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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!
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  60٦٢  ژانویه  ٦2

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان        

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  

 ٤ صفحه   

 ٦2 صفحه    

 ٦6 صفحه  

 ٦٦ صفحه  

 6 صفحه  

 دو اطالعیه از
 سندیکای نقاشان استان البرز. ١

 . بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودک٢

کویست، دبیر اتحادی سراسری کارگران  سخنرانی آقای هانس پالم
 صنایع فلزی سوئد 

  ٨١١٢توری استکهلم، ششم ژانوی  در تظاهرات سرگلس

صفحه   

مصاحبه سایت اتحادیه آزاد 

 کارگران ایران با جعفر عظیم زاده
متن کتبی مصاحبه توسط یکی از همکاران 
کارگر کمونیست)فاروق محمدی( تهیه شده 

 است. 

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران
 هفت تپه نمونه ای از فضای حاکم بر جنبش کارگری است 

 
 اعتصابات کارگری با سرعت در حال گسترش است

 
 به خانواده های کارکنان نفتکش سانچی تسلیت میگوییم

 
 به دفاع از دستگیرشدگان بشتابیم

 و اوباش حاکم را سر جای خود بنشانیم
 

 بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم! 
 زنده باد تجمع کنندگان مقابل اوین

  
 اعتصابات کارگری علیرغم تشدید فضای امنیتی گسترش می یابد

 
 رانندگان سوخت رسانی پاالیشگاه در اصفهان و یزد اعتصاب کردند  

 
 اعتصابات و تجمعات کارگری ادامه دارد

 مقاالت و مصاحبه  
 درخواست طبقه متوسط: آقا سرکوب کن!

 یاشار سهندی
آزادی و حکومت کارگری در برابر 

 آلترناتیوهای ارتجاعی
 ناصر اصغری

 کارگران و انقالب جاری
 نسان نودینیان

 مرگ در معدن های زغال سنگ!
 آرش دشتی 

 ٧صفحه 

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
 (٢٥و ) (٢٨فردریک انگلس )

 دیوید ریازانف 

 انقالب مردم ایران، انقالب همه مردم منطقه است 
 نیازمند حمایت طبقه کارگر و همه آزادیخواهان است!

 حزب کمونیست کارگری چپ عراق

 ٦٤ صفحه    

 ٦٩ 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!

 ٩صفحه  

سالم آقای عظظظیظم زاده 
امظظروز سظظومظظیظظن روز کظظه 
مظظظردم تظظظو شظظظهظظظرهظظظای 
مختلف کشظور در ابظعظاد 
وسیعی، عظلظیظه گظرانظی، 
فقر و بیظکظاری در حظال 
اعتراض هستنظد، نظظظر 
 شما در این مورد چیه؟

 زاده:  عظیم
مظظا در حظظقظظیظظقظظت طظظی 
دوسال گذشته بظه طظور 

های کظه  مرتب تو بیانیه
از طظر  اتظحظادیظه آزاد 

کارگران صظادر کظردیظم، 
هظامظون  تو اغلب بظیظانظیظه

روی این مسئلظه انظگظشظت 
گذاشتظیظم کظه چظنظانظچظه 
وضظظعظظیظظت مصظظیظظبظظت بظظار 
مظظوجظظود تظظداوم داشظظتظظه 
بظاشظه و چظظنظانظچظظه ایظظن 
سرکوب اعتراضات مدنی 
و صنفظی کظه در سظطظ  
کشور رخ میدهظد تظداوم 
پظظیظظدا بظظکظظنظظد مظظا بظظا 

هظظظای شظظظدیظظظد  تظظظالطظظظم
اجتماعی مواجه خواهیظم 
شد و جامعه به مصظافظی 

تعیین کننده با وضعظیظت 
بظظار مظظوجظظود وارد  فظظالکظظت

خواهظد شظد. امظروز بظه 
روز فظظرا  نظظظظظر مظظن اون

رسظظیظظده، در واقظظع ایظظن 
ها و مظطظالظبظاتظی  هشدار

کظظه از طظظر  طظظبظظقظظه 
کارگر،فعالیظن مظدنظی ، 
ظر  ده سظال گظذشظتظه 
مرتب عنوان شده و بظه 
خظظظاطظظظرش اعظظظتظظظراض 
صورت گرفظتظه، مظطظلظقظا 

 بهش توجهی نشده و 
 

مصاحبه سایت اتحادیه آزاد  
کارگران ایران با جعفر عظیم 

 زاده
متن کتبی مصاحبه توسط یکی از همکاران کارگر کمونیست)فاروق 

 محمدی( تهیه شده است.  
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امظظروز کظظار بظظه ایظظنظظجظظا 
رسیده و از قبظل مظعظلظوم 
بود که به اینجا خواهظد 
رسید که هزاران نفر در 

آیظنظد  ابعاد سظراسظری مظی
ها و وضظعظیظت  تو خیابان

موجود رو با قظدرت بظه 
کشظظنظظد. در  چظظالظظش مظظی

مملکتی که روی کوهی از 
ثظظروت نشظظسظظتظظه، ایظظران 
دومظظیظظن دارنظظده  خظظایظظر 
گازی و چهارمین دارنظده 
 خایر نفتی دنیاست. تو 
چنین مظمظلظکظتظی فظقظر و 
بدبختی و مصیبت از سر 
و روی این جظامظعظه داره 

شظود  ره باال. مگظه مظی می
این وضعیت ادامظه پظیظدا 
بکند؟ توی مملظکظتظی کظه 
حقوق کارگر پنج بظرابظر 
زیر خظط فظقظر هسظت و 
این حقوق به مدت پظنظج 

شظود و  ماه پرداخت نظمظی
وقتظی کظارگظر اعظتظراض 

کند تو مظال عظام بظه  می
 ٧١کنند.  شالق محکوم می

نفر کارگر شظرکظت هظفظت 
تظظظپظظظه رو بظظظه دادگظظظاه  
احضار کردند و همچنین 

نظظفظظر از کظظارگظظرهظظای  ٨١
 شرکت هپکو.

 
معلوم هست کظه تظو ایظن 
مملکت وضعیت به همظیظن 

آورد. در  شکل دوام نظمظی
مملکتی گرانی و افزایظش 

هظای زنظدگظی بظه  هزیظنظه
وقظت  سظال هظیظ  ٠١مدت 

متوقف نشده و هظرسظال 
درصظظد،  ٥١درصظظد،  ٨١
درصد مواجه بظودیظم  ١٢

و مظظتظظوقظظف هظظم نشظظده. 

شوخی نیست این جامظعظه 
هظظمظظیظظنظظجظظوری بظظمظظانظظد و 
سظظاکظظت و آروم بظظاشظظد. 
توی مملکتظی کظه زبظالظه 
گظظردی بظظرای سظظیظظرکظظردن 
شظظکظظم در ابظظعظظاد وسظظیظظع 
رواج پیدا کرده و تظوی 

ها کظودکظان  تمام خیابون
ساله و  ساله، ده کار پنج

ها  ساله آواره خیابان ١٨
با وضعیت بسیظار بظد و 
بظظالهظظای کظظه سظظرشظظون 

آیظد، شظده انظد. اون  می
هم در مملکظتظی کظه روی 
کوهی از ثروت نشظسظتظه 
است. معلومه که در هظر 
مظظمظظلظظکظظتظظی ایظظن اتظظفظظاق 
بیافتد کظار بظه ایظنظجظا 
خواهد رسظیظد. اگظر اون 
 ٠١چظظیظظزی کظظه تظظو ایظظن 

سال در مملکت ما اتفظاق 
افتاده است و ایظن بظالی 
که سر این جامعه اومظده 
و در تمام ابعادش فظقظر 
سیمای این جامظعظه شظده 
است. کودک کار سظیظمظای 
این جامظعظه شظده اسظت، 
کلیه فروشی تصویر ایظن 
جامعه شظده اسظت، اگظر 
این وضعیت در کشورهای 

بظظظود مظظظن  ای مظظظی دیظظظگظظظه
مطمئن هستم بیست سال 
پیش ایظن اتظفظاقظی کظه 

افظظتظظد، افظظتظظاده  االن مظظی
خواهم بگویم که  بود. می

مظظردم حظظر دارنظظد کظظه 
هزاران نفره بیاینظد تظو 
خظظیظظابظظان. بظظرای ایظظنظظکظظه 
طی سالهای گذشظتظه بظه 
طور مرتظب اعظتظراضظات 
اتظظفظظاق افظظتظظاده اسظظت. 
کارگر بظه اسظتظانظداری، 

وزارت کظظظار و بظظظقظظظیظظظه 
نهادهای دیگر رفته است 

گیظری کظرده اسظت.  و پی
های مردم ، موسسه  توده

های وابستظه بظه قظدرت 
تو ایظن مظمظلظکظت، راسظت 

گظردنظد و  راست دارند می
انظظدوخظظتظظه نظظزدیظظک بظظه 

میلیون نظفظر را بظاال  یک
کشیدند. دزدی و غظارت 
تو روز روشن به صظورت 
عیان توسط نظهظادهظا و 
مظظوسظظسظظات وابسظظتظظه بظظه 
حظظکظظومظظت جظظاری اسظظت و 
مردم هم از ایظن طظر  
از گظظرسظظنظظگظظی و فظظالکظظت 

شظون و دارنظد از  زندگظی
دهظظنظظد، خظظوب  دسظظت مظظی

مظظعظظلظظومظظه کظظه ایظظنظظجظظوری 
شظظود و مظظعظظلظظومظظه کظظه  مظظی

دیگر ایظن جظامظعظه دسظت 
زنظد و  به خودکشی نظمظی

کظنظد کظه هظمظه  نگاه نمی
چی را از دست بظدهظد و 
همین وضظعظیظتظی کظه مظا 

بینی کرده بودیم را  پیش
ای  کظنظنظده به شکل تظعظیظن
 کشد.  به چالش می

 
کظنظیظد ایظن  شما فکظر مظی

اعتراضات به کجا خظتظم 
 خواهد شد؟

 عظیم زاده:
این اعتراضات متوقظف  

نخواهد شد مگظر ایظنظکظه 
بظظخظظواهظظنظظد از طظظریظظر 
سرکوب کنتظرل بظکظنظنظد. 
اما واقعیت این است کظه 
ایظظن مظظمظظلظظکظظت االن بظظا 

بست و فلج اقظتظصظادی  بن
مواجه است که تقصیرش 

نه گردن من کارگر و نه 
هظظای مظظردم اسظظت.  تظظوده

کسایی که ایظن وضظعظیظت 
را ایظظجظظاد کظظردنظظد اگظظر 
قادر نباشند کظه درسظت 
بکنند و بظه مظطظالظبظات 

هظا  مردم که تو خظیظابظان
زنظنظد، جظواب  فریظاد مظی

بدهنظد، بظا هظر قظدرت 
سرکوبی که اعمال کننظد 
مظظمظظکظظن هسظظت بظظتظظوانظظنظظد 
موقت کنترل کظنظنظد امظا 

دهظم  من بهتون قظول مظی
کظظه یظظک مظظاه دیظظگظظر از 
جظظایظظی دیظظگظظر دوبظظاره 
اتفاق خواهد افتاد. مگر 

 ٢١شود یظک جظامظعظه  می
مظظیظظلظظیظظونظظی هظظمظظیظظنظظجظظوری 
بنشینند و نگاه کنظنظد و 
از اون ور فقر و فظالکظت 
از سظر و روش بظریظزد، 
جوانان بظیظکظار بظاشظنظد، 

التحصیالن دانشظگظاه  فارغ
بالتکلیف باشند و بظعظد 
از چندین سال تحظصظیظل 
مظظجظظظبظظور بظظاشظظظنظظد بظظظه 
کارفرما بیگاری بدهنظد؟ 
معلومه که هر کظاری کظه 
بکنند و هر سرکوبی کظه 
اعظظمظظال بظظکظظنظظنظظد جظظواب 
نخظواهظد داد و مظوقظتظی 

حظل  خواهد بود. تنها راه
این است که بظیظایظنظد و 
اگظظر قظظادر هسظظتظظنظظد کظظه 
جامعه را اداره بکنند به 
مطظالظبظات مظردم پظاسظ  
بظدهظنظد . و اگظر قظظادر 

تواننظد کظنظار  نیستند می
میلیظون نظفظر  ٢١بکشند. 
شون گظروگظان یظه  زندگی

عظظظظظظده ای دزد و 
گر گظرفظتظه شظده  اختالس

 است. 
به عنوان آخرین سوال،  

رویظظکظظرد اتظظحظظادیظظه آزاد 
کارگران ایظران در مظورد 
ایظظن اعظظتظظراضظظات چظظی 

 هست؟ 
 زاده:  عظیم

ما خودمان را بخظشظی از 
دونیم و  این اعتراض می

در واقع این اعتراضاتی 
هظا جظاری  که تو خیابان

است، اعتراض کظارگظران 
ایظظران اسظظت، اعظظتظظراض 
کسایی هست که تو ایظن 
جامعه به فقر و فظالکظت 
و بدبختی دچار شظدنظد، 
اساس ایظن تظجظمظعظات و 
اعتراضات خظیظابظانظی ، 
اعتراض به گرانی، فقر 
و بیکظاری اسظت. از روز 
اول و تا االن بظا شظدت 
و قدرت بیشظتظری ادامظه 
دارد. و از اونجظایظی کظه 
این مسئله مربوط به مظا 
به عنوان طبقظه کظارگظر 
اسظظت، و مظظن مظظطظظمظظئظظنظظم 
صدر درصد کسظایظی کظه 

هظا هسظتظنظد  تو خظیظابظان
کظظارگظظرهظظا و جظظوانظظان 
بظظیظظکظظاری هسظظتظظنظظد کظظه 

شظظظون از هظظظم  زنظظظدگظظظی
پظظاشظظیظظده شظظده اسظظت و 
مربوط به ما و اتحادیه 
ما است و ما خودمظان را 
بخشی از ایظن اعظتظراض 

دانیظم و هظرکظاری از  می
دستمان بظر بظیظاد بظرای 
تقویت این اعتراضات و 

گیظری مظطظالظبظاتظمظان  پی
 انجام خواهیم داد.

 مصاحبه سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران با جعفر عظیم زاده



٦٩٣2 دی 26  کارگر کمونيست  4 

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران

اعظظتظظصظظابظظات 
کظظارگظظری بظظا 
سظظظظرعظظظظت در 
حال گسظتظرش 

 است
* اعتصاب کارگران هفتفت تف فه  
که از روزهای قفبفل شفرود شفده  
بود به اعتصاب عمومی در همفه  
 بخش های نیشکر تبدیل شد.   

* بففازنشففسففتففیففان کشففوری و  

تامین اجفتفمفاعفی و لشفیفری و  
خانواده هایشان به تدارک تفمفمف   
سففراسففری در مففقففابففل مففمفف فف   
ففففففففففففففففففد.    مففففففففففففففففففیففففففففففففففففففرون

 
* کارگران گروه ففوالد مفمفددا  
در مقابل اسفتفانفداری آاربفایفمفان  

 غربی تمم  کردند.   
آالت    کففارگففران مففاشففیففن   ٢٢٢ *  

اسفت در    ٢٢ تراکتورسازی تبریز  
 اعتراض به سر میبرند.  

 
* کفارگففران سففارب جففنفوبففی بففا  
وعده سرداخت معوقات موقفتفا بفه  

 اعتصاب سایان دادند.  
 

* اعتصاب و تفمفمف  کفارگفران  
سفارب    ٢٢ و    ٢٢ ،  ٢٢ فازهفای  

جنوبی با وعده مسئفوالن مفبفنفی  
بر سرداخت مفعفوقفات سف  از دو  
 روز اعتراض موقتا خاتمه یافت. 

 
* کفارگفران تفعفمفیففرات خفطففو   

آهن شمفال شفرق دو روز اسفت    راه 
دست بفه اعفتفراض زده انفد. ایفن  

کفارگفر دارد    ٠٢٢ واحد صنعتی  
و کل کارگفران شفرکفت تفراورب  
  ٧ در نواحی ری ی کشور حفد ود  

هزار کارگر دارد که ک فیفه آنفهفا  
به شرایط موجود اعتفراض دارنفد.  
کارگران خواهان افزایش دسفتفمفزد  

 هستند.  

 
* کارگران معفدن الفبفرز شفرقفی  
س  از دو روز اعتصاب کارففرمفا  
را وادار بففه سففرداخففت یفف  مففاه  
حقوق خود کردند و موقتا به سفر  

 کار برگشتند.  
 

* کارگران کیش چوب مفقفابفل  
ساختمان مفنفطفقفه آزاد کفیفش از  

دیفمفاه دسفت بفه تفمفمف     ٢٢ روز  
 اعتراضی زده اند.  

 
از فعالین شبکه های اجتفمفاعفی  
میخواهیم که اخفبفار اعفتفراضفات  
کففارگففری را مففنففوففمففا و بففطففور  
گسترده سخفش کفنفنفد و بفه هفر  

شففکففل مففمففکففن از کففارگففران و  
خففواسففت هففای آنففهففا، افففزایففش  
دستمزد، لفغفو هفر گفونفه اخفراج،  
سرداخت فوری ک یه دستمزدهفای  
مففعففوقففه و سففهففم بففیففمففه تففوسففط  
کارفرما، تبدیل وضعفیفت قفرارداد  
مففوقففت بففه اسففتففخففدام رسففمففی و  
تفامففیفن امفنففیفت شفغفف فی، اخففراج  
اوبفففاش حفففراسفففت از مفففراکفففز  
کارگری و سایان دادن به کفنفتفرل  

 کارگران، حمایت کنند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٦٢٣٠ دی    ٢٢ 
 ٢٢٦٢ ژانویه    ٦٢ 
 

بظظه خظظانظظواده هظظای 
کظظارکظظنظظان نظظفظظتظظکظظش 
سظظظانظظظچظظظی تسظظظلظظظیظظظت 

 میگوییم
 

انتمار در نفتفتفکفش سفانف فی و  

غففرق شففدن آن کففه مففنففمففر بففه  
نتر خفدمفه آن شفد،    ٢٢ جانباختن  

فاجعفه دردنفاکفی اسفت کفه نفه  
تنها خانواده های آنها ب فکفه کفل  
مردم را در غم و اندوه و خشفم از  
جمهوری اسالمی فروبفرده اسفت.  
در فاجعفه سفالفسفکفو دهفهفا نفتفر  
جانشان را از دسفت دادنفد و هفر  

روز در مراکز ناامن کار تفعفدادی  
از کفارگفران قفربفانفی مفیفشفونفد.  
اینها نه تصفاد،، کفه نفاشفی از  
بی ارزش بودن جان مردم در نوفام  
نکبت بار اسفالمفی اسفت. مفردم  
بدرست مسفئفول اصف فی ففاجفعفه  
نتتکش سفانف فی و جفانفبفاخفتفن  
خفدمفه آنفرا جففمفهفوری اسفالمففی  

میدانند. در عک  العمل بفه ایفن  
فاجعه خانواده های جانبفاخفتفیفان  
این نتتفکفش دسفت بفه اعفتفراض  

 زدند.  
 

خفدمفه    ٢٢ صمیمانه جفانفبفاخفتفن  
نتتکش سان ی را به بستفیفان و  
آشنایانشان تس یفت مفیفیفویفیفم و  

خود را در غفم و انفدوه خفانفواده  
 هایشان شری  میدانیم.  

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ،  ٦٢٣٠ دی    ٢٢ 
 ٢٢٦٢ ژانویه    ٦٢ 
 
 

هظظظفظظظت تظظظپظظظه 
نمظونظه ای از 
فضظظای حظظاکظظم 
بظظر جظظنظظبظظش 
 کارگری است 

 
دیماه اعتفصفاب    ٢٢ امروز دوشنبه  

کففارگففران هففتففت تفف ففه وارد فففاز  
دییری شد. اعتصفاب کفارگفران  
هتت ت ه عمفومفی شفد و بفخفش  
هففای مففخففتفف ففر کففارگففران را  

 فراگرفت.  

اسماعیل بخشی نماینده کارگفران  
در سخنفرانفی امفروزش در جفمف   
کارگران، اراده و خفواسفت هفزاران  
کارگر هتت تف فه را بفه روشفنفی  
بففیففان کففرد و اعففالم کففرد کففه  
"اعتصاب ادامه خواهد داشفت. او  
تاکید کرد که مدیران تفا جفمفعفه  
مه ت دارنفد و اگفر بفه خفواسفت  
های ما، یعنفی سفرداخفت ففوری  
حقوق و وضعفیفت قفراردادهفایفمفان  
رسیدگی نشفود، روی صفنفدلفی  
مدیریت میفنفشفیفنفیفم و مفدیفریفت  
میکنفیفم. مفا کفارخفانفه را سف   
میییریفم". ایفن سفخفنفان کفه بفا  
حمایت و تشویق کفارگفران روبفرو  
شد، فضای حاکفم بفر کفارگفران  
هتت ت ه را نشان میفدهفد. و ایفن  
فضای حاکم بر مراکز کارگفری  

 در سراسر کشور است.  
اسففمففاعففیففل بففخففشففی سفف  از  
سففخففنففرانففی کففوبففنففده خففود و در  
حالیکه عازم خانه اش در دزففول  
بود، مورد هموم وحشفیفانفه چفنفد  
نقابدار از دو خودرو قفرار گفرففت.  
او با جسارت از خود دفاد کرد و  
مردم حاضر در محل با دیدن ایفن  
صحنه بالفاص فه بفه کفمف  او  
آمففدنففد و اوبففاشففی کففه از تففرب  
صففورت هففای خففود را کففامففال  
سوشانده بفودنفد، از صفحفنفه ففرار  
کردند. اسماعیل بخشی از ناحیفه  
کتر چپ دچفار سفارگفی شفده  
اما وضعیفت عفمفومفی او خفوب  
اسففت. سففنففدیففکففای کففارگففران  
نیشکر هتت ت ه که خبر ضرب و  
شتم اسماعیل بخشی را مفنفتفشفر  

کففرده، ایففن عففمففل وحشففیففانففه را  
شفدیففدا مففحففکفوم کففرده و اعففالم  
کرده اسفت "مفزدوران و ضفاربفان  
نقفابفدار، از حفاففوفان و مفواجفب  
بییران صاحبان سرمفایفه هسفتفنفد  
اما بفایفد بفدانفنفد کفه کفارگفران  
هی وقفت از مفطفالفبفات بفه حفق  

 خود دست نخواهند کشید". 
حزب کمونیست کارگری ضفمفن  
حمایت قاط  از کارگران نیفشفکفر  
هتفت تف فه، کف فیفه کفارگفران در  
بخش های مخت ر نیشکر هفتفت  
تففف فففه و خفففانفففواده هفففایشفففان را  
فرامیخواند که دسفت بفه تفمفمف   
بففزرخ خففود بففزنففنففد و خففواهففان  
معرفی اوباش نقابدار و محاکفمفه  
آنها شوند. از اسماعیل بخفشفی و  
سایر نمایندگان خود با تفمفام قفوا  

حمفایفت کفنفنفد، تفا نفقفابفداران و  
حامیان آشکار و نهان آنفهفا جفرات  
نکنند، دست به جنایت مشفابفهفی  
بزنند. حزب ک یه مردم هتت تف فه  
و ک یه مردم معترض در سفراسفر  
کشفور را بفه حفمفایفت قفاطف  از  
کففارگففران نففیففشففکففر هففتففت تفف ففه  
فرامیخواند. این واقعه بایفد مفردم  
در سراسر کشور را تفکفان دهفد.  
کارگران هفتفت تف فه نفمفونفه ای  
قاط  از مبارزه برای احقفاق خفود  
هستند و شایستفه حفمفایفت هفمفه  
کارگران و همه مردم معترض در  

 سراسر کشور.  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ، ٦٢٣٠ دی    ٢٢ 
 ٢٢٦٢ ژانویه    ٦٢   
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 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران

اعتصظابظات کظارگظری 
عظظلظظیظظرغظظم تشظظدیظظد 
فضظظظای امظظظنظظظیظظظتظظظی 

 گسترش می یابد
 

در روزهففای اخففیففر اعففتففصففابففات  
کارگری در حال گسترش اسفت.  
کارگران هم نفان بفا تفاکفیفد بفر  
خواستهای خود به اعفتفراضفات و  

اعتفصفابفات ادامفه مفیفدهفنفد. از  
جم ه در کارخانه ه کو، نسفاجفی  
قائم شهر، شفرکفت حفمفل و نفقفل  
خ یج فارب، نیروگاه یزد، شفرکفت  
های نتتی غفرب کفارون، روغفن  
نباتی قو، هتت ت ه، سفد شفتفارود  
گیالن، رانندگان کفامفیفون هفای  
سوخت رسانی در اصتهفان و یفزد  
و ماشیفن آالت تفراکفتفور سفازی  

سفارب    ٢٢ و    ٢٢ تبریز، فازهای  

جنوبی در عسف فویفه در روزهفای  
گففتشففتففه کففارگففران دسففت بففه  

 اعتصاب و تمم  زده اند.  
 

