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خیزش گسترده سرنگونی 
طلبی که با تـظـاهـرات 
و تجمعات و حـمـلـه بـه 
نــهــادهــای حــکــومــتــی و 
مذهبی در اوایـل دیـمـاه 
ــرا  ــران را ف ســراســر ای
گرفـت، فضـای سـیـاسـی 
جامعه را به نحوبرگشـت 
ناپذیری به نفع مردم و 
ــت و  ــوم ــک ــان ح ــه زی ب
جریانات راسـت تـغـیـیـر 
داد. یـکـی از تـاثـیـرات 
فـوری ایـن خـیـزش ایــن 
ــود کــه شــور و عــزم  ب
ــی  ــون ــگ ــالب و ســرن ــق ان
حکومت اسـالمـی را یـک 
بار دیگر و این بـار بـا 
قدرت و دامنه بیشتـر و 
عــمــیــر تــر در ســراســر 
ایران زنده کرد و مـردم 
را وســیــعــا و در ابــعــاد 
میلیونی به تـالش بـرای 
سرنگون کـردن حـکـومـت 
اسالمی امیدوار و مصـمـم 
ــن فضــا  ــود. ای ــم تــر ن
اکنون فضـای اـالـب در 

 سراسر جامعه است. 
 

ــا  ــی ب ــوری اســالم ــه جــم
دسـتـگـیـریـهـای وسـیـع و 
زندان و حکومت نظـامـی 
و جـــنـــایـــت تـــوانســـت 
تظاهرات و اعـتـراضـات 

خیابانی را محدود کـنـد 
ــا  ــد، ام ــران ــب ب ــق و ع
هــرروز بــه زبــانــهــای 
مختلف اعتـراف مـیـکـنـد 
ــا  کــه از رودر رویــی ب
ــدرت  ــع و ق ــی ــوو وس م
عظیم جنبش سـرنـگـونـی 
وحشت زده و شوکه شـده 
است. خـیـزش اخـیـر در 
ادامه موو اعتصابـات و 
اعـتـراضـات کـارگـران و 
زنــان و جــوانــان بــه 
جریـان افـتـاد و فضـای 
سیاسی جامعه ایـران را 
یک گام بلـنـد در جـهـت 
ــی  ــون ــگ ــالب و ســرن ــق ان
جمهوری اسالمی به جـلـو 
راند. اکنون تـوازن قـوا 
به زیان حکومت تـعـیـیـر 
کرده اسـت. مـردم زن و 
مــرد و پــیــر و جــوان، 
جــمــهــوری اســالمــی را 
رفتنی میدانند و خود را 
جزئی از سیـل خـروشـان 
انــقــالبــی جــدیــد بــرای 
خالصی از ایـن حـکـومـت 
بــه حســاب مــی آورنــد. 
جـامـعـه عـلـیـه حـکـومـت 
تــحــجــر و چــ ــاول و 
جنایت متحد و یک ارچـه 
ب ـاخـاسـتـه اسـت. مـوو 
اعـتــصــابــات کــارگــری و 
اعتراضات سـراسـری بـا 

خواستهای اقـتـصـادی و 
سیاسی و با هدف عـقـب 
رانــدن حــکــومــت در راه 
است. ایـن یـک فـاکـتـور 
مهم در اوضـاع سـیـاسـی 

 ایران است. 
 

جــــمــــهــــوری اســــالمــــی 
نیروهای سرکوبش را در 
همه جا گسـتـرده اسـت. 
اما تردیدی نـیـسـت کـه 
انقالبی که به حرکت در 
آمده همچنان بـه پـیـش 
خـــواهـــد رفـــت و ایـــن 
حــکــومــت و کــل نــیــروی 
ســرکــوبــش در بــرابـــر 
جامعه ای که یک ارچه و 
مصمم و متحد عزم بزیر 
کشیدن ایـن حـکـومـت را 
دارد، به زانو در خواهد 

 آمد. 
 

هیچ بـخـشـی از جـامـعـه 
نــیــســت کــه از فــقــر و 
فالکت، و چ اول گسترده 
ثروتهای جامعه تـوسـ  
حـکـومـتـیـان و بـگـیـر و 
ببند و دخالت مذهب در 
ـــی  ـــدگ ـــه و زن ـــع ـــام ج
خصــــوصــــی افــــراد و 
آپارتاید جنسی و سـتـم 
ــان در خشــم و  ــر زن ب
اعتراض نباشد. بـحـران 

بیانیه حزب کمونیست کارگری  
 ایران درمورد 

خیزش انقالب و چشم انداز 
 اوضاع سیاسی 
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و فلج اقتصادی و سلطـه 
بــانــدهــای چــ ــاولــگــر و 
مافـیـایـی اسـالمـی هـیـچ 
راهی در برابـر حـکـومـت 
بــرای پــاســخــگــویــی بــه 
خـواســتـهــای کــارگـران و 
معلمان و بازنشستگـان و 
دیــگــر بــخــشــهــای مــردم 
ـــذارد.  ـــگ ـــی ـــم ـــی ن ـــاق ب
اعتصابات و اعتـراضـات 
گسـتـرده تــوده ای جــز  
ــری از  ــذی ــاپ ــی ن ــدای ج
ســیــمــای ســیــاســی ایــران 
خواهد بود. این حکـومـت 
در بـــن بســـت کـــامـــل 
اقتصادی و سـیـاسـی در 
برابر موو انـقـالب دارد 
دست و پا میـزنـد و بـا 
خـــیـــزش هـــای بـــعـــدی 

ــم  ــردم از ه ــالب م ــق ان
 خواهد پاشید. 

 
فضــــای انــــقــــالب و 
ســرنــگــونــی در ایــران 
بسرعت گسترده خـواهـد 
ـــد و عـــزم  ـــی شـــد. ام
ســـرنـــگـــونـــی و فضـــای 
ــت  ــی، خصــوصــی ــالب ــق ان
اوضــاع ســیــاســی ایــران 
ــــعــــه از  اســــت. جــــام
آلترناتیوهای استحاله و 
ـــدوم و اصـــال   ـــران رف
طلبان قالبـی حـکـومـتـی  
و هرنوع آمـیـزش اسـالم 
با حکومت بسرعت عبـور 
ــــردم  ــــرده اســــت. م ک
خــواســتــهــای روشــن و 
اساسی ای دارند کـه بـا 

تحوالت عمیر اجتمـاعـی 
 میتواند عملی شود. 

 
حزب کمونیست کـارگـری 
خــود را نــمــایــنــده ایــن 
تحول عمیر میداند. مـا 
خودرا عمیقـا هـمـگـام و 
همراه عزم سرنـگـونـی و 
ـــرای  ـــقـــالب مـــردم ب ان
خـــالد شـــدن از شـــر 
جمهوری اسالمی میدانیـم 
و در اولین گام بـعـد از 
سرنگـونـی ایـن حـکـومـت 
ـــات  ـــن ـــی ـــام ـــاه و ت رف
اجتماعی برای تک تـک 
ــان  ــگ ــان رای ــردم، درم م
بـــرای هـــمـــه، آمـــوزش 
رایــگــان بــرای هــمــه، 
جدایی مذهب از دولت و 

آمــــوزش و پــــرورش، 
برابری کامل زن و مـرد، 
ممنوعیـت اعـدام، آزادی 
بی قید و شرط بیـان و 
تـــحـــزب و تشـــکـــل را 
بعـنـوان فـوری تـریـن و 
ــــن  ــــری ــــه ای ت ــــای پ
خواستهای مردم مـتـحـقـر 

 خواهیم کرد. 
 

ما همه کارگران و مـردم 
را به شرکت همه جانبـه 
در امر سرنگونی و دفـاع 
از ارزشــهــای انســانــی و 
بــرابــری طــلــبــانــه فــرا 
ـــزب  ـــم. ح ـــی ـــوان ـــخ ـــی م
کمونیست کارگـری حـزب 
انــــقــــالب و آزادی و 
بــرابــری و رفــاه بــرای 

هــمــه، حــزب انــقــالب 
ســوســیــالــیــســتــی اســت و 
مصمم است انقالب مـردم 
ایـــران بـــرای آزادی و 
رهایی را به سرانجام و 

 پیروزی برساند.
 

زنده بـاد انـقـالب مـردم 
برای آزادی و بـرابـری و 

 رفاه!
زنـــده بـــاد جـــمـــهـــوری 

 سوسیالیستی!
 

حزب کمونیست کـارگـری 
 ایران
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ــگــان کشــوری،  بــازنشــســت
ــــن  ــــی ــــام ــــری، ت ــــگ لش
اجتـمـاعـی، فـوالد،  وب 
آهن و ... هـمـچـنـان بـه 
خواسته هـای خـود دسـت 
ــرای  ــد و ب ــه ان ــت ــاف ــی ن
دستیابـی بـه حـقـوقشـان 
بار دیگر به خیابـان مـی 
آیند تا خواست های خود 
از جمله افزایش دسـتـمـزد 
باالی خـ  فـقـر، درمـان 
رایگان و با کیفیت بـاال، 
اجرای قـوانـیـن مـعـوقـه، 
روشـــن شـــدن وضـــعـــیـــت 
صنـدوقـهـا و ... را بـه 

 کرسی بنشانند. 
این مبارزه شایسته هـمـه 

گــونــه حــمــایــت اســت. 
حمایـت از خـواسـت هـای 
بازنشستگان را بایـد بـه 
یــک جــنــبــش هــمــگــانــی 
تــبــدیــل کــرد. آنــهــا از 
کارگران مراکز مختلف تا 
معلمان، از دانشجویان تا 
ــف  ــل ــت ــخ ــای م ــل ه تشــک
پــیــشــرو و آزادیــخــواه و 
همه فعـالـیـن اجـتـمـاعـی 
انتـظـار حـمـایـت دارنـد. 
تحکیم همبـسـتـگـی مـیـان 
بخش های مختـلـف مـردم 
یک امـر مـبـارزاتـی مـهـم 
بویژه در شرایـ  کـنـونـی 
اســت. مــردمــی کــه عــزم 
کرده اند اوضاع را بطـور 

بنیادی تغییر دهند، الزم 
است همبستگی میان خـود 
را هرچه بیشتر در مقابل 
دشــمــنــان خــود تــحــکــیــم 

 کنند. 
بازنشستگان اعـالم کـرده 
ــم".  ــی ــای ــی ــه م ــم ــد "ه ان

بازنشستـگـان قـرار اسـت 
بــهــمــن  ٨روز یــکــشــنــبــه 

صبح در مقـابـل  ١١ساعت 
مجلس تجمع کننـد. حـزب 
کمونیست کـارگـری کـلـیـه 
ـــــــای  ـــــــواده ه ـــــــان خ
بازنشستگان و همه مـردم 

معترض را به شـرکـت در 
 این تجمع فرامیخواند. 

حزب کمونیـسـت کـارگـری 
 ایران

 
 ١٦٧٣دیماه  ٢٧
 ٢١١٨ژانویه  ١٧ 

 بازنشستگان باز هم میایند
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 ٦ صفحه 

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران

 کارگران فوالد اهواز  
کارگران گرروه مر رن ترنرعرترن  
فوالد اهواز فراخوان اعتصراب در  
روز سرروم بررهررمررو دادنررد و اعررالم  
کردند که در سوم برهرمرو کر ریره  
خطوط تولید شرکرت را مرترو ر   
کرررده و دسررت برره اعررتررصرراب  
خواهند زد. کارگران اعرالم کررده  
اند تنها در تورتن کره دو مراه  
از حقرو  مرعرو ره آنرهرا  ررداخرت  
شود، حاضر به راه اندازی ترولریرد  

 خواهند شد.  
 

 مع مان یزد  
روز دوم بهمو مراه مرعر رمران حر   
التدریس در یزد به خراررر ده مراه  

حقو  مرعرو ره دسرت بره تر رمر   
  ٠٧٧ زدند. ایو مع رمران مراهرانره  
 هزار تومان حقو  میگیرند. 

 
کارگران کارخانه های لنرت خررم  

 آباد  
روز اول بهمو کارگرران کرارخرانره  
هررای لررنررت خرررم آبرراد  شرررکررت  
رازمرررهررررع در اعرررتررررا  بررره  
بالتک یفن شغ ن و عدم  ررداخرت  

ماه حرقرو  مرقرابرل اداره کرار    ٩ 
 ت م  کردند.  

 
 جوانان جویای کار اهواز  

بهمو جوانان جرویرای کرار    ٢ روز  
در بخرش اسرمراعریر ریره اهرواز برا  

خرواسررت شررغررل در مررحررل دروازه  
شر ن کشت و تنرعرت نریرشرکرر  
امیرکبیر ت م  اعتراضن بررگرزار  

 کردند. 
دی نرریررز تررعرردادی از    ٠٧ روز  

جرروانرران برریررکررار در اهررواز بررا  
درخواسرت کرار مرقرابرل شررکرت  
توسعه نیشکر امیررکربریرر تر رمر   
کردند. در تقرابرل برا ایرو تر رمر   
نیروی انتظامن در محرل حراضرر  

 شد.  
 

کررارگررران شرررکررت سررنرر  آهررو  
 سیرجان  

روز دوم برهرمرو جرمر  زیرادی از  
کررارگررران و کررارکررنرران شرررکررت  

سررنرر  آهررو گررهررر زمرریررو در  
سیرجان دست به اعتصراب زدنرد.  
اعتصاب به دلیل کم بودن حرقرو   

  ایه، كارانه و دیگر مزایا است.  
 

 کارگران تابون سازی خرمشهر  
برهرمرو کرارگرران ترابررون    ٢ روز  

سازی خرمشهر در اعرتررا  بره  
بالتکر ریرفرن  رنر  سرالره و عردم  
دریافت حقو  به مدت  رنر  سرال  
مقابل مسر رد جرامر  ایرو شرهرر  

 ت م  اعتراضن برگزار کردند.  
 

 کارگران کارگاه مترو تهران  
کارگران کارگاه متررو ترهرران در  
اعترا  به یکسال حقو  مرعرو ره  

  ٠٧٧ مریر ریرارد و    ٢ که بالغ برر  
برراشررد، در    مرریرر رریررون تررومرران مررن 

خیابان کریم خان دست به تر رمر   
 زدند. 

 
 کارگران کاغذ سازی هفت تپه 

روز اول برررهرررمرررو کرررارگرررران  
کرراغررذسررازی هررفررت تررپرره برره  
اعررتررراضررشرران ادامرره دادنررد. در  
ادامرره ایررو حرررکررت مررحررمررودی  
رئررریرررس اداره کرررار شرررو  برررا  

  ٠٧٧ کارگران وارد مذاکره شرد.  
کررارگررر کرراغررذ سررازی  ررار   
بخارر تعوی   رداخت دسترمرزدهرا،  
عدم اجررای رررط رربرقره برنردی  

  ٠٠٧٧ مشاغل و کاهرش روزانره  

بیانیه حزب کمونیست 
 کارگری ایران

 

ــــــــــام  ــــــــــم ت
ــــان  ــــی ــــدان زن
سیاسی بـایـد 
ــــــورا آزاد  ف

 شوند
خرو  زندانن سیاسرن آزاد برایرد  
گردد را امرروز برایرد در سرراسرر  
ایران رنیو انداز کررد. جرمرهروری  
اسالمن با بگیر و ببرنرد و زنردان  
و شکن ه و کشرترار خرود را در  
 درت نگه داشته است. امرا ایرو  
اسرر ررحرره دیررگررر کررارائررن نرردارد.  
امروز مردم ایران برپراخراسرتره انرد.  
حقو  انسانن خود را میخواهرنرد.  
به هزار زبان اعالم میرکرنرنرد کره  
"زیر بار ستم نمیکرنریرم زنردگرن".  
مرربررارزه برررای آزادی زنرردانرریرران  

سیاسن فرن الرحرال فرعراالنره در  
جامعه جریان دارد. خانرواده هرا و  
بستگان زندانیان در برابرر زنردانرهرا  
ت رمر  و اعرتررا  مریرکرنرنرد و  
آزادی فوری عزیزان خود را کره  
در اعتراضات اخیر دستگیرر شرده  
اند ر ب میرکرنرنرد. کرارگرران و  
مع مان و دانش ویان می نگنرد و  
تررال  مرریررکررنررنررد رهرربررران و  
همسرنرگرران خرود را از  رنر   
گرگان حکومتن نر رات دهرنرد.  
مردم هرجا مریرتروانرنرد دسرترگریرر  
شدگان را از  رنر  مرامروران  
حررکررومررتررن نرر ررات مرریرردهررنررد.  
کررارزارهررای  رردرتررمررنرردی برررای  
آزادی زندانیان سیاسن در مریران  
کارگران و مع مان و دانشر رویران  
و بخشرهرای مرخرتر ر  مرردم در  
جریان است. در تمام اعتراضات و  
ت معات یک شعار مرردم آزادی  

 زندانیان سیاسن است.  
 

ابرزار زنرردان  و دسرتررگریرریررهرا را  
میتوان و باید از دست حرکرومرت  
اسالمن گرفت. ایرو یرک گرام  

مهم در سرنگونن ایرو حرکرومرت  
اسررت.  جررمررهرروری اسررالمررن  
حکرومرت کرهرریرزک و اویرو و  
شکن ه و کشتار فررزنردان مرردم  
در زندانهاست. زندان ابزاری بررای  
برای به بند کشیدن کل جرامرعره  
اسررت. گشررودن درب زنرردانررهررای  
دیکتاتوری اسالمرن، یرک امرر  
فوری و مهم انقرالب مرردم ایرران  
است. شعار زندانن سریراسرن آزاد  

برره    ٠٠ بررایررد گررردد از انررقررالب  
عرنروان شرعرار زیربرای آزادی در  

  ب مردم ایران حک شده اسرت.   
ایو شعار را باید براردیرگرر وسریر   
تر و عمیر  ترر و  رر ررنریرو ترر  
فریاد بزنیم. همه زندانیان سیراسرن  
فورا باید از شرکرنر ره گراهرهرای  
حکومرت مرنرفرور اسرالمرن آزاد  

 شوند.  
 

انقالب مردم ایران برا سررنرگرونرن  
حکرومرت اسرالمرن، برن ترردیرد  
فصل نرویرنرن را در تراریر  ایرو  
کشررور خررواهررد گشررود. فرررمرران  
انقرالب ایرران ایرنربرار ایرو اسرت   

"ابراز هرعقریرده ای بردون  ریرد و  
شرط آزاد است. تشکل و ترحرزب  
آزاد است. اعرترصراب آزاد اسرت.  
نقد مقدسرات آزاد اسرت. تر رمر   
آزاد اسررت. هرریررت شررخررصرریررت و  
نهادی از انتقاد مصرون نریرسرت".  
ایو فرمان دوره نرویرنرن را نرویرد  
میدهد کره بره ترمرام دورانرهرای  
دیکتاتوری سراالری  ریرشریرو در  
تاری  جامعه ایران  ایان میردهرد و  
جرامرعره ای نرمررونره وار از نرظررر  
آزادی بن  ید و شررط سریراسرن  

 را  ن میریزد.   
 

 کارگران و مردم ایران! 
دنیا دارد اعرتررام مریرکرنرد کره  
انقالب ع یه جرمرهروری اسرالمرن  
برگشت نا ذیر است. میتوانریرم برا  
 درت مبارزات و اعتراضات خرود  
ابزار شکن ه و زندان را از دسرت  
ایو حکومت خارج کنیم.  امرروز  
و رت آنسررت کرره شررعررار زنرردانررن  
سیاسن آزاد بایرد گرردد را هرمره  
جا  ررنیو تر فریاد بزنیم. میتروان  
و باید همرگرام برا خرانرواده هرا و  

بستگان زندانیان سیاسرن جرنربرش  
آزادی زنرردانرریرران سرریرراسررن را  
گستر  داد. حکومت اسرالمرن  
در تنگنای سیاسن و ا ترصرادی  
و تشتت براالیریرهرا، برایرد هرر ره  
 رردرتررمررنرردتررر زیررر ضرررب خرررو   
آزادی زنرردانرریرران سرریرراسررن  رررار  
گرریرررد و عررقررب رانررده شررود.  
میتوانیم عزیزانمان را آزاد کرنریرم.  
میتوانریرم سررنرگرونرن حرکرومرت  
اسالمن را با شکستو در زندانرهرا  
یک گرام اسراسرن ترر نرزدیرک  
کنیم. میتوانیم شکن ره گرران و  
 ات یو را عقب برانیرم. برا عرزم و  
تال  همه ما مردم، انقرالب آترن  
در ایران با سرنرگرونرن حرکرومرت  
اسالمن سرمرایره داران، بره دوره  
زندان و زندانهای سریراسرن بررای  
همیشه  ایان خواهد داد و آزادی  
را به  انرون غریرر  رابرل ترخرطرن  

 جامعه تبدیل خواهد کرد.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٦٠٩١ دیماه    ٠٧ 
   ٢٧٦٠ ژانویه    ٢٧   

 اعتصابات و تجمعات کارگری در حال گسترش است  
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 "خواستهای فوری ما زلزله زدگان باید تامین شود
وقت این روزهای سخت تامـیـن نشـده اسـت. ایـن ن مزلزله خانه هایمان را ویران کرد و امروز بی مسکن در خیابان و جاده میخوابیم. برای بسیاری از ما زلزله زدگان حتی یک چادر برای اسکا

لزه زدگان باید فورا در آنـهـا اسـکـان پـیـدا ا زقابل قبول نیست. ما مسکن فوری میخواهیم. اینهمه خانه های خالی در شهرهای مختلف هست. اینهمه هتل و مراکز مختلف بدون استفاده است، م
 کنیم. 

