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درباره موقعیت اعتصاب و اعتراضات 
 کارگران در ایران
 نسان نودینیان 

ا       ا اااااااااااااو 
 
د  گساااااااااااااو 

تااااااامااااااااک کاااارگاااران  ااار ااا   
ااا اااسااات  هااار ر ز   پاااوشاااساااهه ن
ااااااه   ا     اااااااااااااماااااا    ا ااااااو  ت
   سا اب ااباقاا   در  

 
 ساقاوی

جریان است   در یا  هاها اه  
ماا)اار    ٢٢ تااا    ٥١ گااتشاا ااه از  

مااااورد    ٠٣ ( نااازدیااا   اااه  ٥١ 
اراااک کااارگااری   تاااااماا    ا ااو 
 اار ااا شااهه اساات  تاااااهادی از  
ارااک ششا ال ماها     این ا و 
ااااااوده اساااااات    ااااااان   در جااااااری

اراک    کاارگار ازاد راه    ٠٣ ا و 
شاااامااااو هااااهاااات ر ز    -تااا)ااااران 

ادامااه داشاات    کااارگااران    
این ی  هها اه شابااناه ر ز در  
احات   ماواه کارخانه   اساو 
گاااه کااماا  تاااااماا    اارده انااه   
خااواساات  ااوری انااان تاااماا     
اماااناااسااات شااا ااا    پااارداخااات  
 اامااوقاا  حااقااوقاا)ااا شااان  ااود   
اراااااک   ده ا ااااو  داماااانااااه گسااااو 
اک خااااوب     ااااا ااااو  کااااارگااااری ت
تااااا اا     ااناانااهه ای را  اار ر نااه  

اراااک   ده شااهن   ا ااو  گسااو 
مها   کارگری  تاش ه است   
اااا اااار  هاااار  ااااه   ااااسااااان دی  ااااه  
ده تار   اراک کارگران گسو  ا و 
ا      شاااهه  ااار تاااااااهاد ا اااو 
ااا اااشاااو    ا     تااااااامااااااااک ا اااو 
ا ااااز ده شااااهه اساااات   ایاااان  
ده شااهن   ر نااه   ر نااه گسااو 
اراااااک کااااارگاااری ا ااار در   ا اااو 
مااااااااال هااااای کااااار   ماااارا ااااز  
تولساهی ششا ال مااازا    اه ر  
از شااباااااه هااای سااازمااانااسااا اا ااه  
ااااااه ن  جااااااود   ا       ا ااااااو 
تش ل هاای کاارگاری مسا اقال  
از د لاات اناااااا  ماا ااشااود  امااا  

همه گاو   اودن  » ه دلسل ی ب  
مطالابااک کاارگاران  ابیایه  ارای  
پارداخات ماااوقااک   حاقااو   
اااااان   ی اااااا ااااااشااااااو  ااااااا  ااااااه     ماااااازای
اراک را ماوجا   شاهه    ا و 
 اارای ا اازا اااش دسااا اامااازدهااا    
    « لساه اخاراو    اسا اارساازی 

  رگزاری تامااک  »د   
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 ان خا اک امری ا: مناالب ترام     اتال   اشن     

 حزب کمون ست کارگری ایران

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 کارگر شرکت قالبهای سایپا با شعار "افزایش حقوقها حق مسلم ماست" ٥١١١

 نکته اصلی
مواجهند. میلیونها نفردرآستانه سقوط ” مشکل“میلیون نفر درتامین نیازهای اولیه با  ٨٢

 قراردارند.”خط بقا“به 
 ٥١صفحه محمد شکوهی                       

 ناصر اصغری 
 فوکویاما، کارگران سفیدپوست و انتخاب ترامپ

 شهال دانشفر
 مانور وحشت از جنبش کارگری، این بار در تاکستان

اعتراضات خود را بر علیه الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار 
 و کل وضعیت فالکتبار موجود تشدید خواهیم کرد

 اتحادیه آزاد کارگران ایران

 ٥١٥١درسهایی از انقالب فوریه سال       
 برای انقالب آینده ایران

 محمد کاظمی

 ٤ صفحه  

 لنينيسم و بلشويسم      
 منصور حکمت

 در حمایت از مرد  تر سه  
 حزب کمون ست کارگری ایران

 حسن صالحی

 اعتیاد در محیط کار  

 جعفر ابراهیمی: الیحه اصالح قانون کار و نیروی کارآموزش 
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست   
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تاريريه
 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 مطال   ا نبيسنهگان ان)است   
درو مقاالک در کارگر کمونيست لز ما  ه 
يه  ي تائيه مضمون ان)ا از جان  نشر

مان 
 نيست  

 کارگر کمونيست
 را تاثو   نيه 

  انرا  هست د س ان   
 اشنايان ان  رسانيه! 

 ٥ از صفحه        

 ٤ صفحه  

 
اااااان   اااااارا   اراااااااک خ اااااال ا ااااااو 
کارخانه ای    را مااا  دارناه  
اراااک     تاااااهاد زیااادی از ا ااو 
در مقا ل ماالاا اساالر در  
تاا)ااران    در مااواردی ششاا اال  
اااساااماااا ي در ساااطااا  شااا)ااار   راه پ

     ٥١  رگزار م شونه ر زهای  
اااااااان مااااااااه  کاااااااارگاااااااران    ٥١  ا 

ا ااا ااا اااا   کاااارخااااناااه مااااشااا     
سازی هاکاااو  ارای   اناهما     
 ااار دساات  ااه راهاارااساامااا ي در  
ساطاا  شاا)اار ارا، زدنااه(   ااه  
ی     خود ناو    اه پاوشاش خاو 
ا    تااامااااک   اهمست ا او 

ماااساااهیاااای  »  ساااو   «ماااساااهااازایاااه 

اجاااااااااااااااا اااااااااااااااامااااااااااااااااا   ا ی  
اااانااااساااا ااااا اااارا   اک   «ای ااااا ااااو   ااااه ت

ااااااااااااا ااااااه ای در    ااااااوری   ل
ااااااااماااااااااک   ی ت پاااوشاااش خاااو 
ا   دارنه  ا ا اار  اماور   ا و 
در سط   ا ی در ایاران    
در خاااااااااارو از  شاااااااااور از  
ا   اااااال    تااااااامااااااااک ا اااو 
خواهنه یا ت  ه در انا اا   
ااا ااا)اااای   ی از ااااریااا  ساااای خاااو 
ااالااابیااا یاااونااا)اااا ي  اااه      ت

تااان  اناااو 
ااااال     اااااه مساااااائ  اااااالقاااااماااااناااااه  
اراااک کااارگااری هسااتاانااه    ا ااو 
پوشش داده م شود  در یا   
ا     ااااااااامااااااااااک ا ااااو  کااااال  ت
ده است  تااهادی   کارگرا گسو 
از مطالباک کاارگاران هاماه گاو   
اااااااها        ا ی اسااااااات  ت
اراااک  ااا اا اور جاهیااه در   ا او 
ارااک کاارگاری اسات  در   ا و 
مواردی  یا  هاها اه    ا اشاو   
اراااک ششاا اال تااها     ایان ا ااو 
 یا  ه ای در جریان است   

وااااب  جااااود   حضااااور    اااالااااو 
 ااو تاهادی از تش ل ها  از  
جمله سنهی ای کارگاران ایاران  
ااااا)اااااران   حاااااوماااااه    خاااااودر  ت
اتاااااادیااه ازاد کااارگااران  ایااران   
ساااناااهیااا اااای کاااارگاااران  ااالااازکااااار  
  
 
ماا ااانااساا   کااماا اا ااه هااماااهااناا 
 اارای کااماا   ااه ایااااااد تشاا اال  
هاااای کاااارگاااری   ساااناااهیااا اااای  

کارگران ن شار ههات تاکاه  اه  
اااا)ااااادهااااای زرد   اااات   ن از د ل
 اشساااا ااااه  ااااه ناااا ااااا  اسااااالر  
مس قل هستناه  اماا  مشا ال  
اسااااد  اااه   جاااود تشااا ااال  
هاااای کاااارگااااری  مسااا ااااقااال از  
ااااااااانااااوان   اااات اساااات  ااااه   د ل
تش ل  ا ی    ابات شاهه  
ارااک   در ج)ت ههایت ا او 
کااارگااران در اشاا اااو مااااا     
ااااراز  جااااود  اااانااااه     ا ی ا 
ارااااااک کاااااارگاااااران را در   ا اااااو 
ااااااسااااااهی   ااااااول سااااااطاااااا  ماااااارا ااااااز ت
هامااهااناد  ااااناه  ساخاانا ااوی  
کااااارگااااران ششااااود   اااار تشاااا اااال  
ماما   اماور کاارگاران ما ا   

 ااااشاااه    اااه   جاااود  ااانااا     
تشاااا اااا   ااااه  ااااه ناااا اااار ماااان  
ساازمااان  ا ی شاورا ي  ااه  
م    ه  )ب پ وس      اتااااد  
اااااه ای     شاااااوراهاااااای کاااااارخاااااان
کارگایه است   ا  ور  تاا ا     
 ننهه ای است  ولبه  ار ایان  
ااااااوساااااا    راااااااااااا  اساااااااد ت
کااارگااران کااار دشااواری اساات   
امااا ایاان دشااواری  ااه نسااباات  
سال)ای گتش اه کاماو  شاهه    
 ااا اا ااورهااا ي جااهی از جااماالااه  
اراااک   دیاانااامااساا   ااودن ا ااو 
کاااارگاااران  ا اااراز  جاااود تاااااااهاد  
اااا    کااااارگااااری    ااااادی از  اااااااااال زی
ان کااارگااران  ااا   سااخااناا ااو   رهااو 
 )ره های شانااخا اه شاهه     
ا   حضور مو ر    ااااو  اااالا   
کارگری در ساطا   ا ی    
اشاانااا ي اناا)ااا  ااا تشاا اال هااای  
کارگری از جمله  نههراس اون  
اااااخااااااده هاااااای کاااااارگاااااری در   ات
سااطاا  ار  ااا  امااریاا ااا  کااانااادا    
اااساااا تاااال   ااارای ایااااااااد   ال اساااو 
تشااا ااال کاااارگاااری مسااا اااقااال از  
 د لت را  راهب  رده است  

 
ده شاااهن   هااامااازماااان  اااا گساااو 
تااااامااااااک کااارگااری مااا شاااهااه  
 اارگاازاری ا اا اا ااا اااک کااارگااری  
شساااساااار مااا)اااه  اااوده ایاااب  اااه  
خود نو   در  لبغ    ر و ا اراز  

 جااود جااناابااش کااارگااری گااار  
 م)ب   قا ل ات ا است  

تاااااهادی از ا اا اا ااا اا)ااا مااو اا   
 اااوده اناااه   تاااوانسااا اااه اناااه  اااا  
قهرک ا   ااب خاواسا ا)اای  
اااات     ا اااا اااا اااااب را  ااااه د ل

 کار رماها تامسل  ننه  
 

مورد ا و   ا   اب   تاما   
کارگر  ر ات قاالایا)اای    ٥١٣٣ 

صنان  سایکا   در تا)اران(  اه  
(  ر    ٥١ ا اان    ٥٠ از صی   

شهه  ود  در ظا)ار هاااههاب  
ا ااان ماااه  ااا مااو ااقااساات  ااایااان  
ااااا اااات  کااااارگااااران ا اااا اااا ااااا     ی

کاااارخااااناااه  ماااانااا     ٢ شاااساااهااات  

خاار و قااطااااااک تااولااسااهی از  
کارخانه شهنه ااوری  اه  اناا  
 ر اظ)ار کارگاران  خا  تاولاساه  
 ر اات سااایااکااا  ر اات مااادر(   

سااا اات مااخاا اال    ٥  اه مااهک   
شه  در اداماه ایان ا ا ا ااب   
از سا اک ا لاساه صایا  امار ز  
کارگران در سالن)ای ماخا الا   
کااارخااانااه دساات   ااه تاااااماا   
زدنااه   م ااماامااانااه  اار اداماااه  
ا   اب تا سه  ردنه تا ایناه  
 ااار دیاا اار جاالااسااه ای مااا ااا     
اااانااااهه هااااای کااااارگااااران     اااامااااای ن
مسئول    ارشه سایکا   ر ت  
مااادر(  اارگاازار    ااا هاار شااش  
خااواساات انااان  اااااال ه تاا اا ااو   
ماااهیاااریااات  ر ااات ماااوا اااقااات  
شاه  شاش خاواسات کاارگااران  
 ه مورد موا قت قرار گار ا اه  
ز زیار ر  ااشااه:   اسات  اه  ر

ا اازا اااش حاااقااو  پااارساانااال    -٥ 
اااساااماااانااا اااار زیااار     ٥٢  ر ااات   پ

اااااا     -٢ ساااااااو(   شااااااار  ماااااارت
ماااهااساااناااه  اان کااارک  ااا مااباالااا   

پارداخات ا اورد    -٠ مشخص  
ماااااهااااسااااانااااه  ااااطااااور ماااارتاااا     

اا  در ادامااه    -٤ مساا ااماار   ایاااا تشا
 پااارسااانااال 

 
ر ناااه  اااازنشاااسااا ااا 

 مشاول سخت   زیاان ا ر(  
   تشیاااا  در پرداخت ح   

 
 

همزمان با گسترده شدن تجمعات کارگری ما شاهد برگزاری 
اعتصابات کارگری بسیار مهمی بوده ایم کهه خهود نهیهز در 
بلوغ و عروج ابراز وجود جنبش کارگری گامی مهم و قهابهل 

 اتکا است.
تعدادی از اعتصابها موفق بوده انهد و تهوانسهتهه انهد بها 
قههدرت اعههتههصههاب خههواسههتهههههای اعههتههصههاب را بههه دولههت و 

 کارفرماها تحمیل کنند.
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سنواک پرسنل  ازنشس ه  ه  
 اااه ماااهک یااا    ناااساااب سااااو  
است  ه تابی  ا ا ااده اسات  

پرداخت  هیه  ر ت  اه    -١ 
اا   اااه  اااا ااا    تاااااااا    مبا
اخااا اااالو در ر ناااه خاااهمااااک  
دیه ایاان  ااخااش  ااه کااار اانااان  

اااااا اااااا ااااااو     -١ شااااااهه اساااااات   ت
 راسات کاار اناان پاساماانا اار    

 ر ز مزد  ه قرار دادی   
 

مااااااورد د    ا اااااا اااااا اااااااب    
کااارگاار ایااران    ٤٣٣٣ تااااا اان  

تارانساهاو زناااان  اه از پانااااب  
ماارداد  ر   شااهه  ااود  ایاان  
اااااا ر  در ر  ي   ا ااااا ااااا ااااااب  
کااارگااران ا اا اا ااا    ااا شااورای  
اسااالر    ااواماال ا اا اا اااب  
شان  اشس ه  اه کاار ارمااهاا    
د لاات  ر   شااه   شاااورای  
اسااالر    ااواماال حاااااوماان   
سااار  اااردناااه  اااا  شاااااااارهاااای  
 مااثاال ایااران تاارانسااهااو  

 
انااااارای

م ال   ه زناان است   هللا  
ااااااواک  ضااااااای   ا ااااااو    صاااااال
ا  را ماانااااار   ااناانااه     ا ااو 
ت ااابیااااری  اااقاااا  ماااانااااهه از  
کارگران  اههاناه  کاانااو تالا ارا   
اااااات از   کاااااامااااااراااااا    در حاااااامااااااای
ا ااا ااا ااااب کاااارگاااران را ناااو   از  
دسات کااارگااران خااارو  اارده    
 ااال اااصاالااه خااو  جااااا   ااایااان  
ا ااا ااا ااااب را در ایااان کاااانااااو  
ماااناااااااااااا  اااردناااه تاااا جااالاااوی  
  ا کارگران ا  ا اا    

 
همبس  

ااا اااون را   ناااه   ا ااا ااا اااا  را  ااا اااو 
لاازو  ااناانااه    نااهاار از    ٢٣٣٣ مااو  

کارگران  ال اصله از این کاناو  
خارو شهنه    اا اناتاشاار خاو   
ادامه ا   اب ایان تاواائاه را  

خاانااند  ااردنااه    اار تااااا اان  
هزار نهره  خود تا اساه  اردناه   
 از  
 
ی  از کارگران  اه ناماایاناه 

ایاان ا اا اا اااب ا ااال   اارد  ااه  
ماابااارزه را تااا ح ااوو نااتااساااااه  
اااا)اااااا ي اداماااااه مااااساااااههاااااساااااب     ن
 نانچه  ه خواست هاایاماان  
   تااوجاان  ااناانااه ر ز شااناابااه  

ده    ٥١  ا  گساااو  مااارداد ا اااو 
تااری را شاا اال خااواهااسااب داد   
ی  دی ر از کارگران ا  ا ااب  
گه ه است  ه   یا ها را  
حت   رده انه   م اا انا     
 رای امهن  اه  ر ات  اا  اای  
اااااا ماااااشااااا    هاااااای   ااااساااااده     پ
شخیصا   ا اناا ایان مساو   
را   ر  اناناه  درب تاوالات  
ها  سل  وتاخوری   سالان  
های ماخا الا  کاارخااناه را ناو    
وااب ایاان   قااهاال  اارده انااه   االااو 
 شارها   تواائاه هاا  کاارگاران  
 ه ا   اب ادامه مساههاناه    
تاااا اان   تااااماا  خااود را در  
ماااااااوااااه  ااااز کاااارخااااناااه   در  
ااااا   اااار  ااااار اااانااااسااااد هااااا   مااااااااال  
مساننه  یا  دیا ار از کاارگاران  
ماااسااا ااابیاااه خ اااو  ساااازی  
ایااااران تاااارانسااااهااااو  ااااه یاااا  از  
ااااااان  ر ااااااات هاااااااای   ی اااااازرگااااااو   
صنات  ار  ما ابااشاه  اا ا   
شهه تا مو  ان تولسه ما در یا   
د  ساااو گااتشاا ااه  ااه شااهک  
ا اات  اانااه   حاان   ااه کاامااو  از  

درصه مو  ان قابا   ارساه    ٢٣ 
  ایاااان زنااااد خااااطااااری  اااارای  
حااساااک ایاان مااااامااو ااه  اازر   
اساات  مااسااخااواهاانااه  ااا ناااااوه  
تااقااسااسااب ساا)ااا     ااازی هااای  
 ورد صاح   ر ن   ا ایان  
  مایه هزار مسلساردی شونه  
مبارزه گاا   اماا  کاارگاران ایاران  
ترانسهر جاناد  ارای تساخاو   

سن ر  ه نه   رگزاری    اایاان  
مو   ا   اب  ود   کارگاران  
سن رهای ما ه را تساخاو   

ناااهااار از    ٢٣٣٣   تاااوانساااتاااناااه  
کاااااارگاااااران را در ا ااااا ااااا ااااااب  

 همرایه  ننه  
 

  ٢٣٣ مااورد سااو     اا ااش از  
یاز اه   یناد ساازی تاو  کارگر  لو 

ا   اه    ٥٥ ازر ز   ا اان درا او 
 ه  پرداخت ماه هاا حاقاو   
اااااااسااااااامااااااه دسااااااات از    حاااااا   
ا     کار شساهه   تاااما  ا او 
ااااااه  شااااا  را   اااااا  ااااارده ان ااااار   
درکارخانه  ه ساررسانهناه    

ا اااان  ااارای د ماااا       ٥٢ ر ز  
ر زمااا اااواع  اااه ا ااا ااا ااااششاااان  
ادامااه دادنااه  ایاان کااارگااران از  
مااااه مااازدشاااان را دریاااا ااات   تاااو 
ناااارده   حاا   ااساامااه شااان نااو    

 قط  شهه است   
 

مورد  )ار   کارگران مااو    
ما م  ن شار ههت تکه:  اه  
  هه هاای ماهیاریات ا ا امااد  

 نهاریب! 
ماااا)اااار  صااااههااااا  ٢٤ ر زشااااناااابااااه 

کارگر ما اما  نا اشااار هاهات  
ا   وب پارداخات  اخا ر تکه  لو 
ااااباااااتشااااان     اااااهه   از مااااطااااال
پاارداخاات  اااقااساامااانااهه حااقااو   
اااااسااااال      اااااهل ماااااااااااوقاااااه شاااااان  
ا اااا اااامااااادی  ااااه   ااااهه هااااای  
ماااهیاااریااات  اااه ا ااا ااا ااااششاااان  

 ادامه دادنه  
 

ا اا اا ااا اااک د  ماااه گااتشاا ااه(  
دارای در    تاااااار   قااا اال  
ات ا هستنه  "در ھار صاورک  
ا   ا ااک  اه ناادر از خاود  
اااایاااسااااااات جااااماااااااه  ماااایاااه  
داری انه از اواز مبارزه ابقه  

کااااارگاااار  اااار رااااه ایاااان ناااا ااااا   
جاماه خو  ر دھاناه  ر بار   
 ودن  مایه داران  اا کاارگاران  
  
 
مانااهاارد       ااو   یاااان   اارد 
مطل  کارگران   ع  قان  ایان  
کارگران     او    اا ھاب ما اااه  
شونه ا راا  تا ا او  ر  اناه   
ھاا ااو  اار    در دنااسااا  ااه درد  
 مااایااه دار نااه خااورد ماا اار  
ایانااااه ا   اا اوانااه کااارگارا   پاسااها  
 نه  ه حاض   ااشاناه ناو  ی  
کار خود را  ار ر ی  ساائال    
موادی  ه م الا   اه  ماایاه  
داراست ض   ننه    ر ک  
تازه ا ي تولسه  نه  تا  قن   اه  
ااااا ااااارناااه  ااااه اااااور   کاااارگااااران ن
ااااهاااارادی  ااااا  مااااایااااه داران   ان
ماااامالااه  انااناه  شسااان  اردگااان  
 خاواھاناه مااناه  اه  

 
 اقر  اای

مااااااااایاااااورنااااه  اااارای  ااااهسااااات  
ا ردن ی  قار  ناان ماها    
 ه دی ران مناهااات  ارسااناناه   
 ااه  ااایااه تااا ا ااه خااهماا اا اااران  
 ااارایاااه شاااهه زباااان شسااا اااه ا ي  
  ماننه   ع  قن  کاارگاران  

 
 ای

اااااه   اااااقاااااارااااااھاااااای خاااااود را   ت
صااورک دساا ااه جااماار  ااسااان  
 اااناااناااه   حااااض   اااه تسااالاااساااب  
شااهن در  اارا اار خاار پااوو ھااا  
 اناااا  اه   ر  

 
نشونه   رد 

ایاااه  تاااباااهیااال  اااه انساااان ر  
شاااوناااه   ر   ر  اااناااناااه  اااه  
درخاااواسااات ایاااناااااااه زحااامااات  
اناااا نااباایاه  اقا  در خاهماات  
 ر تمنه  اردن  اناه تان پار ر  
 اشه   لکه  اایاه اناااا ي را  اه  
زحااماات ر  شاانااه ھااب قااادر  
سااازد  ااه مااثااال انساااان ھاااای  
  ااااناااانااااه   قاااان   

 
 اقاااار زنااااه 

کارگران از کار  ردن ام ناا  ر  
 ننه خطر  از ا سا اادن تاماا   
 ر ر د  ھار ا ا ا اا    

ماش   

 ااه یاااد  مااایااه دار ر انااهازد  
 ااه کااارگااران   نااه اناااااا اقااایااان  

کااارگااران  ااه    - اقاار ھسااتاانااه 
اااااا   اااااه حاااااقاااااو  خاااااود را   دارن
صهای ھر  ه  الاناهتار ا اال   
ر دارنااه   مااطااالاابااه ر  اانااه   
ھاااار ا اااا اااا اااااب  ااااه کااااارگااااران  
یادا ری ر  نه  ه موقااسات  
شان نامسهاناه نا اسات   اناان  
ااا اااناااساااه   ااا اااساااتاااناااه   اااه   اااناااااااا ن ت
ا   ا اک ھب  ار ر ی خاود  
ا اا اا اااب  ااناانااهگااان  ھااب  اار  
ر ی کاااارگاااران کاااارخااااناااه ھاااای  
ماا ر یا در حوو   حاو     
یا کاارخااناه ھاای ھاماان رشا اه  
  
 
ااا  اااو  شااا اااری صااانااااااان   اااه ت
دارد  در ا قااااک ماااااااماااوع    
اااااه ن   صااااالااااا  اماااااو   کاااااارگااااار  
واار لاانااه کااار  را ر  اانااه   ااا  
کار رما جار بااا  ناه  اناه   
ایا  خاود  ھاب   در مورد  ر
ااااااهارد  در مااااااوقاااااا    اااااااااااااند ن  
ا اا اا اااب ا  خااواساات ھااای  
خود را  اا صاهای  الاناه ا اال   
ر  نه  تما  سواسا اهااده ھاا  
را  ه کاار ارماا خاااار نشاان ر  
سازد  مه  حقو  خاود   
ر شود  ا  دیا ار  اقا   ااار  
خااود   ماازد خااود  ناا ااساات  
 الااکااه در  ااااار تاامااا  ھااماا اااران  
ا  است  ه ھمراه  ا ا  ا ازار  
را زماا    گااتاشاا اه انااه    ااه ن  
تااار  از ھااا اااو مااااااار مااا ااان    
 رای خاار ارمان کاارگاران  اکاا  
ااااااااره   ااااااه"  در   خاااااااساااااا اااااااه ان

 لن       -ا   اب  
 

 نسان نودینسان 
 ٥٠٥١ ا ان    ٢٠ 
 ٢٣٥١ نوامو     ٥٠ 

 
 

 زرتشههههههههت احههههههههمههههههههدی را هههههههه  بههههههههازداشههههههههت شههههههههد
صبح روز جاری زرتشت )اسماعیل( احمدی را  ، فهعهال مهدنهی در مهنهزل 
شخصی اش توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم بازداشت، بهازداداشهت 

 و وسایل شخصی اش ضبط شد.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، صهبهح امهروز 

ماه، زرتشت )اسماعیل( احهمهدی را ه ، فهعهال مهدنهی در مهنهزل  آبان ٨٢
 شخصی اش در شهریار توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت شد.