جففمففهففوری اسففالمففی از وحشففت  
گسففتففرش بففیففشففتففر اعففتففراضففات،  
فضففای امففنففیففتففی را در بففرخففی  
مففراکففز کففارگففری از جففمفف ففه در  
واحفدهفای تفولفیففدی عسف ففویفه و  
اراک تشففدیففد کففرده و کففنففتففرل  

شدید تری را به کمف  عفوامفل  
حراست به اجفرا گفتاشفتفه اسفت.  
روشففن اسففت کففه ایففن وضففعففیففت  
صففرفففا بففه عسفف ففویففه و اراک  

 محدود نیست.  
اما در شفرایفط کفنفونفی جفامفعفه  
هی ک  تردیدی نفدارد کفه نفه  
رژیم توان کنترل کارگران و مفردم  
در سفراسفر کشفور را دارد و نفه  
کارگران ساکفت مفیفشفونفد. دوره  

گسترش اعفتفصفابفات کفارگفری  
است و اعتفصفابفات و تفمفمفعفات  
کففارگففری بففدون تففردیففد بشففدت  
گسترش خواهد یفاففت. خفواسفت  
بیرون ریفخفتفن اوبفاش حفراسفت و  
سایر عوامل سفرکفوب از مفراکفز  
کارگری نیز ی  خواسفت مفهفم  
 کارگران در سراسر کشور است.  

 
 حزب کمونیست کارگری ایران  

رانظظنظظدگظظان سظظوخظظت 
رسانی پاالیشگاه در 
اصظظظفظظظهظظظان و یظظظزد 

 اعتصاب کردند 
 

اعتصاب رانندگان نفتفتفکفشفهفای  
سوخت رسانی ساالیشفیفاه کفه از  

دی شرود شفده    ٦٣ سه شنبه شب  

هففمفف ففنففان ادامففه دارد. بففنففا بففه  
دستیاه از  ٦٢٢ گزارشها رانندگان  

نتتکش های ساالیشیاه اصفتفهفان  
در اعففتففراض بففه واسففطففه گففری  
"طرح برنفدیفنفر شفرکفت سفخفش  
فرآورده های نتتی اصتهان" دسفت  
به اعتصاب زدند. اقدام به واسطفه  
گری، درآمد ماهانه راننفدگفان را  
بفه نصففر کففاهففش مفی دهففد و  

رانفففنفففدگفففان خفففواسفففتفففار حفففت،  
بففرنففدیففنففر و بففرطففر، کففردن  
مشکالت بارگیفری گفازویفیفل و  
نتت هستند. اعتصاب بعفد از دو  
روز هم نان ادامه یافته و بفاعف   
ایماد صفتفهفای طفویفل در بفرابفر  
جاییاه های سوخت در اصتهان و  
اسففتففانففهففای مففمففاور شففده اسففت.  
بسیاری سمپ بنزین هفا تفعفطفیفل  

بوده و ففقفط بفعفضفی از سفمفپ  
بنزین ها بفمفقفدار مفحفدود بفنفزیفن  

 دارند.  
 

بنا به گزارشهای رسیده از هفمفان  
ففففنففففدگففففان    ٦٣ روز   دی ران

کامیونهای سوخفت رسفانفی یفزد  
نیز به اعتصاب سیوسته انفد. بفنفا  

هففای    جففایففیففاه  بففه ایففن گففزارش 

هفای    سوخت در یزد نیفز بفا صفر 
طوالنی خودروهفا بفرای گفرففتفن  
سففوخففت مففواجففه هسففتففنففد. مففردم  
ع یرغم مشکالت سوخت گفیفری  
از اعتراض و اعتصاب رانفنفدگفان  

 حمایت میکنند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران  
 ٦٢٣٠ دیماه    ٢٢ 

اعتصظابظات و 
تظظظظجظظظظمظظظظعظظظظات 
کارگری ادامظه 

 دارد
 

تظظجظظمظظع گظظروهظظی از 
کظظارگظظران تظظعظظمظظیظظرات 
خظظظطظظظوط راه آهظظظن 

 شمال شرق
گروهفی از کفارگفران تفعفمفیفرات  

آهن شمال شرق به خاطفر    خطو  راه 
سرداخت نشدن سه ماه مزد و سفنفج  

دی    ٢٢ مفاه حفق بفیفمفه از روز  
دسففت بففه اعففتففراض زدنففد. ایففن  
کففارگففران از طففریففق شففرکففت  
سیمانفکفاری تفراورب در خفطفو   

آهن شمال شرق مشغول به کفار    راه 
سفال    ٢ تفا    ٢ هستند و هر کفدام  

سابقه کاری دارنفد. کفارگفران از  
صبح دیروز با اعتراض در مفحفل  
کففارشففان خففواسففتففار سففیففیففیففری  

مففطففالففبففات خففود از کففارفففرمففا  
اند. شرکت تراورب در نواحفی    شده 

هزار کارگفر    ٧ ری ی کشور حدود  
دارد که مممود این کارگفران بفه  
این شرایط اعفتفراض دارنفد و در  
هتتفه هفای گفتشفتفه در بفرخفی  
شففهففرهففا دسففت بففه اعففتففصففاب و  

 اعتراض زده اند. 
 

تظظظظجظظظظمظظظظع کظظظظارگظظظظران 
پظظیظظمظظانظظکظظاری پظظارس 

 جنوبی در کنگان
دیماه حفدود صفد    ٢٢ صبح امروز  

نتر از کارگران سیمانکاری سفارب  
جنوبی در اعتراض بفه مفعفوقفات  
مزدی دست از کفار کشفیفدنفد و  
دست به تمم  زدند. دستمزد ایفن  

،  ٢٢ کارگفران کفه در ففازهفای  
سارب جنفوبفی مشفغفول    ٢٢ و    ٢٢ 

به کار هستند از ابفتفدای سفایفیفز  
 سرداخت نشده است.  

اعظظتظظصظظاب کظظارگظظران 
 معدن طزره 

نتفر از    ٠٢٢ دی    ٢٢ از صبح روز  
کارگران شیتت صبح معدن زغفال  

هفای    سنر طرزه از زیرمممفوعفه 

معادن زغال سنر البرز شفرقفی،  
در اعتراض به سرداخفت نشفدن دو  
مففاه مففطففالففبففات خففود دسففت بففه  
اعتراض زدند. بدنبال این اعتفراض  

دیماه ی  ماه دستمفزد    ٢٢ امروز  
 معوقه کارگران سرداخت شد.  

 
اعظظظتظظظراض کظظظارگظظظران 
نیشکر هفت تپظه ادامظه 

 دارد 
دی مففاه کففارگففران    ٢٢ صففبففح  

بخشهفایفی از شفرکفت کشفت و  
صنعت نیشکفر هفتفت تف فه بفابفت  
عدم دریفاففت حفقفوق مفهفرمفاه و  
هم نین ماههای بهمن و اسفتفنفد  

دسففت از کففار کشففیففدنففد.    ٣٢ 
کارگران بفخفشفهفای کشفاورزی،  
بازرگانی، خفدمفات و کفارگفران  
رسففمففی بففخففش تففمففهففیففزات در  
اعتراض به خ ر وعده کفارففرمفا  
بففابففت سففرداخففت حففقففوق مففعففوقففه  
مهرماه امسال و بهفمفن و اسفتفنفد  

دست از کار کشفیفدنفد و در    ٣٢ 
مقابل دفتر مفدیفریفت خفدمفات و  
سشتیبانی تمهفیفزات امفور اداری  
بازرگانی تمم  کردند. خفطفیفبفی  

نمفایفنفده اسفد بفیفیفی بفه مفیفان  
کفففارگفففران آمفففد و شفففرود بفففه  
سخنفرانفی کفرد و از اوضفاد بفد  
اقتصادی کشور گتت و ایفنفکفه  
نففمففیففتففوانففنففد هففیفف  قففولففی بففابففت  
سففرداخففت مففطففالففبففات بففدهففنففد.  
کارگران او را هو کردند و مفانف   

 ادامه سخنرانی او شدند.  
 

دقیقه دیشب    ٢٢ و    ٦٦ در ساعت  
دی مففاه نففیففز کففارگففران    ٢٢ 

کارخانه و کشفاورزی و بفعفضفی  
دییر از قسمتهای شرکفت دسفت  
به اعتصاب دو سفاعفتفه زدنفد و  
تولید شکر و آسیاب های الفر و  
ب را در اعتراض به خف فر وعفده  
های مفکفرر کفارففرمفا و دولفت  
متوقر کردند و در محوطه یفارد  
بهره برداری شرکت تمم  کردنفد.  

دیمفاه نفیفز تفعفدادی از    ٢٢ صبح  
کففارگففران بففخففش کشففاورزی و  
آبیاری در محوطه شرکفت دسفت  

 به تمم  اعتراضی زده بودند.  
 

کارکنان موسسه حظامظی 
و بظرگ زیظتظون تظجظمظع 

 کردند 
دی، جففمففعففی از کففارکففنففان    ٢٢ 

موسسه حامی مهربانو و باشفیفاه  
بففرخ زیففتففون در اعففتففراض بففه  
بالتک یتی شغ فی و مفعفیفشفتفی  
 دست به تمم  اعتراضی زدند.  

 
نگهظبظانظان شظهظرداری 
 رشت تجمع کردند 

دی، نففیففهففبففانففان     ٢٢ شففنففبففه  
شفهفرداری رشفت درمففقفابفل درب  
شرکت نوفم گفیفل در سفی عفدم  
دریافت حقوق در سه ماه گتشتفه  

 دست به تمم  زدند 
 

اعظظظتظظظراض کظظظارگظظظران 
پتروشیمظی تظنظدگظویظان 

 ادامه دارد 
اعففتففراض کففارگففران یففکففی از  
واحدهای ستروشیفمفی تفنفدگفویفان  
بخاطر تفعفویفق سفرداخفت مفزدشفان  

 وارد سنممین روز خود شد.  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٦٢٣٠ دی    ٢٢ 
 ٢٢٦٢ ژانویه    ٦٢   
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Workers in Iran 
 از صفحه 

 کارگران در فیس بوک    
 دیدن کنید

بترسید، بتظرسظیظد، مظا 
 همه با هم هستیم!
زنده باد تجمع 

 کنندگان مقابل اوین 
 

  ٦٣ بعد از ظهفر روز    ٢ از ساعت  
دی جمعیت قبل توجهی از مفردم  
در مقابل زندان اوین تمم  کفردنفد  
و همراه با خانواده هفای بفازداشفت  
شدگفان خفواسفتفار آزادی ففوری  
دستییرشدگان اعتراضات اخیر و  
ک یه زنفدانفیفان سفیفاسفی شفدنفد.  
شعار زندانی سفیفاسفی آزاد بفایفد  
گردد، دانشموی بییناه آزاد بفایفد  
گردد و شفعفار کفوبفنفده بفتفرسفیفد  
بترسید ما همه با هم هستیفم کفه  

در مفففقففابفففل حففکفففومفففتففیفففان و  
سرکوبیرانشان فریاد زده مفیفشفد،  
صحنه هایی به یادگفار مفانفدنفی  
از مبارزات انقالبی مردم ایفران را  
به نفمفایفش گفتاشفت. مفامفوریفن  
انتوامی تالش کردند با حم ه بفه  
تمم  کفنفنفدگفان و دسفتفیفیفری  
تفعففدادی از آنففان ایففن تففمففمفف  را  
متترق کنند. اما تفالش آنفهفا در  
مففقففابففل اتففحففاد زنففان و مففردان  
شماعی که در مقابل آنها سیفنفه  
س فرده و شفعفار مفیفدادنفد نفاکفام  
ماند. ی  صفحفنفه سفرشفور ایفن  
تففمففمفف ، آزادی چففنففد نففتففر از  
دانشمویان و زنفدانفیفان عفقفیفدتفی  
بود کفه بفا کفر زدن جفمفعفیفت  

 روبرو شد.  

تمم  کنندگان اعفالم کفرده انفد  
کففه کفف ففیففه دسففتففیففیففرشففدگففان  
اعتراضات اخیر و ک یفه زنفدانفیفان  
سیاسفی بفایفد ففورا بفی قفیفد و  
شر ، بدون وثیقه و بدون تشکفیفل  
سففرونففده قضففایففی آزاد شففونففد و  
نففیففروهففای انففتففوففامففی و لففبففاب  
شففخففصففی از دانشففیففاه و کففوی  
دانشیاه خارج شوند و به فضفای  
تهدید و دسفتفیفیفری سفایفان داده  
شود. اعتراض ع یه دسفتفیفیفری  
ها و مبارزه برای آزادی زنفدانفیفان  
سیاسی در ایران و خفارج کشفور  
وسعت بیفشفتفری گفرففتفه و ایفن  
خواست و این شکفل از اعفتفراض  
این ظرفیت را دارد که به مفبفارزه  
ای وسی  و گسفتفرده در سفراسفر  

کشور تبدیل شود.  خانواده هفای  
دستییرشدگان اعالم کرده اند تفا  
آزادی عففزیففزان خففود بففه تففمففمفف   
ادامه خواهند داد. امروز نیز قفرار  
است از سفاعفت سفه بفعفدازظفهفر  
 مردم به خانواده ها م حق شوند.  

 
حزب کفمفونفیفسفت کفارگفری بفه  
خانواده های دستییرشفدگفان، بفه  
دانشففمففویففان و مففردمففی کففه در  
تمفمفعفات مفقفابفل اویفن شفرکفت  
میکنند درود میترستفد و کف فیفه  
مردم را، کارگران و دانشفمفویفان،  
تشفففکفففل هففففای کفففارگففففری،  
نویسندگان و هنرمندان سفیفشفرو و  
مفففعفففتفففرض را، مفففعففف فففمفففان و  
بففازنشففتففسففیففان و تشففکففل هففای  

مخت ر را ففرامفیفخفوانفد کفه بفا  
حضور در این تمم  و یا با ارسفال  
سیام و هفر شفکفل دیفیفری کفه  
میتوانند ایفن مفبفارزه را تفقفویفت  
کففنففنففد. امففروز خففواسففت آزادی  
زنفدانفیففان سففیفاسفی، بفه خفواسففت  
فوری و مفحفوری مفردم تفبفدیفل  
شده و بفایفد بفا تفمفام قفوا بفه آن  

 سیوست.  
 

بعدازظهر مفقفابفل    ٢ امروز ساعت  
 اوین 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران  
 ٦٢٣٠ دیماه    ٢٢ 
 ٢٢٦٢ ژانویه    ٦٢   

بظظظظظه دفظظظظظاع از 
دسظظتظظگظظیظظرشظظدگظظان 

 بشتابیم
و اوباش حاکظم را 
سظظظر جظظظای خظظظود 

 بنشانیم
 

حکومت اسفالمفی کفه در گفل  
گیر کفرده و راه خفروجفی بفرای  
غ به بفر بفن بسفت کفامفل خفود  
نففمففیففبففنففد، چففنففدیففن نففتففر از  
دستییرشدگان را به قتل رسفانفده  
تا به خیال خود مردم را مفرعفوب  
کففرده و از تففداوم خففیففزش مففردم  
ج وگیری کند. این وحشفیفیفری  
و جفنفایففت آشفکفار حفکفومفت را  

میتوان و باید با تفمفام قفوا و بفه  
 سرعت عقب راند.  

 
حکومت در تفنفیفنفای شفدیفدی  
قرار گرفته و استیصفال از سفر و  
روی حففکففومففت مففیففبففارد. ایففن  
حکومت است که هم نفان بفایفد  
در تففرب و وحشفت از اعففتففراض  
مردم بسر بفبفرد.  قفتفل زنفدانفیفان  
تففوسففط آدمففکففشففان جففمففهففوری  
اسففالمففی بففایففد بففه مسففالففه کففل  
جامعه تبدیل شفود و اعفتفراضفی  
سراسری در جامعه حول آن شکفل  
بییرد. حتی بفرخفی نفمفایفنفدگفان  
مم   اسالمی هم تفحفت فشفار  
اعتراضات وسیعی که در جامعفه  
وجود دارد، خواهان سیییری قفتفل  
زندانیان شده اند. نباید اجازه دهفیفم  
که قفاتفالن جفرات کفنفنفد حفتفی  

ی  عزیز دییر مردم را به قفتفل  
برسانند. بفایفد کفل جفامفعفه بف فا  
خیزد. باید جنبشی همفیفانفی بفه  
راه انداخت و جنفایفتفکفاران را سفر  
جای خود نشاند. مفردم انفقفالبفی  
باید در دانشیاه و کفارخفانفه، در  
مفدرسفه و مففحف فه و در سفراسففر  
کشفور نسفبففت بففه ایففن جففنفایففات  
آدمکشان واکنش نشفان بفدهفنفد.  
تحصن مقابل زندانفهفا یفا مفقفابفل  
مم   و ارگانهای حکفومفت در  
شهرهای مخت ر را بفایفد جفدی  
گرفت. هفزاران خفانفواده زنفدانفیفان  
باید دست به کار شفونفد و دسفت  
بففه تففحففصففن و تففمففمفف  بففزنففنففد،  
خبررسانی کنند و کل جامعفه از  
آنها حمایت کند. باید رژیم بفدانفد  
که هر مورد جنایت برایفش گفران  
تمام میشود. باید بداند کفه مفردم  

بففا هففر جففنففایففتففی مففتففحففدتففر و  
یک ارچه تفر دسفت بفه اعفتفراض  
میزننفد. دانشفمفویفان، کفارگفران،  
مع مان و بازنشستیان، هنرمفنفدان  
و نویسندگان سیشرو، تشکل ها و  
نففهففادهففای مففخففتفف ففر مففردمففی،  
جوانان معترض در سراسر کشفور،  
الزم است بعنفوان یف  مفوضفود  
محوری و مفهفم و عفاجفل و بفا  
تففمففام قففوا بففه یففاری زنففدانففیففان  
بشففتففابففنففد، از خففانففواده هففای  
دستییرشدگان حمایت کننفد، در  
تمفمفعفات آنفهفا شفرکفت کفنفنفد،  
بیانیه بدهند، خبررسانی کفنفنفد و  
همراه بفا خفانفواده هفای زنفدانفیفان  
خففواهففان آزادی فففوری و بففدون  
وثفیففقفه و بفدون هفرگففونففه سففرونففده  

 سازی برای زندانیان شوند.  
 

حزب کمونیست کارگری با تمفام  
قوا تالش میکند در سفطفح بفیفن  
الم  ی نیز اقدامات گسفتفرده ای  
برای آزادی دسفتفیفیفرشفدگفان و  
ک یه زندانیان سفیفاسفی و عف فیفه  
جنایت حکومت در زندانها بفه راه  
اندازد و ک یه مخالتان حفکفومفت  
را به سیوستن به کفارزار دففاد از  

  زندانیان فرامیخواند. 
 

زندانیان سیاسی و ک یه دستیفیفر  
شدگان باید ففورا و بفدون هفیف   
قید و شفر  و تشفکفیفل سفرونفده  

 قضایی آزاد شوند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ، ٦٢٣٠ دی    ٢٢ 
 ٢٢٦٢ ژانویه    ٦٢   
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سالیان درازی است که تو گفوش  
ما خواندن ی  طبقه متفوسفطفی  
هست بخفصفوا از نفود شفهفری  
آن، که سفر مفنفشفا تفحفوالت در  
جامعه است! البته آنها که از ایفن  
طبفقفه یفاد مفیفکفنفنفد بفه شفدت  
مخالر تح یل طبفقفاتفی هسفتفنفد  
چون به هر حال سشت این تحف فیفل  
ی  مبارزه طبفقفاتفی  هسفت و  
ایشان اصفال دوسفت نفدارنفد بفاور  
کنند که طبفقفه سفایفیفن اجفتفمفاد  
میتواند سرمنشا تفحفوالت بفاشفد.  
امفا وقففتفی سففای یف  مفوجففود  
موهوم اجتماعی بفه مفیفان مفی  
آید بدشان نمفی آیفد از طفبفقفه و  
طبقات بیوینفد کفه درانفتفهفا بفه  
بففحفف  شففیففریففن طففبففقففه مففتففوسففط  

 برسند.  
طبقه متوسط شفهفری، حفقفیفقفتفا  
اسم رمز سیاسی بوده که بخشفی  
از کفاربفدسفتفان سفابفق و ففعف فی  
حکومت برای خود تفراشفیفده انفد  
تا حمایت خفود را از جفنفایفت و  
تبهکفاری ایفن حفکفومفت ادامفه  
داده باشند. حضور ایشان در عالفم  
سیاست ایران درست زمفان هفایفی  
سر رنر میشفود کفه جفمفهفوری  
اسالمی به مخمصه افتاده یفا بفه  
نمایش "رای مردم" نیازمند اسفت.  
از سانسور چی تا شکنفمفه گفر،  
از امضا کننده فرمفان اعفدام، تفا  
فففالن ایففدئففولففوخ تففا بففهففمففان  
کارگردان سینما که شفکفارچفی  
مبارزین در خیابانهفا بفوده، تفا آن  
سی بریتفی زنفی کفه دو دسفتفی  
توی سرش میزنند که حمابت را  
رعایت کن، تا فالن ففعفال مف فی  
و مففتهففبففی کففه بففارهففا زنففدان  
حکومت را کشیده و گوینده خبفر  
فالن رسانه فارسفی زبفان، طفیفر  
وسیعی هستند کفه هفمفیفشفه در  
سوشش نماینده "جامعه مدنفی" یفا  
"طبقه متفوسفط شفهفری" سفریفدنفد  
وسط معرکه و خاک ساشیدن تفو  

چشم مردم که اگر مثال به ففالن  
قصففاب حففکففومففت رای نففدهففیففم  
"جففامففعففه کفف ففنففیففی" مففیففشففود.  
مدعی اند تحوالت بفایفد عفمفیفق  
باشد و البته عمفق اش بفه انفدازه  
تففعففویففه یفف  مففهففره سففوخففتففه  
حکومت با مهفره دیفیفری اسفت  
کففه هففر کففدام در ریففاکففاری،  
وقاحت و جنایت دست دییری را  
از سشت بسته، و وعفده مفیفدهفنفد  
که سفخفتفی اش صفد سفال اول  

 است! 
 

