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  ١١٤٢ ژانویه  ٤١

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

 ٥صفحه  

 ٤٤ صفحه  

 ٩ صفحه  

 ٤٩ صفحه  

 ١ صفحه  

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 هزار کارگر نفت خواهان افزایش دستمزد شدند  ٤٢١
 کارگران نفت تحرکات مهمی را شروع کرده اند 

 یاشار سهندی 
رفسنجانی، فساد و ستم  و 

 تباهی

هاشمی رفسنجانی ریق  رحقمقت  
را سر کشید و می گقویقنقد بقه  
جوار ح  شتافت! و ایق  بقنقانقه  
ای شد تازه برای  بی بی سقی  
تا در جوار حق  مقراتقا رقاکقر  
منقشقی دقود را بقرای یق قبقار  
دیقرققر بققه جققمققنققوری اسقق مققی  
نشققان دهققد  بققی بققی سققی در  
حققا ققی کققه در شققبقق ققه هققای  
اجقتقمقابقی بق فقادقاققه بق قد از  
مرگ رفسنجانی جق  هقای  
دست اول اوج گرفت از دقدمقا   
رفسققنققجققانققی بققه جققامقق ققه ایققران  
میرفت! و نقیقز ا قبقتقه از نقفقو   
ایشققان در حققوزه بققاققمققیققه و  

ح ومقت کقه ایشقان مقررقمقدار  
میانه روی در حق قومقت بقوده   
ای  که در آن شا ی شقنقبقه آیقا  
دامنه ای با نرقرانقی سقرا را  
بر با ی  مقیقرقدارد یقا بقا دقیقال  
آسوده ی ی از مقووقوبقا  دا   
بی بی سقی بقود  و یق قی از  
کاربدستان ح ومتی که اکنقون  
تب یدی امقریق قا اسقت بقه نقا   
واحدی اب   داشت که احتقمقا   
رفسققنققجققانققی را رققیققز دققورا  
کردند تا شاید مقدقدمقا  ارتقدقا  
ی  ج د به ی  ققنقرمقان را  

 فراهم کرده باشد، هر رند 
 

 محمد کاظمی
 طبقه کارگر، استبداد اسالمی و انقالب کارگری

 بخش دوم

مدخلی بر زندگی و آثاار کاارم ماارکا  و 
 (٢٢فردریک انگل  )

  ٤١دیوید ریازانف              صفحه

 اهمیت نامه نمایندگان کارگران نفت
 ناصر اصغری

 نیما ارژنگ
 ٢١٤٢تا باه اماروز ساام  ٤١٤٢از سام 

فراخوان هر روزه انسانیات ایان باوده و 
 هست یا سوسیالیسم یا بربریت !

کارگران پلی اکریل بازهم در 
خیابانهای اصفهان راهپیمایی 

 کردند
از کارگران کشت و صنعت مهاباد 

 حمایت کنیم. 

 ١ صفحه  

 حمید تقوایی
 سام تشدید تورم و گرانی ٢١٤٢   

 نکته اصلی  
 از "طرح هدفمند کردن یارانه ها " ها تا پرداخت یارانه نقدی!

عربستان: حکایت زندگی این دوره و زمانه  محمد شکوهی 
 کارگران و شاهان  ناصر اصغری

 شهال خباززاده
 علیه پدوفیلی اسالمی یا ازدواج با کودکان
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئو يت مطا ا با نويسندگان آنناست   
درج مدا   در کارگر کمونيست  زوما به م ني 

 تائيد مضمون آننا از جانا نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

افزایش حدوق ها و اجقرای رقر   
ربدقه بقنقدی مشقاتقل، تقبقدیقل  
قراردادهای موقت و میمقانقی بقه  
ققققراردادهقققای مسقققدقققیقققم، رفققق   
تققبقق ققیققضققا  و یقق ققسققان سققازی  
حدوق ها، ح  بدی آب و هقوا و  
سختی کار از اهم دواست هقای  

هقزار کقارگقر نقفقت    ٠٢١ فوری  
است  ایق  دقواسقت هقا تقوسق   
تقق ققدادی از کققارکققنققان نققفققت و  
بدنبال همف ری جم ی کقیقیقری  
از آنقنقا در نقامقه ای از رققر   

هققزار کققارگققر نققفققت بققه    ٠٢١ 
دور  نامه در ادقتقیقار مقراجق   
دو تی قرار گقرفقتقه اسقت  ایق   
مققطققا ققبققا  دققواسققت کققارگققران  
متروشیمی ها و مقاشقیق  سقازی  
هققا و  وب آهقق  ادققفققنققان و  
 کارگران در سراسر کشور است   

 
ایقق  سققومققیقق  حققرکققت بققزرگ  
کقارگقران نقفقت در سقال جقاری  
است  کارگران در درداد مقاه بقا  

نقفقره دقواسقت    ٠١٥١١ روماری  
های دود را مطر  کردنقد و در  

آ ر قصد داشقتقنقد هقمقراه بقا    ٠١ 
دققانققواده هققای دققود از سققراسققر  
کشور در مدابل سادتمقان وزار   
نفت در تنقران دسقت بقه تقجقمق   
بزنند و دو قت را بقرای افقزایقش  
دستمزد و سقایقر دقواسقت هقای  
دود تحت فشار قرار دهقنقد کقه  
بد یل فشارهای امنیتی بقمقاقی  
نشد  کارگران اب   کرده بقودنقد  
به مقبقارزه دقود بقرای افقزایقش  
دریافتی هقا و دسقتقمقزد ادامقه  
دواهند داد  و اکقنقون کقارگقران  
در حرکتی قدرتمنقدتقر، دقواسقت  
های دود را بقه نقمقایقنقدگقی از  

هققزار کققارگققر نققفققت کققه    ٠٢١ 
شاهرگ های اقتصاد کشقور را  
 در دست دارند مطر  کرده اند   

 
ای  تحرکا  بازتاب فضقای دا   
ابتراوی ای است که در میقان  
کارگران دن ت نفت و در مقیقان  
سققایقققر مقققراکقققز کقققارگقققری و  
همینطقور مق قاقمقان و مقرسقتقاران  
جریان دارد  ای  تحقرکقا  مقیقش  
درآمقد حقرکققت هققای سققراسققری  

قدرتمندی است که با تقوجقه بقه  
ناتوانی ح ومت در ماسخرویقی  
بققه سققاده تققریقق  دققواسققت هققای  
کققارگققران و سققیققاسققت ریققاوققت  
اقتصادی و اقتصقاد مقدقاومقتقی  
حقق ققومققت در رشققم انققداز قققرار  
گرفته است  با تما  قوا بقایقد از  
ای  ابقتقراوقا  حقمقایقت کقرد   
همبقسقتقرقی بقمقومقی کقه در  
میان بخش های مخقتقاقر مقرد   
بایه فدر و محرومیت و ش قا   
بمی  ربدقاتقی و بقاقیقه فسقاد  
گسترده در میان مداما  و آیقت  
ا اه ها و ارگان های حق قومقت،  
شروع شده بقایقد هقررقه بقیقشقتقر  
تدویت شقود و بقه رقوفقانقی از  
ابقققتقققصقققابقققا  و ابقققتقققراوقققا   
سراسری  و مقتقحقد و بقا رقر   
روشقق  و شققفققا  دققواسققتققنققای  
 اساسی کارگران تبدیل شود   

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

ژانقققویقققه    ٥ ،  ٠٩٣٥ دی    ٠١ 
 ٢١٠١   

 

هزار کارگر نفت خواهان افزایش  ٤٢١
 دستمزد شدند 

کارگران نفت تحرکات مهمی را شروع 
 کرده اند 
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از کارگران کشت و صنعت مهاباد 
 حمایت کنیم. 
 نسان نودینیان

روز تجم  کارگقران کشقت و    ٩٣ 
دی    ٠٣ دن ت در هوای سرد/ دیروز  

 ها را جم  کنید   ماه گفتند رادر 
امی  روز از تجقمق  دقنقفقی    ٩٣  

ای  کارگران در بیرون مقجقتقمق  و در  
 فضای باز است  
نققفققر از کققارگققران    ٥١ بققیققش از  

مجتم  کشت و دن ت مقنقابقاد کقه  
مس از واگقداری مقجقتقمق  از رقریق   

ماه است دسقتقمقزد    ٠١ مزایده، بیش از  
انقد، در سقی و    دود را دریافت ن قرده 

هشت روز گقدشقتقه، در هقوای سقرد  
رادر زدنقد و بقا افقرودقتق  آتقش در  
سرما به تجم  دود ادامه دادند  حقا   
نماینده ای  کقارگقران کقه هقمق قنقان  

انقد و در حقال    بیرون مجتقمق  ایسقتقاده 
گقویقدد در روز    ابتراض هستند، مقی 

سی و هفتم تجقمق ، آمقدنقد و از مقا  
ها را جمق  کقنقیقم     دواستند که رادر 

نیروی انتظامی با ح م آمد و گقفقت  
ها تیرقانونی اسقت  بقایقد جقمق     رادر 
 شود  

ایقق  کققارگققر بققا بققیققان ایققنقق ققه  
مسئو ن محاقی و اسقتقانقی در ایق   
مد  رو نی ابتراض، مقاسقخقرقوی  

اند  ادامه دادد نه تقنقنقا    کارگران نبوده 
ققاقق ققه   حق  و حققدققوق مققا را نققدادنقد ب

ها را هم جقمق     مجبورمان کردند رادر 
کنیم  مراج ا  ما به مداما  هقیق   

ای نقداشقتقه اسقت امقا رقه بقا    نتیجه 
رادر ره بدون آن، به ابتقراض ادامقه  

 دهیم     می 

دو ت بقایقد فقوری حقدقوق هقای  
مققردادققت نشققده و مققطققا ققبققا  مققزدی   
کارگران کشت و دن قت مقنقابقاد را  

 مردادت کند! 
دیقدار و سققفقر بققه مققحقل تقجققمقق   
کارگران کشقت و دقنق قت مقنقابقاد  
تدویت بمقاقی ایق  مقبقارزه اسقت  از  
همه مرد  مناباد میخواهیم کقارگقران  
کشت و دن ت را تننا نردارند و بقه  
هر شق قل مقمق ق  از آنقنقا حقمقایقت  
کنند  شنر مناباد باید ی قاقاررقه بقه  
حققمققایققت از دققواسققت هققای بققاد نققه  
کقارگقران بقردقیقزد و ایق  مقبقارزه را  

 متحدانه به میروزی برساند   
حضققور فقق ققال دققانققواده هققای  
کارگران کشت و دن ت مقنقابقاد در  
ای  مبارزه فاکتور ت یی  کننده بقرای  
به میروزی رسانقدن آن اسقت  دقانقواده  
ها مقیقتقوانقنقد مقانقنقد دقانقواده هقای  
کارگران م دن سنگ آهق  بقافق  در  
مرکز شنر و یا در مقدقابقل یق قی از  
ادارا  دو تی رقادر بقزنقنقد و تقوجقه  
مرد  شنر را بقه ایق  ابقتقراض مقنقم  

 جاا کنند   
هققم اکققنققون کققارگققران کشققت و  
دن ت مناباد ابتقراض مشقتقر  و  
متحدانقه ای را هقدایقت مقیق قنقنقد   
مت ی کردن ای  تجم  ابتراوقی بقه  
جاسا  مجم  بمومی، اراده و ققدر   
ابتراوا  کارگران را با  بقرده و در  
تدویت ابمال اراده جمق قی بقر تقوان و  

 قدر  ابتراض میفزاید  

نقفقر    ١١١ دبح امروز ی شنبه  
اکریل ادفقنقان    از کارگران مای 

در مدابل استانداری ایق  شقنقر  
دست به تجم  زدنقد و مقس از  
ایققنقق ققه مققدققامققا  حقق ققومققت  
حققاوققر بققه مققداکققره بققا آنققنققا  
نشدند، کارگران بطقر  مقیقدان  
انققدقق ب ادققفققنققان دسققت بققه  
راهققاققیققمققایققی زدنققد  نققیققروی  
سرکوب ح ومت که از ادامقه  
راهایمقایقی کقارگقران و جقاقا  
تققوجققه بققیققشققتققر مققرد  وحشققت  
داشت به زور مقتقوسقل شقد و  
کارگران مق قتقرض را مقتقفقرق  

  ٢١١١ مققاه    ١ کققرد  حققدققوق  
کققارگققر مققاققی اکققریققل تققوسقق   
کققارفققرمققای کققاردققانققه بققا   
کشیده شقده و دو قت دقود را  
مققاسققخققرققوی ایقق  اجققحققافققا   
نمیدانقد  کقارگقران هقمق قنقیق   
دواهان امقنقیقت شقخقاقی دقود  

 هستند   
 

 ز  به توویقح اسقت کقه روز  
دیققمققاه نققیققز کققارگققران ایقق     ٣ 

کاردانه ابتدا در مقدقابقل دفقتقر  
اما  جم ه تجم  کردند و مقس  
از بی نتیجه بودن ای  تجم  بقه  
مدابل استانداری رفتند و مقس  
از شققنققیققدن دققحققبققت هققای  

تق ققراری فققرمققانقدار دسققت بققه  
راهققاققیققمققایققی در دققیققابققانققنققای  
ادفنان زدند  ای  تجم  نیقز بقا  
ددققا ققت نققیققروهققای انققتققظققامققی  

 مواجه شد   
 

کارگران مقاقی اکقریقل سقابقدقه  
دردشققانققی از مققبققارزه دارنققد   
بقارهققا دسقت بققه ابقتققصققاب و  
تجقمق  زده انقد  از جقمقاقه در  
جریان ابقتقصقاب و تقجقمق قا   

،  ٣٢ هرروزه کقارگقران در آبقان  
نقفقر از    ٤ جمنوری اسق مقی  
آبققان    ٩١ کقارگققران را در روز  

دستقرقیقر کقرد کقه بقا ادامقه  
تجم  هرروزه کقارگقران مقواجقه  
شققد  کققارگققران هققر روز در  
کاردانه تجم  کرده و دقواهقان  
آزادی هقمق قاران دقود شقدنقد   
حتی ی  شا را در کاردانقه  
مانقدنقد و از رفقتق  بقه دقانقه  
هققای دققود اجققتققنققاب کققردنققد   
مقققدقققامقققا  حققق قققومقققت کقققه  
تقنقدیقداتشققان بقاقیققه کقارگققران  
کقققارسقققاز نشقققد کقققارگقققران  
بازداشتی را مس از ی  هفتقه  

آ ر آزاد کققردنققد     ١ در روز  
کققارگققران مققس از رققنققد روز  
ت ا هم اران دود را بقه سقر  
کقار بقازگقردانقدن و بقا حقاقدققه  

هققای گققل از آنققنققا اسققتققدققبققال  
کققردنققد  ابققتققراض کققارگققران  
بقققاقققیقققه کقققورققق  سقققازی  
کاردانه و ادراج ت قداد زیقادی  
از آنققنققا بققود  ایقق  مققبققارزه  
هم نان بقه اشق قال مقخقتقاقر  

 جریان دارد   
 

حققزب کققمققونققیققسققت کققارگققری  
وم  حمایت قار  از دقواسقت  
های کقارگقران مقاقی اکقریقل،  
دقققانقققواده هقققای آنقققنقققا را  
فقرامقیقخقوانقد در تقجقمق قا  و  
راهایمایی های ب دی با تقمقا   
قوا شرکت کنند و کارگقران و  
مققرد  شققنققر ادققفققنققان را بققه  
حققمققایققت از ایقق  مققبققارزه حقق   
رابانه تشوی  کنقنقد  بقایقد بقا  
نیروی بیشتری به مقیقدان آمقد  
تا دو ت و کارفرما را به بدقا  
نشینی وادار کقرد  ایق  یق   
راه منقم بقرای جقاقوگقیقری از  
ددا ت سرکوبقرقران حق قومقت  

 نیز هست   
حققزب کققمققونققیققسققت کققارگققری  

 ایران 
ژانققویققه    ٣ ،  ٠٩٣٥ دیققمققاه    ٠٣ 

 ٢١٠١ 
 

کارگران پلی اکریل بازهم در خیابانهای 
 اصفهان راهپیمایی کردند
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  ٤ از صفحه        
مرحو  مقخقفقور بسقیقار بق ققه    

داشت ندش امقیقرکقبقیقر دوران را  
داشته باشد و امیقر کقبقیقر بقدون  
تیغ و رگ بقریقده هقم کقه دقد  

 ا بته م نی ندارد!  
شققا بققه وقققت    ٠١ در سققابققت  

دقیده"، بقی    ١١ تنران در برنامه " 

بی سقی کقار را تقمقا  کقرد و  
س ی کرد از رفسنجانی برقویقد  
که موجا بش  و نقفقر  بقوده   
بی بی سی در یق  شقاهق قار  
دبری در گزارشی که در مقورد  
سققردار سققازنققدگققی جققمققنققوری  
اس می تنیه کرده بود تا "مقدقا   
شققامققو" او را بققه بققبققیققنققنققدگققان  
بفقروشقد، هقمقانقرقونقه کقه سقی  
وهقفقت سقال مقیققش دقمقیقنقی را  
فرودقتق ، و بقرای مقرده مقوشقی  
ی ی از دوراننای سراسر کشتقار  
در تققاریققو مقق ققادققر ایققران  بققه  
کسی که ی ی از سازمانقدگقان  
ادای ماشی  کشقتقار در تقمقا   
ای  نزدی  به رنقار دهقه بقوده   
ابقق   کققرد بققه بققنققوان مققدققا   
شققاگققری مققنققتققظققری بققر دقق    
منتظری در مقورد ابقدامقنقای  
دهققه شققصققت سقق ققو  کققرد!!  
رفسنجانی کسی که رسقمقا در  
مشققت تققریققبققون نققمققاز جققمقق ققه و  
بسیاری جاهنای دیرر از ابقدا   
بی رحمانه مخا فان سخ  گفقتقه  
و بم  در تق ا شقبقانقه روزی  
بوده که ای  کشتار بقه بقنقتقریق   
نحو انجا  مقدیقرد بقی بقی سقی  
مزورانه میروید او فد  س قو   

 کرد   
برای ما کقارگقران رفسقنقجقانقی  
اما جایراه ویژه ای دارد! یق قی  
از مققنققفققورتققریقق  کققاربققدسققتققان  
جمنوری اس می در میقان تقوده  
کققارگققران، رفسققنققجققانققی اسققت   
د یل اا ف کت سازمان یقافقتقه  

ای است کقه در دوران ریقاسقت  
جمنوری رفسنجانی اسقتقار  آن  
زده شد و منمتری  دسقتقاودهقای  
سردار سازنقدگقی بقرای "بقنقبقود  
اقتصاد ب د از جقنقگ" مقمقنقوع  
کردن استخدا  رسقمقی و ادقراج  
های گسترده کارگران رسمی و  
بازدرید اجقبقاری آنقنقا و ایقجقاد  

شقرکقتقنققای مقیقمققانق قاری بققود   
برای بی بی سی وقتی کشقتقار  
دهنا هزار زنقدانقی بقی اهقمقیقت  
باشد، دقانقه دقرابقی مقیقاقیقونقنقا  
انسان به جقر  کقارگقر بقودن نقه  
تننقا بقی اهقمقیقت اسقت بقاق قه  
ورو  بنقبقود اققتقصقاد بق قد از  
جققنققگ اسققت  نققمققونققه دققیققاققی  
مشققنققور از بققازدققریققد اجققبققاری  
کارگران شقرکقت کقفقش مقاقی  
ایران بود که به وربت اساقحقه و  
سرکقوب شقورا کقارگقران ایق   
شققرکققت بققه سققرانققجققا  رسققیققد و  
دامنه ای  ادراج وسیق  کقارگقران  
در همه بخش های دنایق  ایقران  
در تما  دوران دو ت رفسقنقجقانقی  
و ب د از ادامه داشته بقه رقوری  
که بنا بقه آمقار رسقمقی بقا ی  
نققود دردققد کققارگققران ایققران بققا  
قراردادهای کوتاه مد  یا سفیقد  
امضا مشخول بقه کقار هسقتقنقد   
نابودی امنیت شخاقی کقارگقران  
ی ی از دوا ددمتی ها دو قت  
رفسنجانی بقرای سقرمقایقه بقوده  

 است   
ی قی از تشق ق   دسقت سقاز  
ح ومت یق قنقی دقانقه کقارگقر   
همیشه مداف  "یقار امقا " بقود و  
رفسنجانی نیز اراد  دادی بقه  
آننا داشت و باید یقاد آور شقویقم  
همی  بقنقوان دقانقه کقارگقر بقه  
ورب کشتار و سقرکقوب شقدیقد  
کققارگققران و نققابققودی تشقق ققاققی  
مستدای به همیق  نقا  از دسقت  
آورده های "بخش کقارگقر حقزب  

جققمققنققوری اسقق مققی" بققود کققه  
رفسنجانی ی ی از گرداننقدگقان  
اداقی حقزب رقمقاققداران حقزب  
ا ققاققنققی بققود  ایقق  تشقق ققل در  
راستای حمایت رفسنجانی هقمقه  
ای  سا نا در سرکوب و استیقمقار  
کارگران ندش مسقتقدقیقم داشقتقه  
وایقق  نققیققز یقق ققی از دققدمققا   

رفسنجانی به سرمایقه بقوده کقه  
هی راه از رشم بقورژوازی دور  
نققمققانققده اسققت کققه بققا وجققود  
مققحقق ققومققیققت در یقق ققی از  
دادگاهنای آ مان بقه جقر  ققتقل  
مخا فی  ح قومقت در دقارج از  
کشور رفسنجانی اما همیشه بقه  
بققنققوان یقق  مققیققانققه رو در  
جمنوری اس مقی مقورد تقوجقه  
دو تقمقردان تقربقی بقوده اسقت و  
منمقتقریق  د قیقل ایق  اراد  بقه  
ندش رفسقنقجقانقی بقرای فقراهقم  
کردن شرای  برای استقیقمقار بقی  
حقققد و حصقققر کقققارگقققران بقققر  

 میرردد  
رفسنجانی یق قی از نقمقادهقای  
سققتققم و فسققاد و تققبققاهققی در  
جمنوری اس می  اسقت  شقایقد  
بتوانند منتظری را به هقر وقرب   
و زوری کقه هسقت بقه بقنققوان  
ی  انسان رئو  جا بقزنقنقد کقه  
با دره ی  جورهقای مق قتقرض  
دمیقنقی بقوده امقا رفسقنقجقانقی  
رنان وداه نارسبی اسقت کقه  
حتی بی بی سی مجقبقور اسقت  
از او بقه بقنقوان نقمقاد بشق  و  
نفر  یاد کند  ررا که مقیقدانقد  
هققر رققدققدر هققم دققدمققا  ایشققان  
برای آن ه  "سازنقدگقی بق قد از  
جنگ" دوانده میقشقود بقرجسقتقه  
شود نمی تواند رقنقره او را بقه  
بققنققوان یقق  قققاتققل و یقق   
سازمانده برای استیمقار هقر رقه  
بیشتر تقوده زحقمقت کقش مقرد   

 باوشاند   

برای ما کارگران رفسنجانی اما جایگاه ویژه ای دارد! یکی از منفاورتاریان 
کاربدستان جمهوری اسالمی در میان توده کارگران، رفسنجانی است. دلایال 
اش فالکت سازمان یافته ای است که در دوران ریاست جمهوری رفسناجاانای 
استارت آن زده شد و مهمترین دستاودهای سردار سازندگای بارای "باهاباود 
اقتصاد بعد از جنگ" ممنوع کردن استخدام رسمی و اخراج هاای گساتارده 
 کارگران رسمی و بازخرید اجباری آنها و ایجاد شرکتهای پیمانکاری بود. 

