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فرا رسيدن سومين سالگرد 
حمله نظامی ددمنشانه آمریکا 
و متحدین به عراق، به فرصتی 
بدل گشته که توجه افکار 

المللی  عمومی در سطح بين
بار دیگر و هرچه بيشتر به 

وم و اوضاع وخيم مردم محر
دیده عراق و مصائب  رنج

هالکتباری که این جنگ 
امپریاليستی بر زندگی آنان 

به . حاکم گردانده جلب گردد
همين مناسبت از سوی 
نيروهای ضدجنگ، تظاهرات 

ای  برعليه اشغال  گسترده
عراق و تداوم این جنگ 

 مارس در ١٨غيرعادالنه در روز 

بسياری از کشورهای دنيا 
 .سازمان یافته است

  
 سال پيش در چنين ایامی ٣

نيروهای ارتش آمریکا به فرمان 
دولت بوش با گسيل صدها 
هزار تن از سربازان جنگی تا 

های  بن دندان مسلح به سالح
های  مرگبار، با سردادن عربده

دفاع از "و " جنگ با تروریسم"
، به "های دمکراتيک ارزش

عراق حمله کرد و رژیم 
سرکوبگر صدام حسين، 

ها با  که در طول سالرژیمی 
های تحت  کشتار و غارت خلق

ستم عراق، خدمات شایانی 

ها انجام داده  به امپریاليست
سردمداران . بود را ساقط کرد

دولت آمریکا و بلندگوهای 
تبليغاتی وقيح و قلم به مزد 
آنها در آن زمان هدف تهاجم 
نظامی مرگبار خود به عراق را 

مردم این " نجات"فریبکارانه 
که " دیکتاتوری"شور از شر ک
" های کشتار جمعی سالح"

انبار کرده و برقراری 
برای " آزادی"و " دمکراسی"

اما . ناميدند مردم عراق می
واقعيت این بود که 
لشکرکشی جنایتکارانه آمریکا 
به عراق، گامی خونين از 
اجرای یک برنامه ضدخلقی 

گسترده و استراتژیک توسط 
طح امپریاليسم آمریکا در س

ای که در  برنامه. المللی بود بين
جریان آن، دولت آمریکا به 
منظور غلبه بر بحران اقتصادی 
فزاینده نظام امپریاليستی 

کوشد با اتکا به قدرت  خود، می
بالمنازع نظامی خویش به 
گسترش بازارهای مورد نياز 
خود در سطح جهان پرداخته، 
مواضع نظامی خود، بخصوص 

ز انرژی و در مناطق انباشته ا
مناطقی که از نظر استراتژیک 
از اهميت باالیی برخوردارند را 
تحکيم نموده و از این طریق 
موقعيت اقتصادی و سياسی 
خود در مقابل سایر رقبای 

اش را بهبود  امپریاليست
 . بخشد

 

  

  ""جبهه آزادیبخش خلق ترکیهجبهه آزادیبخش خلق ترکیه""عالین عالین تعقیب فتعقیب ف
  !!کنیمکنیم  در بلژیک را محکوم میدر بلژیک را محکوم می

 
مبارزه "های اخير تحت نام  ای که در سال ش وحشيانهدر چارچوب یور
ها و  های امپریاليستی برعليه آزادی از سوی دولت" با تروریسم

حقوق دمکراتيک شناخته شده در کشورهای اروپایی و امریکا صورت 
 تن از هواداران ٧ فوریه دادگاهی در بلژیک ٢٨پذیرفته است، روز 

ه یکی از جریانات چپ در  کDHKC" جبهه آزادیبخش خلق ترکيه"
این احکام . های دراز مدت محکوم نمود ترکيه است را به حبس

های خود  ضدمردمی در شرایطی صادر شده است که مطابق یافته
این بيدادگاه، مقامات قضایی هيچ مدرکی دال بر شرکت هيچيک از 

نه در داخل ترکيه و نه خارج از آن " تروریستی"افراد فوق در عمليات 
با این حال قضات دادگاه بلژیکی عمل ضدخلقی . اند ائه نکردهار

