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 اخبار کارگری

 رفاهی                    بخش ایران: نسان نودینیان   بخش بین المللی: داوود 

 محمد شکوهی  
 ” !تنگنای معیشتی“میلیون نفر درایران  ٥٤

 اصغر کریمی  
 درمورد تشکل های توده ای 
 جوابی به سیاوش دانشور  

 ٨ صفحه  

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 (   ٠٣ بخش ) 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت 

 شادباش سال جدید  و نگاهی به سال گذشته  

 محمد کاظمی  
راه حل های  ' توماس پیکتی های ایرانی' برای برون رفت از 

 'بحران کنترل ناپذیر' اقتصاد ایران

مصاحبه کارگر کمونیست 
 با شهال دانشفر

کارگر کمونیست: شورای عالی کار مززد  
هززاز وزومزان وزکزیز  کزرده    ٣٠٣ را    ٦٠٣١ 

هزار وومان به چه مکنزی    ٣٠٣ است.! مزد  
 است؟!  

 شهال دانشفر: 
در شورایکالی کارو از باالی سر کزارگزران    ٣٩ در واپسی  روزهای سال  

هزار وومان که آشکارا چند بار زیر خز  قز زر    ٣٠٣ حداقل دستمزد ها   
است، وکیی  شد. وکیی  جنایتکارانه ای  سزحزا از دسزتزمززد، در ادامزه  
همان سیاست ارزان سزازی نزیزروی کزار بزکزنزوان جززئزی از سزیزاسزت  
"اقتصاد م اومتی" حکومت اسالمی، یکنی وحمیل ریاضت اقزتزصزادی  
بیشتر بر گرده کل جامکه برای وخفیف بار بحران عالج ناپذیزرشزان قزرار  
دارد. امیدشان نیز به جذب سرمایه های هر چند کزوچزد داخزوزی و  
خارجی و پیدا کردن مزفزری بزرای جزوزوگزیزری از قزروپزاشزی کزامزل  
اقتصاد داغانشان است.  از جموه خامنه ای در پیام نزوروزی اش، سزال  

را سال "اقتصاد م اومتی، وولید و اشتغال" خواند و روحانزی هزب بزر    ٣١ 
آن مهر وایید گذشت. و ای  کومات برای همه مردم  کزامزال آشزنزاسزت  
و چیزی جز چاپیدن بیشتر مردم و به قه را کشاندن بیشزتزر زنزدگزی و  

 مکیشت کل جامکه نیست.  
 

هزار وومانی بزرای کزارگزران، در شزرایزحزی کزه    ٣٠٣ حداقل دستمزد  
خبری از درمان رایگان، وحصیل رایگزان و وسزهزیزالوزی بزرای وزامزیز   
مسک  وجود ندارد، ید جنایت آشکار و ید قاجکه است. اگزر چزه  
ای  جانیان همی  حد از حداقل دستمزد را نیز زیر قشار اعتزراضزات کزل  
جامکه عویه ق ر و برای داشت  ید زندگی انسانزی، نزاگززیزر شزدنزد،  
 وکیی  کنند و به قول خودشان ماراو  مزدی را پشت سر گذاشتند.  

 
هزار وومانی در شرایحی کزه هزر روز قزیزمزت هزا    ٣٠٣ حداقل دستمزد  

 رشد صکودی دارد، مکنای مست یمش بی خانمانی بیشتر کارگران،  
 

 نسان نودینیان
 ٥٩٣٤تقویم اعتراضات کارگری در اسفند  ماه 

 کارگر کمونیست هر ماه جمکبندی آماری از اعتراضات کارگران و مکومان را منتشر میکند. 

 مصوب کنگره دهم
  قطعنامه در مورد 

  رشد گرایش چپ در جنبش های اعتراضی
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  وحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت محالب با نويسندگان آنهاست.  
درج م االت در کارگر کمونيست لزوما به مکني 

 وائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

و ابل مردم با جمزهزوری اسزالمزی   
در سراسر جامکه و در ومام عزرصزه  
های اجتمزاعزی جزریزان دارد. ایز   
مبارزه ای است که دائما به لحزا   
طب اوی عمیق ور و به لحا  دامنه  
گسترده ور و قکالتر مزیزشزود. ایز   
جززنززبززش صززرقززا یززد جززنززبززش  
محالباوی نیست، بزوزکزه جزنزبزشزی  
است که مصائب اساسی سزرمزایزه  
داری حاکب را به مصزا  گزرقزتزه  
است. در ای  جنبش گفزتزمزان ضزد  
سرمایه داری و چز  جزوزو آمزده  
است. ای  ید ن حه عحف و وحول  
مززهززب در جززامززکززه ایززران اسززت.  
مشززخززصززات اصززوززی ایزز  وززحززول  

 اینهاست: 
 

مزبززارزات مزردم بزا حززکزومززت    -٦ 
گرچه اغوب در قزالزب صزنزفزی و  
مدنی بیان میشزود امزا عزمزال بزه  
مکنای دست بردن مردم به ریشه و  
مورد اعتراض قزرار دادن مصزائزب  
کل نظام سرمایه داری است. دقزا   
از آزادیززخززواهززی، انسززان دوسززتززی،  
برابری طوبی و به مصا  گزرقزتز   
ومام ناهنجاریهای اجتماعی و ومزام  
عوارض و قجایع و وبکیضات حاکب  
در جامکه و ضدیت با ستمگزری و  
قساد و دزدی و امتیزازات بزاالیزی  
ها نشانگر چ  بودن ایزده آلزهزا و  

 آرمانهای غالب در جامکه است. 
اهززمززیزت و جزایززگززاه سززیززاسززی    -٢ 

کارگر و جایگاه جنبش کزارگزری  
در جامکه ارو ا یاقته است. وصویزر  
قدیمی از کارگران بزکزنزوان بزخزش  
قزرودسزت و کزب وزوقزع و مزظزوزوم  
کامال زیر و رو شده و اکنون بحزور  
واقکی ای  کارگران پیشرو هسزتزنزد  
کززه دارنززد وززوقززکززات و انززتززظززارات  
جامکه را جزوزو مزیزکزشزنزد و بزاال  

 میبرند. 
 
رشززد هززمززبززسززتززگززی و هززب    -٠ 

سرنوشتی بخشهای مختزوزف مزردم  
بززا یززکززدیززگززر و پشززتززیززبززانززی از  
خواستهای سزراسزری و بزحزق هزر  
بخشی از جامکه ید جزء جدایزی  
ناپذیر مبارزات اجتماعی است. ای   

روند بزویز ه در مزیزان کزارگزران و  
مکومان و دانشجویان بوضزو  قزابزل  
مشاهده است. ای  همبستزگزی هزا  
بیش از هر چیز خودرا در وشکزوزهزا  
و نهادها و گروههای مبارزاوی که  
در جامکه ومدیای اجتماعی شکل  

 گرقته اند، نشان میدهد. 
در مززبززارزات و اعززتززراضززات     -٤ 

بخشهای مختوف جامکه ید روند  
و گرایش مزدرن و دقزا  از ارزش  
های پیشرو و جهانشزمزول در بزرابزر  
ع ب ماندگی و سزنزت گزرائزی و  
وززکززصززبززات و وززابززوهززای مززوززی و  
مذهبی دست باال پیدا کزرده و بزه  
موازات آن گرایش چ  و رادیکزال  
در م ابل گزرایزش راسزت و عز زب  
مانده، در خواست ها و در اشزکزال  
مززبززارزه بززوضززو  خززود را نشززان  

 میدهد. 
 

در وزز ززابززل بززا مزز ززدسززات و    -٩ 
اخالقیات پوسیزده و قزوانزیز  قزو   
اروجاعی حاکب و حزر  و قسزاد  
کل رژیب اسالمزی سزرمزایزه یزد  
جزنزبزش گسزتززرده دقزا  از حز ززو   
شهزرونزدی و دقزا  از زنزدگزی و  
حرمت و منزلت قردی جوو آمزده و  
به بستر اصوی اعتزراضزات وزبزدیزل  

 شده است. 
 

در مزز ززابززوززه بززا جززمززهززوری     -١  
اسالمی، رویگردانی از مزذهزب و  
نفرت از مسجد و آخوند و سنتهزای  
مذهبی همه جا با قدرت و آشکزارا  
خود را نشان میدهد. ن د طب اوی و  
سیاسزی مزذهزب، یزکزنزی اقشزای  
دستگاه مذهب بکنوان اهرم دقا  از  
باالیی ها و ووجیه کننده وبکیضات  
و امتیازات طب اوی، جای برجستزه  
ای در گزرایزش ضزد مزذهزبزی در  

 جامکه پیدا کرده است. 
 

واثیر ای  وضکیت بر حزکزومزت    -٧ 
اسالمی وشتت بیشتر و نززاعزهزای  
درونی عمیق ور است. جزنزبزشزهزای  
اجتماعی آن عامل اصوی است که  
باعث شده است که برخی قزوانزیز   
پززایززه ای حززکززومززت بززه مززوضززو   

مززجززادلززه حززتززی در درون خززود  
حکومتی ها وزبزدیزل شزود و زیزر  
سزوال قززرار گزیززرد. ایز  وشزتزت و  
نزاعها جزمزهزوری اسزالمزی را در  
م ابل موج پیشروی مزردم هزر روز  

 ناووان ور کرده است. 
نه ق   صفو  حزکزومزت بزه     -٨ 

هب ریخته است، بوکزه کزل جزبزهزه  
راست و بزورژوایزی آشزکزارا دچزار  
وشتت است و یکی از دالیل اصوی  
ای  وشتزت رشزد آگزاهزی مزردم و  
قشار انتظارات و وزوقزکزات بزاالی  
مردم است. در ایز  شزرایز  بزرخزی  
جریانزات راسزت سزکزی مزیزکزنزنزد  
مززز زززدسزززات و سزززیزززاسزززتزززهزززای  
ناسیونویستی شان را بزا مزاسزد  
"ح و  بشری" آرایش کزنزنزد و در  
م ابل آنها برخی ناسیونالیستزهزا از  
اینکه م دسات موی شان از جزانزب  
خودیهایشان کمرنگ شده به خشزب  
آمده اند. موی اسالمی ها نزیزز بزه  
دار و دسته های متکدد و متشتزت  
و درگیر در اصحکاک با یکدیگر  
وبدیل شده اند. در میزان هزمزه ایز   
جززریززانززات طززیززفززهززایززی نززیززز بززه  
ناسیونالیسب اقزراطزی و شزویزنزیززم  
عریان چرخیده اند و طیفهایی دچار  
 نوسان و وزلزل و بی اق ی شده اند. 
کل ای  وحوالت گویای پیشروی و  
بززه چزز  چززرخززیززدن اعززتززراضززات  
اجتماعی به موازات رشد چشمگیر  
جنبش کارگری است. ای  وحزولزی  
مهزب و وزاریزخزی اسزت کزه رشزد  
آگاهی اجتماعی را بازواب میدهزد  
و در پزروسزه سزرنزگزونزی انز زالبزی  
جمهوری اسالمی و وزحزوالت آوزی  
جامکه ایران واثیرات مثبت عظیمی  
خواهد داشت. وضمی  اینکه جامکه  
آینده ایران جامکه ای آزاد و شاد و  
بری از وبکیض و ستمزگزری بزاشزد  
به ادامه جدی و همه جانبه هزمزیز   
روند یکنی به ن ش وکیزیز  کزنزنزده  
طزززبززز زززه کزززارگزززر و گزززفزززتزززمزززان  
سوسیالیستی بستگی دارد. حززب  
کمونیست کارگری خودرا نمزایزنزده  
ای  وحول میداند. حزب برای وکمیق  
و گسترش ای  روند بحور ن شه مند  

 و قکال والش خواهد کرد. 

 مصوب کنگره دهم
  قطعنامه در مورد 

  رشد گرایش چپ در جنبش های اعتراضی
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 ٦ از صفحه        

 ٢ صفحه  

 
اضززاقززه شززدن بززر آمززار کززاروزز   
خوابی و حاشیه نشینزان شزهزری،  
خارج شدن  کودکان بیشزتزری از  
چرخه وحصیل و وبزدیزل شزدنشزان  
به کودکان کار و خیابان، اضاقزه  
شدن بر آمار و  قروشی و پزایزیز   
آمدن س  آن و رشد مصائزب کزل  

 مردم ای  جامکه نیست.  
 

هزززار    ٣٠٣ حززداقززل دسززتززمزززد  
وومانی، در عی  حال به مزکزنزای  
پایی  نزگزاهزداشزتز  وحشزتزنزاک  
سحا استانداردهای جامکزه بزرای  
کویه مستمری بگیران به عزنزوان  

 مبنای پایه ای ح و  است.  
اگر چه همی  حداقل را هزب بزایزد  
بززا جززنززگززی هززر روزه از حززوزز ززوم  
کارقرمایان دزد و دولزت حزامزی  

 سرمایه داران بیرون کشید.  
 

هزار وزومزان    ٣٠٣ حداقل د ستمزد  
بحور واقکی ید اعزالم جزنزگ  
آشکار بزه کزارگزران و مزردمزی  
است . روش  است که کزارگزران  
و مردم مکترض بزه ایز  بزردگزی  
و  نمیدهزنزد و و  بزیزش از هزر  
وقت عویه دستمزدهای زیزر خز   
ق ر و برای داشزتز  زنزدگزی ای  
انسانی در مزیزدانزنزد  و در ایز   
نبرد بیش از هر وقت صف آرایزی  
ها شکل گرقته و وکی  دارد. بزه  
عبارت دقی تر مدوهاست جنبشزی  
گسززتززرده و اجززتززمززاعززی عززوززیززه  
زندگزی زیزر خز  قز زر و بزرای  
داشززتزز  یززد زنززدگززی انسززانززی  

جریان دارد. ای  جنبشی سزیزاسزی  
سیاسی است  که کزل سزیزاسزت  
ریززاضززت اقززتززصززادی حززکززومززت  
اسالمی و بساط ق ر و قالکزتزش  

 را به چالش میکشد.  
 

کارگر کمونیستت: در 
تجمتعتات اعتتتراضتی 
کتتتارگتتتران ختتتواستتتت 
حقوق ما یک میلیتون 

میلیتون را ٥خط فقر 
متتطتترد کتترده انتتد! 
ادامتته اعتتتتترا  تتتا 

میتلتیتون  ٥رسیدن به 
 عمال  ممکنه؟

 شهال  دانشفر: 
اهززمززیززت ایزز  رقززب و طززر  ایزز     

خواست بیشتزر از ایزنزکزه چز زدر  
رسیدن به خود آن ممک  است یزا  
نه ، در ای  است که طر  چنزیز   
خواستی در واقع اعتراضی اسزت  
عویزه قز زر و سزیزاسزت ریزاضزت  
اقتصزادی حزکزومزت کزه بزحزور  

درصزدی    ٣٣ واقکی اعتراض کل  
های جزامزکزه بزه جزهزنزمزی کزه  
جمهوری اسالمی برپا کرده اسزت  
را نمایندگی میکزنزد. از هزمزیز   
رو خواست اقزایش دستمززدهزا بزه  

مزیزوزیزونزی،    ٤ باالی خز  قز زر  
خواستی است مزتزحزد کزنزنزده و  
اجتزمزاعزی عزوزیزه قز زر و بزرای  
داشت  زندگی ای انسانی اسزت.  

هززمززانززحززور کززه اشززاره کززردم  
مدوهاست که مزا شزاهزد شزکزل  
گزیزری  جززنزبززشزی بززر سززر ایزز   
خواست هستیزب کزه کزارگزران و  
مکوزمزان در پزیزشزاپزیزش آن قزرار  
داشززتززه و امززروز دامززنززه آن بززه  
بازنشستگان، پزرسزتزاران و بزخزش  
عظیمی از ح و  بگیران جزامزکزه  
کشیده شزده اسزت. ایز  جزنزبزش  
مدوهاست که به خزیزابزان آمزده و  
در اجتماعات هزاران نزفزره اش در  
م ابل مجزوزو و در گزروهزهزای  
مزززبزززارزاوزززی اش در مزززدیزززای  
اجتماعی، قریادش را بوزنزد کزرده  
است. نمونه اش وجمع بیش از ده  

اسزفزنزد در    ٢١ هزار بازنشسته در  
بزود.    ٣٩ روزهای پزایزانزی سزال  

پالوفرم ای  جزنزبزش در قزدم اول،  
اقزایش دستمزدها به بزاالی خز   

مززیززوززیززون وززومززانززی  و    ٤ قزز ززر 
اعززتززراضززش بززه اخززتززال  هززا و  
وبکیض و نابرابزری اسزت. وقزتزی  
به ابکاد اجتماعی و سیاسزی ایز   
جنبش قکر میکنیب، می بزیزنزیزب  
که ای  جنبش ظرقیت عزظزیزمزی  
برای پیشزروی دارد و جزنزبزشزی  
است کزه مسزتز زیزمزا حزکزومزت  
اسالمی و ووحش سزرمزایزه داری  
حاکب را به چالش مزیزکزشزد. بزه  
ای  اعتبار در پاسخ به سوال شزمزا  
میتوانب بزگزویزب ایز  جزنزبزش بزا  
اعتراض عویه خ  قز زر و شزکزار  

مزیزوزیزون، حز زو  مزا    ٤ خ  ق ر  
ید میویون به میدان آمده اسزت  
ولزی اگززر وززمزام نزیززرویزش را بززه  
میدان بزیزاورد، ظزرقزیزتزی بسزیزار  

قراور از ای  خواست و پزایزان دادن  
به کل ای  بردگزی و وزوحزش را  
دارد. ضم  اینکه جزدال هزر روزه  
ای  کارزار مبارزاوی عظیب بزرای  
خواست قوری اقزایش دستمززدهزا  

مزیزوزیزون    ٤ به باالی خز  قز زر  
وومانی، سد محزکزمزی در بزرابزر  
سیاست های ریاضت اقزتزصزادی  
حکزومزت اسزالمزی و وزکزرضزی  
بززرای وادار کززردن آن بززه عزز ززب  
نشینی است. ای  کارزار کزه هزب  
اکنون بزه جزنزبزشزی گسزتزرده و  

اجتماعی وزبزدیزل شزده اسزت، در  
واقززع سززنززگززر دقززا  مززردم از  
مکیشت و زنزدگزیزشزان اسزت. و  

 باید وسیکا به آن پیوست.  
بنابرای  نکته مزهزب ایزنزسزت کزه  
جایگاه پر اهمیت ایز  جزنزبزش را  
ببینیب و دامنزه اش را گسزتزرش  
دهیب.  به عبارت روشزنزتزر وجزود  
جنبشی با ای  قدرت ید نز زحزه  
قدرت بزرگ و یزد پزیزشزروی  

 مهب برای جنبش کارگری و  
 

قانون کار استت  ٥٥در رابطه با این بحث، بند دوم ماده 
که اتفاقا بیشتر استدالالت بر سر خواست اجترای بتدون 

به این بند و تتعتیتیتن دستتتمتزد بتا  ٥٤چون چرای ماده 
توجه به نرخ سبد هزینه خانوار کارگری برمیتگترددب بتر 
اساس این بند حداقل دستمزد باید به انتدازه ای بتاشتد 
که زندگی یک خانوار کارگری را که البته تعداد متتوستط 
آن نیز توسط "مراجع رسمی" یعنی خود حکومتیان تعتیتیتن 
میشود، تامین کندب و دیدیم که در محاسبتات امستالشتان 

 تعداد خانوار را سه و نیم نفر در نظر گرفتندب 
اما نکته اساسی در این بند نیز ایتنتستت کته متنتظتور از 
تامین چیست؟ شاخص ایتن تتامتیتن بتودن را چته کستی 
تعیین میکند؟ و به عبارت روشنتر نرخ سبتد هتزیتنته را 
 چه کسی تعیین میکند؟ جمهوری اسالمی؟ شورایعالی کار؟
پاسخ مثبت به این سواالت یعنی قبول همان بالیی که در 
طول حاکمیت جمهوری اسالمی بر سر کارگران آمده استتب 
شاخص جمهوری اسالمی بر سر تعییتن ستبتد هتزیتنته کته 
البته آنرا هم قرار است، "لحاظ کند"، خط فقر و بدتتر 
از آن خط بقا و تباهی زندگی کارگر و کل جامعه استتب 
در این سبد هزینه اولیه ترین اقالم برای داشتن زنتدگتی 
ای انسانی غایب استب از جمله همین امستال دیتدیتم کته 
علیرغم اینکه بنا بر منابع مختلف دولتی هزینه ماهتانته 

میلیون و نتیتم متحتاستبته شتده  ٥خانوار کارگری بیش از 
بود، علیرغم اینکه سال گذشته نیز نرخ ختط فتقتر سته 
میلیون و نیم تعیین شده بود، این جانیان به گفته ختود 
با حذف اقالمی از سبد هزینه خانوار کارگری، نرخ ایتن 

هزار تومان تعیین کردندب بعتد  ٥٨٣سبد را  دو میلیون و 
 ٣٩٩هم با "لحاط" کردن آن میزان حتداقتل دستتتمتزدهتا 

هزار تومان یعنی یکسوم نرخ سبد هزیتنته تتعتیتیتن شتده 
شان تعیین شدب که البته این رقم نیز زیر فشار جتنتبتش 
قدرتمند دستمزد تعیین شدب جنبشی که صدای شعتارهتای 

میلیون، حقوق ما  ٥قدرتمندش، شعارهایی چون خط فقر 
یک میلیون، یک اختالس کم بشه، مشکل ما حتل متیتشته، 
بارها و بارها در مقابل مجلس و در خیابتان هتا طتنتیتن 

 انداخته استب 
بگذریم که حتی اگر دستمزدها به متیتزان ستبتد هتزیتنته 

هزار تومانی کتمتیتتته متزد نتیتز  ٥٨٣خانوار دو میلیون و 
قتانتون کتار  ٥٥تعیین میشد و با این کتار فترضتا متاده 

اجرایی میشد، باز نیز میزان آن دو میلیون تومان کتمتتتر 
از  سبد هزینه ای بود کته ختودشتان بتارهتا آنترا اعتالم 
کرده اند و این درحالیست که قتیتمتت هتا رشتد صتعتودی 

 داشته و درصد تورم سرسام آور باال می رودب 
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 ٩از صفحه  

 ١ صفحه   

 
کل جامکه است. اما به نظر مز   
ای  جنبش هنوز با وزمزام قزدروزش  
به میدان نیامده اسزت. هزنزوز در  
ابکاد میویونی اش خانواده هزا بزه  
میدان نزیزامزده انزد. هزنزوز خزیزل  
عظیب بزیزکزاران کشزور کزه ایز   
خواست و ای  اعتراض مستز زیزمزا  
به آنها مزربزوط اسزت و خزواسزت  
بیمه بیکزاری بزر اسزا  حزداقزل  
دستزمززد بزاالی خز  قز زر بزایزد  
خواست قزوری آنزهزا بزاشزد، وارد  
ایزز  کززارزار نشززده انززد و هززنززوز  
ومامی بخش های حز زو  بزگزیزر  

درصزدهزای    ٣٣ جامکه که صف  
جامکه را وشکیل میدهنزد و زیزر  
خ  ق ر زندگی میکنند بزه ایز   
کارزار وصزل نشزده انزد.  وزالش  
ما باید در جهت گسترش دامزنزه  
ای  جزنزبزش در چزنزیز  ابزکزادی  

 باشد.  
به نظزر مز  شزتزابزی کزه امزروز  
اعزززتزززراضزززات کزززارگزززری دارد،  
قضای پزر از اعزتزراض مزحزیز   
های کارگری و نمونه هزایزی از  
نو  اجتماعات هزاران نفره مز زابزل  
مجوو نوید بخش گسزتزرده شزدن  
ابکاد جنبش عوزیزه قز زر و بزرای  
خواست اقززایزش دسزتزمززدهزا بزه  

مزیزوزیزونزی را    ٤ باالی خ  ق ر  
،    ٣١ میدهد. به نزظزر مز  سزال  

سال به میدان آمزدن گسزتزرده وزر  
ایزز  جززنززبززش در جززوززوی صززف  
اعتراض کل جامکه عویه قز زر و  
قالکزت و بزرای یزد زنزدگزی  
انسانی در چنیز  سزحزحزی و بزا  

 چنی  پتانسیوی است.  
 

کتتارگتترکتتمتتونتتیتتستتت: 
بخشهایی از کارگران 

اجرای بی  »خواسته 
 ٥٥چون و چرا متاده 

قانون کار" را بترای 
تتتتعتتتیتتتیتتتن حتتتداقتتتل 
دستتتتتمتتزدهتتا متتطتترد 
میکنند،  شتمتا چته 

 میگویید؟ 
 شهال دانشفر:  

به نظر مز   ایز  یزد خزحزای  
آشکار است و م  سکی میزکزنزب  
آنرا بیشتر ووضیا دهزب. امزا ایز   
را هب بگویب که ارجزا  کزارگزران  
بززه بززنززدهززای قززانززون کززار یززد  
سیاسزت هزمزیزشزگزی شزوراهزای  
اسالمزی و دارو دسزتزه هزایشزان  
است. کزه حسزاب آنزهزا بزکزنزوان  
بخشزی از خزود حزاکزمزیزت کزه  
همواره والششان در جزهزت مزهزار  
کردن جنبش اعتراضی کارگزری  
در چهارچوب قانون کزار بزوده و  
هست روش  است و کارگران بزکزد  
از سی و چند سال حاکمیت ایز   
رژیب بر ن ش ضد کزارگزری ایز   
نهادهای دست سزاز حزکزومزتزی  
که خود ید پای رایزنزی هزای  
شورایکالی کار ای  نهاد سزرمزایزه  
دارانه جمهوری اسالمی هسزتزنزد،  
واقفند و هزیزوزگزونزه اعزتزبزاری  
نزدارنززد. امزا طززر  خزواسززت بززی  

از سزوی    ٤٦ چون و چرای ماده  
کززارگززران اشززتززبززاه اسززت. اجززازه  
 بدهید ای  را بیشتر ووضیا دهب. 

، ماده ای از قزانزون  ٤٦ اوال ماده  
ضد کارگری جمهوری اسزالمزی  
و در راسزتززای بزردگززی کزارگززر  

 قانون کار     ٤٦ قرار دارد. ماده  
 
 

شورایکالی کار را بزحزور واقزکزی  
نماینده سرمایه دارن و دولزت آنزهزا  
موظف میزکزنزد کزه هزرسزال بزا  
برپایی بساط مسخره سزه جزانزبزه  
گرایی شان، بنشینند و از بزاالی  
سززر کززارگززر بززر سززر مزززد وی  
وصمیب بگیزرنزد. اگزر چزه نزفزو  
اجرای ای  کزار در هزر سزال بزه  
مززخزززمزززصزززه ای جزززدی بزززرای  
حکومت وبدیزل شزده و خزود در  
نتیجه قشار اعتراض کارگران بزه  
حکومت و قانون کارشان وحمزیزل  

 شده است.  
 

خززواسززت اجززرای بززدون چززون و  
یزکزنزی رسزمزیزت    ٤٦ چرای ماده  

دادن به شورایکای عزالزی کزار و  
ایزز  شززکززل بززرده وار وززکززیززیزز   

 دستمزدهاست. 
 

دومی  نکته اینست که بر اسزا   
قزانزون کزار    ٤٦ بند یزد مزاده  

دستزمززد کزارگزر بزا "وزوجزه" بزه  
درصد وورم وکیزیز  شزده "بزانزد  

 مرکزی باید وکیی  شود. 
 

وکیی  دستمزدها بزر اسزا  نزر     
وززورم بززانززد مززرکزززی، یززکززنززی  
وکیی  آن بزر اسزا  هزمزان ارقزام  
مهندسی شده ای است کزه بزنزا  
بر مصر  سیاسی روز هزر دولزت  
و نزاههای درون حکومزت بزاال و  
پایی  میرود و ای  همزان اوزفزاقزی  
اسززت کززه هززر سززالززه شززاهززدش  
هستیب. بحوریکه وقتی بزحزث بزر  
سر وزکزیزیز  مززد کزارگزر اسزت،  
درصد وورم پایی  اعالم مزیزشزود،  
وا سحا دستمزد و مکیزشزت او و  

 کل جامکه را پایی  بیاورند.  
 

دیزدیزب    ٣٩ از جموه در دی مزاه  
که درصد وورم اعالم شده بزانزد  

  ٧ و در پزایزان سزال    ١.٨ مرکزی  
درصززد وززکززیززیزز  شززد. و یززد   
هززیززاهززوی دولززت روحززانززی و  
بززانززدهززای وابسززتززه بززه آن در  
نزاعهای درونی شان بزر سزر بزی  
قززرجززام بززودن بززرجززامشززان، وززد  
رقمی اعالم کردن نزر  وزورمشزان  
اسززت. امززا کززیززسززت کززه نززدانززد  
درصززد وززورم امززروز در ایززران در  
بسیاری از اقالم اولیه زندگی بزه  
صددرصد میرسد و ایز  ادعزاهزا  
مزخرقاوی بیش نیست. اگزر چزه  
حتی هزمزان درصزد هزای اعزالم  
شده نر  وورم و میزان سبد هزیزنزه  
مهندسی شزده شزان  هزب بزرای  
مبنزا قزرار دادن نزیزسزت، بزوزکزه  

میزان حداقل دستمزدها "با وزوجزه"  
به آنها وکزیزیز  مزیزشزود و بزحزور  
واقکی قاکتورهای اساسی بزرای  
وکیی  مزد، اجرای سیزاسزت ارزان  
سازی نیروی کار به نفع سرمایزه  
داران و وضکیزت اقزتزصزاد داغزان  
جمهوری اسالمی و به چاپ بزه  
چاپ هایشان است.  حزال بسزتزه  
به اینکزه چز زدر زورشزان بزرسزد،  
میکوشند، به همان اندازه جزامزکزه  
را به وباهی بکشانند. سرکوب و  
زندان نیز ابزاری در جهت وحزمزیزل  
دستمزدهای زیر خز  قز زر و بزه  
قالکت کشیدن زندگی کارگزران  
و کل جامکه است. از هزمزیز  رو  
مساله دسزتزمززد، یزد مزوضزو   
دائمی نبرد کارگران با حزکزومزت  

 سرمایه داری حاکب است. 
 

نکته سوم در رابحه با ای  بزحزث،  
قانون کار اسزت    ٤٦ بند دوم ماده  

که اوفاقا بیشتر استدالالت بر سزر  
خواست اجرای بدون چزون چزرای  

به ایز  بزنزد و وزکزیزیز     ٤٢ ماده  
دستمزد بزا وزوجزه بزه نزر  سزبزد  
هززززیزززنزززه خزززانزززوار کزززارگزززری  
برمزیزگزردد. بزر اسزا  ایز  بزنزد  
حداقل دستمزد باید بزه انزدازه ای  
باشد که زنزدگزی یزد خزانزوار  
کزارگززری را کززه الزبززتززه وززکززداد  
متوس  آن نزیزز وزوسز  "مزراجزع  
رسمی" یکنی خزود حزکزومزتزیزان  
وکیی  میشزود، وزامزیز  کزنزد. و  
دیززدیزززب کزززه در مزززحزززاسزززبزززات  
امسالشان وکداد خانزوار را سزه و  

 نیب نفر در نظر گرقتند.  

