا هریر   
زمانری قرابرل مرقرایسره نربرودنرد.  
اعررتررصرراب طرروالنرری مرردت و بررا  
قدرت کارگران نیشرر هفرت تر.ره  
و اعترراض برازنشرسرتر ران نرقرطره  
عررطررف ایررن مرربررارزات بررودنررد.  

معلمان ی  دب از اعرترراض براز  
ننشستند. مردب بطور واقعی تروان  
تهیه لقمه نانی برای فررزنردانشران  
نداشتند. ترعردادی از مسرئرولریرن  
خود رژیا طی نند سا  گریشرتره  
دائا هشدار  شورش گرسن ان  را  

 تررار کرده بودند. 
 

از ی  طررف رژیرا هریر ر رونره  
نشا اندازی برای جواب دادن بره  
پیش پا افرتراده ترریرن مرطرالربرات  
اعترا ات ندارد. تازه رژیمی کره  
ب وید عقب نشینری مری کرنرد،  
مردب فقط سرن ونری آن را مری  
پررییرررنررد. هرریرر رر ررونرره وعررده و  
وعیدی از آن قبو  نرمری کرنرنرد.  
رژیمی که رئی  دولرترش رنرگ  
پریده جلوی دوربین تلروزیرون آمرده  

گررویررد مررردب حررق دارنررد    و مرری 
اعتراض کنند نرا که مسئولریرن  

در طو  ایرن نرهرار دهره جرز بره  
فرر جیبهای خودشان، بره فرررر  
نبودند، به مرردب مری گرویرد مرا  

 محق سرن ون شدنیا. 
 

 سرکوب چطور؟
هر رژیا هراری مر رل جرمرهروری  
اسالمی، حتما تالش خواهد کررد  
که اعترا ات را سرکوب کرنرد.  
امررا ایررن رژیررا نررمرری ترروانررد بررا  
سرکوب مردب را به خانه هرایشران  
بفرستد، نررا کره مرردمری کره  
بطور واقعی هی ی ندارند کره از  
دست بدهند، ترسی از روبرو شردن  
برررای جررنررگ تررن برره تررن بررا  
سرکوب رانی ندارند، که ترر  از  
نهره هایشان آشرار است و مری  
دانند روزهای آخر حرومترشران را  
می گریرانرنرد. ایرنربرار مرردب بره  
بهانه بسترن روزنرامره سرالب و یرا  

تقلرب در انرترخرابرات در خریرابران  
نیستند. مستقیمرا فرقرر و نرداری  
خرود را عرلرت اصرلری بررای بره  
خیابان آمدن و مطالبه سررنر رونری  

 رژیا اعالب کرده اند. 
 

توده های انقالبی ایرن نرررتره را  
نیز بدانند که روز برروز برر ترعرداد  
مردب معترر ری کره در خریرابران  
هسررتررنررد، افررزوده خررواهررد شررد.  

ها و شخصیتهای سریراسری    تشرل 
ای کره تررا برحرا  حررف نرزده و  

انرد،    سب  و سن ین مری کررده 
یری یری زبان می گشرایرنرد و  
مردب را خطراب قررار مری دهرنرد  
که این رژیا نه اصالح بشو اسرت  
و نه توان حل مشررالت مرردب را  
دارد. فقط برایرد بره اعرتررا رات  
ادامه داد ترا بسراط آن را بررای  

 همیشه به تاری  س.رد. 

این رژیم نـه اصـالح  
بشو است و نـه تـوان 
حل مشکالت مـردم را 

 دارد.
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 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گیشت 

 جمهوری اسالمی سرنگون، سرنگون
 تجمع اعتراضی در حمایت از رضا شهابی مقابل وزارت کار

 جنش علیه بیکاری گسترش می یابد
 حمله سرکوبگران شهرداری به دستفروشان در اهواز

 احضار و پرونده سازی علیه کارگران هپکو محکوم است
 دور جدید اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه 

مردب با تظاهراتهرای هرزاران نرفرره  
 خود به میدان می آیند 

جـــمـــهـــوری اســـالمـــی 
 سرنگون، سرنگون

اعررترررا ررات مررردب عررلرریرره فررقررر،  
تبعیی ، نابرابری و جهنمری کره  
رژیا اسالمی به پا کرده بسرعرت  
گستر می یابرد. اعرتررا رات در  
مشهد علیه گررانری و بریررراری  
آغاز شرد و بسررعرت مریررود ترا  
بساط ننر ریرن ایرن حرررومرت را  
جرارو کررنررد. شررمررا کررارگررران بررا  
اعترا ات هر روزه تان در مرراکرز  
مختلف کارگری، شما کرارگرران  
ه.رو، آذرآب، هفرت تر.ره ، شرمرا  
مررعررلررمرران و بررازنشررسررترر رران بررا  
تدمعات هرزاران نرفرره تران، شرمرا  
زنان با برداشتن حداب ها و جردا   
هر روزه تان با اوباش حرزب الرلره،  
شما دانشدویران، شرمرا جروانران و  
شما همه مردب با جنگ هرر روزه  
تان با توحرش وبرربرریرت سررمرایره  
داری حاکرا و هرمره مرا برا هرا  
او اع را بره ایرنردرا کشرانردیرد.  

 درود به شما.  
 

با ن اهی به ایرن اعرتررا رات و  
شعار هرای مرردب،  شرعرارهرایری  
نرون اصررالح گرررا، اصررو  گرررا،  
دی ر تماب شد ماجررا، مرر  برر  
دیررتراترور، جرمرهروری اسرالمری  
نمیخواهیا، مر  برر جرمرهروری  
اسالمی، مر  بر خرامرنره ای،  
مرر  برر روحرانرری، مررر  بررر  

الریدانی، مردب گدایی میرننرد،  
آقررا خرردایرری مرریرررررنررد، کررلرریررت  
حرومت اسالمی و بساط ن.راو   

 و غارتش را به نالش کشیدند. 
در این اعرتررا رات مرردب شرعرار  
نرران، کررار، آزادی دادنررد. مررردب  
گفتند یر  اخرترال  کرا بشره  
مشرل ما حرل مریرشره،  مرردب  
گفتند آخوند سرمایه دار، پو  مرا  
را پرر  برریررار، مررردب آزادی و  

 برابری را فریاد زدند.  
این خیزش اعتررا ری کرارگرران،  
معلمان، بازنشست ان و همه مرردب  
به جان آمده از فرقرر و گررانری و  
تبعی  و نابرابری است. از همیرن  
رو ایررن اعررترررا ررات و مضررمررون  
عرمرریررق طرربررقرراتری آنرررا نرمرریررترروان  
براحرتری برا شرعرارهرای قرومری،  
میهبی و ارتدایی بره انرحررافرش  
کشید وطرحهای مهنردسری شرده  
خود را بر آن قرالرب کررد.  اگرر  
نه شاهد بعضا شاهد ایرن گرونره  
تالش ها هستیا. باید در مرقرابرل  
آن هوشیار برود. نره قرومری، نره  
میهبی، حرومت انسانی، جرواب  
قاطد مرا مرردب بره ایرن ارتردراع  

 است.  
 

در این اعترا ات مرردب در بررابرر  
نرریررروی سرررکررروب حرررررومرررت  
اسالمی ایستاده اند. بنا بر آخرریرن  
خبرها بخش زیادی از شرهرر ایریه  
به دست مرردب افرتراده و مرراکرز  
رژیا به آترش کشریرده شرده.. برا  
شعار نترسید، نترسید، ما همره برا  

ها هسرتریرا، عرزب خرود را بررای  
ادامه اعترا اتشان اعرالب کرردنرد  
و قرار و مدار ادامه اعترا اتشران  

 را می یارند.  
 

شعارهای ما در ایرن اعرتررا رات  
بیان خواستهای مراسرت. حردراب  
برگیران ما، نه ما بره حرررومرت  
آپررارتررایررد جررنررسرری اسررت. ایررن  
اعترا رات نرویرد برخرش رهرایری  
مررردب از بررخررترر  جررمررهرروری  
اسالمی است. و دخالت فرعراالنره  
و هوشیرارانره هرمره مرا را طرلرب  
میرند. مردب حرومت اسرالمری  
را نمیخواهند. مرردب جرامرعره ای  
انسررانرری مرریررخررواهررنررد. زنررده برراد  

 مبارزات مردب. زنده باد انقالب 
 

تــجــمــع اعــتــراضــی در 
حمایت از رضا شـهـابـی 

 مقابل وزارت کار
پندا دیماه بنا برفراخوانی از قربرل  
اعالب شرده در حرمرایرت از ر را  
شهابی کارگر زنردانری و عضرو  
هیات مدیره سندیرررای واحرد برر  
پا شد. خانا ربابه ر ایی هرمرسرر  
او اعالب کرده بود که در این روز  
برای ندات جان همسرش برخراطرر  
و عیت وخیا جسمرانری او و در  
دفرراع از وی در مررقررابررل وزارت  
کررار خررواهررد بررود. سررنرردیرررررای  
شرررکررت واحررد، گررروه اتررحرراد  
بازنشست ان، گروه نوزده اسفنرد و  
جررمررد هررایرری از دانشرردررویرران و  

فعالیرن اجرترمراعری نریرز بره ایرن  
حرکت اعترا ی پریروسرترنرد. در  
این روز از تر  گسرتررش دامرنره  
اعتراض و بلند شدن دوباره فرریراد  
کارگر زندانری آزاد برایرد گرردد،  
زندانی سیاسی آزاد برایرد گرردد،  
با همدستی عروامرل امرنریرتری و  
نیروی انتظامی و عروامرل وزرات  
کررارجررمررعرریررت حررا ررر در مررحررل  
وحشیانه مورد حمله قرار گررفرت  

  ٥٦ و خانا ربابه ر ایی همراه برا  
نفر برازداشرت و بره اویرن انرترقرا   
یافترنرد. امرا زیرر فشرار کرارزار  
قدرتمندی که در حمایت از ر را  
شررهررابرری در جررریرران اسررت و در  
هرا  از تبعرات اجرترمراعری ایرن  
دسررترر رریررری هررا بررعررد از نررنررد  
ساعت تمامی دست ریرر شردگران  
آزاد شدند. این عقب نشینی بیرش  
از هر نیز قدرت کارگرران را بره  
نرمرایرش گریاشرت و خرود اترفرراو  
مهمی بود و تدمد کنندگان نریرز  
بر ادامه کارزار برای آزادی ر را  
شهابی و قرار گررفرترن او ترحرت  
درمرران فرروری ترراکرریررد کررردنررد.  
هرمرر رنرریررن سررنردیرررررای واحررد و  
تشرل های مختلف کارگرری و  
اجتماعی و فرعرالریرن کرارگرری  
نون اتحادیه آزاد کارگران ایرران،  
کررانررون نررویسررنرردگرران ایررران، و  
مررحررمررود صررالررحرری و عرر ررمرران  
اسماعیلی  من مرحررروب کرردن  
حمله به تدمد اعرتررا ری پرنردرا  
دیماه خرواسرترار آزادی فروری و  
بدون قید و شرط ر ا شرهرابری و  

تمامی فعالین اجتماعی در برنرد  
 شدند.  

ها اکنون کارزاری قردرترمرنرد در  
حمایت از ر ا شهابی در ایرران و  
در سطح بین الرمرلرلری در جرریران  
اسرت. ایرن کرارزار نره ترنرهرا در  
دفاع از ر ا شهابی بلرره برطرور  
واقررعرری عررلرریرره امررنرریررترری کررردن  
مبرارزات کرارگرران، مرعرلرمران و  
فعرالریرن اجرترمراعری اسرت و در  
کنار آزادی ر ا شرهرابری یر   
خواست مها آن آزادی اسرمراعریرل  
عبدی، مختار اسردی، مرحرمرود  
برهررشرترری، مرحررسرن عررمررانرری از  
معلمان زندانی و هرمره زنردانریران  
سیاسی است. وسیعرا بره کرارزار  
در حرمرایرت از ر را شرهرابری و  
علیه امرنریرتری کرردن مربرارزات  

 ب.یوندیا . 
 

