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یککک روز پککس از فککاجککعککه 
ساختمان پکالکسکککو ککه بکه 
جککان بککاخککتککن تککعککدادی از 
مردم و تعداد قابل توجکهکی 
از آتش نشانان منجکر شکد، 
مردم در سکراسکر کشکور بکا 
جکمککع شککدن مکقککابککل مککراکککز 
آتش نشانی و یا در بکرخکی 
پارک ها و مکیکدانکهکا و در 
حالیکه گل و شمع در دسکت 
داشتند، یاد جکانکبکاخکتکگکان 
را گکککرامکککی داشکککتکککنکککد و 
قدردانی عمیکق خکود را از 
کارگران آتش نشانی اعکالم 

 کردند. 
 

هککزاران نککفککر از مککردم در 
سراسر کشور، در تکهکران و 
مشهد و اصفهان، زنکجکان و 
آبادان، اردبیکل و ارومکیکه، 
خککوی و کککرمککان و اراک و 
بجنورد، تربکت حکیکدریکه و 
خراسان رضکوی، ککالردشکت، 
الهیجان، اراک، مکریکوان و 
ماکو، رشکت و ککرمکانشکاه، 
هشککتککگککرد، شککاهککیککن شککهککر، 
سمکنکان و پکاوه و زابکل و 
دهها شهر دیکگکر امکروز بکا 
حکککککرککککککتکککککی مکککککدرن و 
انساندوستانه، بدون اینککه 
بککه آخککونککدی اجککازه دهککنککد 
قکککرآن خکککوانکککی و روضکککه 
خککککوانککککی کککککنککککد یککککاد 
جانباختگان خود را گکرامکی 
داشتند. مکعکلکمکان و بکرخکی 
تشکل های کارگری به آتش 
نشککانککان پککیککام دادنککد و 
پکککرسکککتکککاران روز شکککنکککبکککه 
مراسمکی بکه ایکن مکنکاسکبکت 
برگزار مکیکککنکنکد. دخکتکران 
شین آباد نیز که چهار سال 
قبل قربانی ناامنی مکدرسکه 
شدند در پکیکام گکرمکی بکه 
آتش نشانکان، بکه نکاامکنکی 
مدارس و ساختمان پالکسکککو 

 اشاره کرده اند. 
تجلیل از آتش نشانکان یکک 

حککرکککت سککیککاسککی از جککانکک  
مککردمککی بککود کککه مسککبککبککیککن 
فاجعه را میشکنکاسکنکد. ایکن 
قدردانی از ککارگکرانکی بکود 
که بکعکلکت بکی مسکیکولکیکتکی 
اقلیتی مفتخور و حکاککمکانکی 
دزد و جکنکایکتکککار قکربکانکی 
شدند. جمکهکوری اسکالمکی و 
صدا و سکیکمکایکش تکبکلکیکغکی 
برای تجمعات مکردم نکککرد، 
امککککانککاتککی بکرای ایککن کککار 
فراهم نکککرد، حکتکی سکعکی 
کککردنککد مککردم را گککمککراه و 
پراکنده کنند و مردم اینهکا 
را میدانند و میبکیکنکنکد امکا 
علیرغم این هزاران نفر در 
سراسر کشور جمع شدند تکا 
ضمن تجلیکل از قکهکرمکانکان 
خود، انزجار خکود را نکیکز 
علیکه دشکمکنکان خکود ابکراز 

 کنند. 
 

هم آتش نشانها بکالفکاصکلکه 
ارگانهای حکومتی و مشخصا 
قالیباف، این عنصر منکفکور 
و جککنککایککتکککککار، را بککعککنککوان 
قاتل همکاران خکود نشکانکه 
گرفتند و خواهان استعکفکای 
او شکککدنکککد و هکککم مکککردم 
میدانند که حکومکت چکپکاول 
اسککالمککی مسککیککول اصککلککی و 
مستقیم تمام فجایکعکی اسکت 
که هر روز در ایکن مکمکلکککت 
رخ میدهد. تنها میلیکاردهکا 
دالر در تهران خرج مکقکبکره 
خمینی شده است. شهردار و 
شککهککرداری تککهککران نککقککشککه 

مککنککاره بککرای  ٢٢٢سککاخککتککن 
مساجد خالی از جمعکیکت را 
تککدارک دیککده اسککت. هککر 
هفته هزیکنکه زیکادی صکرف 
نککمککاز جککمککعککه و تسککهککیککل 
امکککککانککات شککرکککت عککوامککل 
حکومتی در این مراسم هکای 
مککذهککبککی و ضککد مککردمککی 
میکشکود. امکا هکنکوز حکاضکر 
نشده اند آتکش نشکانکی را 

به سیستمی کارآ تر مکجکهکز 
کنند تا در چنیکن مکواقکعکی 
ایککنککهککمککه انسککان قککربککانککی 
نشوند، و یا ککار ککارگکران 
آتش نشانی را بعنوان کاری 
سخت و زیان آور به رسمیکت 
بشککنککاسککنککد تککا دسککتککمککزد 
هرچند ناچکیکزی بکه درآمکد 
چند بار زیر خط فقر آنکهکا 
اضافه شود. و امکروز هکمکه 
شککواهککد و مککدارک نشککان 
میدهد که درمورد نکاایکمکنکی 
این ساختمان فکرسکوده نکیکز 
آتش نشانی تکهکران بکارهکا 
هشدار داده است اما مکنکافکع 
عده قلیلکی سکرمکایکه دار و 
اعککوان و انصککار حکککککومککتککی 
آنها اجازه نداد ککه فکککری 
بککحککال ایککن سککاخککتککمککان و 
صدها و هزاران سکاخکتکمکان 
فرسوده دیگر بکنند. ایکنکهکا 
ورد زبان مردم است. فاجعه 
پککالککسکککککو خشککم و نککفککرت 
همگانی را عکلکیکه جکمکهکوری 
اسالمی و آیکت الکلکه هکا و 
مککقککامککات دزد و جککانککی آن 

 چندین برابر کرد. 
 

حککزب کککمککونککیککسککت کککارگککری 
فداککاری آتکش نشکانکان را 
ارج مینهد، یاد کلکیکه آتکش 
نشانان و مردمی که در ایکن 
فککاجککعککه جککان بککاخککتککنککد را 
گرامی میدارد و به خانکواده 
آنککهککا صککمککیککمککانککه تسککلککیککت 
مککیککگککویککد. خشککم و نککفککرت 
عمومی را باید بکه مکبکارزه 
ای متحد و یککپکارچکه بکرای 
سرنگونکی حکککومکت اسکالمکی 
تبدیل کرد و جکنکایکتکککاران 
حاکم را در دادگاهی مردمی 

 مورد محاکمه قرار داد. 
 

حککزب کککمککونککیککسککت کککارگککری 
 ایران

ژانکویکه  ٠٢، ١٩٣١بهمکن  ١
٠٢١٢ 

مردم در سراسر کشور از آتش نشانان 
 تجلیل کردند
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روزنامه ای در ترکیهیه در میورد  
فاجیعیه فیرو رنیسیتیم سیا یتیمیان  
پالسکو تهران اننگونیه تیهیتیر زده  

سپتامیبیر انیراند بیدون    ١١ است:"  
هواپهما و بیدون تیرورنسیت"ی انیم  
تهتر گونای همه واقعهت نهیسیت.  

سپتامبر انران بیدون تیرورنسیت    ١١ 
نییبییود بیی ییکییه نیی  حییکییومییت  
تییرورنسییت مسییبییب آن اسییت. در  
فاجعه سا تمان پیالیسیکیو تینیهیا  
شهردار تهران )قالهیبیا م میقی یر  
نهست ب که کل ن  حیکیومیت  
به نام جمهوری اسالمی  میقی یر  
اسییت. حییکییومییتیی  اسییالمیی   
نزدن  چهار دهه اسیت فیاجیعیه  
پشت سر فیاجیعیه می  آفیرنینید.  
حکومت  کیه در سیتیانیدن جیان  
انسانهیا هیهیر تیرحیمی  نیدارد و  
اصیوال زنیدگیی  انسیانیی  بیرانییش  
پشهزی ارزش ندارد.  فرو رنسیتیم  
سا تمیان پیالیسیکیو حیکیانیت از  
عمق فساد انیم حیکیومیت دارد.  
فرسودگ  سیا یتیمیان پیالیسیکیو  
نتهجیه کیار ابیر و بیاد و میه و  
 ورشهد نهست ب که نشان از بی   
تیوجییهی  و سیود جییونی  صییر   
ن  دسیتیگیاه سیراسیر تیبیهیکیار  

 است. 
آنییجییا کییه پییای حیی ییا ییت از  
حکومت فاسد  ودشیان اسیت از  
ههر هزننه ای درنغ نم  کننید.  

از هزننه سرسام آوری کیه صیر   
سا ت بمب اتم  شد تیا بیودجیه  
های نظام  کیه ن یب بیهیشیتیر  
بودجه ساالنه دولیت را تشیکیهیل  

  ٣٩ مهدهد که بگیررنید در سیا   
با افتسار از آ رنیم  یرنیدهیانشیان  
جهت سرکیوب میردم "رونیمیانی "  
کردند. که چگونه نهیروی هیای  
ونیی ه حییکییومییت بییرای سییرکییوب  
شورشهای  یهیابیانی  میجیهیز بیه  
پهشرفته ترنم تجههزات شیده انید.  
امییا ارگییانییهییای اییروری بییرای  
زندگ  امروز مانند آتش نشیانی   
و نا سازمانهای امیداد رسیان نیا  
تجههزات شان به روز نیمی  شیود  
نا به سست  و هیزارمینیت نی   
ق د از انم تجههزات بیه ر  میردم  
مهکشند و نادشان نم  رود کیه  
تاکهد کینینیدکیه چیقیدر هیزنینیه  
روی دست نظام گیراشیتیه اسیت.  
مییهیی ییهییاردهییا مییهیی ییهییارد سییوای  
دزدنهانشاند صر  اماکم میانینید  
امامیزادهیهیا و مسیاجید و حیوزه  
های ع مهه مهشود کیه چیهیزی  
جز ترونج  یرافیات و انیده هیای  
ایید انسییانیی  در پیی  نییدارد.  
دزدنییهییانشییان را پییو  امییام زمییان  
مهسوانند که نزدشیان بیه امیانیت  
سپرده شده اسیت و هیزنینیه هیای  
که صر  امیاکیم  یرافیه زانی   
مهشود الزم و اروری مهشمارنید  

که باند صر  تیرونیج فیرهینی   
شهعی  نیا میهیدونیت گیردد. در  
همه پنجاه سیا  عیمیر سیا یتیمیان  
پالسکو نکیبیار هید شیده درسیت  
وحساب  برای بازسیازی نیا رفی   
فرسودگ  سا تمیان هیزنینیه ای  
نییگییردنییده کییه انییم بییمییانیید بییا  
قهیمیتیهیای نیجیومی  هیر دهیانیه  
مغازه های و کیارگیاهیهیای انیم  
سا تمان پو  حسیابی  بیه جیهیب  

 زده اند. 
فرنبکاری و دغیل بیازی نی   
پییای سییهییاسییتییهییای کییاربییدسییتییان  
حکومت اسالم  است. شکنجیه  
گری که اکنون عنوان وزنر کیار  
را ندک مهکشد وعده داده اسیت  
کییه بییهییمییه بییهییکییاری کییارگییران  
بهکار شیده سیا یتیمیان پیالیسیکیو  
بدون نوبت و سرنعا پیردا یت شیود  
و نیهیز مسیتیمیری  یانیواده آتییش  
نشانان جیانیبیا یتیه بیدون ایوابی   
معمو  و فوری برقرار شیود. امیا  
کییدام کییارگییری اسییت کییه در  
روزهیییای کیییه کیییاربیییدسیییتیییان  
حکیومیتی  در سیه کینیج گیهیر  
افتاده اند از دهان انشیان نشیهینیده  
بییاشیید کییه هییمییه حییق و حییقییو   
کارگر پردا ت میهیشیود و چیون  
آبها از آسیهیاب می  افیتید هیمیه  
وعییده هییا فییرامییوش مییهییشییود و  
انشان نادشان میهیرود کیه روزی  

وعده ای دادند. کیدام کیارگیری  
است که تجربه نکرده باشد بیرای  
گرفتم آنیهیه حیق قیانیونی  کیه  
 ود انشان وا  کرده اند میدتیهیا  
طیوالنیی  دونییدگیی  کییرده انیید و  
 ه   از مواق   سته و پشیهیمیان  
عطای فالن "امتهاز قیانیونی " را  
به لقانش بسشهده انید. و اکینیون  
نهز وزنر جالد کار بر همان سیهیا   
همهشگی  فیرنیب و تیبیهیکیاری  
وعده پردا ت بهمیه بیهیکیاری بیه  
کییارگییران کییار از دسییت داده  
سا تیمیان پیالیسیکیو میهیدهید تیا  
حداقل انم بسیش از جیمیعیهیت را  
ساکت کرده باشد و سیر بیدوانید.  
حکومت  که از پیردا یت حیقیو   
کارگران شش ماه و نکیسیا  سیر  
باز مهزند و در جیواب اعیتیرا   
کارگران کیه دسیتیمیزد ابیتیدانی   
حق آنیهیا اسیت صی ی  از بیاتیوم  
بدستان به م ا  شان مه یرسیتید  
ب  شی  نی  رنیا  هید  یرج  
کارگری که کار از دسیت داده  
نم  کند بس وص اگیر میعی یوم  
کنند که سهل انگیاری در کیار  

 بوده است! 
انم روزها در اوج بحبوحه میر   
و نهست  بسهیار سیعی  میهیشیود  
که میردمی  کیه بیه تیمیاشیای  
فاجعه نشسته اند را مسیبیب کید  
کاری  ود بشناسیانید و آنیهیا را  

سییرزنییش کیینیید کییه بییا تییجییمیی   
 ودشان مان  کمی  رسیانی  و  
امداد مهشوند اما در حقهقت انیم  
حییکییومییت میی  تییرسیید احسییا   
همدردی میردم شیکیل میعیهیم و  
تظاهیر عی ینی  بیگیهیرد. ونیرانی   
های و کشتارهای عظیهید زلیزلیه  
های بیزر د انی یجیار قیطیار در  
نزدنیکی  نیهیشیابیورد بیر یورد دو  
قییطییار در نییزدنییکیی  سییمیینییاند  
کشتارهای جیاده اید آلیودگی   
شدند هواد تسرنب شدند و وسیهی   
مییحییهیی  زنسییتد سییهییل هییای  
ونرانگرد سقوط هواپهیمیاهیاد آتیش  
سوزی مدار د سو تم کیودکیان  
کار در مهیان زبیالیه هیا و نی ی یه  
شدن زندگی  انیم کیودکیان سیر  
چییهییارراهییهییاد کییاهییش سییم تییم  

فروش  و اعتهاد به مواد میسیدر   
و....اننها و بسهار از انینیهیا هیمیره  
کار حیکیومیت اسیالمی  اسیت.  
فرورنسیتیم سیا یتیمیان پیالیسیکیو  
نییکییبییار دنییگییر نشییان داد انییم  
حیکیومییت هیهییر قیدمیی  در راه  
سعادت مردم بر نم  دارد. ب یکیه  
زندگ  ما مردم را از فاجعه ای  
به فیاجیعیه ای دنیگیر رهینیمیون  

 مهسازد. 

 از فاجعه ای به فاجعه ای دیگر
 یاشار سهندی 
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ژانویه یکک  ٠١دیروز شنبه 
روز پس از مراسم تحکلکیکف 
ترامپ، بیش از یک میلیون 
نککفککر در اعککتککراضککات ضککد 
ترامپ در واشنگتکن شکرککت 
کردند. این میزان جکمکعکیکت 
تقریبا دوبرابکر جکمکعکیکتکی 
بود که در مراسم تکحکلکیکف 
ترامپ شرکت کرده بکودنکد. 
در لوس آنجلس، بکوسکتکون، 
شککیکککککاگککو، نککیککویککورک، و 
بسککیککاری دیککگککر شککهککرهککای 
آمریکا نیز تکاکاهکراتکهکای 
عایمی عکلکیکه تکرامکپ بکه 
جریان افتاد. نه فکقکط در 
آمریکا، بلکه در استرالیکا، 
آلمان، آرژانتین، مکککزیکک، 

برزیل، آفریقا، اسکپکانکیکا، 
بلژیک، سویس، فیلکیکپکیکن، 
هندوستان، جمهوری چک و 
بککرخککی کشککورهککای دیککگککر 
تااهراتهای بزرگی برگزار 
شد و میلیونها نفر از مردم 
شریف جهکان بکه خکیکابکان 
آمدند و از حقکو  انسکانکی 
در برابکر کسکی ککه نشکان 
داده است تماما ضکد ارزش 
 انسانی است دفاع کردند.

تااهرات علیه ترامپ، در 
واقع اعتراض به فاشیکسکم 
و بکککی حکککرمکککتکککی بکککه 
پناهنکدگکان و عکقک  گکرد 
اجککتککمککاعککی و هککمککه آن 
چیزهایی است ککه تکرامکپ 

آنها را نمایندگی مکیکککنکد. 
یک جنبش ضد فاشیستی و 
پیشرو در برابر ترامپ بکه 

 جریان افتاده است.
 

بسیاری از هنرپیکشکه هکا، 
هنرمندان و موزیسین ها و 
چهره های شناخته شده در 
تککاککاهککرات هککا شککرکککت 
داشتند که میتوان از جملکه 
در واشککنککگککتککن از رابککرت 
دونیکرو، مکریکل اسکتکریکپ، 
شر، بالدوین، مایکککل مکور 

 نام برد.
 

هککمککه سککخککنککرانککان تککاکککیککد 
مککیکککککردنککد کککه مککا کککوتککاه 

نخواهیم آمکد، ایکن شکروع 
کار ماست، فکککر نکککن ککه 
تمام میشود، ترامپ چکهکار 
سککال دوام نککمککی آورد، و 
شعارهکایکی از ایکن قکبکیکل 
 مورد تاکید قرار میگرفت.

سککخککنککرانککان بککر حککقککو  
پناهندگان، آزادی عکقکیکده 
و تفکر و مکذهک ، حکقکو  
همجنسگرایکان، و احکتکرام 
بککه هککمککه افککراد تککاکککیککد 

 میکردند.
 

روشککن اسککت کککه ایککن یککک 
حرکت بسیار مهم است. امکا 
تردیدی نکبکایکد داشکت ککه 
ایککن جککنککبککش در صککورتککی 

میتواند بطور واقعی مکانکع 
عککمککلککی شککدن سککیککاسککتککهککای 
ترامپ و کل سرمایکه داران 
میلیاردر شود که با هکمکیکن 
قکککدرت ادامکککه یکککابکککد و 
خواستها و پالتفرم انسانی 
و پککیککشککرو و روشککنککی را 
پککرچککم خککود قککرار دهککد. 
وگککرنککه بککتککدریکک  جککمککعککیککت 
خسته و متفر  میکشکونکد و 
ترامپیستها با خیال راحکت 
از اهرمهای قکانکونکی بکرای 
پیشبرد اهدافشان استفکاده 

 میکنند.

 دریای انسانها علیه ترامپ
 کاظم نیکخواه 
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 ٦ صفحه   

زمینه های ایجاد تشکل های توده ای 
 کارگری در ایران 

 اصغر کریمی
 سمینار دوم کارگر کمونیست

 

بحث در یکک سکمکیکنکار 
 حزبی 

با تشکر از نسان نودننیهیان عیزنیز  
سردبهر نشرنه کارگر کمیونیهیسیت  
که امکان انم سمهنیار را فیراهید  
کرد. رفقیاد بیحیکی  کیه انینیجیا  
مطرح مهکندد  طوط کی ی  آنیرا  
قییبییال در چییهییارچییوب بییحییکیی   
عمیومی  تیر در میقیالیه ای در  
کارگر کیمیونیهیسیت نیوشیتیه ام.  
امییهییدوارم فییرصییت کییرده بییاشییهیید  
بسوانهد. بعض  جنبه های بیحی   
را اننجا سع  مهکند دقهق تیر و  
وااح تر تواهح بدهد. با اننیحیا   
بدلهل ذنیق وقیت  یهی ی  فشیرده  
بحکد را مطرح میهیکینید در واقی   
تزهاند را مطرح مهکند. امیهیدوارم  
با د الت رفقا بحی  بیهیشیتیر بیاز  

 بشود و دقهق تر بشود.  
 

مم فکر مهیکینید بیحی  تشیکیل  
های کارگری بحک  بسهار مهید  
اسییت و االن بییا زمییهیینییه هییای  
مساعدی که برای انجاد تشکیل  
هییای کییارگییری انییجییاد شییده و  
فاکتورهانی  کیه تیغیهیهیر کیرده  
است الزم است مجددا در دسیتیور  
ما قرار گهیرد و می ی یل بیه آن  
بپردازند و بح  را به سیرانیجیامی   
برسیانیهید. انیم نی  نیهیاز میهید  
جنبش کیارگیری اسیت و حیزب  
الزم است انم مسیالیه را بیعینیوان  
مییواییوعیی  مییهیید در دسییتییور  

 بگرارد و به جان  برساند.  
 

اننرا هد بگوند که بحی  میم در  
انم سمهنار درمورد تشکیل هیای  
توده ای کارگران است نه تشکیل  
حزب . نکته دنگر انینیکیه بیحی   
میم اسییاسیا میربیوط بیه شیرانیی   

کنونی  اسیت. چیه چیهیزی در  
مقط  کینیونی  عیمی ی  اسیت و  
تمرکز میا کیجیاهیا و چیه بیانید  
باشید  چیه چیهیزی در شیرانی   
کیینییونیی  جیینییبییش کییارگییری و  
مشس ا تشکیل هیای تیوده ای  

 را ن  قدم ج و مهبرد   
 

نکته انم اسیت کیه بیا    اولهم 
دند بازتری باند بیه تشیکیل تیوده  
ای نگاه کنهد. مجم  عیمیومی   
نا دو قطب  شورا اتحیادنیه بیحی   
محیدودی اسیت و بیانید  یهی ی   
فییراتییر از انییم بییه مسییالییه نییگییاه  
کنهد. حتی  میتیمیرکیز شیدن بیه  
چییهییارچییوب مییحییهیی  کییار و  
کار انه ما را از بر یورد سیازنیده  
به مساله تشکل های کیارگیری  
محدود مهکند. البته تاکنون هید  
 ییهیی یی   ییودمییان را بییه انییم  
چهارچوب ها محدود نیکیرده انید  
اما هههوقت هد ننشستیه انید در  
چهارچوب  بیزرگیتیر بیه مسیالیه  
تشکل نگاه کنهد و بیطیور جیدی  

 آنرا در دستور بگرارند.  
 

بهیسیت سی  سیا  قیبیل میجیمی   
عموم  شاند تنها  ر  تشیکیل  
ناب  بودد راه دنیگیری نیبیود نیه  
مهشد سندنیکیا درسیت کیرد نیه  
مکال کانون صینی ی  میعی یمیان و  
غهره. از دهیه هشیتیاد راه بیرای  
گرد هد آمدن فعالهم بیازتیر شیده  
است. راه اعترااات سراسری هید  
بازتر شده. نعن  کیارگیران تیوازن  
قوای دنگری انجاد کیرده انید و  
اشییکییا  دنییگییری از مییبییارزه و  
اشکا  متنوع  از تشکل زمهنیه  
پهدا کرده است. هر تشک ی  کیه  
مستقل از دولت انجاد شود میهید  

است و باند تالش کرد در مراکیز  
و در مهان بسش های بیهیشیتیری  
از کارگران انیجیاد شیود. روشیم  
است که ما بعنوان گیرانشی  در  
جنبش کارگری شنا ته مهشونید  
که بر جنبش شوران  و اتکیا بیه  
مجم  عموم  و اراده عیمیومی   
کیارگیران تیاکییهید میهییکینیهید در  
نتهجه هیر نیوت تشیکی ی  انیجیاد  
شود تالش مهکینیهید بیر میجیمی   

 عموم  استوار شود.  
 

انم است کیه بیر  نکته دوم  
 ال  دند رانج کارگران پراکینیده  
نهستنید و در بیدتیرنیم دوران هید  
محافل کارگرید رهبران عمی ی   
و بعضا شیبیکیه هیای سیراسیری  
وجود داشیتیه کیه میکیانیهیزمی   
برای هدانت اعترا  و اعتی یاب  
بوده است و بیعیالوه در سیالیهیای  
ا هر پهشروی های قابل تیوجیهی   
صورت گرفته است. بیانید انینیهیا  
را دند و به رسمهیت شینیا یت تیا  
بییتییوان قییدم هییای بییعییدی را  
بییرداشییت. کسیی  کییه بییه انییم  
واقعهیت بی  تیوجیه بیاشید نشیان  
مهدهد که مکانهزم تشکل نیابی   
کارگران را نیمیهیشینیاسید. روشیم  
است که کارگران هینیوز تشیکیل  
هیای تیوده ای  یود را نیدارنییدد  
بجز مع مان و در نتهجه میوقیعی   
که کارگران در محل و در سطیح  
سراسری متشکل نباشند بیعینیوان  
مکا  بیجیز در میقیاطی  انیقیالبی   
امکان سازمان ده  اعیتی یابیات  
سراسری و مبارزات سیراسیری از  
بییسییش هییای مییسییتیی ییب جیینییبییش  

 کارگری وجود ندارد.  
 

اما اجازه بدههد  ه    الصه بیه  

بر   تغههرات نیا پیهیشیروی هیا  
اشاره کند: شبکه های فیعیالیهیم  
کارگری  در سطیح کشیور چیه  
در سطح مح   و چیه سیراسیری  
قدرت بهشیتیری پیهیدا کیرده انیدد  
تشکل های فیعیالیهیم میتیعیددی  
درسییت شییده اسییتد سیینییدنییکییای  
واحد و هی یت تیپیه را دارنید کیه  
البته مهزان ن یوذ و قیدرت عیمیل  
انم دو با هد فر  اساسی  دارنیدد  
رهبران عمی ی  بسیهیار بیهیشیتیر و  
مجرب تری نسیبیت بیه گیرشیتیه  
دارندد چهره های شینیا یتیه شیده  
کییه نیی  فییاکییتییور مییهیید در  
متشکل کردن کارگیران هسیتینید  
دانره فعالهت و ن وذشان نسبت بیه  
گرشته بهیشیتیر اسیتد در رشیتیه  
هان  اعترااات سراسری جیرنیان  
پهدا کرده و هیمیهینیطیور  یواسیت  
های سراسری هد دارد بهشتر جیا  
میی  افییتیید. و مییهییمییتییر انیینییکییه  
پتانسهل باالن  بوجیود آمیده کیه  
نشان مهدهد تشیکیل هیای تیوده  
ای در شران  کینیونی  در کیدام  
بسش ها عم   تر اسیت. انینیهیا  
فاکتیورهیای میهیمی  در بیحی   
سییازمییانییهییابیی  کییارگییران اسییت.  
بهست سا  قبل انم فاکتورهیا نیا  
اصال وجود نداشیت و نیا  یهی ی   

 اعهب بود.  
 

اننرا هد ااافه کینید کیه بینیظیر  
مم در انم میقیطی  تشیکیل تیوده  
ای از طرنق دور هید جیمی  شیدن  
تشکل های فیعیالیهیم و طیرح و  
نقشه نمهگررد. مم نقطه عزنمیتید  
حرکت توده های کارگر اسیت و  
تجارب آنها. زمان  حتما هیهیئیت  
های موسس سراسری و منیطیقیه  
ای درسیت میهییشیود و بسیرعییت  

تشکل های توده ای در میحیهی   
های کار و در سیطیح سیراسیری  
انجاد مهشود. االن امیا بیانید بیا  
توجه به شران  مشسص و تیوازن  
قییوا و ونیی گیی  هییر بییسییش از  
کارگران دند چگونه مهتوان قیدم  
هان  در زمهنیه میتیشیکیل شیدن  

 برداشت.  
 

نکته انیم اسیت کیه  سومهم  
سرکوب بزرگترنم میانی  تشیکیل  
است نیه نیاآگیاهی  کیارگیران و  
اننکه اهمهت تشکل را نمهدانینید.  
بر   مسائل مربوط بیه آگیاهی   
پانهم کارگران و غ به گیرانشیات  
و سنت های  یاصی  اسیت امیا  
درمورد تشیکیل بینیظیرم مشیکیل  
اص   سرکوب است بنابرانم اگیر  
نه بعنوان ن  اصل ول  اسیاسیا  
جان  تشکل درست مهشیود کیه  
با مبارزه توازن قیوا بیه درجیاتی   
عو  شده بیاشید. نیعینی  بیحی   
توازن قوا در انینیجیا میهید اسیت.  
قطعا فعالهن  که توان و تیجیربیه  
و آمیادگی  سیازمیانیدهی  دارنید  
ن  فیاکیتیور میهید میحیسیوب  
مهشوند اما همه چهز دست آنیهیا  
نهست. در نتهجیه انیجیاد تشیکیل  
مس وصا در کار انه هیا بیا دو  
مان  بزر  مواجیه اسیت نیکی   
حراسیت و عیوامیل کیارفیرمیا و  
دنگری تر  از ا راج. در نتهیجیه  
بییانیید نییهییرونیی  فییراتییر از نیی   
کیار یانیه نیعینی   یانیواده هییای  
کییارگییری را هیید بییه  ییدمییت  

 گرفت.  
 

 سه نتهجه اننجا گرفته مهشود:  
 او  اننکه نقش  انواده ها مهد  
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 ٥ از صفحه                

 ٢ صفحه 

 
اسییت کییه مییا هییهییهییوقییت روی  
 انواده ها از زاونه تشیکیل نیگیاه  
نکرده انید.  یانیواده هیا مشیکیل  
حراست و ا راج ندارند.  یود میم  
از سالها قبل بیارهیا گی یتیه ام و  
نوشته ام که هیمیسیران کیارگیران  
ن  کار انه بیانید بیتیوانینید در  
میجییمیی  عیمییومیی  در کییار ییانییه  
شرکت کنند و ا هار نظر کینینید  
اما انم اصال کاف  نبوده اسیت.  
نقش  انواده ها به مراتب مهیمیتیر  
از انم است که در بند جیداگیانیه  

 ای به آن  واهد پردا ت.  
 
دوم اننکه تشکیل هیای  یارج    -

محه  کار در میقیطی  کینیونی   
برجستگ   اص  پهدا مهیکینینید  
مکل مع مان و بیازنشیسیتیگیان و  
پییرسییتییاراند شییرکییت واحییدد اتییش  
نشان  و بر  و بسیهیاری میراکیز  
دنگر. چیون حیراسیت نیا ارگیان  
هییای امیینییهییتیی  مییکییل نیی   
کار انیه نیمیهیتیوانینید کیارگیر را  
کنتر  کنندد تیر  از ا یراج هید  
درمورد مکال بازنشستگان میطیرح  
نهست. به انم هد  هی ی  بیهیشیتیر  

 باند توجه کنهد.  
 
سوم اننکه مراکزی که دولیت    -

کییارفییرمییای آنییهییا اسییت نییعیینیی   
کارفرمای واحدی دارندد عمیدتیا  
مییراکییزی هسییتیینیید کییه تییعییداد  
کارگران زنادی دارند و مهتوانینید  
با توازن قوای بیهیتیری دسیت بیه  

 اعترا  جمع  بزنند. 
 