 حمید تقوایی
 سام تشدید تورم و گرانی ٢١٤٢   

  

بنا بقر ارزیقابقی دقنقدوق بقیق    
ا مای مول رشد اقتصادی جقنقان  

  ٥/٩ بقه مقیقزان    ٢١٠١ در سال  
در دد افزایش دواهد یقافقت و  
ی  نتیجه ای  افزایقش تقور  و  
گققرانققی دققواهققد بققود  در ایقق   
گزارا گفتقه شقدهد "بقازگشقت  
تققور  دراقققتققصققاد هققای بققزرگ  
تقربققی، افققزایققش نققر  بققنققره در  
بازارهای ما ی جنان، سقنقرقیق   
تقر شقدن بقدهققی هققای دو ققتققی  
کشققورهققای تققربققی، افققزایققش  
ققیققمققت مققواد او ققیقه و انققرژی،  
دصودا  افقزایقش ققیقمقت نقفقت  
دا ، افزایش قیمت د ر نسقبقت  
بققه دیققرققر مققول هققای جققنققان و  
کققاهققش مققوازیقق  و مققدققررا   
محدود کننقده در بقخقش هقای  
ما ی و بان ی، دنقایق  انقرژی  
و دارویی از جقمقاقه تقخقیقیقراتقی  
هسققتققنققد کققه مققی تققوانققنققد  
رنارروب های رشد و تقوسق قه  
اققتققصقاد جقنققانقی را دگققرگققون  

 نمایند " 
 

بققه بققبققار  دیققرققر از "رشققد و  
توس ه" اقتصقاد سقرمقایقه داری  
توده مرد  نصیبی نخواهند بقرد   
کارگران و   نود و نه دردقدی  
هققای جققامقق ققه مققر  بققزا و  
بروسی هسقتقنقد  در رکقود و  
کققاهققش نققر  رشققد فقق کققت و  
بی اری نصیبشان میشود و در  
توس ه و افزایش نر  رشقد تقور   

 و گرانی! 
 

اما مسا قه بقه هقمقیقنقجقا دقتقم  
نمیشود  دنقدوق بقیق  ا قمقاقاقی  
مققول از مققروتقق ققشققنققیققسققم و  
نقاسقیقونقا قیقسقم اققتقصقادی کققه  
مبنای جنتریری و  سقیقاسقت  
اقتقصقادی  تقرامقا و احقزاب  
راسقت افقرارقی در ارومقا اسقت  
بقق ققنققوان "بققازگشققت گققفققتققمققان  
محافظه کارانه اقتقصقادی" یقاد  
می قنقد و آنقرا بقرای کقارکقرد  

جنانی سقرمقایقه مقا قی نقرقران  
کننده میداند  اما مسا قه مقرد   
رققیققز دیققرققری اسققت  بققرای  
کارگران و توده مرد  کقار کق   
جققنققان ایقق  مققروتقق ققشققنققیققسققم و  
محافظه کاری اقتصقادی بقجقز  
سقفققت کققردن هققر رققه بققیققشققتققر  
کمربندها و تشدید ریاوت قشقی  
م نائی نخواهد داشت  تقرامقا  
در کققمققاققیقق  انققتققخققابققاتققی اا  
دققریققحققا بققا افققزایققش حققداقققل  
دسققتققمققزدهققا مققخققا ققفققت کققرد و  
مسققاققمققا بققاز گققداشققتقق  دسققت  
سرمایه داران در ت یی  دسقتقمقزد  
و دیرر شرای  کاری یق قی از  
مبانی کنسرواتیسقم اققتقصقادی  
دو ت تازه آمری قا دقواهقد بقود   
در ای  میان گرانی و تقور  نقیقز  
ارزا واق ی دستمقزد کقارگقران  
را بیش از مقیقش تقنقزل دقواهقد  
داد   مقاسقو و نسقخقه مقیق قی  
دنقدوق بقیق  ا قمقاقاقی مقول یقا  
بقانقق  جققنققانققی در قققبققال ایقق   
شققرایقق  هققر رققه بققاشققد مققاسققو  
کققققارگققققران و نققققود و نققققه  
درددینائی که هی  منفق قتقی  
در ساطه سرمایقه نقدارنقد روشق   
استد سیستم و نظم اققتقصقادی  
که در رونق  و رکقود بقه نقفق   
ی  درددینقای حقاکقم و بقه  
ورر توده مقرد  کقار مقیق قنقد  
بققایققد از اسققار تققخققیققیققر کققنققد   
گرایش بقمقیق  تقوده مقرد  بقه  
تخقیقیقر ووق  مقوجقود، کقه در  
شرای  حقاوقر بقه تقخقتقه مقرا  
نیروهای فاشیقسقتقی بقه ققدر   
تبدیل شده، تننا با جقایقرقزیقنقی  
کامیقتقا قیقسقم بقا سقوسقیقا قیقسقم  
میتواند م نی واقق قی دقود را  
بققازیققابققد  تققنققنققا سققوسققیققا ققیققسققم  
میتواند ش ا  بظیقم بقیق  دره  
فدر و کقوه رقرو  را از مقیقان  
بققردارد و آزادی و رفققاه تققوده  

 مرد  را به ارمخان آورد  
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 اهمیت نامه نمایندگان کارگران نفت
 ناصر اصغری

جام ه م ترض ایقران انقتقظقار بقه  
میدان آمدن جنقبقش کقارگقری و  
مشخصا به میدان آمدن کارگقران  
دققنقق ققت نققفققت، کققه شققاهققرگ  
اققققتقققصقققاد کشقققور اسقققت، را  

کشند که ا ح  اگر با یق     می 
درجه از سقازمقان یقافقتقرقی بقه  
میدان بقیقایقد، هقیق  ققدرتقی را  
یارای مداباه با آن نیست  منظقور  
از "سازمان یافترقی" ا قبقتقه ایق   
نققیققسققت کققه انققتققظققار سققازمققان  
یققافققتققرققی شققسققتققه و رفققتققه آن  
بققنققشققیققنققم  مققبققارزه کققارگققری،  
بخصوص در جقوامق  ادقتقنقاق و  
استبدادزده میل ایران و بربسقتقان،  
این نی  کقارکقردی نقدارد  امقا  

ای از سققازمققان هققم    بققدون درجققه 
مبارزه و ابتراوش جای رقنقدان  

 –رود  ایقق  بققحقق     دوری نققمققی 
 –گرره بسقیقار وقروری اسقت  

 جایش اینجا نیست  
جنبش کارگری ایقران دارد سقال  
مر جنا و جقوشقی را مشقت سقر  

گققدارد  سققا ققی بققوده مققر از    مققی 
ابتراض و ابتصاب  بسقیقاری از  
ای  ابقتقراوقا  بقزرگ و مقنقم  

انقد  مقیقل نقامقه ابقتقراوقی    بوده 
هقزار    ٠٢١ سرگشاده نمایقنقدگقان  

کارگر میمان اری دن ت نقفقت   
سققایققت "اتققحققادیققه آزاد کققارگققران  
ایران"، ای  نامه را، که دطاب بقه  
مداما  دو ت اسق مقی نقوشقتقه  
شققده اسققت، مققنققتققشققر کققرده کققه  
تدوی  کنندگان آن بر رند نق قتقه  

منم که امروز جنبقش کقارگقری  
بای ا  قمقو  بقا آن روبقرو اسقت،  

انقد  شقایقان  کقر    انرشت گداشته 
است که ایق  تقا بقحقال سقومقیق   
حرکت بزرگ کارگران نقفقت در  

بوده اسقت  در دقرداد    ٠٩٣٥ سال  
نقفقره    ٠١٥١١ ماه بقا رقومقاری  

مطا با  دود را مطر  کقردنقد و  
آ ر هم قصد داشتند همقراه    ٠١ در  

هقای دقود از سقراسقر    با دقانقواده 
کشور در مدابل سادتقمقان وزار   
نفت در تقنقران دسقت بقه تقجقمق   
بزنند و دو قت را بقرای افقزایقش  
دستمزد و سایقر مقطقا قبقا  دقود  
تحت فشار بردارند کقه بقمقاقی  
نشققد  نققامققه ادققیققر نققمققایققنققدگققان  
کارگقران ادامقه آن دو ابقتقراض  
قبای است کقه کقارگقران ابق    
کرده بودند به مبقارزه دقود بقرای  
افزایش دریافتی هقا و دسقتقمقزد  

 ادامه دواهند داد  
نققامققه سققرگشققاده نققمققایققنققدگققان  
کققارگققران نققفققت در واققق  بققیققان  
مطا با  کل جنبش کارگقری و  
بخقصقوص آن بقخقش از جقنقبقش  
کارگری است که اکنقون تقحقت  
نققا  "قققراردادی و مققیققمققانققی" بققا  
حداقل حدوق و مزایا مشقخقول بقه  
کار است  در بخشی از ای  نامقه  
آمده استد "متاسفانه هنوز با نقا   
مققیققمققانقق ققاری نققفققت از مققا یققاد  
میشود و قرارداد سا یانه مقنق قدقد  
میرردد  قراردادی بدون در نقظقر  
گرفت  مست سازمقانقی  وقرایقا  

قانونی سختی کار  بقدی آب و  
هوا  دوری از دانقواده بقا کقاری  
مشابه ی  کارمنقد رسقمقی در  
هقمقان شقرایق  و قی بقا ادقتقق    
فاحش و تب یض فقراوان حق  مقا  
را نادیده میقرقیقرنقد " امقروزه هقر  

تواند بجای کقاقمقه    کارگری می 
"نققفققت" در ایقق  نققدققل قققول کققار  
دودا را ققرار بقدهقد و دقود را  
دقیدا در موق قیقتقی بقبقیقنقد کقه  
کارگران قرارداد موقت و میمقانقی  

 اند     نفت در آن قرار گرفته 
ماابااارزه باارای پااایااان 

 دادن به تبعیض
رونققد اشققتققخققال زیققر حققاکققمققیققت    

جمنقوری اسق مقی ققراردادی و  
ناامنی شخای است  بقنقابقر آمقار  
دقودشققان، رققی ده بققیققسققت سققال  

دردققد    ٣٥ گققدشققتققه بققیققش از  
کارگران قرارداد موقت و ققرارداد  

انققد  مقق قنققای    سقفققیقد امضقا شقده 
واق ی ای  موووع، همق قنقانق قه  
در نامه مقزبقور هقم مقورد اشقاره  
قرار گرفته، تب قیقض فقاحقش در  
مردادت دستمزد و حدوق در ازای  
انجا  کار برابر زیقر یق  سقدقر  
است  یق قنقی سقوابق  کقاری در  

بقنقدی    مردادت دستقمقزد و رقبقدقه 
مشاتل شامل حال ای  کقارگقران  

شود  تب یض آشق قاری کقه    نمی 
اکنون به را ش کشیده شقده، نقه  
تققنققنققا کققارگققر مقق ققتققرض را در  
موق یت م یشتی نامقنقاسقبقتقری  

دهقد،    از کارگران رسمی قرار مقی 
با ه بقابق  ایقجقاد شق قا  در  
درون دققفققو  کققارگققران نققیققز  

شود  دفی که بایقد بق قنقوان    می 
جنبشی متحد و همبسقتقه هقاهقر  
شققود تققا راه بققجققائققی بققبققرد   

تواند مستدیقمقا    کارگری که نمی 

بامل نقاامقنقی شقخقاقی دقود و  
مائی  نره داشت  حقدقوق دقود را  
ببیند، به راحتقی و آسقانقی مقی  
تققوانققد بققا مققنققار  و تققردسققتققی  
بوامل رژیقم بقه بقازی گقرفقتقه  
شود و به کارگقری کقه کقارا  
ف ای رسمی اسقت و بق قضقا در  
مورد موقق قیقت کقارگقران مقورد  
تب یض قرار گرفقتقه هقم دقنقیقی  
است، کینه بورزد  ای  حقتقی در  
مواردی که کقارگقران سقرکقوب  
شده و موق یت م یشتی شان هقر  

گقیقرد    روزه مورد حماقه ققرار مقی 
کند که کقارگقر دقود    ددق می 

بیند که بدقول    را در موق یتی می 
 م رو  به ک هش ب سبد! 

ویژگی مبارزه این دوره 
 کارگران

مبارزه کقارگقران در ایق  دوره از  
ی  ویژگی دقادقی بقردقوردار  
است  گرره کارگران در مقراکقز  
تو یدی زیادی زیقر یق  سقدقر  
مشخول به کار هستند، اما گاهقا  
با رند میمان ار مقخقتقاقر و بقا  
حقققدقققوق و مقققزایقققای کقققامققق   
متفاوتی، با ققراردادهقای مقوققت  
رند مقاهقه و سقفقیقد امضقا  و  
ب ضا رسمی به کار گرفته مقی  
شوند  ابتراض هر بقخقش از ایق   
کقارگقران بقر تققو قیقد در کقل آن  
مققحققیقق  کققار و بققر ابققتققراض و  
روحیه ابتراوی کل کارگران آن  
مققحققیقق  کققار تققمرققیققر مسققتققدققیققم  

گدارد  ابقتقصقاب بقمقومقی    می 
هنقد    ٢١٠١ ساتامبر    ٢ ی  روزه  

ای  را نشان داد کقه رقرقونقه بقا  
ابقققتقققصقققاب بقققخقققش نسقققبقققتقققا  
کور تری از کقارگقران، حقدود  

میایون کقارگقر، کقه کقار    ٠٣١ 
آنقنققا بققه کقار آن بقخققش نسقبققتققا  

کور تر وابسته بود، بقمق  وارد  
ابتصاب شقدنقد  مسقاقمقا تقوققر  
کققار کققارگققران قققراردادی و یققا  
رسمی در نفت و یا متروشیقمقی و  
ماشی  سازی ها و  وب آهق  و  
تیره مستدیا بر کار ی دیقرقر در  
آن محیطنقای کقار تقمرقیقر دارد   
 –ایقق  ویققژگققی اقققتققصققادی  

تو یدی مراکنده کقردن کقارگقران  
در میان میمان اران مختار و بقا  
قققراردادهققای مققتققفققاو  اسققت   
ویققژگققی سققیققاسققی ابققتققراض  
کارگران در ایق  دوره نقیقز وزنقه  
سققیققاسققی مققنققمققی اسققت کققه  

تواند به ابتقراوقا  گسقتقرده    می 
هققای مققرد  در    در مققیققان تققوده 

جقامقق ققه بققدهققد  جققامقق قه آبسققتقق   
تحو   بظیمی است  ح قومقت  
ای    قادر به ماسخرقوئقی بقه مقایقه 

تری  مطا با  کارگران و جامق قه  
نققیققسققت  ریققاوققت اقققتققصققادی و  
اقتصاد مقدقاومقتقی بقا ابقتقراض  
وسی  کارگران روبقرو شقده اسقت   

ای رنق     سقابقدقه   جام ه از فدر بقی 
برد  فساد گسترده در مقیقان    می 

مدامقا  رژیقم، شق قا  بقمقیق   
ربداتی، محرومقیقت از ابقتقدائقی  
تری  ام انا  رفقاهقی و نقاکقا   
ماندن برجا  و تیره رژیم اس مقی  
را به  به مقرتقرقاه نقزدیق  کقرده  
است  ای  ویژگی سیاسقی اسقت  
که وزنه ابتراوا  و ابتصقابقا   
کقققارگقققری از نقققوع ابقققتقققراض  
کارگران قراردادی و میمقانق قاری  

 کند    شرکت نفت را برجسته می 
تقوانقنقد! کقارگقران    کارگقران مقی 

توانند ب نوان رهقبقران جقامق قه    می 
به میدان بیقایقنقد و ایق  جقامق قه  
تشنه آزادی را از ایق  ووق قیقت  

 رها کنند  
 ٢١٠١ ژانویه    ٣ 

نامه سرگشاده نمایانادگاان کاارگاران نافات در 
واقع بیان مطالاباات کال جاناباش کاارگاری و 
بخصوص آن بخش از جنبش کارگاری اسات کاه 
اکنون تاحات ناام "قاراردادی و پایاماانای" باا 

 حداقل حقوق و مزایا مشغوم به کار است. 
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 ٢ صفحه 

 محمد کاظمی
طبقه کارگر، استبداد اسالمی و 

 انقالب کارگری
 بخش دوم

استبداد اسق مقی و انقدق ب  
کارگرید م  تقا ایقنقجقا درایق   
نوشته س ی کرد  که به مقبقارزه  
کارگران بربایه سرمقایقه داران و  
ح ومت آننا درتمامقی ابق قاد و  
اشق قال آن رقه  بققرای تقدقویققت  
نیروی جسمانی وبقنقبقود شقرایق   
زنقدگققی دقود و رققه درنققنققایققت  
برای سرنقرقونقی نقظقا  سقرمقایقه  
داری و نشققققانققققدن نققققظققققا   
سوسیا یستی بجقای آن بقاقرداز    
درای  رابطه و هم نی  به وهیقفقه  
ی  حزب کمونیستی و گرایقش  
سوسیا یستی درون ربده کقارگقر  
اشاره کرد   وهیفه ای که  نقیق   
در جققزوه ظوهققایققر سققوسققیققال  
دموکراتنای رورظ از آن بق قنقوان  
ظوهققایققر سققوسققیققا ققیققسققتققیظ نققا   
مقیقبقرد  و قی هقمققانقطقوری کققه  
میدانیم درایران تحت ساطقه رژیقم  
استبقداد اسق مقی کقارگقران نقه  
تققنققنققا درمققحققل کققار اسققتققیققمققار  
میشوند با ه ب نوان شنروند هقم،  
همراه با سقایقر شقنقرونقدان، تقحقت  
انواع ستقم هقا هسقتقنقد  کقافقی  
است که نراهی به جام ه ایقران  
بیاندازیم تقا مقتقوجقه شقویقم کقه  
ررونه و هرروزه زنان ، جقوانقان،  
روشققنققفقق ققران، روزنققامققه نققرققاران،  
اقایت های مدهقبقی،     تقحقت  
شدیدتری  ستم ها و تقبق قیقضقا   
قققرون وسققطققایققی یقق  رژیققم  
استبداد اسق مقی هسقتقنقد  بقنقا  
برای  اگر قرار است ربده کارگقر  
وهیفه رهایی بشریت از هقرگقونقه  
ستم و استیمار را بق قنقده بقرقیقرد  
باید میشامیقش هقمقه اقشقارتقحقت  
ستم ونیروهای مقتقرققی جقامق قه  
وهیفه مقبقارزه بقا ایق  اسقتقبقداد  
اس می را ب نده بریرد  وهقیقفقه  
ای که تا حد زیادی  امقرآن بقه  
مسئاه باز کردن فضای سیاسقی  
  --درجققامقق ققه گققره دققورده اسققت 

وهایفی که  نی  درروسیه تقحقت  

ساطه رژیم تزاری ازآنقنقا بق قنقوان  
ظوهققایققر دمققوکققراتققیقق ظ یققاد  
می رد  درهمی  جا بایقد اوقافقه  
کنم که   نی  ای  تدسیم بقنقدی  
را برای روسیه دهدانی و زمقانقی  
که باشوی  ها مق قتقدقد بقودنقد  
که  بخشی از بورژوازی و دقرده  
بورژوازی  میتوانند ی  متقحقد  
نامیریقر رقبقدقه کقارگقر بقاشقنقد  
ب ار مقیقبقرد  آنق قه کقه بقرای  
 نی ، درایقنقجقا و نقوشقتقه هقای  
دیرراو، اهمیت داشت تفاو  ایق   
دو وهیفه و هم رقنقیق  اسقتقدق ل  
ربداتی ربده کقارگقر دراجقرای  
ایق  وهققایققر اسققت  اومققیققرققفققت  
رققبقققدقققه کقققارگققر در مقققبقققارزه  
دموکقراتقیق  کقه مقبقارزه ای  
است بربایه اسقتقبقداد تقزاری از  
حمایت و مشتیبانی اقشقار دیقرقر  
بققردققوردار اسققت و ققی درمققبققارزه  
سوسیا یستی که مقبقارزه ایسقت  
بققاققیققه کققارفققرمققایققان و رققبققدققه  
سرمایه دار اساسا تنقنقا  وفقدق   
میتوانقد بقه اقشقار تقنقی دسقت  
دهدانی ات ا کنقد  ایق  تقدقسقیقم  
بندی کما کان مقیقتقوانقد یق   
متدو وژی مارکسیقسقتقی بقرای  
مققارکسققیققسققت هققای ایققرانققی  
دربققرآورد نققیققروهققای دققود رققه  
درمبارزه برای سقرنقرقونقی رژیقم  
استبداد اس می و رقه درانقنقدا   
نظا  سرمایه داری فقراهقم کقنقد   
اگققررققه ایققران کشققوری اسققت  
سرمایه داری و ی ربده کقارگقر  
ایران برای مقاقشقروی و تقدار   
اند ب کقارگقری بقایقد ققبقل از  
هقققررقققیقققز،هقققمقققانقققنقققد رقققبقققدقققه  
کارگرروسیه، با رژیم اسقتقبقدادی  
وظ بققرای آزادی سققیققاسققیظ و ظ  
دموکراسی کردن رژیم سقیقاسقی  
  --و اجقتقمقابقیظ  مقبقارزه کقنقد 