 
اما نکته اساسی در ای  بنزد نزیزز  
اینسزت کزه مزنزظزور از وزامزیز   
چیست؟ شاخص ای  وامی  بزودن  
را چه کسی وکیی  مزیزکزنزد؟ و  
به عبارت روشنتر نر  سبد هزیزنزه  
را چه کسی وزکزیزیز  مزیزکزنزد؟  
جمهوری اسالمزی؟ شزورایزکزالزی  

 کار؟ 
پاسخ مثبت به ای  سواالت یکنزی  
قبول همزان بزالیزی کزه در طزول  
حاکمیت جمزهزوری اسزالمزی بزر  
سر کارگران آمده اسزت. شزاخزص  
جمهوری اسالمی بر سزر وزکزیزیز   
سبد هزینه که البته آنرا هزب قزرار  
است، "لحا  کند"، خز  قز زر و  
بدوزر از آن خز  بز زا و وزبزاهزی  
زندگی کزارگزر و کزل جزامزکزه  
است. در ای  سبزد هززیزنزه اولزیزه  
وری  اقالم برای داشزتز  زنزدگزی  
ای انسانی غایب است. از جزمزوزه  
همی  امسال دیدیب کزه عزوزیزرغزب  
اینکه بزنزا بزر مزنزابزع مزخزتزوزف  
دولززتززی هزززیززنززه مززاهززانززه خززانززوار  

مزیزوزیزون و    ٤ کارگری بیش از  
نیب محاسبه شزده بزود، عزوزیزرغزب  
اینکه سال گذشته نیزز نزر  خز   
ق ر سه میویون و نیب وکییز  شزده  
بود، ای  جانیان به گفته خزود بزا  
حزذ  اقزالمززی از سزبززد هزززیزنززه  
خانوار کارگری، نر  ای  سبزد را   

هززار وزومزان    ٤٨٣ دو میویزون و  
وکیی  کردند. بکد هب بزا "لزحزاط"  
کردن آن میزان حداقل دستزمززدهزا  

 هزار وومان یکنی یکسوم    ٣٠٣ 
 

اما نکته آخر و مهمتر اینست که طرد خواست اجرای بدون قتیتد و شترط 
، صف جنبش برای خواست افزایش دستمزدها علیه خط فقر و بته ٥٥ماده 
میلیون تومان را تضعیف، پراکنده ودچار گیجی میکند و اینجاست  ٥باالی 

که به نظرم طرد چنین خواستی خطاستب خصوصا اکنون که جنبش برای 
خواست افزایش دستمزدها گامهای بسیاری به جلو برداشته استت، چتنتدیتن 
سال است که کارگران، معلمان، بتازنشتستتتگتان  ختود بتا ختواستت روشتن 
افزایش دستمزدها باالی خط فقر به میدان آمده  و حرفشان ایتنتستت کته 

میلیون است، دستمزد ما باید باالتر از این مبلغ بتاشتد و  ٥اگر خط فقر 
با این رقم دادن ها در واقع کل بساط شورایعالی کار و تتعتیتیتن متزد از 
باالی سر کارگر را به چالش میکشند،  احتالته کتارگتر، متعتلتم و حتقتوق 

قانون کار یک عقب گرد سیاسی و از واقتعتیتت متبتارزه  ٥٥بگیران به بند 
 جامعه بسیار عقب تر استب 
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 از صفحه

Workers in Iran    کارگران در فیس بوک 
 دیدن کنید! 

  ٢ ازصفحه  
نر  سبد هزینه وکیزیز  شزده شزان  
وکیی  شد. که البته ای  رقب نزیزز  
زیر قشار جنبش قدرومند دستزمززد  
وکیی  شد. جنبشزی کزه صزدای  
شکارهای قدرومندش، شکارهزایزی  

میوزیزون، حز زو     ٤ چون خ  ق ر  
ما ید میویون، یزد اخزتزال   
کب بشه، مشکل ما حل مزیزشزه،  
بارها و بارها در م ابل مجزوزو و  
 در خیابان ها طنی  انداخته است.  
بگذریب که حتی اگر دستزمززدهزا  
به میزان سبد هززیزنزه خزانزوار دو  

هززار وزومزانزی    ٤٨٣ میزوزیزون و  
کمیته مزد نیز وکیی  میشد و بزا  

قزانزون    ٤٦ ای  کار قزرضزا مزاده  
کار اجرایی میشد، باز نیز مزیززان  
آن دو میوزیزون وزومزان کزمزتزر از   
سبد هزینه ای بود کزه خزودشزان  
بارها آنرا اعالم کزرده انزد و ایز   
درحالیست کزه قزیزمزت هزا رشزد  
صکزودی داشزتزه و درصزد وزورم  

 سرسام آور باال می رود.  
اما نکته آخر و مزهزمزتزر ایزنزسزت  
که طزر  خزواسزت اجزرای بزدون  

، صززف  ٤٦ قززیززد و شززرط مززاده  
جزنززبززش بززرای خززواسزت اقزززایززش  
دستمزدها عویزه خز  قز زر و بزه  

مززیززوززیززون وززومززان را    ٤ بززاالی  
وضکیف، پراکنده ودچار گزیزجزی  
میکند و اینجاست که بزه نزظزرم  
طر  چنی  خزواسزتزی خزحزاسزت.  
خصوصا اکنون که جنبزش بزرای  
خززواسززت اقزززایززش دسززتززمزززدهززا  
گززامززهززای بسززیززاری بززه جززوززو  
برداشته است، چندیز  سزال اسزت  
کزززه کزززارگزززران، مزززکزززوزززمزززان،  
بازنشستزگزان  خزود بزا خزواسزت  
روش  اقزایش دسزتزمززدهزا بزاالی  
خزز  قزز ززر بززه مززیززدان آمززده  و  
حرقشان اینست که اگر خ  قز زر  

میویون است، دستمزد ما بزایزد    ٤ 
باالور از ای  مبوغ باشد و بزا ایز   
رقب دادن ها در واقزع کزل بسزاط  

شورایکالی کار و وکیزیز  مززد از  
باالی سر کارگزر را بزه چزالزش  
میکشند،  احاله کارگر، مکوزب و  

قزانزون    ٤٦ ح و  بگیران به بزنزد  
کار ید ع ب گرد سزیزاسزی و  
از واقکیت مبارزه جزامزکزه بسزیزار  

 ع ب ور است.  
 

بحور مثزال مزکزوزمزان عزدالزتزخزواه  
طی بیانیه ای خواسزتزار اقززایزش  
ح و  ها به باالی سزه مزیزوزیزون  
وومان به عزنزوان اعزتزراضزی بزه  
دستمزدهای زیزر خز  قز زر شزده  

نزفزر    ٦٤٣٣ اند. وا کنون بیش از  
ای  بیزانزیزه را امضزا کزرده انزد.  
ید نزکزتزه قزابزل وزوجزه درایز   

  ٢٤ بیانیه اعتراض به ح زوقزهزای  
میویزونزی بزکزنزوان قزدمزی بزرای  
وثبیت ح وقهای نزجزومزی و بزه  
اینهمه وبکیض و نزابزرابزری و بزه  
ح وقهزای زیزر خز  قز زر اسزت.  
بدی  ورویب ای  حرکت قدمی در  
جهت و ویت جنبش برای خزواسزت  
اقزایش دسزتزمززدهزاسزت. امزا در  
بخش دیگری از هزمزیز  بزیزانزیزه  
مکومان خواستار "اعمال  بزنزد دوم  

قانون کار و نر  واقزکزی    ٤٦ ماده  
صززورت وزونمززان" بززرای    وزورم بززه  

وکیی  حداقل دسزتزمززد شزده انزد.  
که همانحور که جوزووزر وزوضزیزا  
دادم، طر  ای  خواست واکیتکزی  
خحاست و بزا مزوضزع خزود ایز   

 بیانیه نیز در وناقض است.  
یززا بززکززنززوان مززثززالززی دیززگززر در  
پززالکززاردهززایززی کززه از سززوی  
اوحادیزه آزاد کزارگزران ایزران در  
مبارزاوشان بزدسزت گزرقزتزه انزد،   
شاهد ای  بوده ایب که از یزکزسزو  
خواست " اجزرای کزامزل  مزاده  

قانون کار" طر  شده اسزت و    ٤٦ 
از سویی دیزگزر بزا شزکزار سزبزد  

  ٨٦٢ میویون، ح و  مزا    ٤ هزینه  
هزززار وززومززان، خززواسززت اقزززایززش  
دستمزدها به میزان سزبزد هززیزنزه  

 اعالم شده است.  
 

ایزز  دو خززواسززت ، بززا هززب در  
وناقض است. ای  شکار از یکزسزو  

  ٢٤ با خواست اجرایی شدن مزاده  
قانون کار، بزه شزورایزکزالزی کزار  
که بر طبق همیز  مزاده مزوظزف  
به وزکزیزیز  سزبزد هززیزنزه خزانزوار  
کارگری و میزان حداقل دستمززد  
هاست، رسمیت میدهد، از سزوی  
دیززگززر بززر خززواسززت اقزززایززش  

مزیزوزیزون    ٤ دستمزدها به بزاالی  
وومزان کزه خزواسزت اعزتزراضزی  
جزنززبززش بززرای خززواسزت اقزززایززش  
دسزتززمزززدهزاسززت، وززاکزیززد دارد .  
همی  وناقض را در بزیزانزیزه اخزیزر  
ای  اوحادیه میشود مشاهد کزرد.  
جوهر اصوی ای  بزیزانزیزه بزدرسزت  

  ٣٠٣ اعتراض به حداقل دستزمززد  
هزار وومانی چنزد بزار زیزر خز   
ق ر و وکییز  آن در شزورایزکزالزی  
کززار و  نززهززادهززای دسززت سززاز  
کارگری حکزومزتزی و دولزت و  
صاحبان سرمزایزه اسزت و عزمزوم  
کارگران و وشزکزوزهزای مسزتز زل  
کارگری را به اعتراض گسزتزرده  
به کل ایز  رونزد و قشزار بزرای  
حضور و دخزالزت نزمزایزنزده هزای  
وشکوهای مستز زل کزارگزری و  
نزمززایززنززدگززان مسززتزز ززیززب مززجززامززع  
عزمززومززی کزارگززران در وزکززیززیزز   
حداقل مزد قرا مزیزخزوانزد.  امزا  
برای اینکار خواستزار"اجزرای بزی  

قزانززون    ٤٦ کزب و کزاسزت مزاده  
 کار" میشود.   

 
به نظر م  طر  خزواسزت اجزرای  

قانون کار، عمزال    ٤٦ کامل ماده  
لززبززه وززیززز اعززتززراض ایزز  نززهززاد  
کارگری را بزه وزکزیزیز  حزداقزل  
دستمزدها در خزیزمزه شزب بزازی  
شورایکالی کار کنزد کزرده و در  
جهت رسزمزیزت دادن بزه آن قزرار  
میگیرد. بکالوه مزانزدن در سزحزا  

ای  شکار و طر  نکردن شزفزا  و  
روش  ید رقزب مشزخزص بزرای  
سحا دسزتزمززدهزا از سزوی ایز   
اوحادیه که خود همواره پزرچزمزدار  
ای  کار بوده ، گامی بزه عز زب  

 است.  
 

همانحور که در نزوشزتزه دیزگزری  
نیز واکید کردم. جایگاه اوزحزادیزه  
آزاد کززارگززران ایززران در جززنززبززش  
برای خواست اقزایش دسزتزمززدهزا  
و پیشروی های آن روشز  اسزت.  
اگر امروز صحزبزت از پزیزشزروی  
جزنززبززش بززرای خززواسزت اقزززایززش  
دستمزدها و از بزه مزیزدان آمزدن  
کارگران و صف متحد کزارگزران  
و مکومزان در مزبزارزه بزرای ایز   
خواست و اجتماعی شدن ابکاد آن  
سخ  میگوییب،  یزد قزاکزتزور  
اصوی و مهب ایز  پزیزشزروی هزا  
نزز ززش و وززالش ایزز  اوززحززادیززه  
کارگری بوده است. اوحادیزه آزاد  

هززار    ٤٣ کارگران ایران با طومار  
امضا و با قکالیتهای درخشزانزش  
در شززکززل دادن بززه اعززتززراضززی  
گسترده عویه دسزتزمززدهزای زیزر  
خ  ق ر و به راه انداخت  جنبشزی  
عویه امنیتی کردن مزبزارزات در  
دقا  از زندگی و مکیشت، نز زش  
کززوززیززدی ای در جززنززبززش بززرای  
خواست اقزایش دستمززدهزا بزازی  
کرده است. بزرای مزثزال در سزال  
گذشته ای  وشکل کزارگزری در  
پززیززشززاپززیززش و هززمززراه بززا سززیزززده  
وشززکززل کززارگززری بززر خززواسززت  
اقزایش دستمزدها بزه بزاالی سزه  
میوزیزون و پزانصزد هززار وزومزان،  
واکید گداشت و  یزد وزاکزیزد   
مززهززب آن مشززروعززیززت نززداشززتزز   
شورایکالی کار به عزنزوان مزرجزع  
وکیی  حداقل دسزتزمززدهزا بزوده و  
هست. جکفر عظیب زاده از رهزبزران  
ای  اوحادیه و ای  جزنزبزش یزکزی  
از مصادیزق اوزهزامزات امزنزیزتزی  

اش، هماهنگ و هدایزت طزومزار  
هزار امضزا بزر سزر خزواسزت    ٤٣ 

اقزایش دستمزدهاسزت. بزا وزوجزه  
به  ای  کارنامزه درخشزان، طزر   

  ٤٦ خواست اجرای کزامزل مزاده  
 قانون کار ، ع ب است.  

 
همانحور که اشاره کزردم جزنزبزش  
برای خواست اقزایش دستزمززدهزا،  
ید جنبش اعتراضی قزدروزمزنزد  
است و هر روز ابکادش اجتمزاعزی  
ور و گسزتزرده وزر مزیزشزود. ایز   
ید جنبش کامال سیزاسزی ای  
اسززت کززه مسززتزز ززیززمززا سززیززاسززت  
ریاضت اقتصادی کل حزکزومزت  
و ای  بساط وبکیزض و نزابزرابزری  
را بززه چززالززش مززیززکززشززد. ایزز   
جززنززبززشززی اسززت کززه در کززنززار  
خواست اقززایزش دسزتزمززدهزا بزه  
بزززاالی خززز  قززز زززر، دارد بزززا  
خزواسززتززهززای سزراسززری دیززگززری  
چون مسک  مناسب برای هزمزه،  
درمان رایگان و وحصیزل رایزگزان  
برای کل جامزکزه بزه جزوزو مزی  

 آید.  
 

یزد گزام مزهزب بزرای وزثزبزیززت  
پیشروی های ای  جزنزبزش و در  
و ابل بزا وصزمزیزب جزنزایزتزکزارانزه  
شورایکالی کار مبنی بر وزکزیزیز   

هزززار    ٣٠٣ حززداقززل دسززتززمزززدهززا  
وززومززان، اعززالم خززواسززت حززداقززل  

مزیزوزیزون وزومزان و    ٤ دستمزدها  
وبدیل آن به پالوفرم مبارزه مزتزحزد  
هزززمزززه کزززارگزززران، مزززکزززوزززمزززان،  
بازنشستگان  و کزل جزامزکزه در  
جزنززبززش بززرای خززواسزت اقزززایززش  

 دستمزدهاست.   
 

کززارگززران بززه کززل ایزز  بسززاط  
 ووحش و بردگی اعتراض داردند.  

 
 با وشکر 
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 ٢ صفحه 

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

راه حل های  ' ووما  پزیزکزتزی  
های ایرانی' برای بزرون رقزت از  
 'بحران کنترل ناپذیر' اقتصاد ایران 

انداز اقزتزصزاد ایزران"    "بررسی چشب 
موضو  نشستی بود که  در روز  

،  بزا  ٣٩ بهم  سال    ٢٨ پنجشنبه،  
حضور سه وز  از اقزتزصزاددانزان،  
حسی  راغفر، قرشاد مزممزنزی و  
محمد مالجو  برگزار شزد. درایز   
نشززسززت هززر سززه اقززتززصززاد دان  
نززگززرانززی خززود را از بززحززران  
اقتصزادی درایزران ابزراز کزردنزد.  
مالجوگفت که اقتزصزاد ایزران بزا  
ید 'بزحزران کزنزتزرل نزاپزذیزری'  
مواجه است. راغفزر رویزش یزد  
نو  'اقتصاد انگوی' درسحزا خزرد  
و رویززش 'اقززتززصززاد مززاقززیززایززی'  
درسحا کالن در اقتزصزاد درایزران  
را از مشخصات 'سزرمزایزه داری  
رقاقتی' درایران دانست. مزومزنزی  
گفت که درای  چنزد سزال اخزیزر  
اقتصاد ایران از 'خام قزروشزی' بزه  
' آینده قروشی' رسیده اسزت. ایز   
سه سخزنزران راه حزل اقزتزصزادی   
برای  برون رقت از ای  بزحزران را  
راه انززدازی ' وززولززیززد مززولززد'  

 دانستند.  
 

مززا درادامززه ایزز  نززوشززتززه بززه  
استدالالت ای  سخنران ها خواهیزب  
پزرداخزت. مزنززتزهزی اجزازه دهزیززد  
دراینجا اشزاره کزووزاهزی داشزتزه  

      ۰۰باشیزب بزه راه حزوزحزوزحزهزا 
آقای ووما  پیکتی بزرای بزرون  
رقزت از بززحززران اقززتززصززادی کززه  
سزراسزر اروپزا و آمزریززکزا را قززرا  
گززرقززتززه اسززت. کززتززاب وززومززا   
پززیززکززتززی ،ایزز  اقززتززصززاد دان  
قرانسوی، بزنزام 'سزرمزایزه درقزرن  
بیست ویکزب' یزکزی از پزرقزروش  

  ٢٣٦٤ وریز  کزتزاب هزای سزال  
میزالدی شزد.  پزیزکزتزی دلزیزل  
انبزاشزت قززایزنزده ثزروت دردسزت  

شززمززار انززدکززی سززرمززایززه دار را  
پیشی گرقت  ' نر  بازده سرمایزه  
از نر  رشد اقزتزصزادی' مزیزدانزد.  
راه حل پیکتی بزرای بزرون رقزت  
از ای  نابرابری اقتصادی مالزیزات  
وصاعدی برسرمایه  آنهب ورجیزحزا  
در سحا جهانی میباشزد: " بزایزد  
 –مالیاوی وصاعدی بر سرمزایزه  
 –آنهب ورجیحا در سحا جزهزانزی  

وضع شود وا جووی انتز زال ثزروت  
بززه کشززورهززایززی کززه سززحززا  

ها در آنزهزا پزایزیز  اسزت،    مالیات 
گرقتزه شزود".  پزل کزروگزمز ،  

نویزو روزنزامزه نزیزویزورک    ستون 
وایمز، درباره 'ایزده بززرگ' آقزای  

گزویزد: "مزا    پیکتی چزنزیز  مزی 
ونها از نظر نا برابری درآمدهزا بزه  
قرن نوزدهب بازنگشته ایزب، بزوزکزه  
در مسززززیززززر بززززازگشززززت بززززه  

داری موروثی' قرار داریزب    'سرمایه 
های اقتصاد نزه    که در آن گووگاه 

ووس  اقراد ووانزا، کزه از سزوی  
هزای خزانزوادگزی کزنزتزرل    سوسوه 
شود." بررسزی نز زاط نزظزرات    می 

پیکتی مزورد نزظزر ایز  نزوشزتزه  
نیست. وا آنجائیکه به ای  نوشزتزه  
مربوط میشزود بزایزد گزفزت کزه  
هنوزسه سزال از نزوشزتز  کزتزاب  
'سززرمززایززه درقززرن بززیززسززت ویززکززب'  
پیکتی نگذشزتزه اسزت کزه ایز   
کتاب به بایگانی سزرزرده شزده و  
دیگر کسی ازایز  کزتزاب و راه  
حل آن برای نجات نظزام سزرمزایزه  
داری یاد نمیکنزد. واقزکزیزت ایز   
اسززت کززه درهززر بززحززران عززمززیززق  
سزززرمزززایزززه داری دو راه حزززل  
'سوسیالیسب یا بربزریزت' دردسزتزور  
روز جامکه قرار میگیرنزد. وقزتزی  
طزبز ززه کزارگززر قزادر نزبزاشززد بززا  
آلتزرنزاوزیزو سزوسزیزالزیزسزتزی خزود  
وکویف نزظزام سزرمزایزه داری را  
ید سره و یا حداقل ای  نظزام را  
وادار بززه عزز ززب نشززیززنززی کززنززد،  

سرمایه داری بزا اروزجزاعزیزتزریز   
آلترناویو خود که هزمزان وزحزمزیزل  
سززیززه روزی و قزز ززر و قززالکززت  
هرچه بیشزتزر بزر طزبز زه کزارگزر  
است، ید بار دیزگزر بزر بزحزران  
خود، هرچند بحور موقت، غزوزبزه  
میکزنزد. بزرسزرکزار آمزدن دولزت  
ورام  درآمزریزکزا نشزان دهزنزده  
آنست که دردوران بحران سزرمزایزه  
داری  آلترنایتو بربریت اسزت کزه  
به نزجزات سزیزسزتزب مزیز یزد ونزه   
آلترنایتوهائی نظیر آلترناویزو آقزای  
پیکتی  کزه سزکزی دارد چزهزره  
انسانی بزه نزظزام سزرمزایزه داری  
بدهد و مبشر ' آشتزی طزبز زاوزی'  
بززاشززنززد. مززنززتززهززی اگززر راه حززل  
وززومززا  پززیززکززتززی و کززتززاب او  
وززوانسززت بززرای مززدوززی وززوجززه  
محاقل روشزنزفزکزری  را بزخزود  
جوب کند راه حزل هزای وزومزا   
پزیززکزتززی هززای ایزرانززی درهززمززان  
چززهززارچززوب مززحززاقززل طززرقززداران  
دولت روحانی باقی میمانزد. اگزر  
درکشورهای پیزشزرقزتزه سزرمزایزه  
داری آلترنایتو پیکتی را مزیزتزوان  
به نصیحت های دلسزوزانزه بزرای  
بزز ززای سززیززسززتززب سززرمززایززه داری   

وکبیر کرد راه حل های سزیزاسزی  
راغفر و مزومزنزی، ایز  اقزتزصزاد  
دانززان طززرقززدار نززظززام جززمززهززوری  
اسززالمززی،  بززیززشززتززر بززه یززد  
شارالونیسب سیاسی شزبزیزه اسزت  
وا ید راه حل که ما  بزکزدا بزه  
آنها خواهیب پرداخت. مزنزتزهزی از  
آنجائیکه درجامکزه روشزنزفزکزری  
ایززران و درمززیززان بززکززضززی از  
سازمانهای چ  مالجزو بزکزنزوان  
یزززد روشزززنزززفزززکزززر سزززوسزززیزززال  
دمموکرات، مارکسیست و چز   
شناخته شزده اسزت جزا دارد کزه  
آلززتززرنززاوززیززو اقززتززصززادی او، کززه  
درح ی ت آلترنایتو اقزتزصزادی دو  
سخنران دیگر نیزز مزیزبزاشزد،  را  

 مورد بررسی قراردهیب.  
 شارالونیسب راغفر و مومنی 

راغفر سخنان خود را بزا عزنزوان    
ابززرچززالززش هززای اقززتززصززاد ایززران  
دردوره پسا نفتی شرو  مزیزکزنزد.  
او مکت د است که  با نگاهی بزه  
ساخزتزار اقزتزصزاد ایزران بزه نزظزر  

رسد اقتصاد ایران روی سزرش    می 
ایستاده اسزت. سزاخزتزار اقزتزصزاد  

جای ایزنزکزه روی    ایران عمدوا به 
بخش مولد و بخش صزنزکزت کزه  

شززغززل و ارزش اقزززوده ایززجززاد  
کززنززد مززتززمززرکززز بززاشززد، در    مززی 
های خدمات ومرکز داشزتزه،    بخش 

خدمات هب در اقتصاد ایران یزد  
بزازی،    بخش عمدوا نامولد سزفزتزه 

داللزی و خززریززد و قززروش ارز و  
زمززززیزززز  اسززززت. او درادامززززه  
صحبتهایش از الزگزوی سزرمزایزه  
داری رقززاقززتززی درایززران حززر   

یزی بزا سزه    داری   میزند؛ سزرمزایزه 
کارکرد اصوی که عبزاروزنزد  از  
ووزیع اعتبارات بانکزی در مزیزان  
رق ای خود، ووزیع انزحزصزارهزا و  

انحصارهزا در بزیز  دوسزتزان،    شبه 
هززا و بززاالخززره    حزززبززی   اقززوام و هززب 

زززززظزززززام   دسزززززتزززززکزززززاری در ن
گذاری . رویزش یزد نزو     قیمت 

'اقتصاد انگوی' درسزحزا خزرد و  
رویش 'اقتصاد ماقیایی' درسزحزا  
کالن در اقتصاد درایران از دیزگزر  
مشخزصزات ایز  سزرمزایزه داری  

 رقاقتی است .  
 

راغفر بکد ازای  م دمه چنزیزنزی    
اشزززاره ای بزززه مزززدل نزززظزززام   

 سیاسی مورد نظر   –اقتصادی  
 

 محمد کاظمی  
راه حل های  ' توماس پیکتی های ایرانی' برای برون رفت از 'بحران 

 کنترل ناپذیر' اقتصاد ایران
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 ٨ صفحه   

  ٦ از صفحه        
خود مزیزکزنزد؛ مزدلزی کزه درآن   
حفظ کرامزت انسزان بزایزد هزد   

سززیززاسززی     –نززظززام  اقززتززصززادی  
بززاشززد کززه الززبززتززه چززنززیزز  مززدل  
اقززتززصززادی جزززئززی از ' قززانززون  
اسززاسززی مززاسززت' ولززی رعززایززت  
نمیشود. او درپایان سخنرانی خزود  
بزززه 'راهزززبزززردهزززایزززی'  نزززظزززیزززر  
راهبردهای زیر به پزایزان مزیزبزرد:   

گذاران بزرای    کمد به سیاست    ' 
پیداکردن درک بهتزر از اهزمزیزت  
اضحزرار مزوضزو  رابزحزه قز زر و  

مسئزوالن   ناامنی' و یا آگاه کردن 
'نسبت به خحری که جزامزکزه را  

 کند'.   وهدید می 
 

مومنی سخنان خود را ای  طزور    
شرو  میکند که از نظر او  چنزد  
سالی است که اقزتزصزاد ایزران و  
جززامززکززه ایززران در " در مززکززرض  
ید ن حه عزحزف" قزرار گزرقزتزه  

رسد بزایزد بزه انزدازه    بنظر می   که  
اهمیتی که دارد، شناخته شود و  
جزدی گززرقزتززه شززده و بزرای آن  
قززکززری هززمززگززانززی بشززود. آن  

عحف ایز  اسزت کزه  'مزا'    ن حه 
و ریبا در ید دوره صد سزالزه از  

قزروشزی امزرار مزکزاش     طریق 'خام 
کرده ایزب'. ایز  پزدیزده بزه نز زحزه  
اشبا  خود رسزیزده و حزدود پزنز   
سال است که اقتزصزاد ایزران وارد  
مدار جدیدی شده است که ' نزام  

ام'.    قزروشزی گزذاشزتززه   آن را آیزنززده 
وبززاالخززره در ایزز  قضززای 'از  
کارکرداقتادگی سیستمی' بنزظزر  

رسد که بیشتر بزایزد بزحزث و    می 
هزای    و شنزود کزرد. 'بزحزث     گفت 

ای    گزونزه   الم دور بزه   اقناعی' حتی 
کززه وصززور چززیززز دیززگززری در  
ساختار قدرت پیزش نزیزاورد. "مزا  

هزایزی    زمینه هزب مزحزالزکزه   ای     در  
کردیب و دیدیب که مسیر وزوسزکزه  

وزززریززز     مزززوزززی بزززکزززنزززوان کزززوزززی 
بززنززدی اهززدا  دورمززدت     صززورت 

هززایززی    کشززور بززر مززحززور مززملززفززه 
مزانزنزد وزوان مزز زاومزت اقزتزصززاد  
مززوززی، پززایززداری نززظززام مززوززی و  
عززدالززت اجززتززمززاعززی هززمززگززی از  

 گذرد".    اشتغال مولد می 
ما لزوم جوابی بزه 'راهزبزردهزا' و  
'بحث هزای اقزنزاعزی' راغزفزر و  

مومنی نمی بینیب. اما بایزد ایز   
شارالوانیسب اقتصاد دانانی نزظزیزر  
راغفر و مومنی را، مزخزتزصزر و  

 مفید، اقشا کرد.  
 

آقایان راغفر و مومنی! اگزر ایز    
سیستزب اقزتزصزاد ' انزگزوزی'  و  
'ماقیائی' که شما از آن نام مزی  
بریزد بزکزد از چزهزار دهزه هزنزوز  
میتواند برروی 'سرخود' راه بزرود؛  
اگر ای  سیستمی که مرحوه خزام  
قروشزی را از سزرگزذرانزده و بزه  
مرحوه آینده قزروشزی رسزیزده هزب  
چززنززان بززه حززیززات خززود ادامززه  
میدهد، بزخزاطزر آنسزت کزه عزده  
ای دزد و چزرززاولززگزر بززمزکززنززای  
واقززکززی کززوززمززه بززا زور زنززدان و  
شکنجه و سرنیزه از ای  سزیزسزتزب  
محاقزظزت مزیزکزنزنزد. اگزر ایز   
سیستب هنوز درحال نفو کشزیزدن  
است بخاطرآنست که ای  دزدان و  
چراول گران برای غوبه بزر بزحزران  
خود  ماه ها و در مواقکی سالهزا  
دستمزد کارگررا نمیدهند. الزبزتزه  
نباید ن ش شارالوزنزیزسزب اقزتزصزاد  
دانانی مزثزل شزمزا را کزه بزا '  
راهبردها' و با 'بحثهای اقزنزاعزی'  
خود هنوز امید اصال  سیستزب را  
 به مردم میدهید  قراموش کرد.  

ن ش پیشزگزامزی بزورژازی در     
 ان الب وولیدی!  

درای  قسمت ما نگاهی خزواهزیزب  
داشت به پروژه اقتصادی مالزجزو.  
مالجو با اشزاره بزه 'پزایزان عصزر  
اقتصزاد نزفزتزی' و بزا وزوجزه بزه  
اینکه دولت یزازدهزب 'بزرای رقزع  
موانع وولید در اقتزصزاد ایزران بزه  
دالیل سیاسزی، عززم و وزوانزایزی  
ندارد و به دالیزل اقزتزصزادی هزب  

کزنزد'    خال  جزهزت حزرکزت مزی 
سخنرانی خود را بزا ایز  وزتزیزجزه  
گززیززری بززه پززایززان مززیززبززرد کززه  
اقززتززصززاد ایززران بززا یززد 'بززحززران  
کنتزرل نزاپزذیزری' مزواجزه اسزت.  
مالجو با اذعان به ای  مسوه کزه  
'موانع وولید درعی  حزال، مزوانزع  
سیاسی هستزنزد' ولزی هزیز  راه  
حل سیاسی  برای بزرون رقزت از  
ایزز  اوضززا  ارائززه نززمززیززدهززد. بززه  

ی    قولش خودش، 'مشکل'  پزروژه 
اقتصادی سوسیال دمکراوها  در  

ی    ایزز  اسززت فززه 'قززاقززد پززروژه 

سززیززاسززی مزز ززمززل بززرای وززحزز ززق  
 اش است'.   های اقتصادی   برنامه 

برای بررسی ن   نظزرات مزالزجزو  
و دیگر سوسیال دموکراوهای هزب  
نظر او جزا دارد نزگزاهزی داشزتزه  
بززاشززیززب بززه مزز ززالززه:" مززنززاسززبززات  
طب اوی سرمایه دارانه بدون وولزیزد  
سرمایه دارانزه". درآنزجزا مزالزجزو  
مینویسد "... امروز سرزردن نز زش  
پززیززشززگززام بززه بززورژوازی بززرای  

وزولزیزد در اقزتزصزاد    بازفردن گزره  
ی    وززریزز  پززروژه   ایززران هززب اصززوززی 

اقتصاد سیاسی دولزت یزازدهزب و  
هب، البته از مسیری دیگزر، رفز   

ی اقزتزصزاد سزیزاسزی    رفی  پروژه 
منزتز زدان سزوسزیزال دمزوفزرات و  

های اقتصزادی    نهادگرای سیاست 
دولت یازدهب است". مالجو سزرزو  
اسززتززدالل مززیززکززنززد کززه پززروژه  
اقزتزصزادی روحزانزی بززه بزخزاطززر  
'ضززکززف بززورژوازی در وززحززمززیززل  

هززای پززرنززفززوذ    اش بززه هسززتززه   اراده 
ی سیاسی حزافزب' مزحزکزوم    طب ه 

به شکست است. او هزب چزنزیز   
مکت د است که طب ه کارگر هزب  
نمیتواند رسالت ای  یرشگامزی را  
داشته باشد برای اینکه " 'طبز زه'  
ی کارگر در سحا کنش جمکزی  
در ایران امروز چندان قادر نزیزسزت  
در ن ش'طب ه' ظاهر شزود و وزوان  

ی    طب اوی ندارد. البته ایز  پزدیزده 
ی کزارگزر    'طب ه نزبزودن' طزبز زه 
ای عززمززیزز ززا     بززنززوبززه خززود پززدیززده 

طب اوی است و محصول شکسزت  
در کارزاری طبز زاوزی اسزت کزه  
در آن سوی میدان کزارزار الزبزتزه  
بورژوازی ایستاده است". از نتزایز   
ای  شکست در کارزار طزبز زاوزی  
ایزز  اسززت کززه "کززارگززران از  

های جمکی مست زل بزرای    وشکل 
شزان بزر    زدن م هر مناقع طزبز زاوزی 
 اند".    بهره   وحوالت کالن جامکه بی 

پو بر طبق گفته هزای مزالزجزو  
به ای  نتیجه رسزیزدیزب کزه پزروژه  
اقتصادی دولت روحانی مزحزکزوم  
به شکست است. طب ه کارگزری  
هب در ایران وجود ندارد که پزروژه  
اقتصادی برای برون رقت از ایز   
بحران عالج ناپذیر ارائه دهد. امزا  
وززا آنززجززا کززه بززه سززوسززیززال  
دموکراوها مربوط میزشزود  "ایز   
نیزروهزا از بزورژوازی مزولزد نزیزز  

کنند و مکت دند نز زش    حمایت می 
پیشگام در انز زالب وزولزیزدی را  
باید بزه بزورژوازی مزولزد سزرزرد.  