و به ن  معن  انجاد تشکیل    -

سراسری در بر   زمهینیه هیا از  
انجاد تشکل در نی  کیار یانیه  
عم   تر بینیظیر میهیرسید. میکیا   
مع مان بسهار گونا اسیت. بیهیش  
از ن  مه هون میعی ید در سیطیح  
کشییور در مییوقییعییهییت بییهییتییری  

کیارگیر    ٠٥٥٥ نا    ٠٥٥ هستند تا  
نیی  کییار ییانییه کییه زنییر انییوات  
فشییارهییای روزمییره قییرار دارنیید.  
بازنشستگان همهیم میوقیعیهیت را  
دارند. پرستیاران نیهیز هیمیهینیطیور.  
کارگران بیر  و آتیش نشیانی  و  
دهها مرکز میهید دنیگیر نیهیز بیا  
شیییرانییی  نسیییبیییتیییا مشیییابیییهییی   

بر یوردارنید. هیرچینید انینیهیا هید  
نییکییدسییت نییهییسییتیینیید. از تییجییربییه  
مییبییارزاتیی  تییا حسییاسییهییت ر نیید  
نسبت به هرن  از انیم میراکیزد  
تعداد آنها و غهره انینیهیا نیکیسیان  
نییهییسییت ولیی  فییاکییتییورهییای  
مشترک  در مهان انم بسیش هیا  

 وجود دارد.  
 

نیکیتیه انیم اسیت    چهارمهم 
کییه تشییکییل را اسییاسییا در د   
مبارزه مهتوان سیا یت. میبیارزات  
مستمر و قدرتمند زمهنه را بیرای  
تشکل بیه درجیه زنیادی فیراهید  
مییهییکیینیید. بییسییش هییانیی  کییه  
مبارزات مستمرتری دارند زمهینیه  
تشکل در مهان آنها بهشتر فیراهید  
است. حت  مجم  عیمیومی  هید  
در مقط  کنونی  در د  میبیارزه  

 انجاد مهشود.  
ن  استنیتیاج از انیم مسیالیه    -

انییم اسییت کییه مییراکییزی کییه  
اعتراایات سیراسیری دارنید کیه  
 وشبستیانیه هیر روز تیعیداد انیم  
مراکز دارد بهشتر مهشود زمیهینیه  
مساعدی برای میتیشیکیل شیدن  
دارند. اعترا  سراسری مهیتیوانید  

 با  ود تشکل سراسری بهاورد.  
بازنشستگیان از نیظیر میبیارزاتی   
مسییهییر مییعیی ییمییان را دارنیید طیی   
مهکنند. ارگیان هیای سیرکیوب  
کینیتییر  کییمیتیری دارنیدد نیگییران  
ا راج نهیسیتینیدد طیهیب وسیهیعی   
هستند که مهتوانند تیوازن قیوای  
دنگیری بیه حیکیومیت تیحیمیهیل  

 کنند.  
 

تجربه وسیهیعی   نکته پنجد  
است که در سالهای گرشیتیه در  
مهان رهبران عم   شکل گرفیتیه  
است و هد اننکه تیعیداد آنیهیا در  
د  اعییتیی ییابییات و اعییتییرااییات  
مستمر بسیهیار زنیاد شیده اسیت.  
اعت ابات زنیادی در نیکی  دو  
دهه ا هر صورت گیرفیتیه اسیت.  
اعییتیی ییابییات طییوالنیی  نیی   
مشس ه اعتی یابیات دوره ا یهیر  
است. تعدد اعت اب و اعیتیرا   
در ن  مرکیز کیارگیری نی   
مشس ه دنگیر اعیتیراایات انیم  
دوره بوده است. در نتهیجیه تیعیداد  

زنادی رهبیر عیمی ی  در میراکیز  
کارگری شکل گرفته اسیت. در  
واقیی  مییهییتییوان از هییزاران رهییبییر  
عم   صحبت کرد کیه بیانید بیا  
آنها کار کرد. آنهیا را میسیاطیب  
قرار دادد گهر و گیرفیت ذهینی   
آنها را شنا ت و به آنیهیا در امیر  
سازماندهی  تیوده ای کیارگیران  

 کم  کرد.  
 

درمییورد  نییکییتییه شییشییدد  
مجم  عموم  است که بانید بیر  
جنبش مجمی  عیمیومی  تیاکیهید  
گراشت و در د  هیر اعیتیراای   
نییهییز مییدام بییر اییرورت مییجییمیی   

 عموم  تاکهد کرد.  
اننکه در د  اعتیرا  میهیتیوان    -

بارها مجم  عموم  تشکهل داد  
و نه نیکیبیار )مینیظیورم میجیمی   
عموم  منظد نهست بیحیکید انیم  
است که اگیر ده روز اعیتی یاب  
اسییت مییهییتییوان ده بییار مییجییمیی   
عموم  تشکهل دادم و بیهیشیتیر  

 آنرا تحکهد کرد و جا اندا ت.  
هیانیهیا تشیونیق کینیهید هیر جیا    -

کارگران در مجم  عموم  شیان  
نماننده انتساب میهیکینینید تیعیداد  
هرچه بهشتری نمیانینیده انیتیسیاب  

 کنند.  
و سوم اننیکیه تیالش کینیهید هیر  
تشک   کیه انیجیاد میهیشیود تیا  
جان  که امکان دارد به میجیمی   
عموم  متک  شود از شیعیبیات  
شهری کانون صن   مع یمیان تیا  

 هر نوت تشکل دنگر.  
 

میربیوط بیه  نکته ه یتیدد  
شران  سهاسی  و میبیارزاتی  در  
انران است. اعترااات کیارگیری  
بطور بهسابیقیه ای رشید کیرده و  
گسترش بیهیشیتیر اعیتی یابیات و  
اعترااات در چشید انیداز اسیت  
بدلهل بحران اقیتی یادی و ادامیه  
هجوم به زندگ  کارگراند بدلهیل  
بحران سهاسی  حیکیومیت و بی   
آبرون  و بی  اعیتیبیاری بیهیشیتیر  
حکومت و پانهیم آمیدن اعیتیمیاد  
بیینیی ییس حییکییومییت در سییرکییوب  
مردم. در ن  کیالم تیوازن قیوا  
به ن   مردم  ه   عو  شیده و  
انم به کارگران فیرصیت میهیدهید  

که قدم های بزرگ  در زمیهینیه  
 مبارزه و تشکل به ج و بردارند.  

 
ن  فیاکیتیور میهید دنیگیر انیم  
است کیه نیوعی  هیمیبیسیتیگی   
عموم  در جامعه شکل گرفیتیه  
کییه بسییهییاری فییاکییتییورهییا را  
مهتواند عو  کنید. عیمیومیهیت  
نافتم فقرد به زنر    فقر رفیتیم  
بسش های وسهع  از کیارگیران  
از جم ه میعی یمیان و پیرسیتیاران و  
اتییحییادی کییه مییهییان آنییهییا بییا  
کارگران شکل گرفتهد همهنیطیور  
بییسییش اعییظیید کییارمیینییداند نییا  
دانشجونان و فیار  الیتیحی یهیالن  
دانشگاهها که به  هیل بیهیکیاران  
نا کارگران شاغل پیهیوسیتیه انیدد  
در کنار فساد و تعمیهیق شیکیا   
طبیقیاتی د بیهیرحیمی  در میقیابیل  
دست روشیان و نیا دنیدن صیحینیه  
های قبیر یوابیهیا و غیهیره انینیهیا  
مردم را به هد پهوند عمهقی  داده  
و همسرنوشت  عموم  را بهشیتیر  

درصیدی    ٣٣ کرده است. در واق   
هییا را در مییقییابییل نیی  قشییر  
کوچ  مه یهیاردر و می یتیسیور  
قییرار داده اسییت. و انییم شییرانیی   
میینییاسییب تییری بییرای مییبییارزه و  
 متشکل شدن انجاد کرده است.  

 
گیرانیش بیه  نکته هشتدد  

متشکیل شیدن در کیل جیامیعیه  
بسهار زناد استد که میربیوط بیه  
همهم شران  سهاسی  جیامیعیه و  
تحرک وسه  مردم اسیتد و میا  
 ه   از انم فضا فاص یه دارنید.  
تنهیا در میرنیوان در سیا  هیای  
ا ییهییر و عییمییدتییا در نیی  سییا   
گرشته دهها شکل از اعترا  و  
تشکل و کمپهم پا گرفته اسیت.  
در دانشیییگیییاهیییهیییا و  یییارج  
دانشگاهها انوات کانون ها و جمی   
ها و نشرنات و کمپهم ها درسیت  
شده استد ابتکار همه جا  ود را  
نشان مهدهدد میردم بیه عینیاونیم  
مست ب جم  های  ود را درسیت  
مییهییکیینیینیید و آمییادگیی  بییرای  
متشکل شیدن بیاال رفیتیه اسیت.  
جیینییبییش کییارگییری و فییعییالییهییم  
کارگری هد از انم شیرانی  جیدا  
نهستند. و جیالیب انیم اسیت کیه  

زنها در اککر انم اعترااات نقیش  
مهم  دارند تاهیهیر میهیگیهیرنید و  
تاههر مهگرارند. بیه انیم میعینی   
دنیید وانییگییهییزه و زمییهیینییه بییرای  
متشکل شدن از همهیشیه بیهیشیتیر  

 است.  
 

با توجه به انم فاکتورها بود کیه  
در نشرنه کارگر کمونهست چینید  
شیمیاره قیبیل تیاکییهید کییردم کییه  
جنبش کارگری در آستانه جهیش  
بزرگ  بطر  متشکل شدن قیرار  

 گرفته است.  
 

نکته نهیدد میراکیز تیولیهید نیقیش  
مهم  در ف ج کردن اقیتی یاد و  
شکستم کمر ر نید دارنید. نیقیش  
محوری و کی یهیدی در انیقیالب  
ان ا مهکنند و به انم میعینی  در  
بح  تشکل جانیگیاه کی یهیدی و  
اسییاسیی  بییرای مییا دارنیید. امییا  
معن  اش انم نهسیت کیه چیون  
اننها نیقیاط کی یهیدی و میهیمی   
هستند پس الزاما شروت متیشیکیل  
شدن کارگران هد از آنیجیا اسیت.  
نییا شییروت اعییتییرااییات سییراسییری  

 کارگری فق  از آنجا است.  
 

الزم اسییت نییادآوری کیینیید کییه  
اعترااات سیراسیری میربیوط بیه  
بسش  دمات مکیل میعی یمیان نیا  
پرستاران نهست و نا بازنشسیتیگیان  
ب که بر   مراکیز تیولیهیدی هید  
اعییتییرا  سییراسییری داشییتییه انیید  
مانند کارگران فشار قیوی بیر د  
آتش نشان  هاد پیتیروشیهیمی  هیا  
)که هد با دولیت طیرفینید و هید  
بعضا با پهمانیکیارهیامد کیارگیران  
بییر یی  از مییعییادند کییارگییران  
شرکت واحیدد و ... انینیهیا امیا  
اککرا ون گ  شان طیر  حسیاب  
بودن بیا دولیت اسیت کیه اشیاره  
کردم. کارگران ن ت نهز با دولیت  
طرفینید امیا بیانید تیوجیه داشیت  
بدلهل اهیمیهیت میراکیزی میانینید  
پاالنشگاه ها و چیاهیهیای نی یت  
حکومت حساسهیت زنیادی روی  
انییم مییراکییز دارد و عیی ییهییرغیید  
آگییاهیی  بییاالی انییم بییسییش از  
کارگران امیا انیجیاد تشیکیل بیا  

 موان  بسهار زنادی در مقط   
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  ٦ از صفحه        
 کنون  همراه است.  

بعالوه اگر در چینید جیا تشیکیل  
انییجییاد شییود مییکییال در مییهییان  

 بازنشستگان نا پرستاران و نا  
 

پتروشهمی  هیاد ده گیام مسیالیه  
تشیکیل در سیراسیر کشییور جی ییو  
مهرود و جنبیش میتیشیکیل شیدن  
شروت مهشود. و هههکدام انینیهیا  
الزاما از طرنق میجیمی  عیمیومی   
متشکل نمیهیشیونید و نشیده انید.  
اروری است همهنان بر شیورا و  
مجم  عموم  تاکهد کرد و بیه  
جنبش کارگری افق داد و تمیانیز  
جنبش ها را هید نشیان دادد امیا  
انم مط قا کیافی  نیهیسیت. اگیر  
متناسب با ون گ  بیسیش هیای  
مست ب کارگران حر  نزنهید انیم  
ما را از بسش پهشرو در بسیهیاری  
از انم بسش ها جدا مهکند و میا  
را به آنها بهیربی  نشیان میهیدهید.  
نعن  آنها راه  ودشان را میهیرونید  
و ما ب  تاههر مهشوند. االن بیانید  
هییر جییا هییر روزنییه ای بییطییر   
تشکل وجود دارد روی آن تمیرکیز  

 کنهد و کار ون ه ای بکنهد.  
 

اسیتیی ییاده از  نییکییتییه دهیید  
مییدنییای اجییتییمییاعیی  اسییت کییه  
 وشبستانه هر روز بهیشیتیر میورد  
است اده کارگران هد قرار گیرفیتیه  
است. انم ن  ابزار فیو  الیعیاده  
مهد سازمانده  بون ه در سیطیح  

سراسری است. انم ن  فاکتیور  
مهد است کیه شیرانی  تیازه ای  
بییرای اعییتییرااییات سییراسییری و  
تشییکییل هییای سییراسییری انییجییاد  
کرده است. در مدنای اجتمیاعی   
و گروههای تی یگیرامی  و غیهیره  
گ تمیان سیازمیان داده میهیشیودد  
اعترا  سیازمیان داده میهیشیودد  
رهبران  ج و م  افتنید و میورد  
اعتماد بقهه قرار مهگهرند و کیال  
ماترنا  سازمانده  هد بیدرجیاتی   

 فراهد مهشود.  
 

  انواده های کارگری:  
 ییانییواده هییای کییارگییری چییه  
نقش  در انجاد تشکل نا تیقیونیت  
تشکل های کارگری مهیتیوانینید  

 داشته باشند   
انم بنظر میم نی  بیحی  میهید  
است و مهیتیوانید میوایوت نی   

 سمهنار مستقل باشد.  
چیینیید نییکییتییه را انیینییجییا  ییهیی یی   
تیی ییگییرافیی  اشییاره مییهییکیینیید و  
سواالت  مطرح مهکند کیه بیانید  

 جواب بگهرند:  
اوال پهشروی زنیان در جیامیعیه    -

بطور ک   امکیان انی یای نیقیش  
زنان کارگر را بهشتر کرده اسیت.  
اگر همسران زن کارگیران شیاغیل  
نییقییش مییوهییرتییری دارنیید بییازی  
مییهییکیینیینیید انیینییرا بییانیید در پییرتییو  
پهشروی زنان بیطیور کی ی  نیگیاه  

 کرد.  
هانها محالت شیهیری جیانیگیاه    -

مهم  در بیحی  تشیکیل نیابی   
کییارگییری پییهییدا مییهییکیینیینیید. از  
مه یهیون هیا کیارگیر بیهیکیار تیا  
 انواده های کارگرید میعی یمیان  
و پرستاران و بازنشستگان و غیهیره  
در محالت در ارتباط نزدنک  بیا  
هد هستند. بیانید جینیب و جیوش  
برای سیازمیانیدهی  را در میهیان  

 آنها شکل داد.  
انیم بیه جینیبیش شیورانی  هید    -

بسهار میربیوط اسیت. تیجیمی  نیا  
تشکل  یانیواده هیای کیارگیری  
فق  به  واست افزانش دسیتیمیزد  
نا ج وگیهیری از ا یراج میحیدود  
نمهماند و مسیائیل و میعیضیالت  
دنگر مردم را هد ج و میهیکیشید.  
چیینییهییم تشییکییل هییانیی  بسییهییار  

 اجتماع  تر  واهد بود.  
قشر تیحی یهیل کیرده ای کیه    -

امروز اککرا بعنوان اعضای طبقیه  
کییارگییر در مییحییالت کییارگییری  
زندگ  مهکنند نیهیروی میهیمی   

 برای انم حرکت  واهند بود.  
باند همهنان بر حضور  یانیواده    -

های کیارگیری در اعیتیراایات  
تاکهد کرد و  رفهت بهشتیری را  

 آزاد کرد.  
اما چه نوت تشیکی ی  میهیتیوان    -

در محالت انجیاد کیرد  تشیکیل  
 انواده های کارگری متع ق بیه  
ن  کار انه  تشکل عیمیومی   
حو  معضالت  کیه میردم نی   
محل دارند  تشکل هیانی  بیرای  
راه اندازی کمپهم حو  مسیائی ی   

     معهم  
مم جواب روشن  به انم سیواالت  
ندارم اما صرفنظر از انینیکیه نیوت  
تشکل در میحیالت و بیا حضیور  
 انواده ها چیه بیانید بیاشید امیا  
اصل مواوت نعن  نقش  یانیواده  
های کارگری در سیازمیانیهیابی   
توده ای مواوع  بسیهیار میهید  
است که امهدوارم جواب روشینی   

 برای آن پهدا کنهد.  
 

و بککککککککاالخککککککککره 
 استنتاجات عملی: 

اوال با ذهم بیازتیر و بیر یورد    -١ 
میینییعییطییب تییری بییه جیینییبییش  
کییارگییری و مشییسیی ییا مسییالییه  
تشکل نگاه کنهد بیبیهینیهید کیجیا  
امکان تشکل بهشتر هسیت روی  
آن کار کنهد. ببهنهد چه شکی ی   
امکانپرنیر اسیت هیمیان را دامیم  
بزنهد. امم اننکه بعنوان فعالیهیم  
جنبش شوران  بر جنبش میجیمی   
 عموم  همه جا تاکهد مهکنهد.  

هانهیا روی تشیکیل  یارج از    -٠ 
محه  کار بهشتر تمرکز کینیهید.  
بطیور مشیسیص بیازنشیسیتیه هیاد  
پییرسییتییاراند کییارگییران مییراکییزی  
مانند بر  و آتش نشیانی  و کیال  
مراکز بزرگ  که با دولت سیر و  

 کار دارند.  
روی  انواده های کیارگیری    -٩ 

نییه تیینییهییا از زاونییه شییرکییت در  
اعترااات بی یکیه هیمیهینیهیم از  

 زاونه انجاد تشکل تاکهند کنهد.  
توجیه ونی ه بیرای میتیشیکیل    -٤ 

شدن کارگران در میراکیزی کیه  
اعترا  مسیتیمیری دارنید بیرای  
 تشکهل مجم  عموم  هر روزه  

دوز سازمانگری در تب یهیغیات    -٠ 
کییتییبیی  و شیی ییاهیی  و ... و  
مشس ا کارگیر کیمیونیهیسیت را  

 باال ببرند.  
    کار با رهیبیران اعیتی یابیات.   -٦ 

آنها را  ه   مشسص و مستقیهید  
مساطب قرار بدههدد جانگیاه آنیهیا  
را تواهح بدههدد فضا و شیرانی   
پییرتییحییو  سییهییاسیی  و امییکییانییات  
سازمانهاب  را با آنیهیا در میهیان  
بگیرارنید و سیعی  کینیهید نی   
همنظری در مهان تیعیداد هیرچیه  

 بهشتری از آنها انجاد کنهد.  
تییالش بییرای انییجییاد رابییطییه    -٧ 

نزدن  و عم   با فعالهم بسیش  
هان  کیه زمیهینیه مسیاعیدتیری  

 برای متشکل شدن دارند.  
 و ...  

 
امیهییدوارم بیحییکیید روشییم بیاشیید و  
توانسیتیه بیاشید شیرانی  جیدنید و  
پییارامییتییرهییای تییازه بییرای انییجییاد  
تشکل های کارگری را درسیت  
تواهح بدهد و با د الت رفیقیای  
حاار در ج سه انم بیحی  را بیه  

 سرانجام  برسانهد.  
)سمینار دوم کارگر 

 (٠٢١٢ژانویه  ١٤کمونیست 
--------------------- 

 مردم در سراسر کشور از آتش نشانان تجلیل کردند
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 ٥٤ صفحه  

 اعتراض کارگران هپکو اینبار متفاوت بود.
 نسان نودینیان

کیییارگیییران شیییرکیییت هیییپیییکیییو  
اعترااات پهگهرانه ای را پشیت  
سر گراشته انید. هیپیکیو میرکیز  
صنعت  با سیابیقیه ای بیهیش از  

دهییه اسییت. میینییاسییبییات انییم  ٤ 
شرکیت صینیعیتی  بیرگیرفیتیه از  
روابیی  کییارگییر و کییارفییرمییا    
تییحییت تییاهییهییر شییرکییت هییا از  

 کشورهای اروپان د است.   
 

ع هرغد شران  استبیدادی حیاکید  
و ممنوعهت تشکل های مستقیل  
از دولت و کارفرماهاد ممنوعهیت  
اتحادنه و ممیانیعیت از بیرگیزاری  
مجم  عموم  روتهیمد کیارگیران  
در مییراکییز صیینییعییتیی  مییبییارزات  
مییتیییحییدانیییه و اعیییتییرااییی  را  
سازمانده  کرده اند. راه پهمانی   
کییارگییران اعییتیی ییابیی  مییاشییهییم  
سازی هپکود راه پهمان  و تجمی   
کارگران آوانگاند اعترا  ده هیا  
نیی ییر از کییارگییران فضییای سییبییز  

 یرم آبیادد    ٩ شهرداری مینیطیقیه  
تجم  با شکوه مع مان بازنشیسیتیه  
در مییقییابییل سییازمییان بییرنییامییه و  
بییودجییهد  تییجییمیی  اعییتییراایی   
کیییارگیییران پیییاالنشیییگیییاه نییی یییت  

  ١٠٥ روزه    ٩ کرمانشاهد اعت اب  
کارگر کار انه مقره سازی سیاوه  
د تجم  اعتراا  جوانان جیونیای  
کار در آباداند عیات اعیتیراای   
کارگران کار انه کیاشی  نیهی یود  
جمی  کیارگیران شیرکیت میسیازن  

در بوشهیر د   «تهران جنوب »ن ت   
چهل روز اعیتیراایات کیارگیران  
کشت و صنعت مهابادد  تیجیمی   
اعییتییراایی  کییارگییران کییاشیی   
گهالنا مقابل فرمانیداری رودبیارد  
تیجیمییعیات اعییتیراای  کیارگییران  
ا ییراجیی  فییوالد چییهییارمییحییا   
وبییسییتییهییاری! تییجییمیی  کییارگییران  
کیار یانیه کینیتیورسییازی میقیابییل  
فییرمییانییداری شییهییرسییتییان الییبییرزد  
اعترا  صدهاکارگر پیاالنشیگیاه  

د  نیامییه  ” سیتیاره  ی ییهیج فییار  “ 
هیزار کیارگییر    ١٠٥ نیمیانینیدگیان  

پهمانکاری صنعت ن تد  نیمیونیه  
هییای بییرجسییتییه از اعییتییرا  در  

 مراکز صنعت  هستند.  
 

اهککمککیککت سککیککاسککی راه 
پیمایی کارگران شکرککت 

 هپکو
اسیی یینییدمییاه سییا  گییرشییتییه)   ١١ 

م کارگران شرکیت هیپیکیو  ١٩٣٤ 
به دلهل تا هر شش ماه حقیوقشیان  
مییقییابییل سییا ییتییمییان اسییتییانییداری  
مرکزی تجم  کردند و از سیوی  
مسئیوالن اسیتیانی  وعیده هیانی   
برای رف  مشکالتشان داده شید.  
وعییده هییا عییمیی یی  نشییدنیید و  
کییارگییران کییمییاکییان در وایی   
اقت ادی و میالی  نیامینیاسیبی   
قییرار داشییتیینیید. پییردا ییت نشییدن  
کامل حقو  هیا عیرصیه ای از  
مییبییارزه کییارگییران بییا دولییت و  
کارفرما شد و اعترااات دنیبیالیه  

 دار کارگران را به همراه دارد. 
اعیتی یاب    ٣٠ از اوانل دی میاه  

 کارگران هپکو شروت مهشود. 
آبان ماه   با راهیپیهیمیانی  در    ١١ 

مسهر شرکت تیا میرکیز شیهیر و  
تجم  مقابل م    بهت المقید   
اراک نهیز  یواسیتیه  یود را بیه  
مسئولهم گیوشیزد کیرده بیودنید.  
درهمهم رابطهدمعاون هیمیاهینیگی   
امور اقت ادی و توسیعیه مینیابی   

آبیان میاه    ١٠ استاندار مرکزی در  
گ ت: حقو  میعیوقیه کیارکینیان  
کار انه هپیکیو اراک تیا پیانیان  
آبییان مییاه جییاری پییردا ییت میی   
شود. تا انم تیارنیح حیقیو  هیای  

مییهیی ییهییارد رنییا     ٦٥ مییعییوقییه بییه  
مهرسد. وعده پردا ت تا آ ر آبیان  
ماه هد عیمی ی  نشیدد و صیدهیا  
کییارگییر بییدون درنییافییت حییقییو   
هیییانشیییان وعیییده هیییای پیییو   
کییاربییدسییتییان دولییت را تییجییربییهد  

 کردند.  
 

 

مردم شهکر اراک ثکابکت 
قدمتکریکن مکردم ایکران 
در زمینه اعکتکراض بکه 

 محیطی مسائل زیست
اراک بیه شیهیر صینیعیتی  انیران  
مشهور است. انم شهر به واسیطیه  

٪  ٠٥ وجود صنان  میادرد تیولیهید  
تجهیهیزات انیر ی کشیورد وجیود  

ترنم کار انه تولیهیدکینینیده    بزر  
تیرنیم    آلومهینیهیوم و وجیود بیزر  
عینیوان    معدن سدنید سیولی یاتد بیه 

پانتست صنعتی  انیران شینیا یتیه  
است و به همهم دلیهیل نیکی     شده 

ترنم شهرهای انیران اسیت.    از آلوده 
طیرح  »دولت های دهد و نازدهید  

 «کاهش آلودگ  هیوای اراک 

را نتوانسته انید عیمی ی  کینینید.  
اجرای اعهیب آن بیعید از چینید  
سا  باع  شد تا مردم اراک در  

هی یتیه    ١٠ به میدت    ١٩٣٠ سا   
تجمیعیات اعیتیراای  نسیبیت بیه  
وا  میوجیود بیرپیا کینینید. انیم  
تجمعات موجب شید تیا روزنیامیه  
الشر  االوس  مردم شیهیر اراک  
را هابت قدمتیرنیم میردم انیران در  
زمییهیینییه اعییتییرا  بییه مسییائییل  

 محهط  معرف  کند.   زنست 
ترافهی  و گیرانی  مسیکیم از  
جم ه مشکالت دنگیر انیم شیهیر  

 است. 
سیه شینیبیه هیا  »طرح ابتیکیاری  

در شییهییر اراک   «بییدون  ییودرو 
اسییتییارتییش زده شیید.  پییونییش  

هیای بیدون  یودرو سیا     شنبیه   سه 
م تییییوسیییی   ١٩٣٤ گییییرشییییتییییه) 

مییحییمییدبییسییتییهییاری مییدنییرعییامییل  
نییهییاد مییحییافییظییان    مییوسییسییه مییردم 

طبهعت اراک طراح  و معرفی   
شد و مورد حمیانیت میردمی  در  

 های مست ب قرار گرفت.   استان 
 

سخنرانی  حکمکیکد رضکا 
احککمککدی از کککارگککران 

 شرکت هپکو
راه پهمان  کیارگیران اعیتی یابی   

کار انه ماشهم سازی هپیکیو در  
و    ١٠ شهر اراک در روزهیاتی   

در اعیتیرا  نیه    ٣٠ دی ماه    ١٦ 
پردا ت نکردن حقیو  و میزانیای  
شغ  د شکل جیدنید از اعیتیرا   
کییارگییران در مییراکییز صیینییعییتیی   

 است. 
کارگران به اعت اب و تجمی  در  
محل شرکت  ودشان را میحیدود  
نکردند. دسات به راه پهمیانی  در  
شییهییر زدنیید. راه پییهییمییانیی  در  
 یهیابیانییهیای شیهییر اراک مییورد  

 توجه مردم انم شهر قرار گرفت. 
سسنران   حیمیهید رایا احیمیدی  
کارگر کار انه هپکو در میقیابیل  
نهروی انتظام  بسش مهیمی  از  
آگاه  سهاس  و نهروی تیعیر   
کارگران به نظام سرمانه داری و  
نییظییام جییمییهییوری اسییالمیی  را  

از  »منعکس مهکند. او مهگونیدی 
باتوم شما تیرسی  نیدارنید. پیاسی   
نهروی انتظام  به حقیو  بشیر و  
 واستیه میا کیارگیران انینیسیت.  
آقانان نهروی انتظام  اگر راسیت  
مهگیونیهید بیرونید انینیهیمیه میواد  
مییسییدر در شییهییر اسییت را جییمیی   
کنهد. زنر دو دقهقه مهشود میواد  
مسدر تهیهیه کیرد. انینیهیا نی   
مشییت کییارگییرنیید کییه پییو  نییان  
شییبییشییان را نییدارنیید. بییازنییهییه  
شس   بیه اسید عیطیارنیان شیده  
اند. چیرا اسیتیانیدار صیدانیش در  
نم  آند. آقای استاندار بیه میردم  
 هانت کردی. اگر انم بسیاط را  
دارند از ب  عراگ  مسیئیولیهیم  
است.  دا شاهد است و بیه جیان  
تنها د ترم و بهه ای که در راه  
دارندد از باتوم شما تیرسی  نیدارم.  
بروند اونم بهیتیر از انیم زنیدگی   
است. همه کار انجات اراک از  
بهیم رفیتیه انید. انینیجیا شیرکیت  
آوانییگییان نشیید. هییپییکییو سییاکییت  
نماند. آوانگان تعطهل شد.شیمیا از  
 انواده هیای آن کیارگیران  یبیر  
دارنیید  صیینییانیی  تییعییطییهییل شیید.  
پیهیشییگیهیری میهییکیردنید. آقیانییان  

نهروی انتظام  که بیا تیوم  یود  
را برای ما نگاهداشته اید جیوان  
شهر ما کجا کیار گیهیر بیهیاوردد  
در هپکو  امنهت را با چیه می   
 واههد برقرار کنهد د بیا زور  بیا  
بییا تییدبییهییر  تییدبییرتییان انیینییسییت   
عطارنان نیکینی یر اسیت . راسیت  
مهیگیونید بیرونید او را بیهیاورنید.  
برای ما شا  و شانه مهکیشیهید   
عیطییارنییان نییکیینی ییر اسیتد گییردن  

انیم   «ک  ت و م تسور اسیت. .  
سسینیان بیا کیب زدن کیارگیران  
همراه شد و کارگیران  یطیاب بیه  
نهروی انتظام  گ تند باتیومیتیان  

 را بردارند و بروند. 
 

