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شکست داعش در رمادی و سرنوشت 
 توحش اسالمی

یک ساا  و نایام اع اعاتارا  و  
اعتصاب طوالنای مادش شاماا و  
تحاصاخ نااناواده هاای کاارگاران  
دستاگایار شاده بااگار مایاگا رد   
مقاماش مختلف آمدند و رگاتا،اد   
در اوج اعااتاارا  تااان نااود را  
اااماایاادنااد  اشااک   حاااماای شاامااا ن
تمساح ریخت،د  قو  های مختلاف  
دادند اما هیچکدام عمالای نشاد   
ام،یت شغلی شما تامایاخ نشاد و  
دستمزدتان اگزایش نیاگات اماا در  
عو  برای یاعده نفر اع کاارگاران  
اعتصابی پرونده سااعی کاردناد و  

دیمااه قارار اسات آناهاا را در    ٢۶ 
 بیدادگاهشان محاکمه ک،،د  

شما اعتصاب پرقدرتی داشاتایاد و  
همزمان تحصخ نانواده هاا قادرش  
ااتااان را دو اا،اادان کاارد    اعااتااصاااب
مااواابااورشااان کااردیااد کااارگااران  
عندانی را آعاد ک،،د و قو  هاایای  
برای تحقار ناواسات هاای شاماا  

بده،د  اما ضافاف هاای ماباارعه  
شما باعث شاد کاه باه ناواسات  
هایتاان تاوجاهای نشاود و عالایاه  
همکارانتاان پاروناده سااعی شاود   
همان موقع ما تاکید کاردیام کاه  
مومع عماومای تاان را در طاو   
روعهای اعتصاب مرتب تشاکایا   
بدهیاد و تافاداد عیاادی ناماایا،اده  
برای پیگیری نواست هاای تاان  
انتخاب ک،ید که ناواسات هاا را  
پیگیری ک،،د و مارتاب باه شاماا  
گاازارب باادهاا،ااد  تاااکاایااد مااا  
همچ،یخ ایخ بود که ناباررساانای  
ک،ید  مردم شهر با شماا هساتا،اد  
آنها را مدام درجاریاان باگا اریاد و  
گفاالنه با آنها در تماس باشیاد تاا  
پشتتان نالی نشود  شاماا در اوج  
مبارعه ایخ توان را  علیارمام هاماه  
موانفی کاه در ماقاابالاتاان باود   
داشاتاایاد  شامااا باار مااواناع ادامااه  
اعتصاب مالاباه کاردیاد  نااناواده  

هایتان در مایادان باودناد و اکا ار  
مردم شهر صمیمانه در ک،ار شاماا  
بودند  اما شورای اسالمای شاهار  
و امام جمفاه و کساانای بافا،اوان  
ریش سفایاد و مافاتاماد و مایاره   
ابتکار عم  را در دست گارگاتا،اد  
و شما را نلع سالح کاردناد  آناهاا  

درصاد    ٦۵ دنباا  تصااحاب ساود  
سااهااام ماافاادن بااودنااد  روی ایااخ  
نواست نود پااگشااری کاردناد و  
نواست های شما را حااشایاه ای  
کردند  هاماکااراناتاان را اع عنادان  
بایاارون آوردیااد امااا عاامالاای شاادن  
نواست هایای کاه باه نااطار آن  
دست به اعاتاصااب عده باودیاد را  
تضمیخ نکردید  شار  ماوگاقایات  
شما اماروع نایاز اتاکاا بار قادرش  
نودتان  نااناواده هاایاتاان و ماردم  

 شهر است  
جمهوری اسالمای در گا  گایار  
کرده است  اقتصادب در رکاود و  

ورشکستگی است  اماا باارب را  
روی دوب کارگاران مایاشاکا،اد   
برای نواش نود تافارضاش را باه  
سفره کارگران بایاشاتار مایاکا،اد   
اایااکااار ماایااکاا،ااد و   کارور کاارور ب
قوانیخ ضد کارگاری اب را بااع  
هم به عیان شما تغییر میدهد  اماا  
شما قادرید با اتکا به نقاا  قاوش  
نود جلو ایخ تفار  را باگایاریاد   
نااواساات هااایااتااان را بااه کاارساای  
ب،شانید و اع جمله وادارشان کا،ایاد  
پرونده همکارانتاان را بادون هایا   
قید و شرطای کااماال ماخاتاوماه  

 اعالم ک،،د   
دیااماااه را روی مااحاااکاامااه    ٢۶ 

همکاران شاماا اعاالم کارده اناد   
دیماه را روع اعتصااب    ٢۶ شما هم  

ااا   نااود اعااالم کاا،اایااد و هاامااراه ب
نانواده هایتان در ماقاابا  دادگااه  
حاضار شاویاد و اگار قارار اسات  
رگااقااایااتااان را مااحاااکاامااه کاا،اا،ااد  
بخاواهایاد در حضاور هاماه ماردم  
محاکمه ک،،د  تا همگان بادانا،اد  
 که جرم همکاران شما  یست؟  