در سی اعتراضات انفقفالبفی اخفیفر  
کففه گففرسففنففیففان سففا بففه مففیففدان   
گتاشتند و به سفرعفت خفواسفتفار  
نففابففودی جففمففهففوری اسففالمففی  
سففرمففایففه شففدنففد و شففعففارهففای  
سرنیونی حکومفت اسفالمفی در  
سفراسفر ایفران سفیف فیفد آنفهفا کففه  
همیشه خفود را نفمفایفنفده طفبفقفه  
مففتففوسففط و تففحفف ففیففل گففر آن  
میشمارند، آن روی دییر خفود را  
نشان دادند. یا تفوده گفرسفنفه بفه  
خیابان آمده را کرک  خواندند یفا  
اغتشاشیر. ایشان باور ندارند کفه  
فرودستان جامعه به خیابان بیایفنفد  
و شعار سیاسی بفدهفنفد دلفیفل از  
این مشعش  تر ندارند که بیوینفد  
که طبقه سایین ناء ندارد راه بفرود  
چه برسفد در خفیفابفان تفوفاهفرات  
سیاسی بکند و دلفیفل مفهفم تفر  
اینکه در دست جفمفعفیفت تفوفاهفر  
کننده موبایل می بینند و ایفن را  
نشفانفه طفبففقفه مفتففوسفط شفهففری   
میدانند و چون مدعی اند طفبفقفه  
متوسط شفهفری در اعفتفراضفات  
نففبففوده و اصففال خففوشففش از ایففن  
حرکات نمی آیفد، بفودن مفوبفایفل  
در دسفت تفوففاهفر کففنفنففدگفان را   
دلی ی بر حضور"طفبفقفه مفتفوسفط  

 سایین" می شمارند! 
جناب سعید برزین کفارشفنفاب و    

متسر مورد اعتماد بی بی سفی،  

در برنامه سرگار این ت ویزیفون کفه  
از حضففور سففنففیففیففن تففوده هففای  
گرسنه بفه جفان آمفده عصفبفانفی  
است و از ایفن حضفور قفاطف  و  
شعارهای سرنیونفی طف فب تفوده  
گرسنه مشوش شده است تفهفدیفد  
میکند: "اگر عنصر بفی ثفبفاتفی  
در تففحففوالت جففاری ادامفه سففیففدا  
بکند، اگر به آن درجه از نفارامفی  
برسیم طبقفه مفتفوسفط ایفران  تفا  
حففاال وارد صففحففنففه نشففده، وارد  
خواهد شد به این معفنفی کفه بفر  
اساب منفافف  طفبفقفاتفی خفودش  
وارد صحنه خفواهفد شفد. یفعفنفی  
نمی یفاد بفره زیفر بف فیفط  یف   
جنبش بی رهبفر، بفی گفتفتفمفان،  
بی سیاست و بی برنفامفه. مفیفاد  
مییه اقا منفافف  طفبفقفاتفی مفن  
چیه بر اساب مفنفافف  طفبفقفاتفی  
خودم، دو دو تا چهار تا میکفنفم   
من ثبات میخواهم مفن بفه سف فاه  
سفاسففدران اجففازه مففیففدم کفه بففیففاد  
حاکمیت ایماد کنفد، خفیفابفان را  
غفرق بفکففنفه، امففنفیفت را ایفمففاد  
بففکففنففه. مففال مففن، جففان مففن و  
ناموب مفن حفتفش بشفه...رففتفار  
طبقه متوسط در شرایط بفحفرانفی  
اگر سیش بیفاد ایفن خفواهفد بفود.  
و ...وقتی که در مصر سفیفسفی  
اومد طبقه مفتفوسفط گفتفت: آقفا  

 سرکوب کن!..." 
طبقه متوسط شهری به کسفانفی  
اطففالق شففده یففا خففودشففان بففه  
خففودشففان اعففطففا فففرمففودنففد کففه  
خواستند تواهر کنند بفهفتفر مفی  
فهمند کفه مفنفافف  جفامفعفه در  
کمفاسفت. در کفنفار دولفت کفه  
رسمفا نفمفایفنفده طفبفقفه ففرادسفت  
جفففامفففعفففه اسفففت، ایفففن طفففیفففر  
گریمورهای همین دولتها هسفتفنفد  
کففه چففهففره زشففت و کففثففیففر  
دولتهای سرمفایفه داری را مفی  
سففوشففانففنففد. درمففقففام کففارشففنففاب  
اقتصادی خواسفتفار اجفرای شفدن  

مصوباتی هستند که روز بفه روز  
بفه سفیفه روزی کفارگفران دامفن  
مففیففزنففد. در مففقففام کففارشففنففاب  
سیفاسفی و جفامفعفه شفنفاسفی و  
فرهنیی خواسفتفار عفقفب مفانفده  
ترین خواستها هستند. در سفوشفش  
جففامففعففه مففدنففی سففایففیففن تففریففن  
درخواستها را دارند. این بفخفش از  
طففبففقففه سففرمففایففه دار خففودش را  
روشنتکر طبقه متوسط میفخفوانفد  
چون لتش سرمایه دار و طفبفقفات  
باال در نزد توده مردم منفتفورتفریفن  
چففیففزهففاسففت. درحففکففومففتففهففای  
دیففکففتففاتففوری عففریففان مففانففنففد  
جفمففهففوری اسففالمففی بففرای خففود  
نفقفش خفیفرخفواهفانفه ای تفعفریفر  
کردند که تا دیر نشده دیفکفتفاتفور  
کمی بفه ایشفان اجفازه ففعفالفیفت  
بدهد و همیفشفه نفیفران از روزی  
هستند که تهیدستان بفه خفیفابفان  
بیایند، از این جهت به دیفکفتفاتفور  
حفففاکفففم از "بفففاب نصفففیفففحفففت"  
رهففنففمففودهففای مففیففدهففنففد. ایففن  
"قوم"  ) تعریتی است که سفروش  
از دسته جات سیفاسفی دارد کفه  
خففودش هففم جففز آنففهففاسففت!  بففه  
وقتش هی  چیزی از دیفکفتفاتفور  
حاکفم کفم نفدارنفد. ففرمفان "آقفا  
سففرکففوب کففن!" شففتففا، تففریففن  
تعریتفی کفه ایشفان از خفودشفان  
داده اند. چفون درسفت تشفخفیف   
داده انففد در فففردای سففرنففیففونففی  
حکومت دیکتفاتفوری  سفرمفایفه  
بففوسففیفف ففه سففابففرهففنففیففان ایشففان  
هی کاره میشونفد و شفایفد بفایفد  
جوابیویی برخی از تفبفهفکفاریفهفا  

 باشند. 
حقیقت این است به گفواه تفمفربفه  
دو قففرن اخففیففر مففنففشففا تففحففوالت  
جامعه بشری، تحوالت سفیفاسفی  
و رففففاه بشفففری اقفففدامفففات و  
تحرکات طبقه کارگربفوده اسفت.  
شمردن ت  تف  ایفن تفحفوالت  
درحوص ه این یادداشت نیفسفت. و  

از سوی دیفیفرسفر مفنفشفا هفمفه  
سففرکففوبففهففا وسففتففمففکففاریففهففا و  
تبهکاریها طبقه سرمایه دار بفوده  
است. این قفوم )طفبفقفه مفتفوسفط  
خود خوانفده  حفتفی نفمفی تفوانفد  
ی  موبایفل را در دسفت مفردم  
تهیدست ببیند. بفاور نفمفی کفنفد  
همین طبقات تفهفیفدسفت بفهفتفریفن  
استتاده از این امکفانفات امفروزی  
دارد میبفرد. تفکفنفولفوژی مفدرن  
امروزی بفاعف  شفده اسفت زبفان  
طبقات ساییفن دراز بفاشفد و دارد  
سعی میکند به کفمف  هفمفیفن  
وسی ه خودش را متشکل کفنفد و  
سازمان دهد. نمی تفوانفنفد هضفم  
کنند که این  توده مردم گرسفنفه  
چیونه در عفرض چفنفد روز از  
شففرق تففا غففرب و از شففمففال تففا  
جنوب ایران ع یه حکومت متبفود   
آنها قیام کرد و یکصدا خفواسفتفار  
رفتن جمهوری اسالمی شد. ایفن  
قوم از جم ه آقای سعید برزیفن بفر  
خففال، آنفف ففه کففه مففیففیففویففنففد  
میدانند طبقات سایین صدا دارنفد،  
رهففبففر دارنففد، گففتففتففمففان دارنففد.  
گتتمان شفان آزادی بفی قفیفد و  
شر  سیاسی است، بفرنفامفه شفان  
رفاه کل جامعه است و سفیفاسفت  
شان حضور همه جانبه و گسفتفرده  
مردم در تفمفام لفحفوفات تصفمفیفم  
گیری برای جامعه اسفت. ایشفان  
میدانند که طبقات سایفیفن حفتفی  
متحزب اسفت. حفزب خفودش را  

سال مبارزه کفه    ٢٢ دارد با تمربه  
عفزم کففرده انففد قففدرت سففیففاسففی  
سففرمففایففه را سففرنففیففون سففازنففد.  
دیکتاتور حاکم نصیحفتفهفای ایفن  
قوم را به گفوش نفمفی گفیفرد و  
مردم تهیدست هم فهمیده اند کفه  
چففاره ای نففدارنففد جففز سففرنففیففون  
کردن حکفومفت اسفالمفی. و در  
این مفیفان زمسفتفان مفی رود و  

 سیه رویی به اغال می ماند. 

 درخواست طبقه متوسط: آقا سرکوب کن!
 یاشار سهندی



٦٩٣2 دی 26  کارگر کمونيست  8 

 ٣ صفحه 

در بفحفبفوحفه انفقفالبفات، بفایفد بفا  
هفای انفقفالبفی حفر، زد. از    توده 

تعرض به متهب گتت. از انسفان  
گففتففت. از آزادی زن گففتففت.  
مرخ بر فالن شاه و فالن آخفونفد  
سر داد. از رفاه گفتفت و خفیف فی  
شعارهای دم دست دییر. از لفغفو  
اعدام و آزادی زندانفیفان سفیفاسفی  
گتت. ایفنفهفا، هفمفان شفعفارهفای  
س بی هستند. در ی  انقفالب و  

هفای اولفیفه آن،    بخصوا در گفام 
هفا سف فبفی    خواسفت اصف فی تفوده 

است. حکفومفتفی کفه امفروز در  
قدرت است، باید برود. مفرخ بفر  
جمهوری اسالمفی! ایفن خفواسفت  

هفای انفقفالبفی    اولیه و اص ی توده 
در همیفن انفقفالب سفیفش روسفت.  
بففحففثففهففای کشففا، دربففاره مففثففال  
حفزب )کففمفونفیففسفت  مففن بففرای  
سرنیونی ایفن رژیفم و بفرقفراری  
رژیم مفورد نفوفر خفودش مفبفارزه  

کند و اینکار و آن کفار مفی    می 
کند، آلترناتیومان ال و بفل اسفت،  

توانند بعضا بعنوان تفرمفز هفم    می 
 کار کنند. 

امففا بففه نففوففر مففن یفف  حففزب  
کمونیست در عین حالی کفه بفا  

زنفد و    های انقالبی حر، مفی   توده 
شعفارهفای سف فبفی را جف فویشفان  

کند، بفایفد    گرفته و سر رنر می 
با رهبران جنبشهفای اعفتفراضفی   
جنبش کفارگفری، جفنفبفش زنفان،  
بیکاران، جوانان و غیره هفم حفر،  
بزند. و این حر، زدن لزوما نبفایفد  
در تففوففاهففراتففی، در گففرمففاگففرم  
مبارزه خیابانی، کفه مفردم دارنفد  

زننفد بفاشفد.    شعارهای س بی می 
ایفن حفزب و ففعففالفیفنففش در هففر  
گامی که انفقفالب بفرمفی دارد،  
سففیففشففقففدم اسففت. فففعففالففیففن و  
کادرهایش در عین حالی کفه بفا  

های مثال جنفبفش کفارگفری    توده 
دربففاره سففرنففیففونففی جففمففهففوری  

زنففنففد، بففا    اسففالمففی حففر، مففی 
فعالین و رهبران این جنبش دربفاره  
آزادی، بففرابففری و حففکففومفففت  

 زنند.   کارگری حر، می 
 

اسظظاس سظظوسظظیظظالظظیظظسظظم 
 انسان است

برای حزب کمونیست کفارگفری،  
آنففف فففه کفففه در بفففرنفففامفففه و  

هفایفش مفحفوری اسفت،    قعطنفامفه 
الفففبفففتفففه کفففه انسفففان اسفففت.  

هفا    ها، قطعفنفامفه   ها، بیانیه   اطالعیه 
اش طوری تنویم شده انفد    و برنامه 

که انعکاسی از مشفغف فه اصف فی  
آن دربففاره رفففاه و رهففائففی انسففان  
اسففت. یفف  گففتففتففه مشففهففوری  
دارد: "اساب سوسیفالفیفسفم انسفان  
است". در سوسیالفیفسفم آن، هفمفه  
چفففیفففز حفففول انسفففان اسففففت.  
تکنولوژی باید در خدمفت انسفان  
باشد. کار باید بفرای رففاه انسفان  
بففاشففد. شففغفف ففی کففه ضففربففه بففه  

زند، بفایفد طفور    سالمت انسان می 
دیفیففری بشففود. رففاه و رهففائففی  
انسان بفرای یف  حفزبفی مفثفل  
حزب کمونیسفت کفارگفری، کفه  
جامعه سوسیالیستی و لفغفو کفار  
مففزدی هففد، اصفف ففی آن اسففت،  

 محور است.  
امففا انسففان بففرای یفف  حففزب  
بورژوائی، حتی اگر از آزادی و  
برابری هفم حفر، بفزنفد، انسفانفی  
است که با متهب، م یفت، نفداد،  
شغل، جنسیت و امثالهفم تفعفریفر  

شففود. حفد نففهفایففت آزادی و    مفی 
برابری انسفان بفرای یف  حفزب  
بففورژوائففی در یفف  جففامففعففه  
بورژوائی آزادی در انتفخفاب کفار  
و بیفکفاری، و بفرابفری در بفرابفر  

 قانون است.  
در سائین، توجه خوانندگفان را بفه  
دو شعار و جاییاه انسفان در ایفن  
شعارها، که یفکفی شفعفار حفزب  
کففمففونففیففسففت کففارگففری اسففت و  
دیففیففری شففعففار بففورژوازی، تففازه  
آنفهفم در زمفانفی کفه بففورژوازی  

ترین به حسفاب    توانست مترقی   می 
 کنم.   بیاید، ج ب می 

 
 مقایسه دو شعار

در انففقففالبففات، واضففح اسففت کففه  
جنبشهفا هفر چفقفدر هفم سف فبفی  

حر، بزنند، یف  جفائفی، مفثفال  
وقففتففی کففه در بففرابففر سففئففوال  
خبرنیاران و ژورنفالفیفسفتفهفا قفرار  

گیرند، باید آلترناتفیفو خفود را    می 
مطرح کفنفنفد. مفا تفا بفحفال در  

رو تففحفف ففیففل دربففاره    انففقففالب سففیففش 
جففمففهففوری ایففرانففی، حففکففومففت  

ایففم.    سففادشففاهففی و غففیففره شففنففیففده 
شعارهای جمهوری سوسیالیسفی،  
جفمففهفوری شفوراهففا و حفکففومففت  
کففارگففری را هففم در تففحفف ففیفف ففهففا  

ایفم. امفا مفحفتفوای شفعفار    شنیفده 
آلترناتیو سوسیالیستفی در تفقفابفل  
با آلترناتیفو بفورژوائفی چفیفسفت   
من اینما البفتفه از بفورژوازی در  

تفریفن بفرهفه از تفاریف  آن    متفرقفی 
زنفم. واضفح اسفت کفه    حر، مفی 

امففروزه حففکففومففت سففادشففاهففی و  
جففمففهففوری ایففرانففی تففرمففزهففای  
تفاریفخفنفد. حفکفومفت سفادشفاهفی  
خواب مسخره ی  عده سفاواک  

سرست است کفه هفنفوز    دوست شاه 
بر عف فیفه دم و  ٦٢٢٧ خبر انقالب  

دستیاه س طنت بفه آنفهفا نفرسفیفده  
 است. 

اما محتوای دو آلفتفرنفاتفیفو. مفا  
شعار "آزادی، برابفری، حفکفومفت  
کففارگففری" را در بففرابففر شففعففار  
"آزادی، برابری، بفرادری" انفقفالب  
فرانسفه، کفه در آن انسفان را از  

رهفانفد،    قید و بند سفادشفاهفی مفی 
ایم. "آزادی" در شفعفار    تعریر کرده 

انقالب فرانسه چنین تعریفر شفده  
است: "آزادی را انمام هر عفمف فی  
گویفنفد، بفدون آزار رسفانفیفدن بفه  
دییری. انفمفام حفقفوق طفبفیفعفی  

تفوانفد    هی ک  به هی وجه نفمفی 
محدود شود، میر هنیامیکه بفا  
حقوق افراد دییر جامعه تفعفارض  
سیدا کفنفد. مفحفدودیفت مفتکفور  
فففقففط تففوسففط قففانففون مشففخفف   

گردد." "بفرابفری" هفم چفنفیفن    می 
تعریر شده است: "قانون یفکفسفان  

هفا بفه    برای هفمفه"، "هفمفه انسفان 
صر، انسانیت برابر و در سیفشفیفاه  

باشند". "بفرابفری    قانون یکسان می 
یعنی قانون یکسفان بفرای هفمفه.  
چه قانون حمایت کفنفنفده و چفه  

ممازات کفنفنفده بفاشفد. بفرابفری  
بففاعفف  رففف  هففرگففونففه تففبففعففیففه  

گفردد".    ندادی و وراثت ارزش می 
گففویفد: "بففر    دربفاره "بفرادری" مفی 

دییران عم ی را انمام ندهید کفه  
خواهید دییران آن را بفر شفمفا    نمی 

انمام دهند و با دییران هفمفانفطفور  
رفتار کنید که دوسفت داریفد بفا  
شما رفتار شود". "برادری یفعفنفی  
در کنار هم بودن. همه باید بفرای  
بدست آوردن آن مبفارزه کفنفیفم تفا  
بتوانیم به کفمف  آن بفرابفری و  
آزادی خففود را نففیففز جففاودانففه  

 سازیم". 
اما حزب کمفونفیفسفت کفارگفری  
"آزادی و بفففرابفففری" انسفففان در  
سوسیالیسم را در تقابل بفا آزادی  
و برابری بورژوائی چنین تفعفریفر  
کرده است: "آزادى" يعفنفر رهفايفر  
کففامففل از قففدرت و حففاکففمففيففت  
اقتصادى، سفيفاسفر و ففرهفنفیفر  

دارى، يفعفنفر    سرمفايفه و سفرمفايفه 
رهاير از ک يه روابط، مفنفاسفبفات  

آور و سرکفوبفیفر    و نهادهاى اسارت 
جامعه بورژواير، يعنر رهفايفر از  
چنیال بردگر مفزدى، رهفايفر از  
انقياد طبقاتر، رهاير از سفرکفوب  
ماشين دولتفر بفورژوازى، رهفايفر  

حقفوقفر سفيفاسفر و انفقفيفاد    از بر 
فرهنیر، رهاير از سي ه متهب و  

هففاى    سفنففدارهفا و قففوانفيففن و ارزش 
خرافه آميز و عقفبفمفانفده جفامفعفه  

هففاى    مففوجففود، رهففايففر از سففتففم 
متهبر، قومر و جنسفر، رهفايفر  
از فقر و فالکت، جهفل و خفراففه  
و کففل تففبففعففيففضففات و مصففائففب  
جامعه بفورژوايفر. آزادی یفعفنفی  

عدم ترب از نفداشفتفن امفتفانفات  
بفففرخفففورداری از یففف  زنفففدگفففی  
انسففانففی. آزادی از فشففارهففای  
روحففی از دسففت دادن وففار و  
معیشت و خانه و واشانفه. آزادی  

حقوقی. "برابفرى"،    از استثمار و بی 
يعنر نه فقفط بفرابفرى حفقفوقفر و  
قانونر، نه فقط برابفرى شفهفرونفدان  
جففامففعففه از هففر قففوم و نففداد و  
جففنففسففيففت، بفف ففکففه بففرابففرى در  
امکانات مادى، در دسفتفرسفر بفه  
ابففزارهففاى ارتففقففا و شففکففتففتففن  
استعدادهاى ففردى و اجفتفمفاعفر،  
بففرابففرى در تففولففيففد و در زيسففت،  
برابرى در اعمال اراده در سرنفوشفت  
اقتصادى، سياسر و اداره جفامفعفه  

مفنفدى از    خود فف بفرابفرى در بفهفره 
محصوالت مادى و معفنفوى کفار  
و تالش اجفتفمفاعفر و بفرابفرى در  
مبارزه بفراى ففايفق آمفدن بفر هفر  

اى    عقبماندگر و کمبود فف بفرابفرى 
کففه تففنففهففا بففا درهففم کففوبففيففدن  
مالکيت خصوصفر بفورژوايفر بفر  
وسايل توليد و مبفادلفه، از مفيفان  
بردن بردگفر مفزدى و قفرار دادن  
وسايل توليد و ثفروت جفامفعفه در  
مالکيت جمعر و اشتراکر کف فيفه  
انسففانففهففاى سففهففيففم در فففعففالففيففت  
اجتماعر حاصل ميشود. بفرابفری  
یعنی رهائی از واهمه از داشفتفن  

ای انسففانففی بففرای خففود و    آیففنففده 
 خانواده خود. 

اما بخش مهم شعار سه ضف فعفی  
"آزادی، بفففرابفففری، حفففکفففومفففت  
کففارگففری" هففمففان "حففکففومففت  

 کارگری" است. از حکومت  
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کففارگففرى"، مففنففوففور حففکففومففت  
طففبففقففاتففر کففارگففران، حففکففومففت  
اسففتففثففمففار شففدگففان و تففولففيففد  
کنندگان کل ثفروت جفامفعفه بفر  
ع يفه اسفتفثفمفارگفران، حفکفومفت  
بردگفان مفزدى امفروز و نفاجفيفان  
فرداى جامعه، حکومفت کسفانفر  
که جامعه، نفتف  مفوجفوديفت و  
ثروت آن، بر کفار و تفالش مفدام  

بفاشففد.    آنفهفا بفنفا شففده اسفت مفی 
حکومت کارگرى يفعفنفر طفبفقفه  
کارگر متشکل بعفنفوان قفدرت و  
طففبففقففه رهففايففر بففخففش حففاکففم.  
حکومت کارگرى يعنر حکومفت  
سرکوب مقاومت استثمارگران در  
برابر رهاير بشفريفت تفحفت سفتفم.  
حکومت کارگرى يفعفنفر اعفمفال  
قدرت طبقه وارگر ع يه مدافعفان  
فقر و فالکت و استثمار و جفهفل  
و خففرافففه. حففکففومففت کففارگففرى  

يعنر ضمانت اجراير واقعر آزادى  
 و برابرى. 

 
سوسیالیسم را باید 
 جلوی جامعه گرفت

سففوسففیففالففیففسففم اکففنففون دارای  
بیشترین اقبال و شان ، بخصفوا  

ای مثفل جفامفعفه ایفران    در جامعه 
است. نه تنها سوسیالیسم در ایفن  
کشور دارای احزاب قفدرتفمفنفد و  
ففف فففکفففه   خفففوشفففنفففامفففی اسفففت، ب
سوسیالیستها در هر گفامفی کفه  
برای رففاه و مفقفاومفت در بفرابفر  
زورگوئی برداشته شده، سفیفشفیفام  

اند. در سطح بین المف ف فی هفم    بوده 
لولفو خفورخفوره "کفمفونفیفسفم" هفم  
دییر کامال رنر بفاخفتفه و در  
کشورهایی که مهفد ضفدیفت بفا  

انفد،    کمونیسم و سوسیالفیفسفم بفوده 
ی  شخصیت سیاسی بفا نفام و  

سففالتففتففرم سففوسففیففالففیففسففم نسففبففی،  
محبوبتریفن شفخفصفیفت سفیفاسفی  

شود و تفا دو قفدمفی رئفیف     می 
رود. فففعففال    جففمففهففور شففدن مففی 

سیاسی دییری با نام و سفالتفتفرم  
مارکسیستی و رادیکفال دو دوره  
سشففت سففر هففم عضففو مففحففبففوب  
شورای شهری مهفم در آمفریفکفا  

شود. کمونیست سفیفشفیفن، بفا    می 
تمام تب فیفغفات بفر عف فیفه سفابفقفه  
گتشته او، شهردار بزرگترین شهفر  
آمریفکفا و یفکفی از مفهفمفتفریفن  

شود. در خفود    شهرهای جهان می 
اروسا هم که شاهد بفودیفم جفرمفی  
کوربین بر شانه سوسیالیفسفتفهفا و  
کفمففونفیففسففتفهففا بففا اخفتففال، ر ی  
بففاالئففی رقففبففایففش را شففکففسففت  

دهففد و رهففبففر حففزب لففیففبففر    مففی 
شود. سوسیالیستها بفا    بریتانیا می 

همان نام و بعضا مارکسیسفت در  

انتخاباتهای سارلمفانفی، مفثفال در  
یففونففان، ایففتففالففیففا و اسفف ففانففیففا  

هفای زیفادی را تسفخفیفر    کرسفی 
کففنففنففد. نشففریففات مففعففتففبففرتففر    مففی 

بورژوازی، مثال نیویورک تایمفز،  
اند س س ه مقاالتی در    ممبور شده 

هففای مففتففمففادی بففه    طففول هففتففتففه 
انقالب اکتبر اختصاا بدهند. از  
آن بففعففنففوان یفف  واقففعففه مففهففم  
تاریخفی کفه کفارگفر بفه قفدرت  

انفد. هفر    خود واقر شد، یاد کفرده 
نشفففریفففه، روزنفففامفففه، رادیفففو و  
ت ویزیونی که بفه چفپ مفعفرو،  
شده باشد، بیشترین اعتفبفار را در  

 بین مخاطبین داراست. 
هفا را اکفر کفردم کفه    این نمونفه 

بیویم دییر کسی گول تب یفغفات  
هفای نفوکفر    ضدکمونیستی رسانه 

خورد. اکنون اگفر چفیفزی    را نمی 
باید در دستور ما کمونیفسفتفهفا و  

فعالین سیفاسفی کفمفونفیفسفت در  
انقالب ایران قرار بفیفیفرد، مفطفرح  
کردن سوسیفالفیفسفم و آلفتفرنفاتفیفو  
حفففکفففومفففت کفففارگفففری اسفففت.  
سففوسففیففالففیففسففم اکففنففون، بففا تففمففام  
مشففکففالتففی کففه یفف  انففقففالب  

تفوانفد    ای مفی   برای هفر انفقفالبفی 
داشفتففه بففاشفد، دارای بفیففشفتففریففن  
شان  است. کمونیستها به همیفن  
خاطر با آغوشی باز بفه اسفتفقفبفال  

 روند.   انقالب می 
 توضیح: 

"آزادی، بفففرابفففری، بفففرادری" را از  
ام.    سدیا اقفتفبفاب کفرده   دانشنامه ویکی 

شففعففار "آزادی، بففرابففری، حففکففومففت  
کارگری" را هم از "آرشفیفو عفمفومفی  

 ام.   کرده حکمت" اقتباب  
 ٢٢٦٢ ژانویه    ٦٢ 
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ناامفنفی مفحفیفط هفای کفار در  
جفمففهففوری اسففالمففی، سففدیففده ای  
است همزاد با این رژیفم سفرمفایفه  
داری اسففالمففی در ایففران. ایففن  
ناامنی در معدن هفای ففعفال در  
جمهوری اسالمی، ضریب بسفیفار  
بففاالیففی دارد. ریففزش مففعففدن و  
کشته و زخمی شدن مفعفدنفکفاران  
از حوادث سرشمار است. دردنفاک  
تریفن حفوادث مفعفدن، در مفعفدن  
های زغفال سفنفر اتفتفاق مفی  
افتد. یکی از خفطفرهفای مفعفادن  
زغال سفنفر، جفمف  شفدن گفاز  
های خطرناک است که گفاهفی  
کارگران در اعماق زمفیفن دچفار  
ختیی می شوند و گفاهفی نفیفز  
در اثر تراکفم گفازهفا و انفتفمفار،  
باع  ریزش خروار هفا سفنفر و  
خاک بر سفر کفارگفران مشفغفول  
در تففونففل هففا و سففبففب مففرخ  

 معدنکاران می شود. 
 