مهامهوران “ یک منبع نزدیک به خانواده احمدی با تایید ایهن خهبهر گهفهت: 
لباس شخصی گفته بودند حکم کتبی دارند ولی این حکم را نشان نهدادنهد 
و وی را با توقیف وسایل شخصی اش همچون کیس کامپیوتر، مهوبهایهل و 

 ” یره بازداشت کرده و با خود بردند.
ماموران لباس شخصی در جواب “این منبع مطلع تاکید کرد: 

آقای احمدی در مورد دلیل بازداشت گفتند بقیه حرف ها را 
”نزد قاضی خواهی زد.  
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 اانااا  اار گاازارشاااک حاااااوماان     
ا ااان رزمااا اااش    ٨      ٠ ر زهااای  

"ماااها اااااااان حاااریاااب  الیااات"  اااا  
حضاور شااش گااردان در سااطاا   
ش)ر تا س ان   منطقاه  اماور  
 اااشاا  ح ااار تااا ساا ااان  اارگاازار  
اااامااااا ااااش مسااااخااااره   شااااه   ایاااان ن
ا ست  ه در ش)رهای مخ ل   
دی ر نو    ه  ازی گاتاشا اه شاهه  
است   اناا  ار خاو  در "رزماا اش  
تا س ان"   ش از هزار    ان اه  
شسااسااا  را  اااه خاا   ااردناااه  تاااا  
مثاال خاود  را در  ارا ار "شاور   
" کااارگااران ا ااهیااهه  ااناانااه     اار  
در ر ز د   ایاااان "رزمااااا ااااش"  
مشن  از مقامااک ریاز   درشات  
شااااا)اااااار  ااااااون اماااااا  جاااااماااااااااااااه  
تااا سااا ااان   اارماااانااهار  نااماااایااناااهه  
مااااالااا اسااالر در ایاان شاا)اار   
اااا اااا ااااار      اااارمااااانااااهه نااااو  ی ان
مساائااولاا    شاا)اارساا ااا   حضااور  
داشااتاانااه    ایاان  ااماالااساااک را در  
ااااا   سااااه ماااانااااطااااقااااه شاااا)اااارساااا ااااان  
ااااااااا   ااااااااه   ااااااال اااااااات مااااااااقااااااااا  مااااااااااااااااوری
"اواااتاااشااااشااااک"  ااارگااازار  اااردناااه   
جاالا  ایانااااسات  اه از جامالااه  
 اااااااااااااااااااااااا هاااااااااااا ي  اااااااااااه در  
دسااات"اواااتاااشااااشااا اااران  ااار    
هاا ي  

شان" دیهه م شه   پاوساو 
   
 
 ااا شاااااارهااای "کااار  اارای زنااه 
  ااارای کاااار"  حاااقاااو   

 
ناااه زناااه 

کاااارگاااری ماااا  ااااااااسااات    اااود   
هااا ي  اااه کااال داساا اااان را  

پااوساااو 
 سان مسانه   در مانور ماها اااان  
ااااااات در ارا،     اااااااب  الی حاااااااری
"اوااتااشاااشاا ااران" ان کااارگااران    
مااردر هسااتاانااه  ااه در د ااا  از  
ما شتشان  ه ماساهان اماهه اناه  
ااااان ااااه شسااااسااااا        هاااازار    
ماااقاااامااااک ماااخااا ااالااا  حاااااااومااان   
 اارای مااقااا االااه  ااا انااان دساات  ااه  
 ااازی ایاان ناامااا ااش مسااخااره زده  

 انه    
 

" در  اای دناساا شاناساهه ایاه  اه  
یات جااماااه   حاومان   الاساه ا اود
 اشاا ااارا صاا  ارا ي  

ایاان  ااناا   
 اانااه   مااانااور رااه "اوااتااشااا "  

  ه راه انهازد   
 
ایااان ناااماااا شااااک  اااطاااور  اقااار    

نشانه  رشاااسان  حاااومات در  
مااااقااااا اااال جاااااماااااااااه ا ساااات  ااااه  

خواس ا)اا ي دارد   هار ر ز دارد  
 ااا جااناابااش هااا ااش  ااه جاالااو ر  
ایه  ایان ناماا شااک  ا اش از هار  
 اااااو   قاااااهرک جاااااناااااباااااش هاااااای  
ا    ماااارد     حشااااتاااات   ا ااااو 
ارااک   جم)وری اساالر از ا او 
ده   هر ر زه کاارگاری را  اه   گسو 

 نما ش مس تارد   
 

کا  ست  اه ناماایه  اه ماااسا   
اااااه  ضاااااای   هاااااای کاااااارگاااااری    
مل )ا  جااماااه  اااناساه    ا ا اناه  
ااااااانااااااا)اااااااماااااااه  حشااااااات از    ااااااه ای
 ااا ااااساااات   حشاااات ایااانااااان از  
کارگری است  اه  اریااد   الاناه  
اساااات   مااااساااا اااابیااااه "ا اااازا ااااش  
حقوق)اا حا  مسالاب مااسات"    
 حشت ایاناان از مااالاه اسات  
 اااه  اااا شاااااااار خااا   اااقااار ساااه  
مسل ون  حقو  ما ی  مسلا اون   
 لاساه  اقار    اال ات   اقا ا ااد  
مااقااا ماان  شااان ا ساا اااده اساات   
 حشااات ایاااناااان از  اااازنشاااسااا اااه  
ا سااات  ااااه جااااماااا  ماااا ااااشااااود     
خااواساا ااار درمااان رایاامااان اساات   
 حشت اینان از مردم سات  اه  
 ه حقو  های ناااور   دزدی  
ا    هااای  ان حااا اامااساات ا ااو 
دارناااه   حااا    حاااقاااوقشاااان را  
مااسااخااواهاانااه   حشاات ایاانااان از  
ااااا   ااااان ماااااااااو    اساااات  ااااه   زن
ان کاااری   جااناابااش حااااااب  اارگااو 
اااااااه   اااااااه در ماااااااساااااااان    ااااااارده ان
حاوم سان  ا   ا ا)اوده  اودن  
اجاابااااری  اااردن حاااااااب  اااه راه  
ا  اده است     حشت اینان از  
ااااا      اااااه شاااااهن هااااار ر زه قاااااوان ل
ارتااااا  اسااالر زیار  ااای ماارد   
ماااااو   اساات   زیاار  شااار ایاان  
جاااانااااباااااش اسااااات  اااااه سااااااااااساااااه  
مرتضوی م)ره مخالاص    ا یاز  
 ارده شاان را حا اب شاال  داده  
انه  زیر  شار این جناباش اسات  
اااا اااار از    ااااه هاااار ر ز رقااااه دی
دزدیااا)اااا شاااان ر  مااا اااشاااود  زیااار  
 شاااار ایااان جاااناااباااش اسااات  اااه  
خودشان پار ناهه جاناایااتشاان را  
 ااو  ن  شااساااهه    ااه جااان هاااب  
ا ااا اااااده انااااه    زیااار  شاااار ایاااان  
جااااناااابااااش اساااات  ااااه ماااااجاااارای  
ساااااسااه اااود هااا   تاااااا ز  ااه  
 ااودکااان "قاااریااان قااران" مااو  د  
ی شااان را    ااه داماان  اا اات رهااو 

د  در  اانا     رااااساات   هاب  ا ااو 
اااااور   اساااااهاااااناااااا  اسااااات  اااااه ماااااان
"حااااماااساااان  الیااات"   رزماااا اااش  

 تا س ان  ر ا م شود   
 

ااااااااسااااو   جااامااا)ااااوری اسااااالر از ی
مانور  حشت  ه  ا ماساااناه   از  
سوی دی ر مساوشه تا  شار   
ان کااااارگااااری     را  اااار ر ی رهااااو 
 اااالا    جانابااش هاای اجا امااا   
اراااک کاال   شااهک دهااه  تااا ا ااو 
جاماه را  اقا  زناه  در ماقاا ال  
ااااااه صااااااا    اااااااو   دارن کااااااارگاااااااران ن
ارااااااک  ا ی خاااااود را   ا اااااو 
شا اال مااساههااناه   جاانابااش هااای  
اجا اامااا  هاار ر ز  اا ااشاو  شاا اال  
د    اااه جااالاااو ر ایاااه  از   مااسااا اااو 
جااامااالااااه  ااالااااساااه   ااااببااا ااارهااااای  
حاااااوماات  کااارزار  االااسااه امااناا اان   
 ردن مبارزاک کارگران    ااالا     
جااااناااابااااش هااااای اجاااا اااامااااا  در  
اااااال   اااااان اسااااات  در ماااااقاااااا  جاااااری
اااارحااا)اااای تااااااار   ای  اااون  
اا   "اصااالز قااانااون کااار"  جاانااباا ر
 ه راه ا ا ااده اسات   کاارگاران  اا  
 اسااناسااه هاا شاان   اا تاااامااااک    
ا   شااان  ااه   اااومااارهااای ا ااو 
مقا له  ا ان  رخااسا اه اناه   ناو    
ماس  های کارگاری هار ر ز در  
ا    ماااااباااااارزه اسااااات     ا اااااو 
ااااا اااااش  شاااااساااااهن   اااااا پ کاااااارگاااااران  
خااواساا اا)ااای  ا ی ای  ااون  
ا اازا ااش  ااوری دسااا ااماازدهااا  اااه  
رقب  االی خ   قر در گا  ا و   
درمان رایمان   تااا اسال رایاماان  
ااا اااو قاااراردادهاااای    ااارای هاااماااه  ل
پااساامااا ي   مااوقاات    ااا جااناابااش  
ا   شااان دارنااه هاار   هااای ا ااو 
ر ز سازمااناساا ا اه تار  اه جالاو ر  
اینه  نااا اه ما)اب ایانااااسات  اه  
صااا  خاااودماااان را در  ااارصاااه  
دمااان ماا اااااه تاار   هااای ماا)ااب نااو 
ااااااااااااارراااااااک    ااااانااااااسااااااب  جااااااواب ت
حاااااوماات اسااالر   مااانااورهااای  
اراااک    حشااتااش را  ااایااه  ااا ا ااو 

 قهرتمنه  ا ی داد   

 شهال دانشفر
 مانور وحشت از جنبش کارگری، این بار در تاکستان

 

 ا  ساد در ماس  کار  
 حسن صالحی

قائب مقا  د او  کال سا ااد ماباارزه  اا ماواد ماخاهر گاهات:    
 ااناانااهه     راااااساات ا اا ااساااد در ماااااساا  کااار   تااولااسااه ناا ااران 

یاان   اساات   اا  ماابیااهی گااهاات: در حاااو حاااض   اا ااشااو 
 ا  ساد را در حوزه صنان    کارگری داریب  

  
قااائااب مااقااا  د ااو  کاال ساا اااد ماابااارزه  ااا مااواد مااخااهر در  
خ و   لل ش ب  ا  ساد در ماااسا  کاار  اناوان  ارد:  
  اناا  کار مضا     نساز  رد  ه ایاناااه  ا اواناه   

 
خس  

 ااااااو  اامااانااه ا  را  ااه سااماات ا اا ااساااد  ااه مااواد مااخااهر    
دهااه  ااه ایاان مااورااب     اساا ااهاااده از مااواد نااو  زا سااو  ر 

 توانه  در اینهه ا اری منف   ر تولسه ما داش ه  اشه    ر 
  

قائب مقا  د و  کل س اد مبارزه  ا مواد مخهر  ه نا ار ر  
 از اناااااه ناا ااران سااالماان  نااو  ی کااار  اااشااه  

رسااه  اا ااشااو 
ن ران تولسه  مایه داری است   را  ه ا   ا اشاو  از ا اار  
منف  ا ا اسااد  ارای تاولاساه حار  ر زناه  اماا ایان سا ااد    
د لااات  ااارای  اااردی  اااه  اااه خاااااااار تاااامااا    ماااااااا  کاااار  
 ناه مااناه  اه  

 
مضا   ر  نه    قن  رمف   ارا اش  اای

مواد ماخاهر ر ی ر ا رد تاا   اا  امااناه  اه  ارنااماه ای  
دارد  ایا قرار اسات دسا امازد ناو  ی کاار ا ازا اش یاا اه تاا  
دی ر ن را   نان ش  را نهاش ه  اشه  ایا قرار است  اه  
سااا اااک کااار کاااهااش یااا ااه  ااه نااو  ی کااار مااااایااور نااباااشااه  
سااا اااک اااوال   کااار  اانااه  ایااا قاارار اساات اقااهار  اارای  
اا  سااالااب نااو  ی کااار صااورک   ا قااا اات  ااراواات   تااهااریاااا
د  ایا قرار اسات اسات  اشاهاشات   ساالمان  ناو  ی   گو 
کار در ی  سا اسا اب تااما    اجا اماا  شاا سا اه   انساا    

 تام    شود  
  

لاات   حاارماات انسااا   داشاا ااه   ا اار ماارد  در جاااماااااه  مااو  
 شان تام     ااشاه  ا ار تاااقاو   

 
 اشنه  ا ر ماا    زنه 

نشونه   احسا  خوشبخن   ننه  ا ر   وب نشاوناه  
  زیر انوا   شارهای خرد ننهه نباشنه  ا ر جلوی رشاه  
  تااااااع انااشااا گاار اا ااه نشااود انااماااه زماا اانااه ای هااب  اارای  
 نااه  

 
تاخااریاا  داخاا    ر ی ا ری  ااه ماواد مااخااهر  ااای

 مانه   
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انااا اااخااااب تااارامااا   اااه ریااااسااات  
جمشوری امری ا قبل از هر  و    
نشااانااههاانااهه ناااررااایاان   ااماا اا   
مرد  امری اا از    را  ماوجاود  
  سااا اااسااا اااب حاااااااومااان  در ان  

  شور است   
 

تااارامااا  یااا  ار راسااات تاااریااان   
راساا ااساات تااریاان  ساااااساا ااساات  
تااااریاااان  شاااااوناااا ااااساااات تااااریاااان    
 اااواماااهاااریااا  تاااریااان اشاااخاااا   
است  ه  ه ریااسات جاماشاوری  
امری ا ان خاب شاهه اسات  اماا  
مرد   ه ایان دالیال نایاود  اه  اه  
ا  رای دادنااااه  ا  در کاااامااااراااا     
انااا اااخاااا اااا   ا  خاااود را  ااالاااساااه  
ساااا ااااساااا ااااب مااااوجااااود  از الااااساااات  
سسااد   ساسااسا اماهاران  اشاناه  
کااار از هاار د  حاازب گاار اا ااه تااا  
رسانه ها   مطیو اک   تاا ال    
    " ا سااب   " اااتااال   اشااناا اا   
سااا اااسااا اااب تاااقااالااان  انااا اااخاااا ااااک    
ه  ماری   رد  ا  تنشا کاناهیاه   وو 
ااا    ریااااسااات جاااماااشاااوری در تااااریاااا
امااریاا ااا  ااود  ااه هاا ااو سااا ااقااه    
مااااقااااا  سااااساااااد   یااااا ناااا ااااار  
ناااااهاشااااات    اااااااااااناااااوان  اااااردی  
"خاارو از سا اساا اب"   خاارو از  
 اااااتاااااال   اشاااانااااا ااااا       ااااالاااااساااااه  
سااااااااا اااااااااسااااااااا اااااااااب   احااااااااازاب    
سااساااساا اامااهارن  ااشاانااه کااار  ااا  ااه  
ماابااارزه اناا ااخااا ااا   مااساا ااتاشاات   
رای  ه ترام  رای ناه  اه  را   
مااوجااود    حاااصاال ناااررااایااان   
 سااااا ااااا  از احااااازاب   الاااااسااااات  
سااااساااااد حااااا ااااب   ساااا ااااساااا ااااب  
حاااااوماان  در امااریاا ااا  ااود  ایاان  
رای مااردر اساات  ااه از  راا   
مااااوجااااود نااااارا   انااااه امااااا راه  
درساات   اناا ااخاااب اصااوع در  
پ ش ر ی خود نه   ننه    اه  

اهه مو  نه      و 
 

انااا ااااخااااب تااااراماااا  شسااااساااااری از  
ناظرین   تالسلا اران ساسااد    
رسااانااه هااا   حاان  خااود حاازب  
جمشوریخواه را وا ل و   ارد اماا  
 اااهیاااهه تااارامااا    ماااو اااقااا اااتاااش  
امااری ا اا ااها  ااه سااا اان   ر ااهی  
در اسمان    ا ر نیود  ترام     
   ارتاااااااااا      

 
 ااااقاااا  مااااانااااه 

 مساااناه   
 
 اش سه  ه نماینه 

مااااااااااا اااااوو  اااااااااااران  ااااامااااا ااااا   
اقا ا اادی      ا اف     -سساد  

اجاااااا اااااامااااااا    ایااااااهئااااااولااااااو یاااااا   
 ور  ازی حا ب در اماریا اا   در  
کاااال واااارب اساااات  در  ااااناااا     
ایااااز احاااازاب   نااااو  هااااای    ر
ماااسااااناااه ر    سااانااان   اااور  ازی  
ناااهاااوق   ماااوقاااااااسااات خاااود را از  
دساات مااسااههاانااه   زماا اانااه  اارای  

 اااااامااااااسااااااهان امااااااهن احاااااازاب    
ا راسااااات از   هاااااای ا لاااااو  کااااارا اااااو 
یاااااااساااو   احااازاب   ناااو  هاااای  
 ااا  از ساااوی دیااا ااار  اااراهاااب  
مااا اااشاااود  هاااب ا اااناااون در ار  اااا  
شاااهاااه  اااااااو شاااهن احااازاب    
نااااو  هااااای سااااساااااد از هاااار د   
قط  هساتاساب   در انا اخاا ااک  
اخااو  امااریاا ااا نااو   هااماا    نااو  هااا  
 اامااسااهان امااهنااه   اار   سااانااهرز  
 ااااانااوان  اا  تااریاان کااانااهیااه از  
حااازب دماااو اااراک   یااا   اااارد  
یت   ماو    ه قهرک  او اسو 
  سلطه ی  درصهیشای حاا اب  
 ه ان خا اک  ارد شه   ناهاوق    
مایاببا ات  ساسار  سا   ارد  
امااااااااا خااااااااا  رساااااااااه حااااااااازب  
دمااو ااراک تااوانساات  ااا اتاا ااا  ااه  
مااا اااانااا اااساااماااشاااای داخااا  ا  از  
 ر د ا   اااااااه مااااااارحااااااالاااااااه د    
ی  اناه     اه   ان خاا ااک جالاوگاو 
ایان تارتا ا  ماردر  اه خاواهاان  
تااا ااا اااو   رااا  ماااوجاااود  اااودناااه  
نا  یر شهنه      کلا انا اون  یا   
سساس مهار  شنه کاار    اشاره    
ناامااایاانااهه ساا ااساا ااب حاااااوماان      
ترام   من قه  ر  ماوجاود از  
ی  مور  راست ا ارا  یا   
را اناا ااخاااب  ااناانااه    ماارد    ااه  
تااا ااا اااو  سااا اااسااا اااب ماااوجاااود رای  

 دادنه   
 

ا    ااه تااراماا  ق ااه   امااا تاا اا ااو 
اناامش را دارد تامااماا ارتاااا   
  در جااااااشااااات مااااااناااااا اااااا  یاااااا   
درصاهیااشااای حااا ااب   هااب  ااالاا   
هااای مااساالااساااردر خااود ا ساات    
یات   ا ر  اا ماقاا الاه قاهرتاماناه ا اود
مار   جااماااه ماواجاه نشاود   
کارگاران   زناان   ساسااهاراوسا اان  
  در یااااا  کاااااال  ناااااود   ناااااه  
درصاااااهیاااااشاااااای اماااااریااااا اااااا د ران  
ساااخااان  را پااا اااش ر  خاااواهاااناااه  
داشاات  تااا ااو  اناا ااخاااب تااراماا   
 ناااو   ماااطااارز  

در ساااطااا  جاااشاااا  
شاهن  اا اشااو       االانااه  ااردن  
نااو  هااای راساات   راساا ااسااات  

  بییه در ار  ا خواهه  ود  
 

رئاا اااا جاااماااشااور شاااهن تااارامااا   
نشانه ا و تاااهان  ماایاه داری  
 ب ما است  این تاارباه یا   
 اار دیاا اار نشااان مااسااههااه  اه در  
واااااسااااااب احااااازاب   ناااااو  هاااااا    
جنبشاشاای اجا اماا  رادیا ااو    
 اا    سااوسااسااالاا ااساان   حااان   
مسل   گرا ش  ه ت  و  در ماساان  
مرد  م ا اواناه  اه ناها  ارتاااا   
تااریاان نااو  هااای  ااور  ا   تاامااا   
ششااود  ایاان تااااااربااه هااماااچاانااا     
نشااااانااااههاااانااااهه انساااات  ااااه راه  

رهااااا   از ساااا ااااساااا ااااب   ناااا ااااا   
حاااااااومااان  ماااوجاااود انااا اااخاااا ااااک  
ن ست  ان خا اک اماریا اا ایان را  
هب   ش از پ ش  اا ات  ارد  اه  
س س ب های ان خا ا   حا اب از  
اسا  اوری اارا  شاهه  اه  
نااماا اا ااوانااه  ااه نااهاا  ماارد   ااماال  
 اااناااه  هااامااااناااطاااور  اااه جاااناااباااش  
اشااا ااااو ا اااال   ااارد "ازادی از  
صنه   رای  او  ن ناه ایاه"   
راه حااال مااارد  شااا اال دادن  اااه  
ا    جاااناااباااش اجااا اااماااا    ا اااو 
 اا   ااالااساااه یااا  درصاااهیاااشاااای  
حااا ااب  ااا پاار ااب ر اااه   ازادی    
 ااارا ااااری اساااات  ناااهااااا ایاااناااااااااه  
  ااا ماااثااال  ااار   سااااناااهرز  اااا  
گه مان   اد ای سوساساالا اساب  
 ارد مبارزه انا اخاا اا   در اماریا اا  
ماا ااشااود   نااهااوق   مااااایاابباا اات  
ماااااساااااالااااا ااااااو    ساااااا  مااااااساااااااااااانااااااه  
ایا    نشانههنهه انسات  اه  ر
ی یاا  جااناابااش    ارای شاا ال گااو 
رادیااااااا ااااااااو  اااااااا ناااااااقاااااااه   ا ااااااا   
سوسسال سن  از نا ار اجا اماا   

  راهب است   
 

در ی  د ساله اخو  در انمل ا  
  یااااوناااان   دیاااا ااار  شاااورهااااای  
ی    نااو   شاااهااه شاا اال گااو 

ار  ااا  
ی  گه مان   جنبش   جاریاان  
اجاا ااامااا   ااا  هساااتاااسااب  ایااان  
جنبش م  وانه    ایه تاما ا     
ده ششااااااااود  خااااااااود را   گسااااااااو 
م ازب  نه   سالاطاه ساسااد  
  اقااااااا ااااااا اااااااادی  اااااااور  ازی را  
 ااااچااااالااااش  اااااااااشااااه  در وااااساااااب  
 ااااانااااا    جااااانااااااباااااش   نااااااو       
 ااور  ازی  اااااران زده  اا ااش از  
پ ش جشان را  ه قاشاقارا خاواهاه  
 رد  ان خا اک اخو  امری ا یاباار  
دی ر  ر این حقسقت تا ساه  ارد  
 ااااااه دنااااااسااااااا  ااااااه ن  ااااااراخااااااوان  
سااااوسااااسااااالاااا ااااسااااب   ااااه ن امااااسااااه  
سوسسال اساب    اه ن "خاطار"  
ساوسااساالاا ااساب  ماناااااال    اا ااش  

 نخواهه  ود   
 

 حزب کمون ست کارگری ایران 
نااااوامااااو     ٥    ٥٠٥١ ا ااااان    ٥٥ 

 ٢٣٥١ 
 

 ان خا اک امری ا: مناالب ترام     اتال   اشن     

 حزب کمون ست کارگری ایران

جاماه تر ساه ماورد یا  هاااو    
حااامااااناااه قااارار گااار ااا اااه اسااات     اااو 
ااااات    اااااشاااااارمااااااه اسااااات  اااااه د ل
حاااامااااانااااه       ااااو 

 
ارد وااااان جااااناااا 

  بب رانه را  لاساه مارد  تار اساه  
 اااه جاااریاااان اناااهاخااا اااه اسااات    
تال  دارد  ه  شانه  ودتای مااه  
  ئااااساااااه کااااال ایااااان  شاااااور را از  
 مخاله    خود  ا سازی  نه   

 
اشاا   تااار    اه   یاا ا ااد دسا ا او 
د لاااات ارد وااااان  ااااه ماااارد     
تش لشای کاارگاری   اپاوزیسا اون  
  رساناه هاای ایان  شاور  ر    
 رده  شسسار  س        ساا اقاه  
اساات  یااا  دیااااااا ااااتاااوری تاااماااا   
 سار  ر تر سه حا ب شهه اسات   
   نه ماه گتش ه شماری از  
 اااااالاا    کااارگااری   اتاااااادیااه ای  

  ٢٣٣ دس  و  شاهه اناه  حاه د  
ر زنامه   ارساتاناهه تالابیا یاو      
رادیو ي   رساناه هاای اجا اماا   
 ه جر  هم اری  ا گولن س شاا یاا  
پ ک ک شساااا ااااه شااااهه انااااه   

هاازار نااهاار از جااماالااه    ٤٣ قااریاا   
هزاران  اااو کاارگاری   اتاااادیاه  

ر زنااااماااه    ٥١٣ ای     ااا اااش از  
ناماار دسا اا او  شاهه اناه  هاازاران  
ان    ااااو ساسااد از جامالاه رهااو 
ک حاااازب دمااااو ااااراتااااساااا    مشااااو 
ااااهیاااان   خااالااااقاااشااااا یاااااااان  صاااالز ال
تاااا     اااسااا ااان یاااو ساااهاغ   دماااو 
 ااااشاااامااااراه حااااهاقاااال ده نااااهاااار از  
ناامااایاانااهگااان  ااارلاامااا   ایاان حاازب  
ااااااه  حاااااان    دساااااا اااااا ااااااو  شااااااهه ان
شاااشااارداران مااانااا اااخااا  مااارد  در  
 اانااه شااشاار  ااردساا ااان دساا اا ااو   

ماوساساه    ٢٣٣ شهه انه  حه د  
اناااتاااشاااارا     رسااااناااه ای شسااا اااه  

اااا ااااش از     ٥٣٣ شااااهه اساااات   
دانشااامااااه    اااساااماااارسااا اااان شسااا اااه  

هازار    ٥٣٣ شهه است    اش از  
مااااااالاااب  دانشاااماااایه   کاااار اااناااان  
خهماک اجا اماا  اخاراو شاهه  
اناه  تاانااشااا در نااسامااه ا اا ااو   ااا یاا   

هااااازار ماااااااااالااااب      ٥٣ دساااا ااااور  
ا ااادماا ااساا    دانشاامااایه اخااراو  
شهنه  این ارقاا  هار لااا اه در  
حاااااو ا اااازا ااااش اساااات  د لاااات  
ارد وااان حاان  تاامااایاال خااود  ااه  
 اااازگااارداناااهن ماااااااازاک ا اااها  را  

 پنشان نمسانه   
 

د لاااات ارد واااااان " راااااااااااسااااات  
اراااااطاااااراری" را  اااااه از زماااااان  
 ودتای   ئساه  ارقارار شاهه  اود  
در ماه ا  و  ماهدا تماهیاه  ارد   
  راه را  ارای ادامااه یاااااه تااازی    
ده  اه ماخاالاها       

تااار  گساو 
 مرد  هموارتر نمود    

حاااااااااوماااات ارد وااااان   حاااازب  
 ااهالاات   تااوساااااه نشااان داده  
اسااات  اااه یااا  از ماااااااورهاااای  

اصاا  ارتاااااا  ماانااطااقااه اساات   
ایان حااااوماان  اسات  اه اشا ااارا  
ده    ااااااااو از   حاااماااایااات گساااو 
جریان اسالر ادمخوار دا اش  
را در کااارنااامااه خااود  ااباات  اارده  
اسات  ایاان حااااومان  اساات  ااه  
سالشاسات در تاال  اسات  اه  
قاااوانااا    اساااالر را  ااار جااااماااااااه  
تر سه حا ب  نه   دسا اا ردهاای  
ساااوالر   دماو اراتاسا  مارد  را  
د  این حاااومات  اایاه    ازپا گو 
 ا مباارزه   اناقاالب مارد  تار اساه  
ااااا اااااری    ناااا اااااون شاااااود  راه دی

 ن ست   
 

جاشااان نابااایااه نساباات  ااه  ااایااماااو  
اااا ااااها ي تااااریاااان حااااقااااو     ااااردن ا 
انسااااا   ماااارد  تاااار ااااسااااه سااااا اااات  
ااااسااااان   ازادی    اااااشااااه  ازادی  
ا  از   احااااازاب   ازادی ا اااااو 
حااقااو   ااهیااا   ااایااه ای    اا     
الااماالاا  تاا  تاا  ماارد  اساات   
حاااااااوماااان   اااه ایااان حااااقاااو  را  
 ااایااماااو مااسااااانااه  ااایااه مااطاار د    
مااااو   ی شااااود   ااااایااااه   سااااساااااااااا  
اااااایاااااه صاااااهای   ا   ااااارد    ا اااااو 
    
 
ی نااو  هااای اپااوزیساا ااون مااو 

 ااا    کااااارگااااری تاااار ااااساااه را در  
جااشااان  ااازتاااب داد   ااایااه هاامااه  
ااااا اااااشاااااا را  ااااارای زیااااار  شاااااار   د ل
گتاش      مو   ی  اردن د لات  
ارد واااااان زیااااار  شاااااار   ماااااورد  
اااااایاااااه    ااااازخاااااواسااااات قاااارار داد   
خاواساا اار ازادی هامااه زناهانااسااان  
سساد   همه دس  و  شاهگاان  
ماهشای اخو     ازگشات  اه کاار  

 اخرا   ها شه   
 

حزب کاماونا اسات کاارگاری ایاران  
 خودرا  اا مارد  تار اساه  

 
همبس  

ا ال  مسانه  ماا خاودرا در  اناار  
 تار اساه  

 
ی کارگران   نو  هاای ماو 

اااااساااااب  ماااااا ساااااسااااااسااااا اااااشاااااای   ماااااساااااهان
  اااببااا اااراناااه د لااات تااار اااساااه را  
شاهیاها ماااااو  ماساااناساب  هامااه  
مرد  را  ه مقا له  ا ساسااسا اشاای  
  اابباا اارانااه د لاات ارد وااان    
حزب اسالر  هالت   توساه  

  را مسخوانسب   
 

 حزب کمون ست کارگری ایران  
نااااوامااااو     ٠    ٥٠٥١ ا ااااان    ٥٨ 

 ٢٣٥١  
 
 
 
 

 

 در حمایت از مرد  تر سه  
 حزب کمون ست کارگری ایران
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ي  دنيای 
  )و  
 رنامه 
حزب  

کمونيست  
 کارگری
 را  خوانيه

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ااارانسااا اااا  اااو ااابیااااماااا یااا  از  
مشااا)ااااورتااااریاااان تااااااااالااااساااالاااا اااران    
سااساااساا اامااهاران هااساا ک حااا اامااه  
امااااریاااا اااااساااات  ا  نااااا  خااااود را  
 از هااار  اااو  ی ماااهیاااون  

 ااا اااشاااو 
جشاان گاار اا     اار  ااادر دیااوار  
 رل    اسات  اه پاو  زماناهاناه از  
اا " یاااد   ان  ااااانااوان " ااایااان تاااریاااا
 اارد  ان زمااان ادماا)ااای زیااادی  
   پاااااو  زی  

از  اااار     ا ااااف 
دماراد  ر رق باش در جاناد  
 د تز " ایان تاریااااا " ا شاان را  

قاااایااااوو    –حااااهاقاااال رااااماااان     –
  ردنه  

 اااااااااران دیاااا ااااری در جاااااماااااااااه  
امری اا  اار دیا ار  او ابیااماا را  اه  
جاااالاااااو صااااااااااناااااه ا رده  ا  در  

   Ezra Kleinم احبه ای  ا  
 ه قبل از پو  زی دانله ترام   
اناااااااا  گااار ااا اااه  اااود   اااه نااا اااا    
اشاااااره  اااارده  ااااه الز  اسااااات  
ناه  ا    اه درسات    جواب   و 
اشااااااره ر  ااااااناااااه  اااااه حاااااازب  
دماااااااااااااااراک اماااااااریااااااا اااااااا حااااااازب  
"هاااابیااااا اااااشاااااا"اسااااات  ر گااااابیاااااه  
کارگران  گر ه قربا   هساتاناه   
 ماثال  

 
اما ی   ن    گار ه  ازر 

 قسه "هبی شا"  همان شاها   
 ااامااانااا اااسااا اااشاااا  ساااسااااهاااان  التااا     
ه( نه تواناناه خاود   تباران   وو 
"  اااودن تاااااااریااا    را  اااا "قااارباااا  
 اااناااناااه  کاااارگاااران    اااخااا اااو   
کاارگاران سااهاساهپااوسات صااهای  
خو را در حر شای دانله تراما   
   حزب جمشوریخواه یا  نه  
ایاان ناا اار  ااه حاازب دماااااراک   
 اااه "هااابیااات" اتاااااااادیاااه هاااای  
کارگری هب ی  از "هابیا اشاای"  
د ر این حزب است  کارگران را  
 ااه امااان خااها رهااا  اارده   ایاان  
"هاابیاات"  ااه تااراماا    حاازب  
جاامااشااوریااخااواه پااناااه ا رده انااه   
نااا ااار ماااخااا اااص  اااه  اااو ااابیااااماااا  
ناااااا ااااااساااااات   اااااااااااااه از ایااااااناااااااااااااه  
تااااااااالااااسااااالاااا ااااران    ااااخاااا اااااو   
او  اااامااااهتااااا   مااااطاااایااااو اااااک لاااا ااااو 
ااااار ااااهار هااااسااااالری کاااالاااا ااااناااا ااااون  
مااا اااوجاااه شاااهناااه  اااه حااااماااساااان  
ترام   مهتا از سهسهپاوسا اان  

هسااتااانااه    ایااااالک ساااناا اااا ر ی  
دهنهه  ه حزب دمااراک ماثال  
م شماان   ایاوا   پاناسالاوناساا هاب  
 ااااه اتاااااااااادیااااه هااااای کااااارگااااری  
 خاش  ساسار از کاارگاران را در  
 ر  ااناانااه  

 
ایان ایاااالک ناامااایانااه 

هااب  اااه تاااراماا  تااامااایااال دارناااه   
نا شان  اه ایان  ااار ا ا اادناه  اه  
راسااااان   ساااااا   هاااااب در ایااااان  
 ر  اانااانااه  اااه  

 
ماامااالااکااات زناااه 

سهسهپوست هستاناه   تاماایال  
 اااه هااابیااا اااشاااای کااااقب ناااهارناااه   
 ر    ااردنااه  ااه م اااحاابااه  اااا  
ایاان  ااخااش از جاااماااااه   تااشااسااه  
 اااااسااااالاااااماااااشاااااای مساااااتاااااناااااه دربااااااره  
الا اساب   سهساهپاوسا اان! ایان لا او 
ایااان د ره   زمااااناااه اسااات  اااه  
خاااود  را  اااا هااابیااات تاااارادر  

 تاری  ر  نه!  
 

