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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!
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  ٧٤٤٢ ژانویه   ٩

 اخبار کارگری
بخش ایران: نسان نودینیان                                   
 رفاهیبخش بین المللی: داوود  

   ٤١صفحه 
 

 ٤٤ صفحه  

 ٦ صفحه   

 ٩ صفحه  

 ٩ صفحه 

 ٠ صفحه  
 ٧ صفحه  

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

دیده کارگری در دنیا  هزار حادثه  ٤١ایران با 
 رکورددار است.

این گفته احمد شوکت رییس کانون کارگرران سرامرترمرانری اسرت کره 
توسط مبرگزاری مهر منتشر شده است. تعداد کارگران سرامرترمرانری 

هزار نفر است کره دومریرن تشرکر   ١٤٤در ایران حدود یک میلیون و 
صنفی بزرگ کشور محسوب می شوند. در سال جاری و تاکنون بریرش 

درصردی ١٤کارگر جان مود را از دست داده انرد. افرزایرش  ٠٤٤٤از 
 ٠٤٤٤مرگ کارگران ناشی ناامنی محیط کار و جانبامرترن بریرش از 

 کارگر جنایت سازمانیافته دولت و کارفرماها علیه کارگران است! 
 

 یاشار سهندی 
عقیم سازی جواب فاشیستی 

 به کارکرد فاشیستی

 ٢ صفحه   

هیچ کسی در ایران )مدییدران   "
ملی( با این گزاره ضدیحدقدو دی  

سازی زنان کارتن خدواب(    )عقیم 
موافق ندیدسدت. .... اگدر زندی  
باشی که جانش به لدبدش رسدیدیه  

اش را بدزر     باشی. نتوانی بدهده 
کددنددی ب مدداددبددور بدداشددی  ن را  
بفربشی. اگر بگویی کده حداضدر   
عقیم شو . این کار انادا  شدود   
بددرددتددر اسددت. دددرا کدده حددیا ددل  

ای مدرید . دارای    شاهدی بدهده 
زده ب فدا دی    فقر غذایدی. بدادران 

 سرپرست نخواهیم بود." 

این بخشی از سخندان گدردر بدار  
یکی از کداربدیسدتدان حدکدومدت  
جدندایددت پددیدش گددان جددمدرددوری  
اسالمی که عنوان " مییدر کدل  
اجدددتدددمددداعدددی ب فدددرهدددندددگدددی  
اسددتددانددیاری تددرددران" را یددی   
میکشی. "مییران ملی" نه تدندردا  
موافق این گزاره ضدی حدقدو دی  
هستنی بلکه ایدن ربزهدا  ندرا بده  
شیت تبلیغ هم میکدندندی. ددون  
تنرا راه برای از بین بدردن پدییدیه  
هددای مددانددنددی اعددتددیدداد ب تددن  
فربشی ب کارتن خوابی ب گدور  

پروین محمدی: دولت و مجلس یرک پریرکرره 
واحد بررای ارارد دسرتررنرک مرا کرارگرران 

 ٤١هستند       صفحه 

 محمد کاظمی
 طبقه کارگر، استبداد اسالمی و انقالب کارگری

 عبدل گلپریان 
 متهم در مقام شاکی! 

مدملی بر زندگی و آثرار کرارل مرارکرس و 
 (٠٢فردریک انگلس )

 ٤١دیوید ریازانف              صفحه

 ادامه اعتراضاد کارگران کشت و صنعت مهاباد در چادرها 

بازنشستگان فوالد در مقاب  مجلس 
 اسالمی تجمع کردند

 منصور حکمت
بخش پایانی از مبحث "سیاست سازماندهی 

 ما در میان کارگران"   
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائ  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 مباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت مطالب با نويسنیگان  نراست.  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزبما به معني 

 تائيی مضمون  نرا از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

خوابی را از بین بدردن انسداندردای  
مییاننی که مسدتدقدیدمدا  دربداندی   
سیداسدتدردای کدکدید  حدکدومدت  

 فاشیستی اسالمی هستنی. 
یکی از جلوه های ایدندکده ند دا   
سددرمددایدده داری در جددامددعدده ای  
مستقر شیه ب بدخدوبدی دارد کدار  

میکندی ب ا دتد داد بدندیدان بدازار   
 وانین اش را بر جامعده تدادمدیدل  
میکنی شیوع ب گسدتدرش پدییدیه  
های ماننی اعتیاد ب تن فدربشدی  
ب کارتن خوابی ب گدور خدوابدی  
اسدت. در کددندار فددربش ندیددربی  
کار اککریت جامعه برمراه توهدیدن  
ب تدادقدیدر دائدمدی بدرای بدیسدت  
 بردن کفی نان تا از گدرسدندگدی  
نمدیدرندی ایدن پدییدیه هدا گدواهدی  
صریح ب بدی پدرده ای اسدت از  
نکبت ن ا  سرمایده داری اسدت.  
مددن انسددان بدده عددنددوان کددارگددر  
درن دا  سدرمدایده داری تدا  ندادا  
مورد توجه ا  که نیدربی کداری  
دار  که سود سرمایده را تدامدیدن  
میکنم ب همین که حد  کدندندی  
که دیگر کار من ب رفه ندیدسدت  
به خیابان پدرت مدیدشدو  ب هدمده  
خطدراتدی مداندندی اعدتدیداد ب تدن  
فربشی ب کارتن خوابدی ب گدور  
خوابی  یدندیه تضدمدیدن شدیه ای  
 است که در مقابل من است. با  

هزار  انون ب سدرکدوب بده شدیت  
خشن این را تضمین میکننی کده  
هددیددچ حددقددی بددرای مددن انسددان  
کدارگدر  دائدل نشدوندی. ب جدواب  
سرمایه در  بال بی خانمانی کده  
بر من تامیل کرده است بداز هدم  
بی خانمانی ب ناامنی تما  عدیدار  
است. ب  ناا هم که  لب شدان از  
دیین این پدییدیه هدا جدریداده دار  
میشود ب شرمگین مدیدشدوندی نده  
دستور ایااد سرپناه بلکده فدرمدان  

 به نیستی ب مر  مییهنی. 
از رئی  جمروری فیلدیدندیدن کده  
رسما هفت تیر به دست گرفتده ب  
معتادان را کشته ب ندمدایدندیگدان  
فددیددلددنددیددنددی سددرمددایدده  ددانددون  
میگذراننی که کودکان بداالتدر از  
نه سدال کده سدر ب کدارشدان بدا  
معتادین است یا معتداد شدیه اندی  
مدداددر  هسددتددنددی تددا جددمددرددوری  
اسالمی که نزدیک دردار دهده  
هزاران انسان را به جر  اعتیداد بده  

 ددتددل رسددانددیه اسددت گددویددایددی  
کارکرد ککدید  ند دا  تدبدقداتدی  
سرمایه داری اسدت. اگدر خداندم  
معابن در امور زنان رئی  جمردور  
اسالمی که گویا به  ولی ددون  
زن هستنی بدایدی بدا عدطدوفدت بدا  
مسایل بدرخدورد کدندی درخدواسدت  
عقیم کدردن زندان تدن فدربش را  
میکدندی تدا فدالن کدارتدوندیدسدت  
حکدومدتدی بده هدمدراه هدمدسدرش  
هددمددیددن درخددواسددت بددرای گددور  
خوابرا دارد تا معابن اسدتداندیاری  
ترران درمان مشکدلدی کده خدود  
پییی  بردنی نابودی نسلی میدیاندی  
تا فدالن اسدتداد جدامدعده شدندا   
سدداکددن پدداریدد  کدده درخددواسددت  
عقیم سدازی  راصدرفدا ندتدیداده  

حکومترای اییئولوژیک میدیاندی   
بر یک امر تاکیی مدیدکدندی کده  
ندد ددا  سددرمددایدده داری در کددنددار  
گسترش پیییه های سیاه بدخدتدی  
تددوده مددرد  کسددانددی را هددم را  
پربرش مییهدی کده تدوجدیده گدر  

 ککافات خودش هم باشی.  
 

مسببان این بضعیت خدودشدان بده  
نادانی زده انی ب میندرسدندی مدگدر  
مددمددکددن اسددت کسددی در گددور  
بخوابدی  ب بدعدی فدرمدان ندابدودی  
نسلی هم مییهدندی ب بده مداندندی  
همیشه هدمده زشدت کدرداریدردای  
خودشان را به انسانردای درمداندیه  
ب بیهاره نسبت مییهدندی. جدنداب  
معابن استاندیاری تدردران تداکدیدی  
میکنی:" ...  بخشی از با دعدیدت  

تدوان بده صدورت    جامعه را ندمدی 
علنی گفت... دده اتدفدا دی در  
زیر پوست این شدردر در حدال ر   
دادن است؟ این زنان. بسدیداری از  
دخددتددران مددا بدده برتدده هددالکددت  

هدا  مدوزش    کشانندی ب بده  ن   می 
تدددربیددد  فسددداد ب فدددادددشدددا  

دهنی.... بایی بدا پدربژه  داند     می 
کدددردن زندددان کدددارتدددن خدددواب.  

سددازی صددورت گددیددرد تددا    عددقددیددم 
هددای    جدلدوی بسددیداری از  سدیدب 

اجتماعی گرفدتده شدود."   داند   
کردن اسم رمز نابدود کدردن زندان  
کددارتددن خددواب ب گددور خددوابددرددا  
است. این جدمدالت در تدمدا  ایدن  
سه دهده مدقدیمده ای بدوده کده  
بددخددشددی از جددامددعدده بدده شددیت  

 سرکوب شونی. 
 

عقیم سدازی انسداندردای ندگدون    
بخت نده تدندردا یداد بر فداشدیدسدم  
هیتلدری اسدت بدلدکده تداکدیدیی  
است بر اینکه بورژبازی همدیدشده  
جوابش به معدضدالتدی کده خدود  
مسبب پدییدی  مدین ب یدا دبا  ب  
عمق یافتن  ن است فداشدیدسدتدی  
است در یک جا رنگ نژاد برتدر  
میدگدیدرد درجدای دیدگدر رندگ  
مذهب. عقیم سازی تنرا افدکدار  
پددریشددان یددک عددیه  د  خددا   
نیست بلکه ایدن افدکدار ندتدیداده  
تبیعی کارکدرد ند دا  سدتدمدگدر  
سرمایه داری اسدت. شدر  دسدت  
انیرکاران پیییه گور خدوابدی کده  
از  خرین دستابردهدای بدورژبازی  
اسالمی است. دربغدیدن ب زشدت  
بکریه است به مانندی خدود ند دا   
سددرمددایدده داری. بددنددا بدده  ددولددی  

خددانددمددانددی.    "ابددعدداد بدداددران بددی 
دبشی ب گدرسدندگدی در    به   گونی 
میلیون نفر بنا بدر  مدار    ٢١ ایران ) 

رسمی(" است همین  مار رسدمدی  
کفایت میکنی تا ثابت کندی کده   
سرمایه داری  واندیدن کدورش را  
بدا بدیددندایدی کددامدل بدر جدامدعدده  
تامیل میکنی دده فداجدعده ای  
اسدت ب شددرمددگددیددن بددودن دسددت  
انیرکانش اشک تمساحی بدیدش  

 نیست. 
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بازنشستگان فوالد در مقاب  
 مجلس اسالمی تجمع کردند 

نفر از بازنشستگدان    ٠٨٨ بیش از  
دیدمداه در    ٧ صنعت فوالد امربز  

یک ا یا  سراسری از شررهدای  
مختل  کشور به تردران  مدیه ب  
بدا تداددمد  در مدقددابدل مداددلدد   
اسالمی خواهدان رسدیدیگدی بده  
بضعیت بازنشستگی دهرا هدزار  
کارگر بازنشسته صندعدت فدوالد  
شینی. بازنشستگان فوالد که از  
جددمددلدده از شددرددرهددای کددرمددان.  
اصددفددرددان. مشددرددی. مددبددارکدده.  
زیر ب. تب . سمندان. شداهدربد.  
سنگربد به ترران  میه اندی اعدال   
کرده انی که تا ح ول نتیاه بده  
تام  اعتراضی خدود در تدردران  

 ادامه مییهنی. 
  

کدندندیگدان خدواسدتدار لد دو    تام  
خددودگددردانددی صددنددیب  فددوالد.  
انتقال به صنیب  بدازنشدسدتدگدی  
کشوری. مکل  شین دبلدت بده  
اجددرای تددعددرددیات ب پددرداخددت  
مطالبات بازنشستگدان. پدرداخدت  

هدای    به مو د  حدقدو  ب هدزیدنده 
درمانی بازنشسته فدوالد شدیندی.  
بازنشستگان فوالد همهندیدن بده  

  ٩٢ بدودجده سدال    ٩ ت ویب بنی  
مددوجدددب  ن صددندددیب     کدده بددده 

بدازنشدسددتدگددی فددوالد از بزارت  
صنعت. مدعدین ب تدادارت جدیا  
شددیه ب مددندداددر بدده سددرگددردانددی  
بددازنشددسددتددگددان شددیه. اعددتددرا   
دارنی. در تام  همزمان معدلدمدان  
بازنشسته ب بازنشستدگدان فدوالد  
نیز بر افزایش حقو  بداالی خد   
 فقر ب درمان رایگان تاکیی شی. 

  
تامد  سدراسدری بدازنشدسدتدگدان  
فوالد در ترران ا یامی مدردم در  
مسیر تدادمدعدات ب اعدتدراضدات  
سددراسددری کددارگددران اسددت. در  

ندفدر از    ٠٨٨٨ دیماه سدال  دبدل  
بازنشستگدان صدنداید  فدوالد در  
نامه ای به بازرسی کار بدیلدیدل  

بیتر شرای  شرای  خود دست بده  
اعترا  زدنی. در اصدفدردان ندیدز  
کارگدران بدازنشدسدتده فدوالد در  
سالرای گذشته بارها دسدت بده  
تامدعدات هدزاران ندفدره زده اندی.  
بازنشستگدان  مدوزش ب پدربرش  
نیز در مررماه امسال همزمان در  

شرر دست بده تدادمد     ١٨ حیبد  
زده ب در  ذرماه نیز در تدردران ب  
دنی شرر دیگر تدادمد  کدردندی.  
بدازنشدسدتدگدان سدازمدان تدامدیدن  
اجتماعی ندیدز در تدردران بدارهدا  
تام  کرده ب خواهان رسدیدیگدی  

 به خواست های خود شیه انی. 
  

تدداددمددعددات مددکددرر ب سددراسددری  
بازنشستگان فوالد ب  مدوزش ب  
پربرش ب بازنشسدتدگدان سدازمدان  
تددامددیددن گددوشدده ای از ربنددی  
سدراسدری تددر شدین اعدتدراضددات  
کارگران ب زحمتکدشدان اسدت ب  
نشددان مددیددیهددی کدده در مددیددان  
بددازنشددسددتددگددان شددبددکدده هددای  
سراسری ب ربابد  گسدتدرده ای  
شکل گدرفدتده ب زمدیدنده بدرای  
متشکل شین  نرا در ایدن سدطدح  
هرده بیشتر فدراهدم شدیه اسدت.  
ب ت  ن است که بدازنشدسدتدگدان  
در سددطددح شددرددری ب کشددوری  
متشکل شونی. ماام  عمومدی  
خددود را تشددکددیددل دهددنددی ب بددا  
خددواسددت هددای سددراسددری کددل  
تبقه کارگر از جدمدلده افدزایدش  
دستمزد باالی خ  فدقدر.  زادی  
تشکل ب اعترا . ل و امدندیدتدی  
کردن اعتراضات. درمان رایدگدان  
ب تداد دیدل رایدگدان بده مدیدیان  
بیاینی ب همراه بدا خداندواده هدای  
خدددود تدددادددمدددعدددات هدددردددده  

  یرتمنیتری تشکیل دهنی. 
  

 حزب کمونیست کارگری ایران 
دسدامدبددر    ١٧ .  ٢٩٩١ دیدمداه    ٧ 

 ١٨٢٢ 
 

ادامه اعتراضاد کارگران کشت و 
 صنعت مهاباد در چادرها

دیماه بیش از سه هفدتده    ٢٩ امربز  
است که کارگران ماتم  کشدت  
ب صنعت مراباد بیربن ماتم  بده  

اندی. ایدن    نشانه اعترا  دادر زده 
کارگران می گوینی مذاکرات بدا  
کددارفددرمددا ب مددقددامددات مدداددلددی  

اسدت. خدواسدت ایدن    نتیاه بوده   بی 
مداه    ٢٢ کارگران پرداخت فوری  

دستمزد معو ه ب حق بدیدمده شدان  
اسددت. ایددن کددارگددران بدده دلددیددل  

اندی    سرمای شییی  تش ربشن کرده 

ب به صورت شیفتی ددردل ب یدا  
پنااه نفر در این ددادرهدا حضدور  

 دارنی. 
 

ماتم  صنعتی کشت ب صندعدت  
شدرکدت کشدت ب    ٤ مردابداد از  

صددنددعددت. مدداددتددمدد  دامددیاری ب  
صنعتی. سردخانه زمز . همدامدر   
مراباد تشکیل شیه است که هدم  

کدارگدر در  ٢٨٨ اکنون بدیدش از  
ماموعه مشد دول بده کدار  ٤ این  

هستنی. این کارگران بده اضدافده  
کددارگددران اخددراج شددیه بددیددش از  

میلیارد تومان مزد. مدزایدای  ١٨٨ 
شدرکدت  ٤ مزدی ب سنوات از این  

تلبکارنی. عدالبه بدر دسدتدمدزدهدا  
بیمه این کارگران پرداخت نشیه ب  
با مشکل تمییی دفتر دده هدای  
بددیددمدده شددان رببددربیددنددی.کددارگددران  
میگوینی تا ب تی پاسخ ندگدیدرندی  
به تام  ب اعدتدرا  خدود ادامده  

 خواهنی داد. 

 از مواست و اعتراض کارگران کشت و صنعت مهاباد  حمایت کنیم. 
اعالم کنیم؛ دولت باید فوری حقوق های پردامت نشده و مطالباد مزدی بریرش از 

 کارگر کشت و صنعت مهاباد  را پردامت کند! ٤٤٤
دیدار و سفر به مح  تجمع  کارگران کشت و صنعت مهابراد  ترقرویرت عرمرلری ایرن 

 مبارزه است
حضور مانواده های کارگران  کارگران کشت و صنعت مهاباد فاکتور تعییرن کرنرنرده 

 برای به پیروزی رساندن این اعتراضاد، است.
هم اکنون کارگران کشت و صنعت مهاباد در کنار هم اعتراض مشترک و مرترحردانره 
ای را هدایت میکنند. متکی کردن این تجمع اعتراضی به جرلرسراد مرجرمرع عرمرومری 
اراده و قدرد اعتراضاد کارگران را باال برده و در تقویت اعمال اراده جمعری برر 

 توان و قدرد اعتراض میفزاید.
از طریق جلساد محمع عمومی، مانواده ها و  مردم شهر مهاباد و فعالین کرارگرری 

 و معلمان و دانشجویان را دعود کنید در تجمع اعتراضی شرکت کنند.   
پیام های حمایتی و محکوم کردن اعمال مزورانه دولت و نهادهای دولتی، از طرف 
کارگران کشت و صنعت در سطح سراسری، فعالین و سخنگویان کارگری، تشک  های 
معلمان و دانشجویان در شرایطی که بیش از سه هفته از اعتراضاد مداوم کارگران 
سپری شده، فاکتور مهمی در تقویت مواستهای کارگران  کارگرران کشرت و صرنرعرت 

 مهاباد، است.
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 ٥صفحه  

 محمد کاظمی
طبقه کارگر، استبداد اسالمی و 

 انقالب کارگری
 بخش یکم

ب دتدی    ١٧ دربابوبه انقالب سال  
کددارگددران شددرکددت نددفددت بددا  
اعت ابدات خدود پدا بده عدرضده  
مبارزه گذاشتنی بشعدار "کدارگدر  
نددفددت مددا رهددبددر سددرسددخددت مددا"  
درهمه جا تنین افکن شدی هدمده  
مییانستدندی کده اتدفدا  مدردمدی  
درربنددی انددقددالب ر  داده اسددت.  
اتفا دی کده ندردایدتدا مدندادر بده  
سرنگونی استبیاد سلطنتی شدی.  
اما بزبدی اسدتدبدیاد سدلدطدندتدی  
جای خود را به استبیاد اسالمدی  

سددال از  ن    ٩٠ داد.  اکددنددون  
ربزهددای پددرشددکددوه مددیددگددذرد.  
جددامددعدده ایددران بدداردیددگددر  بسددتددن  
تاوالت ع یمی اسدت. بلدی تدا  
 ندداددایددئددکدده بدده مددخددالددفددیددن  
مدددارکسدددیدددسدددت ب گدددرایدددش  
سوسیالیستی دربن تبقه کدارگدر  
برمیگردد سوال اصلی ایدن اسدت  
که کارگران بعنوان یک تدبدقده  
دگونه میتواننی نه تنرا رهدبدری  
انقالب  درمرحله سرنگونی رژیدم  
جمروری اسالمی بدعدندوان یدک  
رژیددم  اسددتددبددیادی بددا  ددوانددیددن  
مددتددادداددر اسددالم ی را بددرعددرددیه  
بگیرنی. بدلدکده بدتدواندندی مدبدارزه  
برای سرندگدوندی رژیدم اسدتدبدیاد  
اسالمی را به مدبدارزه ای بدرای  
انریا  ند دا  تدبدقداتدی ب ایداداد  
جامعه سدوسدیدالدیدسدتدی تدبدییدل  
کننی. . من با مراجعه به اصدول  
ب مددتددیبلددوژی مددارکسددیددسددتددی  
استیالل خواهم کدرد کده تدبدقده  
کارگر نه تندردا رسدالدت. تدواندی  
بپتانسیدل اندردیا  رژیدم سدرمدایده  
داری را دارد بدلدکده ایدن تدبدقده  
درتی سالرا مبارزه خود درجردان  
اهرمرای عملی برای  ایدن کدار  
را نیز بوجود  برده است. مدن هدم  
دنین سدعدی مدیدکدندم کده ایدن  
مسله را ربشن کنم کده بیدیدفده  

سرنگونی رژیم استبیاد اسدالمدی   
درایران بدا بیدیدفده اندردیا  ند دا   

سرمایه داری ب ایداداد جدامدعده  
سوسیدالدیدسدتدی عدلدیدرغدم درهدم  
تنییگدیدشدان دبیدیدفده مدتدفدابت  
هستنی. باینکه  پیشدربان تدبدقده  
کارگرب یک حزب کمونیدسدتدی  
بایی بتواننی در تدی مدبدارزه  بدا  
رژیم استبیاد اسالمی بدیدشدتدریدن  
نیدرب را بدرای پدیدشدربی تدبدقده  
ددددقددددالب   کددددارگددددر بددددرای ان

 سوسیالیستی بسی  کنی.    
 