را به خطر انداخته است. ما امکانات فـوری ان بسیاری از مردم صدمه جسمی دیده اند. بسیاری در این سرما و بی تامینی بیمار هستند. وضع بد بهداشتی سالمی مردم و خصوصا بچه ها و پیر
 درمانی رایگان میخواهیم.

شی، و ... داریم. و باید این نیازهای ما تامیـن مایما مردم زلزله زده همه هست و نیستمان را از دست داده ایم و نیاز به تامین هر روزه مایحتاو اولیه اذایی، بهداشی، دارویی، پوشاک، گر
 شود.

صاد دهد. مسکن هایی که در بـرابـر چـنـیـن اختدر عین حال دولت در قبال تهیه مسکن و تامین ما مسئول است. دولت باید بودجه الزم برای تامین مسکن امن و مناسب برای ما زلزله زدگان 
 بالیایی چنین ابعادی از خسارات را به مردم وارد نشود.

 به ما زلزله زدگان که زندگیمان را از دست داده ایم، دولت باید خسارت ب ردازد.
باید همه ما مردم آسـیـب دیـده در زلـزلـه را تـحـت لت ما زلزله زدگان کارمان و امکان تامین زندگیمان را از دست داده ایم. تا مادامیکه کاری پیدا نکرده ایم که زندگی مان را بگذرانیم، دو

 پوشش کمک های خود قرار دهد. 
 دولت باید شرایطی فراهم کند که کودکان ما فورا به مدرسه و آموزش دسترسی پیدا کنند.

تررومرران سررطرره دسررتررمررزدهررا و بررا  
خررواسررت  ررراردادهررای مسررتررقرریررم  

 دست به اعتصاب زدند. 
 

 کارگران خدمات شهری زن ان 
دی کرارگرران خردمرات    ٠٧ روز  

زنرر رران در    ٢ شررهررری مررنررطررقرره  
اعررترررا  برره واگررذاری امررور  
فرعررالرریررت هررای خررود برره بررخررش  
خصوتن و خرطرر بریرکرارسرازی  
مقابل سراخرترمران شرهررداری ایرو  

 شهر ت م  کردند. 
 

 کارگران بازنشسته کیان تایر  
کارگران بازنشسته کیان ترایرر در  
ادامرره اعررتررراضررات خررود برررای  

برهرمرو    ٠ ظرهرر روز    ٦٢ ساعت  
فراخوان ت م  در مقابل ساخترمران  
وزارت تنعت و معدن دادند. روز  
اول بهمو نیز کارگران کیران ترایرر  

 در همیو محل ت م  داشتند.  
 

 کارکنان سازمان آب تهران  
در روزهررای اول و دوم بررهررمررو،  
کارکنان سرازمران آب ترهرران در  
اعترا  بره ترعرویر  در  ررداخرت  
دستمزد خود در خیابران فراررمرن  

 دست به ت م  زدند.  
 

 نیروهای جنگ بانن  الو  
دی نیروهای جنگ ربرانرن    ٠٧ روز  

 الو  بره دلریرل عردم دریرافرت  
مرزایرا دسرت بره     ند ماه حقو  و 

 اعتصاب زدند.  
 

 کارگران کیان کرد 
دی، کررارگررران کرریرران    ٠٧ روز  

کرد در اعرتررا  بره ترعرویر  در  
 رررداخررت مررزد خررود در مررقررابررل  

 کارخانه ت م  کردند. 
 

 کارگران کنگان  
  ٦١ دی کرارگرران فراز    ٠٧ روز  

شرررکررت احرردان کررنررگرران در  
اعترا  بره عردم  ررداخرت شرش  

 ماه حقو  دست به ت م  زدند.  
 

 بازنشستگان  
بازنشستگان کشوری، لشرگرری،  
تامیو اجرترمراعرن، فروالد،  وب  
آهررو و ... برررای  رریررگرریررری  
خواستهایشان به ت م  در سراعرت  

برهرمرو فرراخروان    ٨ ده تبه  روز  
 داده اند.  

 
کارگران ابنیره راه آهرو ترهرران و  

 آ ربای ان  
روز یک بهمو کارگران ابنیره راه  
آهو در تهران و آ ربایر ران غرربرن  
در مقابل م  س دست به تر رمر   

 زدند.  
 

کررارگررران خررن و ابررنرریرره فررنررن  
زاگر  در دوم بهرمرو در مرقرابرل  
ساختمان مدیریت تر رمر  کرردنرد.  
کررارگررران ابررنرریرره زاگررر  برررای  

برهرمرو نریرز    ٠ ساعت هفت تبه  
 فراخوان به ت م  داده اند.  

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

ژانررویرره    ٢٢ ،  ٦٠٩١ بررهررمررو    ٢ 
 ٢٧٦٠ 

............................... 
دیماه شرکت نریرشرکرر مریررزا    ٢٠ 

کررو ررک خرران در اهررواز بررا  
خواست اسرترخردام دسرت از کرار  

 کشیدند.  
 

دی  کارگران نیشرکرر هرفرت    ٢١ 
تپه در اعترا  به ضرب و شرترم  
اسررمرراعرریررل بررخررشررن نررمررایررنررده  
کارگران، و همچنیو در اعرتررا   
به عدم تحق  مطالربرات خرود بره  
اعتصاب و ت م  ادامره دادنرد و  
اسماعیل بخشن ع یرغرم ایرنرکره  
از ناحیه شانه توسن نرقراب داران  
مزدور م روط شده بود در تر رمر   
کررارگررران تررحرربررت کرررد و بررر  
خواست های کارگران  رافشراری  

 کرد.  
 

دی  تعدادی از کارگرران در    ٢١ 
خرریررابرران مررالررترردرای تررهررران در  
حالیکه عر ریره وضرعریرت دشروار  
خررود شررعررار مرریرردادنررد دسررت برره  

 راهپیماین زدند.  
 

دی  سومیرو روز اعرترصراب    ٢١ 
کارکنان سد گرالل ایرالم بردلریرل  

 عدم دریافت شش ماه حقو . 
 

دی  ترر ررمرر  اعررتررراضررن    ٢١ 
کارگران  راک  رن در مرقرابرل  
کرارخرانره در شرهرر کررد بردلریررل  

 اخراج.  
 

دی  اعررتررصرراب و ترر ررمرر     ٢١ 

کارگران گشت راهرداری اسرتران  
خوزسرتران در اعرتررا  بره عردم  

  رداخت  ند ماه حقو .  
 

دی  تر رمر  کرارگرران شریرر    ٢١ 
وارنررا در  ررر ررک ورامرریررو در  
اعترا  به اخراج و براال کشریردن  

 دو ماه حقو .  
 

دی  راهپیرمرایرن اعرترراضرن    ٢١ 
کارگران شرکت ایران  روررن در  
شهرر ترنرعرترن الربررز بره عر رت  

مراه حرقرو  و    ٩  رداخرت نشردن  
دیماه نیز کرارگرران    ٢٠ بیمه. روز  

ایو کارخانه برای  ندمیو بار برا  
خررواسررت  رررداخررت دسررتررمررزدهررای  
معو ه، ح  بیمه و م حقات مرزد  

ترو از    ٩٧ و در اعترا  به اخراج  
همکاران خود مقرابرل اسرترانرداری  

  زویو ت م  کردند.  
 

و نرقرل    کارگران حرمرل      دی    ٢١ 
فار  بار دیگر در مرقرابرل    خ ی   

 ساختمان بور  ت م  کردند.  
 

دی  اعررتررصرراب رانررنرردگرران    ٢٠ 
و ترنرعرت آسرتران    شرکت کشت  

 د  در اعترا  به  ایرمرال شردن  
حررقررو . کررارگررران در ا رردامررن  
متحد و هماهن  ماشیو هرا را  
تحویل میردهرنرد و اعرترصراب را  

 شروع میکنند.  
 

دی  یررک مرراه از حررقررو     ٢٠ 
کارگران اعتصابرن سرد شرفرارود  
در یررازدهررمرریررو روز اعررتررصرراب  

  رداخت.  

 
دی  دو مررراه دسرررترررمرررزد    ٢٠ 

کارگران شهرداری مرریروان واریرز  
شد. کرارگرران خرواهران  ررداخرت  
فرروری بررقرریرره ررر ررب هررای خررود  

 هستند.  
 

دی  فررراخرروان برره ترر ررمرر     ٢٨ 
اعتراضن جروانران ترحرصریر رکررده  
بیکار در کرمانشراه در اعرتررا   
به بیکاری برای روز  رنر رشرنربره  

بررعرردازظررهررر، خرریررابرران    ٠ سرراعررت  
 دبیراعظم.  

 
اینها برخرشرن از اعرترصرابرات و  
اعتراضاتت کرارگرری اسرت کره  
اخبار آن منتشر شده اسرت. ابرعراد  
اعررتررراضررات کررارگررری بسرریررار  
وسیعتر از ایو اسرت. اعرترراضرات  
گسترده کارگری کره برویرده در  
دو سرال گرذشرتره و هرر روزه در  
نقاط مخت   کشور جریان داشرتره  
است، بر شرکرل گریرری فضرای  
اعترا  و خیز  تروده ای مرردم  
نقش مهم و موثری داشرتره و برا  
سرعت بیشتری در سراسر کشرور  
در حال گستر  اسرت. برا ترمرام  
 وا از ایو مبارزات برایرد حرمرایرت  
کرد و اخبار ایرو اعرترراضرات را  

 وسیعا منعکس کرد.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٦٠٩١ دیماه    ٢٠ 
 ٢٧٦٠ ژانویه    ٦٠   

اعتصابات و تجمعات کارگری 
 در حال گسترش است 
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 ١١١از نــامــه 
نفر از وکـالی 
ـــــری  دادگســـــت
بــــــــــایــــــــــد 
ــی  ــان ــب ــی ــت پش

 کرد
 

جمهوری اسالمن نتوانستره اسرت  
هرای گسرتررده در    با دسرترگریرری 

تظاهراتها  و ت مات اعرترراضرن،  
رفرتررار فررو  خشرو بررا بررازداشررت  
شدگان در زندانها و سر به نیرسرت  
کردن تعدادی از زندانیان، جامرعره  
را مرعوب کند.  س از ت مرعرات  
جسورانه مردم خشمگریرو مرقرابرل  
زندان اویو و زندان های اترفرهران  
و اهررواز و زاهرردان برررای آزادی  
دسررتررگرریررر شرردگرران و زنرردانرریرران  

وکیل دادگسرترری    ٦٠٠ سیاسن،  
ای بره آمر رن الریر رانرن،    درنامه 

رئیس  وه  ضائیره اعرالم کرردنرد  

که دفاع از دستگریرر شردگران را  
 بعهده خواهند گرفت.  

 
ای از شر راعرت    ایو بیانیه گوشه 

و جسارت جامعه و همه مرردمرن  
است که برای اعترا  به فقرر و  
فالکت تحمی ن، ع ریره فسراد و  
اخررتررال ، ترربررعرریرر  و نررابرررابررری  
سازمان یافته حکومتن و عر ریره  
سرکوب و زندان و شرکرنر ره بره  

 اند.    میدان آمده 
 

جامعه وکرالی دادگسرترری، بره  
نرروبرره خررود یررکررن نررهررادهررای  
مررررعررررتررررر  برررره سرررررکرررروب  
سیستمراتریرک حرکرومرترن بروده  
است و بهای گزافن بررای دفراع  

هرای    از عدالت و حرقرو  و آزادی 
اجتماعن  رداخته اسرت. وکرالی  
زندانن که در سالرهرای گرذشرتره  
به جرم دفاع از زندانیان سریراسرن،  
با بدتریو رفتارهای ضرد انسرانرن  

اند، خود بخشرن از ایرو      روبرو شده 
کیفرخواست ع یه بن حرقرو رن و  
سرکوب عریان جمهوری اسالمرن  

 هستند.  
نررامرره وکررالی دادگسررتررری برره  
رئیرس  روه  ضرائریره اعرترراضرن  

است به استناد  روه  ضرایریره بره  
 ررانررون آئرریررو    ١٨ ترربررصررره مرراده  

دادرسن کیفرری کره مرترهرمریرو  
"جرائم" امنیتن را از دسترسن بره  
داشررتررو وکرریررل مرردافرر  مررحررروم  

 کند.    من 
 

جمهوری اسالمن خیال مریرکرنرد  
میتواند با اترکرا بره  رمرا   روه  
 ضائیه و ای اد فضرای رعرب و  
وحشت و بگیر و بربرنرد و بسرترو  
اتررهررام "مررحرراربرره" برره دسررتررگرریررر  

ای را کره دیرگرر    شدگان، جامعه 
 صد ندارد عقب برنرشریرنرد و بره  
کمترر از سررنرگرونرن جرمرهروری  

دهررد،    اسررالمررن رضررایررت نررمررن 
 مرعوب کند.  

 
 یام نامه وکالی دادگسترری در  
وا رر  ایررو اسررت کرره سرریررسررتررم  
 ضررایررن جررمررهرروری اسررالمررن  
ظررالررمررانرره اسررت و احررکررامررش  
اعتباری نردارد. وکرال در نرامره  
خررود برره رئرریررس  رروه  ضررایرریرره  
حکومرت، اعرالم کررده انرد کره  
حکومت نمیتواند برا اسرترنراد بره  
فررررالن مرررراده، اسررررترررربررررداد و  
خودکامگرن برر ررار کرنرد، حر   

اعرررتررررا  و اجرررترررمررراعرررات و  
راهپیماین هرا را از مرردم سر رب  
کند، آزادی مرردم را زیرر سروال  
ببرد، زندانن را از حر  انرترخراب  
وکیل محروم کنید و یا حرمت و  
حرریرربرریررت بررازداشررت شرردگرران را  
جریحه دار کند. وکرال در نرامره  
خود  ید کرده اند که در ترورت  
سرر ررب ایررو حررقررو  از بررازداشررت  
شدگان، روند تحقی  و دادرسن و  
 هرنوع م ازاتن بن اعتبار است.  

 
وکیل دادگسرترری بره    ٦٠٠ نامه  

رئیس  روه  ضرائریره برخرشرن از  
کیفرخواست کل جرامرعره عر ریره  
 وانیو ضد بشرری و بریررحرمرانره  
دادرسررن کرریررفررری و برره کررل  
دستگاه  وه  ضرائریره اسرت. ایرو  
کیفررخرواسرتا جرامرعره عر ریره  
بربریت  رون وسرطرایرن جرمرهروری  
اسالمن است. ایو نامه نه ترنرهرا  
برریررانررگررر اعررترررا  و دردهررای  
جررانررکرراه زنرردانرریرران سرریرراسررن و  

های نگران آنها و دستگریرر    خانواده 
شدگان اعتراضرات اخریرر، بر رکره  
کل جامعه زخمن و خشرمرگریرو،  
کررارگررران، دانشرر ررویرران، زنرران و  
جروانرانرن اسرت کره مرداومرا بررا  

انرد،    اتهامات واهن به زندان افتراده 
ترریرو    ای   انرد، از  رایره   تبرعریرد شرده 

انرد و    حقو  اجتماعن محروم شرده 
اکنون به  صرد زیرر و رو کرردن  

 اند!   ایو اوضاع به خیابان آمده 
 

حزب کمونیست کارگرری، ا ردام  
خرواهرانره ایرو    اعتراضن و عردالرت 

وکال را  دم مهرمرن در دفراع از  
دستگریررشردگران مریردانرد، سرایرر  
وکال را به  یوستو بره ایرو ا ردام  

خرواهرد    فرامیخواند و از مردم مرن 
در حمرایرت از ایرو ا ردام بره هرر  
شکل که میتروانرنرد  شرتریربرانرن  
خود را اعالم کنتد. ایو ا دم بایرد  
توسن جرامرعره جرهرانرن وکرال و  
همه نهادهای مداف  حقو  انسران  
 شررترریرربررانررن شررود و جررمررهرروری  
اسررالمررن برره جرررم نررقرر  خشررو  
حقو  انسانرن، مرحرکروم گرردد.  
زنرردانررن سرریرراسررن و کرر رریرره  
دستگیرشدگان باید فرورا و بردون  
هیرت  ریرد و شررط و تشرکریرل  

  رونده ای آزاد شوند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٦٠٩١ بهمو    ٦ 
 ٢٧٦٨ ژانویه    ٢٦   

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران

محمد حبیبی / فعال صنفی 
 معلمان 

ـــک زن  ـــر ی ـــن تصـــوی ای
اســت .یـــک مــعـــلــم یـــک 
بازنشـسـتـه کـه سـی سـال 
درس داد بی انکـه لـحـظـه 
ای نا امیـد شـود.درس مـی 
داد ،رنج می کشـیـد و دل 
خوش بود بـه خـنـده هـای 
ــد مــی  ــه ق ــی ک ــان ــودک ک
 کشیدند و می آموختند .

ـــک زن  ـــر ی ـــن تصـــوی ای
ــک  ــم ،ی ــل ــع ــک م ــت .ی اس
بــازنشــســتــه کــه ســالــهــای 
بازنشستگی اش ، به جـای 
فـــرااـــت و آســـایـــش در 
تـــجـــمـــعـــات اعـــتـــراضـــی 
گذشت .می آمد ،می ایستاد 
، دوشــادوش هــمــکــارانــش 
،صدایش را بلند مـی کـرد 

تــا شــایــد گــوش شــنــوایــی 
 باشد.

ـــک زن  ـــر ی ـــن تصـــوی ای
اســـت.یـــک مـــعـــلـــم ،یـــک 
بازنشسته کـه حـاال دیـگـر 
نیست.نیست تـا اعـتـراض 
کــنــد و دردش را فــریــاد 
زند. آن زن م رد بـا یـک 
بیـمـاری خـاد.بـایـک بـی 
رضایتی تمام.آنـگـونـه کـه 
تصـــویـــرش نشـــان مـــی 
دهد.بیماری او مرض هـمـه 
ی مــردمــان ایــن ســرزمــیــن 
اســت.درد تــبــعــیــ  و بــی 

 عدالتی .
او مرد و پاسخ اعتـراضـش 
در همه این سالـهـا چـیـزی 
جـز مـرن نـبـود.مـرگـی در 
ــکــوت .چــیــزی کــه در  س

 انتظار همه ی ماست .
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 يک دنيای بهتر 
 برنامه حزب کمونيست کارگری      

 را بخوانيد   

 

در نیشکر هفت تپه اتفا  مرهرمرن  
روی داد که جنبش کارگرری را  
دهها  دم به ج و رانرد. یرکرن از  
رهبران کارگران بر سکوی کوتراه  
ایسررترراد، و  رردواک سررخررنررانررش،  
 دواک تردای رربرقره ای برود  
که اراده کرده است که نره ترنرهرا  
سرنوشت خود را به دسرت گریررد  
ب که کل جامعه را بدست گیررد.  
ایررو کررارگررر شرر رراعررانرره بررر سررر  
نمایندگان سرمایه فرریراد کشریرد  
که اداره کارخانه را خرود بردسرت  
میگیریم. خود باید  انون کرار را  
تررنررظرریررم کررنرریررم و "آشررغررالررهررای"  
سرمایه را کره بروی ترعرفرو آنران  
زندگن را بر همگان ت   کرده بره  

 زیر خواهیم کشید. 
 

ایررو  ررنرریررو بررود کرره ترراحرربرران  
سرررمررایرره برردون هرریررت شررک و  
تردیدی مرزدوران  را رو کرش و  
 ن ه بکس بدستان را تررسران بره  
سراغش فرستادند تا مگر ایرنرکره  
تردای رربرقره کرارگرر را خرفرره  
کنند. تدای اسماعیرل برخرشرن  
تدای فرودستان جامعه بود کره  
به مانند تاعقه بر سرر سررمرایره  
فرررود آمررد. برررای هررمرریررو هررم  

نمایرنردگران سررمرایره الل مرونرن  
گرررفررتررنررد. از وحشررت بررر خررود  
لرزیدن. از شروع اعترراضرات شرب  
و روز دارند تال  مریرکرنرنرد کره  
بگویند ایو اعترراضرات بره جرای  
نخواهد رسید  ون اساسرا  رایریرو  
دستان و حراشریره جرامرعره نرمرن  
تواند نقشن درتحوالت اجترمراعرن  

 داشته باشند! 
 

اسررمرراعرریررل بررخررشررن ترردای  
فرررودسررترران بررود و در هررمرران  
سخنرانن تاکید کرد  انونن کره  
کارگران به اجرا در خواهرنرد آورد  
ع یه بردگن است و ایرو یرعرنرن  

  ٩٩ رفرراه و آسررایررش برررای ترروده  
درتدی جامعه باید فراهم شرود.  
ایو را مرقرایسره کرنریرد برا وعرده  
های شاهزاده بردون تراج و ترخرت  
که به مانرنرد هرمره نرمرایرنردگران  
سرمایه در مصراحربره ای وعرده  
داده است که ایران جرای خروبرن  
برای سرمایه گذاری   استبمرارع  
است؛ کافن است  رهرره غرارت  
گران زندگن تغییر یرابرد، یرعرنرن  
خود ایشان  هره نماینده سررمرایره  
داری در ایررران برراشررد. سررخررنرران  
کارگر هفت تپه را مقایسه کنریرد  

با سخنان کسرانرن کره سرنر   
ربقه متوسن را به سینه میرزنرنرد   
و اترررار دارنررد کرره ایررو ررربررقرره  
نماینده تحوالت در جامعه است و  
ایررو ررربررقرره را تررکررنرروکررراتررهررای  
مرررحرررروم از داالنرررهرررای  ررردرت  
میدانرنرد کره مرا برا گروشرت و  
 وست و اسرترخروان خرود تر رربره  
دردناکن از آنها  داشرتریرم،  ره  
درزمان  در شاهزاده  ه در دوران  
ریرراسررت جررمررهرروری اسررالمررن  
 بخصرو  در دوره اکربرر شراهع  

مر رریران    –همیو تکرنروکرراترهرا  
 گونره    -تصمیمات شوم سرمایه  

تسمه از گرده کارگران کشیردنرد.  
هنوز از خاررره مران نررفرتره کره  
 گونه بن  روا در زمان س طرنرت  
 ه ویها کارگران را به سررب دا   
وادار برره تررمررکرریررو از نررظررم ضررد  
بشری سرمایه کردند و  رگرونره  
در نررزدیررک برره  ررهررار دهرره  
حکرومرت اسرالمرن سررمرایره برا  
اتکاء به کشرترار و شرکرنر ره و  
زندان نسل اندر نسل کرارگرران را  

 استبمار کردند.  
 