کارگران هپکو بیشتر از 
 یک گام بجلو

دی ماه میارش نیزدنی     ٠٣ در  
به هزار ن ر از کارگران هپیکیو در  

اراک)تجم  مقابل اسیتیانیداریم   
زنر بار ستد نم  کینیهید  »با شعار  

زندگ د جان فدا مهکنیهید در ره  
 را به نمانش گراشتند.    «آزادگ  

کارگران  هپکو در حدود نکسیا   
گرشتیه عی یهیه پیردا یت نیکیردن  
حقیوقیهیانشیاند بیرای سید کیردن  
ا راج و بهکارسازی راه پیهیمیانی   
و اعترااات متناوبد در اشیکیا   
راه پهمان د اعت اب و تیجیمی  را  
تجربه کرده اند. راه پیهیمیانی  روز  

دی ماه شکل ارتقیانیافیتیه و    ٠٣ 
تعرا  آنیهیا بیه نیظیام سیرمیانیه  

زنیر بیار  »داری موجود با شیعیار  
ستد نم  کنهد زندگ د جان فیدا  

د اسیت.   «مهکنهد در ره آزادگی  
اعترا  کارکران هپکو نیمیانشی   
تعرا  بیه شیرانی  میعیهیشیتی   
کنون  است. انم شیعیار کیه در  
راه پییهییمییانیی  کییارکییران بییطییر   
استانداری با کیب زدن و نی   
صدا تکرار مهشدد نشیانیه ای از  
اراده آنییهییا در راه مییبییارزه قییاطیی   
عانه ستد طیبیقیاتی  و نیابیرابیری  

 است. 
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 ٥١ صفحه   

گییزارش امسییا  مییهسییسییه بییه  
اصییطییالح  ییهییره آکسیی ییام دربییاره  

هیا و    شکا  فقر بهم هروتمندتیرنیم 
هاد هیمیزمیان بیا نشیسیت    فقهرترنم 

ساالنه داوو  که آکسی یام از آن  
بعنیوان نشیسیت سیران دولیتیهیا و  

businessmen   شمیا بیسیوانیهید(
بردد منیتیشیر    دارانم نام م    سرمانه 

شیید. انییم گییزارش بییر مییبیینییای  
نی یر از    ٠ لهست مج ه فوربز نیام  

هیییروتیییمییینیییدان دنیییهیییاد بیییعییینیییوان  
هروتمندترنم افرادد مینیتیشیر کیرده  

هیانشیان روی هید بیه    که دارائی  
اندازه دارائ  ن ب مردم دنها کیه  

باشد. انیم    ها هستندد م    فقهرترنم 
میهی یهیارد نی یر    ٩.٦ ن ب فقیهیر  

 گزارش شده است. 
در انم لهیسیت نیام تیعیدادی کیه  

های گیروهی  از    سالهاست رسانه 
های  وشنامی  درسیت    آنها چهره 

اند که گونا هروتشان حیاصیل    کرده 
زرنیگی  و پشیتیکیاری  یودشیان  
بوده. از بهل گهتس بعنیوان نی   
شاگرد ترک تحی یهیل کیرده در  
دوران دبهرستان ناد م  شود و از  

سازند که گیونیا    او چهره ای م  
بسش زنادی از هروتش را هیزنینیه  
کم  به فقرا و تیحی یهیل آنیهیا  

کند. مارک زاکربر  کیه    م  
گونا فهسبوک را ت  و تینیهیا  

آورد و    به  انه میم و شیمیا می  
چندی پهش حی یوا حی یوا کیردنید  
کییه کییل دارائییهییش را بییسییشییهییده  
است. کارلو  س هد نیازنیهیم کیه  
نی  تینییه بییا رسیانییدن  ییدمییات  
ت  ن  و "ارتیبیاط از راه دور" بیه  
میییردم میییکیییزنییی د هیییمیییه را  
 وشبست کردهد اما بیا انیتیسیاب  

میهی یهیارد دالر    ٠ ترامپ بههاره  
ارر کردهی و چند تیم دنیگیر از  
انم آدمهای  اهرا نازنهم و بیقیو   
بهوگراف  کیوتیاهشیان در فیوربیز  
"مه هاردر  ودسا تیه"د )کسیانی   

که  اهرا با زرنگ  از هیهیر بیه  
 مه هاردها دالر هروت رسهده اندم! 

 
آکسفام بکرابکری مکی 

 خواهد
در انم میطی یب گیزارش آکسی یام  
هد  اعترا  مم نهیسیت. هید   
نییقیید راه حییل آن اسییت. آکسیی ییام  
ن  مهسسه  یهیره دنیگیری در  
مهان صیدهیا و هیزاران میهسیسیه  
 هره است که مکل همه اننیگیونیه  
مهسسیات مشیکی ی  بیا دنیهیای  
وارونه نیدارد. کیاهیش انیم هیمیه  

 یواهید. میهسیسیات    نابرابری می  
مکل آکس امد هیمیراه بیا کسیانی   
مکل توما  پهکت د البتیه نی   
رگه نسبتا اعه   از طیرفیداران  

داری انید کیه در    نیظیام سیرمیانییه 
چند سا  گرشته به انم همه فقیر  
و نابرابری و عدم پردا ت مالهیات  

هییا    مییتیینییاسییب بییا هییروت بییعییضیی  
انیید. نیی  نییوت    اعییتییرا  داشییتییه 

 یواهینید کیه در آن    "برابری" م  
ن ر را بیه فیر     ٠ اگر هروت انم  

با ن ب جمعهت فقهر دنها تقسیهید  
 کنهدد مشکل حل است! 

و بیا    ٠٥١٧  انیونیه    ١٠ مم روز  
مراجعه به لهست فو  در میجی یه  

نیی ییر را    ١٥ فییوربییز دارائیی  انییم  
مییحییاسییبییه کییردم کییه روی هیید  

میهی یهیارد دالر.    ٠٧٦.١ شود    م  
  ٩.٦ اگر انم هروت را با جمعیهیت  

مه هاردی فقهر ذکر شده تیقیسیهید  
کنهدد به هر نی یر چیهیزی حیدود  

رسد. با انم تقسیهید    دالر م    ١٦٥ 
هروت فرای د میتیوسی  دارائی   
افراد فقهرد بیه احیتیسیاب دارائی   

شیود    که هید اکینیون دارنیدد می  
دالر. آنییا    ٩٠٥ چییهییزی حییدود  

واقعا مسسره نیهیسیت اگیر فیکیر  
دالر بیه هیر    ١٦٥ کنهد بیا دادن  

آدم فقهر و محتاج  در انیم دنیهیا  

شیود!  اگیر بیا    مشکل حیل می  
عهن  آکس ام و فوربز بیه دنیهیا  
نگاه کنهدد حت  با فر  تقسیهید  
انم دارائ  بهم فقراد باز در میهیان  

نی یری    ٠ مه یهیارد نی یر    ٩.٦ انم  
شیونید کیه بیا شیروت از    پهدا می  
و نیا    ٤ دالری در    ٩٠٥ سرمانه  

سا  بیه نی  چینیهیم هیروتی     ٠ 
رسند و انم دور باطیل تیا ابید    م  

ادامه  واهد نافت. چون کیه در  
عییالیید واقیی  آکسیی ییام و فییوربییزد  
هروتیهیای میارک زاکیربیر  و  
بهل گهتس دقهیقیا انینیهینیهیم بیه  

 اند.   دست آمده 
 

گیونید کیه    اما آکس ام  یود می  
"بر ال  ت ور عموم د بهیش از  
نییهییمیی  از "سییوپییرهییرتییمیینییدان" نییه  
"مه هاردر  یودسیا یتیه" هسیتینید.  
نعن  بهیشی  از نیهیمی  از آنیهیا  
هییروتشییان از زرنییگیی  و ذکییاوت  
 ودشان نهست. اما بعد از گ یتیم  
انم نهمه واقعهتد ترمز دسیتی  را  

دهید.    مهکشد و آدر  غ ی  می  
م  نونسید بیر اسیا  تیجیزنیه و  
تح هل آکس امد هروت بسیهیاری از  
آنها نا از طرنق ارث بردن بیه آنیهیا  
رسهده و نا پولشان در صینیانیعی   
در جرنان است که مستعید فسیاد  
و ارتباط دوستانه و رفیهیق بیازی  
است. )پائهم تر بیه انیم مسیئی یه  
بر واهد گشت که چگیونیه می   

 شود انم همه هروت به هد زد.م 
 

پککس کککو آن لککیککسککت 
 سیاه تر؟

آکس ام و فوربیز نیابیرابیری را بیر  
مبنای لهست تعدادی که  یاهیرا  
هروتهانشان شی یا  اسیت و قیابیل  
بررس ی و ما چهزی از پیولی  را  
که در اسینیادی میانینید "اسینیاد  
پاناما" رو شدند و نا در بانکهیای  

سیوئییهییسیی  و غییهییره بییا اسییامیی   
انییدد در    مییسییتیی ییب قییانیید شییده 

انییید و چیییهیییزی از آن    گیییردش 
دانهدد تواهیح می  دهینید و    نم  

کننید. در انیم    گزارش تنظهد م  
لهست اسید افیرادی میکیل میکیال  
معمر قراف  که هینیگیام میر   

هیای میسیتی یب    مع وم شد بیا نیام 
میهی یهیارد دالر    ١٥٥ هروت  حدود  

در بانکیهیای میسیتی یب میسی ی   
بیهینیهید. در انیم    کرده بیودد نیمی  

لهست اسد کسان  مکیل حسینی   
مبارک که هنگام انقالب م یر  

میهی یهیارد    ٠٥ مع وم شد حیداقیل  
دالر هییروت داردد نییهییسییت. اسیید  
کسان  میکیل پیوتیهیم کیه تیمیام  
هروت بادآورده روسیهیه زنیر دسیت  

ای    اوستد قرار ندارد. اسد  یامینیه 
و رفسینیجیانی  وجیود نیدارد کیه  
هروت زاکربر  ن ب هروت آنیهیا  
هد نیهیسیت. قیاتیالنی  کیه  یون  
مردم چندنم کشور را در شیهیشیه  

اند. جانیهیانی  کیه دسیتیمیزد    کرده 
چندنم برابر زنر   فقر کیارگیران  

کنند. کیو نیام    را هد پردا ت نم  
عضیوی از  ییانیواده سیعییود کییه  
 رند ن  قانیق نی  میهی یهیارد  
دالری فیییقییی  نییی  رقییید از  

هانشان بود  کو نیام آن    سرگرم  
دار هیینییدی کییه فییقیی     سییرمییانییه 

اش ن  مه هارد دالر ارزش     انه 
دارد  انیینییهییا دنییگییر هییروتییهییانیی   
نهیسیتینید کیه بشیود جی یو میردم  
نمانش داد و بیا صیاحیبیان آنیهیا  

 عکس گرفت. 
انم ن  بسش از سهاه  جامعیه  

داری اسیییت. بیییسیییش    سیییرمیییانیییه 
دنییگییرش انییم اسییت کییه بییا  
واعهت  کیه جیامیعیه را در آن  

گونینید در عیر     اندد م    اندا ته 
سا  آننده جهان شیاهید    ٠٠ تا    ٠٥ 

اولهیم تیرنی یهیاردر )دالرم  یواهید  
بود. نعن  هیزار میهی یهیارد دالر.  

هیای    )آکس ام در نک  از نیوشیتیه 
مربیوط بیه گیزارش  یود دربیاره  
ترن هاردر نوشته اسیت کیه نی   

میهی یهیون    ١ ترن هاردر باند روزانیه  
سا   یرج کینید    ٠٧٩٠ دالر برای  

تا انم مقدار هیروت تیمیام شیود.م  
بییانیی  بییهییم الییمیی یی یی  "کییردنییت  
سییوئییهییس" در گییزارشیی  تییحییت  

 Global Wealthعیییینییییوان  

Report   نوشته بود که جهیان در
  ١١ ط  دو نسیل آنینیدهد شیاهید  

 ترن هاردر  واهد بود. 
 

افشاگری بکه صکرفکه 
 نیست

بییه صییرفییه نییهییسییت کییه هییمییه  
هروتهیای هیمیه جینیانیتیکیاران رو  

 یواسیتینید    شوند. زمان  که می  
ای بهیافیتینید و    دنبا  هروت  امنه 

فق  پهدا کنند که هروت واقیعی   
بهت رهبرنشان چقدر استد جینیاب  
باراک اوباما آن را وتو کیرد کیه  
چنهم نشود. چرا  بیرای انینیکیه  

 واست رواب  آنها با آمیرنیکیا    نم  
تر شود! به صر  نیهیسیت      مانه 

ای    مع وم شود پیوتیهیم و  یامینیه 
چقدر هروت دارندد حتی  اگیر بیا  
اربابان فوربز شبانه روز دسیت بیه  
نقه باشند. به صر  نیهیسیت کیه  
هروت کسان  که هیر روز گیردن  

زنینید رو شیودد    چند نی یر را می  
چیرا کیه انینیهیا از نیزدنیکیتیرنییم  
دوستان اوباما و ک هنتون و بیوش  
هستند. بیه صیرفیه نیهیسیت کیه  
هروت  یانیواده راکی ی یر رو شیودد  
چرا که کمیپیانی  انشیان در روز  
روشیییم بیییه روی کیییارگیییران  
اعت اب  آتش گشود و در هیمیان  
لحظات او  چینیدنیم کیودک و  
پهر و جوان را قتل عام کردند. بیه  

 صرفه نهست که جامعه بداند  
 

 گمراه کننده است Oxfamگزارش 
 ناصر اصغری
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 ٣ از صفحه  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
انباشت پو  و هیروت حیاصیل نیه  
ذکییاوتد بیی ییکییه در وهیی ییه او   
حاصل قتل و جنانت و سیرکیوب  

 و توحش است. 
 

هر کدام از انم حکومتهانی  کیه  
جنانت و کشت و کشیتیار پیهیشیه  
شان استد چند ن ر مکیل بیابی   
زنجان  دارنید کیه بیقیو  وکیهیل  
مدافعش اگر جیواب تی ی ینیش را  

داد بازار سهام بیاال و پیائیهیم    نم  
شد. آنا اردوغان  ه   کیمیتیر    م  

از اننها هروت بیه هید زده اسیت   
آن  انواده دائی  بشیار اسید کیه  
ن ب صنعت و اقت اد سورنه در  
دسییتییان او بییود و نییکیی  از  
مسئولهم مستقهد قتل عیام بیهیش  

هیزار نی یر در آن کشیور    ٤٥٥ از  
اسییتد کییجییای لییهییسییت قییرار  

گییهییرد  انیینییکییه حییتیی  نییام    میی  
دشمنان  ونهم  ود را هد مس ی   
مهکنندد نه از انم سر اسیت کیه  
آنها هروت  ندارندی ب کیه آن وقیت  

شییود و نییام    هییمییه چییهییز رو میی  
آنید کیه    جانهان  بیه میهیدان می  

توانند برای مردم دست تیکیان    نم  
دهنید و بیا پیو  و دارائی   یود  

 عکس بگهرند. 
 

دنیای واقعی آدمهکای 
خوشنام لیست فوربکز 

 و آکسفام
وقت  که نام هیروتیمینیدان لیهیسیت  
فوربز را مرور کینیهیدد جیمی یگی   
کسان  هسیتینید کیه  یاهیرا از  

انید. مییکییال بییا    صی ییر شییروت کییرده 
نیی  ا ییتییرات بییه نیی  چیینییهییم  

انیید. اصییال نیی     هییروتیی  رسییهییده 
ک مه از اننکه هیر کیدام از انیم  
افراد دارای حداقل چینیدنیم هیزار  
کییارگییر هسییت کییه در بییدتییرنییم  
شییرانیی  کییارید بییرای حییداقییل  

کنینید. کیه هیر    دستمزد کار م  
روز باند برای بیاال نیگیه داشیتیم  
سود مهسسه انم آقیانیان زنیدگی   
با تر  از  طیر ا یراج را عیادت  

 کنند. 
اساسا کسانی  میکیل گیهیتیس و  
راک  ر و کارنگ  و غهره و غهیره  
نه بعنوان مالت  میهی یهیاردرهیائی   
کیه  ییون کییارگیران  ییود را در  

شونیدی    اند معرف  م    شهشه کرده 
یییییی ییییییکییییییه عیییییینییییییوانشییییییان   ب

philanthropist    اسییت. نییعیینیی
 "بشردوست" و " هر واه"! 

 
اید زندگ  افیراد    در روانت رسانه 

مییکییل بییهییل گییهییتییس و مییارک  
زاکییربییر  هیید مییکییل زنییدگیی   
کارگرانشان است. وقیتی  کیه از  

هیا حیر  زده    گیهیتییس در رسییانیه 
شودد بسش عظهم  تب هیغیات    م  

ای اسیت کیه    حو  مهسسات  هره 
انیید.    او و هییمییسییرش راه انییدا ییتییه 

  قان م  گیهیرنید کیه بیه انیم  
اشاره کنند که از آن سیالی  کیه  
بییه اصییطییالح مییهسییسییه  ییهییره  
"گهتس" افتتاح کردنید تیا بیحیا   

اش افیزوده    درصید بیر دارائی    ٠٥ 
شده است. همسر بهل گیهیتیس در  

ای کیییه از رادنیییو    م یییاحیییبیییه 
سییراسییری کییانییادا پییسییش شییدد  

گ ت وقت  که انشان آشپیزی    م  
کیینییدد بییهییل سییاالد درسییت    میی  
کند و بیعید  یرو  را جیمی     م  

گی یت کیه    شوند. م    کرده و م  
هیا را بیه میهید    ن  روز او بهیه 

برد و روز بیعید بیهیل!    کودک م  
نیگیرید آدم    به انم روانت که م  

بهند و دلش به حیا      ودش را م  
سیوزد.     انیواده گیهیتیس هید می  

  ٠٣ میهی یهیارد دالر )   ٠٣ حاال او  
هزار مه هون دالرم پو  داردد میم  
و شما بیعینیوان کیارگیران تیولیهید  
کننده مانکروسافت و ونینیدووز و  

  ٦٥ وورد  هید بیطیور میتییوسی   
 هزار دالر بدهکار! 

 
کینینید کیه صیاحیب    تبی یهیغ می  

IKEA    در ن  آپیارتیمیان نی
کینید     وابه در سوئد زندگ  می  

اش نی  دوچیر یه    و وسه ه نق هه 
است که احتهاج به تیعیمیهیر دارد.  
چهزی از اننکه هزاران ن یر را بیا  
حداقل دستمیزدی بیکیار گیرفیتیه  

شود حت  شیکیمی     است که نم  
ای مناسب بیا انیم    را هد با تغرنه 

 گونند!   دستمزد سهر کردد نم  
شما هد به لیهیسیت هیروتیمینیدانی   
نگاه کنهد که  اهرا دارائ  شیان  
روشم و ش ا  و بقو  انگی یهیسی   

transparent   است. مم لیهیسیت
ده ن ر از هیروتیمینیدتیرنیم افیراد در  
کیانییادا را در گیوگییل جسییتییجییو  
کردم که ببهند هروتشیان در بیرابیر  
هروت انیم هیمیه آدم شیرنیب کیه  

دوند و هینیوز    دارند شب و روز م  
ه تشان گرو هشتشان اسیتد چیه  
مهزان ت اوت دارد. بیهیشیتیر آنیهیا  

شیان نیزدنی     ٠٥١٦ هروت سا   
درصد نسبت به هروت سیا     ٠٥ به  

پهش افزانیش پیهیدا کیرده. رادنیو  
س  بی  سی د رادنیو سیراسیری  
کییانییاداد بییر مییبیینییای گییزارشییات  

  ٠ آکس ام نوشته بیود کیه هیروت  
تم از هروتمندترنم افراد در کانیادا  

درصد )بسش فقهرتیرم    ٩٥ برابر با  
جیمیعیهیت کیل کشیور اسیت. در  
هییمییهییم مییدت و بییا احییتییسییاب  

های چندنم ده میهی یهیاردی    هروت 
همهم افرادد هر کانیادائی  از هیر  
ن  دالری کیه درآمید داشیتیهد  

سینیت    ٦٧ اش ن  دالر و    هزننه 
بوده. انم " وشنامان محتیرم" کیه  
جییمیی ییگیی  از دوسییتییان بسییهییار  
نزدن  سهاسیتیمیداران پیارلیمیانی   
انم کشور هستندد  ون مردم انیم  

 اند.   جامعه را تو شهشه کرده 
آکسیی یییام و فییوربیییز و دنییگیییر  
مهسسات و رسانیه هیای دولیتی   
کییه رسییمییا اعییالم میی  کیینیینیید  

داری احیتیهیاج میبیرم بیه    "سرمانیه 
رفیییرم دارد" هیییروت و دارائییی   

شیان را اعیالم    افرادی که اسام  
کننید    کنندد ش ا  فر  م    م  

 واهینید    و نا بهتر است بگوند م  
به ما بقبوالنند که چینیهیم فیکیر  

دانید    کنهد. اما واقعا کس  نیمی  
دارائیی  و هییروت واقییعیی  انییم  
سیوپیرمیهی یهییاردرهیا چیقیدر اسییت.  
گزارش و تح ه های منتشیر شیده  
اساسا با آنهه که قابیل دسیتیر   

شییود. هییر    اسییت گییزارش میی  
انسان  که کوچکترنم تیوجیهی   

کینیدد هیر روزه    به سیهیاسیت می  
شینیود کیه انیم    اننجا و آنجا می  

افراد چگیونیه پیولیهیانشیان را بیا  
حسابهای بانک  میسیتی یب و بیا  
اسام  مست ب و ک   و غیهیره  

 کنند.   قاند م  
 

دارائی میلیارد دالری 
چگونه به دسکت مکی 

 آید؟
باند با انم درو  که گونا دارائی   
مه هارد دالری حیاصیل زرنیگی   
صیاحیبیان انیم دارائی  اسیتی نییا  
ارههه استی و نیا حیاصیل دوز و  
ک   و بینید و بسیت و رابیطیه  
غهرقانون  با فیالن سیهیاسیتیمیدار  
استد برای همهشه تسونه حسیاب  
کنهد. ههر زمان  و تحت هیهیر  

جز با ب هطهای بیسیت    –شرانط   
آزمائ  کیه هیر از چینیدگیاهی   

شنونید نیکی  دو نی یر نی     م  
میهی یهیون    ١٥ پول  در حدود مکال  

انیدد کیه آنیهید در    دالر برنده شیده 
مقانسه با آنهه که اننیجیا میورد  
بح  استد چهزی نهستد کسی   
هروت هنگ ت  اننگیونیه کیه میا  
امروزه شاهدش هستهید و صیدای  
آکسیی ییام را هیید در آورده اسییتد  

شود. فق  کار لشکری کیه    نم  
دستمزدشان ک ا  سه وعیده غیرا  

دهد )و در سالهای ا یهیر    هد نم  
حت  نپردا تم هیمیان دسیتیمیزدهیا  
هد رواج نافته استمد بیر دارائی   

افیزانید.    و هروت بهل گیهیتیهیا می  
گوند کیه از    گزارش آکس ام م  

ن ر در جهاند ن  ن یر بیا    ١٥ هر  
دالر در روز زنیدگی     ٠ درآمدی  

کند. از کار زنان در ونیتینیام    م  
روز و    ٦ ای    گوند که ه یتیه   م  

ساعت بیا دسیتیمیزدی    ١٠ روزی  
کمتیر از نی  دالر در سیاعیت  
کار و برای مالت  مهی یهیاردهیای  
لییهییسییت فییوربییز کییاال تییولییهیید  

  ٩٩ کنند. مارکس در ف یل    م  
ج د او  کاپهتا د )ترجمه جمیشیهید  
هیییادنیییانمد دربیییاره سیییرمیییانیییه  

نونسد: "ونک ه د کشیب کیرد    م  

که در مستعمرات صیاحیب پیو د  
صیییاحیییب وسیییانیییل زنیییدگییی د  

آالت و سانر وسانیل تیولیهید    ماشهم 
بودند مادام که جزء مکیمیل انیم  
چهزها نعن  کیارگیر میزدید آن  
شسص دنگرد آنکه مجیبیور اسیت  
جسد  ود را آزادانه ب روشدد پیهیدا  

 «دار   سییرمیانیه »نشیدهد کسیی  را  

کند. ]بعبارت دنگیر  کشیب    نم  
کرد که سرمیانیه شیهیس نیهیسیتد  
بی ییکیه رابییطیه ]نیا میینیاسییبییت ی  
اجتماع  است که بوساطت اشهیا  

 شود."   برقرار م  
هر کس مکل بهل گهت و راک ی یر  
و غهرهد اگر پول  داشته بیاشید و  

اش    آن را در گییاوصیینییدو   ییانییه 
بگراردد ن  عباس  هید بیر آن  
افزوده نسواهد شدی میگیر انینیکیه  
آن را بعنوان سیرمیانیه در گیردش  
بهاندازد و با انم کیارش بیسیشی   
از کیار کیارگیرانیش را ت یاحیب  

 شود.  
 

تواهح انینیکیه گیردش سیرمیانیه  
چگونه استد و چگونیه نیتیهیجیه  
آ ر پروسه تیولیهید اسیتیسیراج پیو   
بهشتر استد و انم پو  نه حیاصیل  
مییواد  ییام صییر د بیی ییکییه کییار  
کارگر و تغههر و قیابیل اسیتی یاده  
کردن مواد  ام و طبهع  با کیار  
کارگر استد هید  انیم نیوشیتیه  
نهستی اما هیمیان اشیاره بیه کیار  
کارگران ونتنام  و همهیم نی   
نییقییل قییو  از مییارکییس بییانیید را  

 مسئ ه کم  روشم کرده باشد. 
و باال ره هید  انیم نیوشیتیهد نیه  

دارید    تواهیح کیارکیرد سیرمیانیه 
بیی ییکییه در البییالی اشییاره بییه  
نیکیسیری فیاکیتییهیا و واقیعیهییات  
دنهیای امیروزد نیقید جیرنیانیات و  

 یواهینید    مهسسات  است که می  
با زدن سر و ته واقعیهیات دنیهیای  
امییروزد کییل سییهییسییتیید آدمییکییش  

داری را نیجیات دهینید و    سرمانیه 
مسئ ه را به نابرابری در پیردا یت  
مالهات و درآمد " ارج از ا یال "  

 نکسری از افراد  الصه کنند. 
 ٠٥١٧  انونه    ٠٥ 
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تجم  با شکوه بهش از هزار مع ید  
در مییقییابییل سییازمییان تییامییهییم  
اجتماع د ن  هی یتیه اعیتیرا   
قییدرتییمیینیید کییارگییران هییپییکییو در  
اراکد فییرا ییوان پییرسییتییاران بییه  
تییجییمیی  در بییهییمییم مییاه بییرای  
پییهییگییهییری  ییواسییتییهییانشییاند از  
سرتهترهای مهد ا بار و مسیانیل  
 کارگری در ه ته گراشته است. 

 
تجمع دوباره معلمان  -١

بازنشسته و قرار بعدی 
بکهکمکن  ٠٢آنکان بکرای 

 ماه
ه تیه ای کیه گیرشیت شیاهید    

تییجییمیی  اعییتییراایی  بییا شییکییوه  
دنییگییری از سییوی مییعیی ییمییان  
بازنشسته از تیهیران و شیهیرهیای  
مست ب دنگر و بیرای پیهیگیهیری  
 واستهانشان در مقیابیل سیازمیان  
برنامه و بودجه بیودنید. نیکی  از  
صحنه های پر شور در انیم روز  
همراه شدن تعدادی از پرستاران بیا  
مع مان با شعار میا هیمیه بیا هید  
هستهد بود. مع یمیان در انیم روز  
با شعارها و با پالکاردهانی  کیه  
در دسیییت داشیییتییینیییدد صیییدای  
اعترااشیان را بیه زنیدگی  زنیر  
   فقرو به تبعهض و نیابیرابیری  
ب نید کیردنید. " ی  فیقیر چیهیار  
مه هون حقو  میا نیه میهی یهیون"ی  
" رج زندگ  دالرنیه حیقیو  میا  
رنالهه"ی "معهشت منزلت سیالمیت  
حق مس د ماست"ی "بهمه رانیگیان  
حیق مسی ید میاسیت"ی "اگیر مییم  
نبودم تو اون باال نیبیودی"ی "نیظیام  
هییمییاهیینیی  اجییرا بییانیید گییردد"ی  
"نوبست بها پانهم"ی "سی یره  یالی   
دنییگییه صییبییر نییداره"ی از جییمیی ییه  
شعارهای مع مان در انیم تیجیمی   
بییود کییه بییه روشیینیی  بییهییانییگییر  
 واستها و فضای اعتیراایاتشیان  
است. بعالوه ن  پالکیارد قیابیل  
توجه در دست مع مان بازنشیسیتیه  

در انیم روز تیاکیهید بیر  یواسیت  
آزادی اسییمیاعییهیل عیبییدی دبییهییر  
کانون صن   مع مان بود کیه بیا  

سییا  حییکیید در زنییدان اسییت.    ٦ 
میعیی یمییان  یواسییتیار بییاطیل شییدن  
احکام امنهت  صیادر شیده بیرای  
او و هیمیه فیعیالیهیم اجیتیمیاعیی   

 هستند.  
 

بسش قابل توجه دنگر در حرکیت  
اعتراا  مع مان بیازنشیسیتیه در  

دنماه هنگام  بیود کیه    ٠٠ روز  
از مع مان  یواسیتیه شید کیه بیه  
حهات سازمان تامهم واجتیمیاعی   
بییرونیید تییا ده نییمییکیی  نییکیی  از  
معاونهم نوبست  برای آنها سیسیم  
بگوند. در آنجا  واندن قطعینیامیه  
همبستگ  مع مان و تکرار آن از  
سوی جمعهتد سیسینیرانی  نی   
پرسیتیار و تیاکیهید او بیر اتیحیاد  
پرستاران و معی یمیاند و اسیتیقیبیا   
گرم جیمیعیهیت از سیسینیان او بیا  
شعار "ما همه با هد هسیتیهید"د و  
سسنان مع مان بازنشیسیتیه دنیگیر  
از شهرهای مست ب صحنه هیای  
بیییا شیییکیییوهییی  از اتیییحیییاد و  
هییمییبییسییتییگیی  را بییه نییمییانییش  
گییراشییت. در آنییجییا سییسیینییان ده  

نمک  و تهیدنید ایمینی  وی و   
حواله دادن مع مان به میجی یس و  
گیی ییتییم انیینییکییه کییاری از آنییهییا  
سا ته نهستد با  شید میعی یمیان  
روبرو شد.  مع مان بازنشسیتیه بیا  
گراشتم قرار تیجیمی  اعیتیراای   

بهمم جیواب    ٠٦ بعدی  ود برای  
 محکد و در وری به وی دادند.  
مع مان بازنشسیتیه در تیجیمیعیات  
قب    ود نیهیز بیر سیه  یواسیت  
افزانش فوری حقوقها بیه بیاالی  
   فقرد بهمه درمان  کارآمد و  
رانگاند مستومه شیدن امینیهیتی   
کردن آموزش و پیرورش و آزادی  
اسماعهل عبدی و لیغیو تیمیامی   
احکام امنهت  صیادر شیده بیرای  

محمیود بیهیشیتی د عی ی  اکیبیر  
بییاغییانیی  د و کیی ییهییه فییعییالییهییم  

  ٠٠ اجتماعی  شیده بیودنید. روز  
دنماه معی یمیان بیازنشیسیتیه بیرای  
پهگهری انیم  یواسیتیهیای میهید  
 ود به  هابان آمدند.  واستهیای  
مع مان بازنشستد  واسیتیه هیمیه  
مع مان و همه مردم است. از انیم  

  واستها وسهعا حمانت کنهد. 
کارگران هیپیکیو: زنیر بیار سیتید  

 نمهکنهد زندگ  
 

کیارگییران هییپییکییو سییرود  ییوانییان  
دسییت بییه راهییپییهییمییانیی  زدنیید.  
کارگران در ص وفی  فشیرده بیه  
نحو شورانگهزی شیعیار میهیدادنید  

  -"زنر بار ستد نمهکنهد زنیدگی   
  -جان فدا مهکنهد در ره آزادگی  

وای از انیم    -وای از انم وا   
وای ". کیارگییران بیا انیم سییرود  
 ییاطییره روزهییای انییقییالب مییردم  
ع هه دنکتیاتیوری آرنیامیهیری را  

 زنده کردند.   
 