مبارزه ای کقه درآن از حقمقایقت  
دیققرققراقشققارسققتققم دیققده و دیققرققر  
نیروهای مترقی بردقوردار اسقت   

بنمیق  دقارقروهقم رقنقیق  بقرای  
سنو ت درمیشبرد بحق  مق  ایق   
تدسیقم بقنقدی را درایق  نقوشقتقه  

 نیزب ار میبر   
 
دراینجا باید بقه ایق  نق قتقه    

نیز اشاره کنیم که ربده کقارگقر  
قققققرای اجقققققرای وهقققققایقققققر   ب
دموکراتی  دود نیازمند هقمقان  
دو ابزار مبارزاتی ی نی حقزب و  
تش ل توده ای مقیقبقاشقد   ایق   
وهیفه ربده کقارگقر و گقرایقش  
سوسیا یقسقتقی اسقت کقه ریشقه  
انقققواع و اقسقققا  سقققتقققم هقققا و  
تب یضا  درمورد دیرر اقشقار و  
گققروهققاه اجققتققمققابققی، رابققطققه  
تققنققرققاتققنقق  قققوانققیقق  مققتققحققجققر  
اس می و هم دوانی ای  قوانقیق   
بققا نققیققاز نققظققا  سققرمققایققه داری  
درکشققورایققران را نشققان دهقققد   
دری  ک  ، ای  وهقیقفقه یق   
حققزب کققمققونققیققسققتققی اسققت کققه   
ب قنقوان یق  حقزب اجقتقمقابقی  
آ ترناتیوانسانی و سوسیقا قیقسقتقی  

 دود را درجام ه ارائه دهد  
تا آنقجقا کقه بقه حقمقایقت و  
شققرکققت بققمققاققی درمققبققارزا   
دمقوکققراتققیق  بققرمققیقرققردد ایقق   
حمایت وشرکت بمای تابق قی از  
مقققیقققشقققروی رقققبقققدقققه کقققارگقققر  
درمبارزا  روزمره کارگران بایقه  
سرمایقه داران ،بق قنقوان بقخقشقی  
ازوهیفه سوسقیقا قیقسقتقی، اسقت   
اجازه دهید ای  مساقه را بقیقشقتقر  

 مورد بررسی قراردهیم    
 
مققققیققققشققققروی مققققبققققارزا     

دموکراتی  منوط به میقشقروی  
مبارزا  سقوسقیقا قیقسقتقی اسقتد  
درای  قسمت و درابقتقدا جقا دارد  
به مساه تفاو  اووقاع و احقوال  
سقققیقققاسقققی درزمقققان اسقققتقققبقققداد  
ساطنتقی بقا اسقتقبقداد اسق مقی  
اشاره کقنقیقم  اگقررقه اسقتقبقداد  

اس می بمراتا وحشیتر و بقدقا  
مانده تر از اسقتقبقداد سقاقطقنقتقی  
است و ی هرگز نقتقوانسقتقه اسقت  
س قو  مقرگقبقار زمقان شقاه را  
بققرجققامقق ققه حققاکققم کققنققد  رژیققم  
جققمققنققوری اسقق مققی ازابققتققدای  
ح ومتش با جامق قه ای درحقال  
مبارزه با دود مواجه بقوده اسقت   
بقق قق وه درسققا ققنققای ادققیققر و بققه  
برکت مدیای اجتمابی هر هقاقم  
و سقتقمقرقری رژیقم بقه سقربقت  
بققرققوا هققمققرققان رسققیققده اسققت   
بنمی  دقارقروهقیقفقه افشقاگقری  
ستم و تب یض هقایقی کقه رژیقم  
اس مقی بقر کقارگقران و دیقرقر  
اقشار ستمدیده و محقرو  جقامق قه  
تحمیل می قنقد،وهقیقفقه ای کقه  
دردوران رژیققم سققاققطققنققت یقق   
وهیفه منم اندق بقیقون مقحقسقوب  
میشد،  تا حدود زیادی از دوا  
سازماننا و احزاب کقمقونقیقسقتقی  
برداشته شقده اسقت  دقود جقنقا   
هقای مقخققتقاققر رژیققم بققه انققدازه  
کققافققی یقق ققدیققرققر را افشققا  
می نند  درای  شرای  منقمقتقریق   
وهققیققفققه هققرسققازمققان و حققزب  
کمونیستی شرکت در، و حمایقت  
از، مبارزا  دیرر اقشقار مقحقرو   
و نقیقروهقای مقتقرققی درجقامق قه  
است  با ای  مددمه اجقازه دهقیقد  
بقققبقققیقققنقققیقققم رابقققطقققه مقققبقققارزه  
سوسیا یسقتقی رقبقدقه کقارگقربقا  
حققمققایققت بققمققاققی از مققبققارزا   

 دموکراتی  درره هست   
 
ما مقیقشقتقر بقه ایق  مسقاقه    

اشاره کردیم کقه رقبقدقه کقارگقر  
درمققبققارزه روزمققره دققود و بققرای  
بقنقبقود ووق ققیقت زنقدگقی دققود  
احتقیقاج بقه تشق ق   تقوده ای  
دارد  و به ای  مسقاقه نقیقز اشقاره  
کققردیققم کققه در شققرایقق  تققیققاب  
تشقق قق   تققوده ای ابققتققصققاب  
مققنققمققتققریقق  وسققیققاققه ایسققت کققه  

کارگران میتوانند از رری  آن بقا  
دو قققت و کقققارفقققرمقققایقققان وارد  
ظمداکرهظ و ظرقانقه زنقیظ شقونقد   
و ی ای  تننا کارگران نقیقسقتقنقد  
کققه از بققرمققایققی ابققتققصققابققا   
بخصوص از ابتصابا  بزرگ و  
درمققراکققز کققاققیققدی بققنققره مققنققد  
میشوند  ای  گقونقه ابقتقصقابقا   

سققیققاسققی  -فضققای مققبققارزاتققی 
جققامقق ققه را بققازکققرده وقققدر   
آنرادارند که اها ی ی  مقنقطقدقه  
ویا ی  شقنقر ودرمقواردی کقل  
ققققققحققققققرکققققققت   کشققققققور را ب
دربققیققاورنققد ابققتققصققاب کققارگققران  

،  ٥١ شققرکققت نققفققت درانققدقق ب  
ابققتققصققاب کققارگققران مقق ققادن  
درسققا ققنققای جققاری، ابققتققصققاب  
کقققارگقققران ایقققران تقققرانسقققفقققو ،  
تظاهرا  کارگقران جقویقای کقار  
درمنطده شنروئی بنبنقان نقمقونقه  
های بارزی هستند که رقرقونقه  
یققق  ابقققتقققصقققاب کقققارگقققری  
متانسیل آن را دارد کقه فضقای  
سققیققاسققی جققامقق ققه را بققرای  
دواستنای دمقوکقراتقیق   بقاز  
کند  اگر کارگران موف  شقونقد  
ی  ابتقصقاب سقراسقری بقرای  
افزایش حداققل دسقتقمقزد، بقاقیقه  
بی اری و بایه امنقیقتقی کقردن  
مبارزا  ظدنفیظ کقارگقران بقرمقا  
کنند آنوقت رقنقیق  ابقتقصقابقی   
مققیققتققوانققد کققل جققنققبققش بققدا ققت  
دواهی و آزادی رقاقبقی را گقا   

 ها به جاو ببرد   
 

بنابرای  امیدواریم روشق  شقده  
باشد که گرایش سوسیقا قیقسقتقی  
ربده کارگربرای اجرای وهقایقر  
دموکراتی  ،هقمقانقنقد وهقایقر  
سوسیا یستی، به دو ابقزار حقزب  
و تش ل تقوده ای   نقیقازمقنقد  
اسققت  دوابققزار بققا دو حققیققطققه  
 مسئو یت مختار ودربی  حال  
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  ٦ از صفحه              
درارتققبققاط تققنققرققاتققنققگ بققا  
ی دیرر  درای  جا  ز  است کقه  
یاد آوری کنیقم درشقرایقطقی کقه  
کقققارگقققران درایقققران از ایقققجقققاد  
تش    تقوده ای دقود مقحقرو   
هستند ابتصاب بق قنقوان هقرفقی  
برای متحد کردن کارگران بقمقل  
می ند  اگر افشقاگقری رژیقم و  
تققققققبقققققققاقققققققیقققققققغ وتقققققققرویققققققق   
آ ترناتیقوسقوسقیقا قیقسقتقی ازرقریق   
مدیای اجتقمقابقی، تقاقویقزیقون و  
روزنامه های حقزبقی، تقا حقدوی  
قققابققل حصققول اسققت، حققمققایققت و  
شققرکققت بققمققاققی در مققبققارزا   
اقشاروگروه های  تقحقت سقتقم و  
مترقی باید بمدتا ازرقریق  ققطق   
نامه های کارگقری، تقظقاهقرا ،  
تجمقابقا  و ابقتقصقاب دقور   
گیرد  دوشقبقخقتقانقه درسقا قنقای  
ادققیققربسققیققاری از فقق ققا ققیقق  و  
تش    مسقتقدقل کقارگقری بقا  
نامه ها و قط  نامه های دقود و  
درفردقت هقای مقنقاسقا نقظقیقر  
روزکققارگققر، روز جققنققانققی زن  
حققمققایققت دققود را از مققبققارزا   
دموکراتی  نشان داده اند  و قی  
ای  نقامقه هقا و ققطق  نقامقه هقا  
وقتی میتوانند بقه یق  نقیقروی  
واق ی و به فشار هرره بیشتقری  
به رژیم ودرننایت به تحدق  یق   
دققواسققت دمققوکققراتققیقق  تققبققدیققل  
شوند که به بسی  تق قداد هقررقه  
بیشتر کارگران بقیقانقجقامقد و بقا  
تقققظقققاهقققرا  و تقققجقققمقققابقققا  و  
 ابتصابا  کارگری توا  شوند  

بققنققا بققرایقق  وهققم رققنققیقق     
امیدواریم کقه روشق  شقده بقاشقد  
که ی  حزب کمونیستی حتقی  
برای اجرای وهایر دم راتقیق   
دود باید بیشتری  نیروی دقود را  
برای بسقیق  و مقتقشق قل کقردن  
ربدقه کقارگقر ودرنقتقیقجقه بقرای  
اجرای وها یر سوسیا یستی دقود  
متمرکزکند  هقمقان رقوری کقه  
قب  به آن اشقاره شقد ایق  تقنقنقا  
ربده کارگقر اسقت کقه بقخقارقر  
جقایقرقاهقش درتقو ققیقد و بقخقارققر  
دردسقت داشقتق  اهقر  ابقتقصققاب  

میتواند فضای سیاسقی جقامق قه  
را باز و راه را برای  دیرر اقشقار  
ونیروهای مترقی جامق قه هقمقوار  
کند تا آننا بتوانند بقرای تقحقدق   
دققواسققتققه هققای دققود مققتققشقق ققل  

 شوند   
 

اجازه دهید دراینجا به مسقاقه  
دیرری که بسیار حقائقز اهقمقیقت  
است نیقز اشقاره کقنقیقمد مسقئقاقه  
جقمقق  آوری بقیققشقتققریق  نقیققرو در  
مروسه مبارزه بربقاقیقه  اسقتقبقداد  
مدهبی  ما گفتیم که رقرقونقه  
یقق  حققزب کققمققونققیققسققتققی بققا  
برافراشت  آ ترناتیو سوسیا قیقسقتقی  
درجام ه و هم رنی  بقا حقمقایقت  
وشرکت بمای درمبارزا  دیقرقر  
اقشققار تققحققت سققتققم و مققتققرقققی  
جققامقق ققه مققیققتققوانققد رهققبققری و  
هژمونی دودرا درمبارزه بقربقاقیقه  
جمنوری اس می بق قنقوان یق   
رژیقم اسققتقبقداد مقدهقبققی ابقمققال  
کققنققد  درایقق  مققروسققه اسققت کققه   
ی  حزب کمونیستی هم قنقیق   
بایقد  بقیقشقتقریق  نقیقرو را بقرای  
اندق ب کقارگقری بسقیق  کقنقد   
درای  مقروسقه اسقت کقه رقنقیق   
حزبی میتواند و باید دیرر اقشقار  
تحت ستم، جنبش هقا ونقیقروهقای  
مترق ی را قان  کند که اگر آنقنقا  
میخواهند حتی به دواسته هقای  
دموکراتی  دود برسند بایقد بقه  
در اند ب کارگری باقیقونقدنقد   
وبدول  نی  هر ظدموکرا  مقیقرقیقر  
و دادقیظ باید متدابد شود کقه   
برای همان مبارزه دمقوکقراتقیق   
دود باید روا سوسیا قیقسقتقی را  
انتخاب کند و به ابقزارمقبقارزاتقی  
ربدقه کقارگقر مقتقوسقل شقود و  
درننایت بقه یق  روشقنقفق قر و  
 وف ال سوسیا یست تبدیل شود    
مقراجق قه بقه تقجقربقه انقدق ب  
روسیه وی  جم بقنقدی د رژیقم  
جمنوری اسق مقی ایقران دررقی  
نققزدیقق  بققه رققنققار دهققه وبققا  
وحشیانه تری  قوانی  اس می، بقا  
سنرسار و ابدا  و حقدقوق هقای  
رندی  برابر زیر د  فدقرتقوانسقتقه  
اسققت بققیققشققتققریقق  سققتققم هققا و  

تب یضا  را بر اکقیقریقت بقظقیقم  
مرد  ایران تحمیل کقنقد  بقنقیقمق   
بات ای  رژیم بقیقش از هقررقیقز  
ظگورکنانظ دقود را تقو قیقد کقرده  
است  ای  رژیم هم رنی  بق قنقوان  
ی  رژیم سرمایه داری دریق   
بقق  بسققت کققامققل اقققتققصققادی،  
سیاسی و فقرهقنقرقی ققرار دارد   
و ی همقانقطقوری کقه درابقتقدای  
ای  نوشته به آن اشقاره شقد تقمقا   
مسئاه بقرای مقارکسقیقسقتقنقا و  
ی  حزب کمونیستی ایق  اسقت  
که ررونه سرنرونقی ایق  رژیقم  

اسق مققی مقیققتقوانققد بققه  -اسقتقبققداد 
ی  انقدق ب کقارگقری تقبقدیقل  
شود  ب بارتی دیرردرایق  مقروسقه  
و تا آنجقایقیق قه بقه ایق  نقوشقتقه  
مربوط میشود، ره مقخقارقراتقی  
جنبش کارگری وکمونیقسقتقی و  
ی  حزب کمونیستی را تقنقدیقد  
می ند  م  دراینجا بقا مقراجق قه  
به تجربه انقدق ب روسقیقه سق قی  
مقیقق ققنققم ایقق  مسققئققاققه را مققورد  

 بررسی قراردهم   
 

باشقویق  هقا و بقخقصقوص  
 نی  سا نا وقت و انرژی دقود را  
مصققرو  بققه مققبققارزه بققا دقق   

دقطقی کقه    --منشوی ی کردنقد 
م تدد بود که رهقبقری مقبقارزا   
دمققوکققراتققیقق  یقق ققنققی مققبققارزه  
بربایه اسقتقبقداد تقزاری بقایقد در  
دست بورژازی  یبرال بقاشقد  ایق   
د  منشوی ی بود که درننقایقت  
براندق ب فقوریقه مسقاق  شقده و  
تققوانسققت بققیققشققتققریقق  آرا را در  
شورهقای کقارگقری و دهقدقانقی  
بدست آورد  ای  سخت جانی دق   
منشوی ی درادل ان ق قاسقی از  
تمای   درده بقورژائقی در حقزب  
سوسیال دموکرا  روسیه قبقل از  

بققود     ٠٣٠١ انققدقق ب اکققتققبققر  
انقق قق ققار ایقق  تققمققایقق   دققرده  
بورژائی دردقفقو  حقزب رقنقان  
قوی بود که حتقی زمقانقی کقه  
 نی  با اب   ظتزهای آوریلظ دقود  
مایان یافت  اند ب دموکقراتقیق   
و شروع اند ب سوسیا قیقسقتقی را  
اب   کرد نزدی تری  یاران او نقیقز  

از ای  تقزهقا اسقتقدقبقال رقنقدانقی  
ن ردند  و ی ازآنجقایقیق قه  قنقیق   
توانسته بود، دری  نبقرد سقخقت  
ورققو نققی، قشققری از کققارگققران  
سوسقیقا قیقسقت و مقیقشقرو رقبقدقه  
کارگر را برای اند ب کقارگقری  
مققرورا دهققد تققوانسققت در آن  
موق یت حسار تقاریقخقی دوبقاره  
حزب و رقبقدقه کقارگقر رور را  
برای اند ب سوسیا یستقی آمقاده  

 کند  
 
ایران کشوری است سقرمقایقه    

داری بققا یقق  رققبققدققه کققارگققر  
قدرتمند و وسیق  درتقو قیقد  و قی  
بققنققظققر مققیققرسققد کققه یقق ققی از  
دطراتی که جنبش کمقونقیقسقتقی  
و کققارگققری ایققران را تققنققدیققد  
می قنقد ایق  اسقت کقه وهقایقر  
سوسیا یسقتقی کقه هقمقان آمقاده  
کردن ربده کارگر برای انقدق ب  
سوسیا یستی است تحقت ا شق قاع  
مبارزه بمومی و دموکقرا  کقه  
همان مبارزه با استبقداد اسق مقی  
وقوانیق  مقتقحقجقر آن اسقت ققرار  
بقرققیققرد  درایققران سققرمققایققه داری   
نرقرانقی ازآن اسقت کقه مقبقارزه  
بربایه سنرسقار وابقدا ، مقبقارزه  
بققرای سقق ققو ریسققم و بققا دققره  
مبارزه برای احداق ده ها دواسقتقه  
هقای دیققرققرکقه بققخققارقر تسققاقق   
ی  رژیم متحجر واسق مقی بقه  
مسائل منمی اجتمابی تقبقددیقل  
شده اند  با مبارزه سوسیا یقسقتقی  
ربده کارگر بقرای انقنقدا  نقظقا   
سقرمقایققه داری هقم ارز گققرفقتققه  

 شوند  
 

م  درای  نوشته ت ا کقرد   
نشقان دهقم کقه ایق  دو وهقیقفقه  
بایرتم درهم تنیدگی دو وهیقفقه  
مجزا هستند  ایق  وهقیقفقه یق   
حزب کمونیستی است که بتقوانقد  
بیشتری  نیرو را دروقمق  مقبقارزه  
برای سقرنقرقونقی رژیقم اسقتقبقداد  
اس می برای انقدق ب کقارگقری  
بسی  کند  درتیر ای  دقور  و  
دربنتری  حا ت  رژیقم جقمقنقوری  
اس می جای دقود را بقه یق   

رژیم ظسق قو رظ، ظدمقوکقرا ظ، و  
ظمدرنظ و با ادق حقا  دمقبقریقده،  
نققاقققم و مققوقققتققی دققواهققد داد   
دررققنققیقق  شققرایققطققی آن رژیققم  
برداسته از انقدق ب ققادر دقواهقد  
بود کقه تقمقامقی زحقمقاتقی کقه  
یق  حقزب کقمقونقیقسقتقی درراه  
مبارزه دموکراتیق  کشقیقده بقه  
نف  دود مصقادره کقنقد  رقنقیق   
رژیمی بقه مقحقض آنق قه مقرد   
بااداسته از برکت انقدق ب را بقه  
دانه هقایشقان فقرسقتقاد تقمقامقی  
امتیقازا  دوران انقدق ب را مقس  

 دواهد گرفت   
 

اجازه دهید ای  نقوشقتقه را بقا  
ای  جمبندی به مقایقان بقبقریقم  بقا  
توجه به آن ه که درایق  نقوشقتقه  
مورد بح  و بررسقی ققرارگقرفقت  
ی  حقزب کقمقونقیقسقتقی بقایقد  
بیشتری  نیروی دقود را مصقرو   
اجرا کردن وهایر سوسیا قیقسقتقی  
کند  درای  راستقا و درشقرایقطقی  
که ابتصابا  کقارگقری هقرروزه  
وسققیقق ققتققر و بققا دققواسققتققه هققای  
همرانی تقری درحقال مقیقشقروی  
هستند شقنقاسقایقی و ارتقبقاط بقا  
کارگران سوسیا یقسقت و رهقبقران  
بمای در محل کاربقایقد بقیق قی  
از ا ویقت هقای بقمقاقی وهقایقر  
سوسیا یستی ایق  حقزب تقبقدیقل  
شقققده بقققاشقققد  یققق  حقققزب   
کمونیستی باید محقل و وسقیقاقه  
ای برای ارتباط گقیقری بقا ایق   
قشر از کارگقران ومقحقاقی بقرای  
م قا  ای  کارگران با ی قدیقرقر  
بقاشقد  ایق  ارتقبقاط گقیقری هققم  
رنی  باید به منز ه یق  دشقت  
بققنققا ووسققیققاققه ای بققرای ایققجققاد  
تش ق   تقوده ای و سقراسقری  
کارگران بمل کند  تقنقنقا ازایق   
رققریقق  اسققت کققه یقق  حققزب  
کمونیستی قادر دواهد شقد کقه  
نه تننا درسطح نظری و سقیقاسقی  
قققاققق قققه دربقققردقققه بقققمقققاقققی   ب
ودرمبارزا  روزمره  منر رهقبقری  
دود را بر مبارزا  سوسیا یسقتقی  

 و دموکراتی  بزند   
 ٢١٠١ محمد کاهمی ژانویه  

   

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!
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 ٣ صفحه  

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 

را    ٢١٠١ آدریق  هقفقتقه از سقال  
مشت سرگداشتیم  فرارسیدن سقال  
جقدیققد را بقه هققمققرقان تققبققریقق   