وعرده لرغرو بررردگرن وعرده  رابررل  
تحققن است که ربقه کارگر بره  

جامعه مریردهرد. ایرو اسرت  ریرام  
ربقه کارگر به جامعه. ایو اسرت  
جان مایه اعتراضرات اخریرر و بره  
هررمرریررو خررارررر اسررت کرره ایررو  
اعتراضات نه تنها  ایران نرخرواهرد  
یافت ب که با موجهای سهمگریرو  
تری به  یش خرواهرد رفرت.هرنروز  
حرررم تررو دهرران کرراربرردسررترران  
اسالمن سرمایه  بود که به خرود  
دلداری میداند کره مراجررا ترمرام  
شد و همه  ریرز جرمر  شرد کره  
یک کارگر به  شرتروانره نریرروی  
یک ربقه در سکوی کوتاه،  رد  
برافراخت و گرفرت آنرچره را کره  

 کابو  استبمارگران  است. 
سخنان اسماعیل برخرشرن نرقرطره    

عطفن شد در جنبش کرارگرری.  
شاید به جرات میتوان مدعن شرد  
در تاری  جنبرش کرارگرری ایرران  
اینرچرنریرو کرارگرران خرطراب بره  
سرمایه وعده سررنرگرونرن ا  را  
ندادند. ایو سرخرنران بره ترراحرت  
مرراهرریررت انررقررالب ایررران و ایضررا  
انقالبات  ررن بریرسرت یرکرم بریران  
کرد. مزدوران اسرالمرن سررمرایره  
در مشهد دست دزد نگرون برخرت  
گوسفند را  ط  کردند ایو جرواب  
سرمایه به شکم گرسنه کارگرران  

است. دست  رطر  مریرکرنرنرد، در  
زندانها به سفاکن ترمرام زنردانریران  
را  تل میرسانند، تا شاید فررجرن  
شود و شع ه انرقرالب ترهریردسرتران  
فروکش کند. اما ایرو آترش سرر  
خامو  شدن ندارد تا زمانن کره  
دست سرمایه را از سرر زنردگرن  

 مردم کوتاه کنند. 
 

"هوا جان میدهد برای اعرترصراب"  
؛ایو اعالم آمادگن رب  کرارگرر  
ایران است که تا مبارزه را ترا بره  
آخررر  رریررش برربرررد. ایررو ترردای  
الزمن بود که به مو   و  رارر   
بیان شد. کرار سررمرایره را ترد  
 ررنرردان سررخررت مرریررکررنررد کرره  
اعتراضات بر حر  فررودسرتران را  
منکر شوند و بخواهرنرد سرر  را  
برره سررنرر  بررکرروبررنررد. دیررگررر  
کارگران اجازه نخواهرنرد داد کره  
در برراال بررر سررر سرررنرروشررت شرران  
تصمیرم سرازی کرنرنرد. ایرو برار  
کارگران تدا دارنرد و تردایشران  

 خی ن رسا ومحکم است.  

 "هوا جان میدهد برای اعتصاب"؛
 یک سخنرانی کوتاه،یک دنیا حرف  

 یاشار سهندی 

در نیشکر هفت ت ه اتفاق مهمی روی داد که جنبش کارگری را دهها قدم به جلو راند. یکی از رهبران کارگران بر سـکـوی کـوتـاه 
ایستاد، و پژواک سخنانش، پژواک صدای طبقه ای بود که اراده کرده است که نه تنها سرنوشت خود را به دست گیرد بلـکـه کـل 
جامعه را بدست گیرد. این کارگر شجاعانه بر سر نمایندگان سرمایه فریاد کشید که اداره کارخانه را خود بدست میگیریم. خـود 
 باید قانون کار را تنظیم کنیم و "آشغالهای" سرمایه را که بوی تعفن آنان زندگی را بر همگان تلخ کرده به زیر خواهیم کشید 



٦٣٣٥ بهمن ٣  کارگر کمونيست  8 

بررای رربرقره کرارگرر و    ٩١ سال  
مزدبگیران، سال  زندگن زیر خن  
فقر است.   حدا ل دسترمرزد سرال  

تررومرران،    ٩٠٦ هررزار و    ٩٢٩ ،  ٩١ 
دالر    ٢٢٦ معادل  ماهانه در حدود  

و دستمزد دریافترن بره ازای هرر  
دالر    ٢/٦ ساعت کرار در حردود  

 است.  
 

متوسن هزیرنره خرانرواده     ٩٠ سال  
نرفرر  ریرزی حردود    ١ ترا    ٠ ای  

هزار تومان بررآورد  ٠٧٧ می یون و  ٠ 
ایو اندازه از    ٩١ شده بود. در سال  

مریر ریررون    ١ هرزیرنره بره بریررش از  
سرال    ٩١ افزایش  یدا کرد. سرال  

مریر ریرون     ٦ دستمزد  اییو و حدود  
بررا  هررزیررنرره مررترروسررن برریررش از  

می یرون اسرت. برا ایرو شرکرام  ١ 
ربرقراترن  فرقرر زنردگرن رربرقره  

 کارگر و مزدبگیران را ر م زد. 
  

 رقردر    ٩٠ دستمزد و حقو   سال  
است؟   ند می یون از مرردم در  
ایررران زیررر خررن فررقررر زنرردگررن  
میکنند. تراثریررات دسرترمرزدهرای  

 اییو و زیر خن فقر در جرامرعره،   
سوالهاین هستند که  که امرروز  
همه جا دیده میشود. و بره شرعرار  
اعترا  رربرقراترن رررر مربرارزاترن  
می یون ها نفر از مردم بره ترنر   

 آمده از فقر تبدیل شده.  
 

مرریرر رریررون    ٦٠ آمررارهررا مرریررگررویررد  
کارگر در انتظار تعییرو دسرترمرزد  

  ٦٠ هستند. آمار رسمن کارکران  
مریر ریرون اعرالم شرده، امرا  رنرد  
می یون کارگر و مزدبگیر از کرار  
اخراج شده در جامعه حضور دارند.  
 ند می ریرون جروانران زن و مررد  
تحصی رکررده در تر  بریرکراری  
هسرترنرد و فرا رد شرانسرن برررای  
مو عیت شغ ن هستند.  ند تد  
هزار کارگر با  راردادهای سفید و  
بدون امضا در مراکز کار هستند.  
نا امنن محین کرار، مرعر رولریرو  
ناشن از حوادن کار،  کرودکران  
کار و ده ها مصائرب اجرترمراعرن  
ح قه بهم وتل شرده مرعریرشرت و  

زنرردگررن را تشررکرریررل مرریرردهررنررد.   
جنبش برای افرزایرش دسرترمرزدهرا  
 نبش تامیو معیشت و ع یه فقر  
است. تدای رسرا و اعرترراضرن  

دی مراه برا  ٠ جنبش ع یه فقر از  
شرکرت  رنرد مریر ریرون از مرردم  
ناراضن هم اکنون در خیرابران هرا  

 حضور دارد.  
 

کاربدستان دولتن شرورای عرالرن  
  ٩٠ کررار دربرراره افررزایررش حررقررو   

میگویند؛  اگر برخرواهریرم  ردرت  
خرید سرال جراری را ثرابرت نرگره  
داریم، حردا رل حرقرو  سرال آیرنرده  

درتردی    ٢٠ بایستن برا افرزایرش  
نسبت به سال گذشته همراه باشد.  

درتدی  حقو     ٢٠ ررط  افزایش  
کارگران توسن کاربدستان دولتن  
شورای عالن کار   ریرش درآمرد  
تحمیل حقو  های زیر خرن فرقرر  

 است.  
درتدی حقو     ٢٠  یشنهاد افزایش  

کارگران،  با  شتوانه به اتطرالط  
تالشن اعالم میشود کره گرفرتره  
اند؛ شورای عالرن کرار مصروب  
نمودن سط  معیشت ماهانه یرک  

ع ریرال  ٢١٨٩٧٧٧٧ خانوار شهری  
درسال گذشته را برسمیت شناختره  
است. اینها تال  مریرکرنرنرد ایرو  

هزار ترومران    ١٧ مب غ دومی یون .  
را مبنای خن فقر و نگه داشرترو  
 درت خرید خانوار کرارگرری جرا  

 بیندازند.  
 

 الش  مزدی ر معیشتن رربرقره  
کررارگررر روشررو و شررفررام اسررت.  
 درت خرید کاهش  شرمرگریرری  

هاین همچون مسکو    دارد.  هزینه 
حرردا رر ررن،  رروشرراک ، درمرران و  

هررای آمرروز  فرررزنرردان و    هررزیررنرره 
تنهایرن درآمرد،    تغذیه حدا  ن به  

مزد یا حقو  کارگران را استرفراده  
میکنند. بقیه آیتم های سبد کاال  
و دیگرر ار رام مرورد نریراز بررای  
خرانرروار هررای مرریرر رریررونرن ررربررقرره  

کررارگررر  ررابررل لررمررس نرریررسررتررنررد.   
گفتمانن که مردم در خیابانها در  

ارتباط با شراین معیشتن کنونن   

میگویند؛ جان به لریرمران رسریرده.  
سفره ما بن رون  و کرو رک و  
کو ک تر شرده! و مریرگرویرنرد  
جررواب مررا انررقررالب گرررسررنررگرران  

 بشراین کنونن است.  
 

وعده های دولت دوازدهم روحانن،  
باال بردن  درت خرید ربقه کارگر  
و مزدبگیران، ایر راد فررترترهرای  
شغ ن هیچکدام عم ن نشدند. در  
شرایرن مرعریرشرت و زنردگرن بره  

برهربرودی حراترل    ٩٠ نسبت سال  
نشد. فرقرر، گررانرن و بریرکراری  
می یونن به ربقه کارگر و جوانان  
تحصی کرده تحمیل شد. مردم تاب  
تحمل ایو شراین را از دست دادند  

 و انقالب گرسنگان شروع شد! 
 

در دو سال گذشته اعتصابات، راه  
 یماین و ت م  هرای اعرترراضرن  
کارگران، بازنشسته ها و مع رمران  
با حواستهای شفام عر ریره فرقرر،  
ع یه بیکاری و گررانرن، عر ریره  
 رداخت نکردن حقرو  و مرزایرا و  
ع یه فسراد حراکرمران حرکرومرت  
اسالمن سرمایه را استارت زدنرد.  
تدها اعرترصراب و تر رمر  و راه  
 رریررمررایررن بررا  ررالکررارد و بررنررر و  
خواستهرای شرفرام  ریرش درآمرد  
اغاز انقالب ع یه فقر و گرانن و  

 فساد بود. 
   

اعترا   ع یه فقر و جنبش تروده  
 ای!    

جدال و جن  مداوم در جرامرعره  
میان کرارگرران، برازنشرسرتره هرا،  
مع مان و  رستاران و هرمره حرقرو   
بگیران بر سر دستمزد جریان دارد.  
بزرگتریو  رالرش دولرت روحرانرن  
فقر، گرانن و بیکاری می ریرونرن  
است. اعترا  و نرارضرایرترن در  
کارخانه، فابریک، مراکز کار و  
در خیابان برای دستمزد براالترر از  
خن فقر، ع یه بیرکراری و بررای  
رفاه در جریان است. جامعره ایرران  
بپا خواسته، خروشان و معتر  از  

مانیفست می یون هرا     ٩١ دی    ٠ 
نررفررر از جررامررعرره کررارگررری و   

مزدبگیران نراراترن و مرعرترر   
ع یه بیکاری، ع یه گرانن، ع یه  
فقر و فساد حاکمان، ع یه  دولت  
و کل نرظرام اسرالمرن در جرریران  

 است. 
 

ربقه کرارگرر در فصرل ترعریریرو  
دستمزدها بارها ع یه دستمزدهای  
مصوب شورای عالن کار ایستاده  
اند. و اعرالم کررده انرد مصروب  
تعییو دستمزدهای دولرت  ریرزی  
جز تحمیل زندگن زیرر خرن فرقرر  

 نیست.  
هم اکنون نیروی اجتمراعرن تروده  
ای و می یونن مردم ع یه گرانن،  
فقر و بیکاری بخریرابران هرا آمرده  
اند. جرامرعره ایرران در مرو رعریرت  
مبارزاتن رر اعتراضن  رار گرفته  
است. اعتراضات ع یه فقر و ع یه  
زندگن و معیشت زیر خن فقر از  
ت م  های اعتراضن در مرقرابرل  
م  س اسالمن فراتر رفته،  ر م  
اعترا  می یونن در بیش از ترد  

 شهر ب ند شده.   
 

مو عیت اعتراضن رررر مربرارزاترن   
به نف   ربرقره کرارگرر، فرعرالریرو  
کارگری و فرعرالریرو اجرترمراعرن  
تغییر کرده. در شررایرن کرنرونرن  
گرهن تریو ا دام ایر راد شربرکره  

هرای برهرم وترل شرده در مریران  
کارگران و مزدبگیران، کرارگرران  
بیکار و جوانان تحصی کرده بیکار  
برای اعتراضرات کروبرنرده عر ریره  
تحمیل حقو  های زیر خرن فرقرر  

 است. 
 

دولت بزرگتریو کارفرما در نرظرام  
سیاسن رررر جرکرومرترن در ایرران  
است. مصوبات شورای عالن کار  
دست  خت دولت ضرد کرارگرری  
روحانن است، حکومت اسرالمرن  
با  دولت روحانن بعنوان متهرمریرو  
تحمیل فقر، بیکاری و گرانن برا  
شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ  
بر خامنه ای مورد محاکمه  ررار  
کرفته اند. جرامرعره مرعرترر  و  
مرریرر رریررونررن اسررت. فررراخرروانررهررای  
مربررارزاتررن رر اعررتررراضرن ترروسررن  
شرربررکرره هررای بررهررم وتررل شررده  
کارگران ع یه دسرترمرزدهرای زیرر  
خن فقر مورد استقبال  رار خواهد  
کرفت.  شراین امروز با دیرروز و  

متفاوت شرده. از ایرو    ٩٠ با سال  
مو عیت باید بررای فرراخروانرهرای  
اعرترراضرن و سرازمرانردهرن شررده  

 استقبال کنید! 
 نسان نودینیان 

 ٦٠٩١ بهمو    ٢ 
 ٢٧٦٨ ژانویه    ٢٢ 

 !  ٧٧چالش دستمزد و حقوق  سال 
 نسان نودینیان 
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نقش و جرایرگراه دانشر رویران در  
 ادامه خیز  انقالبن مردم ایران 

همراه با اکبریت مردم ایرران کره  
از  ند هفته  ربرل هرمربرسرتره و  
مررتررحرردانرره عرر رریرره وضررعرریررت  
ضرردانسررانررن مرروجررود و عرر رریرره  
جمهوری اسالمن ندای برابرری،  
آزادی و رفاه همگانرن سرر داده  
اند، دانش ویان نریرز در ابرتردای  
شروع اعتراضات در تظاهرات در  
سطخه شهرها و در دانشگراه هرا  
برره سرریررل عررظرریررم اعررتررراضررات  

  یوستند. 
 

 یوستو دانش ویان به اعتراضات  
گسترده مردم از دانشگراه ترهرران  
شررروع شررد؛ در  ررنررد دانشررگرراه  
بزرگ ازجم ه خوارزمن، شریر   
و بهشتن من ر به سازمرانردهرن  
و تشرکریرل حر ررقره هرای اولریرره  
اعتراضن گردید و با تروجره بره  
تاریخچه فعالیت دانش ویان کره  
همیشه رادیکالیسم، سکروالریرزم،  
مدرنیسم و نقد ربقاتن و  ر   

از مشخرصره اتر رن آن بروده و  
هسررت، حرراکررمرریررت در هررمرران  
ابررترردای شررروع اعررتررراضررات در  
سرراسررر کشررور، دانشرر ررویرران در  
دانشررگرراه تررهررران را سرررکرروب و  
ا دام به بازداشت وسی  فرعرالریرو  
دانشرر ررویررن در سررطرره کشررور  
نررمررود، بررا گرراز اشررک آور و  
نیروی نظامن به دانشگاه ترهرران  
یور  برد و بره ضررب و شرترم  
دانشرر ررویرران  رررداخررت. برره گررواه  
شاهدان عینن ایرو یرور  ترمرام  
مختصات یک تحنه عم ریرات  
جنگرن را دارا برود. در هرمران  
روزهای اول ا دام به دسترگریرری  

فرعرال دانشر رو در    ٦٧٧ بیش از  
دانشررگرراهررهررای کشررور ترروسررن  

ارالعاتن شرد  -نهادهای امنیتن 
و تررهرردیررد و تشرردیررد فشررار بررر  
دانش ویان  وت گرفت و ترا هرم  
کنون ادامه دارد و جو امرنریرترن  
شدید بر دانشگاههای کشرور و  
عرمرردتررا دانشررگرراهرهررای بررزرگ  

 همچنان حاکم است. 

سرررکرروب دانشرر ررویرران گررواه بررر  
واهمه و نگرانن شدید جمرهروری  
اسالمن بره  رترانسریرل و نرقرش  
آفرینن مؤثر و وسریر  فرعرالریرو  
دانش وین در جامعه ایرران دارد  
کره در سرره حرروزه، آگرراهرن از  
مختصات جنبشهای اعتراضرن،  
انسرر ررام و اتررحرراد فررعررالرریررو  
دانشرر ررویررن و تررفثرریررر و نررفررو   
دانش ویان در رادیرکرالریرزه کررده  
سرریرراسررن اعررتررراضررات و نرریررز  
سازماندهن و  یشبرد جنبشهرای  
اعرترراضرن جرامررعره جرایرگراه و  
 ایگاه خرود را مسرترحرکرم برنرا  

 نهاده است. 
 

در شراین کنونن که جمرهروری  
اسالمن یکن از  راشرنره هرای  
آشیل خود را انس ام و فرعرالریرت  
سررراسررری و سررازمررانرریررافررترره  
دانشرر ررویرران مرریرردانررد، بصررورت  
گسررترررده ا رردام برره تررهرردیررد و  
بازداشت و شکن ره دانشر رویران  
نموده است. و امرا ترال  بررای  

آزادی دانش ویان برازداشرت شرده  
و سرایرر برازداشرت شرده گران و  
زندانیران سریراسرن و شرکرسرترو  
فضای تهدید و فشار بر فعالریرو  
دانش وین در اولویرت  ررار دارد  
و از روشهای مخت   ع یره ایرو  
تعرضات بره فرعرالریرو اعرتررا   
میشود که مطمعنرا فرعرالریرو و  
بدنره دانشر رویرن در ایرو مرهرم  
نقش اساسن تری ایفا میکننرد.  
لذا میتوان با ت م  و ترحرصرو و  
عدم حضور در کالسها فرراخروان  
اعررترررا  داده، و دانشرر ررویرران  
بصررورت سررراسررری اعررتررصرراب  
کننرد و ترا آزادی دانشر رویران  
بررازداشرررت شرررده مرررطررالررربرره و  

 اعتراضاشان را ادامه دهند.  
برردون شررک برررافررراشررترره نررگرره  
داشتو مطالبات انسان محرورانره،  
رادیکال، انقالبن، عدالتخواهانره،  
سررکرروالریسررتررن، مرردرن و نرریررز  
اتررحرراد و سررازمررانرریررابررن و هررم  
تداین همه ما در هرر حروزه و  
بخشن از جامعه برای  ریرشربررد  

هدم ات یمان که همانا آزادی،  
برررابررری، رفرراه و رهررایررن از  
جمهروری اسرالمرن و سررمرایره  
داری میربراشرد بسریرار حریراترن  
است و باعث شرکرسرترو هرر ره  
سریعتر جمهوری اسالمن خواهد  
شد. در ایو رونرد دانشر رویران و  
مشخرصرا فرعرالریرو دانشر رویرن  
   و سازمانده نرقرش ترعریریرو  

 کننده و حیاتن دارند. 
 

