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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

 يشود درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ها منتشر م    -نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران         
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  ٨٠٩٢  ژانویه  ١

 اخبار کارگری
بخش ایران: نسان نودینیان       بخش بین المللی: داوود   

 ٩٥ صفحه  

 ٧ صفحه   

 ٩٩ صفحه   

 ٩٧ صفحه 

 ٩ صفحه 

 ٥ صفحه  

 ٨ صفحه  

شاپور احسانی راد: جنبش اعتراضی، اجتماعی طبقه کارگر ایران 
 ٩١ صفحه     گام اول را محکم برداشت

 ٩٤ صفحه  

 ده امر فوری انقالب 

 مرخصی اسماعیل عبدی معلم زندانی

صفحه   

 ٤ صفحه  
گفتگوی سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 پیرامون اعتراضات خیابانی سراسری علیه گرانی، فقر و بیکاری
 اگر قادرند پاسخ مطالبات مردم رو بدن، بیان پاسخ بدن

 اگر نیستند بکشند کنار   
 ویدئوی این مصاحبه در کانال تکگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران قابل دسترس است.

متن پیاده شده و کتیی این    ٥٠٥ نشریه کارگر کمونیست در شماره  
 مصاحبه  را منتشر میکند. 

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران

 تشکل از تشکلهای مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم ٥بیانیه  
. انجمن صنفی کارگران برق و فلز ٢. اتحادیه آزاد کارگران ایران ١

. کانون مدافعان حقوق ٤. سندیکای نقاشان استان البرز ٣کرمانشاه 
 . كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری٥کارگر 

سرکوب خونین و بازداشت گسترده دانشجویان، دانش آموزان و شرکت  
کنندگان در تظاهراتهای مردمی، عزم کارگران و مردم ایران را برای رهایی 

 جزم تر خواهد کرد
 های مستقل کارگری ....   تشکل 

 مقاالت و مصاحبه   
 یاشار سهندی

 مصاحبه فرامرز قربانی با شهال دانشفر
 ناصر اصغری
 ارش دشتی

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار  
 کرمانشاه: 

تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت توسط 
 ارگان های امنیتی و سرکوب را خنثی کنیم

پیروز باد مبارزات سراسری مردم علیه ستم 
 سرمایه داری حاکم 

 کارگران پروژه های پارس جنوبی
جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه 

 ماهشهر و بندر امام
 فعاالن کارگری جنوب

 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک
 کرج    -جمعی از کارگران محور تهران  

 قاتالن جوانان مردم را به زیر خواهیم کشید و محاکمه خواهیم کرد.
 حسن صالحی

 ٩٥ 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!

قالالالب عالالظالالیالالمالالی آ الالاز ن
شده است. فالوری تالریالن 
اهالالالدار مالالالردمالالالی کالالاله 

برای سرنگون  قهرمانانه
کردن جالمالهالوری اسالالمالی 
بپا خاسته انالد از ایالن 

 قرار است:
 
زنالالالدانالالالیالالالان  هالالالمالالاله -١

سیاسی و دستگیر شدگان 
اعتالراضالات اخالیالر فالورا 

 باید آزاد شوند.
 
آمالالالریالالالن و  تالالالمالالالام -٢

عاملین جنایات جمهالوری 
اسالالالالالمالالالالی در  الالالالنالالالالد 

گالالتشالالتالاله بالالایالالد  دهالاله 
دستگیر و علنا محالاکالماله 

 شوند.
 
کالاللالالیالاله نالالیالالروهالالای  -٣

سالالرکالالوبالالگالالر جالالمالالهالالوری 
اسالمی باید فورا مالنالحالل 

 شوند.
 
مجازات اعدام بایالد   -٤

فورا لغو شالود. قالوانالیالن 
 قصاص بر یده شود.

 
كالاللالالیالاله امالالوال  الالارت  -٥

شالالالده مالالالردم تالالالوسالالالط 
مالالقالالامالالات و نالالهالالادهالالای 
متهبی و دولالتالی بالایالد 
فورا بازپس گرفته شالود 
و بالالاله صالالالاحالالالبالالالان آن 

صالرر  و یالا  برگردانده
کارهای عام المنالفالعاله و 

 رفاهی جامعه شود.
 
حجاب تحمیلی و هر  -٦

گونه جداسازی جنسیالتالی 
فورا ملغی شالود و آزادی 
پالالوشالالش بالالرقالالرار گالالردد. 
کلیه قوانین ضالد زن و 
تبعیض آمیز علیه زنالان 
باید فالورا لالغالو شالود و 
حالالالقالالالور بالالالرابالالالر زن و 

در همه زمالیالناله هالا  مرد
 اعالم شود.

 
متهب از دولالت، از  -٧

سیسالتالم قضالائالی، و از 
آموزش و پالرورش بالایالد 
کامالال جالدا شالود. آزادی 
کالالامالالل مالالتهالالب و بالالی 
متهبی بعنوان عقیالده و 
امر خصوصی افراد بایالد 

 تضمین شود.
 
آزادی بالالی قالالیالالد و  -٨

شالالرع عالالقالالیالالده، بالالیالالان، 
اجتماعات، مطالبالوعالات، 
تالظالاهالالرات، اعالالتالصالالاب، 

فالالورا  تشالالکالالل و تالالحالالزب
بالالایالالد اعالالالم و بالالرقالالرار 
  شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالود.

و   حالقالوقالی برابالری -٩
مدنالی هالماله شالهالرونالدان 
ایران مستقل از مالتهالب، 
زبان، و یالا قالومالیالت و 
ملیت فورا بالایالد عالماللالی 

 شود.
 
یک زندگی مالرفاله و  -١١

مالالنالالطالالبالالی بالالر آخالالریالالن 
استانداردها و امالکالانالات 
در پالالیالالشالالرفالالتالاله تالالریالالن 
جوامع باید بالرای هالماله 
شهروندان تضمین شالود. 
حداقل دستمزد باید بالر 

مبنای این استالانالداردهالا 
و  افالالزایالالش پالالیالالدا کالالنالالد

بیمه بیکاری مکفی بالرای 
هماله بالیالکالاران و افالراد 
آمالالاده بالاله کالالار تالالامالالیالالن 

طب و بالهالداشالت و  شود.
تحصیل باید فورا بالرای 

 رایگان شالود.    همگان 
 

اینها مهمتالریالن و فالوری 
ترین خواسته هالا و در 

ده فرمان انالقالالب  واقع 
مالالردم عالاللالالیالاله جالالمالالهالالوری 
اسالمی است. اعتراضالات 
و تالالالالالظالالالالالاهالالالالالرات و 
اعتصابات و اجتمالاعالات 
برای تحقی این خواستها 
باید هر ه گستالرده تالر 
شود. تنها با سرنالگالونالی 
جالالالمالالالهالالالوری اسالالالالمالالالی و 
بالالالرقالالالراری حالالالاکالالالمالالالیالالالت 
مستالقالیالم هالماله زنالان و 
مردان ساکن ایالران اسالت 
که این خواستالهالا بالنالحالو 
پیگیر و جامعی متالحالقالی 

 خواهد شد. 
    
حزب كمونیست كارگالری  

تمامالی شالمالا كالارگالران، 
زنالالان، وجالالوانالالان را بالاله 
تالش برای تبالدیالل ایالن 
مالالالالالالالنالالالالالالالشالالالالالالالور بالالالالالالاله 

انقالبی کاله در   پر م 
حال شکل گالرفالتالن اسالت 

 فرا میخواند.
 

حزب كمونیست كالارگالری 
 ایران
 ،١٣٩٦ دیماه ١٣
 ٢١١٨ ژانویه ٣ 

 ده امر فوری انقالب  
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آن هالالالالنالالالالگالالالالام كالالالاله 
گران به بن بست  حكومت

رسیده بالاشالنالد و هالیال  
حلی برای برون رفالت  راه

هایی که خالود  از بحران
بالالالالالدسالالالالالت خالالالالالویالالالالالش 

انالالد، نالالداشالالتالاله  سالالاخالالتالاله
بالاشالنالد و مالردم  بالاله 
تنال  آمالده از ماللالم و 
بالالیالالداد، دیالالگالالر حالالاضالالر 
نباشند همانند گتشالتاله 
تالالن بالاله سالالتالالم دهالالنالالد، 
هالالنالالگالالام اعالالتالالراضالالات 

و زیالالر و رو   گسالالتالالرده
کننالده اجالتالمالاعالی فالرا 

 میرسد.
 نین است کاله ایالنالک، 
مردم به تنال  آمالده از 
ستم و سرکوب و گرانالی 
و فقالر و بالیالکالاری، از 
 الالهالالار روز پالالیالالش در 
ابالالالالعالالالالادی سالالالالراسالالالالری 

ها را از آن خود  خیابان
اند و و در صالفالی  کرده

مالالتالالحالالد و یالالکالالپالالار الاله 
هالالای خالالود را  خالالواسالالت

بالرای پالالایالان دادن بالاله 
وضعیت جهنمالی مالوجالود 

 کشند. فریاد می
مطالبالاتالی کاله امالروزه 

هالا و  ی راهپیمائی زمینه
تالالالجالالالمالالالعالالالات سالالالراسالالالری 

های زحمتکش مردم  توده
ایالالران را بالالا مالالحالالوریالالت 
اعتراض باله گالرانالی و 

فقر و بالیالکالاری فالراهالم 
هالاسالت  کرده است، سالال

از سالالالوی کالالالارگالالالران، 
معاللالمالان، دانشالجالویالان، 
پرستاران و همه اقشار 
زحمتکش جامعه فالریالاد 

گالران  زده شده و حکومالت
بدون هی  تالوجالهالی باله 
آنها مشالغالول  الپالاول و 

هالالالالای   الالالالارت  الالالالروت
 اند. اجتماعی بوده

 
آن  یزی که امالروز مالا 

های شهرهالای  در خیابان
مالالخالالتالاللالالن شالالاهالالد آنالالیالالم 
فالوران خشالم انالبالالاشالتالاله 

های مردم زحمتکش  توده
ایالالالران از  الالالارت و 

های مالیاللالیالاردی  اختالس
بالالارتالالالریالالالن مالالالقالالالامالالالات 
حالالکالالومالالتالالی و افالالراد و 

هالالالای مالالالالالالالی  مالالالوسالالالسالالاله
وابسته به حوزه قالدرت 
در یالالک سالالو و فالالقالالر و 

روزی میلیونی مالردم  سیه
در سالالوی دیالالگالالر، تالالا 
بالالیالالکالالاری مالالیالاللالالیالالونالالی 
کالالارگالالران و جالالوانالالان، 

فروشالان  وشتم دست ضرب
و کشالالتالالار کالالولالالبالالران، 
تالالحالالمالالیالالل دسالالتالالمالالزدهالالای 
 ندین برابر زیالر خالط 
فقر به کارگران و مالزد 
بالالگالالیالالران زحالالمالالتالالکالالش و 
برپائی بساع شالالر و 

زنالدان و دار و درفالالش 
طلالبالی  علیه هرگونه حی

 و آزادیخواهی است.
کالاله تالالا دیالالروز  کسالالانالالی

هالالرگالالونالاله اعالالتالالراضالالات 
کالالالارگالالالری و مالالالردمالالالی 

طالاللالالبالالانالاله را بالالالا  حالالی
اتالالهالالامالالات امالالنالالیالالتالالی و 
محاکمه و زندان جالواب 

دادنالالد و ایالالنالالک در  مالالی
بالالرابالالر خشالالم تالالوفالالنالالده 
میلیالونالی مالردم ایالران، 
اعتراضات بر حی آنالان 

گالری  را فالتالناله و فالتالناله
نامند بایالد بالدانالنالد  می

که دیگر زمان تغییالرات 
بزرگ و انسانی در ایالن 
مملکت فرا رسیالده اسالت 
و هی  نیروی سالرکالوبالی 
را یالالارای مالالقالالاومالالت در 
بالالرابالالر حالالی طالاللالالبالالی و 
آزادیخواهی ما کارگالران 
و مردم ایالران نالخالواهالد 

 بود.
 

امری که در ایالن مالیالان 
روشن است و ما هالمالراه 

های زحالمالتالکالش  با توده
را فالریالاد  مردم ایران آن

زنیالم ایالن اسالت کاله  می
هالالای مالالا  بالالایالالد خالالواسالالت

مردم برای پایالان دادن 
روزی باله  به فقر و سیه

كالالرسالالی نشالالانالالده شالالود، 
بالالایالالد بسالالاع هالالرگالالونالاله 

سالالرکالالوب و اخالالتالالنالالار و 
زنالالدان بالالر الالیالالده شالالود، 
بالالایالالد هالالمالاله زنالالدانالالیالالان 
سالالالالالیالالالالالاسالالالالالی آزاد و 

هالالای  گالالران  الالروت  الالارت
اجتماعی و عالاماللالیالن و 
آمرین سركوب و اختنار 
در هر مقام و مالنالصالبالی 
مالالالورد بالالالازخالالالواسالالالت و 
محاکمه قالرار گالیالرنالد، 
باید امالوال باله  الارت 
رفالالالالالتالالالالاله مالالالالالردم در 

های مالی عالودت  موسسه
داده شود، باید حداقالل 
مزد کارگران و کارکنان 
دولت و بخش خصالوصالی 
تا پالنالب بالرابالر مالباللال  
کالالالنالالالونالالالی افالالالزایالالالش و 

هالالالای نالالالجالالالومالالالی  حالالالقالالالور
صاحب منصبان حكومتی 
بالالر الالیالالده شالالود، بالالایالالد 

هالالای  بالالرپالالائالالی تشالالکالالل
مستقل کارگری و مدنالی 

قید و شالرع  و آزادی بی
بالالیالالان، مالالطالالبالالوعالالات و 
آزادی فالعالالالالیالالت احالالزاب 
برقرار و تضمالیالن شالود 
و بایالد هالر آنالکاله کاله 

هالالالالای  خالالالالواسالالالالت تالالالالوده
مالیاللالالیالونالالی مالالردم ایالالران 
است به سرعالت مالحالقالی 

 گردد.
بدیالهالی اسالت هالرگالوناله 
عدم توجاله نسالبالت باله 

هالالای  تالالحالالقالالی خالالواسالالت

کالالالالارگالالالالران و مالالالالردم 
کالالش ایالالران از  زحالالمالالت

فالریالبالی یالا  طریی عالوام
دست بردن باله سالرکالوب 
گسترده اعتراضات و یا 
تالش برای سالوار شالدن 
بالاله مالالوت اعالالتالالراضالالات 
مالالالالردمالالالالی از سالالالالوی 

هالای حالکالومالتالی و  جناح
اپوزوسیون رانالده شالده 
از قدرت در گالتشالتاله و 
حالالال، راه بالاله جالالائالالی 

بالار،  نخواهد برد و ایالن
این ما کارگران و مالردم 
ایالران هسالتالیالالم کاله بالالا 
اتحاد و هالمالبالسالتالگالی و 
تالالالداوم اعالالالتالالالراضالالالات، 
سرنوشالت خالود را رقالم 

 خواهیم زد.
 

امضالالا کالالنالالنالالدگالالان بالاله 
 ترتیب حرور الفبا:

. اتالالالالحالالالالادیالالالاله آزاد ١
 کارگران ایران

. انالالجالالمالالن صالالنالالفالالی ٢ 
کالالارگالالران بالالرر و فالاللالالز 

 کرمانشاه
. سندیکای نالقالاشالان ٣ 

 استان البرز
. کالالانالالون مالالدافالالعالالان ٤ 

 حقور کارگر
. كالالمالالیالالتالاله پالالیالالگالالیالالری ٥ 

ایالالجالالاد تشالالكالالل هالالای 
 كارگری

 

تشکل از تشکلهای مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی  ٥بیانیه  
 مردم

. کانون مدافعان ٤. سندیکای نقاشان استان البرز ٣. انجمن صنفی کارگران برر و فلز کرمانشاه ٢. اتحادیه آزاد کارگران ایران ١
 . كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری٥حقور کارگر 
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سرررکرروب نررونرریررن و بررازداشررت  
گسترده دانشجویان، دانش آمروزان  
و شررررکرررت کرررنرررنررردگررران در  
تررهرراهررراتررهررای مررردمرری،  ررزم  
کارگران و مرردم ایرران را بررای  

 رهایی جزم تر نواهد کرد 
در دهمین روز تهاهررات مرردمری  
در شرهرررهرای مررشرترلرر  کشررور،  
نبرهای منتشره حراکری از جران  

نرفرر، برازداشرت    ٢٠ بانتن بیش از  
صد دانشجرو، ترعرداد    بیش از یک 

ا الم نشده ای دانش آموز، حردود  
دو هررزار نررفررر از سررایررر شرررکررت  
کنندگان در این تهراهررات هرا و  
سرکوب سرازمرانریرافرتره جرنربرش  
دانشجروئری از یرریرو هرجروم بره  
دانشگاهها و برازداشرت گسرتررده  
دانشجویان پیرشررو و آزادیرشرواه و  

 برابری یلب است. 
 

شررلرریررک مسررتررقرریرر  برره جرروانرران  
معترض و دسرترگریرری گسرتررده  
دانشجویان، دانش آمروزان و تروده  
هرای مرردم شرررکرت کررنرنررده در  

های نیابانی، اگرر هره    تهاهرات 
در هررارهرروب سرریررسررتررمرری کرره  
همیشه تنها پاسشش به مطالربرات  
بر حرو کرارگرران و مرعرلرمران و  
دیگر توده های زحمترکرش مرردم  
ایران سرکوب و زندان بروده اسرت،  
دور از انتهار نبود، امرا بره نرون  
کشرریرردن تررهرراهرررات مررردمرری در  
سررطررو کشررور، برریررانررگررر ا ررالم  
جرررنرررگررری نرررهرررایررری از سررروی  
حکومتگران با تروده هرای مرردم  
به جان آمده از شرایط فرالکرتربرار  

 موجود است.  
 

امرررا بررررنرررالخ تصرررورات نرررام  
حکومتگرران، هرمران گرونره کره  
تاکنون امنیتی کردن ا ترراارات  

صنفی و مدنی و به کرارگریرری  
حررربرره احضررار و بررازداشررت و  
محکوم کردن فعالین صرنرفری و  

هررای یررویررل    مرردنرری برره زنرردان 
الررمرردت، نررترروانسررترره کررارگررران و  
معلمان و توده هرای زحرمرترکرش  
مردم ایران را برای دسرت شرسرترن  
از مطالبات بر حو شران وادار بره  
تمکین کرنرد و ایرن ا رترراارات  
مداوم و  پراکنده، نرهرایرترا امرروزه  
به ا تراااتی سراسری و توفرنرده  
برردش شررده اسررت، ایررنررک نرریررز  
سرررکرروب مررهرررآمرریررز و گسررترررده  
تررهرراهرررات هررای مررردمرری در  
شهرهای مشتل  کشور، نه تنرهرا  
کارگران و مردم ستر  دیرده ایرران  
را نانه نشین نشواهد کرد برلرکره  
در پرره هررر درجرره از سرررکرروب  
وحشیانه تر، تروده هرای هرر هره  
وسیعتری از  مرردم ایرران را بره  
نیرابرانرهرا نرواهرد کشرانرد و بره  
ا ترااات آنان   رمرو و دامرنره  
بیشتری جهت تعیین ترکرلریر  برا  
واعیت جهنمی مروجرود نرواهرد  
داد. رونرررد ا رررترررصرررابرررات و  
ا ترااات مرردمری  رلریره رژیر   

گرواهری برر    ٥٥ سلطنتی در ساش  
این مد است  که حرتری حضرور  
پرررتررعررداد تررانررکررهررای ارتررش و  
نیرویهای گرارد شراهرنرشراهری و  
کشرررترررار دسرررترررره جرررمرررعرررری  
تهاهرکنندگران در هرر کروی و  
برزن نیز نتوانست مانعی در بررابرر  
سیل نرروشران تروده هرای مرردم   

 ستمدیده ایران ایجاد کند. 
ما تشکلهای مستقرل کرارگرری  
امضا کننده این بیانیه برار دیرگرر  
به حو همره آحراد مرردم ایرران از  
کارگران  تا معلمان و دانشجویران  
و دانش آموزان و زنان و هر انسران  
سررترر  دیررده ای جررهررت برررپررائرری  

تهاهراتهای نیابانی در شهرهرای  
سراسر کشور تأکید می کنیر  و  
بدینوسیله کشرتره شردن بریرش از  
بیست نفر  و برازداشرت گسرتررده  
دانشجویان، دانش آمروزان و تروده  
هرای مرردم شرررکرت کررنرنررده در  
تهاهرراترهرای نریرابرانری را مرویرا  

 کنی .    محکوم می 
 

ما به گلرولره بسرترن تروده هرای  
مردم  در تهاهراتهای نیابانری را  

دانریر  و     ملی جنایترکرارانره مری 
مسئولیت هر درجه از به نشرونرت  
کشیده شدن تهاهراتهای مردم در  
سراسر کشور را تمامرا بره  رهرده  

دانریرر  کره پره از    کسرانری مری 
گذشت نزدیک به ههل سراش از  

، کررارنررامرره ای جررز  ٥٥ انررقررالب  

انتنراق و سررکروب، انرترالس و  
هپاوش و گسترش فقر و فرالکرت  
و ویرانی امتصاد کشرور نرداشرتره  

 اند. 
 

ما نود را بششی از ا رترراارات  
کارگران و مردم ستمردیرده  ایرران  
برای ایجراد تریریریررات برزر  و  
انسانی در کشور مریردانریر  و برا  
هشدار به حکومتگران نسربرت بره  
 وامب سرکوب و احتمراش ترکررار  
جنایتهایی همچون جرنرایرت زنردان  
کررهررریررزه، نررواهرران برراز شرردن  
فوری درهای زنردانرهرای سرراسرر  
کشور و آزادی دستگیرر شردگران  
تهراهرراترهرای نریرابرانری و هرمره  
انسررانررهررای آزادیررشررواه و  رردالررت  
یلبی هستیر  کره از مراهرهرا و  

سالهای گذشته بره برنرد کشریرده  
 شده اند. 
هرای مسرترقرل کرارگرری    تشکرل 

امضا کننده بریرانریره بره تررتریرب  
 حروخ الفبا: 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

انجمن صرنرفری کرارگرران بررق و  
 فلز کرمانشاه 

 
 سندیکای نقاشان استان البرز 

 
 کانون مدافعان حقوق کارگر 

 
کمیته پیگیری ایجاد تشکلرهرای  

 کارگری ایران 
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در تهران شماری از نانواده ها در  
برررابررر زنرردان اویررن هررادر زده و  
تررحررصررن کرررده انررد. جررمررعرری از  
دانشجویان با حضور در ترجرمر  و  
تحصن نانواده ها از ایرن حررکرت  
حررمررایررت کررردنررد. نررانررواده هررای  
دسررتررگرریررر شرردگرران کرره گررفررترره  
میشود به بیرش از دو هرزار نرفرر  
رسیده است، همچنین در مرقرابرل  
کالنتری ها و برازداشرترگراهرهرای  
شهرهای دیگر دسرت بره ترجرمر   
زده و نررواهرران آزادی فررروری  
 زیزان نود شده اند. این شرکرلری  
مررهرر  از ا ررترررااررات مررردم برره  

موازات تجرمرعرات و ا رترراارات  
نیابانی است. و با تمام موا برایرد  
این نوع حررکرات را کره امرکران  
حضررور نررانررواده هررا و امشررار  
مشتل  مردم را تامریرن مریرکرنرد  

 تقویت کرد.  
 

جمهوری اسرالمری بررای  رقرب  
راندن ا ترراارات مرردم در ترمرام  
شهرها به تهاهر کنندگان حرمرلره  
میکند و تا کنون شمار بسریراری  
را دسترگریرر کررده اسرت. ترعرداد  
دمیو دستگیر شدگان ا ترراارات  
انیر معلوم نیست. اما گرزارشرهرا  

گویای اینست کره بریرش از دو  
هزار نفر تاکرنرون دسرترگریرر شرده  

 اند. 
جنبش گستررده ای بررای ا رالم  
اسامی و شمار دستگیرر شردگران  
توسط نهادهای مشتل  مرردمری  
در جریان است. اسامی دسرترگریرر  
شدگان شهر به شرهرر و دانشرگراه  
به دانشگاه ا الم شده و ترکرمریرل  
تررر مرریررشررود و نررانررواده هررای  
دستگیر شدگان در مرقرابرل زنردان  
ها و دیرگرر مرراکرز حرکرومرتری  

 دست به تجم  میزنند.  
 