محاکمه یاعده نفار هاماکاار شاماا  
کاارگار    ١١١ ۵محاکمه همه شما  

س،گ مافادن بااگار و در واقاع  
نانواده کارگاری    ١١١ ۵محاکمه  

است  محاکمه کارگران مفاتار   
و حاار طاالااب تااوساا  حااکااوماات  

ساارمااایااه داران ماافااتااخااور اساات   
مطمئخ باشید همیخ که بو بابارناد  
که ج،ب و جوشی در میان شاماا  
ایواد شده است  جا نواه،اد عد و  
دادگاه را برگزار نامایاکا،ا،اد  اماا  
مهم ایخ است که شماا باخاواهایاد  
کااه پاارونااده را مااخااتااومااه اعااالم  
ک،،د  بفالوه سایر ناواسات هاای  
شاماا  اگازایاش دساتامازد  طاباقااه  
ب،دی مشام  و اما،ایات شاغالای  
شما نیاع به اعترا  و اعاتاصااب  
مودد شما دارد  تردیدی ناداشاتاه  
باشید که اگر تفر  ناکا،ایاد باه  
شما تفر  نواه،د کرد  ناود را  
باارای دور دیااگااری اع اعااتاارا   
آماده ک،ید  بطور ساعماان یااگاتاه  
نبررسانی ک،ایاد  ماردم شاهار را  
همراه ک،ید و به هی  مقاامای اع  
امام جمفه تا گرمانادار و شاورای  
اسالمی شهر و کسانی که تحات  
نام شاماا ما،ااگاع ناود را دناباا   

نافار    ١١١ ۵میک،،د اتکا نک،ید   
شما مفدنچایاان و نااناواده هاای  
شما و همشهریان عحمتکاش شاماا  
قدرش کاگای بارای عاقاب رانادن  
دشما،اان قسام ناورده تاان داریاد   
اایااساات کااارگااری و   حاازب کاامااون
تلویزیون کانا  جدید نایاز باا تاماام  
قوا م   همیاشاه شاماا در کا،اار  

 شما هست،د   

 صحبتی با کارگران معدن بافق
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سرفصل جدیدی در اعتراضات 
 کارگری
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 جایگاه دستمزد در مبارزات کارگری
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کارگران آتش نشانی تهران  
علایارمام گا شات  «میگوی،د:  

دو هفته اع اعاتارا  آناهاا باه  
شارایاا  شااغاالاای ناااماا،اااسااب و  

اجاارایاای نشاادن آیاایااخ نااامااه  
مشاااماا  سااخاات و عیااان آور   
همچ،ان به مطالباش آناهاا بای  
تااوجااهاای شااده و کااارگااران  

نواهان اجرای گوری ناواسات  
های نود میابااشا،اد  مادیاران  
آتش نشانی وعده داده اند کاه  
اع ابتدای سا  آیا،اده مازایاای  

کارم،دان اداری در مورد آتش  
نشانان عملیاتای نایاز اجارایای  
شود  اما درمورد اجرای آیایاخ  
نامه مشام  سخت و عیان آور  
هی  قولی باه کاارگاران داده  
نشاااده اسااات  آتاااش نشااااناااان  
همچ،یاخ اع کااهاش سااعااش  
شیفت کاری و تا،از  مازایاای  
شغالای ناود نابار مایادها،اد   

ساعمان آتش نشانی  کارک،اان  
مفتر  را تاحات گشاار قارار  
داده است  کارگران راهی جاز  
تشدید ماباارعه بارای ناواسات  
هااای نااود و جاالااوگاایااری اع  
گشااار بااه ناامااایاا،اادگااان نااود  

 ندارند  

 
کارکنان آتش نشانی تهران خواهان اجرای فوری 

 خواست های خود هستند
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به گزارب یکی اع گفالیخ حزب اع تهران  بفد اع دو روع تومع صدهاا نافار اع  
اپراتورهای برق در مقاب  ساعمان مدیریت و مولس  کارگران  ا،ادیاخ  اادر در  
مقاب  مولس برپا کردند و تهدید کردند که در صاورتای کاه باه ناواسات آناهاا  
رسیدگی نشود دست به ناموشی برق در اسف،دماه در سراسر کشور نواها،اد عد   
کارگران در پالکاردهای نود نیز به صراحت اعالم کرده اند که در صورش نالاف  
وعده وعارش نیرو دست به قطع برق در سراسر کشور نواه،د عد  ایخ کارگران کاه  