 سرنگون باد جمهوری اسالمن 
زنده باد مربرارزات حر  رر ربرانره  

 دانش ویان و مردم ایران 
زنده باد آزادی، بررابرری و زنرده  

 باد سوسیالیسم 
 

 سازمان جوانان کمونیست 
 ٦٠٩١ دی    ٠٧ 
 ٢٧٦٨ ژانویه    ٢٧ 
 

 رررریررررامررررگرررریررررر ترررر ررررگرررررام   
@sjktamas 

 نقش و جایگاه دانشجویان در ادامه خیزش انقالبی مردم ایران
 سازمان جوانان کمونیست 
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اعررتررراضرراتررن کرره ایررنرربررار در  
نزدیک به تد شهر اتفا  افتراد  

کره بره    ٨٨ بر خرالم جرنربرش  
بهانه تق ب در انرترخرابرات شرروع  
شده بود، مستقیرمرا ریشره هرای  
مشکالت را نشرانره گررفرت. از  
بیرکراری و فرقرر و گررانرن ترا  
اختال  های هرروزه مقامرات و  

 بیحقو ن و بیحرمتن 
افزایش هزینه هرای زنردگرن از  
یکطرم و کاهرش  ردرت خرریرد  
اکبریت مردم در کنار بریرکراری  
ده می یونن  نان مردم را ترحرت  
فشار بیسابقه ای  ررار داد کره  
ع یرغم اینکه مردم میردانسرترنرد  
کرره اعررتررراضررشرران بررا ترروحررش  
حرکررومررت روبرررو مرریررشررود ولررن  
راهررن جررز اعررترررا  عررمررومررن  
برررای مررردم بررا ررن نررگررذاشررت.  
حکومت تال  عبربرن کررد ترا  
دستگیری هزاران نفره و به  رترل  
رساندن دههرا نرفرر از جروانران و  
مردم معترر  تردای مرردم را  
خامو  کند امرا خرودشران هرم  
میردانرنرد کره ایرو تردا دیرگرر  
خامو  نمیشود. خودشران دارنرد  
از فاز دوم اعتراضن که در راه  
است تحبت میرکرنرنرد و ترر   
وجود هرمره آنرهرا را فرراگررفرتره  
اسررت. مرریرردانررنررد ایررنرربررار ابررعرراد  
اعترا  حتن وسریرعرترر خرواهرد  
بود. ایو وض  بره ررور وا رعرن  
دیگر نه بررای مرا مرردم  رابرل  
تحمل است ونه برای حراکرمریرت  

  ابل تحمیل. 
 

در شرایطن که حتن زنده ماندن  
نیز برای اکبریت جمعیت دشروار  
شده است، اتحاد و همربرسرترگرن  
مردم ترنرهرا راه  راره و نر رات  
اسررت. حررکررومررت بررا ترردا و  
سرریررمررای مررنررفررور   صررد دارد  
حرررکررت اعررترررااضررن برره حرر   
مررردم را برره دولررتررهررای غررربررن  
نسبت بدهد، اما افکار عمومرن  
به خوبن میداند مرردم از وضر   

مروجررود، از دولررتررمررردان و درو   
 ررردازی هررای هرررروزه شرران، از  
وعررده وعرریرردهررای تررکررراری و  
توخالن شان، و از ایرنرکره  ررا  
باید ثروت ایو مرمر رکرت تررم  
گروههای اسالمن در لربرنران و  
یمو و سوریه و عرا  و جرنر   
افررروزی هررای مررنررطررقرره ای  
حاکمان بشود، در حالیکه مرردم  
از ساده تریو نریرازهرای زنردگرن  
باز مانده اند، در حالیکه تردهرا  
هزار کودک زندگن شران تربراه  
شده، در حرالریرکره کرارگرر ایرو  
مم کت م بور است ک ریره ا   
را برای ادامره زنردگرن ا  بره  
حررراج بررگررذارد، در حررالرریررکرره  
مرریرر رریررون هررا دانشرر رروی ایررو  
مررمرر ررکررت در دانشررگرراه بررایررد  
برریررگرراری بررکررشررنررد و بررعررد از  
دانشگاه بیکاری و در حرالریرکره  
میر ریرون هرا کرارگرر شراغرل و  
بازنشسته حتن حقو شان ماهرهرا  
 رداخت نمیشود، بره سرتروه آمرده  

 اند . 
اما کـارگـر کـجـای ایـن 

 ماجرا قرار دارد ؟
ایو روزها ربقه کارگر باید مهر  

خود  را به ایو جنبرش برزنرد و  
 ررر ررم خررود  را برره  ررر ررم  
عمومن تبدیرل کرنرد  ررا کره  
خواسرت هرای کرارگرران امرروز  
خواست های همره مرردم اسرت.  
باید همه مردم مبل ترنرن واحرد  
متحد و یکپار ه شوند تا آنرچره  
میخواهند را به کرسن بنشرانرنرد  
و   کان  ردرت رربرقرات دیرگرر  

  ٠٠ نشوند و بالین که در سرال  
برره سرررشرران آمررد دوبرراره تررکرررار  
نشود. باید ریشه نابرابرری هرا و  
تبعضات و ظ م و ستم را از بریرو  
برد و ایو کار ربقه مرا، رربرقره  
کارگر است. ما دهها مریر ریرون  
نفریم. ما  رخ های تولید را در  
دست داریم، مدار  را در دسرت  
داریم، می یون ها دانش و از مرا  
هستند، تدهرا هرزار  ررسرترار و  
تدها هزار کارمند زحرمرترکرش  
از ما هستند، می یرون هرا جروان  
بیکار از ما هستند، خردمرات را  
ما برای جامعه تامیو میکرنریرم  
و ایو  درت را داریرم کره آنرچره  
مرریررخررواهرریررم را برردسررت آوریررم.  
زنرردگررن انسررانررن حرر  مررا و  
فرزنردان مرا، حر  سرالرمرنردان و  
بازنشتسگان و حر  هرمره مرردم  

است. رب و ترحرصریرل رایرگران  
حرر  هررمرره مررا اسررت. مسررکررو  
منراسرب حر  مرا اسرت. آزادی  
ح  ما است. حرمرت و مرنرزلرت  
ح  ما است، رفاه ح  ما اسرت،  
برابری ح  ما است. مرا دیرگرر  
 بول نمیکنریرم کره ا ر ریرترن از  
 بل کار ما تاحب هرمره  ریرز  
باشند و ما در فقر و محرومریرت  
غوره ور باشیرم. دیرگرر ترحرمرل  
نمیکنریرم کره کرار کرنریرم امرا  
حاتل کار ما بره ثرروت یرک  

 ا  یت تبدیل شود. 
دیگر بس اسرت. جرامرعره بریردار  
شده و به حرکرت درآمرده اسرت.  
مررردم درد مشررترررکررن دارنررد و  
هریرت نریررویرن جر رو ایرو مرروج  
انسانها را نمیتواند سد کند. مرا  
 یروز خواهیم شد و ایو زنردگرن  
را عررو  خررواهرریررم کرررد. ایررو  
تصمیم و اراده ما می یون هرا زن  
و مررررد اسرررت.  ررره کسرررن  
میخواهد ج و ایو مروج انسرانرهرا  
را بگیرد؟  ه کسرن مریرتروانرد  
اراده دهها می یونن ما را در هرم  
بشکند؟ اینبار نوبرت مرا اسرت.  
ما کوتاه نمیاییم. بارها سر ب رنرد  
کردیم و عقب مران رانردنرد امرا  

درد ما و خواست ها سر جرایرش  
برا رن اسرت. مرا حر  زنردگررن  
انسانن داریرم. یرکربرار بره دنریرا  
میاییم و میخواهیم مربرل انسران  
زندگن کنیم. یرکربرار بره دنریرا  
مریرایریرم و آزادی مریرخرواهریررم.  
یکبار بدنیا میاییم و میخرواهریرم  
خوشبخت زندگن کنیم. مربرارزه  
ما زنان و مرردان در خریرابران و  
کررارخررانرره، در دانشررگرراه و در  
بیمارستان، ع یه هرنوع تربرعریر   
و تحمیرل،  رنران حر  رر ربرانره  
است که حتن بخشن از رربرقره  
ما را کره بررای سررکروب مرا  
اجیر کرده انرد، مرردد و نراتروان  
کرده است. آنها هم از سررکروب  
و تبرعریر  و مرحررومریرت و از  
دیدن اینهمه نابرابری و تحقریرر و  
کنترل و فساد جانشان به لبرشران  
رسرریررده اسررت. آنررهررا هررم دیررگررر  
حاضر نیستند سینره خرواهرران و  
بررادران کرارگررر خرود را نشررانرره  
روند. ما آنها را هم میتوانیرم بره  
خودمان برازگرردانریرم و خرود را  
 وی تر سازیم. اینبرار  روی ترر  

 از همیشه سر ب ند میکنیم. 
بهنام ابراهیم زاده وبالگ نرویرس  

 وفعال کارگری وکودک  

 اینبار شکست نخواهیم خورد. اینبار ما پیروز خواهیم شد.
 بهنام ابراهیم زاده وبالگ نویس وفعال کارگری وکودک 
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تجدید ٦٣احضار مجدد داود رضوی به شعبه 
 نظر در چهارم بهمن 

علی رام اینکه پـیـش از 
این دادگاه تجدیـد نـظـر 
داود رضوی بـرگـزار شـده 
ــرای روز  ــددا ب ــج ــا م ام
 ٦٣چهارم بهمن به شعبه 

ــاه  ــظــر دادگ ــد ن ــدی ــج ت
 انقالب احضار شده است!

 
داود رضوی عضـو هـیـات 
مدیره سندیکای کـارگـران 
شرکت واحد مجـددا بـرای 
روز چهارم بهمن به شعبه 

تجدید نـظـر دادگـاه  ٦٣
انقالب احضار شد. پـیـش 
از این در همیـن پـرونـده 
روز سیزدهم آبان دادگـاه 
تجدید نظر برای ایشـان 

 برگزار شده بود.
 

داود رضــوی و ابــراهــیــم 
مددی نایب رئیس سندیکا 
کارگران شرکـت واحـد دو 
روز پیش از روز جـهـانـی 

نـیـمـه  ١٦٧٥کارگر سـال 

های شب هـر یـک بـطـور 
جداگانه در مـنـزل شـان 

روز  ٢٢دستگیر و پس از 
بازداشت موقـت بـا قـرار 
ــون  ــی ــل ــی ــت صــد م ــال ــف ک

 تومانی آزاد شدند.
 

دادگـاه بـدوی  ٢٣شعبـه 
انقالب رضوی را به پـنـج 
سال و مددی را پنج سال 
و چـــهـــار مـــاه حـــبـــس 
تــعــزیــری مــحــکــوم کــرده 
است. بازداشت این دو تن 
ـــری از  ـــی ـــوگ ـــرای جـــل ب
بـــرگـــزاری مـــراســـم روز 
جــهــانــی کــارگــر تــوســ  
ـــان  ـــی ـــا در م ـــک ـــدی ســـن
رانــنــدگــان شــرکــت واحــد 

 صورت گرفته است.
 

سندیکای کارگران شـرکـت 
واحد اتوبوسرانی تـهـران 

 و حومه

  ٦/٦٦/٩١ امروز یکشنربره مرورخ  
شعبه سروم دادیراری دادگسرترری  
شهرستان سقز ررن یرک ترمرا   
ت فنن ن یبه تاله زاده را احضرار  
و ررررن ابرررالغررریررره شرررمررراره  

برررره    ٩١٦٧٦٧٨٠١٦٠٧٢٦٩٠ 
ایشان ابال  شده که ظرم مرهر رت  

روز خرود را بره هرمران شرعربره    ٠ 

 معرفن کند. 
ع ت حضور  در خصو  گرزار   
اداره ارررالعرات شررهررسررترران سررقررز  
ع یه شرمرا ظررم مرهر رت مرقررر  
جهت ادای توضیه در ایو شرعربره  

 حاضر شوید. 
 

 احضار نجیبه صالح زاده به دادگستری شهرستان سقز

ی شما در روزهایرن كره    های گرم و تمیمانه   حمایت 
مو و دوستان دیگر برازداشرت برودیرم، دلریرل اتر رن  
آزادی ماست. ایو را به خوبن هر نراظررا آگراهرن  

هرفرتره سرراسرر جرهران    ٠ تواند تایید كند. در ایو    من 
شاهد همبستگن نیروهاین بود كه نسبت بره فرقرر و  

داری معتر  برودنرد و    ی ناشن از نظم سرمایه   فا ه 
بار برای آزادی اسررای خرود بره مریردان آمردنرد.    ایو 

فریادهای شما، اعتراضاتتان، رنریرو رسرای برانر   
ی شما، موجن از شور را در هرمرگران    خواهانه   برابری 

ای اد كرد و مو نیز به عرنروان كسرن كره در زنردان  
بود، با شنریردن ررنریرو ایرو ترداهرا  روتا  ر رب  

 بیشتری برای مقاومت  یدا كردم. 
 رفقا! 

داران    بدون شما و بدون همبستگن ما با هم، سررمرایره 
هرروزه زندگن ما را به نربربرت بریرشرترری خرواهرنرد  

ی مرقرابر ره برا    دانیم که  اره   ی ما من   كشید و همه 
ایو نظام استبمارگر، تنها و ترنرهرا برا هرمربرسرترگرن  
جهانن نیروهای متر ن ممبو است. حاال برا آزادی  

ای برای رفر ا اسرارت    بیشتر دانش ویان، باید  اره 
ها در ترمرام ایرران و كرل زنردانریران    از دیگر بازداشتن 

سیاسن اندیشید؛  را كه اسرای هر جنبرش، سرمربرل  

امان هستند و خاری در  شرم سررمرایره     یباری بن 
 داران. 
 

به سهم خود از همه شما ممنونم، بره مرو روحریره و  
نفس دادید. امریرد كره ایرو رویره ترا مرحرو    به   اعتماد 

استبمار و استبداد ادامه یابد.به تمامن سندیبراهرا و  
نهادهای كارگری، آزادیخواهان، مع مان و فرعراالنرن  
كه در ایو مدت از مو مهردی ترو رچرنع و دیرگرر  

 ماه حمایت كردند   زندانیان خیز  دی 

 پیام مهدی توپچی پس از آزادی

اسماعیل عبـدی مـعـلـم زنـدانـی 
پس از چند روز مـر خصـی بـه 

 زندان باز گشت
این معلم زندانی كه برای چند روز مرخصی آمده بود در مـراجـعـه 
به پزشك معالج خود مشخص شد كه ناراحتی ریه اش جدی اسـت 

وباید تحت درمـان قـرار 
گیرد . اما به رام گفتـه 
پــزشــكــان كــه بــایــد در 
خارو زندان در مان شـود 
به زنـدان بـاز گـردانـده 

 شد.
برگرفته از کانال تلگرام 
کـانـون مـدافــعـان حـقــوق 

 کارگر
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Workers in Iran 

 از صفحه 

 کارگران در فیس بوک    
 دیدن کنید

در جرریرران سرررکروب اعررترراضررات  
خیابانن مردم به ترنر  آمرده از  
گرانن و فقر و بیکاری، برنرا بره  

نررفررر بررا    ٢٦ آمررار اعررالم شررده  
شرر رریررک مسررتررقرریررم گرر ررولرره  
سرکوبگران کشته شده و تاکرنرون  

نررفررر از    ٦٧ خرربررر کشررترره شرردن  
رررررازداشرررررت شررررردگررررران در   ب
بررازداشررتررگرراهررهررا اعررالم گررردیررده  
اسرت. دسررترگراهررهرا و مرقرامررات  
دخیل در سررکروب بررای تربررئره  
خود از  تل بازداشت شدگران، بره  
همه آنها بر سب معرتراد زده انرد  
و مدام از رری  تریبونها و رسرانره  
های خود من گرویرنرد کره ایرو  

افراد به خارر اعرتریراد برازداشرت  
شده و نهایتا ا دام بره خرودکشرن  
کرده اند ویرا بره خراررر نررسریردن  
 مواد مخدر به آنها فوت شده اند! 

 
ایرو ادعرا از نروع ادعراهرای نر   
نمائیست که کسرن بره آن براور  
ندارد. اما فر  محال را برر ایرو  
بررگررذاریررم کرره  ررنرریررو ادعررائررن  
ترحررت داشرترره براشررد و کشررترره  
شدگان در بازداشتگاههرا مرعرتراد  
بوده و خودکشن کرده اند یرا بره  
دلیل نرسیردن مرواد مرخردر مررده  

 اند! 
 

آیا ایو بهانه مناسبن برای یرک  
سیستم و نرظرام حراکرم برر یرک  
جامعه خواهد برود کره در  ربرال  
نیست و نابود شدن انسانرهرائرن از  
جامعه تحت حراکرمریرترش هریرت  
مسؤلیترن را نرپرذیررد و خرود را  
مبرا از تقصیرر جر روه دهرد؟  ره  
سیستمن،  ه عروامر رن و  ره  
کسانن باعث شده اند کره جروان  

سرال بره    ٢٧ سال و    ٠٧ های زیر  
اعتریراد و مصررم مرواد مرخردر  
روی بیاورند؟  را زنان بیشرمراری  
تو فرو  شده انرد؟  ررا کر ریره  
فروشن،  رنیه و کبد فرروشرن و  
فرو  هر اندام بدن انسران وسریرعرا  
رواج یافته است و در نرتریر ره آن،  
فروشندگان اندامهرا د رار نرقر   
عضو دائمن مرن گرردنرد؟  ررا  
آمررار خررودکشررن تررا ایررو حررد  
باالست و به کودکان هرم سررایرت  
کرده است؟  را تا حاال بریرش از  

نفرر از زلرزلره زدگران اسرتران    ٢٧ 
کرمانشاه خودکشن کررده انرد و  
 ررا  رردر خررانررواده زلرزلرره زده در  
سر ل  هاب ا دام به سوزانرد خرود  
و زن و فرزندانش با  رادری کره  
در ایو سرمای کشنده، زیر آن برا  
هرزار درد و رنر  شرب و روز را  

 من گذرانند کرده بود؟ 
 

هیچیک از ایو بالیا، ربیعرن و  
همزاد با انسانهائن که امرروز در  
جامعه ایران بره آن د رار شرده و  
مدام  ربانن و نابود من گرردنرد،  
نبوده اند. دالیل همه ایو فر رایر ،  
فقر، بیکاری و نداری و سرر براز  
زدن دولت از انر رام وظرایرفرش در  
 ابل تفمیرو زنردگرن مرردم بروده  
وهست که ایرو گرونره در سرطره  
می یونن انسانها را درگیر  کررده  
و زنرردگرریررشران را برره ترربرراهررن و  
تررالررشررن کشررانررده و نررهررایررتررا  
خودکشن را به عنروان ترنرهرا راه  
خررالررتررن از تررحررمررل درد و  
محنتهای بن  ایان در مقابر رشران  

  رار داده است. 
 

ریشه ها و عروامرل سرو  دهرنرده  
انسانهای جامعره بره برالی تربراه  
کننده و نابود کننرده ای مرانرنرد  
اعتیاد که امروز دسرترگراهرهرا و  
مقامات حاکم بر جامعه از آن بره  
عنوان بهانه ای برای تبررئره خرود  
از کشته شدن برازداشرت شردگران  
در جریران اعرترراضرات خریرابرانرن  
مررردم اسررتررفرراده مررن کررنررنررد،  
حقو های  ن  برابر زیر خن فرقرر،  
معو ات  ندیرو مراهره و حرترن  
سالیانه همیو  رنردرغراز حرقرو ،  
بیکراری و نرداری هسرترنرد کره  

دهها سال است ما کارگران آنرهرا  
را فریاد مرن زنریرم و عر ریره آن  
مبارزه و اعترا  من کنیم ولرن  
همرواره  راسر  بره اعرترراضرات و  
مطالبات ما سرکوب،  ریرگررد و  

 بازداشت و زندان بوده است. 
 

با وجود همه ایو مصیبت ها کره  
توسن ربقه حاکم و نظام مردافر   
آن بر جامعه تحرمریرل مرن شرود،  
اما تفمیو امنیت جانرن و حرفر   
سالمتن متهمان و زنردانریران برن  
 رررون و  ررررا بررررر عرررهررررده  
حکومتهراسرت و هریرت دولرت و  
حکومتن، حتن اگرر نرهرادهرا و  
ارگانهایش مستقیما در بره  رترل  
رسررانرردن بررازداشررت شرردگرران و  
زندانیان نقش نداشته باشند، نرمرن  
تواند در بررابرر بره خرطرر افرترادن  
سالمت یرا از دسرت رفرترو جران  
زندانیان، از خرود رفر  مسرؤلریرت  
کند. در نتی ه مسبربریرو مررگ  
بازداشت شدگان اعتراضات اخریرر  
به هر دلی ن جان خود را از دسرت  
داده اند و حتن کسانن که  ربرال  
مانند شراهررخ زمرانرن در زنردان  
جان خرود را از دسرت داده انرد،  
م موعه دستگاههای مرتبرن برا  

 زندانن نمودن افراد هستند. 
 ٢/٦٦/٦٠٩١ جوانمیر مرادی  

برچسب معتاد زدن به کشته شدگان در بازداشتگاهها، عذری 
 بدتر از گناه!

 جوانمیر مرادی  
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مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس اثر دیوید ریازانف توس  ناصر اصغری 
 تهیه و در کارگر کمونیست منتشر میشود!

غررالررربرررا در مرررورد مررربرررارزه  
مارکسیستها و باکونینیسرترهرا در  

الم ل اول بسیرار مربرالرغره شرده    بیو 
است. در حرقریرقرت ترعرداد زیرادی  
باکونیرنریرسرت وجرود داشرت، امرا  
حررتررن در مرریرران آنررهررا عررنرراتررر  
گوناگونن بودند که تنها در حم ه  
شان به شرورای عرمرومرن برا هرم  
متحد بودند. وض  مارکسیرسرترهرا  
بسرریررار برردتررر بررود. در  شررت سررر  
مارکرس و انرگر رس ترنرهرا گرروه  
کو کن از افرادی وجرود داشرت  
که با مانیفست کمونیرسرت آشرنرا  
بودند و همه آموزشهرای مرارکرس  

کردند. انتشار    را کامال درک من 
"سرمایه" در آغاز کرمرک بسریرار  

کررد. بررای اکربرریرت    کمرن مرن 
وسریرر ، ایررو کررترراب بره مررعررنررای  
وا عن ک مه یک سن  خارائرن  
بود که برا اشرتریرا  فرراوان از آن  

کرردنرد؛ هرمریرو و    عیب وئن مرن 
های سوسیالیرسرترهرای    بس. نوشته 

آلمانن در رول نیمه اول سرالرهرای  
هائن که توسرن    هفتاد، حتن جزوه 

ویر رهرم لریرنرکرنرشرت کره شراگررد  
شد، شراین    مارکس بود نوشته من 

ر رررتررربرررار مرررطرررالرررعررره ترررئررروری  
مارکسیستن در آن زمان را نشران  

دهد. تفحات ارگان مررکرزی    من 
حررزب آلررمرران اغرر ررب  ررر بررود از  

ترررریرررو اخرررترررالررررن از    عررر ررریرررب 
هررررای مررررخررررترررر رررر     سرررریررررسررررتررررم 

سوسیالیسرترن. مرترد مرارکرس و  
انگ رس، مرفرهروم مراترریرالریرسرترن  
ترراریرر ، و آمرروزشررهررای  رریرررامررون  

ایرنرهرا هرمره    –مبارزه رربرقراترن  
بصورت کتاب مرهرر و مروم شرده  
با ن ماندند. خود لیبکنشت آنقدر  
کم ف سفه مارکسیستن را درک  

کررررد کررره مررراترررریرررالررریرررسرررم    مرررن 
دیالکتیک مارکس و انگ رس، و  

تراریرخرن    –ماتریالیسم رربریرعرن  
 –  ٦٨٢٢ ژاکرروب مررولسررشرروت   

 ٦٨٢١ ع و لودویک بوشنر   ٦٨٩٠ 
ع را با هم اشرتربراه کررده  ٦٨٩٩   –

 بود. 