نززیزروهززا هززمزان هزدقززی را در    ایز  
دهند که مزد    دستور کار قرار می 

ها نیز قزرار دارد امزا    نظر نئولیبرال 
مسیری که بزرای نزیزل بزه ایز   

کنند مسزیزری    هد  پیشنهاد می 
هزا    متفاوت بزا مسزیزر نزئزولزیزبزرال 

است. رک  رکی  مسیر موردنزظزر  
آقریزنزی حزمزایزتزی    نهادگراها ن ش 

دولت از طب ات مزردمزی اسزت".  
ولی همانحوری کزه قزبزال بزه آن  
    اشزززاره شزززد مشزززکزززل  پزززروژه 
اقتصادی سوسیال دمکراوها  در  

ی    ایزز  اسززت فززه 'قززاقززد پززروژه 
سززیززاسززی مزز ززمززل بززرای وززحزز ززق  

اش اسزت'.    های اقزتزصزادی   برنامه 
اگزرچززه مززالززجززو مززیززگززویززد کززه  
سوسیال دموکراوزهزا قزاقزد پزروژه  
سزیززاسززی هسززتززنزد ولززی اضززاقززه  
میزکزنزد کزه " ایز  نزیزروهزا وزا   
حدی به عدالت اجتماعزی وزوجزه  

کززنززنزد. عززدالزت اجززتزمززاعززی    مزی 
ی انززوا     یززکززی از ارکززان پززروژه 

هززا در ایززران    دمززوکززرات   سززوسززیززال 
اسزت" درایززنزجزا جزا دارد نزمزونززه  
هایی از ای  مبارزه برای عزدالزت  
اجتماعی که سوسیال دموکراوهزا   
ویا جنا  راست آنها یزکزنزی وزوده  
ای ها به آن مشزغزول هسزتزنزد را  
برایتان بازگو کنزیزب: شزرکزت در  
میزگرد/سمینار ایونا بزرای بزحزث  
و گفتگو با خانه کزارگزری هزا،  
وشویق کارگران برای بهمراه بزردن  
اقززتززصززاد دانززان خززود درهززنززگززام  
'مزذاکززره' بززرای وززکززیززیز  حززداقززل  
دستمززد، شزرکزت در انزتزخزابزات  
مجوو برای ' ومری  دموکراسزی  
و زنده نگه داشتز  سزنزت کزمزون  
پززاریززو'، دقززا  از قززانززون کززار  
اروززجززاعززی جززمززهززوری اسززالمززی  
درمزز ززابززل الیززحززه اصززال  قززانززون  

 کار.  
 

اجازه بدهید یکبار دیگر خزالزصزه  
نظرات مالجو را از قزوزب خزودش  
بخوانیب وا عمق سزفزسزحزه گزری  
ایززز  اقزززتزززصزززاد دان 'چززز '  
و'مارکسیست' را متوجه شویب. "  
بورژوازی در سزاخزتزار سزیزاسزی  
مست ر در ایزران امزروز نزه قزادر  

مدت ن ش پیشگزام    است در میان  
اقتصادی را ایزفزا کزنزد و      ووسکه 
وولید در اقتصاد ایران را بزاز      گره 

کند و نزه قزادر اسزت در نز زش  
سزیزاسزی      ک  ووسزکزه   صا       جاده 

ظززاهززر شززود و در درازمززدت بززه  
سازی  قدرت مزحزوزق در    مشروطه 

سیاسی یاری برسزانزد". امزا      پهنه 
قززبززال مززالززجززو گززفززتززه بززود کززه  
سززوسزززیزززال دمزززوکزززراوزززهزززا " از  
بززورژوازی مززولززد نززیززز حززمززایززت  

کززنززنززد و مززکززتزز ززدنززد نزز ززش    مززی 
پیشگام در انز زالب وزولزیزدی را  
باید به بزورژوازی مزولزد سزرزرد".  
بنا برا ی  کاقزی اسزت بزورژازی  
طززرقززدار وززولززیززد مززولززد جززای  
بورژازی طرقدار وولید غیر مزولزد  
را بگیرد وا ان الب وولیدی مزورد  
نززظززر مززالززجززو انززجززام گززیززرد و  

ی اقتصاد سیاسی مزتزرقزی    "پروژه 
خواهانه در ایزران امزروز" بزه    وحول 

ثمر برسد. ای  بورژازی مولد کزه  
قرار اسزت روزی پزروژه اقزتزصزاد  
سیاسی مترقی وحول خواهزانزه را  
بثمر برساند همان بورژازی 'مزوزی'  
و 'مززتززرقززی' اسززت کززه درهززمززان  

وزوسز     ٩٧ سالهای اول انز زالب  
منصور حکمت در جززوه مزکزرو   
'اسحوره بورژازه مزوزی ومزتزرقزی'  
مززورد نزز ززد قززرار گززرقززت، و  

اش نزد همه خحزوط طزیزف    قاوحه 
چزز  در ایززران بززرای هززمززیززشززه  

 خوانده شد. 
 

حال از آنزجزا کزه قزرض مزحزال  
محال نزیزسزت قزرض کزنزیزب ایز   

ای موی و مترقزی    موجود اسحوره 
اش    آقای مالجو واقکا سر و کزوزه 

در عالب واقع پیدا شد و در یزد  
'ان الب وولیدی' وزولزیزد مزولزد را  
بجای وولیزد غزیزر مزولزد حزاکزب  
کرد؛ گیریب ایران هب به کشزوری  
نظیر ژاپز  یزا چزیز ، ایز  قزبزوزه   
طرقداران دولت روحزانزی، وزبزدیزل  
شد؛ آیا دیزگزر مشزکزل  طزبز زه  
کارگر، و بزه ایز  اعزتزبزار کزل  

شززود؟!    جززامززکززه ایززران، حززل مززی 
اگزززرواقزززکزززا وزززمزززام مشزززکزززل  

داری ایزران عزدم وززولزیززد    سزرمزایززه 
مولزد اسزت، چزرا کزل سزرمزایزه  
 داری غرب با آن وولید مولد و  
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 ٣ صفحه  

  ٢ از صفحه   
آسزایزو سزالزهزاسزت    صنکتزی غزول 

دربززحززران بسززر مززیززبززرد؟! الززبززتززه  
درهمی  جا باید یزاد آوری کزنزیزب  
که منظور ما از بزحزران سزرمزایزه  
داری اثززرات مززخززرب آن یززکززنززی  
وحمیل ق ر و سزیزه روزی هزرچزه  
بززیززشززتززردر ایزز  دوران بززه طززبزز ززه  
کارگر و دیگر اقشزار زحزمزتزکزش  
جامکه است وگرنه سزرمزایزه داران  
چه در دوران بحران و چزه دردوران  
رونق به اسزتزثزمزار طزبز زه کزارگزر  

 ادامه میدهند. 
 

بحران عالج ناپذیر سزرمزایزه داری  
و ان الب اجتماعی برهبری طزبز زه  

 کارگر 
 

طی پروسه اصزالحزات ارضزی در  
دوران شززاه،  قززوه کززار درسززحززا  
وسیکزی بزه کزاال وزبزدیزل شزد و  
درنتیجه آن میویون هزا کزارگزری  
که ونها با قروش قزوه کزار خزود  
امززرار مززکززاش مززیززکززنززنززد طززبزز ززه  
کارگزر ایزران را وشزکزیزل دادنزد.  
قدرت اجتماعی کارگران قزبزل از  
هرچزیزز در هزب سزرنزوشزتزی آنزهزا  
یززکززنززی هززمززان کززاال شززدن قززوه  
کززارشززان اسززت. کززارگززران بززرای  
ادامه حیات خزود و بزرای قزروش  
بهتر قوه کار خزود چزاره ای جزز  
اوحاد و مبارزه مشزتزرک نزدارنزد.   
برای کارگری که قوه کزار خزود  
را میفروشد قر  نمیکند کزه چزه  
قشری از سرمایه قزوه کزار او را  
استثمار میکند؛ سرمایه صنزکزتزی  
و مولد یا سرمایه وجاری و غزیزر  
مولزد. امزا طزبز زه کزارگزر ایزران  
بخزاطزر اسزتزبزداد خشز  سزرمزایزه  
داری جزز درمزراحزل مزکزیزنزی از  
واریخ سرمایه داری درایران هزمزواره  
از داشززتزز  وشززکززالت مسززتزز ززل  
کارگری خود محروم بزوده اسزت.  
امزا ایز   غزیزبزت وشزکزل هززای  
کزززارگزززری ذره ای از قزززدرت  
اجتماعی طب ه  کزارگزر و وزوان  
ابراز آن، درمزواقزکزی کزه قزرصزت  
ابززراز ایزز  قززدرت را داشززتززه، کززب  
نکرده اسزت. اعزتزصزابزات عزظزیزب  
کززارگززری در سززالززهززای قززبززل از  

،  ٦٠٠٢ مزرداد سزال    ٢٨ کودوای  
اعتصابات کارگری که ووانستزنزد  

مترقی وری  قانون کار را به نزظزام  
سرمایه داری وحمیل کنند، نمزونزه  
ای از عینیت یابی قزدرت طزبز زه  
کارگر در وحوالت اجزتزمزاعزی آن  

  ٩٧ زمززان بززود.  انزز ززالب سززال  
صحنه دیگری از قزدرت نزمزایزی  
طب اوی میویونها کزارگزر بزکزد از  
سالها سرکوب خونیز  ایز  طزبز زه  
بدست رژیب پزهزوزوی بزود. بزا سزر  
کار آمدن رژیب ننگزیز  جزمزهزوری  
اسالمی، ای  رژیب ووانست طزبز زه  
کارگرایران را از هر گونه وشزکزل  
کارگری مست ل و واقکی محزروم  
کند. اما ای  رژیب با ومام قسزاوت  
و وززحززجززر اسززالمززی خززود، بززا  
شکنجه، اعدام و با شال  زدن بزر  
گرده کزارگزران هزرگزز نزتزوانسزتزه  
اسززت اعززتزززصززاب، ایززز  حززربزززه  
مبارزاوی که درعی  حال وبزوزوری  
از عززرض انززدام  طززبزز ززاوززی و  
قدرومند ای  طبز زه اسزت را از او  

 بگیرد.  
 

ما ایز  'انز زالب وزولزیزدی'، ایز     
'پززیززشززگززامززی بززورژازی' طززرقززدار  
وولید مولد را به مزالزجزو، راغزفزرو  

سراریب، اما  پزیزشزروان    مومنی می 
طززبزز ززه کززارگززر، گززرایززش چزز ،  
رادیکال و سوسیزالزیزسزتزی طزبز زه  

هزا    کارگر قریب ای  سفسحه گری 
را نززخززواهززنززد خززورد. آنززهززا بززرای  
خززالززصززی از ایزز  جززهززنززمززی کززه  
سرمایزه داری اسزالمزی بزرایشزان   
بوجود آورده است راهی جز مزتزحزد  
کردن کزارگزران و بزمزیزدان آمزدن  
بززمززنزززلززه یززد طززبزز ززه قززدروززمززنززد  

 نخواهند داشت.  
ای  ید واقکیت آشکار است کزه  
بحزران عزالج نزاپزذیزری نزه وزنزهزا  
سرمایه داری ایران بوکه کل نزظزام  
سرمایه داری را قراگرقزتزه اسزت.  
ای  بحران قبزل از هزرچزیزز نشزات  
گرقته از خود نظام سرمایزه داری  
اسززت. امززا  راه بززرون رقززت از  
بحرانهای عالج نزاپزذیزر درجزوامزع  
وحت حاکزمزیزت حزکزومزت هزای  
دیکتاووری نظیزر مصزر و وزونزو  
ان الب اجتماعی  است. ایزران هزب  
از ای  قانون  مستثنی نیسزت. در  
اولی  اعتالی ان البی در ایران مزا  
شززاهززد سززر بززرآوردن وشززکززالت  

ای و سزززراسزززری طزززبززز زززه    وزززوده 

کارگرخواهیب بود. بنزابزرایز  وزنزهزا  
ماند ایزنزسزت کزه    سوالی که می 

گززرایززش سززوسززیززالززیززسززتززی طززبزز ززه  
کارگر  در وحوالت ناگزیزر پزیزش  
رو وا چزه حزد آمزادگزی بزدسزت  
گرقت  رهبری ان الب اجزتزمزاعزی  
و به پیروزی رساندن آنزرا  خزواهزد  

 داشت. 
 

 محمد کاظمی 
 ٦٣٦٧ مارچ سال    
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 اقتادن ن اب از چهره قریبرز دانا! 
http://www.etehadeh.com/?

page=articles&aid= ٢٩٧ 
 مضحکه انتخابات رژیب و هیاهو برسر آن 

https://rowzane.com/content/
s h a h l a _ d a n e s h f a r /

article= ٩٢٦٧١ 
دقززا  از قززانززون کززار جززمززهززوری  

 اسالمی به بهانه شرکت در  
 

 پراوید اجتماعی 
 http://www.azadi-b.com/

G/ ٢٣٦١/٣٣/post_ ٠٤٤.html 

 اسحوره بورژازی موی و مترقی 
http://hekmat.public -

archive.net/ 
 

سال جدید را به همگان وزبزریزد  
میگویب. سزالزی پزر از جزدال و  
مبارزه را پشزت سزر گزذاشزتزیزب.  
دسززت وززد وززد رهززبززران و  
سززازمززانززدهززنززدگززان اعززتززراضززات  
پززرشززور کززارگززری، رهززبززران و  
سززازمززانززدهززنززدگززان کززارزارهززای  
مبارزاوی عویه وبکیض جنستزی،  
برای آزادی زنزدانزیزان سزیزاسزی،  
عویه اعدام، عویه وخریب محیز   
زیسززت، و بززرای داشززتزز  یززد  
زندگزی شزاد و انسزانزی را بزه  
گرمی مزیزفزشزارم. سزالزی کزه  
رقص دخزتزران و پسزران جزوان و  
شززادی مززردم در خززیززابززانززهززای  
شهرهای مختوف بزه مزنزاسزبزت  
چززهززارشززنززبززه سززوری و جشزز   
نوروزی، نشانه نزه بززرگ شزمزا  
مزردم بززه حززکززومززت اروززجززاعززی  
اسالمی و آپارواید جنسی اش و  
نوید بخش ید زنزدگزی بزهزتزر  
بود. زنده باد به اینهمه شجاعزت،  
اینهزمزه آزادیزخزواهزی و بزرابزری  
طوبی. اکزنزون کزه سزال جزدیزد  
شزرو  شززده اسززت، الزم مززیززدانززب  
نززگززاهززی وززیززتززروار بززه جززنززبززش  
اعتراضی کزارگزری در سزالزی  

 که گذشت داشته باشیب.  
 

کتتارگتتران در ستتالتتی کتته 
 گذشت
، سزززال اعززتززراضزززات  ٣٩ سززال  

گسزززتزززرده کزززارگزززری، سزززال  
اعززتززراضززات سززراسززری از نززو   
اعززززتززززراضززززات مززززکززززوززززمززززان،  
بازنشستگان، کارگران مخزابزرات  
و آوش نشانی، کارگران نزفزت و  
مراکز مختوف کزارگزری دیزگزر  
از ای  دست در م ابل مجزوزو و  
وجمکات هزاران نفری کزارگزری  

 بود.   
، سال مزارش بزا شزکزوه  ٣٩ سال  

کارگران هرزکزو در وسز  شزهزر  
اراک بزا شزکزار "زیزر بزار سزتزب  
نززمززیززکززنززیززب زنززدگززی، جززان قززدا  

میکنزیزب در ره آزادگزی"، سزال  
مارش قراموش نشدنی قدرومزنزد  

هزار کارگر ایران وزرانسزفزو در    ٩ 
کارخانه عویه بزیزکزارسزازیزهزا و  
برای گرقزتز  حزق و حز زوشزان،  
سال به میدان آمدن چشمگیر وزر  
خززانززواده هززای کززارگززری و از  
جموه راهریمایی کارگزران روغز   
نباوی جهان بزا خزانزواده هزا، در  
وس  شهر زنجان، با شکزار یزد  
اختال  کب بشه مشکل ما حزل  

 میشه بود.  
 
، سزززال کزززارزارهزززای  ٣٩ سزززال  

بزرگ اجتماعی عزوزیزه قز زر و  
برای دستزمززدهزای بزاالی خز   

میوزیزون،    ٤ ق ر با شکار خ  ق ر  
ح و  ما ید میویون، اعتزراض  
عویه سرکوبها و کزارزار عزوزیزه  
امزززنزززیزززتزززی کزززردن مزززبزززارزات  
کارگزران، مزکزوزمزان و قزکزالزیز   
اجتماعی، با خواست باطل شزدن  
پرونده های امنیتی وشکیل شزده  
و قریاد کارگر زندانزی، زنزدانزی  
سیاسزی آزاد بزایزد گزردد؛ سزال  
وززجززمززکززات اعززتززراضززی بززرای  
خزززواسزززتزززهزززای سزززراسزززری بزززا  
شکارهایی چزون درمزان رایزگزان  
حززق مسززوززب مززاسززت؛ وززحززصززیززل  
رایگان حق همه کودکان؛ پزایزان  
دادن به پولی کردن دانشگاه هزا؛  
مسززکزز  مززنززاسززب، حززق مسززوززب  

 ماست؛ و... بود. 
 
، سال اوحاد کزارگزران و  ٣٩ سال  

مکومان که با بیانیه جکفزرعزظزیزب  
زاده و اسماعیل عزبزدی، عزوزیزه  
دسزتزمززدهزای زیزر خز  قز زر و  
سیاست های ریاضت اقتزصزادی  
دولت و سرکوب مزبزارزات مزردم  
مکترض با انگ های امنیزتزی،  
به صدا در آمد، بود. سالزی کزه  
بزززیزززش از بزززیزززش اوزززحزززاد و  
 همبستگی طب اوی کارگران،  

 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت 

 شادباش سال جدید  و نگاهی به سال گذشته  
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  ٨ از صفحه   
مکومان، بازنشستگزان، پزرسزتزاران،  
دانشجویان و بخش های مختزوزف  
مردم مکترض با وجمزکزات هززاران  
نفره در م ابل مزجزوزو و بزیزانزیزه  
های قزراگزیزرش را بزه نزمزایزش  

 میگذاشت. 
    

، سزززال اعزززتزززراضزززات  ٣٩ سزززال  
کززارگززران، مززکززوززمززان و مززردم  
مززکززتززرض بززه وززبززکززیززض هززا و  
ح وقهای میوزیزاردی و اخزتزال   

 های حکومتیان بود.  
 

و هززمززه ایزز  اوززفززاقززات در دل    
جامکه ای اوفا  اقتاده است کزه  
در وب و واب مبارزه میجزوشزد و  
هر روز بیشتر شاهد شکل گیزری  
صف بندی طب اوی عزوزیزه یزد  
درصدی های مفتخور و وزوحزش  
سرمایه داری حاکب هسزتزیزب. بزه  

سال وثبیزت و    ٣٩ ای  اعتبار سال  
نززمززایززان وززر کززردن بسززیززاری از  
پیشروی هایی بزود کزه جزنزبزش  
کارگری در سالهای اخیر داشزتزه  
و امروز ما را در نز زحزه عزحزف  
وززحززولسززازی قززرار داده اسززت.  
نگاهی هر چند ویتر بزار بزه ایز   
اوفزاقزات عزظزیزب بزیزش از بزیزش  
قزدرت مزا را مز زابزل چشزمزمزان  
مززیززگززذارد و راه آیززنززده را پززیززش  
رویزمززان قززرار مززیزدهززد. در مزتزز   
چنی  جدال با شزکزوه و هزر روزه  
است کزه امزروز سزرود "زیزر بزار  
ستب نمیکنیب زندگی" که اول بزار  
ووس  کارگران هرکو خوانده شزد  
و شکارهایی چون ید اخزتزال   
کب بشه، مشکل ما حل مزیزشزه؛  
مود نجزومزی وزو، مزا را بزی  
مسک  کرده؛ م  ایزنزجزا نزبزودم،  
وززو آن بززاال نززبززودی؛ مززکززیززشززت،  
منزلت، حق مسوب ماسزت؛ امزروز  
به شکارهای وحزدت بزخزش کزل  
جامکه وبدیل  شده و  شزکزارهزای  
ما مردم عویه وزبزکزیزض، قز زر و  
نابرابری است. چنیز  ابزکزادی از  
اعتراض، اوحاد، هزمزبزسزتزگزی و  

خواستزهزای روشز ، نزویزد بزخزش  
سالی پر از موق زیزت و پزیزروزی  

بزرای کزل جزامزکزه    ٣١ در سال  
است. بزا قشزرده کزردن هزر چزه  
بیشتر صف اعزتزراضزاوزمزان و بزا  

 ومام قدرت به است بالش برویب. 
 

کارگران با اولتیماتوم 
هایشان به تعطیالت 

 نوروزی رفتند
اگززر پززاسززخ نززگززیززریززب در اولززیزز   
روزهزززای بزززازگشزززت بزززه کزززار  
اعززتززراضززاوززمززان را در ابززکززادی  
گستزرده و بزا شزرکزت وسزیزکزتزر  
خانواده ها از سر خواهیب گزرقزت،  
ایزز  گززفززتززه و کززالم کززارگززران،  
مززکززوززمززان، بززازنشززسززتززگززان در  
اعتراضات گسترده ماههزای آخزر  
سالشان و در آخری  وجزمزع هززاران  

اسفند م ابل مجوو بزود    ٢٢ نفره  
 که سر داده شد. 

 
مززاه اسززفززنززد، مززاه اعززتززراضززات    

گسترده برای ن د کردن طوزب هزا  
در مزحزیز  هزای کزارگزری در  
شهرهای مختوف، ماه وزجزمزکزات  
هزززاران نززفززره بززرای پززیززگززیززری  
خواستهزا در مز زابزل مزجزوزو و  
مراکز استانها بزود. کزارگزران بزا  
اولتیمزاوزوم دادن و اوزمزام حزجزت  
کردنهایشان به وکحیزالت نزوروزی  

 رقتند.  
 

نززکززتززه قززابززل وززوجززه قشززار ایزز   
اعززتززراضززات بززر روی حززکززومززت  
اسالمی است. ارسال بزخزشزنزامزه  
های محرمانه به مراکز مختزوزف  
کززارگززری مززبززنززی بززر پززرداخززت  
قوری دستزمززدهزا، یزد نزمزونزه  
بارز هرا  از اعتراضات گسزتزرده  
ور و به میدان امدن بیشتر خانزواده  
ها در ای  اعتزراض و حزمزایزت و  
پشتیبانی میدیای اجزتزمزاعزی و  
رسانه هایی چزون کزانزال جزدیزد  
است. نمونه اخیزرش در اصزفزهزان  
خحاب به مدیر عامزل ذوب آهز   
اصفهان، شزرکزت پزاالیزش قزحزران  
زغززال سززنززگ، شززرکززت قززراورده  

های نسوز آذر و شرکزت لزولزه و  
اسزفزنزد    ٢١ پروقیل کجزویزی در  

ماه است. در ایز  بزخزشزنزامزه از  
شرکتها، بنگاههزای اقزتزصزادی،  
شهرداریها و سازمزانزهزای وبسزتزه  
خواسته شده است که نسزبزت بزه  
پرداخت محالبات مکو  کزارگزران  
وکجیل و مزانزع بزروز هزر گزونزه  
نارضایتی در آستان "انتخزابزات" و  
"بززهززره بززرداری و سززوء اسززتززفززاده  
جریانهای ضد ان زالب و مزکزانزد"  
از مسایزل کزارگزری و صزنزفزی  
شده اند. همونی  وکیزیز  حزداقزل  

هزززار وززومززان،    ٣٠٣ دسززتززمزززدهززا  
یززد مززوضززو  مززهززب اعززتززراض  
کارگران است، کارگران با بیانزیزه  
هایشان اعزالم کزرده انزد کزه بزه  
دستمزدهای چزنزد بزار زیزر خز   
ق ر وکیی  شده و  نخواهند داد و  
قراخوان به اعزتزراض گسزتزرده و  

 اجتماعی داده اند. 
 

کارزار علیه امنتیتتتی کتردن 
 مبارزات

ید کارزار مهب اجتزمزاعزی در    
سززال گززذشززتززه، کززارزار عززوززیززه  
امنیتی کردن مبارزات کارگزران،  
مکومان، و قکالی  اجتماعی بزود.  
ای  کزارزار هزمزوزنزان بزه پزیزش  
مززیززرود. یززد نززمززونززه بززارزش  
پیامهای همبستگی با کزارگزران  
زندانی، با بهزنزام ابزراهزیزب زاده از  
چززهززره هززای شززنززاخززتززه شززده  
کارگری و با اسماعزیزل عزبزدی  
از رهبران کانون صنفی مزکزوزمزان  
است. گروههای چند هززار نزفزره  
مکومان سرشار از همزبزسزتزگزی و  
وجدید عزهزد کزردن بزرای آزادی  
اسماعیل عبدی و مزبزارزه بزرای  
باطل شدن پرونده هزای وشزکزیزل  
شده برای او، مزحزمزود بزهزشزتزی  
یزکزی دیزگزر از رهزبزران کزانززون  
صفنی مکوزمزان کزه دو بزاره در  
هززمززیزز  روزهززا دادگززاهززی اش  
کردند، عوی اکبزر بزاغزانزی کزه  
برای ده سال در زابزل در وزبزکزیزد  
بسر میبزرد و بزرای آزادی هزمزه  
زندانیان سیاسی اسزت. مزکزوزمزان،  

مکومان بازنشسته، بازنشزسزتزگزان،  
کارگران، در روزهای پایانی سزال  
و در وززجزمززکزات هززاران نزفززره بززا  
شکزوهشزان در مز زابزل مزجزوزو  
همگی با اولتیماووم دادنهایشان و  
بزززا اعزززالم ایزززنزززکزززه اگزززر بزززه  
خواستهایشان پاسخ داده نشود کزه  
ید رقب آن اقزایش دستمزدها بزه  
باالی خ  ق ر است و رقب دیزگزر  
پایان دادن به قضای امنیزتزی در  
آمززوزش و پززرورش و امززنززیززتززی  
کردن مبارزات است، قزول و قزرار  
ادامه اعتراضاوشان را برای شزرو   

 سال جدید گذاشتند.  
در هزفزتزه هزای اخزیزر در ادامزه  
احضززار هززا و قشززار بززر روی  
رهززبززران و اکززتززیززویسززت هززای  
کارگزری و اجزتزمزاعزی، شزاهزد  
احضارها، دادگاه وشکیزل دادنزهزا  
و حززکززب دادنززهززای دیززگززری از  
سززوی مززراکززز قضززایززی رژیززب  

 اسالمی بوده ایب.  
 
اسفند دادگاه وجدید نزظزر    ٢٩ روز  

رسیدگی بزه اوزهزامزات مزحزمزود  
دادگزاه    ٠١ بهزشزتزی در شزکزبزه  

انزز ززالب اسززالمززی بززرگزززار شززد.  
مززحززمززود بززهززشززتززی لززنززگززرودی،  
سخنگوی کانون صنفی مکوزمزان  
استان وهران، در دادگاه بزدوی بزه  

سال زنزدان مزحزکزوم شزده بزود    ٩ 
که ای  حکب مورد اعتزراض وی  
قرار گرقت. او طزی سزه حزکزب  

سال حزبزو مزحزکزوم  ٦٤ مجزا به  
شده است که آخزریز  حزکزب وی  
مربوط به پرونزده وزجزمزکزات سزال  

می باشد. شاکی پزرونزده وی  ٣٠ 
قرارگاه ثارالوه است و در صزورت  
وایید ای  حکب در دادگاه وزجزدیزد  
نظر، حکب مذکزور قزابزوزیزت اجزرا  
خواهد داشت. مکزوزمزان خزواسزتزار  
لغو ومزامزی احزکزام صزادر شزده  
برای مکومان مکزتزرض و خزاوزمزه  
دادن بززه قضززای اعززتززراض در  

 آموزش و پرورش هستند. 
 

اسفند ی زشزنزبزه    ٢٢ قبل از آن در  

  ٢ دادگاه فزیزفزری    ٦٣٦ در شکبه  
ساوه، پرونده قضایی جکفر عزظزیزب  
زاده و شاپور احسزانزی راد مزورد  
بررسی قرار گرقت. جکفر عزظزیزب  
زاده و شاپور احسانی راد بزخزاطزر  

  ٦٦ سزال و    ٦٧ مبزارزاوشزان بزه  
سال حبو محکوم شزده انزد. مزا  
خززواهززان بززرائززت آنززهززا از وززمززام  
اوهامات وارده از جانب فارقرما و  
ح ومت اسالمی فزارقزرمزایزان و  
سرمایزه داران در سزحزا عزوزنزی   

 هستیب.  
اسززفززنززد نززیززز عززثززمززان    ٦١ روز  

اسماعیوی و محمود صالحزی در  
شززکززبززه چززهززارم دادگززاه وززجززدیززد  
نظزراسزتزان کزردسزتزان مزحزاکزمزه  
شدند. عثمان اسماعیوی همزراه بزا  
محمود صالحی در واریزخ هشزتزب  

در شزهزر سز زز     ٣٤ اردیبهزشزت  
دستگیر و در واریخ سی ام مزهزر  
همان سال در شزکزبزه اول دادگزاه  
ان الب شهرستزان سز زز بزه اوزهزام  
شرکزت در مزراسزب روز جزهزانزی  
کززارگززر بززه یززد سززال زنززدان  
محکوم شد. محمود صالحزی در  
دو جوسزه در شزکزبزه اول دادگزاه  
  ٣ ان الب سنندج در مزجزمزو  بزه  

سال زندان محکوم شد. مزتزکزاقزب  
اعتراض عزثزمزان اسزمزاعزیزوزی و  
محمود صالحی بزه ایز  احزکزام،  

  ٣٩ اسززفززنززد    ٦١ دادگززاه روز  
وشکیل شد.  پرونده وشکیل شزده  
برای عثمان اسماعیوی و محمزود  
صالحی نمزونزه هزایزی دیزگزر از  
مصادیق امنیتی کردن مزبزارزات  
بر حق کزارگزران و کزل جزامزکزه  
است. حق وجمع، حق اعزتزصزاب،  
حق وجمع، حق برپایزی جشز  اول  
مه، روز جهزانزی کزارگزر، آزادی  
بیان همه و همه حز زو  پزایزه ای  
کارگران و کزل جزامزکزه اسزت.  
پرونده های وشزکزیزل شزده بزرای  
عثمزان اسزمزاعزیزوزی و مزحزمزود  
صالزحزی بزایزد بزاطزل و احزکزام  
صادر شده برای آنان قزورا بزاطزل  

 شود . 
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 ٦٦ صفحه  

در روزهایی که در کنگره حززب  
بودم شنیدم کزه سزیزاوش دانشزور  
عزیز ن دی بر محوب م  درمزورد  
وشکل های وزوده ای کزارگزری  
نوشته است. خوشزحزال شزدم کزه  
ای  قرصتی ایجاد مزیزکزنزد کزه  
جوانبی از بزحزث را بزیزشزتزر بزاز  

 کنب.  
 

