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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

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

 ٠٩٣١ بهمن ٠٠  سه شنبه، کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٧٠٥ 

  ٨٠٠٢  ژانویه  ٩٠

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان        

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  

 ٠٠ صفحه  

 ٠٩ صفحه  

 ٠٠ صفحه         

 ٩ صفحه  

 ٠٨ صفحه  

 ٨ صفحه  

 ٢ صفحه   

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران
 اعتصابات و اعتراضات کارگری ادامه دارد

  
کارگران فوالد اهواز، بازنشستگان فوالد مبارکه، کارگران تراورس شاهرود، 
معلمان یزد، کارکنان مخابرات روستایی قزوین، کارگران کاشی نیلو، 
 کارگران گروه فوالد اورمیه، ... در اعتصاب و اعتراض به سر میبرند. 

 
 کارگران تراورس راه آهن دست به تجمع سراسری زدند

 
زده  جمهوری اسالمی مسئول مستقیم جانباختن کودکان زلزله

 زدگی است در اثر سرما
 

"دهه فجر" را به ده روز وحشت و اضطراب رژیم اسالمی تبدیل 
 کنیم!
 
 ٦و ٥صفحه 

 مقاالت و مصاحبه 
 رهبری انقالب، امر کارگران 

 یاشار سهندی
 ٧صفخه 

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
 (٥٥)فردریک انگلس 

 دیوید ریازانف 

یکی از نمایندگان کارگران در   تجمع اسماعیل بخشی دی ماه  صحبت های  ٥٥
 اعتراضی  کارگران نیشکر هفت تپه بخاطر عدم تحقق خواسته هایشان

نهصد هزارتومن پول نان هم نیست. 
 قانون قانون برده داری است!

 شهال خباززاده 
 ٦٩٣٦خالصه ای از اخبار کارگری دی ماه 

 

این تو بمیری از آن تو 
 بمیری ها نیست!

 یاسر ریگی  فعال صنفی معلمان

تشکیل پرونده امنیتی برای نجیبه صالح 
 زاده را شدیدا محکوم میکنیم

 شهال دانشفر

 ده امر فوری انقالب 
انقالب عظیمی آغاز شده است. فوری ترین اهداف 

برای سرنگون کردن جمهوری  مردمی که قهرمانانه
 اسالمی بپا خاسته اند از این قرار است:
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 ده امر فوری انقالب 
انقققققالب عققظققیققمققی  

آغققاز شققده اسققت. 
فوری ترین اهقداف 
مققققققردمققققققی کققققققه 

بققرای  قققهققرمققانققانققه
سقققرنقققگقققون کقققردن 
جمهوری اسالمی بپا 
خاسته اند از ایقن 

 قرار است:
 
همقه زنقدانقیقان  -٦

سیاسی و دسقتقگقیقر 
شدگان اعقتقراضقات 
اخققیققر فققورا بققایققد 

 آزاد شوند. 
تمقام آمقریقن و  -٥

عققامققلققیققن جققنققایققات 
جمهوری اسالمقی در 

گقششقتقه  چند دهه 
بققایققد دسققتققگققیققر و 
عققلققنققا مققحققاکققمققه 

 شوند. 
 
کلیه نقیقروهقای  -٩

سرکوبگر جقمقهقوری 
اسالمی بقایقد فقورا 

 منحل شوند. 
 
مجازات اعقدام   -٤

باید فورا لغو شود. 

قققوانققیققن قصققا  
 برچیده شود.

 
كققلققیققه امققوال  -٥

غققارت شققده مققردم 
توسق  مقققامقات و 
نهادهای مشهقبقی و 
دولتقی بقایقد فقورا 
بازپس گرفته شقود 
و به صقاحقبقان آن 
و  بققققققرگققققققردانققققققده

صرف کقارهقای  یا 
عققام الققمققنققفققعققه و 
 رفاهی جامعه شود.

 
حجاب تحمیقلقی  -٦

و هققققر گققققونققققه 
جداسازی جنسقیقتقی 
فورا مقلقغقی شقود و 
آزادی پقققققوشققققق  
برقرار گردد. کلیقه 
قوانین ضقد زن و 
تبعیض آمیز عقلقیقه 
زنان باید فورا لغو 
شود و حقوق برابقر 

در هقمقه  زن و مقرد
زمققیققنققه هققا اعققالم 

 شود. 
 
مققققشهقققق  از  -٧

دولت، از سقیقسقتقم 
قضققققاوققققی، و از 
آمققوزو و پققرورو 
بققایققد کققامققال جققدا 
شققود. آزادی کققامققل 
مشه  و بی مشهبی 
بقعقنقوان عقققیقده و 
امر خصوصی افقراد 
 باید تضمین شود.

 
آزادی بی ققیقد  -٨

و شققرع عقققققیققده، 
بیان، اجتقمقاعقات، 
مقققققطقققققبقققققوعقققققات، 
تقققققققظقققققققاهقققققققرات، 
اعتصاب، تشکقل و 

فققورا بققایققد  تققحققزب
اعققالم و بققرقققرار 

 شود. 
 
برابری حقوققی   -٣

و مقققدنقققی هقققمقققه 
شققهققرونققدان ایققران 
مستقل از مقشهق ، 
زبان، و یا قومقیقت 
و ملیت فقورا بقایقد 

 عملی شود. 
 
یققک زنققدگققی  -٦١

مرفه و منطبقق بقر 

آخرین استانداردها 
و امقققکقققانقققات در 
پققیققشققرفققتققه تققریققن 
جوامع بقایقد بقرای 
هققمققه شققهققرونققدان 
تضقققمقققیقققن شقققود. 
حققداقققل دسققتققمققزد 
باید بر مبنای ایقن 
اسققققتققققانققققداردهققققا 
افزای  پیقدا کقنقد 
و بققیققمققه بققیققکققاری 
مکقفقی بقرای هقمقه 
بققیققکققاران و افققراد 
آمقققاده بقققه کقققار 
تامین شود. ط  و 
بهداشت و تحقصقیقل 
بققایققد فققورا بققرای 
همگان     رایقگقان 
 شققققققققققققققققققققققققققققققققود.

 
اینها مقهقمقتقریقن و 
فقققققوری تقققققریقققققن 
خواسقتقه هقا و در 

ده فققرمققان  واقققع 
انقالب مردم عقلقیقه 
جققمققهققوری اسققالمققی 
است. اعتراضات و 
تقققققظقققققاهقققققرات و 
اعقققتققققصقققابققققات و 
اجققتققمققاعققات بققرای 

تحقق این خواستهقا 
بققققایققققد هققققرچققققه 
گسقتققرده تقر شققود. 
تنها با سقرنقگقونقی 
جمهوری اسقالمقی و 
برقراری حقاکقمقیقت 
مستقیم همقه زنقان 
و مقققردان سقققاکقققن 
ایران است که ایقن 
خققواسققتققهققا بققنققحققو 
پیقگقیقر و جقامقعقی 
مققتققحقققققق خققواهققد 

    شد. 
 

حققزب كققمققونققیققسققت 
كارگری تمامی شما 
كققارگققران، زنققان، 
وجقققوانقققان را بقققه 
تالو برای تبقدیقل 
ایققن مققنققشققور بققه 
پرچقم   انقققالبقی 
که در حقال شقکقل 
گققرفققتققن اسققت فققرا 

 میخواند.
 

حققزب كققمققونققیققسققت 
 كارگری ایران

 ٦٩٣٦دیماه  ٦٩
 ٥١٦٨ژانویه  ٩ 
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مساول جنب  کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

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

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ٩صفحه  

حرف امقروزمقان یقک حقرف 
دیگه است. اگر تا آخر این 

 -خقوب گقوو بقدیقن -هفته
اگر تا آخر این هقفقتقه بقه 
مققطققالققبققات و وضققعققیققت 
قراداهامون رسیدگی نشقه، 
دیققگققه مققطققالققبققاتققمققون را 
نمیخوایم. هفت تپه را پس 
می گیریم. تشقویقق حضقار. 
امروز ما آمقده ایقم بقگقیقم 
شما نمیتوانید هفت تپه را 
ادراه کنید. تشویق حضقار! 
ما دیگر به دورغ های شقمقا 
اطمینان نقداریقم. اگقر تقا 
آخر ایقن هقفقتقه وضقعقیقت، 
وضققعققیققت مققطققالققبققات و 
قققراردادهققا مشققخقق  نشققه. 
خودمون میریم تو مقدیقریقت 
میشینیم و هقفقتقه تقپقه را 

خققودمققون آبققاد مققیققکققنققیققم، 
خودمون اداره و مقیقکقنقیقم. 
تشویق حضقار! ایقنقا ادعقا 
میکنند پول نداریم، ما هم 
نداریم. ولقی فقرق مقا بقا 
اینا این اسقت کقه مقا کقه 
تخقصق  تقولقیقد شقکقر را 
داریققم. خققومققون ادره او 
میکنیم. میشنیم اونجا هفت 
تپه را  اداره مقیقکقنقیقم تقا 
مدیران الیقق نقیقشقکقری را 
پیدا کنیم و بیاریم ایقنقجقا 

 مدیریت کنند. 
اولین کاری هم که در هفت 
تپه در راستای اداره هفقتقه 
تپه که خودمون وظیفه و 
را انجام میدیم میکنیم ایقن 
اسققت کققه نسققل مققدیققران 
نققاالیققق و بققی سققوادی کققه 

هفت تپه را به این ایقنقجقا 
رسوندند و خقودشقون هقفقت 
تپه ای هستند را ریشه کن 
میکنیم. مدیران بی سقوادی 
که هفت تپه را به این روز 
رسوندند دیقگقر در هقفقتقه 
تققپققه جققایققگققاهققی نققدارنققد. 
آقایون نمی توننقد تقولقیقد 
کنند. اومدند دارنقد بقرای 
زمین های هفت تقپقه سقنقد 
سازی می  کقنقنقد . تقمقام 
سندهقای هقفقت تقپقه سقال 
هشقتققاد و شقق  از ایققنققجققا 
برده شقده. آققایقون دارنقد 
سند سازی می کنقنقد زمقیقن 
ها را ببرند. به این میقگقن 
زمین خواری ولی هقنقوز بقه 
خقققواریققق  نقققرسقققیقققدنقققد. 
نمیتقونقنقد تقولقیقد کقنقنقد. 

دی ماه  صحبت های اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان  ٥٥ 
کارگران در   تجمع اعتراضی  کارگران نیشکر هفت تپه بخاطر 

 عدم تحقق خواسته هایشان
نهصد هزارتومن پول نان هم 

 نیست.
 قانون قانون برده داری است! 
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مققیققخققوانققد زمققیققنققاتققون را 
بفروشند . هفت تقپقه مقال 
اینهقا نقیقسقت. هقفقت تقپقه 
میراث پدران ماست. امقروز 
شما بقایقد یقک مقطقلق  را 
بدونید. حرف شما هقر جقا 
بریقد هقر ققانقونقی و هقر 
مرجعی بری طقرف شقمقا را 
نمقیقگقیقره، طقرف ایقنقا را 
میگیره. قانون کقار ققانقون 
کققار نققیقققسققت. ظققاهقققرو 
زیباست. زمانی که به اجرا 
میرسه تازه میفهمی ققانقون 
برده داری ست. این ققانقون 
کار را کقارگقرا نقنقوشقتقنقد. 
ایققن قققانققون را جققامققعققه 
کارگری ایقران تقو مقجقلقس 
ثبت نکرده. کارگر باید در 
باره قانون کار نظقر بقده. 
چرا از اینا حمایت میکنند. 
چرا فرموندار و اسقتقانقدار 
همه از اینا حمایت میکنقنقد 
) فریادی از حضقار: پقول 
بهشون میدن(. چونکه میگن 
اشتغالزایی کردند. چقگقونقه 
اشتغالزایی کردنقد  کقارگقر 
را آوردند، تمام مزایاو را 
ازو کققم کققردنققد. حقققققوق 
پایه و ثابت ادره کقاری را 
به شما میدن نهصد و نقود 
هزار تقومقن، از اونقم کقم 
میکننقد شقیقفقتقتقون را کقم 
کردن، اضافه کقاریقتقون را 
کم کردن، همه مزایا را کم 
کردن، تازه چند روزه شقمقا 
مقققرخصقققی هقققم نقققداریقققن، 
قرارداد غیر ققانقونقی یقک 
ماهه است. حقوقتو تبقدیقل 
میکنه، همون ثقابقتقشقو کقم 
میکقنقه، مقیقکقنقه هقفقتقصقد 
هشققتققصققد هققزار تققومققن. 
چهارماهی یقکقبقار حقققوققو 

پراداخت میکنه، تازه مقنقت 
هم سقرتقون مقیقشاره، مقنقت 
سرت میشره، میقگقه بقیقکقار 
بودی آوردیمت سرکقار، کقار 
با اعمال شاقه است، بقرده 
داریه این، منتها اون بقرده 
داری قدیم کار در مقققابقل 
نان بود االن هقم هقمقیقنقه 
) صقدای حضقار: االن هقم 
همونه(. االن حقوق نقهقصقد 
هزارتومقن پقول نقانقه کقه 
اونهم نیست، طرف اگر سه 
تا بچه داره بقایقد دسقتق  
همیشه بدرگاه خداوند باال 
باشه که اتفاقی، بقیقمقاری 
ای یا مساله ای برای بقچقه 
هاو پقیق  نقیقاد. نقهقصقد 
هققزارتققومققن پققول نققان هققم 
نیست. قانون ققانقون بقرده 
داریققه. بققایققد عققوض شققه. 
اونوخت کقارگقری، اونقوخقت 
کققارگققری تققحققت ایققن هققمققه 
فشقار صققداو دراومققد یققک 
مسئول بی شعور میره پشقت 
تریبون مقیقگقه مقعقتقرضقیقن 
آشغال اند. آشقغقال تقویقی! 
) صدای از جمعقیقت: غقلق  
کردند!(. آشغال تویی که ، 
آشغال تویی که مردم ایقران 
از بقوی تقعقفقن آشقغقال تقو 
جانشون به لبشون رسقیقده. 
آشغال تویی. اون روزی کقه 
مردم تو را مقیقارن پقایقیقن 
معلوم میشه آشغقال کقیقسقت. 

دیقگقه  -برادرا، حرف امروز
حققرف  -مقا حقرفقی نقداریقم

امروز: اگر تا آخقر هقفقتقه 
وضعیت تمام مقطقالقبقات و 
قرادادهامون مشقخق  نشقه 
اعتصاب ادامقه دارد، هقوا 
هم عالی است، جون مقیقده 
برای اعقتقصقاب ) تشقویقق 

حضار(. اگر تا روز جقمقعقه 
مطقالقبقات و ققردادهقامقون 
مشخ  نشه شنبه مقا تقوی 
دفققتققر مققدیققریققت نشققسققتققیققم 
)تشققویققق حضققار(. مسققالققه 
دیققگققه ای کققه در بققاره 
اقبالی ها بهتون بگقم. بقه 
هققیققو عققنققوان نققمققی خققوان 
پیمانکارو بردارن. من بتون 
بگقم. دارن طقولق  مقیقدن 
مقققیقققخقققوان یقققک شقققرکقققت 
پققیققمققانققکققاری ثققبققت کققنققن. 
میخوان اقبالقی هقا را کقه 
همون بنده خداهایی را کقه 
قققرارداد یققک مققاهققه انققد، 
صاح   هقیقچقی نقیقسقتقنقد 
مققیققخققوان بققبققرن دوبققاره از 
پیمانکاری به پقیقمقانقکقاری 
دیگر)حضار: غل  کردنقد(. 
به هیو عنقوان مقا ایقن را 
نمی پشیریم. برادرا طبقققه 
بندی را محقکقم بقچقسقبقیقن. 
چرا  چرا کقارگقران رسقمقی 
رو سریع بازنسقشقت کقردن  
چققون اونققا طققبقققققه بققنققدی 
شامقلقشقون شقده بقود گقروه 
داشققققتققققن ... داشققققتققققن، 
حقوقاشون رفته بقود بقاال. 
شما چقون روزمقزد هسقتقیقد 
طبقه بندی شاملتون نمیشه 
و تا بیست سقال سقی سقال 
که اینجا کار کنید، همینقی 
که هسقتقیقد. طقرف اومقده 
شده استادکقار، داره مقیقره 
بققیققرون کققار مققیققکققنققه بققا 
شاگردی که یک روزه اومقده 
بغل دست  حقوق  یقکقیقه. 
یعنی شما هقیقو پقیقشقرفقت 
شغلی نقداریقد. ایقن یقعقنقی 
برده داری. به ایقن مقیقگقن 
نققظققام بققرده داری مققدرن. 
بهوو باشیقد! بقایقد طقبقق 

قانون فروردیقن نقود هقفقت 
طققبقققققه بققنققدی مشققاغققل 
بازبینی و اجرا شقود. ولقی 
قبل  باید قرار داده هقای 
شما مشخق  و عقنقاویقتقون 
مشخ  بشقه . اگقر ا یقن 
کار صورت نگیره، حتی اگر 
طققبقققققه بققنققدی هققم صققورت 
بگیقره، چقیقزی گقیقر شقمقا 
نققمققیققاد. تققوجققه کققردیققن  
خیانت پشت خیقانقت، دروغ 
پشت دروغ. کار ادامه پیقدا 
نمیکند تا تکلیف مطالبات 
مقا یققکقبققار بقرای هققمقیققشققه 
مشققققخقققق  شققققود. آقققققای 
فرمقانقدار! یقک حقرفقی بقا 
آقای فرماندار جناب دکقتقر 
خدری، همیشه که دولت مقا 
را ضامن بانکها نقمقیقکقنقه. 
تققوی اعققتققصققاب شقق  روزه 
شما را ضامن کردیم. جناب 
دکتر خدری تشریف بیارین 
اینجا. شما ضامن اینهایقی. 
از اون همه قول و وعده و 
وعیدی که دادند، یقکقی را 
به زور انجام دادند، فققق  
حقوق شهریور مقاه. حقققوق 

روز  ٦٥مهرماه را بقعقد از 
هققنققوز نققتققونسققتققن کققامققل 
پرداخت کنند. دروغ مقیقگقن 
تصویه کامل کردیم. یکقبقار 
دیقگققه آقققا ایقن را تققکققرار 
میکنیم، همه آماده باشقیقن. 
اگر تا روز جمعقه تقکقلقیقف 
مققطققالققبققات و قققراردادهققای 
کارگران هفت تپه مشقخق  
شنبه ما توی دفتر مدیریقت 
نشققسققتققیققم. والسققالم. یققک 
مدیران نقاالیقققی در هقفقت 
تققپققه حضققور دارنققد، ایققنققو 
خققوب گققوو بققدیققن. هققی 
خواستم نگم دیدم نقمقیقشقه 

باید بگقم . ایقن آققا سقی 
سال مدیر بقوده تقو هقفقت 
تپه هقیقو کقاری نقکقرده . 
هقفققت تققپقه را بققه ایققنققجققا 
رسونده . بهترین خونه هقا 
را تققوی هققفققت تققپققه بققاال 
دارن. آقققا بققرای خققودشققون 
دارن حال میکقنقن. تقفقریقح 
میکنن توی هفت تپه. بعد، 
االن که بقازشقسقت شقده،مقا 
این همه جوان تحصیقلقکقرده 
و با سقواد داریقم، دوبقاره 
برو گردونقدنقد سقر کقار. 
خ  اگر این بدرد نمیقخقورد 
چرا بقرو گقردونقدیقد سقر 
کار  عالوه بر حققوق چقنقد 
صققد مققیققلققیققونققی کققه داره 
میقگقیقره یقک حقققوق چقنقد 
میلیونی هم اینجقا بقگقیقره  
برای این جوانان بقا سقواد 
چیکار میکنه توی این هفقت 
تپه، این با لیاقت ها. که 
باید اون مدیر بی لقیقاققت 
بابت رفاقت، بابت رفقاققت 
هیقو نقیقازی بق  نقیقسقت، 
بابت رفاققت بقا مقافقوقق  
دوبققاره آمققده سققر کققار و 
حقققققوق مققیققگققیققیققره. تققوجققه 
کردید  اگر مدیقریقت هقفقت 
تققپققه را خققودمققون بققعققهققده 
بگیریم اولین کقار مقدیقران 
بی لیاقت هفت تپه ای کقه 
هفت تقپقه را بقه نقابقودی 
کشاندند، دیگه جاشقون در 
هفت تپقه نقیقسقت و بقایقد 
برن بیقرون. کقار تقعقطقیقل 
است تا تکلیف ققراردادهقا 
و مطقالقبقات روشقن بشقود. 
شعار حضار: اققبقالقی بقرو 

 گم شو!

 اسماعیل بخشی 
 نهصد هزارتومن پول نان هم نیست.

 قانون قانون برده داری است! 
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 يک دنيای بهتر 
 برنامه حزب کمونيست کارگری     را بخوانيد    

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران

اعتصقابقات و 
اعقققتقققراضقققات 
کارگری ادامقه 

 دارد 
 

کارگقران فقوالد اهقواز، 
بققازنشققسققتققگققان فققوالد 
مقققبقققارکقققه، کقققارگقققران 
تققققراورس شققققاهققققرود، 
معلمان یقزد، کقارکقنقان 
مققخققابققرات روسققتققایققی 
قزوین، کارگران کقاشقی 
نققیققلققو، کققارگققران گققروه 
فوالد اورمقیقه، ... در 
اعتصاب و اعتراض بقه 

 سر میبرند. 
 