نمونه های زیادی از حفوادث در  
سال های اخیر در چین و شفیف فی  

و آرژانتین و افریقفای جفنفوبفی و  
ایران وجفود دارد، امفا ففمفایفعفی  
که حوادث معفدن در ایفران مفی  
آفریند به مراتب سفنفیفیفن تفر از  

 جاهای دییر جهان است.  
همین سارسال بفود کفه در مفعفدن  
زمسففتففان یففورت واقفف  در اسففتففان  
گ ستان، ده ها نتر از معفدنفکفاران  
بی دفاد جفان خفود را از دسفت  
دادند. ع ت اصف فی ایفن حفوادث  
ناگوار و جبران ناستیر نفه آن طفور  
که کارفرمایان و نمفایفنفدگفان آن  
هففا در وزارت کففار و سففازمففان  
تمارت و مفعفادن مفی گفویفنفد   
ماهیت این کار نیست، بف فکفه نفا  
ایمنی و بی توجهی کارففرمفایفان  
و سود ط بی های سیری نفاسفتیفر  
سفرمفایفه داری اسففت کفه نفمففی  
خواهد برای ایفمفن سفازی مفعفدن  
ها، هزینه کند. هفمفان طفور کفه  
بارها در گزارش هفای کفارگفران  
نمات یافته در معدن یورت آمفده  
بود، کارگران مفوارد مشفکفوک  
و خطر آفرین را چفنفدیفن بفار بفه  

کارفرما و نماینده ی او یفادآوری  
کرده بودند اما نه کارفرما و نفه  
بازرسان اداره ی کفار و سفازمفان  
آتش نشانی و خدمات ایفمفنفی و  
نه حتی کفارشفنفاسفان ایفمفنفی و  
بهداشت کار، به خاطر وابستفیفی  
شان بفه کفارففرمفا، تفوجفهفی بفه  
هشدترهای کارگران نفکفردنفد تفا  
این کفه آن ففاجفعفه ی انسفانفی  

 اتتاق افتاد. 
 

س  از آن چنین انتوار می رففت  
که حادثه ی یورت، زنر خفطفر  
را در تمام معدن های کشفور بفه  
صدا در بیاورد. اما مصاحفبفه ی  

ریفیف     ٦٢٣٠ دی مفاه    ٦٠ روز  
انففمففمففن زغففال سففنففر ایففران بففا  
خففبففرگففزاری دانشففمففویففان ایففران 
)ایسنا ، نشان داد کفه کفارگفران  
و خانواده هایشان _ گویا_ توقف   
بمایی نباید از معدن داران داشتفه  

 باشند! 
 "：محمد ممفتفهفدزاده  گفتفت 

عففمففال حففادثففه ی یففورت تففوجففه  

عفمفومفی را نسفبفت بفه ایفمفنففی  
معادن زغال سنر ج ب کفرد و  
اکنون ارزیابی هفای مفا سف  از  
این حادثه حفکفایفت از ایفن دارد  
که نق  هفایفی کفه مفنفمفر بفه  
حادثه زمستان یورت گ ستان شفد  
در دییر معادن نیز موجفود اسفت  
و این هشدار را به مفا مفی دهفد  
که امکان تکفرار مفمفدد حفادثفه  
مشابه در چنیفن فضفایفی وجفود  

 دارد." 
 

سخنان ریی  انممن زغال سنفر  
ایران، خی ی واضح اسفت. یفعفنفی  
هی  اقدام سیشیفیفرانفه ای بفرای  
حوادث کار، نه در معفدن یفورت،  
ب که در هی  معدن دییفری هفم  
صورت نیرفته اسفت. ایفن یف   
اعترا، تف فخفی اسفت کفه نشفان  
می دهد برای سرمایه و سرمفایفه  
دار فقط سود ارزش دارد نفه جفان  
کارگر. چون که لشکر انفبفوهفی  
از بیکاران در صفر انفتفوفار کفار  
هستند. هر چندنتر کارگری کفه  

در اثفر بفی تفوجفهفی کفارففرمفا،  
مصدوم شوند و از کار بیتفتفنفد و  
یا بمیرند، صدها نتفر وجفود دارنفد  
که به خاطر دستمزدی انفدک و  
بخور و نمیر، حاضرند جای آن هفا  
را سر کنند. و ایفن تفراژدی سفال  

 هاست که تکرار می شود.  
راه جفف ففوگففیففری از تففکففرار ایففن  
فمای ، داشفتفن تشفکفل مسفتفقفل  
کارگران معدن اسفت تفا بفا اراده  
ی جمعی به کارففرمفایفان فشفار  
بیاورند که بخشی از سود تفولفیفد  
شده به دست کفارگفران را بفرای  
تامفیفن ایفمفنفی مفعفدن هفا خفرج  

 کنند.  
اعتراضات اجتماعی در روزهفای  
اخیر زمینه را برای تحقفق آرزوی  
مففردم و کففارگففران و بففخففصففوا  
کففارگففران مففعففدن کففه هففمففانففا  
سرنیونی سرمایه داری اسفالمفی  
حاکم بر ایران است، بیش از سیفش  

 آماده کرده است.  
 آرش دشتی 

 ٦٢٣٠ دی    ٦٠  -  

 مرگ در معدن های زغال سنگ!
 آرش دشتی
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 ٦٦ صفحه         

  ٦٢٣٠ دی    ٧ مردم روز سنمشنبه  
در شهرهای  مشهد،  نفیفشفابفور،  
بیرجند، کاشفمفر و یفزد بفخفیفابفان  
آمففدنففد.  تففنففتففر و نففارضففایففتففی  
خففودشففان را  عفف ففیففه حففکففومففت  
جنایتکار اسالمی بفا مفرخ بفر  
خامنه ای، مرخ بر دیفکفتفاتفور  
در اعففتففراض بففه گففرانففی، فففقففر،  
بیکاری، و ع یه حکومت ففاسفد  
اسالمی و دزدان حاکم به نمفایفش  
گتاشتفنفد.  هفنفوز سفاعفاتفی از  

دی در    ٧ اعتراضات کفوبفنفده   
مشهد و ...  نیفتشفتفه بفود کفه  
صدای  مرخ بر خامفنفه ای و  
دیکتاتور برای نان کار آزادی در  
ده ها شهر در سطح سراسری بفهفم  
وصففل شففد. تففوفففان کففوبففنففده  
نارضایفتفی مفردم مفوج گفرففت،  
خیابانها فتح شد و انفقفالب بفرای  

 سرنیونی جاری شد.  
 

سیش درآمد انقالب جاری امفا در  
بطن تحوالت سیاسی فف اعتراضفی  
چففنففد سففال گففتشففتففه بففا حضففور  
کارگران، مع مان و بازنشسته هفا  
قابل ارزیابی ارزشی و اعتفراضفی  
اسففت. در چففنففد سففال گففتشففتففه   
اعتراضات کارگران یکی بعفد از  

 دیکری برسا میشود. 
 
درست چند روز قفبفل    ٣٠ آارماه    

از قیام سراسفری مفردم،  دمفای  
اعتفراضفات کفارگفران گفرم شفده  
بففود. هففمففه جففا اعففتففصففاب، راه  
سیمایی، تحفمف  و اعفتفراض بفود!  
کارگران نفیفشفکفر هفتفت تف فه و  
خففانففواده هففایشففان،  کففارگففران  
بففازنشففسففتففه فففوالد خففوزسففتففان و  
خانواده هایشان، کارگران اخراجفی  
شرکت بهره برداری نفتفت و گفاز  

هففمففراه بففا خففانففواده   گفف ففسففاران 
هایشان، کارگفران شفرکفت آهفاب  
سیفمفانفکفار شفهفرداری، کفارگفران  
بففازنشففسففتففه فففوالد اصففتففهففان،  
کفففارگفففزاران صفففنفففدوق بفففیفففمفففه  
کشففاورزی از سففراسففر کشففور،  

کارگران آریان فوالد بوییفن زهفرا،  
تمم  اعتراضی کارکنان ممتمف   
م  چفهفارگفنفبفد، کفارگفران راه  
آهن ج وی حرکت قطار تبریفز بفه  
مشففهففد را سففد کففردنففد، تففمففمفف   
اعتراضفی کفارگفران بفازنشفسفتفه  

تایر مقابل وزارت صفنفعفت و    کیان 
معدن، تمم  اعتراضی کفارگفران  
کارخانه ماشفیفن آالت صفنفعفتفی  
تففراکففتففورسففازی ایففران، تففمففمفف   
اعتراضی کارگران و سیمفانفکفاران  
سففد رودبففار، تففمففمفف  اعففتففراضففی  
کففارگففران الوان تففابفف ففو کففرمففان،  
تمم  اعتراضی کارگران سروففیفل  
ارومففیففه، تففمففمفف  اعففتففراضففی  
کارگفران سفازمفان فضفای سفبفز  
شففهففرداری اراک، اعففتففصففاب  
کففارگففران شففهففرداری مففریففوان،  
اعتراض مردم شفهفر سفردشفت بفه  
قتل کولبران، اعتصاب  کارگفران  
خط و ابنیه راه آهن انفدیفمفشف ،  
اعتصاب وارگران سارب جفنفوبفی،  
اعتراض سرسنل ممتفمف  سفالمفت  
در تفففبفففریفففز، تفففمفففمففف  جفففوانفففان  
خففرمشففهففری در اعففتففراض بففه  
بیکفاری و نفبفود ففرصفت هفای  
شففغفف ففی، تففمففمفف  و اعففتففراض  
کفارکفنفان گفروه ففوالد ارومفیففه،  
تحصن سرسفنفل بفیفمفارسفتفان امفام  
شهر ایالم،  تممعهای اعفتفراضفی   
برای آزادی کارگران و ففعفالفیفن  
کارکری و مفعف فمفان مفبفارز در  

هففای سففیففوسففتففه    بففنففد، اعففتففراض 
باختیان مؤسسفات اعفتفبفاری    مال 

هفای مفداوم    ورشکسته، اعفتفراض 
 به فساد و تبعیه. 

   
رونففد رادیففکففال شففدن    ٣٢ سففال  

خففواسففت هففا و اعففتففراضففات در  
 فضای سیاسی! 

در مففیففتففیففنففر و تففمففمففعففات  
اسفتفنفد    ٦٣ اعتراضی مع مان در  

بففودجففه  “ خففواسففتففهففای    ٦٢٣٢ 
،  ” عفففادالنفففه، آمفففوزش رایفففیفففان 

تحصیل راییان حفق بف فه هفای  
، مع م ب اخیفز بفرای رفف   ” ماست 

خط فقفر  “ ،  ” نه به تبعیه “ ،  ” ستم 
سه می یون حقوق ما ی  و نفیفم  

سولی کردن آمفوزش را  “ ،  ” می یون 
فقر و تفبفعفیفه  “،  ”متوقر کنید 

یف  درصفد  “ ،  ” دییر ب  اسفت 
، در  ” درصفد گفرسفنفه   ٣٣ تامین  

دست مع مان بود. این خفواسفتفهفا  
اگر چه برای اولفیفن بفار نفیفسفت  
مطرح مفیفشفونفد،امفا در شفرایفط  
سیاسی فففف اعفتفراضفی کفنفونفی  
جاییاه خاا و نوینفی در ادامفه  
رادیکال شدن اعتراضفات را سفیفدا  

 کرده اند. 
 

روند رادیکال شفدن مفطفالفبفات و  
اعتراضات در فضای سیاسی در  
ایففران، جففدیففد اسففت. اعففتففراضففات  

هستند. معف فمفان بفرای  ”  صنتی “ 
حقفوق بفیفشفتفر و عف فیفه ففقفر و  
معیشت زیر خفط ففقفر دسفت بفه  
تحفمف  و بفرگفزاری مفیفتفیفنفر  
اعتراضی مقابل مم   اسالمفی  
، زده اند. اعتراضات صنتفی امفا  
در محدوده مطالبات صنتی اسیفر  
نشده انفد، خفواسفتفهفا و بفنفرهفای  
بزرگی که هفر عفابفر و بفیفنفنفده  
میتینر و خفبفرنفیفار را بفخفود  
ج ب میکند، تصویر اعتفراضفاتفی  
هستند که ع یه شکا، طبقفاتفی  
و ع یه شرایط سخفت و نفاامفنفی  
معیشتی بفر اففراشفتفه شفده انفد.  
صداها و سخنرانی ها هم در ایفن  
راستفا هسفتفنفد. مفردم در سفطفح  
می یونی اعم  از کارگر، مفعف فم،   
سففرسففتففار، دانشففمففو  و مففردم در  
سففطفف  سففراسففری و مففیفف ففیففونففی  
بشرایط اقتفصفادی و اجفتفمفاعفی  

 کنونی ناراضی هستند. 
 

اعتراض به زندگی زیر خفط ففقفر  
سدیده اجتماعی وسی  و سفردامفنفه  
ای شففده اسففت. هففمففه جففا در  
مففیففتففیففنففر و تففمففمففعففات و  
اعتصابات مطالبات رادیکفالفتفر و  
مففقففاومففت و تففداوم اعففتففراض و  

 اعتصاب، بیشتر شده است. 

شففرایففط کففنففونففی تففحففت تففاثففیففر  
رادیفففکفففال شفففدن اعفففتفففراضفففات  
خواستهایی را در جامفعفه مفطفرح  
کرده است که بفه مفانفیفتفسفت و  
مطالبات همه گیر و مفیف فیفونفی  
کارکنان جامعه تبدیل شفده انفد.  

بففودجففه عففادالنففه، آمففوزش  ” شففعففار 
، تفحفصفیفل رایفیفان حفق  ” راییان 

خففواسففت  ”  بفف ففه هففای مففاسففت 
می یونی مردم در ایران است. ایفن  
خففواسففت یففکففی از امففیففال و  
آرزوهای عمیقفا طفبفقفاتفی مفردم  
کارکن در جامعه اسفت. هفزیفنفه  
تحصیل کودکان و جوانان یفکفی  
از مسائل مهفم طفبفقفاتفی اسفت.  
تامین هزینه تحصیل کفودکفان و  
جوانان در خانواده های کفارگفری  
و مزدبییران، کار شاق و سختفی  
شده اسفت. اعفتفراضفات کفنفونفی  
اقفففدامفففی اسفففت در راسفففتفففای  
انففعففکففاب مففیفف ففیففونففی مصففائففب  
اجتماعی و گامهایی بف  قفوی  
و محکم هسفتفنفد بفرای ارتفقفا و  
شکل دادن بمبارزه ای طفبفقفاتفی  
عفف ففیففه وضفف  سففرمففایففه داری و  
استثفمفار وحشفی آنفهفا و عف فیفه  

 هیئت حاکم و در قدرت. 
 

مردم در ایفران بفه وضف  مفوجفود  
نفاراضفی هسفتفنفد. حفقفوق هففای  
تففمففومففی، اخففتففالب و دزدی و  
چ اول با بفیفکفاری مفیف فیفونفی و  

برابر زیر خط ففقفر  ٢ دستمزد های  
ففقفر و تفبفعفیفه  “ با شفعفارهفای  

یف  درصفد  “ ،  ” دییر ب  اسفت 
،  ” درصففد گففرسففنففه   ٣٣ تففامففیففن  

بمصا، کشفیفده شفده انفد. مفردم  
ناراضی عمال مییویند ایفنفهفا را  
نمی دیریم و سکوت نفکفرده انفد و  
سرنوشتشفات را بفه قضفا و قفدر  

 نمیخواهند بس ارند. 
 

کارکنان می یونی جامفعفه بفا در  
بفودجفه  “ دست گرفتن شعفارهفای  

،  ” عفففادالنفففه، آمفففوزش رایفففیفففان 
تحصیل راییان حفق بف فه هفای  

، مع م ب اخیفز بفرای رفف   ” ماست 
خط فقفر  “ ،  ” نه به تبعیه “ ،  ” ستم 

سه می یون حقوق ما ی  و نفیفم  
سولی کردن آمفوزش را  “ ،  ” می یون 

فقر و تفبفعفیفه  “،  ”متوقر کنید 
یف  درصفد  “ ،  ” دییر ب  اسفت 

عفمفال  ”  درصد گرسفنفه   ٣٣ تامین  
عف ففیففه شففکففا، طففبففقفاتففی صففر  
بندی کرده اند. هم نانکه اشفاره  
شففد رونففد کففنففونففی تففاره اسففت،  
جففامففعففه از مففوضفف  تففدافففعففی و  
س ردن سرنوشت خود به انفتفوفار و  
سکون وارد فاز عبور جفدی شفده  

مفردم در    ٣٠ است، در  دی ماه  
سففطففح سففراسففری بففا مففرخ بففر  
خامنه ای و خواست های عمیقفا  
طففبففقففاتففی و سففیففاسففی عفف ففیففه  
بیکاری، گرانی و فقر  اعفتفراض  
را با سرنیونی و با شرود انفقفالب  

 جاری کردند.    
 تحت تاثیر    ٣٢ در سال  

 

 کارگران و انقالب جاری
 نسان نودینیان
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اعتراصات رادیکال نوشتفم  چشفم  
اندازه قیام خیابانی، انقفالب بفرای  
معیشت و یف  دنفیفای بفهفتفر،  
انقالب برای ساک سازی هفیفئفت  
حاکمه خود نیفر رونفدهفای قفابفل  
بففررسففی هسففتففنففد، خففارج از ایففن  
احتماالت شرایط نوین جدیفد خفود  
سیش درآمد تحمیل خفواسفتفهفایفی  
صنتی فف سیفاسفی اسفت کفه در  
چففنففد سففال گففتشففتففه کففارگففران،  
کارمندان و، سرستاران و مفعف فمفان  
برای آنها مبارزه کرده انفد. دولفت  
و کففارفففرمففا در مففوارد زیففادی  
تحت فشفار اعفتفراضفات مفوجفود  
عقب نشینی کرده و یفا عفاقفبفت  

 اندیشی کرده اند.  

 
با اعفتفراضفات کفوبفنفده و مفداوم  
مففردم و کففارگففران در اشففکففال  
اعتصاب، راه سیمفایفی و تفمفمف ،  
دیففوار خففتففقففان سففیففاه حففکففومففت  
اسالمی فرو ریفخفتفه شفده اسفت.  
مرخ بر خامنه ای و مرخ بفر  
دیکتاتور تابوی خفتفقفان سفیفاه و  
حففاکففمففیففت خففونففیففن حففکففومففت  
جففنففایففتففکففار اسففالمففی را درهففم  
شکست. در جفامفعفه و در بفطفن  
اعفففتفففراضفففات جفففاری و قفففیفففام  
می یونی برای نان، کار و آزادی   
صفدهففا سففخفنففور و آژیفتففاتففور در  
تممعات اعتفراضفی عفروج کفرده  
اند. مردم بفا اسفتفواری انفقفالبفی  

خواستهایشان را عف فیفه گفرانفی،  
بفیفکفاری، ففقفر و عف فیفه فسففاد  
حففاکففمففان رژیففم اسففالمففی بففیففان  

 میکنند. 
نقطه قدرتی کظه امظروز و 
در دل پیشروی های انقالب 

 جاری مهمند!
دسففتففاورد قففابففل اتففکففا جففنففبففش  
کارگری دسترسی به سخنیویفان  
و ففعفالفیفنفی اسفت کفه عف فنفی  
هستنفد، مفورد اعفتفمفاد مفردم و  
کارگران هستند، نام و مفوقفعفیفت  
آنها برای مردم و جامعه شنفاخفتفه  
شده است. ابراز وجود  فعفالفیفن و  
سخنیویان کارگفران و مفعف فمفان   
در دادن اففففق و دورنفففمفففا، و  
نفمفانففیفدگفی کفردن خففواسفتفهففای  

کارگران در   شفرایفط مف فتفهفب   
کنونی  تاثیرات مهفم و تفعفیفیفن  
کننده ای خواهد داشت. جفنفبفش  
کارگری از وجفود صفدهفا رهفبفر  
عم ی، سخنیو و ففعفال جفنفبفش  
طبقاتی کارگران بر خود میبفالفد.  
جنبش کارگری در ایفران در ایفن  
زمینه قویترین سیشروی را داشفتفه  
است. در تاری  نیم قفرن گفتشفتفه  
جنبش کارگری از وجود رهفبفران  
و سففخففنفیففوهففای کفارکففران کففه  
سوسیالیستی فکر میکننفد، کفه  
به فدرت سفیفاسفی، و تفغفیفیفرات  
بنیفادی در زنفدگفی تفوده مفردم  
فکر میفکفنفنفد، بفرخفوردار نفبفوده  
اسففت.  بسففط و گسففتففرش ایففن  

دستاورد کماکان بفرای تفحفکفیفم  
رابففطففه جففامففعففه بففا کففارگففران و  
کارکنان می یونی اهمیت بفاالیفی  
دارد. کففارگففران سففیففشففرو بففایففد  
خواهان استقالل طبفقفه کفارگفر و  
ایماد تشکهای کارگری باشنفد.  
مهم این است کارگران سفیفشفرو و  
سفوسفیففالفیفسففت مفف فزومفات ارتفقففا  
شرایط کنونی را ففراهفم کفنفنفد.  
متحد شدن و خیز برداشفتفن بفرای  
تغیفیفرات سفایفه ای و مفتفشفکفل  
کردن کارگران سیش درآمفد گفام  
نهادن بفه دوره نفویفن و تفحفکفیفم  

 بافته است.  
 ٦٢٣٠ دی    ٢٢ 
 ٢٢٦٢ ژانویه    ٦٢ 

 انقالب مردم ایران، انقالب همه مردم منطقه است
 نیازمند حمایت طبقه کارگر و همه آزادیخواهان است!

 حزب کمونیست کارگری چپ عراق 

هشففت روز اسففت کففه حففرکففت   
انقالبی توده ای در ایفران عف فیفه  
حکومت اسالمفی ادامفه دارد و  
هم نان گسترده تر و قدرتفمفنفدتفر  
میفشفود. بفیفش از هفتفتفاد شفهفر  
تاکنون در سفراسفر ایفران در ایفن  
حرکت شرکت داشته اند. صفدهفا  
هزار نتر در ایفن حفرکفت شفرکفت  
داشففتففه و نففهففادهففای مففخففتفف ففر  
حففکففومففتففی مففورد یففورش قففرار  
گرفته اند. تصاویر خامنفه ای و  
دیففیففر کففاربففدسففتففان حففکففومففت  
اسالمی سفایفیفن کشفیفده شفده و  
سففوزانففده شففده انففد. خففودروهففای  
بسیج و س اه ساسداران و نفیفروهفای  
مسف فح و سفرکفوبفیفر حفکفومفت  
سوزانده شده اند. تا کفنفون دهفهفا  
نتر از طفر، نفیفروهفای سفرکفوب  
حکومت اسالمی مفورد اصفابفت  
گ وله قرار گرفته و جان خفود را  
از دسفت داده انفد و هفزاران نفتفر  
بفففازداشفففت شفففده انفففد. مفففراکفففز  
نففیففروهففای مسفف ففح حففکففومففت در  
مناطقی مورد حم ه قرار گفرففتفه  

 اند. 
در ابتدا مردم عف فیفه بفیفکفاری و  
فقر به میدان آمدند امفا بسفرعفت  
شعارها و مطالبات مفردم از ایفن  
مرح ه عبور کفرد و شفعفارهفای،  
"مرخ بر دیکتاتور"، "حفکفومفت  
اسالمی نمیخواهفیفم"، نفان، کفار،  
آزادی" و دهفهفا شفعفار دیفیفر از  

در راسففتففای بففزیففر    سففوی مففردم 
کشیدن حاکمیت خونین و اعفدام  

 اسالمی سر داده شد. 
  