 دو قطبی کاذب: 
موقکی کزه مزحزوزبزب در نشزریزه  
کارگر کمونیزسزت مزنزتزشزر شزد  
برخی رق ای حزبزی ام نزیزز ایز   
عبارت را مورد انت اد قرار دادنزد.  
اما هر کو ای  نوشته را بخزوانزد  
متوجه مزیزشزود کزه بزحزث مز   
محو ا اعت اد به دو قحزبزی بزودن  
شورا سندیکا یزا شزورا اوزحزادیزه  
نیست. منظور مز  بزه سزادگزی  
قراور رقت  از چهارچوب شزورا و  
سززنززدیززکززا بززود کززه بززه نززادقززیززق  
عبارت دو قحبی را بزکزار بزردم.  
همانجا و بالقاصوه در جموه بزکزد  
ووضیا دادهام که بایزد قزراوزر از  
ای  و قراور از بزحزث وشزکزل در  
مززراکززز کززارگززری بززه مسززالززه  
وشکل های وزوده ای کزارگزری  
نگزاه کزنزیزب. اگزر سزیزاوش هزب  
بززیززشززتززر در نززوشززتززه مزز  وززکززمززق  
میکرد متوجه میشد کزه کزوزمزه  
دو قززحززبززی در کززل بززحززث مزز   
محو ا جایگاهی ندارد و احزتزمزاال  
سهوا از ای  کومزه اسزتزفزاده شزده  
است.سیاوش نکته دیگری را هزب  
بززه مزز  نسززبززت داده اسززت کززه  
واقکی نیست. عبارت "محوزوبزیزت  
دورانززی مززجززمززع عززمززومززی" را  
طوری نوشته است کزه خزوانزنزده  
وصور کند چنی  عباروی را مز   
بززکززار بززرده ام. ایززنززرا وززکززذیززب  

 میکنب!  
 

نکته دیگری را هزب در ابزتزدای  
ای  بزحزث بزایزد اشزاره کزنزب. در  

م دمه محوب "زمینه های ایجزاد  
وشکل های وزوده ای کزارگزری  
در ایران" که مت  کزتزبزی بزحزث  
م  در ید سمینزار حززبزی بزود  
واکیزد کزرده ام کزه بزحزث مز   
اساسا مربوط به شرایز  کزنزونزی  
اسززت. چززه چززیزززی در مزز ززحززع  
کنونی عموی است و ومرکزز مزا  
کجاها و چزه بزایزد بزاشزد؟ چزه  
چیزی در شرای  کنونی جزنزبزش  
کززارگززری و مشززخززصززا وشززکززل  
های ووده ای را ید قزدم جزوزو  
میبرد؟ اینجا قرصتی اسزت کزه  

 ای  نکات را بیشتر باز کنب.  
 

سیاوش نوشته اسزت کزه در ایز   
نوشته قصد دارد ق   بزه هزمزیز   
نکته دو قحزبزی شزورا سزنزدیزکزا  
برردازد. بزهزتزر بزود سزیزاوش وارد  
نکات اصزوزی وزر بزحزث یزکزنزی  
زمینه های ایجزاد وشزکزل هزای  
ووده های کارگری میشد و مز   
از او و هززمززیززنززحززور از رقزز ززای  
رهبری حزب حکمتیسزت انزتزظزار  
دارم بززه ایزز  مززبززحززث بززرززردازنززد.  
یکسال و نزیزب از کزنزگزره حززب  
حززکززمززتززیززسززت کززه در آن در  
قحکنزامزه ای کزه اوزفزاقزا خزود  
رقیق سیاوش ارائه داده بود و بزه  
وصویب کنگره رسید اعزالم شزده  
بود که "هزنزوز مزانزع مزتزشزکزل  
شدن و متشکل ماندن کارگر در  
ایززران قززدروززمززنززدوززر از نززیززروی  
اعتراضی کارگران است". یکزنزی  
هززنززوز کززارگززران امززکززان ایززجززاد  
وشکل های وزوده ای کزارگزری  
را ندارند. سزوال مز  از سزیزاوش  
ای  است که االن چی؟ هنوز هزب  
باید صبر کرد؟ هزمزوزنزان "مزانزع  
مززتززشززکززل شززدن قززدروززمززنززدوززر از  
 نیروی اعتراض کارگران است"؟  

 
محور اساسی بحث م  ایز  بزود  
کززه در دهززه گززذشززتززه جززنززبززش  

کارگری پیشزروی زیزادی کزرده  
و زمینه ایجاد وشکل هزای وزوده  
ای کارگزری آنزهزب در مز زیزا   
سراسری قراهب شده اسزت. و هزر  
نزو ، وزاکزیزد مزیزکزنزب هزر نززو ،  
وشززکزززل وزززوده ای کززارگزززری  
مست ل از دولزت کزه در مز زحزع  
کنونی ایجاد شود گزام مزهزمزی  
جنبش کارگری را جوزو مزیزبزرد.  
هر اسمی میخواهد داشته بزاشزد.  
اینکه ورجیا مزا چزیزسزت بزحزث  
متفاووی است. اگر بازنشستزگزان  
آمززوزش و پززرورش امززروز اعززالم  
کنند که با استفاده از جمزکزهزای  
بزرگی که در مدیای اجتمزاعزی  
دارنززد مززثززال سززازمززان مززکززوززمززان  
بازنشسته را ایزجزاد کزرده انزد یزا  
بازنشستزگزان صزنزکزت قزوالد یزا  
نفت و یا کارگزران آوزش نشزانزی  
و ... وشزکزل سزراسزری خزود را  
اعززالم کززنززنززد ایزز  یززد گززام  
بزرگ مساله وشکل را در ایزران  
جوو میبرد. همزوزنزان کزه وجزود  
کانون صنفی مکومان کزه یزد  
وشکل سراسری و ووده ای اسزت  
عویرغب هزمزه ضزکزف هزایزش از  
جموه دست بزاال داشزتز  گزرایزش  
راسززت در رهززبززری آن، یززد  
پیزشزروی در جزنزبزش کزارگزری  
ایران بوده است که بر متز  یزد  
دهززه اعززتززراضززات مسززتززمززر و  
سراسری مکومان موقکیت خود را  
محکب کرده است. در سزنزت مزا  
درمزورد وشزکزل هزای وزوده ای  
کززارگززری وززاکززیززد بززر مززراکززز  
کززارگززری و ایززجززاد مززجززمززع  
عمومزی بزوده اسزت. امزروز هزب  
باید با قدرت بر ایز  امزر درسزت  
واکیزد کزرد. مزجزمزع عزمزومزی  
عموی وریز  و مزوثزروزریز  ظزر   
جمع شزدن کزارگزران در مزراکزز  
کززارگززری در شززرایزز  کززنززونززی  
است. م  محو ا وصور نزمزیزکزنزب  
در شرای  کنونی ایجاد سنزدیزکزا  

در مراکز کزارگزری امزکزانزرزذیزر  
باشد. محزوزوب اسزت یزا نزیزسزت  
مهب نیست. عموزی نزیزسزت و از  
دستور جنبش کزارگزری در حزال  
حززاضززر خززارج اسززت. در یززد  
مرکز کارگری محدود بزا چزنزد  
صد کارگر مزوانزع کزب نزیزسزت.  
مزدوران حزراسزت و خزحزر اخزراج  
ووس  کارقرما و مزدیزران مزانزع  
بزرگی است. سزنزدیزکزای واحزد  
دقی ا به ای  دلیل که مربزوط بزه  
ید مرکز کارگری مثل یزد  
کارخانه نیست موقکیت متفاووزی  
دارد. سندیکای کزارگزران هزفزت  
وره نزیزز خزود دسزتزاورد بززرگزی  
برای جنبش کارگری ایزران بزوده  
و نفو وجود ای  اسب که واریخ و  
چهره های شناخته شزده ای هزب  
دارد یززد دسززتززاورد جززنززبززش  
کارگزری اسزت و در شزرایزحزی  
دیگر میتواند به سرعت به یزد  
وشکل واقکی کزارگزری وزبزدیزل  
شود. اما در حزال حزاضزر عزمزال  
بدلیل سرکوب قزوز  شزده اسزت.  
اما مجمع عمومی موانع را دور  
میززنزد و هززیزنزه زیزادی نزدارد.  
بوی ه در حی  مبارزه و ریبا هزیز   
مانکی بر سر ایزجزاد هزر روزه آن  

 نیست.  

 
درمزورد وشزکزل هزای وزوده ای  
واکید م  بزر ایز  اسزت کزه در  
حال حزاضزر در سزحزا سزراسزری  
امکانرذیزر شزده اسزت. مزبزارزات  
سززراسززری کززه از وززجززمززکززات و  
اعتصابات سراسری مزکزوزمزان در  

شرو  شد و سرزو بزویز ه    ٨٩ سال  
در یکی دو سال گذشتزه وزوسز   
مکومان بازنشسته، کارگزران آوزش  
نشانی، کزارگزران بزر  و بزرخزی  
مراکز دیگر به ید رکز  مزهزب  
اعتراضات کارگری وبدیل شد و  
نیز استفاده مزوثزر و روزاقززون از  
گروههای ووگزرام وزوسز  بزخزش  
های مختوف جزنزبزش کزارگزری  
زمینه را برای وشزکزل سزراسزری  
بوی ه ای  نو  مراکز قزراهزب کزرده  
است. دورنمای وداوم و گسزتزرش  
و وززکززمززیززق جززنززبززش کززارگززری،  
قضای همبستگی که در مزیزان  
بخش های مختوف مزردم ایزجزاد  
شده و جزنزب و جزوشزی کزه در  
میان قزکزالزیز  اجزتزمزاعزی بزرای  
متشکل شدن شکل گرقته اسزت  
ای  زمینه را بیشتر کرده و موانزع  
را وضزکزیزف کزرده اسزت. وزکزداد  
 قابل ووجه کارگر در ید رشته  

 

 اصغر کریمی  
 درمورد تشکل های توده ای 

 جوابی به سیاوش دانشور  
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 ٦٤ صفحه  

 
مکی  مثل هززاران کزارگزر آوزش  

هزززار    ٣٣ نشززانززی، یززا حززدود  
بززازنشززسززتززه صززنززکززت قززوالد، یززا  
صدها هززار کزارگزر بزازنشزسزتزه  
وابسزتزه بزه وززامزیزز  اجزتززمزاعززی،  
هزاران کارگر نفت و بزر  یزا آب  
و غیره که جنب و جزوش زیزادی  
هب داشته اند میتوانند شکوزی از  
وشکل سراسری را ایجاد کزنزنزد.  
کارگزران ایز  مزراکزز عزمزال در  
مدیای اجزتزمزاعزی گزفزتزمزان راه  
مززی انززدازنززد، قززراخززوان وززجززمززع  
میدهند، طومزارهزای اعزتزراضزی  
خود را به امضای وزکزداد زیزادی  
از هززمززکززاران خززود مززیززرسززانززنززد،  
شبکه هایی در سزحزا سزراسزری  
میان قزکزالزیز  آنزهزا ایزجزاد شزده  
است، اعضزای خزانزواده هزایشزان  
بزکززضززا درگززیززر ایزز  اعززتززراضززات  
هستند و ای  قاکتزورهزا بزه آنزهزا  
امکان میدهد که قدم بزرگی بزه  
جوو بردارنزد و وشزکزل سزراسزری  
خود را ایزجزاد و اعزالم کزنزنزد.  
ممک  است حتی در شزرو  کزار  
رهبری اعالم شده ای هب نداشزتزه  
باشند که زیر ضرب قرار نگزیزرنزد  
ولی کارآیی باالیی برای مزبزارزه  
داشززتززه بززاشززنزززد. در هززمززیززز   
گزروهزهززای مززدیزای اجزتززمزاعززی  
عضو بگیزرنزد و رشزد کزنزنزد و   
وکداد هرچه بیشتری از همزکزاران  
خزود را بزه وشززکززل خززود جززذب  
کننزد. قزی الزحزال بزه شزکزوزی  
دارند اینکار را میکنند و بخشزی  
از مسیر را پیموده اند. ای  وجزربزه  
را مکومان در سزالزهزای گزذشزتزه  
بوقور بکار گرقته اند. بزارهزا بزا  
استفاده از همیز  ابززارهزا و بزدون  
مواق ت رهبری کزانزون صزنزفزی  
قراخوان وجمع داده انزد و وسزیزکزا  
وجمع کرده اند. قحکزنزامزه صزادر  
کرده اند و شور و شو  مبارزاوزی  
باالیی ایجاد کرده انزد. هزمززمزان  
در شهرهزای مزخزتزوزف بزا پزیزاده  
روی و ورزش صززبززحززگززاهززی و  
غیزره عزمزال بزه نزوعزی مزجزمزع  
عمومی شهری نیز وشکزیزل داده  
اند. بازنشزسزتزگزان نزیزز قزکزاالنزه  
دارنززد ایززنززکززار را مززیززکززنززنززد.  
کارگران آوش نشانزی کزه بزویز ه  
بکد از جانباخت  وکزداد زیزادی از  

آنها در آوش سوزی پزالزسزکزو بزا  
موجی از همبسزتزگزی سزراسزری  
مواجه شدند مزیزتزوانزنزد جزنزب و  
جوش برای شکل دادن به وشکزل  
سراسری خود را دام  بززنزنزد. در  
قضای مبارزاوی کزنزونزی و در  
قضای چری که بر ای  مبزارزات  
حاکزب اسزت، وزوده هزای وسزیزع  
کارگر ومایزل زیزادی دارنزد کزه  
در وصمیمزات مشزارکزت داشزتزه  
باشند. یکنی هزرچزه بزیزشزتزر بزه  
وشززکززل نززززدیززد مزززیززشززونزززد  
دخززالززتززگززری آنززهززا نززیززز بززیززشززتززر  
مززیززشززود. بززکززبززاروززی در شززرایزز   
امروز ای  وشکل است که زمینزه  
دخالزت وسزیزع اعضزای خزود را  
قزراهزب مزیززکزنزد. وشززکزوزی کززه  
نباشد امکان دخالت ووده ای هزب  
وجززود نززدارد مززگززر در مززجززمززع  
عمومزی کزه مزوردی وشزکزیزل  
مززیززشززود.امززا آیززا وشززکززل هززای  
سراسری از مجمع عمومی شزرو   
مزیزشززود؟ مزمززکز  اسززت جزایززی  
چنی  بشود اما الزاما مزتزشزکزل  
شززدن کززارگززران ایزز  مززراکززز از  
مسیر مجمع عزمزومزی الاقزل در  
شرو  کار نمی گذرد. در چزنزیز   
حالتی وظیفه ید قکال جزنزبزش  
شورایی چزیزسزت؟ شزانزه خزالزی  
کند؟ بگویزد اگزر جزایزی اعزالم  
شد و دیگران آنزرا ایزجزاد کزردنزد  
منزهزب از آن حزمزایزت مزیزکزنزب؟  
برخورد پاسیو بکند و یا قزکزاالنزه  
وارد میدان شزود و بزرای ایزجزاد  
ای  نو  وشکل ها پیش دم شزود و  
به ای  روند قکاالنه یزاری رسزانزد  
و هر جزا چزنزیز  وشزکزل هزایزی  
ایجاد شدند والش کند آنها را بزه  
مجمع عمومزی مزتزکزی کزنزد؟  
میتزوان بزا اغزمزاض گزفزت کزه  
سزیززاوش دانشززور عززیززز اولززی را  
یکنی برخورد پاسزیزو را انزتزخزاب  
کرده است.میزگزویزب بزا اغزمزاض  
چون واقکا همان را هزب انزتزخزاب  
نکرده است. خودش را در وز زابزل  
با ای  والش هزا مزیزبزیزنزد، ایزنزرا  
مسززیززری در مزز ززابززل جززنززبززش  
شورایی میزبزیزنزد، دیزگزران را از  
ای  مسیر برحزذر مزیزدارد. حزتزی  
یززد کززوززمززه درمززورد ایزز  کززه  
امروز زمینه ایجاد وشزکزل هزای  
ووده ای کارگری از بیست سزی  

سال قبل قراهب وزر اسزت و بزایزد  
اینزرا وشزخزیزص داد و حزرکزتزی  
کرد صحبت نمیکند. نه اینهزا از  
نظر سیاوش کفر اسزت، عزدول از  
جنبش شورایزی اسزت. هزر کزو  
اینرا بگوید، مکنی اش ای  اسزت  
کززه مززجززمززع عززمززومززی و شززورا  
برایش خزاصزیزت دورانزی داشزتزه  
اسززت. انززتززخززاب دیززگززری کززرده  
است. از نزظزر او دیزگزر مزجزمزع  
عمومی و شورا بدرد نزمزیزخزورد.  
اینها محووبزیزت دوره ای داشزتزه  
اند و دیزگزر مزحزوزوبزیزت نزدارنزد.  

 کذا!  
 

اما قرض کنیب سزیزاوش در ایز   
ادعا صددرصزد حزق دارد. سزوال  
اساسی م  از ایشزان و رقز زای  
حزب حکمتیسزت ایز  اسزت کزه  
آیا موانکی که در یکسال و نزیزب  
قزبزل در کزنززگزره اعززالم کزردیززد  
وغییری کرده اسزت، کزمزتزر شزده  
است؟ زمینه برای وشزکزل هزای  
ووده ای قزراهزب وزر نشزده اسزت؟  
اگر چنی  است امروز وزاکزیزدات  
ویزز ه شززمززا چززیززسززت؟ مززجززمززع  
عمومی در مزراکزز کزارگزری؟  
ای  را که قبال هب میگفتزیزد. در  
سحا سراسری زمیزنزه ای بزرای  
حرکت بزحزر  وشزکزل وزوده ای  
میبینیزد؟ اگزر جزوابزتزان مزثزبزت  
است چه اشکالی را پزیزشزبزیزنزی  
مززیززکززنززیززد؟ وززجززارب وززاکززنززونززی  
جنبش کارگری چه مزیزگزویزد؟  
اگززر مززکززوززمززان یززا کززارگززران  
بززازنشززسززتززه قززوالد قززردا اعززالم  
کردند که سازمان بزازنشزسزتزگزان  
را ایززجززاد کززرده انززد شززمززا آنززرا  
گامی به جوو مزیزدانزیزد؟ یزا ذره  
بززیزز  مززیززگززذاریززد اگززر مززجززمززع  
عمومی هب وشکیل دادنزد قزابزل  
دقا  است وگرنه باید قاوحزه اش  

 را خواند؟  
 

م  همانحور که نوشزتزب هزر نزو   
وشززکززل وززوده ای کززارگززری،  
سززراسززری یززا غززیززر سززراسززری و  
مست ل از دولزت کزه در شزرایز   
کنونی در ایزران ایزجزاد شزود را  
بسیار مثبت و مزهزب و وزاریزخزی  
ارزیززابززی مززیززکززنززب. در قضززای  
سززیززاسززی کززنززونززی، در قضززای  

چری که بر مبزارزات کزارگزری  
حززاکززب اسززت، در قضززایززی کززه  
اشتیا  برای دخالتگری ووده ای  
باال است، در شرایزحزی کزه وزوده  
های کارگر یا مکوب و پرسزتزار و  
بازنشسته و غزیزره اجزازه هزر نزو   
وصمیمی از بزاالی سزر خزود را  
قبول نمیکنند نزبزایزد نزگزران ایز   
بود کزه ایز  وشزکزل هزا سزنزت  
جززنززبززش شززورایززی را وضززکززیززف  
مززیززکززنززنززد. بززرعززکززو وزز ززویززت  
میکنند. در شرای  کزنزونزی هزر  
وشکوی که ایجاد شود ای  سنزت  
را وز زویزت مزیزکزنزد. کزارگزر را  
متحدور و با اعتماد بزه نزفزو وزر  
میکنزد، مزبزارزه اش را وز زویزت  
میکند، جنب و جزوش عزمزومزی  
وشزکزل یزابزی را کزه در مزیززان  
اکتیویسزت هزای جزنزبزش هزای  
اعتراضی مزخزتزوزف پزا گزرقزتزه  
است بیشتر میکند و هر وشکوزی  
درسززت شززود بززه سززنززت جززنززبززش  
شززورایززی نزززدیززد مززیززشززود. و  
اساسا با دخالت و قکالیزت طزیزف  
وسززیززکززی از اعضززای ایزز  نززو   
وشکل ها است که ادامه کزاری  
آنها ممک  میشود. بکباروی اگزر  
وشکوی بزا دخزالزت وزوده وسزیزع  
اعضای آن همراه نباشد نه شزکزل  
مززیززگززیززرد نززه دوام مززیززاورد، نززه  
کارگران را نمایندگی میکزنزد و  
نه واثیری در و ویت مزبزارزات آن  
بخش کارگزران خزواهزد داشزت و  
ایزز  وظززیززفززه هززر قززکززال جززنززبززش  
شورایی است که ووده کارگزر را  
از طززریززق مززجززمززع عززمززومززی در  
وصمیمات هر وشزکزل کزارگزری  
مسززتزز ززیززمززا دخززیززل کززنززد. سززوال  
اسززاسززی امززروز ایزز  اسززت کززه  
چگونه میتوان ای  وشکل هزا را  
درسزت کززرد، در چزه مزراکزززی  
زمینه و آمادگی بزیزشزتزر اسزت،  
موانع مزوجزود از جزمزوزه مزوانزع  
ذهنی قکالی  را چگونه مزیزتزوان  
رقززع کززرد، چززب و خززب کززار  
چیست، وجربیزات ایز  دوره چزه  
میگوید. یکزنزی مسزالزه در ایز   
م حع کزامزال جزنزبزه عزمزوزی و  
پراویکی دارد. هزر وشزکزوزی هزب  
ایجاد شود ما به سزهزب خزودمزان  
قکاالنه برای متکی کردن آن بزه  
مزززجزززمزززع عزززمزززومزززی وزززالش  

مززیززکززنززیززب.ایزز  سززیززاسززت حزززب  
کمونیست کارگری است که در  
کنگره دهب خود درهفته گزذشزتزه  
با صدور قحکنامه ای اعالم کزرد  
که شرای  و نزیزروی الزم بزرای  
ایجاد وشزکزل هزای وزوده ای و  
وشکل های سراسری قراهب شزده  
و وزحز زق ایز  امزر و وزکزمزیزق و  
وثبیت پیشروی هزای وزاکزنزونزی  
یزززد اولزززویزززت مزززهزززب حززززب  
کزمزونزیززسزت کززارگزری اسززت.در  
همی  قحکنامه گفتزه شزده اسزت  
کززه مززجززمززع عززمززومززی بززکززنززوان  
ابزززاری بززرای وصززمززیززب گززیززری  
جمکی و اقدام متحدانه در جزریزان  
بسززیززاری از مززبززارزات شززکززل  
گرقته اسزت. در بزیزانزیزه هزا و  
قززراخززوان هززای کززارگززران نززیززز  
گززفززتززمززان و قززراخززوان مززجززمززع  
عمومی رواج بیشتزری یزاقزتزه و  
مجمع عمومی کارایی و اهمیزت  
خززودرا بززرای دخززالززتززگززری وززوده  
هززای کززارگززران بززیززش از پززیززش  

 نشان داده است. 
 

نکزات مزتزکزدد دیزگزری هزب در  
نوشته رقیق سزیزاوش هسزت کزه  
مززخززتززصززرا بززه آنززهززا مززیززرززردازم.  
میگوید م  بر وشزکزیزل مزجزمزع  
عمومی در حی  مزبزارزه وزاکزیزد  
کرده ام. درسزت مزیزگزویزد. امزا  
جالب است که در هزمزان شزمزاره  
نشززریززه سززازمززانززده کززه مززحززوززب  
سیاوش چاپ شزده در بزاکسزی  
کزززه شزززکزززارهزززای مزززهزززب و  
استراو ید یا دوره ای را وبزوزیزغ  
میکند وبویغ مجمع عمزومزی در  
حی  مبزارزه، شزده اسزت! ظزاهزرا  
سردبیزر ایز  نشزریزه هزب دارد بزر  
مجمع عمومی در حزیز  مزبزارزه  
واکید میکزنزد. مز  بزر جزنزبزش  
مجمع عمومی و اهزمزیزت شزورا  
مدام وبویغ و واکید کزرده ام امزا  
از نززظززر وززاکززتززیززکززی و عززمززوززی  
برچیزی که بزنزظزر مز  زمزیزنزه  
نداشته واکید نکرده ام. میتزوانزیزد  
بگویید ایزراد ایزنزکزار چزیزسزت؟  
سیاوش نوشته است "آیزا شزمزا از  
وشکیل مجامع دیگر در صزنزایزع  
و نززه ضززروروززا حززیزز  مززبززارزه  

 اعتصابی خبر ندارید؟ به  
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 ٦٦ از صفحه  

 موازين اجتماعى و فرهنگى مدرن و پيشرو
موازين سياسى و ادارى جامعه بايد موازينى مدرن و سکوالر و پيشرو باشدب استاس 
اين موازين پيشرو گسستن کامل حاکميت و قدرت دولتى و نظام ادارى در کشور از 
مذهب، اصالت قوميت و مليت و نژاد و هر ايدئتولتو ى و نتهتادى استت کته نتافتى 
برابرى کامل و مطلق حقوق مدنى همه شهروندان و شمول يکسان قوانين بر همه و 
نيز محدود کننده آزادى انديشه، نقد و حتيتات عتلتمتى جتامتعته بتاشتدب متذهتب و 
ناسيوناليسم، جريانات فکرى و اجتماعى فى نفسه تبعيض آميز، خرافى و مغتايتر 
با آزادى و شکوفايى انسان هستندب مذهتب، بتطتور مشتختص، حتتتى بتعتنتوان امتر 
 خصتتوصتتى افتتراد، ستتد راه رهتتايتتى و شتتکتتوفتتايتتى و اعتتتتتالى انستتان استتتب
برقرارى يک دولت و نظام سياسى مدرن و سکوالر بنابراين صرفا گام اول در سير 
رهايى همه جانبه انسان ها از چنگال خرافات و تعصبات جاهالنه مذهبى، ملى و 
 قتتتتتتتتتتومتتتتتتتتتتى و نتتتتتتتتتتژادى و جتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتى استتتتتتتتتتتب

 "یک دنیای بهتر"برنامه حزب كمونيست كارگري ايران

 
گوشتان نخورده که در کجاهزا و  
چحور کارگران مجمع عزمزومزی  
وشکیل دادند؟ حتی شورا ایزجزاد  
کردند؟ چزرا ایزجزاد و وشزکزیزل  
مجمع عمومی را به حی  مزبزارزه  
محدود میکنید". سزیزاوش عززیزز  
شورایی درست نشده است. نزکزنزد  
ایزز  شززورا مززخززفززی بززوده اسززت!  
میتوانید بزگزویزیزد کزجزا و چزه  
زمانی وشزکزیزل شزده اسزت کزه  
کسی خبر ندارد!مجمع عزمزومزی  
خارج از مبزارزه جزایزی وشزکزیزل  
شده است؟ م  خبر نزدارم. شزایزد  
در جایی در م حکی ایزجزاد شزده  
باشد امیدوارم اینحور باشزد. شزمزا  
که خبر دارید لحزفزا اسزب بزبزریزد.  
مزجززمزع عزمززومزی کزه مزخززفززی  
نیست. قکالی  کزارگزری درگزیزر  
در مززبززارزه مززمززکزز  اسززت بززه  
گززردهززمززایززی هززای وززکززدادی از  
قکالی  اسب شورا داده باشند حتمزا  
اگززر مززنززظززور شززورای وززوده ای  
متکی بر مزجزمزع عزمزومزی در  
مراکز کارگری باشزد، مز  اسزب  

شززورا روی چززنززیزز  جززمززع هززا و  
شبکه هایی نزمزیزگزذارم هزرچزنزد  
چنی  جمع ها و شزبزکزه هزایزی  
حتما کارهای بسیار مفیزدی هزب  
کرده اند. م  مکت زد بزه شزورای  
مخفی نیسزتزب. شزورا صزددرصزد   
عونی است و متکی بزر مزجزمزع  
عمومی منظب کارگزری کزه آن  
نیز محو ا عونی است و کارقرمزا  
و حراست و اطالعات و غیزره هزب  
از وشکیل آن با خبر میشونزد. در  
هرصورت و اینکه ای  قاکزت هزا  
واقکی باشند یا نه، کزمزکزی بزه  
بحث شما یزا مزحزکزومزیزت مز   
نمیکند. اما مز  و شزمزا و هزر  
کزززو رویزززدادهزززای جزززنزززبزززش  
کارگری را دنبال کزرده بزاشزد از  
دهها مجمع عمومی حی  مبزارزه  
بسیزار مزوثزر و نسزبزتزا سزازمزان  
یززاقززتززه خززبززر دارد. از کززارگززران  
قززوالد زاگززر  کززه در پززارک  
مجمع عمومی وشکیل دادنزد وزا  
کارگران نسزاجزی کزردسزتزان در  
سنندج که موقکی که بزا مزانزع  
نیروی سرکوب مواجزه شزدنزد در  

خیابان مجمع عمزومزی وشزکزیزل  
دادند و وصمیب گیری کزردنزد وزا  
مجامع عمومی در کیان وایر یزا  
ووس  کارگران بازنشسزتزه قزوالد  
در اصفهان و نورد و لوله صفا در  
سززاوه و دهززهززا مززورد دیززگززر از  
مجامع عزمزومزی کزه در حزیز   
اعتراضات کارگری کزه بزکزضزا  
چند هفته ادامه داشته، وشزکزیزل  
شده اسزت و نشزان مزیزدهزد ایز   
سنتی قزوی و زنزده در جزنزبزش  
کارگری است و هر چه بزیزشزتزر  
بزایزد دامز  زده شزود. بززویز ه بززا  
پیزشزروی جزنزبزش کزارگزری در  
سالهای اخیر زمینزه بزرای دامز   
زدن به جنبش مزجزمزع عزمزومزی  
روزبروز بیشتر شزده اسزت. بزکزالوه  
همانحور که واکید کردم از نزظزر  
م  عموی وری ، واقزکزی وزریز  و  
موثروری  ظر  اعتراض و وصمیزب  
گززیززری جززمززکززی در مززراکززز  
کارگری مجمع عمومی اسزت و  
هر چه بیشتر در حزیز  مزبزارزه و  
یزا حززتززی در مززواردی خززارج از  
مبارزه وشکزیزل شزود زمزیزنزه را  

برای جنبش مجامع عزمزومزی و  
شکل گیری مزجزامزع عزمزومزی  
منظب بیشتر قراهزب مزیزکزنزد. در  
دهها برنامه ووویزیونی بر وشکزیزل  
هر روزه مجمع عمومی در حزیز   
مبارزه و در عزیز  حزال اهزمزیزت  
مجمع عمومی به عنوان ظزرقزی  
کزه امزکزان دخزالزت وزوده هزای  
وسیع کارگر را قراهب میزکزنزد و  
اهمیت و ضرورت شزورا و سزنزت  
شورایی واکید کزرده ام. امزا آیزا  
در حززال حززاضززر زمززیززنززه بززرای  
وشکیل مجمع عزمزومزی مزنزظزب  
وجود دارد؟ م  وصور نزمزیزکزنزب.  
رقزز ززایززی در حزززب کززمززونززیززسززت  
کزارگززری مززثززل سززیززاوش قززکززر  
میکنند، وجود دارنزد. مز  قزکزر  
میکنب هنوز وزوازن قزوا بزه آنزجزا  
نرسیده است. امیدوارم حق بزا ایز   
رق ا باشد. اما در هرصورت رونزد  
کنونی در ایران نشان میدهد کزه  
جنبش کارگری در آینزده ای نزه  
چندان دور دست بزه کزار ایزجزاد  
 شوراهای کارگری خواهد شد.  

 

بحث را خالصه کنب. صرقنظر از  
ایززنززکززه خززود را قززکززال جززنززبززش  
شورایی بدانیب یا نزه، هزر دلسزوز  
جنبش کارگری باید ای  سوال را  
در م زابزل خزود قزرار بزدهزد کزه  
پیزشزروی جزنزبزش کزارگزری در  
دهزه گزذشززتزه و بززویز ه دو سززال  
گذشته و دورنمای رشزد جزنزبزش  
کارگری در م حع کنونزی، چزه  
شرای  جدیدی بزرای دسزت بزردن  
بزززه وشزززکزززل هزززای وزززوده ای  
کارگری ایجاد کرده اسزت. چزه  
نززو  وشززکززل هززای وززوده ای  
کارگری در حال حزاضزر زمزیزنزه  
دارد، چززه مززراکزززی آمززادگززی  
بیشتری دارند و چه وظزیزفزه ای  
م ابل خود قرار مزیزدهزد. بسزیزار  
مشتاقب ببینب سزیزاوش دانشزور و  
سایر رق ای حکمتیزسزت بزه ایز   

 موضو  چه برخوردی دارند.  
 