خویش در محکوميت هواداران این جریان را به بهانه جلوگيری از 
توجيه " اقدامات تروریستی در آینده"دست زدن این افراد به " احتمال"

 .اند نموده
 

 یعنی زمانی که به درخواست ٢٠٠٣شایان ذکر است که از ماه مه 
جبهه آزادیبخش خلق "لقی ترکيه، اتحادیه اروپا نام دولت ضدخ

قرار داده است، تعداد " تروریستی"های  را در ليست سازمان" ترکيه
زیادی از هواداران این جبهه در کشورهای اروپایی نظير بلژیک، هلند 

بدون شک تشدید . اند و انگليس تحت تعقيب و اذیت و آزار قرار گرفته
زیر نام " جبهه ازادیبخش خلق ترکيه"الين فشار و تعقيب قضایی فع

های اروپایی عملی ضدمردمی بوده و به این  توسط دولت" تروریسم"
 .اعتبار باید از سوی کليه نيروهای آزادیخواه و دمکرات محکوم گردد

  آوریآوری  طرح ضربتی جمعطرح ضربتی جمع
  ی تهران، اقدامی وحشیانهی تهران، اقدامی وحشیانه""هاها  آلونکآلونک""

 !!دارانداران  در جهت تأمین منافع سرمایهدر جهت تأمین منافع سرمایه
 

طرح "تهران، محمد باقر قاليباف، " شهردار"ظهارات اخير مطابق ا
های تهران با همکاری شهرداری تهران و  آوری آلونک ضربتی جمع

معنای سخنان شهردار ". نيروی انتظامی آغاز شده است
های محروم  نشين الحال تهران آن است که هزاران تن از آلونک معلوم

قر خویش بيرون رانده شده و های مح و فقير تهران با زور از سر پناه
در سرمای وحشتناک زمستان بی سرپناه و سرگردان رها خواهند 

مزدور تهران، در جریان یک مصاحبه، بدون آن که به " شهردار. "شد
ای از اجرای این  ای کند، به گونه ها اشاره نشين سرنوشت آلونک

ح سخن گفت که گویا دارد از جمع آوری زباله در سط" طرح ضربتی"
خوئی   اعالم این مطلب یکبار دیگر نهایت درنده.کند شهر صحبت می

و وحشيگری مقامات رژیم ضدخلقی جمهوری اسالمی را به نمایش 
اما چه منافعی اینک باعث شده تا جناب شهردار با کمک . گذارد می

نشينانی که  دستگاه سرکوب، این چنين نقشه قلع و قمع آلونک
 کبت ناشی از نظام حاکم است را بکشد؟وجود آنان، محصول فقر و ن
آبادهای  حلبی(ی مورد بحث "ها آلونک"واقعيت این است که 

که زمانی در حاشيه شهر تهران قرار داشتند، با افزایش ) سابق
رویه جمعيت و بزرگ شدن شهر، حال در داخل شهر قرار  بی

داران زالوصفت وابسته به حکومت را  گرفته و دندان طمع سرمایه
 .رد کرده استِگ
 

 

  !!زنده باد انقالبزنده باد انقالب! ! مرگ بر امپریالیسممرگ بر امپریالیسم
  
  

   ) )٢٢ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 

ما هرگونه نقشه جنایتکارانه امپریالیسم وما هرگونه نقشه جنایتکارانه امپریالیسم و 
شدید دخالت در ایران، درشدید دخالت در ایران، در شرکاء را برای تشرکاء را برای ت

هر شکل و سطح، محکوم کرده و در همانهر شکل و سطح، محکوم کرده و در همان 
حال از جنبش انقالبی کارگران، زنان،حال از جنبش انقالبی کارگران، زنان، 

های تحت ستم برایهای تحت ستم برای   دانشجویان و خلقدانشجویان و خلق
ای قهرآمیزای قهرآمیز   سازمان دادن یک انقالب تودهسازمان دادن یک انقالب توده