جــنــش عــلــیــه بــیــکــاری 
 گسترش می یابد

دیرمراه جروانران بریرررار در    ٦ روز  
خرمشهر در اعتراض به بریررراری  
مقابل مسدد جامد شرهرر تردرمرد  
کردند. جروانران مرعرتررض شرعرار  

،   «مر  بر بریررراری »میدادند   
مسئو  بی لیاقرت نرمری خروایرا  »

کراره حرق مسرلرا  »،  «نمی خوایا 
ایرن شرعرارهرا طرالیره   .«ما اسرت 

های جنبشی مریرلریرونری عرلریره  
بیراری است. قبل از آن نریرز در  
آبادان و بوشهر و کنر ران جروانران  
بیرررار عرلریره بریررراری تردرمرد  

http://free-them-now.com
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کردند. کار حق مسلا ماست، یرا  
کار یا بیمه بیراری شرعرار هرمره  
نیروی عظیا مریرلریرونری بریرررار  
است و میتوان با ایرن شرعرار ایرن  
نیروی میلیونی بریررراری را بره  
میدان آورد و تدمعات اعرتررا ری  
علیه بیراری را در تماب شرهررهرا  
تررررر رریررر کرررد.  خصرروصررا در  
شرایطی که مدیای اجتماعی بره  
ابزار مهمری بررای سرازمرانردهری  
اعررترررا ررات حررو  خررواسررتررهررای  
سررراسررری ترربرردیررل شررده اسررت.  
میتوان از این امران سرود جسرت  
و به استقبا  تدرمرعرات سرراسرری  
علیه بیراری رفت. خرانرواده هرا  
ی  نیروی مها در ایرن جرنربرش  

 اعترا ی هستند.  
 

ــمــلــه ســرکــوبــگــران  ح
شـــــــهـــــــرداری بـــــــه 

 دستفروشان در اهواز
روزهای سوب و نهرارب دی مراهه  
نرریررروی انررتررظررامرری برره هررمررراه  
مررامرروران شررهرررداری برره بسرراط  

كارگر كروی    ٥ فروشان در خیابان  
گلستان شهر اهواز هردروب بررده و  
اقداب به تخریب و مصرادره امروا   
دستفروشان كردند. این اولریرن برار  
نیرسرت کره نریرروهرای سررکروب  
شهرداری دسرترفرروشران را مرورد  
حمله و ترعررض قررار مریردهرنرد.  
شاید آن یزی که میرتروان گرفرت  
مررتررفرراوت اسررت، مررقرراومررت و  
اعتراض در برابر این سرکوبر رری  
هاست. از جملره دسرترفرروشران در  
اهررواز بررا مررامرروران شررهرررداری  
درگریررر شرردنرد و مررانرد مصررادره  
اموالشان میشدند. در جرریران ایرن  

نرفرر از    ١١ درگیری نزدی  بره  
دستفروشان از جمله خانرا مردریرده  
مررزرعرره از دسررتررفررروشرران بررازار  
عبدالحمید اهرواز برود دسرتر ریرر  

 شدند.  
دستفروشان برخرشری از کرارگرران  
بیرار هسرترنرد کره بررای برقرای  

زندگیشان با اندع اندوخرتره ای  
به این کار مشغولند. در مرقرابرل  
تعرض سرکوب رران شرهررداری از  
دستفروشان وسیعا حمایت کرنریرا.  
دولت مسئرو  اسرت کره شررایرط  
اشتغا  آنها را فراها کرنرد. دولرت  
در قرربررا  تررامرریررن زنرردگرری آنررهررا  
مسئرو  اسرت. بریرمره بریررراری،  
بیمه درمانی، ترحرصریرل رایر ران  
حقوو مسرلرا هرمره مرردب اسرت.  
دستفروشان دست یر شده در اهرواز  

 باید فورا آزاد شوند. 
 

احضار و پرونده سـازی 
علـیـه کـارگـران هـپـکـو 

 محکوم است
کررارگررران هرر.رررررو و مرربررارزات  
درخشان آنها در دو سه ساله اخیرر  
دستاوردهای مرهرمری بررای ایرن  
کارگران و کل جنبش کرارگرری  
داشته است. از جمله راهر.ریرمرایری  
با شروه آنرهرا و سرر دادن سررود  
آزادگی زیر بار سرترا نرمریرررنریرا  
زندگی، جان فدا میرنریرا در ره  
آزادگی، امروز به سرودی به یراد  
ماندنی در جرنربرش کرارگرری و  
جنبش برای رهایی علیه تروحرش  
سرمایه داری حاکا تربردیرل شرده  
است. در شهریور و مهر مراه برود  
که کارگران ه.ررو در اعرترراض  

ماه دستمزد معوقه و خرطرر    ٥ به  
تعطیلی کارخانه و بیرار شدن از  
کارخود همراه با کارگران آذر آب  
اراع کره دردهرای مشرتررکری  
داشتند به خیابان آمردنرد و دسرت  
به تردرمرد و اعرترراض زدنرد، برا  
سرکوب ران نیروی انرترظرامری در  
خیابان درگیر شدند و در نرتریردره  
این اعتررا رات آنر رنران برازتراب  
اجتماعی وسیعی پیردا کررد کره  
بالفاصه فرمانده نرظرامری اسرتران  
مرکزی به غلط کردن افتاد. در  
صرردا و سرریررمررای جررمررهرروری  
اسالمی از کارگران عریرخرواهری  
شد. برعرد هرا، دیر رر مرقرامرات  

دولتری و نرهرادهرای دسرت سراز  
حرومتری در اشرررا  مرخرترلرف  
شروع به عقرب نشریرنری کررده و  
وعده و وعریرد هرا دادنرد. حرتری  
ربیعی بطور ا رطرراری بره شرهرر  
اراع سررفررر کرررد و بررا ترردررمررد  
اعترا ی کارگران هر.رررو روبررو  

 شد.  
در آن هن اب حرررومرتریران عرقرب  
نشستند، نون زمرزمره اعرترراض  
در دی رر کرارخرانردرات شرهرر از  
جمله آوان ان کره برا مشرررالت  
مشررابررهرری دسررت و پررنرردرره نرررب  
میرنند، باال بود. نون در ادامره  
اش مریرتروانسرت بره وارد مریردان  
شدن خرانرواده هرای کرارگرران و  
گسترش دامرنره اعرتررا رات بره  
کررل شررهررر مررنررتررهرری شررود. برره  
عبارت روشنرترر ایرن اعرتررا رات  
یر  شرررررسررت سرریرراسرری برررای  
حرومت بود. از همیرن رواکرنرون  
رژیا با گیشت نند مراه از ایرن  
اتفاقات، شروع به احضار و پررونرده  
سازی علیه این کارگران کرده و  

کارگر ه.رررو را بره دادگراه    ٩١ 
احضرررار کرررررده اسررررت  تررررا  
دستاوردهای ایرن اعرتررا رات را  
خن ی کند. نربرایرد اجرازه دهریرا.  
تعرض به کارگران ه.رو، ترعررض  
به کل جنبش کرارگرری اسرت و  
برررایرررد در بررررابررررش ایسرررتررراد.  
خوشبختانه این احضرارهرا ترا هرا  
اکنون با سدی از اعترراض روبررو  
شده اسرت. از جرمرلره در هرمریرن  
مدت اتحادیه آزاد کارگرران ایرران  
و  اندمن صنفی کارگران بررو و  
فلزکار کررمرانشراه طری بریرانریره  
هایی این احضار ها را مرحررروب  
و خررواسررتررار لررغررو پرررونررده هررای  
امنیتی تشریرل شرده بررای ایرن  

 کارگران شده اند.  
اتحادیره آزاد کرارگرران ایرران در  
بیانیه خود  خواستار منرد فروری  
تعقیب کارگران هر.رررو، پررداخرت  
فوری دستمزدهای معوقه آنران و  

فراخواندن کارفررمرا بره مرحراکرا  
قضایی به جرب عدب پرداخت مرزد  
کارگران شده و از همه تشرررلرهرا  
و نهادهای مستقل کرارگرری در  
کشور و سازمرانرهرای کرارگرری  
جررهررانرری خررواسررتررار حررمررایررت از  
کارگران ه.رو شده است. اندرمرن  
برو و فلزکار کررمرانشراه نریرز در  
بیانریره خرود خرواسرترار اعرترراض  
علیه اتهاب زنی و پرونده سرازی و  

کررارگررر هرر.رررررو،    ٩١ احضررار  
برازداشررت و مردررازات کررارفررمررا  
شرکت ه.رو به جرب ن.رداخترن بره  
موقد دستمزدها و اتهراب زنری بره  
کررارگررران شررده اسررت. برره ایررن  
حمایت ها ب.یونردیرا و وسریرعرا از  
کارگرران هر.رررو و مربرارزاتشران  

 حمایت و پشتیبانی کنیا.  
 

دور جدیـد اعـتـراضـات 
کارگران نیـشـکـر هـفـت 

 تپه
دیماه  دور جدید اعرترصراب    ١ روز  

و اعتراض کرارگرران برازنشرسرتره  
نیشرر هفت ت.ه با بسرترن مسریرر  
بهره بررداری جرهرت اعرترراض بره  
ن.رداخرترن مرطرالربراتشران و وعرده  
دروغین کارگزاران شرکرت شرروع  
شرد. از سرروی دیرر رر کرارگررران  
هفت ت.ه متحد و یرر.رارنره قررار  
و مدارشان ایرنرسرت کره اگرر در  
وعده بعدی پرداخرت حرقروو آنرهرا  
کرره برره گررفررترره مرردیرررعررامررل  

  ٦٤ اسدبیر ری و فررمرانردار روز  
دی مرراه خررواهررد بررود، وعررده  
هایشان عملی نشرود، اعرترصراب  
گستررده خرود را بررای گررفرترن  
تماب طلبهرایشران بره راه خرواهرنرد  
انداخت. کارگران نریرشرررر هرفرت  
ت.ه خواستار عملی شدن ترمرامری  
وعررده هررای داده شررده هسررتررنررد.  
پرداخت فوری طلبهای کرارگرران  
مطابرق جردو  زمرانربرنردی شرده،  
برکناری مردیرران  رد کرارگرر،  
قراردادی شدن کلیه قرراردادهرای  

روزمزد، پرداخت بررخری مرزایرای  
شغلی، افرزایرش بررخری مرزایرای  
شغلری کره نرتریردره آن افرزایرش  
سطح دستمزدهای نرنرد برار زیرر  
خررط فررقررر آنررانسررت از جررمررلرره  
خواستهای فوری ایرن کرارگرران  
اسررت. بررعررالوه یرر  ترراکرریررد  
کارگران هفت ت.ه در مبرارزاتشران  
داشرترن حرق تشرررل و رسرمریرت  
داشتن سندیرای نریرشرررر هرفرت  
ت.ه بوده است. مبارزات قردرترمرنرد  
کارگران نیشرر هفت ت.ه، اترحراد  
و هررمرربررسررترر رری کررارگررران ایررن  
مدتمد و نقش بررجسرتره خرانرواده  
ها در این اعرتررا رات از نرقرطره  
قرروتررهررای مرربررارزات کررارگررران  

 نیشرر هفت ت.ه است. 
 