دی کککارگککران  ٠٣روز 

هککککپکککککککککو در ادامککککه 
مککبککارزاتشککان بککا یککک 
راهپیمکایکی در مکقکابکل 
اسکککتکککانکککداری تکککجکککمکککع 

 کردند.
تجمعات اعتراا  بهیش از هیزار  
و سه د کارگر کار انه هیپیکیو  
در اراک هشت روز اسیت ادامیه  
دارد. اعیییتیییراایییات کیییارگیییران  
کار انه هپکو اراک نیمیونیه ای  
از اعترااات قدرتمنید کیارگیری  
است. از جم ه سسنان تکانیدهینیده  
حمهد راا احمدی کارگر هپیکیو  
در نک  از تجمعیات اعیتیراای   
انم کارگران صحنه پیرشیوری از  
انم اعترااات است. حمهید رایا  
با  شد و اعترا  فیراوان فیرنیاد  
برم  آورد و مهگیونید "از بیاتیوم  

شما ترس  ندارمد از زندان تیرسی   
ندارم و ما حقمان را مهسیواهیهید".  
و انم سیسینیرانی  بیطیور واقیعی   
که ر واست کل جیامیعیه عی یهیه  
تییوحییش سییرمییانییه داری حییاکیید  
است. صحبت های حیمیهید رایا  
احمدی حر  د  کارگران هیپیکیو  
و همه کارگران و میردم جیامیعیه  
است. صحبت های او به روشنی   
نشان مهدهید کیه نیقیش نیهیروی  
انتیظیامی د حی یا یت از مینیافی   
سرمانه داری است. نشان مهدهید  
که ح ظ امنهت برای حیکیومیت  
و نهروی انتظام د نعینی  حی یظ  
امنهت سرمانه داران. حمهید رایا  
احییمییدی بییا بییهییانیی  روشییم بییه  
دردهای کل جامیعیه و میعیضیل  
بهکاری جوانان و فقر مردم اشیاره  
دارد. صحبت های حیمیهید رایا  
احمدید حر  د  کارگران هپکیو  
و همه کارگران و میردم جیامیعیه  
است. انم صحبت ها بهانگر حیا   
و هوای جامعه ای که جانش بیه  
لب رسهده و دنگر حاایر نیهیسیت  
به انم توحش و بربرنت تیم دهید.  
مییتییم سییسیینییان او را در زنییر  

 مهسوانهد: 
سخنرانکی حکمکیکد رضکا 
احمدی کارخانه هکپکککو 
در مکککقکککابکککل نکککیکککروی 

 انتاامی
پاس  نهروی انتظام  بیه حیقیو   
بشییر و  ییواسییتییه مییا کییارگییران  
اننست. آقانان نیهیروی انیتیظیامی   
اگر راست مهگونهد بروند اننهیمیه  
مواد مسدر در شهر است را جیمی   
کنهد. زنر دو دقهقه مهشود میواد  
مسدر تهیهیه کیرد. انینیهیا نی   
مشییت کییارگییرنیید کییه پییو  نییان  
شییبییشییان را نییدارنیید. بییازنییهییه  
شس   بیه اسید عیطیارنیان شیده  
اند. چیرا اسیتیانیدار صیدانیش در  
نم  آند. آقای استاندار بیه میردم  
 هانت کردی. اگر انم بسیاط را  

دارند از بیهیعیرایگی  مسیئیولیهیم  
است.  دا شاهد است و بیه جیان  
تنها د ترم و بهه ای که در راه  
دارندد از باتوم شما تیرسی  نیدارم.  
بروند اونم بهیتیر از انیم زنیدگی   
است. همه کار انجات اراک از  
بهیم رفیتیه انید. انینیجیا شیرکیت  
آوانییگییان نشیید. هییپییکییو سییاکییت  
نماند. آوانگان تعطهل شد.شیمیا از  
 انواده هیای آن کیارگیران  یبیر  
دارنیید  صیینییانیی  تییعییطییهییل شیید.  
پیهیشیگیهییری میهیکییردنید. آقیانییان  
نهروی انتظام  که با تیوم  یود  
را برای ما نگاهداشته اید جیوان  
شهر ما کجا کار گیهیر بیهیاوردد  
در هپکو  امنهت را با چیه می   
 واههد برقرار کنهیدد بیا زور  بیا  
بییا تییدبییهییر  تییدبییهییرتییان انیینییسییت   
عیطیارنیان نیکینی یر اسیت. راسییت  
مهیگیونید بیرونید او را بیهیاورنید.  
برای ما شا  و شانه مهکیشیهید   
عیطییارنیان نیکیینی ییر اسییتد گییردن  
کیی یی ییت و میی ییتییسییور اسییت.انییم  
سسینیان بیا کیب زدن کیارگیران  
همراه شد و کارگیران  یطیاب بیه  
نهروی انتظام  گ تند باتیومیتیان  

 را بردارند و بروند. 
 

قضیه در هپکو از چکه 
 قرار است

کییار ییانییه هییپییکییو بییه    ٠٦ سییا   
شس   به نام عیطیارنیان واگیرار  
شد. سپردن کار انجات به بیسیش  
  وص د در عیمیل بیه میعینی   
بازگراشتم دست کارفرمیانیان بیه  
چپاو  و بهکارسازی بیسیشی  از  
کارگران و کشهدن کار بهشتیر از  
گییرده کییارگییران بییاقییهییمییانییده در  
کار انه هاست. کار انیه هیپیکیو  
ن  نمونه بارز آنست. از جیمی یه  

ن  معضیل دائیمی     ٠٦ از سا   
انییم کییارگییران تییعییونییق پییردا ییت  

 دستمزدهاست و در انم مدت  
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 ٨ از صفحه   

  ٥٥ از صفحه  
 کارگران بسهاری به تدرنج ا راج  
شده و شمار کیارگیران شیاغیل از  
بهش از دو هزار کارگر بیه حیدود  
هزار و سه د ن ر کاهیش نیافیتیه  
است. اعترا  کیارگیران هیپیکیو  
به بیهیکیارسیازی هیا و  یطیر از  

مییاه    ٠ دسییت دادن کییارشییان و  
 دستمزد پردا ت نشده است.  

در انیییم میییهیییان نییی  تیییالش  
شوراهای اسالمی  انینیسیت کیه  
اعترا  کارگران به بهکارسیازی  
ها و  یطیر بیهیکیارسیازی هیای  
بییهییشییتییر و تییعییونییق پییردا ییت  
دستمزدهانشیان را تیحیت عینیوان  
 واسیت بیازگشیت کیار یانیه بیه  
بسش دولت  ق مداد کیرده و آنیرا  
دسییتییمییانییه ای بییرای نییزاعییهییای  
درون   یودشیان بیر سیر دولیتی   
بودن نا   وص  بودن کیار یانیه  
تبدنل کنینید. امیا کیارگیران بیه  
کل انم بردگ  و انیم تیعیرایات  
اعترا  دارند و  حق و حقوقشیان  
را مهیسیواهینید. امینیهیت شیغی ی   
مهسواهند. ن  زندگ  انسیانی   

 مهسواهند. 
 

کییارگییران هییپییکییو از او  دنییمییاه  
امسییا  تییا کیینییون بییا بییرپییانیی   
تجمعات پ  درپی  در میحیوطیه  

کار انه پیهیگیهیر  یواسیتیهیانشیان  
هستند. آنها قبل از حضیور وزنیر  
صیینییعییت در اراک در دوازدهیید  
دی ماه نهز در میقیابیل سیازمیان  
  وص  سازی ها تجم  داشتیه  
و نسییبییت بییه وایی  نییابسییامییان  
کار انیه نیگیرانی   یود را ابیراز  
کرده و اعیالم کیرده بیودنید کیه  
اجییازه نییمییهییدهیینیید کییار ییانییه بییه  

 تعطه   کشهده شود.  
 

روزشمکاری از بکیکش از 
یککک هککفککتککه اعککتککراض 
کارگران شکرککت هکپکککو 

 اراک:
دور جدند اعیتیراایات کیارگیران  
هییپییکییو از هییجییدهیید دنییمییاه در  
اعترا  بیه بیهیکیارسیازی هیا و  
 طیر از دسیت دادن کیار یود و  

مییاه    ٠ بییسییاطییرتییعییونییق پییردا ییت  
دستمزد و حق بیهیمیه شیان شیروت  
شد. در انیم روز کیارگیران انیم  
کار انه دست از کیار کشیهیده و  
به سمت شهر راهپهمان  کردند و  
در مهدان میرکیزی شیهیر اراک  
)مهدان شهدام تجمع  اعتراای   
بیر پیا کییردنید. در آنییجییا وقییتیی   
کارگران با ب  توجه  مسئولهیم  
مربوطه روبیرو شیدنیدد بیه نشیانیه  

اعترا  در کب  هابان  وابهیدنید  
و شعار مهدادند: "ههر جا نمهرنید  
همهم جیا هسیتیهیدد میا مینیتیظیر  
مسئیولیهیم هسیتیهید". پیس از آن  
کارگیران هیپیکیو  شیمیگیهیم از  
شانه باال اندا تم مقیامیات دسیت  
انییدرکییارد ت ییمییهیید بییه ادامییه  

  ١٣ اعتراااتشان گیرفیتینید. روز  
دنییمییاه انییم کییارگییران بییه دلییهییل  
حضور نیهیروهیای انیتیظیامی  در  
مقابل شرکت و انینیکیه بیه آنیهیا  
اجازه  روج از شرکیت داده نشیدد  
به اعترا   ود ب یورت تیجیمی   
در محوطه کار انه ادامه دادنید.  
تییجییمییعییات اعییتییراایی  آنییان در  
محوطه کیار یانیه در روز هیای  

ادامیه    ٠٦ و     ٠٠ د    ٠٠ د    ٠٥ 
دنیمیاه کیارگیران    ٠٦ نافت. روز  

هپیکیو در حیالی  شیشیمیهیم روز  
اعترا   ود را آغاز کردنید کیه  
 بر رسهد قرار اسیت در انیم روز  
واعهت انم کار انیه در جی یسیه  
ای که از سوی بیه اصیطیالح "  
ستاد تسههل و رف  موان  تیولیهید  
وزارت صنعتد معدن و تیجیارت"د  
تشکهل شود مورد بیررسی  قیرار  
گیییهیییرد. امیییا کیییارگیییران کیییه  
اعتمادی به انم وعده هیا و انیم  
نییوت جیی ییسییات نییدارنییدد هییمییانیینیید  
روزهای گرشته به اعیتیراایشیان  

ادامییه دادنیید. در ادامییه انیییم  
اعترااات کارگیران در روزهیای  

دنماه نیهیز بیا بیرپیانی     ٠٠ و    ٠٧ 
تجم  در محوطه کار انه پهگیهیر  
 واستیهیانشیان شیدنید. کیارگیران  
اعیالم کیرده انید کیه تیا وقیتی   
طیی ییبییهییانشییان پییردا ییت نشییود و  
واعهت کاری آنان هیبیاتی  پیهیدا  
نییکیینیید بییه اعییتییرااییشییان ادامییه  
 واهند داد. اعترااات قیدرتیمینید  
کارگران هیپیکیو در انیم میدتد  
تجمعات و راهیپیهیمیانی  آنیهیا در  
وس  شهرد انعکا  بسیهیاری در  
مهان مردم  اراک داشیتیه اسیت.  
بدون ش  حضور  انواده هیا در  
انیم حیرکییت اعییتیراایی د قییدرت  
بهشتری به انم اعترااات داده و  
حییمییانییت وسییهیی  مییردم را جیی ییب  
 ییواهیید کییرد.  ییواسییت فییوری  
کیییارگیییران هیییپیییکیییو پیییردا یییت  

 دستمزدهای معوقه است. 
 
فراخوان پکرسکتکاران  -٩

به تجمع سراسری برای 
 دوم بهمن ماه

پرستاران از سیراسیر کشیور بیرای  
پهگهری  واستهانشان بیرای روز  
دوم بهمم ماه به تجم  در میقیابیل  
وزارت بهداشت فرا وان داده انید.  
انم تجم  دراعیتیرا  نسیبیت بیه  

عدم پاسسگون  به مطیالیبیاتشیان  
و قوانهم بیرزمیهیم میانیده و اجیرا  
نشیده از جیمی ییه قیوانییهیم تییعیرفییه  
گییراری  ییدمییات پییرسییتییارید  
مشاغل سیسیت و ارتیقیای بیهیره  
ورید جییانییگییزنیینیی  آنییهییم نییامییه  
پردا ت مبتن  بیر عیمی یکیرد بیا  
قانیون م یوب میجی یسد اجیرای  
ناقص آنهم نامه صالحهت حیرفیه  
ای و ب  توجه  بیه میسیاطیرات  
اجرای برنامه کمی  پیرسیتیاری  
و تدا ل شرح و یانیب انیم دورهد  
عییدم پییردا ییت حییقییو د مییزانییا و  
ااافه كاری كادر درمان و ع ی   
الییسیی ییوص جییامییعییه پییرسییتییارید  

 برگزار  واهد شد. 
از جم ه  واستهای مهد پرستیاران  
که بارها در اعتراااتشیان اعیالم  
کرده اندد افزانش فوری حقوقهیاد  
لغو ااافه کاری های اجیبیارید  
کاهش فشیار کیار بیا اسیتیسیدام  
پرسیتیار میورد نیهیاز د اسیتیسیدام  
پییرسییتییاران پییهییمییانیی د بییاالبییردن  
استاندار بهداشت در بهمارستان هیا  
و میییراکیییز درمیییانییی  اسیییت.  
 واستهای پرستاران مستقهمیا بیه  
استاندارد وا  درمان در جیامیعیه  
مییربییوط اسییت و الزمسییت بییا  
پشتهبان  وسه  ما پاس  گیهیرد.  

 وسهعا اطالت رسان  کنهد.  

 
اراک شییهییر صیینییعییتیی  مییبییارزه و  
اعترا  است در انم شهر صنیعیتی   
در نیی  هیی ییتییه گییرشییتییه چیینیید  

اعترا  مهد کارگری انجیام شیدهد    
تجم  اعتراا  کیارگیران آوانیگیان  

دی ماه در اعیتیرا     ٠٩ اراک در  
میاه    ١٧ به بهکار شیدن از کیار و  

دستمزد پردا ت نشده و حیق بیهیمیهد  
همزمان با  راه پهمان  و اعت ابیات  
مداوم کارگران هیپیکیو انیجیام شیده  
است.  کارگران کیار یانیه آونیگیان  
طی  دو سیا  گیرشییتیه تیجیمیعییات  
مییتییعییددی را در اعییتییرا  بییه  
معوقات مزدی و مشیسیص نیبیودن  

انیدد    شران  ادامه کارشان برپیا کیرده 
دنمیاه صیورت    ٠٩ که آ رنم آن روز  

 گرفته بود. 
جیات شیهیر    آونگان نک  از کار انه 

  ٩ اراک اسیت. انیم کیار یانیه در  
که ومتری شهر اراک واق  شیده و  

اسیت.    افیتیتیاح شیده   ١٩٠٩ در سا   
تولهد اصی ی  انیم کیار یانیه دکیل  

 انتقا  نهرو است.  
کییارگییران آوانییگییان بییه تییعییطییهیی یی   
کشهده شدن کار انه و بهکار شیدن  
از کییار  ییود اعییتییرا  دارنیید.  
کارگران آوانگان  واستار بیازگشیت  
به کار و دستمزدهای پردا ت نشیده  

  ود هستند.  
 

اعترا  کارگران آوانگیان اراک و  
هییپییکییو اراک نشییانییگییر فضییای  
اعترا  محه  های کیارگیری در  
انم شهر صنعت  و فضای شیهیری  
اسیییت کیییه بیییسیییش زنیییادی از  
شهروندانش  انواده های کارگرانی   
هستند که در کیار یانیه هیای انیم  
شهر شاغ ند و ن  میعیضیل هیمیه  
آنیییهیییا عیییدم پیییردا یییت بیییمیییوقییی   

 دستمزدهاست. 
 

راه پهمان  کارگران هپکو در شیهیر  
صنعت  اراک ع هه "ستد" و بیرای  
"آزادگیی " الییگییونیی   از اعییتییرا   
طبقات  کارگران در شرانط  اسیت  
کییه طییبییقییه کییارگییر در انییران در  
مییبییارزه ای مییداوم بییرای بییاالبییردن  
سطح و مهزان دستمزدهای باالتیر از  
   فقرد برای گرفتم حقیو  هیای  
معوقه که در تیعیدادی از میراکیز  
صنعت  و کیار یانیه هیا بیهیش از  
نکسیا  و بیهیشیتیر حیقیو  هیانشیان  
پردا ت نشدهد برای جی یوگیهیری از  
ا ییراج و بییهییکییارسییازی و انییمیینیی   

 شغ   و جان د در مبارزه اند.    
 

بر بستر شکا  طبقاتی د بیر بسیتیر  
بیاالرفیتیم  یودآگییاهی  سیهیاسی  ی  
طبقات د بیر بسیتیر انیدو یتیه هیای  
آموزنده در راه مبارزه و اعیتیرا  و  
تمکهم نیکیردن بیه وای  میوجیودد  
طبقه کارگر و کیارکینیان جیامیعیه  

وارد دوره جدندی شده اند. با وجیود  
تمام انم پهیشیروی هیاد و عی ید بیه  
موج ناراانت  های گستیردهد امیا  
راه های بس دشیوار و سینیگیهینی   
برای تغیهیهیر بینیهیادی و پیانیه ای  
حاکمهت کینیونی د دسیتیهیابی  بیه  

تشکل های مسیتیقیل کیارگیران و  
بقدرت رسهدن حیزب کیمیونیهیسیتی   

 کارگراند در راه است.    
 نسان نودننهان  

 ١٩٣٠ بهمم    ١ 
 ٠٥١٧  انونه    ٠٥ 
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تککقککدیککم بککه کککارگککران 

 نساجی در سنندج 
   ١٩٠٩ دنماه  

اعت اب ن  جینی  اسیت بیا  
همه ت سهیهیا و میرارت هیای آن  
اما با انم وجود اعیتی یاب جشیم  
کارگران استد اعت اب میدرسیه  
 انقالب است. زنده باد اعت اب.  

مقدمه: اعت ابات کیارگیرید و  
از جم ه اعیتی یابیات میعی یمیان و  
پرسیتیاراند بیطیور قیابیل تیوجیهی   
گسترش نافته است و اعیتی یاب  
به پدنده مهم  در جامعه تیبیدنیل  
شده است. اما ت ق  از اعتی یاب  
باند عیو  شیود. اعیتی یاب را  
بیانید بیه صیدر مسیائییل جیامیعییه  
کشییانیید و هییمییراه بییا کییارگییران  
اعت اب  جامعیه را بیه حیرکیت  
درآورد. اعت ابات نبانید مینیزوی  
بماند و نگرش سنت  از موقعهیت  
کارگیر و میطیالیبیات کیارگیر و  
اعییتیی ییاب کییارگییر و رهییبییران  
کارگری بیانید بیه نیقید کشیهیده  
شود. شاند طیرح انیم مسیالیه ده  
سا  قبل چینیدان میوایوعیهیتی   
نداشتد عم   نیمی  نیمیودد امیا  
امروز فاکتورهای مهم  به نی ی   
کارگران عو  شیده اسیت. انیم  
فاکتورها را بانید شینیا یت و بیه  
ن   اعت ابات کارگری بیه کیار  

 گرفت.  
 

اگییر چییه در شییرانیی  فییعیی یی   
اعیییتییی یییابیییات عیییمیییدتیییا حیییو   
 واستهای اقیتی یادی و بیهیبیود  
شران  کار و دسیتیمیزد و غیهیره  
استد اما هر کس که اعیتی یاب  
مهکند مهداند که هرگونه بهیبیود  
جییدی در زنییدگییهییش در گییرو  
سرنیگیونی  جیمیهیوری اسیالمی   
است. اعت ابهون میهیدانینید و در  
انییم تییردنییدی نییدارنیید کییه زمییان  
اعت اب با  واستهای مستقیهیمیا  

سییهییاسیی  مییکییل آزادی زنییدانییهییان  
سهاس د لغو همه قوانهیم ایدزند  
لییغییو حییجییاب اجییبییارید جییدائیی   
مرهب از دولیتد حیق تشیکیل و  
اعییتیی ییاب و دهییهییا  ییواسییت  
سراسری مبارزه عموم  هید فیرا  
 واهد رسیهید. هیمیهیم کیارگیران  
زورشان برسد قطعنامه اعت ابیات  
سراسری شان را با انم  یواسیتیهیا  
 واهند نوشت و اعت اب بیعینیوان  
ن  اهرم مهد انقالب به  یدمیت  
گرفته  واهد شید و کیمیر ر نید  
سرمانه داران را  واهد شیکیسیت.  
بنابرانم هد  اعت ابیات در دوره  
های مست یب میتی یاوت اسیت و  
اقیدامییات میتیی ییاوتیی  در دسییتییور  
اعت اب قرار میهیگیهیرد. بیعیالوه  
موقیعیهیت و اهیمیهیت کیار یانیهد  
سابقه مبارزات  کارگیراند تیعیداد  
کارگراند ترکهب کارگراند طیو   
زمیان نی  اعیتی ییابد عیکییس  
العمل کارفرما و دولیت و دهیهیا  
فاکتور دنگرد به هر اعتی یاب و  
نوت اقدامات  که باند در دسیتیور  
قرار گهرد ون گ  هائ  مهدهید.  
اما ع هرغد انم گوناگون د وجیوه  
اسیاسیی  اعییتی ییابیات مشیتییرک  
اسییت. امییروز اعییتیی ییاب اهییرم  
مبارزات حق ط بانیه میردم بیرای  
بییهییرون کشییهییدن گییوشییه ای از  
مطالبات بحق آنها از ن  مشیت  
م تسورد کارفرما و دولتد اسیت.  
اما اککر قرنب بیه اتی یا  هیمیهیم  
اعت ابات هد سهاس  میهیشیونید.  
حییکییومیییت بییه طییرفییداری از  
کارفرما و بیرای جی یوگیهیری از  
گسترش اعت اب و سرانت آن بیه  
سانر بسشها د یالیت میهیکینید و  
اعت اب را سهاس  مهیکینید. بیا  
د الت دولت پیهیروزی اعیتی یاب  
هد به ن  پهیروزی سیهیاسی  و  
عقب راندن دولت تبدنل میهیشیود.  
حییتیی   ییواسییتییهییای مسییتییقییهییمییا  
سیهیاسی  مییانینید تیوقییب تیهیدنیید  

ییییمییییانیییینییییدگییییان نییییا آزادی   ن
دسییتییگییهییرشییدگییان هیید بییه سییانییر  
 واستها ااافه میهیشیود. و انیم  
داستان تقرنیبیا هیمیه اعیتی یابیات  

 امروز است.  
 

تجارب اعت ابات مسیتی یب بیانید  
به همه منتقل شودد سازمانیهیابی   
اعت ابات باند بهتر و کیاری تیر  
شودد انعکا  اعیتی یابیات بیانید  
وسهعتر شود و همبستگ  با آنیهیا  
همه گهر شود. اعت اب میدرسیه  
انقالب اسیت و بیانید ارتیقیا پیهیدا  
کند و ج وتر و جی یوتیر رود. انیم  
متم به همهم منظور نوشتیه شیده  
اسییت و امییهییدوارم بییتییوانیید مییورد  
اسییتیی ییاده فییعییالییهییم و رهییبییران  
اعت ابات قرار گیهیرد. انینیرا هید  
اایافیه کینیید کیه در سییالیهییای  
گرشته بسهاری از اعت یابیات و  
اعترااات کارگری در انیران را  
از نییزدنیی  دنییبییا  کییرده امد  
مسییئییولییهییت سییازمییانییدهیی  و  
هماهنگ  چندنم کمپهم جهیانی   
در دفییات از انییم اعییتییرااییات و  
حقو  و مطالبات کارگران داشتیه  
امد و انینیهیا و بیونی ه اعیتی یاب  
کارگران نسیاجی  کیردسیتیان در  
سیینیینییدج را کییه از نییزدنیی  و  
روزمییره دنییبییا  مییهییکییردم حییاوی  
درسهای گرانیبیهیائی  بیرای میم  
بود. انم نیوشیتیه از نیکیطیر  بیر  
اسییا  انییم تییجییارب و از طییر   
دنگر در نقد بسهاری از سنتهیای  
رانج در جینیبیش کیارگیری انیران  
نوشته شده است. اعیتی یاب امیا  
پههیهیدگی  هیا و جینیبیه هیای  
بسییهییار دنییگییری هیید دارد کییه  
امهدوارم در فیرصیتی  دنیگیر بیه  
آنها بپردازم. همهم جا از فیعیالیهیم  
کارگری تقااا مهکینید کیه در  
انتقا  تجارب  یودشیان کیوتیاهی   

 نکنند.  
 

 سه محور مهم اعتصاب: 
قطعا   قان و فقدان آزادی عیمیل  
کارگران و فعالیهیم کیارگیری و  
نهز تر  از دست دادن شیغیل در  
شییرانییطیی  کییه بییهییکییاری بییهییداد  
مهکند و کار قراردادی و فیقیدان  
انمینی  شیغی ی د دالنیل میهیمی   
برای محدود ماندن اعیتی یابیاتد  
بکار نه تادن تمام مکانهیزمیهیائی   
کییه نیی  اعییتیی ییاب را جیی ییو  
مهبردد عم   نشدن و نا میحیدود  
ماندن مهزان حیمیانیت هیاد دسیت  
نزدن به اقیدامیات رادنیکیا  تیر و  
غهره اسیت. امیا هیمیانیطیور کیه  
اشاره کردم سنتهای حاکید نی   
دلهل مهد انم محدودنتیهیا اسیت.  
سنتیهیائی  کیه میحی یو  نی   
تارن  طیوالنی  اسیتد و قیدم بیه  
قییدم بییانیید نییقیید شییود و کیینییار  
گراشته شود تیا حیا  و هیوائی   
تازه بر جنیبیش کیارگیری حیاکید  

 شود.  
در انران موقع  که به اعتی یاب  
فییکییر مییهییکیینییهیید سیینییتییا مییبییارزه  
مستقهد کارگیر و کیارفیرمیا در  
کار انهد سازمانده  اعیتی یابد  
مطالباتیشد تیقیسیهید کیار میهیان  
فییعییالییهییم اعییتیی ییاب و رهییبییران  
اعتی یاب و سیانیر جینیبیه هیای  
مربوط به انم مساله بیه ذهینیمیان  
 طور مهکند. سانه شیوم  ی یقیان  
دهها ساله چنان بر محهی  هیای  
کییارگییری حییاکیید بییوده اسییتد  
آزادی بهان و میطیبیوعیات چینیان  
سرکوب شیده اسیتد حیمیانیت از  
مییبییارزات هییمییدنییگییر بییا چیینییان  
جرانم  پیاسی  گیرفیتیه اسیت و  
بعالوه تیر  از دسیت دادن کیار  
چنان گسترده اسیتد کیه حیتی   
اجازه فیکیر کیردن چینیدانی  بیه  
رهبران و فعالهم اعت ابیات نیداده  
است. امروز فاکتورهائ  به نی ی   
مبارزه کارگر عو  شده است و  
نیییه تییینیییهیییا سیییازمیییانیییدهییی  و  

تاکتهکهای هیر اعیتی یاب بیانید  
بهبودهای جدی پهدا کندد ب یکیه  
دو محور مهد دنگیر بیانید میورد  
توجه رهبران و فعالهیم اعیتی یاب  
قییرار گییهییرد. سییه مییولیی ییه مییهیید  
اعت اب را به شرح زنیر میهیتیوان  

 دسته بندی کرد:  
سیییازمیییاند میییطیییالیییبیییات و    -١ 

 تاکته  های اعت اب  
مط   کردن افکار عمومی     ٠ 

دا ل و  ارج و تبدنیل اعیتی یاب  
 به ن  مساله دا  در جامعه  

ج ب همبستگ  بیسیشیهیای    ٩ 
 مست ب مردم با اعت اب  

 
سازمان، مطالبات و  -١

 تاکتیک های اعتصاب: 
آماده کردن توده کارگراند تقسهید  
کار در مهان رهیبیران و فیعیالیهیم  
اعتی یابد تینیظیهید  یواسیتیهیای  
اعت اب و قطعنیامیه اعیتی یابد  
بسهج کارگران و جی یوگیهیری از  
تیی ییرقییه در مییهییان آنییهییاد رابییطییه  
نمانینیدگیان کیارگیران و رهیبیران  
اعت اب با توده کارگرد میجیمی   
عمیومی  و شیرنی  شیدن کیل  
کییارگییران در تییمییام ت ییمییهییمییات  
مربوط به اعت ابد  نک  کیردن  
توطیئیه هیا و تیهیدنیداتد اتیسیاذ  
تیاکییتییهی  هییای بییمییوقی  بییرای  
پهشروی و ح یظ ابیتیکیار عیمیلد  
کشهدن اعیتی یاب بیه تیجیمی  و  
تییظییاهییرات و انییجییاد صیینییدو   
اعت اب جنبه هیای میهیمی  از  
ن  اعت اب است که بیه آنیهیا  

 مهپردازم.  
 

مککجککمککع عککمککومککی عککامککل 
مهمی در جکلکوگکیکری از 
تکککفکککرقکککه در مکککیکککان 

 کارگران است: 
 

 اعتصاب مدرسه انقالب است
 به بهانه يک اعتصاب
 اصغر کريمى           بخش اول 
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 ٥٥ صفحه  

  ٥٤ از صفحه       
انجاد ت رقیه در میهیان کیارگیران  
تیالش هیمیهیشیگی  کیارفیرمیا و  
دولت است. تطمهی  و تیهیدنید دو  
ابزار مهد انجاد ت رقه انید. قیدرت  
کییارگییران در اتییحییاد آنییهییا و در  
متشکل شدن آنها اسیت. میجیمی   
عموم  مهمترنیم  یر  میتیحید  
نگیاهیداشیتیم کیارگیران در طیو   
اعت اب و قبل و بیعید آن اسیت.  
کییارگییران میینیی ییرد را راحییت تییر  
مهتوان ترساند و نا تطمیهی  کیرد.  
مجم  عموم  قیدرت کیارگیران  
را به آنها نشان مهدهد و بیه آنیهیا  
روحهه و اعتماد بینی یس میهیدهید.  
ن س جم  شدن زنر ن  سقیب و  
بح  کردن و ت یمیهید مشیتیرک  
گرفتم چنان قدرت  به کیارگیران  
مهدهد که نهروی آنها را چنیدنیم  
برابر مهکند. در مجم  عیمیومی   
موان  مقابیل کیارگیران تیوایهیح  
داده مهشود و بیرای از پیهیش پیا  
برداشتم آنها چاره جوئ  مهشیود.  
در جییرنییان انییم بییحییکییهییا تییوده  
کارگران در کل نیقیشیه شیرنی   
مییهییشییونیید و بییرای اجییرای آن  
آمیادگیی  پییهییدا میهییکیینیینیید. انییم  
مکیانیهیزم بیه کیارگیران آمیوزش  
مهدهدد امکان د الت مهدهدد بیه  
ابییهییامییات و سییواالتشییان جییواب  
مهدهد و موجب تیحیکیهید اتیحیاد  
مهشود. در مجم  عموم  نقشیه  
های کارفرمیا و دولیت را بیانید  
تواهح داد و راه  ینیکی  کیردن  
آنرا به بح  گراشت. اننجا نیقیش  
کارگران پهشیرو تیعیهیهیم کینینیده  
است که به تیوده کیارگیران افیق  
بدهندد راه پهشروی را نشان دهینید  
و راههای  نیکی  کیردن تیوطیئیه  
هائ  که ع هه اعت اب مهیشیود  
را مییورد بیحیی  قییرار دهیینیید. در  
مجم  عموم د نمانندگان نتهجیه  
مراکره بیا کیارفیرمیا و دولیت و  
نحوه بر ورد  ودشیان را گیزارش  
مهدهندد راههای پهشنهادی شیان  
را به بح  مهیگیرارنید و انیم بیه  
کییارگییران امییکییان مییهییدهیید کییه  
شنا ت بهشتیری از نیمیانینیدگیان  
پهدا کنندد توصهه هیای  یود را  
با آنها در مهان بگرارندد  طیراتی   
که متوجه نیمیانینیدگیان اسیت را  
بشیینییاسیینییدد هییرجییا الزم بییاشیید  

نمانندگان را نقد کینینیدد آنیهیا را  
ت ییحییهییح کیینیینییدد و هییروقییت  
 واستند نیمیانینیده ای را عیو   
کنند. نمانندگان مو ب انید کیه  
گیییزارش دقیییهیییق میییراکیییره را  
بالفاص یه در میجیمی  عیمیومی   
کارگران به اطالت آنها بیرسیانینید.  
ت مهد گیهیری بیانید در میجیمی   
عمومی  کیارگیران و بیر اسیا   
توافق عمومی  کیارگیران اتیسیاذ  
شییود. مییجییمیی  عییمییومیی   ییر   
اتییحییادد  ییر  مییتییشییکییل شییدند  
 ر  ت مهد جمع د  ر  قیوی  

 تر شدن است.  
 