به منظور سرنگونی رژیم وابسته بهبه منظور سرنگونی رژیم وابسته به 
امپریالیسم جمهوری اسالمی و تمامیامپریالیسم جمهوری اسالمی و تمامی 

  ..کنیمکنیم  ت میت میهای درونی آن حمایهای درونی آن حمای  دارودستهدارودسته

  
  

   ) )٢٢ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 



  

  !!مرگ بر امپریالیسممرگ بر امپریالیسم
  !!زنده باد انقالبزنده باد انقالب

    ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 
 

ست که برای تحقق چنين برنامه  بدیهی
ای، آن چه که  طلبانه و ضدخلقی توسعه

اساسا برای دولت آمریکا فاقد اهميت 
می باشد همانا اهميت دادن به حيات و 

ها تن از  کارگران و  زندگی ميليون
نجمله در افغانستان م(های محروم  خلق

یعنی قربانيان چنين ...) و عراق و 
ارتش آمریکا از نخستين روز . ست جنایتی

لشکرکشی به عراق و اشغال این کشور 
از ارتکاب به هيچ جنایتی در حق مردم 

 .دیده و محروم عراق خودداری نورزید رنج
 

 سال حضور مستقيم نظامی ٣در طول 
 مردم "ناجی"کند   که ادعا می-آمریکا

 ارتش این کشور آن چنان -عراق است
جنایاتی را در حق مردم تحت ستم عراق 
آفرید که در طول تاریخ معاصر این کشور 

 هزار کشته، ١٣۵حدود .  بی نظير است
ها هزار مجروح و صدها هزار زن و  ده

پناه، تنها  سرپرست و بی کودک بی
مورد " آزادی"و " دمکراسی"ای از  جلوه

. آمریکا در عراق بوده استادعای دولت 
مقامات آمریکا با نابود کردن خانه و 
کاشانه صدها هزار تن از مردم عراق، 

های اقتصادی این  بخش اعظم زیرساخت
خدمات .  اند کشور را بکلی ویران ساخته

اجتماعی تا حد بسيار زیادی ملغی شده 
های ابتدایی  بسياری از سرویس. است

زیر . اند ين رفتهنظير آب و برق و گاز از ب
سایه سياه سلطه ارتش آمریکا، مرگ و 
گرسنگی، بيکاری و فقر، رنج و درد و 

به ... مصيبت، تجاوز و شکنجه و تحقير و
بار مردم  ناپذیر زندگی فاجعه جزء جدایی

ارتش آمریکا در . عراق بدل گردیده است
 چه -دفاع سرکوب و کشتار مردم بی

کایی، مستقيما بدست خود سربازان آمری
های مزدور  و چه از طریق ایجاد دارودسته

 دست رژیم صدام جالد را -نظامی شبه
دیدن اجساد . هم از پشت بسته است

تکه شده مردم محرومی که بطور  تکه
طلبی و تجاوز دولت  روزمره قربانيان جنگ
های مزدور ارتجاعی  آمریکا و دارودسته

آلود  باشند، مشاهده چشمان اشک می
ادران و زنان و مردان محروم و کودکان و م

زحمتکش عراقی که هر روز با ویران 
شدن سرپناه و یا از دست دادن عزیزی 

نشينند قلب هر انسان  به ماتم می
شرافتمند و آزادیخواهی را مملو از نفرت 

 . سازد و کينه می
 

تصاویر جنایات غيرقابل توصيف نيروهای 
و آن " فلوجه"و " ابوغریب"آمریکایی در 

 سال زندگی پر از ٣ه که در طول چ
مصيبت مردم محروم عراق در زیر 

های خونين سربازان ارتش امریکا  چکمه

نمای  گذشته است، آینه تمام
مورد ادعای " حقوق بشر"و " دمکراسی"

بيهوده نيست که از . دولت آمریکاست
همان نخستين روز اشغال عراق، موج 
مقاومت و مبارزه برعليه اشغالگران 

ر عراق را فرا گرفت و به رغم سراس
ها و ادعاهای سخيف مقامات  تالش

آمریکایی در مورد یک کاسه کردن و 
و " ها تروریست"انتساب این مقاومت به 

و یا " اسالمی و بنيادگرا"های   دارودسته
، واقعيت "بقایای حزب بعث"و " القاعده"