رسالت تاریدخدی تدبدقده کدارگدر  
دربر راری سوسیالیسم: مانیفسدت  
کمونیست بربشنی نشان مدیدیهدی  
کدده سددرمددایدده داری کدده خددود  
زمانی اندقدالبدی بدود اکدندون بده  
سیی اسداسدی بدرای پدیدشدرفدت  
بتمین تدبدییدل شدیه اسدت. بایدن  
تنردا تدبدقده کدارگدر اسدت کده  
میتدواندی بدالد دو کدارمدزدی کده  
اسا  ب پایه ن ا  سرمدایده داری  
است بررگونه استکدمدار انسدان از  
انسددان پددایددان دهددی. الددبددتدده ایددن  
رسالت تاریخی نده مدنداد در بده  
جددددوامدددد  سددددرمددددایدددده داری  
درکشورهائی با صنعت پیشرفتده  
بددلددکدده شددامددل حددال ربسددیدده  

.کشوری دهقانی بدا تدبدقده ای   
کارگری به مراتب ضعیفتدراز  ن  
کشدورهدا. ندیدز مدیددشدود. لددندیددن  

درجدددددزبه      ٢٩٨٤ درسدددددال  
دمددددوکددددراسددددی پددددربلددددتددددری  
بدمدوکدراسددی بددورژبائدی  تداددت  
عددنددوان   پددربلددتدداریددا ب انددقددالب   
بب تی که تبقه کدارگدررب  را  
برای انقالب  ریب الدو دوع  سدال  

 ماده میکرد مینویسدی: "    ٢٩٨١ 
تبقه کارگر هیفرای عد دیدم ب  
تاریخی را دردسدتدور کدار خدود  
 ددرارداده اسددت:  زادی بشددریددت  
ازهرگونه ستم ب اسدتدکدمدار انسدان  
ازانسددان". الددبددتدده ایددن  مددادگددی  
ازن ر لدندیدن نده یدک  مدادگدی  
ن ری ب تئدوریدک بدلدکده یدک  

 مادگی عمدلدی بدود: " هدردده  
زمان اندقدالب ندزدیدکدتدرمدیدشدود.  
هرده جنبش مشدربتده خدواهدی  
بی شتر شیت مدیدابدی. بده هدمدیدن  
نسبت بایسدتدی حدزب پدربلدتداریدا  
سرسختانه اسدتدادکدا  تدبدقداتدی  
خود را حفظ کنی بهرده کدمدتدر  
اجدازه دهدی کدده خددواسددتده هددای  
تبقاتیش درمیان انبوه شعدارهدای  

 دموکراتیک بکنار زده شود". 
توان بپدتدانسدیدل تدبدقده کدارگدر  
درانددرددیا  ندد ددا  سددرمددایدده داری:  
تبقه کدارگدر تدوان ب پدتدانسدیدل  
برای اناا  این رسدالدت تداریدخدی  
را از کدداددا کسددب مددیددکددنددی؟  
درایناا هم جواب مانیفست بدیدش  
از هراستیالل دیگری  ان  کندندیه  
است. مانیفدسدت مدیدگدویدی کده  
شرط اساسی برای ادامه حدیدات  
ب سددلددطدده بددورژبازی تشددکددیددل  
سددرمددایدده ب تددراکددم  نسددت. امددا  
سرمایه برمراه رشی ب تراکدم خدود  
تبقه کارگر. تبقه ای اندقدالبدی  
ب متراکم را نیز تولیدی مدیدکدندی.  
ازاین رب بدورژبازی ددیدزی کده  
بدیدش از هدرددیدز دیدگدر تدولدیددی  
میکنی گورکنان خود بدورژبازی  
اسدددت. " سدددقدددوط بدددورژبازی  
بپیربزی پربلتاریا بدطدور یدکدسدان  

 اجتناب ناپذیر است".  
 

ابررزار طرربررقرره کررارگررر 
برای انرقرالب کرارگرری 

 کدامند؟
تا ایدندادا ایدن مسدلده را مدورد    

بررسی  درار دادیدم کده رسدالدت  
ندداددات بشددریددت ازهددر سددتددم ب  
استکمار انسدان از انسدان بدردبش  

تبقه کارگر که خدود مداد دول   
نددد دددا  سدددرمدددایددده داری اسدددت  
میباشی. هم دنین گدفدتدیدم کده  
تبقه کارگر بدعدلدت جدایدگداهدش  
درتولیی ن ا  سرمایده داری تدوان  

ب پتانسیل انادا  ایدن کدار دارد.  
بلی سوال اصدلدی درایدندادا ایدن  
است که تبقده کدارگدر بدا دده  
ابزاری بایی این رسالدت تداریدخدی  

جدامدعده ای  -را درجامعده ایدران  
که تات سیطره بحشیتریدن رژیدم  

  -های استبیادمذهبدی   دراردارد 
به اناا  برسانی. شایی جدواب ایدن  
سوال نیز مورد توافدق خدیدلدی از  
مددارکسددیددسددتددرددا بدداشددی: حددزب  
کموندیدسدتدی ب تشدکدالت تدوده  
ای. بلی درایدن بداره کده یدک  
حزب کمونیستی ب تشدکدل تدوده  
ای ده هست یک اتدفدا  ند در  
بجود نیارد. من درایدندادا سدعدی  
مددیددکددنددم درکددم ازجددایددگدداه ایددن  
دبتشددکددل ببددخدد ددو  درکددم از  
ارتباط تنگا تنگ  نرا را مطدر   

 کنم.  
 حزب کمونیستی:

تبقه کارگر درجنگ بدا ند دا     
سرمایه داری احدتدیداج بده یدک  
حزبی مدارکسدیدسدتدی دارد کده  
بتوانی تبدقده کدارگدر را درتدمدا   

ند دری    -عرصه های اییئولژیک 
ب سیاسی بفرهنگی نمایدندیگدی  
کندی. ایدن بیدیدفده یدک حدزب  
کدمددونددیددسددتددی اسددت کدده دالیددل  
عربج ب بقیرت رسدیدین اسدالمدی  
سیاسی درمنطدقده ب جدندگدردای  
خانمانسوز دراین منطقه را بدمدرد   
نشان دهی. درمقابل انواع ب ا سدا   
خرافدات بسدمدومدی کده هدر  ن  
دسدتددگداهددای تددبددلدیدد داتددی ندد ددا   
سددرمددایدده داری بددخددورد مددرد   
مددیددیهددنددی  لددتددرندداتددیددو انسددانددی  
 بسوسیالیستی خود را ارایه دهی. 

یک حدزب کدمدوندیدسدتدی هدم    
دنین بایی  ادر باشی کده  تدمدا   
توان ب انرژی مبارزاتی کارگدران  
را بمکابه جویبارهائدی درربدخدانده  
ای بزر  ب خربشان جم   بری  
کرده ب نرا برای سرنگدوندی ند دا   

سرمایه داری بکارببدرد. رهدبدری  
ن ری ب رهبری عدمدلدی  -سیاسی 

مبارزات کدارگدران دبپدییدیه ای  
ب اهر مسدتدقدل امدا بدایدی درهدم  
تنییه باشنی. اگدر  دراراسدت کده  
تئوری انقالبی راهدندمدای عدمدل  
انقالبی باشی بایی    حامالن  ایدن  
تئوری انقالبی درمیان کدارگدران  
باشنی. بعبارتی دیگر این درسدت  

است که یک حزب کمونیسدتدی   
اساسا تشکل کدارگدران رادیدکدال  
ب سوسیالیست مارز بده تدئدوری  
مارکسیستی است بلی اگر ایدن  
 شر ارتدبداط ندزدیدکدی بدا تدوده  
کارگران نیاشدتده بداشدندی هدرگدز  
نمیتواننی توده های کدارگدران را  
باربحیه سدوسدیدالدیدسدتدی پدربرش  
داده ب تدبددقده را بددرای جددنددگ  
نرایی  ماده کدندی. اجدازه دهدیدی  
که درایناا بامکالی من ور خدود  
را ربشنتر بدیدان کدندم. کدارگدران  
درمددبددارزه ربزمددره خددود اسدداسددا  
برای بربدود بضدعدیدت کداری ب  
ا ت ادی خود مبارزه میدکدندندی.  
امددا ایددن بیددیددفدده کددارگددران  
سوسیالیست اسدت درحدالدی کده  
سددعددی مددیددکددنددنددی  دررا  ایددن  
مبارزات  درار بدگدیدرندی بده تدوده  
کارگران بیدامدوزندی کده   ندهده  
دراین مبارزات بیش از شدکدسدت  
ب یا  پیربزی اهمیدت دارد جدمد   
 بری نیرب بدرای حدمدلده ندردایدی  
برای ل و کارمزدی ب سرنگدوندی  
ن ا  سرمایه داری اسدت. اسداسدا  
از ایددن تددریددق اسددت کدده یددک  
حزب کمدوندیدسدتدی ب کدارگدران  
سوسیالیست عضو دنین حدزبدی  
میتواننی با گرایش رفرمیستی .  
ده دردربن تبقه کارگدر ب دده  
درجامعه. که سعی میکنی تدمدا   
انرژی ب توان مبارزاتی کارگدران  
را درجدددرددت افددزایدددش حدددقدددو   

 نادیزی درداردوب ن ا   
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 ٦ از صفحه        

  ٠ ازصفحه  
سددرمددایدده داری مددندداددر  کددنددی  
مبارزه کننی. اساسا ازایدن تدریدق  
است که یک حزب کمونیسدتدی  
میتوانی هر مبدارزه ا دتد دادی را  
به مکدابده سدندگدری بدرای جدمد   
 موری نیرب ب برای تاییی  دوای  
تددبددقدده کددارگددر بددرای انددقددالب  

 کارگری به کاربگیرد.  
 تشک  توده ای:

 نددهدده مسددلددم اسددت ب تدداریددخ    
مبارزات کارگران درن ا  سرمدایده  
داری نشان داده اسدت کدارگدران.  
با ب یا بیبن حزب کدمدوندیدسدتدی.  
برای بربدود بدخدشدیدین بضدعدیدت  
زنددیگددی خددود درهددمددیددن ندد ددا   
سددرمددایدده داری ددداره ای بدداددز  
مبارزه ای مدتدادی ب مدتدشدکدل  
نیارنی. بردمدیدن جدردت اسدت کده  
هرجا  فدرصدتدی پدیدیا کدرده اندی  
برای این مبارزه متای دسدت بده  

تشک یل تشکالت تدوده ای خدود  
زده انی. درجامعه ای مدکدل ایدران  
کدده  ایددادداد هددرگددوندده تشددکددل  
کارگری مدمدندوع اسدت هدمدواره  
شبکه ای از فعالین کارگدری ب  
تشددکددالت فددعددالددیددن  کددارگددری  
جدددای تشدددکدددالت تدددوده ای  
کارگری را گرفدتده اندی. بدعدالبه  
بددعددلددت مددمددنددوع بددودن تشددکددالت  
کارگری اعت اب بعنوان یدکدی  
از مرمترین بسایل مدتدادی کدردن  
کارگران .هردنی بطور مدو دتدی.  
برای  مذاکدره   ب  ددانده زندی   
کارگران بدا کدارفدرمدایدان عدمدل  
کرده اسدت. کدارگدراندی کده از  
تشکیل تشکالت کارگدری خدود  
مادرب  هسدتدندی دداره ای بدادز  
اعت اب ده درشدکدل خدوابداندین  
تولیی بده در شدکدل تد داهدرات  
بتامعات درخیابان ب یا درمدقدابدل  
دستگاهای دبلتی نیارندی. درایدن  
جا بایی  یری براهمیت اعدتد داب  

بخ و  درکشوری مدکدل ایدران  
که در ن کارگران بدا شدییدیتدریدن  
نددوع سددرکددوب مددواجدده هسددتددنددی  

 مکث کنیم. 
 

اعت اب ب   اژدهای انقدالب  :    
ما باالتر به این اشاره کردیدم کده  
درهر مبارزه برای بربود بضعدیدت  
ا ددتدد ددادی کددارگددران. رهددبددران  
رادیکال ب سدوسدیدالدیدسدت تدالش  
میدکدندندی تدوده کدارگدران را بدا  
ربحیه سوسیالیسدتدی کده هدمدان  
 ماده کردن کارگدران بدرای لد دو  
کارمدزدی اسدت پدربرش دهدندی.  
پربسه اعدتد داب یدکدی از ایدن  
 کددال  هددای  مددوزشددی  اسددت.  
من درایناا خوانندیگدان عدزیدز را  
به نوشته مدعدرب  لدندیدن  دربداره  

بده    ٢٠٩٠ اعت اب  کده درسدال  
رشته تاریر در میه است مدراجدعده  
مدیدیهدم. ب دتدی ایدن نددوشدتده را  
میخوانی انگار لنین ایدن ندوشدتده  

را بددرای کددارگددران ایددران تدداددت  
سیطره جمروری اسالمی ندوشدتده  

 است. 
 

اعت اب نه تنرا مدادلدی بدرای     
پربرش سوسیالدیدسدتدی کدارگدران  
بلکه هم دنین مالی برای ابدراز  
 یرت تبدقداتدی کدارگدران بدرای  
سرنگونی ن ا  تبقاتی است. مدا  
در سمت  توان بپدتدانسدیدل تدبدقده  
کارگردر برانیازی ن دا  سدرمدایده  
داری  ب به نقل از مانیدفدسدت بده  

ایددن مسددلدده اشدداره کددردیددم کدده   
سرمایه برمراه رشی ب تراکدم خدود  
تبقه کارگر. تبقه ای اندقدالبدی  
ب متراکم را نیز تولدیدی مدیدکدندی.  
ازاین رب بدورژبازی ددیدزی کده  
بدیددش از هددرددیددز دیدگددر تدولددیددی  
مدددیدددکدددندددی گدددورکدددندددان خدددود  
بدددورژبازیسدددت. اعدددتددد دددابدددات  
کارگری بخ دو  اعدتد دابدات  
درمراکز مرم صدندعدتدی صدادنده  

ای از ابراز  دیرت ایدن گدورکدان  
ن ا  سرمایه داری. تبلورب گوشده  
ای از بی  بربکردن کدارفدرمدایدان  
مفتخورب صدادنده ای از تدو د   
کارمزدی است. بی جرت نیسدت  
کدده لددنددیددن درجددزبه   دربدداره  
اعت اب  از  ول یکی از بزاری  
داخلی  لمان  ن زمان مینویسی :"  
درپشت هدر اعدتد دابدی اژدهدای  
انقالب خوابییه است" . ب بداز هدم  
بیارت نیست که لدندیدن از  دول  
سددوسددیددالددیددسددت هددا ازاعددتدد دداب  
بعدندوان  مدکدتدب جدندگ   یداد  
مددیددکددنددی." مددکددتددبددی کدده در ن  
کارگران یاد مدیدگدیدرندی کده بدا  
دشددمددنددانشددان بددرای  زادی تددمددا   
مرد . تما   ندردایدی کده زحدمدت  
میکشندی. اززیدر یدو  مدامدوریدن  

 دبلت ب سرمایه جنگ کننی" 
 ادامه دارد 

 
زنیان ب بثیقه جعفر ع یدم زاده ب  
شاپور احساندی راد را فدوری ب  
بیبن  یی ب شرط ل و شدیه اعدال   

کددنددی. امددا کددارگددران. خددانددواده  
هایشان. فعالین جنبش کدارگدری  
ب کل جدامدعده ددندیدن تدوهدمدی  
نسددبددت بدده دادسددتددانددی نددیارنددی.  

خواست افزایش دسدتدمدزدهدا کده  
اکنون درار پن  بدرابدر زیدر خد   

ب    ٩٢ فقر  رار دارد. بدرای سدال  
خواست پایان دادن بده اتدردامدات  

پوچ ب بدی سدر ب تده امدندیدتدی  
علیه فعالین کدارگدری ب دیدگدر  
فعالین جنبشرای اجتماعی را بدا  
برپایی اعدتدراضدات ب تدادمدعدات  

گسترده ب  یرتدمدندی مدیدتدوان بده  
 کرسی نشانی. 

   ٩١ دی    ٢٨ 
  ١٨٢٢ دسامبر    ٩٨ 



٤٩٣٥ دی  ٤٠  کارگر کمونيست  6 

 ٥ صفحه 

 عبدل گلپریان 

 متهم در مقام شاکی! 
 

بددنددا بدده گددزارش اتدداددادیدده  زاد  
کارگران ایران. هنوز سده مداه از  

ساله جعفر ع یدم    ٢٢ ماکومیت  
زاده ب شدداپددور احسددانددی راد در  
شعبده ابل دادگداه اندقدالب سدابه  
نگدذشدتده اسدت کده دادسدتداندی  
ترران. مالک کدارخدانده ندورد ب  
لوله صدفدا را مدتدردم ا دتد دادی  
مددعددرفددی ب از م ددادره ایددن  
کددارخدداندده ب بددرخددی دیددگددر از  
شرکترای مدتدعدلدق بده رسدتدمدی  
صفدا خدبدر داد. رسدتدمدی صدفدا  
شاکی این دب فعال کارگری در  
پربنیه  نان در شدعدبده ابل دادگداه  
انقالب سابه بود. شاپور احسداندی  
راد ب جعفر ع یم زاده اردیبردشدت  

بدیندبدال اعدتد داب    ٩٤ ماه سدال  
کارگران کارخدانده ندورد ب لدولده  
صفا ب حدمدایدت از خدواسدتدردای  
کددارگددران ایددن کددارخدداندده. بددا  
شکایت رستمی صفا بازداشدت ب  

  ٢٢ در حال حاضدر هدر کدیا  بدا  
سدال حدکددم زندیان مددندتد در رای  

 دادگاه تاییی ن ر هستنی. 
از سوی دیدگدر بدندا بده گدزارش  
خددبددر گددزاری فددار : "دادسددتددان  

  ٢٨٨ هدزار ب    ١ ترران از اندتدقدال  
میلدیدارد تدومدان از امدوال گدربه  
رستمی صفا به باندک پدارسدیدان  

 خبر داد" 
 

حقایقی بلو انی  اما گدویدا تدر  
از ایددن را نددمددیدشددود در اخددتددیددار  
افکار عمومی در جدامدعده  درار  
داد. این تندردا مشدتدی از خدربار  
است که در ایران تات حاکمدیدت  
الشددخددوران اسددالمددی سددود ب  
سددرمددایدده نددرددادیددندده شددیه اسددت.  
رستمی صفاها اعضدای شدبدکده  
ها ب بانیهای مافیایی حکدومدت  

اسالمی هستدندی. کدم ندیدسدتدندی  
کارفرمایانی که از  بل دستدرند   
کارگران ب با همکاری ب حمایدت  
دبلت به ثربترای ناومدی دسدت  
یددافددتدده انددی.  نددان در کددنددار  
کدداربدددیسدددتددان  دددوه  ضدددائدددیددده.  
دادستداندی ب دیدگدر مدفدتدخدوران  
اسددالمددی. هسددتددی جددامددعدده ب  
دسترن  کارگران را در بانکردایدی  
که با همکاری شرکای دزدشدان  
در دبلت ب حکومت انباشدتده اندی  
باال میکدشدندی. دسدت بده دسدت  

مدیدلدیدارد    ٢٨٨ هدزار ب    ١ شین  
تومان از رستمی صفا به بداندک  
پارسیان ب یا بلعکد . هسدتدی ب  
دسترن  کارگرانی اسدت کده بدا  
هددر گددوندده صددیای اعددتددرا  ب  
ندارضددایددتددی بددرای حددق خددواهددی  
شان.  نان را با اترامات باهدی ب  
نخ نمدای امدندیدتدی ربانده زندیان  

 میکننی.   
 

به عندوان ندمدونده.   دادستان ترران  
به ا یامات اخدیدر دادسدتداندی در  
پربنیه گربه رستمدی صدفدا اشداره  
کرده ب میگویی: "نامبرده یدعدندی  
رستمی صفا. شش تا هفدت هدزار  
میلیارد بیهی بانکی با احتسداب  
خسارت تأخیر تادیه داشته ب پد   
از دستگیری ب بدازداشدت ابلدیده.  
 ول همکاری داد ب در این راستدا  
اموالی را به بانک منتقل نمدود.  
اما با  زادی از تریق تودید   درار  
بثیقه. در مدقدابدل اسدتدرداد بجدوه  
بانک مقابمت نمود که پد  از  
بددازداشددت مدداددید بددا اعددطددای  

هدزار    ١ بکالت رسمی. تا کندون  
میلیارد تومان از امدوال     ٢٨٨ ب  

خود را به بانک پارسیان مندتدقدل  
نددمددوده اسددت. دادسددتددان تددرددران  

اح اء برخدی از امدوال مدندتدقدل  
شیه به شداکدی در پدربندیه گدربه  

هدای    رستمی صفا شامل کارخانه 
ذبب نورد البرز تداکسدتدان. صدفدا  
تددو . گددالددوانددیددزه سددربش ری.  
گربه صدندعدتدی  مدل ب شدرکدت  
صنعتی تولییی استاد جمدعدا  بده  

مدیدلدیدارد تدومدان. از    ٧٢٨ مبلغ  
انتقال کارخاندادات ندورد ب لدولده  
صددفددا. نددورد ب پددربفددیددل سددابه.  