کارگران فراموش 
 شده

 اااو اااابیااااا  هااامااااچاااانااااناااااااااه اشاااااره  
 ااااااارد   ماااااااثااااااال شساااااااسااااااااری از  

گاااابیااااه    تااااااااالااااساااالاااا ااااران دیاااا اااار ر 
تااااااارامااااااا  کااااااااناااااااهیاااااااه کاااااااارگاااااااران  
سااهااسااهپااوساات  اارامااو  شااهه  
اساات!  ا  الاایاا ااه  از اناااااا  ااه  
سااساااساا اامااهارای ماااااا اا ااه کااار  
اسااات  ماااثااال ساااسااااسااا اااماااهاران  
او دلاسالاش ما اهاا ک اساات   لا او 
 اااااه ایاااااناااااااااااا جاااااای  ااااااااااا اااااش  
ن ست ( این ن ر   ه نا ار مان  
ی  تردسن   ا اش نا اسات!  اه  
  -ایااان دلاااسااال سااااده  اااه  ااار   

را  ارای یا  لاااا اه  اار    -والا   
این   تاریب  ه حزب دماراک  
ایاان اشااتااباااه را ماارتااااا  نشااهه  

نااااه    – ااااود   کااااارگااااران را هااااب  
هاااااااای کاااااااارگاااااااری      اتاااااااااااااااادیاااااااه 

زیار  ااو    – هراس ون کار امری ا  
خااود  گاار اا ااه  ااود   صااهای  
انشا هب ر  ود   اقاا    ر  

شه  ایاا    توانه   بیه  ه  ه ر 
هاااای شساااا اااه شاااهه      کاااارخااااناااه 

مااااشاااااجاااارک  اااارده  ااااه  اااا       
 اااناااماااالد    مااااااا یااا   شسااا اااه  

شهناه   کاارگاران کاارشاان را    نه 

از دست نه دادنه  این دلسل  
اص  ار هاری  خش  سسر  
از ر ی دهنهگان  ه تاراما   اود  
 اااه از ا  شاااناااساااهه  اااودناااه ا ااار  
اناااا ااااخاااااب شااااود قااااراردادهااااای  
تاااااری تااااارک ازاد مااثال نااهاا ااا  

(NFTA)   ی  ی  
    (TPP) 

ه را لااا اااو خاااواهاااه  ااارد       واااو 
کارخانه های مشاجارک  ارده را  
  ه امری ا  ازخواهه گردانه   

الااااشااااای حاااازب   در جاااواب لاااا ااااو 
دماااااااااااااااااراک   انااااااااشااااااااا ي  ااااااااه  
ا  اششان از انا اخااب تاراما   
خاورد شاهه اسات   اایاه گاهات  
 ااااه شسااااساااااری از قااااراردادهااااای  
تاااااارک ازاد مااثاال نااهاا ااا را  ااساال  
کااالااا ااانااا اااون   حااازب دماااااااراک  

را   FTAامضاا  اردنااه  قارارداد  
 اه در د ره ریاامااان امضااا شااهه  
 ااود    اا از حاازب دماااااراک  
حن  حاری  هاب دربااره لا او ان  
جاااااا   ناااااازده اساااااات! قاااااارارداد  

TPP   قرارداد د ره  ارا، ا باما
است  اینشا قاراردادهاا ي  اودناه  
 کااارگااران را  

 
 اه مساا اقااسااماا زنااه 

 طور شسسار مناف     اه قاسامات  
  ااخاش  ساسار از  

 
تاباایه زناه 

انااشااا  تااااات تاا  ااو  قاارار دادنااه   
ض ااااانااااا ااااار از ایاااااناااااااااااه رناااااد  
پاااااااوساااااااتاااااااشاااااااان  اااااااه  اااااااوده    
 الااهیااناااشااان  ااااااا  اااهنااساااا اماااهه  
 اشنه  درک این موراب   ارای  
 سا    ه سالشای سااو اسات  
مساااائااال ساااسااااد را دنااابااااو ر  
 اااناااناااه  ناااباااایاااه شساااساااار ساااخااات  

  اشه  
 

 

 اتوپی دانمارک
پارساه    ازرا کالین از  او ابیااماا ر 

رسااه هاامااه  ااه     ااه  ااه ناا اار ر 
 ااااناااانااااه  ایااااا    دانااامااااارک  ااااااااار ر 

اماااااااریااااااا اااااااا تاااااااا داناااااااماااااااارک راه  
ای دارد   ااو اابیااامااا ر    اااوال   

گااابیاااه  اااه داناااماااارک  شاااور    
اقاا اا ااادی  ااو اا    حاااشااسااه  
ای است  ه رسساهن  اه  انا     
هاااا    ناااقاااطاااه ای  ااارای اماااریااا اااا   

 اقاااااار ناااااا ااااااساااااات  امااااااا  اااااارای  
خااال  از ایاان  راااااساات   ااه  

گبیه  ا این  را اتاش تاماا     ر 
اااا از   ششاااو ناااا ااااسااات  ا   ااااااااایص 
ک    شااورهااای مساا ااقااال مشاااو 
الااسااا  ناا ااوزیاالاانااه     الااماانااا اا   اسااو 
کااااااااااااانااااااااااااادا(    شااااااااااااورهااااااااااااای  
دهااه    اسا ااناهیااناا ی را نشاان ر 

 را یاااا  شاااابااااه  اااار  
 
 ااااه زنااااه 

کاااارگاااران تااابااااه ناااااااردناااه  تاااوجاااه  
 نسه  ه نه ر ااه نسان  انااااهاا  
را نسااابااات  اااه اماااریااا اااا   ااالاااکاااه  
سااالنااه سااالنااه  اایااور از د لاات  
ر اااه  ااه سااساااساا ااشااای ریاااراات  
اا اقاا ااا ااادی را نشاااان ر     ر
دهااااااه  ااااااه سااااااساااااااساااااا اااااامااااااهاران  
 امری ا    ه ان توجه  ننه! 

هااااا حاااا  دارنااااه  ااااه    امااااریاااا ااااا   
خاااواب دانااامااااارک را  ااا اااا اااناااانااااه   
  ااردن در  

 
 ااقااوو تااراماا  زنااه 

اااا از شااااشاااارهااااای  اااازر     ااااااااایص 
امری ا خطرنا و  از ا ا اانسا اان  
شاهه اساات  ا  الاایاا ااه  ااه ریشااه  
های این  راست نه پاردازد   
امااااا  ااااقااااار    اااااساااا ااااااری  اااااامااااال  
مس قسب این  راست هستاناه  
  کاامااو  سااساااساا اامااهار جااهی  ااا  
ا اااات ماااانااااااااار ان ر   کااااه  ر

 شود  
 

 پایان پایان تاریخ
گبیه     و بیاما  ه ضاحت نه 

 ه تاریاااا   اه  اایاان نارساساهه  ا   
ا   ه اهمست    در این م احبه 

 اااناااه   اااه    "ااااباااقاااه" اشااااره ر 
 اارای قاااناا   ااردن ااابااقااه کااارگاار  

ای پاساها  ارد  تاز     ایه راه    ااره 
" ایان تاریاااا " ا   ر ایان اسا اوار  
ااااا   اسااااات  اااااه در جاااااناااااد  ااااا   
کاامااوناا ااسااب    اارا ااری ااالاان   ااا  
الاااااا ااااااسااااااب   دماااااااااااااراد    لاااااا ااااااو 
ال سب پو  ز جند اسات     ل و 

ایاب  ر     ه صالا   اایاهار رساساهه 
گااابیاااه  اااه مااارد  در صااالااا     
 ر  ااناااناااه    اااه  

 
د ساان  زنااه 

 اااایاااان د ره جاااناااد   دشااامااان   
 رسسهه ایب! 

دنااااسااااا شااااایااااه تاااانااااشااااا در د ران  

هااای جااشااا   ا و   د      جاانااد 
 ااه انااهازه اماار ز نااااماان  ااوده    
جند   ق ل   ق ااو در جاریاان  
اا  قاارن    ااوده  اماار زه   ااقاا  رباا
 ااااه از  اار  اادر دیااوار  اارلاان    
اااا " ایااااهه   شااااادی " ااااایااااان تاااااریاااا
صل   ایهار    ایان د ره جند  

  جااااوک    
ای    ماااازه     دشااااماااان 

  ش ن ست    خاود  او ابیااماا  
از " اار  ااادر سااساااد" حاار   

ای  اه    زنه   ر  ادر سسااد   ر 
الاا ااسااب   از دو دماااااراد   لاا ااو 
 ر   شاااااهه   جااااانااااباااااشاااااشاااااای  
یات را    ا اساب اشا ااو  او اساو 
 ااه دنااابااااو داشااا اااه   اااااااراناااشاااا ي  

ای  اه ساوساساالا اساب      سساد 
رادیااا اااالااا اااساااب را جااالاااو صاااااااناااه  

ای  اه    رانهه   ار  اادر ساسااد 
شاابااا را داماان زده  ااه د باااره  
در گشت   گاتار اسات  شایا   
ا     اااااارا اااااری اااااالاااااان    

ا اااااو 
شبا  ه همه ناو  هاای  اشان  
را  اار  االااسااه خااود ماا اااااه  اارده:  
تااااااراماااااا    اتاااااااااااااادیااااااه ار  ااااااا   
 و ابیااماا   الابا اهادی  ا بااماا    
پاااوتااا      جااااماااشاااوری اسااااالر   
هااااماااااه اناااااشااااا ي  اااااه در ناااااهای  
ااا    "پاااو  زماااناااهاناااه"  اااایاااان تااااریاااا
  و بیاما  ر ت  رده  ودنه  

 ٢٣٥١ نوامو     ٥٠ 

 ناصر اصغری
 فوکویاما، کارگران سفیدپوست و انتخاب ترامپ

 
 



 ٤٤٤ شماره      -  چهارم  دوره     7     کارگر کمونيست 

کارگهر  ٥١١١اعتصاب 
شههرکههت قههالههبهههههای 
سههایههپهها بهها شههعههار 
"افزایش حقوقها حق 

 مسلم ماست"،
 
راهاارااساامااا ي کااارگااران هااکاااااو در    

 سااااا  شااااا)ااااار ارا،  اداماااااه  
ااااااسااااااه   ا  کااااااارگااااااران  اااااال ا ااااااو 
الیااااه"اصااالز قاانااون کااار"    
ی اسما سل  اباهی     دس  و 
تا اساهی دیا ار  ار کاارزار  الاساه  
امااااااناااااا اااااان   ااااااردن ماااااابااااااارزاک  
کااارگااران  مااااالاامااان    اااااالاا     
هاا     اج ما    از جامالاه خاو 
مسائل م)ب کارگری در هاها اه  
گتش ه اسات  ناماایه  اه ایان  

  ت و  ها داش ه  اشسب  
کارگر  ر ات قاالایا)اای    ٥١٣٣ 

ااااا شاااااااااار "ا اااازا ااااش   ااااکااااا   سااااای
 حقوق)ا ح  مسلب ماست" 

 
  ٥١٣٣ ا ااا ااا ااااب   تااااااامااا   

کارگر  ر ت قالی)ای صناان   
سایکا   در ت)ران(  ه از صایا   

ا ان  ر   شاهه  اود  در    ٥٠ 
ظاا)اار هاااااههاااب ا ااان ماااه  اااا  
مااو ااقااساات  ااایااان یااا اات  یاا   
نااااااا اااه قاااا ااال تاااوجاااه در ایااان  
ا    دادن   حااااار ااااات ا اااااو 
شاار "ا زا اش حاقاوقا)اا حا   
مسااالااااب ماااااسااات"  از سااااوی  
کارگران است   این خاواسات  
همه کارگاران    اخاش  ا اساب  
ان در جااااماااااااه   حاااقاااو   ااا اااو 

 است    
  

هااا کااارگااران  ر اات    اانااا  اار خااو 
قالیا)اای ساایاکاا از ا اخار سااو  
گاااتشااا اااه  خاااواهاااان ا ااازا اااش  
حااقااو  ماااهااسااانااه خااود شااهه  
 ودنه   مهیاریات ا اال   ارده  
 ود پا از تا     حهاقل مازد  

  راساااا مااابااالااار   اااه  ٥١ سااااو  
دس مزد اناان اراا اه خاواهاه  
 رد  اما  ا اواز ساو جاهیاه    
ااااااات  در   اااااااری اااااااهقاااااااوع ماااااااهی  
 اار ردیاان ماااه کااارگااران یاا  از  
سالن)ای تولسهی  ه مهک د   

ر ز دست  ه ا ا ا ااب زدناه  
  مهیاریات نا اران از گساو    
ا    اه ساایار   این حر ت ا و 
قسم )ا  تاات  اناوان ایاناااه  
  
 
ا زا ش مزد نساز  اه هامااهانا 
 ا  ر ت مادر  ر ت سایاکاا(  
دارد   درخاااواسااات ساااه مااااه  
اااااه   مااااا)ااااالااااات  ااااارد  کاااااارگاااااران  
ا اا اا اااششااان مااوقاا ااا خاااتاامااه  
ااااان ماااااهک   اااااه  اماااااا در ای دادن
ماااهیاااریااات  اااه جاااای ا ااازا اااش  
حقوق)ا اقها   ه پرداخت  ان  
مااااا ااااار      ر واااان مااااایاااا     
هااا ي از ایاان قاایااساال  اارد    

 ااو  
همزمان پرداخات مساا اهه    
حقوق)ای مااهاسااناه ناو    اطاور  
اااااااااا      اااااخااااو  ان ااااا ت مااااها    
 ضااااای امااااناااا اااان   اااار  ر اااات  
ااااان   ااااابااااااو ای اااااهن حاااااا اااااب شاااااه   
ا  در    راااااساات زماازمااه ا ااو 
مسان کارگران  ر ات قاالایا)اای  
صاانااااان  سااایااکااا  اااال گاار اات    
مااهیااریاات  ر اات پاا ااشااهساان   
اااا اااار    اااارده   یاااا  هااااهاااا ااااه دی
 اارصااات خاااواساات   ااا  ااایاااان  
ااااا   ااااریاااات   ایاااان  اااارصاااات مااااهی
اااااه   ااااماااااا  دساااات    قاااااهاااات ت
تاوزیااااا  ده  اسالااو  ارنای  اه ازای  
هاار کااارگاار زد   ااا ایاان امااسااه  ااه  
ا  را  اخاوا ااناه      ضای ا و 
لاازو   اا از کااارگااران را مااو    ااخاا ر
 اانااه  امااا ایاان اقااها   ااا خشااب  
کارگران ر بر  شه   هنباو ان  
اااااان   ا  ای ااااااه ا ااااااو  د ر جاااااهی

ا ان    اا شاش    ٥٠ کارگران از  
خااواساات مشااخااص ا اازا ااش  
حااااقااااو  پاااارسااااناااال  ر اااات    

ساو(   شار     ٥٢ پسمان ار زیر  
ماارتاا  ماااهااسااانااه  اان کااارک  ااا  
مااابااالااا  مشاااخاااص  پااارداخااات  
ا ورد ماهسانه  طور مارتا     
ااا  در اداماااه   اایاااا مسااا ااامااار   تشا
 پاارسااناال    

 
ر نااه  ااازنشااساا اا 

ااا  در پااارداخااات یااا      اایاااا تشا
ناااساااب سااااو حااا  ساااناااواک  اااه  
ااااارسااااانااااال   ااااا  ا ااااا ااااااده پ ااااااااااابی ت
 ااازنشااساا ااه  پاارداخاات  ااهیه  
ا        ر اات  ااه تاااااا    مبا
اااا اااا ااااو   راااااااااساااات کااااار اااانااااان   ت
پااسااماااناا ااار   ر ز ماازد  ااه قاارار  

 دادی  ر   شه  
 

ایاان خااواساا اا)ااا  اا ااش از  اا ااش  
نشانه اتااد ص  کل کارگران  
از جااااماااالااااه کااااارگااااران رسااااه   
قراردادی    اازنشاسا اه   یا   
رمز م)ب مو قست کاارگاران در  
اراااک  ااود  در ایاان   ایاان ا ااو 
ا    کااارگااران  ااا    حاار اات ا ااو 
 ریاد "ا ازا اش حاقاوقا)اا حا   
مسااالاااب مااااسااات"  خاااواسااا اااار  
 ار انااری ماهیاریات شاهناه  در  
ماااقاااا ااال ایااان حااار ااات مااا اااااااه  
اااا     ر اااات   کااااارگااااران مساااائااااول
 اسااساامااه اقااها   ااه تشاااااساال  
جلسه  ردناه  در ایان جالاساه  
ده نهر از سوی کارگران   ساه  
نااهاار از مااهیاااران ارشااه سااایااکاااا  
 ر اات داشااتاانااه   مااهیااریاات  
 ر اات  ااه جااای مااوا ااقاات  ااا  
ا اااازا ااااش حااااقااااو  ماااااهااااسااااانااااه  
ااااا پاااارداخاااات  اااان    کااااارگااااران   
ا ورد   ساخان  کاار ماوا اقات  
 اااارد  امااااا کااااارگااااران ررااااایاااات  
نهاده   قاااانه  ار خاواسات  
اااااااااااه   اااااااااااش مااااااااااااهاااااااااااساااااااااااان ا ااااااااااازا 
حااقااوقاا)ااا شااان تااا ااسااه  ااردنااه   
ااااا اااات      ا اااا اااا اااااب ادامااااه ی
هاااااماااااان شااااا  کاااااارگاااااران د   
شساهات کاارخااناه ماانا  خار و  
قااطااااااک تااولااسااهی از کااارخااانااه  
شااهنااه   خاا  تااولااسااه  ر اات  
سایکا   ر ت مادر(  ه ماهک  

سا ت مخا ال شاه  صایا     ٥ 
ر ز هاههب ا ان نو   کاارگاران  
 اه ا ا ا ااششاان اداماه دادنااه   
ااا شاااهه از    اااه گااازار  ماااناااتاااشر
سااوی اتااااااادیاااه ازاد کاااارگاااران  
ا    ایران زیر  شار  ن    ا او 
قهرتمنه   م اهی در   ظا)ار  

ا اااان در ماااتا اااره ماااا    ٥٨ ر ز  
     کارگران   مسئولا    ساایاکاا  
  ١   ر اااااااات مااااااااادر(  هاااااااار  
خاااواسااات کاااارگاااران    اااااااال ه  
خااواساات  اار ااناااری مااهیااریاات  
مااورد مااوا ااقاات قاارار گاار اات   
اااا اااا  مااااهیاااار امااااور    ااااهیاااان تاااارت
کااار اانااان  ر اات  ااه ناامااایاانااهه  
اصا  کااارگااران را تاا)ااهیااه  اارده  
 ااود   اااااه از  اا ااساات ساااو از  
کار اخراو گردیه   در را طه  ا  
 اااناااه ا و خاااواسااات کاااارگاااران  
مااایااان   ااار ا ااازا اااش حاااقااااو    
مقرر شاه اارز ااباقاه  اناهی  

مشاااواال  ااه از ساااو گااتشاا ااه  
مه ن   اماده اجرا  ود ظار   
ماااااهک ساااااه هاااااهااااا اااااه ماااااورد  
د   در ان    ااازناا ااری قاارار گاااو 
ر کااارگااران    انااههااا ي  ااه  ااه ض 
اساات حاات    کاال ااارز  اااا  
هه  ا زا ش حقو  کارگاران  
ت  و  پاساها  اناه   اهیان تارتا ا   
 ااود  ااه ا اا اا اااب قااهرتااماانااه  
کاااارگاااران  اااا ماااو اااقاااسااات  اااایاااان  

 یا ت  
ک    ٥١٣٣ ا   ااب   کاارگار  ر

قاااالااا  ساااازی ساااایاااکاااا ناااماااوناااه  
قااااا اااال تااااوجاااان از   ضااااای  
ا  در ماااااساا  هااای پاار   ا ااو 
جااااانااااا    جاااااو  کاااااارگاااااری  

 است   
 

راهپیمایهی کهارگهران 
هپکو در وسهط شهههر 

 اراک
 

ا ااان ماااه     ٥١      ٥١ ر زهااای  
کاااارگاااران ا ااا ااا اااا   کاااارخااااناااه  
مااااشااا    ساااازی هاااکاااااااو  ااارای  
اااااار در ساااااطااااا     اااااناااااهمااااا     
ااااااااه   شاااااااا)اااااااارارا،  دساااااااات  
راهرسما ي زدنه  مار  کارگران  
هکاو از مسو   ر ت تا مار از  
شاا)اار ارا،   ضااای    اا)ااره  
دیا اری  اه شاا)ار داده   هامااه  
ا    اااااااا   ااار   ا ااااو  جاااا  
کارگران   خواس )ا شان  اود   
ارا، از جااااماااالااااه شاااا)اااارهااااای  
صنان  ایران اسات  اه  اناا  ار  
اا شاااهه از   ا گااازارشااااک ماااناااتاااشر
لااظ گونا و   مااا اوالک  
صنان   نخس       از لااااظ  
 جود صنای  ماادر  د ما       
 ه اور کا   ا)اارما    قاطا   
ااااران ماااااااااسااااوب   صاااانااااااااان  ای

شاود  کااارخاانااااااک هااکاااااو     ر 
ا نامااان  امااالز ماااااه   ایااران   
اااومااا ااانااا اااو    اقراب   ر ااات ال
ااااااوماااااا اااااانااااااسااااااب   ااااااورد ال ااااااران  ن ای
ااااااااااااااومااااااااااااااار و(   ر ااااااااااااااات    ال

سااازی ارا،  کااماابااایاان    ماااشاا    
سازی    کارخانه  ا ن  ار (  
از جمله صنایا  اسااد  اقا   
در ارا، اساات    ایااناا)ااا هاامااه  
ماارا اازی هسااتاانااه  ااه هاامااواره  

ا  در   کااانااون هااای داغ ا ااو 
جاااناااباااش کاااارگاااری  اااوده اناااه   
کاااارخااااناااااااا    اااه اسااااساااا  اااا  
دردهاااا   مشااا اااالک  احاااهی  
ر باار یاانااه  راهاارااساامااا ي کااارگااران  
کاااارخااااانااااه هااااکااااااااو در  ساااا   
 ن    شا)ار ما)اب صانااان   اه  
 ااااخااااش زیااااادی از ماااارد  ان  
خانواده های کارگرا   هستاناه  
 اااه در هااامااا    کاااارخاااانااااااااک  
اااار   ااااا اااو  مااا)ااااه   شااااواااالااانااااه  ت
 ضای ش)ر دارد  ارا، ی  از  
ش)رها ي است  ه جاما)اوری  
اسااالر در گاازارشاااتااش از ان  
 ااه  اانااوان کااانااون  اااااران یاااد  
 مارا از  

 
 رده است  همبسا ا 

ااااان شااااا)اااار در   کااااارگااااری در ای
اااا اااار    اااااااااهی ااااا ی ماااابااااارزاتشااااان  
 ر اات  ااااااو خااانااواده هااای  
ارااک جااری   کاارگاری در ا او 
کااارگاااری   حااماااایاات ماارد  از  
مبارزاک  رح  کارگران همه    
همه نقش م)ه در قهرتساا    
ارااااک دارد  اخاااباااار   ایااان ا اااو 
اراااااک را  سااااساااااااااا   ایاااان ا ااااو 

 انا ا  دهسب   
 

کارگران در اعتراض 
علیه الیحهه "اصهالح 

 قانون کار"
 

ا   لسه الیاه "اصاالز   ا و 
قاناون کاار" اداماه دارد   شاار  
اراک را در اظا)ااراک   این ا و 
هر ر زه مقاامااک حاااومان     
گاااهااا اااه هاااای راااه   ناااقاااسااا   
ا ضای "کم س ون اج اماا   
مااااااالاااا" مااا اااشاااود دیاااه  از  
یاااااطاار  از خااارو شااهن ایاان  
الیاه از دسا اور کاار مااالاا  
ماااسااا ااابیاااناااه   از ساااوی دیااا ااار  
اااااااااااسااااان   اااااوال  اااااردی  اااااون ا 
 ااو  زا ااادی  قااائااب مااقااا   زیاار  
تااا ن کاار   ر ااه اجا اماا  از  
ادامااه  ااررد الیاااااه اصااالز  

 قانون کار خو  مسههه   
الیاااااه "اصااالز قااانااون کااار"  
  ا اشاو  کاارگاران    

 
الیاه  رد 

تشااااهیااااه تااااااااامااااساااال ریاااااراااات  
اقااا ااا اااادی  ااار گااارده کاااارگاااران  
اسااات  هااااب ا ااانااااون کااااارزاری  

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 کارگر شرکت قالبهای سایپا با شعار "افزایش حقوقها حق مسلم ماست" ٥١١١
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 االااسااه ایاان الیاااااه در جااریااان  
اساات  در ایاان کااارزار کااارگااران  
ااا اااو ایااان   نااه تااانااا)اااا خاااواساا اااار ل
ااالاااکاااه  ااار   الیاااااااه شاااهه اناااه   
خاااواسااا ااا)اااا ي  اااون ا ااازا اااش  
دساا ااماازدهااا  لاا ااو قاارادادهااای  
  
 
مااوقاات   داشاا    یاا  زنااه 
انسااا   تااا ااسااه  اارده انااه  زیااار  
ااااا   اااات    شااااار ایاااان کااااارزار د ل
استس او تاماا  در قااناون کاار  

  د   اناه ز      ٥١  اپ ساو  
ز  ه  دسات کاار ارماایاان  ارای  
اخااراو کااارگااران   ارزان سااازی  
ناااو  ی کاااار را  ااااز ماااسااا اااتارد   
جااااااااااااااااااا   ارد  ااااااااارد  اماااااااااا  
هااااوشااااسااااااری تشاااا ااااا   اااااون  
اتاااااادیااه ازاد کااارگااران ایااران    
ر  شاااهن  ایااان رساااوا ي   اااه  
ااارز ا االاا)ااانااه ای ماانااااار هاامااه  
 و   شهناه   یا  از اقاهامااک  
اااااااااااااه   ااااااسااااااه الی ا    اااااال ا ااااااو 
"اصالز قانون کار" ااومااری  
ا   اساات  ااه از سااوی   ا ااو 
ااااا اااااای  ر ااااات  احاااااه   ساااااناااااهی
اا شااهه اساات  در ایاان   ماانااتااشر
هه ه سنهی ای کارگران نقاش  
   سانسه ای حمایت خود را  
از ایاان اااومااار ا ااال   اارد  در  

اااساااا   ااانااا      ااا از ایااان پ  اااخااا ر
ااااا اااااای   اماااااهه اسااااات:"ساااااناااااهی
ز رااماان   نااقاااشااان اساا ااان الااو 
ااااسااااه اخااااو    ااااسااااان حاااامااااایاااات از  
ساااناااهیااا اااای کاااارگاااران  ر ااات  

( در  ٥٥٠١ ا ااااان    ١  احااااه   
اک قانون کار   ا   ه ت  و 

ا و 
  درخواست امضاای ااوماار  
اااااااااه  جااااماااا    ااااه الی ا    ا اااو 
ا ری اومار را تانا)اا گاا  ا لاساه  
ااااااااارای اااااااااااال  رساااااااااا        
ا شاااا اااری نسااابااات  اااه اااارز  

 «اصاالحاساه » اون   ها ي هاب 

قااااناااون کاااار ر داناااه   از ان  
 پشت با   ر  نه "  

الیاه "اصالز قانون کار"  ار  
ر ی مو   کم سا اون اجا اماا   
ا     ماااااالاااا اسااات   ااا ا اااو 
 ا ی    ااه هاار شاا اا   ااه  
م  وانسب  تال   ناساب  اه ایان  
 ااسااانااسااه را  ااه  ااقاا  زنااسااب  در  
     حاو ا نون  ه  ااا   ار  
  قااااانااااون کااااار داغ اساااات   
ا  در   انشب در م    پر از ا و 
ا   کااااارگااااری    جاااناااابااااش ا اااو 
یاان  اارصاات اساات  ااه  ااا    ااشااو 
خواس شای  ا ی خاود  اه  
اااساااب  تااااااار  ر یاااب   اااساااای جااالاااو  

ااااااااااااااات  اااااااناااااااوان   اساااااااالر ت
ااااا   "اصااااالز قااااانااااون کااااار" را  
ااااااااا   ااااااااااااااااار    ا ی     ت
خاااااواسااااا اااااشااااااا ي  اااااون حاااااا   
تشااااا ااااال  حااااا  ا ااااا ااااا ااااااب   
ا ااازا اااش  اااوری دسااا ااامااازدهاااا   
 اااارخااااورداری کااااارگااااران   کاااال  
جااااماااااااه از درماااان رایاااماااان    
تا سل رایاماان    اایاان دادن  
 ااه سااساااساات امااناا اان    ااردن  
مبارزاک کارگران   کل جااماااه  

  اس  دهسب   
 

دستگیری اسهمهاعهیهل 
عههبههدی، تههاکههیههدی 
دیگر بر کارزار علیه 
امهههنهههیهههتهههی کهههردن 

 مبارزات 
 

ا ان اساماا اسال    ٥٥ صی  ر ز  
 بهی  د و  کل کانون صاناف   
مااااالاامااان  در مااو  و شااخاایص  
ا  در  اارو  ااازداشاات شااه   
 بهی ماالاب ماااو    اسات  
 ااه تااااات  اانااوان "اجاامااا     