اعتراضات گسـتـرده در 
 میان کارگران راه آهن

پرنرردرا دیرمرراه کررارگرران راه آهررن  
انرردیررمررشرر  هررمررزمرران بررا سررایررر  
نررواحرری راه آهررن برررای دریررافررت  
مطالبات خرود دسرت بره تردرمرد  
اعرترررا ری زدنررد. اعررترراض ایررن  
کارگران بره پررداخرت نشردن سره  
ماه حقوو، دو مراه حرق بریرمره و  
قراردادهرای کروتراه مردت یر   
ماهه و نداشتن امنریرتری شرغرلری  
شان اسرت. روز سروب دیرمراه نریرز  
کررارگررران تررراور  لرررسررترران و  
خوزستان همزمان دست با هرمریرن  
دسرت از مشرررررالت دسررت  برره  
تدمد اعرتررا ری زدنرد و ایرنرهرا  
همه معضالت هفت هزار کرارگرر  
تراور  در سرطرح کشرور اسرت.  
نقطه مها سازمانیرافرتره ترر شردن  
مبارزات این کرارگرران از طرریرق  
تشریل گروههای ترلر ررامری و  
فراها شدن زمینره بریرشرترر بررای  
رفتن بسوی اعترا ات سرراسرری  
است. در ننین شرایطری خرانرواده  
هررای ایررن کررارگررران نرریررز نررقررش  
مسررتررقرریررا تررری در اعررترررا ررات  

 کارگران خواهند داشت. 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت
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آن هن اب که حرومت ران بره  
بن بست رسیده باشند و هریر  راه  

هایی    حلی برای برون رفت از بحران 
که خود بدست خویش ساخته انرد،  
نداشته باشند و مردب  بره ترنرگ  
آمده از ظلا و بیداد، دی ر حرا رر  
نباشند همانند گیشته تن به سرترا  

و      دهند، هن اب اعترا ات گسترده 
زیر و رو کرنرنرده اجرترمراعری فررا  

 میرسد. 
ننین است که اینر ، مرردب  
به تنگ آمده از ستا و سرکوب و  
گرانی و فقر و بیراری، از نهرار  
روز پرریررش در ابررعررادی سررراسررری  
خیابانها را از آن خود کرده اند و و  
در صررفرری مررتررحررد و یررررر.ررارنرره  
خواستهای خود را برای پایان دادن  
به و عیت جهنمی موجود فرریراد  

 می کشند. 
مطالباتی که امروزه زمینه ی  
راه.یمائی ها و تدمعات سراسرری  
توده های زحمترش مردب ایران را  
با محوریت اعتراض به گررانری و  

فقر و بیراری فراها کررده اسرت،  
سررالررهرراسررت از سرروی کررارگررران،  
معلمان، دانشدرویران، پررسرتراران و  
همه اقشار زحمترش جامعه فریاد  
زده شده است و حرومت ران بردون  
هی  توجهی به آنها مشغو  ن.او   
و غارت وروتهای اجترمراعری بروده  

 اند. 
آن نیزی کره امرروز مرا در  
خیابانهای شهرهای مختلف شاهد  
آنیا فوران خشا انباشته توده هرای  
مردب زحمترش ایرران از غرارت و  
اختالسهای مریرلریراردی براالترریرن  
مرقررامرات حررررومررتری و افررراد و  
موسسه هرای مرالری وابسرتره بره  
حوزه قدرت در ی  سو و فرقرر و  
سیه روزی میلیونی مردب در سوی  
دیرر ررر، تررا برریررررراری مرریررلرریررونرری  
کارگران و جوانان،  ررب و شرترا  
دستفرروشران و کشرترار کرولربرران،  
تحمیل دستمزدهای نرنردیرن بررابرر  
زیر خط فقر بره کرارگرران و مرزد  
ب یران زحمترش و بر پائی بسراط  

شالو و زندان و دار و درفش علیه  
هرگونه حق طلبی و آزادیرخرواهری  

 است. 
کسانیره تا دیروز هرر گرونره  
اعترا ات کارگری و مردمی حق  
طلبانه را با اتهامرات امرنریرتری و  
محاکمه و زندان جواب میدادنرد و  
ایررنرر  در برررابررر خشررا ترروفررنررده  
میلیونی مردب ایران، اعترا ات برر  
حق آنان را فتنه و فتنه گری می  
نامند باید بدانند که دیر رر زمران  
تغییرات بزر  و انسانری در ایرن  
مملرت فرا رسیده اسرت و هریر   
نیروی سرکوبی را یارای مقاومت  
در برابر حق طلبی و آزادیرخرواهری  
ما کارگران و مردب ایران نرخرواهرد  

 بود. 
امری که در این میران روشرن  
است و مرا هرمرراه برا تروده هرای  
زحمترش مرردب ایرران آنررا فرریراد  
مرریررزنرریررا ایررن اسررت کرره بررایررد  
خواستهای ما مرردب بررای پرایران  
دادن برره فررقررر و سرریرره روزی برره  

کرسی نشانده شود، باید بساط هر  
گونه سرکوب و اختناو و زندان بر  
نیده شرود، برایرد هرمره زنردانریران  
سیاسی آزاد و غارت ران وروترهرای  
اجترمراعری و عرامرلریرن و آمرریرن  
سرکوب و اختناو در هرر مرقراب و  
مررنررصرربرری مررورد بررازخررواسررت و  
محاکمه قرار گیرند، باید اموا  به  
غارت رفته مردب در موسسه های  
مالی عودت داده شود، باید حداقل  
مزد کارگران و کارکنان دولرت و  
بخش خصوصی تا پنج برابر مبرلر   
کررنررونرری افررزایررش و حررقرروقررهررای  
ندومی صاحب منصبان حرومتی  
برررنرریررده شررود، بررایررد برررپررائرری  
تشرلهای مسرترقرل کرارگرری و  
مدنی و آزادی بری قریرد و شررط  
بیان، مطبوعات و آزادی فعرالریرت  
احزاب بر قرار و تضمین شود و باید  
هر آن ه که خرواسرت تروده هرای  
میلیونی مردب ایران است به سرعت  

 محقق گردد. 
بدیهی اسرت هرر گرونره عردب  

توجه نسبت به تحقق خرواسرترهرای  
کارگران و مردب زحمترش ایران از  
طریق عوامفریبی یا دست بردن بره  
سرکوب گسترده اعترا رات و یرا  
تالش بررای سروار شردن بره مروج  
اعررترررا ررات مررردمرری از سرروی  
جناحهای حرومتی و اپروزوسریرون  
رانده شده از قدرت در گریشرتره و  
حا ، راه به جائی نخواهد برد و این  
بار، این ما کارگران و مردب ایرران  
هستیا که با اتحاد و همبست ی و  
تداوب اعترا ات، سرنوشت خرود را  

 رقا خواهیا زد. 
امضرا کرنررنردگرراه برره ترررتریررب  

 حروف الفبا  
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

اندمن صنفی کارگران بررو و  
 فلز کرمانشاه 

 سندیرای نقاشان استان البرز 
 کانون مدافعان حقوو کارگر 

کررمرریررترره پرریرر رریررری ایرردرراد  
 تشرلهای کارگری 

 ٦٣٣١ دی ماه    ٦٦ 

 بیانیه تشکلهای مستقل کارگری
 پیرامون اعتراضات خیابانی مردم 
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 شهال خباززاده 
.. 

 ٥٩٣١اخبار کارگری آذرماه 

 آذر٥ 
نشررانرران    * تررعرردادی از آتررش 

های مختلف ساوه به نشانه    ایست اه 
اعررتررراض در مررحرروطرره ایسررترر رراه  

نشانی این شهر تدمد    مرکزی آتش 
نشانان از مرهررمراه    کردند. این آتش 

مطالبرات مرزدی دارنرد و حرقروو  
برخی از آنها در دو مراه گریشرتره  

 است.   پرداخت نشده 
 

 آذر ٤
* جمعی از رانندگان شررکرت  
تاکسیرانی اسنپ مقابل دفتر این  
شرکت در خیابان گرانردی تردرمرد  
کررردنررد. اعررتررراض رانررنرردگرران برره  

های سفرهای شهری    کاهش تعرفه 
 گردد .   در دو ماه گیشته بازمی 

* جررمررعرری از کررارکررنرران  
های بهداشت استان اصفرهران    پای اه 

در اعتراض به مرطرالربرات مرزدی  
 پرداخت نشده خود تدمد کردند. 

* جررمررعرری از نرریررروی کررار  
های تعاونی سهاب    شاغل در شرکت 

عدالت با تدمد در مقابل ساختمان  
وزارت امور اقتصادی و دارایی به  
نامشخ  بودن و رعریرت شرغرلری  
وعدب پرداخت معوقات مزدی خود  

 اعتراض کردند. 
 

 آذر ١
* در پی ادامه بحرران مرالری  
در کارخانه دسترش حریر ایران در  
شهرستان ارومیه، این واحد صنعتی  

  ٥١١ موقتا ترعرطریرل شرد وحردود  
 کارگر قرار دادی بالترلیف شدند. 

 
 آذر  ٨

* جمعی از کارگران کارخانه  
گسترش مانا سراز در شرهررسرتران  
آبی  استان قزوین، در اعتراض به  
تعویق حقوو و سایر مطالباتشان در  
مقابل درب ورودی ایرن کرارخرانره  

 تدمد کردند. 

به گفته کارگارن از خرداد ماه  
سا  جراری کرارفررمرا بره برهرانره  
شرایط بد اقتصادی در پرداخت حق  
بیمه و سایر مطالبات مزدی آنرهرا  

 تاخیر کرده است. 
 

* تدمد کارگرران شرهررداری  
خرمشهر، در مقابل شهررداری ایرن  
شهر، به علت عدب دریافت حقوو و  

 مزایای خود در پنج ماه گیشته. 
 

* کارگران بازنشسرتره کریران  
تایر بنا بر فراخوان از قربرل اعرالب  
شده در مقابل وزارت صنعت دست  
برره ترردررمررعرری اعررترررا رری زدنررد.  
اعتراض این کارگرران بره ترعرویرق  
پرداخت حق سنوات ایاب خدمترشران  
 و خلف وعده های داده شده است.  

 
 آذر  ٥٥

* تدمد اعترا ری کرارگرران  
مراه ترعرویرق    ٣ شهرداری برخراطرر  

پرداخت دستمزدها، مقابل شهرداری  
 نظرآباد استان البرز 

 
* کارگران پیمرانررراری فراز  

پار  جنوبی در اعرترراض بره    ٦٤ 
عدب پرداخت مطالبات مزدی تدمد  

 کردند. 
این کرارگرران کره بره نشرانره  
اعتراض دست از کار کشریردنرد و  
درب مدتمد جمد شدند، خرواسرترار  
پررداخررت مررطررالربررات مررزدی خررود  

 شدند. 
  

* برردنرربررا  فررراخرروان قرربررلرری  
کارگران شرکت نیشرر هفت ت.ره،  
از ساعات اولیره صربرح کرارگرران  
برخرش کشراورزی برا حررکرت برره  
سرروی کررارخررانرره وارد مررحرروطرره  
کررارخررانرره شرردنررد. برردنرربررا  ورود  
کارگران کشراورزی بره مرحروطره  
کارخانه و سر دادن شعار مر  بر  
افشار، کارگران بخش تولید شررر  

 نیز دست از کار کشیدند. 
 

 آذر  ٥٢
* تدمد بازنشست ان نیرشرررر  
هفت ت.ه مقابل در اصلی شررکرت  
در محوطه میدان روبروی برانر   
ملی در اعترراض بره پرا  نشردن  

 ن  سنوات. 
 

* کارگران شررکرت آذرشرهرد  
ارومیره در اعرترراض بره پررداخرت  

ماه حرقروو عرقرب افرتراده    ١ نشدن  
 خود تدمد کردند.  

 
 آذر  ٥٩

* کارگرران فصرلری شررکرت  
نیشرر هفت ت.ره در اعرترراض بره  
وعده های مررر و دروغ وییهای  
مدیریت شررکرت اقرداب بره تردرمرد  

 نمودند  
 

 آذر  ٥٤
کرارگرر    ٩١١ * نزدی  بره  

شرکت حمل ونقل خلیج فرار  در  
اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات  
مرزدی خرود از سروی کرارفررمررا  
درمقابل یررری از دفراترر اصرلری  

 شرکت در تهران تدمد کردند. 
 