های  جاری ثابت نمود که بسياری از توده
خواهند  ت بعث را میمبارزی که نه حکوم

های  و نه طرفدار هيچ یک از دارودسته
مزدور و ارتجاعی و تروریستی هستند با 
برداشتن سالح و مقاومت در برابر 
اشغالگران آمریکایی و وابستگان به آنها 
خواهان خاتمه تجاوز و دخالتگری آمریکا 
در عراق و برقراری دمکراسی و حق 
تعيين سرنوشت برای مردم عراق 

تا جایی که امروز برخی از . باشند یم
مقامات هيات حاکمه خود آمریکا نيز به 

 .نمایند واقعيت فوق اذعان می
 

اکنون در آستانه سومين سالگرد اشغال 
عراق، و در بحبوحه جنجال مربوط به 

جمهوری اسالمی، " ای پرونده هسته"
برخی مقامات دولت آمریکا از احتمال 

 مورد جمهوری در" گزینه نظامی"انتخاب 
گویند و به این  اسالمی سخن می

وسيله خطاب به رقبای جهانخوار آمریکا 
های تحت ستم و مبارز  از یک سو و خلق

دنيا و بویژه خاورميانه از سوی دیگر، راجع 
های پليد و  به عزم خویش در تداوم نقشه

به این . ورزند شان تاکيد می طلبانه جنگ
تحقق دهند که  ترتيب آنها وعده می

ی "حقوق بشر"و " آزادی"، "دمکراسی"
که  دولت بوش با قتل و شکنجه و کشتار 
مردم برای افغانستان و عراق به ارمغان 
برده است، در ایران نيز یکی از 

 . احتمالی آنهاست" های گزینه"
 

اعالم چنين موضعی باعث شده تا 
خواران شناخته شده  گروهی از جيره

که دستشان تا امپریاليسم در ایران نيز 
های تحت ستم ما  مرفق به خون توده

باشد به همراه طيفی از  آلوده می
طلبان، از هم اکنون از دخالت و  عافيت

ها دفاع و با  تجاوز نظامی امپریاليست
اتکا به ماهيت ضدخلقی جمهوری 
اسالمی، این دخالت ضدخلقی را توجيه 

 . کنند
 

تظاهرات ضدجنگ در سومين سالگرد 
ست تا با  ای راق فرصت دوبارهاشغال ع

فریادی هرچه رساتر اعتراض خویش را 
برعليه ادامه اشغال و سرکوب کارگران و 
مردم محروم عراق توسط امپریاليسم 
آمریکا و متحدان و وابستگانش دوباره 

و از موضع برحق و مبارزات . اعالم کنيم
کارگران و زحمتکشان عراق برعليه 

)  هر شکلشدر(امپریاليسم و ارتجاع 

ما هرگونه نقشه جنایتکارانه . دفاع کنيم
امپریاليسم و شرکاء را برای تشدید 
دخالت در ایران، در هر شکل و سطح، 
محکوم کرده و در همان حال از جنبش 
انقالبی کارگران، زنان، دانشجویان و 

های تحت ستم برای سازمان دادن  خلق
ای قهرآميز به منظور  یک انقالب توده

ی رژیم وابسته به امپریاليسم سرنگون
جمهوری اسالمی و تمامی 

های درونی آن حمایت  دارودسته
 .کنيم می

 
  

  
  

  آوریآوری  طرح ضربتی جمعطرح ضربتی جمع
اقدامی اقدامی   ی تهران،ی تهران،""هاها  آلونکآلونک""

در جهت تأمین منافع در جهت تأمین منافع   وحشیانهوحشیانه
 !!دارانداران  سرمایهسرمایه

  
    ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
 

روی آن بنا " ها آلونک"زمينی که این 
دارد که شده است، حال خود قيمتی 

هایش  پالگی و هم" شهردار"آقای 
حتی اگر . توانند از آن بگذرند براحتی نمی

ورزی  به قيمت سرکوب و آواره  این طمع
شدن ساکنان محروم این " خانمان" و بی

حلبی آبادها و پيوستن آنها به سيل 
در عين حال، وجود . شود" ها خواب کارتن"