سققال    ٢١٠١ مققیققرققویققم  سققال  
ابتراوا  گسترده کقارگقری در  
ایران بقود  سقال تقدقابقل هقر روزه  
کارگران با تشدید تناجما  رژیقم  
اس می به زندگی و مق قیقشقت  
دود و تشدید سرکوبقنقا بقود  بقه  
ببار  روشنتر از یق قسقو شقاهقد  
ت ا گسترده جمنوری اس مقی  
بقرای تشقدیقد سقیقاسقت ریقاوقت  
اقتصادی و تحمیقل آن بقر گقرده  
کارگران و کقل جقامق قه بقودیقم   
که نمونه هقای مقنقمقش تقدویق   
ققوانقیق  بقرنقامقه شقشقم تقوسق ققه،  
گداشت   یقحقه وقد کقارگقری  
"اد   ققانقون کقار" در دسقتقور  
کققار مققجققاققس، افققزودن بققرشققمققار  
منار  ویژه اقتصقادی در جقنقت  
ارزان سازی نیروی کار و تشقدیقد  
استیمار کارگران است  و  زمقه  
اجققرایققی کققردن ایقق  سققیققاسققتققنققا،  
تشدید سرکوبرری هقا و احضقار  
و زنقققدانقققی کقققردن فققق قققا قققیققق   
کارگری، مق قاقمقان مق قتقرض و  
فق ققا ققیقق  اجققتققمققابقی و  دققدور  
اح ا  سنریق  زنقدان بقرای آنقان  

 بود   
 

از سققوی دیققرققر جققدال جققانققانققه  
کارگران و م امان برای گقرفقتق   
ح  و حدوقشقان و در تقمقا  ایق   
بققردققه هققا، فضققای ابققتققراض  
کارگران در سال گدشتقه را رققم  
زد  در ای  ابتقراوقا  کقارگقران  
نققه تققنققنققا در بققرابققر تققنققاجققمققا   
حقق ققومققت اسقق مققی قققد بققاققم  
کردند، بقاق قه هقر رقه بقیقشقتقر  
دواستنای ت روی دود از جمقاقه  
دواست افقزایقش دسقتقمقزدهقا بقه  
با ی د  فدر، درمان رایقرقان و  
تحصیل رایران بقرای هقمقه، حق   

مسام مس   برای همه، دقاتقمقه  
دادن به امنیتی کقردن مقبقارزا   
کقارگققران، مقق قاققمقان و فقق قا ققیقق   
اجتمابقی و  قخقو احق قا  زنقدان  
دادر شده تحت بناوی  امنقیقتقی  
رون "ادق ل در نقظقم و امقنقیقت  
مای" ، را بقه جقاقو آوردنقد  در  
سال گدشته کقارگقران بقا ابق    
ایقنق ققه "امقنققیقت مققاقی" یقق قنققی  
امنیت سرمایه داران و با مدقایسقه  
اح ا  دادر شده برای جقانقیقانقی  
رون س یقد مقرتضقوی هقا و بقا  
ابققتققراض بققاققیققه دزدی هققای  
میایاردی ح قومقتقیقان و حقدقوق  
های نجومی رده های مقخقتقاقر  
ح ومتی، کل سیسقتقم قضقایقی  
ح ومت اس می و تقبق قیقض و  
نابرابری و توحش سقرمقایقه داری  
حاکم بر جقامق قه را بقه رقا قش  

سققال    ٢١٠١ کشققیققدنققد  سققال  
تققجققمقق ققا  گسققتققرده در مققدققابققل  
مجاس اس می، سقال گسقتقرا  
ابقققتقققراوقققا  سقققراسقققری تقققر  
کارگری، سال سازمقانقیقابقی هقر  
ره بیشتر ابتراوا  در مقدیقای  
اجتمقابقی و سقال جقاقوتقر آمقدن  
کققارگققران در دققحققنققه سققیققاسققی  
جققامقق ققه و مققیققدانققی تققر شققدن  
شقق ققارهققایققی رققون کققارگققران  
زندانی، زندانی سیاسی آزاد بقایقد  

 گردد، بود   
 

در ب دی جنانقی، سقال گقدشقتقه  
سا ی تاو و دونبار در داورمیانقه  
بود  رسمیت بقمقاقی تقنقاجقمقا   
روسیه به کشور سوریه و تقبقدیقل  
ای  کشور به میدان رقابقت هقای  
دونی  روسیه و آمریق قا و دو قت  
های ارتجقابقی مقنقطقدقه، ابق قاد  
فاج ه بار انسانقی بقظقیقمقی در  
می داشت  بدنقبقال ایق  اتقفقاققا    
موج بظیم و بیسابقدقه مقنقاجقر   
به کشورهای ارومایی و تقراژدی  

انسققانققی ای کققه در مققی آن  
شاهدا بقودیقم اتقفقاق افقتقاد  و  
آدری  رویداد فاج ه بار در سوریقه  
تصر  حاا توس  رژیقم اسقد بقا  
حمایت ف ال روسیه و جقمقنقوری  
اس می و حزب ا اقه و بقا درهقم  
کوبیدن نیروهای مخا ر و مقرد   
شنر از زمقیق  و هقوا بقود  ایق   
میروزی را جانقیقان بقه یق قدیقرقر  
تقبققریقق  گققفققتققنققد و جققنققگ و  
کشتار و ویرانی هم نان در ایق   
کشور به قو  دود باققی مقانقد   
و آدری  دبقر ابق   روز سقی ا   

ب نوان او قیق  روز    ٢١٠١ دسامبر  

بققرای آتققش بققس در سققوریققه بققا  
مادرمیقانقی سقوریقه و تقرکقیقه و  
حققمققایققت مققدققا  هققای ایققرانققی و  
سوری بود  امقا درتقداو  رققابقت  
های منطده ای ایق  آتقش بقس  
ی روز هم دوا  نیاورد و روز سقو   

حققمققاققه اسققد بققه    ٢١٠١ ژانققویققه  
مواو  مقخقا قفقان در دره وادی  

ب ر دا در شققمققال تققرب دمشقق  و    
 رند ندطه دیرر دبرساز شد   

میال منم دیرر از اتفاققا  ققابقل  
توجه در داومیانه کشور تقرکقیقه  
است  کودتا در ترکیه کقه دقود  
نتیجه ی  جقنقگ دادقاقی در  
دفو  بورژوازی در ایق  کشقور  
بود، مس از فائق  آمقدن اردوتقان  
بققر آن، بققه بققنققانققه ای بققرای  
سقققرکقققوبقققرقققری هقققای دو قققت  

فاشیست اردوتان و ادقراج مقوج  
موج کارگران، کارکنان دو قت و  
روزنامه نراران و سقرکقوب دقر  
مخا فی  در ای  کشورتبدیل شقد   
و در مدابل ای  سرکقوبقرقری هقا  
دققر ابقققتقققراض کقققارگقققران و  
نیروهای آزادیخواه را می بقیقنقیقم  
که هر روز سازمانیافته جاو مقی  
آید و کارگران در دقر جقاقوی  
ابتراض بایه سرکوبرری هقای  
دو ت اردوتان و تد هایقش بقرای  
حققاکققمققیققت قققوانققیقق  ارتققجققابققی  

 اس می قرار دارد   
 

دققحققنققه مققنققم دیققرققر جققدال در  
داورمیانه براق است  اتفاق منقم  

حقمقاقه  ٢١٠١ در آدری  ماه از سال  
به مودل ی ی از مقایقرقاهقنقای  
مققنققم دابققش اسققت  اگققررققه از  
مققنققارقق  وسققیقق ققی از مققودققل  
دابشیان بیرون رانده شده اند، امقا  
جریان باز مس گقیقری ایق  شقنقر  

  ٢١٠١ که قرار بود تا آدقر سقال  
مایان یابد، هنوز ادامه دارد  بقدون  
شقق  بققازمققس گققیققری مققودققل  
وقققربقققه مقققنقققمقققی بقققه دابقققش  
وتض یفش است و به ایق   قحقا   
هم از نظر سیاسی و هقم از نقظقر  
انسانی منم اسقت  مقرد  از زیقر  
رنگ مستدیم ی ی از وحشقی  
تری  نیروها بیرون می آیقنقد  امقا  
روش  است که بحران منطقدقه بقه  

جقققای دقققود بقققاققققی اسقققت و  
داورمیانه دارد در آتش میسقوزد   
به ببار  روشنتر ایقنق قه دابقش  
آدمخوار از مقودقل بقیقرون رانقده  
میشوند و یق  مقنقطقدقه مقنقم  
قدرتش را از دست میدهد، یق   
اتفاق میبت است  امقا در بقیق   
حال ای  اتفاق  نمیقتقوانقد مقوجقا  
امیدی برای آرامقش و زنقدگقی  
ام  برای مرد  باشد  د یاش نقیقز  
به روشنی اینست که  نیروهقایقی  
که حقمقاقه بقه مقودقل را آتقاز  
کققرده انققد دققود از دققا ققدققیقق  و  
حامیان نیقروهقای تقروریسقتقی از  

جماه دابش بقوده انقد  از دو قت  
قومی مدهبی براق گرفقتقه، تقا  
دو ققت آمققریقق ققا تققا تققرکققیققه و  
متحدینش، در رققابقتقنقایشقان بقا  
یقق ققدیققرققر دابققش و مشققتققی از  
دسققتققجققا  آدمقق ققش قققومققی و  
اس می دیرر را بقوجقود آورده و  
به جان مرد  اندادته اند  از جماقه  
همی  امروز ترکیه با دو ت بقراق  
کشققمقق ققش دارد و نققمققیققخققواهققد  
نیروهایش را از ای  کشقور بقیقرون  
بققبققرد  جققمققنققوری اسقق مققی بققا  
دستجا  مزدورا مقایقرقاهقنقای  
نفود دود را در بقراق دارد و بقا  
بربستان وترکیه و آمقریق قا سقر  
جنگ دارد  آمری ا و بقربسقتقان  
 و بارزانی نیز هر کدا  به سنم  

 

در بعدی جهانی، سال گذشته سالی تلخ و خونبار در خاورمیانه بوود  

رسمیت عملی تهاجمات روسیه به کشور سوریه و تبدیل این کشوور 

به میدان رقابت های خونین روسیه و آمریکا و دولت های ارتجاعوی 

منطقه، ابعاد فاجعه بار انسانی عظیمی در پی داشت  بدنبوال ایون 

اتفاقات  موج عظیم و بیسابقه مهاجرت به کشورهای اروپوایوی و 

 تراژدی انسانی ای که در پی آن شاهدش بودیم اتفاق افتاد  
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  ٨ از صفحه   
دود ندشی در کشاکش هقای مقنقطقدقه  
دارند   همه ای  اتفاقا  تاکیدی دیقرقر  
بقر ایقنققسقت کققه راه حقل نقنقایققتقا دققود  
مردمند  راه حل بقه مقیقدان آمقدن دقود  
مرد  و ش ل گقرفقتق  و رشقد جقنقبقش  
های مترقی و رقا و  آزادیقخقواه در  
منطده است  بطقور مقیقال رق یقه هقای  
ایقق  جققنققبققش را در ابققتققراوققا  سققال  
گدشته مرد  ایق  کشقور بقا شق قار نقه  
شی ه، نه سنقی و بقا دقواسقت جقامق قه  
مدنی و ح ومت س و ریسقتقی شقاهقد  
بودیم  در کقردسقتقان بقراق ابقتقراوقا   
کققارگققری، مقق ققاققمققان و بققخققش هققای  

  ٢١٠١ مختار اجتمابی در رقول سقال  
جریان داشت و ی  دواسقت مقنقم آنقان  
رها شدن از شر نیروهای ناسقیقونقا قیقسقت  
حققاکققم و نققیققروهققای ارتققجققابققی دو ققت  
اقایمی است  دو تی  که در رقابقتقنقای  
ایران و ترکیه هر جناحش بقدنقبقال یق قی  

 از ای  دو تناست    
 

و با دره این ه اند ب مرد  ایقران، جقارو  
کردن بساط جمنوری اسق مقی  و بقه  
میدان آمدن نیروی را و رادیق قال در  
کل ای  منطده مقاسقو اسقاسقی ای در  
رها کقردن مقنقطقدقه از جقنقنقم مقوجقود  
دواهد بود  بقه ایق  ابقتقبقار  مقیقتقوانقم  
برویم که ابتراوا  گسترده کقارگقری  
در ایران، به میدان آمقدن جقنقبقش هقای  
ابتراوی در ایران و ندش و جایقرقاه مقا  
کمونیستنا در ای  تحو   ندطه امیقدی  
نه تننا برای مقرد  ایقران، بقاق قه بقرای  

 کل منطده است  
 

در اب اد جنانی و فراتقر از دقاورمقیقانقه،  
موووع ادقاقی بقحقران سقرمقایقه داری  
جققنققانققی و تشققدیققد سققیققاسققت ریققاوققت  
اقتصادی در قبال زندگقی و مق قیقشقت  
مرد  است  از همقیق  رو سقال گقدشقتقه  
سال ابتراوا  گسترده کارگری بقاقیقه  
ای  سیاست ها و فساد دو تنقای حقاکقم  
از شرق تا ترب و در سقراسقر ارومقاسقت   
نمونه هایش ابتراوا  گسقتقرده بقاقیقه  
تخییر قانون کار در فقرانسقه و ایقتقا قیقا،  
ابتراوا  گسترده کارگری در بقرزیقل،  
اساانیا، آمقریق قا، انقرقاقیقس، بقاقژیق ،  
یونان، آ مان، سوئد، فقنق نقنقد، امقریق قا،  
مراکش، تونس، کره جنوبقی،  قنقسقتقان،  

 هند، گینه و    است   

از سوی دیرر موج انسانقی حقمقایقت از  
یق     ٢١٠١ مناهندگان به اروما در سال  

ندطه امید دردشان بود  دو تنایقی رقون  
آ مان و فرانسه در ابتدا درها را بقه روی  
مناهندگان باز کردند، اما ایق  ووق قیقت  
مققوج بققرگشققتققی داشققت  و تققحققرکققا   
باندهای سیاه اسق مقی و دار و دسقتقه  
هقای آدمقخققور دابقش در ارومقا نقظقیققر  
بمایا  تروریستی ای که در فرانسقه و  
کا  و بقر قیق  بقه راه انقدادقتقنقد، زبقان  
جریانا  فاشیست و راست و ارتقجقابقی  
را باز کرد  و همه ای  اتفاقا  در مقتق   
بحران اقتصقادی جقنقان سقرمقایقه داری  
امروز تدابل دو در راسقت و رقا در  
اروما و اساسا در سطح جنقان را آشق قار  

 تر به نمایش میردارد  
 

واق یت اینسقت کقه امقروز جقنقانقی بقه  
 حا  ربداتی بیش از هر وققت ققطقبقی  
شققده و دققر بققنققدی هققا دارد شقق ققل  
میریقرد، نقرقاهقی بقه تقحقو   امقروز  
جنان بیش از هر وقت تاکید بر ای  دارد  
که در برابر ایننقمقه تقوحقش و بقربقریقت،  
سوسیا یسم تننا مقاسقو اسقت  زنقده بقاد  

 سوسیا یسم  
 

تجمع شبانه روزی کاارگاران 
مجتمع کشت و صنعت مهابااد 

 وارد هفته پنجم شد!
کارگران کشت و دقنق قت مقنقابقاد از    

فقدق  مقبقا قخقی بقه بقنقوان    ٣٤ درداد  
انققد و      دریققافققت کققرده  «ا ققحققسققاب   بققاققی 

مقاه    ٠١ ابتراض آنان به ت وی  مقردادقت  
دستمزد و ح  بیمه شقان وارد مقنقجقمقیق   
هقفقتققه شققد  کققارگقران در مققدقابققل ایقق   
کاردانه رادر زده و در ابتراض بقه سقر  
مققیققبققرنققد  آنققنققا در سققرمققای سققخققت  
زمستانی، در مدابل کاردانه رقادر زده  
و آتقش بقه مقا مقیق قنقنقد و تقجقمق قا   
ابتراوی آنان هر روزه اسقت  کقارگقران  
میرویند تا ماسو نریرند بقه تقجقمق قا   
ابققتققراوققی شققان ادامققه دققواهققنققد داد   
مجتم  کشت و دن یت منقابقاد یق قی  
از کانون های دا  ابقتقراض کقارگقری  
در رند سا ه ادیر بوده است و مقووقوع  
ابتراض رو نقی مقد  آنقان انق ق قار  
بسیاری در میان مرد  ای  شقنقر داشقتقه  
است  تقداوا  ابقتقراوقی  بقه مقووقوع  
بحیی داتی در ای  شقنقر تقبقدیقل شقده  

 است   

در خبرها آمده اسات 
کااه دولاات اسااالماای 

 ٠١عربستاان حادود 
تاان از کااارگااران را 
که به عدم پرداخات 
دسااتااماازدهااای خااود 
اعااااتاااارا  کاااارده 
بودند، به زنادان و 

ضااربااه شااالق  ٠١١
محکوم شده اناد. در 
خااباار دیااگااری کااه 
روزنامه ایندیپندنات 

 ٢١٤٢اواسط اکتابار 
مناتاشار کارده باود، 
یاااکااای از اع اااای 
خااانااواده پااادشاااهاای 
عااربسااتااان بااه نااام 
محمد بن سلمان، که 
یکی از سیاستگذاران 
حااکااوماات خاااناادان 
خاودش ناایاز هساات، 
در حاااالااایاااکاااه در 
ساااواحااال جاااناااوبااای 
فااارانساااه در باااه 

اصطاالح تاعاطایاالت 
بااوده، یااک قااایاا  

 ٠١١روسی به قیمات 
ماااایاااالاااایااااون یااااورو 
خریداری کرده است. 
ایندیپندنت می گوید 
همیان آقاای ماحاماد 
هزینه های عاماومای 

 ٢٤و خدماتی را تا 
درصااد کاااهااش داده 
است! می نویسد کاه 
هااماایاان کااه ایشااان 
چشاامااش بااه قااایاا  
ماازبااور ماای افااتااد، 
پااادوئاای را پاایااش 
صاحب آن می فرستد 
که "من این قای  را 
می خواهم!" ماعاامالاه 
در عااار  چاااناااد 
ساااعاات انااجااام ماای 
شود و قاایا  هاماان 
روز خاادماات ایشااان 

 فرستاده می شود.
نکته جالبی که یکی 

از کااامااناات گااذاران 
معتر  گفاتاه باود، 
به این اشااره کارده 
بااود کااه ایشااان از 
جیب خودشاان خارج 
کاارده و ایاان هاایاا  
رباااطااای باااه وضاااع 
قوانین ندارد. اشاره 
کرده باود کاه ماگار 
وارن بااافاات و باایاال 
گیت از این قاایاقاهاا 
و حااتاای باازرگااتاار و 
لااوکاا  تاارشااان را 
نخریده بودند و یاا 
ایکا  و ایاگارگ از 
ایاان کااارهااا نااماای 

 کنند!؟
این روایت، حاکاایات 
زندگای ایان دوره و 
زمااانااه کااارگااران و 

 شاهان است!
 