تاباا    الاساه امااناسات ما "   ااه  
شاااش سااااو زناااهان ماااااااااااو   
شاااهه اسااات  حاااا اااب صااااادره  
 رای اسما سل  اباهی ناماوناه  
دی ری از اح ا  امانا ان   الاساه  
 اااااالاا     اجاا اامااا  اساات  ااه  
هااب ا اانااون کااارزاری  االااسااه ان  
در جریان است  در این کارزار  
مااااالاامااان   کااارگااران  اانااار هااب  
ک   ا س اده اناه    اسااناساه مشاو 
جاااااااهااار  ااا اااساااب زاده رئااا اااا  
هااساااک مااهیااره اتاااااادیااه ازاد    
اسما سل  بهی نقطه  ر    
ایاان اتااااااد ماابااارزا    ااود  ایاان  
کااامااااراااا    ا ااااناااون در د ااااا  از  
اساامااا ااساال  اابااهی   مااااامااود  
 ششان    احا اا  صاادره  ارای  
جاااااهاار  اا ااسااب زاده   شاااپااور  
احساااااا   راد جااااااری اسااااات   
ادامه قهرتمنه ایان کاارزار یا   
گاا  مااشاب  اارای ماااالامااان  اارای  
ی خاااواسااا اااشاااا شاااان     اااسااا اااو  پ
خاااواسااات خااااتاااماااه دادن  اااه  
امااااانااااا ااااان   اااااردن اماااااوز     
پاار ر  اساات  گااهاا اان  اساات  
 اااه در هااامااا    هاااهااا اااه رراااا  
شاااشاااا   یااا  دیااا ااار از  اااشاااره  
های شناخ ه شهه کارگری  ه  

زناهان احضااار شاهه اساات     
ایاان درحااالاا ااساات  ااه جاااااهاار  
 ااا اااساااب زاده رئااا اااا هاااسااااک  
ماهیااریااه اتاااااادیااه ازاد کااارگااران  
ایاااران   شااااپاااور احساااا   راد  
 ضو دی ر هسااک ماهیاره ایان  

ساااو زنااهان    ٥٥ اتاااااادیااه  ااه  
مااو  شاهه اناه   تاقااراای  
دادرد جاااااهاار  اا ااسااب زاده  

سااو حا اب زناها    اه    ١  رای  
قبال  اه ا  داده شاهه  اود  رد  
اااانااااشااااا   شااااه  جااااها از هاااامااااه ای
  ااون ررااا شااشااا     

 اااااالاا اان 
ماااااااماااود  اااشاااشااان   ا اااراهاااساااب  
مااهدی   دا د ررااوی نااو    ااا  
 از هم    دست حا اب  

اتشاما  
زنهان گر  ه انه  این اتاهااقااک  
اااار   اااا اااار   ااااا ااااسااااهی دی  ت

 
هااااماااا 

د قاهرتاماناه کاارزار  الاساه   پ شاو 
امنا ان   اردن ماباارزاک ماان    
خااواساات لاا ااو تاامااار پاار نااهه  
هااای اماااناا ااان  تشااااااسااال شاااهه  
 اااارای کااااارگااااران  مااااااااالاااامااااان    

  اال    اج ما  است   
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 ٥1 صفحه  

 نوبت اول
ااا    سااا او مااان راجااا   اااه تااااریاااا
ااا اااسااات    ااالاااشاابیااا  ن انااقاااالب  
 اااااثااب راجاا   ااه االن اساات   
ااااناااا        ااااه ل اااااااااثاااات راجاااا     
تزهای ا ریل    را ایان یاا ان  
اااساااها   را گاااهااات   قااان  مااااااان  پ
ماااساااااااناااه  اااه ماااا یااا  ارزیاااا    
ماثاایاان  از انااچااه اتاهااا  ا اا اااده  
اساات  داشاا ااه  اااشااسااب  مااثاال  
اسااکااارتااا ااو   ماامااااان اساات  
ه و اهم ن  نهاش اه اسات    
ا  ت مسب گر ت قاساا   اناه    
شاااااااااااااساااااات خااااااورد   قاااااان   
شاست خورد  اایاه تاورا ا   
داد  ااااه ایاااان  ااااهیااااهه قااااساااااا   
اسااکااارتااا ااو   اارا ماا)ااب  ااوده  

 است  
 

ااااااااااااد جااااامااااااهاااااو    اااااه ات ااااااااااارب ت
اااا اااار ا ن  جااااود   شااااور ی دی
ااااااو   اااااساااااب  ل ااااا اااااوئ اااااهارد  اااااه   ن
شااسات خاورده اسات   ع  
وااااوع  جااااود دارد  امااااا ان  
ااااا اااار مااااوجاااااود   وااااوو هاااااب دی
ناا ااساات  ااه حاان  ا اار مااا هااب  
اااااب در   اااااماااااساااااااااااردی اااااش ن قااااایاااااول
 اقاااااااسااات ایااان واااوو تااااریاااا   
شاااا  مااااساااااااااردیااااب  االن ان  
 ااا ااامااات هاااب دیااا ااار  جاااود  
نااهارد  شااخاا اا اات لااناا    دارد  
اااااا اااااو  شااااا اااااساااااه   اااااه اساااااکاااااارت  
م اشاود  یااان  یا    ا  اه  
یااااا  ر زی یااااا  قاااااساااااار را  
ااااا اااااا   ااااا)اااااای ساااااازماااااان داد اماااااا ن
شاااااساات خااورد  در نااتااساااااه  
این س االک مطرز م شوناه   
 ه  از ت  سه ماساااناب در ماورد  

 انقالب ا  و  ن ستنه  
 

ساا االک ایااناا)ااا هسااتاانااه: ا اار  
لنا    تازهاای ا ریال را ناساا رده  
ااااماااااان در جاااااناااااد    ااااود    ال
شاااااساات مااسااخااورد  ر سااسااه  
موقا ن  ش سه  ه ایا االاساا پاساها  
مااااسااااااااارد   اااارا ایاااان پاااار سااااه  
ااااار ان   اااااا  ماااااهااااار      ااااااری ت

ای  اااه اتاااهاااا  ا ااا ااااد    پااار ساااه 
ارجاست نهاشت  یاان  ا ار  

  اا  ااسااایااه  اا اابیااه ا اار لااناا     
تااازهاااای ا ریااال را ناااماااسااا  رد    
اجاااازه ماااساااهاد  اااه ان  شاااور  
ااااااور  ا   ااااااقااااااالب   اااااار سااااااه ان پ
دماااااااراتاااسااا  خاااود  را    
 اااناااه   ااااالخاااره ر ساااساااه یااا   
 شوری م شه ش سه ای الاساا    
دنسا ی  اور دی اری ما ایاود   
 اارا از یاا  شاااخاا اا ااات  اااه  

ااااار  ه  ای را ا رده اسااااات      پ
ن)ای ا شاست خورده است   
 ایه  اا ایان اهاماسات یااد  ارد   
مااامااااااان اسااات اشاااتااابااااه  ااارده  

  اشه  
 

مااااامااه  اا ااا  مااساا اابیااه ایاان  
 ااااااا  مااامااااااان اسااات ر ی  
 ا  خاساا  تاا  او   ا ااتارد   ااه  
ن ار مان ایاناطاور نا اسات!  اه  
خاار ایاناااه لانا    در ت ابیار  
   ج)ان دی ر ان اهاماسات  
را نااااهارد  امااااا مااااار ااااا دارد   

ای  اه لانا        رای ایناه تاربه 
ااااا ان تااااها  مااااساااااااااناااانااااه    را  
انقالب ر سسه  اوده اسات    
ااااااه   ااااااش جاااااهی اااااا  گااااارا  اااااه ی ن
کماونا اسان   اه مامااان اسات  
احااسااا شااود  تاااااربااه انااقاااالب  
ر سااسااه شاااااساات خااورد  ا اار  
ااانااا    را  اااه ا ااا اااباااار اناااقاااالب   ل
ر ساساه  اخاواهاسااه  ارای  اقاسااه  
تااورااا اا  دهاااسااه  اخاار   اااه  
شما مس بینه  ه  ی  مالاو   
 ود  ه اشتباه  اوده اسات! یاا  
ممااان اسات  ا ابیاناه حا   اا  
مارت   ود  یاا  ا ابیاناه یاوا   
یوا  جالاو  ار یاب  ارا  اه در  
ان صااورک احاا ااماااو داشاات  
ر سسه ش سه  نالناه ششاود تاا  
شاا ااسااه  اا      اارا ایاان تاااااربااه  
هاااناااوز مااا ااا اااواناااه مااا)اااب  ااااشاااه  
 قن   ه از نا ار تااریاا  تاماا   

 شهه است  
 

د   ایناه ا ر درا ز ده لانا      
ایاان درا ااز ده تاااریااا  اساات   
اااااقاااااشاااااش را از   ااااا ااااار ن ا ن دی
دساااااات داده اساااااات   ااااااه  
اااااااه   ااااااااااااااارب  اااااااو  ی ماااااااا رای ت

شااور ی  جااود دارد  ااه االن  
ااانااا    هاااناااوز مااا)اااب   اااساااب ل  ااا اااوئ
است   ار نمساناب در ماساان  
سااازماااناا)ااای  اا  لااناا    ایاان  
انهازه م)ب  اشه  ه  رای ا     
ناا ااراتااش حاالااوا حاالااوا  اااااناانااه   
س او  اااهی مان ایان اسات   
  تاریه  ه این شا ال  ا ابیاب:  
در وساب ایان پار ساه  تااریااااا   
قارن  اا اساا ااب مامااااان  ااود  ااه  
اااوری  اااشااه   اارا هاانااوز مااا  
 ار مسانسب  ه تزهاای ا ریال  
از ناا اار تاااریااا  هااب درساات  
 اودنااه   ناه  ااقاا  از ناا اار  ااه  
پو  زی رسانهن یا  اناقاالب  
مااا     ماماااان اسات  سااا    
  بینه  ه ر ساساه اماادگا اش  
را ناهاشات    اا تازهاای ا ریال  
لن    ان  راااسات را تاااماسال  
 اارد   ااه جااوری ماا ااشااود از  
تزهای ا ریل   لن    د ا   رد  
اااااریااااا    ااااه ت ااااااااارب  قاااان   ااااه ت

 شاست خورده است  
 

 نوبت دوم
س اع  ه در مقا ل لن    قارار  
داشت  در ایاران ناو   در  ارا ار  
ماست  یا   اهیاهه مالاماو   
مااااثاااال جااااماااا)ااااوری اسااااالر    
اسااال  سااساااد   حاااااوماات  
اسااتاابااهادی در  اارا اار ماااساات  
اااناااه تااااااات   ا ناااماا ااا ااوات ا  ااه ششر
  نه  ما  ه  

 
حا مست ان زنه 

 اااناااوان حااازب کاااماااونااا اااسااات  
اااااه   اااااای اااااساااااب   کااااارگاااااری ماااااسااااا ااااوئ
اا ااساان  را   جااماا)ااوری سااوسااسااال
ه       در   ارائااه  ااههااسااب   وااو 
ایااان ماااساااان یااا   اااهه  اااه ماااا  
مس بینه م ر شما " وساو "  
ناانااه داواااناا ااان   را نااهیااهیااه  مااو  
مااساااااناانااه! مااساا اابیاانااه اقاا اا اااد  
ایااااران ظاااار ااااساااات جااااماااا)ااااوری  
اا ااساان    راه حاالاا)ااای   سااوسااسااال
کاامااوناا ااسااب کااارگااری را نااهارد   
اااانااااه داریااااه راه خااااود   مااااساااا اااابی
تامسل مسانسه  ماسا ابیاناه راه  
 )و  ایان اسات  اه از یا  راه  
ااااااا راه   ااااااور  ا   ی اااااا ااااااال    ائ
دماو اراتاسا  ساااوالریسات    

یااا هاار  اااو   دیاا اار شااا ااسااه  اااه  
اای   قااه   ااه   ایااناا)ااا   ااه تااهریاااا
قه  پ ش  ر یاه   ا    هاماان  
 اااااثاا)ااای د ره لااناا     ااه یاا   
 نو  در مقا ل ما قرار دارد  
اااااقاااااالب   اااااا  ان ااااااری اااااه ت ااااااااااارب ت
 لشبی  ا ار  اخاواهاه  او  ی  
را نشان  ههه  ایان اسات  اه  
کااار  ااا قااسااا    گاار اا    قااهرک  
تاامااا  نااماا ااشااود  هاانااوز حاان   
 ر   نشااااااهه اساااااات  ا اااااار  
ااناا ااناا ااسااب در     ااخااواهااسااب از ل
یااااب    ماااانااا اااور  ناااه از    ااا اااو 
سااا ااقااه تاااریااا  ان   ایاانااااااه  
ااالاااکاااه از   قاااهرک را گااار ااا اااناااه   
م ه لو ی لن    است  اماا در  
ان د ره  اه نا ار مان کاارشاان  

 CIAخس  اسان تر  ود: ناه  

 جود داشت  نه جناد  د  
ااااااااااه    جااااااااااود داشاااااااااات   ن

 اانااهیاا)ااای  اا    الااماالاا     قااطاا  
ااااا اااااسااااان   جاااااود   راااااه کاااااماااااون
داشااتاانااه   نااه ایاان هااوشااساااری  
 ور  ازی در مورد کاماونا اساب  
ااااااااهه   ااااااااهی اااااااا    ااااااااااااااااانااااااااوان ی  
"خطرنا،" مطرز  اود   ااار  
اااااه  اااااه یااااا   اااااهه   ماااااساااااااااااردن
کمون ست در جا   قاهرک را  

اناه  د اااه ا و  اود  اه    گر  ه 
کاااماااونااا اااساااب  اااه  اااناااوان یااا   
نو  ی ساسااد    را  الاناه  
ااااااود   در جاااااا)ااااااان    اااااارده  
  ارای ماقاا الاه  

 
 ور  ا   اماد 

 ااا ان  جااود نااهاشاات  حاان   
این مس له  ه " ایاه قاهرک را  
گاار اات"  در  زیااادی  اارای  
مااا ناااهارد  االن خاااسااا   قااات  
اسات  ااه کااماوناا اسا اا)اا  اااا   
گااااااار ااااااا    قاااااااهرک را اااااااارز  

انه  یاان  ایاناااه تبا      رده 
ای ناا ااساات      قااهرک ماارحاالااه 

 ااایاااه قاااهرک را گااار ااات  یااا   
مشاا اال حاال شااهه اساات  مااا  
 اااااه ماااااساااااخاااااواهاااااساااااب قاااااهرک  

یب  نمس تارنه!     و 
در  ا)اار اوب تااریاا   اااا   
ایاااان  ااااااااا   ساااا  قااااهرک  

ااااا    ٥٥٣٠ ساااسااااد  اااا د ره   ت
ر ساااااساااااه ماااااناااااطااااایااااا     ٥٥٣١ 

م شود   ون  اه از ان ما  اا  
اااااااااار     ااااااااار و شااااااااااور ی ر ب
هستسب   ه انرا قیوو نهاریاب   
اااتاااسااااااه  ااااااا  را ا ااار در   در ن
سااطاا   اامااور    اارای ماارد   
مسخواهسب تور ا   اههاساب    

ااااااااامااااو     ماااارد   ااااطااااور  اااا   ال
مور  کمون س )ا را تاااقاسا   

اناااه  قاااهری مااا اااهاااا ک    نااااااارده 
اساات   ااه ایاان مااااان   ااه در  
در ن  ااااارقاااااه   گااااار هااااا)اااااای  
کاامااوناا اااساان  ایاان مساا لااه  اااه  
ااااناااا    ماااا)ااااب اساااات   اااار    ل

 گر  ه شهه است  
 

ما در جم   مور مرد   اایاه  
اااااههااااسااااب  ااااه ان   تااااوراااا اااا   
پاااو  زی کاااارگاااری در ر ساااساااه  
حن   ا ایناه شاست خورد   
ماا)ااب  ااود   ااون  ااه قااوو تااو  
م)ر خود را  اه دناساا  ابباساه     
ان اناااقاااالب  اااا ااا  شاااه  اااه  
دنااسااا در جاا)اات مااثاایاان  تاا اا ااو   
 انااه  ایان جاانااباه  ااه نا اار ماان  
ی مساخاواهاه  یااان    کار   شو 
د اا  از لااناا      د ااا  از حاان   
ی  انقالب شاست خاورده  
  ایناه انقالب  اردن  ا)او  از  
اااااااااااااردن اساااااات    ااااااقااااااالب ن ان

ای است  ه  اایاه ر ی    مس له 
 ان کار  رد  

 
نااااا ااه د    ااه ناا اار ماان ایاان  
اساات  ااه در مااورد ایااران ایاان  
د    س او در  را ر ما قرار مس او 
 اه ماا ماسا ابیاناه شاماا یا   اار  
دی ر  مس ئسه   ه ز ر اناقاالب  
   شااار ماابااارزاک ماارد    در  
د ره تااالاااماا)ااا     ااه  اانااوان  

تااریاان نااو    قااهرک را    انااقااال   
یه     ه ما مس بینه   اه   مس و 
حن  این س االک هاب ا اناون  
هاااب ایاااناااااااا   اناااااااا  ااااپ    
منتشر هب شهه اسات  شاماا  

ااااااااارده  ااااااااا)ااااو      ااااااااار ن ایااااه  ااااه ی
جااانااا ااا اااان  اااا اماااریااا اااا  ر    
اااا ااااا تاااااااااریااااب   ماااا ااااشااااود  امااااری
 اق  ادی مسانه     ه ما  

 

 لنينيسب    لشبيسب      
 منصور حکمت
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 ٥٥ صفحه  

 
اااانااااه  ااااه خااااود شاااامااااا   مااااساااا اااابی
مایوریه مخالا  خاودتاان را  

یه  ه      ابااتا اان ناااناناه        و 
 ا او     اا انااه راه مااساانااهازیاه     
در نتساه  اه ماا از هاب ا اناون  
مس بیناه  اه  اااه  اور  اراد  
را مااساا  ریااه   اسااتاابااهاد  اارقاارار  
ماااساااااااناااساااه   هاااماااان تااااااارباااه  
شور ی را تارار مساناساه   اه  

ای از ایاااان پاااار ساااااه      ااااهیااااهه 
ماا اا ااوانااه از ناا اار مااا در  اارا اار  
 را  ه  

 
 ور  ازی  ه این اماد 

 اه ان اشااره  ارد  در ماقاا اال  
ما کمون س )ا دارد   اایاه ماورد  
د    توجه   دقت ماا قارار  ا او 
 ه ن ر مس یاه تااارباه اناقاالب  
 ااالاااشااابیااا  ا ن دارد از نااا ااار  
ر مااااا تااامااااا    ساااسااااد  ااااه ض 
ما اشاود  یااان  ایاناااه االن  ااه  
ما مس بینه  اه  اا ات ما اشاود  
 ه شماها  یان  کمون اسا ا)اا   
اااااااااناااانااااه    اااسااااه کاااااری   ناااماااا اااا ااااوان
  ونه م شود کمونا اسا ا)اا  اا  
 لب  ه ایناه این تارباه لانا     
  شور ی را پشت   دارنه   
از ان تاااااربااه انااقااالب ا اا ااو   

 د ا   ننه  
 

 نوبت سوم: 
ااااااااااا اااااه   اااااه د  ن مااااان راجااااا   
مسخواهب صابت  اناب  یا   
راج   ه  ااا   ااتا  شا ا     
دی اری در ماورد ایاناااه گاها اه  
شه  ه ما از لنا انا اساب جالاوتار  

 هستسب  
   اناساه االن تاساب  اوتابااو  ار   
از تااسااب ماانااچاسااو  یااونااایاا ااه   شاو 

ناه     ١ را    ٥٥١١ ساو   ه و ماو  
اااا ااااساااات  در   در ایاااان شاااا  ن
نتساه ایاناااه ماا از  الاشابیااا)اا  
جلوتر  اشاساب   اخاودی خاود  
در جاااا)ااااان اماااار ز  ااااو  ی را  
راجاا   ااه  راااااساات مااا نشااان  
نمسههه   ون اار  ماقاا ال  
صااه ماارتاابااه از مااواناار  ااه در  
 ارا ارشاان قارار داشاا اه اساات   

تاارنااه  در نااتااساااااه لااناا         قااوی 
ر قا ش شاان ا داشاتاناه  اه  
در حااااع  اااه جااا)اااان ماااقاااا ااال  
انان  رای مقا له  ا کماونا اساب  
اماااده ناایااودنااه  یاا   اارصاات  
اااااریااااا   ااااهساااات ا ردنااااه     ت
اااااااااااها   قاااااهرک را گااااار ااااا اااااناااااه   

ها  اه خاواساتاناه هاماان      ن  
کار را اناااا   اههاناه  کاارشاان  

تاار  ااود  مااا     اه مااراتاا  سااخات 
تار    ممان اسات خاسا  ر شان 
ااا ااا اااناااساااب       ااا)اااو  مساااائااال را  
تاربه تاریا  را داریب  از ن ر  
سازما   از  لشبیا)ا در سااو  

تاار هسااتااسااب  در    قااوی   ٥٥٥٠ 

ایران  ه نسبت  لاشابیااا)اا در  
ر ساااااااااااساااااااااااه شااااااااااانااااااااااااخااااااااااا اااااااااااه  

تاارهساتااساب   اون  اااا     شاهه 
 االااشاابیااااا)ااا  ااه د   ااایاا ااخاات   
زبااااور    مساااااااااو    ساااان پااااو 
ماااااه د  ااوده اساات    اا   
اااااااهاااااااوقشاااااااان در ماااااااثاااااااال   از ن
نااه  در    ناامااو  

 
اخااان حااری اسااو 

ااااتااااساااااااااه ساااا او اصاااا  ایاااان   ن
تااار  اااودن  اااه    اساات  اااه قاااوی 

ااااااااااا)اااااا  در   ااااالاااااشااااابی نسااااابااااات  
اااساااای   ااا اااااااسااات   مااا    دن کاااان
اااااه  اااااااااااا مااااانااااا ااااان   امااااار ز  

 م شود  
 ه ن ر من قهرک  الاشابیااا)اا  
اااااناااااااااااه در ماااااااااااسااااا    ااااارای ای  
ااا  ااااو    ااااساااا ت خاااودشااااان   در دن
 اا ااتارنااه خااساا   اا ااشااو   ااود   
  
 
 رای ایاناااه جا)اان ان امااد 
را  رای مقا له  ا ان)ا نهاشت   
ی  ارتش در ماقاا الاشاان قارار  
داشاات  ااا تاااهاانااا ااا)ااای   ااار   
 ه ن سازمان)ای جااساود   
 ااه ن مااسااهیااا    ااه ن تاااااربااه  
دماراد  اارلاماا    اه  ا اواناه  
 لسه انا)اا حار   ازناه   اه ن  

ااااااااااور  ازی  اااااااااان       ای  ااااااااااه ان
کمون سب را  ه یا  هاو  ارتاقاا  
داده  ااشاه   الااشابیااا)اا  ااه ن  
هاامااه ایااناا)ااا زدنااه   قااهرک را  
گر  نه   در جاریاا   احا امااال  
 ااو  ی شاا ااسااه  ااه زا اااتااا  یااااان   
اااا)ااااا  ااااااااار   ااااار  مااااقااااا اااال ان
مساردنه  اه لانا      ر اقاا اش  
ااااا در   اااات  اااو  ی شااا ااااساااه  اااه زا 

ااااه  هاااار   اااا از    مااااااااا یاااا   ان
ااااااااااا)اااااا یااااا    ااااالاااااشااااابی قاااااهرک  
ی داشات   ارای  ا    تهسو 
 اااه در انااامااالاااسااا اااان نشاااسااا اااه  
است انقالب  لشبی  ش اساه  
اا ااساات    اه یاا  انااقاالب مشر
ااااااااور  ا   ااااااااقااااااااال     اساااااااات  ان
دمااو ااراتااساا   ااه در انااقااالب  
ا ااساات ایااران هاب اتاهااا    مشر
ا اا اااده اساات  ااار  مااقااا اال  
 ناهاشات    

 
 لشبیا)اا  امااد 
 این)ا زدنه   گر  نه  

 
 ع  ه نسابات ماا  ماوقاااسات  
تار    ما از  لشبیا)ا خاسا   اائا    

است  ه خاااار ایاناااه اار   
ااا ااانااا)اااایااات امااااده     ماااقاااا ااال  
سااازمااانااسااا اا ااه اساات  از پاا ااش  
جااواب مااا را دارد   از پاا ااش  

ی    اارز دارد  اه  اا قاهرک  گااو 
سااازماااناا)ااای کاامااوناا ااساان   ااه  

  ایه  انه  
در این را طه لانا انا اساب مااان   
دارد  یااااااان   اااه ایااان صاااورک  
اااااال   ااااااناااااا    در مااااااقااااااا  خاااااا  ل
 لشبیا)ا ن ست   ه ن ر مان  
ااناا ااناا ااساات   هااب  االااشاابیااااا)ااا  ل

اااایااااودنااااه  تاااااااااربااااه  ا   قاااان     ن
 اااا اااات مااا ااااشااااود  ااااه دقاااسااااقااااا  
م   نسب ایان لانا    نا اسات  اه  
تااهااساااو  خاااود را در مسااائااال   
 ااامااا   ااارده  ااااشاااه   اااه در  
ااااقااااالب  اااا      د ره قااااباااال از ان

   ااه    ٥٥٥٠  ااوریااه تااا ا اا ااو   
اااااااااااه از   در ماااااورد    ٥٥٢٠  

مسااائاال اقاا اا ااادی   ااه ناا اار  
مان  االاشاابیاااا)اا در ماا     اا   
سااانااان  زماااان خاااودشاااان کاااار  
مساننه  ه اساسش ایان  اود:  
ماااار سااا اااساااب  ااالاااب اسااات     
 اارای  االااشاابیااااا)ااا مااار ساا ااسااب  
درک قااواناا    تاا اااماال جاااماااااه  
 ااود  جاااماااااه قااواناا اان  دارد    
مااطااا اا  ان قااواناا     ااه جاالااو  
مااو  د   تااو خااودک را  ااه ان  
اااا  ااااو    اااا)ااااا ت    در ان

اااسااااا   ا مااااو 
ی اسات   مس تاری  ایان تااایاو 
ااااا ان    ااااه از مااااار ساااا ااااسااااب ت

 موق   شهه است  
 

 ااخاا ااو   ااا    الااماالاال د    
ایاان تااااایااو  را از مااار ساا ااسااب  
داشاااا ااااه اساااات  کااااائااااوتساااا   
داش ه است     لاخاانا  ایان  
تایو  را دارد  ا ار شاماا از یا   
ااانااا      ااا اااسااات هاااماااه ره ل کاااماااون
اسااسااه  جاااماااااه  اا ااساات    ا  ااوی
مس بیه جاماه از کمون ا لاساه  

داری    اااائااااوداع       ااااه  اااارده 
اا ااساان  تاا اااماال   جاااماااااه کاااپاا اا ااال
پسها مسانه    اه  ه ماالاکاسات  
اااااال   اااااابااااااهی ه ت ا    وااااااو 

اشااااااو 
م شود  ماطاا ا  ایان دیاهگااه   
تاریااااا  راه خاود را ماو  د   تاو  
 ه  نوان مار س ست تاقاریاباا  

ای   نامااه ماسااان    یاا    ا س اده 
ااااار ساااااه   ااااان پ اااااه ای حاااااها اااااود  

 ما و  کم  مسان   
 

امااا لااناا    تااهااسااو  ماا ااهااا    از  
مار س سب دارد   تا جاا    اه  
من مسهانب  تنا)اا   ا اسات  
 ااه ایاان تااهاااسااو  ماا ااهااا ک را  
ی  اه اساا  ان   دارد  تاهاساو 
در تاازهااای  ااوئااربااا  اساات    
ان)ب این است  ه ادمو  اد در  
تاریاااا   ماوجاود زناهه اسات    
 ایه این زنهه  ودن این ج)ان  
را  اا ات  اناه   ایان دسات تاو  
ااااااااا ااا    مااااساااااااانااااه   اسااات  ااااه ت
جاماه  ه  اه سامان  ماو  د   
خااود جاااماااااه  ااه ان سااماات  
ناامااو  د  تااو هساان   ااه  ااایااه  
ی  تو  ایه  ا    ت مسب   و 
خودک را مطرز  ن    تاریااااا   
ی  ااه خاااودک     ااو 

را انااااااا  
ماااسااااخاااوایه  ایااان تاااهااااساااو  از  

 مار س سب است  
اااااان   اااااارای ای ااااا   اااااا ااااان    ای  ر

ها خواهنه  ود     تهسو   زم نه 
ا ر زم نه کار ما  راهاب  ااشاه   
کارمان را ماساااناساب  ا ار زما اناه  
ااااسااااه   ااااباااااشااااه مااااساااا ااااوئ  ااااراهااااب ن
نمساااناب  لانا    هاب ا ار زما اناه  
کار   راهب نیاود  ماسا اهات   
ناماساااناب  تاماا  سار لانا    در  

ایان    ٥٥٥٠ تاا    ٥٥٣١  اصالاه  
 اود  ااه  ااا ات  انااه  ااه زماا انااه  
تااااریاااا   ااارای یااا  اناااقاااالب  
کارگری  جود دارد  ماسا ابیاه   
ی   ااااااو  اااااار ل ااااااقااااااالب پ  باااااا ان
ااا اااساااب اخاااریااان   اااال ی اسااات  اماااوی

داری اسات       مرحله  مایاه 
ااا ااا ااا ااان    حااان  ارتاااااااا  اسااا اااول
 اااا ااا  شاااهه اسااات  اااه در  
ر ساااساااه مااانااااسااابااااک قاااهیاااه  
ار    اا)ااب  ااخااورد        در  
نتساااه لانا    ماسا ابیاه پاو  زی  
مااا  ااماا  اساات  مااهااسااه    ااه  
دردخااور اساات  ماااجااراجااو    
 االااسااه ر نااه تاااریااا  ناا ااساات   
ااااسااااب پااااو  ز شاااابیااااب     ماااا اااا ااااوان
قااهرتاامااان را ناا اا)ااهاریااب  لااناا     
ااااا انسااااوی   اااایااااود ت مااااااااایااااور ن

 مس له را هب  خوانه  
در نتساه انچه  ه  لشابیااا)اا  
اااااااود  اااااااه   ااااااان   اااااااه ای اااااااهن اااااااهی ن
شان  ر میناای در ا)اای   تهسو 
قااهیااه   تااا ان مااوقاا  ار  ااا  
مااور کاماونا اساب  اود  اه ایان  
مااااااان   اااه پاااا از اناااقاااالب  
کااارگااری در ر سااسااه  الاامااان    
 ااقااسااه جاااهااا شاالاابغ ماا ااشااود    
  ا هب  االخاره یا   

 
 اه هم 

 اری  رای ان خواهاساب  ارد   
 ه این سا او  اه ا ار شاماا در  
یااا   شاااور پاااو  ز شاااهیاااه    
اااا اااار   اااااااااه در  شااااورهااااای دی  
اناقاالب نشاه   شاماا مااایااور  
ششااابیاااه جااااماااااااه را شساااازیاااه   
 ااااااا اااااااار خاااااااواهاااااااساااااااه  ااااااارد   
 رناخاوردیاب   اه ها او  ناا   
از این قضسه  رنخوردیاب   در  
نتساه  لشابیااا)اا را شاااسات  