ها در داخل شهر ننگ و نکبت  آلونک
داری حاکم را هرچه  م سرمایهسيست
تر در جلوی چشم مردم قرار داده و  عریان

از نظر آنان به زیبائی شهر لطمه 
 (!!)زند می

 
ها در  نشين فرمان حمله به آلونک

شرایطی از سوی کارگزاران مزدور رژیم 
گردد که تحت حاکميت  صادر می

جمهوری اسالمی و با گسترش روزمره 
 و گرسنگی در فقر و محروميت و بيکاری

جامعه، هر روز تعداد بيشتری از کارگران 
و زحمتکشان ما به زندگی در زیر خط فقر 
و بقاء محکوم گشته و به سيل 

نشينان و  خانمانان، آلونک بی
 در . گردند ها اضافه می خواب کارتن



  

های شهر تهران که تعداد  آلونک
هایی زندگی  آنها کم هم نيست، انسان

سختی قادرند شکم کنند، که به  می
. شان را سير کنند خود و خانواده

هایی که به هر علتی از داشتن  انسان
کار محروم بوده و زندگی بخور و نمير خود 

گری و یا دستفروشی  را با تکدی
هایی که سرمای  انسان. گذرانند می

رست کردن آتش جانکاه زمستان را با د
گذرانند و با گرمای  های حلبی می در پيت

کشنده تابستان در جلوی 
هایشان دست و پنجه نرم "آلونک"

شان "گناه"هایی که تنها  انسان. کنند می
زندگی در چارچوب نظام و رژیم 

ست که فقر و نداری را به  ای ضدخلقی
 .ها نفر تحميل نموده است ميليون

 
، و با توجه به ٨٤در روزهای پایانی سال 

آوری  سرمای شدید شهر تهران، جمع
ها توسط جمهوری اسالمی و عدم  آلونک

تأمين حداقل سرپناه مناسب برای 
، به مثابه کشتار "ها آلونک"ساکنان این 

مردان و زنان و . تدریجی ساکنان آن است
های  سرپناهی که از حداقل کودکان بی

زندگی به دليل حاکميت نظام 
داری وابسته  انه سرمایهاستثمارگر

اند، حال باید به خاطر منافع  محروم شده
گردانندگان ضدخلقی همين نظام 

های شهر  پوسيده، آواره کوچه و خيابان
" شهردار"اقدام فوق از سوی . شوند

تهران، سند دیگری دال بر عمق 
ددمنشی و جنایتگری رژیم وابسته به 
امپریاليسم جمهوری اسالمی، حامی و 

ن نظام گندیده و سراپا نکبت گرفته نگهبا
داری وابسته به امپریاليسم در  سرمایه
 .باشد ایران می

 
 

 
 

  دستمزدهای سال آینده،دستمزدهای سال آینده،
  گرسنگی کارگران راگرسنگی کارگران را  فقر وفقر و

  بیشتر خواهد کردبیشتر خواهد کرد
    ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
 هزار تومان به عنوان ۵تعيين روزی 

حداقل حقوق کارگران، در شرایطی که 
کند و نرخ  گرانی و تورم بيداد می

ترین اقالم مورد نياز مردم نظير غذا  بدیهی
به طور روزمره افزایش ... و پوشاک و

یابد، نشانگر آن است که جمهوری  می
داران  اسالمی ضدخلقی و سرمایه

 ٢٧زالوصفت وابسته در سال آینده نظير 
سال گذشته با مکيدن شيره جان 
کارگران و استثمار وحشيانه آنها، نه تنها 