کارگران گروه ملی 
 فوالد اهواز 

کارگر گروه ملللی فلوالد    ٠٠٣٣ 

اهواز متحدانه به اعتصاب ادامله  
بلهلملا کلارگلران    ٤ میدهند. روز  

فوالد اهواز دومیا روز اعلتلصلاب  
مللتللحللدانلله خللود را  شللت سللر  

  ٠ گذاشتند. مدیریت شرکت روز  
بهما با واریز بلشلشلی از حلقلو   
آبان ملاه کلارگلرانع سلعلی کلرد  
میان کارگران تلفلر له بلیلنلدازد و  
اعتصاب را بشلنلنلد املا ملوفل   
نشد. در شیفت عصلر حلراسلت و  
مدیران تالش کردند کلارگلران را  
بللا تللهللدیللد وادار بلله شللنللسللتللا  
اعتصاب کنند. ایا سیلاسلت هل   
کارساز نشد. کارگران با خواسلت  
 لرداخللت کلللللیله وللللبللهلای خللود  
مللتللحللدانلله بلله اعللتللصللاب اداملله  
دادند. اینبار مدیریت با لی ولللب  
آبانماه کارگران را  رداخت کرد بلا  
ایللا امللیللد کلله کللارگللران بلله  
اعللتللصللاب خللاتللملله دهللنللد. امللا  
کارگلران اعلالک کلردنلدع حلدا لل  
یللم مللاه دیللگللر از مللطللالللبللات  
معو ه آنان   رداخلت شلود تلا در  
ملورد ادامله اعلتللصلاب تصلملیلل   
بگیرند. ملطلاللبلات کلارگلران بله  
ایا شرح اسلت   لرداخلت فلوری  
کلیه حقو  های معو هع تلعلیلیلا  

زمان د ی  و ثابت بلرای  لرداخلت  
بمو ع دسلتلملزدهلاع  لرداخلت حل   
بیمه تامیا اجتماعی و بلر لراری  
بیمله تلنلملیلللیع تسلریلع در راه  
اندازی کارخلانلتلات تلوللیلدی و  

 برکناری برخی از مدیران.  
 

بازنشستگان فوالد 
 مبارکه اصفهان 

بللازنشللسللتللگللان فللوالد مللبللارکلله  
اصفهان فراخوان تتملع بلرای روز  

بهلملا در ملقلابلل اسلتلانلداری    ٨ 
 اصفهان دادند.  

 
کارگران تراورس 

 شاهرود 
بلهلملا کلارگلران راه آهلا    ٠ روز  

تراورس شاهلرود در اعلتلراه بله  
نداشتا ایمنی شغلی به اعتصلاب  

 خود ادامه دادند.  
 

 معلمان یزد 
معلمان غیر دوللتلی در یلزد وارد  
سومیا روز اعلتلصلاب و تلتلملع  

بلهلملا جلملعلی از    ٤ شدند. روز  

معلمان غیر دولتی در یلزد بلرای  
سومیا روز در اعتلراه بله علدک  
 رداخت ده ماه حقو  خود ملقلابلل  
استانداری تتمع کردند. ملعلللملان  
هللملل للنللیللا بلله بللالتللنلللللیللفللی  
استشدامی و به حلقلو لهلای نلازل  

هللزار تللومللانللی اعللتللراه    ٠٣٣ 
 دارند.  

 
 معلمان زنجان 

معلملان زنلتلان در اعلتلراه بله  
های خود  س از    عدک تحویل خانه 

سال مقابل استلانلداری تلتلملع  ١١ 
سلال  لبلل  ١١ کردند. ایا معلمان  

 ول خانه ها را  رداختله انلد وللی  
هنوز خانه ای بله آنلهلا تلحلویلل  

 نشده است.  
 

کارکنان مخابرات 
 روستایی قزوین 

بهما کارکلنلان ملشلابلرات    ٤ روز  
روستایی در اعتلراه بله تلعلویل   

ماه دسلتلملزد خلود در    ٤  رداخت  
مقابل شلرکلت ملشلابلرات اسلتلان  

  رویا تتمع کردند.  
 

 کارگران کاشی نیلو 
تتمع کارگران کارخلانله کلاشلی  

در مللقللابللل   بللهللمللا   ٠ نللیلللللو روز  
استانداری اصفهان دست به تتملع  
زده و خواهان  رداخت فلوری حل   
بلیلمله بلهلملا و آ ر سلال جلاری  
شدند. در ادامه ایا اعلتلراه روز  

بهما تتمع خود را بله ملقلابلل    ٤ 
اداره تعاونع کار و رفاه اجتملاعلی  

 کشاندند.  
 

کارگران گروه فوالد 
 اورمیه تجمع کردند 

گللروه فللوالد ارومللیلله   کللارگللران 
بهلملا در اعلتلراه    ٤ چهارشنبه  

بلله عللدک  للرداخللت یللم سللال  
لللللبلللللات خلللللود در   ملللللطلللللال

استانداری دست به تلتلملع   مقابل 
 اعتراضی زدند. 

 
حنومتی که توان  لاسلشلگلویلی  
به ساده تریلا نلیلازهلای ملردک را  

 ندارد باید سرنگون شود.  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ١٠١ بهما    ٠ 
 ٥٣١٠ ژانویه    ٥٠   

کقققققققارگقققققققران 
تقققراورس راه 
آهن دست بقه 
تقققققققجقققققققمقققققققع 
 سراسری زدند

 
بهما کلارگلران    ٤ روز چهارشنبه  

راه آها تراورس دست به اعلتلراه  
سلراسللری زدنلد و در شللهللرهللای  
تهرانع زاگرسع شاهلرودع ملراغلهع  

اسالک شلهلرع کلرج و ... تلتلملع  
کردند. کلارگلران راه آنهلا در  
تهران روی ریل ایستادنلد و ملانلع  

 حرکت  طار شدند.  
  

کارگران راه آنها تراورس تهلران  
بهما دسلت بله اعلتلصلاب    ٤ روز  

زدند و با ایستادن روی ریل ملانلع  
حرکت  طارها شلدنلد. کلارگلران  
اعللالک کللردنللد تللا رسللیللدن بلله  
خللواسللتللشللان بلله اعللتللصللاب و  

 اعتراه ادامه میدهند. 
  

کارگران نواحی مشتلف راه آهلا  
در شاهرود از ساعت هشت صلبل   
تتمع اعتلراضلی بلر لا کلردنلد و  

خواهان  رداخت فلوری چلهلارملاه  
دستمزد و ح  بیمله خلود شلدنلد.  
کارگران به نداشتا امنیت شغللی  

 نیز اعتراه دارند.  
 

در زاگرش کلارگلران تلراورس در  
اعتراه به تعوی   رداخلت چلهلار  
ماه دستلملزد و نلداشلتلا ایلملنلی  
شغللی و نلوق  لراردادهلایشلان از  

صب  دسلت بله تلتلملع    ٨ ساعت  
 زدند. 

  
مراغله    ٥٥ کارگران تراورس حوزه  

نللیللز امللروز بلله ایللا اعللتللصللاب  
صب  تلتلملع    ٨  یوستند و ساعت  

 اعتراضی بر ا کردند.  

  
کللارگللران راه آهللا تللراورس در  
اسالمشهر در اعتراه به نداشلتلا  
ایمنی شغلی دست به اعلتلصلاب  
زده و مقابل فلرملانلداری تلتلملع  

 کردند.  
 

در کللرج نللیللز کللارگلران تللراورس  
 دست به تتمع زدند.  

 
ایا تتمعات شلنلل سلراسلری و  
متحدانله داشلت و در هلمله ایلا  
شللهللرهللا کللارگللران مللتللحللد و  

صلبل     ٨ سازمانیافته از سلاعلت  
 تتمع خود را شروق کردند.  

 

کللارگللران تللراورس راه آهللا در  
ماههای گذشته بارهلا دسلت بله  
اعتصاب و تتمع زده اند. تلتلملع  
سراسری امروز گلاک بلزرگلی در  
جهت اعتصاب و تتمع سلراسلری  
آنللهللا اسللت.  للرداخللت فللوری  
دسللتللمللزدهللای مللعللو للهع امللنللیللت  
شغلی و  رداخت بلیلمله از جلمللله  

  ٠٣٣٣ خللواسللت هللای فللوری  
کارگر تراورس در سلراسلر کشلور  

 است.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٥٤ ع  ١٠١١ بهما    ٤ 
 ٥٣١٠ ژانویه    
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جققمققهققوری اسققالمققی 
مسققئققول مسققتقققققیققم 
جانبقاخقتقن کقودکقان 

زده در اثققر  زلققزلققه
 زدگی است سرما

ایقققققققققققققققققققققققن 
گقققری  الابققالقققی

عقققققامقققققدانقققققه 
حققققققکققققققومققققققت 
اسالمی نبایقد 
بقققی پقققاسققق  

 بماند!
 

در مناو  غلرب      آبان   ٥١ با زلزله  
کشللور و ویللران شللدن بللیللش از  
صدهلزار واحلد مسلنلونلی غلیلر  
استاندارد و فلرسلودهع هلزاران نلفلر  
در شهر و روستاهای آسلیلب دیلده  

خانمان و آواره شدنلد. بلیلش از    بی 
ماه است کله ملردک مصلیلبلت    ٥ 

دیده بدون کمتریا امنانات اوللیله  
بارتریا وضعیلت    زندگی در مشقت 

مللمللنللا بللدون هللیلل  کللمللم  
مؤثری از ورف حنومت به حلال  

اند. بلا فلرا رسلیلدن    خود رها شده 
فصل سرما و بارش برف و بلارانع  

زدگللان    وضللعللیللت زنللدگللی رلللزللله 
بارتر شده اسلت. جلملهلوری    فاجعه 

اسالمی مانند همیشه از زیلر بلار  
کلنلد.    مسئولیت شانه خاللی ملی 

نیروهای کمنی دوللتلی انلد   
ا دامات اولیه را هل  تلعلطلیلل و  

انلد. تلا بله    منطقه را تر  کلرده 
های ملردملی و    حال تنها کمم 

چله    نیروهای امداد مردمی با هلر 
اند به داد مصلیلبلت      در توان داشته 
اند. املا جلملهلوری    دیدگان رسیده 

اسالمی ملانلع کلملم رسلانلی  
وسیع مردک شد و امنانلات جلملع  

 آوری شده را نیز باال کشید.  
 

عللدک رسللیللدگللی بلله مصللیللبللت  
دیللدگللان زلللزللله سللبللب انللواق  
بیلملارهلای علفلونلیع جسلملی و  
روانی گردیده است. در ایا ملیلان  
کودکان خردسال بیشلتلر از هلمله  

انلد. سلاریلنلا  هلابلی        صدمه دیلده 
    ٤ سلالله  و نلوزاد    ٥ دخلتلر   

ماهه دیگری بله نلاک ملحلملد و  
سالله در اثلر    ١٠ نوشیا محمدی  

زدگلیع بله    عفونت شدید و سلرملا 
دلیل علدک دسلتلرسلی املنلانلات  
اولللیلله درمللانللی و بللهللداشللتللی و  
اسلللنلللان ولللوالنلللی ملللدت در  
چادرهای نلملنلا  و سلردع بله  
ورز دردناکی بر اثر سلرملازدگلی  

 جان باختند! 
مسبب مستقی  ایا فاجعه تلنلان  

گلللری    دهللنلللده و ایللا الابللاللللی 
عللامللدانللهع جللمللهللوری اسللالمللی  
است! حنومتی تا مغز استلشلوان  
فاسد و شرور که با بیرحمی تملاک  
مردک مصیبت دیده و زلزله زده را  
با انبوهی از درد و گلرفلتلاری و  
کمبود بله حلال خلود رهلا کلرده  

نلاچلیلزی از جلانلب      است. بودجه 
دولت برای کلملم بله ملنلاول   
زلزله زده اعالک شد اما هلملان هل   
به مردک نرسیلد. هلنلوز نلیلازهلای  
اولیه مردک از آب آشلاملیلدنلی تلا  
سر ناه و کاننس و دارو و درملان  
 و بهداشت بی جواب مانده است. 

مردک از ایا جنایات در حل  خلود  
گذرند! ایا رفتار ضد بشلری    نمی 

جمهوری اسالمی نباید بی  اسل   
بماند! بلایلد وسلیلعلان اعلتلراه  

های چلنلد هلزار    کرد. از اختالس 
های نلتلوملی        میلیاردی تا بودجه 

های تلرور و سلرکلوب و    دستگاه 
بللودجلله هللای کللالن نللهللادهللای  

مذهبی هلمله را از حلللقلوک ایلا  
حنوملت بلایلد بلیلرون کشلیلد و  
صللرف تللامللیللا نللیللازهللای زلللزللله  
زدگان و سایر نلیلازهلای جلاملعله  

 کرد. 
 

حزب کمونیست کارگری ضلملا  
هلای      همدردی عمیل  بلا خلانلواده 

مصیبت دیده و مردک رنج کشلیلده  
منطقهع از همه فلعلاللیلا و ملردک  

خلواهلد ملتلحلدانله دسلت بلله    ملی 
اعتراه بزنند. تلهلیله املنلانلات  
رفاهیع درملانلیع بلهلداشلتلی و  

مسللنللا مللنللاسللب بللرای زلللزللله  
زدگان وظیفه فوری دوللت اسلت  

تر آماده شلود و    و باید هرچه سریع 
بلله رایللگللان در اخللتللیللار مللردک  
نللیللازمللنللد  للرار گللیللرد. بللایللد در  
سراسر کشور حنلوملت فلاسلد و  
دزد و بللیللرحلل  اسللالمللی را در  
منگنه  رار داد و از هلمله ولرف  
جانیان حاک  را مورد هلتلوک  لرار  

 داد.  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ١٠١٠ بهما    ١ 
 ٥٣١٨ ژانویه     ٥١   

 اطالعیه های حزب کمونیست کارگری ایران

دهه فجقر" را بقه " 
ده روز وحشققت و 
اضقققطقققراب رژیقققم 
اسققالمققی تققبققدیققل 

 کنیم!
 

 مردک آزادیشواه 
رژی  اسالمی در تالش است تا در  
دهه "فتر"ع با راه انلداخلتلا دار و  
دسته های فرمایشی در خیابانهلاع  
به صفوف در ه  ریشته خود روحیه  
بدهد. در صلدد اسلت تلا در  لس  
ضرباتی کله تلاکلنلون از خلیلزش  
انقالبی شما خورده اسلتع صلورت  
خود را با سیللی سلرن نلگلهلدارد.  
مذبوحانه تالش مینند تا عده ای  
از مردک را که نان و آزادی شان را  

به اسارت گرفته استع با تهدید و  
ارعاب به شرکت در ایلا نلملایلش  

بللنللشللانللد. امللا حللتللی      للوشللالللی 
خودشان ه  تصور نملیلنلنلنلد کله  
میتوانلنلد بلا ایلا تشلبلجلات ملوج  
سهمگیا تعره مردک را  س بزنند.  
خودشان نیز اعتراف میننلنلد کله  
"معاندان  صد کشاندن اعتلراضلات  

 به دهه فتر" را دارند.  
 

وا عیت ایا است که جلاملعله ای  
کلله فللریللاد حللنللومللت اسللالمللی  
نللمللیللشللواهللیلل  را در شللهللرهللای  
کوچم و بزرگ سر داده اسلتع  
تصلاویلر خللاملنله ای را بله آتللش  
کشیده و به دفاتر اماک جمعه ها و  
فرمانداری ها و ملراکلز سلرکلوب  
حمله برده اسلتع و ملردملی کله  
مصم  اند کار رژیل  اسلالملی را  
تماک کلنلنلدع را نلملیلتلوان بلا ایلا  

ترفندها به بازی گرفت. مردک در  
خیزش دیماه نشان دادند که  لایلان  
عمر سیاه رژیل  آغلاز شلده اسلت.  
امروز دیگر خواست سرنگونی رژی   
اسالمی یم آرزو نیسلتع بلاوری  
عمیلقلا اجلتلملاعلی اسلت. آرزوی  
دیرینه ای است که زمان تحق  آن  
به دست خود مردک بپا خاستهع فلرا  

 رسیده است.  
 

 مردک آزادیشواه 
شیشه عمر رژی  اسالمی در دستان  
 ر  درت شماست. شما میتوانید با  
گسترش اعتراضات و جنبشی که  
آغاز کرده ایدع به عملر حلنلوملت  
منحوس اسالمی  ایان دهید. شملا  
میتوانید به حنومتی که جاملعله  
را بر فقر و فالکت و نلابلرابلری و  
ترس و دروغ و خرافه و ضدیلت بلا  
زن و کارگر و جلوان و شلادی و  

خوشی بنا کرده استع  ایان دهید.  
شما میتوانید به حاکمیت کلجلیلف  
اسلالک و سللرملایلله بللر مللقلدرات و  
شئونات جامعه  ایان دهید. اتلحلاد  

اعتماد بنفلس و روحلیله      ما مردکع 
مبارزاتی مان و عزک و اراده ملان  
بیش از همیشله اسلت و رژیل  در  
بدتریا حلاللتع در بلحلرانلی تلریلا  
مو عیت و با بیشتریا  راکندگی و  
شننندگی در صفوف خود مواجله  
است. ما میتوانی  صفوف حنومت  
را در ه  بشننی . ما میتوانیل  بلا  
 یروزی ایا جنبشع جامعه ای آزاد  
و برابر و مرفه و انسلانلی را  لایله  
گذاری کنی . جلاملعله ای بلدون  
فلقلرع بلدون بلی خلانلملانلیع بللدون  
تبعیضع بلدون زن سلتلیلزیع بلدون  
حاکمیت اسالمیع بدون خلرافله و  
سنتها و اخال یات ارتتاعیع بلدون  
استجمارع بدون وبقات باال دسلت و  

فرو دست. در یلم کلالک یلم  
 جامعه آزاد سوسیالیستی!  

 
حزب کمونیلسلت کلارگلری هلمله  
مردک را بلرای در هل  شلنلسلتلا  
تالشهای ارتتاعی رژی  اسلالملی  

" فرا ملیلشلوانلد.  ٤٣ در "دهه فتر  
ایا روزها را به روزهای اضطراب و  
وحشت رژی  باید تبلدیلل کلرد. در  
ایا روزهای سرنوشت ساز ملیلتلوان  
گامهای بلندی برای رسلیلدن بله  

 اهداف دیرینه مان برداری ! 
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی! 
 آزادیع برابریع حنومت کارگری! 

 زنده باد جمهوری سوسیالیستی! 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ع  ١٠١١ بهما    ٨ 

 ٥٣١٨ ژانویه    ٥٨ 



 ٧٠٥ شماره      -  چهارم  دوره     7     کارگر کمونيست 

 ده امر فوری انقالب  
ر مبنای این د بیک زندگی مرفه و منطبق بر آخرین استانداردها و امکانات در پیشرفته ترین جوامع باید برای همه شهروندان تضمین شود. حداقل دستمزد بای -٦١
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جمهوری اسالمی و همه اعلوان  
و انصارش بسلیلار سلعلی دارنلد  
چللنللیللا جلللللوه بللدهللنللد کلله  
اعتراضات تماک شده است. چلون  
جلوه خیلابلانلی ایلا اعلتلراضلات  
فروکش کرده است. اما کلافلی  
اسللت فللقللع بلله اعللتللصللابللات و  

روز اخلللیلللر    ١٣ اعلللتلللراضلللات  
کلارگللران و مللردک مللال بللاخللتلله  
توجه شود تا تاکیدی باشد کله  
ایا اعتراضات هلمل لنلان ادامله  
داردع و به شدت ه  ادامله دارد.  
جلوه اش را میتوان در آشفتلگلی  
حنومت دید که نمی توانند بله  
یم جمع بندی واحد برسد کله  
حدا لل بلودجله اش را تصلویلب  
کنلد. آشلفلتلگلی حلنلوملت را  
میتوان در هشدارهلای ملنلرری  
دیلللد کللله "صلللاحلللب نللل لللران"  
بورژوازی به همدیگلر ملیلدهلنلد  
که اعتراضات خیابانی به شلدت  
بللیللشللتللری بللرخللواهللد گشللت. و  
اکللنللون دیللگللر بللرخللی شللان از  
انقالب ه  صحبت مینننلد کله  
ایا را ه  البته نتیته "حنلوملت  
استبدادی ولی فقیه" میشملارنلد  
که راه را بر "اصالح امور" بستله  
است. و "هسته سشت" حنلوملت  
را به بی فنری مته  مینننلد.  
"هسته سشت" حلنلوملت بسلیلار  
کوشش مینند کله نشلان دهلد  
که از هی  چیلز نلملی خلواهلد  
کوتاه بیایید. املا هلملان هسلتله  
سشت حنومت به سلفلره خلاللی  
مردک بلا ریلاکلاری تلملاک تلوجله  
نشلان مللیللدهللد کلله زیللر   للای  
"هسته نرک" جمهوری اسالمی را  
خالی کند. آشفتگی را میلتلوان  
در دستور خاملنله ای دیلد کله  

حن  صادر مینند که سلپلاه از  
موارد "غیر ضروری" در ا تصلاد  
 ا  س بنشد و فالن سردار سپلاه  
میگوید ما نمیدانل  کله ایشلان  

 از چی صحبت مینند! 
 