 دادنه  
 

ساالاه زناهه    ١٠    ١١ ا ر لنا     
 ود    ه مس اهات  تضاما ان   
ناااهارد    مااامااااااان  اااود هاااماااان  
 را مو  د  ه اس ال    یاا  

حر )ا  
ااااا ماااامااااااااان   تاااار تساااا  زدنااااه ی
است حار  را ار  ازناه   ع  
ااناا ااناا ااسااب  ااه   ما اا ااوان گااهاات ل
ااناا ااناا ااسااب مااو  اات   مااساا ااهاات  ل
راهااش را پااسااها  اانااه   ااون  ااه  
ااااااااااااا    اااااامااااااا    اااااا اااااار ماااااان ت ن
م ه لو ی رگه لن انا اسان  ایان  
ی   است  ه ا و ت ماساب  ا او 
 اه  ااه مااسااخااوایه    اااااه  ااه  
اااااا  مااااااو  ی  در   اااااااریاااا  اغ ت
اااااال   صااااااور    ااااااه در مااااااقااااااا 

ااااا  ا و    رگاااااه  هاااااای ماااااناااااشااااابی
مس بینه تاریاااا   ه  اه سامان   
مااو  د  اااه  اااااااه سااار  اااناااناااه  
خاااود  ااانااابااا ماااثااایااان  در ان  

 سو  تاریا   اشنه  
 

اااااه  اااااه   ااااانااااا    ا و ماااااسااااا ااااابی ل
مسخواهب  انب  اسکارتاا او   
ااا اااو    ل

 
هاااب ماااساااخاااواهاااه  ااارد 

اااااریااااا  ان   ششااااود  زماااا اااانااااه ت
مااوجاااود نااا ااسااات  شااااااسااات  
ماااساااخاااورد  اماااا ایااان جاااناااباااه    
ااانااا      حاااالااات اساااکاااارتاااا اااود ل
ایاااناااااااا مااا)اااب اسااات   اااه  اااه  

ااااارده  ااااان     اااااناااااوان   هاااااا  ارد ای
پاار سااه تاااریااا  شااهه اساات   
مااابااابااا ایااان پااار ساااه تااااریاااا   
ااااااه ماااااان   اااااا ااااااساااااات  مااااااساااااا اااااابی ن
  ر  ااسااا اا ااه   

 
مااسااخااواهااب  اارد 

ا اار زمااان ان ناارسااسااهه  اااشااه   
مااااالااو  خااواهااه شااه  امااا ا اار  
زمان ان رسساهه  ااشاه  پاو  ز  
ماا ااشاابیااب  لااناا    در خااساا  از  
 ااا اااا ااا)اااا اااش ماااسااا ااابیاااه زماااان  
 رسااسااهه  

 
 ارانااهاخاا    ایاان  اارد 

اسااات   حااا  هاااب دارد   اااه  
ن ر من هب زماان ان رساساهه  

 است  
 

من  ار مسانسب  لن ن اساب  اه  
اااااان مااااااااااااان   ااااااه مااااااا  ااااااه   ای
مسخاواهاساب    اایاه  ار یاب انارا  
 م   نسب  ی  خ  م ماایاز  

 از  لشبیسب  
 
 

است  ه  ه ن ار  ان دیاهگااه  
اااانااا اااسااان   تااا ااااماااال   ا لاااوسااا ااابی
اااااه   اااااه اسااااات  اااااه ر ن اااااان گااااارای
ا ااای ااا ااا ااابیساااب تااااریاااا   ااار ان  
حااا ااب اساات  ایاان دیااهگاااه  اار  
خود تر تس    شاو  از هاماه  
حااا ااب اساات  ت ااور ماا ااشااود  
 ه تر تس    ا اسات  اه  
مااااساااا اااابیااااه ماااا اااا ااااوان ر اااات    
اااااقاااااالب  ااااارد   قاااااهرک را   ان
گار اات  در صااور    اه مااثاال  

 منشبیا)است  
 

ت  و  لن      لن ن سب  ار کاار ماا  
تا      ننهه اسات   اه نا ار   
 تاااااربااه لااناا     

جااایااماااه تاااریااا 
دارد اهااامااا اااتاااش را از دسااات  
ااااااه   ااااااااااااارب مااااااسااااااههااااااه   قاااااان  ت

ای  ااه لااناا    ساااخاا ااه    تاااریااا  
است  ماو شهه اسات  ایان  
 ه قوان ن  گترانهنه  اه زناان  
ی داش ه  اشنه   حقو    شو 
   ر اه    را ری   شو   اشه   
 اااه از  اناه ماه   از خاااااره  
جااا)اااان ماااو  د   اااه نااا ااار مااان  
 قط  شور ی ا ر نباشه  و 



  ٥1 از صفحه   
 

اانااا    رااااااسااا     ل
ایاامااااه تاااریاااا 

ااانااا ااانااا اااساااب  اااه   مااا اااشاااود  اماااا  ل
 نوان ی  خ  مماان اسات  
مااا او  ششااود  لانا    هامااناطااور  
ممان است مااا او  ششاود  اه  
مااار ااا مااااا ااو   ااود  تااا حاااو  
لااناا     ااه یاا  ا اا اابااار دیاا ااری  
ا از   ما و   ود   ااالخاره  اخا ر
جاا)ااان را تاابااهیاال  اارد  ااه یاا   
قااطاا  کااارگااری  امااا  قاان  ان  
 اهیااهه دیاا اار در جاا)ااان  جااود  
نهارد   مثل اسکارتا و  کاری  
اسااات  اااه شاااهه   ر ااا اااه  ان  
"ا سااب"ا    ااارای ماااا ماااااا اااو   
اساات  ااه ایاان مااااان   ااه ایااان  
ر ایااات از کاااماااونااا اااساااب  اااه ایاااا  
م اشاود  اا اراده ماا    در  اقا   
اناطاور  ااه ت اور شاهه اساات  
ااااناااه    ااانااا    اراده گااارای در ماااورد ل
اااااااطاااااااور  اااااااه   جااااااااماااااااااااااااه را ان
مسخاواهاساب ساازماان  اههاساب    
 ه ان سو    ه ما مسخاواهاساب  

یب     و 
ایااان  اااااااند اسااات  اااه د بااااره  
دارد در ایران  از م شود  یاان   
ااااااا    ماااااااا   د ی   ااااااااااااااا     
ااااا)ااااا  ماااانااااا ااااور  د ی   خااااردادی
اااا)ااااا در مااااسااااان  ااااراااا)ااااا   خااااردادی
هساتاناه  اه کاماونا اسا ا)اای ان  

ااااااکاااااات  اااااان د ی    مااااااماااااال ااااااه  ای ان
انه     خردادی)ا خس  مال  نزده 

ایب    ار مسااناساب      ما  ر   رده 
اناه   اه     ه انا)اا زیااد د ر شاهه 

نااا ااار مااان هااامااااناااااااا    اااه در  
اااااقاااااالب       ١٠ ان

 
اااااای اااااه    اااااودن  

انااه  از ا و مااناااشاابیااا     ماااناااهه 
اناه     ودنه  هنوز هب منشبیا  

  از یاا  حاااااوماات یاا  قره  
 اا)اااو  د اااا  ماااسااااااانااانااه  ایااان ماااا  

مان زیاد    هستسب  ه خوداگایه 
شهه اسات  د اوا  ا     ساا    
 از  ساا    اه  

 
 اه  اه ناماایاناه 

اااااماااااساااااخاااااواهاااااناااااه کاااااارشاااااان را   ن
 اااهااار شاااناااه    ایاااناااااااه ایاااا ایااان  
 سااان اجااازه دارنااه دساات  ااه  
نه    اه سار  اناناه   قهرک  و 

قااهرک را ناا اا)ااهارنااه   ااا هاامااه  
ماه دیا ا)اا  اماریا اا   تاااریاب  
ه  ایااا اجااازه   اقاا اا ااادی   وااو 
تااااریاااا  داریاااب  اااه دسااات  اااه  
اااااب   قاااااهرک را   ی اااااو  قاااااهرک  
اااا اااارا    ااااه   ااااا دی ااااب    اااا اااا)ااااهاری ن
ماااسااا ااابیاااناااه ناااه   اداماااه خااا   

گاارایااانااه تاااریااخاانااه  د ااوا    تاا اااماال 
د باااره  ر   شااهه اساات   ااه  
ناا اار  اهاامااساات  ااااا   ااور   
ایاان اساات  ااه در مااقااا اال ایاان  
س او ماسا ابیاه ا ار  الاشابیااا)اا  
 ااودنااه  مااساا ااهاا اانااه نااه   ع  ااه  
ااااناااا ااااناااا ااااسااااب  ااااود   ناااا اااار  ا اااار ل
ماااسااا اااهاااات اره! ایااان  اااار هااااب  
ماامااااان اساات  اا    هاامااان  ااال  
 ه  ار   لاشابیااا)اا شاه   ار  
  ما هب  سایه  یاان   شااری  
 ه در جاماه هست  مامااان  
اساات تااو را هااماارنااد خااود   
د  ااای اصااالحاااک     ااااانااه    ااو 

اااار اساااات     اصااااالحاااااک اسااااان  ت
اااااا   ااااان اسااااات  اااااه ای سااااا او ای
م  وانسب در  ا)اار اوب خا   
ااا اااش   ااانااا ااانااا اااسااان  کاااارماااان را پ ل
یب   رخال  نا ار  ااتا   اه    و 
ناا اار ماان اتااهاااقااا ا ن ماا اا ااوانااه  
ااااان   اااااشااااه  ساااا او ای مااااطاااارز  
است: ایا  اه از ایناااه تااارباه  
شور ی اهم تاش را از دسات  
ااناا ااناا ااسااب  ااه  اانااوان   مااسااههااه  ل
یا   ارداشات از ماار سا اساب   
ی یا    نه  ق   ه  نوان رهو 
ااالاااکاااه  اااه   اااهااااااال    اناااقاااالب  اااال
  - نوان ی   رداشت تئاوریا  
اااااارداشاااااات   اااااا    سااااااساااااااد  ی

اااااا   اااااائااااااوری اااااا      -ت ااااااو ی ماااااا ااااااه ل
 لن ن سب ما و  هست یا نه  

*** 
ان مانا ااور حا اامات در   ساخاو 
سااامااا اااناااار  اااور  ماااهرد در  
مااورد تاااااربااه شااور ی  ااودنااه  
 ه در انااامان ماار اا لاناهن   

 اارگاازار    ٢٣٣٥ ا اا ااو     ١ شااناابااه  
 شهه  ود  

شایه  ارها شناساهه ایاب  اه  
 الاشابیا  هاا قابال از اناقااالب  
 اااوریاااه ناااهاااوق کاااه در ماااساااان  
کارگران   دهاقااناان داشاتاناه    
ایناه در د ران اناقاالب رشاه  

ای  ااردنااه    شااایااه    سااا ااقااه      
اااناا    را  اااارهاااا  اااه   ایاان گاااهااا اااه ل
همهی ر م ات ار شاهه ایاب  اه  
اااااماااااا  ماااااارد    اااااه ت اااااقاااااالب   ان
درساااااای واان    ارزشااماانااهی  
در  ااااصااالی زماااا    اااوتااااه ر  
ی   اااااناااااااااااه  ااااارا اااااو  اماااااوزد   ای
مسل وناا   دھاا مسالا اون تاوده  
در مهک ی  ھه ه در د ران  
انقالب   شو  از اموز  اناااا  
  
 
در اااااوو یاااا  ساااااو زنااااه 
مااااامااوع   ارا  ر  اااشااه     
این را دلس   ر گساو   ناهاوق  
 لشبی  ها در مهک  وتایه  
در مسان مارد   ا  الاااماو     
در ماااااااساااااااان کااااااارگاااااااران  ااااااا   
الاخا ااو  در زماان اناقااالب  
 ااوریااه  ااهانااسااب  امااا انااچااه  ااه  
اااااااره ان   ااااااه کااااامااااااو  در   شاااااای
صااااااابااات شاااهه اسااات ایااان  
اساااات  ااااه  اااا ااااونااااه حاااازب  
 االااشاابیاا  در تاامااار سااالاا)ااای  

تا اناقاالب    ٥٥٣١      انقالب  
قاادر شاهه  اود    ٥٥٥٠  وریاه  

اای از کاااارگاااران را در   ا  اااه قشر
ر سااسااه تاازاری تاارباا اات  اانااه   
کااارگاارا    ااه در    اازنااماااه    
انماه  ه  لشبیا)ا در اسا ااناه  
انقالب  اوریاه   اورک "تان   
اااااه   اااااودن اااااه ن  " شاااااهه    
تااوانسااتاانااه  ااا درک صااااا اا     
انااقااال   از حااوادال  انااقااالب  
ی  اناناه  در ایان    وریه را رهاو 
نااوشاا ااه ساار مااسااااانااب  ااه  ااا  
مراجاااه  اه   اوع از  ا ااب  
ااااقااااالب   اااا  ان اااااریاااا پاااار ارز  "ت
ر سسه جله ا و"  اقالاب لائاون  
تاار تساا   ااخاا ااو    اال  
ی   "قاااساااا   اااوریاااه را  اااه رهاااو 
ااااهااااوق    اااارد "  ااااه مساااائاااالااااه ن
 لشبی  ها در ماساان کاارگاران  
در سااالاا)ااای پاا ااش از انااقااالب  
ی    اااوریاااه    اااه مسااائااالاااه رهاااو 

داز     قسا   وریه  وی
 

وضعیت بلشویک هها در 
سالهای پهیهش از و در 

 آستانه انقالب فوریه
 از هار تاااایاو     

شاایاه  ا)ااو 
ی درباااره درجااه نااهااوق   تااهااسااو 
 لشبی  ها در ماساان کاارگاران  
در سااالاا)ااای پاا ااش از انااقااالب  
اااااا ااااااا     اااااال اااااا اااااار   ااااااه ن  ااااااوری

هاای جااساود خاود    دس ماه 
گبیای این مسله  ااشاه  اداره  

هااا را در     االاا ااا کااار  االااشاابیاا  
سال)ای قبل از انقالب  نا     
ااااار   اااااوصاااااسااااا  ماااااساااااااااااناااااه  "پ ت

تاااریااان   جساااورتاااریااان    تااااااارک 
ای     ناض امااده  ارای ماباارزه 

امااان   ماا)ااسااای مااقااا ماات         
امااااده ساااازماااااناااهیه  هااامااااان  

هاا   ا ارادی     ناض   سازمان 
هستنه  ه  ر گرد لانا    جاما   

ااااه مااااااااا     شااااهه  انااااه"  امااااا  
  ناااخاااسااا ااا    اااابااال  

 ااارخااااسااا  
اااااقاااااال     جاااااناااااد  جاااااناااااباااااش ان
ااااریاااان   یاااازد    ااااااااااو ت  اااار مااااو 
های انقال    ارای جاناد  

قشر
ااااه  ا اااا اااا اااااب   شساااا اااای شااااهن
اااااا)ااااااای سااااااناااااا اااااا ااااااان    ماااااااااااااازات
مس ر ت  مطیو ااک کاارگاری  
جااار  شااهنااه  "در ان ر زهااا  
در کاااارخااااناااه هاااا هاااساااچاااااااا  
اااااماااااسااااااااااارد خاااااود را   جاااااراک ن
" لشبی "  خوانه  نه  اقا   
ی   الاکاه ناو     از تار  دسا ا او 
از تاااار   اااا اااا  خااااوردن از  
دسااااات کاااااارگااااارهاااااای  اااااقااااا   
  
 
ااااد  اااااهه"  جاااااناااااد ا شا ماااااان
مااااارگااااابااااااری را در جاااااناااااباااااش  
زیرزم ن   وجود ا رد  پاا از  
دساا اا ااو  د مااا  االااشاابیاا  هااا  
هااسااچاا ااونااه سااازمااان ماا ااماار ااز  

 حز   نهاشتنه  
 

اماااا حااازب  ااالاااشااابیااا   اااه  
ریشااااااه در مااااااسااااااان کااااااارگااااااران  
  
 
د انسهه  ود  اه هاما    سااد 
ااایاااود  ایااان را   از  ااا    ر ااا ااان  ن

هااای  االاا ااا   د لاان     دساا ااماااه 
ها خاسا  خاوب ماساهانساتاناه   
هاااناااوز  اااناااه ماااایه از  ر    

  ٥٥٥٤ جاااااانااااااد در سااااااااو  
ااااا      اااااود  اااااه ا ل ااااا اااااتشااااا اااااه   ن
ا اااا اااا ااااا اااااک کااااارگااااری اواااااز  
م شونه    ا)اماراه ان "خاطار  
د   اااااره گااااو ر  اااالااااشاااابیاااا " د ب  
ی در   ماا ااشااود   زیاار دادگسااو 

ر ز شاااناازدهااب ا ک ان ساااو  
 ن    ماسا ابیاه: "ا ار در حااو  
حاض  از ت اهراک مسلااناه  
ااا ااناااساااب    کااارگاااران نشاااا   ناااه  
 ق   اه ایان  الات اسات  اه  
کااارگااران هاانااوز سااازمااا    اارای  
خود نهارنه"   زیر  شور هاب  
ارا ه مسانه: "نبایه ا ضای  

ها( را مشموو    د ما   لشبی  
اااا)ااااا کااااانااااون    ااااهااااو  اااانااااسااااب  ان

انااه  ان    سااازمااانااهیه جااناابااش 
ین ش لاش"    هب  ه خطرنا و 
اااااا  اساااات  اااااه   در هااااماااا    ای
 االااشاابیااااا)ااا مااو اا  ماا ااشااونااه  
د باااره سااازماااناا)ااای زیاارزماا اان   
خااود را احااسااا  ااناانااه    اا ااهاا ااه  
ااالااا اااا در کااااناااونااا)اااای  ااازر     
خاااود در پاااو  گاااراد  مساااااااو   
ااااات   اااااال خاااااار اااااو    اااااسااااا   ای
اااااااااماااااااااو   سااااااااااخاااااااااارا        الدی

هااای انااقااال   انااتااشااار    ا ااالمااسااه 
ااااماااااه   داده   خااااواساااا ااااار خااااات
جانااد    نا ااو   حااااوماات  
موجود   تااسا اا جاما)اوری  
م اشاوناه  "      ایان کاارهاا در  
ا  ا اا ااک      نا اه هاای  
کاااارگاااران نااا اااایااای ماااااااساااود  

 داش ه است " 
در  ن    ا راا    احاواو  
سساد است  ه ر سسه  ارد  

ماا ااشااود  در د     ٥٥٥٠ ساااو  
  ١٠١    ٥٥٥٠ ماااه ا و ساااو  

هااازار کاااارگااار در ا ااا ااا اااا ااااک  
سساد  ر ت ماساااناناه  "در  
هر کارخانه ی  هسا اه  ااااو  
اواالاا   اار گاارد  االااشاابیااااا)ااا در  
ی هسااات"    حااااو شااا ااال گاااو 
  ٢٠  ع در      حااو در ر ز  

 وریه  قن  ماا ل سوساسااو  
دماو اراک ق اه داشاتاناه ر ز  
ناااه    زن را جشااان  ااا ااو 

جاا)اااا  
هسچاا  ار نمساارد  اه ان  
ر ز ماامااااان اسات  ااه  ااه ر ز  
ا و انااقااالب تاابااهیاال شااود     
 هین ترت   جنبش از نااحاساه  
ااااااااان    ااایااااور  اواااااز شااااه  ی  ای
اااااان   ی اااااازرگااااااو  اااااااااااااا  ااااااه   هاااااامااااااان
تاس ساک صناان  شا)ار قارار  
داشااتاانااه   از اناااااا  ااه نااقااا   
زبور   ایت  رد    دی ر پو 
ا ااار  اااه هااار د  ااااار    
 انقال  ون   حاومن  ها  از  

 

درسهایی از انقالب فوریه       
برای انقالب آینده  ٥١٥١سال 

 ایران
 محمد کاظمی

دنييييييييييايييييييييي   يييييييييي     يييييييييي   ييييييييييو   
  سييييييييييييييييوسييييييييييييييييايييييييييييييييي  يييييييييييييييي يييييييييييييييي يييييييييييييييي  
   ييي      ييياييي  سيييوسييياييي  ييي ييي ييي  
       " ط " سوسياي  ي ي ي  
  ه چه  نجالبى   ل   شود! 



٥٤٣٢ آبان  ٥٢  کارگر کمونيست  12 

 ٥٥ از صفحه  

بیمه بیک ری   ی  
 يييييال سييييي ييييي ييييي    ييييييه 
هيييييميييييه بيييييیيييييکييييي ر    

رص نظ   -کشور
 ز  ييييييييي يييييييييیيييييييييت   
تيييييييييييييي  يييييييييييييي ييييييييييييييیييييييييييييييت  
جيييييييييييي يييييييييييي يييييييييييي ييييييييييييت  
سيي  يياييه ويي ر  نييو  
ق  رد د و ر   نو  
 شيييييقييييي ييييي ل قييييي ييييي  
 ييييييي د  ييييييي د  يييييييت  
گييي ددر هييي  کييي   
کيييه نييي م  يييود ر  
 ييييي ييييينيييييو     ييييي د  
 ک ر ثبت یم کني  
 يييييي یيييييي   شييييييمييييييول 
 ييي د  يييت بيييیيييمييييه 
بييييیييييکيييي ری  شييييودر 
 ييي د  يييت بيييیيييمييييه 
بیک ری   ی  بي  ی 
هيييييي   يييييي   کييييييه 
بييیييکيي ر  ييو يي   ييه 
ر ويي ر  شيي    یيي  ييکا
 سيت  ي    قيیيي  
ط  د  ييييييييه    شر

 ی   ر 

 
خااود    ٥٥٣١ هاامااان ساااو  

را  رای انقالب دیا اری امااده  
ااااارخاااااال    اااااه  ع   ماااااساااااااااااردن
ااااقااااالب ا اااا اااااو   اااااه حااااازب   ان
ی   انقالب را ر ز  اه ر ز رهاو 
ی   مااسااااارد  "تااوده هااا از رهااو 
     )ره  اودناه"   ارای  

 وقا  
ااااااار   اااااااهسااااااات ا ردن ت ااااااابی  
ی   ر شاان  از مااوقاااااساات رهااو 
اناااقاااال   الز  اسااات  اااه یااااد  
ااااریاااان   ااااسااااا ریااااب  ااااه مااااقاااا ااااهرت  
ااااااااااان   ان   ااااا اااااون  ی اااااقاااااال  ان
احاااازاب  اااا  در خااااارو از  
دنه   ار   از   ر سسه شش م و 
انااا)اااا در زناااهان   یاااا دربااانااااه  
 ااودنااه  لااناا    در خااارو  ااود "  
ااااااا    اااااااشااااااابی ااااااال ا ااااااار حااااااازب  
ی ماقا اهری   نم  وانست رهو 
را  ااارای قاااساااا  تضااامااا     اااناااه  
صابت از سازماانا)اای دیا ار  
اااا اااا)ااااوده  ااااود"       ااااه کاااا     
ج)ت نیود  ه نه تنا)اا  نارالا)اا  
ااا)اااا نااا اااریاااه "اناااقاااالب   ال ااا اااو    ل
خود خودی" را دامن مو  دنه  
 لکه سوسسااو ر لاوسا اونارهاا  
  منشبی  ها نو   هم    تز را  
اا اا  مااسااااارد   مااساا ااهاا اانااه   

م
تااباال

"انااقااالب ماااناانااه صااا ااقااه از  
اساامااان نااازو شااه"  ا اار  ااه  
این اتها  ن ر  جاود داشات  
 ه انقالب  وریه را کاارگاران    
دهقاناان  در جااماه  باازی(  
 ه ِپو  زی رسانهه  ودناه  ع  
هاانااوز سااواو اصاا  ایاان  ااود  
ی  ارد     ه انقالب را  ه رهاو 
انااااه    اااکااااخاااو   کاااارگاااران را  اااه  
 باااازان را  ااااه  ااااه خااااسااااا ااااان  
ا رد    ایان  اه یا  مانااقشاه  
حز   تبهیل شهه  ود  اجاازه  
دهااسااه  اا اانااسااب خااود تاار تساا   

 در این  اره  ه مس بیه  
قههیههام فههوریههه را کههه 

 رهبری کرد؟
ااااااره   ااااان   ااااار تسااااا  در ای ت
ماااسااا ااابیاااه  اااه هااار  اااناااه در  
سااالاا)ااای جاانااد شسااساااری از  

ا اااراد خاااا       تااااااارباااه  اااه  
زبااور  پاا اااوساا اااه   کااارگاااران پاااو 
اااا)ااااا تاااااااااربااااه    ااااودنااااه   ع ان
 را پشااات    

 
اناااقاااال    ااازر 

داشااتاانااه  "انااان  ااا تاا)اااجااب    
انضبا  خودان ساخا اه خاود   
ان هنماار  اه هاب  اا  اقاهان  
ی ر بار   اودناه   هاب  ااا   رهاو 
مقا مت مقاماک  اال  نشاان  
دادنه  ه از نو  ی تشاخاساص  
   ناا اار صاااائاان   ااارای  

حااسااا  
 اارا رد نااو  هاااای ماااخااالااا     
مااااااااااساااابااااه نااااو  هااااای خااااود  
ااااااه  هاااااار  اااااانااااااه   اااااارخااااااوردارن  
اااااساااااان   اااااه   هااااامااااا اااااشاااااه قاااااادر  
ااااارداشااااات خاااااود از ا راااااا     
 در "نااماه هاا ي  

نیودنه"  لن   
اااا اااار   از د ر" از زا یااااه ای دی
جاااواب اااار اااهاران "اناااقاااالب  
خااود ااخااودی" را مااسااههااه  ا   
یااان   ماااسااا ااابیاااه: " اااه ن  ااازرگاااو 
دهاای ااباقاا   پار لا ااریااای   ناو 
ر     انااار ی اناااقاااال    ی  

  ٥٥٣٠ -٥٥٣١   سه ساو  
ماامااااان ناایااود انااقااالب د    ااا  
اااااه  قاااااب     ااااانااااا      ااااان   
پ ونهد      نخاسا ا    اناقاالب  
زماا    را  اامااسااقااا شااخااب زد    
ریشااه هااای خاارا اااک  اا)اان را  
  
 
 ااو  ن  شااسااه   شااور زناااه 
سااساااد   ماابااارزه سااساااد را  
هااا    در ماسالا اون هاا کاارگار   ده  

ماسالا اون دهاقااان  ارانا اساخاات   
"... 