ای ُپرناشدنی خود را با حاصل کار جيب ه
ها تن از کارگران ُپر  و زحمت ميليون

خواهند کرد، بلکه از تأمين حداقل 
امکانات مورد نياز کارگران در سال آینده 

 ١۵٠اعالم . نيز خودداری خواهند نمود

هزار تومان به مثابه حداقل دستمزد 
ست که   در شرایطی٨۵کارگران در سال 

عتراض و طغيان ما هر روز شاهد ا
آمده بخاطر کمی دستمزد  جان کارگران به

و عدم پرداخت آن از سوی کارفرمایان 
هستيم و در صدها واحد توليدی کارگران 
بدليل عدم پرداخت دستمزدهای بخور و 

داران زالوصفت  نميرشان توسط سرمایه
 . اند هاست که حقوقی دریافت نکرده ماه

 
ر رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی د

شرایطی حداقل دستمزد کارگران برای 
 هزار تومان تعيين ١۵٠سال آینده را 

نموده که حتی مقامات نهادهای 
و " خانه کارگر"ضدکارگری نظام نظير 

بدليل وسعت " شوراهای اسالمی کار"
اعتراض کارگران خواهان تعيين متوسط 

 هزار تومان به عنوان پایه حقوق در ٢٣٠
اکنون مطابق  هم. اند سال آینده بوده

برآوردهای بانک مرکزی جمهوری 
که به هيچ وجه بيانگر تمامی (اسالمی 

هایی  ، تمامی خانواده) واقعيت نيست
 هزار تومان درآمد دارند در ٢٢٠که کمتر از 

تعيين . کنند زندگی می" خط فقر"زیر 
 هزار تومان به عنوان پایه درآمد ١۵٠

ها تن از کارگران تحت ستم و  ميليون
 ناقوس ١٣٨۵های آنها در سال  نوادهخا

شوم سقوط فزاینده سطح زندگی 
کارگران ایران به زیر خط فقر را به صدا 

ها زن و مرد کارگر و  درآورده و ميليون
کودکانشان را محکوم به گرسنگی و 
محروميت بيشتر و در نتيجه تسریع 

های  پاشی هرچه بيشتر خانواده درهم
قی کارگری در چارچوب نظام ضدخل

داری وابسته ایران، تحت  سرمایه
عدالت "زمامداری دولت به اصطالح 

 .نژاد مزدور خواهد بود احمدی" اجتماعی
 
 

 
 

جنایت جمهوری اسالمی برعلیه جنایت جمهوری اسالمی برعلیه 
 !!دراویش در قمدراویش در قم

    ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 

مزدوران رژیم جمهوری اسالمی در اين روز 
با هجوم به محل این حسينيه در خيابان 

مع بيش از هزار تن ارم قم ضمن قلع و ق
از دراویش و مردم محل که برای 
جلوگيری از این اقدام به تحصن دست 
زده بودند، با بولدوزر، ساختمان محل 
تجمع دراویش را به همراه دو واحد 
مسکونی تخریب کرده و به آتش کشيدند 

های باقی مانده از  و سپس بر ویرانه
هجوم خود، پالکاردی را با مضمون 

 .نصب نمودند!" فساد و فتنهنمایشگاه "
 

این عمل سرکوبگرانه در چارچوب 
پذیرد که مقامات رژیم  هجومی صورت می

ضدخلقی جمهوری اسالمی در طول 
ها برعليه دراویش مسلمان در  سال

شهرهای مختلف و از جمله در سنندج و 
اند و با ترور و  همدان و غيره سازمان داده

ود ایجاد فشار و رعب و وحشت و محد
 -اند تا این قشر نمودن دراویش کوشيده

" طریقت"که خود را مسلمان و پيرو 
 را از برآوردن عادات و عبادات -دانند می

مذهبی خویش باز داشته و سرکوب 
سرکوب وحشيانه دراویش گنابادی . کنند

در قم، بشدت خشم مردم را برانگيخته و 
برخی از مقامات ضدخلقی نظام را نيز به 

شایان ذکر است . داشته استاعتراض وا
 سال حاکميت ضدخلقی ٢٧که در طول 

رژیم جمهوری اسالمی بسياری از 
روحانيون و علمای مذهبی، پيروان اسالم 
و سایر مذاهب توسط نظام حاکم که 
دیکتاتوری عریان و ضدخلقی خود را با 