ویدگفی ایفن تفوفاهفرات هفا ایفن  
است که جوانان و زنان در سفطفح  
گسففتففرده ای در ایففن حففرکففتففهففا  
شرکت دارند. سرت کردن حفمفاب  
اسالمی به بخشی سمب فیف  از  
این حفرکفت تفبفدیفل شفده اسفت.  
حکفومفت اسفالمفی بفعفنفوان سفر  
منشاء جنبش اسالم سفیفاسفی در  
منطقه، حامی تمامی نفیفروهفای  
اسالمی ضد بشفری، ضفد زن و  
ضد کارگر است و سفر مفنفشفاء  
سرکوب و سیه روزی، جفنفر و  

خانه خرابی نه تنفهفا بفرای مفردم  
ایران ب کفه بفرای تفمفامفی مفردم  
مففنففطففقففه اسففت. بففزیففر کشففیففدن  
حکومت اسالمی در ایران یفعفنفی  
درهم شکستن ق عه نکبفت اسفالم  
سیاسی در منفطفقفه. قفیفام مفردم  
ایران، قیامی ع فیفه دشفمفن تفوده  
های مردم منطقه است. تفاثفیفرات  
انقالب مردم ایران گسفتفرده تفر از  
جغرافیای ایران است. بفه هفمفیفن  
خاطر است که تمامی نفیفروهفای  
مرتم  و اسالمی در منفطفقفه، از  
حزب ال ه گفرففتفه تفا مفالفکفی،  

مففمفف فف     حففزب الففدعففوه و از 
اعالی  اسالمی و عف فی بفاسفیفر  
گرفته تا اوردوغان، اسد و دیفیفر  
کهنه سرستان، همیفی صفدایشفان  
بففرای حففمففایففت از حففکففومففت  
اسالمی ب ند شفده اسفت. امفر و  
وظففیففتففه طففبففقففه کففارگففر، مففردم  
زحمتکش و آزادیخواه در مفنفطفقفه  
است که بطور جفدی از انفقفالب  

 مردم ایران حمایت کنند.  
حزب کمونیست کارگفری چفپ  

عراق تمامی آزادیخواهان، طفبفقفه  
کففارگففر و کففمففونففیففسففت هففا در  
منطقه را ففرا مفیفخفوانفد کفه از  
انقالب مفردم ایفران بفویفده طفبفقفه  
کارگر و کفمفونفیفسفم کفارگفری  
برای بفه سفیفروزی رسفانفیفدن ایفن  
انقالب تا دستفیفابفی بفه تفمفامفی  
اهدا، رهایی بفخفش آن حفمفایفت  
کففنففنففد. سففرنففیففونففی حففکففومففت  
اسالمی در ایران، افق برسفا کفردن  
انقالبات کارگری و آزادیخواهفانفه  
را برای رسیدن به آزادی، بفرابفری  

و رفاه در منطقه در دسفتفور قفرار  
 خواهد داد. 

  
سرنیون باد حفکفومفت اسفالمفی  

 ایران! 
سیروز باد مفبفارزه انفقفالبفی مفردم  

 ایران! 
زنده باد مبارزه انترناسیونالفیفسفتفی  

 و سوسیالیستی! 
حزب کمونیست کارگفری چفپ  

 عراق 
 ٢٢٦٢ ژانویه    ٢ 

 کارگران و انقالب جاری                 نسان نودینیان
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اعتراضات ادامفه دار تفوده هفای  
جففان بففه لففب آمففده از ، فففقففر و  
بیکاری و گرسنیی وگفرانفی و  
تورم و اختالب و دزدی و ... در  

شفهفر    ٦٢٢ خیابانفهفای بفیفش از  
شرود شد، و جفمفهفوری اسفالمفی  
سففرمففایففه داری بففرای خففامففوش  
کففردن آتففش اعففتففراضففات شففدت  
سففرکففوب و دسففتففیففیففری هففا را  
افزایفش داده بفا روش و اشفکفال  
مفخففتفف فر اقففدام بففه کشفتففن ، و  
دسففتففیففیففری و زنففدانففی کففردن  
نوجوانان و جفوانفان کفرده اسفت ،  
مففامففوران و عففوامففل جففمففهففوری  
اسالمی نوجوانان و جفوانفان را در  
خففیففابففانففهففا هففد، گفف ففولففه هففای  
جنیی قرار داده برخی را کشفتفه  
، تففعففدادی را زخففمففی کففرده و  
بسیاری را مفورد ضفرب و شفتفم  
قرار داده و در هتتفه اول بفیفش از  

نتر را دسنفیفیفر کفردنفد ،    ٢٢٢٢ 
سفف فف  در حففالففی کففه هففنففوز  
دستییفری هفای بفرنفامفه ریفزی  
شففده ادامففه دارد ، در زنففدانففهففا  
تعدادی از دسفتفیفیفر شفدگفان را  
عمدا" برای تفرسفانفدن تفوده هفای  
معترض زیفر شفکفنفمفه آگفاهفانفه  
کشته به دروغ ع ت مرخ آنفهفا  
را خودکشی یا سکته اعالم مفی  

 کنند. 
در سی سرکوب برنامه ریزی شفده  
، مففامففوران امففنففیففتففی مففهففدی  
توس ی فعال کفارگفری و ففارغ  
التحصیل رشتفه مفعفمفاری را در  

از    ٦٢٣٠ دی مففاه    ٦٢ شففب  
منزلش ربوده همراه لوازم شخفصفی  
اش به زندان اوین بردند ،به دنفبفال  
سیییفری هفای صفورت گفرففتفه  

  ٦٦ توسط خانواده وی با گتشفت  
روز هففنففوز هففیفف  اطففالعففی از  

وضعیت مهدی در دست نفبفوده و  
هی  مقفام مسفئفولفی سفاسفخفیفو  
نففیففسففت. بففایففد بففا اعففتففراضففات  
گسفتفرده و تففداوم دار جففمفهففوری  
اسالمی را وادار کنیم مسئفولفیفت  
دستییری و مسئولیت حتش جفان  
آنها را رسما" به عفهفده بفیفیفرد و  
هر چه زودتر زندانیان سفیفاسفی و  
دستییر شدگفان اخفیفر از جفمف فه  
مهدی توس ی را آزاد کنفد. الزم  
به اکر اسفت چفنفد روز قفبفل از  
شففرود اعففتففراضففات تففوده هففا در  
خیابان ها در تممعی که مفقفابفل  
زنففدان اویففن بففرای آزادی رضففا  
شهابی برگزار شده بفود مفامفوران  
جففمففهففوری اسففالمففی مففهففدی  
توس ی را مفورد ضفرب و شفتفم  

 قرارداده بودند  
باید بدانیم امفکفان کسفب آزادی  
زندانیان به قدرت اعفتفراضفی مفا  

بستیی دارد باید هرچه بیشفتفر و  
از هر طریق ممکفن حفکفومفت را  
تحت فشار قرار بدهیم تا مفمفبفور  
به آزادی زنفدانفیفان شفود ، زمفان  
دففاد از زنفدانففیفان هففمفیففن امففروز  

 است. 
کارگر زندانی ، زندانی سفیفاسفی  

 آزاد باید گردد. 
 سندیکای نقاشان استان البرز 

 ٦٢٣٢ دی ماه    ٢٢ 

کظظرمظظانشظظاه تظظالش 
برای گرفتن مظجظوز 
برای جمعیت دفظاع 

 از کودکان .
 

روزهای اول ورود ما جمظعظی 
از فظظعظظالظظیظظن حظظقظظوق کظظودک 
برای تسهیل کار وفظعظالظیظت 
وامدادرسانی مان با نوشتظن 
درخواستی بظه هظالل احظمظر 
سظظر پظظل  هظظاب مظظراجظظعظظه 
کظظردیظظم و در صظظدد تظظالش 
بودیم به فعالیظت وکظارمظان 
وکمک کردن به مردم اسظیظب 
دیده وجه قانونظی بظدهظیظم 
وبهانه ای به دست مسظوالن 
حکومتی ندهیم مظن بظهظنظام 
ابراهیم زاده وهمکارم سعید 
یظظوزی وفظظایظظر رسظظولظظی وبظظا 
همراهی تعدادی از دوستظان 

وهمراهان بظومظی بظه هظالل 
احمر سرپظل  هظاب رفظتظیظم 
اما با وجود تمام تالشظمظان 
متاسفانه موفر به دریظافظت 
مجوز نشدیم اما مظا کظوتظاه 
نیامدیم وبه کار وفظعظالظبظت 
وامظظداد رسظظانظظی بظظه مظظردم 
اسیب دیده ادامه دادیم امظا 
بظظا وجظظود فضظظای امظظنظظبظظتظظی 
ومظظیظظلظظیظظتظظاریظظزه بظظودن شظظهظظر 
سرپل متاسفانه نتظونسظتظیظم 
در شظظهظظر بظظمظظانظظیظظم وکظظار 
وفظظعظظالظظیظظت وپظظیظظش بظظبظظریظظم 
مجبظور شظدیظم در روسظتظای 
کوییک حسن مستقر بشیم . 
امروز باز ما با تظوجظه بظه 
نیاز اساسی مردم به کظمظک 
وبا توجه به فصل سرمظا و 
نظیظاز سظنظجظی هظای صظظورت 
گرفته وتماس مردم منطقظه 
با ما طی روزهای اینده به 
منطقه زلظزلظه زده .اعظزام 
هستیم .حمظایظت وکظمظکظهظای 

خود را از ما دریظ  نظکظنظیظد 
مردم کرمانشاه به حظمظایظت 
 های من وتو نیاز دارند .

ایظنظکظه ضظمظن  اما نکته مظهظم
تشظظظکظظظر وقظظظدر دانظظظی از 
دوستان وهمراهظان اقظایظان 

شظظاهظظو حسظظیظظنظظی ومظظهظظتظظاب 
مظظحظظمظظدی وشظظهظظره مظظخظظتظظاری 
وخانواده حاج کظریظم بظایظد 

 گفت 
 

جظمظعظیظظت دفظاع از کظودکظظان 

دوبظظاره مظظجظظوز خظظودرا بظظا 
تظظالش بظظی وقظظفظظه فظظعظظاالن 

 کودک بدست آورد
بهنام ابظراهظیظم زاده فظعظال 

 حقوق کودک
 

 جمعیت دفاع از کودکان دوباره مجوز خودرا با تالش بی وقفه فعاالن کودک بدست آورد
 بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودک

 مهدی_توپچی و تمامی زندانیان سیاسی آزاد باید گردند! 
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 حضار محترم  
کفویسفت هسفتفم،    من هانف  سفالفم 
سیاسفی اتفحفادیف     ف   نمایند صنتی 

کففارگففران صففنففایفف  ففف ففزی کففه  
کففارگففران صففنففعففتففی سففوئففد را  
متشکل میکند. مفن بفه ایفنفمفا  

ام تففا سشففتففیففبففانففی خففودم و    آمففده 
اتففحففادی صففنففایفف  ففف ففزی را از  
مففبففارز مففردم ایففران بففرای آزادی  

ای برای حفقفوق    ابراز کنم  مبارزه 
 انسانی و دمکراسی.  

   
دمکراسی مست زم حقوق انسفانفی  

ففف    اسففت تففا بففتففوانففد عففمففل کففنففد  ففف ف
حقوقی مانند آزادی بیفان، آزادی  
مففطففبففوعففات، حففق تففمففمفف  و  
تواهفرات. خفودم قصفد دارم کفه  
راجفف  بففه مففبففارزه بففرای حففق  

یابی صنتی صحبت کفنفم،    تشکل 
حقی که اگفر نفخفواهفم چفیفزی  
بیویم، دستکم بایفد بفیفویفم کفه  

 امروزه در ایران نقه میشود.  
 

یفابفی صفنفتفی    حاال چفرا تشفکفل 
مهم است  بفرای ایفنفکفه وقفتفی  
انسانها باهم مبارزه مفیفکفنفنفد بفه  
دستاوردهای به مراتب بفیفشفتفری  
میتوانند نائل شوند تفا آنفکفه هفر  

اش را    کسی به تنفهفایفی مفبفارزه 
سیش ببرد. انسفانفهفا بفه کفمف   
یکدییر میتوانند بر کار خود، بفر  
محیط کفار، بفر دسفتفمفزد و بفر  
شرایط مهفم دیفیفر اعفمفال نفتفوا  
کنند. طبعا این برای ففرد خفوب  
است، اما این چفیفزی اسفت کفه  
در جوام  احساب ایمنی و ثفبفات  

هفای آزاد    ایماد میکند. اتفحفادیفه 
و مسفتفقفل یفکفی از مفؤثفرتفریفن  
وسایل برای تحکیفم جفنفبفشفهفای  
دمکراتی  و ارتقای رفاه مفردم  

 هستند.  
آزادی تشکیل اتفحفادیفه در ایفران  
بیش از حد مفحفدود اسفت. ایفران  

ای سففازمففان    نففامفف  سففایففه   مفقففاولفه 
جففهففانففی کففار در مففورد حففقففوق  
اساسی صنتی را امضفا نفکفرده  

نفامف  شفمفار     است  نه مقفاولفه 
دربار  حق تشکفل را و نفه    ٢٧ 

  ٣٢ نففامفف  شففمففار     مففقففاولففه 
دربار  متاکرات دستممعفی را.  

  ٦٢٢ نام  شمفار     حتی مقاوله 
دربار  حداقل سن برای اشفتفغفال  

 را هم امضا نکرده است.  
 

شرایط در بازار کار سخفت اسفت،  
بفففاالخففف  بفففرای زنفففان. وجفففه  
مشخص  شفرایفط کفار عفبفارت  
است از دستمفزد سفایفیفن، روزکفار  
طففوالنففی و فففقففدان ایففمففنففی در  
مففحففیففط کففار. نففداشففتففن امففکففان  
تأثیرگتاری شفاغفالن چشفمفیفیفر  
است. با وجود آنفکفه قفانفون کفار  

سفال را    ٦٢ اشتغال کودکان زیفر  
ممنود کرده، کار کفودکفان رواج  

 دارد.  
 

کارگران ایران، روی کفاغفت، حفق  
هفای صفنفتفی را    ایماد اتفحفادیفه 

دارند، اما در عفمفل هفیف  نفوفام  
صفنففتفی مفتففشفکفف فی در کشففور  
وجود ندارد. دولت هفیف  تشفکفل  

ای را بفففه رسفففمففیفففت    صففنفففتففی 
نمفیفشفنفاسفد اال آنفهفائفی را کفه  
کامال وابسته به دولفت و تفحفت  
کنترل آن هستند. آن تشفکف فهفای  
صنتی آزاد و مستقف فی هفم کفه  
به رغم اینها وجود دارنفد جف فوی  
انفمففام کففار صففنففتفی روزان آنففهففا  

 گرفته میشود.  
تففوففاهففرات، تففمففمففعففات عفف ففنففی،  
اعففففتففففراضففففات خففففودجففففوش و  
اعتصابات بفا خشفونفت سفرکفوب  

کنندگان در آنهفا    میشود و شرکت 
را خففطففر دسففتففیففیففری تففهففدیففد  
مففیففکففنففد. رهففبففران سففازمففانففهففای  
صنتی مستقل دائما در مفعفرض  
تهدید، خشونت و ضفرب و شفتفم  
قرار دارند و بفه زنفدان مفیفاففتفنفد  
که در آن شکنفمفه شفدن عفادی  
است. تمام اینها ففقفط بفه خفاطفر  
این است که شفخف  از حفق بفه  

الم ف فی    رسمیت شناخته شد  بین 

خود برای دفاد از حفق کفارگفران  
 استتاده کرده است.  

 
اتحادی  کارگران صنای  فف فزی  
به اتتاق اتحادی کارگفران حفمفل  
و نفففقفففل، اتففحفففادی کفففارگفففران  
شففهففرداریففهففا و کففنففتففدراسففیففون  

های کارگفری سفوئفد در    اتحادیه 
طففی سففالففهففای اخففیففر دربففار   
نففحففو  رفففتففار بففا تففعففدادی از  
رهبفران تشفکف فهفای صفنفتفی در  
کشفور بفه رئفیف  جفمفهفور ایفران  

اند. این اعفتفراضفات    اعتراض کرده 
 در مورد افراد زیر بوده است:  

 
زاده، دبفیفر اتفحفادی    جعتر عفوفیفم 

آزاد کارگران ایران، کفه بفه سفنفج  
سال زنفدان مفحفکفوم شفده اسفت.  
محمفود صفالفحفی، رهفبفر اسفبفق  
اتحادی  خبازان، محکفوم بفه نفه  
سال زندان که از بیماری ک فیفوی  
رنج میبفرد. اسفمفاعفیفل عفبفدی،  
دبیر کانون صنتی مع مفان ایفران،  
که به شش سال زنفدان مفحفکفوم  
شده اسفت و مفحفمفود بفهفشفتفی  

لفنفیفرودی، سفخففنفیفوی کفانففون  
صنتفی مفعف فمفان ایفران، کفه بفه  
چهارده سال زندان مفحفکفوم شفده  
است. هم فنفیفن در مفورد رضفا  
شهابی، عضفو هفیفئفت مفدیفر   
سندیکای کارگران شرکت واحفد  
اتوبوسرانی تهران، که در زنفدانفی  
که محکومیت شش سال خود را  
س ری میکند هفمفیفن یفکفی دو  
هتته سفیفش دچفار سفکفتفه شفد.  
عففالوه بففر ایففن، او از صففدمففات  
ناشی از شکنمه که در زندان بفه  
 او وارد شده به شدت رنج میبرد.  

 
این رهبران فقط چفنفد نفمفونفه از  

ای هسفتفنفد    خیل فعاالن اتفحفادیفه 
که زنفدانفی، مفحفکفوم و غفالفبفا  

اند، تفنفهفا بفه خفاطفر    شکنمه شده 
اینکه اینها از حفق انسفانفی خفود  
بفرای مفتفشفکففل شفدن در یفف   
تشکل صفنفتفی آزاد و مسفتفقفل  

هفایفی    اند. اینها نمونه   استتاده کرده 
از عففدم مففطفف ففق رعففایففت حففقففوق  
اساسی انسفانفی تفوسفط رژیفم و  
دسففتففیففاهففهففای قضففایففی ایففران  

یففافففتففیففان    هسففتففنففد. مففا، تشففکففل 
صففنففتففی در سففوئففد، سففیففیففرد و  

ای    زندانی کردن فعفاالن اتفحفادیفه 
آزاد و مستقل ایفران را مفحفکفوم  

 میکنیم.  
 

من خواست خفودمفان را از رژیفم  
ایران در اینما تکرار میکفنفم کفه  
اینها فورا بفایفد آزاد شفونفد و از  

 تمامشان باید رف  اتهام شود.  
 

و بففه تففمففام شففمففا کففه بففرای  
دمکراسی، حقوق انسانفی و حفق  
تشکل مبارزه میکنید تا بتفوانفیفد  

تان را بهفتفر کفنفیفد    شرایط زندگی 
میفخفواهفم بفیفویفم کفه: در ایفن  
مبارزه نباید خود را تنها احسفاب  
کنید! برای مفا ففعفاالن جفنفبفش  

ای سفوئفد هفمفبفسفتفیفی    اتحادیفه 
الم  ی امری جدی اسفت. مفا    بین 

در مففبفارزه بففرای دمففکفراسففی و  
حفففقفففوق انسفففانفففی و صفففنفففتفففی  
دوشادوش شفمفا هسفتفیفم. و مفا  

 سرانمام سیروز خواهیم شد!  
 از توجهتان س اسیزارم 

 کویست،  سخنرانی آقای هانس پالم
 دبیر اتحادی سراسری کارگران صنایع فلزی سوئد 

  ٨١١٢توری استکهلم، ششم ژانوی  در تظاهرات سرگلس
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انی   به لفنفدن نفقفل مفکفان  
می کند. شرکت وی در شفورای  
عففمففومففی. مففریضففی مففارکفف .  
انی   جفای او را مفی گفیفرد.  
آنتی دورینر. آخفریفن سفالفهفای  
مارک . انی ف  بفعفنفوان مف لفر  
مففیففراث ادبففی مففارکفف . نففقففش  
انی   در بین الم ل دوم. مفرخ  

 انی  . 
الم فل اول    بدینترتیب، تاری  بین 

ایم و مناسبتفی بفرای    را تمام کرده 
ایفم.    سخن گتتن از انی   نداشفتفه 

تشففکففیففل بففیففن الففمفف ففل بففدون وی  
او    ٦٢٧٢ صورت گرفت و تا سال  

تنها نقشی ناچیز و غفیفرمسفتفقفیفم  
در آن بعهد گرفت. طی این سالها  
او چند مقاله برای برخی از جراید  
کارگری انفیف فیف  نفوشفتفه بفود.  
هم نین به مفارکف  کفه دوبفاره  

الففمفف ففل    بففرایففش سففالففهففای اول بففیففن 
سالهای فقر شفدیفد بفود کفمف   

کرد. اگر بخاطر کمکی کفه    می 
و    –کفرد    از انی   دریاففت مفی 

ارث مففخففتففصففری کففه از رفففیففق  
اش وی ه م ولر )کسی کفه    قدیمی 

مارک  "سرمایه" را به او تفقفدیفم  
 –کففرده بففود  بففرای وی مففانففد  

توانست    نبود، مارک  بسختی می 
از فقر خالصی یفابفد و مفطفمفئفنفا  
فرصتی بفرا ی آمفاده کفردن اثفر  
عفففوفففیفففم خفففود بفففرای انفففتفففشفففار  

ای تففکففان    داشففت. ایففن نففامفه   نفمففی 
دهنده است که طفی آن مفارکف   

دهفد کفه    به انفیف ف  اطفالد مفی 
باالخره تصحیح آخرین صتفحفات را  
تمام کرده است: "باالخره این جف فد  
تمام شد. ممکن بودن ایفن امفر را  
تففنففهففا مففدیففون تففو هسففتففم. بففدون  
کم  فدارکارانه تفو بفرای مفن  

بود که کار عوفیفم    غیرممکن می 
بر روی این سه ج د را بفه انفمفام  
رسانم. با تشکر ففراوان تفو را در  

 گیرم."   آغوش می 
انی   مفتفهفم شفده اسفت بفه  

دار بوده اسفت. ایفن    اینکه کارخانه 
بففایففد اقففرار نففمففائففیففم، امففا    را مففی 

هم نین باید بیافزائیم که او برای  
دار شفده    مدت کوتاهفی کفارخفانفه 

بود. س  از مرخ سدرش در سفال  
، انی   به کفار کفردن در  ٦٢٠٢ 

ظرفیت ی  کارمند سفاده ادامفه  
وی    ٦٢٠٢ داد. تففنففهففا در سففال  

عضو م سسه و یکی از مفدیفران  
کارخانه شد. در تمفام ایفن مفدت،  

کوشید تا خود را از شر "حرفه    می 
سر" خالا کند. نه تنها فکفر  
خودش، ب که فکفر مفارکف  وی  

داشفت. در    را از این کار بفاز مفی 
هائی را کفه او در    این مورد نامه 

بفه مفارکف  نفوشفتفه    ٦٢٠٢ سال  
بفاشفنفد. در ایفن    بسیار جالفب مفی 

هففا بففه اطففالد مففارکففف     نففامففه 
رسفانفد کفه مشفغفول مفتاکفره    می 

برای ترک مف سفسفه بفوده اسفت،  
خففواسففت ایففن کففار را    امففا مففی 

بصورتی انمام دهد کفه اسفتفقفالل  
اقففتففصففادی خففود و مففارکفف  را  
تأمین کند. باالخره موفق شفد بفا  
شریکش به توافقی برسد. در سفال  

اش را تحت چفنفان    کارخانه   ٦٢٠٣ 
شرایطی ترک کفرد کفه وی را  

ساخت نیازهای دوسفتفش    قادر می 
را برآورده سفازد، و بفدیفن تفرتفیفب  
بطور قطعی مارک  را از ففقفری  

کفرد،    که بر دوشش سنیینی مفی 
خالا نماید. تنهفا در سف فتفامفبفر  

بود که انی   توانست بفه    ٦٢٧٢ 
 لندن بازگردد. 

برای مفارکف  ورود انفیف ف   
بیش از خوشحالی شخصی معنی  

داد  ایففن امففر بففه مففعففنففای    مففی 
ای بفود از    خالصی قابل مالحفوفه 

کار عویمفی کفه او در شفورای  
داد. هفمفواره    عمفومفی انفمفام مفی 

تعداد بیشماری نماینده از م تهای  
مخت ر وجفود داشفتفنفد کفه وی  

بففایسففت یففا شففخففصففا آنففهففا را    مففی 
مالقات کند و یا با آنها مکفاتفبفه  
نماید. توانائی انی   از نقطه نور  
زبان از دوران جوانیش معرو، بود.  

دانسففت چففطففور بففنففویسففد،    او مففی 
طففوری کففه رفففقففایففش بشففوخففی  

گتتند میدانسفت چفیفونفه بفه    می 
زبفان بفا لفکفنفت زبفان سفخفن    ٦٢ 

آل بفرای    گوید. لتا وی بفطفور ایفده 
بعهده گرفتن مسئولیت تفمفاب بفا  
کشورهای مخت فر مفمفهفز بفود.  
بعالوه تمربه طوالنی وی در داد و  
ستد مورد استتاده قرار گفرففت از  
ایففنففرو کففه، بففرخففال، مففارکفف ،  
راندمان و نوم در کارهایش بوجفود  

 آورد. 
 