   ٢٣٦٧ مار     ٢٠ 

-------------------- 
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به کارگران شرکت واحد تهران دیتد  ملهسرکوب دستفروشان را باید درکنار سرکوب کارگرانی دید که  برای حقوق های عقب افتاده خویش مبارزه می کنندب باید این سرکوب در ادامه ح
 که خواهان حقوق قانونی خود در مورد مسکن بودند ب سرکوب دستفروشان امری جدا از سرکوب کل جامعه نیست، 

........... 
به توده مردم تحمیتل کترده استتب و ام دستفروشی نه یک امر کاذب بلکه گویای یک واقعیت تلخ دیگر از نظام سرمایه داری استب این پدیده نشان از فقر فزاینده ای است که این نظ

قه هیچ مردمی نیست بلکه نتیجته عالتا نظام سرمایه داری سرکوب دستفروشان امری هر روزه حکومت سرمایه استب چه درایران و چه درهر گوشه دیگر جهانب دستفروشی یک امر مورد 
خشن آنهتا یتک وفتیتفته فتوری و  کوبگرسنه بودن توده وسیعی از مردم استب و این پدیده محو نمی شود جز با نابودی نظامی که مسبب آن است و حمایت از دستفروشان در مقابل سر

 عاجل همگان استب

یزحزیزی آل اسزحزا  رئزیزو اوززا   
بازرگانی ایزران و عزرا  بزه وب  

گززفززتززه   «قززد  آنززالیزز  »سززایززت  
مززیززوززیززون ایززرانززی در    ٤٩ اسزت : 

وززنززگززنززای مززکززیززشززتززی قززرار  
دارند.درآمد سرانه کشور و قیمزت  
های ثزابزت در حزال حزاضزر بزه  
چیزی در حزدود هزفزتزاد درصزد  

کززاهززش  ٦٠٩٩ درآمززدهززای سززال  
یاقته است! یکنی درحزال حزاضزر  

سزی درصزد    ٩٩    نسبت به سال 
بزیزش   کاهش درآمد سرانه داریب.  

از شصت درصد مردم کشور جززو  
طب ه متوس  به پایی  مزحزسزوب  
میشوند.ای  مزجزمزوعزه چزهزل و  
پن  میویونی مردم نزمزی وزوانزنزد  
هزینه هایشان را با درآمد هایشزان  
وززحززبززیززق دهززنززد بززنززابززرایزز  دچززار  
وزززززنزززززگزززززی مزززززکزززززیزززززشزززززت  

درصززد واحززدهززای   ٧٣ هسززتززنززد. 
وولزیزدی کزوچزد و مزتزوسز   
وکحیل است/ ساکنی  شزهزرهزای  
بززرگ دو سزوم درآمزد خزود را  
 صر  اجار  مسک  می کنند. 

وی در ادامه ضم  ابراز نگزرانزی  
از ای  وضکیت بوجود آمده گفزتزه  
است:"بی شد عزدم وزوجزه بزه  
مشکالت اقتصزادی مزردم مزی  
وواند منجر بزه کزاهزش امزنزیزت  
موی شود. امروز دوازده مزیزوزیزون  
حاشیزه نشزیز  کشزور یزکزی از  
خحرات بززرگزی بزه شزمزار مزی  
روند که به دلیل کاهش اشزتزغزال  
و عدم درآمد مناسب به حزاشزیزه  
نشینی روی آورده اند. ی ینا عزدم  
ساماندهی مشکالت اقزتزصزادی  
و اجتماعی بازواب گسزتزرده ای  

 به دنبال خواهد داشت" 
اینهزا بزخزش هزایزی از سزخزنزان  

یزززکزززی ازدسززززت انزززدرکززززاران  
اقتصادی دولزت قزاچزاقزوزیزان و  
دزدان اسزت. ارائزه آمزار و ارقزام  
ق ر و قالکت و سز زوط شزاخزص  
های زندگی مردم در ایران وحزت  
حاکمیت جمهوری اسالمی چزیزز  
وززازه ای نززیززسززت و هززر هززفززتززه  
م امات حکومت آمار و ارقامزی  
در ای  مزورد ارائزه مزی دهزنزد.  
آنوه در ای  سزخزنزان وی جزدیزد  
می باشد، موضو  اعزتزرا  وی  
به عدم ووانایی وزامزیز  زنزدگزی  

میویون نزفزر و خزحزر سز زوط    ٤٩ 
سایر اقشار کزب درآمزد بزه صزف  
ق را و ونگدستان می باشد. ایز   
اولی  بار اسزت کزه یزد مز زام  
حکومتی هر چند بزا مزالحزظزه،  
وضکیت اقتصاد و زندگزی مزردم  

مز زایسزه    ٦٠٩٩ ایران را با سزال  
نزمززوده وبززه ایزز  نززتززیزجززه رسززیززده  

درآمد سزرانزه مزردم، بزخزوان   که  
درصززد    ٧٣ قززدرت خززریززد مززردم  
 کاهش یاقته است. 

 
ایزز  مزز ززایسززه آمززاری در طززول  
چهار دهزه گزذشزتزه نشزان مزی  
دهززد کززه در طززول دوره حززیززات  
ننگی  جزمزهزوری اسزالمزی کزه  

سال گذشزتزه، نزه    ٤٣ نزدید به  
ق   بهبزودی هزر چزنزد انزدک  
حداقل دربخش هزای درآمزدی و  
وامی  هزینه های زندگزی مزردم  
روی نززداده، بززوززکززه اوضززا  بززه  
مززراوززب بززدوززر شززده و مززکززیززشززت  
وزندگی مزردم هزمزراه بزا قزدرت  
خریدشان به اعزتزرا  ایز  جزنزاب  

درصزززد سززز زززوط کزززرده    ٧٣ 
وی در ادامه گفته اسزت:   است. 
میویون نفر حاشیه نشزیز  در    ٦٢ 

کشور خزحزری بزرای حزکزومزت  
می بزاشزنزد کزه ابزراز نزگزرانزی  
کرده و گویا قراراست بزرای ایز   
جمکیت کاری بکننزد و بزرنزامزه  

  ای داشته باشند. 
ای  اعتراقی اسزت بزه شزکزسزت  
همه سیاستها و ادعاهزا، و وعزده  
های سرخرم  حکومت در مزورد  
"ارو ا سحا زندگزی، دسزتزمززد و  
مکیزشزت کزارگزران و مزردم" در  
طزززول حزززکزززومزززت جزززمزززهزززوری  
اسزالمزی.مسزئزول ایز  وضزکزیززت  
سیاستهای ضد کزارگزری وضزد  
مردمی جمهوری اسزالمزی مزی  
باشد. وحمیل ق ر، بیکزاری، بزی  
وامینی،  حموه به سحا مزکزشزت  
کارگران و مردم، ید سزیزاسزت  
هززمززیززشززگززی حززکززومززت از بززدو  

 سرکار آمدنش بوده است 
در کنار وزحزمزیزل ایز  وضزکزیزت  
اسزززفزززنزززاک بزززرگزززرده مزززردم،  
سازمزانزدهزی رسزمزی دزدیزهزای  
کالن صزدهزا هززاز مزیزوزیزاردی،  
غززارت و چززرززاوول ثززروت هززای  
جززامززکززه کززمززاکززان ادامززه دارد.  
ثززروت دزدان و غززاروززگززران و  
کارگران و مزردم در طزول هزمز   
چهار دهه گزذشزتزه دهزهزا بزرابزر  
اقزایش یاقته. قوانی  و مز زررات  
حمایت از دولت دزدان و قزاوزالن،  
بززازگززذاشززتزز  دسززت نززهززادهززای  
اطززالعززاوززی و امززنززیززتززی، سززرززاه  
وبسی  گرقته وا دهها نهاد دیگزر  
حکزومزت در غزارت و چزرزاوول  
ثروت هزای جزامزکزه و دسزتزرنز   
کارگران، رئزو  قزانزون اسزاسزی  
حززکززومززت آدمززکززشززان سززرمززایززه  
داری اسززالمززی در ایززران مززی  

 باشد. 

در کنار ای  موارد هززیزنزه هزای  
دهها میویارد دالری درحمایت از  
وروریسب اسالمی، حمایزت مزالزی  
و وسویحاوی از دار و دسته هزای  
وروریست و دست سزاز حزکزومزت  
در منح ه و..جزو "اولزویزت هزای  
ایزز  نززظززام" بززوده و مززی بززاشززد.  
هزینه کردن برای بهبود زنزدگزی  
زندگی و سزحزا رقزاه مزردم در  
ایران و قراهب آوردن حزداقزل هزای  
یززد زنززدگزززی بززرای مزززردم،  
هیووقت امر ای  حکومت نزبزوده  
است. هر آنوه کارگران و مزردم  
امروز دارند، حزاصزل مزبزارزه ای   
بی وقفه و حاصل یکی جزنزگ  
ومزام عزیزار مزردم بزا حزکزومزت   
مززی بززاشززد. کززارگززران و مززردم  

همی  زندگی بخور و نمیزر را در  
جنگی نابرابر به حکزومزت دزدان  
وززحززمززیززل کززرده انززد. جززمززهززوری  
اسالمی و همزه دولزت هزای بزر  
سرکار آورده شزده در دهزه هزای  
اخیرعامل وبزانزی ایز  وضزکزیزت  
مززی بززاشززد. کززارگززران و مززردم   
برای رهزایزی از ایز  وضزکزیزت؛  
برای پایان دادن به ای  همه قز زرو  
قالکزت، چزاره ای جزز بزه زیزر  
کشیدن حزکزومزت دزدان، دولزت  
قاچاقویان و آدمکشان اسزالمزی  

 سرمایه ندارند.  
 محمد شکوهی 
 ، ٦٠٣١ دوم قروردی   

 ٢٣٦٧ مار     ٢٢   
  

 محمد شکوهی  
 ” !تنگنای معیشتی“میلیون نفر درایران  ٥٤
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 (   ٠٣ دیوید ریازانف  ) 

مززارکززو مززجززبززور بززود کززه در  
پومزیزد دیزگزری در رابزحزه بزا  
جنگ قرانسه و اوزریزش درگزیزر  
شززود. قززبززال دیززدیززب کززه وززمززام  
دمکراسی آلمان در ایز  بزرخزورد  
بیز  نزاپزوزئزون و اوزریزش مزوضزع  
مکینی اوخزاذ نزمزود. سزرشزنزا   
وری  و با نفوذوری  قزرد در مزیزان  
دمززکززراوززهززای آلززمززان، انزز ززالبززی  

 Karl)قززدیززمززی کززارل وگززت  

Vogt ( ، بزود،  ٦٨٣٩   –  ٦٨٦٧ )
  ٦٨٤٣ کززه وی نززیززز در سززال  

مجبور به قزرار بزه سزویزو شزده  
بززود. قززکززالززیززت او بززه سززیززاسززت  
مززحززدود نززبززود. وی دانشززمززنززد  
بزرگی بود که در سزراسزر اروپزا  
شهرت داشت. او بکنوان یزکزی از  
نمایندگزان اصزوزی مزاوزریزالزیزسزب  

وزاریزخزی اسزت کزه    –طبیکزی  
غزززالزززبزززا، خصزززوصزززا از طزززر   
دانشمندان بورژوا، با ماوزریزالزیزسزب  
واریخی مارکو و انگوو اشتبزاه  
می شود. وی از نفزوذ وسزیزکزی  
نه ونهزا در مزیزان دمزکزراوزهزای  
آلمان، بوکه همزوزنزیز  در مزیزان  
مهاجری  ان البزی بزیز  الزمزوزوزی،  

هزا    ها، ایتالیائزی   خصوصا لهستانی 
و مجارها برخوردار بود. خزانزه او  
در ژنو ن ش ید مرکز سیزاسزی  
را داشت. برای ناپوئون جزوزب ایز   
دانشززمززنززد سززرشززنززا  و رهززبززر  
دمکراوهزای آلزمزان بسزوی خزود  
حائز اهمیت قزو  الزکزادی بزود.  
ای  امزر، بزواسزحزه غزرور مزفزرط  
استاد آلمانی پیر بسادگی انزجزام  
شززد. وگززت بززا بززرادر نززاپززوززئززون  
شزاهزززاده پززوزون پززوززون کززه نزز ززش  
لیبرالی بزرگ و هوادار دانزش را  
بازی می کزرد رابزحزه دوسزتزانزه  

وگزت از وی پزول    –ای داشت  
دریززاقززت کززرده بززود وززا مززیززان  
نمایزنزدگزان گزروهزهزای مزهزاجزر  

 مختوف ووزیع کند. 
زمززانززیززکززه ایزز  اسززتززاد مززا بززا  

قاطکیت ومزام بزه پشزتزیزبزانزی از  
ناپوئون و ایتالیا بزرخزاسزت، الزبزتزه  
وأثیر عظیمی بر روی گروهزهزای  
مززخززتززوززف انزز ززالبززیززون مززهززاجززر  
گذاشت. همانحوریکه هزمزواره در  

اقزتزنزد،    اینگونه مواقع اوفا  مزی 
در بیز  مزهزاجزریزنزی کزه دارای  

وری  رواب  با مزارکزو و    نزدید 
ای کزه    انگوو بودند، بودند عزده 

روابزز  خززود را بززا مززهززاجززریزز   
جمهوریخواه حفظ کزردنزد. یزکزی  
از مهاجری  جزمزهزوریزخزواه، کزارل  
بویند در برابر وکدادی کمونزیزسزت  
اعالم داشت که وگت از ناپزوزئزون  

کرد. ای  مزحزوزب    پول دریاقت می 
هزای لزنزدن    در یکی از روزنزامزه 

چزاپ شزد. زمززانزیزکزه ویزوزهزوززب  
(  ٦٣٣٣   –  ٦٨٢١ لیزبزکزنزشزت ) 

کززه مززخززبززر یززد روزنززامززه  
اکسبورگی بود، ای  شایزکزات را  
گزارش داد، وگت ای  را بزکزنزوان  
ووهی  به خود وو زی نزمزود و بزه  
دادگاه برد و از آنزرو کزه هزیز   
شاهد مستندی عویزه وی وجزود  
 نداشت، در محاکمه پیروز شد. 

وگت، مسرور از پیزروزیزش، جززوه  
خاصی در مورد ایز  مزحزاکزمزه  
انتشار داد. با اطمینان از ایزنزکزه  
ویوهوب لیبکنشت حتی ید خز   

نوشزت،    بدون رهنمود مارکو نمی 
کویه حمالوش را متوجه مارکزو  
کرد. و لذا ای  مزرد، بزه ادعزای  

هزای دقزیزق،    خودش، بر طبق داده 
مارکو را متهب سزاخزت کزه در  
رن  دستزه ای از غزاصزبزیز  و  
مت وبی  که هی  حزد و مزرزی  
بزرای خززود قزائززل نززبزودنززد، قززرار  
داشت. هزر آنزوزه کزه وصزورات  
یززد دمززکززرات "صززمززیززمززی"  

ووانست سر هب کزنزد، عزوزیزه    می 
کمونیستها پراکنده میشد. آقزای  

اش بزه    وگت، مردی کزه عزالقزه 
رقززاه زنززدگززی مشززهززور بززود،  
مارکو را متهب مزی کزرد کزه  

بخرج کارگران در وجمل زنزدگزی  
 می کند. 

 
جزززوه وگززت، بشززکززرانززه اسززب  
نویسنده، و نیزز اسزب مزردی کزه  

داد    وی مورد حمزوزه قزرارش مزی 
)مارکو وازه "نز زد بزر اقزتزصزاد  
سیاسی" خزود را مزنزتزشزر کزرده  
بود(، شور و شوقی بزوجزود آورد،  

بززایسززت    و هززمززانززگززونززه کززه مززی 
رقت، بزا مسزاعزدوزریز     انتظار می 

پزذیززرائززی از جززانززب مزحززبززوعززات  
زززززورژوا مزززززواجزززززه گشزززززت.   ب

هزای بزورژوا، و در رن     روزنامه 
همه نویسندگان بزورژوای مزروزد،  
که زمانی مزارکزو را شزخزصزا  

شناختند، از ای  قزرصزت کزه    می 
دسزت داده بززود وزا بززه دشزمزنززان  
قدیمیشان لج  پزراکزنزی کزنزنزد،  

 لذت می بردند. 
 

مارکو شخصا بر ای  ع یده بزود  
که محبوعات حزق داشزتزنزد هزر  
قزززردی را کزززه در زنزززدگزززی  
اجتماعی قرار داشت مورد انتز زاد  
قرار دهند. او مدعی بود که هزر  
کو که در بزرابزر عزمزوم ظزاهزر  
می شود ای  مزیت را دارد کزه  
متحمل وشویق و یا محکوم شزدن  
گردد. آیا از شزمزا بزا سزنزگ و  
سیب گندیده است بال مزی شزود؟  
ای  امر اهمیت چندانی نزدارد. او  

کزه بزحزور    –دشنام مکمولی را  
 –پایان ناپذیری گزفزتزه مزیزشزد  

محو ا نزادیزده مزیزگزرقزت. وزنزهزا  
زمانیکه مناقزع هزد  مشزخزص  

پذیرقت که پزاسزخ    طوبید، می   می 
 گوید. و آنگاه بیرحب بود. 

با انتشار جزوه وگزت ایز  سزئزوال  
که آیا باید بدان پاسزخ گزفزت یزا  
نه، پزیزش آمزد. السزال و بزرخزی  
دوستان آلمانزی دیزگزر مزحزفزوزش  
عزز ززیززده داشززتززنززد کززه ایزز  جزززوه  

بایست نادیزده گزرقزتزه شزود.    می 

دیدند چه وأثیر عزظزیزمزی بزر لزه  
وگت در اثر بردن محاکمه بوجزود  

کردند کزه    آمده بود. احسا  می 
دمکرات کبیر بحور غیرعزامزدانزه  
ووس  لیبکنشت زخمی شده بزود  
و در دقززا  از شززراقززت خززویززش  
کمی کنترلزش را از دسزت داده  
بود. ید محاکمه دیزگزر وزنزهزا  
پیروزی دیگری برایش بزه هزمزراه  

آورد، بززرای ایززنززکززه دلززیززوززی    مزی 
عزوزیززه او وجزود نزداشززت. بززنزظززر  

رسید که بهتری  کزاری کزه    می 
شد کرد ای  بود که او نادیزده    می 

گزرقزتزه شزود و گزذاشزتزه شززود  
 اقکار عمومی آرام گردد. 

ای    البته چنی  استدالل عزامزیزانزه 
وززوانسزت مزارکززو را وزحززت    مزی 

وأثیر قرار دهد. پاسخ بزه حزمزالت  
شد ناچیز شزمزرد،    شخصی را می 

بزایسزت    اما از شراقت حززب مزی 
شد. گرچه مزارکزو و    دقا  می 

نزدیکتری  دوستانش قزانزع بزودنزد  
که وگت واقکا رشوه گرقته بزود،  
آنها خود را سرگردان یاقتند، زیزرا  
که هب بویند و هب یزد مزهزاجزر  
دیگر حرقی را که گفزتزه بزودنزد  

گززرقززتززنززد و    اکززنززون پززو مززی 
لیبکزنزشزت در مزوقزکزیزت یزد  

 وهمت زننده قرار گرقته بود. 
بزاالخززره وصززمززیززب بززه جززواب داده  
گرقته شد. بواسحه عدم بیحرقزی  
دادگاههای پرو ، کوششی کزه  
برای بزه دادگزاه کشزیزدن وگزت  

نتیزجزه مزانزد.    صورت گرقت، بی 
مزانزد    ونها راهی کزه بزاقزی مزی 

حززمززوززه از طززریززق نززوشززتزز  بززود.  
مارکو ای  وظزیزفزه مشزکزل را  

ای    بکهده گرقت. اکنون به نز زحزه 
شززویززب کززه دوبززاره    نزززدیززد مززی 

مززجززبززوریززب شززدیززد بززا قززرانززو  
مهرینگ مخالفت کنزیزب. بزنزظزر  

وزوانسزت    او مارکو براحتزی مزی 
از مزز ززدار زیززادی کززوشززش و  

پایان و بهدر رقت  وقزت    دردسر بی 

ذی یمت که هی  استفاده ای در  
راه وظززیززفززه بزززرگ زنززدگززی  
نززداشززت، خززالززصززی یززابززد، اگززر  
بسادگی از شزرکزت جسزتز  در  
نززا  بزیز  لزیزبزکزنززشزت و وگززت  

نزمزود. امزا چزنزیز     اجتنزاب مزی 
رقتاری با عمل مارکو کزامزال  

 بود.   متفاوت می 
مهرینگ بزحزث اسزاسزی جزاری  
در مززیززان مززهززاجززریزز  را کززامززال  
نادیده گرقت. وی وشخیص نزداد  
که در پو ایز  جزریزان، چزیززی  

رسزیزد یزد واقزکزه    که بنظر می 
شزخززصزی بزاشززد، مززخزالززفزتززهززای  
واکتیکی عمی ی نهفته بود کزه  
بی  حززب پزرولزتزاریزائزی و هزمزه  
احزاب بورژوا بوجود آمده بود کزه  
حزززتزززی در درون خزززود حززززب  
پرولتاریزائزی، طزوری کزه مزورد  

هززای    السززال نشززان داد، وزززلزززل 
خززحززرنززاکززی آشززکززار شززده بززود.  
مهرینگ ای  را نزیزز وشزخزیزص  
نزداد کزه کزتزاب عززوزیزه وگززت،  
انززتزز ززادی بززر کززوززیززه اسززتززدالالت  
السال و همزکزاران وی را در بزر  

 داشت. 
 

بززه خززود کززتززاب "آقززای وگززت"  
رجو  کنیب. ای  کتاب از نز زحزه  

هزای    نظر ادبی از بهتریز  نزوشزتزه 
پومزیزکزی مزارکزو اسزت. بزایزد  
اضززاقززه کززنززیززب کززه در سززراسززر  
ادبززیززات، هززیزز  چززیزززی بززا ایزز   

کزنزد. جززوه    کتاب بزرابزری نزمزی 
مززکززرو  پززاسززکززال بززود عززوززیززه  
ژوزویتها. در ادبیزات قزرن هزجزده  
جزوات لسینگ عویه مزخزالزفزیز   
ادبززی اش. امززا هززمززه ایززنززهززا،  
هموون دیزگزر جززوات مزکزرو ،  

 ونها دارای اهدا  ادبی بودند. 
 

 )ادامه دارد( 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!  
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!    

 نسان نودینیان 
 ٥٩٣٤تقویم اعتراضات کارگری در اسفند  ماه 
 کارگر کمونیست هر ماه جمکبندی آماری از اعتراضات کارگران و مکومان را منتشر میکند. 

 
زز وجمزع اعزتزراضزی کزارگزران    ٦ 

خزز  لززولززه ی پززاالیشززگززاه گززاز  
 قراشبند با خانواده! 

اسفندماه، کزارگزران خز   ٢٧ جمکه 
لوله ی پاالیشگاه گاز قزراشزبزنزد  
باهمراهی خانواده در اعتزراض بزه  
عدم پرداخت بموقع ح زو ،عزیزدی  
ومحالبات دیگر، نداشت  قزرار داد  
کاری،عدم ارائه قیش ح وقزی و  
اخراج بدون دلیل کزارگزران دسزت  
به وجزمزع در مصزوزی قزراشزبزنزد  

 زدند. 
 
ز  وجمع اعزتزراضزی نسزبزت بزه  ٢ 

اخراج کارکنان بیزمزارسزتزان شزهزر  
 کتالب رامسر 

اسفند(،جمکزی از کزارکزنزان  ٢٩ ) 
بیمزارسزتزان واهزالزی شزهزرکزتزالزب  

نزفزر  ٩٣ رامسردراعتراض به اخراج  
ازکارکنان وکادر درمزانزی دسزت  

 به وجمع درای  بیمارستان زدند. 
 
زز وجمزع کزارگزران سزنزدیزکزای  ٠ 

واحد در اعتراض به دستمززدهزای  
 زیر خ  ق ر 

اسزززفزززنزززد وزززکزززدادی    ٢٩ روز  
ازرانززنززدگززان وکززارگززران شززرکززت  
واحداوزوبزوسزرانزی بزنزا بزر قزراری  
قبزوزی در اعزتزراض بزه وزکزیزیز   
دستمزد کارگران چنزد بزرابزر زیزر  
خ  قز زر درمز زابزل وزارت کزار  

 حضوریاقتند. 
 
زز دومی  روز وجزمزع اعزتزراضزی  ٤ 

کارگزران پزیزمزانزکزاری کزارگزاه  
 مرکزی پاالیشگاه آبادان 
اسزفزنزد  ٢١ از صبا روز پنجشنبزه  

کززارگززران پززیززمززانززکززار شززرکززت  

"بهساخزت قزراز جزنزوب" کزه در  
کارگاه مرکزی پاالیشگاه آبزادان  
کارمزیزکزنزنزد، بزواسزحزه وزکزویزق  
پرداخزت دو مزا مززد ، سزنزوات  
خدمت و نزیزز پزاداش و عزیزدی  
پایان سزال دسزت ازکزار کشزیزده  
ودر م ابل محل کارگاه مرکززی  
پاالیشگاه آبادان دست بزه وزجزمزع  

 اعتراضی زدند. 
 
زز وجمع اعتراضزی پزیزمزانزکزاران  ٩ 

 بر  کردستان م ابل اداره بر  
آنها به عموکردشرکت ووزیزع بزر   
استان درانجام وکهداوزش اعزتزراض  

 فردند 
 
نفر از کارگران کزارخزانزه  ٦٣٣ زز  ١ 

روغ  نباوی قو دست بزه وزجزمزع  
 زدند 

اسفزنزد    ٢١ صبا روز    ٣ از ساعت  
نززفززر از کززارگززران  ٦٣٣ در حززدود  

کارخانه پار  قو وزولزیزد کزنزنزد  
روغ  نباوی قو به نماینزدگزی از  

کزارگزر ایز  کززارخزانزه در    ٢٠٣ 
اعتراض به عدم پرداخت دسزتزمززد  
ماههای دی، بهم  ، اسزفزنزد و  
عیدی آخر سال و عدم واریزز حزق  

آنزهزا    ٣٩ بیمزه )دی و بزهزمز (  
م ابل شرکت نهان گل، سهزب دار  
عمده کارخانه روغز  نزبزاوزی قزو  

 اند.    وجمع کرده 
 
زز پززایززان اعززتززصززاب چززهززاروزه  ٧  ززز ز

کارگران شهرداری بروجرد بزدنزبزال  
 پرداخت ید ماه ح و  وعیدی! 

اسفند اعتصزاب چزهزارده    ٢١ روز  
روز کزززارگزززران شزززهزززرداری بزززا  
پرداخت ید ماه ح و  و عیزدی  

 آنها موقتا پایان گرقت. 
 
 
اسفند مکومان شزیزراز.    ٦٣ زز روز  ٨ 

اعتراضشان را با نشسزتز  بزر سزر  
 سفره خالی نشان دادند. 

 
 
زز وزجزمزع اعزتزراضزی کزارگزران  ٣ 

اکیا خودرو و فزارگزران فزارخزانزه  
بوبرینگ سازی وبریر در مز زابزل  
ساختمزان اسزتزانزداری آذربزایزجزان  

 شرقی 
 
 
ززز وجمزع اعزتزراضزی فزارگزران  ٦٣ 

فارخانه بوبرینزگ سزازی وزبزریزز  
 همراه خانواده هایشان  

روز    ٦٣ در ادامزززه اعزززتزززراض  
گذشته فارگران بوبرینگ سزازی  
در محوطة فارخانه امزروز صزبزا  
فارگران ایز  فزارخزانزه بزه هزمزراه  
خانواده هایشان اعزتزراض خزود را  
در م ابل اسزتزانزداری آذربزایزجزان  

 شرقی در وبریر ادامه دادند 
 
ز  وجمع اعزتزراضزی فزارگزران  ٦٦ 

فمرر  سازی وبریزز در مزحزدوده  
 فارخانه 

بخشی از فارگران فمرر  سزازی  
اسزفزنزد در    ٦٨ وبزریزز از وزاریزخ  

محوطة ای  فارخانه در اعزتزراض  
به پرداخت نشدن حدود چهار مزاه  
مکوقات مززدی خزود اعزتزصزاب  

 فرده اند 
 
ززز وجمع اعتراضی در کارخانزه  ٦٢ 

 «ماشی  سازی وبریز »

نزفزر از    ٨٣٣ اسفند    ٦٧ صبا روز  
کززارگززران شززاغززل در کززارخززانززه  

در   «مززاشززیزز  سززازی وززبززریززز »
اعززتززراض بززه پززرداخززت نشززدن  

هزای دی وبزهزمز  و    دستمزد مزاه 
نیز عیدی و پزاداش پزایزان سزال  
جاری خود در محوطه کزارخزانزه  

 وجمع کردند. 
 
زز وجزمزع اعزتزراضزی گسزتزرده  ٦٠ 

مز ززابزل سززاخزتززمززان نززهززاد رئززیززو  
 جمهوری 

بنا به گزارشات دریزاقزتزی امزروز  
اسفند مزاه بزیزش از ده هززار    ٢٢ 

نفزر از مزکزوزمزان، بزازنشزسزتزگزان  
کشزوری و پزرسززتززاران در ادامززه  
وجمکات هزاران نفره قبوی خزود و  
بنا به قرار های قبوی در مز زابزل  
دقززتززر روحززانززی وززجززمززع کززردنززد،  
همزمان در دهها شهر دیگزر ایزران  
وجمکات اعتراضی مشزابزهزی در  
جریان است.  وجمع وسیع مکومزان  
در وززهززران، شززهززرهززای اسززتززان  
مرکزی، سنندج، سز زز، مزریزوان،  
بانزه، کزامزیزاران، وزبزریزز، اهزواز،  

بززوشززهززر، الززیززگززودرز، دهززگززالن،  
بجنورد، وربزت حزیزدریزه، مشزهزد،  
شیراز، وزهزران، شزهزرهزای اسزتزان  
مرکزی، شزیزراز، اراک، وزبزریزز،  
س ز، قزوی ، اراک، چزهزارمزحزال  
بختیزاری، قزردو ، الزیزگزودرزو،  

 شهرکرد، و ... 
 
زز  اعتراض صنزفزی کزارگزران  ٦٤ 

سیمان صوقیان وارد دومزیز  روز  
 شد 

 
زز وجزمزع کزارگزران شزهزرداری  ٦٩ 

 بروجرد با په  کردن سفره خالی  
اسفند کارگران خدمزاوزی    ٦٧ روز  

وقضای سبزز شزهزرداری بزروجزرد  
ماه مزد مکوقزه    ١ در اعتراض به  

بصورت نزمزادیز  بزا پزهز  کزردن  
سزفزره خزالزی مزز زابزل سزاخزتزمززان  

 شورای شهر وجمع کردند. 
 
زز وجمع کزارگزران بزوزبزریزنزگ  ٦١ 

سزازی بزه اداره کزار آذربزایززجززان  
 شرقی کشیده شد 

اسزفزنزد کزارگزران    ٦٨ صبا روز  
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بززوززبززریززنززگ سززازی  »شززرکززت  
سزومزیز  روز اعزتزراض بزه  «وبریز 

پرداخزت نشزدن مزحزالزبزاوشزان بزه  
وجمع در مز زابزل ادره کزل کزار  
 استان اذربایجان شرقی کشاندند. 

 
کارگزر  ٤٣٣ زز وجمع اعتراضی  ٦٧ 

شززرکززت پززایززنززدان واقززع در قززاز  
 عسوویه ٦٠ 
کززارگززر    ٤٣٣ اسززفززنززد    ٦٨ روز  

  ٦٠ شرکت پایندان واقزع در قزاز  
عسززوززویززه در اعززتززراض بززه عززدم  
دریاقزت سزه مزاه مززد خزود در  
م ابل محل است زرار کزارقزرمزای  
اصززوززی )شززرکززت پززتززروپززایززدار  
ایرانیان( وجمع کزرده و خزواسزتزار  
پزرداخززت مزکززوقززات مزززدی خززود  

 شدند. 
 