عالوه بر انیمد اتیکیا بیه میجیمی   
عموم  فشار بر نیمیانینیدگیان را  
کاهش مهدهد و بار مسئولهیت را  
بر دوش توده کارگران میهیانیدازد.  
نک  از حیقیه هیای میدنیرنیت و  
مقامیات دولیتی  انیم اسیت کیه  
نمانندگان را بترسیانینید و تیهیدنید  
کنند و وادارشان کنند که بیرونید  
و اعت اب را تمام کنینید. پیاسی   
نمانندگان باند ارجیات مسیالیه بیه  
مجم  عموم  کیارگیران بیاشید.  
انم رابیطیه نیمیانینیدگیان بیا تیوده  
کییارگییر را بسییهییار مسییتییحییکیید  
مهکینید. گیاهی  میوقیعی  کیه  
تهدند و تطمه  نمانینیدگیان میوهیر  
واق  نمهشودد توطئه ع یهیه آنیهیاد  
شانعه ع هه آنیهیا و بیدنیام کیردن  
آنییهییا شییروت مییهییشییود. مییجییمیی   
عموم  و طرح انم توطئه ها در  
مجم  عمومی  بیه افشیای انیم  
تییوطییئییه هییا کییمیی  مییهییکیینیید.  
کارگیران در اجیتیمیات اسیت کیه  
جرات و شهامت بهشتری از  یود  
بروز مهدهند و بر ادامه اعتی یاب  
تییا تییحییقییق  ییواسییتییهییای  ییود  
پافشاری میهیکینینید و میعیمیوال  
موقع  کیه  یواسیتیشیان بیرآورده  
نشده به پانان دادن اعت یاب رای  
نسواهینید داد. در صیورتی  کیه  
نمانندگان  بدون تیوافیق میجیمی   
عییمییومیی  ت ییمییهیید بییه پییانییان  
اعت اب بگهرندد مجم  عمومی   
باند ت مهد آنهیا را بیاطیل اعیالم  
کند و آنها را در مجم  عمیومی   
مورد باز واست قیرار دهید و در  
صورت لزوم     مسئولهت کینید.  
در ن  کالم اعت اب امر هیمیه  

کییارگییران اسییت و هییمییه آحییاد  
کارگیر بیانید در هیمیه چیهیز آن  

 شرن  باشند.  
مطالبات اعتصاب باید 
 روشن و مکتوب باشد: 

هر اعت اب  مطالبات مشس ی   
دارد که الزم است  ه ی  صیرنیح  
و روشم بهان شود. مناسیب تیرنیم  
حالت انم اسیت کیه در میجیمی   
عموم  به بح  گراشته شود تیا  
همه نا تعداد هرچه بیهیشیتیری از  
کارگران حو  آن میتیحید شیونید.  
باند آنها را روی کاغیر آوردد در  
قطعنامه نوشتد به کارفیرمیا داد  
و رونییوشییت را بییه رسییانییه هییا و  
افییکییار عییمییومیی  داد. افییزانییش  
دسییتییمییزدد  ییواسییت بییرگییردانییدن  
کییارگییران ا ییراجیی د پییردا ییت  
دستمزدهای معوقهد الیغیای کیار  
قییراردادی و اسییتییسییدام رسییمیی   
کارگیران قیراردادی و پیهیمیانی د  
بهبود بهداشت و انمینی  میحیهی   
کارد غرای گرم نا که هت بیهیتیر  
غییراد بییهییمییه بییهییکییاری و دهییهییا  
 واست رنیز و درشیت دنیگیر در  
جرنان اعت ابات مطرح میهیشیود.  
انیینییهییا کیید و بییهییش  ییواسییت  
کیییارگیییران در هیییمیییه میییراکیییز  
کارگری است و به همهیم عی یت  
طرح روشیم آن و انیتیشیار آن بیه  
گسییتییرش آن و جیی ییب تییوجییه و  
حمانت دنگران کم  میهیکینید.  
اما عالوه بر  واستهای مشسیص  
حت  االمکان بیانید  یواسیتیهیای  
پانه ای مکیل حیق تشیکیلد حیق  
اعت ابد حق قراردادهای دسیتیه  
جمع  و آزادی بیهیان را هید در  
کنار  یواسیتیهیای روزمیره طیرح  
کرد. طبعیا نی  اعیتی یاب در  
ن  کار انه نیمیهیتیوانید بیه انیم  
 واستهای پانه ای برسد امیا بیه  
جا افتادن و توده گهر شیدن آنیهیا  
کم  میهیکینید و کیل طیبیقیه  
کارگر را حو  آن متحد میهیکینید  
و ارتقا مهدهد. اننها  واستیهیائی   
است که در سطح بهم الم    نهیز  
بعنوان حقو  پانه ای و ابیتیدائی   
کارگران برسمهت شینیا یتیه شیده  
است. در جرنان کمیپیهیم جیهیانی   
دفییات از کییارگییران نیی ییت در  

د  ٧٦ تا فروردنم    ٧٠ ماههای آذر  

در جیرنیان کیمیپیهیم بیرای آزادی  
محمود صالح  فعیا  کیارگیری  

و در جیرنیان    ٧٣ از سقز در سا   
دهها کمپهم کوچ  و بیزر   
که در دفات از کارگران انیران در  
سطح بهم الم    صورت گیرفیتیه  
است صدها اتیحیادنیه بیزر  در  
سراسر جیهیان  یواهیان بیرسیمیهیت  
شنا ته شدن انم مطالیبیات بیرای  
کارگران در انیران شیده انید. انیم  
 واسیتیهیا هید اکینیون در میهیان  
فعالهم کارگری در انران وسیهیعیا  
شیینییا ییتییه شییده اسییت و دولییت  
براحت  نمهتواند صرنحا اعتی یاب  
را غهرقیانیونی  اعیالم کینید. جیا  
دارد که در کنار سانر  واسیتیهیاد  
در اطالعهه ها و بهیانیهیه هیاد در  
قطعنامه ها و طیومیارهیا دائید و  
دائد تکرار شود و بیه ذهینیهیت و  
 ودآگاه  هر کارگیری تیبیدنیل  

 شود.  
 

حقو  روزهای اعتصکاب 
 را مطالبه کنیم: 

 واست حقو  روزهای اعیتی یاب  
نییکیی  از  ییواسییتییهییای بییحییق  
کارگران است. کارگران نسیاجی   
کردستان در انم زمیهینیه الیگیوی  
در شان  از  یود ارائیه دادنید و  
حقو  بهش از دو ه ته اعیتی یاب  
را به مدنیرنیت و دولیت تیحیمیهیل  
کردند. انم کارفیرمیا و دولیت و  
سودجوئ  آنها است که کارگیران  
را وامهدارد بیرای احیقیا  حیقیو   
 ود بجنگند و اعت اب کینینید.  
بنابرانم حقو  روزهای اعیتی یاب  
به گردن همیانیهیا اسیت. کیارگیر  
حییق دارد اعییتیی ییاب کیینییدد و  
کیارفیرمیا میو یب اسییت حیقییو   
روزهای اعت اب را به کیارگیران  
بدهد. بینیابیرانیم  یواسیت حیقیو   
روزهییای اعییتیی ییاب نییکیی  از  
 واسته های هر اعت یابی  بیانید  

 باشد.  
اگر فعالین ککارگکری را 
دسککتککگککیککر کککردنککد چککه 

 میکنیم: 
با دستگهری کارگراند اعتی یاب  
وارد فاز جدندی مهشیود و هیمیه  
چییهییز تییحییت الشییعییات آن قییرار  
مهگهرد. شران  بسیهیار دشیواری  

انییجییاد مییهییشییود. دولییت رهییبییران  
اعییتیی ییاب را گییرفییتییه اسییت و  
کارگیران در شیرانی  دشیوارتیری  
قرار مهگهیرنید و در حیالی  کیه  
نماننده ای نیدارنید بیانید درمیورد  
ادامه اعت اب برای  واسیتیهیای  
 ییود و مییبییارزه بییرای آزادی  
کارگران ت مهد گیهیری کینینید.  
دستگهری فعالهم و نیمیانینیدگیان  
کارگران ن   طیر هیمیهیشیگی   
اعت اب اسیت. امیا اگیر  یوب  
کار کنهد مهتوانهد اننرا بیه نی   
شکست سهیاسی  بیزرگی  بیرای  
حکومت و نی  پیهیروزی بیرای  
کیارگیران تییبیدنیل کیینیهید. نیی   
و ه ه کارگران پهشرو انیم اسیت  
که از شروت اعتی یاب کیارگیران  
را برای مقاب ه متحد و نکپیارچیه  
در برابر چینیهیم شیرانیطی  آمیاده  
کیینیینیید تییا درصییورت بییروز انییم  
مسییالییه از آمییادگیی  بییر ییوردار  
بییاشیینیید. نییمییانیینییدگییان و رهییبییران  
اعت اب را نباند تنها گراشیت و  
معموال تنها گراشته نیمیهیشیونید.  
باند بالفاص ه برای آزادی فیوری  
آنها دست به کار شد. تولهد بیانید  
تیییمیییامیییا  یییوابیییانیییده شیییود تیییا  
دستگهرشدگان به مهان کیارگیران  
بازگردند. همزمان باند نماننیدگیان  
دنگری ج و به تندد اگیر امیکیان  
تجم  و انیتیسیاب نیمیانینیده بیرای  
کارگران نبیاشید بیه شیهیوه هیای  
مس   تری باند کسان  هیدانیت  
مبارزه را در دست بگهیرنید.  یبیر  
دسییتییگییهییری فییورا بییانیید تییوسیی   
فعالهیم کیارگیری بیه هیمیه جیا  
اطالت داده شود. تجم  اعتراای   
در مقابل ادارات دولیتی  و زنیدان  
بعنوان اولهم اقدام باند در دسیتیور  
قییرار گییهییرد. حییکییومییت از انییم  
وحشت دارد و اگیر پیافشیاری و  
اتحاد کارگران را بیبیهینید عیقیب  
میهینیشیهینید. هیمیسیران کیارگییران  
دستگهرشده و  انواده هیای آنیهیا  
باند به مهدان بهانندد میردم شیهیر  
را بییانیید  ییبییر کییرد و کییمیی   
 واستد کیارگیران سیانیر میراکیز  
کارگری را به کمی  طی یبیهیدد  
بییه سییازمییانییهییای کییارگییری در  
سطح جهان نیامیه داد و حیمیانیت  

  واستد حزب کمونهست  
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 ٥٦ صفحه   

  ٥٣ از صفحه  
کیارگییری و رادنییو و تیی ییونییزنییون  
انترناسیهیونیا  را فیورا در جیرنیان  
گراشت. حزب در چنهم شرانطی   
بالفاص ه شروت بیه سیازمیانیدهی   
کمپیهیم فشیرده و بیهیم الیمی ی ی   
مهکینید. اگیر انینیکیارهیا انیجیام  
شییودد دسییتییگییهییری رهییبییران و  
نمانندگان بشدت به ارر دولت و  
کارفرما مهشود. نیهیروی بسیهیار  
بهشتری در حمانیت از کیارگیران  
در دا ل و  ارج بسهج مهشوند و  
فشار بسهار  ردکینینیده تیری بیه  
دولت وارد  واهید آمید. واقیعیهیت  
انییم اسییت کییه اگییر جییمییهییوری  
اسالم  بداند که میمیکیم اسیت  
کارگران به انیم اقیدامیات دسیت  
بزنند حت  به فیکیر دسیتیگیهیری  

 کس  نمهافتد.  
 

ن  نکته مهد دنگرد کیارگیران  
دستگهرشده را باند فورا با اسید و  
رسد بیه چیهیره هیای مشیهیوری  
تبدنل کرد. فورا اسامی  کیامیل  
و عکس دستیگیهیرشیدگیان را در  
نامه ها و فیرا یوانیهیا بیانید درج  
کرد. تاههر چنهیم فیرا یوانیهیائی   
قیابیل میقیانسیه بیا فیرا یوانیهییای  
ک   و نامشسص نهیسیت. نی   
روحهه محافیظیه کیار و سینیتی   
وجود دارد که بقهیه کیارگیران را  
از انینیکیار میهیتیرسیانید. انینیطیور  
استدال  میهیشیود کیه جیمیهیوری  
اسالم  با انینیکیار شیدت عیمیل  
بهشتری نشان مهیدهید و امینیهیت  
آنها بهشتر به  طر میهیافیتید. انیم  
استدال  اشتباه مطی یق اسیت. انیم  
نیی   یی  فییکییری مییعییهییم در  
بر   سازمانهای سهاس  و نیهیز  
بر   فعیالیهیم کیارگیری اسیتد  
بشدت به ارر کارگیران اسیت و  
باند مورد نقد قرار گهرد و بیرای  
هیمیهیشیه کینیار گیراشیتیه شیود.  
مع وم نهست چرا فعالهم جینیبیش  
های دنگرد فعالهم جیرنیانیات دو  
 ردادی و ناسهونالهسیت و غیهیره  
باند بالفاص ه در سیطیح دا یل و  
بهم الیمی ی ی  میطیرح شیونید امیا  
کارگر منزوی و گمینیام بیمیانید.  
انم ت کر را طبقات دنگر بیه میا  
حیییقییینیییه کیییرده انییید. بیییر ییی   
سازمانهای سهاس  بارها و بارهیا  

ع هه ما تب هغ کرده انید کیه میا  
بییا انیینییکییار امیینییهییت رهییبییران  
کارگری را به  طیر میهیانیدازنید.  
اما تجربه هیمیهیشیه  یال  انینیرا  
نشان داده است. اگر اسید و رسید  
فعالهم کارگری در سقز به دنیهیا  
اعالم نمهشدد انم درجه از حمانیت  
صییورت نییمییهییگییرفییتد فییعییالییهییم  
کارگری در انزوا و ب  اطیالعی   
مردم و سیازمیانیهیای کیارگیری  
مورد میحیاکیمیه و تیحیت فشیار  
بشدت نهشتری قرار مهگرفتنید و  
چیه بسییا کییه اکیینییون در زنییدان  
مهیبیودنید. رهیبیران کیارگیری را  
باند همه بشناسندد با اسد و رسید  
و عکس بشناسندد بیانید عیکیس  
رهبران اعتی یاب روی هیر در و  
دنیواری بیاشید. انیم بیه نی یوذ و  
محبوبهت آنها و میوقیعیهیت آنیهیا  
کم  مهکند و ات اقا تیهیدنید و  
دستگهری آنها را بسهیار مشیکیل  
مهکند. انم بدان میعینی  نیهیسیت  
کییه اگییر رهییبییران و فییعییالییهییم  
کارگری شینیا یتیه شیده بیاشینید  
دنییگییر  ییطییر از سییر آنییهییا رفیی   
مهشیود.  یطیر هیمیهیشیه هسیتد  
بییرای هییرکییس کییه دسییت بییه  
اعترا  مهزند هست. مساله انیم  
اسییتییکییه اوال بییا انیینییکییار  ییطییر  
دستگهری کمتر مهشود و هیانیهیا  
در صیورت دسیتیگیهیری کیارگیر  
سرشنا  و بان یوذ بیهیشیتیر میورد  
حمانت جامعهد طبیقیه کیارگیر و  
سازمانهای کارگری و نهادهیا و  
سازمانهای مدافی  حیقیو  انسیان  
قرار مهگهرد و حیکیومیت نسیبیت  
به او دسیت بیه ع یاتیر حیرکیت  
مهکینید و بیرای آزادنیش تیحیت  
فشار بسهار بهشتری قرار دارد تیا  
کارگر ناشنا . و باال یره آزادی  
کارگران را باند به تجم  و جشیم  
تبدنل کردد از آنها با ح قیه هیای  
گیل اسیتیقیبیا  کیرد و انینیرا بیه  

 پهروزی بهشتر تبدنل کرد.  
 

جبهه مقابل ما همیه تیالیشیش را  
مهیکینید کیه رهیبیران کیارگیری  
گمنام بمانند. طبقه کارگیر آنیهیا  
را نشناسدد مردم شیهیر و کشیور  
آنها را نشینیاسینیدد سیازمیانیهیای  
کارگری از آنها ب   بر بیاشینیدد  
قهافه آنها در اذهان مردم نیبیاشید.  

حت   انواده های  ود کیارگیران  
آنها را نشنیاسینید. میهیدانینید کیه  
آدمهای گیمینیام نی یوذ کیمیتیری  
دارندد و در صورت دستگیهیری و  
ا راج کمتر کسی  بیه داد آنیهیا  
مهرسد. طبقه حاکد همه تالیشیش  
را مهکند تیا کیارگیر میوقیعیهیت  
اجتمیاعی  حیقیهیری در جیامیعیه  
داشییتییه بییاشیید. بییهییسییود نییهییسییت  
روزنامه ها هد زمانهکه از حیادهیه  
مییحییهیی  کییار و مییر  چیینیید  
کارگر  بر مهدهند حیتی  نیام و  
نشان آنها را اعیالم نیمیهیکینینید و  
عکس آنهیا را درج نیمیهیکینینید.  
مییهییسییواهیینیید مییا  ییودمییان هیید  
 ودمان را حقهر و غهیر میهید بیه  
حساب بهاورند. انگار بر پهیشیانی   
مان نوشته اند که ما فق  نی   
نهروی کار هستهد که اجهیر شیده  
اند تا در کار انه جان بیکینیهید و  
به هروت دنگران بهیافیزائیهید و بیه  
همهم هد باند قانی  بیاشیهید. بیانید  
نشان دههد که دوره انم تی یکیرات  
گرشته است. که طبیقیه کیارگیر  
دارد جانیگیاه و مینیزلیت  یود را  
مهشناسدد همه اننها را میهی یهیمید  
و به آن اعترا  دارد. انم نیکی   
از مهمترنم مسیائی ی  اسیت کیه  
کارگران پهشرو بیانید میورد نیقید  
قرار دهنید و انیتیظیار کیارگیر از  
 ودش و موقعهت اش در جامیعیه  
را باال ببرند. هیر می یتیسیوری از  
طبقه حیاکید کیه جیانیش را بیه  
 دانش تس هد مهکنید )کیه البید  
به ن ر بعدی داده شود!م با آب و  
تاب اعالم مهشود و مراسمش در  
رسانه ها در بو  و کرنا مهیشیود.  
انییم کییارگییر اسییت کییه حییتیی   
موقع  که بیسیاطیر سیودجیوئی   
کارفرما دستش قط  میهیشیود و  
نییا جییانییش را از دسییت مییهییدهیید  
کوچکترنم ارزش  بیرانیش قیائیل  
نییهییسییتیینیید. اکییکییرا حییتیی  اسیید  
کارگران  که در حهم کیار جیان  
مهبازند جیائی  اعیالم نیمیهیشیودد  
روزنامه ها گاه  در گوشیه ای  
از روزنامه مهنونسند و مهگونینید  
هییونییت آنییهییا روشییم نییهییسییت.  
کارگری که به انم بیهیحیرمیتی   
معتر  نباشد بیه وای  میوجیود  
تمکهم مهکنید. وقیت آن رسیهیده  
است که به انم فرهینی  نیورش  

ببرند و آنرا در هد بشکنهد. همیهیم  
روحهه است که مهسواهد رهیبیران  
کارگران هد ب  نام و نشان باقی   
بمانند. مه هونها بار در گیوشیمیان  
کرده اند کیه آدمیهیای میهیمی   
نهستهد. فق  برای تولهید و سیود  
رساندن به دنگران م هد هسیتیهید.  
 ودمان هد بیاورمیان شیده اسیت.  
بییانیید قییاطیی  و مییحییکیید بییا انییم  
فرهن  طبیقیه حیاکیدد کیه در  
مهیان  یودمیان هید رسیو  داردد  
درافتاد. به انم مساله که طیبیقیه  
کارگر ب  هونت استد رهبیرانیش  
را کس  نمهشناسدد مطیالیبیات و  
مسائ شاند اعیتی یاب و میبیارزه  
شییان فییقیی  بییه دا ییل کییار ییانییه  

 مربوط مهشود باند پانان داد.  
 

تاکتیک جدید رژیم در 
تککهککدیککد و فشککار بککه 
نمایندگکان و فکعکالکیکن 

 اعتصاب: 
واقعهت انم اسیت کیه جیمیهیوری  
اسالم  در سالهای ا هر بسیوبی   
فهمهده است که اگر کارگران را  
دستگهر کینید و در زنیدان نیگیه  
داردد چنان فشیاری در دا یل و  
در سییطییح بییهییم الییمیی یی یی  بییه او  
 واهند آورد که او را مجیبیور بیه  
عقب نشیهینی  میهیکینینید و انیم  
برای ر ند گران تمام مهیشیود. از  
انم نظر تجربه دستگهری فعالیهیم  
کارگری در سیقیز بسیهیار گیونیا  
است. بیعید از نی  هی یتیه زنیر  
فشار مبارزه مردم و همسران آنیهیا  
و زنر فشار جیهیانی  میجیبیور بیه  
آزادی آنها شد و میردم بیا حی یقیه  
های گل از آنها استقبا  کیردنید.  
با توجه به انم مساله ا هیرا ر نید  
به روش دنگری روی آورده اسیت  
که انم سهاست را نهز باند در هید  
شکست. اکنون رهبران اعتی یاب  
و فییعییالییهییم کییارگییری را بییرای  
مییییدت کییییوتییییاهیییی د مییییکییییال  
چندساعیتد بیازداشیت و تیهیدنید  
مهکنند تا بترسانینید و در عیهیم  
حا  کمپهن  هد شیکیل نیگیهیرد.  
بییه انییم مسییالییه نییهییز بییانیید بییا  
هیوشییهیاری تییمیام بییر یورد کییرد.  
اشتباه فاحیش و  یطیرنیاک انیم  
اسییت کییه مییواییوت مییسیی یی   

نگهداشته شود که بدون تردند بیه  
شکست  برای کیارگیران تیبیدنیل  
مهشیود. فیعیالیهیم دسیتیگیهیرشیده  
گاه  اننطور استدال  میهیکینینید  
که اگر مواوت را ع ن  کنینیدد  
وزارت اطالعات فشار بیهیشیتیری  
به آنها  واهد آورد. امیا واقیعیهیت  
عییکییس انییم اسییت. مییسیی یی   
نگهداشتم مساله باعی  میهیشیود  
که ارگانهای سیرکیوب و وزارت  
اطالعات با سهولت و بیدون تیر   
از اعییییتییییرا  کییییارگییییران و  
اعترااات جهان  فشار و تیهیدنید  
را ادامه دهنید و کیارگیری کیه  
مییورد تییهییدنیید قییرار گییرفییتییه بییه  
تنهائ  از پس آنها برنم  آنید. و  
مییمییکییم اسییت بییتییدرنییج ادامییه  
فشارها او را محافظه کار کینیدد  
قدرت مقاب ه را از دست بیدهید و  
در هد بشکند و انم اربه ای بیه  
فیییعیییا  کیییارگیییری و میییبیییارزه  
کارگران  واهد بیود. بیه هیمیهیم  
دلهل وزارت اطیالعیات کیارگیران  
دستگهرشده را تهدند مهکنید کیه  
ماجرا را جائی  بیازگیو نیکینینید.  
ر ند بسوب  مهداند که با ع ینی   
شدن میوایوت فشیار روی ر نید  
شروت مهشود و انم سهیاسیت نیهیز  
در هد مهشکند. ن س انینیکیه در  
مییقییطیی  کیینییونیی  دسییتییگییهییری  
طوالن  مدت فعالهیم کیارگیری  
در دستیور ر نید نیهیسیت حیاصیل  
تحمهل شکست های پ  در پی   
به ر ند است. و انم درس  اسیت  
برای فعالیهیم کیارگیری کیه بیا  
ع نی  کیردن میوایوتد امیکیان  
مییبییارزه جییمییعیی  و گسییتییرده در  
دا ل و در سطح جهان  را انیجیاد  
کنند. کاف  است دو بار ر ند و  
وزارت اطییالعییاتییش را در انییظییار  
عموم وادار به عقب نشهن  کنهید  
تا برای دستگیهیری نی  فیعیا   
کارگری بهیش از نیکیبیار فیکیر  
کند. و انم قبل از هرچهز و ه یه  
فعالهم کارگری است که اکیهیدا  
از مس   نیگیهیداشیتیم میوایوت  
اجتباب کنند. اننیرا هید بیانید در  
نییظییر گییرفییت کییه مییسیی ییی   
نگهداشتم مساله مط قا فشیار را  
از روی فیعیالیهیم کیارگیری کید  
 نمهکندد برعکسد ر ند به ادامه  
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 ٥٢ صفحه 

 
فشار و تهدند امهدوار میهیشیود و  
آنرا به سانر فعالهم کارگیری هید  

 گسترش مهدهد.  
 قطعنامه: 

قییطییعیینییامییه ای کییه مییطییالییبییات  
کارگران را به روشن  طرح کینید  
کم  مهکند تا اوال همه میردم  
بجای  بر دست دوم و نیاروشیمد  
به روشن  و دقت از  یواسیتیهیای  
کارگران مط   شوندد  واستیهیای  
اصیی یی  کییارگییران تییحییت تییاهییهییر  
نوسانات و ات اقات  که در جرنیان  
اعییتیی ییاب صییورت مییهییگییهییرد و  
 واستهای جیدنیدی کیه میطیرح  
مییهییشییود قییرار نییگییهییرد و سییانییر  
بسشهای طبقه کارگر و مردم بیه  
سهولت بتوانند بیا حیمیانیت از آن  
 واستها همبستگ  شان را نشیان  
دهند. به عالوه در جیرنیان تیهیهیه  
قطعنامیه و ت یونیب آن میجیمی   
عموم  تشکهل مهشیود و هیمیه  
کییارگییران در تییعییهییهییم روشییم  
مطالبات شرکت مهیکینینید و در  
انم پروسه است کیه  یواسیتیهیای  
مییورد تییوافییق کییارگییران مییطییرح  
مهشود. چنانهه امکیان میجیمی   
عمومی  و ت یونیب قیطیعینیامیه  
نباشدد و نا همه کارگران بیه هیر  
نحو نتوانند پای قطعنامیه ای را  
امضییا بییگییرارنییدد جییمییعیی  از  
کارگران مهتوانند با همهم امضیا  
فرا وان  تههه کننید و مینیتیشیر  
کنند. مهد انم استکه  یواسیتیهیا  
فوری و روشیم بیه گیوش میردم  

 برسد.  
 

بکه صککنککدو  اعککتککصککاب 
 احتیاج داریم: 

فاکتور مهم  که مهتواند نی   
اعت اب را به شکست بیکیشیانید  
فقر و نهاز مال  شدنید کیارگیران  
است. اعت ابات طیوالنی  میدت  
دارد افزانش م  نابد و صینیدو   
اعت اب اهمهت بیهیشیتیری پیهیدا  
مهکینید. کیارگیران پیس انیدازی  
ندارند که بیرای طیوالنی  میدت  
بدون دستمزد در اعیتی یاب بسیر  
برند. صندو  اعت اب وسه ه ای  
برای تامهم مال  کارگران بیونی ه  
در اعییتیی ییابییات طییوالنیی  مییدت  

اسییت. صیینییدو  اعییتیی ییاب بییانیید  
شماره حساب رسم  داشته بیاشید  
که مردم بتوانینید کیمی  هیای  
 ود را به آن وارنز کنینید. طیبیعیا  
باند مردم را به اشکیا  میسیتی یب  
به آن فیرا یوان داد.  یانیواده هیاد  
کمهته های حمانت و غهیره بیانید  
حو  صندو  دسیت بیه فیعیالیهیت  
بزنند. تجیربیه کیارگیران نسیاجی   
سیینیینییدج نشییان داد کییه ادارات  
دولت  در انجاد صنیدو  و اجیازه  
قانون  آن کارشکن  میهیکینینید.  
درافتادن با اداره کیار و افشیای  
آن  ییود عییرصییه ای از مییبییارزه  
کارگران است و کیار بیزرگیتیری  
در دسییتییور کییار کییارگییران قییرار  
مهدهد. میمیکیم اسیت عیده ای  
فکر کنینید حیا  کیه اداره کیار  
اجازه تشکهل صندو  نیداده اسیت  
پیییس درسیییت کیییردن صییینیییدو   
شکست  یورده اسیت. بیرعیکیس  
 ود انم مساله را باند به عیرصیه  
اعترا  و افشاگری تبدنل کیرد  
و انجاد ن  صنیدو  بیا شیمیاره  
حساب را به آنها تیحیمیهیل کیرد.  
ن  نامه نا اعالمهه اعیتیراای   
و پسش آن  یود بیاعی  میهیشیود  
انده صندو  در سطح شیهیر و در  
مهان سانر کارگران جا بیهی یتید و  
توجه همه را بیسیود جی یب کینید.  
اعییالم انییم مسییالییه کییه پییو   
کییارگییران و حییقییو  روزهییای  
اعت ابشان را نیمیهیدهینید و جی یو  
حمانت مردم برای تامهم زنیدگی   
کارگران در روزهای اعت یاب را  
هد مهسواهند بگیهیرنیدد میهیتیوانید  
عامل همبستگ  بیهیشیتیر بشیود.  
ن س کشمکیش بیر سیر صینیدو   
باع  شهرت پهدا کیردن صینیدو   
مهشود. اما در عهم حا  همزمیان  
با انم تالشها بانید در هیر میحیل  
کار و دانشگاه و مح ه ای میردم  
را به انجاد شعبه های صندو  و  
جم  آوری کم  مال  تشیونیق  
کییرد. بییانیید سییرا  بییسییشییهییای  
مست ب مردم شهر رفت و از آنیهیا  
کم   واست. کیمی  میالی   
جم  آوری شیده بیه نیمیانینیدگیان  
کیییارگیییران داده میییهیییشیییود و  
نمانندگان در میجیمی  عیمیومی   
گزارش دقهق آنرا به اطالت عیمیوم  
کارگران مهرسانند تا ج و ابهیام و  

پاپوش دوزی ع هه آنیهیا و غیهیره  
گرفته شود. انجاد صندو  عیالوه  
بر کم  به حل معیضیل میالی   
از نظر سهاس  نیهیز میهید اسیت.  
انم ن  اقدام میبیارزاتی  اسیت.  
تییعییداد بییهییشییتییری در اعییتیی ییاب  
شییرنیی  مییهییشییونیید و انییم  ییود  
شییا  یی  از مییوفییقییهییت نیی   

 اعت اب است.  
 