 آذر  ٥٣
* شرررمررراری از کرررارگرررران  
کارخانه الوان تابلو در اعتراض بره  

ماه دستمرزد خرود    ٣ پرداخت نشدن  
در مقرابرل سراخرترمران اسرترانرداری  

 کرمان تدمد کردند. 
 

* گردهمایی کارگران شرکت  
حمل و نقل خلیج فرار  در بررابرر  
شرکت بازرگانی دولتی در میردان  
فاطمی در تهران، در اعرترراض بره  
پرداخت نشدن بسرترانررراری هرای  

 خود. 
 

* بنا بر گزارشها، در این روز  
کارگران اعتصابی نیشرررر هرفرت  
ت.ه از محل کارخانه خارج شرده و  
پ  از مرراجرعره بره فررمرانرداری  
شوش، دفتر اماب جرمرعره و دفرترر  
نماینده شهر در مقابل حررب دانریرا   

 نبی دست به تدمد بزنند. 
 

* کارگران کارخانره سریرا و  
کابل پیشرو اناراعترا شان نسربرت  
به خلف وعده کارفرما مبرنری برر  
پرداخت کامل مطالباتشان را رسانه  

 ای کردند.   
 

* برای دومریرن روزمرتروالری،  
جرررمرررعررری از جررروانررران جرررویرررای  
کارشهرستان کرارون مرقرابرل درب  
ورودی مدترمرد نریرشرررر سرلرمران  
فارسی، تدمد کردند. این تردرمرد  
در اعررتررراض برره سرریرراسررت هررای  
استخدامی شرکت نیشرر سرلرمران  

 فارسی بود.  
 

آذر برا  ٦٣ * از روز شرنربره   
شروع هفتره، کرارگرران شرهررداری  
بندرماهشهرجهت گرفتن خواسترهرا  
و مطالباتشان ، دست به اعتصراب  

آذر نریرز    ٩١ زدند و روز یكشنربره  
 ادامه داشت. 

  
 آذر ٢٠

* جمعی از کارگران کارخانه  
کیان تایرر در اعرترراض بره خرطرر  
بیرار شدن از کار بخاطر کراهرش  
سطح تولیدات مقابل دفتر روحانری  

 تدمد کردند. 
 

* بنا بر گزارشها، اعرترصراب  
کارگران شرکت برزر  کشرت و  
صنعت هم نان ادامه دارد و امروز  
در سومین روز آغاز این اعترصراب  
که ظرف دو روز گیشتره ترواب برا  
عصیان کارگران و حمله به مدیران  
شرررکررت و مررراکررز اداری بررود،  

کرارگررران بررطررور مرتررحرردانرره تررر و  
یر.ارنه تری دست به اعرترصراب  

 زدند. 
 

* بررازنشررسررترر رران فرروالد در  
کرمان بنا برر فرراخروانری از قربرل  
اعررالب شررده هررمررراه بررا کررارگررران  
ذغالسرنرگ در مرقرابرل صرنردوو  
بازنشست ی این شهر تدمد کردند  
و با شعارهرایری، اعرتررا رشران را  
اعالب کردند. خانواده ها نیز در این  
تدمد شرکت داشتند و حضرورشران  
نشم یر بود. اعترراض کرارگرران  
بازنشسته ذغالسنگ کرمان  بره  
تعویق پرداخت حقوقها و حق بریرمره  

 شان است.  
 

 آذر ٢١
* کارگران کارخانه پروفریرل    

ارومیه دراعتراض به پرداخت نشدن  
مطالربرات مرزدی خرود درمرقرابرل  
ساختمان اسرترانرداری آذر برایردران  

 غربی تدمد کردند.  
 

* جمعی از کارگرران مرعردن  
زغا  سنگ البرز شرقری کره در  

درصررد از سررهرراب    ٥ مررالررررریررت  
هرتاری تاسریرسرات    ٤٩ مدموعه  

رفرراهرری و خرردمرراترری ایررن واحررد  
تولیدی سهیا هستند،  در اعتراض  
به مشخ  نبودن و عریرت سرهراب  
خود، مقابل ساختمان اداری شرکت  

 تدمد کردند.   
 

 آذر  ٢١
 

* کارگران خط آهن آذربایدان  
در اعررتررراض برره عرردب دریررافررت  

مرراه    ٣ سررالرره و    ٢ کررار      پررایرران 
حقوقی و خرطرر از دسرت دادن      بی 

 شغل شان دست به اعتراض زدند.  
 

نفر از کارگران    ٦١١ * بیش از 
کارخانه الوان تابلو تولریرد کرنرنرده  
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تابلوهای الرترونیری در اعتراض  
به عدب پرداخت ده ماه مزد خود و  
حق بیمه شان مرقرابرل اسرترانرداری  

 تدمد کردند.  
 

آهن    * کارگران پیمانراری راه 
زندان به تهران، با تدمد در مقابرل  
سرراخررتررمرران اسررتررانررداری پرریرر رریررر  

 مطالبات معوقه خود شدند. 
 

* نرریررروهررای سررد مررعرربررر  
شهرداری مالیر در مریردان آزادی  

فروش را    این شهر با باتوب نند میوه 
مسدوب و آنها را راهی بیرمرارسرتران  

 کردند. 
 

 آذر  ٢٨

* جرررمرررعررری از کرررارگرررران  
بررازنشررسررترره کررارخررانرره السررترریرر   
سازی کیان تایر بنا بر فرراخروانری  
از قبل اعالب شده در اعرترراض بره  
پرداخت نشدن سنوات ایراب خردمرت  
خود مقابل وزارت صنعت، معدن و  

 تدارت تدمد کردند.  
 

* کارگران کشت و صرنرعرت  
میان آب در اعرترراض بره ترالش  
کررارفرررمررا برررای انررعررقرراد قرررارداد  
ساعتی و عدب پرداخت پاداشرهرای  
کارگران قراردادی و دی رر مرزایرا   
دسرت از کررار کشرریررده و ترردررمررد  

 کردند. 
 

* جمعی از جوانران در شرهرر  

شوش در اعرترراض بره بریررراری  
 تدمد کردند.  

 
* جررمررعرری از کررارگررران و  
پیمررانرررراران سرد رودبررررار لررسرتران  
مقرابرل سراخرترمران شررکرت آب و  
نیروی منابد آب ایران برای گرفتن  
مطالبات پرداخت نشده خرود دسرت  

 به تدمد اعترا ی زدند. 
 

* کررارگررران قسررمررت هررای  
بان  ماشین االت و زیرر برنرایری  
شرکت کشت و صنرعرت نریرشرررر  
هفت ت.ه بدلیل خلف وعده کارفرما  
در واریزی حقوو شهریورماه دسرت  

 به اعتصاب زدند. 
 

* گروهری از برازنشرسرتر ران  
فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان  

های قبلی خود،    در ادامه پی یری 
با اندراب راهر.ریرمرایری در خریرابران  

گراه شرهرر اصررفرهران، مرقرابررل    آمراد 
ساختمان مرکز صداوسیمای استان  

 اصفهان تدمد کردند. 
 

 آذر٢٨
 

اعتراض کارگران ماشین آالت  
ترراکرترور سرازی تربررریرز وارد روز  

 نهارب شد. 
 

* شماری از کارگران ماشین  
آالت صنعتی تراکتور سازی تبریز  
که از ابرتردای ایرن هرفرتره پشرت  

انرد    های محل کارشران مرانرده   درب 
،گفته اند که برای امضاء وکالت  

ای که مفاد آن بره واگریاری    نامه 
این واحد صنعتی کارخانه مربروط  

شررروده ترررحرررت فشرررار قررررار    مررری 
 اند.   گرفته 
 

* گروهری از برازنشرسرتر ران  
فوالد مبارکه وذوب آهن اصرفرهران  
امروزبرای نرنردمریرن برار مرقرابرل  
 ساختمان استانداری تدمد کردند. 

* جررمررعرری از کررارگررزاران  
صندوو بیمه کشاورزی از سرراسرر  
کشور به تهرران آمردنرد و مرقرابرل  
مدل  شرورای اسرالمری تردرمرد  

 کردند. 
 

 
 ٥٩٣١شهال خباززاده                                              اخبار کارگری آذرماه 

بنا به خبر درج شده در رسانره  
دیرمراه کرارگرران    ١ ها،در تراریر   

کارخاندات  گروه فوالد ارومریره  
و کارگران کمباین سازی تربرریرز   
در اعررتررراض برره عرردب پرررداخررت  
حقوو و مطالبرات مرعروقره شران،  
دست بره تردرمرد اعرتررا ری در  
مقابل استانداری ارومریره و درب  
کارخانه کمبایرن سرازی  زدنرد.  
این کارگران به رسانره هرا اعرالب  

 کرده ند که    
 دی ر از سر دادن وعده هرای  
پوچ و توخالی مسرئروالن خسرتره  

 شده ایا   
 هی  می دانند زمرانری کره  
کودکانمان گرسنه مری خروابرنرد  

 حالمان ن ونه است    
سررازمرران  ترروقرریررف( اوقرراف  »

کررارخررانرره کررمرربررایررن سررازی را  
توقیف و کارگران مرظرلروب آن را  

در به در و راهی کونره و برازار  
  .«کرد 

کارگران گروه فوالد ارومریره  
 و کمباین سازی تبریز! 

هررمرررانررطرررور کررره در طرررو   
ماههای گیشته تدربه کرده ایرد،  
قررو  و وعررده و وعرریررد هررای  
مسئولین دولتی و کارفرما پروچ  
و برری پررایرره اسررت. بررایررد برره  
اعتصراب و اعرترراض خریرابرانری  
پی یرانه ادامه داد. برا هرمرراهری  
خانواده هایتان و هرمرراهری سرایرر  
مرررردب و کرررارگرررران در ایرررن  
اعررتررراض، مرریررترروانرریررد دولررت و  
مسررئررولرریررن را وادار برره عررقررب  
نشینی کررده و حرقروقرتران را از  
حلقوب سررمرایره دار و دولرت اش  
بیرون برررشریرد. نرفر  اعرترراض  
امروز شما از زندگیتان بررمریرایرد.  
برای کارفررمرا و دولرت حرامری  

سرررمررایرره دار زنرردگرری شررمررا و  
خانواده تان اهمیتی ندارد. باید بره  
 مبارزه تان با قدرت ادامه دهید. 

کررمرریررترره اذربررایرردرران حررزب  
کمونیست کارگری ایرران  رمرن  
حمایت از مبارزات شما، از هرمره  
کارگران و مردب میخواهد کره از  
مبارزه و اعتراض کارگران فروالد  
ارومرریرره  و کررمرربررایررن سررازی  
تبریزحمایت کنند. در تردرمرعرات  
اعترا ی شان در مرقرابرل ادارات  
دولتی و کارخرانره هرا در کرنرار  
ایررن کررارگررران شرررکررت کرررده و  
اعتراض کرنریرد. امرروز دفراع از  
این کرارگرران دفراع از زنردگری  

 همه مردب است.  
حقوو و مطرالربرات کرارگرران  
فوالد ارومیه و کرمربرایرن سرازی  
تبریز بایرد فرورا پررداخرت گرردد.  
همه کرارگرران اخرراجری برایرد از  

بیمه بیراری مرفی برای یر   
زندگی انسانی بررخروردار شرونرد.  
برای رسیدن به این خواستها برایرد  

 به مبارزه ادامه داد. 
 