اسفند: وجزمزع کزارگزران    ٦٨ زز  ٦٨ 

کززمززرززروسززور سززازی وززبززریززز در  
 محوطه کارخانه  

  ٦٢٣ اسفند وا کزنزون    ٦٧ از روز  
نززفززر از کززارگززران شززاغززل در  

 «کمررسورسازی وبریزز »کارخانه  

  ٤ در اعتراض به پزرداخزت نشزدن  
مززاه مزززد خززود در مززحززوطززه  
کارخانه وجمع کزرده انزد. صزبزا  
دیروز وقتی کارگزران قصزد ورود  
به محل کزارمزان را داشزتزنزد بزا  
دربهای بسزتزه کزارخزانزه مزواجزه  
شزززدنزززد کزززه بزززاعزززث وشزززدیزززد  

 اعتراضات آنان شد. 
 
اسفند: وجزمزع کزارگزران    ٦٧ زز  ٦٣ 

بوزبزریزنزگ سزازی وزبزریزز بزرای  
 مکوقات مزدی 

اسززفززنززد شززمززاری از    ٦١ از روز  
بزوزبزریزنزگ  »کارگران کزارخزانزه  

در اعززتززراض بززه  «سززازی وززبززریززز 
وکویق پرداخت سزه مزاه دسزتزمززد  
خود دسزت از کزار کشزیزده ودر  
 محوطه کارخانه وجمع کرده اند. 

زز وززجززمززع اعززتززراض ٢٣  ززز آمززیززز    ز
بززازنشززسززتززگززان هززمززدان مزز ززابززل  

 استانداری! 
اسززززفززززنززززد،جززززمززززکززززی از  ٢٢ روز 

بازنشستگان در اعتراض بزه عزدم  
هزا مز زابزل    سزازی حز زو    هزمزسزان 

استانداری همدان وجمزع فزردنزد و  
خواسته آنها ای  بود قبل از آغزاز  

هزا    سزازی حز زو    همزسزان   ٣١ سال  
 انجام شود. 

 
اسفند مزاه(، بزیزش از    ٢٠ ز  ) ٢٦ 
نفزر از کزارگزران پزیزمزانزی    ٢٩٣ 

سیمان صوقیان وبریز در مزحزوطزه  
 ای  کارخانه وجمع کرده اند. 

  ٨ در ای  وجمزع کزه از سزاعزت  
صبا آغاز شده و همونزان ادامزه  
دارد، کارگران از به واخیر اقتزادن  
عززیززدی وپززاداش پززایززان سززال و  
دیرکرد در پرداخت برخی مزایزای  
مزدی  هزمزانزنزد پزایزه سزنزواوزی  

 ووجمیع سنواوی انت اد دارند. 
 
زز  ٢٢  ززز اسززفززنززد مززهززنززدسززان  ٢٠ ز

کشاورزی اسزتزان کزرمزانشزاه در  
مزز ززابززل اداره کشززاورزی وززجززمززع  

 اعتراضی برگزار کردند. 
کزنزنزدگزان پزالکزاردی در    وجزمزع 

دست داشتند که روی آن نزوشزتزه  
،  «بز ززا حزق مزاسزت »شزده اسززت  

بیکاری مزهزنزدسزان کشزاورزی  »
 وا کی 

 
ز اعتراضات گسترده قزازهزای  ٢٠ 

 مختوف عسوویه ادامه دارد 
اسززفززنززد اعززتززراضززات    ٦١ امززروز  

گروهی از کارگران پیزمزانزکزاری  
عسزوزویزه    ٦١ -٦٩ شاغل در قزاز  

مزاه    ١ برای پیزگزیزری پزرداخزت  
دستمزد مکوقه خود وارد دومزیز   
روز خود شد.ای  کارگران وزوسز   
پززیززمززانززکززاری آزمززون قززوززز در  

هززای مززتززکززوززق بززه شززرکززت    پززروژه 
 وسکو مشغول کارند، 

اسفند بیزش از    ٦٩ زز صبا روز  ٢٤ 
دویسززت کززارگززر پززوززی اکززریززل  
اصفهان در ادامه اعتراضاوی کزه  

بخاطر وکویق پرداخزت هشزت مزاه  
دستمزد و وشع بالوکویفی کزاری  
شزززان داشزززتزززنزززد، در مززز زززابزززل  
 قرمانداری مبارکه وجمع کردند. 

 
زز ادامزه اعززتزراض کززارگززران  ٢٩  ززز

 عسوویه 
نزفزر از    ٧٣٣ اسفند    ٦٩ صبا روز  

کارگران پیمانکزاری در شزرکزت  
های اکسیر صنکت، آزمون قزوزز،  
آذران گستر، پتزروصزنزکزت مزرزنزاو  

  ٢٤ و    ٢٢ پناه ساز در قزازهزای  
منح ه وی ه عسوویه در اعزتزراض  

ماه دسزتزمززد    ٤ به وکویق پرداخت  
خود برای دومیز  روز در مزحزل  

 کارشان وجمع کردند. 
 
 
هززار کزارگزران    ٤ اسفند    ٦٦ زز  ٢١ 

گروه موی صنکتی قوالد اهزوازبزا  
گرقتز  سزه مزاه دسزتزمززد خزود  
 موقتا به اعتراضشان پایان دادند. 

 
ز  وجمع کارگران قضای سبزز  ٢٧ 

منح ه دو اهواز م ابل سزاخزتزمزان  
 شهرداری مرکزی 

  ٦٢٤ اسززفززنززد    ٦٤ صززبززا روز  
کارگر قضزای سزبزز اهزواز کزه  
وزززحزززت مسزززئزززولزززیزززت شزززرکزززت  

 «سرهر قوکه گزوزی  »پیمانکاری  

در ناحیه دو منح ه دو شهزر کزار  
میکنند و دستمزد ماهزهزای آذر،  
دی، بهم  را دریزاقزت نزکزرده و  
هنوز از پزرداخزت مززد اسزفزنزد و  
عززیززدی پززایززان سززالشززان خززبززری  
نیست، م ابل ساختمزان مزرکززی  

 شهرداری اهواز وجمع کردند. 
 
زز وجمع اعتراضی گزروهزی از  ٢٨ 

 کارگران پیمانکاری عسوویه 
  ٠٣٣ اسفند حدود    ٦٤ بامداد روز  

نفر از کارگران پیمانکاری دسزت  
در اعتراض بزه    ٢٤ -٢٢ چندم قاز  

پرداخت نشدن دستزمززدهزایشزان از  
آذرماه وا کنون دسزت بزه وزجزمزع  

اعتراضی زدند.ای  کارگران جززو  
شرکت های پزیزمزانزکزاری دسزت  
سوم زیرمجموعه شزرکزت وسزکزو  

 هستند. 
ززززز صززبززا روز  ٢٣  اسززفززنززد    ٦٦ ز

گروهی از کارگران شیشه قزویز   
بدنبال ادامزه وزاخزیزر در پزرداخزت  
مززحززالززبززات مزززدی کززارگززران  

مزز ززابززل درب   «شززیززشززه قزززویزز  »
 اند   ورودی کارخانه وجمع کرده 

 
ز خاوزمزه وزجزمزع مزکزدنزوزیزان  ٠٣ 

نگی  طبو با پرداخت یزد مزاه  
 مزد مکوقه 

اسزفززنزد کزارگزران مزکززدن  ٦٣ روز  
نگی  طبو با دریاقت ید مزاه  
از سه ماه دستمزد پزرداخزت نشزده  
  ٤ شان، موقتا وجمزع اعزتزراضزی  

روزه خود را پزایزان دادنزد. مزکزدن  
زغال سنگ نگی  طبو، وزجزمزع  
صنفی چهار روزه ایز  کزارگزران  

 خاومه یاقت. 
زز وززجززمززع کززارگززران مززکززدن  ٠٦  ززز ز

کرومیت اسفندقه م ابل ساختمزان  
 استانداری کرمان 

  ٩٣ اسزفزنزد حزدود    ٦٦ صبا روز  
نفر از کارگزران مزکزدن کزرمزیزت  
اسفندقه در اعتراض به مزکزوقزات  
مزدی وبزیزمزه ای خزود مز زابزل  
ساختمان استانداری کرمان وجمزع  

 کردند. 
ززز اعزززتزززصزززاب کزززارگزززران  ٠٢  زززز ز

پززاالیشززگززاه بززنزززیزز  شززهززرسززتززان  
م هزززردراعزززتزززراض بزززه عزززدم  

 ماه ح و ! ٩ پرداخت 
اسفند(،جمکی از کزارگزران  ٨ روز) 

پاالیشگاه بنزی  شزهزرسزتزان م هزر  
مزاه  ٩ دراعتراض به عزدم پزرداخزت 

ح و  در پن  مزاه گزذشزتزه خزود  
 اعتصاب کردند. 

ز وجمع اعتراضی کزارگزران و  ٠٠ 
 کارمندان کارخانه قو 

اسزززفزززنزززد  ٦٣ شزززنزززبزززه    روز سزززه 
کارگران و کارمندان کارخزانزه  ٣٩ 

قو در وزهزران وزجزمزع اعزتزراضزی  

مززوران سززرکززوبززگززر    کززردنززد.مززأ 
کنندگزان را    کالنتری خزانه وجمع 

مزززززحزززززاصزززززره و وزززززهزززززدیزززززد  
کردند.کارگران گفزتزنزد: روز    می 

اسزفزنزد هزب ایزز   ٦٦ چزهزارشزنزبزه  
 وجمع ادامه خواهد داشت. 

 
ز وجمع کارگران قضای سزبزز  ٠٤ 

منح ه دو اهواز م ابل سزاخزتزمزان  
 شهرداری مرکزی 

  ٦٢٤ اسززفززنززد    ٦٤ صززبززا روز  
کارگر قضزای سزبزز اهزواز کزه  
وزززحزززت مسزززئزززولزززیزززت شزززرکزززت  

 «سرهر قوکه گزوزی  »پیمانکاری  

در ناحیه دو منح ه دو شهزر کزار  
میکنند و دستمزد ماهزهزای آذر،  
دی، بهم  را دریزاقزت نزکزرده و  
هنوز از پزرداخزت مززد اسزفزنزد و  
عززیززدی پززایززان سززالشززان خززبززری  
نیست، م ابل ساختمزان مزرکززی  

 شهرداری اهواز وجمع کردند. 
 
ز وجمع کارگران قضای سزبزز  ٠٩ 

شززهززرداری بززهززبززهززان مزز ززابززل  
 قرمانداری 

کززارگززران پززیززمززانززی شززهززرداری  
اسفند مزاه(، در    ٧ بهبهان )شنبه  

اعتزراض حزجزمزی شزدن شزرایز   
کاری خود در م ابزل سزاخزتزمزان  
قرمانداری ای  شهرسزتزان وزجزمزع  

 کردند. 
ز  اعتزب کزارگزران کزارخزانزه  ٠١ 

خزززودروسزززازی آکزززیزززا دویززز   
دراعتراض به عزدم پزرداخزت مزاه  

 ها ح و ! 
اسززفززنززد، کززارگززران  ٧ صززبززا روز 

کارخانه خودروسازی آکیا دویز   
در اعتراض به عدم پزرداخزت مزاه  
ها مزحزالزبزاوشزان دسزت از کزار  
کشیدند و م ابل کارخانه وزجزمزع  

 کردند. 
زز وزجزمزع اعزتزراضزی قزکزاالن  ٠٧ 

زیست و اهالزی شزهزرسزتزان    محی  
 !٠ در محل سد کارون      ایذه 

اسفند،جمکی از قکزاالن  ١ صبا روز 

 ٥٩٣٤تقویم اعتراضات کارگری در اسفند  ماه 
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زیست واهزالزی شزهزرسزتزان    محی  
با وجمع در م ابل سد کزارون      ایذه 
و در دسززززت داشززززتزززز     ٠ 

پززالکززاردهززایززی بززا مززوضززوعززیززت  
آبی ایزذه، خزواسزتزار وزوجزه و    بی 

نزززگزززاه مسزززموالن کشزززوری و  
 استانی به ای  شهرستان شدند. 

 
ز اعتراض؛ کارگران شهزرداری  ٠٨ 

اهواز بزه دسزتزمززدهزای پزرداخزت  
نشده و خزواسزت اقززایزش سزحزا  
دستمزردهزا بزه بزاالی خز  قز زر  

 شدند 
 
  ٤ بهم  کارگران مزنزحز زه    ١ روز  

شهرداری اهواز ضم  اعتراض بزه  
وکویق پرداخت دسزتزمززد هزایشزان  
خزززواسزززتزززار اقززززایزززش حزززداقزززل  
دستمززدهزا بزه بزاالی خز  قز زر  

 شدند. 
 
ززز اعزتزصزاب نزامزحزدودهززاران   ٠٣ 

ملی صنعتی وه  ، گر کزززارگزززر  
 قوالد ایراد  

وه   گر هزار نفر از کزارگزران  ٤٣٣٣ 
ان    یر د  ا ملی صنعتی فوال 

اسفنزد هزمززمزان بزا  ٩ روزپن  شنبه 
سزززفزززر روحزززانزززی بزززه اسزززتزززان  
خوزستزان،بزه اعزتزصزابشزان ادامزه  

دادند و اطزرا  مزیزدان قزرودگزاه  
اهواز وزجزمزع کزردنزد. کزارگزران  
مکزتزرض پزایزان اعزتزصزابشزان را  
منوط به پزرداخزت مزحزالزبزاوشزان  

 کردند. 
ملی   گزروه  ز  وجمع کارگران  ٤٣ 

ان  و قززکززاالن  یر د ا صنعتی فوال 
مززحززیزز  زیسززت اطززرا  مززیززدان  

 قرودگاه اهواز! 
اسززفززنززد،  ٩ پززیززش از ظززهززر روز 

کارگران گزروه مزوزی صزنزکزتزی  
قزوالد اهززواز و قززکزاالن مززحزیزز   
زیست همزمان با سفزر  روحزانزی  
به استان خوزستان اطزرا  مزیزدان  

 قرودگاه دست به وجمع زدند. 
 
زز اعززتززراض کززارگززران گززروه  ٤٦  ززز ز

موی صزنزکزتزی قزوالد اهزواز بزه  
 سیزدهمی  روز رسید. 

اسفند: کزارگزران گزروه مزوزی    ٩ 
صززنززکززتززی قززوالد اهززواز کززه از  

روز قبل در اعتراض به وکزویزق  ٦٠ 
ماه ح و  و سایر مزحزالزبزاوشزان  ٩ 

 اند،   دست از کار کشیده 
 
زز وزجزمزع کزارگزران شزاغزل و  ٤٢ 

بززازنشززسززتززه پززارسززیززوززون بززرای  
 چهارمی  روز متوالی 

از ابزتززدای مزاه جزاری وززاکزنززون  

گروهزی از کزارگزران شزاغزل و  
بازنشسته کارخانه پارسیزوزون خزرم  
آباد م ابل ساخزتزمزان اسزتزانزداری  

 لرستان در حال وجمع هستند. 
 
ز اعتصاب ووزجزمزع کزارگزران  ٤٠ 

 جاده رامیان به شاهرود 
اعتصاب ووجمزع کزارگزران جزاده  
رامیان به شاهرود )شرکت مزرا(( 
برای دومیز  روزمزتزوالزی صزبزا  

اسززززفززززنززززدبززززرای دومززززیزززز   ٢ روز 
روزمتوالی، کارگران جاده رامیزان  
بززه شززاهززرود )شززرکززت مززرا((بززه  
اعززتززصززابشززان ادامززه دادنززد و بززا  
وجمع م ابزل سزاخزتزمزان شزرکزت  

  ٦٣ خواهزان پزرداخزت مزحزالزبزات  
 ماهه خود شدند. 

ززز اعزززتزززراض کزززارگزززران    ٤٤  زززز ز
 پتروشمی وکو آریا به اخراج ها 

و  از کزارگزران    ٤٩ اسفند    ٤ روز  
شرکت پزتزروشزیزمزی وزکزو آریزا  
برای دومزیز  بزار طزی روزهزای  
گذشته نسبت به وصزمزیزمزی کزه  
کارقرما برای اخراج آنها گزرقزتزه  
است دست به وزجزمزع اعزتزراضزی  

 زدند. 
 
زز وعززده وعززیززد نززمززیززخززوایززب،  ٤٩  ززز ز

 دستمزد و عیدی میخوایب 

نزفزر از  ٩٣٣ اسفزنزد حزدود    ٢ روز  
کارگران پیمانزکزاری پزاالیشزگزاه  
ستاره خوی  قار  در بنزدرعزبزا   
که زیرمجزمزوعزه شزرکزت وزهزران  

شزونزد، در    جنوب مزحزسزوب مزی 
اعتراض بزه چزهزارمزاه مزکزوقزات  

 مزدی وجمع کردند. 
 
ز  جمکی از کارگران مجزتزمزع  ٤١ 

 کشت و صنکت مهاباد : 
مکاش آبرومندانه حق کارگزران / 

روز    ٦٣ مزد کنونی ونهزا بزرای  
 است   زندگی کاقی 

جززمززکززی از کززارگززران مززجززتززمززع  
کشت و صزنزکزت مزهزابزاد مزی  
گویند ووقع کارگران از دسزتزمززد  

هزا    کمزتزر از بز زیزه سزال   ٣١ سال  
مززکزززاش  »نززیززسزززت چزززرا کزززه  

حزق   «بدون دغدغه »و   «آبرومندانه 
 آنهاست. 
 
زز اعتراض به دو ماه محالزبزات  ٤٧ 

مزززدی مززکززوقززه در مززحززوطززه  
 کارگاه 

صبا روز دو اسفزنزد گزروهزی از  
کززارگززران شززاغززل در شززرکززت  
کشتی سازی بحر گستر هرمززاز  
شرکتهای وابکه مجتمزع کشزتزی  
سازی و صنایزع قزراسزاحزل ایزران  

)ایزوایکو( هستنزد، در اعزتزراض  
بززه دو مززاه مززحززالززبززات مزززدی  
مکوقه در محوطه کارگاه وجزمزع  

 کردند. 
ززاعتراض به دو ماه محزالزبزات  ٤٨ 

مزززدی مززکززوقززه در مززحززوطززه  
 کارگاه 

صبا روز دو اسفزنزد گزروهزی از  
کززارگززران شززاغززل در شززرکززت  
کشتی سازی بحر گستر هرمززاز  
شرکتهای وابکه مجتمزع کشزتزی  
سازی و صنایزع قزراسزاحزل ایزران  
)ایزوایکو( هستنزد، در اعزتزراض  
بززه دو مززاه مززحززالززبززات مزززدی  
مکوقه در محوطه کارگاه وجزمزع  

 کردند. 
 
زز وجمع اعزتزراضزی کزارگزران  ٤٣ 

روغ  نزبزاوزی جزهزان در مز زابزل  
 استانداری 

اسززفززنززد کززارگززران روغزز     ٦ روز  
نبزاوزی بزخزاطزر طزوزبزهزایشزان بزا  
پززالکززارد، عززیززدی امسززال مززا،  
اخراج، بزیزکزاری، بزی پزولزی در  
م ابل استانداری وزجزمزع کزردنزد.  
ایزز  کززارگززران قززبززال بززه هززمززراه  
خانواده های در وس  شهر زنجزان  

 راهریمایی داشتند. 
 

 ٥٩٣٤تقویم اعتراضات کارگری در اسفند  ماه 
 کارگر کمونیست هر ماه جمکبندی آماری از اعتراضات کارگران و مکومان را منتشر میکند. 

جوانترین 
 کولبر

اسم من متهتدی استت 
و در هتتتتورامتتتتان 
زندگي ميكنم، یتتیتم 
هستتم، بتراي ختر  
خانواده ام کتولتبتری 
متتیتتکتتنتتمب متتن جتتوان 
تتتريتتن كتتولتتبتتر كتترد 
هستتتتتمب جتتوانتتتتتریتتن 

 کولبر
مامور،رضا و حستیتن 
و کیسه نتایتلتونتی

شتتتان را گشتتتت و 
ختواهتتم  گتفتت: متی

متتطتتمتت تتن شتتوم کتته 
مختدر نتداریتد ودزد 
نیستید،حسین برگته 

اش  امتحان ریاضی
را از جیبتش بتیترون 
آورد و به او نشتان 
دادب کتتتتتالس اول 
راهتتنتتمتتایتتی بتتود و 

تاریخ چاپتی بتاالی 
برگه امتحان تتاریتخ 
دیروز را نشتان متی

داد و حستتتتیتتتتن  
پانزده گرفته بتودبو 
بعد گریان به وی : 
برای خر  تحصتیتلتم 
دست فتروشتی متی

کنتمب بتابتام بتاربتر 
است، اما متن متی

ختتتواهتتتم متتتهتتتنتتتدس 
 مکانیک شوم
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کتتتارگتتتران فتتتوالد زاگتتترس حضتتتور 
روحانی را به صحتنته اعتتتراضتشتان 

 تبدیل کردند
قروردی  وکدادی از کارگران بیزکزار شزده کزارخزانزه    ٩ روز  

قوالد زاگر  هزمززمزان بزا سزفزر یزد روزه روحزانزی بزه  
کردستان در اعتراض به وضع بالوکوزیزف خزود و خزواسزت  
روشدن وضکیت شغوی شان در مسزیزر عزبزور وی مز زابزل  
ساختمان استانداری وجمع کرده و حضور او را بزه صزحزنزه  
اعتراض خود وبدیل کردند. ایز  کزارگزران طزی سزه سزال  
گذشته وجمکات متکددی را در اعتزراض بزه وزکزحزیزوزی و  

انزد،. در    مشخص نبودن شرای  ادامزه کزارشزان بزرپزا کزرده 
کززارگززر در    ٤٣٣ نزتززیززجززه وززکززحززیززل شززدن ایزز  کززارخززانززه  

 بالوکویفی قرار دارند. 
   

در دومین روز سال جدید، کتارگتران 
سیمان باقران حضور روحانی را بته 
 صحنه اعترا  خود تبدیل کردندب

قروردی  کزارگزران سزیزمزان بزاقزران شزهزرسزتزان    ٢ ظهر روز  
دریمان در استان خراسان جنوبی همزمان با حضزور روحزانزی  

ماه دستمززد پزرداخزت نشزده    ٦٢ در کاخانه، در اعتراض به  
خود دست به وجمع زدند. جالب اینجاست که هیات مزدیزره  
کارگران را با وهدید به اخراج زیر قشار گزذاشزتزه بزود کزه  
از ای  موضو  سخنی نگویند، اما کزارگزران هزمززمزان بزا  
حضور روحانی که برای اقتتا  ای  کزارخزانزه بزه درمزیزان  

سفر کرده بود، دست به وزجزمزع زدنزد و خزواهزان پزرداخزت  
قوری طوبهایشان شدند. کارخزانزه سزیزمزان بزاقزران پزو از  
یازده سال از زمان اجرایش در ای  روز به بهره برداری رسزیزد  

 و اقتتا  گردید. 
 
کالف سردرگمی که کارگتران  «پلی اکریل»

 را اسیر کرده است/

 کجای ای  شب ویره بیاویزیب... 
نفر هزب در شزرکزت    ٤٣٣ کارگر دارد،    ٦١٣٣ پوی اکریل،  

DMT  اکریل که مزواد اولزیزه    از شرکت های اقماری پوی
کند، مشغول به کزار هسزتزنزد. حزاال ایز     آن را وأمی  می 

انزد،    کارگر، مزاهزهزا اسزت کزه دسزتزمززد نزگزرقزتزه   ٢٣٣٣ 
 شان هب بالوکویف است.   وضکیت بیمه 

 
ید روز نیمه ابری اسفنزد مزاه؛ اصزفزهزان را بزه مز زصزد  

کنیب و پزا بزه جزاده ای مزی    شهرستان مبارکه ورک می 
گززذاریززب کززه پززایززانززش بززه سززردرگززمززی دو هزززار کززارگززر  

 رسد.   متخصص صنکت نساجی کشور می 
 

دو سوی جاده،  ق   بیزابزان اسزت؛ ایز  جزاده، روزگزاری  

محل گذر کامیون ها و وسایل ن ویه سزنزگزیزنزی بزود کزه  
محصزوالت  پزوزی اکزریزل را بزرای قزروش یزا صزادرات  

بردند، اما ای  روزها خبری از آن رقت و آمدها نزیزسزت.    می 
 وولید خوابیده و جاده بدجورخووت است... 

 
هزا در دل    چند کیوومتری مانده بزه مزبزارکزه، سزاخزتزمزان 

رسزیزب،    بیابان از دور چشمد می زنند؛ به پوی اکریل می 
به قحب نساجی ایران؛ به ونزهزا وزولزیزدکزنزنزده اکزریزوزیزد   

 اخبار کارگرد
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بی  المووی: داوود رقاهی  



 ٢٦٤ شماره      -  چهارم  دوره           کارگر کمونيست 

کشور.پوی اکریل سه ساختمان یا بزه عزبزاروزی سزه واحزد  
وولید اصوی دارد: اکریوید ید، اکریوید دو و پزوزی  
استر. از همان ابتدای کار، ونها چیزی که به چشزب مزی  
خورد، سکوت است و بالوکویفی. ازدر نگهزبزانزی کزه وارد  

 شود:   ها شرو  می   شویب، درد دل   می 
 
ایزد از غزبزار    اید که وضکیت مزا را بزبزیزنزیزد؟ آمزده   آمده »

نشسته بر دستگاههای بی صدا مانده و از کارگرانزی کزه  
اند گزارش بنویسید؟ بزنزویزو بزا    ده ماه است ح و  نگرقته 

سزال سزابز زه قزنزی و وزخزصزصزی بزیزکزارم. بزنزویزو    ٢٨ 
آییب و می رویب، بنویو سزوال مزا کزارگزران    بالوکویف می 

ای  است: دست چه کسی پشزت پزرده ایز  بزالوزکزوزیزفزی  
اسززت؟ سززوال مززا از مسززئززوالن اقززتززصززاد و صززنززکززت، از  
نمایندگان مجوو ای  است: قبل از ایز ، صزنزکزت کزاشزی  
خوابید، حاال پوی اکریل، بکد از ای  نوبت کزجزاسزت؟ قزرار  

 «است چه بالیی به سر وولید وطنی بیاورند؟ 
 

بزا    ٦٠٩٠ مزردادمزاه    ٢٤ شرکت پوی اکریل ایران در واریخ  
هزای    مشارکزت بزخزش خصزوصزی و وزکزدادی از بزانزد 

آمریکا وزاسزیزو   «دوپان دونمور »وخصصی ایرانی و شرکت  
در وزهزران بزه ثزبزت رسزیزد. بزهزره    ٦٣٤٦٠ و وحت شمزاره  

برداری از کارخانه های پوی استر و اکزریزوزیزد در سزال  
آغاز شد و شرکت در  اردیزبزهزشزت    ٦٠١٣ و    ٦٠٩٧ های  
هزای    در اداره ثزبزت شزرکزت   ٤٩٣٣ وحت شماره    ٦٠١٦ سال  

 اصفهان ثبت شد. 
 

در سالهای رونق و اوج وولید، ای  کارخانه، ید سوم نزیزاز  
کرد، حتی بزازار بزرای    صنکت نساجی کشور را وامی  می 
  ٤٣٣ کارگر دارد،    ٦١٣٣ صادرات هب داشت؛ پوی اکریل،  

از شززرکززت هززای اقززمززاری   DMTنززفززر هززب در شززرکززت  

کند، مشغزول بزه    اکریل که مواد اولیه آن را وأمی  می   پوی 
کزارگزر، مزاهزهزا اسزت کزه    ٢٣٣٣ کار هستند. حاال ای   

شان هب بالوزکزوزیزف اسزت.    اند، وضکیت بیمه   دستمزد نگرقته 
ای  کارگران بارها و بارها در اعزتزراض بزه ایز  وضزکزیزت  

انزد؛ حزتزی مز زابزل    م ابل قرمانداری مبارکه وجزمزع کزرده 
اند، اما نزه وزنزهزا هزیز  پزاسزخزی    استانداری اصفهان رقته 

اسززت،    انززد، بززوززکززه بززارهززا بززا آنززهززا بززرخززورد شززده   نززگززرقززتززه 
اسزت و    برخوردهایی که کارگران را هب خشمگی  وزر کزرده 

هب دلسردور ؛ شاید به زعب مسئزوالن، کزارگزرانزی کزه ده  
ماه است، سفره هایشان خالیست، باید بیش از ایز  ریزاضزت  

 بکشند و دم هب برنیاورند. 
 

، بکد از چزنزدیز  و چزنزد بزار وزغزیزیزرات  ٦٠٣٩ شهریورماه  
مدیریتی، هیات اجرایی دولت در پوی اکریل مسزتز زر شزد؛  
ای  هیات با وعده حل مشکالت  کارخانه سزر کزار آمزد و  
قرار شد دولت هب وسهیالت بدهد؛ از وسهزیزالت وعزده داده  
شده ق   نصف آن پرداخت شد و هیات اجزرایزی هزب هزیز   
کاری از پزیزش نزبزرد؛ کزارگزران مزانزدنزد و یزد دنزیزا  
سرگردانی و ای  سوال بی پاسخ که اگر قرار نیسزت دولزت  
هب کاری بکند، باید به کجا پناه ببریب؟ کجای ایز  شزب  

 ویره بیاویزیب قبای ژنده خود را؟! 
 

نشزیزنزیزب.    پای درددل قکاالن صنفی ای  واحد وولیزدی مزی 
سکید هادی زاده، عضو شورای اسالمی کار پوزی اکزریزل  

گویزد: وزا چزنزد وقزت پزیزش ایز  کزارخزانزه    است. او می 
صددرصد خصوصی بود، اما حزاال هزیزات اجزرایزی دولزت  
آمده؛ بزا آمزدن هزیزات، مزکزضزالت بزیزشزتزر شزده، آمزدنزد  
مشکالت را حل کنند، اوضا  را بدور کردند، در ای  هزفزت  
ماه، حتی ید ریال هب به حسابمان واریزز نزکزردنزد. حزاال  

گوید کاری نزمزی    چون دست دولت است، سهامدار هب می 
ووانیب بکنیب و خود مسزئزوالن بزایزد مشزکزالوزتزان را حزل  
کنند؛ اوضا   خاصی شده، همه ووپ را به همزدیزگزر پزا   

 دهند.   می 
 

چند ماه پیش، سهزامزدار اصزوزی پزوزی اکزریزل، خزارج از  
مرزهای ایران قوت می کند. وارثانش به گفته کزارگزران،  

انزدازی    اعت ادی به وولید ندارند و نمزی خزواهزنزد بزرای راه 
خحوط، از جیب مایه بگذارند؛ هیات دولت هزب کزه هزیز   

دانزنزد    قدم مثبتزی بزرنزداشزتزه، حزتزی ایز  کزارگزران نزمزی 
شود و چه زمزان قزرار اسزت مزکزوقزات    وکویفشان چه می 

های گذشته پرداخت شود. چند وقت پزیزش،    وونبار شده ماه 
بحث مکرقی کارگران به بیمه بزیزکزاری مزحزر  شزد کزه  
موج جدیدی از نگرانی ایجاد کرد، ای  مسزالزه بزه جزایزی  
نرسید و حاال مدیران از طر  اصال  ساختار ی حزر  مزی  
زنند؛ به ای  مکنزی کزه مزدیزران بزایزد طزرحزی بزرای راه  
اندازی کارخانه ارائه کزنزنزد و کزارگزران را بزرای مزدت  
محدود و مکی  به بیمه بیکاری مکرقی  کزنزنزد؛ امزا در  
پوی اکریل هی  طرحی برای احیای مجدد ارائزه نشزده و  

ای برای اصزال  و راه انزدازی هزب در کزار    احتماال برنامه 
 نیست. 

 
وارد سال  اکریوید ید می شویزب. گزرد وزکزحزیزوزی و  
خواب، روی دستگاهها نشسته؛ کارگران همونزان هزر روز  

گذرانند و دوبزاره    آیند اما ساعات کاری را  بیکار می   می 
گردند؛ بیشترشان ساک  اصفهان هستند؛ بزرای رقزت    برمی 

و آمد، سرویو دارند اما به قول خودشان، سزرویزو هزا هزب  
کنزنزد؛ چزون مزحزالزبزات    وق و لق هستند و مروب کار نمی 

آنها هب پرداخت نشده، خیوی روزها راننده هزا در اعزتزصزاب  
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 هستند. 
 