تکککعکککیکککیکککن مکککهکککلکککت و 
الککتککیککمککاتککوم هککم الزم 

 است: 
کارگران در میقیابیل ت یمیهیمیات  
کارفرما باند عکس العمل بموقی   
و مناسب نشان دهنید. اعیتی یاب  
طوالن  میدتد اعیتی یابی  کیه  
چنید روز نیا چینید هی یتیه طیو   
بکشدد امیکیانیات زنیادی بیرای  
کییارگییران فییراهیید مییهییکیینییدد بییه  
کارفرما و دولیت فشیار زنیادی  
وارد مهکندد به کارگران امیکیان  
مییهییدهیید کییه هییمییبییسییتییگیی  و  
پشییتییهییبییانیی  گسییتییرده ای از  
اعت اب  یود سیازمیان دهینید و  
کل شهیر نیا بیسیشی  از طیبیقیه  
کییارگییر در انییران و در سییطییح  
جهان  را به حمیانیت از  یود بیه  
مهدان آورنید. امیا در عیهیم حیا   
اگییر نییقییشییه روشیینیی  مییقییابییل  
کییارگییران نییبییاشیید مییهییتییوانیید بییه  
فرسوده شدن آنها مینیجیر شیود و  
در چیینییهییم شییرانییطیی  تییالش  
کارفیرمیا و دولیت بیرای انیجیاد  
شیکییا  در میهییان کییارگیران بییه  
موفقهت برسد. انم و ه ه رهیبیران  
کارگری و کیارگیران پیهیشیرو و  
سییوسییهییالییهییسییت اسییت کییه بییرای  
اعت اب نیقیشیه داشیتیه بیاشینیدد  
گامهای بعد را روشم کنندد آنیرا  
با سانر کارگران در مهان گیرارنید  
و همه را برای اجرای انیم نیقیشیه  
آماده کنینید. تیعیهیهیم میهی یت و  
التهماتوم دادن به کارفیرمیا نی   
بییسییش اییروری هییر اعییتیی ییاب  
است. حیتی  زمیانیهیکیه امیکیان  
ن  اعیتی یاب طیوالنی  میدت  
فراهد نهست باند مه تی  تیعیهیهیم  
کرد و التهماتوم داد که چنیانیهیه  
در عییر  مییهی ییت مییعیهیینیی  بییه  
 واستهای کیارگیران رسیهیدگی   
نشود دست به اعیتی یاب میجیدد  

 واهند زد. در جیرنیان اعیتی یاب  
طوالن  نهیز انیم حیهیاتی  اسیت.  
ف  المکل در شیروت و نیا میکیال  
روز دوم اعت اب کیارگیران بیانید  
التهماتوم بدهند که چنانهه مکیال  
 ر  دو روز به  واستیهیای آنیهیا  
رسهدگ  نشود دست بیه حیرکیت  
دنییگییری  ییواهیینیید زد. مییعییمییوال  
حرکت تندتری. میکیال دسیت بیه  
راهپهمائ  از محیل کیار یانیه بیه  
مییرکییز شییهییر نییا مییقییابییل ادارات  
دولت   واهند زد. در طیو  انیم  
سه روز قطعا دولیت و کیارفیرمیا  
دست بکار مهشوند تیا کیارگیران  
را آرام کنندد سرکوب کینینیدد بیا  
وعده و وعهدهای تو ال  فیرنیب  
دهند و غهره. کارگران نیهیز بیانید  
با تمام قوا  ود را بیرای عیمی ی   
کردن تهدند  یود آمیاده کینینیدد  
مردم و سانر کیارگیران را بیا یبیر  
کننید و فضیای شیهیر را بیرای  
اقدام  یود آمیاده گیردانینید. انیم  
فیاکیتیور میهیمیی  بیرای  ینیکیی   
کردن توطئه عی یهیه آنیهیا  یواهید  

 بود.  
در جییرنییان اعییتیی ییاب کییارگییران  
نساج  سهمهم اصی یهیان در سیا   

کارگران دست به راهپهیمیائی     ٧٣ 
زدنیید و مسییهییر راهییپییهییمییائیی  را  
طیوری انیتیسیاب کیردنید کیه از  
مقابل بر   دنیگیر از کیار یانیه  
های رنسندگ  و بافندگ  کیه  
مشکالت و  واستهای مشابیهی   
داشتند عبور کنند. به کیارگیران  
سانر نساج  ها اطالت داده بیودنید  
و آنها با رسهدن کارگران سهیمیهیم  
دست به حیمیانیت از آنیهیا زدنید.  
بسش  از نقشه مهتواند انم بیاشید  
کییه مییکییال روز سییوم اعییتیی ییاب  
کییارگییران اعییتیی ییابیی  بییه سییانییر  
مراکز کارگری گیزارش دهینیدد  
عدم رسیهیدگی  بیه  یواسیتیهیای  
 ود را مطرح کینینید و  یواهیان  
حمانت آنها شوند. اننها کارفیرمیا  
و دولت را بشدت هراسان مهیکینید  
و فشار بزرگ  برای عقب رانیدن  

 آنها  واهد بود.  
 ه   وقتها ات یا  میهیافیتید کیه  
کارگران اعت اب   ود قیادر بیه  
سییازمییان دادن راهییپییهییمییائیی  و  
تظاهرات نیهیسیتینید. انیم و یهی یه  
 انواده هاد سانر کارگران و میردم  

شهر است که دست به تیجیمیعیات  
اعتراا  بزنند و امیر کیارگیران  
اعت اب  را به ج و سیو  دهینید.  
تجم  اعیتیراای  و راهیپیهیمیائی   
فییاکییتییور بسییهییار مییهییمیی  بییرای  
تحمهل شکسیت بیه کیارفیرمیا و  
دولییت و نییکیی  از مییهییمییتییرنییم  
ابزارهای اعترا  ما اسیت چیون  
از گسترش آند از پهوستیم میردمد  
از ن رت مردم میهیتیرسینید. حیتی   
مییوقیی  مییراکییره نییمییانیینییدگییان بییا  
کارفرما و میدنیرنیت بیانید تیالش  
کینیهید تیا تیوده کیارگیران پشییت  
درهای مراکره اجتمات کنند. انیم  
پشتیوانیه میهیمی  بیرای میراکیره  
است. انم اعیالم آمیادگی  بیرای  
حرکت های تندتر است و عیامیل  
فشییاری از طییر  کییارگییران در  
مییقییابییل کییارفییرمییانییان در طییو   
مراکره است. میعیمیوال هیمیراه بیا  
کارفرما و مدنیرنیت نیمیانینیدگیان  
اداره کییار و حییتیی  نییهییروهییای  
انیتیظیامی  و غیهیره هید شیرکییت  
مهکینینید تیا دسیت بیاال داشیتیه  
باشندد در میقیابیل کیارگیران هید  
باند نهروی  ود را پشیت درهیای  
سالم مراکره جم  کنند تا فشیار  

 و تهدند را  نک  کنند.  
اشتباه بزرگ  است که در جیرنیان  
اعت اب به انتیظیار بینیشیهینیهید و  
نقشه ای برای پهشبرد اعیتی یاب  
و فشار بهشتیر بیه طیر  میقیابیل  
نداشته باشهد. انم باع  میهیشیود  
کییه ابییتییکییار عییمییل بییه دسییت  
کارفرما و دولت به تد. تیهیدنیدهیا  
کار  ود را بکندد تی یرقیه انیجیاد  
کنندد فرنب دهند و اعتی یاب را  
بشکنند. کیارگیران میرتیب بیانید  
نقشه داشته باشند و ابتکار بیسیرج  
دهند. کارفرما باند هرروز شیاهید  
سر برآوردن ن  فشار تازه باشید.  
امروز همسران به میهیدان بیهیانینیدد  
فردا از چینید میرکیز کیارگیری  
دنگر حیمیانیت کینینیدد روز بیعید  
سازمانهای کارگری پشتیهیبیانی   
کنندد ن  روز مساله در چینید  
رسانه مطرح شودد و روز دنگیری  
راهپهمیائی  صیورت گیهیرد و نیا  
دانشجونان ن  دانشیگیاه کیاری  
در انم زمهنه انجیام دهینید. بیانید  

 توجه داشت که جبهه مقابل  
 

 ٥٥ از صفحه          
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 کار یا بیمه بیکاری حق مسلم مردم است! 
 دست مزدوران حکومت از زندگی دستفروشان کوتاه

 
بشییدت شییکیینیینییده اسییت. از  
نکطر  دولت هراسان است کیه  
مبادا اعت اب طوالن  شود و  
بییه سییانییر مییراکییز کییارگییری  
کشهده شودد طیوالنی  شیود و  
به مواوع  در جامعه تبیدنیل  
شودد سیازمیانیهیای کیارگیری  
وارد عمل شوند و رسانه ها بیه  
آن بپردازنیدد و اعیتی یاب کیل  
جامعه را متیوجیه  یود کینید.  
کارفرما نهز میهیتیرسید کیه بیا  
 وابهدن تولهد مشیتیرنیهیانیش را  
از دست بدهدد کیار یانیه هیای  
دنگر قرارداد با او را لغو کنینید  
و بییازار را از دسییت بییدهیید.  
مهترسد که اعت اب طیوالنی   
شود و تیولیهید بیرای روزهیای  
زنادی بسوابد و ایرر کینید و  
قدرت رقابیتیش پیائیهیم بیهیانید.  
اننها و دهیهیا مشیکیل دنیگیرد  
باع  مهشود جبهیه میقیابیل از  
کارگران بترسد. انم فاکتور را  
بیانیید دنید و بیه حسییاب آورد.  
حت  در اوج تیهیدنیدد آنیهیا در  
وحشییت دائیید بسییر مییهییبییرنیید.  
مهمتر اننکه آنیهیا از میردمی   
که اعت ابهون را مورد حمانیت  
قرار مهدهند مهتیرسینیدد حیتی   
اگر مردم بیه  یهیابیان نیهیامیده  
باشند.  یود را میورد  شید و  
ن رت مردم مهبیهینینید. احسیا   
مهکنینید در حی یقیه میحیاصیره  
مردم هستند و انیم فیاکیتیورهیا  
آنها را شکننده مهکند. رهیبیران  
اعت یاب و کیارگیران پیهیشیرو  
باند انم فاکتورها را ببهینینید و  
به کیارگیران تیوایهیح دهینید.  
کارگران باند در تمیام روزهیای  
اعت اب احسا  برتری روحی   
و حق بجانب  کینینید. در انیم  
زمییهیینییه رو کییردن تییقیی ییبییات  
کارفرما و حقه های میدنیرنیت  
در جرنان اعتی یاب نیهیز نی   
فاکتور بسهار مهد برای  یورد  

 کردن و عقب راندن او است.  
 ادامه دارد....... 

دولت موافقت  ود را میبینی  بیر  
بییازپییس گییهییری النییحییه اصییالح  
قانون کار از مج س اعالم نیمیوده  
است. تا همهم جا برای کارگیران  
انران که ماه هیا درگیهیر میبیارزه  
برای حر  ک   انم النحیه اید  
کارگری تر از  یود قیانیون کیار  
بودندد ن  موفقهت و پیهیشیروی  
ای در میییهیییدان میییبیییارزات و  
اعییتییرااییاتشییان و تییکییهییه گییاه  
مییحییکییمیی  بییرای رسییهییدن بییه  
مطالبات دنگر از جم ه بیرداشیتیم  
قانیون کیار فیعی ی  و تیدونیم و  
ت ونب و به اجرا گراشتیم نی   
قییانییون کییار مییدرن و مییتییضییمییم  
تأمهم تمام  یواسیتیه هیای  یود  
م  باشد. اما نباند بیه انیم حید  
از اعالم     عقب نشهن  که بیا  
شییرط و شییروط هییمییراه اسییت  
راانت داد و اکیتی یا کیرد. بیا  
وجود اننکه وزارت کیار تیم بیه  
بازگرداندن النحه از مجی یس داده  
است ول  در ج سه کارگروه سیه  
جییانییبییه میی یی ! )نییمییانیینییدگییان  
نهادهای اید کیارگیری تیحیت  
عیینییوان نییمییانیینییدگییان کییارگییرید  
نییمییانیینییدگییان کییارفییرمییانییان و  
نمانندگان دولتممقیررشیده تیاپیس  
ازبییازگشییت اصییالحییهییهدکییمییهییتییه  
مشیتیرکی  تشیکیهیل شیود وانییم  
گییروه هیییای مییی ییی  )پسیییونییید  
فرنبکارانه م   بیه تیازگی  بیه  
سه جانیبیه گیری اایافیه شیدهم 

دنمانندگان  ود را انیتیسیاب وبیه  
انییم کییمییهییتییه مییعییرفیی  کیینیینیید  
تااصالحهه به شکیل سیه جیانیبیه  
وبییاحضییورهییمییه شییرکییای ایید  
کیییارگیییری میییورد بیییررسییی  و  

 کارشناس  قراربگهرد. 
 

از نییظییر مییا کییارگییران کییل  
محتوای النحه مرکور بیا شیدت  
بهشتری نسیبیت بیه قیانیون کیار  
موجود در ادنت با مینیافی  میا  
است و بانید بیدون هیهیر قیهید و  
شرط  م غ  و مستومه گیردد.  
انم  واست همه کارگران از روز  
او  برمیال شیدن  یبیر آن تیوسی   
اتحادنه آزاد کارگیران انیران بیوده  
است. توافق عیوامیل رنیاکیار در  
نهادهای اد کیارگیری بیر سیر  
تشکیهیل کیمیهیتیه مشیتیرک بیا  
نمانندگان کیارفیرمیانیان و دولیت  
که سرانشان مانینید میحیجیوب و  
جیی ییودار زاده در کییمییهییسییهییون  
اجتیمیاعی  میجی یس میوافیق بیه  
ت ونب رساندن النحه در سکیوت  
 یبییری بیودنیید و امییروز بیعیید از  
رسوائ  ای که به همهیم  یاطیر  
به بار آورده انیدد  سیت نیهیسیب  
مسالب النحه اصالح قانیون کیار  
به  یود می  گیهیرنیدد اسیتیمیرار  
همان جانگاه رناکارانه اسیت کیه  
م   واهند امم محکید کیردن  
موقعهت بیه  یطیر افیتیاده  یودد  
 واست به حق کیارگیران میبینی   

بر لغو کی ی  النیحیه را تیا حید  
بازی دادن انم عوامل فرنبکار و  
اعما  تیغیهیهیرات جیزئی  تیقی یهیل  

 دهند. 
 

سیییردمیییداران نیییهیییادهیییای اییید  
کیارگیری حییاال عیقیب نشیهینیی   
دولت را ب  شرمانه نتهجیه نیامیه  
نگاری های  ود به وزارت کیار  
جار م  زنند و در تقالی کسیب  
مشیروعیهیت از جیانیب کیارگییران  
هستند. اننها که امروز جار می   
زنند انم موفقهیت حیاصیل نیامیه  
نگاری های آنان اسیتد هیمیانیهیا  
هسییتیینیید کییه بییا سییکییوت  ییود  
مج س و دولت را بیرای ت یونیب  
انم النحه همراه  می  کیردنید.  
از همهم حاال وعیده بیه سیکیوت  
کشیییانیییدن کیییارگیییران در ازای  
اندک تغهیهیری را می  دهینید.  
رنییاکییارانییه بییه نییمییانیینییدگیی  از  
کارگران اعالم آرامش فیکیری و  
آسودگ   ها  و  یانیه نشیهینی   

 م  کنند. 
 

ما کیارگیران اعیالم می  دارنید  
فرنبکاری و رنیاکیاری کسیانی   
که امروز ب  شرمانه و به عیبی   
در تقالی آونستم مدا  فشیار بیر  
 ییروج النییحییه از کییمییهییسییهییون  
اجتماع  به گردن  ود هسیتینیدد  
بهش از آن حیدی عیهیان گشیتیه  
است که بتوانینید هیهیر کیارگیر  

حت  کد تجربه ای را به حمانیت  
از  ود قان  کنند. آنها زنر فشیار  
مبارزات و اعتیراایات کیارگیران  
نییاچییار بییهد بییه اصییطییالح نییامییه  
نگاری شدند و گستیرش هیمیهیم  
مییبییارزات مییطییمییئیینییا جییانییگییاه و  
موقعیهیتیشیان را بیه میراتیب بی   

 هبات تر  واهد کرد. 
 

کیییارگیییران انیییران زمیییانییی  آرام  
 واهند گرفت کیه بیه  یواسیتیه  
هانشان برسند. با وجود بیهیکیاری  
و فقر ده هیا میهی یهیونی دحیاشیهیه  
نشهن د کیودکیان کیارد کیارتیم  
 واب  و گور واب  که هیمیگی   
از تبعات بهکاری هستنیدد وجیود  

درصیید کییارگییران    ٣٥ بییهییش از  
شاغل دارای قراردادهای میوقیت  
و عیییدم امییینیییهیییت شیییغییی ییی د  
دستمزدهای چهار بیرابیر زنیر ی   
فییقییرد نییداشییتییم حییق اعییتییرا د  
اعت اب و انجاد تشکل مستیقیل  
از دولت و نیداشیتیم نی  قیانیون  
کار کیه ایمیانیت کینینیده رفی   
موان  ذکیر شیده بیاشیدد دلیهی ی   

 برای آرامش وجود ندارد. 
 

 جوانمهر مرادی 
 

 ٣٠ دی    ٩٥ 
 
 

بازگشت الیحه اصالح 
 قانون کار کافی نیست

 جوانمیر مرادی  
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امییا اگییر مییارکییس در مسییائییل  
شس   اش بداقبا  بود )در انیم  
دوران بییدبییسییتیی  هییای دنییگییری  
برانش پهش آمدمد در چشید انیداز  
انییقییالبیی  اشد هییرگییز بییانییدازه  

 وش بیهیم    ١٠٦٧ سالهای بعد از  
نبود. همانطور کیه پیهیش بیهینی   
کرده بودد بحران اقت ادی جیدنید  

ای را در    هییای انییقییالبیی    جیینییبییش 
سراسر جهان بیوجیود آورد. الیغیاء  

داری در آمییرنییکییا و آزادی    بییرده 
سییرفییهییا در روسییهییه حییادتییرنییم  

بیانسیت    مسائ   شیدنید کیه می  
فورا حل شوند. انگ ستیان بیور وا  
مییجییبییور بییود کیی ییهییه میینییابیی  و  
امکانات  یود را در میبیارزه بیا  
شورشهای وسهی  در هینید بیطیور  
فشرده بکار گهرد. اروپای غربی   
نهز در شران  غ هانی  بسیر می   

 برد. 
 

بر   سیئیواالت را    ١٠٤٠ انقالب  
بییدون پییاسیی  بییجییا گییرارده بییود.  
انتالها ب ورت متحد نشده بیاقی   
ماند. بسش بزرگ  از سیرزمیهیم  

اش در دست اطرنش باقی     شمال  
میانیید. مییجیارسییتیان بیه کیمیی   
سرنهزه روس  در هد کوبیهیده شید  
و دوبیاره بیا زنیجیهیر بیه اطیرنییش  
مییتیی ییل شیید. آلییمییان ب ییورت  
انبوه  از ق مروهای کوچ  و  
بزر  شاهیزادگیان و پیادشیاهیان  
بییاقیی  مییانیید و در آن پییرو  و  
اطرنش بیرای کسیب بیاصیطیالح  
هیی مییونیی  در اتییحییادنییه انییاالت  
آلماند بطور مدام مشغو  جینی   

 و نزات بودند. 
 

اعیییتیییرا  و    ١٠٠٠ در سیییا   
هییای انییقییالبیی  در تییمییام    جیینییبییش 

کشورهای اروپای غیربی  بیطیور  
هیمیه جیانییبیه آغیاز شیده بیودنیید.  
مسائل حل نشده قیدنیمی  دوبیاره  
به پهش کشهده شیدنید. در آلیمیان  
بار دنگر تالشهائ  بیرای وحیدت  

رسهدنید. میبیارزه بیهیم    بظهور م  
حزب  که  واستار آلیمیان بیزر   

بود و بیرای اتیحیاد تیمیام آلیمیاند  
کیوشیهید و    منجم ه اطیرنیش می  

حییزب "آلییمییان کییوچیی " کییه  
 ییواهییان انییم بییود کییه پییرو   

ای بیاشید کیه تیمیام انیاالت    نقطه 
آلماند بجز اطرنش بدور آن میتیحید  

 شوندد هنوز در جرنان بود. 
در انتالها بطور مشابهی  بیهیداری  
آما  می ی  صیورت گیرفیت. در  
فییرانسییه وحشییت عییمییومیی  سییا   

ونیییرانییی  بسیییهیییاری از    ١٠٠٧ 
شییرکییتییهییا و مییهسییسییات بسییهییار  
بزر  را بدنبا  داشت و به طیور  
 اص بر روی صنان  نساج  اهیر  
گراشت.  یورده بیور وازی آغیاز  
به ابیراز نیارایائی  نیمیود. تیوان  
جدندی نهز از جانب سازمیانیهیای  
انیقییالبی  زنییرزمیهیینیی  نشییان داده  

شد. جینیبیش کیارگیری کیه    م  
پس از شیکیسیت  وئیم در حیا   

  وصا در بسیش    –نابودی بود  
 –سا تمان و تههه اهاهیهیه  یانیه  

زندگ  نونن  نافت. روسهه نیهیز  
با نی  سی یسی یه شیکیسیتیهیای  
تجاری عظهد در مسیکیود اولیهیم  

اش را    داری   غسل تعمهد سیرمیانیه 
درنافت نمود و تیازه شیروت کیرد  
لنگان لنگان راه رفرمهای لهیبیرا   

 را بپهماند.  
 

دولتهاد و قبل از هیمیه نیاپی یئیوند  
برای اننکه  ود را از مشیکیالت  
دا    برهانندد کوشیهیدنید تیا بیا  
نیمیانشیات زر  و بیر  داری در  
زمهنیه سیهیاسیت  یارجی  تیوجیه  
مردم  ود را مینیحیر  نیمیانینید.  

د  (Orsini)فعالهتهای ارسیهینی   
  ١٠٠٠ انقالب  انتالهائ  در سیا   

به ناپ ئون نادآور شید کیه پی یهیس  
هییمییهییشییه قییادر مییطیی ییق نییهییسییت.  
ناپ ئیون میجیبیور شید نیارایائی   
عموم  را مورد توجه قرار دهید.  
برای از بهم بردن روحهه انیقیالبی   

های کارگرد نیاپی یئیون شیعیار    توده 
مترق  رهاسازی انتالیهیا از نیو   
اطیییرنیییش را بیییرافیییراشیییت. وی  

هییائیی     بییالفییاصیی ییه مییوافییقییتیینییامییه 

د  (Cavour)مس ی  بیا کیاوور  
وزنر پادشاه ساردنم منعقید کیرد.  
نقش  که ساردنم در انتالها انی یا  

کردد شبهه به نقش پیرو  در    م  
 آلمان بود. 

در حالهکه مطبوعات رسیمی  بیا  
هانشان میهیکیوشیهیدنید    ناوه سرائ  

نشان دهند که مسئی یهد مسیئی یه  
مییتییحیید سییا ییتییم انییتییالییهییاسییتد  

ای کیه نیاپی یئیون بیر    موافقتنامیه 
مییبیینییای آن قییو  داده بییود بییه  
ساردنم کم  نماندد میحیتیوای  
کیییامیییال میییتییی یییاوتییی  داشیییت.  
محتوانش نه اتحاد انتالهاد بی یکیه  
توسعه ساردنم بود که به آن قیو   
لمباردی و ونهز داده شده بود. در  
ازاء دادن اطییمییهیینییان مییبیینیی  بییر  
اننکه ق مرو پاپ دسیت نیسیورده  
 واهید میانیدد نیاپی یئیون نیهیس و  
سییاووی را نییهییز بییعیینییوان جییبییران  

داشت. او که مجبیور    درنافت م  
بود بهم اپوزنسهون چپ و حیزب  
روحانهون بیه انیم سیو و آن سیو  

 یواسیت بیا پیاپ نیزات    رودد نم  
کند و لرا مسالب اتحیاد واقیعی   
انییتییالییهییا بییود. از سییوی دنییگییر  
امهدوار بود که با بهنی  آوردن  

پیرسیتیان    دو سرزمهم جدندد میهیهیم 
 فرانسه را راا  نماند. 

 
بدنم سان مسئ ه سهاس  جدند و  

العاده پر اهمهت  بیوجیود آمید    فو  
کییه تییمییام اروپییا و   ییوصییا  
انقالبهون کشورهای میسیتی یب را  
سردرگد کرد. بر ورد انقالبهیون و  
سوسهالهستها چه باند باشید  آنیا  

بییانسییت جییانییب نییاپیی ییئییون را    میی  
بگهرند که تیقیرنیبیا نیظیهیر نی   
انقالب  قدم به پهش نهیاده بیود و  
اصل آزادنیسیواهیانیه حیق انیتیالیهیا  
برای تعههم سرنیوشیت  یونیش را  

کییردد نییا انیینییکییه    مییطییرح میی  
بانست از اطرنش که تیجیسید    م  

اسییتییبییداد بییود و بییه انییتییالییهییا و  
داشیت    مجارسیتیان سیتید روا می  

جانبداری کنند  انم سئوا  حیائیز  
اهیییمیییهیییت فیییو  الیییعیییاده بیییود.  

پاسسهای مست ب به انیم سیئیوا   
راهنمای تاکتهکیهیای میسیتی یب  
انییقییالبییهییونیی  چییون مییارکییس و  
انییگییی ییس از نییی  طیییر د و  

 –  ١٠٦٤ فییردنییینییانییید السیییا  ) 
 م از طر  دنگر بود. ١٠٠٠ 

ما تا اننجا مناسبیتی  بیرای نیام  
بردن از السا  نیداشیتیهیدی گیرچیه  
وی نییکیی  از اولییهییم شییاگییردان  

  ١٠٤٠ مارکس بود و در وقیانی   
شرکت جسته بود. به بهیوگیرافی   
وی نسواههد پیردا یتد زنیرا کیه  
انم امر ما را از موایوت اصی ی   
بسهار دور  واهد سیا یت. السیا   

د پس از گیررانیدن  ٠٥ در سالهای  
ن  دوره کیوتیاه در زنیداند در  
آلمان ماند و بکار ع م   یونیش  
ادامه داد و در عهیم حیا  روابی   
 ود را بیا میارکیس و انیگی یس  

بحکی     ١٠٠٣ ح ظ کرد. در سا   
مهان آنها بر سر مسئ ه انتالهیا در  
گرفت. انم جدل  بسیهیار جیالیب  
بود و دو جانب انم بحی  بیاال یره  
در دو جناح درون حیزب میتیبی یور  
شدند. عدم تیوافیقیهیا ب یور زنیر  

  الصه م  شدند: 
اش    نییاپیی ییئییون سییوم و دارودسییتییه 

ای در شیکیل    مهارت فو  العیاده 
دادن به افکار عموم  داشیتینید.  
درسییت مییانیینیید دوران جیینیی   
کرنمهد بازار از توده انبوه  جیزوه  
و دفتر که در آن از لیهیبیرالیهیسید  
ناپ ئون و حقانهت مسئ یه انیتیالیهیا  
با ف احت بسهار دفات شیده بیودد  
اشییبییات گییردنییده بییود. بسییهییاری  

نگاران داوطی یب و تیعیداد    روزنامه 
نیگیاران    بسهیار زنیادتیری روزنیامیه 

مییزدور بییه انییم کییارزار ادبیی   
پهوستند. داوط بان بطور عیمیده از  
مییهییان مییهییاجییرنییم مییجییاری و  

شدند. درسیت    لهستان  بسهج م  
همانطور که چند سا  قبیلد آنیان  
جن  کرنمه را جن  پهشرفیت  
و تمدن ع هیه اسیتیبیداد آسیهیائی   

دانسیتینیدد و لی نیونیهیائی  از    م  
داوطیی ییبییان بییرای کییمیی  بییه  
پالمرستون و ناپ ئون تشکیهیل داده  

و مجهز نموده بودنیدد هیمیهینیطیور  
انیم میهیاجیرنیم میجیارسیتیانی  و  
لهستان  بیا اسیتیکینیائیات نیادری  
اکنون بر انم عیقیهیده بیودنید کیه  
ناپ یئیون بیرای پیهیشیرفیت و حیق  

جینیگید    تعههم سرنوشت م تها م  
و بر ک هه افراد دوراندنیش فیر   
بود تا بکم  وی بشتابند. انیم  
مییهییاجییرنییم کییه در مییهییانشییان  
بسهاری بودند که پو  ناپ یئیون را  

پنداشتینیدد وارد ارتیش    موهم نم  
 فرانسه شدند.  –انتالها  
 

اطرنیش هید در حیا  چیرت زدن  
نبود. مب غهم و نونسنیدگیانی  را  
بیییکیییار گیییرفیییتیییه بیییود کیییه  

کوشهدند هابت کننید در انیم    م  
جن  اطرنیش از مینیافی  تیمیام  

کندد و چینیانیهیه    آلمان دفات م  
تیوانید    ناپ ئون آن را فتح کند می  

بر رانم دست نیابید. و چینیانیهیه  
چنهم واعیهیتی  پیهیش آنیدد در  
حقهقت آلمان و نیه انیتیالیهیا اسیت  
کییه مییورد نییگییرانیی  اطییرنییش  

شییودد و لییرا حیی ییظ تسیی یی     میی  
اطرنش بر شما  انتالها به مینیظیور  

 گهرد.   ح ا ت آلمان صورت م  
ای بیودنید    اننها دو مجرای عیمیده 

نگاران اروپیائی     که عقاند روزنامه 
آنزمان در آن سیهیر میهیکیرد. در  
 ود آلمان بح  بهم احزاب "آلیمیان  
بییزر " و "آلییمییان کییوچیی "  
مسئ ه را بغرنج کرده بود. بسیهیار  
طبهع  بود که طیرفیداران آلیمیان  
بزر  که  یواهیان اتیحیاد تیمیام  
آلمان و منجم یه اطیرنیش بیودنیدد  
متمیانیل بیه اطیرنیش شیونیدی در  
صییورتییهییکییه طییرفییداران آلییمییان  
کوچ  که  یود را بیه جیانیب  

بانست بیر    کشهدندد م    پرو  م  
انم اعتقاد باشند کیه اطیرنیش را  

بانست به حا   ود رها نمیود.    م  
البیتیه درجیات میسیتی ی ی  وجیود  
داشتد امیا انیم امیر در ت یونیر  
عموم  تیغیهیهیر اسیاسی  انیجیاد  

 کرد.   نم  
 )ادامه داردم 
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 نکته اصلی

فاجعه فقر و فالکت در ایران: دولت روحانی هنوز آمارهای 
 را مبنای محاسه دستمزدها و خط فقر قرار میدهد! ٦٨٣١سال

 محمد شکوه  

 حزب کمونیست ایران و چشم انداز کمونیسم کارگری
دوم، های ایدئولوژیک و تیوریک چپ خرده بورژوازی رادیکال از موضعی مکارکسکیکسکتکی، و  انقالب دو تحول مهم ببار آورد: اول، یک نقد بالنده از پایه

العاده جنبش طبقه کارگر. این دو عنصر با هم شرایط را برای ظهور جریان سازمانی مارکسیسم انقالبی مکتکمکایکز از چکپ رادیکککال  رشد و خیزش فو 
داری ایران بود. این انقالب اولین فرصت تاریکخکی واقکعکی  ترین حرکت سیاسی برخاسته از تناقضات سرمایه عمده ١٣٢٢-٣موجود فراهم کردند. انقالب 

را برای طبقه کارگر فراهم کرد تا در عرصه سیاسی همان وزنی را که در عرصه تولید اجتماعی کس  کرده بود، بدست آورد. جنکبکش طکبکقکه ککارگکر 
 ای را تشکککیکل ها، اسکلت اصلکی مکبکارزه تکوده نقش حیاتی در سرنگونی سلطنت داشت. اعتصابات کارگری بویژه در صنایع کلیدی مانند نفت و کارخانه

ت و یکافکمیداد، دولتهای ناامی یکی پس از دیگری را فل  کرد و به مبارزه مردم روحیه و جسارت بخشید. اعتراضات کارگری پس از انقالب نیز ادامه 
 .های سیاسی در جامعه باقی ماند یکی از موضوعات محوری رودرروئی

 
در   هیزار تیومیان  ی  فیقیر   ٦٠٥ 
اعالم شده بود.   فقیر     ٠٦ سا   

امروز باالی دومه هیون تیومیان و  
هیزار    ٧٥٥ دستمزدهای درنافت   
درصید    ٠٥ تومان است.بیهیش از  

کارگران شیاغیل زنیر  ی  فیقیر  
زندگ  م  باشد.روزنامه قیانیون  
در انم بیاره نیوشیتیه:آ یرنیم آمیار  
رسم  اعالم شده در انم زمیهینیه  

بیاز می  گیردد.   ١٩٠٦ به سیا   
هیزار    ٦٠٥    فقر در انم سیا   

تومان اعالم شده بیود پیس از آن  
هیهیهیگیاه  ی  فیقیر بیه شیکییل  
رسییمیی  اعییالم نشییده اسییت.امییا  
مرکز پ وهش های میجی یس در  
گزارش  بیا اسیتینیاد بیه انینیکیه  
مراج  غهر رسم   ی  فیقیر در  

را برآورده کرده انیدی انیم    ٣٠ سا   
رقد را ن  مه هیون و هشیتی ید  

 هزار تومان اعالم کرده است. 
انیینییکییه نییهییادهییا و ارگییانییهییای  
مسئو  آمارگهری دولت روحیانی   
آمار و ارقام را دستیکیاری کیرده  

” ون ه برای دولیت ” وآمار س ارش  
تههه م  کنندد جیدنید نیهیسیت.  
اما به تیازگی  نی  میورد در  
انم باره توس  روزنامه قیانیون بیا  
استناد به مراج  دنگر حکومتی   

رو شیییده اسیییتی کیییه ابیییعیییاد  
دسییتییکییاری آمییار و داده هییای  
اقت ادی را نشان م  دهید. بیر  
اسا  گزارش انم روزنامه دولیت  

را میبینیای   ١٩٠٦ آمارهای سا   
محاسبه دستمزدهیا و  ی  فیقیر  

قیرار    ٣٠ سیا    امروزی نعن  در  
 یی  فییقییر    ٠٠ داده اسییت. سییا   

هییزار تییومییان    ٦٠٥ حییکییومییتیی   
در حییالییهییکییه   اعییالم شییده بییوده  

بیانیدهیای دنیگیر حیکیومیتی  از  
جم ه شیورای هیای اسیالمی  و  
مییرکییز پیی وهشییهییای مییجیی ییس  
حکومت  طر فقیر را بیاالی دو  
مه هون تومیان اعیالم کیرده انید.  
در انم گزارشات بان  مرکیزی  
هزننه های زنیدگی  را در سیا   

مه هون تیومیان    ٩ نزدن  به    ٣٤ 
 اعالم کرده است. 