کررمرریررترره آذربررایرردرران حررزب  
 کمونیست کارگری ایران 

   ٩٨  برابر برا   ٦٣٣١ دیماه ماه  ٢ 
 ٩١٦٢ دسامبر  

 تجمع اعتراضی کارگران گروه فوالد ارومیه و کمباین سازی تبریز 
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از آنرو کره وی، در عروض  
کررارگررران شرراغررل در صررنررایررد  
بررزر ، هررمررواره بررر  لررمرر.ررن  
پرولتاریا  بعنوان حاملین حقیرقری  
انررقررالب اجررتررمرراعرری، تررررریرره  

کرد، از آنرو که وی جانریران    می 
و دزدان را مطلوبرترریرن عرنراصرر  
برررای جررلررب شرردن برره صررفرروف  

دانسرت، شراگررد او    انقالبی مری 
نی ایف، بطور کامال پی یرر بره  
این نتیده رسید که بره مرنرظرور  
امررر مصررادره کررردن الزب بررود  
گروهی از جنایرتررراران از جران  
گیشته در سوئی  سازمران داده  
شوند. باکونین باالخره از شاگررد  
خود جدا شد، نه بخاطر اخرترالف  
در اصو ، بلره از آنرو کره وی  

تررسریرد.    از صراحت نی ایف مری 
برراکررونرریررن هرررگررز جررر ت نررررررد  
جرردائرریررش را عررلررنرری سررازده  
نی رایرف ترعرداد بسریرار زیرادی  
اسناد رسروا کرنرنرده در اخرتریرار  

 داشت. 
بالفاصله بعد از کرنرفررانر   
لرررنررردن، جرررنرررگ بررراز هرررا  

ترررری در گررررفرررت.    وحشررریرررانررره 
باکونینیسترهرا جرنر ری عرلرنری  
علیره شرورای عرمرومری اعرالب  
کررردنررد. شررورای عررمررومرری را  

کردند که کنفران  را    متها می 
ریزد، و ایرن دگرا را    در ها می 

کند کره    الملل تحمیل می   به بین 
 روری است پرولتراریرا بصرورت  
حزبی مخصوص بمنظور بردسرت  
گرفتن قدرت سیراسری سرازمران  
داده شررود. خررواسررتررار تشررررریررل  
کن ره دیر رری شردنرد کره در  
آندا ایرن مسرئرلره قرطرعرا روشرن  

 گردد. 
این کن ره که هر دو طررف  
خود را با حرارت بسریرار بررایرش  

کرردنرد در سر.رترامربرر    آماده مری 
تشررریرل شرد. مرارکر     ٦٨٢٩ 

برای اولین برار شرخرصرا حضرور  
داشررت. برراکررونرریررن غررایررب بررود.  
قطعرنرامره کرنرفررانر  در مرورد  
عمل بترصرویرب رسریرد. مرطرلرب  
کونری ا افه شد که کرلرمره  
بررررلررمره از خررطرابرره افررترترراحرریرره  

الملل گرفتره شرده برود. ایرن    بین 
مطلب ننین است   از آنررو کره  
صاحبان زمین و سرمایه هرمرواره  
امتیازات سیاسی خرود را بررای  
حررفرراظررت و جرراودانرری کررردن  
انحصارات اقتصادی خرود و بره  
بردگری کشریردن کرار بره کرار  

گرریرررنررد، وظرریررفرره عررظرریررا    مرری 
پرولتاریا تصرف قردرت سریراسری  

 است.  
کمیسیون مخرصروصری کره  
کررلررریررره اسرررنررراد مررربررروط بررره  
 همبستر ری  را مرورد برررسری  
قرار داد باین نتیردره رسریرد کره  
این جامرعره بصرورت سرازمرانری  
مخفی در درون بین الملل وجرود  
داشته و اخراج باکونین و گریروب  
را پیشنهاد نمود. این پریرشرنرهراد  

 پییرفته شد. 
قرطرعرنرامرره در مرورد اخررراج  
باکونین اعالب داشت کره اخرراج  

هرای    باکونین عرالوه برر زمریرنره 
میکرور در فروو، دارای یر   
 دلیل شرخرصری  برود. ایرن امرر  

ای بود به واقعه نریر رایرف.    اشاره 
رسد که کن رره    اینطور بنظر می 

برای کنار گیاردن باکرونریرن برر  
مبنای صررفرا سریراسری دارای  
دالیل کافی بود. برا وجرود ایرن  

آور خواهد بود که این واقعه    خنده 
آور را که در آن براکرونریرن    تکسف 

شخصیتی خود بود بره    قربانی بی 
علتی برای وارد آوردن اتهرامرات  
وحشتناع علیه مارک  تبدیرل  

آورترر اسرت    شود. براز هرا خرنرده 
زمانی که تماب جرریران بصرورت  

شررود. گررفررترره    زیررر سرراخررترره مرری 

شود باکونریرن کراری کررده    می 
بود که بسیراری دیر رر از ادبرا  

وی نتروانسرتره برود    –کنند    می 
کاری را که ناشرر برابرت آن بره  
وی پو  پرداخته بود انداب دهرد.  
آیا این امری تقلب کارانره برود   
البته نه. اما آن اه که مدافعیرن  
برراکررونرریررن بررر ایررن امررر اصرررار  

ورزیررردنرررد کررره مرررارکررر     مررری 
بایست باکرونریرن را مرقرصرر    نمی 

رسرد کره    بداند، آنوقت بنظر مری 
فهمند و یا فررامروش    یا آنها نمی 

کنند که مسئله ابدا در ایرن    می 
مورد نبود که باکونین پولری را  
که از پیش گرفته بود به نراشرر  
برگرداند یا برنر رردانرد. مسرئرلره  

ترر برود. در    بسیار از ایرن جردی 
جائی که باکونین و دوسرترانرش  
تنها ی  تخلف سررسرری ولری  
قابل عفو را که تنها مرنردرر بره  

دیردنرد،     رر ناشر شرده برود مری 
اعضای کرمریرسریرون کره هرمره  
اسررنرراد را در اخررترریررار داشررتررنررد  

کردند که این عمرل    احسا  می 
ی  سٶاستفاده جنائی برود کره  
از ناب ی  سازمان انقالبی کره  
در نظر اکر رر مرردب مرربروط برا  

ای بره    الملل بوده سرٶاسرترفراده   بین 
دالئل شرخرصری، برمرنرظرور رهرا  

اش.    کردن خود از تعهدات مالری 
اگررر سررنرردی کرره در دسررت  
کمیسیون بود در آنزمران عرلرنری  

شرد بره شردیردترریرن وجرهری    می 
سرربررب ر ررایررت جررهرران بررورژوا  

گشررت. ایررن سررنررد ترروسررط    مرری 
نی ایف نروشرتره شرده بروده امرا  
محتوای آن نه تنها مرخرالرف برا  
اصو  باکونین نربرود، برلررره در  
واقد در ها آهن ی کامل برا آن  

باید ا افه کرنریرا کره    بود. می 
باکونین نه بخاطر این مراجررا از  
نی ایف جدا شد، بلره از ایرنررو  
که در نظر وی نریر رایرف آمراده  
بررود حررترری خررود او را بررعررنرروان  
ابزاری برای دستیابی به اهرداف  

هرای    انقالبی در نظر گیرد. نامره 
باکونین به رفقایش بحد کرافری  

دهد کره براکرونریرن برا    نشان می 
نه گستاخی نه تنها اترهرامرات  
سیاسی، بلره اتهامات شخصری  
علیه مخالفینش، کره مرارکر   

سرازد.    در بین آنها بود، وارد مری 
دانیا که باکونین برود    اکنون می 

که مٶلف جزوه بدنراب راهرنرمرای  
انقالبیون بود کره بره نریر رایرف  

شرد، و زمرانری    نسبت داده مری 
که در مرحراکرمره عرلرنری شرد،  
خشررا عررمررومرری را در صررفرروف  

انقالبیرون بررانر ریرخرت. دوسرتران  
براکررونرریرن مررٶلررف بررودن وی را  
سرسختانه ترییب کرردنرد، آنرهرا  
 همه را ب ردن نی ایف انداختند. 

کن رره الهره برا پریرشرنرهراد  
ان رلر  مربرنری ایرنررره مرحرل  
دائررمرری شررورای عررمررومرری برره  
نیویورع منرترش شرود خراترمره  

ایا که در ایرن زمران    یافت. دیده 
 –الملل نه تنها در فررانسره    بین 

ترنرهرا    ٦٨٢٩ جائریررره از سرا   
تعلق داشتن به بین الملل برعرنروان  

شرد    ی  جنایت مرحرسروب مری 
و نه ترنرهرا در آلرمران برلررره    –

هم نین در انر رلرسرتران مرکمرن  
خود را از دست داد. ایرن تصرور  

الرمرلرل    رفت که انرترقرا  بریرن   می 
انتقالی موقتی خواهد برود. امرا  
ننین پریرش آمرد کره کرنر رره  

ای برود کره    الهه آخرین کنر رره 
دارای هرگونه اهمیتی در تاریر   

  ٦٨٢١ بین الملل باشد. در سرا   
شورای عمومی در نریرویرورع  

ای را مبنی برر خراترمره    اطالعیه 
وجود بریرن الرمرلرل او  مرنرترشرر  

 ساخت. 
  ادامه دارد( 

 (١٥مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس )
 دیوید ریازانف

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس اثر دیوید ریازانف توسف ناصر اصغری 
 تهیه و در کارگر کمونیست منتشر میشود!
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 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان

 بخش بین المللی: داوود رفاهی 

      

اعتتاب وتجمع دوباره کـارگـران خـف و 
 ابنیه راه آهن اندیمشک 

روزسه شنبه پندا دی ماه،جمعی از کارگرران شررکرت  
خرردمررات خررط و ابررنرریرره فررنرری راه آهررن نرراحرریرره زاگررر   
اندیمش  در اعتراض به نداشتن امرنریرت شرغرلری و عردب  

ماه حقوو دست از کارکشیده ومقابل اداره خرط و  ٣ پرداخت 
 ابنیه فنی راه آهن زاگر  تدمد کردند. 

کارگر راه آهن اندیمش  همزمان با سایرر نرواحری    ٣١ 
راه آهن برای دریرافرت مرطرالربرات خرود دسرت بره تردرمرد  
اعترا ی زده اند.به گفته کارگران عالوه بر پرداخت نشردن  

مراه گریشرتره    ٩ سه ماه حقوو،حق بیمه درمان آنان نیز در  
 پرداخت نشده است. 

یری دی ر از مشرررالت ایرن کرارگرران قرراردادهرای  
کوتاه مدت ی  ماهه است که امنیت شغلری آنران را از  
بین برده و موجب ن رانی کرارگرران و خرانرواده هرای آنران  

 شده است. 

به گفته کرارگرران از زمران انرترقرا  آنرهرا بره شررکرت  
پیمانراری تراور  ، خط و ابنیه فنی راه آهرن کره یر   
شرکت خصوصی است، آنهرا را از سرهرمریره برلریرت هرای  
اداری محروب کرده و خبری از پاداش های مناسبتری نریرز  

ساعرت ا رافره کراری حرتری    ٦٩١ نیست  من اینره از  
 ی  نهارب آن ها به کارگران تعلق نمی گیرد. 

 
 ادامه اعتتاب كارگران پار  جنوبی 

  ١ كارگران پتروشیمی مرجران  عسرلرویره صربرح روز  
ماه گیشته خرود، دسرت    ٤ دی به دلیل عدب پرداخت حقوو  

 به اعتصاب زدند. این اعتراض ادامه دارد. 
 

 اعتراض پرسنل مجتمع سالمت در تبریز
پرسنل مدتمد هرای سرالمرت تربرریرز نسربرت بره عردب  
پرداخت سه ماه از حقوقشان تدمد کرده اند. مسرئرولریرن بره  
کارکنان گفته اند  تا عید از حقوو خبری نیست، هررکر   

خواهد کار کند برود! هم نین برخرشری از کرارکرنران    نمی 
بیمارستان رازی تبریز ها که، طررف قررارداد برا شررکرتری  
برگزیده دانش اه علوب پزشررری تربرریرز هسرترنرد، نرزدیر   
نهار ماه است هی  حقوقی دریافت نررده اند و برا وجرود  
 دشواری شرایط کار هی ر  پاسخ وی آنان نبوده است. 