جررمررهرروری اسررالمرری زیررر فشررار  
دی    ١١ ا ترااات، روز شرنربره  

تعدادی از دسرترگریرر شردگران را  
آزاد کرد و به نرانرواده هرا و رده  
داد کرره روز یررکررشررنرربرره شررمررار  
دیگری را آزاد کرنرد. اسرمرا ریرل  
 رربرردی از رهرربررران سرررشررنرراس  
معلمان نیز تحت  نوان مررنصری  

 از زندان آزاد شد.  
 

دستگیر شدگان باید همگی بدون  
مرریررد و شررر  آزاد شررونررد. تررمررام  
زندانیان سیاسی بایرد آزاد شرونرد.  
ایررن نررواسررت جرروشرران مررردم در  

سراسر ایران است و برایرد آنررا برا  
مرردرت مرربررارزه و تررهرراهرررات و  
شعارهای کوبرنرده بره حراکرمریرن  
اسالمی تحمیل کنی . از نرانرواده  
های دستگیر شدگان و تجمرعرات  
و تحصن آنها در برابر زندانها برایرد  
فعاالنره حرمرایرت کررد، برایرد بره  
تجمعات آنها پیوست و جرنربرشری  
گسترده و سراسری در شرهررهرای  
مررشررتررلرر  برررای آزادی فرروری  
دستگیر شدگان ا ترااات انریرر  
و کلریره زنردانریران سریراسری برراه  

 اندانت.  
 

 خانواده های زندانیان در مقابل اوین تحصن کردند  

 کارگران هفت تپه دست به اعتصاب زدند 

دی    ١٥ صبو امروز    ٣ از سا ت  
کارگران نیرشرکرر هرفرت ترپره در  
ا تراض به  رمرلری نشردن و رده  
های مدیریت و مقامات مسرئروش  
در مرورد پررردانرت برردهری هررای  
کارگران، بطور یکپارهه دست بره  
ا تصاب زدند و کار را ترعرطریرل  
کردند. با شروع ا رترصراب جرمر   
هایی از کارگرران برا ترجرمر  در  
مقابل یرارد برزر  کرارنرانره و  
بسررتررن ایررن مسررمررت از ورودی  
کارنانه مان  حرمرل نریرشرکرر بره  

 دانل شرکت شدند.  

 
بررا شررروع ا ررتررصرراب و تررجررمرر   
کارگرران، کرایرمری مرائر  مرقرام  
جدید مدیرر  رامرل کرارنرانره برا  
حضرررور در مررریررران کرررارگرررران  
ا ترصرابری، آنران را بره مرذاکرره  
د وت کرد و به کرارگرران و رده  
داد که اینبار تا پایان هفته حترمرا  
تررمررامرری نررواسررتررهررای کررارگررران  
 ررمررلرری نررواهررد شررد و از آنرران  
نواهش کررد کره ا رترصراب را  
پایان دهرنرد. او ا رالم کررد کره  
انتیارات تام برای  رمرلری کرردن  

نواسترهرای کرارگرران را دارد و  
اوسررت کرره در برررابررر کررارگررران  
پاسشگو نرواهرد برود. او ارمرن  
دادن تعهد درمورد به روز رسرانری  
حقومهرای کرارگرران، نسربرت بره  
نواست اصلی آنان که مربو  بره  
پردانت حقوق ماههرای برهرمرن و  

اسرت ا رالم کررد    ٣٤ اسفند ساش  
تا پایان هفته جاری، ایرن دو مراه  
حقوق معومه پردانت نواهد شرد.  
در این نشست همچنین مقرر شرد  
نررمررایررنررده هررای کررارگررران برررای  
تحقو دیگر نواستهای کرارگرران  

منجمرلره نرواسرت مرهر  آنران در  
مرورد مررراردادی شرردن کررارگررران  
پیمانکاری و روزمزد، نشستری را  
با مائ  مقام جردیرد مردیرر  رامرل  
 یی روزهای آتی داشته باشند.  

 
کارگران ا الم داشتند هرنرانرچره  
مائ  مقام جدید کارنانه تعهرداتری  
که داده است را  ملی نکند آنهرا  
برالفرراصرلرره دسررت برره ا ررترصرراب  
نرامررحرردود نررواهررنررد زد. الزم برره  
توایو است که صبو روز شنربره  
شانزدهر  دیرمراه نریرز شرمراری از  

کارگران نی بر هرفرت ترپره بررای  
هررنرردمرریررن بررار در ا ررتررراض برره  
واعیت نامرعرلروم برازنشرسرترگری  
شرران، مررقررابررل درب ورودی ایررن  
مررجررتررمرر  صررنررعررترری تررجررمرر   

نفرر از کرارگرران    ۰۰۳ کردند. 
بر هفت تپه از ههار ساش مربرل    نی 

های مربرو  بره    منتهرند تا هزینه 
برازنشررسرتررگری آنرران برره سررازمرران  
تررامرریررن اجررتررمررا رری پررردانررت و  

 های آنها برمرار شود.    مستمری 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران  
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 همراه با خانواده های بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین  
بنا به فرانوانری کره وسریرعرا در  
رسانه های اجرترمرا ری مرنرترشرر  

دی سرا رت سره    ١٣ شده فرردا  
بعداز یهر تجمعی در حرمرایرت از  
دستگیر شدگان انیرر در مرقرابرل  
زندان اوین بررپرا نرواهرد شرد. در  
متن فرانوان هنریرن آمرده اسرت:  
همراه با نانواده بازداشت شردگران  
مقابل زندان اوین ا تراض نرود را  
بررره برررازداشرررترررهرررای سرررراسرررری  
دانشجویان و معتراان حو یرلرب  

فریاد میزنی . شرعرار ایرن ترجرمر   
ایررنررسررت اپرراسررن ا ررتررراض زنرردان  
نرریررسررت، جررای دانشررجررو زنرردان  

 نیستا. 
 

این درحالیست که تحصن نانرواده  
ها در مرقرابرل زنردان اویرن ادامره  
دارد. در برنی شهرهای دیگر از  
جمله در تراکسرتران و اهرواز نریرز  
نانواده هرای دسرترگریرر شردگران  

ترجرمر  کررده     مقابل کالنرترریرهرا 

اند. جمهوری اسالمی در هرراس  
از پیروسرترن مرردم بره ترجرمرعرات  
مقابل اوین امروز هرجردهر  دیرمراه  

یرهرر   در سا ت شش و نی  بعد از 
در برررابررر ا ررتررراض آنرران و ابررراز  
نگرانری شران بره وار  فررزنردان  
نود امدام به شلیک گاز اشرک  
آور و تیراندازی هوایی کرد. امرا  
نانواده ها همرچرنران بره ترحرصرن  

 نود ادامه میدهند. 
 

حزب کمونیست کرارگرری هرمره  
مررردم، کررارگررران و دانشررجررویرران،  
نانواده های جانبانته و زنردانریران  
سیاسی را به پیوستن به ترحرصرن  
و تجم  نرانرواده هرا و بسرترگران  
دستگیر شدگران فررا مریرشروانرد.  
حررزب کررلرریرره تشررکررل هررای  
کارگری و تشکل هرای  ردالرت  
یلب و آزادیشواه را فرامیشواند برا  
حضور در این تجم  و ارساش پریرام  
همبستگی به ایرن مربرارزه یراری  

رسانند. تجمعات میتواند در هرمره  
شهرها و در برابر تمرام زنردانرهرا و  
نهادهای حکرومرتری بررپرا شرود.  
فریاد زندانی سریراسری آزاد برایرد  
گردد باید در کرل فضرای ایرران  

 ینین افکن شود.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران  
 ،  ١٣٣١ دیماه    ١١ 
 ٢٠١١ ژانویه    ١ 

 ٢٤و  ٢٢کارگران فازهالای 
پارس جنوبی دسالت از کالار 

 کشیدند
دی کررارگررران    ١١ بررامررداد روز  

پیمانکراری شرا رل در فرازهرای  
 سلویه در ا تراض بره    ٢٤ و    ٢٢ 

 دم پردانت شش مراه دسرترمرزد،  
دست از کار کشیدند. بنا بر نبرر  
تمامی کارگران بشش پایپریرنر   
شامل، جوشرکرار، داربسرت برنرد،  
مونتاژکرار، لرولره کرش و... در  

انررد.    ایرن ا رتررراض شرررکرت کررده 
 ا تراض کارگران ادامه دارد.  

 

تالالجالالمالالع کالالارگالالران نسالالاجالالی 
 قائمشهر تجمع کردند 

دی کرارگرران کرارنرانره    ١٥ روز  
نسراجری مرائرمرشرهرر در    ١ شماره  

مقابل سانتمان شورای اسرالمری  
شهر دست به ترجرمر  زدنرد و برا  
دریافت بششی از مرعرومرات سره  
ماهه نود بره ترجرمر  یرک روزه  
نود پایران دادنرد. ایرن کرارگرران  
بششی از دستمزد مهر و آبان مراه  

انررد، امررا    نررود را دریررافررت کرررده 
هررنرروز بررابررت بررشررش زیررادی از  
مطالبات مزدی پردانت نشرده از  
کارفرما یلبکارند. در تجم  روز  

دی کارفرما و رده پرردانرت    ١٥ 
مابقی مطالبات را بره کرارگرران  
داد. در این کرارنرانره دسرت کر   

 کارگر اشتیاش دارند.   ٢٠٠ 
 

اعالالتالالراض کالالارگالالران سالالد 
 شفارود گیالن ادامه دارد 

دیررمرراه، کررارگررران سررد    ١١ روز  
شفارود گریرالن در ا رترراض بره  

ماه مرزد و سره    ١ تعویو پردانت  
ماه حو بیمه نرود بررای دومریرن  
 روز متوالی دست به تجم  زدند. 

 
اعتراضات کارگالران شالرکالت 

حمل و نالقالل بالبالن الالماللاللالی 
 خلیب فارس ادامه دارد 

دیمراه کرارگرران شررکرت    ١١ روز  
حمل ونقرل بریرن الرمرلرلری نرلریر   
فررارس در ا ررتررراض برره تررعررویررو  

ماه دستمزد نرود    ٤ تا    ٢ پردانت  
در میدان نماز تجمر  کرردنرد. در  
 ین حاش برنی مرزایرای شریرلری  

  ٣٥ آنررهررا از اردیرربررهررشررت سرراش  
پردانت نشرده اسرت. در ایرن روز  
کارگران با شرعرار دادن ا رترراض  
نررود را برره وارر  فررالکررترربررار  
معیشت و دستمرزدهرای پرردانرت  
نشده نود ا الم داشترنرد. در ایرن  

  ٥٠٠ تجم  ا رتررااری بریرش از  
کارگر شرکت داشتند. کرارگرران  
شرکت حمل و نقل بریرن الرمرلرلری  
روز گذشته نیز بررای هرنردمریرن  
بررار یرری هررنررد مرراه انرریررر در  
محویه کارنانه تجمر  داشرترنرد.  
و در وام  ا ترااات انیر آنهرا از  
حدود یک ساش پیرش آ راز شرده  

 است.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران  
 ١٣٣١ دیماه    ١١ 
 ٢٠١١ ژانویه    ١   

 اعتصابات و اعتراضات کارگری ادامه دارد
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دی در تارین ایران و دنریرا بره    ٥ 
 ررنرروان روزاشررورش گرررسررنررگررانا  
ثبت شد. روزی کره از آن مری  
ترسیدند اما بر سرشان آمد. بیر   
فرررو نررفررترره سررتررمرردیرردگرران و  
گرررسررنررگرران بررا فررریرراد بررر سررر  
دیرکرتراتروری مررذهربری سررمرایرره  
ترکید و پروواه آن در سرراسرر  
جهان پیرچریرد.از آن روز بره برعرد  
بورژوازی کالفه و سردر گر  در  
پی آن اسرت کره نره ادر سرمرت  
درست تارینا بلکره تراریرن را بره  
سمتی که مریرشرواهرد برکرشرانرد  
مگر یک برار دیرگرر سرر یرک  

 انقالب دیگر را به دیوار بکوبد. 
 

کوشش فراوانی در یرک هرفرتره  
گذشته شده اسرت کره از اسراس  
میام گرسنگان را مرنرکرر شرونرد.  
بررعررضرری گررفررتررنررد و نرروشررتررنررد  
گرسنگان نرای ایرنرکره روی دو  
پایشان بیستند ندارند آنرومرت هره  
جوری تونیابان میتواند تهراهررات  
سرریرراسرری  ررلرریرره حررکررومررت راه  
بیندازند! آن یرکری نره در مرالرب  
هشدار بلکه با زبان تهدید گرفرت:  
یبقه متوسط ببیند مومعیرت اش  
در نطر اسرت مریررود پشرت سرر  
جمرهروری اسرالمری و نرواسرترار  
سرکوب میشود. دیگری گرفرت:  
این جنبش اجتما ی نیست بلرکره  
حرکت اجتما ی تا جنربرش شردن  
نیلی فاصله دارد. و دیرگررانری  
گفتند: یبقه مرتروسرط در وسرط  
نباشد هیچ اتفامی نمری افرترد و  
نرریررلرری هررایشرران برراد برره  رربرر   
اندانتند این حرکت اجتما ی سرر  
ندارد به نودشان و ده دادنرد کره  
سرکوب نواهد شد. برعرضری هر   
آب را گل آلود یرافرترنرد و یرک  

زمانری بره  رنروان مرلرکره ایرران  
همدست شاهنشاه دستور سررکروب  
اهررمررویررنررانا را مرریررداد اکررنررون  
فرصت را  رنریرمرت شرمررده کره  
مانند نمینی انرد رها در پریرش  
گیرد و اشک ترمرسرار برریرزد و  
شازده پسرش که دیگر کرمرترر از  
لقب شراهرزاده رااری اش نرمری  
کند و همین سه و هرهرار  مراه  
پیش از سمرترهرای سریراسری اش  
اسرررترررعرررفرررا داده برررود و هرررمررره  
سشنگویانش را مررنرف فررمروده  
بودند یرلربرکرارانره جرلرو صرحرنره  
یاهر شدند. اگر مبرال کرمری ترا  
مسمتی بر اشتباهات ) هرر هرنرد  
ناروشن( پدر تراجردار شران ان ران  
داشرتررنررد حراال نررطرراب برره مررردم  
میگویند اگر میگرذاشرترنرد پردرم  
آن گررورسررتررانرری آریررامررهررری را  
سانته بود، تداوم میداد نرودشران  
بره شرر  شراهررانره در گروش مررن  
گفته بودند کره در دورانری کره  
من مرار بود به پرادشراهری بررسر   
همه هیز گلستان میشد و بررای  
رسیدن بره آن الربرتره سراواه و  
گارد جاویدان و نرفرقران الرزامری  

 است. حی ! 
راستش اگر این کارها را نرکرنرد  
باید در وجود سیاسی شان شرک  
کرررد. دارنررد نررودشرران را آمرراده  
میرکرنرنرد هرون فرهرمریردنرد کره  
جمهوری اسالمی دیگر مرادر بره  
ادامه راه نیست و تمومره مراجررا.  
به درستی در تداره آن هسرترنرد  
که در پوشش شیر و نرورشریرد و  
نواد پررسرتری آریرایری برر هرهرره  
جنبرش مرردم ایرران کره در پری  
رهایی و آزادی و بررابرری اسرت  
ناه بپاشند و بعد نون برریرزنرد.  
و الرربررترره لررولرروی سررر نرررمررن  

مجاهدین ه  مدام  ل  مریرشرونرد  
َر شراهری   که اگر شاهزاده با ف
) ایررن روزهررا مرریررگررویررنررد ژن  
مررر رروب!( نرره، پرره بررنررابرررایررن  
مجاهدین و رجوی و ترور و  ریرره  
و نالک! اما از این یرخ مراجررا  
برعررضری کره نررودشران را فررعرراش  
سرریرراسرری هرری و کررمررونرریررسررت  
میدانند اصرال نروشرحراش نشردنرد  
بلکه بی صبرانه منتهرند کره یرا  
ایررن جررنرربررش سرررکرروب شررود یررا  
رهبری اش به دست شازده بیرفرترد   
و بگویند دیدیرد کره گرفرتریر ! و  
دیگرانی که مردام در پری درس  
 برت دادن هستند بجای ایرنرکره  
بگویند برای رسیردن بره رهربرری  
این جنبش هه باید کررد. و صرد  
البته برنی که به مانند هرمریرشره  
راه سرزنش کردن مردم نروب برلرد  
هستنرد حراال کره بررای دو روز  
ا ترااات نیابانی ارام شده اسرت  
و محترمانه ابی  یرتا نروانردنرد  
که هرا بره صر  پریرش مرراوالن  
نپیوستند و این هنین این فررصرت  
از ک  رفرت! و آن دیرگرری در  
زمررانرره ای کرره هررمررگرری دارنررد  
 لنی مبارزه میکنند از کرمریرتره  
 های مشفی کارگری میگوید! 

 
و همره ایرن هرا تراکریردی اسرت  
برررای مررا فررعررالرریررن جررنرربررش  

دی به ایرن    ٥ کارگری. از تارین  
یرخ یکباره جوی شرکرسرت کره  
مجبور بودی  نودسانسوری کنریر   
و از سیاست نرگرویر . زبرانرمران د  
رمحل کار دراز شده اسرت. مریرام  
امررروز نررترریررجرره سررالررهررا مرربررارزه  
کرررارگرررران بررروده اسرررت. کررره  
نگذاشرترنرد سررکروب بره نرفرقران  
منتهی شود. معلمان دانشرجرویران  

و کارگران بازنشستره گران و در  
هندساله انیر مدم بره مردم پریرش  

دی بره ایرن یررخ    ٥ آمدند و از  
صدای ا تراض همگرانری شرد و  
به ک  نیابانهای سراسرر کشرور  
رسید. اکنون فرصت گررانربرهرای  
روبرروی مرا فرعرالریرن کرارگررری  
است یا باید به برحره هرای بری  
پایان هی سنتی  وفادار بمرانریر   
که اوش تشکریرالت برعرد آمروزش  
آنر سر مبارزه یا اوش آموزش برعرد  
تشکیالت و باز هر  آنرر مربرارزه!  
برای پایان بششیدن به ایرده هرای  
هری سررنرترری در درون جررنربررش  
کارگری گام  مرلری الزم اسرت  
نرره بررحرره تررئرروری. جررنرربررش  
گرسنگان رهربرر وامرعری نرود را  
مرری یررلرربررد. برریررانرریرره تشررکررالت  
کررارگررری در ایررن هررنررد روز  
گذشته نوب اسرت امرا کرافری  
نیست. برای انرترشراب شردن الزم  
است که نشان دهی  توانرایری اش  
را داری . توانایری داشرترن یرعرنری  
آگاه بودن که میشواهی  به کرجرا  
بروی . میشواهی  فقط برای فشرار  
به کارفرمایان همه  مرمران کرار  
تشکیالتی کنی  یا میشواهریر  از  
اساس شرایط زیست نود و یبرقره  
مرران را ترریرریرریررر دهرریرر   افررو  
سرروسرریررالرریررسررترری فررراهرر  اسررت.  
آگرراهرری یرربررقرراترری وجررود دارد  
هیزی که ایرن مریران کر  اسرت  
 تالش سیاسی برای تیییر است.  

 
ما برای تیییر سیاسری بره حرزب  
نیاز داری . آن هه هری سرنرتری  
در گوشمان نوانده است بایرد دور  
بریزی  که یرک روزی کرارگرران  
نودشان حزب نواهند سانت برعرد  
یررک کررارهررای نررواهررنررد کرررد.  

بدون هیچ تعارفی یرخ سیراسری  
برای تییریرر مروجرود اسرت. اگرر  
میشواهیر  برار دیرگرر مرا را بره  
مسلن نبرنرد و مرا نرشرواهریر  در  
نلوت گورستان تاریک زیباترریرن  
سروده ها را بشوانی  باید بریرش از  
آنکه دیر شود بجنبیر . برورژوازی  
برره شرردت در تررالش اسررت کرره  
اراررا شرراها دیررگررری برررایررمرران  
بتراشند. باید دایره بسته انقرالب و  
شکست را بشکنی . ایرن مرمرکرن  
نیست مرگرر در حرزب سریراسری  
نررودمرران، حررزب کررمررونرریررسررت  
کارگری متشکل شویر . حرزبری  
که در همره ایرن سرالرهرا برر ایرن  
تاکید داشته که مبارزه یبقه مرا  
نه تدافعی بلکه ترعرراری اسرت.  
حزبی که به همین ا تبار شردیردا  
از هر دو نشرتری کره روی هر   
گذاشتی  دفاع کررده اسرت و بره  
جنبش یبقه کرارگرر شرشرصریرت  
برشرشریرده اسرت. حرزبرری کره برره  
معنای وامعی باور داشرتره اسرت  
یبقه کارگرر را صررفرا از روی  
دسرترران پرریررنرره بسرترره اش نرربررایررد  
مضاوت کرد برلرکره برایرد مردرت  
اجتما ی اش را دید که میتروانرد  
دست به ریشه ببرد که نره ترنرهرا  
نود بلکه کل جامرعره را رهرای  
بررشررشررد. اگررر مرریررشررواهرریرر  کررل  
جامعه  آلرتررنراتریرو جرنربرش مرا،  
یعنی سوسیالیس  را انتشاب کنرد  
بایرد کره تروان سریراسری آنررا را  
داشته باشی . و این مرمرکرن شرده  
است هون حزبی کمونیرسرتری آن  
موجود است. شورش گررسرنرگران  
را باید به میامی اگاهانه تربردیرل  
کرد و این مسئولیت ما در مربراش  

 یبقه نودمان است. 
 

 ما در قبال طبقه مان مسئولیم
 یاشار سهندی 
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 ١ صفحه 

گررفررتررگررو بررا شررهررال 
دانشررفررر در برررنررامرره 
پرررشرررش مسرررترررقررریررر  
 تلویزیون کاناش جدید 

 
فرامالرز قالربالانالی: بالعالنالوان 
سئالوال اول در رابالطاله بالا 
 ٥اهمیت انالتالشالار بالیالانالیاله 

تشکل کارگری در رابطه با 
اعتراضالات سالراسالری مالردم 
صالالحالالبالالت کالالنالالیالالد. کالالال ایالالن 
بالالیالالانالالیالاله و بالالیالالانالالیالاله هالالای 
کارگران  ه تا یر مالعالیالنالی 
در فضالالالالای سالالالالیالالالالاسالالالالی 

 اعتراضات مردم دارد؟
 شهال دانشفر: 

ابتدا بطور ویوه در رابطه با بیرانریره  
تشررکررل کررارگررری صررحرربررت    ٥ 

میکن  و بعد اساسرا بره جرایرگراه  
اینگونره بریرانریره هرا در فضرای  
سریرراسرری جرامررعرره اشراره نررواهرر   

تشرکرل    ٥ کرد. از نهر من بیانیه  
کارگری اتحادیره آزاد کرارگرران  
ایران، انجمن صنفی کارگران بررق  
و فررلررز کرررمررانشرراه، سررنرردیررکررای  
نررقرراشرران اسررترران الرربرررز، کررانررون  
مرردافررعرران حررقرروق کررارگرررآزاد  
کارگران ایران، و کمیته پیگیرری  
برای ایجاد تشکلهای کرارگرری  
در وام  کل جنبش کرارگرری را  
نمایندگی میکنرد. ایرن بریرانریره،  
بیانیه جنبش کرارگرری در مربراش  
جنربرش انرقرالبری ای اسرت کره  
شکل گرفته و برامردرت بره جرلرو  
میرود و تا ه  اکنون نزدیک بره  
صد شهر را در بر گررفرتره اسرت.  
این بیانیه، بیانیه  لریره تربرعریر   
یبقاتی است. این بیانیه، بریرانریره  

 ررلررریررره فرررقرررر اسرررت.  رررلررریررره  
انتالسهاست.  رلریره حرقرومرهرای  
نجومی و فالکت  مومی است.  
 رررلررریررره کرررل ایرررن وارررعررریرررت  
فالکتباریست که به کرارگرران و  
کل جامعه ترحرمریرل شرده اسرت.  
این بیانیه، بیانیه  لریره سررکروب  
است و به این ا تبار ایرن بریرانریره  
اهمیت و جایگاه سیاسی مرهرمری  

 دارد. 
 