باالخره انرگر رس کرار دفراع و  
نشر اترول مرارکسریرسرم را خرود  
بعهده گرفت، در حالیکه مارکس،  
بطوری که دیرده ایرم، در ترقرالی  
بیهوده برای تکمیل "سررمرایره"ا   

ای    بود. انگ س زمانن بره مرقرالره 
که بطور خاتن بررای او جرالرب  
بود، و زمانن به فاکتن از تاریر   

 سبیرد بردیرو جرهرت    معاتر، من 
کرره بررترروانررد در مرروارد مشررخرر   
اختالم بیو سوسیالیسم ع رمرن و  

های دیگر سوسیالیستن را    سیستم 
نشان دهد، یا برخن مسائل ع من  
مبهم را از نقطه نظر سوسریرالریرسرم  
ع من روشرو سرازد، برا اسرترفراده  

 عم ن از متد خود را نشان دهد. 
از آنرو که  رودونیست معرروم  
آلمانن مولبرگر در ارگان مرکزی  

دمررکررراسررن آلررمرران    –سرروسرریررال  
س س ره مرقراالترن دربراره مسرئر ره  

ساخت، انگ رس    مسکو منتشر من 
با گرفتو ایو امرر برعرنروان یرک  
بررهررانرره خرروب، شررکررافررن را کرره  
مارکسیسم را از  ررودونریرسرم جردا  

کرررد نشرران داد  مسررئرر رره    مررن 
مسکوع. عالوه برر ایرو مرکرمر ره  

ا  به کتاب مارکس، فرقرر    عالن 
فرر ررسررفرره، وی  رررترروی روشررو  
مارکسیسم برر یرکرن از عروامرل  
عمده تعییو کننده وضعیت رربرقره  

 کارگر تاباند. 
وی نوشته  دیمریرش "جرنر   
دهقانن در آلرمران" را برا مرقردمره  
جدیدی م ددا منتشر نمود ترا بره  
رفقای جوانش نحوه بکار گررفرترو  
مفهوم ماتریالیسترن تراریر  را در  
مورد یرک از مرهرمرترریرو و رایر   
تاری  آلمان و دهقانان آلرمران نشران  

 دهد. 
زمررانررن کرره  ررارلررمرران آلررمرران  
مشغول بحث بر سر ایو مسئ ه بود  
که  گونه زمینداران  رو  داد و  
ستد سودمند خود را برای تربردیرل  

هررا برره مررردم مررعررترراد برره    آلررمررانررن 
مشروبخواری تضمیرو مریرنرمرودنرد  

ای بره نرام    انگ س به نوشتو جرزوه 

"عر   روسن در  رارلرمران آلرمران"  
مباردت نمود، و در آن عرالوه برر  
افشررای هرروسررهررای یرروکرررهررای  
 روسن، نقش تاریخن زمینداری و  
نظام یونرکرری  ررو  را تروضریره  

هرای انرگر رس    داد. تمام ایو نوشته 
که به مقاالت دیگرر  در مرورد  

شد نتیر رترا    تاری  آلمان اضافه من 
برای کائوتسکن و مهرین  ایو  
امر را ممکو ساختند که افرکرار  
اساسرن انرگر رس را بره ترورترن  
مردمن در آورند و در نوشت اتشان  

 در مورد تاری  آلمان توسعه دهند. 
اما خدمات بزرگ انگ س بره  

ترعر ر     ٦٨٠٠ و    ٦٨٠١ سالهرای  
هرا و    السالیرو   ٦٨٠٠ دارد. در سال  

ها بر مبنای برنامه گوتا    آیزناخری 
ای حررقرریرررانرره برریررو    مصررالررحرره   –

مارکسیسم و جفت  ر رب شرده آن  
که بنام السالینیسم شناخرتره شرده  

با یکدیگر وحدت کردند.    –است  
مارکس و انگ س بره شردیردترریرو  
وجه اعترا  کرردنرد. نره بره ایرو  
خارر که مخرالر  اترحراد برودنرد،  
ب که از اینرو که خواستار تغییری  
در مطابقت با  ریرشرنرهراداتشران در  
ایررو برررنررامرره بررودنررد. کررامررال برره  
درستن اترار داشتند که اگر  ه  

تردید اترحراد امرری الزم برود،    بن 
معهذا برگزیدن برنامه بدی بعنروان  
مرربررنررای تررئرروریررک ایررو اتررحرراد  
بهیچوجه امر مرطر روبرن نربرود؛ و  
ترجیه داشت  ذیر  برنرامره بررای  
مدت کوتاهن بتعوی  افرترد و در  
رررول ایررو مرردت برره  ررالتررفرررم  

ای متناسب با کار عم ن    عمومن 
روزانه  ناعت شود. در ایو مراجررا  

ع و  ٦٩٦٠  – ٦٨١٧ آگوست ببل   
ع  ٦٨٨٧   –  ٦٨١٢ وی ه م برراکره   

 نیز با لیبکنیشت مخال  بودند. 
تنها  ند مراه برعرد برود کره  
مارکس و انگ س توانستند بفهمند  
که از نظر آمادگن تئوریک، هرر  
دو جناط در یک سطه نرازل  ررار  
داشترنرد. در بریرو اعضرای جروان  
حررزب، روشررنررفررکررران هررمررانررنررد  

کررارگررران، آمرروزشررهررای اویررگررو  
ع،  ٦٩٧٦   –  ٦٨٠٠ دوریرررنررر    

فی رسروم و ا رترصراددان مشرهرور  
آلمانن، محبوبیت وسیرعرن کسرب  

کرد. او زمرانرن در دانشرگراه    من 
برلیو دانشریرار برود، و بره خراررر  
شررخررصرریررتررش و شرر رراعررت در  

کره بررای یرک    –هرایرش    گفتره 
 روفسور آلمانن امری غریررعرادی  

محبوبیت بسریراری کسرب    –بود  
کرده بود. گر ه نابریرنرا برود، در  
مورد تاری  مکرانریرک، ا رترصراد  
سرریرراسررن و فرر ررسررفرره سررخررنرررانررن  

ال وانرب برودن وی    کرد. جام    من 
شگرفرت آور برود؛ برالرشرک وی  

ای برود. زمرانرن    شخصیت برجسته 
کرره او انررتررقرراد شرردیررد  را برره  
آموزشهای سوسیالیستن شنراخرتره  
شررده و خصرروتررا آمرروزشررهررای  
مرررررارکرررررس مرررررطررررررط کررررررد،  

هرایرش ترفثریرر عرظریرمرن    سخنرانن 
داشتند. دانشر رویران و کرارگرران  
ترردای او را "آوای زنرردگررن در  

دانسررتررنررد.    زمرریررنرره انرردیشرره" مررن 
دورین  بر اهمیت عمل، مربرارزه،  

کرد. در برابرر    اعترا ، تفکید من 
عامل ا تصادی بر عامل سیاسن  

گرذارد. اهرمریرت زور و    تکیه مرن 
خشررونررت را در ترراریرر  مررتررذکررر  

شد. او در جدلش هیرت حردی    من 
شناخت و نه ترنرهرا مرارکرس،    نمن 

ب که هرمرچرنریرو السرال را مرورد  
داد. حتن از    دشنام فراوان  رار من 

اینکه یرهرودی برودن مرارکرس را  
بعنوان استداللرن عر ریره او برکرار  

 کرد.   گیرد شرم نمن 
انگ س مدت درازی در ترردیرد  

بسر برد تا اینکه تصرمریرم گررفرت  
دورین  را مورد حم ه  رار دهرد.  
باالخره تس یرم درخرواسرت دوسرتران  

در    ٦٨٠٠ ا  شد و در سال    آلمانن 
"فرروروارتررس"  برره  رریررشع، ارگرران  
مرکزی حزب، س رسر ره مرقراالترن  
منتشر نمود کره در آنرهرا نرظررات  
دورین  را بیرحمانه مورد انرترقراد  
 رار داد. ایو امر سبب برانگیخرتره  
شدن خشم حتن برخن از رفقرایرش  
در حزب گردید. از مریران  ریرروان  
دوریرررنررر ، ادوارد بررررنشرررترررایرررو،  
تئوریسریرو آیرنرده رویرزیرونریرسرم، و  

ع  ٦٩٧١   –  ٦٨١١ یوهان موست   
آمرریرکرائرن    –آنارشیست آلمرانرن  

تر برودنرد. در    آینده، از همه برجسته 
کنگره سوسیال دمکراتهای آلرمران  
تعدادی از نمایندگان، که السالن  
 دیمن والترت در مریرانشران برود،  
انگ س را مورد حمر ره بریررحرمرانره  
 رار دادند. ایو جریان ب ائن رسید  

ای    کره نررزدیررک بررود  ررطررعررنررامرره 
بتصویب رسد که انرترشرار برعردی  
مررقرراالت انررگرر ررس را در ارگرران  
مرکرزی حرزب، کره مرارکرس و  
السررال را آمرروزگرراران خررود مررن  

 دانستند، ممنوع کند. 
اگر بخارر  یشنهراد زیررکرانره  

 –یک میان ن بررای راه فررار  
مبنن بر اینکره انرترشرار مرقراالت  
انگ س نه در ارگان مرکزی ب که  

ای مرخرصرو  ادامره    در ضمیرمره 
نبرود، رسروائرن غریرر رابرل    –یابد  

تصرروری برروجررد مررن آمررد. ایررو  
  یشنهاد تصویب شد. 

  ادامه داردع  

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



٦٣٣٥ بهمن ٣  کارگر کمونيست    

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

      

اعتصاب وتجـمـع کـارگـران مـحـور گسـتـر 
جـــهـــاد نصـــر دراعـــتـــراض بـــه عـــدم 

 ماه حقوق مقابل شرکت٨پرداخت
روزیکشنبه اول بهمو ماه، کارگران محور گستر جرهراد  

مراه حرقرو  دسرت از  ٨ نصر دراعترا  بره عردم  ررداخرت  
 کارکشیده ومقابل ایو شرکت در کرمان ت م  کردند. 

به گزار  یک منب  خبری مح ن،یکن از کرارگرران  
ماه کاردمان به استخروان رسریرده و    ٨ گفت   امروز بعد از  

 ون هزینه بنزیو نداشتیم تا به سر کرار بررویرم در مرقرابرل  
شرکت اعترا  کرده ایرم آخرر مرا نرمرن دانریرم  ررا ایرو  
مسئوالن درک نمن کنند بن حقرو رن و بردون دسرترمرزد  
بودن کارگر را از زندگن ناامید من کند و شرمنرده زن و  

 بچه من شود . 
یکن دیگر از کارگران افزود   از مدیران ایرو شررکرت  

مراه حرقرو  بررای کرارگرران    ١ شنیده ایم از دفرترر ترهرران  
 رداخت شده است اما مدیر عامل ایو  رول را بررای خرریرد  
دستگاه های جدید اختصا  داده است ،لذا سئوال مرا ایرو  
است اگر دستگاه داشته باشید اما کرارگرری کره عرال ره  
این به کار ندارد به واسطه نبود  ولن که در  ربرال کراری  

 سخت ان ام داده است برایش  ه سودی دارد ؟؟ 
دیگر کارگر ایو شرکرت ا عران کررد   دیرگرر نرمرن  
توانیم از ج وی مغازه داران مح ه گذر کرنریرم از برس کره  
شرمنده ایم و توان  رداخت  ول مرواد غرذایرن کره از آنران  
خریداری کرده ایم را نداریم یک درتد فرکرر کرنریرد ایرو  
مغازه دار هم مانند مدیران ما را درک نرکرنرنرد و بره مرا  
جنس ندهد انو ت بدون حقو  باید سن  برخروریرم ترا زنرده  

 بمانیم ؟؟؟ 
یکن دیگر از کارگران تاکید کرد   اگر تا کرنرون برر  
سر کار ایستاده ایم به ع ت بیمه این بوده که در حر  مرا  
اجحام نکردند و آن را  رداخرتره انرد لرذا اکرنرون نریرازمرنرد  

 دریافت حقو  مان هستیم . 
 

 اعتصاب معلمین یزد مقابل استانداری 
روز دوم بهمو ماه معر رمران در یرزد بره خراررر ده مراه  
حقو  تعوی  افتاده دسرت بره تر رمر  زدنرد. ایرو مرعر رمران  

 هزار تومان حقو  میگیرند.   ٠٧٧ ماهانه  
 

اعتصاب شمار زیادی از کارکـنـان شـرکـت 
 گهر زمین سیرجان

جم  زیادی از کارگران و کرارکرنران    ٩١ دوم بهمو ماه  
شرکت سن  آهرو گرهرر زمریرو در سریررجران دسرت بره  
اعتصاب زدند ایو اعتصاب به خارر کم بودن حرقرو   رایره  

 و كارانه و دیگر مزایا بوده است. 
 

 تجمع اعتراضی درخصود معوقات حقوق
کارگران شرکت ریسندگن وبافندگن فومنات تر رمر   
اعتراضن درخصو  معو رات حرقرو  وهرمرچرنریرو فررو   
وواگذاری ایو شرکت به فردی بنام فداکار  یمانرکرار شرو  
وماسه وجاده سازی من باشد که ایرو شرخر  ترالحریرت  
اداره شرکت رانداشته وحالیه کرارگررانرن راکره برانرامربررده  
کارمیکنند مراهرهرا بردون حرقرو  وبریرمره کرار مریرکرنرنرد  
وکارگران رومورد ظر رم وسرترم  ررار داده حرالریره  رگرونره  
میخواد ایو شرکت رو اداره بکند وهیچگونه ت ربه ای در  
خصو  نساجن ندارد در ایان باحضور نماینده آتیره دمراونرد  
مهند  فخاری درگیالن وتحبت براکرارگرران تر رمر  بره  
 ایان رسید ولن ماگارگران نرگرران آیرنرده زن وفررزنردانرمران  

 هستیم که  ه سرنوشتن درانتظار ماست 
 

 اعتصاب کامیونداران مشهد

کامیونداران تن  بتو و مریرکرسرردارانع    ٩١ بهمو    ٢  
سرال  ریرش تراکرنرون و    ٠ ها از   مشهد بدلیل نرخ ثابت کرایه 

ها برا وجرود افرزایرش نررخ گرازوئریرل از    عدم افزایش کرایه 
تومان و گررانرن و ترورم؛ دسرت بره  ٠٠٧ تومان به ٠٧ لیتری 

 اعتصاب زده و دست از کار کشیدند. 
 

تجمع کارگران کارگاه مـتـرو در خـیـابـان 
 خان کریم

خران در    ت م  کارگران کارگاه مترو در خریرابران کرریرم 
مریر ریرارد و    ٢ اعترا  به یکسال حقو  معو ه که بالغ بر  

 باشد.   می یون تومان من   ٠٧٧ 
 
تجمع طـلـب کـاران از مـخـابـرات تـهـران  

 جلوی ساختمان مخابرات تهران
 ریرمرانرکراران رر رب کرار از    ٩١ برهرمرو ٢ روز دو شنبره  

مخابرات تهران ج وی ساختمان مخابررات ترهرران ، ابرتردای  
اتوبان کردستان ت م  کردند مطالبات ایرو  ریرمرانرکراران از  
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 ماه  بل  رداخت نشده است ١ 
 

تجمع و اعتصاب پرسنل شـرکـت ای جـی 
 پارس جنوبی ١٥سی فاز 

  ٦١ روز دو بهمو کارگران شرکت ای جرن سرن افرز  
مراه حرقرو  مرعرو ره جر روی دفراترر    ١  ار  جنوبن بدلیل  

pogc  .شرکت نفت ت م  کردند 
 

تجمع جوانان جویای کار بخش اسماعیلیه 
 اهواز 

جروانران جرویرای کرار در برخرش  ٩١ برهرمرو ٢ روز دوشنبه 
اسماعی یه اهواز با خواست شغ ن برای اداره زنردگرن خرود  
و خانواده شان در مرحرل دروازه شرر رن کشرت و ترنرعرت  

 نیشکر امیرکبیر ت م  اعتراضن برگزار کردند. 
 

ادامه اعتراض کارگران کااذ سازی هفـت 
 ت ه

بهمو کرارگرران کراغرذ سرازی هرفرت ترپره بره    ٦ روز  
اعتراضشان ادامه دادند. در ادامه ایرو حررکرت مرحرمرودی  
رئرریررس اداره کررار شررو  بررا کررارگررران برره مررذاکررره  
نشست.هفتصد کارگر کاغذ سازی  ار  برخراررر ترعرویر   
 رداخت دستمزدها، عدم اجرای ررط ربقه و کاهرش روزانره  

تومان سطه دستمزدهرا و برا خرواسرت  رراردادهرای    ٠٠٧٧ 
 مستقیم دست به اعتصاب زدند. 

 
فراخوان کارگران کیان تـایـر بـه تـجـمـع 

 بهمن ٦برای روز 
کارگران کریران ترایرر در ادامره اعرترراضراتشران بررای  

ظهر روز سه بهمو به ت م  در مقابل ساخرترمران    ٦٢ ساعت  
وزارت تنعت ومعدن وت ارت.فراخوان داده اند.  ربرل از آن  
کارگران در روز اول بهمو با  راری  ب ن در هرمریرو مرحرل  
ت م  داشرترنرد. در ایرو روز حضرور نریرروهرای امرنریرترن  
 شمگیر برود. کرارگرران کریران ترایرر در ررول سرالرهرای  
گذشته بارها در اعترا  به عدم  رداخت سرنروات خرود در  
مقابل کارخانه و وزارت تنعت، مرعردن و تر رارت تر رمر   

  ١٧٧ کرده و خواهان  رداخت ح  سرنروات خرود شرده انرد.  
برتردریر     ٦٠٩٢ کارگر کارخانه کریران ترایرر کره از سرال  

می یون ترومران از    ٦٧٧ الن    ٨٧ بازنشسته شده اند هر یک  
شرکت ر بکار هستند. رب  تعهدی کره کرارفررمرا حریرو  
بازنشستگن ایو کرارگرران داده برود  ررار برود مرطرالربرات  

هرزار ترومران  ررداخرت    ٠٧٧ سنواتن آنان بصورت ماهیانره  
شود. اما مسئولیو ایرو کرارخرانره کره هرم اکرنرون ترحرت  
اختیار سازمان حمایت از تنای   رار دارد شرش مراه اسرت  
از  رداخت همیو مقدار نا یز ماهیانه نیرز خرودداری کررده  
و اعتراضات هرفرتره هرا و مراهرهرای گرذشرتره کرارگرران  

 بازنشسته کیان تایر تاکنون نتی ه ای نداده است. 
 

فراخوان کارگران گروه ملی صنعتی فـوالد 
 اهواز به اعتصاب 

کارگران گروه م ن تنعتن فوالد اهواز ررن بریرانریره  

اعالم کرده اند که در سوم بهمو ما ک ریره خرطروط ترولریرد  
شرکت را متو   کرده و دست به اعتصاب خواهنرد زد. و  
تنها در تورتن که دو ماه از حقو  معو ره آنرهرا  ررداخرت  

 شود، حاضر به راه اندازی تولید خواهند شد.  
به گفته کارگران برعرد از عرمر رن نشردن وعرده هرای  
م دد،جهت  رداخت حرقرو  و افرزایرش یرافرترو مرطرالربرات  

ماه،متوجره شرده انرد کره مروسروی از  ٠ حقو ن  رسنل به  
مقامات ایو کارخانه در ا ردامرن غریرر مرترر ربره  ررداخرت  

 %درتد را اعالم نموده است. ٠٧ حقو  آنها  
 

 تجمع  مقابل ساختمان پالسکو
جرمرعرن از تراحربران     ٩١ برهرمرو ٦ امروز یک شنربره  

 السکو در برابر خرابه های ایو ساختمان که  س از یرک  
سال ع یرغم  ول و  رارها؛ به تاحبان آن بازگرردانرده نشرده؛  
دست به ت م  زدند و نسبت بره تراخریرر در رسریردگرن بره  

 موضوع اعترا  کردند. 
 

تجمع اعتـراضـی مـالـبـاخـتـگـان مـ سـسـه 
 کاس ین در مشهد 

مرالربراخرترگران    ٩١ مراه   شنربره اول برهرمرو   یک   تبه روز  
هرای    مؤسسه کاسپیو در مشهد در اعترا  به غرارت  رول 

خود توسن ایو مؤسسه مقابل شرعربره خریرام در ایرو شرهرر  
دست به ت م  زدند و خواستار بازگرردانرد امروال بره یرغرمرا  

 رفته خود شدند. 
 