با نگاه  به انم آمار و ارقیام و  
اعیتییرافیات بیانییدهیای حیکییومییت  

و سرمانه داران آدمیکیش   دزدان  
اسالم  مع وم مهشود که ابیعیاد  
فقر و فالکت در جامیعیه بسیهیار  
گسییتییرده اسییت. اگییر هییمییهییم  
آمارهای حکومت  را مبنیا قیرار  

درصد جمعیهیت    ٠٥ بدههد بهش از  
کارگری شیاغیل زنیر  ی  فیقیر  
دستیمیزد درنیافیت می  کینینید.  

هزار تیومیانی     ٧٥٥ دستمزدهای  
که بیه کیارگیران تیحیمیهیل شیده  

روز هزنینیه د یل    ١٥ فق  ک ا   
و  رج مه هونها انسان م  باشید.  
 ود حکومت و بان  میرکیزی  
اش ب  شرمانه    فیقیر امسیا   
را نزدن  به دومیهی یهیون تیومیان  
اعییالم کییرده انیید. حییاال حسییاب  
کیینییهیید ابییعییاد فییاجییعییه و فییقییرو  
فالکت  که تازه آن هد بر بیسیش  
اعظد کارکم جامعه تحمهل شیده  
اسییتی چییه ابییعییاد گسییتییرده و  

 فاجعه باری دارد. 
مسئو  انم همه فقر و فیالکیتد  
دستمزدهیای چینیدنیم بیرابیر زنیر  
 ی  فییقیرد جیمییهیوری اسیالمیی   
دولت دزدان و قاچاقیهیهیان و در  
را  همه آنها  امنه ای رئیهیس  
حکومیت دزدان می  بیاشید. در  
کیینییار تییحییمییهییل انییم واییعییهییت  
اس ناک به مه هونها کیارگیر در  
انییراند دزدنییهییای افسییانییه ای  
حکومت و باندهیانیش هید ابیعیاد  
نجوم  به  یود گیرفیتیه اسیت.  
روزی نهست که  یود حیکیومیت  
گوشه هان  از ابیعیاد دزدنیهیای  
افسانهای باندهای دزدش را رو  
نکینید.در کینیار انیم چیپیاوو  و  
غارت کارگران و مردم د هیزنینیه  

های سرسام آوری که حیکیومیت  
برای ح ظ و بقیای حیاکیمیهیتیش  
برای دم و دسیتیگیاه سیرکیوب و  
زنییدان و اعییدام و حییمییانییت از  
ترورنسد اسالم  و.. ا یتی یاص  
م  دهیدد را نیهیز بیانید اایافیه  
کییرد تییا ابییعییاد انییم جیینییانییت  
حییکییومییت در تییحییمییهییل فییقییر و  
فییالکییت بییر گییرده کییارگییران و  

 مردمد روشنتر شود. 
هییمییه جیینییاح هییای و بییانییدهییای  
حییکییومییت و در را  آن دولییت  
روحان د بیهیت رهیبیرید  یامینیه  
اید هییمییه سییران و مییقییامییات  
حییکییومییت آدمییکییشییان بییانیی  و  
عامل انم واعهت می  بیاشینید.  
سییییران حییییکییییومییییت دزدان و  
قاچاقهیهیان آدمیکیش اسیالمی   
بحق مورد ن رت و انیزجیار میردم  
انییران هسییتیینیید. امییا کییارگییران  
ساکت ننشیسیتیه انید. میبیارزه و  
اعترا  کیارگیران و کیارکینیان  
بسش های مست ب جامعه ع یهیه  
انییم واییعییهییت هیید ادامییه دارد.  
 واستها و میطیالیبیات کیارگیران  
روشییم اسییت. افییزانییش فییوری  
دستمزدهاد بهمه بهکاری مکی ی   
برای هیمیه افیراد جیونیای کیارد  
بییر ییورداری از هییمییه امییکییانییات  

نی  زنیدگیی  انسیانیی  و بییدون  
دغییدغییه و تییر  از سییقییوط بییه  
زنییر یی  فییقییر و.. از جییمیی ییه  
 واستهای کارگیران می  بیاشید  
کییه در هییر مییبییارزه کییارگییری  
فرناد زده میهیشیود. کیارگیران و  
مردم به  وبی  می  دانینید کیه  
باند حق شان از ح قوم حیکیومیت  
دزدان سییرمییانییه داران آدمییکییش  
اسییالمیی  بییه زور مییبییارزه و  
اعترا  باند بیهیرون بیکیشینید. و  
انم ن  جن  هیر روزه طیبیقیه  
کییارگییر و اقشییار زحییمییتییکییش  
جامعه با حکومت سرمیانیه داران  
است.اتحاد و همبستگ د تشکیل  
و مبارزات سراسری با شیعیار هیا  
و  ییواسییتییهییای روشییمد پییاسیی   
کارگران بیه حیکیومیت و دولیت  
قیاچیاقیهیهییان و دزدان اسیالمیی   
سرمانه داران در انران م  بیاشید.  
کارگران و مردم هر چه داشته و  
دارند به  اطر مقاومت و میبیارزه  
و انستادگ  در بیرابیر حیکیومیت  

 م  باشد 
 محمد شکوه  

 انییونییه    ١٠ د  ١٩٣٠ دنییمییاه    ٠٣ 
 ٠٥١٧ 

 



٥٤٣٥ بهمن  ٥  کارگر کمونيست    

دیماه: تجمع و راهپیمایی دوباره  ٠١
كارگران معترض هپكو به سمت 

 استانداری

ماه دستمزد ط ب دارند. کارگران هیپیکیو    ٠ کارگران هپکو  
 در  طر بهکارسازی قرار دارند 

استاندار مزدور اص هان در واکنش به اعتراایات و تیجیمی   
در هیهیر  »کارگران مقابل استانداری اراک گ ته اسیتی  

کجای بودجه کشور مناب  میالی  بیرای پیردا یت حیقیو   
کارگران بسش   وص  دنده نشده است و از انیم رو میا  

 .«در استانداری پول  ندارند که به کس  پردا یت کینیهید 

بسش   وص  دزد شرن  نیهیادهیای دولیتی  بیهیش از  
مه هارد رنا  از درآمدهای انم شرکت را سربه نیهیسیت    ٤٤٥ 

و باالکشهده و در نکسا  گرشته بگ ته کیارگیران شیرکیت  

کارگر پردا یت شیده و انیم    ٠٥٥٥ ماه حقو   ٩ هپکو فق   
شرکت در معر  تعطیهی ی  قیرار دارد. کیارگیران هیپیکیو  
برای درنافت حقو  های معوقه و ج وگهری از تیعیطیهی ی   
شرکت در ن  ماه  گرشته دست به تجم  و تظیاهیرات و  

 اعت ابات مداوم  زده اند.  
میاه  حیقیو     ٠ دولت و استانداری اص هان بانید بیهیش از  

 های  پردا ت نشده را پردا ت کنند. 
 

تجمع کارگران شهرداری نی ریز در 
 اعتراض به عدم دریافت حقو 

بهممی کارگران پهمیانی  شیهیرداری شیهیر نی  رنیزد در    ٠ 

اعترا  به پردا ت نشدن چند ماه از معوقات مزدی  یود  
ند. کیارگیران کیه    دمقابل اداره کار انم شهرستان تجم  کرد 

در شهرداری شهر ن  رنز از تواب  شیهیرسیتیان نی  رنیز در  
استان فار  مشیغیو  کیارنید. در اعیتیرا  بیه میعیوقیات  
مزدی  ود در مقابل سا تمیان اداره تیعیاون د کیار ورفیاه  

 ند.   اجتماع  انم شهر تجم  کرد 
 

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز 
 خرم آباد ٩شهرداری منطقه 

دنییمییاهد کیارگییران فضییای سییبییز    ٠٣ پیهییش از  ییهییر روز  
 رم آباددراعترا  به عدم پیردا یت میاه  ٩ شهرداری منطقه  

حقوقشان دست به تجم  مقابل شیهیرداری میرکیزی زدنید.  
  ٩ در انم رابطه کارگران فضای سبیر شیهیرداری مینیطیقیه  

 ردم آباد چند تجم  داشته اندد ول  بدلهیل انینیکیه جیواب  
 نگرفته اندد کارگران به اعترااان ادامه مهدهند. 

 
دی: تجمع با شکوه معلمان بازنشسته  ٠٢

 در مقابل سازمان برنامه و بودجه
دنماه بنا به قرار قب   ای که داشتهید در    ٠٠ گزارشی روز  

مقابل دفتر سازمان برنامه و بودجیه در میهیدان بیهیارسیتیان  

جم  شدند. نزدن  به هزار ن ر از میعی یمیان بیازنشیسیتیه از  
شهر تهران و شهرهای استان تهران و نیهیز شیهیرهیای کیرج.  
مشهد د اص هان. کرمانشاه د تبرنز وسیهیرجیان کیرمیان. از  
ساعت ده صبح جم  شدند تا  یواسیتیه هیای بیرحیقیمیان را  

 ن  صدا فرناد بزنهد. 
به دلهل ازدحام زناد ن  موتور سوار که کنتر   یودرا از  
دست داده بودبه نک  از همکاران بیر یورد کیرد وهیمیکیار  
مع د را به زمهم اندا ت . یوشیبیسیتیانیه هیمیکیاران میعی ید  
بازنشسته او را کم  کردند و از زمهم بی ینید کیردنید. و  
آسهب  ندند. جمعهت زناد مع مان در ج وی سازمان بیاعی   

 اخبار کارگری
 بسش انران:  نسان نودننهان 

 بسش بهم الم   : داوود رفاه   



 ٣٥٤ شماره      -  چهارم  دوره     21     کارگر کمونيست 

مستل شدن حرکت ماشهنها و موتورسیواران در انیم میحیل  
شده بود. بسهاری از موتور سواران با شینیهیدن شیعیار هیای  
مع مان باز نشسته دستشان را به عالمت پهروزی بیاال می   
بردند. از انجان  که مج س تعطهل بود از پی یهیس میجی یس  
برا ی ح ظ نظد در محل کم  گیرفیتیه شید. بیه طیوی  
که اککر آنان مع مان را م  شنا تند و با مع مان گ یتیگیو  
م  کردند. جالب اننکه تعدادی از پرستاران نهز همیراه انیم  
حرکت شده بیودنید و شیعیار میا هیمیه بیا هید هسیتیهید را  

 مهدادند. شعارها عبارتند بودند از: 
    فقر چهار مه هون حقو  ما نه مه هون. 

  رج زندگ  دالرنه حقو  ما رنالهه. 
 معهشت منزلت سالمت حق مس د ماست 

بهمه رانگان حق مس د ماست بهیمیه کیار امید حیق مسی ید  
 ماست. 

 انم همه ب  عدالت  هرگز ندنده م ت . 
 حقو  ما پو  اب وبر  نم  شه 

 عدالت عدالت 
 اگر مم نبودم تو اون باال نبودی . 

 نظام هما هن  اجرا باند گردد 
 نوبست بها پانهم. نو بست  جالت  جالت. 

 س ره  ال  دنگه صبر نداره. وچند شعار دنگه 
ساعت نزدن  دوازده نهد بود که از ما  یواسیتیه شید وارد  
محوطه حهاط سازمان شوند و در را باز کردند و در حیهیاط  
جم  شدند. در انجا اقای.  رسندی و یانید رایانی  قیطی   
نامه همهشگ   واسته های مع مان را بیا صیدانی  بی ینید  
 واندند ومع مان انرا تکیرار می  کیردنید . حیدود سیاعیت  
ن   هر  بر دادند کیه ده نیمیکی  نیکی  از میعیاونیهیم  
نوبست م   واهد مع مان را ببهند . جمعهت میعی یمیان کیه  
در ان هنگام بالغ بر شش د ن ر م  شد وارد سیالیم امی ی   
تاتیر سیازمیان بیودجیه شیدنید. در آنیجیا نی  پیرسیتیار از  
مشکالت پرستاران واتحاد با مع مان سسم گ ت و با شیعیار  
ما همه با هد هستهد استقبا  شد . همکیاران اصی یهیانی  و  
دنگر همکاران هرکدام از مشکالت بیهیمیه و میطیالیبیاتشیان  
گ تند. صحبت های ده نمک  تکرار حرفهیای نیوبیسیت و  
انشا  وان  بود. و در  ال  حرفهانش میعی یمیان را تیهیدنید  
کرده و آنها را به مجی یس رجیوت میهیداد کیه بیا اعیتیرا   
مع مان مبن  بیر تیعیطیهی ی  میجی یس رو بیرو شید. او بیا  
سسنانش آب پاک  روی دست همه رنست و گ یت کیه از  
دست ما کاری سا ته نهست. مع مان باز نشسته نیهیز قیرار  

بهمیم میجیدداجی یوی سیازمیان جیمی  شیونید.    ٠٦ گراشتند  
ساعت نزن  به سه و نهد بود که جی یسیه پیانیان نیافیت و  

 مع مان دسته دسته سالم را ترک کردند. 
اعترا  مع مان به زندگ  زنر    فیقیر و بی  تیامیهینی   
آنهاست. اعترا  مع مان به سیطیح نیاز  حیقیوقیهیانشیان در  

 مقابل حقوقهای نجوم  مقامات دولت  است. 
مع مان در سسنانشان امروز اعیالم داشیتینید کیه دنیگیر از  
اننهمه تبعهض و نابرابری  سته شده و حق و حیقیوقشیان را  
مهسواهند. ن   واست فوری مع مان بازنشستیه نیکیسیان  

 سازی مستمری فرهنگهان با سانر بازنشستگان است. 
مع مان بازنشسته امروز با شعارهان  چیون  ی  فیقیر سیه  
مه هوند حقو  ما ن  مه هوند هزننه ها دالرنیه د حیقیو   
ما رنالهه  واستار افزانش دستیمیزدهیانشیان بیه بیاالی  ی   

فقر شدند. مضمون همهم  واست را در پیالکیاردهیانی  کیه  
 مع مان در دست داشتند مهشود دند. 

مع مان در تجمعات قب ی   یود بیر سیه  یواسیت افیزانیش  
فوری حقوقها به باالی    فقرد بهمه درمانی  کیارآمید و  
رانگاند مستومه شدن امنهت  کیردن آمیوزش و پیرورش و  
آزادی اسماعهل عبدی از زنیدان و لیغیو تیمیامی  احیکیام  
امنهت  صادر شدن برای محیمیود بیهیشیتی د عی ی  اکیبیر  
باغان  د و ک هه فعالیهیم اجیتیمیاعی  شیده بیودنید. امیروز  
مع یمیان بیازنشیسیتیه بیطیور واقیعی  بیرای پیهیگیهیری انیم  

  واستهای مهد به  هابان آمدند. 
 واستهای مع مان بازنشسته د  واسته همه مع مان و هیمیه  

 مردم است. از انم  واستها وسهعا حمانت کنهد. 
 

دی ماه(انجام شد؛ کارگران  ٠٢دوشنبه )
کاشی گیالنا مقابل فرمانداری رودبار 

 تجمع کردند
جمع  از کارگران کاش  گهالنا در اعترا  بیه میتیوقیب  
شدن فعالهت انم واحد تولهدی به دلهل انیبیاشیت بیدهی  بیه  

شیان صیبیح    نهادهای دولت  و تبعا نگران  از آننیده شیغی ی  
امروز مقابل سا تمان فیرمیانیداری رودبیار تیجیمی  کیردنید.  
دلهل متوقب شدن فعیالیهیت تیولیهیدی انیم واحید تیولیهیدی  

های مال  کار انیه بیه چینید نیهیاد دولیتی     انباشت بده  
همهون بان  هاد اداره تامهم اجتماع د اداره گیاز و بیر   

 و همهنهم اداره داران  بوده است. 
 

تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی فوالد 
 چهارمحال وبختیاری !

ن ر از کارگران شرکت انر ی گستر فوالد چهیارمیحیا     ٩٠ 
و بستهاری طی  چینید روز ا یهیر دوبیار در اعیتیرا  بیه  
ا راجشان تجم  کردند. تجم  انم کارگران طی  چینید روز  
گرشته در اعترا  به ا راج بدنبا  قو  مسیاعید مسیئیوالن  
 اتمه پهداکرداما به دنبا  برطر  نشدن مطالباتشان پیس از  
سه روز دنگر دوباره دست به تجم  زدند. کارگیران شیرکیت  
انر ی گستر فوالد س هد دشت که در چنید روز ا یهیر دو  
بار دست به تجم  زدندد م  گونند: شرکیت بیه کیارگیران  
اعالم کرده چون نهاز به نهرو ندارند دنگر نم  توانیهید شیمیا  

 دیماه  ٠٣
 خرم آباد  ٩تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری منطقه 
  در اعتراض به حقو  های پرداخت نشده. 
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را به کارگهری کنهد. نک  از کیارگیران انیم شیرکیت بیه  
 برنگار کالرد گی یت: چینید سیا  اسیت کیه در شیرکیت  
انر ی گستر مشغو  به کار هستد اما اکنون کیه کیار آن  
در فوالد تمام شده و ق د جا به جیانی  دارد بیه میا می   

 گونند دنگر نهازی به نهرو ندارند. 
 

 گزارش
 پناه! تهران؛ شهر بی

 
سا تمان پالسکو در میرکیز تیجیاری تیهیران فیرو رنیسیت.  

قرن پهش به دسیت کیارگیران بیرپیا شیده      سا تمان  که نهد 
بود و نک  از نیمیادهیای میدرنیهیسید بیودد امیروز جی یوی  

ی نا ران  اک شد و بر زمهم رنیسیت.    زده   های حهرت   چشد 
پرنرترنم بسش واقعه اسیت. دردنیاک آن کیه    انم اما تحمل 

دهها انسان همان لحظهد در کار  اموش کیردن آتیشد زنیر  
هیای    بیودنید. صیحینیه     نشان   آوار ماندند. بسهاری از آنها آتش 

هیا گیواه کیمیبیود امیکیانیات    هبت شده از تالش امیدادرسیان 
هیا و بیارهیاسیت کیه در    آنهاست. کارگران آتش نشان سیا  

مهان حوادث شهری با مانه گراشتم از همت و تالش  یود  
انید و    به جبران کمبود وسانل و امکانات کیارشیان پیردا یتیه 

ی پالیسیکیو عیمیق  یطیر    اند. فاجعه   گاه جان بر سر آن نهاده 
شغ   و وسعت کمبود امکانات آنیهیا را میکیل روز عیهیان  

هییا زنییر آوار    سییا ییت. درد واقییعییه و انییدوه مییر  انسییان 
هنگام  نزد مردم به وحشت بد  شد که  ود را در بیرابیر  

پناه نافتند. آنهه ج وی چشد مردم فیرو رنیسیت    حوادث ب  
هیانی  نیهیز بیا آن    مرتبه نبودد نقهیم   فق  ن  سا تمان ب ند 

ی    ی تیوهیمی  کیه فیرو افیتیاد. فیاجیعیه   فرو پاشهد و پرده 
پینیاهی  در    پالسکو به آنها نادآور شد که ههر مامم و جان 

ی پالسکو بیه نیمیادی از نی  شیهیر    کار نهست . فاجعه 
پناه بد  شد. انم واقعه که امدادرسانیان شیهیری بیزر     ب  

ارزشی  جیان آدمی  گیرنیه سیر    از کمبود امکانیات و بی  
دهند و مستاصل از هر اقدام  با چشد  ونش میر     م  

کنندد پهام  ود را چیون سیهی ی     شان را نظاره م    همکاران  
پینیاه! و تیو  یود حیدنی     آورد: تهرانی شهر ب    بر ذهم فرود  

 م  ل بسوان . . .  
انم وحشت کامال بجا و مینیطیقی  اسیت. بی  تیوجیهی  و  

اعیتینیانی     هیای دولیتی  و بی    ها و سیازمیان   ناتوان  ارگان 
اندرکاران دولت  در مقابل حوادث و شیان جیان آدمی     دست 

ی    بارها اهبات شده است و هر لحظه میمیکیم اسیت فیاجیعیه 
ی انیم    تیر تیکیرار شیود. نیکیتیه   پالسکو در ابعادی بیزر  

نادداشت اما نه بیر  یاک افیتیادن پیالیسیکیو اسیت و نیه  
ها نشسته است. نکیتیهد .ابیراز تیاسیب و    وحشت  که بر د  
نشانان  اسیت کیه جیان    ها و همکاران آتش   همدل  با  انواده 

عزنز  ود را در انم حادهه )الیبیتیه قیابیل پیهیشیگیهیریم از  

دست دادند. البد مهان آنها کسان  بودند کیه بیرای آنیکیه  
شان سست و زنیان آور دانسیتیه شیود بیارهیا اعیتیرا     شغل 

 ای نگرفتند.    کردند و نتهجه 
. کارگران آتش نشان برای کاستم از ت  ات جانی   یود و  
دنگراند برای موهرتیر بیودن در حیوادث شیهیرید بیانید بیه  

ترنم وسانل مجهزی و  ودشیان نیهیز در    ترنم و کامل   پهشرفته 
حد بسهار  وب از همه نظر تامهم شوند. اما انیم چیگیونیه  
ممکم است  روشم است که د هل بسیتیم بیه "مسیئیوالن"  
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هیا  یود بیانید بیا    نشان   گشاند. آتش   ای را نم    بند ههر گره 
انجاد تشک   سراسری از الیزامیات کیار و مینیافی   یود  

اش بیه زنیدگی     دفات کنند. حساسهت کار آنها و بستیگی  
 ی بسهار بزرگ  برای چنهم کاری است.    مردم پشتوانه 
گونیهید و  یود    شدگان تس هت م    های کشته   ما به  انواده 

دانیهید. بیاشید کیه جیان از دسیت    را شرن  اندوه آنها می  
ی عزنز آنها بیه انیجیاد شیرانیطی  مینیجیر شیود کیه    رفته 

 حواده  از انم دست امکان وقوت نهابد. 
 بهانهه کانون نونسندگان انران 

 
در همبستگی با امدادگران و آتش نشان 

 »پالسکو»های جان باخته حادثه 

آ رنم روز پانان  دی ماهد شاهد رونداد ت   دنیگیری بیود:  
آتش سوزی گسترده و غهرعادی سا تمان پالسکو کیه بیا  

طبقهد تقرنبا  با  اک نیکیسیان شید. شیدت    ١٠ فرورنستم  
  ٠٥٥ انسیتیگیاه بیا    ١٥ آتش سوزی به حدی بوده است که  

  ٩٥ آتش نشان اعزام شده اند و طبق ا یبیار رسیمی  حیدود  
انید وعیمی یهیات امیداد و نیجیات بیه    نشان زنر آوار مانده   آتش 

 رود.   کندی پهش م  
از سا تمان پالسکو به عنوان اولیهیم سیا یتیمیان میرتی ی  و  

انران ناد م  شود. اما نابودی تمام و کیمیا  انیم   «مدرن »
ساله در میقیابیل چشید میردمد    ٠٩ سا تمان مدرن با قدمت  

بهش از هرچهز که ر واست  است ع هیه شیهیرداری تیهیران  
هیانیش در    که عالوه بیر فیهیرسیت بی ینیدبیاالی کید کیاری 

های فرسودهد لهاقت بیاالی  یود را نیهیز در    نوسازی بافت 
های نجوم  بیه اعضیای شیورای    رسوان  واگراری زمهم 

 شهر و سانر تسههالت نشان داده است. 
حادهه امروز در شرانطی  ر  می  دهید کیه سیسینیگیوی  

نشان  بارها در پهش نسیبیت بیه نیاانیمینی  سیا یتیمیان    آتش 
 پالسکو ا طار داده بوده است. 

در انم حادهه نهز به روا  همهشه کارگران قربان  شیده انید:  
ها و مسیاطیرات کیار و    انم بار آتش نشانان که در دشواری 

شیان تیردنیدی    درج  بیاالی از یودگیرشیتیگی  و فیداکیاری 
نهست. عوار  ناش  از استر  رانینیدگی  و تیرافیهی ی  
عوار  صدای آ نر و ب ندگو و نور چیرا  گیردانی اهیرات  
دود و گازهای سم  و مواد شهمهان  در محل عیمی یهیات  

هیای دلیسیراش    و حرارت در محل حرنقد تا مشاهده صحینیه 
و احتما  مر  در اهر سقوط نیا رنیزش و بیر یورد اجسیام  

  ارج  و ان جار و ... 
ای بیرای  «م وبیه »بود که    ٣٠ ها تنها در سا     با همه انم 

سهولت در امر بازنشستگ  انیم قشیر از کیارگیران بیرای  
و زنان آور بودن انیم مشیاغیل بیه ت یونیب    احتساب سست  

آنکه اجرا شود. به همهم دلیهیل بیود    ههئت وزنران رسهدد ب  
ن ر از پرسنل آتش نشیانی  تیهیران    ٩٥٥ که سا  پهش حدود  

در اعترا  به اجران  نشدن قانون مشاغیل سیسیت و زنیان  
آور برای حرفه  ود در میقیابیل شیهیرداری تیهیران تیجیمی   

 کردند. 
کی یانیتی     ای شید تیا نیه فیقی  بی    حادهه ت   امروز بهانیه 

شهرداری و اولونت دادن اصل سود به همیه چیهیز را بیرای  
چندمهم بار مشاهده کنهدد ب که ببهنهد کیه چیگیونیه انیم  
حوادث او  از همه از طبقه کارگر قربان  م  گیهیرد. میا  

هیای انیم عیزنیزاند از    امم ابراز همدردی عمهق با  انواده 

مردم در واست م  کنهد که بیه عیهیادت میجیروحیهیم در  
ک انتی  هیانی  کیه    ها بروند و در اعترا  به ب    بهمارستان 

هیا و تیبیدنیل هیر حیادهیه بیه    انم چنهم باع  تشدند بحران 
ن  فاجعه تمام عهار و قربان  گرفتم از کیارگیران می   
شودد اعترااات  را سازمان دهند. در غیهیر انیم صیورتد  

نهز دنر نیا زود در بیهیم انیبیوه ا یبیار دنیگیر   «سانحه »انم  
چه م  ماند زمهینی  اسیت کیه  ¬فراموش م  شود و آن 

های آنیهینیانی   یواهید    البد جای  ود را به پاسا ها و برج 
آنکه حت   سارت  به بازمانیدگیان حیادهیه و جیان    دادد ب  

 با تگان پردا ت شود. 
 سندنکای نقاشان استان البرز 

 ١٩٣٠ دی    ٩٥ 
 

حادثه ) آتش سوزی ساختمان پالسکو (   
و بیکار شدن نزدیک به سه هزار نیروی 

 کار
ع   فاا   رنیهیس اتیا  اصینیا  انیراند گی یت: حیدود  

نهروی کار با توجه به انم حادهیه ) آتیش    ٠٠٥٥ تا    ٠٧٥٥ 
سوزی سا تمان پالسکو م بهکار شدند و نهازمند کیمی   

نیهیروی کیار بیا    ٠٠٥٥ هستند.فاا   با بهان اننکه حدود  
 توجه به انم حادهه بهکار شدند . 

 
کارگر کارخانه دارو سازی نوین ٠٢اخراج

کاوش مامطیر ساوه درسال جاری! عدم 

ماه حقو  کارگران این ٩پرداخت
 واحدتولیدی!

کار انه دارو سازی نونم کاوش مامطهر که در شهیرسیتیان  
ساوه و در شهرک صنیعیتی  سیاوه واقی  شیده اسیت. انیم  

کارگر فعالهت م  کیرد کیه    ٦٠ کار انه در اوانل سا  با  
کارگر در حا  حاار تعداد کیارگیرانیش    ٠٥ با ا راج مداوم  

 ن ر رسانده است.   ٤٠ را به  
میاه اسیت کیه  ٩ متاس انه با  بر شدند که انیم کیارگیران  

حقو  نگرفته اند ع ت نیپیردا یتیم حیقیو   یاهیرا نیداشیتیم  

 نقدننگ  مطرح شده است . 
کارفرما به کارگران گ ته است هر که م   واهد بیمیانید  
وهر که نم   واهد برود. فعال که کارگران بیدلیهیل نیبیود  

 کار در جان  دنگرد مجبور به تحمل هستند. 
کارفرما در نظر دارد که آ ر اس ند که قیرارداد کیارگیران  
تمام م  شود تعداد بیهیشیتیری را ا یراج کینید  یبیرهیای  
بعدی متعاقبا داده م  شود . )منیبی  گیزارش  یبیرنیگیار  

 پهام سندنکا از ساوهم 
 

روزبروز با تجمع شبانه روزی کارگران 
 مجتمع کشت و صنعت مهاباد:

استاندارآذربانجان غیربی  از کیارگیران میعیتیر  میجیتیمی   
 کشت و صنعت مهاباد گرنست! 

استاندار آذربانجان غرب  در س ر ا هرش به میهیابیاد حیاایر  
به رونارون  با کارگران معتر  مجتم  کشت و صینیعیت  
که مقابل فرمانداری انم شهرستان تجم  کرده بودند نشید.  
استاندار مزدور  درس ر به مهاباد عدم تمانل بیرای شینیهیدن  
درد د  کارگران کشت و صنعت مهاباد را عمال با حضیور  
نهافتم در تجم  کارگران اعالم کرد.  کیارگیران میجیتیمی   

ماه است حقو  نیگیرفیتیه    ١٦ کشت و صنعت مهاباد حدود  
اند و سالهاست با سوء مدنرنت کارفرمانان  یود دسیت بیه  

 گرنبان اند. 
اخراج صدها کارگرپاالیشگاه نفت 

 بندرعباس!

نک  از کارگراند انم ا راج ها را با تجمیعیات اعیتیراای   
 ب  ارتباط نم  داند! 