بسیار کوشش کردند که هلویلت  
وبقاتی ایا اعتراضات را مننلر  
شوند آن ه  با نشلان دادن یلم  
مللوبلللایلللل در دسلللت تللل لللاهلللر  
کنندگان)!( با هزار جور آمار و  
ار اک سعی کردند ثلابلت کلنلنلد  
که وبقه ملتلوسلع فلقلیلر شلده  
است اما هنوز چش  امیلدش بله  
هسته نرک حلنلوملت اسلت. املا  
ما ) به عنوان حزب کمونلیلسلت  
کللارگللری( سللالللهللاسللت داریلل   
تاکید میننی  کله اعلتلراضلات  
 راکلنلده املا وسلیلع وسلراسلری  
کارگران نشلان از یلم وا لعله  
علل للیلل  دارد کلله فللقللع جلللللوه  
کوچنی از آنرا در در دی ملاه  
شاهد بودی . تاکیلد کلردیل  کله  
جامعه بشدت  طبی شلده اسلت  
و بر وبقاتی بودن و اف  داشلتلا  
و آگاه بودن آن اصلرار داشلتلیل .  
گفتی ع گفتمان چپ بر جاملعله  
مسلع شده است و  نشلان دادیل   
که "شعار معیشت و منزلت حل   
مسلل  ملاسلت"ع آدرس د لیلقلی  
است از خواسته جامعه . تاکلیلد  
کردی   مطرح کردن ایلنلنله ملا  
انسانی ع ح  زندگی داری  بلدنلیلا  
نیامدی  که کار کلنلیل   و ایلا  

سال  لیلش بلر    ١٣ حرف بیش از  
 للارچلله نللوشللتلله ای در دسللت  
کللارگللران آمللد کلله نشللان از  
انسانی بودن خلواسلت جلنلبلشلی  
دارد که در بطا اعما  جلاملعله  

دارد مللیللتللوشللد. اصللرار بلله  
وبقاتلی بلودن و انسلانلی بلودن  
جللنللبللشللی کلله جللاری بللود )و  
هسللت( از سللر دلللشللوش کللردن  
خودمان نبود بلنه وا عیتلی بلود  
که جلوه هایش را نشان ملیلداد.  
تاکید کردی  هلمله املوری کله  
مربوط به رهلایلی کلل جلاملعله  
میشود امر وبقه کارگلر اسلت.  
 للرار نللیللسللت کللارگللران فللقللع  
خودشان را آزاد بننند ایلا غلیلر  
مللمللنللا اسللت. تللاکللیللد بسللیللار  
داشللتللیلل  کلله امللر وللبللقللاتللی  
کارگران بر خواستله انلحلصلاری  
رهایی وبقه کارگر تاکید ندارد  
بلللللنلله بللرای رهللا شللدن کللل  
جامعه . ایا دو الزک و ملزوک ه   
هسلتللنللد. تللاکللیلد کللردیل  هللملله  
اموری که ملربلوط بله رهلایلی  
انسان میشود مربوط به جلنلبلش  

 وبقه کارگر است.  
 

اگر کسانی هلنلوز در ملاهلیلت  
وبلقلاتلی جلنلبلش اخلیلر شلم  
دارنللد ایللا مشللنللل جللنللبللش  
کارگری نیلسلت. ایلا ملعلضلل  
کسللانللی اسللت کلله از تسلللللع  
گللفللتللمللان حللزب کللمللونللیللسللت  
کارگری بر جلنلبلش کلارگلری  
ناراحتند. فالن فلعلال کلارگلری  
که علرصله را بلر خلود تلنل   
دیده چون سلاللهلاسلت بلا چلراغ  
موشی دنبال احمدی نژاد میلرود  
برای به حاشیه راندن کلارگلری  
که بر خواست بر حل  کلارگلران  
تللاکللیللد کللرده اسللت بللرچسللب  
کمونیست کارگلری بلودن ملی  
چسللبللانللد کلله شللایللد مللامللوران  
امنیتی او را جمع کنلنلد. فلالن  

جمع سیاسی که امر را بر خلود  
تن  می بیند در مقیلاس بلی  
معنی و بهلانله جلویلانله انلقلالب  

جنبش انقالبی جاری دنلبلال    ٠٠ 
وبقات میگردد آنه  نه در کلف  
خیابان بلللنله در یلادداشلتلهلای  
خللودش و بلله نللتللیللتلله مللیللرسللد  
 و ولیستها برگشتند البته از نلوق  
مدرنش)!( فالن فعال کمونیسلت  
مستقل بله خلودش هلی نلهلیلب  
مللیللزنللد کلله نلله ایللا انللقللالبع  
وبقاتی نیست و برای دلگلرملی  
خللودش یللم  للارگللرافللی از  
مارکس نقل و  لول ملی آورد.  
ینی دیگر تلازه دارد ملیلفلهلملد  
چللپ بلله عللنللوان انسللان گللرا  
نیست. کسانی که سالهاست بلر  
تدافعی بودن مبارزات کلارگلران  
تاکید مینردند و هنلوز در املر  
درخللود  و بللرای خللود بللودن  
جنلبلش کلارگلری ملانلده بلودن  
ناباورانه ماجرا را دنبال مینننلدع  
که نه بابلا ملجلل ایلنلنله یلم  
خبری هست.هنوز هل  کسلانلی  
مانده اند اول ملرغ بلود یلا تلشل   

 مرغ! 
 

در دنیای وا عیع امری وا لعلی  
در جریان است. جنبلش انلقلالبلی  
شنل گرفته اسلت  و در حلال  
اوج گللرفللتللا اسللت. احللزاب و  
ششصیتهای که املرشلان یلم  
امر وا عی و زمینی است دنلبلال  
ایا هستند که ایا جنبش را بله  
جایی برسانند. ینی ملیلشلواهلد  
در با بستع ایا انقالب را خلفله  
کللنللد و دیللگللر مللیللشللواهللد راه  
 یشرویش را باز کلنلدع رهلبلر آن  
باشدع به سرانتاک برسانلدش. ایلا  

ماهیت وا علی اتلفلا لات جلاری  
اسلللت. بلللرای ملللا کلللارگلللران  
وضللعللیللت مللطلللللوب  للیللشللروی  
انقالب است و ایا بار به رهبلری  
جنبش سوسیالیستلی کلارگلران.  
ما کارگران ملیلدانلیل  افل  ملا  
کتاست. سلاللهلاسلت چشل  تلو  
چش  حلنلوملت سلرملایله داران  
دوخللتللیلل  و مللطللالللبللتللمللان را  
خواستی . ما در شم بیا دو و  
سه نمانلده بلودیل  کله اول بلایلد  
تشنیالت باشد یلا ملبلارزهع اول  
آگللاهللی بللاشللد یللا حللزب. مللا  
خودمان را گول نزدی  کله بلایلد  
هی  آموزش ببنی ع هی آموزش  
ببین  تلا و لت گلل نلیع یلم  
بابای )حتما بلایلد ملرد بلاشلد!(  
 یدایش بشود بگوید خب ملعلللوک  
است  لشلتله شلدیلد! در دنلیلای  
وا لعلی دسلت بلله ملبلارزه زدیلل   
بللرای حللقللو  شللش مللاه عللقللب  
افتاده مانع برای تعییا دستلملزد  
زیلر خللع فلقللرع بلرای للبلاس و  
کفش کارع برای بیلمله و بلرای  
بللازنشللسللتللگللی و .... در ایللا  
مبارزه یاد گرفتی  چله زملانلی  
تشللنللیللالت بسللازیلل ع چللگللونلله  
مبارزه کنی  و ملبلارزه صلنلفلی  
مان را به امر یم شهر تلبلدیلل  
کنلیل . و اکلنلون املر رهلبلری  
یم انقلالبع انلقلالبلی کله در  
تلعلیلا بلشلشللی آنع خللود نلقللش  
اساسلی داشلتلیل   لیلش رویلملان  
است. ایلا املر ملهل  و فلوری  
گرایش سوسیلاللیلسلتلی جلنلبلش  

 کارگری است.  

 رهبری انقالب، امر کارگران
 یاشار سهندی 
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 ٣ صفحه 

 

 دی  ٥
 

کللللارگللللر    ٥٣٣ اعللللتللللراه  
آالت صللللنللللعللللتللللی    مللللاشللللیللللا 

تراکتورسازی تبلریلز )ایلران( وارد  
هشتمیا روز خود شلد. کلارگلران  
خلللواسلللتلللار  لللرداخلللت فلللوری  
ولبهایشان و بلازگشلت خلود بله  

 کار هستند.  
 

کلارگلرشلهلرداری    ٥٣٣ * حدود  
الیگودرز در اعلتلراه بله حلقلو   
معو له واغلاز فلعلاللیلت شلرکلت  
انبوه سازی در مقابل فرملانلداری  

 تتمع کردند.  
 

* تعطیلی بازار گناوهع بوشلهلر و  
اعتصلاب و تلتلملع ملللوانلان در  
اعتراه به مصوبه ته لنتی کله  
باعث محدودیت هایی بلرای آنلان  

 شده است. 
 

* کللارکللنللان شللرکللتللی وللرح  
سالمت اصفهان در اعلتلراه بله  
بینارسازیلهلا و تلعلویل   لرداخلت  
دستمزدهایشان برای چندمیا بلار  

 مقابل استانداری تتمع کردند. 
 
 

 دی ٥
 

جللمللعللی از کللارگللران شللرکللت  
خدمات خع و ابنیه فنی راه آهلا  
نلاحللیلله زاگللرس انللدیلمللشللم در  
اعتراه به نداشتا امنیت شغلللی  

ماه حلقلو  دسلت  ٠ و عدک  رداخت 
از کارکشیده ومقابل اداره خلع و  
ابنیه فنی راه آها زاگرس تلتلملع  

 کردند. 
   

* جمعلی از کلارگلران شلرکلت  

خدمات خع و ابنیه فنی راه آهلا  
نلاحللیلله زاگللرس انللدیلمللشللم در  
اعتراه به نداشتا امنیت شغلللی  

ماه حلقلو  دسلت  ٠ و عدک  رداخت 
از کارکشیده ومقابل اداره خلع و  
ابنیه فنی راه آها زاگرس تلتلملع  

 کردند. 
 
 

 دی ٦
 
   

كارگران  لتلروشلیلملی ملرجلانن  
دی بلله    ١ عسللللویله صللبل  روز  

ملاه    ٤ دلیل عدک  رداخت حلقلو   
گذشته خودع دست به اعلتلصلاب  

 زدند. ایا اعتراه ادامه دارد. 
 

*  رسنل متتمع هلای سلالملت  
تبریز نسبت به عدک  لرداخلت سله  
 ماه از حقو شان تتمع کرده اند.   

 
* تللتللمللع گللروهللی از جللوانللان  
خللرمشللهللری در اعللتللراه بلله  
بینلاری و نلبلود فلرصلت هلای  
شغلیع در ملقلابلل درب اصلللی  
ساختمان ملرکلزی ملنلطلقله آزاد  

 اروند. 
 

کلللارگلللر    ٥٣٣ * بلللیلللش از  
شهرداری مریوان در اعلتلراه بله  
تعوی   لرداخلت دسلتلملزدشلان در  

 مقابل شهرداری تتمع کردند.  
 

* تتملع و اعلتلراه کلارکلنلان  
گلروه فللوالد ارومللیله در جللللوی  
استانداری به دلیل علدک دریلافلت  
ح  و حلقلو  و ملطلاللبلات سلال  

و تعطیللی کلارخلانلتلات    ١١ -١٠ 
 فوالد.  

 

 
 

 دی ٧
 

فعالیت کارخانه کملبلایلا سلازی  
تبریز )توسعه صنعت آ ربلایلتلان(  
در اسلتلان آ ربلایلتلان شلر لی بلا  
حللنلل  مللراجللع  ضللایللی مللو للتللا  
متلو لف شلد. در ایلا کلارخلانله  

کارگر مشغول کار بودند کله  ۴۴
 همگی بینار شدند. 

 
 

 دی ٣
 

بلر    گروهی از کارگران فصلی نی 
و صنعت هفت تپله      متتمع کشت 

برای چندمیا بار بابت مطاللبلات  
ای خلودع    معلو له ملزدی وبلیلمله 

مقابل درب ورودی متتمع تتملع  
 کردند. 

 
کارگران شهرداری اللیلگلودرز از  

سلال گلذشلتله بله      ایننه در سله 
صورت حتمی در استشداک یلم  
شللرکللت  للیللمللانللنللاری هسللتللنللد   
اعللتللراه دارنللد و خللواسللتللار آن  
هستند که وضعیت اسلتلشلداملی  
آنها به  لرارداد مسلتلقلیل  تلبلدیلل  

 شود. 
 
 

 دی ٦٥
 

جلللللمللللللعلللللی از اهللللللالللللللی  
گلللللبللهللاردراعللتللراه بلله افللزایللش  

در تلرملیلنلال      اتوبوس      یمت کرایه 
 اجتماق کردند. 

 
 

 دی ٦٩
 

جمعی از بازنشلسلتلگلان سلازملان  
جهاد کشاورزی استان کهگیلویله  
و بویراحلملد دراعلتلراه بله علدک  
 رداخلت ملطلاللبلاتشلان دسلت بله  
تتمع مقلابلل خلزانله ملعلیلا ایلا  

 استان دریاسوج زدند. 
   

 دی  ٦٧
  1کللارگللران کللارخللانلله شللمللاره  

نسللاجللی  للایللمللشللهللر بللا  للرداخللت  
بششی از ملعلو لات سله ملاهله  
خود به تتمع یم روزه خلود در  
مقابل ساختمان شورای اسلالملی  

 شهر  ایان دادند. 
 

 دی  ٦٨
کارگران سد شلفلارود گلیلالن در  

ملاه  ١ اعتراه به تعوی   رداخت   
مزد و سه ملاه حل  بلیلمله خلود  
برای دومیا روز متواللی  دسلت  

 به تتمع زدند. 
   

* کارگران  یلملانلنلاری شلافلل  
عسلللویله    ٥٠ و ع     ٥٥ در فازهای 

به دلیل شش ماه دستمزد  رداخلت  
 نشده دست از کار کشیدند. 

* کارگران شرکلت حلملل ونلقلل  
بلیللا اللمللللللللی خلللللیلج فللارس در  

تلا    ٥ اعتراه به تعوی   لرداخلت  
ماه دسلتلملزد خلود در ملیلدان    ٤ 

 نماز تتمع کردند.  
 

   دی ٦٣
 

کلارگلر کلارخلانلله    082حلدود  
روغا نبلاتلی  لارس جلنلوبلی در  
اعللتللراه بلله اخللالل در رونللد  
بازنشستگی خود مقابل سلازملان  

تامیا اعتراضی  وا ع در خیلابلان  
     آزادی تتمع کردند. 

 
* کارگران شرکت  ووی  زویلا  
در اعللتللراه بلله  للرداخللت نشللدن  

سلال  ٤ و بلیلمله و      ماه حلقلو  ١٣ 
نلفلر  ١٣ عیدی و سنوات و اخلراج  

از کارگران بلرای چلنلدملیلا بلار  
مقابل استانلداری  لزویلا در ایلا  

 شهر تتمع کردند. 
 

*کلللارگلللران سلللد شلللفلللا رود  
مدتلهلاسلت بله دللیلل نلپلرداخلتلا  
دستمزد در اعتراه و اعلتلصلاب  

 بسر میبرند.  
 
 دی   ٥٣ 

* اعتصاب کارگران هلپلنلو در  
دی    ٥٣ ارا  امروز چهارشنبله  

ماه وارد سومیا هفته خلود شلد.  
ایللا اعللتللصللاب در اعللتللراه بلله  
نداشتا امنیت شغللی و  لرداخلت  

مللاه حللقللو  صللورت    ٠ نشللدن  
گرفته اسلت.کلارگلران کلارخلانله  
هپنو از روز  لنلتل  دی ملاه در  

     برند.   سر می   اعتصاب به 
 

* جمعی از کلارآملوزان شلرکلت  
هللای نللفللتللی غللرب کللارون در  
اعللتلللراه بللله بلللالتلللنلللللللیلللفلللی  
استشدامی خود و علدک بله کلار  

هلای نلفلتلی    گیریشان در شلرکلت 
بللرای چللنللدمللیللا بللار مللقللابللل  
فللرمللانللداری در هللویللزه و دشللت  

 آزادگانع تتمع کردند. 
   

* کارگران کشتارگاه سنندج در  
  ٤ اعتراه بە عدک  رداخت حقو   

ماە خود دست به اعتلصلاب زدنلد  
و خلللواهلللان  لللرداخلللت فلللوری  

 حقو های خود شدند. 

 شهال خباززاده 
 

 ٦٩٣٦خالصه ای از اخبار کارگری دی ماه 
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نفر از کلارگلران    ١٥٣ * بیش از  

و کارکنان شرکت ملاشلیلا آالت  
صنعتلی تلراکلتلورسلازی تلبلریلز   
بیست وهفتمیا روز اعتراه خلود  

 را ادامه دادند.  
   

* امللروز بللرای دومللیللا روز  
دستگاه از  ١٠٣ متوالیع رانندگان  

نفتنش های  االیشگاه اصلفلهلان  
در اعتراه به واسطه گری ولرح  
برندین  شرکلت  لشلش فلرآورده  
های نلفلتلی اصلفلهلان دسلت بله  

     اعتصاب زدند.   
 

کللللارگللللر    ١٥٣ * حللللدود  
تراکتورسازی تبریلز در اعلتلراه  
به ادامه  للملب ایلا کلارخلانله و  

ملاه حلقلو  علقلب  ١٣ عدک  رداخت 
افتاده برای بیست و هفتملیلا روز  
مقابل در ایا کارخلانله دسلت بله  

 تتمع زدند. 
 
 

 دی ٥٦
 

تتمع اعتراضی آبداران شهلرسلتلان  
لنده نسبت به عدک  لرداخلت بلیلش  
از ینسال حقو  همزمان بلا سلفلر  
ملللعلللاون علللملللرانلللی اسلللتلللانلللدار  

 کهگیلویه و بویراحمد 
 

* اعتصلاب گلارگلران نلیلروگلاه  
یزد بشاور عدک دریافت شش ملاه  

 حقو !  
 

 دی  ٥٩
 
 

نللفللر از    ١٣٣ دی    ٥٠ *  روز  
کارگران شیفت صب  معدن زغلال  

هلای    سن  وزره از زیرمتملوعله 
معادن زغال سن  البرز شلر لیع  
نسبت به  لرداخلت نشلدن دو ملاه  

 مطالبات خود معتره شدند.   
 

کارگران بشش هلای کشلاورزی  
دفع آفات وبشلشلی ازآبلیلاری بلا  
تتمع در محووه شلرکلت کشلت  
و صنعت نیشنر هفت تلپله دسلت  
به اعتراه و اعتصاب زدند. ایلا  
کارگران حقو  ماههای بهلملا و  

را تللا کللنللون    ١٤ اسللفللنللد سللال  
 دریافت ننرده اند .  

 
 

* اعلللتلللصلللاب و تلللتلللملللعلللات  
کللارگللر سللد    ٠٨٣ اعللتللراضللی  

  ١ شفارود بشاور تعویل   لرداخلت  
ماه حقو  و ح  بیمه خلود ادامله  

دیلملاه    ١٠ دارد. ایا کارگران از  
 در اعتراه بسر میبرند. 

 
* گروهی از کارگران تعلملیلرات  

آهللا شللمللال شللر  بلله    خللطللوط راه 
خاور  رداخت نشدن سه ملاه ملزد  

ماه حل  بلیلمله خلود از روز    ٠ و  
 دی دست به اعتراه زدند.    ٥٠ 
 

* حدود صلد نلفلر از کلارگلران  
 لیلملانلنلاری  لارس جلنلوبلی در  
اعتراه به معو ات مزدی دسلت  
از کللار کشللیللدنللد و تللتللمللع  
کللردنللد.ایللا کللارگللران کلله در  

 لارس    ٥٤ و    ٥٠ ع  ٥٥ فازهلای  
جنوبی مشغول به کار هستنلدع و  
دستلملزد آنلهلا از ابلتلدای  لایلیلز  

  رداخت نشده است. 
 

* جمعی از کارکلنلان ملوسلسله  
حامی مهربانو و بلاشلگلاه بلرگ  
زیتون دراعتراه به بلالتلنلللیلفلی  
شغلی ومعیشتی دست به تلتلملع  

 زدند.  
 

 دی ٥٤
 

اعتراه کلارگلران در یلنلی از  
واحدهای  تروشیلملی تلنلدگلویلان  
واحد نسلاجلی کلارگلران بلشلاولر  
تللعللویلل   للرداخللت مللزدشللان وارد  

  نتمیا روز خود شد. 

 
*گروهی از کارگران تلعلملیلرات  

آهللا شللمللال شللر  بلله    خللطللوط راه 
خاور  رداخت نشدن سه ملاه ملزد  

ماه حل  بلیلمله خلود از روز    ٠ و  
 دی دست به اعتراه زدند.    ٥٠ 
 
 

* حدود صلد نلفلر از کلارگلران  
 لیلملانلنلاری  لارس جلنلوبلی در  
اعتراه به معو ات مزدی دسلت  

 از کار کشیدند و تتمع کردند. 
 