های فلزی صفا ب ساختدمدان    سازه 
دفددتددر مددرکددزی با دد  در بددلددوار  

  ١ کشابرز در ماموع بده مدبدلدغ  
میلدیدارد تدومدان بده    ٩١٨ هزار ب  

بانک پارسیان خبر داد. جدعدفدری  
ددندیدن بده تدوافدق     بادی هدم   دبلت 

میان بانک ب مترم در خ دو   
انتقدال شدرکدت ندورد ب پدربفدیدل  
ادبیکو با   در ابدویدبدی. زمدیدن  
متعلق به شرکت کاربن با د  در  
استان خوزستان ب شدرکدت کشدت  
ب صدددندددعدددت صدددفدددا با ددد  در  
مامود باد در مادمدوع بده ارزش  

مددیددلددیددارد     ٤١٨ یددک هددزار ب  
تددومددان اشدداره کددرد ب افددزبد:  

های مدربدوط بده ایدن    نامه   بکالت 
هددا از جددانددب    امددوال ب شددرکددت 

مددالددکددان امضددا شددیه ب حسددب  
توافق. اموال مذکدور بده صدورت  

گدردیدی    باگدذار       طعی به بانک 
که جم  این امدوال پدند  هدزار ب  

صی میلدیدارد تدومدان اسدت.    یک 
بی افزبد انتقال اموال نامبرده بده  
بانک از تریق اعطای بکالت ب  
در  الب عقی صلدح یدا اجداره بده  

 شرط تملیک اناا  شیه است" 
 

حددکددومددت اسددالمددی ب جددیددره  
خددوارانددش در دادسددتددانددی تددرددران  
هدیدهدگدونده دعددوایدی بدا امدکددال  

رستمی صفداهدا ندیارندی. کدافدی  
اسدت رسددتددمدی صددفددا یددا دیددگددر  
کارفرمایان  ول همکاری داده ب  
بخشی از دسدتدرند  ددندابل شدیه  
کارگران را بده بداندک تدادویدل  
دهنی  نگاه می تواننی بدا  رامدش  
خاتر راسدت راسدت راه بدربندی ب  
علیه فعالین کارگدری شدکدایدت  
نامه هدای جدییدیی بده دادگداه  

 ارائه دهنی.  
 نهه که به عدندوان امدوال گدربه  
رستمی صفا از سوی دادسدتداندی  
برشمرده شیه. امدوال مدرد  اسدت.  
سودهای حداصدلده از ایدن امدوال  
دسترن  کدارگدران اسدت کده در  
صددورت شددکددایددت ب اعددتددرا   
کددارگددران از بددانددیهددای دزد.  
فعالین کارگری تدوسد  شدبدکده  
ای مافیدایدی بدندا   دادسدتداندی  
ترران با اتدردامدی تدادت عدندوان  
"امنیت ملی" در جایدگداه مدتدردم  

  رار داده میشونی. 
کارفرمایان. نمایندیگدان دبلدت ب  
ندردادهدای  ضددایدی  ن دسدت از  
مترمان درجه ابلی هسدتدندی کده  
هستی جامعه. زمینرا. کدارخدانده  
ها ب شرکترای متعدید ب دیدگدر  
مددراکددز تددولددیددیی تددوسدد  ایددن  
مددفددتددخددوران غضددب شددیه اسددت.  
میلیاردها تومان را ربزانه بدادیدب  
میزننی ب با نا   اندون ب امدندیدت.  
جامعه ای هشتاد مدیدلدیدوندی را  
در فقر. ناامنی ب فدالکدت  درار  

 داده انی. 
 

تالشرای کارفرما ب هدمدیسدتدی  
دادستانی بدا اب عدلدیده فدعدالدیدن  
کارگری را بایدی بدا اعدتدراضدات  
 یرتمنی ب متشکل کدارگدری در  
جددای با ددعددی خددود  ددرار داد.  

مترمان اصدلدی در پدربندیه هدای  
 دددطدددور دزدی عدددبدددارتدددندددی از  
کارفرمایان. نمایندیگدان دبلدت ب  
دیگر کاربیسدتدان  دوه  ضدائدیده.  
داستانی ب دیگر  یت الدلده هدای  
مددفددتددخددور اسددالمددی. شدداکددیددان  
با ددعددی کددارگددران. فددعددالددیددن  
کددارگددری ب دیددگددر فددعددالددیددن  
جنبشرای اعتراضی علیده بضد   
موجود هستنی که بعنوان نمایدندیه  
ب سددخددنددگددویددان اکددکددریددت مددرد   
شدددایسدددتدددگدددی ب مشدددربعدددیدددت  

 دادخواهی کل جامعه را دارنی. 
کدددارگدددران در اعدددتدددراضدددات ب  
تامعات ربزانده خدود در مدراکدز  
کددارگددری. مددقددابددل نددرددادهددای  
حکومتی ب در خدیدابداندردا بدایدی  
بتواننی متای ب  یرتمنی همدراه بدا  
خانواده هایشان علیه این متردمدان  
اصلی به مییان بیایدندی. خدواسدت  
افزایش دستمزدها ب برداشته شدین  
اتددرددامددات باهددی امددنددیددتددی دب  
خواست اصدلدی در کدندار دهدردا  
خواست ب مطالبه دیدگدر جدندبدش  
کارگری ب کل ندیدربی کدارکدن  
جامعه است. سدایده شدو  ب ضدی  
کارگری احکا  امنیتی بدایدی از  
بدداالی سددر فددعددالددیددن کددارگددری  
برداشته شود. ماکومدیدت زندیان  
جعفر ع یم زاده. شاپور احسداندی  
راد. اسددمداعددیدل عدبددیی. بددردنددا   
ابددراهددیددم زاده ب دیددگددر فددعددالددیددن  
کارگری ب اجتماعدی بدایدی لد دو  
شددود. دادسددتددانددی تددرددران اگددر  
شدریدک ددنددابل ب دزدی گددربه  
رستمی صفا نیست ب اگر ریگدی  
به کفش نیارد میتوانی ب بایدی بدر  
اسددا  ارائدده گددزارش پددربندددیه  

 رستمی صفا ب گربه اب حکم  
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 ٨ صفحه   

 منصور حکمت
بخش پایانی از مبحث "سیاست سازماندهی ما در میان کارگران" 

بنابراین با توجه به این مقدیمدات.  
سددیدداسددت سددازمددانددیهددی مددا را  
میتوان در دندی حدکدم خدالدصده  

 کرد:  
سازمانیهی حزبی تابدعدی از    -٢ 

موجودیت ب  دیرت یدک تدید   
رادیکال ب سوسیالیست در مدیدان  
رهددبددران عددمددلددی کددارگددری ب  

 کارگران مبارز است.  
ایددن  شددر بجددود دارد ب بددایددی  
منسام ب خود گاه بشود. بدخدش  
مدردمددی از فدعددالدیدت مدا ندایددر  
برگسترش این تدید  ب انسدادا   
سیاسی ب ن ری بخشیدین بده  ن  
است. این  شر بدایدی خدود را بدا  
سنترا ب ن درات ب سدیداسدتدردای  
خود از سایر گدرایشدات در دربن  
تبقه کارگر تدمدیدز بدیهدی. مدن  
مددیددگددویددم "تددمددیددز بددیهددی" ب ندده  
"تفکیدک کدندی" بدرای ایدندکده  
مییاندم ندگدرش خدرده بدورژبائدی  
حدداکددم بددر دددچ ایددران ددده  
سکتاریسمی را از یدک ددندیدن  
بیانی نتیاه میگیرد. این تدید   
بایی بیانی که فر ش در فدکدر ب  
در صددادندده عدمددل سددیدداسدی بددا  
جدددریددداندددات رفدددرمدددیدددسدددت ب  

 سنییکالیست ب غیره دیست.  
این حکم بر این تاکیدی مدیدکدندی  
که حزب را م دندوعدا ندمدیدتدوان  
ایااد کرد. حزب بدا فدراخدواندین  
 حاد کارگری به حدزب سداخدتده  
نمیشود. بدلدکده هدر  دیر تدید   
رادیکال ب سوسیالیست در تدبدقده  
کارگر  وی باشی بدردمدان درجده  
یک حزب کمدوندیدسدت  دوی ب  
رادیکال مدتدشدکدل از کدارگدران  
میتوانی در جامعه بجدود داشدتده  
باشدی. ایدن دب با دعدیدت بده هدم  
مربوتنی ب متقابال بر هدم تداثدیدر  
میگذارنی. هر  یر تید  رهدبدران  
کارگری ب کدارگدران مدبدارزی  
کدده فددر  خددود را در افددق ب  
دبرنددمددا. در تدداکددتددیددک ب در  
ابلویترا. در سنتدردا ب ارزشدردای  
مددبددارزاتددی بددا سددایددر گددرایشددات  

مییانندی.  دویدتدر بداشدی سداخدتدن  
یک حدزب کدارگدری رادیدکدال  

 مقیبرتر است.  
اگددر کسددی از مددن بددخددواهددی  

ای حددزبددی در مددنددطددقدده ب    حددوزه 
شرری ایااد کنم سدوال ابل مدن  
این خواهی بود کده ابضداع  ندادا  
دگونه است؟ سدابدقده مدبدارزات  
کارگری در مدندطدقده ددیدسدت؟  
کیا  گرایش در میدان کدارگدران  
 ن مدندطدقده ب یدا رشدتده  دویدتدر  
اسدت؟ ب سددوسددیددالددیددسددم ب خدد   
مشددی رادیددکددال دربددیددن رهددبددران  
کارگری  ناا ده نفوذ عمومدی  
دارد؟ اگر پاسخدی کده بده ایدن  
سواالت پدیدیا مدیدکدندم مسداعدی  
باشی  نگاه دبرندمدای مسداعدیی  
را بددرای تشددکددیددل کددانددونددرددا ب  
سلولدردای حدزبدی پدیدش بدیدندی  
میکنم ب اگر نباشی  طدعدا کدار   
را با تدوجده بده ایدن داده هدا از  
سطح دیدگدری شدربع مدیدکدندم.  
رشی حزب کمونیست متناسب بدا  
بسعت مابه ازاء اجتماعی  ن در  

 دربن تبقه خواهی بود.  
رابددطدده سددیدداسددی تددیدد     -١ 

کارگدران کدمدوندیدسدت بدا حدزب  
کمونیسدت ایدران بدایدی تدادکدیدم  

 شود. 
این  شر بایی حزب کمونیدسدت را  
بتیری  بعنوان جریان حدزبدی خدود  
 بول کنی. این جمله بایدی بصد   
حددال بددخددش زیددادی از رهددبددران  
کارگری باشی که: "اگر بخواهدم  
میان احزاب انتدخداب کدندم. مدن  
خود را به حزب کمونیسدت ایدران  
نزدیک مییانم". این بدند در مدن  
تما   ن پیونیی است که در ایدن  
مرحله بایی بدوجدود بدیدایدی. اگدر  
بددخددش بسددیددعددی از رهددبددران  
کارگری ایدن را بدگدویدندی. هدر  

ای هم بینبال  ن بدگدذارندی.    تب ره 
که مکدال ایدن یدا  ن بجده کدار  
حزب عیب دارد. به اعتدقداد مدن  
این یدک پدیدربزی اسداسدی در  
ایران خواهی بود ب کمونیسم ایدران  

را در یک  یمی تشکیل یدک  
حزب کمونیستی کارگری. کده  
خددالء  ن در تددمددا  تددول تدداریددخ  
معاصر ماسو  بوده اسدت  درار  
مییهی. در صورتی کده ددندیدن  

ای امربز بدوجدود بدیدایدی.    نزدیکی 
ای ندزدیدک. هدندگدامدی    در  تیه 

ای اعتالء پیدیا    که مبارزات توده 
ای از  زادی عدمدل    کنی ب درجه 

برای فعالیت کمونیستی بدوجدود  
بیایی. این بخش پا جلو میدگدذارد  
ب این حزب را دیگر کامدال مدال  
خود میکنی. در ایدن مدیدان هدم  
این حدزب ب هدم ایدن رهدبدران ب  
فعالین کارگری بدایدی  دطدعدا از  
جرات بسیاری ت دیدیدر کدندندی ب  
برم نزدیک شونی. اما این تادول  
در دنان شدرایدطدی بسدرعدت ر   

 مییهی.  
بررحال اگر امربز از من بدندرسدندی  
شدداخددش پددیددشددرفددت سددیدداسددت  
سازمانیهی ما در ایدن مدرحدلده  
دیست. خواهم گفت کده تدید   
بسددیددعددی از رهددبددران عددمددلددی ب  
رادیکال تبقه کارگر خود را بده  
حزب کمونیدسدت ایدران ندزدیدک  
ح  کننی. نسبت بده سدرندوشدت  
حزب ب سیداسدتدردای  ن حسدا   
باشندی. اگدر بدرای مدکدال حدزب  
کنگره میگیرد بایی سدیدل ندامده  

از این رفقا سرازیر شدود کده در  
 ن دربدداره مددبدداحددکددات کددنددگددره  

ن ر میکنندی. هدر  دیر هدم    ایرار 
که خود را عضدو حدزب ندیاندندی  
)که بن ر من بایی از هم اکدندون  
بیاننی(. همینطور  طعنامه هدا ب  
بیانیه ها ب سدیداسدتدردای اعدال   
شیه حزب بایی مدورد تدوجده ایدن  
رفدقددا  ددرار بددگددیددرد ب دربدداره  ن  

 ایرار ن ر کننی.  
بددایددی کددارگددران رادیددکددال ب    -٩ 

کمونیست هرده بیشتر بدا حدزب  
 سازمان یابنی. 

شدرط    ب   البته من این را بدیبن  دیدی 
نمیگویم. اجدازه بدیهدیدی صدریدادا  
بگویم که تا ب دتدی کده حدزبدی  
داشته باشیم که دنداندهده رهدبدر  
عملی کارگری بدخدواهدی بدا  ن  
کار کنی دست ب بالش بستده تدر  
بشود. ابضاعش ناامن تر بشدود.  
با جدوی ربشدندفدکدرانده ب گدید   
کننیه در دربن  ن مدواجده بشدود.  
من ترجیح مییهم این رفقا هدمدان  
بیربن حزب کارشان را بکدندندی ب  
هنگامدی مسدتدقدیدمدا بده حدزب  
بددنددیددونددینددی کدده حددزب  مددادگددی  
کافی را در دربن خدود بدوجدود  
 برده است. ما در سالرای اخدیدر  
شیییا برای رف  این موان  تدالش  
کرده ایم ب بدردمدان درجده هدم در  

نددزدیددک کددردن ایددن تددیدد  از  
کددارگددران بدده حددزب ب کددار در  
حزب موفق بدوده ایدم. بلدی ایدن  
بددندد ددر مددن هددنددوز ابددیا کددافددی  
نیست. ما بایی کاری کنیم کده  
حزبی شین ب در ص  تشکیدالت  
حزب  رار گرفتن برای این رفدقدا  
متراد  بدا تدقدویدت  دابدلدیدتدشدان  
برای ایفای نقششان بعنوان رهدبدر  
در جنبش کدارگدری بداشدی. بده  
اتمینان خداتدر ب امدندیدت  ندردا  
بیافزایی. برررب یک بعی سیاسدت  
سازمانیهی ایااد همین ت ییدرات  
در ربش زنیگی ب فعالیت حدزب  
ب جدذب ایدن رفدقدا بده سدازمدان  

 حزبی است.  
کارگران کمونیست بدایدی در    -٤ 

همه حال به اشکال مختل  ب از  
هددای    جددمددلدده در شددکددل شددبددکدده 

مدداددافددل کددارگددری مددتدداددی ب  
 همبسته بماننی. 

 ناا که این ماافل بجود نیارندی  
ما بایی ایااد کدندیدم.  ندادا کده  
بجود دارنی ما بایی  نرا را تقویدت  
کنیم.  نرا را از ن ر سدیداسدی ب  

 فکری ت ذیه کنیم.  
تاکتیکرای مبارزاتی این تدید   
را تی یق کنیم ب غیره. مدا بدایدی  

 کاری کنیم که این تی   
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 ٢ از صفحه   

 ٣ صفحه  

 
کارگران رادیکال ب سوسیالیدسدت  
نسبدت بده کدلدیده بجدوه مدبدارزه  
تبقاتی مواض  ب سدیداسدتدردای  
ربشن داشته باشنی ب به مدادافدل  
ب کانونرای زنیه ب بسیار فعدالدی  
در دربن تدبدقده کدارگدر تدبدییدل  

 شونی.  
حدددوزه هدددای مدددا بدددایدددی    -١ 

کانونرای فعالی در این شدبدکده  
مدداددافددل ب سددازمددانددرددانددی کدده  
تددوسدد   نددرددا ایددادداد ب رهددبددری  

 میشود باشنی. 
های تاکنونی ما. در عدیدن    حوزه 

اینکده جدایدگداهشدان را بدعدندوان  
سددلددولددرددای پددایدده حددزبددی حددفددظ  
میکندندی ب در رابدطده بدا سدایدر  
بخدشدردای حدزب بدعدندوان یدک  
حوزه با حقو  ب بیاید  تدعدرید   
شدیه عدمددل مددیدکددندنددی. از ند ددر  
ماهیدت کدارشدان بدایدی ب دورت  
یک تام  مافلی فعال در ایدن  
شبکه کار کننی. حوزه های مدا  

هدا.    نه فق  در دربن ایدن شدبدکده 
بدلدکده حدتددی در صدورت بجددود  

ای ب غدیدره بدایدی    تشکلرای توده 
در دربن  نرا بدعدندوان سدلدولدردای  
حزبی فعال باشنی ب سیاسدتدردای  

 حزب را مستقیما پیش ببرنی.  
بایی از میان رهبران بدا ندفدوذ    -٢ 

این شبکه ها حدوزه هدای تدراز  
 نوین حزب شکل بگیرنی. 

های با دعدی    بعبارت دیگر اتوریته 
این شبکه هدا بدایدی بدتدیرید  بده  
حزب بدگدربندی ب از ایدن تدریدق  
حوزه های تراز ندویدندی بدوجدود  

ها را    بیاینی که رهبران این شبکه 
برمیگیرنی. ممکدن اسدت مدا    در  

امربز بیالئلی که  بال گفدتدم از  
هدای حدزبدی    اینکه اینرا را حدوزه 

بنامیم دست ب دلمان بدلدرزد. امدا  
اسدمدشدان هدر ددده بداشدی ایدندرددا  

هددای با ددعددی فددعددالددیددت    حددوزه 
کمونیستی ب رادیکال کدارگدری  

ها مدتدشدکدل از    هستنی. این حوزه 
ای    کسانی است کده ندفدوذ تدوده 

بسی  دارندی. در صدیر اعدتدرا   
کارگری جای دارندی ب خدطدوط  
عمل مستقیم کارگری را تعییدن  

انی که در    میکننی. اینرا کسانی 
 یدددندددیه در صدددیر شدددوراهدددای  

هدا ب غدیدره    کارگری ب اتدادادیده 

هدای    جای میگیدرندی. ایدن حدوزه 
هدای    های کمیته   تراز نوین هسته 

ها ب بخشدردا ب    حزبی در کارخانه 
شررها ب منداتدق خدواهدندی بدود.  
بعیا به این میرسم کده ددگدونده  
خود ما بایی  گاهانه این ربندی را  
مبنای حرکت  تی خود تشکیدل  

 های حزبی  رار بیهیم.    کمیته 
با گسترش نفوذ ما ب بدویدژه    -٧ 

با بربدود ابضداع امدندیدتدی. ایدن  
ماتریال انسانی ب تشکیالتدی بده  

های حزبدی را    کمک ما کمیته 
 ایااد ب اعال  خواهی کرد. 

در مددورد ایددنددکدده مشددخدد ددات  
شرایطی که این ا یا  را مدمدکدن  
خددواهددی کددرد ددده خددواهددی بددود  
میتوانیم ایناا باث کنیم. بدند در  
من مرمترین شاخش این خدواهدی  
بددود کدده ادامدده کدداری ایددن  

ها پ  از اعال  موجدودیدت    کمیته 
دگونه خواهی بود. فکر نمیکندم  
الز  باشی ما در ایداداد ب اعدال   

ای    هدا هدیدچ عدادلده   این کمدیدتده 
داشته باشیم.  ندهده مدردم اسدت  
ایدن اسددت کدده تدیدد  بسدیدد  ب  
صدداحددب نددفددوذی از کددارگددران  
رادیکال ب سدوسدیدالدیدسدت بجدود  
داشته باشنی که خود را بدا ایدن  
حزب سیاسی تیاعی میدکدندندی.  
هنگامی که شرای  بدرای کدار  
حددزبددی گسددتددرده فددراهددم شددود  

های حزبدی بسدیدار سدرید     کمیته 
بوجود خواهدی  مدی. مشدربط بدر  
اینکه امربز هدر دب. یدعدندی هدم  
حزب ب هم این تدید  فدعدالدیدن.  
بددیانددنددی کدده جددزئددی از یددک  
با عیت حزبی ب مبدارزاتدی باحدی  

های حدزبدی    هستنی. نبایی کمیته 
را بددطددور زبدر  ب ت دنددعددی ب  

 فق  با ابتکار باال ایااد کرد.  
در پییایش شرای  مساعی. یدک  
فاکتور ابضاع امندیدتدی اسدت ب  
فاکتور دیگر توانداندی کدارگدران  
رادیکال ب سوسیالیست در ایفدای  
نقش خود بعنوان رهبر ب  ژیتداتدور  
در شری  جییی است. اگدر شدمدا  

ای تشکیل بیهیدی کده از    کمیته 
فردایش بخش زیادی از ندیدربیدش  
را صددر  امددور دربن حددزبددی ب  
گزارشیهی ب غیره بدکدندی بدردتدر  
است اصال این کدار را ندکدندیدی.  
کددمددیددتدده حددزبددی را هددنددگددامددی  

تشکیل بیهیی کده ایدن کدمدیدتده  
بتوانی اساسا بعنوان رهبدر مدبدارزه  
کارگری در بیدربن حدزب یداهدر  
شود. بنابراین ربنی  تدی حدرکدت  
مددا ب دبرنددمددای مددا در مددورد  
مدددرحدددلددده بدددعدددیی سدددیددداسدددت  
سدازمدداندیهددی بددطددور کددلدی ایددن  
است: با ت ییر ابضاع. که بخدشدا  
حاصل کار مستقیم ب رشی ما ب  
بخشا حاصل بضعدیدت سدیداسدی  
جددامددعدده بددطددور کددلددی اسددت.  
نیربهائی که در این دبره تدادت  
پردم "حزب بدطدور کدلدی" گدرد  
 میه انی. "حزب بدطدور مشدخدش"  
را در سطح مالی ایااد خواهدندی  

ای ب    های کدارخدانده   کرد. کمیته 
مادلدی سدریدعدا تدوسد  رهدبدران  
کمونیست کارگدری کده امدربز  
در اشکال متنوعی بدا حدزب در  

هدای    ارتباتنی ب از تریق شدبدکده 
ماافل ب مدادامد  عدمدومدی ب  
غددیددره فددعددالددیددت خددود را دنددبددال  
میکنندی. تشدکدیدل مدیدشدوندی ب  
اعال  موجودیت میدکدندندی.  ندردا  

هدای حدزبدی    راسا خود را کمیتده 
خواهنی نامیی ب حزب کمونیدسدت  

هددا را کدده بددرای    ایددن کددمددیددتدده 
نخستین بار در تاریخ کدمدوندیدسدم  
ایددران از پددائددیددن ب در مدداددیدد   
اعدددتدددرا  کدددارگدددری شدددکدددل  

اندی بده رسدمدیدت خدواهدی    گرفدتده 
ای    شناخت ب سازمانرای مندطدقده 

خود را با اتدکداء بده  ندردا ب بدا  
مددتدداددی کددردن  نددرددا در یددک  
سازمان حزبی مدندضدبد  بدوجدود  

 خواهی  برد.  
ایددن یددک دبرنددمددای عددمددومددی  
اسددت. حددتددی در سددطددح نددفددوذ  
امربزی حدزب کدمدوندیدسدت ایدن  
ربنددیی اسددت کدده در یددک  
اعتالی سیاسی به پیش خدواهدی  
رفددت. ایددن ربنددیی اسددت کدده  
با عیات ابضاع کنونی ب ندتداید   
کار تاکنوندی مدا در بدرابدر مدا  
 رار مییهی. من فدقد  امدیدیبار   
که مدا بدتدواندیدم خدود را بدرای  
دنین شرایدطدی  مداده کدندیدم ب  
بتوانیم تضدمدیدن کدندیدم کده در  
یددک اعددتددالی سددیدداسددی کدده  
مبارزه جوئی خدرده بدورژباندی را  
بییار خواهی کرد ب از جمله بادان  
حدزب مددا هددم خددواهددی انددیاخددت.  