الی اه ایان زا یاه نا ار   اه  
انااقااالب  اااوریااه  ااقااا  نااقااا   
ااااناااا      تاااار تساااا    اااا ااااراک ل ن

ر زه قااسااا     ١ نایااود   اقاااااسااک  
 ااوریااه خااود شاااهااهی  اار ایاان  
اااااه   اااااود  اااااه  ااااا اااااون ماااااه اااااا  
اااالااااشاااابیاااا  هااااا تااااوانسااااتاااانااااه    
ی حاازب قااسااا    دروااساااب رهااو 
ی  اااااناااااناااااه    اااااه را رهاااااو   اااااوری
تر تس  از  الاشابیا  قاهیاه  
زبااور   اانااا  واا ااور     در پااو 
د  ااه  اا اونااه    اارهاا اساب ما ااو 
در مواق  حسا  قاادر شاهه  
ی  اااناااه     ااود کاااارگااران را رهااو 

و ور    ه یاد مس  رد  ه در  
  ٢١٣٣ یاا  از ر زهااای قااسااا   

اااااه   اااااهااااار از کاااااارگاااااران کاااااارخاااااان ن
زبور   اه از   اریاسون در پو 
اااااه قااااازا  هاااااا   جااااالاااااساااااه ای  
 ارمااساخااورنااه  ا  نااقال مااساااانااه:  
" ر   از انا)اا لاباخاناه زدناه    
ی  از ان)ا  مش  د س ااناه  
اااااااه کاااااااارگااااااااران زد"      ای  

هااای دیاا اار از ایاان قاازا     قاازا  
پاااو ِ ی  اااردناااه  از انضاااباااا   
 و  ی نمانهه  ود جز پاوسا اه  
ااااااز   اااااه هااااار ان خاااااطااااار   ن
گسااااساااا اااانااااش مااااو  اااات   ااااه  
!    اه  شاب  

 
حاد ه ش اری

! "جااااای شاااا ااااهاااان   
 
شاااا ااااری

ااااه   اااارا را ی حاااااد  اااا ااااساااات  زی ن
خاااود یااا  رهاااو   اااود  ا  در  
را   ااا اااش از د  هااازار مااارد  
اااااااااود   شاااااااااب   ا سااااااااا ااااااااااده  

هاااا       ااارمااااناااهیه  اااه تاااازیااااناااه 
های دشامان را ما اکاایاه     گلوله 

دقااا ااا  مااا اااناااا ااارد"  ا ااار  ااااه  
هااا     ااااالاات ا اا اا اااب ر زنااامااه 

  
 
اااااال  دقاااساااف  از  ااا اااونااا 
اا ااات قاااساااا  در دسااات   ا ااا اااشر پ
ن ست  ع تر تس   اارهاا از  
اااانااااهگااااان   اااامااااای جااااماااا  شااااهن ن

ها   کارخانااک    کارگران کارگاه 
مااااخاااا اااالاااا    از جسااااارک    
ی کاارگاران   درایت ان)ا در رهو 
گزار  مسههه  در یا  کاال   
ماا اا ااوان گااهاات  ااه واا ااور    
هاااا در  اااثااامااار رسااااناااهن قاااساااا   
 اااوریاااه زیااااد  اااودناااه  پاااا در  
مقا ل این ساواو  اه اناقاالب  
اااااه   ی  ااااارد شاااااای را  اااااه رهاااااو 
جواب خود تار تسا  ازهاماه  
گاابیاااتاار  اااشااه  "ماا اا ااوانااسااب  ااا  
  اااساا  دهااسااب  

 
قاااااااااساات کااای

 ه: کاارگاران اگااه   کاارازماوده  
ای  ه   ش از هر  و   حازب  
 لن    ترب تشان  رده  ود"  

 در خاتمه
اناااچاااه  اااه مسااالاااب اسااات  

تاااواناااه از    هااا اااو اناااقاااال   ناااه 
انااقااالب دیاا ااری الاا اابباارداری  

هاای     نه  انقال اک م انا اساب 
ااااااااااه    در    خااااااااااود را دارن
 ا  ورهای مخ ل  داخا     
خار   دست  اه دسات هاب  
داده   ر ز رساساهن اناقاال ااک  
را تااا ا    ماساااناناه   ع  اقاوو  
ااااناااا     در جاااامااااااااایاااانااااهی "   ل

ااااقااااالب" ساااااو    در   هااااای ان
"در  ا و   اساااد    ٥٥٣١ 

هااار اناااقاااالب ایااان اسااات  اااه  
هاا     قا  ماباارزه اناقاال   تاوده 

 کااارگااران    
 
قااادر اساات زنااه 

ارز اداره د لت را  اه ناااوی  
نس  ا جهی  ا)ایاود  اخاشاه "  
" ق  مبارزه خاود کاارگاران    
ک ماسالا اون    ق  مبارزه مشو 
هااا نااهاار قااادر  ااه اناااااا  ایااان  
 اماال  ااوده    اه ماااا  ایاان  

ای ر   اااه     اااه  ااانااا    ماااباااارزه 
رااااا  گااتاشاا ااه  ااال اااصاالااه  
پا گر     ان  ه  ه کارگران  
 ااه دساات ا رده  ااودنااه اواااز  
م شود"   ع حالاقاه  اساطاه  
ی  حزب رهو    ماسالا اون هاا  

های زحم اش    کارگر   انسان 
 اااه  اااا  اااه  ااارصاااه اناااقاااالب  

انااااه  ااااها  اساااات     گااااتاشاااا ااااه 
جااااااواب: کااااااارگااااااران اگاااااااه    

ای  ااه  ا ااش از هاار    کاارامااوزده 
" تاربا اتاشاان    و   "حزب لنا   

  رده است  
اجازه دهسه ایان ناوشا اه را  
یااب     اا ایاان سااواو  اه  ااایااان  ااو 

اااااا ساااااازماااااان  هاااااا   احااااازاب    ای
ااااران  ااااه   اااا ااااساااان  در ای کاااامااااون
مااااا ااقااه هسااتاانااه تااناا)ااا  ااا یاا   
انااقااالب کااارگااری ماا اا ااوان نااه  
تن)ا از  ر جاما)اوری اساالر  
راحت شه  لکه ت لس  ن اا   
اااااران   اااااه داری را در ای  ماااااای
یااشاه  ارد تاوانسا اه اناه   یاا  
اشاااا ااااا)ااااای ان را دارنااااه  اااااه  
صهها   هازاران "وا اور  "  
را اماده  ننه  ه در    زنماه  
  واننه مسل ون ها تاوده کاارگار  
ااااقااااالب   را  ااااه ااااار  یاااا  ان

ی  ننه    پو  زمنه رهو 

 
 

حهاقل دس مزدی  ه تا نون  
هاااااااای    در واااااااسااااااااب تشااااااا ااااااال 

مس قال ایان ماو  ان  اه ناو  ی  
شاهه اسات  حااو    کار تامسل 

  اوناه مامااان اسات ناو  ی  
اااانااااهه   ااااه ای ااااو     کااااار رسااااه ن

       اشه    خو  
 

 او   ناا ااراماه     ا   ا ر در همه 
ااااااو       اااااال ن اااااااااااااهی ااااااود در ت  

سازی نو  ی کاراموزدر    ارزان 
  کااااااال ي ساااااازی هااااار  اااااه  
ده امااوز  مااو اا   ااود   گسااو 

 ااانااااوان زیااارماااااااامااااو ااااه    ا   ااااه 

د لات  اامال ناامااود   حاان  از  
جااااساااا  مااااااااالاااامااااان   دانااااش  
اااااات   ااااااه سااااااود د ل امااااااوزان  

اااااااااااامااااااااااااود     ض ااااااااااااه  جااااااااااااو ي ن
انهاز ک   رنامه ششاب      شب 

سنه تاوو  اناساادیان   قااناون  
کااار هااامااه  ااااهااب در راساا اااای  

هاای ر حاا   اسات    سسااسات 

 اااه اااار اااهارا   در مااااااالاااا  
هاا  اارناامااه    دارد  ایان ساسااساات 

اع    شاااااااسااات  ااا اااو  ااائاااول خاااورده ن
هسااتاانااه  ااه ماانااا اا  اقاالاا اان  را  

اااا ماااا    ر   اااانااااه   ن اااا اااا     ت
ااااکااااساااات   یاااات ساااالاااا  مااااال ا ااااود

ااااایااان   جاااود     اااماااور اسااات   
 ردا  اه ایان الیاااه  اه قااناون  

تبهیل شود تما  نو  ی کاار را  
شاااود از مااااااالاااب تاااا    شاااامااال ر 

ااااااا   اااااارساااااا ااااااار ت کااااااارگاااااار   از پ
اااااااااااااااازه   اااااااااااااااان ت دانشااااااااااااااااااااااااااااااابی

اا اااااا اااساال شاااهه  پاااا     ااارغ  ال
 ااارای پاااا زدن ایااان الیاااااااه  
اااسااااز  اااه اتااااااااد   راااه انساااا   ن

 جمر است  

 ٥٤ از صفحه  
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وب مخالهشای کب سا اقاه    لو 
کااارگااری  ااه  اار  االااسااه الیاااااه  
اااات  اااار ر ی   اصااااالحااااسااااه د ل
قانون کار در اوو   ش از د   
ماااه گااتشاا ااه صااورک گاار اا ااه  
اساات  د لاات   مااااالااا در  
اقهار همسو   هب جشت از  
اا   تااوساال   اااریاا   قاات   ر
 ااه تااناااقاا  گااو     ااررد    
ت اااابیاااا  ایاااان الیاااااااااه رااااه  
کارگری را همچنان در دس ور  

 نماه داش ه انه  
 

هما     ا اسات ر ز پا اش  اود  
 ااه هااماازمااان  ااا اواااز  ااررد  
ایاان الیااااااه رااه کاااارگااری در  
کم س ون اج ما  مااالاا   
جااامااار از کاااارگاااران تاااشااارا    اااا  
 اتاادیه ازاد کارگران  

 
هماهن 

ایاااران دسااات  اااه تااااااامااا  در  
اااااه     ااااال مااااااااااالاااااا زدن ماااااقاااااا 
نمایاناهه هاای اناان  اا  ر ات  
در کااااماااا ااااساااا ااااون اجاااا اااامااااا   
ا  قاااااااااانااه   مااااالااا  ا ااو 
کارگران  ا ایان الیاااه را ا اال   
نمودنه  نا ه قاا ال تاوجاه در  
ایاان جاالااسااه ایاان  ااود  ااه  ااال  
استثنا همه نماینهگان  ر ات  
 ااااناااانااااهه در ایاااان جاااالااااسااااه    

مااانااااااامااالاااه اقاااای هاااهاااهه تااان  
مااااا ن  زیاار کااار  ااه اقااها   ااه  
اااهااات   ا    اااردناااه ماااخاااال ساااخاااو 
خاااود را  اااا ایااان الیاااااااه ا اااراز  

 داشتنه  
 

اااااا  جاااااود   ااااان حااااااو     اااااا ای  
ده   مااخااالااهاا ااشااای شسااسااار گسااو 
کااارگااران در  ا   شااور  ااا  
این الیاه  ه از اری  رسااناه  
ااشااا   ااسااانااسااه هااا    گاازاریاا هااا   خااو 
ااااااشااااااسااااااه   م اااااااحاااااابااااااه هااااااا   ت
ا   از سوی   اومارهای ا و 
ااااااه هااااااا     کااااااارگااااااران کااااااارخااااااان
ناااشاااادهاااای مسااا اااقااال صاااناااف   
هاامااچااون ساانااهیاا ااای کااارگااران  
 ر اات  احااه تااشااران صااورک  
گاااار اااا ااااه اساااات   ااااررد ان  
هاااامااااچاااانااااان در دساااا ااااور کااااار  
ماالاا شاورای اساالر قارار  
دارد   هاانااوز هاا ااو اقااهار از  
سوی د لت   مااالاا  ارای  
اااااااهن ان صاااااااورک   اااااااازگاااااااردان  

 ن ر  ه است  
 

کارگران   هما ااران در  ا   
  شور 

 
 ااانااا     ااارخاااوردی از سااااوی  

د لت   مالا  ا الیاااه ای  
ده      ه مخالهن  شسسار گسو 
همما    ر  لسه ان در جریاان  
اااساااانااا ااار  اااو  ی جاااز   اسااات   
ااا     تاااال   ااارای  قااات   ر
ااااارای    جاااااود  ااااازر جاااااهی  
 اااررد   ت ااابیااا  ان  در  
مااااااااااالاااااا شاااااورای اساااااالر  

 ن ست  
 

هااماااناا ااونااه  ااه اتاااااادیااه ازاد  
ااااااا ااااااار   اااااااران   دی کاااااااارگاااااااران ای
تش الاشاای مسا اقال کاارگاری    
ااا   در   ااا اااشر کاااارگاااران اگااااه   پ
ا شای الیاه  اه واایات راه  
کااارگااری اصااالحااسااه د لاات  اار  
ر ی قانون  ا ال  داش اه اناه  
       

 
این الیاه  ر شسو   رد 

 ا ي  اااه قااااناااون کاااار  
 
حاااقاااوی

مااوجااود  اار مااا تااااامااساال  اارده  
اااااهیه   اسااااات در  ی ساااااازماااااان
 قااارن ناااوزدهاااه    ااار  

 
 ااارد 

 ااالاااساااه  تاااماااار حاااهاقااالاااشاااا ي   
اسااات  ااااه کااااارگااااران   ماااارد   
ایران در یا ه سااو گاتشا اه  
    
 
ااااسااااه  اااارد  در ماااابااااارزه  اااال

دیاااااااا اااااتاااوری  ااااه ان دساااات  
 یا  ه انه    

 

اما مبارزه  ر  لسه این الیاااه   
نبایه ما را در ماورا  د اا  از  
اااااون کاااااار راااااه کاااااارگاااااری   قاااااان
مااوجااود قاارار  ااههااه   اارا  ااه  
ا ر امر ز  مایاه داری حاا اب  
 ااار ایاااران جاااراک   جساااارک  
 هاو     ساا اقاه ای را  

 ن   
اااامااااا  هساااان  مااااا   ااااسااااه ت  ااار  اااال
کاارگاران  اه خاود داده اساات   
تماما از این ر ست  ه قاناون  
کار موجاود  اا رساماسات دادن  
اااااه قاااااراردادهااااااای ماااااوقاااااات     
ممنو ست  ار  اا   تشا الاشاای  
مسااا اااقااال کاااارگاااری  ناااشاااادیاااناااه  
 ردن  ر  شای پسمان اری در  
هامااه صااناایاا  کاالااساهی   مااسااان  
دساان     ااایاا    دساان   شااور  
      ام ان هر گونه د اا  از  
ما کارگران را از حاقاو  صاناف   
  انساااا   ماااان سااالااا   ااارده  

 است  
 

لتا ما کارگران  رای  ایان دادن  
 ه  راست  ال  بار  اناو     
نه تنشا  ایه در همه تااماااا    
 ااه  اار  االااسااه ایاان الیاااااه  ااه  
واااایااات راااه کاااارگاااری  ااارگااازار  
ماا اااشااود   اااه ماااسااهان  اااسااائاااساااب   
 لکه شسسار مشب تر از ان  ر  

ااااا ساااات  اااارای ایااااااااااد سااااه    
اااار  ااااناااا      اااارا  مااااااااا ااااه در  
تااااارراااک خاااناامااان  اارانااهازی  
   هساااان  مااااان   

 
ااااه  زنااااه   

اراااک خااود را  اار  االااسااه   ا ااو 
 راااااساات  ااال اا اابااار مااوجااود  
تشهیه    در صاف  ما اااه    
یاااااااکاااار اااه خاااواهاااان ماااااااو    
 ااار اااساااهه شاااهن قاااراردادهاااای  

حاااات    اماااااااااا    -مااااوقاااات  
 ر  شای پاساماانا ااری در کالاساه  

ااااااا   شاااااااور   اااااااقاااااااه    -صاااااااناااااااای
قراردادهای دائاه  مسا اقاساب  

 اه رساماسات    -  دس اه جامار 
اااااا     ااااار   شااااانااااااخااااا اااااه شاااااهن  
  -تشاا االااشااای مساا ااقاال کااارگااری 
قاااارار گاااار اااا    هاااامااااه کااااارگااااران  
 شااور  ااه ن هاا ااو اسااتااثاانااا ي  
  -در تات  شموو قااناون کاار 
  ٨٠ ا ماو مقا لاه نااماه هاای  

سااازمااان جااشااا   کااار در    ٥٨    
قااانااون کااار ماااوجااود   تاا اا اااو   
 اااوری ایااان قااااناااون  اااا هاااه   
تضاماا       اارا رده شااهن ایاان  
 خواس شای  نسادین ششبیب  

 
 –اتاااااادیااه ازاد کااارگااران ایااران  

 ٥٠٥١ ا انماه    ٢٢ 
 

اعتراضات خود را بر علیه الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار و کل وضعیت فالکتبار موجود تشدید خواهیم 
 کرد

 اتحادیه آزاد کارگران ایران

 جعفر ابراهیمی: الیحه اصالح قانون کار و نیروی کارآموزش 

 
” الیاااااه اصااالز قااانااون کااار “ 

اااااه   اااااشااااااجاااااب   ااااان ت اااااری اااااهت جاااااهی
ان    مازد ا او 

 
ما اشات   زناه 

شااا     در ایاااران اسااات اماااا    
ایان اخااریان هااااماه ناخاواهااه  
 اااود   اداماااه ر ناااه   اااوب  
دس مزد   ما شت کارگاران    
زحم ااشاان تاا ار از ماو  ان    
ناااوه ماقاا ماات در  ارا ار ایاان  

ااااشااااهیااااهاک اساااات  در ایاااان   ت
یادداشات  اوتااه ق اه ناهار   

اک ا ااااامااااااو  ااااا ااااا اااااو  شاااااهه در    ت
یا      اه   قانون کار  ااا  را یا  

مورد ررد قرار دهاب در ایان  
تاااوان  اااه تاااهاااااااسااا     زماا اااناااه ر 

ااا   قاااوانااا     ااااااا  را  اااا قاااوانااا   
پاا ااشاانااشااادی مااقااا سااه ناامااود    
اک   مشاااهااهه ناامااود  ااه تاا اا ااو 
در  ر   مواد   ونه اماناسات  
شااا ااا  کاااارگاااران را  اااه خاااطااار  
ااااالاااااکاااااه   اااااهاخااااات   خاااااواهاااااه ان

 ااوشااب ایاان ناااااا ااه را  اااارز    ر 
نمایب  ه قربااناساان ایان قااناون  
اااانااااشاااا کااااارگااااران   ااا ااااشاااانااااشاااادی ت پ
اااساااه یاااا   مشاا اااوو در خااا  تاااول
مااا اااقاااا    اااخاااش صااانااااااات  
ن ستنه  لکاه تاماا  ناو  ی کاار  
ااااان هاااااااااااماااااه   در مااااااااااار  ای
ااااااو  ی کااااااار   هسااااااتاااااانااااااه  از ن
م قا   در  اخاش خاهمااک  
تاا  اشاهاشات   اماوز      ااه  

ان دسااا اااه از هااامااا ااااران  اااه  
ااااباااالااااساااا اااااک  ااااناااااض   تااااااااات ت
دست راسن  از شنسهن کلاماه  
کاااارگااار  اهاااماااه دارناااه    ااااااار  

 ااناانااه قااانااون کااار ربااز  ااه    ر 
هاا ناهارد  ا ابیاب    ماا اشات ان 

تباااک ایان قااناون کاار جاهیاه  
 ما را خواهه  لاسه  

 
 زنه 

 
اما  ه  سا   از هما ااران ماا   

ا اااناااون   تااااااات هااامااا       هاااب 
ظااهار    قاناون کاار  ااا   اه  اه 

ااا اااشاااناااشاااادی    اااشاااو  از الیاااااااه پ
د لاات اساات تااااات ساا ااب    
اساااتاااثاااماااار هساااتاااناااه   ااااسااا   
ر شااان اسااات ان  اااخاااش از  
نااااو  ی کاااااارامااااوزدر  ااااه در  
ااااات   اسااااا اااااخاااااها  رساااااه د ل
اااا ااااسااااتاااانااااه امااااا در سااااطاااابز   ن
مااااخاااا اااالاااا   ااااه اماااار امااااوز   
مشاا ااوو هسااتاانااه ا اار مااو اا   
 اااه  اااقاااه قااارارداد  اااا کاااار ااارماااا  

شااونااه  ااا ایاان قااانااون مااوجااود  
 تااااات یاا  مااناااسااباااک  

ت
 اامااال

اسااتااثاامااااری قاارار دارناااه تااماااا   
مرباساان   مااالاماان شااوال در  

هاااا ازاد   ااالااااه    اماااوزشاااماااااه 
ااااااان    ی زب اااااامااااااا   …( هااااااو    ت

مالمان خریاه خاهمان   تاماا   
مااااالاامااان شاااواال در مااهار   
ااااسااااان   اااامااااا  ماااارب خ ااااو   ت

مشاااامااااوو  …  ماااشااااه ااااودک    
قااانااون کااار هسااتاانااه ایاان ا ااراد  
مس قل از ناو  ی کااراماوزدر  
اساااااااات  ااااااااه در مااااااااهار    

هاا   ماشاههاا  اه ن    اماوزشامااه 
قاارارداد مشاا ااوو  ااه کااارنااه    
 القوه  ارای  ر د  اه  اازار کاار  
ا اار شاااان اا داشااا ااه  ااااشااناااه  
ااااایااااه مشاااامااااوو قااااانااااون کااااار    

ماراتا     جهیهی شاوناه  اه  اه 
نر  استثمار  االتاری دارد  اماا  

رسااااه  ااااراتاااار از     ااااه ناااا اااار ر 
رسااه  ااخااش   نااو  ی کااار وااو 

یان    اموز     ا توجه  اه د او 
د لااات ماااوساااو   اااه تاااه اااو     

ساازی ناو  ی    امسه  ارای ارزان 
تااوانااه    کاار  نااو  ی رساه نااه 
هاای    تات ت  و  این سساسات 

اااااهاز ماااااثااااایااااان     کاااااالن  شاااااب  ان
نسااابااات  اااه ایاااناااهه شااا ااا     
ا اااازا ااااش دساااا ااااماااازد داشاااا ااااه  
ااااه احاااا ااااا    اااامااااایه   اااااشااااه  ن  

اا    نااو  ی  هااای رسااه ازمااا  ر
هاااای گاااتشااا اااه    در   سااااو 
ااااااه    نشااااااان ر  ااااااای دهااااااه  ااااااه  

اااااازه   دسااااا ااااامااااازد مااااااااااالاااااماااااان ت
اااااا ماااااو  ان    اسااااا اااااخاااااها   شاااااهه  

حااهاقاال دساا ااماازد قااانااون کااار  
  ااه یاا  انااهازه اساات   

ا
تااقااریاابااا

حاو  ا توجه  ه ایان ماوراب   
ااااا  از ماااااوارد مااااااااااال    اااااه ی
مناقشاه در اصاالحاساه قااناون  
کاااار ناااااااوه تااااااا ااا    حاااهاقااال  
 دس مزد   مو  ان ان است  
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 حقوق کودکان
 حق هر کودک به یک زندگی شاد، ایمن و خالق. 

نوی کودکان و نوجوانهان را، در مع تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگی، با جامعه است. دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و
 باالترین سطح ممکن، تضمین کند. 

 از وضعیت خانوادگی.  تقلپرداخت کمک هزینه های الزم و ارائه خدمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی، برای تضمین استاندارد باالی زندگی کودکان و نوجوانان مس
 قرار گرفتن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگی، تحت تکفل دولت و زندگی و تربیت آنها در نهادهای مدرن و پیشرو و مجهز. 

 . ایجاد مهد کودک های مجهز و مدرن به منظور برخورداری همه کودکان از یک محیط زنده و خالق تربیتی و اجتماعی، مستقل از شرایط خانوداگی
 برابری حقوقی کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند. 

 سال.  ٥١ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر 
 ار روانی و ارعاب کودکان. آز ممنوعیت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی. ممنوعیت اکید تنبیه بدنی. ممنوعیت فشار و

 مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب میشود. 
ظیر آموزش، تفریح، و شرکهت ، نتعقی  و مجازات قانونی کسانی که به هر طریق و به هر توجیه مانع برخورداری کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنی و اجتماعی خویش

 در فعالیت های اجتماعی مخصوص کودکان گردند. 
 يک دنياى بهتر برنامه حزب کمونيست کارگرى 

 

 نکته اصلی
 

خط “مواجهند. میلیونها نفردرآستانه سقوط به ” مشکل“میلیون نفر درتامین نیازهای اولیه با  ٨٢
 قراردارند.”بقا

 محمد شکوهی

ماااااساان ا ااراهااسااب پااورجاااماااااه  
اماااون   شاااناااا  حاااااااومااان  پاااو 

 اااااااقااااااارواااااااتا ي    “ گساااااااو    
در گاها ا او  اا  ”  حاشسه نش ن  

ماسالا اون    ٢٨ ایلنا گاها اه اسات: 
نهر در تام    نسازهای ا لساه  اا  
مشااا ااال ماااواجااا)اااناااه  اااراساااا   
امارهای رسه  شور دها   
ا و   د     سااو     اا)اااار   
اااساااازهاااای   جااااماااااااه در تاااامااا    ن
ا لسه خود همچون خورا،    
پوشا،   مسان   اماوز     
 )هاشت  ا مش ل ماواجا)اناه  

  ٢٨ هااا حااه د     ااه ایاان دهاا  
مسلا اون ناهار از ا اراد  شاور را  

 دهنه    تشاسل ر 
 

الز   اااه تاااورااا ااا  اسااات  اااه  
قاابااال د لاات نااو   ا ااال   اارده  

مااساالاا ااون    ٢١ تااا    ٥٥  ااود  اا     
ااااهاااار از جاااامااااااااااساااات  شاااااور   ن
 ر  اااناااناااه   

 
درحااااشاااساااه زناااه 
درصاااه ایااان    ٨٣ نااازدیااا   اااه  

جاااماااااااسااات از حاااهاقااال هاااای  
اماا اااناااک زیساان    مااااا ااشاان   
مااار   ر  ااشاناه  زارک کااار  
حاااااااومااات ناااو   صااااااابااات از  

  ٥٥ جااماااااساات  “  ااقاار وااتا ي  “ 
ماساالاا ااون نااهااری  ارده  ااه اد ااا  
ااااااان   ان ای ااااااارای جاااااااو   ااااااارده  

ااااااه  ”  ساااااابااااااه وااااااتا ي ”  ااااااقاااااار   
 مار مان اهها م شود  

 
ااایااا اااه  اااه ایااان اماااار   ارقاااا    ال
حاومن   اه هاساچاوجاه ناباایاه  
اتاا ااا  اارد  دساا اا اااری   جااااال  
  
 
امار ی  ساسااسات هاما اشا 
  ٢٨ حاااااااومااات  اااوده اسااات   

مسل ون نهری  اه ایان جااماااه  
شنا  حاومن   ه ان اشااره  

ااا اااشاااو  جاااماااااااسااات   ر  اااناااه   
ر سااا اااا ي ر  ااااشاااناااه  اااه در  
 ن     راست  ال ت  اار    
   اماا ااانااا   کاااماال گااتران ر  
 ااناانااه  ا ااااااد  ااقاار   حاااشااسااه  
نشاااا اااان    مااااااااار مااااساااات در  
 جاماه ش)ری  سهاد ر  نه  

 
اااااار اسااااااا  امااااااارهااااااا ي  ااااااه    
مااااااااالااااا حاااااااااوماااات ا ایاااال  
امساو ا اال   ارد  دربا اش از  

شااا)ااار  ااازر   شاااور  اااه    ٥١ 
اااا)اااا   کااااالن  “ حاااااااوماااات  ااااه ان

  ٤٣ مااساا اابیااه   اا ااش از ”  شاا)اار 
حااااشاااساااه  “ درصاااه جاااماااااااسااات  

  ١١   ناااازدیاااا   ااااه  ”  نشاااا     
درصااه جاامااااا ااتااشااان  ااا  ااقاار  
وااااااتا ي  کااااااماااااایااااااود حااااااهاقاااااال  
ام اناک مااا اشان    ا)اهاشان   
  درمااا     زیساان  ر باار  ر  
 ااااشاااناااه  تاااازه ایااان جااامااااااا ااان   
است  ه  اخاشاا شااوال  اوده  
  از قااابااال دسااا ااامااازدهاااا شاااان  
  اااااناانااه   ااا  

 
نااه تااواناانااه زنااه 

دس مزدهای  نهین  را ر زیر  
خ   اقار رساه  تاازه هاما     
حهاقل هاب  اه ایان کاارگاران    
مااردمااان کاااماال هااب پاارداخاات  
ناااه شاااود  از دالیااال اصااا   
ساااقاااو   اااخاااش ا ااا اااب ایااان  
جااماااااساات  ااه  ااقاار    ااال اات  
اااااان   ااااااشااااااه  در  ااااااناااااار ای ر  
 راست  اسا ااری گارا   هاای  
 سااااا ر  خاااطااار اخاااراو      
       اا)ااهاشاان        

مسااااان 
هاامااه   هاامااه تشااهیااه  ااناانااهه  

 این  راست ر  اشنه  
در امار مورد اشاره حاااومات  

ااااااره   ” کاااااالن شااااا)ااااارهاااااا “ در  
ا   ارده اسات   حاومت ا و 

 از جاماااسات  
 
 ه  خش  ازر 
اشااا ااا ااااو  “ ایااان شااا)ااارهاااا  اااه  

ااااایااااهار  ااااا خااااطااااار  ”    داشاااا ااااه  
سااقااو   ااه  ااقااروااتا ي قاارارد  
اااااه   ااااان اماااااار اشااااااره   اااااه  ای ارن
مسل ون)ا کارگر شااوال دارد  اه  
یان   ای     ا کماو  در  هترین  ر
  ٥٣ دس مزدها ر زانه   ش از  

سا ت کار  رده   هناوز قاادر  
 ه تام    ا لاساه تاریان ناساازهاای  
اااااه    حااااهاقااااا  ن

 
یاااا  زنااااه 

 ااااشاااه  گااارا   هاااای هااار ر زه  
مواد وتا ي  مساان   ها یاناه  
هااای تااااا ااساال  ااودکااان ایاان  
جااماااااساات  سااهااره مااساالاا ااوناا)ااا  

 ااو اااااو   اارده    ااا     کااارگاار را 
 ااااقاااار وااااتا ي مااااواجااااه  اااارده  

 است  
 

 ااار اساااا  اماااار دیااا اااری  اااه  
حماایات از مبا   “ سازمان  
حاااااااااوماااات ا ااااال   ”   ااااناااانااااهه 

 اااارده  اقااااال  ساااابااااه وااااتا ي  
کاارگاران   مارد  در یا  دهاه  
اک ماناف    گتش ه د ار تا ا او 
 ا گرا ش  ه  قر شاهه اسات   
گااوشاات   ااره   ااخااشااا قاانااه    
یااااک   واتاهاای   شار  ساو  
ااا اااامااا    دار جاااا شاااان را  اااه    ی
سااا ااا  زمااا ااان   تاااخاااب مااارغ   
حیببااک داده اناه  در  اخاش  
اااانااااه هاااااای   مااااربااااو   ااااه هاااا ی
 )هاشت   درماان در ناتاساااه  
سساس )ای خ و  ساازی  
اشاا   مااراقاا    ا ااا   دنااهانااوی 
اااااایه   ادامااااااه دار    هااااااای  ی
ی شهن در  اساماارسا اان    شسو 
تاا)ااسااه دار       اامااال از ساابااه  
ه ینه های  )هاشن  مسل ون)ا  

ااااهااااراز ماااارد   حاااات  شااااهه     ن

ااااخااااش هااااا ي از   ااااناااا)ااااا   ااااه ای ان
گزارشاک حاومن  اسات  اه  
د لت   ارگان)ا ش  ا  قاحات  

   پرر  ي ا ال  مساننه  
در  نار این  راست تااماسال  
شااااهه  ااااه کااااارگااااران   ماااارد   
تاااوسااا  جاااامااا)اااوری اسااااالر  
ادماشاان  ماایاه حاااومات  
ر زانه مسالاسااردهاا تاوماان  ارای  
  ااا ناا ااه داشاا    حاااااوماات  
  ااوب  زنااهان   ا ااهامااش  
اااناااه ر  اااناااه  صاااههاااا     هااا ی
هزاران دزد حاااومان   اشسا اه  
ااااار   ی  ساااااای ااااا ااااات رهاااااو  اااااه    
 ااانااههااای حاااااوماان  مشاا ااوو  
وارک    کاا  و  ار ک هاای  
جااااااااااااماااااااااااااااااااااااه هساااااااااااتاااااااااااناااااااااااه   

 ااناههاای حاااومان  هار   خود  
ااااخااااش هااااا ي از اخاااابااااار   ر ز  
دزدی)ا   اخا اال  هاا شاان را  
ا اااال  ر  اااناااناااه  حاااااااومااات  
هاازاران مااساالااسااارد تااومااان  اارای  
سااااخااات اماااا ااان ماااتهااان  در  
ایران   خارو  شور ه ینه ر  

درصاااااه مااااااهار     ٠٣  اااااناااااه  
تااخااریاان  انااه صااههااا ساا)اار    
د   ر ساا ااا هااسااچاا ااونااه دسااو 
اااا)ااااهاشاااات     حااااهاقاااا   ااااه  
 ااساامااارساا ااان   درمااان نااهارنااه   
ماااهااانااه مااساالااساااردهااا هااا تااومااان  
 ااارای حاااماااایااات از تااار ریساااب  
اسالر   دار   دسا اه هاا اش  

 ارای هاماه  … ه ینه ر  نه    
این اموراک حااومان   اودجاه  
  پااوو هساات   کااب هاب نااه  

 ا رنه  
جااامااا)اااوری اساااالر   د لااات  
ر حاااا   حاااااااومااات دزدان    
قاتاالن   قاا ااقاچاساان اسات   
امر این حاومت سازمااناهیه  

