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دٔطتاٌ َاسَیٍ خٕاَُذِ
ایٍ نیظت ػؼارْا،طزی تؼذی ػؼارْا ،ػًذتا تؼذ اسچٓارػُثّ طٕری تّ ایٍ طٕاطت.
ػؼارْا ی سیز ػًذتا درتزگیزَذِ،ػؼارْا ٔ پالکادرٔػکض ْای تذطت آيذِ ٔیٕتٕپ ْایی اطت کّ تزای
پیؼٕاسأل ياِ يّ طال  ۸۹در درٌٔ کؼٕر فزاْى آيذِ اطت  .ايیذ آَکّ اس یٔتٕپ ْا در طایت ػؼار ْا
اطتفادِ ػٕد.
تزای چُذیى ٌ تاراػالو يی دارو  :ایٍ ػؼارْا ًّْ ،ػؼارْای دادِ ػذِ درطزاطزایزاٌ َیظت  .ػًا َیشيی
تٕاَیذ دراَجاو ایٍ کار ،تّ يٍ یاری رطاَیذ یا خٕد يظتمال تّ جًغ آٔری ػؼارْا تپزداسیذ تا ایٍ يزحهّ
اسپیؼزٔی جُثغ يزدو يا ٔططٕح گَٕاگٌٕ يطانثات آَاٌ درجایی ثثت ػٕد.
تزای اطالع آٌ دطتّ اسدٔطتاَی کّ تزای أنیٍ تارایٍ ػؼارْا را يی تیُُذ ،یاد آٔر يی گزدو کّ يٍ تزای
پظُذ خٕد یا آٌ دیگزاٌ ،ایٍ ػؼارْا را جًغ آٔری ًَی کُى ،تهکّ تزای ثثت حافظّ تاریخی يثارسات يزدو
يا دطت تّ ایٍ کار سدِ ٔ آَزا دَثال يی ًَایى  .خٕاِ کّ خٕػتاٌ تیایذ یا کّ َیایذ .
ًْاَگَّٕ کّ پیؼتز آٔردو :
ایٍ ػؼارْارااسيیاٌ گشارػات،فیض تٕک ْا،یٕتٕپ ْا،ایًیم ْأيطانة تٕیتزدرٌٔ کؼٕرفزاْى آٔردو .
اسًّْ دٔطتاَی کّ تزای صفحّ فیض تٕک او ػؼارٔیٕتٕپ ْای جذیذ يی گذارَذ  .یا تّ ًْیٍ ایًیم ا و
ػؼارارطال يی دارَذ ،طپاطگشارو  .یاری ْایی اسایٍ َٕع تّ اطتًزارایٍ ٔظیفّ اسجاَة يٍ اَجايذ
درصٕرت ايکاٌ ،تکًیم اع کیُذ تاتزای ایٍ يزحهّ استاریخ يثارسات يزدو ایزاٌ درص آيٕستاػذ.
ارتجاع
يی تٕاٌ ٔتایذاسيثارساٌ داخم کؼٕردرتزاتزرٔدررٔیی تاآتغ گهٕنّ ٔتٕپ ٔتاَک تًايیت
جًٕٓری اطاليی ٔایظتادگی ْا ٔيمأيت يیهیٌٕ ْا تٍ اسدختزاٌ -پظزاٌ – سَاٌ ٔ يزداٌ ًْٔزاِ ػذِ
گاٌ یک پیکارتٕدِ ای درطزاطزایزاٌ آيٕخت.
پیؼاپیغ فزا رطیذٌ أل ياِ يّ (۱۱اردیثؼٓت ) رٔسًْثظتگی جٓاَی کارگزاٌ را تّ ًّْ ػًا دختزاٌ ٔ
پظزاٌ جٕاٌ ٔ سَاٌ طزاطز ایزاٌ ٔجٓاٌ تثزیک يی گٕیى .
تاػذ کّ يثارسات ايظال ػًا ٔ يا پاطخ ًّْ جاَثّ ای تاػذ ،ػهیّ تاریک اَذیؼاٌ دیُی ٔ کم َظاو جًٕٓری
اطاليی ایزاٌ تاػذ .
آٌ دطتّ اسدٔطتاَی کّ ػاللًُذ تّ دریافت نیظت ْای پیؼیٍ اَتؼاریافتّ ػؼارْا ْظتُذ  ،درصٕرت تًایم
يی تٕاَیذ تّ نیُک سیزيزاجؼّ کُیذ ٔ آَزا تزای دٔطتاٌ خٕد َیش تفزطتیذ.
(چِارشٌبَ ۸اردیبِشت ۱۳۸۹برابر  ۶آپریل )۲۰۱۰
تا طپاص ٔ ايتُاٌ
http://www.shooar.com