انففیفف فف  بففمففمففرد ایففنففکففه بففه  
عضویت شورای عمومی در آمفد  

دار شففد تففا    ایففن کففار را عففهففده 
مارک  را کفه بفواسفطفه ففقفر و  
محرومیت شدید سفالمفتفش را از  
دست داده بود خالا نفمفایفد. وی  
باز قسمتهای دییفری از کفار را  
هم بعهده خود گرفت. مدتهفا بفود  
که انی   که مردی سفر انفرژی  
بود آرزوی فرصت انمام ایفن کفار  
را داشت. بر مبنای یفادداشفتفهفای  
شورای عمومی، وی خفیف فی زود  
بصورت یکی از با سشفتفکفارتفریفن  

 اعضای شورا در آمد. 
اما این وضعیت طر، دییری  
داشت. انفیف ف ، سف  از ایفنفکفه  
مبارزه با باکونینیستها آغفاز شفده  
بففود و او خففود را در شففورای  
عمومی محسوب نمفوده بفود، بفه  
لندن نقل مفکفان کفرد. عفالوه بفر  

ایم، در این    این، همانطوری که دیده 
زمان مخالتت شدید حتی در بفیفن  
خود انی یسیان وجود داشت. بطفور  
خالصه، این دوران برخورد شدید بر  

 مبنای اصول و تاکتیکها بود. 
این امری دانسفتفه شفده اسفت  
که مبارزات بفر مفبفنفای خفطفو   
صرفا نوری و تاکتیکی، هفمفواره  
با اخفتفال  شفدیفدی از عفنفاصفر  

دوسفت داشفتفنففهفا و    –شفخفصففی  
دوست نداشتنها، عالئق و تعصبات  

گفردنفد. اگفر    بغرنج می   –و غیره  
چنین برخوردی در محدوده یف   
ناحیه درگیفر شفود، یف  طفریفق  
م ثر ج وگیری آن تغفیفیفر مفوقفت  

محل است. اگرچه ایفن شفیفوه در  
محدوده ی  ناحیه، یف  ایفالفت  
یا حتی کل یف  کشفور مف ثفر  

الفمف فل کفامفال    است، در درون بفیفن 
غیرقابل اجرا بود. بطور ک ی ایفن  
شیوه حل تضاد تنها دارای اهفمفت  

باشد. خفیف فی بفهفتفر    محدودی می 
است چنین تضادهائی یا از طریفق  
تففوافففق و یففا از راه جففدائففی حففل  

 شوند. 
 

مففا از عفف ففل عففیففنففی کففه  
آشففتففتففیففی را بففه درون بففخففش  

الم فل آورد صفحفبفت    انی یسی بین 
ایفففم. آنففف فففه کفففه بفففرخفففی    کفففرده 

الم ل، و بخصفوا    تاریخنویسان بین 
تاریفخفنفویسفانفی کفه بفه جفنفبفش  
کفارگفری انفیفف فیف  مفیفف فردازنففد،  

توانند بتهمفنفد    فهمند و یا نمی   نمی 
اینست که شورای عمومی که از  

جففنففبففش    ٦٢٧٢ تففا    ٦٢٠٢ سففال  
المف ف فی کفارگفری را هفدایفت    بین 
کرد، در عین حال هفمف فنفیفن    می 

ارگففان رهففبففری کففنففنففده جففنففبففش  
کارگری انفیف فیف  بفود. و اگفر  

الفمف ف فی بفر جفنفبفش    جریانات بفیفن 
گتاشت، آنفوقفت    انی ی  تأثیر می 

عک  آن نیز صحت داشت. یعنی  
هر تغییری در جفنفبفش کفارگفری  
انی ی  اجفبفارا در کفارکفردهفای  

الم  ی به کارگران انفیف فیفسفی    بین 
داده    ٦٢٧٦   –  ٦٢٠٧ در سالهای  

حفق ر ی بفرای کفارگفران    –شد  
هففای    شففهففری و آزادی اتففحففادیففه 

اعضای تریدیونیونفی    –کارگری  
شورای عمومی آغاز بفه گفرایفش  

روی نفففمفففودنفففد.    بسفففوی مفففیفففانفففه 
آکاریوب نیز شرود به گفرایفش بفه  
آن جهت نمود  اکنون وی مفردی  
مرفه بود و بطوری که نه چفنفدان  
بندرت در مفیفان کفارگفران اتفتفاق  
میافتد، نسبت به بورژوازی تحمل  
بسیار بفیفشفتفری سفیفدا کفرد. امفا  
عففالوه بففر اکففاریففوب تففعففدادی از  
اعضای دییفر شفورای عفمفومفی  
بودند که بفا مفارکف  مفخفالفتفت  

 کردند.   می 
سففیففدا شففدن انففیفف فف  بففعففنففوان  
عضوی از شورای عمفومفی، کفه  
غالبا ممبور بود جای مارک  را  
بیفیفرد، یف  عفنفصفر شفخفصفی  
دییر افزود تا شرایطی را که خود  
تیره بود وخیم تر سازد. انی   در  
طول بیست سفال زنفدگفی اش در  
من ستر، تقریبا تمام تماسش را با  
 جنبش کارگری از دست داده بود.  
در طول تمام آن مدت مارک   
در لندن مانده بود، تمفاسفش را بفا  
چارتیستها حتش کرده بفود، بفرای  
نشریات آنفهفا نفوشفتفه بفود، و در  
محاففل کفارگفران آلفمفانفی و در  
زندگی مفهفاجفریفن شفرکفت کفرده  

کفرد،    بود. او رفقا را مالقات مفی 
نمود، اغ فب بفا    سخنرانی ایراد می 

آنها ممادالتی جدی داشفت، امفا  
رویهمرفته روابط با "بابا" مفارکف   

طوری کفه از خفاطفراتفی کفه    –
حتی توسط کسانی کفه از نفوفر  
سیاسی از وی جدا شده بفودنفد بفر  

گرم، رفیقانه، و مفمف فو    –آید    می 
از عشق بفود. روابفط گفرم بفطفور  

الففمفف ففل بففیففن    خففاا در دوران بففیففن 
کارگران و مفارکف  بفرقفرار شفده  
بود. اعضای شورای عمومی که  
مارک  را در آسارتفمفان مفحفقفرش  
مشاهده کرده بفودنفد، کفه وی را  

او از هفیف     –محتاج دیده بودند  
ای بهتر زنفدگفی    کارگر انی یسی 

که وی را در شفورا    –کرد    نمی 
دیدنفد    شناختند، که همواره می   می 

آماده است که مطالعاتش را، کفار  
ع می محفبفوبفش را، بفرای وقفر  
کردن وقت و نفیفرویفش بفه طفبفقفه  
کارگر، به کناری بیفاففکفنفد، بفا  

تفففریفففن احفففتفففرام وی را    عفففمفففیفففق 
نففیففریسففتففنففد. او کففه هففمففه    مففی 

امففتففیففازات خففودنففمففایففانففه را رد  
کففرد، و هففیفف ففیففونففه لففقففب    مففی 

هیف     ستیرفت، بی   افتخاری را نمی 
سفففاداشفففی، بفففدون هفففیففف فففیفففونفففه  

 کرد.   ای کار می   مضایقه 
 )ادامه دارد  

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 دیوید ریازانف  (٢٨) 
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در مورد انفیف ف  وضف  کفامفال  
کرد. اعضای انی یسفی    فرق می 

شففورای عففمففومففی او را اصففال  
شفنفاخفتفنفد. اعضفای دیفیفر    نمی 

شفنفاخفتفنفد.    تنها کمی او را مفی 
تنهفا در مفیفان رففقفای آلفمفانفی  

آوردنفد،    ها او را به یاد مفی   بعضی 
اما حتی در آنفمفا وی مفمفبفور  
بود بسختی بکوشد تا موقعیفتفی  
برای خودش کسب کند. چراکفه  
برای اکفثفر اعضفاء، وی یف   

دار    فرد مفتفمفول، یف  کفارخفانفه 
مففنفف ففسففتففری بففود کففه، گففتففتففه  

شد بیست و سفنفج سفال قفبفل    می 
کتاب خوبی در مفورد کفارگفران  
انی یسی بفزبفان آلفمفانفی نفوشفتفه  
بود. انی ف  کفه هفمفواره رففتفار  
مبادی آدابش مفورد تفوجفه بفود،  
س  از حدود بیست سفال آمفیفزش  
در محیطی تقریبا مط قفا بفورژوا،  
در بین گرگان بفورب و عفقفابفان  
صففففنففففعففففت، رفففففتففففار حففففتففففی  

تری اکتساب نفمفود. او    متبکرانه 
هففمففواره تففر و تففمففیففز، هففمففیففشففه  
یکنواخت، دارای ظفاهفری سفرد،  
همواره مودب، با رففتفار نفوفامفی  
مآبانفه بفود و هفیف فیفاه کف فمفه  

آورد. وی بفطفور    خشنی بزبان نمی 
سفرانفمفامفی خشف  و سفرد    بی 
 بود. 

 
این تصویری بود که افرادی کفه  
انففیفف ففف  را در دهففه چففهفففل  

دادنففد.    شفنفاخفتفنففد از او مفی   مفی 
دانیم که در دفاتر سفردبفیفری    می 

"نیوراینفیفش زایفتفونفر"، هفرگفاه  
مففارکفف  در مففرخصففی بففود،  
انففیفف فف  بففا احسففاب ارجففحففیففت  

اش اعفتفراضفات    فکری متکبرانفه 
انفیفیفخفت. وی    شدیدی را برمفی 

که از مفارکف  خفیف فی بفیفشفتفر  
فففففود، در روابفففففط   خفففففوددار ب

اش بسففیففار غففیففرقففابففل    شففخففصففی 
تر بود. و بفرخفال، ویف فهف فم    تحمل 

ولففر و مففارکفف  کففه رفففقففا و  
آل بففودنففد، او    راهففنففمففایففانففی آیففده 

بسیاری از کفارگفران را از خفود  

 راند.   می 
 

انی   تنها بفتفدریفج خفود را بفا  
اوضاد جدیفدش مفطفابفقفت داد و  
عادات سابقفش را از دسفت داد.  
در ضمن این مدت، گترانفدن ایفن  
سالها امری دشوار بفود، انفیف ف   

بایست در موارد بیشتفر و    که می 
بیشتری جای مارک  را بییفرد،  
روابط درون شفورای عفمفومفی را  
که خود در آن زمان تیره بفود بفاز  

تففر گففردانففد. ایففن امففر    هففم وخففیففم 
ممکفن اسفت تفوضفیفحفی بفاشفد  
بففرای ایففنففکففه چففرا نففه تففنففهففا  
اکفاریففوب بفف فکففه حففتفی هففرمففان  
یونر، همکفار سفابفق مفارکف   
که برای مدتی طوالنی دبیفرکفل  

الففمفف ففل بففود، بففا مففارکفف     بففیففن 
سففیففونففدهففای شففخففصففی بسففیففار  
نزدی  داشت و بسیار مشتاقفانفه  
و به ظریتتریفن وجفه مفارکف  را  

کففرد تففا از عففهففده    کففمفف  مففی 
تعهدات عویفمفش بفرآیفد، اکفنفون  

 سازمان را ترک گتت. 
 

دریغا که تمفام مفاجفرا خفالفی از  
سففرائففی و غففیففبففت، کففه    افسففانففه 

معفمفول چفنفیفن مفواردی اسفت،  
ایفم    نبود. همانیونه که بیان کفرده 

بسیاری از اففراد تفنفهفا بفه ایفن  
سففففبففففب کففففه انففففیفففف فففف  را  

تفوانسفتفنففد    شفنفاخفتفنففد، نفمفی   نفمفی 
بتهمند که چرا مفارکف  ایفنفقفدر  
به دوستش عالقفه داشفت و وی  

ستود. کافیسفت خفاطفرات    را می 
انفیفیفز و ففرومفایفه هفنفری    نتفرت 

مابرز هیندمن، م سف  سفوسفیفال  
دمکراسی انی ی  را بخوانیفم تفا  
ببینیم تا چه حد مبتفتل و سسفت  
بفود. بففر مففبففنفای ایففن خففاطففرات  

رسففد کففه    ایففنففطففور بففنففوففر مففی 
مارک  از اینرو آنقدر به دوسفتفی  

نفهفاد کفه وی    با انی   ارج می 
متمفول بفود و احفتفیفاجفات او را  

کرد. رفتار چفنفد تفن    برآورده می 
از انففیفف ففیففسففیففهففا بففطففور خففاصففی  

آمفیفز بفود  در بفیفن آنفهفا    توهفیفن 

شخصی بفود بفنفام اسفمفیفت کفه  
بعدها در کنیره بفیفن الفمف فل دوم  
مترجم شد. در طول جنر اخفیفر  
وی مانند هیندمن ی  سوسیفال  

مففیففهففن سففرسففت بففدنففام بففود.    –
انی   هرگز نمیتفوانسفت کفارزار  
تب یغاتی خبیثانه او و دیفیفران را  
ع یه مارک  ببفخفشفد. انفیف ف   
بتاص ه کفمفی قفبفل از مفرگفش  
همان آقای اسمیت را که اکفنفون  
آمده بود وی را مالقات کفنفد از  

 ها به سائین انداخت.   س ه 
 

ولی آنیاه، در آغاز دهفه هفتفتفاد،  
آورترین اشکالفش    این بهتان در زیان 

در بین کارگفران آلفمفانفی هفوادار  
آمدنفد نفیفز    السال که به لندن می 

شای  شد. امفا شفرکفت انفیف ف   
شکا، را تنهفا در لفنفدن تشفدیفد  

دانیم کفه در خفارج از    نکرد. می 
روسیه باکونین و هفودارانفش کفار  
خففود را در کشففورهففای التففیففن  

در ایفتفالفیفا،    –متمرکفز کفردنفد  
اس انیا، جنوب ففرانسفه، سفرتفغفال،  
بخشهای فرانسوی و ایفتفالفیفائفی  
سوئی . باکونین بطور خفاا بفه  

نهاد از اینرو کفه    ایتالیا ارزش می 
در آنما تفعفداد ففراوانفی لفومف فن  
سرولتاریا وجفود داشفت، اجفامفر و  
اوباشانی که او در آنفهفا نفیفروی  

دیففد.    اسففاسففی انففقففالبففی را مففی 
هم نین جوانان، که هفیف فیفونفه  
امففیففدی بففه تففأمففیففن مففعففاش در  
جامعفه بفورژوا نفداشفتفنفد، وجفود  
داشفتفنففد. هففمف ففنفیففن راهففزنفی و  
دزدی بففعففنففوان اشففکففال بففیففان  
اعتراض دهقانهای فقیر در آنفمفا  
شیود داشت. بعفبفارت دیفیفر، در  
آنما عناصری که وی در روسیفه  
چنفان اهفمفیفت بفزرگفی بفرایشفان  

دهفقفانفهفا، اوبفاشفان،    –قائل بفود  
 همه کامال انبوه بودند.  –دزدان  

مکاتفبفات اصف فی بفا تفمفام ایفن  
کشورها توسط انفیف ف  صفورت  

بفا    –گرفت. این مکفاتفبفات    می 
هفای    قضاوت بفر مفبفنفای نسفخفه 

معدودی کفه حفتفش شفده اسفت  

)انفیفف ف  کفاردان هفمففواره یفف   
داشفت     نسخه برای خود نیاه می 

در روحیه مخالتت سرسخفتفانفه    –
بففا بففاکففونففیففنففیففسففتففهففا صففورت  

 گرفتند.   می 
 

مفارکف  عفرصفه    ٦٢٧٢ بعد از  
فعالیت ع نی را ترک کفرد. در  
این سال وی دومین چفا  جف فد  
اول "سرمایه" را تکمفیفل کفرد. و  
مشغول آماده چا  نمفودن یف   
ترجمه فرانسوی بود کفه بفاالخفره  

منتشفر شفد. اگفر    ٦٢٧٢ در سال  
ای کفه وی بففرای    بفدیفن مفوخفره 

کتفاب قفدیفمفی دربفاره اتفحفادیفه  
کمونیستی، و مقالفه کفوچفکفی  
را که برای رففقفای ایفتفالفیفائفی  
نوشت بیافزائیم، این ممموعه هفر  
آن فه را کفه مفارکف  تفا سفال  

منتشفر کفرده بفود در بفر    ٦٢٢٢ 
گیرد. تا آنما که سالمفت از    می 

دست رفته مارکف  بفه او اجفازه  
داد، به کار بر روی شاهفکفار    می 

خود، که طرح اول آنفرا در اوایفل  
دهه شصت تفکفمفیفل کفرده بفود،  
ادامه داد. اما وی مفوففق نشفد  
حتی دومین جف فد را کفه در آن  

کفرد بفرای    زمان برویش کار مفی 
انففتففشففار آمففاده سففازد. اکففنففون  

نفویسفی    دانیم که آخرین دسفت   می 
که در این ج د جای داده شفد در  

نففوشففتففه شففده بففود.    ٦٢٧٢ سففال  
هففرگففونففه کففار فففکففری خسففتففه  
کننده خطری بفود بفرای مفغفزش  
که زیاد از حد بکار انداخته شفده  
بود. در طول این سفالفهفا خفانفواده  
مارک  و انفیف ف  سفیفوسفتفه در  
تفرب از زنفدگففی مفارکفف  کففه  
هفمفواره در مفعفرض خفطفر یفف   
سکته ناگهانی قفرار داشفت بسفر  

بردند. ارگانفیفسفم تفوانفا، کفه    می 
زمانی قدرت کفار ففوق انسفانفی  

شفد.    تر مفی   داشت، بتدریج ضعیر 
مففواظففبففت دلسففوزانففه انففیفف فف ،  
کوششهای وی بفرای انفمفام هفر  
کففار مففمفففکففن جففهفففت سففالفففم  

اش،    نیفهفداشفتفن دوسفت قفدیفمفی 

نتیمه چندانی نفداشفت. قفبفل از  
اینکه مارک  کار عفوفیفمفش را  

نوی  منوم کفنفد،    به صورت سیش 
بممرد اینکه اندکی حالش بفهفتفر  

شففد، بففمففمففرد ایففنففکففه خففطففر    مففی 
شففد، بففمففمففرد    مففرخ دورتففر مففی 

ایفنففکففه سففزشففکففان بففه وی اجففازه  
دادند چنفد سفاعفتفی در روز    می 

کار کند، کفوشفش خفود را سفر  
گرفت. آگفاهفی بفه ایفنفکفه    می 

هرگز قادر به تفکفمفیفل ایفن کفار  
ای مفمفتفد    نبود برایفش شفکفنفمفه 

گتت: "توانائفی    بود. مارک  می 
کار نداشتن برای هر انسانی کفه  
نخواهد صرفا ی  حفیفوان بفاشفد  
برابر حکم اعفدام اسفت." بفعفد از  

وی ممبور شفد کفار    ٦٢٧٢ سال  
روی "سرمایفه" را بفکف فی بفکفار  
بیتارد به این امید که در زمفان  
مساعدتری قادر به بازگشتفن بفه  
آن باشد. این امید عفمف فی نشفد.  

تفوانسفت یفادداشففت    او هفنفوز مفی 
بنویسد، هنوز خفود را در جفریفان  

الم  فی کفارگفری    رشد جنبش بین 
داشفت و سفهفم ففکفری    نیه می 

نمفود، و بفه    فعالی در آن ایتا می 
سففوالففهففای مففتففعففددی کففه از  
کشففورهففای مففخففتفف ففر بففرایففش  

داد. لفیفسفت    رسیدند ساس  می   می 
آدرسهای وی خصوصفا در اوایفل  
دهه هشفتفاد بفه ابفعفاد وسفیفعفی  
رسید. وی، باتتفاق انفیف ف  کفه  
در این زمان اکثر کفار را بفعفهفده  
گففرفففت، دوبففاره بصففورت مففردی  
بسیار مط  ، و مفتفخفصفصفی در  

کفه    –مورد جفنفبفش کفارگفری  
کفرد و اففکفار    بسرعت رشد مفی 

"مانفیفتفسفت کفمفونفیفسفت" در آن  
درآمد. در ایفن    –تتوقت میافت  

مورد بخفش بفزرگفی از اعفتفبفار  
متع ق بفه انفیف ف  بفود کفه در  
سالهای هتتاد، و در زمانفی کفه  
مارک  هفنفوز زنفده بفود، بفطفور  

 کرد.   شدید فعالیت می 
 

 )ادامه دارد  
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 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان

 بخش بین المللی: داوود رفاهی 

      

کارگران هفظت تظپظه وارد اعظتظصظاب 
 عمومی شدند.

بنا بر خبر منتشر شده از سفوی سفنفدیفکفای نفیفشفکفر  
دی مفاه کفارگفران    ٢٢ هتت ت ه از سال هشت و نفیفم روز  

نیشکر هتت ت ه بابفت عفدم دریفاففت حفقفوق مفهفر مفاه و  
وارد اعفتفصفاب    ٣٢ هم نین ماهفهفای بفهفمفن و اسفتفنفد  

عمومی شدند. این اعتصاب از اداره تفعفمفیفر و نفیفهفداری  
ماشین آالت شرود شد و در ادامه کارگران سایر بفخفش هفا  
به جم  کارگران اعتصابی سفیفوسفتفنفد. در ایفن اعفتفصفاب  

مقل همیشه شفرود بفه دادن    -کاظمی مدیر عامل شرکت  
وعده های توخالی کرد. در جواب به سخنان او ع یف فور از  
نمایندگان کفارگفران و عضفو هفیفات مفدیفره سفنفدیفکفای  
نیشکر هتت ت ه به همراه بخشی یکی دییر از نمفایفنفدگفان  
کارگران خطاب به مسئولین شفرکفت و مفنفطفقفه سفخفنفان  
کوبنده ای بیان کردند. . به نفاکفرد او هفمف فون گفتشفتفه  

نفمفایفنفده    -وعده های تو خالی را تکرار کرد. بعدا ع ی ور  
  -کارگران و عضو هیئت مدیره سندیکا نیشکر هتفت تف فه  

به همراه یکی دییر از نمایندگان کارگران به نام بفخفشفی،  
خطاب به مسئولین شرکت و منطقه سخنان کوبنفده ای را  

 بیان داشتند. 
بنا بر خبر مدیریت سعی دارد مثفل مفعفمفول کفارگفران  
معترض را با وعده های توخالی سراکنفده کفنفد و در ایفن  
رابطه اقدام به سخش فیش های دستمفزد دو مفاه سفالفهفای  

در میان بخشی از کفارگفران کفرده اسفت. امفا    ٣٢ و    ٣٢ 
سولی به حسفاب کفارگفران واریفز نشفده اسفت و کفارگفران  
مییویند تا وقتی سول وارد حسابشفان نشفود بفه اعفتفصفاب  

 خود ادامه خواهند داد. 
گتتنی است که در همین رابطه کارگفران بفخفشفهفایفی  

دیفمفاه    ٢٢ ازشرکت کشت و صنعت نیشکر هتفت تف فه در  
دست از کار کشیده و در مقابل دففتفر مفدیفریفت خفدمفات  
وسشتیبانی تمهیزات اموراداری بازرگانفی تفمفمف  کفردنفد.  
این درحالیست که در شب قفبفل آن نفیفز بفخفش هفایفی از  

دیماه نیز تفعفدادی از    ٢٢ کارخانه در اعتصاب بودند. و در  
کارگران با تم  در محوطه یارد بهره بفرداری ایفن شفرکفت  
توانستند به مدت دوساعت تولید شکر و آسیاب هفای الفر  

 و ب را متوقر کنند. 
 

اعتصاب کارگران شرکت ژیان در سد 
 شفارود

اعتصاب کارگران شرکت ژیان در سد شتارود واقف  در  
رضوانشهر برای هشتمین روز در اعتراض به عفدم سفرداخفت  

 ماه حقوق... ٧ 
 
دی: اعظظظتظظظصظظظاب کظظظارگظظظران  ٨٢

آالت تراکتورسازی تبریز وارد  ماشین
 سی ودومین روز خود شد

دی ماه اعتراض کارگفران کفارخفانفه مفاشفیفن    ٢٢ روز  
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آار مفاه    ٢٢ آالت صنعتی تراکتور سفازی تفبفریفز کفه از  
  ٢٢٢ آغاز شده است. وارد سی و دومفیفن روز خفود شفد.  

کارگر این کارخانه در اعتراض به تفعفطفیف فی کفارخفانفه و  
بدنبال س مپ شدن آن و از دست دادن کار خود و نفیفز عفدم  

 دریافت ده ماه حقوقشان در اعتراض به سر میبرند. 
 

کظیظش »تجمظع اعظتظراضظی کظارگظران 
 «چوب

، در    دی   ٢٢ یففکففشففنففبففه   «کففیففش چففوب »کففارگففران  
شفان بفه دلفیفل    نتر از همفکفاران   ٢٢٢ اعتراض به بالتک یتی  

تعطی ی این واحد تولیدی، مقابل سفاخفتفمفان مفنفطفقفه آزاد  
 جزیره کیش تمم  کردند. 

 
کارگظران پظارس جظنظوبظی بظا وعظده 
پظظرداخظظت مظظعظظوقظظات مظظوقظظتظظا بظظه 

 اعتراضشان خاتمه دادند
سفارب    ٢٢ و    ٢٢ ،  ٢٢ دیماه کارگران فازهای    ٢٢ روز  

جنوبی با وعده مسئوالن مبنی بفر سفرداخفت مفعفوقفات در  
دومین روز اعتراضشان موقتا به تمم  خود خفاتفمفه دادنفد.  
در این روز کارگفران سف  از سفاعفتفی مفتاکفره بفا وعفده  
مدیریت برای سرداخت ط بهایشان مفوقفتفا بفه اعفتفراضفشفان  
خاتمه دادند. این کارگران از شهریور ماه تا کنون مفزدشفان  

 را نیرفته اند. 
 

 تجمع کارگران کیان کرد
مفاه مفزد    ٢ کارگر کیان کرد بخاطر مطفالفبفات    ٢٢٢ 

خود دسفت بفه تفمفمف  زدنفد.    ٣٠ و    ٣٢ خود و عیدی سال  
  ٢٢ و   ٢٢ های شنفبفه و یفکفشفنفبفه )   این کارگران طی روز 

 دی ماه  مقابل کارخانه تمم  کرده بودند. 
 