هیهک  ب هیچ گرایدش کدوتده  
ای ندتدواندی مداند  گشدوده    ن رانده 

شددین درهددای حددزب بددر ربی  
رهبران کارگری کده بدرای مدال  
خددود کددردن حددزب کددمددونددیددسددت  

 حرکت خواهنی کرد بشود.  
دخددالددت مددا در مددبددارزات    -٠ 

جدداری در ایددن مددرحددلدده اسدداسددا  
توس  ایدن شدبدکده هدا صدورت  

 میگیرد. 
مددوضددوع شددرکددت در مددبددارزات  
جاری کارگری ب تداثدیدرگدذاری  
بددر  نددرددا از  ددییددم یددکددی از  
موضوعات مورد باث در حدزب  
ما بوده است. سابقدا حدتدی کدار  
حددزبددی ب دخددالددت در مددبددارزات  
جاری بنوعی در برابر هم مدطدر   
میشینی. بن ر من ایدن دب بجدوه  
دبگانه یک امر باحیندی. هدیدچ  
جریانی نمیتوانی بدیبن حضدور در  
متن مدبدارزه اجدتدمداعدی تدبدقده  
کارگر حزبی کدارگدری بسدازد.  
دچ سنتی این معضدل را دارد  
زیددرا بددرای  نددکدده در مددبددارزه  
کدارگددری دخدالددت بدکددنددی بددایددی  
کفش ب کاله بکنی ب تعیادی از  
دانشاویان ب اساتدیدی دانشدگداه ب  
غیره را که بافت اصلدی حدزبدش  
را میسازنی به مای  کدارگدری  
ربانه کنی. اما برای حدزبدی کده  
بخش رادیکال ب پیشرب کدارگدران  
را جزئی از حزب خود مدیدیاندی ب  
گا  بده گدا  ایدن بدخدش را بده  
ستدون اصدلدی تشدکدیدالت خدود  
تددبددییددل مددیددکددنددی. دخددالددت در  
مبارزات جداری یدعدندی دخدالدت  
 گدداه ب هددیفددمددنددی ب حددزبددی  ن  
تید . ایدن شدکدلدی اسدت کده  
حزب کمونیسدت ایدران تدا بدادال  
عمال در مبارزات جاری دخدالدت  

 کرده است.  
گسددتددرش مدداددامدد  عددمددومددی  
کارگری ب افزایش نقش  نردا در  
جددنددبددش اعددتددراضددی یددکددی از  
برترین نمونه های دخالت مدا در  
مبارزات جاری است. این امدر ب  

های دیگر ن یدر  ن اسداسدا    نمونه 
از تریق نزدیکی تید  رادیدکدال  
کارگران به حزب کدمدوندیدسدت ب  
سیاستردای  ن صدورت گدرفدتده  
است. باضح است که هدی  مدا  
این است که دخالدت مدا هدردده  

تر باشی. اما حتی هدمدیدن    مستقیم 
امر هم تنردا از تدریدق ندزدیدک  
کدردن ایدن تدیدد  کدارگدران بدده  
حددزب مددقددیبر خددواهددی بددود. مددا  

های کم نفوذ را    دخالتگری حوزه 
تات عدندوان  کسدیدوندیدسدم ندقدی  
کردیم. دخالت با عی ب مدمدکدن  
مددا در مددبددارزه جدداری یددعددنددی  
دخددالددت تددیددفددی از کددارگددران  
کموندیدسدت ب رادیدکدال در ایدن  
مبارزات که بطور ربزافزبندی بده  
حزب نزدیک میشونی ب با حدزب  
کار میکننی. اعم از ایندکده ایدن  
رفقا اعضاء رسمی حزب بداشدندی  
یددا خددیددر. هددر ددده ایددن رابددطدده  
نزدیکتر باشی البته دخالدت حدزب  

تدر ب    در مبارزات جاری مستدقدیدم 
نزدیکتر خواهی بود. امدا تداکدیدی  
ما در باث سیاست سازماندیهدی  
بر این است که گسترش دخدالدت  
ما از مدادرای سدازمداندیهدی ب  
تقویت تی  رادیدکدال کدارگدران  
در مبدارزات جداری امدکداندندذیدر  
مددیددشددود. هددی  مددا دخددالددت  
 گاهانده ایدن شدبدکده هداسدت ب  
اتخاذ شین عمدلدی سدیداسدتدردای  
اصولی حدزب ب نده خدودندمدائدی  

 حزب.  
سازمانیهی منف ل همهندان    -٩ 

شکل کار حزبی ما در شدردرهدا  
ب در عرصه فعدالدیدت کدارگدری  
اسددت ب بددا بدداددث سددیدداسددت  

 سازمانیهی ما تنا ضی نیارد. 
سددازمددانددیهددی مددنددفدد ددل امددری  
مدربدوط بده حددوزه هداسددت ب ندده  

های ماافل. شدایدی بدرای    شبکه 
برخی این تدفدکدیدک فدرمدال ب  
حددقددو ددی بددندد ددر بددرسددی. گددفددتدده  

هدا    میشود که در عدمدل شدبدکده 
باعث ات ال حوزه هدا مدیدشدوندی.  
اما این تدفدکدیدک بسدیدار مدردم  
است. مساله بر سر در  مدا از  
ات دددال اسدددت. سدددازمددداندددیهدددی  
منف ل یدعدندی مدرتدبد  ندبدودن  
حوزه ها در یک شبکه حدزبدی.  
مددا ات ددال حددوزه هددا را بددیلددیددل  
خطرات امنیتی این امدر در ایدن  

مرحله رد کرده ایم. امدا  یدا مدا   
رفا ت ب رباب  دربنی کدارگدران  
را هددم رد کددرده ایددم؟  یددا مددا  

 میعی شیه ایم که کارگران  
 



 ٠٥٤ شماره      -  چهارم  دوره           کارگر کمونيست 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

  ٨ از صفحه   
کمونیست عضو حدزب در مدتدن  
مبارزه کارگری با هم تدمدا  ب  
تال ی پییا نخواهنی کرد ب خدود  
را در کنار یدکدییدگدر ندخدواهدندی  
یددافددت؟ ابددیا. دددنددیددن ت ددوری  
ابلرانده اسدت ب خدال  تدمدا   ن  
دیزی است که خود مدا دربداره  
مکانیسمرای مبدارزه کدارگدری  

 میگوئیم.  
سازمانیهی منف ل باکی اسدت  
در رابطه با تشکیالت حزب. ایدن  
یددعددنددی حددوزه حددزب بددایددی حددوزه  
حزبی بودن خود را بدردیدچ کد   
دیگر بربز نیهی. با هدیدچ بدخدش  
تشکیالتی هم سطح خود تدمدا   
نگیرد. اما کارگدراندی کده بدی  
خبر از یکییگر در یک باحدی ب  
یک مادل ددندی حدوزه حدزبدی  
تشکیل مییهنی هر ربز کنار هدم  
هستنی. سدازمداندیهدی مدندفد دل  
یددعددنددی هددمددیددن. تددبددییددل کددردن  
تددمدداسددرددای ربتددیددن ب تددبددیددعددی  
کارگران به یر  ات ال سیاسدی  
باحدددیهدددای حدددزبدددی. ات دددال  

هددای مدداددفددلددی ات ددال    شددبددکدده 
با ددعددی کددارگددران اسددت ب بددار  

هدا    امنیتی  ن ندازل اسدت. حدوزه 
نبایی بعنوان حوزه به هدم مدتد دل  
ب مدعدرفدی شدوندی. بدلدکده بدایدی  
حیاککر بعنوان مادافدل فدعدالدیدن  
دبستیار حزب در دربن شبکه هدا  
با هم رابطه پییا کدندندی ب هدیدچ  
نددوع اتددالعددی از سددطددح رابددطدده  
دیگری با حزب ب حدوزه حدزبدی  
بودن یکییگر پییا نکننی. به ایدن  
 ترتیب باث ابیا حقو ی نیست.  

باث بر سر اینست که فدعدالدیدت  
کددمددونددیددسددتددی در دربن تددبددقدده  
کددارگددر ب تددمددا  مددتددقددابددل  
کمونیدسدتدردای حدزبدی در دربن  
تبقه بایی بر مکانیسمردای خدود  
مبارزه کارگری متدکدی بداشدی.  
ما بده دلدیدل مسداندل امدندیدتدی  
نمیتوانیم ب ندیدازی ندیدز در ایدن  
مرحله ندیاریدم کده در سدطدادی  
برای مناسدبدات تدبدیدعدی دربن  
ماافل کارگدران پدیدشدرب رابدطده  

هددای    تشددکددیددالتددی مددیددان حددوزه 
فعالین خود ایااد کنیم. کدارگدر  
مددبددارز ب کددمددونددیددسددتددی کدده.  
مستقل از عضو بودن یا نبدودندش  
در حزب. پیش خود مااب بداشدی  
که از مدو دعدیدت عدیدندی یدک  
کارگر معتر  برخوردار اسدت ب  
کسی نمیتوانی دیزی بیدشدتدر از  
این را به ابنسبت بدیهدی. از ند در  
امددنددیددتددی در مددو ددعددیددت بسددیددار  
ماکمتری  درار گدرفدتده اسدت.  

هدا. دده در    ممکن است خدیدلدی 
های مافلدی ب دده    دربن شبکه 

در خدارج  ن. حدی  بدزندندی کده  
شدددایدددی فدددالن رفدددقدددا تدددمدددا   
نزدیکتری بدا حدزب دارندی. امدا  
ایندگدونده حدیسدیدات کده امدربز  
دربدداره بسددیدداری از کددارگددران  
مبارز بجود دارد که عضو حدزب  
هم نیسدتدندی. مدادا  کده از حدی  
ح  ب گمان خارج نشود ب  دابدل  
اثبات نباشی هنوز ترییی امنیدتدی  

ای بشمار ندمدیدایدندی.    تعیین کننیه 
از این مساله میگذر  که تدبدقده  
کارگر کال بدا ایدندگدونده اسدرار  
خود برخورد بسیار حساب شدیه ب  

ای دارد ب فعدالدیدن خدود را    پخته 
حفظ میکنی. حیسیات این یا  ن  
کارگر مدبدارز هدمدان درجده بدار  
امدنددیددتددی نددیارد کدده حددیسددیددات  
کاسدب سدر مدادل دربداره فدالن  
حوزه دانش  موزی سدازمداندردای  

 غیرکارگری.  
خالصه کدال  مدا داریدم کداری  
میکنیم که حزبی بودن بده بزنده  
ای بنای کارگر مدبدارز تدبدییدل  
نشود. اگر رفقانی حدوزه حدزبدی  
تشکیل مییهنی این بدایدی مدبدیدن  
تقویت رابطه  نرا با حزب باشدی ب  
نه ت دیدیدر رابدطده  ندردا بدا سدایدر  
کارگران مبارز ب کموندیدسدت در  

هدا. ب یدا مدخداتدره    دربن شبدکده 
 میز شین ابضاع امندیدتدی  ندردا.  
حوزه بودن هر جم  از رفقای مدا  
بایی سری باشی کده تدندردا خدود  
اعضاء حوزه از  ن مطلدعدندی. مدا  
بایی به نادوی خدود را سدازمدان  
بیهیم که کارگر کموندیدسدت بدا  

پیوستن به ما ناگزیر به پرداخدتدن  
تابانی بیش از  نهده هدم اکدندون  
بعنوان رهبر اعدتدرا  کدارگدری  
در ابضاع سیاه کنونی مدیدندردازد  
نشود. سازمانیهی منف ل یدک  
شدرط تدداددقددق ایددن هددی  اسددت.  
حوزه های ما حتی  ناا کده در  
صانه مبدارزه عدمدلدی ب یدا در  

های مادافدل بدا هدم    دربن شبکه 
تال ی میکننی بایی اصل انف دال  
را رعددایددت کددنددنددی ب حددتددی  
حیسیات خدود را ندیدز در جدای  
دبری در ذهن خود دفن کدندندی.  
حددوزه مددا بددرای کددار بددا سددایددر  
رفقای کمونیست خدود در دربن  
جنبش کارگری نیاز به دانسدتدن  
دنی ب دون رابطه تشکیالتی  ن  
رفقا با حزب نیارد. مرم ایدندسدت  
که رفقای ما بتواننی در صادنده  
مبارزه یک ص  باحی را با هدم  
تشکیل بیهنی ب شبکه مدادافدل  
کددارگددری مددیددتددوانددی یددر  ایددن  
اتااد ب همدسدوئدی حدتدی بدرای  
سددلددولددرددای حددزبددی بدداشددی. خدد   
مشی سازمانیهی مدندفد دل نده  
فدددقددد  بدددا بدددادددث سدددیددداسدددت  
سددازمددانددیهددی مددا کددمددرنددگ  
نمیشود. بلدکده بدایدی بدا تداکدیدی  
بدیدشدتدری رعدایدت شدود تدا مدا  
بتوانیم ربنی رشی تاکدندوندی خدود  
ب سطح باالی ادامه کداری کده  
در سالرای پ  از تشکیل حدزب  
در عدرصده فدعدالدیدت کدارگدری  

 بیست  برده ایم را حفظ کنیم.  
جدددزء دیدددگدددر سدددیددداسدددت    -٢٨ 

سازمداندیهدی مدا بدازندگدری بده  
 مساله عضویت کارگری است. 

این باث را مستدقدال در دسدتدور  
ایدم ب لدذا    همین سمینار  درار داده 

به تف یل به  ن نمیندرداز . فدقد   
به رئو  بدادث اشداره کدوتداهدی  
میکنم. اگر حزب کمونیست بده  
 ن افرادی اتال  میشود کده در  
یک ارگان به رسمیت شدنداخدتده  
شیه حزبی کار مدیدکدندندی. حدق  
عضویت مدیدندردازندی. بدرندامده ب  

اندی ب دب    اساسنامده را پدذیدرفدتده 
توصیه کننیه داشته انی ب غدیدره.  

 نو ت حزب ماموعه معیندی از  
افراد را شامل میشود. امدا اگدر  
حزب کدمدوندیدسدت یدک جدریدان  
اجتماعی بسید  درند در گدرفدتده  
شددود. بددا افددق ب بددرنددامدده ب  
سیداسدتدردای مدعدیدن. پدراتدیدک  
معین ب درگیر در نبرد سدیداسدی  
ب اجتماعی معین.  نو دت تدعدیاد  
اعضاء حزب کموندیدسدت بسدیدار  
بیش از  نسدت کده در تدعدرید   
 بلی حساب شیه بود. بن در مدن  
این تفابت افراتی مدیدان دامدنده  
با عدی حدزب ب دامدنده رسدمدی  
حزب دارد بده مدا ضدرر زیدادی  
میزنی. ایدن حدتدی مداند  تدفدو   
تددفددکددر کددارگددری ب گددرایددش  
کارگری در دربن حزب میشدود.  
این مان  شدفدافدیدت پدیدیا کدردن  
حددزب در جددرددت کددمددونددیددسددم  
کارگری ب مان  تات تاثیر  درار  
گرفتدن حدزب ب کدندگدره هدا ب  
ارگددانددرددایددش تددوسدد  گددرایددش  
کددارگددری مددیددگددردد. بدده ایددن  

 تنا   بایی پاسخ عملی داد.  
باث سیاست سدازمداندیهدی دارد  
عمال  ن کارگری که خود را بدا  
حزب کمدوندیدسدت ایدران تدیاعدی  
میکنی ب بر تدبدق سدیداسدتدردای  

ای که میتواندی در    حزب به شیوه 
جنبش کارگری فعالیت میکدندی  
ب خود را ماننی هدر عضدو حدزب  
به مخاتره مدیدافدکدندی. بدعدندوان  
عضو حزب کمونیست میشمدارد.  
بن ر من بایی ایدن رفدقدا را کده  
تعیادشان بسیار از تعدیاد اعضداء  
حزب بیشتر است. عضدو تدلدقدی  
کرد ب مستقل از ایدندکده بدیالندل  
مختل  بشود یا نشود ب یا مایدل  
باشیم یا نباشیم عضویت رسدمدی  
 نرا را به  نرا ابدال  کدندیدم. امدا  
در عددمددل  نددرددا را عضددو حددزب  
بیانیم. بعنوان عضدو  ندردا را در  
حیات حزب دخدیدل کدندیدم ب از  
 نرا انت ار داشته باشیم. بدردرحدال  
همانطور که گدفدتدم در مدبدادث  
عضویت کارگدری بده تدفد دیدل  
ن رات کمیته تشکیالت شدردرهدا  
را در ایددن مددورد بددیددان خددواهددم  

 کرد...  
باث سیاسدت سدازمداندیهدی مدا  
اسددتددنددتدداجددی اسددت از بدداددث  
کمونیسم کارگری. این سیداسدت  

ای بداشدی     رار بوده اسدت بسدیدلده 
که ما را  دادر مدیدسدازد یدک  
پرش اجتماعی مردم را در ایدران  
صورت بیهیم: پرش کمونیسدم از  
دنباله تاریخ اپوزیسیون بدورژبائدی  
ب اعترا  ملی _ رفرمدیدسدتدی  
به تاریدخ اعدتدرا  کدارگدری ب  
تبییل کمونیسم به یدر  ب ابدزار  
اعترا  کدارگدری. اعدتدراضدی  
که همواره به موازات ب هدمدزمدان  
با حرکت ملی _ رفدرمدیدسدتدی  
بجود داشته اسدت. تدبدییدل شدین  
کموندیدسدم ایدران بده پدرددم ایدن  
بخش جامعه. این سیاست نسدخده  
ب ربشددی بددرای پددیددگددیددری ایددن  
هی  در عرصه سدازمداندیهدی ب  

 تشکیالت سازی است...  
در پایان یدکدبدار دیدگدر یداد بری  
میکنم کده هدی  بدادث امدربز  
تشریح ماید مدبداحدکداتدی اسدت  
که  ریب سه سال  بل در مقدالده  
سددیدداسددت سددازمددانددیهددی مددا در  
نشریه کموندیدسدت مدطدر  کدرده  
ایم.  ن ندوشدتده در جدزئدیدات بده  
نکاتی که ایناا گفتم پدرداخدتده  
است ب در  ینیه هم باکردای ایدن  
سمینار در کنار  ن مدقدالده بدایدی  
مطالعه شود. امییبار  در ادامده  
جلسه بتوانیم به جوانب مدخدتدلد   
سیاست سازمانیهی ما ب بدویدژه  

تددر ب    هددای عددمددلددی   بدده جددنددبدده 
تر این سیاسدت در پدرتدو    مشخش 

 تاربه سه ساله اخیر بنردازیم. 
 من ور حکمت  

ایددن مددطددب ابلددیددن بددار ب ددورت  
یک سخنرانی در یک سمدیدندار  
حزبی توسد  مدند دور حدکدمدت  
ارائه شی ب بدعدی در کدمدوندیدسدت  

بده تداریدخ    ٤٩ ب    ٤٠ شماره های  
اندتدشدار    ٢٠ ب فربردین    ٢٧ اسفنی  
 یافت.  

جلی ششم ماموعه  ثار صفادات  
 ١٤٢ تا    ١٢٩ 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ٤٤ صفحه  

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 

هدفددتدده ای کدده گددذشددت یددکددی  
دیگر از هفته هدای پدر جدندب ب  
جوش اعتراضات کارگدری بدود.  
تدادمدد  سدراسددری بدازنشددسدتدگددان  
صناید  فدوالد مدقدابدل مدادلد .  
تام  سراسری بازنشستگان پیدش  
از موعی مقابل مال . بدیدش از  
یکماه اعترا  کارگران کشت ب  
صنعت مراباد. ادامه اعدتدراضدات  
کارگران گدربه مدلدی صدندعدتدی  
فوالد اهدواز. اعدتدراضدات ادامده  
دار کارگران پلی اکریل اصفردان.  
از جمله سرتیتدر هدای مدردم ایدن  
اعتراضات اسدت. بدعدالبه کدارزار  
علیه امدندیدتدی کدردن مدبدارزات  
کدارگددران. مددعدلددمدان ب فددعدالددیددن  
اجتماعی ب کارزار علدیده الیداده  
ضیکارگری "اصال   انون کدار"  
دب عدرصده مدردم از اعدتدراضدات  
کارگری که ابعاد اجدتدمداعدی ب  
سراسری دارد. همهنان در جدریدان  

 است.  
 

مجرلرس اسرالمری مرحرلری 
برای تجمعاد سرراسرری 

 کارگری
ندفدر از    ٠٨٨ دی بیش از    ٧ ربز  

بازنشستگان صندعدت فدوالد  در  
یک ا یا  سراسری از شدردرهدای  
مختل  کشور به ترران  میندی تدا  
پیگیر خواسترای فوری خدود از  
جمله خواسدت لد دو خدودگدرداندی  
صنیب  فوالد. انتقال به صدندیب   
بازنشستگی کشدوری. مدکدلد   
شین دبلت به اجرای تدعدردیات ب  
پرداخت مطالبا ت بازنشدسدتدگدان.  
پددرداخددت بدده مددو دد  حددقددو  ب  

هدای درمداندی بدازنشدسدتده    هزینده 

فوالد شونی. امدا اعدتدرا   ندردا  
بطور با عی بده حدقدو دردای زیدر  
خ  فقر است ب اعترا  خدود را  
به سطح نازل حقو را در تامدعدات  
 بلی خود با شعار خ  فدقدر سده  
میلیون. حقو  ما یک میدلدیدون.  
درمان رایگان برای بازنشسدتدگدان  
اعال  داشتنی. ب ایدندردا خدواسدتده  
دهردا هدزار بدازنشدسدتده صدندعدت  
فوالد است کده در ایدن ربز در  
مقابل مدادلد  فدریداد زده شدی.  
نددقددطدده  ددابددل تددوجدده در حددرکددت  
اعتراضی کارگران صنای  فدوالد  
سددراسددری بددودن ایددن حددرکددت  
اعتراضی است. این کدارگدران از  
شررهای مدخدتدلد  از جدمدلده از  
شددرددرهددای کددرمددان. اصددفددرددان.  
مشری. مبارکه. زیدر ب. تدبد .  
سدمدندان. شداهدربد. سدندگدربد بده  
ترران  میه بودنی تدا در حدرکدتدی  
سدددراسدددری ب هدددمددداهدددنددددگ  
خواسترایشان را پیگیری کدندندی.  
ب این کار از تریق فراخوانی کده  
در مییای اجدتدمداعدی داده شدیه  

 بود. صورت گرفت.  
 