 

عربستان: حکایت زندگی این دوره و زمانه کارگران و شاهان  
 ناصر اصغری
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رند ماه گدشت و موق یت رنان  
حاد شد که انراستقان و فقرانسقه  
کققه هققر دو نسققبققت بققه جققنققگ  

کردند    میل بودند و احسار می   بی 
توانست بقه هقیق     که جنگ نمی 

ریز دوبی منتی گردد، بقا دقره  
مجبور شدند بایه روسقیقه ابق    
جنگ نمقایقنقد  جقنقگ مشقنقور  
کریمه، که دوباره مسئاه شرق را  
به میش کشید، درگرفت  اکقنقون  
مارکس و انراس ام ان داشتقنقد  
وقای  روز را تفسیر کنند، اگرره  
ای  ام ان در ارومای دور افقتقاده  
بود  مارکس و انراس به جنقگ  
درود فرستاند، زیرا هر رقه بقاشقد  
جنگ بدی  مق قنقا بقود کقه سقه  
ققققدر  بقققزرگقققی کقققه ارکقققان  
وداند ب بودند، به جان هم افتاده  
بودند و آنراه که دزدان بجقان هقم  
افتند، احتمال دارد که از ایق  راه  
نف ی باید مرد  درست قار شقود   
از ای  زاویه بود کقه مقارکقس و  
انراس جنگ را می دیقدنقد  بقا  
وجود ای ، آنان می بایست بردورد  
مشخصی نسبت به هقر یق  از  

 ررفنای جنگ داشته باشند  
ارزا دارد کققمقی بققیقشقتققر بقایقق   
مسئاه باردازیم، زیرا موو ی که  

  ٥١ مارکس و انراس در سا نای  
اتخا  کردند کرارا بق قنقوان یق   
میشینقه در مقبقاحق  تقاکقتقیق   
مربوط به جنگ نقدقل ققول شقده  
است  بموما رنقیق  فقرض شقده  
است که رقی جقنقگ کقریقمقه،  
مققارکققس و انققرققاققس دققود را  
مستدیما در جانا ترکیه، و بایقه  
روسیه، قرار دادند  ما به اهقمقیقت  
فراوانی که مقارکقس و انقرقاقس  
برای تزاریسم روسیه ب قنقوان مقایقه  

و اهمیت فقراوانقی    –ارتجاع اروما  

که برای جقنقگ بقاقیقه روسقیقه  
ب نقوان فقاکقتقوری کقه احقتقمقا   

هققای انققدقق بققی آ ققمققان را    انققرژی 
قائل بودند    –آورد    بحرکت در می 

واقفیم   دا برای آنان ربی ی بقود  
که به جنگ بایه روسیه دقوا  
آمد گقویقنقد و روسقیقه را مقورد  
شدیدتری  انتدادا  قرار دهند  )در  
هم ار آننا در نقرقارا، انقرقاقس  
مدا تی را کقه جقنقبقه نقظقامقی  

گققرفققت    جققنققگ را در بققر مققی 
نوشت، در حا ی ه مارکس به    می 

مسائل دیااماتی  و اققتقصقادی  
 مردادت (   می 

آیا می توان رنی  نتیجه گقیقری  
کرد که مارکقس و انقرقاقس در  
برابر روسیه جانا فرهنگ، روش   
بینی و ترقی را گرفته بقودنقد، و  
اینق قه آنقان بقا مقخقا قفقتقشقان بقا  
روسققیققه، در بققمققل، مشققتققیققبققان  
انرایسیان و فرانسویان مقتقمقدن و  
روش  بقیق  شقده بقودنقدن رقنقیق   
نتیجه گیری نادرست دواهد بود   
انراستقان و فقرانسقه هقم بقانقدازه  
روسقققیقققه مقققورد حقققمقققاقققه ققققرار  

گرفقتقنقد  کقاقیقه تق قشقنقای    می 
نامائون و ما مرستون برای ایقنق قه  
جنگ را بصور  جنری دایبی  
از جقانقا تقمقدن و تقرققی بقاقیقه  
توحش آسیائی جاوه گر سازند بقه  
بیرحمانه تری  وجقنقی افشقا مقی  
گشقت  در مقورد ایققنق قه گقویققا  
مارکس ررفدار ترکیه بوده است،  
ریزی مزدر  تقر از ایق  اتقنقا   
وجقود نقدارد  نقه مقارکققس و نققه  
انراس هی ی  رشم دود را بر  
ای  حقدقیقدقت کقه تقرکقیقه حقتقی  
آسیائی تر و وحشی تر از روسقیقه  
بود نقبقسقتقه بقودنقد  آنقان کقاقیقه  
کشورهائی که در جنگ درگیقر  

بودند را بدون جانبقداری از هقیق   
ی ، مقورد انقتقدقاد شقدیقد ققرار  
دادند  تننا ی  م یار داشتند و  
آن ای  بود که آیا هر واقق قه، هقر  
حادره مورد بح ، بروز اندق ب را  
تسری  مقی کقرد یقا نقه  از ایق   
ندطه نظر بود که رفتار انراستقان  

که همانقطقور کقه    –و فرانسه را  
نشان داده ایم با بی میای به ایق   
جنگ کشیده شدند و کقامق  از  
نی  ی اول  جوج، که مطادا هقر  
رر  سازشی را کقه آنقان بقه او  
میشنناد می کردند رد می نمود،  

مورد انتداد قرار    –ناراوی بودند  
می داند  ترر رقبقدقا  حقاکقمقه  
کام  بجا بود  بنظر مقی رسقیقد  
که جنگ بقطقول مقی انقجقامقد   

آتقاز شقده    ٠٣٥٤ جنگ در سال  
بقا دقاقح    ٠٣٥١ بقود و در سقال  

ماریس داتمه یافت  در انراسقتقان  
و فققرانسققه ایقق  جققنققگ هققیققجققان  
شدیدی در میان توده کارگقران و  
دهدانان بوجود آورد، و نقامقاقئقون و  
ربدا  حاکمه انرایس را وادار به  
دادن وبده ها و امتیازا  فراوانی  
نقققمقققود  جقققنقققگ بقققا مقققیقققروزی  
انراستان، فرانسه و ترکیقه مقایقان  
یافت  برای روسیه، جنگ کریمه  
انققرققیققزه بققادققطقق   "رفققرمققنققای  
بزرگ" را بوجود آورد  نشقان داد  
که ررونه دو تی کقه بقر نقظقا   
بتی  سرواژ اسقتقوار اسقت دارای  
توان جنریدن باقیقه کشقورهقائقی  
که از نظر سرمایه داری میشرفته  
اند، نمی باشد  روسیه مجبور شد  
 تا آزادی سر  ها را اب   دارد  

با دره ی  ت ان دیرر  ز  بقود  
تققا ارومققا را کققه مققس از دوران  

در    ٠٣٤٣   –  ٠٣٤٣ انققفققجققاری  
حا ت اتما  فرو رفته بود بحرکت  

در آورد  بخارر آوریم که زمانی ه  
مارکس و انراس از گروه ویاقیق   

شرایر بریدند اب   داشتند کقه    –
اند ب جدید تننا در نتیجه یق   
شو  اقتصادی نیرومند مم ق   
بوده و این ه درست همانطقور کقه  

  ٠٣٤١ از بقحقران    ٠٣٤٣ انقدق ب  
منت  گردید، انقدق ب جقدیقد نقیقز  
تققنققنققا در نققتققیققجققه یقق  بققحققران  
اقتصادی جدید بوجود دواهد آمد   
رون  دنق قتقی ای کقه در سقال  

آتقاز شققده بقود در اوایققل    ٠٣٤٣ 
رنان شقدتقی کسقا    ٥١ سا نای  

کرده بود که حتی جنگ کریمه  
نتوانست وربقه ای جقدی بقه آن  

 وارد آورد  
کم کم تدریبا رنی  مینمقود کقه  
گوئی ای  دوران رون  را مقایقانقی  

مارکقس و    ٠٣٥٠ نیست  در سال  
انراس ارمینان داشتند که بحقران  

بقوققوق مقی    ٠٣٥٩ ب دی تا سال  
میوندد  آنان بر مبنای تقحقدقیقدقا   
گدشته شان، و قبل از هقر رقیقز  
تحدیدا  انراس، بقر ایق  بقدقیقده  

ها بنم ریقخقتقرقی    بودند که بحران 
دوره ای در زمینه تو ید سقرمقایقه  
داری اند، و در فوادل بیق  مقنق   
تا هفت سال تق قرار مقی شقونقد   
بنابر ای  تخمی ، وقوع بحرانی که  

مقی آمقد را    ٠٣٤١ بدنبال بحران  
  ٠٣٥٩ می بایست تدریبا در سقال  

انقتققظققار داشققت  امققا مققارکققس و  
انراس مرت ا دطائی کورق   
شدند  دوره ای که ری آن تو یقد  
سرمایه داری از مراحل مقخقتقاقر  
د ود و نقزول بقبقور مقی کقنقد  
رو نی تر از آب در آمد  تننا در  

بققود کققه وحشققت    ٠٣٥١ سققال  
بمومی در گرفت  ابق قادی بقی  
سابده یافت، و رنان هو نقا  و  

 گسترده شد  
مارکس با شادمانی به ای  بحران  
دوا آمد گفت، گرره ای  بحران  
از نظر شخصی برای وی ریقزی  
جز مقحقرومقیقت بقنقمقراه نقداشقت   
درآمقققدی کققققه مققققارکقققس از  
نیویور  تقریقبقون دریقافقت مقی  
کرد رندان جا ا نبقود  ابقتقدا ده  
د ر و ب دها مانزده د ر بقرای هقر  
مدا ه  با وجود ای ، در مدایسه با  
سا نای اول اقامت وی در  قنقدن،  
ای  درآمد، ب  وه کم ی کقه از  

کققه بققخققش    –جققانققا انققرققاققس  
بظیمقی از کقار روزنقامقه هقای  
 –آمری ائی را ب نده می گرفت  

تممی  می شد، به او ام ان می  
داد تا درج و ددقل دقود را بقنقم  
رساند  وی حتی وقت داشقت، تقا  
ب وه بر کقار دائقمقی اا بقروی  
"کامیتقال"، بقطقور مقجقانقی بقرای  
روزنقامققه مققرد ، ارگققان مققرکققزی  

 رارتیستی مدا ه بنویسد  
  ٠٣٥١ با وحشت بقمقومقی سقال  

اوواع به میزان قابل م حظه ای  
ودیمتر شد  ایا   متحقده او قیق   
کشوری بقود کقه دقدمقه دیقد   
نیویور  تریبون مجقبقور شقد از  
مخارج دود بق قاهقد  مق قاتقبقا   
دارجی به حداقل تقدقاقیقل یقافقت   
مارکس دوباره بزیر بار قرض رفت  
و دوباره میبایست در جسقتقجقوی  
درآمدهقای مقراکقنقده بقاشقد  ایق   

بقطقول    ٠٣٥٣ تنری تا    دوران دست 
ای مقوققت    انجامید  آنرقاه فقرجقه 

  ٠٣١٢ میش آمد  با دره در سقال  
کار کردن مارکس برای تقریقبقون  

 مایان یافت  
 )ادامه دارد( 

مدخلی بر زندگی و آثار کارم مارک  و 
 (٢٢فردریک انگل  )

 دیوید ریازانف              
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 نکته اصلی

از "طرح هدفمند کردن یارانه ها " ها تا 
 پرداخت یارانه نقدی!

 محمد شکوهی

 ٤١ صفحه  

رر  "هدفمند کقردن یقارانقه هقا"  
وارد شقشقمقیق  سقال شقده اسقت   
همزمقان دو قت روحقانقی و تقیقم  
اقتصادی اا به هقمقراه مقجقاقس  
دوباره موووع قط  یارانقه نقدقدی  

میایون نفر را بقه    ٢٤ نزدی  به  
بنانه "ده  هقای مقردرآمقد" را  
در دسققتققوردارنققد دو ققت مققدا  از  
کسققری بققودجققه بققرای مققردادققت  
یققارانققه نققدققدی شقق ققوه کققرده و  
مققجققاققس دو ققت را مقق ققاققر بققه  
اجرای قط  یارانه نقدقدی دهق   
هققای مققردرآمققد کققرده اسققت   
هققمققزمققان بققا نققزدیقق  شققدن بققه  
انققتققخققابققا  حقق ققومققتققی، دو ققت  
روحانی ف   با احتیقاط بقه ایق   
موووع بردورد کرده و به دقارقر  
ترر از ابتراض مرد  و یا آنق قه  
ایققنققنققا "تققبقق ققا  دققطققرنققا   
اجتمابی" ازا نقا  مقی بقرنقد،  
دست به ابصا حرکت مقیق قنقد   
موووع قط  یارانه نقدقدی بقازی  
بققا آتققش اسققت و ایقق  را دو ققت  
روحانی هم می داند  بقنقابقر ایق   
ف   نارارند دست نره دارند تقا  
مضح ه انقتقخقابقاتشقان در سقال  
آینده به جایی بقرسقد  امقا رقر   
هدفمقنقد کقردن یقارانقه هقا رقه  
بودن و مردادت یارانقه نقدقدی بقه  
مرد  ره می باشد و مخا فان و  
موافدان مردادت یارانه نددی رقه  
میرویندن ایقنقنقا نق قاتقی اسقت  
که در ای  نوشته به آننا مردادتقه  

 میشود  
 

بقا نقزدیق  شققدن بقه آدقر سققال  
جاری موووع مردادقت یقا ققطق   
یارانه نددی در مجقاقس و دو قت   
آتققاز شققده اسققت  در حققا ققیقق ققه  
دو ت بر احقتقمقال ادامقه مقردادقت  
یارانه نددی ف   تاکید می قنقد،  
کارشناسان اقتصادی حق قومقت  
ادامه ای  رر  را "مضر بقه حقال  

اقتصاد" دانسته و دقواهقان مقایقان  
دادن به آن می باشقنقد  اسقتقد ل  
دو ققتققی هققا ایقق  اسققت " تققیققم  
اقتصادی دو ت م تدقد اسقت در  
شرای  کنقونقی تقبق قا  مقنقفقی  
قط  یارانه های ندقدی در حقوزه  
اجققتققمققاع بسققیققار بققیققشققتققر از  
دستاوردهای مقیقبقت اققتقصقادی  

 در ای  زمینه است"  
 

کارشناسان اققتقصقادی مقخقا قر  
مردادت یارانه نددی مق قتقدقدنقدد"  
ایققق  رقققر  بقققه جقققای آنققق قققه  
دسققتققاوردهققای مققیققبققتققی بققرای  
اقتصاد داشقتقه بقاشقد، نقتقایقجقی  
منفی را بر ایران تقحقمقیقل کقرده  
است در واقق  اجقرای ایق  رقر   
تبق قا  سقنقرقیق  اققتقصقادی و  
اجتمابی برای کشور بقه هقمقراه  

 داشته است"  
 

ایننا تازه تری  مواوق  مقوافقدقان  
و مخا فان رقر  مقردادقت یقارانقه  
نددی می باشد   ز  به تووقیقح  
است که اجرای رقر  در آ رمقاه  

آتاز شقد و مقجقاقس در    ٠٩٣٣ 
سا یان گدشته بقا تصقویقا انقواع  
تبصره و قانون و متقمقم، دقواهقان  
ادامه اجرای رر  شد  در ادامقه   
اجققرای ایقق  رققر ، مققجققاققس  
ح ومت در زمان تصویا بودجقه  
سال گقدشقتقه دو قت را مق قاقر  

  ٢٤ کرد که قط  یقارانقه نقدقدی  
مققیققاققیققون نققفققر از دهقق  هققای  
مردرآمد را به اجرا بردارد که تقا  
بحال دو ت مقوفق  بقه ایق  کقار  

 نشده است  
 

در همی  رابطه از ی ی دو سقال  
گققدشققتققه مققووققوع قققطقق  یققارانققه  
نققدققدی در دسققتققور دو ققت قققرار  
گقققرفقققت  دو قققت روحقققانقققی و  
مداماتش بارها به ایق  مقووقوع  

ابترا  کرده اند که قط  یقارانقه  
باید به مرور اتفاق بیفتد ررا کقه  
"اررا  و تب ا  اجتمابقی" بقرای  
ح ومت دارد نتیجه ت ا هقای  
دو ت و مقجقاقس در بقاره ققطق   
یققارانققه نققدققدی دهقق  هققای  
مردرآمد ای  شده که رقبق  آمقار  
رسمی سازمان هدفمندی، فقدق   

میایقون نقفقر ققطق  شقده    ١ یارانه  
که تازه دیای ها ابتراض کقرده  
اند در تازه تری  ادقبقار مقیقرامقون  
ت ا هقای دو قت بقرای ادامقه  
قط  یارانه نقدقدی، ربقیق قی وزیقر  
کار ح ومت میروید دمیقامق   
حد  یارانه نددی  سقه گقروه ،  

مقیقاقیقون نقفقر دیقرقر از    ٩ جم قا 
مققردرآمققدهققا ارسققال شققده اسققت   
میرامون موافدان و مخا فان رقر   
مردادت یارانه نددی رنقد نق قتقه  

  ز  است گفته شود  
مخا فت دو قت بقا حقد  یقارانقه  
نددی نه از سر "دفاع ازم قیقشقت  
و زندگی مقرد "  بقاق قه از سقر  
ادامه و تضمی  درآمدهای دهقنقا  
هزار میایاردتومانی بقرای دو قت  
می باشد  رر  هدفقمقنقد کقردن  
یارانه هقا، بقخقوان حقد  ققیقمقت  
حامل های انقرژی، درآمقدهقای  
سرشاری برای دو ت دارد کقه از  
قضققا دو ققت روحققانققی فققاز آدققر  
حد  قیمت حامل هقای انقرژی  
را بققه اجققرا درآورده، کققه بققه  
ابترا  دو قت تضقمقیقنقی بقرای  
دسترسی به درآمقدهقای سقرشقار  
برای سال آتی مقی بقاشقد حقد   
قیمت حامل های انرژی یق قنقی  
آزاد سازی قیمت انواع انقرژی از  
نفت و گاز گرفته تا برق وبنقزیق   
و    مققی بقاشققد بققا آزاد سققازی  
قیمت ای  انقرژیقنقا، ایق  کقا هقا  
گران تر شده و متداب  مول هقای  
افسانه ای به دزانقه دو قت مقی  

 رود  

دو ت از ای  محل مباغ مقردادقت  
هزینه یارانه نددی را تامی  مقی  
کند  مباغ یقارانقه مقردادقتقی بقه  

هقزار و    ٩ هر ماه بیقش از   مرد  
میایارد تومان مقی بقاشقد     ٤١١ 

در حا ی ه درآمدهای حادقل از  
ای  محقل رقنقدیق  بقرابقر یقارانقه  
نددی مقردادقتقی بقه مقرد  مقی  
باشد  بنقابقر ایق  مقبقاقغ  کقاقی  
مردادتی ماهانه یارانه نقدقدی بقه  
مققردمققی، در بققرابققر درآمققدهققای  
دو ت از مقحقل هقای مقخقتقاقر  
هدفمقنقدی یقارانقه  ادق  ققابقل  

 مدایسه نیست  
 

بی د یل نقیقسقت کقه هقر سقا قه  
زمققان تصققویققا بققودجققه سققا نققه  
ح ومت، مووقوع درآمقد هقای  
دو ت از مقحقل هقدفقمقنقد کقردن  
یارانه ها ردیر اول بقودجقه مقی  
باشد   در کنار بودجه بقمقومقی  
دو ت که از مقحقل فقروا نقفقت  
می باشد، درآمد حادل از رقر   
هقدفقمقنققد کقردن یققارانقه هقا، در  
ردیققر دو  مققی بققاشققد  بققرای  
هققزیققنققه کققردن ایقق  درآمققدهققا،  
مجاس به دو قت اجقازه بقرداشقت  
کقافققی از ایقق  درآمققدهقا را بققه  
بنانه "جبران کسری بودجقه" داده  
اسقت  بقه ابقتققرا  سقخقنقرققوی  

  ٣٥ دو ت کسقری بقودجقه سقال  
دردقد بقوده کقه از    ٢٥ بیش از  

مققحققل درآمققدهققای هققدفققمققنققدی  
جبران شده است  برای امیال نقیقز  

  ٢١ کسقققری بقققودجقققه بقققا ی  
درددی را دو قت مقیقش بقیقنقی  
کرده که ای  هقم از ایق  مقحقل  
تامی  دواهد شقد  ایقنقنقا د یقل  
مخا فت دو ت روحانی بقا حقد   
یارانه نددی می باشنقد  در ایق   
میان ادبای مخا قفقان فق ق  بقه  
جققایققی نققرسققیققده اسققت  دبققوای  
مخا فقان بقیقشقتقر یق  جقنقگ  

زرگری بی  باندهای ح قومقتقی  
می باشد  روحانی بقا مقوافقدقت  
دامنه ای ف   رر  را بقه اجقرا  

 درمی آورد  
 

در کنار درآمدهقای دهقنقا هقزار  
مققیققاققیققارد تققومققانققی از مققحققل  
هدفمند کقردن یقارانقه هقا بقرای  
دو ت، اما کارگقران و مقرد  بقه  
بنانه مردادت یارانه نددی ماهانقه  

هزار تومانی، زیر شقدیقدتقریق     ٤٥ 
حقمقق   اقققتققصقادی دو قت قققرار  
گرفته اند  دو ت با ایق  تقوجقیقه   
که آزادی سازی ققیقمقت حقامقل  
های انقرژی و حقد  سقوبسقیقد  
کققا هققای اسققاسققی، ارققرا  و  
تب ا  گرانینا بر م یقشقت مقرد   
را"جققبققران"مققی کققنققد، هققر سققا ققه  
افزایش قیقمقتقنقای جقدیقدتقر وبقه  
مراتا بیشتقری را بقرزنقدگقی و  
م یشت کارگران و مرد  تحمیقل  
مقیقق قنققد  بققرای مقیققال افققزایققش  
قیمقت گقاز، بقنقزیق ،آب و بقرق،  
  ٠١ مواد نفتی، حمل و ندل بقیق   

دردقد را تصقویقا و از    ٢٩ تا  
سال آینده بقه اجقرا مقی گقدارد   
قققیققمققت کققا هققای اسققاسققی،  
کققا هققایققی کققه مققورد مصققر   
بمو  می باشند، ب وه برگرانقی  

  ٠٢ تققا    ٩ هققای مققاهققانققه بققیقق   
دردققدی، بققرای سققال آبققنققده بققا  

  ٠١ تقا    ٥ افزایش قیمقتقی بقیق   
دردد بطوربمو  مواجه دقواهقنقد  
شققد  یقق ققنققی دو ققت گققرانققی را  
افققزایققش دققواهققد داد  از مققحققل  
مدیریت گرانی ها توس  دو قت،  
در کنار درآمقدهقای حقادقل از  
رر  هدفمنقد کقردن یقارانقه هقا،  
ماهانه هزاران میایارد تومان مقول  
در جیا باندهای دو تی کقه در  
امر "تنظیم بازار"، درید و فقروا  
 و واردا  کا های اساسی و    
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 کار یا بیمه بیکاری ح  مسلم مردم است! 
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مقی بقاشقنقد،درآمقد بقایقد دو ققت  

 میشود  
 

نتیقجقه گقیقرید دو قت روحقانقی  
ف   وبرای تامی  هزینه های د   
و دسقتقرقاه سقرکقوب و زنقدان و  
ابققدا   و کقق  هققزیققنققه هققای  

 ح ومت رر  هدفمند کردن  
 

یققارانققه هققا را کققه درآمققدهققای  
سرشاری برای دو ت دارد، ادامقه  
دققواهققد داد  بقق ققد از بققرجققا  و  
ادبقققای گشقققایقققش مقققا قققی و  
اققتقصقادی در ووق  حق قومققت،  
هنوززیاد مشقنقود نقبقوده و هقمقه  
رققیققز فقق قق  در هققواسققت،دو ققت  

روحانی از محل اجرای ای  رقر   
هزینه های کقل دو قت و بقخقشقا  
ح ومت کقیقیقر سقرمقایقه داران  
اس می را تقامقیق  مقی کقنقد   
مردادت رندتاز یارانقه نقدقدی از  
محل ایق  درآمقدهقا بقرای دو قت  
مو ی نیست  ب وه بر آن در سقال  
آینده درآمدهقای دو قت از مقحقل  
اجرای رر  هدفمند کردن یقارانقه  
ها به مراتقا افقزایقش بقیقشقتقری  

 دواهد یافت   
 

دو ت روحانقی اسقاسقا بقه دقارقر  
ترر از واکنش های اجقتقمقابقی  
و ابتراوی مرد  در دور  قطق   
یقارانققه نققدقدی، فق قق  نققارقار بققه   
ادامه مردادت یارانقه نقدقدی مقی  

باشد  با توجه به این ه ح قومقت  
در آستانه مضحق قه انقتقخقابقاتقش  
قرار دارد، قط  یارانه ندقدی مقرد   
بازی با آتش برای ح ومت مقی  
بققاشققد نققاروققایققتققی بققمققومققی از  
حق ققومققت بققا سققت  جقامقق ققه در  
آستانه انفجارققرار دارد  در یق   
رنی  وو یتی کقه حق قومقتقی  
شقق ققنققنققده در بققرابققر مققرد  قققرار  
گرفتقه، تق ا و تقدق ی دو قت  
برای قط  یارانه نقدقدی، ارقرا  و  
تب ا  سنری  و دطرناکی بقرای  
ح ومت بدنبال دواهد داشقت  در  
نتقیقجقه و بقا در نقظقرداشقت ایق   
فققاکققتققور"دققطققرنققا " اسققت کققه  
دو ت روحانی بایرتقم مقخقا قفقت  
های بردی باندهقای حق قومقتقی  