تجمع اعتراضی گروهی از کظارگظران 
 تعمیرات خطوط راه آهن شمال شرق

آهن شمفال شفرق    گروهی از کارگران تعمیرات خطو  راه 
ماه حق بیمفه خفود    ٢ به خاطر سرداخت نشدن سه ماه مزد و  

دی دست به اعتفراض زدنفد. ایفن کفارگفران از    ٢٢ از روز  
آهفن    در خفطفو  راه  «تفراورب »طریق شرکت سفیفمفانفکفاری  

سفال    ٢ تفا    ٢ شمال شرق مشغول به کار هستند، هر کفدام  
مفاه حفق    ٢ اند سه ماه مفزد و    سابقه کاری دارند. مدعی 

بیمه خود را از سیمانکار ط بکارند، به همین دلیل از صفبفح  
دیروز با اعتراض در مفحفل کفارشفان خفواسفتفار سفیفیفیفری  

انفد.، شفرکفت تفراورب در    مطالبات خود از کفارففرمفا شفده 
هزار کارگر دارد که مفمفمفود    ٧ نواحی ری ی کشور حدود  

 این کارگران نیران شرایط موجود هستند. 
 

تجمع کارگظران پظیظمظانظکظاری پظارس 
 جنوبی در کنگان

صبح امروز حدود صد نفتفر از کفارگفران سفیفمفانفکفاری  
سارب جنوبی در اعتراض به معوقات مزدی دست از کفار  

،  ٢٢ کشیدند و تمم  کردند.این کارگران که در ففازهفای  
سارب جنوبی مشغول به کار هستند، و دسفتفمفزد    ٢٢ و    ٢٢ 

 آنها از ابتدای ساییز سرداخت نشده است. 
 

  «طزره»اعتصاب کارگران معدن 
نفتفر از کفارگفران شفیفتفت    ٠٢٢ دی    ٢٢ از صبح روز  

هفای مفعفادن    صبح معدن زغال سنر طزره از زیرممموعفه 
زغال سنر البرز شرقی، نسبت به سرداخفت نشفدن دو مفاه  
مطالبات خود معترض شدند. بدنبال این اعفتفراضفات یف   

دیفمفاه سفرداخفت    ٢٢ ماه دستمزد معوقه کفارگفران، امفروز  
شود. ظهر امروز معادل ی  ماه از مفمفمفود دو مفاه    می 

معوقات مزدی کارگران معدن زغال سنر الفبفرز شفرقفی  
 سرداخت شد. 

 
اعتراض کارگران نیشکر هفظت تظپظه 

 بابت حقوقهای پرداخت نشده
دی ماه کارگران بخشهایی ازشرکفت کشفت    ٢٢ صبح  

و صنعت نیشکر هتت ت ه بابت عدم دریفاففت حفقفوق مفهفر  
دسفت از کفار    ٣٢ ماه و هم نین ماههای بهمن و استنفد  

کشفففیفففدنفففد. در ایفففن روز کفففارگفففران بفففخفففشفففهفففای  
کشاورزی،بازرگانی،خدمفات،رسفمفی هفای تفمفهفیفزات در  
اعتراض به خ ر وعده کارفرما بابت سرداخت حقوق معفوقفه  

دست از کفار کشفیفدنفد    ٣٢ مهرماه امسال و بهمن و استند  
و در مقابل دفتر مدیریت خدمات وسشفتفیفبفانفی تفمفهفیفزات  
اموراداری بازرگانی تمم  کفردنفد . بفنفا بفر خفبفر آقفای  
خطیبی نماینده اسد بییی به میان کارگفران آمفد و شفرود  
به سخنرانی کرد و از اوضاد بد اقتصادی کشور گفتفت و  
اینکه نمیتوانند هی  قولی بابت سرداخت مطالبات دهفنفد .  
کارگران نیز بعد از شنیدن این سخنان با هووووکفردن مفانف   
ادامه سخنرانی وی شدند. کارگران هتت ت ه امروز عفنفوان  
کردند در صورت عدم دریافت حقوق هفای مفعفوقفه، ففردا  

 دوشنبه دست به اعتصاب عمومی خواهند زد.  
گتتنی است که در رابطه با همین موضود در سفاعفت  

دی ماه نیز بخشهای کارخفانفه    ٢٢ دقیقه دیشب    ٢٢ و    ٦٦ 
و کشاورزی و بعفضفی از قسفمفتفهفای شفرکفت دسفت بفه  
اعتصاب و اعفتفراض زدنفد. در ایفن حفرکفت اعفتفراضفی  
کارگران با تمم  در محوطه یارد بهره برداری ایفن شفرکفت  
توانستند به مدت دوساعت تولید شکر و آسیاب هفای الفر  
و ب را در اعتراض به خف فر وعفده هفای مفکفرر مفدیفران  

دیفمفاه نفیفز تفعفدادی از    ٢٢ متوقر کننفد. دیفروز صفبفح  
کارگران بخش کشاورزی و آبیاری در اعتراض بفه هفمفیفن  

 موضود در محوطه شرکت تمم  کردند 
 

دی جفمفعفی از کفارکفنفان مفوسفسفه حفامفی    ٢٢ روز  
مهربانو و باشیاه برخ زیتون دراعتراض بفه بفالتفکف فیفتفی  
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دی: سفارو    ٢٢ شغ ی ومعیشتی دست بفه تفمفمف  زدنفد.  
روز سف  از نفاسفدیفد شفدنفش در  ٦٦ قهرمانی جفوانفی کفه  

اعتراضات سنندج،سیکرش را ازسوی اطفالعفات ایفن شفهفر  
اش تحویل دادند،چندین مفاه    بدون هی  توضیحی به خانواده 

 در تهران در رستوران بهاره رهنما، سی  موتوری بود. 
 
دی: اعتفراض کفارگفران در یفکفی از واحفدهفای    ٢٢ 

ستروشیمی تندگویان واحد نساجی کارگران بخفاطفر تفعفویفق  
 سرداخت مزدشان وارد سنممین روز خود شد. 

 
هظظفظظتظظمظظیظظن روز اعظظتظظراض کظظارگظظر 

 تراکتورسازی تبریز
کارگفر تفراکفتفورسفازی    ٦٢٢ ،  ٣٠ ماه   دی   ٢٢ چهارشنبه 

تبریز در اعتراض بفه ادامفه سف فمفب ایفن کفارخفانفه و عفدم  
ماه حقوق عقب افتاده برای بفیفسفت و هفتفتفمفیفن  ٦٢ سرداخت 

 روز مقابل در این کارخانه دست به تمم  زدند. 
 

اعتصاب کارگران نیشکر هظفظت تظپظه 
 در پی وعده و وعید های دروغین

دی کفارگفران بفخفش هفای کشفاورزی    ٢٢ صبح روز  
دف  آفات وبخشی ازآبیاری با تمم  در مفحفوطفه شفرکفت  
کشت و صنعت نیشکر هفتفت تف فه دسفت بفه اعفتفراض و  
اعتصاب زدند. این کارگران حقوق ماههای بهمن و استفنفد  

 را تا کنون دریافت نکرده اند .    ٣٢ سال  
در آخرین اعتراض خود که در هتته گتشته انفمفام شفد  
کاظمی قائم مقام شرکت قول شر، داد که تا سفنفمفشفنفبفه  
هتته ی گتشته حقوق های معوقه این کفارگفران را بفعفد  

دی مفاه    ٢٢ از دو سال تاخیر سرداخت نماید ولفی در روز  
اعالم کردند که به دلیل وجود چنفد مفغفایفرت در لفیفسفت  
مطالبات کارگران قفادر بفه انفمفام وعفده ی خفود جفهفت  
سرداخت مطالبات کفارگفران در مفوعفد مفقفرر)سفنفمفشفنفبفه  

دی  نمیباشد .در حاضر کارگران بخشهفای کشفاورزی  ٢٦ 
دف  آفات وبخشی ازآبفیفاری بفه تفمفمف  در مفقفابفل درب  
ورودی اقدام به بستن آن نمودند و مان  ورود تفراکفتفورهفای  

 حمل نیشکر شدند. 
 

اعظظتظظصظظاب وتظظجظظمظظعظظات اعظظتظظراضظظی 
 کارگران سد شفارود ادامه دارد.

کفارگفر سفد    ٢٢٢ اعتصاب و تفمفمفعفات اعفتفراضفی  
ماه حقوق و حق بیمفه خفود    ٠ شتارود بخاطر تعویق سرداخت  
دیفمفاه در اعفتفراض بسفر    ٦٧ ادامه دارد. این کارگران از  

 میبرند. 
به گتته کارگران نهار آنفهفا را احفت، کفرده واز آنفهفا  

عصر سرکار بمانند. به آنها لفبفاب    ٢ خواسته اند تا ساعت  
کار هم نداده اند. و بفا وجفود فصفل سفرمفا هفنفوز لفبفاب  
بادگیر و دستکش نیرفته اند. و اکنون سیمانکاران به آنفهفا  

روز مفرخصفی    ٦٢ روز کفار کفنفنفد و    ٦٢ گتته اند که  
اجباری باشند.. میانیین حقوق کل مفمفمفوعفه کفارگفران  

 می یون تومان است.   ٢٢٢ ماهی حدود ی  می یارد و  
 

اعتراضی آبداران شهرستان لنده نسبت بفه عفدم    ٢٦ روز  
سرداخت بیش از یکسفال حفقفوق هفمفزمفان بفا سفتفر مفعفاون  

 عمرانی استاندار کهیی ویه و بویراحمد 
 
دیماه اعتصاب گارگران نیظروگظاه  ٨١

یزد بخاطر عدم دریظافظت شظش مظاه 
 حقوق! 

 
 سومین هفته اعتصاب کارگران هپکو

اعتصاب کارگران ه کو در اراک امفروز چفهفارشفنفبفه  
دی ماه وارد سومین هتته خود شد. روز گفتشفتفه ایفن    ٢٢ 

کارگران تا استانداری و فرمانداری راه فیفمفایفی کفردنفد و  
مقابل استانداری دست به تمم  زدنفد. ایفن اعفتفصفاب در  

مفاه    ٢ اعتراض به نداشتن امنیت شغ ی و سفرداخفت نشفدن  
حقوق صورت گرفته است.کارگران کارخانه ه فکفو از روز  

 برند.   سر می   سنمم دی ماه در اعتصاب به 
 

تجمع اعتراضی جمعی از کظارآمظوزان 
 شرکتهای نفتی غرب کارون

جفمفعفی از کفارآمفوزان    ٣٠ مفاه    دی  ٢٢ شنبه   روز چهار 
شرکت های نتتی غرب کارون در اعتراض به بالتک فیفتفی  

هفای    استخدامی خود و عدم به کار گفیفریشفان در شفرکفت 
نتتی برای چندمین بار مفقفابفل ففرمفانفداری در هفویفزه و  

 دشت آزادگان، تمم  کردند. 
 

تجظمظع اعظتظراضظی اظارگظران شظراظت 
 ایران قوطی قزوین 

کفارگفران شفرکفت قفوطفی    ٣٠ مفاه   دی ٦٣ شنفبفه   روز سه 
و بفیفمفه و      ماه حقوق ٦٢ قزوین در اعتراض به سرداخت نشدن  

نفتفر از کفارگفران بفرای  ٣٢ سال عیدی و سنوات و اخراج  ٢ 
چندمین بار مقابل استانداری قزوین در ایفن شفهفر تفمفمف   

 کردند. 
 

 اعتصاب کارگران کشتارگاە سنندج

دی در اعفتفراض    ٢٢ کارگران کشتارگاه سنندج روز  
ماە خود دست به اعفتفصفاب زدنفد    ٢ بە عدم سرداخت حقوق  

 و خواهان سرداخت فوری حقوقهای خود شدند. 
 

ادامه اعظتظراضظات کظارگظران شظرکظت 
ماشین آالت صنظعظتظی تظراکظتظورسظازی 

 تبریز
نفتفر از کفارگفران و کفارکفنفان شفرکفت    ٦٢٢ بیش از  

شفنفبفه    ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی تبریز  روز چفهفار 
دی   بیست وهتفتفمفیفن روز اعفتفراض خفود را ادامفه    ٢٢ 

کنفنفده کفارخفانفه مفاشفیفن    دادند. شماری از کارگران تمم  
آار مفاه    ٢٢ آالت صنعتی تراکتورسازی تبریز گتتفنفد: از  

مفان    به دلیل س مب کفارخفانفه و نفیفرانفی از آیفنفده شفغف فی 
 ایم.   تاکنون هر روز تمم  کرده 

 
دی: اسظظالمشظظهظظر راهظظپظظیظظمظظایظظی  ١١

 اعتراضی علیه بیکاری
کارگران سد شتا رود مدتهفاسفت بفه دلفیفل نف فرداخفتفن  
دستمزد در اعتراض و اعتفصفاب بسفر مفیفبفرنفد. کفارگفران  
مییویند هتت ماه است حقوق نیرفته ایفم. و تفا سفرداخفت  

 کامل حقوقهایمان دست از اعتراض بر نمیداریم. 
 
دی اعتصاب رانندگان سظوخظت در ٨١

 اصفهان 
روزچفهففارشفنففبفه بفیففسفتففم دی مفاه بفرای دومفیففن روز  

دستیاه از نتتکش های سفاالیشفیفاه  ٦٢٢ متوالی، رانندگان  
اصتهان در اعفتفراض بفه واسفطفه گفری طفرح بفرنفدیفنفر  
شرکت سفخفش ففرآورده هفای نفتفتفی اصفتفهفان دسفت بفه  
اعتصاب زدند. این اقدام در آمد مفاهفانفه رانفنفدگفان را بفه  
نصفر کففاهففش مففی دهففد و رانففنففدگففان خفواسففتففار حففت،  
برندینر و برطر، کردن مشکالت بارگیری گفازویفیفل و  
نتت هستند. اعتصاب بعد از دو روز هم نان ادامفه یفاففتفه  
و جاییاه های سوخت استان اصتهان و استفانفهفای مفمفاور  
با مشکل تامین سوخت مواجه شفده انفد. بسفیفاری سفمفپ  
بنزین ها تعطیل بوده و فقط بعفضفی از سفمفپ بفنفزیفن هفا  
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دی    ٦٣ بنزین دارند  با صفتفو، طفوالنفیفسفه شفنفبفه شفب  
رانندگان کامیونهای سوخت رسفانفی سفاالیشفیفاه اصفتفهفان  

 دست به اعتصاب زدند. 
 

تجمع اعتراضی گروهی از کظارگظران 
 تعمیرات خطوط راه آهن شمال شرق

آهن شمفال شفرق    گروهی از کارگران تعمیرات خطو  راه 
ماه حق بیمفه خفود    ٢ به خاطر سرداخت نشدن سه ماه مزد و  

دی دست به اعتفراض زدنفد. ایفن کفارگفران از    ٢٢ از روز  
آهفن    در خفطفو  راه  «تفراورب »طریق شرکت سفیفمفانفکفاری  

سفال    ٢ تفا    ٢ شمال شرق مشغول به کار هستند، هر کفدام  
مفاه حفق    ٢ اند سه ماه مفزد و    سابقه کاری دارند. مدعی 

بیمه خود را از سیمانکار ط بکارند، به همین دلیل از صفبفح  
دیروز با اعتراض در مفحفل کفارشفان خفواسفتفار سفیفیفیفری  

انفد.، شفرکفت تفراورب در    مطالبات خود از کفارففرمفا شفده 
هزار کارگر دارد که مفمفمفود    ٧ نواحی ری ی کشور حدود  

 این کارگران نیران شرایط موجود هستند. 
 

تجمع کارگظران پظیظمظانظکظاری پظارس 
 جنوبی در کنگان

صبح امروز حدود صد نفتفر از کفارگفران سفیفمفانفکفاری  
سارب جنوبی در اعتراض به معوقات مزدی دست از کفار  

،  ٢٢ کشیدند و تمم  کردند.این کارگران که در ففازهفای  
سارب جنوبی مشغول به کار هستند، و دسفتفمفزد    ٢٢ و    ٢٢ 

 آنها از ابتدای ساییز سرداخت نشده است. 
 
 

 کارگران
زمزمه اعتصاب بزرگ و گسظتظرده در 
میان کارگران شرکت کشت و صظنظعظت 

 نیشکر هفت تپه
بیش از یکماه از اعتصاب شش روزه کفارگفران شفرکفت  
نیشکر هتت ت ه گتشت. این اعتصاب چفنفان مفتفحفدانفه و  
قدرتمند بود که در ششمفیفن روز اعفتفصفاب، ففرمفانفدار و  
دییر مسئولین شهرستان شوش در میفان کفارگفران حفاضفر  
شدند و کارفرما متعهد شد تفا عفالوه بفر بفه روز رسفانفی  
دستمزدهای معوقه کارگران، دیفیفر خفواسفتفهفای آنفان از  

،    ٣٢ قبیل سرداخت دو ماه دستمزد ماههای بهمن و استند  
قراردادی کردن کارگران سیمفانفکفاری اقفبفالفی و روزمفزد،  
تنویم قراردادهای کار بر اساب فرم قفرارداد وزارت کفار و  

 دییر مطالبات آنان را بر آورده کند. 
 

اما با گتشت بیش از یکماه از آن تاری ، تفنفهفا کفاری  
که صورت گرفته است برکناری قائم مقام مدیر عفامفل و  

 جاییزینی او با فرد دییری بوده است و دییر هی . 
 

این  خشم کارگران به جان آمده شرکت نیشکر هفتفت  

ماه دستمزد معوقه و فقر و فالکت بی سفایفان،    ٢ ت ه بدلیل  
بار دییر در حال غ یان است و زمزمه اعتصابی بفزرخ و  
متحدانه بخشهای مخت ر کارخانه را در بر گرففتفه اسفت.  
آن چیزی که طی دیروز و امروز، عالوه بر بفد عفهفدیفهفای  
کارفرما باع  ایماد چنین فضائی در بخشهای مفخفتف فر  
شرکت شده است بی تتاوتی های کارفرما به اعفتفصفابفات  
و اعتراضات چنفد روز گفتشفتفه و امفروز آنفان و تفهفدیفد  
کارگران کشاورزی توسط مسئولین شرکت به اسفتفتفاده از  

 ییان ویده است. 
 

کارگران شرکت نیشکر هتت ت ه مییوینفد: چفنفانف فه  
طی روزها و یکی دو هتته آینده قادر به دریافت مفعفوقفات  
خود نباشند با توجه به نزدی  شدن به سفایفان فصفل بفهفره  

  ٠ -٢ برداری در کارخانه، دییر دست شفان بفرای دریفاففت  
ماه دسترنج شان در اواخر سال به جائی بند نخفواهفد شفد و  
فقر و گرسنیی غیر قابل تصوری، آنان و خانواده هفایشفان  

 را در آستانه سال جدید در خود فرو خواهد برد. 
 

آنان در سی اعتصفاب کفوتفاه دیفروز، اعفتفصفاب چفنفد  
ساعته در اواخر شب گتشته و س   اعتصاب صبح امفروز  
که با بی تتاوتی های کارفرما مواجه شد، طفی نشفسفت  
بزرگی که حوالی ظهر امروزدر سایان اعتراض خفود انفمفام  
دادند اعالم کردند چنان ه به فوریت و حفداکفثفر تفا سفایفان  
وقت امروز به خواستهایشان رسیدگی نشود از صفبفح ففردا  

 دست به اعتصابی متحدانه و بزرخ خواهند زد. 
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اتحادیفه آزاد کفارگفران ایفران بفا دعفوت از کفارگفران  
شرکت نیشکر هتت ت ه به اتحاد و همبستیفی روز اففزون،  
اعالم میدارد مسئولیت هفر گفونفه عفواقفب جفبفران نفاسفتیفر  
ناشی از اعتراضات کارگران شرکفت نفیفشفکفر هفتفت تف فه  
مستقیما بر عهده کارفرما، مسئولین شفهفرسفتفان شفوش و  
دولت روحانی است که هم نان نواره گفر نفابفودی هسفت  
ونیست کارگران این شرکت هستند و هیف  اقفدام مفوثفری  
را برای سایان دادن به رنج و مفحفنفت آنفان کفه سفالفهفاسفت  

 بطور بی وقته ای ادامه دارد انمام نمیدهند. 
 

 ٦٢٣٠ دی ماه    ٢٢  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

 کارگران : چرا باید گرسنه بمانیم؟
 
ام، هفر بفار هفم بفه    ماه است کفه حفقفوق نفیفرففتفه   ٢ " 

دهد فعال مفوجفودی    کارفرما اعتراض می کنم جواب می 
ندارم، می توانی بروی، مطمئن باش جای تو خفیف فی زود  

شود، من با سه تا ب ه چه کار کنم، اداره کار هفم    سر می 
 ام را سیر کنم "     جوابیو نیست. چه طور شکم خانواده 

 
های تفولفیفد    این سخنان محمد، کارگر یکی از کارخانه 

گویفد: "هفمفسفرم از دو مفاه سفیفش در    خودرو است. او می 
هفای    کند، من راضی نیستفم بف فه   های مردم کار می   خانه 
و سه ساله من ساعتها در خانه تنهفا بفمفانفنفد، امفا    ٠ ،  ٦٢ 
اش را    ای نفیفسفت. صفاحفبفخفانفه اجفاره عفقفب اففتفاده   چاره 
 خواهد، واال باید از ماه آینده در خیابان چادر بزنیم."   می 

 

وضعیت معیشت کارگران و مشفکفالت آنفهفا مفوضفود  
ای نیست، اما در اخیرا وضعیت آنهفا بفدتفر شفده اسفت.    تازه 

تقریبا هر سه روز ی  بار گروهی از کفارگفران بفه دلفیفل  
 کنند.   ها تمم  می   عدم سرداخت معوقات خود در کارخانه 

 
  ٦.٠ هر خانوار به طور متفوسفط در هفر هفتفتفه حفدود  

تخم مرغ، دو کی و برنج، دو لفیفتفر شفیفر و    ٦٢ کی و مرغ،  
کند. امفا تفعفدادی از    گرم گوشت قرمز استتاده می   ٢٢٢ 

 گویند حتی استطاعت همین را هم ندارند.   کارگران می 
 

گوید با توجه به گرانی مفرغ و گفوشفت و    محمد می 
تخم مرغ امکان تهیه این مایحتاج متوسفط بفرای خفانفواده  

 شود.   او هر دو یا سه ماه ی  بار میسر می 
 

سال سابقفه کفار    ٦٢ گوید: "   امیر، کارگری دییر، می 
دارم، من جزو کفارگفرهفای خفوشفبفخفت هسفتفم. مسفتفاجفر  

اففتفد، مسفاففرکشفی    نیستم. هر وقفت حفقفوقفم عفقفب مفی 
هفزار تفومفان    ٢٢٢ کنم. حقوقم ماهی ی  می یون و    می 

است و با داشتن همسر و دو ب فه مفاهفی یف  مفیف فیفون  
 هزینه داریم." 

 
ها در اولویت هستند، اگفر    گوید: "همیشه ب ه   امیر می 
گفتارم. امفا    ای بماند برای همفسفرم کفنفار مفی   چیز اضافه 

ساعت کار کفنفیفم تفا    ٦٧ یا    ٦٠ چرا من و امثال من باید  
 چرخ زندگی ما به سختی ب رخد و گرسنه نمانیم." 

 
دهفد کفه مفتفوسفط    شرایط معیشت خانوارها نشان مفی 

مصر، ساالنه بسیاری از مواد غفتایفی اصف فی از جفمف فه  
گوشت، ماهی، نان، برنج و شیر در ی  دهه گتشته بفیفن  

 درصد کاهش یافته است.   ٢٢ تا    ٢٢ 
 

هزینه مفتفوسفط خفوراک    ٦٢٣٢ در حالی که در سال  
هفزار تفومفان    ٦٠ برای هر فرد در باالترین ده  بیفش از  

  ٢٢٢٢ ترین ده  روزانه تفنفهفا    بوده است، هر فرد در سایین 
 تومان خرج غتا کرده است. 

 
تفریفن دهف  در سفال گفتشفتفه    اگر شخصی در ساییفن 

اش بفرای هفر سفه وعفده را    خواست تمام بودجه روزانفه   می 
گفرم گفوشفت    ٠٧ تفوانسفت    خرج گوشت قفرمفز کفنفد مفی 
 گوستندی با استخوان بخرد. 

 
حامد، کارگر یکفی از کفارخفانفمفاتفی اسفت کفه بفه  
گتته خودش به دلیل اعتراض به عدم سرداخفت مفعفوقفاتفش  

 در شش ماه گتشته از کار اخراج شده است. 
 