یکی از کارگران ای  سال  می گوید: دو مزاه اسزت کزه  
دیگر خبری از غذا هب نیست؛ پول پزیزمزانزکزار رسزتزوران را  
ندادند، آنها هب گذاشتند و رقتنزد. مزا هزب کزه مزرخصزی  
نداریب، باید بیاییب، وس  بر بیابان، بزدون غزذا هشزت سزاعزت  
 عال  باشیب؛ حتی جایی برای گرم کردن غذا هب نیست. 

زندگی  خیوی از همکارانمان از هب پاشید؛ بی پزولزی اسزت  
 و ق ر، شوخی که نیست! 

 
یکی دیگر از کارگرها می گزویزد: بزه مزکزنزای واقزکزی  
کومه وضکمان خراب است؛ حتی باند هزا هزب دیزگزر بزه  

دهند؛ کسی نمزانزده کزه مز زروضزش نزبزاشزیزب؛    ما وام نمی 
زندگی  خیوی از همکارانمان از هب پاشید؛ بی پزولزی اسزت  

 و ق ر، شوخی که نیست! 
 

متوس  دستمزد کارگران پوی اکریل، دو مزیزوزیزون وزومزان  
گویند اگر وولید راه بیفزتزد ایزنز زدر ایز     است، کارگران می 

کارخانه سودده است که پرداخت دستمزدهزا اصزال مشزکزل  
نیست. یکی از کارگران که وکزنزیزسزیز  اسزت و ده سزال  

گوید: وظیفه م   کزارگزر نزیزسزت کزه    ساب ه کار دارد می 
مشکالت وولید را حل کنب و گره هزای کزور صزنزکزت را  
باز کنب؛ وظیفه م   کارگزر نزیزسزت کزه وزیزر صزنزکزت و  
مکدن را بیاورم که خودش از نزدید ای  اوضا  را بزبزیزنزد؛  
وظیفه نمایندگان مجوو است که کاری بکزنزنزد؛ وظزیزفزه  
مسئوالن استانی است که ای  مشزکزالت را حزل کزنزنزد.  
چحور است که ق   وقت رنی دادن و حزاضزر شزدن بزرای  

اقزتزنزد، امزا    شود، یاد ما کزارگزرهزا مزی   انتخابات که می 
خواهیب، خرابزکزاریزب و بزا    اگر بگوییب حق و ح وقمان را می 

 ما برخورد می کنند. 
 

شانزدهب بهم  ماه، کارگران پوی اکریل برای چندمیز  بزار  

نفر با پای پیاده راه اقتادند و بزه سزمزت    ٨٣٣ وجمع کردند؛  
قرمانداری مبارکه رقتند؛ پاسخ که نزگزرقزتزنزد هزیز ، بزا  
آنها برخورد هب شد. یکی از کارگران می گوید بزا شزکزب  

 گرسنه وجمع کردیب، مورد برخورد هب قرار گرقتیب... 
 

گزویزد:     محمدی مزهزنزد  اکزریزوزیزد یزد اسزت؛ مزی 
خالصه بگویب، بزرگتری  مشکل، نامشخص بودن وضزکزیزت  
مالکیت در چند سال اخیر است؛ واگذاری پوی اکزریزل در  

بززه بززخززش خصززوصززی، خززارج از ضززوابزز  و    ٨٠ سززال  
های قانونی انجزام شزد. بزکزد از آن، ایز  واحزد    چهارچوب 

چند بار دست به دست شد و حزاال ایزنزجزا عزمزال مزالزد  
مشخصی ندارد. هیات اجرایی دولت هب نه وزنزهزا حزمزایزت  
مزالزی نزکزرد و مشزکزل کزمزبزود نز زدیزنزگزی هزمزوزنزان  
پابرجاست، بوکه از کارگران حمایت مکنزوی هزب نزکزردنزد.  

خواهند ما را به بیمه بزیزکزاری مزکزرقزی کزنزنزد،    اگر می 
  ٤٣ بایستی اول طوب ما را بدهند. ید مزهزنزد  حزداقزل  

 میویون طوب دارد، چحور برود بیمه بیکاری؟ 
 
 کارهای هیات اجرایی ق   به نفع سهامدار ومام شده   

احمدرضا شزفزیزع زاده، یزکزی دیزگزر از اعضزای شزورای  
اسالمی کار ای  کارخانه است. او هب مزکزتز زد اسزت کزه  
پوی اکریل ایز  روزهزا، صزاحزب نزدارد. کزارهزای هزیزات  
اجرایی هب ق   به نفع سهامدار ومام شده؛ چزرا کزه قز ز   

های سزهزامزدار بزه دولزت را قزریزز کزردنزد امزا نزه    بدهی 
مکوقات کارگران پرداخت شد و نزه خزحزوط وزولزیزد قزکزال  
شدند. به ع یده شفیع زاده، بحران اصوی پوی اکریل، بزحزران  
کارگری است که بزرای رقزع ایز  بزحزران، هزیز  کزاری  

گوید: اگر قرار بود بزرویزب بزیزمزه بزیزکزاری    نکردند. او می 
بگیریب، همان شهریورماه مزی رقزتزیزب، نزیزازی بزه حضزور  

 هیات اجرایی و ای  همه وشریفات زائد نبود. 
 

های کارگران پوی اکریزل پزایزانزی نزدارد.    ها و درد دل   حر  

کارگران وس  سال  اکزریزوزیزد یزد جزمزع شزده انزد و  
خواهند صدایشزان بزه گزوش مسزئزوالن رسزانزده شزود؛    می 
خززواهززنززد در ایزز  مززیززان،  کسززی قززکززری بززه حززال    مززی 

 شان کند.   بالوکویفی 
 

شزود، سزرا(    های وولید که ومام می   گشت و گذار در سال  
روم، محمدحس  کاویزانزی، مزدیزر    مدیر اجرایی کارخانه می 

اجرایی و عضو هیزات اجزرایزی مسزتز زر در کزارخزانزه. او  
گزویزد: قزکزال مصزاحزبزه    ووضیحات زیادی نمی دهد؛ مزی 

کنب وا مساله حل شود؛ از او می پرسب کی و چزحزور    نمی 
وزوانزب    گوید واریخ دقی ی نزمزی   شود؟ می   ای  مساله حل می 

بدهب؛ همه م امات استانی و کشوری پیگیرند امزا واقزکزا  
 نمی دانب چه زمانی مکوقات کارگران پرداخت می شود. 

 
دیگر و ریبزا نززدیزد ظزهزر اسزت. قضزای پزوزی اکزریزل  
حسابی خووت و سوت و کور است؛ کارگران بزا دوچزرخزه  

رونزد و بزه قزکزر ایز     از ای  ساختمان به آن ساختزمزان مزی 
هستند که امروز را چحور بگذرانند؛ کجا غزذا بزخزورنزد و  

 آیا برای برگشت  به شهر، سرویو هست یا نه. 
 

مزی زنزیزب؛ هزمزان   DMTاکزریزل سزری هزب بزه    بکد پوی 
شزونزد و    نزدیکی هاست؛ کارگران در مزحزوطزه جزمزع مزی 

گویند ما هب وضکیتمان همزان وضزکزیزت پزوزی اکزریزل    می 
است، حتی بدور؛ چون هیات اجرایی اینزجزا نزیزامزده و مزا  
هی  کو را نداریب که کار را از طری ش پیگیری کزنزیزب؛  
ما چهارصد نفر منتظریب ببینیب چزه اوزفزاقزی بزرای پزوزی  

پتانسیل ای  را دارد   DMTاکریل می اقتد. می گویند:  
که حتی بیش از ظرقیت اسمی اش کار کند؛ دستگزاهزهزا  
و ماشی  آالت همه استاندارد و آلمانی است، پرسزنزل، جزوان  
و متخصص اما وولید ماههاست که مزتزوقزف شزده و ایز   

 همه پتانسیل، در حال هرز رقت  است. 
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 ای  است مکنای یکسان سازی: در بدبختی برابریب 
 

خزوریزب. ایزنزجزا    ، مزی DMTناهار را در سال  غزذاخزوری  
هنوز غذا برقرار است اما از بزیزسزت اسزفزنزد آن هزب قزحزع  

مزاه اسزت کزه    ٧ گزویزد:    شود. پیمانکار رستزوان مزی   می 
انزد امزا مز  از    صورت وضکیت های م  را پرداخت نکزرده 

ام؛ جالب اینجزاسزت کزه    جیب، ح و  پرسنل آشرزخانه را داده 
خزواهزیزب؛    گویند باید جمع کنید و بروید؛ دیگر غذا نمی   می 

دلیوش مزی دانزیزد چزیزسزت؟ یزکزسزان سزازی. چزون در  
اکریل پیزمزانزکزار رسزتزوران گزذاشزتزه و رقزتزه و غزذا    پوی 
خواهند غزذا را قزحزع کزنزنزد. ایز     دهند، اینجا هب می   نمی 

 است مکنای یکسان سازی به زعب آقایان.... 
 

گویند ای  چزه نزو     غذایی ناراحتند. می   کارگران هب از بی 
سازی است که به ضرر کارگران است  و بزه حزذ     یکسان 

وسهیالت می انجامد؟ ای  است مکنزای یزکزسزان سزازی:  
 در بدبختی برابریب.... 

 
والش برای مالقات با و ی خزاکزیزانزی، رئزیزو اداره کزار  

رسد؛ وزوزفزنزی  حزاضزر بزه    شهرستان مبارکه به جایی نمی 
گوید: حر  خاصی ندارم، البزد وزمزام    شود؛ می   صحبت می 

حرقها گفته شده؛ مشزکزالت هزمزانزهزاسزت کزه کزارگزران  
 گفتند... 

 
راه برگشت را در پیش می گزیزریزب؛ کزارگزران در آخزریز   

خزواهزنزد از مشزکزالوشزان بزگزویزنززد:    لزحزظزه بزاز هزب مزی 
ایب از روسیه و چی ، الیا  وارد کزرده انزد    گویند شنیده   می 

و دیگر به نفکشان نیزسزت کزه پزوزی اکزریزل راه بزیزاقزتزد؛  
ایب ق   قرار است وا انتخابات صبر کزنزنزد و بزکزدش    شنیده 

به احتمال زیاد همه ما را می قرستند برای گرقزتز  بزیزمزه  
هزایزی پشزت پزرده در کزار اسزت،     ایب دسزت   بیکاری، شنیده 

ایب و مزا کزارگزران مزانزده    های جورواجور شنیده   خیوی حر  
 ایب که کدام را باور کنیب. 

 
گرچه ید ماه از مکوقات کارگران را در آخریز  روزهزای  
سزال دادنززد، امززا سززرگززردانززی و بزالوززکززوززیززفزی هززمززوززنززان  

 پابرجاست. 
 

اکریل، شبیه ید ابزهزام اسزت،    از دور، ساختمان های  پوی 
ید ابهام بزرگ، ید عالمت سوال بزی انزتزهزا؛ شزبزیزه  
گره کوری است که مسئوالن باید آن را بگشزایزنزد، شزبزیزه  

 ید کال  سردرگب است. 
 

اکریل، کال  سردرگمی است کزه کزارگزران را اسزیزر    پوی 
انزد؛ دو    کرده است؛ کارگران در چنبره هایزش گزیزر اقزتزاده 

هزار کارگر متخصص صنکزت دیزرپزای نسزاجزی ایزران بزه  
 شدت سرگردانند.... 

 
 گزارش: نسری  هزاره م دم 

 
تتنتگتنتای “ متیتلتیتون ایترانتی در  ٥٤آل اسحتاق: 
 قرار دارند” معیشتی

 
درصد واحتدهتای تتولتیتدی کتوچتک و  ٠٩

متوسط تعطیل است/ ستاکتنتیتن شتهترهتای 
بزرگ دو سوم درآمد خود را صترف اجتار  

 مسکن می کنند 
بیش از شصت درصد مردم کشور جزو طبز زه مزتزوسز  بزه  
پایی  محسوب مزیزشزونزد. ایز  مزجزمزوعزه چزهزل و پزنز   
میویونی مردم نمی وزوانزنزد هززیزنزه هزایشزان را بزا درآمزد  
 هایشان وحبیق دهند بنابرای  دچار ونگی مکیشت هستند. 

یحیزی آل اسزحزا  در گزفزتزگزو بزا قزد  آنزالیز  عزنزوان  
کرد :همانحور که م زام مزکزظزب رهزبزری اشزاره قزرمزودنزد  
یکی از مهمتری  چالش های کشور در حزوزه اقزتزصزادی  
است که به حوزه های دیگر نیز سرایت می کزنزد کزه از  
آن جموه می ووان به موضوعات اشتغال، رکزود، مزکزیزشزت  
مردم، قساد اقتصادی، مشکالت نزظزام بزانزکزی و آسزیزب  
هززای حززاشززیززه نشززیززنززی، کززمززبززود آب و صززنززدو  هززای  
بازنشستگی و مسایل متکددی کزه مزتزاسزفزانزه در حزوزه  
اقتصاد به صورت عمیز زی ریشزه دوانزده انزد اشزاره کزرد.  
البته همانحور که رهبر مزکزظزب انز زالب قزرمزودنزد مسزالزه  
امنیت کشور، اقتدار موت و... از جموه مسایوی اسزت کزه  
قابل و دیر و ووجه است اما در حوزه مسزایزل اقزتزصزادی و  

 قرهنگی با مشکالت جدی مواجه هستیب. 
رییو اوا  بازرگانی ایران و عزرا  گزفزت: اگزر بزخزواهزیزب  

نکات مورد ووجه م ام مکزظزب رهزبزری را اولزویزت بزنزدی  
کنیب مساله وولید و اشتزغزال در صزدر مسزایزل قزرار مزی  
گیرد چرا که ای  دو حوزه اروباط ونگاونگی با هزب دارنزد.  
در حززوزه اشززتززغززال طززبززق آمززارهززای ارایززه شززده از سززوی  
مسوولی  دو و نیب میویون نفر وا هشت میویون نفر جزمزکزیزت  
بیکار داریب یکنی آمار بیکاری مزا مزیزوزیزونزی اسزت کزه  
عمدوا گروه جوانان و وحصیل کزرده هزا کشزور را شزامزل  
می شود. در صورت عدم اشتغال درآمزدی وجزود نزدارد و  
در صورت عدم وامی  درآمد مسایل مختوف اجتمزاعزی ر   

 می دهد و در نهایت به ق ر منتهی می شود. 
آل اسحا  با اشاره به ناووانی والدی  در وامی  هززیزنزه هزای  
قرزندانشان اقزود :متاسفانه ید پزدر حز زو  بزگزیزر بزایزد  
قرزندان خود را اداره کند و ومامی هزینه هزای خزانزواده را  
وامی  کند. متاسفانه درآمد سرانه کشزور و قزیزمزت هزای  
ثابت در حال حاضزر بزه چزیززی در حزدود هزفزتزاد درصزد  

کاهش یزاقزتزه اسزت! یزکزنزی درحزال  ٦٠٩٩ درآمدهای سال  
سی درصد کاهش درآمزد سزرانزه    ٩٩ حاضر نسبت به سال   

داریب! به ای  ورویب رقزاه مزردم دچزار چزالزش شزده اسزت.    
بیش از شصت درصد مردم کشور جزو طبز زه مزتزوسز  بزه  
پایی  محسوب مزیزشزونزد. ایز  مزجزمزوعزه چزهزل و پزنز   
میویونی مردم نمی وزوانزنزد هززیزنزه هزایشزان را بزا درآمزد  
هایشان وحبیق دهند بنابرای  دچار ونگی مکیشت هسزتزنزد.  
ی ینا اگر مساله اشتغال هزب داشزتزه بزاشزنزد بزا مشزکزالت  
قراوانی دست و پنجه نرم می کنند. اگزر چزه مسزوولزیز   
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رقب های وورم را ود رقزمزی عزنزوان مزی کزنزنزد یزا از  
اقزایش رشد اقتصادی خبر می دهند اما حزتزی اگزر ایز   
آمارها درست باشد هزینه های طب زه مزتزوسز  بزه پزایزیز   
وامی  نمی شود. متاسفانه هزینه های پوشاک، مسزکز ،  
بهداشت و آموزش نه ونزهزا کزاهزش نزیزاقزتزه بزوزکزه طزبزق  
آمارهای باند مرکزی بیزسزت وزا سزی درصزد اقززایزش  
داشته است. مردم امروز بزا مشزکزل اجزاره بزهزا رو بزه رو  
هستند بخصو  مردمی که در شهرهزای بززرگ سزاکز   
هستند دو سوم ح و  خود را صزر  اجزاره بزهزای مسزکز   
می کنند. متاسفانه در سالهای اخزیزر شزاهزد بزودیزب کزه  
طب ه متوس  جامکه در وضکیت نامناسزبزی قزرار گزرقزتزه  
اند و قشار زیادی را به دلزیزل اقززایزش بزیزکزاری و عزدم  

 وولید وحمل می کنند. 
وی با اشاره به واثیر گذاری مسایل اقتصادی بزر کزاهزش  
امنیت موی گفت :بی شزد عزدم وزوجزه بزه مشزکزالت  
اقتصادی مردم می وواند منجر به کزاهزش امزنزیزت مزوزی  
شود. امروز دوازده میویون حاشیه نشزیز  کشزور یزکزی از  
خحرات بزرگی به شمار می رونزد کزه بزه دلزیزل کزاهزش  
اشتغال و عدم درآمد مناسب به حاشیه نشزیزنزی روی آورده  
اند. ی ینا عدم ساماندهی مشکالت اقتصادی و اجتمزاعزی  

 بازواب گسترده ای به دنبال خواهد داشت. 
آل اسحا  با بیان راه حل موضوعات اشزاره شزده گزفزت :از  
جموه مهمتری  راهکار ها در حل مسایل اقتصادی اقززایزش  
وولید است که با اقزایش اشتغال رابزحزه مسزتز زیزمزی دارد.  
اگر بتوانیب وولید داخوی را سامان دهیب قسزمزت عزمزده ای  
از مشکالت اقزتزصزادی و اجزتزمزاعزی حزل خزواهزد شزد.  
کاهش هزینه های وولید و اقزایش درآمد و امزکزان قزروش  
محصوالت از راهکارهای اقزایزش وزولزیزد اسزت چزرا کزه  
عمده مشکالت واحد های اقتصادی ما به کمبود وز زاضزا  
مربوط است. متاسفانه انبارها پزر اسزت و مزحزصزوالت بزا  
هزینه های باال وولید شده اما بازاری در داخزل و خزارج از  
کشور ندارند بنابرای  کاهش قدرت خرید مزردم بزا کزاهزش  
و اضا در اروباط است. وزکزدادی از مزردم هزب کزه قزدرت  
خرید دارند به دلیزل اقززایزش قزاچزا  و ورود مزحزصزوالت  
خارجی از کاالهای وارداوی استفاده می کزنزنزد چزرا کزه  
کاالهای داخوی ووان رقزابزت بزا مزحزصزوالت خزارجزی را  
ندارند. پایی  بودن کیفیت محصوالت و بزاال بزودن قزیزمزت  
کاالها و عدم رقابت محصوالت داخوی با خارجی به دلزیزل  
عدم استفاده از وکنولوژی های جدید، بازاریابی و آمزوزش  
های مناسب در حوزه وولزیزد اسزت. مزتزاسزفزانزه در کزنزار  
مسایل یاد شده مصر  هب بزه وزولزیزد داخزوزی ضزرر مزی  
رساند. هر چند ما از شهرک های صزنزکزتزی و مزاشزیز   
آالت مناسب و زیر ساخزت هزا و نزیزروی انسزانزی خزوبزی  

 برخوردار هستیب اما قادر به حل مشکالت نیستیب. 
ای  قکال اقتصادی  در ای  باره اقزود :یکی از مشزکزالت  
عرصه وولید، شامل وولید کنندگزان مزتزوسز  مزی شزود.  
ای  وولزیزد کزنزنزدگزان کزوچزد و مزتزوسز  کزه حزدود  

درصد از واحدهای وزولزیزدی کشزور را از نزظزر وزکزداد  ٣٤ 
وشکیل می دهند در بدوری  وضکزیزت مزوجزود قزرار دارنزد  
یکنی کمتری  وسزهزیزالت را از سزیزسزتزب بزانزکزی کشزور  

درصد از واحدهای وولیدی مزا کزه    ١ دریاقت می کنند.  
شامل پتروشیمی ها، خودرو سازی و...می شونزد بزالزغ بزر  

کزنزنزد. ایز     درصد وسهیالت بانزکزی را دریزاقزت مزی   ٨٣ 
واحدها که واحزدهزای وزکزنزولزوژیزکزی هسزتزنزد بزه انزدازه  
واحدهای کوچد و مزتزوسز  اشزتزغزال زایزی نزدارنزد در  

درصد اشتغال کشور در گرو و زویزت و رشزد    ٩٣ حالی که  
واحدهای کوچد و متوس  وولزیزدی اسزت. مزتزاسزفزانزه  

درصد واحدهای وولیدی کوچد و مزتزوسز     ٧٣ اقزون بر  
درصزدی مشزغزول قزکزالزیزت    ٠٣ وکحیل است یا با ظرقیت  

هستند در ید نگاه می ووان گفت متاسزفزانزه واحزدهزای  
وولیدی کوچد و متوس  در حاشیه قرار گرقته انزد، بزا  
خارج کردن ای  واحدها از حاشیه و ووجه به آنها مزی وزوان  
به حل مساله اشتغال کشور وا حد زیادی امیدوار بزود چزرا  
که حل مشکالت واحدهای وولیدی کوچد و مزتزوسز   
به منزله حل مشکالت مزکزیزشزتزی و جزهزش در مسزایزل  

 اقتصادی کشور خواهد بود. 
وی با انت اد از نو  سیاست گذاری دولزت در ایز  زمزیزنزه  
گفت :متاسفانه ووجه دولت به حل مسزایزل بزیز  الزمزوزوزی  
است در حالی که باید نگاه محووب و جزدی وزری را بزه  
مسززایززل درون زای داخززوززی داشززتززه بززاشززد. اگززر مسززایززل  
اقتصادی درون زای برون نزگزر عزمزوزیزاوزی شزود آن زمزان  
بخش عمده ای از مشکالت کشور حزل خزواهزد شزد کزه  
ومامی ای  مسایل در گرو ووجه به سیاست هزای اقزتزصزاد  
م اومتی است. بی وردید اگر نگاه کزوزی و مزحزوری بزه  
بندهای اقتصاد م اومتی داشته باشیب و با عزم موزی بزدان  

می وزوان بزه وزحز زق دو مزورد از    ٣١ روی کنیب در سال  
بندهای اقتصاد م اومتی که شامل حل مساله اشزتزغزال و  

 اقزایش وولید می شود دست یاقت. 
وی در ای  باره اقزود :دولت، مجوو، قکالی  اقزتزصزادی و  
سرمایه گذاران داخوی و خارجی در وح ق ایز  مزهزب نز زش  

موثری دارند و مزی وزوانزنزد بزا حزمزایزت هزای خزود بزه  
موضوعات مختوفی درخصو  واردات با محوریزت وزولزیزد  
و اقزایش وولید کمد کنند. خوشبختانه در حزال حزاضزر  
از نظر وئوری مشکوی نداریب اما از نزظزر بزاور در اجزرا و  
مدیریت ها با مشکل مواجه هستیب. در شزرایزحزی هسزتزیزب  

که باید با عزم موی و وحدت نظر حرکت کزرد و از هزمزه  
مهمتر اینکه نباید مسایل اقتصادی را با مسائل حززبزی و  
سیاسی و گروهی گزره زد! و قزبزول کزنزیزب کزه مسزایزل  

 اقتصادی با امنیت موی در رابحه است. 
رییو اوا  بازرگانی ایران و عزرا  در پزایزان بزا اشزاره بزه  
انتخاب مدیران کاردان و الیق در حل مشکالت اقزتزصزادی  
اظهار داشت :بی شد انتخاب مدیران قزکزال و مزوثزر در  
روند اقتصادی کشور بزایزد مزورد وزوجزه آحزاد مزردم قزرار  
بگیرد. مردم و مدیزران مزا بزایزد بزدانزنزد جزاده اقزتزصزادی  
کشور اووبان هزمزواری نزیزسزت بزوزکزه مزا در یزد جزاده  
سنگالخی قرار داریب که باید سوار بر وزانزد جزنزگزی بزه  
سمت کوه های مشکالت اقتصادی حزرکزت و پزیزشزروی  
کنیب. در ح ی ت کسزانزی کزه رانزنزده مسزیزرهزای راحزت  
هستند نمی ووانند مدیران موق ی در حوزه حزل مشزکزالت  
اقتصادی کشور باشزنزد بزنزابزرایز  نزو  انزتزخزاب مزردم در  
موق یت یا شکست مسایل اقتصادی کشزور بسزیزار حزائزز  

مشکالت اقزتزصزادی بزیزشزتزری    ٣١ ووجه است. قحکا سال  
نسبت به سال گذشته خواهیب داشزت بزنزابزرایز  مزردم بزایزد  
بدانند با نگاه سیاسی نبزایزد دسزت بزه انزتزخزاب مسزووالن  
بزنند چرا که در حال حاضر مزا شزدیزدا نزیزازمزنزد وزغزیزیزر  
نگرش مدیریتی در کشور هستیب وا بتوانیب وولزیزد مزوزی و  
اشتغال را به مرحوه منزاسزب و در خزور شزان مزوزت ایزران  

 برسانیب. 
 

کارگر ساختمانی حین  ٥٤٩٩کشته شدن 
  ٥٩٣٤کار در سال  

قکال صنفی کارگران ساخزتزمزانزی در   «میکائیل صدی ی »

بزیزش از    ۰۹وگو با ایونا، اظزهزار داشزت: در سزال    گفت 
کارگر ساختمانزی بزه دالیزل مزخزتزوزفزی از قزبزیزل    ٦٢٣٣ 

س وط از اروفا  و بر  گزرقزتزگزی جزان خزود را از دسزت  
اند. بزه صزورت کزوزی نزیزمزی از حزوادا کزار بزرای    داده 

پیوندد. وی با بیان ایزنزکزه    کارگران ساختمانی به وقو  می 
های ایمنی ونها یزکزی از    ضکف در نظارت و انجام بازرسی 
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دالیززل وقززو  حززوادا مززنززجززر بززه قززوت بززرای کززارگززران  
ساختمانی است، اقزود: در ای  میان کارقرمایان بایزد خزود  
را نسبت به ایم  سازی کارگاه متکهد بداند و کزارگزاه را  

و داربسزت    به وجهیزات الزم از قبیل کزاله ایزمزنزی، بزاالبزر  
هزای    های استاندارد مجهز سازند. صدی ی پومز  کزارگزاه 

ساختمانی که ایمنی را رعزایزت نزمزی کزنزنزد، یزکزی از  
عوامل موثر در پیشزگزیزری از حزوادا دانسزت و اقززود:  
آموزش کارگران و استادکاران ساختمانزی ، وجزود وزفزاهزب  

هزا    نامه های سه جانبه و یا چند جانبه قی مابی  انزجزمز  
و ادارات  مربوطه مثل ادارت کار از دیزگزر راهزکزارهزایزی  

انجامزد. وی در    است که به پیشگیری از حوادا کار می 
هزززار کززارگززر    ٩٣٣ ادامززه بززا اشززاره بززه وجززود بززیززش از  

ساختمانی بیمه نشده در سحا کشور وصریا کرد: در سزال  
ونها وکداد بسیار محدودی از کزارگزران سزاخزتزمزانزی    ۰۹

بیمه شدند ای  در حالی است که بر اسا  قزانزون سزهزمزیزه  
بیمه بندی، هر سال باید وکداد مشخصزی از کزارگزران در  

هزای    هر استان بیمه شوند. مشاور کانون کشزوری انزجزمز  
صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به وعده مزدیزر عزامزل  

هززار    ٦٣٣ سازمان وامی  اجتمزاعزی بزرای بزیزمزه نزمزودن  
، وصریزا کزرد: قزرار  ۰۹کارگر ساختمانی وا ابتدای سال  

شده کارگرانی که در سامانه رقزاهزی بزرای بزیزمزه شزدن  
اند به ودری  بیمزه شزونزد کزه امزیزدواریزب ایز     ثبت نام کرده 

ونها محدود به دوران پیش از انتخابزات ریزاسزت جزمزهزوری  
نباشد. رئیو انجم  صنفی کارگران ساختمانزی مزریزوان و  
سروآباد با اشاره به اقدامات انجام شده وزوسز  ایز  انزجزمز   

، وصزریزا کزرد:  انزجزمز  صزنزفزی  ۰۹صنفی در سزال  
بزرای    ۰۹کارگران ساختمانی مریوان و سروآبزاد در سزال  

اولی  بار برای کارگران ساختمانی نمایشگزاه عزکزو بزرپزا  
کرد. همونی  مستند قصل سیاه در خصو  حوادا کزار  
که روایت نشنیده خانواده کارگران سزاخزتزمزانزی مزریزوان و  
سرواباد است هب به نمایش درآمزد. وی اقززود: هزمزوزنزیز   

جوسه وخصصی در خصو  قزیزمزت گزذاری اجزرایزی    ٦٢ 
رشته های ساختمانی ، برگزاری دو دوره مساب ات والیزبزال  

نزفزر از کزارگزران و اسزتزادکزاران    ٩٣٣ کارگران ، آمورش  
ساختمانی مریوان و سروآباد، دریاقزت مزجزوز نصزب اولزیز   
ایستگاه اطال  رسانی کشور در میدان شبرنزگ مزریزوان و  
برگزاری گردهمایی پیشگیری از حوادا ساخزتزمزانزی  از  
دیگر اقداماوی بود که ووس  ای  انجم  صنفی کزارگزری  

 انجام شد. 
 

جمعی از معلمان عدالتخواه: همه باید از 
 شغل مناسب بهره مند شوند

جمکی از مکومان کشور با صدور نامه ای که نسزخزه ای  
از آن در اختیار "ح و  مکوب و کارگر" قرار گرقتزه، نسزبزت  
به مرگ و میزر دسزتزمززدبزگزیزران در هزفزتزه هزای اخزیزر  
اعتراض کرده و خواستار بزهزره مزنزدی هزمزگزان از شزغزل  

 مناسب شده اند. 
 مت  نامه به شر  زیر است: 

 از دستهای گرم وو “
 کودکان ووامان آغوش خویش 

 سخ  ها می ووانب گفت 
 ”غب نان اگر بگذارد. 