 

* کارگران بششهایلی ازشلرکلت  
کشت و صنعت نیشنر هفت تلپله  
بابت عدک دریافت حقو  مهر ملاه  
و هم لنلیلا ملاهلهلای بلهلملا و  

دست از کار کشیدنلد.    ١٤ اسفند  
در ایا روز کلارگلران بلشلشلهلای  
کشاورزیعبازرگانیعخدملاتعرسلم 
ی های تتهیزات در اعتراه بله  
خلف وعده کارفرما بابت  رداخلت  
حقو  معو له ملهلرملاه امسلال و  

دسلت از کلار    ١٤ بهما و اسفند  
کشللیللدنللد و در مللقللابللل دفللتللر  
مللدیللریللت خللدمللات و شللتللیللبللانللی  
تتهیلزات املوراداری بلازرگلانلی  

 تتمع کردند .  
 

در   «کلیلش چلوب »* کارگران  
نلفلر    ٥٣٣ اعتراه به بالتنلیفی  

شان به دلیل تعلطلیلللی    از همناران 
ایللا واحللد تللولللیللدیع مللقللابللل  
ساختمان منطقه آزاد جزیره کلیلش  

 تتمع کردند. 
 
 

 دی ٥٥
بنا بر خبر منتشلر شلده از سلوی  
سندینای نیشنر هفلت تلپله روز  

دی ملاه کلارگلران نلیلشلنلر    ٥٠ 
هفت تپه بابت عدک دریافت حقلو   
مهر ماه و هلمل لنلیلا ملاهلهلای  

وارد اعلتلصلاب    ١٤ بهما و اسفند  
عمومی شدند. ایا اعلتلصلاب از  

اداره تعمیر و نلگلهلداری ملاشلیلا  
آالت شللروق شللد و در اداملله  
کارگران سایر بشش ها بله جلملع  

 کارگران اعتصابی  یوستند.  
 
 

* اعلتلصلاب کلارگلران شلرکلت  
ژیللان در سللد شللفللارود وا للع در  
رضوانشهر برای هشتمیلا روز در  

ملاه  ٠ اعتراه بله علدک  لرداخلت  
 حقو ... 

 
 

*اعللتللراه کللارگللران کللارخللانلله  
ماشیا آالت صلنلعلتلی تلراکلتلور  

آ ر ملاه    ٥٠ سازی تبریز کله از  
آغللاز شللده اسللت. وارد سللی و  

 دومیا روز خود شد.  
   

و    ٥٠ ع  ٥٥ *کارگران فلازهلای  
 للارس جللنللوبللی بللا وعللده    ٥٤ 

مسللئللوالن مللبللنللی بللر  للرداخللت  
ملللعلللو لللات در دوملللیلللا روز  
اعتراضشان مو تا به تتلملع خلود  

 خاتمه دادند.  
 
 

کارگر کلیلان کلرد    ٥٠٣ *حدود  
ماه ملزد خلود    ٠ بشاور مطالبات  
خلود    ١١ و    ١٠ و علیلدی سلال  

دسللت بلله تللتللمللع زدنللد. ایللا  
هلای شلنلبله و    کارگران وی روز 

دی مللاه(    ٥٤ و   ٥٠ یلنلشلنلبله ) 
 مقابل کارخانه تتمع کرده بودند. 

 
 

 دی ٥٦
 

تعدادی از کارگران شرکت حلملل  
اللملللللی خلللیلج فلارس    و نقل بیا 

بابت مطلاللبلات خلود در ملقلابلل  
ساختمان شلرکلت بلورس و اورا   
بهادار وا ع در میدان ونم تلهلران  

 تتمع کردند. 
 
   دی ٥  ٠ 

تتمع اعتراضی راننلدگلان بلشلش  
خصوصی شرکت واحلد در بلرابلر  

 شورای شهر تهران.  
 

 دی ٩١
 

کارگران خدمات شهری ملنلطلقله  
زنتان در اعتراه به واگلذاری    ٥ 

امور فعالیت های خود به بلشلش  
خصوصی و خطلر بلیلنلارسلازیلهلا  
مقابل سلاخلتلملان شلهلرداری ایلا  

 شهر تتمع کردند. 
 
 

* نیروهای جنگللبلانلی چلاللوس  
به دلیل عدک دریافلت چلنلدملاهله  

مللزایللا دسللت بلله      ی حللقللو  و 
 اعتصاب زدند. 

 
* کللارگللران کللیللان کللرد در  
اعتراه به تعلویل   لرداخلت ملزد  
خود در مقابلل کلارخلانله تلتلملع  

 کردند. 
 

* جللوانللان بللیللنللار در اهللواز بللا  
درخلواسلت کلار ملقلابلل شلرکلت  
توسعه نیشنلراملیلرکلبلیلر تلتلملع  
کردند. در تقلابلل بلا ایلا تلتلملع  
نیروی انت امی در محلل حلاضلر  

 شد. 
 

شللرکللت    ١٤ * کللارگللران فللاز  
احداث کلنلگلان در اعلتلراه بله  
علدک  للرداخللت شلش مللاه حللقللو   

 دست به تتمع زدند. 
 

کللارگللر کللاغللذ    ٠٣٣ * حللدود  
سللازی  للارس در اعللتللراه بلله  
تعوی   رداخت دسلتلملزدهلاع علدک  
اجرای ورح وبقله بلنلدی و کل   
کللردن  للایلله حللقللو  و خلللللف  
 کارفرما دست به اعتصاب زدند. 

 
 
 

 شهال خباززاده  
 ٦٩٣٦خالصه ای از اخبار کارگری دی ماه 
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مللللللللوالوردیعدسللللللللتللللللللیللللللللار  
گلویلد بلرای    جمهوری ملی   رئیس 

آن که صدای مردک شنیده شلودع  
بوستان گلفلت وگلو یلا  لار   

تللوانللد مللحلللللی بللرای    الللله مللی 
 تتمعات آراک باشد./ایسنا" 

خللانلل  مللوالوردی مللردک را بلله  
 ار  راهنمایی ملی کلنلد تلا  
صدای اعتراضشان شنیلده شلود!  
چرا کله صلدای اعلتلراه ایلا  
مللردک در خللیللابللان بللرای ایشللان  
کرکننده و بلاالتلر از فلرکلانلس  
تحمل گوش ایشان و درنلتلیلتله  

 غیر  ابل شنیدن است!  
 

ایشان ایا بار ملردک را بله خلانله  
هایشان هلدایلت نلملی کلنلد تلا  
چهار سال بلعلد کلللیلدی بلرای  
بازکردن درهای بستله رونلملایلی  
شللود. چللون مللی دانللد مللردک  
گرسنه و بینار خانله ای بلرای  

رفتا ندارند.  س هلملان  لار   
برای آنها بهتریا جاست. جلللوی  
چش  نباشند بهتر اسلت . ملجلل  
کارتا خلوابلی کله بلهلتلر اسلت  
گوشه خیابلان نلبلاشلد و جلایلی  
باشد که دیلده نشلود تلا حلقلو   

 شهروندی ه  حفظ شود! 
البته زندان ه  جای خوبی اسلت  
برای ایننه اینلهلا دیلده نشلونلد.  
مگر هلملیلشله زنلدان راهلگلشلا  
نللبللودی آری امللا ایللنللبللار یللم  
مشنل هست  ایا هلمله آدک در  
زندان جای نمی گیرند. لعلنلتلی  
ینی دوتا نیسلتلنلد!  لس هلملان  
 ار  بهتر است. آواز کلرکلس  

 ها در  ار  خوش تر است! 
شلایللد  هللا امللنلیللتلی ایشلان و  
مشللاوران دولللت او را بلله ایللا  
راهنار ملی کشلانلد کله بلایلد  
همواره جمعیت به خیابان آمده را  
در گللوشلله ای مللتللمللرکللز و  

سرکوب و یا البته محترمانه بله  
ون و زندان هدایت کرد. اما ایلا  
روش ه  دیگر زیاد خوب نیلسلت  
و بللا روح حللقللو  شللهللرونللدی  
نللامللتللنللاسللب اسللت . للس هللمللان  
 ار  بهتر است تا هرچله ملی  
خواهند داد بزنند. داد بلزنلیلد تلا  
 خفه شوید! خیلی متمدانه است! 

البته ایشان تاکید می کند کله  
 ار  منانی بلرای تلتلملعلات  
آراک اسللت. د للت کللنللیللد آراک!  
حواسلتلان بلاشلد ایلنلتلا  لار   
است نه سلول انفرادی که هرچه  
فریاد بزنی صدایت شنیده نشلود.  
اگللر مللیللشللواهللی بللیللشللتللر از  
حدمتاز فریلاد بلزنلی و نلا آراک  
باشی به جای دیلگلری هلدایلت  
خواهی شد.  س به همیا حقلو   
شهروندی  ناعت کلا و کلیلف  

 ت اهرات آرامت را ببر!  
 

اما ایشان به عنوان سلشلنلگلوی  
اتا  های فنر دولت بله خلوبلی  
می دانند که اعتراضلات ادامله  
خواهد داشت که چنیا به دنبلال  
راهنار برای اعتراضلات بلعلدی  
هستند. و البتله ملجلل هلملیلشله  
راهنار حل کردن مشنلل ملردک  
نللیللسللت. چللراکلله بللرای حللل  
مشنل یم مشت آشوب گر و  
اغتشاش گر و سوریله ای کلا  
مملنت راهناری وجلود نلدارد.  

  س همان  ار  بهتر است! 
سللرکللوب بللا ژسللت احللتللراک بلله  
حقو  بشر و ولبلقله ملتلوسلطلی  
راهنار تنراری اصالح ولبان و  
اعتلداللیلون بلرای سلرکلوب نلرک  
است. اما آن ه اینبار  ضلیله را  
 ی یده می کند تلفلاوت جلنلس  
مللردمللی اسللت کلله ایللنللبللار بلله  
خیابان آملده انلد. ملردملی کله  
نمی توانند آراک اعتراه کلنلنلد.  

باید گفت ایا بازی دیگر بلازی  
حقو  بشری و حقو  شلهلرونلدی  
نیست. ایا مردک به دنبلال بلازی  
رنگها نیستلنلد کله آنلهلا را بله  
 ار  با چما های سبز و گل  
های بنفش هدایت کرد. ایا بلار  
 ضیه خیلی جلدی اسلت. نلانع  
کللار وآزادی را نللمللی تللوان بللا  
لبلشلنلد دیلپلللملاتلیلم و بلازی  
رن  هلا و حلقلو  شلهلرونلدی  
سرکلوب کلرد. مشلنلل نلان و  
کار و آزادی را فقع ملی تلوان  
با نان و کار و آزادی حلل کلرد  

 و الغیر! 
 

در یم کالک بایلد بله ایشلان و  
دوسللتللان شللان از اعللتللدالللی و  
اصالح وللب گلفلت  " ایلا تلو  
بللمللیللری از آن تللو بللمللیللری هللا  

 نیست"!.  

 بر گرفته از کانال انتما کارگران بر  و فلزکار کرمانشاه 
 این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست!

 یاسر ریگی  فعال صنفی معلمان 
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Workers in Iran 

 از صفحه 

 کارگران در فیس بوک    
 دیدن کنید

زاده هقمقسقر  نجقیقبقه صقالقح
محمود صالحی از فقعقالقیقن 
 ٨کارگری امروز یقکقشقنقبقه 

مققاه در شققعققبققه سققوم  بققهققمققن
دادگستری شهقرسقتقان سقققز 

تقبقلقیقی عقلقیقه “ به اتقهقام 
تفهیقم اتقهقام شقد. ”  نظام

وی پقس از اتقمقام جقلقسقه 
بققازپققرسققی بققا قققرار جققواز 
کسقق  تققا زمققان بققرگققزاری 
مراسم دادگاه بصورت موقت 

 آزاد شد.
 

اتهام اصلی نجقیقبقه صقالقح 
زاده دفاع از حقوق کارگران 
و مبارزات همسرو مقحقمقود 
صالحی در زمانی که او در 
زندان بود. نقجقیقبقه صقالقح 
زاده در بققیققانققیققه هققایقق  
هققمققواره خققواسققتققار آزادی 
همسرو و تمامی کقارگقران 
زندانی و زندانیان سیقاسقی 
شقققده بقققود. او القققگقققوی 
درخشانی از نق  خقانقواده 
های برای آزادی عزیزان در 
بققنققدشققان بققود. تققهققدیققد و 
فشار بر روی خانم نجقیقبقه 
صالح زاده را شدیدا محکوم 
کققنققیققم. پققرونققده امققنققیققتققی 
تشققکققیققل شققده بققرای او و 

بقرای فققعقالققیقن کققارگقری و 
معلمان معقتقرض و تقمقامقی 
زنققدانققیققان سققیققاسققی بققایققد 
بسته شود و احقکقام زنقدان 
صادره شده برای آنها بایقد 

 فورا لغو شود. 
 

زنقققدان کقققردن انسقققانقققهقققا 
بققخققاطققر عقققققایققد، بققیققان، 
تققالو بققرای تشققکققل، و 
داشتن تحزب و غیره یعقنقی 
نقض آشکار پایه ای تریقن 
آزادی ها در جامعه. تمامقی 
زندانیان سیاسی باید فقورا 
آزاد شققونققد. مققا خققواسققتققار 
وسققیققعققتققریققن آزادی هققا در 
سطح جامعه از جقمقلقه حقق 
تشکل، حق اعتقصقاب، حقق 
تجمع، آزادی بقیقان، آزادی 

 عقیده هستیم. 
 

کمپین برای آزادی کقارگقران 
 زندانی

 شهال دانشفر
 
 ٣٦بهمن  ٨
 

shahla.daneshfar٥@
gmail.com 

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

 زاده برگزار شد   جلسه باز رسی نتیبه صال  
تشکیل پرونده امنیتی برای نجیبه صالح زاده را شدیدا محکوم 

 میکنیم
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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!

ایا مقاالت جملع آوری و در  
بصورت کتابی تلحلت    ١٨٠٨ سال  

عنوان "آ لای دوریلنل  عللل  را  
دگرگون می کلنلد"ع یلا ولوری  
که بعدهلا شلنلاخلتله شلد "آنلتلی  
دورین "ع منتشر گردیلدنلد. ایلا  
کتاب اثری دوران ساز در تلاریل   
مارکسیلسل  بلود. از ولریل  ایلا  
کتاب بود که نسل جوانتری کله  
فلعللاللیللت خللود را در نللیلملله دوک  
سالهای هفتاد آغاز کرد آملوخلت  
سوسلیلاللیلسل  علللملی چله بلودع  
فرضیات فلسفی آن کداک بلودنلدع  
متد آن چه بود. "آنتی دوریلنل "  
نشان داد که بهتریا مدخلل بلرای  
مطالعه "سرمایه" اسلت. ملطلاللعله  
د یل  ملقلاالتلی کله در آن ایلاک  
توسع باصطلالح ملارکسلیلسلتلهلا  

تلریلا    نوشته شده بلودنلدع نلادرسلت 
دیللد را در مللورد مسللائللل و  
مللتللدهللای "سللرمللایلله" آشللنللار  

للللرای اشللللاعلللله    مللللی  سللللازد. ب
مارکسیس  بعنوان یلم ملتلد و  
یم سیست  خاصع هی  کتابلی  

بله حلد    –بتز خود "سرمایله"    –
"آنتی دورین " موثر نبوده اسلت.  
همه مارکسیستهای جلوانلی کله  
در اوایل ساللهلای هشلتلاد  لا بله  
عرصه فعالیت اجتماعی گذرادنلد  

برنشتایاع کارل کائوتسنلی و    –
 لشانف توسع ایا کلتلاب  لرورش  

 یافته بودند. 
اما تأثیر ایا کتاب تلنلهلا بلر  

های باالئی حلزب نلبلود. در    الیه 
للنللابللر تللقللاضللای  ١٨٨٣ سللال   ع ب

مللارکسللیللسللتللهللای فللرانسللویع  
انگلس چند فصل را برگزید کله  
به فرانسه ترجمه شد که به ینلی  
لللهلللای   از مشلللهلللورتللریلللا کللتلللاب
مللارکسللیللسللتللی کلله بللانللدازه  
"مانیفلسلت کلملونلیلسلت" خلوانلده  

شد تبدیل گردید. ایا کتلابع    می 
کللتللاب مللعللروف "سللوسللیللالللیللسلل   
تشیللی و علللملی" بلود. کلتلاب  
مذکور باالفاصله به لهسلتلانلی و  

ینسال و نی  بعد به روسی ترجمله  
شد. تماک ایا کارها را انگلس در  
زمانی که ملارکلس هلنلوز زنلده  
بود انلتلاک داد. او از تلوصلیله و  

ملنلد    حتی همناری مارکس بهلره 
شد. برای مجالع یلم فصلل    می 

کللامللل از "آنللتللی دوریللنلل " را  
 مارکس نوشت. 

در اوایل دهه هشتاد تغلیلیلری  
در جنبش کارگلری ارو لا بلو لوق  
 یوست. به یلملا کلار خسلتلگلی  
نا ذیر انگلس و اسلتلعلداد وی در  
عللاملله فللهلل  کللردن مللطللالللبع  
مارکسیس  بطور  یلوسلتله ملیلدان  

ع در  ١٨٠١ یللافللت. در سللال    مللی 
آلمانع حلزب سلوسلیلال دملنلرات  
غیر  انونلی اعلالک شلد.  لس از  
یلللم سلللردرگلللملللی ملللو لللتع  
مارکسیس  شلروق بله اوجلگلیلری  
نملود. بلبلل در خلاولراتلش نشلان  

دهد کله آن  لیلرملردان للنلدن    می 
بودند که در ایلا چلرخلش و لایلع  
نقش مهمی ایفا کردندع زیلرا کله  
آنانع با تهدید اعتراه علملوملیع  
خللواسللتللار  للطللع آن چللیللزی کلله  

نلهلادنلدع و    "رسوائلی"اش نلاک ملی 
مبارزه آشتی نا ذیر علللیله کلللیله  
تالشها بلرای بلر لراری هلرگلونله  
 رابطه ای با بورژوازیع گردیدند. 

  ١٨٠١ در فرانسهع در کنگلره  
مارسیع حزب کارگری جدیلد بلا  

ای سللوسللیللالللیللسللتللی    بللرنللاملله 
سازماندهی شد. در ایلنلتلا گلروه  
جوانلی از ملارکسلیلسلتلهلاع کله  
للیللنللیللسللت سللابلل  ژول گللد   بللاکللون

(Jules Guesde)  ( ١٨٤٠ 
( در رأس آن  لللرار  ١١٥١   –

داشلتع  للدرت گللرفللت. در سللال  
تصمیل  گلرفلتله شلد کله    ١٨٨٣ 

برنامه جدیدی تدویا شود. گلد و  
رفقایش بله للنلدن رفلتلنلد تلا بلا  
مارکسع کله نلقلش فلعلاللی در  
تن لیل  بلرنلامله داشلتع ملال لات  
کنند. مارکسع بلا ملشلاللفلت بلا  
 ذیرش تعدادی از ننات در ملورد  

جنبه عملی کار کله فلرانسلویلان  
بواسطه ارزش تبلیلغلاتلی ملحلللی  

ورزیلدنلدع بله    خود بر آن اصرار می 
تللدویللا اصللول اسللاسللی بللرنللاملله  

ای کله     رداخت. با تدویا بلرنلامله 
برای هر فرانسوی  ابل فه  بلودع  

های اساسی کمونیلسل  را    اما ایده 
با منطقی تشطی نلا لذیلر بلدسلت  
مللیللد ادع مللارکللس بللار دیللگللر  
توانائی خود را در در  ویژگلی  
شرایع فرانسه نشلان داد. بلرنلامله  
فرانسوی بلعلنلوان ولرحلی بلرای  

روسلیع    –های بعدی    همه برنامه 
بلنلار    –اتریشیع ارفورت آللملان  

گرفته شد.  س از ایننله گلد و  
الفارگ توضیلحلات خلود را بلر  
ایا برنامه نوشتندع برنشلتلایلا آنلرا  
به آلمانی و  لللشلانلف بله روسلی  
تحت ناک "آن ه سوسیال دمنراتلهلا  

خواهند" ترجلمله کلردنلد. ایلا    می 
کتاب مانند جزوه انگلس بلعلنلوان  
متنی بنار رفت که توسع اولیلا  
مللارکسللیللسللتللهللای روسللی مللورد  
مطالعه  رار گرفته و در ملحلافلل  
للللرای آمللللوزش   کللللارگللللران ب
مارکسیسل  ملورد اسلتلفلاده  لرار  

 می گرفت. 
مللارکللس هللملل للنللیللا بللرای  
رفللقللای فللرانسللوی  للرسللشللنللاملله  
مبسووی بمجابه کملم در املر  
تحقی  در مورد وضلعلیلت ولبلقله  
کارگلر تلنل لیل  کلرده بلود. ایلا  
 رسشنامله امضلای ملارکلس را  

ای    نداشت. در حالینه  رسشلنلامله 
  ١٨١١ کلله بللرای کللنللگللره ژنللو  

توسع مارکس تهیه شده بود تنها  
در حللدود  للانللزده سللئللوال را در  

گرفتع  رسشنامه جلدیلد از    برمی 
بیش از صد سئوال تشلنلیلل شلده  
بود که تا کوچنتلریلا جلزئلیلات  
شرایع زندگی کارگران را شاملل  