از جمله یک جنبه حائز اهرمریرت  
انتشار هنین بیانریره ای ایرنرسرت  
کرره جررنرربررش کررارگررری در ایررن  
مقط  حساس تاریشی در جرلروی  
ص  ا تراض جامعه مرار گرفتره  
و دارد نررواسررتررهررایرری را برریرران  
میکرنرد. بریرانریره مریرگرویرد مرا  
میشواهی  به نواستهای ما بررای  
پایان دادن به فقرر و سریره روزی  
جواب داده شود. بسرا  سررکروب  
و انرترنراق و زنردان جرمر  شررود.  
تمرامری زنردانریران سریراسری آزاد  
شررونررد.  ررارتررگررران ثررروتررهررای  
اجتما ی و آمرین و  رامرلریرن آن  
مورد بازنواست و محاکرمره مررار  
گیرند. پولهای میلیراردی دزدی  
شررده برره جررامررعرره بررازگررردد. برره  
حقرومرهرای نرجرومری پرایران داده  
شود. دستمزدها به  رنروان اولریرن  

برابر افزایش یرابرد و در آن    ٥ مدم  
بررر آزادی تشررکررل، تررحررزب، و  
آزادی بیان تاکیرد شرده اسرت. و  
این هنین است که این بیانیره بره  
نواستهای ا تراای کل جامعره  
دارد تعین میدهرد. بره نرهرر مرن  
این بیانیه، بریرانریره ا رتررااراتری  
است که امروز در نریرابرانرهرا در  
جریان است. به ایرن ا رتربرار ایرن  
بیانیره، بریرانریره هرمره کرارگرران،  

معلمان، برازنشرسرترگران، و هرمره  
بشش هرای جرامرعره اسرت و ترا  
همین جا مهر نودش را کروبریرده  
و برره  ررنرروان یررک امرردام مررهرر   
سیاسی تاریشی ثبت شرده اسرت.  

 زنده با به این کارگران. 
 

در  ین حاش بیانیه های دیرگرری  
که از سوی کرارگرران داده شرده  
اسررت. مرریررل برریررانرریرره مشررتررره  
سندیکای واحد و نیرشرکرر هرفرت  
تپه در ا تراض به سرکوب هرا و  
حمایت از مربرارزات مرردم، مریرل  
بیانیه مشترره کرارگرران پرروژه  
های پارس جرنروبری، جرمرعری از  
کارگران پتروشیمی های منرطرقره  
ماهشرهرر و برنردر امرام، فرعراالن  
کرررارگرررری جرررنررروب، فرررعررراالن  
کارگری شروش و انردیرمرشرک،  
جمعی از کارگران مرحرور ترهرران  

کرج، بیانریره کرارگرران هرفرت    –
تپه و بیانیه هایری دیرگرر از ایرن  
دسرررت، در وامررر  ابرررراز وجرررود  
کارگران در این مقط  حسراس از  
مبارزات انقالبی مردم است. همره  
اینها بیش از بیش بر این وامرعریرت  
تاکید دارد که جرنربرش انرقرالبری  
ای که براه افرتراده، جرنربرش مرا  

  ٣٣ کارگران اسرت، جرنربرش مرا  
درصرردی هررای جررامررعرره اسررت.  
جنبش ما کسانی است که فرقرر  
نمیشواهی . تبعی  نرمریرشرواهریر .  
این بسا  توحش سررمرایره داری  
حاک  را نمیشواهیر . بره  ربرارت  
روشنتر امروز جرنربرش کرارگرری  
دارد با بیانیه هایش ایرن را بریران  
میکند. و این جنبشی اسرت کره  
نررود نررقررش اسرراسرری ای برررای  
کشرریررده شرردن اوارراع سرریرراسرری  
جرامرعرره بره شررایررط کرنررونری را  

 داشته است. 
 
 

فرامرز قربانی: هالمالانالطالور 
که اشاره کردید اعتراضالات 
گسالتالالرده کالالارگالالری ازجالالمالاللالاله 
اعتراضات کارگران هالپالکالو، 
آذرآب، هفت تپه و تجمعات 
گسالالتالالرده بالالازنشالالسالالتالالگالالان و 
معلالمالان تالا الیالر مالهالمالی در 
کشالالیالالده شالالدن اوضالالا  بالاله 
شرایالط کالنالونالی را داشالتاله 
است،  از نظر شما به  اله 
صورت، فالعالالالیالن، رهالبالران 
جنبش کالاری و تشالکاللالهالای 
مستقل کارگالری مالیالتالوانالنالد 
دخالتگری و تالا الیالرگالتاری 
بیشتری در ایالن اوضالا  را 

 شرایط داشته باشند؟
 شهال دانشفر:

  ٥ اولین مدم ا الم همین بریرانریره    
تشکل کرارگرری اسرت کره بره  
نواستهای جرنربرش کرارگرری و  
کل جامعه تعیرن بریرشرترری داد.  
این بیانریره ای اسرت کره ا رالم  
میکند ما کارگران، ما معلرمران،  
ما بازنشستگان و مرا مرردم جران  
برره لررب رسرریررده هرررا امررروز در  
نیابانی  و نواستهای فوری مران  
هیرسرت. جرنربرش کرارگرری برا  
بیانیه هایش دارد نرقرش مرهرمری  
بازی میکرنرد. برایرد وسریرعرا بره  

تشررکررل کررارگررری    ٥ برریررانرریرره  
پیروسرت. برعرالوه یربرقره کرارگرر  
امروز با نهادها و تشکلهایرش، برا  
کررارزارهررای مرربررارزاترری اش، بررا  
شرشررصریررت هرا و هررهررره هررایررش  
میتروانرد بریرایرد جرلرو و جرنربرش  
انررقررالبرری مررردم را بررا مرردرت  
بیشتری به جلرو بررد.  ا رترراض  
فقط در نیابان نیرسرت. اگرر ایرن  

درصردی هرای    ٣٣ جنربرش مرا  
جامعه است، باید با تجمرعراترمران،  
با تحصنهای ا تراای مران، برا  
کرارزارهرایرمران از جرمرلره کررارزار  
سراسری بررای آزادی دسرترگریرر  
شدگان انیر و ترمرامری زنردانریران  
سیاسی جلو بیایی  و بره جرنربرش  
انقالبی نرود یرک مردرت هرمره  
جانبه اجتما ری بردهریر . در ایرن  
رابطه تشکلها و رهبران کرارگرری  
و فعالین هی و رادیرکراش نرقرش  
بسیار مهمی دارند و تا همین جرا  
نیز نقش بسیرار ارزنرده ای برازی  
کرده اند. رهبرران و هرهرره هرای  
کارگری باید به اسر  نرود جرلرو  
بیایند و نطاب به جامعه صحبرت  
کنند و فرانوان دهند. پیام دهرنرد  
و حمایت نرود را از ا رترراارات  
مردم ا الم کنند. بیایند در دفراع  
از دسررتررگرریررر شرردگرران و برررای  
آزادی آنها فرانوان بردهرنرد. اگرر  
ما توانستی  یک ماه مبل ترجرمر   
پانزده هزار بازنشسرتره در مرقرابرل  
مجله را داشرتره براشریر ، امرروز  
کارگران، معلمان، برازنشرسرترگران  
همه و همه با ه  میتوانی  ترجرمر   
ا ررتررراارری بررزر  نررود را بررر  

  ٥ اساس نواستهای همین بیانریره  
تشررکررل کررارگررری، در مررقررابررل  
مجرلره و در ترمرام شرهررهرا در  
میادین اصلی برپا کرنریر . و بره  
ا تقاد من تشکلهرای کرارگرری  
میتوانند به هنین ا تراااتی در  
هنین ابرعرادی شرکرل دهرنرد. و  
باالنره تاکید من بر جایگاه مرهر   
ا ررتررصررابررات کررارگررری  اسررت.  
ا تصابات کارگری میرتروانرد بره  
ا ررترررااررات مررردم مرروام دهررد.  
 ا ترااات سراسری ا ترااات  

 

اعتراضات سراسری و نقش 
رهبران و تشکلهای مستقل 

 کارگری
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گسررترررده مررردم تررقررویررت کرررده و  
دامنره اش راگسرتررش مریردهرد.  
بنابراین تالش بررای شرکرل دادن  
به ا تصابات سراسری کرارگرری  
وجه مه  دیگر کرار تشرکرلرهرا و  
رهبران و فعالین کارگرری اسرت.  
نصرروصررا امررروز کرره جررنرربررش  
کرررارگرررری و جرررنررربرررش هرررای  
اجررتررمررا رری از یررریررو مرردیررای  
اجتما ی سرازمرانریرافرتره انرد، و  
امررروز کرره بررا یررک جررنرربررش  
مرردرتررمررنررد ا ررتررراارری در سررطررو  
جامعره روبررویریر  شررایرط بسریرار  
فررراهرر  تررر اسررت. مررا تررجررربرره  
سرازمرانردهرری ترجرمررعرات بررزر   
ا ترااری از یرریرو گرروهرهرای  
مرربررارزاترری مرران در مرردیررای  
اجتما ی را داری . از جمله پرانرزده  
هزار بازنشسسته از هرمریرن یرریرو  
ا تراض نود را سرازمران دادنرد.  
یرررا کرررارگرررران آترررش نشرررانررری،  
مرررشرررابررررات، بررررق، راه آهرررن،  
مشابرات، نفت بارهرا و برارهرا از  
همین یریو گرد آمدند. امروز در  
این اوااع و احواش بهرترر مریرشرود  
تجمعات ا تررااری سرراسرری را  
سرررازمررران داد و بررره ترررداره  
ا تصابات سراسری کارگرری در  
بشش های مشتل  رفت. پالتفررم  
ایررن تررجررمررعررات نرریررز مرریررترروانررد  

  ٥ محورهای نواستهرای هرمریرن  
تشکل کارگری باشد. که برارهرا  
در تررجررمررعررات و ا ررتررراارراتررمرران  

 شعارهایش را داده ای .  
 

فرامرز قربانی: بنظر شالمالا 
این امالکالان وجالود داره کاله 
کالالارگالالران، زحالالمالالتالالکالالشالالان و 
رهالالبالالران کالالارگالالری بالالعالالنالالوان 
صاحبان اصلالی جالامالعاله در 
ایالالن اعالالتالالراضالالات حضالالور 
یالالابالالنالالد و در پالالیالالشالالبالالرد 
اعتالراضالات نالقالش تالعالیالیالن 
کالالنالالنالالده و رهالالبالالری داشالالتالاله 
باشند؟ به  ه شالکاللالی ایالن 

 امکانپتیر است؟
 شهال دانشفر: 

ه  امکان دارد و هر  جرامرعره و  
انقالبی که دارد شکل مریرگریررد  
این را می یلبد. ایرن جرنربرشری  

که هنین یوفنده به جلو مریررود،  
به شردت یربرقراتری، رادیرکراش و  
انسانی است. بشدت اد سرمایره  
داری و  رلریره فرقرر و نرابررابرری  
است. هرمرانرطرور کره اشراره شرد  
مرکز ثقل اصلی آن ما کرارگرران  

درصدی هرای جرامرعره    ٣٣ و ما  
هستی . این جرنربرش را نرودمران  
سانتی  ترا بره ایرنرجرا و بره ایرن  
روزهای نوید برشرش رسریرده ایر .  
معلوم است که این شرایط مرا را  
می یلبد. این شرایرط آلرتررنراتریرو  
کارگری و هی را می یرلربرد.  
در هررنریررن شررایررطرری کررارگررران،   
رهبران کارگری بایرد بره  رنروان  
صاحبان جامرعره بریرایرنرد جرلرو و  
نقش ایفاء کنند. و نروشربرشرترانره  
ما امروز شاهد هنیرن پردیرده ای  
هستی . ما شاهد این هستیر  کره  
امروز رهربرران کرارگرری جرلروی  
ص  ا تراض جامعه مرار گرفتره  
اند. امروز جعفر  رهریر  زاده هرا،  
جرروانررمرریررر مرررادی هررا، پرررویررن  
محمدی ها، راا شرهرابری هرا ،  
محمود صالحی ها، بهنام ابراهریر   
زاده ها، داود راروی و ابرراهریر   
مددی ها، و اسرمرا ریرل  ربردی  
هرا و صر  یرویرلری از رهربررران  
کررارگررری، رهرربررران شررنررانررترره  
نوشنام و مرحربروب کرارگرری و  
اجتما ری جرامرعره هسرترنرد کره  
یی سالها ا تراض و مبارزه جلرو  
آمررده انررد و صرردای ا ررتررراض  
کررارگررران و کررل جررامررعرره را  
نرمررایررنرردگرری کرررده انررد. در ایررن  
مقط  سیاسی معین جرای هرمره  
اینها بسیار برجسته و مهر  اسرت.  
توازن موا این را ایجاب میکنرد و  
ارورت سیاسی امروز ه  ایرن را  

 بیش از بیش می یلبد.  
 

فرامرز قربانالی:  مالوانالعالی 
که بر سالر راه رهالبالران و 
تشکلهای مسالتالقالل کالارگالری 

کالالالالردن  یبالالالالرای رهالالالالبالالالالر
اعتراضات جاری وجود دارد 
 یست و بنظر شما  الطالور 
رهالالبالالران جالالنالالبالالش کالالارگالالری 
میتالوانالنالد بالر انالهالا فالائالی 

 شوند؟

 شهال دانشفر: 
یک تالش جریانات برورژوازی و  
نیروهای حافظ نهام همیرشره ایرن  
بوده و هست که مربرارزات را برا  
زد و بند از باال و رهبر ترراشری و  
ندید گررفرترن رهربرران کرارگرری  
هی و رادیکراش، تررمرز براشرنرد.  
اما فضای ا تراارات  آنرچرنران  
رادیکاش است، که هرهرره نرویرنری  
به جنبش سررنرگرونری مرردم داده  
است. دیگر بحه بد و بدتر رفرتره  
است کنار. مردم کرل حرکرومرت  
را نمیرشرواهرنرد و در  ریرن حراش  
مررردم هررر روز برریررشررتررر  بررا  
نواسترهرای رادیرکراش و انسرانری  
نود جلو آمده و کل ایرن برربرریرت  
و توحش را بره هرالرش کشریرده  
اند. بنابراین جنبش انقالبری مرردم  
با هنان  مرو یربرقراتری ای بره  
جلو می آید که راه را بر هرنریرن  
سانت و پانت هرایری دشروار ترر  
میکند. به  بارتی به درجره ای  
کرره جررنرربررش کررارگررری در ایررن  
اوااع نقش ایفاء کند، با بریرانریره  

  ٥ هایی از نروع بریرانریره هرمریرن  
تشکل کارگری به جلو بریرایرد و  
مهر نود را بر سیر اواراع برزنرد،  
ههره هایی میل جعفر  هی  زاده  
هرا برریرایررنررد و صرردای ا ررتررراض  
جامعه براشرنرد، بره هرمران درجره  
موان  بر سر ایفای نرقرش برر سرر  
رهبران و تشرکرلرهرای کرارگرری  
کمتر نواهد شد. به هرمران درجره  
یبقه کارگر با مردرت بریرشرترری  
به جرلرو نرواهرد آمرد. بره هرمران  
درجه رسانه هرای بریرن الرمرلرلری  
بیشتر وادار مریرشرونرد کره پرای  
سررشررن رهرربررران و تشررکررلررهررای  
کارگری بنشینند. در  ریرن حراش  
ما باید روی رسرانره هرای بریرن  
المللی فشار بگذاری  که بریرایرنرد  
پای صحربرت رهربرران کرارگرری  
بنشینند و انعکاس دهنده صردای  
ا تراض کارگران و کرل جرامرعره  
باشند. نود رهبران کارگری نریرز  
باید یک تالششان این باشرد کره  
در این مامت، یرعرنری در مرامرت  
رهبران سریراسری جرامرعره یراهرر  
شوند.  سعی کنند صردای نرود  

را با پیرامرهرای ویردوئرویری نرود  
جهانی کنند. و جرهرانریران را بره  
حمایت از مربرارزات نرود و کرل  
مردم فرابشوانند. از جمله  امرروز  
انتهرار ایرنرسرت کره کرارگرر در  
راس کارزارهای مبارزاتری مریرل  
آزادی دسرررترررگررریرررر شررردگررران  
ا ررترررااررات انرریررر و تررمررامرری  

 زندانیان سیاسی باشد. 
 

فرامرز قربالانالی: شالمالا باله 
نکاتی اشاره کالردیالد. ولالی 
فکر نمیکنیالد کاله بالایسالتالی 
بالالیالالن کالالارگالالران، مالالعالاللالالمالالان، 
پرستاران و بازنشستگان و 
بخش های مختاللالن جالامالعاله 
یالالک رهالالبالالری واحالالد شالالکالالل 
بگیرد کاله باله عالنالوان یالک 
بلوک رهبری اعالتالراضالات و 
آلترناتیو بعد از جالمالهالوری 

 اسالمی جلو بیاید ؟
 شهال دانشفر: 

روشن است که یبقه کارگر بایرد  
متحد باشد. کارگر، معرلرمران در  
این هند ساش کنار هر  برودنرد. و  
امروز کارگر، معل ، برازنشرسرتره،  
پرررررسررررتررررار، دانشررررجررررو را در  
ا تراااتشان هر روز بیشتر کرنرار  
ه  می بینی . به  بارت روشنرترر  
هر روز بیشتر شاهد شکل گیرری  
یررک هررمرربررسررتررگرری یرربررقرراترری  
کارگری در مریران کرارگرران و  
بشش های مرشرترلر  مرردم بروده  
ای . مرترحرد ایسرترادن ایرن صر   
نصررروصرررا امرررروز در مرررقرررطررر   
پیرشرروی جرنربرش انرقرالبری مرا،  
یررک ارررورت سرریرراسرری مررهرر   
است. که به نهر مرن یرک مردم  
اولیه این اتحاد میتواند حمایت از  

تشکل کارگرری براشرد.    ٥ بیانیه  
ا الم شود اینها نرواسرترهرای مرا  
نریررز هسرت. و برا ایررن کررار مررا  
مررعررلررمرران، مررا کررارگررران، مررا  
بازنشستگان، ما پررسرتراران و مرا  
همه دانشجویان ا الم کرنریر  کره  
متحد کنار ه  ایستراده ایر . ایرن  
هنین است که آن مرطرب وسریر   
کررارگررری برره  ررنرروان صرراحرربرران  
اصلی جامعه میتوانرد مرترحردانره  
ترشکرل گریررد. و در وامر  ایرن  

یک پاسن فراگیر به سرواش شرمرا  
و برررای رفرر  یررکرری از مرروانرر   
پیشروی جنبش کرارگرری اسرت.  
اما در آنرر نروبسرت ایرن را هر   
ترراکرریررد کررنرر  کرره حررزب نررقررش   
رهبری ا ترااات جرامرعره را برر  
 هده دارد. و یربرقره کرارگرر برا  
حزبش میتواند انقالب نود را بره  
پیرروزی بررسرانرد. یرک تراکریرد  
دیگر من پیوستن وسی  بره حرزب  

 و تحزبیابی کارگری است.  
فرامرز قربانی: به عالنالوان 
آخرین سوال فراخالوان شالمالا 
رو به کارگالران، مالعاللالمالان، 
پالالالالرسالالالالتالالالالاران و هالالالالمالالالاله 
زحمتالکالشالان در ایالران  اله 

 هست؟
 شهال دانشفر: 

هر کدام از این برشرش هرای کره  
ا الم میکنید در یی این سالرهرا  
مبارزات درنشرانری داشرتره انرد.  
ا تراض  لیه فقر و تربرعریر  و  
نابرابری، ا تراض  لیه انتالسرهرا  
و حقومهرای نرجرومری، ا رترراض  
 ررلرریرره سرررکرروبررهررا از جررمررلرره  
محرورهرای مرهر   شرعرار هرا و  
ا ترااات همه این بشش ها بروده  
است.  مرهر  اسرت کره در ایرن  
مقط  مرهر  سریراسری کرارگرران،  
معلمان، پرستاران، بازنشستگران و  
همه ایرن برشرش هرای مرعرتررض  
جامعه با مدرت تر جلو بریرایرنرد و  
نواسترهرایشران را فرریراد برزنرنرد.  
بیاینه جلو و تجمعات فرراگریرر و  
وسی  ا تراای شان را سرراسرری  
و گسترده برپا کننرد.  و  هرمره  
دسرت در دسرت هرر  برا پرالترفرررم  
واحرردی هررون آزادی تشررکررل،  
تحزب، تجم ، و حو بیان، بررابرری  
زن و مرد  و ممنرو ریرت حرجراب  
تحمیلی،  لیو تبعی  هرا، پرایران  
دادن بره حرقرومرهرای نرجرومری و  
تررامرریررن رفرراه کررل جررامررعرره،  
مررمررنررو رریررت مررجررازات ا رردام و  
برابری بدون مید و شر  ترمرامری  
زندانیان سیراسری و نرواسرترهرای  
فوری مران بررای داشرترن یرک  
جامعره مردرن، انسرانری و پرر از  
رفاه به میدان آیند. ایرن فررانروان  

 من به همه آنهاست. 
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 ٩٩ صفحه  

ایررران ایررنررروزهررا شرراهررد اتررفررامررات  
سرررنرروشررت سررازی اسررت. ترروده  
مردمی کره یرک برار در سراش  

به میردان آمردنرد و بررای    ١٣٥٥ 
مطالبه آزادی و رفراه یرکری از  
هارتریرن رژیرمرهرا را بره زانرو در  
آوردند، برار دیرگرر برا مردرت بره  
نیابان آمده و جرنرایرترکرارانری را  
کرره بررا تررویررئرره انررقررالبشرران را  
شررکررسررت دادنررد، برره هررالررش  

اند. برای کسانری کره در    کشیده 
جرروانرری در آن انررقررالب شرررکررت  
کردند و روزانه در نریرابران دسرت  

زدنرد و    به ابتکارات جدیردی مری 
حکومت تا دندان مسلرو پرهرلروی  
را شکست داند، احسراس زیربرای  
 یرمرابرل تروصریر  آزادی بررای  
مرردت کرروترراهرری هرر  کرره شررد،  
هیچومت فراموش نرشرواهرد شرد.  
این نسل اکنون با نسل جوانرترری،  
که اتفامات آن سالرهرا را از زبران  

انرد، و براالنرره    والدینرشران شرنریرده 
جنگش را با جمرهروری اسرالمری  
شروع کرده است، برار دیرگرر وارد  
میدان شرده انرد و مرطرالربرات آن  

سراش بره    ٤٠ انقالب را که بررای  
تعویو افترادنرد را مرطرالربره مری  

 کنی . من از آن نسل . 
این انقالب ه ، میرل هرر انرقرالب  
دیررگررری، دوسررترران و دشررمررنرران  
نررودش را دارد. دوسررترران ایررن  
انرررقرررالب بررره راحرررتررری مرررابرررل  

اند. امرا دشرمرنرانرش را    شناسائی 
ترروان برره راحررترری    بررعررضررا نررمرری 

تششیف داد. باید ا ماش، رهنمرود  
هررای آنررهررا را شرراهررد    و ترروصرریرره 

دوری و نررزدیررکرری، دوسررترری و  
 شان، با انقالب گرفت.   دشمنی 

 
 دوستان انقالب

دوستان انرقرالب ترمرام کرارگرران،  
مررردم آزاده در نرریررابرران، زنرران و  
جوانانی هسرترنرد کره جرمرهروری  
اسالمی نزدیک بره هرهرار دهره  

شران را تربراه کررده    است زنردگری 
تریرن    است. مردمی که از ابتدائی 

حو و حقوق، میل آزادی پروشرش  
انرد. از شرادی و    ه  محروم شرده 

آزادی آنچه را کره دوسرت دارنرد  
انرد. زنرانری    بشورند ه  محروم شده 

که مانونا نص  مرد تعریر  شرده  
و میل احشام ملک مرد حسراب  

شوند و بطور سیرسرترمراتریرک    می 
مررورد انیررت و آزار جررنررسررری  

انرررد.    اسرررالمررری مررررار گررررفرررتررره 
کارگرانری کره روز برروز شراهرد  
فقیرتر شدن بوده اند. دسترمرزدشران  
کفاخ نص  ماه هزیرنره زنردگری  

دهد. بعضا ماهرهرا    شان را ه  نمی 
شرود. یرا    دستمزدشان پردانت نمی 

بطور کلی بیمه نردارنرد و یرا هر   
هریرچ ترنراسربرری برا کراری کرره  

 کنند ندارد.   می 
نالصه انرقرالبری کره راه افرتراده  
اسررت دهررهررا و صرردهررا مرریررلرریررون  
دوست در ایران و در سطرو جرهران  
دارد کره سرالرهرا مرنرترهرر یرک  

 هنین روزهای بودند. 
 