آوار ناشی از لجام گسیختگی اقتصادی بیش از هزمزیزشزه  
بر و  و روان رنزجزور قزرودسزتزان قزرود مزی آیزد. وزورم و  
بیکاری بیش از پیش زندگی مردم را در مزنزاطزق مزحزروم  
از لرستان وا خراسان و از ایالم وزا کزرمزان و آذربزایزجزان را  
سخت کرده است و بزه وزبزع آن آسزیزب هزای اجزتزمزاعزی،  

 قرصت های زندگی را از مردم گرقته است. 
احزمزد    –هنوز سوز آوش بی رحمی که جان کودکان کزار  

را گرقت، التیام نیاقزتزه بزود کزه وزاول هزای بزر    -و صمد 
جای مانده از سوخت  پالسکو و قزربزانزی شزدن کزارگزران  
زحمت کش و ماموران آوش نشانی چون نزمزکزی درد ایز   
زخب جانسوز را شدت بخشید. آنسزووزر از پزالزسزکزو ، ریزه  
های خوزستان خروارها خاک را در هر دم و بزازدم وزنزفزو  

 می کند. 
نبود زیر ساخت ها اجزازه نزداد کزه مزردمزان سزیزسزتزان و  
بووچستان شکوه بارش های قصوی را به نظزاره بزنزشزیزنزنزد  
که در همان ساعات اولزیزه بزی خزانزمزانزی و قزالکزت را  
برایشان به ارمغان آورد. در کزردسزتزان بزارش بزر  پزیزکزر  
نحیف کولبران و سیمبانان قراردادی شرکت بر  را بزه کزام  
مرگ کشید و جان باخت  مظوومانزه آنزهزا بزار دیزگزر دل  

 مردم ایران را به درد آورد. 
مردان و زنان کولبری که ناچارند بی کفایتی مسزوالن را  
در ایجاد زیر ساخت ها با جان خود برزردازنزد. کزولزبزرهزایزی  
که اگر موقق شوند باری را در قاصوه ای طوالنزی و در  
راههای صکب الکبور کوهسزتزانزی در سزرمزای اسزتزخزوان  
سوز ای  روزها به م صد برسانند و مورد اصابت گوولزه ی  
مرزبانان قرار نگیرند، رن  استثمار شدن ووسز  مزاقزیزاهزای  

 اقتصادی را به جان بخرند. 
ما جمکی از مکومزان عزدالزت خزواه ایزران ضزمز  وسزوزیزت  
همدردی با مردم ایران و به وی ه جامکه ی کزردسزتزان، بزر  
حق بهره مندی عموم مردم از شزغزل مزنزاسزب پزای مزی  
قشاریب و مکت دیب که دولت جمهوری اسالمزی ایزران بزایزد  

محابق قانون اساسی به مسزئزولزیزت خزود در قزبزال ایزجزاد  
اشتغال و بهره مندی همگان از شغل مناسب و نزیزز ایزجزاد  
زیرساخت های مناسب جهت امنیت و رقاه عمومی عزمزل  

 نماید. 
 جمکی از مکومان عدالت خواه: 

رسول بداقی، سوران لحفی، هاشب خواستزار، یزاسزر ریزگزی،  
شیوا عاموی راد، عزیز قاسزب زاده، لز زمزان ویسزی، جزکزفزر  
ابراهیمی، مسکزود نزیزکزخزواه، مزحزمزد حزبزیزبزی، شزکزبزان  
محمدی، وحید مزیزرشزکزار، صزدیز زه پزاک ضزمزیزر، آرام  
قادری، بختیار احمدی، جالل سجادی، سارا سیاهرور، نزادر  
قدیمی، لزحزیزف روزیزخزواه، مزرضزیزه زائزیز  دشزت، عززیزز  
ناصری، سمانه محبی، شیوا مزحزمزدی، عزوزی حسزیزنزی،  
مبشر نادری، شهال آوش سودا، مریزب رنزود، عزوزی پزیزروز،  
خدیجه پاک ضمیر، جبزار دوسزتزی، سزمزیزه شزهزریسزونزد،  
شکوقه امامی، مزنزصزور قزیزروزکزوهزی، عزبزدالزوزه خزرم،  
مسکود نظر، مهدی وفسزیزری، عزوزی حزاجزی، ابزوالز زاسزب  
قضاوی، محمد الچینی، حسی  ستاری، جزوزیزل نزاصزری،  
مکصومه اصغرزاده، حکیمه بنی هاشمی، عار  قزاوزحزی،  

، سزارا    ، احمد نزور   ، نسری  چراغی   ، مراد روحی   الهام کرمی 
، زهزرا    ، جواد قوی پزور   ، نزهت نیستانی   ، لیال موکی   مهرابی 
، مهرنوش حزیزدر    ، مینو کیخسروی   اولدوز هاشمی       ،   خادمی 

،    ، وزیزمزور خزرسزنزد   ، سیزروان وزاج گزردون   ، رحیب امیری   زاده 
،    ، طزیزب نزیزد رقزتزار   ، آرزو محزمزودی   محبوبه قرحزادی 

، منصوره قزر     ، صفیه بسیب   ، مجتبی گودرزی   جالل قمری 
،    ، مجتزبزی ابزحزحزی   ، محمود بهشتی   ، عنایت وثوقی   زادی 

، کزمزال    ، هزادی شزریزفزی   ، حبیزب حسزیزنزی   جالل موسوی 
،    ، جزمزیزل کزریزمزی   ، شیری  رحیمزی   ، ناصر محمدی   مرادی 

، شزهزرام    ، حزاقزظ سزنزنزدجزی   ، قرزانه بزازیزار   رحمان مرادی 
 جمالی. 

 
شهرداری  ۴کارگر خدماتی ناحیه  ٨٩بیش از 
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 اهواز مطالبات خود را دریافت نکرده اند
شزهزرداری اهزواز    ۴کارگر خزدمزاوزی نزاحزیزه    ٨٣ بیش از  

خزود    ٣١ و عیزدی سزال    ٣٩ محالبات مزدی بهم ، اسفند  
  ۴اند.  جمکی از کارگران خدماوی ناحزیزه    را دریاقت نکرده 

شهرداری اهواز به ایونا گفتند که محالبات مزدی بزهزمز ،  
انزد و    خود را دریاقزت نزکزرده   ۰۹و عیدی سال    ٣٩ اسفند  

پیمانکار به وازگی محالبات دی ماه آنها را پرداخزت کزرده  
شزهزرداری اهزواز    ۴است. وکداد کارگران خدماوی نزاحزیزه  

نفزر از آنزهزا در ایز     ٤٣ نفر است که در حدود    ٨٣ بیش از  
انزد و حزداقزل    رابحه شکایتی به اداره کار اهواز ارائزه کزرده 

انتظار آنها ای  است کزه بزا رسزیزدگزی عزادالنزه هزر چزه  
 سریکتر به محالبات خود دست یابند. 

 
نفر از  ٩٥مطالبات مزدی اسفند و عیدی 

کارگران بخش حمل و نقل پاالیشگاه نفت 
 آبادان پرداخت نشده است

نفر از کارگران بخش حمل و ن ل پاالیشگاه نفزت آبزادان    ٠٤ 
  ٣١ روز از آغزاز سزال    ٠ گزویزنزد بزا وجزود گزذشزت    مزی 

و عزیزدی را    ٣٩ کارقرما واکنون محالبات مزدی اسفنزد  
 به آنها پرداخت نکرده است. 

جمکی از کارگران بخش حمل و ن ل پاالیشگاه نزفزت آبزادان  
های جداگانزه بزه ایزوزنزا، گزفزتزنزد کزه بزا وجزود    در وما  
کارقرما واکنون مزحزالزبزات    ٣١ روز از آغاز سال    ٠ گذشت  

را به آنزهزا پزرداخزت نزکزرده    ٣١ و عیدی    ٣٩ مزدی اسفند  
نفر است، هزمزوزنزیز     ٠٤ است. ای  کارگران که وکداد آنها  

گویند کزارقزرمزا بزه آنزهزا گزفزتزه قز ز  در صزوروزی    می 
شود که برگه وسزویزه حسزاب را      محالبات آنها پرداخت می 

امضا کنند. ای  موضزو  مزورد مزخزالزفزت ایز  کزارگزران  
 مذکور قرار گرقته است. 

 
عدم پرداخت حقوق،عیدی ودیگرمطالبات 

 کارگران شهرداری شاندرمن!
ید ماه ح و ، سه ماه اضاقزه کزار، عزیزدی و سزنزوات  
کارگران شرکتی شهرداری شاندرم  پزرداخزت نشزده اسزت.   
در حالی که اسفند ماه به بزیزسزت و هشزتزمزیز  روز خزود  
رسیده است کارگران شرکتی شزهزرداری شزانزدرمز  حز زو   

  ٣٩ نگرقته اند.ای  کارگران عالوه بر حز زو  اسزفزنزد مزاه،  
ماه اضاقه کار، عیدی و سزنزوات پزایزان سزال را دریزاقزت  
نکرده اند. در شزرایزحزی کزه حز زو  کزارگزران شزرکزتزی  

میویزون وزومزان و حزداقزل    ٦ شهرداری ها چیزی در حدود  
 ٣٩ هزینه ید خانوار کزارگزری در شزهزرهزا بزرای سزال  

وومان و ریب زده می شزود، چزگزونزه مزیزتزوان    ٢٧٤٤٣٣٣ 
 بدون دریاقت همی  ح و  اندک زندگی کرد؟ 

شتتتترکتتتتت تتتتتولتتتتیتتتتدی “ کتتتتارگتتتتر  ٤٩٩
متاه  ٥١”  ستیتیتد نتام زاگترس” اتتیتلتن پلی

 اند حقوق نگرفته
در  ”  سرزیزد نزام زاگزر  “ اویو  یا همان    شرکت وولیدی پوی   

  ٩٣٣ قاز دوم قحب صنکتی شزهزرسزتزان سزامزان بزا حزدود  
هززای گززاز را وززولززیززد    کززارگززر قززحززکززات و اوصززاالت لززولززه 

کنند. یکی از کارگران ای  شرکت در گفزت وگزو بزا    می 
مزاه اسزت کزه کزار    ٦١ خبرنگار وسنیب اظهارداشزت: مزا  

کردیب اما ح وقمان پرداخت نشده است، ما در ایز  شزرایز   
  ٧ جامکه چحور باید زندگی خود را بگذرانیب. وی اقززود:  

ماه پیش اعتراض کردیب و رئیو شرکزت قزول داد کزه وزا  
پایان سال مکوقات ومام کارگران را پرداخت کزنزد امزا االن  

وی بیان کزرد: بزکزد از  ”.  چکار کنب پول نیست ” گوید   می 
اعتراضات کارگران بازر  از اداره کار برای رسیزدگزی بزه  

ها هب از کزارقزرمزا حزمزایزت    مشکالت کارگران آمد اما آن 
آن در آدم بزیزکزار هسزت  ” کردند و به رئیو شرکت گفتند: 

 ”.ها را وصویه ک  و نیروی جدید بگیر   ای  

 کارگران
جعفر عظیم زاده: در حمایت از اسماعیتل 
 عبدی و همه زندانیان شریف و آزادیخواه 

دور نیست روزهایی که همه انسانهای شریزف را بزر روی    
 دوشهایمان از زندانها آزاد خواهیب کرد 

 
قبل از آخری  روزهای وحزویزل سزال نزو، هزر کزاری کزردم  
دستب برای نوشت  به یاد یزاران در بزنزدم یزاری ام نزکزرد.  
اسماعیل عزیز، ای  مکوب برجسته و اسحزوره ایسزتزادگزی را  
بار دیگر به بند کشیدند. بهنام ابراهیب زاده مظهر مز زاومزت  
ما کارگران در برابر ستب را نزدید به هفت سزال اسزت بزه  
بند کشیده اند و ارش صادقی، امزیزر امزیزر قزوزی، سزکزیزد  
شیرزاد، مهدی شاندیز، عوی مزکززی،  عزوزی شزریزکزتزی،  
نرگو محمدی، عبدالفتا  سوحانی و دهها انسزان عززیزز و  
شریف دیگر در لحظاوی که هزمزه مزردم ایزران در سزراسزر  
کشور به دیدار هب می شتابند و چزنزد روزی را قزار( از  
همه درد و رنجهایی که دارند میگذرانند به زنجیزر کشزیزده  
اند و آنان دور از عزیزانشان در باشکوه وزریز  روزهزای سزال  

 در کن  زندانهای کشور بسر می برند. 
یاد ای  انسانهای بزرگ، گرامی وزریز ، عززیززوزریز  و در  
عی  حال دردناک وری  لحظزه هزای مز  در عزیزد نزوروز  

 است.  
دهه هزاسزت اقزوزیزتزی نزاچزیزز در ایز  مزمزوزکزت مزنزاقزع  
چراولگرانه خود را امنیت کشور نامزیزده  و شزریزف وزریز   

انسانها را با ای  بهانزه مسزخزره و پزوچ و واهزی بزه بزنزد  
کشیده اند. ای  غیر قابل وحزمزل وزریز  چزیززی اسزت کزه  

 میتوان وصورش را کرد. 
مشتی دزد و غاروگر با سیحره بر سرنوشت مردم یکزی از    

ثروومندوری  کشورهای جهان، دستمزدهای چندی  برابزر زیزر  
خ  ق ر کارگران را وا واپسی  روزهای سال نمزی پزردازنزد.  
میگویند کویه قروشی انسزانزهزا بزرای سزیزر کزردن شزکزب  
ایرادی ندارد. ق زر و گزرسزنزگزی، گزورخزوابزی و کزاروز   
خوابی، وکدی گری کودکان و بزرگساالن و وز  قزروشزی  
زنان در خیابانها بیداد میکنزد. حزداقزل مززد و زنزدگزی و  

مزیزوزیزون نزفزر از جزمزکزیزت یزد    ٩٣ مکیشت نزدید به  
جامکه هشتاد میویونی را آنحور کزه مزنزاقزع چزرزاولزگزرانزه  
شان اقتضا میکند  وکیی  میزکزنزنزد و آنزوقزت انسزانزهزای  
شریف و مسئولی هزمزوزون اسزمزاعزیزل عزبزدیزهزا بزایزد در  

 گرامی وری  روزهای سال در کن  زندانها باشند. 
آیا ای  وضکیت قابل وحمل است؟ آیا میزشزود بزی سزابز زه    

وری  شکوی از ق زر و قزالکزت را بزر مزردمزان یزکزی از  
ثروومندوری  کشورهای جهان وحمیل کرد و آنوقزت زبزانشزان  
را نیز برای حر  زدن و انت اد از کام کشید؟ اگزر چزنزیز   
وضکیتی در طول واریخ بشر ضام  ب ا سیستمی بوده اسزت  
اینجا نیز در ایران چزنزیز  خزواهزد شزد!؟ امزا وزاریزخ در   
دیگری به همه ما انسانها آموخته است: نمیزشزود و هزیز   
کو و هی  خدائی نیز نمیتواند هب قز زر و قزالکزتزی بزی  
پایان را بر مردمان ید کشور ثروومند وحمیل کزنزد و هزب  

 زبانشان را ببرد و آنان را در کن  زندانها به بند کشد.  
دور نیست روزهایی که ما کارگران و مزکزوزمزان و عزمزوم  
مردم شریف ایران، اسماعیل عبدی ها، بزهزنزام ابزراهزیزب زاده  
ها و جوانان بزرومزنزدی هزمزوزون امزیزر امزیزر قزوزی، ارش  
صادقی و وکالی متکهدی هموون عبدالفتا  سوزحزانزی و  
زنان برابری طوبی هموون نرگو محمدی هزا را بزر روی  

 دوشهایمان از زندانها خارج کنیب. 
 ٦٠٣٩ سی ام  اسفند ماه   –جکفر عظیب زاده  

 کمیین پژواک فریاد کولبران:
پیام کمیین پژواک فریتاد کتولتبتران 
بە مناسبت  فرارسیدن نتوروز وستال 



 ٢٦٤ شماره      -  چهارم  دوره     25     کارگر کمونيست 

 نو
نوروز در راە است و با پیامهزای مزتزکزددی   در قضزای  
مجازی مواجە هستیب  کە با ذکر اوفاقات اقتزادە در سزال  
نود و پن  ، گاها امسال را سال نود و رن  نزام نزهزادە انزد..  
قار( از رویدادهای مختوف عرصەهای مخزتزوزف سزیزاسزی  
،اجتماعی. قرهزنزگزی ، هزنزری و ورزشزی ونزیزز سزوانزا  
طبیکی وحاصل اشتباە انسانی کە هر کدام بخش هزایزی از  
جامکە را باووجە بە اهمیت و حساسیت خزویزش بە واکزنزش  
و ابراز احساسات وادار کردند درادامە ووالی روند حزوادا و  
پیامدهای مکضل کولبری شاهد درگذشت چندیز  نزفزر از  
کولبران بە دالیل مختوف بودیب کە  موجی قراگیر از وزاثزر  
و والب را در سحا اقکار عمومی برجا گذاشت و در پزاسزخ  
بە محالبەی عمومی  پزیزگزیزری و رسزیزدگزی بە وضزع  
کولبران ، مسوالن ونمایندگان و  دست اندرکاران امزور نزیزز  
واکنش نشان دادە و با پیشنهاد طر  هایی هموون اقززایزش  
مکابر رسمی کولبری ،ایجاد مزنزاطزق آزاد در اسزتزانزهزای  
مرزی ، بیمەی کولبران ،ساماندهی  کولبراان در وزکزاونزی  
ها و قرستادن هیئتی  از نمایندگان مجوو و مسزایزوزی از  
ای  دست ، سکی در قکالیت در راستای کزب کزردن اثزرات  
و وبکات کولبری داشتند. وهزمززمزان  از سزوی قزکزالزیز   
مدنی  و رسانەایی کوردی نزیزز گزامزهزایزی در راسزتزای   
واسیو مرکز حمایت از کولبران کورد و نیز ودوی  کزتزابزی  
جامع در زمینە کولبری  حول ابکزاد مزخزتزوزف ایز  قضزیە   

 برداشتە شدە است،، 
کمری  پ واک قریاد  کولبران ضمز  وز زدیزر  از وزمزامزی  
قکالیتهای انجام شدە در ای  راستا و نیز واکزیزد مزجزدد بزر  
اینکە  کولبری مشغزوەایزی از سزر نزاچزاری در مزنزاطزق  
مرزی است و قی الواقع باربری در م ابل حداقزل دسزتزمززد  
دون شان انسانی شهروندان و وهی از حداقل ویز گزی هزای  
الزم جهت اطال  عنوان شغل بە آن است، امیدوار اسزت کە  
سال آیندە با منت  بە نتیجە شدن قکالیتزهزای پزیزش بزیزنزی  
شدە کنونزی، شزاهزد  وسزریزع رونزد کزاهزش  عزوارض و  
پیامدهای  ای  مسئوە با ایجاد زیرساختهزای اقزتزصزادی و  
اجتماعی الزم و ووسکەی همەجانبە مناطق مرزی و ایزجزاد  
و ووسکە مناطق آزاد  و اوزخزاذ راهزکزارهزایزی جزایزگززیز   
کولبری و متناسب با شان  انسانزی شزهزرونزدان  بزاشزیزب..  
کمری  ضم  یادآوری مجدد برنامەی پیشنهادی خزویزش و  
نیز همدردی با خانوادەهای زیان دیدە مکنوی  مادی   از  
شهروندان محترم  درخواست مزی کزنزد کە در ایزام شزرو   
سال نو  و نوروز باستانی ، عیادت و همدلی و هزمزیزاری و  
مساعدت  با خانوادەها و اشخا   سانحە دیدە از مزکزضزل  

 کولبری را  بیش از  پیش مد نظر داشتە باشند.. 
 کمری  پ واک قریاد کولبران  

 ٦٠٣٩.٦٢.٢٣ 
 اسر ریگی : چرا معلمان معتر  هستند؟

 مدیره کانون صنفی مکومان   یاسر ریگی عضو هیأت 
کزنزنزد،    مزکزوزمزان را دنزبزال مزی     کسانی که اخبار جامکزه 

دانند که مکومان از شزرایز  شزغزوزی خزودشزان    خوبی می   به 
راضی نیستند و به طر  مختوف، صزدای اعزتزراضزشزان را  

انزد. در هزمزیز  مزاه    به گوش مسئوالن و جزامزکزه رسزانزده 
اسفند، مکومان در دو حرکت اعتراضی، محالباوشزان را بزار  
دیگر اعالم کردند و از دولت و مجوو خزواسزتزنزد کزه بزه  

 ای  محالبات رسیدگی کنند. 
حرکت اعتراضی اول، کمری  بودجزه عزادالنزه بزود کزه بزا  

هزار امضا ووس  وکدادی از قکاالن صنفزی از نز زاط    ٦٤٣ 
مختوف کشور به مزجزوزو وزحزویزل داده شزد. پزو از آن،  

اسفزنزد در وزجزمزکزات اعزتزراضزی در    ٦٣ مکومان در واریخ  
های مختوف، خواهان پیگیری مزحزالزبزاوشزان    شهرها و استان 
چیزی مکومزان را بزه ایز  نزو  اعزتزراضزات    شدند. اما چه 

شود که اقزرادی وقزت    چیزی باعث می   دهد؟ چه   سو  می 
و انرژی بزگزذارنزد و امضزا جزمزع کزنزنزد یزا بزرای بزیزان  

هزای مزخزتزوزفزی    اعتراضشان به خیابان بیایند؟ شاید انگزیززه 
کشاند اما نگزاهزی    ها می   گونه اعتراض   سمت ای    اقراد را به 

به شرای  زندگی و شغوی مکومان، دالیل اصزوزی ایز  نزو   
 کند   ها را آشکار می   حرکت 

عزادالنزه و هزب در      مکومان مکترض هب در کمرزیز  بزودجزه 
انززد کززه دلززیززل    صززراحززت اعززالم کززرده   وززجززمززکززات اخززیززر، بززه 

 محور است.   اعتراضشان کامال صنفی و محالبه 
نگاهی به وضکیت زندگی مکومزان بزه مزا ایز  جزرنت را  

دهد که با قحکیت بگوییب که وضکزیزت مزکزیزشزتزی و    می 
ح وقی نامناسب مکومان، عامل اصوی نارضایتی ای  قشزر  

 از جامکه است. 
قشار مالی و عدم عزم دولت برای بهبود وضکیت حز زوقزی  

وزریز     روشنی نمود داشت، مزهزب   نیز به   ٣١ که در بودجه سال  
بزودن دسزتزمززد،    عامل لبریزشدن صبر مکومان اسزت. پزایزیز  

ازپیش، قشار بزر ایز  بزخزش را    گرانی و وورم، هر روز بیش 
دهد. وضکیت نابسامان ح وقی بزرای مزکزوزمزان    اقزایش می 

مراوب بزدوزر از    قراردادی بخش خصوصی و بازنشستگان، به 
 شاغالن رسمی و پیمانی بخش دولتی است. 

دلزیزل اسزت کزه بزازنشزسزتزگزان در اعزتزراضزاوشزان    همی    به 
هزای    ای مستمزروزر و پزیزگزیزروزر، دسزت بزه کزنزش   گونه   به 

زنند و و ریبا هر ماه اعتراضی خیابانزی از ایز     میدانی می 
ای    دهزد بزرایشزان چزاره   بخش را شاهد هستیب که نشان مزی 

جز اعتراض باقی نمانده است. عالوه بر ح زو  و دسزتزمززد،  
شرای  بد مدار  دولتی از نظر وأمی  بزودجزه و امزکزانزات  

برد، از دیزگزر    آموزشی که آموزش رایگان را به محا  می 
جویی دولزت در    عوامل اعتراض مکومان شاغل است. صرقه 

بخش آموزش و حذ  ودریزجزی بزودجزه و سزرانزه مزدار ،  
 وضکیت سختی را برای مکومان ایجاد کرده است. 

جویی، عدم وأمی  مزکزوزب    های بارز ای  صرقه   یکی از نشانه 
هزا    کاقی برای مدار  است که منجر به شوزوغزی کزال  

آوردن کیفیت آمزوزشزی، قشزار    شده است که عالوه بر پایی  
کاری برای مکومان را بیشتر کزرده اسزت. حز زو  نزاچزیزز،  
عدم اختصا  بودجه کاقی و شرای  کزاری کزه هزر روز  

شود، ای  حو را در مکومان ایجاد کزرده اسزت    ور می   سخت 
که در سزاخزتزاری کزامزال رهزاشزده از سزوی مسزئزوالن،  
مشغول به ودریو هسزتزنزد. سزاخزتزاری کزه در آن حزتزی  
مدیران مجبورند برای وأمی  نیزازهزای حزداقزوزی از جزمزوزه  

هزا    پرداخت قبض آب، بر  و گاز، با گرقت  پزول از خزانزواده 
 یا با کمد خیری ، مشکل را حل کنند. 

از طر  مزدیزران مزدار  در پزاسزخ بزه   «پول نداریب »جموه  
ای    درخواست مکومان برای وأمی  امکانات آموزشی، جزمزوزه 

کزنزد. ایزنزهزا،    آشناست که هر مکوب دلسوزی را دلسرد مزی 
سزمزت    بخشی از مشکالت مکزوزمزان اسزت کزه آنزهزا را بزه 

 دهد.   اعتراض برای گرقت  ح شان سو  می 
ای عریان و واضا، مشکالوشزان را اعزالم    مکومان به گونه   

    کنند و از اینکه ق ر خودشان را قریزاد بززنزنزد و سزفزره   می 
شان را نشان بدهند، ابایی ندارند زیرا دیزگزر صزبزرشزان    خالی 

 لبریز شده است. 
شزرو  هزر حزرکزتزی،      واقکیت ای  است کزه هزمزواره نز زحزه 

برخاسته از شرای  عینی است و در صزوروزی کزه شزرایز   
هایزی جزمزکزی خزواهزیزب    ذهنی نیز آماده شود، شاهد حرکت 

بود. در مورد مکومان آنوه واضا بوده ای  است که شزرایز   
عینی، یکنی وضکیت بد مکیشتی و شزرایز  بزد شزغزوزی،  
عامل اصوی اعتراض است. و اگر عامل ذهنی را در نزظزر  
بگیریب باید بگزویزیزب مزکزوزمزان بزه ایز  سزحزا از آگزاهزی  

شزدن    حرکت جزمزکزی و مزتزشزکزل     اند که جز در سایه   رسیده 
حل دیگری برای بزهزبزود مشزکزالوشزان    حول محالباوشان راه 

 ندارند. 
 اسفند ٢١ -منبع:وقایع اوفاقیه 

 بین المللی 
اعترا  هزاران معتر  به  -لبنان 

 ها و فساد دولتی افزایش مالیات
مار  در اعزتزراض بزه    ٦٣ هزاران نفر در لبنان روز یکشنبه  

پیشنهاد دولت در زمینه اقزایزش مزالزیزات هزا بزه خزیزابزان  
 های بیروت، پایتخت ریختند. 

دولت لبنان اخیرا و در پی اقززایزش دسزتزمززدهزا در بزخزش  
خدمات دولتی، الیحه ای را و دیب پزارلزمزان کزرده کزه بزه  
اقزایش مالیات بر ارزش اقززوده و مزالزیزات بزر مشزروبزات  

 الکوی و دخانیات نظر دارد. 
مکترضان در میدان "ریاض الصوا" بیروت قریزاد مزی زدنزد  
که "مالیات نخواهند پرداخت". اعزتزراض هزا در لزبزنزان از  
هفته گذشته شرو  شد و بزه وزدریز  بزر شزمزار مزکزتزرضزان  
اقزوده شد. وظاهرکنندگان همونیز  اعزتزراض خزود را بزه  

 شیو  قساد و رانت خواری در کشور نشان داشتند. 
یکی از آنها گفت: "اعتراضات وا رسیدن به خزواسزتزه مزان  
ادامه دارد. ونها خواسته ما از دولزت کزب کزردن مزالزیزات  
است. ای  نخستی  گام اسزت. "مزکزتزرض دیزگزری اقززود:  
"امروز ما به خیابان ها آمده ایب وا صزدایزمزان را بزه گزوش  
آنها برسانیب. ما جوسات دولزت و مزجزوزو را دنزبزال مزی  
کنیب و می خواهیب به آنها نشان دهیب کزه در خزیزابزان هزا  

 هستیب. ما هر دولت ظالمی را سرنگون می کنیب. " 
اقزایش مالیات ها بخشی از طرحی است مروب  بزا حز زو   
و مزایای کارکنان بخش دولتی کزه نزخزسزت وزیزر سزکزد  
حریری و دیب پارلمان کرده و نماینزدگزان هزب بزررسزی آن را  

 آغاز کرده اند. 
 

تعلیق مجری تلویزیون پس از  -آمریکا 
 افهار نظر در باره آزادی سقط جنین

وامی الرن، از مفسران سیاسی ید شبکه ووویزیونزی  در  
آمریکا، بکد از آن که گفت درباره س   جنیز ، بزه دخزالزت  
نکردن دولت و آزادی زنان در انتخاب اعت اد دارد، از کزار  

 مکوق شد. 
ای بزا عزنزوان "وزامزی"    ساله، مجری برنامه   ۰۴ای  مفسر  
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 در شبکه ووویزیونی "بویز" بوده است. 
جمهوری آمزریزکزا و    های انتخاباوی ریاست   او در دوره رقابت 

در پی انتشزار آنزالیز  وزفزسزیزرهزای سزیزاسزی پزرانزرژی و  
 انگیز خود به شهرت رسید.   هیجان 

اما در ید هفته گذشته و بکد از حضور در ید بزرنزامزه  
سی، هد  انت اداوی شزدیزد بزوده    بی   ووویزیونی در شبکه ای 

 است. 
او در ای  برنامه گفت: "م  به محدودیت اخزتزیزارات دولزت  

ووانب اینجا بزنزشزیزنزب، دورویزی    اعت اد دارم. برای همی  نمی 
به خرج دهب و بگویب که بزه مزحزدودیزت اخزتزیزارات دولزت  

هزا بزا    مکت دم، ولی به نظرم، دولت  نباید  درباره ای  که زن 
 بدنشان چکار کنند، وصمیب بگیرد." 

"اگر دولت قرار است به وفنگ م  کاری نزداشزتزه بزاشزد،  
 به بدن م  هب نباید کاری داشته باشد". 

کزاران، مزخزالزفزت بزا    خواه آمریکا و محاقظزه   حزب جمهوری 
 دانند.   های خود می   س   جنی  را از اصول بنیادی  دیدگاه 

میلیون نفر  ١٩٩محرومیت بیش از -جهان 
 از آب سالم

المزوزوزی بزه نزام "واوزرا یزد" در    ید سازمان غیرانتفاعی بی  
مار ، روز جزهزانزی آب    ٢٢ مناسبت    گزارش جدید خود به  
میویون نزفزر در جزهزان از آب    ١١٠ اعالم کرد که بیش از  

 پاکیزه و سالب محروم هستند. 
سزال    ٢٠ در همی  حال "یونیسف" نیز هشزدار داده کزه وزا  

چهارم کودکزان جزهزان بزا کزمزبزود آب مزواجزه    دیگر ید 

شوند. بنابه گززارش شزورای جزهزانزی آب، امزروزه در    می 
درصد از جمکیت جهان به آب آشزامزیزدنزی سزالزب    ٦٢ حدود  

هزای مزروزبز  بزا آب، سزاالنزه    دسترسی ندارند و بزیزمزاری 
 زند.    مرگ سه و نیب میویون نفر را رقب می 

های زیادی از خزاورمزیزانزه و ایزران نزیزز دوره شزدیزد    بخش 
کزنزنزد. آمزاری کزه بزه وزازگزی    خشکسالی را وجربه می 
انزد، گزویزای    شناسی ایران ارائزه داده   م امات سازمان زمی  

 درصد سدهای ایران خالی است.   ۹۰آن است که  
 

هشدار در خصوص قحطی و مترگ  -یمن 
 میلیون نفر  ٠
 

سازمان امدادرسان "آکسفام" هشزدار داده اسزت کزه ادامزه  
مزیزوزیزون نزفزر بزا    ٧ ها در یم  موجب مزواجزهزه    کشمکش 

 قححی در ای  کشور خواهد شد. 
مزار     ٢٠ در گزارشی که ای  سزازمزان روز پزنزجزشزنزبزه  

گزیزری    منتشر کرد، آمزده اسزت کزه دو سزال پزو از اوج 
میویون نزفزر در قز زر بزه سزر    ٧ ها در یم  "حدود    کشمکش 

کزنزد". در    شزان را وزهزدیزد مزی   برند و قححزی زنزدگزی   می 
مزیزوزیزون    ٦٣ گزارش ای  سازمان همونی  گفته شده کزه  

نفر دیگر نیز در ای  کشور در مکرض خزحزر کزمزبزود مزواد  
غذایی قرار دارند و هر چزه زودوزر بزایزد بزه آنزان کزمزد  

 شود. 
ای    گزارش سازمان "آکسفام" که با عنوان "یم  بزا قزحزحزی 

اند" اقتزصزاد یزمز  را    ها آن را ایجاد کرده   روبروست که انسان 
کززنززد. آکسززفززام وضززکززیززت یززمزز  را    "ویززران" وززوصززیززف مززی 

وری  بحران انسانی در سراسر جهان" در حزال حزاضزر    "بزرگ 
هزای کشزمزکزش در یزمز  و    خواند و انت اد کرد که "طر  
بار وأمی  احتیاجات مزردم را وزا    حامیان آنان وضکیت قاجکه 

 اند".   کنون نادیده گرقته 
 

اعتصاب کارگران راه آهن برای  -رومانی 
 افزایش دستمزد

مار  کزارگزران راه آهز  بزا خزواسزت    ٢٢ روز چهار شنبه  
در صد اقزایش دستمزد دست به اعتصاب زدنزد. ایز     ٢٢،٩ 

اعالم شد کزه مزذاکزره بزیز  کزارگزران و      اعتصاب زمانی 
 نتیجه پایان یاقت.      کارقرمایان بی 

درصد دستمزد مواقز زت کزرده    ٢٢،٩ کارقرمایان با اقزایش  
درصزد    ٢٩ گزویزنزد بزه کزمزتزر از    کزارگزران مزی     اند ولی 

 رضایت نمیدهند. 
قزحزار از حزرکزت بزاز    ٦٩٣ در نتیجه ای  اعتصاب بیش از  

 ماند و وکداد بیشتری با واخیر به راه اقتادند. 
هزای قزحزار در ایز  کشزور بسزیزار    خحوط راه آه  و واگز  

کیوومتر در سزاعزت    ۰۰قرسوده هستند و سرعت آنها از  
 وجاوز نمیکند. 
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