شد. ایا  رسشنلامله در زملان    می 
هلا    تریا بررسلی   خود ینی از جامع 
تلوانسلت تلوسلع    بود و تلنلهلا ملی 

شللاگللرد بللا بصللیللرت جللنللبللش  

ای چون مارکس تن لیل     کارگری 
شللده بللاشللد. ایللا مللتللا اثللبللات  
دیگری بود بر توانلائلی ملارکلس  
در برخورد با شلرایلع مشلشل  و  
در  حقیقت مشش ع علللیلرغل   
اشتهار وی به گرایش به تلتلریلد.  
توانائی برای تحلللیلل وا لعلیلت و  
برای رسیدن به نلتلایلج کلللی بلر  
مبنای چنان تحلیلهاییع بمعنلای  
فقدان در  وا عیت و  لرفلاز در  

 تترید غبارآلود نیست. 
مارکس و انلگلللس تلنلاملل  
انقالب روسیه را بلا د لت بسلیلار  
دنللبللال کللردنللد. زبللان روسللی را  
آموختند. مارکس مطلاللعله آن را  
دیر آغاز کردع اما بحد کافی بله  
آن تسلللللع یللافللت کلله بللتللوانللد  
دبرولیوبوفع چلرنلیلشلفلسلنلیع و  
حللتللی نللویسلللنللدگللانللی چلللون  

شدریا که فه  آنهلا    –سالتینف  
بللطللور خللاصللی بللرای خللارجللیللهللا  
دشوار بود را بشواند. مارکس هل   

توانست ترجلمله روسلی    اکنون می 
"سللرمللایلله" خللود را بللشللوانللد.  
محبوبیت وی در روسلیلهع حلتلی  
بعد از کنگره الههع بطور  یوسلتله  
در حال افلزایلش بلود. او بلعلنلوان  
منقد ا تصاد سیاسلی بلورژوائلیع  
بعنوان مرجعی بلزرگ شلنلاخلتله  

 –  ١٨٥٠ میشلد.  لیلتلر الورف ) 
( و  یلروانلش تلحلت تلأثلیلر  ١١٣٣ 

مستیق  ملارکلس  لرار داشلتلنلدع  
آلیستلی    گرچه مقداری ن رات آیده 

شناخته شده را در ملاتلریلاللیلسل   
ملللارکلللس تلللزریللل  کلللردنلللد.  
باکونینیستهای روسیه نیز بلعلدهلا  
احتلراک بسلیلاری بلرای ملارکلس  
 ائل شدند. بعضی از بلزرگلتلریلا  

 لللللشللانللفع ورا    –مللارکللیللسللتللهللا  
سللاسللولللیلل ع  للال اکسلللللرادع لللئللو  

در اولللیللا سللالللهللای    –دویلل   
فعالیت خود باکونینیسلت بلودنلد.  
مارکس و انگلس برای جلنلبلشلی  
که بناک "ناردنایا ولیا" )اراده خلل (  
شناخته شلده بلودع ارزش زیلادی  

  ائل بودند. 
هلا و    تلعلدادی از دسلتلنلویلس 

های مارکس وجود دارند کله    نامه 
دهللنللد بلا چلله د للتللی    نشلان مللی 

 –ادبلیللات و روابلع اجلتللملاعللی  
ا تصادی روسیه را مورد مطاللعله  

داد.  س از تسلع کلاملل     رار می 
های ملربلوط بله وضلعلیلت    بر داده 

کشاورزی در روسیهع وی نه تنهلا  
علل اصلی شنستهای ملحلصلول  
زراعی در روسلیله را نشلان دادع  
بلنه  انون ادواری بلودن آنلهلا را  
وضللع نللمللود. تللاریلل  تللا آخللریللا  
شنست ملحلصلولع و ملنلتلمللله  
آخریا شنست محصول در روسیله  
شللورویع اسللتللنللتللاجللات وی را  
تصدی  کرده است. تقدیلر بلر ایلا  
بود که بسلیلاری از ملواردی از  
روسللیلله را کلله مللارکللس  صللد  
داشت آنها را در سلوملیلا جلللدش  
در رابللطلله بللا بللررسللی مسللئللللله  
کشللاورزی مللورد اسللتللفللاده  للرار  
دهللدع بللعلللللت از دسللت رفللتللا  
سالمتی ملارکلس بله هلدر رود.  

هائلی کله از ملارکلس    دستنویس 
بتا مانده شامل چهار ورح اسلت  
از  للاسل  وی بلله اسلتللفلسللار ورا  
ساسولی  در مورد ن اک کلملونلی  

 زمینداری روسیه )میر(. 
یللنللسللال و نللیلل  آخللر حللیللات  
مارکس رونلد ملرگلی تلدریلتلی  

نلویسلی از اثلری    بود. او چلر  
آسا در برابر خویش داشت کله    غول 

ای ملهلللت    بمترد ایلنلنله للحل له 
رفلت. در    یافت بسراغ آن ملی   می 

اش خطلوط    روزهای  ر ثمر زندگی 
اصلی مدل و ولرحلی را آفلریلده  
بود کله در آن  لوانلیلا اسلاسلی  

داری بلیلان    تولید و مبادله سرمایه 
شللدنللد. امللا او  للدرت آنللرا    مللی 

نللداشللت کلله ایللا را بصللورت  
ارگانیسمی به سرزندگی جلد اول  

 "سرمایه" در آورد. 
 )ادامه دارد( 

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 دیوید ریازانف  (٥٥) 



 ٧٠٥ شماره      -  چهارم  دوره           کارگر کمونيست 

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

 تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس 
روز هشت  بهما ماه علیرغ  هوای بسیار سرد املروز تلهلران  
در میان برف تعدادی از بلازنشلسلتلگلان کله اغلللب مسلا  
هستند در مقابل متلس تتمع کردند. ایا تتمع از سلاعلت  

وب  معمول شروق شد و با دخالت نیروی انلتل لاملی    ١٣٠٣ 
 روبرو شد و ینی از بازنششستگان لشگری دستگیر شد.  
بازنشستگان بدلیل وضع بد هوا شب گذشته ع بسلتله شلدن  
جاده ها و مشنل آمدن همنارانشلان از شلهلرهلای دیلگلرع  
برگزاری تتلملع بلزرگ و سلراسلری خلود را در ملقلابلل  
متلس لغو و اعالک کردند که به زودی تتمع ع لیل  خلود  

 را برگزار خواهند. کرد.  
تعدادی از بلازنشلسلتلگلان کشلوری کله دیلروز از نلقلاط  
مشتلف به سمت تهران حرکلت کلرده بلودنلد در مسلیلر بلا  
مشنل بسته شدن جاده ها روبرو شدند و علملال بله تلهلران  
نرسیدند. با توجه به ایلنلنله خلبلر للغلو تلتلملع در آخلریلا  
ساعات شب  بل منتشر شده بود جمعی از بلازنشلسلتلگلان  
در تهران برای ادای احتراک به بازنشسلتلگلانلی کله از للغلو  
برنامه اوالق نداشتند و از سایر نقاط به تلهلران آملده بلودنلد  
در مقابلل ملتلللس حلاضلر شلدنلد. ایلا حضلور بله  صلد  
برگزاری تتمع بزرگی که بازنشستگان تلدار  دیلده بلود  
نبود. اما اما با برخلورد خشلا نلیلروهلای املنلیلتلی روبلرو  

 شد . 
 

 جمعی استعفای دسته
جلملعلی کلارکلنلان و  لرسلنلل    بهلملا اسلتلعلفلای دسلتله   ٨ 

و رورش شهرستان آغاجاری به دللیلل علدک  لرداخلت    آموزش 
 مطالبات 

 
 پرداخت نکردن حقوق ها!

صب  کارگران کاشی نیلو اصفهان تتلملع  ٠ بهما ساعت    ٨ 
 ماه حقو  نگرفتند   ٥٨ داشتند . ایا کارگران  

 
 اعتصاب کارگران قطعه دیزیچه

بهما کارگران  طعه دیلزیل له در    ٨ ساعت هشت صب  رو  
ناحیه اصفهان بشاور حقو  معو ه و بیمله و سلنلوات شلان  

 دست به اعتصاب زدند. 
 

 اعتصاب کارگران راه آهن زاگرس
صب  کارگران راه آنهلا زاگلرس ولبل   ٨ بهما ساعت    ٨ 

ملاه حلقلو  ملعلو له و وضلعلیلت    ٤ فراخوان  بلی بشاور  
بلهلملا کلارگلران راه آهلا در    ٨  راردهایشان تتمع کردند.  

 مناو  مشتلف در اعتصاب بودند. 

 
ادامه اعتصاب و تجمع کارگران شرکت 
 تراورس حوزه راه آهن شمالشرق

ادامه اعتصاب و تتمع کارگران شرکت تلراورس حلوزه راه  
مشلهلد را    -آها شمالشر   کارگران راه  لطلارهلای تلهلران 

کارگر شرکت تراورس در سراسلر کشلور بلا    ٠٨٣٣ بستند.  
 معضل دستمزدهای  رداخت نشده روبرویند. 

 
 اعتصاب 

بهما  اعتصاب کارگران راه آنها زاگرسع  طعه آبلنلیلل  ٨ 
 ناحیه اصفهان  

 

 اعتراض و تحصن
کلش زاگلرس    صبل  روز هشلتل  بلهلملا کلارگلران زحلملت 

ماه حلقلو  خلودع    ٤ اندیمشم در اعتراه به عدک دریافت  
 دست به اعتراه و تحصا زدند 

 
 تجمع اعتراضی

تولیدکننده بلذر گلنلدک ملقلابلل وزارت    ١٨٣ بهما  تتمع  ٨ 
جهاد کشاورزی در اعتراه به عدک  لرداخلت یلارانله هلای  

 بذر 
 

 اعتراض کارگران به تعویق پرداخت
کارگران خع و ابلنلیله فلنلی تلراورس راه آهلا در ادامله  
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اعتراضاتشان به تتمع اعتراضی برای روز نهل  بلهلملا ملاه  
ساعت هشت صب  در محل کارشان در شهرهای ملشلتلللف  
فراخوان داده اند. ایا اعتراضات سراسلری اسلت. اعلتلراه  
کارگران به تعوی   رداخت دستملزدهلا و نلوق  لرار دادشلان  

 است. 
 

 اعتصاب ادامه دارد!
کلارگلر گلروه ملللی فلوالد اهلواز ملتلحلدانله بله    ٠٠٣٣ -

بهما کارگران فوالد اهلواز    ٤ اعتصاب ادامه میدهند. روز  
دومیا روز اعتصاب متحدانه خود را در اعلتلراه بله سله  
ماه تلعلویل  دسلتلملزدهلایشلان  شلت سلر گلذاشلتلنلد. ایلا  

 اعتراضات امروز هشت  بهما ادامه داشت. 
 

 مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع
ع جلملعلی از کلارگلران شلرکلت واحلد  ١١ بلهلملا ٨ ینشنبله 

اتوبوسرانی_تهران و حومه در اعتراه به وضعیت ناملعلللوک  
ملقلابلل سلاخلتلملان    ٠ و    ٥ های مسنونلی سلپلیلدار     روژه 

 شهرداری تهران تتمع کردند. 
 اعتصاب

بهما   کارگران میراث جهانی چغازنبیل بله علللت علدک  ٨ 
ماهه خود اعتصاب کلرده و مسلیلر ورود    ٤  رداخت حقو   

 ماشیا به ایا اثر جهانی را بستند. 
 

 تجمع اعتراضی
بهما   ملردک و جلملعلی از کشلاورزان رابلرکلرملان  در    ٨ 

اعتراه به انتقال آب رابر و نادیلده گلرفلتلا ملللم هلای  
زراعی موجود در مسیر ایا آب که موجب اختالل در کلار  
و زندگی مردک ایا منطقه می شود  در مقابل اسلتلانلداری  

 رژی  درایا شهرتتمع اعتراضی برگزارکردند. 
 

 تجمع اعتراضی
عده ای از اهالی برخی روستاهای شریلعله سلیلد علبلود ع  

خلرمشلهلر در  -سبعه ع کاظمی و رحمانیه در مسلیلر اهلواز 
بلهلملا ملاه    ٠ خرمشهر  یش از ظهر روز شنبه  -مسیر اهواز 

با خواست کار در مقابل گیلت شلر لی شلرکلت کشلت و  
 صنعت نیشنر میرزا کوچم خان تتمع کردند. 

 
 تجمع اعتراضی

حلوزه   «تلراورس »آهلا    بهما کارگران شرکت راه   ٠ روز شنبه  
زنتان در اعتراه به عدک دریافت حقو  چند ماهه تلتلملع  

 کردند 
 

 تجمع اعتراضی
بهما تتلملع اعلتلراضلی کلارگلران شلهلرداری درملقلابلل  ٠ 

 شهرداری بروجرد جهت  یگیری ح  وحقو  معو ه شان 
 

 تجمع اعتراضی
اهواز به دللیلل علقلب افلتلادن    ٥ کارگران شهرداری منطقه  

مطالبات چند ساله خود دست از کار کشلیلده و ا لداک بله  
تتمع و اعتراه در برابر ساختمان شلهلرداری ایلا ملنلطلقله  

 کردند 

 
 تجمع اعتراضی

بهما اعتصاب و تتمع اعتراضی  لرسلنلل شلرکلت    ٠ شنبه  
ملاه حلقلو     ٤   -تراورس )راه آها شمال شلر ( در داملغلان 

 ماه حقو  و ح  بیمه از  بل ولبنارند   ١ نگرفتند و  
 

 تجمع اعتراضی
آهللا زاگللرس در شللهللر صللالللحللیلله    بللهللمللا  کللارگللران راه ٠ 

)اندیمشم( در برابر ساختمان ایا شرکت تلتلملع کلردنلد.  
ملاه گلذشلتله خلود و    ٤ آنان نسبت به عدک دریافت حقو   

 نداشتا بیمه و عدک امنیت شغلی معتره هستند. 
 

 تجمع اعتراضی
بهما ماه  کارگران کاشی نیلو در اصلفلهلان    ٠ صب  شنبه  

در مقابل اداره تعاون شهرستان نلتلف آبلاد دسلت بله یلم  
تتمع اعتراضلی زدنلد. ایلا کلارگلران بلعلللت خصلوصلی  
سازی مشنالتی دارند که بمدت سه سال در بال تنللیلفلی  

 بسر می برند 
 

 تجمع اعتراضی
بهما ماه سومیا هفتله از تلتلملع کلارگلران    ٠ روز  ٠ صب   

مالیر در اعتراه به خلللف وعلده   «کیان کنرد »کارخانه  
کارفرما برای  رداخلت ملعلو لات ملزدی آغلاز شلد. ایلا  

و    ١٠ های    ماهع دستمزد و عیدی سال   ٠ ک     کارگران دست 
 را ولب دارند.   ١١ 
 

 اعتصاب 
صلبل  کلارگلران راه آهلا زاگلرس    ٨ بهما ساعت    ٠ شبنه  

 بدنبال فراخوان های اعالک شده از  بل اعتصاب کردند 
 

 تجمع اعتراضی

صب  تتملع کلارگلران راه آنهلا    ٨ بهما ساعت    ٠ شبنه  
 اسالمشهر در اعتراه به نگرفتا حقو  سنوات بیمه. 

 
 تجمع اعتراضی

تتمع کارگران راه آها شمالغرب در اعتراه بله نلگلرفلتلا  
بلهلملا    ٠ شبنه  -چندیا ماه حقو  در مقابل محل کارشان  

 صب    ٨ ساعت  
 

 فراخوان
های صنفی فرهنگیان بلا صلدور    شورای هماهنگی تشنل 

ای از مطالبات بلازنشلسلتلگلانع حلملایلت کلرد و بله    بیانیه 
 شرکت در تتمع هشت  بهما ماه فراخوان داد. 

 
 تجمع اعتراضی

کارگران سازمان ساماندهی مشاغل میلوه و    ١١ بهما ماه ٠ 
ملاه حلقلو  ملعلو له ملقلابلل درب  ٤ تره بار در اعتراه به  

 شهرداری اهواز تتمع کردند. 
 

 تجمع اعتراضی
معلمان زنتلان در اعلتلراه بله علدک    ١١ ماه   بهما ٠ شنبه    نج 

سلال ملقلابلل اسلتلانلداری  ١١ های خود  س از    تحویل خانه 
 تتمع کردند. 

 
اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری 

 بروجرد
بهما اعتصلاب و تلتلملع کلارگلران شلهلرداری بلروجلرد    ١ 

 مقابل ساختمان شهرداری بشاور یم سال حقو  معو ه  
 

 تجمع اعتراضی
بهما  تتمع اعتراضی کارکنان غار علیصلدر بله خلاولر  ١ 

 بالتنلیفی شغلی شانا. 
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 تجمع اعتراضی
هشت  بهما ماهعجمعی از کارگران کارخانه فلوالد آللیلاژی  
ایران دراعتراه به سا بازنشستگی مشاغل سلشلت وزیلان  

 آور مقابل استانداری یزد تتمع کردند. 
 

تجمع اعتراضی کارگران قراردادی اداره 
 کل راهداری و حمل و نقل 

بهما  تتمع اعلتلراضلی کلارگلران  لراردادی اداره کلل    ١ 
راهداری و حمل و نقل استان کهگیلویه و بویراحملد نسلبلت  

 به نداشتا امنیت شغلی وشرایع کاری مقابل استانداری 
 

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری 
 بروجرد

بهما اعتصلاب و تلتلملع کلارگلران شلهلرداری بلروجلرد    ١ 
 مقابل ساختمان_شهرداری بشاور یم سال حقو  معو ه 

 
تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان 
 شرکت_راه آهن_جنوب در ندیمشک

بهما  کارگران و کارکنان شرکت_راه آهلا_جلنلوب در    ١ 
ندیمشم بدلیل عدک  رداخت مزد چند ماهه مقلابلل دفلتلر  

 -مدیرعامل شرکت تتمع کردند. 
 

درگیری مردم با مأموران شهرداری در 
 بندرعباس

بهملا در  ٠ مردک در محله دو هزار در بندرعباس  روز شنبه  
هایشان توسع ملأملوران شلهلرداری    اعتراه به تشریب خانه 

با   رتاب سن  به آنها حمله کردند  و از ملحلل فلراری  
 دادند. 

 
تجمع اعتراضی کارگران کاشی نیلو در 

 اصفهان
بهما ماه  کارگران کاشی نلیلللو در اصلفلهلان در    ٠ شنبه  

مقابل اداره تعاون شهرستان نتف آباد دست به یم تلتلملع  
اعتراضی زدند. ایلا کلارگلران بلعلللت خصلوصلی سلازی  
مشنالتی دارند که بمدت سه سال در بال تلنلللیلفلی بسلر  

 می برند 
 

تجمع اعتراضی جمعی از کارگران 
 کارخانه فوالد آلیاژی ایران

بهما ماهعجمعی از کلارگلران کلارخلانله فلوالد آللیلاژی    ٨ 
ایران دراعتراه به سا بازنشستگی مشاغل سلشلت وزیلان  

 آور مقابل استانداری یزد تتمع کردند. 
 

کیان »تجمع اعتراضی کارگران کارخانه 
 مالیر «کرد

بهما ماه سومیا هفلتله از تلتلملع کلارگلران کلارخلانله    ٠ 
مالیر در اعتراه به خلف وعده کلارفلرملا   «کیان کنرد »

برای  رداخت معلو لات ملزدی آغلاز شلد. ایلا کلارگلران  
را    ١١ و    ١٠ هلای    ماهع دستمزد و عیدی سلال   ٠ ک     دست 

 ولب دارند. 
 

 اعتصاب کارگران راه آهن زاگرس
صلبل  کلارگلران راه آهلا زاگلرس    ٨ بهما ساعت    ٠ شبنه  

 بدنبال فراخوان های اعالک شده از  بل اعتصاب کردند 
 

 تجمع کارگران راه آهن اسالمشهر

صب  تتملع کلارگلران راه آنهلا    ٨ بهما ساعت    ٠ شبنه  
 اسالمشهر در اعتراه به نگرفتا حقو  سنوات بیمه. 

 
 بهمن  تجمع کارگران راه آهن شمالغرب ٧

تتمع کارگران راه آها شمالغرب در اعتراه بله نلگلرفلتلا  
 چندیا ماه حقو  در مقابل محل کارشان.  

 
های صنفی  بیانیه شورای هماهنگی تشکل

 فرهنگیان
های صنفی فرهنگیان بلا صلدور    شورای هماهنگی تشنل 

ای از مطالبات بلازنشلسلتلگلانع حلملایلت کلرد و بله    بیانیه 
 شرکت در تتمع هشت  بهما ماه فراخوان داد. 