سازمانیهی اعتراضات سدراسدری  
در مقابدل مدادلد  یدک اتدفدا   
مرم ب یک پیشربی  ابل تدوجده  
در جنبش اعتراضی کدارگدری ب  
جنبش های اجتماعی در سدطدح  
جامعه است.  بال ندمدونده مدوفدق  
سازمانیهی دنین اعتراضاتی را  
در مبارزات معلمان شاهدی بدودیدم  
ب امربز دامنه  ن گسترده تر شدیه  

 است. 
 

نددمددوندده دیددگددر از اعددتددراضددات  

سراسری در مقابدل مدادلد . در  
  ٤ همین هفته در ددردار  دیدمداه  

دی ماه تدوسد   بدازنشدسدتدگدان  
پیش از موعی تامین اجدتدمداعدی  
در مقابل مدادلد  ربی داد. در  

نددفددر از    ٢٨٨ ایددن ربز بددیددش از  
بازنشسدتدگدان  پدیدش از مدوعدی  
سددازمددان تددامددیددن اجددتددمدداعددی از  
شررها ب استان های مختدلد  در  
اعترا  به ماداسدبده مسدتدمدری  
دبران بازنشستگی خود ب ندادیدیه  
گرفته شین سنوات ارفا ی شدان  
ب بددا خددواسددت افددزایددش مددیددزان  
مسدددتدددمدددری هدددا ب پدددرداخدددت  

 تلبرایشان به ترران  میه بودنی.  
ب نددمددوندده هددای دیددگددری از  
تدادمدعدات اعددتدراضدی سدراسددری  
کارگری در مقابل مال  ند دیدر  
تام  اعدتدراضدی کدارگدراندی از  
صنای  نفت ب پتربشیمیرا. تدادمد   
کددارگددران ب پددرسددنددل شددرکددتددی  
مخابرات. تدادمدعدات اعدتدراضدی  
عددلددیدده الیددادده ضددی کددارگددری  
"اصال   اندون کدار" در  بداندمداه.  
تدداددمددعددات اعددتددراضددی مددعددلددمددان  
بددازنشددسددتدده. تدداددمدد  اعددتددراضددی  
صیهدا کدارگدر صدندعدت بدر  را  
میتوان نا  بدرد کده  دبدال شداهدی  
ب دددوع  ندددردددا بدددوده ایدددم. ایدددن  
اعتراضات نشانگر سطح بداالتدری  
از سازمداندیهدی ب مدتدادی شدین  
کددارگددران حددول خددواسددتددرددای  
سددراسددری تددرشددان اسددت. ایددن  
اعتراضات ص   یرتمدندیتدری از  
مبارزات کارگری را بده ندمدایدش  
گذاشته ب برای پدیدشدربی هدای  
بیشتر جنبش کارگدری راه نشدان  
مییهی. از تاربیات این مدبدارزات  

 بایی  موخت. 
ادامرره کررارزار عررلرریرره 
الیرررررررحررررررره ضررررررررد 
کارگرری"اصرالق قرانرون 

 کار"
بنا بر گزارش سایت اتاادیده  زاد  
کددارگددران ایددران ربز دب  دیددمدداه  
سددیددمددندداری در بددررسددی اصددال   
 انون کار ب تاثیر  ن بدر زندیگدی  
ب کار افشار مختدلد  بدا حضدور  
جمعی از فعاالن کارگدری. لد دو  
کار کود . زنان. دانشدادویدان.  
پرستاران ب معلدمدان بدرگدزار شدی.  
در بخشی از این گزارش ددندیدن  
 میه است: "از  ندادا کده ندیدربی  
کددار نددقددش اصددلددی را در تددیاب   
حیات جامعده دارد ب هدر گدونده  
ت ییری در مناسبات کدار تداثدیدر  
مستقیمی بر زنیگی بخش هدای  
مخدتدلد  جدامدعده دارد. در ایدن  
نشددسددت بددنددیهددای پددیددشددنددرددادی  
اصالحیه  داندون در مدورد حدذ   
حیا ل سن کودکان از کدارهدای  

(. تداثدیدر  ٢٢١ کار موزی )بدندی  
خ وصی سدازی بدر  مدوزش ب  
پددربرش. تدداددمددیددل  ددراردادهددای  
مو ت ب کدمدتدر از یدک مداه ب  
حتا ربزانه به معلمان. پرستداران ب  
کارگران. بدادث ادغدا  سدازمدان  
تامین اجتماعی با بیمه سدالمدت  
ب حذ  نا  این سازمان از  داندون  
کار که منار بده تضدید  حدقدو   
صدداحددبددان ایددن سددازمددان یددعددنددی  
کددارگددران ب زحددمددتددکددشددان مددی  
شدددود. بدددازتدددر کدددردن دسدددت  
کددارفددرمددایددان ب شددرکددت هددای  
پیمانکاری ب حذ  بیمه اجدبداری  

از کددارگدداه هددا ب باحددیهددای  
تولییی ب خیماتی ب هدمدهدندیدن  
بددنددیهددای دیددگددر  ن کدده تدداثددیددر  
مسددتددقددیددمددی بددر زنددیگددی زنددان.  
پرستداران. مدعدلدمدان. دانشدادویدان  
دارد. به تفد دیدل مدورد بدررسدی  
 رار گرفت". بنا بر گزارش نکتده  
 ابل توجه این سمینار تداکدیدی بدر  
همبستگی هر ده بیشدتدر بدخدش  
هدای مدخددتدلدد  جدامددعده عدلددیدده  
سرکوب ب تعر  بده زندیگدی ب  
معیشت  نان اسدت ب در گدزارش  
دنین  میه است: در پایان نیدز بدر  
همبستگی هر ده بیشدتدر بدخدش  
های مختل  جنبدش اجدتدمداعدی  
عددلددیدده سددرکددوب ب اعددمددال بددی  
حقو ی علیه ا شار تات سدتدم ب  
ضربرت همداهدندگدی ب هدمدیلدی  
میدان جدندبدش هدای کدارگدری.  
زنددان. دانشدداددویددی. پددرسددتدداران ب  
معلمان ب فعاالن اجتدمداعدی لد دو  
کار کدود  تداکدیدی گدردیدی ب  
عنوان شدی کده اگدر  درار اسدت  
ت ییری در  داندون کدار صدورت  
گیدرد تدندردا در صدورتدی مدورد  
 بول خواهدی بدود کده در جدردت  
رف  مدادربمدیدت هدا ب افدزایدش  
حددقددو  انسددانددی. اجددتددمدداعددی ب  
ا ت ادی مدزد بحدقدو  بدگدیدران  
باشی ب مدادیبدیدت هدای جدیی  
برای کارفرمایان ب استکدمدارگدران  
نیربی کدار ایداداد کدندی ب ایدن  
کار بییفه ی خدود کدارگدران ب  
زحمتکشان ب نمایندیگدان با دعدی  
 نان است تا بر مبندای ندیدازهدای  
با عی شان ت دیدیدرات الز  را در  

  وانین کار اعمال کننی.فایل  
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  ٤٤ از صفحه   
های صوتدی سدخدندراندی هدا بده  

 تیری  منتشر خواهی شی.". 
برگزاری دنین سمیندارهدایدی بده  
تور با عی یک راه عملی بدرای  
گفتمان سدازی ب مدتدادی کدردن  
صدددفدددو  کدددارگدددران بدددر سدددر  

خددواسددتددرددای سددراسددری خددود ب   
سازمانیهی یدک صد  مدتدادی  
اعتدرا  سدراسدری عدلدیده فدقدر.  
سرکوب ب حدقدو  پدایده ای کدل  

 جامعه است.  
در ادامه اعترا  عدلدیده الیداده    

"اصال   انون کار" برنا  ابدراهدیدم  
زاده از زنیان رجایی شردر در ایدن  
هتفه  بیانیده ای داده اسدت کده  
در بددخددشددی از  ن دددنددیددن  مددیه  

 است: 
الیاه "اصال   انون کار" الیاده  »

تامیل ماربمیت بیدشدتدر بده مدا  
کددارگددران ب کددل مددرد  اسددت.  
الیاده کشدیدین کدار بدیدشدتدر از  
گرده کارگر ب به حراج گدذاشدتدن  
نددیددربی کددارش اسددت. الیددادده  
گرفتن دما  اخراج بدر ربی سدر  
کارگدری اسدت کده اعدتدراضدی  
دارد ب مددن هددم هددمدد ددیا بددا  
همکارانم به این الیداده اعدتدرا   
دار . من هم هم یا با همکداراندم  
خواستار خدارج شدین فدوری ایدن  
الیاه از دستور کدار مدادلد  ب  
پاسخگویی فوری به خواستدردای  
بدرحدق مددا کدارگدران هسدتدم. در  
 خدریدن خدبدر رئددید  کدمدیدسدیددون  
اجتماعی کرد از احتمال ت دویدب  
کلیت این الیاه خبر داد. اما مدا  
کارگدران ایدن بدردگدی را  دبدول  
نمیدکدندیدم. ب هدمدکداران مدن در  
سددنددییددکددای شددرکددت باحددی. در  
اتاادیه  زاد کارگران ایدران ب در  
کارخاناات مدخدتدلد  در  خدریدن  
اعتراضی که در مقابدل مدادلد   

 بددان داشددتددنددی.    ١١ اسدالمددی در  
اعال  کردنی که اگر ایدن الیداده  
از دستدور مدادلد  خدارج نشدود.  
تا ن خواهندی کدرد. ب مدن بده  
ایددن اتدداددا د ب هددمددبددسددتددگددی  
همرزمانم دربد میدفدرسدتدم ب اگدر  
ده در زنیانم بلی خدود را هدمدراه  

  نان مییانم.  
یک تالش الیاه اصدال   داندون  
کار. کندار زدن تدعدیدیدن حدیا دل  

دستمزدها سالی یکبار ب سدندردن  
 ن بددده  دددراردادهدددای فدددردی  
کارگران ب مدتدفدر  کدردن صد   
اعترا  ما کدارگدران اسدت. در  
پاسخ به این موضوع ما کارگدران  
بایی متای تر از هدر سدال بدر سدر  
خواست افزایدش دسدتدمدزدهدایدمدان  
تاکیی کنیم. خ وصا اکنون کده  

اسدت ب مدوضدوع    ٩١ پایان سدال  
تددعددیددیددن حددیا ددل دسددتددمددزدهددا در  
دستور  رار میدگدیدرد. بدار دیدگدر  
اعال  کنیم که دستمزد زیدر خد   
فقر را نمی پذیریم. مدا خدواسدتدار  
افزایش حیا ل دستمزدها باالتر از  
خ  فدقدری اسدت کده خدودشدان  

 «اعال  کردنی. 

کدددارزار عدددلدددیددده الیددداددده ضدددی  
کددارگددری"اصددال   ددانددون کددار"  
یدک کدارزار اجدتدمداعدی اسدت.  
خواست  ن خارج شین ایدن الیداده  
از دستور کار مال  ب افدزایدش  
فوری دستمزدهدا. پدایدان داده بده  
امنیتی کردن مبدارزات ب حدقدو   
پایه ای دون حدق تشدکدل. حدق  
اعت داب. حدق تدادمد  ب  زادی  
بیان ب حدق داشدتدن  دراردادهدای  
دسته جمدعدی ب اسدتدخدیا  هدای  
 راردادی است. اینرا خواستردایدی  
است که کارگران در تدادمدعدات  
اعتراضی خود در مقابل مدادلد   
ب در بیانیه هدایشدان اعدال  کدرده  

 انی.  
کارزار عرلریره امرنریرتری 
کررررررردن مرررررربررررررارزاد 
کررارگررران، مررعررلررمرران و 

 فعالین اجتماعی 
هدمددراه بددا گسدتددرش اعددتددراضددات  
مددرد  ب تددعددمددیددق بدداددران دربن  
حکومتدی. جدمدردوری اسدالمدی  
بازداشت فعالین کارگری ب سایدر  
فعالیدن اجدتدمداعدی را گسدتدرش  
داده ب احکا  سنگینی علیه  ندردا  
صددادر کددرده اسددت. ب فشددار بددر  
زنیانیدان سدیداسدی شدیت یدافدتده  

 است.  
 

اترامات ماکومین بده زندیان از  
جمله درره هدای شدنداخدتده شدیه  
کارگری ب معلمان ددون جدعدفدر  
ع یدم زاده. اسدمداعدیدل عدبدیی.  
مامود برشتی. ابراهدیدم مدیدی.  

دابد رضوی. برنا  ابدراهدیدم زاده.  
 تنا دائمی. رضا شرابی. مامدود  
صالای.  رش صداد دی. گدلدر   
ابراهیم بلیست بسیدعدی از دیدگدر  
زنیانیدان سدیداسدی در بدندی ا دیا   
علیه ن م ب امنیت ملی. تدوهدیدن  
بدده خددامددندده ای. تددوهددیددن بدده  
مقیسات. اجتماع ب تباندی عدلدیده  

. اعددال  شددیه  «امددنددیددت کشددور »
است. ب جر  اینان دفاع از حدقدو   
کارگر. حقو  کود . ب حدقدو   
انسانراست. کمنین علیه امنیدتدی  
کردن مبارزات کارگران. معلدمدان  
ب فعالین اجتماعی. یک کمنیدن  
مرم اجتماعی در اعترا  به ایدن  
سرکوبگری ها ب امنیدتدی کدردن  
مبارزات است. کمنینی در دفداع  
از مبارزات برحق مرد  علیه فدقدر  
ب فالکت حاکم ب مارب  بودن از  
 زادی های پدایده ای ددون حدق  
تشکل. حق اعت اب. حق تدادمد   
ب  زادی بیان است. ایدن کدمدندیدن  
هم اکنون در همبستگی گستدرده  
در دفاع از خواسترای اعتدراضدی  
زنیاندیداندی ددون  رش صداد دی.  
مرتضی مرادپور. علی شریعدتدی.  
سعیی شدیدرزاد. مدردیی تداهدری  
دراعت اب غذا بسدر مدیدبدرندی ب  
جددانشددان در خددطددر اسددت. ادامدده  
دارد. در این رابدطده تدومدارهدای  
اعتراضدی جدمد  شدیه اسدت. در  
حمایت از خواستردای  ندان حدیبد  
شدد ددت نددفددر از خددانددواده هددای  
زنیانیان سدیداسدی. خداندواده هدای  
جانباختگان دهه ش ت. تدعدیادی  

های خدابران ب    از مادران ب خانواده 
ی شد دت.    کشتده شدیگدان دهده 

تددعددیادی از زنددیانددیددان سددیدداسددی  
هدای     ییمی ب تعیادی از خداندواده 

 زنیانیان سیاسی نامه داده انی. 
درهمین رابطه در این هفته بدردندا   
ابراهم از زندیان ندامده داده اسدت.  
در بخشی از ایدن ندامده ددندیدن  
 میه است: " این جوانان صرفا بده  
جددر  ابددراز عددقددایددیشددان ب بددیددان  
خددواسددتددرددای انسددانددی شددان در  
زنیاننی ب احکدا  سدندگدیدن زندیان  
دارنی.  نردا بده احدکدا  سدندگدیدن  
زنیان ب زدن اندگ امدندیدتدی بده  
مبارزاتشان در اعدتدراضدندی. مدن  
برنا  ابراهیم زاده فدعدال دفداع از  
حقو  کارگر. حقدو  کدود  ب  

حقو  انسانرا با احکدا  امدندیدتدی  
ای دون اخالل در ن م ب امدندیدت  
ملی شش سال است در زندیاندم ب  

سدال حدکدم    ١ علیرغم تما  کردن  
زنیان ابلم. دبباره به هفدت سدال ب  
ده ماه ماکو  شدیه ا . بدا تدمدا   
 دیرت از اعدتددرا  بددر حددق ایددن  
جوانان دفداع مدیدکدندم. مدن بدار  
دیگر بر پایان دادن بده امدندیدتدی  
کردن مبارزات کارگر. معلمان ب  
فعالین اجتماعی تاکیی میدکدندم.  
من خواسدتدار لد دو تدمدا  احدکدا   
صادر شدیه بدا احدکدا  امدندیدتدی  
ددون اخدالل در ندد دم ب امدندیددت  
ملی هستم. من خدواسدتدار بداتدل  
شددین احددکددا  ایددن جددوانددان ب  
رسییگی فوری به بضعیت  ندردا  
هستم. من خواسدتدار لد دو پدربندیه  
تشکیل شیه برای خدود  ب بدرای  
همرزمانم اسماعیل عبیی. جعدفدر  
ع یم زاده. مامود برشتی.  تدندا  
دائمی. مامود صالای. ابدراهدیدم  
مددیدی. دابد رضددوی ب هددمدده  
کارگران ب معلمان ب مبارزیدن در  
عرصه های مختلد  اجدتدمداعدی  

 هستم. " 
 

گفتنی است که  خرین اخدبدار از  
برنا  ابراهیدم زاده ندگدران کدندندیه  
است. مقامات زنیان رجایی شدردر  
در ربزهدای اخدیدر اب را بدخداتدر  
پددخددش اخددبددار پددخددش شددیه در  
فضای ماازی مبنی بر ایدندکده  
برخی پرسنل زنیان رجدائدی شدردر  
در بارد کددردن مددواد مدخددیر بدده  
داخل زنیان دست دارنی. احضدار ب  
تدداددت فشددار گددذاشددتدده ب از اب  
خواسته انی کده ایدن خدبدر هدا را  
تکذیب کنی. بدردندا  ایدردار بدی  
خبری کرده ب حاضر به  بول ایدن  
کار نشیه است ب به همین خداتدر  

 نددرددا اب را در شددشددم دیددمدداه بدده   
زندیان    ٢٨ بدندی    ٩١ سوئیت شماره  

رجائی شرر انتقال داده انی. بعدالبه  
ترابیان افسر نگردبداندی. زندیاندیدان  
مرتکب  تل که خطرنا  تلدقدی  
میشونی را تاریک کدرده اسدت.  
تا برنا  را کتک بزننی. از جمدلده  
در ربز هفتم دیماه ب تی برندا  در  
اعترا  به انتقالش به این بنی در  
صدد  حضددور ب غددیدداب نددمددی  
نشینی. اب را مورد فاداشدی  درار  

داده ب دب نفر از زنیانیدان را صدیا  
میزننی ب  ندردا را تدادریدک بده  
ضرب ب شتم برنا  میکنندی. امدا  
این زنیانیان موضوع را بدا بدردندا   
درمیان گذاشته ب اب را این خدطدر  
مطل  میکننی. اتدفدا  بدعدیی در  
ربز هشتم دیماه ربی مییهدی. در  
ایددن ربز بددرددنددا  ابددراهددیددم زاده ب  
مریی فراهی شانییز به بض  بدی  
غددذا اعددتددرا  مددیددکددنددنددی ب  
مسئولین زنیان در پداسدخ بده  ندان  
مددیددگددویددنددی: "هددمددیددن اسددت کدده  
میبینیدی. شدمدا هدم خدانده خدالده  
ندیدامدییدی کده از مدا غدذای بددا  
کیفیت می خواهیی. بربیدی ب هدر  
غلطی کده دلدتدان مدی خدواهدی  
اناا  بیهیی". در پدی ایدن پداسدخ  
گسددتدداخدداندده. مددرددیی فددراحددی  
شانییزصیای اعتراضش را بدلدندی  
میکنی ب نگربانرای  ن بدندی بده  
نا  های سعیی  لی پدور ب داببد  
ترکاشونی باتو  به دست به سدمدت  
این زنیانیدان سدیداسدی حدمدلده بر  
میشونی تا  نرا را ضدرب ب شدتدم  
کننی. که با مقابمت  ندان رببدرب  
میشونی. در پدی ایدن درگدیدری.  
غذا مایدا به  شدندزخدانده عدودت  
داده شیه ب مرداندی ریدید  زندیان  
پددیددمددانددکددار غددذای زنددیان را بدده  
دفددتددرش احضددار مددیددکددنددی تددا  
موضوع نیاشتن کدیدفدیدت غدذای  
زنیان را بدررسدی ندمدایدی. اکدندون  
خطر انتقال مریی فراحی شاندییدز  
ب برنا  ابراهدیدم زاده بده اندفدرادی  

 بجود دارد. 
 