 
 تجمع جوانان علیه بیکاری

دیماه  تردرمرد گرروهری از جروانران خررمشرهرری در    ١ 
اعتراض به بیراری و نبود فرصت های شغلی، در مرقرابرل  

 درب اصلی ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند، 
 

دی: تجمع اعتراضی کارگران شهـرداری  ١
مریوان در مـقـابـل شـهـرداری بـه حـقـوط 

 م وقه خود
کارگر شهررداری مرریروان در    ٩١١ دی بیش از    ١ روز  

اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدشان در مقابرل شرهررداری  
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کرارگرر ترنرظریرف و خردمراتری    ٣١١ تدمد کردند. بیش از  
ماه مطالبات مزدی خود را ن ررفرتره انرد  ٥ مریوان، بیش از  

و از سا  گیشته نیز مزایای مزدی معوو از جمله عریردی  
هایی که در ماههای اخریرر    آنها پرداخت نشده است. پرداخت 

 انداب شده مربوط به دستمزد معوو سالهای قبل است. 
 کارگران می ویند  

و عیت بد معیشت و ندادن حقوو زندگی را بررای مرا  
 جهنا کرده است. 

 پو  مدرسه رفتن فرزندانمان و کرایه خانه را نداریا . 
تا امروز فقط حقوو یر  مراه را دریرافرت  ٣٥ از بهمن  
 کرده ایا . 

 هی  ک  خود را پاسخ و نمیبیند. 
 

تجمع و اعتـراض کـارکـنـان گـروه فـوالد 
 ارومیه

دیماه  تدمد و اعتراض کارکنان گروه فوالد ارومریره    ١ 
در جلوی استانداری به دلیل عدب دریافت حرق و حرقروو و  

 و تعطیلی کارخاندات فوالد.    ٣١ -٣٥ مطالبات سا   
 

 کارگران
 

نـیـشـکـر  ٣١بالتکلیفی بازنشستگـان آذر 
 هفت تپه 

نرفرر از کرارگرران    ٨٥ اترحرادیره آزاد کرارگرران ایرران   
درصد حرق بریرمره ترامریرن    ٤ نیشرر هفت ت.ه با عدب واریز  

اجتماعی جهت بازنشست ری اشران در برالترررلریرفری بسرر  
 میبرند  

طبق خبر های ارسا  شده بره اترحرادیره آزاد کرارگرران  
ایررران ایررن کررارگررران کرره از او  آذر مرراه طرربررق ترروافررق  
نمایندگان اشان و کارفرما ،ترع کار کردند بردون حرقروو  

 و مزایا میباشند و در سردرگمی بسر میبرند  
نرا که نه شرکت نیشرر هرفرت تر.ره بره آنران حرقروو  
میدهد و نه بیمه تامین اجتماعی مستمری اشان را بررقررار  

 میرند  
مدیریت شرکت قو  داده بود کره برعرد از تررع کرار  

درصرد بریرمره  ٤ آذر مراه ،مربرلر     ٦٩ این کارگران، تا تاری   
تامین اجتماعی را بابت سخت و زیان آور برودن شرغرل ایرن  

 کارگران به بیمه ب.ردازد  
اما تاکنون از واریز آن خودداری نموده و بریرمره ترامریرن  
اجتماعی نیز شرط بررقرراری مسرترمرری خرود را دریرافرت  

درصرد آنران ذکرر کررده  ٤ لیست بیمه ی آبان مراه و واریرز  
 است  

الزب به ذکر است سازمان تامین اجتماعی بعد از ارائره  
درصد ،حداقرل سره مراه جرهرت    ٤ لیست آبان ماه و دریافت  

محاسبه مستمری و واریرز آن بره حسراب کرارگرران زمران  
 میبرد  

اکنون این کارگران هرمرانرنرد دیر رر کرارگرران شراغرل  
حقوو ماههای مهر و آبان و آذر و دو ماه بهرمرن و اسرفرنرد  

و..طلبرار شرکت نیشرر هفت ت.ه هسرترنرد و از ایرن    ٣٤ 
طرف بعد از او  آذر حقوقی از هر دو طرف نریرشرررر هرفرت  

ت.ه و تامین اجتماعی ( دریرافرت نرمریرررنرنرد ودر شررایرط  
سخت معیشتی و زندگی بمراتب سرخرت ترری نسربرت بره  

 دی ر همرارانشان به سر میبرند. 
 

 کانون نویسندگان ایران 
 سرکوب تدمد اعترا ی  

به دنبا  فراخوان ربابه ر ایری، هرمرسرر ر را شرهرابری  
فعا  کارگری زندانی، قرار بود صبح امروز پندا دی مراه  

تدمعی اعترا ی از مردب و فعاالن سرنردیرررایری و    ٦٣٣١ 
دانشدویان در مقابل وزارت کار برگزار شوده اما مرامروران  
امنیتی و انتظامی در همان دقایق آغازین تدمد، وحشریرانره  

    هرا ترن از جرمرلره ربرابره   وشتا مردب پرداختنرد و ده   به  رب 
 ر ایی را بازداشت کردند.  

نندی پیش ر را شرهرابری برا وجرود اترمراب دوره ی  
محرومیتش به زندان بازگردانده شد و در این مدت دو برار  

ی مغزی شده است. هشردار مری دهریرا کره    دنار سرته 
ادامه ی این روا   دانسانی ممرن است به مرر  ر را  
شهابی بیندامد. مسئولیت هررگرونره آسریرب بره جران ایرن  

 فعا  کارگری متوجه حاکمیت است. 
کانون نویسرنردگران ایرران اقرداب مرامروران امرنریرتری و  
انتظامی در یورش سرکوب رانه به تدمد اعرتررا ری امرروز  
را محروب می کند و خواهان آزادی فوری و بری قریرد و  
شرط ر ا شهابی و دی ر زنردانریران صرنرفری، سریراسری و  

 عقیدتی است. 
 کانون نویسندگان ایران 

 ٦٣٣١ دی ماه    ٥ 

 
 

 سندیکای کارگران شرکت واحد
همدستی عوامل وزارت کار درضرب و شتم 
و سرکوب همراهان همسر شهابـی مـقـابـل 

 وزرات کار محکوم است
امروز پندا دیماه، ربابه ر ایی همسر ر ا شرهرابری از  
اعضای هیئت مدیره سندیرای کارگران شرکت واحد کره  
درزندان رجایی شهر محبو  است و تاکنون دوبرار سرررتره  
مغزی کرده و عدب رسیدگی پرزشررری بره و رعریرت ایرن  
کارگر زندانی باع  شد همسرش به وزارت کرار مرراجرعره  
کند تا بلره از طریق این وزرات خرانره شررایرط رسریردگری  
برای این کارگر زندانی فراها شود، ترعردادی از اعضرای  
سندیرای واحد و دانشدویان و دی ر فعالریرن کرارگرری و  
اجتماعی بواسطه ن رانی از و عیرت جسرمرانری شرهرابری،  
همسر این کارگر زندانی را همراهی می کرردنرد. قربرل از  
ورود خانا شهابی به محل وزرات کار عوامرل امرنریرتری و  
عوامل وزرات کار با همراهی پلی   ردشرورش برا شردت  
تماب اقداب به  رب و شتا کارگرران و دانشردرویران کرردنرد  
که حسن سعریردی از اعضرای ایرن سرنردیرررا بره عرلرت  
 ربات وارده از سوی مرامروریرن وزارت کرار بره اورژانر   

تن از معرترر ریرن بره هرمرراه خرانرا    ٥٦ شریعتی برده شد و  
شهابی توسط نیروهای لبا  شخصی و امنیتی بره زنردان  
اوین منترقرل شردنرد و سرعریردی هرا برعرد از مرعرایرنره از  

 بیمارستان با دستبد و پابند به اوین منتقل شد. 
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هرنند که بعد از نند ساعت هم ی بدون قریردوشررط  
آزاد شدند اما جای تاسف دارد که مسئرولریرن وزرات کرار  
نه تنها پییرای مراجعین نشده اند بلره با براتروب و  رربرات  
مشت و ل د به کم  پلی   ردشرورش آمرده انرد و برا  
خشونتی وحشیانه رانندگان و دانشردرویران را مرورد  ررب  

 وشتا قرار دادند. 
سندیرای کارگران شرکت واحد خرواسرترار رسریردگری  
پزشری به و عیت جسمانی کارگر زندانی ر را شرهرابری  
است و هرگونه سهل ان اری و بی تروجرهری در خصروص  
او اع جسمانی کارگر زندانی شهابی را متوجه مسئرولریرن  
زندان و قوه قضائیه میداند و قویا برخورد و  ررب و شرترا  
کارگران و دانشدویان را که جهت رسیدگری بره و رعریرت  
ن ران کننده ر ا شهابری در مرقرابرل وزرات کرار تردرمرد  
کرده بودند محروب میررنرد و خرواسرترار آزادی بری قریرد  
شرط ر ا شهابی و تمامی زندانیان کرارگرری و صرنرفری  

 میباشد. 
 
 

 اتحادیه ی آزاد کارگران ایران  
سرکوب تجمع برای آزادی رضا شهـابـی را 

 قویا محکوم میکنیم
صبح دیروز مقابل وزارت کار شراهرد یرورش نریرروهرای  
سرکوب با همراهی و همدستی وزارت کار به تدمعی برود  
که ربابه ر ائی، همسر ر را شرهرابری بررای آزادی ایرن  
عضو هیات مدیره سندیرای کارگران شرکت واحرد ترهرران  

 فراخوان داده بود. 
هر نند کره ایرن اولریرن برار نریرسرت کره تردرمرعرات  
کارگری در مقابل وزارت کار مورد تهاجا قررار مریر ریررد  
اما یورش به تدمد دیروز در مقابل نشمان وزیرر کرار، برار  
دی ر جای اه و ماهیت وزارت کرار را بره عرنروان نرهرادی  
 د کارگری و دست اهی برای سازماندهری اسرتر رمرار و  
بردگی کارگران در مقابل نشمان میرلریرونرهرا کرارگرر بره  
نمایش گیاشت و نشان داد آنردرا کره کرارگرران در صردد  
دفاع از منافد خود باشرنرد نرهرادهرای سررکروب عرریران و  
نهادهایی هم ون وزارت کار، پیرری واحد در مقرابرل حرق  

 خواهی ما کارگران هستند. 
تهاجا به تدمد دیروز در مقابل وزارت کار و برازداشرت  
گسترده شرکت کنندگان در آن، فرقرط ترهراجرا بره تردرمرد  
برای آزادی ی  کارگر زندانی نبود بلره در عریرن حرا   
پیامی از سوی وزارت کار به کارگران ایران در مراهرهرای  
نزدی  به موعد تعیین حداقل مزد بود ترا از هرا اکرنرون  
رویررد سرکوب رانه خرود را در مرورد بررپرائری هررگرونره  
تدمعی در مقابل این وزارتخانره در اعرترراض بره ترحرمریرل  
حداقل مزد باز ها خفت بارتر به ما کرارگرران اعرالب کررده  

 باشند. 
اما هم نانره اعترا ات کارگری در طو  سالردراری  
از ه.رو و آذر آب تا نیشرر هفت ت.ه و جای جرای کشرور  
نشان داده است علیرغا این سرکوبها و پرونده سازیرهرا و بره  
زندان افرندن کارگران و معلمان و دی ر تروده هرای مرردب  
به جان آمده از و عیت موجود، دی ر نمیتوان شرایط را در  
به تمرین کشاندن کارگران و توده های زحرمرترررش مرردب  
ایران به دهره هرای پریرش براز گرردانرد و رونرد نر.راو  و  

غارت ریها و سرکوب حق خواهری مرا کرارگرران را ادامره  
 داد. 