 دشمنان انقالب
ایرررن انرررقرررالب امرررا دشرررمرررنررران  
رنگارن  و مرترعرددی هر  دارد  
که بعضا مسرترقریرمرا رودر روی  
انررقررالب ایسررترراده و شررمررشرریررر  

کشررنررد و بررعررضررا هرر  بررایررد    مرری 
نیاتشران را برا کرمری نرراشریردن  
سطو متوجه شد. از سرکروبرگرران  
اسالمی در ایران که بگرذریر ، برا  
دولتهای حامی این رژیر ، مریرل  
پوتین، هیرن، اسرد، رژیر   رراق،  
حزب الله لربرنران و کریرافرترهرای  

تیپی ه  که دشمنان مسرترقریر     این 
و برردون امررا و اگررر انررقررالب  

های بره پرانراسرتره هسرترنرد،    توده 
یرفی . ایرنرهرا را مری شرود بره  
راحتی و بدون تفسریرر و ترحرلریرل  
شنانت. کمی ترامی هر ، کره  
شرامررل پرره مررانررده هررای دولررت  
ساواه شاهنشاهی، موم پرسرتران  
و مجاهدین است و یاهرا نرفرعری  
در سرنگونی جمهروری اسرالمری  

هرای مرردم و    دارند، دشمنان تروده 

دشررمررن انررقررالب پرریررش رو برررای  
نالصی از شر رژی  اسالمی هر   

 هستند. 
بششی ه  هستند که یرا سرورا   
د ا را گ  کرده اند و یا رنیرالنره  

دهرنرد کره    دارند آدرس اشتباه می 
انررقررالب را  ررقرریرر  کررنررنررد. اگررر  
متوجه مضریره نریرسرترنرد،  رنروان  
ادشمن انقالبا حقشان نیسرت. در  
بهترین حالت دوستان نادان انقرالب  
هستند. اما آنرهرایری کره سرعری  

هرای    دارند با حیرلره انرقرالب تروده 
نشمگین را به بریرراه برکرشرانرنرد،  
کسانی هستند کره مرردم را بره  
ا ررتررراض از یررریررو اراهررهررای  
مانونیا فرامی نواننرد. فررانروان  

دهررنررد.    انرافرررمرانرری مردنرریا مری 
نواهان اآشرتری مرلریا هسرترنرد.  
انرقرالبرریرون را از اترشررریرب امررواش  

دارند. نرگرران     مومیا برحذر می 
ا رریرررمسررالررمررت آمرریررزا بررودن  
ا ترااات هستند. کسرانری کره  

نروانرنرد و بره ایرن    آیه یرأس مری 
بررهررانرره کرره اکررارگررران در ایررن  

انررردا    انرررقرررالب شررررکرررت نرررکررررده 
نررواهررنررد ا ررترررااررات تررمررام    مرری 

شوند. آنان کره در مربرارزه بررای  
آرمانشان شکست نوردنرد و دائر   
دیررگررران را یرراد شررکررسررت نررود  

انرردازنرد کره آنرهررا هرر  مرریررل    مری 
نررودشرران اوارد یررک کررار برری  

 آیندها نشوند. 
 

 ها رژیمی
هررا بررانررد و جررنررار و    رژیررمرری 

های زیادی هستند. از برانرد    فرمه 
ای و دفتر رفسرنرجرانری و    نامنه 

روحانی و منرترهرری گررفرتره ترا  
نرواد و بررادران    بانردهرای احرمردی 

الریجانی و ناتمی و مروسروی و  
کروبی، تا مهاجررانری و ابرراهریر   
نبوی و گنجی و  باس  ربردی  
و سعید حجاریان، تا فر  نگرهردار  
و سررروش تررا آنررهررایرری کرره در  

انررد،    سرری جررا نروش کررده   بری   بری 
هررمررگرری دشررمررنرران ایررن انررقررالب  

هستنرد و از کسری هر  پرنرهران  
کنند. اینها نف  ششرصری در    نمی 

سرپا ماندن این حکومت دارنرد و  
ای از  مررشران را در    بشش  مده 

ها دنباش شرکرار مرشرالرفریرن    نیابان 
رژی  اسالمی بروده و مسرترقریرمرا  

هررا آدم شررکررنررجرره و    برررایررش دهرره 
اند. ومرتری کره ایرن رژیر     کشته 

سرنگون شد، آنها اولین محراکرمره  
 شوندگان نواهند بود. 

 
دولالالالتالالالهالالالای مالالالدافالالالع و 

 محافظ رژیم اسالمی
رمررابررت برریررن دولررتررهررای مررلرردر و  
آدمکش در سطو بین الرمرلرلری و  
در منطقه، رژیمهای مشتلفری را  
ترررحرررت پررروشرررش دولرررترررهرررای  
امرپرریررالریرسررتری مرررار داده اسررت.  
حرکررومرت اسرالمرری در ترقررسریرر   
بندی امروز دنیا، در کمی دم و  
دستگراه پروتریرن اسرت. از یررخ  
پکن ه  بطرور روتریرنری حرمرایرت  

شررود. ایررنررهررا حرراارررنررد هررر    مرری 
کاری بکنند که رژیر  اسرالمری  
تضعی  نشود. برای اینرهرا آنرچره  
که مه  است، مرنرافر  نرودشران  
است. امروز جرمرهروری اسرالمری  
مهرمرترریرن برازیرگرر تریرمرشران در  
نرراورمرریررانرره اسررت. تضررعرریرر   
جررمررهرروری اسررالمرری، تضررعرریرر   
مومعیتشان در منرطرقره، در بررابرر  

شران نرواهرد    رمبای بیرن الرمرلرلری 
 بود. 

رژیرر  اسررد در سرروریرره و دسررت  
های اسرالمری در  رراق و    نشانده 
هرای آدمرکرش    الله و دسرتره   حزب 

دیررگررر در یررمررن و فررلررسررطرریررن و  
افرریررانسررترران هرر ، وجررود نررود را  
 مدتا مدیون سرکوبهای مستقیر   
و کمکهای مالی هنگفرت رژیر   
اسالمی هستند. اینها حراارر بره  
هررر کرریررافررترری برررای ایررن رژیرر   

دانرنرد کره    هسترنرد و نروب مری 
تضررعرریرر  و سرررنررگررونرری رژیرر   
اسالمی، ناموس مرر  آنرهرا را  

 ه  به صدا درنواهد آورد. 

 
 های مانونیا   یرفداران اراه 

کسانی کره جرلرو افرتراده انرد و  
مو هه مطالبره کرردن از یرریرو  
اراههای مانونریا هسرترنرد، بردون  
شک دشمنان مرردم و دشرمرنران  
این انقالبند. فرای را که ایرنرهرا  

نواهند تلقین و تزریرو کرنرنرد    می 
ایررنررسررت کرره مررردمرری کرره در  
نیابان هستند یکهو هروس کررده  
به نیابان بیایند و برگرویرنرد کره  
فقیر و ندار هستند. آن کردام آدم  
شررریررفرری اسررت کرره نرردانررد رژیرر   

ترا برحراش    ١٣١٠ اسالمی از ساش  
یکریز در حاش بره نراه و نرون  
کشرریرردن آدمررهررایرری اسررت کرره  
نواهان حقوق ابتدائری، از جرمرلره  
کار، نان، مسرکرن، آزادی بریران،  
آزادی تحزب، پردانرت بره مرومر   
دسترمرزدهرا، آزادی اجرترمرا رات،  
آزادی پرروشررش، برریررمرره و  رریررره  

اند  کدام مانون ! همه موانریرن    بوده 
اصررلرری و جررانرربرری ایررن رژیرر  و  

هرایری    هایشان دسرترورالرعرمرل   تبصره 
برای سررکروب مرطرالربرات مرردم  
هستنرد. کسرانری کره مرو رهره  
مضررحررک اراه مررانررونرریا مرری  

انرد، یرا    کنند، یا نودشان مسرشرره 
 اند.   دیگران را مسشره کرده 

 
طرفالداران ننالافالرمالانالی 

 مدنین
مو هره کرنرنردگران انرافررمرانری  
مدنیا فرارشران ایرن اسرت کره  
ا ررتررراض و در نرریررابرران بررودن  
 رریرررمرردنرری اسررت. ایررنررهررا بررر  
امسالمت آمیزا بودن ا رترراارات  
زیادی ناشیانه تأکید می کنرنرد.  
امررا در فرررمرروش در انررافرررمررانرری  
مدنیا تأکید بر امدنیا برودن آن  
است، نره برر انرافررمرانریا! نرود  
انقالب نافرمانی است؛ اما ایرنرهرا  

نررواهررنررد ارردیررتررشرران را بررا    مرری 
انقالب با فررمرولری فرریربرنرده بره  

 جامعه حقنه کنند. بششی از  
 

 دوستان و دشمنان این انقالب
 ناصر اصغری
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 ناصر اصغری   دوستان و دشمنان این انقالب                                                                                                   

نود بدنه این رژیر ، نرزدیرک بره  
بیست ساش است کره از رهربرر و  
شرورای نرگرهربرران و نربررگران و  
دیگر تصمی  گیرندگان ایرن رژیر   

نررواهررنررد کرره آنررهررا را هرر     مرری 
شررریررک برررابررر نررود در هررپرراوش  
بررکررنررنررد تررا برررایشرران بررهررتررر آدم  
بررکررشررنررد؛ امررا جررواب سررر برراال  

انرررد. هررررا ا رررترررراض،    گررررفرررتررره 
مقاومت و انقالب بر  لیه یلر  و  
هپاوش و آدمرکرشری  ریررمردنری  

 است  
نواهند مردم نشمرگریرن    اینها می 

از ایررن واررعرریررت را برره بسررت  
هررا    نشرریررنرری آمررا و امررام زاده 

هایی کره    بفرستند. آما و امام زاده 
 نود هدخ این انقالب شده اند. 

 
 دوستداران نآشتی ملین
هرای    دشمنان انقالب گاها فررمروش 
کرنرنرد.    مضحکی را انترراع مری 

یکی از ایرن فررمرولرهرا اآشرتری  
ملیا است. وامعا آشتی ملی برا  
کی  با دشمنی که زنردگری در  

مریرلریرونری را    ١٠ یک جامرعره  

سیاه و تباه کرده  دسرترمرزدهرا را  
پردازنرد، زنران را بررده مرردان    نمی 
اند، جوانان را از ناامیدی بره    کرده 

انرد.    دامن ا تیاد و یراس انردانرتره 
این انقالب نریرسرت کره برایرد برا  
ارردانررقررالب آشررترری کررنررد. ایررن  

نواهد با نرونرریرزان در    انقالب می 
این جامعه تسویره حسراب کرنرد.  
انررقررالب برردانررد کرره مررو ررهرره  
کنندگان اآشتی ملریا، اگرر ترا  
بررحرراش مسررتررقرریررمررا در کشررت و  

هررا دسررت نررداشررترره    کشررتررار ترروده 
نررواران مسررتررقرریرر     برراشررنررد، جرریررره 

ها هستند. اینهرا دشرمرنران    رژیمی 
انررقررالبررنررد، و فرررمررولشرران زیررادی  

 مسشره است. 
 

آنهایی که نگران ناموال 
 عمومین شدند

برا حررمررلرره انررقررالب برره بررانررکررهررا،  
پاسگاهها، مقرهای بسیجری هرا،  
ماشینهای دولتی، امرام زاده هرا  

هرا    و دیگر سمبلهای رژی ، بعضی 
نررگررران تررشررریررب اامررواش مررردم و  

 مرومریا شردنرد. مرردمری کره  
زنرردگرری شرران ترربرراه شررده و از  
نشمی که در آنها جم  شده و برا  
وجررود دیرردن تررفررنرر  در دسررت  
پاسرداران ایرن رژیر ، بره آنرهرا برا  

کرنرنرد،    دست نرالری حرمرلره مری 
دانند که هیچ سمبلی از ایرن    می 

رژی  ماش آنها نیست. تمام بانکرهرا  
و پاسگاهها و نروردروهرایری کره  
ایررن هررنررد روز در آتررش نشرر   

های انقالبی به آتش کشریرده    توده 
انرد، بره انردازه یرک مرلر  از    شده 

انتالس و دزدی یرکری از سرران  
 باشد.   رژی  ه  نمی 

گررویررنررد کرره    ایررنررهررا بررعررضررا مرری 
حمالت اینچنریرنری برهرانره دسرت  

دهررد کرره برره    سرررکرروبررگررران مرری 
ا تراض مردم حملره کرنرنرد! امرا  
یررک لررحررهرره برره ایررن فررکررر  

کنند که جمهوری اسرالمری    نمی 
سراش    ٤٠ در این مدت نزدیک به  

حکومتش، هیچگونه لزومری بره  
ای برای سرکوب و بره نرون    بهانه 

کشیدن مردمی که مطالربراتشران  
را در مریب به اتفاق موارد بسریرار  

مسالمت آمیز ه  مطررر کرردنرد،  
احسراس نررکررد. بررای بره نرانرره  
فرستادن مردم انقالبی، اینها برایرد  
کمی بیشترر بره نرودشران فشرار  

هررایشرران زیررادی    برریرراورنررد. بررهررانرره 
 ناشیانه است. 

 
نکالالارگالالران در انالالقالالالب 

 اندن شرکت نکرده
برای شرکت نرکرردن در انرقرالب،  
حقیقتا بهانه نریرلری زیراد اسرت.  
یرخ یرا سرردرد دارد، یرا لربراس  
مناسب برای هوای بیررون نردارد،  
یا حالت تهوع دارد، یا هر  اسرهراش  

هرای    حاش است. اما یکی از بهانه 
زیررادی نرراشرریررانرره کرره برردجرروری  

سوادی سیاسری یررخ را هر     بی 
که همیشه نرودشران را رهربرر    –

بررجسرتره    –دانرنرد    ها ه  می   توده 
کند، مطرر کردن این نرکرتره    می 

است کره اکرارگرران در انرقرالب  
اندا و یا حرزبری کره    شرکت نکرده 

ایشان برای رهربرری انرقرالب مرد  
نهر دارند در میدان نریرسرت؛ پره  

زنده باد نانه نشینی! اینها یراهررا  
یرفداران انقالبرنرد، امرا از نرانره  

هررا برریررشررتررر از    نشرریررنرری ترروده 
شرکتشان در انقالب لرذت بررده و  

شوند. بعضی از اینهرا    زده می   نوق 
شکست نوردگانی هسترنرد دائر   
دیررگررران را یرراد شررکررسررت نررود  

انردازنررد کرره آنررهرا هر  مریررل    مری 
آیرنردها    نودشان اوارد یک کار بی 

نشوند. همه اینها، شاید هر  بردون  
اینکه وامعا متوجه براشرنرد، جرزو  

 ص  دشمنان انقالب هستند. 
انررقررالب امررا کررار نررودش را  

کند. همه آنهایری کره برا آن    می 
ورزنرد را از سرر راه    دشمنی مری 

جارو نواهد کرد و منترهرر هریرچ  
مرانرد.    فرموش از پیشری هر  نرمری 

انقالب راه پیشروی تراریرن اسرت.  
موتور محرکه آن است. آن کره  
که جلوی این موتور بایسرترد، برا  
تروفررانرری  رریرررمررابررل مررهررار شرردن  

 روبروست. 
 ٢٠١١ ژانویه    ٥ 

 ناصر اصیری؛                                                 
 ابتکاراتی برای پیشروی اعتراضات!

 گامهای مهم به پیش!  
 های جمهوری اسالمی !  درباره دشمن

 یک تاکتیک مهم در اعتراضات! 

ابتکاراتی برای 
 پیشروی اعتراضات

ا ررترررااررات ایررن دوره در ایررران  
انرررژی زیررادی برره بسرریرراری از  
کسررانرری کرره زنررردگرری شررران  
سالهاست در دستان نونین هرمریرن  
جنایترکراران اسرالمری تربراه شرده  
است، تزریو کرده. جروانران هشر   
به دنیای دیگری می گشرایرنرد.  
ه  نسل هرای مرن هر ، آنرهرایری  
که نوق زده شرده انرد، روزهرا و  
سالها و دهه هرای زیرادی را بره  
امید یک هرنریرن روزی سرپرری  

مرران    کررردیرر . روز بررروز بررر نشرر  
افزوده شده و مصم  ترر شرده ایر   
که این رژی  را سرنرگرون کرنریر .  

هر روز بشش وسیعرترری از مرردم  
به این ا ترااات مری پریرونردنرد.  
ترسشان، اگر ترسی برود، کرامرال  
فروریشته و مرترحردانره بره پریرش  

 می روند. 
ه  اکنون ابتکارات بسیار نروبری  
را برره نرررج داده ایر  کره  رقررب  
نشنی را ه  برای نودمران و هر   
امکان  قب نشانردنرمران از یررخ  
رژی  را بسیار سشت کررده اسرت.  
حمله به مراکزی که سمبل رژیر   
اند، میل حسریرنره هرا و مرراکرز  
سررپرراه و بسرریرر  و  رریررره از ایررن  
ابتکارات است. برگرفتن حجرابرهرا  
که مهمترین سرمربرل سریراسری و  

 ایدئولوژیک اسالمی است. 

امرا ایررن ا ررتررراارات در هرمرریررن  
روزهای اولیه اش بایرد یرکرسرری  
ابتکارات دیرگرری نریرز بره نررج  
بدهد که آن را مدرتمندتر نرواهرنرد  
کرررد. یررکرری از ایررن ابررتررکررارات  
حمله به زندانرهرا و گشرودن درب  
زنرردانررهررا و آزادی بررشررصررو   
زندانیان سیاسری اسرت. بسریراری  
از رهبران جنبرشرهرای ا رتررااری  
ه  اکرنرون در زنردانرهرا هسرترنرد.  
اینها باید آزاد بشوند. ایرن یرعرنری  
حمله به و تصررخ سرمربرل مردرت  

 رژی ! 
روزهای نوشی در پریرش اسرت.  
این روزها حتی بهتر هر  نرواهرنرد  

 شد. 

 ٢٠١١ ژانویه    ٣ 
*** 
 

 گامهای مهم به پیش
مرراه تررعررداد    روز سرریررزدهرر  دی 

وسیعی از تشرکرل و نرهرادهرای  
اتحادیه آزاد کارگرران    -کارگری  

ایران، اتحادیه کارگران پروژه ای،  
انجمرن هرای صرنرفری کرارگرران  

پررارس    –پررایررپرریررنرر   سررلررویرره  
جنوبی، کنگان، ماهشهر، آبرادان،  
اراه و شازند، انرجرمرن صرنرفری  
معلمان شهر ری، انجمن صرنرفری  
کارگران برق و فرلرز کررمرانشراه،  
انجمن صنفی مسرترقرل مرعرلرمران  
نراسان، سندیکای نقاشان اسرتران  

البرز، سندیکای کارگران شرکرت  
واحد، سندیکای کارگران نیشکرر  
هفت تپه، سرنردیرکرای کرارگرران  
نقراش و ترزئریرنرات، سرنردیرکرای  
رانندگان و کامریرونرداران زنرجران،  
سرررنررردیرررکرررای رانرررنررردگررران و  
کامریرونرداران برابرل، سرنردیرکرای  
مرردرسرران آزاد، شررورای صررنررفرری  
معلمان تهران، كرمریرتره پریرگریرری  
ایررجرراد تشرركررل هررای كررارگررری،  
کانون مدافرعران حرقروق کرارگرر،  
کمیته همراهرنرگری بررای ایرجراد  
تشررکررل هررای مسررتررقررل و آزاد  
کارگران، کمیته پیرگریرری بررای  
 ایجاد تشکل های مستقل و آزاد  
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  ٩٩ از صفحه  
کارگری، کانون صنفی معرلرمران  
بوشهر، کانرون صرنرفری مرعرلرمران  

و اکانون نرویسرنردگران    –ورامین  
هررای مررهررمرری در    ایرررانا برریررانرریرره 

حمایت از ا رترراارات نریرابرانری  
ای جراری در ایرران مرنرترشرر    توده 

کردند. شرشرصریرترهرا و فرعرالریرن  
سیاسی ه ، از جمله جعفر  رهریر   
زاده، برهرنرام ابرراهریر  زاده، هراشر   
نررواسررتررار و جرروانررمرریررر مرررادی  
پیامهای پشرتریربرانری و حرمرایرت  

  ٥٣ انررد. اسررامرری    مررنررتررشررر کرررده 
هنرمند را ه  در فیسبوه دیردم  
که از این مبارزات حمایرت کررده  
اند. حتما نهادها و ششصریرترهرای  
دیگری ه  تا بحاش یا مسرترقریرمرا  

اند و یا پیرام حرمرایرت    دنالت کرده 
و پشررترریرربررانرری نررود از ایررن  

 اند.   ا ترااات را ابراز داشته 
نکته مه  در ایرن نصرو  ایرن  
است که اینها گامهای اولریره و  
بسیار مه  و حیراتری در ترقرویرت  

ای هسررتررنررد.    ا ررترررااررات ترروده 
حکمت ششصیت سیاسی شردن و  
حکمت ایجاد تشرکرل و نرهرادی  
کرره از حررقرروق مررردم در برررابررر  
زورگوئی رژی  دفراع کرنرد و در  
مبارزاتشان شرکت کرنرد، هرمریرن  
اسررت کرره در یررک هررنرریررن  
روزهائی فعاالنه شرکرت کررده و  
مردم آنها را در کرنرار نرود، در  

 روزهای سرنوشت ساز ببینند. 
اینها روزهای نوش شورانرگریرزی  
هستند که آینده بهرترری را نرویرد  
می دهرنرد. نرودمران را در ایرن  

 روزها شریک کنی . 
 ٢٠١١ ژانویه    ٤ 

*** 
های  درباره دشمن

 جمهوری اسالمی
 –و دیرررروز    –سرررران امرررروز  

حکومت اسالمی جملگی دربراره  
ا ترااات نیابانی ایرن روزهرای  
توده های مردم می گرویرنرد کره  

این ا ترااات مراش دشرمرن رژیر   
اسالمی است. سراسمیه شرده انرد  
و دارند از راه دور و نرزدیرک بره  
نامنه ای رهنمود می دهند کره  
فرمان سرکوب و بره تریرر بسرترن  

 معتراین را بدهد. 
ایررنررکرره ایررن ا ررترررااررات مرراش  
دشمنران نرهرامشران اسرت، ایرنرهرا  

گرویرنرد و درسرت هر     درست می 
تششیف داده اند. اینرکره برا ایرن  
ا ترااات ترامی و  ربستان هر   

هرای رژیر     از به لرزه در آمدن پایه 
اسررالمرری در ایررران نرروشررحرراش  
هستند، امرری اسرت مرربرو  بره  

ها برا رمربرایرش    رابطه نود رژیمی 
در دنیا. اینها مشکلشان برا رژیر   
اسرررالمررری مررریرررل مشرررکرررل آن  

هررایرری کرره مررطررالرربرره نرران و    ترروده 
آزادی دارند یکی نیست. ما کره  
ایررن ا ررترررااررات را از نررزدیررک  

دانرریرر     کررنرریرر ، مرری   دنرربرراش مرری 
های در نریرابران از    مطالبات توده 

 هه جنسی هستند. 