مبنی برقط  یارانه نقدقدی، دسقت  
به بصا شده و بخشقا جقرا  ایق   

 کار را ندارد  
 

کارگران و مرد  م ترض در برابقر  
ت روا  ح ومت به م قیقشقت و  
زندگیشان ساکت نقنقشقسقتقه انقد   
ابتقراوقا  کقارگقران  مق قاقمقان  
مققرسققتققاران و   بققر بققاققیققه فققدققر  
وف کت اقتصادی تقحقمقیقل شقده  
در نقتقیقجقه اجقرای سقیقاسقتقنقای  
ریاوت کشی اقتصقادی تقوسق   
دو ت روحانی ادامه دارد  تشق قل  
، اتحاد وهمبقسقتقرقی، گسقتقرا  
مقققبقققارزا  و سقققراسقققری شقققدن  
ابتراوا  مرد  حول دواسقتقنقای  
مققنققم نققظققیققر افققزایققش فققوری  

دستمزدها، بردوردای از بقنقداشقت  
و درمان برای همه، مردادت بیقمقه  
بی اری م فی برای همقه افقراد  
جویای کار آن فقاکقتقور مقنقم و  
ت یی  کننده است که می تقوانقد  
به ای  وو یت مقایقان بقدهقد  بقه  
ببارتی ت ا و تد ی ح قومقت  
برای قط  مردادت یارنه نددی بقه  

" شمشیر دامقوکقاقس"بقا ی   مرد  
 سر ح ومت است  

 
 محمد ش وهی 

ژانققویققه    ١    ٠٩٣٥ دیققمققاه    ٠٣ 
 ٢١٠١ 

 
 
 

در حا ی که جنان بقه سقوی  
مقی رود    ٢١٠١ سال جدید سقال  

تققاریققو یقق  بققار دیققرققر رققبققدققه  
کارگر و توده هقای تقحقت سقتقم  
سرمایقه داری را بقه مقبقارزه در  
برابر ای  سیستم تقیقر انسقانقی و  
وحشققی کققه دنققیققا را در وررققه  
نابودی قرار داده اسقت فقرا مقی  
دواند و یق  بقار دیقرقر تقاریقو  
فققریققاد مققی زنققد یققا سققدققوط در  
منج ب سرمایه داری و بقربقریقت  

 و توحش یا سوسیا یسم   
 

جققنققان یقق  سققال دیققرققر را  
مشت سر گداشت یق  سقال مقر  
از سقتقما اسقتقیقمقار و جقنقگ و  
کشتار و بی دانمانی میقاقیقونقنقا  
انسان, جقنقان سقرمقایقه داری در  
سا ی که گدشت بربریت دقود را  
میل همیشقه بقه جقنقانقیقان نشقان  
داد ا نققظققا  سققرمققایققه داری در  
سققا ققی کققه گققدشققت نشققان داد  
وقتی درار بقحقران و تقنقاقضقا   

درونققی مققی شققود ایقق  رققنققیقق   
وحشیقانقه بقه جقان و مقال مقرد   

سقال    ٢١٠١ حماه می کند اسال  
بققربققریققت مققحققض نققظققا  گققنققدیققده  
سرمایه داری بود سال کشقتقار و  
قتل با  مایوننا انسقان اسقال  قه  
شققدن انسققان در نققظققا  بققربققریققت  
سرمقایقه داری ا رقبق  گقزارا  
هایی که داده شقده جقنقان هقیق   
وقققت بققه ایقق  انققدازه وحشققیققانققه  
فاداه ربداتی را به دقود نقدیقده  

دره فقدقر و    ٢١٠١ است در سقال  
سفا تی که نظا  بربریت سقرمقایقه  
داری برای انسانیت درسقت کقرده  
است بشریت تا کقنقون ایقنق قنقیق   
بمی  به دود ندیده است ایق  دره  
فدر و سفا ت آنق قنقان بقمقیق  و  
بققریققان شققده اسققت کققه دققود  
ارگاننای سرمایقه داری بقخقشق   
مجبور به ابترا  در مدقابقل ایق   
هققمققه بققربققریققت شققده انققد  رققبقق   
گققزارا سققازمققان مققاققل مققتققحققد  

(UNDP)   دردققد    ٣١ بققیقش از

مرد  جنان از نقظقر اققتقصقادی و  
اجققتققمققابققی در بققدتققریقق  و تققیققر  
استاندار  تقریق  ووق قیقت تقیقر  
مم   زندگی می کقنقنقد و در  
مدابل ای  توحش و بقربقریقت کقه  
نظا  سرمایه داری بقرای بشقریقت  
رقم زده است ی  مشقت انقرقل  
سرمایه دار که داحبان تراسقتقنقا  
و ت ل های تول می ر هستنقد و  
از رر  همی  سیقسقتقم و حشقی  

  ٣١ مققورد حققمققایققت قققرار دارنققد  
دردد رقرو  جقامق قه را کقه از  
دقون و رنقق  کقارگققران و تققود ه  
های زحمت ش تو ید مقی شقود  

 را در دست دارند   
 

سقازمقان    ٢١٠١ در اوایل سال  
OXFAM   کققه یقق  سققازمققان

انرایسقی اسقت و کقارا جقمق   
آوری کم  به "بی بضقابقتقان"  
است اب   می کنقد کقه فقدق   

سومر رروتمند دنیا بقرابقر    ١٢ ررو   
است با بیشتر از نصقر جقمق قیقت  

 دنیا   
 

در حا ی که ای  هقمقه رقرو   
در دست ی  مشت انرقل اسقت  

میایون انسقان از آب    ١٥١ امروز  
آشامیدنی بردوردار نیستند و ایق   
به م نای ایق  اسقت کقه از هقر  

نفقر انسقان یق  نقفقر دسقت    ٠١ 
 رسی به آب آشامیدنی ندارد   

 
جققنققایققت ایقق  نققظققا  بققربققر و  
وحشی فد  مقخقتقم بقه ایقجقاد  
بیق قاری و فقدقر و گقرسقنقرقی  
نیست ا نظقا  سقرمقایقه داری بقا  
ایجاد جنگ و ترور و نقا امقنقی  
ای  دنیا را که وقتقی از بقا  بقه  
آن نقرقاه مقی کقنقیقم هقمقا نقنقد  
مرتدا ی دوا رنگ بقا ابقرهقای  
سققفققیققد کققه روی ایقق  مققرتققدققال  
دوشرنگ و زیبا را موشانده اسقت  
را برای سود بیشتر روبه نا بقودی  
می بقرد ا کقار دقانقنقای تقول  
می ر اکشتقیقنقای تقول مقیق قرا  

و       کقه هقرروز هقزارن دقروار  
دی اکسید کرب  بقه هقوا فقو   
می کنند و ای  دنیقا را کقه نقه  
تننا مت ا  بقه انسقان بقاق قه بقه  
حیوانا  هم ت اق  دارد را بقه نقا  

 بودی کشانده است   
 

در مدابل ای  همه بقربقریقت از  
اروما تا آسیا تا آمری قا و در هقر  
گوشه و کقنقار ایق  جقخقرافقیقای  
بزرگ مقبقارزه رقبقدقاتقی رقبقدقه  
کارگر ادامه دارد و در رقنقیق   
وو یتی ربده کقارگقر جقنقانقی  
وارد ی صدمی  سا قرقرد انقدق ب  

 اکتبر می شود  
در دقد سقال مققیقش رقبقدققه    

اکقتقبقر    ٠١ کارگر روسیه در روز 
فریاد زد یا سوسیا یسم یا بربقریقت  
و ای  فریاد یقا سقوسقیقا قیقسقم یقا  
بربریت هم اکنون روی میز ربقدقه  
 کار و بشریت متمدن قرار دارد  

بایقد بقه ایق  فقریقاد گقوا    
 داد               

 نیما ارژنگ
فراخوان هر روزه انسانیت این بوده و هست یا  ٢١٤٢تا به امروز سام  ٤١٤٢از سام 

 سوسیالیسم یا بربریت !

 ٤٤ از صفحه  



 ١٥٤ شماره      -  چهارم  دوره           کارگر کمونيست 

 

 حزب کمونیست ایران و چشم انداز کمونیسم کارگری
دوم، های ایدئولوژیک و تئوریک چپ خرده بورژوازی رادیکام از موضعی مارکسیاساتای، و  انقالب دو تحوم مهم ببار آورد: اوم، یک نقد بالنده از پایه

العاده جنبش طبقه کارگر. این دو عنصر با هم شرایط را برای ظهور جریان سازمانی مارکسیسم انقالبی متاماایاز از چاپ رادیاکاام  رشد و خیزش فوق
داری ایران بود. این انقالب اولین فرصت تاریخی واقاعای  ترین حرکت سیاسی برخاسته از تناق ات سرمایه عمده ٤١٢١-١موجود فراهم کردند. انقالب 

را برای طبقه کارگر فراهم کرد تا در عرصه سیاسی همان وزنی را که در عرصه تولید اجتماعی کسب کرده بود، بدست آورد. جنبش طاباقاه کاارگار 
 ای را تشاکایال ها، اسکلت اصلی ماباارزه تاوده نقش حیاتی در سرنگونی سلطنت داشت. اعتصابات کارگری بویژه در صنایع کلیدی مانند نفت و کارخانه

ت و یافمیداد، دولتهای نظامی یکی پ  از دیگری را فلج کرد و به مبارزه مردم روحیه و جسارت بخشید. اعتراضات کارگری پ  از انقالب نیز ادامه 
 .های سیاسی در جامعه باقی ماند یکی از موضوعات محوری رودرروئی

 
 
 
 
 
 

 
سقازمقان    ٢١٠٤ نوامبر سقال    ٢٠ 

مال ققطق قنقامقه ای را تصقویقا  
کرد که بر اسار آن کشقورهقای  
بضو مت ند میشوند کقه ازدواج  
کودکان را ممنوع و قوانقیق   ز   
بققرای مققیققشققرققیققری و مققجققازا    
متخار را تصویا و اجرا کنقنقد   
بر اسقار ایق  ققطق قنقامقه هقیق   
توجیه فرهنری و بقرفقی بقرای  

سققال    ٠٣ ازدواج کققودکققان زیققر  
قابل مدیقرا نقیقسقت  جقمقنقوری  
اس می یق قی از کشقورهقایقی  
بود که با ای  قط نامه مخقا قفقت  
کرد  ای  امر از ح قومقتقی کقه  
رهبر آن حتی ازدواج با کقودکقان  
شیردوار و بنره کشی جنسقی از  
آننا را مجاز میداند، تیرمنقتقظقره  

 نبود   
ای کمقتقر از نقه    کسی که زوجه 

سال دارد وری )نزدی ی کقردن(  
او برای وی جقایقز نقیقسقت رقه  
این ه زوجه دائمی باشقد، و رقه  

هقا    گقیقری   مندط ، و اما سایر کا  
از قبیل  مس به شنو  و آتقوا  
گرفت  و تیقره ) اشق قال نقدارد  
هر رند شیردواره بقاشقد، و اگقر  
قبل از نه سال او را ورقی کقنقد  
اگر افضا  )ی ی گقردانقیقدن راه  

باشد بقه تقیقر    ادرار و دون( ن رده 
 از گناه ریزی بر او نیست  

ای  جم   رقنقدا آور حقادقل  
اف ار کییقر و ارتقجقابقی رو   
ا ه موسوی دمینقی بقنقیقانقرقدار  
جمنوری اس می اسقت کقه در  
جاد دو  کقتقاب تقحقریقرا قوسقیقاقه  
بخش اح ا  ر ق و ن قا  مقی  
توان آننا را دوانقد  کقتقابقی کقه  
یقق  مققرجقق  مققنققم در احقق ققا   
قضایی و قوانی  حاکم بر جام قه  
از رر  ارگقانقنقای حق قومقتقی  
برسمیت شنادته شده و بقر اسقار  
آن بمل میشود  ایق  کقتقاب در  
مساجد، کتابخانه ها، مقدارر و  
دانشققرققاهققنققا و سققایققر امققاکقق   
بقمققومققی در ایقران در دسققتققرر  
بمو  اسقت  و حقتقی در دقارج  
کشور در ننادها و اماکنقی کقه  
بنوبقی بقا جقمقنقوری اسق مقی  
ارتباط داشته باشند، وجقود دارد   
انققتققشققار رققنققیقق  کققتققابققی در  
کشققورهققایققی کققه حقق ققومققت آن  
کمتری  بنره ای از تقمقدن داشقتقه  
باشد، ممنوع است و نقویسقنقده و  
نققاشققریقق  آن بقق ققنققوان مققروجققیقق   
مدوفیای تحقت مقیقرقرد ققانقونقی  
قرار می گیرند  رقبقیق قی اسقت  
ح ومتی که رهبران آن  دود از  
مباخی  مدوفیای و بقنقره کشقی  
جنسی از کودکان هستند، نقمقی  
تواند قط نامه ممنوبقیقت ازدواج  

 سال را بادیرند    ٠٣ کودکان زیر  
قوانی  حاکقم بقر ایقران نقه تقنقنقا  
مقخققا قفققتقی بقا ازدواج کققودکققان  
ندارد، آنرا تبایغ هم مقی کقنقنقد   
ای  روایت از میخمبر اسق   را بقه  
فراوانقی از دهقان آدقونقد هقا بقر  
روی مقنقبقر هقا و یقا از رسقانقه  
های مختار میتوان شنیقد کقهد  
"از سقق ققاد  مققرد آن اسققت کققه  
ددترا در منزل وی دون حقیقض  
نققبققیققنققد"  تققاققویققزیققون جققمققنققوری  

اس می هم برای اینق قه از ایق   
قافاه بقدقا نقمقانقد، در بقرنقامقه  
هققای دققود ازدواج کققودکققان را  
تشوی  می کند  آسقاره کقیقانقی  

  ٠١ در روزنامقه هقمقد قی تقاریقو  
دی درباره ی ی از برنقامقه هقای  
شو تاویزیونی هاهرا کمدی بقنقا   
"دندوانه" دحبت مقی کقنقد  او  

 می نویسدد 
دی مققاه    ٠٤ ایقق  اتققفققاق در    

ققققامققققه    ٠٩٣٥  ققققرن ر  داد  ب
که دردقد زیقادی از   «دندوانه »

هقای ایقرانقی را کقه سقر    دانواده 
انقد،    های شقا  دقود نشقسقتقه   سفره 

دور هم و ا بته دور دقودا جقمق   
کقققنقققد، در کقققاقققیقققاقققی    مقققی 
ای، کودکانی را کقه    برنامه   میان 

هققققای یقققق     گققققویققققا بقققق ققققه 
مندکود  هستند، ی ی ی قی  

نشققانققد و از    روی دققنققد ققی مققی 
با هقمقسقران دقود  »مرسد    ها می   آن 

یققا   «دوسققت دارنققد کققجققا بققرونققد 
شقان    های آیقنقده   دوست دارند ب ه »

  «ددتر باشند یا مسرن 

نققویسققنققده مققدققا ققه مققی نققویسققد  
کود  ابزار  هقنقی مقنقاسقبقی  
برای ماسو بقه ایق  سقوال را در  
ادتیقار نقدارد  شقایقد بقه گقفقتقه  
کققارشققنققاسققان، فققاجقق ققه، زمققانققی  
اتقفقاق بقیقافقتقد کقه او بقایقد در  

دققود بققا ایقق    «دنققیققای واققق ققی »
رو شقود  مقدقا قه از    موووع روبه 

کودکانی دقحقبقت مقی کقنقد،  
که کودکی نمی کنند و این قه  

، مسقئقاقه  «کقود  »در ایران به  
شقود     جنسی آمقوزا داده نقمقی 

رور ناآگقاه    کود  رهاشده، همان 
 گدارد     ما در جام ه می 

حققق قققم وقققد انسقققانقققی ازدواج  
کودکان، مقانقنقد سقایقر ققوانقیق   
اس می مورد مقدیقرا اکقیقریقت  
مرد  ایقران نقیقسقت و بقاقیقه آن  
کققمققاققیققنققی بققراه افققتققاده اسققت   

گردانندگان ای  کمای  دقواسقتقار  
ممنوبیت ازدواج برای کقودکقان  

سال هسقتقنقد  امقا آنقنقا    ٠٣ زیر  
قوانی  اس می حاکم بقر کشقور  
و انققواع مققخققتققاققر آدققونققدهققا و  
نیقروهقای سقرکقوبقرقرشقان را در  
مققدققابققل دارنققد  بققر اسققار آمققار  

دردقد ددقتقران    ٥ رسمی بیش از  
سقال وادار بقه    ٠٥ در سنی  زیقر  

ازدواج میشوند  اتاا ایق  ازدواج  
ها بخارر فدر انقجقا  مقیقشقود و  
مققی شققود گققفققت کققه ددققتققران  
دردسال در ازای مباقغ نقارقیقزی  
فرودته میشوند  انزجقار مقرد  از  
رنی  ققوانقیقنقی، فشقار افق قار  
بمومی و بی آبرویقی در جقنقان  
موجا شده که بی  آیقت ا قه هقا  
ادت   بیفتد  مق قار  شقیقرازی  
فتوا داد که ازدواج ددقتقران زیقر  

سال حتی با ا ن و قی، تقیقر    ٠٩ 
مجاز است  او گقفقتد "مقمق ق   

ها نیز جقایقز بقوده    است در گدشته 
باشد اما ا ن به د یل مقفقاسقدی  

 که دارد جایز نیست " 
مادران دردسال، ددتر ب قه هقای  
بیوه و مطادقه و کقود  آزاری  
نمونه های بقیقشقمقاری هسقتقنقد،  
که در کمای  بقاقیقه ازدواج زیقر  

سققال مققطققر  مققیققشققود  امققا    ٠٣ 
فققاجقق ققه هققزاران بققار بققزرگققتققر از  
موارد فوق و  آن ریزهایی اسقت  
که نقویسقنقده روزنقامقه هقمقد قی  
مطر  می کند  کمقاقیق  بقاقیقه  
ازدواج کودکان شاید بقنقارقار در  
مورد منمتقریق  مسقئقاقه یق قنقی  
مدوفیای و استقفقاده از کقودکقان  
ب نوان بردگان جقنقسقی دقامقوا  
است  در فرهنگ اس می زنقان  
در هر سنی که باشند، اشقیقایقی  
هستنقد کقه بقرای  قد  جقویقی  
مرد آفریده شقده انقد  در ایقران و  
بسیاری از کشورهای اسق مقزده  
هر روز به هزاران ددقتقر دقردسقال  

تجاوز میشود، مردانی که بقرای  
ازدواج سققرا  ددققتققران دققردسققال  
میروند تقا قبقا سقادیسقت هقایقی  
هستقنقد کقه کقودکقان را مقورد  
ورب و شتم و آزارهای مخقتقاقر  
قرار می گیرند  ای  کودکقان از  
کمتری  حدوق انسقانقی بقردقوردار  
نیستند  آننا نه تننا ماننقد سقایقر  
زنان ح  انتقخقاب نقدارنقد، بقاق قه  
حتی نمی فنمند کقه رقرا ایق   
بقق هققا بسققرشققان مققی آیققد  آنققنققا  
بردگان جنسی هستند که از هقر  
 گونه حدوق انسانی محرومند  

مبارزه بایه ازدواج کودکان بقایقد  
بم  و گسترا بقیقشقتقری مقیقدا  
کققنققد  کققمققاققیقق  بققاققیققه ازدواج  

سقال در ایقران    ٠٣ کودکان زیقر  
باید مورد حمقایقت ققرار بقرقیقرد   
هر گا  بدا نشیقنقی جقمقنقوری  
اس می در ای  مورد به مق قنقی  
نجا  رند کقود  اسقت  امقا  
نباید به ای  اکقتقفقا کقرد،  ایق   
فاج ه را بایقد بقیقشقتقر بقه مقرد   
ایران و جنان شناساند  جقمقنقوری  
اس می و سایر حق قومقت هقای  
اس می بخارر جنایتقی کقه هقر  
روزه در حق  کقودکقان مقرتق قا  
میشوند، باید مقحقاکقمقه شقونقد   
انققتققشققار و فققروا کققتققابققنققای  
مدوفیای اس می نظیقر تقووقیقح  
ا مسائل آیت ا ه هقای مقخقتقاقر  
باید ممنوع شوند و نویسندگقان و  
نقاشققریقق  آن تققحقت مققیقرققرد قققرار  
گیرند  رنی  ریزی اگر بخقارقر  
ح ومت جانیان اس می در ایقران  
ام قانقاقدیقر نقیقسقت، در ارومقا و  
بسققیققاری از کشققورهققای جققنققان  
بمای است  ای  مبقارزه را بقایقد  
تا ریشه ک  کردن بساط جنقا قت  
و جنایت ح ومت های اس مقی  

 ادامه داد   
 

 شهال خباززاده
علیه پدوفیلی 

اسالمی یا ازدواج 
 با کودکان
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در اعترا  به معوقات مازدی  کاارگاران 
کارخانه پشم سنگ مقابل کارخانه تجمع 

 اند کرده
نفر از کارگران  کاردانه سنگ مشم واقق  در جقاده     ٢١١ 

دی مقاه     ٢١ دقبقح    ٣ مخصوص کرج، از حوا ی سابت  
ماه از دستمزد دقود )آبقان و    ٢ در ابتراض به بد  دریافت  

 اند    مدابل ای  کاردانه تجم  کرده   ٣٥ آ ر ماه( سال  
 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران پالای اکاریال 
 اصفهان و راهپیمایی آنها در وسط شهر

اکریل ادفنان در مقدقابقل    نفر از کارگران مای   ١١١ دی   ٠٣ 
استانداری ای  شنر دست به تجم  زدند و مقس از ایقنق قه  
مداما  حق قومقت حقاوقر بقه مقداکقره بقا آنقنقا نشقدنقد،  
کارگران بطر  میدان اند ب ادفنان دست به راهقاقیقمقایقی  
زدند  نیروی انتظامی نرران از ادامه راهایمقایقی کقارگقران  