این اخبار را بدایدی بسدیدعدا رسدانده  
ای کددرد ب بدده هددر شددکددل کدده  
میتوانیم از برندا  ابدراهدیدم زاده ب  
فراهی شانییز ب زنیانیان سیداسدی  
حددمددایددت کددنددیددم. ایددن اتددفددا ددات  
تاکییی دیگر بر پیشبرد  یرتمندی  
کددارزار عددلددیدده امددنددیددتددی کددردن  
مبارزات. لد دو احدکدا  امدندیدتدی  
صدددادر شدددیه بدددرای فدددعدددالدددیدددن  
کارگدری. مدعدلدمدان ب فدعدالدیدن  
اجتماعی ب  زادی فوری تمامدی  
زنیانیان سیاسی ب اعترا  علدیده  
بضدد  زنددیانددرددا ب کددل دسددتددگدداه  
جددنددایددت ب سددرکددوب  ضددایددی  

 حکومت اسالمی است. 
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پروین محمدی: دولت و مجلس یک پیکره 
واحد برای اارد دسترنک ما کارگران هستند       

 
پربین مامیی :دبلت ب مدادلد   
یک پیدکدره باحدی بدرای غدارت  

 دسترن  ما کارگران هستنی 
در حالیکه هنوز دبلدت در  دبدال  
فریداد مدیدلدیدوندی مدا کدارگدران  
حاضر به باز پ  گدیدری الیداده  
اصالحیه  انون کار نشیه اسدت ب  
این جدیال ادامده دارد ب در ایدن  
میان مال  ژست بی ترفی بده  
خددود گددرفددتدده اسددت. ربزنددامدده  
خراسان تی گزارشی در مدورخده  

پددرده از تددالش     ٩١ دی مدداه    ٢ 
مددرکددز پددژبهددش هددای مدداددلدد   
شددورای اسددالمددی جددرددت ارائدده  
پدددیدددشدددندددرددداد افدددزایدددش سدددن  

 بازنشستگی برداشت. 
این در حالی است کده دبلدت در  

ب    ٩٩ تالش بود با تب ره های   
در برنامه توسعه ششم به ایدن    ١٤ 

مق ود ) افزایش سدن ب سدابدقده  
بدازنشددسددتددگددی ( بددرسددی امددا بددا  
افشاگری ب تالش ب مدبدارزه مدا  
کارگران مابور به حذ  ایدن دب  

تب ره از بدرندامده تدوسدعده شدشدم   

گردیی. حال این مالسی کده در  
کشددمددکددش مددیددان دبلددت ب مددا  
کددارگددران در رابددطدده بددا الیددادده  
اصالحیه ضدی کدارگدری  داندون  
کار تالش دارد توپ را به زمیدن  
دبلت بیانیازد ب خود را شدریدک  
دنین پربژه ضی کارگدری نشدان  
نددیهددی در گددوشدده دیددگددری از  
بارگاهش در مرکدز پدژبهشدردای  
مال  شورای اسالمی در صدید  
ارائدده پددیددشددنددردداد افددزایددش سددن  

 بازنشستگی است. 
در این پیشنراد. صادبدت از بداال  
رفتن سن امدیدی در کشدور شدیه  
است. ددندیدن مضدادکده ای از  
ادعای باال رفتدن سدن امدیدی در  
کشور برای فراهم کدردن زمدیدنده  
های باال بردن سن بازنشدسدتدگدی  
در حالی مطر  میشود که ایدران  
باالترین  مار کشته هدای نداشدی  
از حوادث ش لی را دارد. ددردار  
میلیون انسدان در ایدن مدمدلدکدت  
ددار سوء ت ذیه مفرط هسدتدندی.  
دستمزد کارگران درار بدرابدر زیدر  

فقر است. هزار ب یدک مدعدضدل  
اجتماعی از  بیل اعدتدیداد ب تدن  
فربشی زندان ب پدییدیه کدودکدان  
کار بییاد میکنی. زندیه گداندمدان  
در گورها مدی خدوابدندی. جدواندان  
مان هیچ انگیزه ای برای کار ب  
تا یل ب تشکیل خانواده ندیارندی  
ب استر  ب ب درمداندیگدی بدرای  
گذران زنیگی. میلیونرا انسان را  
به مرز جنون رسانیه است.  ندو دت  
این حضرات د  از باال رفتن امیدی  
به زنیگی میزننی تدا الیداده ی  
تر  دزدی ب غدارت از  خدریدن  
سالرا ب ربزهای عمرمدان را ندیدز  
بدده دیددگددر غددارتددگددری هددایشددان  

 اضافه کننی. 
 

هر ربز. تدر  ب الیداده ی تدازه  
ای ارائه مدیدیهدندی تدا شدایدی در  
سکوت خبری یدکدی از  ندردا را  
بت ویب برسداندندی تدا بدی هدیدچ  
مان   انونی زنیگی  ب عدمدرمدان  
را به گرب بدگدیدرندی. ایدندان بدرای  
گسددتددرش ب تددیاب  غددارتددگددری  

هددایشددان بدده هددر اعددتددرا  ب در  
بسته ای که میخدورندی هدمدهدون  
دزدی نداخدلدد  از  در دیدگددری  
بارد مددیددشددونددی. الیددادده اصددال   
 انون کار را در بن بست دییه اندی  
از تددریددق مددرکددز پددژبهشددرددای  
مدادلد  در صدید افدزایدش سددن  
بازنشستدگدی هسدتدندی ب.... هدر  
ربز رسانه هدا ب مدراجد  رسدمدی  
بطور مرتب از سونامدی بیدراندگدر  
بدددیدددکددداری ب خدددطدددر شدددورش  
گددرسددنددگددان ب حدداشددیدده نشددیددنددان  
صابت به میان میابرنی ب حدتدی  
برایش مانور نیز برگزار میدکدندندی  
اما شکم سیری ناپذیر غارتدگدران  
گوش شان به این حرفرا بیهدکدار  
نیست  ب فق  ب فقد  در تدالش  

برای فراهم کردن هر ده بدیدشدتدر   
زمددیددندده هددای غددارت هسددت ب  

 نیست ما کارگران هستنی. 
 

در ایددن پددیددشددنددردداد بدده صددراحددت  
صابت ازبرشکستگی ب خدالدی  
شین صنیب رای بیدمده ای ب پدر  

کردن  ن از تریق بداال بدردن سدن  
بازنشستگی ب عمر ما کدارگدران  

کرده اندی. ایدن در حدالدی اسدت   
کدده خددودشددان بددا اخددتددالددسددرددای  
هزاران میلیاردی  از صنیب دردای  
بیمه. حاصل عمر ما کارگدران ب  
معلمان را به ی ما برده  ب حال بدا  
کددمددال بددی شددرمددی بدده جددای  
پاسخگویی به این دزدیرا . تدر   
ب الیاه ب پیشنراد به تاراج رفتدن  

 بیشتر عمر ما را ارائه مییهنی. 
 

امددا دیددگددر بددرای ایددنددگددوندده  
غددارتددگددری هددا دسددت شددان بدده  
جایی بدندی ندخدواهدی شدی.ایدن  ن  
نددکددتدده ای اسددت کدده ایددنددان از  
در   ن عدداجددزنددی ب غددر  در  

غارتگریرایشان سر در تدوبدره ای   
فدددرب بدددرده اندددی کددده جدددلدددوی  
دشمانشان را برای دیین تد دیدان  
خشم ب اندزجدار مدا کدارگدران از  

 بضعیت موجود گرفته است. 
 ٩١ دی    ٢٢ پربین مامیی  

 

دانشجویان ترربریرت مردر  
در بیانیره شران مرواسرترار 

 آموزش رایگان شدند
اینرکره چره کسری یرا چره 
دولتی و چه جریانی ظرلرم 

کرنرد یرا پریرش  را آااز مری
 برد، مهم نیست. می

آموزش رایگان حق همگانری 
اسررت و هررر مررنررطررقرری کرره 
مرررالف ایرررن حرررق عرررمررر  

 کند،ظلم است
یررک مررواسررت اعررتررراضرراد 
معلرمران ترحرصریر  رایرگران 

 برای همه بوده است.
دی سرومریرن روز  ٤١امروز 

اعرررترررراض دانشرررجرررویررران 
دانشگاه تربیت مدر  بود. 
دانشجویان در در جلوی سر 
در دانشگراه ترحرصرن کررده 
انررد. دانشررجررویرران شررعررار 

 میدادند:

"تا شهریه 
پابرجاست 
وعده ما 
 همین جاست"
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 فص  ششم
. ندیدویدور   ١٨ ارتااع سالردای  

تریبون. جنگ کریدمده. ند دریدات  
مارک  ب انگل . مسئله ایتالیا.  
مددارکدد  ب انددگددلدد  بددا السددال  
اختال  پییا می کنندی. جدیل بدا  
بگت. برخورد مارک  نسدبدت بده  

 السال. 
 

با اضماالل جامعه کموندیدسدتدی.  
یک دبره  ط  فعالیدت سدیداسدی  
برای مارک  ب اندگدلد  بدوجدود  
 می که سدالدردای زیدادی بدطدول  
اندداددامددیددی. ارتددادداعددی کدده در  

 غداز شدیه بددود    ٢٠٤٩ سدالدردای  
بده    ٢٠٤١ شیت یافت ب در سدال  

نقطه ابج خود رسیی. کلیه اثدرات  
فعالیت سیاسی  زاد از میان رفته  

های کارگری اکیدیا    بود. اتاادیه 
ممنوع شیه بودنی. مطبوعات  زاد  

از بین رفته    ٢٠٤٩ در  شوب سال  
بودنی.  نهه که با ی مداندیه بدود  
مال  پرب  بدود ب حدتدی  ندردم  

 بطور بحشتناکی ارتااعی بود. 
مددارکدد  ب انددگددلدد  اکددنددون بددا  
مسئله بسیار جیی کسب معداش  
مواجه بودنی. بسختدی مدی تدوان  
شرای  مادی م یب باری را که  
در کلن زمان مارک  ب اندگدلد   
در  ن بسر می بردنی ت ور نمدود.  
انگل  در تمردش م ربرتدر از  ن  
بود که در برابر پیر متمولش کده  

هددای شددییددی    بددا بی عددی  تددوافددق 
داشت. سر خم کنی. اب ب مارک   
جویای کار نویسنیگی شینی. اما  
 لمدان بدربیشدان بسدتده بدود.  ندردا  
امکانی داشتنی کده در  مدریدکدا  

هدددای کدددارگدددری    بدددرای ارگدددان 
بنویسنی. اما این به هیهوجه کار  
پر در میی ندبدود. ایدن فدرصدتدی  
 عالی برای کار بیبن پرداخت بود. 

در  نزمدان بدود کده مدارکد  در  
یدددک ربزندددامددده  مدددریدددکدددائدددی.  
الرامبخش ترین ندوشدتده تداریدخدی  
خددود "هددیدداددیهددم بددربمددر لددوئددی  
بناپارت" را منتشر ساخت. در این  

نوشته مارک  بررسی درخشداندی  
از انقالب فوریه ارائه می دهی. اب  
 ی  بقی  مشکالت را بکنار زده ب  
اثرات تعیین کندندیه مدبدارزه بدیدن  
تبقدات را بدر سدرندوشدت اندقدالب  

دهی کده    کنی. نشان می   دنبال می 
هددای مددخددتددلدد     دددگددوندده بددخددش 

تدریدن    بورژبازی. منامله دمکدرات 
 ندردا. بدرخدی دانسدتده ب از ربی  
بددیتددیددنددتددی. ب دیددگددران بددطددور  
ناخواستده ب بدا دشدمدان گدریدان.  
یکی پ  از دیگری به پربلتداریدا  
خیانت کردندی ب  ندرا فدربخدتده ب  
ب ورت  ربانی جلوی ژندرالدردا ب  
جالدان انیاختنی. اب نشان داد کده  
دددگددوندده شددرایدد  بددتددیریدد   مدداده  

شینی. بطوریکه فرد ناددیدز ب    می 
بی هویدتدی ددون نداپدلدئدون سدو   

 توانست  یرت را بیست گیرد. 
ضمنا تنگیستی مادی مدارکد   
بخیمتر می شی. تی دب سال ابل  
ا امتش در لنین. دب فرزندی خدود.  
یدک پسدر ب یدک دخدتدر را از  
دست داد. ب تی که دخترش مرد.  
بمعنی با عی کلمه هدیدچ پدولدی  
بددرای پددرداخددت مددخددارج دفددنددش  

 نیاشت. 
 

انگل . در حالیکه دنیان برم می  
فشددرد. ت ددمددیددم گددرفددت "حددرفدده  
سگ" )اب داد ب ستی را اینهنیدن  
می نامیی( سابق خدود را از سدر  
بگیرد. بی که ش لدی در دفدتدر  
شعبه کارخانه پیرش در انگلستان  
یافته بود. مقیم منهستر شی. در  
ابایل. بی کارمندیی سداده بدود.  
هنوز می بایست اعتماد پیرش ب  
شعبه انگلی  مدسسدسده را جدلدب  
کنی. می بایست ثابت کندی کده  
 ادر است خود را در امدور داد ب  

 ستی درگیر کنی. 
 

مارک  در لندین مداندی. جدامدعده  
کمونیستی دیگر بجدود ندیاشدت.  
تنرا تعیاد کمی از کدارگدران بدر  
گرد انادمدن  مدوزشدی کدارگدران  
کمونیست با دی مداندیه بدودندی ب  

زنیگی ناپایدیاری را بده صدورت  
خیاط ب حدربفدهدیدن ادامده مدی  

  ٢٠١٢ دادنی. تنرا در اباخدر سدال  
بود که نداگدردان فدرصدتدی بدرای  
نویسنیگی در نیویور  تدریدبدون  
بدددرای مدددارکددد  پدددیدددش  مدددی.  
ندیدویدور  تدریدبدون در  ن زمددان  
یکی از با نفوذترین ربزندامده هدا  
بود. دارلز دنا. یکی از سردبیدران  
 ن. که در  لمدان بدود ب در تدول  

با مارک  مال دات    ٢٠٤٠ انقالب  
کرده بود. از مارک  دعوت کرد  
تا سلسله مقاالتی در مورد  لدمدان  
برای ربزنامه بنویسی. اب  بدال در  
کلن بود ب به مو عیت مرمی که  
مارک  در بین ربزندامده ندگداران  
داشت با د  بدود. دندا بدا در دل  
داشتن مناف  خواننیگدان  لدمداندی  
خود )در دبران انقدالب مدرداجدرت  
 لمانیرا به  مریکا بطور ع دیدمدی  
افزایش یافته بود(. ت میم گرفت  
کدده بددخدداتددر  نددرددا.  ن بددخددش از  
ربزنامه را که به اربپدای غدربدی  
اخت ا  داشت توسعه دهی. ایدن  
دعدددوت پدددیدددش بدددیدددندددی نشدددیه  

هائی را بدیندبدال  برد.    شرمنیگی 
درا که مارک  در  ن زمان هنوز  

توانست به انگلیسی بنویسدی.    نمی 
اب برای کمک به انگل  مراجعه  
کرد ب شدیدوه بسدیدار جدالدبدی از  
همکاری بر رار شدی. دیدییدم کده  
گرده مانیفست کمونیست تدادت  
نا  مشتر  مارک  ب اندگدلد   
در  می. اما تدقدریدبدا تدمدامدا کدار  
مارک  بود. کمک انگدلد  بده  
 ن تقریبا انیازه کدمدکدش بده کدار  
مشتر . "خانواده مقی ". بدود.  
اکنون انگل  بود که کار عدمدیه  
را اناا  مدی داد. مدقداالت بی  
بددعددیهددا در جددلددی مدداددزائددی بددنددا   
"انقالب ب ضدیاندقدالب در  لدمدان"  
جم   بری شینی. ایدن کدتداب بده  
مارک  منتسب شی. اما اکدندون  
از خالل مکاتبات ربشن است کده  
انگلد  ندویسدندیه  ن بدوده اسدت.  
معرذا از ند در ایدیئدولدوژیدک ان  
کتاب کار مشتر  مدارکد  ب  

انگل  بود. انگل   ن را بر پدایده  
ن رات ب فاکتردائدی کده تدوسد   
مارک  ارائه شیه بود. ب عمیتا بر  
پایه مقاالتی که هر دبشان بدرای  
"نیوراینش زایتونگ" می نوشتنی.  
نوشت. بیینترتیب رابطه مدارکد   
با نیویور  تریبون  غاز شی. پ   
از یکسال بی بای کدافدی بدزبدان  
انگلیسی تس  یافت کده بدتدواندی  

 مقاالت خویش را بنویسی. 
 

  ٢٠١١ بدییدنددتدرتدیددب مدارکدد  از  
نشریه من می در اخدتدیدار داشدت  
که بتوانی ن راتش را در  ن بدیدان  
کنی. متأسفانه این نشریه در اربپا  
نبود. خواننیگان  مریکائی در  ن  
جویای پاسخ به مسائل مشدخدش  
خویش بودنی. اگدردده بده ب داید   
اربپا عدال دمدندی بدودندی. امدا ایدن  
عال ه تنرا تا  نادا بدود کده ایدن  
ب ای  بدر ربی ب داید  در ایداالت  
متادیه تدأثدیدر مدی گدذارندی. در  

. حیاتی ب جذاب ترین  ١٨ سالرای  
مسئله. در ایاالت متایه. ل و برده  
داری بددود. مسددئددلده حدداد دیددگددر  
مسئله تاارت  زاد که بدر ایداالت  
جنوبی ب شمالی تأثیر می گذارد  

 بود. 
 

نیویور  تریبدون یدک ربزندامده  
ترفیار ل و برده داری بود  اما در  
بدداددث تدداددارت  زاد یددا سددیدداسددت  
حددفددایددی ا ددتدد ددادی. تددرفددیار  
کددامددلددتددریددن سددیدداسددت حددفددایددی  
ا ت ادی بدود. مدارکد  بدر سدر  
مسئله برده داری با این ربزندامده  
در موافقت کدامدل بدود. بدر سدر  
مسئله دب  مارک  نمی تدوانسدت  
نقطه ن رهای سردبیران را بندذیدرد.  
لیکن اربپا مطالب کافدی ای را  

 در موارد دیگر تأمین می کرد. 
سدرعدت ب داید  در    ٢٠١٩ از برار  

اربپا شربع به تشییدی کدرد. بدایدی  
توجه کنیم که مسبب این تسرید   
فشاری از پائین نبود. بالدعدکد .  
تددعددیادی از دبلددتددرددای اصددلددی  
اربپائی. ن یر ربسیده. فدرانسده ب  

انگلدسدتدان. کده هدمده مدکدل هدم  
عال مندی بده حدفدظ ند دم بدودندی.  
ناگران  غاز به دعوا کردنی. ایدن  
صفت مشخ ه تدبدقدات ب مدلدل  
حاکدم اسدت. بدمدادرد ایدندکده از  
بحشت انقالب  سدوده شدیندی. سدس  

ای کدده بددیددن    تدفدداهددمددات  ددییددمددی 
دبلترای  لمان. فرانسه. انگلستدان  
ب ربسیه بجود داشت. دبباره شربع  
به  شار شین نمدود. ر دابدتدی کده  

در بدیددن    ٢٠٤٠  دبدل از اندقددالب  
ملترا بجود داشت. ب تندردا بدرای  
میتی. ب تات فشار ضربرت.  را   
شددیه بددود تددا جددای خددود را بدده  
اتاادی مشتر  برای سدرکدوب  
انقالب دهی. اکندون دببداره زبدانده  

رسدیدی    کشیی. اکنون بن ر می   می 
که ربسیه که با دنان موفقیتدی  
به بر راری "ن م" در اربپای غربی  
کمک کرده بود. ادعای پداداش  
برای خیماتش را داشت. ایدندطدور  

کدرد    رسیی که فکر مدی   بن ر می 
تدریدن لداد ده بدرای    اکنون مناسب 

دراز کردن پایش در شدبده جدزیدره  
بالکدان اسدت.  رزبهدای سدابدقدش  
برای بیست  بردن تیریای  لدمدرب  
ترکیه در اربپا دبباره زنیه شدیندی.  
نفوذ بانی اترافدیدان ندیدکدالی ابل  
که این لا ه را برای سدیداسدتدی  

دیینی. افزبده    تراجمی مساعی می 
شی. امییبار بودنی که فرانسه    می 

در بضعیتی ندبداشدی کده بدتدواندی  
مددقددابمددتددی ایددادداد نددمددایددی. ب  

هدددا    اندددگدددلدددسدددتدددان. کددده تدددوری 
(Tories)   در  ناا بر سر  دیرت

بدددودندددی. بدددا در نددد دددر داشدددتدددن  
های دبستانه که بدیدن    موافقتنامه 

انگلستان ب ربسیده مدوجدود بدود.  
میاخله ننماینی. بیینترتیب مشاجره  
یاهری بر سر کلیی مقبره مسدیدح  
 غدداز شددی. در حددقددیددقددت داردانددل  

(Dardanelles)   پددایدده دعددوا
 بود. 

 )ادامه دارد( 

 (٠٢مدملی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس )
 دیوید ریازانف              
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دیده کارگری در  هزار حادثه  ٤١ایران با 
 دنیا رکورددار است.

این گفرتره احرمرد شروکرت ریریرس کرانرون 
کرارگرران سرامرترمرانری اسرت کره تروسررط 
مبرگزاری مهر منتشر شرده اسرت. ترعرداد 
کارگران سامتمانی در ایرران حردود یرک 

هزار نفر اسرت کره دومریرن  ١٤٤میلیون و 
تشک  صنفی برزرگ کشرور مرحرسروب مری 
شوند. در سال جاری و تاکنرون بریرش از 

کارگر جران مرود را از دسرت داده  ٠٤٤٤
درصردی مررگ کرارگرران ١٤اند. افرزایرش 

ناشی ناامنی محیرط کرار و جرانربرامرترن 
کارگر جنایت سازمانیرافرتره  ٠٤٤٤بیش از 

 دولت و کارفرماها علیه کارگران است! 
 

 عدم امنیت شغلی
 در ایران ” کارگر پنران ” درار میلیون 

بیش از درار میلیون کارگر به شکدل پدندرداندی فدعدالدیدت  
میکنندی کده تدادت پدوشدش  داندون کدار ندیدسدتدندی ب از  

ای ب حدقدو  ب دسدتدمدزد  داندوندی    هیهگونه حمایت بیدمده 
 برخوردار نیستنی. 

 
تجمع کارگران شرکت ایرانیت در اعتراض 

 به عدم پردامت ده ماه حقوق
 
دی ماه یدک تدادمد  اعدتدراضدی تدوسد  کدارگدران     ٢٩ 

شرکت ایرانیت در اعترا  به عی  پرداخدت ده مداه حدقدو   
ددددددددددرگدددددددددددزار شدددددددددددی.   مددددددددددعدددددددددددو دددددددددده ب

این تام  که همدهدندان ادامده دارد در ابدتدیای خدیدابدان   
 مطرری در حال برگزاری است.  

 
 تجمع بازنشستگان نیشکر هفت تپه

دی  کارکنان بازنشسته کدارخدانده کشدت ب صدندعدت    ٢٢ 
نیشکر هفت  در مال این شرکت تام  اعتراضی بدرگدزار  
کردنی.  بر همین اسا . بازنشستگان این ماتم  صندعدتدی  

دی مداه( در مدقدابدل اداره    ٠ ب    ٧ در هفته های گذشته ) 
مرکزی نیشدکدر هدفدت تدنده پدیدگدیدری دریدافدت سدندوات  

ماه بدی ندتدیداده    ٢٨ بازنشستگی خود شینی اما با گذشت  
بوده ب بازنشستگان همهنان بالتکلی  هستنی.  بده گدفدتده  

  ٠ یکی از این کارگران. نشست ربز درارشنبه گدذشدتده ) 
دی ماه( نماینیگان سازمان خ وصی سازی با کدارگدران  
معتر  بازنشسته ایدن شدرکدت بدی ندتدیداده بدوده اسدت.  
همهنین گفته می شود مییریت شرکت کشت ب صدندعدت  
نیشکر هفت تنه اخیرا حاضر شیه حق سنوات بازنشدسدتدگدان  

مداه    ٢٠ را از سدال  یدندیه بده صدورت  سدطدی در مدیت  
 پرداخت کنی که مورد موافقت بازنشستگان  رار نگرفت. 