من اما از هریرچ کسری کره در  
این روزها برای افسرده شدن سرران  

ای    رژی  نروشرحراش اسرت، گرالیره 
نردارم. هررر هرره رژیرر  نررودش را  
تنها و در تنگنا بربریرنرد، بره نرفر   
ماست. ما فقط برایرد حرواسرمران  
باشرد کره انرقرالبرمران برار دیرگرر  
دزدیده نشود. این با نوشحرالری و  
یا بری یررفری تررامری حراصرل  

شررود؛ بررا جرلررو آمرردن صرر     نرمری 
شرود کره    انقالبیونی حراصرل مری 

هررای مررردم را    مررطررالرربررات ترروده 
فرمرولره کررده براشرنرد و کراری  

های انقرالبری    کرده باشند که توده 
 به حرفشان گوش بدهند. 

 ٢٠١١ ژانویه    ٢ 
*** 

یک تاکتیک مهم در 
 اعتراضات!

در ا ترااات باید با شعار و مترد  
و دیررگررر ترراکررترریررکررهررای ریررز و  
حساب شده شرکت کرد. برایرد برا  

شعارهرای حسراب شرده ای کره  
مطرالربرات تروده هرای مرعرتررض  

 است شرکت کرد.  
مررتررد و شرریرروه دیررگررری کرره  
بشصو  در ا رترراارات  رلریره  
رژیرر  اسررالمرری کررارآمررد دارد،  
سربررک و شریرروه ای اسرت کرره  
نالخ  رخ اسرالمری و مروانریرن  
این رژی  است. میال زنان برایرد برا  
لرربرراس کررامررال  رریررراسررالمرری و  
سوزاندن حجاب شرکرت کرنرنرد و  
دیگران را ه  به این کار ترر ریرب  
کنند. حرتری اگرر در ایرنرگرونره  
تهاهراتها هیچی ه  گفته نشرود،  
کل نهام نشانه رفتره اسرت؛ هررا  
که حجاب سمبل اصلی این رژیر   
است. هر کسی ه  که با برهرانره  
های واهی مانند ااین کار تفررمره  
افکنانره اسرتا را افشرا کررد و  
بعنوان یرک  رامرل اردانرقرالب  
که لباس انقالب پوشیده را کرنرار  

 زد. 
 ٢٠١٥ دسامبر    ٣١ 

اعالالتالالراضالالات بالالا قالالدرت 
 پیش میرود!

،  ١٣٣١ دی ماه  ١١ امروز دوشنبه  
پنجمین روز نروش مردم  اصری،  
 لیه حکومت هار و جرنرایرترکرار  
جمهوری اسالمی برود. مرردم در  
تررهررران و اهررواز و کرررمررانشرراه و  
شیراز و هرر جرای دیرگرری کره  
توانستند به نیابان ها آمدند و برا  
شعرارهرای کروبرنرده و انرقرالبری،  
نشر  و نرفرررت نررود را از رژیرر   
نکبت اسالمی فریاد زدند و اراده  
ی نود را بررای بره زیررکشریردن  
نهام فقر و فرالکرت بره نرمرایرش  
گذاشتند. دسترگراه سررکروب هر   
هر روز که مری گرذرد، نرود را  
به انواع ابزارهی سرکروب مرجرهرز  
می کند. از گرارد ارد شرورش  
گرفته تا مرامروران انرترهرامری و  
سپاه و بسی  و نوجوانان بسریرجری  

و ماشین های نفر بر و آب پراش  
 و گاز اشک آور.  

همرچرنریرن بررای جرلروگریرری از  
تررجررمرر  مررردم در مرریرردان هررای  
مرکزی تهران، مطارهای مرتررو و  

تری(  -آر -اتوبوس های ترنردرو)بری 
در ایسترگراه هرای ترشترر شرهرر و  
میدان انقالب توم  نداشتند. امرا  
مردم در ایستگاه های مبل و بعرد  
پیاده می شدند و نود را بره مررار  

 می رساندند. 
نکته ای کره برایرد اشراره شرود،  
تفاوت آشکرار در نرواسرت هرا و  
شعارهای مردم و تجم  کنندگران  

  ١١ است. مردم دیگر مانند سراش  
برای رای و موسروی و کرروبری  
شعار نمی دهرنرد، حرتری در ایرن  
هند روز یک شرعرار الرلره اکربرر  
شنیده نشده است. مرردم از هرمران  
روز اوش، ا رترراارات نرود را در  

مررورد برریررکرراری، گرررانرری، برری  
حررقررومرری، آزادی، دزدی هررای  
سران رژی  ، همدسرتری دو جرنرار  
اصولگرا و اصرالر یرلرب فرریراد  
زدند و نشان دادند که با شرنرانرت  
و تجربه ی انرقرالبری بره نریرابران  
آمررده انررد و مرری دانررنررد ریشرره  

 کجاست.  
مردم حرتری از ایرن کره ترلرگررام  
مسدود شده است هرنردان نرگرران  
نیستند زیرا اوال که فریرلرتررشرکرن  
های زیادی دم دسرترشران اسرت،  
در ثانی مرارهای ثرابرت هرر روزه  
در میردان هرای اصرلری شرهررهرا  
گذاشته اند و اراده کررده انرد ترا  
یکسره کردن کار نرهرام، هرر روزه  
تجم  کنرنرد. یرعرنری بره ترجرربره  
هررای نرروبرری در سررازمررانرردهرری  
رسرریررده  در  ررمررل برره آن دسررت  
یررافررترره انررد. ایررن روش هررا و  

نرداشرترنرد    ١١ امکانات را در ساش  
و مررهرر  تررر از ایررن هررا، ترروهرر   
بسیاری از مرردم دیرگرر ریرشرتره  
است. همچنین نیروهای فریبرکرار  
یرررفرردار اصررالر یررلررب و دوم  
نردادی، امسراش برنرابرر مراهریرت  
نیرزش و جرنربرش اجرترمرا ری و  
ناصیت سرنگونی یرلربرانره اش،  
به ص  اصلی نرود کره هرمرانرا  
حررکررومررت اسررت، نررزیررده انررد و  
صفوخ جنبش هرر روز کره مری  
گررذرد، پرراالیررش مرری شررود. برره  
سررشررنرری دیررگررر، جررنرربرره هررای  
پررن  یبقاتی جرنربرش هرر روز  

 پر جالتر می شود.  
در این شرایط حساس و سرنروشرت  
سرراز جررا دارد کرره کررارگررران و  
کارمندان و معلرمران بره ترداره  
یک ا رترصراب سرراسرری فرکرر  

 کنند.  

در این باره بعدا به یرور مرفرصرل  
 نواه  نوشت. 

 ١٣٣١ دی    ١١ -
 

پیام، روشن است؛ 
 انقالب!

 روج ا ترااات انیر اجرترمرا ری  
در ایررران، هررمررچررنرران در صرردر  
مهمترین انبار جرهران مررار دارد.  
در این میان، پوتین و اردو ران و  
حیدرالعبادی و بشاراسرد و حسرن  
نصراله و بقیره هرمرپرالرگری هرای  
اسرررالم سررریررراسررری شررران، در  
ناورمیانه، نروش بستوه آمردگران  
ایران را ا رترشراش نروانردنرد و از  
روحانی به نایر آنچه که آن هرا،  
آن را برنوردی اصولی و منطقری  
ملمداد نمودند، تشرکرر و حرمرایرت   

 کردند و ریشه های این نیزش  
 

 آرش دشتی 
 اعتراضات با قدرت پیش میرود!

 پیام، روشن است؛ انقالب!

 ٩٩ صفحه  
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 ٩٨ از صفحه          

Workers in Iran 
 از صفحه 

 کارگران در فیس بوک    
 دیدن کنید

 
 مومی و سراسری را ترحرریرک  
 ربستان و اسررایریرل و آمرریرکرا  

 دانستند. 
 

همچرنریرن جرریران آبرروبرانرتره ی  
موسوم به اصالحات، که این برار  
هیچگونه اثری از شرعرارهرای ا  
سرربررزا و ا شررکررسررتررن حصرررا و  
مرریرررحسرریررن و . . . نرردیرردنررد،  
ماهیت وامرعری نرود را یرکربرار  
دیررگررر نشرران دادنررد و در کررنررار  
روحررانرری و حرراکررمرریررت سررترر  و  
سرکوب ایستادند و مردم بره جران  
آمررده را ا ررتررشرراشررگررر نررطرراب  

کردند. البته برنی از جریرانرات و  
روشررنررفررکررران دانررلرری، نرریررزش  
سراسری مردم را بره ا رترراارات  
مالبانتگران و یرا بره ترحرریرک  
جنار اصرولرگررا  رلریره روحرانری  
نسبت داده اند و با تحلیل  لط و  
مشکوه مصد دارنرد آیرنرده ای  
همراه با سازش جنار ها و فرریرب  
و شررکررسررت را برررای مررردم بررپررا  
ناسرتره تررسریر  کرنرنرد. مرعراون  
سیراسری سرپراه پراسرداران در روز  
پررنررجرر  ا ررترررااررات سررراسررری و  
 افلگیرکننده ی مرردم گرفرت:ا  
شعارهرایری کره در دو سره روز  
گررذشررترره ترروسررط آشرروبررگررران در  

برنی از اجتمرا رات ترهرران بریران  
شد، شعارهای مرارکسریرسرتری و  
کمونیستی شنیده شد کره یرادآور  
فررعررالرریررت برررنرری گررروه هررا در  

 ابتدای انقالب است .ا 
 

این پاسدار که مصد دارد برا ایرن  
تحلیل، برای سررکروب مربرارزات  
مردم زمینه هینی کنرد و فضرا  
را بیشتر از این که هست بربرنردد،  
ا تراض را آشروب و شرعرارهرای  
معیشتی و سرنگونی یرلربرانره را  
کمونیستی و همجنه شعرارهرای  

مری    ٥٥ مردم در روزهای انقالب  
داند. در حرخ هرای ایرن پراسردار  

مرزدور وامر  بریرنرری وجرود دارد.  
درسررت اسررت؛ او پرریررام مررردم را  

 نوب فهمیده است. 
 

او پیام روشن مردم را به درسرتری  
دره کرررررده اسررررت و بررررا  
رمزگذاری هرای شرنرانرتره شرده   

 ره و راست ا الم میکند.  
مردم از فقر و گرانی و بریرکراری  
و بی معیشتی به ستوه آمرده انرد  
و بررای آزادی و نرجرات از ایرن  
جهنمی که حکومت اسالمی برا  
دروغ و فرریررب و نررون ریرزی و  
دزدی و جنایت بروجرود آورده بره  
نرریررابرران آمررده انررد. مررردم برره  

حکومتی مرعرتررض انرد کره در  
سراش گشرذتره   ررصره    ٣١ یوش  

زندگی را  بررای زن و مررد و  
کرروده و جرروان و کررارگررر و  
معل  و بازنشرسرتره ترنر  کررده  
است. مردم یکربرار دیرگرر و ایرن  
بار با شعرارهرای روشرن و ریشره  
ای تری به نریرابران آمرده انرد و  
دارند یک پیام مه  مری دهرنرد.  
پرریررام، روشررن اسررت؛ زنررده برراد  

 انقالب! 
 
 ١٣٣١ دی    ١٥ جمعه  

اسماعیل عبدی معلالم 
سالال  ٦زندانی کاله 

حکم دارد، از زنالدان 
 مرخص شد.

او بالالایالالد فالالورا و  
بدون قالیالد و شالرع 

 آزاد شود. 

 
تالالالمالالالامالالالی کالالالارگالالالران 
زنالالدانالالی، زنالالدانالالیالالان 
سیالاسالی و دسالتالگالیالر 
شدگان اخالیالر بالایالد 
آزاد شونالد. پالرونالده 
هالالای امالالنالالیالالتالالی آنالالهالالا 

باید باطل و احالکالام 
 زندانشان لغو شود. 

 
تشالالالکالالالل، تالالالجالالالمالالالع، 
اعالالالتالالالصالالالاب، آزادی 
بالالیالالان، آزادی هالالای 

 مسلم جامعه است

 مرخصی اسماعیل عبدی معلم زندانی 
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 ٩٤ صفحه  

روز است کره نرروش    ١٠ بیش از  
ا تراض ما مرحررومران جرامرعره،  

  ١٠٠ نیابان ها و میادین بیش از  
شهر را تسشیر کرده و ه  صردا و  
متحدانه  رلریره گررانری، فرقرر و  
بیکاری و همه محرومیت هرائری  

ساش است بر ما ترحرمریرل    ٣٣ که  
کرررده انررد، فررریرراد مرری زنرریرر .  

سرراش    ٣٣ حرراکررمررانرری کرره یرری  
گذشته همواره هر ا تراض مرا را  
با سرکوب، زندان و گلوله جرواب  
داده اند، حراال هر  هرمرچرنران برا  
انواع سالر های سرکروب، براتروم  
و گاز اشک آور به مردم حرمرلره  
مرری کررنررنررد و مسررلررسررل هررا و  

تانک هایشان را مقابل مرردم در  
 نیابان ها مستقر کرده اند. 

اما از آنجا که مردم حو یلب بره  
این سرکوب هرا و مشرون کشری  
های مجهز به مسلسل و ترانرک  
ومهی ننهاده و روز برروز صرفروخ  
نود را فشرده تر می کرنرنرد، برا  
ایجاد ر ب وحشت از یرریرو بره  
راه اندانتن کاناش هائی با  رنروان  
ترررررررحرررررررت ترررررررعرررررررقررررررریرررررررب  

@tahte_taaghib   مصرد دارنررد
جامعه را به ایرن شریروه از ادامره  
ا ترااات نیابانری و پریرگریرری  

 نواستهای نود منصرخ کنند. 
این کاناش که فعال در کررمرانشراه  

به راه افتاده است تا کنرون نرام و  
نررفررر از شرررکررت    ١١٤  ررکرره  

کنندگان در ا ترااات جراری و  
فعالین اجتما ی و کارگری ایرن  
شهر، از جمله جوانمیرر مررادی از  
هررهررره هررای شررنررانررترره شررده  
کارگری را به  نوان آشروبرگرر و  
تحت تعقیب منتشرر کررده اسرت.  
انترشرار  رکره و نرام جروانرمریرر  
مرادی که برای اکیرر کرارگرران  
و مردم مرحرروم و هرمرچرنریرن در  
سطو بین المللی شنانرتره شرده و  
فعالیت هایش در راسرترای دفراع  
از حقوق و مناف  کرارگرران هره  
در دانل و هه در سطو جرهرانری  

 یر مابل انکار بوده و هسرت، در  
این کاناش وابسته به سررکروبرگرران  
هیزی  یر از  رجرز و نراتروانری  
حرراکررمرران در پرراسررشررگرروئرری برره  
نواست مردم را نمایان نمی کرنرد  
و آشوبگر نامیردن مرعرترراران بره  
فقر و نداری و بشصرو   رامرل  
بیرگرانره مرعررفری کرردن کسری  
ماننرد جروانرمریرر مررادی برا ایرن  
پیشینه روشرن و فرعرالریرت هرای  
انسانیش، بریرشرترر از پریرش مرچ  
فرررریررربرررکرررارانررره کسرررانررری کررره  
ا ررترررااررات برره حررو مررردم را  
سرکوب می کننرد و جروانران را  
به گلوله مری برنردنرد، براز مری  

کند و بررایشران رسروائری بره برار  
می آورد. معتراان نریرابرانری را  
آشوبگر، انراللرگرر و وابسرتره بره  
بیگانه نامیردن، ترنرهرا بره نرایرر  
زمرریررنرره سررازی برررای ادامرره  
سرکوب های نشن تر اسرت کره  
باید با اتحاد و هبستگی بریرشرترر  
و اصرار بر تحقو نواسته هرایرمران  
این شیوه ایجاد ر ب و وحشت را  

 ننیی کنی . 
انجمن صرنرفری کرارگرران بررق و  
فرررررلرررررزکرررررار کررررررمرررررانشررررراه   

 ١١٠١٠٠١٣٣١   

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه: 
تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت توسط ارگان های امنیتی و 

 سرکوب را خنثی کنیم

 پیروز باد مبارزات سراسری مردم علیه ستم سرمایه داری حاکم 
 کارگران پروژه های پارس جنوبی

 جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام
 فعاالن کارگری جنوب

 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک
 کرج  -جمعی از کارگران محور تهران 

پیروز باد مبارزات سراسری مرردم  
  لیه ست  سرمایه داری حاک  

سرانرجرام نشر  سررکروب شرده و  
فرونورد مردم سکوت ساش هرای  
یوالنی نرود را شرکرسرت و بره  
انفجار اجتما ی منجر شرد. تروده  
های زحمتکش در نریرابران هرای  
شهرهای مشتل  به مریردان آمرده  
اند ترا فرریراد ا رترراض نرود را  
 لیه حرکرومرت اسرالمری برلرنرد  
کنند. در جامعره ای کره فرقرر،  
گرانی، بیکاری و فساد بری داد  
مرری کررنررد و آوار هررمرَر ایررن  
فشارهای امرترصرادی و انرترنراق  

برسر مردم زحمتکش نرراب شرده  
اسررت، تررنررهررا راهرری کرره برررای  
کارگران و زحمتکشان بامی مری  
 ماند ا تراض و ا تصاب است.  

در کشوری که ست  و سررکروب،  
دزدی و انررتررالس، ترربررعرریرر  و  
نابرابری به مانون   ریران نرهرام و  
مسؤالن رژی  تربردیرل شرده اسرت،  
راهی جرز مرقرابرلره برا ایرن یرلر    
آشکار یعنی مبارزه  رلریره نرهرام  
استیمار بیرحمان سرمایره داری ،  
دیکتاتوری، فساد و ارتشا برامری  

 نمانده است. 
در ایران  زیر حاکمیت  جمرهروری  

اسرررالمررری،درآمرررد هرررای دولرررت  
 مدتَا در سه شکل زیر هزیرنره  

 می شود:  
بشش بزرگی از درآمرد هرای    -١ 

دولت به بودجه نهامی و  هرمرت  
یررلرربرری و رمررابررت بررا دیررگررر  
کشورهای ارتجا ی  مرنرطرقره و  
مبارز ارتجا ی با امرپرریرالریرسرت  
ها برای برقرای رژیر  جرمرهروری  

 اسالمی تشصیف می یابد! 
بششری دیرگرر بررای تربرلریر      -٢ 

نرافه پرسرتری و ترحرمریرو مرردم   
زحمتکش و نرهرادهرای در دسرت  
روحانریران و دیرگرر ارگران هرای  

حکومتی برای حفرظ حراکرمریرت   
دار و تازیان  جمهوری  سررمرایره  
داران و زمین داران مصررخ مری  

 شود! 
بششی دیگر نریرزبررای دزدی    -٣ 

و انررتررالس و واریررز کررردن برره  
حسرراب هررای بررانررکرری  سررران  
حکومت و مردیرران و وابسرترگران   

 به آنهاست!  
ومتی درآمد های کشور بره ایرن  
شکل هزینه می شود، آیرا پرولری  
برای هزینه های اجتمرا ری ا ر   
از آمرروزش، بررهررداشررت و درمرران،  
مسترمرری برازنشرسرترگری، یراران   

 نان و  یره بامی می ماند  
اگر ترا حردی جرلرو ایرن برریرز و  
بپاش ها گرفرتره شرود مرزدهرای  
 قب افتاد مؤسرسرات دولرتری و  
نصروصرری مررابررل پررردانررت اسررت  
)اگر کارفرما مرادر بره پرردانرت  
نباشد یا فراری براشرد و  ریرره(.  
از این رو امکران تشرکریرل یرک  
صررنرردوق دولررترری برررای پررردانررت  
مزدهای  قب افتاد کارگران بره  
وجود می آید و ایرن مری تروانرد  
زمین  نواست فوری  کرارگرران  
برای تشکیل هرنریرن صرنردومری  

 باشد. 
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  ٩٥ از صفحه   
ومتی سرمایه داران و زمیرن داران  
نود را مالرک و صراحرب  هر   
دارائی های جامعره بردانرنرد، آیرا  
پولی برای تأمین کار و تحصریرل  
و بررهررداشررت ودرمرران و مسررکررن  
جوانان و دیگر مردم   زحمترکرش  

 بامی می ماند   
تأمین کار یا بی   بیکاری بررای  
بیکاران و جوانان   جرویرای کرار  
و تأمین مسکرن مرنراسرب وارزان  
میمت برای هر   افرراد   فرامرد  
مسکن، نرواسرت مسرلر    ایرن  
بشش  هریر  و مرحرروم جرامرعره  

 است. 
هررزیررنرره هررایرری کرره در برراال بررر  
شمردی ، هپاوش و نراصره نررجری  
هایی است که برای فربه گشترن  

سرمایه داران و وابستگان   آنرهرا  
هزینه می گردد و دیرکرتراترورهرا  
را برای سرکوب   صدای آزادی  
نواهی   مردم هارترر و گسرترا   
تر می کند. هر   ایرن درآمردهرا  
بررایررد درهررزیررن  زنرردگرری مررردم  
مررحرراسرربرره شررود و در نرردمررت  

 جامعه مرار گیرد. 
 

ا تراض مردم   زحمترکرش ایرران  
 ریو  فریاد جنربرشری اسرت کره  
دوران  سریرراه و سرررکرروب را برره  
هالش کشیرده و نریرابران هرا را  
 ر  مبرارزات  نرود مررار داده  
اسررت. ا ررتررراض، ا ررتررصرراب و  
مبارز سراسری برای حقوق اولری  
امتصادی، سیاسی، فرهرنرگری و  
ملی نواست  هرمر  تروده هرای  

 مردم است. 
سرررکرروب  ا ررترررااررات مررردم،  
جنایتی آشرکرار اسرت کره برایرد  
متوم  شود. ا ماش فیلرترریرنر   
و سانسور بررسانره هرای ارتربرا   
جمعری از سریراسرت هرای رژیر   
برای حراکر  کرردن اسرتربرداد برر  
جررامررعرره اسررت و تررومرر  آنررهررا  
اررروری و نررواسررت هرر  مررردم  

 است.  
 

دستگیری  دانشجویان، جوانان، و  
مررعررترررارران و یررورش برره حررریرر   
دانشگاه  ملکررد  سررکروبرگرران   
رژی  و مصداق ا مراش  نرهرامری  
گری بر جامعه است. نراتر  ایرن  
سرکوب ها و وحشی گری ها و  
آزادی بی درن  و بری مریرد و  

شر  زندانریران سریراسری و ترمرام  
دستگیر شردگران ترهراهررات هرا،  
دانشرررجرررویررران و سرررایررررمرررردم و  
همچنین معررفری ترمرام آمرران و  
 امالن  سرکوب و تیراندازی بره  
سوی تهاهر کننردگران، نرواسرت   
فوری  جنبش ا رتررااری  تروده  

 های مردم است. 
 

ادام جنبش ا تراای و سرراسرری   
کنونی نیازمند اتحراد کرارگرران،  
جرروانرران و دانشررجررویرران، زنرران،  
معلمان و هر  یربرقرات و امشرار  
زحمتکش شرهرر و روسرترا اسرت،  
کره سرترر  سرررمررایره داری را بررا  
گوشت و پوست نود لمره کررده  
انررد. اتررحرراد یرربررقررات و امشررار  
زحمتکش جامعه در نریرابران هرا  

ودر بستر مبارزه با ارتجاع  حاکر   
تبلورمی یابد. این اتحاد برایرد بره  
ویوه در میان یبو کارگرسرازمران  
دهی شود. مربرارزات تروده هرای  
زحرمرترکرش جرامرعره برایرد یرک  
جمهوری  شرورائری را در هشر   

 انداز نود ترسی  کند. 
کررارگررران پررروژه هررای پررارس  

 جنوبی 
جمعی از کرارگرران پرترروشریرمری  
 های منطقه ماهشهر و بندر امام 

 فعاالن کارگری جنوب 
فرررعررراالن کرررارگرررری شررروش و  

 اندیمشک 
  -جمعی از کارگران محور تهران  

 کرج  
 ١٣٣١ دی ماه  

 قاتالن جوانان مردم را به زیر خواهیم کشید و محاکمه خواهیم کرد.
 حسن صالحی 

نه فقط در نیابانها جروانران و  
مردم معترض را به گلوله بسترنرد  
و بیش از بیست نرفرر را بره مرترل  
رساندند برلرکره از مریران صردهرا  
نفری که دسترگریرر کرردنرد جران  
هند ترن از  رزیرزان مرا را نریرز  
گرفتند. سینا منبری را در اویرن  
کشتند. می گویرنرد نرودکشری  
کرد. حتی اگر این اد ا صرحرت  
داشته باشد مسئوش مر  سریرنرا  
جمهوری اسالمی ست. آنجا کره  
در نیابان کسی را مری کشرنرد  
منکر می شوند و مری گرویرنرد  
نرریررروهررا ی سررلررفرری وابسررترره برره  
 ربستان سعودی برودنرد کره بره  
سوی مرردم شرکریرک کرردنرد.  
همانطور که در روز روشن انرکرار  
کردند ندا آما سلطران را بره مرترل  
رساندند. تازه از زندان نبر رسریرده  
است که از میان دستگیرشردگران  
فقط سینا منبری  زیز نبرود کره  
کشته شد. می گوینرد مرحرسرن  
 ادلی در زندان نوزستان کشرتره  
شد و وحیرد حریردری در اراه.  
جمهوری اسالمی هرر سرنراریروی  
برای توایو مر  ایرن جروانران  
پیدا کند همه می دانند که ایرن  

رژی  آدمکش و بی شررم اسرت و  
مسئوش مر  ایرن سره جروان و  
همچنین ریشتن نون هرزازان نرفرر  
از شررریرر  تررریررن فرررزنرردان مررردم  

 جمهوری است. 
 