و " مذهبی"و " اسالمی"های  لفافه
" اسالم"و بویژه " مذهب"به " احترام"
یين کرده است، مورد شدیدترین تز

 .اند سرکوب و پيگرد قرار گرفته
 

 
  

  ،،""زادهزاده  ریسندگی رحیمریسندگی رحیم""  کارگرانکارگران
  !!تهران را بستندتهران را بستند  --جاده اصفهانجاده اصفهان

 
طی روزهای دوشنبه و سه شنبه 
هشتم و نهم اسفند، کارگران کارخانه 

به علت عدم " زاده ریسندگی رحيم"
 ماه حقوق و دیگر مزایا، دست ٣دریافت 
ام اعتراضی زدند و حرکت آنها به اقد

 ساعته خيابان ٢منجر به بسته شدن 
)  تهران-جاده اصفهان (، "امام خمينی"

 .گشت
 

 
 
 

 

 

  !!زنیزنی  اعتراض به شکل قاشقاعتراض به شکل قاشق
 

 اسفند، کارگران قطعات ١٢در تاریخ 
فوالدی کرج در آستانه چهارشنبه 
سوری، در اعتراض به حقوق معوقه خود 

 اقدام به در سالن غذاخوری این شرکت
این کارگران در اعتراض . زنی کردند قاشق

 ماه حقوق به تعویق افتاده خود، ٣به 
اعتصاب کرده و اعتراض خود را به شکل 

های خود به ميزهای  کوبيدن قاشق
سالن غذاخوری کارخانه مزبور، مطرح 

 .کردند

  . .                        !!پیروز باد انقالبپیروز باد انقالب    ..                 ..           ..                    !!زنده باد کمونیسمزنده باد کمونیسم    ..                 ..



  

  دستمزدهای سال آینده، فقر ودستمزدهای سال آینده، فقر و
گرسنگی کارگران را بیشتر گرسنگی کارگران را بیشتر 

  خواهد کردخواهد کرد
 

 ضدکارگری جمهوری اسالمی حداقل رژیم
 هزار ١۵٠ را ١٣٨۵حقوق کارگران در سال 

اعالم این خبر برای . تومان اعالم کرد
ها تن از کارگران زحمتکش و  ميليون
هایشان به منزله تداوم فقر و  خانواده

گرسنگی و محروميت از کمترین حقوق 
 تحت حاکميت رژیم ١٣٨۵طبيعی در سال 

انتشار . ست المیضدکارگری جمهوری اس
های  این خبر در حالی است که وعده

نژاد مزدور در مورد  فریبکارانه دولت احمدی
و " سفره کارگران"بر " تقسيم درآمد نفت"

توسط دولت او " عدالت اجتماعی"بسط 
 .گوش فلک را کر کرده است

 

   
 

 

جنایت جمهوری اسالمی برعلیه جنایت جمهوری اسالمی برعلیه 
  !!قمقمدراویش در دراویش در 

 
مقامات رژیم ضدخلقی جمهوری اسالمی 

 بهمن، حسينيه دراویش گنابادی ٢۴روز 
در شهر قم را به آتش کشيده و با ضرب و 
شتم و دستگيری صدها تن از دراویش و 
مردمی که در اعتراض به این عمل 
ضدمردمی به مقاومت برخاسته بودند، 

 . جنایت دیگری آفریدند
 

 
 

 

  هایهای  انفجار بمب در فرمانداریانفجار بمب در فرمانداری
  !!آبادان و دزفولآبادان و دزفول