 

تجمع کارگران صنعت نساجی یزد مقاب  
 سازمان صنعت و معدن 

دیماه جمعی از  ٤٤صبح روز  ٩از ساعت 
کارگران صنعت نساجی یزد مقاب  سازمان 
صنعت، معدن و تجارد استان یزد تجمع 

 کردند.
کدارگدران اعدتدراضدشدان را بده "باردات بدی ربیده پدارددده  
دینی" اعال  کرده انی. اما بطور با عی نگرانی اصدلدی از  
کار افتادن تولیی کارخانه ببیکاری از کار  ندردم در ندبدود  

 هرگونه تامین اجتماعی ب بیمه بیکاری برای  نان است. 
 

 خاتمه اعتراضات کارگری بازنشسته نی شکر هفت تنه 
دی ماه کدارگدران    ٢٢ در پی اعترا  هفته گذشته ب ربز  

بازنشسته بخش صنعتی نی شکر هفت تنه. بدازنشدسدتدگدان  
این کارخانه به یک توافق نسبی با مییرعامل دست پدیدیا  
کردنی. بیین ترتیب این بازنشستگان که از هدفدتده گدذشدتده  

دیماه دنیین تام  اعتراضی مقابل سختدمدان اداری    ٢٢ تا  
ماتمد  بدرپدا کدرده بدودندی ب خدواسدتدار پدرداخدت سدندوات  

درصدیی بدازنشدسدتدگدی خدود در    ٤ بازنشستگی بسدردم  
مشاغل سخت زیان  بر به تامین اجدتدمداعدی از کدارفدرمدا  

 انی.   شیه بودنی. به تور مو ت به این اعتراضات خاتمه داده 
 

کارگران سهام دارن کارمانه قند یاسوج 
 مقاب  بانک تجارد تجمع کردند

صددبددح یددازده دیددمدداه جددمددعددی از    ٩ از حددوالددی سدداعددت  
بازنشستگان ب کارگران تعییل شیه کدارخدانده  دندی یداسدوج  

درصی از سرا  ایدن کدارخدانده هسدتدندی. در  ٢٩ که صاحب  

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داببد رفاهی  
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اعرا  به فربش این کارخانه توس  بداندک تدادارت ب از  
دست دادن سرا  ب یا خطر بیکارشین از کدار خدود مدقدابدل  
ساختمان مرکزی این بانک در یاسوج تامد  کدردندی. بدندا  

 به خبر بیشتر این کارگران بازنشسته یا اخراجی هستنی. 
 

تجمع کارگران صنعت نساجی یزد مقاب  
 سازمان صنعت و معدن

دیدمداه جدمدعدی از کدارگدران    ٢٢ صدبدح ربز    ٩ از ساعت  
صنعت نساجی یزد مقابل سازمان صنعت. معین ب تدادارت  

 استان یزد تام  کردنی. 
کارگران اعتراضشان را به "باردات بی ربیه پارده دیدندی"  
اعال  کرده انی. اما بطور با عی ندگدراندی اصدلدی از کدار  
افتادن تولیی کدارخدانده ببدیدکداری از کدار  ندردم در ندبدود  

 هرگونه تامین اجتماعی ب بیمه بیکاری برای  نان است. 
 

بازگشت بکارکارگران اخراجدی شدردرداری یداسدوج بدیندبدال  
 اعتراضات گسترده  

اجدتدمداعدی      به گدفدتده مدعدابن اداره کدار. تدعدابن ب رفداه 
کدارگدر    ٢٨ کرگیلویه ب بویراحمی با حکم اداره کاراستدان.  

شررداری یاسوج که از سدوی پدیدمداندکداران از تداریدخ ابل  
شرریور سال جاری تا کدندون بدالتدکدلدید  بدودندی بده کدار  
بازگشتنی. این اتفا  بیندبدال اعدتدراضدات پدی در پدی ایدن  

 کارگران صورت گرفت. 
 

تام  شبانه ربزی کدارگدران مدادتدمد  کشدت ب صدندعدت  
 مراباد بارد هفته پنام شی  

كارگران مراباد کارگران کشت ب صدندعدت مدردابداد جدردت  
پیگیری مطالبات کارگران ب دریدافدت حدقدو  حدقده خدود  

ربزاست که در اعترا  به تعویق پرداخت دسدتدمدزدهدا ب  ١٠ 
حق بیمه شان در مقابل این کارخانه ددادر زده ب در جداده  
اصلی تام  میکننی.در سرمای زمستان ب زیر بدارش بدر   
کنار ماوته ی ماتم  کشت ب صنعت با بدرپدایدی ددادر  
تام  کرده انی.کارگران میگوینی تدا گدرفدتدن ندتدیداده بده  

  ٩٤ اعترا  خود ادامه خواهنی داد. این کارگران از خدرداد  
اندی ب      دریافت کدرده  «الاساب   فق  مبال ی به عنوان علی 

 ماه دستمزد ب حق بیمه شان را تلب دارنی.   ٢٢ بیش از  
 

کارگران پرلری اکرریر  اصرفرهران پرس از 
چنردیرن برار ترجرمرع، در مریرابران هرای 

 اصفهان راهپیمایی کردند 
کارگران پلی اکریل شش ماه دستمزدشان توس  کدارفدرمدا  
باال کشییه شیه است. به امدا  جدمدعده مدراجدعده کدردندی ب  
سن  فرمانیار به میان  نرا  می ب حرفرای تدکدراری زد ب  
کارگران دست به راهنیمایی در خیابان های اصدفدردان زدندی  

 تا توجه مرد  را به اعترا  باق خود جلب کننی.  
 
 

کارکنان شرکت گروه ملی فوالد تجمع 
 کردند

مییریت کارگران گربه ملی صنعتی پ  از سه بار تدادمد   
کارگران. پدرداخدت تدلدب هدایشدان را بده افدزایدش تدولدیدی  

مشربط کرده اسدت. یدعدندی هدم تدلدب کدارگدران را بداال  
کشییه انی ب هم از  نرا میخواهنی کار بدیدشدتدری بدکدندندی.  
تبق گزارشات مقامات در گربه ملی فوالد اختال  کدرده  

 انی ب حاضر به پرداخت تلب کارگران نیستنی.  
کارگران  نی یاسوج دسدتدمدزد مدردر.  بدان ب  ذر امسدال ب  

را تدلدب دارندی ب در    ٩٤ ب    ٩٩ مزایای مزدی سالردای  
ربز است دست به اعتد داب زده    ٠ اعترا  به این بضعیت  

 انی.  
 

کارگران آلومینیوم المهدی هرمزگان دست 
 به تجمع زدند 

کارگران المدردیی هدرمدزگدان ددندی سدال اسدت مدبدارزات  
دیدمداه    ٠ سرسختانه ای را علیه اخراج ادامه مییهدندی. ربز  

نفر از کارگران به کارخانه شدی ب    ١٩٨ کارفرما مان  بربد  
 کارگران دست به تام  زدنی.  

 
کارگران بازنشسته نیشکر هفته دومین 

 تجمع مود را برگزار کردند 
تام  کارگران بازنشسته نیشکر هفت تنده در اعدتدرا  بده  

ندفدر از    ١٨٨ عی  پرداخت مطالبات بازنشستگی  نرا است.  
تداکدندون    ٩٤ کارگران نیشکر هدفدت تدنده کده از اسدفدندی  

بازنشسته شیه انی مطالبات بازنشستگی  نرا پدرداخدت نشدیه  
 است. 

 
کارگران مدماتی مجتمع آلمینیوم المهدی 

کارگران پلی اکری  اصفهان پس از چندین بار تجمع، در میابان های اصفهان 
 راهپیمایی کردند 
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 در اعتراض به امراج تجمع کردند
کدارگدر خدیمداتدی مدادتدمد     ١٩٨ دی حیبد    ٠ صبح ربز  

در استان هرمزگان . در اعدتدرا  بده  « لومینیو  المریی  »
اخراج ناگرانی خود  مقابل ساختمان اداری ماتمد  تدادمد   

کدارگدر    ١٩٨ کردنی. در بخش خیماتی این کارخانه حیبد  
پیمانی ماننی امور فضای سبز.  بیاخانه ب ن افت بده کدار  

 اشت ال دارنی. 
 

ادامه اعتراضاد کارگران پلی اکری  باز 
 هم تجمع کردند

صدی ندفدر از کدارگدران  ١٨٨ دی ماه حدیبد    ٠ صبح امربز  
شرکت پلی اکریل اصدفدردان بدرای ددندیمدیدن بدار مدقدابدل  

 استانیاری اصفران تام  کردنی. 
مداه    ٢ اکریل در اعدتدرا  بده عدی  پدرداخدت    کارگران پلی 

دستمزد ب شرای  نابسامان کدارخدانده در اعدتدرا  بده سدر  
ندیدز کده یدکدی از   DMTمیبرنی. بعالبه کارگران شرکت  

اکریل ب تدولدیدی کدندندیه مدواد ابلدیده    زیرماموعه های پلی 
 ماه دستمزد خود را تلب دارنی.   ٧ نساجی است.  

 
 

تهدید پزشکان چابهار برای اعتصاب 
 ماه کارانه ٠نتیجه داد: پردامت 

بینبال اعترا  پزشکان بیمارستان امدا  عدلدی ددابدردار بده  
  ١ عی  پرداخت کارانه ها. ریی  بیمارستان دستور پدرداخدت  

ماه کارانه)ماهرای اسفنی ب فدربردیدن( را صدادر ندمدود .  
گفتنی است که پزشکان این بیمارستان پ  از  نکده حدیبد  

ماه کارانه خود را دریافدت ندکدردندی در ندامده ای بده    ٢٢ 

ریاست دانشگاه علو  پزشکی زاهیان ب استانیار سیدسدتدان ب  
بلودستان اعال  کرده بدودندی کده در صدورت ادامده ربندی  
فعلی  ادر به ارائده خدیمدت بدادز در مدوارد ابرژاند . از  

دی ماه به بعی نخواهنی بود. پ  از اندتدشدار ایدن    ٢٨ تاریخ  
نامه. در جلسه ای با ریاست دانشگاه  ول پرداخت بدخدشدی  
از مطالبات ب ورت نقیی ب بدخدشدی از  ن ب دورت ابرا   
 رضه داده شی که با مخالفت پزشکان مواجه ب ددندی ربز  
بعی. این شیوه پرداخت از سوی دکتر حریرددی  دائدم مدقدا   

 بزیر بریاشت تکذیب شی. 
 

 کارگران
پیام اتحادیره آزاد کرارگرران ایرران 

 بمناسبت آاازسال نو میالدی
 کارگران ب مرد   زادیخواه ایران  

سال منتری به  ن را میدتدوان    ١   -  ٤ میالدی ب    ١٨٢٢ سال  
بعنوان یکی از تلخ تدریدن دبران هدای تداریدخ مدعداصدر بده  
لااظ شرای  زیست ب کار تبقه کارگر. هم در ایران ب هدم  

 در مقیا  جرانی نا  برد. 
تعر  نرادهای امنیدتدی ب  دوه  ضدائدیده  در اشدکدال ب  
یرفیت های مختل  به اعتراضات کدارگدری.  احضدار ب  
دستگیری ب زنیان فعالین کارگری ب مدعدلدمدان درابدعدادی  
کم سابقه. تالش برای تیبین  وانین ریداضدت کشداندانده در  
"برنامه ششم توسعده" ب در را   ن الیداده ضدیکدارگدری  
"اصال   داندون کدار" بدمدند دورتدادمدیدل بدیتدریدن شدراید  ب  
تنگناهای معیشتی  با هدی  سدر ریدز کدردن بدار بدادران  

ا ت ادی بر گرده کارگران ب پائین  بردن سطح زندیگدی ب  
معیشت عمومی جدامدعده. تدندردا زبایدایدی از م دائدب ب  
مشقات  بی پایانی است که در تول سال گذشته بر علدیده  

 تبقه کارگر جریان داشت. 
ازترفی. سال گذشته میالدی برای کارگران ایدران سدالدی  
مملو ازمقابمت. اعترا . اعت اب ب تامدعدات بدی ب دفده  
در مقابل موج بیسابقه اخدراج ب بدیدکداری سدازی. حدقدو   
های معو ه ب تعطیلی مراکز کار بود. ایدن در حدالدیدسدت  
که سونامی میلیونی کارگران بیکار با افقی تدیدره ب تدار  

 همهنان جامعه را در بارانی عمیق نگه داشته است. 
همهنین مقابمت ب تعر  جنبشرای اجتماعی ب فدعدالدیدن  
مدینددی در سددال گددذشدتدده بددا بددرمددال شددین اخددتددالددسددرددای  
میلیاردی. فدیدش هدای حدقدو دی ندادومدی. راندت هدای  
حکومتی ب سایر موارد ستم ب پایمال شین حقو  تدبدیدعدی  
شرربنیان. به یمن بجود شبکه های اجتماعی ابعداد بسدیدار  
گسترده ای بخود گرفت ب دبلت ب مال  ب  دوه  ضدائدیده  

 را تات فشار فزاینیه ای  رار داد. 
همدهدون سدال گدذشدتده بدا    ١٨٢٢ در ابعاد جرانی نیز سال  

کشتار ب تربر سیاه ترین دستاات ب دبل  ارتداداعدی  در  
منطقه خابرمیانه  غاز ب با موج ع یم ب بی سدابدقده سدیدل  
مراجرت ها ب ورت باران عمیق انسانی ادامه یدافدت ب بدا  
کشتار ب جنگ ب خونریزی  به پایان تقویمی خدود رسدیدی.  
کشتار ب جنگ ب جنایتی که برای پایان  ن. هدیدچ ربزنده  
ای جز دخالت ب به مییان  مین تبدقده کدارگدر جدرداندی ب  
بشریت متمین که با راهنیدمدائدی هدزاران ندفدره از اربپدا بده  

 سمت حلب در حال تولی است بجود نیارد. 
اتاادیه  زاد کارگران ایران با تبریک سال نو مدیدالدی  ب  
استقبال ازفرصت مایبدی کده بدرای شدادی مدیدلدیدوندردا  
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فدراهدم  مدیه اسدت. خدود را    ١٨٢٧ انسدان بدا  غداز سدال  
همیبش ب همراه مرد  سوریه. اف دانسدتدان. لدیدبدی. یدمدن ب  
عرا  برای پایان دادن به جنگ ب کشتار در این کشدورهدا  
مییانی ب بیینوسیله همبستگی خود را با  نان برای بدرپدائدی  
جامعه ای عاری از جندگ ب جدندایدت ب ندیدل بده یدک  

 زنیگی مرفه ب امن اعال  مییارد. 
 ٢٩٩١ یازده دی ماه   –اتاادیه  زاد کارگران ایران  

 
 

تحمی  شرایط سخت و نرا امرن بره 
بهنرام ابرراهریرم زاده را در زنردان 

 قویا محکوم میکنیم

ربز دبشنبه هفته جاری مییر داخلدی زندیان رجدائدی شدردر  
)داریوش امیریان( با هی   زار ب اذیت برندا  ابدراهدیدم زاده.  

بنی ده منتقدل کدرد. بدردانده داریدوش    ٩١ بی را به سوئیت  
امیریان برای ایدندکدار. عدی  حضدور بدردندا  بدر سدر  مدار.  
کالسرای   ر ن ب مراسمرای رسمی است که در این بدندی  
اجباری  می باشی. این در حالی است که از بدیدش از دب  
سال پیش که برنا  به این بنی منتقل شیه اسدت هدیدهدگداه  
نه بر سر  مار حداضدر شدیه اسدت  ب نده در مدراسدمدردای  

 رسمی ب کال   ر ن شرکت کرده است. 
 

مدتدر    ١٨ زنیان رجائی شردر بدا حدیبد    ٢٨ بنی    ٩١ سوئیت  
مرب  فضا. مال نگریاری زنیانیان تنبیری است ب اغدلدب  

ندفدر زندیاندی در ایدن فضدای مدادیبد کده    ٤٨ بیدش از  
 دسترسی به هوا خوری نیز نیارد نگریاری میشونی. 

 
ب تدادریدک    ٩١ برنا  ابراهیم زاده به دنبال انتقال به سوئیت  

برخی زنیانیان برای ضرب شتم اش توس  داریوش امدیدریدان  
ب خودداری  نان از اناا  ایدن عدمدل. اعدال  کدرده بدود در  
صورت عی  انتقال به بنی  بلی اش دست به اعت اب غدذا  
خواهی زد. بینبال این ابلتیماتو  از سوی برنا  ب درگدیدری  

خونینی که دیربز در این سوئیت ما بین زنیاندیدان  عدادی  
)سالن فرهنگی( منتدقدل ب    ٩٢ ر  داد بی دیربز به سالن  

مقرر شیه است  ابایدل هدفدتده  یدندیه بده بدندی  دبدلدی اش  
 بازگردانیه شود. 

 
برنا  ابراهیم زاده فعال کارگری ب فدعدال حدقدو  کدودکدان  
کار نزدیک به هفت سال است که زندیاندی مدی بداشدی ب  
علیرغم اعتراضات گسترده ای که تاکنون نسبت به تدیاب   
حب  بی صورت گرفتده اسدت نده تدندردا ا دیامدی بدرای  
 زادی این فعال شدنداخدتده شدیه جدندبدش کدارگدری اندادا   
نگرفته.  بلکه بی را با اترامات باهی بار دیگر به هدفدت  

 ب نیم سال زنیان ماکو  کرده انی. 
 

اتاادیه  زاد کارگران ایران اعمال فشدار بدر بدردندا  ابدراهدیدم  
زاده ب تالشرای مسئولین زنیان رجائی شدردر بدرای  زار ب  
اذیت اب را  ویا ماکو  میکنی ب با جلب توجه سدازمداندردا  
ب نرادهای کارگری ب حقو  بشری نسدبدت بده بضدعدیدت  
برنا  ب دیگر زنیانیان صنفی ب سدیداسدی. خدواهدان  زادی  
فوری ایشان ب همه فعالین سیاسی ب صنفی از زندیاندردای  
کشور ب برداشته شین ااترامات امدندیدتدی از پدربندیه هدای  

  نان می باشی.   
 ٢٩٩١ دی ماه     ٩  –اتاادیه  زاد کارگران ایران  

 
اسماعی  عبدی بعد از ظرهرر امرروز بره 

 مرمصی آمد
اسماعیل عبیی عضو هیات مییره کانون صنفی مدعدلدمدان  
ترران ب از فعالین برجسته جنبش اعتراضی مدعدلدمدان ایدران  
بعی از یرر امربز به مرخ ی  می. اسماعیل بینبدال تدایدیدی  
حکم شش سال زنیان در دادگاه تاییی ن در.ندوزدهدم  بداندمداه  
بیبن اخطار  بلی در منزل خود بازداشدت ب بده زندیان ابیدن  

 منتقل شیه بود. 
اسماعیل عبیی همهون دیگر فعالین صنفدی ب سدیداسدی  
هیچ جرمی جز دفاع از مناف  صنفی معلمدان ب تدالش ب  
مبارزه برای بربود شرای   موزش ب تاد دیدل فدرزندیان مدا  
مرد  ایران مرتکب نشیه است. اما نرادهای امنیتی ب  دوه  
 ضائیه با اترامات امنیتی مانندی "اجدتدمداع ب تدبداندی بده  
  ی ا یا  علیه امنیت کشور" بی را همهون دهردا فدعدال  

 صنفی دیگر ماکو  ب یالمانه به زنیان انیاخته است. 
برای  زادی اسماعیل ب همه فعالین صدندفدی ب مدیندی. ب  
برای برخورداری کارگران ب مدعدلدمدان از حدق اعدتدرا  ب  
اعت اب ب تشکل یابی به عندوان پدایده ای تدریدن حدقدو   
انسانی. بایی به امنیتی کردن اعتراضات صنفی ب مدیندی  
پایان داده شود ب اترامات امنیتی از پربنیه های هدمده ایدن  

 فعالین بر داشته شود.  
 ٢٩٩١ دی ماه      ٢٢  –اتاادیه ازاد کارگران ایران  

 
شاکی پرونده جعفر عظیم زاده و شاپرور 

 احسانی راد، متهم اقتصادی است
اتاادیه  زاد کارگران ایران: هنوز سه ماه از مدادکدومدیدت  

ساله جعفر ع یم زاده ب شاپور احساندی راد در شدعدبده    ٢٢ 
ابل دادگاه انقالب سابه نگذشته است که دادستانی تدردران.  

مالک کارخانه نورد ب لدولده صدفدا را مدتدردم ا دتد دادی  
معرفی ب از م دادره ایدن کدارخدانده ب بدرخدی دیدگدر از  
شرکترای متعلق به رستمی صفا خبر داد. رسدتدمدی صدفدا  
شاکی این دب فعال کارگری در پربنیه  نان در شدعدبده ابل  
دادگاه انقالب سابه بود. شاپور احسانی راد ب جعفر عد دیدم  

بدیندبدال اعدتد داب کدارگدران  ٩٤ زاده اردیبرشت مداه سدال  
کارخانه نورد ب لوله صفا ب حمایت از خواسترای کدارگدران  
این کارخانه. با شکایت رستمی صفا بدازداشدت ب در حدال  

سال حکم زنیان منت در رای دادگداه    ٢٢ حاضر هر کیا  با  
 تاییی ن ر هستنی. 

هدزار ب  ١ خبر گزاری فدار : دادسدتدان تدردران از اندتدقدال  
میلیارد تومان از اموال گربه رستمی صفدا بده بداندک  ٢٨٨ 

 پارسیان خبر داد 
دادستان ترران به عنوان نمونه. به ا یامات اخیر دادسدتداندی  
در پربنیه گربه رستمی صفا اشاره کدرد ب افدزبد: ندامدبدرده  
شش تا هفت هزار میلدیدارد بدیهدی بداندکدی بدا احدتدسداب  
خسارت تأخیر تادیه داشته ب پ  از دستگیری ب بدازداشدت  
ابلیه.  ول همکاری داد ب در ایدن راسدتدا امدوالدی را بده  
بانک منتقل نمود. امدا بدا  زادی از تدریدق تدودید   درار  
بثیقه. در مقابل استرداد بجوه بانک مدقدابمدت ندمدود کده  
پ  از بازداشت ماید با اعطای بکالت رسمی. تدا کدندون  

میلیارد تومان از امدوال خدود را بده بداندک  ٢٨٨ هزار ب  ١ 
 پارسیان منتقل نموده است. 