اپراتور برق اع سراسر کشور به تهران آمده اند نواهان    ١١١ ۵به نمای،دگی اع طرف  
 ای هست،د     های برق م،طقه   استخدام رسمی گوری در شرکت 

 
تفدادی اع نمای،دگان مولس اع ترس عملی شدن تهدید کارگران  در مالقاتی  
با کارگران باع هم وعده دادند که امضا جمع میک،،د و نواست کاارگاران را در  
صحخ مولس مطرح میک،،د  اما کارگران بخوبی میدان،د که هدف نماایا،ادگاان  
مولس سردواندن کارگران و وقت نریدن برای حکومت است  درست در دیماه سا   
قب  نیز بدنبا  تومع کارگران در تهران  هفتاد نمای،ده ماوالاس در نااماه ای باه  
وعارش نیرو نواهان رسیدگی به نواست کارگران شده بودند  اما کارگران بادناباا   
عملی نشدن ایخ وعده ها  حدقا  سه بار دیگر دست به تومع عدند  آنریخ تاواماع  
اعتراضی کارگران در اوانر گروردیخ امسا  در مقابا  دگاتار روحاانای باود  ایاخ  
اعتراضاش به جایی نرسید  کارگران ایخ بار تهدید به اعتصاص سراسری و قاطاع  

 برق در سراسر کشور کرده اند   
 

اعترا  هزاران کارگر اپراتور برق یک اعتصاب مهم است و جا دارد کاه اع  
جانب کارگران و مردم در سراسر کشور مورد حمایت قرار گیرد  حزب کمونیسات  
کارگری قاطفانه اع نواست و مبارعه کارگران برق حماایات مایاکا،اد و اع آناهاا  

 میخواهد نانواده های نود را نیز برای تقویت مبارعه نود به میدان بیاورند   
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
   ٢١٦۵ دسامبر    ٢١    ٦٣١۴ دیماه    ٨ 

 
کارگران اپراتورهای قوی برق در مقابل 

 مجلس چادر زدند

نبری که به حازب رسایاده اسات  صاباز اماروع پا،اواشا،اباه کاارگاران    بر   
در عسلویه درب کمپ بهارستان اویاک را    ٢٦ و    ٢١ پیمانکاری کوراوند اع گاع  

اع صبز عود بست،د و اجاعه نادادناد کاه مااشایاخ آالش وارد ماحا  کاار شاوناد   
بالگاصله مزدوران حراست وارد عم  شدناد اماا ماوگار نشادناد ماوانافای را کاه  
کارگران ایواد کرده بودند اع بیخ ببرند  مرادی رئیس حراست که تالب مایاکارد  
با وعده های درومیخ کارگران را سر کار بفرستد با گریاد نشاماگایاخ کاارگاران  

 مواجه شد و کاری اع پیش نبرد   
 

پیمانکار که با تصمیم راسخ کارگران مواجه شد حقوق مهرماه کارگران را به  
حسابشان واریز کرد و کارگران درها را باع کردند  کاارگاران اعاالم کاردناد کاه  
 ،انچه در عر  مدش کوتاهی حقوق آبان و آذر آنها به حساابشاان واریاز نشاود  

 اعتصاب را اع سر میگیرند   
 

دیماه نیز کارگران شرکت های البرع ناویاخ و پایامااناکااری    ١ روع  هارش،به  
را در اعترا  به عدم پردانت  ،د مااه   oeidو   oiecکوراوند درب شرکت های  

شدند و بسا  او را به هم   oiecحقوق بسته بودند و وارد اطاق مدیر عام  شرکت  
ریخت،د  ژنراتورها را ناموب کردند  پالستیک های عباله را بار سار راه اصالای  

 قرار دادند و راهها را مسدود کردند   
 

در عسلویه اع    ٢۴ و    ٢٢    ٢٦    ٢١ العم به  توضیز است که کارگران گاعهای  
  ،د هفته قب  در اعتصاب و اعترا  به سر میبرند   

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

   ٢١٦٥ دسامبر    ٣٦    ٦٣١٤ دیماه    ٦١ 

 
اعتراض و اعتصاب در تاسیسات پاالیشگاه 

 های عسلویه ادامه دارد
کارگران یک ماه حقوق خود را از حلقوم کارفرمایان 

 بیرون کشیدند 
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برنامه ششم توسعه دولت و تدارک تهاجمی 
 دیگر به کارگران
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به حزب کمونیست کارگری ایران 
 بپیوندید

 انترناسيونال
 نشريه حزب کمونيست کارگری
  سردبیر این شماره: عل جوادی

 همکاران: سیامک بهاری، نسان نودینیان
  سهند مطلق

 anternasional@yahoo.comای میل: 
 

 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود
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لباس زیر زنان و برق گرفتگی رئیس 
 جمهور سریالنکا