 
به گفته يک مقام فرمانداری آبادان، روز 

 ١۶ و ۴های   فوريه، در ساعت٢٧دوشنبه 
 دقيقه بامداد به وقت ١۶ و ١٠دقيقه و 

محلی، دو بمب در ساختمان 
و آبادان منفجر شده  های دزفول فرمانداری

ر به گفته وی وسيله انفجاری د. است
فرمانداری آبادان از نوع بمب صوتی بوده 

های طبقه  که در یکی از دستشویی
همکف کار گذاشته شده بود که باعث 

ها و زخمی شدن  شکسته شدن شيشه
. دو نفر در اثر اصابت قطعات شيشه شد

همچنين در فرمانداری دزفول نيز بمب 
دیگری در دستشویی منفحر شد که 

ر نيز در اثر آن خساراتی به بار آورد و دو نف
های  در ماه. به طور سطحی زخمی شدند

اخير بدنبال تشدید سرکوب خلق عرب 
توسط رژیم ضدخلقی جمهوری اسالمی، 
بر شمار انفجار بمب و حمالت مسلحانه 
. در شهرهای خوزستان افزوده شده است

اما هنوز معلوم نيست که چه کسانی به 
ن این کار اقدام نموده و هدف از انجام چني

 .انفجارهائی چيست
 

 

 
 

  ""سنگرودسنگرود""  معدنچیان خشمگینمعدنچیان خشمگین
  !!احقاق حقاحقاق حق  در پیدر پی

 

، به آنچه "سنگرود"معدنچيان خشمگين 
توجهی مسؤالن حکومتی به  که آنرا بی
نامند، اعتراض کرده و  شان می درخواست

با پيوستن خانواده کارگران به جمع آنان در 
 اسفند، بر شدت اعتراض خود در ١٣تاریخ 
 . فزوده و دست از کار کشيدندمعادن ا

 
 ماه است ١٣کارگران این معدن بيش از 
اند، باالخره با  حقوقی دریافت نکرده

رسيدن کارد به استخوانشان و بعد از 
توجهی بسيار از  ها و بی تحمل توهين

سوی مقامات حکومتی، معادن سنگرود را 
کارگران اعالم داشتند که . اند تعطيل کرده

آميز خود در داخل معدن  ضبه تجمع اعترا
تا لحظه حرکت مجدد خود به تهران برای 

هایشان ادامه داده و اینبار  پيگيری خواسته
تا گرفتن حقوق مسلم خود، دست از 

آنان . اعتصاب و اعتراض نخواهند کشيد
های  توجهی اعالم داشته اند که از بی

های  درپی مسؤالن کشور، وعده پی
آميز خسته  غيرعملی و رفتارهای توهين

خواهند واکنش مؤثری انجام  شده و می
 .دهند

 

  اعتصاب کارگراناعتصاب کارگران
  ""شرکت ملی ساختمانشرکت ملی ساختمان""

 

 کارگر شرکت ساختمانی ٢٠٠بيش از 
 ماه است ٣ایالم که " ملی ساختمان"

اند دست به اعتصاب  حقوق دریافت نکرده
زده و اعتصاب آنان برای دریافت حقوق 

تاریخ  معوقه، برای چندمين روز متوالی تا 
 . اسفند، همچنان ادامه دارد١٣
 

 کارخانه ٢این شرکت مجری تأسيس فاز 
سيمان ایالم بوده و مدیریت آن با وجود 

اعتراض گسترده کارگران، نسبت به 
اعتنا  پرداخت حقوق معوقه کارگران بی
اما . اند بوده و اقدامی در این جهت نکرده

طوالنی شدن مدت اعتصاب کارگران 
عتنا را به صرافت انداخته و ا مدیران بی

اند تا حقوق معوقه کارگران را  داده" قول"
 .پرداخت کنند

 
 

  اعتراض کارگراناعتراض کارگران
  !!در ساوهدر ساوه  ""سازی ایرانسازی ایران  مقرهمقره""

 
ساوه، " سازی ایران مقره"کارگران شرکت 

در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق 
و مزایای خود و عدم تمدید قرارداد کارگران 

 اسفند، به ٧وز یک شنبه قراردادی، صبح ر
مدت چند ساعت دست از کار کشيده و 
در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع 

 .اعتراضی خود را سازمان دادند
 

کارگران معترض ضمن انتقاد از قطع 
کاری و برخی مزایای کارگری  اضافه

شرکت، به پرداخت مبالغ کالن به برخی 
افراد تحت عناوینی چون مشاور، اعتراض 

این واحد توليد انواع مقره را توليد . ردندک
 .کند می
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