تجمع اعتراضی کارگران خـدمـات شـهـری 
 زنجان ٢منطقه 

  ٢ کارگران خدمات شهری منطرقره  ٩١ دی ٠٧ روز شنبه  
زن ان در اعترا  به واگذاری امور فعالیت های خرود بره  
بخش خصوتن و خطر بریرکرارسرازیرهرا مرقرابرل سراخرترمران  

 شهرداری ایو شهر ت م  کردند. 
 

کــارگــران بــازنشــســتــه کــیــان تــایــر بــا 
فراخوان قبلی از صبح امـروز اول بـهـمـن 

دست به تجمع در مقابـل وازرت صـنـعـت، 
معدن و تجارت زده اند. حضور نیـروهـای 

 امینتی چشمگیر است. 
کارگران کیان تایر در رول سالهای گذشتره برارهرا در  
اعترا  به عدم  رداخت سنوات خود در مقابل کرارخرانره و  
وزارت تنعت، معردن و تر رارت دسرت بره تر رمر  زده و  
خواهان  رداخت سنواتهای خود شده انرد. آنران آخرریرو برار،  

آ ر ماه در مقابل ایو وزارتخانه که توام برا حضرور    ٢٠ روز  
نیروهای گارد ویده بود دست به ت رمر  زدنرد کره در  رن  
ایو ت م ، مسئولریرو وزارت ترنرعرت و مرعردن برا تردور  
حکمن حضور مسترمرر نرمرایرنرده هرای ایرو کرارگرران در  
ج سات مدیریت کارخانه و نرظرارت برر ورود و خررج وجروه  
نقدی به شرکت را رسمیت دادند اما با ایرو حرال در ررول  
یکماه گرذشرتره هریرت ا ردام مروثرری از سروی مردیرریرت  
کارخانه برای  رداخت سنوات کارگرران برازنشرسرتره کریران  

 تایر ان ام نشده است. 
  ٦٠٩٢ کارگر کارخانه کیران ترایرر کره از سرال    ١٧٧ 

میر ریرون    ٦٧٧ الن    ٨٧ بتدری  بازنشسته شده اند و هر یک  
تومان از شرکت ر بکار هستند ع یرغم گرذشرت  رنردیرو  
سال هنوز موف  به دریافت مطالبات خود نشده انرد. رربر   
تعهدی که کارفرما حیو بازنشستگن ایرو کرارگرران داده  

  ٠٧٧ بود  رار بود مطالبات سنواتن آنان بصورت مراهریرانره  
هزار تومان  رداخت شود. اما مسئولیو ایرو کرارخرانره کره  
هم اکنون تحت اختیار سازمان حمایت از تنرایر   ررار دارد  
شش ماه است از  رداخت همیو مقدار نا یز مراهریرانره نریرز  
خودداری کرده و اعتراضات هفته ها و ماهرهرای گرذشرتره  
کارگران بازنشسته کیان ترایرر تراکرنرون نرتریر ره ای نرداده  

 است. 
 

روز سی ام دی ماه نیروهـای جـنـگـلـبـانـی 
چالوس به دلیل عدم دریافت چندماهه ی 

 مزایا. دست به اعتصاب زدند. حقوق و
دی، کرارگرران کریران کررد در اعرتررا  بره    ٠٧ روز  

 تعوی   رداخت مزد خود در مقابل کارخانه ت م  کردند. 
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مهدی تو چن از فعالیو کارگری و بازداشت شردگران  
 آزاد شد   ٩١ دی    ٠٧ اعتراضات سراسری ظهر شنبه  

دی مراه جروانران بریرکرار در اهرواز برا    ٠٧ تبه روز  
درخواست کار مقابل شرکت توسعه نیشکرامیرکبیر تر رمر   
کردند. در تقابل با ایو ت م  نیرروی انرترظرامرن در مرحرل  

 حاضر شد. 
 

اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کـانـون 
 صنفی معلمان به زندان بازگردانده شد

دی ماه اسماعیل عبدی عضو هیات مردیرره    ٠٧ امروز  
دی مراه بره مررخصرن    ٦٠ کانون تنفن مع مان که در  

 ند روزه اعزام شده بود. بره زنردان اویرو برازگرردانرده شرد.  
اسماعیل عبردی برخراررر مربرارزاترش در دفراع از حرقرو   
مع مان و برای داشتو یک زندگن انسرانرن برا اترهرامرات  

سال حکم زندان دارد. یک کارزار مهم معر رمران    ١ امنیتن  
در دو سال اخیر کارزار برای آزادی او و دیرگرر مرعر رمران  
زندانن  ون محمود برهرشرترن، مرحرسرو عرمررانرن و اسرد  
مختاری و زندانیان سیاسرن و در اعرتررا  بره امرنریرترن  
کردن مبارزات است. بنا بر آخریو خبرها اسماعریرل عربردی  
به دلیل عفوت ریه    مبتال به اسم خرفریر  شرده و در  
خواب د ار حم ه آسمن میشود. اسمراعریرل عربردی برایرد  
بدون  ید و شرط فورا آزاد شود و تحت درمان  ررار گریررد.  
احکام امنریرترن ترادره بررای ترمرام فرعرالریرو کرارگرری،  
مع مان، و فعالیو اجتماعن برایرد فرورا لرغرو شرود. یرک  
خواست فوری خیز  انقالبن مرردم آزادی بردویرو  ریرد و  
شرط تمامن زندانن سیاسن و آزادی های وسی  سریراسرن  

 در جامعه است. 
 

 ١٥فـاز  -تجمع اعتراضی کارگران کنگـان

 ماه حقوق معوقه  ٣شرکت احداث بخاطر 
شرکت احردان کرنرگران    ٦١ دی کارگران فاز    ٠٧ روز  

در اعترا  به عدم  رداخت شش ماه حقو  دست به تر رمر   
 زدند. 
 

دی  اعتصاب هفتصد کارگر کاغذ سرازی  رار     ٠٧ 
بخارر تعوی   رداخت دستمزدها، عدم اجرای ررط رربرقره و  

تومان سطه دستمزدها و برا خرواسرت    ٠٠٧٧ کاهش روزانه  
  راردادهای مستقیم 

 
 اعتصاب متحد کارگران شرکت پارس

کرارگرر شررکرت کراغرذ    ٠٧٧ دی    ٠٧ از تبه روز  
 ار  هفت تپه در اعترا  به تعوی   رداخت حقو ها و کرم  
کردن  ایه حقو  و خ   وعرده هرای کرارفررمرا دسرت بره  
اعتصاب زدند. بعالوه  رار بر ایو بود که از مهر مراه رررط  
ربقه بندی روی به اجرا بگذارد کره برر اسرا  آن مربر رغ  
نا یزی به سطه دستمزدهایشان اضافه شود، اما نره ترنرهرا  
ایو کار تورت نگرفته است ب که مب غ سه هزار و  رانصرد  
تومان نیز از حقو  روزانه آنها کسر شده است. همچنیرو بره  
گفته کارگران آنها در سره شریرفرت کرار مریرکرنرنرد ولرن  
حقو شان با فرمول ساعتن محاسبه میشود تا ح  اضرافره  
کاری کمتری به آنان  رداخت شود و برابرت حر  غرذا نریرز  
فقن بیست روز به آنان تع   میگیرد. در اعرتررا  بره ایرو  
موضوعات و خواست انرعرقراد  ررارداد مسرترقریرم کرارگرران  

 دی ماه دست به اعتصاب زدند.   ٠٧ کاغذ  ار  در روز  
کارگران شرکت کاغذ  ار  هفت تپه اعالم کررده انرد  
که تا و تن به وض  آنها رسیدگن نشود بره اعرترراضرشران  

 ادامه خواهند داد. 
 

 حر ما رو ندادند
 ما رو به هم پاس دادند

بازنشستگان کشوری، لشرگرری، ترامریرو اجرترمراعرن،  
فوالد،  وب آهو و... هم  رنران بره خرواسرتره هرای خرود  
دست نیافته اند و برای دستیابن به حقو شان بار دیگرر بره  
عرته خیابان من آیند و  یگیر افرزایرش دسرترمرزد و بررون  
رفت از خن فقر، درمانرن شرایسرتره یرک انسران، اجررای  
 وانیو معو ه، روشو شدن وضعیت تندو ها و... خرواهرنرد  

 بود. 
 تبه   ٦٧ بهمو ساعت    ٨ زمان  یکشنبه  
 مکان  م  س  

 همگن خواهیم آمد.... 
 

تجمع اعتراضی رانندگان بخش خصـوصـی 
شــرکــت واحــد در بــرابــر شــورای شــهــر 

 ماه دی ٢٧تهران / 
 

ت م  دانش وایان دکرتررا روبرروی سراخرترمران مر ر رس  
دی  ند و رتره نرامره نرگراریرهرای زیرادی بررای حرل  ٠٧ 

مشکل وام و  دوهانه واشتغال دانش ویران دکرترری مریرشره  
ماهه هیت ا دام عمر رن ترورت  ٨ ولن ع ن رغم  یگیری  

 نگرفته. 
 

تجمع اعتراضی کارگران خـدمـات شـهـری 
 زنجان ٢منطقه 

  ٢ کارگران خدمات شهری منطرقره  ٩١ دی ٠٧ روز شنبه  
زن ان در اعترا  به واگذاری امور فعالیت های خرود بره  
بخش خصوتن مقابل ساختمان شهرداری ایو شهرر تر رمر   
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 کردند. 
 

اهـالـی مـنــطـقـه لـوداب دراعـتـراض بــه 
نداشتن راه ارتـبـاطـی مـنـاسـب جـاده را 

 مسدود کردند
دوشنبه دوم بهمو ماه،جمعن از اهالن مرنرطرقره لروداب  
دراعترا  به نداشتو راه ارتبارن مناسب دست بره تر رمر   

 زدند و جاده را مسدود کردند. 
نبود راه ارتبارن مناسب از مشکالت اهالن لروداب از  
تواب  شهرستان بویراحمد است کره در فصرل زمسرتران ایرو  
مشکالت را  ند برابر کرده است و مردم ایرو مرنرطرقره از  

 مندند.     وضعیت موجود و نبود راه ارتبارن مناسب گ ه 
تروجرهرن مسرؤوالن  رس از    اهالن منطقه لوداب از برن 

 هار سال و عدم آسفالت جاده  هار راه جهاد تا دم لروداب  
کی ومتری را در یرک سراعرت    ٦٠ و ایو که ایو مسافت  

 و نیم باید رن کنند معتر  هستند. 
یکن از اهالن منطقه لوداب گفت  ایرو جراده تروسرن  

آالت راهسازی جاده  اتاوه دهردشرت ترخرریرب شرده و    ماشیو 
 کنند.   مسؤوالن برای آسفالت جاده هیت ا دامن نمن 

وی افزود   ندیو بار برای ایو مشکل به اسرترانرداری  
مراجعه کردیم و خواهان رف  ایو مشکل بودیرم کره هریرت  
 اسخن از سوی مسؤوالن دریافت نکرردیرم و تراکرنرون در  

 ایو زمینه هیت ا دامن تورت نگرفته است. 
وی به ایر راد بررخرن مشرکرالت بره دلریرل نربرود راه  
ارتبارن مناسب اشاره و تصریه کرد  اگر جراده ارتربراررن  
خوبن داشتیم در محل سکونت خرودمران بره کشراورزی و  

شدیم و نیازی به مرهراجررت بره شرهرر    دامداری مشغول من 
 نبود. 
 

 کارگران
 

اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران: کـارگـران 
بازنشسته کیان تایر اول بـهـمـن مـاه در 
مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت دست 

 به تجمع خواهند زد.
بنا بر اعالم کارگران بازنشسته کیان تایر، آنران سراعرت  
نه و نیم تبه روز اول برهرمرو مراه در اعرتررا  بره عردم  
رسیدگن به خواستهایشران دسرت  بره تر رمر  در مرقرابرل  

 وزارت تنعت، معدن و ت ارت خواهند زد 
کارگران کیان تایر در رول سالهای گذشتره برارهرا در  
اعترا  به عدم  رداخت سنوات خود در مقابل کرارخرانره و  
وزارت تنعت، معردن و تر رارت دسرت بره تر رمر  زده و  
خواهان  رداخت سنواتهای خود شده انرد. آنران آخرریرو برار،  

آ ر ماه در مقابل ایو وزارتخانه که توام برا حضرور    ٢٠ روز  
نیروهای گارد ویده بود دست به ت رمر  زدنرد کره در  رن  
ایو ت م ، مسئولیو  وزارت ترنرعرت و مرعردن برا تردور  
حکمن حضور مسترمرر نرمرایرنرده هرای ایرو کرارگرران در  
ج سات مدیریت کارخانه و نرظرارت برر ورود و خررج وجروه  
نقدی به شرکت را رسمیت دادند اما با ایرو حرال در ررول  

یکماه گرذشرتره هریرت ا ردام مروثرری از سروی مردیرریرت  
کارخانه برای  رداخت سنوات کارگرران برازنشرسرتره کریران  
تایر ان ام نشده است و آنان اعالم کرده اند جهت  ریرگریرری  
مطالبات خود، ساعت نه و نیم تبه روز اول بهمو مراه برار  
دیگر دست به ت م  در مقرابرل وزارت ترنرعرت، مرعردن و  

 ت ارت خواهند زد 
  ٦٠٩٢ کارگر کارخانه کیران ترایرر کره از سرال    ١٧٧ 

میر ریرون    ٦٧٧ الن    ٨٧ بتدری  بازنشسته شده اند و هر یک  
تومان از شرکت ر بکار هستند ع یرغم گرذشرت  رنردیرو  
سال هنوز موف  به دریافت مطالبات خود نشده انرد. رربر   
تعهدی که کارفرما حیو بازنشستگن ایرو کرارگرران داده  

  ٠٧٧ بود  رار بود مطالبات سنواتن آنان بصورت مراهریرانره  
هزار تومان  رداخت شود. اما مسئولیو ایرو کرارخرانره کره  
هم اکنون تحت اختیار سازمان حمایت از تنرایر   ررار دارد  
شش ماه است از  رداخت همیو مقدار نا یز مراهریرانره نریرز  
خودداری کرده و اعتراضات هفته ها و ماهرهرای گرذشرتره  
کارگران بازنشسته کیان تایر تاکرنرون  نرتریر ره ای نرداده  

 است 
عدم  رداخت یک ای سنوات کارگران بازنشسته کریران  
تایر و ا سارن کردن  رداخت آن، یرک دزدی آشرکرار از  
دسترن  سالیان دراز ایو کارگران است که اینرک سرازمران  
حمایت از تنای  که مسئولیت کارخانه را برر عرهرده دارد  

 حتن از  رداخت آن نیز خودداری میکند 
 ٦٠٩١ دی ماه    ٢٩  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 

 اعتصاب متحدانه کااذ پارس
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

بنا بر گزارشهای ارسالن کرارگرران کراغرذ  رار  بره  
اتحادیه آزاد کارگران ایران، ساعت شش بامداد امرروز  رس  

  ٠٠٧٧ از آنکه کارگران ایو کارخانه  متوجه کسر مربر رغ  
تومان  از حقو   ایه روزانه خود شدند بطور مرترحردانره ای  

 دست به اعتصاب زدند. 
تومران از حرقرو  مربرنرا    ٠٠٧٧ عالوه بر موضوع کسر  

که مورد اعترا  کارگران کارخانره کراغرذ  رار  اسرت،  
آنان نسبت به  عدم اجرای ررط ربقه بنردی مشراغرل نریرز  

که  رار بود از مهر مراه سرالر راری جراری عرمر رن شرود  
معتر  هستند. آنران هرمرچرنریرو خرواهران انرعرقراد  ررارداد  

 مستقیم هستند. 
بنا بر ایو آخریو گزارشرهرای رسریرده بره اترحرادیره آزاد  
کارگران ایران،  تا لحظه مخابره ایو خبر  ده و نیرم تربرهع  
هیچیک از مسئولیو کارخانه در میران کرارگرران حراضرر  
نشده و  اسخن به آنان نداده اند و ایو اعرترصراب هرمرچرنران  

 ادامه دارد. 
کارخانه کاغرذ  رار  برا هرفرترصرد کرارگرر نرزدیرک  
شرکت نیشکر هفت تپه  رار دارد و از  ند سرال  ریرش بره  

 بخش خصوتن واگذار شده است. 
 ٦٠٩١ دی ماه    ٠٧   -اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
اتحادیه آزاد کارگران ایرران  ضررب و جررط وحشریرانره  

 اسماعیل بخشن نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه 
ضرب و جرط وحشریرانره اسرمراعریرل برخرشرن نرمرایرنرده  
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، تفوم مرا کرارگرران را  
متحدتر و عزم مان را برای  ایان دادن به وضعیت جهرنرمرن  

 موجود جزم تر خواهد کرد 
عصر امروز در حالیکه اسماعیرل برخرشرن از نرمرایرنرده  
های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه رربر  مرعرمرول هرر  
روز، حوالن ساعت  ن  و نیم عصر از  سررویرس کرارخرانره  
 یاده شده و در حال عرزیرمرت بره مرنرزل خرود برود تروسرن  
سرنشینان  نقابدار  دو ماشیو  دو و سمرنرد برا  رمره مرورد  

 حم ه  رار گرفت. 
در  ن ایو حم ه  و ایستادگن جسورانه اسرمراعریرل در  
مقابل حم ه کنندگان،  بالفاتر ره اهرالرن مرحرل مرتروجره  
حم ه به او شده و به کمک اسماعیل شتافتند امرا حرمر ره  
کنندگان با ش یک یک تیر هروائرن مروفر  بره فررار از  

 محل شدند. 
ایو تعر  وحشیانه و خونیو به اسماعیرل برخرشرن، در  
حالن ترورت گررفرت کره ایرو نرمرایرنرده سراز  نرا رذیرر  
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ع یرغم تهدید مستقیرمرن  
که سه روز  یش از سوی یکرن از سرهرامرداران کرارخرانره  
شده بود تبه امروز رن سخنان  ر شور و  ارعانه ای در  
ت م  اعتراضن کارگران، با اشاره به بردگن تحمریرل شرده  
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بر هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه، همکاران خرود را   
 به ایستادگن در مقابل دسیسه های کارفرما فراخواند. 

بنا بر اظهار کارگران شرکت نیشکر هرفرت ترپره، رررط  
بکارگیری تعدادی ارا ل و اوبا  از سوی کارفرما عر ریره  
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از اعرترصراب شرش روزه  
آنان در آ ر مراه سرالر راری مرطررط بروده اسرت و حرمر ره  
وحشیانه امروز به اسماعیل بخشن مسئ ه ای نربروده اسرت  

 که کارفرما حتن در تدد  نهان کردن آن باشد. 
اما امروز باند مافیائن حاکم بر شرکت نیشرکرر هرفرت  
تپه با گسیل عده ای ارا ل و اوبا  مس ه بره سرالط سررد  
و گرم و تعر  خونیو به اسماعیل بخشن، برگ دیرگرری  
از ماهیت  شرت  ررده خصروترن سرازی در ایرران را بره  
نمایش گذاشت و نشران داد مرافریرای  ردرت در ایرران برا  
درماندگن در مقابل مبارزات متحدانه کارگران، در تردد  
بکار گیری زبونانه تریو شک ن از ای راد رعرب و وحشرت  
در میان کارگران برای غارت و  پاول ثروتهای اجترمراعرن  

 همچون شرکت نیشکر هفت تپه است. 
اتحادیه آزاد کارگران ایران، دوشادو  کارگران شررکرت  
نیشکر هفت تپه، حرمر ره بره اسرمراعریرل برخرشرن را  رویرا  
محکوم میکند و یقریرو دارد  رنریرو ترعررضرن بره یرک  
نماینده کارگری، نه تنها خ  ن در اراده کرارگرران شررکرت  
نیشکر هفت تپه در مبارزه برای دستیابن به مرطرالربراتشران  
وارد نخواهد کرد ب که تفوم آنان و ربقه کارگر ایرران را  
در ابعادی سراسری فشرده تر از  یش خواهد نرمرود و عرزم  
آنان را برای  ایان دادن به وضعیت جهنمن موجرود جرزم ترر  

 خواهد کرد. 
 ٦٠٩١ دی ماه    ٢٠  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 

سه شـنـبـه گـذشـتـه جـمـعـی از کـارگـران 
خبازیهای سنندو مراتب اعتـراضـشـان را 
نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی خـود، 
طی طوماری رو به اسـتـانـدار کـردسـتـان 
نوشته و رونـوشـت آن را بـه بـرخـی از 
نهادها و ارگـانـهـای دولـتـی  یـربـ  در 

 سنندو فرستادند. 
یک نسخه از ایو رومار جهت انتشرار بره وب سرایرت  
ای نا هم فرستاده شد که متاسفانه بررخرن از مرطرالرب ایرو  
رومار گویا به مذا  تعدادی از آ رایران دولرترن برویرده در  
وزارت تعراون، کرار و رفراه اجرترمراعرن خرو  نریرامرده و  
مسئولیو ای نا به دور از اخال  حررفره ای حررفره روزنرامره  
نگاری ا دام به سانسور آن کردند که البته به دلیل سرابرقره  
روالنن سانسور در مطبوعات و رسانه هرای کشرور، ایرو  

 ا دام خی ن تع ب برانگیز نبود. 
حال به دلیل اینکه در ایران ترریربرونرن وجرود نردارد ترا  
ربقه کارگر بتواند آزادانه حرفها، دردها و رنر رهرای خرود  
را مطرط کند، بنده ا دام به انرترشرار مرترو کرامرل و بردون  
سانسور رومار اعتراضن جمعن از کرارگرران خربرازیرهرای  

 سنندج در تفحه فیسبوک خود، کردم. 
 