 
تجمع اعتراضی تعاونی مسکن شرکت 

 واحد 
تعاونی مسلنلا شلرکلت    ٠ و ٥ کارگران عضو  روژه سپیدار  

سلالله تلحلویلل    ٠ واحد اتوبوسی در اعلتلراه بله تلعلویل   
ایلا  ▫▫ مسنا درمقابل شهرداری تهلران تلتلملع کلردنلدو 

 عضودارد   ٥١٣ ایا  روژه  -اعتراه هر روز ادامه دارد 
 

اعتراض کارمندان راه آهن دامغان 
 شمالشرق

بلهلملا  اعلتلراه کلارملنلدان راه آهلا داملغلان  ٠ صبل     ١ 
 ماه حقو  و ح  بیمه آنها   ٤ شمالشر  بشاور عدک  رداخت  

در سومیا روز اعتصاب کارگلران گلروه ملللی صلنلعلتلی  
 فوالد ایرانع آنان رسما تهدید به اخراج شدند 

در سومیا روز اعتصاب متلحلدانله کلارگلران گلروه ملللی  
فوالد ایرانع ملدیلر ملنلابلع انسلانلی ایلا ملتلتلملع بلزرگ  
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تولیدیع کارگران اعتصابی را تهدید بله ثلبلت غلیلبلت از  
کارع محروک شدن از کلیه ملزایلای  لرسلنلللی در روزهلای  

 عدک کارکرد و نهایتا اخراج کرد. 
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گلروه ملللی صلنلعلتلی  
فوالد به اتحادیه آزاد کارگران ایرانع ایا تهدیلد رسلملی در  
حالی صورت گرفته است که کلارفلرملای ایلا ملتلتلملع  
بزرگ فوالدع در نتیته اعتصاب کارگرانع تا دیلروز فلقلع  
تا آخر آبانماه حقو های معو ه آنان را  لرداخلت کلرده و از  

کلارگلر بله بلهلانله هلای    ٠٠٣٣  رداخت مابقی مطالبات  
 واهی خودداری مینند. 

بنا بر اظهار کارگران گروه ملللی صلنلعلتلی فلوالد ایلرانع  
کارفرما تاکنون علیرغ  تهدیدات شفاهلی کلارگلران ا لداک  
به تهدید رسمی منتوب ننرده بودع اما در دور اعلتلصلاب  
جدید ایا کارگران که از سه روز  لیلش شلروق شلده اسلت  

 وی نامه ای منتوب آنان را تهدید به اخراج کرد. 
کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایرانع عالوه بر خلواسلت  
حقو های معو ه خودع تعهد کارفرما برای  رداخت بلملو لع  
دستمزدهاع  رداخت ح  بیمه تامیا اجلتلملاعلی و بلر لراری  
بیمه تنمیلی و برکناری ملدیلرانلی هسلتلنلد کله آنلان را  

 مسبب شرایع کنونی شرکت میدانند. 
 بهما ماه   ٠  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 تجمع اعتراضی کارگران راه آهن کرج

بلهلملا    ٠ صبل  روز    ١ کارگران راه آها کرج برای ساعت  
در محل ایستگاه ملنی فلراخلوان بله تلتلملع دادنلد. ایلا  

بهما همراه با کارگران راه آهلا تلراورس    ٤ کارگران در روز  
مراغه و اسلالمشلهلر    ٥٥ در شهرهای تهرانع شاهرودع حوزه  

در اعتراه به نداشتا ایمنی شلغلللی و حلقلو لهلا ملعلو له  
کارگران تراورس در ایا اعتراضات دست از کار کشلیلده و  
با ایستادن جلوی ریل مانع حرکت  طارها شلدنلد. در سلوک  
بهما نیز کارگران تلراورس در شلملاللغلرب ملیلانله تلتلملع  

 اعتراضی بر ا کرده بودند. 
 

تجمع اعتراضی کارگران کاشی نیلو در 
 اصفهان

بهما کارگران کاشی نیلو در اصفهلان در اعلتلراه بله    ٤ 
ماه ح  بیمه و ماهها دستمزد خلود و    ١ تا    ٨ عدک  رداخت  

بالتنلیفی سه ساله بار دیگر در مقابل اداره تلعلاون نلتلف  
آباد تتمع کردند. کارگران نیلو برای ادامه اعلتلراضلاتشلان  
به تتمع در ساعت هشت صب  روز هلفلت بلهلملا فلراخلوان  

 داده اند. 
 

 اعتراض به گرسنگی و بیکاری
بهما  بستا دروازهای هفت تپه وتاکستان توسع جلوانلان    ١ 

بینار شوش روستای عیا در اعلتلراه بله گلرسلنلگلی و  
 بیناری 

 
 بستن درب کارخانه قند نیشابور

بهما  بستا درب کارخانه  ند نیلشلابلور بله دللیلل علدک    ١ 
  رداخت کرایه توسع رانندگان 

 

کارگران گروه  ٩٥١١اعتراضات متحدانه 
 ملی فوالد اهواز

کلارگلران گلروه ملللی فلوالد    ٠٠٣٣ اعتراضات متحدانه  
اهللواز اداملله دارد. ایللا کللارگللران در سللومللیللا روز  
اعلتلراضللاتشلان تللهلدیلد بله اخللراج شلدنللد. زیلر فشلار ایللا  
اعتراضات حقلو  آبلان ملاه آنلان  لرداخلت شلد. کلارگلران  

تلعلیلیلا زملان  -خواستار  رداخت با ی حقو  هلای ملعلو له 
 لرداخلت حل   -د ی  و ثابت برای  رداخت بمو ع دسلتلملزدهلا 

تسلریلع در  -بیمه تامیا اجتماعی و بر راری بیمه تنلملیلللی 
برکناری مدیران نلاکلارآملد  -راه اندازی کارخانتات تولیدی 

کارگران اعالک کرده اند کله تلا رسلیلدن بله  -ساب  میباشد 
 خواستهایشان به اعتراه خود ادامه خواهند داد. 

تجمع اعتراضی کارگران پیمانی 
 پتروشیمی تندگویان

کارگران  یمانی  تلروشلیلملی تلنلدگلویلان ملاهشلهلر حلدود  
روز است در اعتراه به مطالبات معو ه و علدک انلعلقلاد  ١٠ 

 رارداد کلاری بله صلورت نلشلوردن غلذای کلارخلانله در  
ملاه اسلت    ٥٣ اعتراه به سر میبرند. ایا کارگران حلدود  

کنند و فیش حقو لی بسلر ملیلبلرنلد.    بدون  رارداد کار می 
خواست دیگر آنها اجلرای ولرح ولبلقله بلنلدی و هلملسلان  

هزار تومان بلابلت حل  بلدی    ٠٣٣ سازی حو هاع و  رداخت  
 آب و هوا است. 

 
 تجمع اعتراضی معلمان غیر دولتی

 نت  بهما جمعی از معلمان غیر دولتی )بسته حمایتی یلا  
خرید خدمت( در یزد برای سومیا روز در اعتراه به علدک  
 رداخت ده ماه حقو  خود مقابل استانداری تتلملع کلردنلد.  
ایا معلمان هم نیا بله بلالتلنلللیلفلی اسلتلشلداملی و بله  

هزار تلوملانلی و سلطل  نلازل آن اعلتلراه    ٠٣٣ حقو های  
 دارند. 

 
بازنشستگان برای پیگیری خواستهایشان 
به تجمع برای ساعت ده صبح هشتم 

 بهمن ماه فراخوان دادند. 
بازنشستگان کشورع لشگریع تامیلا اجلتلملاعلی و فلوالد  
اعالک کرده اند که همه خواهند آمد و با  وسترهایشلان کله  
بر روی آنها خواستهایشان اعلالک شلده اسلت و  لطلعلنلامله  
هایشان به استقبال ایا روز میروند. اعتلراه بلازنشلسلتلگلان  
به تبعیضع حقو های چند بار زیر خلع فلقلرع ملحلروملیلت  
کل جامعه از بیمه های اجتماعلی چلون درملان رایلگلانع  
تحصیل رایگانع بیمه بیناری و اخلتلالس هلای و دزدی  
هاست. بازنشستگان در  طعنامه هلایشلان خلواسلتلار آزادی  
تمامی دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی و  ایان دادن بله  
امنیتی کردن مبارزات شده اند. شورای هماهنگی تشلنلل  
هللای صللنللفللی فللرهللنللگللیللان کشللور بللا اعللالک ایللنللنلله  
بازنشستگانع آیینه ی تماک نملای آیلنلده شلاغلالن هسلتلنلد  

 فراخوان به شرکت در ایا تتمع را داده است. 
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند 
 ممسنی شهرستان رستم

بهما کارگران کارخانه  ند ممسنی شهرستان رسلتل  در    ١ 
ادامه اعتراضاتشان بشاور بالتنلیفی شلغلللی وملعلیلشلتلی  
مقابل ایا واحدتولیدی تعطیل شده اجلتلملاق کلرده و اعلالک  
داشتند که تاتعییا تنلیف نهایی بله تلتلملعلاتشلان ادامله  

 خواهند داد. 
 

 کارگران
 

تحویل کانکس به بچه های روستای قلعه 
 بهادری

انجمن صنفی کارگران  ٥گزارو شماره 
برق و فلزکار کرمانشاه از ادامه کمک 
رسانی و وضعیت زلزله زدگان استان 

 کرمانشاه.
  ٥١ از زمان و وق فاجعه زلزله استان کلرملانشلاه در تلاریل   

  ١١ آ ر    ٠ دو ماه و نلیل  ملی گلذرد. در تلاریل     ١١ آبان  
انتما صنفی کارگران بر  و فلزکار کرمانشاهع جملعلی از  
فعالیا کارگری مریوان و فعالیا مدافلع حلقلو  کلودکلان  
گزارش مشترکی از وضغیت زلزله زدگان و فعالیلت هلای  
انتاک گرفته توسع ایلا تشلنلل و فلعلاللیلا کلارگلری و  
کودکان در امر کمم رسانی به آسیب دیلدگلان ملنلطلقله  

 منتشر نمودند. 
گزارش دوکع شامل ادامه فعالیت های کملم رسلانلی و  
تشری  وضعیت زلزله زدگان بعد از دو ماه و نلیل  از زملان  

 و وق آن می باشد. 
 ادامه فعالیت های کمم رسانی به زلزله زدگان  

فعالیا انتما صنفی کارگران بر  و فلللزکلار کلرملانشلاهع  
اتحادیه آزاد کارگران ایرانع کانون مدافعان حلقلو  کلارگلر  
و فعالیا مدافع حقو  کودکان هلمل لنلان بله جلملع آوری  
کمم های مردک ادامه داده و با حضور خود در ملنلطلقله  
زلزله زده ضما توزیع ا الک کمنیع در جلهلت کلملم بله  
کاهش رنج ها و آسیب های روحلی ملردک مصلیلبلت دیلده  
تالش کرده اند. ایا نوق فلعلاللیلت هلا تلا هلنلگلاملی کله  
امنان جمع آوری کمم های انساندوسلتلانله ملردک وجلود  
داشته باشد ادامه خواهند یافت. اما با توجله بله وضلعلیلت  
فالکت بار و تنگدستی عمومی که بیشلتلر از ایلاع تلوان  
کمم رسانی از جانب مردک میسر نلملی بلاشلدع ضلرورت  
دارد به وور عمومی و سراسری به ال یلدی دوللت نسلبلت  
به وضعیت هولنا  زللزلله زدگلان اعلتلراه کلرده و تلا  
وضعیت غیر انسانی زلزله زدگلان فلتلایلع دیلگلری را بله  
دنبال نیاورده استع تأمیا کلیه ملللزوملات زنلدگلی بلرای  
زلزله زدگان توسع دوللت را بله یلم خلواسلت تلوده ای  

 تبدیل کرد. 
 وضعیت زلزله زدگان  

اگر چه زلزله زدگان به همت انسان دوستی متحدانه ملردک  
سراسر ایران و هم نیا انسانهای شریف بسلیلاری از نلقلاط  
دیگر دنیاع کمم های فراوانی شامل نلیلازملنلدی هلای  
اولیه و ضلروری را دریلافلت نلملودنلد و علالوه بلر وجلود  
کمم های بی دریل  و فلراوان ملادیع حضلور گلرک و  
سرشار از احساسات انساندوستانه مردمی که از نلقلاط دور  
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و نزدیم چه از داخل و چه از خارج توانسته بلودنلد خلود  
را به منطقه برسانندع تسنینی هر چند مو لتلی بلر درد و  
آالمشان بودع املا بله تلدریلج بلا کل  شلدن حضلور ملردک  
انساندوست در منطقه آسیب دیدهع بازماندگلان از زللزلله بله  
خاور برآورده نشدن انت اراتشلان از  لبلیلل داشلتلا سلر لنلاهع  
امنانات رفاهی و بهداشتی و تحصیلیع بلی تلأملیلنلی و  
بی درآمدی و ندیدن روزنه ای از کملتلریلا املیلدی بلرای  
اداره و تأمیا نیازمندیهای زنلدگلی در فلردای خلود کله  
همه اینها از تبعات شانه خالی کلردن دوللت از  لذیلرش و  
انتاک وظایف بی چون و چرای خود در ایلا راسلتلا اسلتع  
حس بی  ناهی بر ا هانشان مستولی گشته و اکجرا دچلار  

 افسردگی و یأس و ناامیدی گشته اند. 
باوجود هتوک هوای سرد زیر صلفلر درجله و بلارش بلرف و  
باران و بادهای تند در منطقهع هلنلوز بلیلشلتلر خلانلواده هلا  

درصلد    ٤٣ فا د کاننس هستند. به گفته مقامات دولتی  
از مردک زلزله زده زیر چادر زندگی می کلنلنلدع هلر چلنلد  
که ایا آمار وا عی نیست. در ملنلطلقله بله راحلتلی  لابلل  
رؤیت است که در هر محله و هلر جلا کله اسلنلان زللزلله  
زدگان بر  لا اسلت تلعلداد چلادرهلا چلنلدیلا بلرابلر تلعلداد  
کاننسها است. با ابا وجود از میان کاننسها هل  کلاملال  
مشهود است که تعداد کاننسهایی کله ملردک بلا هلزیلنله  
خود خریداری کرده و به زللزلله زدگلان تلحلویلل داده انلدع  

 چندیا برابر تعداد کاننسهای دولتی می باشند. 
میلیون تلوملان کلملم    ٠ دولت که  رار بود به هر خانواده  

بالعوه  رداخت کندع حاال در ازای تحویل هر کلانلنلسع  
هزینه آن را به ولور  سلطلی از خلانلواده دریلافلت کلنلنلده  
باز س می گیرد. به خاور نپرداختا هزینه مصلرفع آب و  
بر  کاننسها را  طع می کنند و زلزله زدگان سلاکلا در  
کاننسهایی که مردک به آنها کمم کرده انلد را بله زور  

 بیرون می کنند.  
حاصل متموعه شرایطی که تلا املروز بله خلاولر  صلور  
دولت از انتاک وظایفش فاجعه دیدگلان زللزلله را احلاوله و  
محصور کرده استع بیماری و مرگ و میر ناشلی از بلی  
سر ناهی در سرمای چند درجه زیر صفر و ملحلروملیلت از  
بسیاری از امنانات رفلاهلیع بلهلداشلتلی و بلوجلود آملدن  
فضای یأس و ناامیدی و شیوق خودکشی در ملیلان ملردک  

ساله از تلب    ٥ مصیبت دیده است. مرگ سارینا کود   
 «نلاوه فلره »و تشنج به خاور نداشتا سر ناه در روسلتلای  

  ١٠ ماهه و دخلتلر    ٤ سر ل  هابع مرگ محمد کود   
ساله در چادرهای روستاهای اوراف سر ل  هاب ولی دو  

  ١١ سه روز گذشتهع مرگ چندیا نفر در شب سوک بهلملا  
از شدت سرما )به گفته نماینلده اوراملانلات در ملتلللس(ع  

نفر و ا داک سر رست خانواده بله آتلش    ٥٣ خودکشی بیش از  
زدن خود و زن و دو فرزندش به همراه چادرشان تنها نلملونله  
های رسانه ای شده از فاجعه ای است کله  لس از و لوق  

 زلزله در حال گسترش و عم  یافتا است. 
انللتللمللا صللنللفللی کللارگللران بللر  و فلللللزکللار کللرمللانشللاه  

 ٠/١١/١٠١١ 
 

بر گرفته از کانال انجمن کارگران برق و 
 فلزکار کرمانشاه

این تو بمیری از آن تو بمیری ها 
 نیست!

 یاسر ریگی  فعال صنفی معلمان
گلویلد بلرای آن کله    جمهوری ملی   موالوردیعدستیار رئیس 

صدای مردک شنیده شودع بوستان گفت وگو یا  ار  اللله  
 تواند محلی برای تتمعات آراک باشد./ایسنا"   می 

خان  موالوردی مردک را به  ار  راهنمایی می کلنلد تلا  
صدای اعتراضشان شنیده شود! چرا کله صلدای اعلتلراه  
ایا مردک در خلیلابلان بلرای ایشلان کلرکلنلنلده و بلاالتلر از  
فرکانس تحمل گوش ایشان و درنتیته غیلر  لابلل شلنلیلدن  

 است!  
ایشان ایا بار مردک را به خانه هایشان هدایت نمی کلنلد تلا  
چهار سلال بلعلد کلللیلدی بلرای بلازکلردن درهلای بسلتله  
رونمایی شود. چون می داند مردک گرسنه و بلیلنلار خلانله  
ای برای رفتا ندارند.  س همان  ار  برای آنها بلهلتلریلا  
جاست. جلوی چش  نباشنلد بلهلتلر اسلت . ملجلل کلارتلا  
خوابی که بهتر است گوشه خیابان نباشلد و جلایلی بلاشلد  

 که دیده نشود تا حقو  شهروندی ه  حفظ شود! 
البته زندان ه  جای خوبی است برای ایلنلنله ایلنلهلا دیلده  
نشوند. مگر همیشه زندان راهگشا نبودی آری املا ایلنلبلار  
یم مشنل هست  ایلا هلمله آدک در زنلدان جلای نلملی  
گیرند. لعنتی ینی دوتا نیستند!  س هملان  لار  بلهلتلر  

 است. آواز کرکس ها در  ار  خوش تر است! 
شاید  ها امنیتی ایشان و مشلاوران دوللت او را بله ایلا  
راهنار می کشاند که باید همواره جمعیت به خیابلان آملده  
را در گوشه ای متمرکز و سرکوب و یا البته ملحلتلرملانله  
به ون و زندان هدایت کرد. اما ایلا روش هل  دیلگلر زیلاد  
خلوب نلیلسلت و بلا روح حللقلو  شلهلرونلدی نلاملتلنلاسللب  
است . س همان  ار  بهتر است تا هرچله ملی خلواهلنلد  

 داد بزنند. داد بزنید تا خفه شوید! خیلی متمدانه است! 
البته ایشان تاکید می کلنلد کله  لار  ملنلانلی بلرای  
تتمعات آراک است. د ت کنید آراک! حواسلتلان بلاشلد ایلنلتلا  
 ار  است نه سللول انلفلرادی کله هلرچله فلریلاد بلزنلی  
صدایت شنیده نشود. اگر میشواهلی بلیلشلتلر از حلدملتلاز  
فریاد بزنی و نا آراک باشی به جای دیگری هدایت خلواهلی  
شد.  س به همیا حقو  شهروندی  لنلاعلت کلا و کلیلف  

 ت اهرات آرامت را ببر!  
اما ایشان به عنوان سشنگوی اتا  هلای فلنلر دوللت بله  
خوبی می دانند که اعتراضات ادامله خلواهلد داشلت کله  
چنیا به دنبال راهنار برای اعتراضات بلعلدی هسلتلنلد. و  
البته مجل همیشه راهنار حل کردن مشنل ملردک نلیلسلت.  
چلراکلله بللرای حللل مشللنللل یللم مشللت آشللوب گللر و  
اغتشاش گر و سوریه ای کا مملللنلت راهلنلاری وجلود  

 ندارد.  س همان  ار  بهتر است! 
سرکوب با ژست احتراک به حقو  بشر و ولبلقله ملتلوسلطلی  
راهنار تنراری اصالح ولبان و اعتدالیلون بلرای سلرکلوب  
نرک است. اما آن ه اینبلار  ضلیله را  لیل لیلده ملی کلنلد  
تفاوت جنس مردمی است که اینبار به خلیلابلان آملده انلد.  
مردمی که نمی توانند آراک اعتراه کنند. باید گفلت ایلا  
بازی دیگر بازی حقو  بشری و حقو  شهرونلدی نلیلسلت.  
ایا مردک به دنبال بازی رنگهلا نلیلسلتلنلد کله آنلهلا را بله  
 ار  با چما های سبز و گل های بنفش هلدایلت کلرد.  
ایا بار  ضیه خیلی جدی است. نانع کار وآزادی را نلملی  
توان با لبشند دیپللملاتلیلم و بلازی رنل  هلا و حلقلو   
شهروندی سرکوب کرد. مشنلل نلان و کلار و آزادی را  

 فقع می توان با نان و کار و آزادی حل کرد و الغیر! 
در یم کالک باید به ایشان و دوستان شان از اعلتلداللی و  
اصالح ولب گفت  " ایا تو بمیری از آن تلو بلملیلری هلا  

 نیست"!. 
 