شعارُا :
کارگز تیذار اطت  /اس دیکتاتٕر تیشار اطت
پٕل َفت چي ػذِ /خزج تضیجي ػذِ
یا يزگ یا ػذانت /يزگ تز ایٍ ٔالیت
كارگز سَذاَي آساد تایذ گزدد
كارگز تّ پا خیش /تزادرت كؼتّ ػذ
َّ طاسع َّ تضنیى /يزگ تز خايُّ اي
كارگز تیذار اطت /دػًٍ ایٍ َظاو اطت
كارگز تیذار اطت /اس ایٍ َظاو تیشار اطت
خٌٕ ػٓیذ يي جٕػذ /كارگز يي خزٔػذ
يا ًّْ كارگز ْظتیى /ػهیّ رْثز ْظتیى
طیذ ػهي طتًگز ْ/ز رٔس رٔس كارگز
رْثز ٔالیت يیكُّ  /كارگز را غارت يیكُّ
يذػي حك ًَیخٕایى  /لذرت يطهك ًَیخٕایى
كارگزاٌ تیذارَذ /اس ایٍ رژیى تیشارَذ
یّ يهتي تّ كارگزي  /رْثز طز غارتگزي
كارگز ،داَؼجٕ  /پیَٕذتاٌ يثارن
كارگز تا غیزت /حًایت حًایت
یا يزگ یا ػذانت /يزگ تز ایٍ ٔالیت
كارگز ،داَؼجٕ ،اتحاد ،اتحاد /ػهیّ ظهى ٔتیذاد
تا حك خٕد َگیزیى /اس پا ًَي َؼیُیى
تزادر رُفتگز /طیذػهي را ٔردار تثز
تزادر كارگز /تزخیش ػهیّ رْثز
تزدگي كارگز ًَیخٕایى ایٍ ػُتز ٔ ایٍ رْثز ًَیخٕایى
اي نٕطي ػُتزي ٔ /لتّ كّ تایذ تزي
یّ يهتي تّ كارگزي /طپاِ طز غارتگزي
يا دسد ٔ كالع ًَیخٕایى  /رژیى أتاع ًَیخٕایى
َذاي يا َذاطت تهُذتزیٍ َذا  /يزگ تز ایٍ َظاو
كارگز گزطُّ  /دػًٍ ایٍ َظاو اطت
آسادي آسادي /حك يظهى ياطت
يؼهى ،داَؼجٕ ،كارگز ،يتحذ یكذگز /ػهیّ ایٍ ٔالیت
َظاو ٔالیتَ /اتٕدي كارگز
َظاو ٔالیت /دػًٍ كارگز
تیكاري ،فمز ،گزاَي /ػاْكار ایٍ ٔالیت
تؼطیهي كارخاَّ /ػكاْكار خايُّ
ٔسیز كار ،خجانت /اي يزگ تز ایٍ ٔالیت
چزا طزكٕب؟ چزا اخزاج؟ چزا سَذاٌ؟ /اي يزگ تز اي ٔالیت
َّ تذ يی خٕایى  َّ ،تذتز  /فمط دَیای تٓتز (جًؼی اس کارگزاٌ ایزاٌ خٕدرٔ )
يا ًّْ کارگز ْظتیى  /ػهیّ رْثز ْظتیى
رٔسجٓاَی کارگز را تّ لیاو تزػهیّ اصم ٔالیت فمیّ تُذیم کُیى (پالکادر)
آسادی ٔ ػذانت  /ایٍ اطت ػؼار يهت