این ، دی ر این کارگرران و مرعرلرمران و تروده هرای  
زحمترش مردب ایران هستنرد کره بری هریر  تروهرمری در  
مقابل شرایط فرالکرت برار مروجرود و پردیرد آورنردگران آن  
ایستاده اند و روزی نیست که جای جرای کشرور صرحرنره  
های تدمعات اعترا ی علیه و رعریرت مروجرود نربراشرد،  
تدمعات و اعترا اتی که میررود در صرورت عردب تروجره  
فوری به خواستهای کرارگرران و تروده هرای زحرمرترررش  
مردب ایران، هم ون جویبارهایی غیر قابل کنرترر  و تروقرف  
به ها پیوسته و سریرلری خرروشران و زیرر و رو کرنرنرده را  

 بیافرینند.  
اتحادیه آزاد کارگران ایرران برار دیر رر برا تراکریرد بره  
آزادی فوری کارگران و معلمان و همه انسانرهرای عردالرت  
طلب و آزادیخواه دربند و پایان دادن به سرکوب و تشررریرل  
پرونده های امنیتی علیه کارگران و مرعرلرمران مرعرتررض،  
تهاجا به تدمد دیروز جمعهایی از کرارگرران و مرعرلرمران و  
دانشدویان برای آزادی ر را شرهرابری را قرویرا مرحررروب  
میرند و بدینوسیله خواهران آزادی فروری و بری قریرد و  
شرط ر ا شهابی و اعزاب او به مراکرز درمرانری بریررون از  

 زندان برای رسیدگی های الزب پزشری است.  
 ٦٣٣١ ششا دی ماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 ٣١تجمع و اعتراض بازنشسـتـگـان سـال 

 نیشکر هفت تپه 
اتحادیه آزاد کارگران ایران  کارگران بازنشسته نیرشرررر  
هفت ت.ه برای گرفتن حرق سرنروات خرود ، صربرح امرروز  

دی ماه نارا ی و خشم ین از خرلرف وعرده    ١ نهارشنبه  
اسد بی ی مبادرت بره بسرترن دروازه هرای برهرره بررداری  
توسط تریلرهای حامل شرر و رفتن به سرمرت کروره خرانره  
جهت خاموش کردن آن و تدمد در محوطه کارخانره دسرت  

 به تحصن و اعتراض زدند.  
بنا به گزارش های رسیده بره اترحرادیره آزاد کرارگرران  
ایران، بیش از صد نفر از کارگران نیشرر هفت تر.ره کره از  

بازنشسته شدند جهت وصرو  نرررهرای    ٣٥ اسفند ماه سا   
صادر شده به محل شرکت آمردنرد و اعرترراض خرود را از  

 عدب وصو  ن  های صادر شده ابراز نمودند.  
این ن  ها که بابت حق سنوات آنان صادر شرده برود  
میباید در شهر یور ماه وصو  میشد اما با عردب وصرو  آن  
و اعتراض بازنشرسرتر ران قرو  پررداخرت آن در آذر مراه را  

 دادند.  
  ٢ بازنشست ان که تاکنون بابت سنوات خود دو مربرلر   

میلیونی را دریافت کرده انرد، برابرت مرابرقری طرلرب    ٦٦ و  
خود که بیش از نهل میلیون تومان می باشرد نررری را  
دریافت نمودند که بعد از گیشت نند ماه از تاریر  صردور  

 آن نقد نشده است.  
طبق اخبار ارسالی به اتحادیه آزاد کرارگرران ایرران ایرن  

 امر موجب نار ایتی و خشا شدید بازنشست ان شد  
بازنشست انی که همه امریرد شران را بره وصرو  حرق  
سنوات خود که حاصل عمر و جوانی شان بوده، بسترنرد ترا  

 به صدها زخا زندگی پر درد و رنج خود بزنند.  
طبق اخرین خبر از جلسه ایی که بین برازنشرسرتر ران و  

مدیریت شرکت انداب گرفت آقای امیر اسد بریر ری وعرده  
درصد از طلب آنران را بره صرورت نرقرد و    ٩٥ ی پرداخت  

  ٨ و    ٤ مابقی را طی دو فقره ن  به تاری  هرای بررج  
 سا  آینده موکو  کرد.  

اما بازنشست ان برا ایرن طررح مروافرقرت نرررردنرد وترا  
شب ، در شرکت نیشرر هفت ت.ه حضور داشترنرد    ٢ ساعت  

و گفتند، به علت خلرف وعرده اسرد بریر ری بره خرواسرتره  
هایشان، فردا همین روند را ادامه خواهند داد تا مرطرالربرات  

 اشان پرداخت گردد. 
 

 گزارش
با ربابه رضایی، همسر   -جام ه فردا

 رضا شهابی
ر ا شهابی، از کارکنان سرابرق شررکرت    -جامعه فردا 

واحد اتوبوسرانری ترهرران و حرومره و یررری از مروسرسران  
سندیرای کارگران شرکت واحرد اتروبروسررانری ترهرران کره  
پ  از ترحرمرل شرش سرا  حربر  دوبراره بره زنردان رفرت،  

  ٩٩ سرالره    ٤٤ و عیت جسمانی خوبی ندارد. ر ا شهابی  
در پی اعترا ات صنفی راهری زنردان شرد    ٨٣ خرداد سا   

و پ  از گیراندن شش سا  حب ، دوباره به گیراندن بریرش  
از یرر  سررا  زنرردان مررحررررروب شررد. او در ایررن دوره در  
اعتراض به محرومیت مدددش دست بره اعرترصراب غریا  
زد، اعتصاب غیایی که حاصلی برای او نداشرت و ترنرهرا  

اش را تشدید کرد و حا  خبرهایری از او    بیماری فشار خون 
اش در دو هفتره اخریرر مرنرترشرر شرده    در خصوص دو سرته 

است. با ربابه ر ایری، هرمرسرر ر را شرهرابری، در مرورد  
 ایا.   وگو کرده   و عیت جسمانی او گفت 

 
انرد. در    ایا که آقای شهابی در زندان سرته کررده   شنیده 

شران    آخرین مالقاتی که با ایشان داشتید، و عیت جسمرانری 
 ن ونه بود  

 
طری دو هرفررتره گرریشرترره، هرمررسررب دو برار در زنرردان  

شهر دنار سررتره مرغرزی شرده اسرت و هرمر رنران    رجایی 
و عیت جسمرانری ایشران وخریرا اسرت و از اعرزامرش بره  

 شود.   بیمارستان برای درمان ممانعت می 
آذر بررا آقررای شررهررابرری در زنرردان    ٩٩ نررهررارشررنرربرره  

شهر مالقات داشتیا. گفتند سرته خفیفی داشرترنرد.    رجایی 
ها گود افتاده بود و سمرت نرپ صرورت و بردن    زیر نشا 

ح  بود. گویا فردای روز مالقات با ما، در پندشرنربره    بی 
دمراغ شرده برودنرد.    آذر، مدددا حالشان بد شرد و خرون   ٩٣ 

ایشان را به درمان اه زندان بردند. گفترنرد ایرن حرا  برد بره  
خاطر فشار عصبی است. تا شرنربره بردون هریر  پرزشر   
متخص  و مراجعه به بیمارستانی در همان حرا  در زنردان  

آذر ایشران را بره بریرمرارسرتران امراب    ٩٥ گیشت. تا اینره  
خمینی برای یرسری آزمایشات، سری تری اسرررن، نروار  

سرری    قلب و مغرز و داپرلرر برردنرد، امرا مرترکسرفرانره یر  
ها کامل انداب نشد. ایشران را برا    ها نبود و آزمایش   دست اه 

آذر که بره روا     ٩٣ همان حا  بردند به زندان. تا نهارشنبه  
هر هفته دوبار با ایشان مالقات کردیا. و عیتشران خریرلری  
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تر شده بود. پل  سمت نپ کرامرال افرتراده برود و    وخیا 
حر  شرده    عضالت سمت نپ صورت و بدنشان کامال بی 

های نشا، آسیب دیرده و آبرریرزش شردیرد از    بود. مویر  
 نشا نپ دارند. 

گویا پزش  بیمارستان گرفرتره برود کره برایرد حرترمرا  
هرا و    نظر باشند و تا مشخ  شدن جواب عرسبررداری   تحت 

ها حتما داروی فشار باید مصررف شرود. امرا دارو    آزمایش 
در زندان به اندازه کافی نیست. از نهارشنبه به برعرد. مرن  
دی ر اطالعی از و عیتشان ندارب. پیش از اینرره هرمرسررب  
سرته کند جراح مغز و اعصراب ر را، اعرالب کررده برود  
که ر ا شهابی توان تحمرل زنردان را نردارد. برا ایرن حرا   

مرداد برا وجرود ایرنررره دوره مرحرررومریرت    ٦٨ همسرب از  
حبسش به پایان رسیده است هم نران در زنردان نر رهرداری  

 شود.   می 
 

 خانا ر ایی فرزندی دارید  
 ساله.   ٦٥ ساله و ی  پسر    ٦١ بله، ی  دختر  

 
های هفت ری هرمرراهرتران هسرترنرد     آنها ها در مالقات 

 شان با و عیت پدرشان ن ونه است    مواجهه 
دانررا نرره بر ررویررا. خررب، برررای    برلرره، هررمرریررشرره. نررمرری 

  ٣ ای کره از    سرالر ری و پسرربر ره   ٤ ای که از    دخترب ه 
کرنرد، و رعریرت    سال ی پدرش را در زنردان مرالقرات مری 

انرد،    شران را پرییررفرتره   سخت است. آنها بعد این مدت شرایط 
اما قطعا اورات زیادی رویشان گیاشته. روح و روانشران را  

 تکویر قرار داده است.   در سن رشد تحت 
 

پ  از پایان محرومیرت شرش سرالره، آقرای شرهرابری  
 نند وقت است که زندان هستند  

در سری جدید نهار مراه و نریرا اسرت کره در زنردان  
هستند. در این دوره ها با وجود اعتصاب غیاهایی کره در  
اعتراض به حرا جدید بوده است و رعریرت فشرار خرونشران  
متغیر شد و به این دو سرته مرغرزی انردرامریرد. در حرا   

شرهرر مرا بره    حا ر و با وجود امرانات کرا زنردان رجرایری 
 شان هستیا.   شدت ن ران سالمتی 

 
 در این مدت ممر درآمدتان نه بوده است  

و شرروع زنردان از کرار    ٨٣ خرداد    ٩٩ ر ا که پ  از  
انرردازی فررروشر رراه    اخرراج شررد و کرمرری پرر  از آن بررا راه 

گریرانریرا. ترنرهرا    ترشیدات زندگی را هر نند سخرت، مری 
 شود.   کسب می     درآمدب با همین فروش ترشی 

 
با وجود اینره شما ساکن تهرران هسرتریرد، نررا آقرای  

 شهر کرج هستند  این مو وع    شهابی در زندان رجایی 
 کند    های هفت ی را برای شما سخت نمی   مالقات 

ترر اسرت.    خیلی سخت است. بررای خرود ر را سرخرت 
شهر در واقرد هریر  امرررانراتری نردارد.    نون زندان رجایی 

هرا    حتی آب گرب ها برای اسرترحرمراب در دسرترر  زنردانری 
 نیست. 
 

اید و امریردی بره آزادی    در این مدت پی یری ها کرده 
 آقای شهابی دارید  

اند، از دادستانی تا وزارت کرار و    های زیادی داده   وعده 
مدل  قو  رسیدگی دادند، اما متکسفانه تا امرروز کسری  

 کاری نررده است و حتی او اع بدتر ها شده است. 
 