دادستان ترران با اح اء برخی از امدوال مدندتدقدل شدیه بده  
هدای    شاکی در پربنیه گربه رستمی صفا شدامدل کدارخدانده 

ذبب نورد البرز تاکستان. صفدا تدو . گدالدواندیدزه سدربش  
ری. گربه صنعتی  مل ب شرکت صنعتی تولدیدیی اسدتداد  

میلیارد تومان. از اندتدقدال کدارخداندادات  ٧٢٨ جمعا  به مبلغ  
هدای فدلدزی    نورد ب لوله صفا. نورد ب پربفدیدل سدابه. سدازه 

صفا ب ساختمان دفتر مرکزی با د  در بدلدوار کشدابرز در  
میلیدارد تدومدان بده بداندک  ٩١٨ هزار ب    ١ ماموع به مبلغ  
 پارسیان خبر داد. 

دنین به توافق میان بانک ب مدتدردم     بادی هم   جعفری دبلت 
در خ و  انتقال شرکت نورد ب پربفیل ادبدیدکدو با د  در  
ابویبی. زمین متعلق به شدرکدت کداربن با د  در اسدتدان  
خددوزسددتددان ب شددرکددت کشددت ب صددنددعددت صددفددا با دد  در  

مدیدلدیدارد  ٤١٨ مامود باد در ماموع به ارزش یک هزار ب  
های مدربدوط بده ایدن    نامه   تومان اشاره کرد ب افزبد: بکالت 

ها از جانب مدالدکدان امضدا شدیه ب حسدب    اموال ب شرکت 
باگدذار      توافق. اموال مذکور به صورت  طعی بده بداندک 

صدی مدیدلدیدارد    گردیی که جم  این اموال پن  هدزار ب یدک   
تومان است. بی افزبد انتقال اموال نامدبدرده بده بداندک از  
تریق اعطای بکالت ب در  الب عدقدی صدلدح یدا اجداره بده  

 شرط تملیک اناا  شیه است. 
 

 گزارش
کارگرکارمانه کرمربرایرن ٠٤٤امراج بیش از

 ماه امیر!١سازی اراک طی 
کارخانه کمباین سازی ارا  یر  سه ماه گذشته بدیدش  
از دبیست کارگر  راردادی خدود را اخدراج کدرده اسدت ب  
علی رغم نگرانی ها ب اعتراضات کدارگدران هدندوز هدیدچ  
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پاسخ مشخ ی بدرای ایدن اخدراج داده نشدیه ب کدارگدران  
اخراجی کمباین سازی در بضعیت ا تد دادی کدندوندی را  

 ددار درگیری های بسیارکرده است. 
 

 سپهر الکتریک»امراج در کارمانه 

با د    «سندردر الدکدتدریدک »نفر از کارگران  کارخانه     ١٨  
  ١ در شرر صنعتی البرز  زبین با سدوابدق کداری بدیدش از  

سال اخراج شینی. اخبار اخراجدردا در ایدن کدارخدانده ندگدران  
کننیه است ب احتماال تعیاد بیشتری را اخراج کرده انی کده  

 خبر د یق هنوز در دستر  نیست.  
 

بیکاری کارگران در پی تعطیلی احداث 
 کرمان-مط ریلی شیراز

کارگر شداغدل    ٩٨٨ با تعطیلی این پربژه در هفته گذشته.  
ندفدر هدم بده تدور    ٠٨٨ انی. عالبه بر ایدن    در  ن بیکار شیه 

انی. ایدن پدربژه پد  از    غیرمستقیم در این پربژه شاغل بوده 
درصیی. در هفته گذشته به علت کمبود بدودجده    ٢٨ رشی  

 تا میت نامعلو  تعطیل شیه است. 

 
عدم پردامت ماه ها حقوق ومطالباد 

 دیگرکارگران شهرداری تفرش!
. کددارگددران شددرکددتددی شددرددرداری تددفددرش در  ٩١ در سددال  

ماهرای شرریور. مدردر .  بدان ب  ذر ب سدایدر کدارمدندیان  

شامل کارگران تامین ندیدرب ب پدرسدندل رسدمدی از خدرداد  
تاکنون حقو  خود را دریافت نکرده انی. بدا گدذشدت بدیدش  

ماه از سال جییی هنوز کارگران شدرکدتدی شدردرداری    ٩ از  
تفرش سندوات. عدیدیی ب پداداش سدال گدذشدتده خدود را  
دریافت نکرده انی ب حتی ددکدی ندیدز از سدوی شدرکدت  
مورد ن ر دریافت کرده که بصول نشیه ب بدرگشدت خدورده  

 ب این مسئله در مراج   انونی نیز پیگیری شیه است 
 

 بین المللی
 

اعررترصرراب ده روزه  -کرره جررنروبرری 
ملبانان شرکت هواپیمایری " کروریرا 

 ایر "
خلبانان شرکت هواپیمایی کره جنوبی " کوریا ایدر ". پد   

سال ابلین اعت اب خود را در اعتدرا  بده کداهدش    ٢٢ از  
 دستمزدها  غاز کردنی. 

درصی افدزایدش حدقدو  شدیندی ب  ٩٧ خلبان ها ابتیا خواستار  
درصدی کداهدش دادندی امدا    ١٧ بعیا این درخواسدت را بده  

مسئوالن شرکت " کوریا ایر "فق  با افزایش یدک مدمدیدز  
 درصی به حقو   نرا موافقت کرده است.   ٩ 

در بیانیه بزارت راه ب تدرابدری کدره جدندوبدی  مدیه اسدت.  
اعت اب تا پایان ماه جاری میالدی ادامده خدواهدی داشدت  

پرباز بین المللی ندیدز از    ١٤ ب پیش بینی می شود حیا ل  
 جمله پربازهای ل و شیه در این میت باشی. 

  ٢٢ این ابلین اعت اب  ندردا در   خلبانان کره ای گفته انی. 
سال گذشته ماسوب می شود ب علدت  ن هدم ایدن اسدت  
که مسئوالن شرکت فق  به دندبدال تدامدیدن مدندافد  خدود  
هستنی ب به بضعیت حدقدو دی ب امدندیدتدی کدارکدندانشدان  
دددددددددددددددی.  دددددددددددددددیارن  تدددددددددددددددوجدددددددددددددددردددددددددددددددی ن
    "کوریا ایر "به عنوان بزرگتریدن شدرکدت هدواپدیدمدایدی کدره 

انیازی شی ب در حال حاضر بدیدش    راه   ٢٩٤٢ جنوبی در سال  
کشور تات پوشش  درار داده ب بده    ٤١ شرر را در    ٢٩٨ از  

شدرکدت بدزر  هدواپدیدمدایدی جدردان    ١٨ عنوان یکی از    
 شود.   شناخته می 

 
 

مشم بازماندگان قربرانریران  -شیلی 
هرای حرکرومرت  از درمواست عفو مقرام

 پینوشه
 

درخواست عفو ده مقا  دبره حکومت  گوستو پدیدندوشده در  
شیلی که به جر  نقد  حدقدو  بشدر بده حدبد  مدادکدو   

هدای  ن    هدا ب  دتدل   انی. خشم بستگان  ربانیان شکدنداده   شیه 
 دبره را برانگیخته است. 
اندی. در    های درازمیت ماکدو  شدیه   این ده نفر که به حب  

یک مراسم نیایش در کدلدیدسدای داخدل زندیان درخدواسدت  
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 بخشش کرده بودنی. 
شدیگدان دبره    گران حامی حقو  زنیانیان ب کشدتده   اما کنش 

انددی کدده اگددر ایددن    حددکددومددت پددیددنددوشدده در پدداسددخ گددفددتدده 
ده کردنی توبه کرده بودنی. مدادل    گرها با عا از  ن   شکناه 

 کردنی.   دفن بعضی از  ربانیان را اعال  می 
مدیدالدی.    ٠٨ ب    ٧٨ سال حکومت پینوشه در دهه    ٢٧ در  

 نفر از مخالفان ب منتقیانش کشته شینی.   ٩٨٨٨ حیبد  
اندی درخدواسدت عدفدو ایدن    گدران حدقدو  بشدر گدفدتده   کندش 
ها. یک ادای پوچ بوده است ب صدرفدا بدرای ایدن    زنیانی 
ها بتواننی زبدتر از موعی از زندیان    شیه   که این ماکو    است  

 زاد شونی. در بین این ده ندفدر یدک عضدو ارشدی پدلدید   
 مخفی مخو  ژنرال پینوشه هم حضور دارد. 

هدای    برخی بستگان  ربانیان  ن دبره خودشان را به ندیدمدکدت 
 کلیسا زنایر کردنی تا به این مراسم اعترا  کننی. 

سی گفت: " نرا مدرتدکدب    بی   یکی از این معترضان. به بی 
انی که در کشدورهدای دیدگدر مدادازاتدش    هایی شیه   جنایت 

شی اعیا  با تزریق یا صنیلی الکتدریدکدی بداشدی.  ندردا    می 
اندی.    انی. به  نرا تاابز کدرده   ها را با تیر زده   انی.  د     د  کشته 
انی. خاله خود من را ب دتدی بداردار بدود.    شان کرده   شکناه 

شکناه کردنی. مگر ما برای  نرا اهمیتی داشتیدم ب دتدی  
 کردنی؟"   مان می   داشتنی شکناه 

عدلدیده    ٢٩٧٩ پینوشه در یک کودتای ن امدی در سدال  
دبلت دموکراتیک سالوادبر  لنیه.  یرت را در شدیدلدی در  

 جمرور خوانی.   دست گرفت ب سال بعیش خود را رئی  
سازی"هدایدی داد کده در جدریدان  ندردا    اب دستور به "پا  

دنی هزار نفر کشته شینی. ب دنیین هدزار ندفدر دیدگدر هدم  
 شکناه شینی یا به تبعیی فرستاده شینی. 

جمدردوری کدنداره گدرفدت.    از ریاست   ٢٩٩٨ پینوشه در سال  
از فرمانیه کل ارتش کنار رفت. ب در سدال    ٢٩٩٠ در سال  
 درگذشت.   ١٨٨٢ 

 
های مسافربری در  اعتصاب شرکت

 کاب  وارد دومین روز مود شد
هدرات  -های مسافربری جاده کدابدل   اعت اب کاری شرکت 

هددا    بارد دبمددیددن ربز خددود شدی ب مسدئددوالن ایددن شددرکددت 
 انی.   خواستار رسییگی دبلت به مشکالت خود شیه 

ای    صیها اتوبو  در ترمینال غرب کابل. با د  در مدادلده 
موسو  به "کمننی" در اعترا  به  نهه کده راندندیگدان ب  

توجری دبلت نسبدت بده    های مسافربری بی   مالکان شرکت 
مشکالت خیمات مسافربدری بدیدن کدابدل ب هدرات مدی  

 خواننی. پار  شیه است. 
ها شکایت کرد ب گفدت کده    یک راننیه از اخاذی در جاده 

ماموران پلی  ترافیک. حدمدل ب ندقدل. مدبدارزه بدا مدواد  
مخیر ب پلی  انت دامدی در هدر ایسدتدی صدی تدا دبصدی  

 گیرنی.   اف انی پول می 
مسافری گفت که به دلیدل اعدتد داب کداری مسدئدوالن  

ها ب راننیگان. مسافران منت ر حدل شدین مدوضدوع    شرکت 
هستنی ب در حال حاضدر هدزارهدا مسدافدر بدرندامده خدود را  

 ها پر از مسافرنی.   معلق کرده ب هتل 
مامیالله بتاش. بزیر حمل ب نقل افد دانسدتدان در دیدیار بدا  

ها گفته مشکل  نرا را با اشر  غدندی.    مالکان این شرکت 

 رئی  جمروری در میان خواهی گذاشت. 
انی تا زمانی که پاسخ  داتد  از دبلدت    اما معترضان گفته 

 نشنونی. به اعت اب ادامه خواهنی داد. 
هدای مسدافدری در    اعت اب کاری راندندیگدان ب شدرکدت 

کابل پ  از  ن  غاز شی که در پی ت اد  یک اتدوبدو   
کددش( در بالیددت فددراه در غددرب    بدا یددک تددانددکدر )نددفددت 

 نفر دیگر زخمی شینی.   ٩١ نفر کشته ب    ٢٢ اف انستان  
حدمدل ب ندقدل   تدر  بزارت  دب هفته پیش بده دندبدال اعدال  

هدا. اتدادادیده    اف انستان برای مقدابدلده بدا اخداذی در جداده 
 کرد.  ل و  داران اف انستان اعت اب کاری خود را   کامیون 

بر برد کدرده کده از   گزارشی  دییبان شفافیت اف انستان در 
میلیارد دالری که ساالنه در اف انستان به عدندوان    ٩ حیبد  

هدا از    شود. یک مدیدلدیدارد  ن در جداده   "رشوه" پرداخت می 
 شود.   داران گرفته می   کامیون 

ای ب نداامدندی    عالبه بر اخاذی. خرابی جاده. تخلفات جداده 
هدای    نیز باعدث دشدواری سدفدر ب مسدافدرکشدی در جداده 

سی  مدیه کده    بی   اف انستان شیه است. در یک گزارش بی 
ای در ایدددددن کشدددددور     مدددددار تدددددلدددددفدددددات جددددداده 

 غیرن امیان در جنگ است.    تلفات  سو    یک  برابر 
دفتر کمک سازمان ملدل در افد دانسدتدان   گزارش  براسا  

. مدیداندگدیدن تدلدفدات  ١٨٢١ تدا    ١٨٨٩ )یوناما(. از سدال  
نفر بوده است که بده ایدن    ٩٨٤١ غیرن امیان در این کشور  

ای ساالنه بده بدیدش    ترتیب. متوس  تلفات ربییادهای جاده 
 رسی.   از هزار نفر می 

 
 

شورش در اردوگاه  -پاپوآ گینه نو 
پناهجویان در پاپوآ پس از مرگ 

 یک پناهجو
ها پناهاویانی کده در اردبگداهدی در پداپدو     بنا بر گزارش 

شدوندی. در پدی مدر  یدکدی از    گینه نو نگردیری مدی 
ساکنان. دست به شورش زده. ب کنترل بخشدی از اردبگداه  
را در دست گرفتندی. شدمدار  دابدل تدوجدردی از مدرداجدران  

سوار ب پناهاویان ایرانی نیدز در ایدن اردبگداه بده سدر     ایق 
 برنی.   می 

های جزیره مداندو  ب ندیدز    خبرگزاری ربیترز به نقل از مقا  
دبلت استرالیا. ب وع تنش ب شدورش در اردبگداه را تدائدیدی  

 است.   کرده 
یکدی از پدنداهدادویدان ایدراندی ایدن اردبگداه ندیدز کده در  

های اجتمداعدی فدعدال اسدت. بدا    خبررسانی از  ن در شبکه 
رسدی بدخدشدی از    انتشار ت ویری از سالنی که به نطر می 

گویی. ساکنان. شب ددردار  دی مداه را    اردبگاه است می 
ندو" سدندری    "بیبن دیین افسران استرالیدایدی ب پداپدو  گدیدنده 

 انی.   کرده 
فی ل احمدی. پدنداهدادویدی کده مدر  اب یداهدرا دلدیدل  

ترین تنش در اردبگاه پناهاویان است. سدوداندی بدود ب    تازه 
 سال سن داشت.   ١٧ 

انددی مددر    ددای احددمددی    هددای اسددتددرالددیددایددی گددفددتدده   مددقددا  
موضوعی نیست که نیاز به تدادقدیدقدات  ضدایدی داشدتده  

ها. این پناهاوی سودانی پد  از  ندکده    باشی. به گفته  ن 

از هوش رفته ب به بیمارستداندی در اسدتدرالدیدا اندتدقدال داده  
هدای مدیافد     شیه. جان خود را از دست داد. امدا سدازمدان 

بدرد    ها از بیماری رند  مدی   انی اب. ماه   حقو  پناهاویان گفته 
ب دنیین بار درخواست کرده بود کمک پدزشدکدی ب دارب  
در اختیارش گذاشته شود. بوداندی گدفدتده اسدت از ند در  
ساکنان اردبگاه. فی ل احمی در مداندو  جدان خدود را از  

 گوینی.   های رسمی درب  می   دست داده ب مقا  
راهنیمایی از برلین تدا حدلدب در حدمدایدت از مدرد     - لمان  
 سوریه 

دسدامدبدر    ١٢ صیها تن از کنشگران اجتماعی ربز دبشنبه  
در شردر بدرلدیدن. پدایدتدخدت  لدمدان گدردهدم  مدیه تدا  غداز  

 راهنیمایی خود را به سوی شرر حلب اعال  کننی. 
این راهنیمایی به مند دور  گداهدی بدخدشدی دربداره بدادران  

 سوریه. سه ماه ب نیم به تول می اناامی. 
کاسنر. یکی از این کدندشدگدران اسدت کده مدی گدویدی:  
"کریسم  است ب خوب است که ب ت بدا خداندواده سدندری  
شود بلی ما بایی  گاهی رسانی کنیم که در بخدش هدای  
دیگر جران. مرد  در حال نبرد هستندی ب مدا مدی تدواندیدم  

 کاری برای برتر شین زنیگی شان اناا  دهیم" 
جابر. دیگر کنشگری اسدت کده مدی گدویدی: "مدن اهدل  
سوریه هستم ب این ا یا  به شخ ه ربی مدن تداثدیدر دارد.  
راهنیمایی این مرد  برای ابدراز بشدردبسدتدی اسدت ب مدی  
خواهم من هم در  ن نقش داشته باشم. مدرد  دیدگدر ندقداط  
جران بایی بیاننی که شرای  در سوریه تدا دده حدی نداگدوار  

 است " 
 رار است ایدن گدربه راهدندیدمدایدان از کشدورهدای ددک.  
اتریش ب اسلونی گذشته ب از کرباسی تا ترکیه مسدیدر را  

 ادامه داده ب سن  به حلب بارد شونی. 
شرر تاریخی حلب پ  از درار سال جنگ داخلی. هدفدتده  
گذشته به ت ر  ارتش بفادار به بشار اسی در مدی. ارتدش  
بعث سوریه از حمایت جنگنیه های نیربی هدوایدی ربسدیده  

 ب سناه  ی  جمروری اسالمی ایران برخوردار است. 
 

 ٤٢٤٤احضار بیش از  -ترکیه 
 شهروند طی یک هفته

ترکیه مبارزه با منتقیان ب افراد م نون بده افدراط گدرایدی  
شدردربندی    ٢٢٠١ دهی. تنرا در هفته گدذشدتده    را ادامه می 

انی. بیشتدر ایدن افدراد    ترکیه احضار ب بسیاری دستگیر شیه 
 م نون به همکاری با جنبش گولن هستنی. 
هدای امدندیدتدی    بزارت کشور ترکیه اعال  کرد که سازمان 

نفر را احضدار کدردندی. گدفدتده    ٢٢٠١ ترکیه هفته گذشته  
هدای    شود که این افراد م نون به همکاری با سدازمدان   می 

افراط گرا هستنی. در بیانیه بزارت کشور  مدیه اسدت کده  
 انی.   نفر از این تعیاد دستگیر شیه   ١٢٢ 

دسدامدبدر    ١٢ شدندبده    در بیانیده بزارت کشدور کده ربز دب 
منتشر شی.  میه است کده بدیدشدتدر افدراد احضدار شدیه ) 

الدلده گدولدن.    نفر( م نون به همکاری با جنبش فتح   ٢٨٩٢ 
باعظ ب میر  علو  دینی هستنی که در  مریکا زندیگدی  

 انی.   نفر این افراد دستگیر شیه   ٤١٢ کنی.    می 
گولن تا دنی سال پیش از متایان مرم اردبغان بدود ب در  

گیری حزب عیالت ب توسعه در ابایل دهده گدذشدتده     یرت 
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ی جدریدان    مدیدانده   ١٨٢٩ میالدی ندقدش داشدت. از سدال  
"خیمت" بابسته به گولن با حزب عیالت ب توسدعده بده هدم  
خورد ب این دب به دشمنان هم تبییل شینی. اردبغان گدولدن  
را مترم بده اندادا  کدودتدای مداه ژبئدیده در ایدن کشدور  

 کنی.   می 
 
 

در اثر فشار کار   مودکشی -ژاپن 
 زیاد

 
ی زن در بدزرگدتدریدن    سدالده   ١٤ سال پیش یک کارمدندی  

شرکت تبلی اتی ژاپن از فرط فشار کار خدود را در شدب  
میالد مسیح کشت. مییر این شرکت اکنون پ  از یدک  
سال به خطای خود اذعان کرد ب از مقا  ریداسدت اسدتدعدفدا  

 داد. 
شرکت تبلی اتی ژاپنی "دنتسو". یکی از کارمندیان جدوان  

  ١٨٢١ خود را دنان زیدر فشدار کدار  درار داد کده سدال  
دست به خودکشی زد. تاداشی ایشیی. رئی  این شدرکدت  
تبلی داتدی. اکدندون مسدئدولدیدت مدر  زن جدوان را کده  

ماتوسوری تاکاهاشی نا  داشت. به عدردیه گدرفدتده ب از  
مقا  خود استعفا داد. اب اعال  کدرد کده  خدریدن ربز مداه  

.  خرین ربز کار اب اسدت. دادسدتداندی کدل  ١٨٢٢ دسامبر  
گیر به دادگاه شدکدایدت بدرده    توکیو. علیه این رئی  سخت 

بود. شرکت "دنتسو" به رعایت انضدبداط شدییدی ب داشدتدن  
 های ژاپن معرب  است.   شرای  سخت کاری میان  ژان  

تاداشی ایشیی ضمن ابراز تداسد  در یدکدی از جدلدسدات  
دادگاه گفته که: "فشار  بردن به کارمنیان در جدردت بده  

تور کلی جایز اسدت. بلدی نده    موفقیت رسانین شرکت. به 
 حی. "   بی 

سال بیش نیاشت در یدکدی    ١٤ ماتوسوری تاکاهاشی که  
های شرکتی" خود را کشت. اب هر مداه بدیدش از    از "خانه 

کدرد. تداکداهداشدی پدیدش از    ساعت اضافه کار می   ٢٨٨ 
خودکشی در حساب توئیتر خدود ندوشدتده بدود: " رزب دار   

 بمیر ". 
 

بر اسا  گزارش دبلت ژاپن که در ماه اکتبر سدال جداری  
کارمندی یدک ندفدر در ایدن    ١ میالدی منتشر شی. از هر  

های کشدندیه    کشور به حی کشت یا در حی ابتال به بیماری 
 کنی.   کار می 

های زبان ژاپدندی بدرای "مدر  در اثدر    در فرهنگ باژه 
ای بجددود دارد کدده "کدداربشددی د    کددار زیدداد" لدد ددت بیددژه 

"Karoshi  شود.   خوانیه می 
 
 
 