رئیه جمهوری جنرایرترکرار و  
د لکارشان ا رترراخ مری کرنرد  
که میان مسئولین حکرومرتری و  
جوانان فاصله زیرادی اسرت ولری  
تصمی  گرفته اند که این فاصلره  
را با سرب داغ پر کنند. آیا مری  
ترروانررنررد صرردای جرروانرران کشررور،  
کارگران معترض، بازنشرسرترگران،  
معلمان، زنان شجاع، پررسرتراران و  
دانشجویان را با سرکوب و گلولره  
و زنررردان نرررامررروش کرررنرررنرررد   
بهیچوجه! همانطور کره روحرانری  
می گوید فاصله  رمریرو مریران  
حکومت و مرردم وامرعری اسرت.  
ایررن فرراصررلرره ای اسررت مرریرران  
مشررترری دزد و مررفررتررشررور و  
انسررانررهررایرری کرره در فررقررر و  
تنگدستی زندگی مری کرنرنرد.  
ایررن فرراصررلرره ای اسررت مرریرران  
کسانی که انسانیت را در کشرور  
لگدکروب کررده انرد و کسرانری  

که منزش و معریرشرت انسرانری را  
یلب می کنند. این فاصرلره ای  
میران کسرانری اسرت کره بررای  
سررلررب آزادی بسررا  زنرردان و  
شکنجه و ا دام بررپراکررده انرد و  
کسانی که نمی ترسند و فرریراد  
آزادی سر می دهند. این فاصرلره  
میان مشتی حاکمان زن ستریرز و  
متجر و کسانی است کره دسرت  
در دست ه  از برابری زن و مررد  

سشن می گرویرنرد ایرن فراصرلره  
میان پلیدی و زشتی از یکسو و  
زیبایی همبستگی انسانرهرا بررای  
نالرصری از  رفرریرت حرکرومرت  

 مذهبی است... 
 

این فاصله فقرط و فرقرط برا  
رفتن جمهوری اسالمی از مریران  
می رود. ایرن فراصرلره ترنرهرا برا  
تحقو نرواسرترهرای مرردم یرعرنری  

رسیردن بره آزادی رفراه و یرک  
جامعه انسانری فرازغ از دنرالرت  
مررذهررب در دولررت و آمرروزش و  
 پروزش و مانون از میان می رود. 

 
در مقابل این حکرومرت مری  
ایستی  و نمی گرذاریر  کره نرون  
جوانان ما را برریرزنرد. آنرهرا را بره  
پررای مرریررز مررحرراکررمرره نررواهرریرر   

 کشاند! 



٩٩١١ دی ٩٨  کارگر کمونيست    

 ت م ا ا   ب ا   ا م ز ی ن   بررر ا ی   آ   ا د ی   ارا ر گرر ا ن     ن د ا نری 
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 
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جنبش ا تراای، اجرترمرا ری  
یبقه کارگر ایران پر مردرت و برا  
صالبت ده روز فریاد ا تراض نرود  
 لیه گرانی، تورم، بیکاری، فساد  
سیستماتیک و مناسبات یالمانره  
و استیمارگرانه حاک  بر سررنروشرت  
شان را در ابعرادی گسرتررده کر   

 نیابان اوردند. 
این گام نشست که در ده روز  
انیر در بیش از صد شهرر، هرزاران  
کارگر، معرلر ، دانشرجرو و دانرش  
اموز فریاد براوردند: ما را ببینیرد،  
صرردای مررا را بشررنررویررد، اتررحرراد  
سراسری و همبسترگری و نریرروی  
مدرتمند اجتما ی ما را بربریرنریرد،  
هشدار ما را  لیه نابرابری، فقر و  
فساد و تبعریر  جردی برگریرریرد،  
سرکوب و انتناق را به کنید که  
دیگر برای ما به ستوه امدگان که  
جان به لب شدی  جوابگو نیسرت و  
انرررگررراه در مررریررران کشررراکرررش  
برنوردهرای برایروم، سرپرر،  رریرو  
گلوله و شعله های اتش برا نشر   
فریاد کشیدند: ای بری نربرران از  
انسانیت، کرامت و شرافت انسانی،  
مررا نرران و کررار و ازادی مرری  
نواهی ، مرا شرادی و رفراه مری  
نواهی ، ما معیشت و منزلت می  
نواهی ، ما دیگر شرایط موجود را  
تحمل نشواهی  کرد، ما تا به همه  
نواسته ها و مطالبات نود دسرت  
نیابی  هرگز از پا نمی نشینی ، مرا  
تیییر را با همه مدرت نود فرریراد  

 می کشی . 
 

امروز که به سالهای گذشرتره  
که جریان صدها و هزاران ا تراض،  
ا تصاب و تجمعرات کرارگرری و  

اجتما ی را در مراکز صنعرتری و  
در مقابل وزارت کار و مجرلره و  
ریاست جمهروری و..بره یراد مری  
اورم کرره هررگررونرره سرررکرروبررگررران  
مطالبات جامعه نرام گرونره مری  
پنداشتند که با در ه  کوبیدن این  
ا تصابات، تجمعات و ا ترراارات  
و با به بند کشیردن رهربرران انرهرا،  
 ارت و هپاوش را برر کرارگرران و  
حقوق بگیران تحمیل کرده اند، اما  
موج اتشفشان کینه و نفرت یبرقره  
فرودسرت ایرن برار از درون دانرش  
اموزان و دانشجویان یبقه کرارگرر  

شعله برکشید، جوانانی که هرهرره  
دره  شکستره و شررمرنرده پردر و  
مادر کارگر نود را کره پره از  
نسررتررگرری کررار در اوج یرراس و  
استیصاش، ناتوان از معاش نرانرواده  

 می دیدند، 
کار و تالش شبانه روزی انها،  
گالیه ها، بگو مگوها، کشمکش  
های شان بر سر تامین مرعراش و  
زندگی را می دیدند، ا ترااات و  
ا تصابات شکست نورده انرهرا را  
در مقابل کارفرمایان و حاکمان و  
سرررکرروب، انررراج، برریررکرراری برری  

حقومی انها و بی تفاوتی صراحرب  
منصبان حکومتی را می دیدند و  
این جوانان نه تنها زندگی کنونری  

دیردنرد        نود را از دست رفته مری 
افرقری نریرز      بلکه جز نکبت هریرچ 

 برای اینده نود نمی دیدند  
و ایررنررگررونرره شررد کرره شررالق  
رویدادهرای اجرترمرا ری از دش پرر  
کینره مریرلریرونرهرا دانرش امروز و  
دانشجو و کارگر و معل  در این ده  
روز انیر سر بر اورده است و صحنه  
هایی از دالوری و شرجرا رت در  
مبارزات تراریرشری برر سرر نران و  

ازادی در مقابل هش  جهانیران بره  
نمایرش گرذاشرترنرد و امرروز مری  
توانی  با مایعیت بگویی  که با به  
مریرردان گررذاشرتررن پررر شررور دانررش  
اموزان و دانشرجرویران و جروانران و  
حضور برا صرالبرت زنران، جرنربرش  
ا تراای اجتما ی یبقه کرارگرر  
نه تنها گام اوش را محک  برداشرت  
بلکه نشان داد تداوم این جنبش را  
بیمه کرده است و دیگر هیچ گونه  

 سرکوبی مادر به مهار ان نیست 
 ١٣٣١ دی ماه    ١١ 

شاپور احسانی راد: جنبش اعتراضی، اجتماعی طبقه کارگر 
 ایران گام اول را محکم برداشت 

http://free-them-now.com
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 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان

 بخش بین المللی: داوود رفاهی 
      

تجمع اعتراضی کارگران رو ن نباتی قالو 
 مقابل سازمان تامین اجتماعی 

  ٢١٠ دی حردود    ١٣ از حوالی سا ت یازده صبو رور  
کارگر کارنانه رو ن نربراتری پرارس مرو در ا رترراض بره  
انالش در روند بازنشستگی نرود مرقرابرل سرازمران ترامریرن  
اجتما ی وام  در نیابان آزادی تجم  کردند. بریرشرترر ایرن  

 ساش سابقه کار دارند.    ٢٥ کارگران بیش از  
کارگران کارنانه رو ن نربراتری پرارس مرو از حروالری  

صبو امروز مقابل سازمران ترامریرن اجرترمرا ری    ١١ سا ت  
 اند.   وام  در نیابان آزادی تجم  کرده 

به گفته کارگران براسررررراس مراده ده مرانرون نروسرازی  
تواننرد بره ازای هرر نرفرر شرا رل    صنای  ، کارفرمایان می 

رررراسرابرقره  ی پرردانررت    جرررردیررررد، یرک نررفرر از کرارکرنران بر
درصرد    ٥٠ سراش را بررا پرردانرت  ٢٥ ی بریرش از    بریرمره   حو 

مرانرده ترا زمرران    الرترفرراوت کسرورات سرنروات بررامری   مرابرررررره 
  ٥٠ بازنشستگی مانونی، پیش از مو د بازنشسته کرنرنرد.  

الررتررفراوت کسررورات ترروسررط دولررت در    درصرد دیررگرر مررابره 
بریرنری و پرردانررت    هرای سراالنره کرل کشررور پریرش   برودجره 

شود. این کارنانه در ساش گذشته تحت  نوان کرمربرود    می 
 کارگر آن بیکار شدند.    ٣٠٠ نقدینگی تعطیل و حدود  

کارفرمای کرارنرانره و رده داده برود   «گلر  آزرمی »
که با مذاکره با سازمان تامین اجتما ری ترالش کررده ترا  

سراش سرابرقره    ٢٥ اکیر کارگران این کارنانه را که بیش از  
کار دارند، با استفاده از مانون نوسازی صرنرایر  برازنشرسرت  

درصد ما به الرترفراوت کسرورات    ٥٠ کند. او گفته بود که 
مرانرون نروسرازی صرنرایر  را    ١٠ سه  کارفررمرا در مراده  

پردانت کرده است. اما اکنون برشرایرر مرنرهرور نشردن در  
بودجه کافی انتصا  داده نشرده اسرت و    ٣١ بودجه ساش  

دی    ١٣ کارگران بالتکلی  مانده اند. در تجم  ا ترااری  
دی جرلرسره ای برا حضرور احرمرد    ٢٠ مقرر شد که روز  

مشیریان )معراون روابرط کرار وزیرر کرار( و نرمرایرنردگران  
مدیریت و بازنشستگان کارنانره رو رن نربراتری پرارس مرو  

 برگزار شود تا به وا  کارگران رسیدگی شود. 
 

ادامه اعتراضات کارگران شرکالت حالمالل و 
 نقل ببن المللی خلیب فارس

روز هجده  دیماه کارگرران شررکرت حرمرل ونرقرل بریرن  
  ٤ ترا    ٢ المللی نلی  فارس در ا تراض به تعویو پرردانرت  

ماه دستمزد نود در میدان نماز تجم  کردند. کرارگرران برا  
شعار  زا،  زاست ، امروز، روز  رزاسرت امرروز، زنردگری  
کارگر روی هرواسرت امرروز ا رترراض نرود را بره وار   
فالکت بار معیشت و دسرترمرزدهرای پرردانرت نشرده نرود  

 ا الم داشتند.  
در همین رابطه این کرارگرران روز گرذشرتره نریرز بررای  
هندمین بار یی هند ماه انیر در محویه کارنانه تجرمر   

و شرش کرارگرر    و هشتراد   داشتند. نزدیک به هزار و دویست 
شعبه ونمایندگری کره ایرن شررکرت نردمراتری در    ٤٣ در  

  ٤٠٠ سراسر کشور مشیوش کارند که از این ترعرداد حردود  
نفر در دفتر مرکزی در مرنرطرقره اسرالمشرهرر ترهرران کرار  
میکننرد کره از دو مراه گرذشرتره و هرمرکراران آنرهرا در  

 ماه گذشته دستمزد یلب دارند.   ٤ شهرستانها از  
 

پارس  ٢٤و  ٢٢اعتراض کارگران فازهای 
 جنوبی به تاخیر مزدی

دی کارگران پریرمرانرکراری شرا رل در    ١١ بامداد روز  
 سلویه بره دلریرل شرش مراه دسرترمرزد    ٢٤ و    ٢٢ فازهای  

پردانت نشده دست از کار کشیدند. بنا بر نربرر ا ترمرامری  
کارگران بشش پایپین  شامل، جروشرکرار، داربسرت برنرد،  
مونرتراژکرار، لرولره کرش و... در ایرن ا رترراض شررکرت  

 اند.   کرده 
 

خاتمه تجمع کارگران نساجی قالائالمالشالهالر 
 با پرداخت بخشی از مزد معوقه

نسراجری    ١ دی کرارگرران کرارنرانره شرمراره    ١٥ روز  
مائمشهر با پردانت بششی از معومات سه مراهره نرود بره  
تجم  یک روزه نود در مقابل سانتمان شرورای اسرالمری  

 شهر پایان دادند.  

این کارگران بششی از دستمزد مهر و آبان ماه نرود را  
اند؛ اما هنوز بابت بشش زیادی از مرطرالربرات    دریافت کرده 

مزدی پردانت نشده از کارفرما یلبکارند. در ترجرمر  روز  
دی کارفرما و ده پردانت مرابرقری مرطرالربرات را بره    ١٥ 

کرارگرر    ٢٠٠ کارگران داد. در ایرن کرارنرانره دسرت کر   
 اشتیاش دارند. 

 
 ادامه اعتراض کارگران سد شفارود گیالن

دیماه، کارگران سد شفارود گیالن در ا رترراض    ١١ روز  
ماه مزد و سه ماه حو بیمه نود بررای    ١ به تعویو پردانت  

 دومین روز متوالی دست به تجم  زدند. 
 

ادامه اعتراضات کارگران شرکالت حالمالل و 
 نقل ببن المللی خلیب فارس

روز هجده  دیماه کارگرران شررکرت حرمرل ونرقرل بریرن  
  ٤ ترا    ٢ المللی نلی  فارس در ا تراض به تعویو پرردانرت  

ماه دستمزد نود در میدان نماز تجم  کردند. در  یرن حراش  
پرردانرت    ٣٥ ها از اردیبهشت سراش    برنی مزایای شیلی آن 

نشده است. در این روز کارگران با شرعرار  رزا،  رزاسرت ،  
امروز، روز  زاست امروز، زنردگری کرارگرر روی هرواسرت  
امروز ا تراض نود را به وار  فرالکرت برار مرعریرشرت و  
دستمزدهای پردانت نشده نود ا الم داشتند. در این تجرمر   

کارگر شرکت داشرترنرد. از سروی    ٥٠٠ ا تراای بیش از  
دیگر در این روز پیمانکار آشپرزنرانره شررکرت حرمرل ونرقرل  
نلی  فارس که مسئولیت تامین  رذای گررم حردود هرزار  
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کار گر این واحد ندماتی را دارد، به دلیرل  ردم دریرافرت  
مطالبات معومه نود از پشتن  ذا برای کارگران نروداری  

 کرده است. 
کارگران شرکت حمل و نقل بین الملرلری روز گرذشرتره  
نیز برای هندمین بار یی هرنرد مراه انریرر در مرحرویره  

هرا از    کارنانه تجم  داشتند. و در وام  ا ترااات انریرر آن 
حدود یک سراش پریرش آ راز شرده اسرت؛ امرا ترا کرنرون  
پاسشی نگرفته اند و کارگران مریرگرویرنرد ترا رسریردن بره  

 نواستشان به ا تراض نود ادامه نواهند داد.  
و شرش کرارگرر در    و هشرتراد   نزدیک به هزار و دویست 

شعبه ونمایندگی که این شرکت ندمراتری در سرراسرر    ٤٣ 
نرفرر در    ٤٠٠ کشور مشیوش کارند که از این تعداد حردود  

دفتر مرکزی در منطقه اسالمشهر تهران کار میکننرد کره  
مراه    ٤ از دو ماه گذشته و همکاران آنها در شهرستانهرا از  

 گذشته دستمزد یلب دارند. 
   

اعتصاب وتجمع دوباره کالارگالران خالط و 
 ابنیه راه آهن اندیمشک 

روزسه شنبه پنج  دی ماه،جمعی از کارگرران شررکرت  
نرردمررات نررط و ابررنرریرره فررنرری راه آهررن نرراحرریرره زاگرررس  
اندیمشک در ا تراض به نداشتن امرنریرت شریرلری و  ردم  

ماه حقوق دست از کارکشیده ومقابل اداره نرط و  ٣ پردانت 
 ابنیه فنی راه آهن زاگرس تجم  کردند. 

کارگر راه آهن اندیمشک همزمان با سایرر نرواحری    ٣٠ 
راه آهن برای دریرافرت مرطرالربرات نرود دسرت بره ترجرمر   
ا تراای زده اند.به گفته کارگران  الوه بر پردانت نشردن  

مراه گرذشرتره    ٢ سه ماه حقوق،حو بیمه درمان آنان نیز در  
 پردانت نشده است. 

یکی دیگر از مشرکرالت ایرن کرارگرران مرراردادهرای  
کوتاه مدت یک ماهه است که امنیت شیلری آنران را از  
بین برده و موجب نگرانی کرارگرران و نرانرواده هرای آنران  

 شده است. 
به گفته کرارگرران از زمران انرترقراش آنرهرا بره شررکرت  
پیمانکاری تراورس ، نط و ابنیه فنی راه آهرن کره یرک  
شرکت نصوصی است، آنهرا را از سرهرمریره برلریرت هرای  
اداری محروم کرده و نبری از پاداش های مناسبتری نریرز  

سا رت اارافره کراری حرتری    ١٢٠ نیست امن اینکه از  
 یک ههارم آن ه  به کارگران تعلو نمی گیرد.  

 
تجمع اعتراضی اهالی گلبهالار نسالبالت باله 

 در ترمینال  اتوبوس  افزایش قیمت کرایه
دی(، جمعی از اهالی گرلربرهراردرا رترراض بره  ١٢ روز) 

 در ترمیناش اجتماع کردند.     اتوبوس     افزایش میمت کرایه 
نرفرر از    ٢٠٠ یک معل  مرعرتررض حراارر درترجرمر :  

آیرنرد مرگرر مرا    معلمان هر روز از مشهد به گرلربرهرار مری 
هرزار ترومران هر     ٥ گیری  که تنها روزی    هقدر حقوق می 

 وآمد پردانت کنی .   کرایه رفت 
دی رسرانره ای شرد، روز  ١٣ براسراس گرزارشری کره  

هرای بریرابرانری بره گرلربرهرار بررای    گذشتره ورود اتروبروس 
جایی مسافرین که با افرزایرش کررایره ایرن مسریرر از    به   جا 

ترومران هرمرراه برود، سربرب ترجرمر     ٢٥٠٠ تومان به    ١٠٠٠ 

آمیز تعدادی از مسافران در مرحرل تررمریرنراش ایرن    ا تراض 
 شهرستان شد. 

هرای بریررابرانری برردون    افرزایرش کررایرره و ورود اترروبروس 
رسانی مبلی به مردم صورت گرفت که این مرواروع    ایالع 

سبب ناراایتی اهالی گلربرهرار شرد ترا جرایری کره پرای  
گزارش پن  صداوسیمای نراسان راوی نیز به این مراجررا  

 باز شد. 
معلمی است که  هرر روز    ٢٠٠ مری   هیمی یکی از  

آید و ایرن مسریرر را    از مشهد به  گلبهار برای تدریه می 
کند،گفت:  امرروز    در یوش ساش به واسطه شیلش یی می 

هرای گرلربرهرار  شردم    یبو معموش از استقالش سوار اتوبروس 
ومتی به گلبهار رسیدی  ما را همان اوش جاده پریراده کرردنرد  
و از مسافران نواستند اتوبوس دیگری سوار شوند کره ایرن  

 امدام سبب تعجب و انتقاد مسافران مرارگرفت. 
نفرر از مرعرلرمران هرر روز از    ٢٠٠ دهد:    وی ادامه می 

گریرریر     آیند مگر ما هقدر حقوق مری   مشهد به گلبهار می 
وآمرد پرردانرت    هزار تومان ه  کرایه رفرت   ٥ که تنها روزی  

کنی . همه مسافران ناراای هستند هرا در این مرومرعریرت  
حساس مسئوالن به جای ندمات بهتر به دنباش نرارارایرتری  

  ٢٥٠٠ کرنر  کره    مردمند من با صدای برلرنرد ا رالم مری 
تومان کرایه یل  است راستش من و همکاران  کررایره بریرن  

 توانی  پردانت کنی .   شهری را نمی 
امیر مالکی یکی دیگر از مسافران این مسیر کره در  

گرویرد: آنرر    مسکن مهر شوشتری گلبهار ساکن است می 
این انصاخ است که یکباره کرایه را هند برابر کنند مرگرر  

 هزار تومان کرایه پردانت کنند.   ١ توانند روزانه    مردم می 

دهررد: ا ررلررب کسررانرری کرره در ایررن    وی ادامرره مرری 
بضا رت هسرترنرد اگرر    کنند افراد ک    شهرستان زندگی می 

وا  مرالری نروبری داشرتریر  کره سراکرن مسرکرن مرهرر  
شدی . هرا مسئوالن بدون در نهرر گررفرترن مشرکرالت    نمی 

گیرند  آیا  حاارند دیگرران بره حرو آنران    مردم تصمی  می 
 یل  کنند  

 
 اینجا که دیگر دست بیگانگان در کار نیست!    

یکی دیگر از ساکنان محله استرانرداری گرلربرهرار هر   
افزاید: آمای نروبرشرت    که برای استفاده از اتوبوس آمده، می 

در انرین  سفر نود به گلبهار برای رف  مشرکرالت حرمرل  
و نقل این شهرستان موش نرید هند دستگراه اتروبروس نرو را  
داده نب شهرداری اگر آنها را دریافت کند و نرودشران هر   

تومران مرردم    ١٠٠٠ ها و میمت    همت کنند با همین اتوبوس 
تومان برای کرایه ایرن مسریرر    ٢٥٠٠ راای هستند، میمت  

 کارشناسی شده نیست و با جیب مردم همشوانی ندارد. 
گرویرد: دولرت برایرد برا گررانری    سلیمی در ادامره مری 

مبارزه کند نه اینکه به گرانی دامن برزنرد  برا تروجره بره  
  ١٥٠٠ های ششصی که از دانل شهرر برا    بیکاری سواری 

  ٢٥٠٠ نرواهرنرد    برند، اینها می   تومان مردم را به مشهد می 
تومان پوش بگیرند کرایه دانل شهرری نریرز بره ایرن مربرلر   

شود این امدام ناپسند است و مردم متوجه شرونرد    ااافه می 
 ایی نواهند کرد.   ا تراض گسترده 

 
تجمع اعتراضی بالازنشالسالتالگالان سالازمالان   

جالالهالالاد کشالالاورزی اسالالتالالان کالالهالالگالالیالاللالالویالاله و 
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بالالویالالراحالالمالالد نسالالبالالت بالاله عالالدم پالالرداخالالت 
 مطالبات مقابل خزانه معین استان

روزههارشنبه سیزده  دی ماه،جمعی از برازنشرسرترگران  
سازمان جهاد کشاورزی استان کرهرگریرلرویره و برویرراحرمرد  
درا تراض به  دم پردانت مطرالربراتشران دسرت بره ترجرمر   

 مقابل نزانه معین این استان دریاسوج زدند. 
اسدی یرکری از ایرن برازنشرسرترگران ترجرمر  کرنرنرده    

ماه از زمران برازنشرسرترگری    ١٥ گفت:بیش از یک ساش و  
کرنرنرد و بره    گذرد و در این مدت امروز و فردا می   ما می 

کنی  ما را به اداره دیرگرری    هر دستگاهی که مراجعه می 
 دهند.   پاس می 

 نواهی .   مان را می   وی گفت: ما فقط مطالبات 
این فرد بازنشسته از سازمان جرهراد کشراورزی اسرتران  
کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سشنان جعفر گوهررگرانری  
رئرریرره سررازمرران جررهرراد کشرراورزی، ادامرره داد: آمررای  
گوهرگانی ا الم کرده ا تبارات آماده اسرت، امرا ترا االن  

گرویرنرد پروش و    مطالبات مرا پرردانرت نشرده اسرت و مری 
 نقدینگی ندارند. 