آقای ربیعی، وزیر کار، گویا عنوان کردند پی ریرر ایرن  
 اید کاری کنید    مو وع هستند. آیا از آن طریق توانسته 

بله، آقای ربیعی ها قو  پی یرری دادنرد، امرا ترا االن  
 کاری انداب نشده است. 

 
آخریرن درخرواسرت آقرای شرهرابری در شررایرط فرعرلری  

 نیست  
در مرحله او  بیماری ایشان برایرد بره نرحرو مرطرلروبری  
پی یری و اقدامات درمانی انردراب شرود. سر.ر  برایرد بره  
و عیت محرومیت مددد ایشان که ما آن را قبو  نرداریرا  
رسیدگی شود و درخواست آزادی هر نه سریعرترر هرمرسررب  

 را داریا. 
 

 بین المللی 
 

ممـنـوعـیـت پـرواز هـواپـیـمـایـی -تونس  
 امارات بدلیل تب ی  بر علیه زنان

مقامات در تون  پرروازهرای هرواپریرمرایری امرارات بره  
این کشور را به علت 'برخورد تبرعریر  آمریرز'      های   فرودگاه 

 اند.   با زنان تونسی ممنوع اعالب کرده 
گویرد هرواپریرمرایری امرارات در ظررف    دولت تون  می 

نند روز گیشته به تعدادی از زنان تونسی اجرازه سرفرر بره  
 دوبی را نداده است. 

هرای اجرترمراعری بره    فعاالن تونسی به وی ه در شربررره 
طور گستررده بره ایرن مسرالره واکرنرش نشران داده و آنررا  

 اند.   ن ادپرستانه و تبعی  آمیز خوانده 
در پی باال گرفتن اعرتررا رات، وزارت حرمرل و نرقرل  
تون  اعالب کرد که مند تازه علیه هواپیمایری امرارات ترا  

هرای بریرن    زمانی که پروازهایش  مطابق قروانریرن و تروافرق 
 المللی  بشود، ادامه خواهد یافت. 

این در حالیرسرت کره مرقرامرات امراراتری گرفرتره انرد  
 اطالعات امنیتی  باع  تاخیر در سفرر بررخری شرهررونردان  

 تون  شده است. 
انور محمد قرقاش، وزیر امور خرارجره امرارات مرترحرده  

دسامبر در شبره تویریرترر نروشرت     ٩٤ عربی، روز یرشنبه  
ای کره     ما با برادران ترونسری دربراره اطرالعرات امرنریرتری 

 تدابیر وی ه را ایداب کرد، تما  گرفتیا.  
او افزود   ما برای زنران ترونسری ارزش زیرادی قرائرل  

 هستیا و به آنها احتراب می گیاریا.  
خبرگزاری فرانسه می گوید بره بررخری مسرافرران زن  
گفته شده بود که پرواز آنها به تاخیر افتاده است و ویرزای  

 آنها باید مورد بررسی بیشتر قرار ب یرد. 
روز جمعه، دولت تون  از سفیر امارات مرترحرده عرربری  

 رسما تو یح خواست. 
روابط تون  و امارات متحرده عرربری در پری انرقرالب  

 میالدی پر تنش بوده است.   ٩١٦٦ تون  در سا   

 
تـظـاهـرات هـزاران نـفـر در  -اسرائیـل 

 اسرائیل علیه نتانیاهو
 

دیماه، هزاران شهررونرد اسررائریرلری بررای    ٣ روز یرشنبه  
آویو  علیه  بنیامیرن نرترانریراهرو     نندمین بار متوالی در  تل 

وزیر این کشور دست به ترظراهررات زدنرد.مرعرترر ران    نخست 
گیری نتانیراهرو از قردرت بره دلریرل  فسراد    خواستار کناره 

مالی  شدند. این نهارمیرن ترظراهررات پریراپری شرهررونردان  
های گریشرتره    وزیر این کشور در هفته   اسرائیلی علیه نخست 

آویرو بررگرزار شرد. مرعرترر ران کره حررکرت    بود که در تل 
پیمایی شرب  نامیده برودنرد، خرواسرترار    اعترا ی خود را  راه 

وزیرری اسررائریرل شردنرد.    برکناری نتانیاهو از مقاب نرخرسرت 
تظاهرکنندگان نتانیاهو و بررخری از وزیرران کرابریرنره او را  

 خواری  کردند.   متها به  فساد مالی و رشوه 
 

اخرا  بیش از دو هزار کارمـنـد  -ترکیه 
 دولتی 

دیرمراه،    ٣ به گزارش  خبرگزاری فرانسه  روز یرشنبره  
کارمند دولتی را بره اترهراب    ٢١١ مقامات ترکیه دو هزار و  

رابطه با سازمانهای تروریستی اخرراج کرردنرد. بررپرایره ایرن  
ترین دور از این گونه اقدامات در تررکریره      گزارش، این تازه 

پ  از کودترای نرافررجراب سرا  گریشرتره اسرت. از زمران  
مریرالدی، بریرش    ٩١٦١ کودتای نافرجاب در ترکیه در سا   

هرزار نرظرامری    ٥١ هرزار نرفرر اخرراج و بریرش از    ٦٥١ از  
انده این افراد از میان دانشر راهریران، مرکمروران    بازداشت شده 

پلی ، آموزش و پرورش، دادگسرترری و سرایرر نرهرادهرای  
اند. مرقرامرات دولرتری ادعرا مری کرنرنرد ایرن    بوده     دولتی 

ها برای برقرراری امرنریرت و وربرات در    بازداشت ها و اخراج 
کشرور اسرت، امرا مررنرترقردان رجرب طریرب اردوغران مرری  

طلبی  به سرکروب مرخرالرفران سریراسری    گوینداو با  فرصت 
 خود مشغو  است. 

 
افزایش هـزار مـیـلـیـاردی ثـروت  -جهان 

 ثروتمندان دنیا در یکسال
اصل او  بور  ننین است که هرک  پو  نقرد داشرتره  

اوراو بررهررادار و    ٩١٦٢ برراشررد، جررلرروتررر اسررت. در سررا   
های مالی سرودآور برودنرد و نرتریردره آن کره هرزار    سهمیه 

 میلیارد دالر به دارایی وروتمندان عالا افزوده شد. 
رشد اقتصادی باال بود و کرور  اوراو    ٩١٦٢ در سا   

ای بره مریرزان    بهادار در ترقی روزافزونه همین فراینرد برهرره 
 هزار میلیارد دالر به همراه آورد. 

طبق آمار و ارقامی که بنیراد مرالری برلرومربرر  در  
روزهای پایانی سا  منتشر کرده، وروتمندانی که بیشرترریرن  

 ها را در دست داشتند، باز ها پولدارتر شدند.   اوراو و سهاب 
نرفرر از ورروترمرنردترریرن    ٥١١ این مبل  هن فت در جیب  

افراد جهان رفت. این عده از سوپرمیلیاردرها کره در پرایران  
هزار میلیارد ورروت داشرترنرد، حرا  بره    ٤ /    ٤ سا  گیشته  

انرد. بره    هرزار مریرلریرارد دالر رسریرده   ٥ /    ٣ وروتی معراد   
  ٩٣ عبارت دی ر دارایی وروتمندان طی یر  سرا  حردود  

 درصد رشد کرده است. 



 ٣٠٥ شماره      -  چهارم  دوره     25     کارگر کمونيست 

گیار شررکرت آمرازون    طبق این گزارش جف بزو ، پایه 
باالترین وروت جرهران را در اخرتریرار دارد. طربرق فرهررسرت  
وروتمندان، وروت بزو  در سا  گریشرتره برا کسرب سرودی  

میلیارد دالر اکنون به صد مریرلریرارد دالر رسریرده    ٣٤ برابر  
 است. 

درصررد از سررهرراب آمررازون اسررت،    ٦١ بررزو  صرراحررب  
مهمترین بنیاد بازرگانی اینترنتی جرهران کره سرهراب آن در  

 درصد افزایش داشته است.   ٥١ سا  گیشته به میزان  
بنابراین گرزارش، بریرل گریرتر ، برنریرادگریار شررکرت  

مریرلریرارد    ٣٦ کام.یوتری مایرروسافت که تا کرنرون برا  
دالر، وروتمندترین فرد جهان بود، اکنون بره مرقراب دوب فررو  

 افتاده است.  
مریرلریرارد دالر    ٨٥ بر اسا  همین لیست وارن بافت، با  

  ٢٥ در مقاب سوب و آمان و اورت ا، بازرگان اس.رانریرایری برا  
مرریررلرریررارد دالر در مررقرراب نررهررارب قرررار دارنررد و مررارع  

مریرلریرارد دالر    ٢٩ بروع برا    زاکربر ، پایه گیار فریر  
 پندمین مرد وروتمند جهان است. 

دهرد کره افرزایرش    بررسی گزارش رشد وروت نشان می 
وروت در جهان امروز بیشتر از طرریرق اوراو برهرادار صرورت  

 های تولیدی و مالی.   گیرد تا سایر فعالیت   می 

 
انـفـجـار مـ ـدن جـان پـنـج  -افغانستان 

 کارگر را گرفت
دسرامربرر برر اورر    ٩٢ پن  کارگر معدن ی افغان روز  

انفدار در ی  معدن زغا  سنگ در استان سرمرنر ران در  
 شما  افغانستان کشته شدند. 

نهار نفر دی ر ها در این حادوه مدروح شدنرد. حرادوره  
زمانی رخ داد که کارگران مشغو  برداشت زغرا  سرنرگ  

 به صورت ابتدایی آن بودند. 
های شمالی افرغرانسرتران از حریر     با وجود اینره استان 

برخورداری از انواع معادن بسیار غنی هسرترنرد امرا دولرت  
 کند .   ها نمی   ای برای تدهیز و ایمن سازی آن   هزینه 

ای مشرابره در مرعردن زغرا     نند سا  پیش ها حرادوره 
کشرتره    ٣١ سنگ آبخورع سمن ان رخ داد که نتیده آن  

مدروح بوده امرا آنرزمران دولرت افرغرانسرتران    ٩٥ و بیش از  
علت این حرادوره را مرربروط بره اداره ایرن مرعردن تروسرط  

 بود.   تشریالت تروریستی طالبان دانسته  
 

تظاهرات خـیـابـانـی در شـهـر  -مراکش  

 جراده مراکش
دسرامربرر بررای نرهرارمریرن روز    ٩٢ روز نهار شنربره  

متوالی، ترظراهررات خریرابرانری در شرهرر  جرراده  مرراکرش  
دراعتراض به جانباختن دوکارگر معدن، و هم رنریرن بررای  
 شرایط کاری مناسب و تامین اشرترغرا  ادامره پریردا کررد. 
معتر ان خواهان شناسایی و مردرازات مسربربریرن، برهربرود  
و عیت ایمنی معدن،تامریرن اشرترغرا  مرنراسرب و انرترشرار  
فهرست ناب مسئوالنی هستند که ورروت کشرور را نر.راو   

سرالره    ٣١ و    ٩٣ کردند. روزجمعه او  دی مراه دو برردار  
شاغل در معدنی واقد در شهر جراده مراکش برراورر حرادوره  
در محل کار جان خود را از دست دادند. تظراهررکرنرنردگران  

هرای برزر  شرهررجرراده    شنبه در میادین و خیابان   عصر سه 
تدمد کردند و خواسرترار مرداخرلره فروری دولرت مرراکرش  
شدند. اک ر اهالی شرهرر از کرار کرردن در مرعرادن زغرا   
سنگ که در آن جانشان را به خاطر شرایرط خرطررنراع و  

دهند و هرمر رنریرن براعر  ابرترال بره    نامساعد از دست می 
شررود، برره شرردت نررارا رری و    هررای مررزمررن مرری   برریررمرراری 
 معتر ند. 

Workers in Iran 
 از صفحه 

 کارگران در فیس بو     
 دیدن کنید