و جاا توجه بیشتر مرد  به زور مقتقوسقل شقد و کقارگقران  
کقارگقر مقاقی    ٢١١١ ماه    ١ م ترض را متفرق کرد  حدوق  

اکریل توس  کارفرمای کاردانه با  کشیده شده و دو قت  
دود را مقاسقخقرقوی ایق  اجقحقافقا  نقمقیقدانقد  کقارگقران  

 هم نی  دواهان امنیت شخای دود هستند  
دیقمقاه نقیقز کقارگقران ایق     ٣  ز  به توویح است که روز  

کاردانه ابتدا در مدابل دفتر اما  جمق قه تقجقمق  کقردنقد و  
مس از بی نتیجه بودن ای  تقجقمق  بقه مقدقابقل اسقتقانقداری  
رفتند و مس از شنیدن دحقبقت هقای تق قراری فقرمقانقدار  
دست به راهایمایی در دیاباننای ادفنان زدند  ای  تقجقمق   

 نیز با ددا ت نیروهای انتظامی مواجه شد  
کارگران مای اکریل سقابقدقه دردشقانقی از مقبقارزه دارنقد   

بارها دست به ابتصاب و تجم  زده اند  از جماه در جقریقان  
،  ٣٢ ابققتققصققاب و تققجققمقق ققا  هققرروزه کققارگققران در آبققان  

آبقان    ٩١ نفر از کقارگقران را در روز    ٤ جمنوری اس می  
دستریر کرد که با ادامه تجم  هقرروزه کقارگقران مقواجقه  
شد  کارگران هر روز در کاردانه تقجقمق  کقرده و دقواهقان  
آزادی هققمقق ققاران دققود شققدنققد  حققتققی یقق  شققا را در  
کاردانه ماندند و از رفت  بقه دقانقه هقای دقود اجقتقنقاب  
کردند  مداما  ح ومت که تندیداتشان بقاقیقه کقارگقران  
کارساز نشد کارگران بازداشتی را مس از یق  هقفقتقه در  

آ ر آزاد کردند  کارگقران مقس از رقنقد روز تق ا    ١ روز  
هم اران دود را به سر کار بازگردانقدن و بقا حقاقدقه هقای  
گل از آننا اسقتقدقبقال کقردنقد  ابقتقراض کقارگقران بقاقیقه  
کور  سازی کاردانه و ادقراج تق قداد زیقادی از آنقنقا  

 بود  ای  مبارزه هم نان به اش ال مختار جریان دارد  
 

دومین روز تجمع کارگران مااشایان ساازی 
 هپکو در اراک

مقاشقیق   »نفر از کارگران واحد    ٥١١ دی دست کم   ٠٣ روز  
در ادامه ابتراض روز گقدشقتقه دقود   «سازی ها و ارا  

ماه دستمزد مردادت نشده دود در میدان ادقاقی    ٥ به دارر  
شنر، در محوره کاردانه تجم  کردند  کقارگقران شقرکقت  

 ها و به ب مت ابتراض در کر دیابان دوابیدند    
به گفته کارگران در تجم  روز قبل آننا در مقیقدان ادقاقی  

های تیربمای هی  ماسو قارق قی    شنر ارا  به جز وبده 

ازسوی مسئو ن شنیده نشد و از همی  رو آننقا امقروز نقیقز  
به ابتراوشان ادامه داده و تا وققتقی مقاسقو نقرقیقرنقد ایق   

 ابتراوا  ادامه می یابد  
 

تجمع گاروهای از فارهاناگایاان شاا ال و 
 بازنشسته در مقابل شهرداری تهران

دی بیش از دد نفر از م امانی که کقه در    ٠٣ دبح روز  
هایی از اداره تق قاون آمقوزا و مقروا    سال زمی  ٩١ حدود  
هایی دریداری کرده اند ، در ابقتقراض بقه تقمقاق     زمی  
ها از سوی شنرداری مدابل شورای شنر تنران تجقمق     زمی  

سقال مقیقش بقرای سقادقت    ٩١ کردند ای  م امان در حدود  
را از اداره واحقد تق قاونقی اداره کقل      مس   مدداری زمی  

 اخبار کارگری
 بخش ایراند  نسان نودینیان 

 بخش بی  ا مااید داوود رفاهی  
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 بودند،     آموزا و مرورا استان تنران دریداری کرده 
 

 معدنچیان طزره باز هم تجمع کردند
دی رند دد نفر از کقارگقران مق قدن زتقال    ٠٣ وبح روز  

سنگ رزره برای رندمی  بار در ابقتقراض بقه مق قوققا   
مزدی دود دست به ابتراض دنفی زدنقد  ایق  کقارگقران  
 از زیر مجموبه شرکت زتال سنگ ا برز شرقی هستند   

 
فراخوان معلمان بازنشسته باه تاجاماع در 

 ١٠دی ماه  ٢١مقابل مجل  برای 
دیققمققاه بققرای مققیققرققیققری    ٢٣ مقق ققاققمققان بققازنشققسققتققه بققرای  

دواستنایشان فرادوان به تجم  در مدابل مقجقاقس داده انقد   
م امان بازنشسته در تجم ا  ققبقاقی دقود بقا شق قارهقایقی  
رون م یشت ، منز ت ح  مساقم مقاسقت، دق  فقدقر سقه  
میایون حدوق ما ی  میایون ، ما همه بقبقدی هسقتقیقم،  
م ام زندانی آزاد باید گردد ، ابتراض دود را بقه زنقدگقی  
زیر د  فدر ابق   داشقتقنقد  مق قاقمقان در ابقتقراوقاتشقان  
هم نی  دواستار بیمه کارآمد و درمقان رایقرقان شقده انقد   
در بی  حال ی  دواست منم م امقان مقخقتقومقه یقافقتق   
امنیتی کردن آموزا و مرورا،  خو اح ا  امنیقتقی دقادر  
شده برای کارگران، م امان و ف ا ی  اجقتقمقابقی و آزادی  
فوری اسمابیل ببدی و دیرز زندانیقان سقیقاسقی در بقنقد  
است  دواستنای م امان بقازنشقسقتقه ، دقواسقتقنقای هقمقه  
م امان و همه مرد  است  وسی ا ارق ع رسقانقی کقنقیقم و  
حمایت دود را از مبارزا  و دواستنای م امان بقازنشقسقتقه  

 اب   کنیم  

 
هزار کارگر خواهان خواهان افازایاش  ٤٢١

 دستمزد شدند 
تحرک در میان کارگران نفت باال گارفاتاه 

 است
افزایش حدوق ها و اجقرای رقر  رقبقدقه بقنقدی مشقاتقل،  
تبدیل وو یت شخای به استخدا  رسمی، رف  تب یقضقا  و  
ی سان سازی حدوق ها، ح  بقدی آب و هقوا و سقخقتقی  

هقزار کقارگقر نقفقت    ٠٢١ کار از اهم دواست های فقوری  
است  ای  دواست ها توس  ت دادی از کقارکقنقان نقفقت و  
بدنبال همف ری جم ی کیقیقری از آنقنقا در نقامقه ای از  

هزار کارگر نفت بقه دقور  نقامقه در ادقتقیقار    ٠٢١ رر   
 مراجه دو تی قرار گرفته است  

ای  سومی  حرکت بزرگ کارگران نفت در ماهنقای ادقیقر  
نفره دواست هقای    ٠١٥١١ است  در درداد ماه با روماری  

آ ر امسقال قصقد داشقتقنقد    ٠١ دود را مطر  کردند و در  
همراه با دانواده هقای دقود از سقراسقر کشقور در مقدقابقل  
سادتمان وزار  نفت در تنران دست به تجم  بزننقد و دو قت  
را برای افزایش دستمزد و سایر دواسقت هقای دقود تقحقت  
فشار قرار دهند که بد یل فشارهای امنیتی بمقاقی نشقد   
کارگران اب   کرده بودند به مقبقارزه دقود بقرای افقزایقش  
دریافتی دستمزد ادامه دواهند داد  و اکنقون در حقرکقتقی  

  ٠٢١ قدرتمندتر، دواست های دود را بقه نقمقایقنقدگقی از  
هزار کارگر نفت که شاهرگ های اقتقصقاد کشقور را در  

 دست دارند دست مطر  کرده اند  
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخااناه رو ان 
نباتی گلناز علیاه بایاکاارساازی  ماقاابال 

 استانداری کرمان!
دی،کارگران روت  نباتی گقاقنقاز کقرمقان هقمقزمقان بقا  ٠١ 

کارگروه رف  موان  تقو قیقد در بقاره کقاردقانقه بقرای  بقار  
دیرردرابتراض به ب ت ایفی م یشتقی وشقخقاقی،دسقت بقه  

 تجم  مدابل استانداری کرمان زدند  
ی ی از کارگران گفت د بق قد از شق قایقت کقارگقران بقه  
دادگاه ماهان ،مبنی بقر بقد  مقردادقت مق قوققا  تقوسق   
مدیران  و حضور مدیران ارشد ایق  کقاردقانقه در دادگقاه و   
ماسو گویی به مدا  قضایی شنرستان و تشق قیقل جقاقسقه  

ای با هیئت مدیره در تنران تصمیم به ت طیقاقی کقاقی ایق   
کاردانه گرفتند اکنون ب د از گدشت دو هفته ای از ایق   
وقای  هم نان  واحد تو یدی ماما است ، تننا یق  مقاه  
حدوق شنریور را به ما کارگران واحد تو ید مردادت کقردنقد  
اما به نیروهای ایمنی و نرنبان همی  مددار را هقم نقدادنقد  
تا برا ی نرنبانی از کاردانه بر سر کقار دقود بقمقانقنقد    
وی ادامه داد د نزدی  به دو هفته بی ار در دانه نشسقتقه  
ایم با توجه به سه ماه م وقی هم کقه از کقاردقانقه داریقم  
نمی توانیم گدران زندگی کنیم و شرایق  مق قاا بقرایقمقان  
سخت است بازار سادتمان سازی هم راکد است که حقداققل  
برویم کارگری کنیم ، ررا مسئو ی  به ما مقاسقو روشقنقی  

 را نمی دهند   
ی  راننده نیز گفت دمق  از رانقنقدگقان کقاردقانقه هسقتقم   
مدیران کاردانه گفتند بروید دانه دقودمقان  دقبقرتقان مقی  
کققنققیققم   دققیققاققی راحققت !!! بققخققدا از بققیقق ققاری مققانققدیققم  
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دانواده را هقم  … ری ارکنیم دودمان که بنم ریختیم بماند  
 …بنم ربختم  

شایان  کر است  جواد ورزیده کار تنرانی و دادمقی مقدیقر  
کاردانه امروز در جاسه رف  موانق  تقو قیقد در اسقتقانقداری  
 حاور شدند که از جزئیا  جاسه دبری در دست نیست   

 
اعتصاب دامنه دار کاارگاران پااالیشاگااه 
ستاره خلیج بنادرعاباار دراعاتارا  باه 

 عدم پرداخت ماه ها حقوق شان!
 گزارا دبرنرار میا  سندی ا از مارر جنوبی 

کارگران شرکت سقادقتقمقان نصقا در  ٣/٠١/٠٩٣٥ از تاریو  
ما یشراه ستاره دای  بندربقبقار بقرای دریقافقت دسقتقمقزد  
بدا مانده کارگریشان که از شقنقریقور تقاکقنقون مقردادقت  
نشده است دست به ابتصاب گسترده زده انقد و هقنقوز هقم  
ای  ابتصاب ادامه دارد  در ای  میان کارگران دشقمقرقیق   
شرکت شریان گستر نقیقز کقه از گسقتقادقی مقدیقربقامقل  
شرکتشان به ستوه آمده بودند به دفقتقر ریقیقس شقرکقتقشقان  

 جناب ت محسینی هجو  بردند و او را کت  زدند  
 
دی: تااجاامااع اعااتااراضاای دانشااجااویااان  ٤٠

دانشگاه تاربایات مادرر باه روز چاهاارم 
 رسید!

دانشجویان تربیت مدرر در بیانیقه شقان دقواسقتقار آمقوزا  
رایران شدند  این قه رقه کسقی یقا رقه دو قتقی و رقه  

برد، منم نقیقسقت     کند یا میش می   جریانی هام را آتاز می 
آموزا رایران ح  همرانی است و هر منطدی کقه دق    
ای  ح  بمل کند،هام است   یق  دقواسقت ابقتقراوقا   

 م امان تحصیل رایران برای همه بوده است  
دی سومی  روز ابقتقراض دانشقجقویقان دانشقرقاه    ٠٩ امروز  

تربیت مدرر بود  دانشجویان در در جاوی سر در دانشقرقاه  
تحص  کرده اند  دانشجویان شق قار مقیقدادنقدد "تقا شقنقریقه  

 مابرجاست وبده ما همی  جاست" 
 
دی: تجمع اعتراضی کاارگاران هاپاکاو  ٤١

 اراک 
مقاشقیق  سقازی هقاق قو  »کارگقران شقاتقل در کقاردقانقه  

مقاه دسقتقمقزدشقان    ٥ در ابتراض به ت وی  مردادت   «ارا  
در میدان مرکزی شنر ارا  تجم  کردند  ایق  کقارگقران  

 های فازی سادتمان ف ا یت دارند    در زمینه تو ید اس ات 
 
دی:تجمع کارگران شهرداری فرا ی در  ٤١

 اعترا  به عدم دریافت حقوق
گروهی از کارگران شنرداری شنر فراتی از تقوابق  بقخقش  
میش مر شنرستان گ  ه در استان گاستقان ، در ابقتقراض  
به رند ماه از م قوققا  مقزدی دقود ،مقدقابقل سقادقتقمقان  

مقاه    ٥ ند  ای  کارگران حدود    شنرداری ای  شنر تجم  کرد 
 دستمزد راا دارند  

 
اعتصاب کارگران شرکت ساخاتاماان نصاب 

 در پاالیشگاه ستاره سرخ
کارگران شرکت سقادقتقمقان نصقا در  ٣/٠١/٠٩٣٥ از تاریو  

ما یشراه ستاره دای  بندربقبقار بقرای دریقافقت دسقتقمقزد  
بدا مانده کارگریشان که از شقنقریقور تقاکقنقون مقردادقت  
نشده است دست به ابتصاب گسترده زده انقد و هقنقوز هقم  

 ای  ابتصاب ادامه دارد  
در ای  میان کارگران دشمری  شرکت شریقان گسقتقر نقیقز  
که از گستادی مدیربامل شرکتشان به ستوه آمقده بقودنقد  
به دفتر رییس شرکتشان جناب ت محسینی هقجقو  بقردنقد  

 و او را کت  زدند  
کارگران ف ال شرکتنای آباد راهقان، تقنقران جقنقوب، دریقا  
ساحل، سادتقمقان نصقا و      هقمقه در راسقتقای حقدقوق  
کارگری ت ا می کننقد   و قی جقز سقرکقوب، بقاق   
 یست و ادراج هی  جوابقی نقرقرفقتقه انقد و کقارفقرمقایقان  
گستا  و حراست فد  در جنت سرکوب ابتصابقا  تق ا  
می نمایند و هنری از آنان بر نمی دقیقزد کقه جقوابقرقوی  

 کارگران باشند  
برگرفته از تاررا  سندی ای کارگران فقاقزکقارمق قانقیق   

 ایران 
 

اهالی شهر هوالر و بخش کلایاجاانارساتااق 
 باتجمع،جاده مرگ را بستند

به د یل تصاد  مرگ بار در جقاده سقاری بقه تقاکقا  در  
محدوده شنر هو ر جاده شنر هقو ر بقر روی بقبقور مقرور  
دودروها توس  اها ی ای  شنر و بخش کایجانرستاق بسقتقه  

 شد  
 

دی:گروهی از حاشیه نشین های شهرک ٤٢
کوهپایه را   –سیدی کرمان، جاده کرمان 

 مسدود کردند.
ای  تجم  به بات تخریا مناز ی اسقت کقه امقروز دقبقح  

 دور  گرفته است  
 

فراخوان معلاماان باازنشاساتاه باه تاجاماع 
 دیماه ٢١مقابل مجل . 

م امان بازنشسقتقه مقیقرقیقر دقواسقتقنقایشقان هسقتقنقد   در  
تجم ا  قبای م امان بازنشستقه بقا شق قار دق  فقدقر سقه  
میایون و نیم ، حدوق ما ی  میقاقیقون دقواسقتقار افقزایقش  
حدوقنا به با ی د  فدر شدند  دقواسقتقار درمقان رایقرقان  
شدند  ابتراض دود را به حدوقنای نجومی و زندگقی زیقر  
د  فدر مرد  اب   داشقتقنقد  دقواسقتقار دقاتقمقه دادن بقه  
امنیتی کردن مقحقیق  آمقوزا و مقرورا و  قخقو احق قا   
دادره زندان بقرای مق قاقمقان مق قتقرض و کقاقیقه فق قا قیق   

 اجتمابی شدند  وسی ا دبر رسانی کنیم 
 

اعترا  کارگران نیروگاه رامین اهواز به 
 عدم افزایش مزایای شغلی خود

دی کارگران نیروگاه رامی  اهقواز بقا دقودداری    ٠٩ از روز  
کقردن از دقوردن وبققده تقدای تقنققیقه شققده در کققاردقانققه  
ابتراض دود را به بد  افزایش مزایای شخای شقان ابق    
داشتند  د قیقل ادقاقی ابقتقراض ایق  کقارگقران، بقه اجقرا  

مربوط به افزایش مزایای مقزدی اسقت      درنیامدن بخشنامه 
که به تقازگقی از سقوی وزار  نقیقرو بقه واحقدهقای زیقر  

ای  وزارتخانه اب   شده است  ای  ابتقراض ادامقه      مجموبه 
 دارد  

 

به پایین بودن ”ایران ترانسفوی زنجان“سه هزار کارگر 
 دستمزدهای پایه و ..اعترا  دارند 



 ١٥٤ شماره      -  چهارم  دوره     17     کارگر کمونيست 

پایان اعتصاب کارگران شهارداری تاربات 
حیدریه در سومین روز بدناباام پارداخات 

 بخشی از مطالباتشان!
ابتراض کارگارن شنرداری تقربقت حقیقدریقه بقخقارقر بقد   
مردادت سه ماه دستمزدشان در سومی  روز دود یق قنقی در  
رناردهم دیماه با مردادت بخشی از بقدهقی شقنقرداری بقه  
آنان موقتا مایان یافت  بنا بر دبر بدنبال ای  ابقتقراوقا  و  
مداکراتقی کقه بقا کقارگقران دقور  گقرفقت، ققرار شقد  
شنرداری بای ا قحقسقاب حقدود یق  مقیقاقیقارد ریقال از  
مطا با  شرکت مزبور را واریز کند تا بقتقوانقد بقخقشقی از  
حدوق م وقه کارگران را جبران کند بدیه مطا با  شقرکقت  
 یاد شده نیز قرار است تدریجا به حساب آن واریز می شود  

 
تجاماع اعاتاراضای کاارگاران باازنشاساتاه 
کارخانه پوشینه بافت مقابل اساتااناداری 

 قزوین!
نفر از کقارگقران بقازنشقسقتقه کقاردقانقه    ٠٥٣ دیماه    ٠٤ روز  

موشینه بافت درابقتقراض بقه بقد  مقردادقت مقطقا قبقاتشقان  
درمدابل استانداری قزوی  اجتماع کردند  ایق  کقارگقران از  

بابت حدوق و سنواتشان رقاقبق قارنقد  بقه  گقفقتقه    ٣٣ سال  
نقفقر از  ٠١ کارگران ای  کاردانه کامق  تق قطقیقل اسقت و  

نرنبانان ای  کاردانقه هقم از اول امسقال حقدقوق و بقیقمقه  
دریافت ن رده اند   هم نی  برای ب ضقی از افقراد بقیقمقه  
واریز نشقده اسقت و بقرای درمقان بقه مشق قل بقر دقورده  

سال حدوق اجقرایقی از دادگقاه ،    ٥ اند  ای  افراد با داشت   
با تجم  مدابل استانداری دواستار مردادت مق قوققا  دقود  

 هستند  
 

هاای  اعتصاب کارگران کارخااناه ریازداناه
شب تاب گالسبید فراهان دراعتارا  باه 

 عدم پرداخت ماه ها حقوق وح  بیمه!