در  ایان ضمو مرحرکروم نرمرودن ا ردام مسرئرولریرو وب  
سایت ای نا در حذم و سانسور بسیاری از مطالرب ررومرار،  
بنده بعنوان یرک شرهررونرد ایررانرن خرواهران لرغرو سرانسرور  
سیستماتیک حاکم برر رسرانره هرا و مرطربروعرات کشرور  

 هستم. 
 یدی تمدی 

 

 گزارش
نقـش و جـایـگـاه دانشـجـویـان در ادامـه 

 خیزش انقالبی مردم ایران
همراه با اکبریت مردم ایران کره از  رنرد هرفرتره  ربرل  
همبسته و متحدانه ع یه وضعریرت ضردانسرانرن مروجرود و  
ع یه جرمرهروری اسرالمرن نردای بررابرری، آزادی و رفراه  
همگانن سر داده انرد، دانشر رویران نریرز در ابرتردای شرروع  
اعتراضات در تظاهرات در سطخه شهرها و در دانشگراه هرا  

 به سیل عظیم اعتراضات  یوستند. 
 یوستو دانش ویان بره اعرترراضرات گسرتررده مرردم از  
دانشگاه تهران شروع شد؛ در  ند دانشگاه برزرگ ازجرمر ره  
خوارزمن، شری  و برهرشرترن مرنر رر بره سرازمرانردهرن و  
تشکیل ح قه های اولیه اعتراضن گردیرد و برا تروجره بره  
تاریخچه فعالیت دانش ویران کره هرمریرشره رادیرکرالریرسرم،  

سکوالریزم، مدرنیسم و نقد ربقاتن و  ر  از مشرخرصره  
ات ن آن بوده و هست، حاکمیت در هرمران ابرتردای شرروع  
اعتراضات در سراسر کشور، دانش ویان در دانشرگراه ترهرران  
را سرکوب و ا دام به بازداشت وسی  فعالیو دانش رویرن در  
سطه کشور نمود، با گاز اشک آور و نیروی نرظرامرن بره  
دانشگاه تهران یور  برد و بره ضررب و شرترم دانشر رویران  
 رداخت. به گواه شاهدان عینن ایو یور  تمام مرخرترصرات  
یک تحرنره عرمر ریرات جرنرگرن را دارا برود. در هرمران  

فرعرال    ٦٧٧ روزهای اول ا ردام بره دسرترگریرری بریرش از  
-دانش و در دانشگاههای کشور توسن نهادهای امرنریرترن 

ارالعاتن شد و تهدید و تشدید فشار بر دانشر رویران  روت  
گرفت و تا هم کنون ادامه دارد و جو امرنریرترن شردیرد برر  
دانشگراهرهرای کشرور و عرمردترا دانشرگراهرهرای برزرگ  

 همچنان حاکم است. 
سرکوب دانش ویان گواه بر واهرمره و نرگررانرن شردیرد  
جمهوری اسالمن به  تانسیل و نقش آفرینن مؤثر و وسریر   
فعالیو دانش وین در جامعه ایران دارد کره در سره حروزه،  
آگاهن از مختصات جنبشهای اعتراضن، انس ام و اترحراد  
فعالیو دانش وین و تفثیر و نفو  دانش ویان در رادیرکرالریرزه  
کرده سیاسن اعتراضات و نریرز سرازمرانردهرن و  ریرشربررد  
جنبشهای اعتراضن جرامرعره جرایرگراه و  رایرگراه خرود را  

 مستحکم بنا نهاده است. 
در شراین کنونن کره جرمرهروری اسرالمرن یرکرن از  
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 اشنه های آشیل خود را انس رام و فرعرالریرت سرراسرری و  
سازمانیافته دانش ویان میداند، بصورت گسرتررده ا ردام بره  
تهدید و بازداشت و شکن ه دانش ویان نموده اسرت. و امرا  
تررال  برررای آزادی دانشرر ررویرران بررازداشررت شررده و سررایررر  
بازداشت شده گان و زندانیان سیاسن و شرکرسرترو فضرای  
تهدید و فشار بر فعالیو دانش وین در اولویت  ررار دارد و  
از روشهای مخت   ع یه ایو تعرضات به فعالیو اعرتررا   
میشود که مطمعنا فعالیو و بدنه دانش وین در ایرو مرهرم  
نقش اساسن تری ایفا میکنند. لرذا مریرتروان برا تر رمر  و  
تحصو و عدم حضور در کالسها فراخوان اعرتررا  داده، و  
دانش ویان بصورت سراسری اعتصاب کرنرنرد و ترا آزادی  
دانش ویان بازداشت شده مطالبه و اعرترراضراشران را ادامره  

 دهند.  
بدون شک برافراشتره نرگره داشرترو مرطرالربرات انسران  
محورانه، رادیکال، انقالبن، عدالتخواهانه، سرکروالریسرترن،  
مدرن و نیز اتحاد و سازمانیابن و هم تداین هرمره مرا در  
هر حوزه و بخشن از جامعه برای  یشبرد هردم اتر ریرمران  
که همانا آزادی، بررابرری، رفراه و رهرایرن از جرمرهروری  
اسالمن و سرمایه داری میباشد بسریرار حریراترن اسرت و  
باعث شکستو هر ه سریعتر جرمرهروری اسرالمرن خرواهرد  
شد. در ایو روند دانش ویان و مشخصا فعالیو دانشر رویرن  

    و سازمانده نقش تعییو کننده و حیاتن دارند. 
 

 سرنگون باد جمهوری اسالمن 
 زنده باد مبارزات ح  ر بانه دانش ویان و مردم ایران 

 زنده باد آزادی، برابری و زنده باد سوسیالیسم 
 

 سازمان جوانان کمونیست 
 ٦٠٩١ دی    ٠٧ 
 ٢٧٦٨ ژانویه    ٢٧ 
 

 sjktamas@ یامگیر ت گرام   
 
 

 نشینی کارگران از کار افتاده خانه
 انون ترامریرو اجرترمراعرن در ارتربراط برا از    ٠٧ ماده  

موضوع کارافتادگن، همه  ریرز را بررعرهرده کرمریرسریرون  
است تا دربراره مریرزان ازکرارافرترادگرن و     زشکن گذاشته 

گیری کرنرد امرا در مروارد    کامل یا جزئن بودن آن تصمیم 
هرای  رزشرکرن    بسیاری کارگران از رای نهاین کمیرسریرون 

 رضایت ندارند. 
 

نامش کمال فیضن است. اهرل و سراکرو مرریروان در  
کرش اسرت.    استان کردستان. او راننده ماشیو سنگیو نرفرت 

کرش    به  ول خود  زمانن راننرده مراشریرو سرنرگریرو نرفرت 
 گیر است    است، اما حاال از کارافتاده و زمیو   بوده 

 
برردم کره    داشتم بار نفت رو از عرا  به بندر امرام مرن »

کرش مرنرحررم شرد.    از مقابل، یک تری ن به سرمرت نرفرت 
ماشیو را کشاندم سمت خاکن اما و تن بررگشرترم، یرک  

آمد؛ در آن لرحرظره    تاو با سرعت از روبرو من     کامیون ده 
هیت  یز نفهمیدم. بعد از حادثه به کما رفتم. یک هفرتره  

بعد، و تن به هو  آمدم، کشکک  ای  پم خرورد شرده  
توانستم رانندگن کنم. حاال بیش از یرک    بود و دیگر نمن 

حررکرت    ام.  رای  رپرم برن   سال اسرت کره از کرار افرتراده 
درتررد از    ١٧ اسررت. بررا ایررو وجررود، برررایررم فررقررن    مررانررده 

انرد. برا هرفرت سرال سرابرقره    کارافتادگرن درنرظرر گررفرتره 
هرزار ترومران غررامرتا از    ٢٧٧  ردازی، کرمرترر از    بیمه 

 «هزار تومان....   ٦٩٠ گیرم؛ د یقا    کارافتادگن من 
 

ای به جز رانندگن بر رد نریرسرت،  ردر سره    او که حرفه 
فرزند است. سه دختر  رد و نریرم  رد دارد کره بره شردت  
نگران آینده آنهاست و بیش از یک سال است که دونردگرن  

 کند اما به جاین نرسیده.   من 
گوید  از همه مسئوالن فقن یرک سروال    آ ا کمال من 

دارم؛ خداوکی ن  ای یک راننده در ایرو مرمر رکرت فرقرن  
هزار ترومران؟ مرو کره غریرر از    ٦٩٠ ارزد؟    درتد من   ١٧ 

آیرد؛ برا  رای فر ر ،    رانندگن کار دیگری از  سرم بررنرمرن 
 طور رانندگن کنم؟ مگر از کارافرترادگرن کرامرل  ره  

ست دیگر....  طور ترو ر     نشینن   معناین دارد؟ همیو خانه 
هزار تومان، زنردگرن خرودم و  رهرار    ٦٩٠ دارند با ماهن  

هرا    سر عائ ه را تامیو کنم؟ در مم کتن که حقو  بعرضرن 
المال از تدمی یون تومان هم بیشتر است، نصریربا    از بیت 

هزارتومان باشرد؟ ایرو    ٦٩٠ دیده فقن باید    مو شهروند آسیب 
 عدالت است؟! 

 
 روایت دوم: انگشتان قطع شده

ابا ر محسنن، کرارگرری اهرل شرهررسرتران خرمریروا  
استان اتفهان است که به عر رت بریرکراری در شرهررسرتران  

برافرن    ها  یش برای کار به یک کارخرانره فرر    خود، سال 
وا   در شهرستان آران و بیدگل در شرمرال اترفرهران رفرتره  

حیو کار با دستگراه برر     ٦٠٨١ فرودیو ماه سال    ٠٦ بود.  
های فات ه کارگرر ترا مرحردوده    فرشن که روی آن حفاظ 

ای رفت که فرر  را    خطر نصب نشده بود، دستش زیر تیغه 

 زد.   بر  من 
 

او در ایو حادثه سه انگشت دست راسترش را از دسرت  
داد و بعد از حادثه به ع ت شکایت از کرارفررمرا، از کرار  
بیکار شد. غف ت کارفرما از نصب حرفراظ روی دسرترگراه  
بر  فر ، شرایطن را  یش آورد کره دسرت راسرت ابرا ر  
د ار از کارافتادگن کامل شد و در نتیر ره، زنردگرن او  

الشعاع ت هریرز نربرودن ابرزار کرار   ررار    برای همیشه تحت 
 گرفت. 

درتد از کارافتادگن تع   گررفرت    ١٧ به او نیز فقن  
هزار تومان شایرد هرمران    ٢٧٧ ای کمتر از    با غرامت ماهانه 

که ایرو کرارگرر فررشربرام نریرز    هزار تومان. درحالن   ٦٩٠ 
برای امرار معا  با سه انگشت  رطر  شرده، هریرت راهرن  
ندارد. زندگن او هم بره ررور کرامرل مرخرترل شرده. خررج  

  ٢٧٧ کند  غررامرت    گونه تامیو من   خانواده  ند نفره را ایو 
رررم    هاین که از ایرو   هزار تومانن و یارانه دولت و کمک 

 رسد؛ همیو.....   ررم من   و آن 
 

قوانین تامین اجتماعی؛ کمـیـسـیـون پـزشـکـی و 
 کارگران ناراضی

 
 رانرون ترامریرو    ٠٧ در ارتباط با از کارافتادگن، ماده  

اجتماعرن هرمره  ریرز را بررعرهرده کرمریرسریرون  رزشرکرن  
است. کمیسیون  رزشرکرن کره مررکرب از  رهرار    گذاشته 

 زشک است، در ارتباط با از کارافترادگرن کرامرل یرا از  
گریرری    کارافتادگن جزئنا کارگر حادثه دیرده تصرمریرم 

کند. تنها در تورتن که برراسرا  نرظرر کرمریرسریرون،    من 
رای به از کرارافرترادگرن کرامرلا کرارگرر داده شرود،  

 مستمری کامل به او تع   خواهد گرفت. 
 

براسا  ایو  انون،  نانچه میزان کراهرش  ردرت کرار  
درتد و به ع ت حادثه نراشرن از    ١١ تا    ٠٠ بیمه شده بیو  
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 شود.   کار باشد، از کارافتاده جزئن شناخته من 
 

همچنیو اگر درجه کاهش  درت کار بیرمره شرده بریرو  
درتد و موجب آن حادثه ناشن از کرار براشرد،    ٠٠ تا    ٦٧ 

 استحقا  دریافت غرامت نق  مقطوع را خواهد داشت. 
 

درترد    ١١ و هرگاه درجه کاهش  درت کار بیمه شرده  
شرود. بریرمره    و بیشتر باشد از کارافتاده ک ن شناخرتره مرن 

ای    ای که در اثر حادثه ناشن از کار یا بیماری حررفره   شده 
از کارافتاده ک ن شناخته شود، بدون درنظر گرفرترو مردت  
 رررداخررت حرر  برریررمرره، اسررتررحررقررا  دریررافررت مسررتررمررری از  

 کارافتادگن ک ن ناشن از کار را خواهد داشت. 
 

همانطور که در متو  انون آمده، همه  یز بستگرن بره  
دارد و در ترورترن   «شرده   میزان کاهش  درت کار بریرمره »

درترد کراهرش  ریردا    ١١ شده بیش از    که  درت کار بیمه 
کند، بایستن او را از کارافتاده کر رن در نرظرر گررفرت و  

گریررد. حرال  ررسرش    ربعا به او مستمری کامل تع   مرن 
ای که  ای  رپرش کرامرال    اساسن این است که آیا راننده 

حرکت است و  س از  نرد برار مرراجرعره بره  رزشرکران    بن 
متخص  مشخ  شده که هیت راهن برای مرداوا وجرود  

درترد نریرسرت؟    ١١ ندارد، کاهش  درت کار او بیشتر از  
نباید از کارافتاده کامل ت قن شود؟ یا کارگر فررشربرافرن  
که انگشتان دست ندارد و بسیاری موارد مشابه دیگرر. برا  
ایو حساب با  ه استداللن، کمریرسریرون  رزشرکرن اسرتران  

درتررد از    ١٧ کررردسررترران برررای کررمررال فرریررضررن فررقررن  
اسرت؟  ررا او فرقرن مراهرن    کارافتادگن در نظر گرفرتره 

کرنرد؟  ره    هزارتومان به عنوان غرامت دریافرت مرن   ٦٩٠ 
هرا    دیدگن در تنایرعرن کره در آن   فر ن است میان حادثه 

دیردن کرارگررانرن    شناسان ایمنن مستقر هستند با حادثه   کار 
های کو ک مشرغرول بره    که برای خودشان یا در کارگاه 

 کارند؟ 
 

شنا  ارشد ایمنن و برهرداشرت کرارع    شهرام غریب  کار 
دیردگرن کرارگرر در    در ارتباط با روندی که  س از حادثره 

گوید  در ایو زمریرنره یرکرسرری    شود؛ من   تنعت رن من 
شناسان ایرمرنرن برعرد از ایرنرکره     وانیو وجود دارد. ما کار 

کارگری د ار حرادثره شرد، دو گرزار  حرادثره ترنرظریرم  
کنیم. گزار  حادثه اولیه و گرزار  حرادثره نرهرایرن.    من 

شرود و    های  زشرکرن داده مرن   ها به کمیسیون   ایو گزار  
 شود.   در آن ا درتد از کارافتادگن مشخ  من 

 
هرا، برراسررا     کرنرد  در ایرو گرزار    وی تراکریرد مرن 

یکسری جداول مشخ ، تعداد روز کاری از دسرت رفرتره  
شود. بررای نرمرونره اگرر    دیده مشخ  من   کارگرا حادثه 

کررارگررری حرریررو کررار د ررار شررکررسررتررگررن دسررت شررود،  
کرنرد کره    شنا  ایمنن برراسرا  جرداول، ترعریریرو مرن   کار 

کارگر  ند روز کراری را  ررار اسرت از دسرت بردهرد و  
هرا را    ست که کرمریرسریرون  رزشرکرن ایرو گرزار    ربیعن 

 دهد.   گیری  رار من   مبنای تصمیم 
 

گوید  درسرت اسرت    شنا  ایمنن در ادامه من   ایو کار 
هرای فرنرن را    هرای  رزشرکرن، گرزار    که در کمیسریرون 

خوانند؛ اما جداول مخصو  به خود را هم دارنرد. امرا    من 
کرنرد     ضیه در مورد کارگری که برای خرود  کرار مرن 

شرنرا     یا در کارگاه خانگن و کو کرن کره فرا رد کرار 
کرنرد. در آنر را    ایمنن است، مشغول به کار است فر  من 

شرنرا  ایرمرنرن    شده توسن کرار   های حادثها تنظیم   گزار  
 وجود ندارد و کار کامال برعهده کمیسیون  زشکن است. 

 
دیردگرن کرارگرر در برازار کرار    ست که حادثره   ربیعن 

فع ن، امری دور از  هو نیست؛  ره مرحرل کرار، یرک  
کارگاه تنعتن بزرگ و م زم به رعایت ایمنن و اسرترقررار  

فررمرا براشرد یرا در    شنا  باشد و  ه بیمه شده خرویرش   کار 
یک کارگاه کو ک کار کند. امرا ایرو سروال هرمرواره  

های  زشکن با  ه مکانیسرمرن    مطرط است که کمیسیون 

را   «شرده   کاهش  درت کار بریرمره »در موارد مخت   درتد  
ا  نرارضرایرترن کرارگررانرن از    کنند که نتی ره   تعییو من 

 بیل کمال فیضن است؟  را در شرایطن که  روانریرو بره  
اندازه کافن تراحت دارد، باید ایو تصور در  هرو کرارگرر  

اسرت و در      به وجود بیاید، کره در حر  او اجرحرام شرده 
گرریررر شرردن و خررانرره نشرریررنررن، از    نررهررایررت،  رررا زمرریررو     

 شود؟/ای نا   کارافتادگن کامل ت قن نمن 
 مقدم   گزار   نسریو هزاره  

 
هــای اســتــان  طــومــار کــارگــران نــانــوایــی

کردستان برای افـزایـش دسـتـمـزد،تشـکـل 
آورمـحـسـوب  یابی مستقل و سـخـت و زیـان

 شدن کارشان
هرای اسرتران کرردسرتران برا    جمعن از کارگران نانروایرن 

امضای روماری خطاب به استانداری کردسرتران، خرواهران  
افررزایررش دسررتررمررزد،تشررکررل یررابررن مسررتررقررل و سررخررت و  

 آورمحسوب شدن کارشان شدند.   زیان 
دی ماه رسرانره ای شرد، آمرده  ٠٧ درایو روماری که  

 است  
هاست ما کارگران خباز از افزایش دستمزدهرایرمران    سال   

ایرم، هرر رنرد دسرترمرزدهرای بره    برهرره بروده   برابر با  انون برن 
هرای مرا کرارگرران    اترطرالط  رانرونرن هرم دردی از رنر  

های بخور و نمیرر  رانرونرن هرم    کاهد؛ اما همیو حدا ل   نمن 
شرود. دلریرل عردم    برای ما کرارگرران خربراز، اعرمرال نرمرن 

افزایش  ندیو ساله دسترمرزد مرا کرارگرران، حراکرم برودن  
عرفن غیر انونن در تعییو دستمزد مرا کرارگرران اسرت و  
آن منوط کردن افزایش دستمزدها به افزایش نرخ نران اسرت  

شرود. افرزایرش    که عم ن کامال غیرر رانرونرن تر رقرن مرن 
مران را    نیافتو  ندیو ساله دستمزد ما کارگرران مرعریرشرت 

سخت به مخارره انداخته؛ به نحوی کره دریرافرترن یرک  
  ٨٧٧ الرن    ٠٧٧ کارگر خباز ماهیانه به رور مریرانرگریرو  

های یرک کرارگرر در    هزار تومان است که با کسر هزینه 
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کارگاه خبازی از  بیل سهم بیمه ماهیانه کرارگرر، هرزیرنره  
یک وعده غذا، هزینه ایاب و  هاب کارگر و ...  ریرزی  

ترر    مرانرد؛ عرمر  فراجرعره زمرانرن نرمرایران   از آن با ن نرمرن 
گردد که ما کارگران بایستن برا ایرو مربر رغ نرا ریرز    من 

هزینه مسکو، درمان، آموز ، خوراک،  وشاک،  ربرو   
آب، بر ، گاز، ت فرو و ... کره در ایرو روزهرا برا وجرود  
گرانن و تورم لگام گیسخرتره سرر بره فر رک کشریرده را  
 رداخت نماییم، در ایو حال و برا داشرترو  رنریرو درآمردی،  

مران نریرسرتریرم،    ترریرو نریرازهرای   حتن  ادر به تامیو ابتداین 
نیازهاین که دیگر برای ما کارگرران بره کراالی لروکرس  

 مبدل گشته است. 
 

انرد کره    مان بارها و بارها شما را مط ر  کررده   نمایندگان 
آور    کار در کارگاه خربرازی جرزو مشراغرل سرخرت و زیران 

بایست کارگرران شراغرل در ایرو حررفره از    باشد و من   من 
مند شوند، امرا مرتراسرفرانره    بازنشستگن  یش از موعد بهره 

تنها شارر و نان درآر به دلیل ارتباط مسرترقریرم برا گررمرا،  
گردد، در حالرن کره مشراغرل    ایو  انون برایشان اعمال من 

گیری و خمیرگیری به دلیل ایسترادن کرارگرر    وابری،  ونه 
های روالنن از لرحراظ سرخرت و    رور ثابت برای ساعت   به 

براشرد؛ بره    آور بودن از شارری و نان درآری کمتر نرمرن   زیان 
هاین از  ریربرل    روری که ایو کارگران در معر  بیماری 

واریس، دیسک کمر و ...  رار دارند؛ همچنریرو بره دلریرل  
ریزگردهای آرد در فضرای کرارگراه خربرازی بسریراری از  

انرد    کارگران خباز به بیماری تنگن نفس و آسم مبترال شرده 
آور تا به حال بره ایرو خرواسرتره بره    اما کمیته سخت و زیان 

 ح  رای منفن داده است. 
 