نک  از کارگران پیاالنشیگیاه نی یت بینیدرعیبیا  دراسیتیان  
هرمزگان از ا راج صدها نی یراز هیمیکیارانیش  یبیرداد. انیم  
کارگرد با بهیان انیم کیه چینید روز قیبیل از انیم ا یراجد  
کارگیران پیاالنشیگیاه نی یت بینیدرعیبیا  در اعیتیرا  بیه  
معوقات مزدید تجمعات اعتراای  بیرگیزار کیردنیدد انیم  
ا راج ها را با تجمعات اعتراا  ب  ارتباط نیمی  دانید و  

گوند: گرچه پس از تجمیعیات کیارگیراند بیسیشی  از    م  
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معوقات پردا ت شدد اما احتما  دارد کیارگیران بیه دلیهیل  
 حضور در انم تجمعات ا راج شده اند. 

نک  از کارگران ا راج  گی یت: میا کیارگیران ا یراجی   
نگران هستهد که ممکم است طبق ات اق  که بیارهیا قیبیل  
از انم در پرو ه های ن یتی  بیرای کیارگیران ا یراجی  ر   
دادهد در لهست سهاه قرار بگهرند و هیهیر پیهیمیانیکیاری در  

 سا  آننده با ما قرارداد منعقد نکند. 
 

هزار ٢٢٢درصدی نرخ بیکاری و ٠رشد 
 نفری شمار بیکاران در پسابرجام

درصیدی    ١٠.٧ بر اسا  گزارش مرکز آمارد نر  بهکاری  
سیا  ا یهیر    ٠ باالتیرنیم نیر  بیهیکیاری در    ٣٠ در تابستان  

 شود . منب : فار    محسوب م  
 

ماه حقو  وحق بیمه ٩عدم پرداخت
 کارگران شهرداری فراشبند!

عدم پردا ت به موق  حقو  کارگران شیهیرداری فیراشیبینید  
باع  زندگ  توأم با درد و قر  و بدهکاری شیده اسیت.  
نک  از کارگران: مم در بسهاری از میواقی  قیدرت  یرنید  
نان شب را هد ندارم و دنگر مغازه ها هد به ما قر  نیمی   
دهند بارها به اداره کار مراجعه کیرده انید ولی  بیاوعیده و  
وعهد و پردا ت اندک  مزد دلمیان را  یوش کیردنید. وی  

هیای بسیهیار    افزود: شاند حقو  کارگری بیا وجیود هیزنینیه 
زناد مسارجد ک ا  زندگ  ما را نداشته باشد امیا هیمیهیم  

شیود حیداقیل نیهیازهیای زنیدگی  را    درآمد کد موجب م  
برآورده کنهد که متأس انه شهرداری آن را هید از میا درنیغ  

میاه حیقیو  نیگیرفیتیه بیهیان    ٩ کرده است. انم کارگر که  

نمود: آقانان شهرداری و شورای شیهیر کیه گیونیا  یبیر از  
های کارگران ندارند بانید انیم را بیدانینید    زندگ  و دغدغه 

ای برای امیرار میعیاش کیارگیران بیه    که مشکالت عدنده 
وجود آمده است و کارگران  واستار رسهدگ  زود هینیگیام  
به مطالبات  ود شده و شهرداری فراشبنید نیهیز الزم اسیت  
انم مشکالت را مرت   و رسهدگی  و پیردا یت بیه میوقی   

 حقو  کارگران را در اولونت امور  ود قرار دهد. 
 

کارگر شهرک صنعتی هالل ٠٢٢بیکاری 
 درسال جاری!

رئهس ههات امنای شهرک صنعت  هیال  گی یت: بیر ی   
از واحدهای صنعت  به دلیهیل اسیتیهیالک دسیتیگیاه هیاد  

انید کیه در نیهیانیت میوجیب    بازده   ود را از دسیت داده 
بهکاری کارگران م  شودد همان طور که امسیا  نیهیز تیا  

انید. رئیهیس هیهیات    کارگر بیهیکیار شیده   ٠٥٥ به حا  حدود  
امنای شهرک صنعت  هال  بیا بیهیان انیم کیه شیهیرک  

سا  پیهیش کیار  یود را آغیاز کیرده    ١٧ صنعت  هال  از  
شیرکیت تیولیهیدی در آن    ١٥٥ است و هید اکینیون حیدود  

فعالهت م  کنند ا یهیار کیرد: بیا وجیود آن کیه حیدود  
هشت ماه پهش ج سه ای با حضور استاندار در اسیتیانیداری  
بیرگییزار شیید و وی دسییتیور داد  ییر  مییدت نیی  مییاه  
مشکالت مربوط به اسناد مالکهت انم واحدها حیل شیودد  

 هنوز انم مسائل پابرجاست و از مهان نرفته است. 
 

 کارگر فیبر ایران انزلی بیکار شدند ١٢
کیارگیر انیم واحید    ٠٥ دست کید  «کار انه فهبر انران   »در 

صنعت  با اتمام قرار داد کیار ا یراج شیدنید.   کیار یانیه  
فهبر انران انزل  در منطقه آزاد انزل  واق  شیده اسیت و از  

قرار مع وم هرکدام از کارگر تعیدنیل شیده تیا نیزدنی  بیه  
 اند.   سا  سابقه کاری داشته ١٠ 

 
 کارگر نورد زرفام ١٢٢بیکاری 

کار انه ذوب نورد زرفام  در اسیتیان نیزد کیه در زمیهینیه  
سا ت و تولهد انوات شمش های فوالدی فعالیهیت دارد بیه  
دلهل  واگراری مالکهت کار یانیه بیه نی  کیارفیرمیای  
هندید موقتا از حدود دو ه ته پهش تیعیطیهیل اعیالم شیده  

کارگر شاغل در انم واحید تیولیهیدی    ١٦٥ است. در نتهجه  
با ن  ماه ونهید میاه حیقیو  میعیوقیه بیه هیمیراه عیهیدی  

 وسنوات سا  جاری هد اکنون  از کار بهکار شده اند. 
 

گزارش؛ کارگران هپکو امروز نیز تجمع 
 کردند

احهای هپکو و پیردا یت میعیوقیاتد میهیمیتیرنیم  یواسیتیه  
 کارگران انم شرک 

کارگران شرکت هپکو که از اوانل دی میاه در اعیتیرا   
به مشکالت پهشروی انم شرکت و عدم پردا ت حیقیو  در  
محل کار  ود حاار نشیده انید و امیروز نیهیز بیا تیجیمی   

  واستار رسهدگ  به مشکالتشان شدند. 
به گزارش دنار آفتابی جمع  از کارگران شیرکیت هیپیکیو  
اراکد امروز برای نازدهمهم بیار بیه نشیانیه اعیتیرا  بیه  
پردا ت نشدن حقو د مشسص نبودن وایعیهیت سیهیامیداران  

 شرکت مقابل استاندار مرکزی تجم  کردند. 
 

تا کنون بیه دلیهیل    ٠٦ البته کارگران شرکت هپکو از سا   
سوء مدنرنت با مشکالت فراوان  روبه رو بوده و ط  انیم  
مدت روز به روز به مشکالت انم شرکت افزوده شده اسیت  
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و مسئوالن هید تیاکینیون بیه قیو  هیانی  کیه بیرای رفی   
 مشکالت انم شرکت داده اند عمل نکرده اند. 

 
روز نهست که  بری از تیجیمی  و اعیتیراایات کیارگیری  
شنهده نشود. کارگران  که تنها برای درنافت حقیو   یود  
به  هابان م  آنند تا شاند در بهم انیم هیمیه مشیکیالتی   
که کشور با آن رو به رو شده ن  صدان  آنان بیه گیوش  

 مسئوالن برسد. 
های نیجیومی  درنیافیت    ای حقو    روزگار عجهب  شده عده 

کنند و مدع  م  شوند که تینیهیا سیهید  یود را از    م  
اند در حالهکه بر ی  از دنیگیر حیتی     انقالب درنافت کرده 

دانند بیا چیه زبیانی  بیه    اند و نم    در گرران روز  ود مانده 
کودک  ردسا   ود بگونند هنوز معوقاتشان را درنیافیت  

 اند.   نکرده 
اعترا  ما صرفا صن   است/ بر   آن را سهاس  جی یوه  

 م  دهند 
وگیو بیا  یبیرنیگیار دنیار    نک  از کارگران هپکو در گ یت 

آفتابی با بهان اننکه ههر مسئول  پاسسگوی میطیالیبیات  
کارگری نهستد گ ت: ما در انیم اعیتیراایاتیمیان هیهیر  

 واههد ول  متاس انه بیر ی  از    چهزی جز حقو  مان نم  
 افراد سع  دارند انم اعترااات را سهاس  ج وه دهند. 

مینیدی از وایعیهیت میوجیود گی یت: گیرچیه    وی با گ ه 
واعهت امروز حاصل امروز و دنروز نیهیسیت ولی  انیتیظیار  
دارند هرچه زودتر مسئیولیهیم فیکیری کینینید. مسیئیولیهیم  

 رسهدگ  نم  کنند. 
انم پرسنل هپکو در پاس  به چگیونیگی  رفی  مشیکیالت  

معهشت  گ ت:  یهی ی  از کیارگیران انیم شیرکیت اجیازه  
اند  انواده هانشان متوجه مشیکیالت میالی  شیونید و    نداده 

سع  کرده اند در حد تیوان نیهیازهیای  یانیواده را تیامیهیم  
 کنند ول  با انم روند تا ک  م  شود ادامه داد  

ع   الحساب حیقیو  هیای    ٣٤ وی ادامه داد: از فروردنم  
میاه حیقیو  میا    ٤ ما پردا ت شده شاند در ن  میقیطی   

کامل پردا ت شده باشد ولی  در میجیمیوت کیارگیر کیب  
کارگاه نهازمندتر است و بیانید بیه میوقی  حیقیو   یود را  

 درنافت کند. 
 روزگار سست  را بدون حقو  م  گررانهد 

انم کارگر واحد تیعیمیهیرات گی یت: نیمی  تیوان انینیگیونیه  
زندگ  را گرراند بر   از کارگران تنها منبی  درآمیدشیان  
همهم حقو  شرکت است کیه در حیا  حیاایر بیه  یاطیر  

 مشکالت عدنده واقعا نم  دانند چه کنند  
هیا از هید پیاشیهیده شیده اسیت    وی افزود:  ه   از  انواده 

فشارهای ع ب  بسهاری بر کارگران شیرکیت وارد می   
شود. کارگان تنها  واسیتیار انیم هسیتینید کیه نیکی  از  

 مسئولهم پاس  گوی مطالبات کارگران باشد. 
 اند انم شرکت گ یت: بیر ی  از پیرسینیل      نک  از پرسنل 

انم شرکت هد  ودشان و هید هیمیسیرشیان از پیرسینیل انیم  
تیر از میا    شرکت هستند. بندگان  دا آنان زندگ  را سست 

 گررانند.   م  
 

وی دامه داد: متاس انه با انم مسارج زناد گرران زنیدگی   
سست شده است امهدوارند مسئولهم پاسسگوی میطیالیبیات  

 کارگران باشند. 

  واستار احهای صنعت استان مرکزی هستهد 
لطه   عضو شورای کار شرکت هپکو اراک با اشیاره بیه  
مشکالت پهش روی شرکت هپکو اراک گ ت: کیارگیران  

 شرکت هپکو دو  واسته بهشتر از مسئولهم ندارند. 
لطه   ا هار کرد:  نیکی  از انیم  یواسیتیه هیا امینیهیت  
شغ   است که بر م  گردد به ماندگاری هیپیکیو بیرای  

 استان و احهای صنعت استان است. 
وی ادامه داد:  واسته دنگر هد پردا ت به موقعیه حیقیو   
است که انم دو  واسته  ه   در واست آن چنان  نهیسیت  

 که امهدوارند مسئولهم حمانت کنند. 
 

 کارگران
پناه آتش  احد و صمد؛ قربانیان بی

 آباد آوری ضایعات در غنی گاراژ جمع
ای    سیالیه   ٠ و    ٧ گیرد    احد و صمدی دو کودک کار زبالیه 

 آوری اانعات سو تند   که در حرنق ن  گارا  جم  
پدر پس از مدت ها برای  ود کاری را دست و پیا کیرده  
بود. او در ن  گارا  که بسش  از آن به میحی ی  بیرای  
جم  آوری اانعات تبدنل شدهد مشغو  به کار می  شیود  
و در کنار آند پسرهانش را نهز با  یود هیمیراه می  کینید.  
و ه ه ای که برای پسرها تعههم م  شیودد جیمی  کیردن  

سیالیه اهیل کشیور    ٠ و    ٧ اانعات است. دو پسیر بیهیه  
افغانستان هد پای پدرشان مشغو  به کار شده تیا بیتیوانینید  

 های  انواده پر جمعهتشان را تامهم کنند.   هزننه 

 کارگران هپکو: کوتاه نمی آییم
دی ماه در اعتراض  ١٢بهمن کارگران هپکو باز هم دست به تجمع زدند و خواستهایشان را پیگیر شدند. این کارگران از  ٩روز 

ماه دست پرداخت نشده در اعتراض به سر میبرند.  ١به خصوصی سازی ها کارخانه که بیکاری آنان را بدنبال دارد و   
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 بری از مدرسه رفتم پسر بهیه هیا نیهیسیت. آنیهیا بیرای  
رسهدن به روناهانشان روز و شیبد زبیالیه هیا را زنیر و رو  
م  کنند. انگار روناهای انم دو کودک بیا زبیالیه گیره  
 ورده است. هر چه اانعات بهشتری جم  کینینیدد پیولی   

 که ن هب پدر م  شود بهشتر است. 
آنها هر روز پس از جم  کردن اانعات از مهان زبیالیه هیاد  
راه  گارا ی م  شوند که پدر در آن مشیغیو  بیه کیار  
است. سپس اانعات را تحونل داده و در اتاق  کیه نی   
بساری گازی در آن قرار داردد دستیان نی  بسیتیه شیان را  

 گرم م  کنند. 
آن روز هدد پسر بهه ها همانند روزهای دنگیرد صیبیح زود  

صیبیحد نیوبیت او     ١٥ از  واب بر واسیتیه و تیا سیاعیت  
اانعاتشان را جیمی  می  کینینید. پیس از آن هید راهی   
گارا ی که پدر در آنجا مشغو  به کار استد م  شیونید  

 تا اانعات را تحونل دهند. 
د واق  در شر  تیهیران اسیت.  «غن  آباد »گارا  در منطقه  

دو کودکد بیرای رسیهیدن بیه انیم میحیلد بیانید مسیهیر  
طوالن  را به صورت پهاده طی  کینینید. در نیهیانیت نیهیز  
زمان  که به گارا  م  رسندد وارد اتیاقی  می  شیونید  

 که همهشه برای استراحت به آنجا م  رفته اند. 
شع ه بساری را زناد م  کنند تا کم  گیرم شیونید امیا  
به نکباره کپسو  گازی که مت ل به بساری بیودهد می   

 ترکد و دو کودک جان  ود را از دست م  دهند 
 زباله_گردی_حق_کودکان_نهست 

به نام کارگر ،  «بهزاد مهرانی صندو 
 »به کام کارفرما

اتحادنه آزاد کارگران انران : در شرکت آلیومیهینیهیوم پیار   

بهش از بهست سا  پهش صندوق  از طر  کارگیران بیرای  
  ٬ کم  به رف  تنگناهای پهش آمده در زندگی  شیان  

تشکهل شده که ماجرای امروز صندو  و به آنهیه تیبیدنیل  
 شده د مانه حهرت ون رت است! 

طیبییق ا ییبییار ارسیالیی  بییه اتییحییادنیه آزاد کییارگییران انییران  
دکارگران شرکت آلومهنهوم پار  بیا امیهیدواری از وجیود  
ن  صندو  با انگهزه وام گرفتم و گشیانیش انیدک در  
مواق  اروری در زندگ  شان داوطی یبیانیه عضیوشیده انید  
ودر نتهجه هیرمیاه میبی یغی  میعیهیم ب یورت اجیبیاری از  

 حقوقشان کسر مهشود. 
اگرچه عضونت درصندو  د ابتدا به دالن ی  کیه گی یتیه    

شید  یاهیری داوطی یبیانیه دارد امیا  یروج از صینیدو  و  
لغوعضونت غهر ممکم است!! تاکنون در ههر صندو  نیا  
مشارکت  دنده نشیده کیه پیس از عضیونیت حیق نیداری  
عضونتت را پیس بیگیهیری و بیه اجیبیار بیانید کیارگیران  
مشارکت  ودرا با کسرمب غ قیابیل تیوجیهی  از دسیتیمیزد  

 ماههانه شان همهنان ادامه دهند. 
 

بدنم ترتهب از آن سالها تاکنون اندو ته  بسیهیارهینیگی یتی   
در دست و کنتر  مدنرنتد از جهب کارگیران بیوجیود آمیده  

 است . 
جالب اننکه طیبیق گیزارشیات ارسیالی  بیه اتیحیادنیه آزاد  
کارگران انران د  کیارگیران انیم میجیمیوعیه از سیازوکیار  
وبهالن مال  صندو   ود و نحوه هزننه ها و میوجیودی آن  

 بهسبرند. 
نک  ازکارگران باسابقه و عضیو انیم صینیدو  دبیا بیهیان  
ا هارات فو  ددر ادامه مهگوند: درمیورد نیحیوه پیردا یت  
وام به کارکنان د مدنرنت کار انیه ت یمیهید میهیگیهیرد از  

مهان متقااهان به چه کس  وام بدهد نا ندهد! در نتیهیجیه  
انم وام دادن ب ورت  ابزاری در دسیت کیارفیرمیا درآمیده  
برای به تمکهیم کشیانیدن و میطیهی  کیردن کیارگیران در  
مقابل پردا ت وام )گروکش  از معیهیشیتم  و درمیقیابیل  
تنبهه معتراهم و کارگران ناراا  از طرنق اشکالتیراشی   

 درنحوه پردا ت وام ونا تسههالت به آنها به هر بهانه ای. 
نحوه و کارنامه پردا ت وام هیا بیه هیهیهیوجیه بیه اطیالت  

 کارگران عضو نمهرسد. 
انم سرمانه هنگ ت جم  آوری شده بنام وازجهب کیارگیران  
عمال در دست و به کام کارفرماسیت. بیطیورنیکیه شینیهیده  

 «ن  صینیدو  ذ یهیره »شده حت  از موجودی آن بعنوان  

برای رف  تنگناهای مال  شرکت از جیمی یه  یرنید میواد  
اولهه است اده مهکنند و اطمهنیان دارنید کیه میوجیودی آن  
تضمهم شده و همواره رو به افزانش اسیت زنیرا هیهیهیکیس  
نمهتیوانید از ادامیه عضیونیت مینی یر  شیود و ب یورت  
اتوماته  هرکارگرماههانه باند مب غ معیهینی  بیپیردازد و  
نا درواق  به صندوق  که به جهب کارفرما میتی یل اسیت  

 سرازنرکند. 
صندو  مشارکت  که ع   القاعده میهیبیانسیت درمیواقی   
ایروری میرحیمی  بیر ز ییمیهیای گسیتیرده کیارگیران در  
تنگناهای معهشت  باشد اکنون تحت مدنیرنیت کیارفیرمیا  
 ود به مشکل و زالون  برای میکیهیدن دسیتیرنیج انیدک  

 کارگران و انجادت رقه بهم آنها تبدنل شده است. 
از نظراتحادنه آزادکارگران انران دصندو  شرکت آلومهینیهیوم  
پار  باند ازکنتر  مدنرنت شرکت  ارج شده و بیا بیررسی   
دقهق آند هرگونه سواست اده تیاکینیونی  میورد بیاز یواسیت  
وپهگرد و جبران قرار گهرد. همهنهم با تیهیهیه آنیهیم نیامیه  
ی جدند که توس  کیارگیران تیهیهیه وتیانیهید میهیشیود از  



 ٣٥٤ شماره      -  چهارم  دوره     27     کارگر کمونيست 

کنتر  مدنرنت به ههئت  از نمانندگان مسیتیقیل و واقیعی   
 کارگران سپرده شود. 

 ٣٠ دی    ٩٥ اتحادنه آزاد کارگران انران  
ناکارآمدی مسیوالن ناالیق و بی کفایت 
 از زحمت کشان آتش نشان قربانی گرفت

عدم انجام و انب قانون  شهرداری تهران و وزارت کیار در  
انمم سازی سا تمان و کیارگیاه هیای دانیر در آن عی ی   
الس وص ب  مسئولهت  شهرداری در تیامیهیم تیجیهیهیزات  
مناسب آتش نشان  موجب شد انم بار سا تمیان پیالیسیکیو  
در ق ب تهران با ن  آتش سوزی بیه سیرعیت بیر  و بیاد  
فرو رنسته وآتش نشانان و میردم زنیر آوار میدفیون و جیان  

 با تند. 
باند به شران  شغ   آتش نشیانیان نیگیاه ونی ه ای داشیت.  
اص   ترنم  واسته ی بحق آتیش نشیانیان پیرنیرفیتیه شیدن  
سست و زنان آوری شغل پر مساطره ی شان م  بیاشید تیا  
کنون از سوی شیورای شیهیر و شیهیرداری تیهیران نیادنیده  
گرفته شده است و آتش نشانان معیتیر  کیه آذرمیاه سیا   

مقابل شهرداری تهران تجمی  کیرده بیودنید میتیاسی یانیه    ٣٤ 
مورد تعقهب و آزار و اذنت مدنران شهرداری قرار گرفیتینید.  
ابرازهیمیدردی هیای تیبی یهیغیاتی  مسیئیوالن از اسیتیر  و  
فشارکاری انم زحمت کشان نم  کاهددبنابیرانیم ایروری  
است نسبت به بهبود شران  شغی ی  آتیش نشیانیان فیداکیار  

 اقدامات عاجل انجام پرنرد. 
سندنکای کارگران شیرکیت واحید اتیوبیوسیرانی  تیهیران و  
حومه امم محکوم کردن مدنران و مسیئیوالن میقی یر در  
انم حادههد با همکاران و  انواده های جان بیا یتیگیان آتیش  
نشان اعالم همدردی و همبستگ  م  کینید و  یواسیتیار  

 مجازات مق ران انم واقعه ت   و جانگداز م  باشد. 
سندنکای کارگران شیرکیت واحید اتیوبیوسیرانی  تیهیران و  

 حومه  
 ١٩٣٠ سوم بهمم ماه  

 بین المللی
نقض گسترده حقو  مدنی در  -آمریکا 

 شیکاگو
 

وزارت دادگستری آمرنکا با انیتیشیار گیزارشی د از نیقیض  
 گسترده حقو  مدن  توس  پ هس شهکاگو  بر داد. 

بر اسا  انم گزارش شواهد به دست آمده نشان می  دهید  
که پ هس شهکاگو با به کار بردن  شونت بهیش از حید و  

 غهرارورید اقدام به نقض حقو  شهروندان کرده است. 
لورتا لهنرد دادستان کل اناالت میتیحیده آمیرنیکیا در انیم  
رابطه گ ت: "اداره پ هس شهکاگو بیه نیهیروهیانیش آمیوزش  
های الزم برای انجام کارشان بیه شیکی ی  امیمد میوهیر و  
قانون  نداده است. شواهد و میدارک میورد بیررسی  قیرار  
گرفته از جم ه داده های مربوط به شکانت هیای میوجیود  
در زمهنه بدرفتارید نشان دهند  کمبودهان  در انم بیسیش  
است. حت  پس از انم حوادثد بازگشتی  دوبیاره بیه آن و  
تح ه   در انم رابیطیه کیه آنیا بیه کیاربیردن  شیونیت بیه  

 درست  انجام گرفته نا نه وجود ندارد" 
وانهتا گوپتاد معاون دادستان کل نهز در جیمی   یبیرنیگیاران  

گ ت: "بر اسا  نافته های ما اداره پ یهیس شیهیکیاگیو از  
الگوها و آموزش های است یاده بیهیش از حید از  شیونیت  
شامل سالح های مرگبار نا غیهیرکشینیده اسیتی یاده کیرده  
است. در انم بسش م  تواند به ش ه  به سمیت افیرادی  
که تهدندی آن  برای پ هیس بیه شیمیار نیمی  رونید و نیا  
ارب و شتد افراد به دلهیل عیدم اجیرای ا یطیار شی یاهی   

 اشاره کرد" 
پهش تر دادستان کل آمرنکا گ ته بود با انجام تیحیقیهیقیاتد  
عمدی نا غهرعمدی بودن تهرانیدازی میرگیبیار بیه لیکیوان  

  ٠٥١٤ ساله که سیا     ١٧ م  دونالدد نوجوان سهاهپوست  
مهالدی با تهراندازی پ هس شهکیاگیو هید  گی یولیه قیرار  

 گرفت و کشته شد نهز مشسص  واهد شد. 
بر اسا  آ رنم گزارش منتشر شده از سیوی اداره پی یهیس  

  ٧٦٥ شهر شهکاگو ط  سا  گرشتیه میهیالدی بیهیش از  
مورد قتل در انم شهر ر  داده است که انیم رقید طی  دو  
دهه گرشته ب  سابقه بوده است. انم رقد حت  از مجیمیوت  
قتل های گزارش شیده در شیهیرهیای نیهیونیورک و لیس  

 آنج س نهز بهشتر بوده است. 
 

تااهرات علیه جنایتکاران  -افغانستان 
 اسالمی طالبان

صدها ن ر در کابلد پانتست افغانستان ع هه گیروه طیالیبیان  
و  شونت های انم گروه دست به تظاهیرات زده و میقیابیل  
 سیی ییارت پییاکسییتییان در انییم شییهییر تییجییمیی  کییردنیید. 

معتراان با سر دادن شعار "کشتار بیس اسیتد میا صی یح  
م   واههد"د  یواسیتیار اعیالم طیالیبیان بیه عینیوان گیروه  
ترورنست  جهان  و محاکمه رهبران انیم گیروه در دادگیاه  
بهم الم    شدند. انم اعتیرایات بیه دنیبیا  حیوادث ا یهیر  
 ونهم در شهر کابل و قندهار برپیا شید. میعیتیرایان می   
گونند دست داشتم ارتش پیاکسیتیاند شیمیاری از میدار   
مرهب  انم کشور و احزاب افراط  پاکستان  در حیمیانیت  

 از طالبان آشکار است.  
 انونه بازر  عموم  دولت آمیرنیکیا در    ١٠ روز پنجشنبه  

زمهن  بازسازی افغانستاند با انتشار گیزارشی  اعیالم کیرده  
بودد افغانستان گرفتار فساد و ارتش انم کشیور نیاتیوان از  
مقاب ه با طالیبیان اسیت. بیه گی یتی  "جیان سی پیکیو"د ارتیش  
افغانستان آنقدر فاسد اسیت کیه فیرمیانیدهیان طیالیبیان بیه  
نهروهای شان توصهه م  کنند که لوازم مورد نیهیاز  یود  
از قبهل سالح و مهمیات و سیو یت را از سیربیازان ارتیش  

 افغانستان  رنداری کنند. 
 
هزار  ١٢آمار کشته های جنگ به  -یمن 

 نفر رسید
هزار نی یر در    ١٥ سازمان م ل متحد م  گوند که حداقل  

جن  نمم مهان شورشهان حوه  و ائتال  تیحیت رهیبیری  
عربستان که از دولت رسم  انم کشور حمانت می  کینید  

 کشته شده اند. 
سازمان م ل گ ت که انم آمار "نشانگر نهیاز بیه حیل انیم  

 ماه ادامه داشته.   ٠١ واعهت" است که برای  
انم  بر درحال  منتشر م  شیود کیه عیبیدربیه مینی یور  

 انیونیه در شیهیر    ١٦ هادی رئهس جمهور نمم روز دوشنبه  

 بندری عدن با فرستاده سازمان م ل دندار کرد. 
اوج    ٠٥١٠ انم مناقشه مهان حوه  ها و دولت در میار   

گرفت زمان  که نهروهای ائتال  تحت رهبری عیربسیتیان  
برای سر کار بیرگیردانیدن دولیت مینیتیسیب نیمیم وارد انیم  

 جن  شدند. 
جهم  م  گ درن  هماهن  کینینیده کیمی  هیای  
انساندوستانه سیازمیان می یل در نیمیم گی یت از آن زمیان  

هیزار نی یر اسیت    ١٥ "تسمهم ها حاک  از مر  بهش از  
هیزار نی یر    ٤٥ که در انم مناقشه کشته شده اند و تقرنیبیا  

 هد ز م  شده اند." 
او افزود که مه هون ها ن ر در انم کشور کیه در مینیاطیق  
جن  زده زندگ  می  کینینید بیا کیمیبیود آذوقیه روبیرو  

 هستند. 
مه هون ن یر هسیتینید کیه    ٧ آقای م  گ درن  گ ت: " 

نم  دانند وعده بعدی غیرانشیان را بیانید از کیجیا تیهیهیه  
 کنند." 

سازمان م ل مناقشه نمم را سیرمینیشیا نیکی  از بیدتیرنیم  
 بحران های انسان  در جهان م  داند. 

 
هشت ثروتمند به اندازه نیمی  -آکسفام  

 از جمعیت جهان ثروت دارند
ای گی یت    مؤسسه  هرنه آکس ام روز دوشینیبیه در بیهیانیهیه 

هروت هشت مه هاردر به اندازه تمامی  هیروت نیهیمیه فیقیهیر  
جمعهت جهیان اسیت و  یواسیتیار انیجیام اقیدامیاتی  بیرای  

 محدود کردن سوداندوزی هروتمندان بزر  جهان شد. 
به گزارش  برگیزاری رونیتیرزد هیمیزمیان بیا گیردهیمیانی   

گراران و ابیرهیروتیمینیدان جیهیان در اجیال  سیاالنیه    سهاست 
مجم  اقت ادی جهان  در داوو  طی  روزهیای جیارید  
طبق گزارش مؤسسه آکس ام شکیا  درآمید از هیر زمیان  

هیای آمیاری جیدنیدی در میورد    دنگری بهشتر شده و داده 
دهند که داران  نهمه فقهر جیمیعیهیت    چهم و هند نشان م  

 شدد ناچهزتر است.   جهان از آنهه قبال  تسمهم زده م  
 «وقیهیح »آکس ام که انم شکا  در دارانی  و درآمید را  

گیونید اگیر انیم اطیالعیات قیبیال  در    توصهیب کیرده می  
  ٣ فق  هیروت    ٠٥١٦ داد که در سا     دستر  بود نشان م  

میهی یهیارد نی یر    ٩٬٦ هیای    ن ر از ابرهروتمندان برابر دارانی  
هیای گیرشیتیه    نهمه فقهر جمعهت جهیان اسیت. در بیررسی  

مه یهیاردر بیا انیم    ٦٠ شد که مجموت هروت    تسمهم زده م  
 رقد برابر است. 

در    ٠٥١٥ توان دنید کیه در سیا     های جدند م    طبق داده 
ن ر از ابرهیروتیمینیدان بیا    ٤٩ مقانسه با واعهت فع   هروت  

 درصد فقهر جمعهت جهان برابر بوده است.   ٠٥ های    داران  
در شرانط  که بسش اعظد کارگران و کارمندان به  یاطیر  
هابت ماندن حقوقشان تحت فشار هستینید دارانی  و درآمید  

  ١١ بیطیور میتیوسی  هیر سیا     ٠٥٥٣ ابرهروتمندان از سیا   
 درصد افزانش نافته است. 

کینینیدگیان    بهل گهتسد هروتمندترنم فرد جهان و از شیرکیت 
که ت یمیهید  یود    ٠٥٥٦ دائم  در اجال  داوو د از سا   

برای  روج از مدنرنت مانکروسافت را اعیالم کیرد حیدود  
مه هارد دالر بر هروتش افزوده و دارانی  او اکینیون دو    ٠٠ 

 برابر شده است. 