دزدی   وااااارک    ااااکااااا  و  
کارگران   مرد    تامسل  اقار  
   ال ت    حاه   خبا  ار  
گرده مرد  ر  اشه   ا اش از  
سه دهه است  اه حاااومات  
 مااااایااااه داران اسااااالر ایاااان  
 راست را  ار مارد  تاااماسال  
اااا ااااا          اااارده اساااات  کاااال ن

سااساااساا اا)ااای رااه کااارگااری    
اصا      ره مردر ا   امال 

   ااقاار    ااال اات      
گسااو 

   قر وتا ي  ساقاو   
مسان 
اسات   …    ”  خ   قاا “ ه زیر  

مسل ون)ا کارگر   ماردر  اه در  
 باااا یااا       ااانااا ااان   رااااااا ااان  

  خور   ناماو  ر زگاار ر  
 
زنه 

گااترانااانااه   ااااره ای جااز ایااان  
نهارنه  ه  رای  ایاان دادن  اه  
اااااساااااه   ااااار ااااال ااااان  راااااااااااسااااات    ای
حاااااااومااات دزدان   قااااتااااالن  
ا    دساات  ااه ماابااارزه   ا ااو 
ان      زننه   اقاست این اسات 

 اه کاارگاران     ام اناک حاهاقا  
  مرد   رای زناهه مااناه امار ز  

 حاصل     در ایران دارنه   مره 
هر ر زه شاان  ار الاساه     مبارزه 

اااااشااااه  ایاااان   حاااااااااوماااات ر  
حاومت  اقا  یا  زباان ر  
 )اماه   ان زباان ز ر مارد     
مبارزه شاان  ارای رساساهن  اه  
خواس )ای  ارحا  شاان  ارای  
 اایااان دادن  ااه ایاان  رااااساات  
کااارگااران   ماارد  در قااه  ا و  
 ااایااه د لاات دزدان   قاااتااالن  
اااااه داری حااااااااااااوماااااات    ماااااای
اساالر را  اه زیار  اااشاناه  راه  

 دی ری م  ور ن ست  
 مامه شاویه 

ناااواماااو     ٨    ٥٠٥١ ا اااان    ٥٨ 
 ٢٣٥١ 



 ٤٤٤ شماره      -  چهارم  دوره     15     کارگر کمونيست 

تجمع کارگران سیمان دشتستان در 
 محوطه کارخانه

ا اااان   ااا اااش از صاااه ناااهااار از کاااارگاااران ساااساااماااان    ٢٤ 
دشتس ان  در مااوااه ایان کاارخااناه تاااما   اردناه   

صایا  اواااز شاهه      ٨ در ایان تااااما   ااه از سااا ات  
ا   اه  ا ازا اش   همچنان ادامه دارد  کارگران در ا و 
سااا اااک ارااا ااه کاااری   پاارداخاات ناااااردن حااقااو   
ا    ر اات  اارده انااه    هاا شااان در ایاان تاااااماا  ا ااو 

ایا     کارگران سسمان دشتس ان ر  گبینه  اا  جاود  ر
کااااری ساااخااات  دسااا ااامااازد ماااا در حاااه د حاااهاقااال  
دس مزد اسات   از پارداخات مازایاای مازدی  اناهان  

ی ن ست    خو 
 

اعتراض کارگران صنعتی بهشتر به 
 وضعیت نامشخص مزایای شغلی

کارگر کارخانه ر ون ناباا    ا)اشا)ار    ١٣٣ ا ان    ٢٢ ر ز  
ا   ااه  ااه  ا اازا ااش ماازایااای ماازدی خااود   در ا ااو 
هماننه ح   ادا    تولسه  ح  جاتب  اه ماطاا ا   
 ر  رایی در این  احه تولاساهی  اه صاورک سااالناه  
 ااه دساا ااماازدهااای اناا)اااا ا ااز ده ر شااهه اساات  از  
ااااه   اااا)ااااسااااه شااااهه در کااااارخااااان خااااوردن   ااااهه وااااتا ي ت

 انه    خودداری  رده 
 

خاتمه اعتراض کارگران کارخانه صنعتی 
 بهشهر

  )ش)ر  ه دنباو دستسا    اه  
کارگران کارخانه صنان 

یااا  تاااوا ااا  نسااان   اااا کاااار ااارماااای خاااود  ماااوقااا اااا  اااه  
ا  خود خاتمه دادنه    ا و 

کارگر کارخانه صنان     ١٣٣ ا ان    ٢٢ حواع ظ)ر ر ز  
ا     ٥٣  اا)ااشاا)اار در اساا ااان تاا)ااران پااا از   ر ز ا ااو 

ای  ااا حضااور مااهیااریاات داشاا ااه   در ان  ااا    جاالااسااه 
 خ ر از خاواسا اه هاای کاارگاران ماوا اقات شاه  در  
ایاان جاالااسااه  مااقاارر شااه  ااه کااار اارمااا ا اازا ااش ماازایااای  
ماازدی هااماااناانااه حاا   ااادا   تااولااسااه  حاا  جااتب را  
هااماااناانااه سااالاا)ااای گااتشاا ااه حااها ااود تااا ده ر ز ایاانااهه  
پااارداخااات  اااناااه  در ماااقاااا ااال کاااارگاااران ناااو   ماااوقااا اااا  اااه  
ارااشااان خاااتاامااه دادنااه  ایاان کااارخااانااه سااازنااهه   ا ااو 

 ر ون نبا   خورا  است  
 

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بجنورد 
 برای معوقات مزدی

ا ان گر یه از کارگران ش)رداری شا)ار    ٢٢  ب ر ز  
ا   ه  نه مااه از ماااوقااک مازدی    انورد  در ا و 
خود در مال سالن اج ما اک شاورای اساالر ایان  

نه  این کارگران  ه در ش)رداری ش)ر    ش)ر تام   رد 
صااورک    هااای  اسااطااه  ااه ان  ااه    ااااانااورد   سااازمااان 

پااساامااا     قااراردادی مشاا ااوو کااارنااه   ااال ه  اار اناااااه  
   اانااه ماااه گااتشاا ااه دساا ااماازد  حاا   ااساامااه شااان  
پرداخت نشهه است  ا گتشت هشت مااه از سااو  

 هنوز  سهی ان)ا پرداخت نشهه است  
 

کارگرمعترض اخراجی  ٨١تجمعات 
كارخانه خودروسازی پارس خودروبرای 

 بازگشت بکار!
کاااارگاااراخااارا   ماااااااو    اااار  خاااودر   اااازداشااات  ٠ 

 شهنه! 
ا اااان گاااارگاااران اخااارا    اااار  خاااودر   اااه    ٥٨ ر ز  

ا  خااود دساات  ااه   ی   ا ااال  ا ااو  جاا)اات پااساا ااو 
تام  مقا ل گر ه خاودر  ساازی ساایاکاا زده  اودناه   
تااوساا  نااو  ی اناا اا ااار دساا اا ااو     ااه  ااازداشاا ااماااه  

ناهار اناان ازاد   ساه    ٢٠ ان قاو داده شهنه!! سپا  
نه    نهر دی ر هنوز در  ازداشت شش م و 

 اا ااش از یااسااساااو اساات خااه گااارگااران اخاارا    ااار   
خااودر    ااورک ر زانااه پااساا ااو   راااااساات شاا اا     
گاری خود ا  رای مطالبه جو ي دلسل اخراو   م)ماو   
از هاامااه " ااازگشاات  ااه گااار" خااود  ااوده انااه!    حاان   
یاا  از گااارگااران  ااا حاابااب قضااا ي " ااازگشاات  ااه گااار"  
خود را گر  ه  اما  ار  خودر  از  اتیار  ایان گاارگار  
ام نا  خرده   حاض   اه  اتیار  گاارگار اخارا   خاود  
نیوده است   زارک گار  نهین  اار  اا ا امااو ناهاوق    
 شااار ماااهیااران  زارک صاانااااااات    اااار  خاااودر     
جریان)ای رانان  درگاو  در ایان مسائالاه احاباا  صاادره  
 اارای ایاان گااارگاااران را دساا اااباااری   تااا اا اااو  رای داده  
است  این ا ماو نهوق    شار در احبا  قضاا ي ناو    
 اوده( جاهای از ایان مساایال  ماهیاران  اار  خااودر   
 ارها  ا پار ناهه ساازی هاای  ایه   خاثاسا   ار  الاساه  
!! نااه تااناا)ااا اقااها   ااه تاا)ااهیااه    اار   گااارگااران اخاارا  
گااارگااران ناامااوده !  االاابااه مااوجااباااک ساالاا  سااالماات  

 انان نو   گردیهه است  
 ر     ر ا  

 اما ماجرا   ست  
 ر    اه اخاراو    ٥٢ گارخاناه  اار  خاودر  از سااو  

ا      اااسااال اخاااراو ا اااو  ایااان گاااارگاااران خااارده اسااات دل
یاا)ااای مااااا ااشاان  ایاان گااارگااران  ااوده اساات ایاان   پااساا ااو 
کارگران خواهان " ازگشت  ه گار" خاود هساتاناه در  

  ٢٣ تاا  ٥٣ ناهار گاارگاران   تاساناسا انا)اا ي  اا    ٢١      این  
ساااو سااا ااقااه گااار در  ااار  خااودر  حضااور دارنااه    
 از نو  های م خ ص در  خش)ای ماخا الا   

 
هم 

 این مامو ه خودر  سازی هستنه  
اما گارخانه  ار  خودر     ا  الاخا او  ماهیاران  
ه    نهصه مسل و   این مامو ه    نماه  ازر    خو 
صااانااااااان    اقااا ااا ااااادی از ایاااان مااانااااقشااااه  اااه ر  

اااااا   اااااهن ت اااااری اااااو   اااااون خاااااواهاااااناااااه !! "    شاااااماااااار   ت
اسان   " ایان ناقال  ٠٣٣٣  گارگار دیا اه ی گاارخاوناه  او 

ی    پاسا او 
قوو مو  ه مو از جاواب گاارشانااساان "د او 

ن)اد ریاست جم)وری اسالر ایران"!!  ه مراجاااک  
یاا)ااای ایاان گااارگااران اخاارا   ساات!!  در  اقاا   -  پااساا ااو 

-جااواب ناا)ااا ي    راساات مااهیااران  ااار  خااودر  
قا ل قیاوو اسات    -گار رما  این  وده خه ناممسن   وو 

خااه ایاان گااارگااران اخاارا   د باااره  ااه    گااار خااود در  
" ار  خودر "  ازگردنه!!   را   ون  قسه گاارگاران  
"پارر    مااطااالاابااه گاار"!! ماا اشااونااه   نااماا ااشااود جااماا   

 خرد!!    
 

تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن 
 برق تهران

ا ضاای تااااا    مساااان اداره  ار  تا)ااران در مااقاا اال  
  ااال اااردهااا ي خااواساا ااار  

مااااالااا  ااا دردساات داشاا   
  ه مطالباک  

 
 ساله خود شهنه    ٢٣ رسسه 

  ٠٣٣  ا اش از    ٥١ ا ان مااه    ٢٠ صی  امر ز یاشنبه  
نهر از  بت نا   ناناهگاان مسااان در ماقاا ال مااالاا  

ا    ارگازار  اردناه  ایان   ناهار  اه  اه    ٠٣٣ تام  ا او 
 از  

 
ااباااخاا اامااان تاااااا        ٥٨٣٣٣ ناامااایاانااه  نااهاار از مااال

مسان کارگران اداره  ر  منطقه ای ت)ران در ماقاا ال  
  ه  راااسات  

 
مالا تام   ردنه خواس ار رسسه 

 خود شهنه  
ارا     اود   

در ی  از  ال اردها ي  ه در دسات ماااو 
 ننهگان  ا اشاره  ه تاهاد ا ضای این تاااا       تام  

  ٥٨٣٣٣ مسااااان  نسااباات  ااه  ااالتاا االااسااف   راااااساات  
اااسااال    ضااو تاااااااا    مسااااااان اداره  اار  تااا)اااران  اااه دل

توجن  ر ت  اماران   شا)ارساازی شا)ار جاهیاه       
ا   ردنه    هش  رد ا و 

ر    این تاا    مساان  
هازار      ٢١  نا  ه گه ه ماو 

 ضو دارد   قرار  اود در  ااز پانای شا)ار جاهیاه    ١٣٣ 
هشاا اا اارد  ااه انااان مسااااان  ا ااتار شااود امااا  اااااه از  
گتشت ساو ها هنوز ه و مسان   ه انا)اا تااابیال  

 داده نشهه است  
 

اعتراض وراهپیمایی حامیان میحط زیست 
 در دماوند

مرد    حااماساان ماااسا  زیسات شا)ارسا اان دماا ناه  
ا ان درمال  امالاسااک احاهاال خا     ٢٥ ر ز جماه  

 اخبار کارگری
  خش ایران:  نسان نودینسان 
  خش      المل : دا  د ر ایه  
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لاولاه اناا اهااو گاااز دماا نااه  اه الریااااان دسات  اه یاا   
ا     

ا   زده   خواس ار توق  لولاه   ر تام  ا و 
را طه شهنه  مرد  این ش)رس ان مس بینه ایان کاار  
یاا  کااار واااو  کااارشاانااااد اساات   مااااااساا  زیسااات  
درناا اار گاار اا ااه نشااهه اساات    ااایااه  یاااااا ماا ااوقاا   

 شود   
 

تجمع عتراضی کارگران شرکت بازرگانی 
الدشاپورمقابل استانداری کهگیلویه و 

 بویراحمد! 
ا اااان  جاااامااار از کاااارگااااران  ر ااات  اااازرگااااا    ٥٥ ر ز 

 الدشاپاور  اا تاااما  در ماقاا ال اسا ااناهاری اسا اان    
ا  خااود را در    اااناا  صااادراک شااااابااه اساا ااان ا ااو 
خ و  ت اماساب اخاو  ماهیار اامال  اانا  صاادراک  

یان  ر ات خاهمااک   در  ازپا  ی م ان  زرگو  دیه    گو 
 در اس ان    س ار شهنشان از کار ا ال   ردنه   

یان مار از خاهمااک   ٠٢٣  ناا  ار خاو    دیه    کاارگار  ازرگاو 
االک  لاا  تاااپ  کااامااراا ااوتاار   گااودر تاالااهاان    ماااشاا    

همراه در اسا اان  ا)ا اسالابیاه    ابیاراحاماه در اسا ااناه  
  س اری هستنه  

 
تجمع عتراضی کارگران بیکارشده سد 

 بازی دراز! 
ا   ااه    ٥٥ ر ز   ا ااان کااارگااران سااه  ااازی درازدرا ااو 

تاااااطااساا  ایاان پاار  ه  بااساا ااارشااهن دساات  ااه تاااااماا   

و   زدنااه ایاان سااه  ااه در  ااار ااوب ااارز ماا   اانااو 
ی است  ه دلسل دیاهه شاهن   ا )ای سطا گرمسو 
لکه های ناهان  ما اوقا  شاهه اسات  باا تاوقا  ایان  

کارگر  س اار شاهه اناه  گاها اه شاهه    ٢٣٣ ارز   ش از  
 اااه تاااااااطاااسااا  ماااقاااطااار اسااات  اماااا کاااارگاااران کاااار    
زنهگ شان را در خطر ر  ا اناناه  کاارگاران  اسا اار شاهه  
انااه  ااه ن ایااناااااه تاااماا اان  داشاا ااه  اااشاانااه  از درمااان  
رایمان     سمه های اج ما  دی ر  رخاوردار  ااشاناه   
 همه کارگران  س ار است  کارگاران  

 
  این داس ان زنه 

ساااه  اااازی خاااواسااا اااار  اااازگشااات  ااا اااار   پااارداخااات  
 حقوقشان هستنه  

 
بیکار  «برفاب»کارگر کارخانه  ٨٢١

 شدند
در اسا اان  اشاار   « ر اب »کارگر کارخانه    ٢٨٣ اخراو   

مااااااو  ااخاا ااساااری  در ایاان  احااه تااولااسااهی  اا ااش از  
کارگر مش وو  ه کار هستنه اما از ا  اهای  ا اان  ٠٣٣ 

   «ر ود  ازار  ر   ماا اوالک »ماه جاری  ه دلسل  
کارگر پا از خاتمه قارارداد    ٢٨٣ از این تاهاد حه د   
انه  تاهادی از کارگران این کارخانه  اا    کار تاهیل شهه 

ساااو سااا اا  کااار در اساا ااانااه  ااازنشااساا ااه شااهن    ٢٨ 
 انااشااا  ااا  

 
 ااودنااه  ااه  ااا ایاان اقااها  کااار اارمااا  ااازنشااساا اا 

 مش ل ر بر  شهه است  
 

تجمع اهالی روستای کمندان ازنا مقابل 

 مجلس
ا   اه تا اماسال   اهاع ر س اای کاماناهان  ازناا( در ا او 
نشاهن سااخات ساهماخاز   مااقاا ال ماااالاا تاااماا   

سااالااه    ٥٠  ااردنااه  اهاااع ایاان ر ساا ااا  ااه  ااالتاا االااسااف   
ساخت سه مخز   کمنهان   ه  رای انشاا مشا اال    
  هسااتاانااه   خااواساا ااار تااااا اا     

را ایااااااد  اارده ماااااو 
 انه    ت لس   راست این سه شهه 

اهااع ر سا اای    ٥١ ا اان مااه    ٢٠ صی  ر ز یاشنبه  
  اااال ااااردهاااا ي  اااا  

اااا  اااا در دسااات داشااا    کاااماااناااهان ازن
  اناساه   مساوالن  

 
مضمون  اه  راااسات ماا رساساه 

در ماقاا ال مااالاا تاااما     ٬ مش الک ما را حل  نسه 
ا    رگزار  ردنه    ا و 

 
به آتش کشیدن چادر کودکان کار در شهر 

 قدس در حوالی  رب تهران
نشاا     االاابن سااا اان  ااسااا ااان  هااای اااارا      ااودکااان  ااوی

ششرقه  حه د ی  ماه اسات  اه شااهاه  اه اتاش  
شهن  ادرها ي هستنه  اه تاناشاا   انااه اناشاا     شسهه 
 است   

ا   این  ودکان از حهاقل حقو  خاود از جامالاه داشا   
انااه   از اااریاا     شاناااساناااماه   حا  تاااا ااسال ماااار   

  ننه    گردی   کار در خسا ان امرار ماا  ر   زباله 
ای  ااون اب      تاامااا  ایاان  ااادرهااا از اماا اااناااک ا لااسااه 

اس اما  مار   هستاناه    اا ا  ماواردی از مار   
  وده است    ودکان  ه دلسل کب 

 
 ا     گرمازد 
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مااناهه ناو      سا ن    تاهاد ماااه دی از  اادرهاای  اای

ی تااات پاوشاش    تات  شار هستنه  ه از ماناطاقاه 
 رمانهاری ششر قه  خارو شونه گو ي  اه  اا ر ا     

 های د رتر مش الک انشا حل خواهه شه     ه  سا ان 
هااای مااورد ازار  ااا    ر ز گااتشاا ااه  ااهر یاا  از خااانااواده 

نشااان دادن ت اابیاار  اارزنااه خااود  ااه در ایاان مااناا ااقااه  
ده اسااات   خاااواسااا اااار حاااهااا  اماااناااسااات   جاااان ساااوی

 ی خود شه    خانواده 
ناشااد در    هاای مارد     ل اا اماناسات از حضاور ساازماان 

ی ر   ماانااطااقااه  اارای کااماا    جاالااوگااو 
 اانااه   ایاان    رسااا  

  ودکان را مخرب امنست اج ما  مسهانه  

 کارگران
فراخوان کارگران شرکت واحد در 

اعتراض به الیحه ضدکارگری "اصالح 
 قانون کار"

  ادوا   خش درمان  سمه اج ما   ا  سمه سالمات  
    هتر شهن  ر  درمان کارگران 

  ان مقا ل مالا   ٢١ صی  ر ز    ٥٣ سا ت  
  راخوان کارگران  ر ت  احه 

سنهی ای کاارگاران  ر ات  احاه اتابباو ا   تاشاران    
یاا    زحااماا ااااااش   حااومااه ازکااارگااران   رانااناااهگااان  ر
 ر ااات  احاااه اتااابباااو ا   تاااشاااران د اااوک ر  اااناااه  

صاایاا   ااا لاابااا   اار   اارای جاالااو  ٥٣ ا ااان سااا اات  ٢١ 
ی از ت اابیاا  الیاااااه  اااصاطااالز اصااالز قااانااون   گاو 
کار(  ه د لت  ه مالا ارسااو  ارده اسات ماقاا ال  
مااااالااا حضااوریااا اا ااه   هااب صااها  ااا سااایاار کااارگااران  

اراک مان را  ریاد  زنسب     ا   شور ا و 
د لت م ب است دارا ي ها   انه خ ه های کاارگاران  
در سااازمااان تاااماا    اجاا اامااا   ااه حاااصاال ساااو هااا  
ازحاما اااش جااماااه  اوده   تال    خون دو ایان قشر
اساات را  ااا تاار اانااه  ااه اسااب تاااااماا اا   ااخااش درمااان  
سازمان تااما    اجا اماا     اساماه ساالمات ت ااحا   
رساسااری از    نه  همچن    ق ه دارد  اا حات   تا او 
ایا  را  ا اش از پا اش  ارای   مواد حماین  قانون کاار ر
کارگران سخت تر  سود   منا    مایه گتاران را از  
جاساا  کااارگااران تاااماا      تضااما    ناامااایااه   ماا اااسااهااانااه  
تاهادی از ناماایاناهگاان مااالاا ناو  درتضا ا ا  حاقاو   

 کارگران  ا د لت همراه شهه انه  
هااامااا ااااران  الز    ض  ی اسااات از حاااهاقااال هاااای  
نا و  مان  ه حاصل رنی ها  تال  هاای کاارگاران در  
دهااه هااای گااتشاا ااه  ااوده اساات حااهاا    حااراساات  
 اانااسااب   د لاات   ناامااایاانااهگااان مااااالااا  ااایااه  ااهاناانااه   
ان جاماه در  ارا ارتاشااجاب   دسات   کارگران   مزد  و 
اناااهازی  اااه حاااهاقااال داشااا اااه هاااای خاااود ساااااااوک  
نااخااواهاانااه  اارد    ساانااهیاا ااای کااارگااران  ر اات  احااه  

 اتببو ا   تشران   حومه ( 
 

کانون مدافعان حقوق کارگر: تعرض بر 
 سفره خالی كارگران تا كجا؟

ارااااااک  ا ی کاااااارگاااااران     ااااه ماااااناااااسااااابااااات ا ااااو   
اک در قانون گار   زحم اشان  ه ت  و 

داران   ناا اا   ا   اان شساات انااان خااه هاار   ماایاه 
های خود را   اشاو  نشاان ر دهاه  گاماان  ر ز ناتوا   

خاااناااناااه خاااه  اااا تااااااار   اااه مااااااا اااشااات گاااارگاااران    ر 
زحم سشان ر تواناناه  اه مشاباالک ایان نا اا   اائا   

اااا ااااا   مااااایااااه  اااانااااه  اماااانااااون ن داری   مااااناااااسااااباااااک  ای
استثمارگرانه نه تنشا در ایران  لاباه در  تاا  جاشاان  

های هر ر زه مواجه ر شود   مها ااان   ا  ن شست 
اا  هااای ایاان نا ااا   ااا تاار ااناههااای ماخاا االاا     تاائااوریسا   
خااناانااه تااا راه  اااره    اارارهااا ي را از ایاان  اان  تااال  ر 
هااای  شساات  هااا  ااسااا اانااه   هاار گاااه خااه دیاا اار هاامااه تااو 

ترخششان  ه سند ر خورد  ه  سر تااار   جاهیاه  
 ا  نه   ه سهره خاع گارگران   زحم سشان ر 

هاانااوز  اانااه صاابااا  از اخاا ااال    وااارک سااازمااان  
ناای   تاااماا    اجاا اامااا  ناا ااتشاا ااه  سااازمااا   خااه از دسااو 
گارگران   زحاما اساشاان سااخا اه شاهه اسات   هاناوز  
پار نااهه ان  اه ناتااسااااه ناارساسااهه خااه  ااار دیاا ار اهانااد  
ر گااارگااران     تاا اا ااو  قااانااون گااار  ایاان  ااار هااب  ااه ض 

داران سااز شاهه اسات  زحم سشان    ه سود  مایه 
 از گااار ارماایااان   در  

 
  د لات   ماااالاا  ااه نااماایانااه 

هااای اخاا اا ااا  شااهه  ااه تااال   را  انااان  مااایااه 
امهه انه تا  ا ت  و  موادی از قانون گار  از هب گمایاود  

ان خننه  هامازماان اارز  سودهای  مایه  داران را جو 
ادواا   ااخااش درمااان  ااساامااه تااماا    اجاا اامااا   ااا  ااساامااه  

دهنه تا صنه    سالمت را نو   در دس ور کار قرار ر 
 درمان تام    اج ما  را هب  ار دی ر  ه ی ما دهنه  
اک پاا ااشاانااشااادی خااه خااواهااان رساامااساات   در ایاان تاا اا ااو 

های پسمان اری   قراردادهای موقات  دادن  ه  ر ت 
هااا   اسااان تاار خااردن اخااراو گااارگااران  در هاامااه زماا اانااه 

 اسات  هاماان  اناه  اناهی  
 
 ه ن ه و ح    حقوی

از قانون گار را مورد تار  قارار داده اناه خاه  اه ناها   
گااارگااران  ااوده   پااا از  ناا ااو   شاااه  ااا ماابااارزاک  
گااارگااران  ااه دساات امااهه  ااود تااا دیاا اار گااارگااران هاا ااو  
ا   ااه اخااراو خااود نااهاشاا ااه   گااونااه حااف   اارای ا ااو 

داران  ااا خااساااو راحاات هاار گاااه خااه   اااشاانااه    مااایااه 
 خواهنه از نو  ی گار زحاما اساشاان اسا اهااده خارده    

شااان  ااسااشااه  ااا انااان قااطاا  را ااطااه  هاار زمااان خااه مااساال 
 خننه  

قا ل   این هامه  ه قانون گار ان  نان سخس    وو 
ا  ناشاادهاای گاارگاری   تامال اسات خاه صاهای ا او 

ساز حسوم سان هب در اماهه اسات  اناان هاب  دست 
خااناانااه خااه خااود را ااار ااهار حااقااو  گااارگااران  ساار ر 

هاای  قلمهاد خننه  اما گارگران   زحم ساشاان   تشا ال 
داننه این ناشاادهاای زرد  مس قل انان  ه  ه خو   ر 

ساااخاا ااه هاا ااو گاااه  ااه  ااساار حااقااو  گااارگااران    د لاات 
انه   در ایان  ااتاال  خاود سااخا اه  زحم سشان نیوده 

الود  رای خاود   جاشاه خسا   ر خواهنه از اب گل 
خننه  مس قالنه نه تنشا  ه این تار   امنش نشاان  

داراناه  اه  داده   لبه از اسا  نو    ا ایان نا اب  ماایاه 
 مقا له  ر خواهنه خواست   

ها  اه   ه اور قط  گارگران   زحم سشان این تار    
 اااساا   هااا اساات ادامااه دارد    حااقااوقشااان خااه ساااو 

نخاواهاناه گاتارد   هاماچاناان خاه شااهاه هساتاساب هار  
ارااک  ر زه در  ا  ماااسا    ا او 

 
هاای گاار   زناه 

ده  ای در  اارا اار تااااار   ااه حااقااو  ماارد  ادامااه  گسااو 
اراک  ه ایان هاااماه  هاای جاهیاه  دارد   ار دی ر ا و 

تر خواهه شه     را و 
 کانون مها اان حقو  کارگر 

 ٥١ ا ان    ٢٠ 
 

زندان کردن تالش گران حقوق صنفی 
 معلمان را محکوم می کنیم

اسامااا اساال  ااباهی تااالاشاا ار حاقااو  صانااف  ماااالاامااان  
و  ااازداشاات    اارای    ااشااار شااناابااه نااوزده ا ااان در مااو  
ادامه مااومست شاش سااو حاباا  اه زناهان ا یان  

 ان قاو داده شه  
سنهی ای کاارگاران  ر ات  احاه اتابباو ا   تاشاران    
حومه زنهان  ردن این  ضو کااناون صاناف  مااالاماان  
تشران را مااااو    خاواهاان ازادی ا شاان ر  ااشاه   
 قضاا ي  

همچن    ا ال  ر دارد پس رد  ل ا ا امانا ان 
 سنهی ا ي   صنف  تات اتشاماا   کالا اشاه ای  

 اال   
ن و  تبل    لسه نا اا   اجا اماا    تاباا    اه ق اه  ار  
هااب زدن اماانااساات ماا  مااااااااو  اساات    ااوری  ااایااه  
م وق  شود   خساراک  ارده  ه انشا نو    ایاه ا ااده  

 گردد  
سنهی ای کاارگاران  ر ات  احاه اتابباو ا   تاشاران    

 حومه 
 ٥١ ا ان    ٢٠ 
 

گردهمایی معلمان مریوان در حمایت از 
 اسماعیل عبدی

گردهما ي مالمان ماریاوان در حاماایات از اساماا اسال    
  ١  بهی د و  کل کانون صنف  مااالاماان تاشاران  اه  اا  

ا اانامااه دسا ا او  شاه  هاب    ٥٥ ساو حا اب زناهان در  
ا   ااه   ا انااون کااارزاری  ارای ازادی ا  از زناهان  ا ااو 
اح ا  امن ن   رای کارگران  مالماان   مارد  ماااو    
   ا خواست  اال شهن تمار این احا اا    خااتاماه  
دادن  ه اموز    پر ر  جاریسات   اه کاارزار  ارای  
ازادی اساااماااا اااسااال  اااباااهی    ااالاااساااه امااانااا ااان   اااردن  
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 مبارزاتمان    ونهیب  
 

 ب  ی ومک  يه  یيجي د 
ی
ومیقه هم هنگ

ی  تشيييييکييييير هييييي ی وييييي رگييييي ی:دسيييييقييييي ييييي  
  سم عیر ع  ی ر   حکوم یم کنی ! 