خواسته های ما کرارگرران خربراز امضرا کرنرنرده ایرو  
 رومار  
.  در اسرع و ت موضوع عدم افزایش  رنردیرو سرالره  ٦ 

مان رف  شده و از ایرو بره برعرد مرا کرارگرران    دستمزدهای 
خواهیم برابر  انون هر سرالره از افرزایرش دسرترمرزد    خباز من 

مند شویم و ایو عرم غیر انونن که افرزایرش دسرترمرزد    بهره 
انرد، برر ریرده    کارگر خباز را به افزایش نرخ نان منوط کرده 

شود؛  ون به زعم ما  رار افزایش نرخ نان که در بررنرامره  
تعری  شده در راستای اهردام سریراسرن و    ٩٠ بودجه سال  

شرران    ا ررتررصررادی دولررت و برره نررفرر  شررریررک اجررتررمرراعررن 
باشد، نره در راسرترای رفراه اجرترمراعرن     کارفرمایانع من 

 ربقه کارگر. 
 
های خبرازی بره    تمامن کارگران شاغل در کارگاه   -٢ 

برایسرت کرار آنرهرا    شرد، مرن   دالی ن که شرط آن داده مرن 
آور ت قن شده و همه آنان از بازنشستگن  ریرش    سخت و زیان 
 مند گردند.   از موعد بهره 

 
خررواسررتررار آزادی کررنررش تررنررفررن و  امررکرران    -٠ 
 یابن مستقل کارگران خبازهستیم.   تشکل 
 

احضار تعدادی از فـعـالـیـن کـارگـری بـه 
بازپرسی شعبه چـهـارم  دادگـاه انـقـالب 

 سنندو

بر اسا  خبر دریافتن، رن روزهای گذشته از رررم  
شعبه  هارم دادگاه انقالب سننردج  ترعردادی از اعضرای  
کمیته هماهنگن برای کرمرک بره ایر راد تشرکرل هرای  
کارگری و اتحادیه آزاد کرارگرران ایرران از رررم شرعربره  

  هارم دادگاه انقالب سنندج  احضار شدند. 
غالب حسینن، خالد حسینن، مظفر تاله نیرا، شرریر   
ساعد  ناه، حبیب ال ه کریمن از فعالیو کارگری هسرترنرد  

بره دادگراه    ٦١/٦٦/٩١ که رن احضاریه  کتبن در روز  
سنندج احضار شده اند. اتهام ایو فعالیو شرکت در مرراسرم   

من باشد. الزم به  کر است که رن مراه هرای    ٩١ نوروز  
گذشته، حدود هشتاد نفر در ارتربراط برا بررگرزاری مرراسرم  

در سررنرنرردج، احضررار و مررورد بررازجررویرن  رررار    ٩١ نروروز  
 گرفتند. 

ما هر گونه احضرار، برازجرویرن و برارداشرت فرعرالریرو  
کارگری را به بهانه های واهن امرنریرترن مرحرکروم مرن  
کنیم و خواستار من  تعقیب فرعرالریرو کرارگرری و دیرگرر  

 فعالیو اجتماعن هستیم. 
کمیته هماهنگن برای کمک به ای اد تشرکرل هرای  

 ٦٠٩١ دی ماه    ٠٧  –کارگری  
 
 

ماه حقوق کارگران مجتمع فوالد ١١عدم پرداخت 
 نطنز

تهدید به اخراو کارگران برای جلوگـیـری 
 ازتجمعات اعتراضی

همسر یکن از کارگران م تم  فوالد نطنز در فضرای  
مرر ررازی در  رریررامررن خررطرراب برره اسررتررانرردار و مسررئرروالن  
شهرستانن  نیو نروشرت  شرمرای مسرئرولرن کره بره هرر  

تورت زورتان به رئیس کارخانه فوالد نمن رسد، تو را بره  
خدا تکانن به خودتان بدهید و خود را جای مرا برگرذاریرد،  

ماه حقو  عقب افتاده داریم حقو ن هم که من دهرنرد    ٦٧ 
را نص  من کنند، نیمش را مبال امروز و نیمرن از آن را  
هر و ت دلشان خواست من دهرنرد، نراهرار و شرام هرم بره  
گردن کارگران افتاده است، آخر گناه آن ها  یست کره ترا  
ایو حد شرمنده زن و بچه شده انرد تراکرن برایرد تر رواترن  
کارکنند، شما مسئولید و در دنیا و آخررت برایرد جروابرگرو  

 باشید. 
درادامره اعررترراضرات آ رمراه ،حردود یرک مرراه  ربررل  
عرته بر کارگران م تم  فوالد نطنز  رنران ترنر  آمرد  
که تصمیم بر ت م  در مقابل فرمانداری گرفته شرد، امرا  
با ترفندهای گوناگون از ررم مدیران م تم ، ایو تر رمر   
هم به ضرب زور، وعده و تهدید به اخراج هم کره شرده برود  
تورت نگرفت و در  بال آن وعده یرک هرفرتره ای بررای  
 رداخت حقو  ها به کارگران داده شرد کره ایرو وعرده هرم  

 عم ن نشد. 
 

مــاه حــقــوق کــارگــران ٦عــدم پــرداخــت 
 کارخانه چوب وکااذ مازندران

ماه حقو  کارگران کارخانه  وب وکراغرذ مرازنردران  ٠ 
سرمرنران  ررداخرت    -جاده ساری   ٦٢ وا   در ساری،کی ومتر  

 نشده است. 
حساب بانکن شرکت  روب وکراغرذ    ٩١ روزدوم بهمو  

هم توسن اداره داراین مسدودشد وبدینترتیب  رداخت حرقرو   
کارگران کارخانه  وب وکاغرذ مرازنردران درهرالره ای از  

 ابهام  رارگرفت. 
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ماه مطـالـبـات پـرسـتـاران ١١عدم پرداخت
 استان فارس

ماه مطالبات  رستاران استران فرار   ررداخرت نشرده  ٦٦ 
 است. 

بهرمرو رسرانره ای شرد،مسرئرول  ٢ براسا  گزارشن که  
مدیریت خدمات  رستاری دانشگاه عر روم  رزشرکرن شریرراز  
وعده  رداخت یک ماه از معو ات  رستراران اسرتران فرار   

 را به مناسبت روز  رستار،داد. 
 

هـزار کـارگـر ٢مـاه حـقـوق٢عدم پرداخت 
 حفاری شمال

هزار کارگر حرفراری شرمرال  ٢ حقو  ماه های آ ر ودی  
  رداخت نشده است. 

براسا  گزار  منرترشرره، کرارگرران شررکرت حرفراری  
گویند ع یرغم به  ایان رسریردن دی مراه، هرنروز    شمال من 

 است.   تک ی  مطالبات آ رماه مشخ  نشده 
به گفته آنها، بیش از دو هزار کرارگرر حرفراری شرمرال  
بعد از دریافت دستمزد آبان مراه، هریرت دریرافرترن مرزدی  

 اند و از بابت شراین  یش آمده نگران هستند.   نداشته 
گررویررد  هررم کررارگررران    یررکررن از ایررو کررارگررران مررن 

عم یاتن و هم کارگران ستادی نگررانرنرد. از یرک رررم  
دستمزد هیچکدام از کرارگرران  ررداخرت نشرده و از رررم  
دیگر باتوجه به ان ام اتالط ساختار و تغییررات مردیرریرترن  

 است.   شرکت، سردرگمن آنها افزایش یافته 
دانرنرد    به گفته ایو کارگر،  رسنل حفاری شرمرال نرمرن 

 ه زمانن و  ه مب غن  رار است به آنها برابرت دسرترمرزد  
 رداخت شود و ایو سردرگمن، مشرکرالت آنرهرا را تشردیرد  

 است.   کرده 
 

هـای  عدم پرداخت ماه ها حـقـوق رانـنـده
 اتوبوسرانی آبادان
کارگر اتروبروسررانرن آبرادان    ٦٠٠  رداخت دستمزد حدود  

در استان خوزستان دستکم تا  رنر  مراه بره تراخریرر افرتراده  
 است. 

کارگر  یمانن اتوبروسررانرن    ٦٢٧  رداخت دستمزد حدود  
    مراه بره تراخریرر افرتراده   ٠ کم برای مدت    شهر آبادان، دست 

کارگر رسمن دیرگرر هرم کره در برخرش    ٠٠ است. حدود  
بره کرار هسرترنرد، دومراه      اداری ایرو مر رمروعره مشرغرول 

 معو ات مزدی دارند. 
هرایرن هرمرچرون    ایو کارگران  یمانکاری که در حررفره 

رانندگن، تعمیرات مروتروری و سرترادی مشرغرول کرارنرد،  
های شهریور، مهر، آبان، آ ر و دی مراه    بابت مطالبات ماه 

خرود را    ٩٠ سال جاری ر بکارنرد و هرنروز عریردی سرال  
 اند.   دریافت نکرده 

ایو کارگران خواستار مستقیم شدن  راردادهای شرغر رن  
گرویرنرد؛ در    خود و برداشته شدن  یمانکار هسرترنرد و مرن 

هرا درحرالرن بره    ساختار کنونن بخرشرن از درآمردهرای آن 
کرنرد کره مرالرکریرت ترمرام     یمانکار اختصرا   ریردا مرن 

هرا    های مربوط بره آن   ها و وظیفه تامیو تمامن هزینه   خودرو 
 برعهده سازمان اتوبوسرانن آبادان است. 

کارگران  یمرانرکراری اتروبروسررانرن آبرادان خرواهران آن  

هستند تا مانند همکاران رسمرن خرود بره ترورت  ررارداد  
مستقیم همکاری خود را برا ایرو شررکرت ادامره دهرنرد و  

ای هرمرانرنرد  رادا ، حر  رررط    ی ویرده   بتوانرنرد از مرزایرا 
 بندی مشاغل و.... برخوردار شوند.   ربقه 
 
 

طوماراعتراضی جمعی از مـعـلـمـان مشـهـد 
 نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان

جمعن از مع مان مشهد دراعرتررا  بره عردم  ررداخرت  
مطالباتشان روماری را خطراب رئریرس آمروز  و  ررور   
ناحیه یک مشهد امضا وبه اداره آموز  و  ررور  ارسرال  

 کردند. 
 

بهمو رسانه ای شرد،ایرو مرعر رمران  ٦ بنابه گزارشن که  
الرتردریرس و    گفتند مطالبات  رداخت نشرده مرربروط بره حر  

های امتحاناتا سال جاری و سال  بل اسرت کره     رداخت 
    ها هنوز بره حسراب مرعر رمران واریرز نشرده   ع یرغم  یگیری 

 است. 
گویند   هار مراه از سرال ترحرصریر رن    ایو مع مان من 

جدید گذشته اما ما هنوز مطالبات مزدی مربوط بره سرال  
 ایم.   تحصی ن گذشته را دریافت نکرده 

انرد، آمرده    در روماری که مع مان مشهرد امضرا کررده 
است که ح  اعرتررا  بره دیروان عردالرت بررای مرعر رمران  

 محفوظ است. 
 

 بین المللی 
 

زنان برای اولیـن بـار  -عربستان سعودی 
 وارد استادیوم ورزشی شدند

در اتفا ن تاریخن بررای زنران عرربسرتران، آنرهرا بررای  
    اولیو بار توانستند به رور رسمن برا حضرور در اسرترادیروم 

 ای باشند.   ورزشن شاهد یک مسابقه فوتبال حرفه 
های اجتماعن  خش شرده کره    تصاویر متعدد در شبکه 

 اند.   دهد زنان برای ورود به استادیوم ت  کشیده   نشان من 
رب  تغییرات اخیر در عربستان ، زنران بردون هرمرراهرن  

 های ورزشن شوند.   توانند وارد استادیوم   مردان خانواده من 
ژانویه، از گروهن از زنان برای تمراشرای    ٦٠ روز شنبه  

مسابقه فوتبال در شهر جده دعوت شده و روز  رنر رشرنربره  
هفته آینده هرم مسرابرقره دیرگرری در شرهرر دمرام بررگرزار  

انرد از حضرور زنران    شود و مسئوالن برگزاری آن گفرتره   من 
 کنند.   تماشا ن استقبال من 

عالوه بر ایو، به زودی اولیو مسابقه اسکوا  زنران در  
 عربستان برگزار خواهد شد. 

هرای اخریرر، مرقرامرات سرعرودی یرک رشرترره    در مراه 
اتالحات را در زمریرنره حرقرو  و شررایرن زنران بره اجررا  

اسرت کره جروانران کره    اند. ولیعهد عربستان گفتره    گذاشته 
دهرنرد، خرواسرترار    اکبریت جمعیت ایو کشور را تشکیل من 

 تغییرات اجتماعن هستند. 
 
 

اعتصاب کارگران در اعتراض به  -یونان 
 نئو لیبرالی دولت سیاستهای

اتحادیه های کارگری یونان در اعرتررا  بره احرترمرال  
تصویب الیحه سیاستهای نئولیبرالن دولرت ایرو کشرور در  
رررررررد.  رررررررمررررررران اعرررررررترررررررصررررررراب کرررررررردن   رررررررارل

ها هرمرچرنران در برنردر    به گزار  خبرگزاری رویترز کشتن 
نریرز روز    –آترو    –لنگر انداخته اند و مرترروی  رایرترخرت  

ها در حال اعتصراب بریرسرت و    جمعه مختل شد زیرا یونانن 
 هار ساعته ع یه سیاستهرای نرئرولریربررالرن هسرترنرد کره  

هرای     ارلمان ایو کشور  رار است در ازای دریافت کرمرک 
مررالررن برریررشررتررر، تصررویررب کررنررد. هررمررچررنرریررو  رررار اسررت  

 هاین در زمینه ح  اعتصاب کردن اعرمرال شرود.   محدودیت 
در نخستیو ا دام تنعتن  ابل تروجره در سرال دو هرزار و  

که حدود یک می یرون نرفرر    –ه ده، تعطی ن متروی آتو  
سربرب ایر راد مشرکرل در   –کنند    روزانه از آم استفاده من 

روند رفت و آمد در ایو شهر سه می یون و هشرترصرد هرزار  
هررا و  ررزشررکرران در    نررفررری شررد. کررارگررران کشررتررن 

های دولتن نیز دست از کار کشریرده انرد.  ایرو    بیمارستان 
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الیحه که  رار است  ارلمان یونان در روز  انزدهم ژانرویره آن  
شرود کره    را تصویب کند، شامل اجررای اترالحراترن مرن 

شود و درخرواسرت بررای    ها من   سبب کاهش مزایای خانواده 
کند. ایو الیرحره    ها دشوار من   اعتصاب را از سوی اتحادیه 

سبب خشمگیو شدن کارگران یونرانرن شرده اسرت کره بره  
گرویرنرد    کننرد و مرن   ها شرکت من   رور منظم در اعتصاب 

حقو  کارگران از بیو رفته است. وام دهندگان بیو الم ر رن  
یونان امیدوارند ایو  انون جردیرد اعرترصراب سربرب مرحردود  
شدن تعداد دفعات برگزاری اعتصاب و برهربرود ترولریرد در  

ژانرویره ، اعضرای    ٦٦ ایو کشور شود. عصر روز  ن شنبه 
"جبهه شبه نظامیان کرارگرری" مسریرر ورودی بره وزارت  

هرا مسردود کررد. نریرکرو     داراین ایو کشرور را سراعرت 
 ا اجورجیو  عضو ایو جبرهره کره کرارمرنرد یرک هرترل  
اسرت، گرفرت  دولرت در ترال  بررای از بریرو برردن حرر   
کارگران در برگزاری اعتصاب و ساکرت کرردن کرارگرران  

 است. 
 

 اعتراضات گسترده ضد دولتی -تونس 
شهر تونس،  رایرترخرت، در  رنرد روز گرذشرتره شراهرد  

های مخت فن بروده کره شرعرار اتر رن    ها و تظاهرات   ت م  
 آنها اعترا  به نابسامانن وض  ا تصادی است. 

ها که هرفرتره گرذشرتره ابرتردا بره ترورت    ایو اعترا  
ژانرویره رنر  و    ٨ آمیز آغاز شد از روز دوشنربره    مسالمت 

بوی خشونت به خود گرفت و رن سه شرب بره برازداشرت  
 کننده من ر شد.   تظاهرات   ١٧٧ بیش از  

خ یفه شیبان، وزیر کشور تونس روز  ن رشرنربره یرازدهرم  
هرای ایرو کشرور گرفرت ترنرهرا در جرریران    ژانویه به رسانه 

نرفرر    ٠٧٧ ژانویه بیش از    ٦٧ اعترا  های روز  هارشنبه  
 اند.   بازداشت شده 

زدن خودروهای  ر ریرس،    دولت تونس معترضان را به آتش 
هرا و مرراکرز خرریرد و مسردود کرردن    حم ه بره فرروشرگراه 

 ها متهم کرده است.   خیابان 

گریرری    خبرگزاری رویترز گزار  کرده در  رن شرکرل 
اعتراضات در  ند شهر تونس، نریرروهرای ارترش بررای در  
دست گرفتو اوضاع وارد شهر تاله در نرزدیرکرن مررز ایرو  

 اند.   کشور با ال زایر شده 
هرا، وزیرر دفراع ترونرس هرم گرفرتره    در  ن ایو گرزار  

ژانرویره    ٦٧ نیروهای ارتش ایو کشور از شرب  رهرارشرنربره 
ها و ادارات  سرت و    های دولتن، بانک   حفاظت از ساختمان 

اماکو عمومن را در  رنرد شرهرر اتر رن ایرو کشرور در  
 اند.   دست گرفته 

همزمان معترضان هم   یس را به اسرترفراده از خشرونرت  
 اند.   کنندگان متهم کرده   ع یه ت م  

ها به عر رت    گوید  "ایو اعترا      یکن از معترضان من 
های زندگن و وض  معیشرترن مرردم شرکرل    افزایش هزینه 

گرفته است. همه  یز گران شده به غریرر از دسرترمرزدهرا.  
هرا    برای همیو هم مردم نسربرت بره افرزایرش دوبراره  ریرمرت 

 اند."   معتر  
هرای    خرواسرتره اتر رن مرعرتررضران اخرترصرا  برودجره 
  ٢٧٦٨ حمایتن بیشترر از ا شرار مرحرروم در برودجره سرال  

 عنوان شده است. 
ها به ویده  س از اعالم تصمیم دولت بررای    ایو اعترا  
 ها شدت گرفت.   افزایش مالیات 

در همیو حال، بهرای بررخرن از ا رالم ضرروری، مرواد  
غذاین و مالیات بر واردات هرم در سرال جردیرد مریرالدی  

 افزایش یافته است. 
مرنر رر بره  ریرام    ٢٧٦٦ نابسامانن ا تصادی در سرال  

جمهرور و رت را    عمومن شد و زیو العابدیو بو ع ن، رئیس 
سال حکومت، نا ار به ترک  درت و فررار از    ٢٠  س از  

 تونس کرد. 
بخش سرایرر کشرورهرا شرد و     س از آن  یام تونس الهام 

جنبشن به نام بهار عربن را در کشورهاین  ون لریربرن و  
مصر به راه انداخت که دامنه آن سپس به سوریه، بحرریرو و  

 یمو رسید. 

 
 

درخواست یک مدرسه ابتـدایـی  -بریتانیا 
 برای ممنوعیت حجاب و روزه

یکن از مدار  ابتداین بریتانریرا از دولرت ایرو کشرور  
خواست در  بال اسرترفراده دانرش آمروزان دخرترر از  روشرش  
ح راب و روزه گریرری آنرهرا در مراه رمضران مروضرعرن  

 سرسختانه اتخا  کند. 
مدرسه سینرت اسرترفرو در مرنرطرقره نریروهرام در شرر   

  ٢٧٦١ یکن از اولیو مدار  بریتانیا بود که در سرال   لندن 
میالدی  وشش ح اب برای دانش آموزان دختر زیرر هشرت  
سال را مرمرنروع کررد. ایرو مردرسره هرمرچرنریرو مرقرررات  
سختگیرانه ای برای روزه گیری دانش آموزان وضر  کررده  

 است. 
اکرربررر دانررش آمرروزان ایررو مرردرسرره اتررالررت هررنرردی،  
 اکستانن و یا بنگالدشن دارند. نینرا الل، مردیرر مردرسره  
سینت استفو که خود نیز اترالرترا هرنردی اسرت از دولرت  
بریتانیا خواسته است دستورالعمل مشخصرن بررای  روشرش  
ح اب و روزه گیری دانش آموزان تدویو کرنرد ترا مردار   

 با اعترا  والدیو دانش آموزان روبرو نشوند. 
گفترگرو برا روزنرامره   مسئوالن مدرسه سینت استفو در 

"ساندی تایمز "تاکید کرده اند که تنرهرا  رنرد خرانرواده از  
سختگیری آنها برای  وشش ح اب و روزه گریرری دانرش  

آنها از مروضر    از     آموزان انتقاد کرده اند و در مقابل خی ن 
 گیری مدرسه در ایو مورد ابراز خرسندی کرده اند. 

از نرظرر    ٢٧٦٠ مدرسه سینت استفو در ماه نوامبر سال  
کیفیت آموز  در تدر فهرست بهترریرو مردار  ابرتردایرن  

 انگ ستان در روزنامه "ساندی تایمز"  رار گرفته بود. 