زاده  جلسه بازپرسی نجیبه صالح
 برگزار شد

تشنیل  رونده امنیتی برای نتیلبله صلالل  زاده را شلدیلدا  
 محنوک میننی  

زاده هلملسلر ملحلملود صلاللحلی از فلعلاللیلا    نتیبه صلالل  
ملاه در شلعلبله سلوک    بلهلملا   ٨ کارگری امروز یلنلشلنلبله  

” تلبلللیل  علللیله نل لاک “ دادگستری شهرستان سقز به اتهلاک  
تفهی  اتهاک شد. وی  س از اتماک جلسه بلاز لرسلی بلا  لرار  
جواز کسلب تلا زملان بلرگلزاری ملراسل  دادگلاه بصلورت  

 مو ت آزاد شد. 
اتهاک اصلی نتیبه صال  زاده دفلاق از حلقلو  کلارگلران و  
مبارزات همسرش محمود صالحلی در زملانلی کله او در  
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زندان بود. نتیلبله صلالل  زاده در بلیلانلیله هلایلش هلملواره  
خواستار آزادی همسلرش و تلملاملی کلارگلران زنلدانلی و  
زندانیان سیاسی شده بود. او اللگلوی درخشلانلی از نلقلش  
خانواده های برای آزادی عزیزان در بندشان بلود. تلهلدیلد و  
فشار بر روی خان  نتیبه صلالل  زاده را شلدیلدا ملحلنلوک  
کنی .  رونده امنیتی تشنیل شده برای او و برای فلعلاللیلا  
کارگری و معلمان معتره و تملاملی زنلدانلیلان سلیلاسلی  
باید بسته شود و احناک زندان صادره شده بلرای آنلهلا بلایلد  

 فورا لغو شود.  
زندان کردن انسانلهلا بلشلاولر علقلایلدع بلیلانع تلالش بلرای  
تشنلع و داشتا تحزب و غیره یعنلی نلقلض آشلنلار  لایله  
ای تریا آزادی ها در جامعه. تملاملی زنلدانلیلان سلیلاسلی  
باید فورا آزاد شوند. ما خواستار وسیعلتلریلا آزادی هلا در  
سط  جامعه از جمللله حل  تشلنللع حل  اعلتلصلابع حل   

 تتمعع آزادی بیانع آزادی عقیده هستی .  
 کمپیا برای آزادی کارگران زندانی 

 شهال دانشفر 
 ١١ بهما    ٨ 

shahla.daneshfar ٥@gmail.com 
http://free-them-now.com/ 

 

اتحادیه کارگران حمل و نقل مینیاپولیس 

آمریکا با سندیکای شرکت واحد و هفت 
 تپه اعالم همبستگی کرد

ایا بیانیه حمایتی از سوی رایان تیمللیلاع ریلیلس اتلحلادیله  
ادغاک شده حمل و نقل محلیع مینه سوتاع ایلاالت ملتلحلده  

 منتشر شده است.    ٥٣١٨ ژانویه    ٥٤ امرینا در  
 متا کامل بیانیه را در زیر میشوانید  

 دوستان عزیز در حمل و نقل ایران  
هنگامی که بیانیه سلنلدیلنلای کلارگلران حلملل و نلقلل  

دیلدک بله   SocialistWorld.netعملوملی تلهلران را در  
عنوان یم سوسیالیست و فعال اتحادیه ای به وجد آملدک.  

دسلتلملزدهلای    –شرایع کاری که شما توصیف کرده ایلد  
خع فقریع خصوصی سازیع  یمان سپلاریع و حلمللله بله  

اگر چه به مراتب به درجلات شلدیلدتلری    –امنیت شغلی  
اعمال می شود هملان هلایلی هسلتلنلد کله رانلنلدگلان در  
شهرهای مشابه در ایاالت متلحلده ملتلحلملل ملی شلونلد.  
خوشبشتانهع ما هنوز در معره آن سلرکلوب ر یلالنله ای  

 که شما وصف کرده اید  رار نگرفته ای .  
کارگران و سوسیالیست ها در ایاالت متحدهع کله دوللتلش  
در گذشته از دینتاتوری های تلبلهلنلاری هلمل لون شلاه  
حمایت می کرده و اکنلون نلیلز در  لی سلللطله بلر ملردک  
خاورمیانه استع وظیفه ویژه ای برای اعالک همبستگلی بلا  

مبارزه کارگران ایران علیه دینتاتوریع ریاضت ا لتلصلادی  
و سرکوب حقو  دمنراتیم دارند. ما مشلاللفلت خلود را  
با هر گونه تالش مداخله جویانه از سوی رژیل  تلراملپ و  
سایر دولت های امپریالیستیع که در خدمت سلود شلرکلت  
های بزرگ و نه خدمت نیازهای کارگران هستنلدع اعلالک  

 می داری .  
به عنوان کارگرع ما تنها بلر نلیلروی خلود تلنلیله داریل .  
مبارزه شما برای ایتاد اتحادیه هلای مسلتلقلل کلارگلریع  
در اوج رژی  سرکوبع الگویی از شلهلاملت اسلت. ملا بلا  
تماک وجود از تالش شلملا بلرای ایلتلاد اتلحلادیله مسلتلقلل  
کارگری حمایت کرده و از میلنلیلا لوللیلسع ملیلنله سلوتلاع  

 همبستگی خود را با شما اعالک می دارک.  
مبارزه اتحادیه های مستقل زیربنای  درتمند ایتاد جنلبلش  
توده ای کارگران و تهیلدسلتلان در ایلرانع نله تلنلهلا بلرای  

داری و ایلتلاد    سرنگونی دینتاتوری بلنه براندازی سرمایه 
جامعه ای سوسیالیستی است. ایا سلرمشلقلی از دالوری  
برای کارگلران در سلراسلر جلهلان اسلت. ملتلرصلد اخلبلار  

 تحوالت آتی هست . همبستگی همیشگی با شما! 
رایان تیملیاع رییس اتحادیه ادغاک شده حمل و نقل ملحلللیع  

 مینه سوتاع ایاالت متحده امرینا  
   ٥٣١٨ ژانویه    ٥٤ 

 برگرفته از اخبار روز 
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در سومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی 
صنعتی فوالد ایران، آنان رسما تهدید به 

 اخراج شدند
در سومیا روز اعتصاب متلحلدانله کلارگلران گلروه ملللی  
فوالد ایرانع ملدیلر ملنلابلع انسلانلی ایلا ملتلتلملع بلزرگ  
تولیدیع کارگران اعتصابی را تهدید بله ثلبلت غلیلبلت از  
کارع محروک شدن از کلیه ملزایلای  لرسلنلللی در روزهلای  

 عدک کارکرد و نهایتا اخراج کرد. 
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گلروه ملللی صلنلعلتلی  
فوالد به اتحادیه آزاد کارگران ایرانع ایا تهدیلد رسلملی در  
حالی صورت گرفته است که کلارفلرملای ایلا ملتلتلملع  
بزرگ فوالدع در نتیته اعتصاب کارگرانع تا دیلروز فلقلع  
تا آخر آبانماه حقو های معو ه آنان را  لرداخلت کلرده و از  

کلارگلر بله بلهلانله هلای    ٠٠٣٣  رداخت مابقی مطالبات  
 واهی خودداری مینند. 

بنا بر اظهار کارگران گروه ملللی صلنلعلتلی فلوالد ایلرانع  
کارفرما تاکنون علیرغ  تهدیدات شفاهلی کلارگلران ا لداک  
به تهدید رسمی منتوب ننرده بودع اما در دور اعلتلصلاب  
جدید ایا کارگران که از سه روز  لیلش شلروق شلده اسلت  

 وی نامه ای منتوب آنان را تهدید به اخراج کرد. 
کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایرانع عالوه بر خلواسلت  
حقو های معو ه خودع تعهد کارفرما برای  رداخت بلملو لع  
دستمزدهاع  رداخت ح  بیمه تامیا اجلتلملاعلی و بلر لراری  
بیمه تنمیلی و برکناری ملدیلرانلی هسلتلنلد کله آنلان را  

 مسبب شرایع کنونی شرکت میدانند. 
 بهما ماه   ٠  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

سند تهدید کارگران گروه ملی صلنلعلتلی فلوالد ایلران بله  
 اخراج 

 

 گزارو
 

 واکاوی اعتراضات مردمی اخیر در ایران: 
   گفتگو با جعفر ابراهیمیع فعال صنفی معلمان  

یابی از  اییا به بلاال دسلت    ایا جنبش  ادر است به سازمان 
  یدا کند 
در روزهای گذشته شاهد اعلتلراضلات خلیلابلانلی      بیدارزنی  

دی ماه از مشهدع کلاشلملرع    ٠ مردک بودی ع اعتراضاتی که  
نیشابور و شاهرود شروق شد و در روزهای بعد به شلهلرهلای  
کوچم و بزرگ نل لیلر سلنلنلدجع بلانلهع شلیلرازع دورودع  

    زنلتلانع اردبلیللع هلملدانع  لزویلاع     رشتع الهیتانع     کرمانع 
کرمانشاهع تلهلرانع نلتلف      آبادع اصفهانع تاکستانع کرجع   خرک 

    تلویسلرکلانع نلهلاونلدع  ل ع  لهلدریلتلانع     شلهلرع   آبادع خمینی 
ایالکع زاهدانع اهوازع ایلذهع چلابلهلارع  شل ع      ارومیهع ساریع 

سلاوهع      ملحلملدیلهع     آبلیلمع     الیگلودرزع آمللع بلاغلملللمع 
مالیرع ابهرع سمنانع بلهلشلهلرع      شهرکردع     بندرعباسع     تنناباع 

شللهللرع شللهللرضللاع خللمللاکع  للزویللاع ارا ع    خللویع شللاهللیللا 
گسلتلرش یلافلت.  ▫  تاکستانع گناوهع خرمدره و مراغه و  

نلفلر کشلتله شلدنلد.    ٥٣ ها بیلش از    در جریان ایا اعتراه 
هلا بلازداشلت شلدنلد و ملوج    بسیاری در خلیلابلان و خلانله 

ها به دانشتویان و فعاالن ملدنلی رسلیلد. بلرای    دستگیری 
رغل     تحلیل آن ه که گذشته و نیز در برخی منلاول  علللی 

سرکوب به اشنالی هر چند کوچلم  هلمل لنلان ادامله  
داردع به سراغ فعاالن ملدنلی و تلحلللیلللگلران سلیلاسلی و  

ای  تا نقطه ن ر آنها را در رابطه با چلیلسلتلی    اجتماعی رفته 
انداز آن جویا شوی . گلفلتلگلویلی    ها و چش    و بستر  اعتراه 
خوانید با جعفر ابراهیملیع فلعلال صلنلفلی    که در ادامه می 

 معلمانع ترتیب داده شده است. 
عنوان یم فعال حقو  صنفی اعتراضلات اخلیلر را    شما به 

  ٨٨ بینید و چه تفاوتی میان آن با اعلتلراضلات    چگونه می 
 دانیدی   می 

ای و فراگلیلر شلد از    که به سرعت توده   ١١ ماه    جنبش دی 
شده برخاست و چون بلر  لایله تضلاد    عم  مطالبات سرکوب 

تلوانسلت    اصلی و مه  شناف وبقاتی بروز  یدا کلرد نلملی 
آملیلز را    هلای تلبلعلیلض   نسبت به سطوحی که ایا مناسبلت 

تللوجله بلاشلد بله خللاولر هللملیللا    کلنلنللد بلی   بلازتلولللیلد مللی 
گیری شعارها به سمت اعتراه به  ساختار سلیلاسلی    جهت 

 ن اک حاک  سو   یدا نمود. 
دارد. در    ٨٨ های اساسی با اعتلراضلات    ایا جنبش تفاوت 

یم جناح از حنومت به خاور بلازگشلت بله  لدرتع    ٨٨ 
ساله و تقلب در انتشابات را مورد نقلد  لرار داد    ٤ عملنرد  

و کوشید مردک را به خیابان بلیلاورد و جلنلاح ملقلابلل ایلا  
حرکت را سرکوب و رهبری بشش حاکمیلتلی را تلطلملیلعع  
مرعوبع دستگیر و محصور نلملود و جلنلبلش بله ملحلا   
رفت. اما بشش مستقل آن جلنلبلش یلا سلرخلورده شلد یلا  
معتره با ی ماند و ممنا است همیلا بلشلش املروز در  

 ت اهرات سراسری حضور داشته باشند.  
در انتشابات سلاللهلای    ٨٨ بششی از رهبری جنبش در سال  

به موضع  درت برگشتنلد هلر چلنلد هلرگلز از    ١١ تا    ١٥ 
دایره ن اک خارج نبودند که املروز و در خلالل اعلتلراضلات  

توان جایگاه آنان را در موضع سرکوب حلرکلت    دی ماه می 
 لور و علبلدی تلا    گیری جالیی   مردک تحلیل نمود از موضع 

توان به وضوح دید که آنها از جلنلاح    خاتمی و روحانی می 
انلد از ایلا ملنل لر    مقابل در سرکوب جنبش  یشی گرفلتله 

هلای کلملی و کلیلفلی فلراوانلی    تفلاوت   ٨٨ با    ١١ جنبش  
 دارد. 

را یم جنبلش ولبلقله    ٨٨ در بعد وبقاتی بسیاری جنبش  
کنند املا بلررسلی بلدنله اجلتلملاعلی    متوسطی تحلیل می 

دهلد    جنبش بشصوص افرادی که زندان رفلتلنلد نشلان ملی 
که جنبش فراوبقاتی بود اما هژمونی با مطالبات ولبلقله  
متوسع بود و مشنالت وبقه کارگر و فلرودسلتلان علملده  

ایللا مللطللالللبللات مللطللرودان و    ١١ نلبللود. امللا ایللنللم در  
فرودستان است که به سط  شعارهای جنبش علروج نلملوده  

جلدا    ٨٨ است. ایا جنبش با ماهیت وبلقلاتلی خلود را از  
کللنللد. بلله خللاوللر هللمللیللا فللعللاالنع روشللنللفللنللران و    مللی 

کنند ویفی هستند کله    دانشتویانی که از مردک دفاق می 
اند. به عبارتی کسلانلی    همواره مدافع منافع فرودستان بوده 

که منافع وبقاتی آنها در گلرو حلفلظ وضلعلیلت ملوجلود  
است به خاور سویه رادینال و وبقاتی ایلا ملطلاللبلات در  

 توانند شعار مردک را زمزمه کنند.   خلوت خود ه  نمی 
یم تفاوت دیگر بعد جغرافیایی ایا جنبش است کله بلاز  

تلهلران و    ٨٨ متاثر از بلعلد ولبلقلاتلی آن اسلت. در سلال  

شهرهای بزرگ در اعتلراضلات حضلور داشلتلنلد. در ایلا  
ای هل  درگلیلر    روزها شهرهای کوچم و محالت حاشیه 

توان جنبش را سلراسلری و فلراگلیلر     هستند. از ایا بعد می 
 تحلیل نمود. 

کنید منشا و بستر سراسری شدن ایا اعلتلراضلات    فنر می 
چه بودی چه چیزی  ابلیت چنیا بسیج جلملعلیلتلی را در  

دهلی شلد    شهرهای مشتلف ایتلاد کلردی چلطلور سلازملان 
 براساس شواهد شمای 

کنند تلوللد جلنلبلش    کسانی که جامعه را ایستا تحلیل می 
بلیلنلنلد.    آملیلز ملی   را منلانلیلنلی و آنلی و حلتلی تلوهل  

استمرارولبان ملبس به اصلالح و اعلتلدال هلملیلا کلار را  
هلدف و    کردند و کوشیدند بی رهبر بودن جنبش را بله بلی 

کور بودن تعمی  داده و بلانلد ر لیلب را علاملل تلوللد ایلا  
حرکات تحلیل کنند اما مساله ایا اسلت کله بسلتلرهلای  
ا تصادی و اجتماعی و سیاسی ایا جنبش برای آنلان کله  

 چش  دیدن دارند هویدا است. 
هلاع گلرانلی و بلیلنلاری    فساد ساخلتلاری در تلملاک حلوزه 

افسارگسیشته همراه با سیست  رانلتلی و دزدی حلاکل  بلر  
های اجلتلملاعلی در کلنلار فلقلدان اعلتلملاد    ا تصادع آسیب 

هلای    عمومی به حاکمیت و امید بله آیلنلدهع فلقلدان آزادی 
در عللرصلله اجللتللمللاعللی و سللرکللوب  ▫  اجللتللمللاعللی و  

یلابلی    هلای سلیلاسلی و ملدنلیع سلرکلوب تشلنلل   فعالیت 
مستقلع فقدان سازوکلار دملوکلراتلیلم و مشلارکلتلی و  

در حوزه سیاسی و علدک  ▫  فقدان اشنال مشتلف آزادی و  
از  ▫   ذیرش تنوق فرهنگی و مدارا با عقاید ملشلتلللف و  

ساز اعتراضات اخیر است کله بلا ملرور    جمله عوامل زمینه 
اعتراضات سراسری ملعلللملانع بلازنشلسلتلگلانع کلارگلرانع  
زندانیان سیاسی و مالباختگان و ولرفلداران سلایلر ملذاهلب  

 های ایا اعتراضات را مشاهده کرد.   توان ریشه   می 
اما آن چیز که  درت بسیج علملوملی را داشلت تضلاد و  
مساله اصلی جامعه یعنی گرانی و فقر رو بله فلزایلنلده و  
ست  وبقاتی بود. برای مردک عادی سرکلوب ملعلیلشلت و  

تلر از اشلنلال    سازی نلیلروی کلار ملللملوس   دستمزد و ارزان 
دیگر سرکوب است و ایا مساله موتور ملحلر  حلرکلت  

که ایا تضاد به سود مردک و وبلقلات تلحلت    بود و مادامی 
 ست  حل نشودع جنبش ادامه خواهد داشت. 

های دیگر از جمله جنبش اعلتلراضلی ملعلللملان در    جنبش   
توانلنلد داشلتله    مواجهه با ایا اعتراضات چه روینردی می 

 باشندی 
کلنلنلده مشلشل     جنبش معلمان تا حدودی سازمان رهبلری 

بلنلدی شلده اسلت املا فلراگلیلر و    داردع مطالبلات صلورت 
عمومی نیست و بیشتر هوادارانش درون صلنلف اسلت املا  
نگاهش رو به جامعه است به عبارتی  ا در صلنلف دارد و  

 گیری جنبش رو به جامعه است.   جهت 
جنبش اعتراضی امروز مطالبات کلی دارد و به ظلاهلر آن  

کننده مشلشل  را نلدارد املا در دل خلود    سازمان رهبری 
یابی از  اییا بله بلاال دسلت  لیلدا     ادر است ه  به سازمان 

ای    کند و ه  در مسیر مبارزه رهبران ملقلطلعلی و ملرحللله 
تلر و    خود را ایتاد نماید اما ملطلاللبلاتلش فلراگلیلر و علاک 

 های صنفی است.   تر از جنبش   رادینال 
در بسیاری از موارد بله خصلوص در بلعلد ملعلیلشلتلی و  
ا تصادیع جنبش معللملان ملطلاللبلاتلش هلملان ملطلاللبلات  
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مردمی است مجل نه به فقر و گرانی و تالش برای حلقلو   
و دستمزد باالی خع فقر. جاهایی که ملعلللملان از آزادی  

گویلنلد هلملان جلایلی اسلت کله    فعالیت صنفی سشا می 
 مردک خواهان آزادی و دموکراسی هستند. 

یم ننته بسیار مه  در بعد جغرافیایی جنلبلش ملعلللملان  
یم جنبش سراسری است و تنها جنبشی بلوده اسلت کله  

حرکت سراسلری داشلتله اسلت املا    ١ سال گذشته    ٤ وی  
وسعت سراسری و فراگیر بلودن جلنلبلش اعلتلراضلی ملردک  

 بسیار بیشتر از جنبش معلمان است. 
یللم نللنللتلله جللالللب دیللگللر ایللنللنلله جللنللبللش مللدنللی و  

هلای گلذشلتله هلملواره    آملیلز ملعلللملان ولی سلال   مسالمت 
سرکوب شده است و فعاالن جنبش اخراجع تلبلعلیلد و زنلدان  

گاه متوز به معلمان داده نشده اسلت و املروز    اند. هی    شده 
دولت مدعی است اعلتلراه حل  ملردک اسلت وللی بلایلد  

آمیز باشد و سوال معلمان ایا است چرا حلاکلملیلت    مسالمت 
و دولت به صورت مستمر حرکت صنفی را سرکلوب کلرده  
استی چرا معلمان در زندان هستندی چرا ملتلوز فلعلاللیلت  

هی  کس به اندازه معلملان  لوشلاللی  ▫  شودی و    داده نمی 
کند. همیا در  علیلنلی از    بودن ایا ادعا را در  نمی 

مطالبات مردک است که کانون هلای صلنلفلی ملعلللملان و  
شورای هماهنگی تشنل های صنفی فرهنگلیلان ایلران و  
فعاالن  یشرو صنفی را در وی روزهای اخلیلر در ملوضلع  

 حمایت و همراهی با مطالبات سراسری مردک  رار داد.  
بلیلنلیلدی چله    انداز ایلا اعلتلراضلات را چلگلونله ملی   چش  

 سناریوهایی برای آن متصور هستیدی 
ولللبلان و    یم سناریو هلملیلا سلنلاریلوی ملتلحلد اصلالح 

کلوشلنلد بلا زدن نلقلاط ملتلر لی    اصولگرایان است که می 
هلویلت و    جنبش و عمده کردن ایلنلنله جلنلبلش کلورع بلی 

زا است با سرکوبع جنبش و مطالبات ملردک را بله    خشونت 
محا  ببرند. در صلورت بلروز ایلا شلرایلع کله نلیلازملنلد  
گسترش سط  سرکوب و خشونت است جنبلش بله صلورت  
مقطعی ممنا است خاموش شلود املا چلون تضلادهلای  
بنیانی را حل ننرده است هر لح ه ممنا است ملطلاللبلات  
به سط  خیابان برگردد ایا جنبش از دینامیستی بلرخلوردار  

 است که سرکوب مطل  آن غیرممنا است. 
یم سناریوی محتمل دیگر ایا اسلت کله حلاکلملیلت و  

نشینی کندع به بششی از مطالبات  لاسل  دهلد    دولت عقب 
و تنش را کاهش دهد. اما ایا با ماهیلت دوللت در تضلاد  

سلازی    سازی نیروی کلارع خصلوصلی   است دولتی که ارزان 
یابلی مسلتلقلل را در دسلتلور کلار دارد    و سرکوب تشنل 

 چگونه  ادر است بر مساله بیناری غلبه کندی  
عنوان نمونه متللس در هلملسلویلی بلا دوللت در ملیلان    به 

را تصلویلب کلردع    ١٠ اعتلراضلات اخلیلر کلللیلت بلودجله  
هلا خلود یلنلی از علللل    ای که بلروزش در رسلانله   بودجه 

 اعتراه مردک بود. 
یم سناریوی محتمل ه  حرکت جنبش به سلملت ایلتلاد  

بلنلدی ملطلاللبلات اسلت. اگلر    سازمان و شبنله و صلورت 
ای از مسیر تحول جامعله بلدانلیل  و نلگلاه    جنبش را مرحله 

 ویا داشته باشی  هر سناریوی محتمل بله سلود سلنلاریلوی  
 آخر تعییا تنلیف خواهد شد. 