گوید: "من ی  سال و نیم است کفه ازدواج    حامد می 
ام و ی  ب ه شفیفرخفوار دارم، شفش مفاه اسفت کفه    کرده 

ام و به خاطر اعتراضم بفه وضفعفیفت مفوجفود    حقوق نیرفته 
توانم چشمان گرسفنفه    اخراج شدم، گناه من چیست که نمی 

روم و    همسر و فرزندم را تحمل کنم. هر بار بفه مفغفازه مفی 
 میرم."   کنم، از خمالت می   تقاضای نسیه می 

 
حامد با اشاره به اینکه حتی بان  هم حاضفر نفیفسفت  

گوید: "چه کار کنم که صدایم شفنفیفده    به او وام بدهد، می 
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شود  تا به حال شده شب سر گرسنه بفر زمفیفن بفیفتاریفد   
نیران این باشید که هر لحوه صاحبخانه شفمفا را از خفانفه  

کند  به دلیل گرانفی بفرق و گفاز چفراغفی در    بیرون می 
خانه روشن نکنید و وسایل گرمایشی را در فصفل سفرمفا  

 خاموش نیه دارید " 
 

گفویفد:    سهیال، کارگفر یف  کفارخفانفه نسفاجفی مفی 
"سرسرست خانوار هستم. من در کفارخفانفه مشفغفول هسفتفم،  
اما حقوقم سه ماه اسفت کفه سفرداخفت نشفده اسفت. بفرای  

کنفیفم و سسفرهفا    همین در خانه با دخترانم سبزی ساک می 
خفواهفم    مسئول بسته بندی هستند و مفی ففروشفیفم. نفمفی 

دانفم بفا شفرایفط    دستم را ج وی کسی دراز کنم، اما نفمفی 
 توانم ادامه دهم."   فع ی تا کی این وضعیت را می 

 از کانال ت یرام اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

مهدی_توپچی و تظمظامظی زنظدانظیظان 
 سیاسی آزاد باید گردند!

اعتراضات ادامه دار توده های جان بفه لفب آمفده از ،  
فقر و بیکاری و گرسنیی وگرانی و تفورم و اخفتفالب و  

شهر شرود شفد، و    ٦٢٢ دزدی و ... در خیابانهای بیش از  
جمهوری اسالمی سرمایه داری برای خاموش کفردن آتفش  
اعتراضات شدت سرکوب و دستییری ها را اففزایفش داده  
با روش و اشکال مخت ر اقدام به کشتن ، و دستیفیفری و  
زندانی کردن نوجوانان و جوانان کفرده اسفت ، مفامفوران و  
عوامل جمهوری اسالمی نوجوانان و جوانان را در خیابفانفهفا  
هد، گ وله های جفنفیفی قفرار داده بفرخفی را کشفتفه ،  
تعدادی را زخمی کرده و بسیاری را مورد ضفرب و شفتفم  

نفتفر را دسفنفیفیفر    ٢٢٢٢ قرار داده و در هتته اول بیفش از  
کردند ، س   در حالی که هنوز دستییری های بفرنفامفه  
ریزی شده ادامه دارد ، در زنفدانفهفا تفعفدادی از دسفتفیفیفر  
شدگان را عمدا" برای ترسفانفدن تفوده هفای مفعفتفرض زیفر  
شکنمه آگاهانه کشفتفه بفه دروغ عف فت مفرخ آنفهفا را  

 خودکشی یا سکته اعالم می کنند. 
در سی سرکوب برنامه ریزی شده ، مامفوران امفنفیفتفی  
مهدی توس ی فعال کارگری و ففارغ الفتفحفصفیفل رشفتفه  

از مفنفزلفش ربفوده    ٦٢٣٠ دی ماه    ٦٢ معماری را در شب  
همراه لوازم شخصی اش بفه زنفدان اویفن بفردنفد ،بفه دنفبفال  
سیییری هفای صفورت گفرففتفه تفوسفط خفانفواده وی بفا  

روز هنوز هی  اطالعی از وضعیت مهفدی در    ٦٦ گتشت  
دست نبوده و هی  مقام مسئولی ساسخیو نیست. بفایفد بفا  
اعتراضات گسترده و تداوم دار جمهوری اسفالمفی را وادار  
کنیم مسئولیت دستییری و مسئولیت حتش جفان آنفهفا را  
رسما" به عهده بییرد و هر چه زودتر زندانفیفان سفیفاسفی و  
دستییر شدگان اخیر از جم ه مهدی توس ی را آزاد کفنفد.  
الزم به اکر است چند روز قبل از شفرود اعفتفراضفات تفوده  
ها در خیابان ها در تممعی که مفقفابفل زنفدان اویفن بفرای  
آزادی رضا شهابی برگفزار شفده بفود مفامفوران جفمفهفوری  
اسالمی مهدی توس ی را مفورد ضفرب و شفتفم قفرارداده  

 بودند  
باید بدانیم امفکفان کسفب آزادی زنفدانفیفان بفه قفدرت  
اعتراضی ما بستیی دارد بفایفد هفرچفه بفیفشفتفر و از هفر  

طریق ممکن حکومت را تحت فشار قرار بدهیم تا مفمفبفور  
به آزادی زندانیان شود ، زمفان دففاد از زنفدانفیفان هفمفیفن  

 امروز است. 
 کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. 

 سندیکای نقاشان استان البرز 
 ٦٢٣٢ دی ماه    ٢٢ 
 

کرمانشاه تالش برای گرفظتظن مظجظوز 
 برای جمعیت دفاع از کودکان .

روزهای اول ورود ما جمعی از فعالین حفقفوق کفودک  
برای تسهیل کار وفعالیت وامفدادرسفانفی مفان بفا نفوشفتفن  
درخواستی به هالل احمر سر سل اهاب مراجعه کردیفم و در  
صدد تالش بودیم به فعالیت وکارمان وکفمف  کفردن بفه  
مردم اسیب دیده وجه قانونی بدهیفم وبفهفانفه ای بفه دسفت  
مسوالن حکومتی ندهیم من بهنام ابفراهفیفم زاده وهفمفکفارم  
سعید یوزی وفایق رسولی وبا همراهی تعدادی از دوسفتفان  
وهمراهان بومی به هالل احمر سرسل اهفاب رففتفیفم امفا بفا  
وجود تمام تالشمان متاستفانفه مفوففق بفه دریفاففت مفمفوز  
نشدیم اما ما کوتاه نیفامفدیفم وبفه کفار وففعفالفبفت وامفداد  
رسانی به مفردم اسفیفب دیفده ادامفه دادیفم امفا بفا وجفود  
فضای امنبتی ومی یتاریزه بفودن شفهفر سفرسفل مفتفاسفتفانفه  
نتونستیم در شهر بمانیم وکار وفعالیت وسیش ببریفم مفمفبفور  
شدیم در روستای کویی  حسن مستقر بشیم . امفروز بفاز  
ما با توجه به نیاز اساسی مردم به کمف  وبفا تفوجفه بفه  
فصل سرما و نیاز سنمی هفای صفورت گفرففتفه وتفمفاب  
مردم منطقه با ما طی روزهای ایفنفده بفه مفنفطفقفه زلفزلفه  
زده .اعزام هستیم .حمایت وکمکهای خود را از مفا دریف   
 نکنید مردم کرمانشاه به حمایت های من وتو نیاز دارند . 

اینکه ضمن تشکر وقدر دانی از دوسفتفان    اما نکته مهم 
وهمراهان اقایان شاهو حسینی ومفهفتفاب مفحفمفدی وشفهفره  

 مختاری وخانواده حاج کریم باید گتت  
جمعیت دفاد از کودکان دوباره مموز خفودرا بفا تفالش  

 بی وقته فعاالن کودک بدست آورد 
 بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودک 

 
ضرب و جرح وحشظیظانظه اسظمظاعظیظل 
بظخظظشظی نظمظظایظنظظده کظظارگظران شظرکظظت 
نیشکر هفت تپه، صفو  ما کارگران 
را مظتظحظدتظر و عظزم مظان را بظرای 
پظایظان دادن بظه وضظعظیظت جظهظنظمظظی 

 موجود جزم تر خواهد کرد
عصر امروز در حالیکه اسماعیفل بفخفشفی از نفمفایفنفده  
های کارگران شرکت نیشکر هتت ت ه طفبفق مفعفمفول هفر  
روز، حوالی ساعت سنج و نیم عصفر از سفرویف  کفارخفانفه  
سیاده شده و در حال عفزیفمفت بفه مفنفزل خفود بفود تفوسفط  
سرنشینان نقابدار دو ماشین سدو و سمند با قمه مورد حمف فه  

 قرار گرفت. 
در سی این حم ه و ایستادگی جسفورانفه اسفمفاعفیفل در  
مقابل حم ه کنندگان، بالفاص ه اهالی محل متوجه حمف فه  

به او شده و به کم  اسفمفاعفیفل شفتفاففتفنفد امفا حفمف فه  
کنندگان با ش ی  ی  تیر هفوائفی مفوففق بفه ففرار از  

 محل شدند. 
این تعرض وحشیانه و خونین به اسماعیفل بفخفشفی، در  
حالی صفورت گفرففت کفه ایفن نفمفایفنفده سفازش نفاسفتیفر  
کارگران شرکت نیشکر هتت ت ه ع یرغم تهدید مستقیفمفی  
که سه روز سیش از سوی یکفی از سفهفامفداران کفارخفانفه  
شده بود صبح امروز طی سخنان سر شور و قاطعانه ای در  
تمم  اعتراضی کارگران، با اشاره به بردگی تحمفیفل شفده  
بر هزاران کارگر شرکت نیشکر هتت ت ه، همکاران خفود را  

 به ایستادگی در مقابل دسیسه های کارفرما فراخواند. 
بنا بر اظهار کارگران شرکت نیشکر هفتفت تف فه، طفرح  
بکارگیری تعدادی اراال و اوباش از سوی کارفرما عف فیفه  
کارگران شرکت نیشکر هتت ت ه از اعفتفصفاب شفش روزه  
آنان در آار مفاه سفالفمفاری مفطفرح بفوده اسفت و حفمف فه  
وحشیانه امروز به اسماعیل بخشی مسئ ه ای نفبفوده اسفت  

 که کارفرما حتی در صدد سنهان کردن آن باشد. 
اما امروز باند مافیائی حاکم بر شرکت نیشفکفر هفتفت  
ت ه با گسیل عده ای اراال و اوباش مس ح بفه سفالح سفرد  
و گرم و تعرض خونین به اسماعیل بخشی، برخ دیفیفری  
از ماهیت سشفت سفرده خصفوصفی سفازی در ایفران را بفه  
نمایش گتاشت و نشفان داد مفاففیفای قفدرت در ایفران بفا  
درماندگی در مقابل مبارزات متحدانه کارگران، در صفدد  
بکار گیری زبونانه ترین شک ی از ایمفاد رعفب و وحشفت  
در میان آنان برای غارت و چف فاول ثفروتفهفای اجفتفمفاعفی  

 هم ون شرکت نیشکر هتت ت ه است. 
 

اتحادیه آزاد کارگران ایران، دوشادوش کارگران شفرکفت  
نیشکر هتت ت ه، حفمف فه بفه اسفمفاعفیفل بفخفشفی را قفویفا  
محکوم میکند و یقفیفن دارد چفنفیفن تفعفرضفی بفه یف   
نماینده کارگری، نه تنها خ  ی در اراده کفارگفران شفرکفت  
نیشکر هتت ت ه در مبارزه برای دستیابی به مفطفالفبفاتشفان  
وارد نخواهد کرد ب که صتو، آنان و طبقه کارگر ایفران را  
در ابعادی سراسری فشرده تر از سیش خواهد نفمفود و عفزم  
آنان را برای سایان دادن به وضعیت جهنمی موجفود جفزم تفر  

 خواهد کرد. 
 ٦٢٣٠ دی ماه    ٢٢  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 

 گزارش
 
خبری از مظهظدی تظوپظچظی، فظعظال  بی

 کارگری
مهدی توس ی فارغ التحصیل معفمفاری و از ففعفاالن  

از منزل خود در حفوالفی    ٣٠/٦٢/٦٢ کارگری در شامیاه   
انقالب توسط نیروهای امنیتی ربوده شد و بفه زنفدان اویفن  
منتقل گردیده است. این در حفالفی اسفت کفه مفنفزل وی  
کامال مورد تتتیش قرار گرفته  و برخفی لفوازم شفخفصفی  

 او ضبط شده است. 
سحام نیوز نوشت: "مهدی توس ی، فعال کفارگفری از  

دی مفاه در مفنفزل خفود در حفوالفی مفیفدان انفقفالب    ٦٢ 
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 بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است." 
با وجود سیییری های انمام شفده از سفوی خفانفواده و  
نزدیکان هنوز اطالد دقیقی از وضفعفیفت وی در دسفتفرب  

 نیست 
 مهدی توس ی را آزاد کنید 

 
داود رفیعی کارگر حق ط ب سفارب خفودرو آزاد بفایفد  

 گردد 
داود رفیعی کارگر حق ط ب سارب خفودرو کفه بفا آرا  
غیر قانونی اداره کار و اعمال نتوا شرکت سارب خفودرو از  
کار اخراج شده است دیروز در حالیکه مقابل وزارت کار بفا  
در دست داشتن بنری دست بفه اعفتفراض زده بفود تفوسفط  
مامورین حراست این وزارتخانه مفورد ضفرب و شفتفم قفرار  
گرفت و س   توسط مامورین انفتفوفامفی بفازداشفت و بفه  

 منتقل شد.   ٦٢٢ کالنتری  
بنا بر سیییرهفای اتفحفادیفه آزاد کفارگفران ایفران، داود  
رفیعی امروز نیز هم نان در بازداشت نفیفه داشفتفه شفد و  

 قرار است فردا به دادسرای خوش منتقل شود.  
بازداشت داود رفیعی در مقفابفل وزارت کفار، بفیفانفیفر  
اوج بکار گیری سیاست ارعفاب عف فیفه کفارگفران تفوسفط  
وزارتخانه ای است که زیر ممموعه هایش در ادارات کفار  
با خواست و اراده کارفرمفایفان، حفکفم اخفراج کفارگفران را  
صادر میکنند و وزیر امنیتی اش  دستور ضرب و شفتفم و  
بازداشت  کارگر معترضی هم ون داود رفیعفی را صفادر  
میکند که فقط بفا در دسفت داشفتفن بفنفری، آنفهفم  بفه  
صورت فردی خفواهفان احفقفاق حفق خفود در مفقفابفل ایفن  

 وزارتحانه شده بود. 
اتحادیه آزاد کارگران ایران، بفازداشفت داود رففیفعفی و  
احتمال هر گونه سرونده سازی عف فیفه او را قفویفا مفحفکفوم  
میکند و بدینوسی ه خواهان آزادی فوری و بازگشت بفکفار  
ایشان و رسیدگی به صدور رای غیر قفانفونفی اخفراج داود  
رفیعی در اداره کار و رفتار خشونت بار ماموریفن حفراسفت  
وزارت کار با این کارگر حفق طف فب و مفعفتفرض شفرکفت  

 سارب خودرو می باشد. 
 ٦٢٣٠ دی ماه    ٢٢   -اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
 ٠٥وزارت کشظور خظبظر از بظرگظزاری 

 هزار تجمع در چهار سال گذشته داد
 

س مان سامانی گتت این آمفار نشفان مفیفدهفد کفه از  
هزار تمم  یفعفنفی هفر روز    ٢٢ ابتدای دولت حسن روحانی  

 تمم  در کشور برگزار شده است.   ٢٢ حدود  
 

این سخنان در حالی بیان شده است کفه وزارت کشفور  
هفای سفیفاسفی    ها و تممف    سیمایی   به ندرت مموزی برای راه 

های صفنفتفی    های گروه   ها برای تمم    کند. و بار   صادر می 
 از جم ه کارگران نیز مموز صادر نکرده است. 

 
اند کفه سف     ها گزارش داده   ها بار   ضمن آنکه این تشکل 

تفعفدادی از      های مسفالفمفت آمفیفزشفان،    از برگزاری تمم  
دهندگفان آنفهفا بفازداشفت و یفا    شرکت کنندگان یا سازمان 

 اند.   احضار شده 
 

 .ن: بففخففشففی از شففعففارهففای تففمفمففعففات کففارگففران،  
بازنشستیان، مع مان، سرستاران، مالبفاخفتفیفان، دانشفمفویفان  

 در تممعات یاد شده: 
زیر باز ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا مفیفکفنفیفم در  

 ره آزادگی، وای از این ظ م، وای از این ظ م 
 معیشت منزلت حق مس م ماست 
 زندگی انسانی حق مس م ماست 

 حقوق باالی خط فقر حق مس م ماست 
 یه اختالب کم بشه مشکل ما حل میشه 

 ستیرد   میرد الت نمی   کارگر می 
 کارگران بیدارند از دزدی ها بیزارند 

عزا عزاست امروز روز عزاست امفروز زنفدگفی کفارگفر  
 رو به فناست 

 کارگر، دانشمو، اتحاد اتحاد 
 دانشیاه سولیردان، تضعیر زحمتکشان 

 نه به تبعیه جنسیتی 
 مرخ بر روحانی 

 دانشیاه سادگانه تدبیر امید چاخانه 
 از آبادان تا تهران سرکوب دانشمویان 

 نه به فقر 
 نه به سیاست های سولی سازی دولت 

 تحصیل راییان حق مس م ماست 
 بهداشت و درمان حق مس م ماست 

 دانشیاه بازار نیست 
 بهداشت مسکن آموزش عمومی وظیته دولت است 

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد 
 دانشموی زندانی آزاد باید گردد 

 کارگر زندانی آزاد باید گردد 
 کارگر مع م دانشمو اتحاد اتحاد 

 در دانشیاه بییاری بعد از تحصیل بیکاری 
 آموزش راییان خواسته زحمتکشان 

 یا تهدید و یا احضار ساکنت نمیشیم اینبار 
مسفکففن و کفار و درمفان آمفوزش رایففیفان خفواسففتففه  

 زحمتکشان 
 خوابیاه دخترونه زندونه زندونه 

 با سنوات و وامها شدیم برده بانکها 
 تدبیر این وزارت ع م یا تمارت  
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 وفقر، بیکاری و نابرابری 
در روزهای اخیر شاهد اعتراضات سراسری مفردم ایفران  
به وضعیت بد اقتصادی و معفیفشفتفی، تفبفعفیفه و فسفاد  
سیستماتی  ،فقر و شکا، طبقاتی بودیم وضعفیفتفی کفه  
در جامعه رو بفه ففزونفی دارد و نفتفیفمفه سفو عفمف فکفرد  

 مسئوالن حکومتی و قوای سه گانه است.  
ریفزی    مدیریتهای ضعیر در سطوح مختف فر ، بفرنفامفه 

های غیر اصولی و نامتناسب، سوءاستتاده های ففراوان از  
موقعیتهای شغ ی و امکانات عمومی،نبود بازرسی هفای  
اساسی و هم نین عدم رسیدگی عادالنه بفه تفخف فتفات و  
درنهایت رواج فساد در سطوح مخت ر در اکثفر الیفه هفای  
مدیریتی و قبضه شدن خیف فی از سسفتفهفا تفوسفط اففرادی  
خاا، موجب بروز نارضایفتفی هفای ففراوان شفده اسفت و  
سفالفهففاسفت کفه فففعفاالن مفدنفی و تشففکف فهففای صففنفتففی  
فرهنییان در قالب بیانیه ها و اعتراضات مدنی گفونفاگفون  
نسبت به سیامدهای این بی عدالتفی هفا هشفدار داده انفد.  
اما متاستانه در بسیاری موارد صاحب منصفبفان تفوجفهفی  
به این اعتراضات نکرده و با بفرخفورد هفای قفهفری بفاعف   
دلخوری و نیرانی بیفشفتفر شفده انفد و اکفنفون کفه مفردم  
معترض با حضور در خیابان ،فریاد اعتراضشفان بف فنفد شفده  
است ،مسئوالن صحبت از غاف یفیفری مفی کفنفنفد و بفر  
ضرو رت اعتراضات مدنی و مسالمت امفیفز تفاکفیفد مفی  

 کنند. 
در این روزها مسوولین درحالی از حق قانونی و مسف فم  
م ت برای برگزاری تممعات قانونی سفخفن مفی گفویفنفد  
که سالهاست درخواستهای تشک های صنتفی ففرهفنفیفیفان  
برای صدور مموز فعالیت، هم نیفن بفرگفزاری تفمفمفعفات  
صنتی،ساس  درستی دریافت نکرده اند و بفا بفی تفوجفهفی  
فرادستان در دولت های مخت ر مواجه شده و حفق تشفکفل  
یابی مستقل آنها به اشکال مختف فر نفادیفده گفرففتفه شفده  

 است. 
در ی  چنین شرایطی سوال ما از مسئوالن این اسفت  
که میر اعفتفراضفات مفعف فمفان بفازنشفسفتفه و شفاغفل در  
سالهای گتشته، مدنی وصنتی و مسالمفت امفیفز نفبفود ه  
است  میر فعاالن صنتی فرهنیفی چفیفزی جفز حفق در  
راستای رف  تبعیه و بیعدالتی گتفتفه انفد  آیفا مفطفالفبفه  
آموزش با کیتیت و برابر و سیییفری بفودجفه عفادالنفه جفرم  
است  اگر نیست س  چرا زندان و تبعید و تع فیفق و اخفراج  
را به فعاالن صنتی تحمیل کرده ایفد  چفیفونفه بفایفد ایفن  

 دوگانیی در گتتار و رفتار حاکمیت را باور نمود  
بنابر اخبار منتشر شده متاستانه تعدادی از هفمفوطفنفان  
در اعتراضات اخیر جان باخته اند که بیشتفر آنفان جفوان یفا  
نوجوان بوده اند. در این اعتراضات نتفرات زیفادی بفازداشفت  
شده اند که بنا به برخی گفزارشفات تفعفدادی ازآنفان دانفش  
آموز ،مع م ،بازنشسته و دانشفمفو و بفرخفی نفیفز از اقشفار  

 ضعیر جامعه بویده کارگران هستند. 
از نفوفر شفورای هفمفاهفنفیفی تشفکفل هفای صفنفتفی  
فرهنییان ایران، راه برون رفت از شفرایفط مفوجفود سفرکفوب  
معترضان و بازداشت های گسفتفرده مفردم و نسفبفت دادن  
همه ی این جریانات اعتراضی به بییانه و...نیست، بف فکفه  
راه حل دعوت مردم به آرامش و سیییری جدی مفطفالفبفات  

 برحق انهاست. 
در همین راستا شورای هماهنیی تشک فهفای صفنفتفی  
فرهنییان ایران ضمن دفاد از حفق اعفتفراضفات مسفالفمفت  
آمیز مدنی مردم و با تاکید بر حقوق م فت، یفاد و خفاطفره  
جانباختیان حوادث اخیر بفویفده دانفش امفوزان را گفرامفی  
می دارد و خواهان برچیده شدن شرایط امنیتی در جفامفعفه  

 و دانشیاه است.  
ما خواهان رف  محدودیت های ایماد شفده در فضفای  
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ممازی و رسانه ای و آزادی هفر چفه سفریفعفتفر بفازداشفت  
شدگان روزهای اخیر هستیم. دانفش آمفوزان و دانشفمفویفان  
در فصل امتحانات خویش بوده ونیفازمفنفد آرامفش هسفتفنفد  
بایستی سریعا زمفیفنفه هفای آزادی آنفان ففراهفم گفردد و  
فضای امنی برای فعالیت شوراهای صفنفتفی دانشفمفویفان  

 فراهم شود. 
 

ما خواهان سایان دادن به فقر و بیکاری و تفبفعفیفه در  
شک های مخت ر هستیم و معتقدیم کسفانفی کفه شفرایفط  
فالکت بار امروز را برمردم و جامعه تحمیل کرده انفد بفایفد  
محاکمه شوند. همفان اففرادی کفه در لفبفاب خفدمفت از  
موقعیت خویش سوءاستفتفاده کفرده و بفا رانفت و رشفوه و  

اختالب باع  گسترش فقر و بیفکفاری درجفامفعفه شفدنفد.  
غارت و چ اول صندوق اخیره فرهنییان و بانف  سفرمفایفه  
ی  نمونه آشکار از این فساد است کفه طفی سفال هفای  
گتشته افرادی در دولت های مختف فر در بفروز آن نفقفش  

 داشته اند. 
 

ما خواستار توقر سیاستهای تبعیفه آمفیفز از قفبفیفل  
خصوصی سازی)خصولتی  ، اففزایفش قفیفمفت مفایفحفتفاج  
عمومی ، افزایش قیمت حامل های انرژی، زیر خفط ففقفر  

و در یف     ٣٧ نیه داشتن دستمزد و بفودجفه نفاعفادالنفه  
کالم ج وگیری از فساد اداری ومفالفی هسفتفیفم و ضفمفن  
تاکید بر حق تشکل یابی صفنفتفی و مسفتفقفل و سفیفیفیفر  

مطالبات صنتی حوزه ی آمفوزش و سفرورش، اعفالم مفی  
کنیم در صورتیکه مطالبات فرهنییان بازنشسته و شفاغفل  
بازهفم ازسفوی نفهفادهفای مسفئفول نفادیفده گفرففتفه شفود،  
شورای_هماهنیی_تشک های_صنتی_فرهنفیفیفان_ایفران  
حق اعتراض و تمم  را برای خفود مفحفتفو  مفی دانفد و  
برای تحقق مطالبات انفبفاشفتفه شفده ففرهفنفیفیفان و دانفش  

 آموزان ، از تمام توان خود استتاده خواهد نمود. 
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