دی ،کارگران کاردانه ریز دانقه هقای شقا    ٠٤ دبح روز  
تاب در ابتراض به بد  مردادت ماه حدوق وح  بیمقه دقود  
دست به ابتصاب زدند  به گفته کقارگقران از بقنقمق  مقاه  
سال گدشته، ت طیای های م رر ب یی است که بقه جقان  
کارگران ای  شرکت افتاده و ب وه بر وربه زدن بقر تقو قیقد  
، بیشتری  استرر را متوجه کارگران و دانواده هقای آنقنقا  
کرده است  بی اری، مردصی اجقبقاری، حقدقوق مق قوققه،  
دمو شدن محقصقو   ایق  شقرکقت قصقه تق قراری بقرای  

 کارگران و مسئو ن است  
 

تجمع کارگران کشاتاارگااه پارنادک خازر 
 مقابل استانداری گیالن

دی ماه( شماره از کارگقران ادقراج شقده کشقتقارگقاه    ٠٤ ) 
مرند  دزر به نقمقایقنقدگقی از جقانقا دقد کقارگقر ایق   
کشتارگاه که با سواب  با  از اردیبنشقت مقاه ادقراج شقده  
اند مدابل سادتمان استانداری گی ن دست به تجمق  زدنقد   

 تاااااااااااااااااجاااااااااااااااااماااااااااااااااااع صااااااااااااااااادهاااااااااااااااااا کاااااااااااااااااارگااااااااااااااااار ماااااااااااااااااعااااااااااااااااادن طااااااااااااااااارزه
کارگران معدن ز ام سنگ طزره که از زیر مجموعه شرکت ز ام سنگ البرز شرقی هستند بازهم در اعترا  به ماعاوقاات مازدی خاود دسات باه 

 نفر از کارگران شرکت دارند. ٠١١تجمع اعتراضی زدند.در این تجمع که از ساعت هفت صبح در رختکن کارگران معدن برگزار شده است، حدود 
 

گویند  بخش دیگری ازنگرانی ما این است در صورت ادامه مشکالت مالای ماعادن  ماه گذشته پرداخت نشده، می ۴ها در   این کارگران که دستمزد آن
 ، عیدی کارگران را نیز پرداخت نکند شویم کارفرما عالوه برعدم پرداخت دستمزد های پایانی سام نزدیک می و با توجه به اینکه به ماه

گویند: خواسته ما کارگران به روز شدن مطالبات مزدی و حقوقی است مسئوالن در این واحد معدنی تاا کاناون  کارگران معدن ز ام سنگ طزره می
نفر از کارگران این معدن همچنان برای دریافت مطالبات ماعاوقاه خاود   ٢١١برای حل مشکالت این واحد معدنی هی  اقدامی نکرده اند .بیشتر از 

 ای گوید: مدیر ماناطاقاه ای طزره در جمع کارگران حاضر شده است. یکی از تجمع کنندگان می سرگردانند.از قرار معلوم در تجمع امروز مدیر منطقه
 طزره تنها وعده پرداخت یک ماه از مطالبات معوقه کارگران را داده است ولی ما کارگران خواستار مابقی معوقات مزدی خود هستیم
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ابتراض ایق  کقارگقران بقه ادقراجشقان از کقار و تق قویق   
مردادات دستمزدهایشان است  ای  کارگران بدنبال مقتقوققر  

ماهه ف ا ی  کشتارگاه بد یل تخافا  بنداشتقی بقا    ٤ شدن  
ماه دستمزد مردادت نشده از کقار بقیق قار شقده    ٠١ تا    ٠٤ 

اند  بنا بر دبر کارفرما در زمان ادقراج کقارگقران جقدا از  
مردادت مطا با  م وقه آنان وبده بقازگشقت بق قارشقان را  
ب د از بازسازی کشتارگاه ورف  موانق  بقنقداشقتقی آن داده  
بود اما ب دا )شنریقور مقاه( کقه کشقتقارگقان مقجقددا راه  

های مختار از جماه مش ق   مقا قی    اندازی شد به بنانه 
نه تننا از مردادت مطا با  کقارگقران رقفقره رفقتقه اسقت،  
با ه با جدب نیروی کار جدید آننا را به کار بقازنقرقردانقده  
است  بدنقبقال ابقتقراوقا  کقارگقران اداره کقار حق قم بقه  
مردادت حدوق آننا داده است  اما کقارفقرمقا جقوابقی نقداده  

 است   
های حدوقی سرانجقا  تقوانسقتقنقد    گیری   هم نی  مس از می 

ح م مصادره اموال کاردانقه را بقرای دریقافقت رقاقبقشقان  
بریرند اما میش از کارگران، بان  کشاورزی بابت رقاقا  
میایاردی دود تمامی اموال کاردانقه را مصقادره کقرد و  

 اکنون دست کارگران به جایی بند نیست  
کقارگقر از    ٠١١ به گفته کارگران، مجموع مطا با  ایق   

شود که هقر کقدا  از    میایارد تومان می   ٢ کارفرما حدود  
مقیقاقیقون تقومقان از    ٩١ تقا    ٢١ کارگران مبا خقی حقدود  
 اند    ماه گدشته ب ت ایر بوده ٣ کارفرما راا دارند و در  

ای  کارگران مقیقش از ایق  نقیقز رقنقدیق  مقرتقبقه مقدقابقل  
استانداری گی ن وسایر ننادهای دو تی استان وشقنقرسقتقان  

انقد امقا جقز وبقده و وبقیقد جقوابقی    دست به ابتراض زده 
 نررفته اند   

 کارگران به ابتراوشان ادامه میدهند  
 

کارگران پروژه راه آهن قزوین رشت دست 
 از کار کشیدند

کارگر شاتل در مروژه راه آهق  ققزویق     ٢١١ دیماه    ٠٩ روز  
رشت در ابتراض به مطا با  مزدی مقردادقت نشقده دسقت  
از کار کشید ه وتجقمق  کقردنقد ایق  کقارگقران کقه تقحقت  

مشخول بق قار   «داخال دشت »مسئو یت شرکت میمان اری  
ماه مطا با  مزدی دود دسقت بقه  ٥ هستند در ابتراض به  

ابتراض زده اند  و ای  رندمی  بقار اسقت کقه در هقمقیق   
 رابطه تجم  می نند  

بنا بر دبر بدنبال ای  حرکت ابتراوقی سقرمقرسقت کقارگقاه  
ای  مقروژه بقمقرانقی بقه کقارگقران وبقده مقردادقت حقداققل  

 هزار تومان را بصور  بای ا حساب داده است  ٥١١ 
 

 گزارش
 

عدم پرداخت مطالبات کارگران ماعاتار  
 اخراجی آزاد راه تهران شمام!

کقارفققرمققای مققروژه آزاد راه تققنقران شققمقال،مققطققا قبققا  سققه  
مقاه ادقراج  ٩ کارگرم ترض آزاد راه تنران شمال را مقس از  

 مردادت نمی کند  
 

اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان 
بعد از پایان مرخصی اش به زندان اوین 

 بازگشت
اسمابیل ببقدی بقخقارقر مقبقارزاتقش در دفقاع از حقدقوق  

  ١ م امان و با اتنا  امنیتی"اد ل در نظم و امنیت مقاقی"  
سال ح م زندان دارد  اسمابقیقل بقبقدی هقمقراه بقا جق قفقر  

بیانیه ای دادنقد و وقمق     ٣٥ بظیم زاده در آستانه اول مه  
ابتراض به فدر ، گرانی و تشدید ریقاوقت اققتقصقادی بقر  
زندگی مرد  و کل جام ه ابتراض دود را بایه امقنقیقتقی  
کردن مبارزا  اب   کردند و دواستار  خو تمامقی احق قا   
دادر شده برای ف ا یق  کقارگقری، مق قاقمقان و فق قا قیق   
اجتمابی با اتناماتی امقنقیقتقی رقون "ادق ل در نقظقم و  
امنیت مای" شدند  ای  بقیقانقیقه هقم اکقنقون بقه کقارزاری  
مبارزاتی در دفاع از تقمقامقی زنقدانقی سقیقاسقی و بقرای  
داتمه دادن به امنیقتقی کقردن مقبقارزا  شقده اسقت  ایق   
دواست به م نی ح  تش ل، ح  ابتصاب و آزادی هقای  
مایه ای برای کل جام ه اسقت  اسقمقابقیقل بقبقدی بقایقد  

 فورا و بدون قید و شرط آزاد شود  
 

رحماان گالاچاهاره: پاایاان دادن باه  
قربانی شدن جسم و جاان کاارگاران 
در محیطهای کار در گرو اعترا  و 

 اقدام سراسری کارگران است

مقدیقرکقل بقازرسقی وزار  کقار   «محمدادقابقتقی »سخنان  
روزانقققه رقققنقققار  »اسققق مقققی اسققق مقققید    جقققمقققنقققوری 

کقارگقر      ٢٤ ا قی    ٢١ کارگرسادتمانی بصور  مستدیم و 
بصور  تیرمستدیم بر اررحوادث ناشی ازکار جقان دقود را  

  ! «ازدست میدهند و       

هاهراهررددر رشد ت نو وژی، وسایل تو ید، بقارآوری کقار  
و بطور کای ابزار و دق ققیقت انسقانقنقا در بقنقتقر زیسقتق   
ش وفاترمیشود، مرگ و بیمارینای ناشی ازشرایق  کقار،  
دصودا" درکشورهای از حا  اقتصادی بقدقا مقانقده تقر  
نظیرایران گسترده ترمیشود  وقای ی که از حا  کقمقیقت و  
کیفیت هردو، ک " درتاریو سیستم تقو قیقد سقرمقایقه داری  

کقه درایقنقجقا  )«سقوانقح »کم سابده است! ت  تق  ایق   
ف   وقای  ناشقی ازکقار مقد نقظقراسقت( کقه مقنقجقر بقه  
مرگ، ندم بضو، انواع بیقمقاریقنقا،   قیقل وبقاقیقل شقدن  
وبداب کشیدن در رول مابقدقی بقمقر کقه ایق  دقود بقی  
رحمانه هزینه و مصائا بسیار بر دانواده کارگری تحقمقیقل  
می ند، نه تنقنقا امقری تصقادفقی وتقیقر ققابقل اجقتقنقاب  
نیستند که مصنوبا ایجاد شده وقابل میشریقری انقد  ایق   
آمار رسمی دو تی که تازه دست و ماش سته وت دیقل شقده  
اب   میرردد و گیریم که درست هم باشد، برای یق قسقال  

مرگ کقارگقران فقدق  دربقخقش    ٠٠١١١ تا  ٠١١١١ با غ بر 
سادتمانی، بدون احتساب بروزسوانقح در سقایقربقخقش هقای  

 دیررتو ید واقتصاد در ایران است  
اگر اب   ای  واق یت شر  آور، بیانررماهیت شقیقوه تقو قیقد  
سرمایه داری مبتنی برسود و بازار بطور کای باشد  بقدون  
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تردید، ب نوان شرط  ز  دش  تری  و بریان تری  حاکقمقیقت  
مناسبا  سیستم سرمایه داری وقوانی  مقتقرتقا بقرآن و از  
ررفی بیانرر ای  واق یت نیقز هسقت کقه رقبقدقه کقارگقر  
ایران ب نوان ی  ربده بزرگ اجتمابی باید بقرای بقدقا ،  
س مت و بنداشت دود و برای دسترسقی بقه بقدوی تقریق   
وحداقل حدوق زیستی موجودیت دود بق قنقوان یق  انسقان  
بایه قوانی ، اقداما  و سیاست های ود کارگری دائقمقا  

 بجنرد  
ای  ی  جنگ به هاهراب   نشده بایه بخش مشخقصقی  
ازجام ه و بربایه ربدقه کقارگقر و یق  جقنقایقت درحقال  

 جریان در مت  جام ه سرمایه داری ایران است      
اب   جان بادت ، ندقم بضقو،   قیقل شقدن کقارگقران و    

دانه درابی رند ده هزار دانوار کقارگقری ومقزد بقرقیقران  
فرودست ، که گویی نه از انسان ، با ه از آمقار و ارققا   
سخ  میروید!!  نه تننا بیانرر ووق قیقت بقه تقایقت وقد  
انسانی موجود است، با ه ابترافی است به قتل و جنقایقت  

 بر بایه بخش وسی ی ازمرد  ای  جام ه  
ای  جنگ بقه هقاهقر ابق   نشقده هقمقانقدقدر انسقان روانقه  
گورستان و بیمارستان می ند و همانددر دانه ها و دقانقواده  
 ها را ویران می ند، که جنگ های رسمی اب   شده! 

برای ممان ت از رنی  فجای ی، اراده اجتمابقی کقارگقران  
بقرای مقدقابقاقه در   «)کارگر ، مق قاقم ، مقرسقتقار، و      

برابراقایتی مجر ،  ز  است    مجرمیت اینان، ققانقون کقار  
موجود و تما  سیاستنا، اقداما  ود کارگری، بوامقل و  
 دست اندرکاران مداف  نظم ستمررانه سرمایه داری است  

اقدا  متحدانه کارگران  و فرودسقتقان در بقردقورداری از     
سنم رفاه اجتمابی، در برمائی تش انای مستقدقل و اققدا   
و ابتراض سراسری آنان بقرای بقررقیقدن هقرگقونقه ققرارداد  
موقت وهم نی  مایان دادن به اش ال هرمی)کقنقتقرا   در  
کنترا (مروسه استیمارنقیقروی کقار در شقرکقت هقا و در  
واحدها و بنراه های تقو قیقدی و دقدمقاتقی اسقت  ققانقون  
کارموجود باید و میتواند با دواست و اراده جقمق قی و بقا  
نظار  مستدیم کارگران و تشق قل هقای مسقتقدقل شقان،  
مطاب  با دست آوردها واستانداردهای کنونی بی  ا قمقاقاقی  
کارگران و به نف  کارگران تخییر داده شود تا دیرقر شقاهقد  
ای  همه جنایت و انسان کشی در محیطنای کار نباشقیقم   

 ٣٥ دی    ٠٣ رحمان گا نره  
 

 بین المللی
تااظاااهاارات هاازاران  -کااره جاانااوباای 

 بازنشسته در اعترا  به فساد
  ٩١ هزاران نفر از بازنشسقتقرقان کشقور کقره جقنقوبقی روز  
مقیقو"،  -دسامبر، مس از انتشار دبر بازداشت "مون هقیقونقگ 

هقا    رئیس دندوق مای بازنشستری ای  کشور بقه دقیقابقان 
 آمدند و تظاهرا  کردند  

بات بازداشت رئیقس دقنقدوق مقاقی بقازنشقسقتقرقی کقره  
جنوبی، دست داشت  وی در مرونده فساد رئیس جقمقنقوری  

 ای  کشور اب   شده است  
دادستانی کره جنوبی در جقریقان تقحقدقیق  بقر روی مقرونقده  
فساد، رئیس جمنوری ای  کشور مقتقوجقه شقده اسقت کقه  

رئیس دندوق بازنشسقتقرقی تقحقت ابقمقال نقفقو ، رئقیقس  
جمنوری به ی  بنیاد تیر انتفابقی تقحقت حقمقایقت وی  

 کم  ما ی کرده است  
بخش انرایسی دبرگزاری یونناپ گزارا داده اسقت کقه  

دسامبر ، بازنشقسقتقرقان بقنقرهقایقی را    ٩١ در تظاهرا  روز  
کردند که در آننا دواهان بردورد جقدی قضقایقی    حمل می 

با رئیس جمنوری و رئیس دندوق مای بازنشسترقی کقره  
 جنوبی بودند  

رئیس دندوق مای بازنشسترقی کقره جقنقوبقی یق قی از  
رود کقه    سنامداران شرکت سامسونگ است و ه  آن مقی 

در جریان کسا مجوز دو تی بقرای ادتقا  یق  شقرکقت  
ای در شقرکقت سقامسقونقگ، دقنقدوق مقاقی    بمده کقره 

 بازنشستری ندش منمی ایفا کرده باشد  
اتنا  هیونگ "حیر و میل" اموال دنقدوق بقازنشقسقتقرقی  
ای  کشور است  دادستانی کقره جقنقوبقی تقاکقنقون رسقمقا  
ح می برای میررد رئیس دقنقدوق مقاقی بقازنشقسقتقرقی  
دادر ن رده است اما باید هرره سری تر با ت مقیقل مقرونقده  

 دستور آزادی یا زندانی کردن هیونگ را دادر کند  
 

تظااهارات ماردمای باا خاواسات  -سوریه 
 سرنگونی بشار اسد

دسامبر مرد  سقوریقه بقار    ٩٠ به گزارا "ا جزیره" روز شنبه  
دیرر به دیاباننا آمدند و با برگزاری تظاهقراتقنقایقی تقحقت  

آورد" دواستقار سقرنقرقونقی    بنوان "اند ب ما را گردهم می 
قققققققققققققققد    بشقققققققققققققققار اسقققققققققققققققد شقققققققققققققققدن
برمایه ای  گزارا، هزاران نفر از مقرد  شقنقرهقای اد قا و  
دوما در سوریه بقه دقیقابقانقنقا آمقدنقد و وقمق  سقر دادن  
ش ارهای ابتقراوقی بقا در دسقت داشقتق  مق کقاردهقای  
دواستار سرنرونی رژیقم بشقار اسقد بقا کقمقتقریق  تقاقفقا   

 انسانی شدند  
در شماری از منارق  اد قا از جقمقاقه" مق قر ، نق قمقان،    

سرمدا" و شماری دیرر از مقنقارق  اد قا ایق  تقظقاهقرا   
برگزار شد  شماری زیادی از شنروندان ساک  دوما نیقز بقا  
برمایی تظاهرا  سرنرقونقی رژیقم بشقار اسقد را دقواسقتقار  
شدند  هم نقیق  در شقنقرهقای شقرققی دمشق  از جقمقاقه  
"مصرابه، سدبا و جسری " و اتاا منار  شرقی تظاهقراتقی  
 برما شد و تظاهرکنندگان ش ار مرگ بر بشار سر دادند  

 
تااظاااهاارات بااا خااواساات آزادی  -عااراق 

 روزنامه نگار ربوده شده
در بخداد، مایتخت براق شماری از رقرفقداران آزادی بقیقان  

هققا آمققدنققد و دققواهققان آزادی افققرا  شققوقققی،    بققه دققیققابققان 
 نرار ربوده شده براقی شدند    روزنامه 

دبرگزاری فرانسه گزارا داده است که در ایق  تقظقاهقرا   
بیش از هزار نفر از شنروندان براقی شقرکقت کقرده بقودنقد   

کنندگان زنقان بقراققی رقرفقدار آزادی بقیقان    بیشتر شرکت 
 بودند  

ی ی از تظاهرکنندگقان، بقه دقبقرگقزاری فقرانسقه گقفقتقه  
دواهیم افقرا  شقوققی را آزاد کقنقنقد، امقا    استد "ما می 

 دانیم ره کسی او را ربوده است"   نمی 
مرد مساح که اونیفور  مایقس را بقه تق  داشقتقنقد، ایق     ٣ 

  ٢١ سقا قه بقراققی را تقروب دوشقنقبقه    ٤٩ نرقار    روزنامه 
نقرقار فقردای    دسامبر از منز ش ربودند  دواهر ای  روزنامقه 

زبقان    آن روز ای  دبر را به ی  نشریقه بقراققی انقرقاقیقسقی 
 ار ع داده بود  

دواری و فسقاد    هایی انتدادی از رانت   افرا  شوقی گزارا 
کقرد  یق  روز مقیقش از    اقتصادی در براق منتشر مقی 

آن ه افراد ناشنار او را بربایند، گقزارشقی از او مقنقتقشقر  
شده بود درباره بردی از کارمندان وزار  کشور بقراق کقه  
به همراه گروهی از افراد مساح ی  زن بقراققی را ربقوده  

 بودند  
 

اعتراضات وسایاع باه افازایاش  -مکزیک 
  های ریاضت کشی قیمت سوخت و سیاست

م تروان در م زی  در سومی  روز تجم ا  ابقتقراوقی  
های اقتصادی دو ت و افقزایقش بقنقای سقودقت    به سیاست 

ها را بسته و بقردقی از مقراکقز    ژانویه راه   ٤ رنارشنبه شا  
 ها در مایتخت را تار  کردند    درید و فروشراه 

  ٢١ به گزارا دبرگزاری رویقتقرز، مق قتقروقان بقه افقزایقش 
درددی بنای بنزی  که از نخقسقتقیق  روز سقال مقیق دی  
جدید از سوی دو ت ای  کشور ابمال شد ابتراض دارنقد و  

های م زیق قوسقیقتقی    از روز دوشنبه، دو  ژانویه، در دیابان 
هقای اققتقصقادی دو قت انقتقدقاد    حاور شده و بقه سقیقاسقت 

هقای انقرژی،    کردند افزایش بنای بنقزیق  و دیقرقر حقامقل 
    های دو ت م زی  در راستای سقیقاسقت   بخشی از برنامه 

 های اقتصادی است    آزادسازی 
دو ت م زی  در نظر داشت تا قیمقت انقرژی را از سقال  

هقای مقایقانقی    می دی افزایش دهد، امقا در هقفقتقه   ٢١٠٣ 
، به ناگاه اب   کرد که تصمیم گقرفقتقه اسقت  ٢١٠١ سال  

ای  افزایش قیمت، ی  سال زودتقر انقجقا  شقود مقدقامقا   
تق  از مق قتقروقانقی دقبقر    ٢٥١ مایس از بازداشت بیش از  

اند که رنه دوآرز، م اون وزیر کشور م زیق  آنقان را    داده 
 نامیده است   «دراب ار »

را، شنردار م قزیق قوسقیقتقی،    به گفته میروئل آنخل مانسه 
مقرکقز دقریقد    ٢٩ های رنارشنبه شقا،    در جریان ناآرامی 
فروشراه دیرر بقه مقحقادقره مق قتقروقان    ٢١ تار  شد و  

درآمد بر اسار آمار ای  انجم ، تاکقنقون و از زمقان آتقاز  
فقروشقرقاه    ٠١١ فروشراه تار  شده و    ١٣ ها    ای  ابتراض 
اند برای در امان ماندن ف ا یت دود را متقوققر    مجبور شده 

 کنند  
رنه دوآرز، م اون وزیر کشور م زی ، رنقارشقنقبقه شقا  

ای تاکید کقردد "ایق  ابقمقال،    در جریان ی  نشست رسانه 
دقق   قققانققون هسققتققنققد و هققیقق  ربققطققی بققه ابققتققراض  

 آمیز یا آزادی بیان ندارند  "   مسا مت 
شقنقبقه گقدشقتقه در    شرکت دو تی نفت مم س نیز روز سقه 

سقازی سقودقت از    هقای  دقیقره   ای از محادره مقایقانقه   بیانیه 
سوی م تروان دبر داده بود کقه بقر اسقار بقیقانقیقه ایق   

کم در سه ایا ت م زی  به بقروز "ووق قیقت    شرکت دست 
 بحرانی"منجر شد  
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کارگران قدرت عظیمی دارند که باید نیروی خود را بشناسند و به میدان 
بیاورند. نزدیک ترین نیرو به کارگران و معلمان و بازنشستگاان خااناواده 
هایشان هستند، همسران و فرزندانشان و خواهر و برادرهایشان هستاناد، 
و هرچه بیشتر کارگر اینطور به خودش نگاه کند نشان مایادهاد کاه دارد 
آن پوسته محدود صنفی درون مراکز کارگری را میشکند و جلو مایاایاد. در 
این سالها خانواده های کارگران دهها مرکز کارگری، از کارگاران ماعاادن، 
کارگران برق فشار قوی، کارگران پتروشیمی ها، کارگران شارکات واحاد، 
کارگران معدن باف  که خانواده هایشان تحصن باشکوهی را چانادیان روز 
در مرکز شهر داشتند و همینطور معلماان، باازنشاساتاگاان دارناد خااناواده 

 هایشان میایند و این به دستاورد تثبیت شده ای تبدیل شده است.

اکریل اصفهان در مقابل استانداری این  نفر از کارگران پلی ١١۶
 شهر دست به تجمع زدند 