ا ان  نه مامور امنا ان   اه    ٥٥ صی  ر ز  شارشنبه  
 و اسما سل  بهی د و  کل کانون صنف  مالمان  

مو 
ااااارای اداماااااه   اااااازداشااااات  ا  را   ر ااااا اااااه   پاااااا از  
مااومست شش سالاه ا    اه زناهان ا یان انا اقااو  
دادنه  این در حاع است  ه در ماه های اخو   اارهاا  
این  ااو صنف  مالمان توس   خاش هاای زیاادی  
از کارگران  مالمان   تش ل ها   نشادهای مالماان    
کااارگااری داخاا     اا    الااماالاا  مااورد حاامااایاات قاارار  
ئاه ا  شاهه  اودناه  اساماا اسال   گار ا اه   خاواسا اار تاو 
 اابااهی ماااناانااه ده هااا  ااااااو جااناابااش هااای اجاا اامااا   
دی ر  اه یاا در زناهان ششا ر  ارناه   یاا ماااااو   اه  
ان   حبا شهه انه  جرر جز د ا  از منا   مزد ا او 
   اار دساا ااان جاااماااااه   ماابااارزه  اارای ازادی  ااسااان    

 انه شه مرتا  نشهه انه  
  اارای کااماا   ااه ایااااااد  

 
مااا ا ضااای کااماا اا ااه هااماااهااناا 

ی اساماا اسال  اباهی را   تش ل های کاارگاری دسا ا او 
مااااااااو  ر  اانااسااب   هاامااان اااوری  ااه  ااارهااا ا ااال   
 رده ایب جای ه و کارگر   مالاب  اسا ااد دانشامااه    
ی   ها ااو   دانشاااو  ر زناامااه نااماار     اساال دادگسااو 
ا در زناهان نا اسات! ماا خاواسا اار   انسان ازاد اناه  ر
ازادی هاامااه زنااهانااسااان سااساااد    ااقااسااه     هاامااه  

  اال    اج ما  هستسب  
  ارای کاما   اه ایااااد تشا ال هاای  

 
کم  ه هامااهانا 

 ٢٥ ٨ ٥٠٥١  –کارگری  
 رضا مسلمی : او یک  معلم است

 اسما سل  بهی  زیر     سل ن ست  
اسما سل  بهی در گب شهن دکال هاای ناهان  ها او  
اا نااهارد   اساامااا ااساال  اابااهی مااهیاار کاال  اااناا    نااقاا ر
 ناامااسااااانااه ا  هاا ااو  

 
ماار اازی ناا ااساات   در کااانااها زنااه 

نق ر در  ا  دادن  اانا   ماایاه  اه  اا ا  زناااا    
ناااهارد  هااار اااناااه  ماااایاااه ی  اااماااهه ی ایااان  اااانااا   
ا در   مخ ص  رهن سان اسات (   اباهی ها او ناقا ر
ه   اارهاناا اسااان   گاب شااهن مااباالاا  کاالن صانااه   قخااو 
نهارد   ا  واار  ا  صاهر را مااهاسااناه پانااااه   شاش  
هزار تومان اجاره نارده است   بهی ه و نشاسان   
 اارای گااار ااا    هااا اااو پساان   اااا مسااو الن اماااوز     
پر ر  نهاش ه است  اسماا اسال  اباهی  اقا  یا   
مالب است  مالب ریا    ه در اسالمششر تاهریاا  
مسانه ا   ضاو کااناون مااالاماان تاشاران اسات   اناا  اه  
 خااود پااساا ااو  مااطااالااباااک  اارا رده  

 ظااسااهااه ی صاانااف 
نشهه ی  رهن سان  ود  ا  جز  ه و  ها  از  ساا    
 ه  ه  شور خسانت  رده اناه نا اسات  اه مسا ااا   
 لش دس  و   ننه 

 این  اشه  ه شش نهر ا  را در مو 
 ا  ق     ق  ی  مالب است      

 
جعفر عظیم زاده: قوه قضائیه جهمهههوری 
اسالمی باید در مقابل جمعیهت هشهتهاد و 
پنج میلیونی کشور و میلیاردها کهارگهر و 
معلم در سرتاسر جهان پاسخگوی زنهدانهی 

 کردن اسماعیل عبدی باشد
د لت ر حا     قوای قضائسه   امانا ان   شاور  اایاه  
 اااسااخاا ااوی اجاارای حاا ااب شااش زنااهان اساامااا ااساال  
 ابااهی  ضاو هااسااک مااهیاره کاااناون صااناف  ماااالاامااان  
ا     ان  شاااناااا  جاااناااباااش ا اااو  تاااشاااران   از رهاااو 

 مالمان   جنبش کارگری ایران  اشنه  
اساامااا ااساال  اابااهی هاا ااو جاارر  جااز د ااا  از ماانااا اا   
صاانااف    انسااا   مااااالاامااان   ماابااارزه  اارای تااااا ااساال  
رایاماان   اسا اااناهارد   امار زی ماسالاا اوناشااا  ارزنااه خاارد  
ساااو   جااوانااان خااانااواده هااای  اار  دساات جاااماااااه  
ماارتااااا  نشااهه اساات  اساامااا ااساال   خااانااواده ا   
 در  ارا ار سا اه هساتاناه  

 
م شر مقا مت   ا س اد 

 ه  ر مسل ونشا مالب   کاارگار در ایاران تاااماسال شاهه  
است  اسما سل   یزمان  ساز  نا تیار   پاساا  ا ر  
اتااااااد کااارگااران    مااااالاامااان ایااران اساات  اساامااا ااساال  
 ناهارد  اسااماا اساال  ارزنااه  

 
ناساازی  اه دلسااوزی اخاالی

سااز  ناا اتیار ااباقاه کاارگار ایاران اسات    دقاساقاا از  
هم    ر ست  ه  ه سباانه تاریان شا ا  در ماقاا ال  
ک زده  اارزناه خااردسااو    ااریاااد ظاالااب    شامااان حااو 
س و  انه ی هاماشا   اازداشات    اه زناهان ا اااناهه  

 م شود  
اسااماااا ااسااال ماا اااشااار جساااارک    ر    ا اار ی ماااا  
کارگران   مااالاماان      ا ار    حاااوما ا ارا   اسات  
 جر  جناا ي  ار  الاساه  

 ه در حاومت انان  مرتای   
نی نا او   ماسالا اوناشاا کاارگار    

 ودکان   وارت ران دسو 
انسان زحم اش   راست راست مس ردنه   از ماقاا   

لاات حاااااوماان   اارخااوردارنااه امااا اساامااا ااساالااشااا       مااو  
جاااواناااان  ااار ماااناااه   ازادیاااخاااواه    اااهالااات اااالااان   
  گلر  ا اراهاساه  

 
همچون امو  امو  ق   ار  صادی

ایاارا      ااشاانااا  مااوساا ااونااه   دهااشااا   صااههااا انسااان  
ی     هال خواه  دی ر  ه  نه  شسهه  م شونه       ر
هااماا    دیاار ز  ااود  ااه مااااالاامااان تااشااران در ماااااماا   
 مور خود  ا  ااالتاریان رای  اساماا اسال  ا یازماان را  
   ما مه خود  رای دستسا    ه حاقاو  انساا    

ام   
اااا ااااخااااا   اشاااا ااااار     ااااه  ایاااان رای  ان شااااان قاااارار دادن
جسورانه از سوی مالما    ود  ه امنست شان را  ار  
خال  حاوم  ران در ان خاب اساماا اسال  اباهی    
 دیهنه     ا ا  امااد  ااال ي  اه  

    اوا      ششن 
 
 های

 انان رای دادنه  
اسما سل  رای من  ه  اناوان یا  کاارگار   یاار   یاا ر  
مقا     ساز  نا اتیار  در  لااا ااک شساساار خاطاو   
   ما اشار   ااداری  اه اتااااد کاارگاران    

 
مر    زناه 

مالماان ایاران  اود  لاتا حاااوما ا اران  اایاه  اهاناناه ماا  
کارگران   جاهر   ساب زاده  لااا اه ای در د اا  از  
اسما سل  بهی درند نخواهسب  رد    در صاورک  
 اااه  ازادی  اااوری      قاااساااه    ر  ایااان انساااان  
 زر    همه    ا مالمان در  ا   شور دسات  
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اراک     قهه ای  رای ازادی   ی خاواهاساب  
 ه ا و 
 زد  

 ٥٠٥١ ا انماه    ٥٥  –جاهر   سب زاده  
 

رسول بداقی: به هیچکس ربطی 
 ندارد  !!  

امشاا  اساامااا ااساال  اابااهی در  ااازداشاات نااو  هااای  
امن ن  است ناو  هاای قاوه ی قضاائاساه   مسائاولا     
 شااور دیاا اار ناا ااران امااناااساات  شااور نااا ااسااتاانااه یااا   
اااساااو  حاااقاااو  مااالاات  داناااش   ازانساااناااشااا ي  ااه  اااه دن
اماوزان   ماااالاامااان  ااود امار زصاایاا  تااوسا   بااازان  
گمنا  اما  زمان   ی   ملساک م شورانه  ا یاور   
  ا  را دس  و   ردنه    

 ه خانواده ی این  رد ماو 
 ا این  ملساک ایان  ارد ماااو   صاها اش خااماو   
شه اسما سل  بهی دی ر نه تاواناه  اریااد  ازناه اه  

ناهاره اسات  اه  ماایاه ی    ٤٣  را کالساشاای در   
 شااور اااااا خاارو ر شااود  ااراهاارر ز  امااار دانااش  
اموزان ترک تا س   اال ر ر د اساماا اسال  اباهی  
دی ر نه توانه  ه امار  االی ا  ساد در ماهار   در  
ا   اانااه اساامااا ااساال  اابااهی دیاا اار نااه    شااورا ااو 
تاااواناااه  اااریااااد  اااناااه  ااارا  اااایاااه داناااش اماااوزان  ااارای  
داخ    پوو ه ینه ی اب    ار   گااز   پاوو  ارگاه   نوی
مسااار شااونااه دیاا اار اساامااا ااساال نااه   ی اماا اااااا    ر
تاوانااه  ااریاااد  ازنااه  ااه  ااا جاود تااا ااسااه قااانااون اساااد  
مااایااان   ااار د لااان   اااودن ماااهار  مسااائاااولااا     شاااور  
ماااااهار  ازاد را در ا   شاااااور گساااااو   داده  
اناه دیاا ار نااه تااوانااه   ااه خ ااو  ساازی مااهار   
ا   اانااه نااو  هااای امااناا اان  هااب امشاا   ااا اات  

ا ااو 
 ازداشت اسما سل  ا دست پار  اه خااناه ر ر ناه    
  رزنهانشان را  ا مشر   مابت در اوو  ر  شنه  
اما این سوی ساه  خانه ی اساماا اسال امشا  د ر  
از  هر سوک   ور است  رزنهانش امشا  اواو   

سااو دیا ار    ١ گر   هر را احسا  نه  ننه شایه تاا  
هااب احسااا  ناااااناانااه  ر اا ااه ر اا ااه یااادشااان  اار د  ااه  
اااااااااهر  اااااااااه ح ااااااااا دارد امشااااااااا    مااااااااااااااااااابااااااااات  
حس      می نا نه داننه  هرشان در  اه   مانهانا امو 
د امااا اارزنااهان اساامااا ااساال ر    رااااا اان   ااه   ماا ااو 
داننه  ه دیوار زنهان مشربان ن ست   بازان گمااناب  
هاامااه از  ااریاااد  ااهالاات خااوایه اساامااا ااساال   اابااا    
انه خون جلوی  شمشان را گر  ه است انان پاوو  
ارا ه کاری ر خواهنه اناان ر خاواهاناه  اه  ارای  
خشاااناااود  اااردن کاااار ااارماااای خاااود  اااایاااه در   اااوب  
اسما سل زن    ارزناهان اساماا اسال  ماادر  اهر  ارادر  
خاواهار  د ساا اان   اشااناایاان   هاما ااران اساماا اساال  

 سند تما    تارنه  
ااابااخااانااههاااای   امشاا  اااارا  اسااماااا ااسااال  اااه جاااای ل
یان زن   ارزناهاناش دیاوار اسات  دیاوار  ااساباان   شو 

 است  خشب   خشونت  
نه تا   شو  احسا     ه ز دی  ششن  را هب شایه  و 
امااناااسااات  اااناااناااه هااار اااا صاااها اااش در  اااساااایاااه را هاااب  
ااا اااشاااو  اماااناااسااات  ااارقااارار   ااا اااشاااو      اااا   خاااواهاااناااه  ااارد ت
 هاب  ااه  

 
شاود  ااواا   هاب  ااه در تااباااساه اسات  اهای

دیا ار  شامااش پاا از هااهات سااو زنااهان تاارساسااهه  
 است!! 

 رای خواس ار  اس ان    دی ر  سا    ه  ریادی در  
 گلو دارنه اری خواهنه  رد  

این اسات اماناسات یا   شاوراساالر   اه هاماه ا   
  ایه ن ار  اشه!!!   

 ااه   اا ربااز نااهارد  ااه دزدان   در واا اابیااان    
 ریب اران   شور را  لاااساهه اناه  اه هاساچاااا رباز  
ناااهارد  اااه  اااهالااات نااا اااسااات  اااه هااا اااو  اااا رباااز  
نااهارد  ااه  ساااد   ا اا ااساااد   تااور     ااساا اااری ماارد  را  
نااا ااود  اارده اساات  ااه هااسااچاااااا ربااز نااهارد  ااه  
ا اات   ا اا ااماااد  ااه   اخااال     اارهاانااد  تاامااهن    ر
اناااااااااطااااا   شااااسااااهه شااااهه اساااات   خااااالااااصااااه  ااااه  

هسچاا رباز ناهارد  اه اراماش  انساانا ات ناا اود  
 شهه است   ون نا  حاومت اسالر است  

 
 ٥١ ا ان    ٥٥ 
 

بیانیه شماره یک اتحادیه آزاد کهارگهران 
 ایران پیرامون بازداشت اسماعیل عبدی

 ازداشت   ان قاو اسما سل  بهی  ه زناهان ا یان را  
قبیا مااااو  ماساااناساب   خاواهاان ازادی  اوری       

 قسه    ر   ی هستسب 
حاواع سااا ات ده صایاا  اماار ز ماامااوریان  اازداشاات  
و این  ااو صاناف  جساور     اسما سل  بهی  ه مو  
ا   مااااالاامااان ایااران هاااااو    ان جااناابااش ا ااو  از رهااو 
ااااه   ک  ااارزن ا رده    ی را در ماااساااان  اااشااات   حاااو 

ا  همش   ا خود  ردنه    خردساو   ا و 
 اانااا  اار گاازارشااشااای رسااسااهه  ااه اتاااااادیااه ازاد کااارگااران  
ایران  اسما سل  اباهی را پاا از  اازداشات ا ا اها  اه  
داد ای  اامااور   انااقااالب  اارو مااناا ااقاال   پااا از  
پرسش    اس     ی را  ه شابه یا  اجارای احا اا   
زنهان ا ین  ارده اناه   تاا لااا اه صاه ر ایان  اسااناساه   
 ی هاانااوز ارتاابااا   ااا خااانااواده ا   اار قاارار نااااارده  

 است  
 

اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگهرودی، 
علی اکبر با انی، جعفر عهظهیهم زاده و 
دیگر رهبران و فهعهالهیهن جسهور جهنهبهش 
کارگری و معلمان هیچ جرمی جز دفاع از 
بدیهی ترین حقوق انسانی ما کارگران و 

 معلمان ایران مرتک  نشده اند.
 ازداشت   زنها    ردن اساماا اسال  اباهی در حااع  
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صورک گر  اه اسات  اه ااود هاا   مارتضاوی هاا  
ا اک    اسانااد ناشاادهاای رساه حاااومان    ای  ا و 
جارائااه در حااه جانااایاات  اار  االاسااه  اودکااان   ماانااا اا   
 مور مرد  ایران مرتا  شهه انه    ا این حااو در  
  
 
کااامااااو اماااناااسااات   ر ااااه   اساااا اااش مشااا اااوو زناااه 
 هامااچااون  

 
یاا     اازر  هساتاانااه   انااوقات انسااان  ر

 ا  را  ار  الاساه سا اب  
 
اسما سل  بهی  ه تما  زنه 

  ناا اارا اری   ر اااه کااارگاران   ماااالامااان    امااو  ماارد   
زحم اش ایران گاتاشا اه اسات  اا  حشاسااناه تاریان    
ک  ارزناه   سباانه تاریان شا ا  در ماساان  اشات   حاو 
اناه هاماشا   اازداشات   خردساو     ریاد س ب س و  

   ر انه زنهان ا ین م شود  
اتاااااااادیاااه ازاد کاااارگاااران ایاااران   اااازداشااات   انااا اااقااااو  
اساامااا ااساال  اابااهی  ااه زنااهان ا یاان را قاابیااا مااااااااو   
مسانه    اا خاواسات ازادی  اوری      قاساه    ر   
اساامااا ااساال از زنااهان  از  اامااو  کااارگااران  مااااالاامااان   
تشاا االااشااا   نااشااادهااای مساا ااقاال کااارگااران   مااااالاامااان    
ای ماساخاواهاه تاا    اال    مه   ساسااد   حاقاو  ششر
در صااف  یاااااکاار ااه   ماا ااااه  اارای ازادی اساامااا ااساال  
 بهی   هاماه زناهاناساان ازادیاخاواه    اهالات االا    
یااا  تاااریااان   اااناااه   اجاااازه ناااههاااناااه  ر اااساااای  اااه ماااساااهان  

 انسانشای این جاماه  ه  نه  شسهه ششونه  
 کارگر مالب اتااد اتااد 
 ٥٠٥١ ا انماه    ٥٥  –اتاادیه ازاد کارگران ایران  

 
جعفر عظیم زاده: به مناسبت اعتصاب 

  ذای آرش صادقی
همه  اهاب در حاماایات از ازادی گالار  ایارا     دیا ار  
 زنهانسان سساد   مه     ریادهایمان را رساتر  نسب 
 را زماا    اه هاها اه هاای  

 
 رای ا ل     اار ار  صاادی

ی    ٨ ا و ا   اب وتایب را در  اناه   زناهان ا یان ساوی
مسارد  مالقاک نمود   در همان  ارخاورد ا و  ا  را  
جوا    شار از ر حسه   اماساه    اا ری سا اود    اه  
تاوالک انسا   یاا ا اب    اال ااصالاه ارتاباا   اما ا   

      ما  رقرار شه  
  ٨ ار  زنها    ا سا قه ای  ود   قبل از ایناه  ه  نه  
زنهان ا ین  ارد شود د ران شسسار سخات   اااقات  

   اناههاای    ٢٤٣      ٢٣٥  رسا ي را در  نههای امن ن   

ی  رده  اود  اماا ها او نشاا      مور زنهان ا ین سوی
  اار ر ی  ااشااره پاار صااال اات ایاان انسااان  

 
از خساا اا 

 اازر   جااود نااهاشاات   ی پااا از اناا ااقاااو ماان  ااه  
 سمارس ان س نا د   ار در حمایت از این ا  ا ااب    
خااواساات  اارداشاا ااه شااهن اتااشاااماااک امااناا اان  از ر ی  
پار ناهه هاای  ااااالا    صانااف  ماه     اه هاماراه دیا اار  
یاااران هااب  اانااهی ا  از جااماالااه امااو  امااو  قاا    اا   
مااااازی    ااشاانااا  مااوساا ااونااه   ااورک دساا ااه جااماار  
دست  ه ا   اب وتا زدنه  ه  ار اخر را ا   اب  

 وتای ناماه د ا ال   رده  ودنه  
در  سمارس ان س نا گلر  ایرا ي  ه دیهار  امه  پا از  
ایا    واب  ر رد    اهو  اناه جامالاه  اا هاماهیا ار   الاو 
سخن   ه داش اب  لااا اا   از هاماساا     هاما او    
این د  انسان ش هت زده شه   اناماار  اه د   جاود  
ماالماو از  ش   ه رها ي انسان   مبارزه جاو      
سااخاا ااانااه  اارای ازادی    اارا ااری تااوا   ااا صااال اات    
 در یا   جااود  

 
جساار   سا اود      شا   اه زناه 

جم  شهه  اشنه  اما ایانا  گالار   ا یازماان را ناو    اه  
 نه  شسهه انه   ار   ا ا   اب وتا  جانش را در  
 ا  گااتاشاا ااه  

 
گاار  ازادی هاامااسااناا اار    شاا  زنااه 

 است  
  ٨ ماابااارزه  اارای ازادی گاالاار  ایاارا    ااه از داخاال  اانااه  
 اواااز شااهه اساات  

 
زنااهان ا یاان تااوساا  ار  صااادی

 خ ر از مبارزه تااطاسال ناا اتیار زناهاناساان ساسااد    
ماارد  ایااران  اارای  اار ااسااهه شااهه اتااشاااماااک امااناا اان  از  
پر نهه های  اااالا    صاناف   ماه      اایاان دادن  اه  

   وب   زنهان  ر  لسه انشاست  
همه  ا هب در حاماایات از ازادی گالار  ایارا     دیا ار  

 زنهانسان سساد  ریادهایمان را رسا تر  نسب  
   ٥٠٥١ ا انماه    ٥٥  –جاهر   سب زاده  

 
اطالعیه ی مهم کانون صنفی معلمان در 

 ارتباط با بازداشت اسماعیل عبدی
 ااال سه ی کانون تشران 
  ه نا  خها نه جان   خرد 

ساه تان  اه خاود را ماا مااور    ٥١ ٨ ٥٥ صایاا  اماار ز    
 ناماوده اناه اماا از ارائاه ی  

 
اجرای احا اا  ا یان ماااری

و اقااای   هارگاوناه ماهر  خاودداری  اارده اناه   اه ماو  

اسما سل  بهی مراجاه  رده    ه ا شاان ا اال  ر  
نااماااایاااناااه  اااه ر  ااا سااات  ااارای ارائاااه ی  اااره ای تاااو  
رسااک  گهت   گوها   ه هاماراه ان هاا  اه اجارای  
واب ایااناااه ایان اقااها   اا نا ارا       احا اا   اساایاه    الاو 
ا    اارزنااه  ااو اا    تشاابیااش خاااااار شااهیااه هاامااشا
ا شان همراه شهه  ود  اه ن ارائاه ی ها او حا اه    
اقااای  اابااهی را هاامااراه خااود  اارده انااه  تااا اانااون  ااه  
  اه مانا اور گاها ا او  

ا
سا ت ها از  ازداشن   ه ظااهارا

صااورک گاار اا ااه اساات  ر گااترد  خااو  جااهیااهی از  
اااار  ا  یاااا  اااازداشااات  اااناااناااهگاااان  اااه خااااناااواده ا   

 نرسسهه است  
ا  شاهیاه   کانون صنف  مااالاماان رامان ا اال  ا او 
خود  ه این اقها   در ان  ار  اازگشات اقاای  اباهی  
پااا از اناااااا  گااهاا اا ااوهااای اد ااا ي اساات  تااا  اا ااوانااه  
و ا  را   مو  ان صهاقت م موران مراجاه  ننهه  اه ماو  

 ارزیا   نمایه  
 هیا است در سا ت های اینهه اخبار   ماوارا   

 جهیه  ه ااال  خواهه رسسه 
 

 بین المللی
اعتراض در مخالفت با  -ایتالیا 

  تغییرات در قانون اساسی
 ای الاساا ي ر ز شاناباه 

ران خشم    
ناواماو  در    ١ ماو 

ی  راهرسما ي ره د لن  در  لورانا ای السا  ا  ل اا  
درگو  شهنه  این راهاراساماا ي در حااع  ارگازار شاه  اه  
ماااتاائااو رنااو  ی نااخااساات  زیاار در ایاان شااشاار حضااور  

 داشت   
راهاارااساامااا ي  ااا هااه  مااخااالااهاات  ااا ر اارانااه   قااانااون  
اساااد  اارگاازار شااه  ااه د لاات رنااو  ی  اارای  ااشااار   
دسامو  حه د یا  مااه دیا ار( تاهارک دیاهه اسات   
مااخااالااهااان ر گاابیاانااه  ااه اصااالحاااک قااانااون اساااد  
مااورد ناا اار ماااتاائااو رنااو  ی  ااا اا  تااماار ااز  اا ااش از حااه  

 قهرک در دست نخست  زیر خواهه شه   
ارااان در ایاان راهاارااساامااا ي  ااا ساانااد    ااوب  ااه   ا

ماااااو 
 ل ا حامالاه  اردناه    الا اا ناو    اا گااز اشا  ا ر  اا  
انشا مقا له  رد   ه گزار  رساناه هاای ایا االاساا ي یا   
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ی ها زخه شهه است     ل ا در این درگو 
گه ه شهه است  ه ایان  الا اا هاناماار زخاه شاه  
ارااان  ااه   ا  ااه تااال  داشاات ماااناا   ر د یاا  از ماااااو 
ساخ مان مال حضاور مااتائاو رناو  ی ناخاسات  زیار  

 ای السا شود  
 

تظاهرات ضد  دولتی با  -کره 
 خواست برکناری رئیس جمهور
ناواماو     ١ ده ها هزار ششار ناه  اره جاناو   ر ز شاناباه 

ا   ه رئ ا جمشوری این  شاور دسات  اه   در ا و 
ا   در خسا ان های سئوو زدنه    ت اهراک ا و 

ااابااااو   گاازاری اساااوشااا ااا اااهپاار    اااه دن  ااه گااازار  خاااو 
رسوا ي های سساد اخو  در  ره جناو    گار یه از  
مرد   اه خاساا اان هاای  اایا اخات ریاخا اناه    اا از    
دادن شااااااااارهاااا ي  اااون "خاااسااااناااات"   "ماااااااار "   

ی  اااارک گااائاااون  هااه از قاااهرک  -خااواسااا اااار  ااانااااره گاااو 
 شهنه  

یان تا ااهاراک    ١ ت اهراک ر ز شنبه  نوامو   اه  ازرگاو 
  ره جنو   در ی  ساو اخاو   اوده  یا   

ره د لن 
ر ز پا از  ترخوایه خانب  ارک در تلابیا یاون ما   

  شور ر  داد  
  هااهاا ااه هااای اخااو   اتااشاااماااک  االااسااه خااانااب  ااارک  
  ااار رساااوا ي هاااای ساااسااااد  اااه   ان  اااه  

مااایااان 
اشخا  مرموز   نزدی   ه خود اجاازه دخاالات در  
امور حاومن  داده  ود   اال گر  ه است   منااار  اه  
 نارراین  های ر زا ز ن از خانب  ارک شهه است  
ا     اراان  اا ایاراد ساخاو  در ت اهراک ر ز شنبه  ماو 

هه را دس  و   ناساه"  -  شاارها ي ماننه " ارک گئون 

 خواس ار  ر ناری ا  شهنه  
 دادس ان های  ره جناو    

در ا ایل هه ه گتش ه نو  
ی خااانااب " ااوی سااون  سااساال"  -دساا ااور  ااه دساا اا ااو 

دادناااه  اااه از د سااا اااان قاااهیاااه   نااازدیااا  رئااا اااا  
جاامااشااوری اساات  هاامااچااناا    د  نااهاار دیاا اار  ااه اتااشااا   

  ساد ماع دس  و    حبا شهنه  
از سو ي دی ر اتشاماا    اه خااناب " اوی"  ارد شاهه  
مین   ر این  اه ا   اا  جاود ان  اه سامان  در د لات  
ناااهاشااا اااه  اماااا  اااه  اساااطاااه خااااناااب  اااارک  اااه اسااانااااد  

د پسها  رده است    مارمانه د لن  دسو 
 

 ٢١هزار کشته و  ١بیش از  -یمن 
 هزار زخمی 

سازمان  شهاشت جاشاا   در تاازه تاریان گازار  خاود  
ر گبیه جند یمن  اه  ارد  ا اسا اما    مااه خاود ر  

هازار    ٠٠ هزار  شا اه   نازدیا   اه    ٠ شود    شو  از  
 زخه  رجای گتاش ه است  

اسامااا ااساال  لااه شاا ا  احاامااه  نامااایاانااهه  یاایه سااازمااان  
نااوامااو  رااماان    ٠ ماالاال در امااور یااماان ر ز د شااناابااه  

ن را   در مورد ارقا   ش ه ها   زخه هاا در جاناد  
 یمن گهت این  راست نم  وانه ادامه پسها  نه  

نه  زیربنااهاا   ا  در ادامه گهت : "در یمن مرد  ر مو 
در حاو نا ود شهن هستنه   اق  اد ایان  شاور در  
مااار  ساقاو  قارار گاار ا ااه" اماا هاساچااااا  ااه ایاان  

 نه  نه  
 
 مسائل رسسه 

نماینهه  ییه سازمان ملل در امور یمن هاماچانا    در  
مورد خرا   س س ب  شهاشت در یمن هشاهار داد    
گهت   د  هه ه اخو  شمار موارد مشاوک ا ا اال  

ماورد در ر ز رساساهه    ١٥١  ه  سماری  با در یمان  اه  
 است  

ا   ااا اناا ااقاااد از مااواراا  شااورشااسااان حااو د   د لاات  
قانو   یمن در نادیهه گر     پ شنشاد صلا  ساازماان  
ماالاال  خااواهااان از   گاار اا    پاار ازهااای تاااااار   از  
اری   ر دگاه      المل  صناا شه تا راماناا زخاه  
 های جند یمن  ه خارو از این  شور ان قاو یا نه   

 

تظاهرات ضدترامپ در  –آمریکا 
 چند شهر 

اااهاااان د ناااالاااه تااارامااا  رئااا اااا   هااازاران ناااهااار از ماااخاااال
جمشوری من خ  امری ا  ه دنابااو ا اال  نا اایای رای  
ی در  نه ششر امری ا  ه خسا ان ریخ نه    الاساه   گو 

 ترام  شاار دادنه  
ر زنااامااه ناا اابیااورک تااایاامااز ر گاابیااه تاا اااهاار ااناانااهگااان  

ناواماو   اه خاساا اان هاای  ارکا       ٥  امهاد  شارشناباه 
ا کلنه ریخ نه   شاار دادناه "ا  رئا اا جاماشاور مان  
باار     نا اسات " تا ااهااراک مشاا اه در شااشارهاای پا او  

 سساتل   پورتلنه نو   گزار  شهه است  
ن بیورک تایمز ر گبیه صهها نهر  ه گه ه ر شاود  
شساااسااااری از اناااشاااا دانشاااااااو هساااتاااناااه در شاااشااارهاااای  
مااخاا االاا  کااالااسااهااریاانااا  ا رگااان  پاانااسااساالااوانااسااا   ایااالاات  
 اشااناا اا    تاا اااهااراک  ااردنااه ایاان تاا اااهااراک حااه د  
سااا اات سااه  ااامااهاد ماا ااوقاا  شااه امااا شسااساااری از  
ران گه نه  ه در ر زهای اینهه نو    اه خاساا اان  

ماو 
 ها خواهنه ر ت  
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