یکی دیگری از این افراد معرتررض بره  ردم پرردانرت  
نرفرر از    ٣٠ مطالبات بازنشسرترگری، ایرهرار کررد: حردود  

انرد    سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه برازنشرسرتره شرده 
 میلیارد تومان از سازمان یلب دارند.   ١٠ که آنها  

وی افزود: هیچ مربرلریری از مرطرالربرات مرا ا ر  از  
مرنصی و پاداش و سنوات بازنشرسرترگران سرازمران جرهراد  

 کشاورزی و ادارات تابعه پردانت نشده است. 
گویرد: اکریرر ایرن برازنشرسرترگران    معترض دیگری می 

مران    های اییارگر هستند و االن فقط حرو   جانباز و از نانواده 
کننرد و    مان را پردانت می   نواهی  و مسووالن نه حو   را می 

 اند.   نه فرزندم را سرکار گذاشته 
فرد دیگری گفت: فرزندان  بیکار هستند و از یررفری  

مران کروتراهری    مسووالن تاکنون برای پرردانرت مرطرالربرات 
 ای در این زمینه بیندیشند.   اند که انتهار داری  هاره   کرده 

به گفته این افراد معترض، هنگامی که بره مسرووالن  
نزانه معین اسرتران بررای پریرگریرری مرطرالربرات نرودمران  

ای به مرا ابرالغ    اند که تنها برگه   مراجعه کردی ، آنها گفته 
 شده، اما هیچ پولی نیامده است. 

مابل یادآوری است که جعفر گوهرگانی رئریره جرهراد  
ا رالم    ٣١ مراه      آبران   ٢٣ کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد  

میلیارد ریراش از مرحرل ا رتربرارات    ١٠ کرده بود که مبل   
متمرکز ملی برای مطالبات پاداش بازنشستگان ایرن نرهراد  
و سایر ادارات تابعه انتصا  یافت، و برا ترشرصریرف ایرن  

برازنشرسرترگران    ٣٥ مبل  مطالبات و پاداش تا پرایران سراش  
سازمان جهاد کشاورزی کهگیرلرویره وبرویرراحرمرد و ادارات  

 شود.   تابعه در این استان پردانت می 
 

 کارگران
 

گزارشی از فعالالالیالن حالقالور کالودک،نبالرای 
کودکانن،مستقر در مناطی زلالزلاله زده ی 

 کرمانشاه

پیرو گزارشات مبلی،یی سرکشی های انجام گررفرتره  
و شناسایی ترعردادی از کرودکران آسریرب دیرده از لرحرا   
روحرری وارجرراع آنررهررا برره روانشررنرراس ترریرر ،اابررراهرریرر   

آنر  ١١ ترا ١٣ روز )   ٤ رحمانیا،وحضور وی در منطقه بمدت  
ماه(تعدادی از این کودکان و بعضی از نانواده هرای آنرهرا  
یی جلسه یا جلساتی مورد درمان مرار گرفرتره وامردامرات  

روانری  -اولیه جهت استرس زدایی ودیگر کمرکرهرای روحری 
 صورت پذیرفت. 

یی این مدت نوشبرشرترانره برعرضری از کرودکران در  
واعیت بهتری مرار گرفتند واین امردامرات و کرمرکرهرای  

 اولیه توانست تاثیرات میبتی روی آنها بگذارد. 
اما متاسفانه بعضی از کودکان و حتی والدین نیاز بره  
دوره های درمانی بلند مدت تر و اساسی ترری دارنرد کره  
امید است در آینده ای نزدیک بتوان کارهای بیرشرترری را  

 در این نصو  در دستور مرار داد. 
الزم به نکر است که بدلریرل دره شررایرط روحری و  
اولویت سالمت روانی کودکان یا والدین،دربعضی مروارد از  
گرفتن  که و ارایره ی گرزارش مسرترقریر  و مسرترنرد  

 نودداری شده است. 
گررفررتررنرری اسررت کرره برراترروجرره برره شرررایررط مرروجررود  
وگستردگی منایو زلرزلره زده وتراثریرر  رمریرو و مرشررب  
روانی زلزله و تبعرات برعرد از آن برر روی سراکرنریرن ایرن  
منایو،کمک ها وحمایتهای روانی وانجرام امردامرات الزم  
و تشصصی،یکی از کارهای مرهر  و برایسرتره اسرت کره  
فعالین وتشکلهای مدنی به تنهایی مادر به انجام آن نربروده  
وانتهار میرود که دولت باتشکیل تی  هرای مرترشرصرف و  
زبده ی روانشناس و مشاور و ا زام آنها به منطقه،امردامرات  
فوری والزم را هرهه سریعتر در دستور کار نود مررار داده  

روانری  -و در جهت کنترش و به حدامل رساندن تبعرات روحری 
 این فاجعه ی انسانی،گامهای جدی بردارد. 

اما متاسفانه مانند امداد رسانی در حروزه ی سرانرت  
وساز و بامی مسایل،در ایرن مرورد نریرز حردامرل کرارهرای  
بایسته صورت گرفته وبسیاری از مردم منایرو زلرزلره زده  

روانی مرار دارنرد،نصروصرا  -در معرض انواع آسیبهای روحی 
کودکان که همیشه جزو اولین مربانیان این بی توجهری هرا  
هستند ومطعا دولت ونهادهای زیربط در ایرن براره مسرولرنرد  
ودر صورت تداوم این ک  کراری هرا برایسرتری پراسرشرگرو  

 باشند. 
 به امید تحقو جهانی شایسته ی انسان 

 ابرای کودکانا 
مریربراشرد کره  ١٥٠٣٠١٣٣١ تارین تنهیر  ایرن گرزارش  

بدلیل پاره ای مشکالت با تانیر در دسرتررس مرشرایربریرن  
  زیز مرار داده شده است. 

 حقوق_کودکان 
 

پرداخت یالک مالاه از مالعالوقالات کالارگالران 
هالایالی کاله عالماللالی  شهرداری مریالوانووعالده

 نشد.
در روزهای گذشتره یرک مراه از مرطرالربرات مرزدی  

 کارگران شهرداری مریوان پردانت شد. 
در روزهای پایانی هفته جاری، یک ماه از هفرت مراه  

 مطالبات مزدی کارگران شهرداری مریوان پردانت شد. 

های گذشته کارگرران، مرقرامرات    په از تجمعات هفته 
شرنربره هرفرتره    شهرداری و ده داده بودند کره ترا روز یرک 

مانرده پرردانرت شرود کره ایرن    جاری، سه ماه از مزد  قب 
 و ده محقو نشد. 

اند در هرفرتره آیرنرده    از مرار معلوم به کارگران و ده داده 
 یک ماه دیگر از معومات را پردانت کنند. 

گررویررنررد: بررعررد از    کررارگررران شررهرررداری مررریرروان مرری 
هایی که به ما دادنرد، در نرهرایرت    ا ترااات بسیار و و ده 

فقط یک ماه از معومات مزدی مرا را پرردانرت کرردنرد؛  
تواند مشکرالت مرالری مرا    پردانت یک ماه دستمزد، نمی 

 ای ، بریرخ کند.   را که هفت ماه است  ایدی نداشته 
از مرار معلوم، کمبود نقدینگی مروجرب شرده دسرترمرزد  
بیش از سیصد کرارگرر شرهررداری مرریروان در هرفرت مراه  
گذشته پردانت نشود. شهرداری مریوان نیز در ترایریرد ایرن  

شود با تامین بودجه، اواراع تریریریرر    تانیر گفت تالش می 
 کند و بششی از معومات کارگران پردانت شو د. 

 
 عدم پرداخت دستمزد 

 کفنی زنده هستیمن ناز بی
زند .مرن    این روزها پارتی بازی حرخ اوش را ادارات می 

با هش  نودم شاهرد و نرایررم کره فرالن مردیرر دسرترگراه  
اجرایی در همین استان نودمان به راحتی هند نفر از امروام  
نود را بدون هیچ آزمرونری اسرترشردام کررده اسرت و حراش  
تکلی  من جوانری کره هریرچ پرارتری نردارم،  رالفری و  

 کارگری است. 
این روزها سرگذرهرای بریررجرنرد مرحرل ترجرمر  ترعرداد  
زیادی از کارگران بیکاری است که در انرترهرار کرارنرد و  

کرنری    ای را مشاهده مری   در میان آنها جوانان تحصیل کرده 
 که نشان از افزایش بیکاری در مشرجوان دارد. 

هر روز صبو بعد از امامه نماز نریر       با دستان پینه بسته 
هاشتی نورده و به همراه بردن مرقرداری  رذا بررای نرهرار  

 شود.   های شهر می   راهی نیابان 
کند کمی زودتر از دیگر دوسرترانرش    همیشه سعی می 

نود را به سر گذر برساند تا اگر کسری نریراز بره کرارگرر  
 کند.   داشت او اولین کسی باشد که نود را معرفی می 

ترر از برقریره افرراد اسرت و    سن و سالش کرمری مسرن 
همیشه ومتی ماشینی برای کار به دنباش نریرروی کرارگرر  

مرانرد امرا مرجربرور اسرت بررای    است او از مافله جرا مری 
 درآوردن یک لقمه نان حالش کارگری کند. 

از این مبیل افراد زیراد هسرترنرد مرردانری کره هرر روز  
کارشان نشستن بر سر گذر است تا اگر کراری بررنرورد و  
به صورت سا تی یا  یره برای کارگرری بررونرد و لرقرمره  

 نانی برای نانواده مهیا کنند. 
نیابان بهشتری، مریردان امرام حسریرن و مریردان ابرونر  

گر باشی شاهد مرردان زیرادی نرواهری    بیرجند را اگر نهاره 
بود که در انتهار کار نشسته و ممکن اسرت هرنردیرن روز  

 سپری شود اما کاری برای آنها نباشد. 
یکی از کارگرانی که هر روز صبو به دنربراش کرار برر  

شود ایهار داشرت: هرر روز صربرو بره    سر گذر حاار می 
امید رفتن بر سر کاری هرهند کوتاه مدت از نانه بریررون  

 آی ، اما نبری از کار نیست.   می 
دهد: هنگرامری کره بره مرحرل ترجرمر     وی ادامه می 
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رس  نره ترنرهرا کراری نریرسرت برلرکره ترعرداد    کارگران می 
شرود ایرهرار داشرت: گراهری    کارگران هر روز بیشرترر مری 

تعداد آنقدر زیادی است که اگر کاری ه  باشد نروبرت بره  
 رسد.   من نمی 

ناصری افزود: گاهی ممکن است در هر ماهی ترنرهرا  
روز بر سر کار بروم امرا براز هر  مرجربرورم ایرن کرار را    ١ 

ادامه ده  هون در سالهای جوانی که زور و برازو داشرتر   
ام هرون    کار سانتمرانری کررده و بره دنربراش بریرمره نررفرتره 

کارفرما همیشه از زیر بیمره کرردن کرارگرر شرانره نرالری  
کرد سالها پیش در حریرن کرار دیروار برر روی کرمررم    می 

فررزنرد    ٥ افتاد و دهار آسب دیدگی شدم امرا برا داشرترن  
 سالگی کارگری کن .   ٥٥ مجبورم در سن  

وی بیان کرد: بیمه نیست  و ترحرت پروشرش حرمرایرتری  
هرای زنردگری زیراد اسرت و    هیچ نهادی ه  نیست ، هزینره 

شروم و اگرر هرمریرن پروش    گاهی شرمنده زن و فرزندان  می 
 یارانه نباشد، هیچ درآمدی ندارم. 

اکبری یکی دیگر از کارگرانی است کره هرر روز برر  
نشریرنرد وی نریرز ایرهرار داشرت: بررنری از    سر گذر مری 

یند هون کراری نریرسرت    آ   کارگران که هر روز به اینجا می 
روند و برنی از آنها به ا تریراد روی آورده    در فکر فرو می 

 و ممکن است مرتکب جرم شوند. 
وی با بیان اینکه افراد امیاش من که بر سرر ایرن گرذر  

کفنی زنرده هسرتریر ا اصرال مسرئروالن بره    ای  ااز بی   نشسته 
فکر کارگران و ایجاد اشتیاش حتی برای جوانان نریرسرت و  
هیچ کسی به فکر کارگر و به فکر افرادی کره از سرر  
ناهاری بر سر گذر نشسته و در یروش مراه مرمرکرن اسرت  

 روز ه  بر سر کار نروی ، نیست.   ١٠ حتی  
این کرارگرر سرانرترمرانری ایرهرار داشرت: شررایرط بره  

تواند حو بیمه نود را بردهرد    ای است که کارگر نمی   گونه 
هرای نرود دهرار مشرکرل    و فرزندان  برای درمان بیرمراری 

هرای    هستند اما از سویی دیگر مسئوالن و مدیران در اتراق 
گرم نود نشسته و برای مشر زحمتکش و کرارگرر کراری  

داند کره ترعرداد زیرادی از    دهند. هه کسی می   انجام نمی 
کرنرنرد و مرادر بره    این کارگران تنها با یارانه زندگری مری 
 پردانت مبوض آب و برق نود نیستند. 

ای هر  بره    در میان این کارگران جوانان تحصیرل کررده 
نورد که با وجود داشتن مردره لریرسرانره بره    هش  می 

 دنباش کارگری آمده است. 
شرود ازدواج    وی ایهار داشت: در جامرعره مرطررر مری 

گویند هنرگرامری کره مرن    جوانان به تعویو افتاده اما نمی 
تروانر  ازدواج کرنر     جوان شیل و درآمدی ندارم هگونه مری 

 که یک نفر دیگر ه  به پای بیچارگی من بسوزد  
وی با بیان اینکه مرتراسرفرانره در جرامرعره ایرن روزهرا  

زند ایهار داشرت: مرن    پارتی بازی حرخ اوش را ادارات می 
با هش  نودم شاهرد و نرایررم کره فرالن مردیرر دسرترگراه  
اجرایی در همین استان نودمان به راحتی هند نفر از امروام  
نود را بدون هیچ آزمرونری اسرترشردام کررده اسرت و حراش  
تکلی  من جوانری کره هریرچ پرارتری نردارم،  رالفری و  

 کارگری است. 
هرا مرراجرعره    هنگامی که از او پرسیدم هرا به کاریابی 

هرا هر  ثربرت    کنید ایهار داشت: هند بار در کاریرابری   نمی 
نام کردم، اما مشا لی که پیشنهاد شرده برود بریرشرترر بره  

نورد و شرایط ناصی داشت و اینجرا هرمره    ها می   درد نان  
کارگران در حاش حاار بیکار هستند تنها اسمشان کرارگرر  

 است اما کاری نیست که آنها انجام دهند. 
آری نرام واژه بریرکرراری را بررارهرا بررارهرا در جرامرعرره  

ای  و مصه پرر  صره ایرن روزهرای جروانران نرراسران    شنیده 
جنوبی معرضرل برزر  بریرکراری اسرت، مرعرضرلری کره  

 توانند آن را به نوبی انکار کنند.   مسئوالن نمی 
 

 شدگان  بیانیه در حمایت از بازداشت
ای که امروز، هرفردهر     کانون نویسندگان ایران در بیانیه 

میرد و شرر     آزادی فوری و بی »دی، منتشر کرد نواهان  
شرد. در   «هرای انریرر   ی برازداشرت شردگران ا رترراض   همه 

آزادی بریران، آزادی   »بششی از بیانیه نوشته شرده اسرت:  
 «پسندند.    مشالفت آشکار مردم است با هر آنچه نمی 

 متن کامل بیانیه  
 شده را بی درن  آزاد کنید   معتراان بازداشت 
ی مردم در ده روز انریرر،    های گسترده   به دنباش ا تراض 

افزون بر کشته شدن بیش از بیسرت ترن، شرمرار زیرادی از  
انرد. دسرترگریرری و    آنها در شهرهای مشتل  بازداشت شرده 

ها نربروده اسرت    بازداشت معتراان فقط در تهاهرات و تجم  
ها دانشجو در نانه و دانشرگراه    و تعدادی از آنها از جمله ده 

گراه مرنرترقرل    و نیابان و محل کار دستگیر و بره برازداشرت 
گرانه در مرقرابرل مرردم بره جران    اند. این رفتار سرکوب   شده 

های مرهرلرک امرترصرادی، اجرترمرا ری و  ¬آمده از تنگنا 
دهرد؛    فرهنگی به نوبی میزان آزادی جامعه را نشران مری 

کرنرد کره بره    مردانی را بررمرال مری   به روشنی دروغ دولت 
گردانند که: ا رترراض    دوزند و زبان می   ها هش  می   دوربین 

 حو مردم است!  
حو ا تراض مردم ومتی وامعری اسرت کره حراکرمریرت  
حو سرکوب آن را نداشته براشرد وگررنره هریرزی بریرش از  

کاری نیست. آزادی بیان، آزادی مرشرالرفرت    تعارخ و فریب 
 پسندند.    آشکار مردم است با هر آنچه نمی 

مریرد    کانون نویسندگان ایران نواهان آزادی فوری و بری 
هرای انریرر و    ی برازداشرت شردگران ا رترراض   و شر  همه 

 ی زندانیان سیاسی،  قیدتی و صنفی ؛    همه 
هریرچ حصرر و    نواهان تحقرو کرامرل آزادی بریران بری 

 ی مردم؛    استینا برای همه 
نررواهرران رسرریرردگرری برره دردهررا و مشررکررالت مررزمررن  

 شهروندان و  
هرای مسرترقرل ا ر  از    نواهان آزادی فعالریرت تشرکرل 

هرای صرنرفری و سریراسری  ¬ها، سازمان ها و انجرمرن   حزب 
 است. 
 

 کانون نویسندگان ایران 
 ١٣٣١ دی    ١٥ 
 

 گزارش
سالالالر تالالالیالالالتالالالر وقالالالایالالالع 

 اجتماعی و کارگری 
جان بانتن یک کارگر مقنی در شرهرره صرنرعرتری  

 اصفهان بر اثر سقو  باالبر  
راننده کامیون در مریران شرعرلره هرای آترش زنرده زنرده  

 سونت  
مرراه حررقرروق کررارگررران فررازهررای  ١  رردم پررردانررت  

  سلویه ٢٤ و ٢٢ 
 استان کشور را در نوردید  ١٢ برخ وکواله  

دلیل افزایش میمت لوازم نانگری ٠برا افرزایرش مریرمرت  
 دالر لوازم نانگی گران میشود  

پیدا شدن اولین جسد حادثه نفتکش ایررانری در دریرای  
 هین  

گوشت گوزن برای الکچری هاپرورش صنعتی گروزن  
در ایران کلید نورد وهرر کریرلرو گروشرت گروزن در ایرران  

 هزار تومان میمت دارد  ٢٠٠ تا  ١٥٠ 
 کارگران شهرداری یبه سه ماه دستمزد نگرفته اند  

وادار کردن کارمندان دولتی به شرکت در راهرپریرمرایری  
روز دوشنبه در سنندج بر  لیره ترهراهررات سرراسرری مرردم  

 ایران 
ندمه ایرانی نفتکش آتش گررفرتره ایررانری  ٣٠ سرنوشت  

 مششف نیست  
ناتمه تجم  کارگران نسراجری مرائرمرشرهرر برا پرردانرت  

 بششی از مزد معومه  
وا  زندگی یکی از نواب  لرستان که دانشرگراهرهرای  

 معتبر جهان ازش نواستند بره اونجا فالکتبار است  
در این جامعه آنکه کار میکند هیزی بدست نرمریراورد  

 وانکه هیزی بدست میاورد، کار نمیکند  
 راوانشهر  《سد شفارود  》معومات مزدی کارگران 

ا تصاب و تجم  ا تراای صن  یال فروشان مشرهرد  
 ١١٠١٠٠٣١ دوشنبه  

کارگران کارنانه نسراجری مرائرمرشرهرر روز یرکرشرنربره  
در ا تراض به پردانت نشدن حقوق  قب افرتراده  ٣١ دی  ١٥ 

 در صحن  لنی شورای این شهر تجم  کردند  
ا تصاب کارکنان شرکت نلی  فارس و تجم  مرقرابرل  

 درشرکت ومیدان نماز شهرستان اسالمشهر  
 کسب وکار  ٣٠٠٠ فیلتر تلگرام ؛تعطیلی  

تجم  پرسنل شرکت حمل ونرقرل بریرن الرمرلرلری نرلریر   
 ٣١٠١٠٠١١ فارس در میدان نماز  

ا تصاب کارگران سد شفا رود گیرالن بره دلریرل  ردم  
 ٣١ دی  ١١ دریافت حقوق شش ماهشان  

 تومان  ١٢٣٠٠ سه مل  دارو با بیمه یالیی فرهنگیان  
 هرا داروهای مه  زیر پوشش بیمه نیستند  

داستان کهریزه تکرار شرد سریرنرا مرنربرری در زنردان  
 بطرز مشکوکی فوت کرده  

به گفته مدیر  امل تعاونری لرنر  داران آبرادان ،بررای  
لن  داران ،گرانفروشی های شررکرت نرفرت یرک مشرکرل  

 سراسری  است  
راا نهضت کارشناس آموزش میگویرد کره دولرت برا  
افزایش پیوسته شمار مدارس  یر انتفا ی هرزیرنره آمروزش  

 را در سبد معاش نانوار افزایش داده است  
یکی از کارگران هینی اصفهان میگوید :ترانریرر سره  



 ٤٠٥ شماره      -  چهارم  دوره     21     کارگر کمونيست 

ماهه با ه شده نه تنها در ترامریرن هرزیرنره هرای روزمرره  
ناتوان هستی  بلکه مجربرور شرده ایر  از نرانرواده ودوسرتران  

 مرض بگیری  
شاپور احسانی راد جنبش ا تراای اجترمرا ری یربرقره  

 کارگر ایران مدم اوش را محک  برداشت  
ا تراض نانواده های بازداشتی های روزهای انیرر در  

 دی  ٢١ زندان اوین 
دبیر کل شورای  رالری آمروزش وپررورش ا رالم کررد  
تدریه زبان انگلیسی در مردارس ابرتردایری دولرتری و ریرر  

 دولتی در سا ات رسمی یا  یر رسمی ممنوع است . 
بر اثر بارش شدید برخ در مرکرز وشررق هریرن کره از  

نفر جان نود رااز دسرت  ٢١ هفته گذشته آ از شده تا کنون  
 داده اند  

واعیت فوق العاده در ترکیره سره مراه دیرگرر ترمردیرد  
 میشود  

محسن  ادلی وسیما مرنربرری هرردو جران نرود را در  
 زندان از دست دادند. 