اطتمالل ،آسادی  ،ػذانت اجتًاػی

بَ پیشْاز رّز
کارگر ،رّزی از
رّزُای لیام بسرگ
هردم ایراى برّین
یازدٍ اردیبِشت

رّز کارگر

 11اردیبِشت 89

کارگراى هخابرات
راٍ دّر خْاضتار
رضیذگی بَ
ّضعیت هعیشت ّ
کاری خْد ُطٌذ

چَ کطی هرااز حذالل
خْد هحرّم کردٍ اضت
؟؟
هرگ بر بیذاد
 11اردیبِشت رّز
جِاًی کارُ ،وصذا با
کارگراى ضتوذیذٍ هیِي

تاتٕت قإٌَ کار
ایزاٌ
فاتحّ
ها خْاضتار
افسایش خمْق
کارگراى باز
ًشطتَ ُطتین

 11اردیبِشت
برای حوایت از کارگراى
بار دیگر بَ خیاباى هی
ایین تا فریاد آزادی ضر
دُین
ُر ایراًی یک رضاًَ ...

جٌبش داًشجْیی
هتحذ جٌبش کارگری
ّ جٌبش زًاى

داًشگاٍ پادگاى ىیطت

ضفرٍ طعام
کارگری
تٌِا دّ لموَ
ًاى

کارگراى بیذارًذ
از تبعیض
بیسارًذ

يا ْظتیى
يی گیى گزطُّ ایى

کارگراى بیکارًذ

ها کارگراى ًطاجی
خاهٌَ  16هاٍ
حمْق ًگرفتَ این
گرضٌَ این
گرضٌَ این

آلای رئیص
جوِْر،ها 5هاٍ
حمْق ًگرفتَ این
شوا چطْر؟

تغییر لاًْى
کار=
ًابْدی کارگر

هرگ بر
دیکتاتْر

افشایغ
دطتيشدْا ٔ
تزخٕرداری
اسیک سَذگی
اَظاَی حك يظهى
ياطت!

 28هاٍ اضت
کَ حمْق
ًگرفتَ این
کارگراى شرکت
هِذیاى
کارگراى لْلَ
ضازی اُْاز
دضت ًیاز بَ
ضْی شوا
برداشتٌذ

ٔػذِ يا 11
اردیثٓؼت
تا آسادی را
فزیاد کُیى

ُوراٍ شْ عسیس ...
رّز جِاًی کارگر
در ُوبطتگی با
کارگراى ضتوذیذٍ
هیِي شعار هرگ بر
دیکتاتْر ضر
هیذُین
تعطیل کردى
کارخاًجات ّ
بیکاری از اُذاف
ضرهایَ اضت
ها کارگراى لرلرٍ
خْاضتار اداهَ کار
کارخاًَ ّ فعالیت
کارگراى ُطتین

تا حك خْد
ًگیرین
از پا
ًوی ًشیٌین

رٔس جٓاَی
کارگز گزايی
تاد

تا کٕػغ
سحًتکؼاٌ
اس رِ رطذ
اَمالب

ها کارگراى ....
برای
بازًشطتگی
پیش از هْعذ در
کارُای ضخت ّ
زیاى آّر ُطتین

تا حك خٕد
َگیزیى
اس پا
ًَی َؼیُیى

کارگز تا
غیزت
حًایت حًایت

بیکاری
=
فمر ّ گرضٌگی

يزگ ٔالیت
فمیّ چارِ درد
ًّْ اطت

کارکٌاى شرکت
آب ّ خاک گیالى
***
از خرّج هاشیي
آالت ضٌگیي
اضتاى گیالى
جلْگیری کٌیذ

کار کٕدک
يًُٕع
کٕدکاٌ خاَّ
کٕدک ػٕع

اّل هاٍ هی
رّز کارگر
زًذگی ّ
هعیشت حك
هطلن هاضت
يٍ خٕاطتار
ايُیت جاَی
پذرو ْظتى
کار َ ،اٌ
حك تیاٌ

ضعیذ ضلطاًپْر
در حال آهادٍ
ضازی صحٌَ
اجرای عباش آلا
کارگر
اًترًاضیًْال

يا سَذِ تّ آَیى
کّ آراو َگیزیى
***
يٕجیى کّ
آطٕدگی يا ػذو
ياطت

يزگ تز
جًٕٓری
اطاليی