تلوانلد ملنلشلا اثلر در    چنلیلا اعلتلراضلاتلی چلگلونله ملی 
 های کالن باشدی   سیاست 

ایا اعتراضات اگر منتر به بروز و ظهور نلیلروهلایلی شلود  
که در سپهر سیاسی ایران چلیلزی فلراتلر از بله اصلطلالح  

ولبانع حاف ان شرایلع ملوجلودع بلرای    اصولگرایان و اصالح 
عرضه دارندع بر مطالبات وبقات فرودست تلاکلیلد کلنلد و  
به مناسبات دموکراتیم و مشارکتی باور داشلتله بلاشلد  

تواند منشا تغییرات اساسی گردد. وبیلعلی اسلت ایلا    می 
هلای    تواند یم جریان راست یا انشعلاب از جلریلان   نیرو نمی 
ولب و اصولگرا بلاشلد. نلیلروی آللتلرنلاتلیلوع نلیلروی    اصالح 

 مردمی متشنل و سازمان یافته است. 
 

مردم نگران جان زلزله زدگان غرب 
کشور، بی خانمانها، کودکان کار و 
 خیابان و کارتن خوابها هستند!

 
با گذشت هفته ها از و وق زلزله و در  لی آن ورود ملوج  
برف و سرمای شدید به کشورع زن  خطری بله صلدا در  
آمده است. مرگ حدا ل دو نلوزاد در اثلر سلرملا و نلبلود  
امنانات اولیه و سر ناه زمینه را برای احتمال و وق فلاجلعله  

 ای جبران نا ذیر گوشزد می کند!  
درجله زیلر صلفلر    ٥٣ دمای هوا امشب در بعضی نقاط تا  

خواهد رسید و ناتوانی مدیران کشلوری در هلمله سلطلوحع  
هرگونه امیدی را بلرای تلغلیلیلر در شلرایلع اسلنلان بلی  
سر ناهانع از بیلا بلرده اسلت. املا صلحلبلت از ملرگ و  

 زندگی انسانهاست  چگونه می توان بی تفاوت بودی 
تعدادی از فراد مشهور وارد عرصه کمم رسلانلی شلدنلد  
اما در ایا مدت حسابهای میللیلاردیشلان را  لرتلر کلردنلدع  
آنها را کنار بگذاری  تا روزی که بشواهند کلنگلی بلزنلنلد  
و کار فرهنگی!! شان را در ایا مناو  فالکلت زده شلروق  

 کنند! 
 چاره کار چیستی 

متاسفلانله و در شلرایلع نلا کلار آملدی و بلی تلفلاوتلی  
مسئولیاع اولیا و  ابل دسترس تلریلا املنلان نلتلات جلان  
مردک در ایا سلرملای جلانسلوزع گسلیلل آنلان بله املاکلا  
دولتی است که حدا لی از امنانات گرملایشلی را دارنلد   
مساجد و حسینیه ها و حتلی ملدارس و نلملازخلانله هلای  
ادارات دولتی باید هرچه سریعتر در اختیار زللزلله زدگلان و  
سایر مردک بی سر نلاه  لرارگلیلرد. ایلا املوال بلدون تلردیلد  
متعل  به همیا مردک است و ح  اسلتلفلاده از آن را دارنلد.  
استفاده از امنلانلات ملغلفلول ملانلده ای چلون هلتلللهلا و  
مسافرخانه ها و حتی متتملع هلای خلاللیع بلدون تلردیلد  

 راهبردی انسانی و منطقی 
 است. 

در ایا میان نقش نیروهای مردمی و مسلتلقلل هل  بسلیلار  
حائز اهمیت است چنان ه تا به حال نیلز کلوتلاهلی نلنلرده  

 اند. 
شناسایی منازل و منانهایی که اعالک آملادگلی کلرده و  
می کننلدع دادن مشلاوره هلای روحلی و بلهلداشلتلی بله  
مصیبت دیدگان و دیگر بی خانمانها و رساندن و تقسی  بله  
مو ع و مناسب کمنهاع گامهایی هسلتلنلد کله از ولرف  

 نیروهای داوولب برداشته شده و هم مان ادامه دارد. 
وظیفه ما رساندن ایا  یاک بله هلمله مسلئلوللیلا در خلواب  
مانده است که  بیدارشوید و تنانی بله خلود دهلیلد  شلملا  

 باید  اسشگو باشید.  
وظیفه همه نهادهای حنومت است که به صلورت علاجلل  
و ضربتی به داد مردک برسند! هی  توجیهی  لابلل  لذیلرش  
نیست. همه آنها مسئولند اع  از دولتی و ملتلللسلی و...!  
یم بار دیگر تاکید می کنلیل   ملا نلگلران یل  زدگلی  
کودکان و زنان و مردان در ایا شبهلای سلرد هسلتلیل ع تلا  

 همیا جا ه  فاجعه ک   ربانی نگرفته است. 
 "گروه اتحاد بازنشستگان" 

 ١١/١١/٨ 
 

 بین المللی 
تظاهقرات سقراسقری زنقان  -آمریکا 

 های ترامپ علیه سیاست
دومللیللا تلل للاهللرات سللراسللری زنللان در اعللتللراه بلله  

های دونالد ترامپع همزمان با اولیا ساللگلرد آغلاز    سیاست 
 ریاست جمهوری او برگزار شد. 

سال گذشتهع همزملان بلا اوللیلا روز کلاری تلراملپع  
ها نفر در بسیاری از شلهلرهلای آملریلنلا تل لاهلرات    میلیون 

کردند که ینی از بزرگتریا اعتراضات تاریل  آملریلنلا را  
 ر   زد. 

شعارهای ت اهرات سراسری زنلان  کله در شلهلرهلای  
مشتلف برگزار شدع بر موضوعات سلیلاسلی و ملطلاللبلات  

از جمله مساله مهاجران و نابرابری حلقلو  زنلان  -اجتماعی  
 تمرکز داشت.   -و مردان 

امسالع هم نیا مساله آزار جلنلسلی زنلانع یلنلی از  
موضوعات اصلللی ملورد تلوجله شلرکلت کلنلنلدگلان در  

 ت اهرات بود. 
 

فیلیپین کار شهرونقدانق  را  -کویت 
 در کویت موقتا ممنوع کرد

دولت فیلیپیا مهاجرت کاری شهروندانش را به کلویلت  
مو تا ممنوق کرده است. ایا ململنلوعلیلت بله گلفلتله ایلا  
دولت تا زمانی است که نتیته تلحلقلیلقلات دربلاره ملرگ  

 چندیا شهروند فیلیپیا در کویت مشش  شود. 
ایا ممنوعیت مو تی  س از آن اجرایی شلدکله ریلیلس  
جمهوری فیلیپیا رودریگو دوترته ادعلا کلرد کلارفلرملایلان  
بدرفتار در ایا کشور حاشیه خلیج فارس باعث خلودکشلی  

 اند.   مستشدک فیلیپینی شده   ٤ 
رییس جمهوری فیلیپیا گلفلتله اسلت از آزار جلنلسلی  
بسیاری از زنان فیلیپینی نلیلز در ایلا کشلور نلفلت خلیلز  

 مطلع است. 
های فیلیپینی بلرای گلفلتلگلو    گوید با مقاک   کویت می 

 درباره ایا موضوق تماس گرفته است. 
سیلوستره بلو وزیر کار فلیلللیلپلیلا از تلعلداد بلیلشلتلری  

هلای ملرگ مشلنلو  خلبلرداده و گلفلتله اسلت    نملونله 
تحقیقات درباره مرگ شش یا هفت نفر در کویت درجلریلان  

 است. 
در اوایل ماه ژانویه خانواده یلم زن فلیلللیلپلیلنلی کله  
ظاهرا در کویت خودکشی کرده بود گفتند بلر  لیلنلر ایلا  
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هلای    شلود و بلرخلی از انلداک   های آزار دیلده ملی   زن نشانه 
 اند.   داخلی بدن او مفقود شده 

هلزار    ٥٠٣ به گفته وزارت امور خارجه فیلیپیا بیش از  
کنند و اغلب آنها بله    شهروند ایا کشور در کویت کار می 

 اند.   عنوان مستشدک مشغول شده 
میلیون کارگر فیلیپینلی رسلملا خلارج    ٠ ٥ نزدیم به  

کننلد و بله جلز کلویلت اغلللب بله    از ایا کشور کار می 
 روند.   امارات متحده عربیع عربستان سعودی و  طر می 

 
یونیسف: یک چهارم کقودکقان عقراق 

 المللی هستند های بین نیازمند کمک
 

یونیسفع صندو  کودکان ملللل ملتلحلدع هشلدار داده  
اسللت کلله آیللنللده مللیلللللیللونللهللا کللود  عللرا للی بللر اثللر  

 های ایا کشور و فقر موجود در خطر است.   درگیری 
میللیلون کلود  علرا لیع    ٤ گوید حدود    یونیسف می 

تقریبان یم چلهلارک کلودکلان علرا ع در فلقلر بله سلر  
 المللی هستند.   های بیا   برند و نیازمند کمم   می 

دولت عرا  موف  شده است به جن  در بسلیلاری از  
های کشور  ایان دهدع ولی کلودکلان هلمل لنلان از     سمت 

درگیریهای خشلونلت آملیلز و نلبلود آملوزش و نلیلازهلای  
 اساسی در رنج هستند. 

بلنلا بله گللزارش یلونلیلسللفع شلهلر مللوصلل یلنلی از  
های ایا نوق مشنالت است و اگر چه علرا  ملوفل     نمونه 

شده نیروهای داعش را از ایلا ملنلطلقله بلیلرون کلنلدع املا  
مشنالت نلاشلی از درگلیلریلهلا هلمل لنلان وجلود دارد و  
 بیشتری تاثیر را بر کودکان شهر و آینده آنها می گذارد. 

گوید جن  و درگلیلری رونلد آملوزشلی    یونیسف می 
سه میلیون کود  را در عرا  مشتل کرده است و بلرخلی  

 از کودکان هرگز  ایشان به کالسهای درس نرسیده است. 
 

تقریقن هقا  یک درصد مقتقمقول-جهان 
 درصد ثروت جهانند ٨٥صاح  

موسسه آکسفاک در گزارشی گفته اسلت کله شلنلاف  
میان ابرثروتمندان و با ی جهان سال گذشته افلزایلش یلافلت  
و ا لیتی کوچم هم نان صلاحلب بلشلش اعل ل  ثلروت  

 جهان است. 
درصلد ثلروتلی کله    ٨٥ به گفته ایا گروه خیریه حدود  

سال گذشته تولید شد در اختیلار یلم درصلد از ملتلملول  
درصلد    ٠٣ تریا افراد جهان  رار گرفت درحالی که درآمد  

 جمعیت فقیرتر جهان اصال باال نرفت. 
آکسفاک در  نج سال گذشتله گلزارش هلای مشلابلهلی  

حسلاب کلرده    ٥٣١٠ تولید کرده است. ایا گلروه در سلال  
بود که ثروت هشت نفری که از ن ر دارایی در صلدر  لرار  

درصد جمعیت فلقلیلرتلر جلهلان    ٠٣ می گیرند معادل ثروت  
 است. 

نلفلر اول در    ٤٥ آکسفاک گفت که امسال دارایی های  
درصد جمعیت فقلیلرتلر    ٠٣ فهرست ثروتمندتریا هاع به اندازه  

جهان است. ایا گروه هم نیا ار اک سلال  لیلش را اصلالح  
نفر از ثروتمنلدتلریلا هلا بلرابلر نلیل     ١١ کرد و گفت دارایی  

فقیرتر جهان است. ایا گروه می گوید که روند "نلابلرابلری  
 فزاینده" هم نان ادامه دارد. 

مار  گلدرین  رئیس آکسفلاک گلفلت کله اصلالح  
دایمی ار اکع منعنس کننده ایا وا عیت است کله گلزارش  

 متنی بر "بهتریا اوالعات موجود در زمان تهیه است." 
او گفت  "با ایا حال اگر به آن نگاه کنیدع می بیلنلیلد  

 که ایا میزان نابرابری غیر ابل  بول است." 
گزارش آکسفاک همزمان با شروق متمع ا تصاد جهلانلی  

در مرکز سیاحتی داووس در سوئیس ملنلتلشلر ملی شلود.  
ایا کنفرانس ساالنه بسیلاری از سلیلاسلتلملداران و رهلبلران  

 بشش مالی را جذب می کند. 
مللوضللوق نللابللرابللری مللعللمللوال در صللدر دسللتللور کللار  
مباحجات داووس  رار دارد اما آ ای گلدرین  گفلت کله  
موضع گیری های سرسشتانه در مورد مقابله بلا فلقلر بله  

 سرعت "زایل می شود." 
ایا موسسه خواستار بازنگری در مدل هلای کسلب و  
کار است و استدالل می کند که اشتباه است که شلرکلت  
ها به حداکجر رساندن سود سهامدار را به جلای اثلرگلذاری  

 وسیع تر اجتماعی در اولویت  رار می دهند. 
هلزار نلفلر در ده کشلور را    ٠٣ آکسفاک می گوید ن ر  

درصلد(    ٠٥ بررسی کرده و بشش خیلی بزرگی از آنلهلا ) 
می گویند خواهان "رسیلدگلی فلوری دوللت هلایشلان بله  

 شناف درآمد میان فقیر و غنی" هستند. 
گزارش آکسفاک بر داده های فوربز و "داده هلای ثلروت  
جهانی کردیت سوئلیلس" اسلتلوار اسلت کله تلوزیلع ثلروت  

 به ایا ورف ارائه می کنند.   ٥٣٣٣ جهانی را از سال  
 

اعقققتقققصقققاب سقققراسقققری -فقققرانسقققه 
 های فرانسوی زندانبان

حمله و خشونت  لیس علیه زندان بانهای فرانسه بلاعلث  
ژانلویله اعلالک    ٥٥ شد تا سندینای آنله از روز دوشلنلبله  

  ١٠٣ اعتصاب سراسری کند. به ایا تلرتلیلب نلزدیلم بله  
ای از روز دوشلنلبله روبلرو    زندان در ایا کشور با بحران ویژه 

 می رسد.   ١٨٨  شده اند. تعداد زندانهای فرانسه به 
به ایا ترتیب تشمیا زده می شود نزدیم بله دو سلوک  
زندانبلانلهلای فلرانسلوی از کلار دسلت بلنلشلنلد. بلدللیلل  
حساسیت باالی کار آنهاع مقامات امنیتی فلرانسله نلگلران  
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شورش زندانیان هستند. اعتصابلات در زنلدانلهلای فلرانسله  
بیشتر از دو هفته است که آغاز شلده اسلت و بلازداشلت و  
خشونت  لیس علیه زندان بانهای ناراضی در روزهای اخلیلر  
باعث شده تا بسیاری از همناران آنها بله جلریلان اعلتلراه  

 ها بپیوندند. 
دلیل اصلللی اعلتلراضلهلا و اعلتلصلابع وضلعلیلت بلد  
بهداشتی و  اکیزگیع کمبود تتهیزات و نلیلروی کلار از  
یم ورف و  ذیلرش زنلدانلیلان در نلداملتلگلاهلهلایلی کله  
 یشا یش بیش از حد ظلرفلیلت و گلنلتلایلش در آن افلراد  
خاوی گنتانده شده استع می بلاشلد. زنلدان بلانلهلا ملی  
گویند با وجود کلار سلشلتلی کله دارنلد حلقلو  ملنلفلی  

 دریافت نمی کنند. 
زندان بانان در برخورد مستقی  با بسلیلاری از زنلدانلیلان  
خطرنلا  هسلتلنلد و بلارهلا ملورد حلمللله ایلا زنلدانلیلان  
 رارگرفته اند. برخی از آنها زخمی و روانه بیلملارسلتلان هل   

های سازمان ملل تلاکلیلد شلده    می شوند. بارها در گزارش 
است که وضعیت بهداشت و  اکیزگی زندانهای فلرانسلوی  
بسیار  اییا تر از شرایلع اسلتلانلدارد اسلت. سلازملان ملللل  

های  یشیا فرانسه را بله علدک رعلایلت حلقلو     بارها دولت 
 های فرانسه مته  کرده است.    اولیه انسانها درزندان 
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برابر ثروت نیمی از جقمقعقیقت ایقن 
 کشور است

هلای ا لتلصلادی    آمار جدیدی که انستیلتلوی  لژوهلش 
دهلد کله نلابلرابلری در ایلا    آلمان منتشر کلرده نشلان ملی 

 شد.   کشور بیش از حدی است که تا کنون تصور می 
ژانویه سیاستمداران ارشد و ملدیلران    ٥٠ شنبه    از روز سه 

های بزرگ و موسسات ملاللی جلهلان در ملتلملع    شرکت 
آیلنلد تلا بله    جهانی ا تصاد در داووس سوئیس گرد ه  ملی 

انلدازهلای ا لتلصلاد    بحث و تبادل ن ر درباره روندها و چشل  
جهان بپردازند. برای بسیاری از نلاظلران ایلا سلوال ملطلرح  

شود که رشد ا تصادی و سودهایی که از آن حلاصلل    می 
 شود به نفع چه کسانی استی   می 

ع نلویسلنلده نشلریله "اشلپلیلگلل"ع    به ن ر فلوریان دینملان 
تلوان بلا نلگلاهلی بله    بششی از  اس  به ایا  رسش را ملی 

 چگونگی تقسی  ثروت در یم جامعه داد. 
 لردازد و اشلاره    دینمان در گزارش خود بله آللملان ملی 

کند به ایننه آمارهایی که تلا کلنلون دربلاره تلقلسلیل     می 
ثروت از جمله از سوی اداره فدرال آملار یلا از چلنلد سلال  
 یش از سوی بانم مرکزی ارو ا منلتلشلر شلده نشلانلگلر  
تقسی  نابرابر ثروت در آلمان هستندع اما ایا آملارهلا ملیلزان  

دهلنلد. دللیلل ایلا املر از    نابرابری را به روشنی نشان نملی 

های داوولللبلانله افلراد    جمله ایا است که آمار بر  ایه  اس  
آید که بلرای آملارگلیلری الزک    هایی به دست می   به  رسش 

است. هر چه ثروت افراد بلیلشلتلر بلاشلد کلملتلر ملایلل بله  
 های خود هستند.    اسشگویی به  رسش درباره دارایی 

اینم اما یم تی  متشنل از کارشناسان ملاللیلاتلی  
هلای    به سر لرسلتلی اشلتلفلان بلان از انسلتلیلتلوی  لژوهلش 

های بانم مرکزی ارو لا و    ا تصادی آلمان با بررسی داده 
 Manager Magazinفهرست ثروتلملنلدان کله تلوسلع  

شود لیستی درباره ثروتمندان سه کشور اسپلانلیلاع    منتشر می 
 آلمان و فرانسه تهیه کرده است. 

  ٤٠ دهد که در آلملان    نتیته تحقیقات ایا تی  نشان می 
نفر دارای ثروتی هستند که بلا تلملاملی ثلروت نلیلملی از  

ثلروت    ٥٣١٤ کند. در سلال    جمعیت ایا کشور برابری می 
میلللیلارد یلورو و مسلاوی بلا    ٥١٤ نفر در متموق    ٤٠ ایا  

 های نصف جمعیت آلمان بوده است.   متموق دارایی 
در مقایسه با دیگر کشورهای ارو لایلی هل  ثلروت در  
آلمان به وور شدیدتری نلابلرابلرانله تلقلسلیل  شلده اسلت. در  

هلای    درصلد دارایلی   ١٥ اسپانیا نیمه فقیرتر جمعیت حلدود  
درصلد    ١ کشور را در اختیار دارد. در فرانسه ایا میزان به  

دهل  درصلد    ٠ و    ٥ رسد و اما در آلمان ایا میزان تنها    می 
 است. 