شرکت اتوبوس سازی سربرالن نرودرو مرایروان اردبریرل  
 بشایر ندادن حقومهای معومه ،بطور کامل تعطیل شد  

ادامه ا ترااات جمعی از جوانان واهالی رشرت نسربرت  
به بیکاری،گرانی،فقر،انتالس،انترنراق و پریرنر  پرنر   

کارگر نی بر مجتم  نیشکر هرفرت    ٣٠٤ دولت وکارفرما با 
 تپه در رابطه با بازنشستگی 
سرالره بردنربراش سرقرو  بره    ٣٠ جان بانتن یک کارگر  

 دانل هاهک آسانسور 
تجم  ا تراای بازنشستگان سازمان جرهراد کشراورزی  
استان کهگیلرویره و برویرراحرمرد نسربرت بره  ردم پرردانرت  

 مطالبات مقابل نزانه معین استان 
مر  دلشراش راننده بیل مکانیکی حریرن کرار دربرام  

 سمنان بدنباش سقو  به دره 
تجم  ا تراای اهالی گلبهار نسبت به افزایش مریرمرت  

 در ترمیناش     اتوبوس     کرایه 
جان بانتن یکی از معتراین  برنرام  امریرن رارایری  

مسرجرد  ٢ توسط نیروهای سرکوبگر در بیرمرارسرتران شرمراره  
 سلیمان جان بانت 

تجم  تراکتوری کشراورزان اصرفرهران در ا رترراض بره  
 نگرفتن حقابه 

کانون نویسندگان ایران:دست سرکوبگران از جران مرردم  
 کوتاه! 

مریرلریرارد    ١٥٣٥ تمام کشورهای جهان    ٢٠١٣ در ساش  
دالر صرخ جن  کردند، در حرالری کره ...بررای ریشره  

 میلیارد دالر نیاز بود!   ١٣٥ کن کردن فقر در جهان تنها  
ا ترااات مردم مرا ه به فقر و بریرکراری ومرعریرشرت  

 شان 
 ماه حقوق کارگران کارنانه هوکا ٤  دم پردانت 

بیانیه ی شورای صنفی مرکزی دانشجرویران دانشرگراه  
 تهران 

ا تراض مردم بلوهستان ساکن مرحرلره شریررآبراد شرهرر  
 زاهدان 

شركت یرر نیشکر هفت تپه امروز شیرپراسرتروریرزه بریرن  
کارگران تقسی  کرد...لطفا حقوق بدهریردشریررجرواب مریرازه  

 دارنمیده 

امیر حسین ا دام شد روایتی از آنرین مالمرات پردر برا  
 شهر ، پیش از ا دام   پسرش در زندان رجایی 

پردانت یرک مراه از مرعرومرات کرارگرران شرهررداری  
 هایی که  ملی نشد.   مریوان٠و ده 

 مردم ابهر در میدان معل  گرد آمده بودند 
 ضو هیات مردیرره انرجرمرن صرنرفری کرارگرران نربراز  
کشور: اگر مرار بر رمابت برود برایرد کریرفریرت نران برهربرود  

 کننده متضرر شد، کارگران بیکار   یافت٠مصرخ   می 
ا ترااات شربرانره مرردم اهرواز بره فرقرر و بریرکراری  

 وشرایط معیشتی اشان 
 رالری نرهرام پررسرتراری تراکریرد کررد؛       ضو شورای 

 ای برای اجرا نشدن تعرفه پرستاری وجود ندارد   بهانه 
هزار مرطرعره مررغ ترشر  گرذار در آترش    ٢٥ تل  شدن  

 سوزی در شهرستان نمین 
مراس  تودی  و معارفه مائ  مقام مدیر امرل فرعرلری و  

 برکنار شده مجتم  کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، 
پیام یکی از کارگران ارومیه در ا ترراض بره ترعراونری  

 مسکن مهر ،ارسالی به کاناش اتحادیه آزاد کارگران ایران 
تحصن دانشگاه هنر تبرریرز.و شرعرار هرا و بریرانریره ی  

 شوراهای صنفی نوانده شد 
تجم  معتراین در تربرریرز حرد فراصرل برانرک مرلری  

 وبازار 
نانواده های زندانیران وجرمر  زیرادی از مرردم مرقرابرل  

 زندان اوین برای ازادی زندانیان تجم  کرده اند 
بیانیه کانون صنفی معلمان استان تهران پیرامون ومرایر   

 انیر  
تعداد شهرهایی مه تاکنون در آنرهرا ترهراهررات بررگرزار  

 رسید   ٣٥ شده است به  
 سوئیه ،نروج مطار مسافربری از ریل بر اثر یوفان 

 ا تصاب در  سلویه و پارس جنوبی 
بازداشت سها مرتضایی دبیر شورای صنرفری مررکرزی  

 دانشگاه تهران 
 

ی حوادث دی مراه    بیانیه کانون نویسندگان ایران درباره 
 : ایران   ١٣٣١ 
 دست سرکوبگران از جان مردم کوتاه!   

کانون نویسندگان ایران که یی نی  مرن فعرالریرت نرود  
همواره مداف  حقوق اساسی مردم از جمله حو آزادی بریران  

هیچ حصر واستینا بوده است، هر گرونره امردام    و اندیشه بی 
دفاع، و هر بررنرورد    سرکوبگرانه و تهدید و کشتار مردم بی 

کرنرد و    های ا تراای را محکوم مری   اد انسانی با تجم  
ی مسررائررل و مشررکررالت    دارد برریرران آزادانرره   ا ررالم مرری 

امتصادی، اجتما ی و سیاسی و هر درجه مشالفت با آنرهرا  
 حو مردم است. 

 کانون نویسندگان ایران 
 ١٣٣١ دی    ١٢ 
 

نظر بر خبرتظاهرات اعتراضی مردم در 
  ندین شهرایران

هند روزی اسرت کره در شرهررهرای مرشرترلر  ایرران  
اندازی ترهراهررات و سرردادن    های زیادی از مردم با راه   گروه 

انرد. در مرقرابرل،    های نرود پرردانرتره   شعار به بیان ا تراض 
هرای ویروه    حکومت ماموران انتهامی و امنیرتری و یرگران 

نود را گسیل کرده و در نیابان ص  بسرتره اسرت. یربرو  
ی ماموران تاکرنرون    ی حمله   نبرهای منتشر شده، در نتیجه 

انرد.    ها تن از معتراان زنمی و صدها تن برازداشرت شرده   ده 
ی    همچنین در شهرستان دورود هند جوان به ارب گرلرولره 

 اند.   ماموران زنمی و کشته شده 
 
که مردمی در یرک جرامرعره بررنروردار از حرقروق    این 

که کرامت انسران در    اولیه و اساسی نود هستند یا نه؛ این 
که مریرزان آزادی مرردم در    شود یا نه؛ این   آنجا ر ایت می 

هرا    هرا و دوره   ای تا هه میزان است، در همریرن بررهره   جامعه 
شرود. هرنرگرامری کره مرردم پرا بره نریرابران    معرلروم مری 

گذارند تا مشکالت امتصادی، اجتمرا ری و سریراسری    می 
نود را فریاد بزنند نوع برنورد حراکرمریرت برا آنرهرا مرعریرار  
برررنررورداریشرران از آزادی اسررت. ترریرر  کشرریرردن بررر روی  

آلودن صدای آنها گرواهری    سالر و به نون   تهاهرات مردم بی 
ای کره    روشن بر  یبت و سرکوب آزادی است. در جرامرعره 

ا تراض کردن آزاد نباشد، از آزادی نربرری نریرسرت. مرردم  
برره هررمرران انرردازه کرره حررو ا ررتررراض کررردن را برره دسررت  

 آورند، آزادند.   می 
های معیشرتری نرود،    این حو مردم است که به سشتی 

به تبعی  و زندگی زیر نط فقر ا تراض کننرد، ایرن حرو  
نویسندگان و هنرمندان است که به سانسور و تی  حرذخ و  

ها مشکل دیگرر مرعرتررض براشرنرد،    ومم  فرهنگی و ده   مل  
این حو زنان است که به تبعی  جنسیتی نه بگوینرد؛ حرو  

شان معرتررض    جوانان است که در مقابل موان  کار و شادی 
باشند. این . . .این حو همگان اسرت کره آزادانره صردای  

 ا تراض نود را بلند کنند. 
های ا ترااری نرود، حرو یربریرعری و    مردم در تجم  

کنند. مقابله با این حو اسرت کره    شان را محقو می   مدنی 
 ناحو است. 

 کانون نویسندگان ایران 
 

 با مردم به جان آمده خشونت نکنید!
ساش ها گفته شد دسرترمرزدمران کرفراخ حردامرل هرای  
زندگی را نمی دهد؛ اما شنیده نشد. حتی حردامرل حرقروق  
ناهیز که پن  برابر نط فقر است ماه هرا مرعروق گرردیرد.  
گسترش نصوصی سرازی، شررکرت هرای پریرمرانرکراری،  
مراداد مومت و سفید امضاء، توسط دولت های مشترلر  و  
به صورت مستمر، امنیت شیلی کارگران را از بریرن بررده  
است. تسهیالت بانکی برای ایجاد شیل، صررخ داللری و  
ماش اندوزی افراد نا  شد و سیاست های  لط بیرکراری  
را به اوج رساند. فقر گسترش یافرتره و کرارترن نروابری و  
کار کودکان و زباله گردی برای سریرر شردن شرکر  رواج  
یافته است. بیمه های درمرانری بررای کرارگرران و مرردم  
ناکارآمد اسرت. انرترالس و دزدی امرواش  رمرومری رواج  
یافته است. با گران شدن ندمات دولرتری و حرامرل هرای  
انرژی، گرانی ها در سایر برشرش هرا نریرز شردت گررفرتره  
است. کمر فرودستان با هدخ منردی یرارانره هرا شرکرسرت  
ولی ساش به ساش به ازاء مبل  ثابتی که به مرردم پرردانرت  

 شد آزاد سازی میمت ها گسترده تر شده است. 
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ا ترااات و ا تصابات به حو کارگران و مرعرلرمران برا  
ارب و شت ، انراج، شالق و زندان پراسرن داده شرده اسرت.  
سندیکرای کرارگرران شررکرت واحرد اتروبروسررانری ترهرران،  
سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشرکرر هرفرت  
تپه و دیگر سندیکاها و تشرکرالت مسرترقرل کرارگرری و  
تشکالت مستقل معلمان که از حو کرارگرران و مرعرلرمران  
دفاع می کنند نه تنها به رسمیت شرنرانرتره نرمری شرونرد  
بلکه با آنها نشونت شده است و نمایندگان آنرهرا دائرمرا برا  
حبه و دادگاه مواجه بوده اند. حتی اصوش مانرون اسراسری  
در به رسمیت شنانتن حرو ا رترراض بررای مرردم و بررای  
تشکیل سندیکاهای مستقل و پیگریرری حرقروق کرارگرران  

 همواره نق  شده است. 
 

یع  تلن این بی  دالتیهای گسترده را همره کرارگرران  
و مردم محروم کشیده اند. پراسرن ا رترراض مرردم بره جران  

 آمده برنورد نشونت بار نیست. 
 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبروسررانری ترهرران و  
 حومه 

سندیکای کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکرهرفرت  
 تپه 

 
فراخوان به تجمع از سوی کارگالران   

 نیشکر هفت تپه
 
 فریاد بزنی  : نان کار آزادی    

 مردم ایران سالم 
بدین وسیله ما کارگران  شرکرت نریرشرکرر هرفرت ترپره  
حمایت نود را از ا ترااات سراسری در اکیر شرهرر هرای  
ایران را  ا الم می کنی  و معتقدی  مردم ایران جرامرعره ی  
معترای است و امروز صدای ا تراض از تمام نرقرا  ایرن  
سرزمین به گوش می رسد و دادنرواهری مری کرنرنرد و  
مسئولین نهام بجای اینکه شنوندی صدای دردناه فرقرر  
و بیکاری و گرسنگی  ملت شری  ایران براشرنرد بره رواش  
گذشته بار دیرگرر هرمران مرکرانریرزم ترکرراری بررنرورد برا  
معتراین دردمند را در پیش گرفته اند بردیرن گرونره کره  
نیروهای امنیتی و بسی  با  صبانی کردن مردم مرعرتررض   
را وادار به واکنش فیزیکی و تبدیل ا ترااات به صرحرنره  
ی نشونت می نماید سپه صدا و سیمای نرود فررونرتره   
وارد معرکه شده و فقط صحنه های نشونرت مرردم را بره  
تصویر می کشاند تا مردم معترض را ا تشاشگر معررفری  
کرده تا برای دستگیری و به بند کردن معرترراریرن برکرار  

 نود شر یت بدهند. 
مردم ایران هوشیار باشید و فریب بازی کیریر  صردا و  
سیمای میلی و نیروهای امنیت را نشوریر  و صربرورانره و  
بدون نشونت فریاد بر آری  که دیگر نسته ای  از ایرن هرمره  

 بی  دالتی و تبعی ... 
لذا ما جامعه ی کارگران شرکت نیشکر هفت ترپره برا  

مرانرون    ٢٥ توجه به حو ا تراض و ا تصراب کره دراصرل  
اساسی نیز آمده است و اد ای مسئولین نرهرام مربرنری برر  

 دم مشالفت تهاهرات مسالمت آمیز ، از ترمرام اصرنراخ و  
سندیکاها و جوام  کارگری کشرور د روت برعرمرل مری  

  ١١ از سرا رت    ٣١ دی ماه     ١٥ آوری  تا در روز یکشنبه  
به نیابان ها آمده و در تهاهرات و راهپریرمرایری ا رتررااری  
شرکت نموده و بدون نشرونرت  ا رترراض نرود را بره بری  
 دالتی و حو نروری هرای گسرتررده در کشرور ایرران ،  

 فریاد بزنی .، نان کار آزادی 
 روز یکشنبه همه می آیی . 

 محل ، 
 دیماه   ١٥ تارین  

 جمعی از فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه 
 ٣١ دی ماه    ١٥ جمعه  

 
پیام یکی از کارگران ارومالیاله در اعالتالراض باله 
تعاونی مسکن مهر ،ارسالی به کانالال اتالحالادیاله 

 آزاد کارگران ایران
باسالم ،ونسته نباشید، وآرزوی موفقیت ،شهررام هسرتر   

 ساله   ٤١ از ارومیه  
 رض کن  ازده ساش پیش هی از گرلروی زن و برچره    

 ام بریدم ریشت  گلوی تعاونی مسکن مهر نامهر کارگران  
 االن نیمه کاره تبدیل به نرابه شده  
 نودم ه  االن شش ماهه بی کارم 

بیست میلیون وپرانصرد هرزار گررفرترن وبریرسرت وپرنر     
 میلیون ه  دوباره می نوان 

 از کجا بیارم     
 تمام وسایل نونه وزیور آالت نونه را فرونت     

 بشدا دیگه نسته شدم  
 یعنی دولت نمی دونه  !!! 

 باید داد بزن  وآبروریزی بشه  !!!! 
حتی انصراخ بدم اصل  پول  رو نمیدن که برم دنباش برد  
بشتی  هی تورسانه ها داد مری زنرن نروسرتره هرای برحرو  

 مردم، 
په ایناکه میدونید هرا مبل ا رترراض امردامری نرمری  

 کنن   
 ندا بدادمون برسه 

 یه  ده سیرن و از گرسنه نبر ندارن    
 یه  ده از گرسنگی،فریاد میزنن 

 
سرالره بردنربراش سرقرو  بره    ٣٠ جان بانتن یک کارگر  

 دانل هاهک آسانسور 
سرالره بره دانرل    ٣٠ دی(،سقو  یک کارگر  ١٢ روز) 

یربرقره در فرلرکره    ١ هاهک آسانسور سانتمان نیمه کاره  
 بارن  تبریز، موجب مر  وی شد. 

 
 

 بین المللی 
 

اعالتالراض گسالتالرده باله مشالرو   -ترکیه 
 دانستن ازدوات کودکان

په از آن که سازمان دولتی امور مذهبری تررکریره برر  

  ٣ اساس اصوش و مرترون اسرالمری سرن برلروغ دنرترران را  
سالگی ا الم کررد، نرهرادهرای حرقروق زنران و بررنری از  
نمایندگان مجله ارمرن ا رترراض بره آن نرواسرترار امردام  

انرد.     مانونی پارلمان این کشور در برابر ازدواج زودهنگام شرده 
این امدام با ا تراض گسترده فعاالن حقوق زنران و کراربرران  

های اجتما ی روبرو شرده اسرت امرا مررکرز دیرانرت    شبکه 
گوید آنها فقط بر اسراس مروازیرن و مرترون اسرالمری    می 

انرد. سرن مرانرونری ازدواج در    هنین مرائتی را منتشر کررده 
ساش است هر هند نروانردن نرطربره  رقرد بررای    ١١ ترکیه  

ساش در این کشرور بره یرور گسرتررده رواج    ١١ دنتران زیر  
ساله با کسرب اجرازه از    ١٥ دارد. در موانین ترکیه دنتران  

ها ه  تنرهرا    ساله   ١١ توانند ازدواج کنند و ازدواج    والدین می 
با موافقت دادگاه مجاز است. موج جردیرد ا رترراارات بره  
احکام اسالمی درباره بلوغ دنتران از آنرجرا آ راز شرد کره  

های اجتما ی تفسیر سازمران امرور    یکی از کاربران شبکه 
 مررذهرربرری و دیررنرری ایررن کشررور را برررجسررترره کرررد.  
متنی که در آن بنابر احکام اسالم، سن برلروغ بررای پسرران  

 سرراش تررعرریرریررن شررده بررود.   ٣ و برررای دنررتررران    ١٢ 
ها، روز ههارشنبه سروم ژانرویره    با باال گرفتن این ا تراض  

نماینده مجله ترکریره کره اکریرر آنرهرا از    ٣٠ گزارش شد  
نرواه نرلرو ایرن    جنار مشال  و ا ضرای حرزب جرهرمروری 

انرد دربراره ازدواج کرودکران    کشورند رسما از دولت نواستره 
تحقیو و تفحف کند. مراد باکان، نماینده مجله و  ضرو  

نواه نلو در شبکه اجتما ی توییتر نروشرتره:    حزب جمهوری 
سرالرگری    ١١ اموانین مدنی ترکیه به صراحت سن بلوغ را  

ا الم کرده است. ازدواج کودکان نام  حقوق بشر، حرقروق  
رررررران و حرررررررقررررررروق کرررررررودکرررررران اسرررررررتا.    زن

هرا سرازمران امرور مرذهربری و    در واکنش به این ا رترراض 
دینی )دیانت( گفته تنها بر اساس موانین اسالمی هرنریرن  
مرائتی را ارایه کرده و این به معنای پشتیربرانری از ازدواج  
رررررررررررریررررررررررررسررررررررررررت.   زودهررررررررررررنررررررررررررگررررررررررررام ن
در بیانیه جدید این سرازمران آمرده: امرجربرور کرردن یرک  
دنتر جوان به ازدواج آن ه  در شرایطی که او هنوز از نرهرر  
روانی و جسمی به بلروغ نررسریرده و هرنروز آمراده برر رهرده  
گرفتن مسئولیت نانواده و مرادر شردن نریرسرت، برا اصروش  

نروانری    داند هر    اسالم که راایت را شر  اصلی ازدواج می 
های مذهبی )صادره از سوی( مرا    ندارد... احکام و مرائت 

گاه ازدواج زودهنگام را ترایریرد نرکررده و هرنریرن هر     هیچ 
ررررررررررررررررررشررررررررررررررررررواهررررررررررررررررررد کرررررررررررررررررررد.ا   ن

گوینرد برا وجرود بریرانریره جردیرد    نایران مسایل ترکیه می  
ها در میان فرعراالن سرکروالر    مرکز دیانت، احتماال ا تراض 

و حامیان حرقروق زنران ادامره نرواهرد یرافرت. تررکریره در  
های انیر و په از اوج گررفرترن مردرت رجرب یریرب    ساش 

گرای او، شراهرد افرزایرش    وزیر و حزب اسالم   اردو ان، نشست 
تنش میان حامیان مانون اسراسری سرکروالر ایرن کشرور و  

های رسمی حامی اصروش اسرالمری بروده    گسترش گفتمان 
 اسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت. 

ای کره    دولت تررکریره نراهرار شرد الیرحره   ٢٠١١ در ساش   
ها را در صرورت  رقرد    مجازات متهمان تجاوز به دنتربچه 

 گرفت، مسکوت بگذارد.   آنها نادیده می 
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اعتراض خیابانی کالارگالران  -کره جنوبی 
 با خواست بازگشت به کار

ژانویه ا ضا اتحادیه کرارکرنران دولرت    ٣ شنبه      روز سه 
با نواست باز گشت به کار دست بره ا رترراض نریرابرانری  

کارگر پرارسراش در دوره رئریره جرمرهرور    ١٣١ زدند. تعداد  
سابو از کار انراج شده بودند که کرانردیردای ومرت رئریره  

رئیه جمهور کنونری کرره و رده داده برود      جمهوری یعنی 
 که آنها را به کار باز گرداند. 

گرذرد و ایرن کرارگرران    اکنون یکساش از آن و رده مری 
 همچنان بیکار هستند. 

کارگران با در دست داشتن پالکاردی که برر روی آن  
هرایرت برالفراصرلره    نوشته شده بود، ا رئیه جمهور، به و رده 

   مل بکنا دست به ا تراض زدند. 
 
 

تصویب قانون مزد برابالر بالرای  -آیسلند 
 زن و ماد در کارهای یکسان

دولت ایسلند به صورت رسمی ا الم کرد کره پرردانرت  
مزد نابرابر به زن و مرد در کارهای یرکرسران  ریررمرانرونری  
است. دولت پیش از این الیحه ای به منهور رف  تربرعریر   

و نابرابری جنسی در پردانت مزد بره پرارلرمران ایرن کشرور  
ارساش کرده بود و به صورت مطعی و ده داده بود کره ایرن  

 کند.   مشکل را بریرخ می 
حاال اما این الیحه بره مرانرون تربردیرل شرده و مرطرابرو  

  ٢٥ نصوصی و دولتی با داشترن حردامرل     کارفرمایان    آن 
کارگر وکارمند موی  بره دریرافرت گرواهری نرامره     نفر 

برابری پردانت مزد هستند و در صرورت ترشرطری برا آنرهرا  
 برنورد می شود. 

سرازمران جرهرانری کرار برا    ١٠٠ مقاوله نرامره شرمراره  
مواوع اتساوی مزد در مباش کار ه  ارزشا تراکریرد کررده  

که مزد باید بدون در نهر گرفتن تربرعریر  جرنرسری     است 
 بین زن و مرد تعیین شود. 

ساش گذشته ایسرلرنرد هرمرواره برا درجره برنردی    ٣ یی  
برنردی کشرورهرای    امجم  جهانی امتصادا در صدر یربرقره 

جهان در برمراری حقوق برابر برای زنان و مرردان بروده اسرت  
با این حاش نابرابری در پردانت مرزد تراکرنرون مرمرنرو ریرت  
مانونی پیدا نکرده بود؛ حاال با تصویب این مانون، راه بررای  

 تشلفات احتمالی بسته می شود. 
 
 

کالارگالر در آتالش  ١١جان باختن  -روسیه 
 تولید کفش   سوزی در یک کارخانه

در حادثه آتش سوزی در یک کارنانه ترولریرد کرفرش  
 نفر کشته شدند.   ١٠ در شرق روسیه  

به گزارش نبرگزاری رویترز، در حرادثره آترش سروزی  
در یک کارنانه تولید کفش در سیبری در شررق روسریره  

نفر کشته شدند. به گفته مرقرامرات مرحرلری، در ایرن    ١٠ 
 Novosibirskآتش سوزی که در منطقه نووسیبریسک  

سیبری ر  داد احتماال هرنرد شرهررونرد هریرنری نریرز جرزء  
ررررررررررریررررررررررران هسرررررررررررترررررررررررنرررررررررررد.  ررررررررررران  مررررررررررررب

شود این آتش سروزی بره سربرب اتصراش بررق ر     گفته می 
داد. نبرگزاری ریانووستی به نرقرل از مسرئروالن نردمرات  
ااطراری روسیه ا الم کررد هرفرت هریرنری، دو شرهررونرد  
مرمیز و یک روس جزو کشرتره شردگران ایرن حرادثره انرد.  

های روسیه در نربرر دیرگرری ا رالم کرردنرد یرک    رسانه 
دستگاه اتروبروس جرهرانرگرردان در برشرش تروریسرتری سرن  
پترزبور  در آتش سونت. نبرگزاری ریرانرووسرتری ا رالم  

هرا و    کرد، تاکنون نبری از  لت این حادثه و تعداد کشتره 
 مجروحان احتمالی منتشر نشده است. 


